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2 فريضه فرعي كه نبايد فراموش شود

جامعه منتقدم آرزوست

نگاه

  مرضيه باميري 
محرم كه مي آيد دلت يكدفعه مي ريزد. بي اختيار سمت كمد لباس هايت 
م�ي روي و پيراهن مش�كي ات را در مي آوري. يك پرچم س�ياه هم از 
صندوقچه در مي آوري و آن را به سر در خانه ات مي زني و اين مي شود 
شروع دو ماِه عاشقي. اولين شب همه جا ساكت است. هياهو كمتر است 
و فقط صداي طبل و دهل از دس�ته ها مي شنوي. كم كم شلوغ مي شود 
و هر چه به ش�ب دهم نزديك مي شوي جاي س�وزن انداختن نيست. 
بايد يك س�اعت زودتر دس�ت فرزندت را بگيري ببري تا جايي براي 
نشستن داشته باشيد و از ميان جمعيت سرك نكشد و گريه نكند كه 
من نمي بينم. براي پسرت يك س�ربند يا حسين )ع( خريده اي و براي 

دختر سه ساله ات يا رقيه )س(. او را مي فرستي ميان هيئت. حلقه آخر 
مخصوص كودكان است و مردي با اشتياق آنها را در صف هدايت مي كند. 
خيلي ها امام حسين )ع( را نمي شناس�ند و معني سينه زدن هايشان 
را نمي دانند اما انگار يك موج بزرگ آنها را دنبال خودش مي كش�اند. 
يك ش�ور عجيب كه با خونمان عجين ش�ده اس�ت و هر جا مراس�م 
سيدالشهدا)ع( باش�د زود خودماني مي ش�ويم. ارادتمان را به هزار و 
يك مدل نش�ان مي دهيم. يكي نيت كرده چاي ريز هيئت باشد. تمام 
10 شب را در دسته  سينه زني او را نمي بيني، چون در ايستگاه صلواتي 
كنار هيئت مشغول چاي ريختن است. يكي كمربند علم هميشه روي 
كمرش است و ديگري قبض به دس�ت براي كمك به مسجد و هيئت و 

تكيه پول جمع مي كند. عجيب است كه هيچ كس بيكار نمي ماند. حتي 
مادرها كه نشسته اند با اشك هايشان شور مجلس را مي افزايند. عادت 
كرده اي به نذري هاي هر شب. آنها كه از دردانه  امام حاجت گرفته اند 
مچ بند تقسيم مي كنند. براي شيرخواره اش شير و شيركاكائو مي دهند. 
براي علي اكبرش حنا و براي قاسمش نقل و نبات مي دهند. باز هم دلت 
مي لرزد. همان بسته آجيل مشكل گشا كه يك مشت نخودچي و نقل ريز 
است دلت را مي لرزاند. دلت مي خواهد براي حاجتت نذر كني. همانجا 
از دلت مي گذرد كه اگر فالن مشكلت حل شد سال بعد در شب عزاي 
حضرت علي اكبر)ع( آجيل مشكل گشا بدهي و همين نذر دلت را قرص 

مي كند و اما باقي اين روايت شورانگيز... 

موال علي )ع( فرمودند: »همه اعمال نيك حتي 
جهاد در راه خدا در مقايسه با امر به معروف و 
نهي از منكر مثل قطره در مقابل درياست.« و 
وقتي از ايشان درباره زيان اين دو فريضه سؤال 
كردند پاس��خ دادند: »امر به معروف و نهي از 
منكر نه اجل كس��ي را نزدي��ك مي كند و نه 
روزي او را كم مي كند.« ايشان اهميت امر به 
معروف و نهي از منكر را در مقايسه با جهاد در 
راه خدا تا جايي مي دانند كه مي فرمايند همه 
اعمال نيك و حتي جهاد در راه خدا در مقايسه 
با امر به مع��روف و نهي از منك��ر مثل قطره 
در مقابل درياس��ت. اما آيا به راستي به قدر و 
اهميتي كه اميرالمؤمنين)ع( مي فرمايند براي 

