
همراهی و یاری امام زمان)عج( یکی 
از آرزوهای دیرینه شیعیانی است که 
مشتاقانه منتظر حضور و ظهور ایشان 
بوده و هستند وهمواره در دعاهای خود 
از خداوند متعال، سعادت همراهی و 
یاری به امام زمان)عج( را مسألت دارند، اما آنچه که 
در این میان مغفول مانده، چگونگی یاری رساندن به 
ایشان و فراهم شدن زمینه ها برای حضور و ظهور امام 

زمان)عج( است.
با توجه به اینک��ه خداوند متعال هی��چ گاه زمین 
را از حجت خ��ود خالی نگذاش��ته، در دوران پیش از 
غیبت امام دوازدهم ش��یعیان در هر دوره ای، مردم 
امام زمانشان را به دلیل حضور در جامعه شناخته و به 

ایشان متوسل می شدند.
یکی از راه های یاری به امام زمان وقت، درک نایب 
ایشان و فرس��تاده هایشان به س��رزمینهای اسالمی 
و حمایت همه جانبه مس��لمانان از او بوده است! در 
اواخر سال 60 )ه.ق.( همچنان که تاریخ گواهی داده، 
امام حس��ین )ع(، مس��لم بن عقیل را به عنوان نایب 
خود به میان مسلمانان می فرستد. حال این پرسش 
مطرح می شود که توجه به نایب امام در درک واقعی 
آن امام تا چه حد تأثیرگذار اس��ت، درگفت و گویی 
با حجت االسالم و المس��لمین دکتر جواد جعفری، 
مدرس مرکز تخصصی وهابیت، به پاسخ  این پرسش 

خواهیم رسید.

   جناب آق�ای جعفری! بفرمایی�د با توجه 
به وج�وب تبعیت از نای�ب امام زم�ان چگونه 
می توان با بازخوان�ی واقعه عاش�ورا در قضیه 
یاری نرساندن مردم به مسلم بن عقیل، درس 

بگیریم؟
 یکی از مسایل مهمی که باید درواقعه کربال  بدان 
توجه کرد و غفلت از آن می تواند آس��یبهای بسیاری 
را بر پیکره جامعه اسالمی وارد کند؛ بحث تبعیت از 
نایب امام زمان است. در تاریخ کربال مشاهده شد که 
امام حسین )ع( ابتدا نایب خود، مسلم بن عقیل، را به 
کوفه می فرس��تد و از مردم می خواهد که دور مسلم 
جمع شده و هسته اولیه تشکیل حکومت اسالمی را به 
وسیله توجه و اطاعت از نایب او محقق کنند که پس از 
انجام مراحل یاد شده، امام برای هدایت گری و اصالح 
امور مسلمانان و تشکیل حکومت حقه مسلمانان وارد 

کوفه شود .
تاریخ گواهی داده، هنگامی ک��ه ابن زیاد به کوفه 
مراجعه می کند،  مردم هراسان ش��ده و به فکر جان 
و مال خود هس��تند یا به طمع مال و قدرت  از نایب 

امام زمانش��ان روی گردان 
شده و به او پشت می کنند.

به این بهانه ک��ه ما منتظر 
می مانیم تا خود امام زمان 
یعنی حس��ین بن علی)ع( 
بیاید و به طور مس��تقیم از 
ایش��ان حمای��ت کنیم.در 
حالی که اگر در همان ابتدا 
مردم از نایب امام زمان در 
کوفه حمای��ت می کردند، 
یقیناً تاریخ به گونه دیگری 
رقم می خورد . کس��انی که 
در تاریخ به عن��وان توابین 
به مردم معرفی ش��ده اند، 
اف��رادی که پس از کش��ته 
ش��دن ام��ام حس��ین)ع(

در س��الهای بعد از ش��هادت حتی حاضر به شهادت 
شدند،همان افرادی هستند که نایب امام زمان را تنها 
گذاش��تند . حمایت نکردن از نایب امام زمان مسلماً 
توفیق و س��عادت یاری از امام زمان و در رکاب بودن 

و جهاد کردن در راه اسالم را از 
فرد می گیرد. 

   تبعات غافل ش�دن از 
دس�تورات نایب امام زمان 
چیس�ت و ب�رای توفیق در 
دین و سعادت دنیا و آخرت 
توجه به چه نکاتی در زمان 
غیبت امام زمان الزم است، 
با توجه ب�ه وقایع�ی که در 
واقعه عاش�ورا ب�رای امام و 

نایبش رخ می دهد؟
 بعد از تنها گذاش��تن نایب 
امام زمان، اوضاع در شهر کوفه 
وخیم شده و ابن زیاد حاکم جان 
و مال مردم می شود، به طوری 
که اجازه نمی دهند یک مرد در کوفه بماند و همه آنها 
را برای جنگ با امام حس��ین)ع( روانه می کند و اگر 
به دستور او عمل نکنند، سر از تنشان جدا می کنند.

بنابراین در این بین نایب امام زم��ان تنها مانده و به 

شهادت می رسد و مردم در س��الهای بعد از آن دچار 
عذاب وجدان شده و حسرت کمک به نایب امام زمان 
را با خود به گور می برند. یقیناً توجه به اتفاقات کربال 
درسی است برای امروز ما که به افراد جامعه وشیعیان 
هش��دار بدهیم که باید قبل از ظهور امام زمان)عج( 
هسته اصلی و اولیه را بر گرد ولی فقیه بزنیم تا بتوانیم 
زمینه های ظهور ام��ام زمان)ع��ج( را فراهم کنیم.
متأس��فانه برخی با مطرح ک��ردن  ش��بهات در پی 
شکستن انسجام و اتحادی هس��تند  که با توسل به 
آن و حمایت از نایب امام زمان می توان به موفقیتهای 
عظیم اجتماعی رس��ید و ش��بهه ایجاد می کنند که 
حکومت در دوران غیبت جایز نیس��ت و ولی فقیه از 
اختیارات خاصی برخوردار نیس��ت و ولی فقیه فقط 
می تواند در احکامی مثل نم��از،روزه و...نظر بدهد و 
متأسفانه برداش��ت غلط خود را از دین به نام دین به 

خورد دیگران می دهند .
این گفتار، مشابه گفته هایی است که مردم کوفه 
به مس��لم بن عقیل می گفتند و آن اف��راد که به این 
ش��بهات دامن می زدند، خود را دین شناس معرفی 
می کردند و از بزرگان اسالم می دانستند، اما برداشت 
آنها از دین کاماًل انحرافی بود و همین برداشت غلط 
به یاری نرس��اندن به نایب امام زمان خود یعنی امام 

حسین)ع( منجر شد.
بنابراین توجه به امر ولی فقیه یکی از ارکان حفظ 
دین و مسلماً توجه به خواسته های امام زمانی است 
که باید جامعه مسلمانان پذیرای شرایط و ورود ایشان 

به آن جامعه باشد.
در هنگامی که مسلم بن عقیل وارد کوفه می شود 
و نیازمند کمک و یاری مردم در آن شرایط حساس و 
بحرانی است، مردم به این بهانه که ما به جهاد در راه 
حق و یاری امام حس��ین)ع( تمایل داریم، می گویند 
زمانی جهاد می کنیم که خود امام)ع( بیایند و اعالم 
می کردند ک��ه در حال حاضر وظیف��ه ای برای یاری 
رساندن به تو نداریم در حالی که این مسأله بزرگترین 
و اولین قدم اشتباه مردم کوفه بود که  نادانسته اسیر 
ش��یطان ش��ده و به آرامی به امام زمان خود پش��ت 

کردند.
بنابراین مس��لمانان باید بدانند به یکباره با ظهور 
امام زمان)عج( جامعه اصالح نمی شود و قرار نیست با 
ظهور و حضور امام زمان)عج( دل و قلب آنها به یکباره 
نورانی شده و متوجه و خاضع امام زمان شود. قبل از 
آن باید به نایب امام زمان توجه کرد و یقیناً نایب امام 
زمان اولین گام در ارشاد و هدایت و اصالح جامعه را با 
یاری مسلمانان بر می دارد تا  امام زمان)عج( به تحقق 

اهداف اسالمی در جامعه اقدام نماید.

 بازخوانی چرایی شکل گیری واقعه عاشورا در گفت و گو با یک کارشناس

یاری »نایب« شرط پذیرش »صاحب«
ساحل عباسی

 مسلمانان باید بدانند 
 به یکباره با ظهور

 امام زمان)عج( جامعه
 اصالح نمی شود و قرار 

نیست با ظهور و حضور امام 
زمان)عج( دل و قلب آنها به 

یکباره نورانی شده و متوجه و 
خاضع امام زمان شود

آیت ا... جوادی آملی:

حسینی شدن جامعه را 
به کمال می رساند

اگر برکات فراواني در عقالنیت جامعه هست، آن برکات را در 
زیارت حضرت سیدالشهدا)ع( مي بینید؛ یعني راه عاقل شدن 
جامعه، حسیني شدن اس��ت؛ راه عادل شدن جامعه، حسیني 
شدن است؛ آ نکه عاقل است از مسیر حسین بن علی)ع( دارد به 
کمال مي رسد و آنکه عادل مي شود از مسیر حسین بن علي)ع( 

است.
عزاداري ها را نباید »مشوب« به جهل و ظلم کرد. کاري که 
برخالف گفته نظام و رهبري نظام است، ظلم و جهل است. اگر 
ما واقعاً خواستیم عزاداري ما عاقالنه و عادالنه باشد و حسیني 
باشد و ثواب فراواني هم که در انتظار عزاداران سیدالشهدا)ع( 
است به ما برسد، باید بکوش��یم کاري که بر خالف عقل و عدل 

است نکنیم. 
نهضت سید شهداي جهان حس��ین بن علي بن ابیطالب)ع( 
بر اس��اس اینکه خود حضرت همانند پدرشان »َمعَ  الَْحِق یَُدوُر 
َمَعه َحْیُث َما َدار«؛ لذا عقل و عدل در سیره و سنت آن حضرت 
دور مي زد و نهضت آن حضرت عقل مدار و عدل محور بود؛ یعني 
جامعه اي مي تواند حسیني فکر کند و بیندیشد که عاقل و عادل 
باشد. تشیع در حقیقت عقل مداري و عدل محوري است و اگر 
کسي بخواهد از نهضت آن حضرت َطْرفي ببندد، هیچ چاره اي 
جز عقالنیت و عدل ندارد. این مطلب، از سه راه مي شود اثبات 
کرد: یکي از طریق زیارتنامه هاي فراواني که وارد شده است، دوم 
از کلمات و ادعیه و مناجات و س��خنان خود آن حضرت و سوم 
هم از بررسي عقلي و تحلیل علمي سیره و سنت آن حضرت می 

