
عاشورا  ، تبعیت  مطلق از رهبر
عاشـورا تبعیت مطلـق از رهبر اسـت؛ هـر چه رهبر گفـت؛ کلمه 
به کلمـه و مو بـه مـو حـوادث و وقایع بـا اشـاره ى مقـام مقدس 
رهبرى، در مقابـل رهبر تسـلیم بودن. کـدام رهبـر؟ آن رهبرى 
کـه انسـان آگاهانـه او را انتخـاب کـرده و بـه او ایمـان آورده، ایـن رهبر 
اسـت. لـذا شـما امـروز در زیـارت ائمـه علیهم السـام هـم مى خوانید 

»ِسـلُم لِمن سـالِمکم و َحرُب لِمـن حاربُکم«. در مقابل کسـانى که با شـما 
مى جنگنـد در جنگـم، امـا بـا کسـانى کـه نسـبت بـا شـما ِسـلمند و 
تسـلیمند، من هم با آنها ِسـلم و تسـلیمم. رهبر اسـامى معنایش همین 
اسـت، که با نفوذ در دلهـا و با حاکمیت بـر جانهـا اداره ى حقیقى جامعه ى 

اسامى را انجام بدهد. 67/5/۲۸

حمک بـرهنه شدن 
در عزاداری چیست؟

قیام 
برای اصالح امت 

مجع فکر و عاطفه 
 )(  در عزاداری امام حسنی

سـوال: نظـر آقـا در مـورد برهنـه  مسئله

شـدن در عـزاداری چیسـت؟ اگـر 
نیـز  زنـان  و  نشـود  فیلمبـرداری 
نبیننـد چطـور؟ آیـا از نظـر فقهی، ایشـان 

حرام میدانند این کار را؟ 

در پاسـخ بـه ایـن سـوال بایـد عـرض کنیـم حضرت 
آقـا توصیـه فرمودنـد بـه برخـی از مداحـان کـه در 
عزاداری هـا برهنـه نشـوند. امـا ایـن بـه عنـوان یـک 
فتوای فقهی نیسـت کـه ما بگوییـم حرام اسـت. خب 
اگـر نامحرمانـی نیسـتند، اگر مسـئله سـویی بـر آن 
مترتب نیست، دشـمنان سواسـتفاده نمی کنند خب 
ممکـن اسـت بگوییـم حـرام هـم نباشـد؛ مثـا یک 
جمع محدودی هسـتند فیلمبرداری هـم نمی کنند، 
فقط مردان هسـتند حـاال پیراهـن را از تـن درآوردند 
و سـینه می زنند؛ اما بـه طور کلـی توصیه ایشـان این 
هسـت - به عنـوان یـک توصیـه - کـه در عزاداری ها 
مردهـا برهنـه نشـوند. چـرا؟ چـون ممکن اسـت هم 
در معرض دیـد نامحرمـان باشـند و هم دشـمنان باز 
از ایـن مسـئله سواسـتفاده کننـد بـرای تبلیـغ علیه 

 .)( مکتـب اهل بیـت
------------------------------------------

دفتر استفتائات حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای

اگر بـه تحلیل ظاهـری قضیـه ]حادثه  منرب

عاشـورا[ نـگاه کنیـم، ایـن قیـام، قیام 
علیـه حکومـت فاسـد و ضـّد مردمـی 
یزیـد اسـت؛ امـا در باطـن، یـک قیـام بـرای 
بـرای  و  بـرای معرفـت  و  ارزشـهای اسـامی 
ایمـان و بـرای عـزت اسـت. بـرای این اسـت که 
مردم از فسـاد و زبونـی و پسـتی و جهالت نجات 

پیدا کنند.
لذا ]امـام حسـین)([ ابتدا کـه از مدینـه خارج 
شـد، در پیام بـه بـرادرش محّمدبن  حنفیـه - و در 
واقـع در پیـام بـه تاریـخ - چنیـن گفـت: »انّی لم 
اخرج اشـرا و البطـرا و المفسـدا و الظالمـا«؛ من با 
تکّبـر، بـا غـرور، از روی فخرفروشـی، از روی میل 
به قـدرت و تشـنه ی قـدرت بـودن قیـام نکـردم؛ 
»انّما خرجـت لطلب االصـاح فی امة جـّدی«؛)۱( 
مـن می بینـم کـه اوضـاع در میـان امـت پیامبـر 
دگرگـون شـده اسـت؛ حرکـت، حرکـت غلطـی 
اسـت؛ حرکت، حرکـت به سـمت انحطاط اسـت؛ 
در ضـد جهتـی اسـت کـه اسـام می خواسـت و 
پیامبـر آورده بـود. قیـام کـردم بـرای این کـه بـا 

