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پاسخ به سؤاالت و شبهات اعتقادی (محرم و کرونا)
 .1با اینکه امام زمان وجود دارد ،چرا شیعیان دچار سختی می شوند و امام زمان کاری نمی کند؟

اعمال ما طبق آنچه در روایات بیان شده به امام زمان عرضه می شود و ایشان از حال ما با خبر

هستند)1(.

و ایشان همیشه به یاد ما هستند و در حال دعا کردن برای ما هستند )2( .اما این بدین معنا نیست که

در هر مشکلی دخالت بکنند ،همانطور که پروردگار عالم بنای حل مشکالت را به صورت دخالت مستقیم
را ندارند .زیرا دنیا یک نظمی دارد که باید طبق آن نظم پیش برود و اگر قرار باشد در هر کاری ورود

پیدا بکنند ،دیگر اختیار داشتن و امتحانات ما بی معنا می باشد.البته؛ توفیقات بزرگی که شیعیان علی
رغم دشمنی های بی نظیر و ناجوانمردانه در عرصه های مختلف علمی و دیگر جهات به دست آورده

اند .وظیفه ی ما این است که در شرایط سخت و مشکالت عالوه بر فکر ،مشورت و تالش برای حل
آنان ،صبر کرده و بدانیم که حضرت عجل هللا تعالی فرجه الشریف به یاد ما هستند و ما را فراموش

ننموده اند و باید برای فرج حضرتش دعا کنیم که افضل اعمال است و به وسیله ی ظهور ایشان است
که مشکالت و حزن و اندوه ما از بین خواهد رفت)3(.

پی نوشت:

( )1أبی عبد هللا علیه السالم قال  :تعرض األعمال على رسول هللا صلى هللا علیه وآله أعمال العباد كل
صباح أبرارها وفجارها فاحذروها  ،وهو قول هللا تعالى " :اعملوا فسیرى هللا عملكم ورسوله " وسكت .

الكافی ،الشیخ الكلینی ،ج ،1ص.219

( )2عبد هللا بن أبان الزیات وكان مكینا عند الرضا علیه السالم قال  :قلت للرضا علیه السالم  :ادع هللا
لی وألهل بیتی فقال  :أو لست أفعل ؟ وهللا إن أعمالكم لتعرض علی فی كل یوم ولیلة .
الكافی ،الشیخ الكلینی ،ج ،1ص.219

( )3قالصلى هللا علیه وآله وسلم  :أفضل أعمال أمتی انتظار الفرج  ،وال یزال شیعتنا فی حزن حتى یظهر
ولدی الذی بشر به النبی  -صلى هللا علیه وآله  -أنه یمأل األرض عدال وقسطا  ،كما ملئت ظلما وجورا .

اإلمامة والتبصرة ،علی ابن بابویه القمی ،ص ترجمة المؤلف 21
 .2آیا در سوره ی مدثر به ویروس کرونا اشاره شده؟

.1چنین چیزی وجود ندارد و صحیح نمی باشد.

.2افرادی که تفسیر به رأی می کنند باید بدانند که امام صادق فرموده اند:

کسی که قران را به نظر خویش تفسیر بکند ،اگر مطابق با واقع باشد اجر و پاداشی برای او نیست و
اگر خطا برود هر آیینه از مرز حق و حقیقت بیشتر از فاصله ی آسمان ها و از یکدیگر ،دور شده

است)1(.

 .3و در جایی که صحبت از نوزده کرده است ،مراد تعداد نگهبانان دوزخ است نه کووید .19
نتیجه اینکه :اشاره ی قرآن کریم در سوره ی مدثر به ویروس کوئید  ،19هیچ دلیلی ندارد.
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پی نوشت )1( :عن أبی عبد هللا علیه السالم قال  :من فسر القرآن برأیه إن أصاب لم یوجر  ،وإن أخطأ
فهو أبعد من السماء.

بحار األنوار ،العالمة المجلسی ،ج ،89ص.110
 .3آیا هزینه کردن برای ساخت ضریح هایی از طال و نقره برای حضرات اهل بیت (علیهم السالم) در
شرایطی که بسیاری از شیعیان و حتی غیر شیعیان در مخارج روزمره ی خود مانده اند درست است؟

 :1مردم از اموال شخصی خود می پردازند و از اموال دولتی و عموم مردم نیست.

 :2همین مردم که ضریح می سازند همین مردم هم در هر مورد به کمک نیازمندان می شتابند.
 :3با عظمت بودن مراقد مقدّسه از شعائر است و عبادت می باشد.

 :4در روایت آمده که در صدر اسالم پیشنهاد شد ستار کعبه را که قیمتی بوده بفروش برسد
امیرالمؤمنین علیه السالم مانع شدند .و در زمان ما ستار خانه خدا خیلی قیمتی است که قابل وصف
نیست ،و با تشریفات خاص ّی سالی یکبار بافته می شود.

 :5این سؤال هر چند به ظاهر بین شیعیان مطرح است اما ریشه وهّابی دارد.همان وهابیانی که قبور

ائمه بقیع را تخریب کردند.

 :6برای اداره امور زندگی فقرا در شریعت و اسالم زکات و موارد دیگر جعل شده.

 :7هر چیزی در جای خود الزم است ،شما پارک ها را ،میادین ورزش را ،ساختمان های ادارات را ،جادّه
ها را ،دانشگاه ها و مدارس را ...مالحظه کنید ،که خرج ضریح سیدالشهدا علیه السالم نسبت به یکی

از آن ها چیزی نیست.

 :8ما در انتظار روزی هستیم که قبور ائمه بقیع علیهم السالم هم با عظمت هر چه تمامتر از اموال
شخصی مردم در مقابل چشم و خشم دشمنان ساخته شود ان شاء هللا.

 .4شما که همیشه پرچم دار توسل بودید ،چرا علمایتان به جای اینکه بگویند به حرم ها بروید و توسل
بکنید ،چرا گفتند گوش به فرمان دکتر ها و وزارت بهداشت باشید؟

اینکه اهل بیت علیهم السالم شفا می دهند ،صحیح است ولی به این معنا نمی باشد که هر کسی هر
آنچه خواست را به او بدهند ،بلکه جهان بر اساس اسباب پیش می رود و کسی نمی تواند در آن دخالت

بکند و امام صادق علیه السالم می فرمایند:

خداوند ابا دارند از اینکه امور جهان بدون سبب محقق شود  )1( .یکی از اسباب درمان بیماری ،رجوع به

دکتر و بیمارستان است و با توسل و دعا کردن نیز منافاتی ندارد .همانطور که در زیارت آل یاسین آمده

است که " هیچ شأنی از شئون ما نیست مگر آنکه شما اهلبیت سبب و راه رسیدن به آن هستید " .

( )2پس باید در مشکالت و مریضی ها عالوه بر رجوع به دکتر ،توسل نیز انجام داد .
پی نوشت:

( )1عن أبی عبد هللا علیه السالم أنه قال  :أبى هللا أن یجری األشیاء إال بأسباب  ،فجعل لكل شئ سببا
الكافی ،الشیخ الكلینی ،ج ،1ص.183

( )2فما شئ منه اال وأنتم له السبب والیه السبیل
المزار ،محمد بن جعفر المشهدی ،ص.568
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.5چرا امام حسین علیه السالم و در ایام محرم ،بیماران کرونایی را شفا نمی دهند؟ مگر حسینه ها را
دارالشفا نمی گویید؟

نکته ی اول :دارالشفا بودن به معنی شفابخشی بی قید و شرط نیست .اگر این بود نیازی به این همه

بیمارستانها و هزینه های درمانی و مراجعه به پزشک نبود.از این رو وقتی شخصی به امام صادق علیه

السالم مراجعه می کنند و حضرت متوجه می شوند که فرزند او بیمار است به او توصیه می کند که

غذایی به فرزندش بدهد که در رشد گوشت و استخوان او مؤثر است .دعا نیز به تنهایی کافی نیست.
در روایات آمده که یکی از پیامبران (علیهم السالم) بیمار شد و گفت« « :طبیب نمی خواهم.

خودش[خداوند متعال] بیمار کرده است و خودش شفا می دهد .خداوند به آن پیامبر وحی فرمود :من

خوبت نمی کنم تا خودت را درمان کنی و شفا بدست من است».

نکته ی دوم :لذا در کنار رعایت تمام و کمال مسائل بهداشتی ،طبیعی و عقالنی ،باید باور و امید داشته

باشیم که نهایتا شفا به دست خداوند است و حضرات معصومین نیز به اذن خداوند متعال می توانند

مجرای شفابخشی حضرت حق باشند.

نکته ی سوم :شفابخشی اهل بیت ،بی قید و شرط نیست .اگر شفابخشی بی قید و شرط بود ،هیچ گاه
زهر بر بدن امام مجتبی علیه السالم یا حضرت علی بن موسی الرضا علیهم السالم اثر نمی کرد .چه زهر
آن روز و چه ویروس امروز اثر خود را می گذارند ،چه بر بدن امام و چه بر بدن زائر امام .تصور این که

چون مضجع شریف آنها دارالشفاء است ،مانع تأثیر و شیوع این بیماری شود ،تصوری نادرست است.

منظور از شفابخشی این بزرگواران این است که در کنار رعایت مسائل بهداشتی و درمانی ،گمان نکنیم
که همه عوامل این عالم هستی ،همین عوامل مادی است و اگر این عوامل مادی به بن بست رسید،

ناامید شویم .بلکه در کنار عوامل مادی ،عوامل معنوی و الهی نیز در این عالم به اذن و اراده الهی اثرگذار

است و علیرغم جدی گرفتن توصیه های بهداشتی؛در بن بست عوامل مادی محصور و ناامید نشویم.

منابع:

 -مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،101ص .105

 بحار األنوار ،عالمة مجلسی ،ج ،59ص ،66ط داراالحیاء التراث. شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحكم و درر الكلم ،ج ،2ص55 : -سوره مائده110/

 .6با توجه به شیوع ویروس کرونا ،شیعیان چگونه به خود اجازه می دهند مراسمات مذهبی و عزاداری
امام حسین اقامه کنند؟

حضور در هیئات مذهبی ،منافاتی با رعایت مسائل بهداشتی ندارد  .یعنی می توان هم هیئت ها را برگزار

کرد و هم مسائل بهداشتی را رعایت کرد تا کسی به بیماری کرونا مبتال نشود و علما نیز همین توصیه
را کرده و فرموده اند:

آیت هللا شبیری زنجانی :اگر مسئولین امور بهداشتی و پزشکی در این زمینه رعایت امری را الزم میدانند،
رعایت آن برای جلوگیری از انتشار بیماری شرعا الزم است .در کل نباید کارهایی انجام داد که هرگونه

احتمال ع ُقالیی مبتال کردن یا مبتال شدن به این بیماری در آن وجود داشته باشد ،هر چند احتمال
ضعیف باشد .به عموم مؤمنان توصیه میشود در کنار مراعات احتیاطات بهداشتی ،توسل به ساحت

مقدس حضرت ،ولی عصر(علیهالسالم) را فراموش نکنند که نفع آن ،مجرب است)1(.
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پی نوشت )1( :سایت آیت هللا شبیری زنجانی
 .7آیا بهتر نیست به جای اینکه پول های خود را خرج در مراسمات می کنید ،آن را به افراد بیمار کرونایی
بدهید که در بیمارستان هستند؟

در اسالم همانقدر که به توسل و رفتن به زیارات ائمه معصومین علیهم السالم و هم چنین برپایی

مراسم دینی و تعظیم شعائر توصیه شده ،به انفاق و بخشش و دستگیری از محتاجان و نیازمندان نیز

توصیه شده است .هر کسی طبق آنچه که اعتقاد دارد ،هزینه می کند و این بدین معنا نیست که اگر
کسی به هیئات مذهبی کمک بکند ،اجری ندارد و باید به فقرا فقط کمک کند ،بلکه افرادی هستند
عالوه بر کمک به فقرا ،به هیئات مذهب نیز کمک می کنند و اساسا افرادی که در هیئت ها حضور

دارند فرهنگ انفاق و دستگیری از نیازمندان را می آموزند.جالب توجه این است :افرادی به هزینه های

منطقی در عزاداری ها معترضند که خود ،ساالنه مقدار بسیار زیادیبرای سفرهای خارج که آمار آن در 7
ماهه ی سال  2017به بیش از یک میلیون نفر رسیده بود ،هزینه می کنند)1(.

خرید وسایل لوکس ،هزینه برای برگزاری مسابقات و برنامه های بی هدف و بی فایده و نادیده گرفتن

حق نیازمندان و مصرف در مسیر صحیح ،باید مورد اعتراض قرار بگیرد و نه هزینه برای برپایی مراسم
دینی که خروجی آن فرزندان تربیت شده و ایجاد امنیت و آرامش در جامعه هست.

پی نوشتdte.bz/m etJR )1( :

 .8چرا مسلمانان که ادعای دین داری دارند بر سر کرونا اتفاق نظر ندارند و همگی دنبال مقصر هستند
و روز به روز اختالفات را بیشتر می کنند؟

اختالف نظرداشتن در مسائل علمی ،بسیار عادی می باشد و در تمامی ادیان و مذاهب نیز وجود دارد،
چون اگر اختالفی نبود ،االن مسیحیت یا حتی خود بی خدایان نیز چند دسته نبودند  .در مورد شیوع

ویروس کرونا نیز اختالفات اصلی بین چین و آمریکا می باشد که هر روز مقصر شیوع اصلی این بیماری
را به گردن دیگری می اندازند تا بتوانند از زیر بار این فاجعه ی عظیم رهایی پیدا بکنند  .و افرادی که به

اسم مسلمانی سخنانی را گفته اند ،به فکر تفرقه افکنی هستند و خودشان نیز جزو دشمن هستند در

ولی به گونه دوستی!

 .9شما که بر این اعتقاد هستید عزاداری از واجبات است ،آیا کسانی که در این ایام عزاداری کرونا
بگیرند و فوت بکنند ،شهید محسوب می شوند؟

مرگى شهادت است که انسان با توجه به خطراتى احتمالى یایقینى فقط به خاطر هدف مقدس و
سبیل اللَّه» از آن استقبال کند .و شهادت دو رکن دارد :یکى اینکه در راه
انسانى یا به تعبیر قرآن «فی َ
خدا باشد ،دوم آنکه هدف مقدس باشد )۱(.آنچه که در شهادت مالک است کشته شدن در راه خدا با
هدفی مقدس در مقابل دشمنان اسالم و دین خدا می باشد و این مساله در هر جا اتفاق بیفتد شخص
شهید خواهد بود و مجوز یا نامه بنیاد شهیدیا هر ارگان دیگری در این مساله دخالتی ندارد .بله برای
نظم دادن به این مساله و حمایت از خانواده افرادی که به شهادت رسیده اند حکومت اسالمی ممکن

است بنیادهائی تشکیل دهد و آنها هم قوانینی برای اثبات شهادت در نزد خودشان وضع کنند که الزم

است .این معیارها در امور دنیایی ،بر اساس ظاهر است و چه مواردی که ممکن است دچار خطا شوند.
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افرادی را که الیق این عنوان نباشند شهید بنامند و افرادی که الیق هستند ،چنین عنوانی را دریافت
نکنند .ما دسترسی به باطن این افراد نداریم کما این که همان کسانی هم که در میدان جنگ کشته می
شوند ممکن است نیات مختلفی داشته باشند .ولی نزد خداوند این امور به هیچ عنوان مالک شهادت

نیست و خداوند براساس همان اهداف و نیات که خودش علم دارد ،مقام می دهد .شهادت در فرهنگ
اسالم دو معنای متفاوت دارد:

 -معنای خاص

 معنای گسترده و عاممعنای خاص ،كشته شدن در معركه جنگ در راه خدا است كه احكام خاص در فقه اسالمی دارد ،از

جمله عدم نیاز شهید به غسل و كفن ،بلكه با همان لباس خونین دفن می شود .معنای وسیع شهادت
آن است كه انسان در مسیر انجام وظیفه الهی كشته شود ،یا بمیرد ،همان سربازی كه در درگیری با

اشرار و یا با منافقان به درجه رفیع شهادت رسیده است .هر كس در حین انجام چنین وظیفهای به هر
صورت از دنیا برود« ،شهید» است.

