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مدیرمسئول ماهنامه حائر

ورود بانــوان بــه ورزشــگاهها جهــت تماشــای 
ــدم  ــک ص ــی ی ــه حت ــان دغدغ ــای آقای دیداره
ــم  ــرزمین ه ــن س ــان ای ــران و زن ــد از دخت درص
نیســت امــا برخــاف آن، “ازدواج” و تســهیل 
دغدغــه  آن  حــول  کمرشــکن  هزینه هــای  در 
ــوان( و  ــط بان ــه فق ــان )و ن ــع جوان ــت قاط اکثری

اســت. خانواده هایشــان  حتــی 
موضــوع  در  دولــت  کــه  اســت  جالــب  امــا 
و  می زنــد  آتــش  و  آب  بــه  را  خــود  اول 
)علی الظاهــر( خــود را حامــی ورود زنــان بــه 
ــوع  ــا در موض ــد ام ــی می کن ــگاهها معرف ورزش

یــک  حیرت انگیــزی  بســیار  طــرز  بــه  دوم 
قانــون بســیار مهــم و راهبــردی را خیلــی شــیک 
ــش  ــت و کک ــته  اس ــکوت گذاش ــی مس و مجلس

نمی گــزد! هــم 
ــور  ــی رییس جمه ــاون حقوق ــال مع ــور مث ــه ط ب
رســانه ها  بــا  تــا  می کنــد  تکلیــف  احســاس 
ــگاهها در  ــه ورزش ــان ب ــد و ورود زن ــه کن مصاحب
حیــن بــازی آقایــان را فاقــد منــع حقوقــی معرفــی 
ــه مســاله عــدم اجــرای  ــت ب ــی نوب ــا وقت ــد ام کن
ــارده  ــه چه ــان” ک ــهیل ازدواج جوان ــون تس “قان
ــی  ــه کل ــد ب ــذرد، می رس ــش می گ ــال ازتصویب س
ــای  ــه جنبه ه ــی ک ــد؛ قانون ــه کام می کش ــان ب زب
ــان از مســکن و وام اشــتغال  ــف ازدواج جوان مختل
گرفتــه تــا ســربازی و حتــی ســالن عروســی 

ــت. ــرده اس ــی ک ــا را پیش بین زوج ه
بلــه! امــروز یــک قانــون مصــوب مجلــس داریــم 
ــان کشــور  ــت جوان ــه اکثری ــه دغدغ ــا ب ــه اتفاق ک
پاســخ داده و حتــی چندبــار اجــرای همیــن قانــون 
ــه  ــرار گرفت ــری ق ــژه رهب ــد وی ــورد تاکی خــاص م
)از جملــه بهمــن پارســال( امــا دولــت خیلــی 
ــی  ــد و حت ــرا نمی کن ــکار آن را اج ــن و آش روش
اینقــدر درگیــر حواشــی اســت کــه حاضــر نیســت 
پــس از ســپری شــدن ۱۴ ســال از تصویــب ایــن 
یــا  بنویســد  را  اجرایــی اش  آیین نامــه  قانــون 

ــتد! ــس بفرس ــه مجل ــه ب ــه اصاحی ــل الیح الاق
ــتخوان  ــه اس ــل کارد ب ــال قب ــه دوس ــب اینک جال
ــق  ــت وف ــی دول ــس حام ــن مجل ــید و همی رس
مــاده ۲۳۴ قانــون آیین نامــه داخلــی مجلــس 

بــه  دولــت  آشــکار  قانون شــکنی  ایــن  از 
تــا  روز  آن  از  امــا  بــرد  شــکایت  قوه قضاییــه 
امــروز رســیدگی قضایــی خاصــی بــه ایــن مســاله 

ــت. ــده اس ــزارش نش گ
ــی  ــر آب ــد؛ مــا دخت ــازل را چیده ان خیلــی خــوب پ
و کنســرت و اســتادیوم را تبدیــل بــه مســاله 
ــران و پســران ایــن کشــور می کنیــم  عمــوم دخت
تــا مســاله اصلــی همیــن دختــران و پســران 
ــان  ــود و گریب ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــا ب موقت
مــا تــا حاشــیه بعــدی رهــا بمانــد و اتفاقــا 
جلــودار  فعلــی،  بــر حاشــیه  خودمــان ســوار 
ــا  ــه آنه ــویم و ب ــران بش ــران و پس ــان دخت هم
ــد  ــا نمی گذارن ــماییم ام ــدار ش ــا طرف ــم م بگویی

برایتــان کاری کنیــم.

تابلوی اردوگاه بنستان حتمًا تعویض 
شود

الزمه تحقق امر به معروف و نهی از منکر 
در جامعه، اجرای شایسته آن است

آیا می توان مردم را نسبت به چیزی 
که بد نمی دانند، نهی کرد؟

۳ ۲4

»قانون تسهیل ازدواج جوانان« یا »ورود زنان به ورزشگاه ها« ؟!

سایه ورزشگاه بر خانه بخت!
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برنامـه  یـک  در  نصیـری  مهـدی  آقـای  جنـاب  از 
تلویزیونـی پیرامـون امـر بـه معـروف و نهـی از منکر، 

چنیـن نقـل شـده اسـت:
»چـرا در قـرآن گفتـه نشـده امـر بـه واجـب و نهی از 
حـرام؟ تـا واجبـی در تلقـی مـردم، »معروف« نشـود و 
حرامـی در فرهنـگ عامه مـردم »منکر« نشـده، امر و 

نهـی خاصیتی نـدارد.«
قبـًا نیـز از برخـی چهره هـای شناخته شـده، مطالبی با 

این سـبک و سـیاق، نقل شـده است. 
شـاید از ایـن بحث هـا – هرچنـد مقصـود گویندگانـش 
در  اگـر  کـه  برداشـت  شـود  این گونـه  نباشـد-  ایـن 
زمانـی، گناهـی در میـان تـوده مـردم، قبیـح و زشـت 

محسـوب نشـود، وظیفـه 
وجـود  منکـر،  از  نهـی 

نـدارد.
برای بررسـی ایـن مّدعا، 
توجـه به چنـد نکته الزم 

است:
کـه  همان گونـه   /  ۱
)قـّدس  خمینـی  امـام 
مسـأله  اولیـن  در  سـّره( 
از بحـث امـر بـه معروف 
و نهـی از منکـر در کتاب 
تحریرالوسـیله نوشـته اند، 
امـر بـه معـروف و نهـی 
بـه  اختصـاص  منکـر،  از 
واجبـات و گناهـان ندارد؛ 
بلکه شـامل مسـتحبات و 
مکروهـات نیـز می شـود. 
البتـه امـر بـه واجبـات و 
نهـی از گناهـان، تکلیفی 
بـه  امـر  واجـب اسـت و 

اسـت. از مکروهـات، مسـتحب  نهـی  و  مسـتحبات 
پـس ترویـج مسـتحبات ازقبیـل تـاش بـرای ترویـج 
تـاوت قـرآن در جامعـه، دعـوت به برگـزاری مجالس 
توّسـل بـه اهـل بیـت )علیهم السـام(، اقـدام بـرای 
برگـزاری هرچه باشـکوه  تر پیاده روی اربعیـن، فراخوان 
بـرای اطعـام مردم در عیـد غدیر، ترغیب به نماز شـب 
و نوافـل، تشـویق افـراد بـه گره گشـایی از کار برادران 
ایمانـی و ... همگـی از مصادیـق امر به معروف اسـت.

