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در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

ما درباره حقوق زن
 از دنیای غرب طلبکاریم

باید مسائل ارزشی اسالم در جامعه  ما احیاء بشود. مثاًل مسئله  
حجاب، یک مسئله  ارزشــی است. مسئله حجاب، مسئله  ای است 
که اگرچه مقدمه  ای است برای چیزهای باالتر، اما خود یک مسئله  
ارزشی است. ما که روی حجاب این قدر مقیدیم، به خاطر این است 
کــه حفظ حجاب به زن کمک می کند تا بتواند به آن رتبه  معنوی 
عالی خود برســد و دچار آن لغزشگاه های بسیار لغزنده ای که سر 

راهش قرار داده اند، نشود. 
نقطه  مقابل این، درســت همان فرهنگ رومی حاکم بر امروز 
اروپاســت. آنها با همه چیز کنار می آیند، جز با دو، سه چیز؛ یکی 
از آنها و شاید مهم ترینش حفظ این حالت حفاظ منضبط میان دو 
جنس زن و مرد است؛ یعنی خویشتنداری در مقابل چیزی که به 
آن آزادی جنسی گفته می شود. در مقابل این، به شدت سرسختند؛ 
هر کار دیگری بکنند، مهم نیست. از نظر آنها کسی مرتجع است که 
روی این مسئله تکیه بکند. اگر در کشوری، زنان با یک حدودی از 
مردان مجزا شدند، این می شود خالف تمدن! راست هم می گویند؛ 
تمــدن آنها که بر ویرانه های همان تمدن رومی بنا شــده، چیزی 
جز این نیست؛ اما این از لحاظ ارزشی غلط است؛ عکسش درست 
اســت. ما از دنیای غرب که آمدند زن بشری را در طول دوره های 
گذشــته تا امروز این قدر مورد تحقیر قرار دادند، طلبکاریم. شــما 
ببینید در اروپا و در کشورهای غربی، تا اندکی پیش، زنان حقوق 

مالی مستقلی نداشتند.
 من یک وقت به دقت آمارش را اســتخراج کردم و در صحبتی 
ظاهراً در نماز جمعه  چهار، پنج ســال پیش از این بود آن را مطرح 
کردم. مثاًل تا اوایل قرن بیستم، با همه  آن ادعاهایی که شده است، 
با آن کشف حجاب عجیب و غریبی که در غرب روزبه روز هم بیشتر 
شــده، با آن اختالط جنسی بی نهایت و بی مهار که خیال می کنند 
این احترام کردن و ارزش دادن به زن اســت درعین حال زن غربی 
حق نداشــته از ثروتی که متعلق به خودش بوده، آزادانه اســتفاده 
کند! در مقابل شــوهر، مالک دارایی خودش نبوده است. یعنی زنی 
که ازدواج می کرد، ثروت و دارایی و ملکش متعلق به شوهرش بود؛ 
خودش حق نداشــت نسبت به آن تصرفی بکند؛ تا اینکه به تدریج 
حق مالکیت و حق کار، تا اوایل قرن بیستم به زنان داده شد. یعنی 
این مســئله  ای که جزو اولی ترین حقوق بشری است را از زن دریغ 
داشــتند؛ اما فشار و تکیه  بیشتر را روی آن مسئله  ای گذاشتند که 
درســت نقطه  مقابل مسائل ارزشی واقعی است که در اسالم به آن 
اهتمام شــده اســت. اینکه ما حاال در باب حجاب این همه تأکید 

داریم، علتش این است.
* بیانات در دیدار اعضای شورای فرهنگی، اجتماعی زنان؛ 1370/10/4

هسته اولیه
 هیئت های مؤتلفه اسالمی

  من از کســانی بودم که بالفاصله پس از فوت آیت اهلل العظمی 
بروجردی به امام رجوع کردم و رســاله ایشان را پیدا کردم. البته 
مدتی بعد رســاله ایشــان به چاپ رسید تا اینکه کشش از جانب 
خود امام هم آغاز شــد. یک شــب در یکی از مساجد تهران چند 
طلبه در میان نماز مغرب و عشا بلند شدند، ایستادند، رو کردند به 
مردم و گفتند ما از قم می آییم، از پیش حاج آقا روح اهلل خمینی. 
ایشان پیغام داده اند، افراد متدینی که به قم می آیند پیش من هم 
بیایند. در تهران افرادی بودند که هر یک جمعیت ها و فعالیت های 
مذهبی جداگانه ای داشتند اما با هم ارتباطی نداشتند. پس از این 
پیام امام جدا جدا خدمت ایشــان رســیدند. امام ابتدا خود را به 
یکایک آنها معرفی و ســپس سؤال هایی را مطرح می کنند ،از این 
قبیل که در تهران چند مســجد است، چند حسینیه است، چند 
تکیه است، چند هیئت است؟ بعد که آنها بر می گردند و گزارش 
می دهند، امام در جلســه ای این افراد را به دور هم جمع می کنند 
و می گویند این همه مرکز مذهبی در تهران اســت اما شما با هم 
هیچ ارتباطی ندارید. باید جمع بشوید، تشکیالتی را درست بکنید 
و با هم ارتباط داشته باشید. این شد هسته اولیه هیئت های مؤتلفه 

اسالمی در سال 41. 
* آقای محسن رفیق دوست – ویژه نامه فرهنگی بنیاد – شماره 41 – ص 

18 – نیمه اول خرداد ماه 1373.

