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مقدمه:
 جامعه امروز ما یک جامعه ی اسالمی است که متأسفانه 
با آسيب ها و آفت های زیادی مواجه است. هرچند این 
آســيب ها و مشكالت از ابتدای اسالم در مسير آن قرار 
می گرفت ولی می توان با مطالعه و بررســی ابعاد آن و 
عبرت گرفتن از آنها مانع تكرار آن در جامعه ی اسالمی 
امروز شد. مثاًل باید بررســی شود که جامعه  ی اسالمی 
صدر اسالم، چه آفتی پيدا کرد که کارش به یزید رسيد؟ 
چه اتفاقی باعث شــد که که بيست سال بعد از شهادت 
اميرالمؤمنين× در همان شــهری که ایشان حكومت 
می کردند، سرهای پسرانش را بر نيزه کردند و در آن شهر 
گرداندند!؟ کوفه یک نقطــه ی بيگانه از دین نبود! کوفه 
همان جایی بود کــه اميرالمؤمنين× در بازارهای آن 
راه می رفت؛ تازیانه بر دوش می انداخت؛ مردم را امر به 
معروف و نهی از منكر می کرد؛ فریاد تالوت قرآن در طول 
شــب و روز از آن مسجد به گوش می رسيد. این، همان 
شهر بود که پس از گذشت سال هایی نه چندان طوالنی، 
در بازار آن دختران را با اســارت می گرداندند. در طول 
بيست سال چه شد که به آن جا رسيدند؟ اگر بيماری ای 
می تواند جامعه ای را که در رأس آن کسانی مثل پيغمبر 
اســالم و اميرالمؤمنين× بوده اند، پس از مدتی به آن 
وضعيت برساند، این بيماری، بيماری خطرناکی است و 
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ما هم باید از آن بترســيم. امام بزرگوار ما، اگر خود را 
شاگردی از شاگردان پيغمبر اکرم‘�محسوب می کرد، 
سِر فخر به آســمان می سود. امام، افتخارش این بود که 
بتواند احكام پيغمبر‘ را درک، عمل و تبليغ کند. امام 
ما کجا، پيغمبر کجا!؟ آن جامعه را پيغمبر ســاخته بود و 
بعد از چند سال به آن وضع دچار شد، پس جامعه ی ما 
خيلی باید مواظب باشــد که به آن بيماری دچار نشود. 
عبرت، اینجا اســت! ما باید آن بيماری را بشناســيم، 
آن را یــک خطر بزرگ بدانيــم و از آن اجتناب کنيم.
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تهدید اساس اسالم 1
رســول اکرم ‘ نه تنهــا تمام اجــزاء مكتب را به 
مردم ارائه کردنــد،  بلكه با عمل خودشــان نيز آنها را 
نشــان دادند؛ نمــاز، زکات، امر به معــروف و  جهاد را 
الزم دانســتند، خودشــان نيز به آنها  عمل کردند؛ یعني 
پيامبر‘ مانند طبيب نسخه نویس نبودند؛  بلكه رهبر و  
پيامبر بودند و  الزم بود که مكتب را در متن جامعه اجرا 
و مجّســم کنند. بنابراین بيان حكم، بخشي از کار ایشان 
و بخــش دیگر،  مجّســم کردن آن در جامعه بود که خود 
پيغمبر‘ با عمل خودشــان و  با تشكيل حكومت،  آن 
حكم و بيان را مجّسم مي کردند. به  همين دليل در قرآن 
نيز اقامه ي صالة آمده است که منظور از اقامة صالة، اجرا 
و مجّسم کردن آن در جامعه است. نمي گوید َصلُّوا؛  بلكه 
مي گوید صالة را اقامــه کنيد. اقامه؛ به معنای ارائه دادن 
این حكم به جامعه و تحقق بخشيدن آن در جامعه است. 
در مورد جهاد،  زکات،  حج، تشــكيل حكومت و عدالت 
اجتماعي، نيز این گونه بود. هر کاري که در اســالم الزم 
بــود انجام بگيرد، پيامبر ‘ گفتند و  مجّســم کردند.

بخشــي از هر مكتبي به این اختصــاص دارد،  اگر این 
مجموعه و این بنا به ویراني تهدید شــد،  چه باید کرد؟ 
آیا باید نشست و تماشــاگر این ویراني بود؟ یا باید در 
مقابل آن به تبيين و روشــنگري افكار دســت زد؟ یا 

1  . آفتاب در مصاف، ص193.
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باید در انتظار فرصت مناســب ماند؟ یا باید مرگ را 
بر آن زندگي که در آن به دین خدا عمل نمي شــود،  
ترجيح داد؟ چه باید کرد؟ این یک مسأله عمده است.

عاشورا و رسول اهلل1  
کار امام حســين×�در کربال، با کار جّد مطهرشان 
حضرت محمد بن عبداهلل‘ در بعثت، قابل تشبيه و 
مقایسه است. همان طور که پيامبر‘ در آن زمان، 
یک تنه با یک دنيا مواجه شدند، امام حسين× نيز در 
ماجرای کربال، یــک تنه با یک دنيا مواجه بودند. آن 
بزرگوار در مقابله با دشــمنان نترسيدند؛ و ایستادگی 
کردند، امام حســين × نيز نترســيدند و ایستادگی 
کردند. حرکت نبوی و حرکت حســينی، مثل دایره ی 
متحدالمرکز هســتند که به یک جهت متوّجه هستند. 
بنابراین اینجا»حســين منی و انا من حســين«2 معنا 
پيدا می کند. این عظمت کار امام حســين × است.

امام حسين × در شب عاشورا که فرمودند: )بروید 
و اینجا نمانيد؛ دست بچه های مرا هم بگيرید و ببرید؛ 
اینها مرا می خواهند(.3 اگر آنها قبول کرده و می رفتند 
و امام حسين ×، به تنهایی و یا با ده نفر می ماندند؛ 

1 . بيانات در دیدار جمعی از پاسداران 1375/9/24؛ آفتاب در مصاف،  ص462.
2 .  المعجم الكبير،  ج3 ، ص33.