اين فرايض اهميت قائل هستيم؟
      

    فروعي كه نبايد فراموش شود
امر به معروف و نهي از منكر، دو تا از فروع دين 
به اين نام است كه نبايد به دليل فرع بودنش به 
محاق فراموشي سپرده شود. يكي امر به نيكي 
مي كند و ديگري نهي از شر و بدي. دو عنصر 
مهم كه كمتر مورد توجه قرار مي گيرد و اغلب 
با غفلت مواجه است. روايات و آيات زيادي در 
باب اين مهم داريم اما همه چيز بس��تگي به 

شرايط اجتماعي دارد. 
 امر به معروف و نهي از منكر

امر به معروف كردن گاهي خرج دارد و گاهي 
درد. دردِ  يك نيش كشنده. گاهي اگر كسي 
را امر به نيكي كني متهم مي شوي به دخالت و 

تلقين عقايد. گاهي مي خواهي به همسايه ات 
نهي از منكر كني به تو مي گويد عيسي به دين 
خود موسي به دين خود. همسايه روبه رويي ات 
با آستين حلقه اي در بالكن لباس پهن مي كند 
و تو اگر با خوش��رو ترين حال��ت ممكن به او 
تذكر بده��ي يك آدم متحج��ر و عقب افتاده 
مي ش��وي و خيلي راحت به ت��و مي گويد تو 
روسري خودت را سفت بچسب كه باد نبرد. در 
آپارتمان حقوق ديگران ضايع مي شود اما اگر 
اعتراض كني مي گويند اگر ناراحتي از اينجا 
برو. اگر در خيابان به كسي بگويي شير آب را 
ببند اسراف است، پوزخندي تحويل مي دهد 
و مي گويد پول��ش را مي دهم. اگر كس��ي را 
دعوت به نماز خواندن كني بادي به غبغبش 
مي اندازد و مي گويد تو بخوان ببينيم كجاي 

دنيا را مي گيري؟ 
    نتايج حرف حق با مردم بي اعصاب!

مگر مي ش��ود ب��ا م��ردم بي اعص��اب امر به 

معروف كرد؟! ط��وري تو را قان��ع مي كنند 
كه از گفته ات پش��يمان مي شوي. اصاًل نهي 
از منكر يكجورهايي همي��ن انتقاد كردن از 
خودمان است. آيا كسي جرئت انتقاد دارد؟به 
رئيس��ت بگو كار تو خيانت در امانت اس��ت. 
آيا گ��وش مي كند؟به نانواي س��ر كوچه تان 
بگو وزن نان هايت كمتر از حد مجاز اس��ت 
و اين يعني كم فروش��ي. آيا از فردا به تو نان 
مي فروش��د؟ به ميوه ف��روش محله تان بگو 
قيمت ميوه هايت گران است. آيا تو را با غرور 
به همكاران گرانفروش تر از خودش رهنمون 
نمي سازد؟ تو كسي را از چيزي نهي كن، آيا 
به همين راحت��ي گوش مي كن��د؟ هزار بار 
هم كه برايشان بگو نماز س��تون دين است 
و هزار دليل علمي هم كه ب��راي خواندنش 
بياوري باز زير بار نمي رون��د. به يكي از اقوام 
بگو عروسي مختلط نگير. آيا شما را در ليست 

مهمان هايش خواهد گذاشت؟
    امر به معروف وظيفه همه ماست 

آنقدر اين فريضه در ميان جامعه غريب است 
كه اگر بگويي وظيفه من ام��ر به معروف بود 
متعجب با چشماني گرد شده نگاهت مي كنند. 
چون امر به معروف را فقط براي بسيج،گشت 
ارشاد و امنيت اخالقي شنيده اند. به اين باور 
نرس��يده اند كه امر به معروف هم عين نماز و 
روزه، از اركان مهم دين و وظيفه همه ماست و 
اگر انجام نشود ايجاد تزلزل و شكاف مي كند. 

