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  مقاتل مشهور
مقاتل كتاب هايي هستند كه به بررسي وقايع زمان شهادت 
ائمه معصومين)ع( از زبان راويان و شاهدان و گاهي هم از 
زبان خود معصومين)ع( مي پردازن��د، اگر چه عمدتاً لفظ 
مقتل بيشتر در مورد كتاب هايي به كار مي رود كه به بررسي 
چگونگي ش��هادت امام حس��ين)ع( و وقايع روز عاش��ورا 
مي پردازند. نكته جالب در مورد مقاتل اين است كه برخي 
از مشهورترين آنها توسط علماي حنفي و شافعي مذهب به 
رشته تحرير درآمده اند؛ مقاتلي مثل تذكره الخواص، سبط 
ابن جوزي، الكامل في التاريخ، ابن اثير، تاريخ مدينه دمشق، 
ابن عساكر، انساب االشراف، بالذري، طبقات الكبري، ابن 
سعد. با بررسي اين كتاب ها كه منابع متعدد قابل اتكايي 
از پنج قرن ابتدايي س��ال هاي هجري در رابطه با نهضت 
عاشورا هستند، مي توانيم آنها را در ذيل دو قسمت عمده 
و مستقل تقسيم بندي كنيم؛ يكي دسته منابعي كه صرفاً 
ويژه گزارش هايي از نهضت عاشورا و حماسه سازان اين واقعه 
بي نظير هستند و دس��ته ديگر منابعي كه تنها بخش ها يا 

فصل هايي از كليت آنها به اين حادثه عظيم پرداخته اند. 
  مقتل ابو مخنف 

قديمي ترين و معتبرترين مقتل امام حس��ين)ع( توسط 
شخصي به نام ابومخنف لوط بن يحيي اَزدي غامدي كه از 
اصحاب امام محمد باقر)ع( و امام صادق)ع( بود، نوشته شده 
است. ابومخنف شخصي نابينا بوده كه به كمك عصاكش 
خودش در مسير لش��كريان كوفي كه به كربال مي رفتند، 
قرار مي گيرد و درباره واقعه عاشورا از آنها سؤال مي پرسد. 
او اين سؤال و جواب ها را به عصاكش خود مي گفت و او هم 

آنها را مي نوش��ت، البته بعضي معتقدند 
مقتل ابومخنف ۶۰ الي ۷۰س��ال بعد از 
واقعه عاشورا نوشته شده است. متأسفانه 
اصل مقتل ابومخنف از بين رفته است، 
اما مقدار زيادي از اين اثر در بخش��ي از 
كتاب تاريخ طبري نوشته محمد بن جرير 

طبري موجود است. 
   امالي شيخ صدوق

امالي ش��يخ صدوق كه به آن »مجالس« 
هم مي گويند، از منابع پيشين مقاتل است. 
امالي يا مجالس شيخ صدوق، يعني محمد 
بن علي بن بابويه قمي متوفاي سال381ه.ق 
شرح و بيان احاديث معتبري است كه صدوق 
در نيشابور و ري و ديگر نقاط در فواصل زماني 
طي 9۷ مجلس بر علما و فضالي شيعه امال 

كرده است. شيخ صدوق به نقل نجاشي حدود 
3۰۰كتاب تأليف كرده كه از آن جمله امالي اوست. شيخ 
در امالي خ��ود آنجا كه از وقايع كربال ي��اد كرده و مقاتل 
شهداي طف را شرح داده، مطالبي را نقل كرده كه همان ها 
از مآخذ مهم مقاتل بعدي واقع و بدون بحث و فحص بيشتر 

نقل شده است. 
   ارشاد شيخ مفيد

ش��يخ مفيد، محمد بن محمد نعمان بغدادي، ش��اگرد 
ش��يخ صدوق، از مفاخر فقها و متكلم��ان و علماي نامي 
شيعه اماميه است. ش��يخ مفيد، كتاب هاي ارزنده اي در 
علوم و فنون مختلف تأليف و تصنيف كرده است.  كتاب 
»االرشاد« او در تاريخ امامان معصوم)ع( نوشته شده و از 
زمان تأليف تاكنون از مآخذ و منابع معتبر شيعه اماميه در 
شناخت ائمه اطهار)ع( و زندگاني اجمالي آن ذوات مقدس 
است. شيخ مفيد در ش��رح حال حضرت امام حسين )ع( 
بس��ط مقال داده و به تفصيل درباره  وقايع عاشورا سخن 
گفته است. مقاتلي كه شيخ مفيد راجع به شهادت هر يك 
از امامان در اين كتاب آورده از اعتماد و اعتبار قابل توجهي 

