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روز نهم ماه ذیحجه یــا روز عرفه از اعیاد 
بزرگ دینی است، اگر چه در ظاهر آن را 
عید نمی خوانند، اما در حقیقت عید بزرگی 
به شمار می رود. این روز را خداوند، بزرگ 
شمرده و بندگان خود را در آن به اطاعت 
و بندگی خود فرا خوانده است و اگر گفته 
شود قدر و منزلتی همچون شب قدر دارد، 
شاید سخن گزافی نباشد، زیرا در روایات 
آمده است که اگر کســی در شب قدر و 
در ماه مبارک رمضان گناهانش آمرزیده 
نشده باشد، نا امید نشــود و در روز عرفه 
در عرفات امید بخشش آنها را از خداوند 

داشته باشد.
روایت شده که حضرت زین العابدین)ع( 
شــنید در روز عرفه صدای کسی را که از 
مردم درخواست کمک می کرد؛ فرمود: 
وای بر تو، آیا در مثل چنین روزی از غیر 
خدا کمک می طلبی؟! در حالی که امید 
می رود در ایــن روز فضل خدا حتی بچه 
های در شکم مادران را نیز شامل گردد.

)مفاتیح الجنان، اعمال روز عرفه(
در این روز مومنین رغبت زیادی به انجام 
اعمال عبادی نشان می دهند مانند غسل، 
زیارت ساالر شهیدان، دعا، استغفار، نماز 
و خصوصاً خواندن دعای امام حسین)ع( 
در عرفات را که به »دعای عرفه« معروف 

است.
از آنجا که جوانان برای گرفتن فیض الهی 
همواره آماده تــر از دیگرانند، توصیه می 
شود: آنان رغبت بیشــتری برای انجام 
عبادات از خود نشان دهند. در این مسیر، 
نیکــی و مهربانی به پدر و مــادر و جلب 
رضایت ایشان عاملی بسیار مهم به شمار 
می آید.  »عرفه« از ریشه »معرفت« است 
و شاید اشارت بدین حقیقت داشته باشد 
که بیش و پیش از اشــتیاق به »عبادت« 
چه بسا باید به »معرفت« شوق و رغبت 
نشان داد. »عرفه« برای کسانی براستی 

»عرفه« خواهد بود که به حقایق و معارف 
ناب آفرینش »معرفــت« پیدا کنند. اگر 
جوانان که دلی پر نور و سری پر شور دارند، 
به زیور معرفت و شناخت نیز آراسته شوند، 
به راستی خواهند توانست به عالم ملکوت 

و معنویت پرواز کنند.
اگر عبادت و بندگی را همچون ماشینی 
فرض کنیم، بی تردید جایگاه »معرفت« 
در آن مانند گاز دادن و سرعت گرفتن و از 
آن مهمتر، جهت گیری و مقصد شناسی را 
دارد. آنان که بی معرفت و صرفاً به وسیله 
اعمال عبادی سرعت می گیرند، مانند این 
است که راه و مقصد را اشتباه رفته باشند. 
در این صورت، اعمال عبادی و سرعت نه 
تنها آنان را به مقصد نزدیک نمی کند، دور 
نیز خواهد کرد. آری، عمل و عبادت فقط 
یک »بال« است و با یک بال هیچگاه نمی 
توان پرواز کرد. بــال دیگر و مقدم بر بال 
عبادت، بال معرفت است. بکوشیم دریابیم 
»عرفه« چیست؟ چه جایگاهی دارد؟ امام 
معصومی چون ساالر شهیدان در آن روز 
چه کرد؟ چه مقصدی داشت؟ امروز ما چه 

مقصدی داریم؟ به کجا باید پرواز کنیم؟
در این دنیا، و در این برهــه از تاریخ و در 
نظامی مانند جمهوری اسالمی ایران چه 
رسالت و آرمانی داریم؟ نظام والیی به چه 
معناست؟ دو وظیفة ما در قبال آن چیست 
؟ و ... و ... »عرفه« منهای این حقایق، در 

واقع »عرفه« نخواهد بود.
هیچ دستی در روز عرفه به سوی حضرت 
سبحان دراز نمی شود مگر این که آکنده و 
پر باز می گردد؛ و این را خداوند با سوگند به 
ذات اقدس خویش تضمین فرموده است؛ 
تضمینی که در کمتر جای دیگر بدان می 

توان دست یافت.
اگر کســی با ذوق و استحســان از واژه 
»عرفه« معنایی فعلی اخذ کند و بگوید 
»َعَرَفُه« یعنی » او را شناخت«، و مرادش 

این باشــد که به حقیقت عرفه کسی راه 
می یابد که حضرت دوســت را به خوبی 
»بشناسد«، نباید او را مالمت کرد، چرا که 
»معرفت« چشمه سار هر خیر و کمال و 
شکوهی است. بنگر ساالر شهیدان حسین 
بن علی)ع( در دعای عرفه چه سان دامن 
دامن شناخت و معرفت به فرزانگان روزگار 
تقدیم می دارد که: »عمیت عین ال تراک 
علیها رقیبا«: خدای من! کور است چشمی 
که تو را بر خویشــتن ناظر و مراقب  نمی 
بیند. یعنی تو همه جا مراقب من هستی، و 
اگر من حتی در یک جا تو را این سان نبینم 

چه گونه کور باشم!
باری؛ عرفه پیونــدی عمیق دارد با جان 
انسان و شناخت و معرفرت توحیدی او 
و پیوندی با حضــرت جانان که مقصد و 
مقصود این معرفت به شــمار می آید و 
نیز پیوندی با حج و عرفات و سایر مظاهر 
عبادی و بندگی الهی و هــم پیوندی با 
انسان کامل و امام معصومی چون ساالر 
شــهیدان که با دعا و قیام و حماسه اش 
آن مقصد و مقصود را به انســان ها می 
شناســاند؛ انســانیت و عبودیت را معنا 
می کند، بلکه خدا و آفرینش او را تفسیر 
می نماید و کمتر روزی را می توان بدین 
لطافت و زیبایی و پرمحتوایی یافت و در 
این میان، من و تو اگــر در روز عرفه در 
سرزمین عرفات هم نباشیم، اما چنانچه 
در ساحت معرفت باشیم، بی تردید می 
توانیم از آن طرفی جانانه بر بندیم و دست 
خویش را نه اگر به دامان »شخص« امام 
عصر)عج( کــه در روز عرفــه در عرفات 
تشریف دارند برسانیم، باری می توانیم 
به ذیل عنایات »شــخصیت« حضرتش 
که در چهارسوی آفرینش حضرت حق 
گسترده است، گره زنیم و عرفه خویش را 
به راستی عرفه کنیم؛ تا کدامین نفر مرد 

این میدان باشد!

به بهانة نهم ذی الحجه ؛ فرا رسيدن روز عرفه

  عليرضا  بکايیبا یک بال نمی توان پرواز کرد  ...
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آيا دولت در پاســداري از 
فرهنگ ديني وظيفه دارد؟ 

این سؤال، ساده به نظر مي رسد، لکن 
پاسخ به آن با توجه به رویکردهاي 
فرهنگي دولت هاي پس از انقالب و 
به ویژه دولت کنوني، چندان آسان و 

ساده نیست. بر اساس یک دیدگاه، 
از وظایف اصلي دولت، مهندســي 
فرهنگي جامعــه و تقویت فرهنگ 
دیني از یک طرف و جلوگیري از رشد 
فرهنگ غیردیني از طرف دیگر است 
و بر اســاس دیدگاه دیگري، دولت 

اساساً در مقوله فرهنگ )چه دیني 
و چــه غیردیني(، نبایــد ورود پیدا 
کند و این عرصــه را باید به مردم و 
جریان هاي فرهنگي سپرد. آنچه این 
روزها و طي سالیان گذشته در عرصه 
سینما، تئاتر، کتاب، مطبوعات، هنر 

وظيفه دولت در پاسداری 
از فرهنگ دیني

بررســي ها نشــان مي دهد  نگرش ها و ديدگاه ها 
نسبت به فرهنگ و مســايل فرهنگي و خصوصًا 
فرهنگ ديني از يك طرف و وظيفه دولت نســبت 
به اين موضوعات از طرف ديگر، در ســطح گروه ها 
و جريان هاي فکري سياسي فعال در جامعه بسيار 
متفاوت است. با توجه به اينکه در جمهوری اسالمی 
ايران، نظام مردم ساالري ديني حاكم است و با رأي 
مردم، جريان ها و گروه هاي سياسي با گرايش هاي 
مختلف به ساخت قدرت وارد شده و بر قوای مختلف 
از جمله دولت به معناي قوه مجريه تســلط پيدا 
مي كنند، سؤال اين اســت كه دولت مستقر چه 
وظيفه اي در قبال فرهنگ ديني دارد؟ پاسخ به برخي 
سؤاالت از اين دست بسيار روشن است. به عنوان 
مثال اگر سؤال شود وظيفه دولت نسبت به امنيت 
جامعه چيست؟ همه به اتفاق آراء مي گويند تأمين 
امنيت شــهروندان، تأمين امنيت داخلي و تأمين 

امنيت ملي، از وظايف اصلي دولت بوده و هيچ دولتي 
نمي تواند نسبت به مسايل امنيتي بي تفاوت باشد. 
همين سؤال اگر در مورد مسايل اقتصادي جامعه و 
معيشت مردم مطرح گردد، پاسخ ها مشترك بوده و 
همه تأكيد دارند كه دولت بايد با اتخاذ سياست هاي 
مناسب و طرح ريزي هاي صحيح و اجراي برنامه هاي 
دقيق، اقتصاد كشــور را در راســتاي تأمين رفاه 
اقتصادي جامعه و معيشت مردم ساماندهي نمايد. 
اما پاسخ ها به سؤال درخصوص وظيفه دولت نسبت 
به مسايل فرهنگي و فرهنگ ديني، يکسان نيست. 
همين نگاه هاي متفــاوت، چالش هاي فرهنگي را 
در كشــور پديد آورده  و اين چالش هاي داخلي، 
زمينه هاي مناسب را براي تهاجم فرهنگي و جنگ 
نرم دشمن فراهم ساخته است. در اين نوشتار، سعي 
بر آن است به اختصار وظيفه دولت در پاسداري از 

فرهنگ ديني مورد بررسي قرار گيرد. 

دكتر يداهلل جواني
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و موسیقي، شبکه هاي ماهواره اي، 
فضــاي مجــازي و شــبکه هاي 
اجتماعــي در محیــط اینترنت 
مطرح بوده، ریشه در یکي از این 

دو دیدگاه دارد. 
اکنون  در کشــور به طور کلي دو 
جریان فرهنگي فعال وجود دارد؛ 
جریاني که به دنبال تقویت فرهنگ 
دیني است و جریاني که به دنبال 
ترویج فرهنگ غربي مي باشد. هر 
یک از ایــن دو جریان، در تمامي 
عرصه هاي فرهنگي مانند هنر و 
موسیقي، مطبوعات و رسانه هاي 
دیجیتال، کتاب، ســینما و تئاتر 
و... فعال هستند. آیا دولت در قبال 
این دو جریان مسئولیت یکسان 
دارد؟ آیا دولت باید هر دو جریان 
را مورد حمایت قرار دهد؟ یا اینکه 
دولت موظف اســت با تمام توان 
از جریان همسو با فرهنگ دیني 
حمایت کنــد و در مقابل، نه تنها 
نباید به جریان هاي مروج فرهنگ 
غربــي کمک کند، بلکــه باید به 
محدودسازي، کنترل و جلوگیري 
از فعالیت هــاي آنان اهتمام ورزد  
دولت کنوني در جمهوري اسالمي 
در قبال این دو جریان چگونه عمل 
مي کند؟ سیاســت هاي فرهنگي 
دولت در قبال این جریان ها چگونه 
اســت؟ حمایت هاي مالي دولت 
نســبت به این جریان ها چگونه 
است؟ آیا دولت در یارانه اي که از 
بیت المال به فعاالن عرصه  فرهنگ 
مي پردازد، بر مبناي رویکردهاي 

فرهنگي آنان است یا نه؟ 

دغدغه هاي فرهنگي مقام 
معظم رهبري 

تحلیل سخنان  رهبر معظم انقالب 

اســالمي در دیدارهاي عمومي با 
اقشــار مختلف مردم و به ویژه در 
دیدارها با مسئولین، نشان مي دهد 
که معظم له بیشــترین دغدغه را 
نسبت به مسایل فرهنگي دارند. 
بررسي ها نشان مي دهد دو عامل 
بیش از بقیة عوامــل در پیدایي 

چنین دغدغه هایي نقش دارند: 
1- تمرکز دشمنان با تمامي توان 
و تجهیزاتشان در موضوع تهاجم 
فرهنگي و جنگ نرم علیه انقالب 

اسالمي و ملت ایران.
2- کوتاهــي دولت هــا در حوزه 
فرهنگ و انجــام ندادن وظایف با 
تمام توان در این حوزه و بعضاً به 
بیراهه رفتن بخش هایي از دولت 
در مسایل فرهنگي  که در نهایت 
تحقق بخشــي اهداف دشمنان 

است. 
این یــک واقعیت  تلخ اســت که 
برخــي از متولیــان فرهنگي در 
دولت، بر اساس سیاست هاي کلي 
و  سیاســت هاي فرهنگي  نظام 
نه تنها حرکــت نمي کنند، بلکه 
با اتخاذ رویکردهــاي متفاوت از 
ایــن سیاســت ها، چالش هــاي 
دروني را براي نظام و جامعه پدید 
مي آورند. برخي از ناهنجاري هاي 
فرهنگي در جامعه ریشه در همین  
رویکردهاي فرهنگي دولت دارد. 
بر همین اساس رهبر معظم انقالب 
اسالمي در دیدار رئیس جمهور و 
اعضاي هیأت دولت در ماه مبارک  
رمضان، ضمن اشــاره به موضوع 
فرهنگ و دغدغه هاي خویش در 
این عرصه فرمودند: »ضروري است 
در عرصه فرهنگي سیاست هاي 
نظام به درســتي درک و اعمال 
شود.« ایشــان با تأکید بر اینکه 

خطاها و اشــتباهات فرهنگي به 
راحتــي قابل جبران نیســت، به 
پیامدهاي رویکردهاي فرهنگي 
متفــاوت  از سیاســت هاي نظام 
اشاره و فرمودند: »هرگونه تغییر 
مســیر فرهنگ از چارچوب نظام 
اســالمي، موجب بر هم خوردن  
انتظام فکــري و هویــت واقعي 

جامعه خواهد شد.« 
بي توجهــي از ســوي برخــي از 
مسئوالن به صحنه نزاع فرهنگي  
کــه در یک طرف آن دشــمنان 
قسم خورده  قرار دارند، از عوامل 
تشدید کنندة دغدغه هاي فرهنگي 
رهبر معظم انقالب اسالمي است. 
خســارت اصلي در صحنه نبرد، 
موقعي وارد خواهد شد که مدافعان  
در آن صحنه، اساساً متوجه دشمن 
و نقشه هاي او نباشند.  متأسفانه 
وضعیت فرهنگي کشور در شرایط 
کنوني این چنین اســت، دشمن 
با تمام توان هجــوم  آورده، لکن 
برخي از مســئوالن دولتي به این 
صحنه هجوم اعتقادي ندارند. این 
واقعیت تلخ و نگران کننده را مقام 
معظم رهبري بارها مورد اشاره قرار 
داده و مســئوالن را به آن متذکر 
شــده اند. معظم له در دیدار ماه 
مبارک رمضان با اهالي فرهنگ و 
ادب و شاعران پیشکسوت و جوان، 
بار دیگر به این واقعیت تلخ اشاره 
کرده و فرمودند: »اشــکال برخي 
این است که اصل تهاجم گسترده 
جبهــه ســوگند خــورده علیه  
هویت اسالمي و هویت فرهنگي 
را با وجود  نشــانه هاي آشکار آن 

نمي بینند.« 
تأمــل در ســخنان، واضــع و 
رویکردهاي فرهنگي رهبر معظم 
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انقالب 
 ، مي ســال ا
نشان مي دهد که از 
منظر معظم له، دولت باید 
با تمام توان از جریان  فرهنگي 
دیني و انقالبي حمایت کند. معظم 
له  حمایــت دولــت از جریان هاي 
مروج فرهنگ غرب را امري خالف 
سیاست هاي فرهنگي نظام دانسته 
و عواقــب آن را بســیار خطرناک 
مي دانند. گله هــاي فرهنگي رهبر 
فرزانــه انقالب اســالمي، عمدتاً به 
همین رویکردهاي فرهنگي مغایر با 
سیاست هاي فرهنگي نظام است که 
از ســوي بخش هایي از دولت اتخاذ 

مي گردد. 

دولت اســالمي يــا دولت 
سکوالر؟

دولت در نظام جمهوري اســالمي، 
باید یک دولت اســالمي با رویکرد 
دیني در تمامــي حوزه ها و از جمله 
حوزه فرهنگ بــه عنوان مهمترین 
حوزه زندگي بشر باشد. دولت ایران 
بر اســاس قانون اساسي و خواست 
عمومي مردم مســلمان و انقالبي 
ایران، نمي تواند یک دولت سکوالر 
باشد. مشکالت اصلي کشور در حوزه 
فرهنگ، از آنجا ناشــي مي شود که 
برخــي از دولت هاي پس از انقالب، 
برخالف قانون اساســي، خواست 
مردم و دیدگاه ها و مواضع فرهنگي 
امــام و رهبري، به نوعــي به جاي 
پاســداري از فرهنگ دیني، مروج 
لیبرالیســم فرهنگي بودند و از این 

طریق، زمینه رشــد فرهنگ 
غیردیني یا فرهنگ غربي را در کشور 
فراهم ساختند. خطاي بزرگ برخي 
از دولت ها در حوزه فرهنگ، به همین 
نکته کلیــدي برمي گردد. دولت در 
ایران، همان گونه کــه وظیفه خود 
مي داند امنیت جامعه را تأمین نماید، 
باید وظیفه خود بدانــد از  فرهنگ 
دیني پاسداري کند، دولت در ایران، 
همان طور که در قبال رفاه اقتصادي 
جامعه و معیشت  مردم وظیفه دارد، 
در قبــال فرهنگ جامعــه و هویت 
فرهنگي ملت  ایران مسئولیت دارد 
و باید به عنــوان  یک وظیفه اصلي، 
از هویت فرهنگي اسالمي - ایراني 
ملت ایران پاســداري نماید و مروج 
فرهنگ دیني بوده و با فرهنگ هاي 
بیگانه و غربي مبارزه کرده و از رشد 
آنــان در جامعه جلوگیــري نماید. 
خطاي بزرگ آن است که برخي از 
دولتمردان یا مشاورین آنها، معتقد 
باشند وظایف اصلي دولت  فقط در 
دو حوزه امنیــت و اقتصاد خالصه 
مي شود. این وظایف دوگانه، وظایف 
دولت هاي سکوالر بر مبناي مکتب 

لیبرال دمکراسي غربي است. 
در دولت هاي ســکوالر، دولت هیچ 
وظیفه اي در قبال آخرت مردم براي 
خود متصور نیست. در این دولت ها، 
آخرت مردم بــر عهده کلیســاها 
گذاشته شده و دولت ها فقط به فکر 
آباد کردن دنیای شهروندان هستند. 
اما  دولت اسالمي، یک دولت دیني 
است و دولت  دیني، همزمان به دنیا 
و آخرت مردم توجه مي کند. تفاوت 
اصلي بین دولت در ایران با دولت هاي 

غربي 
ر همین  د

نکته اســت. اگر 
دولت  ایران به آخرت 

مردم توجه نداشته  باشد، 
یک دولت سکوالر خواهدبود و دیگر 
نمي تواند ادعاي اسالمي بودن داشته 
باشد. دولت هاي سکوالر، دولت هایي 
هستند که خدا و آخرت را از هر نوع 
برنامه ریزي بــراي مدیریت کالن 
جامعه و پیشبرد امور زندگي مردم 
حــذف کرده انــد. بنابراین، چنین  
دولت هایي فقط به فکر امنیت و رفاه 

دنیایي مردم هستند. 
دولت ایران، بخشــي از حاکمیت و 
نظامي اســت که به دنبال انقالب 
اسالمي در ایران استقرار یافته است. 
انقالب ملت ایران، یک انقالب دیني 
بود و مــردم ایران با ایــن انقالب، 
خواستند که  بر مبناي دین اسالم 
زندگي کنند. بنابراین دولت ایران، 
نمي تواند مروج سبک هاي زندگي 
مغایر با ســبک زندگي اســالمي و 
قرآني باشــد. دولت وظیفه دارد با 
ترویج ارزش هاي اســالمي از یک 
طرف و مقابله بــا هرآنچه برخالف 
ارزش هاي اســالمي است از طرف 
دیگر، از فرهنگ دیني پاســداري 

نماید. 

وظايف فرهنگــي دولت از 
منظر قانون اساسي 

قانون  اساســي جمهوري اسالمي، 
مهمترین سند مکتوب و در اختیاري 

ت رزمندگان اسالم
ماهنامه فرهنگي - مذهبی  هيأ
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است 
که وظایف 
دولت جمهوري 
اســالمي در تمامي 
حوزه ها و از جمله حوزه 
فرهنگ را به صورت دقیق و شفاف 
مشخص کرده  است. رئیس جمهور 
به عنوان رئیس قوه مجریه و رئیس 
دولت، به اســتناد اصل 121 قانون 
اساســي باید در مجلس شــوراي 
اسالمي و با حضور رئیس قوه قضائیه 
و اعضاي شوراي نگهبان به ترتیب 
متن  مندرج در همین اصل، سوگند 
یاد کند  و سوگند نامه را امضاء نماید. 
بخشي از متن سوگند رئیس جمهور 
عبارت است از: »من به عنوان رئیس 
جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در 
برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال 
سوگند یاد مي کنم که پاسدار مذهب 
رســمي و نظام جمهوري اسالمي 
و قانون اساســي کشور باشم و همة 
استعداد وصالحیت خویش را در راه 
ایفاي مسئولیت هایي که  بر عهده 
گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف 
خدمت به مردم و اعتالي کشــور، 
ترویج دین و اخالق، پشــتیباني از 
حق و گسترش عدالت ســازم و از 
آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي 
که قانون اساسي براي ملت شناخته 
اســت حمایت کنم. در حراست  از 
مرزها و استقالل سیاسي و اقتصادي 
و فرهنگي کشــور از هیــچ اقدامي 
دریغ نورزم.« بر اســاس  این متن، 
رئیس جمهور ســوگند یاد کرده تا 

مروج دین و اخالق باشــد و 
از  استقالل فرهنگي کشور، همانند  

حراست از مرزها پاسداري نماید. 
رئیس جمهور بر اســاس این متن 
ســوگند یاد کرده تا پاسدار مذهب 
رسمي و نظام جمهوري اسالمي  و 
قانون اساسي باشد. نظام جمهوري 
اســالمي داراي ماهیتي اســت که 
در اصل دوم قانون اساســي عناصر 
آن ذکر شــده است. عناصر تشکیل 
دهنده ماهیت نظام اسالمي، اهداف 
راهبردي نظــام سیاســي ایران را 
مشخص کرده اســت. در اصل سوم 
قانون اساســي اینگونه آمده است: 
»دولــت جمهوري اســالمي ایران 
موظف اســت براي نیــل به اهداف 
مذکور در اصــل دوم، همه امکانات  

خود را براي امور زیر به کار برد: 
1- ایجاد محیط مســاعد براي رشد 
فضائل اخالقي بر اساس  ایمان و تقوي 
و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهي. 
تأمل در این بند از اصل سوم قانون  
اساســي نشــان مي دهد که دولت 
ایران، نمي تواند  یک دولت سکوالر با 
رویکرد لیبرالیسم فرهنگي باشد. این 
اصل تصریح دارد که دولت در قبال 
آخرت مردم مســئولیت دارد. این  
اصل تصریح دارد که دولت باید مسیر 
رفتن مردم به  بهشت را هموار ساخته 
و در مسیر جهنمي شدن مردم مانع 
گذاري نماید. دولــت باید زمینه ها 
و بسترهاي رشد معنوي و سعادت 
اخروي مردم را فراهم سازد. این اصل 
تفاوت دولت  در ایران و دیگر دولت ها 
را آشکار مي سازد. اکنون سؤال این 
است که آیا دولت بر مبناي این اصل، 

رویکردها، 
جهت گیري ها و 

سیاست هاي فرهنگي 
خود را اتخــاذ مي نماید؟ آیا 

سیاست هاي سینمایي که دولت 
دنبال مي کند، منطبق با این اصل 
است؟ آیا سیاســت هاي فرهنگي 
دولت در عرصــه  کتاب، با این اصل 
هماهنگي دارد؟ آیا در نمایشــگاه 
کتاب در سال جاري که با مسئولیت 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی  
تشکیل گردید، این اصل به عنوان 
یک معیار و مــالک براي به نمایش 
درآمدن کتاب هاي منتشــره مورد 
توجه قــرار گرفت؟ آیــا مطبوعات 
و دیگر رســانه هاي برخــوردار از 
حمایت هاي دولتي، رویکردهایشان 
از سوي دولت بر اساس این اصل مورد 
سنجش قرار مي گیرد؟ این سؤاالت  
را مي تــوان در تمامــي حوزه هاي 
فرهنگــي مطرح ســاخت. بدیهي 
اســت که بر اســاس همین اصل و 
دیگر اصول قانون اساسي مي توان به 
این نتیجه رسید که: »دولت وظیفه 
دارد از فرهنــگ دیني پاســداري 
نماید و جریان هاي فرهنگي دیني 
و انقالبي را مــورد حمایت قرار داده 
و تحــت هیچ شــرایطي به رشــد 
جریان هاي مــروج فرهنگ غربي 
کمک ننمایــد.« بنابراین اگر در هر 
عرصــه اي از فعالیت هاي فرهنگي، 
دولت غیر از آنچه آمد عمل نماید، 
با صراحت مي توان  گفت دولت در 
انجام وظیفه اش کوتاهي کرده و یا 

برخالف وظیفه عمل نموده  است.
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ت رزمندگان اسالم
ماهنامه فرهنگي - مذهبی  هيأ
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عيداهلل االكبر
غدیــر در آثــار اســالمی مــا بــه 
»عیداهلل االکبر«، »یوم العهد المعهود« و 
»یوم المیثاق المأخوذ« تعبیر شده است. 
این تعبیرات که نشان دهنده ی تأکید 
و اهتمامــی خاص به این روز شــریف 
است، خصوصیتش در مسأله ی والیت 
اســت. آن عاملی که در اســالم ضامن 
اجرای احکام اســت، حکومت اسالمی 

و حاکمیت احکام قرآن اســت، واال اگر 
آحاد مــردم، ایمان و عقیــده و عمل 
شخصی داشته باشند، لیکن حاکمیت 
-چه در مرحله ی قانونگذاری و چه در 
مرحله ی اجرا - در دست دیگران باشد، 
تحقق اســالم در آن جامعه، به انصاف 
آن دیگران بســتگی دارد. اگر آنها افراد 
بی انصافی بودند، مسلمانان همان وضعی 
را پیدا می کنند که شما امروز در کوزوو، 

دیروز در بوســنی و هرزگوین، دیروز و 
امروز در فلســطین و در جاهای دیگر 
شــاهدش بوده اید و هستید - ما هم در 
ایران مسلمان عریق و عمیق خودمان، 
ســالهای متمادی همین را مشــاهده 
می کردیم - امــا چنانچه حکام، قدری 
با انصاف باشــند، اجازه خواهند داد که 
این مســلمانان به قدر دایره ی خانه ی 
خودشان - یا حداکثر ارتباطات محله ای 

نباید طرح مساله غدیر به جدایی 
مسلمان ها بيانجامد

غدیر در نگاه مقام معظم رهبری
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- چیزهایی از اسالم را رعایت کنند؛ ولی 
اسالم نخواهد بود!  

بيانات به مناسبت عيد سعيد غدير 
1378/1/16

اگر تخلف نمی شد...
امروز ما و جامعه ی بشری، همچنان در 
دوران نیازهای ابتدایی بشری قرار داریم. 
در دنیا گرسنگی هست، تبعیض هست - 
کم هم نیست؛ بلکه گسترده است، به یک 
جا هم تعلق ندارد؛ بلکه همه جا هست 
- زورگویی هست، والیت نابحق انسان ها 
بر انسان ها هست؛ همان چیزهایی که 
چهار هزار سال پیش، دو هزار سال پیش 
به شکل های دیگری وجود داشته است. 
امروز هم بشر گرفتار همین چیزهاست 
و فقط رنگ ها عوض شده است. »غدیر« 
شــروع آن روندی بود که می توانست 
بشر را از این مرحله خارج کند و به یک 
مرحلــه ی دیگری وارد کنــد. آن وقت 
نیازهای لطیف تر و برتری، و خواهش ها 
و عشــق های به مراتب باالتری، چالش 
اصلی بشر را تشکیل می داد. راه پیشرفت 
بشر که بسته نیست! ممکن است هزارها 
سال یا میلیون ها سال دیگر بشریت عمر 
کند؛ هر چه عمر کند، پیوسته پیشرفت 
خواهد داشــت. منتها امــروز پایه های 
اصلی خراب است؛ این پایه ها را پیغمبر 
اســالم بنیانگزاری کرد و برای حفاظت 
از آن، مســأله ی وصایت و نیابت را قرار 
داد؛ اما تخلف شد. اگر تخلف نمی شد، 
چیز دیگری پیش می آمد. »غدیر« این 
اســت. در طول دوران دویست وپنجاه 
ساله ی زندگی ائمه )علیهم السالم( - که 
عمر دوران ظهور ائمــه از بعد از رحلت 
پیغمبر تا زمان وفات حضرت عسکری، 
دویست وپنجاه سال است - هر وقت ائمه 
توانسته اند و خودشان را آماده کرده اند 
تا این که به همان مســیری که پیغمبر 
پیش بینی کرده بود، برگردند؛ اما خوب، 

نشده است دیگر. حاال ماها در این برهه ی 
از زمان، به میدان آمده ایم و همتی هست 
به فضل و توفیق الهی و ان شاءاهلل که به 

بهترین وجهی ادامه پیدا کند.
ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاه امام 
صادق)عليه السالم(1384/10/29

نبايد طرح مسأله غدير به جدايی 
مسلمان ها بينجامد

مرحوم آقای مطهری )رضوان اهلل علیه( 
مقالــه ای به نــام »الغدیــر و وحدت 
اسالمی« دارد؛ ایشان در آن، این مسأله 
را تبییــن می کند که، طرح مســأله ی 
غدیر، چطور می تواند وســیله ای باشد 
برای نزدیک کردن دل های مسلمان ها 
به همدیگر. مرحوم عالمه ی امینی هم 
عقیده ی شــیعه را در »الغدیر« اثبات 
کرده است؛ اما کتاب، بیان، لحن، سلیقه 
و شــیوه ی برخورد او با مسأله، طوری 
اســت که همه ی مســلمین را جذب 

می کند.
شما تقریظهایی را که مسلمانان مصر، 
شــام و دیگر نقاط دنیا بر کتاب ایشان 
نوشــته اند، ببینید! ما باید توجه داشته 
باشیم که نوع طرح مسأله، طوری نباشد 
که به جدایی مسلمان ها بینجامد؛ این 
خیلی مهم است. االن جمعیت انبوهی 
از مســلمانان دنیا بــه مکتب و مذهب 
ما معتقدند و در دنیا هــم آبرومندند. 
هم جمهوری اســالمی در ایران و هم 
شیعیان در هر نقطه ای که هستند، مردم 
آبرومندی هســتند و در عراق، لبنان و 
جاهای دیگر، مسلمان ها به وجود اینها 
افتخار می کننــد. بنابراین باید مراقب 
باشیم که مسأله را طوری طرح کنیم که 
هم عقیده های خودمان ناراحت نشوند. 
البته باید عقیده ی خودمان را بیان و آن 
را تثبیت کنیم؛ اما اشتباهات و خطاها 

را هم برطرف کنیم. 
1384/9/14

ختم كالم

 تا چشم ُخم افتاد به سیمای تو، ساقی!
مثل همه َخم شد جلوی پای تو، ساقی!
دل بست به آن حالت گیرای تو، ساقی!
شد مثل نبی، غرق تماشای تو، ساقی!

 
خاتم به تو  بالیده، که پایان پیامي

هم نقطه ي آغازي و هم ختم کالمي
 

این سلسله ی عشق، به موي تو رسیده
سیب دل عشاق، به جوي تو رسیده

این عقل، به سر منزل روي تو رسیده
هي گشته و آخر به سبوي تو رسیده

 
»الیوم«، محمد به تو بخشیده نگینش
»اکملت لکم« گفته و کامل شده دینش

 
من، عاشِق آن لحظه که انگشتریت را ...

مجنوِن تو، وقتي رجز خیبریت را ...
دیوانه ي آن دم، که دِم حیدریت را ...

وحي آمده، تا گوشه اي از دلبریت را ...
 

دل برده  اي از دختر یک دانه ي هستي
تا خانه ي کوثر، شده میخانه ي هستي

 
امشب، صد و ده مرتبه، دیوانه ترم من
شمعي؛ صد و ده مرتبه، پروانه ترم من
ساقي! صد و ده مرتبه، پیمانه ترم من

مست توام و از همه فرزانه ترم من
 

هم دست تو در دستش و هم دسِت خدا بود
حق داشت محمد که چنین مسِت خدا بود

 

قاسم صرافان

یینی شعرآ



مسأله ی غدير ورود نبی مکرم 
اســالم در امر مديريت جامعه 

است
 مسأله ی غدیر و تعیین امیرالمؤمنین 
)علیه الصاله والسالم( به عنوان ولی امر 
امت اسالمی از سوی پیامبر مکرم اسالم 
)صلی اهلل علیه واله وسلم( یک حادثه ی 
بسیار بزرگ و پرمعناست؛ در حقیقت 
دخالت نبی مکــرم در امــر مدیریت 
جامعه اســت. معنای ایــن حرکت که 
در روز هجدهم ذی الحجه ســال دهم 
هجرت اتفاق افتاد، این است که اسالم 
به مســأله ی مدیریت جامعه به چشم 

اهمیت نگاه می کند.
این طور نیســت که امر مدیریت در 
نظام اســالمی و جامعه ی اســالمی، 
رها و بی اعتنا باشــد. علــت هم این 
اســت که مدیریت یک جامعه، جزو 
اثرگذارترین مســائل جامعه اســت. 
تعیین امیرالمؤمنین هم - که مظهر 
تقوا و علم و شــجاعت و فــداکاری 
و عــدل در میان صحابــه ی پیغمبر 
اســت - ابعاد این مدیریت را روشن 
می کنــد. معلــوم می شــود آنچه از 
نظر اســالم در باب مدیریت جامعه 
اهمیت دارد، اینهاســت. کسانی که 
امیرالمؤمنین را به جانشینی بالفصل 
هم قبول ندارند، در علم و زهد و تقوا 
و شــجاعت آن بزرگوار و در فداکاری 
او بــرای حق و عدل، تردیــد ندارند؛ 
این مــورد اتفاق همه ی مســلمین و 
همه ی کسانی است که امیرالمؤمنین 
)علیه الصالةوالسالم( را می شناسند. 
ایــن نشــان می دهد کــه جامعه ی 
اسالمی از نظر اســالم و پیغمبر، چه 
نوع مدیریت و زمامداری و حکومتی 
را باید به عنوان هدف مطلوب دنبال 

کند.
ديدار مردم پاكدشت، در سالروز عيد 
سعيد غدير 1383/11/10

عيد غدير، سنت ملی ماست
عید غدیر هم سنت ملی ماست؛ چون 
ملت ما دارای این عقیده و این محتوا و 
این هویت در ذهن خودش هست. یکی 
از کارهای دشمنان این است که ملتها 
را از هویت خالی کنند. البته این قضیه، 
داســتان مفصلی اســت و با دو کلمه، 
نه می شــود ابعادش را نشــان داد و نه 
می شود خطرش را آن چنان که هست، 
گوشزد کرد. شما در محیط دانشجویی 
با این سیاســت کلی که شــناخته و 
ناشــناخته و پیدا و پنهان وجود دارد، 
باید مبارزه کنید و مبانی ارزشــی را - 
مبانی ای که حقیقتا تشکیل دهنده ی 
هویت ملت ایران است و می تواند آنها 
را پیش ببرد و صاحب همه چیز کند - 

حفظ کنید.  
1382/2/8

او عادل ترين شما در بين مردم 
است!

نبی اکرم در بیان صفات امیرالمؤمنین 
می فرماید: »اعدلکم فــی الرعیة«، او 
عادل ترین شــما در بین مردم اســت. 
هــم عدالت درونی و معنــوی و فردی 
امیرالمؤمنین مراد اســت و هم عدالت 
رفتــاری و عدالت اجتماعــی او. اینها 

چیزهایی اســت که در زبان به آسانی 
می شود بیان کرد، اما در تحقق و تبلور 
در عمل اســت که انســان به عظمت 
این حقیقت و کســانی که تجسم این 
حقیقت بوده اند، پی می بــرد. عدالت 
به معنــای واقعــی کلمــه در وجود 
امیرالمؤمنین، در رفتار او، در تقوای او و 
در توجه او حضور دارد. در رفتار بیرونی 
او هم عدالت تجسم پیدا می کند. امروز 
بعد از گذشــت قرنها، اگــر بخواهیم 
عدالت را تعریف کنیم و آن را در ضمن 
مثال و نمونه بیان کنیــم، هیچ مثالی 
رســاتر و گویاتر از رفتار امیرالمؤمنین 
علیه الّسالم نمی توانیم پیدا کنیم. این 
است که نبی اکرم او را به امر پروردگار 
و با نصــب الهی به مــردم معرفی و به 
مقام والیت منصوب می کند. این یک 
حقیقت اسالمی است. این کجا و این که 
کسی معتقد باشد که هر ظالمی با هر 
شیوه و رفتار بازیگرانه ای توانست زمام 
قدرت را در دست بگیرد، مردم باید از 
او اطاعت کنند، کجا؟! این اسالم است 

یا آن؟!
لذا مســأله ی غدیر با این مضمون واال 
متعلق به همه ی مسلمانهاست، چون به 
معنای حاکمیت عدل، حاکمیت فضیلت 
و حاکمیت والیت اهلَلّ اســت. اگر ما هم 
بخواهیم حقیقتاً از متمسکین به والیت 
امیرالمؤمنین باشــیم، باید خودمان و 
محیط زندگیمان را بــه عدل نزدیک 
کنیم. بزرگ ترین نمونه این اســت که 
هرچه بتوانیم، استقرار عدل کنیم. چون 
دامنه ی عدالت نامحدود اســت. هرچه 
بتوانیم عدل را در جامعه بیشتر مستقر 
کنیم، شــباهت ما به امیرالمؤمنین و 
تمســک ما به والیت آن بزرگوار بیشتر 

خواهد شد.
بيانات در ديدار مسؤوالن و كارگزاران 
نظام به مناسبت عيد غدير خم 
1381/12/1

عيد 
غدير هم 
سنت ملی 

ماست؛ چون ملت ما 
دارای اين عقيده و اين 
محتوا و اين هويت در 
ذهن خودش هست. 