بنابرایـن، توصیـه قرآنـی امر به معـروف و نهـی از منکر، 
اختصـاص بـه واجب و حـرام نداشـته اسـت و کامًا بجا 
بـوده کـه به جـای امر به واجـب و نهی از حـرام، تعبیری 

بـه کار رود کـه فراتـر از واجـب و حرام را نیـز دربرگیرد.
۲ / در زبـان عربـی، معنـای واژه »معـروف« بـا کاربرد 
آن در فارسـی، تطابـق کامل ندارد. راغـب اصفهانی در 
کتـاب مفـردات ألفـاظ القـرآن می نویسـد: »المعـروُف : 
اسـٌم لـکّل فعـل ُیْعـَرُف بالعقـل أو الّشـرع حسـنه، و 
الُْمْنَکـُر: مـا ینکـر بهما.« یعنی: معروف، اسـمی اسـت 
بـرای هـر عملـی کـه به واسـطه عقـل یا شـرع، نیک 
بـودن آن، شـناخته شـود؛ و منکـر چیـزی اسـت که از 

طریـق عقـل یـا شـرع، پذیرفته نشـود و رد شـود.
مکّمـل بیان راغـب اصفهانی، کام ابوهال عسـکری 
کـه می نویسـد:  اسـت  اللغـة  فـی  الفـروق  کتـاب  در 
»الفـرق بیـن  المعـروف  و المشـهور أن المشـهور هـو 
المعـروف عنـد الجماعـة الکبیـرة، و المعـروف معروف 
و ان عرفـه واحـد یقـال هـذا معـروف عنـد زیـد و ال 
یقـال مشـهور عنـد زیـد ولکـن مشـهور عنـد القـوم« 
یعنـی: تفـاوت دو واژه »معـروف« و »مشـهور« در آن 

اسـت کـه »مشـهور« چیـزی اسـت کـه نـزد جمعّیتی 
بـزرگ، شناخته شـده باشـد؛ امـا »معـروف« بـه چیزی 
گفتـه می شـود کـه حتـی نزد یـک نفـر، شناخته شـده 
باشـد؛ بنابرایـن، مثـًا می تـوان گفـت: ایـن چیـز، نزد 
فـان آقـا معـروف اسـت؛ امـا نمی تـوان گفـت که آن 
چیـز، نـزد او مشـهور اسـت؛ بلکـه بایـد گفت کـه نزد 

مردم، مشـهور اسـت.
پـس اینکـه گفتـه شـود که امـر به معـروف یعنـی امر 
بـه آنچـه نـزد عموم مـردم، معروف و پسـندیده باشـد، 
ناشـی از خلـط بیـن معنـای فارسـی بـا معنـای عربـی 
کلمـه اسـت. معنـای امـر بـه معـروف و نهـی از منکر 
بـه زبـان سـاده، عبارت اسـت از: امـر به نیکـی و نهی 

از بـدی. شـهید مطهـری در ایـن خصـوص در کتـاب 
حماسـه حسـینی می فرماینـد: »اسـام از بـاب اینکـه 
نخواسـته موضـوع امـر بـه معـروف و نهـی از منکر را 
بـه امـور معیـن مثـل عبـادات، معامـات، اخاقیـات، 
محیـط خانوادگـی و ... محـدود کنـد، کلمه عـام آورده 
اسـت: معـروف ، یعنـی  هـر کار خیـر و نیکـی. امـر بـه 
معـروف الزم اسـت. نقطـه مقابلـش: هـر کار زشـتی. 
نگفـت شـرك یـا فسـق یـا غیبـت یـا دروغ یـا نمیمه  
یـا تفرقه انـدازی یـا ربـا یـا ریـا، بلکـه گفـت: منکـر؛ 
هرچـه کـه زشـت و پلید اسـت.« )مجموعه آثار شـهید 

مطهـری، ج۱7، ص۲۳6(
۳ / البتـه ایـن مطلـب صحیح اسـت که امر بـه معروف 
و نهـی از منکـر را بایـد بـه گونـه ای انجـام داد کـه 
اثربخـش باشـد و صـرف اینکـه انسـان امـر و نهیـی 
بکنـد بـدون آنکـه مقدمـات و زمینه هـای تأثیرگذاری 
آن را فراهـم سـازد، باعـث ادای ایـن تکلیـف مهـم 
نخواهـد بـود. رضـوان و درود الهـی بـر اسـتاد شـهید 
مطهـری کـه ایـن نکتـه را بـه زیبایـی و بـدون آنکـه 
سـوء برداشـتی از آن صـورت گیـرد، در بحث های خود 

مـورد تأکیـد قـرار داده اند:
»امـر بـه معـروف و نهـی از منکر یـک قانـون تعّبدی  
مثـل نمـاز یا روزه نیسـت کـه البته حکمت و فلسـفه و 
اثـری دارد ولـی به ما مربوط نیسـت که ببینیـم اگر اثِر 
خـودش را می بخشـد انجـام بدهیـم و اگر اثـر خودش 
را نمی بخشـد انجـام ندهیـم. بـه مـا گفته اند شـما نماز 
را بـه هـر حـال بایـد بخوانید. ایـن دراختیار تو نیسـت. 
تـو نمی توانـی حسـاب کنـی کـه این نمـاز اثـر دارد یا 