    بايد جرئت اعتراض داشت
بسياري از افراد مؤمن در جايي كه امكان گناه 
و معصيت اس��ت حضور پيدا نمي كنند. مثاًل 
اگر بدانند جايي بساط غيبت پهن است بهانه 
مي آورند و نمي روند، اما اين راه چاره نيست. 
نمي شود دروازه ها را بس��ت و خود را در خانه 
حبس كرد كه مبادا گناهي رخ دهد. بايد رفت 
اما جرئت اعتراض داش��ت. بايد لحن لطيف و 
صد چندان مهربان داشت. با داد و قيافه حق به 
جانب و حس خودبرتربيني كه نمي شود كسي 

را دعوت به كار خير كرد. 
    با رفتارت امر به معروف كن

تو با رفتار خودت مي توان��ي حجاب را ترويج 
كني، پس يك محجبه تمام عيار و خوش خلق 
و موفق باش تا الگويي براي اين قشر باشي. اگر 
يك هنرمند شدي، اگر يك استاد يا يك معلم 
بودي كه نگاه عده اي به حركات و سكنات تو 
بود آن وقت مي تواني تأثيرگذار باشي. مجبور 
نيس��تي براي تعريف از حجاب برتر آسمان و 
ريسمان ببافي. مي خواهي امر به معروف كني 
هميش��ه اهل مطالعه باش، به علم روز واقف 
باش كه اگر الزم ش��د با يك ج��وان امروزي 
بحث كني و به زبان خودش حرف بزني. وقتي 
بداند حرف��ش را مي فهمي گ��وش مي كند. 
مي خواهي امر به معروف و نهي از منكر كني؟ 
اشكال ندارد ولي بدان زبان تيز از هر خنجري 
كشنده تر اس��ت. براي اينكه ديگران را تغيير 
دهي اول خ��ودت را تغيير ب��ده. مي خواهي 
كس��ي را به احترام والدينش ام��ر كني اول 
خودت به والدينت سر بزن كه پيش وجدانت 

شرمنده نباشي. 
  كمپين هايي اميدوارانه

راه هاي زيادي هست كه مي توان فريضه امر 
به معروف و نهي از منكر را احيا كرد. رسانه 
نقش مهمي در اين مقول��ه دارد. بايد انتقاد 
سازنده در جامعه جا بيفتد و اسم هر مخالفتي 
را اعتراض نگذارند. اگر جنبه انتقادي افراد 
باال برود و ما ياد بگيريم با هم گفت و گو كنيم 
و بدون تحميل از عقايدمان بگوييم آن وقت 
است كه مي شود به اشاعه امر به معروف اميد 
داشت. اخيراً كمپين هاي خوبي راه افتاده كه 
به نظر مي رسد امر به معروف هاي سازنده اي 
بوده اس��ت بدون اينكه ش��عار خاصي را در 
بوق و كرنا كنند. مث��ل كمپين صاحبخانه 
خوب كه س��عي دارد وج��دان بعضي از اين 
صاحبخانه هاي بر عرش نشس��ته را غلغلك 
دهد تا از س��ر رحمت با مستأجرهايش��ان 
برخورد كنند. ي��ا كمپين هاي انس��اني اي 
كه ب��راي افطاري هاي س��اده و كمك هاي 
نقدي براي س��يل زده ها و... به راه مي افتد و 
با استقبال بسيار گس��ترده مردم هم مواجه 
مي شود. آنها شايد معروف هايي كه به آن امر 
مي كنند كمك هاي مادي باشد، اما با چنين 
مواردي هم مي توان اميد به گس��ترش اين 

حركت بزرگ بست. 

عزاداري توأم با شعور در باشكوه ترين همايش خودجوش مردمي

بياييد امس�ال با معرفت ع�زاداري كنيم. 
همان پيراهن سياه را بپوش�يم و مثل هر 
س�ال به هيئت ها بروي�م و براي س�رور و 
س�االرمان س�وگواري كنيم، اما اين بار با 
يك منش عاش�ورايي. اين ب�ار با يك ديد 
بهتر و جدي تر نوحه بش�نويم. نوحه ها را 
نش�نويم براي رفع دلتنگي و مش�كالت 
دنيايي خودمان. امسال به جاي گذاشتن 
موسيقي هاي عجيب و غريب كه هر سال 
ايام محرم مد مي شود چند كتاب بخوانيم