يکی از كارهای دشمنان 
اين است كه ملتها را از 

هويت خالی 
كنند

ت رزمندگان اسالم
ماهنامه فرهنگي - مذهبی  هيأ
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غدير و انقالب اسالمی ايران
شاید اکثر آن کسانی هم که در ماجرای 
بیعت امیرالمؤمنین علیه الصالةوالسالم، 
گرد آن بزرگــوار را گرفتند و با او بیعت 
کردند و پای فشردند و فداکاری نمودند، 
واقعــه ی غدیر و به طریــق اولی ظهور 
اســالم و جنگهــای امیرالمؤمنین را 
ندیده بودند. اما اســالم و هدایت و نور 
آن فقط برای کســانی نیست که در آن 
وقت حضور داشتند، بلکه برای همه و 
برای همیشه است: »و اخرین منهم لما 
یلحقوا بهم«. انقالب اسالمی شروع یک 
راه پرافتخار و سعادت بخش بود. همه ی 
کســانی که از بی عدالتی رنج برده اند و 
تشنه ی عدالتند، این پدیده را به جان 
دوست دارند و برای آن تالش می کنند. 
همه ی کســانی که ســنگینی و فشار 
نظام دیکتاتوری و اختناق و زورگویی و 
قدرت فردی را احساس کرده یا درباره ی 
آن فکــر کرده اند، از انقالب اســالمی، 
از حرکت ملت مســلمان و از مبارزه ی 
فراگیــر این ملت اســتقبال کرده اند و 
می کنند. مخصوص امروز نیســت، در 

آینده هم همین طور خواهد بود.
بيانات در ديدار مردم قم 1381/10/19

اوج مطلوب همه ی رسالت ها
امیرالمؤمنین علیه الصالةوالســالم در 
مقابله با خطرها آن چنان شجاعانه عمل 
می کند که می گوید کسی نمی توانست 
با فتنه ای که من چشم آن را درآوردم - 
منظور، فتنه ی خوارج است - یا فتنه ی 
ناکثین درافتــد. آن معنویت و دین و 
اخالق و فضیلت از یک طرف، آن بینش 
عمیق و شــجاعت و فداکاری و عواطف 
رقیق انسانی در کنار صالبت و استحکام 
معنوی و روحی از طرف دیگر؛ همه ی 
اینها ناشی از عصمت است؛ چون خدای 
متعال او را به مقام عصمت برگزیده است 
و گناه و اشتباه در کار او وجود ندارد. اگر 

چنین کسی در رأس جامعه باشد، اوج 
مطلوب همه ی رسالتهاست. این معنای 
غدیر است. در غدیر، چنین کاری اتفاق 

افتاد.
اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت 
علی بن موسی الرضا عليه السالم در روز 
عيد سعيد غدير خم 1380/12/12

بشــريت، حکومت پنج ساله ی 
اميرالمومنين را هرگز فراموش 

نخواهد كرد
امامت، یعنی همان اوج معنای مطلوب 
اداره ی جامعه در مقابل انواع و اقســام 
مدیریتهــای جامعه کــه از ضعفها و 
شــهوات و نخوت و فزون طلبی انسانی 
سرچشــمه می گیرد. اســالم شــیوه 
و نســخه ی امامت را به بشــریت ارائه 
می کند؛ یعنی این که یک انســان، هم 
دلش از فیض هدایت الهی سرشــار و 
لبریز باشد، هم معارف دین را بشناسد 
و بفهمد - یعنی راه را درست تشخیص 
دهد - هم دارای قدرت عملکرد باشــد 
- که »یــا یحیی خذ الکتــاب بقوة« - 
هم جان و خواســت و زندگی شخصی 
برایش حائز اهمیت نباشــد؛ اما جان 
و زندگی و ســعادت انســانها برای او 
همه چیز باشــد؛ که امیرالمؤمنین در 

کمتر از پنج ســال حکومت خود، این 
را در عمل نشان داد. شما می بینید که 
مدت کوتاه کمتر از پنج سال حکومت 
امیرالمؤمنین، به عنوان یک نمونه و الگو 
و چیزی که بشریت آن را هرگز فراموش 
نخواهد کرد، در طــول قرنها همچنان 
می درخشــد و باقی مانده اســت. این 
نتیجه ی درس و معنا و تفسیر واقعه ی 

غدیر است.
بيانات در اجتماع بزرگ زائران و 
مجاوران حضرت علی بن موسی الرضا 
عليه السالم در روز عيد سعيد غدير خم 
1380/12/12

توصيه رهبر انقالب درباره كتاب 
الغدير

همین کتــاب الغدیر هــم به نظر من 
مهجور اســت. مــن به دوســتانمان 
سفارش کردم الغدیر را که در آن صدها 
کتاب اســت - یعنی ایشــان درباره ی 
موضوعات مختلف، مطالبی دارد. گاهی 
صد صفحه، هشــتاد صفحه درباره ی 
یک شخص، یک مطلب، یا یک حدیث، 
مطلب دارد و یک نفر باید اینها را از اّوِل 
الغدیر بخواند، تا بــه مطلب مورد نظر 
برسد و از آن استفاده کند. حاال کو آن 
آدمی که حوصله کند، یازده جلد کتاب 
الغدیر را بخوانــد و این گونه مطالب را 
بیرون بکشد؟! - مورد بررسی دقیق قرار 
دهند و موضوعات مختلف را دانه دانه 
بیرون بکشند؛ هر کدامشان یک کتاب، 
یا یک جزوه است. الغدیر هم - آن کاخ 
عظیمی که مرحوم امینی ساخته - به 
جای خود محفوظ؛ این کتابها هم دانه 
دانه بیاید و اقطار عالم را پر کند. یعنی 
الغدیر به صــورت یک مجموعه، وجود 
داشته باشــد، یک جا هم جزوه، جزوه 

وجود داشته باشد.
بيانات در ديدار اعضای ستاد فرهنگی 
غدير 1378/12/10

امامت، 
يعنی همان 
اوج معنای 

مطلوب اداره ی جامعه 
در مقابل انواع و اقسام 
مديريتهای جامعه كه 
از ضعفها و شهوات و 
نخوت و فزون طلبی 
انسانی سرچشمه 

می گيرد
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هیجــدهـــــم 
ذی الحجه یادآور 
واقعه ای تاریخی 
اســت که در آن 
رسول خدا)ص( 
بــه امــر خداوند 
متعال حضرت علی)ع( را به عنوان خلیفه 
و جانشین خود در منصب امامت و والیت 
امت منصوب کرد، تا ترازو شاخص حاکم 
اسالمی برای همه مسلمانان تبیین شود 
و در حافظه تاریخی بماند و چراغ راه امت 
پیامبر)ص( تا آخر باشد هر چند که بعد از 
رحلت پیامبر گرامی اسالم)ص( بخشی از 
مسلمانان به پیام این واقعه مومن ماندند و 
تا پای جان برای تثبیت پیام غدیر تالش 
کردند اما بسیاری هم متوجه پیام آسمانی 
غدیر نشدند و با ذهن بشری خود به تحلیل 
واقعه پرداختند تــا کارآمدی تدبیر الهی 
پیامبر اسالم در البه الی هیاهوها دیده نشود 
و امت پیامبر از ثمره شیرین و گوارای آن 

بی بهره بمانند.
واقعه ی غدیر از ابعــاد مختلف و از جهات 
متفاوت دارای درخشــندگی خاصی در 
تاریخ اسالم از لحاظ سند، اطمینان از اصل 
و فرع آن، کثرت راویان و اعتماد بزرگان و 
علمای مسلمین، دارای قدرت و استحکامی 
بی نشیر اســت که در راس راویان نام اهل 
بیت رسول خدا)ص( یعنی علی و فاطمه 
و حسن و حسن علیه السالم می باشد. نزول 
آیه 67 و 3 ســوره مائده در ارتباط با این 
رویداد بزرگ است که بر طبق نظر مفسران 
نام آور شیعه و سنی، شان نزول این آیات 

مربوط به واقعه غدیر خم می باشد.
عالمه امینی در ابتدای جلد نخست الغدیر 
می فرماید: »در نظر خردمندان ارج و شرف 
هر چیز وابســته به نتیجه و به اندازه ثمر 
آن اســت. مهم ترین مطلبیکه با توجه به 
نتیجه اش دارای موقعیت شــایانی است، 
آن بخش هایی است که پیدایش ادیان را 
نشان می دهد و مذاهب بر آن پایه گذاری 

مشده و سرچشمه ی عقاید ملت ها 
و جمعیت هایی قرار گرفته است، 
از ایــن رو این بخــش از تاریخ 
که مبدا پیدایــش اعتقادات و 

مقدســات ملت هاست به ابدیت 
راه جسته است و هیچ گاه تاریخ 

جهان آن را فراموش نمی کند 
و بــا جاودانگی و همیشــگی 
در سراســر دوران خودنمایی 
می کنــد. داســتان غدیر از 

بااهمیت تریــن موضوعات این 
بخش از تاریخ است، زیرا مذهب آن 

ملت ها و طوایفی که آل رسول را پیروی 
کردند بر این واقعه پایه گذاری شده است.«

به عبارتی دیگر با فرارســیدن عید غدیر، 
این واقعه بزرگ تاریخی در اســالم دل ها 
متوجه یک امر مهم اعتقادی و اجتماعی 
و سرنوشت ساز در زندگی می شود که آن 

»والیت و رهبری جامعه دینی« است.
در تاریخ اســالم دو حادثــه مهم و بزرگ 
خودنمایی می کند که از یکی رســالت و 
از دیگری امامت به وجود آمد. نخســتین 
حادثه نزول وحــی بر قلب مبارک پیامبر 
اسالم بود که رسالت پیامبر)ص( را در پی 
داشت و دومین حادثه غدیر بود که امامت 
را به وجود آورد و در حقیقت ادامه رسالت 
بود یعنی روز غدیر همان قدر اهمیت دارد 

که روز بعثت در رسالت پیامبر اعظم.
اهمیت این مطلب را از نزول آیه 67 سوره 
مائــده به خوبی درک می کنیم »یــا أَیَُّها 
َِّک َو إِْن  ُســوُل بَلِّْغ ما أُنِْزَل إِلَْیَک ِمْن َرب الرَّ
ُ یَْعِصُمَک  لَْم تَْفَعْل َفما بَلَّْغَت ِرسالََتُه َو اهللَّ
َ ال یَْهِدي الَْقْوَم الْکافِرین«،  ِمَن النَّاِس إِنَّ اهللَّ
پیامبر گرامی اسالم)ص( هم فرمان خداوند 

را ابالغ کرد من کنت مواله فعلی مواله
و لذا وقتی پیامبر امر خداوند متعال را به 
امت ابالغ کرد آیه 3 سوره مائده نازل شد 
که: »الَْیْوَم أَْکَملْــُت لَُکْم دیَنُکْم َو أَتَْمْمُت 
َعلَْیُکْم نِْعَمتي َو َرضیُت لَُکُم اْلِْسالَم دیناً« 
در جهــان امروز، زمینــه و عطش فراوان 

برای فهم دیقیق پیــام غدیر و باز تعریف 
آن فراهم شده اســت. انقالب اسالمی ما 
و ثمــرات بی شــمار آن در داخل و خارج 
نگاه ها را متوجه مذهب تشیع که برگرفته 
از پیام غدیر اســت نموده اســت. بر همه 
کســانی که تریبونی در اختیــار دارند و 
شنونده ای، مخصوصا مبلغین و سخنرانان 
و مداحان گرانقدر الزم است که پیام غدیر 
را به جامعیت بیش تری به ویژه برای نسل 
جوان بازگو کنند و بعضی شبهات را که از 
ناحیه مغرضین و غافلین و جاهلین راجع 
به مســاله والیت مطرح می شود عالمانه 

پاسخ گویند.

پيام غدير از منظر امام)ره(
والیتی که در غدیر است به معنای حکومت 
است نه معنای مقام معنوی، مساله، مساله 
حکومت است. مساله سیاست است خدای 

پيام غــــــدیر
 به نسل مـــا چيست؟

ت رزمندگان اسالم
ماهنامه فرهنگي - مذهبی  هيأ
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تبارک و تعالی این حکومت و این سیاست 
را امر کرد که پیغمبر به حضرت امیر واگذار 

کند. صحیفه ج 20 ص 115-113
روز غدیر از بزرگ ترین اعیاد مذهبی است، 
این عید عیدی است که متعلق مستضعفان 
است. عید محرومان است عید مظلومان 
جهان است. عیدی است که خدای تبارک 
و تعالی به وســیله پیامبر اکرم )ص( برای 
اجرای مقاصد الهی و ادامه تبلیغات و ادامه 
راه انبیاء، حضرت امیر را منصوب فرمودند. 

صحیفه ج 19 ص 163

پيام غدير از منظــر مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی(

عید غدیر را فرمودند »عیداهلل االکبر« از 
همه اعیاد در تقویم اسالمی این عید باالتر 
است، پر مغزتر است، تاثیر این عید از همه 
اعیاد بیش تر است. چرا؟ چون تکلیف امت 

اسالمی در زمینه ی هدایت 
در زمینه حکومت در این 
حادثه غدیر معین شــده 
است. حرفی نیست که بر 
طبق توصیه پیامبر اعظم 
در غدیر عمل نشد، پیغمبر 
هم طبق بعضی روایات خبر 
داده بــود که عمل نخواهد 
شد اما مساله غدیر، مساله 
ایجاد یک شــاخص است. 
یک معیار و میزان است تا آخر 
دنیا مسلمانان می توانند این 
شاخص را این معیار را جلوی 
خودشان قرار بدهند و تکلیف 
مسیر عمومی امت را معین کنند. 

1388/09/15
خصوصیت غدیر در مســاله والیت است، 
آن عاملی که ضامن اجرای احکام اســت، 
حکومت اســالمی و حاکمیت قران است 
واال اگر آحاد مردم، ایمان و عقیده و عمل 
شخصی داشته باشند لیکن حاکمیت چه 
در مرحله قانون گذاری و چه در مرحله اجرا 
در دست دیگران باشــد، تحقق اسالم در 
آن جامعه به انصاف دیگران بستگی دارد. 

1378/01/16

پيام های ديگر غدير به نسل امروز
اسالم دین کامل و جامع است و برنامه ای 
مدون بــرای اداره زندگی بشــر در تمام 
عرصه های فردی و اجتماعــی دارد و لذا 
»دین از سیاســت جداناپذیر است« پیام 
جاودانه غدیر. تربیت انسان دینی احتیاج 
به تاسیس یک جامعه دینی دارد و تاسیس 
آن فرایندی است که تنها از طریق حکومت 

دینی امکان پذیر است.
انقالب اسالمی ایران به عنوان جلوه ای از 
عینیت و تحقق آرمان پیامبر در غدیر خم و 
نیز با اجرایی کردن نظریه حاکمیت والیت 
فقیه به عنوان اســتمرار امامت کارآمدی 
دین را برای اداره بشــر اثبات نمود. غدیر 

مرکز ثقل تاریخی اندیشه سیاسی در اسالم 
و ســند تاریخی تفکیک ناپذیری دین از 
سیاست است. راهبرد پیوسته دین در عرصه 
روابط اجتماعــی ملت ها به ویژه ملت های 
مسلمان دعوت به اصول و مبانی مشترک 
است. اگر پیام غدیر در صدر اسالم عملی 
می شد امامت امام معصوم و حاکمیت آن 
باعث ایجاد وحدت در امت پیامبر می شد و 
ثمره این وحدت رسید به آرمان شهری که 
خداوند متعال با حاکمیت دین وعده داده 
بود می شد. ما در زمان خود ثمره حاکمیت 
امامت را دیده  ایم کــه جامعه ی ما از میان 
این همه طوفان ها، بحران ها و چالش های 
متفاوت کــه هر یک می توانســت باعث 
گسیختگی ملت ما شود به سالمت عبور 
کرد و نمام تهدیدها با مدیریت والیت فقیه به 
فرصت تبدیل و ما امروز زمینه ساز باز تولید 
تمدن اســالمی با مرکزیت ایران اسالمی 
هستیم. نظریه والیت فقیه تضمین کننده 
حضور پیوسته دین در قلمرو زندگی بشر 
است و لذا ما دفاع نظری و عملی از ضرورت 
حضور انسان کامل در قلمرو زندگی انسان 

اثبات کننده حقانیت »غدیر« است.
رســالت اصلی انقالب اســالمی ایران به 
عنوان پیش درآمد انقالب جهانی حضرت 
مهدی)عج( اســتقرار عدالت اســت زیرا 
که عدالت علــت تامه، معنویت در جامعه 
می باشد در صورت استقرار نسبی عدالت، 
جمهوری اسالمی مدل موفق از مدیریت 
دینی به شایستگی معرفت اسالم علوی و 
مبشر اسالم مهدوی خواهد بود. استقرار 
عدالت جوهره اصلی پیام غدیر اســت در 

سایه حاکمیت انسان کامل.
پیام غدیر به نسل ما این است؛ سعادت و 
رستگاری جامعه انسانی تنها در گرو جاری 
شــدن احکام الهی در تمامی زمینه های 
فردی و اجتماعی تحت زعامت و مدیریت 

انسان کامل و الهی می باشد.

اللهم عجل لوليك الفرج انشاهلل

پيام غــــــدیر
 به نسل مـــا چيست؟
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در زمان امامت آن بزرگوار شش خلیفه، 
یکی پس از دیگری، آمدنــد و به درک 
واصل شــدند. آخرین نفر آنها، »معتز« 
بود - همان طور که ایشان فرمودند - که 
حضرت را شــهید کرد و خودش هم به 
فاصله ی کوتاهی ُمــرد. این خلفا غالباً با 
ذلت مردند؛ یکی به  دست پسرش کشته 
شد، دیگری به دســت برادرزاده اش و به 
همین ترتیب بنی عباس تارومار شدند؛ به 
عکِس ... شیعه در دوران حضرت هادی و 

حضرت عسگری )علیهماالّسالم( و در آن 
شدت عمل روزبه روز وسعت پیدا کرده؛ 

قوی تر شد.

سامرا و نفوذ امام هادی
حضرت هادی )علیه الّسالم( چهل  و دو 
ســال عمر کردند، که بیست سالش را 
در ســامرا بودند؛ آن جا مزرعه داشتند 
و در آن شــهر کار و زندگی می کردند. 
ســامرا در واقع مثل یک پــادگان بود و 

آن را معتصم ســاخت تــا غالمان ترِک 
نزدیک به خود را - با ترکهای خودمان؛ 
ترکهای آذربایجان و سایر نقاط اشتباه 
نشود - که از ترکســتان و سمرقند و از 
همین منطقه ی مغولســتان و آسیای 
شرقی آورده بود، در سامرا نگه دارد. این 
عده چون تازه اسالم آورده بودند، ائمه و 
مؤمنان را نمی شــناختند و از اسالم سر 
در نمی آوردند. بــه همین دلیل، مزاحم 
مردم می شدند و با عربها - مردم بغداد - 

مجاهدت برای بقای دین
گفتاری از رهبر انقالب درباره زندگی امام هادی

ت رزمندگان اسالم
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اختالف پیدا کردند. در همین شهر سامرا 
عده ی قابل توجهی از بزرگان شیعه در 
زمان امــام هادی )علیه الّســالم( جمع 
شدند و حضرت توانست آنها را اداره کند 
و به وسیله ی آنها پیام امامت را به سرتاسر 
دنیای اسالم - با نامه نگاری و... - برساند. 
این شبکه های شیعه در قم، خراسان، ری، 
مدینه، یمن و در مناطق دوردست و در 
همه ی اقطار دنیا را همین عده توانستند 
رواج بدهند و روزبه روز تعداد افرادی را 
که مؤمن به این مکتب هستند، زیادتر 
کنند. امام هادی همه ی این کارها را در 
زیر برق شمشیر تیز و خونریز همان شش 
خلیفه و علی رغم آنها انجام داده اســت. 
حدیث معروفی درباره ی وفات حضرت 
هادی )علیه الّسالم( هست که از عبارت 
آن معلوم می شود که عده ی قابل توجهی 
از شیعیان در ســامرا جمع شده بودند؛ 
به گونه یی که دســتگاه خالفت هم آنها 
را نمی شــناخت؛ چون اگر می شناخت، 
همه ی شــان را تارومار می کرد؛ اما این 
عده چون شبکه ی قوی یی به  وجود آورده 
بودند، دستگاه خالفت نمی توانست به 

آنها دسترسی پیدا کند.
یک روِز مجاهــدت ایــن بزرگوارها - 
ائمه)علیهم الّســالم( - به قدر سالها اثر 
می گذاشــت؛ یک روز از زندگی مبارک 
اینها؛ مثل جماعتی که سالها کار کنند، 
در جامعه اثر می گذاشت. این بزرگواران 
دین را همین طور حفظ کردند، وااّل دینی 
که در رأسش متوکل و معتز و معتصم و 
مأمون باشد و علمایش اشخاصی باشند 
مثــل یحیی بن اکثم که بــا آن که عالم 
دستگاه بودند، خودشان از فساق و فجار 
درجه یِک علنی بودند، اصاًل نباید بماند؛ 
باید همان روزها بکل کلــِک آن کنده 
می شــد؛ تمام می شــد. این مجاهدت 
و تالش ائمه )علیهم الّســالم( نه فقط 
تشیع بلکه قرآن، اسالم و معارف دینی 
را حفظ کرد؛ این است خاصیت بندگان 

خالص و مخلص و اولیای خدا. اگر اسالم 
انسانهای کمربسته نداشت، نمی توانست 
بعد از هزار و دویست، سیصد سال تازه 
زنده شود و بیداری اســالمی به  وجود 
بیاید؛ باید یواش یواش از بین می رفت. 
اگر اسالم کســانی را نداشت که بعد از 
پیغمبر این معارف عظیــم را در ذهن 
تاریخ بشری و در تاریخ اسالمی نهادینه 
کنند، باید از بین می رفت؛ تمام می شد 
و اصاًل هیچ چیــزش نمی ماند؛ اگر هم 
می ماند، از معارف چیزی باقی نمی ماند؛ 
مثل مســیحیت و یهودیتی که حاال از 
معارف اصلی شان تقریباً هیچ چیز باقی 
نمانده اســت. این که قرآن سالم بماند، 
حدیث نبوی بماند، ایــن همه احکام و 
معارف بماند و معارف اســالمی بعد از 
هزار سال بتواند در رأس معارف بشری 
خودش را نشان دهد، کار طبیعی نبود؛ 
کار غیر طبیعی بود که با مجاهدت انجام 
گرفت. البته در راه این کار بزرگ، کتک 
خوردن، زندان رفتن و کشته شدن هم 
هســت، که اینها برای ایــن بزرگوارها 

چیزی نبود.

كودكی امام هادی
حدیثی درباره ی کودکی حضرت هادی 
است، که نمی دانم شنیده اید یا نه؛ وقتی 
معتصم در سال 218 هجری، حضرت 
جواد را دو ســال قبل از شهادت ایشان 
از مدینه به بغــداد آورد، حضرت هادی 
که در آن  وقت شش ساله بود، به همراه 
خانواده اش در مدینه ماند. پس از آن که 
حضرت جواد به بغداد آورده شد، معتصم 
از خانــواده حضرت پرس وجــو کرد و 
وقتی شنید پســر بزرگ حضرت جواد، 
علی بن محمد، شش ســال دارد، گفت 
این خطرناک اســت؛ ما باید به فکرش 
باشیم. معتصم شخصی را که از نزدیکان 
خود بود، مأمور کرد که از بغداد به مدینه 
برود و در آن جا کســی را که دشــمن 

اهل بیت اســت پیدا کنــد و این بچه را 
بسپارد به دست آن شخص، تا او به عنوان 
معلم، این بچه را دشمن خاندان خود و 
متناسب با دســتگاه خالفت بار بیاورد. 
این شخص از بغداد به مدینه آمد و یکی 
از علمای مدینه را به نام »الجنیدی«، که 
جزو مخالفترین و دشمن تریِن مردم با 
اهل بیت )علیهم الّسالم( بود - در مدینه 
از این قبیل علما آن وقت بودند - برای این 
کار پیدا کرد و به او گفت من مأموریت 
دارم که تو را مربی و مؤدِب این بچه کنم، 
تا نگذاری هیچ کس با او رفت و آمد کند 
و او را آن طور که ما می خواهیم، تربیت 
کن. اسم این شــخص - الجنیدی - در 
تاریخ ثبت ]شده[ است. حضرت هادی 
هم - همان طور که گفتم - در آن موقع 
شش سال داشــت و امر، امر حکومت 
بود؛ چه کسی می توانست در مقابل آن 
مقاومت کند. بعــد از چند وقت یکی از 
وابستگان دستگاه خالفت، الجنیدی را 
دید و از بچه یی که به دســتش سپرده 
بودند، سؤال کرد. الجنیدی گفت: بچه؟! 
این بچه اســت؟! من یک مسأله از ادب 
برای او بیان می کنــم، او بابهایی از ادب 
را برای من بیان می کند که من استفاده 
می کنم! اینها کجــا درس خوانده اند؟! 
گاهی به او، وقتی می خواهد وارد حجره 
شود، می گویم یک سوره از قرآن بخوان، 
بعد وارد شو - می خواســته اذیت کند 
- می پرسد چه سوره یی بخوانم. من به 
او گفتم ســوره ی بزرگی؛ مثاًل سوره ی 
آل عمران را بخوان؛ او خوانده و جاهای 
مشکلش را هم برای من معنا کرده است! 
اینها عالمند، حافظ قرآن و عالم به تأویل 

و تفسیر قرآنند؛ بچه؟!
ارتباط ایــن کودک - کــه علی الظاهر 
کودک است، اما ولی اهللَّ است؛ »وآتیناه 
الحکم صبّیا« - با این استاد مدتی ادامه 
پیدا کرد و استاد شــد یکی از شیعیان 

مخلص اهل بیت! )1383/05/30(
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فاطمــه زهــرا 

حجت االسالم 
والمسلمين شيخ 
حسين انصاريان

م  لســال ا علیها
دختــر پیغمبر 
اکرم و از بانوان 
ممتــاز عصــر 
خویش بود. پدر 
ز  و مــادرش ا
اصیل ترین و شریف ترین خانواده هاي 
قریش بودند . از حیث جمال و کماالت 
معنوي و اخالقي از پدر و مادر شریفش 
ارث مي بــرد. و بــه عالیترین کماالت 
انساني آراسته بود. شخصیت و عظمت 
پیامبر اکرم روز به روز در انظار مردم باال 
مي رفت و قدرت و شوکت او زیادتر مي 
شــد به همین علت دختر عزیزش زهرا 
)علیها السالم( همواره مورد توجه بزرگان 
قریش و رجال با شخصیت و ثروتمند قرار 
داشت هر از چندگاه از او خواستگاري مي 
کردند . رسول خدا فاطمه را براي علي 
)علیه السالم( نگاه داشته بود و مایل بود 
از جانب او پیشنهاد شود. پیامبر از جانب 
خدا مأمور بود که نور را با نور به ازدواج در 

آورد.

پيشنهاد به علي
اصحاب رسول خدا احساس کرده بودند 
که پیغمبر اکرم تمایل دارد فاطمه )علیها 
الســالم( را با علي پیونــد ازدواج دهد، 
ولي از جانب علي پیشنهادي نمي شد. 
یک روز عمر و ابوبکر و ســعد بن معاذ و 
گروهي دیگر که پیامبر تقاضاي ازدواج 
آنها را رد کرده بود در مسجد گرد آمده 
بودند و از هر دري سخن مي گفتند. در 
این بین ســخن از فاطمه به میان آمد. 

ابوبکر گفت: مدتي است که اعیان و 
اشراف عرب فاطمه علیهاالسالم 

را خواســتگاري مي نمایند 
اما پیغمبر اکرم پیشــنهاد 

احدي را نپذیرفته و در 
جوابشان مي فرماید: 
تعیین همسر فاطمه 
با خداســت.براي 
همه روشــن بود 
که خدا وپیغمبر، 
فاطمــه را براي 
علي علیه السالم 
نگاهداشــته اند. 
سپس به »عمر« 
و »سعد بن معاذ« 
گفت: حاضرید به 
اتفاق هم نزد علي 

برویــم و جریان را 
برایش تشریح کنیم 

و اگر به ازدواج مایل بود 
همراهیش کنیم؟! آنها از 

این پیشنهاد استقبال و او را 
در این کار تشویق کردند.

ســلمان فارســي مي گوید: عمر 
و ابوبکر و ســعد بن معــاذ بدین قصد 

از مســجد خارج شــدند و به جانب آن 
حضرت شتافتند.علي )ع( فرمود: از کجا 
مي آیید و به چه منظور اینجا آمده اید؟ 
ابوبکر گفت: یا علي تو در تمام کماالت بر 
سایرین برتري داري، و از موقعیت خود 
و عالقه ایکه رسول خدا به تو دارد کاماًل 
آگاهي. اشــراف و بزرگان قریش براي 
خواستگاري فاطمه علیها السالم آمده 
اند ولي پیغمبر صلي اهلل علیه وآله دست 

رد 
به سینه 

همه زده و تعیین 
همسر فاطمه را به دستور خدا 

حواله داده است. گمان مي کنم خدا و 
رســول، فاطمه را براي تو گذاشته اند. 
و شــخص دیگري قابلیت این افتخار را 

ندارد.

ازدواج حضرت علیعليه السالم 
با حضرت فاطمه زهرا سالم عليها

ت رزمندگان اسالم
ماهنامه فرهنگي - مذهبی  هيأ
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افکار 
خفته بیدار 

مي شود
اوضاع بحراني اسالم و گرفتاري ها و فقر 
اقتصادي مســلمین، چنان علي )ع( را 
مشغول ساخته بود که به خواسته هاي 
دروني خویش و ازدواج و تشکیل خانواده 

هیچگونه توجه نداشت.

علي )ع( اندکي پیرامون پیشــنهاد آنها 
تأمل و اطــراف و جوانب قضیــه را به 
خوبي بررســي نمود: تهیدستي خود و 
مشــاهده گرفتاریهاي عمومي از یک 
طرف و فرا رســیدن زمان ازدواج وي از 
طرف دیگر)1(. او بخوبي مي دانســت 
که اگر همســري چون فاطمه را از 
دست بدهد دیگر این فرصت قابل 

جبران نیست.
علي )ع( به خواســتگاري 

مي رود
این پیشــنهاد علي را 
تحت تأثیر قرار داد 
بطوریکه دست از 
کار کشــید و به 
منزل بازگشــت. 
خود را شستشو 
ي  عبــا  ، د ا د
تمیزي بــر تن 
کرد و به خدمت 
رســول اکــرم 
فت. درب  شــتا
خانــه را بــه صدا 
درآورد. پیغمبر به 
»ام ســلمه« فرمود: 
در را باز کــن. کوبنده 
در شخصي است که خدا 
و رســول او را دوست دارند 
او هم خدا و رســول را دوست 
دارد. عرض کرد: یا رسول اهلل! پدر و 
مادرم فدایت، کیست که ندیده درباره 
اش چنین داوري مي کني؟ فرمود: اي 
ام ســلمه! مردي دالور و شــجاع است 
او برادر و پســرعمویم و محبوب ترین 
مردم نزد من اســت. ام ســلمه از جاي 
جست و در ســراي را باز کرد. علي )ع( 
داخل منزل شــد، سالم داد و در حضور 
پیغمبر نشست. از خجالت سرش را به زیر 
انداخت، و نتوانست تقاضاي خویش را 
عرضه بدارد. مدتي هر دو خاموش بودند. 

باالخره پیغمبر )ص( سکوت را شکست 
و فرمود: یا علــي گویا براي حاجتي نزد 
من آمده اي که از اظهار آن خجالت مي 
کشي؟ بدون پروا حاجت خود را بخواه و 
اطمینان داشته باش که تمام خواسته 

هایت قبول مي شود.
عرض کرد: یا رســول اهلل پــدر و مادرم 
فداي تــو باد، من در خانه شــما بزرگ 
شدم و از الطاف شــما برخوردار گشتم. 
بهتر از پدر و مــادر، در تربیت وتأدیب 
من کوشــش نمودي و به برکت وجود 
شما هدایت شدم. یا رسول اهلل! به خدا 
سوگند اندوخته دنیا و آخرت من شما 
هســتي. اکنون موقع آن شده که براي 
خود همســري انتخاب کنم و تشکیل 
خانواده دهم، تا بــا وي مأنوس گردم و 
از ناراحتیهاي خویش بکاهم. اگر صالح 
بداني و دختر خود فاطمه علیها السالم 
را به عقد من در آوري ســعادت بزرگي 

نصیب من شده است.
رســول خــدا کــه در انتظــار چنین 
پیشــنهادي بود صورتش از ســرور و 
شــادماني بر افروخته شد، فرمود: صبر 
کن تا از فاطمه اجازه بگیرم. پیغمبر نزد 
فاطمه )ع( رفت، فرمود: دخترم! علي بن 
ابي طالب )ع( را به خوبي مي شناســي 
براي خواستگاري آمده است. آیا اجازه 
مي دهي ترا به عقدش در آورم؟ فاطمه 
از خجالت سکوت کرد و چیزي نگفت. 
پیغمبر چون آثار خشنودی را درچهره او 
دید گفت: اهلل اکبر و سکوت او را عالمت 

رضایت دانست. )2(

توافق
رسول اکرم )ص( پس ازکسب اجازه به 
نزد علي آمد و با لبي خندان گفت: یا علي! 
آیا براي عروسي چیزي داري؟ پاسخ داد: 
یا رسول اهلل پدر و مادرم قربانت، شما از 
وضع من کاماًل اطالع دارید. تمام ثروت 
من عبارت است از یک شمشیر، یک زره 
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و یک شتر.فرمود: تو مرد جنگ و جهادي 
و بدون شمشــیر نمي تواني در راه خدا 
جهاد کني، شمشیر از لوازم و احتیاجات 
ضروري تو است. شــتر نیز از ضروریات 
زندگي تو محسوب مي شــود، باید به 
وسیله آن آبکشي کني و امور اقتصادي 
خود و خانواده ات را تأمین کني و براي 
اهل وعیالت کســب روزي نمایي و در 
مسافرت بارت را بر آن حمل کني، تنها 
چیزي که مي تواني از آن صرف نظر کني 
همان زره است. منهم به تو سخت نمي 
گیرم و به همــان زره اکتفا مي نمایم. یا 
علي آیا اکنون بشارتي به تو بدهم و رازي 
را برایت آشکار بسازم؟! عرض کرد : آري 
یا رســول اهلل، پدر و مادرم فدایت، شما 
همیشه نیک خوي و خوشزبان بوده اید.

فرمود: پیش از آنکه به نــزد من بیایي 
جبرئیل نازل شد و گفت: یا محمد! خدا 

ترا از بین مخلوقاتش

برگزیده و به رسالت انتخاب کرد. علي 
)ع( را برگزیــد و برادر و وزیــر تو قرار 
داد. باید دختــرت فاطمه را به ازدواج او 
درآوري. مجلس جشن ازدواج آنان در 
عالم باال و در حضور فرشــتگان برگزار 
شده است. خدا فرزندان پاک و نجیب و 

طیب و طاهر و نیکو به آنان عطا خواهد 
نمود یا علي هنوز جبرئیل باال نرفته بود 

که تو درب منزل را زدي )3(

خطبه عقد
پیغمبر صلي اهلل علیه وآله فرمود: یا علي 
تو زودتر به مسجد برو و من نیز از عقب 
تو مي آیم، تا در حضور مردم مراسم عقد 
را برگزار کنیم و خطبــه بخوانیم. علي 
)ع( مسرور و خوشحال به جانب مسجد 
حرکت نمود. ابوبکر و عمر را در بین راه 
مالقات کــرد، آنها از جریــان کار جویا 
شدند، گفت: رسول خدا دخترش را به 
من تزویج کرد، هم اکنون پیامبر در راه 
است تا در حضور جمعیت، مراسم عقد و 

خطبه خواني را انجام دهد.
پیغمبر )ص( در حالــي که صورتش از 
سرور و شادماني مي درخشید به مسجد 
تشــریف برد،  و به بالل فرمود: مهاجر و 
انصار را در مســجد جمع کن. هنگامي 
که مردم جمع شدند، بر فراز منبر رفت 
و پس از حمد و ثنــاي فرمود: اي مردم 
آگاه باشید که جبرئیل بر من نازل شد 
و از جانب خدا پیام آورد که مراسم عقد 
ازدواج علي و فاطمه علیها السالم در عالم 
باال و در حضور فرشتگان برگزار شده و 
دستور داده که در زمین نیز آن مراسم 
را انجام دهم، و شما را بر آن گواه بگیرم. 
سپس نشست و به علي )ع( فرمود: برخیز 

و خطبه عقد را بخوان.
علي علیه السالم برخاست و فرمود: خدا 
را بر نعمت هایش ســپاس مي گویم و 
شــهادت مي دهم که بغیر از او خدایي 
نیست. شهادتي که مورد پسند و رضایت 
او واقع شــود. درود بر محمد صلي اهلل 
علیه وآله، درودي که مقام و درجه اش را 
باال برد. اي مردم! خدا ازدواج را براي ما 
پسندیده و بدان دستور داده است. ازدواج 
من و فاطمه را خدا مقدر کرده و بدان امر 
نموده است. اي مردم! رسول خدا فاطمه 

علي 
عليه السالم 
مي فرمايد: 

حدود يك ماه طول كشيد 
و من خجالت مي كشيدم 
با پيغمبر درباره فاطمه 

صحبت كنم، ولي گاهي كه 
خلوت مي شد مي فرمود: 
يا علي چه همسر نيکو و 

زيبائي نصيبت 
شد؟
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را به عقد مــن در آورد و زره ام را از بابت 
مهر قبول کرد. از آن حضرت بپرسید و 

گواه باشید.
مسلمانان به پیغمبر )ص( عرض کردند: 
یا رسول اهلل! فاطمه را با علي کابین بسته 
اي؟ رسول خدا پاسخ داد: آري ! پس تمام 
حضار دست به دعا برداشته گفتند: خدا 
این ازدواج را بر شما مبارک گرداند و در 

میانتان دوستي و محبت افکند.