 .10جنگ بین امام حسین (سالم هللا علیه) و یزید برای قدرت و حکومت بود .چرا ما ایرانی ها باید
خودمان را در این دعوا سیاسی گذشته دخالت بدهیم؟

نکته ی اول :هدف امام حسین علیه السالم از قیام ،احیاء حق و از بین بردن باطل ،امر به معروف و
نهی از منکر و زنده نگه داشتن اسالم عزیز بود.و اینکه یزید و یزیدیان شأنیت برای حکومت دارینداشتند

و نتیجه ی حکومت داری آن ها نیز مظلوم کشی و نابودی دین و مکتب رسول خدا بود.حضرت در بیانی
فرمودند :اگر قرار باشد یزید و یزیدیان این روند را ادامه بدهند باید فاتحه ی اسالم را خواند )1( .نکته

ی دوم :از دالئل قیام حضرت ،از بین بردن بدعت هایی بود که در مقابل سنت رسول هللا در حال
نهادینه شدن بود و در صورت ادامه دار بودن اثری از معارف نبوی باقی نمی ماند)2( .

اباعبدهللا الحسین علیه السالم ،در وصیت نامه ای که به برادرشان می نویسند ،می فرمایند:من برای
اصالح امت جدم قیام کردم و برای امر به معروف و نهی از منکر بود )3( .نکته ای که نباید فراموش کنیم

این است :خروج در برابر کسی که حتی خود علمای اهل سنت اعتراف به ناصبی بودن وی کرده اند ،از
واجبات است)4(.

نتیجه اینکه :قیام حسینی در راستای احیاء و حفظ اسالم عزیز بود و هیچ ارتباطی به نزاع های سیاسی

و قومی نداشت.

پی نوشت:

( )1وعلى االسالم السالم إذ قد بلیت األمة براع مثل یزید
بحار األنوار ،العالمة المجلسی ،ج ،44ص.326

( )2فان السنة قد أمیتت

بحار األنوار ،العالمة المجلسی ،ج ،44ص.340

( )3إنما خرجت لطلب االصالح فی أمة جدی صلى هللا علیه وآله أرید أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر
بحار األنوار ،العالمة المجلسی ،ج ،44ص.329

( )4یزید كان ناصبیا.

سیر اعالم النبالء ،ج ،4ص.37
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 .11چرادرشهادت امام حسین مشکی بپوشیم؟مگر در اسالم از پوشیدن لباس مشکی نهی نشده است؟
در اسالم هر چیزی حالل است مگر آنکه دلیلی بر حرام بودن آن باشد )1(.در صورتی که برای نپوشیدن

لباس مشکی دلیلی نیست  .و در مقابل احادیثی وجود دارد که در صدر اسالم لباس مشکی می پوشیدند

و پیامبر نیز نهی از آن نمی کردند مانند دختر ام السلمه که در این باره نوشته اند :در شهادت حضرت

حمزه سیدالشهدا ،دختر ام سلمه هم عزاداری كرد و هم  3شبانه روز لباس سیاه پوشید)2(.

امام حسن نیز بعد شهادت پدرشان لباس مشکی پوشیده و عمامه ی مشکی بر سر قرار داده بودند)3(.
پس عالوه بر اینکه نهی در این باره وجود ندارد بلکه با توجه به روایات ،داللت بر جواز آن نیز می کند.
پی نوشت:

( )1كل ّ شیء لك حالل حتى تعرف أنه حرام

( )2بكت بنت أم سلمة علی حمزه رضی هللا عنهما ثالثة أیام و تسلّبت.
جارهللا زمخشری -الفائق فی غریب الحدیث ،ج ،2ص.192

( )3علیه ثیاب سود وعمامة سوداء

مدینة المعاجز ،السید هاشم البحرانی ،ج ،7ص.449
 .12چرا شیعیان که خودشان قاتل امام حسین بودند ،برای ایشان عزاداری می کنند؟
سید امین از علمای شیعه در این باره می نویسند:

منزه است خداوند از اینکه قاتلین امام حسین علیه السالم از شیعیان باشند ؛ بلکه کسانی که ایشان
را کشتند از اهل طمع بودند که دین نداشتند و بعضی از اشرار نا اهل بودند و بعضی از ایشان به دنبال

رؤسای خود رفتند ؛ رؤسایی که دوستی دنیا ایشان را به جنگ حسین بن علی علیه السالم کشانده

بود )1(.و خود حضرت وقتی دشمنانشان را مورد خطاب قرار دادند ،فرمودند :وای بر شما ای طرفداران

خاندان ابو سفیان ؛ اگر دین ندارید و از روز قیامت نمی ترسید در دنیای خودتان آزاده باشید ؛ و به اصل
خود بازگردید اگر عرب هستید–همانطورکهگمانمی کنید )2(.و در آخر اینکه معاویه شیعیان کوفه را از
بین برده بود و شیعه ی آنچنانی در آنجا وجود نداشت که بخواهند ،چندین هزار نفر مجهز برای جنگ
بشوند)3(.

نتیجه اینکه :شیعیان یاران واقعی و اصحاب با وفای اباعبدهللا الحسین بودند که در برابر یزید و یزیدیان
ایستادند و اسالم عزیز را حفظ کردند.
پی نوشت:

( )1حاش لله أن یكون الذین قتلوه هم شیعته ،بل الذین قتلوه بعضهم أهل طمع ال یرجع إلى دین،
وبعضهم أجالف أشرار ،وبعضهم اتبعوا روءساءهم الذین قادهم حب الدنیا إلى قتاله

أعیان الشیعة ،ج ،1ص.585

( )2ویلكم یا شیعة آل أبی سفیان ،إن لم یكن لكم دین ،وكنتم ال تخافون یوم المعاد ،فكونوا احرارا فی
دنیاكم هذه ،وارجعوا إلى احسابكم ،إن كنتم عربا كما تزعمون.
أعیان الشیعة للسید األمین ،ج ،1ص.609

( )3كتب معاویة نسخة واحدة الى عماله بعد عام المجاعة أن برئت الذمة ممن روى شیئا من فضل ابى
تراب واهل بیته فقامت الخطباء فی كل كورة وعلى كل منبر یلعنون علیا ویبرءون منه ویقعون فیه وفی
أهل بیته وكان أشد ّ الناس بالء حینئذ أهل الكوفة؛ لكثرة من بها من شیعة على علیه السالم ،فاستعمل
7

علیهم زیاد بن سمیة وضم ّ إلیه البصرة فكان یتتبّع الشیعة وهو بهم عارف ألن ّه كان منهم أیام على علیه

السالم ،فقتلهم تحت كل ّ حجر ومدر ،وأخافهم ،وقطع األیدى واألرجل ،وسمل العیون ،وصلبهم على
وشردهم عن العراق ،فلم یبق بها معروف منهم.
جذوع النخل وطرفهم
ّ

شرح نهج البالغة ،ج ، 11ص  44و النصایح الكافیة  ،محمد بن عقیل ،ص .72

 .13اگر قرار باشد عزاداری بکنید ،باید یک شب باشد ،نه اینکه دو ماه صفر و محرم!

عزاداری برای امام حسین علیه السالم بخاطر مصیبتی که ایشان تحمل کردند اجر باالیی دارد تا حدی
که امام صادق علیه السالم فرمودند:به راستی که آسمان و زمین در مصیبت حسین گریه کردند و سرخ

شدند .و هیچگاه گریه نکردند؛ مگر بر یحیی بن زکریا و حسین بن علی )1( .اما در مورد مدت عزاداری
نیز نهی یافت نشده بلکه آیات قرآنی داللت بر گریه های هر روزه و هر ساله ی حضرت یعقوب بر

حضرت یوسف سالم هللا علیهما دارد که اگر قرار بود این عمل قبیح باشد ،قطعا حضرت یعقوب انجام
نمیدادند یا خداوند ایشان را نهی می کردند )2(.و تعداد سال هایی که برای گریه ی این پدر و فرزند طول

کشیده 80 ،سال بوده که زمخشری می نویسد:

گفته شده :چشمان یوسف از زمان فراق یوسف تا دیدار او که هشتاد سال طول کشید ،از اشک خشک
نشد .در آن زمان کسی محبوبتر از یعقوب در نزد خداوند نبود .از رسول خدانقل شده است که از

جبرئیل سؤال کرد :اندوه یعقوب به چه اندازهای رسیده بود؟ فرمود :به اندازه اندوه هفتاد زن جوان
مرده  .سؤال فرمود :پاداشش چه اندازه بود؟ فرمود :پاداش یک صد شهید داشت و یک لحظه هم به

خداوند گمان بد نبرد)3(.

نتیجه اینکه :با توجه به عظمت مصیبت حسینی و در نظر گرفتن زنده نگه داشتن عبرت های عاشورا

مناسب است اهمیت ویژه و زمان قابل توجهی برای عزای حسینی در نظر گرفته شود که محبان حضرت
با اختیار و با کمال میل در طول سال این کار را انجام می دهند و البته حضور در این مراسم کامال

اختیاری است و کسی مجبور به حضور در این مراسم نمی شود.
پی نوشت:

ن أَبی
ن وُ َ
ن أَبی بَصیر ٍ ع َ ْ
هیب بْن حَفْص ٍ النَّحَّاس ع َ ْ
سین ع َ ْ
( )1وَحَدَّثَنی مُحَمَّد ُ بْنُ جَعْف َر ٍ ع َ ْ
ن مُحَم َّد بْن الْح ُ َ
سین بَك َى لق َت ْله السَّمَاء ُ و َ ْ َ
عَبْد اللَّه قَالَ :إ َّ
ض وَاحْمَرَّتَا وَلَمْ ت َبْكیا عَل َى أَحَد ٍ قَط ُّ إ َّال عَلَى یح ْیى بْن
األ ْر ُ
ن الْح ُ َ َ
سین بْن عَلی.
َزك َریا وَالْح ُ َ
كامل الزیارات ،ص 181

( )2آیات  83الی  86سوره ی یوسف
( )3قیل ما جفت عینا یعقوب من وقت فراق یوسف إلى حین لقائه ثمانین عاما  ،وما على وجه األرض

أكرم على هللا من یعقوب  .وعن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم  )555( :أنه سأل جبریل علیه السالم:

(ما بلغ من وجد یعقوب على یوسف؟ قال :وجد سبعین ثكلى .قال ( :فما كان له من األجر)؟ قال :أجر

مائة شهید ،وما ساء ظنه بالله ساعة قط.

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل فی وجوه التأویل ،ج ،2ص.468
 .14چرا باید برای امام حسین علیهالسالم گریه و عزاداری کنیم؟یا بر سر و صورت خود بزنیم؟

گریه میکنیم چون :یعقوب علیهالسالم ،در فراق یوسف چنان گریست که چشمانش سفید شد)1(،
8

چگونه برای جگرگوشهی برترین پیامبران درحالیکه شهید شد؛ گریه نکنیم؟!

گریه میکنیم چون :هر انسانی با دیدن و شنیدن مصیبتهای مظلومی ،اشک میریزد و ابراز همدردی
میکند.

گریه میکنیم چون :گریه سالح ما برای حفظ جریان عاشورا است .اگر این گریهها و عزاداریها نبود،
نامی و یادی از کربال در یادها باقی نمیماند.

گریه میکنیم چون :گریهی ما عاقالنه است و ما را در این فکر فرومیبرد که حسین علیهالسالم که بود؟
چه کرد؟

گریه میکنیم چون :گریستن ما را اهلبیت علیهمالسالم دوست دارند)2(.

عزاداری و سینه زنی با دالیل فراوانی ثابت است در حدی که عاشیه خود نیز به سر و صورت می زده
که احمد بن حنبل می نویسد:

«عباد بن عبد هللا بن زبیر گوید :از عائشه شنیدم که میگفت :رسول خدا صلی هللا علیه و آله در حالی
از دنیا رفت که سرش به سینه من چسپیده و در دامن من بود و به زور او را به خانه خودم نبرده بودم؛

اما از سفاهت و سن کم من بود که رسول خدا در دامن از دنیا رفت ،سپس سر آن حضرت را بر بالشی
نهادم و سپس برخاستم و همراه با سایر زنان به سینه و همچنین به صورت خودم میزدم.

علمای اهل سنت کلمه «التدم» به سینه و صورت زدن با دست معنا کردهاند .که ابو القاسم سهیلی در

این باره مینویسد:

التدام؛ یعنی زدن صورت با دست)3(.

و همچنین شمس الدین ذهبی در کتاب سیر أعالم النبالء در شرح حال ابونصر زینبی مینویسد:

سمعانی گفته :ابونصر انسانی شریف ،زاهد ،صالح ،متدین و عابد بود  ...از اسماعیل حافظ در اصفهان

شنیدم که میگفت :ابو سعد بغدادی برای دیدن ابو نصر زینی به بغداد رفت؛ اما موفق نشد با او مالقات
کند  ،هنگامی که خبر مرگ او را شنید ،لباسهایش را پاره کرد و به سر و صورت خود میزد)4(.

نتیجه اینکه :عزاداری و گریه ،عالوه بر مطابقت با فطرت انسانی ،مستند به قرآن و روایات و سیره ی
صحابه ی رسول هللا می باشد.

پی نوشت:

َّ
سحَاق َ قال حدثنی یحیى بن عَبَّاد بن عبد
ب قال ثنا أَبى عَن بن إ ْ
( )1حدثنا عبد الله حدثنی أَبى ثنا یعْقُو ُ
اللَّه بن ُّ
ش َ
الزب َیر عن أبیه عَبَّاد ٍ قال سمعت عَائ َ
ت رسول اللَّه صلى هللا علیه وسلم بین سحری
ة ت َقُول ُ مَا َ
َّ
 َ
وَن َحْرى وفی دولتی لم أَظْلم ْ فیه أحد فَم ْ
ن سفهی وَحَدَاثَة سنی ان َر ُ
سول َ الله صلى هللا علیه وسلم ق ُب َ
ت رأْسهُ على وسادَة ٍ وَقُم ْ ُ َ
ساء واضرب وجهی.
ت ألْتَدم ُ مع الن ِّ َ
َ
وهو فی حجری ثُمَّ وَضَ ع ْ ُ َ َ
مسند أحمد بن حنبل ،ج ،6ص.274

( )2االلتدام ضرب الخد بالید.

سهیلی -الروض األنف شرح سیرة سید ولد آدم المرسلین محمد (ص) ،ج ،4ص.438

( )3قال السمعانی أبو نصر شریف زاهد صالح دین متعبد ...وسمعت إسماعیل الحافظ بأصبهان یقول
رحل أبو سعد البغدادی إلى أبی نصر الزینبی فدخل بغداد ولم یلحقه فحین أخبر بموته خرق ثوبه ولطم.

ذهبی -سیر أعالم النبالء ،ج ،18ص.444

9

 .15اگر امام حسین برای قیام و جنگ علیه یزید به سمت کوفه رفت ،چرا اهل بیت و خانواده ی خودش
را با خودش برد؟ ایا این کار امام حسین عقالنی هست؟

نکته ی اول :امام حسین علیه السالم بخاطر دعوت کوفیان و اینکه آن ها نقشه ای برای مقابله امام
ندارند ،به سمت کوفه حرکت کردند و بردن خانواده به جایی که قرار است در آنجا سکونت داشته

باشند ،امری طبیعی است .

نکته ی دوم :با توجه به تهدیدات دشمن نسبت به حضرت ،در صورت ماندن در مدینه جان ان بزرگواران

در خطر بوده و لذا باید تدبیری می اندیشیدند .خروج اهل بیت امام حسین علیه السالم در این موقعیت

کامال عقالنی و منطقی قلمداد می شود.

نکته ی سوم :صحنه ی بزرگ عاشورا نیاز به پیام رسان داشت و اینکه نمی بایست این واقعه ی عظیم
در کربال محدود می شد.

حضور خانواده ی ابا عبدهللا الحسین و شخص زینب کبری و فرزندان باعث شد ،حقانیت حسینی به
گوش جهانیان برسد و کربال در کربال نماند.

کربال در کربال می ماند اگر زینب نبود  /سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود
 .16اگر طبق داستان های دینی مردم کوفه حضرت علی (سالم هللا علیه) را یاری نکردند ،پس چرا امام
حسین (س) باز هم به این مردم اعتماد کرد دعوت آنان رو قبول کرد؟

نکته ی اول :امام حسین علیه السالم هیچ گاه به کوفیان اعتماد نکردند بلکه بر اساس مقتضیات زمان
و در پاسخ به درخواست آنان برای به دست گرفتن امور ،به آنجا سفر کردند.