برخوردار است. 
  اللهوف

مقتل »اللهوف« با نام كام��ل »اللهوف علي قتل الطفوف« 
)به معني آه و ناله بر كش��تگان كربال( اثر سيدبن طاووس 
از معتبرترين و مش��هورترين مقاتل پيش از دوران معاصر 
اس��ت. اين مقتل به زبان عربي نوشته ش��ده است. در اين 
كتاب احاديث معتب��ر طوري كنار هم چيده ش��ده اند كه 
يك جريان منسجم از واقعه عاشورا را شرح مي دهند، البته 
بعضي از صاحبنظران، حذف اسناد و ساختار داستاني اين 
مقتل را از ضعف هاي علمي آن دانسته اند. سيدبن طاووس 
درباره انگيزه اش از نگارش اين مقتل در صفحه 11كتابش 
مي گويد: »از مهم ترين مسائلي كه باعث شد به تأليف اين 
كتاب دست بزنم، آن است كه پس از تأليف كتاب مصباح 
الزائر و جناح المسافر ديدم كتابي شده شامل معرفي بهترين 
مكان هاي زيارتي و بهترين زيارات موجود براي آنها و كسي 
كه اين كتاب را همراه داشته باشد، نياز به هيچ كتاب زيارتي 
ديگري ندارد، من كه دوست داشتم چيزي همراه آن كنم كه 
زائر اباعبداهلل)ع( هم نياز به همراه داشتن كتاب مقتل ديگري 
نداشته باشد، اين كتاب را ضميمه مصباح قرار دادم.« سيدبن 
طاووس براي نوشتن اين مقتل كه بار ها توسط افراد مختلف 
ترجمه شده، آنچه را از مقتل نويسان پيش از خودش به جا 

مانده بود، جمع آوري و بررسي و اخبار درست را از نادرست 
تفكيك كرد. او بعضي از نكات بيان شده در مقاتل قبلي را با 
استفاده از اطالعات تاريخي و استنباط عقلي بررسي كرد. 
سيدبن طاووس براي رعايت اختصار فقط آخرين راوي يا 

كتابي را كه روايات از آن استخراج شده ذكر كرده است. 
  احتجاج طبرسي

كتاب احتجاج طبرس��ي نيز از مآخذ معتبر در نقل مقاتل 
اس��ت. مؤلف آن ابومنصور احمد بن ابي طالب طبرسي از 
استادان ابن شهر آش��وب مازندراني و متوفاي سال 5۷۰ 
هجري اس��ت. كتاب احتجاج چنانچه از نامش پيداست، 
درباره  اس��تدالل هاي الزام آور ائمه اطه��ار)ع( با مخالفان 
است، ولي هر جا از مقاتل آنها ياد كرده مآخذ علماي بعدي 

در كتاب هاي مقاتل است. 
  عاشر بحار و جالء العيون

مجل��د ده��م از مجموع��ه عظي��م بحاراالن��وار عالم��ه 
محمد باقر مجلس��ي در ش��رح احوال امام س��وم حضرت 
اباعبداهلل الحسين )ع( است. اين جلد به »عاشر بحار« معروف 
است. عالمه مجلسي متوفاي سال111۰ه. ق. با استفاده 
از مآخذ پيش از خ��ود اين كتاب را مانن��د مجلدات ديگر 
بحاراالنوار تأليف كرده و در بخش مقتل حضرت و ماجراي 
كربال به تفصيل سخن گفته است. جالء العيون به فارسي 
تأليف ديگر عالمه مجلسي در تاريخ 14معصوم)ع( است. 
آن عالم بزرگوار با نثري ساده آنچه را در تاريخ 14معصوم)ع( 
الزم مي دانسته در اين كتاب آورده و در بخش وفيات آنها، 
مخصوصاً شهادت امام حسين )ع( رويدادها را نقل كرده كه 

خود از اسناد مهم مقاتل است. 