مذاكره عروسي
علي علیه الســالم مي فرماید: حدود 
یک ماه طول کشــید و مــن خجالت 
مي کشــیدم با پیغمبر دربــاره فاطمه 
صحبت کنــم، ولي گاهــي که خلوت 
مي شــد مي فرمود: یا علي چه همسر 
نیکو و زیبائي نصیبت شد؟ بهترین زنان 

عالم را تزویج تو کردم.
روزي بــرادرم عقیل پیــش من آمد 
و گفت: بــرادر جان! مــن از ازدواج تو 
بسیارمسرور هستم. چرا از رسول خدا 
)ص( خواهش نمــي کني که فاطمه را 
به خانه ات بفرستد تا بوسیله عروسي 
شما، چشم ما روشن گردد؟ پاسخ دادم: 
خیلي میل دارم عروســي کنــم اما از 
رســول خدا خجالت مي کشم. عقیل 
گفت: تو را به خدا ســوگند! هم اکنون 
با من بیا تا خدمت پیغمبر )ص( برویم. 
علي با بــرادرش عقیــل آهنگ منزل 
رســول خدا نمودند. در بین راه به »ام 
ایمن« برخــورد کرده جریان را برایش 
گفتند. ام ایمن گفت: اجازه بدهید من 

با رسول خدا در این باره مذاکره کنم.
ام سلمه و ســایر زنان از قضیه خبردار 
شدند و خدمت پیغمبر صلي اهلل علیه 
و آله مشرف گشــتند. عرض کردند: یا 
رســول اهلل! پدر و مادرمان به فدایت، 
براي موضوعي خدمت شما رسیده ایم 
که اگر خدیجه زنده بود چشمش بدان 
روشن مي شد. وقتي پیغمبر )ص( نام 

خدیجه را شنید اشــکش جاري شد و 
فرمود: خدیجه؟! کجــا مانند خدیجه 
پیدا مي شــود؟ هنگامي که مردم مرا 
تکذیب نمودند مرا تصدیق کرد و براي 
ترویج دین خــدا، اموالش را در اختیار 
من قرار داد. خدیجه زني بود که خدا بر 
من وحي فرســتاد که بدو بشارت دهم 
خانــه اي از زمرد در بهشــت بدو عطا 

خواهد کرد.
ام سلمه عرض کرد: پدرم و مادرم فدایت 
شــود، شــما هرچه درباره خدیجه مي 
فرمایید صحیح اســت. خدا مــا را با او 
محشــور گرداند. یا رســول اهلل! برادر و 
پسر عموي شما میل دارد همسرش را 
به منزل ببرد. فرمود: پس چرا خودش 
در این باره صحبتــي نمي کند؟ عرض 
کرد: از کمروئي اوســت.پیغمبر )ص( 
به ام ایمن فرمود: علي را نزد من حاضر 
کن. وقتــي علي )ع( خدمــت پیغمبر 
مشرف شد فرمود: یا علي! آیا میل داري 
همســرت را به منزل ببري. عرض کرد: 
آري یا رســول اهلل. فرمود: خدا مبارک 
کند، همین امشــب یا فردا شب وسائل 
عروســي را فراهم مي کنم. ســپس به 
همسرانش فرمود: فاطمه را زینت کنید 
و خوشبویش نمایید و اطاقي را برایش 
فرش کنید تا مراســم عروسي را برگزار 
کنیم )4(. مراسم ازدواج برترین بندگان 
خداوند در روز اول یا ششم ذي الحجه 
)5( ســال دوم یا ســوم هجري انجام 

گرفت)6(

پي نوشت ها:
1. ذخائر العقبي ص 26.

2. بحار االنــوار ج 43 ص 127 ذخائر العقبي 
ص 29

3. بحار االنوار ج 43 ص 127
4. بحار االنوار ج 43 ص 130ـ  132

5. مناقب ابن شهر آشوب ج 3 ص 349
6. بحار االنوار ج 43 ص 6 و 7

شهادت امام جواد)ع(

پایۀ دانش وُحسن نظر

شب نشینان فلک چشم ترش را دیدند
همه شب راز و نیاز سحرش را دیدند

تا خدا سیر و سفر داشت همه شب وز اشک
غرق در الله و گل رهگذرش را دیدند

هر زمان رو به خدا کرد در آن خلوت اُنس
او دعا کرد و مالئک اثرش را دیدند

جلوه اش جلوه ای از نور خدا بود و ز عرش
همچو خورشید به سر تاج زرش را دیدند
همه سیراب از آن چشمة رحمت گشتند

سائالن بخشش ُدّر و گهرش را دیند
روز پرسیدن هر مسئله از علم و کمال

پایة دانش  و ُحسن نظرش را دیدند
عمر او آینة عمر کم زهرا بود

در جوانی همه شوق سفرش را دیدند
دود آهش به فلک رفت از آن حجرة غم

شعله های جگر شعله ورش را دیدند
هرکه پروانة شمع غم او شد هر شب

عرشیان سوختن بال و پرش را دیدند
چون که شد سایه فکن نخل شهادت آن روز

همه با اشک »وفائی« ثمرش را دیدند

سيد هاشم وفايی

یینی شعرآ
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رهبر معظم انقــالب در دیــدار افطاری 
دانشــجویان امسال از مســأله ای که در 
حاشیه ی صحبت های یک دانشجو مطرح 
شد، به عنوان مســأله ای مهم یاد کردند و 
ضمن گله مندی از نگاه بی تفاوت به ازدواج 
جوانان و تبعات آن فرمودند: »به نظر من بر 
روی مسأله  ی ازدواج جوان ها، خود جوان ها، 
اولیای خانواده  هایی که جوان ها متعلق به 
آن ها هستند، و مسئوالن ذی  ربط مرتبط 
با دانشــگاه، فکر کنند و تصمیم بگیرند. 
نگذاریم سن ازدواج -که امروز متأسفانه باال 
رفته؛ به خصوص در مورد دختران- ادامه 
پیدا بکند. بعضی از تصورات و سّنت های 

غلط در مورد ازدواج وجود دارد که این ها 
دست  وپاگیر اســت، مانع از رواج ازدواج 
جوان ها است. این ســنت ها را باید عماًل 

نقض کرد.«
ازدواج امــری ســاده، بی تکلــف و بدون 
تشریفات است که طی آن، زن و مرد ضمن 
انشاء خطبه ی عقد، پیمان زندگی مشترک 
می بندند و مرد به مقدار امکاناتش، چیزی یا 
مبلغی را به  عنوان صداق و نشانه  ی صداقت، 

تقدیم به همسر می کند.
ســیره ی گفتاری و رفتاری پیامبر اسالم 
صلّی اهلل علیه و آله و اولیا ء دین، آَسان گیری 
در ازدواج اســت. پیامبرصلّی اهلل علیه و آله 

سنت های دست  و  پاگير 
در ازدواج

می فرمایند: بهترین ازدواج ها آن است که 
آسان انجام شــود. )نهج الفصاحة، 1385، 

ص 43(
متأسفانه این حقیقت ساده در بعضی موارد، 
از مسیر سهل و بی آالیش خود خارج شده و 
به دالئل گوناگون، به آداب و رسوم و توقعات 
مادی و غیر مادی زایدی مبتال شــده؛ به 
طوری که موانع و مشکالت ازدواج را بیشتر 
کرده است. برخی از رایج ترین این موارد  به 

قرار زیر است:

موانع فرهنگی يا اقتصادی!؟
به نظــر بعضی، عمده ترین مانــع ازدواج 
جوانان، مشــکل اقتصادی اســت. البته 
این عقیــده تنها مربوط بــه دوران فعلی 
نیســت؛ در صدر اســالم نیــز خیلی ها 
به این مشــکل اســتناد می کردند، ولی 
پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله و اهل بیت 
علیهم السالم این مسأله را مانعی اساسی 
برای ازدواج نمی دانســتند. پیامبر اسالم 
صلّی اهلل علیه و آلــه فرموده اند: »هرکس 
از تــرس فقر ازدواج نکند، حتماً نســبت 
به خداوند متعال بدگمان شــده است.« 
)کلینــی، 1365، ج 5، ص 331( حتــی 
در جای دیگر به کســی که از فقر شکایت 
می کرد، توصیه فرمودنــد که ازدواج کن. 
بعد از عمل به توصیه ی ایشــان، معیشت 
وی وسیع شد. )حر عاملی، 1409، ج 14، 
ص 25( قرآن کریم نیز صراحتاً بیان کرده: 
»إن یَُکونُوا ُفَقراء یُغِنِهــم  اهللُ ِمن َفضلِِه« 

)سوره مبارکه نور، 32(
اما این که بسیاری از جوانان مجرد مشکالت 
اقتصادی را مانع ازدواج قلمداد می کنند در 
حالی است که بسیاری از آنان  از نظر سطح 
پایــگاه  اقتصادی-اجتماعی وضع بهتری 
نسبت به جوانان متأهل دارند. )کاظمی پور، 
1388: ش 42، 95-75( این پدیده ریشه 
در گرایش به تجمل گرایی، کســب رفاه و 
توقع بیشتر از زندگی دارد که همگی ناشی 
از زیر بناهای فرهنگی است. بنابراین بخش 

  دكتر بانکی پور فرد
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بسیاری از موانع اقتصادی ریشه در موانع 
فرهنگی دارد. در همین زمینه رهبر معظم 

انقالب می فرمایند:
»موانع فرهنگی ازدواج را دست کم نگیرید. 
البتــه موانعی هم وجــود دارد، ولی همه 
اقتصادی نیست. موانع اقتصادی بخشی 
از مشــکل اســت، عمده  موانع فرهنگی 
اســت؛ عادت ها، تفاخرها، تکاثر، چشــم 
و هم چشــمی ها، تجمل طلبی هــا]...[ 
این هاســت که یک مقدار نمی گذارد آن 
کاری که باید انجام بگیرد، صورت پذیرد. 
باید شما و خانواده هایتان این گره ها را باز 

کنید.« )9 اسفند 1379( 
ســیره ی گفتاری و رفتاری پیامبر اسالم 
صلّی اهلل علیه و آله و اولیا ء دین، آَسان گیری 
در ازدواج اســت. پیامبرصلّی اهلل علیه و آله 
می فرمایند: بهترین ازدواج ها آن است که 

آسان انجام شود.
»بدیهی اســت که توسعه ی شهرنشینی 
و تمرکز بــر رفاه فردی یــا فردگرایی، در 
رفتار های مربوط به ازدواج جوانان تغییر 
ایجاد نموده، اما مشــکل مالی نمی تواند 
به عنوان عامل بازدارنده باشــد، زیرا افراِد 
متعلق به پایگاه های اقتصادی-اجتماعی 
باالتر نیز به این مشکل اشــاره کرده اند. 
بنابراین مشــکالت مالی یک امر نسبی 
بوده و سطح انتظار فرد از زندگی می تواند 
تعیین کننده ی تشخیص فرد از مشکالت 

مالی باشد.« )کاظمی پور، 1387: 277(

سنت های دست و پاگير
رعایت ترتیب ســنی در ازدواج فرزندان، 
افزایش ســطح توقعــات و انتظارات غیر 
مادی فــرد و خانواده و گرفتار شــدن به 
نوعــی آرمان زدگــی و ایده آل خواهــی 
افراطی در انتخاب همسر آینده، در کنار 
باال رفتن سطح توقعات مادی، گرایش به 
تجمل گرایی، چشم و هم چشمی و شیوع 
آداب و رسوم دست و پاگیر و غلط، متأسفانه 
باعث نوعی وسواس، سختگیری و نهایتاً 

دلمردگی و دلزدگی برای انتخاب همسر و 
ازدواج در جوانان می شود.

گرایــش پســران جــوان بــرای احراز 
موقعیت های باالی اقتصادی-اجتماعی 
قبل از ازدواج و برخی دختران برای احراز 
موقعیت هایی همانند مردان و اشتغال در 
مشاغل خارج از خانه و ایجاد نوعی تغییر در 
نقش های جنسیتی، از آسیب های فرهنگی 
بزرگی است که اکنون دامنگیر بخشی از 
جامعه ی ما است. همچنین شیوع برخی بی 
 بند و باری ها و آزادی ها در روابط دختران 
و پسران،   جوانان را به نوعی بی رغبتی به 
ازدواج کشانیده اســت، زیرا در این حالت 
این افراد بدون پرداخت هزینه های مادی 
و معنوِی مسئولیت زندگی مشترک، اقدام 
به برقراری ارتباط با جنس مخالف، خارج از 
چهارچوب زندگی مشترک می کنند. در 
ادامه به بعضی موانع فرهنگی و اجتماعی 

به  طور خاص اشاره می شود:

مشکالت خانوادگی
مشــکالت خانوادگی یکی از موانع مهم 
ازدواج است؛ مشــکالتی همچون تفاوت 
سطح فرهنگی خانواده ها، افزایش سطح 
توقع خانواده ها در انتخاب همسر، دخالت ها 
و ســختگیری های بی مــورد، کفیل یا 
سرپرســت خانواده بودن پســر، بیماری 
والدین، آسیب های اجتماعی خانواده مثل 
فوت، طالق، اختالف والدین، اعتیاد و سوء 

سابقه.
وجود چشم و هم چشــمی، زیاده خواهی 
در بین دختران و پســران و خانواده های 
آنان و توقع و انتظارات زیاد و بی  مورد افراد 
و خانواده ها می تواند ســبب افزایش سن 
ازدواج و بروز تجرد قطعــی در دختران و 

پسران باشد.
از آن جــا کــه در جامعه ی ایرانــی نهاد 
خانواده و تعامــالت درون آن -علی رغم 
تحوالتی- هنوز ساختار سنتی خود را حفظ 
کرده است، پایگاه اقتصادی، اجتماعی و 

روشنگر صبح
... و بیا جانب خورشید نظر اندازیم

طرحی از عشق فرا روی سحر اندازیم
پیش دریا گره ی خاطره بگشاییم
سمت امواج افق پنجره را بگشاییم
از قضا عشق به بالیین قدر می آید

بوی عطر از طرف باغ سحر می آید
دهمین سوره ی خورشید کنون نازل شد

ماه ذالحجه شد و ماه خدا کامل شد
نه فلک آینه دار رخ او می گردند

همه سر مست به دنبال سبو می گردند
مژده آمده که رسیده ست امام هادی

می تراود گل تو حید ز هر آبادی
قدسیان پاکترین یاسمین اش می خوانند
هم علی نام  و هم بوالحسن اش می خوانند

پرده دار حرم صبح عیان می تابد 
آفتاب از پس این پرده به جان می تابد
بنگر ای عشق که این آینه دیدن دارد
حسن او از لب هر یاس شنیدن دارد

آسمان طلعت او را به پذیر با شوق
و جواد از رخ او بوسه بگیر با شوق 

جلوه ی شاهد و مشهود بود این مولود
دهمین حجت معبود بود این مولود

ماه ذالحجه و او حج تمام است مرا
هادی  راه ، امام بن امام است مرا 

این امامی ست که بر عشق والیت دارد
جاده در جاده به کف نقش هدایت دارد 
رویش از ناب ترین نور نوید آورده ست

چشمش از تابش خورشید حکایت دارد
حق اگر می طلبی پیروی اش را باید

او بر این مرحله بسیار درایت دارد
بر روشنگری صبح به جای خورشید

جلوه ای از رخ آن ماه کفایت دارد
بی نهایت بود الطاف کریمانه ی او

گرچه گویند که هر چیز نهایت دارد
می شود ابر و بر تشنه لبان می بارد 
مثل دریاست به هر زره عنایت دارد
دفتر آیینه را »یاسر« اگر بگشایی 

صفحه در صفحه از  آن نور روایت دارد
محمود تاری»ياسر«

یینی شعرآ



ت رزمندگان اسالم
ماهنامه فرهنگي - مذهبی  هيأ

شمـاره 103 -  مهرمـاه93 - ذی الحجــه 1435

24

فرهنگی خانواده و به ویژه  رفتار و تعامالت 
والدین می تواند نقــش عمده و تأثیرگذار 
تقویت کننده یا بازدارنــده در امر ازدواج و 
تداوم آن را در زندگی مشــترک آینده ی 

فرزندان داشته باشد.
 

سخت گيری جاهالنه و انتظارات باال
عدم آگاهی نسبت به معیار های الزم برای 
انتخاب همسر مناسب می تواند به تأخیر 
در ازدواج، یأس یا ازدواج نا موفق بینجامد. 
در ضمن وجود چشــم و هم چشــمی، 
زیاده خواهی در بین دختران و پســران و 
خانواده های آنــان و توقع و انتظارات زیاد 
و بی  مورد افراد و خانواده ها می تواند سبب 
افزایش سن ازدواج و بروز تجرد قطعی در 

دختران و پسران باشد.
همچنین در شرایط فعلی به دلیل تقاضای 
کافی برای ازدواج از طریق پسران، ترسی 
در دختراِن در ابتدای ســن ازدواج از عدم 
دسترسی به همسر مناسب وجود ندارد. 
لذا توقع و انتظارات دختران و خانواده های 
آنان افزایش یافته است. این مسأله بر پسران 
تأثیر گذاشــته و آنان را با نوعی بی رغبتی 
مواجه نموده که این خــود زنگ خطری 
اســت برای دختران در آستانه ی انتخاب 
و خانواده های آنان تــا به معضل دختران 

دهه ی 50 مبتال نگردند.
 

نگرش های غلط
یکی از نتایج فرایند مدرنیزاسیون تغییر 
نگرش ها و ایده های افراد جامعه است »در 
دنیای مدرن امروزی افراد به نگرش هایی در 
زمینه ی انتخاب همسر دست یافته  اند که 
دایره ی انتخاب همسر را محدود تر می کند. 
بنابر این با تغییر در نگرش های حاصل از 
مدرنیزاسیون، سن آغاز زناشویی باال رفته 
و افراد در ســنین باالتری همسر انتخاب 
می کنند.« )کاظمی پــور، 1388:ش42، 

)82
متأســفانه یکــی از نتایج ایــن تغییر 

نگرش هــا، غیر رســمی شــدن ازدواج 
است. »استرانگ1« )2008( در این باره 
می نویسد: غیر رسمی شــدن ازدواج به 
معنی کمرنگ شدن هنجار های اجتماعی 
اســت که رفتار مردم را در رسوم معمول 
جامعــه ماننــد ازدواج تعریف می کنند. 
در اثــر تحوالت گســترده ی اجتماعی، 
افراد قادر نیســتند بــه درک مطلوبی از 
ازدواج و چگونگــی رویارویــی بــا آن 
برســند. از دیدگاه »شرلین2«، با تبدیل 
زودهنــگام ازدواج از حالت عرف به یک 
دوستی و همدمی، ازدواج به ازدواج فردی 
مبدل شــده و در ازدواج فــردی، هدف 
افراد بیشــتر رفاه و کمال فردی اســت 

)strong,2008,p:328(
همچنین تغییر معیار های گزینش همسر، 
خارج شدن شیوه ی همسرگزینی از شکل 
ســنتی و تغییر نگرش جوانان نسبت به 
ازدواج و ترس و نگرانی ناشی از سوء سابقه ی 
ذهنی نیز از جمله موانع انتخاب مناسب 

است.
تحقیقات نشان می دهد که تقریباً دو-سوم 
از دختران و پسران مجرد جامعه ی آماری 
دوست دارند همسرشان را مستقیماً خود 
و از روی عشــق و عالقه انتخاب کنند. در 
صورتی که بیش از دو-سوم از پاسخگویان 
متأهــل و طالق گرفته، ازدواج به شــکل 
ســنتی و با نظارت خانواده را بهترین نوع 
انتخاب می دانند. )کاظمی پور، 1388، ش 

)89 ،42
  نداشتن خواستگار مناسب

مســأله تحــول زندگی هــای کنونــی 
به خصوص در شهرهای بزرگ، مهاجرت ها، 
گسســتگی های قومــی و فرهنگــی و 
عــدم ارتباط های محلی باعث شــده که 
فرصت های شــناخت خانوادگی در بین 
خانواده ها کم شود. بنابراین خواستگارهای 
مناسب با شرایط خانوادگی دختران  کم 

می شود.
تغییر معیار های گزینش همســر، خارج 

شدن شیوه ی همسرگزینی از شکل سنتی 
و تغییر نگرش جوانان نسبت به ازدواج و 
ترس و نگرانی ناشی از سوء سابقه ی ذهنی 

نیز از جمله موانع انتخاب مناسب است

سن
کم بودن ســن و باال بودن آن گاهی مانع 
است. البته صرف پایین بودن سن  نشانه ی 
عدم رشد عقلی نیست، بلکه سن کم اغلب 
باعث انعطاف پذیری، گذشــت و نشــاط 
روحی بیشــتر  به همراه توقعات پایین تر 
و آســیب پذیری کمتر و سازگاری بیشتر 
با همســر و نهایتاً آرامش بیشتر زندگی 

خواهد شد.

»در باال رفتن سن به خصوص در دخترانی 
که از سن بچه دار شدن آنها گذشته است 
نیز اکراه اطرافیان وجــود دارد. در این جا 
این نکته را باید در نظر داشت که گاهی باال 
رفتن سن منجر به کسب تجربه ی بیشتر 
در رسیدن به پختگی می شود و باید توجه 
داشت که »زوجیت« مستقل از فرزندآوری 
است. چه بسا افرادی در سنین پایین نیز 
از موهبت بچه دار شــدن محروم هستند، 
اما بیشترین آرامش را در زندگی مشترک 
خود تجربه خواهند کرد.« )بانکی پور فرد، 

)10 :1389
بنابراین حفظ ســالمتی و نشاط روحی و 
جسمی معطوف به رعایت نکات بهداشتی، 
پزشکی، ورزشــی و تغذیه ای است. از این  
رو می توان موانعی را که به خاطر کم بودن 
تفاوت سنی در جامعه مطرح می شود نیز 
در نظر نگرفت؛ خصوصاً که تمایل جوانان 
به ازدواج با همساالن بیشتر شده و طبق 
تحقیقات انجام شده )بانکی پور فرد، 1391، 
ج2، 834(، علی رغــم ذهنیت عمومی، 
موفقیت این ازدواج ها هم بیشتر بوده است.

 
مانع انگاری تحصيالت

»شــوئن و چونگ3« معتقدند: انصراف 
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از ازدواج بــا عواملــی همچــون افزایش 
ســطح تحصیــالت و ... مرتبط اســت 
)strong,2008,p:322( همچنیــن 
»در میان مهم ترین فاکتور های نظریه ی 
مدرنیزاسیون ]مبنی بر دالئل افزایش سن 
ازدواج[ می توان به گسترش فرصت های 
تحصیلی اشــاره نمود.« )آستین افشان، 
1380، 15( نتایج بررسی در ایران نشان 
می دهد که گرایش به تحصیالت صرفاً 2 
تا 3 ســال منجر به افزایش میانگین سن 
ازدواج می شود. )کاظمی پور، 1388، ش 

)93 ،42
اکنون وضعیت سربازی نسبت به گذشته 
بسیار متفاوت شــده و به خصوص برای 
متأهالن که این دوران را اغلب در شــهر 
محل سکونت می گذرانند. در این حالت 
افراد نیمی از روز را به سربازی اختصاص 
می دهند و در نیمه ی دیگر روز به شــغل 

پاره وقت می پردازند
تحصیــل و ازدواج هیچ کدام مانع دیگری 
نیســت، اما نوع انتخــاب مانع تحصیل 
اســت. پس با انتخاب صحیح فردی که 
تمایل به کسب تحصیالت باال در همسر 
خود دارد و درک شرایط موجود در زمان 
تحصیل -از قبیل بیکاری، شغل پاره وقت، 
کم بودن اوقات فراغت و ...- از جانب همسر 
و خانواده ی او و نهایتاً پایین آوردن توقعات 
مادی و معنوی طرفین، می توان در زمان 
مناســب به ازدواجی پایدار دست یافت. 
البته باال رفتن سطح تحصیالت می تواند به 
رشد فکری و کسب آگاهی بیشتر خانواده ها 
کمک کند و زمینه را برای انتخاب آگاهانه  

فراهم سازد.
اما باال رفتن ســطح تحصیالت در پسران 
باعث بــه تعویق افتادن زمان ســربازی، 
اشتغال ثابت و تعویق در آمادگی پسران 
برای ازدواج می شود. در دختران نیز به علت 
ایجاد دل مشــغولی و دغدغه ی تحصیل، 
معموالً ترجیح داده می شود ازدواج و کسب 
آمادگی بــه بعد از فراغــت از تحصیالت 

موکول شود که این تعویق، به سخت شدن 
شــرایط انتخاب می انجامد. همچنین در 
دختران با تحصیالت باال  احتمال ازدواج با 
پسران هم ردیف -از لحاظ تحصیلی- پایین 
می آید و برعکس، در صورت عدم رعایت 
تناسب تحصیلی در انتخاب، ممکن است 
به تفاوت فکری و تفاهم کمتر در زندگی 
بینجامد. ازدواج های دانشجویی و ترغیب 
جوانــان بــه ازدواج در دوران تحصیل با 
تأکید بر تعدیل خواسته ها و توقعات فرد 
و خانواده از زندگی مشترک و اتخاذ تدابیر 
خاص  می  تواند به حل عمده ی این مشکل 

بینجامد.
 

مسأله سربازی
سربازی یکی از مشکالت ازدواج پسران 
محسوب می شــود؛ به خصوص در مورد 
جوانان دانشــجو که به دلیل اشتغال به 
تحصیل، طی نمودن ایــن دوران نیز به 
تعویق افتاده و نهایتاً به افزایش سن آنان 
می انجامد. این پدیده باعث مشــکالتی 
اقتصــادی از قبیل عدم اشــتغال به کار 
یا پرداختن به شــغل پاره وقت یا حضور 
کمتــر در کنار خانواده نیز می شــود که 
در صورت اتخاذ تدابیر مناســب از جانب 
زوجین و خانواده ها مرتفع خواهد شــد. 
البته اکنون وضعیت ســربازی نسبت به 
گذشته بسیار متفاوت شده و به خصوص 
برای متأهالن که ایــن دوران را اغلب در 
شهر محل ســکونت می گذرانند. در این 
حالت افــراد نیمی از روز را به ســربازی 
اختصاص می دهند و در نیمه ی دیگر روز 

به شغل پاره وقت می پردازند.
در رســاله ای4 که با راهنمایی این جانب 
دفاع گردید، بر اساس روش پدیدارشناسی 
مبتنی بر الگوی استیویک-کوالیزی-کن5، 
گروهی از جوانان مجرد و آماده به ازدواج با 
تمایزات مختلف شغلی، فرهنگی و سنی و 
تجربیات متنوع و متفاوت در مصاحبه ای 

نیمه سازمان یافته قرار گرفتند. 

ز ابر رحمت تو 
بادها چه دانستند

خدا جالل دگر داد ای امیر تو را
که داد از خم کوثر، می غدیر تو را

امیر! دست تو را دست عشق باال برد
که اهل کوفه نبینند سر به زیر تو را

جهان به سجده در افتاد و عرشیان خدای
به احترام نشاندند بر سریر تو را

کلید سلطنت و گنج عافیت با توست
که هست در دو جهان مسندی خطیر تو را

ز جور خلق، پیمبر ز پای می افتاد
اگر نداشت به هر عرصه دستگیر، تو را

پنـاه پیـری و نـان آور یتیمـانی
چگونه دوست ندارد جوان و پیر تو را

تو کیستی که تو را عرش، خاک راه، اّما
به خوابگاه، یکی بافة حصیر، تو را

تو کیستی که نمازت دمی شکسته نشد
اگر چه بود به پا زهر خورده تیر، تو را
یقین که تا به ابد پایبند مهر تو شد

چگونه بود مگر، رحم بر اسیر، تو را؟
ز ابر رحمت تو بادها چه دانستند

که خوانده اند همه در تِب کویر، تو را
به جز تو هیچ ولی در همه جهان نشناخت

کسی کـه دیـد در آیینة غدیـر تو را

محمد سعيد ميرزايی

یینی شعرآ



ُصــْن  للَُّهــمَّ  َ ا
 ، ِر لَْیَسا ْجِهی بِا َو
َو الَ تَْبُذْل َجاِهَی 
بِاالْْقَتارِ، َفأَْسَتْرزَِق 
َطالِِبی ِرْزقَِک، َو 
َر  ا ْسَتْعِطَف ِشَر أَ
بَْتلَی  َخلِْقَک، َو أُ
بَِحْمِد َمْن أَْعَطانِی، َو أُْفَتَتَن بَِذمِّ َمْن َمَنَعِنی، 
َو أَنَْت ِمــْن َوَراءِ ذلَِک ُکلِِّه َولِــیُّ االْْعَطاءِ َو 

ََّک َعلَی ُکلِّ َشْیء َقِدیٌر« الَْمْنِع»إِن
خداوندا آبرویم را با بی نیازی و غنا محفوظ 
دار و شخصیتم را بر اثر فقر ضایع مکن! مبادا 
از کسانی درخواست روزی کنم که آنها خود، 
از تو روزی می طلبنــد و از افراد بدکردار و 
پست، خواستار عطوفت و بخشش گردم 
و سرانجام به ســتودن آن کس که به من 
چیزی عطا کرده، مبتال شــوم )هر چند 
شایسته ستایش نباشد( و به نکوهش کردن 
آن کس که مرا محروم داشته گرفتار گردم، 
هر چند در خور نکوهش نباشد، این در حالی 
است که تو در ماورای همه اینها سرپرست و 
صاحب اختیار بخشش و منع هستی و تو بر 

هر چیز توانایی.

خطبه 225 نهج البالغــه که یک خطبه 
کوتاه است، متضمن فرازهایی از دعاهایی 
امیرالمومنین می باشد، نکته قابل توجه 
در دعاهای امیرالمومنین)ع( این اســت. 
انســان های کامل و اولیای خــدا وقتی با 
خدا حرف می زنند بی کرانه ترین مفاهیم 
را)چون محدودیتی ندارند( در قالب واژه ها 
در می آورند، لذا دعاها یک منشور توحیدی 
و امام شناسی است، انســان ها از افق این 
فرازهایی که در دعاها مطرح است می توانند 
اندیشه حضرات معصومین و اولیای خدا 
صلوات اهلل علیهم اجمعین را تا حدود زیادی 

بفهمند و به خدا نزدیک شوند. به 
واقع دعا یک نوع خداشناســی و 

امام شناسی اســت، دستگاه 
تربیتی اســت که انسان را از 
خیلــی از خالءها، ضعف ها 

و نقص هــای خود نجات 
خواهد داد.

در این خطبه حضرت 
به خدا عــرض می کنند 

»اللَُّهمَّ ُصْن َوْجِهي بِالَْیَسارِ« 
خدایا آبرو به من بده و آبرویم را 

هم با توانگری و توانایی و مکنت 
حفظ کن. این جنبه عمومی که 

در روایات دیگر هم داریم که فقر و 
نداری گاهی اوقات انسان را به پریشانی 
می کشاند، جزء خواسته های مومنین از 
خداوند متعال این است که دنیای آبادی 
داشته باشــند، امکانات فراوانی داشته 

باشند، مگر این که در یک شرایط استثنایی 
این امکانات گرایشات قلبی آن ها را متفاوت 
کند. به هر حال خواستن دنیای آباد، دنیای 
موّسع، خانه بزرگ، مرکب مناسب، شرایط 
زندگی مناســب، این ها چیزایی است که 
در زبان اولیا از خــدای متعال بارها و بارها 

خواسته شده است.
در ادامه از خواسته های امیرالمومنین)ع( 
از خداوند باریتعالی این اســت که: به واقع 
دعا اســت، می فرماید: »َو اَل تَْبُذْل َجاِهي 
بِاْلِْقَتــارِ« خدایا آبروی مــرا با حفظ کن، 
چهره ی من را - طبق تعبیر دیگری که در 
خود نهج البالغه در کلمات قصار است- با 
فقر زشت مکن. نداری چهره عمومی انسان 
را نزد دیگران کاهش می دهد و پایین می 
آورد، همه که با مالک موحدانه با ما برخورد 
نمی کنند، امکانات مالی و خواستن شرایط 
مالی و مادی مشروط به این است که انسان 

را به غفلت نکشاند و این نه 
تنها بد نیست بلکه بسیار خوب است. 

»اَل تَْبُذْل َجاِهي بِاْلِْقَتارِ« خدایا شخصیتم 
را با تنگدستی مشکن! انسان هایی که وضع 
مالی شان خوب نیست به صورت طبیعی 
در نگاه دیگران و در ارتباطشان با دیگران 
جایگاه معنوی و علمیشــان دست کم تر 
گرفته می شــود. امیرالمومنین از خدای 
متعال می خواهند که دنیای آبادی داشته 
باشند و از رهگذر آبادی دنیایی شان در نگاه 

دیگران جایگاه پایینی نداشته باشند.
به دنبال آن حضــرت از خداوند باریتعالی 
می خواهند: خدایا آبروی مرا با توانگری و 
با دارایی و ثروت حفظ کن، به من امکانات 
بده، امکانات مادی به شرطی که انسان را به 
غفلت، غرور، خود برتر بینی، تبّرج، مباهات 
نابه جا، تفاخر ویرانگر نکشاند. حضرت از 
خدا می خواهند که چهره  و شخصیت من 

راه رستگاران 

حجت االسالم 
والمسلمين سرلك
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را با تنگدستی مشکن. حال 
اگر این طور شد چه اتفاقی می افتد؟ 
»َفَأْســَتْرِزَق َطالِِبي ِرْزقَِک« واقعاً خیلی 
حرف عجیبی است، آن  زمان ممکن است 
دست نیاز به سوی کســانی که خواهان 
روزی تو هســتند دراز کنم. یعنی به آدم 
هایی محتاج تر از خودم روی بیاورم؟ این 
خیلی حرف عجیبی است خدایا مرا بی نیاز 
کن به آدم هایی که تو باید روزی شــان را 
برسانی. »أَْسَتْعِطَف ِشَراَر َخلِْقَک« ممکن 
است کار من به جایی برسد که در اثر نداری 
از آدم هایی بدکردار و مغرور که دیگران را 
ضعیف و کوچک می بینند و من برای تامین 
خواسته هایم به گونه ای با ایشان برخورد 
کنم که گویا می خواهم مهربانی آن ها را به 

سمت خودم جلب کنم. 
امیرالمونین)ع( می فرماید خدایا من را به 
این ســمت َمَبر، نکند من با آدم های بد از 

سر تواضع در بیایم که آن تواضع من را 
کوچک تر می کند، آن جا دیگر فروتنی 
نیست، فرومایگی است که انسان در برابر 
کسانی که امکانات مالی دارند خودش 
را کوچک کند. خودت من را بساز، 

خودت من را بنواز.
»َو أُبَْتلَی بَِحْمــِد َمْن أَْعَطانِي َو 
أُْفَتَتَن بَِذمِّ َمْن َمَنَعِني«؛ ممکن 
است این فقر نگاه انسان ها 
را این قــدر معیوب کند؟ 
آدم های هم نوع خودشان 
را منشا خیر بدانند، آن ها 
خود را مصدر خیر بدانند و 
از تو چشم بپوشند! اگر یک 
چنین اشتباه محاسباتی کنند 
آن وقت به ستایش کسانی که 
به آن ها کمک می کنند و مذمت 
کسانی که به آن ها کمک نمی کنند 
مبتال می شوند، چون این فقر در نگاه او 
این معنا را دوانده که گمان می کند غیر از 
خدا کس دیگری رزاق است و اگر رزقش 
را نرساند مذمت می کند. بعضی از آدم ها 
زمانی که پیش انسان های پولدار و توانگر 
چاپلوسی و خودشان را کوچک می کنند، 
بی خودی ستایش بدون باور می کنند نسبت 
به خوبی های آن شــخص، اما اگر همان 
شخص روزی خواسته هایش را تامین نکند 
شروع می کنند به بدگویی. امیرالمومنین 
ارواحنا فدا به خداوند متعال عرض می کنند 
خدایا آن امکاناتی را در اختیار من قرار بده 
که در این مســیر نابه جا قدم بر ندارم. این 
دعاها جنبه آموزشی و جنبه تبیینی برای 
ما دارد غیر از وجوه دیگری که به هر حال 
بزرگان راجع به دعای اهل بیت)ع( و دعای 

اولیا فرموده اند. 
خط کلی این خطبه این است که در فضای 
مســائل اقتصادی و البته بــا یک تحلیل 
توحیــدی  - تربیتــی امیرالمومنین)ع( 
مطالبشان را به خدای متعال عرض می کنند 
و می فرمایند خدایا به من امکاناتی بده که 

چهره ی من چهره ی فقیرانه ای نباشــد، 
من آبرویی داشته باشــم از سر توانگری از 
سر توانایی مالی و مکنت و امکانات تا مبادا 
خدای ناکرده دست به سمت آدم هایی که 
ارزش دســت دراز کردن ندارند دراز کنم، 
امیرالمومنین)ع( می فرماید خدایا کمکم 
کن تا در آن شرایط فکری به ستایش کسانی 
که به من کمک می کنند مبتال نشــوم یا 
مذمت کسانی که از من منع می کنند نکن 
و بعد می فرمایند در حالی که »َو أَنَْت ِمْن 
َوَراءِ َذلَِک ُکلِِّه َولِيُّ اْلِْعَطاءِ َو الَْمْنِع« خدایا 
تویی که سرپرست بخشــیدن و محروم 
کردنی، خدایا دســت توســت که از همه 
آســتین ها بیرون آمده است، خدایا نکند 
حجاب نداشتن باعث شــود من دست تو 
را نبینم. به تعبیر مولوی »از سبب سازی 
او حیران شدم/و سبب سوزیش سرگردان 
شــدم/ دیده ای خواهم سبب سوراخ کن/ 
تا سبب را برکند از بیخ و بن« خدایا نکند 
آن فقر باعث شود که من آن دیده ی سبب 
سوراخ کن را نداشته باشم. انسان آمده است 
در این عالم که همه موجودات را آیت، نشانه 
و ابزار و جنود خــدای متعال ببیند، همه 
این ها وقتی در آن نگاه موحدانه دیده شد 
آن وقت انسان در جایگاهی قرار می گیرد 
که روز به روز زندگیــش رونق بیش تری 
می گیرد، امیرالمومنین)ع( این جا می فرماید 
ممکن است فقر و نیاز انسان را به این خطای 
محاسباتی بکشاند که به غیر از اصالت تن 
دهد، به غیر خدای متعال ممکن اســت 
خدای نکرده یک وقتی کســی پشت این 
حجاب ها دست پر اقتدار و دست پر حکمت 

خدا را نبیند و ایمانش ضعیف شود. 
در پایان این خطبه اشاره به این فراز از آیه 
ََّک َعلی ُکلِّ َشيْ ٍء  شریفه می کنند که »إِن
َقِدیٌر«، تویی که بر همه امور قدرت داری، 
غیر از تو احدی هیچ قدرتی ندارد، هرگز این 
هیچ بودن از باورمان فاصله نگیرد و نسبت 

به آن تردید نکنیم. 
والسالم علیکم و الرحمه اهلل و برکاته
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شــهید علی غیور اصلی چهارم بهمن 
1331، شب اربعین حسینی در مشهد 
به دنیا آمد. خانواده علی از نظر اقتصادی 
در وضعیت مطلوبی قرار نداشت و او در 
چهار ســالگی با متارکه پدر و مادرش 
نامالیمات بیشتری متحمل شد. چند 
سالی را نزد مادر رشــد یافت و سپس 
تحت سرپرســتی پدرش قرار گرفت. 
اعتماد به نفس، خصوصیتی دائمی در 
وی بود که از دوران کودکی به مدد آن 
مشکالت را از میان برمی داشت و همیشه 
این ویژگی در کنــار ادب و مهربانی اش 
باعث جذب دیگران می شــد و این گونه 
حس محبت و احترام افراد را نسبت به 

خود برمی انگیخت.