نکته ی دوم :همه ی کوفیان اهل بی وفایی نبودند و مذمت کوفیان در کالم اهل بیت علیهم السالم
ناظر به عهد شکنان و برخی از انان بود.برای تایید به گفتار امیر المومنین علیه السالم که در نهج البالغه

فرموده اند نگاهی میاندازیم:اهل کوفه که در میان انصار یک پایه ی ارزشمند هستند و در میان اعراب
جایگاه ویژه ای دارند  .بسیاری از اصحاب اهل بیت علیهم السالم کوفی بودند مانند حبیب بن مظاهر،

هانی بن عروه و ...از دیگر دالیل حرکت حضرت نامه ی مسلم بود که نوشتند و به امام گفتند که مردم

کوفه با شما هستند و حضرت حرکت را شروع کردند و بعد از آن بود که مردم کوفه طغیان کرده و

جناب مسلم را به شهادت راساندند.

پی نوشت )1( :من عبد هللا علی أمیر المؤمنین إلى أهل الكوفة جبهة األنصار (  . ) 1وسنام العرب
نهج البالغة ،خطب اإلمام علی ( ع ) ،ج ،3ص.2

.17چرا امام حسین علیه السالم علی رغم علم به شهادت خود و مسلح به علم غیب ،راهی کربال شدند؟
آیا این عمل خودکشی نیست؟

نکته ی اول :گاهی شرایط به گونه ای است که آدمی ،به ناچار برای رسیدن به مقصد و مقصود خویش،

هر کاری انجام می دهد؛ حتی اگر بداند به مرگ او می انجامد .رزمندگان اسالم که در دوران دفاع مقدس،
برای عبور از میدان مین ،بر هم سبقت میگرفتند ،میدانستند سرانجام داوطلب شدن و سبقت گرفتن
برای رفتن به میدان مین ،شهادت آنان است ،لیکن چون میدانستند برای دفاع از نظام اسالمی ،چاره
ای جز این نیست ،پا در این میدان بی بازگشت میگذاشتند .امام حسینعلیه السالم در موقعیتی که
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اصل اسالم عزیز درخطر بود و نزدیک بود که فاتحه ی اسالم خوانده شود ،اقدام به این حرکت بزرگ
کرده و به رگ های اسالم عزیز ،خون تازه ای جریان ساخت.

نکته ی دوم :حضرات معصومین علیهم السالم ،مکلف نبودند تا بر اساس علم غیب عمل کنند بلکه

مأمور به ظاهر بودند .با توجه به اینکه دنیا نشئه تکلیف است و آن پیشوایان نور نیز همانند سایر

مردم ،مکلّف به تکالیف الهی بودند ،مکلّف به استفاده از علوم غیرعادی نبودند و تنها باید طبق علم

عادی رفتار میکردند .البته در مواردی که خداوند به آنها اجازه میداد ،از علوم غیرعادی برای اعجاز و اثبات

حق بودن دعوت یا دعوا استفاده میکردند .پس استفاده از علوم غیرعادی به اذن خاص الهی بستگی
داشت ،نه به اراده خودشان. .پیامبر خدا می فرماید من بین شما فقط با شاهد و قسمهایتان قضاوت

میکنم)1(.

نکته ی سوم :اهلبیت علیهم السالم ،تسلیم قضا و قدر الهی بودند و داشتن علم به چیزی ،مانع تسلیم
خدا بودن آنذوات نورانی و تغییر قضا و قدر حتمی خدا نیست.امام حسین علیه السالم می

فرمایدرضایت خدا ،رضایت ما اهلبیت است)2(.

نکته ی چهارم :شهادت ،فدا کردن جان در راه هدفی واال و باال است و خودکشی ،ضایع کردن جان در

برابر مسئله ای ناچیز.

نتیجه اینکه :امام حسین علیه السالم بر اساس ظاهر ،وظیفهی خود را فداکردن جان خود و اصحاب،

برای حفظ اصل اسالم عزیز دیدند و با این حرکت عظیم ،اسالم را از تحریف و نابودی حفظ فرمودند.
پی نوشت:
( )1إنَّمَا أَقْضی ب َینَکُم ْ بالْب َینَات و َ ْ
األ َیمَان

الکافی ،ج ،1ص.258
( )2رضَ ى اللَّه رضَ ان َا أَهْل َ الْب َیت
الکافی )ط  -اإلسالمیة( ،ج  ، 7ص2 .414 :
 .18شیعه میگوید اشک برای امام حسین علیه السالم همه گناهان انسان را میبخشد پس ما یک سال
گناه و فقط محرم عزاداری میکنیم تا گناهان ما بخشیده شود؟

نکته ی اول :اینگونه نیست که هر کسی هر گناهی کرد با گریه بر حسین بن علی علیه السالم ،بخشیده
شود.

وقتی روایات در این زمینه را کنار هم قرار می دهیم :منظور گریه ی با معرفت بر اباعبدهللا است و نه

فقط ریختن اشک بدون معرفت.

اهل بیت فرموده اند :کسی که مطیع خدا باشد ،دوست ما و شخص گنهکار و معصیت کار دشمن
ماست.لذا اشک بدون معرفت باعث بخشش گناه نمی شود.این اشک با معرفت است که هم شخص
را در مسیر اهل بیت حفظ می کند و هم انان را به توبه و جبران سوق.

پس آنچه باعث بخشش گناه می شود :توبه و استغفار حقیقی است و اشک با معرفت بر ابا عبدهللا
علیه السالم زمینه ساز چنین موقعیتی است.
 .19چرا اینقدری که برای امام حسین علیه السالم عزاداری میکنیم و مراسم میگیریم برای بقیه ی اهل
بیت (س) اینکار رو انجام نمیدهیم؟ آیا بقیهی معصومین مهم نیستند؟
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به نکاتی می توان اشاره کرد از جمله:

 -۱اوج مظلومیت که البته همه معصومین مظلوم بودند و دشمنان به آنان ستم ها روا داشته ولى
جنایاتى که در حادثه کربال شکل گرفت سابقه ندارد)۱(.

 -2نقش امام حسین علیه السالم در احیاى دین که همه امامان علیه السالم حامالن و پاسداران دین
بودند اما نقش امام حسین علیه السالم در برهه و مقطعى که زندگى مى کند ،در حفظ و احیاى دین

آن قدر اهمیت دارد که جز با کشته شدن و ریخته شدن خون امام حسین علیه السالم  ،دین نمى

توانست زنده بماند.

نقش امام حسین علیه السالم در حفظ دین به حدّى است که گفته شده است

اسالم با پیامبر(ص) به وجود آمد و با حسین باقى ماند)2(.

 -۳سفارش و سیره معصومان علیه السالم که معصومان علیهم السالم به جهت نقشى که احیا و زنده
نگهداشتن نام و یاد و قیام حسین در حفظ دین و ارزش هاى دین داشت ،هم خود عزادارى مى کردند و

هم دیگران را به برگزارى عزادارى سفارش مى نمودند.
پی نوشت:

( )1برّرسى تاریخ عاشورا ،ص.۱۵۲

إن االسالم محمدى الحدوث ،حسینى البقاء .
(ّ )2
فرهنگ عاشورا ،ص.۱۴۹

 .20چرا شیعه ها فقط گریه میکنند به دنبال ناراحت کردن مردم هستند؟ چرا دین شیعه فقط دین
عزاداری و گریه است؟

در مذهب شیعیان همیشه گریه و عزاداری نیست بلکه مذهبی است که عزاداری را به عنوان یکی از

شعائر و گریه را به عنوان پله ای برای رسیدن به اهداف باالتر قبول دارد.در دین اسالم در رابطه با فرح
و شادیروایاتی بیان شده است و اهمیتی زیادی به آن داده شده است.

رسول هللا صلی هللا علیه واله فرمودند:بهترین و یکی از محبوبترین اعمال نزد خداوند شادی و خنده بر
لب شخصی وارد بکند)1(.

البته در شادی ها باید حدود الهی مراعات شود و مواظب باشیم که در شوخی ها به کسی بی احترامی
نکنیم همانطور که پیامبر اکرم می فرمایند:من شوخی و مزاح میکنم ولی جز حرف حق ،چیزی نمی

گویم)2(.

گریه فقط مختص شیعیان نیست بلکه اگر کسی احساس عاطفه داشته باشد ،از برخی امور احساس

تاثر کرده و گریه می کند مانند سیل و طوفان در چین و ژاپن و انفجار کارخانه و کشته شدن چندین
تن که باعث به گریه افتادن تعدادی از مردم شد .در حالی که نه شیعه بودند و نه مسلمان  .در مورد

گریه بر امام حسین علیه السالم ،گریه بخاطر مظلومیت آن حضرت می باشد و همچنین برای محبت
است برای اینکه نشان بدهیم تابع ایشان هستیم  .و در بیانات امام رضا علیه السالم است که خطاب
به ریان بن شبیب فرمودند:

اگر خواستی برای چیزی گریه کنی برای ابا عبدهللا گریه کن چون ایشان با به بدترین شکل به شهادت
رساندند)3(.

پی نوشت:
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( )1قال رسول هللا ( صلى هللا علیه وآله )  :إن أحب األعمال إلى هللا عز وجل إدخال السرور على
المؤمنین.

الكافی ،الشیخ الكلینی ،ج ،2ص.189

( )2أن رسول هللا ( صلى هللا علیه وآله وسلم ) كان یقول  :إنی ألمزح وال أقول إال حقا .

مكارم األخالق ،الشیخ الطبرسی ،ص.21

( )3یا بن شبیب ،إن كنت باكیا لشئ ،فابك للحسین بن علی بن أبی طالب ( علیه السالم )  ،فإنه ذبح
كما یذبح الكبش.

األمالی ،الشیخ الصدوق ،ص.192
 .21آیا امام حسین(علیه السالم) از ترس جانشان به كوفه رفتند؟
نکته اول:

یکی از اهداف حرکت حسینی بازگشت مردم به شریعت اسالمی بود  .ابن ابی الحدید مینویسد .امام
حسین فرمودند :إنما أردت القیام بحدودك و األداء لشرعك؛من برای قیام حدود و اداء شرع اسالم حرکتم
را انجام دادم ( .شرح نهج،ج،20ص )299درنامهای به بزرگان بصره فرمود :إن ِّی أَد ْع ُوكُمْ إلَى اللَّه و َ إلَى

َ
َ
ن ال ُّ
سن َّ َ
ن َبیه فَإ َّ
سبیل َ الرَّشاد؛ من شما را به خداوند
ة قَد ْ أُمیتَتْ فَإ ْ
ن تُجیبُوا دَع ْوَتی و َ تُطیعُوا أمْری أهْدكُمْ َ

و رسولش دعوت میکنم.سنت رسول هللا از بین رفته است اگر مرا اجابت کنید شما را به مسیر صحیح
و درست هدایت میکنم(.مثیر االحزان)27،
نکته دوم:

گفتگوهای امام حسین با دوستان و دشمنانش نشان میدهد،از ترس جانش به سمت کوفه حرکت
نکرده است.بلکه اگر از چنین علتی وود داشت ،باید در مسیر دیگری غیر از کوفه قدم میگذارد.به چند
نمونه اشاره میشود.

الف) امام حسین در پاسخ ابن زبیر که گفت:در حجاز بمانید برای شما بهتر است ،پاسخ

فرمودند:شیعیان برای من نامه نوشتند که به کوفه بیا و من با طلب خیر از خداوند به آن مسیر
میروم(.بالذری،انساب االشراف،ج،5ص)301

ب) عبدهللا بن عباس به ایشان توصیه کرد به یمن بروند .چون در آنجا اوال :کشور بزرگی است و پیدا
کردن امام براییزید مشکل است،ثانیا :شیعیان فراوانی دارد .حضرت حسین علیه السالم در پاسخ او

فرمودند :اگرچه ناصح مشفقی هستی اما من باید به عراق بروم(.الفتوح،ج،5ص)66

 .22این صحبت که امام حسین علیه السالم در جنگ با ایرانیان حضور داشته اند ،صحیح است؟

در منابع معتبر اولیه تاریخی و همچنین منابع متأخر از حضور امام علی علیهالسالم در فتح ایران هیچ

گزارشی وجود ندارد ،اما درباره حضور امام حسن و امام حسین علیهماالسالم برخی از منابع مانند طبری

( )1و بالذری ( )2به حضور ایشان در فتح ایران اشارهکردهاند؛ اما این گزارشها از جهات مختلف مخدوش
است از جمله اینکه:

 .1در تاریخ خلیفه بن خیاط و یعقوبی که هر دو مقدم بر طبری هستند اسمی از حضور امام حسن و
امام حسین علیهماالسالم در فتح ایران نیامده است.
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 .2از این گزارشها به دست میآید که فتح ایران(آغاز جنگ از زمان ابوبکر و اوج آن در زمان خلیفه دوم

بود) در زمان عثمان انجامشده است و زمان عثمان زمانی بوده که حضرت علی علیهالسالم در بسیاری

از موارد تقیه نمیکردند و در حد مشاوره نیز به عثمان کمک نمیکردند تا چه رسد به اعزام فرزندان

خودشان به جنگها.

 .3در جنگ صفین وقتی امام حسن علیهالسالم به میدان رفت امام علی فرمودند :از طرف من جلوی
این جوان را بگیرید تا با مرگش پشت مرا نشکند که من از رفتن این دو (امام حسن علیهالسالم و امام

حسین علیهالسالم) به میدان نبرد دریغ دارم تا مبادا با مرگ آن دو ،نسل رسول خدا صلیهللا علیه واله
و سلم قطع شود)3(.

چگونه امکان دارد با چنین اکراهی حضرت حاضرشده باشند فرزندانشان فرسنگها دورتر برای جنگ
بروند آنهم در زمان عثمان!

 .4بالذری به حضور حسنین علیهماالسالم در فتح ایران با تعبیر «یقال» (گفته میشود) اشارهکرده
است .به کار بردن فعل مجهول نشانگر عدم اعتماد نویسنده به این گزارش است)4(.

 .5ناقل روایت طبری ،علی بن مجاهد است که هر فردی ضعیف و کذاب بوده و اعتباری در نقل آن
نیست)5(.

درنتیجه دلیل معتبر و موجهی بر حضور اهلبیت در فتح ایران وجود ندارد و گزارشهای موجود نیز

ضعیف هستند.
پی نوشت ها:

 .1طبری ،تاریخ الطبری ،ج ،4ص .269
 .2بالذری ،فتوح البلدان ،ص .326

 .3طبری ،تاریخ طبری ،ج  4ص 440؛ ابن صباغ مالکی ،الفصول المهمه ،ص  ،82ابن ابی الحدید ،شرح
نهج البالغه ج  1ص .244

 .4بالذری ،همان.

 .5الجرح و التعدیل ،ابوحاتم رازی ،ج  ،۶ص ۲۰۵
 .23آیا دوست داشتن اهل البیت علیهم السالم کافیست؟

از جمله اموری که از زمان خلقت حضرت آدم تا به امروز توانسته است انسان را همچنان متعبد نگاه
دارد پذیرش والیت الهی بر روی زمین است و این والیت در زمانهای متعدد مصادیق متفاوتی داشته

است.

اگر بخواهیم در مسیر سعادت ثابت قدم باشیم باید به اساس اسالم یعنی تسلیم شدن در برابر امر
والیت توجه نماییم.گاهی احساس می شود درک و شناخت دشمنان نسبت به پایه و اساس بودن
والیت در امر دینداری ،بیشتر از دوستان است لذا برنامه ریزی آنها در جهت تخریب امر والیت با
اشکال و انحاء مختلف بسیار مشهود است.

نکته مهم و قابل توجه این است که امتدادپذیرش پیامبری وجود مقدس پیغمبر اسالم ،پذیرش وجود

مقدس اهل البیت علیهم السالم است.الزم است دقت کنیم که حب به اهل البیت بسیار ممدوح و
راهگشاست اما حب به والیت اهل البیت علیهم السالم اساس کار است و باید بین حب شخص و حب

والیت شخص تفاوت قائل شویم .همه ما به نوعی عاشق ائمه معصومین علیهم السالم هستیم و محبت
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آن ذوات نورانی را در قلب خویش می پرورانیم.اما مالک اصلی در تشخیص محب حقیقی و محب

ظاهری ،پذیرش والیت است.

رسول خدا صلی هللا علیه و آله می فرمایند :لكُل ِّ شَىْء اساس ٌ و اساس ُ االسالم حُبُّنا اهل َ البیت.