   
منتهي اآلمال

كتاب »منتهي اآلمال« محدث بزرگوار حاج ش��يخ عباس 
قمي است. اين مورخ خبير و متتبع بصير در تاريخ زندگاني 
14معصوم)ع(، يكي از بهتري��ن آثار فكري و قلمي آن عالم 
جليل است. مرحوم حاج ش��يخ عباس در سال135۰ه.ق 
كه 5۶ساله بوده، اين كتاب را پس از تأليف و تصنيف حدود 
8۰كتاب ديگرش، به فارسي در تاريخ 14معصوم نوشته است. 
منتهي اآلمال پس از ۶5سال هنوز هم از بهترين و جامع ترين 
كتاب هاي تاريخ حيات 14معصوم)ع( است. آن مرحوم به 
مناسبت هر يك از معصومين)ع(، از وفات و شهادت آنها نيز 
سخن گفته است كه اگر آن قسمت جداگانه چاپ شود، خود 

كتابي بسيار جالب در مقابل ذوات مقدس است. 
   نفس المهموم

»نفس المهموم« آخرين و بهترين و مش��هورترين مقتل 
موجود شيعه، يكي ديگر از تأليفات شيخ عباس قمي است. 
اين محدث كتاب را در سال 1335ه. ق كه در جوار حضرت 
ثامن االئمه حضرت امام علي بن موسي الرضا )ع( مي زيسته 
تأليف كرده و در پايان كتاب اين را گفته است. اين كتاب 

تاكنون بارها چاپ و منتشر شده است. 
  آثار معرفتي و اعتقادي معاصر

در بين آثار معاصري كه به حادثه عظيم كربال اشاره كرده اند 
و آن را از منظر اعتقادي و معرفتي مورد بحث و تبيين قرار 
داده اند، اس��امي نام آش��ناي زيادي وجود دارند كه گاه اثر 
آنها از سوي يكي ديگر از متفكران مورد نقد و بررسي قرار 
گرفته، كتاب حسين وارث آدم دكتر علي شريعتي يك از 

همين آثار است. 
  حسين وارث آدم

حسين وارث آدم، كتابي از علي شريعتي حاوي هشت 
س��خنراني ايرادشده در س��ال هاي 1349 و 135۰ش 
در حسينيه ارشاد اس��ت. عنوان كتاب، از زيارت وارث 
الهام گرفته شده است. سخنراني هاي اين كتاب، ابتدا 
در جزوه هاي مس��تقل منتش��ر و بعدها در يك مجلد 
چاپ شده است. به تعبير شريعتي، امام حسين)ع(، از 
شهر خويش بيرون مي آيد، زندگي اش را رها مي كند تا 
شهيد شود! زيرا جز اين سالحي براي مبارزه ندارد، اگر 
نمي تواند دشمن را بش��كند، الاقل به اين وسيله رسوا 
كند، اگر نمي تواند قدرت حاكم را مغلوب س��ازد، آن را 

محكوم كند!
  حماسه حسيني

مجموعه كتاب دو جلدي حماسه حسيني از استاد شهيد 
مرتضي مطهري يكي از گرانبهاترين آثاري است كه مي تواند 
مخاطب را به درك و شناخت درستي از عاشوراي حسيني 
برساند. حماسه حسيني مش��تمل بر تمامی سخنراني ها 
و يادداش��ت هاي ش��هيد مطهري پيرامون واقعه كربال و 
تحريفات تاريخي صورت گرفته در نقل آن است. جلد اول 
مجموعه دو جلدي شامل س��خنراني ها و جلد دوم شامل 
يادداشت هاي آقاي مطهري اس��ت. اين كتاب به چندين 
زبان ترجمه و تاكنون بيش از 5۰بار در ايران تجديد چاپ 

شده است. 
استاد مرتضي مطهري در بخش تحريفات لفظي واقعه عاشورا، 
به شدت از محدث نوري و كتاب او در زمينه تحريفات عاشورا، 
يعني لؤلؤ و مرجان متأثر است. ايش��ان مصاديق تحريفات 
لفظي را بيشتر از اين كتاب نقل كرده و صراحت و شجاعت 
محدث نوري را تحسين مي كند. فصل هاي جلد اول كتاب 
»حماسه حس��يني«، »تحريفات در واقعه  تاريخی كربال«، 
»ماهيت قيام حسينی«، »تحليل واقعه عاشورا«، »شعارهاي 
عاش��ورا«، »عنصر امر به معروف و نه��ی از منكر در نهضت 

حسينی« و »عنصر تبليغ در نهضت حسينی« نام دارند. 
  پژوهشي تازه پيرامون قيام حسين)ع(

پژوهش��ي تازه پيرامون قيام حس��ين)ع( اث��ري از دكتر 
سيدجعفر شهيدي است كه تحقيق و نگارش اين كتاب را 
در سال 133۰ انجام داده و كتاب را در سال 135۷ با قلمي 