توان به دست آورد. 
این چند روزي که حضرت در کربال بودند، کاماًل عقل و عدل 
از کلمات و قیام و قعود آن حضرت موج مي زد؛ در نصیحت هایي 
که نسبت به زیردستان خود مي کردند، بر اساس عقل و عدل بود؛ 
به فرزندان، به خواهران و دخترانش��ان مي گفتند هرگز چیزی 
که از عظمت و جالل و شکوه شما مي کاهد نگویید. مستحضرید 
که روز عاش��ورا اولین تیري ک��ه از اردوگاه یزید به طرف خیام 
ساالر ش��هیدان)ع( آمد تیري بود که عمرسعد زد، براي اینکه 
دیگران ش��هادت دهند و او جایزه بگیرد »َو أَْقَبلَتِ  السَهامُ  ِمَن 
الَْقْوِم َکَأنَها الَْقْطُر«؛  مانند قطرات باران تیر مي آمد. در آن فضا 
حسین بن علي)ع( به فرزندان و به خواهران و دخترانشان فرمود: 
»فال تَُشکوا و ال تقولُوا بَألسَنِتُکم ما یُنِقُص ِمْن َقدِرُکم«؛  چیزي 
که از جالل و عظمت و شکوه ش��ما مي کاهد نگویید، حرکتي، 
سکوني، کاري، رفتاري، گفتاري، نوشتاري که از منزلت واالي 

دودمان ما بکاهد نگویید.
 انسان وقتي عاقل است، حرِف غیرعلمي نمي زند؛ وقتي عادل 

است، از مسیر فاصله نمي گیرد. 
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  نخستین اعتراض آشکار
 نسبت به جنایت »ابن  زیاد« 

قدس: نخس��تین اعتراض آشکار نس��بت به جنایت 
عبیدا... بن زیاد در شهادت امام حسین)ع(، از سوی یکی 
از ش��یعیان کوفه، به نام عبدا... بن عفیف اَزدی برخاست. 
عبیدا... بن زیاد، پس از آنکه اس��یران واقع��ه  کربال را در 
مجلس خود با کلمات درش��ت و خشن، مورد اذیت و آزار 
قرار داد و آنان را س��رزنش کرد، عبدا... ب��ن عفیف که از 
شیعیان دلیر امیرمؤمنان)ع( و از زاهدان و عبادت پیشگان 
کوفه بود، همین  که نعره  های نفرت  انگیز عبیدا... را شنید، 
به خشم آمد و پاس��خ او را داد. عبیدا... بن زیاد که انتظار 
چنین پیشامدی را نداش��ت و گمان می  کرد دیگر نفس 
در سینه  های دوس��تان اهل بیت)ع( حبس شده است، با 
تکبر و خودخواهی تمام دس��تور داد او را دستگیر کرده و 

به نزدش ببرند. 
تالش مأموران حکومتی برای دستگیری وی به خاطر 
حمایت افراد قبیله عبدا... ناکام ماند، اما مأموران عبیدا... 
شبانگاه به سوی خانه عبدا... بن عفیف هجوم آورده و او را 
از خانه  اش به بیرون کشیده و با ضربات شمشیر به شهادت 
رساندند. جنایتکاران حکومتی، سرش را از بدن جدا کرده 

و بدن او را به دار آویختند.
 بدین  گونه نخستین جرقه  ای که می  رفت کوفه را بار 
دیگر به حرکت درآورد و جنبش عظیمی را پی افکند، به 
دست مزدوران پلید اموی به خاموشی گرایید. ولی شش 
سال بعد، شیعیان کوفه و دوستداران اهل بیت)ع( انتقام 
خویش را از عامالن جنایت کربال گرفتند و آنان را به دست 

مختاربن  ابی  عبید ثقفی به اشد مجازات رساندند.

 در مشهد انجام شد
شست و شوی پرچمهای متبرک 

 حرم امام حسین)ع( 
و حضرت عباس)ع( با گالب ناب

قدس: پرچمهای متبرک حرم امام حسین)ع( و قمر بنی 
هاشم)ع(، با حضور سید محمدالحیدری نایب تولیت حرم 
موس��ی بن جعفر)ع( و امام جواد)ع( و مهمانانی از کشور 
مالزی در ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی با 

گالب قمصر کاشان شست و شو داده شد. 

»به نشر« معرفی کرد
 بسته کتاب شناسی 

حضرت زین العابدین)ع(
قدس: همزم��ان با س��الروز ش��هادت حض��رت زین 
العابدین)ع(، بسته پیش��نهادی به نشر)انتشارات آستان 

قدس رضوي(، ویژه این ایام معرفی شد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی به نش��ر »حکم��ت های 
سجادی«، نوش��ته جواد محدثی؛ مجموعه چهل حدیث 

»زینت عارفان«، سروده علی اصغر دلیلی صالح؛ »صحیفه 
محرم« ششمین جلد از مجموعه 11 جلدی برگزیده شعر 
معاصر مذهبی؛ »صحیفه سّجادیه« که در انتشارات آستان 
قدس رضوی چاپ نهم خود را تجربه کرده و »س��یری در 
دعای مکارم االخالق امام سجاد)ع(« از سلسله درسهای 
استاد فاطمه س��ید خاموش��ی، 5 عنوان کتابی است که 

انتشارات به نشر  با محوریت امام سجاد)ع( معرفی کرد.
عالقه من��دان به تهیه این بس��ته کت��اب و همچنین 
س��ایر کتابهای به نشر)انتشارات آس��تان قدس رضوي( 
 www.behnashr.com می توانند به نشانی اینترنتی
یا فروش��گاه های مش��هد و نمایندگي های سراسر کشور 

مراجعه کنند.

آمن�ه مس�تقیمی: بی تردی��د زنان در 
حرکتهای عظیم تاریخ و موفقیت مردان 
در جبهه های مختلف نقش��ی اثرگذار و 
بی بدیل داشته اند که برگهای تاریخ، خود 
بهترین ش��اهد بر این مدعاست. کربال و 
قیام جاودان حسینی نیز از این قاعده مسثتنا نبوده و زنان 
در آن نقشی منحصر به فرد داشته اند. از این رو در گفت و 
گویی با حجت االسالم والمسلمین محمدهادی یوسفی 
غروی اس��تاد درس خارج حوزه و مؤلف تاریخ اسالم به 
گوشه ای هر چند اندک درباره نقش زنان در بستر عاشورا 

پرداخته ایم که از نظرتان می گذرد: 

  جناب آقای غروی، بنابر نقل تاریخ، زنان در 
ش�کل گیری و ماندگاری واقعه عاشورا ایفاگر چه 
نقشی بوده اند و چهره های شاخص در این میدان 

چه کسانی هستند؟ 
 نخس��تین نقش زنان در این واقعه متعلق به ام سلمه 
است که پس از حضرت خدیجه )س( بهترین همسران 
پیامبر )ص( محسوب می شود بویژه در اخبار نقل شده از 
ائمه )ع( و نقل است که در خروج سیدالشهدا)ع( از مدینه 
و حرکت به سمت مکه و سپس عراق، او جزو کسانی بود 
که این حوادث را به ضرر امام )ع( می دانست بویژه آنکه 
اخباری را درباره ش��هادت امام حس��ین)ع( در کربال از 
پیامبر )ص( شنیده بود؛ بنابراین با نگرانی تمام سعی در 

منصرف کردن آن حضرت )ع( داشت. 
البته این اخبار با خبر معتبر مورخ معروف طبری در 
»تاریخ طبری« و نیز با اخبار ش��یخ مفید در »ارش��اد« 
منافات دارد، چون آن اخبار حاکی از آن اس��ت که امام 
سوم )ع( در صبحدم   همان شبی که حاکم مدینه از یزید 
نامه ای گرفت مبنی بر آنکه سیدالشهدا)ع( را فرا خوانده 
و از ایشان بیعت بگیرد و اگر ابا کردند آن حضرت )ع( را به 
قتل برساند، از مدینه خارج شدند و این مهلت را به دشمن 

ندادند که مانع خروجشان شود. 
افزون بر این، وقتی امام حسین)ع( از مدینه به سمت 
مکه رفتند هنوز خبری از دعوت مردم کوفه و قول بیعت 

و خالفت امام )ع( به گوش کسی نرس��یده بود و ایشان 
 از رفتن به عراق چیزی نگفته بودن��د و این احادیثی که

 ام سلمه و دیگران از پیامبر )ص( دریافت کرده بودند از 
حادثه ای برای ایشان در سفر از مکه به مدینه نبود! 

اما به هر حال این اخبار از ام سلمه نقل شده است، به 
عنوان گوشه ای از سعی وی در جلوگیری از واقعه کربال در 

نقش زنی بلندمرتبه. 
افزون بر این، طبق احادیثی که مرحوم عالمه امینی در 
کتاب »سیرتنا و سنتا« آورده است، از اهل سنت روایت 
شده که ام سلمه از پیامبر )ص( خاک کربال را درخواست 
کرده و آن را در شیش��ه ای نگاه می داش��ت، زیرا پیامبر 
)ص( به او فرموده بودند هر گاه این خاک به رنگ س��رخ 
در آمد، یعنی سیدالش��هدا)ع( در کربال ش��هید شده اند 
که چنین هم شد و او نخستین کسی بود که با همراهی 
زنانی از بنی هاش��م که در مدینه مانده بودند، در سوگ 

سیدالشهدا)ع( گریه و شیون سر داد. 
بنابراین، برای کس��انی که درپی یافتن حقیقت این 
واقعه هستند همین احادیث بر جای مانده از  ام سلمه که 
کس��ی در صالحیت او و نیز در صحت احادیث صادره از 
سوی پیامبر )ص( شک و تردید ندارد، نشانه های یافتن 
حق در جریان کربالی حسینی است، یعنی از لسان پیامبر 
)ص( برحق بودن حرکت امام سوم )ع( تا مقصد شهادت 

در البه الی احادیث نقل شده ام سلمه ثابت می شود. 
از این رو، این بانو نقش رساندن حقانیت رسالت سبط 

النبی )ص( را به جای آورده است. 

 اگرچه هم�ه ما درباره حض�رت زینب )س( و 
نقش ایشان در کربال سخن بسیار شنیده ایم، اما هر 
چه گفته شود باز هم کم است، لطفًا به گوشه ای از 
قهرمانی های ایشان در واقعه عاشورا اشاره کنید. 

  حضرت زینب کب��ری )س( دومی��ن زن اثرگذار در 
این واقعه است، گفته می ش��ود همسرشان عبدا... فرزند 
جعفرطیار پیش از آنکه ام��ام )ع( از مدینه به مکه بروند 
به مکه مشرف شده بود و احتمال می رود حضرت زینب 
)س( نیز همراه ش��وهرش پیش از این جریانها و قبل از 

خالفت یزید و مرگ معاویه ش��اید برای عمره مفرده به 
مکه رفته بودند. 