3  . مناقب آل ابي طالب،  ج3،  ص248.
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از عظمت کار امام حسين×�کم نمی شد. هم چنين اگر 
به جای هفتاد و دو نفر، هفتاد و دو هزار نفر اطراف امام 
حســين× را می گرفتند، باز عظمت کار کم نمی شد. 
عظمت کار امام حسين ×، این بود که در مقابل فشار 
و ســنگينی جماعتی متعّرض و مّدعی، احساس تردید 
نكردند؛ در حالــی که آدم های معمولــی و حتي فوق 
معمولی نيز احســاس تردید می کننــد. مانند عبداهلل بن 
عباس، عبداهلل زبير، عبداهلل عمر، عبدالرحمن بن ابی بكر 
و فرزندان بــزرگان صحابه و بعضی صحابه از این قبيل 
بودند. در مدینه عّده زیادی صحابه و افراد باغيرت بودند، 
همان کسانی که در مقابل تهاجم مسلم بن عقبه، در قضيه 
»َحّره« مدینه که ســال بعد 1 به مدینه حمله بردند و همه 
را قتل عام کردند، ایســتادند؛ جنگيدند و مبارزه کردند.2 
این افراد ترســو نبودند بلكه شمشيرزن و شجاع بودند.

اما شــجاعت ورود در ميدان جنگ، مسئله اي است که 
به طور شــجاعانه مواجه شــدن با یک دنيا، فرق دارد. 

1  . تاریخ اليعقوبي، ج2، ص251-250.
2  . تاریخ خليفه، ص155-147.
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زمينه ی قيام عاشورا 1
هــر چند در زمان معاویه، فســاد و ویراني در جامعه 
بيــداد می کــرد؛ اما شــّدت این فســاد و تباهی در 
زمــان یزید بيــش از آن دوران بــود. در زمان یزید 
اســاس و بناي دین هدف به تهدید و ویراني بود؛ به 
طــوری که حتي ظواهر اســالم نيز حفظ نمی شــد.

در زمان یزید اگر برخي از شــرایط عوض مي شــد، 
 باز جا داشــت امام حسين× ده سال دیگر سكوت 
کنند؛ اما شــرایط بســيار دشــوار و بحراني و براي 
آینــده ي دین خطرناک بود، بنابراین در این شــرایط 
الزم شــد تا آن بخش از مجموعه ي مكتب اسالم که 
در خارج تحّقق پيدا نكرده و به صورت عملي نشــان 
داده نشــده بود،  نشــان داده شــود؛  در این زمان امام 

حسين×�قيام کردند.

1  .  آفتاب در مصاف، ص196.
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عوامل انحراف جامعه ی اسالمي
)پيمان شكني(

حادثه ی عظيم عاشورا، از دو جهت قابل تأمل و تّدبر است. 
جهت اول، پيام ها و درس های عاشــورا است.  عاشورا 
درس می دهد که در راه حفظ دین و قرآن، باید فداکاری 
کرد؛ و از همه چيز گذشــت؛ در ميدان نبرد حق و باطل 
همه ی افراد؛ کوچــک و بزرگ، زن و مرد، پير و جوان، 
شــریف و وضيع، امام و رّعيت با هم در یک صف قرار 
می گيرند. واقعه ی عاشــورا بيانگر این است که جبهه ی 
دشمن با همه ی توانایی های ظاهری، بسيار آسيب پذیر 
اســت؛ همچنان که جبهه ی بنی اميه به وسيله ی کاروان 
اسيران عاشــورا، در کوفه، شام و مدینه آسيب دید و در 
نهایت، این ماجرا به نابودی جبهه ی ســفيانی منتهی شد. 
عاشورا درس می دهد که در ماجرای دفاع از دین، بصيرت، 
بيش از همه چيز برای انســان الزم اســت؛ زیرا آگاهی 
نداشتن بی بصيرت ها باعث فریب خوردن و قرارگرفتن در 
جبهه باطل می شود. و این درس های عاشورا کافی است 
که یک ملت را از ذلت به عزت برساند. و جبهه ی کفر و 
استكبار را شكست دهد. اینها درس های زندگی ساز است.

جهت دوم، عبرت های عاشــورا اســت. عاشــورا یک 
صحنه ی عبرت اســت. انســان باید با نــگاه کردن به 
ایــن صحنه عبــرت بگيرد، یعنی شــرایط خــود را با 
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آن وضعيــت مقایســه کنــد و ببيند  چــه چيزی او 
را تهدیــد می کند چــه چيزی برای او الزم اســت. 
 اّوليــن عبرتی که در قضيه ی عاشــورا ذهن ها را به 
خود جلب می کند، این اســت که ببينيم چه شــد که 
پنجاه سال بعد از رحلت پيغمبر‘�جامعه ی اسالمی 
به جایی رسيد که شخصی مثل امام حسين× ناچار 
شــد برای نجات آن، چنين فــداکاری ای بكند؟ این 
فداکاری حسين بن علی×، زمانی بعد از هزار سال از 
صدر اسالم است و زمانی در قلب کشورها و ملت های 
مخالف و دشمن با اسالم است. حسين بن علی×، در 
مدینه و مكه -مرکز وحی نبوی و اسالم- وضعيتی دید 
که برای نجات جامعه از آن شرایط، چاره ای جز چنين 
فداکاری خونيِن با عظمتی نداشت.! چه اتفاقی افتاده 
بود که حسين بن علی×، احساس کرد که اسالم فقط 
با فداکاری او زنده خواهد ماند، در غير این صورت از 
دست می رود!؟ عبرت اینجا است. روزگاری رهبر و 
پيغمبر جامعه ی اسالمی، از همان مكه و مدینه پرچم ها 
را، به دست مسلمان ها می داد و آنها تا دورترین نقاط 
جزیزةالعرب و تا مرزهای شام می رفتند و امپراتوری روم 
را تهدید می کردند، آنها نيز از مقابل شان می گریختند و 
لشكریان اسالم پيروزمندانه برمی گشتند، در این زمينه 
می توان به ماجرای »تبوک« اشاره کرد. روزگاری در 
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مســجد و معبر جامعه ی اسالمی، صوت و تالوت قرآن 
بلند بود و پيغمبر با آن لحن و آن نََفس گرم، آیات خدا را 
بــر مردم تالوت می کردند و مردم را موعظه می کردند و 
آنها را در جاده ی هدایت پيش می بردند. ولی چه شد که 
افراد همين جامعه،  آن قدر از اسالم دور شدند و کارشان 
به جایی رسيد که کسی مثل یزید بر آنها حكومت کرد!؟ 
و کسی مثل حسين بن علی×، چاره ای جز این فداکاری 
عظيم ندید! این فداکاری، در تاریخ بی نظير اســت. چه 
شد که به چنين مرحله ای رســيدند؟ این، همان عبرتی 
است که امروز ما باید این را مورد توّجه دقيق قرار دهيم.