از شش سالگی فرایض دینی را به خوبی 
انجام می داد. پیش از دبســتان مدتی 
به مدرســه ملی رفت و سپس در هفت 
سالگی درس و مدرسه را به طور جدی 
آغاز کرد. با عالقــه درس می خواند و از 
قدرت درک خوبی برخوردار بود. روحیه 
فعال و اجتماعی داشت و عالوه بر این که 
کمک مؤثری در کارهای منزل به حساب 
می آمد، در اوقات فراغت حرفه نجاری 
را فرا گرفت. در کنــار این فعالیت ها به 
ورزش فوتبال )که بسیار مورد عالقه اش 
بود( می پرداخت و در نوجوانی مدتی در 
باشگاه ورزشی بود. علی غیور اصلی پس 
از اتمام دوره راهنمایی به تهران عزیمت 
کرد و در واحد تیپ نیروهای ویژه هوابرد 

ارتش استخدام شد.
او بسیار زیرک و سخت کوش بود و پس 
از این که دوره های متعددی را در داخل 
کشــور گذراند، برای تکمیل تجربیات 
نظامی به چند ســفر خارج از کشور از 
قبیل آلمان، ایتالیا، مصر و اردن فرستاده 
شــد و عالوه بر آشــنایی هر چه بیشتر 
با مســائل و تاکتیک های نظامی، این 
فرصت را یافت تا فرهنگ های مختلف را 
از نزدیک مشاهده کند. با تواضع و متانت 
در رفع مشــکالت دیگران از تجربیات 
خود سود می جســت و از هیچ تالشی 

فروگذار نبود.
غیور اصلی در تمــام دوران زندگی اش 
بســیار به مذهب و اعتقادات دینی اش 

ناجی اهواز
زندگی نامه شهید علی غیور اصلی
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اهمیــت مــی داد و اطرافیانــش را به 
نمــاز اول وقت توصیه می کــرد. فرزند 
شــهید در خاطره ای به ایــن ویژگی او 
اشاره می کند: »پدرم هر وقت در منزل 
بودند، نماز را با هــم برگزار می کردیم. 
ایشــان جلو می ایســتاد و من و مادرم 
پشت ســرش نماز را اقامه می کردیم.« 
مادر علی از او به عنوان انســانی وارسته 
یاد می کند و بــرادر وی در مورد عقاید 
و روش زندگــی اش می گوید: »خدمت 
در ارتش، موقعیت هایی که به دســت 
می آورد و جو حاکم بــر ارتش آن زمان 
هرگز در عقاید و روش زندگی او تغییر 
ایجاد نکرد. ســاده زندگی می کرد. به 
بزرگ ترها خیلی احترام می گذاشــت 
همیشه از لحاظ رفتاری جلوتر از همه 
بود. از قدرت جذب باالیی برخوردار بود. 
صراحت بیان داشت. توصیه او همیشه 
این بود: مواظب باشــید، خطرات همه 
جا هست. فقط با انسان مؤمن و واقعی 
دوستی کنید و از افراد بی اعتقاد دوری 
نمایید. بســیار صحیح و با قرائت نماز 
می خواند و به همین دلیل در ارتش به 
او نظر مساعدی نداشتند. ارتش به مرور، 
همزمان با آشنا کردن هر چه بیشتر او 
با مســائل نظامی، فرصت اندیشیدن به 
ظلم ها و نابســامانی ها )که ناشی از یک 
رژیم دیکتاتوری بود( را هم به وی داد.«

غیور اصلی کــه عالقه زیادی به مطالعه 
کتاب های تاریخی و تاریخ اسالم داشت، 
به آثار اســتاد شــهید مطهری جذب 
شد و مصرانه ســخنرانی های ایشان را 
دنبال می کرد. همزمان بــا انقالب، به 
سبب تحوالتی که در غیور اصلی ایجاد 
شــده بود، ارتش از جانب او احســاس 
خطر می کــرد و او را با تمام تجربیاتش 
به لشــکر 92 زرهی اهواز انتقال داد. او 
روحیه بســیار باالیی داشت و به گفته 
فرزنــدش: »اهل عمل بــود و هرگز در 
مقابل مشکالت عقب نشینی نمی کرد.«

مدتی در برخی کشــورهای عربی علیه 
رژیم دست به فعالیت هایی زد. سرانجام 
در جریان جشن های 2500 ساله رژیم 
شاهنشــاهی، به همراه یک تشکیالت 
مذهبی- اســالمی قصد ترور شــاه را 
داشــتند، که موضوع فاش شــد و علی 
موفق به فرار گردید. پس از آن به مدت 
یک سال با وانت در بین شهرهای مختلف 
به کار مشغول بود و خانواده اش تا مدتی 
از وی بی خبر بودنــد. تا این که در اوایل 
سال 1357 دســتگیر و به بازداشتگاه 
دژبان اهواز منتقل شــد. طی مدتی که 
محاکمه می شد، در بند مشترک بود. به 
دلیل تأثیرگذاری بر نظامیان و تشویق 
آنان به فرار از ارتش برای پیوســتن به 
نیروهای انقالبی، به بند انفرادی انتقال 
یافت. وی در طــی آن دوران دفتری از 

اشعار خود تهیه کرد.
پس از چند ماه حکم اعدام غیور اصلی 
صادر شد اما با پیروزی انقالب اسالمی 
به همراه دیگر زندانیان سیاسی آزاد شد 
و مدتی بعد، انجمن اسالمی را تشکیل 
داد. او که استوار دوم نیروی زمینی لشکر 
92 اهواز بود، به سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی پیوســت و مســئول آموزش 

نظامی کل استان خوزستان شد.
عالقه زیادی به امام خمینی)ره( داشت. 
از ایشــان به عنوان هدیه ای آســمانی 
نام می برد و ســعی می کرد هدف امام 
خمینــی)ره( را از انقــالب و مبارزه با 
اســتکبار بهتر درک کند و به دیگران 
هم انتقــال دهد. با آغاز شــورش های 
ضد انقالب در کردستان و شرارت های 
ضد انقالب علیه مردم، بــه فرمان امام 
خمینی)ره( به همراه بقیــه نیروها به 
منطقه شــتافت و با عارف شهید، دکتر 
مصطفی چمران ، با سعی و تالش بی وقفه 
نقشــه های جنگی را طرح می کردند و 
به اجرا می گذاشــتند. پس از این که تا 
حدودی امنیت در منطقه برقرار شــد، 

مراسم ازدواج، 
پله ی اول ساده زيستی

گزيده ای از بيانات مقام معظم 
رهبری مورخ1374/6/13

در همه امور زندگیتان سادگی را 
رعایت کنید. اولش هم از همین 
مراسم ازدواج اســت،  از این جا 
شروع می شود. اگر ساده برگزار 
کردید، قدم بعــدی اش هم می 
شود ساده و اال شــما که رفتید 
آن مجلــس کذایی مثل اعیان و 
اشرافهای زمان طاغوت را درست 
کردیــد، بعد دیگــر نمی توانید 
بروید تو خانه کوچکــی مثالً  با 
وسایل مختصری زندگی کنید. 

این جور نمی شود. 
دیگر چون خراب شده و از دست 
رفتــه اســت. از اول، زندگی را 
پایه اش را براســاس ســادگی و 
ساده زیستی بگذارید تا زندگی 
بر خودتان، بر کسانتان و بر مردم 

جامعه ان شاءاهلل آسان شود. 

کالم گوهر
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غیور اصلی بالفاصله به اهواز برگشت و 
بدون لحظه ای استراحت، دوباره به کار 

پرداخت.
او اســتراحت را در آن شــرایط بحرانی 
جایز نمی دانست و می گفت: »کار برای 
خدا ساعت مشخصی ندارد. باید همگی 
خالــص و مخلص باشــیم و فقط برای 
او کار کنیــم و برای تــداوم این انقالب 
اســالمی، همه از زن و مرد و کوچک و 
بزرگ بکوشیم و از جان و مالمان برای 

آن سرمایه گذاری کنیم.« 
پــس از مدتــی به عنــوان فرمانــده 
عملیات سپاه اهواز، با حفظ مسئولیت 
قبلی)فرمانده آموزش نظامی اســتان( 

منصوب شد.
طبق خصلت همیشگی اش کارها را به 
نحو احسن انجام می داد و غرور و تکبر 
از منفورتریــن صفات نــزد وی بود. در 
آن دوران تحــوالت عمیق تری در وی 

مشاهده می شد. به گفته همسرش: »او 
بسیار ســجده می کرد و با حال و هوای 
خاصی، صدای گریــه و ذکر الهی العفو 
او بلند بود. او امر به معروف را از خانه به 
جامعه گسترش داد و همیشه با رفتارش 
به دیگــران پند می داد تا مبــادا باعث 

رنجش آنان شود.«
فرزندش از قول یکی از همرزمانش نقل 
می کند: »یک روز علی وارد محل کارش 
شــد و آن جا را بســیار نامرتب و به هم 
ریخته یافت. فورا بدون توجه به موقعیت 
خود مشغول مرتب کردن آن محل شد و 
به این ترتیب همه را با خود همراه کرد.«

اوقات فراغت او هر چند اندک، بیشتر در 
مجالس مذهبی، دعای کمیل، رسیدگی 
به خانواده و نوشتن جزوه هایی در رابطه 
با آموزش نظامی می گذشت، که در این 
زمینــه دو جزوه کامل از ایشــان به جا 

مانده است.
وی موفق شد تعدادی از عوامل نفوذی 
گروه هــای ضــد انقــالب را، از جمله 
مهندسی که در کنار لوله های نفت اقدام 

به بمب گذاری می کرد، به دام بیندازد.
در روزهای آغازین جنگ تحمیلی نقطه 
عطفی را در تمــام فعالیت های خود به 

علی 
حتی در 

سخت ترين 
شرايط زندگی چهره ای 

عبوس نداشت و ناراحتی 
خود را بروز نمی داد. 
هميشه سعی می كرد 
در رفع مشکالت و 

سختی های ديگران به 
آن ها كمك 

كند
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وجود آورد. زمانی که دشــمن بعثی به 
آسانی وارد خاک ایران شد و به نزدیکی 
شهر اهواز رسید، با توجه به این که تمام 
پشتوانه های شهرهای دیگر از جمله انبار 
مهمات در اهواز مســتقر بودند، سقوط 
این شــهر به منزله سقوط بقیه مناطق 
بود؛ در این شرایط غیور اصلی با روحیه 
قوی و تزلزل ناپذیر به منطقه شــتافت. 
همرزم شهید در خصوص نحوه عملکرد 
وی می گوید: »من با غیور اصلی، نیروها 
را سازماندهی کردیم و او از زیر پل نیروها 

را اداره می کرد.«
همرزم دیگــری می گوید: »آن شــب 
او صحبت عجیبی بــرای بچه ها کرد و 
حال و هوای خاصی داشــت. می گفت: 
برگشتی در کار ما نیست. اگر هیچ کس 
نیاید، خودم تنهــا می روم. همان تعداد 
کم نیروهای بســیجی و پاسدار )که در 
محل بودند( همگی با او همراه شــدند، 
با چند قبضه آر.پی.جی، مهمات اندک 
و نقشه ای که غیور اصلی طراح آن بود.«

یکی دیگر از همرزمان، از قول شــهید 
"جواد داوری" وقوع عملیات را این گونه 
نقل می کند: »غیور اصلــی آرام باالی 
تپه ها قــدم می زد و دشــمن لحظه به 
لحظه نزدیک تر می شد؛ اما هنوز دستور 
آتش نداده بود. یک لحظه در من تزلزل 
ایجاد شد. با خود گفتم، شاید غیور اصلی 
با دشــمن تبانی کرده باشد. بعد شروع 
کردم به داد و بیداد و ســر و صدا. اما او 
همچنــان روی تپه قدم می زد، شــاید 
می خواست به ما روحیه بدهد. دشمن 
که به 10 متری رســید، دستور شلیک 
داد. دشمن غافلگیر شده بود و به گمان 
این که با لشکری مجهز و عظیم رو به رو 

شده، 90 کیلومتر عقب نشینی کرد«.
غیور اصلی، با باز کــردن لوله های آب، 
تانک هایی را که در زمین های مزروعی 
پراکنده شده بودند در گل نشاند. در آن 
عملیات )که اولین شبیخون به دشمن 

به شــمار می رفت( غافلگیری نیروهای 
بعثی به حدی بود که اسرای عراقی بعداً 
در اظهارات خود اشــاره کرده بودند: ما 
گمان کردیم نیروهای شما اجازه دادند 
که سهل و آسان به نزدیک اهواز برسیم ، 

اما ما را در این تله به دام انداختند.
منافقین کــه غیور اصلــی را تهدیدی 
عظیم برای پیشــبرد اهــداف خود در 
خاک ایران یافتــه بودند، صبح روز بعد 
از عملیات، که ایشان 40 تن از نیروها را 
برای عملیات بعدی سازماندهی کردند و 
عازم سوسنگرد شدند تا تدارکات نیروها 
را آماده کنند، با منفجر کردن بمبی در 
ماشین حامل وی، باعث شدند از ناحیه 
سر، شکم و پا به شدت آسیب ببیند که 
در تاریــخ 1359/7/9 در بیمارســتان 
سوسنگرد به فیض عظیم شهادت نایل 

شد.
وصیت نامه ای از شــهید غیــور اصلی 
در دســت نیســت. اما اطرافیان راه و 
روش زندگی او را یــادآوری می کنند. 
برادر شــهید می گوید: »علی حتی در 
سخت ترین شــرایط زندگی چهره ای 
عبوس نداشــت و ناراحتی خود را بروز 
نمی داد. همیشه سعی می کرد در رفع 
مشکالت و سختی های دیگران به آن ها 
کمک کند. بعد از شهادتش فهمیدند که 
شبانه و به طور مخفیانه به افراد مستحق 

کمک می کرده است.
شــهادت او تأثیر عمیقی بر اطرافیانش 
داشت. به طوری که پس از او تعدادی از 
افراد فامیل اسلحه او را زمین نگذاشتند 
و به جبهه ها شــتافتند. پیکر پاکش در 
بهشت زهرا)س( تهران به خاک سپرده 

شده است.«
جمله ای از شهید : ســعادت این دنیا و 
آخرت در گرو اطاعت از اوامر انسان ساز 
امام امت اســت که نه تنها برای ایران، 
بلکه برای تمام مستضعفان جهان رهایی 

بخش و سعادت آفرین است

ازدواج در آغــاز 
احساس نياز

گزيده ای از بيانات مقام معظم 
رهبری مورخ1380/12/9

اســالم اصرار دارد بر این که این 
پدیده در اوان خود، هر چه زودتر، 
از آغاز احســاس نیاز انجام گیرد. 
این هم از اختصاصات اسالم است، 
هر چه زودتر بهتــر. زود که می 
گوییم یعنی از همــان وقتی که 
دختر و پسر احساس نیاز می کنند 
به داشتن همسر؛ هر چه این کار 
زودتر انجام بگیرد، بهتر اســت. 
علت چیست؟ علت این است که 
اوالً برکات و خیراتــی که در امر 
ازدواج وجود دارد در وقت خود و 
زودتر از این که زمان بگذرد و عمر 
تلف بشــود، برای انسان حاصل 

خواهد شد. 
ثانیاً جلوی طغیانهای جنسی را 
می گیرد. لذا مــی فرماید: »من 
تزّوج احرز نصف دینه«]1[.طبق 
این روایت معلوم می شود که نصف 
تهدیدی که انسان درباره ی دین 
خود می بیند از طرف طغیانهای 
جنسی است که خیلی رقم باالیی 

است. 

کالم گوهر
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    آقای حيدری! شــما بعنوان 
شاعرومداح اهل بيت عليهم السالم 
كه ســال های متمادی است دراين 
عرصه مشغول خدمتگزاری به آستان 
مقدس اهل بيت عليهم السالم هستيد 
چه توصيه ای پيرامون »روضه خوانی« 

به مداحان جوان داريد؟
یادم می آید در زمــان نوجواني خیلي 
دنبال کتاب مقتل مي گشــتم. بزرگي 
حرفي به بنده زد که خیلي کاربردي و راه 

گشا بود، فرمودند:»همه چیز در مقتل 
نیست، امام شناسي ات را قوي کن.«

به نظربنده درحال حاظرآنچه که هم براي 
مداحان و هم براي شعرا در بحث مقتل 
اولویت دارد همین مسئله »امام شناسي 
و اصول عقاید« است.اگر مباحث کلیدي 
اعتقادي را یاد بگیریم در روبرو شــدن 
با مقتل، هرجا و به هر نحو که بخواهیم 
مي توانیم در مداحي یا شعر گفتن به نحو 
احسن از این منبع تاریخي استفاده کنیم. 

مشکل مادحین و شــعرا در عصر حاضر 
ضعف در مطالعه است.به طوری که بیشتر 
روی مطالب شنیداری تکیه می شود واین 
خصیصه می تواندآسیب های جدی دراین 

عرصه به ماواردسازد.

     نپرداختن به مسائل اعتقادی 
دراشعارآئينی وهيئتی،مارا به چه 

آفاتی گرفتارمی سازد؟
 بایدعرض کنم؛ یکــي از مواردي که در 

نقش مسائل اعتقادی 
وامام شناسی درمقتل 

خوانی وسرودن 
اشعارآئينی

در گفتگو با شــاعر و مداح اهــل بيت)ع( جواد 
حيدری مطرح شد:

جواد حيدری از جمله شاعران مديحه سرای اهل بيت)ع( 
است كه تمام وقت خود را برای ســامان دهی و انتشار 
شعرهای شاعران جوان كشور كه كمتر ديده می شود، 

گذاشته است.
انتشارات »آرام دل« كه با انتشار كتاب های شعر در ميان 
شاعران و مداحان كشور شــناخته شده است از جمله 
فعاليت های حيدری اســت كه با توصيه بزرگان عرصه 

مداحی همچون حاج منصور ارضی شروع به كار كرد.
يکی از سروده های ماندگار اين شاعر اهل بيت )ع( شعر 
»مدينه شــهر پيغمبر« می باشد كه توسط حاج منصور 
ارضی در سالهای پيش در مدينه خوانده شد. نقش مسائل 
اعتقادی و امام شناسی در مقتل خوانی و سرودن اشعار 
آئينی نيز از جمله نکاتــی بود كه در اين گفت وگو به آن 

اشاره شد:
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میان شعرا کمرنگ شده است، شناخت 
امام و مباني اعتقادي است.امروزه آنچه 
که در شــعرهاي هیئت زیاد به چشم 
مي خورد، مادي سخن گفتن است. که به 
نظربنده واقعاً باید جلوي آن گرفته شود، 
به عنوان مثال دراشعاری که مربوط به 
گودال وقتلگاه سیدالشهداء علیه السالم 
اســت به نام بردن از اجزاي اســلحه ها 
وحربه دشمنان پرداخته مي شود. قباًل 
فقط نام شمشــیر،نیزه ویاخنجر بود اما 
حاال برخي به صورت ذهنی وخود جوش 
از ترکیباتی همچون: ته شمشیر، نوک 
شمشیر،سپرو... استفاده مي کنند، ببینید 
جدا از ضعف سند، چقدرتعبیرات مادي 
وفیزیکی شده است وچگونه با بزرگترین 
مصیبت و واقعه تاریخــی برخورد مي 
شود! درســت کردن صحنه جدید در 
مقتل کار درســتی نیســت. فیزیکی و 
مادی کردن روضه ی سیدالشهدا علیه 

السالم به صالح هیچ کس نیست.
االن شما ببینید شــعرا  در مرثیه کربال 
خیلی وقت هــا در  زد و خورد ها و زخم 
زدن ها گیر کرده اند و به انتقال مفاهیم 
باال نمی پردازند ، اگــر چه باال صحبت 
کردن احتیاج به زحمت زیاد و مطالعه 
ی باال دارد که خیلی این زحمت را نمی 
کشــند و روی طبع ونهاد خود کار نمی 
کنند.ما نباید کربال و مرثیه آن را محدود 

به تیغ و تیر و نیزه کنیم.
بنابراین ما باید در اشعارمان حرمت ها 
را حفظ کنیم. متاســفانه خیلي از خط 
قرمز ها دارد شکســته مي شود. اینکه 
اهل بیت شعرا را تشویق به شعر گفتن 
در باب مرثیه کرده اند،این سرایش باید 
به صورت هنرمندانه باشــد. خود امام 
حسین علیه الســالم در شعر»شیَعتی 
َما اِن َشــربُتم..«دربیت »لَیَتُکم فِي یَوٍم 
عاُشــوراَجمیعاً تَنُظرُونی« در جایي از 
شعر مي فرماید »با تیر سیرابش کردند« 
این تعبیردر عین مرثیه وار بودن شاعرانه 

گفته شده است.
متاسفانه بعضي از شــعرا عباراتي را در 
اشعار به کار مي برند که در شأن حضرات 
نیست،  از طرفي اهل بیت گاهي در این 
مسائل اشاراتي داشته اند که نشان می 
دهد به ســمت این موضوعات عصمتی 
وخصوصــي نرویم وحریم هــا راحفظ 

کنیم.

    رعايت نکردن حريم  وشئو 
نات اهل بيت عليهم السالم توسط 
شعرا ومداحان چه آسيبی را متوجه 

مستمعين می سازد؟
 واقعاً بحث نوامیس اهــل بیت علیهم 
السالم بحث پوشیده ای باید باشد و در 
گزینش کلمات باید دقت شود ، این به 
آن معنا نیســت که مقتل روایت نشود 
بلکه حرف، سر این است که غیرتی تر و 

حساس تر با مسئله برخورد شود .
به طورکلی رعایــت نکردن این موضوع 
توسط شــعرا و مداحان آثار مخربي بر 
مستمعین دارد که یکي از آثار رواني آن؛ 
رواج بي حیایــي وبی مباالتی در هیئت 
است.  یعني اگر ما نســبت به اهل بیت 
علیهم الســالم حرمت ها را نشناسیم و 
حفظ نکنیم یکي از اتفاقاتي که مي افتد 
این است که؛ کم حیایي در هیئت زیاد 
مي شودوبه مرورزمان، تعصب وغیرتی که 
مستمعین به حریم وروضه های عصمتی 

آل اهلل داشتند کمرنگ می شود.
پس باید حرمت ها شــناخته ورعایت 
شود، سنت علمای گذشته ما این بود که 
روز عاشورا مقتل خوانی داشتند و مرثیه 
گودال قتلگاه را مــی خواندند؛ اما حاال 
نقل روضه های هفتگی روضه ی گودال 
است. حتی والدت ها هم گاه این روضه ، 
خوانده می شود. ُخب همین می شود که 
مخاطب با عظمت گوش نمی دهد. تکرار 
مضامینی که در اوج مصیبت هستند در 
ذهن مستمع باعث عادی شدن مصیبت 

می شود آن هم با این مقدار تکرار؛ همین 
می شود که روضه ی گودال خوانده می 
شود و شنونده اشکی نمی ریزد و جگر 

آنگونه که باید نمی سوزد.
نکته دیگرآنکه یک دسته از شعرهایی 
که به شــعر هیئت هم ورود کرده است 
شعرهایی هســت که از زبان های اقوام 
دیگر به این حیطه آمده اند و مســتمع 
بی آنکه خوب گوش دهد و عمیق شود 
در پی »به به« گفتن های بلند وتشویق 
های بی جای خواننده است ، در صورتی 
که  شاید مضمون نیز مشکل داشته باشد 

. بعنوان مثال این بیت را نگاه کنید:
از بس که خدا لطف به حیدر دارد 

انگار نه انگار پیمبر دارد 
امام شناسی و اصول اعتقادات اینجاست 
کــه دســتگیری مــی کند. ایــن که 
امیرالمومنین علیه الســالم جایگاهی 
خاص دارد درســت است و کسی منکر 
این نیســت اما اینجا نادیــده گرفتن 
مقام پیامبر کار درستی نیست . روایت 
داردخودامیرالمومنیــن علیه الســالم 
دصلی  فرمودند:»انا َعبٌد ِمن َعبیِد ُمحمَّ
اهلل علیه وآله وســلم« این شــعرهای 
به اصطالح »به به«ای ، مســتمع را به 
سطحی نگری می کشاند و باعث آفت در 

شعر هیئت شده است .

   جناب آقای حيدری!شاعران 
اهل بيت عليهم السالم چگونه می 
توانندهم شعرمرثيه بسرايندوهم 

اين حريم هاراحفظ كنند؟
 عرض می شود؛ کار شاعر نقالّی نیست؛ 
شاعر رسالت دیگری دارد، آن هم »کشف 
شاعرانه«  است . ُحسن شعر گودال قتلگاه 
جدا از روضه خوانان که کارشان مشخص 
است به همین است که مستمع را ُمنزجر 
نکند و زاویه ای تازه را به شــنونده نشان 
بدهد. شما دوازده بند محتشم را بخوانید. 
ببینید اصال اسمی از قتله ی کربال آورده 
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است؟ ولی االن نگاه کنید چقدر در اشعاری 
که در هیئت خوانده می شود از شمر ،سنان 
، خولی ، حرمله و... استفاده می شود!کنار 
نام عزیز سیدالشهداء دائم این اسامی را 
می برند؛ نمی گویم به کار نرود اما دیگر 
با این بسامد هم نه، یک بارعیب ندارد، نه 
اینکه این اسامی را در جایگاه ردیف شعر 

قرار دهیم.
درمرثیه ابتدا آن عزیزرابا مدح معرفی 
کنیم ســاده بخواهم عــرض کنم این 
می شــود که امروز مگر ما در ختم ها 
چه کار می کنیــم؟ می گوییم مرحوم 
آدم خوبی بود، عاشق امام حسین بود، 
دســت به خیر بود، االن متأسفانه در 
مرثیــه اهل بیت علیهم الســالم مدح 
نادیده گرفته می شــود. شما مراجعه 
کنید به دیوان مرحوم آیت اهلل شــیخ 
محمدحسین غروی اصفهانی رحمة اهلل 
علیه یا فؤاد کرمانی یا صغیر اصفهانی 
واقعا اشعارشان پر از مدح است. باالخره 
شعرا باید ببینند بزرگان این عرصه چه 
کرده اند و راه و رســم و شیوه شان چه 
بوده اســت. در مرثیه ی گودال ببینید 

چقدر مؤدب بودند:
بلندمرتبه شاهی ز صدر زین افتاد
اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد

زیــاد دور نرویــم در همین بــزرگان 
معاصر در شــعر آیینی هم داریم مثال 
آقای سیدرضا مؤید برای حضرت علی 
اصغرعلیه السالم شعر مدح دارد که به 

روضه هم نگاهی داشته است:
ره صدساله را شش ماهه رفتم

در این وادی ز همراهان سرم من
پدر خون مرا بر عرش پاشید
بلی عرش خدا را زیورم من

شــعرا باید دقت کنند هر بیتــی درباره 
حضــرات می گویند دوبــاره مرور کنند 
ببینند مضمون باالتر هم می توانند بگویند 
یا نه؟ که اگر این رویه رادرپیش گیرند به 

اصطالح عیار اشعارما باال می رود.

      بــرای نــوآوری وتنوع 
دراشــعارآئينی به چــه نکاتی 

بايدتوجه داشت؟
معنی نوآوری را نباید با زبان حال های 
ســطحی  اشــتباه گرفت. خوب است 
ترکیب بند محتشم مورد تجزیه و تحلیل 
شــاعران قرار بگیرد تــا ببینیم ویژگی 
های شــعری که مورد تأیید اهل بیت 
است چیســت. محتشــم واقعاً چه کار 
کرده که اینقدر فراگیر شده است. 19 تا 
23 سال  گفتند که ایشان روی ترکیب 
بند خود کار کرده اســت. حاال ما برای 
بیت هایمــان 19 دقیقه هم زمان نمی 
گذاریم که تجدید نظــری کنیم! واقعاً 
گاه نســبت ما با اهل بیت چه هست که 
بعضی وقت ها اینقــدر در مدح و مرثیه 
جسور هستیم! آیا بجز نوکر بودن است. 
نوکر جسور نمی شــود. بعضی وقتها ما 
شــاعر خودمان هستیم. این هم بخاطر 
این است که صداقت در اشعار کم شده 
اســت. اینکه ما در مرثیه حضرت زهرا 
)سالم اهلل علیها( می گوییم: »در کوچه 
راه خانه را گم کردند!« اشــتباه بزرگی 
اســت، معصوم بی هوشــی وفراموشی 
ندارد. باید توجه داشــت که این عرصه، 
عرصه ی بی توجهی نیست. ما درگویش 
روضه به سمتی رفتیم که در گذشته به این 

عریانی نبوده است ، این فضای جدید باید 
مورد نقد قرار بگیرد .مثاًل صغیر اصفهانی 
هم فضاهای جدیدی را خلق کرده است 
اما در باب روضه با تأمل سخن می گوید.
مااگر به الگوهای شــعرآیینی معاصر هم 
نگاه کنیم ، متوجه می شویم که بایدهمه 
مان به خصوص جوان ترها  یک تجدید نظر 
کلی در مسیر شعر هیئت باید داشته باشیم 
درغیراینصورت اگربازبینی اعتقادی نداشته 
باشیم وبه اصالح نواقص نپردازیم متاسفانه 

به توّهم اعتقادی دچار    می شویم.

     درابتدای مصاحبه درباره 
اهميت پرداختن به مسائل اعتقادی 
وبخصوص امام شناســی درروضه 
خوانی وسرودن اشعارآئينی اشاره 
نموديد،جنابعالــی مطالعــه چه 
كتابها ومقاتلــی رادراين زمينه به 

عالقمندان توصيه می نماييد؟
به طورکلــی کتاب هایی کــه بزرگان 
بــرای مباحــث اعتقــادی توصیه می 
فرمایندعبارتست از: کتابهای آیت اهلل 
جوادی آملی وآیت اهلل سبحانی حفظهما 
اهلل. دربــاره مقاتل می تــوان از کتبی  
همچون؛کتــاب های ســیدعبدالرزاق 
شــیخ  ، ی بند ر د مــه  عال ، م مقر
جعفرشوشــتری،خصائص زینبیــه 
مرحوم سیدنعمت اهلل جزایری،خصائص 

العباسیه مرحوم کلباسی و... نام برد.

      به عنــوان مطلب پايانی 
اگرمطلبی داريدبفرمائيد؟

 باتوجه بــه همــه مطالبی کــه عرض 
شدالحمدهلل درزمینه مداحی وشعراهل 
بیت علیهم السالم حرکت روبه رشداست 
وجوانان بسیارمســتعدوپرکاری مشغول 
خدمتگزاری درآســتان مقدس اهل بیت 
علیهم السالم هستندکه آینده بسیارروشنی 
راپیش روخواهندداشــت. ان شــاء اهلل.                                                                                                     

موفق باشید

معنی 
نوآوری را 

نبايد با زبان 
حال های سطحی  اشتباه 
گرفت. خوب است تركيب 
بند محتشم مورد تجزيه و 
تحليل شاعران قرار بگيرد 

تا ببينيم ويژگی های 
شعری كه مورد تأييد 

اهل بيت است 
چيست
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
 احســان بی آزار متولد تهران در ســال 
1357 هستم. از ســال 74 وارد حوزه 
علمیه شدم انگیزه ای هم برای ورود در 
حوزه نداشتم تا یک شب قبل از انتخاب 
مسیر؛ در آن زمان در وادی ورزش بودم 

در رشته بوکس بصورت حرفه ای کار و 
فعالیت می کردم، شــبی خواب دیدم و 
آن خواب تأثیر عمیقی بر من گذاشــت 
و این شد که از این جریان منفصل شدم 
و وارد وادی حوزه شــدم. در ابتدا وارد 
حوزه علمیه مجد شــدم و یک سال در 

این حوزه مشغول تحصیل بودم، بعد به 
حوزه علمیه قائم چیذر خدمت حضرت 
آیت اهلل هاشــمی رفتم، 4-5 سالی  را 
آن جا بودم و بعد عزیمت به قم داشــتم 
و سه سال در قم بودم و سپس به حوزه 
علمیه مــروی در تهران آمــدم.  به هر 

غدیر در آسمان ها شناخته شده تر 
است تا برای اهل زمين

گفتگوی هیأت با حجت االسالم والمسلمین بی آزار تهرانی

حجت االســالم والمسلمين احســان بی آزار از جمله 
وعاظ جوان با بيانی شــيوا و سليس است كه سخنرانی 
های ايشان مورد توجه جوانان قرار گرفته، برنامه های 
تلويزيونی ايشان همواره تأثير گذار بوده و بينندگان قابل 
توجهی داشته كه دليل آن استفاده از اشعار و داستان های 
به جا و شيرين در صحبت هايشان می باشد. وی عالوه بر 
اين بسيار خوش برخورد با رفتاری بزرگمنشانه بوده كه 

احتماال ريشه در ورزشکار بودنشان دارد و ورزش را نيز به 
صورت حرفه ای انجام می داده. وی متولد سال 1357 در 
تهران می باشد كه بر اساس انگيزه و عالقه ای كه داشته 
از سال 74 وارد حوزه علميه شده و پای درس بزرگان حوزه 
تلمذ نموده است. پيرامون مسائل هيأت و هيأت داری و 
آسيب های هيأت گفتگوی مفصلی با ايشان انجام داديم 

كه در ادامه می آيد.
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ترتیب اساتیدی که خدمت ایشان  بودم 
مرحوم حاج آقا سید پناه اجتهادی بود، 
از سال دوم طلبگی با آیت اهلل امجد آشنا 
شدم، ارادتم همچنان نسبت به  ایشان 
باقیست اما خوب به جهات خاصی که 
پیش آمده مقــداری ارتباطمان کم تر 
شده است. متاســفانه در این جریانات 
سیاسی که اتفاق افتاد حرف آن بزرگوار 
همیشــه این بود که یک روحانی باید 
پدرانه برخورد کند اما متاسفانه بعضی 
از این سیاســون نمی خواهــم بگویم 
سیاست بازان، متاسفانه اقداماتی کردند 
که به این منشا خیر برای جوان ها لطمه 
زدند و االن متاســفانه برکاتی که سابق 
بود دیگر مستفیض نیستند و دیگر قابل 
استفاده نیست. سال ها با ایشان مانوس 
بودم حتی بعضــی از دروس  را پیش از 
نماز صبح خدمت ایشــان می رسیدم و 

استفاده می بردم، تقریبا یک سالی 
هــم در کالس درس خارِج 

حاج آقا مجتبی تهرانی 
و آقای حاج محمد 
تقی شریعتمداری 
 . م د ضــر بــو حا
مراودات و انســی 

نیز با حضرت عالمه 
حســن زاده آملــی و 

مرحوم آیــت اهلل العظمی بهجت قدس 
اهلل نفس زکیه داشتیم. 

در زمانی  که در قــم بودیم در نمازهای 
آیت ا... بهجت)ره( شــرکت می کردم، 
وقتی که ایشان 3 وعده  می آمدند هر 3 
وعده نماز  را شرکت میکردیم 
و ایشان نسبت به حقیر 
عنایاتی داشتند 5-4 
مرتبه ای هم در سنین 
خیلی پایین تر از حاال، 
در جوانی منبر، محضر 
ایشــان مشرف شدیم و 
فکر می کنم در این طریق 
دعا و عنایت ایشان خیلی 
موثر بود. شــاید من اون 
موقع اولیــن منبرها 
را محضر این 
بزرگــوار 

نظــر 
ه  د کر

رفتم؛ تشویق، دعا و درخواست ایشان، 
به عنوان خواستن قول ثابت برای حقیر 
خیلی در این راه کمک حالم بود. خدمت 
بسیاری از اســاتید در حوزه ها بودیم، 
بخشــی را نیز محضر آقــازاده ی رهبر 
معظم انقالب حاج آقا مسعود معروف به 
آقازاده ی سوم رهبری معظم شاگردی 

کردم. 