بنابراین از نظر قرائن به نظر می رس��د ایشان در مکه 
بودند وقتی امام )ع( در پنجم ماه شعبان وارد مکه شدند 
که همسرش��ان از حاکم اموی مکه برای سیدالشهدا)ع( 

امان نامه گرفت که حضرت )ع( نپذیرفتند. 
و در این مس��یر حضرت زینب )س( به طور مسلم با 

برادرشان بودند و وقتی عبدا... جعفر نتوانست امام )ع( را 
باز دارد، مانع حضرت زینب )س( نشد و حتی فرزندش 
از همسر دیگرش را نیز با آنان روانه کربال کرد. از این رو 
به نظر می رس��د، حضرت زینب )س( در متقاعد کردن 
همسرش برای همراهی سیدالشهدا)ع( نقشی مؤثر ایفا 

کرده است. 
 همچنین، در ش��ب عاش��ورا وقتی ایش��ان سخنان

 امام )ع( را با یارانش��ان ش��نیدند و از تصمیم ایشان بر 
ش��هادت آگاه ش��دند و دیدند ک��ه امام بیع��ت از یاران 
برداشتند و اجازه رفتن آنها را دادند چنانکه امام چهارم 
)ع( روایت کرده ان��د، بر آن حضرت )ع( وارد ش��ده و در 
چادری که ایشان بس��تری بودند شیون کرده و از هوش 
رفتند، اما سیدالشهدا)ع( بر بالین ایشان آمده و فرمودند: 
»جدم از من بهتر بود و نیز پدر و مادرمان از من بهتر بودند 

و از دنیا رفتند و برادرمان همین طور و همه اهل زمین از 
دنیا می روند و حتی مالئکه و اهل آسمان همه فانی اند و 
تنها خدا خواهد ماند...« س��پس ایشان را به صبر توصیه 
کردند که در شهادتش��ان گریبان چاک نزنند و صورت 
نخراش��ند و جمالتی را به خواهر گفتند ک��ه از آن پس 
حالت جزع بر حضرت زینب )س( عارض نشد و قهرمانانه 
مصایب را تحمل کردند، به گونه ای ک��ه در مجلس ابن 

زیاد در کوفه و نیز مجلس یزید در ش��ام پاسخ قهرمانانه 
دادند تا جایی که ابن زیاد طمع به جان ایش��ان کرد، اما 
بزرگان قریشی کوفه مانع شدند و آن را ننگ دانستند که 
زن مصیبت دیده ای با این کیفیت اذیت شود و سپس به 
قتل برسد. ش��اهد ما از این جریان شدت سخن حضرت 
زینب)س( اس��ت که ابن زیاد را از جا به در کرده و بدون 
توجه به اینکه دستور قتل چنین زنی، فارغ از دین برای 

عرب عیب و عار بزرگی است، دستور آن را صادر کرد! 
در مجلس یزید هم س��خنان حضرت زینب )س( به 
حدی بود که فرمودند: »نمی توانی فاطمه دختر برادرم را 
به کنیزی بگیری، مگر اینکه از دین اسالم خارج شوی...« 

که یزید نتوانست پاسخی بگوید. 

 آیا جدای از خانواده و اهل بیت سیدالشهدا)ع( 
زنانی بودند که در واقعه جاودان عاشورا نقشی مؤثر 

و تاریخی ایفا کرده باشند؟ 
  بله، زنان مؤثر در کربال بس��یارند؛ یکی از نقش��های 
برجس��ته زنان در واقعه عاش��ورا نقش »ِدلهم« همسر 
زهیربن قین بجلی اس��ت )بنی بجله س��ابقه انفصال از 
اهل بیت )ع( در جنگهای عراق و شام یعنی بین اصحاب 
امیرالمومنین )ع( و معاویه را داش��تند که س��ابقه آن به 
درگی��ری عبدا... بن بجل، نامه رس��ان ام��ام علی)ع( به 
معاویه با مالک اش��تر بر س��ر عدم متقاعد کردن معاویه 

باز می گردد.
از این رو، وقتی سیدالشهدا)ع( برای زهیر پیغام فرستاد 
و او را فرا خواند او تعلل کرد، اما همسرش ِدلهم پرخاش 
کرد که آیا دعوت فرزند پیامبر )ص( را اجابت نمی کنی؟ 

چه پاسخی در برابر پیامبر )ص( داری؟ 
اگر این نقش تشویق کننده »ِدلهم بنِت امر« در تشویق 
شوهرش نبود شاید زهیر به سیدالشهدا)ع( نمی پیوست، 
 اما نهیب ای��ن زن پاکدام��ن، زهیر را ب��ه اجابت دعوت

 امام )ع( وا داشت تا جایی که مال و تجارت را کنار نهاد و 
حتی حاضر به طالق همسرش برای ایمنی او شد. 

 جز او چطور؟ آیا باز ه�م زنان غیور در صحنه 

کربال حضور مؤثر داشته اند؟ 
بله نقش دیگر »اُم وهب« است که این اسم او است نه 

اینکه فرزندی به نام وهب داشته باشد مثل ام کلثوم. 
 وی با همسرش عبدا.. کلبی پیش از رسیدن امام )ع( 
به کربال نصرانی بودند و در کناره کوفه چادر زده و زندگی 
مشترکش��ان را آغاز ک��رده بودند، اما وقتی لش��کرهای 
کوفیان را دید که به س��مت کربال می روند علت را جویا 
ش��د و چون دریافت برای رویارویی با ن��وه پیامبر )ص( 
عازم هس��تند و حقانیت امام )ع( و لزوم همراهی ایشان 
را دریافت به اس��الم مشرف ش��د و با همسرش که خود 

متقاضی حضور در کربال بود به سپاه امام )ع( پیوستند. 
عبدا... با اذن امام حس��ین)ع( به می��دان رفت و پس 
از چند بار رزم بی نظیر به ش��هادت رس��ید که در اینجا 
همسرش چوب وسط خیمه را کشید )این رسم متعارف 
اعراب پس از مرگ رزمنده بود( و به سمت میدان رفت تا 
شوهرش را یاری کند و امام حسین )ع( بر او نهیب زد که 

باز گردد، زیرا قتل و قتال بر زنان واجب نشده است. 
این موضوع هم از نقش مؤثر زنان در این واقعه تاریخی 

و فداکاری در رکاب امام )ع( حکایت دارد. 
در برخی اخبار آمده وقتی زنان پس از عاشورا به کوفه 
برده شدند، ابن زیاد اجازه داد غیر از خانواده امام حسین 
)ع( بقیه زنان اصحاب که مرتبط به قبایل و عشایر کوفی 
بودند همراه افراد قبیله شان بروند، از این روست که شمار 
زنان و بچه ها از کربال به کوفه ۸۴ نفر است، اما از کوفه به 
شام این تعداد فقط به زنان هاشمی محدود می شود، زیرا 

کسی را نداشتند تا آنها را از اسارت بیرون ببرد. 
حتی پس از بازگشت به مدینه به دلیل آنکه بنابر رسم 
سیاسی دولتهای اسالمی و غیراسالمی آن زمان مبنی بر 
تخریب خانه کسانی که علیه حکومت خروج کرده اند، آنها 
در اطراف مدینه همراه با امام چهارم )ع( چادر زده و مدتها 
در چادر زندگی کردند و حتی چادرهای امام سجاد )ع( 
به پناهگاه زنان و خانواده مروان بن حکم نیز بدل گشت. 
که اینها همه از صبر و بردباری زنان بنی هاشم در تحمل 
مصایب برای حفظ دین و دوشادوشی با مردانشان در قیام 

حکایت دارد.

دانش آموخت��ه ح��وزه علمی��ه ق��م، 
فارغ التحصیل دانشگاه کی یف اوکراین 
و مؤس��س نخس��تین حس��ینیه در 
پایتخت اوکراین است. او همچنین یک 
دندانپزشک موفق است و تاکنون بیش 

از 5000 بیمار را درمان کرده است.
حجت االسالم س��ید احمد صابونچی در گفت و گو با 
فارس  می گوید: اوکراین سه میلیون مسلمان دارد که از 
میان آنها 250 هزار نفر شیعه هستند، این شیعه ها بیشتر 
در کی یف و اطراف آن زندگی می کنند و آذری ها، افغانها، 

تاتارها و ... را شامل می شوند.
او بی��ان می کند، در این حس��ینیه هم ب��ه روضه آقا 
اباعبدا... )ع( می پردازد و هم مشکالت مردم را حل و فصل 
می کند، هم شهادتین را برای مستبصرین جاری می کند و 

هم خطبه عقد مسلمانان را می خواند.
می گوید: شبهای محرم حدود ۷00 نفر را در حسینیه 
نذری می دهی��م و ش��ام غریبان نی��ز در خیاب��ان نماز 
می خوانیم. وقتی دسته عزاداری در خیابانها راه  می افتد، 
شمار عزاداران چند برابر می ش��ود و حدود ۷ هزار نفر را 

در بر می گیرد!
همس��ر حجت االس��الم صابونچ��ی، اوکراین��ی و از 
خانواده های مشهور اس��ت. حاج آقا اذعان  می کند؛ برای 
ازدواج با این خانم، مادرش به اوکراین آمده و خواستگاری 
کرده و البته چهار س��ال از زمان آش��نایی تا ازدواجشان 
به طول انجامیده تا همس��رش به میل و رغبت مسلمان 

شده است. 
وی همه موفقیت��ش را از امام حس��ین)ع( می داند و 
می گوید: ش��بهای محرم هفتصد تا هش��تصد نفر را در 
حس��ینیه نذری می دهند و ش��ام غریبان نیز در خیابان 
نماز می خوانن��د، ضمن اینکه وقتی دس��ته عزاداری در 
خیابانهای کی یف راه  می افتد، ش��مار عزاداران 10 برابر 

می شود و حدود هفت هزار نفر را در بر می گیرد!
بخشهایی از این گفت  وگو را، با هم می خوانیم:

   از تحصیالتت�ان در ح�وزه بگویی�د و اینکه 
چطور ش�د خارج از کش�ور تصمیم ب�ه تحصیل و 

زندگی گرفتید؟
 در قم طلب��ه بودم، س��طح یکم را به پایان رس��اندم. 
همیشه در این فکر بودم که این حد و اندازه من نیست و 
کم کاری کرده ام، اگر فقط به منبر بروم و یک مطالعه ای 
داشته باشم، کافی نیست. بنابراین تصمیم گرفتم بیشتر 
فعالیت کنم، زیرا  به اعتقاد من روحانی باید مستقل بوده 
و نیازمند کسی نباشد و اگر اینطور نباشد نمی تواند آنچه 
مطالعه داشته را به کسی منتقل کند. روحانی باید بتواند 
بدون مراعات و توجه به ناراحتی گروهی، حرف خودش 
را بزند. پول انس��ان را درگیر می کند و معنویت را از بین 

می برد.
در همین فکرها بودم که ی��ک روز برادرم آمد و گفت 
این حیاط قم را به شما می دهم، شما هم ازدواج کن هم 
دنیای خودت را داری و هم آخرت را، من گفتم؛ خیر من 
اینطور نمی توانم زندگی کنم. روحانیون در خیابان را به 
او نشان دادم و گفتم اینها باید بروند تبلیغ و اینجا نباشند، 
بنابراین با حرف حاج آقای قرائتی موافق بودم که می گفت 
همه نباید آیت ا... ش��وند عده ای باید درس اجتهاد و فقه 
بخوانند و دیگران هم فلس��فه و عرفان و سایر علوم را نیز 

باید روحانیون تحصیل کنند.
خالصه س��طح اول را که تمام کردم، گفتم من برای 
تحصیل در رشته طبابت عازم می شوم. در انتخاب  کشور 
برای تحصیل س��ختگیر بودم، می خواس��تم استرالیا یا 
رومانی بروم، اخوی اصرار کرد که شوروی سابق بروم هم 
ارزان تر است و هم نزدیک ایران، اما من عالقه مند نبودم. 
جنگ تمام شده بود، من گفتم می روم مشهد از آقا کمک 
می گیرم و راهی پیدا می کنم. به تهران که رس��یدم دیر 
شده بود، امامزاده صالح رفتم، زیارت کردم و نماز جماعت 
خواندم، رفتم نزد امام جماعت و گفتم برایم یک استخاره 

بگیرید و سرانجام راهی کی یف شدم.

