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        سرمقاله         

حســین زیباتریــن نامی اســت که در 

حجت االسالم والمسلمين 
محمود رياضت

شناسنامه بشر نوشــته اند. از آن روز که 
خون ساالر شهیدان برخاک عطشناک 
کربال جاری شد عاشورا دیگر زمان نیست 
بستر زمانه اســت و کربال قطعه زمینی 
کوچک در نقطه ایی از زمین نیست بلکه 
نقطه ایست به وســعت کل عالم هستی 
،گریه بر حسین الفبای آداب بیداری است 

که طهارت روح را گواهی می دهد ؛اَناَ َقتیُل اٰلَعَبَِة....
هر ساله با نزدیک گردیدن ایام سوگواری حضرت ابا عبداهلل 
الحسین علیه الســالم و یاران با وفایش شیفتگان و محبین 
آل اهلل با شور و شوق زاید الوصفی در تکاپوی اقامه ی شعائر 
حسینی سر از پا نمی شناسند .آنچه که می بایست در برقراری 
هرچه باشکوهتر این شعائر مورد دقت قرار داد خروجی این 
محافل و مجالس است که چندی است زیر ذره بین دوست و 
دشمن قرار گرفته است دوستان از روی کنجکاوی و دشمنان 
از روی غرض و مرض خروجی های مجالس حســینی را به 
دقت موشــکافی می نمایند و برپاکنندگان این مجالس می 
بایست بیش از پیش نسبت به عملکرد خود و خروجی اعمال 
و رفتار هیأتیها مراقبت نمایند تا پاسخ مطلوبی به کنجکاوی 
دوستان و گرفتن بهانه از دست دشمن برای تخریب و هجمه 

به مجالس اهل بیت علیهم السالم باشد .
برای رسیدن به این اصل مهم مناسبترین راهکار دقت در عمل 
کردن به رهنمودهای مقام معظم رهبری در این زمینه خطاب 
به خطبا و مادحین به عنوان تأثیرگزارترین افراد در هیأتهای 
مذهبی است و آن این است قضیه ی عاشورا و شهادت اهل بیت 
و اسارت آل اهلل یک تفکر و یک فرهنگ که دارای ابعاد گوناگون 

از زوایای مختلف است که بر سه اصل مهم استوار است؛ 
۱-تفکر و منطق ۲-حماسه و رشادت ۳-عاطفه و احساس

۱-تفکر و منطق:تفکر و منطقی که نهضت عاشورای حضرت 
ابا عبداهلل الحسین علیه السالم بر آن استوار است همان تفکر 
و منطق اســالم عزیز اســت که بر مبنای قرآن حکیم است 
مهمترین محور حرکت حضرت احیای فرهنگ قرآنی و احکام 

منطبق بر فطرت انسانی است آنچه نباید در مجالس و محافل 
حسینی مورد غفلت واقع شود انس با قرآن و فهم در آیات الهی 
و تدبر در آن برای عمل به آن اســت زیرا سید الشهداء علیه 

السالم در شب عاشورا 
لوَة َو ِتالَوَة ِکتاِبِه َو .....و خدا  فرمود :»َواللُه َیعَلُم أّنی أُِحبُّ الصَّ

می داند که من به نماز و تالوت آیات قرآن عشق می ورزم.
این تفکر و منطق همان خروجی اســالم غدیر است اگر در 
مجالسی که در ماه محرم برپا می گردد پیام غدیر درک شود 
پیام محرم هم فهم خواهد شد.عاشورا تقابل خروجی اسالم 
غدیر با خروجی اسالم سقیفه است ،اسالم غدیر همان اسالم 
ناب به فرموده ی مقام معظم رهبری است که تجلی آن امروز 
در لبنان عراق بحرین ایران یمن دیده می شــود و خروجی 
اسالم سقیفه همان اسالم آمریکایی است که تجلی آن امروز 
در آل سعود خبیث و خلف نامشــروعش داعش و طالبان و 

تکفیریها و وهابیت است.
۲-حماسه و رشــادت :یکی از جلوه های قیام عاشورا وجود 
حماسه و رشادت بی نظیر شهدای کربال و اهل بیت عصمت 
و طهارت در تمامی مراحل این قیام پر شکوه است .استقامت 
و پایداری در راه نیل به اهداف متعالی و صبر بر مشکالت این 
مسیر تا پای جان همان امر الهی در قرآن کریم است که جز 
با ایجاد حماسه و نشــان دادن رشادت در تمامی امور میسر 

نخواهد شد .
۳-عاطفه و احساس:این اصل در کربال در اوج قرار دارد و در 
مجالس اهل بیت علیهم السالم این بُعد از نهضت عاشورا بیش 
از دو بُعد دیگر مورد توجه اســت احساسات پاک و عواطف 
صادقانه ی انسانها با شــنیدن وقایع جانسوز کربال به غلیان 
در می آید و قلبها را می ســوزاند و اشکها را بر گونه ها جاری 

می سازد.
اما آنچه نباید مورد غفلت واقع شود آن است که باید مراقب 
بود فرهنگ و منطق و حماسه و رشادت در کربال تحت الشعاع 

و فدای عاطفه و احساس نگردد .
امید آنکه بتوانیم با فهم و درک عمق نهضت عاشــورا الگوی 

مناسبی در زندگی بیابیم.
السالم عليک يا ابا عبداهلل الحسين

فرهنگ عاشـــــــــورا



16    مذاکره با امريکا 
يعنی باز کردن راه نفوذ و تحميل

20   بيانيه هيأت رزمندگان اسالم 
به مناسبت فرارسيدن ماه محرم

22  ســخنرانان و مداحــان هيأت 
مســتمعان را به عمل به پيام های 

عاشورا  سوق دهند

26  سنت و بدعت در شيوه های عزاداری

30  فلسفه، آثار و برکات عزاداری
 برای اهل بيت )عليهم السالم(

36  مداح بايد در امور معنوی يک قدم 
جلوتر و در امور مادی يک قدم عقب تر 

از ديگران باشد

40  راهپيمـايی اربعين  بايد پرشورتر 
از گذشته  برگزار شود

44  پاسخ به سواالت شرعی درباره 
احکام عزاداری

48  گپ و گفتی با مسئولين اولين 
هيأت های رزمندگان اسالم در کشور

ماهنامـه فرهنگي-  مذهبی 
هيأت رزمنـدگان اسالم

ســال دهــم، شــماره ۱۱۱، محــرم۱4۳7،  آبــان 94                         
قیمت:۳0،000ریال

صاحب امتياز: هیأت رزمندگان اسالم
رئيس شوراي سياست گذاري:

حجت االسالم والمسلمین اسماعیل سعادت نژاد

مديرمسئول: محمدصادق آهنگران   
سردبير: هادی شریفی

با سپاس از حجت االسالم سفیدی امین معاون فرهنگی هیأت 
رزمندگان اسالم

مدير اجرايی: مصطفی حاجی خانی
همکاران اين شــماره: قاســم صرافان، محمد غفاری، 

محمدحسن زاهدنیا و همکاران سایت هیأت 



52  بدون فــرم و زبان محتوای غنی 
شعر آئينی  در دل مردم جای نمی گيرد

60  فاجعه اسفبار منا 
و »پايان خويشتن داری«

62  مکه و کعبه 
در اختيار چه کسانی است

64  جمراتی
 به گسترۀ زمين

65  پنج نشانه  مؤمن

66  دوميــن دوره بصيرت افزايــی 
ســخنرانان جوان مرتبط با هيأت 

رزمندگان اسالم 

67  يازدهمين نشســت هم انديشی 
سخنرانان مرتبط با هيأت رزمندگان 

اسالم  

72  »من زنده ام« 
کتابی متاثر از فرهنگ زينبی )سالم اهلل عليها(

75 وقف در قرآن و سنت

نشــاني: تهران، میدان فاطمي، نبش خیابان 
فلسطین و زرتشــت، جنب بانک صادرات، پالک 

554، واحد 5
تلفن: 889604۳0-0۲۱                           

 نمابر: 89780۳۱۳-0۲۱
سامانه پيام کوتاه: ۲00095۱6      

 صندوق پستي: ۱۱۱- ۱57۱5

              info @eheyat.com             :نشانی الکترونيکی
www.eheyat.com           :پايگـــاه اينترنتی

عالقه مندان می توانند نظــرات و مطالب خود را به 
ایمیل ماهنامه ارسال کنند.

ماهنامــه هیــأت در ویرایش و تلخیــص مطالب 
دریافتی آزاد است.



ماهنامه فرهنگي - مذهبی هيأت رزمندگان اسالم

6

ماهنامه فرهنگي - مذهبی هيأت رزمندگان اسالم

شماره 111  آبـان94   محــرم1437

مدیر هیأت رزمندگان اسالم:
هیأت رزمندگان لیســت انتخاباتــی نمی دهد اما 

سکوالر هم نیست

چندی پیش پــس از انتشــار مطلبی از 
حاج ســعید حدادیان مبنی بر اینکه اگر 
اصول گرایان به وحدت نرســند مداحان 
لیســت انتخاباتی می دهنــد، مطالبی از 
جانب رسانه های اصالح طلب علیه مداحان 

و هیأت رزمندگان اسالم منتشر شد.
در همین زمینه علی اکبــر مداحی مدیر 
هیأت رزمندگان اسالم درباره اینکه عنوانی 
شــده بود سیاســی ترین هیأت مذهبی 
ایران هیأت رزمندگان اســالم اســت در 
گفت و گویی عنوان کرد:اگر منظورشــان 
کار حزبی اســت این هیأت حزب نیست 
از اول انقالب تاکنــون در هیچ انتخاباتی 
لیســت نداده و به غیــر از تبیین و تبلیغ 
معیارهای مدنظــر مقام معظم رهبری در 
مســائل انتخاباتی ورود نکرده است و در 
آینده هم وارد نمی شود و لیست نخواهد 
داد. ولی اگر منظورشان هیأت غیرسکوالر 
اســت بله مــا به فرمــوده مقــام معظم 
رهبری هیأت امام حسین)علیه الســالم( 
ســکوالر نداریم. هرکس عالقمند به امام 
حسین)علیه السالم( است یعنی عالقمند 
به اسالم سیاســی، اسالم مجاهده، اسالم 
مقاتله، اسالم خون دادن، اسالم جان دادن 
اســت. اینکه در مجالــس روضه یا هیأت 
مجالس ما نباید وارد مباحث اسالم سیاسی 

بشویم این را قبول نداریم.
وی دربــاره احتمــال ارائــه لیســت 
انتخاباتی توسط مداحان گفت:مداحان 
مثل سایر اقشار مردم آزاد هستند نظر 
خودشان را اعالم کنند البته اگر با هم 
هماهنگ و هم نظر باشند بهتر است که 

اکثراً این هماهنگی را با هم دارند ولی 
مداحان نظامی نیستند که حق ورود به 
انتخابات را نداشــته باشند و حزب هم 
نیستند که فعالیت منسجم انتخاباتی 
داشته باشــند ولی هر زمان احساس 
تکلیف نمایند در تعیین مصداق ممکن 

است ورود کنند.
مداحــی دربــاره اینکه روزنامــه اعتماد 
در مطلبــی با عنوان » لیســت انتخاباتی 
مداحان« مدعی شده بود هیأت رزمندگان 
اسالم و انصار حزب اهلل در دهه 70 سرآغاز 
شکل گیری جریان مداحان سیاسی شده 
عنوان کرد:روزنامه اعتماد در دوم شهریور 
ماه مطلبی با این عنوان منتشــر کرد؛ اگر 
منظورشــان مداح انقالبی و غیر سکوالر 
اســت هیأت آنــرا رواج داده و ادامه می 
دهد ولی اگر منظور ورود در همه مسائل 
و جناح بندی های سیاســی است هیأت 
از ابتدای تشــکیل تاکنون پرهیز داشته 
و هیــأت متعلق به همــه ی رزمندگان و 
اقشار مختلف مردم است به لحاظ عملکرد 
سیاسی با انصار حزب اهلل و بعضی  هیأت 
هــای دیگر حــزب اهلل تهــران عملکرد 
متفاوتی داشته و هیچگاه در انتخابات ها 

وارد مصادیق نشده است.
مدیرهیأت رزمنــدگان اســالم درباره 
اصول حاکم در هیــأت رزمندگان برای 
مداحان گفت:هیأت معتقد است آموزش 
و تربیت مداحان باید بر اســاس تقوی و 
اخالق، تخصص در اصول و فنون مداحی 
و بصیرت سیاســی بهمراه والیتمداری 
باشد و هر مداحی که فاقد یکی از اصول 

سه گانه فوق باشــد کارآیی و اثر گذاری 
الزم را در جامعه ندارد و جلساتش دچار 

آسیب می شود.
وی درباره برنامه هــای هیأت رزمندگان 
برای آموزش مداحان گفت: برای مداحان 
نخبه و جوان بطور مجزا دو همایش سالیانه 
در مشــهد مقدس داریم و اخیراً تشکیل 
مجمع الذاکرین هیأت رزمندگان اسالم در 
همه استانها از جمله فعالیت های آموزشی 

هیأت می باشد.
این مجمع بــا کالس هفتگــی آموزش 
مداحی در تهــران از 8 مهرماه در فاطمیه 
بزرگ تهــران در خیابان فاطمی شــروع 
به کار کرده و اســتاد ثابت آن حاج سعید 
حدادیان است و از ســایر اساتید بزرگوار 
و پیشکســوت نظیر آقایان حاج غالمرضا 
سازگار، حاج یداهلل بهتاش، حاج ماشااهلل 
عابدی، حاج حســین سازور، حاج محمد 
طاهری، حاج عباس دلجو و . . .   و یا اساتید 
بزرگوار روحانی در موضــوع مقتل نظیر 
حجج اسالم آقایان شیخ علی ثمری، شیخ 
جعفر واضحی، شیخ محمد میرزا محمدی 
و... بعنوان اســتاد میهمــان در هر هفته 

دعوت بعمل می آید.
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حجت االسالم والمسلمین ناصر رفیعی در 
گردهمایی مداحــان و مدیران هیأت های 
مذهبی که در موسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی)رحمت اهلل علیه( برگزار شد، با 
برشمردن ویژگی های سخن بر تر از دیدگاه 
قرآن گفــت: طبق آیه ۳۳ ســوره مبارکه 
فصلت سخنی که برای خدا بوده و گوینده 
آن صالح، عامل و تسلیم اهلل باشد، سخنی 

بر تر و شایسته است. 
وی با بیــان اینکه خداوند کســانی را که 
حرف های بیهوده و بی پایــه می زنند را با 
کلمه »ُقتل« نفرین کرده اســت، گفت: 
درآیه دهم ســوره ذاریات خداوند کسانی 
را که مطالب بی پایه و اساس و بدون سند 
و مدرک ارائه می کننــد عنوان خراصون 

داده است.

این مفســر قرآن کریم با تأکیــد بر اینکه 
نبایــد به خــدا و اهــل بیــت عصمت و 
طهارت)علیهم السالم( نســبت دروغ داد 
گفت: مداحان و سخنرانان مذهبی هرچیزی 
را که به مردم ارائه می دهند باید مســتند 
و تاریخی باشــد و هرگونه انحراف نفرین 

خداوند را به دنبال دارد.
حجت االسالم رفیعی با بیان اینکه هرکاری 
یک هدف و یک روش دارد اظهار داشــت: 
اســالم هدف مقــدس و روش صحیح را 

می پذیرد.
وی بــا برشــمردن اهــداف مداحی اهل 
بیت)علیهم الســالم( گفــت: مداحــی و 
ســخنوری در ایام حزن آل اهلل باید باعث 
تقویــت اعتقادات مــردم، محبوبیت خدا 
و اولیــاء اهلل در میان مردم، شــبهه زادیی 
و در   نهایــت ایجاد تغییــر و تحول درونی 

مستمعین شود.
اســتاد حوزه و دانشــگاه با ابراز تأسف از 
برخی برخوردهای مداحان و سخنرانان با 
دوســتداران خود گفت: در عرصه خدمت 

برای امــام حسین)علیه الســالم( و اهل 
بیت)علیهم الســالم( تشــریفات و قیمت 
گذاشتن و از خود راضی بودن جایی ندارد 
و باید این اخالق ناپسند کنار گذاشته شود.

وی با تأکید بر اینکه وظیفه مداحان تقویت 
ارکان دین اســت، گفت: باعث تأسف است 
که این روز ها مداحی برای برخی به شغل و 
فرصتی برای کسب درآمد تبدیل شده است.

حجت االسالم رفیعی با بیان اینکه مردم 
نباید همه شــایعاتی که پیرامون برخی از 
سخنرانان و مداحان است را قبول کنند، 
گفت: البته کار ما آنقدر حســاس و مهم 
است که اگر کمترین اشــتباه و شائبه ای 
باشــد بر روحیه و تفکر مردم تاثیر منفی 

می گذارد.
وی با برشــمردن ویژگی های یک مداح و 
سخنران مطلوب گفت: به هرحال مداحان 
سر شــناس بایــد مراقب رفتــار و محیط 
پیرامون خود باشند تا تبعاتی برای دین و 

ایمان مردم نداشته باشد.
مهر

حجت االسالم والمسلمین ناصر رفیعی:
وظیفه مداحان تقویت ارکان دین اســت؛ مداحان 

مشهور مراقب باشند

بــه شــهادت رســیدن ســردار ســرتیپ حســین همدانــی بنیانگــذار هیــأت رزمنــدگان اســتان همــدان 
و عضــو هیــأت امنــاء ســتاد مرکــزی هیــأت رزمنــدگان اســالم در کشــور ســوریه را بــه پیشــگاه حضــرت 
بقیــه اهلل االعظم)عجــل اهلل تعالــی فرجــه(، مقــام معظــم رهبــری، فرماندهــان و رزمنــدگان ســپاه، دوســتان 

و خانــواده بزرگــوار ایشــان تبریــک و تســلیت عــرض مــی نماییــم.

ستاد مرکزی هيأت رزمندگان اسالم
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شروع کالس های آموزش مداحی مجمع الذاکرین 
هیأت رزمندگان اسالم در فاطمیه بزرگ تهران

فاطمیه بزرگ تهران در هشــتم مهرماه و در ایام با سعادت عید غدیر میزبان جمعی از ذاکرین و 
مادحین جوان اهل بیت )علیهم السالم( بود.

در این مراسم که از نماز مغرب شروع شده بود حجت االسالم مجتبی سفیدی پس از خیر مقدم و بیان 
نکات ضروری به بیان دغدغه ها و فعالیتهای انجام شده در خصوص برگزاری این کالسها پرداختند.  
مهمان ویژه این مراسم استاد حاج غالمرضا سازگار بود که در اهمیت و جایگاه ویژه ستایشگری اهل 
بیت )علیهم السالم( نکاتی را متذکر شدند. سپس حاج سعید حدادیان بعنوان استاد اصلی و ثابت 
این کالسها، در باب اهمیت و جایگاه ذاکر اهل بیت ) علیهم السالم(، بایدها و نبایدها ، حساسیتها 

افتتاحیه مجمع الذاکرین هیأت رزمندگان اســالم  
استان سیستان و بلوچستان

روز یکشنبه 94/7/۱۲ با حضور حجت االسالم مجتبی سفیدی – معاونت آموزش ستاد مرکزی – 
مجمع الذاکرین خواهران استان سیستان و بلوچستان شروع به کار کرد.

در این جلسه که با خوشامدگویی سردار باغبانی –رئیس هیأت رزمندگان زاهدان- شروع شد ، 
حجت االسالم پژمان –رئیس سازمان تبلیغات اســتان – و سرهنگ ارجونی –رئیس بسیج 

مداحان استان- هم صحبت کردند.
در ادامه ی این جلسه حجت االسالم سفیدی با ذکر حساسیت جایگاه ذاکری اهل بیت علیهم 
السالم و اهمیت زمان محرم و عزای امام حسین علیه السالم متذکر شدند که ما هیأت سکوالر 
نداریم و حرکت امام حسین علیه السالم از مدینه به مکه و از مکه به سمت کربال همه اش سیاسی 
بوده و سخنران و روضه خوان باید آگاه به زمان باشند و رسالت خود را به نحوه احسن انجام دهد. 

آخرین جلسه از سلســله جلسات پرسش و 
پاسخ توســط نوجوانان و جوانان عاشورایی 
هیأت رزمندگان اسالم بعدازظهر جمعه مورخ 
۲0 شهریور 94 با حضور حجت االسالم مهدی 
طائب با موضوع “مسائل سیاسی ” در بوستان 
سهند برگزار شد.  در این برنامه گروه تواشیح 
اسراء به اجرای برنامه پرداختند و همچنین 
اجرای دکلمه خوان، محمدرضا حســینی و 

مداح، امیرعباس سیفی از مداحان خردسال 
هیأت رزمندگان اســالم از دیگر برنامه های 
این جلسه بود.  گفتنی است سلسله جلسات 
پرسش و پاســخ  هیأت رزمندگان اسالم از 
آغاز ماه مبارک رمضان تا روز یاد شــده ادامه 
داشت و از استقبال خوبی توسط عموم مردم 

مواجه شد.
هيأت

و دقتها در امر ستایشگری اهل بیت )علیهم 
السالم( مطالبی عنوان کردند.

قرار است هر هفته چهار شنبه ها این کالسها 
با حضور حاج سعید حدادیان برگزار گردد.

ایشان متذکر شدند که در زمان فعلی باید 
گوش به فرمان مقام معظم رهبری باشیم و 
از یاوران نائب امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه 
باشیم که سربازی ایشان سربازی امام زمان 

عجل اهلل تعالی فرجه است.

آخرین جلسه پرســش و پاسخ توســط نوجوانان و جوانان عاشورایی هیأت 
رزمندگان اسالم برگزار شد
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همایش سراسری بصیرت مداحان ویژه خواهران 
مداح و مبلغ برگزار شد

 همایش سراســری بصیــرت مداحان ویژه 
خواهران مداح و مبلغ برگزار شــد. مجری 
این همایش هیأت رزمندگان اسالم و محل 
برگزاری آن سالن شــهید فهمیده واقع در 
ســه راه تختی بود. خواهران مــداح از نقاط 
مختلف کشور گرد هم آمدند، تا پیش از شروع 
محرم ضمن تجدید میثــاق، اصول و روش 
علمی-اســالمی مداحی و تبلیغ را بیش از 

پیش بیاموزند.
خواهــران مــداح در محضر اســاتید دکتر 
خاموشــی، دکتر مقدم فــر، دکتر غالمی، 
حجت االسالم سید حســین مؤمنی و شیخ 

انتشــار جزوه گفتمان اقتصاد مقاومتی و  راه های 
مقابله با نفوذ

جزوه گفتمان اقتصاد مقاومتی و راه های مقابله با نفوذ منتشر شد. این جزوه که فایل پی دی 
اف آن نیز بر روی سایت هیأت قرار گرفته است درقسمت اول شامل مبحث نفوذ و راهبردهای 

مقابله با آن و در بخش دوم اقتصاد مقاومتی می باشد.

بیانیه هیأت رزمندگان اسالم به مناسبت فاجعه منا
در پی کشتار صدها تن از حجاج بیت اهلل الحرام کشورمان در فاجعه منا هیأت رزمندگان اسالم 
بیانیه ای صادر کرد. در قسمتی از این بیانیه آمده است: داغ از دست رفتن عزیزان در این حادثه 
یک مسئله و پاسخگو نبودن مجریان مراسم حج و بی تفاوتی و هذیان گویی آنان درد مضاعفی 
است که مسلمانان و اعضای خانواده های داغدار را بیش از پیش رنج می دهد. هیأت رزمندگان 
اسالم این فاجعه ی بزرگ به پیشــگاه حضرت ولیعصر )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(، مقام 
معظم رهبری و خانواده های داغدار جان باختگان تسلیت عرض می نماید. متن کامل بیانیه را 

می توانید در سایت هیأت مشاهده نمایید.

احمد پناهیان حضور یافتند.
گروه مستند ساز هیأت رزمندگان اسالم نیز همزمان، با این اساتید مصاحبه هایی صورت داد که 
به همراه برنامه سخنرانی ها به صورت یک مســتند کامل به زودی قابل استفاده سایر مبلغان و 

مداحان خواهد بود.
در این مراسم دکتر منادی، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق )علیه السالم( ضمن اشاره 
به چیستی و آسیب شناسی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ، باید ها ونباید های تبلییغ را 

تبیین نمودند.
دکتر مقدم فر و سایر سخنرانان همایش هم استکبار ستیزی، نقش حضرت زینب و زنان عاشورایی 
در زنده نگه داشتن حادثه عاشورا، تأثیرات امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و.. را مورد بحث و 
بررسی قرار دادند و حضار را به دوباره اندیشدن و نو اندیشی در باب شهادت سیدالشهدا سوق دادند.

حجت االسالم مؤمنی پس از ساعات علمی، پربار و تأثیرگذار صبح، با اندکی مزاح و زبان قصه و 
مثل، کسالت و خستگی این محفل علمی را گرفتند و پس از ارائه مطالب راهگشا و کاربردیشان در 

رابطه با نقش سبک زندگی اسالمی در پایداری خانواده ها به پایان رساندند.
دو ساعت انتهایی مراسم نیز به مداحی ویژه خواهران اختصاص یافته بود که چهار مداح به نمایندگی 

از چهار استان متفاوت کشور، به زبان های ترکی، کردی، لری و فارسی روضه خوانی کردند.
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بازخوانی و بازســازی واقعه غدیر در 132 نقطه 
کشور

واقعه غدیر در ۱۳۲ نقطه کشور بازخوانی و بازسازی شد. سردار فضلی در نشست خبری با اشاره به 
برنامه سالیانه بسیج برای تبیین و بازسازی ماجرای غدیر گفت: امیدواریم روزی با سقوط آل سعود 

در محل واقعی غدیر این واقعه را بازسازی کنیم.
سردار یعقوب سلیمانی مسئول راهیان نور بســیج نیز در این نشست با بیان اینکه امسال شاهد 
افزایش ۱8 درصدی اجرای واقعه غدیر در مناطق ســنی نشین هســتیم، گفت: عالوه بر این، 

گردشگران خارجی نیز خواهان بازدید از نمایش غدیر هستند.
فارس

 

تجلیل از 17 مداح داخلــی و 14 مداح خارجی در 
اجالس تجلیل از خادمان حسینی

حجت االسالم ابوالمعالی قائم مقام مرکز بسیج سازمان صدا و سیما درباره سیزدهمین اجالس 
بین المللی تجلیل از پیرغالمان و خادمان حسینی طی سخنانی به برگزاری اجالس سیزدهم در 
استان فارس اشاره کرد و افزود: این همایش به همت مرکز بسیج سازمان صدا و سیما از ۱4 مهرماه 

در شهر شیراز برگزار  شد. 
وی در ادامه به بحران های منطقه خاورمیانه و فعالیت تکفیری ها اشاره کرد و گفت: اجالس سیزدهم 
با شعار اصلی »پیرغالمان حسینی، منادیان وحدت امت اسالمی« برگزار می شود و در این دوره 

ضمن برائت از مشرکین بر اهمیت وحدت مسلمانان نیز تاکید کردیم. 
وی افزود: به منظور تجلیل از پیرغالمان و خادمان حسینی در کشورهای دیگر از میهمانان خارجی 
که شــامل 40 نفر از ۱9 کشور هســتند دعوت کرده ایم. این میهمانان از کشورهای آذربایجان، 
افغانستان، آلمان، اندونزی، پاکستان، بورکینافاسو، تاجیکستان، تانزانیا، عراق، تایلند، میانمار، 

هندوستان، یمن، لبنان، نیجریه، قطر، مالزی و ترکیه به کشور ما دعوت شدند.
تسنيم

اصالحیه
در شماره ۱08 ماهنامه ذیل مصاحبه با حاج مصطفی خرسندی مداح اهل بیت)علیهم السالم( از قول ایشان آمده بود: »مرحوم آقای آهی که آن 
موقع معاون فرهنگی بنیاد دعبل بودند بنده را خواستند پیرامون خانه مداحان. پس از آن هم بعنوان مسئول کانون تهران و رئیس خانه مداحان و 
شعرای آئینی انتخاب شدم« که به این وسیله اصالحیه آن آورده می شود: »مرحوم آقای آهی که آن موقع معاون فرهنگی بنیاد دعبل بودند بنده 

را خواستند پیرامون کانون مداحان. پس از آن هم بعنوان مسئول کانون تهران و رئیس کانون مداحان و شعرای آئینی انتخاب شدم«
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هشدار »مدافعان حرم« به رژیم سعودی
سیزدهمین اجتماع مدافعان حرم به منظور گرامیداشت شهدای حج در امامزاده صالح )علیه السالم( 
برگزار شد و در پایان مدافعان حرم در سیزدهمین بیانیه خود انزجار خود را از آل سعود اعالم کردند و 
در این بیانیه تاکید کردند: به رژیم مرتجع سعودی، هشدار می دهیم که بیش از این، از ادب اسالمی 

و خویشتنداری موقت ما سوء استفاده نکند و تبعات رفتار سبوعانه خویش را در نظر بگیرد.
در بخشی از بیانیه مدافعان حرم آمده است: ما، همصدا با آحاد امت اسالمی، ضمن محکوم کردن 
مسببان این فاجعه، آمادگی خود را برای آنچه رهبر معظم انقالب، »واکنش سخت و خشن به آل 

سعود« خواندند اعالم می کنیم.
تسنيم

ابالغ بخشنامه معافیت موسسات قرآنی از پرداخت 
هزینه برق و گاز

احتمال اقدامات خرابکارانه وهابیون در اربعین

یک مسئول ســازمان بسیج جامعه پزشکی 
مبنی بر احتمال اقدامــات خرابکارانه برای 
تخریب وجهه شــیعیان در کنترل جمعیت 
در اربعین هشــدار داد و گفت: ممکن است 
وهابیت برای الپوشانی ســهل انگاری های 
صورت گرفته در منا، مبــادرت به اقدامات 

بر اساس بخشــنامه های جداگانه وزیر نیرو 
و معاون وزیر نفت، کلیه مؤسسات قرآنی از 
پرداخت هزینه مصــارف ماهانه برق و گاز از 

ابتدای سال جاری معاف هستند.

تروریستی کنند.
مجید نوروزی با اشاره به فاجعه انسانی که امسال در منا اتفاق افتاد، گفت: فاجعه انسانی که در دو 
حادثه ســقوط جرثقیل و منا در ایام مناسک حج واجب امسال رخ داد، فقط با رعایت نکات بسیار 
ساده ایمنی قابل پیشگیری بود و منجر به از دست رفتن جان انسان ها و شهادت هزاران نفر نمی شد.

وی با اشاره به حضور میلیونی زائران در اربعین حسینی )علیه السالم( افزود: حج امسال حدود دو 
میلیون زائر داشــت که چند حادثه پی درپی در آن منجر به قربانی شدن هزاران نفر شد و حادثه 
منا که بیشترین قربانی را گرفت از همه دردناک تر بود؛ این در حالی است که سال گذشته در ایام 
اربعین حسینی نزدیک به ۲0 میلیون زائر وارد عراق شدند و علیرغم چالش های امنیتی فراوان این 
کشور، شاهد کمترین تلفات انسانی بودیم و تقریباً همه زائرین با امنیت کامل مراسم اربعین را به 

پایان رساندند.
تسنيم

به گزارش روابط عمومی معاونت قرآن و عترت، در پی مکاتبات جداگانه معاون قرآن و عترت وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با شرکت ملی گاز ایران،  شرکت توانیر و شرکت آبفای کشور، بخشنامه هر 
یک از سه شرکت یادشده به زیرمجموعه خود در سراسر کشور صادر و ابالغ شد. این بخشنامه ها 
حسب قانون معافیت مؤسســات قرآنی از پرداخت هزینه مصرف ماهانه آب، فاضالب، برق و گاز 
صادر شده است. )ماده ۱۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)۲( 

مصوب 9۳/۱۲/4 مجلس شورای اسالمی(
تسنيم
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شماره 111  آبـان94   محــرم1437

مکانزمانمداحانسخنرانانشهرستاناستانرديف

تبریزآذربایجان شرقی۱
حجج االسالم و المسلمین معرفت، 
سید حسن آملی، شیخ عبدالحمید 

بنابی، جابری ، آسایش 

خادم آذریان ، پور رادی، 
آسایش ، جابری

ساعت 7 تا 9:۳0 
صبح

مصلی اعظم تبریز

حجت االسالم و المسلمین ارومیهآذربایجان غربی۲
قریشی امام جمعه

آسیابان ، اکبر حسینی 
خرازی

بعد از نماز مغرب و 
عشا همراه با اطعام

مصلی ارومیه

حجت االسالم و المسلمین اردبیلاردبیل۳
عیسی پور 

مرتضی ابراهیمی ، طوماری، 
داداشی ، منصوری

امام زاده صالحساعت ۲0

حجت االسالم و المسلمین کرجالبرز4
تویسرکانی

حاج حمید عبدا.. پور، 
حسین پارسا ، میثم رعیتی، 

محمد شریف پور
حسینیه امام خمینی از ساعت 8:۳0 الی ۱۱

هیأت انصار امام

بوشهربوشهر5
میر احمدیحجت االسالم و المسلمین خسرو پناه 

حسینیه عاشقان ثارا...بعد از نماز مغرب و عشا
میر احمدیحجج االسالم و االمسلمین انصاری 

تهران بزرگ استان تهران6
)شهرری(

حجت االسالم و المسلمین 
سیدحسین رکن الدین

محسن جعفری ، حسین 
۲0:۳0الی ۲۳:۳0رویی ، مهدی مالمیر

بعد از چهارراه خط 
آهن حسینیه پیروان 

شهدای کربال

7
تهران بزرگ 
ستاد مرکزیستاد مرکزی

فاطمیه بزرگ تهرانساعت 7:۳0 صبحمجید بادکوبهحجت االسالم حائری زاده

حاج سعید حدادیان و حجت االسالم و المسلمین کرمی
محمدحسین حدادیان

حسینیه شهدای بسیجساعت ۲0

حجت االسالم و المسلمین 
مهدیه تهرانساعت ۲0:۳0  شالبافانسید حسین مومنی

چهارمحال و 8
بختیاری

شهرکرد
مصلی امام خمینی شهرکردساعت 7 صبحتوسلی ، کیانیحج االسالم موسوی

مسجد جامع شهرکردبعد از نماز مغرب و اعشاتوسلی، امیری بیگیحجت االسالم همتیان

حجت االسالم علیرضا اکبر بیرجندخراسان جنوبی9
پناهی مقدم

بعد از نماز مغرب رضا هامونی و حسن علیپور
و عشا

حسینیه جماران

جامعه الحسین )علیه السالم(ساعت ۲0جعفر مالئکه حجت االسالم و المسلمین سپهرمشهدخراسان رضوی۱0

حجت االسالم و المسلمین بجنوردخراسان شمالی۱۱
حاج اقا قدرتی 

مصلی امام خمینیساعت ۲0محرابی

حجت االسالم حسن زاده و اهوازخوزستان۱۲
شوشتری

حاج صادق آهنگران - سید 
محمد امام- نبوی- صفری 

حسینیه عاشقان ثارا...ساعت ۲0:۳0 

سید محمد حسینی حجت االسالم متینزنجانزنجان۱۳
حسینیه عاشقان ثارا...ساعت ۲0:۳۱سید یوسف شبیری

گلزار شهدا امام زاده یحیی۱9:۳0 شبطاهری ، فاطمی نیاحجت االسالم کاظمیعاشقان ثارا...سمنان۱4

مسجد پیامبر اعظم )صلی اهلل علیه و آله(بعد از نماز مغرب و عشامحقق ، فاطمی نیا ، ذاکری ، همتی حجت االسالم جمشیدی و عبدولیعاشقان والیتسمنان۱5

مسجد جامع شهربعد از نماز مغرب و عشاجاملی ،اربابی ، طاهری ...دکتر آیت ا... سلیمانیزاهدانسیستان و بلوچستان۱6

برنامه ماه محرم مراکز استان ها سال 1394
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مکانزمانمداحانسخنرانانشهرستاناستانرديف

شیرازفارس۱7
حاج کاظم محمدی، حجت االسالم حدائق

قریشی، حقیقی
بعد از نماز مغرب و عشا

خیمه گاه ارگ 
کریم خان میدان شهدا

حسینیه عاشقان ثارا...ساعت ۲0حجت االسالم انجوی

قزوینقزوین۱8
هیأت رزمندگان مرکزی قزوین 6:۳0 صبح فرمانی ،   اسماعیل پور حجت االسالم محالتی

حسینیه شهید مطهری

 هیأت رزمندگان شرق ساعت ۲0 نظریحجت االسالم محالتی
قزوین امام زاده 

حجت االسالم و المسلمین قمقم۱9
مسجدساعت ۲0 سید مهدی میرداماددکتر رفیعی

 امام حسن)علیه السالم(

حجت االسالم تقوی رئیس سنندجکردستان۲0
شورای سیاست گذاری 

 حسینیه ثارا...ساعت۲0جوشقانی

مسجد نبی طاق بستانساعت ۲0حمید جادولی ، یزدان دشمردحجت االسالم حسینی اراکی کرمانشاه۲۱

بعد از نماز مغرب و کدخدایی ، دلشاد، حسین خانیحجت االسالم موحد از قمدهه اولکرمان۲۲
اعشا

مکان حسینیه ثارا...
کدخدایی ، دلشاد، حسین خانیحجت االسالم صفدریدهه دوم

۲۳
کهکیلویه و 
حجت االسالم علوی زادهیاسوجبویراحمد

حجت االسالم و المسلمین قربانی
رضایی ، جمالی فر، 

حسینیه ثارا...ساعت ۲0 قرح لویی 

گلستان۲4
حجج االسالم رئوف ، ولی نژاد، شش روز اول

رعایتی
علی اکبرتربتی نژآد ؛ مهدی 

امیدیان ، غالم رنگرز
6:۳0 صبح همراه با 

اطعام
 امام زاده عبدا...