زیارت بانوان در زمان عادت ماهانه
س( تشرف بانوان به مشاهد مشرفه در زمان عادت ماهانه چه حکمی 

دارد؟
ج( بنابر احتیاط واجب توقف حائض در حرم حضرات معصومین)علیهم السالم( یعنی 
زیر گنبد و رواقی که ضریح مطهر در آن واقع شده است، جایز نیست؛ ولی توقف در رواق ها 

و قسمت های مّتصل به حرم اگر مسجد نباشد،  اشکال ندارد.
وظیفه مدیر مدرسه 

س( با توجه به فضای معنوی سفر و زیارت اربعین، آیا بنده به عنوان مدیر 
دبیرســتان می توانم به دانش آموزانی که قصد عزیمت به زیارت اربعین دارند 

اجازه بدهم یا نه؟
ج( تابع قوانین مربوط است. 

سفر در فرض تشدید بیماری
س( 1- با توجه به سفارشات ائمه )علیهم السالم( و ثواب زیارت اربعین، مادر 
۶5 ساله اینجانب عالقمند به سفر زیارت اربعین است. اما از آنجا که اخیراً بیمار 
بوده اند، به علت ضعف جســمی و به علت احتمال عود بیماری و سخت تر شدن 
بیماری در صورت عود آن، اطبا ایشــان را از این سفر منع کرده اند. حکم سفر 

ایشان برای زیارت اربعین چیست؟
2- همچنین مادربزرگ اینجانب نیز عالقمند است، ولی زانودرد دارد. آیا در 

صورت احتمال عقالیی تشدید درد پا، این سفر جایز است؟
ج1و۲( اگر ضرر قابل توجه برای ایشان داشته باشد، جایز نیست.

کار در روز اربعین
س( کار کردن در روز اربعین مشکل دارد؟

ج. فی نفسه  اشکال ندارد.
اسباب کشی در ایام اربعین

س( آیا اسباب کشــی در ایام اربعین  اشــکالی دارد، یا نوعی بی احترامی 
محسوب می شود؟

ج( فی نفسه  اشکال ندارد.
تغییر زمان نذر

س( آیا می شــود کســی که روز اربعین نذری دارد، آن را روز قبل اربعین 
انجام دهد؟

ج( اگر صیغه مخصوص نذر را که در رساله های عملیه ذکر شده است نخوانده ، عمل 
به آن الزم نیست و می تواند تغییر دهد، ولی اگر با لفظ مخصوص خوانده شده و مربوط 

به روزهای معینی بوده، باید بر طبق آن عمل کند.
حکم زیارت اربعین

س( با توجه به مسائل روز، آیا زیارت اربعین در این برهه از زمان واجب است؟
ج( زیارت اربعین مستحب است.

مرگ در راه عزت، حیات جاویدان است
قال االمام الحسین)ع(: »لیس الموت فی سبیل العز االحیاْهً 

، و لیست الحیاْهً مع الذل اال الموت الذی ال حیاْهً معه« خالدْهً
امام حسین)ع( فرمود: مرگ در راه عزت جز زندگی جاوید، و زندگی 

با ذلت جز مرگ بی حیات نیست. )1(
___________________

1- احقاق الحق، ج 11، ص 60

کمک های پنهانی به یتیمان
 و نیازمندان

»شــعیب بن عبدالرحمن خزاعی« نقل می کند: بعد از حماســه 
عاشــورا، مردان قبیله بنی اســد، هنگامی که خواستند جسد مطهر 
حضرت سیدالشهدا)ع( را دفن کنند، بر دوش آن حضرت اثر زخمی 
یافتند که کامال از جراحات جنگی متفاوت بود. زخم کهنه ای بود که 
هیچ شباهتی به زخم های روز عاشــورا نداشت. از امام سجاد)ع( در 
این مورد ســؤال کردند. آن حضرت در پاسخ فرمود: این زخم بر اثر 
حمل کیسه های غذا و به دوش کشیدن هیزم به خانه های بیوه زنان 

و یتیمان است.)1(
___________________

1- بحار االنوار، ج 44، ص 190

علت مواضع متفاوت کوفیان)7(
پرسش:

چرا مردم کوفه تا این اندازه از خود چهره متفاوت و 
متلونی نشان دادند، و ظرف مدت کوتاهی، مواضع مختلف 

و متناقضی نسبت به امام حسین)ع( اتخاذ کردند؟
پاسخ:

در شــش بخش قبلی پاسخ به این ســوال، ضمن تاکید بر 
اهمیت و پیچیدگی مردم شناسی کوفه به سه عامل کلیدی شامل: 
 1- ویژگی های منفی روحی و روانی ۲- ساختار اجتماعی قبیلگی 
ناهمگون 3- و ساختار اقتصادی اشاره کردیم، و در ادامه به پنج 
ویژگی منفی روحی و روانی کوفیان شامل: الف( غلبه خستگی از 
جنگ و عافیت طلبی ب( دنیاطلبی ج( نظام ناپذیری  د( پیروی 
از احساســات  ه ( فریبکاری و غدر  و محور دوم شامل: ساختار 

اجتماعی قبیلگی ناهمگون پرداختیم.
اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می گیریم.