  علت انتخاب رشته تان چه بود؟ به این رشته 
عالقه داشتید؟

  بله شاید باورتان نشود اگر تعریف کنم که برای ثبت 
نام در دانشگاه که حضور یافتم از پله ها باال می رفتم انگار 
یک نفر به من گفت برو دندانپزش��کی، برگشتم منزل و 

با والده صحبت کردم گفتم تص��ور می کنم غربت به من 
نمی سازد و مریض شدم، زیرا در دلم چیزی این گونه الهام 
شد. والده هم گفت چه اشکال دارد خب این رشته بخوانی 
با برادرت هم مشورت کن، با برادرم هم صحبت کردم او 
هم مرا تشویق کرد اینطور ش��د که این رشته را خواندم، 
البته ابتدا به پزشکی عمومی یا جراحی عالقه داشتم، ولی 
این رشته ها خیلی آنجا جواب نمی دهد و زبان آموختن 
هم آنجا سخت اس��ت، من هم خیلی اذیت شدم خالصه 
این گونه شد که به دندانپزشکی رفتم، زبان هم یاد گرفتم 

و موفق شدم و در آنجا مطب زدم.

  ابت�دای حضورت�ان در اوکرای�ن گفتید که 
روحانی هستید؟

 خیر ابتدا مطرح نکردم، اما بعدها که دوستان فهمیدند 
از من بسیار کمک گرفتند چون واقعاً برای خطبه ازدواج، 
کفن و دفن و بس��یاری کاره��ای دیگر ب��ه روحانی نیاز 

داشتند.

  مطبتان بیشتر چه کسانی می آیند؟
بیش��تر اوکراینی هس��تند، ولی از هم��ه مذاهب هم 

می آیند.

  در مطب تابلو یا نشانه ای هم دارید که نشان 
دهد مسلمان هستید؟

بله البته بیرون مطب ما نوشته مرکز اسالمی اهل بیت 
)ع( و زیرش نوشته دندانپزشکی

  خاط�ره ای ه�م از دوران مح�رم در اوکراین 
دارید؟

چند سال پیش حاج آقا سیدمحمدباقر علم الهدی به 
اوکراین آمد ما هم رفتیم سفارت استقبالش و گفتم که 
حاج آقا روضه امام حسین)ع( می آیید؟ ایشان گفتند چرا 
که نه؟! ایشان به منزل بنده آمدند و خانه ما هم یک خوابه 
بود و در آن 10 روز اول محرم عزاداری داشتیم، خالصه 
مجلس��مان دو نفره بود، روضه خواندیم و گریه کردیم، 
ولی کم کم خداوند برکت داد و تعداد زیاد ش��د. با اینکه 
کمکی هم از کسی نگرفتیم و از صفر شروع کردیم، ولی 

خداوند کمکمان کرد.
من همه موفقیتم را از روضه امام حسین )ع( دارم. شام 

غریبان اباعبدا...)ع( هفت هزار نفر در خیابانهای کی یف 
هستند. البته شبهای محرم ما هفتصد � هشتصد نفری را 
در حسینیه مهمانی داریم، شب شام غریبان در خیابان 
نماز می خوانیم، ولی در شبهای دیگر خیر ، هوا سرد است 

وگرنه کسی با ما کاری ندارد.

  چطور زبان روسی یاد گرفتید؟
ابت��دا که هی��چ بلد نب��ودم حت��ی یک کلم��ه را هم 
نمی توانستم بخوانم یا بنویسم، زمانی که برای نخستین 
بار به کی یف رس��یدم، با خود گفتم خدای��ا من به کجا 

می روم؟ بش��دت ناراحت بودم با برادرم تماس گرفتم و 
گفتم مرا کجا فرس��تادید؟ به من خیانت کردید؟ اخوی 
گفت تو ی��ک هفته بمان اگر نتوانس��تی برگرد، این یک 

هفته شد 21 سال! 
ای��ن را هم بگوی��م که ب��رای یادگیری زب��ان از هیچ 
لغتنامه ای اس��تفاده نکردم و نمی کنم امروز هم بخوبی 

سخنرانی می کنم، البته اشکاالتی شاید داشته باشم.

   چگونه همسرتان مسلمان شد؟
 ایش��ان پس از چهار سال به اس��الم ایمان آورد. من 
هم تبلیغات نکردم و ایش��ان ابتدا اصاًل نمی دانست من 
روحانی هستم و یکی از دالیل اس��الم آوردنش هم این 
بود که پوش��کین برای قرآن و پیغمبر شعر گفته و البته 
ما این شعر را صفحه اول قرآنمان چاپ کردیم، چون اگر 
یک روس یا اوکراینی قرآن را باز می کرد و این را می دید 
که فردی که دوستش دارند و قبولش دارند، برای قرآن و 

اسالم مطلب گفته، حتما متأثر می شد.
ما تا چهار س��ال ازدواج نکردیم و تنه��ا محرم بودیم. 
پدرش برای ما شرط و شروط  گذاش��ته بود، پروتستان 
بود و مراسمی داش��تند و ما هم مراس��م آنها می رفتیم، 
البته مراسم آذری ها هم من می رفتم. یک کتابی درباره 
امام حسین )ع( را به همس��رم دادم که بخواند، یک روز 
با چش��مهای قرمز ورم کرده آمد و گفت: هم��ه اینها را 
کشتند؟ این چه کتابی اس��ت این همه مناقب اهل بیت 
)ع(، این کتاب را دست مردم می دهید؟ مردم می ترسند. 
خالصه بعد از آن من که مراسم سفارت می رفتم همسرم 
هم با خانمهای ایرانی آشنا می شد. بنابراین ازدواج ما یک 
دوره طوالنی انجامید و سخت بود زیرا معتقد بودم همه 
چیز باید از ته دل باشد و سرخودمان نباید کاله بگذاریم!

یادم می آید والده یک بار برایم نامه ای نمابر کردند که 
اگر از این دختر خوش��ت می آید ازدواج کن، ولی روزی 
نباشد که وقتی زیارت عاشورا می خوانی، ایشان بخندد! 
اینطور شد که من بیشتر صبر کردم وگرنه همان سال اول 
می توانستم ازدواج کنم، اکنون همسر من جزو بهترین 
کمک کننده های حس��ینیه کی یف اس��ت، ایشان فوق 

لیسانس دارد و دکترای دندانپزشکی می خواند.

  چطور شد روضه خوان امام حسین )ع( شدید 
و در کنارش به دندانپزشکی هم مبادرت کردید؟

یادم می آید ق��م که درس می خواندی��م در تبریز هم 
روضه می خوان��دم آن زمان جوان ب��ودم، ابوی هم فوت 
کرده بود، خانواده م��ادرم ثروتمند بودن��د، اما من آنجا 
روضه می رفتم یک بار که خیلی حیاط و خانه شلوغ شده 
بود ایستاده روضه می خواندم همه جا شلوغ بود ترک ها 
هم رسم داش��تند عده ای در مراسم روضه خوانی دخیل 
می بندند و ت��ا حاجت نگیرند از آنجا ت��کان نمی خورند، 
خالصه یک روز دیگر که روضه می خواندیم من تا یاا... را 
گفتم یک نفر از خانمها شنیدم که گفت حیف این جوان 
که روضه خوان ش��ده! این حرف خیلی به من برخورد، 
زمانی که بیرون آمدم رو به قبله ایستادم و گفتم یا حسین 
به خودت قس��م تا دکتر نش��وم دیگر روضه نمی خوانم، 
همین طور هم ش��د و یک روز که در مطبم نشسته بودم 
یاد این خاطره افتادم و یک نفر از درونم به من گفت که 

اینجا دیگر روضه بخوان من هم این کار را کردم.
بنابراین به باور من مش��اغل مختلف شأن روحانیت 
را پایین نمی آورد، چه اش��کالی دارد آدم هم نویسنده یا 
خبرنگار باش��د هم روحانی، یا دیگر مشاغل بنابراین من 

مخالف خانه نشینی هستم. 
  از فعالیتهای مختلفی که در حس�ینیه انجام 

می دهید، بگویید؟
اوج کار حسینیه که در ایام محرم است، اما هر هفته، 
نماز جمعه می خوانیم با آدمهای جدید آشنا می شویم که 
می آیند و می روند، البته حسینیه به مشکالت مردم اعم 

از مالی و خانوادگی هم رسیدگی می کند.

  ح�اج آق�ا! در حس�ینیه خطب�ه عق�د ه�م 
می خوانید؟

بله یک اتاق مبل��ه و زیبا داریم من بس��یار به زیبایی 
اهمیت می دهم، البته امکاناتمان محدود است، اما تالش 
کردیم با همین امکان��ات فضای زیبای��ی فراهم کنیم. 
دخترها و پس��رهایی که برای ازدواج اینج��ا می آیند را 
عقد می کنیم و البته خیلی هم ب��ا آنها صحبت می کنم، 
ولی خیلی هایشان گوششان شنوا نیست در عالم دیگری 

هستند )با خنده(.

  تصمیم ندارید از اوکراین بازگردید؟
من یک هدف دارم که آن س��اخت مس��جد است که 
ای��ن کار را باید انجام بدهم بعد تصمی��م می گیرم بمانم 

یا بازگردم.

  تاکنون ب�ا راهنمایی ش�ما چند نفر ش�یعه 
شده اند؟

 شاید سالی ده � بیست نفر شیعه بشوند، البته عده ای 
از روی کالسها و عده ای هم صدای ما را می شنوند طالب 
می ش��وند؛ مثاًل یک آقایی طبقه چهارم منزل ما زندگی 
می کرد که صدایم را شنیده بود و گفت عالقه مند به اسالم 
شده اس��ت. در ماه محرم هم که دس��ته عزاداری بیرون 
می رود سعی می کنم خوش آهنگ بخوانم تا مردم جلب 
شوند، پشت بام هم اذان می گوییم مردم دیگر به صدای 
اذانمان عادت کرده اند، اذان آقای مؤذن زاده یا گلستانی را 
می گذارم. تابستانها که مردم بیشتر بیرون هستند صدای 
اذان را که می ش��نوند تعجب می کنند و اغلب خوششان 

می آید، البته ندیدم کسی بدش آمده باشد.

  پس می ت�وان گفت حدود هزار نفری ش�یعه 
شده اند؟

هزار نفر که اغراق است، حتی یکی از همسایه هایمان 
»عرفان« که آذری تبار بود پنج س��الی اس��ت مسلمان 
ش��ده و کمک حال من در البراتوار شد، البته ما به کسی 

نمی گوییم اسالم بیاورد خودشان تشویق می شوند.