اینهـا مبـارزه کنـم.  79/۰۱/26
------------------------------------------

۱( بحاراألنوار، عالمه مجلسی، ج۴۴، ص ۳29.

هيأت، نماد تجمـع عاطفى و فكـرى بر محور  هیئت

اسـت؛   )(حسـين بن على شـخصيت 
مجلـس عـزادارى و دسـته ى سـينه زنى 
اسـت؛ اسـمش را هرچـه مى خواهنـد، بگذارنـد. مراد 
ايـن اسـت كـه گروهـى دور هـم جمـع مى شـوند و 
پايـه ى كارشـان بـر عواطـف و فكـر - هـر دو - اسـت؛ 
عواطف تنها نيسـت، انديشـه ى خشـك بى عاطفه هم 
نيسـت. اگر عواطـف تنها باشـد، اثربخش نيسـت و در 
واقع زندگى اثر نمى گذارد. اگر انديشـه و فكر، خشـك 
و بى عاطفـه باشـد، مانـدگارى و نفـوذ و گسـتردگى 
نخواهـد داشـت. شـادابى فكـر بـه آميختگـى آن بـا 
مقـدس  وجـود  هـم  محـور  اسـت.  عواطـف 
اباعبـداهلل)( اسـت؛ يـك سرچشـمه ى خشـك 
نشـدنى؛ دريايى كه انسـان هرگـز نمى توانـد به عمق 

آن برسد؛ از عاطفه و فكر، هر دو.
... هدف ايـن حادثه چـه بـود؟ هدفش »حسـيٌن مّنى 
و انا من حسـين« بـود. يعنى دين خـدا و كوثـر جارى 
الهى بايد از اين سرچشـمه روان شـود و در طول تاريخ 
بمانـد. اگر نهضـت حسـينى نبـود، اسـام نبـود. اين 
تكان و زلزله ى شـديد توانسـت اثـر خـودش را بگذارد 

و مسـير تاريخ را تعيين كنـد.    84/06/03
------------------------------------------

بیانات در جمع هیات های رزمندگان سراسر کشور

آنهایی که خیال میکنند که حضرت سیدالشهداء برای حکومت نیامده، خیر؛ اینها برای حکومت آمدند. 
1367فروردین1      .برای اینکه حکومت باید دست مثل سیدالشهداء باشد، مثل کسانی که شیعه سیدالشهداء هستند، باشد 

   اول محرم 1437

خـط  حـزب  ا...

نشریه جامعه مؤمن و انقابى  مشاره         1



بی خواص شرح حال خواص صدر اسام  و علل 

)(انحراف آن ها پس از پیامبر
چطور شــد که جامعه ی اســامی به محوریت 
پیامبر عظیم الشــأن،  بعد از پنجاه ســال کارش 
به آن جا رســید کــه فرزند همین پیغمبــر را با 
فجیعتریــن وضعی کشــتند؟! خــواص در این 
پنجاه ســال چگونه شــدند که کار بــه این جا 
رسید؟ [به عمر بن ســعد] گفتند به تو حکومت 
ری را می خواهیــم بدهیــم. رِی آن وقــت، یک 
شهر بسیار بزرگ پُرفایده بود... کسی که می آمد 
حاکم شهری می شد، یعنی تمام منابع درآمد آن 
شــهر در اختیارش بود؛ یک مقدار هم باید برای 
مرکز بفرســتد، بقیه اش هــم در اختیار خودش 
بود؛ هر کار می خواســت، می توانست بکند؛ لذا 
خیلی برایشــان اهمیت داشــت. بعد گفتند اگر 
به جنــگ حســین بن علی نــروی، از حاکمیت 
ری خبری نیســت. این جا یک آدم ارزشی، یک 
لحظه فکــر نمی کند؛ می گوید مرده شــوی ری 
را ببرند؛ ری چیســت؟ همه دنیــا را هم به من 
بدهید، من به حســین بن علی اخم هم نمی کنم؛ 
من به عزیز زهــرا، چهره هم درهم نمی کشــم؛ 
من بروم حسین بن علی و فرزندانش را بکشم که 
می خواهید به من ری بدهید؟! آدمی که ارزشی 
باشد، این طور است؛ اما وقتی که درون تهی است، 
وقتی که جامعه، جامعه دور از ارزشهاست، وقتی 
که آن خطوط اصلی در جامعه ضعیف شده است، 
دست و پا می لغزد؛ حاال حداکثر یک شب هم فکر 
می کند؛ خیلی ِحدت کردند، یک شــب تا صبح 
مهلت گرفتنــد که فکر کنند! اگر یک ســال هم 
فکر کرده بود، باز هم این تصمیــم را گرفته بود. 
این، فکر کردنش ارزشــی نداشت. یک شب فکر 
کرد، باالخره گفت بله، من ملک ری را می خواهم! 
البته خدای متعال همان را هم به او نداد. آن وقت 