و هر چیزی را اساس و پایه ای است و پایه اسالم محبت ما اهل بیت است محبت اهل البیت علیهم

السالم مصادیق گوناگونی دارد .شادی در ایام والدت و عزاداری در ایام شهادتشان ،متوسل شدن به آنها
برای رفع مشکالت ،رفتن به زیارت و تبعیت از دستورات آنها و سالم و صلوات فرستادن روزانه بر روح

مطهر آن بزرگواران می تواند در تقویت این محبت تاثیرگذار باشد .تقویت محبت اهل البیت پایه و
اساس اسالم است پس اگر بخواهیم دینداری خویش را تثبیت کنیم باید حضور اهل البیت را در متن

زندگی خود پررنگ نماییم.پابرجا ماندن هر ساختمانی منوط به محکم بودن پایه های آن است و پایه و
اساس اسالم حب به اهل البیت است بنابراین بدون وجود این محبت ساختمان دینداری از پایه ای
محکم برخوردار نخواهد بود و دیریا زود فرو می ریزد.

پی نوشت:

اصول کافی ج ،3ص ،77روایت2
 .24آیا زمینهساز واقعهی عاشورا و کینهتوزی یزید و یزیدیان ،جریان دختری به نام «أُرینب» است که
امام حسین علیهالسالم مانع رسیدن یزید به ایشان شد؟

نکته اول :دالیل زمینهساز کربال و عاشورا در منابع معتبر شیعی و سنی بهاندازه کافی بحث شده و جایی

برای قبول جریانات ساختگی باقی نمیگذارد.

نکته دوم :منبع قابلذکر برای این جریان ساختگی ،االمامه و السیاسه ،نوشته ابن قتیبه دینوری ،از

رسل بوده ،لذا اعتباری ندارد)1(.
مصادر اهل سنت می باشد که این نقل بدون ذکر سند و م ُ َ

نکته سوم :در متن این جریان ساختگی ،اموری به امام حسین علیهالسالم نسبت داده میشود (مانند
سه بار طالق در یک مجلس) که با فقه مسلم شیعه که برگرفته از معارف آل هللا علیهمالسالم است
در تعارض و قابلپذیرش نیست.

نتیجه اینکه این جریان ساختگی و مردود است.

پینوشت:

 .1االمامه والسیاسه ،ج  ،1ص 167
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پاسخ به سؤاالت و شبهات فقهی (محرم و کرونا)
 .1وظیفه ما در ایام محرمالحرام نسبت به اقامه عزای حضرت سیدالشهدا علیهالسالم و سایر
مناسبتهای اهلبیت علیهمالسالم باوجوداین بیماری (کرونا) چیست؟

آیتهللا خامنهای :همه سوگواران حسینی ،هیئتها و مداحان موظفاند به هرچه ستاد ملی مبارزه با
کرونا اعالم میکند ،عمل کنند زیرا موضوع بسیار مهم است.

آیتهللا سیستانی :برای ابراز غم و اندوه در این مناسبت دردناک ،و اظهار همدردی با پیامبر اکرم(صلی
هللا علیه و آله) و خاندان پاک آن حضرت در این مصیبت بزرگی که به اسالم و مسلمانان واردشده
است ،راههای مختلفی وجود دارد؛ که ازجمله ،موارد زیر است:

.1افزایش قابلتوجه در پخش مستقیم مجالس حضرت اباعبدهللا (علیهالسالم) از طریق شبکههای

تلویزیونی و فضاهای اینترنتی؛ برای این منظور شایسته است که مراکز و مؤسسات دینی و فرهنگی ،با

خطیبان برجسته و مدّاحان توانا هماهنگی به عملآورند ،و نیز مؤمنان را تشویق کنند تا در خانههای
خود و جاهایی مانند آن ،به برنامههای سخنرانی و مداحی گوش فراداده و از آنها استفاده کنند.

 .2برگزاری مجالس خانگی در ساعتهای معینی از شب یا روز؛ بهگونهای که تنها افراد خانواده و کسانی
که با ایشان رفتوآمد دارند در آن حضور یابند و به برخی از برنامههای عزاداری ،هرچند مجالسی که

بهصورت مستقیم از شبکههای ماهوارهای یا در فضاهای اینترنتی پخش میشود ،گوش بسپارند.اما در
مجالس عمومی ،باید همه ضوابط بهداشتی با دقت تمام رعایت گردد؛ بدین معنا که فاصله اجتماعی
بین حاضران منظور شود و ماسکهای بهداشتی و دیگر لوازم بازدارنده از گسترش ویروس کرونا

مورداستفاده قرار گیرد.در این مورد همچنین الزم است به تعداد مجاز حاضران برابر با ضوابطی که

مقامات ذیربط تعیین میکنند ،اکتفا شود ،که البته این موضوع با توجه به برگزاری مراسم در فضاهای
سرپوشیده یا باز ،و بسته به میزان گسترش ویروس در شهرهای مختلف ،تفاوت دارد.

 .3پخش و توزیع پردامنه نمادهای عاشورایی ،و برافراشتن پرچمها و قطعات سیاهرنگ در میدانها و

خیابانها و کوچهها و دیگر فضاهای عمومی ،با رعایت عدم تعرض به حرمت اموال و امالک خصوصی
و مانند آن ،و تبعیت از قوانین جاری در کشور .البته مناسب است که در این نمادها ،بخشهایی از

سخنان حضرت امام حسین (علیهالسالم) در نهضت بزرگ اصالحطلبانه آن حضرت و شاهکارهای اشعار
و متون گفتهشده پیرامون فاجعه کربال آورده شود.

در زمینه خوراکیهای مرسوم به این مناسبت ،ضرورت دارد که شرایط بهداشتی الزم در تولید و توزیع

آنها مدنظر قرار گیرد؛ هرچند رعایت این مسائل موجب گردد که برای جلوگیری از شلوغی در زمان

توزیع ،تنها به تهیه غذای خشک و رساندن آن به خانههای مؤمنان بسنده شود.

آیتهللا وحید خراسانی :شعائر اهلبیت علیهمالسالم و خصوصا اقامه عزای حضرت سید الشهداء
علیهالسالم ،نباید تعطیل شود ،ولیکن با رعایت جهات بهداشتی و آنچه که متخصصین امر توصیه می
کنند.

آیتهللا نوری همدانی :همانطورکه امام (ره) فرمود« :ما هرچه داریم از محرم و صفر است» ،ما عزاداری
را در چارچوب اجرای دستورات مسئوالن متدین و متعهد ستاد کرونا اقامه میکنیم و رعایت مسائل

بهداشتی مثل فاصلهگذاری و زدن ماسک و غیره با عزاداری قابلجمع است و متدینین باید برای حفظ
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سالمتی خود و دیگران به توصیههای متخصصان بهداشت و درمان ملزم باشند و انتشار و فعالیت در

فضای مجازی نیز برای زنده نگهداشتن ایام عاشورا مؤثر خواهد بود.

آیتهللا شبیری زنجانی :هر عملی که با توجه به شرایط زمان ،موجب تقویت شعائر الهی و ارزشهای
دینی باشد ،مطلوب است و تقویت یاد و نام اهلبیت (علیهمالسالم) و خاصه حضرت سیدالشهدا

(علیهالسالم) که ضامن بقای شریعت مقدس است ،از اعظم شعائر الهی و از افضل قربات است.الزم
است مسؤولین بهداشتی و متولیان امر سوگواری ،در برنامهریزی و ایجاد تمهیدات مناسب جهت

بهرهمندی مؤمنین از برکات و آثار معنوی توجه به وجود مبارک حضرت اباعبدهللا الحسین (علیهالسالم)

و یاران شهید آن حضرت ،رعایت دقیق اصول بهداشتی را مدنظر قرار دهند.مردم نیز باید به توصیههای

بهداشتی عمل نمایند تا سالمتی خود و دیگران را به خطر نیاندازند.همچنین رسانههای متعهد و مراکز
دینی ،امکان استفاده از مجالس ذکر معارف و مراثی اهلبیت عصمت (علیهمالسالم) را با لحاظ تفاوت

رسمها و سلیقهها ،برای مؤمنینی که به هر دلیل در جلسات حضور ندارند ،فراهم نمایند تا إن شاءهللا

موجب رضایت خداوند متعال و حضرات معصومین (علیهمالسالم) گردد.

آیتهللا علوی گرگانی :اقامه عزای سید الشهداء علیهالسالم در ماه محرم ازجمله مهمترین شعائر دینی
است که هرگز نباید فراموش شود و در شرایط فعلی که ویروس کرونا گسترشیافته است ،الزم است

با سیاهپوشی و نصب پرچمهای عزاداری و مراقبت نفس ،مجالس عزاداری به روشهای سنتی با رعایت
نکات بهداشتی یا به طرق نوین و ابتکاری انجام شود.

آیتهللا سبحانی :ایام ماه محرم و صفر ،ایام عزاداری است و حسینیان که قلوب آنان لبریز از مهر

ساالر شهیدان است این دو ماه را نمیتوانند بدون عزاداری سپری کنند ،باالخص به فرموده حضرت

امام (ره) « :ما هر چه داریم از محرم و صفر داریم» و درعینحال سالمت فرد و جامعه نیز یکی از فرای َ

است که حفظ آن الزم است .مسئوالن سالمت جامعه باید برنامهریزی کنند که عزاداری انجام بگیرد و

سالمت جامعه نیز محفوظ بماند .خداوند متعال این بال را از سر بشریت برطرف فرماید.
پینوشت:

-1خبرگزاری رسمی حوزه hawzahnews.com /news
 -2شبکه اجتهاد ijtihadnet.ir
 .2آیا ستاد ملی مبارزه با کرونا به خاطر عدم مراعات موارد بهداشتی اعالمشده از جانب چند هیئت
محدود ،میتواند اقدام به تعطیلی همه هیئات و مراسمهای مذهبی کند؟

آیت هللا مکارم شیرازی :درصورتی که بتواند آن هیئت ها را وادار به رعایت موازین بهداشتی کند حق
ندارد هیچ هیئتی را تعطیل کند.

پی نوشت :خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران irna.ir/news
 .3در صورت امکان برگزاری مراسمهای عزاداری حسینی در محیطهای باز (غیر سرپوشیده) ،آیا میتوان
از برگزاری مراسمهای همراه با مراعات موارد بهداشتی اعالم شده در مکانهای سرپوشیده جلوگیری

کرد؟

آیت هللا مکارم شیرازی :در صورتی که رعایت شود ،نباید تعطیل شود.
پی نوشت :خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران irna.ir/news
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 .4شرکت بیماران کرونایی در جلسات عزاداری چه حکمی دارد؟
آیت هللا مکارم شیرازی :جایز نیست.

پی نوشت :خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران irna.ir/news
 .5حضور افراد بدون رعایت توصیههای بهداشتی در مراسم عزاداری چه حکمی دارد؟
آیت هللا شبیری زنجانی :اگر احتمال ع ُقالیی مبتال کردن یا مبتال شدن به این بیماری در آن وجود داشته

باشد ،جایز نیست ،هر چند احتمال قوی نباشد.
پی نوشت :شبکه اجتهاد ijtihadnet.ir

 .6آیا عمل به دستورات ابالغی (مثل ماسک زدن ،رعایت فاصله های اجتماعی و )...ستاد مبارزه با کرونا
در مجالس امام حسین علیهالسالم واجب است؟

آیت هللا مکارم شیرازی :آری ،همه جا الزم است.

آیت هللا شبیری زنجانی :رعایت امور بهداشتی برای دفع خطر الزم است.
پی نوشت:

-1خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران irna.ir/news
-2شبکه اجتهاد ijtihadnet.ir

 .7امسال با وجود کرونا از لحاظ شرعی میتوانیم نذر خود را به چیز دیگری از قبیل مواد خام غذایی و
یا لوازم بهداشتی تبدیل کنیم؟

مقام معظم رهبری :اگر به درستی صیغه نذر و شرایط نذر رعایت شده باشد ،قابل تغییر نیست .ولی

باتوجه به شرایط کنونی میتوان حتی به تعداد کم ،نذر را ادا کرد و یا غذای نذری خود را به مراکز نیازمند
و آسایشگاهها فرستاد.

آیت هللا سیستانی :فرد میتواند مواد خام نذر خود را از قبیل برنج و گوشت به مستمندان داده و نذر
خود را ادا کند.

آیت هللا مکارم شیرازی :در صورتی که صیغه نذر خوانده باشد ،تغییر نذر جایز نیست و میتواند با
رعایت ضوابط غذا را پخته و در ظروف یکبار مصرف بین مردم تقسیم کنند و یا هزینه آن را در

اختیارنهادهای حمایتی قرار دهند تا به وکالت از طرف آنها طبق نذر عمل نمایند.

آیت هللا وحید خراسانی :نذری که صیغه نذر برایش جاری شده ،قابل تغییر نیست .ولی فرد میتواند
مقدار کمی از نذر خود را پخته ولو شده به خانواده خود به عنوان نذر ادا کند.

آیت هللا نوری همدانی :اگر نذر محدود به زمان خاص نیست .میتوان به تاخیر انداخت و اگر صیغه
نذر خوانده و محدودیت زمانی هم دارد مثال نذر کرده روز عاشورا این نذر اجرا گردد و تمام شرایط هم

فراهم است باید نذر اجرا گردد و قابل تغییر نیست ولو به شکل محدود و با رعایت مسائل بهداشتی
صورت گیرد .اما در صورتی که شرایط فراهم نباشد اجرا نذر به تاخیر خواهد افتاد تا در اولین زمان ممکن

که شرایط فراهم شد ،نذر را اجرا میکند.

پی نوشت -1 :سایت رسمی حوزه hawzahnews.com

 -2شبکه اجتهاد ijtihadnet.ir
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 .8کسی که نذر کرده هر سال در ایام محرم و صفر جلسه روضه برپا کند آیا می تواند با توجه به شرایط
بیماری کرونا به جای آن به فقرا کمک کند؟

همه مراجع :اگر نذر طبق صیغه معتبر شرعى بوده ،یعنی صیغه نذر خوانده اند تغییر آن جایز نیست؛
بلکه باید به همان صورت که نذر کرده ،عمل کند و درغیر این صورت تغییر مورد نذر ،اشکال ندارد.

پی نوشت :توضیح المسائل مراجع ،م 2651؛ آیت هللا وحید ،توضیح المسائل ،م 2715؛ آیت هللا نورى،
توضیح المسائل ،م  2649و آیت هللا خامنه اى ،استفتاء ،س .1072
 .9ما هر سال دهه اول را منزل روضه داشتیم امسال با وجود کرونا حکم چیست؟

همه مراجع :اگر نذر با تمام شرایط شرعی آن (از آن جمله خواندن جمله شرعی نذر) نبوده است انجام
آن شرعا بر شما واجب نیست.

البته توصیه می شود که در صورت امکان و داشتن شرایط (ولو در حد حضور اعضای خانواده) ،با رعایت
کامل دستورالعملهای بهداشتی و زدن ماسک و رعایت فاصله گذاری (و حتی االمکان برگزاری مراسم در

فضای باز) مراسم عزای سیدالشهداء که از افضل قربات است تعطیل نشود.

پی نوشت :توضیح المسائل مراجع ،م 2651؛ آیت هللا وحید ،توضیح المسائل ،م 2715؛ آیت هللا نورى،

توضیح المسائل ،م  2649و آیت هللا خامنه اى ،استفتاء ،س .1072
 .10با توجه به بیماری کرونا و شیوع آن از طرق مختلف در جامعه و از طرفی هم ایام عزاداری ماه محرم
و انجام نذورات که متدینین هر ساله انجام می دهند ،استدعا دارد نظرمبارک را پیرامون اجراء نذورات با

شرایط پیش آمده بفرمایید.

آیت هللا نوری همدانی :اگر نذر محدود به زمان خاص نیست میتوان به تأخیر انداخت و اگر صیغه
نذر خوانده و محدودیت زمانی هم دارد مثال َ نذر کرده در روز عاشورا این نذر اجراء گردد و تمام شرایط

هم فراهم است باید نذر اجراءگردد و قابل تغییر نیست ولو به شکل محدود و با رعایت مسائل بهداشتی
صورت گیرد.

اما در صورتی که شرایط فراهم نباشد اجراء نذر به تأخیرخواهد افتاد تا در اولین زمان ممکن که شرائط
فراهم شد نذر را اجراء می کند و اگر آن طوری که مرقوم داشته اید یقین داشته باشد انجام نذر در

شیوع بیماری مؤثر است می تواند نذر خود را به تأخیر اندازد.

آیت هللا شبیری زنجانی :اگر نذر شرعی با شرایط آن -که از جمله آن ،بردن نام خدا به همراه صیغه
نذر است -محقق شده باشد ،باید بر اساس آن عمل شود و تغییر آن جایز نیست.