 حجت االسالم یوسفی غروی در گفت و گو با قدس تشریح کرد 

مردانگی های زنان در بازار گرِم نامردی ها در کربال

مؤسس نخستین حسینیه اوکراین:

همه موفقیتم را از امام حسین )ع( دارم   
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  دستاوردهای خطبه
 حضرت زینب)س( در میان کوفیان
حجت االسالم والمسلمین محمدرضا جواهری

کاروان اهل بی��ت)ع( در زم��ان حض��ور در کوفه، نقش 
برجس��ته و اثرگذار و بیدارگرانه داش��ته اند. کارنامه کاروان 
اسیران در کوفه روشن و درخشان اس��ت. از ورود به کوفه تا 
روز نوزدهم محرم 61 ه�.ق که آغاز حرکت کاروان از کوفه به 
طرف شام بوده است، از تمام ظرفیتها و فرصتها برای تبلیغ 
پیام عاشورا و رساندن پیام خون شهیدان به مردم بهره برداری 
نمودند، هیچ جا سکوت نکردند، همه جا فریاد برآوردند و علیه 
طاغوت بپاخاس��تند. از انحراف و تحریف حقایق توسط باند 
بنی امیه پیش��گیری کردند و تبلیغات دروغین آنان را برمال 
ساختند و ماهیت رژیم فاسد و ظالم یزید و یزیدیان را آشکار 

کردند.
آنان هی��أت امر به مع��روف و نه��ي از منکر ش��دند و اثر 
س��خنرانی های زنان و دختران کاروان اسیران اهل بیت)ع( 
در تاریخ گزارش شده اس��ت. در عصر حضور کاروان اسیران 
در کوف��ه، زین��ب کب��ری)س( فاطمه صغ��ری)س( دختر 
سیدالش��هدا)ع( و ام کلثوم دختر امیرمؤمنان امام علی)ع( 
 و امام زین العابدین)ع( در میان کوفیان س��خنرانی کردند و
 گفت و گو و رویارویی بین حضرت زین��ب)س( و ابن زیاد و 
همچنین گفت و گو و برخورد امام زی��ن العابدین)ع( با ابن 
زیاد از س��ر فصل های اقدامهای فرهنگی کاروان اسیران در 

کوفه است.
خطبه های بانوان و زنان، سیمای جبهه حق و باطل را برای 
کوفیان تبیین کرد. این خطبه ها بخش��ی از اسناد و مدارک 
آگاهی بخش و بصیرت بخش تاریخ انقالب عاشوراس��ت که 
محققان و مورخان و عاشورا پژوهان در ایران و جهان باید آنها 

را بشناسند و به جامعه بشناسانند.
خطابه حضرت زینب)س( در میان کوفیان در کتاب امالی 
شیخ مفید و امالی شیخ طوسی نقل شده است. حذلم بن سیتر 
گفته است: »زینب دختر علی)ع( را دیدم، زنی باحیا و متین 
و سخنورتر از او ندیده ام، گویا از زبان پدرش امیرمؤمنان)ع( 

سخن می گفت و زبان علی در کام او بود.
او در آغاز به مردم اشاره کرد و گفت: »اسکتوا«. آرام باشید 
و ساکت باش��ید. نفس ها در سینه ها حبس ش��د و آواها فرو 
خفتند! حضرت زینب)س( شروع به سخنرانی کرد و گفت: 
»ستایش خدا راست و بر پدرم و پیامبر خدا درود باد! اما بعد، 
ای کوفیان و ای دغلکاران بی وفا! اشکتان هرگز خشک مباد! 
و ناله تان هی��چ گاه فروخفته مباد! ... ه��ان! آیا جز الف زنان 
گزافه گو و سینه های کینه جو میان شما هست؟ به گاه دیدار، 
نرم، و در برابر دشمن، ناتوان، و شکننده پیمان و تباه کننده 
تعهدید. چه بد چیزی برای خود پیش فرستاده اید که موجب 
خشم خدا بر شما و عذاب همیشگی می شود! گریه می کنید؟! 
آری به خدا س��وگند باید فراوان بگریید و کم بخندید که به 
ننگ و عار آن رسیده اید و هرگز از آلودگی آن، پاکیزه نخواهید 
شد. نگین ش��هر پیامبری و سرور جوانان بهش��ت، پناهگاه 
نیکوکارانتان و جان پناه پیشامدهایتان و نشانه روشن راهتان 

و نردبان پیروزی تان را تنها گذاشتید و او را کشتید.
چه بد باری را بر دوش می کش��ید! س��رنگون و نگون سار 
باشید، که تالش��تان ناکام و دس��تانتان خالی ماند و بازی را 
باختید و در خشم خدا، خانه کردید و مهر خواری و درماندگی 

بر پیشانی تان زده شد!
وای بر ش��ما! آی��ا می دانید چ��ه جگ��ری از محمد)ص( 
دریدی��د؟! و چه خون��ی از او ریختید؟! و چ��ه دردانه ای را از 
او گرفتید؟! بی گم��ان کاری ناروا کردید، نزدیک اس��ت که 
آس��مانها از آن بش��کافند و زمین دهان باز کند و کوه ها فرو 
ریزند! )مریم آیه ۸9 و 290( به س��ان احمقان زش��تکار، بر 
س��ر دردانه او ریختید و زمین و آسمان را از سیاهی لشگر پر 
کردید. آیا از خون بارش آسمان، به شگفت می آیید؟! عذاب 
آخرت که رسوا کننده تر است. مهلت خدا سبک سرتان نکند 
که خدا عجله ای ندارد و از دست دادن فرصت انتقام، نگرانش 
نمی کند. هرگز! به درس��تی که پروردگارت در کمین است 

)فجر، آیه 1۴(.«
حذلم بن س��یتر پس از نقل این خطابه می گوید: آن گاه 
زینب)س( آرام گرفت و ساکت و خاموش شد مردم را حیران 
و س��رگردان و انگش��ت به دهان دیدم و پیرم��ردی را دیدم 
می گریست، به گونه ای که محاسنش خیس شده بود. )امالی 
شیخ مفید، ص 321* امالی ش��یخ طوسی، ص 92 منتهی 

اآلمال ج 1، ص 29۷( 
در این گزارش دقت کنید، چگونه مجلس جشن و شادی و 
پایکوبی بنی امیه و ابن زیاد و دشمنان اهل بیت)ع( به مجلس 
عزا و س��وگواری تبدیل گردید. زینب کبری)س( با حجاب 
کامل و پوش��ش عالی شرعی و با حیا و ش��رم و متانت و وقار 
آغاز به س��خن نمود. از دعوت کوفیان و بی وفایی آنان گفت. 
شناسنامه خانواده خویش را نشان داد. پیوند و نسبت خویش 
با رس��ول ا... را آشکار س��اخت و طرح خارجی معرفی کردن 
رهبران قیام رنگ باخت. شخصیت سیدالشهدا)ع( پیشوای 
آزادگان جهان را به همگان معرفی نمود. جرم بزرگ س��پاه 
عمر سعد و ابن زیاد را روشن ساخت و عذاب و جریمه سنگین 
الهی آن را توضیح داد. اثر این خطابه پرمحتوا و سرنوش��ت 
س��از تحیر و حیرت مردم حاضر در س��خنرانی ب��ود، مردم 
می گریستند و دست به دندان می گزیدند. چنین سخنرانی 
تنها از زینب کبری)س( برمی آمد. با آن همه مصیبت و رنج و 
سختی و درد و فشار روحی و شکنجه و آزار و قتل و غارت، باز 

هم از پای نمی نشیند.
با صبر و استقامت و اس��تواری و پایداری و محکم و قوی 
در راه بی��داری و هدایت و روش��نگری گام برمی دارد. فریب 
خوردگان را هوش��یار و جاهالن را آگاه و غافالن را از غفلت 
می رهان��د. نجات م��ردم از انحراف��ات و تحریف��ات ویرانگر 
و تخریب��ی بنی امی��ه و آل زیاد و عم��ر س��عد و یزیدیان از 
دستاوردهای این سخنرانی بود. آن قدر این خطابه بر مردم اثر 
گذاشت که اشک ریختند و اندیشه و نگرششان تغییر یافت. 
ایجاد تردید در ذهن ها پیرامون تبلیغات و اقدامهای باند اموی 

کمترین دستاورد این سخنرانی بوده است.

نکته                                                            

 خبر

همراه با تاریخ

وقتی نذر »ساموئل«  قبول می شود 

قطره با دریاست
نجمه کشوری: »س��اموئل« کنار پنجره 
نشس��ته و چش��م از کوچه برنم��ی دارد. 
کوچه شلوغ اس��ت. آدمها با پیراهن های 
سیاه می آیند و می روند. پیرمردی جلوی 
سّقاخانه بساط شربت به راه انداخته است. 
س��اموئل به فکر فرو می رود... محّرم... امام حس��ین)ع(.... 
عزاداری و... دلش می گیرد و به یاد پدرش می افتد. بیشتر از 

یک سال می شود که او را ندیده است.
روزهای اول مادر می گفت پدر به س��فر رفته است. اّما 
روزی که یواش��کی به حرفهای م��ادر و پدربزرگش گوش 
می کرد، فهمید که پدر کجاست و بعد به مادر اصرار کرد که 
او را به دیدن پدر ببرد و م��ادر می گفت: زندان جای بّچه ها 
نیست و در جواب او که پرسیده بود چرا پدر به زندان رفته 

است، مادر سکوت کرده بود. 
از ِچک برگشتی س��ر درنمی آورد. فقط می دانست پدر 
بی تقصیر است. این را مادر گفته بود. دلش برای پدر خیلی 
تنگ ش��ده بود. حّتی مادر اجازه نداد  ک��ه کارنامه کالس 
اولش را برای پدر ببرد. همیش��ه دلش می خواست دریا را 
ببیند. پدر قرارش را گذاش��ته بود؛ بع��د از قبولی با معدل 
بیس��ت... هرچه گریه کرده بود  و اصرار، مادر قبول نکرد.  
مادر می گفت پدر حال و روز خوبی ندارد. اگر تو او را ببینی 

بیشتر ناراحت می شوی. پدر هم این طور خواسته بود. 
 اما حاال بزرگترین آرزویش آزادی پدر بود، آرزویی که 
دور و دست نیافتنی به نظر می رسید. دلش برای مادر هم 
می سوخت. هرچه تالش کرد نتوانست پول زیادی فراهم 
کند. یکشنبه در کلیس��ا پدر روحانی مقداری پول به مادر 
داد. اما مادر می گفت کافی نیس��ت. وقتی مادر شبها که او 
خودش را به خواب می زد، گریه می کرد، او هم پنهانی اشک 

می ریخت.
صدای زنگ تلفن که به صدا درمی آی��د، از فکر و خیال 
بیرون می آید و از جا می پرد. به سمت تلفن می رود. شاید 
پدر ... ام��ا صدای گرفته پ��در بزرگ امی��د را در وجودش 
می خش��کاند. پدربزرگ س��راغ مادر را می گیرد. می گوید 

برای مالقات با پدر رفته و هنوز برنگشته است. زود گوشی 
را می گذارد. پدربزرگ مرد مهربانی است. اگر کمک های او 
نبود معلوم نبود چه بر سرشان می آمد. حاال صدای طبل و 
سنج تمام کوچه را پر کرده است. برمی گردد کنار پنجره. 
دود اسپند، صدای یا حسین، یا حسین، بیرق های سبز و ...