اثـر ندارد. تـو باید تحت ایـن فرمول و قاعـده بخوانی. 
اینکـه ایـن کار بـه نتیجـه می رسـد یـا نمی رسـد، از 
حـوزه منطـق بشـر خـارج اسـت. ولـی امر بـه معروف 
و نهـی از منکـر را بشـر بایـد بـا منطـق خـودش اداره 
کنـد؛ یعنـی همیشـه در کارهـا بایـد روی آن نتیجه ای 
کـه باید بر آن مترتّب شـود حسـاب کنـد. نیرو مصرف 
می کنـی، مایه مصـرف می کنی، امر به معـروف و نهی 
از منکـر می کنـی، ولـی حسـاب کـن ببیـن تـو در این 
کار چقـدر بـه نتیجـه و هـدف می رسـی. مثـل تاجری 
بـاش کـه وقتـی سـرمایه اش را خـرج می کنـد، روی 
حسـاب )الاقـل حسـاب احتمـاالت( می خواهد سـودی 
کـه از ایـن کار می بـرد بیـش از سـرمایه ای باشـد کـه 
ایـن  و  می کنـد،  مصـرف 
منطقـی ای  حـرف  بسـیار 
)مجموعـه  اسـت.« 
دشـهیدمطهری،  ستا ا ر ثا  آ

ص۳0۳( ج ۱7، 
و می فرماید:

»فقهـا عمومـًا بـه اسـتناد 
اخبـار و احادیـث گفته انـد 
کـه یکـی از شـرایط امـر 
از  نهـی  و  معـروف  بـه 
منکـر احتمال تأثیر اسـت.
احتمـال اثر یعنـی احتمال 

دادن. نتیجـه 
مصلحتـی  حکمـی  هـر 
دارد؛ نمـاز مصلحتـی دارد، 
روزه مصلحتـی دارد، وضو 
مصلحتـی، امر بـه معروف 
هـم  منکـر  از  نهـی  و 
مصلحتـی دارد. مصلحـت 
اسـت کـه  ایـن  کار  ایـن 
طـرف بـه سـخن یـا عمـل مـا ترتیب اثـر بدهـد. پس 
معنـای احتمـال تأثیـر ایـن اسـت کـه احتمـال بدهـی 
مصلحـت تشـریع ایـن حکـم بـر سـخن یـا عمـل تـو 

بشـود. مترتـب 
حـال از شـما سـؤال می کنـم کـه چـرا در مـورد نمـاز 
نگفته انـد اگـر احتمـال می دهـی ایـن نمـاز در تـو اثـر 
داشـته باشـد و آن مصلحتـی کـه در نماز هسـت مترتب 
می شـود بخـوان، و اگـر احتمـال نمی دهـی نخـوان؟ و 
همچنیـن دربـاره وضـو و روزه و حج و غیـره. برای اینکه 
آنهـا تعبـدی  محـض می باشـند. مـا نمی توانیـم عقـل 
خودمـان را در کیفیـت آنها و در اینکـه باید بکنیم یا نباید 
بکنیـم و چـه جـور بکنیـم دخالـت بدهیـم. ولـی امـر به 
معـروف و نهـی  از منکـر از کارهایی اسـت که سـاختمان 
و کیفیـت ترتیـب آن و اینکـه در کجـا مفیـد اسـت و به 
چـه شـکل مفید اسـت و مؤثر اسـت و بهتر ثمـر می دهد 
در  را شـارع  نتیجـه می دهـد، همـه  و  بـار می دهـد  و 
اختیـار عقـل مـا و فکـر مـا و منطق ما گذاشـته اسـت.« 

ص۲07(      ج ۲0،  )مجموعه آثاراستادشـهیدمطهری، 
مثبـت  هدفهـای  همـه  شـامل  »معـروف«  »کلمـه 
اسـامی، و کلمه »منکر« شـامل همـه هدفهای منفی 
اسـامی می گـردد، ولهـذا بـا چنیـن تعبیر عامـی آمده 
اسـت. و امـا امـر به معـروف و نهـی از منکـر گرچه با 
تعبیـر امـر و نهـی اسـت ولـی بـه نـّص حدیـث و فقه 
و تاریـخ قطعی اسـامی، شـامل هر وسـیله مشـروعی 
اسـت که بـرای این هدفها بشـود اسـتفاده کـرد و این 

سـاختمان را نگـه داشـت و توسـعه داد.«
)مجموعه آثاراستادشهیدمطهری،ج ۱7، ص575(

پرخشه هایی از زبان فارسی؛ وند پژوهی 
»پ«

دکتر ابوالفضل امامی میبدی
دبیر ادبیات فارسی مجتمع شهید باهنر در رم/ ایتالیا

از زبــان فارســی/ وندپژوهــی  پََرخَشــه هایــی 
پســوند »ال« بخــش ســوم/ 

ــی  ــه، فارس ــی واژگان بیگان ــگ جهان ــر جن در براب
ــت  ــا آن دس ــم و ب ــتش بداری ــت! دوس ــاوم اس مق
ــه پیشــوند »چــم«  بدهیــم! در وندپژوهــی یــک، ب
ــوند »پ«. ــه پیش ــی دوم ب ــم و در وندپژوه پرداختی

ــژه  ــا شــخصیت و وی ــی از پســوندهای ب »ال« یک
زبــان فارســی اســت کــه نوعــی معنــای همراهــی 

ــا فاعلــی دارد: ی
۱٫ رفتن، برو، رو + ال = روال

۲٫ پوشیدن، بپوش، پوش + ال = پوشال

۳٫ کشیدن، بکش، کش + ال = کشال، کشاله

۴٫ ُجوییــدن، بجــو، جــو+ال = ُجــوال )جــوال دوز( 

ــتن  ــرای جس ــه ب ــت ک ــی اس ــه بزرگ ــوال پارچ ج
هیــزم یــا … بــا خــود مــی بردنــد و ُجســته هــا را 

ــد. ــی نهادن در آن م
5٫ کنــدن، بکــن، کــن + ال = کنــال )کنــده 

شــده( بنابرایــن مــی توانیــد بــا خیــال راحــت واژه 
ــود  ــاص خ ــازی خ ــط مج ــرای محی ــال« را ب »َکن
ــن واژه  ــودن ای ــه ب ــران بیگان ــد و نگ ــه کار بری ب

ــید. نباش
ــه )آنچــه  6٫ تپیــدن، بتــپ، تــپ + ال= تپــال، تپال

کــه در خــاك مــی تپــد؛ ماننــد فضــوالت گاو(.
7٫ نهادن، بنه، نه + ال= نِهال

۸٫ تفیدن، بتف، تف + ال = تفال، تفاله

۹٫ دویــدن، بــدو، دو، دوال، یعنــی یــک الیــه 

ــمه  ــا تس ــت. ی ــدن اس ــل دوی ــه عام ــه ک ماهیچ
ــا  ــود ی ــر خ ــه کم ــدن ب ــگام دوی ــه هن ــدی ک و بن

ــد. ــی بندن ــب م اس
۱0٫ چنگیــدن، )چنــگ زدن( احتمــاال ریشــه اصلــی 

ــگ + ال =  ــگ، چن ــت. بچن ــوده اس ــدن ب جنگی
ــگال. چن

۱۱٫ کوبیدن، کوب )کوپ( + ال= کوپال

۱۲٫ خلیــدن: بخــل، خــل + ال = خــال؛ بنابرایــن 

خــال دنــدان، نخســت ایــن کــه »َخــال« اســت 
نــه »ِخــال« و دوم، بــه معنــای چیــزی کــه بــا آن 
دنــدان را مــی خلنــد نــه ایــن کــه خــال عربــی و 

بــه معنــای میــان باشــد.