منصب دیگری که در بافت اجتماعی کوفه در آن زمان  دارای 
اهمیت فراوان بود و حکومت اموی به خوبی از  آن بهره برداری 
کرد، منصب »عرافه« بود که به متولی آن »عریف« می گفتند.

با شــکل گیری نظام اســباع و پس از آن نظام ارباع، عریف 
تحت نظر رئیس ســبع یا ربع به انجام وظایف خود می پرداخت. 
در این دوره با توجه به کمرنگ تر شدن فتوحات، وظایف او بیشتر 
درون شــهری و اداری بود تا برون شهری و نظامی. به طور کلی 

وظایف زیر را برای هر عریف بر شمرده اند:
1- گرفتن عطا از روسای اسباع یا ارباع و تقسیم آن بین افراد؛

۲- تنظیم اسامی افراد گیرنده عطا اعم از زن و مرد و فرزند، 
و مواظبت بر ثبت نام افراد تازه متولد شده و نیز محو نام مردگان.

3- مراقبت تام در برقراری امنیت در حوزه عرافت خود.
4- معرفی افراد مخالف حکومت.

5- تشویق و تشجیع مردم برای شرکت در جنگ. جنگ های 
این دوره عمدتاً جنگ های داخلی بین مسلمانان بود.

گفتنی است که وظایف ســه گانه اخیر، در زمان حکومیت 
زیاد بن ابیه به عریفان واگذار شــد؛ زیرا زیاد اهمیت فراوانی به 
عریفــان می داد، چنانکه برخالف دوره های قبل، او مســتقیماً 
به نصب عریفان می پرداخت. به نظر می رســید عریفان در این 
زمان در مقابل او و نه رئیس ربع، جوابگو بودند. عبیداهلل بن زیاد 
نیــز به خوبی به اهمیت این منصــب و نقش آن در تحوالت و 
بحران  هــای اجتماعی آگاه بود و از این رو هنگام ورود به کوفه- 
چنانکه گذشت- در اولین اقدام اساسی خود، عریفان را احضار 
کرده و با توبیخ و تهدید، از آنان خواست تا افراد غریب و بیگانه 
حوزه  های عرافت خود را که خیال می کرد، شورش به وسیله آنان 
صورت می گیرد، معرفی نمایند و نیز اسامی موافقان و مخالفان 
حکومت یزید را در حوزه عرافت خود برای او بنویسند و سپس 

به آن ها گفت:
هر کس چنین کرد با او کاری ندارم، اما هر عریفی که چنین 
نکند، باید مسئولیت عرافت خود را به عهده گیرد و ضمانت دهد 
که هیچ مخالفت و شورشی بر ضد ما، در عرافت او نباشد و اگر 
چنین ضمانتی نداد، خون و مال او بر ما حالل اســت. و اگر در 
میان عرافتی، شخصی از مخالفان امیرالمومنین )یزید( یافت شود 
که عریف او نامش را برای ما ننوشته باشد، او را بر در خانه عریف 
می آویزیم و آن حوزه عرافت را از عطا و حقوق محروم می کنیم«. 

)تاریخ االمم و الملوک، همان، ج 5، ص 359(
این اقدام عبیداهلل در استفاده از عریفان که به علت آشنایی 
نزدیک آنان با افراد تحت نظرشان، به خوبی می توانستند آنان را 
کنترل کنند، بسیار موثر افتاد به گونه ای که می توان آن را یکی 
از مهم ترین علل موفقیت ابن زیاد در فرونشاندن شور و احساسات 

کوفیان و تسلط بر اوضاع کوفه به حساب آورد.
ادامه دارد

با خودسازی، انسان کامل شوید
 و در مقابل دشمنان اسالم مبارزه کنید

)بدان ای سالک راه خدا!( شما موظفید خود را بسازید، انسان کامل 
شوید، و در مقابل نقشه های شوم دشمنان اسالم ایستادگی کنید. اگر 
منظــم و مجهز نگردید، و به مقاومــت و مبارزه علیه ضرباتی که هر 
روز بر پیکر اســالم وارد می آید نپردازید، هم خود از بین می روید، و 
هم احکام و قوانین اســالم را فانی می سازید، و شما مسئول خواهید 

بود. شما علما، شما اهل علم و شما مسلمانان مسئول می باشید. )1(
___________________

1- جهاد اکبر، امام خمینی)ره(، ص 46

تعظیم در راستای کسب خیر و تقوای 
الهی

شعائر، جمع »شعیرْهً« به معنای عالمت و نشانه است 
و منظور از »شــعائراهلل« در آیات قرآنی، همان عالیم و 
مناســک حج است. )الکشاف، ج 1، ص 601؛ مفردات، 