قرآن به خوبی جواب این مسئله را بيان می کند و دليل آن 
را به مسلمين معرفی می نماید.خداوند در آیه ی 59 سوره 
مریم می فرماید: »فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الّصالة 
واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غيّا«. دو عامل، دليل اصلی 
این گمراهی و انحراف عمومی بيان شده است؛ یكی دور 
شدن از ذکر خدا که مظهر آن نماز است. در واقع فراموش 
کردن خدا و کنار گذاشــتن معنویــت، توّجه، ذکر، دعا، 
توّسل، طلب از خدای متعال، توّکل به خدا و محاسبات 
خدایــی از زندگی، یكی از عوامــل اصلی این انحراف 
است. دليل دوم دنبال شهوترانی ها و هوس ها رفتن و در 
یک جمله دنياطلبی اســت که یكی از مشكالت اساسی 
و بزرگ اســت. اگر در جامعه ی اسالمی، آرمان خواهی 



15

از بين برود و یا کم رنگ شــود و لذت های مادی و 
جمــع آوری ثروت جایگزین آن شــود و هر کس به 
فكر این باشد که در مادیات از دیگران عقب نيفتد، و 
افــراد در جمع آوری ثروت با یكدیگر رقابت دهند و 
مصالح خود را بر مصالح جامعه ترجيح دهند، نتيجه ی 
آن جز مبتال به این مشــكل در بر نخواهد داشــت.

 نظام اســالمی بــا ایمان ها هّمت هــای بلند، مطرح 
شــدن آرمان ها و اهميــت دادن و زنده نگه داشــتِن 
شــعارها به وجود می آید و حفظ می شــود.  کم رنگ 
کــردن شــعارها؛ بی اعتنایــی بــه اصول اســالم و 
انقــالب و ســنجيدن همه چيز با محاســبات ماّدی، 
جامعــه را دچار دگرگونــی و انحراف مــی نماید. 
اگــر معيار افرادی که در رأس امــور قراردارند خدا، 
بی اعتنایی به دنيا، مجاهدت در راه خدا باشد؛ جامعه، 
جامعه ی اســالمی می شــود. ولی اگــر دنيا طلبی و 
شهوترانی و منافع شخصی جایگزین معيار های خدایی 
شــود و هر کس که با صدق و راستی بيگانه تر است، 
اداره ی امور را به دست گيرد، افرادی مانند عمربن سعد 
و شــمر و عبيداهلل بن زیاد به ریاست می رسند و کسی 
مثل حسين بن علی× در کربال به شهادت می رسد! 
این یک حساب دو دو تا چهار تا است. بنابراین باید 
کســانی که دلسوز هستند، نگذارند معيارهای الهی در 
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جامعه عوض شود. اگر معياِر تقوا در جامعه عوض شد، 
دروغگویی و بی اعتنایی به ارزشهای اسالمی مالک قرار 
گرفت، معلوم است که کسی مثل یزید باید در رأس کار 
قرار گيرد و کسی مثل عبيداهلل، شخص اّول کشور عراق 
شود. و انسان باتقوایی مانند امام حسين× به شهادت 
برســد. همه ی هدف اسالم جلوگيری از معيارهای باطل 
است. هدف انقالب ما نيز این بود که در مقابل معيارهای 
باطل و غلط ماّدِی جهانی بایستد و آنها را عوض کند. پس، 
عبرت گيری از عاشورا این است که نگذاریم روح انقالب 
در جامعه منزوی گرددو فرزند انقالب گوشــه گير شود. 
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حادثه عاشورا، نتيجه لغزش ها و سستی 
ایمان

حضرت علــی× می فرمایند: »ســبيل ابلج المنهاج 
انورالّسراج«؛1 ایمان، راهی است که مسير آن کاماًل روشن 
و فروزنده ترین چراغ است. ایمان پایه ی عمل و حرکت 
انسان است و تا انســان به چيزی دل نسپرده باشد و به 
آن گرایش پيدا نكنــد، در راه آن حرکت نمی کند. ایمان 
غير از علم اســت، انسان گاهی حقيقتی را می داند، ولی 
به آن گرایش و باور قلبی ندارد. یعنی در ایمان، فقط دانا 
بودن و عالم به صدق بودن کافی نيست؛ چيزی اضافه ی 
بر این علم الزم اســت. البته ایمان بدون علم هم ممكن 
نيست - ایمان با شک و تردید معنا ندارد -؛ همانطور که 
قرآن درباره ی چرایی مخالفت فرعون با دعوت حضرت 
موسی× می فرماید: »و جحدوا بها واستيقنتها انفسهم 
ظلما و علّوا«؛ و از روي ســتم و برتری جویی، آیات و 
نشــانه های ما را  انكار کردند؛ در حالي که در دل به آن 
یقين داشــتند«2؛ یعنی وقتی حضرت موسی× دعوت 
خودش را مطــرح کرد، کارگزاران فرعون فهميدند که او 
راست می گوید و حقيقت است؛ اما بعد از آن که حضرت 
موســی× این معجزه ی عجيب را نشان دادند و بعد از 
آن ساحران و جادوگران خودشان اعتراف کردند که این 

1  . نهج البالغه، خطبه 156.
2 . نمل، 14.
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معجزه از نوع کار آنها نيســت با وجود تهدید فرعون، 
ســجده کردند و به حضرت موسی× ایمان آوردند و 
مرگ را پذیرا شــدند،1 برای آنها روشن شد که حضرت 
موســی×�حقيقت را می گوید؛ اما در عين حال این 
حقيقت را انكار کردند؛ »جحدوا بها واستيقنتها انفسهم«. 
حال این سوال مطرح است چرا با وجود اینكه یقين داشتند 
که حضرت موسی× راســت می گوید، انكار کردند؟ 
قرآن مي فرماید»ظلما و عّلوا«؛ هواهای نفس شان به دليل 
استكبار و ظلم طلب بودن شان، نمی گذاشت تسليم شوند.

 ایمان و گرویدن، نوعی تســليم اســت؛ تسليم حقيقت 
شدن. گاهی انســان حقيقت را می فهمد، اما دِل خود را 
تســليم این حقيقت نمی کند و در مقابل آن می ایســتد.