شيوا، متقن و مستند به منابع اصيل تاريخي به رشته تحرير 
درآورده و تاكنون بيش از 38 بار به چاپ رسيده است. هر 
چند بيان حقايق تاريخي بخش عمده كتاب را تش��كيل 
مي دهد اما نوع مواجهه دكتر شهيدي با تاريخ در تحليل 
حادثه عاشورا نو و بديع است. دكتر شهيدي در اين كتاب 
بيش از آنكه در جس��ت وجوي چگونگي آن رخداد عظيم 
باشد، به دنبال چرايي حادثه عاشورا بوده است؛ »مقصود 
من از نوشتن اين يادداشت ها مقتل نويسي، تبليغ مذهبي 
و حتي نوشتن تاريخ نيس��ت. من كوشيده ام تا خود بدانم 
آنچه رخ داد، چرا رخ داد؟« اين كتاب، نه روايت زندگي امام 
حس��ين)ع( بلكه تحليل و علت شناسي عاشوراست. بيان 
حوادث تاريخ صدر اسالم براي نويسنده چندان موضوعيت 
ن��دارد. او تالش مي كند به واس��طه مرور ب��ر آنچه در اين 
5۰سال )11 تا ۶1 ه. ق( بر جامعه مسلمين گذشت، چرايي 
اين حادثه را بازگو كند. دكتر شهيدي اين حادثه تاريخي 
را به مثابه يك معلول مورد بررس��ي قرار مي دهد و تالش 
مي كند علل و ريشه هاي آن رخداد را برجسته كند. او براي 
يافتن علل اين حادثه شگفت، از سال ها قبل و از تحوالتي كه 

قدم به قدم مسير فاجعه را پيمودند، سراغ مي گيرد. 
  كوثر كربال

كتاب كوثر كربال  شامل مجموعه اي از سخنراني هاي حضرت 
آيت اهلل جوادي آملي در دهه هاي محرم در شهرستان آمل به 
همراه مراثي گفته شده و با نگاهي به نقل هاي مورخان و ارباب 
مقاتل و نيز وقايع قبل و بعد از عاشورا توسط ايشان است كه 
از گفتار به نوشتار تبديل شده و در قالب ساختاري جديد و 
به صورت مهندسي پژوهشي عرضه شده است. اين كتاب 
مش��تمل بر سه جام اس��ت، مباحث اين 
سه جام همگي زيرمجموعه مباحث عقل 
نظري و به تعبي��ري ديگر، جزو مباحث 
حكمت نظري و عملي اند كه برخي درباره 
شناخت هست و نيست ها و بعضي درباره 
شناخت بايدها و نبايدها هستند و انتخاب 
كلمه جام به جاي فصل از آن رو است كه 
با نام كتاب هماهنگي بيشتري دارد.  در 
جام يكم اين كتاب رسالت هاي معرفتي 
كربال بيان و در جام دوم رس��الت هاي 
عملي- اجرايي كربال ارائه مي شود و در 
جام سوم كه بالنوشان كربال نام دارد، 
مقتل سيدالشهدا)ع( با رويكرد خاص 
تربيتي ارائه شده كه اين رويكرد علت 
امتياز آن از ساير مقاتل است. مقدمه 
اين كتاب به قلم مفسر برجس��ته قرآن كريم حضرت 
آيت اهلل جوادي آملي است كه با دارا بودن مضامين بلند 
فلس��في و عرفاني بر غناي اين كتاب افزوده است و يك 
تحليل عرفاني از رويكرد نهضت كربال به دست مي دهد. 

  حماسه و عرفان
همان طور كه از نام كتاب حماس��ه و عرف��ان برمي آيد، 
موضوع آن درباره عرفان، حماسه و ارتباط بين اين دو مقوله 
است. اصل مطالب اين كتاب نيز برگرفته از سخنراني هاي 
آيت اهلل جوادي آملي اس��ت كه در محرم س��ال1411ق 
)13۶8ش( انجام شده و پس از انجام تغييرات الزم و حذف 
و اضافات، بازبيني و تأييد نهايي ايشان به چاپ رسيده است. 
مطالب اين كتاب كه با محوريت عاشورا و نهضت حسيني 
است، طي يك مقدمه و سه بخش ارائه شده است: هماهنگي 
آيين اس��الم با فطرت، فضيلت حماس��ه و عرفان، عارفان 

