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«بسم اهلل الرحمن الرحیم»
مقدمه
مکتب اسالم بهترین و کاملترین نسخه را برای هدایت و نجات بشر و تشکیل یک جامعه
ایدهآل ارائه نموده که الزمه برپایی آن جامعه ،فهم کامل و پیاده شدن دقیق آن نسخه
نجاتبخش است.
در نگاه شیعه ،خداوند متعال برای هدایت بشر تنها به ارائه نقشه راه اکتفا نکرده؛ بلکه رهبرانی
را فرستاده که خود آنها را تضمین نموده و هیچ احتمال خطا و اشتباه در آن وجود ندارد.
این رهبران معصوم وظیفه دارند که دست بشر را گرفته و به نقطه کمال مطلوب برسانند .آنان
رکن اصلی هدایت بشر و بزرگترین نعمت الهی برای جامعه بشری هستند که خداوند تنها به
خاطر این نعمت ،بر بشر منت گذاشته است.
کنار زدن این رهبران معصوم از منصب الهی ،بزرگترین ظلم در حق بشریت و ریشه
همه گرفتاریهای او در طول تاریخ است و مستوجب لعن و عذاب علیم الهی است
و نجات بشر هرگز ممکن نخواهد بود ،جز با بازگرداندن زمام رهبری جامعه به دست
امام معصوم و عملیاتی نمودن پیام غدیر.
چنانچه در زیارت عاشورا اولین لعن مطرحشده متوجه کسانی است که اساا

ظلام را باا کناار

گذاشتن امام از جایگاه الهی او بنا نهادند و آخرین لعن به کسانی است که امام را کشتند.
(وَلَعَنَ اهللُ اُمََّةً دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَقامِكُمْ ،وَ اَزالَتْكُمْ عَنْ مَراتِبِكُمُ الََّتى رَتََّبَكُمُ اهللُ فيه).
مصائب عظیم کربال و موضوع سوگواری سید و ساالر شهیدان ،از مهمترین موضوعاتی است کاه
در فرهنگ اسالمی ،جایگاه بسیار رفیعی دارد .هیچ عملی به قدر برپایی عازاداری اماام حساین
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(صلواتاهلل و سالمه علیه) در توسعه فرهناگ دینای و حفان آن از انفاراه و هجاوم بایاماان
دشمنان اسالم مؤثر نبوده و نیست.
قدرت سازندگی و آثار عزاداری صحیح و منطبق با هدف اصلی سیدالشهداء به قدری
زیاد است که اگر عزاداران حسینی از این وسییله بسییار قدرتمنید ،اسیت اده الزم و
صحیح میکردند و مانع ن وذ آفات در آن میشدند ،جامعه اسیممی وعیعیتی کیامم
مت اوت با امروز داشت.
متأسفانه ما تاکنون بهرهبرداری حداقلی از ظرفیت عظیم عزاداری بر اماام حساین(ع) باه عمال
آوردهایم؛ ضمن اینکه عزاداریها با تمام اهمیتی که در فرهنگ اسالمی دارناد ،در طاول زماان
دچار آفات ،خطرات و انفرافاتی شده است که نقش این وسیله مهم را تا حدودی کمرنگ کرده
است.
اگر در سوگواریها به در ها و عبرتهای کربال توجاه مایشاد ،ایان هماه بودجاه و امکاناات
مملکت ما ،صره مبارزه با ناهنجاریهای گوناگون و آثار طوالنیمدت آنها نمایشاد و دشامنان
در تهاجم فرهنگی خود ،این همه پیروزیهای چشمگیر به دست نمیآوردند .هیچ دینی و هیچ
ملتی در جهان ،چنین وسیلۀ قدرتمندی برای پیشرفت و سعادت در دست ندارد.
ما در زیارت عاشورا -که حدیثی قدسی است و خود بهترین مصیبتنامه است -در چند مورد از
خداوند درخواست میکنیم که ما را جزو منتقمین خون امام حسین(ع) قرار دهد.
حال سؤال این است مگر مختار با قیام خود ،قاتلین آن حضرت را با فجیعترین وععی
به دَرَک واصل نکرد ،مگر آنها امروز در عذاب الهی مخلد نیسیتند .پی

میا وگونیه

میخواهیم انتقام بگیریم .مگر از عذاب الهی ویزی باالتر برای آن جنایتکاران متصور
است .این عملیات انتقام که همه آن را در زیارت عاشورا مطالبه میکنییم ،ویسیت و
وگونه محقق میشود؟
در این نوشتار ضمن اشاره به اهمیت مسأله عزاداری برای سیدالشهدا(ع) و ظرفیات عظایم آن،
این موضوع تبیین میشود که در سایهی عزاداری بامعرفت و حقیقی ،چگونه میتاوان زمیناه را
برای انتقام از بزرگترین مصیبتی که بر جامعه بشری وارد آمده ،کاه هماناا مفرومیات جامعاه
بشری از مدیریت مستقیم امام معصوم میباشد ،فراهم نمود و بستر را برای نجات واقعی بشار و
ظهور منجی عالم بشریت آماده کرد.
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عزادار حقیقی کیست؟
عزاداران ،همانند مؤمنان دارای درجات و مراتب مختلفی هستند که هر مرتبه ،درجه و جایگاه عازادار
را در نظام انسانیّت و در نزد خداوند و نیز میزان قرب او را به سیّدالشهدا(ع) نشان میدهد.
البته تمامیدرجات عزاداری دارای اجر و ثواب الهی است و هر مرتباه خیار و ثاوابی را نصایب عازادار
میکند.
اما حذف شدن عنصر «معرفت» از عزاداری ها و محوریت مسایل عاط ی ،تکیه بیر ظیواهر و
رها کردن فلس ه و حکمت عزاداریها و بزرگداشتها ،و نیز تبدیل شدن گریه و سوگواری از
یک (وسیله خوب و کارآمد) به یک (هدف اصلی) موجب شده که این گونه مجال

خاصییتت

کارکرد اصلی خود را از دست بدهد.
متأسفانه تحریف ها ،روش های ناپسند و بدعت های خطرناکی که با فلسفه ی عزادادری و
روح حماسه حسینی ار تضاا هستند ،به وجوا آمده دست .یکی دز االیل عمده و دصزلی
دین گونه روشها ،بدعت هزا و تحریزف هزا همزا متوقزف مانزد عزادادری ار سزط
دحساسات و دتّکای محض به گریه و عودطف دست .در چنین حالتی گریه کردن و گریاندن  -و
نه چیز دیگر -انگیزه اصلی عزاداری است و جنبههای حماسی و معرفتی یا اصاالا ساهمی ندارناد و یاا
سهمی بسیار ناچیز دارند؛ زیرا در این حالت بیشتر تشریح چگونگی حادثاه عاشاورا اهمیّات دارد ،ناه
در ها و پیامهای آن.
بدیهی است که وقتی گریه کاردن و گریانادن علات و هاده اصالی عازاداری شاد ،شایطان و نفا
وسوسه گر در دروغ پردازی و تفریف و نیز اختراع حرکات ،روشهاا و اشاعار ناپساند و غیرمنطقای باا
حقیقت دین و قیام امام حسین(ع) تأثیرگذار هستند.
در این حال بعد عاطفی ،گریه و سوگواری جای حماساه ،عمال و معرفات را گرفتاه اسات ،لاذا هایچ
خطری از این مجال  ،دشمنان امام حسین(ع) و امام زمان(ع) را تهدید نمی کند .به هماین علات در
طول تاریخ ،طاغوتها و ستمگران نهتنها از این مجال

تر

نداشتند؛ بلکه خاود نیاز برپاایی چناین

مجالسی اقدام میکردند تا با عوامفریبی ،باطن زشات و ظلامهاای خاود را در پشات صاورت مقاد
عزاداری ساالر شهیدان بپوشانند.
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به جز این دو گروه یعنی دوستان و شیعیان نادان و حاکمان ظالم و مدعی مفبت اهل بیت(ع) ،دساته
سومی نیز از این گونه مجال
هستند که از مجال

کم خاصیّت و تفریف شده سود می برند ،و آن گروه کفاار و مساتکبرین

عزارای حقیقی و بصیرت عزاداران حقیقی ،ضربههای مهلک و کوبندهای خوردند.