اشك هايي از جنس معرفت 

   نذري خوشمزه ترين غذاي دنياست
خيلي ها مي گويند دلمان ب��راي نذري هاي محرم تنگ 
شده است. راست مي گويند. نذري خوردن عجيب ترين 
حس اين واقعه بزرگ اس��ت. س��اده ترين غذا را هم كه 
بدهند مي شود خوشمزه ترين غذاي دنيا. بعضي هيئت ها 
سيب زميني كبابي و يك تكه نان مي دهند. چنان با ولع 
مي خوري كه انگار خوراك بوقلمون جلويت گذاشته اند. 
با خودت فكر مي كني اين چه حكمتي است كه هر سال با 
وجود تورم بيشتر و مشكالت اقتصادي كه مردم را گرفتار 
كرده اما نذري ها هنوز پا برجاس��ت و هنوز هيچ هيئتي 
تو را ب��دون پذيرايي راهي خانه نمي كن��د. انگار نماينده 
صاحب عزا هستند كه كسي پذيرايي نشده از در خانه اش 
نرود. حتي كسي كه خانه اش نزديك هيئت است و دلش 
شكسته وقتي هواي نذري مي كند طوري از آسمان برايش 
مي رسد كه خودش انگشت به دهان مي ماند. هنوز بوي 
قورمه سبزي هاي هيئت در كوچه مي پيچد. هنوز وقتي 
ش��ربت ايس��تگاه صلواتي را  مي بيني دلت مي خواهد از 

ماشين پياده شوي و جرعه اي از آن بنوشي. 
 وقتي مراس��م ش��يرخوارگان را با همه ش��كوه مي بيني 
يا  حضور اي��ن همه جوان مخل��ص را در هيئت مي بيني 
دلت قرص مي ش��ود. محمد هر س��ال براي هيئتي هزار 
و500 نفره كه اغلب تا 2هزار نفر مي رس��د قورمه سبزي 
تدارك مي بيند. امس��ال ب��ه دليل مش��غله هاي مالي و 
گراني اجناس و دو برابر ش��دن قيمت برنج ، گوشت و... 
از او خواستند غذايش را ساده تر كند، اما او زير بار نرفت. 
گفت صاحب اين مجلس من نيستم. او كه بايد، خودش 
هزينه مهمان هايش را مي دهد و هر سال از جايي پولش 
را مي رساند كه فكرش را هم نمي كنم. اعتقادش زيباست 
و عجيب كه حتي س��خت ترين شرايط جامعه و معيشت 
مردم باعث نمي شود نذري هايي كه از سر ارادتشان است 

كم شود. 
   هر سال باشكوه تر از سال قبل

هر سال عاش��ورا بي نظيرتر و باش��كوه تر از سال قبل برپا 
مي شود. برايشان فرقي نمي كند آس��مان باراني باشد يا 
برفي. گرم باشد يا مجبور شوند با ش��ال و كاله عزاداري 
كنند. اي��ن تنها اجتماع بزرگ انس��اني اس��ت كه كاماًل 
خودجوش و مردمي برگزار مي شود و هيچ تندبادي روي 
كيفيت اجراي آن تأثير نمي گذارد. نسل هاي زيادي آمدند 
و رفتند اما س��نت هاي اقامه عزا در جاي جاي اين ميهن 
زيبا به قوت خود باقي اس��ت و هنوز تعزيه و زنجيرزني ، 
نخل گرداني و... باقي اس��ت. هنوز وقتي هيئت ها به هم 
خوشامد مي گويند، علم ها را مقابل هم مي گيرند و جوري 
به هم سالم مي دهند كه بند بند استخوان هايت از شوق 
مي لرزد. اين تنها اجتماعي است كه همه درگير هيبت و 
جاللش مي شوند و براي خدمت به عزاي حسين )ع( هر 
كاري از دستشان بربيايد دريغ نمي كنند. در اين ماه بازار 
هليم پزي هيئت ها داغ اس��ت. بازار زيارت هاي عاشورا و 
عزاخانه هاي زنانه كه گاهي به وسعت پاركينگ يك خانه 
است. هنوز در صف ايس��تادن براي گرفتن غذاي نذري 
خاطرات نوستالژيك خيلي هاست و تمام اينها خاطرات 
شيرين اين ماه است كه هر كس به اندازه فهم و معرفتش 

از آن بهره مي برد، اما اين تمام ماجرا نيست. 
   رفتارهايي كه حرمت محرم را مي شكند