عزیزان من! فاجعه کربا پیش می آید. 
----------------------------------------

بیانات در خطبه هاى نمازجمعه 77/۲/1۸

مســلم بن عقیل به محــض ورود به  یاران

کوفه، به منزل بزرگان شیعه وارد شد 
و نامه ی حضرت ]امام حسین )( [ را خواند. 
گروه گروه، مردم آمدند و همــه، اظهار ارادت 
کردنــد... یزید هم عبیدالَلّ بن زیــاد، فرماندار 
بصره را حکم داد که عاوه بر بصره کوفه را نیز 
تحت حکومت خــود درآورد... اســاس کار او 
عبارت از این بود که طرفداران مسلم بن عقیل 
را با اشّد فشار مورد تهدید و شکنجه قرار دهد... 
در این مقطــع هم، نقش خــواِص به اصطاح 
طرفداِر حق که حق را شــناختند و تشخیص 
دادند، اما دنیایشــان را بر آن مرّجح دانستند، 

آشکار میشود... 
در تاریخ »ابن اثیر« آمده اســت که گویی سی 
هزار نفر اطراف مســلم گرد آمده بودند. از این 
عّده فقط چهار هزار نفــر دورادور محل اقامت 
او ایســتاده بودند... کاری که ابن زیاد کرد این 
بود که عــده ای از خواص را وارد دســته های 
مردم کرد تا آنهــا را بترســانند... چنان مردم 
را ترســاندند و از گــرد مســلم پراکندند که 
آن حضــرت به وقت نماز عشــا هیــچ کس را 
همراه نداشــت؛ هیچ کس! اگر خواص، مسلم 
را تنها نمیگذاشــتند و مثًا، عــده به صد نفر 
میرسید، آن صد نفر دور مســلم را میگرفتند. 
خانه ی یکیشــان را مقّر فرماندهــی میکردند. 
می ایســتادند و دفــاع میکردند. مســلم، تنها 
هم که بــود، وقتی خواســتند دســتگیرش 
کنند، ساعتها طول کشید. ســربازان ابن زیاد، 
چندین بار حمله کردند؛ مســلم بــه تنهایی 
همه را پــس زد. اگر صد نفر مردم بــا او بودند، 
مگر میتوانستند دســتگیرش کنند؟! باز مردم 
دورشــان جمع میشــدند. پس، خــواص در 
این مرحلــه، کوتاهی کردند که دْور مســلم را 

نگرفتند. 75/3/۲0
----------------------------------------

بیانات در دیدار فرماندهان لشکر ۲7 محمد رسول اهلل )ص(

ماجرای عاشـورا عبارت اسـت از یک  عبـرت

حرکت عظیـم مجاهدت آمیـز در دو 
جبهـه. هـم در جبهـه ی مبـارزه بـا 
دشـمن خارجـی و برونی؛ کـه همان دسـتگاه 