چنین دشمنی با توطئه و دسیسههای مختلف و صاره هزیناه هاای هنگفات ساعی در تغییار مسایر
عزاداریها و بزرگ کردن بعد سوگواری و عاطفیِ آن و از بین بردن بعد معرفتی و حماسیِ آن کرده و
میکند.
دساساً آنچه عادادر رد دز مرتبه دحساسات که مرتبه «مشترک» بین مسزلمین و غیرمسزلمین
دست ،باالتر می برا و ار گروه عادادرد و شیعیا حقیقی معصومین(ع) ودرا مزی سزازا،
صفای باطن و باال رفتن میاد محبت و معرفت دو نسبت به حقایق جها دست.
عزادار در این مرحله با تجلّیات گوناگونی از عظمت امام حسین(ع) و خاندان و اصفابش آشنا می شود.
در این حال احسا

میکند که ماندن در مرتبه سوم او را اشباع و راضی نمیکند و به همین خاطر در

این مرتبه عطش و ظرفیّات بیشاتری بارای درک عظمات مفماد و آل مفماد(ع) در خاود احساا
میکند ،که دیگر توجیهها و توضیحهای مداحان و بعضی گوینادگان و نویساندگان کاه خاود نیاز در
مرحله سوم قرار دارند ،روح تشنه او را سیراب و قانع نمی کند؛ چراکه آنها به اندازه فهام خاود از اماام
حسین(ع) و سایر معصومین(ع) میگویند و میخوانند ولی عزادار بهخوبی و بهدرستی احسا

میکند

که حقیقت ،باالتر از چیزی است که آنها میگویند .در این حال تالش او برای رسیدن به معرفت جدید
و عمق بیشتر آغاز می شود و برای برطره کردن عطش خاود باه معرفات جدیاد و رفاع مجهاوالتش
حرکت میکند.
«عادادر حقیقی» ار سایه معرفتی کزه دز منزاب دصزیل دسزممی و بزا ردهنمزایی علمزای
اینشناس به است آوراه ،به ارک او نوع «مصزیبت» بزردی حضزردت معصزومین(ع)،
بهخصوص وجوا مقدس سیددلشهددء(ع) نایل میشوا که یکی دز ایگری بارگتر دست.
الف) مصیبت عظیم ،یا همان مصیبتی که به وجود مقد

و نورانی آنها رسیده است .یعنی جنایتها و

ظلمهایی که در به شهادت رساندن آنها و خاندان مکرّمشان بر آنان وارد شده است.
ب) مصیبت اعظم ،یا همان مصیبتی که به جامعه انسانی در طول تاریخ به علت مفرومیّت از حقیقات
دین و نیز مفرومیّت از وجود مقد

رهبران الهی و بهخصوص ائمه معصوم(ع) وارد گردیده است .این

مصیبت به علت کنار گذاشتن معصومین(ع) از مقام و مرتبهای است که خداوند برای آنان در رهبری و
هدایت جامعه انسانی در نظر گرفته است.
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هر دو مصیبت بزرگ و تلخ هستند؛ ولی مصیبت ناکامی رهبران الهی در حااکم کاردن دیان خادا در
روی زمین و مصیبت مفرومیّت مردم جهان از حاکمیّت رهبران معصوم و متخصا

الهای بازرگتار

است؛ زیرا تن دادن رهبران الهی و پیروان آنها به مصیبت عظیم و تفمل انواع گوناگون مصیبت عظیم
برای «جلوگیری» از وقوع مصیبت عظیم بوده است ،در حالیکه تفمل مصیبت عظیم بر رهبران الهی
و سایر فطرتگراها ،ازساوی طااغوتهاا و ظاالمین باه خااطر «ایجااد» مصایبت اعظام باوده اسات.
فطرتگراها ،مصیبت عظیم را به جان خریدهاند تا «مانع» مصیبت اعظم شوند و باا آن مباارزه کنناد؛
ولی طبیعتگرها مصیبت عظیم را ایجاد و تفمیل کردهاند تا راه برای مصیبت اعظم باز شود .مصیبت
اعظم یعنی دوری مردم از دین خدا و آلوده شدن به کفر و شرک و نفاق.
به همین دلیل است که معصومین(ع) به گریه بر خود و اقامه مجل

عزا برای سایر اهل بیات(ع) امار

کردهاند و خود نیز عمالا با گریه و افامه عزا اهمیّت این امر را نشان می دادند و آن را در جامعه اسالمی
تثبیت میکردند.
عزاداری بهترین ،مهمترین و قویترین وسیله برای زنده نگه داشتن دین حق و برقراری پیوند مردم با
رهبران الهی است؛ به طوریکه هیچ جایگزینی که بتواند جای آن را از نظر قدرت و گستردگی شاعاع
تأثیر بگیرد ،وجود ندارد.
گریه و عزاداری طبیعیترین عک العمل در قبال مصیبت عظایم اسات و وظیفاه اصالی ماا در قباال
مصیبت اعظم« ،انتقام» است :انتقام از کسانی که جامعه جهانی را از پدر حقیقی خود و امام معصوم و
متخص

مفروم کردهاند.

بنابراین وظیفه اصلی شیعه و شعار اصولی او در برخورد با مصیبت اعظم ،همراهی با مناتقم اصالی در
عملیات انتقام است که باید تفقق یابد .حال می گوییم اگر به این وظیفه که بسیار مهمتر از وظیفاهای
است که در قبال مصیبت عظیم داریم ،عمل نکنایم ،نهایات بایوفاایی و قسااوت را در حاق آنهاا روا
داشتهایم.
نمی تود به دمام زما (ع) گفت که ما ار مصیبت عظیم همرده تو بردی جدّ غریبت گریه
می کنیم ولی ار مصیبت دعظم دز همردهی تو بردی دنتقام و باز گرادند «خو خدد» به
پیکر جامعه معذور و معاف هستیم ،آنچه که حضزرت ار دیزن مرحلزه دز مزا مزی خودهزد
شرکت ار عملیات دنتقام دست نه صرف گریه و عادادری.
عزادار حقیقی با دست یافتن به معرفتهای جدیدتر و باالتر دارای «روح انتقام» از کسانی می شود که
معصومین را از مقام و جایگاهی که خداوند برای آنها در نظر گرفته است ،کنار زدند و همچنین انتقاام
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از کسانی که غاصبین «مقام امامت و هدایت» جامعه را در تفمیل این بزرگتارین جنایات بار ماردم
جهان یاری کردند.
عزادار در این مرحله ،گریه کردن و گریاندن را هر چند وظیفه مهمی هساتند ،کاافی نمای داناد او در
سایه مودّتی که پیدا کرده است به مقام عضویّت در حزب امام حسین(ع) که همان «حزباهلل» اسات،
نایل می شود و عادادری وسیلهدی بردی دحیا و حفظ درزشهزای مقزدس دسزت کزه دهزل
بیت(ع) به خاطر آنها به شهاات رسیدند .دین مردسم دز اروغ ،حردم ،تحریف و دختمفات
به اور دست و مرام با شرکت ار دین مجالس بیش دز پیش با این و وظایف خزوا آشزنا
میشوند.
در این حال مجال
در این مجال

عزاداری و بزرگداشت معصومین(ع) «شناخت و نیز پیدا کردن روح انتقام » است.