شبه ششم تا 
هشتم

حجج االسالم محمدی ، 
منصوری ، علوی

علی اکبرتربتی نژآد ؛ مهدی 
امیدیان ، غالم رنگرز

حسینیه معراج الشهدا ۲0:۳0 همراه با اطعام
سپاه گرگان 

حجت االسالم و المسلمین رشتگیالن۲5
دکتر رمضانی و شمس الدین 

امیر نعیمی ، عمو زاده، 
رنجبر

مهدیه رشتساعت ۲0

آیت ا.. شیخ محسن اراکیاراکمرکزی۲6
مهدی غدیری طاهر میرزایی  
مبین کاشانی، علیرضا مرادی 

مرتضی محسنی 
حسینیه عاشقان ثار ا..ساعت ۲0:۳0 

حجت االسالم و المسلمین بندر عباسهرمزگان۲7
حاج آقا ماندگاری

حسینیه عاشقان ثارا...ساعت ۱9:۳0 الی ۱0آقای نبوی از قزوین

حجت االسالم و المسلمین بندر عباسهمدان۲8
دکتر رستمی

مهدی روحی
حسینیه ثار ا...از ساعت 8:۳0 الی ۱۱محسن صلواتی

یزدیزد۲9
حجت االسالم و المسلمین 
آیت الهی امام جمعه موقت 

سید کمال باقری و ...
حسینیه آقاساعت ۲0:۳0روح ا... خدابنده

۳0
هیأت رزمندگان 

تهران بزرگ

حجت االسالم و المسلمین  
حاج مهدی طائب

حاج علی کریمی ، سید 
حمید میر عماد

از ساعت 7:۳0 صبح
حسینیه فاطمه 

الزهرا)علیها السالم( بعد از نماز مغرب و عشاحاج مهدی ارضیحجت االسالم و المسلمین ابو فاضلی
۲۲:۳0 ساعتحاج محمد کمیلحجت االسالم و المسلمین ریاضت
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  مراسم تحليف و دانش آموختگی دانشجويان دانشگاه های افسری ارتش

   ديدار رهبر انقالب با فرماندهان و کارکنان نيروی دريايی سپاه پاسداران

   دومين جلسه مجمع الذاکرين

  مراسم تشييع و تدفين پيکرسردار شهيد همدانی - همدان

  مراسم تحليف و دانش آموختگی دانشجويان دانشگاه های افسری ارتش

   يازدهمين نشست هم انديشی سخنرانان هيأت رزمندگان اسالم- قم
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شماره 111  آبـان94   محــرم1437

  فاجعه اسفبار منا

 همايش بصيرت مداحان ويژه خواهران مداح و مبلغ

  افتتاحيه مجمع الذاکرين هيأت رزمندگان اسالم استان سيستان و بلوچستان 

   جشن عيد غديرخم-حسينيه شهدای بسيج

رهبر معظم انقالب مهترين هدف جنگ نرم را چه چيزی عنوان کردند؟
1- تغيير در باورهای مردم                                      2- استحاله جمهوری اسالمی

3- انحالل درونی جمهوری اسالمی  4- فريب مردم و مسئولين
شما می توانيد پاسخ سوال را به شماره 20009516 پيامک کنيد و جزو برندگان مسابقه ما باشيد.

به قيد قرعه جوايزی به پاسخهای صحيح داده خواهد شد.
لطفا در پيامک ارسالی شماره مسابقه را نيز ارسال کنيد. مثال:مسابقه شماره 2 گزينه 1

برندگان مسابقه شماره 1 و 2 به قيد قرعه:  ...0917183....0914170...0913277

مسابقه پيامکی
شماره 4
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حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی در ديدار فرماندهان و 
کارکنان نيروی دريايی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی تاکيد کردند: دشمنان 
به دنبال تغيير محاسبات مسئوالن و 
تغيير افکار مردم بويژه جوانان هستند 

و همه بايد هوشيار و بيدار باشند.

ادعای آمریکا برای مذاکره با 
ایران برای نفوذ است

ایشان با تأکید بر اینکه ناکامی های دشمن 
در داخل و در منطقه، به برکت هوشیاری 
و آمادگی و عزم جوانــان انقالبی و اقتدار 
جمهوری اســالمی در منطقه بوده است، 
خاطرنشان کردند: بر همین اساس بیشترین 

تالش و برنامه ریزی قدرتهای استکباری، 
برای دشــمنی با نظام اسالمی ایران است 
و ادعای آمریکا برای مذاکره با ایران نیز در 

همین چارچوب و برای نفوذ، است.

مقایسه غلط با شرایط امام 
علی و حسین علیهما السالم

رهرب معظم انقالب:

مذارکه با امریکا 
یعین باز رکدن راه نفوذ و تحمیل
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     نقشه راه         

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به طرح 
برخی مسائل از جانب افراد سهل اندیش و 
ســهل انگار درخصوص مذاکره با آمریکا، 
گفتند: این افراد می گویند چگونه اســت 
که حضرت علی علیه السالم و حضرت امام 
حسین علیه السالم با دشمنان خود مذاکره 
کردند اما اکنون با مذاکره با آمریکا مخالفت 

می شود؟
امام علی و حسین علیهما السالم نهیب زدند

ایشان در پاسخ به این شبهه افزودند: چنین 
تحلیلی درخصوص مسائل تاریخ اسالم و 
مسائل کشــور، نهایت ساده اندیشی است 
زیرا حضرت علی علیه الســالم بــا زبیر و 
حضرت امام حسین علیه السالم با عمر بن 
سعد، مذاکره به معنای امروز یعنی معامله 
نکردند بلکه هر دوی این بزرگواران به طرف 
مقابل خود نهیب زدند و آنها را نصیحت به 

خداترسی کردند.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: متأسفانه عده 
ای برای توجیه مذاکره جمهوری اسالمی 
ایران با شــیطان بزرگ، با نگاهی عوامانه، 
اینگونه مسائل را در روزنامه ها، سخنرانی ها 
و فضای مجازی مطرح می کنند، که کاماًل 

اشتباه است.

مذاکــره با آمریــکا یعنی باز 
کردن مسیر برای نفوذ و تحمیل

حضرت آیــت اهلل خامنه ای بــا تأکید بر 
اینکه ایران هیچ مخالفتی با اصل مذاکره با 
کشورها، اعم از اروپایی و غیراروپایی ندارد، 
خاطرنشــان کردند: اما در مــورد آمریکا 
موضوع متفاوت است زیرا آنها تعریفی که 
از مذاکره با جمهوری اسالمی ایران کرده 
اند، به معنای نفوذ و باز کــردن راه برای 

تحمیل است.
ایشان با اشاره به همراهی و همکاری آمریکا 
و جریان صهیونیستِی ضد بشریت، تأکید 
کردند: مذاکره با آمریکا به معنای باز کردن 

مسیر برای نفوذ در عرصه های اقتصادی، 
فرهنگی، سیاسی و امنیتی کشور است.

مذاکره با آمریکا ممنوع است
رهبر انقالب اســالمی با اشاره به مذاکرات 
اخیر هســته ای گفتند: در این مذاکرات، 
طرف مقابل، تالش داشــت، از هر فرصتی 
برای نفوذ استفاده کند و حرکتی بر خالف 
منافع ملی کشور انجام دهد، البته مذاکره 
کنندگان ایرانی، حواسشان جمع بود، اما 
باالخره آمریکاییها در جاهایی فرصت پیدا 

کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: مذاکره با 
آمریکا ممنوع است زیرا این مذاکره نه تنها 
هیچ نفعی ندارد بلکه ضررهای بیشماری 

نیز دارد.

لزوم کار در خصوص ترویج 
مفاهیم مهمی نظیر »جهاد«

حضرت آیــت اهلل خامنــه ای در در دیدار 
اعضاي ســتاد کنگره شــهدای اســتان 
چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به توطئه 
و تهاجم همه جانبــه فرهنگی، اعتقادی و 
سیاسی دشمن با اســتفاده از همه ابزارها 
علیه انقالب اسالمی، گفتند: سست کردن 
اعتقادات دینی و سیاســی و تالش برای 
جذب جوانان فعال و اثرگذار در ســطوح 
مختلف از جمله برنامه های لشکر سیاسی و 

فرهنگی دشمن است.
رهبر انقالب، تالشهای جاری و فعالیتهای 
جریان مؤمن و حزب اللهی و مســئوالن 
متعهد در مقابل این تهاجم دشــمن را 
مفید و الزم خواندنــد و افزودند: کار در 
خصوص ترویج و تعمیق مفاهیم مهمی 
نظیر »جهاد«، »شــهید و شــهادت« و 
»صبر برای خدا«، از جمله کارهای مهمی 
است که می تواند توطئه دشمن را خنثی 

کند.

ابزارهای هنــری و تبلیغی 
الزمــه کار عمقــی در ترویــج 

مفاهیم اساسی
ایشــان، الزمه کار عمقــی در ترویج این 
مفاهیم اساسی را اقناع مخاطبان و استفاده 
از ابزارهای هنری و تبلیغی خواندند و گفتند: 
اصحاب فکر و اصحاب هنر باید با همکاری 
یکدیگر، محصوالت مؤثری را تولید کنند 
که این کار هم وظیفه مســئوالن دولتی و 
غیر دولتی است و هم برعهده جریان مؤمن 

مردمی می باشد.

تغییــر باورهــای مــردم 
مهمترین هدف جنگ نرم

همچنین رهبــر معظم انقالب اســالمی 
در دیدار مســئوالن و مدیران رسانه ملی 
و اعضا شــورای نظارت بر صدا و ســیما با 
تبیین اهــداف »جنگ نــرِم برنامه ریزی 
شده، گسترده و همه جانبه نظاِم سلطه با 
جمهوری اسالمی«، تغییر باورهای مردم را 
مهمترین هدف این جنگ پیچیده خواندند 
و با تأکید بر نقش منحصر به فرد رسانه ملی 
در این کارزار جــدی، برنامه ریزی دقیق و 
عالمانه را برای تحقق وظایف رســانه ملی 

مورد تأکید قرار دادند.

تفاوت جنگ نرم و سخت
رهبر انقالب اسالمی افراد صاحبنظر، دلسوز 
و دارای انگیزه را به مطالعه و بررسی دقیق 
ابعاد جنگ نرم فراخواندنــد و گفتند: در 
جنگ نرم، همان اهداف جنگ سخت دنبال 

می شود اما بصورتی فراگیرتر و عمیق تر.
ایشــان به برخی پیچیدگی ها و خطرات 
بیشتر جنگ نرم در مقایسه با جنگ سخت 
اشاره کردند و افزودند: جنگ نرم برخالف 
جنگ سخت، آشکار، قابل فهم و ملموس 
نیست و حتی در برخی موارد طرف مقابل 
ضربه خود را می زند اما جامعه هدف، دچار 
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خواب آلودگی و عدم احساس حمله است.

هــدف اصلــی جنگ نــرِم، 
استحاله جمهوری اسالمی ایران

رهبر انقالب اســالمی خاطرنشان کردند: 
جنگ های سخت معموالً موجب برانگیخته 
شدن احساســات مردم و ایجاد وحدت و 
انسجام ملی می شود در حالیکه جنگ نرم، 
انگیزه های مقابله را از بین می برد و زمینه 

ساز ایجاد اختالف نیز می شود.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای بعــد از بیان 
خطرات به مراتب بیشتر و نگران کننده تر 
جنگ نرم در مقایسه با جنگ سخت گفتند: 
جنگ نرم فقط مخصوص ایران نیست اما در 
موضوع ایران، هدف اصلی از این جنگ نرِم 
فکر شده و حساب شده، استحاله جمهوری 
اســالمی ایران و تغییر باطن و ســیرت، با 

حفظ صورت و ظاهر آن است.

برایشان مهم آن است که ایران 
تأمین کننــده اهــداف امریکا، 

صهیونیسم باشد
ایشان با تأکید بر اینکه تغییر باطن و سیرت 
به معنای تغییر انگیزه ها، شعارها، معارف 
انقالبی و اهداف بزرگ اســت، افزودند: در 

چارچوب اهداف جنگ نرِم دشــمن، باقی 
مانــدن نام »جمهوری اســالمی« و حتی 
حضور یک معمم در رأس آن مهم نیست، 
مهم آن است که ایران تأمین کننده اهداف 
امریکا، صهیونیسم و شبکه قدرت جهانی 

باشد.

مسئوالن و مردم  آماج اصلی 
جنِگ نرم

رهبر انقالب اسالمی، مسئوالن و مردم  را 
آماج اصلی چنین جنِگ نرمی دانســتند و 
خاطرنشــان کردند: در مورد برنامه ریزی 
که در جنــگ نرم برای مســئوالن وجود 
دارد با آنان صحبت کرده و خواهم کرد اما 
مخاطبان اصلی جنگ نــرم مردم به ویژه 
نخبگان، دانشگاهیان، دانشجویان، جوانان 

و عناصر فعال هستند.

آنها بدنبــال تأثیرگذاری بر 
مردم و تغییر باورها هستند

حضرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودند: آنها 
بدنبال تأثیرگذاری بر مــردم و تغییر طیف 
وسیعی از باورهای آنان بویژه جوانان و نخبگان 
هستند که باورهای اعتقادِی دینی، سیاسی و 

فرهنگی مردم از جمله این باورها است.

ایشــان گفتند: مردم ما باورهای اعتقادی 
درخصوص دیــن، خانواده، مســئله »زن 
و مرد«، اســتقالل، مقابله با بیگانه، مردم 
ساالری اسالمی و مسائل گوناگون فرهنگی 
دارند و طرف مقابل تالش دارد این باورها را 

دستکاری کند و یا تغییر دهد.

تغییر باور به گذشته از دیگر 
اهداف جنگ نرم

رهبر انقالب اسالمی، تغییر باور به گذشته 
را از دیگر اهداف مــورد نظر در جنگ نرم 
برشمردند و تأکید کردند: مردم ما نسبت به 
رژیم فاسد و مستبد گذشته باورهایی دارند 
که در جنگ نرم تالش بر این اســت تا این 
گذشته زشت و پلید و سیاه به گذشته ای 

درخشان و زیبا تغییر یابد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: آنها می 
خواهند با تغییر باور به گذشته، نتیجه بگیرند 
که لزومی به وقوع انقالب اسالمی برای از بین 

بردن آن گذشته، وجود نداشته است.

می خواهند به جوان امروزی 
القاء کنند وضع کنونی کشــور 

مایه شرمندگی است
ایشــان تغییر باور به آینده و حال را از دیگر 
اهداف جنگ نرم دانســتند و خاطرنشان 
کردند: آنها می خواهند به جوان امروزی القاء 
کنند که وضع کنونی کشور مایه شرمندگی 
است و رسیدن به پیشــرفت در آینده نیز 
غیرممکن است تا نشــاط و تحرک و علم 
آموزی و امید به آینده را از نسل جوان بگیرند.

ایجاد باورهای غیرواقعی در 
جوانان نسبت به غرب

رهبر انقــالب اســالمی ایجــاد باورهای 
غیرواقعی در جوانان نسبت به جهان بویژه 
امریکا و اروپا و ترسیم  کشورهایی پیشرفته، 
راحت، امن و بدون مشــکل از آنها را یکی 
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دیگر از اهداف جنگ نرم برشــمردند و در 
جمع بندی این بخش از سخنان خود گفتند: 
هدف اصلی و نهایی جنگ نرم طراحی شده، 
انحالل درونی و استحاله داخلی جمهوری 
اسالمی از طریق تغییر باورها و سست کردن 

ایمان مردم و بویژه جوانان است.

همه پیشرفتهای روزافزون 
محیط مجازی در خدمت تحقق 

اهداف جنگ نرم است
رهبر انقالب با اشاره به امکانات سخت افزاری 
و نرم افزاری دشــمن در جنگ نرم افزودند: 
همه پیشرفتهای روزافزون محیط مجازی 
در خدمت تحقق اهداف جنگ نرم است اما 
مهمتر از این امکانات و پیشرفتهای سخت 
افزاری، لشکر عظیم نخبگان فکری، سیاسی، 
ادبی، اجتماعی، و فعاالن برجسته ارتباطات 
و رشته های مختلف هنری است که عقبه ی 
نرم افزاری قوی و تأثیرگذاری را برای تحقق 

اهداف جنگ نرم فراهم آورده است.
ایشان برنامه ریزی و کار و تالش منسجم 
را از ویژگیهــای بارز طراحــان و مجریان 
جنگ نرم برشمردند و خاطرنشان کردند: 
در همه تولیدات و فــراورده های صوتی، 
تصویری و مکتوب جبهه مقابل ملت ایران، 
مقاصد و اهداف جنگ نرم، البته عمدتاً بطور 

غیرمستقیم، پیگیری و القا می شود.

زمینه ترویج دین حداقلی و 
دین سکوالر توسط غرب

رهبر انقالب در همیــن زمینه ترویج دین 
حداقلی و دین ســکوالر را که با هر رفتار 
شــخصی و اجتماعی قابل انطباق اســت 
از جمله اهداف پنهــان برنامه های عمدتاً 
اجتماعی رســانه های بیگانــه خواندند و 
افزودند: آنها در پیگیــری پیچیده اهداف 
خود، کاماًل جدی و دارای برنامه هستند اما 

ما در این زمینه عقب هستیم.

باید تالشــها را به عمق برد و 
اهداف مورد نظر برد

حضرت آیت اهلل خامنه ای، تالشهای رسانه 
ملی را قابل توجه دانستند و در عین حال 
افزودند: باید این تالشــها را به عمق برد و 
اهداف مورد نظر را بدون تظاهر و درشــت 
نمایی، در حد ظرفیت همه برنامه های صدا 
و سیما به صورت هنرمندانه ترویج کرد تا 

مخاطبان اقناع شوند و بپذیرند.

دست یابی به تحلیلی مبنایی، 
صحیح و واقع بینانه از شرایط 

داخلی
رهبر انقالب مهمترین کار برای تحقق مشهود 
اهداف رسانه ملی در قبال جنگ نرم دشمنان 
را، دست یابی به تحلیلی مبنایی، صحیح و 
واقع بینانه از شــرایط داخلی، منطقه ای و 
جهانی جمهوری اسالمی خواندند و افزودند: 
این تحلیل، ذهنها و جهت گیریهای سطوح 
مختلف مدیریتی و بدنه سازمان را منسجم 

می کند و پایه همه فعالیتها قرار می گیرد.

پرهیز از اغراق در تواناییها و 
توجه به مشکالت

حضرت آیت اهلل خامنه ای، پرهیز از اغراق 
در تواناییها، توجه به مشکالت، تأثیرناپذیری 
از تبلیغات گمراه کننده بیگانگان، پرهیز از 
سطحی نگری، و توجه به ظرفیتهای بالفعل 
و بالقوه را در دستیابی به تحلیل مبنایی در 
صدا و سیما مؤثر دانستند و افزودند: مقایسه 
صحیح موقعیت کشــور با دوران متناظر 
انقالبهای مهم جهانی، می تواند به درک و 

اقع بینانه از شرایط کشور، کمک کند.

باید موقعیت کنونی ایران را با 
موقعیت امریکا و فرانسه چهل 
سال پس از استقالل مقایسه کرد

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به مشکالت 

فراوان، جنگهــای داخلی خونیــن و حتی 
بازگشــت برخی انقالبهای معاصر جهان به 
رژیم های گذشته افزودند: باید موقعیت کنونی 
ایران را با موقعیت امریکا در حدود چهل سال 
پس از اعالمیه مهم اســتقالل آن کشــور و 
موقعیت فرانسه پس از 4 دهه از انقالب کبیر 
فرانسه مقایسه کرد تا شــرایط امروز ایران و 

پیشرفتهای چشمگیر کشور بهتر درک شود.

ضرورت دست یابی به تحلیل 
مبنایی و جامع االطراف

رهبر انقالب که در تبیین ضرورت دست یابی 
به تحلیل مبنایی و جامع االطراف در صدا و 
سیما سخن می گفتند خاطرنشان کردند: در 
این چارچوب باید سیاه نمایی های بیگانگان 
را مد نظر داشــت و متوجه بــود که آنها در 
تحقق اهداف جنگ نرم، ایران را به جهانیان 
و حتی به خود ایرانیان واژگونه معرفی می 
کنند ضمن اینکه تصویر رســانه ای آنها از 

جهان نیز کاماًل مغرضانه است.

مقایســه موقعیت ایــران با 
کشورهای منطقه که زیر سایه 

آمریکا زندگی کرده اند
حضرت آیت اهلل خامنه ای به مســئوالن و 
مدیران رسانه ملی پیشــنهاد کردند برای 
دســتیابی به تحلیلی پایه و واقع بینانه به 
مقایسه موقعیت جمهوری اسالمی با برخی 
کشــورهای منطقه بپردازند که در 4 دهه 

اخیر زیر سایه آمریکا زندگی کرده اند.
ایشان گفتند: این مقایسه نشان می دهد 
که تسلیم، چه نتایجی دارد و ایستادگی به 

چه خیرات و پیشرفتهایی منجر می شود.
ایشان رســانه ملی را رسانه نظام و کشور و 
انقالب دانستند و تأکید کردند: صدا و سیما 
قرارگاه مقدم و فعال مقابله با جنگ نرم است 
و مدیران و کارکنان رسانه ملی، سرداران و 

سربازان این جنگ نرم هستند. 

     نقشه راه         
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» این محرم را زنده نگه دارید، ما هر چه داریم 
از این محرم است. « 

حضرت امام خمینی)قدس سره (
بار دیگر ماه محرم، ماه عشــق و دلدادگی، 
ماه پیوند خوردن با مکتب عاشــورا فرا می 
رسد و عزاداران ساالر شهیدان فرصت محرم 
را مغتنم شــمرده و در تالشــی دوباره با در 
آمیختن شعار و شعور حسینی محرم را ماه 
افزایش معرفت و گسترش محبت اهل بیت 
قرار خواهند داد و به تجدید میثاق با مکتب 
حضــرت اباعبدا...علیه الســالم که مکتب 

انقالب اسالمی ماست، اقدام خواهند نمود.
مکتب فکری و سیاسی حضرت امام خمینی 
)رحمت اهلل علیه( ریشــه در مکتب عاشورا 
دارد و قیام آن عزیز ســفر کرده، از عاشــورا 
سرچشمه می گیرد. زیرا فرمودند؛ » انقالب 
اســالمی ایران، پرتوی از عاشــورا و انقالب 
عظیم الهی آن است.« در مکتب امام خمینی 
و خلف صالحش حضرت امــام خامنه ای، 
محرم ماه نهضت بزرگ ســاالر شهیدان و 
ســرور اولیای خداســت که با قیام خود در 
مقابل طاغوت، راه درســت زیستن و نیک 

مردن را به بشر آموخت. 
در شــرایط حســاس و پیچیده کنونی که 
جبهه اســتکبار با تمامی توان به ســتیز با 

اســالم عزیز و مکتب عاشــورا روی آورده، 
تمامی دست اندرکاران مراسم های عزاداری 
در مــاه محرم؛ که امیدوارتــر از هر زمان به 
ظهور منتقم خون ابا عبدا... الحســین علیه 
السالم شده اند براستکبار ستیزی خود تاکید 
بیشــتری خواهند داشــت. خصوصاً محرم 
امســال که عاشــقان ابا عبدا... عزادار جان 
باختگان منا هم هستند شور حسینی بیش 
از پیش با استکبار ستیزی همراه خواهد بود. 
مظلومانی که معصومانه در اثر سوء مدیریت 
و نفوذ دشمنان جنایتکار اسالم در دستگاه 

حاکمه فاسد سعودی به لقاء اهلل پیوستند.
امید است با الهام ازآموزه های اهل بیت علیهم 
السالم که در کالم و مرام امام و رهبری تجلی 
یافته نکات ذیــل را بیش از پیش در هیئات 
حسینی محقق نموده و محرم امسال را بسیار 
پر رونق تر از گذشته مقدمه ساز ظهور عاجل 
امام عصر)عجل اهلل تعالی فرجه( قرار دهیم. 

۱. مــاه محــرم و مجالس عزاداری ســاالر 
شهیدان، بهترین فرصت برای تقویت ایمان 
و معرفت افزایی و بصیرت افزایی است. باید 
توجه داشت که با روضه خوانی و نوحه خوانی 
و ســخنرانی های هدفمند است که میتوان 
محرم را زنده نگهداشت. باید در این مجالس، 
معارف دینی، امام شناســی، سبک زندگی 

اسالمی ، مسائل تربیتی و اخالقی به درستی 
بیان گــردد و توطئه های دشــمنان علیه 
مســلمانان و خصوصاً جنگ نیابتی که در 

منطقه به راه انداخته اند، افشا شود. 

۲. رعایت وقار، متانت، ادب و عمق بخشی به 
مجالس عزاداری و پرهیز از رفتارهای سبک 
و غلط و همچنین بهره مندی از هنر اصیل، 
پاک و عزتبخش مداحی و در سرودن اشعار 
و نوحه ها با مضامین انقالبی و قرآنی در مورد  
اهل بیت  علیهم السالم اصل خدشه ناپذیر 

این مجالس به شمار می رود.

۳. یکــی از کاربردهای ارزشــمند محافل 
حسینی ارتزاق معنوی شــرکت کنندگان 
بوده و درجلسات عزاداری همواره با استفاده 
از برنامه هایی مانند دعــا، توبه و انابه به نیاز 
مخاطبان توجه شــده و گشودن باب توبه و 
چشیدن لذت مناجات با خدا یکی از بخش 
های بسیار خاطره برانگیز اینگونه مجالس 
بوده  و مبدأ تحوالت فراوان روحی و معنوی 

در افراد شده است.

4. باید از دامــن زدن به مباحثی که وحدت 
شیعه و ســنی را در مخاطره قرار می دهد و 

 بیانیه هیأت رزمندگان اسالم 
به مناسبت فرارسیدن ماه محرم
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ســبب اختالف و تفرقه می شود خودداری 
و جریان تشــیع لندنی را که به ســفارش 
دشمنان، اختالف افکنی درمیان مسلمانان 
را دنبال می کند، رســوا نمــود. باید در این 
مجالس، نقشه جدید امریکا با هدف نفوذ در 
داخل کشور در دوره پسا توافق را افشا نمود.

آری برپاکنندگان خیمه های عزای حسینی، 
باید با شناخت درســت الویت ها؛ و توجه به 
عزاداری سنتی و آه  و سوز و گریه با پرهیز از 
کارهای بیهوده و غیر مفید از فرصت محرم 
برای پیشبرد اهداف انقالب اسالمی که همان 
اهداف نهضت عاشوراست، بهره کامل برند. 

5. نقش محرم و مکتب عاشورا در شکل دهی 
و پیروزی انقالب اســالمی و همچنین در به 
شکست رساندن توطئه های نظام سلطه علیه 
جمهوری اسالمی طی ۳7 سال گذشته، یک 
نقش بی بدیل است. آرمان ها و اهداف انقالب 
اسالمی، از عاشورا سرچشــمه گرفته و باید 
این مهم، برای مردم و خصوصاً نســل جوان 
به درستی تبیین شود. سخنرانان و مداحان 
با بازخوانی آرمان ها و اهداف مشترک مکتب 
عاشورا و انقالب اســالمی، و با بیان صحیح 
درس هــا و عبرت های عاشــورا به اقتضای 
شرایط پیچیده امروز، می توانند نقش مهمی 

در بصیرت افزایی عمومی ایفا نمایند. 

6. تحریف مکتب، مذهب، قیام ها و نهضت 
هایی چون نهضت امام حسین علیه السالم، از 
جمله راهبردهای موثر دشمنان در دهه های 
اخیر بوده و دشمنان هم اکنون در این مسیر 

فعالند. 

اکنون در دهه چهارم انقالب اسالمی، یکی از 
خطرات بزرگی که انقالب اسالمی را تهدید 
می کند، خطر تحریف شخصیت، مکتب و 
خطوط اصلی فکری امام )رحمت اهلل علیه( 
اســت. نظر به اینکه خطــوط اصلی مکتب 
امام )رحمت اهلل علیه( با مکتب امام حسین 
علیه السالم و فرهنگ عاشورا انطباق کامل 
دارد، فرصت محرم را برای بازخوانی و تبیین 
درســت خطوط فکری و مکتب امام راحل، 
باید مغتنم شــمرد و از ایــن طریق جریان 
تحریف مکتب امــام را که با جریان تحریف 

عاشورا هم صدایی دارد، ناکام ساخت. 

7. دشمنان شکســت خورده در مقابل ملت 
ایران، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم همه جانبه 
ای را علیه انقالب و جمهوری اسالمی، به راه 
انداخته و امید دارند از این طریق، قدرت نرم 
جمهوری اسالمی را تضعیف نمایند. در این 
نقشه شیطانی، دشــمنان به دنبال تقویت 
اســالم امریکایی و تضعیف اسالم ناب بوده، 
و برای رســیدن به این هدف، به هیأت های 
مذهبی که از مولفه های قدرت نرم جمهوری 
اسالمی به حســاب می آیند، به عنوان یکی 
از نقاط آماج چشم دوخته اند. نقشه دشمن 
در خصوص هیأت های مذهبی، سکوالریزه 
کردن آنهاست.باید دانست که اساساً هیأتی 
که ســکوالر باشــد، چنین هیأتی با مکتب 
امام حسین علیه السالم و فرهنگ حقیقی 
عاشورا هیچ نسبتی ندارد. رهبر فرزانه انقالب 
اســالمی در دیدار با اعضای ستاد مرکزی 
هیأت رزمندگان اســالم با تصریح بر اینکه 
اساســاً هیأت امام حسین علیه السالم نمی 

تواند سکوالر باشــد و تاکید برعدم ورود به 
دســته بندی های سیاســی  بر حضور فکر 
انقالب و خط امــام )ره ( در هیأت ها تاکید 

دارند. 

8.حفظ عزت و ترجیح دادن مرگ عزتمندانه 
در مقابل تکبر و تفرعن ظالمان درس محوری 
عاشورا است که اســتکبار ستیزی را یکی از 
گزاره های اصلی گفتمان انقالب اســالمی 
قرار داده است. عاشــورائیان ایران زمین در 
برابر جریان هــای واداده غرب گرا که تالش 
می کند به بهانه توافق هســته ای، تسلیم و 
بردگی در مقابل استکبار را ترویج دهند به 
تبیین خطرات هولناک هرگونه ســر فرود 
آوردن در برابر اســتکبار و نابودی تدریجی 
و محتوم منافع ملت ایران، پرداخته و فریاد 
هیهات من الذله را که الزمه حفظ منافع ملی 
و آبادانی کشور است دوباره سر خواهند داد، 
تا مقدمه ۱۳ آبان عاشورایی دیگری باشد که 

در پیش است.

9. در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد 
اخــالل در نظــام محاســباتی برخی از 
مسئولین و بخشــی از مردم ایران است و 
می خواهد القا کند که حل مشکالت کشور 
در گرو رابطه با امریکاســت؛ باید سراب 
بودن چنین تصوری را آشــکار ساخت و 
این حقیقت را تبیین نمود که تنها وتنها 
با اقتصاد مقاومتی اســت کــه می توان 

مشکالت اقتصادی کشور را حل نمود. 

والسالم علی من اتبع الهدی

        پروند ه ویژه محرم         
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  درسالهای اخیر از جانب 
برخی به اصطالح روشنفکر ها 
و یا روشنفکرنماها ایراداتی به 
عزاداری ها مطرح می شود که 
عزاداری و اشک ریختن برای 
امام حسین علیه السالم فایده 
ای نــدارد و عمل بــه پیامهای 
عاشوراســت که مهم اســت . 
حضرتعالی نقش عزاداری برای 
امام حسین علیه السالم را چقدر 
در زنده نگه داشــتن نهضت آن 
حضرت موثر می دانید؟ آثار و 
برکات عزاداری برای اهل بیت 

علیهم السالم چیست؟
بســم اهلل الرحمن الرحیم. این ســخن که 
گفته شده عزاداری و اشک ریختن برای امام 
حسین)علیه السالم( فایده ندارد و عمل به 
پیام های عاشورا مهم است در متن خود یک 
مغالطه دارد. مغالطه این است: یا عزاداری یا 
عمل به پیام های عاشورا. این مغالطه سخنی 
ناپذیرفتنی است؛ هم عزاداری و هم عمل به 
پیام های عاشورا. می توان گفت که عزادرای 
بسترســاز عمل به پیام های عاشورا است. 
بنده در طول دفاع مقدس بیشترین جلوه 
هایی که از رزمندگان شاهد بودم عزاداری 
با صفای آنان بود. من خودم به طور طبیعی 
مراسم عزاداری را بسیار دوست دارم؛گاهی 
اوقات وقتی سخنرانی طوالنی بشود حوصله 
ام ســر می رود اما اگر عزاداری طوالنی می 
شــد -به خصوص عزاداری باصفا- حوصله 
ام سر نمی رفت . االن هم همین طور است 
ولی گاه در جبهه عزاداری آن چنان طوالنی 
می شــد که بنده هم فرصت نداشــتم در 
جلسه به خاطر طوالنی شــدن آن بمانم. 
همین  عزاداری ها شور جبهه ای می آفرید 
و شــجاعت آفرین بود؛ همین عزاداری ها 
روحیه ی ذلت ناپذیری را در رزمندگان زنده 
نگه می داشت. پس اینکه گفته می شود یا 

آیت الله سید احمد خامتی:

سخرنانان و مداحان هیأت مستمعان 
را به عمل به پیام های عاشورا 

سوق دهند
در آســتانه ماه محرم گفت و گويی داشتيم با آيت اهلل سيد احمد خاتمی امام جمعه 

موقت تهران و عضو هيأت رئيسه مجلس خبرگان که در ادامه می خوانيد:
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عزاداری یا عمل به پیام های عاشورا مانعه 
الجمع نیست. بنده می گویم آنچه از سیره 
ی اهل بیت )علیهم الســالم( استفاده می 
شود این است که هم عزاداری و هم عمل به 

پیام های عاشورا داشته باشیم.
همین جا عرض می کنم که از مشــخصه 
های هیأت رزمندگان اسالم باید این ویژگی 
باشد؛ یعنی ســخنرانان و مداحان هیأت با 
این نگرش ســخنرانی و مداحی کنند که 
مستمعان را سوق بدهند به عمل به پیام های 
عاشورا. در حقیقت آن همه تاکیدی که اهل 
بیت)علیهم السالم( بر عزاداری برای سید و 
ساالر شهیدان داشتند یک جهتش زمینه 
ســازی جهت ماندگاری پیام های عاشورا 
بوده اســت و کم ر نگ کردن عزاداری ها را 
کاری نامناسب و نادرست می دانم. باید انشاء 
ا... عزاداری ها، عزاداری های سنتی و باشکوه 
گذشته برپا بشود و سخت بر این اصرار داریم. 
البته باید مراقب بود که آسیب  به عزاداری 
ها وارد نشــود  و ما در گذشته در این رابطه 

سخن گفته ایم.