بنابراین ممكن است انسان به چيزی علم داشته باشد، ولی 
به آن ایمان نياورد پس ایمان چيزی غير از دانستن و تعيين 
است و ایمان تسليم شدن در برابر حق و حقيقت است.

 بنابراین نقطه ی مقابل علم، جهل و شــک اســت؛ ولی 
نقطه مقابل ایمان، جهل نيســت؛ بلكه کفر2 است که به 
معنی ندانســتن حقيقت نيست، بلكه به معنای نپذیرفتن، 
پوشاندن و انكار حقيقت است. انسان گاهی حقيقتی را 
قبول دارد، اما آن را می پوشاند و پنهان می کند. نقطه ی 
مقابل پوشاندن، ایمان است؛ یعنی دل سپردن، گرویدن، 

1 . طه، 73-65.
2  .کفر یعني پوشاندن.
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سر سپردن، حقيقت را با همه ی وجود پذیرفتن و در مقابل 
آن تسليم شدن است. هر چيزی که انسان، آن را حقيقت 
می پندارد و بــه آن ایمان می آورد، آن چيز پایه ی عمل 
انسان می شود. مثاًل عده ای در مقابل مفاهيم وهابي حاضر 
بودند جان خود را فدا کنند، زیرا به آن دل سپرده و ایمان 
آورده بودند و همان ایمان  باعث عملی مانند مبارزه کردن 
و کشتن و کشته شدن می شود. اگر انسان به مبنایی ایمان 
آورد بدون تذکر به سمت اهداف آن مبنا حرکت می کند.

منظور حضــرت اميرالمؤمنين در روایت»ســبيل ابلج 
المنهاج« ایماِن دینی اســت، ایمان به یک شیء باطل و 
ایمان به بت و بت مداری نيســت؛ بلكه ایمان به خدای 
یگانه، ایمان به نبوت، ایمان به حقایق و ایمان به قيامت 
است. یعنی مسير این راه، بسيار روشن است و اگر کسی 
با عقل و فطرِت خود وارد این ميدان شود، راه را روشن، 
بی تردید و بی شبهه می بيند؛ »انورالّسراج« است. در ادامه 
روایت حضرت آمده اســت که: »فباألیمان یستدّل علی 
الّصالحات«؛ از راه ایمان، انسان به اعمال صالح می رسد. 
ایمان است که انســان را به عمل صالح هدایت می کند. 
»و بالّصالحات یســتدّل علی األیمان«1؛ عمل صالح نيز 
انسان را به ایمان هدایت می کند. یعنی بين این دو، رابطه 
متقابل وجود دارد. نكته مهمی که در روایت ذکر شــده 

1 .  نهج البالغه، خطبه 156.
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این اســت که ما باید ایمان خود را با عمل صالح تقویت 
کنيم، همچنانكه عمل صالح را باید از راه ایمان بشناسيم.

پنجاه نفري که در جریان جنگ احد با وجود دستور پيامبر 
تنگه را رها کردند و مسلمانان را گرفتار مصيبت های احد 
کردند، مردمان بدی نبودند؛ بســياری از آنها در جنگ بدر 
شــرکت کرده بودند؛ اما همين افراد دچار آفت شدند و به 
خاطر جمع آوری غنيمت، گردنه را رها کردند؛ ميدان را به 
دشــمن دادند و باعث شدند که مقدار زیادی از خون های 
پاک مسلمانان مانند حمزه ی سيدالشهداء بر زمين ریخته 
شود؛1و پيغمبر‘ زخمي شوند2 و به این شيوه حكومت 
اسالم و نظام نوپای اســالمی را دچار تزلزل کردند. تمام 
این اتفاقات به ســبب طمع پنجاه نفر رخ داد. قرآن کار 
این پنجاه نفر را این گونه به تصویر می کشــد: »اّن الّذین 
تولّوا منكم یوم التقی الجمعان انّما استزلّهم الّشيطان ببعض 
ما کســبوا ؛ کساني که در روز رو به رو شدن دو جمعيت 
با یكدیگر)در جنگ احد(،  فرار کردند،  شــيطان آنها را 
بــر اثر بعضي گناهاني که قبال انجام داده بودند،  به لغزش 
انداخت.«؛3 کار اینها نتيجه ی اشتباهات و لغزش هایی بود 
که قبال مرتكب شــده بودند. هر لغزشی به نوبه ی خود 
لغزش های دیگر را بر انسان تحميل کرده و پایه ی ایمان را 

1  . تاریخ الطبري، ج2، ص192-193، بحاراالنوار، ج20، ص26-25.
2  . أنساب األشراف، ج1، ص 319؛ شرح االخبار، ج1، ص278-277.

3 . آل عمران، 155.
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سست می کند و سستی ایمان، تأثير بد خودش را در عمل 
بعدی انسان می گذارد، بدون آن که خود انسان متوجه شود.

تحول ایمان نيز چنين است، کم شدن ایمان را انسان حس 
نمی کند؛ زیرا آثار جســمانی محسوسی ندارد که انسان 
درک کند. پس لغزش و اشــتباه، در ایمان اثر مي گذارد. 
کم بودن ایمان، در عمل بعدی نيز اثر می گذارد. اثر منفی 
عمل بر ایمان و ایمان بر عمل، نتيجه اش گرایش به دنيا 
اســت، وقتی باور به آخرت و ایمان به خدا در انســان 
کم رنگ شد محبت و گرایش به دنيا در او تقویت می شود 
تا جایی که جایگزین آن ایمان قلبی می شود و انسان را 
به جایی می رساند که بدون توجه به دستور پيامبر، دنبال 
مال و غنایم جنگی می رود و نتيجه اش شكســت جنگ 
احد می شود و یا باعث واقعه ی کربال می شود. که پنجاه 
سال بعد از هجرت پيامبر‘�و چهل سال بعد از وفات 
آن حضرت، نوه ی او - امام حســين × که عزیزترین 
انساِن پيغمبر است؛ - در مقابل حكومت جانشين پيغمبر 
قرار می گيرد و با آن وضع فجيع به شــهادت می رســد.
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برای بزرگترین واجب1
هدف امام حسين× انجام دادن یک واجب بزرگ از 
واجبات دین بود، که آن واجب عظيم را هيچ کس قبل از 
امام حسين× حتّی خود پيامبر‘ انجام نداده بودند. 
واجبی بود که در بنای کّلی نظام فكری و ارزشی و عملی 
اسالم، جای مهّمی دارد. با وجود اینكه این واجب، بسيار 
مهم و اساسی بود؛ ولی تا زمان امام حسين×، به این 
واجب عمل نشــده بود. امام حسين× این واجب را 
انجام دادند تا درسی برای همه تاریخ باشد. همانطور که 
پيامبر‘�حكومت تشكيل دادند و تشكيل حكومت 
درسی برای همه تاریخ اسالم شد. این واجب هم باید به 
وسيله امام حسين عليه الّسالم انجام می گرفت تا درسی 
عملی برای مسلمانان و برای کل تاریخ باشد؛ زیرا زمينه 
انجام این واجب، در زمان امام حسين× پيش آمد. اگر 
این زمينه در زمان امام حسين× پيش نمی آمد؛ مثاًل در 
زمان امام علی النّقی× و یا امام حسن مجتبی× پيش 
می آمد، همين کار را ایشان انجام می دادند و ذبح عظيم و 
شهيد بزرگ تاریخ اسالم می شدند. در زمان قبل از امام 
حسين×، پيش نيامد؛ بعد از امام حسين× در تمام 
طــول حضور ائمه× تا دوران غيبت، نيز پيش نيامد!