اشکهایش آرام فرو می ریزد. دستی بر صلیب طالیی اش 
می کشد. هدیه پدر است. خودش بر گردن او انداخته است، 
روی سینه اش عالمت صلیب را می کشد...» یا مریم مقّدس 

خودت پدر رو آزاد کن«.
برای لحظه ای نگاهش را از کوچه برمی دارد و به عکس 
عمو آوانس که بر روی دیوار ات��اق پذیرایی لبخند می زند، 
خیره می شود. مادر می گفت شهید پیش خدا مقام باالیی 
دارد. برای همین هم در قبرس��تان دس��تش را به صلیب 
س��نگی قبر عمو گرفته بود و از او خواس��ته بود که پدرش 

آزاد شود.
با ش��نیدن صدای دلنشین پس��رکی که می خواند »باز 
این چه شورش است...« سرش را به سمت کوچه  چرخاند. 
دس��ته های زنجیرزنی در صفهایی منّظ��م از پایین کوچه 
به س��مت خیابان اصلی حرکت می کنند. صدای زنجیرها 
که باال می رود و محکم بر روی ش��انه ها کوبیده می شود با 

سنج و طبل درهم می آمیزد. و بعد شبیه خوانها وارد کوچه 
می ش��وند. مردی س��وار بر اس��ب با تازیانه چند کودک را 
دنبال می کند. ساموئل گریه اش می گیرد. بعد گهواره ای را 
می آورند و طفل شیرخواره  ای را که لباس آغشته به خون به 

تن دارد، بر روی دست باال می گیرند.
ساموئل به  یاد عکس های کودکی عیسی مسیح که بر 
روی دیوار کلیسا کشیده شده است، می افتد و تصویری که 

مسیح را به صلیب کشیده اند.
حّس غریبی پیدا می کند. امام حسین)ع( را می شناسد، 
در حّدی که مادرش ب��رای او گفته و از تلویزیون ش��نیده 
اس��ت. اّما هرچه فکر می کند نمی فهمد این همه عزاداری 
برای چیس��ت. به مادرش گفته بود اگر امام حسین)ع( را 
شهید کردند، مس��یح را هم به صلیب کش��یدند. پس چرا 
آنها برای عیسی مسیح عزاداری نمی کنند؟ و مادر سکوت 

کرده بود.
زنگ در به ص��دا درمی آید. س��اموئل م��ات و مبهوت 
همان جا کنار پنجره غرق در افکارش به کوچه خیره شده 
است. چقدر دلش می خواست برود پایین. اما مادرش گفته 

بود توی خانه بماند. 
مادر در را باز می کند... »ساموئل...ساموئل...«.

ساموئل به خودش می آید...سالم مامان. مادر با ناراحتی 
می گوید: »چ��را در رو باز نکردی؟«. و وقت��ی صورت پر از 
اش��ک س��اموئل را می بیند با مهربانی اش��کهایش را پاک 
می کند. ساموئل چیزی نمی پرس��د. می داند که اگر از پدر 
بپرسد مادر ناراحت می ش��ود. اما دلش طاقت نمی آورد و 
آهسته می گوید:»بابا هنوز آزاد نمی شه«؟ چشمهای مادر 

پر از اشک می شود. 
مادربرای اینکه »ساموئل« از این حال و هوا بیرون بیاید، 
پولی کف دستش می گذارد و می گوید: »برو نانوایی، برای 

خودت هم خوراکی بخر. تا هوا تاریک نشده برگرد«.
س��اموئل با بی حالی از پلّه ها پایین می رود. در را که باز 
می کند خانم صاحبخانه جلوی در ظاهر می شود.»س��الم 
س��اموئل«. و وقتی می گوید:»راس��تی به مادرت بگو یک 
سر بیاد پیش من«،س��اموئل به یاد اجاره عقب افتاده خانه 

می افتد و دیگر گوشهایش چیزی نمی شنود.
به نانوایی که می رس��د توی صف می ایستد. نوبتش که 
می ش��ود پولش را می گذارد روی پیش��خوان. شاگرد نانوا 
پول را برمی گرداند.  »صلواتیه پسر جون«. با تعّجب پولش 
را برمی دارد و نان را می گیرد. نزدیک سّقاخانه شلوغ شده 
است. وانتی ایستاده و ظرفهای غذا در میان مردم دست به 

دست می شود. کسی هم ظرفی را در میان دستان ساموئل 
می گذارد. با تعّجب می پرسد:»این چیه«؟

پیرزنی می گوید: » نذریه پسر جون! مال امام حسینه«. 
و وقتی تعّجب ساموئل را می بیند و چشمش به صلیب روی 
سینه اش می افتد، او را به کناری می کش��د و از نذر کردن 

برای امام حسین)ع( می گوید.
حاال ساموئل جلوی سّقاخانه ایستاده است. با یک دست 
نان و غذا را نگه داش��ته و با دس��ت دیگرش شمعی را که 
خریده است، روشن می کند. دیگر غروب شده است. صدای 
اذان در کوچه می پیچ��د...ا... اکبر... ا... اکب��ر. به یاد حرف 
پیرزن می افتد؛»امام حسین)ع( خیلی مهربونه«. همان جا 
روی زمین می نشیند. دلش می شکند و قلب کوچکش به 
درد می آید. با صدای بلند می گرید و با خودش می گوید:»اّما 

من که مسلمون نیستم. نکنه جوابمو نده«! 
ناگه��ان دس��تی را ب��ر ش��انه اش احس��اس می کند. 

سربرمی گرداند. مادر است. هردو با هم می گریند.
به خانه که می رسند، مادر هرچه از او می پرسد چه نذر 

کردی؟ چیزی نمی گوید.
»س��اموئل« آرامش خاصی پیدا کرده اس��ت. وقتی به 
تختخواب می رود، خیلی زود پلک هایش روی هم می افتد. 

نزدیک ظهر مادر بیدارش می کند.»پاشو  ظهر شد. چقدر 
می خوابی«! صورتش را می ش��وید و پشت میز می نشیند. 
مادر دعای همیش��گی را می خواند. زیرچش��می به سینی 
نگاهی می اندازد. باز هم مادر به اشتباه سه تا استکان توی 

سینی گذاشته است.
دعا که تمام می شود به س��اعت نگاهی می اندازد. مادر 
می گوید:»خیلی تنبل شدی! سر ظهره!«. ساموئل همین 
طور که با استکان بازی می کند ، می گوید امروز که تعطیله«. 

مادر لبخندی می زند:»حق با توست امروز تاسوعاست«. 
ناگهان صدای در بلند می ش��ود و ص��دای پاهایی که از 

پلّه ها باال می آیند، نزدیک و نزدیکتر می شود.
مادر زیر لب می گوید، شاید صاحب خانه باشد. ساموئل 
استکان را روی میز می گذارد. نفسش در سینه حبس شده 
است. در همین هنگام صدای طبل و سنج توی کوچه بلند و 
بلندتر می شود. از روی صندلی بلند می شود. مادر می گوید: 

»بنشین ساموئل«.
س��اموئل گوش��هایش را تیز می کند و آب دهانش را به 
سختی قورت می دهد. و بعد با ش��نیدن صدای چرخیدن 
کلید در قفل، به ط��رف در می رود. در  باز می ش��ود . مادر 
همان طور که پش��ت به در روی صندلی نشس��ته اس��ت، 

جرأت برگشتن را ندارد. ساموئل فریاد می زند:»بابا«. پدر 
درآستانه در ایستاده است. باورکردنی نیست. مادر از تعّجب 
خشکش می زند. ساموئل در آغوش پدر می پرد. پدر شکسته 
شده اس��ت، اّما دس��تهایش مثل همیش��ه مهربان است. 
مادر، ساموئل و پدر ساعتی فقط می گریند. مادر سرانجام 
سکوتش را می ش��کند:»آخه چه جوری«؟ و پدر می گوید: 

»طلبکار رضایت داد«.
حاال پدر حرفهای زی��ادی برای گفت��ن دارد. مادر هم. 
صدای در که بلند می شود، مادر می گوید:»ساموئل کجا«؟ 
ساموئل حال خودش را نمی فهمد. کوچه شلوغ است. جوانی 
نوحه می خواند و مردم س��ینه و زنجیر می زنند. س��اموئل 
کناری می ایستد و به این طرف و آن طرف سرک می کشد 
و بعد گویی چیزی دیده باش��د به می��ان جمعّیت می رود. 
پسرکی که کیسه ای سبز رنگ به دست دارد، نذرهای مردم 

را جمع می کند. 
کنار پسرک می ایستد و دستش را به طرف کیسه دراز 
می کند و بعد با س��رعت دور می شود. پسرک داخل کیسه 
را با تعّجب نگاه می کند. »این دیگه چیه«؟ صلیب طالیی 

خیلی زود میان اسکناسهای داخل کیسه گم می شود. 
ساموئل هم رفته است تا قطره ای شود در این دریا.  
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نظرات خود را درباره این »عصرانه« 

با ما در میان بگذارید.

شماره پیامک: 30004567

صاحب امتیاز: 
آستان قدس رضوی ) موسسه فرهنگی قدس(

مدیر عامل:
حمزه واقعی

دبیر ویژه نامه: حسن کدخدای عرب

بررس��ی اهداف و فلس��فه قیام عاشورا، 
نش��ان می دهد احیای سنت نبوی یکی 
از مهمتری��ن محورهای قی��ام حضرت 
سیدالشهدا)ع( بود. س��نتهایی که پس 
از زم��ان ن��ه چن��دان دوری از رحل��ت 
پیامبر)ص( رنگ باخته و بدعتهای��ی جای آن را گرفته 
بود و فاصله زیادی را ب��ا جامعه نبوی ایجاد کرده بود. به 
منظور بررسی نقش امام حس��ین)ع( در احیای ارزشها 
و س��یره نبوی گفت و گوی��ی با حجت االس��الم دکتر 
حمیدرضا مطه��ری مدیر انجم��ن تاریخ پژوهان حوزه 

علمیه قم انجام داده ایم که از نظر می گذرد:
 چه اتفاقی پس از رحلت رسول اکرم)ص( در 
جامعه اس�المی می افتد که امام حسین)ع( یکی 
از اهداف قیام خود را اصالح امت و عمل به سیره 

پیامبر)ص( عنوان می کنند؟
یکی از مهمترین اهداف قیام سیدالشهدا)ع( اصالح 
امت، امر به معروف و نهی از منکر و عمل به سیره نبوی و 

علی)ع( است که امام حسین)ع( به آن اشاره دارند.
نکته اول این است که توجه داشته باشیم قوام جامعه 
اسالمی به دو چیز است که پیامبر)ص( درمیان مسلمانان 
ازخود به جای گذاشت؛ یکی قرآن و دیگری اهل بیت)ع( 
و البته در کنار اینها اهتمام به سیره پیامبر)ص( جایگاه 

ویژه ای دارد.
در س��الهای اولی��ه ظهور اس��الم و در عص��ر نبوی، 
مسلمانان اهتمام خاصی به فراگیری سیره پیامبر)ص( 
داشتند. س��یره ای که موجب احیای جامعه عرب شد. 
برای فهم این نکته و اینکه راه و روش پیامبر)ص( سبب 
زنده شدن و احیای جامعه گردید، باید به عصر جاهلی 
برگردیم و ببینیم چه وضعیتی داشت. در عصر جاهلی، 