حجت االسالم سید علی یحیی زاده 

آیا می توان مردم را نسبت به چیزی که بد نمی دانند، نهی کرد؟
همیشــه هســتند افــرادی کــه از بــا رجــوع بــه مســائل دینــی و بــا اســتفاده از منابــع قرآنــی نســبت بــه مســائل بدیهــی دیــن اســالم شــبهاتی 
را بــه وجــود مــی آوردنــد، در یادداشــت پیــش روی شــما، حجــت االســالم ســید علــی یحیــی زاده بــه یکــی از ایــن شــبهات مطــرح شــده 

بــا اســتدالل پاســخ مــی دهــد؛

نامگذاری مدارس به شرط موافقت 
آموزش و پرورش

هـای  مصوبـه  طبـق  خیـری  مـدارس  نامگـذاری 
قانونـی پـس از موافقـت آموزش و پـرورش صورت 

گیرد. مـی 
بـه گزارش حائر؛ طبق مصوبه سـال ۱۳۸0 شـورای 
اگرچـه شـخص خیـر  پـرورش،  و  آمـوزش  عالـی 
می توانـد نـام مدرسـه را پیشـنهاد دهد امـا موافقت 
اداره آمـوزش و پـرورش بـرای قطعـی شـدن نـام 

پیشـنهادی خیـر کامـا الزم اسـت.
بنابـر ایـن مصوبـه مسـئولیت نهایـی نامگـذاری یا 
تغییـر نـام هـر آموزشـگاهی در میبـد بـا مدیـران 
آمـوزش و پـرورش میبـد اسـت و اینکـه خیـری در 
مـورد تعییـن نـام مدرسـه از لحاظ قانونـی ارجحیت 

داشـته باشـد، مصوبـه قانونی نـدارد.

برای مطالعه خبر مرتبط به صفحه ۴ رجوع کنید



۳ماهناهم رفهنگی اجتماعی حارئ/ استان زید/ شهرستان میبد

مقدمه:
»ایــذاء« بــه عنــوان اولــی حــرام اســت ولــی اگــر این 
عنــوان، تغییــر کنــد و اقــدام صــورت گرفتــه معنــون 
بــه »امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر شــود« حکمــی 
ــد.  ــی کن ــدا م ــوی پی ــوان ثان ــا عن ــد متناســب ب جدی
ــر اســاس فتــاوی مراجــع عظــام تقلیــد،  در جریــان  ب
انجــام فریضــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، باید 
متناســب بــا تــوان و مهــارت خــود بــه گونــه ای رفتــار 
کــرد کــه ایــذاء مخاطــب، بــه ســمت صفــر میــل پیــدا 
کنــد و اال خــود یــک منکــری اســت کــه بایــد مــورد 
نهــی قــرار گیــرد. تجربــه نشــان داده اســت آمریــن و 
ناهیــن، هرچنــد بــه قاعــده االســهل فاالســهل وفــادار 
ــی  ــدری از ناراحت ــا ق ــوارد، ب ــر م ــی در اکث ــند ول باش
مخاطــب مواجــه خواهنــد شــد زیــرا مخاطبــی مــورد 
امــر یــا نهــی قــرار  گرفتــه اســت کــه عالمــا و عامــدا 

و علنــا دســت بــه گنــاه زده اســت. 
ــف  ــکان تخفی ــی االم ــد حت ــز بای ــده نی ــن باقیمان ای
ــی،  ــر و نه ــس از ام ــش و پ ــد پی ــذا بای ــود؛ ل داده ش
ــب  ــی قری ــزی و تلخ ــا تی ــام داد ت ــی را انج اقدامات
ــد.  ــع نمای ــا رف ــع و ی ــده را دف ــا باقیمان ــوع و ی الوق
معنــای ایــن ســخن ایــن اســت کــه امــر بــه معــروف 
و نهــی از منکــر یــک اقــدام لحظــه ای نمــی باشــد 
بلکــه یــک جریانــی اســت کــه قبــل از اقــدام عملــی 
ــا پــس از آن نیــز بایــد اســتمرار  شــروع شــده و احیان
یابــد؛ هماننــد نقطــه بینائــی چشــم کــه توســط کــره 
ــد و  ــی بین ــه م ــه ک ــود. آنچ ــی ش ــه م ــم احاط چش
ــت  ــکوپی اس ــه میکرس ــان نقط ــت دارد هم موضوعی
ــی  ــد کارآئ ــی توان ــد نم ــم نباش ــره چش ــر ک ــی اگ ول

ــد. ــته باش ــتی داش درس

خاطره:
ــک  ــم و در ی ــکان کردی ــل م ــدی نق ــکان جدی ــه م ب
مجتمــع مســکونی ســاکن شــدیم. الزم بــود بــا 
همســایه هــای جدیــد، ارتبــاط خوبــی برقــرار کنیــم؛ 
ــت مســجد  ــاز جماع ــه نم ــه ب ــال ک ــن ح ــذا در عی ل
محــل صدمــه ای وارد نمــی شــد در مجتمع مســکونی 

خودمــان اقــدام بــه برگــزاری نمــاز جماعــت در شــب 
ــا شــد. ــی برپ ــق و تــب و تاب ــم. رون جمعــه کردی

ــا  ــرب برســد بچــه ه ــان اذان مغ ــه زم ــل از اینک  قب
ــی  ــا م ــا برپ ــد، غرفه ه ــی آمدن ــاط مجتمــع م ــه حی ب
شــد؛ هــر کــس هــر کار هنــری کــه در طــول هفتــه 
ــه  ــا ب ــرد؛ خانواده ه ــی ک ــه م ــود را ارائ ــام داده ب انج
بازدیــد از نمایشــگاه فرزندانشــان مــی آمدنــد. در کنــار 
ــا  ایــن نمایشــگاه، کارگاه خاقیــت کــودکان هــم برپ

بــود؛ آنهــا در مقابــل دیــدگان والدیــن خــود، بعضــی 
از فعالیتهــای هنــری شــان را در همــان موقــع، انجــام 
ــد از اذان،  ــید. بع ــرب رس ــان اذان مغ ــد. زم ــی دادن م
نمــاز مغــرب و عشــا بــه جماعــت برگــزار شــد. 
ــایه  ــاز، همس ــد از نم ــه بع ــود ک ــن ب ــر ای ــده ب قاع
ــی  ــد. پذیرای ــا یکدیگــر گفــت و گــو مــی کردن هــا ب
ــا  ــاعتی ب ــم س ــد. نی ــی ش ــام م ــز انج ــای نی ــا چ ب
ــف  ــائل مختل ــه مس ــع ب ــتیم و راج ــی نشس ــم م ه
ــکونی  ــع مس ــه مجتم ــوط ب ــه مرب ــه ک ــم از آنچ اع
ــی  ــو م ــه گفتگ ــر ب ــائل دیگ ــا مس ــود ی ــان ب خودم
خداحافظــی  یکدیگــر  از  هــم  بعــد  پرداختیــم، 
مــی کردیــم و بــه منــازل خــود مــی رفتیــم.