خيلي از اتفاقات و س��نت هاي غلط دس��ت به دست هم 
داده ان��د تا رنگ و بوي محرم دس��تخوش تغيير ش��ود و 
فرهنگ غ��رب حتي در مح��رم هم بيكار ننشس��ته و از 
آن سر دنيا به مراس��م و حاش��يه هايش جهت مي دهد. 
برخي جوان ها هم خواس��ته يا ناخواسته تن به تحوالت 

مي دهند و عزاي سيدالشهدا را تبديل به يك شو مي كنند 
و بزرگ ترين اتفاق جهان اس��الم را با فرهنگي عاريه اي 
تطبيق مي دهند.در س��ال هاي اخير جوان ها با لباس ها 
و تيپ هاي عجيب و غريب در هيئت ها ظاهر مي ش��وند. 
كافي است پوششي از فضاي مجازي توسط سلبريتي ها 
يا افراد شناخته شده مطرح شود. آن وقت است كه موجي 
از آن مدل ب��ه راه مي افتد و نوجوان هاي��ي كه در مرحله 
خاص هويت يابي هستند تن به اين تبليغات مي دهند و با 
تغيير ظاهرشان اولين قدم را در مسير تغيير برمي دارند. 
از لباس گرفته تا مدل هاي مو كه گاهي روي سر تراشيده 
خود »يا حسين« حك مي كنند. فقط پسرها نيستند كه 
دس��تخوش تغيير ش��ده اند. راه افتادن دنبال دسته ها و 
دوس��تي هاي جنس مخالف و سلفي هاي وقت و بي وقت 
باعث ش��ده اس��ت برخي دختر ها هم با پوششي خاص 
خودنمايي كنند؛ تيپي كه مختص ايام سوگواري باشد. 
در روزهاي اول مح��رم يكي از ش��لوغ ترين مكان هايي 
كه مي ش��ود اين ادعا را ثابت كرد آرايشگاه هايي هستند 
كه بازار كاش��ت ناخن مصنوعي و طراحي ناخن با ورژن 
محرمشان داغ داغ اس��ت. روي بعضي از اين ناخن هاي 
تبليغاتي فضاي مجازي تلفيقي از رنگ سياه و قرمز ديده 
مي شود كه نوشته هايي از شهداي كربال بر آن حك شده 
است. كاشت ناخن كه جز در برخي موارد اشكال شرعي 
دارد در عزاي امام حسين)ع( باب  و كم كم اصل ماجرا كه 
حقيقت يابي و معرفت عاشورايي است فراموش مي شود. 

طرح هاي خاص لباس ، آرايش مو و... بماند. 
   ترك واجبات حين عزاداري شايسته نيست

يكي از اتفاقاتي كه در س��ال هاي اخي��ر زياد رخ مي دهد 
فراموش ش��دن واجبات دين ب��راي پرداخت��ن به اقامه 
عزاست. در حالي كه امام حسين )ع( در بحبوحه جنگ 
همراه يارانش��ان در صحراي كربال به نماز ايس��تادند تا 
حقيقت دين را زنده بدارند و بر اين مهم تأكيد كنند گاهي 
عزاداري مخصوصاً در شب هاي منتهي به دهه  اول كه اوج 
شور و حرارت سوگواري است آنقدر طوالني مي گردد كه 
اغلب نمازهاي صبح قضا مي ش��ود يا روز عاشورا درست 
وقتي كه بايد نماز ظهر عاش��ورا اقامه ش��ود، آنقدر بازار 
خيمه آتش زدن و بر سر و س��ينه زدن داغ است كه اصل 
اتفاق عاش��ورا فراموش مي ش��ود. ع��زاداران بايد بدانند 
سوگواري هايش��ان وقتي مورد قبول واقع  و موجب اجر 
اخروي مي شود كه در حدود بندگي خدا باشد و مشتمل 
بر دروغ يا ترك واجبات نباش��د. نمي شود فعلي حرام را 