مردم از بایسته های زندگی اجتماعی به دور بودند. 
دوری از تمدن، قتل و غارت، دوری از کرامت انسانی 
و غیره، مسایلی بود که جامعه را به انحطاط کشانده بود. 
در چنین شرایطی پیامبر)ص( مبعوث شده و به فرمایش 
خودشان مکارم اخالق را کامل کردند. ایشان جامعه را 
از وضعیت بسیار منحط عصر جاهلی نجات داد و دینی 
آورد که نه تنها در جزی��ره العرب، بلکه برای کل جهان، 

کامل ترین دین بود و در واقع جامعه را احیا کرد. 
اما پس از پیامبر)ص( با اینکه مسلمانان اهتمام زیادی 
به حفظ و عمل به سیره ایشان داشتند، به خاطر اتخاذ 
سیاستهای غلط، این سیره بتدریج به فراموشی سپرده 
ش��د و دوباره برخی خلق و خوهای جاهلی بازگش��ت. 
بنابرای��ن وقتی حض��رت امیر)ع( به حکومت رس��ید با 
مشکالت متعددی اعم از مشکالت اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی مواجه و جامعه از هر جهت دچار مشکل شده 
بود. امیرمؤمنان)ع( در دوره کوتاه حکومت شان تالش 
زیادی برای اصالح این امور کردند، اما با توجه به جنگها 
و کارشکنی هایی که صورت گرفت، بسیاری از مشکالت 

همچنان باقی ماند.
پس از ش��هادت حضرت امی��ر)ع( و تحمیل صلح بر 
امام حسن)ع( و در پی سلطه امویان این انحطاط شدت 
بیشتری یافت و انحرافهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
به حد اعالی خود رس��ید. البت��ه بنی امیه تالش زیادی 
داش��تند که س��یره پیامبر)ص( خیلی مورد توجه قرار 
نگیرد و برای کنار گذاشتن س��یره پیامبر)ص(، تالش 
زیادی به خرج دادند؛ نگاه به کارنامه مسلمانان در عصر 
نبوی، نشان دهنده ضدیت بنی امیه با اسالم و مسلمانان 
بود و با کوچکترین دقتی، کارنامه سیاه بنی امیه نمایان 
می ش��ود، بنابراین به مرور س��یره پیامب��ر)ص(، مورد 
بی توجهی قرار گرفت و آنچه مایه حیات جامعه اسالمی 
بود به فراموشی سپرده ش��د. در این شرایط بود که امام 
حس��ین)ع( جامعه را در خطر دیده و برای احیای این 
جامعه بپا خاستند و در تبیین اهداف قیام خود فرمودند:  
»من  براي اص��الح امت جدم و امر به مع��روف و نهی از 
منکر قیام کردم و این که به سیره جدم رسول خدا و پدرم 

علي بن ابي طالب)ع( عمل کنم .«
 اینکه امام حسین)ع( به سیره امام علی)ع( 
در کنار سیره پیامبر)ص( اشاره می کند، به دنبال 

بیان چه مطلبی است؟
در واقع، این نش��ان دهنده این اس��ت که سیره امام 
علی)ع( با سیره پیامبر)ص( تفاوتی نداشته است و قصد 
دارد با احیای آن، جامعه اس��المی را احیا کند. وقتی به 
حضرت امیر)ع( در شورای شش نفره پیشنهاد خالفت 
به شرط عمل به س��یره پیامبر)ص( و شیخین شد، امام 

علی)ع( تنها سیره پیامبر)ص( را قبول کرد. 
نکته دیگر اینکه وقتی حض��رت علی)ع( به حکومت 
رسیدند و در هنگام رعایت عدالت و تساوی حقوق مورد 
اعتراض واقع می شدند، نشانگر آن است که جامعه دچار 
انحراف شده و از سیره نبوی فاصله گرفته است. در حالی 
که در س��یره نبوی، پیامبر)ص( بین افراد امت تفاوتی 
نمی گذاشت، اما پس از رحلت شان وقتی حضرت امیر)ع( 
بیت المال را مساوی تقسیم کرد، حتی ام هانی خواهر 
امیرالمؤمنین علیه الس��الم وقتی متوجه شد سهم او از 
بیت المال برابر با سهم کنیز عجمی اش مقرر شده، نزد 
امام)ع( رفت و به او اعتراض کرد و امام)ع( نیز پاسخ داد  

در قرآن برتری عرب را بر عجم ندیده است.
بنابرای��ن، امام حس��ین)ع( با قرار دادن س��یره امام 
عل��ی)ع( در کنار س��یره نب��وی آن ه��م در فضایی که 
حضرت امیر به صورت رسمی مورد بدگویی و سب قرار 
می گرفت،  به جامعه نشان داد سیره امیر مؤمنان)ع( با 

سیره پیامبر)ص( تفاوتی نمی کند.
  مهمترین انحراف سیاسی که پس از رحلت 

رسول اکرم)ص( رخ داد، چه بود؟
 بنی امیه تا وقتی شمشیر اسالم را احساس نکردند، 
مس��لمان نش��دند، اما با فتح مکه ب��ه اجبار اس��الم را 
پذیرفتند. با فتح مکه همه انتظار انتقام توسط پیامبر)ص( 
را داشتند، اما پیامبر)ص( آنها را آزاد کرد و  به آنها گفت 
»اذهبوا انت��م الطلقاء«. بن��ی امیه با چنین س��ابقه ای 
جایگاهی در میان مسلمانان نخستین نداشتند، از طرفی 
پیامبر)ص( هم خالفت را بر آل ابی س��فیان حرام کرده 
بود، بنابراین به اعتقاد مس��لمانان، طلقاء حق حکومت 
و دخال��ت در امور حکومتی را نداش��تند. چنانکه وقتی 
معاویه ش��ام را به امام علی)ع( واگذار نک��رد و در برابر 
حضرت ایستاد، نامه ای به ساکنان مدینه نوشت و گفت: 
من می خواهم خالفت به شورای مسلمین واگذار شود. 
س��اکنان مدینه از این اظهار نظر معاویه درباره خالفت 

ناراحت ش��دند؛ چون معاویه از طلقاء است و حق اظهار 
نظر درباره خالفت ندارد. اما وقتی بنی امیه مسلط شدند، 
اقداماتی را انجام دادند که به انحرافهای سیاسی منجر 
شد. همین معاویه پس از چند س��ال خلیفه شد و برای 
خود ش��خصی مانند یزید را به عنوان خلیفه مسلمانان 
معرفی کرد که به الابالی گری  و بی دینی و فساد و لهو و 
لعب مشهور است. این نشان دهنده انحراف سیاسی در 
جامعه اسالمی است که به حاکم ظالم و مستبدی دچار 
می ش��ود که به احکام و شرایع اس��المی پایبند نیست. 
در واقع حالل و حرام جایش عوض می ش��ود. در چنین 
فضایی، امام حس��ین)ع( قیام می کند و هدفش احیای 
سیره نبوی است و می خواهد با احیای سیره پیامبر)ص( 

این انحرافها را اصالح کند.
 آیا این انحرافها صرفًا به مس�ایل سیاس�ی 
مح�دود می ش�د ی�ا جنبه ه�ای دیگ�ر را نیز در 

برمی گرفت؟
انحرافهای ایجاد ش��ده در جامعه مسلمانان در چند 
زمینه اجتماع��ی، سیاس��ی و فرهنگی ب��ود. در زمینه 
سیاسی، اش��اره کردم امام یکی از مأموریتهای خود را، 
تغییر حاکم ظالم می داند.اما برای تکمیل بحث به روایتی 
از امام حسین)ع( اشاره می کنم که می فرماید: »کسی که 
فرمانروای ستمگری را ببیند که حرام خدا را حالل کرده و 
پیمان الهی را شکسته و با سنت رسول خدا)ص( مخالفت 
ورزیده، در میان بندگان خ��دا با گناه و تجاوزگری رفتار 
می کند، ولی در برابر او با کردار و گفتار خود برنخیزد، حق 
خداست که او را در جایگاه )پست و عذاب آور( آن ستمگر 
قرار دهد. ای مردم بدانید اینها )بنی امیه( تن به فرمانبری 
از شیطان داده و اطاعت از فرمان الهی را رها کرده و فساد 
را نمایان ساخته و حدود خدا را تعطیل کرده ، درآمدهای 
عمومی مسلمانان را به خود اختصاص داده اند و حرام خدا 
را حالل و حاللش را حرام کرده اند و من شایسته ترین فرد 

برای تغییر دادن هستم. 
از بعد اجتماعی، در حالی که در عصر نبوی هیچ گونه 
فاصله طبقاتی وجود نداشت و همه برابر بودند و تفاوتی 
میان نژادها و رنگهای مختلف وجود نداشت، اما در عصر 
بنی امیه، نژاد، قوم و قبیله، در امتیازات مؤثر بود و عرب 
بر غیرعرب، بنی امیه بر غیر بنی امیه برتر بودند و هر چه 
به خاندان حاکم نزدیک می ش��دند، از مزایای بیشتری 
برخوردار بودند، اما در مقابل، بسیاری از تازه مسلمانان 
و حتی انصار از حقوق اجتماعی کمتری برخوردار بودند. 
از دیگر انحرافهای اجتماعی، رواج فساد در جامعه بود. 

تالش بنی امیه برای ایجاد انحرافات، لهو و لعب و بی بند 
وباری بوی��ژه در مکه و مدینه به منظ��ور انحراف اذهان 
از حکومت و حکومت داری، از دیگر م��وارد انحرافهای 
اجتماعی بود. نتیجه این انحرافها و گسترش لهو و لعب 
در اواخر قرن اول آشکار شد که غنا و موسیقی در جامعه 

مدینه و مکه بشدت گسترش پیدا کرد.
اما در زمینه فرهنگ��ی، بنی امیه تالش زیادی کردند 
تا به اهداف خود برسند، در این زمینه یکی از مهمترین 
کارهایی ک��ه انجام دادند افزون بر بی توجهی به س��یره 
نبوی و تالش برای فراموش��ی آن در جامعه، گسترش 
جعل حدیث و روایات فراوان به منظور فضیلت زدایی از 

عده ای و فضیلت سازی برای عده دیگر، بود. 
همان طور ک��ه می دانید حض��رت امی��ر)ع( دارای 
فضایلی بودند که هیچ یک از صحابه نداشتند که این امر 
خوشایند بنی امیه نبود. بنابراین تالش فراوانی داشتند 
تا این جایگاه اجتماعی حضرت را از بین ببرند، از این رو 
تالش فراوانی کردند برای جعل روایت در مدح افرادی 
که در رقابت با اهل بیت)ع( بودن��د و در این راه افرادی 
را از عالمان درباری به خدمت گرفتند. جامعه به شکلی 
دگرگون ش��د که ش��خصی که به جای پیامبر)ص( در 
بس��تر خوابید و در جنگهای متعدد از پیامبر)ص( دفاع 
کرد و مانع آزار و ضربه به پیامبر)ص( شد و خداوند آیات 
متعددی در باره آن حضرت نازل کرد و پیامبر)ص( او را 
در موارد متعدد به عنوان جانشین خودش معرفی کرد و  
آخرین وداع را با پیامبر)ص( کرد، در عصر بنی امیه مورد 
سب و لعن قرار گرفت و این  سیاست رسمی بنی امیه شد 
و تا سالها این امر ادامه داشت. این نشان دهنده انحراف 
فرهنگی اس��ت. همچنین تالش برای رواج و گسترش 
عقاید انحرافی مانند اعتقاد به جبر، یکی از نکاتی بود که 
بنی امیه تالش داش��تند در جامعه گسترش دهند. این 

امر به منظور توجیه اقدامات شان بود.
بنابراین در یک کالم، جامعه از هر نظر، دچار انحراف 
شده بود که سبب بی توجهی به سیره پیامبر)ص( شده 
بود که البته امری طبیعی بود؛ زی��را یکی از اهداف بنی 
امیه همین بود که سیره نبوی نادیده گرفته و فراموش 
ش��ود، در نتیجه روح اصلی جامعه اسالمی از آن گرفته 
شده بود. بنابراین امام حسین)ع( برای احیای این جامعه 
و دمیدن روحی دوب��اره در آن قیام ک��رده و در تبیین 
اهداف خود می فرماید: »برای اصالح امت جدم و امر به 
معروف و نهی از منکر و عمل به سیره جدم پیامبر و پدرم 

امام علی)ع( قیام کردم.«

 بررسی مهمترین محور قیام سیدالشهدا)ع( در گفت و گو با مدیر انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه قم

احیای جامعه اسالمی در گرو احیای سنت نبوی
سیدعلی میرخلیلی

پیامک های عاشورایی شما 

 • هردم به گوشم می رسد آوای زنگ  
قافله/ این قافله تاکربال دیگرندارد فاصله/  
یک زن میان محملی اندر غم و تاب وتب است/  این زن 
صدایش آشناس��ت . ای وای من این »زینب« اس��ت. 