    حاج آقا چــه زمانی وارد 
عرصه منبر و وعظ  شديد؟

من سال سوم معمم شــدم، که این کار 
در میان طالب حوزه های علمیه مرسوم 
نیســت. در حوزه هــای علمیه معموال 
پــس از اتمام پایه ی 6، امروز ســطح 1 
گفته می شود معمم می شوند، منتهی 
من ســال ســوم هم به خاطر اصراری 
که خودم داشــتم و نیز تشخیصی که 
حضرت آیت اهلل هاشمی داده بودند که 
جا  دارد از حمایت ایشان خیلی تشکر و 
قدردانی بکنم چون واقعا شخصیت آن 
بزرگوار موثر بود و من  می خواهم بگویم 
یکی از پاکان عصر مــا حضرت آیت اهلل 
هاشمی هســتند و به جرات می توانم 
بگویم مثل ایشان بسیار کم داریم؛ تنها 
نماز جماعتی که االن بــا تمام نوافلش 
برگزار  می شــود متعلق به ایشان است، 
منزل  ایشان ســابقاً در خود حوزه بود و 
اون حالی که ما می دیدیم، دو ساعت به 
سحر مانده چراغ منزل ایشان روشن بود 
و حاالت و  توجهات ایشان خیلی موثر 
بود. در سیزدهم رجب المرجب زمانی 
که می خواستند عمامه بر سر من بگذارند 
فرمودند شاعر بودن و قابلیت هایی که از  
ایشان دیدیم و اشتیاق ایشان به عرصه 
منبر موجب شــد که ما  ایشان را معمم 

کنیم. 
من از  همان سالی که معمم شدم تبلیغ 
کردن را نیزشــروع کردم البته حاال نه 
تبلیغ به معنای کلــی و عامش و بحِث 

به 
اسم جشن 
والدت امام 

زمان بعضی ها متاسفانه 
حريم شکنی می كنند و 

عين معصيت است، ما بايد 
با اين شادی هايمان قيمت 
پيدا كنيم و برای اين كه 

قيمت پيدا كنيم
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منبر ولی با بضاعت خودمان از محالت با 
مسجد و این ها شروع کردیم و به لطف 
خدا خیلی اقبال شد و در این کار سرعت 
گرفتیم. منتهی من بــرای منبر خیلی 
کار کردم. در آن زمان بعضی روزها برای 
منبر تخصصا  16 ساعت برای کارهای 
تحقیقاتی فرصت می گذاشتم، از ابتدای 
سال اول طلبگی انگیزه ام رو پیدا کردم 
مســیرم رو پیدا کردم، انگیزه ام همین 
بحث تبلیغ و منبر بــود، خوب باالخره 
اگر کسی بخواهد مال در علم و تدریس و 
اجتهاد بشود الزمه اش  این است که به 
هر ترتیب مســلط باشد و جایگاه ثابتی 
برای اتخاذ علوم و برنامه ریزی هایی که 
وجود دارد داشته باشد. با راهنمایی یکی 
از اساتید، روزی 1 شعر،  یک بیت شعر و 
یک آیه قرآن و یک حدیث موضوع بندی 
شــده، پرونده هایی رو درســت کرده 
بودم در زمینــه اخالق، تاریخ و احکام و 
اســتفاده از نکات بزرگان. به مدت پنج 
سال روزی یک آیه و یک حدیث و یک 
شعر را الزاما در این پرونده ها به صورت 
موضوع بندی شــده قرار می دادم. همه 
این پرونده ها  را وقتــی کنار هم جمع 
کردم بعد از مدتی خودش دایره المعارفی 
شده بود و بعد 5 ســال ثمر خوبی داد. 
شیخ محمود مهاجری بود که در اجرای 
ایــن روش راهنما و اســتاد من بود که 
در آن زمان مدیر مدرســه مجد بودند. 
ســال اول کالسی داشــتیم به نام فن 
خطابه، با پیشنهاد ایشــان من تقریبا  
5 ســالی این قصه را ادامه دادم. تقریبا 
از ســال پنجم حوزه که من به قم رفتم 
اولین منبر رســمیم را محضر آیت اهلل 
بهجت)ره( رفتم که خیلی با تشــویق 
ایشان مواجه شد- البته قبلش باز منزل 
حضرت آیت اهلل امجد منبر می رفتیم- به 
یادم هست که شهادت امام صادق)ع( بود 
و در آن مجلس حضرت آیت اهلل شیرازی، 
حضرت آیت اهلل جــوادی آملی حضرت 

آیت اهلل مصباح و خــود حاج آقا آیت اهلل 
بهجت حضور داشتند و مسجد فاطمیه 
را که نگاه می کردم همه عمامه بود. آن 
روز  وقتی که روی منبر می رفتم صدای 
لرزش استخون هایم را می شنیدم، خوب 
یک طلبه ای جوان بودم، همان جا روی 
منبر توســلی کردم به محضر حضرت 
حجت)عج( و گفتــم آقا من و این جمع 
گدای حریم شــماییم و مــی خواهم 
شما کمکم کنید، شاید تصرف آیت اهلل 
بهجــت)ره( بود و حرف هایــی که زده 
می شــد برای حقیر نبود و در پایان هم 
مجلس بسیار خوبی شــد و این عرصه 

برای من شروع شد.
حاال همه جا مفتخریم که کشکول گدایی 

حریم اهل بیت به ویژه سیدالشهدا )ع(  بر 
دوشمان است.

     آيــا برای شــيوه منبر و 
منبرداری الگويی داشته ايد؟ الگوی 

شما در منبرهايتان كسی بوده؟ 
من که خــودم را بــه عنــوان منبری 
قبول ندارم. انشــاهلل بــه عنوان منبری 
سیدالشــهدا)ع( پذیرفته شویم. خیلی 
مجذوب و مشعوف حاالت مرحوم آقای 
شیخ ســراج رحمه اهلل علیه بودم البته 
ایشــان ســبک مخصوص خودشان را 
داشــتند و فرموده بودند که اصال کسی 
مثل من نمی تواند منبر بــرود. به قول 
مرحوم کافی)ره( خدا کارخانه َمَثل سازی 
را در دهان مرحوم آقا شــیخ رضا سراج 
قرار داده بود. عزیزانی که هنوز از رفقا و 
مانوسین ایشان هستند و ایشان  را درک 
کرده بودند، از حاالتشــون که تعریف 
می کنند میگویند مخصوص  خودشان 
بوده ولی به هر ترتیــب جذبه و حاالت 
ایشان باعث شــد که من سبک ایشان 
را دنبال می کنم. شخص دیگری را که 
می توانم نام ببرم مرحوم ســید مهدی 
قوام)ره( اســت، من هیچ یک از این دو 
بزرگوار را ندیدم ولی از همان ابتدا اسم 
این دو نفر خیلی تاثیرگذار بود.  در سبک 
ادبیاتی منبر تقریبا ســبک مســتقلی 
دارم. به لطف خدای متعال محور منبر 
را بر پایه ی قــران و در کنارش احادیث 
و استفاده از شعر قرار دادم. مثال  ممکن 
است در  یک منبر 20 بیت شعر یا تک 

بیت استفاده کنم.  

     استفاد از شعر و تمثيل در 
منبرهايتان را چقدر موثر می دانيد؟

حضرت آقا امســال در جمع ذاکرین و 
اهل شعر  فرمودند ممکن است  زمانی 
اثر یک بیت شعر مخصوصا اگر با سلیقه 
خوبی اســتفاده  شــود اثر یک ساعت 

 
در سبك 

ادبياتی منبر 
تقريبا سبك مستقلی 
دارم. به لطف خدای 

متعال محور منبر را بر 
پايه ی قرآن و در كنارش 
احاديث و استفاده از شعر 

قرار دادم

بنده 
اعتقادم اين 

است كه اگر آنچه در 
دو عالم وجود دارد را 

يکجا به ما بدهند ما يك 
يا حسين)ع( بگوييم 
ارزش يا حسين)ع( 

باالتر است
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سخنرانی را داشته باشــد. واقعا اشعار 
خالصه شده، شــعرهای وزینی مانند 
اشعار حافظ، صائب و اشعار فخیمی که 
داریم باور کنید که بعضی از ابیاتش اگر 
کســی اهلیتش  را داشته  باشد و در آن 
تعمق بکند، ممکن است شرح آیاتی از 
قرآن کریم و روایات متعددی باشد که 
می تواند بسیار تاثیرگذار باشد، منتهی 
این کــه صرفا منبر بخواهــد در جهت 
تمثیل و شــعر قرار بگیرد کار اشتباهی 
است، منبر خوبست محوریت خودش 
را بر پایه کتاب خدا قرآن کریم و بر مدار 
ثقلین  قرار داده باشــد. این که حضرت 
رضا)ع( فرمودند خــدا رحمت کند آن 
کسی که امر ما را احیا می نماید، امر ما  
چگونه احیا  می شود؟ و از ما  خواسته اند 
محاسن کالمشــان را به مردم  بگوییم. 
به نظر بنده یک ســخنرانی یک ساعته 
بایستی حتما  در آن 3 رکن  وجود داشته 
باشد؛ رکن اول شروع یک سخنرانی باید 
با آیات کتاب خدا قران کریم و روایاتی 
که در ضمن اون مطرح  می شود باشد، 
دوم البه الی آن اشــعار و تمثیالت ذکر 
کند و مرحله ســوم توسل است، توسل 
به عنوان روضه خوانی ســنتی. بعضی 
جلسات را می بینیم خیلی ادیبانه  هستند 
از اشعار و امثال استفاده می شود اما نمک 
روضه در آن نیست. به هر ترتیب اصال ما 
منبر  می رویم برای روضه آخرش و این 
خیلی برای من موضوعیت دارد. اگر همه 
مطالب را بگوییم اما به صورت عاشقانه 
و عامیانه در خانــه اباعبداهلل)ع( گدایی 
نکنیم به نظر من به هدف غایی در منبر 

نرسیده ایم.

     با توجه به اينکه عيد غدير 
را پيش رو داريم لطفا در خصوص 

اين ايام مطالبی بفرماييد.
 یکی از ســرمایه های اصلی تشیع عید  
غدیر اســت که ما واقعــا   می توانیم با 

مطرح کردن مســاله غدیر به حقیقت  
آن محوریــت تامــه ای کــه در مقام 
وحدت مسلمین اتفاق  می افتد اجرایی 
کنیم. غدیر واقعا محجور اســت؛ غدیر 
به تعبیر خــود پیامبر اکــرم)ص( در 
مصادق و منابع عامه اهل ســنت، عید 
اهلل اکبر و افضل اعیاد امت است، لکن 
متاسفانه االن می بینیم جز کشور ما و 
عده معدودی از شــیعیان در عالم این 
عید را جدی نمی شــمرند، یعنی اگر 
بخواهیم نگاه حکومتی داشــته باشیم 
تنها کشوری که عید غدیر را به عنوان 
عید رسمی می شناسد مملکت شیعه 
امیرالمومنین)ع(، مملکت ماست که آن 
هم به برکت این نهضت و انقالب و خون 
شهداســت. مابقی کشورهای اسالمی 
واقعا غدیر را عید نمی دانند و ما موظفیم 
این کار را بکنیم. تقاضای من از عزیزان 
هیات رزمندگان اســالم این است که 
مساله غدیر و این جریان را باید به عنوان 
تشکل های مردمی و تشکلهای عمومی، 
به صورت یک حرکت بسیار دقیق برنامه 
ریزی و اجرا نمود. ما وقتی در مورد غدیر 
وارد روایات می شویم متوجه می شویم 
که چقدر عظیم شمرده شده است. در 
مورد روزه روز غدیر می فرماید »صیام 
و هو کال صیام الدهر« روزه گرفتن در 

روز غدیر مانند این اســت که شما کل 
زمان را روزه گرفته اید و افطار دادن به 
روزه داِر روز غدیر  مانند این اســت که 
124000 پیغمبــر  را یک جا پذیرایی 
کرده اید.  جهت این ها چیست؟ پیامش 
چیست؟ »حافظ تو بندگی چو گدایان 
به شــرط مزد مکن/کــه خواجه خود 
روش بنده پروری داند«  این که غدیر را 
این قدر در روایات عظیم مطرح کرده اند 
برای این اســت که اگر حقیقت والیت 
نبود هدف انبیا  روی زمین  می ماند، اگر  
آن روز نبود خطاب اقرا باسم ربک الذی 
خلق که َمطلَــع بعثت نبوت کبری بود 
و اگر والیت عظمای امیرالمومنین در 
روز غدیر عرضه نمی شد تمام این 23 
سال زحمت پیامبر اکرم)ص( به نتیجه 
نمی رسید و »ما به النفس رساله« خوب 
اگر امر پیغمبر اکرم به نتیجه  نرســد 
»نام احمد نام جمله انبیاست/چون که 
100 آمد 90 هم پیش ماســت« یعنی 
کار همه انبیا خدا ابتر  می ماند. گفت: 
»تمام انبیا ساغر گرفتن/ شراب از ساقی 
کوثر گرفتــن« محوریت حرکت همه 
انبیا وجود مقــدس امیرالمومنین)ع( 
اســت. در روایتی که مرحوم خوارزمی 
نقــل  می کند خیلی جالــب می گوید  
وقتی در شب معراج پیامبر)ص( عروج 
کردند در آن مرحله ای که هنوز جبرئیل 
جا نمانده بود و در محضر پیغمبر)ص( 
بود جبرئیل ســوال کرد یا رسول اهلل 
شما می دانید بعثت شما و همه انبیا بر 
چه پایه ای بوده اســت و بر چه دلیل و 
برهانی خدا شما را مبعوث کرده است؟ 
پیغمبر اکرم)ص( گفتند: جبرئیل، تو 
بگو بر چه پایه ای همه مبعوث شدند؟ 
خطاب آمد »اال والیه علی بن ابیطالب« 
همه بر حقیقت والیــت. چون اگر این 
والیت نبود که لسان تفصیل و توضیح 
مجمالت دیــن خدا و حــرکات پاک 
پیامبر اعظم)ص( اســت و این 12 نور 

 
يکی از 

سرمايه های 
اصلی تشيع عيد  غدير 

است كه ما واقعا   می توانيم 
با مطرح كردن مساله غدير 

به حقيقت  آن محوريت 
تامه ای كه در مقام وحدت 
مسلمين اتفاق  می افتد 

اجرايی كنيم



39

الم
 اس

ان
دگ

زمن
ت ر

هيأ
ی  

هب
مذ

ي - 
نگ

ره
ه ف

نام
ماه

14
35

ـه 
جـ

لح
ی ا

- ذ
 93

ـاه
رم

 مه
 - 1

03
ره 

ـا
شم

پاک نبودند هرگز تکمیل نمی شد. لذا 
ببینید تمام النعمه و اکمله دین خدا در 
روز غدیر است. فلذا بزرگداشت این روز  
را باید همه مردم عملیاتی  کنند. حقیقتا 
ما اگر غدیــر را یافته بودیم، منظورم از 
»ما« یعنی این کــه می گویم ما این جا 
امت اسالم است که اگر امت اسالم غدیر 
را یافته  بود، کربالیی نداشــتیم و اگر 
کربالیی نبود ما امروز این طور مسلمین 
رو فشل نمی دیدیم، این جور اختالفات، 
این جور دســتخوش اختالف انگیزی 
صهیون بین الملل، تمــام این غصه ها 
و قصه هایــی که امروز عالم اســالم به 
اسم اسالم دارد. اســالِم منهای غدیر 
یعنی داعش، اسالم مهنای غدیر یعنی 
همین دشــمنی ها، یعنی دالر امریکا 
علیه شیعه، اگر غدیر در اوج قرار  بگیرد 
و انشاهلل ما برنامه داشته باشیم و حقیقتا 
غدیر  را زیبا مطرح کنیم و ببینیم خیلی 
از شرایط و مشکالت امروز جهان اسالم 
حل خواهد شد و ما برای این که جهانی 
بشــود باید از خودمان شــروع بکنیم. 
دســتور  داریم وقتی می خواهید کادو  
بدهید بهترین کادوها رابه فرزندانتان، 
همســرتان، در روز غدیر بدهید، اصل 
تولد ناب شــیعه روز غدیر است. یعنی 
واقعا ما تمام بــرکات، تمام النعمه، در 

این روز نصیبمان شده است. 
لذا  گفته اند آن روز بــه یکدیگر بهترین 
هدایــا را بدهیــد. از یک پرچــم زدن تا 
برنامه ریزی های مهم کشوری، که انشاهلل 
می دانم در هیــات رزمندگان اســالم، 
عزیزانمان واقعا ظرفیــت این کار را دارند 
که برای غدیر بتوانند خیلی زیبا به میدان 
بیایند و من جمله ای این جا عرض می کنم 
که اگر می خواهیم محرم غدیر بشــویم 
همان گونه که امام رضا)ع( فرمود، اگر کسی 
َمحرم غدیر شــد مالئکه اهلل می ایستند 
که با او مصافحه کنند، غدیر در آسمان ها 

شناخته شده تر است تا برای اهل زمین. 

    چگونه محرم غدير  بشويم؟ 
راهش این اســت که در عید غدیر، عید 

قربان بگیریم.

     اين به چه معناست؟ 
یعنی نفس خودمان را، خودیت هایمان را 
قربانی راه شیر خدا کنیم. اگر کسی این 
گونه عمل کرد محرم غدیر است. یعنی 
آن چه که برای ما بماند نظر موالیمان،  
آقایمان امیرالمومنین)ع( باشد و به قول 

آن شاعر »گاو تن قربانی شیر خدا 
/ گر ترا با او سر صدق و صفا/ تو به تاریکی 
علی را دیده ای/زین ســبب یاری جزو 
بگزیده ای« کشتن گوسفند در روز عید 
قربان برای حاجیان به عنوان  یک سنت 
مطلوب اســت اما خیلی سخت نیست، 
حاجِی ناجی آن کسی است که اگر هم 
کنار کعبه نیست هنر این را داشته باشد 

سر نفس خویش را قربانی کند. 

    در جامعه بعضًا مشــاهده 
می شــود كه به كارهای بی برنامه 
اصطالحًا می گويند كار هيأتی؛ به 
نظر شما آيا هيأت جای بی برنامه 

ای است؟
صحبت اگر صحبت شــیدایی و بی دلی 

باشــد وقتی حرکتی قرار است حرکت 
جهادی  باشــد یعنی دیگر آن جا باید 
ایــن عقِل جزئــی که جلــوی حرکت 
انسان را می گیرد کنار گذاشت »عقلت 
رها کن عاشقا/دیوانه شــو دیوانه شو« 
اگر مقصود این اســت که هیاتی اداره 
کردن، این شــیدایی کردن و عاشــق 
بودن و عقل جزیی را کنار گذاشــتن، 
همانی که مطلــوب حضــرت آقا هم 
هســت، یک حرکت جهــادی کردن، 
ازخودگذشــتگی، این که واقعــا ادم با 
عشق حرکتی را آغاز کند. به این عنوان 
که یک حرکت هیاتی است، چون گفت 
هر کســی می خواهد  دراین وادی بیاد 
»آفتاب عشق میدان تاب شد/عقل آن جا 
برف بود و آب شد« اگر کسی بخواهد به 
اوج حقیقت معرفت و عشق برسد کنار 
همین پرچم هیات هاست و جای دیگر 
خبری نیست. به این عنوان قبول دارم 
ولی با عنوان این که تدبیر در کار نباشد 
و برنامه ریزی نباشــد و غیرمنظم عمل 
بشود کنار سفره سیدالشهدا)ع( و پرچم 
ابا عبداهلل)ع( این اصال مقبول نیســت. 
شما ببینید در صحنه کربال، نابسامانی 
موجود، عدم تناســب جمعیت، اون جا 
30 هزار نفر، این جا هفتادوخرده ای نفر، 
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اون جا مردان جنگی، این جا زن و بچه ، 
اصال هیچ توازن و تناسبی وجود ندارد. 
با آن جمعیت که اول صبح عمر ســعد 
ملعون لعنت اهلل علیــه اولین تیر را رها 
کرد و گفت: شاهد باشید و جلوی امیر 
شهادت بدهید اولین تیری که به سمت 
خیمه های حسین بن علی پرتاب شد را 
من فرستادم. وقتی فریاد زد »یا خیل اهلل 
ارکبی و با الجنه ابشری« به اسم رسیدن 
به بهشت اون جنایت را خواست رقم بزند 
درست اســت آن ایمان فردی و قدرت 
الهی که در وجود یاران سیدالشهدا )ع( 
بود، بی بدیل بود و هر کدامشان حریف 
چند ده نفر بودنــد به خاطر آن عظمت 
ایمان و عشــقی که بود، اما شما ببینید 
خود سیدالشهدا)ع( همان اوایل صبح 
میمنه، میسره درست می کنند و دستور 
می دهند محل خیمه بانوان و نسوان حرم 
را تغییر بدهند. دستور می دهند پشت 
خیمه ها خندق آتش بزنند. سیدالشهدا 
این جنگ را مدیریت  می کنند و  شبش 
را بــرای مناجات و عبــادت اختصاص 
می دهند اما روز برنامه ریزی برای جنگ 
دارند. در همان موقع هم آقای ما با همان 
تعداد کم می بینید بر مدار عقل، جنگی  
را که می شد در 1 ساعت دشمن به پایان 
برساند با مدیریت سیدالشهدا )ع(، هم 
مدیریت عقل، این جا به معنی مدیریت 
حجت خدا و همچنین عقل کل بودن، 
فرزند عقــل کل بــودن، می بینیم آقا 
مدیریت می نماینــد و جنگ تا نزدیک 
عصر به درازا می کشد و این ها خود  برنامه  
هستند. تمام دین ما کنار سفره ی تقوا و 
تدین و این ها را امیرالمومنین سفارش 
کردند »اوصیکــم بتقــوي اهلل و نظم 
امرکم« لذا در مورد جلسات هم عرض 
می کنم که بایستی نظم مشخصی در آن 
معلوم و معین باشد، این جور نباشد که 
در ساعت نامناسب هیأت برگزار شود، 
متاســفانه بعضی جلسات تازه 11 شب 

شروع می شــوند خوب به هر حال این 
جلسات تا دل سحر هم کشیده خواهند 
شد و بعد حاال چه تبعاتی دارد؟ در یک 
منطقه ممکن است  باعث آزار همسایه ها 
شود و لذا این خیلی مهم است که همه 
شئون رفتاری ما در هیات، هیات داری 
و اهل هیاتی کــه می آیند همه موارد بر 
پایه ی نظم باشد. همه  چیز بر قاعده ی 

نظم و تدبیر باشد.

    بايد و نبايدهای منبر را چه 
ميدانيد؟ آسيب هايی كه در مجالس 

مذهبی وجود دارد چيست؟ 
البته مــن کوچک تر از آن هســتم که 
بخواهــم در ایــن مورد حرفــی بزنم، 
واقعا اهلیتــی برای خــود نمی بینم. 
منتهی بگذارید از بــزرگان نقل کالم 
کنم، خدا رحمت کند مرحوم آیت اهلل 
مجتهدی)ره( می فرمودند اســم شما 
را حجت االســالم می گذارنــد، مردم 
با شــما زندگی نمی کننــد در خانه ی 
شما نیســتند که ببینند شــما واقعا 
حجت االسالم هســتید یا نه ولی این 
زمانی که می آیید بــرای منبر را مقید 
باشید جلوی چشم مردم مطهر و منظم 
بیایید، بدقولی نکنید که به هر ترتیب 
به عقیده مردم آسیب می خورد. ایشان 

خیلی مقید بــود و می فرمود در وعده 
دادن ها دقت کنید. بنده خودم خیلی 
سخت قول می دهم، شــاید بعضی از 
دوســتان هم گالیــه می کنند، خیلی 
دشــوار قول می دهم ولی ســعیم بر 
این اســت که وقتی قــول دادم حتما 
ســر وقت حاضر  بشــوم. به هر ترتیب 
این یکی از مسائلی است که متاسفانه 
بعضی جاهــا دیده ایم. امــروز حقیقتا 
من از جوان های عزیــز، طالب گرامی 
و اهل فضل خواهشــمندم که عرصه و 
جایگاه منبر را خیلی واال ببینند، واقعا 
امروز خال منبر زیاد اســت، خواهشم 
این اســت که واقعا عزیزان جوان ما، با 
انگیزه وارد این عرصه  بشوند به خاطر 
همین کمبود ممکن اســت ببینیم از 
دوستان خودمان با همین سن و سالی 
که االن هســتیم یعنی تقریبا میشود 
گفت مبلغین جــوان، می بینیم واقعا 
این قدر مراجعه دارنــد. گاهی اوقات 
اصاًل این قدر مراجعه هســت فراموش 
می کنیم، ولی به طور کلی بایستی که 
خیلی مقید باشــند، خود این سروقت 

آمدن خیلی مهم است. 
بعد هم این که واقعاً در این وادی انسان 
خودش را نوکر ببیند حقیقتــاً ما باید 
خودمان را نوکر ببینیم نه این که خدای 
ناکرده به اعتبار این که مردم به حرمت 
ارباب ما به ما توجهی دارند برای خودمان 
جایگاهی باز کنیــم و این اصاًل مطلوب 
نیست. حضرت امام)ره( می فرمودند: یک 
وقتی همین منبر می شود سکوی ورود 
انسان در جهنم. خدا نیاورد که آدم برای 
خودش اعتباری قائل بشود و بعد توقعات 

خاص از مردم داشته باشد. 
بنده اعتقادم این اســت که اگر آنچه در 
دو عالم وجود دارد را یکجا به ما بدهند 
ما یک یا حســین)ع( بگوییم ارزش یا 
حســین)ع( باالتر است. این عقیده من 
است و واقعاً پای این عقیده ایستاده ام، 

گاهی 
بعضی 

جلسات 
را می بينيم به جای 

اين كه بتوانند جذب 
جوان بکنند جوان زده 

می شود. برخی جلسات 
هست كه تهی از معارف 

است ولی ساعت ها 
شور برپاست
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اما بعضی ها خودشــان را ارزان معامله 
می کنند، متأســفانه دیده شده برخی 
سخنرانان قبل از  این که وارد جلسه یا 
شهرستان بشود شماره حساب می دهند 
و تا وصــول مبلغ دعــوت را قبول نمی 
کنند، بعد ما می خواهیم برویم آن جا از 
چه چیزی صحبت کنیم؟ از توحید؟ مگر 
حرف ما غیــر از توحید و نبوت و معاد و 
امامت است؟ اگر واقعاً معاد را پذیرفته 
باشیم آیا واقعاً ما زنده هستیم تا لحظه 
دیگر که  پولی در حسابمان بریزند که بعد 
از آن بخواهیم برویم اجرایی بکنیم؟! و 
متاسفانه این گونه برخوردها ریزش هایی 
را ایجاد می کند. فلذا یک ســری از این 
مسائل که البته خیلی کم هستند ولی 
حتی کم بودنش هم برای وصله خوردن و 
ریزش دل ها زیاد است. انشاهلل از صاحب 
منبر، وجود مقدس آقا و موالیمان امام 
زمان)ارواحنا له الفداء( طلب می کنیم 
که اون سرمایه خلوص و پاکی را به همه 

ما کرامت بفرمایند. 

    پيشنهادتان  برای برگزاری 

يك  مجلس خوب برای نسل جوان 
و نوجوان چيست؟

این جا باید به این نکته اشــاره کنم که 
مســئله جوان با جوان زدگــی تفاوت 
می کند. گاهی بعضی جلسات را می بینیم 
به جای این که بتوانند جذب جوان بکنند 
جوان زده می شود. برخی جلسات هست 
که تهی از معارف است ولی ساعت ها شور 
برپاست. من خودم افتخارم این است که 
میان دار هیأت هســتم ولی عرضم این 
است بعضی جلسات برای این که بگویند 
ما جمعیت جوان می آوریم ســاعت ها 
مراسم برگزار می کنند، سینه  می زنند 
بدون این که حکمــی از احکام الهی و 
یا معارفی از خــدا و اهل بیت)ع( گفته 
شود. برخی دیگر از جلسات رنگ و بوی 
سیاســی و جناحی می گیرد. درســت 
اســت که خود حضرت آقا فرمودند ما 
هیات سکوالر نمی توانیم داشته باشیم، 
این بدان معنی نیست که در یک پایگاه و 
جایگاهی به این قداست بخواهند افرادی 
را ترویج دهند و یــا بخواهند فردی را 
مطرح کنند، این حرکت، حرکت باندی 

و قشری می شود.
برخی جاهای دیگر میبینیم افراد از راه 
دور می آیند فقط با این عنوان که من با 
صدای فالنی حالم خوش می شود و این 
نیز درست نیست. می بینیم پای منبر و 
روضه فالن شــخص اشک و حال دارند 
ولی اگر همــان حرف ها را کس دیگری 
بگوید بنا ندارند اصال استماع کنند، این ها 
گرایش هایی غیر خدایی و غیر الهی است. 
بهترین جلسه، جلسه ای است که در آن 
هم معارف گفته بشود، هم معتدل باشد، 
شــور توام با شــعور در آن برگزار شود، 

زیبایی جلسه به نظم در جلسه است. 
در اصفهان یک جلسه بسیار معظمی در 
مجتمع فرهنگی رضوان برگزار می شود 
که چند سالی است که برای سخنرانی 
دعوت می شوم، شبی 8000 نفر اطعام 
می دهند، آن جا می توان جلوه شــعائر 
حسینی را دید، بیش از 100 نفر با لباس 
خادم الحسینی ایســتاده اند و مدیریت 
می شوند و این جمعیت عظیم را ظرف 
مدت 15 دقیقه پذیرایی می کنند. شما 
ببینیند چقدر باید در برنامه  نظم وجود 
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داشته باشد که این اتفاق بیفتد؟ اخالص 
و نظم دو مقوله ای است که اگر این دو را 
کنار هم ببینیم قطعا از جلسات ما بهره ی 

بیش تری خواهد داشت.

    در مورد نحــوه برگزاری  
عزاداری ها و اســتفاده از برخی 
ابزار و عالئم در هيأت ها نظرتان را 

چيست؟
حضرت امام)ره( فرمودند که عزاداری ها 
به همان روش سنتی باشد بهتر است. من  
پیشنهادی دادم به جمعی از دوستان و 
شنیده ام که هیات رزمندگان اسالم هم 
لباس هایی تهیه کرده طراحی شده که 
برهنه نمی شــدند ولی به یاد برهنگی 
سیدالشهدا)ع( و آن لطمات و آن مسائل، 
مقابل پیرهن ها چند دکمه داشت و در 
قسمت جلوی سینه برهنه شود. معموال 
هیأت های آذری به این شــکل بودند، 

خوب می شود همین سنت را احیا کرد. 
باالخره خودمان نمی توانیم بدون در نظر 
گرفتن شرایط و مناسبت ها، بدون تفکر 
و مطالعه صحبتی داشته باشیم و حرفی 
بزنیم که خالف امر رهبری باشد، به قول 
یکی از اساتید می فرمود در این زمینه ها 

معلوم می شود شــعیه تنوری کیست؟ 
این که حضرت آقا نظرشان را فرمودند 
و باالخره تاکید هم داشتند دیگر جای 
بحثی نیست و تبعیت از امر ولی اهمیت 
اولی دارد. لذا به هر ترتیب باید با اعتدال 
این کار اتفاق بیافتد، ســال ها این افراد 
این گونه انس گرفتند و من نمی خواهم 
بگویم یک مرتبه این اتفاق باید بیافتد و 
بخواهد هجمه ای اتفاق بیافتد، این ها را با 
لطافت مدیریت می شود کرد. اما راجع به 
عالمت؛ چند سالی است برای سخنرانی 
به یکی از محله های شهرستان دماوند 
می روم، آن جا عالمتی تک شاخه وجود 
دارد، یک نشانی ست یا یک عالمتیست 
که مردم هم بــه آن معتقدند، چند صد 
ســال هم قدمــت دارد. این گونه بوده 
ولــی االن متاســفانه کار  وارد وادی و 
چشم و هم چشمی شــده است. یکی از 
اهالی می گفت: من ســالی 20 میلیون 

به 
تعبير مرحوم 
شيخ جعفر 

شوشتری رحمت اهلل عليه 
چند نوع اشك داريم؛ 
اشك مصيبت و اشك 

فضيلت، ما چند نوع اشك 
داريم، چند نوع گريه 

داريم، مقصود اين است 
كه كم سليقگی 

نشود
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تومان برای علم هیأتمان هزینه می کنم 
که این علم سرپا باشــد. معنی این کار 
چیست؟ بعنوان مثال پری که به عالمت 
می زنند نشان از چیســت؟ خوب این 
هزینه های آن چنانی مصــداق از اصل 
جا ماندن اســت. پرچم سیدالشهدا)ع( 
و علم ابا عبداهلل الحسین)ع( و قمر بنی 
هاشم)ع( تا انتهای تاریخ باالست ما هم 
انشاهلل زیر این پرچم و علم باشیم کنار 
سفره علمدار باشیم، اما این ها رفتن در 
وادی دیگری است. حاال نه فقط عالمت، 
خوب این عالمت ها، االن تو این وضعیت 
ممکن و به نظرم باید عزیزان اهل منبر و 
تریبون و هیات دارها و جلسه دارها و همه 
ذاکرین ناصحین همه با یک ذوق واحد 
با یک نگاه جمعی به اون ســمتی بروند 
که فرهنگ سازی بشود. تقابل مستقیم 
حتما تدافع خواهد داشت و ریزش هایی 
را ایجاد خواهد کرد، لذا با بردن به سمت 
آگاهی و بصیرت می شود مدیریت خیلی 

خوبی انجام داد. 

    نحوه شادی كردن مجلس 
مولودی بايد چگونه باشد؟

به تعبیر مرحوم شیخ جعفر شوشتری 
رحمت اهلل علیه چند نوع اشک داریم؛ 
اشک مصیبت و اشک فضیلت، ما چند 
نوع اشــک داریم، چند نوع گریه داریم، 
مقصود این است که کم سلیقگی نشود،  
مثال روز والدت سیدالشــهدا)ع( روضه 
قتلــگاه خوانده نشــود ولــی بعضی از 
والدت ها اصال توام با اشــک بوده است. 
شــما می بینید  مثال فضایل یا مسائلی 
مطــرح می شــود که خوب چشــمان 
همه گریان می شــود، این گریه شوق 
اســت، گریه ی فضیلت است، این گریه 
از هزار شــادمانی باالتر اســت. بهجت 
و ســروری حاصل می کنــد بعضی ها 
متاسفانه بازخوانی صحیحی ندارند اگر 
هم بخواهند به جلســه ای بروند حالی 

پیدا شود و اشکی باشــد می گویند آقا 
باز هم روضــه!؟ واقعا بعضــی مواقع  با 
این اشــک ها ســیلی از لحاظ روحی و 
روانی ایجاد می شود که هزاران نشاط، 
بهجت و ســرور از آن حاصل می شود. 
آوردن وسایل موســیقی در جلسات و 
هیات ها مخصوصاً در نیمه شعبان دارد 
باب می شود، به اسم جشن والدت امام 
زمان بعضی ها متاســفانه حریم شکنی 
می کنند و عین معصیت اســت، ما باید 
با این شــادی هایمان قیمت پیدا کنیم 
و بــرای این که قیمت پیــدا کنیم باید 
ببینیم آن چه که شارع مقدس برایمان 
قرار داده انجام دهیم. شاد بودن، جشن 
گرفتن، با هنر و لطافت گل لبخند را روی 
لب مردم نشاندن هیچ عیبی ندارد خیلی 
هم وارد است، اتفاقا یکی از صحبت هایی 
که ما داریم این اســت کــه باید موالید 
و جشــن هایمان به ویژه جشــن غدیر 
را خیلی مخصوص و مفصــل بگیریم. 
االن در نــگاه عمومی من بــا اون گریه 
زنده ام با گریســتن شــادم. گفت: »در 
نظر بازی ما بی خبران حیرانند« ولی در 
نگاه عمومی وقتــی مردم نگاه می کنند 
می گویند روش این جلسات این است 
که کفه حزن بر کفه شادی غالب است. 
یعنی ما وقتی می بینیم دو ماه محرم و 
صفر را داریم خیلی از شــهادت هایمان 
را برنامــه داریم، تعطیــالت داریم، اما 
وقتی به موالید می رســیم یه مقداری 
خود جلسات و هیات ها کم رنگ برخورد 
می کنند. من دلم می خواهد والدت های 
اهل بیت)ع( هم ترویج و تبلیغش بیش تر 
بشود. مخصوصاً عید غدیر. غدیر جا دارد 
چند روز حقیقتاً جشن گرفته شود و این 
معرفی، معرفی جهانی بشود. این ها توام 
با این که از مــرز کالم بزرگان و مراجع 
و فقاهت فاصله نگیریم، تقابل با شــرع 
نباشد به این عنوان که بخواهیم شادی 

کنیم. 

احکام فقهی عزاداری در 
فتاوای امام خمينی)ره( 

شبيه خوانی

تهيه و تنظيم: 
حجت االسالم والمسلمين 

اسماعيل سعادت نژاد 

سوال- در شوشتر از قدیم االیام مرسوم بوده 
که عزاداری به صورت شبیه خوانی انجام شود 
و افراد شایسته بنام جوانان بنی هاشم و اباعبد 
اهلل الحسین )ع( در مقابل سپاهی شبیه سپاه 
کوفه  وشــام صف آرایی و جنگ بین آنها و 
آمدن شیر و جبرئیل باالی نعش امام حسین 
)ع( و... اکنون چند سال است که تعطیل شده 
ماذون هستیم کماف السابق مراسم عزاداری 
انجام شود؟ یا اکتفا به سینه زدن و زنجیرزنی 

گردد؟
جواب:تعزيه و شبيه خوانی اگر مشتمل 
بر حرام نباشد موجب وهن مذهب شود 
اشکال ندارد ولی بهتر است به جای آن 

مجالس روضه خوانی بر پا شود
سوال- لطفا وظیفه ما را راجه به شبیه خوانی و 

روضه خوانی و عزاداری بیان  فرمائید.
جواب: شبیه خوانی اگر مشتمل بر محرمات و 
موجب وهن مذهب نباشد،مانع ندارد اگر چه 
روضه خوانی بهتر است و عزاداری برای سید 

مظلومان از افضل قربات است.