پس هدف، عبارت اســت از انجام یک واجب. به طور 

1  . همان.
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طبيعی انجام این واجب، به یكی از این دو نتيجه می رسد: 
یا نتيجه اش این اســت که به قدرت و حكومت برسد که 
اگر حضرت به قدرت می رســيدند، جامعه را مثل زمان 
پيغمبر× و اميرالمؤمنين× اداره می کردند. یا نتيجه 
انجــام این واجب به حكومت نمی رســد، به شــهادت 
می رســد که برای آن هم امام حسين× حاضر بودند.

پس امام حسين× قيام کردند تا آن واجب بزرگ، یعنی 
تجدید بنای نظام و جامعه اسالمی یا قيام در مقابل انحرافات 
بزرگ در جامعه اسالمی را انجام دهند و این نيز نه تنها از 
طریق قيام و امر به معروف و نهی از منكر است؛ بلكه خودش 
یک مصداق بزرِگ امر به معروف و نهی از منكر اســت. 
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وظيفه و تكليف اهمّ  1
»اُریُد اَن آُمَر بالَْمْعروف َواَنْهی َعِن الُْمْنَكر َو اَســيَر بِسيرة 
َجّدی«» در نظر دارم امر به معروف و نهي از منكر نمایم 
و مطابق ســيره ي جدم رسول خدا‘ رفتار نمایم« 2. 
در خطبــه دیگری در بين راه فرمودنــد: »اَیهاالنّاس! اِنَّ 
‘، قال َمْن رأی ُسلطانًا جائراً ُمْستَِحاّل لُِحَرِم  َرسول اهللَّ
، ناِکثًا لَِعْهد اهللَّ ... فََلْم یَُغيِّر َعَلْيِه بِِفْعٍل وَ ال قَوٍل کاَن َحقًا  اهللَّ
َعَلی اهللَّ اَْن یَدخل یُْدِخَلُه ُمْدِخَله« »اي مردم! پيامبر خدا 
فرمودند: هر کس سلطان ستمگري را ببيند که حرام خدا را 
حالل مي شمارد،  و پيمان خدا را مي شكند، ) و به عدالت 
رفتار نمي کند( ... آنگاه با عمل و گفتارش در صدد تغيير 
اوضاع بر نياید،  سزاوار اســت که خداوند او را به همان 
جایي از دوزخ ببرد که آن ســلطان ستمگر را مي برد« 3. 
یعنی تغيير، نسبت به سلطان ظلم و جور؛ زیرا ظلم و ستم 
فساد ایجاد می کند و انسان ها را به  نابودی و فنای ماّدی 
و معنوی می کشاند. این، دليل حرکت حسين بن علی× 
اســت که البته این راه را، مصداق امر به معروف و نهی از 
منكر دانسته اند. بنابراین برای تكليف مهم تر، حرکت می کند 
و تكاليــف دیگر را هرچند مهم، فدای این تكليف مهم تر 
می کند. تشخيص می دهد که امروز، کار واجب چيست؟4 

1  . بيانات در دیدار جمعی از روحانيون، 1371/05/07   آفتاب در مصاف،  ص 312 .
2  . بحاراالنوار، ج44،  ص329.
3  . تاریخ الطبري، ج4، ص304.
4  . آفتاب در مصاف، ص381.
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مصادیق اتّم امر به معروف و نهي از منكر1 
  وقتي نمي دانيم مسائل عمده ي کشور و جامعه چيست،  
اگــر بخواهيم امر بــه معروف و نهــي از منكر کنيم، به 
حلقه ي طالي دســت فالن مرد یا به ریش تراشــيده ي 
فالن مرد دیگر،  یا به گوشه ي موي زني که از زیر چادر 
پيداســت،  امر به معروف و نهي از منكر کنيم، این واجب 
در همين ســطح مي ماند. در حالــي که امر به معروف و 
نهي از منكر را پيشــوایان دین این گونه معنا نكرده اند؛

ي أُِریُد أَن آُمَر  ََّما َخَرجُت لَِطَلِب اإلِصالِح فِي أُمَّةِ  َجدِّ »إِن
بِالَمعُروفِ  َو أَنَهي َعِن الُمنَكر« »جز این نيســت که من به 
منظور ایجاد صلح و ســازش در ميان اّمت جّدم خارج 
شوم؛ من در نظر دارم امر به معروف و نهي منكر نمایم« 2.