التماس دعا 03۴1
• »عاش��ورا« منزلگه عش��اق دل آگاه حسین است، 
بیراهه نرو ساده ترین راه حس��ین است، ازمردم گمراه 
جهان راه مجویید، نزدیکترین راه به ا...، حسین است، 

التماس دعا 0323
• محرم ماهی که عشق آفریده شد ومردانگی وشرف 

درعطش معنا گرفت. ماهی که هیچ واژه ای گنجایش 
اندوه بی کران��ه آن را ن��دارد. ماه فریاد، م��اه بیداری و 
پایداری اس��ت. ماهی که تمام تاریخ، وام��دار یک نیم 
روز آن اس��ت. ماهی که خاک وخون، آتش ومش��ک و 
تیر رازهای س��ر به مهر آنند. ماهی که ۷2 آیه  سرخ، بر 
صحیفه دلها نازل شد و ۷2 کهکش��ان، در مدار هستی 
قرار گرفت. محرم، فصل َمحرم ش��دن با خوبی هاست، 
فصل عاشقی کردن. من ازکودکی عاشقت بوده ام، قبولم 

نما گرچه آلوده ام.
این ماه حزن انگیز بر مهدی فاطمه و سوگواران مکتب 

عاشورایی تسلیت باد.غفوریان93۸5
• آبروی حس��ین به کهکش��ان م��ی ارزد/ یک موی 
حس��ین بردوجهان می ارزد/  گفتم که بهشت را قیمت 

چیست؟ گفتا که حسین بیش ازآن می ارزد! ۴6۸9
• اصاًل »حس��ین« جنس غمش ف��رق می کند/این 
راه عشق، پیچ و خمش فرق می کند/اینجا گدا همیشه 
طلبکار می شود/این در که آمدی کرمش فرق می کند/ 
صد مرده زنده می شود از ذکر یا »حسین«/عیسای اهل 

بیت دمش فرق می کند.التماس دعا11۸3
•اال خورش��ید عالمتاب، ارباب / قرار هر دل بی تاب، 
ارباب / نه تنها من که کل آفرین��ش / تورا می خواندت 
ارباب،ارباب / توآن نوری که هرش��ب م��اه از تو/ گدایی 
می کند مهتاب،ارب��اب / اگرچه ریزه خ��وارم بازگویم / 
گدای خوی��ش را دریاب، ارباب  به ی��اد رأس تو بیمارم 

امشب،  طبیبا برسرم بشتاب ارباب. ۴3۷0
• من اگرنقاش بودم کربال را می کشیدم... یک بیابان 

الله  سرخ، نینوا را می کشیدم. دش��تی ازگلهای پرپر... 
نقشی ازحلقوم و خنجر...نقشی ازعباس حیدر...اشکی 
ازطفالن زینب...منظر نور هدایت...کربال را می کشیدم!  

3۷۴2
• کس��ی چه می داند شاید س��وره یاس��ین، همان 

یاحسین است که بی سر شده است. 0313
•  باز باران با ترانه/  می خورد بر بام خانه/ یادم آرد کربال 
را/  دشت پرشوروبال را/  گردش یک ظهرغمگین/  گرم 
وخونین/ لرزش طفالن ناالن/  زیر تیغ و نیزه ها را/ گریه 
های کودکانه/ واندرین صحرای سوزان/  می دود طفلی 
سه ساله/ پر ز ناله/ دلشکسته، پای خسته/ باز باران قطره 
قطره  / می چکد از چوب محمل/ آخ باران، کی بباری بر 

تن عطشان یاران/  آخ باران... آخ باران...  03۴1

امام سجاد)ع( در احیای قیام 
 عاشورا اهداف کربال را 

دنبال می کردند
سخنران حرم مطهر رضوی گفت: امام سجاد)ع(، با 
گریه بر شهیدان نینوا و زنده نگه داش��تن یاد و خاطره 
جانبازی آنان، اهداف شهیدان کربال را دنبال می کردند.

آشفته در رواق داراالجابه حرم مطهر رضوی، به ذکر 
فضایل و مناقب این امام بزرگوار پرداخت و عنوان کرد: 
امام زین العابدین)ع( مانند سایر امامان معصوم )ع( جامع 
کماالت انسانی و فضایل اخالقی است. آن حضرت)ع(، به 
مقامی از تعبد و تقرب به درگاه الهی نایل شده بودند که 

وی را زینت پرستش کنندگان لقب دادند.

وی گفت: امام س��جاد )ع(، با سخنرانی و خطبه های 
آتشین خود توانستند نهضت حق طلبانه ساالر شهیدان 
را از هجوم تحریف نجات بخشند و اینک پس از گذشت 
چهارده قرن همچنان این قیام، پرشکوه و جاودانه است.

آش��فته ب��ا اش��اره ب��ه ویژگی ه��ای ممت��از ام��ام 
سجاد)ع(،گفت: احاطه علمی ایشان به اصول اعتقادی و 
احکام اسالمی به گونه ای بود که در مقابل هر سؤالی که از 

او می شد، پاسخی دقیق و اعجاب انگیز می دادند.
وی ابراز داشت: امام زین العابدین)ع( همان طور که 
در عبادتهای فردی زبانزد عام و خاص بودند، در عبادات 
اجتماعی نیز، هم��ه را به حیرت واداش��ته و خدمت  به 
خلق، بخصوص دس��تگیری و دلجوی��ی از نیازمندان را 
زینت بخش رفتار خود قرار داده بودند. این کارش��ناس 
مذهبی تصریح کرد:  اوضاع سیاسی و جو فرهنگی دوران 
زندگی این امام بزرگوار، ش��یوه های مبارزاتی خاصی را 
می طلبید، از این رو امام زی��ن العابدین)ع(برای مقابله 
باظلم و فساد دس��تگاه حکومتی بنی امیه، که در حال 
سرایت به تمام جامعه اسالمی بود، از شیوه های خاصی 
اس��تفاده می کردند . وی اف��زود: زنده نگه داش��تن یاد 
عاشورا، پند و ارش��اد امت و اصالح در قالب دعا از جمله 
شیوه هایی بود که امام س��جاد)ع( برای پیشبرد اهداف 

الهی و گسترش معارف اسالمی اتخاذ کرده بودند.

دریافت معارف ناب دینی در 
 جلسات »پرسمان دینی« 

حرم مطهر رضوی

قدس: رئی��س اداره پاس��خگویي به س��ؤاالت دیني 
آستان قدس رضوي از برگزاری سلسله جلسات »پرسمان 
دینی« در حرم مطهر رضوی خبر داد. جواد هاشمي گفت:  
این جلسات از 1۷ تا 22 آبان ماه با حضور زائران در رواق 

دارالهدایه حرم مطهر رضوی برگزار می شود.
وی حجج اس��الم و المس��لمین ضیایی، فیض آبادی، 
امین نیا، عزیزی، دارینی و استادی را، سخنرانان جلسات 
»پرسمان دینی« این هفته حرم مطهر رضوی عنوان کرد.

هاشمی درباره موضوعات این جلسات گفت: »پیشگیری 
و درمان بیماری های روحی و جسمی«، »انسان از منظر 
قرآن«، »جایگاه محبت در اس��تحکام بنی��ان خانواده«، 
»عبادات فردی امام رضا)ع(«، »احکام معامالت و بانکها« 

و »وظایف منتظران« از جمله این موضوعات است.
وی با اشاره به اینکه پرسشگري از جمله مسایل حیاتي 
و مهمي است که رشد و تعالي هر فکر و اندیشه اي وابسته 
به آن اس��ت، گفت: یکي از اصولي ترین اه��داف این اداره 
ایجاد بستر و فضاي مناسب برای پرسش و پاسخ است؛ از 
این رو سلسله نشست هاي»پرسمان دینی« در حرم مطهر 

رضوي تدارک دیده شده است.

خبر

قدس: مع��اون تبلیغ��ات و ارتباطات 
اس��المي آس��تان قدس رضوي گفت: 
در ایام دهه دوم محرم الحرام، ساختار 
نهضت و معارف حسیني در حرم مطهر 

رضوي تبیین مي شود.
حجت االس��الم و المسلمین س��ید جالل حسیني 
گفت: »ساختار نهضت حسیني«، » پیامهاي عاشورا«، 
»عبرتهاي ماندگار قیام عاشورا« و »راه حسیني ماندن« 

از موضوعاتي اس��ت که همه روزه در این ایام توس��ط 
خطیبان مطرح، در رواق ب��زرگ امام خمیني)ره( حرم 

مطهر رضوي بررسي و تبیین مي شود.
وي ابراز داش��ت: حجج اسالم اس��ماعیل مقري، 
مهدي مان��دگاري، محمد رضایي تهراني و حس��ین 
حائري از خطیبان و واعظانی هستند که در ایام دهه 
دوم مح��رم در حرم ثامن الحجج)ع( به ایراد س��خن 

مي پردازند.

حس��یني، بیان معارف اهل بیت)ع( و احکام، قرائت 
زیارت، دعا، مرثیه خواني و عزاداري را از دیگر برنامه هاي 
اجرایي در ای��ن ایام ذکر کرد و افزود: این مراس��م همه 
روزه صبح و عصر در اماکن متبرکه حرم مطهر رضوي 

برگزار مي شود.  
وي اظهار داش��ت: برنامه هاي بیان معارف حسیني 
ویژه خواهران نیز هم��ه روزه در رواقهاي دارالحکمه و 

داراالجابه حرم مطهر رضوي  برگزار مي شود.

طي دهه دوم محرم 
در حرم مطهر رضوي 
تبیین می شود

 ساختار 
نهضت و معارف حسیني