رعایت اموری که هنگام نذر در ذهن فرد بوده اما در انشای نذر وی نیامده ،الزم نیست مثال اگر در ذهن

او برگزاری مراسم به نحو عمومی بوده ولی این معنا را در متعلق نذر ذکر نکرده ،الزم نیست حتما مراسم
و اطعام را به نحو عمومی برگزار کند بلکه میتواند با رعایت توصیههای بهداشتی و دعوت تعدادی از

افراد فامیل به جلسه ذکر مصائب و روضهخوانی و اطعام آنان ،به نذرش عمل کند.

عمل کردن به مواردی از متعلق نذر که اکنون امکان انجام آن وجود ندارد ،الزم نیست.

البته اگر رعایت ویژگیهایی که به نحو تعدد مطلوب در متعلق نذر لحاظ شده (نه اینکه انجام نذر مقید به
آن باشد) ممکن نباشد ،ولی امکان انجام اصل عمل وجود داشته باشد ،عمل به اصل نذر واجب است.

پی نوشت :شبکه اجتهاد ijtihadnet.ir
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 .11آیا امر به معروف نسبت به دستورات بهداشتی مانند زدن ماسک و فاصله اجتماعی در جلسات
عزاداری واجب شرعی است؟

مهمترین امر به معروف توصیه کردن دیگران به استفاده از ماسک و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در
این شرایط کرونایی است.

پی نوشتfa.shafaqna.com :

 .12اگر رفتن به مسجد برای نماز ،موجب اذیت پدر و مادر شود ،حکم رفتن به مسجد و نماز خوانده
شده چیست؟

مقام معظم رهبری :اطاعت از والدین واجب نیست ولى ایذاى آنان حرام است ،مگر در انجام واجبات

محرمات)1(.
و ترک
ّ

آیت هللا مکارم :چنانچه والدین از رفتن به مسجد نهی نموده و موجب آزار آنها میگردد جایز نیست،
هر چند نماز باطل نیست)2(.

آیت هللا سیستانی :معصيت نيست مگر اين كه بر جان شما بترسند)3(.
آیت هللا وحید :إحتیاطا نمازش را دوباره بخواند)4(.

آیت هللا فاضل :حرام است ،لیکن نمازی که میخواند صحیح است)5(.
پی نوشت:

[ .]1استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری ،شماره استفتاء.۴۴۹۲۶۴ :

[ .]2استفتاء اينترنتی پايگاه اطالع رسانی حضرت آيت هللا مکارم ،کد رهگیری.9612100090 :
[ .]3استفتاء اينترنتی پايگاه اطالع رسانی حضرت آيت هللا سیستانی ،کد استفتاء.709110 :
[ .]4استفتاء اينترنتی پايگاه اطالع رسانی حضرت آيت هللا وحید.

[ .]5استفتاء اينترنتی پايگاه اطالع رسانی حضرت آيت هللا فاضل لنکرانی ،کد رهگیری9613823 :
 .13استفاده از امکانات دولتی مانند پادگان ها و مدارس برای جلسات عزاداری در شرایط فعلی چه
حکمی دارد؟

آیت هللا خامنه ای :به طور کلی این گونه امور تابع قوانین و مقررات اداره مربوطه می باشد و تخلف از
آن جایز نیست؛ و اگر بر طبق قوانین و مقررات باشد ،مانع ندارد.

پی نوشت :سایت مقام معظم رهبری farsi.kham enei.ir

 .14آیا استفاده از برق دولتی  ،بدون کنتور  ،برای روشنایی تکیه و فضای مکان عزاداری و مانند آن ،جایز
است؟

آیت هللا خامنه ای :اگر با مجوز قانونی باشد ،اشکال ندارد ،در غیر این صورت جایز نیست و موجب
ضمان است.

پی نوشت :سایت مقام معظم رهبری leader.ir
 .15با توجه به این که جلسات عزاداری باید در فضاهای باز برگزار شود می توان اموال مساجد را برای

جلسات عزاداری خارج کرد؟
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آیت هللا مکارم شیرازی :بايد از امکانات مسجد براي خود آن استفاده کرد ،مگر در مناطقي که عرف

محل اين گونه است؛ يعني کساني که امکانات را از اوّل وقف مي کنند ،وقف عام کرده اند نه خاص
مسجد و در صورت شک در نيّت وقف کننده ها قدرمتيق ّن ،مخصوص مسجد خواهد بود.
پی نوشت :سایت آیت هللا مکارم شیرازی m akarem .ir

 .16از ساختمان حسینیه صدای قرائت قرآن و مجالس حسینی بسیار بلند پخش می شود به طوری که
صدای آن از بیرون شهر هم شنیده می شود واین امر منجر به سلب آسایش همسایگان شده است و

مسئولین و سخنرانان حسینیه اصرار به ادامه آن دارند ،این عمل چه حکمی دارد؟

آیت هللا خامنه ای :اگرچه اقامه مراسم و شعائر دینی در زمان های مناسب در حسینیه از بهترین کارها
و جزو مستحبّات مؤکد می باشد ،ولی واجب است برگزارکنندگان مراسم و عزاداران تا حد امکان از اذی ّت
و ایجاد مزاحمت برای همسایگان بپرهیزند هرچند با کم کردن صدای بلندگو و تغییر جهت آن به طرف
داخل حسینیه باشد.

پی نوشت :اجوبه االستفتائات س .۱۴۴۷

21

پاسخ به سؤاالت و شبهات سیاسی و اجتماعی (محرم و کرونا)
 .1برخی میگویند :همانطورکه مدافعان حرم در راه اهلبیت علیهم السالم جان دادند ،با وجود کرونا هم
باید مجالس اهلبیت علیهم السالم پرشور باشند .آیا این صحبت صحیح است؟

اینکه گفته میشود باوجود خطر باید روضه را برپا کرد (همانگونه که مدافعان حرم باوجود خطر به
جنگ با داعش رفتند) ،یک مغالطه است ،چراکه انسان میتواند و حتی گاهی باید خطر را به جان بخرد

برای یک امر مقدس و مهم ،اما مسئله کرونا این نیست که ما خطر را به جان بخریم ،بلکه مسئله
مهمتر این است که جان دیگران را به خطر میاندازیم و این چیزی است که نه فقه اسالمی به ما اجازه

میدهد و نه خود امام حسین علیهالسالم راضی به آن است .از طرف دیگر مدافعان حرم در برابر کسانی
ایستادند و شهید شدند که درصدد نابودی آثار اهلبیت بودند ،اما توصیههای بهداشتی در مورد مجالس

عزاداری نه از سر دشمنی با اهلبیت ،بلکه توصیههایی برای حفظ جان و سالمت مردم و شیعیان

امیرالمؤمنین علیهالسالم و بهصورت موقت است .نکته دیگر اینکه مدافعان حرم جان خود را فدا کردند

تا خود و خانواده پیروان اهلبیت و ناموس آنها در سالمت و امنیت باشند ،اما شرکت مخاطرهآمیز در
مجالس روضه در حقیقت تأمینکننده اهداف دشمنان اهلبیت است چون سالمتی شیعیان را با خطر

مواجه میکند.

نکته آخر اینکه در بین دو نظر افراطی و تفریطی ،یعنی تعطیلی کامل مجالس اهلبیت ،و برپایی

متهورانه و کورکورانهی آن راه صحیح و معتدل آن است که است که این جلسات ،به شکلی برگزار شود

که خطرات جانی برای شیعیان نداشته باشد

 .2بیماری هم مانع شرکت امام سجاد در جنگ شد ،پس درکرونا عزاداری نکنید .آیا این استدالل صحیح
است؟

اینگونه نظرات جنبه تفریطی شبهاتی است که میگویند در جلسهی امام حسین باوجود هرگونه

خطری باید پرشور شرکت کرد .همانطور که بارها گفتهشده نه نظر افراطی دراینباره پذیرفته است و
نه نگاه تفریطی .بااینحال چند نکته قابلذکر است:

اوال امام سجاد علیهالسالم با همان شرایط بیماری ،در کوفه و شام مجلس روضه و عزاداری برپا کرد و

پیام عاشورا را به دیگران و نسلهای بعد انتقال داد .بنابراین اگر کسی بخواهد رفتار امام سجاد

علیهالسالم را الگو قرار دهد ،روضهخوانی ایشان در شرایط گوناگون مالک است.

اما عدم شرکت ایشان در جنگ ،ازاینجهت میتواند الگو قرار گیرد که اگر کسی بیماری حادی دارد (

مخصوصا بیماری واگیرداری مانند کرونا) نباید در جلسه عزاداری شرکت کند اما بدیهی است که به دلیل
شرکت نکردن یک بیمار یا حتی مشکوک به بیماری ،نمیتوان عزاداری را تعطیل کرد و بهقولمعروف
برای یک بینماز  ،درب مسجد را نمیبندند!!

شبهای قدر و همچنین برقراری نماز جماعت مساجد هم نشان داده است که به دلیل رعایت
پروتکلهای بهداشتی توسط متدینین ،برگزاری جلسات مذهبی اثری در انتشار کرونا نداشته و اگر کسی

دلسوز سالمت مردم و جامعه است فکری برای مسافرتهای بیمهابا و سایر رفتارهای خطرناک مردم

کند .
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عجیب این است که برای عدهای ،ارتباطات و رفتارهای خطرناک امروز برخی مردم ،نگرانکننده نیست،

اما از یکی دو ماه قبل از فرارسیدن ماه محرم ،نگران شده و تمام تالش خود را برای شبهه افکنی در این
خصوص به کار گرفتهاند!

مجددا یادآوری میشود که عقال و شرعا موظف هستیم که آئیننامههای بهداشتی در این رابطه مراعات

شود و در این خصوص الزم نیست کسی که تاکنون از جلوی یک هیئت هم رد نشده اما در همین

شرایط کرونا ،قهوهخانه و مهمانیهایش ترک نشده ،به ما توصیه کند.
 .3آیا صحیح است که امام حسین(علیه السالم) ابتدا میخواست با یزید بیعت کند؟

هدف ازاینگونه شبهات که در فضای مجازی مطرح میشود ،ایجاد زمینه برای سازشکاری با ستمگران
دوران مانند امریکا و اسرائیل است و بههیچعنوان صحت ندارد .توضیح اینکه :

اگر امام حسین(ع) قصد بیعت داشت اصال از مدینه بیرون نمیآمدند.سیدالشهدا در مواطن مختلف
هم به عدم بیعت با یزید تصریح کردهاند .مثال درجایی می فرمایند:به خدا سوگند من دست خواری به

شما نمیدهم و مانند بندگان فرار نمیکنم ؛ ال وهللا ال اُعطیکم بیدی إعطاء الذلیل وال أفر ّ فرار العبید.
(اإلرشاد  )98 / 2 :اینکه در نامهای از عمر سعد آمده است ،حسین ع قبول کرده یا به همانجا که بوده
برگردد یا بیعت کند ،اوال کالم امام علیهالسالم نیست که قابل استناد باشد بلکه ادعای عمر سعد است.

ثانیا طبق همین ادعا امام اختیار داشته یا بیعت کند و یا به مدینه برگرددـ خب معلوم است امام که از
اول تا آخر به دنبال عدم بیعت بوده ،آن شق ّ یعنی برگشتن به مدینه را برمیگزیند.عجیب است که چرا

بعضی اینقدر اصرار دارند عاشورا را آنطور که دوست دارند تفسیر کنند و عجیبتر اینکه دوست دارند
تفسیری سازشکارانه و ذلیالنه ارائه کنند.
 .4پیادهروی اربعین آئینی عراقی است که حکومت سعی میکند از آن بهرهبرداری کند .این تحلیل چقدر
صحت دارد؟

اخیراجوانی که ادعا می¬کند جامعه دینی و شیعی ایران را جامعهشناسی می¬کند ،علل و انگیزههای
رونق اربعین را بهخصوص در بین ایرانیان ،ناشی از حس ماجراجویانه ،تفریح کمهزینه و خوراکیهای

خوشمزه در مسیر راهپیمایی! و البته به تحریک نظام دانسته و سعی میکند مراسم اربعین را ابداعی
عراقی معرفی کند که نهتنها ما ایرانیها در حال خراب کردن آن هستیم ،بلکه اساسا یک سوءاستفاده
ی سیاسی صورت میگیرد.

واقعا نمیدانم انگیزه او چیست .اما عجیب آن است این جامعهشناس جوان که تفاوت مناسک اولیه و

ثانویه را میفهمد ،چطور از درک انگیزههای اولیه و ثانویه عاجز است .اگر ایشان به هر دلیلی عالقه

ندارد تا نقش انگیزههای اصیل و معنوی درحرکتهای عظیم اجتماعی را بررسی کند اشکال ندارد ،اما

اصوال این سؤال باقی است که چه نفع علمی یا عملی در فروکاست حقیقت بزرگ بیستمیلیونی وجود
دارد؟

عجیب است که در دوران جنگ تحمیلی هم سعی میشد حضور جوانان باایمان و پرانگیزه در جبههها
را به همین شکل کماهمیت جلوه دهند .اما  ۳۰سال بعد مدافعان حرم مهر بزرگی مبنی بر بطالن

اینگونه ادعاهای جامعه شناختانه زدند .اینکه چطور کسی که داعیه جامعهشناسی دارد ،بدون حضور
در متن این اجتماع بیبدیل ،به تحلیل آن (آنهم بر اساس ذهنخوانی) میپردازد .زیرا کسی که در متن
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این راهپیمایی حضورداشته میفهمد کسی زن و بچه را برای ماجراجویی یا تفریح به یک کشور ناامن
نمیبرد .نیز بعدازاینکه ببیند غذاهای خوشمزه فقط درصد کمی از پذیرایی است و نوعا غذاهایی ارائه

میشود که با مذاق ایرانی سازگار نیست ،برای مرتبه چندم به این مخاطره همت نمی گمارد.

البته من نمیدانم ایشان واقعا در این راهپیمایی شرکت داشته یا خیر ،بلکه سخن باال را بر اساس

خوشبینی(شاید بیجا) ابراز کردم .چراکه نگاه بدبینانه اقتضا دارد که چنین تحلیلهایی یا متهم به
سطحینگری شود -که بعید میدانم چنین نویسندگانی با این "لفظ قلم" به آن راضی باشد -و یا متهم
به تحلیل غیرمنصفانه و بر اساس گزینشی از موارد مطابق با ذهنیات گردد.

بههرحال در پایان یادآور میشود که پیادهروی اربعین نه ابداع مردم عراق ،که عمل به توصیه پیشوایان

معصوم است(وسائل )۳۴۳/۱۰/و استفاده از ظرفیتهای آن برای شکلگیری حرکتهای عظیم اجتماعی
هیچ نگرانی در فربه ساختن دین به وجود نمیآورد .آنچه امروز روشنفکران جوان باید نگرانش باشند،
انحراف در اهداف و کارکردهای ظرفیتهای ناب شیعی است.
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پاسخ به سؤاالت و شبهات اخالقی و تربیتی (محرم و کرونا)
 .1آیا آگاه سازی افکار عمومی جامعه و مخصوصا قشر مذهبی و هیئتی نسبت به خطرات عزاداری ،از
مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است؟

از جمله دستوراتی که در آموزه های اسالم بسیار مورد سفارش قرار گرفته است موضوع امر به معروف
و نهی از منکر است.امر به معروف و نهى از منكر ،از ضروريات دین اسالم است.

خداوند در قرآن می فرماید:
ْ
ن()1
وَلْتَك ُ ْ
ن عَن المُن ْك َر و َ اُوْلئكَ هُم ُ المُفْلحُو َ
ن بالمَعْرُوف وَيَنْهَو ْ َ
ن الَى الْخ َيْر و َ يَأمُرُو َ
ن من ْكُم اُمَّة ٌ يَد ْع ُو َ

بايد جماعتى از شما باشند كه دعوت به خير كنند ،امر به معروف و نهى از منكر كنند و آن ها همان
رستگاران هستند.

با توجه به اینکه انسان زندگی اجتماعی دارد ،حضورش خواه ناخواه وابسته به اجتماع است و از طرفی
دارای روحی تأثیر پذیر است ،لذا هر آنچه که میبیند و میشنود میتواند بر رفتار او و روحیاتش تاثیر
بگذارد ،بنابراین اصل امر به معروف و نهی از منکر در جهت تصحیح رفتارهای اجتماعی انسان ،به دلیل

تاثیر پذیری انسان ها از یکدیگر کامال منطقی و عقالیی است چرا که این اصل می تواند خود کنترلی
انسان را در اجتماع نتیجه دهد.

آنچه در دایره ی محتوای امر به معرو ف و نهی از منکر قرار می گیرد ،تمام امور اجتماعی مردم از نوع
پوشش و انتخاب کلمات و روش گفتار گرفته تا نوع درآمد و فعالیت های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی

و دینی است.