حماسه ساز و حماسه سازان عارف. 
  جان ها فداي دين

كتاب »جان ها فداي دين« ويرايش سه سخنراني مرحوم 
آيت اهلل مصباح در محرم 1383 شمس��ي است كه توسط 
حجت االس��الم مهدي نادري قمي تدوين ش��ده اس��ت. 
در اين كتاب، تحليل انسان س��از و الهام بخش��ي از واقعه 
عاش��ورا مي خوانيد؛ تحليلي كه ابتدا با ذكر روايتي از امام 
صادق)ع( و پنج وصيت مهم پيامبر عظيم الش��أن)ص( به 

اميرالمؤمنين)ع( شروع مي شود. 
پرهي��ز از دروغ، دوري از خيان��ت، خ��وف از خ��دا و 
گريه از خش��يت الهي چهار وصي��ت اول پيامبر)ص( به 
اميرالمؤمنين)ع( است و پنجمين وصيت، وصيتي است 
كه عنوان كتاب را در بر گرفته و تحليل مي ش��ود: ياعلي! 
سفارش پنجم من به تو اين اس��ت كه مالت را و خونت را 
در راه دينت نثار كني. در ادامه حضرت عالمه دو پرس��ش 
طرح می كنند و به آن پاسخ مي دهند. يكي اينكه چگونه 
خون امام حسين)ع( اسالم را بيمه كرد؟ و ديگر اينكه آيا 
اصوالً جايز است كساني جان خود را به خطر  اندازند و خود 
و خانواده خود را به كشتن دهند براي بقاي دين؟ همچنين 
يك تحليل غلط و شايد بعضاً رايج درباره قيام اباعبداهلل)ع( 
مبني بر اينكه حضرت به اعتماد نامه هاي كوفيان به سمت 
كوفه حركت كرده اند و اگر مي دانس��تند در اين راه شهيد 
مي شوند، تقيه مي كردند و راه برادر را در پيش مي گرفتند، 
طرح و نقد ش��ده و ديدگاه صحيح از زب��ان عالمه مصباح 

نقل مي شود. 

دستنوشته هاي عاشورايي، از مقاتل تا حماسه حسيني 
نگاهي به مشهورترين مقاتل و آثار معرفتي كه درباره حادثه عظيم كربال منتشر شده  است

كتاب هاي تاريخ و سيره، چه در ميان شيعيان و چه در بين اهل سنت و حتي غيرمسلمانان
 واقعه عاشورا را بعضاً با جزئيات به  عنوان يك رخداد قطعي گزارش كرده اند

  معصومه طاهري 
در يك دهه گذشته تابستان را با مؤلفه جديدي 
به نام فرهن�گ حجاب و عفاف مي شناس�يم. 
24تير ماه هم روز حجاب و عفاف نامگذاري شده 
است و به همين بهانه اخيراً در فضاي مجازي و 
حقيقي بحث ها و مناظرات مختلفي در زمينه 
حجاب و عفاف شكل گرفته است كه ما را برآن 
داشت تا با حجت االس�الم سيدمحمدمحسن 
دعايي يكي از متصديان دلسوز و فعال در عرصه 
حجاب كه دبيري جبهه فرهنگي حجاب و عفاف 
كش�ور و نيز مديريت عالي مؤسسه مطالعات 
راهبردي عل�وم و معارف اس�المي را بر عهده 

دارند گفت وگو كنيم. 
    

 با توجه به فعاليتي ك�ه در زمينه حجاب و 
عفاف در كشور داريد مشكل اصلي را چه 

مي دانيد؟
كم كاري زياد ما و بيش كاري هاي دش��منان اسالم 
قابل انكار نيس��ت. آنها تش��خيص داده اند كه اولين 
و مهم ترين مس��ئله حجاب و عفاف حياس��ت، براي 
همين روي عناصر فاس��دي مانند مس��يح علي نژاد 
سرمايه گذاري مي كنند تا اين فضاس��ازي را داشته 

باشند و بستر سازي كنند. 
 يعن�ي يك عنص�ر ف�راري و وابس�ته در 

اينستاگرام اينقدر دردساز است؟!
خودش عددي نيست، شبكه اي كه پشت او هستند، 
يعني استكبار مطرح است و هدف گذاري آنها نابودي 
انقالب اسالمي است كه از خاكريز حجاب و عفاف عبور 
مي كنند. دس��ت هاي ديگر اين پازل را ترتيب داده و 
چيده اند كه مركز ثقل آن حجاب است و از علي نژاد 
استفاده می كنند. آن وقت ما دچار كم كاري هستيم.
بعضاً مي گويند حجاب و عفاف مسئله اي حاشيه اي 
است، بايد روي مسائل مهم تري چون اقتصاد كار كرد 
و غافل از اهميت اين موضوع هستند، در حالي كه هر 