شخصیّت الهی سیدالشهداء(ع) و جایگاه او در نظام خلقت مورد توجه و شاناخت قارار

می گیرد .معنای «ثاراهلل بودن و عامل حیاات باودن» آن حضارت بارای اساالم ،در کیفیّات برگازاری
مجال

عزا بسیار مهم و مورد توجه خواهد بود .از نظر عزادار حقیقی اصالیتارین و بهتارین مجلا

عزاداری ،مجلسی است که بتواند روح حسینی و سنخیّت با وجود مقدّ

امام حسین(ع) را در عازادار

به وجود آورد.
عادادر حقیقی کسی دست که دگر بردی مصیبت عظیمی که بر دمام حسین(ع) ودرا شزده
دست ،گریه و ناله سر میاهد ،ار بردبر مصیبت دعظم بیشتر عادادر دست.
رسول اکرم(ص) فرمودند« :اِنَّ لِقَتلِ الفُسَینِ حَرارَةا فی قُلُوبِ المُؤمِنینَ ال تَبردُ اَبَداا؛ بهدرستی که برای
قتل حسین(ع) حرارتی در دلهای مؤمنان است که هرگز سرد نمیشود».
عزادار حقیقی اگر از کشته شدن حضرت و اصفابش که مصیبت عظیم اسات ،آتاش و حرارتای سارد
نشدنی در دل دارد ،از کنار گذاشته شدن حضرت از مقامی که خداوند بارای او ترتیاب داده باود ،باه
مراتب بیشتر بسوزد ؛ زیرا در وجود او نفخه و روح حسینی قرار دارد .او فرزند حقیقی سیدالشهداء(ع)
است که خداوند اورا ولی دم آن حضرت قرار داده است ،در دل او آتش کینه و انتقامی هست که هرگز
خاموش نمی شود و همین آتش کینه مقد

از دشمنان خدا و انسانیّت است که او را به مرتبه حقیقی

یعنی مرتبه عملیاتی شدن و جهاد و مبارزه با دشمنان حسین(ع) وارد میسازد.
دعای او در این مرحله همانطور که در زیارت عاشورا و سایر زیارات به او تعلیم شده ،این است که:
«فَأسئلُاهللَ اَکرَمَ مَقامَکَ وَ اَکرَمَنی بِکَ اَن یَرزُقَنی طَلَبَ ثارِکَ مَعَ اِمِامٍ مَنصُاورٍ مِان اَهالِ بَیاتِ مُفَمَّاد
صَلَّیَاهللُ عَلَیهِ وَ آلِهِ:
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از خدایی که تو را گرامی داشت و مرا هم به وسیله تو گرامی داشت ،میخواهم که خونخاواهی تاو را
همراه امام منصور از اهل بیت مفمد -که درود خداوند بر او و خاندانش باد  -روزی من گرداند».
و در فقره دیگری خطاب به سیدالشهداء(ع) چنین عرض می کند« :فَأَسائلُ اهللَ الَّاذی اَکارَمَ مَقامَاکَ وَ
اَکرَمَنی بِکَ اَن یَرزُقَنی طَلَبَ ثارِی مَعَ اِمامٍ هُدًی ظاهِرٍ ناطِقٍ بِالفَقِّ مِنکُم :از خدایی کاه ...مای خاواهم
خونخواهی خودم را همراه امام هدایت ظاهر شونده ناطقِ به حق که از شماست ،نصیب من گرداند».
قبالا بیان شد که عزادار حقیقی با دست یافتن به معرفتهای جدیدتر و بااالتر دارای «روح انتقاام» از
کسانی میشود که معصومین را از مقام و جایگاهی که خداوند برای آنها در نظر گرفته است ،کنار زدند
و همچنین انتقام از کسانی که غاصبین «مقام امامت و هدایت» جامعه را در تفمیل این بازرگتارین
جنایت بر مردم جهان یاری کردند .آنچه در عملیات انتقام بر عزادار واجب است همانطاور کاه از ناام
این مرحله پیداست انجام یک سلسله عملیات است؛ یعنی وظیفهای فراتر از قلب و احساا

و عقال و

ادراک برعهده اوست.
آنچه از مجموع تعالیم قرآن کریم و معصومین(ع) به دست می آید ،این است که مؤمن در این مرحلاه
سه وظیفه عملی برعهده دارد که به ترتیب عبارتند از :لعان و برائات زباانی ،برائات عملای ،جهااد باا
دشمنان.
مرحله اول :لعن و برائت زبانی
از آنجا که قطع یا ضعیف کردن رابطه انسانها با خداوند و معصومین(ع) بزرگترین جنایت و خیانت در
زندگی آدمیان است ،تمامی کسانی که در طول تاریخ بشر تاکنون در این جنایت و ظلم بازرگ دسات
داشتهاند ،مورد لعن خداوند و پیامبران و فرشتههای الهی ،قرار گرفتهاند.
لعن به معنای دور بودن از رحمت و هدایت الهی و جدا باودن از راه خوشابختی اسات .مسالّم اسات
کسانی که دست خود و دیگران را از دست خداوند و دامان رهبران معصوم (ع) جدا کردهاناد ،خاود و
دیگران را از رحمت و هدایت مفروم و از راه خوشبختی دور کردهاند ،ملعون هساتند .شاخ

ملعاون

یعنی شخصی که از مسیر هدایت صفیح منفره شده است و به بیراهه میرود.
معنای دیگر لعن در اصطالح مردم که به معنای اول باز می گردد ،طلب عذاب و نفارین بارای عااملین
چنین جنایت عظیمی است .دلیل چنین لعن و نفرینی بسیار روشن است و آن ،تنفّر بر حقّی است کاه
هر ک

از عامل این خیانت در درونش ایجاد میشود.
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اعالن برائت زبانی کمترین کار در مراحل عملیات انتقام است که خود بسیار کار بزرگ و مهمای اسات.
این مرحله دارای آثار مهم و متعددی است که در اینجا فرصت پرداختن به آن نیست .شاید نتوان هیچ
زیارتی از زیارت های وارده از اهل بیت(ع) را یافت که در آن دشمنان مورد لعان و برائات زباانی قارار
نگرفته باشد .در قرآن کریم نیز دشمنان دین خدا بارها و بارها مورد لعن و نفرین قرار گرفتهاند.
در زیارت عاشورا و بسیاری از زیارت های ائمه(ع) هرجا اعالم مفبات و والیات اسات ،اعاالم برائات و
دشمنی با دشمنان آنان نیز هست.
کسی که دهل لعن اشمنا کنونی دمام زما (ع) نیست و نمیتودند کینه مقدس و اشمنی
خوا رد با آنها به طور صری دعمم کند ،باید ار اوستی و دیما خوا نسبت به آنها شز
کند .ار دین سالها بسیار شاهد بوایم که عدهدی به ظاهر مؤمن و متدیّن ،مزرام رد بزه
بهانه های ودهی دز دعم بردئت زبانی و لعزن نسزبت بزه شزیطا بزارگ آمریکزا و سزایر
قدرت های جهانی که منشأ همه جنایت ها و نیا اشمن ارجه ی

دسمم و دمام زمزا (ع)

هستند ،باز ادشته و میادرند و بهخصوص ملت را از شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسارائیل مناع
میکنند .همچنین بسیار دیده شده و میبینیم که عدهای مقد

نماها با مراسم اعالن برائات در حا

مخالفت میکنند.