ــت  ــه آن هس ــوط ب ــره مرب ــه خاط ــه ک ــب جمع ش
ــرا  ــان خداحافظــی ف ــد. زم ــن روال طــی ش ــه همی ب
رســید؛ بلنــد شــدم تــا از همســایه هــا خداحافــظ کنــم 
ولــی یکــی از آنهــا اصــرار داشــت کــه امشــب قــدری 
بیشــتر بــه گفتگــو ادامــه دهیــم. پذیرفتــم ولــی ایــن 
ســوال در ذهــن ایجــاد شــد کــه چــه رازی در پشــت 
ایــن اصــرار وجــود دارد. طبــق موازیــن اســامی بایــد 
بــا حســن ظــن برخــورد مــی کــردم. قــدری نشســتم. 
مطلــب مهمــی مطــرح نشــد. مجــددا خواســتم بلنــد 

شــوم ولــی همــان خواســته تکــرار شــد. 
ــاف  ــش از آن، خ ــتِن بی ــد؛ نشس ــتر ش ــدم بیش تردی
احتیــاط بــود. همینکــه از حیــاط مجتمــع خــارج شــدم 
ــی  ــای حرام ــدم صــدای آهنگه و درون ســاختمان آم
بــود کــه از یکــی از واحدهــای مســکونی بــه گوشــم 
رســید. پارتــی برگــزار کــرده بودنــد. پارتــی به جشــنی 
گفتــه مــی شــود کــه همــراه بــا گنــاه اســت و در آن 
مجلــس، خــط قرمزهــای اســام شکســته مــی شــود. 
ــود  ــرده ب ــگ ک ــه هماهن ــا بقی ــه ب ــاال صاحبخان احتم
ــس  ــا آن مجل ــد ت ــی نماین ــاز طوالن ــم نم ــه مراس ک
ــوم!  ــه نش ــب متوج ــد و اینجان ــان برس ــه پای ــاه ب گن
ــهل  ــده االس ــردم. قاع ــی ک ــر م ــی از منک ــد نه بای
فاالســهل حکــم مــی کــرد کــه از نــرم تریــن روشــها 
اســتفاده نمایــم مشــروط بــه اینکــه مؤثــر واقــع شــود.  
بــه بیــرون از مجتمــع آمــدم؛ زنــگ آیفــون آن واحــد 
ــدم  ــور ش ــود مجب ــخگو نب ــی پاس ــار دادم. کس را فش
ــدر  ــی آنق ــگ زدم ول ــروم. زن ــا ب ــزل آنه ــه درب من ب
ــا  ــراه ب ــای هم ــوان و صداه صــدای ُمطــرب و آوازخ

ــد.  ــه نمی ش ــی متوج ــه کس ــود ک ــاد ب آن زی
ــم.  ــه بکوب ــه درب خان ــت ب ــا مش ــدم ب ــور ش مجب
ــا  ــه ب ــد. صاحبخان ــاز کردن ــدند. درب را ب ــه ش متوج
نگاههــای خشــم آلــود یــک روحانــی نجیــب و 
ــان کــه در همســایگی آنهــا زندگــی مــی کــرد  مهرب
ــه  ــود مواج ــده ب ــت آم ــاز جماع ــم نم ــازه از مراس و ت
شــد. نیــاز بــه تذکــر نبــود. پیــام واصــل شــد. مجلــس 
ــه همــراه داشــت. آن  ــی ب ــا عواقب فروکــش کــرد؛ ام
همســایه تــا مدتهــا جــواب ســام مــرا نمــی داد. هــر 
احســان و مدارائــی کــه بــه ایشــان مــی کــردم جــواب 
نمــی داد. وی تصمیــم گرفتــه بــود بــه مقاومــت خــود 
ــه  ــاك ب ــگاه غضبن ــک ن ــا ی ــواره ب ــد. هم ــه ده ادام

مــن نــگاه مــی کــرد. دلیــل آن ایــن بــود کــه نهــی 
ــی  ــزی و تلخ ــک تی ــه، دارای ی ــب جمع ــر ش از منک
زیــادی بــرای او بــوده اســت کــه ایــن میــزان از ادب 
در گفتــار و احســان و ســام و علیــک نمــی توانســت 
آنــرا از بیــن ببــرد. بایــد یــک کار دیگــری انجــام مــی 
ــا نمــی  ــری داشــته باشــد ام ــق ت ــر عمی ــه اث دادم ک

دانســتم چــه بایــد بکنــم.
ــدار  ــواب بی ــود از خ ــب  ب ــای ش ــب، نیمه ه ــک ش ی
ــه گوشــم  ــی از پارکینــگ ســاختمان ب شــدم، صداهائ
مــی رســید. منــزل مــا نســبت بــه اکثــر منــازل، بــه 
پارکینــگ مجتمــع نزدیــک تــر بــود. بــا همــان لبــاس 
ــی  ــی م ــوع را بررس ــد موض ــدم. بای ــرون آم ــه بی خان
ــودروی  ــرقت خ ــغول س ــارقی مش ــاید س ــردم؛ ش ک
ــده، دارای  ــه بن ــد؛ گرچ ــا باش ــایه ه ــی از همس یک
ماشــین نبــودم ولــی حفــظ و رعایــت حقــوق همســایه 

ــم. ــاوت نباش ــی تف ــه ب ــرد ک ــاء می ک اقتض
ــد  ــرا تهدی ــت م ــه می توانس ــی ک ــه خطرات ــا هم  ب
ــایه  ــان همس ــدم؛  هم ــگ آم ــل پارکین ــه داخ ــد ب کن
را دیــدم. او مشــغول تعویــض چــرخ خــودرو بــود. بــه 
محــض اینکــه نگاهــش بــه مــن افتــاد گفــت: »حــاج 
ــه  ــود، ب ــی ب ــرد باهوش ــم.«؛ او ف ــکر می کن ــا تش آق
همیــن دلیــل بافاصلــه توانســته بــود بــه ایــن ســؤال 
منقَّــش در ذهــن خــود کــه »چــرا بــه پارکینــگ آمــده 
ام در عیــن حــال کــه ضــرر مالــی متوجــه مــن نبــوده 