كدام در جاي خود مهم هستند. 
 مهم ترين دستگاهي كه همراهي نمي كند 

كدام است؟
وزارت فرهنگ و ارش��اد. هر چند دولت عوض شده 
ولي اين دولت زير آوار اس��ت. ريل هاي��ي كه در اين 
4۰سال براي كم اهميت جلوه دادن حجاب و عفاف 
تنظيم و نهادينه ش��ده، در وزارت ارشاد بوده است، 
نمونه اش سينما و تئاتر كش��ور. معصوم فرمود رأس 
دين حياست و دش��من با جديت حيا را نشانه رفته 
است. چون انس��ان بي حيا چه زن و چه مرد، برايش 
مهم نيست كه نسبت به ارزش ها و مقدسات توهين 
شود، اما اين طرف نفهميدند كه اگر براي بهداشت يا 
عمران هزينه مي شود، يك دهم آن را بايد براي حيا 
هزينه كنند. آموزش و پرورش هم براي حياي بچه ها 
كاري نكرده و نتوانسته است سبك زندگي عفيفانه را 
نهادينه كند. وزارت آم��وزش عالي هم وقتي جواني 
وارد دانشگاه مي ش��ود، همه چيزش غارت مي شود 
تا يك مدرك بگيرد، البته قصد س��ياه نمايي ندارم و 
زحمت هاي انجام ش��ده را ناديده نمي گيرم اما بايد 
نگاه جامعي به مسائل داشت. وقتي اين همه شبكه 
ماهواره اي عليه جمهوري اسالمي تجميع شده اند، 
چرا ما مقابله نمي كنيم، چطور وقتي يك پهپاد دشمن 
باالي آسمان ايران ديده مي شود، قرارگاه خاتم االنبيا 
با جديت مقابله مي كند تا دشمن به خودش جرئت 
تهاجم ندهد اما وقتي بمباران بی حيايي مي شويم، كار 

جدي انجام نمي دهيم. 
 اخيراً همه دستگاه ها بس�يج شده و روي 
بحث حجاب و عف�اف تمركز كرده اند، اين 

كافي نيست؟
اصالً كافي نيست، البته رئيس جمهور انقالبي و متدين 
ما به اين موضوع رسيده اس��ت كه بايد كاري شود و 
حكومت بر جامع��ه بي حيا افتخار نيس��ت و قرارگاه 
21تير را با هدف گذاري اجراي قانون راه اندازي كرده 
است اما متأسفانه با وجود اينكه كم است، ببينيد در 
كشور چقدر جنجال و چندصدايي ايجاد شد و نيروي 
انتظامي هم كه به دنبال آن بيشتر فعال شد تا طبق 
قانون عمل كند، از س��وي خودي و ناخودي كوبيده 
مي ش��ود. وقتي ويروس كرونا وارد كشور شد، دولت 
قرارگاه مبارزه با كرونا را تشكيل داد و حق قانوني پيدا 
كرد، سپس همه دستگاه ها به خصوص رسانه ملي به 
كمك آن آمدند تا مانع از انتشار اين ويروس كشنده 
در كشور بشوند، اگر درباره ويروس مهلك بي حيايي 
هم همين گونه جدي و محكم وارد شوند، قطعاً مانع از 

انتشار آن خواهيم بود. 

برخي معتقدند ورود مقتدرانه در برخورد با 
بي حيايي مغاير با آزادي است و ديكتاتوري 
محسوب مي شود، حتي ممكن است نتيجه 

عكس هم بدهد؟ 
اصاًل و ابداً، چون اگر مردم تبيين ش��وند كه ويروس 
بي حيايي خيلي بدتر از كروناست، به صورت فطري 
قبول خواهند كرد، حتي كم��ك مي كنند. آيا وقتي 
كه دولت و رسانه ها مدام درباره كرونا حرف مي زدند 
تا بيماري را كنت��رل كنند، دولت و نظ��ام متهم به 
ديكتاتوري شد، نه بلكه هنگامي كه تأثير مثبت آن را 
ديدند، بيشتر هم همراهي كردند، چون فرهنگ سازي 

شده بود. 
 البته كرونا دغدغه اي جهاني است و همدلي 
و همراهي ملي حول آن وجود داش�ت، به 
نظر مي رس�د، كم كاري فرهنگ�ي اجماع 
حداكثري حول اين مسئله را تحت الشعاع 