ص 456، »شعر«؛ المیزان، ج 5، ص 16۲.( 
اما  بنا بر قولی، شعائر الهی منحصر در مناسک حج 
نیست؛ هر چند که این تعبیر و اصطالح در باره حج به کار 
رفته باشد؛ زیرا معنایی که ازشعائر الهی به دست می آید، 
مفهومی گسترده تر و فراتر از مناسک حج دارد؛ به طوری 
که می توان گفت که مراد از شــعائر الهی در آموزه های 
وحیانی و فرهنگ قرآن، همان حدود الهی و امر و نهی 

و فرایض است. )مجمع البیان، ج 3-  4، ص ۲37(
با نگاهی به مصادیقی که قرآن برای شعائر الهی بیان 
کرده دانســته می شود که مقصود از شعائر الهی همان 
»ُحُرَماِت اهللِ« اســت که شامل احکام الهی و حدود و 
اوامــر و نواهی )مائده، آیه ۲؛ حج، آیات 30 و 3۲؛ روح 
المعانی، ج 4، جزء 6، ص 79؛ مجمع البیان، ج 3-  4، 
ص ۲37(، صفا و مروه )بقره، آیه 158(، قربانی ها و قالئد 
)حج، آیه 36؛ مائده، آیه ۲؛ مجمع البیان، ج 3-  4، ص 
۲38 و 336؛ الکشــاف، ج 1، ص 603(، ماه های حرام 
)مائده، آیه؛ تفســیر التحریر والتنویر، ج 4، جزء 6، ص 

8۲( و مناسک حج )حج، آیه 3۲( می باشد.

 مجتبی حسینی نسب

از نظر آموزه های قرآن، شــعائر الهی تأمین کننده دو مولفه اساسی »خیر و تقوا« است. 
بنابراین هر آن چیزی که تأمین کننده این دو مولفه و عنصر باشد، می تواند از شعائر الهی به 
شــمار آید؛ هر چند که برخی از عوامل تولید و تأمین کننده خیر و تقوا قوی تر از برخی دیگر 
هســتند، اما اصل اساسی و روح شعائر می بایست به این نکته متوجه باشد. از سوی دیگر، از 
نظر قرآن حج که قصد و زیارت خانه خدا و انجام مناســک و تأمین کننده خیر و تقوای الهی 
اســت، از مهم ترین شعائر الهی به شمار می رود که تعظیم آن الزم و واجب است. این تعظیم 
با حضور مومنان در مناســک حج و اعمال آن در راستای تحقق عناصر خیر و تقوای الهی به 
دســت می آید. در این میان حج و دیگر اعمال عبادی با تمام عظمت و شکوه آن، زمانی به 
تمامیت کمالی می رســند که »لقاء االمام« و زیارت حجت الهی و خلیفه اهلل همراه باشد؛ زیرا 
بر اساس آیه 3 سوره مائده، اسالم با والیت معصومان)ع( است که به تمامیت کمالی رسیده 
است؛ بنابراین، می توان گفت که زیارت اربعین حسینی به سبب داشتن شاخصه های اساسی 
شــعائر الهی، از مهم ترین شعائر الهی است که باید از سوی تمام مومنان بدان توجه و اهتمام 
شده و تعظیم و بزرگداشتی در سطح و اندازه آن به عمل آید. مطلب حاضر تحلیلی است در 

این خصوص که از نظر خوانندگان عزیز می گذرد.

* امــام باقر و امــام صادق)ع( 
فرمودند:خداوند واال به حسین)ع( 
در برابر كشته شدنش پاداش داد 
و  فرزندانش  در  امامت  اينكه  به 
شــفا در خاكش و اجابت دعا در 
نزد قبرش باشد و اينكه روزهايی 
كه زائرينش]براى زيارت[ می آيند 
از عمرشان محسوب  و می روند 

نمی گردد. 

ا ربعین حسینی، ا ز شعارئ الهی

*  شــعائر الهی منحصر در مناسک حج نیست؛  زيرا معنايی كه از اين 
تعبیر به دســت می آيد، مفهومی گسترده تر و فراتر از مناسک حج دارد؛ 
به طورى كه می توان گفت كه مراد از شعائر الهی در آموزه هاى وحیانی و 

فرهنگ قرآن، همان حدود الهی و امر و نهی و فرايض است.

به سخن دیگر، حج و مناسک آن از مصادیق اتم و 
اکمل شعائر الهی است؛ اما این بدان معنا نیست که شعائر 
الهی منحصر در آن می شــود؛ بلکه از فرهنگ قرآنی به 
دست می آید که همه مناسک از جمله حدود و احکام 
و فرائــض الهی همانند نمــاز و روزه و زکات و جهاد و 
مانند آنها نیز از شــعائر الهی است؛ زیرا اقامه هر یک از 
آنها به ویژه به شــکل اجتماعی آن، بازتاب و نمایشی از 
هویت اسالمی است که نه تنها تأمین کننده تقوای الهی 
و تحقق بخش خیر برای انســان است، بلکه نمایشی از 
شعور و همبستگی و تعاون اسالمی در کارهاست که در 
آیات نخست سوره مائده که درباره مناسک حج است، 