خروج امام حســين× براي امر بــه معروف و نهي از 
منكر اســت. امر به معروف،  مصــداق اتّم و کامل تر آن،  
امــر به ایجاد یک جامعه  و حكومت اســالمي اســت. 
نهــي از منكر،  مصداق اتــّم و کامل تر آنها نهي از وجود 
یــک جامعه  وحكومــت طاغوتي اســت. چطور یک 
عالــم متدیّــن،  متعّهد،  ایــن منكر را نهــي نكند،  برود 
ســراغ منكرات جزئي کــه یک ميليونش مفســده اي 
به قدر مفســده ي یک روز حكومــت طاغوتي ندارد؟ 

1  . آفتاب در مصاف، ص637-636.
2  . بحاراالنوار، ج44، ص329.
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ماندگاري دین در گرو قيام امام حسين1× 
در معنــاي حدیثــي از پيغمبــر‘ کــه فرمودند:

» ُحَســيُن ِمنِّي َو أَنَا ِمن ُحَسيٍن«  2 )حسين از من است 
و من از حســين هستم(،  بعضي از علماء گفته اند )من از 
حســينم( یعني دین من از برکت امام حسين× مایه 
گرفت و ماندگار شد و تضمين و بقا یافت. شكي در این 
نيست که دین پيغمبر‘ از قيام امام حسين×باقي 
ماند،  بــراي اینكه اگر قيام امام حســين× نبود،  این 
تكليف به مردم داده نمي شــدو قيام هاي دوران بني اميه 3 
و بني عبّاس4 اتفاق نمي افتاد،  حرکت پرتپش و پرخون و 
شهادت طلبانه و زنده ي تشيّع در تاریخ ادامه پيدا نمي کرد 
و این طرز تفكر بر جامعه حاکم می شد که هر کس در رأس 
حكومت است؛ با هر ایده اي،  ُخلقي و روشي،  باید از او 
اطاعت کرد، چون أولي األمر است؛ هرچند فاسق باشد 
و در مقابل این تفكر غلط و انحرافي،  هيچ تفكر درست 
و عميقي وجود نداشت و چون قيامي هم پيش نمی آمد،  
حرکــت انحرافي ادامه پيدا مي کرد و امروز یا هيچ نامي 
از اسالم نبود،  یا اگر بود،  ناِم صددرصد بي محتوایي بود.

آنچه این محتوا را نگه داشــت،  قيام امام حســين× 
بــود و پــس از آن قيام مّلت ایران نيــز دنباله ي همين 

1  . همان، ص 198.
2  . بحاراالنوار، ج43، ص261.

3  . األمالي، طوسي، ص244-240.
4  . تاریخ اليعقوبي، ج2، ص497.
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قيام اســت و سياســت پيروزي خون بر شمشــير نيز 
جزئــي از این تز و مكتب حســين بــن علي× بود.

بنابراین،  ما امروز به حاکميت اسالم و احكام الهي دست 
یافتيم که امام حســين× از بيم از دســت رفتن آن، 
چنين مصيبت بزرگي و قيام دشــواري را تحمل کردند. 
گرچه تمام احكام اســالم در جامعه اجرا نمي شود،  اما 
نظام جمهوري اســالمي، تنها کشور و ملتي است که در 
زیر این آسمان و در طول تاریخ با جدیت تصميم گرفته 
اســت قرآن و احكام الهي را بر اریكه ي قدرت بنشاند،  
زندگي انســان ها را حقيقتًا بر اســاس دین پایه ریزی 
نماید،  اســالم را احيا کند و در ســایه دین حيات طيبه 
و پاک را برای انســان ها به ارمغان آورد و آن نظامي را 
که پيغمبر× از طرف پروردگار آورد،  تحّقق ببخشــد.
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عاشورا و نهضت امام خميني&
امام خمينــی& در دو فصل مســأله ی نهضت را به 
مسئله ی عاشــورا گره زدند: یكی در فصل اول نهضت 
- یعنی روزهای محّرم ســال 42 - کــه تریبون بيان 
مسایل نهضت، حســينيه ها و مجالس روضه خوانی و 
هيئت های ســينه زنی و روضه ی روضه خوان ها و ذکر 
مصيبت گویندگان مذهبی شــد و دیگری، فصِل آخر 
نهضت - یعنی محّرم سال 57 - بود که امام خمينی& 
اعالم فرمودند: »ماه محّرم گرامی و بزرگ داشته بشود 
و مردم مجالس برپا کنند«. ایشان، عنوان این ماه را ماه 
پيروزی خون بر شمشير قرار دادند و مجدداً همان طوفان 
عظيم عمومی و مردمی به وجــود آمد؛ یعنی ماجرای 
نهضت که روح و جهت حسينی داشت با ماجرای ذکر 
مصيبت حســينی و یاد امام حســين× گره خورد.

این ميدان، ميدان حسيني است و اینجا کربالی دیگر در 
مقياس خيلي کوچكتر از کربالي امام حسين× است. 
ما باید آماده باشيم. همه ي ایران کربالست. جنگ ، ظاهراً 
تمام شد؛  اما آیا دشمني استكبار و توطئه عليه اسالم، تمام 
شده اســت؟ آیا نقشه هاي قدرتمندان بزرگ عالم عليه 
انقالب اسالمي به پایان رسيده است؟  ممكن است به پایان 
رسيده باشد،  خدا کند؛ اما اگر احتمال مي دهيد که به پایان 
نرسيده- که هيچ عاقلي نيست که این احتمال را ندهد- 
باید خودتان را آماده کنيد. مّلت ایران باید آماده بماند. 1

1  . آفتاب در مصاف، ص227.
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تاثير عاشورا در عصر حاضر 1
در عصر تســّلط ظلم، کفر و الحاد بر سرتاسر عالم؛ در 
عصری کــه عدالت خالف قانون و ظلــم جزء قانون و 
مقرّراِت بين المللی شــده است، حق، به حكومت رسيد. 
این که دیده می شــود ابرقدرت هــا زورگویی می کنند و 
می خواهند نظام جدیدی بــا رنگ وبوی نظام حاکميت 
ابرقدرت ها را بر دنيا حاکم سازند این، همان سلطه ظلم 
اســت. برای هر آنچه در دنيا ظلم، حق کشــی و تبعيض 
می شود، عنوانی مثل »حقوق بشر«، »دفاع از ارزش های 
انسانی« و عنوان هایی مانند آن می گذارند. بدترین نوع 
تسلط ظلم این است که ظلم به اسم عدل و ناحق به اسم 
حق، بر دنيا مسّلط شود. در چنين زمانی، ناگهان به برکت 
عاشورا، حجاب ظلمت شكافته و خورشيد حقيقت آشكار 
شد و حق، به قدرت و حكومت رسيد. هرچند همه تالش 
می کردند اسالم را منزوی کنند، در وسط عرصه، خودش 
را مطرح کرد و دنيا مجبور شد که حضور اسالِم راستين 
و ناب را در شــكل حكومت جمهوری اسالمی بپذیرد. 
شــروع نهضت پانزده خرداد نيز به برکت عاشــورا بود. 
امام در عرصه عاشورایی و با بهره برداری به بهترین شكل 
ممكن از ماجرای عاشورا و محّرم، توانستند پيام حق و داِد 
برآمده از دِل خود را به گوش مردم برسانند و مردم را متحّول 
کنند. اّولين شهدای انقالب هم در ماجرای پانزده خرداد، 