قرار داده است. 
ما اين همه ش��هيد داديم كه نظامي اسالمي داشته 
باش��يم، براي همين هر كس بخواهد غيراسالم را به 
عمد اجرا كند، خائن به خون شهدا، انبيا)ع( و اولياست. 
يك عده ليبرال غرب گرا با محكمات اسالم در ستيز 
بوده اند، لذا ما ح��ق داريم براي حفظ امنيت اخالقي 
در كشور قاطع باش��يم. چطور وقتي فردي اختالس 
و دزدي مي كند، مخل امنيت اقتصادي جامعه است، 
ولي وقتي كسي با پوشش بسيار ناجور و آرايش زننده 
وارد جامعه مي شود، امنيت و سالمت جامعه را به خطر 
نمي اندازد! نبايد صورت مسئله را پاك كرد، هر چيزي 
كه بر پيكره جامعه ضربه وارد مي كند، مخل امنيت و 

سالمت جامعه است و بايد با آن برخورد كرد. 
 با اين وضع چرا با مس�ئوالني كه پشتوانه 
محكم�ي دارند و در س�اختار نظ�ام فعال 
هستند اما به وظايف خود عمل نمي كنند، 

برخورد نمي شود؟
 خوشبختانه حاكميت ساختاري سالم دارد اما مديران 
ليبرال و غرب گرا نفوذ كرده اند. مقام معظم رهبري هم 
به مسئله نفوذ تأكيد داشته اند و فرمودند دست شان 
را بايد كوتاه كرد، لذا ساختارهايي كه بيمار هستند 
نياز به پااليش و بازسازي دارند و ما هم انتظار برخورد 

جدي داريم. 
 گفته مي ش�ود نيروي انتظام�ي عملكرد 
درستي در برخورد با مسئله حجاب و عفاف 

ندارد، نظر شما چيست؟
من اگر براي مظلوميت نيروي انتظامي اشك بريزم كم 
است. نيروي انتظامي تابع قانون و مسئول اجراي آن 
است كه هر جا جرم مشهودي وجود داشت، وظيفه 
دارد با آن مقابله كند. در تمام دنيا پليس همين گونه 
است، چطور وقتي پليس دزدي را دستگير مي كند تا 
امنيت جامعه حفظ شود خوب است، اما اگر همين 
پليس با بي حيايي و بي عفتي در جامعه برخورد كند، 
برچسب خشونت مي گيرد. پليس مجري قانون است 
و نبايد آن را ضعيف كرد، ما م��ردم هم بايد از پليس 
حمايت كنيم. وقتي صحبت از گشت ارشاد شد، يك 
مرتبه موجي رسانه اي عليه آن به راه انداختند كه چرا 
گشت ارشاد براي مس��ئوالن و اختالسگران نيست. 
به كمك ش��بكه هاي اجتماعي و مزدوران داخلي و 
خارجي تالش كردند دس��ت پلي��س را از برخورد با 
بي حيايي كوت��اه كنند، در صورتي ك��ه رهبر معظم 
انقالب فرمودند، ي��ك گام از حجاب عقب نش��يني 
نمي كنيم، چون اگر عقب نشيني كنيم، كشور ما را از 
تركيه و تايلند بدتر مي كنند چراكه هدف آنها انقالب 

اسالمي و اصل نظام اسالمي است. 
 زيباترين كاري كه درباره حجاب و عفاف در 

نظر شماست، چيست؟
كارهاي چندبعدي شامل محبت، تبيين و قاطعيت 
زيبا و اثرگذار است. ما با فرد بدپوشش دشمني نداريم، 
او هم عضوي از اين جامعه است، اما نسبت به بي حيايي 
هم بي تفاوت نيستيم. االن در شبكه هاي اجتماعي 
گروه هاي خوبي فعال هس��تند كه در اين رابطه كار 

مي كنند، خوب است ولي كافي نيست. 
 بزرگ ترين مانع جريان حجاب و عفاف در 

كشور به نظر شما چيست؟
افسارگسيختگي فضاي مجازي اس��ت. آقا فرمودند 
فضاي مجازي قتلگاه جوانان شده است. بحث صيانت 
از فضاي مجازي طرح خوبي بود كه مي توانس��ت با 
اصالح برخي مش��كالت و ايرادها تصويب شود اما با 
يك هجمه عليه آن مانع از تصويبش شدند، در حالي 
كه مي توانست تا حد زيادي از بي در و پيكر بودن اين 

فضا جلوگيري كند. 