به آن نیز   اشاره شده است. )مائده، آیه ۲(
شــاهد بر مفهوم عام و گسترده شــعائر الهی که 
شامل حدود الهی باشد، نص قرآنی است؛ خدا در قرآن 
ْم ُحُرَماِت اهلل َفُهَو َخْیٌر لَُه ِعْنَد  می فرماید: َذلَِک َوَمْن یَُعِظّ
َربِِّه َوأُِحلَّْت لَُکُم اْلَنَْعاُم إاَِلّ َما یُْتلَی َعلَْیُکْم َفاْجَتِنُبوا الِرّْجَس 
ْم َشَعائَِر  وِر... َذلَِک َوَمْن یَُعِظّ ِمَن اْلَْوثَاِن َواْجَتِنُبوا َقْوَل الُزّ
اهلل َفإِنََّها ِمْن تَْقَوی الُْقُلوِب؛ این اســت آنچه مقرر شده 
و هــر کس مقررات خدا را بــزرگ دارد آن برای او نزد 
پروردگارش بهتر اســت و برای شما دام ها حالل شده 
است مگر آنچه بر شما خوانده می  شود، پس، از پلیدی 
بت ها دوری کنید و از گفتار باطل اجتناب ورزید... این 
اســت فرایض خدا و هر کس شعائر خدا را بزرگ دارد 
در حقیقت آن حاکی از پاکی دل هاســت. )حج، آیات 

30 و 3۲( 
خدا در این آیات خواهان تعظیم »ُحُرَماِت اهلل« به 
قول مطلق شده و سپس این فرائض به ویژه ُحُرَماِت اهلل 
را به عنوان تعظیم »َشَعائَِر اهلل« مورد تأکید قرار می دهد. 
در حقیقت اگر مناســک حج به عنــوان »ُحُرَماِت اهلل« 
معرفی و تعظیم آن خواسته شده و سپس تعظیم آنها 
در قالب »َشَعائَِر اهلل« مطرح گردیده، بدان معناست که 
همه حرمات الهی به عنوان شعائر الهی می بایست مورد 

تعظیم قرار گیرد. 
تعظیم »ُحُرَماِت اهلل« و »َشَعائَِر اهلل« تنها با اهتمام 
خاص و ویژه تحقق می یابد و همگان موظف هســتند 
تــا در قالب تعاون اجتماعی ایــن تعظیم را به نمایش 
گذارند؛ زیرا خدا می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده  
اید حرمت  شــعائر خدا و ماه حرام و قربانی بی  نشان و 
قرباني های گردن بنددار و راهیان بیت الحرام را که فضل 
و خشنودی پروردگار خود را می طلبند نگه دارید و چون 
از احرام بیرون آمدید، می  توانید شکار کنید و البته نباید 
کینه  توزی گروهی که شما را از مسجد الحرام باز داشتند 
شما را به تعدی وادارد و در نیکوکاری و پرهیزکاری با 
یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی دســتیار هم 

نشــوید و از خدا پروا کنید که خدا سخت  کیفر است. 
)مائده، آیه ۲(

از این آیه به دست می آید که در شعائر الهی و تعظیم 
آن، تعاون اجتماعی و همکاری مومنان نقش اساســی 
دارد؛ زیرا مناســک حــج از مصادیق رفتار اجتماعی و 
جمعی است که به نوعی نمایش قدرت مومنان و تعظیم 

شعائر الهی و حرمات اهلل به شمار می رود.
روح تعظیم حرمات اهلل و شعائر الهی، کسب دو مولفه 
اساسی است که در آیات 30 و 3۲ سوره حج بیان شده 
اســت. از نظر قرآن، اساسی ترین هدف و انگیزه ای که 
می بایســت در تعظیم مدنظر قرار گیرد، همان خیر و 
کسب تقوای الهی است. در حقیقت تعظیم حرمات اهلل 
و شعائر الهی موجب می شود که انسان بهره مند از خیر 
و تقوای الهی شود. خیر هر چیز مناسبی است که انسان 
را در راستای کمال یابی و رهایی از نقص یاری می رساند. 
بنابراین، به هر نعمتی خیر گفته نمی شود؛ زیرا نعمت 
می تواند نقمت باشد و خیری به شخص نرساند؛ اما هر 
چیزی که خیر کسی باشــد، به معنای بهره مندی در 
راســتای مشیت و حکمت الهی و دستیابی به کماالت 

بایسته و شایسته است.
بر اساس آیات قرآن، هر مسلمان و مومنی باید در 
تعظیم حرمات اهلل و شعائر الهی اهتمام ورزد و هرگز به 
خود اجازه ندهد که آن را »هتک« کند؛ زیرا هتک آن 

به معنای پذیرش خشــم و غضب الهی و عذاب شدید 
اوست. )مائده، آیه ۲(

تمامیت شعائر با والیت معصومان)ع(
بر اســاس نص صریح قرآن، اسالم تنها خالصه در 
شریعت و احکام نیست؛ زیرا اسالم دو جزء اصلی دارد که 
شامل قرآن و عترت)ع( است. مجموعه  این دو »حبل اهلل« 
و »عروهًْ الوثقی« را شکل می دهند. به طوری که می توان 
گفــت قرآن تار و عترت پود این حبل اهلل آویخته میان 