1  . بيانات در دیدار جمعی از روحانيون 1374/03/03 ؛  آفتاب در مصاف، ص 370.
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در تهران، ورامين و بعضی نقاط دیگر، همين سينه زن های 
حســينی بودند که در معرض تهاجِم دشمِن عاشورا قرار 
گرفتند. مردم ایران به پيروی از حسين بن علی×�، درس 
عاشــورا را گرفتند، در نتيجه خون بر شمشير پيروز شد. 
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جلوه های عاشورا در انقالب اسالمي1 
ما امــروز به برکت نهضت حســينی و حفظ فرهنگ و 
روحيه ي نهضت حسينی،  در جامعه ي خودمان این نظام 
را به وجود آوردیم و امام خمينی& در راه همان هدفي 
که حسين بن علي عليه الســالم قيام کرده بودند،  از این 
عامل حداکثر استفاده را کردند. اگر در جامعه ي ما،  عشق 
به امام حســين عليه الســالم و یاد او و ذکر مصائب و 
حوادث عاشورا، معمول و رایج نبود،  معلوم نبود که نهضت 
با این فاصله ي زماني و با این کيفيت به پيروزی برســد. 
امــام خمينی& با ظرافت،  آن تصور غلط روشــنفكر 
مآبانه ي قبل از پيروزي انقالب را که در برهه اي از زمان 
رایج بود،  از بين بردند. ایشان جهت گيري سياسيِ  مترقِّي 
انقالبي را با جهت گيري عاطفي در قضيه ي عاشورا پيوند 
زدنــد و روضه خواني و ذکر مصيبت را احياء کردند و با 
تدبير درســت خود این طرز تفكــر را در جامعه درونی 
کردند که یادآوری واقعه عاشورا یک کار زاید و تجمالتي 
و قدیمي و منســوخ در جامعه ي ما نيســت؛  بلكه الزم 
اســت یاد امام حسين× و ذکر مصيبت و بيان فضایل 
آن بزرگوار،  به شكل رایج و معمول و گریه آور و عاطفه 
برانگيــز و تكان دهنده ي دلها،  در بين مردم ما باشــد و 
به مرور،  قوي تر نيز بشــود. ایشان پيوسته بر این مطلب 
تأکيد مي کردند و عمالً هم خودشــان وارد مي شــدند.

1  . آفتاب در مصاف،  ص265-264.
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امام خمينی& ، محّرم را به عنوان ماهی که در آن، خون 
بر شمشير پيروز می شود، مطرح نمودند 1 و به برکت محّرم، 
با همين تحليل و منطق، خون را بر شمشير پيروز کردند. 
ایــن، یک نمونه از جلوه های نعمت ماه محّرم و مجالس 

امام  یــاد  و  ذکــر 
2 است.  حسين× 

1  . صحيفه امام، ج5، ص75.
2  . بيانات در دیدار جمعی از روحانيون کهگيلویه و بویراحمد 1373/3/17؛ آفتاب در مصاف 

، ص342.
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ارتباط عاطفي با عاشورا؛  
روح انقالب اسالمي 1

در مسئله ی محّرم و عاشورا، روح نهضت انقالب اسالمی و 
جهت گيری کلی و پشتوانه ی پيروزی آن، توجه به حضرت 
× و مسائل مربوط به عاشورا بود. شاید برای  ابی عبداهللَّ
بعضی ها، این مسئله قدری سنگين به نظر برسد؛ اما واقعيت 
این است که هيچ فكری، حتّی در صورتی که ایمان عميقی 
هم با آن همراه باشد  نمی توانست توده های عظيم مردم را 
آن چنان حرکت بدهد که در راه انجام آنچه احساس تكليف 
می کردند، در انواع فداکاری ذره ای تردید نداشته باشند.

اساسًا تازمانيكه که ایمان، با محبت، عشق عميق و پيوند 
عاطفی همراه نباشد، کارایی الزم را ندارد. محبت است که 
در مقام عمل و تحرک به ایمان کارایی باالیی می بخشد. 
بدون محبت امكان پيشروی انقالب نبود. باالترین عنوان 
محبت، محبت به اهل بيت^ در تفكر اســالمی، است 
که اوج این محبت، در مسئله ی کربال و عاشورا و حفظ 
یادگارهای گران بهای فداکاری مردان خدا در آن روز است 
که برای تاریخ و فرهنگ تشيع، به یادگار گذاشته شده است.

1  . بيانات در دیدار جمعی از روحانيون 1368/5/11؛ آفتاب در مصاف،  ص260.
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ضرورت الگو قرار دادن اوليا خدا 1
هر کس در زندگی دنبال الگو و اسوه ای می گردد، هرچند، 
همه ی افراد در جســتن الگو، به راه صواب نمی روند. و 
اگر از آنها بپرسيد کدام چهره ذهن شما را به خود متوّجه 
می کند، ســراغ انســان های حقير و کوچک می روند که 
عمرشــان به عبودیّت هوای نفس گذشته و تنها هنرشان 
ســرگرم کردن چند لحظه ای انسان های کوچک و غافل 
اســت که این افراد برای تعداد کمی الگو قرار می گيرند. 
برخی از افراد سياســتمداران و شخصيّت های تاریخی و 
امثــال آن را الگو قرار می دهند. در این ميان زیرک ترین 
انسان ها کسانی هستند که اولياءاهلل را الگو قرار می دهند؛ 
چون اولياءاهلل به گونه ای شجاع و قوی و مقتدر هستند که 
می توانند امير نفس خود باشند و ذليل نفس خود نشوند.

در ميان این بزرگان هم شــاخص هایی هستند، که بدون 
شــک حضرت ابی عبداهلل×، یكــی از بزرگترین این 
شاخص هاســت که نه فقط ما انســان های خاکی ، بلكه 
همــه عوالم وجــود، محتاج پرتویی از انوار او هســتند 
و در تمــام عوالِم نور مبارک حســين بن علی× مثل 
خورشــيد می درخشد. اگر انســان خود را در پرتو این 
خورشيد قرار دهد، کار بسيار برجسته ای انجام داده است.

»بهره مندی از الگو های درخشــان یكی از ده ها و صدها 

1  . بيانات در دیدار جمعی از پاسداران، 24/09/1375 ؛ آفتاب در مصاف،  ص457.



