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یادداشت|

یضتین  عزای حسینی و احیای فر
محمد ذاکري 	

حلول ماه محرم 1442 و همزماني آن با شــیوع ویروس کرونا و افزایش 
تلفــات و ابتال به این بیمــاري اگرچه بحث هــاي گوناگوني را در خصوص 
چندوچون برگزاري مراســم عــزاداري و راه اندازي هیئات و تکایا و نســبت 
شــرکت در عزاي حسیني با حفظ سالمت مردم پیش آورد اما نهایتا با تدوین 
پروتکل هاي بهداشــتي و تدابیر بزرگان نظام و تالش خالصانه برپا دارندگان 
مراســم عزا در حفظ سالمت شــرکت کنندگان و رعایت اصول بهداشتي به 
نظر مي رســد در مسیر مناسبي قرار گرفته اســت. اگرچه نمي توان از رعایت 
قطعي این پروتکل ها در همه مجالــس و مناطق اطمینان یافت اما امیدوارم 
این پویش در عین برگزاري پرشور و با معنویت مراسم عزاداري، آثار و تبعات 
نامطلوبي بر سالمت جامعه نداشته باشد. اما فراتر از جنبه مناسکي و آییني 
تعزیت حضرت سیدالشهدا، آنچه بهانه اصلي برگزاري همه ساله آیین عزاي 
حسیني است نشــر معارف، حفظ و ترویج ارزش هاي کلیدي و انگیزه هاي 
اصلي این نهضت حماسه ساز است. به دیگر بیان روح حماسه حسیني است 
که این چراغ را در دل ها روشــن نگه داشته و همه ساله محرك پیر و جوان در 
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برپایي خیمه و علم اقامه عزاي ســاالر شــهیدان عالم است. از اهم دالیل و 
انگیزه هایي که حضرت براي نهضت خود ذکــر کرده اند، احیاي دین پیامبر 
و ســنت مفروض امر به معروف و نهي از منکر اســت. این دو فریضه که به 
راســتي امروزه جزو فرایض مظلوم و مغفول قــرار گرفته اند به لحاظ اهمیت 
بنا بــه نص صریح قرآن در ردیف نمــاز و زکات و در زمره کار اصلي انبیا و 
اولیاي الهي هســتند. به گواهي تاریخ این فرایض نیز همچون بسیاري دیگر 
از ارکان و اصول و فــروع دین محمدي)ص( در زمان خالفت جائر بني امیه 
به ویژه موســس آن در مسیر استحاله قرار گرفت و از هدف و رسالت اصلي 

خود دور شد.
فرایضي که پیش از آن حقي براي مردم در برابر حکومت و در راســتاي 
اصالح و جلوگیري از فساد آن بود پس از دگردیسي هاي نامبارك دوران اموي 
به حقي براي حاکم و ابزاري براي ســلطه بیشتر بر مردم بدل شد. میان آنچه 
سفارش نبي مکرم و ســیره حکومت علوي بود و آنچه در قرون بعد با عنوان 
امر به معروف و نهي از منکر به عنوان ابزاري در دست حکومت براي کنترل 
بیشــتر و افزایش محدودیت هاي عمومي براي مردم مشاهده شد، تفاوت از 
زمین تا آســمان اســت.  اگر بنا باشد، تکرار این مناســك و آیین عزاداري و 
سخنراني و مداحي و ســفره داري و... که همگي سنت هاي نیکویي هستند 
در نهایت منجر به احیاي این فریضتین و اصالح امور ملت بر اســاس سنت 
نبوي نشــود و  آش همان  آش باشد و کاســه همان؛ پس قرار است چه نتیجه 
و دســتاوردي از این مراسم حاصل کرد. روي ســخنم از یك سو با کساني 
اســت که در منبر وعظ و روضه ســعي بر وارونه کــردن برخي از معروف و 
منکرها دارند و از ســوي دیگر مسووالني که یا هاله اي از تقدس به دور خود 
تنیده اند یا چنان در پیله اعوان و انصار و محافظین و دفترداران و خدم و حشم 
و اکانت هاي توییتري و اینســتاگرامي و رســانه هاي حامي قرار گرفته اند که 
اصوال دســت و نگاه کسي از مردم عادي بدیشان نمي رسد چه رسد به اینکه 

بخواهند، منکري را تذکر دهند یا معروفي را تشویق کنند.
چالش دیگر آن است که کارکنان و زیردستان چنین مدیراني نیز به  تدریج 
به ســایه هاي کوتاه تري از روساي خود بدل مي شــوند و دیگر پذیرنده هیچ 
نقد و تذکر و پیشــنهادي نیســتند. در ایــن دوران چرتکه هاي نامریي وجود 
دارد کــه هزینه امر بــه معروف و نهي از منکر افراد را در ســطوح و رده هاي 
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مختلف محاسبه مي کنند و مالیم ترین تذکري به برخي افراد و اقدامات چنان 
هزینه هاي مادي و معنوي و قانوني براي فرد دارد که دیگران حساب کار خود 
را بکنند. از همین رو اســت که برخي فرصت طلبان با تشــبث به این افراد و 
نهادهــاي »هزینه زا« هر چه مي خواهند، مي کنند و از هیچ فســاد و تخلفي 
رویگردان نیســتند و حتي مسووالن قضایي و امنیتي و مدیران ارشد کشور را 