مرحله دوم  :برائت عملی
بردئت عملی یعنی اوری کرا دز فرهنگ و تسلط فرهنگی اشمنا و پرهیا دز دخمق و
عقاید آنا  .بدیهی دست که دبردز محبّت نسبت به دهل بیزت(ع) بزا پزذیرش فرهنزگ و
دخمق اشمنا آنا سازگار نیست .امام صادق (ع) در اینباره می فرمایند« :نَحنُ اَصلُ کُلَِّ خَيرر وَ
مِن فُر،عِنا کُلَُّ بِرَّ فَمِنَ البِرَِّ التََّوحيدُ وَ الصََّالة وَ الصَِّيامُ وَ کَظمُ الغيَظِ وَ ...و عَردِوَُّنا اَصرلُ کُرل شَرر وَ مِرن
فُرُعِهِم کُلَُّ قَبيح وَفاحِشَة فَمِنهُم الكِذبُ وَ البُخلُ وَ الَّنمِيمَةُ وَ القَطِيعَةُ وَ اَکلُ الرَِّبا وَ ...فَكَذَبَ مَن زَعَرمَ اََّنَّرهُ
مَعَنا وَ هُوَ مُتِعَلقٌ بِفُرُعِ غَيرِنا :ما اصل هر خیر  -و خوبی  -هستیم و هر چه خوبی است از فروع ماسات.
در شمار خوبیهاست :توحید و نماز و روزه و فرو بردن  -غلبه بر خشم و ...و دشمنان ما ریشه هر بدی
هستند و هر چه پلیدی و زشتی است از فروع آنهاست .پ
قطع رحم و رباخواری و...؛ بنابراین دروغ گفته هر ک
حالیکه به فروع غیر ما  -و بدیها  -تعلّق دارد».
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از آنهاست دروغ و بخل و ساخنچینای و

کاه مای پنادارد باا ماسات  -و از ماسات  -در

آری اروغ میگوید کسی که خوا رد دز دهل بیت(ع) میادند ولی دخمق اشمنا آنا
رد ادرا و با گرفتن و ادا ربا ،بد دخمقی ،بد اهنی ،سخن چینی و نیا بزا گردنفروشزی،
بخل و تقلب و فریب با شیعیا آنا رفتار می کند .دروغ می گوید کسی که خود را مفبّ اهال
بیت(ع) می داند و اهل برائت از دشمنان دین و فرهنگ فاسد و ضد بشری آنها نیست و با بد حجاابی،
بیحجابی ،بینمازی و بیغیرتی نسبت به نامو

و نیز تربیت غیرمذهبی و غلط فرزندان ،خون به دل

امام زمان(ع) و سایر اهل بیت(ع) می کند .دروغ می گوید کسای کاه خاود را دوساتدار اهال بیات(ع)
می داند و باالی درب منزل خود پرچم «یا حسین» را نصب میکند و برای اقامه عازای اهال بیات(ع)
منزل خود را سیاهپوش میکند و خود نیز در ایام عزای اهل بیت(ع) لبا

سیاه بر تن میکند ،اماا در

دل ،مفبت به دشمنان امام زمان و شیفتگی نسبت به آنها و فرهنگ کثیفشان را می پروراندو در باالی
بام منزلش عَلَم بندگی و اسارت فکری و فرهنگی نسبت به دشمنان یعنی آنتن ماهواره را نصب کارده
است.
مفبت با ضعف برائت و ضعف در دشمنی با فرهنگ دشمنان سازگار نیست .امام صاادق(ع) در جاواب
کسی که به ایشان گفت :فالنی شما را دوست دارد ولی در برائت از دشمنان شما ضعیف است ،چناین
فرمودند« :هَیهاتَ ! کَذَبَ مَن اِدَّعی مَفَبَّتَنا وَلَم یَتَبَرَّأ مِن عَدُوِّنا :هرگز ! دروغ می گوید کسی که ادعای
دوستی ما را میکند و از دشمن ما برائت نمیجوید».

مرحله سوم :جهاد با دشمنان و ضربه زدن به آنها و محدود کردن قدرت آنها تا ناابود
کاملشان
 نکاتی در بصیرت دینی:
در توضیح تکمیلی مراحل سهگانه عملیات انتقام ،تذکر این نکات ضروری است که با وجود به شارایط
حسا

کنونی جامعه جهانی بهویژه عالم اسالم و همچنین با عنایت به فتاوا و فرمایشات اخیر ولی امر

مسلمین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) الزم است از «لعن» و باهخصاوص «دشانام» نسابت باه
مقدسات و بزرگان دیگر فرق اسالمی جداا پرهیز شود؛ چراکه به عقیده ایشان« :هر حنجارهای کاه باه
وحدت دنیای اسالم دعوت کند ،حنجره الهی اسات ،نااطق ماناهلل اسات و هار حنجاره و زباانی کاه
ملتهای مسلمان را ،مذاهب اسالمی را ،طوایف گوناگون اسالمی را به دشمنی با یکدیگر تفریک کناد
و عصبیتها را علیه یکدیگر تفریک کند ،ناطق منالشیطان است».
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عادادر حقیقی که منتظر جا فشانی ار عملیات دنتقام ار رکاب دمام زما (ع) دسزت ،ار
اورد غیبت همودره تاب فردمین نائب آ حضرت یعنی ولی فقیه دسزت .ازایانرو ضامن
شعلهور نگاه داشتن آتش بغض و کینه نسبت به دشمنان اهل بیت(ع) در دل و حفن آمادگی و روحیه
جهاد و شهادتطلبی در خود ،هیچگاه دست باه اقادامی خودسارانه و باه دور از حکمات و مصالفت
تمامیت اسالم و جامعه مسلمین نمیزند.
بصیرت دینی در نگاه او ،نقاب نفاق را از چهره مدعیان دروغینی که به نام اسالم اما به کاام دشامنان
اسالم و امام زمان(ع) مزدوری می کنند ،کنار زده و او را به درک این مهم نائل ساخته که این جماعت
در لبا

سلفیگری و تکفیر ،به ظاهر علم جهاد با شرک افراشتهاند؛ اما درواقع دساتشاان باه خاون

ناحق ریخته هزاران مسلمان مظلوم و مستضعف در اقصی نقاط بالد اسالمی آلوده است و اینها ،همان
یزیدیان این دوران و اربابانشان  -سردمداران حکومتهای ستمپیشهای همچاون آمریکاا و اسارائیل و
برخی دولت های غربی و اروپایی و حتی عربی سر سپرده استکبار جهانی -یزیدها و عماربن ساعدها و
شمرهای زمانه ما هستند که سزاوار شدیدترین لعنها ،نفرینها و مقاومت و مبارزه بر علیاه ایشاان تاا
سر حد نابودی میباشند.
 خطر نداشتن روح جهاد
اهل بیت(ع) و همه رهبران معصوم الهی در طول تاریخ بشریّت ،مصاائب عظایم را تفمال کردناد ،تاا
حیات حقیقی انسان ها با دین خدا حفن شود .هرگاه حیات انسانی یا عامل آن یعنی دین خدا به خطر
بیفتد ،اهل دین و مؤمنان حقیقی ،تمامیتالش خود را برای نجات انسانها به کار میگیرند.
کسانی که به دستور «جهاد» در اسالم انتقاد می کنند و آن را خشونت می دانند نه خود حیات انساانی
دارند و نه از حیات انسانی و ارزش آن خبری دارناد .دحمقانهترین حرف و عقیده آ دست کزه:
«ما باید بردی حیات طبیعی و انیایی ما درزش قائل باشیم و دگر چیزای حیزات دنسزانی
دنسا ها و سعاات دبدی آنها رد به خطر دنددخت ،مبارزه با آ خشونت دست!»
همانطور که به خطر انداختن حیات طبیعی و حیوانی انسان و سایر موجودات ،عربه زدن به
زندگی دنیایی مردم خشونت است ،به خطر انداختن حیات انسانی و ابدی انسانها و عیربه
زدن به آن ،خشونت،خیانت و ظلم است؛ ظلمی باالتر و خطرناکتر از تهدید حیات طبیعیی
مردم!