درباب اهمیت این موضوع در روایت آمده است «و َ مَا أَع ْمَال ُ الْبر ِّ كُلُّهَا و َ الْجهَاد ُ في سبيل اللَّه عنْد َ ْ
األَمْر
السالم می فرمایند :تمام كارهاى
ن الْمُن ْك َر إ َّال ك َنَفْثَةٍ في بَحْر ٍ لُجِّيٍّ( )2امام علی عليه
بالْمَعْرُوف و َ النَّهْي ع َ ْ
ّ
نيك و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منكر چيزى نيست جز به مانند انداختن آب
دهان در درياى پهناور

شرایط عزاداری امسال به خاطر وجود بیماری کرونا مردم را دردایره ی امتحان و ابتالء الهی قرار داده
است.جهاد مردم در سال های گذشته حضور پررنگ و بی مثال در عزاداری های عمومی بود اما امسال

به خاطر این ویروس ،جهاد با کوچک کردن اجتماعات و حضور در خانه و عزاداری های خانوادگی معنا
می یابد.اما متاسفانه برخی از افراد به دلیل احساسات دینی و مذهبی همچنان عالقمند به برگزاری
مراسمات بزرگ و حضور در اجتماعات هستند.اگرچه احساسات آنها ریشه در عقاید دینی شان دارد اما
در عین حال اسالم موج سواری بر احساسات را اجازه نمی دهد.

هرجا منکری انجام شود و یا واجبی ترک شود قطعا امر و نهی واجب و الزم می گردد.با توجه به اینکه
حضور در اجتماعات بدون رعایت پروتکلهای بهداشتی منجر به حق الناس می شود و باب تضییع

حقوق دیگران را باز می کند لذا نهی از منکر و دعوت به کار صحیح بر عهده ی هر مسلمانی است.
بنابراین آگاه سازی افکار عمومی جامعه و مخصوصا قشر مذهبی و هیئتی نسبت به خطرات عزاداری،

از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر محسوب می گردد.
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یکی از نکات مهم در بحث امر به معروف و نهی از منکر همگانی بودن این دستور است ،لذا در دایره

امر و نهی ،فقیر و غنی ،حکومت و مردم و همچنین زن و مرد هیچ تفاوتی ندارند و در نگاه آموزه های
اسالم همه در برابر این قانون یکسانند.

نکته مهم دیگر در باب امر به معروف و نهی از منکر این است که باید در ابتدا انسان امر و نهی ها را از
خود و خانواده خود و اطرافیانش شروع کند و بدان پایبند باشد و در ادامه رفتارهای اجتماعی مردم را

امر و نهی نماید.

اولین ،مهمترین و اثرگذارترین گام در امر و نهی ،تذکر دادن است ،بنابراین نباید تذکر لسانی را بی فایده
دانست ،به شرطی که همگانی و فراگیر باشد و در عین حال با لحنی مناسب و بیانی خوش .قطعا تذکر

لسانی و گفتن و بیان کردن به شرط استمرار ،اثرگذار خواهد بود.

اعتراض به عملکردهای نادرست در سطح خرد و کالن ،اگر با روش های صحیح استمرار یابد ،هم نتیجه

ی آنی دارد و شخص خطاکار در آن لحظه ،دست از خطایش برمی دارد و هم نتیجه آتی خواهد داشت
و در دراز مدت منجر به کاهش خطا خواهد شد.

یکی از اموری که در امر و نهی کمتر مورد توجه قرار می گیرد این است که آمران به معروف و ناهیان از

منکر گاهی جایگاه خویش را در حد یک خواهش کننده و التماس کننده تنزل می دهند ،باید به مرزها
دقت کرد و از موضع خواهش و التماس دوری کرد و به موضع قوت و اقتدار بازگشت ،منظورمان قطعا

برخوردهای فیزیکی و بداخالقی های رفتاری نیست ،بلکه می توان محکم بود و با قدرت عمل کرد و با
قاطعیت رفتار نمود و در عین حال مودب و خوش خلق هم بود و نکته ی آخر اینکه با توجه به خطراتی
که انتقال ویروس دارد همه ی ما باید به این امر اهتمام بیشتری داشته باشیم و نهی از منکر را در این

موضوع جدی بگیریم.
پی نوشت ها:

 .1آل عمران.104 /
 .2نهج البالغه ،حکمت 374
 .2آیا حضور در عزاداری ماه محرم منجر به حق الناس می گردد؟

انسان در نگاه دین از جایگاه واالیی برخوردار است تا جایی که خداوند در قرآن می فرماید« :لَقَد ْ خ َلَقْنَا
َ
ْ
سن ت َقْویمٍ؛ ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم»( )1به دلیل همین ارزشمندی
االنسان فی أح ْ َ
انسان ،در نگاه اسالم رعایت حقوق مردم بسیار مورد تاکید قرار گرفته است تا جایی که حتی خداوند
متعال اگر از حق خویش هم بگذرد از حقالناس و حقی که مربوط به مردم است نخواهد گذشت.

حق الناس از جمله تکالیفی است که انسان در رابطه با دیگران موظف به رعایت آن می باشد و عدم
رعایت آن گرفتاری انسان در دنیا و آخرت را به دنبال خواهد داشت .بنابراین هرآنچه منجر به ضرر

مادی یا معنوی و یا جسمی و یا روحی به دیگران گردد در دایره ی حق الناس قرار می گیرد.اگر کسی با
رفتار خود سالمتی جان و بدن افراد را به خطر اندازد مورد مجازات الهی قرار خواهد گرفت؛ چرا که حفظ

جان افراد و برخوردای از حق حیات طبیعی ترین حق انسانهاست و هیچ کس نباید چنین حقی را از
دیگری بگیرد.

م
سبْحانَهُ حُقُوق َ عباده مُقَدِّمَة لحُقُوقه فَم َ ْ
ن قا َ
امیرالمؤمنین(ع) نیز در این راستا فرموده است:جَعَل َ اللّهُ ُ
ن ذلكَ مُؤ َدِّيا الَى اْلقيام بحُقُوق اللّه)2(.
بحُقُوق عباد اللّه كا َ
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خـداونـد مـتعال  ،حقوق بندگانش را مقدمه و زمينه ساز حقوق خود قرار داده است  .پس آن كه حقوق
بندگان خدا را ادا نمايد ،حقوق الهى را نيز ادا خواهد كرد.

هم چنین آیه  ۲۸۲سوره بقره (بلندترین آیه قرآن) نیز در مورد حق الناس بوده و خداوند در این آیات به

اهمیت حق الناس تأکید داشته و انسان را نسبت به رعایت آن امر کرده است.

ویروس کرونا امسال منجر به ایجاد شرایطی شده است که حتی عزاداری ها و مناسک دینی ما را نیز
تحت الشعاع قرار داده است .از یک سو مردم به دلیل عشق و ارادت فراوان به امام حسین علیه السالم

خواهان برگزاری مراسمات همچون سال های گذشته اند و ازسوی دیگر امسال با شرایط خاص این
ویروس روبرو هستیم.آنچه متخصصان در این امر توصیه نموده اند این است که این مراسمات باید

همراه با محدودیت ها و در عین حال رعایت پروتکل های بهداشتی انجام گیرد بنابراین اگر کسی بدون
توجه به این توصیه ها موجبات انتقال ویروس را به دیگران فراهم نماید قطعا دچار گناه شده و باید در
برابر خداوند پاسخگو باشد.

از جمله فضاهایی که منجر به انتقال ویروس می گردد محیط های بسته است.برخی از افراد متاسفانه
با دالیل واهی و گاه با بینشی متعصبانه به تشکیل و یا شرکت در تجمعات دینی و غیر دینی می پردازند

و بستر انتقال ویروس را فراهم می آورند .در حالی که اینگونه تجمعات یا مستقیما منجر به آسیب
رساندن به مردم می شود و یا غیر مستقیم زمینه ی انتقال ویروس را فراهم می آورد ،به همین دلیل

مردم نباید با عدم توجه به توصیه ها اوضاع را خراب تر نموده و حق الناس را بر گردن خود قرار دهند.
خداوند در قرآن می فرماید :و َ َال تُلْقُوا بأَيْديكُم ْ إلَى التَّهْلُك َة( )3یعنی خود را به مهلکه و خطر در نیفکنید.
با توجه به این آیه انسان مجاز نیست هر عملی که منجر به هالکت خود و جامعه اش می شود را

مرتکب گردد .در شرایط فعلی نیز رعایت بهداشت از سوی همه الزم است و هرکس نسبت به این
دستورات بی تفاوت باشد در درگاه الهی مسئول است.

آنچه وظیفه ی ماست این است که به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک انسان مومن و معتقد برای
جان سایر انسان ها ارزش قائل شویم و بدانیم هرنوع کوتاهی در انجام وظیفه ،حق الناس را برعهده ی
ما قرار خواهد داد وجایی که پای جان در میان باشد اینقدر این حق الناس سنگین است که حتی راه
جبران برای ما مسدود می گردد.لذا بر ما الزم است که برنامههای عبادی و دینی خود را در سایه اصول
بهداشتی اجرا نماییم و همه با عملی مجاهدانه نمونه ی عینی یک شیعه ی عمل گرا باشیم.

پی نوشت ها:

 .1سوره تین ،آیه 4

 .2شرح غررالحكم  ،ج  ،3ص .370
 .3سوره بقره ،آیه 195
 .3با توجه به شرایط کرونا چه طاعات و عباداتی از حیث ثواب می تواند ثواب عزاداری را داشته باشد؟

برای عزاداری امام حسین علیه السالم توصیه های فراوانی شده و اجر و ثواب های زیادی نیز بیان شده
است .ویروس کرونا عزاداری های امسال را محدود نموده و برای آن شرایط خاصی را ایجاد کرده

است.شاید بتوان گفت عزاداری امسال یکی از آزمون های مهم دینداران است تا ایمان و میزان تقیدشان
به دینداری از این طریق مورد سنجش قرار گیرد.لذا توجه به دستورات بهداشتی و رعایت پروتکل ها و
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همچنین توجه جدی به حق الناس می تواند ما را جزء عزاداران واقعی قرار دهد و ثواب عزاداری را نیز
نصیبمان نماید.

یکی از اهداف عاشورا احیای ارزش های دینی و اخالقیست.شاید امسال فرصت مناسبی باشد تا ما از

طریق تمسک به ارزش های اخالقی و توجه به آن ها بتوانیم از ثواب عزاداران واقعی نیز بهره ببریم.

از دیگر امور سفارش شده در این ایام گریه کردن برای اباعبدهللا علیهم السالم است .درست است که
عزاداری ها محدود می گردد اما گریه نمودن و اظهار ارادت می تواند در خلوت و یا جلسات خانگی برقرار
باشد و انسان از این طریق کمبود حضور در مراسمات بیرونی را جبران نماید.

در روایت می خوانیمَ « :رحمَ هللا مَن أحیا أمرنا ،یا فُضَ یل ُ مَن ذَک ََرنا أو ذُک ْرنا عندَهُ ،فَخ َرَجَ من ع َینه مثل ُ
جَناح الذُّباب غَف َر هللا لَهُ ذُنُوبَهُ؛ رحمت خدا بر کسی باد که امر ما را زنده کند ،ای فضیل! هرکه مارا یاد

کند یا ما نزدش یاد شویم و در نتیجه از چشمش به قدر بال پشهای اشک بیرون آید ،خداونــد گناهانش
را بیامرزد»)1( .

یکی از کارکردهای عزاداری انتقال باورهای دینی از نسلی به نسل دیگر است .جلسات کوچک و خانوادگی
امسال می تواند بستر مناسبی برای این امر باشد و والدین می توانند از این فرصت کرونا بهره برده و
درانتقال این عقاید به فرزندان خویش کوشا باشند تا از این طریق ثواب عزاداری را نیز کامل تر ببرند.

محزون بودن در ایام محرم امری قلبیست و منحصر به حضور در عزاداری نمی باشد لذا حفظ حالت
حزن نیز می تواند ما را در صف عزاداران واقعی قرار دهد.در روایت آمده است:امام رضا(ع) به فرزند
شبیب فرمود :اگر دوست داری در درجه های بلند بهشت با ما باشی ،با غمگینی ما غمگین باش و با

شادی ما شاد)2(.

عالوه بر آنچه ذکر شد اشک ریختن ،نوحه خوانی های خانگی ،اطعام فقرا ،سیاه پوشیدن،احیای امر به

معروف و نهی از منکر ،توجه به نماز مخصوصا نماز اول وقت ،شکرگزاری بر نعمت والیت و تربیت بر
اساس مکتب اهل بیت (ع) ،شناخت کامل فلسفه قیام و رساندن پیامهای عاشورا به دیگران ،سالم

کردن به حضرت ابا عبدهللا الحسین (ع) ،تسلیتگویی به امام عصر (عج) وبه یکدیگر،دست کشیدن از

کار در روز عاشورا ،مواظبت از امور شرعی ،رعایت اخالص در عمل و پرهیز جد ّی از ریا و خودنمایی،

اهدای کتب مفید به دیگران و  ...می تواند در کسب ثواب موثر باشد.
پی نوشت:

 .1وسائل الشیعه ،ج ،10ص392
. 2الشیعة ،ج ،10ص  ،393ح5

 .4نظر اسالم در رابطه با دینداری دیجیتال( عزاداری های مجازی) چیست؟

هدف از اقامه ی عزاداری برای معصومین علیهم السالم همسو شدن با منش و ویژگی های اخالقی آن
بزرگواران است .در واقع عزاداری حب ما به اهل البیت علیهم السالم را نشان می دهد و زنده نگهداشتن

نام و یاد و راه آن ها را به ما یادآور می شود.

در نگاه اسالم اصول اولیه و کلی امور ،در قرآن و روایات تعیین می شود و انطباق جزئیات بر آن امور

کلی در سایه ی تحقیق و پژوهش متخصصان دینی حاصل می گردد.

عزاداری نیز دارای ضوابط و شرایطی است و تاثیرات متعدد فردی و اجتماعی به دنبال دارد.قطعا بخش

مهمی از عزاداری در بعد اجتماعی آن نمود پیدا می کند .همبستگی و ایجاد اتحاد از جمله فوایدی است
28

که در سایه ی فضای حقیقی به منصه ی ظهور می رسد.اما عزاداری در فضای مجازی نیز می تواند به

نوعی فرصت یا تهدید باشد .از یک طرف خطر فردگرایی و حذف حضور فیزیکی افراد را به دنبال دارد
و از سوی دیگر می تواند تاثیری آنی و همگانی در کمترین زمان را داشته باشد و با توجه به محدود

نبودن به فضای جغرافیایی این تاثیرات می تواند بعد جهانی را پوشش دهد.بنابراین اگر منظور از

دینداری دیجیتال رو آوردن به فضای مجازی در جهت تقویت حضور فیزیکی افراد برای شرکت در

مناسک حضوری باشد ،این فضا می تواند فرصت خوب تبلیغی بشمار آید ،اما اگر منظور از دینداری
دیجیتال محدود کردن عزاداری در فضای حقیقی و انتقال عزاداری ها از دنیای حقیقی به دنیای مجازی

باشد قطعا این روش نمی تواند مطلوب واقع گردد.

از دیگر خطرات دینداری دیجیتالی صرف ،سطحی شدن باورها و عقاید است .نفس حضور در اجتماعات
دینی و عزاداری های حقیقی در نگاه اسالم امری ارزشمند است ،تا جایی که حتی نفس کشیدن در

مجلس عزای امام حسین علیه السالم نیز ثواب تسبیح دارد.بنابراین اهداف عزاداری صرفا اهدافی فردی
نیست و فضای مجازی به تنهایی پتانسیل الزم برای بروز و ظهور اهداف دینی ،سیاسی و اجتماعی

عزاداری را ندارد مگر اینکه به عنوان ابزاری کمک رسان به کمک فضای حقیقی آید.
 .5جایگاه عقل گرایی و عاطفه گرایی در عزاداری امسال کجاست؟

آنچه به عنوان پایه ی اساسی در دین اسالم مطرح می شود عقل گراییست .ما معتقدیم مبنای دین
اسالم عقل است و هرآنچه شرع بدان حکم می کند عقل نیز حکم کننده ی آن است و بالعکس.

اگرچه بخشی از دینداری توجه به عواطف و احساسات مذهبی متدینین است ،اما دینداری صرفا به
معنای سوار شدن بر موج عواطف و احساسات نیست.آنچه از شور و احساس و عاطفه در جریان
عاشورا شاهد هستیم قبل از عاطفی بودن از پُل تعقل عبور نموده است.در واقع عاطفه گرایی در

مراسمات مذهبی پیرو عقل گراییست.