خدا و خلق است.
خدا در قرآن به این تمامیت و کمال اسالم با قرآن 
و عترت)ع(   اشاره می کند و می فرماید: امروز کسانی که 
کافر شده  اند از کارشکنی در دین شما نومید گردیده  اند. 
پس، از ایشان مترسید و از من بترسید. امروز دین شما 
را برایتان کامل و نعمت  خود را بر شما تمام گردانیدم و 
اسالم را برای شما به عنوان آیینی برگزیدم. )مائده، آیه 3(

از آنجا که این آیه در باره نصب والیت امیرمومنان 
علی)ع( اســت، می توان گفت که اسالم با والیت کامل 
و نعمت اســالم با این والیت تمامیت می یابد. بنابراین، 
از نظر قرآن، دینی که خدا بدان راضی اســت و آن را 
می پذیرد دین اسالمی است که والیت در آن به عنوان 

استمرار حاکمیت و والیت  اهلل تثبیت شده است.
از همین رو پیامبر)ص( بر اساس همین آیه و آیات 
دیگــران قرآن، ارتباط تنگاتنگــی میان قرآن و عترت 
معصوم)ع( ایجاد کــرده و می فرماید: انی تارک فیکم 
الثقلین کتاب اهلل وعترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا 
ابدا: کتاب اهلل فیه الهدی والنور حبل ممدود من السماء 
الــی االرض وعترتی اهل بیتــی و ان اللطیف الخبیر قد 
اخبرنی  انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض وانظروا 
کیف تخلفونی فیهما؛ من در میان شما دو امانت نفیس و 
گرانبها می گذارم، یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترتم 
اهل بیت را. تا وقتی که به این دو تمسک جویید، هرگز 
گمراه نخواهید شد و این دو یادگار من هیچ گاه از هم جدا 
نمی شوند تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. )صحیح  
ترمــذی، ج 5، ص 663-  66۲، 3۲8 بــه نقل از بیش 
از 30 نفر از اصحاب؛ مستدرک حاکم، فصل »فضیلت 
اصحاب«، ج 3، ص 109، 110، 148، 533؛ سنن ابن 
ماجه، ج ۲، ص 43۲؛ مسند احمد بن حنبل، ج 3، ص 
14، 17، ۲6، 59، ج 4، ص 366، 37۲-  370؛ فضایل 
صحابــه، احمدبن حنبل، ج ۲، ص 585، حدیث 990؛ 
خصایص نسایی، ص ۲1، 30؛ صواعق المحرقه، ابن حجر 

هیثمی، فصل 11، بخش 1، ص ۲30(
با توجه به اینکه والیت معصومان)ع( و عترت طاهره 
به عنوان مکمل اســالم و متمم نعمت دین است، هیچ 
یک از اعمال صالح بدون والیت نمی تواند تمام و کمال 
باشد. لذا امام باقر)ع( می فرماید: تََماُم الَْحِجّ لَِقاُء اْلَِمام ؛ 
تمام بودن حّج به زیارت امام است . )عیون  اخبارالرضا )ع(، 
صدوق، ج۲، ص۲6۲ ( امــام صادق)ع( در این زمینه 
ُه بِِزیَاَرتَِنا ِلََنّ  می فرمایــد: إَِذا َحَجّ أََحُدُکْم َفلَْیْخِتْم َحَجّ
َذلَِک ِمْن تََماِم الَْحج ؛ هر گاه از شما کسی به حّج می رود 
و مناســک خود را به جای می آورد به مدینه آید، و ما 
اهل بیت را زیارت کنــد، زیرا این کار از تمامّیت حّج 
است؛ یعنی جزء آخر حّج و مناسک آن است. )همان(

ذریح محاربی می گوید: بــه امام صادق)ع( عرض 
کردم خداوند در قرآن دســتوری داده مایلم معنی آن 
را بفهمم. فرمود: چه دســتور. عــرض کرد این آیه: ثَُمّ 
لَْیْقُضــوا تََفَثُهْم َو لُْیوُفوا نُُذوَرُهْم  فرمود: لَْیْقُضوا تََفَثُهْم 
بمعنی دیدار امام اســت و لُْیوُفــوا نُُذوَرُهْم انجام دادن 
همین مناسک و دستورات حج است. عبداهلل بن سنان 
گفت: خدمت امام صادق)ع( رســیدم عرض کردم: آقا 
فدایت شوم معنای این آیه چیست: ثَُمّ لَْیْقُضوا تََفَثُهْم َو 
لُْیوُفوا نُُذوَرُهْم؟ فرمود: منظور گرفتن موهای شارب و 
چیدن ناخن و کارهای شــبیه آن. عرض کردم: فدایت 
شوم ذریح محاربی مرا حدیث نمود که شما فرموده اید: 
لَْیْقُضوا تََفَثُهْم ، دیدار امام است؛ َو لُْیوُفوا نُُذوَرُهْم ، این 
مناســک است. فرمود: ذریح راست گفته تو نیز راست 
می گویی. قرآن دارای ظاهر و باطنی است. کیست که 
مانند ذریح قدرت تحمل )تفسیر و باطن قرآن( را داشته 