  مولفه های یک عزاداری 
و یک هیأت خوب چیست؟

به نظر می رسد که مولفه های یک عزاداری 
یک مقوله اســت و مولفه های یک هیأت 
خوب مقوله ای دیگر. مولفه های عزادرای 
خوب آن است که شرکت کنندگان در آن 
عزاداری وقتی مجلس به په بایان می رسد به 
آرمان های اهل بیت)علیهم السالم( به ویژه 
سیدالشهدا)علیه الســالم( نزدیک تر شده 
باشــند. این یک مولفه ی مهم در عزاداری 
خوب است. برای رسیدن به این مولفه، هم 
مدیران عزاداری هم سخنرانان و هم مداحان 
و شــعرا می توانند نقش داشته باشند. این 
مجموعه نقش آفرین اســت. به خصوص 
هماهنگی این مجموعه بســیار تاثیرگذار 
است. یعنی مدیر عزاداری باور داشته باشد 

که عاشورا پیام دارد. سخنران باور کند که 
مسئولیت ابالغ پیام عاشورا با اوست. مداح 
و شاعر اهل بیت)علیهم السالم( باور داشته 
باشــد که آنها باید با اســتفاده از ابزار هنر، 
پیام رســان عاشورا باشــند. من مداحی را 
هنر آیینی می دانم. شعر هم از آغاز از جلوه 
های برجســته ی هنر بوده است. مداحان 
و شعرا عشــق به اهل بیت)علیهم السالم( 
را از طریــق رابطه برقرار کــردن با عاطفه 
هاست که ماندگار می کنند. این چیز کمی 
نیست. تردید نباید کرد که یکی از راه های 
ماندگاری پیام عاشورا این است که به عاطفه 
ها هم گره خورده اســت. یعنی عاشورا هم 
کانون عقل اســت هم کانون احســاس و 

عاطفه. این جلوه اول عزادارِی خوب است.
 جلوه ی دیگر عزاداری خوب آن اســت که 
باید گره خورده با اهداف بلند نهضت عاشورا 
باشــد؛ امر به معروف و نهی از منکر تنیده 
شده با نهضت عاشورا است. نمی توان نهضت 
عاشورا را بدون ذلت ناپذیری دید. نمی توان 
نهضت عاشــورا را دید اما دغدغه ی دین را 
ندید. هدف سیدالشهدا)علیه السالم( آن بود 
که »لتکون کلمه اهلل هی العلیا«.  به عبارت 
دیگر دین خدا به صحنــه ی زندگی بیاید. 
عزاداری خوب آن عزاداری اســت که این 

مایه های حیات را احیا کند.
سومین مولفه ی عزاداری شایسته افزایش 
معرفت اســت. افزایش معرفــت یعنی گره 
خوردن عقــل با عاطفه و احســاس. بر این 
اساس است که هیأت ها -به خصوص هیأت 
های رزمندگان اسالم- نباید سکوالر باشند . 
یعنی آنکه مایه ی حمایت از نظام اسالمی در 
آن نباشد. همه ی آنچه که در مورد عزاداری 
خوب گفته شــد در مورد هیأت خوب هم 
صادق اســت. به عالوه ی اینکه تشــکیل 
دهندگان هیأت غالبا جوانان اند. فلذا هیأت 
خوب باید رشــد دینی و مبانــی اعتقادی 
جوانان، رشــد اخالقی، رشد سیاسی و آشنا 

ســاختن جوانان با ابعاد معــارف دینی -به 
صورت عمیق- را در دستور کار خود داشته 
باشد و با استفاده از این تشکل های مقدس 
شبهه زدایی در عرصه ی دین و نظام سیاسی 
ما صورت بگیرد زیرا که دشــمنان شــبهه 
پراکنی را در دستور کار خود قرار داده اند و از 
همه ی امکانات خود از جمله فضای مجازی 
برای رسیدن به این هدف استفاده می کنند.

  سخنرانان چگونه باید 
در هیئات ایفای نقش کنند؟ و 
مولفه های سخنرانی خوب از 

نظر حضرتعالی چیست؟ 
بنده بر این باورم که برای آمیختن شــعار و 
شــعور، به عبارت دیگر آمیختن احساسات 
مقدس که تجلی یافته در ســینه زنی های 
فاخر و دیگر اشکال مشروع عزاداری ها است 
با خردورزی  و عقالنی گری، حضور سخنران 
شایسته در عزاداری ها یک ضرورت است. 
این روندی که برخی در گذشــته داشتند و 
بعضی هنوز آن را دنبال می کنند که مجلس 
را بی سخنران به پایان می برند، بهره برداری 
شایســته را از عزاداری صــورت نمی دهد. 
پس نباید در اصل لزوم سخنران در مجالس 
عزاداری تردیدی داشــت. باید سخنرانان 
مجالس عــزاداری -به ویژه مجالســی که 
پسوند رزمندگان اســالم را با خود دارد- ، 
سخنرانانی فاخر باشــند. باید برخوردار از 
سرمایه ی علمِی بایسته، اطالعات بایسته 
ی سیاسی- اجتماعی و شور و عشق مقدس 
باشند. به خصوص خطیبانی که برای جوانان 
ســخن می گویند بایستی جوان و نیازهای 
فرهنگی اش را بشناسند و در پی اشباع این 
نیازها باشــند. به عبارت دیگر ویژگی های 
یک سخنران فاخر آن است که بعد از پایان 
سخنرانی وی، یا بر علم مستمع یا بر عملش 
یا بر هر دو افزوده شده باشد. این سخنرانی 
سخنرانِی فاخر است. بر این نکته نیز تاکید 

        پروند ه ویژه محرم         
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دارم که سخنرانان برجسته باید شاکر اصل 
نعمت نظام اسالمی باشند. بنده سخنرانانی 
را که شاکر نعمت نظام اسالمی نیستند و در 
سخنرانی خود اصل نظام اسالمی را زیر سوال 
می برند، ناسپاس می دانم. تاکید می کنم: 
اصل نظام اسالمی. تبلور اصل نظام اسالمی 
در قانون اساســی و والیت فقیه است. نمی 
گویم در منبر نقد سازنده نباشد. بنده معتقدم 
نقد ســازنده تقویت نظام اسالمی است. اما 
ضدیت با اصل نظام اسالمی را نمک خوردن 
و نمک دان شکســتن می دانم. زیرا که در 
زمان طاغوت به عزاداری های بی رمق مجوز 
برگزاری می دادند. اما  با عزاداری های زنده، 
شاداب و با نشاط حسینی که روح حماسه 
و ظلم ســتیزی را احیا می کرد برخورد می 
کردند. بحمداهلل و به برکت نظام اســالمی 
این بســتر فراهم شده است که روح نهضت 
حســینی تبیین گردد. هم چنین در مورد 
سخنرانان هیأت رزمدگان اسالم تاکید می 
کنم که عالوه بر آنکه وفادار به نظام اسالمی 
هستند بایستی پیشگام دفاع از نظام اسالمی 
و ارزش های اصیل آن- که همان ارزش های 

اسالمی و قرآنی است- باشند.

  از نظــر حضرتعالــی 
راههــای جــذب مخاطــب 
بخصوص مخاطب جوان پای 

منبرهای سخنرانی چیست؟
پاسخ به این ســوال فرصت یک مصاحبه 
ی طوالنی را می طلبــد اما به طور خالصه 
می گویم. یکــی از راه های جذب مخاطب 
و به خصوص مخاطبین جوان این اســت 
که نیاز فرهنگی جوان با ســخنرانی اشباع 
شــود. یعنی اگر مخاطب به ویژه مخاطب 
جوان ببینــد با حضور در این ســخنرانی، 
نیازهای معرفتی او اشــباع شد، به شبهات 
اعتقادی اش پاســخ داده شــد و نیازهای 
روحی اش دراین سخنرانی برآورده شد، از 

این سخنرانی استقبال خواهد کرد. به نظر 
بنده یکی از عوامل استقبال سرد از بعضی 
از سخنرانان این اســت که سخنران نمی 
تواند رابطه ی روحی، فرهنگی با مخاطب 
برقرار کند. سخنران موفق باید در پی این 
رابطه باشد. این نتیجه با شناخت مخاطب  و 
شناخت جوان و نیازهای او تحقق پیدا می 
کند. پر واضح است که استفاده از هنرهای 
خطابه نیز می تواند نقش آفرین باشد. الزم 
به ذکر است خطابه دهن گرمِی تنها نیست. 
برخی فکر می کنند همین که بتوانند حرف 
بزنند و مجلســی را گرم کنند خطیب اند. 
این  برداشتی نادرســت است. خطابه یک 
فن است؛ تنها دهن گرمی و حرافی نیست؛ 
مبادی دارد؛ آموزش دارد؛ باید استاد دید و 
از تجربیاِت سخنوران پخته و تجربه دیده 
اســتفاده کرد. مجموعه ی اینهاســت که 
جاذبه ساز است. البته قبل از اینها و همراه 
اینها اخالص ، برای خداگفتن و باور داشتن 
به آن چه که گفته می شــود، تاثیرگذار در 
ایجاد جاذبه است. » آن سخن کز دل برآید/ 
الجرم بر دل نشــیند«.  هم چنین برخورد 
محبت آمیز و مودبانه با مخاطبان-به ویژه 
مخاطبان جوان- در ایجاد جاذبه نقش دارد. 
»درس معلم ار بود زمزمه ی محبتی/جمعه 

به مکتب آورد طفل گریز پای را«.

  سخنران تا چه حد باید 
وارد مسائل سیاسی شود؟ ورود 
به دسته بندی های سیاسی تا 
چه حد برای سخنران و هیأت 

مضر است؟
پاسخ آن است که اوال سیاست را باید معنا 
کنیم. اگر سیاست به معنای تحلیل و ارزیابی 
مستند و واقع بینانه ی حوادثی که در جامعه 
می گذرد باشــد، این یک ضــرورت برای 
سخنران- به خصوص ســخنران هیأت ها 
که مخاطب جوان دارنــد و به ویژه هیئات 

رزمندگان اسالم- اســت. در روایتی از امام 
صادق)علیه السالم( آمده اســت:» الَْعالُِم 
بَِزَمانِِه اَل تَْهُجُم َعلَْیِه اللََّوابُِس. «  : کسی که 
عالم به زمان خود شد فریب نخواهد خورد. 
این رسالِت خطبای مجالس حسینی است 
که بصیرت افزایی کننــد. بصیرت افزایی 
معانــی ای دارد؛ از جمله معانی آن معرفی 
دشمن، معرفی شــگرد های دشمن و راه 
های خنثی کردن توطئه های دشمن است. 
سکوالر شدن هیأت ها زمانی رخ می دهد 
که سخنرانان و مداحان مجالس عزاداری از 

این سیاسِت صحیح غافل بمانند. 
اما ورود در دســته بندی های سیاسی؛ باید 
تفسیر کرد دسته بندی سیاسی یعنی چه؟ 
یک معنای آن این اســت که دســته بندی 
سیاســی یعنی ورود در فالن حزب سیاسی 
با هر نامی؛ نامش حزب باشــد؛ جبهه باشد؛ 
گروه باشد؛ من این معنا را چه برای هیئات ، 
چه مدیران آنها ، چه سخنرانان و چه مداحان 
مضر می دانم. نباید هیئات خانه ی یک گروه 
و یک حزب باشد. ســخنرانان و مداحان نیز 
هرچند گرایش شــخصی به گروهی داشته 
باشــند نباید از تریبون منبــر و هیأت برای 
ترویج یک گروه استفاده کنند. باید به گونه ای 
باشد که همه ی سلیقه های باورمند به نظام 
و والیت، هیأت و سخنران را از خود بدانند. اما 
سخن این است که برخی ورود در حمایت از 
والیت و نگاه های والیت فقیه را دسته بندی 
سیاسی می دانند. من این را سخنی نادرست 
می دانم. باید نــگاه والیت فقیه را در خطابه 
تبیین کرد و از این انگ ها نهراسید. چون ُمد 
شده اســت و برخی نیز برای آنکه سخنرانی 
ارزشی را کم اعتبار کنند و سخنرانان ارزشی 
را از چشم بیندازند، از این حربه استفاده می 
کنند. می گویند فالن هیأت سیاسی است ؛ 
فالن منبری سیاسی است و از این رهگذر می 
خواهند آن هیأت یا منبری را از چشم مردم 
بیندازند. بنده بر این باورم که تبیین مواضع 
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والیت مواضعی فراجناحی و فراگروهی است 
و باید تبیین گردد.

   نظر حضرتعالی درباره 
اینکــه گفته می شــود برخی 
منبرهای ما سیاست زده شده 
و سیاست زدگی منبرها موجب 
افول مخاطبان آن شده چیست؟

ابتدا تفســیر باید کرد که سیاســت زدگی 
چیست؟ اگر سیاست زدگی تبیین موضع 
درست سیاسی است ، معتقدم این سخن، 
تشــویقی اســت که  خطیبان وارد معنای 
صحیح سیاست نشــوند. به عبارتی سوق 
دادن به بی طرفی در مسائل سیاسی است. 
اگر مقصود این است که تمام منبر را سیاست 
گرفته و نه از آیه خبری هست، نه از روایت 
خبری هست، نه از مباحث اخالقی خبری 
هست و نه از بیان معارف الهی خبری هست؛ 
اگر این معنا باشد، این سیاست زدگی است. 
بنده با این خطابه مخالفم. خطبای مجالس 
دینی به ویژه مجالس حسینی باید در خطابه 
ی خود جامع باشــند. آیه، روایت، اخالق، 
سیاست و ذکر مصیبت را باهم داشته باشند. 
اگرجلسه ای جلسه ی سیاسی است؛ یعنی 
حزبی،  فردی را دعوت می کند برای بحثی 
سیاســی؛ این از خطابــه ی مجالس دینی 
جداست. خطابه ی مجلس دینی باید جامع 
باشد واگر فقط سیاست در آن باشد می شود 

سیاست زدگی و عامل ریزش مخاطبان.

  مقاتلی کــه در روضه ها 
اســتفاده مــی شــود چــه 
خصوصیاتی باید داشته باشد؟ 
حضرتعالی خود بیشتر از چه 

مقاتلی استفاده می کنید؟
در رابطه با مقاتل طی این ســالها مطالب 
فراوانی گفته شده است و تالش شده است 
که پیرایشــی صورت گیرد. کتاب مفید و 

ارزشمند »دانشــنامه ی امام حسین)علیه 
السالم( « گام هایی در این عرصه برداشته 
است. دوجلد کتاب در رابطه با تبیین مقتل 
زیر نظر آقای مهدی پیشوایی نوشته شده 
اســت و مقاتل معتبر از غیر معتبر معرفی 
شده اند. لکن بنده بر این باورم که چند نکته 

نباید از نظر دور داشته شود.
 نکته اول: بیان مظلومیت سیدالشهدا)علیه 
السالم( ذلت نیست.برخی بیان مظلومیت 
را ذلت می بیننــد و انتقاد می کنند به ذاکر 
ابی عبــداهلل که چــرا این را گفتــی؟ بیان 
مظلومیــت معصومین)علیهم الســالم( به 
ویژه سیدالشهدا)علیه السالم( ضرورت دارد. 
یکی از عواملی که عشق به ابی عبداهلل)علیه 
الســالم( را در جانها زنده نگه داشته است 
همین بیان مظلومیت است.مظلومیت گره 
خورده با عاطفه است و فطرت انسانها حامی 

مظلوم است.
نکته دوم: پرورش روضه و توضیح روضه را 
نباید دروغ پنداشت. دروغ آن است که اصل 
مسئله ای اتفاق نیفتاده باشد. ولی اگر اصل 
مسئله اتفاق افتاده ولی بیانها متفاوت است 
و این که بیانی، بیانی تشریح باشد نمی توان 

گوینده ی آن را دروغ پرداز دانست.
نکته ســوم: باید از منابــع مکتوب معتبر 
استفاده کرد. ولی نمی توان مصدر همه ی 
روضه هارا تنها منابع معتبر مکتوب دید. ذکر 
مصیبتی را که یک فقیه مجتهد- بعضا مرجع 
تقلید- دارد نمی توان  به دلیل آنکه در منبع 
مکتوبی نیســت بی اعتبار تلقی کرد. جان 
سخن این است که باید از دروغ در عزاداری 
ها به شدت اجتناب کرد ولی انگ دروغ زدن 
به هر روضه ای که ما نشنیدیم یا به گونه ای 

دیگر شنیده ایم، گناه است.

  نقش شعر مناسب را در 
مداحی ها چگونه می دانید؟

شعر مناسب و شعر فاخر نقش بسیار تاثیر 

مولفه های عزادرای خوب 
آن است که شرکت 

کنندگان در آن عزاداری 
وقتی مجلس به په بایان 

می رسد به آرمان های اهل 
بیت)علیهم السالم( به ویژه 

سیدالشهدا)علیه السالم( 
نزدیک تر شده باشند. 

این یک مولفه ی مهم در 
عزاداری خوب است

گذاری در القای معــارف دینی دارد. اینکه 
می بینیم امامان ما شــاعران ارزشی مثل 
کمیت و دعبل را تکریم و تجلیل می کنند و 
صله های ارزشمندی به آنها می دهند برای 
ترغیب و تشویق هنر متعهد است. بنابراین 
شاعران در این عرصه نقشی ستودنی دارند.

  مــداح و مداحــی خوب 
از نظــر حضرتعالــی چــه 
خصوصیاتی باید داشته باشد؟

این سوال هم سوالی است که مجالی وسیع 
را می طلبد اما کوتاه سخن این است که من 
مداحی را یک هنر آیینــی می دانم و بر این 
باورم که مداحانی که در ســلوک شخصی 
خود دین باورند و در عرصه ی مداحی مطالعه 
می کنند، سنجیده می گویند  و مستند می 
خوانند، یک بال ارزشــمند و تاثیر گذار در 
هیئات و مجالس دینی هســتند. مجالس 
دینی سه رکن اساسی دارند: ۱-سخنرانان  
۲-مداحان  ۳-مدیران. و این سه وقتی دست 
به دست هم بدهند ،مجلس مجلسی فاخر 

خواهد شد.

  با تشــکر از وقتی که در 
اختیار ما گذاشتید.

        پروند ه ویژه محرم         
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یک؛ برای امر مستحب که عزاداری است 
به روش مکروه یا حرام عمل کردن به اسم 

دین خود بدعت و حرام است.
دو؛ هرکس هیأتی راه بیاندازد و شــمایل 
عزاداری اش گونه ای باشد که منظور این 
باشد که خودش را جا بیندازد این عین ریا 

است و این عبادت نیست و گناه است.
سه؛ چیزی بگویند و کاری کنند که زبان 
نواصب به روی شــیعه اهل بیت )علیهم 
السالم(  باز شــود. یعنی هر نوع مداحی و 
روضه خوانی و هر روشی و منبری که باعث 
شود نواصب و تکفیری ها و دشمنان اهل 

بیت )علیهم السالم( زبانشان برشیعه دراز 
شود.

کســی فیلمی برای من آورد از آنچه آنها 
در شبکه هایشــان می گفتند که شیعیان 
در مجالسان می گویند؛ بعضی عبارات یا 
کارهایی که قطعا یا حرام اســت یا مکروه 

گفتاری از دکرت حسن رحیم پور ازغدی:

سنت و بدعت در شیوه های عزاداری
تعابير و اصولی از حاج شيخ عباس قمی برای نحوه عزاداری آمده است که باتوجه به اينکه ايشان از علمای قبل از انقالب هستند اما 
اين تعابير بسيار امروزی است. اصل اول اين است:تعزيه و عزاداری عبادت خداست راجح مستحب و مشروط و به شرط اينکه با هيچ 
نهی و حتی مکروه شرعی توام نشود و اال نه اينکه عبادت نيست بلکه بدعت است. اگر نحوه عزاداری، عالئم، شمائل، محتوای ذکر 
مصيبت در هدف يا روش با نهی شرع مطهر، نهی تحريمی حتی نهی تنزيهی و مکروهات شرع جمع شود ديگر عبادت نخواهد بود.

ايشان مثال هايی برای اين مساله زده اند که عنوان می کنيم:



27 شماره 111  آبـان94   محــرم1437

اســت. نکاتی مثل غلو و فحاشی که قطعا 
حرام است و در قرآن هم آمده است. حاج 
شــیخ عباس می گوید بهانه دستشــان 

ندهید.
اینکه چیز جدیدی درســت کنند در ایام 
شعبان که "رفع القلم" است، اصال چیزی 
به نام رفع القلم نداریم. رفع القلم مواردش 
معلوم اســت مثل دیوانه و مجبور و... که 
جایش اصال اینجا نیست. رفع القلم معنی 
اش این نیست که نکاتی که می دانیم حرام 
است امروز بگوییم؛ اصال در شریعت نداریم 
هرچه خواستیم بگوییم! اصال حالل کردن 

حرام خدا بزرگترین گناه و بدعت است.
در زاهــدان یک جوان ســنی که پدرش 
شهید انقالب بود و خودش طرفدار انقالب 
بود یک سی دی آورد و گفت این سی دی 
را ببینید چه می کنند و آمده اند این را در 
تمام خوابگاهها پخش کرده بودند. و این را 
می برند در خانواده های ســنی که وهابی 
هم نیستند نشان می دهند. هرچیزی که 
باعث شود که سنی محب اهل بیت)علیهم 
السالم( وهابی شود غلط است. باید توجه 
کنیم مصلحت اصلی حفظ اسالم است نه 
ارضای احساسات. اگر این شور نبود اصل 
قضایای کربال را از بین برده بودند. چرا اهل 
بیت)علیهم الســالم( می گفتند بنشینید 
برای امام حسین)علیه السالم( گریه کنید؟ 
نگذارید محوش کننــد. این خون را گریه 
نگه داشت. دشــمنان می خواستند این 

خون را پاک کنند.
جای هدف و وســیله هیچ جــا و از جمله 
عــزاداری نباید فراموش شــود. این اصل 
بعدی است که مرحوم حاج شیخ عباس بر 

اساس آن توصیه هایی می کنند. 

عــزاداری هــدف اســت یا 
وسیله؟

ما گریه می کنیم برای اینکه گریه کرده 

باشــیم یا اینکه این وســیله ای اســت 
تربیتی؟ وســیله ای اســت برای اهداف 
الهی، گســترش معــارف و تربیت الهی 
برای احیای شــعائر الهی و تعظیم آنها، 
برای هدایت بشر؛ هدف گسترش فرهنگ 
توحیدی و عدالت و تربیت انســان است. 
برای اینکه اهل بیت)علیهم السالم( الگوی 
آدم سازند. برای این باید مصیبت اینها را 
همیشه زنده نگه داشت. اما اگر کسی فکر 
کرد خود عزاداری و گریه هدف است و بعد 
با هر وســیله ای باید به این هدف رسید 
یعنی هدف گریه کردن و گریاندن به هر 
وسیله ای است این مورد قبول نیست. اگر 
اینطور باشــد از دروغ، تهمت، ریا و ... می 
توان استفاده کرد برای این وسیله. کاسبی 

هم می توان کرد. 

کاســبی با اهل بیت)علیهم 
السالم( و تجارت با دین

در روایت داریم کاسبی حالل هم از طریق 
اینها مشکل دارد چه برسد به کاسبی حرام 
که با دروغ باشد. البته نه اینکه چیزی نباید 
بگیرند ولی باید برای رضای خدا باشــد. 
چون اگر به دید کاســبی نگاه کنیم دیگر 
مهم  نیســت چه تاثیــری روی مردم می 
گذارد. این می شود ریا. دکان باز کردن به 
اسم امام حسین )علیه السالم( یک بحث 
است و پرچم امام حسین را باال نگه داشتن 
بحث دیگری اســت. اکثریت مداحان ما 
خالصا لوجه اهلل تالش مــی کنند و تمام 
عشقشان نام امام حسین است، اما مواردی 
هم هستند کســانی که فکر کرده اند این 
شغل اســت و تبلیغات دارد و تابع قانون 

عرضه و تقاضا است. 
لذا در بحثهای فقهی می گویند اگر کسی 
برای جلسه معارف الهی طی کند که چقدر 
می گیرد این جزء مکاســب محرمه است، 
این پول حرام اســت و مجلسش مجلس 

معصیت چون با دین تجــارت نباید کرد. 
دین برای تجارت اخروی اســت. اگر دین 
شد دکان این دین را ضایع می کند. وقتی 
شد کاسبی، می شــود تابع قانون عرضه و 
تقاضا و منطق این قانون سود و منطق سود 
مشتری بیشتر است و ارضای مشتری است 
که مشتری را زیاد می کند، دیگر کاری به 
رضای خدا ندارد. البته این بیماری اقلیت 
و اندک اســت. برخی اینها را برجسته می 
کنند و می خواهند همه هیأت را زیر سوال 

ببرند که این قطعا جفاست.

حتی بــا مکروه هــم نباید 
عزاداری کرد

حاج شــیخ عباس قمی می گوید حتی با 
مکروه هم نباید باشــد مثل ایذاء همسایه 
مســجد به بهانه عزاداری. ما از معصومین 
)علیهم السالم(  نداریم که به حقوق کسی 
تعرض کرده باشــند حتی کافرو فاسد به 
اسم عزاداری. و گریه ای هم که با اخالص 

نباشد، ریا و گناه و معصیت است. 

فرق تباکی و ریا
این البته فرق می کند با تباکی. تباکی، ریا 
و ادا نیســت، تعامل در دین است. اشک، 
ماموریت تاریخی و انسانی دارد که تباکی 
اظهــار مظلومیت و انســجام اجتماعی و 
مقاومت در برابر ظلم و افشاگری است اعالم 
این است که من در این معرکه نبرد حق و 
باطل بی طرف نیســتم من با احساسات و 

تمام وجودم معترضم.

اهل بیت )علیهم الســالم( 
بدون قرآن

یکــی از مشــکالت مداحانی اســت که 
خودشــان گریه نمی کنند و مداحی که 
همه را می گریاند و خودش نمی گرید کمی 
مشکوک می شود که چگونه اینطور است. 

        پروند ه ویژه محرم         
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یا اهمیت ندادن به نماز و یا اسمی از قرآن 
در آن جلسات برده نشود! همانطور که ما به 
بعضی اعتراض می کنیم که قران بدون اهل 
بیت)علیهم الســالم(  انحراف است،  اهل 
بیت بدون قران هم انحراف است. هرجا در 
مجالس از قرآن و ســنت پیامبر)صلی اهلل 
علیه و آله( گفته نشــود این مجلس اهل 

بیتی نیست.

استفاده از عالمت، شمائل و 
قمه زنی

راجع به عالمت و شــمائل باید گفت این 
ها مسائل عرفی اســت تا وقتی که عنوان 
ثانویه بدی پیدا نکند. این مراسم عزاداری 
ما عرفی اســت مثال ما در روایات توصیه 
ســینه زنی یا زنجیر زنی نداریم چه برسد 
به قمه زدن و یا اینکه چه رنگی بپوشــیم. 
توصیه به عزاداری و گریه بوده اســت اما 
حال عرف شیعه شده اشــکالی هم ندارد 
به دو شــرط؛ اول اینکه کسی نگوید این 
اَشــکال فرمان دین است. اگر کسی گفت 
که این شــکل عزاداری حکم دین است 
این بدعت و حرام است. بدعت یعنی اینکه 

چیزی که جزء دین نیست به دروغ بگویی 
جزء دین است یا چیزی که جزء دین است 
به دروغ بگویی نیست اینها بدعت است و 
حرام اســت. اصل عزاداری در دین هست 
اما اینکه مشکی بپوشیم و سینه و زنجیر 

بزنیم عرف خودمان است.
شرط دوم خالف هیچ حکم شرعی نباشد. 
نه بعنوان اولی و نه بعنوان ثانوی. مسائلی 
مثل قمه زنی بخصوص در ثانوی بیشــتر 
دیده می شــود. بعضی می گویند کجای 
اسالم گفت قمه نزنیم؟ اگر بگوییم چون 
ضرر جســمی دارد درســت نیست، ضرر 
بزرگتر که وهن شــیعه اســت را در نظر 
نگرفته ایم. نباید کاری کنیم که آنها شروع 
کنند به مسخره کردن شیعیان. آیا این که 
حضرت زینب)سالم اهلل علیها( سرشان را 
به محمل کوبانده اند مجوز شــرعی قمه 
زنی است؟ کجا ایشان این را فرموده اند؟ 
چون اگر ضرر جســمی هم نداشته باشد 
ضرر برای شــیعه و تشیع دارد. در روایات 
آمده که حتی گاهی روایاتی هســت که 
درست است اما نباید گفت، چون مخاطب 
متوجه نمی شود. وقتی راجع به اصل الهی 

اهل بیت)علیهم السالم( این را می گویند 
یعنی گفتگو با مردم به قدر عقول آنها. نیت 
برای کاری که در عرصه عمومی اتفاق می 
افتد کافی نیست اثر بر روی مخاطب هم 

مهم است.
یک وقتی کسی را تهدید می کنند که اگر 
نامی از اهل بیت)علیهم السالم( ببرید مورد 
ضرب و شتم قرا می گیرد و شنونده بیاید 
و خودش قمه بزند و بگوید از این بدتر که 
نخواهد شد و تهدید کننده را ناامید کند و 
بترســاند این از لحاظ حکم ثانویه درست 
اســت. من خودم اگر در این شرایط باشم 
قمه می زنم. یــک وقتی می گفتند هرکه 
زیارت امام حســین)علیه الســالم( بیاید 
دستشانش را قطع می کنیم. هر کاری در 
هر موقعیتی معنایی دارد. اهل بیت به این 
معنا ها توجه می کردند. شخصی خدمت 
امام صادق)علیه السالم( آمد و گفت شما 
مطمئنیــد از اوالد امیرالمومنین)علیــه 
السالم( هستید؟ اوکه لباس پاره می پوشید 
اما شما لباس زیبا می پوشید. امام فرمودند: 
تو فرق زمان با زمان را نمی فهمی. آن زمان 
که جدم این کار را می کرد اوال خلیفه بود 
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ثانیا مردم از لحاظ اقتصادی پایین بودند. 
اما االن اغلب مردم مرفه اند. این لباس عرف 
امروز است اگر ایشان امروز بود این لباس را 
می پوشید و اگر من آن موقع بودم آن لباس 

را می پوشیدم.
گاهی بعضی روایات خوانده می شود راجع 
به مقامات غیبی اهل بیت)علیهم السالم( 
که برخی از علما می فهمند، اینها را اگر در 
مجلس عامی بخوانند افراد ممکن اســت 

نفهمند.
یک وقت مثل امروز از قمه زدن شــجاعت 
و فداکاری برداشت نمی شود. علم و کتل 
ها و شمائل اگر دو شرط را داشت و اینکه 
معنی بیرونی بدی نداشت انجام دهد و اگر 

تعارض داشت انجام ندهد.
روایت داریم »کونوا لنا زینا والتکونوا علینا 
شینا« یعنی هر کاری و هر حرفی که آبروی 
ما اهل بیت)علیهم السالم( را می برد انجام 
ندهید. فرمودند رحمت خدا بر کسانی که 
توجه مردم را به ما جلب کنند. اگرچیزی 
در عزاداری بگوییم که کسی راجع به اهل 
بیت)علیهم السالم( به شک  و ترس بیفتد 

گناه کرده ایم.
یک وقتی علم و کوتل می شود نماد هیأت، 
این خوب است اما یک وقتی می شود نماد 
تقدس این بد است. بعضی علم و کتل ها از 
مسیحیت یا بودائی آمده است. اگر به دین 
نسبت ندهی مشکلی ندارد. اما اگر موجب 

فخر فروشی و مسابقه شد مشکل دارد.

غنا در هیأت
شیخ عباس قمی می گوید غنا حرام است 
و می گوید بسیاری از هیأت ها به آن آلوده 
شــده اســت. هرجا دیدی از صدا به جای 
مداحی خوشــت می آید بدان که خط را 
اشــتباه رفته ای. مثل قاری قرآن که می 
خواند همه فریاد می زنند احســنت؛ اینها 
آیه را گوش نکرده اند، برای صدا می گویند.  

پیامبر)صلی اهلل علیــه و آله( فرمودند می 
ترسم از آخرالزمان که خواندن قرآن بشود 
مثل مزامیــر)آالت موســیقی(. یا اینکه 
مداحی را گــوش کنی برای صدای خوش 

طرف.
صدای خوش الزم اســت حتما اما اگر شد 
هدف این مشکل دارد. بعضی ها منبرشان 
چیزی به مخاطب اضافه نمیکند و مخاطب 
که از مجلس بیرون می رود هیچ چیزی از 

دین یاد نمی گیرد.

عزاداری زیاد قداست زدایی 
و عادی سازی است

مســاله دیگر زیاد نکردن زمــان عزاداری 
است. برخی مراجع گفتند و به آنها حمله 
شد. مراجع گفتند کل سال را تبدیل نکنید 
به عزاداری . سالی که شش ماهش عزاداری 
است اصال عزاداری معنی ندارد. اینجور که 
کل سال باید عزاداری کنیم، کی مردم به 

کارشان برسند؟!
امــام صادق)علیــه الســالم( فرمودند: 
مسلمانی همسایه مسیحی اش را مسلمان 
کرد و او را با خود به مســجد بــرد. نماز را 
خواندند و مقدمات و تعقیبات و... مسیحی 
خواست به دنبال کارش برود آن مسلمان 
گفت کجــا می روی بنشــین کمی دیگر 
مغرب است و طرف ماند. صبح که به دنبال 
شخص رفت شخص گفت: اسالم دین بی 
کار هاست من بی کار نیستم. ما نمی توانیم 

که همه اش در مسجد بنشینیم.
کمترین ضرر عزاداری زیاد قداست زدایی 
و عادی ســازی مجالس اهل بیت)علیهم 
الســالم( اســت و به نظر بنده وهن اهل 

بیت)علیهم السالم( است.
می گوید تباکی نباید با ریا باشــد، ریا در 
عبادت مثل ربا در معامله اســت. گریاندن 
و گریستن متقابل تباکی است. یعنی گریه 

دست جمعی نه به معنی ریاکاری.

در روایــات داریــم جزع برای شــخص 
ممنــوع اســت مگر یــک جــا، گریه بر 
سیدالشهداء)علیه الســالم(  چون احیای 
امرایشان شــود. چون این گریه اعتراض 
به ظلم است. شادی و غمش مکتبی است 
نه مادی. فرمودند شیعه کسی است که به 
حزن ما محزون بشــود و به شادی ما شاد 
شــود. اهل بیت)علیهم السالم( بر چیزی 
جز خدا شاد و ناراحت نشدند. ما با اشک، 
آن خون را زنده نگه داشته ایم و این گریه 

مبارزه با تحریف بود.

منابع نقل حدیث 
حاج شیخ عباس قمی می گوید:در عزاداری 
به وجهی سلوک کنند که زبان نواصب باز 
نشود. از غنا پرهیز کنند که غالبا نوحه های 

لطمه خالی از غنا نیست.
از اکاذیب مفتعله، دروغهای ســاختگی 
و حکایات ضعیفــه حتی مظنونه الکذب 
که احتمال مــی دهی کذب باشــد در 
جمله ای غیر معتبر، حتی نقل از کتبی 
که متدینین اهل علم و حدیث اســت از 
منصف آنها اعراض کنند و حتی در زبان 
حال هم باید کرامت اهــل بیت)علیهم 
الســالم( را در نظر گرفت، مگر هرجمله 
ای را می توان به اهل بیت)علیهم السالم( 
نسبت داد. شیطان را در این عبادت بزرگ 
راه ندهید و شــریک نکنید. خصوصا ریا، 
کذب و غنا که این عمل در اکثر مجالس 
جاری و ساری است و کمتر کسی از آنها 
مصون مانده است. می گوید کسانی که 
ریا می کنند خداوند در روز قیامت چهار 
نام روی آنهــا می گــذارد: ای کافر، ای 
فاجر، ای غادر، ای خاسر. گم شد تالش 
و کوشش تو و باطل شد کار تو و نصیبی 
نیست تو را از آن عمل صالح مزد خود را 
از همان کسانی بگیر که برای آنها گفتی 

و خواندی و نوشتی. 

        پروند ه ویژه محرم         
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فلسفه، آثار و براکت عزاداری
 برای اهل یبت )علمهی السالم(

نحوه و چرايی شهادت حضرت سيدالشهدا عليه السالم و ياران گرانقدر ايشان در عاشورا و فرهنگ و مکتب عاشورايی مجموعه ای 
از ارزشها، کرامات، اعتقادات و فضيلتهاست که اوج انسانيت است و  شاهدی عينی است بر گفتار »انی اعلم ماالتعلمون« خداوند به 
مالئک هنگام خلقت انسان و از خلقت آدم ابوالبشر تا آخرين انسان، عاشورا همواره مهر تاييدی بر »فتبارک اهلل احسن الخالقين« 

و »انی جاعل فی االرض خليفه« است.
لذا عزاداری برای مصائب حضرت سيدالشهدا عليه السالم و مصائب اهل بيت عليهم السالم خود قله رفيعی از عبادت پروردگار 
است که در روايات توصيه های مؤکدی به آن شده است و همين عزاداری موجب رشد و اعتالی بسياری در جامعه شده و آثار و 

برکات فراوانی داشته که اگرچه در جامعه بخوبی نمايان شده اما عنوان آن از زبانها پنهان مانده و حق آن ادا نشده است.
و دليل اصلی اين عظمت عزاداری برای اهل بيت عليهم السالم بخصوص حضرت سيدالشهدا عليه السالم اين است که اين عزاداری 
ها در طول تاريخ باعث زنده نگه داشتن مکتب اهل بيت و راه آنها و زنده نگاه داشتن خون آنها و هدفی که برای آن به شهادت 

رسيده اند را به دنبال داشته است که اگر اين عزاداری ها نبود شايد االن يادی هم از کربال و پيام ظلم ستيزی آن نبود.
اينکه اين روايات چيست و در اين عزاداری ها چه فلسفه ای نهفته است نکته ای است که به گوشه ای از اين دريای عميق در ادامه 

خواهيم پرداخت.