36

خصوصيتی است که اّمت اسالم به برکت اسالم و قرآن و 
اهل بيت از آنها برخوردار است. ملت های مختلف، اگر 
در شخصيتی رشحه ای از عظمت وجود داشته باشد، او را 
مطلق و بزرگ می کنند، نام او را جاودانه می کنند؛ تا حرکت 
عمومی نسل هایشان را به آن سمتی که می خواهند، جهت 
بدهند. گاهی شخصيت واقعی هم ندارند؛ اما در داستان ها 
و شعرها و افســانه های گوناگون ملی و اساطير، آنها را 
مطرح می کنند. اینها نشأت گرفته از این است که ملت ها 
از ميان خود، به دیدن نمونه هــای بزرگ احتياج دارند. 
این در اســالم به صورت فراوان و بی نظير وجود دارد که 
×، پيشوای  از جمله بزرگ ترین آنها حضرت اباعبداهللَّ
مسلمين و فرزند پيامبر و شهيد بزرِگ تاریخ بشر است« .1

1  . بيانات در دیدار جمعی از پاسداران و بسيجيان 1377/9/2؛  آفتاب در مصاف، ص516.
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قيام امام حسين× 
الگوي هميشه ي تاریخ1

برای امام حســين× بدترین شــرایط پيــش آمد تا 
براي  کســي بهانه اي وجود نداشــته باشــد. اگر در آن 
چنان شــرایطي قرار بگيــرد،  بگوید ما نبایــد در برابر 
این مشــكالت قيام کنيم.  بزرگ ترین مشــكالت براي 
امام حســين× پيش آمد، که ایشــان نيز  بشر بودند،  
یک بشــر الهي و متصل به وحي پــروردگار و با قدرت 
روحي معنوي،  سخت ترین مشــكالت را تحمل کردند. 
نفــس قيــام،  همــان پاســخ بــه ســوالي اســت 
مي آیــد. پيــش  بــار  ده هــا  تاریــخ،    در  کــه 

امــام حســين× این اصــل دینــي را ارائــه کردند 
و بــه مــردم نشــان دادنــد کــه در ایــن وضعيت و 
شــرایط،  تكليــف این اســت و باید بــه آن عمل کرد.

1  . همان، ص197.
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سواالت
1. کامل ترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

الف( ایجاد جامعه اسالمی و نهی جامعه طاغوتی
ب( ایجاد حکومت اسالمی و نهی جامعه طاغوتی

ج( ایجاد جامعه  وحکومت اسالمی و نهی جامعه و حکومت طاغوتی
د( ایجاد جامعه اسالمی و نهی حکومت طاغوتی

2. چرا ملت های مختلف افرادی که شخصیتی عظیم داشته باشند بزرگ و 
جاودانش میکنند؟

الف( الگو پذیری جوامع
ب( اسطوره گرایی در بین ملت ها  

ج( جهت دهی به حرکت عمومی نسل هایشان
د( همه موارد

3. تاثیر عاشورا در عصر حاضر چه بوده است؟
الف( تنظیم و ایجاد مقررات بین المللی

ب( دفاع از ارزش های انسانی
ج( قیام مردم ایران و انقالب اسالمی

د( همه موارد
4. اطاعت از أولی األمر به چه معنا است؟

الف( باید تالش نمود حکومت اسالم را در جامعه پیاده نمود 
ب( نباید از حاکمان مستقر قیام و انقالب نمود

ج( هر کس در راس حکومت قرار گرفت اطاعت از او واجب است
د( تا زمانیکه همه احکام االهی در جامع هم پیاده نشود نباید حکومت تشکیل داد 

5. به چه دلیل جامعه اسالمی به جایی رسید که با فاصله کم از زمان حضور 
پیامبر‘ حادثه کربال به وقوع پیوست؟

الف( دوری از یاد خدا و دنیا طلبی
ب( تبلیغات و فضا ساز سیاسی در آن دوران

ج( ترس عموم مردم از حاکمیت
د( فشار حکومت وقت بر جامعه
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6. جامعه انقالبی ایران چه عبرتی را باید از عاشورا بگیرد؟
الف( نگذارد روح انقالبی در جامعه منزوی گردد

ب( ایمان را در سطح جامعه باید افزایش داد
ج( نگذارد معیارهای االهی در جامعه عوض شود

د( همه موارد
7. چرا امام حسین× در زمان معاویه قیام نکردند؟

الف( در زمان معاویه فساد و ویرانی کمتر بود
ب( معاویه حداقل به ظواهر اسالم را رعایت می کرد و اصل دین تهدید به 

ویرانی نبود
ج( جامعه پذیرش قیام را در زمان معاویه نداشت

د( همه موارد
8. عظمت کار امام حسین× در چه بود؟

الف( عدم تردید در مقابل فشار جماعتی معترض و مدعی
ب( جهاد با وجود کمی یاران

ج( جهاد با وجود کثرت دشمنان حضرت
د( شجاعت ورود به میدان جنگ توسط حضرت و یارانش 

9. ایمان چه معنایی دارد؟
الف( ایمان یعنی علم داشتن به حق 

ب( ایمان یعنی گرایش داشتن به حق
ج( ایمان یعنی تسلیم شدن در برابر حق  

د( همه موارد
10. هدف امام حسین× از قیام کدام واجب بزرگ االهی بود؟

الف( تجدید بنای نظام و جامعه اسالمی
ب( مقابله با انحرافات بزرگ در جامعه

ج( امر به معروف و نهی از منکر
د( همه موارد 
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ختم 8 هزار سوره مبارکه توحید 
به منظور آمرزش گناهان و 

تعجیل در امر ظهور 
ولی عصر×
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نحوه دریافت کتاب:

مراجعه به سایت آستان مقدس، سامانه مسابقات به نشانی:

www.quiz.amfm.ir  

نحوه شرکت در مسابقه 

پاسخ به سواالت در سامانه مسابقات آستان مقدس به آدرس:

www.quiz.amfm.ir 

جهت کسب اطالعات بيشتر به آدرس شبكه اجتماعی ایتا به نشانی 

Astane_h251@ یا با شماره 37175567-025 تماس حاصل 

فرمایند.

زمان برگزاری:
22 شهریور لغایت 8 آبان

زمان قرعه کشی: 
18 آبان 1397

آدرس شبكه های اجتماعی داخلی ) ایتا و سروش(:

@quiz_amfm
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