11

آری جهاد برای دفاع از دین و ح ظ آن نهتنها امری انسانی ،معقول و پسندیده اسیت ،بلکاه
امری واجب است که اگر روح آن در کسی وجود نداشته باشد ،بدین معنا است که روح او فاقد مرتباه
انسانی و از سعادت ابدی بسیار دور است.
نداشتن روح جهاد درواقع تأیید و تجویز هرگونه ظلم و جنایت اسیت کیه بیا روح انسیانی
سازگار نیست .به همین دلیل رسول اکرم(ص) که پیامبر اعظم و به تعبیر قارآن کاریم بارای هماه
عالمیان رحمت است ،درباره کسی که روح جهاد ندارد ،چنین می فرمایند« :مَن مرا َ وَ لَرم یَغر َ وَلَرم
یُحَدَِّث نَفسَهُ بِغَ و ما َ عَلی شُعبَة مِن نِفاق :هر کسی بمیرد و در جنگ شرکت نکند و باه فکار جناگ
نباشد ،بر شاخهای از نفاق مرده است».
به عبارت دیگر ،چنین کسی مؤمن و انسانی حقیقی نیست؛ زیرا جهاد است که سالمت دین و حیات و
امنیت مردم را حفن میکند و کسی که به فکر امنیت و سعادت دنیا و آخرت مردم نیست ،ناه انساان
حقیقی است و نه مؤمن واقعی .به همین دلیل معتقدند عادادری که روح دنتقام دز اشمنا دمام
حسین(ع) و بهویژه اشمنا حسین زما یعنی مهدی موعوا(عج) رد نددرا ،طبق فرمایش
پیامبر دکرم(ص) نهتنها عادادر حقیقی و ردستین نیست؛ بلکه گرفتار نوعی نفاق دست.
پ

از آنکه عزادار به این حقیقت دست یافت کاه انتقاام حساین(ع) جاز باا آمادن مناتقم اصالی و

حاکمیت او بر جهان ممکن نیست ،این معرفت و سوزدلی که از مصیبت عظیم بر وجودش حاکم شده،
او را با تمام وجود به سوی وجود مقد

امام زمان(ع) متوجه میگرداند .دو عامل عاطفی و معرفتی که

در وجود عزادار شدت و قدرت گرفته است ،در او کششی مستمر به سوی وجود امام زماان (ع) ایجااد
میکنند.
این کشش مستمر موجب میشود تا عزادار که قبالا در سایه معرفت ،نسبت به جایگاه معصومین(ع) در
نظام خلقت و رابطه وجودی خود با آنها ،به حقایقی دست یافته است ،معرفت خود را نسابت باه اماام
زمانش و وظیفهای که در قبال او دارد ،بیشتر کند .با تکمیل این معرفات کاه خاود عامال عااطفی و
مفبّت را افزایش میدهد ،عزادار به یکی از مهمترین و باالترین مقاماتی که ممکن است یک انسان باه
آن برسد ،نایل میشود و آن مقام «انتظار» است.
در این مرتبه عشق به مهدی موعود(ع ) و روح خدمت به او ،چناان وجاود عازادار -کاه حااال دیگار
«منتظر» شده است -را فرا می گیرد که دیگر هیچ انگیزهای برای زناده مانادن و زنادگی کاردن ،جاز
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پیوند با او و کسب رضایت او که رضایت خداوند است ،نخواهد داشت .او بیه ایین حقیقیت دسیت
مییابد که همه سختیها و نکبتها و همه بیعدالتیها و جنایاتی که جامعه بشری بیه آنهیا
دوار گشته است ،ناشی از غیبت این رهبر الهی و معصوم است.
او با عالقه و مفبت ابدی که به خود و مردم جهان دارد و با مفبت و عشاق روز افزونای کاه باه گال
نرگ (ع ) پیدا کرده است ،همچنین با وجود مسئولیت و رسالت الهی که در قبال امام زماانش دارد،
دست به کار شده ،وارد مرحله «عمل و جهاد» می گردد امّا عمل و جهاد او جهتدار و هدفمند اسات،
او به این نتیجه درست رسیده است که عبادت و خدمت بدون جهت برای اسالم کاافی نیسات؛ بلکاه
همه عبادت ها و خدمت هایی که برای اسالم انجام می شود ،همگی باید یک جهات داشاته باشاد و آن
حرکت به سوی خلیفه و مظهر خداوند و نیز پیوند ناگسستنی با او است .او دیگر به یک سلسله اعمال
خیر و صالح و نیز خدمتِ صِره نمیپردازد؛ بلکه همه اعمال خیر و صالح وی و همه خادماتی کاه باه
اسالم و مسلمین انجام می دهد ،با یک روح خال

و یک جهت و هده خاص همراه اسات و آن «روح

انتظار» و «روح خدمت در انتظار» است.
از این لفظه به بعد هرگونه فعالیّت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،نظامی ،عبادی و عرفانی ،فرهنگای و
علمی که عزادار حقیقی و منتظر به آنها می پردازد ،همگی یک سو و یک جهت دارند و آن حرکات باه
سوی ظهور موعود و منجی جهان و استقرار حکومت جهانی او است .هر فعالیتی که این جهات و ایان
هده را نداشته باشد ،اتاله استعدادهای فردی و اجتماعی و نیز خیانت به خداوناد و معصاومین(ع) و
نیز خیانت به اسالم و مسلمین است .دم از خدا و اسالم زدن ،و مشغول کاردن خاود باا یاک سلساله
کارهای مقدّ

و مذهبی ،بدون در نظر گرفتن روح اسالم و حرکت در مسیر خلیفاه و حجّات خادا و

ولیاهلل االعظم (ارواحنا فداء) ،مغرور شدن و فریب خوردن از شیطان با صُوَر مقد

است .اسالمی کاه

در آن حجت خدا و وظایفی که در قبال او به عهده داریم ،مورد غفلت و فراموشی قارار گیارد ،اساالم
ناب مفمدی (صلیاهلل علیه و آله) نیست؛ بلکه اسالم آمریکایی و اسالم تفات والیات شایطان اسات.
اسالمِ تفت والیت طاغوتها و تفتِ والیت شیطان است که موجاب شاده تاا ماردم قارن هاا از اماام
زمانشان غفلت کنند و او را در تنهایی ،آوارگی ،مظلومیّت ،غربت ،تر
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و اضطراب ،رها و طرد کنند.

ظهور امام زمان(ع)؛ پایان همیشگی و قطعی مصیبت اعظم
و آغاز حاکمیت متخصصان معصوم بر جهان
امام زمان(ع ) وارث همه مظلومیت های سیزده معصوم دیگر بلکه همه رهبران الهای در طاول تااریخ
است .او پایان دهنده به همه ظلمهایی است که در حق پدران پاکش و نیز مادر گرامیاش و همه مردم
جهان شده است ؛ چنانکه جدّ بزرگوارش حضرت امام صادق(ع) دربارهاش چنین میفرماید« :لَيَبعَثَنََّ اهلل
رَجُالً مِن وُلدی ،فی آخِرِ ال ََّمانِ یُطالِبُ بِدِماءِنا :خداوند در آخرالزمان مردی از فرزندانم را بر می انگیازد
که خون ما اهل بیت را مطالبه و قصاص میکند».
با آمدن او همه مظلومیتها ،گمراهیها ،جهالتها ،و غمها جای خاود را باه عادالت ،هادایت و رشاد،
عقالنیت و شادی و آرامش میدهند.
با ظهور امام زمان(ع) که نابودی دشمنان خادا را در پای خواهاد داشات ،دوران ناورانی و همیشاگی
حاکمیت دین خدا و متخصصان معصوم بر جهان آغاز خواهد شد.
آیا می تود داعا کرا که محبّ دهل بیت(ع) و عادادر حقیقی آنها هستیم ار حزالیکزه
هیچ تمشی بردی حکومت آلمحمد(ع) و وردثت مستضعفین بر زمین نکنیم و به مصزیبت
دعظم ردضی باشیم؟