باشد.)کافی، ج4، ص549(
در نماز نیز تمامیت نماز به لقاء معصومین)ع( و سالم 

حضور به ایشــان در قالب »السالم علیکم و رحمه ًْاهلل و 
برکاته « است. اصوال در همه اعمال شرط آن است که 
این اعمال با معصوم)ع( و والیت وی به تمامیت و کمالیت 
برسد؛ چنانکه در زکات و خمس و جهاد و دیگر اعمال 
،شرط والیت برای قبولی اعمال مطرح است؛ زیرا انجام 
اعمال عبادی و صالح با تســلیم و اســالم در برابر خدا 
و اطاعــت از او در قالب اطاعت از معصومان)ع( تحقق 

می یابد.)آل عمران، آیات ۲۲ و ۲3؛ نساء، آیه 59 و(
پس مهم ترین شعائر الهی که حج و مناسک آن باشد، 
زمانی به تمامیت و کمال خود می رسد که با »لقاء االمام« 
همراه باشد. در غیر این صورت هیچ تعظیم و تکریمی 
نسبت به شــعائر الهی انجام نشده و در حقیقت هتک 

حرمات اهلل و شعائر اهلل شده است.

عتبات عالیات و مشهد الرضا)ع( بشتابد؛ زیرا آنان نه تنها 
زنده در پیشگاه خدا هستند، بلکه »شاهد اعمال« ما در 
دنیا بوده و در قیامت بر اعمال ما گواهی می دهند؛ چرا 
که معصومان )ع( همگی به شمشیر یا زهر به شهادت 
رسیده اند و مصداق اتم و اکمل شهیدان راه خدا هستند 
و خدا درباره شهیدان می فرماید:  هرگز کسانی را که در 
راه خدا کشته شده  اند مرده مپندار بلکه زنده  اند که نزد 
پروردگارشان روزی داده می  شوند. )آل عمران، آیه 169(
از سوی دیگر آنان گواهان امت در آخرت هستند. این 
بدان معناست که نه تنها اعمال ظاهری ما را می بینند 
بلکه حتی به باطن و ملکوت آن آگاهی دارند و می دانند 
نیت، خالص بدون ریا است یا نه؟ خدا می فرماید: و بگو 
هر کاری می  خواهید بکنید که به تحقیق خدا و پیامبر 
او و مؤمنان در کردار شما می نگرند و به تحقیق به سوی 
خدای دانای نهان و آشکار بازگردانیده می  شوید. پس 
ما را بــه آنچه انجام می  دادید آگاه خواهد کرد. )توبه، 
آیه 105( در آیات قرآن، معصومان)ع( به عنوان گواهان 
اعمال و پیامبر)ص( به عنوان شاهد شاهدان مطرح شده 

است. )بقره، آیه 143؛ حج، آیه 78(
از آنجا که نظارت معصومان)ع( نسبت به دنیا امری 
یقینی اســت، در زیارتنامه آنها می گوییم: اَْشَهُد اَنََّک 
ُد َسالمي؛ شهادت  تَْشَهُد َمقامَي َو تَْســَمُع َکالِمي َو تَُرّ
و گواهی می دهم که تو مقام مرا شــاهدی و کالم مرا 
می شنوی و سالم مرا پاسخ می دهی.«)مفاتیح الجنان، 

زیارت امام رضا ع(
چنان که گفته شــد، امام حســین)ع( به ســبب 
ویژگی های منحصر به فــردی، در میان معصوم)ع( از 
جایگاه خاص برخوردار اســت به طــوری که عزاداری 
برای ایشــان از سوی همه معصومان)ع( انجام می شده 

* تعظیم »ُحُرَماِت اهلل« 
و »َشــَعائَِر اهلل« تنها با اهتمام خاص 
تحقق می يابد و همگان موظف هستند 
تا در قالب تعاون اجتماعی اين تعظیم 

را به نمايش گذارند.

است. همچنین تربت  ایشان دارو و شفای بیماری قرار 
داده شده است و زیارت ایشان از آثار و برکات بسیاری 
برخوردار اســت. با آنکه همه معصومان)ع( به شهادت 
رسیده اند، ولی حضرت مصلح کل)عج( به عنوان منتقم 
از امام حسین)ع( شمشیر انتقام از نیام بر می کشد و به 
نام ایشــان خویش را معرفی می کند و می فرماید: ااَل یا 
اَهَل العالَم اَِنّ َجِدی الُحَســین َقَتُلوُه َعطشاناً، ااَل یا اَهَل 

العالَم اَِنّ َجِدی الُحَسین سحقوه عدوانا.
َض  امام باقر و امام صــادق)ع( فرمودند: إَِنّ اهللَ َعَوّ
ــَفاَء فِي  یَِّتِه َو الِشّ الُْحَســْیَن ِمْن َقْتلِِه أََنّ اْلَِماَمْهً ِمْن ُذِرّ
َعاءِ ِعْنَد َقْبِرهِ َو اَل تَُعُدّ أَیَّاُم َزائِِریِه َجائِیاً  تُْربَِتِه َو إَِجابََة الُدّ
َو َراِجعاً ِمْن ُعُمِرهِ؛ خداوند واال به حســین )ع( در برابر 
کشته شدنش پاداش داد به اینکه امامت در فرزندانش 
و شــفا در خاکش و اجابت دعا در نزد قبرش باشــد و 
اینکــه روزهایی که زائرینش]بــرای زیارت[ می آیند و 
می روند از عمرشان محسوب نمی گردد. )امالی طوسی، 

ج 1، ص 317(
امــام رضا)ع( می فرمایند: »من زار قبر أبی عبداهلل 
الحسین)ع( بشط الفرات کان کمن زاراهلل فوق عرشه؛ 
کســی که قبر امام حسین)ع( را در کربال زیارت کند، 
مانند کسی است که خدا را در عرش زیارت کرده باشد. 