مقدمه عبادت قرار داد. 
يكي از اتفاقات تلخ و ناشايس��تي ك��ه در عزاداري محرم 
صورت مي گيرد برهنه شدن هنگام عزاداري است. گاهي 
مداحان از س��ر غفلت مردم را به اين ش��ور كاذب دعوت 
مي كنند. مگ��ر در روضه ها نمي گويند ام��ام زمان )عج( 
صاحب عزاي جدشان سيدالش��هدا هستند و تمام مدت 
عزاداري در جمع حضور دارند؟پس چطور برهنه مي شويد 
وقتي ولي امرتان ناظر بر اعمال شماست؟ آيا نشانه حرمت 
اس��ت كه مقابل حضرت داد و فرياد راه بيندازيم و ميان 
سينه زني ها شور بگيريم و نعره بكشيم؟! اينها انحرافات 
سوگواري است. بسياري از بزرگان دين و اهل معرفت در 
عزاي حسين )ع( شركت مي كردند تا كسب فيض كرده و 

ادراكات قلبي را دريافت كنند. 
اوج اي��ن تلخي وقتي اس��ت ك��ه زن ها ميان ع��زا فرياد 
مي كشند و توجه همه را جلب مي كنند و داخل كردن اين 
معصيت ها از افسون هاي شيطاني است و خدا و رسولش 

را به غضب مي آورد. 
   اهداف عاشورا در بدعت ها و خرافه ها گم نشود 
سنت ها و آداب عزاداري فعلي در س��ده هاي اوليه تاريخ 
اس��الم وجود نداش��ته و هيچ كدام از امامان معصوم)ع( 
چنين آدابي براي سوگواري نداشته اند. نه تنها امامان كه 
حتي در زمان قوت و انتشار تشيع مثل زمان آل  بويه در 
ايران يا زمان مأمون و عباسيان كه شاهان شيعه بر مردم 
حكومت داش��تند چنين رفتارهايي اثبات يا نقل نشده 
اس��ت. همان زمان در بغداد كه مركز سني ها بوده است 

بازارها را تعطيل مي كردند و به عزاداري مي پرداختند، اما 
هرگز كسي قمه زني يا اعمال شنيع ديگر را انجام نمي داده 
است. از آنجايي كه عزاداري امام حسين)ع( توسط توده 
مردم هدايت مي ش��ده اس��ت برخي از روي جهل براي 
عزاداري شكل هاي مختلفي نظير قمه زني، تيغ زني، قفل 
زني و... را باب كرده اند و اينها از طرف هيچ كدام از عالمان 

ديني و اسالمي به مردم القا نشده است. 
تحريفات ديگري هم در خصوص عاش��ورا صورت گرفته  
و تأكيد صرف و اغراق آميز بر تراژدي بودن واقعه عاشورا 
مردم را از اصل و فلسفه آن غافل كرده است. هزاران صحنه 
زيباي عاطفي و انس��اني رخ داده كه همه در مسير هدف 
واالي عاشورا پديد آمده است. حضرت امام)ع( مي دانستند 
چه راهي پيش رو دارند و با علم به آنچه رخ مي دهد براي 
زنده نگه داشتن دين رسول خدا و امر به معروف تن به اين 
جنگ نابرابر دادند. روا نيست ايشان را با ضعف و تنهايي 
و غريبي اش ياد كنيم. نه اينكه گريستن بر غربت امام بد 
باشد اما كافي نيست. گريه با معرفت است كه خريدار دارد؛ 
عزايي كه جوان هاي جامعه را عاشورايي كند عزاست. اين 
واقعه بزرگ مي تواند طرحي براي آينده بشريت باشد، به 
شرطي كه واقعه را يك تراژدي خانوادگي نكنيم و هر سال 
ميان سوگواري ها و نوحه هاي عجيب و غريب نوظهور براي 
مخاطب بيشتر و گريه بيشتر، خرافه وارد اين اتفاق بزرگ 
نكنيم. شايد يكي از اين خرافه ها كسي را به فكر فروببرد 
و اتفاقاً فاصله تخيل و واقعيت آنقدر زياد باشد كه به اصل 
ماجرا شك كند. براي ما كه شيعه هستيم و ارادت حسين 
)ع(  در رگ هايمان است و سينه به سينه برايش رخت عزا 
پوشيده ايم خيلي فرق در اصل ماجرا ندارد، اما اگر كسي 
بخواهد حسين)ع( را بشناس��د و اين قصه هاي متضاد را 
بش��نود، اگر ذكر نوحه هايي را بشنود كه خيلي از آنها در 
عاشورا رخ نداده است با اين غلوهاي غيرعقالني نهضت 