 بخش اول
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امر اهل بیت به عزاداری برای 
حضرت سیدالشهدا علیه السالم

احاديث بســياری از اهل بيت عليهم 
السالم  نقل شــده که درآن شيعيان 
را امر و تشــويق به عــزاداری برای 
سيدالشهدا عليه السالم کرده اند که 

برخی از آنها نقل می شود:

  هنگامی که پیامبر صلــی اهلل علیه و اله  
خبر شهادت امام حســین علیه السالم  را 
به حضرت فاطمه سالم اهلل علیها  دادند آن 
حضرت به شدت گریه کردند و گفتند:پس 
چه کســی برای فرزندم گریــه می کند و 

مجلس عزا و مصیبت او را برپا می کند؟
رسول خدا صلی اهلل علیه و اله فرمودند:ای 
فاطمــه! زنان امت من بر زنــان اهل بیت 
من می گریند و مردان امت من بر مردان 
اهل بیتم می گریند و عزای فرزند مرا هر 
ســاله طایفه ای بعد از طایفه ای تازه می 
کنند پس چون روز قیامت شــود تو زنان 
را شــفاعت کنی و من مــردان را.)البکاء 

للحسین ص 66(

  امام حســین علیــه الســالم در حدیثی 
می فرمایند:

 انا قتیل العبات ؛
من کشته اشکها هســتم. )منتهی االمال، 

ص 5۳8.(
از این رو کشته اشــک ها از لقب های سید 

الشهدا است.

  آن حضرت در حدیث دیگری می فرمایند:
 انا قتیل العبه، ال یذکرنی مؤمن اال 

استعب ؛
من کشــته اشــکم. هیچ مؤمنی مــرا یاد 
نمی کند مگر آن که اشــک به چشمانش 

می آید. )شیخ صدوق، امالی، ص ۱۱8(
   آمــده اســت از گلوی بریــده حضرت 

سیدالشهدا علیه السالم  این پیغام بلند شد:
شیعتی مهام رشبتم ماء عذب فاذکرونی/

او سمعتم بغریب او شهید فاندبونی
فانا السبط الذی من غیر جرم قتلونی/

و بجرد الخیل بعد القتل عمدا سحقونی
لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی/
کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی

شیعیان من هنگامی که آب گوارا نوشیدید 
مرا یاد کنید.

یا هنگامی که از غریبی یا شهیدی)خبری( 
شنیدید، بر من "با صدای بلند" گریه نمائید.

من، نواده)پیامبر( هســتم که مرا بی گناه 
کشتند. و پس از آن از روی عمد، مرا پایمال 

خیل اسبان نمودند.
ای کاش، همگی در روز عاشورا بودید و می 

نگریستید.
که چگونه برای کودک خردسالم، مطالبه 
آب نمودم و آنان ســر باز زدند.)مستدرک 

الوسائل ج ۱7 ص ۲6(

  همچنین آمده اســت ســر بریده امام 
حسین علیه السالم در مجلس یزید ملعون 
پس از گفتن جواب ســالم حضرت سجاد 

علیه السالم به ایشان فرمود:
بلغ شیعتی منی السالم و قل لهم ان 
ابی مات عطشانا فاذکروه و مات غریبا 

فاندبوه ؛
به شیعیانم سالم برسان و بگو پدرم را با لب 
تشنه شهید نمودند او را یاد کنید و او غریب 
از دنیا رفت برایش با صدای بلند گریه کنید.

)مستدرک الوسائل ج ۱7 ص ۲6(

  امام صادق علیه السالم  می فرمایند:
 نوحوا علی الحســین نوح الثکلی علی 

ولدها ؛
نوحه کنید بر حسین، نوحه مادر بچه مرده.

)فیض قلم ص50(
  امام صادق علیه السالم می فرمایند:

هر جزع  و گریه ای مکروه است به جز جزع 
و گریه بر حسین علیه السالم؛ که حضرت 
امام باقر علیه السالم در تعریف جزع به جابر 
فرمودند: شــدیدترین جزع، فریاد و واویال 
و صیحه و زدن به صورت و ســینه اســت. 

)وسائل الشیعه ج ۲ ص 9۱5(

  امام باقر علیه السالم  می فرمایند: در روز 
عاشورا برای امام حسین علیه السالم مجلس 
عزا برپا نموده و بر مصایب آن حضرت همراه 
با خانواده بگریید و جزع و ناراحتی خویش 
را ابراز کنید. ضمن دیدار و مالقات همدیگر 
بر آن حضرت گریه کنید و یکدیگر را تعزیت 
دهید و بگویید: "اعظم الله اجورنا مبصابنا 
بالحسین علیه السالم و جعلنا و ایاکم من 
الطالبین بثاره مع ولیه االمام املهدی من 
آل محمد علیهم السالم"؛ خداوند به جهت 
سوگواری بر حسین علیه السالم به ما اجر 
و پاداش بزرگی عطا نماید و ما و شــما را از 
خونخواهان او با ولیش حضرت مهدی عجل 
اهلل تعالی فرجه الشریف از آل محمد صلی 

اهلل علیه و اله  قرار دهد.

   امام باقر علیه السالم می فرمایند :
یْبکیِه َو َیاْءُمُر َمْن ىف دارِِه ِباْلُبکاِء َعَلْیِه َو 
ُیقیُم ىف دارِِه ُمصیَبَتُه ِباِْظهاِر اْلَجَزِع َعَلْیِه 

َو َیَتالُقوَن ِبالُبکاِء
َبعُضُهْم َبْعضاً ىِف الُبُیوِت َو لُِیَعزِّ َبْعُضُهْم 

َبْعضاً مِبُصاِب اْلُحَسْیِن علیه الّسالم؛
امام باقر علیه السالم نسبت به کسانی که در 
روز عاشورا نمی توانند به زیارت آن حضرت 
بروند، این گونه دســتور عزاداری دادند و 
فرمودند: ندبه و عزاداری و گریه کند و به اهل 
خانه خود دستور دهد که بر او بگریند و در 
خانه اش با اظهار گریه و ناله بر حسین علیه 
الّسالم ، مراسم عزاداری برپا کند و یکدیگر 
را با گریه و تعزیت و تسلیت گویی در سوگ 
حسین علیه الّسالم در خانه هایشان مالقات 

        پروند ه ویژه محرم         
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کنند. )کامل الزیارات ، ص ۱75(

  امام رضا علیه السالم  به ریّان بن شبیب 
می فرمایند: َیا اْبَن َشــِبیٍب إِْن ُکْنَت َباِکیاً 
لَِشیْ ٍء َفاْبِک لِْلُحَسْیِن ْبِن َعِلیٍّ َفإِنَُّه ُذِبَح 
َکاَم ُیْذَبُح اْلَکْبُش َو ُقِتــَل َمَعُه ِمْن أَْهِل 
َبْیِتِه َثَاِنَیَة َعَشَ رَُجاًل َما لَُهْم ِفی اْلَرِْض 
ْبُع َو  اَمَواُت السَّ َشِبیُهوَن َو لََقْد َبَکِت السَّ

اْلَرَُضوَن لَِقْتِلِه …
ابن شبیب، اگر برای چیزی گریه ات گرفت 
برای حســین بن علی علیه الســالم  گریه 
کن چرا که او را ســر بریدنــد همان گونه 
که گوســفند را ذبح می کننــد و همراه او 
هجده نفر از اهل بیتش که در زمین مانندی 
نداشتند، کشته شدند. و یقیناً آسمان های 
هفت گانه و زمین برای کشته شدنش گریه 

کردند… )وسائل الشیعة ج ۱۳ ص 50۳(

   امام رضا علیه السالم می فرمایند:
َفَعلی ِمْثِل اْلُحَسیِن َفْلَیْبِک اْلباُکوَن َفاِنَّ 

ُنوَب اْلِعظاَم الُبکاَء َعَلیِه َیُحطُّ الذُّ
گریه کنندگان باید بر کسی همچون حسین 
علیه الّســالم گریه کنند، چراکه گریستن 
برای او، گناهان بزرگ را فرو می ریزد. )عیون 

اخبار الرضا ج ۱ ص ۲99(

  امام رضا علیه السالم به دعبل که شاعر 
اهل بیت علیهم السالم  بود می فرمایند :

یا ِدْعِبُل! اُِحبُّ اَْن ُتْنِشَدىن ِشْعراً َفاِنَّ هِذِه 
اال ّیاَم اَّیاُم ُحْزٍن کانْت َعَلینا اَْهِل اْلَبْیِت 

علیهم الّسالم ؛
ای دعبل! دوســت دارم که برایم شــعری 
بســرایی و بخوانی، چرا که این روزها )ایام 
عاشــورا( روز اندوه و غمی اســت که بر ما 
خاندان رفته است .)جامع احادیث الشیعه، 

ج ۱۲، ص 567(
سپس فرمودند :

 یا ِدعِبُل! اِرِْث الُحَسْیَن علیه الّسالم َفاَْنَت 

نا َو ماِدُحنا ما ُدْمَت َحّیاً َفال ُتقِصْ  ناِصُ
َعْن َنْصِنا َما اْسَتَطْعَت ؛

 امام رضا علیه الّســالم فرمودند: ای دعبل! 
برای حسین بن علی علیه الّسالم مرثیه بگو، 
تو تا زنده ای، یاور و ستایشگر مایی، پس تا 
می توانی، از یاری ما کوتاهی مکن. )جامع 

احادیث الشیعه، ج ۱۲، ص 567(

    امام علی علیه الّسالم فرمودند:
وَننا َو   اِنَّ الّلَه … اِْختاَر لَنا شیَعًة َیْنُصُ

َیْفرَُحوَن ِبَفرَِحنا َو َیْحزَُنوَن لُِحزِْننا ؛

خداوند برای ما، شیعیان و پیروانی برگزیده 
است که ما را یاری می کنند، با خوشحالی 
ما خوشحال می شــوند و در اندوه و غم ما، 
محزون می گردنــد. )غررالحکم ، ج ۱، ص 

)۲۳5

    نقل است حضرت زینب سالم اهلل علیها 
روز دوم ورودشان به مدینه زنهای بنی هاشم 
و دختران حضرت علی علیه السالم و دیگران 
را جمع کردند و امر فرمودند زیورآالت خود 
را دور کنند، لباس عزا و مشکی بپوشند و با 
نظم خاصی با آه و گریه و فریاد برای شهیدان 
کربال در حالی که بر سر و سینه می زنند به 
طرف مسجد و حرم رســول خدا صلی اهلل 
علیه و اله  حرکــت کنند.)این البکائون ص 

)۱07

   امام صادق علیه السالم فرمودند:
چیزی در زدن بر صورت جز استغفار و توبه 
نیســت زیرا زنان فاطمی در سوگ حسین 
بن علی علیه السالم گریبان چاک داده و به 
صورت زدند و "به مثل حسین علیه السالم 
باید به صــورت زد و گریبــان چاک کرد".

)تهذیب االحکام ج 8 ص ۳۲5(
  ابی هارون می گوید :

َدَخْلُت َعىل اىب َعْبِدالّله علیه الّســالم 

َفقاَل ىل: اَْنِشْدىن، َفاَءْنَشْدُتُه َفقاَل: ال، َکام 
ُتْنِشدُوَن َو َکام َترْثیِه ِعْنَد َقْبِه؛ ابوهارون 
مکفوف مــی گوید :ابی هــارون می گوید 
خدمت حضرت صادق علیه الّسالم رسیدم. 
امام به مــن فرمودند: برایم شــعر بخوان. 
پس برایش اشعاری خواندم. فرمودند: این 
طور نه، همــان طور که )بــرای خودتان ( 
شــعرخوانی می کنید و همان گونه که نزد 
قبر حضرت سیدالشهدا مرثیه می خوانی . 

)بحاراالنوار، ج 44، ص ۲87(
 جایگاه عزاداری برای اباعبداهلل الحســین 

علیه السالم در روایات

  پیامبر صلی اهلل علیه و اله می فرمایند:
...وصلی الله علی الباکین علی الحسین 

رحمه و شفقه ؛
و خدا صلوات می فرستد بر گریه کنندگان 
بر حســین علیه الســالم  از روی رحمت و 

مهربانی. )بحاراالنوار ج 44 ص ۳04(

   امام صادق علیه الّسالم می فرمایند:
ُه لَنا  َنَفُس اْلَمْهُموِم لُِظْلِمنا َتْسبیٌح َو َهمُّ
ِعباَدٌة َو ِکْتامُن ِسّنا ِجهاٌد ىف َسبیِل الّلِه. 
َثمَّ قاَل اَُبو َعبِدالّلِه علیه الّسالم : َیِجُب 
َهِب ؛ نََفس  اَْن ُیْکَتَب هذا اْلَحدیُث ِبالذَّ
کســی که بخاطر مظلومّیت ما اندوهگین 
شود، تســبیح اســت و اندوهش برای ما، 
عبادت است و پوشاندن راز ما جهاد در راه 
خداست. ســپس امام صادق علیه الّسالم 
افزودند: این حدیث را باید با طال نوشــت.

)امالی شیخ مفید، ص ۳۳8- بحار االنوار ج 
44 ص۲75(.

    امام صادق علیه السالم  می فرمایند:
 وما عین أحب إىل الله وال عبة من عین 
بکت ودمعت علیه، وما من باک یبکیه 
إال وقد وصل فاطمة وأســعدها علیه و 
وصل رســول الله )صىل الله علیه وآله( 
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وأدى حقنا، و ما من عبد یحرش إال و عیناه 
باکیة إال الباکین عىل جدی فإنه یحرش و 
عیناه قریرة، والبشارة تلقاه والرسور عىل 
وجهه، والخلق فی الفزع، وهم آمنون، 
والخلق یعرضون وهم حداث الحسین 
)علیه الســالم( تحت العرش، وفی ظل 
العرش ال یخافون ســوء الحساب یقال 
لهم: ادخلوا الجنة، فیأبون، ویختارون 
مجلسه وحدیثه، وإن الحور لرتسل إلیهم: 
إنا قد اشــتقناکم مع الولدان املخلدین، 
فام یرفعون رؤوسهم إلیهم ملا یرون فی 

مجلسهم من الرسور والکرامة ؛
هیچ چشمی در نزد خداوند محبوب تر از آن 
چشمی نیست که بر آن بزرگوار )حسین( 
گریه کند و هیچ اشکی از چشمی بر رخساره 
ای جاری نمی شود بر آن مظلوم، مگر آنکه 
یاری کرده است فاطمه  سالم اهلل علیها  را 
به گریه خود ویاری کرده است پیغمبر خدا 

صلی اهلل علیه و اله  را و ادا کرده است حق ما 
اهل بیت را و هیچ بنده ای محشور نمی شود 
مگر اینکه چشمی گریان داشته باشد مگر 
کسانی که برای جدم گریسته اند که آنها در 
حالی محشور می شوند که بشارت رسیده 
است بدانها و ســرور در صورتشان است و 
مردم آه و زاری می کنند و آنها در امانند، و 
حدیث گویان حسین زیر عرش نشسته اند و 
در سایه عرشند و از حساب بد باکی ندارند و 
به آنها گفته می شود به بهشت داخل شوید 
ولی آنها ابا می کنند و آنها مجلس حدیث 
امام حسین علیه السالم را طلب می کنند 
و حوریان پیغامشان می دهند ما و غالمان 
بسیار مشتاقیم به شما ولی آنها سرهایشان 
را باال نمی آورند از فرط لذت و کرامتی که 
آنها در مجلس می ببینید. )کامل الزیارات 

ص80؛ ۱8 باب ۲6(
    امام رضا علیه الســالم  در ادامه حدیث 

ذکر شده به ریّان بن شبیب می فرمایند:
 َیا اْبَن َشِبیٍب إِْن َبَکْیَت َعىَل اْلُحَسْیِن علیه 
ْیَک  السالم َحتَّى َتِصیَر ُدُموُعَک َعىَل َخدَّ
َغَفَر اللَُّه لََک ُکلَّ َذْنٍب أَْذَنْبَتُه َصِغیراً َکاَن 
أَْو َکِبیراً َقِلیاًل َکاَن أَْو َکِثیراً. َیا اْبَن َشِبیٍب 
إِْن َسََّک أَْن َتْلَقى اللََّه َعزَّ َو َجلَّ َو اَل َذْنَب 
َعَلْیَک َفُزِر اْلُحَسْیَن  علیه السالم . َیا اْبَن 
َشِبیٍب إِْن َسََّک أَْن َتْسُکَن اْلُغرََف اْلَمْبِنیََّة 
ِفی اْلَجنَِّة َمَع النَِّبیِّ َو آلِِه َصىلَّ اللَُّه َعَلْیِهْم 
َفاْلَعْن َقَتَلَة اْلُحَســْیِن. َیا اْبَن َشِبیٍب إِْن 
َسََّک أَْن َیُکوَن لََک ِمَن الثََّواِب ِمْثُل َما لَِمِن 
اْسُتْشِهَد َمَع اْلُحَسْیِن َفُقْل َمَتى َما َذَکرَْتُه 
َیا لَْیَتِنی ُکْنُت َمَعُهْم َفأَُفوَز َفْوزاً َعِظیاًم. 
َیا اْبَن َشِبیٍب إِْن َسََّک أَْن َتُکوَن َمَعَنا ِفی 
رََجاِت اْلُعىَل ِمَن اْلِجَناِن َفاْحزَْن لُِحزِْنَنا  الدَّ
َو اْفَرْح لَِفرَِحَنا َو َعَلْیــَک ِبَواَلَیِتَنا َفَلْو أَنَّ 
ُه اللَُّه َمَعُه َیْوَم  رَُجاًل أََحــبَّ َحَجراً لََحَشَ

اْلِقَیاَمِة ؛

        پروند ه ویژه محرم         
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ماهنامه فرهنگي - مذهبی هيأت رزمندگان اسالم

ابن شبیب، اگر برای حسین علیه السالم 
گریه کردی آنقدر که اشک هایت بر گونه 
ات جاری شــد، خداوند تمــام گناهانی 
که مرتکب شــده ای، کوچک یا بزرگ، 
کم یا زیاد، را می آمرزد. ابن شبیب، اگر 
شــادمانی تو در این اســت که خداوند، 
عزوجــل، را مالقات کنــی در حالی که 
هیچ گناهی نداری، حسین علیه السالم 
را زیارت کن. ابن شــبیب، اگر شادمانی 
تو در این اســت که در اتاق های ساخته 
شده در بهشــت با پیامبر و آل او، صلی 
اهلل علیهم، ساکن شوی، قاتلین حسین 

علیه الســالم را لعن کن. ابن شبیب، اگر 
شادمانی تو در این است که ثوابی برای تو 
باشدمانند ثوابی کسی که با حسین شهید 
شده اســت، وقتی او را یاد کردی بگو:  یَا 
لَْیَتِنی ُکْنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز َفْوزاً َعِظیماً  )ای 
کاش با ایشان بودم و به رستگاری بزرگی 

می رسیدم(.
ابن شبیب، اگر شــادمانی تو در این است 
که با ما در درجات باالی بهشــت باشــی، 
به اندوه ما اندوهگین باش و به شــادی ما 
شــادمان باش و بر تو باد والیت ما که اگر 
کسی سنگی را هم دوســت داشته باشد، 

خداوند او را با آن سنگ محشور می کند. 
)وسائل الشیعة ج ۱۳ ص 50۳(

   امام صادق علیه الســالم بر ســّجاده 
خود نشســته و بر زائران و سوگواران اهل 
بیت)علیهم السالم(، چنین دعا می کردند 

و می فرمودند:
اَلّلهم … َو ارَْحْم ِتْلَک االَْعُیَن الَّتى َجرَْت 
ُدُموُعها رَْحَمًة لَنا َو ارَْحْم ِتْلَک اْلُقُلوَب 

الَّتى َجَزَعْت َو اْحرَتََقْت لَنا
َو ارَْحِم اّلَصَْخَة اّلتى کاَنْت لَنا ؛

خدایا … آن دیدگان را که اشکهایش در 
راه ترّحم و عاطفه بر ما جاری شده و دلهایی 
را که بخاطر ما ناالن گشته و سوخته و آن 
فریادهــا و ناله هایی را کــه در راه ما بوده 
است، مورد رحمت قرار بده . )بحاراالنوار، 

ج 98، ص 8(

   امام صادق علیه الّسالم می فرمایند:
َمْن َدِمَعْت َعْیُنُه فیَنا َدْمَعًة لَِدٍم ُسِفَک 
لَنا اَْو َحقٍّ لَنا ُنِقْصناُه اَْو ِعرٍْض اُْنُتِهَک لَنا 
اءُه الّلُه َتعاىل ِبها ىِف  اَْوالََِحٍد ِمْن شیَعِتنا َبوَّ

اْلَجنَِّة ُحُقباً ؛
هر کس که چشمش در راه ما گریان شود، 
بخاطر خونی که از ما ریخته شده است ، یا 
حقی که از ما گرفته اند، یا آبرویی که از ما 
یا یکی از شــیعیان ما برده و هتک حرمت 
کرده اند، خدای متعال به همین سبب، او را 
در بهشت جاودان، برای ابد جای می دهد. 

)امالی شیخ مفید، ص ۱75(

   امام حسین علیه الّسالم می فرمایند:
اءُه الّلُه  َمْن َدِمَعْت َعیناُه فینــا َقْطرًَة َبوَّ
َعزََّوَجّل الَجنََّة؛ چشامن هر کس که در 
مصیبتهاى ما قطره اى اشک بریزد، 
خداوند او را در بهشت جاى مى دهد. 

احقاق الحق ، ج 5، ص 523
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    امام سّجاد علیه الّسالم می فرمایند:
اَیُّام ُمؤِمٍن َدِمَعْت َعْیناُه لَِقْتِل اْلُحَسْیِن 
اَءُه  ْیِه َبوَّ َو َمْن َمَعه َحّتى َیسیَل َعىل َخدَّ

الّلُه ىِف اْلَجنَِّة ُغرَفاً ؛
هر مؤمنی که چشمانش برای کشته شدن 
حسین بن علی علیه الّسالم و همراهانش 
اشکبار شــود و اشــک بر صورتش جاری 
گردد، خداوند او را در غرفه های بهشــتی 

جای می دهد. ینابیع الموده ، ص 4۲9

   امام باقر علیه الّســالم پس از شنیدن 
ســروده هــای )کمیــت( دربــاره اهل 
بیت)علیهم الســالم(، گریســت و سپس 

فرمودند:
ما ِمْن رَُجٍل ذَکرَنــا اَْو ُذِکرْنا ِعْنَدُه َیْخُرُج 
ِمْن َعْیَنْیِه مــاٌء ولَْو ِمْثَل َجناِح اْلَبعوَضِة 
ااِّل َبَنى الّلُه لَُه َبْیتاً ىف اْلَجنَِّة َو َجَعَل ذلَِک 

ْمَع ِحجاباً َبْیَنُه َو َبْیَن الّناِر ؛ الدَّ
هیچ کس نیست که ما را یاد کند، یا نزد او از 
ما یاد شود و از چشمانش هر چند به اندازه 
بال پشه ای اشــک آید، مگر آنکه خداوند 
برایش در بهشــت، خانه ای بنا کند و آن 
اشــک را حجاب میان او و آتش دوزخ قرار 

دهد. )الغدیر، ج ۲، ص ۲0۲(

   امام صادق علیه الّسالم می فرمایند:
ُکلُّ اْلَجَزِع َو اْلُبکاِء َمْکُروٌه ِسَوى اْلَجَزُع َو 

اْلُبکاُء َعىَل الُحَسیِن علیه الّسالم ؛
هر نالیدن و گریه ای مکروه است، مگر ناله 
و گریه بر حسین علیه الّسالم. )بحاراالنوار، 

ج 45، ص ۳۱۳(

   امام رضا علیه الّسالم می فرمایند:
َمْن َجَلَس َمْجِلساً ُیْحیى فیِه اَْمُرنا لَْم 

َیُمْت َقْلُبُه َیْوَم َتُوُت اْلُقُلوُب ؛
هر کس در مجلسی بنشــیند که در آن ، 
امر )و خّط و مرام ما( احیا می شود، دلش 
در روزی که دلها می میرنــد، نمی میرد.

)بحاراالنوار، ج 44، ص ۲78(

  امام رضا علیه الّسالم می فرمایند:
َفَعىل ِمْثِل اْلُحَسیِن َفْلَیْبِک اْلباُکوَن َفاِنَّ 

ُنوَب اْلِعظاَم ؛ الُبکاَء َعَلیِه َیُحطُّ الذُّ
گریه کننــدگان باید بر کســی همچون 
حسین علیه الّســالم گریه کنند، چرا که 
گریستن برای او، گناهان بزرگ را فرو می 

ریزد. )بحاراالنوار، ج 44، ص ۲84(

  امام صادق علیه الّسالم می فرمایند:
اَْلَحْمُد لِّلِه الَّذى َجَعَل ىِف الّناِس َمْن َیِفُد 

اِلَْینا َو َیْمَدُحنا َو َیْرىث لَنا؛
امام صادق علیه الّســالم فرمودند:خدا را 
سپاس که در میان مردم ، کسانی را قرار داد 
که به سوی ما می آیند و بر ما وارد می شوند 
و مــا را مدح و مرثیه می گویند.)وســائل 

الشیعه ، ج ۱0، ص 469(

    امام صادق علیه الّسالم می فرمایند:
َمْن قاَل فینا َبْیَت ِشــْعٍر َبَنى الّلُه لَُه َبْیتاً 

ىِف اْلَجنَِّة؛

امام صادق علیه الّسالم فرمودند: هرکس 
در راه ما و برای ما یک بیت شــعر بسراید، 
خداوند برای او خانه ای در بهشت، بنا می 

کند. )وسائل الشیعه ، ج ۱0، ص 467(

   امام رضا علیه الّسالم فرمودند:
َمْن کاَن َیْوُم عاشورا َیْوَم ُمصیَبِتِه َو ُحزِْنِه 
َو ُبکاِئِه َجَعَل الّلُه َعّزَوَجّل َیْوَم القیاَمِة 

ورِِه؛ َیْوَم َفرَِحِه َو ُسُ
هر کس که عاشــورا، روز مصیبت و اندوه 
و گریه اش باشــد، خداونــد روز قیامت را 
برای او روز شادی و ســرور قرار می دهد. 

)بحاراالنوار، ج 44، ص ۲84(

  امام صادق علیه الّسالم می فرمایند:

ــعِر حّتى  ما قاَل ِفینا قائٌل َبیتا ِمن الشِّ
ُیَؤیََّد ِبُروِح الُقُدِس؛

هیچ ســراینده ای درباره ما بیت شــعری 
نگفت، جز آن که روح القدس کمکش کرد.
ضا علیه السالم : ۱ / 7 / ۲( )عیون أخبار الِرّ

   امام حسن مجتبی علیه السالم فرمودند:
ُنوَب ِمْن َبنی آَدم،  َو إّن ُحبَّنا لَُیساِقُط الذُّ

َجِر؛ َکام ُیساِقُط الّریُح اْلَوَرَق ِمَن الشَّ

همانا محّبت و دوســتی با مــا اهل بیت 
رســول اهلّل)صلی اهلل علیه وآله( ســبب 
ریزش گناهانـ  از نامه اعمالـ  می شود، 
همان طوری که وزش باد، برگ درختان را 

میریزد. )بحاراألنوار، ج 44، ص ۲۳، ح 7(

  حضــرت امــام رضا علیه الســالم می 
فرمایند:

هر کس در مجلس که یاد و اسم ما در آن 
زنده نگه داشته می شــود بنشیند، در آن 
روزی که دلها می میــرد دل او نمی میرد. 

)امالی شیخ صدوق، ص 68(

   امام صادق علیه الّسالم می فرمایند:
من أراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب 

الحسین علیه السالم و حب زیارته؛
کسی که خدا خیرخواه او باشد، محبت امام 
حسین علیه السالم و شوق زیارت ایشان 
را در دل او می انــدازد. )بحاراالنوار، ج98، 

ص 76(

   امام صادق علیه الّسالم می فرمایند:
من انشد فی الحسین بیتا من شعر 

فبکی و ابکی عرشه فله لهم الجنه.
هر کســی درباره حســین )علیه السالم( 
بیتی شعر بسراید و خود بگرید و ده نفر را 
بگریاند، برای او و آن ده نفر بهشــت باشد. 

)ثواب االعمال ۱۱0(

        پروند ه ویژه محرم         
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  شــما راز موفقیت یک 
مداح که می خواهد شــما را 
الگوی خــود قــرار دهد چه 

می دانید؟

بســم اهلل الرحمن الرحیــم؛ اوال مداحی 
افاضه و لطف الهی است. خیلی ها به طور 
ارثی و ژنتیک از صدای خوبی برخوردارند، 
خیلی ها با خبر نمی شوند و بعضی باخبر 

می شــوند و در راه دیگری قرار می گیرند 
و برخی هم در راه مداحی قرار می گیرند. 
این لطف خداست درحالی که هر کس به 
هر کاری مشغول اســت باید وظیفه خود 

حاج ماشاء الله عابدی:

مداح باید در امور معنوی یک قدم جلوتر و در 
امور مادی یک قدم عقب تر از دیگران باشد

در آستانه فرارسيدن ماه محرم دقايقی را با حاج ماشاءاهلل عابدی مداح گرانقدر اهل بيت عليهم السالم به گفت و گو نشستيم. 
متن اين گفت و گو را در ادامه می خوانيم:
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را به احســن وجه انجام دهــد، باید کار و 
تالش کند. مداح برای موفقیت باید شعر 
خوب انتخاب کند و با اهلش مشورت کند؛ 
وقت برای حفظ و مرور شــعر  و خواندن 
مقتلهای مختلف بگــذارد و اگر کار نکند 
به نتیجه نمی رســد اما در این کار به طور 
خاص بایــد عنایتی از جانــب آنهایی که 
ممدوح ما هستند بشود و برای افاضه آنها 
هم باید ما قدمهایی برداریم در راهشــان 
و زمینه را مســاعد کنیم و خودمان را در 
معرض قرار دهیم تا آن نفخه قدسی دمیده 
شــود. یکی از طرق آن دعای خاص پدر و 
مادر اســت؛ مداح باید طوری عمل کند 
که از دعای خاص پدر و مــادر بهره مند 
شــود و این الزمه ویژگی خاص اخالقی 
مداح اســت. رمز دومش عنایت ویژه اهل 
بیت)علیهم  السالم( است. و اینکه خودش 
باید سر و سّری با اهل بیت)علیهم السالم( 
در خلوت داشته باشد، تهجد و بیداری شب 
و راز و نیاز با خدا داشــته باشد، اینها همه 

فراهم کردن زمینه است تا فیض برسد.

  االن مشاهده می شود 
که برخی برای شــهرت وارد 
مقوله مداحی می شــوند اما 
برخــی مداحان هم شــهرت 
و هم عــزت و بزرگی خاصی 
دارند شما این حب شهرت را 

چه طور می بینید؟
اگر هر مومنی در هر کاری هدفش شهرت 
باشــد این کارش را باطل می کند، همان 
ریایی که منع شــده همین اســت، اگر 
مداحی عبادت اســت باید قربــه الی اهلل 
باشد وقتی برای مشهور شدن می خوانم 
پس یعنی قربه الی اهلل نیســت، قربه الی 
المخلوق اســت اما از طرفــی در دعاها یا 
همین زیارت امیــن اهلل داریم »محبوبه 
فی ارضک و سمائک« خدایا مرا محبوب 

در آســمان و زمین قرار بــده. باید از خد 
بخواهیم. مقام معظم رهبری هم یک بار 
در جمع ورزشــکاران به این نکته اشاره 
کردند که شما یک کاری کنید محبوب در 
آســمان و زمین بشوید. مداح یک موقعی 
صدایی دارد و مشــهور است اما وقتی آن 
صدا افول می کند دیگر کسی دورو برش 
نیســت. مداحی یک عبادت اســت یک 
وسیله قرب به خداســت. امام راحل می 
فرمودند عــزاداری از افضل قربات الی اهلل 
است. وقتی کسی محبوب خدا شد روایت 
داریم که خدا به جبرئیل می گوید جبرئیل 
من او را دوســت دارم تو هم دوست بدار و 
جبرئیل به مالئکه می گوید و همه مومنین 
او را دوست می دارند. امام راحل را اینهمه 
زدند که محبوب نباشــد شــاه با آن همه 
ثروت و کاخ و شکارگاه این همه جلوی نام 
امام را گرفت، اما همین شاه االن یک قبر 
در ایران برای خود ندارد.هرکه ارتباطش با 

خدابیشتر شد دوامش بیشتر است.

  خودســازی و اســتاد 
اخالق چه تاثیری در حرکت 

یک مداح دارد؟
مســلما هرکاری اســتادی می خواهد و 
مراحل اخالقی را می خواهــد اما مرحله 
اولیه اش به فرموده بــزرگان اخالق مثل 
آقای بهجت می فرمودند هــر بدی را که 
می داند انجام ندهد و هر خوبی که می بیند 
انجام بدهد. واجبات را انجام بدهد اینها نیاز 
به استاد ندارد و هر کسی خودش می داند 
اما اگر در مرحله باالتری رفت برای اینکه 
چه چیزی الهام شــیطانی است یا نه آنجا 
استاد می خواهد. امام صادق)علیه السالم( 
می فرمایند »ان الحسن من کل احد حسن 
و منک االحسن لمکانک منا« خوب از همه 
خوب است و از تو خوبتر بخاطر نزدیکی تو 
به ما و ببدی از همه بد است از تو هم بد تر 

است. مداحان بخواهند و نخواهند وابسته 
به امام حســین)علیه الســالم( هستند. 
مداح باید بیش از دیگران مراقب باشد در 
معنویت یک قدم جلوتر باشــد و در امور 

مادی یک قدم عقب تر باشد.
اگر این نشد اثرش کم می شود کما اینکه 
می بینیم در جامعه جمعیت پای محافل 
زیاد اما اثر کم اســت. مــداح در کار خود 
یک معلم اســت باید به شدت از کارهای 
ناپسند حتی مکروهش جلوگیری کند تا 
اینکه شاگردان و مریدان و مستمعانش به 
حرام نیفتند. اگر مداح را بفهمند فحاشی 
می کند یا عمل زشتی انجام می دهد آنها 
صد برابر بدتر را انجام می دهند حتی اگر 
در خفا هم انجام شود اثر خود را می گذارد 
اینطور نیست که کسی در خفا فاسد باشد 
و در علن اهل خیر و احسن باشد و دیگران 
نفهمند. هرکوچکتریــن عملی که انجام 
دهی در ســطح دنیا اثر می گذارد منتهی 
اهلش مــی فهمند. االن مــن حرف می 
زنم هوا جابجا می شــود و تا آن ور دنیا را 
جابجا می کند اگر خطایی هم انجام بدهم 
همینطور اســت اگر آن ور دنیا اهل دلی 

باشد متوجه می شود.

اگر هر مومنی در هر کاری 
هدفش شهرت باشد این 

کارش را باطل می کند، همان 
ریایی که منع شده همین 

است، اگر مداحی عبادت 
است باید قربه الی اهلل باشد 
وقتی برای مشهور شدن می 

خوانم پس یعنی قربه الی اهلل 
نیست، قربه الی المخلوق 

است

        پروند ه ویژه محرم         
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  شــما خودتــان چــه 
اســاتیدی در ایــن زمینــه 

داشتید؟
اگر ما چیزی داشته باشیم از طریق همانها 
و دعای پدر مادر است، نفس مرحوم آقای 
حق شناس و شیخ محمود تحریری است، 
نفس شهید شــیخ محمود غفاری است، 
نفس حضرت آقای جاودان اســت، نفس 
مرحوم حاج آقا جواد و حاج حسن محبی 
است که شــغلش معلمی بود و در ورود ما 
به این مســائل خیلی نقش داشت و به هر 
جهت بیشتر در مقابل این افراد زانو زدیم و 

از محافل مداحان استفاده کردیم.