)وسائل الشیعه، ج 10، ص 319.(
زراره که از یاران و نزدیکان امام باقر)ع( اســت، از 
ایشان ســؤال می کند: چه می فرمایید در مورد کسی 
که با ترس و وحشــت به زیارت قبر پــدر بزرگوارتان 
رفته باشــد؟ امام فرمودند: یؤمنه اهلل یوم الفزع االکبر و 
یلقاه المالئکْهً بالبشارْهً و یقال له: التخف وال تحزن هذا 
یومک فیه فوزک؛ خداوند او را از گرفتاری های شدید و 
وحشت روز قیامت در امان می دارد و فرشتگان خدا او 
را با بشــارت مالقات می کنند و به او گفته می شود که 
نهراس و اندوهگین مباش؛ امروز روز توست؛ در این روز 
به پیروزی و درجات واال خواهی رسید.)ابن قولویه قمی، 

کامل الزیارات، ص 1۲5.(
یکی از شــعائر بزرگ الهی کــه باید در تعظیم آن 
اهتمــام ورزید، زیارت امام حســین)ع( در روز اربعین 

است که ثواب بسیاری بر آن مترتب است.
امام صادق)ع( درباره ثواب زیارت امام حســین)ع( 
با پای پیاده می فرماید: کسی که با پای پیاده به زیارت 
امام حسین)ع( برود، خداوند به هر قدمی که برمی دارد 
یک حسنه برایش نوشته و یک گناه از او محو می فرماید 
و یک درجه مرتبــه اش را باال می برد، وقتی به زیارت 
رفت، حق تعالی دو فرشــته را موکل او می  فرماید که 
آنچه خیر از دهان او خارج می شود را نوشته و آنچه شر 
و بد است را ننویسند و وقتی برگشت با او وداع کرده و 
به وی می  گویند: ای ولّی خدا! گناهانت آمرزیده شد و 
تو از افراد حزب خدا و حزب رسول او و حزب اهل بیت 
رسولش هستی، به خدا قسم! هرگز تو آتش را به چشم 
نخواهــی دید و آتش نیــز هرگز تو را نخواهد دید و تو 

را طعمه خود نخواهد کرد. )کامل الزیارات ص134(
امروز زیارت امام حسین)ع( در اربعین که در قالب 
پیــاده روی میلیونی انجام می شــود به یکی از عالئم و 
نشــانه های عظمت اسالم تبدیل شده و جهانیان را به 
شگفتی وا داشته به گونه ای که آنان را به اهداف نهضت 
عاشــورا متوجه می ســازد. از این رو احیا و تعظیم این 
مراسم و شعائر قطعاً موجب عزت دین و فراگیرتر شدن 
یاد و راه امام حســین)ع( خواهد شــد و تقوای الهی را 

برای فرد و جامعه به دنبال خواهد داشت.

* امروز زيارت امام حسین)ع( در اربعین كه در قالب پیاده روى میلیونی 
انجام می شــود به يكی از عالئم و نشانه هاى عظمت اسالم تبديل شده 
و جهانیان را به شگفتی وا داشته به گونه اى كه آنان را به اهداف نهضت 
عاشورا متوجه می سازد. از اين رو احیا و تعظیم اين مراسم و شعائر قطعاً 
موجب عزت دين و فراگیرتر شدن ياد و راه امام حسین)ع( خواهد شد و 

تقواى الهی را براى فرد و جامعه به دنبال خواهد داشت.

زیارت امام حسین)ع( و اربعین، از شعائر 
الهی

با نگاهی به عظمت و جایگاه امام حســین)ع( در 
میــان معصومــان )ع( به طوری که دهــه عزاداری از 
سوی معصومان)ع( تنها برای ایشان تجویز شده است 
و همه معصومان برای تعظیم عزای ایشــان دست به 
اقامــه عزاداری حتی پیش از وقوع زده اند و از عزاداری 
پیامبر)ص( برای امام حســین)ع( سخن به میان آمده 
است )کامل الزیارات، ترجمه ذهنی تهرانی، ص ۲15(، 
می تــوان گفت که مهم ترین جلوه های شــعائر الهی و 
حرمات اهلل که می بایســت تعظیم شــود، زیارت امام 
حسین)ع( است که امروز در ماه های محرم و صفر برگزار 
می شود و یک اربعین عزاداری و زیارت آن حضرت)ع( 
در جامعه اســالمی به عنوان شعائر اهلل مطرح و گرامی 

داشته می شود.
براساس آنچه بیان شد هر کسی بخواهد به زیارت 
حقیقی خانه خدا نائل شود و حج او به تمامیت و کمال 
برسد، می بایســت به زیارت معصومان)ع( در مدینه و 