خافـت فاسـد و دنیاطلبـان چسـبیده بـه ایـن دسـتگاه قـدرت بودنـد و قدرتـی را که 
پیغمبر بـرای نجات انسـانها اسـتخدام کـرده بـود، آنها بـرای حرکـت در عکس مسـیر 
اسـام و نبی مکـرم اسـام )( می خواسـتند، و هـم در جبهـه ی درونی، کـه آن روز 
جامعه به طـور عموم به سـمت همـان فسـاد درونی حرکـت کرده بـود. نکتـه ی دوم، به 
نظـر مـن مهمتـر اسـت... بعـد از آنکـه اسـام، اشـرافیت را قلع وقمـع کـرده بـود، یک 
طبقه ی اشـراف جدیـد در دنیای اسـام به وجـود آمـد... وقتی می گوییم فاسـد شـدن 

دسـتگاه از درون، یعنـی این. یعنی افـرادی در 
جامعه پیدا شـوند که بتدریج بیمـاری اخاقی 
مسـری خود دنیازدگـی و شـهوت زدگی را که 
متاسـفانه مهلـک هـم هسـت، همین طـور به 
جامعه منتقل کننـد... در چنیـن زمینه ای، قیام عظیم حسـینی بـه وجود آمـد، که هم 
با دشـمن مبارزه کـرد و هـم بـا روحیـه ی راحت طلبـی فسـادپذیر رو بـه تباهـی میان 
مسـلمانان عـادی و معمولـی... تـا قبـل از شـروع قیام امـام حسـین )(، خـواص هم 
حاضر نبودنـد قدمی بردارنـد. اما بعـد از قیام امـام حسـین )(، این روحیه زنده شـد. 
این، آن درس بزرگی اسـت که در ماجرای عاشـورا، در کنار درسـهای دیگـر باید بدانیم. 

عظمت این ماجرا این است. 1371/11/06

بعثت خون، عنوان مجموعه های صوتی  محصول

اســت که از ســال ۸۹، همزمان با ایام 
محرم در KHAMENEI.IR منتشر می شود. این 
مجموعه در سال ۹0 به بررسی »نقش بانوان« در 
واقعه ی کربا و حوادث مرتبط با نهضت حسینی 

در سال 61 هجری قمری پرداخت.
آنچه در زیر می آید، مختصــری از روایت تاریخی 
این رویداد اســت که توســط جناب آقای دکتر 
محمدحســین رجبی دوانی از کارشناسان تاریخ 

اسام و تشیع بیان شده است:
ما اگر نگاهی به حرکت و قیام تاریخ ســاز حضرت 
سیدالشــهداء )( از آغاز تا پایان داشته باشیم، 
نقش زنان و عملکرد آنان را بســیار قابل توجه تر 
از مــردان می بینیم؛ البتــه به غیر از شــهدای 
عظیم الشــأن کربا. زنان در آن ماجــرا، امتحان 
بســیار مناســب و بهتری را نســبت به مردان 
از خودشــان نشــان دادند که می توانیــم این را 
مورد بحث قــرار دهیم. در آغــاز، وقتی حضرت 
اباعبــدالل)( حرکــت خــود را از مدینه آغاز 
می کنند، به جــز گروهی از خویشــان حضرت، 
بقیه ی بنی هاشــم - حتــی برخــی از فرزندان 
امیرالمومنیــن )(  - حاضر نیســتند در این 
امر مهم، یعنی یاری امام زمان شــان همراه با امام 

حسین )(  باشند.
با این حال، بانوانی را می بینیم که گروهی از بانوان 
فهیم و بصیر هستند که دیده اند امام زمان شان در 
خطر است، احساس مســئولیت کردند و آمدند. 
آن ها حتی کودکان و فرزندان خــود را به همراه 
می آورند. در متون اسامی، از زنان، جهاد خواسته 
نشده است ولی اگر موقعیتی ایجاد شد که مردان 
برای دفاع کافی نبودند، زنان هم باید شرکت کنند 
و آن وقت برای دفاع از مرزهای داُراالســام زن ها 
هم وظیفه پیدا می کنند. امام زمان مهمتر است یا 

دفاع از مرزها؟... 
----------------------------------------

http://khl.ink/zananمتن کامل در

نگاهى تحلیلى به نهضت عاشورا    |     یک

عاشورا؛ مجاهدت در دو جبهه

 اگر خواص ،تنهایش نمى گذاشتند...بعثت زنان در کرباعمر بن سعد

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                
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