« گناه رعایت به مصیبت اعظم»
گفته شد که دین خدا که همان توحید راستین است ،تأمینکننده حیات انسانی ما است که بدون آن،
مردهای بیش نیستیم .امام و رهبر معصوم نیز که از سوی خداوند بهعنوان مجری دین برگزیده شاده،
عامل حیات و بقای دین است .بدون امام ،دینی نیست و بدون دین ،حیاتی نیست.
در زیارت وارث کسانی که به مصیبت عظیمی که بر امام حسین(ع) وارد شده راضی باشند ،مورد لعنت
قرار گرفتهاند پ

رضایت بر مصیبت اعظم ،جرم و جنایت باالتری مفسوب می شود و کسانی کاه باه

نبودن معصوم در رأ

حاکمیت بر جامعه انسانی و مفرومیت مردم از نور هدایت آنها راضی باشاند و

غیر معصوم را تأیید کنند و به دینی غیر از دین خدا رضایت دهند ،ملعونتر و منفورتر هستند.
عزادار حقیقی در سایه معرفتی که کسب کرده بهخوبی می داند تا وقتی منتظر حقیقی ،طالاب ظهاور
امام زمان(ع) نباشد ،عزادار حقیقی و جزو منتقمان امام حسین(ع) نیست؛ بلکاه بااالتر از آن باه ایان
نتیجه می رسد که دگر بردی ظهور منتقم دصلی و برطرف شد مودن ظهور عمزل و تزمش
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نکند ،به آ حضرت ظلم کراه دست .تنها گذدشتن دمزام زمزا (ع) ،همزا عمزل مزرام
کوفه ار تنها گذدشتن سید دلشهددء دست.
بیقرار نبودن و دل تنگ نشدن برای حضرت ،عین قهر و بیوفایی نسبت به ایشیان اسیت.
بیوفایی شیعیان و فراموشی حضرت ،همان عاملی است که امام زمان(ع) از آن شکایت ها و
نالهها دارد و همان عاملی است که تاکنون حضرت را در پ

پرده غیبت نگه داشته اسیت و

جریان انتقیام الهیی از مصییب اعظیم را بیه تیأخیر انیداختیم .وجیود مقید

حضیرت

صاحباالمر(عج) در نامهای که حدود هزار سال پیش برای شیخ م ید (رحمةاهلل عليه) نوشیته
است .دو عامل و دو ععف عمده شیعیان را موجب تأخیر در ظهیور معرفیی میینمایید کیه
عبارتند از :بیوفایی به حضرت و همدل نبودن برای برطرف کردن موانع ظهور.
چنین شیعیانی از آن جهت که در انجام وظیفهای که نسبت به امام زمان شان دارند ،کوتاهی کردهاند،
جزو آن دسته هستند که ایشان را آزار و اذیت کرده و می کنند و حضرت اینگوناه از دسات آزارهاای
آنان شکایت میکند.
«قد آذانا جُهَالءُ الشَّيَعةِ وَ حُمَقاءُهُم وَ مَن دینُهُ جَناحُ البَغُو ضَةِ اَرجَحُ مِنهُ :بدون شاک ،شایعیان جاهال و
کمخردان آنها و کسانی که بال پشه از دین آنها مفکمتر است ،ما را آزار میدهد».
وجود مقد

امام حسین(ع) ،خود بهترین ک

برای تعیین کیفیّت و مفتوای مجال

است .در یکای

از فرمایشات نورانیشان چنین میفرمایند« :مَن اَتانا لَم یَعدَم خَصلَةً مِن اَربَع  :آیَةً مُحكَمَةً وَ قَضيََّةً عادِلَةً
وَ اَخاً مَستَفاداً وَ مَجالَسَةً العُلَماء؛ هر ک

به سوی ما آید  -در مجال

ما شرکت کند -حداقل یکای از

چهار چیز را از دست نمیدهد :اصول عقاید و جهان بینی اسالمی ،قوانین اخالقی ،بارادری ساودمند و
همنشینی با علماء».
بنابراین مجال

اهل بیت(ع) جای آشنایی مردم با اصول دین و اعتقاادات ،اخالقیاات و نیاز احکاام و

فروع دین است .یعنی همان سه علمیکه رسول خدا(ص) یادگیری آن را بر هر مسلمانی واجب فرموده
است.
مجلس مورا رضایت دمام حسین(ع) مجلسی دست که ار آ عادادرد با حقیقت این و
معارف دلهی و دنسانی و نیا وظایفشا بهعنود ی
شیعه ردستین آشنا میشوند.
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مؤمن و عادادر حقیقی و ی

دنسزا و

وقتی برپاکننده مجل
عمده وقت مجل

سیدالشهداء خود به شناخت واقعی نرسیده باشد ،در تنظیم برنامه ها ،اصالت و

را به مداحی و سینهزنی اختصاص میدهد و نسبت به سخنرانی و سخنران یا اصاالا

توجّهی ندارد و یا کم توجه می باشد و بیشتر وقتها ،اگر سخنرانی دعوت مایکنناد ،باه جاای اینکاه
خود دانسته ،از او بخواهند ،بیشتر از او توقع دارند

مطالب و مواردی را که سیدالشهداء شایسته مجال

که از جمعیت اشک و ناله بگیرد .اساساا این چنین بانیانی عالقه زیادی به دعوت از ساخنرانان عاالم و
ورزیده ندارند؛ بلکه بیشتر کسانی را دعوت می کنند که بتوانند زمینه مناسب را برای ماداحان و شاور
گرفتن در مجل

فراهم کنند.

از طره ایگر عادادردنی هم که ار مرحله گریه و مزاتم مانزدهدنزد ،عمقمنزد بزه دسزتماع
سخنردنی و آشنا شد با معارف دلهی و آیین زندگی اینی و وظایفشا نددرند .آنها بیشتر
ترجی میاهند که هنگام سخنردنی وقت خوا رد ار آبددرخانه یا بیرو مجالس با چای
خورا و گپ زا بگذردنند و دگر ناچار باشند ار مجلس بنشینند ،با بزیحوصزلگی بزه
سخنردنی گوش میاهند و ترجی میاهند زواتر عادادری و شور گرفتن آغاز شوا.
هر ظلم و جنایتی که در حق اهل بیت(ع) شده است ،در اثر کوتاهیهای شیعیان جاهل بوده است.
حضرت علی(ع) پ

از رحلت پیامبر(ص) برای گرفتن حق غصب شده خیود یعنیی امامیت

امت ،شبها فاطمه زهرا( ) را سوار بر مرکبی میکرد و با حسنین(ع) بیه در خانیه انصیار
میرفت و از آنها کمک میخواست؛ ولی مردم برای حضرت عذرهای بدتر از گنیاه و دالییل
نامربوط میآوردند .فاطمه زهرا(ع) نیز در یاری همسرش و امامش بیعت آنها با حضارت را در غادیر
به یادشان میانداخت و میفرمودند« :آیا پدرم در روز غدیر عذری برای کسی باقی گذاشت».
پ

از به خالفت رسیدن حضرت امیر(ع) نیز مردم که خود به سراغ او رفته بودند و باا اصارار فاراوان