گفت وگو مصطفيشاهكرمي
كتاب

گفت و گوي »جوان« با دبير جبهه فرهنگي حجاب و عفاف كشور

آموزش و پرورش هم
 براي حياي بچه ها كاري نكرده است

محرم و صفر فرص�ت خوبي براي اف�زودن بر معرفت امام حس�ين)ع( اس�ت. مطالع�ه آثاري ك�ه در اين رابطه 
تألي�ف و تدوين و در قالب مقتل و تبيين س�ير معرفتي عاش�ورا نوش�ت ش�ده اند، مستمس�ك خوبي اس�ت. 
حادثه عظيم عاش�وراي س�ال61 هجري و وقايع رخ داده در كربال از آن دس�ت اتفاقاتي اس�ت ك�ه اگر بگوييم 
يك�ي از معدود نق�اط عطف تاريخ بش�ري اس�ت، مدع�اي گ�زاف و غلوآميزي نيس�ت. دقيقاً ب�ه همين علت 
است كه گفته مي ش�ود حادثه عاش�ورا از پيش�امدهاي ش�گفت تاريخ اس�ت. تاريخ نگاران و سيره نويسان از 
نخس�تين كس�اني بودند كه به گزارش اين واقعه عظيم با بس�ياري از رخدادهاي پيراموني و حوادث جزئي آن 
پرداختند و حتي آن دس�ته از مورخ�ان حكومتي كه ن�ان امويان را مي خوردن�د و مجبور بودن�د همه اتفاقات 
را به نف�ع خاندان ش�جره ملعونه منقل�ب و جعل كنن�د، نتوانس�تند آفتاب درخش�ان دالوري ها، رش�ادت ها 
و حماس�ه آفريني هاي ام�ام و ي�اران ش�هيدش را نادي�ده بگيرند يا ب�ر درخش�ندگي آن رنگ تيره بپاش�ند. 
كتاب هاي تاريخ و س�يره، چه در ميان ش�يعيان و چه در بين اهل س�نت و حتي غيرمس�لمانان، واقعه عاشورا 
را به  عنوان يك نقطه عط�ف و يك رخ�داد قطعي گزارش كرده ان�د ك�ه اركان و وقايع اصلي آن ب�ه دليل دقت 

از مش�هورات، متوات�رات و قطعيات تاريخي هس�تند. هر چن�د در البه الي تفاصي�ل  و جزئي�ات آن، مانند هر 
واقعه تاريخي ديگري ممكن اس�ت تفاوت ها و كاس�تي هايي در برخي نقل ها يا مبالغه ه�اي غلوآميزي در مورد 
اشخاص وجود داش�ته باش�د كه مي توان آنها را اتفاقي قابل انتظار قلمداد كرد، اين در حالي است كه با گذشت 
زمان و دورتر ش�دن از اصل واقع�ه، انتظار تغيير و تحريف بيش�تر مي ش�ود، البته واقعيت اين اس�ت كه منابع 
كهن تاريخي و س�يره  نگاري آنچنان دقيق و با تفصيل به جزئيات واقعه عاش�ورا و كرب�ال پرداخته اند كه برخي 
غرض ورزي ها، اش�تباهات يا كم دقتي هاي انس�اني محتمل و موجود در آنها براي اهل فن آشكار و روشن است. 
بخشي از منابع كه به موضوع واقعه عاشورا و حادثه عظيم كربال مي پردازند، آثاري هستند كه با رويكرد معرفتي و 
اعتقادي به آن پرداخته اند. آثاري كه در ذيل تواريخ قرار نمي گيرند اگر چه ممكن است در پاره اي اوقات با كتاب هاي 
سيره)به دليل تبيين و تشريح برخي حاالت و منش هاي اخالقي و رفتاري افراد مورد نظر سيره نويسان( مشابهت هايي 
داشته باش�ند اما لزوماً انطباق ندارند. آثاري از اين دست بيش�تر در دوران معاصر و توسط علما و دانشمندان به 
رشته تحرير درآمده اند؛ كتاب هاي متنوع و متعددي كه در ادامه به تعدادي از مشهورترين آنها اشاره مي كنيم. 

»نفس المهم�وم« آخري�ن و بهتري�ن و 
مش�هورترين مقت�ل موج�ود ش�يعه يكی 
از تأليف�ات ش�يخ عب�اس قمي اس�ت. اين 
مح�دث كت�اب را در س�ال 1335ه. ق ك�ه 
در جوار حض�رت ثامن االئمه حض�رت امام 
علي بن موس�ي الرضا )ع( مي زيس�ته تأليف 
ك�رده و در پايان كت�اب اين را گفته اس�ت. 
كتاب تاكنون بارها چاپ و منتشر شده است