رواج عواطف و احساسات و هیجانات مذهبی بدون تقویت بعد معرفتی و شناختی مانعی بزرگ در برابر
دستیابی به حقیقت عاشوراست.

عاطفه گرایی ،دینداری نمادین و کم ّی را به نمایش می گذارد و عقل گرایی دینداری کیفی را و از آنجا که
کیفیت بر کمیت رجحان دارد عقل نیز بر عواطف تقدم پذیر است.

در نگاه اسالم آنچه اصالت دارد عقل است و آموزه های دین در ظرف تعقل ارائه می شود و توجه به
ظواهر و نمادها مثل عزاداری ،گریه ،برپایی مناسک و  ...به عنوان ابزاری برای انتقال ارزش ها مورد

استفاده قرار می گیرد.لذا عاطفه گرایی به تنهایی و مستقال اصالت ندارد.

اگر عزاداری ها صرفا بر مبنای عواطف برگزار گردد دینداران از وظایف اصلی خویش باز می مانند و

اینگونه به آنها القاء می شود که دین منحصر در ظواهر و عواطف است.بنابراین عاطفه گرایی افراطی
می تواند نقش تعقل را در دینداری کم رنگ نماید و باید از این ناحیه دقت فراوان نمود .در نگاه دین،
عواطف هرجا ظاهر شود به عنوان محرکی برای شناخت بکار گرفته می شود .بنابراین عواطف همسایه

ی دیوار به دیوار عقل است و در تضاد با عقل نمی باشد بلکه کمک دهندهی آن است.

29

 .6وضعیت کرونا منجر می شود که ابتکارات تازه ای در عزاداری ها دیده شود مثال ایجاد فاصله ی
اجتماعی در مراسمات و ...آیا این ابتکارات فرمی ،بدعت محسوب نمی شود؟

بدعت در لغت به معنای نوآوری است و در اصطالح عبارت است از وارد کردن چیزی در دین که جزو

دین نیست.بنابراین اگر انسان امری که جزء دین نیست و برخالف شرع است را به دین نسبت دهد
قطعا حرام است.شرط بدعت بودن این است که امری مخالف قرآن و سنت باشد.بدعت گذاری یا از

سوی مغرضان است که با هدف ضربه زدن به دین انجام می پذیرد و یا از سوی افراد جاهل و نادان
است که به گمان خود قصد خدمت به دین دارند.

پیامبر اسالم ( ص ) فرمودند" :بدترین کارها آنست که نوپدید و بی سابقه باشد  .بدانید هر بدعتی

گمراهی است و هر گمراهی فرجامش آتش است )1( " .حضرت امیرالمومنین(علیه السالم) نیز در
نکوهش بدعت چنین می فرمایند " :هیچ بدعتی نهاده نشده مگر آنکه بدان سبب ،سنتی ترک شد .

از بدعت ها بپرهیزید و راه روشن را در پیش گیرید  .بهترین کارها آن است که پیشینه داشته باشد و

بدترین آنها آن است که نو پدید و بی سابقه باشد)2( ".

در باب مراسمات گاهی نص صریح برای مراسمی وجود دارد مانند عید قربان و گاه انجام مراسمات بر

مبنای اصول کلی قابل تایید است .مراسم عزاداری برای امام حسین علیه السالم نیز بر مبنای سنت
پیامبر و اهل البیت علیهم السالم مورد تایید قرار گرفته منتها شیوه و شکل آن تحت تاثیر عرف جامعه

و ویژگی های قومی و ملی بوده است.شیوه های عزاداری نیز تا زمانی که منجر به خالف شرعی نگردد و
برخالف آموزه های دین نباشد بدعت نبوده و اشکالی ندارد .اینکه امسال مجبوریم به خاطر ویروس

کرونا ظاهر عزاداری ها را به شکلی تعبیه نماییم که کمترین آسیب از حیث انتقال ویروس وجود داشته
باشد بدعت و نوآوری در دین محسوب نمی گردد .رعایت فاصله ی اجتماعی و یا پایبند بودن به پروتکل

های بهداشتی خودبخود بدعت محسوب نمی گردد اما اگر به این بهانه بخواهیم دست به کارهای
غیرمعقول بزنیم ممکن است دچار بدعت هم شویم.توجه به امور بهداشتی و تغییر شیوه های عزاداری
به گونه ای که امور بهداشتی درآن بیشتر و بهتر رعایت گردد در واقع مبنایی عقالنی دارد و در جهت
حفظ جان که واجب است انجام می پذیرد در حالی که بدعت ها همواره بر مبانی غیر عقلی استوار

است.

پی نوشت ها:

.1امالی شیخ مفید ،ص ، 188اصول کافی ج ، 1ص57
.2میزان الحکمه،ج،1ص 453

 .7برخی از اساتید توصیه کرده اند که امسال به جای عزادارای در ایام محرم به مطالعه درباره ی عاشورا

و محرم بپردازیم .آیا این توصیه متناسب با نظر دین است؟

یکی از نکاتی که همواره باید به آن دقت نمود این است که در باب محرم و عزاداری برای ابا عبدهللا از

نگاه های افراطی و تفریطی بپرهیزیم .معرفتی که قرار است نتیجه ی عشق به اباعبدهللا باشد محصول
شور و شعور حسینی است.در واقع عزادار واقعی برای پرواز در آسمان معنویت نیازمند دو بال شور و
شعور است که توجه به یکی و حذف دیگری پرواز را ممکن نمی سازد.

شور حسینی به واسطه ی عزاداری جان می گیرد و به همین دلیل عزاداری و گریه ی بر اباعبدهللا بسیار
مورد سفارش قرار گرفته است.چنانچه در روایت آمده است:
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سین(ع) ،فَإنَّهُ
السالم) فرمودند:کل ُّ الجَزَع وَالبُکاء مَکروهٌ ،سو َی الجَزَع وَالبُکاء عَل َی الح ُ َ
امام صادق (علیه ّ
فیه مَأجورٌ)1(.

هر بی تابی و گریه ای ناپسند است ،جز بی تابی و گریه بر حسین(ع) که پاداش هم دارد.

اما از سوی دیگر صرف پرداختن به عزاداری بدون کسب معرفت حقیقی نسبت به امام حسین علیه
السالم لطفی ندارد .لذا مطالعه درباره ی عاشورا و قیام امام حسین می تواند در تقویت شعور حسینی
ما موثر باشد اما در عین حال نباید مطالعه را جایگزین عزادارای نمود .در واقع هر کدام از این امور در

جایگاه خود ارزشمند و الزم است و نمی تواند جایگزین دیگری شود و یکی را به بهانه ی دیگری تضعیف
نمود.

شعور حسینی برگرفته از آگاهی و شناخت است و شور حسینی این آگاهی و شناخت را به منصه ی
ظهور می رساند.برای فطرت نیز هم معرفت فطری وجود دارد و هم گرایش فطری بنابراین مطالعه و

باالبردن شناخت می تواند معرفت فطری را تقویت نماید و عزاداری ،گرایش فطری را تنظیم کند .شور

و شعور حسینی در طول یکدیگرند نه در عرض یکدیگر که بخواهیم یکی را جایگزین دیگری کنیم بلکه
دو مفهوم جداگانه ای هستند که متمم و مکمل هم می باشند.

پی نوشت:

 .1األمالی للطوسی ،ص  ،۱۶۲ح ۲۶۸؛ بحار األنوار ،ج  ،۴۴ص  ،۲۸۰ح .۹
 .8آیا شعار هر خانه یک حسینیه به نفع مکتب حسینی است یا منجر به انزوا کشیدن عاشورا می

گردد؟

ماه محرم برای ما شیعیان نه فقط یک اتفاق تاریخی بلکه بخشی از هویت شیعی ماست و اقامه ی عزا
در این ماه ،سنتی دیرینه است برای اعالم مرز حب و بغ َ دینیمان .عزاداری در این ماه نوعی اعالم

نگرش دینی و سیاسی است و بدین معناست که شیعه هرگز زیر بار ظلم نخواهد رفت و به همین دلیل
هر روز را عاشورا و هر سرزمین را کربال می دانیم.

متاسفانه امسال ویروس کرونا شرایط عزاداری به شیوه ی سال های گذشته را سخت نموده و محدودیت
هایی را ایجاد کرده است.با توجه به این شرایط از یک سو از اجتماعات برحذر شده ایم و از سوی دیگر
نمی خواهیم به مناسک عزاداری لطمه ای بخورد چرا که اسالم به واسطه ی زنده نگه داشتن این قیام

پایدار است.

اما نکته ای که نباید از آن غفلت کرد این است که اوال در نگاه اسالم هیچ بن بستی برای هیچ امری
وجود ندارد و دین اسالم متناسب با شرایط سخت و آسان دستورات خود را همسو با عقل سلیم و هم

جهت با فطرت به تابعان خویش ارائه می دهد و ثانیا شرایط و مقتضیات زمان گاهی به گونه ای است

که ما مجبوریم از شیوه هایی متفاوت با شیوه های گذشته اما در عین حال منطبق بر دین بهره ببریم.

در ادوار گذشته بعضا شرایط تاریخی به گونه ای بوده که شیعیان به دلیل عدم شرایط مناسب برای

عزاداری اجتماعی ،مجبور به عز اداری های فردی و خانوادگی می شدند هرچند سالهاست این شیوه به
دلیل شرایط مساعد و به برکت انقالب در کشور ما به طور خاص اجرا نشده ،اما امسال ویروس کرونا

ما را با شرایط خاصی روبرو کرده است .درست است که از حیث سیاسی و حکومتی مانعی بر عزاداری
اجتماعی نیست ،اما امسال با موضوعی اجتماعی و اخالقی و فقهی روبرو هستیم و این موضوع می تواند

محکی برای تعیین میزان اعتقاد ما باشد .عزادار واقعی امام حسین(علیه السالم) کسی است که همواره
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اخالق ،رفتار و کردارش حسینی باشد و گویا امسال نماد یک عزادار واقعی با تقویت عزاداری های فردی
و خانوادگی شناخته می شود.

عاشورا زمانی به انزوا کشیده می شود که روح یک اجتماع بویی از منش امام حسین علیه السالم نبرده

باشد.بنابراین چه بسا ممکن است انسان هر ساله عزادار باشد و در اجتماعات نیز شرکت کند اما مشی
او حسینی نباشد و از این طریق حقیقت عاشورا را منزوی نماید و چه بسا انسان از طریق تمسک بر

شعار هر خانه یک حسینیه بساط معنویت را در بستر خانه ی خویش فراهم کند و اینچنین از

سرسپردگی خویش به امام حسین علیه السالم پرده بردارد.

نکته ی دیگر اینکه حذف عزاداری ممکن است منجر به انزوا کشیدن عاشورا گردد اما تغییر شیوه ی

عزاداری و محدود کردن آن  ،آن هم به حکم عقل سلیم هرگز منجر به انزوای عاشورا نخواهد شد .مرحوم
صدوق در کتاب ثواب االعمال از حضرت امام سجاد عليه السالم روايت ميکند:

«أيما مؤمن من دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السالم حتى تسيل على خده بوأه هللا تعالى بها في
الجنة غرفا يسكنها أحقابا وأيما مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خديه فيما مسنا من األذى من عدونا

في الدنيا بوأه هللا منزل صدق ،وأيما مؤمن مسه أذى فينا فدمعت عيناه حتى تسيل على خده من

مضاضة أو أذى فينا صرف هللا من وجهه األذى وآمنه يوم القيامة من سخط النار».

«هر مؤمني که بخاطر شهادت امام حسين عليه السالم چشمانش اشک آلود شود ،تا اينکه اشکش بر
گونه اش جاري شود ،خداي تعالي در بهشت جايگاهي عنايت ميکند که مدتهاي طوالني در آن ساکن
خواهد بود .و هر مؤمني که بخاطر اذيت هايي که از جانب دشمنان ما به ما رسيده ،از چشمانش بر

گونههايش اشکي جاري گردد ،خداوند جايگاه مناسب و نيکو به او عنايت ميکند و هر مومني که در راه
ما (اهل بيت) آزاري ببيند و چشمانش اشک آلود شود و اشکهايش بر گونههايش جاري شود ،خداوند

اذيت را از او برطرف ميکند و در قيامت او را از عذاب آتش در امان ميدارد»()۱

با توجه به روایات اقامه ی عزا برای ابا عبدهللا چه در جلسات کوچک و خانوادگی و چه در اجتماعات
بزرگ دارای اجر و ثوابی فراوان است و برقراری رابطه ی قلبی و عاطفی با امام حسین علیه السالم در

محیط خانواده نیز می تواند منجر به زنده نگاه داشتن شعائر حسینی گردد.
پی نوشت ها:

 .1صدوق ،محمد بن علي ابن بابوية ،متوفاي 381ق ،ثواب االعمال و عقاب االعمال ،ص  ،83قم ،منشورات
رضي ،دوم1368 ،ش

(البته قطعا گریهی بدون عمل ،بهشت را تضمین نمیکند بلکه انسان در ابتدا باید عمل خود را تطهیر
نماید و درادامه به واسطهی گریه بر ابا عبدهللا علیه السالم از برکات این اشک بهرهمند گردد).

 .9چگونه می توان از ظرفیت محرم در جهت مبارزه با کرونا بهره برد؟
ماه محرم را همه جهانیان به نام امام حسین و برپایی مجالس عزا و سوگواری برای آن امام مظلوم می
شناسند .این موضوع ظاهر ماجرا و پوسته ظاهری کار به حساب می آید لکن حقیقت محرم که عزاداری
ها هم در همان راستا تعریف می شوند چیز دیگری است که هر یک از متفکرین با عناوینی خاص از آن

تعبیر کرده اند .در اینجا آن تعبیری که مورد پسند ما است این است که با نگاهی کارکردگرایانه اگر
بخواهیم به محرم نگاه کنیم باید بگوییم که ماه محرم ماه فرهنگ سازی و بازنگری در فرهنگ و سبک

زندگی است .بله،عزاداری ها و شور و هیجانات که جزء الزم و الینفک ماه محرم است باید در راستای
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این هدف متعالی قرار بگیرد نه آنکه خود هدف باشند چون در این صورت از ظرفیت فوق العاده و بی
نظیر محرم ،استفاده کاملی نخواهد شد .ولی اگر از ظرفیت فرهنگ سازی این شب و روز ها از طریق

خطبا و منابر و حتی فضای مجازی بهره گرفته شود جامعه اسالمی از آسیب های فرهنگی حداقل تا یک

سال بیمه خواهد بود.

زندگی با کرونا به عنوان یک بیماری که به ناچار سبک زندگی همه مردم جهان را به چالش کشیده

است ،نیازمند فرهنگ سازی دارد.همچنین اگر قرار است که با آن مبارزه شود نیز باید فرهنگ عمومی
را در این جهت باال برد که ظرفیت مجالس امام حسین علیه السالم بهترین فضا را در این راستا برخوردار
است چرا که هنوز برخی افراد جامعه این بیماری را دست کم و شوخی گرفته اند.

بنابراین الزم است خطبا و اهل منبر که مورد قبول مستمعین خویش هستند در بخشی از صحبت های

خود به این بیماری و راهکارهای عالج آن و موضوع بهداشت عمومی اشاره نمایند .کشیده شدن پیام

های بهداشتی به مجالس عزاداری اهمیت این موضوع را دوچندان خواهد نمود البته منوط بر آنکه

مراقب ایجاد افکار و رفتارهای وسواس گونه در مخاطب باشیم که تبیین فواید و آثار مثبت این بیماری
در کنار مضرات آن به این موضوع کمک خواهد کرد.

گردانندگان جلسات نیز سهم به سزایی در این فرهنگ سازی و مبارزه بر عهده دارند .بهترین نقشی که
می توانند ایفا کنند اجرای دستورالعمل های بهداشتی است.چه زیباست که بخشی از هزینه های هیات
را صرف خرید و اهدای اقالم بهداشتی نمایند و آنها را در بین عزاداران تقسیم کنند.مثال در بدو ورود به

هر یک از عزاداران ماسک اهدا شود یا به هنگام تقسیم نذری ها که قرار است هر فردی با خود به

منزلش ببرد حداقل یک قلم وسیله بهداشتی مانند لوازم ضدعفونی یا دستکش بهداشتی و  ...اهدا
شود.