حضرت را به پذیرش حاکمیت وادار ساخته بودند ،در صفنه عمل و هنگاامی کاه حضارت آنهاا را باه
یاری و فرمانبرداری فرا می خواند ،او را تنها گذاشتند .تا جایی که حضرت در صافنه هاا و زماان هاای
مختلف از بیوفایی و پستی یاران خود و تنهایی و مظلومیت خود شکایتهای جانسوزی کرده است.
در طول تاریخ همواره دیدهایم که شیعیان جاهل و احمق چگونه امام خود را تنها گذاشاتهاناد .شایعه
جاهل و احمق است که به فرموده امام زمان(ع ) ،بال پشه از ایمان او مفکامتار اسات .اگار شایعیان
همگی دین و وظایف دینی خود را بهخصوص در قبال امامانشان خوب می شناختند ،تاریخ هرگز شاهد
این همه مظلومیّت و غربت اهل بیت(ع) و این همه ظلم و جنایت نمیبود.
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دگر شیعیا  ،دماما خوا رد بهخصوص دمام زما (ع) رد خوب می شناختند و بزه وظزایفی
که ار قبال دو ادرند ،آگاه بواند ،دمام زما (ع) بیش دز هادر و صزد و شصزت سزال ،ار
تنهایی و مظلومیّت ،گرفتار غیبت و خو ال و دضطردر نمیشد.
آن وجود نازنین که عزادار حقیقی جدّ بزرگوارش و منتقم اصلی خون او می باشد ،هزار ساال پایش از
بیوفایی و عدم همدلی شیعیانش که ناشی از جهالت و بیهمّتی آنها است ،اینگونه شکایت مای کناد:
«اگر شیعیان ما -که خداوند بر انجام طاعت موفّقشان بدارد -در وفا کردن به عهاد ماا همادل بودناد،
مبارکی مالقات ما از آنها به تأخیر نمی افتااد و ساعادت دیادار هماراه باا معرفات ماا باه ساوی آنهاا
میشتافت .پ

ما را از آنها پوشیده نمیدارد ،مگر همان چیزهایی که از آنها به ما میرسد و ما دوست

نداریم و از آنها انتظار نداریم :آری خون دلی که اهل بیت(ع) از دست شایعیان و دوساتان جاهلشاان
خوردند هرگز از دشمنان نخوردند و بلکه هرخون دلی که از دست دشمنانشان خوردناد و هار اذیات،
توهین و ظلمی که دیدند ،ناشی از عملکرد بد شیعیان بیمعرفت آنها بوده است .درست به همین دلیل
است که معتقدند شیعه تا به شناخت واقعی نرسیده است ،نهتنها عزادار حقیقی نیست؛ بلکه چهبسا در
مصیبتهایی که به امام زمان(ع) میرسد ،شریک باشد.
وقتی شیعه ناآگاه نمی تواند عزادار حقیقی باشد ،به طریق اولای منتظار حقیقای اماام زماان (ع) نیاز
نیست.
بنابراین منتظر حقیقی کسی دست که سعی زیاای ار تطبیق همه رفتارها ،دخمق و عقایزد
خوا با حقیقت این و آنچه معصومین(ع) به دو آموختزهدنزد مزی کنزد ،دو ار اینزددری
سلیقهدی عمل نمی کند و تاب هوی و هوس خوا و ایگرد نیست ،بلکه ار هر کاری بزه
انبال دین دست که بددند استور این ار آ مورا چیست؟ منتظر حقیقی رفتارش براساا
رساله عملیّه است و از رفتارهای من درآوردی و جاهالنه به شدت دوری مای کناد تاا دیان او و هماه
شؤون زندگی او مورد رضا و قبول موالیش قارار گیارد و بتواناد در ردیاف دوساتان و یااران حقیقای
حضرت قرار گیرد.
اهل نظر معامله با آشنا کنند

گر طالب لقای امامی به علم کوش

منتظر ،نهایت بینش و بصیرت خود را به کار میگیرد تا آنچه را در دین نیست ،به اسم دین نپاذیرد و
آنچه در دین است ،رها و طرد نکند و در این راه از علمای ربّانی مدد می جوید و هرگز خود را از جمع
علماء و اهل دین که با بصیرت دینداری می کنند ،جدا نمی کند .او تشنه مطالعه و فهام بیشاتر و روز
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افزون دین است و از جاهالن و بیخردان بهشدّت دوری میکند ،مگار آنکاه بخواهاد باه آنهاا چیازی
بیاموزد؛ بدون اینکه خود اثر بدی بپذیرد».
برای عزادار حقیقی باید این سؤال و دغدغه اساسی وجود داشته باشد کاه چارا پا
حسین(ع) ،شیعیان در

از شاهادت اماام

و عبرت الزم از عاشورا نگرفتناد و وفااداری و همادلی الزم بارای انتقاام از

دشمنان حضرت نداشتند؛ تا جایی که ائمه بعدی نیز در کمال مظلومیت و غربت یکایاک باه شاهادت
رسیدند .تا حتی آخرین آنها مجبور به غیبت شد.
چرا از زمان غیبت تاکنون این همه عزاداری و سوگواری و بزرگداشت نتوانسته است وفاداری و همدلی
الزم را در شیعیان برای فراهم کردن ظهور منجای بشاریّت و مناتقم اصالی اماام حساین(ع) و ساایر
ائمه(ع) ایجاد نماید .چرا با وجود این همه عزاداری و خواندن زیارت عاشورا و بزرگداشات ،هناوز اماام
زمان(ع) در غیبت و تنهایی و آوارگی به سر می برد و دست ما از دامان او کوتاه است .آیا نباید در ناوع
عزاداری و کیفیّت مجالسمان تجدیدنظر کنیم تا به وفاداری و همدلی الزم برای ظهور آن عزیز تنهاا و
غریب دست یابیم؟ تا کی میخواهیم بر غربت و مظلومیت حسین شهید ساال  16هجاری ساوگواری
کنیم و به غربت و تنهایی و مظلومیّت حسین زمان ،بیتوجه باشیم؟
گریه عادادر حقیقی صزرفاً دز روی عاطفزه نیسزت بلکزه دز روی معرفزت دسزت و چنزین
گریهدی ار دبتدد محبت رد ار ال گریهکننده دیجاا و با گریه ،تزود گریزهکننزده بزاال
می روا و بر قودی نفسانی وجواش غلبه می کند و رده تبعیّت دز دمام حسین(ع) بزردی دو
باز می شوا و با دین تبعیّت به مقام «منّا دهلدلبیت» می رسد .به همین دلیل سید الشاهداء(ع)
فرمودند« :أَنَا قَتیلُ العَبَرَةِ  -من کشته اشک هستم ».اگر مصیبت عظیم نباشاد گریاهای نیسات و اگار
گریهای نباشد ،مفبت و قدرت و تبعیتی نیست و اگر قدرت و تبعیّت نباشد ،پیاروی از حساین(ع) در
جهاد با یزیدیان زمان وجود نخواهد داشت و اگر چنین شد ،مصیبت اعظم یعنی اسارت امام زماان(ع)
در زندان غیبت ادامه خواهد داشت و مردم در چنگال فساد و ظلم و تباهی خواهند ماند.
در این حال به جای تکیه بر کلماتی چون ،تشنگی ،اسارت ،گریه و غم ،بیشاتر بار لعان ،انتقاام ،اماام
زمان(ع) ،سلم و حرب تکیه می شود و از دسته اول برای رسیدن به دسته دوم اساتفاده مای شاود .باه
عبارت دیگر جنبه عاطفی و احساسی برای رسیدن به معرفت ،حماساه و عمال اسات و عنصار اصالی
عزاداری ،حماسه و جهاد است.
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عزادار طبق دستور اهل بیت(ع) ،موظف به زنیده نگیه داشیتن حماسیه حسیینی و اقامیه
عزاداری برای آنان است ،همانطور نیز خود را موظّف به ح یظ ایین مجیال

از دروغ هیا و

تحریفها ،خرافات و محرمتات میبیند و برای ونین وظی ه مهمی تمش میکند.
در رأ

این تالشها ،روشنگری و آشنا کردن مردم و بهخصوص جوانان با فلسفه قیام امام حسین(ع)

و فلسفه عزاداری برای آن حضرت را ،مورد عنایت و توجّه قرار می دهد .درحقیقت قسمت مهم مباارزه
عزادار ،مبارزه فرهنگی و مبارزه با آفات عزاداری و عوامل تضعیفکننده آن است.
او خوب میداند که اگر عزاداری به یک عادت تبدیل شود و صرفاا مبتنی بر عواطف و احساسات باشد و
عنصر معرفت در آن غایب باشد ،نهتنها بیدارکننده و حرکت آفرین نیست بلکاه مای تواناد غفلات زا و
خوابکننده باشد .او در سایه ارتباط با منابع اصیل و معتبر اسالمی به درجه باالیی از معرفات رسایده
است ،خود را در قبال این فرمایش رسول خدا(ص) مسؤول می داند که فرمودند  « :هرگاه در بین امّت
من بدعت ها ظهور کرد ،پ