یاراي مقابله با تخلفات آنان نیست. 
مجلس عزاي امام حســین)ع( و بزرگداشت نهضت حسیني باید بتواند 
نسل و ملتي را تربیت کند که ظلم و فساد را در هرسطح و هرجا و از هرکسي 
که ببیند بي تعارف و مجامله بر آن بشــورد و جامعه و حکومتي را شکل دهد 
که هزینه ظلم و فســاد در آن فراوان و هزینه افشا و اعتراض به آن اندك باشد. 
هر مدیر و کارگزاري در هر سطحي از نقد عملکرد و بیان خطاهایش استقبال 
کند، خود و مدیران زیردستش را در معرض نگاه و نظارت و گفت وگوي مردم 
قرار دهد، منافع و خوشــامد عموم را بر خواص مقــدم بدارد و فرصت هاي 
متعــدد و کم هزینه اي براي نظارت مردم بر خود و مجموعه تحت مدیریتش 
فراهم آورد و رســیدگي به هر تخلف و فسادي را حتي از نزدیك ترین کسان 
گاه و شجاع و  و همکارانش بي مالحظه به داوري عادالنه و شــفاف قضات آ
منصف بســپارد. اگر از این مجالس عزاي حســیني توانستیم نسلي شجاع، 
گاه به زمانه و حقوق خود تربیت کنیم که چه در جایگاه یك شهروند عادي  آ
و چه یك مقام مسوول ملي و محلي ظلم و فساد و حق کشي را در هیچ  کجا 
و از سوي هیچ کس تاب نیاورد و راه را براي انذار و تبشیر بي هزینه کارگزاران 
حکومت بازگشاید)چنانکه از مسیر انصاف و حق خارج نشود( آنگاه مي توان 
گفت الاقل بخشي از پیام نهضت اباعبدالله را به نیکي درك کرده ایم، پاي در 

مسیرش گذارده ایم و پاسدار خون پاك او و سالله طاهرش هستیم.
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|                تحلیل و تبیین                                       	
محمد ذاکری دکترای مدیریت دولتی از دانشــگاه آزاد اســالمی تهران طی 
یادداشــتی در روزنامه اعتماد، مهمترین هدف و ارزش قیام امام حسین)ع( را با 
استناد به سخنان خود ایشان، امر به معروف و نهی از منکر دانسته و معتقد است 
که ما نیز باید با درک این موضوع و الهام گیری از قیام آن حضرت، این دو ارزش 
عملی را در جامعه جای بیندازیم. به نظر ایشان با درس گیری از قیام عاشورا باید 
امروزه فرهنگ اعتراض گری و مقابله با فساد مسئولین را در بین مردم رواج دهیم 
چرا که نهضت حسینی قصد دارد تا از ما یک شهروند شجاع و حق طلب بسازد 
که به راحتی علیه مســئول فاسد می شورد نه یک مطیع که با مصلحت اندیشی 
های مختلف، در مقابل ظلم و فساد مسئولین دم نزده و اعتراضی نمی کند. جامعه 
حسینی باید جامعه ای باشد که در آن هزینه فساد زیاد و هزینه اعتراض و افشاگری 
کم باشــد نه اینکه به محض شروع اعتراض علیه یک موضوع، برچسب زنی ها 

شروع شده و فرد ُمعترض محکوم شود.
در مورد ســخنان آقای ذاکری باید اشــاره کرد که ایشان به درستی به هدف 
اصلی امام حسین)ع( یعنی امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده اند اما باید 
چند مساله را یادآوری کرد. مساله اول اینکه مبنای ایشان در این یادداشت همان 
ادعای تکراری دینی نبودن نزاع امام با یزید است. یعنی به نظر ایشان امام به دلیل 
عدم رعایت عدالت اجتماعی علیه یزید شورید نه شرابخواری و قماربازی. این 
در حالی اســت که هم خود حضرت به دینی بودن قیام خود اشاره کرده و هم در 
ُعرف اسالمی دو مقوله امر به معروف و نهی از منکر در حیطه مسائل دینی معنا 
پیدا می کنند. مساله دوم اینکه حتی اگر امر به معروف و نهی از منکر را در مسائل 
اجتماعی هم وارد کنیم باز نمی توان آنها را به معنای اعتراض و افشاگری دانست 
چرا که هر کدام دارای سلســله مراتب مختلفی هستند که همه آنها الزم االجرا 
خواهد بود. مساله سوم اینکه گاهی همین اعتراض و افشاگری خودشان به نوعی 
منکر شده و امنیت، وحدت و ساختار قانونی جامعه اسالمی را بر هم می ریزند 
که در اینجا بنا به گفته خود آقای ذاکری حکومت و مردم عاشورایی موظف هستند 

که با معترضین برخورد کنند.
وف و نهی  # اخذ درس اعتراض گری از عاشورا# اهمیت امر به معر
از منکر در قیام امام حسین)ع(# دینی نبودن ماهیت نزاع امام با 

وم افشاگری علیه فساد مسئولین ید# لز یز
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