سوال -بســیاری از تکایا در ایام عزاداریهای 
مذهبی اقدام به حمل )عالماتی( می کنند 
که به قیمت های گزافی خریداری شــده و 
حمل آن نیز موجب اشکال است،ای وسایلی 
که به )عالنات( مشهورند،از نظر شرعی چه 

حکمی دارند
جواب: اشکال ندارد.

استفتائات حضرت امام خمينی قدس سره، ج 
2، ص 27 و 28

فقهی حکام
ا
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هیــات الگویی ویژه اســت. الگویی که 
به نظر میرســد قابلیــت دارد هم در 
اندازه های اداره یک جامعه و هم در قد 
و قواره اداره یک خانواده و سامان دادن 
به شکل زندگی انسانها نقش بازی کند. 
هیات حقیقتی نیست که فقط در دست 
مردم عــادی بوده باشــد بلکه به دلیل 
شکل و شــمایلی که داشته است دائما 
در مرعی و منظر بزرگان و علمای دین 

بوده و تمام ارکان آن با یک دقت علمی 
و انضباط نظری شکل گرفته است . 

اگر این الگو را بشناسیم هم قدرت پیدا 
میکنیــم آن را ارتقا دهیم و هم از آفات 
و آسیبها و خطرات احتمالی مصونش 
خواهیم کرد . اساسا یکی از دالیلی که 
موجب میشود یک حقیقت اجتماعی 
دچار آفات شود نشــناختن و خودآگاه 

نکردن آن است . 

اگر چه طرح هیات را میتوانیم در سیره 
و سبک رفتاری اهل بیت پیدا کنیم آنجا 
که شیعیان را به جمع شدن اوال و ذکر 

خدا و اهل بیت ثانیا فرا میخواندند:  
امام صــادق ع میفرماید:  َمــا اْجَتَمَع 
أَْربََعــُة َرْهٍط َقطُّ َعلَی أَْمــٍر َواِحٍد َفَدَعُوا 
ُقوا َعْن إَِجابَة)اصول کافی ج2  َ إاِلَّ تََفرَّ اهللَّ

ص478(
هیچ گاه چهار نفر با هم اجتماع نکرده  

هيات معيار
انديشيدن به الگوهای رفتاری شيعيان مخصوصا وقتی اين الگوها از يك بستر طوالنی تاريخی عبور 
ميکنند و مانند سنگهای بستر رودخانه ميسايند و زيباتر ميشوند، برای رشد و ارتقای همان الگوها 
از يك سو و فراگير كردن و توسعه آنها در زمينه های ديگر از سوی ديگر الزم و ضروری به نظر ميرسد. 

ضرورت بررسی يك هيات معيار 
بخش اول

 حجت االسالم 
علی مهديان
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اند که بــرای مطلبی بــدرگاه خدا دعا 
کنند جز اینکه بــا اجابت آن دعا از هم 

جدا شده  اند.
همین طور امام صــادق در جای دیگر 
میفرماید : َقــالَ  َکاَن أَبِــي ع إَِذا َحَزنَُه 
ْبَیــاَن ثُمَّ َدَعا َو  أَْمٌر َجَمَع النَِّســاَء َو الصِّ

ُنوا)همان( أَمَّ
هــر گاه پیش آمدی پــدرم را غمناک 
میکرد زنان و کودکان را جمع میکرد، 
سپس دعا میکرد و آنها آمین میگفتند.

این نشان از وجود یک سیره مستمر در 
زندگی امام باقر دارد که ایشــان دعای 
دسته جمعی داشته اند . مرحوم کلینی 
بابی را اساسا به بحث دعای دسته جمعی 

اختصاص داده اند. 
َحَماُء  امام صادق ع میفرماید :ِشیَعُتَنا الرُّ
َ إِنَّ ِذْکَرنَا  َِّذیَن إَِذا َخلَْوا َذَکُروا اهللَّ بَْیَنُهُم ال
ُ َو إَِذا ُذِکَر  َّا إَِذا ُذِکْرنَا ُذِکَر اهللَّ ِ إِن ِمْن ِذْکِر اهللَّ
ْیَطان .   شیعیان ما با خود  َعُدوُّنَا ُذِکَر الشَّ
مهربانند، چون تنها باشــند خدا را یاد 
کنند ]همانا یاد ما یاد خداست [ هر گاه 
ما یاد شویم خدا یاد شود و چون دشمن 
ما یاد شود، شــیطان یاد شود.)اصول 

کافی ج2 ص186 تذاکر االخوان (
امام صادق ع میفرماید : إِنَّ ِمَن الَْماَلئَِکِة 
لُِعوَن إِلَی الَْواِحِد َو  َماِء لََیطَّ َِّذیَن فِي السَّ ال
ااِلثَْنْیِن َو الثَّاَلثَِة َو ُهْم یَْذُکُروَن َفْضَل آِل 
ٍد َقاَل َفَتُقــوُل أَ َما تََرْوَن إِلَی َهُؤاَلِء  ُمَحمَّ
فِي قِلَِّتِهْم َو َکْثَرِة َعُدوِِّهْم یَِصُفوَن َفْضَل 
ائَِفُة اْلُْخَری  ٍد ص َقاَل َفَتُقوُل الطَّ آِل ُمَحمَّ
ِ یُْؤتِیِه َمْن  ِمَن الَْماَلئَِکِة ذلِــَک َفْضُل اهللَّ

ُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظیم )همان( یَشاُء َو اهللَّ
برخی از فرشتگان آسمان به یک و دو و 
سه تن )از ساکنان زمین( که فضل آل 
محمد را ذکر می کنند سرکشی میکنند 
و می گویند: نمی بینید اینها را که با وجود 
کمی خود و بسیاری دشمنشان فضل آل 
محمد صلی اهللَّ علیه و آله را میستایند، 
سپس دسته دیگر از فرشتگان گویند: 

این فضل خداســت که بهر که خواهد 
می دهد و خدا صاحب فضل بزرگست.

 راوی نقل میکند امام باقر به او گفت : َقالَ  
ثُوَن َو تَُقولُوَن َما  َقاَل لِي أَ تَْخُلوَن َو تََتَحدَّ
ُث  َّا لََنْخُلو َو نََتَحدَّ ِ إِن ِشْئُتْم َفُقلُْت إِي َو اهللَّ
ِّي  ِ لََوِدْدُت أَن َو نَُقوُل َما ِشْئَنا َفَقاَل أََما َو اهللَّ
 ِ َمَعُکْم فِي بَْعِض تِلَْک الَْمَواِطِن أََما َو اهللَّ
َُّکْم َعلَی  ِّي َلُِحبُّ رِیَحُکْم َو أَْرَواَحُکْم َو إِن إِن
ِ َو ِدیــنِ َماَلئَِکِتِه َفَأِعیُنوا بَِوَرٍع َو  ِدیِن اهللَّ

اْجِتَهاد)همان(
میسر گوید: امام باقر علیه السالم بمن 
فرمود: آیا شما خلوت میکنید و گفتگو 
می نمائید و هر چه خواهید می گوئید؟ 
عرض کردم: آری بخدا کــه ما خلوت 
می کنیم )در مجلس خالی از مخالف و 
بیگانه انجمن می کنیم( و گفتگو نموده 
هر چه خواهیم )از مختصات شــیعه( 
می گوئیم، فرمود: همانا بخدا من دوست 
دارم که در بعضی از آن مجالس با شما 
باشــم، همانا بخدا که من بوی شــما و 
نسیم شما )عقاید و اقوال شما( را دوست 
دارم، و شــمائید که دین خــدا و دین 
مالئکه او را دارید، پس )مرا بشفاعت و 
کفالت خود با( پرهیز از حرام و کوشش 

در طاعات کمک کنید.
امام صادق ع میفرماید : َما اْجَتَمَع ثاََلثٌَة 
ِمَن الُْمْؤِمِنیــَن َفَصاِعــداً إاِلَّ َحَضَر ِمَن 
ُنوا َو إِِن  الَْماَلئَِکِة ِمْثُلُهْم َفإِْن َدَعْوا بَِخْیٍر أَمَّ
َ لَِیْصِرَفُه َعْنُهْم  اْسَتَعاُذوا ِمْن َشرٍّ َدَعُوا اهللَّ
ِ َو َسَألُوُه  ُعوا إِلَی اهللَّ َو إِْن َسَألُوا َحاَجًة تََشفَّ

َقَضاَءَها )همان(
امام صادق علیه السالم فرمود: هر گاه سه 
تن یا بیشتر از مؤمنین انجمن کنند، بهمان 
شماره از فرشتگان حاضر شوند، تا اگر آنها 
دعای خیری کنند فرشتگان آمین گویند 
و اگر از شری پناهی جویند، فرشتگان دعا 
کنند تا خدا آن شر را از آنها بگرداند و اگر 
حاجتی سؤال کنند، نزد خدا شفاعت کنند 

و قضای آن را از خدا بخواهند.

احکام فقهی عزاداری 
در فتاوای مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی(

تهيه و تنظيم: 
حجت االسالم والمسلمين 

اسماعيل سعادت نژاد 
سوال- برخی در جلسات سینه زنی و عزاداری 
معصومین)ع( در حال عزاداری صورت خود را 
خراش انداخته و به صورتشان خون جاری می 
شود یا زنجیر خاردار می زنند که بدن را خون 
آلود نموده و منزل و زندگی افراد را نیز نجس 
می کنند. آیا عزاداری به این شکل که موجب 
آزرده خاطر شــدن برخی مومنین و یا وهن 

مذهب می گردد چه صورت دارد؟
جواب- اگر استفاده از زنجيرهای مزبور 
موجب وهن مذهب در برابر مردم باشد 
و يا باعث ضرر بدنی قابل توجهی گردد، 
جايز نيست. هر كاری كه برای انسان 
ضرر داشته باشد و يا باعث وهن دين و 
مذهب گردد، حرام است و مومنين بايد 

از آن اجتناب كنند.

ســوال- لطمه زدن به خود به صورت های 
متفاوت چه حکمی دارد)روی کندن و سینه 
زدن به صورتی که زخم یا کبود شود و باال و 

پایین پریدن و...(
جواب- عزاداری به صورت سنتی اشکال 
ندارد ولی از اعمال و رفتاری كه موجب 

وهن مذهب می شود بايد اجتناب شود.

سوال- در ضمن بعضی مداحان اشعاری می 
خوانند مثل خدای من حسین و یا من سگ 
حسینم و صدای آن حیوان را در می آورند. آیا 
حرکات این مداحان درست است و در شان 
مجالس عزاداری می باشد و گوش دادن به 

نوار این مداحان چه حکمی دارد؟
جواب- از اينگونه حركات و رويج اين 

افراد و اينگونه جلسات اجتناب شود.

فقهی حکام
ا
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 این دسته روایات به خوبی تبیین میکند 
که ریشه شــکل گیری الگوی رفتاری 
مثل هیات از کجا اســت . از این دست 
روایات بسیارند . حتی در سیره و الگوی 
رفتاری خود اهل بیت هم این نکته وجود 
دارد که مجلسی شکل میدادند و در آن 
مدح خوانی یا مصیبت خوانی اهل بیت 
به پا میشد شاعر یا مداحی دعوت میشد 
و خود ایشــان نیز صله میدانند یا گریه 
میکردند . این رفتارها با جزئیات آمده 
اســت . بیان مدح اهل بیت یا مصیبت 
اهل بیت، گریه کردن و گریاندن و اساسا 
ذکر اهل بیت، ایــن ها هر کدام روایات 
زیادی دارد و اساسا جمع شدن مومنین 
و جلسات جمعی شکل دادن و به هم سر 
زدن با هدف یــک توجه و تذاکر الهی و 
یک محبت ورزی از سر محبت به حق، 
روایات فراوانی دارد که بیان این روایات 

مقصد این نوشتار نیست. 
به هر حال هر چند فنداسیون این سبک 
رفتاری را خود اهل بیت گذاشته اند اما 
نقش علما در شــکل دادن به این مدل 
رفتاری را نباید دســت کم گرفت . نقل 
شــده اســت که هیات ها به این شکل 
خاص همراه با دعای دســته جمعی یا 
این گونه که در خانــه بچرخد در زمان 
رضا شاه توسط آیت اهلل شاه آبادی استاد 
ویژه حضرت امام بناگذاشته شد. )حمید 
بصیرت منش. علما و رژیم رضا شاه. ص 

347و 348(
بعد از انقالب نیز حضــرت امام توصیه 
ویژه ای داشــتند که هیــات از قالب 
خودش خــارج نشــود و صورتبندی 
دیگری نگیرد . به نیت این که قرار است 
هیات انقالبی شود قیافه و کالبد هیات 

متحول نشود. 
 »ائمه این قدر اصــرار کردند، به اینکه 
مجمع داشته باشید. گریه بکنید. ]ندبه [ 
بکنید. برای اینکه ایــن حفظ می کند 
کیان مذهب ما را. این دستجاتی که در 
ایام عاشــورا راه می افتند خیال نکنند 
که ما این را تبدیل کنیم به راهپیمایی. 
راهپیمایی است خودش. اما راهپیمایی 
با یک محتوای سیاسی. همان طوری که 

سابق بود بلکه باالتر. همان سینه زنی، 
همان نوحه  خوانی، همانها رمز پیروزی 
ماست. در سرتاسر کشور مجلس روضه 
باشد. همه روضه بخوانند. و همه گریه 
بکنند. از این هماهنگ تر چی؟ شــما 
در کجا ســراغ دارید که ملتی این طور 
هماهنگ بشود؟ کی اینها را هماهنگ 
کرده؟ اینها را ســید الشهدا هماهنگ 
کرده اســت ... همین مساجد و همین 
روضه  ها و همیــن روضه  های هفتگی، 
همینها توجه مردم را و همان هماهنگی 
را ایجاد می کند... ما را ســید الشــهدا 
این طور هماهنگ کرده. ما برای ســید 
الشهدایی که این طور هماهنگ کرده 
اظهار تأســف نکنیم، ما گریه نکنیم؟ 
همین گریه  ها نگه داشته ما را. گول این 
شیاطینی که می خواهند این حربه را از 
دست شما بگیرند گول اینها را نخورند 
جوانهای مــا. همینها هســت که ما را 
حفظ کرده. همینها هست که مملکت 
ما را حفظ کرده.«)صحیفه امام، ج 11، 

ص: 98(
این ســخنرانی زمانی اتفــاق افتاد که 
عده ای ســعی میکردند به اسم انقالب 
ســاختار هیات را تغییر دهند مثال به 
جای روضه و سینه زنی شعار بدهیم یا 
کار دیگر بکنیم . امام اینطور جلوگیری 
میکند، این نشــان میدهد این سبک 
رفتــار این عــزاداری و گریــه آنهم به 
صورتی جمعی و گروهی و بلکه در یک 
صورتبندی گسترده اجتماعی برای علما 
و بزرگان مهم بوده و سعی میکردند آن 
را حفظ کنند. حتی در دوره خفقان رضا 
خانی سعی میکردند آن را به یک نوعی 
حفظ کنند و دائر نگه دارند تا به امروز 

که به دست ما برسد. 
شناختن این الگوی رفتاری مهم است 
. حضرت امــام آثاری را بــرای هیات 
بر میشــمارد . آثــاری کــه در مقابله 
با مســتکبرین عالم از ایــن مدل بروز 

هيات 
الگويی ويژه 
است. الگويی 

كه به نظر ميرسد قابليت 
دارد هم در اندازه های 
اداره يك جامعه و هم 

در قد و قواره اداره يك 
خانواده و سامان دادن 
به شکل زندگی انسانها 

نقش بازی كند
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میکند و یا آثاری که در هماهنگی قلوب 
مومنین و وحدت و انسجام جامعه از این 

الگو به دست میاید. 
اگر بپذیریم که ویژگی جوششی بودن 
و مردمــی بودن از یک ســو و مبارزه با 
ظالمین و مستکبرین و دنیا طلبان عالم 
از سوی دیگر و انسجام و وحدت حول 
محور رهبری دینی و والیت از ســوی 
سوم ســه رکن اساسی انقالب اسالمی 
هستند این سه ویژگی و این سه اثر به 
شدت در الگوی هیات بروز و ظهور دارد . 
این جا است که باید با یک دقت بیشتری 

به این مدل توجه کنیم. 
متاسفانه در سالهای اخیر هجمه به این 
شجره طیبه از ســوی دو دسته شکل 
گرفت عده ای به اسم انحراف در هیات و 
در مداحی سعی کردند با یک منطق بی 
مزه و خشک پوسته گرا به رفتارهای پر 
از محبت و عشق جوانان پر شور هیاتی 
تهمت بزننــد و آن را نوعی انحراف در 
دین تلقی کنند. این ها البته خود منزوی 
شدند و کســی هم به آنها توجه نکرد 
اما بروز این جریــان در درون نیروهای 
دینی و انقالبی خــودش غصه آور بود. 
به قول یکی از اســاتید بحث از انحراف 
در نقد هیاتها مهمتر از بحث از انحراف 
در هیاتها بود این ها به اســم نقد هیات 
میخواستند هیات را از هویت خود خارج 
کنند که با عکس العمل بزرگان و علما 
مواجه شــدند. سیره مســتمر رهبری 
معظم را نیز نمیتوانستند کتمان کنند 
و این برایشان درد سر ســاز بود. گروه 
دیگر نیز ســعی میکردند هیات را هم 
تبدیل به یک کانون منزوی و بی هدف 
کنند. این جزو شاهکارهای برخی آدمها 
اســت که بتوانند از یک ابزار که برای 
کار ویژه ای خلق شــده بــر خالف آن 
اســتفاده کنند. مثل اینکه چاقو را که 
برای بریدن درست شده است در جهت 
کوبیدن میخ استفاده کنیم یا با اسلحه 

بدمینتون بازی کنیم! اینها هم هویت 
هیات را میخواستند عوض کنند . این 
واقعــه در دین کم اتفــاق نیفتاده چه 
بسیار کسانی که ســعی میکردند مثال 
از قران که کتاب زندگی است تفسیری 
دور از زندگی ارائه دهند و اساسا کارویژه 
اصلی و هویت اصلی کتــاب را از آنچه 
هست خارج کنند، این هم نوع دیگری 

از تحریف است. 
هدف ما در ایــن جا بیــان جریانهای 
مختلــف در ارتباط با ایــن مدل و الگو 
نیست، بلکه سعی میکنیم تقریر شفافی 
از این سبک ارائه کنیم تا بر این اساس 
بتوان به ارتقای این مدل از یک ســو و 
فراگیر کردن آن از سوی دیگر اندیشید. 
اگر هیات و کارکردهای آن شــناخته 
شود و معلوم شود که هیات میتواند چه 
نیازهایی از جبهه حق یعنی جبهه امام 
زنده معصوم را بــر آورد و در تحقق این 
آثار و نیازها چه اندازه کارایی دارد و در 
کنار الگوهای مشابه و متشابه خود چه 
اندازه موفق تر است، آن وقت کسانی که 
توان شکل دادن به این هویت مقدس را 
دارند میتوانند دست به کار شوند و این 
حقیقت را به صورت خوداگاه ارتقا دهند 
و آن را تقویت کنند و بلکه صورت آن را 

در جاهای دیگر نیز شکل دهند. 
چه کسی میتواند کتمان کند که جنگ 
هشــت ســاله ما یک هیات بزرگ بود 
آمیخته به ذکر و به روضه و به ســینه 
زنی امــا هیاتی ارتقا یافتــه، نهادهایی 
مثل سپاه و کمیته و جهاد سازندگی و 
امثالهم چه اندازه بوی هیات داشتند و 
تا چه اندازه گروهها و تشکیالت مختلف 
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را میتوان 

بر این مدل بازسازی نمود. 

تصوير هيات معيار : 
هیات دو رکن کلیــدی دارد »منبر« و 
»پای منبر«. در شناخت یک مدل باید 
بتوانیم رکن را از غیر رکن بازشناســی 
کنیم، بقیه بخشهای هیات را هم سعی 
میکنیم مورد توجه قرار دهیم اما شاید 
مهمترین ارکان هیــات این دو بخش 

باشند. 
از باالی منبر تــا پایین آن خیلی افراد و 
خیلی عوامل نقش بازی میکنند . باالترین 
نقطه منبر جایی است که عالم و دانشمند 
مینشیند . در پله های پایین تر هنر است 
که بــروز میکند و نقش بــازی میکند 
عاطفه و احساس است که ارتباط باال و 
پایین منبر را پر میکند . در این پایین اما 
یک بدنه اجتماعی از انسانهایی است که 
عزم خاصی کرده اند و میخواهند نسبت 
ویژه ای با امام معصــوم بگیرند . در این 
پایین آدمها نقشهای مختلف دارند که در 
ادامه سعی میکنیم بعضی از این نقشها را 

باز شناسی کنیم . 
هیات یک جلســه ســخنرانی نیست ؟ 
یک درس اخالق نیســت ؟ مکانی برای 
هنرنمایی نیست ؟ جلسه شعر نیست ؟ 
جلسه آواز نیست ؟ اگر چه همه اینها در 
هیات می تواند باشد ولی هیاتها این ها 
نیست . اگر نتوانیم مغز ارتباط پای منبر 
و راس منبر را کشف کنیم در نمی یابیم 

چگونه این رابطه باید سامان بگیرد . 

هيات 
يك جلسه 

سخنرانی نيست ؟ 
يك درس اخالق نيست ؟ 

مکانی برای هنرنمايی 
نيست ؟ جلسه شعر نيست ؟ 

جلسه آواز نيست ؟ اگر 
چه همه اينها در هيات 

می تواند باشد ولی هياتها 
اين هانيست
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   از كی و چطور شد كه به سراغ 
مداحی رفتيد ؟

بســم اهلل الرحمن الرحیــم، عرض به 
خدمتتان پــدر بنده چند ســالی بود 

مداحــی میکردند  البته شــغل اصلی 
ایشان معماری ساختمان بود اما هیات 
و مجلس روضه داشتند و در عزاداری ها، 
نوحه خوانی می کردند من هم عالقه پیدا 

کردم و در دوران راهنمایی و دبیرستان 
عالقه ام بیشتر شد که البته در آن زمان 
قاری قرآن بودم و قرآن می خواندم.  در 
دبیرســتان عالقه ام به مداحی بیش تر 

مادحين؛ واسطه بين مردم و اهل بيت)ع(
گفتگوی هیأت با علی مهدوی نژاد مداح اهل بیت)ع(

برای اين شماره ماهنامه هيأت به سراغ مداح جوان 
و خوش صدا رفتيم، پس از تماس و اســتقبال گرم 
ايشان، توانستيم گفتگوی مختصری انجام دهيم؛ علی 
مهدوی نژاد در سال 57 در تهران بدنيا آمد، وی كه از 
وجود پدر و مادری يزدی - قمی بهره می برد با حضور 
در مراسم های مذهبی عالقه مند و پيگير كار مداحی 
شد، خود او می گويد سعيد حداديان الگوی اصليش 

بوده و از وجود ايشــان بهره برده و امروز از مداحان 
مورد تأييد هيأت رزمندگان شده و در مراسم مختلف 
از ايشــان دعوت و از صدای خوب ايشان استفاده 
شده است. روح بلند و دلبستگی وی به آستان بلند و 
ملکوتی آل محمد)ص( در طول مصاحبه به خوبی قابل 
لمس بود، بارها از بردن نام اباعبداهلل بغضش شکست 

و اشك ريخت. 
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شد و زمانی که در یگان 01 ارتش سرباز 
بودم رسماً شروع به دعا خواندن، زیارت 
خواندن و کمیــل و ندبه کــردم و هر 
جلســه ای که  در پادگان برگزار می شد 
می خواندم این موضوع مربوط به سال 

78 می شود.

   در مداحی چه كسی الگوی 
خود قرار داديد ؟ 

در آن زمــان خیلــی به حاج ســعید 
حدادیان عالقه داشتم. نوارهای ایشان 
را خیلی خوب گوش می دادم، مخصوصاً 
سبک دشــتی که میخواندند خیلی به 
دلم می نشست و همین شاید مرا تشویق 
کرد. می توانم بگویم در آن زمان  ایشان 
به الگوی من تبدیل شدند البته  دیگرانی 
هم بودند که گوش می کردم، حاج منصور 
ارضی و محمدرضا طاهری و ... اما الگو 

اصلی من حاج سعید حدادیان بودند.

   مداحی علم است يا هنر؟ 
و اينکه شــخص بايد اســتعداد 
خدادادی داشــته باشــد و يا هر 
كسی با تمرين ميتواند مداح بشود. 

نظرتان چيست؟
به نظر بنده هر دو عامل مهم و موثر است، 
البته مداح حتماً باید صدای خوب داشته 
باشد. بعضی از عزیزان هستند که عالقه ی 
خیلی زیادی به مداحــی دارند اما چون 
صدای خوبی ندارند متاســفانه به جایی 
نمی رسند. در دوره دبیرستان که تحصیل 
می کــردم، یکی از کســانی کــه در آن 
دبیرستان مداحی می کرد و من  به ایشان 
غبطه می  خوردم و دوست  داشتم من هم 
مداح شــوم من تازه می خواستم شروع 
کنم و ایشان می خواندند، بعدها شنیدم 
که متاسفانه ایشــان دیگر مداحی نمی 
کند و وارد عرصه خوانندگی هجو شده. 
خالصه در این راه هر کسی وارد میشود 
اوال باید صدای خوبی داشته باشد بعد هم 

این توفیق را که در خانه ی سیدالشهدا)ع( 
بتواند نفس بزند، علم هم اگر نباشــد که 
ورود به این عرصه اصال ممکن نیست. االن 
خیلی از عزیزان هستند که بدون استاد 
مداحی می کنند متاسفانه خیلی چیزها 
هم برای جوانها الگو می شود و به سمت و 

سوی دیگری کشیده می شود. 
اگر مداح مطالعه نداشته باشد هرگز به 
آن سطح باالیی که باید دست پیدا کند 
نخواهد رســید. این هنر کنار مداحی 
زمانی است که از یک سبک مداحی فقط 
تقلید نکند. کسانی هم هستند خودشان 
صاحب هنر هستند، بعنوان مثال از یک 
اتفاق روزمره می توانند کمال اســتفاده 
را ببرند، امام صادق)ع( نیز می فرمایند 
شــما از خودتان بگوییــد و از آنچه که 
برایتان اتفاق می افتــد و بالیایی که به 
سر خودتان میآید سپس روضه ی ما را 
بخوانید تا مردم متوجه بشوند بر خانواده 

ما چه گذشت؛ این یک هنر است.

   نظر شما درباره كالسهای 
مداحی كه در ســطح شهر برگزار 
می شود چيســت و آيا شما جای 
خالی يك رشته دانشگاهی  برای 
مداحی در دانشگاه ها را احساس 
ميکنيد  و يا همين  روش جاری در 

سطح كشور را خوب می دانيد؟
من هم تعریف این کالس ها را شــنیده 
ام. کالسی بوده که فقط پول گرفتهاند 
و گفتهاند آقا شما خوب خواندی، بخوان 
هفته بعد دوبــاره همین جور و چند ماه 
مدام رفتهاند. اگر بشود چنین رشته ای 
را در دانشــگاه گنجاند خیلی عالیست. 
چند ســال پیش آیت اهلل خاتمی را در 
مجلسی دیدم ایشان فریاد می زدند که 
باید مداحی هم سازمان دهی بشود ولی 
نشد. مثاًل برای نمونه االن خانه مداحان 
تشکیل شــده، خانه مداحان درست، 
کارت هم می دهند به عنوان یک مداِح 
خانه مداحان و کســی که دارد در این 
رشته فعالیت می کند، ولی آیا االن شما 
اگــر بخواهید از مداحــی دعوت کنید 
کارت را می بینید و یا از او درخواســت 
می کنید به شــما کارت اراده کند و یا 
اینکه برای دعوت، یکی از کســانی که 
کارت دارنــد را دعوت مــی کنید؟ اگر 
بحِث دانشگاه پیش بیاید خیلی خوب 
است چون کالسهایی دیدهام که نیمه 
کاره رها شده اند. یا خیلی به عرفان گیر 
می دهند و اصــال کاری به صدای طرف 
ندارند، 1 ماه 2 ماه فقط کارهای عرفانی 
انجــام می دهند و کال زده می شــوند و 
می روند، البته هستند کسانی که میآیند 
کم حوصله هستند می  خواهند یک شبه 
ره صد ساله را بروند. به نظر من رشته ای 
در زمینه مداحی در دانشگاه باید بوجود 
بیاید بایستی بزرگان بنشینند و در این 

مورد تصمیم بگیرند.

    به نظر شــما نــوآوری در 
ســبکهای مداحی چه جايگاهی 
دارد؟ چــه نکاتی در ســبکهای 
مداحی بايد رعايت شود؟ با وجود 
اين سبکهايی كه  خودتان گفتيد 
و اين روش هايی كه به وجود آمده 

راهکار چيست؟

اگر 
مداح مطالعه 
نداشته باشد 

هرگز به آن سطح بااليی 
كه بايد دست پيدا كند 
نخواهد رسيد. اين هنر 
كنار مداحی زمانی است 
كه از يك سبك مداحی 

فقط تقليد
 نکند
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 باید کسانی باشند که به  عنوان صاحب 
سبک، سبک بســازند چون خیلی از ما 
مادحین نمیتوانیم سبک بسازیم، شعر 
هم  نمیتوانیم بگوییم. االن شعرای عزیز 
ما هستند، شعرای آیینی ما، خیلی عالی 
شــعر می گویند از جمله آقای سازگار، 
آقای موید و دیگران شــعرهای بسیار 
خوب می سرایند که قابل استفاده است. 
مقام معظم رهبــری روی این موضوع 
تاکید داشتند که ســبکها غربی نشود. 
جــوری نباشــد وقتی شــخصی وارد 
جلسه میشود بگوید این آهنگ را فالن 
خواننده خوانده. مثــال می گویند این 
مداح از فالن خواننــده تقلید کرده که 
این خیلی بد است. االن متاسفانه ما از 
لحاظ سبک واقعا مشکل داریم، یعنی 
اگر برای این نوآوری سازمانی تشکیل 
شود، به عنوان مثال کسانی که صاحبان 

سبک های سنتی هم خیلی عالی هستند. 
االن من شهرســتانهایی کــه می روم 
سبکهای قدیمی و سنتی خیلی دوست 
دارند. ولی جوان ما دنبال مجالس شور 
هستند که نه می شود طردش کرد و نه ما 
این را می  خواهیم و متاسفانه این مجالس 
مورد سوء استفاده معاندین قرار می گیرد 
و مدل سینه زدنهای این مجالس را مورد 
تمســخر قرار می دهند، حاال متاسفانه 
بعضی از هیاتی های خودمان  هم به این 

قضیه دامن می زنند.
نوآوری را اگر بتوانند چند نفر از شعرای 
آیینی و کسانی که صاحب سبک هستند 
دور هم بنشــینند و مجمعی را تشکیل 
بدهند، ســبکهای نوینی که بتواند هم 
جوانهــا را جذب کند و هم ســبکهای 
قدیمی را حفظ کند. سبکهای قدیمی 
بازده هی خیلی باالیی دارند و اگر بتوانند 
آن را جا بیندازند بازده اش خیلی باالست. 
شاید ســبک مرحوم ناظم؛ بنده مدتی 
 است که دارم روی این خط کار می کنم. 
من به این ســبک ها بسیار عالقه دارم و 
میدانم خیلی از شهرستان ها هم دوست 
دارند در تهران هم خیلــی جا میافتد. 
هیات هایی هستند که هنوز هم سنتی 

کار می کنند. 

   جايگاه شعر در مداحی 
چگونه می بينيد. و اساسًا شعر 
خوب برای مداحی چه ويژگی 

هايی بايد داشته باشد؟
نسبت به سالهای گذشته 
از لحاظ شعری 
ن  ستما د
واقعا 

پر اســت، به نظر من کسی که مداحی 
می کند باید شعر را بشناسد، با عروض و 
قافیه آشنایی داشته باشد. بعضی مداحها 
را من دیدهام که اشعاری را می خوانند 
که در فضای مجازی اشتباه نوشته شده 
و این شعر را از روی سایت برداشته اند و 
همان اشتباه را می خوانند یعنی به شعر 

اصاًل آشنایی ندارند. 
مداح ما باید روان شــناس باشد، یعنی 
انتخاب شعر خیلی مهم است. االن وارد 
یک جلسه میشــویم که همه نوجوان 
هستند مثال سه ســاله ها را می آورند 
خوب شــعر باید متناســب با این سن 
خوانده شــود و این همان شعرشناسی 
است. این روان شناسی یک مداح است 

که چه شعری را کجا بخواند. 

   در مورد نحوه عزاداريها و 
مواردی كه هنــگام عزاداری بايد 

رعايت كرد نظرتان چيست ؟ 
چندی پیــش مقام معظــم رهبری در 
پاسخ به سوالی که از ایشان درباره برهنه 
شدن هنگان ســینه زنی منتشر شد و 
من معتقدم بدلیل ارائــه بد مفهوم این 
استفتاء و بدسلیقگی سوال کننده  بعضیها 
حرفهایی گوشه کنار  زدند که خوب نبود. 
بعد از چند سال عزاداری جای طرح سوال 
به آن شکل نبود و حاال دیگر سوال شده 
باید صاحبین مجالس این را برای جوانان 
و هیأتی ها تفهیم کنند. من به عنوان یک 
مداح هرگاه برای مداحی به جایی می روم 
نه تاکیدی دارم بر لخت شــدن نه تاکید 
بر لخت نشدن. متاسفانه االن طوری جا 
افتاده که یک سری از هیاتی ها می گویند 
ما به این حرفها گوش نمیدهیم و این بد 
است. ما االن در این بحبوحه درگیر این 
ماجرا هستیم، همه باید گوش به فرمان 
حضرت آقا باشــیم. این بحث یک باره 
آمد در هیات ها و این مســاله شد. در 
دستگاه امام حسین)ع( فتوا دادن خیلی 
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سخت است. جایی خواندم آقای بروجردی 
وقتی که هندیها آمده بودند منزل ایشان 
و عزاداری می کردند، - من توفیق داشتم 
خانه ایشان رفتهام و حال و هوای آن جا را 
دیدهام- وقتی کــه اینها زنجیرهایی که 
ســرش تیغه دارد و خون جاری شد نظر 
آیت اهلل بروجردی را خواســتند ایشان 
فرمودند من حرفی نمی توانم در دستگاه 
سیدالشهدا بزنم، فقط شما فرشها را جمع 
کنید که نجس نشود. می خواهم بگویم که 
خیلی احتیاط می کنند. نظر بنده حقیر این 
است که کاش می شد این جو برطرف شود 
تا خدای نکرده سینه زنهای ما مقابل حرف 

حضرت آقا قرار نگیرند. 

   مادحيــن می تواننــد از 
تريبونهای هيئات برای بيان مسائل 

سياسی استفاده كنند؟ 
سیاست اصال از هیات جدا نیست،  مداح 
باید از ریزترین مســائل سیاســی خبر 
داشته باشد. ولی اگر به صورت علنی رفتار 
شود و در مسایل سیاسی از یک جریان 
حمایت شود بازتابش بد می شود. ما در 
روضه ها  گاهی کنایــه می زنیم و کنایه 
فهم ها خودشــان متوجه می شوند. ما 
مداحها صنفی هستیم که همیشه سربلند 
بوده ایم، چه در جهاد چه درقضیه فتنه 
چه انقالب و چه در زمان جنگ، به همین 
دلیل اســت که اغلب مردم دوستمان 
دارند و اگر از چشم مردم بیفتیم نظام به 
مشکل می خورد، باالخره ما داریم برای 
نظام کار می کنیم، همین که از اهل بیت 
حرف می زنیم یعنی این جامعه اسالمی 
روی انگشت اهل بیت)ع( می چرخد. ما 
هم واسطه ای هســتیم بین مردم و اهل 
بیت)ع(. زبان اهل بیت هستیم هم باید 
از اهل بیت گفت، هم از مظلومیت اهل 
بیت، هم از سیاســت هایی که اهل بیت 
داشتند. در جامعه ی کنونی ما که فهم 
سیاسی باالیی پیدا کرده اند و مستمعی 

که به احترام یک مداح و برای شــنیدن 
موعظــه ها و مداحی هایــش می آید و 
اینگونه دوســتش دارند و خیلی ها الگو 
قرارش می دهند خیلی باید مراقبت کند 
و خدای نکرده با یک کلمه زشت پشت 
تریبون نســبت به افراد و یا یک جریان 
خاص صحبت کند و جو بدی پیش بیاید. 

   آفــت مداحــی را چــی 
می دانيد؟ 

به نظر من آفت مداحی همین به رسم 
بزرگان نرفتن اســت، آفتــی که دامن 
گیر برخی ها شــده آفت پاکت گرفتن 
اســت، در مخیله ام نمــی گنجد نوکر 

امام حســین)ع( مبلغ شرط کند برای 
مراسم، متاسفانه یکی از آفت ها همین 
قضیه اســت. آفت دیگر معروف شدِن 
بدون استاد است، ســی دی هایی که 
 جای مشخصی هم وجود ندارد که این 
ســی دی ها از  آن کانال رد بشــود که 
مشخص شود و مورد ارزیابی قرار بگیرد، 
بعضی سبک ها، شعرها و روضه ها سخیف 
هســتند. نخواندن مقاتل نیــز از دیگر 
آســیب های این حوزه می باشد مقاتل 

نباید در کتابخانه ها خاک بخورد 

    از 1 تــا 20 بــه مداحيتان 
خودتان چند می دهيد ؟ 

من زیر 10 می دهم.

    چرا؟
من زیر 10 هســتم و هنــوز باالی 10 
نیامدهام انشاهلل امام حسین)ع( کمک 

بکند باال 10  بیایم.