  مهمترین نیاز مداحان 
امروز را چه می دانید؟

نیاز مداحان زیاد اســت یک نیاز مهمشان 

در عرصه شعر و شاعری است که اوال باید 
ســعی کنند اطالعات ادبیاتشــان و شعر 
و شاعری شــان باال رود. سطح اطالعات 
پایین است شــعر ضعیف خوانده می شود 
اما اگر معلومات باال بیاید متوجه می شوند. 
االن به مداح می گوییم نخوان شــعری را، 
باز دفعه بعد می بینیم تکرار می شود. اما 
اگر سطحش بیاید باالتر و شعرهای حافظ 
و سعدی و آقای موید، سازگار و انسانی را 

خواند متوجه می شود شعر را. 
همچنین باید مطالعــه ای هم روی مقتل 
داشته باشد که باالخره روضه های صحیح 
از ناصحیح را تشخیص دهد که الفاظی را 
به کار نبرند که بــا اصول کلی نهضت امام 
حسین)علیه الســالم( اصال نمی خواند. 
بخصوص جوانها اکتفا نکنند به شــنیدن 
از این و از آن، الحمدهلل ســطح تحصیالت 

در کشــور ما بعد از انقالب باال آمده است، 
مداحــان از تحصیالت دانشــگاهی باال 
برخوردارند اما روضه هــا را از دیگران می 
گیرند بجای اینکه مطالعه کنند. الحمدهلل 
کتاب در این زمینه فراوان است و نسبت به 
سابق خیلی زیاد شده و باید مطالعه کنند و 

در پردازشش تالش کنند.
االن شعرهای ضعیف زیاد شنیده می شود 
و مطالبی که نقل می شــود گاهی اوقات 
خیلی سست و ضعیف است. ضمن اینکه 
حرفهای اساتید را به گوش جان بپذیرند. 

  مقتل هایی که توصیه 
می کنید بــرای مداحان چه 

مقتل هایی است؟
تحقیق وسیعی آقای ری شهری با گروهی 
انجام داده اند و کتابهایی چاپ شده است 
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به نام دانشنامه امام حسین)علیه السالم( 
که در جلد اولش توضیح داده شده مقاتل 
مختلف و در جلدهای دیگر مقاتل مختلف 
به تناسب آورده شده است که می توانند به 
آن رجوع کنند. همچنین حاج شیخ عباس 
قمی هــم کتبــش روح دارد و هم خیلی 
محتاط بوده است مثال "منتهی االمال" که 
زندگینامه چهارده معصوم)علیهم السالم( 
است و در هر قسمت هم مقاتل آمده است. 
مقاتل دیگری مثل لهوف سیدبن طاووس، 
یا مقتل سید مهدی پیشوایی که خوب جمع 
آوری شده است. مداحان می توانند آنها را 
بخوانند و بعد بپردازنــد اگر عین آن گفته 

شود شاید زیاد جذابیتی نداشته باشد.

  استفاده از زبان حال در 
روضه چه طور باید باشد؟

زبان حال همانطور که اســمش پیداست 
یعنی اینکــه حالتی را آدم مــی بیند و از 
آن حالت برداشــت می کند و باید به آن 
حالت بخورد و قرینه داشــته باشد که این 
خصوصیت زیان حالش اینچنین اســت. 
گاهی اوقات نقل هایــی بعنوان حال می 
کنند مثل اینکه تشخیص نداشته باشند 
زبان حال یعنی چه! نقل تاریخی می کنند 
که امام حسین)علیه السالم( اینچنین گفت 
یا حضرت عباس)علیه الســالم( اینچنین 
گفت وقتی می پرسی کجا نوشته شده است 
می گویند زبان حال اســت! مثال این زبان 
حال اســت که حضرت اباالفضل رفتند در 
شریعه دست را بر زیر آب برداشتند اینکه 
از »فذکر عطش الحسین« این زبان حال 
اســت که حضرت اباالفضل)علیه السالم( 
در نهر آب بوده و راوی هم دور بوده به زبان 
هم نشنیده که می گوید و برداشتش است 
گفته پس البد یاد عطش امام حسین)علیه 
السالم( افتاد این می شود زبان حال. می 
تواند کس دیگری هم برداشــت دیگری 

داشته باشــد کما اینکه دارند اینکه آب را 
برداشته و بعد پرتاب کرده »و رمی الماء« 
رمی یعنی انداختن، داشــته با دلش با آب 
حرف می زده که ای آب تو اینجایی اما امام 
حسین)علیه الســالم( و بچه هایش تشنه 
اند. این یک نمونه زبان حال است نه اینکه 
بنشینند از خودشان هرچه بخواهند ببافند 

و بگویند این زبان حال است!

  اخیــرا برخــی فرقه 
های افراطی در شــیعه دیده 
می شود که ایجاد تفرقه می 
کنند نظر شــما درباره اینها 

چیست؟
اینها ایجــاد تفرقه می کننــد و کارهایی 
می کنند که موجب کوبیدن شیعه و تفرقه 
بشود و اســتدالالت ضعیفی می کنند با 
دستورات دین ما با دستورات ائمه ما)علیه 
السالم( که ما دم از ایشــان می زنیم نمی 
سازد، خود امیرالمومنین)علیه السالم( که 
حقیقت والیت است وقتی می بیند اسالم 
در خطر اســت ۲5 سال صبر می کند، این 
درس است اینها اگر آن زمان بودند اشکال 
می کردند که چرا فریاد نمی زنی و در قرآن 
داریم که وقتی حضرت موسی)علیه السالم( 
از کوه طور برگشت و دید قوم و قبلیه اش 
گوساله پرست شده اند و با هارون در افتاد، 
گفت چرا گذاشــتی اینها گمراه بشوند و 
چرا اعتراض نکردی ، هارون جواب داد من 
ترســیدم تفرقه بیفتد و شما بیایی بگویی 
چرا ایجاد تفرقه کردی موسی با این حرف 
ساکت شد و پذیرفت. یعنی گوساله پرستی 
را صبر کرد و تفرقه این قدر مهم است. حاال 
بیایند در جای امن و راحت به این و آن بد 
بگویند و لعن کنند این شــجاعت است؟ 
اینها لعــن کنند و در جــای دیگر عده ای 
شیعه بخاطر این مسائل کشته بشوند. آقای 
جاودان می فرمود که از دوستانشان را یکی 

از فرقه های تکفیری گرفته بودند که این 
فرد نیز به طریقی نجات پیدا کرده بود و می 
گفت شیعیان را می کشتند؛ همین نوارهای 
فالن آقا را می آوردنــد و می گفتند ببین 
چطور دارد می گوید و می زدندش. آیا این 

سزاوار و خداپسند است؟ نه به هیچ وجه.

  سخن آخر...
ائمه اطهار)علیهم السالم( کلهم اجمعین 
برای دهه عاشورا یک ویژگی خاصی بعنوان 
عزاداری قائل بودند حضرت موســی بن 
جعفر)علیه الســالم( از اول ماه به عزا می 
نشســت  و این دهه را دهه عزاداری قرار 
می داد  اگر کسی در البه الی این دهه به 
هر عنوانی از این مســیر خارج شود، مثال 
بعنوان عروسی حضرت قاسم)علیه السالم( 
برخی شــنیده ام کف می زنند این خالف 
سیره ائمه)علیهم السالم( است. سیره ائمه 
در این دهه اقامه عزاســت بخصوص این 
دهه. توصیه شــان راجع به این است. اگر 
کسی از این مسیر خارج شود از سیره اهل 

بیت)علیهم السالم( خارج شده است.

  بسیار ممنون از وقتی 
که در اختیار ما گذاشتید. 

        پروند ه ویژه محرم         

ائمه اطهار)علیهم السالم( 
کلهم اجمعین برای دهه 

عاشورا یک ویژگی خاصی 
بعنوان عزاداری قائل بودند 

حضرت موسی بن جعفر)علیه 
السالم( از اول ماه به عزا می 

نشست  و این دهه را دهه 
عزاداری قرار می داد . سیره 

ائمه در این دهه اقامه عزاست
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گفت و گو با حاج سعید حدادیان:

راهپیمـایی اربعنی  باید 
پرشورتر از گذشته  برگزار شود

در آستانه ماه محرم و شروع کالسهای 
مداحــی مجمع الذاکريــن هيأت 
رزمندگان اسالم توســط مداح اهل 
بيت عصمت و طهارت)عليهم السالم( 
حاج ســعيد حداديان با وی به گفت 
و گو نشســتيم. متن آن را در ادامه 

می خوانيد:

  لطفا درباره این کالس 
آمــوزش مداحــی کــه آغاز 

کرده اید توضیحی بفرمایید.
بسم اهلل الرحمن الرحیم. یک برنامه کوتاه 
مدت پیش از مــاه محرم داریــم که این 
مداحان مواد اولیه ای داشــته باشند برای 
محرم امســال و تذکرات ویــژه ای داریم 
ولی برنامه درازمدتم این اســت که این به 
عنوان یک مجمع الذاکرینی که با محوریت 
حماســه و عرفان و تعظیم مســائل اهل 
بیت)علیهم الســالم( و تبیین معارفشان 
برگزار شود اما با وجهه انقالبی و شأن انقالبی 
و بتواند یک جایگاه و پایگاه خوبی در جامعه 
داشته باشــد و اما همیشــه تعلیم و تعلم 

زحمت دارد و مشکالت خودش را دارد.

  قرار است چه کارهایی 
را در این کالس انجام دهید؟

یک بخش بخش آشــنایی با شعر است که 
دوســت دارم کاربردی باشــد وقتی زیاد 
صحبت می کنی و کم کار می کنند خوب 
نیست االن در دانشگاه به این نتیجه رسیده 
اند کنفرانس بگیرند و خود بچه ها در تعلیم 
تاثیرگذار باشــند و بیشــتر دوست داریم 
بخوانند اما معرفی شــعر های خوب هم از 

برنامه های ماست.

  از دیگــر اســاتید هم 
استفاده می کنید؟
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امروزه روزگار آموزش انفرادی نیست ما باید 
از همه ظرفیتهای موجود در کشور استفاده 
کنیم. از نسل قبل، نسل خودمان و شاید از 

خودمان جوانتر نیز استفاده خواهیم کرد.

  مباحــث اخالقــی هم 
برای مداحان دارید؟

ما بدون مباحــث اخالقی جلو نمی رویم و 
اخالق کاربردی را هم می گوییم. و ممکن 
است از اســاتید اخالق و علما هم استفاده 

کنیم.

 برنامــه طوالنی مدت 
در این زمینه دارید یا فقط به 

آموزش اکتفا می کنید؟
یک افــق طوالنی برای ایــن مرکز در نظر 
گرفته ایم. نفس تجمع مداحان موضوعیت 
دارد وقتی دور هم جمع شدیم مورد ارزیابی 
قرار می دهیم، نیاز سنجی می کنیم، برنامه 
ریزی آموزشــی می کنیم. در برنامه ریزی 
باید ببنیم این دانش طلبان از چه مقیاس 

هایی برخوردار هستند.

  تعریف شــما از هیأت 
انقالبی چیست؟

هیأت اگر معرف امام حسین)علیه السالم( 
است انقالبی ترین مرد عالم هم اوست امام 
حسین)علیه السالم( دنبال انقالب است لذا 
انقالب ما می شود زیرمجموعه انقالب امام 

حسین)علیه السالم(. 

  چقدر مســائل اخالقی 
را در آموزش مداحان در نظر 

دارید؟
ما همه نیاز به تقوا داریم همه چیز زیر کلمه 
تقوا جمع می شــود تقوا یکی اش تولی و 
تبری اســت. بر اهل تقوا واجب اســت که 
واجبات را عمل کنند محرمات را هم ترک 

کنند »طلب العلم فریضه علی کل مســلم 
و مســلمه« دنبال علم بودن واجب است. 
ما در اصول و فــروع و احکام ضعیفیم باید 
در این سه مساله تقویت بشویم. باید شعر 
و مداحی ما به اصــول و فروع دین واخالق 
کمک کند پس باید با آن آشنا شویم . ارکان 
مکتب ما امام شناسی و پیغمبر شناسی و 
توحید است. اما چون نمی دانیم از که می 
خواهیم دم بزنیم مشــکل ایجاد می کند. 
باید به معرفت برسیم. یکی از شاخه های 
تقوا این است که ما دنبال علم کار برویم و 
اگر تقوا داشته باشیم »یجعل لکم فرقانا« 

خدا خودش عنایت می کند.

  عالقمندی شــهرت را 
در مداحــان جــوان چه طور 

می بینید؟
باالخره در ذات آدمی حب شــهرت هست 
ما نباید یــک دفعه چنان برخــورد کنیم 
با ایــن مقوله کــه افراد آســیب روحی و 
عاطفی ببینند. تحــت توجهات حضرت 
ولیعصر)ارواحنا له الفداء( این حب ذائل می 
شود و بغضی هم گاهی در بعضی پیدا می 
شود. ما با دانشــجو طرف هستیم اخالص 
بر همه واجب اســت اما اینکه بگوییم االن 
همه خالص شوند بیایند میسر نیست، امام 
هم نمی گفت مــن مخلصم اما ماحصلش 
این اســت که ما خودمان را گنهکار بدانیم 

خوب است.

  نظر شما درباره مداحان 
دانشگاهی مثل میثم مطیعی 
که در این عرصه درخشــیده 

اند چطور است؟
در عرصه دانشگاه من خودم سال 76 در 
دانشگاه تهران شــروع کردم این عرصه 
عرصع سختی اســت. یکی از کسانی که 
در این عرصــه ورود کرده میثم مطیعی 

است که خوب کار کرده است و در حال 
حاضر از دکترای خــود هم دفاع کرده و 
یک چهره دانشــگاهی است که اشراف 
بر ادبیات عرب و زبان عــرب دارد و در 
خوانــدن مقاتل هم خیلــی خوب وارد 
شــده و تبحر دارد جریان خوبی هم از 
شعر کشور در دانشگاه امام صادق)علیه 
الســالم( ایشــان را حمایت می کنند و 

توانسته کارهای خوبی ارائه دهد.

  برای کسانی که دنبال 
داشــتن هیأت های پرشور و 
تعداد هستند چه توصیه ای 

دارید؟
ببینید این نیســت که حاال هیأت ۲0 نفر 
جمعیت داشته باشــد یا ۲0 هزار تا. خدا 
رحمت کند آیت اهلل حق شناس را ایشان 
می فرمود: داداش جون یک نفر هم به روضه 
ات گوش بدهد بس است، وقتی روضه می 
خوانی پیش من، من بــه روضه ات گوش 

می دهم.
یکی از دوستان مداحم می گفت شبی در 
هیأت نجوا می کردم که چطور من و سعید از 
یکجا شروع کردیم و حاال او هیأتش این همه 

اوضاع شعر خیلی رو به رشد 
است یک دوره ای ما اصال شعر 

گیرمان نمی آمد اما االن شعرهای 
آقای سازگار جواب همه را 

می دهد. مضاف بر اینکه آقای 
انسانی هم شعر های بسیار خوبی 

دارند. جلسه ماه رمضان آقا هم 
خیلی باعث رشد شده بچه ها 

وقتی می آیند و فضا را می بینند و 
شعر انقالبی مورد تشویق قرار 
می گیرند باعث شده پیشرفت 

زیادی ایجاد بشود

        پروند ه ویژه محرم         
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جمعیت دارد ولی من برای هشت نفر می 
خوانم می گفت در عالم رویا دیدم که گفتند 

چیزی باالتر از تو به سعید نمی دهیم.
معروفترین کار من که »یه روز می بینمت« 
است ما این را در جلسه با شش نفر خواندیم 
ولی االن شاید صدها هزار نفر شنیده باشند 
آن را. من خودم با شش نفر هیأتم را شروع 
کردم. برای امام حسین)علیه السالم( اول 
باید بسوزیم، بهترین کار برای هنجره گریه 
برای امام حسین است. خیلی بد است که 
دنبال شهرت باشیم. خدا به ما توفیق داد از 
زمان جنگ می خواندیم. همانجا یک سری 
از بچه ها که گیر کرده بودند دست عراقی 
ها در مسلمیه خواب دیدند که پیامبر)صلی 
اهلل علیه و آله( آمد به همراه حضرت مسلم و 
گفتند چرا به مسلم متوسل نمی شوید، بچه 
ها به حضرت مسلم متوسل شدند و آخر هم 

گردان مسلم آمد به کمکشان. 
هیچ چیــزی انــدازه گریــه بــرای امام 
حسین)علیه الســالم( محبت نمی آورد 
همه دوست دارند ســخنران و مداحی که 
خودش هم برای امام حسین)علیه السالم(  

گریه می کند.

  وضعیت کلی شعر آئینی 
را چه طور می بینید؟

اوضاع شــعر خیلی رو به رشــد است یک 
دوره ای ما اصال شــعر گیرمان نمی آمد اما 
االن شــعرهای آقای سازگار جواب همه را 
می دهد. مضاف بر اینکه آقای انســانی هم 
شعر های بســیار خوبی دارند. جلسه ماه 
رمضان آقا هم خیلی باعث رشد شده بچه ها 
وقتــی می آیند و فضا را می بینند و شــعر 
انقالبی مورد تشویق قرار می گیرند باعث 
شــده پیشــرفت زیادی ایجاد بشود. قبال 
اینجور نبود که شــعرای ما آئینی بگویند، 
االن عمده شعرای ما آئینی هم می گویند. 

  و اینکه اشعار مرتبط با 

مسائل روز باشند.
بینید برخی سریع شــعر می گویند برای 
مســائل خاص مثال برای همین مساله منا 
آقای قزوه و خانم نانی زاد و آقای محدثی و 
آقای ژولیده شعر گفته اند که خیلی اتفاقات 

خوبی افتاده است دراین زمینه.

  برای برخــی که دنبال 
ایجاد تفرقه در شیعه هستند 

چه پیامی دارید؟
عشق امام  و عشــق مقام معظم رهبری به 
اهل بیت)علیهم السالم( در آسمانها و زمین 
شناخته شده است. مسیر اینها را گرفته ایم 
و خون پایش دادیم و سینه سپر کردیم در 
مقابل سهمگین ترین تهدیدها. برخی تفرقه 
افکن ها حتی یک ســیلی هم تا حاال برای 

اسالم نخورده اند.

  ورود مداح را به مسائل 
سیاسی چه طور می بینید؟

کربالی 4 وقتی غواصها آمدند من کربالی 
4 بودم. گفتن از اینها وظیفه من است. نمی 
شود نسبت به اینها بی تفاوت بود وظیفه را 
باید انجام دهیم. گاهی بعضی از تذکرات که 
به مسئولین می دهیم گاهی وقتها تذکرمان 
را می پذیرند. ما را ناصح خودشان می دانند 
دشمن نمی دانند. بعضی ها هم واقعا عمل 
کردنــد. مثال من به آقای محســن رضایی 
گفتم سالهای سال قبل که باید شما برگردید 
سپاه. به نظر من فرماندهی سپاه و در ارکان 
سپاه بودن را مهمتر از ریاست جمهوری می 
دانم. یا مثال صداوسیما را مهتمر میدانم به 
این جهت که صداوســیما می تواند رئیس 
جمهور بسازد. مثال یکی از آقایون را اولین بار 
من پیشنهاد دادم رئیس جمهور شود خب 
این آقا پذیرفت بعضی پیشنهادهای ما را هم 

نپذیرفت.
  اخیرا هم یک مطلب از 

شما درباره لیست انتخاباتی 
منتشر شد.

من یک نصیحت تلفنی به آقایی کردم گفتم 
شما به این دوستان اصولگرا بگو که لیست 
بدهند؛ چند تا لیست بدهی ما مجبور می 
شویم معدل در بیارویم که حرف بدی نیست 
هر هیأتی از چند تا بزرگتر سوال می کنند 
اما یادمان نرود در انتخابات گذشته همانی 
که ما گفتیــم رای آورد. حاال نمی خواهیم 
مدعی باشــیم. نکته دیگر اینکه بنده نمی 
خواهم نماینده باشم یک بار به یک مجادله 
ای به شرطی که شدنی نبود گفتم نماینده 
می شوم اما هیچ کدام از ما و مداحان دو رو 
بری یک همچین قصدی نداریم. البته آن 

بحث کار خودش را کرد.

  برای اتفاقاتــی که در 
منا افتاد و همه را مصیبت زده 
کر باید چه رویکردی داشته 

باشیم؟
االن ســخنان مقام معظــم رهبری فصل 
الخطاب اســت ما باید روی این نکات کار 
کنیم. بعد هم اینها میهمان خدا بودند باید 

ببینیم خود خدا چه کار می کند.

  اخیرا بحث نفوذ آمریکا 
مطرح شده اســت در این باره 

نظر شما چیست؟
یکی از کارهایی که آمریکا می کند این است 
که به وهابیت اجبار کرد از کتابهای درسی 
عربستان سعودی آیات جهاد را بردارند. لذا 
هیأت رزمندگان خود اســمش مانع نفوذ 
است خود نام سیدالشــهدا)علیه السالم( 

مانع نفوذ است.

  هیأت رزمندگان را چه 
کسانی تشکیل دادند؟

مادر مثل آهنگران نزاد آهنگران دل است 
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دلی که بیت اهلل است این آدم این پرچم را 
بلند کرد و بچه های اینجــا واقعا اهل تقوا 
هســتند. آقای مداحی که دو ثلث عمر ما 
با ایشان گذشته اســت. آقای نجات، آقای 
کوثری، آقای سروری که در تاسیس هیأت 

رزمندگان اسالم نقش داشته اند.

  راهپیمایــی اربعین را 
در پیش داریــم نکته ای برای 
هیأتی ها در این زمینه دارید؟

اینها برای راهپیمایی اربعین نقشه دارند 
مســئولین کربال باید مواظب باشــند که 
اینها بــرای جبران آبرویشــان دنبال این 
هستند که راهپیمایی اربعین را با مشکل 

ایجاد کنند.

ر  د ر  یــا حضــو آ   
راهپیمایــی اربعیــن را باید 

متوقف کنیم؟
ما هیچ فعالیتی را رها نمی کنیم ما فعالیم 
منفعل نیستیم نماز جمعه می خواست 
بمباران شــود جمعیتش چند برابر شد. 
لذا راهپیمایی اربعین باید پرشور برگزار 

شود.

  همایــش ســوختگان 
وصل توضیح دهیــد در چه 

مرحله ای است؟
ســیزدهمین همایش سوختگان وصل را 
ما به عشق یمن و شــامات گرفتیم تحت 
عنوان الف دزفول که این پایتخت مقاومت 

را مطرح کنیم و بچه ها زحمت بکشــند و 
باز آفرینی کنند و شعر بگویند. الف دزفول 
شــعار صدام بود هر جا را می خواســتند 
بمباران کنند می گفت الف.دزفول ب.فالن 
شــهر جیم.فالن شــهر... رادیو بغداد هم 
همین را می گفت کــه تخلیه کنید . فعال 
آثاری زیادی به دستمان نیامده تلویزیون 

کمتر تیزر پخش می کند.

  سخن آخر...
ما افراط سیاسی را نفی می کنیم اما تفریط 
سیاسی را هم نفی می کنیم مدعی نیستیم 
که همیشه درست عمل کردیم امام مدعی 
این هستیم که انشاء اهلل بنا مان این بوده که 

خدمت بشود. 

        پروند ه ویژه محرم         
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  يک عزاداری مورد رضايت اهل بيت 
عليهم الســالم چه ويژگی هايی بايد 

داشته باشد؟
در جواب باید عرض کنیم عزاداری دو حیث 
دارد: یک حیث محتوایی اســت و مطالبی 
که گفته می شــود، یک حیث قالب و شیوه 
عزاداری اســت. از نظر محتوا آنچه که گفته 
می شود نباید مطالب حرام و خالف شرع باشد، 
یعنی دروغ نباشد، غلو نباشد، موجب وهن 
مذهب نباشد، موجب تنقیص مقام اباعبداهلل 

علیه السالم و معصومین علیهم السالم نباشد 
و همچنین موجب پاییــن آمدن مقام خود 
مومنین و عزاداران هم نباشد؛ یعنی از نظر 
محتوا مطالب مستند باشــد، خالف عقاید 
مکتب اهل بیت علیهم السالم نباشد، خالف 
مرام اهل بیت علیهم السالم نباشد. نسبت به 
شیوه عزادارای اوال همراه با کار حرام نباشد 
مثل موســیقی حرام و امثال اینها، و موجب 
وهن مذهب هم نباشد، یعنی کاری نکنند 
که سوژه به دست دشمنان بیفتد و با این شیوه 

عزاداری که داریم، آنها علیه مکتب اهل بیت 
علیهم الســالم و پیروان مکتــب اهل بیت 
علیهم الســالم تبلیغ سوء داشــته باشند. 
اجماال این را می توانیم ویژگی های عزاداری 
مناسب مورد رضایت اهل بیت علیهم السالم 

برشماریم.

  پرســيدند نظر آقا در مورد برهنه 
شــدن در عزاداری چيســت؟ اگر 
فيلمبرداری نشود و زنان نيز نبينند 

توسط حجت االسالم واملسلمین فالح زاده

پاسخ به سواالت شرعی درباره احکام عزاداری
پايگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR طی فراخوانی اعالم کرد به پرسشهای شرعی مخاطبان که مربوط به احکام عزاداری 
است، پاسخ ميدهد. حجت االسالم والمسلمين فالحزاده، کارشــناس مسائل فقهی به پرتکرارترين سواالت، مطابق با فتاوای 

حضرت آيتاهلل العظمی خامنه ای پاسخ داده اند که در ادامه متن پاسخ ايشان به برخی از اين سواالت منتشر می شود:
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چطور؟ آيا از نظر فقهی، ايشان حرام 
ميدانند اين کار را؟

در پاسخ به این سوال باید عرض کنیم حضرت 
آقا توصیه فرمودند به برخی از مداحان که در 
عزاداری ها برهنه نشوند. اما این به عنوان یک 
فتوای فقهی نیست که ما بگوییم حرام است. 
خب اگر نامحرمانی نیستند، اگر مسئله سویی 
بر آن مترتب نیست، دشــمنان سواستفاده 
نمی کنند خب ممکن است بگوییم حرام هم 
نباشــد؛ مثال یک جمع محدودی هستند 
فیلمبرداری هم نمی کنند، فقط مردان هستند 
حاال پیراهن را از تن درآوردند و سینه می زنند؛ 
اما به طور کلی توصیه ایشان این هست - به 
عنوان یک توصیه - کــه در عزاداری های 
مردها برهنه نشوند. چرا؟ چون ممکن است 
هم در معرض دید نامحرمان باشــند و هم 
دشمنان باز از این مسئله سواستفاده کنند 
برای تبلیغ علیه مکتب اهل بیت علیهم السالم.

  در مســئله ی برهنه شــدن در 
عزاداری، آيا امــر به معروف و نهی از 

منکر واجب است؟
پیش تر در احکام عزاداری اجماالً گفتیم که 
این توصیه ی حضرت آقا بوده است به برخی از 
مداحان که به هرحال افراد در عزاداری لخت 
نشوند یا امر به لخت شدن نکنند و توصیه 
نکنند که لخت شوند. گفتیم این فتوای فقهی 
نیست و معنای حرمت هم ندارد و حال اگر در 
هیأتی مفسده ای هم نداشت، حرام نیست؛ 
بنابراین اگر شما تشخیص می دهید که بله 
این مفسده دارد، خب نهی از آن واجب است؛ 
اما اگر وقتی گفتیم فی نفسه حرام نیست و 
توصیه ی حضرت آقا است؛ حال اگر افرادی 
لخت شــدند در عزاداری و مفســده ای هم 
نداشت، اینجا نهی از آن واجب نیست، چون 

منکر حساب نمی شود.
 

بنده یک توضیحــی در این باره عرض بکنم 

که دیگر بحث فقهی نیست. این مسئله که 
بیان شــد، بسیاری از مســئولین هیأت ها، 
مرثیه ســرایان و واعظــان و مداحان، این ها 
نه تنها توصیه به برهنه شــدن نکردند، بلکه 
گفتنــد چون شــنیده ایم توصیــه ی رهبر 
معظم انقالب این بوده اســت، ما به جان دل 
می شنویم و بر دیده می نهیم و این کار را ترک 
کردند و این اثر را داشت؛ بعضی هم به هرحال 
رعایت نکردند؛ حاال آن هایی که رعایت نکردند 
با توضیحی که عرض کردم، اگر مفسده ای بر 
این کارشان مترتب نبوده، نمی توانیم بگوییم 
مرتکب گناه و حرام شده اند. باید دقت کنیم 
یک جوری نباشــد که خدای ناکرده یک 
مسئله ای که بیان می شــود، یا یک حکم 
فقهی اســت یا توصیه ای است که در اینجا 
عرض کردیم، موجب اختالف بشــود و افراد 
این هیأت به افــراد آن هیأت بد بگویند، یا 
این مداح به مداح دیگری بد بگوید، این ها که 

خواسته ی رهبری نیست.
 خواســته ی حضرت آقا این اســت که همه 
زیر یک بیرق باشــند. در عزاداری همه زیر 
علم امام حسین علیه السالم باشند و برای او 
عزاداری کنند؛ عزاداری مطلوب و عزاداری 
که موجب تقرب اســت؛ عزاداری که هرچه 
باشکوه تر باشد؛ کسی به دنبال این نیست که 
خدای ناکرده، عزاداری سید و ساالر شهیدان 
کم رنگ بشود و شکوه و عظمتش کاسته بشود. 
هیچ گاه کسی دنبال این نیست و اگر کسی 
دنبال این باشد خطا می کند. عزاداری حضرت 
سیدالشهدا باید با همان شکوه و عظمتی که 
در طول تاریخ بوده اســت محفوظ بماند، اما 
از یک ســری کارهای خرافی، کارهایی که 
دشمنان از آن کارها سوءاستفاده می کنند، 
از آن کارها بایــد دوری کرد. بنابراین چنین 
مسئله ای که مطرح شده نباید خدای ناکرده 
موجب تفرقه و دودســتگی باشد. ان شاءاهلل 
که همه عــزادار واقعی حضــرت اباعبداهلل 
الحسین علیه الســالم باشند و امیدواریم که 

این عزاداری ها مورد قبــول حق تعالی قرار 
بگیرد و موجب تقرب الهی هم باشد.

  پرسيدند اگر شخصی در روضه ها 
به صورتش دســت بزند تا جايی که 
صورتش زخم شود، حتی کبود شود، 

آيا اين عمل مشکلی دارد؟
در پاسخ باید عرض کنیم در حد کبود شدن 
که حاال ممکن اســت با زنجیر زدن با سینه 
زدن بدن کبود شود، اگر ضرر معتنابهی برای 
بدن نداشته باشد به نظر حضرت آقا اشکالی 
ندارد. اما کارهایی فراتر از اینها که ممکن است 
دشمنان سوء اســتفاده کنند، مثل مجروح 
کردن خود یا بدن را زخم کردن و قمه زدن 
یا مثل عبور از روی آتش و امثال اینها که در 
بعضی جاها برخی از افــراد انجام می دهند، 
چون به هر حال اینها اعمال مستندی نیست، 
در عزاداری ها نه وارد شده است، نه سیره بر 
این بوده است و امروزه هم دشمنان از اینگونه 
اعمال علیه مکتب اهل بیت علیهم السالم و 
پیروان اهل بیت علیهم السالم سوءاستفاده 
می کنند، اگر در آن حد باشــد بله اشــکال 
دارد. اما اگر در همین حد که متعارف است 
سینه میزنند زنجیر می زنند بدنشان ممکن 
است سرخ شود کبود شود، در حد متعارفش 
که ضرر معتنابهی برای بدن نداشــته باشد، 

اشکالی ندارد.

  آيا هروله کردن در عزاداری اشکال 
دارد؟

اگر موجب وهن مذهب نباشد، یعنی دیگران 
سواســتفاده نکنند علیه مکتــب اهل بیت 
علیهم الســالم، اشــکالی ندارد. ولی به طور 
کلی توصیه این است که از اینگونه اعمال در 

عزاداری ها پرهیز کنند.
در پاسخ سوال هایی که معموال در مورد شیوه 
عزاداری و برخی از کارهایی که در عزاداری 
صورت میگیرد و اشکال شرعی هم ندارد مثل 

        پروند ه ویژه محرم         
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تعزیه خوانی و امثال اینها، وقتی سوال شده 
است، ضمن تایید آن عزاداری های متعارف و 
متعادلی که از دیرباز بین مومنین مرسوم بوده 
اضافه فرموده اند:”بهتر آن است که مجلس 
ذکر مصیبت برپا کنند”.پس معلوم اســت 
که اینگونه کارهای متعارف مثل هیأت های 
عزاداری مثل سینه زنی و زنجیرزنی به طور 
متعارف اینها اشکالی ندارد و جزء شعائر دینی 
ما محسوب می شــود. اما یک کارهایی که 
موجب وهن مذهب است در شان مومن نیست 
این کارها را انجام دهد و دشمنان علیه مکتب 
تشیع از آن سوءاستفاده می کنند ، آن کارها 

جایز نیست.

   در برخی هيأت ها به علت استقبال 
پرشور جوانان و تراکم جمعيت و کمبود 
جا در حسينيه ها، خيابان های اطراف 
بسته شــده يا تردد در آنها با مشکل 
مواجه می شــود. آيا اين کار اشکال 
دارد؟ يا اينکه صدای عزاداری خيلی 
بلند باشــد، اگر موجب آزار و اذيت 
نشــود چطور؟ و اگر اشکال دارد، آيا 
شرکت در اين مجالس با علم به اينکه 
داخل حسينيه نميتوان حضور پيدا 

کرد اشکال دارد؟
اوال بدانیــم که عزاداری حضــرت اباعبداهلل 
حسین علیه السالم از افضل قربات است. تاثیر 
بسیار زیاد و آثار و برکات بسیار زیادی دارد و 
همچنان باید مراسم عزاداری اباعبداهلل حسین 
علیه السالم زنده بماند و تاکید بر آن است. خود 
سیره مقام معظم رهبری هم بر این است که 
در برخی از ایام سال مجلس عزا برپا می کنند، 
ذکر مصیبت و نوحه خوانی انجام می شود در 
محضر ایشان. اما در برخی از ایام، بیرون آمدن 
هیأت های عزاداری و دســته ها جزء شعائر 
دینی است مثل تاسوعا و عاشورا. خب به طور 
طبیعی برخی از خیابان ها بسته می شود برخی 
از راه ها بسته می شود گرچه همان جاها هم اگر 

بشود مراعات کنند که بسته نشود بهتر است. 
اما مثل راهپیمایی روز قدس، راهپیمایی ۲۲ 
بهمن، تاسوعا، عاشورا و امثال اینها طبیعی 
اســت ، اکثر مردم هم در این مراسم حضور 
دارند. اما در غیر این مواقع که شــخصی در 
حسینیه ای یا در منزل خودش مجلس عزایی 
برپا کرده است ولو اینکه عزاداری سید و ساالر 
شهیدان باشد، نباید خالف مقررات نظام باشد 
یعنی بستن راه ها، به خاطر مجلس عزاداری 
شخصی - گرچه عرض کردم حساب تاسوعا 
و عاشورا جداست و اصال خروج این هیأت ها 
و دسته ها جزء شعائر دینی محسوب می شود 
و به طور طبیعی خیلی راه ها بسته می شود 
مردم هم مطلع هســتندو قالب مردم هم در 
این مراسم شرکت دارند - اما در غیر این مواقع 
مومنین باید مراعات کنند، راه بر مردم بسته 
نشود و صدای بلندگوها آزاردهنده نباشد و 
مردم را اذیت نکند، همچنین صدای طبل و 
امثال اینها و کارهای دیگری که جانبی است - 
مثل ایستگاه های صلواتی که برپا می کنند- و 
خوب هم هست؛ ولی یک جایی باشد که هم 
راه مردم بسته نشود، ایجاد مزاحمت نشود و 
نظافت خیابان ها حفظ بماند. اما پرســیدند 
آیا شــرکت در چنین مجلسی اشکال دارد؟ 
نه، شــرکت در آن مجلس ولو جا هم نباشد 
اشکالی ندارد، ولی شما مزاحمت ایجاد نکنید 

و راه را نبندید.

   راجع به قمه زنی نظر حضرت آقا را 
پرسيدند که به نظر ايشان چه حکمی 
دارد؟ آيا مقلدين ساير مراجع هم بايد 
از اين دستور تبعيت کنند؟ و نکته دوم 
اينکه آيا مخفيانــه بودن يا مخفيانه 

نبودن آن با هم فرقی دارد؟
خب نظر آقا در مورد قمه زنی را شــاید همه 
شنیده باشید که ایشان این کار را در وضعیت 
فعلی حرام می دانند. تعبیر ایشان این بود که 
نه سابقه ای دارد - این کار، حاال ممکن است 

یک سابقه ای داشته باشد اما در گذشته های 
دور یک چنیــن کارهایی مثــل قمه زنی 
سابقه ای بین مومنین نداشته است - افزون بر 
اینکه امروزه از این عمل علیه مکتب اهل بیت 
علیهم السالم و علیه شــیعیان سواستفاده 
می شود. شــما اگر مراجعه کنید به برخی از 
سایت ها و کلمه شیعه را بزنید، همین تصویر 
قمه زنی دیده می شود. فلذا بله این کار به نظر 
حضرت آقا حرام است و باید از این کار پرهیز 
شود و فراتر از فتوا، ایشان تعبیرشان این بوده 
که این عزاداری نیست،بلکه تخریب عزاداری 
است.بنابراین همه مومنین و مقلدین سایر 
مراجع با کمال احترام به مراجع معظم تقلید، 
از این دســتور باید تبعیت کنند و از اینگونه 
کارها در عزاداری که اینها عزاداری نیســت، 
بلکه به ضرر مکتب اهل بیت علیهم الســالم 
اســت پرهیز کنند. و فرقی هم بین قمه زنی 
مخفیانه یا علنی نگذاشتند؛ بنابراین حتی 
جداگانه هم سوال شده است در مورد اینکه 
مخفیانه بروند قمه بزنند، فرمودند نه این کار 

را هم نباید بکنند و منع کردند.