بر عالم واجب است که علم خود را آشکار کند (با بدعت ها مباارزه کناد)

وگرنه خداوند و فرشتگان و همه ی مردم او را لعنت میکنند».
با رونق منبرها و حسینیهها و سخنان عالمانه ی دودمان پیامبر(ص) ،راه جهل و خرافه بسته میشود ؛
وگرنه خرافات و باورهای غلط ،به نام سنّتهای باستانی گرامیشمرده خواهد شد.
مجالس عادادری وسیله دی بردی باال برا بصیرت عادادرد نسزبت بزه هزدف خلقزت و
وظایفی دست که ار رده رسید به دین هدف ودال بزه عهزده ادرنزد ،کزه دزجملزه دیزن
وظایف پیوند ردستین با منتقم دصلی حسین(ع) دست.
شیعه حقیقی با شادی اهل بیت(ع) شاد می شود و با غم آنها غمگین می شاود .آیاا در زنادگی شایعه
غمی باالتر از غم تنهایی ،مظلومیّت و طرد شدن امام زمان (ع) وجود دارد .اگر مصیبت هاای وارده بار
اهل بیت(ع) عظیم است ،آیا مصیبت خانهنشینی و غیبت منتقم آنها عظیم تر نیست .اگر بارای عازای
حسین و سایر اهل بیت(ع) باید با این همه گریه و ناله و ماتم سار داد ،بارای مصایبت اعظام غیبات
قائم(ع ) آنها چه وظیفهای به عهده ماست؟
امام علی(ع) درباره تنهایی و مظلومیت امام زمان (ع) در میان شیعیانش می فرماید« :صاحب هذا األمر
الشرید الطرید الفرید الوحید :صاحب این امر [امام زمان(ع)] آواره طرد شده تنهای یگانه است».
آیا او هر روز فریاد نمی زند« :هل من ناصر ینصرنی»؟ آیا نباید پاسخ ایان نادای هازار و صاد سااله را
بدهیم؟ اگر پاسخ این فریاد کمکخواهی حضرت را ندهیم ،مانند کسانی نیستیم که حسین(ع) را تنها
گذاشتند؟
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مؤمن راستین و عزادار حقیقی کسی است که این ندا را با گوش جان بشنود و خود را با عشق و شاور
به چادر حضرت برساند .عزادار حقیقی از اینکه خود به خیمه حضرت رسیده شاد و شاکر اسات .ولای
این توفیق او را راضی نمی کند؛ زیرا او هنوز امام زمان خویشرا در غربت ،تنهایی و مظلومیت میبیند و
از این وضع دردمند است .او از کثرت دشمنان و کمی دوستان و عزادارن حقیقای در رنا اسات و باه
همین دلیل برای رفع تنهایی و غربت حضرت ،مردانه قیام می کناد .او ساعی مای کناد تاا دوساتان و
عزاداران دیگر را که در مراحل پایین ماندهاند ،یاری کند تا خاود را باه مقاام عازادار واقعای و خیماه
حضرت برسانند ،و از یاوران حضرت باشند.
عادادر حقیقی دز بارگترین وظایف خویش رد آگاهسازی ایگرد نسزبت بزه آودرگزی و
تنهایی و غربت حسین زما می ادند و ار دین کار فرهنگی دز هیچگونه جهاا فرهنگزی،
جانی و مالی اریغ نمی کند .بردی دو خدمتی مهمتر و شیرینتر دز دین نیست کزه اسزت
فرزندد حضرت که دز پدر و دمام خویش اور ماندهدند رد به اسزت پزدر آسزمانیشزا
برساند .او می داند که این کار ،او را به بیشترین قرب به امام زمان(ع) و به مقام مفمودی که سالهاا
در زیارت عاشورا آرزوی آن را میکرد ،خواهد رساند.
عزادار حقیقی هرگز نمی خواهد از کسانی باشد که امام زمان شان را اذیت می کنند و در جرم دشمنان
حضرت که برای ظهورش مانع ایجاد نمودهاند ،شاریک باشاد .کوتااهی در شاناخت حضارت و انجاام
وظایفی که نسبت به ایشان به عهده ماست ،موجب می شود که ما هرگز تمناایی بارای آمادن ایشاان
نداشته باشیم و تالش و جهادی برای کنار زدن دشامنان و مواناع ظهاورش نکنایم و عماالا در زماره
کسانی قرار گیریم که در کنار گذاردن امام (ع) از مرتبه و مقامی که خداوند برای ایشان خواسته است
 حاکمیت بر جهان بشریت -شریک باشیم و خدای ناکرده مشمول لعنت خدا قرار گیریم.آری! اگر نخواهیم که امام زمان(ع) ظهور کند و برای ظهورش به جهاد و مبیارزه نپیردازیم،
ملعون هستیم .اگر لحظهای تأخیر در ظهور را بخواهیم و به وععیتی غیر از حاکمییت امیام
زمان(ع) بر جامعه جهانی حتی برای یک ساعت راعی و به شرایطی غیر از شرایط حاکمیت
ایشان دلخوش باشیم ،ملعون خداوند و همه لعنتکنندگانی که زیارت عاشورا می خواننید و
ملعون انبیاء الهی و همه فرشتگان الهی خواهیم بود ؛ زیرا بزرگترین ظلم را به امام زمان(ع)
کردهایم.
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عزادار در جهاد فرهنگی بیشترین تالش را برای برپایی مجال
مجال

بزرگداشت اهل بیات(ع) ،باهخصاوص

عزاداری مبتنی بر معرفت و حماسه می کند چنین مجالسی روح حساینی در عازاداری ایجااد

میکند و از عزادار یک سرباز قوی برای امام زمان(ع) و یک منتقم قدرتمناد مایساازد کاه بیشاترین
خدمت را به امام زمان(ع) کند و بیشترین ضربه را به دشمنان او و موانع اصلی ظهور او بزناد؛ چراکاه
این مجال

مرکز آشنایی عمیق با اهل بیت(ع) و شناخت معاره بلند دینی از زبان قرآن و عتارت(ع)

میباشد؛ یعنی همان مجالسی که سیدالشهداء (ع) فرموده و انتظار دارد.
چنین مجالسی مورد عنایت ویژه حضرت بقیهاهلل  -ارواحنا فداء -است؛ زیرا حضرتش درنهایت غربت و
تنهایی درباره اینگونه مجال

و اینگونه افراد چنین فرموده است« :من برای هر مؤمنی که مصایبت

جد شهیدم را یاد کند و سپ

برای تعجیل در فرج دعا کند ،دعا میکنم».

درواقع اینگونه مجال

آتش غیرت و مودّت را چنان در عزادار زنده می کند ،کاه هرگااه ناام مباارک

سیدالشهداء برده شود ،با دلی سوزان و چشمی گریان و قلبی مملو از غیرت و مودّت ،باه یااد مناتقم
اصلی او میافتد و چنین عرض میکند« :از خدایی که تو را گرامی داشت و مرا هم به وسیله تو گرامی
داشت ،میخواهد که خونخواهی تو را همراه امام منصور از اهل بیت مفمد(ص) ،روزی من گرداند».
آری گریه حقیقی و از روی معرفت غیرساوز و غیارتسااز اسات؛ طبیعاتساوز و فطارتسااز اسات؛
حیوانسوز و انسانساز است؛ غافلسوز و منتقمساز است؛ منتقمسوز و منتظرساز است.

منبع :برگرفته از کتاب عزادار حقیقی  -نوشته استاد مفمد شجاعی
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