    اگر ناگفته ای داريد بفرماييد
خدا کند محبوب امام حسین)ع( بشویم، 
انشاهلل سید الشــهدا لحظات آخر دست 
همهما را بگیرد. خیلی شــنیدیم از آن 
بزرگوار که آمده، امام حسین)ع( دست 
نوکرش را گرفته، همانطور که در کربال 
حربن یزید که خیلی گناه بزرگی انجام داد 
سرش را به دامن گرفت ما هم امیدواریم 
این راهی که می رویم به جایی ختم شود 
که سیدالشهدا به همین اندازه سر ما را به 
دامن بگیرد و شــرمنده امام حسین)ع( 
و حضــرت زهــرا)س( و اهــل بیت)ع( 
نشویم. برای همه ذاکرین امام حسین)ع( 
سالمتی، طول عمر و محبوبیت از خداوند 
منان خواستارم و برای مستمعین و خودم 

اشک زیاد انشاهلل در خانه سیدالشهدا.  
اشک یعنی عین نور و نور عین  

اشک یعنی کار مهدی بر حسین.
 والسالم علیکم و رحمه اهلل

سياست 
از هيات جدا 

نيست،  مداح بايد از 
ريزترين مسائل سياسی 
خبر داشته باشد. ولی اگر 
به صورت علنی رفتار شود 

و در مسايل سياسی از 
يك جريان حمايت شود 

بازتابش بد 
می شود

اگر 
بتوانند چند نفر 
از شعرای آيينی 

و كسانی كه صاحب سبك 
هستند دور هم بنشينند و 
مجمعی را تشکيل بدهند، 
سبکهای نوينی كه بتواند 

هم جوانها را جذب كند و هم 
سبکهای قديمی 

را حفظ كند



ت رزمندگان اسالم
ماهنامه فرهنگي - مذهبی  هيأ

شمـاره 103 -  مهرمـاه93 - ذی الحجــه 1435

52

   چطور وارد عرصه شعر شديد ؟
من از دوره راهنمایی بــه صورت کلی 
به سمت شعر جذب شدم، یادم هست 
آن روزها کنگره هزاره حکیم  ابوالقاسم 
فردوسی برگزار شد. و  من از همان زمان 
زبان حماسی فردوسی مرا مجذوب شعر 

کرد آن هم از نوع حماسی اش. 
تقریبــا 15 ســاله بودم که شــروع به 
ســرودن تک بیت هایی غالبــا با وزن 
شــاهنامه فردوســی کردم. بعد هم در 
مدرسه برای دوســتان و در خانه، برای 
خانواده می خواندم. و بعدش چون خیلی 
بلندپرواز بودم، نشســتم یک داستان 
افسانه هایی ساختم به سبک فردوسی، 
با هفتصد یا هشتصد بیت. اتفاقاً یک دفتر 
کهنه ی کاهی هم انتخاب کرده بودم که 

حس کهن و اساطیریم کامل شود. 
دفتر برای پدربزرگم بود که طبع شعر و 

اسمم را از او به ارث برده ام. با روان نویس، 
در آن دفتر کاهی کهنه می نوشتم و برای 

خودم حال و هوای شاعرانه ای داشتم. 
دبیرســتان که بودم، جســته گریخته 
کارهای نیمایی می نوشــتم که آن هم 
تحت تاثیر زبان حماسی مهدی اخوان 

ثالث بود.

   در اين دوره آيا در جلسات 
شعری خاصی شركت داشتيد ؟

کودکی، نوجوانی و بخــش عمده ای از 
جوانیم در کازرون زیبا گذاشت. شهری 
با دشــتهای ســبز و زیبایش، دریاچه 
پریشــانش و عطر بهار نارنجهایش، آن 
وقتها مرحــوم مردانــی در قید حیات 
بودند ولی به دلیل ســکونت ایشان در 
تهران موفق نشــدم زیاد از محضرشان 
استفاده کنم. بیشتر تعامل شعری من، با 

دوستان شاعری بود که در انجمن شعر و 
محفل هایی دوستانه می دیدمشان. آنجا 
ساعتها می نشستیم  شعر می خواندیم، و  

گفتگو می کردیم.  
از همان ابتدا عالقه ی خاصی به شعر اهل 
بیت)علیهم السالم( پیدا کردم. در وجود 
مبارک اهل بیت)علیهم السالم( کمالی 
را می دیدم که در بقیه ی مضامین مثل 
طبیعت، عشق های مجازی و... تا به این 
درجه برایم زیبا، الهام برانگیز و عاطفی 

نبود.  
حس می کردم که شعر، ابیات و واژه ها، 
تنها بایــد در خدمت کمالــی مطلق و 
عشقی فزاینده  باشد. عشق فزاینده ای 
که هر چقــدر به آن نزدیک تر شــوی، 
بیشتر و بیشتر می شود. و البته از همان 
ابتدا متوجه این نکته شدم که سرودن 
برای اهل بیت)علیهم الســالم( نیاز به 

عشق من و تو 
چه ماجرایی دارد

گفتگوی هیأت با قاسم صرافان شاعر آیینی

اگر قاسم صرافان اندك نام و نشانی دارد، از بركت ارادت به آستان 
ملکوتی اهل بيت)عليهم السالم( است. می دانيد كه هنرمند، با 
هنرش شناخته می شود. ظاهر زندگی نامه ی من با ديگران فرق 
چندانی ندارد و اين عمق زندگی ماست كه به واسطه ی پيوند 
خوردن به هنر متفاوت می شود. هنر، در ذات خود تغزلی دارد 
كه زندگی و نگاه هنرمند را دگرگون می كند. هميشه اين صحبت 
بوده كه هنرمندان نسبت به بقيه تفاوتهايی دارند. فکر می كنم 
من هم يکی از آن شاعرانی هستم كه با توجه به نگاه عاشقانه اش 

به هستی، از نگاه ديگران كمی متفاوت به نظر می رسد.
بنده هم آدمی هستم مثل بقيه با يکسری نقايص و شايد بعضی 
فضيلت ها كه شعر را به عنوان يك هنر ويژه و خاص انتخاب كرده و 
كشف های شاعرانه اش را با مردم هم زبانش به اشتراك می گذارد. 
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زمینه قوی معرفتی و مطالعاتی دارد و 
شاعر نمی تواند راجع به اهل بیت)علیهم 
الســالم( به همان راحتی که در مورد 
طبیعت می نویسد، شــعر بگوید. بلکه 
بی صورت بگیرد که ما بتوانیم  باید تقرُّ
صحیح تــر، واژه هــا را و حتــی فضای 
تخیلمان را در چهارچوب زندگی، بیانات 
و حقیقــت وجودی اهــل بیت)علیهم 
السالم( قرار دهیم. این ذهنیت باعث شد 
مدتی تنها شعر سرودن را کنار بگذارم و 

نه شعر را.

    توقف سرودن شعر، در دوران 
تحصيل دانشگاه اتفاق افتاد؟! 

بله! آن وقتها بیشتر در جلسات معرفتی 
که در دانشــگاه اصفهان برگزار می شد، 
حضور فعال و ثابت داشتم و همینطور 
از نفس علمای عارفی همچون شــیخ 
حسن صدیقین اصفهانی بهره می بردم. 
کتاب های شهید آوینی و کال کتاب هایی 
را که راجع به هنر بود، مطالعه می کردم 
و سعی برآن داشــتم تا معنویت و انس 
به اهل بیت را در وجــودم تقویت کنم. 
به همین دلیل از ســال 85  تا سال 80 

شعری نگفتم.   
بله سال 1380 بود و یک سالی می شد 
که در مقطع کارشناسی ارشد کامپیوتر 
دانشگاه اصفهان مشغول تحصیل بودم. 
یکــی دوماهی بود که با همســرم عقد 
همراهی خوانده بودیــم. دقیقاً خاطرم 
هســت شــب ازدواج حضــرت زهرا و 
امیرالمؤمنین)سالم اهلل علیهما( بود که 
به اشاره اهل دلی، چراغی در دلم روشن 
شد و احساس شور و شعفی ناب درونم را 
فراگرفت. شعری را سرودم و این ابیات، 
نقطه ی شــروعی دوباره بود برای فصل 

جدیدی از زندگیم:
چشم ستاره محو تماشا بود

آنشب که در نگاه دو دریا بود
وقتی امیر خاک تبسم کرد

شرم نگاه یاس چه زیبا بود
ما را به فصل تازه بشارت داد
آن کدخدا که از ده باال بود

ما را به سیر عشق خدا بردند
آنان که زلفشان شب اسرا بود
دل را به دست مهر علی دادم
چشمم به نور چادر زهرا بود

    شما حدود 5-6 سال، شعر 
نگفتيد! با اين كه در جلسات شعر هم 
شركت می كرديد، آيا اين سکوت 
شعری خودخواسته بود ؟ يا انگيزه 

ای برای سرودن نداشتيد ؟
حقیقت مطلب این اســت که آن حس 
و حالــی درونی که باید در قلب شــاعر 

بجوشد، لبریز شود و به صورت شعری در 
آید، در این مدت در درونم روشن نبود! 
عشق و عالقه ای وجود داشت، ولی حس 
می کردم معرفت پشت آن کافی نیست! 
آن روزها، اصاًل این تشــنگی و احساس 
تکلیف را درون خودم نمی دیدم! حس 
می کردم آنچه در فکر و دلم بود، آنقدرها 
عمیق و پرشور نبود که بخواهم تبدیلش 
کنم به شعر و به دیگران هدیه اش کنم!  
بیشتر محو مطالعه بودم. تشنگی و عطش 
من، بیشــتر برای مطالعه بود تا قلم به 

دست گرفتن و نوشتن! 
اما به لطف خدا در شب اول ذی الحجه 
که شــب ازدواج مبــارک حضرت امیر 
و حضرت زهرا اســت، این جوشش فرا 

رسید و آغاز سرایش شد. 
از آن دوران تــا ســال 84 مجموعــه 
دل نوشــته هایی دارم که بیشتر آنها در 
فضای نیمایی سروده شــد و در آن جا، 
عالقه مندی من به ســهراب ســپهری 
بیشتر شد و البته هم زمان، دیوان حافظ 
و مثنوی مولوی را هم زیاد می خوانندم. 
با وارد شدن به دنیای مثنوی، حکمت-ها 
و اشاراتی که در آن ابیات بود، برایم بسیار 
لذت بخش بود. پیوند بین داســتان ها، 
آیات قرآن و کشفهای شــاعرانه ای که 
در مثنوی می دیدم، برایم آموزنده بود و 
نگاه متفاوت و ظریف شاعرانه به مباحث 

معرفتی را از آن فرا می گرفتم. 
مدتــی هم شــعرهای نیمایی و ســپید 
نوشــتم ولی اصل فعالیتم در فضای شعر 
هیاتی بود و کتاب اولم »از آهو تا کبوتر«، 
مجموعه ای ست که اشعار آن در رابطه با اهل 
بیت)علیهم السالم( است. از »آهو تا کبوتر«، 
سال 1389 چاپ شد. در جایزه کتاب فصل 
شایسته تقدیر و در جایزه گام اول برگزیده 
شد. بعد از آن »موالی گندمگون« را با حال 
و هوایی هیاتی تر در سال 90 چاپ کردم 
که آن هم در جایزه کتاب فصل در بخش 

شعر شایسته تقدیر شد. 

حقيقتی 
كه در شعر 

است در واقع بيان گر يك 
نوع نگاه است! ما شاعر 

ان زيادی داريم كه شعری 
نمی گويند! می توان 
گفت: به خاطر نوع 

نگاهشان است و حال 
درونی شان! 

در وجود 
مبارك اهل 

بيت)عليهم السالم( 
كمالی را می ديدم كه 

در بقيه ی مضامين مثل 
طبيعت، عشق های مجازی 

و... تا به اين درجه برايم 
زيبا، الهام برانگيز و 

عاطفی نبود  
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   آيا مجموعه ای از آن شعرهای 
نيمايی داريد؟!

خیر! تصور می کنم آنها بیشتر مشق هایی 
بود برای رســیدن به یک توانمندی در 
حوزه کشــف های تصویــری و تقویت 
زبان. من به آن ها، این طور نگاه می کنم!  
هرچند بخشــی از آثاری که در آن جا 
شکل گرفت، االن به نظرم با کمی اصالح، 
می تواند قابل ارائه باشــد و حس خیلی 
خوبی دارد! کارهای متعدد زیادی بوده 
که در آن فضا انجــام داده ام. مثاًل برای 
اهل بیت، شهدا و موضوعات اجتماعی 

شعرهایی سرودم. 
مجموعه »از آهو تا کبوتر« شــعرهای 
مربوط به اهل بیت اســت، ولی با زبانی 
نمادین و غیر مستقیم. تصویرسازی های 
شــاعرانه نمادین در آن بیشتر است تا 
پرداخت مســتقیم! البته بعد از آن در 
کتاب »موالی گندم گون«، زبان متفاوت 
است و اشعار بیشــتر تحت تاثیر فضای 
هیات هستند و برای استفاده در هیات 

سروده شده اند. 
در آن مجموعه، اشاره ها مستقیم تر است! 
شــعر هیات حال و هوا و الزامات زبانی 
خودش را دارد. هیجاناتی که می خواهد 
ایجاد کند و نقطه عطفی که در آن هست، 
در زمینه ی مرثیه و اتفاقات ویژه ای که 
در روضه ها می افتد، تحریک عواطفی که 

در آن جا به وقوع می-پیوندد. 
در زمینه ی مدح آن شور و حماسه ای 
کــه در زندگــی اهــل بیت)علیهــم 
السالم( است را می شود پیدا خصوصاً 
در زندگانــی و مــدح امیرالمومنیــن 
علی)علیه السالم( که بیشــترین بُعد 
حماسی اهل بیت)علیهم السالم( را به 
خودش اختصــاص می دهد.این روزها 
شــعرهای علویم را در مجموعه ای به 
نام »حیدرانه ها« گــردآوری کرده ام و 

آماده است.

   پس دليل اين كه شما بيشتر 
شعرهايی حماســی را با موضوع 
حضرت امير)عليه السالم( گفتيد، 

نشأت گرفته از همان فضا است؟! 
قطعا آن پیشینه بی تاثیر نبوده! مقدماتی 
که عرض کردم و حس و حال حماسی 
که در شعرها می بینید، به دلیل عالقه به 
فردوسی و اخوان ثالث است. ولی واقعیت 
این اســت که زندگی و نام مقدس موال 
علی )ع( آنچنان شور و حماسه ای در خود 
دارد که به تنهایی برای کشاندن زبان و 
ذهن شیفته من به وادی حماسه سرایی 

کافی است. 
باید توجه داشــت که گاهی همه چیز 
دست به دست هم می دهند تا برای شاعر 
انگیزه ساز شوند و جوشش درونی شاعر، 
دست به خلق اثری بزند! مثال برگزاری 
کنگره های شــعر. به طور مثال: وقتی 
کنگره ای بــا موضوع کریمه ی اهل بیت 
برگزار می شــود، باعث ایجاد انگیزه و 
جرقه ای اولیه در ذهن شــاعر می شود. 
این جرقه اولیه باعث می شــود شاعر به 
تفکر و مطالعه ی دقیق تــر راجع به آن 
موضوع بپردازد!  یا باعث می شــود قبل 
از سرایش شعر، به خود حضرت توسل 
کنــد و در ادامه می تواند به جوششــی 
عمیق منتهی شــود. اگر واقعا کنگره ها 

و همایش های شــعر زمینــه ای برای 
رقابت ســالم و منصفانه ایجاد کنند، به 
نظر می رســد می توانند خیلی مثبت و 

تأثیرگذار باشد! 

   از كنگــره ها و همايش های 
شعر گفتيد ، اينگونه مراسمات آيا 
می تواند آسيب يا آفتی و يا منفعتی 

به شاعران برساند ؟
آفت و آســیب را در هر فضایی و برای 
هر پدیده ای می تــوان دنبال کرد! مثاًل 
قرآن کریم وقتی به عنوان یک حقیقت 
فوق العاده مقــدس نازل می شــود، ، 
دستاویز عده ای می شــود که از آن در 
راستای حرکتی منفی استفاده کنند و 
برای برخی دیگر کمک و راهنما جهت 
رسیدن به کمال! پس می بینیم که هر دو 

جنبه را شامل می شود!... 
کنگره ها هم می توانند بر اســاس نوع 
برخورد ما جنبه منفی داشته باشند! و 
از این قاعده مستثنی نیستند! مهم ترین 
آفت  این است که شاعر،  تنها برای پیروز 
شدن و کسب رتبه ی در کنگره ای شعر 
بگوید! یا بهتر بگوییم شعر بسازد!!  وقتی 
که شــعر را مرور می کنــی،  می بینی 
نتوانســته با حس و حال عاطفی، شعر 
خود را پیوند بزند و تنها، از واژه ها، برای 
ساختن شعر استفاده کرده است!  گاهی 

شعر  آيينی 
شعری است 

كه راجع به موضوعات 
دينی گفته می شود، 

شعر اهل بيت)عليهم السالم( 
زيرمجموعه ای از شعر 

آئينی و يکی از شاخه های 
آن شعر هيات 

است
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اوقات در کنگره ها، شاعر فکر می کند اگر 
اشعار زیادی ارائه دهد، امتیاز بیشتری 
می گیرد! یا اگر شــعر بلندباالیی بدهد، 
افــراد را در معذوریتی قــرار می دهد 
که حتماً این شــعر را انتخــاب کنند و 
یا مثاًل با شــناختی که از آن داور دارد، 
بیاید مطابق طبع او شعری را بگوید! در 
حالی که این ها، اهداف حاشیه ای است! 
می توانیم مجموعه اشعاری در رابطه با 
اهل بیت را از شاعران موفقی ببینیم که 
حتی چاپ شــده و رتبه هم گرفته! اما 
وقتی ورق می زنیم، هیچ حس و حالی 
منتقل نمی شود و مخاطب را دگیر خود 

نمی کند. 

   تفاوت شعر آئينی و غير آئينی 
در چيست ؟ هر شعری كه مدح اهل 
بيت )ع( باشد آئينی است ؟ يا شعر 
آئينی شــرايط خاص خود را بايد 

داشته باشد ؟ 
تعریف شــعر آئینی برمی گردد به واژه 
آئین! هرچند آئین مبحثی اســت که، 
حتی فرهنگ و آداب و رسوم جامعه را 
شامل می شود، اما می توان معنای آن را 
با دین یکی گرفت. بنابراین شعر آیینی 
شعری است که راجع به موضوعات دینی 
گفته می شود، شــعر اهل بیت)علیهم 
الســالم( زیرمجموعه ای از شعر آئینی 

است و یکی از شاخه های آن شعر هیات 
است. 

می تــوان گفــت: شــعر اهل بیــت 
)علیهم السالم( زیرمجموعه ای از شعر 
آئینی اســت و زیر مجموعه ی شــعر 
اهل بیت هم، شــعر هیات اســت. شعر 
هیات زبان خاص خودش را دارد. زبان 
روان و ســهل ممتنع که همراه اســت 
با اشارات مستقیم . اشــعاری که برای 
استفاده در جلســات هیات و روضه ها 

سروده می شوند.

    شعريك شــاعر بايد چه 
شرايطی داشته باشد كه مورد عنايت 

اهل بيت )ع( قرار گيرد ؟
حقیقتی که در شــعر اســت در واقع 
بیان گر یک نــوع نگاه اســت! ما دور و 
برمان تعــداد زیادی شــاعر داریم که 
شــعری نمی گویند! شاید بپرسید پس 
چرا شاعرند؟!... می توان گفت: به خاطر 
نوع نگاهشان اســت و حال درونی شان! 
آن نگاه ظریفی که در تعریف شعر است 
ترکیبی از زیبایی، معرفت و عاطفه است! 
این ها که با هم ترکیب بشوند، معجونی 
به اسم شعر درست می شــود. اگر وارد 
فضای ادبیات شــود یک شعِر مکتوب 
است. اگر در چارچوب کالسیک باشد، 

غزل، قصیده و رباعی است. اگر در قالب 
نثر نوشته شود، یک نثر شاعرانه است. 
اگر در فضای سینما قرار گیرد، یک فیلم 
شاعرانه تولید می کند و اگر وارد فضای 

دین شود،  به عرفان می رسد.  
 شنیده اید که می گویند: تا عاشق نشوی، 
شاعر نمی شوی! بنابراین چه در ساحت 
اهل بیت، چه خارج از ان فضا، تا عاشق 
نشوی، نمی-توانی شعر بگویی و شاعر 
شوی! ملزومات شاعری همان ملزومات 
عاشقی است این جنونی که شهید آوینی 
در تعریف شــعر به آن اشاره می کند، و 
اسمش را تغزل می گذارد، در اثر عشق 

ایجاد می شود. 
وقتی شما عشــق را اضافه  کنی به باور 
و اعتقادی که داری، آن وقت اســت که 
متوجه می شــوی اســالم و تشیع، چه 

تفاوتی با سایر ادیان و مذاهب دارد! 
اینجاســت که وقتی شما به پدیده های 
اطراف نگاه می کنی، توحید و وحدانیت 
را در این تکثــر و عالم پیدا می کنی! آن 
وقت است که دید شما محرم می شود! 
روشــن می شــود! و آن وقت است که 
مولوی می گوید:    ما سمیعیم و بصیریم و 
خوشیم  با شما نامحرمان، ما خاموشیم!...
به نظر من بهترین تمرین برای باز شدن 
چشم باطن بین و آخرتی، ادبیات و شعر 
است!  به همین دلیل، می بینم کسانی را 
که با شاهنامه، مثنوی و نظامی اُنس دارند، 
شخصیت، وقار و ادبی متفاوت نسبت به 
هم سن و ساالن خود که با ادبیات مأنوس 
نیستند، پیدا می کنند. چون نگاه ظرافت 

سنج و زیبابین را بدست آورده اند. 

   شــعر خوانی چــه تاثيری 
می تواند بر مردم جامعه داشته باشد ؟

همانطور که قبل تر اشاره کردم، شاعرانی 
هستند که شعر نمی گویند! اما شاعرانه 
زندگی می کنند! انسانی که با شعر اُنس 

وقتی 
شما عشق را 

اضافه  كنی به باور 
و اعتقادی كه داری، آن 

وقت است كه
 متوجه می شوی اسالم و 

تشيع، چه تفاوتی 
با ساير اديان و 
مذاهب دارد! 



ت رزمندگان اسالم
ماهنامه فرهنگي - مذهبی  هيأ

شمـاره 103 -  مهرمـاه93 - ذی الحجــه 1435

56

می گیرد، آن نگاه زیبا، را پیدا می کند و با 
آن به هستی می نگرد. خیلی از دوستان 
من، شعرخوان و شعرشناسند! یعنی آن 
ظرافتی که شاعر در شعر خودش دارد را 
درک می کنند. همان ظرافت، وقتی در 
نگاه فرد رســوخ کند و ملکه شود، وارد 
زندگی شخص می شود! و کسی که این 
نگاه را دارد، رفتارش نسبت به اطرافیان، 
همسر، فرزند، پدر و مادر تغییر می کند! 
همان طور که یک ظرافت را  می تواند در 
قصیده و غزل کشف کند، در محیط کار، 
در برخود با مشکالت زندگی و نحوه ی 
مقابله ی با آن و همه مسائل پیرامونش 
نیز همین نگاه عمیق جاری و ســاری 
می شود. شــعر غیر از ظرافت به آدمها 
ظرفیت هم می دهد، و این یک نکته ی 
کلیدی است!... چیزی که ما باید بدست 
آوریم، ظرفیت و شخصیت بزرگ و سعه 
وجودی باالست و یکی از راه های بدست 

آوردنش، انس با ادبیات است.
مثال چندبار اولی که در مترو هســتید 
و جای خود را بــه پیرمردی می دهید، 
خســتگی دارد ولی به مــرور و با کمی 
شاعرانه و عمیق نگاه کردن به این حرکت 
کم کم از این ایستادن لذت می برید! در 
واقــع، لذت اولیه و ســطحی در دنیای 
صندلی نیســت یعنی نشستن روی آن 
بی خیال دیگران! ولــی لذت عمیق تر 
و وســیع تر در آخرت آن است! این کار 
نیاز به تمرین دارد! اسم این نگاه را نگاه 
آخرتی می گذاریم و برگشــتن به اصل 
حقیقت پدیده ها و هستی، معاد نام دارد. 
هیأت: به نظرتان این درست که بگوئیم 

شاعرها برای ِصلِه شعر می گویند؟!
رسم در عرب زبان هاست که برای شاعر 
جوایــزی در نظر می گیرند و شــاعر را 
همه جا، باالتر از همــه می دانند. هنوز 
هم در محافل عربها وقتی شاعر، شعری 
می گوید و مــداح، آن  را می خواند، در 
درجه ی نخست، آن شاعر مورد توجه قرار 

می گیرد و مداح در درجه ی دوم است! 
چون معرفت بر زبان شاعر جاری شده 
و مداح، با صدای خوش و دل نشین، آن 
را اجرا می کند. بنابراین،  اتفاق اصلی، در 

واژه هاست که می افتد.  
اهمّیتی که به مرور در زبان فارســی به 
حاشیه رفته ولی در کشورهای عربی و 
همین خوزستان خودمان خیلی پُررنگ 
است!... در واقع، شاعر اهل بیتی، همان 
کاری را می کند که واعظ و خطیب انجام 
می دهد. همان مفاهیم را با زبان شــعر 
می آمیزد و به دل مخاطب می نشاند. این 
کار، باعث می شود تا ارتباطی عاطفی نیز 

عالوه بر ارتباط معرفتی ایجاد شود. 
اگر دل ما وصل بشــود و بــه حقیقت 
وجودی ائمه اطهار پــی ببریم، در واقع 
به آن کشتی نجات راه می یابیم!  وقتی 
به حقیقت عاشورا نگاه کنیم و ماجرای 
عشــقی که رخ داده، این نــگاه باعث 
می شود تا ما ســریع تر به نجات برسیم!  
و اگر تأخیری پیــش می آید، به خاطر 

همین کم ظرفیتی هاست! 
این کالم خداوند اســت که : هرکسی از 
تنگ نظری نجات پیدا کند، رســتگار 
می شــود! واعظ می آید و ســخنرانی 
می کند! شــاعر برای تان شعر می گوید 
و دل شــما را متصــل می کنــد. مداح 

می خواند و اشــک را جاری می کند! و 
آن گاه، ساعت دل مستمع، به افق نگاه 

اهل بیت تنظیم می شود! 
به نظر من بهترین و گرانقدرترین صله 
اذن شاعری در این آستان است. همین 
که عنایت شده تا برای شان شعر بگویی 
و بخوانی، همین اجازه با ارزشترین  صله 
ممکن است.  صله آن اســت که اجازه 
دهند از آن ها بگویی، اشک بریزی و به 
آنها فکر کنی و تقرب نســبت به وجود 
اهل بیت پیدا کرده ای! حتی شــعرهای 
عاشــقانه نیز بــه نظر مــن از همین 

سرچشمه توحیدی می جوشد:
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست        
عاشقم برهمه عالم که همه عالم از اوست
حاال اگر نگاه متفاوت و شاعرانه پیدا نکرده 
باشم، طوفان غمها و سختی های زندگی 
می آیند و چون روح مثل کوه بزرگ نشده، 
همه چیز را خراب می کنند و می برند!  فکر 
می کنم باید کمی دقیق تر و با نگرشــی 

متفاوت تر به این مسأله نگاه کرد. 

   در پايــان اگر مطلبی داريد 
بفرماييد. 

شــعرای اهل بیت باید حس کنند مثل 
شــب عاشــورا باهم در یک خیمه گرد 
موالیشــان جمع شــده اند. در چنین 
فضایی چطور به هم نگاه می کنند و رفتار 
می کنند. باید رابطه مــا با هم، به لطف 
حضرت اباعبداهلل و زیر سایه امام زمانمان 

حضرت ولی عصر)عج( اینگونه باشد.
من هم به نوبه ی خودم از شــما تشکر 
می کنم و امیدوارم همگی عاقبت به خیر 
شویم و برای لحظه ای، دستمان از دامن 

پُر ِمهر اهل بیت کوتاه نشود!... 
عشق من و تو چه ماجرایی دارد

این قصه چه شاهی، چه گدایی دارد
من بین صفا و مروه هم می گویم

ایوان نجف عجب صفایی دارد
یاعلی!  

شاعر 
اهل بيتی، 

همان كاری را 
می كند كه واعظ و خطيب 

انجام می دهد. همان 
مفاهيم را با زبان شعر 

می آميزد و به دل مخاطب 
می نشاند. اين كار، باعث 

می شود تا ارتباطی 
عاطفی نيز ايجاد 

شود
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ای بوسه گاه جن و ملک، خاک پای تو
جان تمام عالم خاکی فدای تو
ای اختر سپهر والیت، که تا ابد
عالم منور است به نور لقای تو

ای شهریار کشور دانش، که در جهان
نشناخت کس مقام تو را جز خدای تو
ای ریزه خوار سفره ی علمت جهانیان
خورشید علم، کرده طلوع از سرای تو

ای باقر العلوم که هنگام مکرمت
باشد هزار حاتم طایی گدای تو

پنجم ولی و حجت خالق عالمی
لوح دل است مهر به مهر و والی تو

در عرصه وجود نهی قبل از آنکه پای
داده سالم احمد مرسل برای تو

هر کس تورا شناخت، دل از دیگری برید
بیگانه گشت با همه کس، آشنای تو

چندین هزار عالم و دانشور و فقیه
آمد برون ز مکتب بی انتهای تو

آن پیر سالخورده ی راهب تو را چو دید
اسالم پیشه کرده و شد مبتالی تو

خوان طعام، آورد از بهر میهمان
از حجره تهی ید قدرت نمای تو

یک عمر سوخت قلب تو از کینه ی هشام
آن دشمن سیاه دل بی حیای تو

تنها نه در عزای تو چشم بشر گریست
ریزد سرشک جن و ملک در رثای تو
ای خفته همچو گنج، به ویرانه بقیع

پر می  زند کبوتر دل در هوای تو
در را به روی امت اسالم بسته  اند

آن گمرهان که بی خبرند از صفای تو
یا بن الحسن گشوده نگردد به روی خلق

این در مگر به پنجه مشکل گشای تو
فوالدی است پیر غالم شکسته دل

چشم امید بسته، به لطف و عطای تو

شاعر : حسين فوالدی قمی
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سريه موته:
دو یا ســه ماه بعد از بازگشت مسلمانان از 
عمره القضا یعنی در جمادی االول ســال 
هشتم سریه موته اتفاق افتاده است پیامبر 
اعظم )ص( و علی)ع( در این جنگ حضور 
ندارند. پیامبر گروهــی 3000 نفری را به 
فرماندهی جعفر ابن ابی الطالب به منطقه 
شامات اعزام می نمایند . علت این حرکت 
رزمی این بوده که پیامبر اعظم)ص( شخصی 
به نام حارث این عمیر را بــا نامه ای روانه 
منطقه ای به نام بُصری که از مناطق شامات 
بوده می کنند در مسیر هنگامی که حارث 

به منطقه موته می رسد فرمانده نظامی آن 
منطقه که »ســرجیل« نام داشته حارث 
را دستگیر و به شهادت می رساند. پیامبر 
)ص( برای تنبیه آنان و نشان دادن قدرت 
اسالم این گروه رزمی را به آن منطقه اعزام 
می نماید. پیامبر)ص( پیامبر خود آنان را 
مشایعت و می فرمایند به موته که رسیدید 
همانجا اردو بزنید و با آنان بجنگید. پیامبر 
دستورات الزم را می دهند و فرمانده اصلی 
را جعفر ابن ابیطالب معرفی می کنند و می 
فرمایند اگر جعفر به شهادت رسید »زیدابن 
حارثه« فرماندهی گــروه را برعهده گیرد 

و چنانچه او هم شهید شــد »عبداهلل ابن 
رواحه« فرمانده گروه باشــد و اگر وی هم 
شهید شد خودتان مشورت کنید و یکی را 
به عنوان فرمانده انتخاب کنید ، و آنان را دعا 

کرده و روانه می کنند. 
این گروه سه هزار نفره مي روند و مي رسند 
به منطقه مؤته و در ایــن منطقه اردو مي 
زنند و شــامیان هم خبر دار مي شوند که 
این هــا براي نبرد آمده انــد یک صبح که 
مسلمانان بلند مي شــوند مي بینند یک 
نیروي عظیم )که البته مقداري هم مبالغه 
شده( اما تاریخ هایي مثل ابن هشام و طبري 

تاریخ تحليلی اسالم
سال هشتم بواسطه فتح مکه به سنه الفتح مشهور است ، در اين سال چند واقعه مهم رخ داده است كه 
مهمترين آن فتح مکه است. از آنجايکه درخصوص فتح مکه فراوان گفته  و نوشته شده است خيلی 
به آن نمی پردازيم تقريباً همان است كه در فيلم محمد رسول اهلل)ص( به تصوير كشيده است. لکن 
قبل از فتح مکه سريه موته اتفاق افتاده است و از وقايع پر از درس تاريخ صدر اسالم است، سريه ذات 

السالل و غزوه ُحنين هم در اين سال اتفاق افتاده است كه دراين شماره به آنها می پردازيم.