اســت« پاســخ دهــد. 
ــودم  ــش ب ــه دنبال ــزی ک ــان چی ــال، هم ــی ای ح عل
اتفــاق افتــاد؛ تلخــی و تیــزی نهــی از منکــِر آن 

شــب گرفتــه شــد. حــاال دیگــر او ســام مــی کــرد. 
ــی  ــاده ط ــیری را پی ــک روز، مس ــد ی ــی آی ــادم م ی
ــود و  ــوار نم ــرا س ــرد و م ــف ک ــردم؛ او توق ــی ک م
ســعی کــرد بــا برخوردهــای صمیمــی، جــواب ســام 

ــد. ــران نمای ــش را جب ندادنهای
مــا بــه عنــوان یــک مســلمان نمــی توانیــم در مقابــل 
ــم نهــی  ــاوت باشــیم؛ شــرعا حــق نداری ــی تف ــاه ب گن
ــت را  ــی اس ــزرگ اله ــه ب ــک فریض ــه ی ــر ک از منک
تــرك نماییــم؛ البتــه بایــد قاعــده االســهل فاالســهل را 
در هنــگام اجــراء بــکار بگیریــم و عــاوه بــر آن حتــی 
االمــکان، تیــزی و تلخــی قهــری اقدامــات خــود را از 
بیــن ببریــم. بدیهــی اســت بــرای ایــن اقــدام مکمــل 
نمــی شــود نســخه واحــدی پیچیــد بلکــه باید متناســب 
بــا شــرایط و متناســب بــا امکاناتــی کــه هــر کســی در 
اختیــار دارد و بــا توجــه بــه میــزان تیــزی و تلخــی کــه 
ــود دارد  ــروف وج ــه مع ــر ب ــا ام ــر و ی ــی از منک در نه

عمــل نمــود. 

توصیه:
ــه  ــر ب ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه ام از فریض
عنــوان یــک واجــب فرامــوش شــده یــاد مــی شــود. 
احیــاء آن دو اثــر دارد: الــف- واجــب الهــی اقامــه مــی 
گــردد؛ ب- شناســنامه ایــن فریضــه در اذهــان مــردم 
شــکل مــی گیــرد و ثبــت مــی گــردد. حضــرت امــام 
ــه  ــت فقی ــری، والی ــم رهب ــام معظ ــی)ره( و مق خمین
را مطــرح و عملیاتــی نمودنــد و بــه قــدری زیبــا 
ــوان  ــن عن ــی از ای ــره خوش ــه خاط ــد ک ــل کردن عم
فقهــی در ذهــن مــردم نقــش بســته اســت. در زمینــه 
ــن  ــد چنی ــز بای ــروف و نهــی از منکــر نی ــه مع ــر ب ام
حالــت خوشــایندی پدیــد آیــد. درســت و زیبــا عمــل 
ــا  ــت اســت. ب ــن غای ــه ای ــتیابی ب ــه دس ــردن الزم ک
ماحظــه نکتــه فــوق، شایســته اســت بــرای از بیــن 
ــه داشــته  ــن فریضــه، دغذغ ــری ای ــزِی قه ــردن تی ب
باشــیم، آنــگاه اندیشــه کنیــم، تجــارب انباشــته پیــدا 
نماییــم و کــم کــم بــه الگوهــای قابــل تعمیــم دســت 
ــه در  ــرای فریض ــا اج ــت ب ــی اس ــم. بدیه ــدا کنی پی

ــی  ــف م ــراد مختل ــط اف ــوع و توس ــای متن موقعیته
تــوان بــه راهــکار تعمیــم پذیــر نائــل آمــد. وانگهــی 
ــده تیزیهــا و  ــرم کنن شایســته اســت تمــام تجــارب ن
تلــخ زدا جمــع آوری شــود و مــورد تحلیــل قــرار گیــرد 
و کلیاتــی کــه قابــل پیــاده ســازی در موقعیــت هــای 
مختلــف اســت از آن اســتخراج گــردد. تهیــه الگــو و 
ــرای میدانهــای فرهنگــی بکــر،  از  ــه نظریــه ب ــا ارائ ی

ــر اســت. ــق امــکان پذی ــن طری ای

نگاههــای  بــا  صاحبخانــه 
ــی  ــک روحان ــود ی ــم آل خش
در  کــه  مهربــان  و  نجیــب 
همســایگی آنهــا زندگــی مــی 
ــاز  ــازه از مراســم نم ــرد و ت ک
ــه  ــود مواج ــده ب ــت آم جماع
ــود.  ــر نب ــه تذک ــاز ب ــد. نی ش

ــد ــل ش ــام واص پی

مــا بــه عنــوان یــک مســلمان 
ــاه  ــل گن ــم در مقاب ــی توانی نم
ــرعا  ــیم؛ ش ــاوت باش ــی تف ب
ــر  ــی از منک ــم نه ــق نداری ح
کــه یــک فریضــه بــزرگ 
الهــی اســت را تــرک نماییــم

حجت االسالم علیرضا دهقانی

الزمه تحقق امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، اجرای شایسته آن است
ــا نامــی از آن ذکــر مــی شــود، احســاس  ــه اســت کــه ت ــرار گرفت ــی هــا ق ــی مهــری برخــی از داخل ــی، آنقــدر مــورد هجمــه دشــمن و ب ــه معــروف و نهــی از منکــر در دوران کنون ــر ب ام
ناخوشــایندی را بــرای مــردم بــه وجــود مــی آورد. امــا ایــن »واجــب فرامــوش شــده« را اگــر بــر مبنــای صحیــح آن در جامعــه عملیاتــی کــرده و مطالبــه کنیــم، نــه تنهــا موجــب بــروز اتفاقــات 
ناهنجــار نمــی شــود، بلکــه باعــث وحــدت قلــوب و نزدیکــی مــردم جامعــه بــه هــم نیــز مــی شــود. در ادامــه برخــی از تجربیــات حجــت االســالم دکتــر علیرضــا دهقانــی فیروزآبــادی، اســتاد 

حــوزه و دانشــگاه را مــی خوانیــد؛
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برداشت شما از این دو ماموریت چیست؟