عاشورا غريب مي ماند. 
از آنجايي كه هر جامعه عش��ق به اسطوره هايش دارد در 
ذكر رفتار و كردارش غلو مي كند و متأس��فانه شخصيت 
امام حس��ين )ع( و قيام ايش��ان نيز از تحري��ف در امان 

نمانده است. 
   بياييد با معرفت عزاداري كنيم

بياييد امس��ال با معرفت عزاداري كني��م. همان پيراهن 
سياه را بپوشيم و مثل هر س��ال به هيئت ها برويم و براي 
سرور و ساالرمان سوگواري كنيم، اما اين بار با يك منش 
عاشورايي. اين بار با يك ديد بهتر و جدي تر نوحه بشنويم. 
نوحه ها را نش��نويم براي رفع دلتنگي و مشكالت دنيايي 
خودمان. امسال به جاي گذاشتن موسيقي هاي عجيب 
و غريب كه هر س��ال ايام محرم مد مي ش��ود چند كتاب 
بخوانيم. كتاب نهضت حس��يني از استاد شهيد مرتضي 
مطهري را بخوانيم. مقتل هاي درست و سنددار را بخوانيم. 
كمي عقل را بر احساس برتري دهيم و تمام چيزهايي را 
كه در تمام عمر درك نكرده ايم امسال دركش كنيم. گريه 
بر سيدالشهدا)ع( ثواب دارد، اما يادمان باشد اصل عزاداري 
فهم است نه گريه و اگر اش��كي مي ريزيد بايد در پس آن 
معرفتي باش��د. وقتي اصل يك واقعه بر مبناي گرياندن 
مردم باش��د طبيعي اس��ت كه به جنبه ه��اي تحليلي، 
جامعه شناختي و روانشناس��ي افراد حاضر در اين واقعه 
توجه نمي شود. بياييد امس��ال دست به دست هم دهيم 
و فريضه اي كه به خاطرش امام معص��وم را در تلخ ترين 
تراژدي تاريخ از دست داده ايم احيا كنيم. امر به معروف و 
نهي از منكر را در زندگي هاي روزمره بكشانيم. امسال را 
سال تغيير منش قرار دهيم و با اين نيت پا به هيئت هاي 

عزاي امام حسين)ع( بگذاريم. 

ت�و ب�ا رفت�ار خ�ودت مي تواني 
حجاب را ترويج كن�ي، پس يك 
محجبه تمام عي�ار و خوش خلق 
و موفق باش ت�ا الگويي براي اين 
قش�ر باش�ي. اگر ي�ك هنرمند 
ش�دي، اگر يك اس�تاد ي�ا يك 
معلم بودي ك�ه نگاه ع�ده اي به 
حركات و سكنات تو بود آن وقت 
مي تواني تأثيرگذار باشي. مجبور 
نيس�تي براي تعري�ف از حجاب 
برت�ر آس�مان و ريس�مان ببافي

راه هاي زيادي هست كه مي توان 
فريضه امر به معروف و نهي از منكر 
را احي�ا كرد. رس�انه نقش مهمي 
در اين مقول�ه دارد. باي�د انتقاد 
سازنده در جامعه جا بيفتد و اسم 
هر مخالفتي را اعتراض نگذارند. 
اگر جنبه انتق�ادي افراد باال برود 
و ما ي�اد بگيريم با ه�م گفت و گو 
كنيم و بدون تحميل از عقايدمان 
بگوييم آن وقت است كه مي شود 
به اشاعه امر به معروف اميد داشت

تأكيد صرف و اغراق آميز بر تراژدي بودن 
واقعه عاشورا مردم را از اصل و فلسفه آن 
غافل كرده اس�ت. هزاران صحنه زيباي 
عاطفي و انساني رخ داده كه همه در مسير 
هدف واالي عاش�ورا پديد آمده اس�ت. 
حضرت امام)ع( مي دانس�تند چه راهي 
پيش رو دارند و با علم به آنچه رخ مي دهد 
براي زنده نگه داش�تن دين رسول خدا و 
امر به معروف تن به اين جنگ نابرابر دادند

سبك عزاداري