  لعن برخی از دشــمنان اهل بيت 
عليهم السالم در مکان های عمومی يا 

خصوصی چه حکمی دارد؟
این هم از جمله ســوال هایی است که بارها 
پاسخش را شــاید همه شما از خود حضرت 
آقا شنیده باشید و همین اواخر بیشتر تاکید 
داشتند. به خاطر این فتنه هایی که در جهان 
اسالم پیش آمده است و برادر کشی و مسلمان 
کشی بین برخی از مسلمانان و ضرری که برای 
جهان اسالم دارد و سودش را استکبار جهانی 
و صهیونیسم بین الملل می برد. بارها شنیده 
اید که ایشــان فرموده اند به مقدسات سایر 
مذاهب توهین نکنید و توهین به مقدسات 
سایر مذاهب را حرام دانسته اند. به عالوه هر 
عملی که موجب تفرقه بین مسلمانان شود، 
ایشان آن را منع کرده اند و حرام دانسته اند. 
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بنابراین مومنیــن از کارهایی که به هر حال 
سودی ندارد، بلکه ضرر دارد و موجب اختالف 
بین مسلمان ها می شود و موجب برادرکشی 
بین مسلمانان می شود یا موجب وهن مذهب 
هست یا به نحوی توهین به مقدسات سایر 
مذاهب اسالمی است ان شااهلل بپرهیزند که 

این عمل جایز نیست.
ســوالی دومی که در اینجا مطرح شده این 
است که در این مجالس می شود شرکت کرد 
یا نه؟ یک وقت هست شما شرکت می کنید 
آن منبری را یا آن مداح را از این کار خودش 
باز می دارید - حاال با تذکر محترمانه که از این 
گفته های تفرقه انگیــز بپرهیزد - این گاهی 
وقت ها الزم و واجب است. اما اگر شرکت شما 
این اثر را ندارد، بلکه مجلس چنین افرادی که 
تفرقه می اندازند تقویت می شود، بله گاهی 
وقت ها شــرکت در چنین مجالســی جایز 

نیست و باید پرهیز شود.

  پرسيدند آيا انســان می تواند در 
هنگام سخن گفتن و توسل کردن به 
ائمه دستان خود را مانند دعا به سمت 

آسمان بگيرد؟
همه می دانند که ما دعا را از خدا می خواهیم؛ 
یعنی درخواست حاجت از خداوند است و 
ائمه اطهار علیهم السالم را واسطه فیض الهی 
می دانیم و به آنها توسل می جوییم به عنوان 
حجج واولیای الهی که در پیشگاه خداوند قرب 
و منزلتی دارند آنها را واسطه قرار می دهیم. 
وابتغوا الیه الوســیله؛ این دستور قرآن است. 
بنابراین توسل به آنها به عنوان وسیله و شفیع 
و کســی است که در پیشــگاه خداوند قرب 
و منزلتی دارد و اصل حاجــت را از خداوند 
می خواهیم. بنابراین اگر دست به دعا برداشتند 
و خدا را قســم دادند - مثال به امام حســین 
علیه السالم، به پیامبر صلی اهلل علیه آله وسلم 
اعظم و سایر اولیای الهی - دعایی داشتند و 
حاجتی خواســتند، این اشکالی ندارد. همه 

می دانند که ما اعتقادمان بر این اســت که 
شخص پیامبر صلی اهلل علیه آله وسلم و ائمه 
اطهار علیهم السالم، عباد الهی هستند، بندگان 
واقعی خدا هســتند. ما در تشهد می خوانیم 
اشــهد ان ال اله اال اهلل وحده الشــریک له، 
اول شهادت به وحدانیت خداوند، بعد از آن 
می خوانیم و اشهد ان محمد عبده و رسوله؛ 
یعنی حتی پیامبر صلی اهلل علیه آله وســلم 
را به عنوان عبد و بنده خدا و فرســتاده خدا 
می دانیم. همه مراجع معظم تقلید و حضرت 
آقا فتوای شان بر این است که اگر کسی به حرم 
مشرف شــد و برای صاحب حرم، حتی امام، 
سجده کند آن سجده حرام است؛ سجده فقط 
برای خداست. سجده شکر به عنوان شکر الهی 
جهت زیارتی که نصیبش شده این اشکالی 
ندارد، اما سجده برای امام نیست اگر ضریح 
بوسیده می شود اگر در و دیوار بوسیده می شود 
به خاطر شدت ارادت به صاحب آن خانه است، 
نه اینکه اینها عالقمند به آهن و فوالد و سنگ 
و آجر باشند، مثل بوسیدن پیراهن حضرت 
یوسف است که پیامبر خدا حضرت یعقوب 

بوسید و بر چشم خود گذاشت.

  يک مداح بايد چگونه باشد و چگونه 
رفتار کند؟

خب ظاهرا از اوصاف نفسانی او نمی پرسند و 
از سایر اعمال عبادی او هم سوال نشده است. 
از سوال فهمیده می شــود در خصوص کار 

مداحی است. 
در خصوصیکی از ســوال ها ما اشاره کردیم 
آنچه که در منبرها گفته می شــود به عنوان 
موعظه مردم یا نقل تاریخ عاشــورا و امثال 
اینها یا ذکر مصیبت. اوال باید دروغ نباشد، 
ثانیا غلو نســبت به معصومین علیهم السالم 
نباشــد، یعنی زیاده از حد. مقام آنها خیلی 
باالســت اما به هر حال در مقــام عصمت و 
امامت، یا پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم، در 
مقام نبوت هستند، دیگر باالتر از آن نیست، 

دیگر خودشــان نهی فرمودند که نسبت به 
ما غلو نداشــته باشــید، زیاده روی نداشته 
باشــید. همچنین مطالب خالف و حرام که 
خدای ناکرده مثــل غیبت دیگران، تنقیص 
مومن، تحقیر مومن، و مطالبی که در شــان 
معصومین علیهم السالم نیست، مطالبی که 
در شان مومنین نیست چنین مطالبی را نباید 
بگویند. الفاظ زشــت و رکیک اینها را نباید 
بگویند در مداحی هــا و در مطالبی که ارائه 
می شود. و همچنین از آن طرف ممکن است 
در مداحی ها مطالب بدی نباشد، اما به گونه ای 
ارائه شود که دشمنان از آن سواستفاده  کنند 
علیه مکتب اهل بیت علیهم السالم یا پیروان 
مکتب اهل بیت علیهم الســالم، آن هم باید 
مراعات شود. ضمن اینکه آن مداح باید کارش 
خالصا و هلل باشد، یعنی برای خدا باشد به دور 
از ریا و خودنمایی. حاال ممکن است مزدی هم 
بدهند مزدی هم بگیرد، اما برای مزد نباشد. 
به هر حال برای اینکه اجر و ثواب عزاداری را 
ببرند. همچنین مداحی آموزنده باشــد. من 
یاد دارم در جایی حضور داشتم که حضرت 
آقا به دو نفر از مداحان معروف کشور که در 
دو جلسه جداگانه هم بودند بعد از مراسمی 
که داشــتند در حضور آقــا و مجلس عزایی 
که آقا برپا می کنند، بعد از اینکه خدمت آقا 
رسیدند من از نزدیک می شنیدم که حضرت 
آقا فرمودند این مداحی شما باید منبر آموزنده 
باشد. بعد توصیه کردند قصیده هایی را بگردید 
پیدا کنید و یادم هست از دیوان صائب هم 
نام بردند که فرمودند در دیوان صائب هست 
از این قصیده های پرمغز و پرمحتوا می توانید 
اســتفاده کنید و مداحی شما باید یک منبر 
آموزنده باشد که مخاطبان شما مطلب یاد 
بگیرند و بر معرفت شان افزوده شود. مطالب 
تاریخی مربوط به ائمه اطهار علیهم السالم، 
مصائبی که بر آنها وارد شده است، جنایاتی که 
دشمنان آنها مرتکب شده اند، اینها در مداحی 

باشد ان شااهلل.   

        پروند ه ویژه محرم         
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ماهنامه فرهنگي - مذهبی هيأت رزمندگان اسالم

گپ و گفیت با مسئولنی  
اولنی هیأت های رزمندگان اسالم در کشور

به منظور آشنایی بیشتر با تاریخچه هیأت رزمندگان اسالم مصاحبه هایی با اولین هیأت های رزمندگان اسالم در کل کشور  ترتیب داده ایم تا 
نسبت به زوایای پیدا و پنهان و نحوه شکل گیری هیأت های رزمندگان اسالم آگاهی پیدا کنیم. در ذیل دو مصاحبه با مسئولین هیأت رزمندگان 

اسالم در قم و اهواز به عنوان اولین هیأت های تشکیل شده تشریح می گردد. 
سیدرضا شمس عضو هیأت موسس هیأت رزمندگان اسالم در قم بوده که اولین هیأت رزمندگان کل کشور می باشد. وی جرقه اولیه برگزاری 
چنین هیأتی را در جبهه های جنگ عنوان کرده و به نقش حاج صادق آهنگران در گسترش هیئات رزمندگان اسالم در کل کشور اشاره می کند 

و در پایان همه هیأت ها را به توجه بیشتر در حوزه تالوت قرآن و همچنین یاد شهدا دعوت می نماید.



49شماره 111  آبـان94   محــرم1437

  به عنوان اولین ســوال، 
خودتــان را معرفــی کــرده و 
مختصــری از فعالیــت های 

مذهبی خود بیان نمایید؟
بســم اهلل الرحمن الرحیم. بنده ســید رضا 
شمس فرزند ســید محمود و متولد۱۳۳7 
هســتم. مدتی پس از تشکیل بسیج و سپاه 
در قم، عضو پایگاه های بســیج و پس از آن 
سپاه شدم ودر سال 59 در جبهه ها حق علیه 
باطل حضور پیدا کردم. از سال ۱۳60 تا پایان 
جنگ تحمیلی در جبهه ها حضور داشــته 
و افتخار جانبازی در راه انقالب اســالمی از 
ناحیه پا را پیدا کردم. پس از پایان جنگ نیز با 
حضور در هیأت رزمندگان قم به عنوان خادم 

این هیأت فعالیت داشتم.

  نحوه شکل گیری هیأت 
رزمندگان اسالم قم چگونه بوده 

است؟
پس از پذیرش قطعنامه در سال 67؛ رزمنده 
های قمی لشکر علی بن ابیطالب با هم قراری 
گذاشتند که پس از پایان جنگ پراکنده نشده 
و دوباره این جمع حزب اللهی را حفظ کنند. 
پس از پایان جنگ در قم جلساتی با محوریت 
شهید سیدحسین ســعیدی فرزند آیت اهلل 
ســعیدی برگزار گردیده و طی آن جلسات 
تصمیم گرفتیم تا هیأتی با نام رزمندگان اسالم 
در قم تاســیس نماییم. نام رزمندگان اسالم 
در واقع برگرفته از مکتب و منشی بوده که از 
سالهای جبهه و جنگ به یادگار مانده است. به 
طور رسمی فعالیت های هیأت در سال ۱۳67 
آغاز گردیده و در ابتدای امر مراسم های هیأت 
به صورت هفتگی و شب های جمعه در مسجد 

امام حسن عسگری)علیه السالم( قم برگزار 
شد. در حال حاضر نیز حدود ۲9 سال است که 
هیأت رزمندگان اسالم در قم فعالیت مداوم و 

مستمری دارد.  

 حلقــه اصلــی هیــأت 
رزمندگان اســالم قم در زمان 

تاسیس چه کسانی بودند؟
حلقه اولیه هیأت ما شــامل خــود بنده که 
در آن زمان فرمانده گردان لشــکر حضرت 
معصومه قم بودم، سیدحســین سعیدی، 
مرحوم حجت االسالم شیخ حسین ایرانی، 
سیدمحمدســعیدی و آیت اهلل سید احمد 
خاتمی بوده است. این افراد که از آنها نام بردم 
در واقع اتاق فکر برنامه های هیأت رزمندگان 

اسالم قم در سال 67 هستند. 

 بــا ایــن اوصــاف کــه 
فرمودیــد، هیــأت رزمندگان 
اســالم قم جزو اولیــن هیآت 
رزمندگان در کشور بوده است؟

هیأت رزمندگان اسالم قم، اولین هیأتی بوده 
که تحت عنوان هیأت رزمندگان اســالم در 
کشور به فعالیت پرداخته است. دو سال پس 
از تاســیس هیأت رزمندگان قم و در ســال 
۱۳69 حاج صادق آهنگــران برای تحصیل 
در حــوزه ادبیات عرب به قم آمــده و در این 
شــهر برای مدتی زندگی کردند. در همین 
بازه زمانی حضور آقــای آهنگران در قم، ما از 
ایشان دعوت کردیم تا با نوای عاشورایی خود 
به مداحی در هیأت رزمندگان اسالم بپردازند 
و همین امر موجب شده بود تا حاج صادق به 
فکر تاسیس هیأت رزمندگان اسالم در شهر 

خود یعنی اهواز و پس از آن شیراز بیفتد. حاج 
صادق آهنگران با نفس گیرای خود در ایجاد 
هیأت های رزمندگان اســالم تاثیر بسزایی 
داشته به طوری که همراه با آقای مداحی در 
تهران اقدام به تاسیس هیأت مرکزی کرده و 
پس از آن هماهنگی ها میان تمام هیأت های 
رزمندگان اسالم در کشور با سهولت بیشتری 

انجام پذیرفت. 

 پس از قــم کــدام یک از 
شــهرهای کشــور جزو اولین 

هیآت رزمندگان اسالم بودند؟
اگر اشتباه نکنم بعد از قم، اهواز تاسیس شد 
و پس از آن کرمان و یا شــیراز بودند. در طول 
سالیان پس از تاسیس هیأت رزمندگان قم و 
در دهه 70 و 80 بسیاری از استان های مختلف 
با ما تماس گرفته و راهنمایی می خواستند که 

چطور چنین هیأتی را تشکیل دهند.

  نحوه برگــزاری هیأت 
رزمندگان اسالم در آن سالهای 

ابتدایی چگونه بود؟
ما بهترین مسجد قم یعنی مسجد امام حسن 
عسگری)علیه السالم( را برای برگزاری مراسم 

        پروند ه ویژه محرم         
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های خود انتخاب کــرده بودیم و با توجه به 
اینکه امام جماعت مســجد یعنی آیت اهلل 
زاهدی شــناخت کافی از خادمین هیئات 
داشــتند مجوز برگزاری هیأت در مسجد را 
به ما دادند. همه هزینه های مراســم هیأت 
توسط خود بچه ها تامین می شد. البته این 
نکته را هم یادآور شوم که برگزاری مراسم ها 
تشریفاتی نبوده و پذیرایی مختصری صورت 
می گرفت. به یاد دارم کــه در ایام محرم به 
مزار شهدای قم رفته و برای برگزاری مراسم 
چادر به پا می کردیم تا عزای حسینی در کنار 
مزار شهدای انقالب اسالمی صورت گیرد. در 
همان سالها حضور مردم در هیأت رزمندگان 
اسالم قم بین 700 تا ۱000 نفر تخمین زده 

می شد.

   به نظر شما رمز موفقیت 
هیأت رزمندگان اسالم قم تا به 

امروز چه بوده است؟
انتخاب برنامه های خوب و دقت در انتخاب 
مداح و سخنران و به ویژه ارتباط مستمر با 
روحانیون در هیأت ما از ویژگی های بسیار 
مهم هیــأت رزمندگان اســالم در قم می 
باشد. از آن جایی که شهر مقدس قم مرکز 
روحانیت و علمای اســالمی بوده، طبیعتا 
هیأت ها باید ارتباط مستمری با روحانیون 
داشته باشند. به عنوان مثال وقتی ما تصمیم 
گرفتیم تا یک تشــییع نمادین به مناسبت 
سالروز شهادت حضرت معصومه، از هیأت 
رزمندگان اســالم قم تا حرم مطهر داشته 
باشــیم ابتدا از آیت اهلل صافــی گلپایگانی 
مجوز چنین حرکتی را گرفته و پس از آن 
تابوت نمادین را در داخل شــهر به حرکت 
در آوردیم. در انتخاب سخنران ها نیز دقت 
نظر هیأت ما نســبت به دیگر هیآت زبانزد 
بوده و دلیل اصلی آن حضور مراجع تقلید 
در مراسم های هیأت رزمندگان اسالم قم 

می باشد. 

 به عنوان یکی از قدیمی 
تریــن خادمین هیــأت های 
رزمندگان اســالم کشور، چه 
پیشنهادی برای بهبود روند 
برگزاری هیأت ها در کل کشور 

دارید؟
دو پیشــنهادی که بنده به همه هیأت ها 
دارم توجه بیشتر به قرائت قرآن در همه 
مراسم های مذهبی و همچنین زنده نگه 
داشــتن یاد شهدا می باشــد. همواره دو 
کلمه قــرآن و عترت در روایــات ما کنار 
یکدیگر آمــده، بنابراین نباید با پرداختن 
به عترت که خاندان اهل بیت می باشــد، 
نسبت به قرآن خدای نکرده کم توجهی 
شود. در هیأت قم نیز شب های یکشنبه 
برنامه زمان مشــخصی برای قرائت قرآن 
توسط قاریان سرشناس کشور اختصاص 
داده می شود تا مردم نسبت به قرآن انس 
بگیرند. در ایام محرم نیز که در آســتانه 
آن قرار داریم در هیــأت ما پس از زیارت 
عاشــورا و بیان احکام)که بیشتر مبانی و 
موضوعات آن اختصاص به جوانان داشته( 
به مدت ۲0 دقیقه تالوت قرآن صورت می 
گیرد. عزیزان همواره دقت داشته باشند 
که زنده نگه داشــتن یاد شــهدا کمتر از 
شهادت نیست و چه مکانی بهتر از هیآت 
برای یادآوری نام و یاد شــهدا که در آنجا 
ذکر اهل بیت گفته می شود. به منظور این 
یادآوری گاهی می توانید برخی مراســم 
های مذهبی را در گلزار شهدای شهر خود 

برگزار کنید.

 خیلــی ممنــون کــه 
وقــت خــود را در اختیــار ما 
قراردادید، اگر ســخنی باقی 

ماند بفرمایید؟
عرضی نیست. همواره در مکتب اهل بیت 

قدم بردارید. یاحق

در خدمت يکی ديگر از خادمين اهل بيت، 
اين بار از خطه خوزستان هستيم، تا به 
عنوان دومين هيأت تاسيس شده از ميان 
هيئات رزمندگان اسالم از کم و کاست 

برنامه های اين هيأت آگاهی پيدا کنيم. 
عبدالرضا زکی پور معاون اجرايی هيأت 
رزمندگان اسالم در اهواز، تالش های بی 
وقفه حاج صادق آهنگران در شکل گيری 
و بهبود روند هيأت بسيار اثرگذار دانسته 
و ارتباط مستمر با ديگر ارگان های استان 
و مسئولين استانی را رمز موفقيت هيأت 

رزمندگان اسالم اهواز می داند.

 به عنوان اولین ســوال، 
بیوگرافی مختصری از خود و 
فعالیت هــای مذهبی تان بیان 

نمایید؟
بنده عبدالرضا زکی پور متولد ۱۳۳8 در شهر 
بهبهان به دنیا آمدم. پیش از انقالب در مساجد 
به فعالیت های فرهنگی می پرداختم و پس از 
پیروزی انقالب و با آغاز جنگ تحمیلی در جبهه 
ها حق علیه باطل در شهراهواز حضور داشتم. 
پس از پایان جنگ نیز در قالب سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی به نظام مقــدس جمهوری 
اســالمی تا به امروز خدمت می کنم. در حال 
حاضر مسئول اجرایی هیأت رزمندگان اسالم 
اهواز را بر عهده داشته و افتخار خدمت به اهل 

بیت در کارنامه این جانب نوشته شده است.

 هیأت رزمندگان اســالم 
اهواز در چه سالی و توسط چه 

افرادی تاسیس شد؟
این هیأت در ســال ۱۳68 توسط حاج صادق 
آهنگران و سید ایرج حبیب زاده تاسیس شده 
و دفتر مرکزی آن در مرکز شهراهواز قرار گرفته 
است. برای برگزاری مراسم در شهر اهواز بهترین 
حسینیه موجود در شهر یعنی حسینیه ثاراهلل 
در نظر گرفته شده که استقبال غیر قابل وصفی 
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از طرف مردم نســبت به مراسم های مذهبی 
صورت می گیرد. در طول بازه زمانی تاسیس 
بسیاری از افراد همچون سردار قاسم سراجان 
نقش بسزایی در توســعه و بهبود روند هیأت 
رزمندگان اسالم اهواز داشــته اند. نکته حائز 
اهمیت پیرامون خادمین هیأت رزمندگان اسالم 
اهواز این بوده که اکثر خادمین این هیأت در شهر 
اهواز دارای مسئولیت های رده باالی مدیریتی 
می باشــند ولی با این وجود ذکر و ذهنشان را 
معطوف به برنامه های هیأت می کنند. البته حاج 
آقای دانش پژوه هم نقش بسزایی در پیشرفت 

کارهای هیات داشته اند.

 به نظر شما چه عواملی 
باعث شــده هیــأت رزمندگان 
اســالم اهواز بــا ایــن قدمت 
تاریخی همچنان مورد استقبال 

پامنبری ها قرار گیرد؟
اجرای برنامه ها و مراسم های مذهبی متنوع و 
اثرگذار یکی از شاخصه هایی بوده که منجر به 
حضور خیل عظیمی از مردم در حسینیه ثاراهلل 
اهواز شده است. ما اگر به این نتیجه برسیم که 
مراسمی که قرار شده برگزار کنیم از کیفیت 
الزم برخوردار نبوده، چنین برنامه ای را لغو می 
کنیم. پیرامون استقبال از مراسم های هیأت 
که بدان اشــاره کردید اجازه بدهید به نکته 
ای اشــاره کنم که در مراسم های شب احیا 
که مسئولیت اجرای آن بر هیأت رزمندگان 
اسالم بوده و در مصلی اهواز برگزار می گردد 
جمعیتی بالغ بر 50 هزار نفر شرکت می کنند. 
این جمعیت در میان هیأت های برگزار کننده 
مراسم های مذهبی در کل استان خوزستان 
بی نظیر بوده است. در واقع همه مردم اهواز 
منتظر اعالم برنامه هــای هیأت رزمندگان 
اسالم اهواز بوده اند تا اولویت حضور در مراسم 

های مذهبی را به این هیأت اختصاص دهند.

 چــه عاملــی را بــرای 

موفقیــت بیشــتر در مدیریت 
هیأت مناسب می دانید؟

ارتباط مستمر با مســئولین استانی یکی از 
شــاخصه ها و وجوه تمایز ما نسبت به دیگر 
هیأت ها می باشــد. بســیاری از مسئولین 
کشوری و لشکری در سطح استان در هیأت 
رزمندگان اسالم اهوازه شــرکت کرده و در 
راستای بهبود روند برگزاری این مراسم کمک 
های شایانی انجام می دهند. به عنوان مثال 
برخی از مراســم های هیأت با خود آیت اهلل 
جزایری هماهنگ گردیده تا نحوه برگزاری آن 
به نحو احسن صورت گیرد. در یکی از جلسات 
استانداری، رئیس سازمان تبلیغات بیشترین 
فعالیت های مذهبی در سطح استان را مختص 
به هیأت رزمندگان اسالم می داند. در واقع این 
هیأت با بودجه ای بســیار کم کارهای بسی 
بزرگ در حوزه های فرهنگی انجام می دهد. 

 با توجه بــه گفته های 
شــما، آیا این ارتباط مســتمر 
منجــر به تشــکیل اتــاق فکر 

فرهنگی می گردد؟
بله دقیقا همین طور است. اتاق فکر ما متشکل از 
حوزه های مختلف فرهنگی در سطح استان بوده 
و افرادی همچون حاج آقای حاجتی، نماینده 
ولی فقیه در دانشگاه، نماینده ولی فقیه در اهواز 
و همچنین برخی نمایندگان مجلس و.. می 
باشند. در دوره ای ما خود استاندار و فرماندار را 
همراه با معاونین خود به دفتر هیأت رزمندگان 
آورده و نسبت به نحوه برگزاری مراسم و برنامه 

های آتی توضیحاتی را ارائه دادیم.
 به نظــر شــما بهترین 
برنامه هــای ایجاد شــده در 
هیأت اهواز کــدام یک از موارد 

می باشد؟
به واسطه موقعیت ژئوپلتیک اهواز در جنگ 
تحمیلی و حضور بسیاری از ررزمنده ها اعم 
از جانبازان و فرماندهان در این شــهر، سعی 
شــده مجموعه خاطرات این افراد به صورت 
مدون گردآوری شده و در قالب های مختلف 
نشــر یا مولتی مدیا در اختیار عموم مردم به 
خصوص جوانان قرار گیــرد. در واقع به نظر 
بنده مستندسازی های صورت گرفته توسط 
هیأت از جمله انتشار نشریه در قالب گاه نامه 
که نویسندگان برجسته استانی در آن قلم می 

زنند از جمله برنامه های تاثیرگذار می باشد.

 به عنوان آخرین سوال از 
پیشنهاد یا سخنی باقی مانده، 

ما در خدمت هستیم؟
سخن خاصی نیست، فقط می خواهم تشکر 
کنم از حاج صادق آهنگــران که از موفقیت 
های هیأت ما حضور ایشان بوده است. حاج 
صادق حسینیه در نزدیکی منزل خود ایجاد 
کرده که هر هفته مداحان در آنجا جمع شده و 
مسائل آموزشی و برخی مشورت ها به آنها داده 
می شود. یک تشکر دیگر هم از صداوسیمای 
استان دارم که تالش خود را در جهت پخش 
هرچه بهتر برنامه های ما در صداوســیمای 

استان می نماید. 

        پروند ه ویژه محرم         
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حاج جواد حیدری مداح و شاعر آئینی:

بدون فرم و زبان محتوای غین شعر آئیین
 در دل مردم جای منی گرید

بسياری از کسانی که در امر شعر هيأت دستی بر آتش دارند، با حاج جواد حيدری آشنا هستند. شاعر و ذاکری که همه زندگی خود 
را وقف اهل بيت عليهم السالم کرده است و سال هاست در اين حوزه فعاليت می کند. سابقه خدمت به دستگاه سيدالشهدا)عليه 
السالم( با زبان شعر به همراه فعاليت هايی همچون تاسيس انتشارات آرام دل و مديريت مجمع شاعران اهلبيت عليهم السالم 

بهانه ای شد تا به سراغ ايشان برويم و گفت و گويی در حوزه شعر آيينی با وی داشته باشيم.
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        شعر         

  لطفا در ابتدا از سابقه 
فعالیت هایتان در زمینه شعر 

آیینی و شروع آن بفرمایید.
اگر منظور شعر ســرودن بنده است  که از 
سال67آغاز شد. اما اگر منظور فعالیت در 
زمینه شعر آیینی است، به اواخر دهه 70 باز 
می گرددکه انتشارات آرام دل را تأسیس 
کردیم و با همکاری دوستان اقدام به نشر 
شعر آیینی نمودیم که به لطف خدا شاعران 
بســیاری را معرفی کردیم و شناختی که 
امروزه از بعضی شاعران به وجود آمده است 
براساس فعالیت های انتشــارات آرام دل 
بوده اســت. همچنین تا کنون کتاب های 
بسیاری چه از شاعران تهران و چه شاعران 

شهرستان ها به چاپ رسیده است.

  تاثیــر هیأت بــر روند 
شــعری شــما چگونه بوده 

است؟
ما هرچه داریــم از هیأت داریــم و از دل 
هیأت به شــعر رو آوردیم و شــعرمان هم 
شعر هیأت اســت و بهترین مضامین را در 
هیأت به دست آوردیم. به طور کلی از نظر 
بنده بهترین خاستگاه شعر اهل بیت هیأت 

است.

  شعر را جدی تر دنبال 
می کنید یا مداحی را؟

شکر خدا هر دو موضوع برای ما مهم بوده 
و هست و همواره در حد توان برای اعتالی 
سطح شعر و مداحی تالش خود را کرده ایم. 
به لطف خدا چه در زمینه پژوهشی و چه در 
زمینه آموزشی این دو موضوع را بطور جدی 
پیگیری می کنیم که همین امر مشغله های 
فراوانی را برای ما ایجاد کرده است و باعث 
شده است که خودمان کمتر شعر بگوییم 
ولی خوشحالیم که فعالیت مان در زمینه 

شعر هیأت گسترده تر شده است.

  یــک شــاعر هیأتــی 
چگونه می تواند اشــعارش 
را از لحاظ محتوا و مضمون 

غنی کند؟
یک تجربه ای که بنده کســب کرده ام و 
بارها به آن اشــاره کرده ام این اســت که 
در زمان نوجوانی بســیار به دنبال مقاتل 
گوناگون بودم تــا اینکه یــک عالمی به 
من فرمود که همه چیز در مقتل نیســت 
باید امام شناســی خود را قوی کنید. اگر 
جوانان اصول عقاید خود را فرا نگیرند به 
اشتباه خواهند افتاد. اگر یک شاعر آیینی 
مطالعه و استاد نداشته باشد نمی تواند آن 
خدمتی که باید را در زمینه شعر اهل بیت 
انجام دهد. بــرای مطالعه در این زمینه به 
نظر بنده کتاب های آیت اهلل جوادی آملی 
بهترین منبع هســتند و برعکس دیدگاه 
غلطی که درباره کتب ایشــان وجود دارد 
خواندن این کتاب ها ســخت نیســت و 
برای همه قابل فهم است. اما اگر از لحاظ 
مضمون به موضوع نگاه کنیم اگر شاعران 
مطالعه تاریخی و مقتل نداشــته باشند از 
مقتل شــنیداری اســتفاده می کنند که 
معموال مقتل شــنیداری مقتلی است که 
دارای اشتباهات بسیاری است. این مقاتل 
شنیداری وقتی با خیال شاعر ممزوج می 
شــود در نهایت خروجــی خوبی نخواهد 
داشت. متأســفانه شــاعران جوان امروز 
دارای هیچ کدام از مؤلفه هایی که ذکر شد 
نیستند و تنها منبع آن ها یک سی دی یا 
یک حرفی است که از کسی مثل خودشان 
شنیده اند و به همین خاطر گاه به اشتباه 
می افتند. کتاب های بسیاری هم در این 
زمینه به چاپ رسیده است. مجموعه آثار 
شــیخ عباس قمی از جمله بهترین کتاب 
هایی اســت که به شــاعران جوان بسیار 
کمک می کند. سه کتاب منتهی اآلمال، 
بیت االحــزان و نفس المهمــوم مرحوم 

محدث قمی برای شــروع عالی است اگر 
چه تا آخر عمر هر بــار که این کتاب ها را 
بخوانیم مطلب جدیــد دارد. آثار مرحوم  
آیت اهلل مقرم که به تعبیر آیت اهلل مرعشی 
نجفی ایشان فصل الخطاب تاریخ در نجف 
بودند، برای شاعران بسیار مناسب است. 
ایشان در جواب شــبهاتی که به اهل بیت 
وارد شده است بسیار زیبا و عاقالنه و نقادانه 
قلم زده اند. کتاب های مرحوم آیت اهلل سید 
کاظم قزوینی و خیلی کتاب های دیگر نظیر 
دارالحدیث که در منظر اول خیلی ســخت 
گیرانه اســت اما خیلی مفید می باشد. در 
رابطه با حضرت صدیقه الحمدهلل کتاب بسیار 
اســت که کامل ترین آنها موسوعه حضرت 

زهراست که۲5جلد است. 
جای دیگری که یک شاعر می تواند محتوا 
و مضمون شعر خود را قوی کند پای منبر 
نشستن است. شعرای بزرگی چون خوشدل 
تهرانی که خود نیزعالم بوده پای منبر می 
نشستند و گاهاً آن منبر عالمانه را به زبان 
شــعر در می آوردند. شــاعران باید پای 
روضه بزرگترها بنشینند. خیلی از مداحان 
پیشکسوت هستند که روضه خواندنشان 

شاعر پرور است.

ما هرچه داریم از هیأت 
داریم و از دل هیأت به شعر 

رو آوردیم و شعرمان هم 
شعر هیأت است و بهترین 

مضامین را در هیأت به دست 
آوردیم. به طور کلی از نظر 
بنده بهترین خاستگاه شعر 

اهل بیت هیأت است
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    تاثیــر فــرم و زبان در 
شعر آیینی چقدر است؟

اگر فرم و زبان رعایت نشــود نمی توان آن 
محتوای غنی که در شــعر اهل بیت وجود 
دارد را به صورت هنرمندانه در دل مردم جای 
دهیم. یکی از اشــتباهات ما شاعران هیأت 
این بود که التفاتی به فرم و زبان نداشتیم اما 
امروزه با عنایاتی که مقام معظم رهبری به 
شاعران هیأت دارند و جلساتی که تشکیل می 
شود و بزرگانی که در این عرصه نقد می کنند 
و مطلب ارائه می دهند، دیگر حیف اســت 
شاعران جوان از فرم و زبان صحیح در شعر 
آیینی غافل باشند. صرف اینکه ما یک شعر 
بگوییم و مستمع گریه کند این غنای کاذب 
است. حتما باید از این دو عنصر استفاده کرد 
و تأثیر آن را دید. دلیل اینکه برخی اعتقادی 
به فرم و زبان ندارند این است که تأثیر هنری 
بودن شــعر آیینی را ندیده اند. شاعر هر چه 
زبان صحیح تری داشته و بیانش هنرمندانه 

باشد تأثیر گذارتر خواهد بود.

   جایگاه نوحه ســرایی 
در شعر هیأت چیست؟

نوحه از اولین بخش های شعر هیأت بوده 
و هســت و می توان گفــت از موثرترین، 
فراگیرترین و مهم ترین قسمت های شعر 
هیأت اســت. از زمان خــود اهل بیت نیز 
عنایت به نوحه بیشــتر از شعر بوده است؛ 
اگرچه متأســفانه اقبال برخــی جوانان 
نسبت به شعر بیشــتر از نوحه بوده است. 
نوحــه از ماندگارترین بخش های شــعر 

هیأت است.

    برای یــک بار مصرف 
نبودن نوحــه و ماندگاری آن 

چه پیشنهاد دارید؟
وقتی را که بزرگان برای نوحه می گذاشتند 
اگر بیشــتر از یک غزل خوب نبود، کمتر 

هم نبود. اگر نوحه درســت باشــد سال 
های سال بر ســر زبان ها می ماند. یکی از 
شرایط ماندگاری شعر و نوحه این است که 
بین جنس کلمات، حال شــاعر و مضمون 
سنخیت وجود داشته باشد. نمی شود برای 
امام حسین)علیه السالم( شعر و نوحه گفت 
اما نسوخت. نباید فقط به ظاهر توجه کرد 
و با کلمات بازی کرد. نوحه هم از لحاظ فرم 
و زبان و هم از لحاظ مضمون باید درســت 
باشد و همانطور که از اسمش نیز پیداست 

باید همراه با سوز درونی باشد.

    ارتبــاط یــک شــاعر 
هیأتی با مداحان باید چگونه 

باشد؟
در خاطرم هســت که مالقاتی داشتیم با 
آیت اهلل سید منیر الدین شیرازی و ایشان 
به حاج منصور ارضی فرمودند که مداح مثل 
رزمنده خط مقدم می ماند و باید چند نفر 
این رزمنده را پشتیبانی کنند. یکی از مهم 
ترین کسانی که باید همیشه یاور مداح بوده 

و کمک حال او باشد شاعر است. اگر شعر 
هیأتی درست شود هیأتی ها هم رشد می 
کنند. یک شاعر باید خودش را مکمل یک 
مداح بداند و این وظیفه خطیر نوکری که 
هم مداح دارد و هم شاعر در کنار هم کامل 

می شوند و با سرانجام میرسد.
شعری که شــاعر می خواهد برای هیأت 
بسراید باید برای مداح قابل استفاده باشد. 
شعر هیأت شاخصه های مخصوص به خود 
را دارد که بهترین شاخصه ها را می توان از 
زبان استاد سید مهدی حسینی، این معلم 
دلسوز شعر آیینی شنید تا شعرای هیأتی 
بدانند چه کلمات و فرمی را استفاده کنند 

که در هیأت کاربرد داشته باشد.