ــم ۳5 ســاله ای  ــم شــب. خان یکــم: ســاعت ۱0ونی
ــه  ــور ک ــوب کش ــای جن ــتان ه ــی از اس ــل یک اه
پــس از مجلــس روضــه خوانــی زنانــه در منزلشــان 
ــر  ــار درد شــدید در کم ــذری دچ ــذای ن ــع غ و توزی
شــده اســت. خانــواده وی برخــوردی بســیار مودبانــه 
بــا مــا دارنــد، نگــران بیمارشــان هســتند، پروانــه وار 
ــد.  ــی کنن ــوزی م ــش دلس ــد و برای دورش میچرخن

ــا دارو مشــکل رفــع شــد. خــدا را شــکر ب
دوم: ســاعت ۲ شــب . اقــای ۳۸ ســاله ای در نقطــه 
ای دیگــر از میبــد و اهــل همــان اســتاِن ماموریــِت 
ــس از  ــبتی. پ ــه و نس ــچ رابط ــدون هی ــا ب اول ام
ــار  ــی دچ ــروبات الکل ــد مش ــش از ح ــرف بی مص
ــدم اگاهــی و شــعور شــده.  ــراری و ع مســتی، بیق
ــی«  ــه وی را »لعنت ــد دقیق ــس از چن ــرش پ همس
ــا  ــود را ب ــار، خ ــی بیم ــی وقت ــد و حت ــدا میزن ص
حالــت درازکــش بــه زمیــن میزنــد و مکــررا ســرش 
ــد، شــریک  ــاق موکــت شــده میکوب ــه کــف ات را ب
زندگــی اش داد میزنــد و میگویــد: »نکــن گفتــم« . 
ســپس بــا پرخاشــگری ســعی در آرام کردنــش دارد 
امــا ســودی نــدارد. بــا وضعیــت بیقــراری بیمــار که 
ــی  ــدام درمان ــرای اق ــه هیــچ همــکاری ب حاضــر ب
نبــود، تنهــا راه حــل ایــن بیمــار صبــر کــردن و رفع 
خطــر از او بــه مــدت چنــد ســاعت تــا دفــع شــدن 
ــی  ــر مشــروب الکل ــع اث ــزه شــدن و رف ــا متابولی ی

مصرفــی شــده اســت.
صابر آقایی میبدی/ تکنسین اورژانس میبد

امام باقر علیه السام:
اِّن الُحَســیَن صاِحــَب َکربـَـا ُقتـِـَل َمظلومــا، َمکروبــا 
َوجــّل َعلــی نَفِســِه اَن  َعطشــانا، لَهفانــا فآلـَـی الّل ُ َعزَّ
ــٌب و ال  ــروٌب و ال ُمذنِ ــاٌن و ال َمک ــُه لَهف ال یاتَی
َمغمــوٌم و ال َعطشــاٌن و ال َمــن بـِـِه عاَهــٌه ُثــمَّ َدعــا 
َب بِالُحَســیِن بــِن َعلــیٍّ علیــه الســام  ِعنــَدُه و تََقــرَّ
ــاُه  ــهُ َو اَعط ــسَ الّل ُ ُکربََت ــلَّ إاّل نَفَّ َوَج ــی الّل ِ َعزَّ اِلَ
ــَط  ــِرِه َو بََس ــی ُعُم ــدَّ ف ــُه َو َم ــَر َذنَب ــَألََتُه و َغَف َمس

فــی ِرزِقــِه َفاعَتبـِـروا یــا اُولــِـی ااَلبصــار؛

ــده  ــوم و رنجی ــا، مظل ــرد کرب ــزرگ م ــین، ب حس
ــهادت  ــه ش ــب  زده ب ــنه و مصی ــب تش ــر و ل خاط
ــاد  ــود، قســم ی ــه ذات خ ــد، ب ــس خداون ــید. پ رس
ــده خاطــر و  ــت  زده و رنجی ــچ مصیب کــرد کــه هی
ــا  ــچ بَ ــنه  ای و هی ــاك و تش ــکار و اندوهن گنه
ــر  ــزد قب ــی  آورد و ن ــدا روی نم ــه خ ــده  ای ب دی
حســین علیــه الســام دعــا نمــی  کنــد و آن 
ــازد،  ــی  س ــفیع نم ــدا ش ــه درگاه خ ــرت را ب حض
برطــرف  را  اندوهــش  این کــه خداونــد،  مگــر 
ــش را  ــد و گناه ــی  کن ــرآورده م ــش را ب و حاجات
مــی  بخشــد و عمــرش را طوالنــی و روزی  اش را 
گســترده مــی  ســازد. پــس ای اهــل بینــش، درس 

ــد! بگیری

مســتدرك الوســایل و مســتنبط المســایل ج۱0 ، ص۲۳۹ 
بحاراألنوار)ط-بیــروت( ج ۹۸، ص ۴6، ح 5

موضوع: کربال حدیث

آیــت الل اعرافــی در مــورد حواشــی تغییــر نــام یکــی 
از مــدارس میبــد گفــت: اینکــه نــام شــهید زاهــدی از 
ســردر مــدارس مــا در میبــد نبایــد حــذف شــود، یــک 

اصــل قطعــی مــی باشــد.
بــه گــزارش ماهنامــه حائــر؛ ســردبیر حائــر در جلســه 
ــاره  ــا اش ــروز ب ــح ام ــی صب ــگ عموم ــورای فرهن ش
ــام  ــر ن ــورد تغیی ــیده در م ــات رس ــار و اطاع ــه اخب ب
ــی  ــان و حواش ــه ایرانی ــه مدرس ــدی ب ــه زاه مدرس
ایجــاد شــده حــول ایــن موضــوع، از آیــت الل اعرافــی 

ــرد. ــن موضــوع را ک ــه ای درخواســت ورود ب
ــودن  ــابقه ب ــه س ــبوق ب ــورد مس ــر در م ــردبیر حائ س
تغییــر نــام برخــی از اماکــن ماننــد »اردوگاه آیــت الل 
خامنــه ای بنســتان« بــه »اردوگاه بــوم گــردی دانــش 
آمــوزی« اظهــار داشــت: ایــن موضــوع مــورد مطالبــه 
ــام هــای شــهدا از متــن  ــر انقــاب اســت کــه ن رهب

جامعــه حــذف نشــوند و نمادهــای ایثــار و شــهادت در 
معــرض چشــم جامعــه باشــند.