عزادار امام حسین علیه السالم نباید فراموش کند که تالش برای رعایت توصیهنامههای سالمت و حفظ

جان انسانها به ویژه حفظ سالمت و جان عزاداران حسینی میتواند یکی از مهمترین الگوهای عرض
ارادت و تسلیت عزای شهدای کربال باشد.حفظ سالمت در باورهای دینی ما عین دیانت است و التزام

به حفظ جان انسانها در فقه اسالمی بر همگان واجب و الزم است بنابراین سالمت ما عین دیانت

ماست.
 .10راهکارهای ساماندهی نذورات محرم که توام با رعایت دستورالعمل های بهداشتی باشد چیست؟

نذری دادن بویژه نذورات غذایی در ایام محرم،امروزه به یکی از رفتارها و بلکه آیین های عزاداری تبدیل

شده است.

اکنون که به سفارش شبکه بهداشت پذیرایی در عزاداریها محدودیت دارد ،شایسته است هزینهها و
نذورات مردمی در راستای خدمت به مستمندان و نیازمندان در قالب مواسات مؤمنانه ،خیرات و هدایا
و در اشکال مختلف در محیطهای فقیرنشین توزیع شود .بدون تردید ثواب اینگونه اعمال نهتنها کمتر

از پذیرایی در عزاداری سیدالشهدا نیست که شاید ارزش باالتری هم داشته باشد.

به برکت نام و اعتبار امام حسین علیه السالم ،در ایام محرم هزینه های هنگفت و قابل توجهی جهت

هزینه در برنامه های محرم جمع آوری می شود که با یک مدیریت صحیح آن هم در شرایط کرونایی
کنونی،بهترین استفاده را می توان از آن داشت .هر چند صرف نذورات در جهت تغذیه مردم بویژه اقشار
کم درآمد یک ارزش است لکن اکنون که محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد بسیار به جا خواهد
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بود که این هزینه ها توسط معتمدین مردم تجمیع گردد و در راستای منافع مردم ،صرف کارهای عام

المنفعه شود.

تأسیس قرضالحسنه ،وقف ،تأسیس اماکن و بناهای فرهنگی و مذهبی،خرید دستگاه های پزشکی و
تجهیز درمانگاههای محلی و صدها مورد دیگر با بهرهگیری از نذورات و نیتهایی که به دلیل شرایط

موجود نمیتوان انجام داد ،میتواند میراث ماندگاری باشد که به یادگار از شرایط سخت تعزیت و
عزاداری سید و ساالر شهیدان (ع) بهجای میماند و برای همیشه ارادت بانیان و متولیان آن را به ساحت

مقدس شهدای کربال به نمایش خواهد گذاشت.

از جمله موارد جایگزین دیگر ،پخش و توزیع پردامنه نمادهای عاشورایی ،و برافراشتن پرچمها و قطعات

سیاه رنگ در میدانها و خیابانها و کوچهها و دیگر فضاهای عمومی ،با رعایت عدم تعرض به حرمت
اموال و امالک خصوصی و مانند آن ،و تبعیت از قوانین جاری در کشور است .البته مناسب است که
در این نمادها ،بخشهایی از سخنان حضرت امام حسین (علیه السالم) در نهضت بزرگ اصالحطلبانه

آن حضرت و شاهکارهای اشعار و متون گفتهشده پیرامون فاجعه کربال آورده شود .همچنین زیبا خواهد

بود که همه یا بخشی از هزینه ای که خرج نذورات متداول ماه محرم می شده را با ثبت نام از افرادی
که تاکنون به جهت ضعف مالی به کربال مشرف نشده اند هزینه کنیم تا در شرایط بعد از کرونا این

افراد به کربال مشرف شوند.
 .11با شوهری که به خاطر وسواس در کرونا اجازه شرکت همسرش را در مجالس روضه نمی دهد چگونه
باید رفتار نمود؟

قبل از هر اقدامی باید مراقب تشدید افکار و رفتارهای وسواسی فرد مورد نظر بود و توجه داشت که

جروبحث و هر اقدامی که به افزایش این افکار و رفتارها دامن بزند مضر است و کار را پیچیده تر خواهد
نمود.بنابراین در گام نخست باید اقدامات کاهنده وسواس ایشان را در دستور کارتان قرار دهید.

همانگونه که می دانید مهم ترین عامل تشدید کننده رفتارهای وسواسی در انسان ،وجود اضطراب است

به گونه ای که هر چه اضطراب فرد افزایش یابد،وسواس او نیز تشدید خواهد شد .لذا در مواجهه با این

افراد باید:

 .1از عوامل اضطراب آور بکاهیم و فرد را به چرخه معمولی زندگی برگردانیم .در این راستا بهتر است از
فرد بخواهیم که اخبار مربوط به هشدارهای بهداشتی یا آمار تلفات و مبتالیان کرونا و امثال ذلک را از

هیچ منبعی چه رادیو تلویزیون چه شبکه های اجتماعی و  ...دریافت و پیگیری نکند و سعی کند به
همان میزان اطالعاتی که تاکنون کسب نموده عمل نماید.

 .2به او بگویید که هر زمان احساس نمود ذهنش درگیر این افکار شده مشغول به ذکر الهی مانند
ت وَالْحَمْد ُللّه الَّذی لَمْ ی َتَّخذ ْ صاحبَة
ی الَّذی الی َمُو ُ
خواندن سوره ناس ،ال اله اال هللا و ذکر «ت َوَکَّل ْ ُ
ت عَل َی الْح َ ِّ
ن لَهُ َ
ن الذُّل ِّ و َ ک َب ِّ ْره ُ ت َکْبیرا» شود و فکرش را مشغول
شریک ٌ فی الْمُلْک و َ لَمْ ی َک ُ ْ
و َ ال وَلَدا و َ لَم ْ ی َک ُ ْ
ن لَهُ وَلی م َ
افکاری غیر از افکار وسواسی نماید.
 .3این افراد همانگونه که از تماس بدنی با افراد دیگر اجتناب می کنند باید از تماس کالمی و هم صحبت

شدن با افرادی مانند خودشان که درگیر این افکار هستند پرهیز نمایند و با افراد مثبت اندیش و شاد و
کسانی که در مورد کرونا صحبت نمی کنند ارتباط و معاشرت داشته باشند.
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 .4از عنصر تلقینات مثبت نباید غفلت نمود .این افراد را باید آموزش داد که مدام به خود تلقین کنند

که من مبتال به کرونا نمی شوم و اگر هم شدم خداوند مواظب بنده خودش خواهد بود.تاکید می کنیم

که تلقین باورهای دینی و مذهبی و التزام عملی به آنها همیشه و به خصوص در شرایط حاضر نقش به

سزایی در آرامش روانی انسان ها خواهد داشت.

اما در کنار رعایت نکات فوق به این دسته از همسران توصیه می کنیم که مراقب باشند به خاطر
عزاداری و شرکت در مجالس امام حسین علیه السالم که یک امر مستحبی است،روابط خود با شوهر
را مکدر نکنند و همانگونه که در باال ذکر شد مراقب جروبحث در این زمینه باشید.

امسال با توجه به اعمال محدودیت ها در برگزاری جلسات عمومی،جلسات کم تعداد خانگی هم برپا
خواهد گردید که توصیه می شود در این جلسات شرکت نمایید.همچنین به جهت اینکه از قافله
ارادتمندان به سیدو ساالر شهیدان عقب نمانید،سعی کنید در این ایام کارهایی به نیت آن امام شهید

انجام دهید اعم از قرائت زیارت عاشورا،کمک به مستمندان،کمک مالی هرچند اندک جهت برپایی

مجالس عزاداری،تهیه و اهدای ماسک به عزاداران و ...نکته پایانی آنکه هرچند حضور در محافل عزاداری
دارای ارزشی مضاعف است لکن در این شرایط و با توجه به موقعیتی که دارید سعی کنید از برنامه های

رادیو تلویزیون و حتی برنامه های مفیدی که در قالب فضای مجازی تولید می شود استفاده الزم را ببرید.
 .12آیا ثواب پرستاری از بیمار کرونایی بیشتر است یا شرکت در مجالس محرم؟
در نگاه اولیه شاید به نظر رسد که سوال فوق مربوط به پرستاران و کادر درمانی بیمارستان هاست لکن

با عنایت به شیوع بیماری در سراسر کشور و نیاز بسیاری از مبتالیان به کرونا جهت طی دوره قرنطینه
و درمان در خانه،موضوع پرستاری گسترده خواهد شد و اینجاست که ممکن است ارادتمندان و عاشقان

امام حسین علیه السالم بین انجام امور پرستاری از بیمار کرونایی که زیر نظر اوست و رفتن به مجالس
عزاداری دچار تردید شوند.

اگر دقت کنیم در اکثر مواقع تردید و تشکیک ما بین انجام دو امر کامال متباین از یکدیگر نیست بلکه

با یک مدیریت صحیح می توان همزمان دو کار را با یکدیگر انجام داد که انجام بسیاری از کارهای خیر
نیز مستثنی از این قاعده نیست .بنابراین اگر بتوان هم به نحوی از بیمار کرونایی پرستاری نمود و هم

در برخی مجالس عزاداری شرکت کرد باید اینگونه عمل کنیم تا از دو فی َ پرستاری از بیمار و عزاداری

امام حسین علیه السالم بهره مند شویم .لکن اگر تحت هیچ شرایطی این تخییر و انتخاب وجود نداشت
و مجبور به پرستاری از بیمار بودیم،با توجه به ارزش باالی پرستاری از بیمار ،باید به امورات فرد مری َ

رسیدگی نمود.

در حکایت است که دو نفر از راه دور براى انجام مناسک حج ،به سوى مکه رهسپار شدند .در این سفر،

وقتی براى زیارت قبر رسول خدا صلی هللا علیه و آله به مدینه آمدند ،یکى از آنها بیمار و در منزلى

بسترى شد و همسفرش از او پرستارى کرد .روزى همسفر ،به بیمار گفت« :خیلى مشتاق زیارت مرقد

شریف رسول خدا صلی هللا علیه و آله هستم .اجازه بده براى زیارت بروم و برگردم ».بیمار گفت« :تو
یار و مونس من هستى .مرا تنها مگذار ،وضع مزاجى من وخیم است .از من جدا نشو ».همسفر گفت:

«برادر! ما از راه دور آمدهایم .دلم براى زیارت پر میزند .شما اجازه بدهید ،زود میروم و برمیگردم».؛
ولى بیمار که سخت به پرستار نیاز داشت ،نمیخواست همسفرش ،به زیارت برود .همسفر براى زیارت

مرقد شریف رسول خدا صلی هللا علیه و آله رفت و پس از زیارت به منزل امام صادق علیه السالم رفت
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و به حضور آن حضرت ،شرفیاب شد ،و قصه خود و رفیق راهش را به عرض آن حضرت رساند .امام

صادق علیه السالم فرمود« :اگر تو کنار بستر دوست همسفرت بمانى و از او پرستارى کنى و مونس او
باشى ،در پیشگاه خداى بزرگ ،بهتر از زیارت مرقد شریف رسول خدا صلی هللا علیه و آله است)1(».

پی نوشت:

 .1داستان دوستان ،محمد محمد اشتهارد ،دفتر تبلغات ،چاپ هفتم1376،ش ،ج ،2ص159
 .13آیا با توجه به ابالغ دستورالعمل های سختگیرانه مجالس محرم،می توان انتظار داشت که حق محرم
امسال ادا شود؟

یک مسلمان شیعه با تکیه به فقه بالنده و پویا و بهره مندی از وجود علما و اسالم شناسان متبحر،در

تعیین تکلیف خود برای مواجهه با شرایط مختلف ،سناریوها و اقدامات مقتضی را به نمایش می گذارد.بنا

نیست عزاداری محرم تعطیل شود بلکه همه دلسوختگان و عاشقان امام حسین در شرایط کنونی باید
به دنبال راهکارهایی باشند تا بتوان بین برپایی عزاداری و رعایت دستورالعمل های بهداشتی توافق ایجاد
نمود .لذا حق محرم زمانی ادا نخواهد شد که در شرایط کنونی و تغییر سبک زندگی مردم در بسیاری از

موقعیت ها همچنان اصرار بر برپایی عزاداری ها به شیوه و روش های سالیان گذشته داشته باشیم اما
اگر با پیروی از توصیه های متخصصین بهداشت و سالمت و نیز راهکارهایی که بزرگان و کارشناسان
دین مطرح می کنند و نیز با بکارگیری ذوق و خالقیت مثال زدنی ایرانی در همسویی با مقتضیات روز

جلو برویم مطمئنا امسال محرمی متفاوت،به یادماندنی و اثرگذار خواهیم داشت.

در راستای ادا نمودن حق محرم همین بس که عمل به دستورالعملهای ماه محرم از سوی ستاد ملی

مقابله با کرونا و همچنین عمل به توصیههای پزشکی را حجت شرعی و واجب عینی بدانیم و عمل به

سفارشات پزشکی و سالمت با این فرض که در شرایط کنونی واجب است عین دیانت است و بخشی

از سنت و آیین دینی و دینداری مؤمنین به شمار میرود .داشتن التزام به رعایت اصول بهداشتی و
تمسک به فرامین الهی را در جامعه عیان
سالمت شکوه و عزت جامعه اسالمی را بیشتر کرده و عظمت
ّ

خواهد ساخت.

به نظر میرسد فقط به فکر برگزاری بدون قید و شرط آیینها و عزاداری بودن ،دور از منطق است و از

سوی دیگر تعطیل کردن آن و خاموش کردن این چراغ هم مخالف با حکمت الهی و مغایر عرف و عادت
وارههای اجتماعی شیعیان است.
 .14آیا بیماری کرونا در کنار آسیب هایی که برای محرم داشته آثار مثبت و برکات هم داشته یا همه اش
ضرر است؟

گر چه بیماری کرونا در این مدت کوتاه باعث وارد آمدن خساراتی در جامعه شده اما هیچ انسان منصف
و متفکری نخواهد توانست منکر ایجاد و رویش برکات و آثار مثبت آن بشود .ماه محرم و مجالس

عزاداری سیدالشهدا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به موازات آسیب ها ،فوایدی هم در اثر کرونا بر
آن مترتب شده است.ویروس منحوس اگر چه باعث این شده که تجمع های مردم برای عزاداری عموما

تعطیل شود ولی آثار مثبت ویژه ای را هم دارد که در ادامه به برخی موارد اشاره می کنیم:

 .1سرریز هزینه ها به سمت مواسات و همدلی مومنانه در جهت مرهم گذاشتن بر زخم های اقتصادی
فقرا .هر ساله عاشقان اهلبیت به عشق امام شهیدشان مبالغ هنگفتی اعم از هزینه غذا،اداره مجالس
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و ...خرج مجالس عزاداری می کنند که شرایط پیش رو باعث گردیده تا بخشی از هزینه ها به صورت

هدفمند و در مسیر کمک به فقرا مصروف گردد.

 .2عزاداری ها از آن سبک متمرکز قبلی که البته در زمان خودش مناسب هست اکنون به صورت گسترده
تر و با مشارکت اکثریت مردم در همه محله ها و خانه ها با شرایط بهداشتی برگزار می شود و این خود

یک برکت برای جامعه شیعه است همان برکتی که در قدیم از آن به روضه های خانگی تعبیر می

گردید.

 .3شکوفا شدن ذوق ،خالقیت و ابتکارات جوانان شیعه برای برپایی عزاداری به اشکال جدید بویژه در

فضای مجازی که همین باعث خواهد شد انرژی بیشتری در فضای مجازی برای معرفی امام حسین علیه
السالم در سرتاسر دنیا گذاشته شود.

متاسفانه فضای مجازی اکثرا در اختیار دشمن است ولی به خاطر این ویروس،سبک برگزاری مجالس

عوض شده و در بسیاری موارد به صورت مجازی برگزار می شود که همین نفوذ دشمن را کمتر می کند

و بهره گیری از مجالس اهل بیت به صورت مجازی کل دنیا را پر می کند و زمینه استفاده را برای همگان
فراهم می آورد.

 .4تلنگری است برای اصالح رفتارهای اشتباه در عزاداری ها مانند اسراف کاری ها یا مسابقه در چشم
وهمچشمی ها برای پرداختن به ظواهر هیات ها و دسته جات و ...

 .5گرفته شدن بهانه از دست آن دسته افرادی که همیشه به برنامه های نذری به بهانه رسیدگی به
فقرا اشکال می کردند .اکنون باید دید کدامیک از آنان مرد این راه هستند و حاضرند در این شرایط بد

اقتصادی برای فقرا کاری بکنند؟ آیا آنها به راستی درد فقرا دارند یا آنکه با اصل ماجرا و نهضت امام

حسین علیه السالم مخالف اند و نذری و امثال آن را بهانه قرار داده اند؟
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