    مدتی است که مسئول 
مجموعه ای با عنوان مجمع 
شــاعران اهــل بیــت علیهم 
السالم هستید. ضمن معرفی 
مجمع، از فعالیت ها و برنامه 

های آن بفرمایید.
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مجمع شــاعران اهل بیت علیهم السالم 
افزون بر ۲ ســال اســت که به حول و قوة 
الهي و در راستاي منویات و رهنمودهاي 
ارزشــمند مقام معظم رهبری حفظه اهلل 
و پس از دیدار شــاعران آیینــي با معظم 
له و براساس توصیة ایشــان با هدف نشر 
معارف آل اهلل در عرصة شعر و ادب،ایجاد 
انسجام، وحدت رویه، هم افزایي و تعامل 
و هماهنگي علمي و نظــري به منظور اثر 
بخشي مضاعف در فضاي فرهنگي جامعه 

آغاز به کار نموده است.
حضــور فرهیختــگان و اندیشــمندان در 
کنار نیروهاي ارزشــي و مؤثر نظام مقدس 
جمهوري اسالمي در هیأت مؤسس از جمله 
جنــاب آقایان غالمعلي حــداد عادل،حاج 
غالمرضا سازگار، حجت االسالم و المسلمین 
رضا جعفري، استاد مرتضی امیری اسفندقه 
و سایر اعّزه اي که سیره و سوابق ماندگاري 
در دیباچــة فرهنگ و ادب ایــن مرز و بوم 
زرنگاري کردهاند، از وجود عزم جدي و ارادة 
راســخ در جهت حرکت به سمت پویایي و 

بالندگي در این عرصه حکایت میکند.
سه بخش »پژوهش، آموزش و آفرینش« 
محور اصلی فعالیت مجمع شــاعران اهل 
بیت بوده اســت و به لطف خــدا فعالیت 
بسیاری در این سه بخش انجام شده است. 
برگزاری جلسات نقد شــعر، کارگاه های 
آموزشی، همایش های سراسری و منطقه 
ای، بزرگداشــت و تجلیل از پیشکسوتان، 
جلســات نقد کتاب، چاپ اشــعار آیینی 
شاعران جوان استان ها، کنگره های ادبی، 
شب های شــعر و ... از جمله فعالیت های 

مجمع شاعران اهل بیت است.

   افق پیــش روی مجمع 
شــاعران اهــل بیــت علیهم 

السالم چیست؟
اخیراً بیشتر فعالیت های مجمع شاعران 
روی شــعرای اهل بیتی دیگر اســتان ها 
متمرکز شده اســت. اگر چه نمی خواهیم 
از اســتان تهران غفلت کنیم اما در زمینه 
آموزشــی هدف ما تمرکز روی شــاعران 
شهرستان هاست. در بخش پژوهشی نیز 
ســر فصل هایی مهیا شده اســت که اگر 
بودجه خوبی فراهم شود ان شاء اهلل کمبود 
منابع شــعر اهل بیتی تا قســمتی مرتفع 
خواهد شد. طبق بررسی های انجام شده 
متوجه شــدیم در رابطه با سر فصل های 
شعر آیینی تحقیق جامعی صورت نگرفته 
است. گاهاً بعضی محققین و پژوهشگران به 
صورت انفرادی فعالیت هایی را داشته اند 
که یکی از اهداف ما آن است که این فعالیت 

ها را به سر انجام برسانیم.
در زمینه آفرینش هم یک مورد را اشــاره 
کنم که در حال آماده ســازی کتاب شعر 
شاعران هیأتی جوان استان ها هستیم که 
در حال حاضر کتاب اســتان گیالن آماده 
است و استان سیستان و بلوچستان نیز در 
دست تهیه است و استان های دیگر هم در 

برنامه های بعدی ما قرار دارند.

   ارتباط بین شــاعران 
پیشکسوت و جوان در مجمع 

به چه صورتی است؟
ما از ابتدا جلسات مختلفی داشتیم و داریم 
که از پیشکسوت ها و اســاتید این حوزه 
دعوت به عمل می آیــد و نقل تجربه می 
شود. همچنین در همایش های سراسری 
و منطقه ای که برگــزار می کنیم حتما از 
حضور اساتید و پیشکسوتان استفاده می 
کنیم تا این نسلی که پیشینه ما و گنجینه 
شعر هیأت هستند تجارب شان را به نسل 

جوان منتقل کنند.

  پیشــنهاد شــما بــه 
جوانانی که می خواهند طبع 
خود را صرف اهل بیت علیهم 
السالم و هیأت کنند چیست؟

گلی که تربیت از دست باغبان نگرفت
 اگر ز چشمه خورشید سرزند خودروست

 رفقا حتما باید اســتاد ببینند در جلسات 
نقد شــرکت کنند تا فرم و زبانشان شکل 
درستی بگیرد. مابقی دیگر به همت خود 
شاعر، مطالعه، پای منبر نشستن و خلوت 

او بستگی دارد.

  و در پایــان اگر نکته ی 
خاصی دارید بفرمایید.

شاعران خودشــان باید به فکر شعر هیأت 
باشند زیرا از مســؤلین فرهنگی آبی گرم 
نخواهد شد و نکته دیگر اینکه اگر خودمان، 
خودمان را نقد نکنیم دیگران نقد می کنند 

و گاهاً نقدشان مغرضانه خواهد بود.

   در آخــر ســالمتی و 
توفیقات روز افزون شــما را 

آرزومندیم. 

شعری که شاعر می خواهد 
برای هیأت بسراید باید برای 
مداح قابل استفاده باشد. شعر 
هیأت شاخصه های مخصوص 
به خود را دارد که بهترین 
شاخصه ها را می توان از زبان 
استاد سید مهدی حسینی، 
این معلم دلسوز شعر آیینی 
شنید تا شعرای هیأتی بدانند 
چه کلمات و فرمی را استفاده 
کنند که در هیأت کاربرد 
داشته باشد
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شروع محرم
شادی برای تو غم عالم برای من
از ماه های سال، محرم برای من

آوای آسمانی داوود مال تو
خاموشی مقدس مریم برای من

از عشق خود جدایم و جای گالیه نیست
این بود ارث حضرت آدم برای من

بی مهری است رسم محبت برای تو
تنهایی است مونس و همدم برای من

این زخم ها معلم خندیدن من اند
حیرانم از ترحم مرهم برای من

یوسف که نیستم ولی آن بنده ام که هیچ 
نگذاشته ست صاحب من کم برای من

بگذار عمر در گذر عشق طی شود
حتی اگر نشد که تو یک دم برای من

ميالد عرفان پور

هر چه خیر و برکت از باال به ماها می رسد
ابتداًء زیر دست تو به امضا می رسد

کم اگر آید به درگاهت زیادش می کنند
قطره دریا می شود وقتی به دریا می رسد

در مقام روضه ات این بس که قبل از هر کسی
حضرت زهرا سالم اهلل علیها می رسد

ما نمی فهمیم یعنی چه خدا مدیون توست؟
درک این مطلب فقط از اهل معنا می رسد

ارج و قربت ای شهید آنجا مشخص می شود
که نوشته وقت دفنت حق تعالی می رسد
غمزه ی تو فرق دارد با محبت توأم است
عاقبت مجنون این قصه به لیال می رسد

من ندانم قسمتم کی می شود ای دل بخوان
کربال یک روز آخر نوبت ما می رسد

علی صالحی

شکر خدا برای شما گریه می کنیم
هر شب برای کرب و بال گریه می کینم

شکرانه محبت تو اشک دائم است
با هر بهانه ای، همه جا گریه می کینم

از آخرالزمان به سالمت گذر کنیم
تا دل به روضه داده و تا گریه می کینم

ما در بهشت دور شما حلقه می زنیم
عباس روضه خوانَد و ما گریه می کنیم

وقتی که از عطش لب ما خشک می شود
بر تشنگی طفل شما گریه می کینم

یأبن الشبیب َفأبِک علی الجدی الحسین
ما پای روضه های رضا گریه می کینم

در کل کربال به تجلی در آمدی...
بر قطعه های گشته جدا گریه می کینم
گفتند رمز عاشقان شهادت توسل است
تا وصل جاده ی شهداء گریه می کینم

حسين ايزدی

ای کاش برای تو اثر داشته باشم
باری ز سر دوش تو برداشته باشم

بی شک تو به دیدار دل خسته می آیی
از آمدنت کاش خبر داشته باشم

سر نذر قدومت نشود بار گران است
ای وای اگر پیش تو سر داشته باشم
بی دینم اگر پیش دو ابروی کمانت

من سجده به محراب دگر داشته باشم
از شوق زیارت دل من بال درآورد

بگذار که در صحن تو پر داشته باشم
تا کرببال قبله ی عشاق جهان است

حیف است که بر کعبه نظر داشته باشم
من خواسته ام تا که به چشمم رمقی هست

در روضه ی تو دیده ی تر داشته باشم
بگذار که من در عوض آن همه زخمت

یک داغ اقاًل به جگر داشته باشم
اميرحسين حيدری
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شام غربیان
ای پاره پاره پیکر قرآن! سرت کجاست؟

آه! ای سر بریده! بگو پیکرت کجاست
فریاد »وا عطش عطشا« رفته تا کجا

سّقای کودکان تو، آب آورت کجاست؟
ای ماه من! که ماه تمامّی عالمی

ماه بلند قامت تو، اکبرت کجاست؟
بی نغمه مانده بر سر گهواره اش، رباب

شش ماهه ی نشسته به خون، اصغرت کجاست؟
ای خواب گاه و بسترت آغوش فاطمه!

عالم فدای بی کسی ات! مادرت کجاست؟

کريم رجب زاده

یا درفراق کرب و بال می ُکشی مرا
یا با غم امام رضا می کشی مرا

باالی سر اگر نُکشی ام بدون شک
پایین پای خود به خدا می کشی مرا

پایین پا و روی تل و پیش قتلگاه
درکربالی خویش سه جا می کشی مرا
با روضه ی کشیده ی قاسم، اگر نشد؛
با روضه ی حصیر و عبا می کشی مرا

بیمار روضه ات منم ای بهترین طبیب
اما تو در اِزای شفا می کشی مرا

حاسین و یا و نون مقطع، به وقت ذکر؛
با اسم خود هجا به هجا می کشی مرا

دربین اسم های خودت آخرش حسین
با اسم سیدالشهدا می کشی مرا

دائم مرا به روضه ی گودال می بری
یامی ِکشی به روضه و یا می ُکشی مرا

مهدی رحيمی 

یک خیابان کرده مجنونم تو می دانی کجاست
آن خیابان کوی جانان قطعه ای از کربالست

یک خیابان دل ربوده از تمام عاشقان
هست آنجا جای پای مهدی صاحب زمان
یک خیابان گشته منزلگاه جبرئیل امین

یک طرف استاده زهرا یک طرف ام البنین
یک خیابان گشته تنها جلوه گاه عالمین

یک طرف قبر اباالفضل، یک طرف قبر حسین
یک خیابان را صفا و مروه می خوانیم و بس
یا حسین گوییم و یا عباس ما در هر نفس

یک خیابان است زینب بسته احرام وال
کعبه عشق است آن جا یا زمین نینوا

گام گام آن خیابان جای پای زینب است
پر فضای آن خیابان از صدای زینب است

کاش در بین دو شاهد عمر پایان می گرفت
کاش جانم را اجل در آن خیابان می گرفت

یک خیابان کرده عاشق سید سجاد را
آن خیابان است می خواند به خود »خوشزاد«را

حسن خوشزاد

گل خوش رنگ و بوی من حسین است
بهشت آرزوی من حسین است
مزن دم پیش من از الله رویان

که یار الله روی من حسین است
من آن مداح مست سینه چاکم

که ممدوح نکوی من حسین است
همه در گفتگوی این و آنند

ولیکن گفتگوی من حسین است
سخن بی پرده می گویم ز مستی

می و جام و سبوی من حسین است
چو مرغ حق که از حق می زند دم

طنیِن های و هوی من حسین است
از آن بر تربتش سایم جبین را

که عز و آبروی من حسین است
احد گوئی از آن باشد شعارم

که پیر و نکته گوی من حسین است

احد ده بزرگی
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لحسن حضرت قاسم بن ا
در نگاهت فروغ توحید است

چشم هایت دو چشمه خورشید است
هر نگاه پر از صالبت تو

در حرم روشناي امید است
با تماشاي قامتت، ارباب

پدرت را کنار خود دیده است
کوه عزم و اراده اي قاسم!

در دلت شور عشق، جاوید است
نورِ ُحسن و حماسه ي موال
بر قد و قامت تو تابیده ست

دمي از رخ نقاب را بردار
پرده ي آفتاب را بردار

 *   *   *
کام خشکت پر از عسل شده است
چشم تو چشمه ي غزل شده است

شیوه هاي نبرد حیدري ات
طرحي از عرصه ي جمل شده است

مادرت »إن یکاد« مي خواند
پسر مجتبي چه یل شده است

شوق پرواز را همه دیدند
در نگاهي که بي بدل شده است

در هواي امام لب تشنه
جان فشاني تو مثل شده است

از ازل با خدات یکدله اي
تا وصالش نمانده فاصله اي

 جان فشاني تو مثل شده است
از ازل با خدات یکدله اي

 تا وصالش نمانده فاصله اي
زلف در زلف گیسویت زخمي ست
همه ي پیچش مویت زخمي ست

ناله ناله صداي بي رمقت
چشمه ي چشم کم سویت زخمي ست

در سجودي میانه ي مقتل!
یا که محراب ابرویت زخمي ست

باز بوي مدینه مي آید
نکند دست و بازویت زخمي ست

پهلوي تو، شکسته قامت من
آه انگار پهلویت زخمي ست

يوسف رحيمی

حضرت یلع اکرب
پدر آرامش دنیا، پدر فرزند أعطینا

پدر خون خدا اما، پسر مجنون پسر لیال
به کم قانع نبود اکبر، لبالب گشت از دلبر
به یکدیگر رسید آخر، لب رود و لب دریا

پسر دور از پدر می شد، مهّیای خطر می شد
پدر هی پیرتر می شد، پسر می بُرد دلها را

در این آشوب طوفانی، مسلمانان مسلمانی!
مبادا اینکه قرآنی بیفتد زیر دست و پا

پسر زخمی، پدر افتاد، پسر در خون، پدر جان داد
پسر ناله، پدر فریاد، میان هلهله، غوغا

پسر از زخم آکنده، پسر هر سو پراکنده
پدر چون مرغ پرکنده، از این صحرا به آن صحرا

که دیده این چنین گیسو چنین زخمی شود پهلو؟
و خاک آلوده تر از او به غیر از چادر زهرا

سيد حميدرضا برقعی

ای نسخه ی برابِر اصِل پیمبری!
آیینه ی محمد و بازوی حیدری!

ای بهترین محدِث شبهای حادثه!
لب باز کن! که شمس و قمر هست مشتری

لیال تب تو را به جگر داشت یوسفم...
داغ است در هوای تو بازار دلبری

قربان لحن پرسشی ات ،ای عصای دست
»این راه، بر حق است...«خودت مطمئن تری!

ای اولین شهید بنی هاشم...السالم
ای شهد تازه ای که رسیده و نوبری

چندیست رازهای مگو در زبانم است
گاهی بهانه ی بغلت ورِد جانم است

لب باز کن...زبان به زبان گوش کن مرا
سیراب از معارف آغوش کن مرا

باور کن از تو تشنه ترم ...جان من! علی!
خاتم بنوش... آه ! سلیماِن من ! علی!

آرامتر برو...که به دنیای بعد تو
» اُفٍّ لِک « بگویم از اینجای بعد تو

یا ایُها العزیِز دِل مضطِر حسین
یا ایهاالمزّمِل خون پیکِر حسین

عارفه دهقانی

از بین تیغ هلهله ها رهسپار شو
ای جان زخم خورده ی خاکستر حسین

حیَّ علی الغزل!...که نه اینها رباعی اند!
این قطعه های روشن دور و بر حسین

هرجا نگاه میکنم از تو نشانه ایست
هستی و نیستی ! نفِس آخِر حسیِن

یک لحظه چشم باز کن ای روِد جاری ام
ای چشمه ی جگر...علِی اکبِر حسین

لختی بخند و لخته ی لب را جواب کن
با بوسه ای محاسن من را خضاب کن
تسبیِح دانه دانه ی من! ...جاِن بر لبم!

ای رازِ سر به مهِر نفس های زینبم!
»عون و محمد« ش تویی ای عشق بی حدش

اصال عجیب نیست اگر بشکند قدش
آیینه کاری است سراپای قتلگاه 

دست عبا به دست بنی هاشم است...آه!
عارفه دهقانی
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حضرت رقیه سالم اهلل علیها
سخت است وقتی روضه وصف دختری باشد

حاال تصور کن به دستش هم، سری باشد
حاال تصور کن که آن سر، ماهِ خون رنگی

در هاله ای از گیسویی خاکستری باشد
دختر دلش پر می کشد، بابا که می آید

موهای شانه کرده اش در معجری باشد
ای کاش می شد بر تنش پیراهنی زیبا ...

یا الاقل پیراهن سالم تری باشد
با آن  همه چشم انتظاری باورش سخت است

سهمت از آغوش پدر تنها سری باشد
شالق را گاهی تحمل می کند شانه
اما نه وقتی شانه های الغری باشد
اما نه وقتی تازیانه دست ده نامرد

دور و بِر گم گشته ی بی یاوری باشد
خواهرتر از او کیست؟ او که، هر که آب آورد

چشمش به دنبال علِی اصغری باشد
وای از دل زینب که باید روز و شب انگار

در پیش چشمش روضه های مادری باشد

قاسم صرافان

کربال به خون خود تپیدن است
جرعه جرعه مرگ را چشیدن است

کربال صفا و مروه ای شگفت
پا به پای تشنگی دویدن است
روضه نیست کربال که بشنوی

کربال سر بریده دیدن است
خلقت دوباره، جلوه ی جدید

کربال دوباره آفریدن است
کربال مرور روشن معاد

از مغاک خاک بر دمیدن است
حرمت حماسه، غیرت غیور

قطره قطره خون شدن، چکیدن است
هر چه می روم به خود نمی رسم

»کربال به اصل خود رسیدن است«

مرتضی اميری اسفندقه

حضرت یلع اصغر
فکری به حال ماهی در التهاب کن

 بابا برای تشنگی من شتاب کن
دردی عمیق در رگ من تیر می کشد

 من را برای ذبح عظیم انتخاب کن
 هل من معین توست که لبیک می دهم

 اََمّن یجیب های مرا مستجاب کن
 من روی دست های تو قد می کشم، پدر

 از این به بعد روی نبردم حساب کن
 داغ جوان چه زود تو را پیر کرده است!
 با خون من محاسن خود را خضاب کن

 گهواره هم که تاب ندارد بدون من
 فکری به حال خاطره های رباب کن

 وقتش رسیده نیزه ی خود را علم کنند
 هفتاد و دومین غزلت را کتاب کن

وحيده گرجی

حضرت عباس
بلبلم و زمزمه سر می دهم
از گل روی تو خبر می دهم
الله ام و بر دل من داغ تُست

هدیه ای ت از خون جگر می دهم
عاشقم و کعبة کوی تو را

بوسه به دیوار و به در می دهم
شمعم و با هر نفس آتشین

از تب عشق تو خبر می دهم
ای  تو امید دل من یا حسین

خاک رهت جای به سر می دهم
با نظری گر بنوازی مرا

جان به تو پاداش نظر می دهم
گر ببریدند یکی دست من

در ره تو دست دگر می دهم
عاشق حقم من و در راه دوست

دست و دل و دیده و سر می دهم
نیست عجب گر ز دلم خون چکد

باغ گلم، اللة تر می دهم
من خجلم، گر که نیاورد دم آب

از مژه ات سیل گهر می دهم
بس که شوم داغ ز یاد لبت

گرمی خجلت به شرر می دهم
چون که تو را بنده ام، از فرط جاه

خط غالمی به قدر می دهم
من ز وفاداری و ایثار جان

درس فتّوت به بشر می دهم
طوطِی طبِع »شفِق« خسته را
از دم جانبخش، شکر می دهم

محمد جواد غفورزاده

لحسن حضرت عبداهلل بن ا
کشته ي دوست شدن در نظر مردان است

پس بال بیشترش دور و بر مردان است
 یازده ساله ولي شوقِ  بزرگان دارد

در دِل کودِک اینها جگر مردان است
همه اصحاِب حرم طفلِ  غرورش هستند
این پسر بچه ِي خیمه پدرِ  مردان است

بست عمامه همه یاد جمل افتادند
این پسر هرچه که باشد پسر مردان است

نیزه بر دست گرفتن که چنان چیزي نیست
دست بر دست گرفتن هنر مردان است

بگذارید ببیند که خودش یک حسن است
حبس در خیمه شدن بر ضرر مردان است

گرچه ابن الحسنم پُر شدم از ثاراهلل
بنویسید مرا یابن ابي عبداهلل

علي اکبر لطيفيان
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حج امسال را بی گمان باید یکی از غم انگیز ترین 
حج ها در تاریخ اسالم خواند. در ابتدا سقوط 
جرثقیل بر روی مسجد الحرام آغازی ناخوش 
برای حج بود و علت آن نیز مشخص نشد که 
آیا یک حادثه طبیعی از روی مســامحه بوده 
است و یا یک عملیات تروریستی در سالگرد ۱۱ 
سپتامبر اما پس از آن فاجعه غم انگیز کشتار 
هزاران حاجی از سراسر جهان و صدها حاجی 
ایرانی در منا به کلی بحث سقوط جرثقیل را 
از یادها برد و این بار مکه حرم امن الهی با بی 
کفایتی آل سعود تبدیل به ناامن ترین مکان 
دنیا شد اگرچه هنوز مشــخص نیز این یک 
حادثه از بی تدبیری بوده است یا یک عملیات 

از پیش تعیین شده تروریستی.
اما مقامات سعودی یک سره در پی توجیه این 
بی کفایتی خود بودند و این آنجایی شــدت 
گرفت که مفتی دربار سعودی در اهانتی بی 
ســابقه این واقعه خونبار را عمدی از ســوی 
ایرانیان برای تضعیف آل سعود خواند، اگرچه 
این ادعا با واکنش های بعدی مقامات سعودی 
برای سیاســی خواندن واکنش ایران به این 

فاجعه تکمیل شد.
آل سعود اما در این میان با کتمان کشته ها و 
ارائه آمار ناصحیح سعی در فرار از این واقعیت 
تلخ داشــت و دلیل تراشی هایی مثل گرمای 
هوا، خستگی حجاج، حرکت در مسیر معکوس 
حجاج و... عذرهای بدتر از گناهی بود که توسط 
دولت سعودی آورده شد غافل از اینکه سالهای 
سال است که این مراسم حتی در شرایط بسیار 
سخت تر و امکانات بسیار کمتر در حال اجراست 
اما همه مسئولین و حضار در حج شهادت به بی 
تجربه گی ماموران سعودی می دادند و با توجه 
به اینکه آل سعود هم زمان با برگزاری حج، در 
ماه حرام دست منحوس خود را نیز در کاسه 

خون مسلمانان یمن نیز فرو برده بود و نیروهای 
کارآمد خود را به کودک کشی و ضعیف کشی 
در یمن فرستاده بود پدیده ای طبیعی بود که 
از این ماموران بی تجربه برای تامین امنیت این 
اجتماع میلیونی مسلمانان استفاده کند و نهایتا 

آنی بشود که نباید می شد.
اما آن جایی غــم انگیزتر و حتی توهین آمیز 
بود که پادشاه عربستان سعودی پس از این 
واقعه از ماموران امنیتی برگزاری حج تقدیر 
کرد و پادشــاه بحرین نیز برای اینک از غافله 
این فاجعه خون بار عقب نماند پیام تشکر از 
برگزاری مناسب حج فرستاد. گذشته از آن 
مساله ای که غیرت عمومی مردم و مسئولین 
را جریحه دار کرد برخورد نامناسب ماموران 
و پزشکان و پرستاران سعودی با پیکر مطهر 
حجاج جان باخته و حجاج مسدوم و بی تفاوتی 
به آنها و بی انگیزگی بــرای کمک باالخص 
حجاج ایرانی بود که گزارشهای بی احترامی 
آنها مدام مثل ناقوسی در گوشها صدا می کرد. 
چه بسا حجاجی که با اقدام به موقع از لیست 
جان باختگان خارج و به لیست مجروحین می 
پیوستند و چه بســا حجاجی که تشنه جان 
سپردند و ماموران ســعوی از دادن جرعه ای 

آب به آنها امتناع کردند.
این درحالی است که تمام حرکت ها و مسیرها 
به ویژه در منا که بزرگ ترین تجمع حجاج در 
آن صورت می گیرد، تحت دستور ، هماهنگی و 
کنترل مسؤوالن امنیتی سعودی هاست و این 
گونه نیست که هر کاروانی بتواند در هر مسیر 
و در هر ساعتی که خواست حرکت کند بلکه 
تمام مسیرها کامالً مشخص و زمان بندی شده 
است و اال هر ساله باید هزاران نفر در ازدحام 

جمعیت کشته و مجروح شوند.
حتی در صورت بروز مشــکالتی مانند تردد 

خارج از قاعده یک کاروان، سیستم های کنترل 
جمعیت که با دوربین ها و تجهیزات بســیار 
پیشرفته رایانه ای در اختیار سعودی هاست 
و نیــز تصاویر هوایی آنالین ایــن امکان را به 
مسؤوالن برگزاری مراسم رمی جمرات می دهد 
که بتوانند ازدحام را کنترل کنند و مثالً اگر در 
نقطه ای ازدحام نامتعارف دیدند، با گشودن 
راه های خروج یا جلوگیری از ورود کاروان های 
جدید به آن مسیر و هدایت افراد به مسیرهای 
دیگر، ترافیک انسانی را کنترل کنند کما این 

که همیشه هم این طور بوده است.
نکته مهم و کلیدی ماجرا این است که نیروهای 
امنیتی سعودی، در اقدامی بسیار تأمل برانگیز، 
مسیر پیش بینی شده حجاج در خیابان ۲04 
که عمده زائران تردد کننده در آن را ایرانی ها 
، هندی ها، آفریقایی ها و پاکستانی ها تشکیل 
می دادند بســتند و صدها هزار نفر را در یک 
معبر محدود، تحت فشار و تنش گذاشتند و 
هر چه غیر عمد باشد، بستن مسیر پیش بینی 
شده ای که قباًل به حجاج گفته بودند از آنجا 
حرکت کنند، اقدامی کاماًل عمدی بوده است 
که توسط خود ســعودی ها صورت گرفت و 
آنقدر این انســداد را ادامه دادند که جمعیت 

متراکم تر و متراکم تر شد و فاجعه رخ داد.
مقامات ســعودی باید به جــای فرافکنی و 
انداختن تقصیــر به گردن هوا و خســتگی 
حجاج و ... توضیح دهند چرا ابتدا مسیری را 
برای تردد حجاج اعالم کردند و بعد از این که 
حاجیان در آن مسیر قرار گرفتند، آن را مسدود 
و زائران را در یک تله انســانی گرفتار کردند؟ 
مگر حاجیان که در آن سرزمین غریب هستند، 
جز مسیرهای تعریف شده توسط سعودی ها ، 

راه دیگری را بلد بودند یا رفتند؟ 
سعودی ها در حالی مسیر را مسدود کردند 

فاجعه اسفبار منا و »پایان خویشنت داری«
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که می دانستند عواقب این کار چیزی جز 
مرگ دلخراش حاجیان نیست؛ اما این کار 
را انجام دادند اگرچه برخی نیز این حادثه را 
به عبور کاروان جانشین ولیعهد عربستان و 
وزیردفاع آل سعود و تنگ شدن بیشتر راهها 

نسبت می دهند.
در این گیر و دار نیروهای 
امنیتی سعودی، از ورود 
امدادگران سایر کشورها 
کــه در کاروان ها حضور 
دارنــد نیــز جلوگیری 
کردند. با ایــن اوصاف، 
باید واقعه منــا را فراتر از 
بی کفایتی و جنایت آل 

سعود نامید.
این درحالی است که در 
سال ۱۳66 نیز آل سعود 
جنایتی نابخشودنی را با 
کشــتار زائران ایرانی در 
حرم امــن خداوند انجام 
داد و صدها نفر را به قتل 

رساند. 
جرم و جنایت عربســتان 

سعودی در تشــکیل گروههای تروریستی 
القاعده ،طالبان ، بوکوحرام ،داعش و بسیاری 
دیگراز گروههای کوچک و بزرگ که تا کنون 
دهها هزار از مردم مظلوم ومسلمان را اعم از 
شیعه و سنی در کشورهای مختلف به قتل 
رسانده اند ،برکسی پوشیده نیست ،اضافه بر 
آنها جنگ علنی و ناجوانمردانه ای که بر علیه 
ملتهای مظلوم یمن و بحرین دارد و آشکارا 
آنان را مورد تجاوز و ظلم و ستم و بمبارانهای 
هوایی وزمینی و دریایی قرار می دهند ،پرونده 
جرم و جنایت این رژیم را قطورتر کرده است، 
ولیکن آنــان به هیچ محکمه ای پاســخگو 
نیستند و هیچ نهاد و سازمان بین المللی به 
دفاع از مظلومان نمی پردازد ، بلکه پیوسته 
در حمایت از آنها و توجیه کردن جنایاتشان 

و تبرئه آنها از اتهاماتشان 
تالش می کنند.

ســرانجام بــا این همه 
ظلم و جنایت آل سعود 
حضرت آیت اهلل خامنه اي 

با اشــاره به حادثه 
تأســف بــار و 
خونین منا، جان 
باختــن هزاران 
نفــر از حجاج 
ه  یژ بو

صدها نفر از حجاج ایرانــي، عزا و مصیبتي 
واقعي براي ملت ایران خواندند و با اشــاره به 
لزوم تشــکیل کمیته حقیقت یاب با حضور 
کشورهاي اسالمي و از جمله ایران، گفتند: 
دولت عربســتان در انتقال ابدان مطهر جان 
باختــگان به وظایف خود عمــل نمي کند و 
جمهوري اســالمي ایــران نیــز تاکنون با 
خویشتنداري و ادب اسالمي، حرمت برادری 
را در دنیای اسالم نگه داشته است، اما این را 
بدانند که اندک بي احترامي به دهها هزار نفر از 
حجاج ایراني در مکه و مدینه و عمل نکردن به 
وظایف براي انتقال ابدان مطهر، عکس العمل 

سخت و خشن ایران را در پي خواهد داشت.
 حضرت آیت اهلل خامنــه اي با تأکید بر لزوم 
تشــکیل »کمیته حقیقت یــاب« با حضور 

کشورهاي اسالمي و از 
جمله ایران، خاطر نشان 
کردند: ما فعالً درباره علت 
این حادثه، قضاوت پیش 
از موعد نمــي کنیم اما 
معتقدیم دولت عربستان 
به وظایف خود در قبال 
مجروحــان حادثه منا 
عمل نکرده است و آنان 
را با حالتي مســتأصل و 

تشنه رها کرد.
ایشــان به مشــکالت 
بوجود آمــده در انتقال 
بدنهــای مطهــر جان 
باختگان حادثــه منا و 
پیگیري مسئوالن کشور 
اشاره کردند و با تأکید بر 
لزوم ادامه پیگیري هاي 
مسئوالن، افزودند: در این 
موضوع، دولت عربستان 
به وظایف خود عمل نمي 
کند و در برخي موارد نیز 
موذي گري انجام مي دهد.  
رهبر انقالب اسالمي گفتند: جمهوري اسالمي 
ایران تاکنون از خود خویشتن داري نشان داده 
و رعایت ادب اســالمي و حرمت برادري در 
دنیای اسالم را کرده است اما این را بدانند که 
دست ایران، برتر از خیلي ها است و امکانات 
بیشــتري هم دارد و اگر بخواهــد در مقابل 
عناصر اذیت کننده و مــوذي عکس العمل 
نشان دهد، اوضاع آنها خوب نخواهد بود و در 
هیچ صحنه هماوردی، حریف نخواهند شد. 
ایشان با اشاره به حضور دهها هزار نفر از حجاج 
عزیز کشورمان در مکه و مدینه، هشدار دادند: 
اندک بي احترامي به حجاج ایراني و همچنین 
عمل نکردن دولت عربستان به وظایف خود 
در قبال بدنهای مطهر، موجب عکس العمل 

ایران خواهد شد. 
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حادثه غم انگیز منا، باعــث حزن و اندوه 
فراوان مردم مسلمان کشورمان شد. من به 
عنوان معلم قرآن می خواهم چند جمله ای 
پیرامون این موضوع با شما عزیران درددل 

کنم.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

نخستین خانه ای که برای مردم )و نیایش 
خداوند( قرار داده شــد، در سرزمین مّکه 
اســت، که مایه برکت و هدایت جهانیان 
َة  است: »إِنَّ أَوََّل بَْیٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَّذی بَِبکَّ
ُمباَرکاً َو ُهدًی لِلْعالَمیَن« )آل عمران/96(

مکه ای که حرم امن الهی اســت: »َحرَ ًما 
آِمًنا« )قصص/ 57(

مکه ای که ابراهیم علیه الســالم دعا کرد 
بلد امن باشد: »َربِّ اْجَعْل َهَذا الَْبلََد آِمناً« 

)ابراهیم/۳5(
مکه ای که خداوند به عنوان شــهر امن به 
آن سوگند یاد کرده اســت: »َو هَذا الَْبلَِد 

األْمیِن«)تین/۳(
مکه ای که ابراهیم مأمور شــد همگان را 
پیاده و ســواره به زیــارت آن فراخواند: 
ْن فِی النَّاِس بِالَْحــجِّ یَْأتُوَک ِرجاالً َو  »َو أَذِّ

َعلی  ُکلِّ ضاِمــٍر یَْأتیَن ِمْن ُکلِّ َفجٍّ َعمیق « 
)حج/۲7(

مکه ای که ابراهیم و اسماعیل مامور تطهیر 
ائِفیَن َو الْعاِکفیَن  را بَْیِتَی لِلطَّ آن شدند: »َطهِّ

ُجوِد« )بقره/۱۲5( ِع السُّ کَّ َو الرُّ
مکه ای که زادگاه پیامبــر اکرم)صلی اهلل 
علیه وآله( و امیرمؤمنان)علیه الســالم( 

است.
مکه ای که قبله گاه مسلمانان است.
مکه ای که فرودگاه جبرئیل است.
مکه ای که قربانگاه اسماعیل است.
 مکه ای که شکنجه گاه بالل است.