آخرين قسمت

محمد قهرمانی
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و غیره مي گویند که صد هزار نیرو هستند و 
از خیلي جاها کمک گرفته اند، رعبي هم از 
مسلمانان در دلشان بود چون از سلحشوري 
ها و مقاومت ها و فتوحات آن ها وحشــت 
داشتند و نیروی فراوانی فراهم کرده بودند 
که مبادا شکســت بخورند، مسلمانان مي 
بینند کــه مثل قطره اي هســتند در دل 
اقیانوس! 3000 در برابر 100000 نیروي 
رزمي. بین مسلمانان گفتگو در مي گیرد 
که برگردیم، بعضي پیشنهاد مي کنند که 
برنگردیم ولي همین جا جنگ را شــروع 
نکینم پیکي را بفرستیم به مدینه و از آن ها 
بخواهیم نیروي کمکي برایمان بفرستند که 
این جنگیدن قطعا شکست در پي دارد. مي 
گویند »عبد اهلل ابن رواحه« سخناني ایراد 
مي کند و در آن سخنان سعي کرد مسلمانان 
را تحریک کند و تکیه کرد روي این که ما 
براي پیروزي نیامده ایم مهم نیســت که 
ما کشته شویم بلکه قصد این است که ما 
تکلیف و مسئولیتمان را درست انجام دهیم 
و پیکي هم نمي فرستند و آماده جنگ مي 
شوند و جنگ هم شروع مي شود مسلمانان 
خیلي رشادت از خودشان نشان مي دهند اما 
جعفر ابن ابیطالب در این جنگ به شهادت 
مي رسد، به این صورت که او پرچمدار سپاه 
بوده و اول دستانش را قطع مي کنند بعد با 
ضربات متعددي که فرود مي آورند او را به 
شهادت مي رسانند. طیار که مي گویند به 
خاطر همین اســت ، مي گویند پیغمبر از 
مدینه گزارش مي دادند وضعیت مؤته را! 
مثال مي گفتند که جعفر االن به شهادت 
رسید البته این شاید براي بعضي قبولش 
ثقیل باشد اما کتب تاریخي نقل کرده اند 
که پیامبر فرمودند من جعفر را مي بینم که 
با بال هاي فرشتگان به طیران درآمده است 
یعني به جاي دو دستش بال هاي فرشتگان 
است و بعد یک مقدار که مي گذرد پیغمبر 
مي گویند که زید هم به شهادت رسید ، زید 
پسر خوانده پیغمبر است و خیلي هم مورد 
عالقه پیغمبر بوده است چون مانند فرزندش 

بوده است، بعد پیغمبر مي فرمایند که حاال 
عبد اهلل هم به شهادت رسید. مي گویند که 
عبد اهلل ابن رواحه در بین جنگ ســخت 
گرسنه اش شده بود و ضعف داشت غذایی 
براي او آوردند و یا شــاید هم تکه ناني، یاد 
این مي افتد که زید کشته شده و او فرمانده 
اســت و مي رود به میدان و رشادت ها مي 
کند و او هم به شــهادت مي رسد و بعد از 
او »خالد ابن ولید« را بــه عنوان فرمانده 
انتخاب مي کنند، خالد ابن ولید در قضیه 
حدیبیه جزء مشرکین بود و او کسي است 
که راه را بر مســلمانان مي بندد و در این 
فاصله اســالم مي آورد و اسالم آوردنش را 
هفتم هجرت گفته انــد و خیلي هم با این 
قضیه مؤته فاصله نداشته و او فردي دالور 
و رزمي بوده و یکي از نقش آفرینان جنگ 
احد در سپاه مشرکان مکه همین خالد بوده 
است او بود که از پشت آمد و حمله کرد به 
مسلمانان و وضعیت جنگ را تغییر داد، در 
جنگ مؤته که او فرمانده شده مي بیند که 
این جوري اگر بخواهند بجنگند همه کشته 
مي شوند و هیچ کس نجات پیدا نمي کند 
شب که شــد او یک تاتکتیکي را به خرج 
داد و البته تاکتیک خیلي شــناخته شده 
اي هم در آن روزگار نبود و مؤثر واقع شد. 
تاکتیک این بود که شبانه از هم دور شوند 
و به فاصله دوري بروند و در نیمه هاي شب 

آتش برافروزند و ســعي کنند که متمرکز 
نباشــند و گروه گروه با شــعله هاي آتش 
فریاد زنان و تکبیر گویان از باال و پایین به 
هم ملحق شوند یعني وانمود کنند که سپاه 
جدید و نیروي کمکی آمده و وحشتي در دل 
سپاه شام ایجاد کنند ، این کار را مي کنند. 
در سپاه شام وحشــتي مي افتد که اي داد 
کمک رسید، آن ها که 3000 نفر بوددند 
و دالوریشــان را دیده بودند درست است 
شکست خورده بودند اما واقعا از خودشان 
جسارت و شجاعت نشان داده بودند و حاال 
که تعدادشان بیشــتر شده ممکن بود که 
دیگر نتوانند پیروز شوند و شامیان هم دیگر 
عالقه اي به درگیري نداشتند ، فردا که شد 
شامیان منتظر بودند مسلمانان حمله کنند 
اما مسلمانان که صالح نمي دیدند حمله 
کنند به دستور خالد فرمان عقب نشیني 
داده شد تا تلفات کمتري هم داده شود و آن 
ها هم بتوانند از معرکه جان سالم به در ببرند 
و لذا برمي گردند . به این ترتیب سریه موته 
با شکست مسلمانان خاتمه مي یابد ولي نه 
با تلفات زیاد، وقتي این ها به مدینه برمي 
گردند مسلمانان باخبر مي شوند که این ها 
عقب نشینی کردند و برگشتند خاک بر سر 
این ها مي ریزند و این ها را فراریان لقب مي 
دهند و آن ها را مورد مذمت قرار مي دهند 
که شما فراریان از جنگ هستید اما پیامبر 
از این ها دفاع مي کننــد که این جوري با 
این ها رفتار نکنید. در تاریخ دارد که بعضي 
از این ها که برگشــتند به خاطر وضعیت 
مدینه در اجتماع ظاهر نمي شــدند و مي 
گفتند که وقتي در اجتماع مي آییم از هر 
طرف مورد مذمت و مالمت واعتراض قرار 
مي گیریم. یکي از علل پیشرفت مسلمین 
در صدر اسالم هم این بود که مسئله دین 
و دیانت و اسالم را جدي گرفته بودند، یک 
شخصي به نام ابولُبابه در قضیه بني قریظه 
به آن ها مي گوید که تسلیم شوید و گرنه 
پیغمبر همه تان را مي کشد آیه در موردش 
نازل مي شود و به قول امروزي ها بایُکتش 

عبد اهلل 
ابن رواحه در 

بين جنگ سخت 
گرسنه اش شده بود و 

ضعف داشت غذايی براي 
او آوردند و يا شايد هم تکه 
ناني، ياد اين مي افتد كه زيد 

كشته شده و او فرمانده 
است و مي رود به ميدان و  

او هم به شهادت 
مي رسد
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مي کنند و یا در جنگ تبوک سه نفر تخلف 
مي کنند و پیغمبر دستور مي دهند که هیچ 
کس با این ها صحبت نکند و قطع رابطه با 
آن ها بکنند و حتي به زنان آن ها مي گویند 
که طعام برایشــان ببرید اما مبادا با این ها 
صحبت کنید، چرا که تخلف کردند. مسئله 
گناه جدي بوده مسئله تخلف جدي بوده و 
اسالم هم این طوري پیشرفت مي کرد اما 
االن مي بیني یک آدم دروغگو را مي گویند 
- خالي بند- و با این کلمه شناعت دروغ را 
از بین مي برندو قباحت گناه از بین مي رود. 
جعفر ابن ابیطالب وقتي خبر شهادتش داده 
مي شود پیامبر وارد منزل اسماء  مي شوند 
او همسر جعفر است و مي گویند که عبد 
اهلل، عون و محمد کجایند؟ این ها فرزندان 
جعفر هستند، مي دانید که عون در کربال به 
شهادت مي رسد و خانواده بزرگي هستند 
و عبد اهلل ابن جعفــر بعد ها با زینب دختر 
امیر المومنیــن ازدواج مي کند، آن ها مي 
آیند وپیغمبر دست نوازش به سر این ها مي 
کشند و اسماء مي فهمد که جعفر به شهادت 
رسیده است پیغمبر به شدت گریه مي کنند 
و به دخترشان حضرت زهرا مي گویند تا سه 
روز از آن ها پذیرایي کند و تفقد و دلجویي 
بکند و پیغمبر تا آخر عمر داغ جعفر و زید 
را در دل داشت و یاد این ها را همیشه زنده 
مي داشتند و وقتي که این ها مي خواستند 
روانه شوند براي جنگ عده اي مي گویند 
که چه بسا پیغمبر مي دانسته که این ها به 
شهادت مي رسند و این ها نزدیک ترین افراد 
به پیامبر بودند اما مي گویند جنگ است و 
باید بروند و عزیزان پیغمبر هم هستند جهان 
براي این است که دلبستگي ها و وابستگي 
ها را کم کند و دچار امور گذرا نشود، به هر 
حال رویه مسلمانان صدر اسالم این گونه 
بود، در جامعه ما اکنون دوگانگي وجود دارد 
مثال عده اي همه چیزشان دفاع از انقالب، 
اســالم و والیت و از خود گذشتگي است و 
بعضي انگار که در این کشور زندگي نمي 
کنند از نظر فکر و اندیشــه و عمل انگار نه 

انگار که در جامعه خبري است و عجیب این 
است که هیچ عکس العملي هم در مقابلشان 
نیست، باید در مقابل گناه و اعمال اشتباه 
این ها کوتاه نیاییم و فضاي سالم ایجاد کنیم 
و مسئولین هم باید حواسشان را جمع کنند 
که فقرو فسادو تبعیض ها رخ ندهد برخی 
این ها مفسد في االرض هستند و حکمشان 
قتل است و اگر این ها جاني و تبهکار نیستند 
پس کي جاني و تبهکار است؟اگرشدت عمل 
نباشد دشمن پررو مي شود و جري تر عمل 
مي کند و احساس مي کند که خبري هم 
نیست اگر واقعا مذهبي هستیم باید فضاي 
مذهبي بسازیم در محیط هاي کاري و یا 
در دانشگاه در میالدها و شهادت ها نشان 
دهیم که مذهبي هستیم و االن عکس العمل 
نسبت به گناه و کجي ها و ناسازگاري هاي 
اجتماعي خوب نیست و باید خیلي جدي تر 

باشد. 
سه نکته در حاشيه سريه موته است كه 

به اختصار آورده ميشود:
اول اینکه می گویند در قضیه مؤته وقتي 
خالد ابن ولید برمي گردد پیغمبر به او لقب 
سیف االســالم مي دهند ، اگر پیغمبر مي 
خواستند به ایشان لقب بدهند در این وقت 
نبوده چون این ها فراري محسوب مي شدند 
و رو نداشتند در جامعه بیایند، حاال پیغمبر 
بگوید که تو شمشیر اسالمي! و بعد این که 

اگر کسي تاریخ مي خواند جزئیاتش را هم 
بخواند این ها مي خواستند در مقابل امیر 
المومنین در تاریخ چیزي را َعلَم کنند شاید، 
بگویید تعصب اما درست است، شنیدند که 
پیغمبر به علي اسد اهلل لقب داده یعني شیر 
خدا پس به خالد هم لقب شمشیر اسالم 
دادند، االن در جامعه ما وقتي مي خواهند 
شخصي را خراب کنند مي آیند یک کسي 
را مقابلش َعلَم مي کنند از او بد مي گویند و 
شخصي را جلویش قرار مي دهند تا او پایین 
بیاید و این یک رسم مسخره و خدعه و فریب 
است وی کاری نکرد که پیغمبر او را شمشیر 
اسالم و یا سیف االسالم لقب دهد فقط مي 
خواستند او راَعلَم کنند، این که آدم شجاعي 
بوده دلیل نمي شود چون در زمان حیات 
پیامبر اعمالي را هم انجام داده ،  بعد از جنگ 
مؤته در همین سال سریه ذات السالسل را 

داریم که خودتان مطالعه کنید.
دوم در خصوص اسالم آوردن جعفرابن ابی 
طالب است که در کتب تاریخی نام وی را در 
ردیف 345 نفر ذکر کرده اند که قطعاً اشتباه 
است و در بیان بسیاری از مورخین اسالم 
آوردن جعفر به فاصله کمی از اسالم آوردن 

حضرت علی)ص( بوده است.
نکته سوم اینکه هنگام خروج گروه رزمی از 
مدینه عبداهلل ابن رواحه سخت می گریسته 
اســت، عده ای طعنه می زنند و گویند که 
عبداهلل از رفتن جنگ هراس دارد؟! او می 
گوید به خدا قسم مرا از جنگ باکی نیست! 
منتهی از رســول خدا شنیدم هیچ یک از 
شما نیست مگر این که وارد دوزخ میشود 
و این حکم قطعی پروردگار اســت و طبق 
گفته پیامبر و آیه »َوإِن مِّنُکْم إاِلَّ َواِرُدَها« 
)مریم/71( ورود من به دوزخ مسجل است 

لذا برای سرانجام خود گریه می کنم.
زیاد شــنیده ایم که مي گویند همه وارد 
جهنم مي شوند و این که مي گویند همه 
آتش جهنم را مي چشند، منتهي مي گویند 
آن هایي که انسان هاي مومن و پاکي هستند 
نجات پیدا مي کنند و آن ها که نیستند در 

از 
مهمترين 

مسائلی كه در 
قرآن در ارتباط با جنگ ها 

می توان از آن استفاده 
كرد اين است كه در آيات 

متعددی كه راجع به 
جنگ ها مطرح می شود 
تکيه اش روی نتيجه 

جنگ نبوده 
است
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آن جا مي مانند. استناد آن ها هم به همین 
آیه است و مي گویند وارُدها برمي گردد به 
جهنم ، از جهت قرآني درتفاسیرآمده است 
که - ورود - غیر از - دخول - است و این ها 
این نکته را توجه نمي کنند نگاه نکنید که 
ما در فارسي ورود را با دخول یک معنا مي 
گیریم در عربي ورود با دخول فرق مي کند 
ورود به معناي اشراف علي شيء است چه 
دخول در پي داشته باشــد و چه نداشته 
باشد اشراف بر امري ورود  است این آیه مي 
خواهد بگوید که همه شما ناظر و مشرف بر 
جهنم قرار خواهید گرفت و یعني جهنم را 
همه خواهیم دید اما اینکه همه مي چشند 
خدا نکند و این حرف ها بي ربط است که 
مي گویند ما آتش دنیا دو ثانیه اش را نمي 
توانیم تحمل کنیم و بعد این ها مي گویند 
که همه مي رویم در جهنم، خالصه عبد اهلل 
ابن رواحه موقع خروج از مدینه این آیه را مي 
خواند و اشک مي ریزد و برای استفاده بیشتر 

به تفاسیر المیزان و نمونه مراجعه فرمائید .
اما مهم ترین اتفاق بعد از فتح مکه غزوه 
حنین میباشد که مربوط به سال هشتم 
هجرت است و از درسهای درخشان تاریخ 
صدر اسالم اســت، میدانید در فتح مکه 
جمعیت ده هزار نفری مســلمانان وارد 
مکه میشــوند و قریش قــدرت مقاومت 
ندارد و مکه تسلیم می شــود. اما حدوداً 
یک ماه بعد غزوه و جنگ حنین اتفاق می 
افتد. در این غزوه دوازده هزار نفر نیروی 
اسالم شرکت دارند، و عجیب این جاست 
که شکســت می خورند و قضیه احد در 
تاریخ تکرار میشود، لکن نزول آیات الهی و 
فرشتگان وامدادهای الهی موجب میشود 
که جنــگ مغلوبه را به پیــروزی تبدیل 
نمایند. مهمترین علت شکست مسلمانان 
غرور آنان بعد از فتح مکه  است که در قرآن 
هم به آن اشاره شده است: لََقْد نََصَرُکُم اهللُّ 
فِي َمَواِطَن َکِثیَرةٍ َویَْوَم ُحَنْیٍن إِْذ أَْعَجَبْتُکْم 
َکْثَرتُُکْم َفلَْم تُْغِن َعنُکْم َشْیًئا وََضاَقْت َعلَْیُکُم 
َّْیُتم مُّْدبِِریَن )25(  الَْرُض بَِما َرُحَبْت ثُمَّ َول

یَنَتُه َعلَی َرُسولِِه َوَعلَی  ثُمَّ أَنَزَل اهللُّ َســکِ
َب  َّْم تََرْوَها َوعذَّ الُْمْؤِمِنیَن َوأَنَزَل ُجُنــوًدا ل
َِّذیَن َکَفُرواْ َوَذلَِک َجــَزاء الَْکافِِریَن)26(  ال
خداوند در مواقف بســیاری شما را یاری 
کرد، و مخصوصــا در روزجنگ حنین که 
کثرتتان شما را به شــگفتتان آورده بود، 
اما کاری برایتان نساخت،و زمین با همه 
فراخیش بر شــما تنگ شد، و سرانجام پا 

بفرارنهادید)25(.
آنگاه خدا سکینت خود را بر پیغمبرش و بر 
مؤمنان نازل نمود، ولشکریانی که شما نمی 
دیدید فروفرستاد، و کسانی را که کافر بودند 
عذاب کرد و همین است کیفر کافران)26( 
واقعاً غزوه حنین درس جالبی دارد که ِعده 
و ُعده نقش آفرین نیستند مس لمانان بعد 
از فتح مکه دچار غرور شدند که مکه با آن 
عظمت بدون خون ریزی تسلیم شد ، اینجا 
که چیزی نیســت می رویم و پیروز بر می 

گردیم!
از مهمترین مسائلی که در قرآن در ارتباط 
با جنگ هــا می توان از آن اســتفاده کرد 
این اســت که در آیات متعددی که راجع 
به جنگ ها مطرح می شود تکیه اش روی 
نتیجه جنگ نبوده است و به نکات دیگری 
توجه داده است. االن هم خیلی ها هشت 
سال دفاع مقدس را در ارتباط با نتیجه اش 
بررسی وارزیابی می کنند برای اینکه فلسفه 

جنگ و جهاد را نمی دانند.
قرآن اشاره دارد که  »ُکِتَب َعلَْیُکُم الِْقتاُل 
َو ُهَو ُکْرٌه لَُکْم َو َعســی  أَْن تَْکَرُهوا َشْیئاً َو 
ُهَو َخْیٌر لَُکْم َو َعسی  أَْن تُِحبُّوا َشْیئاً َو ُهَو 
ُ یَْعلَُم َو أَنُْتْم ال تَْعلَُموَن« )آیه  َشرٌّ لَُکْم َو اهللَّ

216 ، سوره بقره(
»بر شما کارزار ) با کفار ( نوشته و مقرر شد و 
حال آنکه برای شما ناخوشایند است ، و بسا 
چیزی را خوش ندارید و آن برای شما بهتر 
است ، و بسا چیزی را دوســت دارید و آن 
برای شما بدتر است ، و خدا می داند و شما 

نمی دانید. «      
اساساً بروز جنگ ها برای آزمایش است و 
به این معنا نیست که ما به استقبال جنگ 
برویم خیر، بلکه آنجا کــه وظیفه دفاع و 
جهاد بود به وظیفه خــود عمل کنیم چه 
شهادت، شکست و پیروزی همه موفقعیت 
است. لذا برخی کمتر روی مسائل محوری 
جنگ ها بحث می کنند در حالی که جای 
بحث فراوان دارد. هدف از جنگ و نبرد این 
است که افراد ماهیت خود را نشان بدهند و 
اخالص و ایمان خود را بیازمایند. در جنگ 
یک وقت پیروز و وقت دیگر شکست است و 

تا دنیا هست چنین خواهد بود.
از آنجا كه اين قسمت آخرين بخش اين 
عنوان می باشد تقاضا دارم جزئيات 
مربوط به جنگ حنيــن را خودتان 
بررسی و مطالعه نمائيد كه درسهای 

آن برای آينده بسيار مفيد است.
در پايان از اينکه حوصله به خرج داديد 
و تاريخ تحليلی صدر اسالم را حاصل 
تقريباً سی سال مطالعه تاريخی حقير 
بود مالحظه كرديد و برخی با تشويق 
برخی با نقــد آن را دنبال می كرديد 
سپاسگزاری می كنم علی الخصوص 
از سرور گرامی حضرت حجت االسالم 
والمسلمين جناب آقای سعادت نژاد 
كه مطالب را قبــل از چاپ مالحظه و 
اشکاالت را گوشزد می نمودند تشکر 

فراوان دارم. والسالم. 

هدف 
از جنگ و 

نبرد اين است 
كه افراد ماهيت خود را 
نشان بدهند و اخالص و 
ايمان خود را بيازمايند. 

در جنگ يك وقت پيروز 
و وقت ديگر شکست 
است و تا دنيا هست 

چنين خواهد 
بود
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نويسنده: مهدی خدامیان آرانی
ناشر: وثوق

معرفی:  کتــاب حاضر، گزارشــی از حوادث مربوط 
به »غدیرخم« و پس از آن اســت. این اثر قصد دارد 
تصویری واضح از غدیرخم در ذهن خوانندگان ایجاد 
کند و آن ها را با حوادثی که در سال آخر زندگانی پیامبر 
اسالم )ص( رخداد نمود آشنا سازد. نگارنده از منظری 

تاریخــی و مطالعه کتاب های متعــدد تاریخی ابعاد 
مختلف این حادثه بزرگ را به تصویر کشــیده و انواع 
کارشکنی ها و خیانت در انحراف غدیرخم را منعکس 
می نماید. وی به زبان داســتان به تصویرگری حادثه 
غدیرخم پرداخته و انواع دشمنی ها با امام علی )ع( و 
فاطمه )س( را نیز بیان کرده و چگونگی رحلت پیامبر 

اکرم)ص( را نیز شرح می نماید.

روی	دست	آسمان	

نويسنده: م ح م دب اق ر ان ص اری  
ناشر: دل ی ل  م ا     

معرفی:  این کتاب، در قالب ادبیات داستانی 
و با زباني ســاده و روان و در عین حال دقیق و 
مستند ، به شرح مرحله به مرحله ي واقعه ي 
غدیر،      پرداختــه و آن را از آغاز اعالن عمومي 
براي انجام مناســک حج تا حرکت از مدینه 

به سوي مکه و وقایع مربوط به آن ادامه داده 
و ســپس به صورت مفصل تــر، وقایع مربوط 
به غدیر خم و ایراد خطبــه ي پیامبر )ص( و 
اهمیت و عظمت و خطــوط اصلي این خطبه 
همچون : ابالغ دســتور حق ، معرفي دوازده 
امام ، کامل شدن دین خدا و مانند آن را مطرح 

نموده است.

گزارش	لحظه	به	لحظه	از	واقعه	غدیر	

نويسنده:  محمدرضا جباران
ناشر: انصاریان

معرفی:  
در کتاب حاضر با اســتناد به منابع و کتاب های اهل 
سنت نخست گزارشی از واقعه غدیر فراهم آمده، مفاد 
حدیث غدیر تشریح می شود، سپس احادیثی از رسول 
اکرم )ص( در وصف شخصیت امیرالموئنین علی )ع( 

و حقانیت خالفت آن حضرت درج می گردد .در ادامه 
تحت عنوان »معیارها« احادیثی از پیامبر اکرم )ص( 
بررسی شده که در آنها به روش های تشخیص حق از 
باطل اشاره می شــود . »فضایل امام علی )ع( از منظر 
پیامبر اکرم )ص(«، »برخوردهای ویژه پیامبر اسالم 
)ص( با امام علی )ع(«و »آداب و سنن غدیری «از دیگر 

مباحث کتاب است .

غدیر	از	دیدگاه	اهل	سنت	

نويسنده: جواد محدثی
ناشر: دلیل ما 

معرفی:  آشنایی با معارف و اعتقادات شیعه، به ویژه در 
زمینة امامت، والیت و غدیر، برای شیعیان و پیروان اهل 
بیت، ضروری است. این کتاب، در قالب یک فرهنگ 
الفبایی، عمده ترین دانســتنی های مرتبط با غدیر، 
شیعه، اهل بیت، امام علی)ع( و والیت را با قلمی روان و 

خالصه بیان کرده است؛ دانستن این موضوعات برای 
شیعیان مفید است. مجموعه ی حاضر، دایره المعارفی 
است الفبایی که دربرگیرنده ی مطالبی است در باب 
تشیع و شیعه و آن چه به موضوع امامت، والیت، غدیر 
خم، امیر المومنین، اهل بیت )ع(، مذهب جعفری و... 
مربوط می شود. کتاب با مدخل : آبادعلی، آغاز شده و 

با کلمه ی »یوم التتویج«پایان می یابد. 

		 فرهنگ	نامه	غدیر	
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نويسنده: مریم نوابی نژاد
ناشر: نبا
معرفی:  

در ایــن کتاب، داســتانی درباره غدیــر خم برای 
نوجوانان بازگو شده است. 

نوجوانــی بــه نام»محمد«که از طریــق اینترنت 

دوستان زیادی دارد و با آنها مکاتبه می کند، روزی 
در پی ماجرایــی درباره غدیــر و اهمیت آن جویا 

می شود .
پــس از آن، از طریــق اینترنــت دوســتی به نام 
»غدیر«می یابد و سواالت خود را این مضامین با او 

درمیان می گذارد.

غدیر	چشمه	ای	در	کویر

نويسنده: عباس صابریان ، عبدالهادی عمرانی ، 
امیرحسین یزدانیان پور

ناشر: نبا
معرفی:  

این کتاب مصور که به مناســبت »عید غدیر« 
برای کودکان و نوجوانان گروه سنی "ب "و "ج 

"تهیه و منتشر شده، مجموعه ای است مشتمل 
بر شــعر، داســتان کوتاه، رنگ آمیزی، معما، 
کاردستی، بازی با کلمات، جدول و فعالیت های 

سرگرم کننده دیگر . 
این مطالب درباره امام علــی )ع( و عید غدیر 

تدوین شده است .

بهترین	روزها	

نويسنده:  عیسی ثاقب بخشایش
ناشر: دلیل ما

معرفی: 
 گزارش منظوم از واقعه و خطبه  غدیر است. در این 
مجموعه پس از اشاراتی مختصر به مقدمات واقعه 
غدیر به زبان شعر ، متن خطبه به همراه ترجمه نثر و 

ترجمه منظوم آن در یازده بخش - بر اساس کتاب 
اسرار غدیر – تنظیم شده است . پس از پایان خطبه 
به ادامه ماجرای غدیر و چگونگی بیعت مردم با علی 
)ع(  اشــاره ای شده است . شــعر ها در قالب بندی 
مثنوی سروده شــده  و از روانی و شیوایی دلپذیری 

بهره برده است .

حدیث	مهر	در	بلور	شعر

نويسنده: محمد انصاری زنجانی خوئینی 
ناشر: دلیل ما

معرفی: این کتاب پرکاربرد، شــامل معرفی 673 
کتاب مســتقل به 18 زبان از قــرن اول تا پانزدهم 
هجری می باشــد. این کتاب با مقدمــه ای در چند 
بخش، گزارشی اجمالی از ســابقه کتاب و غدیر را 

بیان مــی دارد: غدیر در فرهنگ اســالم، آماری از 
کتابشناســی غدیر، کتاب نامه های غدیر و خالصه 
ای از واقعه غدیر. » غدیــر در آینه کتاب« به عنوان 
راهنمای تحقیق در این موضوع و نگاهی به گذشته 
علمی و فرهنگی مسلمین در راه احیای غدیر تدوین 

شده است.

غدیر	در	آئینه	کتاب	
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شهر کرد
 برگزاری ويژه برنامه دختران آفتاب در شهركرد

مراسم جشن میالد حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها به 
همت واحد پیروان عترت رزمندگان اسالم شهرکرد برگزارشد. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی هیأت رزمندگان اسالم استان 
چهارمحال وبختیاری؛ در ویژه برنامه دختران آفتاب که در محل 
امامزادگان حلیمه وحکیمه سالم اهلل علیها شهرکرد و با حضور 
پرشور خواهران برگزار شــد، یکی از مدرسین حوزه و دانشگاه 
های استان در این ویژه برنامه گفت: نام اصلی حضرت معصومه 
ســالم اهلل علیها فاطمه بنت موسی ابن جعفر است و از آنجا که 
ایشــان از هر گناه و آلودگی معصوم بودنــد و هرگز آلوده گناه 
نشدند برای نخستین بار برادر ایشان امام رضا علیه السالم  لقب 

حضرت معصومه سالم اهلل علیها را به ایشان دادند . زهرا شریفی از 
حضرت معصومه سالم اهلل علیها و حضرت زینب سالم اهلل علیها 
به عنوان دو خواهر نمونه تاریخ یاد کرد که به خاطر حفظ دین و 
اسالم یکی از آن عزیزان سمت طوس و دیگری به سمت کربال 
کشیده شد. وی همچنین به آثار خانمان سوز ماهواره اشاره کرد 
و گفت: دجال واره بنیان و نهــاد خانواده را هدف گرفته و قصد 
تخریب آن را دارد . این مدرس دانشگاه داشتن روح لطیف، جسم 
ظریف، باطن نجیب و شخصیت شریف را چهار ویژگی دختران 
از سوی خدای متعال دانست و افزود: ماهواره تمام این ویژگی ها 
را هدف گرفته و با تخریب این خصوصیات به دنبال از بین بردن 
بنیان خانواده است . تالوت قرآن مجید و مولودی خوانی توسط 
مداحان اهلبیت عصمت وطهارت علیهم السالم از دیگر برنامه 

های این مراسم با شکوه بود.

همدان
سلسله نشستهای سبك زندگی اســالمی )سخنران 

حضرت آيت اهلل خاتمی(
لزوم تغيير قوانين تنظيم خانواده

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه خوراک فکری مسموم 
نباید به آســانی در اختیار جامعه قرارگیرد ،گفت: قوانین تنظیم 
خانواده باید به سوی تشویق فرزند آوری حرکت کند و آموزش در این 
خصوص بیشتر شود و زوجین باید با وظیفه خود آشنا شوند تا بدانند 
در مقابله با مشکالت چگونه باید برخورد کرد .به گزارش خبرنگار 
هیئت رزمندگان ثارا.. همدان آیت اهلل سید احمد خاتمی شامگاه  
دوشنبه در سلسله نشست های سبک زندگی اسالمی در  مسجد 
مهدیه همدان، با تاکید بر این موضوع اظهار داشت: سبک زندگی 
یک بخش زیر بنایی و یک بخش روبنایی دارد که در بخش زیر بنایی 
مباحث فرهنگی زندگی قرار می گیرد و در بخش روبنایی شکلی که از 
آن فرهنگ ناشی می شود نمود دارد. آیت اهلل خاتمی فرهنگ زندگی 
را مهم تر از سبک زندگی دانســت و گفت: نحوه چگونگی زندگی 
بستگی به نگاه ما به فرهنگ دارد. عضو مجلس خبرگان رهبری  اضافه 
کرد: افراد می توانند زندگی خانوادگی را سکوی قرب الهی تلقی کنند 
که چنین افرادی به دنبال ایجاد خانواده متعالی بوده و کانونی تشکیل 
می دهند که از آن نسلی صالح برخیزد. آیت اهلل سید احمد خاتمی با 
بیان اینکه از پیامدهای فرهنگ مادی ازدواج می توان به زیبایی اشاره 
کرد افزود: اما اگر فقط این معیار مالک قرار گیرد در اوایل زندگی 
شیرین است و در ادامه به اختالفات منجر می شود و عشق هایی که 
از روی هوس باشــد موجب هالکت می شود.وی با اشاره به  تفاوت 

عشــق مادی و معنوی ادامه داد: در عشق مادی نقطه وصال نقطه 
پایان است و در عشق های معنوی نقطه وصال تازه نقطه آغاز است. 
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه نگاه مادی در ازدواج 
موجب می شود که به ضوابط شریعت حاکم باشد یادآور شد: دین 
برای چنین افرادی مطرح نیست. آیت اهلل خاتمی با اشاره به اینکه در 
زندگی هایی که با  معیارهای مادی شکل می گیرد دین مورد توجه 
قرار نمی گیرد، اظهار داشت: این چنین زندگی ها عوارض منفی حتی 
در زندگی مادی دارد. وی با تاکید بر اینکه باید قوانین تنظیم خانواده 
به سوی تشویق فرزند آوری حرکت کند  افزود: الزم است آموزش در 
این زمینه بیشتر شده و زوجین با وظیفه خود آشنا شوند تا بدانند در 

مقابله با مشکالت چگونه باید برخورد کرد. 
 به همت هیات پیروان عترت واحد خواهران هیأت رزمندگان اسالم 
همدان جشن بزرگ آفتاب قم تاآفتاب خراسان برگزار گردید. برنامه 
های متنوع با قرائت قرآن واجرای سرود دختران و سخنرانی آیت اهلل 
احدی ازقم واجرای سرود پسران ومولودی خوانی ذاکران اهلبیت)ع( 
واجرای حرکات رزمی وورزشــی دختران ومسابقه برگزار شد. در 
کنار این جشن بزرگ برپایی نمایشگاهی باعنوان آفتاب کریمه که 
هنرهای دختران جوان را در 13 غرفه به نمایش گذاشته شده بود. 
البته این برنامه که درروز پنج شنبه 6شهریور ساعت 17بعدازظهردر 
حسینیه حضرت امام خمینی )ره( برگزارشد افتتاحیه  جشن دهه 
کرامت بود این هیأت با هماهنگــی خواهران در هیأتهای اقماری 
خود دهه کرامت رابین 4 مکان درســطح شهر تقسیم کرده و در 
تاریخ 7 ، 8 و9  در شهرک شهید مدنی ،10 و11 درپردیس اعتمادیه 
،12درشهرک شهید بهشتی ،13  و14  درکوی خضر این برنامه ها 

نیز برگزار گردید. 

استانی  ر خبا
ا
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دزفول 
زوج تازه مسلمان چينی در جشن 

ميالد حضرت معصومه )س( 

در خجسته میالد با سعادت حضرت 
معصومه )س(آیین جشنی به هّمت 
واحد خواهران پیــروان عترت هیأت 
رزمندگان اســالم دزفول و عاشقان 
ثاراهلل این شــهر با حضور خانواده ها 
در پارک دولت دزفول برگزار شد. در 
این آیین که با اســتقبال خانواده ها 
روبرو شــد یک زوج جوان اهل کشور 
چین که به دین مبین اسالم و مذهب 
تشیع تشرف یافته اند مهمانان ویژه ی 
این مراســم بودند. “آنیما”)فاطمه( 
همســر “لی شانگو”)حسن عبداهلل( 
در سخنانی گفت: شنیدن وقایع روز 
عاشورا و اتفاقاتی که برای امام حسین 
)ع( در واقعه کربال رخ داد زندگی مرا 
عوض کرد و مرا به سمت شیعه شدن 
سوق داد. “آنیما” که هفت سال پیش 
به همراه شوهرش برای تحصیل به قم 
ســفر کرده افزود: چند سال پیش در 

یکی از مجالس با وقایع روز عاشــورا و 
اتفاقاتی که برای امام حسین )ع( رخ 
داده آشنا شده و تحت تاثیر قرار گرفته 
و به مذهب شیعه گرویدم. وی افزود: 
وقایع روز عاشورا را برای امام جماعت 
محله و دوستانم در چین بازگو کرده 
و برایشان زیارت نامه عاشورا خواندم 
که آنان نیز تحت تاثیر قرار گرفتند. این 
بانوی چینی که به دلیل وقایع عاشورا 
اشک می ریخت گفت: پیش از گرویدن 
به دین مبین اسالم عقیده کمونیستی 
داشتم. شــوهر این بانوی چینی نیز 
که متولد یکی از شــهرهای جنوبی 
کشور چین اســت نیز گفت: زمانیکه 
برای تحصیل به ایران ســفر کردم با 
آگاهی و به خاطــر امامت ،عصمت و 
والیت تصمیم گرفتم شــیعه شوم. » 
لی شــانگو« افزود: حدود 20 میلیون 
چینی مسلمان هستند. دیگر برنامه 
های این جشن که با استقبال پرشور 
خانــواده ها در فضای بــاز و تفریحی 
شهرســتان دزفول برگزار شد شامل: 
مولودی خوانی ، مسابقه ویژه دختران 

و دکلمه و نورافشانی بودند.

بهاباد
جشن ميالد رضوی در بيت الرضا)ع( بهاباد يزد

 هیأت رزمندگان اسالم بهاباد مراسم جشن بزرگ میالد رضوی با حضور اقشار 
مختلف مردم در محل بیت الرضا علیه السالم شهرستان بهاباد برگزار شد. 

در این مراســم حجت االســالم علیرضا گنجی یکی از روحانیون منطقه در 
سخنانی با تبریک والدت با سعادت هشتمین امام شیعیان حضرت امام رضا 
)ع( به فضایل زندگی آن امام همام پرداخت از دیگر برنامه های این مراســم 
اجرای شعر سرود و مولودی خوانی در وصف امام غریب حضرت رضا )ع( بود 
که اجرا شد. در این مراسم بسیجیان رزمندگان و خانواده های معظم شهداء 

حضور داشتند .

سمنان
جشن ميالد فاطمه ی معصومه )س( 

و روز دختر در سمنان

مراسم میالد باسعادت حضرت فاطمه 
معصومــه)س( در هیــأت عاشــقان 
ثــاراهلل)ع( به هّمــت واحــد عترت، 
خواهران هیــأت رزمندگان اســالم 
شهرستان سمنان برگزار گردید. سرکار 
خانم عباسی استاد حوزه و دانشگاه در 
سالروز میالد با سعادت حضرت فاطمه 
معصومه)س( با عنایت به برکات دهه ی 
کرامت در سخنانی پیرامون شخصیت و 
زندگی فاطمه ی معصومه)س( افزود : از 
اول ذیقعده تا یازدهم این ماه که سالروز 
والدت حضــرت امام رضــا)ع( را دهه 
کرامت نامیدند که انشــااهلل از کرامات 
این حضرات اســتفاده کامــل ببریم، 
حضرت معصومه)س( توانست مراتب 
ایمان را طی کند و بــه درجات باالی 
تقوا دســت یابد و الگوی پاکی و عفاف 
گردد. او در دوران حیات خویش را در 
فضایل و کماالت اخالقــی طی نمود. 
تا آنجا که پــس از وفاتش بنابر روایات 
ائمه دین )ع( زیــارت قبر مطهرش از 
ثواب فــراوان برخــوردار گردید. امام 
صادق )ع(، امام رضا )ع( و امام جواد )ع( 
فرمودند: همانا پــاداش زیارت فاطمه 
معصومه )س( در قم بهشــت است. از 
حضرت معصومه)س( نقل شده است 
که فرمودند: پــدرم امــام کاظم )ع( 
فرمود: قم مرکز شــیعیان ماست. بعد 
از مراسم جلسه هم اندیشی با خواهران 
جوان هیأت به مناسبت سالروز والدت 
حضــرت معصومــه )س( و روز دختر 
برگزار شــد. در این جلسه برای هرچه 
بهتر برگزار شــدن برنامه های هیأت 

بحث و تبادل نظر شد.

استانی  ر خبا
ا
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مراسم شکرانه سالمتی مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( با سخنرانی 
حجت االسالم و المسلمين صديقی 
و قرائت دعای توســل توســط 
مداحان اهل بيت )ع( حاج سعيد 
حداديان و حاج حسين سازور و با 
حضور خيل عظيم مردم واليتمدار 
در حســينيه فاطمه الزهرا)س( 
به دعوت ســتاد مركــزی هيات 

رزمندگان اسالم برگزار شد.

در ایــن مراســم حجــت االســالم 
والمسلمین صدیقی امام جمعه موقت 
تهران محبت به امام و رهبری را امری 
الهی دانســت و گفت: ایــن محبت با 
دستور و بخشــنامه نیست بلکه چون 
ایشان دل به خدا داده اند،  خداوند هم 
محبت آن ها را در دل مردم نهاده است. 
وی این محبت را در چارچوب شریعت 
مقدس ذکر کرد و افزود: مردم ما وقتی 
که رهبر خود را فردی زاهد، ایثارگر و 
فرزانه می بینند و ایشان را با سالطین 
عرب و حاکمان دیگر کشور ها مقایسه 

می کنند به خود می بالند. 

اخوان المســلمین که یک شبکه نخبه 
گزینی بود، هنگامی که در مصر حاکم 
شد، دست به دست امریکا و اسرائیل داد 
و هم به عربستان رفت اما نتوانست یک 
ســال حکومت کند ولی امام ما از ابتدا 
علیه امریکا و اسرائیل شعار داد و بدون 
داشــتن امکانات در برابر شرق و غرب 

پیروز شد.
عشــق مردم و رهبری، الهی و علوی و 
امام زمانی است و هیچ قدرتی نمی تواند 
بین ملت و رهبر فاصله ایجاد کند. مقداد 
از اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه و آله به 
حضرت می فرماید اگر شما بگویید خود 
را بسوزانید، می سوزانم. اگر بگویید غرق 
کن، ایــن کار را انجام می دهم و ... بعد 
از این صحبت های مقداد لبخندی به 

لبان حضرت نشست. 
در وادی محبت چون و چرا وجود ندارد. 
در این رابطه معشــوق برای خود اراده 
ای متصــور نیســت، همانند حضرت 
ابراهیم علیه السالم. محبت شدید در 
برابر معشــوق چون و چــرا باقی نمی 
گذارد. در جریان کربال هم همین گونه 
بود امام حســین علیه السالم به تمام 

اتفاقات کربال آگاه بودند ولی تمام اهل 
بیت علیه الســالم خود را به صحرای 
کربال می آورد، شــش ماهه خود را به 
این دشــت می آورد چون دستور خدا 

بوده است. 
در آیه ای از قرآن آمده کسانی که ادعای 
ایمــان دارند در واقع ایمــان ندارند تا 
اینکه وقتی مشــاجره ای بین آنها رخ 
دهد نزد تو آینــد و وقتی نظری به آنها 
دادی بدون چون و چرا قبول کنند و در 
قلب خود هیچ غباری به نظرت نداشته 
باشــند. در این رابطه هم کشش قلب 
الزم اســت و هم اظهار تمایل عملی. 
محبت ما به ولی فقیه همان محبت به 

امام زمان)عج( است.  
این مراسم با ذکر دعای توسل با نوای 
خوش مداحان و ذاکران اهل بیت)ع( 
حاج حســین ســازور و حاج ســعید 
حدادیان به شکرانه سالمتی امام خامنه 

ای )مدظله العالی( به پایان رسید.

الزم به ذكر است مشابه اين مراسم 
در نقاط مختلف كشور توسط هيات 

رزمندگان اسالم برگزار گرديد.

شکرانه سالمت
حجت االسالم صديقی: محبت ما به ولی فقيه عين محبت به امام زمان)عج( است



قاَل االمام جواد عليه السالم : 
َمْن لَْم يَْعِرِف الَْمواِرَد اءْعَيْتُه 

الَْمصاِدُر.
فرمود: هركس موقعّيت 

شناس نباشد جريانات، او را 
می ربايد و هالك خواهد شد.



قال االمام هادی)عليه الســالم(: 
الُعُقوُق يَُعقِّب الِقلَّة و يُؤدِّی 

َّة   ل إِلی الذِّ
نارضايتی پدر و مــادر، كمِی 
روزی را به دنبال دارد و آدمی 

را به ذلّت می كشاند.