محســن موحدی فــر ریاســت آمــوزش و پــرورش 
ــام مدرســه زاهــدی  میبــد در مــورد موضــوع تغییــر ن
گفــت: مدارســی کــه بــا کمــک خیریــن ســاخته مــی 
شــود اصــوال بــه صــورت قانونــی هــم امــکان تغییــر 
نــام از طــرف خّیــر را دارنــد و آمــوزش و پــرورش در 
ایــن کار دخالتــی نــدارد، البتــه نــام شــهید زاهــدی بــر 
یکــی از مــدارس محلــه مهرجــرد گذاشــته خواهد شــد 

و حــذف نخواهــد شــد.
وی در مــورد اردوگاه بنســتان نیــز گفــت: ایــن اردوگاه 
در تمــام اســناد ثبــت شــده کشــوری بــه نــام اردوگاه 
ــوی  ــط تابل ــده و فق ــت ش ــت الل خامنــه ای ثب آی
ورودی ایــن اردوگاه بــه نــام اردوگاه بــوم گــردی 

ــذاری شــده اســت. ــام گ ــوزی ن ــش آم دان

آیــت الل اعرافــی در مــورد تغییــر نــام مدرســه زاهدی 
تاکیــد کــرد: شــهید زاهــدی یکــی از شــهدای بــزرگ 
ــت الل  ــه مســافرت های مرحــوم آی ــاب اســت ک انق
ابراهیــم اعرافــی بــه ایرانشــهر و دیــدار مقــام معظــم 
ــام  ــان انج ــین ایش ــا ماش ــد ب ــان تبعی ــری در زم رهب
ــن شــهر  ــر خاطــرات ای ــی ب ــرگ زرین ــه ب ــت ک گرف
اســت، و حتــی رهبــر انقــاب نیــز ده هــا بــار از ایــن 
ــاد  ــی ی ــه نیک ــدرم ب ــوم پ ــا مرح ــدار ب ــره و دی خاط

کــرده انــد.
امــام جمعــه میبــد افــزود: اینکــه نــام شــهید زاهــدی 
نبایــد از ســردر مــدارس مــا در میبــد حــذف شــود یک 
اصــل قطعــی مــی باشــد و در مــورد تابلــوی اردوگاه 
ــود و  ــو حتمــا تعویــض ش بنســتان نیــز ایــن تابل
ــرای  ــام آیــت الل خامنــه ای ب ــا ن تابلــوی جدیــدی ب

ــود. آن نصــب ش

تاکید رصیح آیت ا... اعرافی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان میبد

تابلوی اردوگاه بنستان حتمًا تعویض شود

حجت االسالم واملسلمین علیرضا حسنی 

اختالط زن و مرد در مراسم های عزاداری باعث تاسف است
حجــت االســام والمســلمین علیرضــا حســنی امــام 
ــید و  ــزاداری س ــم ع ــد در مراس ــت میب ــه موق جمع
ســاالر شــهیدان کــه در مهدیــه امیرآبــاد برگــزار شــد، 
بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه اقامــه نمــاز بزرگتریــن 
ــع ایجــاد فســاد اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی  مان
ــه  ــی ک ــی از موضوعات ــت: یک ــت، گف ــه اس در جامع
ایــن روزهــا دل مومنیــن را بــه در آورده اســت و طــی 
تمــاس هــای مکــرر بــه مــا گفتــه مــی شــود، حضــور 
ــر نامناســب در  ــا ظاه ــی حجــاب و ب ــای ب ــم ه خان

کاروان هــا و مراســم هــای عــزداری اســت.
حجــت االســام حســنی بــا بیــان ایــن موضــوع کــه 
ــاب  ــی حج ــان ب ــودن زن ــدی ب ــا غیرمیب ــدی ی میب
مــورد بحــث نیســت، تصریــح کــرد: بــرای میبــد بــه 
ــاالی ۴00  ــار ب ــه آم ــی ک ــک شــهر مذهب ــوان ی عن
ــف آور  ــت و تاس ــیار زش ــود دارد، بس ــهید را در خ ش
اســت کــه بــه مــن گــزارش بدهنــد در فــان 

حســینیه، زن و مــرد بــه صــورت مختلــط در مراســم 
ــد. ــی کنن ــرکت م ــزاداری ش ع

وی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه بعــد از انقــاب 
ــه حــد بســیار بهتــری رســید،  شــرایط اقامــه نمــاز ب
ــرای  ــتری ب ــار بیش ــم انتظ ــوز ه ــت: هن ــان داش بی
ــی  ــن در حال ــود دارد و ای ــه وج ــاز در جامع ــه نم اقام
ــه  ــده و جناحــی ک ــا هــر ای ــا ب ــت ه ــه دول اســت ک
بــر ســر کار آمدنــد متاســفانه نخواســتند برخــی 

ــود. ــل ش ــات ح موضوع
ــاد افــزود:  ــه امیرآب ســخنران مراســم عــزاداری مهدی
ــل  ــه دالی ــد ب ــه بای ــه جامع ــئولین در بدن ــی مس وقت
ــه باشــند،  ــت فقی ــع محــض والی ــی تاب ــی و نقل عقل
تفکــر ســکوالر حاکــم مــی شــود و بــه جــای خــدا، 
ــًا  ــود مطمئن ــی ش ــاد م ــتگی ایج ــدا دلبس ــه کدخ ب
مســائل دینــی و در رأس آنهــا نمــاز، نبایــد هــم مــورد 

توجــه قــرار گیــرد.

بــه جانفشــانی شــهدای جنــگ  اشــاره  بــا  وی 
تحمیلــی، و شــهدای مدافــع حــرم بــرای زنــده 
مانــدن دیــن اســام و مدیــون بــودن مســئولین نظــام 
بــه خــون شــهدا، گفــت: بایــد زمینــه حضــور مــردم 
در نمازهــای جمعــه و جماعــت فراهــم شــود و کاری 
شــود کــه نوجوانــان و جوانــان در مــدارس و دانشــگاه 
ــی تحقــق  ــه اینکــه در پ هــا عاشــق نمــاز شــوند، ن
ســند ۲0۳0 در برخــی از اســتان هــای کشــور باشــند 

ــد. ــی نکنن ــه مســائل دین و توجهــی ب
حجــت االســام والمســلمین علیرضــا حســنی اظهــار 
داشــت: پیــام عاشــورا و پیــام حضــرت سیدالشــهدا)ع( 
ایــن اســت کــه نمــاز را بــا همــه شــرایطش در جامعه 
اقامــه کنیــم، نــه اینکــه شــرکت در مجلــس عــزای 
ایشــان بــه قیمــت ســر بریــدن و ضایــع کــردن نمــاز 
ــورد  ــا م ــاف و حی باشــد و مســائل مهمــی چــون عف

غفلــت واقــع شــود

تصویری زیبا از مراسم عزاداری عاشورای حسینی در حسینیه بزرگ فیروزآباد میبد
تصاویر، اخبار و تحلیل های خبری را در سایت میبدما دنبال کنید
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