حضرت علی)علیه السالم( می فرماید: »َو 
ـوُه َما بَِقیُتْم  ُِّکْم اَل تَُخلُـّ َ فِی بَْیِت َرب َ اهللَّ اهللَّ
َُّه إِْن تُِرَک لَْم تَُناَظــُروا« )نهج البالغه،  َفإِن
نامه 47(؛ مواظب مکه و خانه خدا باشید. 
تا زنده هســتید آن را خالی نگذارید و رها 

نکنید که گرفتار می شوید.
و چه گرفتاری باالتر از اینکه امروز مکه و 
کعبه در اختیار نوکران آمریکا است. قرآن 
راجع به برخی مسلمانان می فرماید: »ُهْم 
لِلُْکْفِر یَْوَمِئٍذ أَْقــَرُب ِمْنُهْم لاِلیمان« )آل 
عمران/۱67( این ها به کفــر نزدیک تر از 
ایمان هســتند. و امروز رابطه  آل سعود با 
آمریکا و اسراییل به مراتب بیش از رابطه  

آن ها با مسلمانان است.
در طــول تاریخ، یک وهابی یک ســیلی 
به یک اســراییلی نزده اســت. اما همین 
وهابیان ما شــیعیان را مشرک می دانند و 
بعضی هایشان اگر کشتن شیعه را واجب 
ندانند، الاقل جایز می دانند. اگر ما مشرک 
و کافر هســتیم، آیــا غیر از شــیعه کافر 
دیگری وجود ندارد؟ شــما اگر کافرکش 
هستید، یک ســیلی هم به یک اسراییلی 
بزنید. مگر اسراییلی ها مؤمن هستند؟ اگر 
امام به بعضی می گفت: اسالم آمریکایی، ما 
باید به آل سعود بگوییم: اسالم اسراییلی! 
یعنی اســالمی که اســراییل از آن راضی 
اســت. اگر االن با نخســت وزیر اسراییل 
مصاحبــه کنند، می گوید مــن باید کلی 
پول خرج کنم تا مســلمان ها را در لبنان 
و سوریه و عراق و یمن و بحرین بکشم، و 
آل سعود به همین راحتی این ها را به خاک 

و خون می کشد.
اینها حق تولیت مسجد الحرام را ندارند، 
زیرا قــرآن می فرمایــد: »اْن أَْولَِیــاُؤُه إاِلَّ 
الُْمتَُّقوَن«)انفال/۳4( جز افراد باتقوا کسی 
حق ندارد تولیت مسجد الحرام را به عهده 

بگیرد.
اَلَة تَْنَهیٰ َعِن  قرآن می فرمایــد: »إِنَّ الصَّ

يادداشت حجت االسالم و المسلمين قرائتی

مکه و کعبه 
در اختیار چه کساین است
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الَْفْحَشــاِء َوالُْمنَکِر« )عنکبوت/45( نماز 
جلوی فحشــا و منکر را می گیــرد. االن 
بزرگ ترین منکر این اســت که اسراییل 
مردم مظلوم غزه را بمبــاران می کند. آیا 
کشتن مســلمان ها منکر نیست؟ شیعه 
هم نیســتند که بحث شیعه و سنی باشد. 
مردم غزه عرب و سنی هستند. آیا کشتن 
عرب های سنی به نظر ســعودی ها منکر 
نیست؟ اگر منکر است باید نماز جماعت 
میلیونی مسجدالحرام جلوی آن را بگیرد. 
اگر دیدید مســجدالحرام نماز می خوانند 
و بازهم مردم مســلمان کشته می شوند، 
معلوم می شــود که این نماز، نماز نیست. 
پیش نمازش که حافظ قرآن است، آبش 
که زمزم اســت، قبله اش که کعبه است، 
جمعیتــش که میلیونی اســت، پس این 
نماز چه مشــکلی دارد که جلوی منکر را 
نمی گیرد؟ این بی خاصیتی ربطی به مکان 
و زمان ندارد، اشــکال از حکومت اســت. 
اینکه می گویند اصل دین والیت اســت 
همین است. اگر نماز با والیت همراه باشد 
همه چیز درست می شود. والیت که نباشد 

هیچ چیز درست نیست.
اینها مــا را مشــرک می خواننــد، چون 
می گوییم: یامحمد، یا علی، یا حسین. ما 
که محمد و علی را بــه عنوان اولیای خدا 
صدا می زنیم، مشرک هســتیم، آن وقت 
آن ها صفت َملِک را که صفت خداســت، 
روی خودشــان می  گذارند و نمی  گویند 
که این شرک است. فقط خدا َملِک است، 
نه دیگران: »ُقْل أَُعوُذ بِــَربِّ النَّاِس َملِِک 

النَّاِس«)ناس/۱-۲(
اینها گذشته شان تاریک است. در پرونده 
خود چیزی جز جنایت ثبــت نکرده اند. 
سعود بن عبدالعزیز وارد عراق شد و کربال را 
محاصره کردند. به حرم اباعبداهلل الحسین 
تعرض کردند، جواهرات حرم را دزدیدند، 

چوب ضریح را شکستند و سوزاندند و کف 
زدند. گویا از کربــال عقب افتاده بودند. در 
کربال نبودند که اسب بر بدن امام حسین 
بتازانند. اســب را در صحن امام حســین 
بردند. در مجلس یزید نبودند که چوب بر 
لب مبارک امام حسین بزنند. در حرمش 

آمدند و چوب ضریحش را شکستند.
کعبه مانند خورشــید است، ملک کسی 
نیست، برای همه اســت: »َجَعلْناُه لِلنَّاِس 
َسواًء الْعاِکُف فیِه َو الْباِد« )حج/۲5( ساکن 
مکه و خارج مکه نسبتشان با کعبه یکسان 
اســت. مثل خورشــید که همه ی مردم 
رابطه شان با آن یکسان است. کسی حق 
ندارد بگوید رابطه من با خورشید پررنگ تر 
اســت و رابطه  فالنی کمرنگ تر. خورشید 
ملک کسی نیســت. کعبه هم ملک کسی 

نیست.
آن هایی کــه در منا جــان باختند، همه 
بخشیده شده هستند، چون حدیث داریم: 
هر کس شب عید قربان عرفه باشد، قطعاً 
مورد آمــرزش الهی اســت. این ها مهمان 

خدا بودند، در حال احرام، روز عید، در راه 
رمی جمرات بودند که به خاطر بی کفایتی 
آل سعود جمعی کشــته و جمعی زخمی 
و جمعی ناپدید شــدند. یقیناً خدا انتقام 
خواهد گرفت. هر کجا در طول تاریخ خون 
مظلوم ریخته شده، انتقام الهی را به دنبال 
داشته اســت. یکی از نام های خدا در قرآن 
»ذو انتقام« است. امیدوارم این مظلومیت 
عزیزان باعث سرنگونی آل سعود و وهابیت 

شود.

انســان یاد زینب کبری)سالم اهلل علیها( 
می افتد که عصر عاشــورا حتی خیمه ای 
نداشــت. بازمانــدگان منا بــه خیمه ها 
برگشــتند و گریه کردند، ولی روز عاشورا 
هم امام حسین)علیه السالم( را کشتند، 

هم خیمه هایش را آتش زدند...
»َو َســیْعلَُم الَِّذیــَن َظلَُمــوا أَی ُمْنَقلٍَب 

یْنَقلُِبوَن« )شعراء/۲۲7(
»آنها که ستم کردند به زودی می دانند که 

بازگشتشان به کجاست!«.
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بــا پایان یافتــن کار تفحص و شــمارش 
قربانی های قتل گاه منا باید به رمی جمرات 
پرداخــت و کار ســوگواری جهانی برای 
این فاجعــة عظیم انســانی را آغاز کرد و 
به جــای حجاجی که نتوانســتند به رمی 
جمرات برسند، بنای کاخ شیطان صفتان 
و شیطان پرســتان جهان یعنی استکبار 
جهانی را سنگ باران کرد. تمامی این حجاج 
شهید سنگ هایی در دســت داشتند که 
به نماد ابلیس بزنند و شــر شــیطان را از 
سر مســلمین کوتاه کنند؛ حال این شما 
مسلمانان جهان و این سنگ های برزمین 
مانده و این نهاد ابلیس که همان صهیونیزم 
بین الملل و استکبار جهانی و دیکتاتورهای 
مورد حمایت آنهاست. رمی جمرات را باید 
در میدانی به وســعت زمین گسترش داد 
تــا امنیتی دائمی برای عبــادت در زمین 
فراهم گردد. باید با کلمه و کالم، تصویر، و 
یا هرگونه پیام، به بزرگداشت یاد شهیدان 
قربانگاه منــا پرداخت و ایــن امروز رمی 

جمرات ماست.
باید تمام مســلمانان و بشــر دوستان در 
تمامی کشــورهای جهان به انواع و اقسام 
شــیوه ها به ســوگواری برای شــهیدان 
منا بپردازند. زمان آن رســیده اســت که 

ملت ها وحدت خود را در این ســوگواری 
جهانی نشــان دهند و دولت  های وابسته 
به صهیونیست و اســتکبار را رسوا کنند. 
امروز زمان رسوا شدن تمام سیاستمداران 
انســان نمایی اســت که به فریــب دم از 
حقوق بشــر می زدند، ولــی در برابر این 
فاجعه ساکتند. زمان رسوایی نهایی تمام 
رسانه هایی است که مزدوران سرمایه داران 
زالوصفتند و در برابر ایــن واقعة هولناک 
بی شرمانه به سانسور و تحریف می پردازند. 
زمان پایان یافتن عمر نظام های پوســیدة 
دیکتاتوری اســت کــه مــورد حمایت 
دموکراســی دروغین دولت هــای حقیر 

غربی است.
نباید از کنار کشته های منا بی تفاوت عبور 
کرد. بی تفاوت بــودن در کنار این فاجعه، 
اخالق رذیالنة مأموران امنیتی آل ســعود 
است که اجازة کمک رســانی به حاجیان 
مصدوم را نمی دادند و بی رحمانه ساعت ها 
شــاهد پرپر زدن هزاران فرشتة در حال 
عبادت بودند و هیچ گونــه کمکی به آنها 
نکردنــد. گویی همگان بــرای این فاجعة 

هولناک توجیه شده بودند.
تشــییع باشــکوه شــهیدان منا در تمام 
کشــورهای جهان و تبرک جستن به آن 
بدن های مطهر، دل های تمام مسلمانان را 
نورانی خواهد کرد و علی رغم میل دشمنان 
اســالم عطر ایمان را در جهان پراکنده تر 

خواهد ساخت.
مردم ما در ایران اسالمی بهتر از هر زمانی 

به تشــییع پیکرهای این مؤمنان معصوم 
و مظلوم کــه در اوج پاکی جــان باختند 
خواهند شــتافت و این عزای بزرگ را به 
شکوه وحدت و همدلی و بیداری در برابر 

دشمنان بشریت تبدیل خواهند کرد.
باید اهالی ادیــان ابراهیمی در جهان را به 
سوگواری کشته شدگان قربان گاه اسماعیل 
دعوت کرد، و آنان را که به دنبال تفرقة بین 
مذاهب بودند با اتحاد ادیان مواجه کرد که 
اتحاد ملت ها مرگ ابرقدرت های ظالم است. 
به همة اهل عالم باید گفت امسال قربان گاه 
اول حاجیان مقام ابراهیم)علیه السالم( در 
کنار خانة کعبه بود و قربان گاه عظیم دوم در 
منا در مسیر قدم های حضرت ابراهیم)علیه 
السالم( قرار داشت. درد ما در این سوگواری 
و داغ باعظمــت برای بیــش از چهار هزار 
شهید، فراتر از دین اسالم است و باید تمام 
پیروان ادیان ابراهیمی را به این سوگواری 
عظیم دعوت کرد. هولوکاست واقعی اینجا 

اتفاق افتاده است.
در خاتمه یک تذکار خطیر آنکه اگر به قدر 
کافی صدای نالة مظلومان منا را به گوش 
عالمیان برســانیم، هزینه های آینده برای 
فرج کاهش پیدا خواهد کرد و اال باید بدانیم 
که برای رسیدن به ســاحل نجات باید از 
دریای خون عبور کنیــم. باید اعالم کنیم 
قصاص بانیان این جنایت حداقل مطالبة 
تمام مؤمنان جهان اســت و اال حیات بشر 
به مخاطــره خواهد افتاد کــه »َو لَُکْم فِی 

الِْقصاِص َحیاٌة یا أُولِی األْلْبابِ «

يادداشت حجت االسالم و المسلمين عليرضا پناهيان

مجرایت به گسرتۀ زمنی
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هم کند، چیزی از او کم نمی شود. اگر آنجایی 
که می بینی از تو کم می شود و نسبت به امور 
دنیایی تعلّق داری، آنجا انفاق کردی ارزش 

َدَقُة فِي الِْقلَِّة«. دارد، »َو الصَّ
ْبُر ِعْنَد الُْمِصیَبــِة«، آنگاه که  ســوم؛ »َو الصَّ
مصیبتی متوّجه مؤمن می شود، صبر می کند، 
تحّمل می کند، نعوذ باهلل زبان به شــکایت از 
خداوند نمی گشــاید. این صبر کاشف از این 
است که رابطه اش باخدا رابطه ای معنوی و 
ْبُر ِعْنَد الُْمِصیَبِة«، این عمل  قوی است، »َو الصَّ

ارزشمند است.
چهارم؛ »َو الِْحلْــُم ِعْنَد الَْغَضِب«، حلم یعنی 
بردباری، آنگاه که نیروی خشمش برانگیخته 
می شود و عصبانی می شود، خودش را کنترل 
می کند و این حلم و بردباری کشف از ایمان 
او می کند. مؤمن هنگام خشم جلوی خودش 
را می گیرد تا خشم و غضبش افسار گسیخته 

نباشد. این هم یکی از نشانه های مؤمن بود.
ْدُق ِعْنَد الَْخــْوِف«، معموالً   پنجــم؛ »َو الصِّ
کســانی که مبتال به دروغگویی می شوند، 

به خاطر یکی از این دو چیز اســت: یا جلب 
منفعت است یا دفع ضرر، ریشة دروغگویی 
این دو هستند. شــخص چون می ترسد که 
منفعتی را از دســت بدهد، دروغ می گوید. 
مثالً مشتری آمده، برای آنکه نکند از دستش 
بدهد به او دروغ می گــوی ، از خوف اینکه 
منفعتی را از دســت بدهد دروغ می گوید، 
یا از آن طرف، از اینکه ضــرری متوّجه اش 
شــود، بیم دارد. آنجا خوف از دست رفتن 
منفعت بود، این یکی خــوف از جلب ضرر 
است، لذا دفع ضرر هم علّت متوّسل شدن 
به دروغ می باشــد. اّولی جلب منفعت بود، 
ــْدُق ِعْنَد الَْخْوِف«.  دّومی دفع ضرر. »َو الصِّ
آنجایی که مؤمن بیم دارد نفعی از دستش 
برود یا ضرری متوّجه اش شود، بازهم راست 

می گوید.
 لذا حضرت پنج مورد از نشانه های خیلی مهّمی 
مؤمن را فرمودند و اگر انســان واقعاً  دارای این 
خصلت ها باشد، از نظر ایمانی بهتریِن افراد است.

بحار االنوار ج 64 ص۲9۳

شرح حديثی از امام سجاد عليه 
السالم از زبان مرحوم آيت اهلل 

پنج نشانه مؤمنمجتبی تهرانی
روی عن علی بن الحســین )علیهما السالم( 
قال:»َعاَلَماُت الُْمْؤِمِن َخْمٌس: الَْوَرعُ  فِي  الَْخلَْوِة 
ْبــرُ ِعْنَد الُْمِصیَبِة َو  َدَقُة فِي الِْقلَِّة َو الصَّ َو الصَّ

ْدُق ِعْنَد الَْخْوِف.« الِْحلُْم ِعْنَد الَْغَضِب َو الصِّ
 روایتی از امام زین العابدین)صلوات اهلل علیه( 
منقول است که حضرت فرمودند: مؤمن پنج 
نشــانه دارد.]۱[ اّول؛ »الَْوَرعُ  فِــي  الَْخلَْوةِ«، 
مؤمن حالت کناره گیری از گنــاه دارد، آن 
هم در موقعی که غیر از خدا حاضر و ناظری 
نیست. اگر کســی در َعلَن معصیتی را ترک 
کند، مثاًل شــرب خمر نکند یا نعوذ باهلل با 
نامحرم نامشروع برقرار نکند، خوب است، اّما 
این ترک گناه در َعلَن، گویای این نیست که 

این فرد به اصطالح ایمان قوی داشته باشد.
اگر در جایی که جز خدا کسی نبود،  گناه را 
ترک کرد، آنجا معلوم می شود که ایمان در 
قلب او رسوخ کرده اســت و به تعبیر اهلش 
اعتقاد، از واردات قلبّیه او شــده است، چون 
جز خدا هیچ کس را حاضر و ناظر نمی بیند 
و خودش را در محضر الهی می بیند؛ لذا این 

ترک گناه خیلی ارزشمند است.
َدَقُة فِي الِْقلَِّة«؛ وقتی مؤمن تنگ  دوم؛ »َو الصَّ
دست است، به مقدار توانش در راه خدا انفاق 
می کند و صدقه می دهد. این مورد نیز گویای 
این است که وابســتگی مؤمن به خدا از نظر 
درونی قوی است. چون آن کسی که دستش 
خالی نیســت بلکه از امور ماّدی پر است و 
فراوان دارد، اگر چهار ســّنار هم به این و آن 
کمک کند، خوب است، اّما خیلی هنر نکرده 
است. چرا؟ چون دستش پر است. اگر کمکی 

]1[ . ما راجع به نشانه های مؤمن و عالمات مؤمن روايات بسيار داريم و تعداد زيادی هم در آن شمارش شده. در اين روايت حضرت پنج تايش را مطرح می فرمايد.
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دومیــن دوره بصیرت افزایی ســخنرانان 
جوان مرتبط با هیأت رزمندگان اسالم در 
تاریخ ۲6 و ۲7 شهریور ماه در مجتمع تعالی 
معنوی کوثر واقع در شــهر مقدس قم هم 
زمان با نشست سخنرانان مرتبط با هیأت 

رزمندگان برگزار   شد.
این دوره بنا بر نیاز سنجی هیأت رزمندگان 
به انتخاب و در اختیار گرفتن ســخنرانان 
برجسته و متبحر در فن خطابه و بازگویی 
معارف اسالم و در مرحله بعد تعالی معنوی 
و بصیرتی این افراد برای رسیدن به حد طراز 

تعریف شده هیأت برگزار شد.
در این دوره که بیش از ۱50 نفر متقاضی 

شــرکت در آن بودند به دلیل محدودیت 
های مکانــی و زمانی و تداخــل برنامه ها 
وارزیابی انجام شده، در برگزاری این دوره 
از بین متقاضیان حــدود 60 نفر که دارای 
اولویت های باالتری بودند انتخاب شده و به 
این دوره دعوت شدند. از بین این متقاضیان 
تعدادی به عنوان سخنران منتخب هیأت 
برای ماه محرم الحرام بــه مدیریت اعزام 

هیأت معرفی گردیدند.
در این دوره 6 سخنران اصلی در موضوعات 
تاریخ تطبیقی اسالم، جریان های تکفیری، 
موضوعات مبتلی به بــرای طرح در منابر، 
راه های نفوذ دشمن، اصول و فنون خطابه 

و مدرنیتــه به بیــان نقطه نظــرات  خود 
پرداختند.

برای برگزاری این دوره بیش از 700 ساعت 
فعالیت فکری و گزینشــی صرف شده بود 
که با توجه به نظرسنجی به عمل آمده در 
پایان دوره از مقبولیت بسیار باالیی در بین 

سخنرانان برخوردار بود.
همچنین معاونت آموزش بنا دارد به حول 
و قوه الهی با توجه به سند چشم انداز خود 
وضرورت ارتباط گیری مستمر با مخاطبان 
وهمچنین ابراز عالقه متقاضیان ، به صورت 
مســتمر به برگزاری چنیــن دوره هایی 

بپردازد. 

دومنی دوره بصریت افزایی سخرنانان جوان مرتبط با 
هیأت رزمندگان اسالم برگزار شد
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اقتصاد مقاومتی- اقتصاد 
عاریتی ، آب یا سراب

دکتر ایزدخواه، دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی 
سازمان بسیج مستضعفین- اولین سخنران 

نشســت بود که با نمایش اسالید، مباحث 
خود را در باب اقتصــاد مقاومتی ارائه کرد. 
فایل pdf مباحــث وی در ۱98 صفحه بر 
روی سایت هیأت رزمندگان اسالم با عنوان 

»اقتصاد مقاومتی- اقتصاد عاریتی ، آب یا 
سراب« موجود است .

اســاس بحث دکتر ایزدخواه پاســخ به این 
پرســش بود که آیا رابطه با امریکا به اصالح 

یازدمهنی نشست مه اندییش سخرنانان مرتبط با 
هیأت رزمندگان اسالم برگزار شد

يازدهمين نشست هم انديشی سخنرانان مرتبط با هيأت رزمندگان اسالم صبح روز پنجشنبه 26 شهريور ماه سال جاری در 
مجتمع تعالی معنوی کوثر واقع در شهر مقدس قم برگزار گرديد. در اين همايش يک روزه که در دو نوبت صبح و عصر برپاشد ، 

حدود 100تن از سخنرانان کشور حضور داشتند .
اين نشست چهار سخنران اصلی داشت که محور سخنان آنها عبارت بود از : اقتصاد مقاومتی، پيام های عاشورا، موضوعات مبتال 

به برای طرح در منابر و چهارم راه های نفوذ دشمن .
پس از قرائت قرآن و پخش سرود جمهوری اسالمی ، حجت االسالم و المسلمين تويسرکانی  -مدير جلسه صبح- به بيان نکاتی 

پيرامون همايش پرداختند و در ضمن آن ،جمع بندی نکات نظرسنجی همايش مشهد نيز به نمايش گذاشته شد .

        مهایش هیأت     
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وضعیت اقتصادی کشور کمک می کند یا نه؟ 
وی با بیان این سؤال که راه حل عرصه جنگ 
اقتصادی ما چیست و آیا باید سلطه غرب و 
امریکا را بپذیریم گفت: می توان این بحث را 
با مبانی ارزشی و دینی و انقالبی پاسخ داد 
اما ما می خواهیم صرفا با منطق و واقعیات 

اقتصادی این سؤال را جواب دهیم . 
وی با برشمردن 6 عامل پیشرفت اقتصادی 
به بررسی وضعیت کشور در این مؤلفه ها 
پرداخت: نیروی انسانی،دانش و فناوری ، 
منابع طبیعی و اولیه ، بازار مصرف ، انرژی و 
سرمایه مالی . وی بیان داشتند در همه این 
مؤلفه ها کشور ما بسیار غنی است و شاید 
هیچ کشوری مانند کشــور ما از همه این 
ویژگی ها با این حد نصاب برخوردار نباشد .

وی افزود:پس علت عدم پیشرفت اقتصادی 
مناسب کشور ما چیســت؟ ما در این زمینه 
ها فقــر نداریم بلکه علت معنوی اســت نه 
مادی . علت ، نبود فرهنگ کار و تالش ، عدم 
خودباوری و همت ،و ضعف مدیریت و برنامه 

ریزی است .
در ادامه وی به دو نوع نگاه در مورد اقتصاد 
اشاره کرد: نگاه اول معتقد است که استفاده 
از ظرفیت های درونــی و اقتصاد مقاومتی 
راهکار حل مشکالت اقتصادی است . نگاه 
دوم استفاده از کشــورهای بیگانه با تغییر 
رویکردهای سیاست خارجی را راهکار می 

داند . 
دکتر ایزدخواه گفت: غرب در صدد القای 
نگاه دوم اســت که ســازش و همگرایی با 
غرب را رمز پیشرفت اقتصادی می داند . اما 
آنچه از جهت علمی قابل قبول و با واقعیات 
سازگار است راهکار اقتصاد مقاومتی است 
که موفقیت در آن به معنای پیروزی کامل 

بر غرب است .
وی ادامه داد: همه کارشناسان و مسئوالن 
، اقتصاد مقاومتی را تبلیغ می کنند اما در 
عمل اقتصاد عاریتی رخ داده و پیش می رود 

در حالی که پوششی از اقتصاد مقاومتی بر 
آن پوشیده شده است .

مولد ، پیشرو ، عدالت محور ، درون زا ، برون 
گرا و مردمــی بودن ، پنــج مؤلفه اقتصاد 
مقاومتی اســت که دکتر ایزدخواه به آن 
اشاره کردند و گفتند اقتصاد عاریتی کامال 
خالف این پنــج ویژگــی را دارد . اقتصاد 
عاریتی به دنبال سرمایه خارجی است که 
گفته می شود با سازش سیاسی به سمت 
کشور خواهد آمد . اما باید گفت سرمایه به 
دنبال سود اســت نه پیرو مسائل سیاسی . 
در حال حاضر 8۲0 هــزار میلیارد تومان 
سرمایه در کشور هست که در تولید هزینه 
نمی شود ، آیا سرمایه گذار خارجی می آید و 
سرمایه خود را در تولید هزینه خواهد کرد؟! 
به عالوه امروزه سرمایه از امریکا و غرب به 
سمت چین در حال فرار است و این معضل 

جدی این کشورهاست . این سرمایه ها قطعا 
به دست ما نمی رسد . 

وی افزودد : برای جذب سرمایه ها در تولید ، 
باید موانع را برطرف و زمینه های سرمایه 

گذاری را  اصالح کرد. 
۱5 هزار کارخانه در کشــور تعطیل یا نیمه 
تعطیل اســت . اینها را باید فعــال کرد . ما 
هنوز قانون جامع تولید نداریم . ما سیاســت 
خوب اقتصــادی کم نداریم ؛مشــکل ، اجرا 
نشدن آنهاست.  به نظر وی راه حل مشکالت 
اقتصادی ، سیاسی نیست بلکه اقتصادی است .

مراحــل موضــوع یابــی و 
محتواسازی منبر

دومین محور نشست توسط حجت االسالم 
و المسلمین دکتر رفیعی ارائه شد . وی در 
ابتدا اسالید درختواره منبر را که 8 مرحله 
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برای موضوع یابی و محتواسازی منبر بیان 
می کنــد توضیح داد. در ایــن طرح گفته 
می شود که زمینه سازی ، با مطالعه منابع 
حاصل می شود و منجر به مرحله دوم یعنی 
جوانه زدن موضوع می گردد. مرحله سوم 
تبدیل سؤال به مسأله است . مرحله چهارم 
فربه ســازی )جزئی کردن و عینی کردن 
مســأله ( اســت یعنی هرچه در مورد این 

موضوع به ذهن می رسد بنویسیم. 
پنجمین مرحله هرس کردن است یعنی با 
توجه به اقتضای زمان و مخاطب اضافات را 

حذف می کنیم.
مرحله ششــم ثمره دادن و به بار نشستن 
اســت . مرحله هفتم محتواسازی و بسته 
بندی اســت .آخرین مرحله نیــز ارائه به 

مخاطب و عرضه مطابق نیاز است .
استاد رفیعی در مورد موضوع محرم نیز بیان 

کرد : موضوع امســال ما در محرم شعارها 
و شــعورها در عاشــورا و بررسی شعارها و 
اشــعاری اســت که امام واصحابشان  در 

صحنه کربال می خواندند. 
وی ویژگی شعارها را اینگونه شمرد: شعار 
باید کوتاه باشد ، شفاف باشد ، اصول در شعار 
باشــد ، جهت گیری داشته باشد ، تشویق 
در آن باشــد و ارعاب در آن موجود باشد. 

و هرکدام را با بیان مثال هایی توضیح داد.
در ادامه وی چند پیام را که از شــعارهای 
عاشورا قابل برداشت است  برشمرد و برخی 
را توضیح داد از جمله دینداری ، حســب 
و نســب ، آخرت گرایی ، اخالق محوری ، 

خانواده محوری و حمایت از دین.
اســتاد رفیعــی در زمینه دسترســی به 
شعارهای عاشورا  دو منبع را معرفی کرد، 
یکی کتاب شعارهای عاشــورا اثر حجت 

االسالم نیلی پور و دوم کتاب ره توشه تبلیغ 
87 مقاله آقای غیاثی .

وی سپس اظهار داشــت که دهه محرم را 
نباید خرج غیر از امام حسین علیه السالم 
کرد اما نه اینکه همه اش موضوعات تکراری 
را بیان کنیــم بلکه باید مــردم را با متون 
آشنا کرد و نوآوری داشــت لذا می توان از 
شعارهای عاشورا منابر خوبی را ایجاد کرد. 
وی تذکر داد طرح شبهه در منبر غلط است 
اما در ضمن مباحث باید به شبهاتی که در 

ذهن مردم است پاسخ گفت . 
پس از اظهــار دیدگاه هــای خطبا در پی 
سخنرانی استاد رفیعی سه نفر از خطبای 
جوان مطالبی را با اســتفاده از پاورپوینت 

ارائه دادند.
در ابتدا حجت االســالم هــادی پور بحث 
»شیعه انقالبی« خود را که برای محرم سال 
گذشته تدوین شده بود معرفی نمود.  الزم 
به ذکر است کتاب شیعه انقالبی که ده منبر 
برای ماه محرم اســت در پایان همایش به 

تمام مدعوین بزرگوار اهدا گردید. 
پس از آن حجت االســالم حســن قائمی 
با اجــرای نرم افزار »حماســه عاشــورا« 
توضیحاتی در مورد چگونگی استفاده از این 
نرم افزار را بیان کرد. این نرم افزار نیز -که 
کار تولیدی بعثه مقام معظم رهبری است 

-  در پایان همایش به حضار اهدا گردید.
در ادامه حجت االســالم حیدریان با ارائه 
پاورپوینتی بحث خــود را در مورد »امام 
حسین علیه السالم و یارانش « ،» امام مهدی 
علیه السالم و منتظرانش« توضیح داد که 

بحث مفید و قابل استفاده ای بود .
برنامه عصر روز پنجشنبه با پخش کلیپی 
پیرامون شهدا آغاز گردید و حجت االسالم  
و المسلمین دکتر رهنمایی، از اعضای هیأت 
علمی مؤسسه امام خمینی، به عنوان مدیر 
جلسه شروع به صحبت کرد. حجت االسالم 
محمدحسین مقدس نیا بحث کوتاهی در 
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مورد لزوم رعایت تناســب با مخاطب در 
انتخــاب روایات بیان داشــت و پس از آن 
حجت االسالم و المســلمین دانش با ارائه 
پاورپوینت بحثی در مورد سیرت و صورت 
انقالب مطرح کرد که در آن به دیدگاه های 
حضرت امام و مقام معظم رهبری  راجع به 
ماهیت الهی و غیربشــری انقالب اسالمی  

اشاره داشت.

موضوعات مبتالبه و نحوه 
طرح آنها در محافل ماه محرم

محور سخنرانی حجت االسالم و المسلمین 
سید مهدی میرباقری، موضوعات مبتالبه 
و نحوه طــرح آنها در محافل مــاه محرم،  
بود . وی بیان کــرد: در منابر محرم اگر می 
خواهیم به مباحث سیاسی بپردازیم که کار 
الزمی است ، باید با استفاده از تحلیل قیام 
عاشورا باشد . قیام حضرت را باید در مقیاس 
جغرافیای تمام عوالــم و تمام زمان ها و تا 
روز قیامت مورد توجه قرار داد تا برای تمام 
حوادث اجتماعی و سیاســی بتوان از آن 
استفاده کرد و درس گرفت. حتی درگیری 
تمدن مدرن با انقالب اســالمی را هم می 

توان با تحلیل قیام عاشورا تبیین نمود . 

اســتاد میرباقری توضیح داد که غالبا در 
منابر عمومی نمی توان با ادبیات کالسیک 
سیاســی و اجتماعی به تبیین مسائل روز 
پرداخــت مگر در جمع هــای خاص مثل 
اجتماعات دانشجویی . مثال بحث اقتصاد 
مقاومتی موضوعی است که ما به طور جّد با 
آن درگیر هستیم ولی نمی توان در منبر با 

ادبیات تخصصی آن را طرح کرد.
ما در بحث اقتصاد سه رویکرد داریم: توسعه 
با نگاه ترمیمی که نگاه سکوالریست هاست.

دوم رویکرد تهذیبی به توسعه و سوم نگاه 
تمدن اســالمی به جای توســعه که نگاه 

حضرت آقا است.
وی ادامه داد: می شود این بحث را در رابطه 
با عاشورا و عصر ظهور توضیح داد . توسعه را 
با یک ادبیات معرفتی باید نقد کرده و عصر 
ظهور را با جوامع آرمانی بشری مقایسه کنیم.  
بحث دیگری که وی از موضوعات اساسی 
امروز جامعه برشمرد بحث اسالم رحمانی 
بود. به نظر استاد میرباقری غرب می خواهد 
مسلمان ها را بین اســالم سازش و اسالم 
خشــونت مخیر ســازد و قرائت صحیح از 
اسالم را کنار بگذارد. ما باید با تبیین اسالم 
ناب و اسالم عاشورایی فاصله آن را با اسالم 

خشونت و اسالم سازش مشخص کنیم که 
در این صورت می توان استکبار ستیزی را 

هم از دل آن استخراج کرد. 
وی با بیان ایــن نکته که مهمترین چالش 
زمان ما رویکرد توســعه اســت گفت: این 
جریان فکری ، در مقابل  رهبری است که در 
عرصه اداره جامعه هم حضور دارند و وظیفه 

ما مقابله با این جریان فکری است. 
به نظر استادمیرباقری ما می توانیم با طرح 
بحث های عاشورایی هم بصیرت الزم را به 
مردم بدهیم و هم انگیزه برای مبارزه را در 

آنان تقویت کنیم.
پس از طرح دیدگاه های حضار و پرســش و 
پاســخ پیرامون این مبحث ، حجت االسالم 
هادی سعادت نژاد با اســتفاده از پاورپوینت 
بحثی کوتاه در مورد مقایســه ویژگی های 
اسالم ناب با اسالم رحمانی و اسالم تکفیری 

ارائه کرد.

راه های نفوذ دشمن
محور نهایی همایش خطبا ، بحث راه های 
نفوذ دشــمن بود که ســردار نجات به آن 
پرداخت. وی با بیــان اینکه محور دغدغه 
های رهبرمعظم انقالب در دو سه ماه اخیر 

محور نهایی همایش خطبا، 
بحث راه های نفوذ دشمن 
بود که سردار نجات به آن 
پرداخت. وی با بیان اینکه 
محور دغدغه های رهبرمعظم 
انقالب در دو سه ماه اخیر 
بحث اقتصاد مقاومتی و دشمن 
شناسی و استکبار ستیزی 
بوده است ، موضوع بحث خود 
را نفوذ امریکا معرفی کرد
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        فاجعه منا     

بحث اقتصاد مقاومتی و دشمن شناسی و 
استکبار ستیزی بوده است ، موضوع بحث 
خود را نفوذ امریکا معرفی کرد. وی توضیح 
داد که رهبر انقــالب معتقدند ما نباید در 
برجام متوقف شویم بلکه باید در مورد کاری 
که امریکا در پی توافق به دنبال آن اســت 
حساس باشــیم و آن نفوذ آنها در کشور و 
منطقه است و بر هم زدن معادالت منطقه . 
وی ادامــه داد: منابر ما بایــد دنبال طرح 
دغدغه های نظام باشند البته با هنر سخنران 
می توان از قضایای عاشورا و امام حسین به 
این دغدغه ها رسید . رهبر انقالب فرموده 
اند ما باید دنبال گفتمان ســازی باشــیم 
، وقتــی مردم دغدغه مند شــدند به افراد 
مناســب رأی خواهند داد . اگر خواسته ی 
مردم مبارزه با امریکا باشــد به نماینده ای 
رأی می دهند که این مسأله را فریاد بزند . 

وظیفه ما گفتمان سازی است .
سپس سردار نجات اهداف امریکا در منطقه 
را بیان کردند که از آن جمله مهار جمهوری 
اسالمی و حفظ امنیت رژیم صهیونیستی 
اســت . پس از آن به برخــی واقعیت های 
منطقه اشاره داشــت مثل از دست دادن 
نقش تعیین کنندگــی امریکا در منطقه و 

قدرت یابی ایران در منطقه . سپس چالش 
هایی که امریکا در منطقه با آن مواجه است 
و اقدامات راهبردی امریکا در برون رفت از 
این چالش ها را بیان کرد که برخی از این 
اقدامات راه اندازی جنگ های نیابتی، تغییر 
جغرافیایی منطقه از طریق تجزیه بر اساس 
قومیت و مذهب، دولت سازی های جدید و 

دخالت در کشورهاست. 
وی بیان کــرد: آمریکا در ایــران به دنبال 
پیاده کردن این اهداف است، حذف تفکر 
و عمل انقالبــی در زمــام داران ، برآمدن 
گفتمان تعامل و مذاکره با امریکا ، تبدیل 
امریکا از یک کشور متخاصم به کشور دارای 
منافع مشترک با ایران ، حمایت از تشکیل 
مجلسی همســو با غرب ، تثبیت گفتمان 
پیشرفت در ســایه همگامی و هم قدمی با 
امریکا و تبدیل ایــران به یک بازیگر همراه 
در منطقه و تعمیم مذاکره و توافق از مسائل 

هسته ای به مسائل منطقه ای .
امریکایی ها می خواهند سیاست تقابل و 
تعارض را به سیاست تعامل و ارتباط تغییر 
دهند ، همچنین راهبرد فشار و تهدید را به 

نفوذ و سلطه تبدیل کنند . 
برخی از اهدافی که وی بــرای جمهوری 

اسالمی شمردند از این قبیل است : صدور 
الگوی انقــالب ، مقابله با نظــم امریکایی 
بر مبنای ســلطه گرایی و سلطه پذیری و 
ایجاد امنیت پایدار برای نظام به واســطه 
جنگیدن در مرزهای امریکا و اســرائیل به 

جای مرزهای ایران .
وی پس از آن راهبردهای نظام را شمرد و 
تقابل آنها را با راهبردهای امریکا بیان کرد . 
به بیان سردار نجات راه های نفوذ دشمن 
از این قرار اســت : اثرگذاری بر محاســبه 
دولتمــردان و نخبگان در جهت دســت 
برداشــتن از آرمان ها و تعامــل با غرب ، 
اثرگذاری بر روحیــه ی انقالبی مردم و جا 
انداختن اینکه امنیت و معیشــت در گرو 
تعامل با امریکاســت. فعال سازی جریان 
متمایل به غرب در مناصب کلیدی و تغافل 
از فرمول اقتصاد مقاومتی و وابســته شدن 

به غرب.  
پس از آن دیدگاه های حضار مطرح شد و 
یازدهمین نشست خطبای مرتبط با هیأت 

رزمندگان اسالم به پایان رسید . 
گفتنی است متن ســخنرانی ها در سایت 
هیأت رزمندگان اســالم بخــش آموزش 

موجود است.

یازدهمین نشست هم اندیشی 
سخنرانان مرتبط با هیأت 

رزمندگان اسالم صبح روز 
پنجشنبه 26 شهریور ماه سال 
جاری در مجتمع تعالی معنوی 
کوثر واقع در شهر مقدس قم 

برگزار گردید. در این همایش 
یک روزه که در دو نوبت صبح 

و عصر برپاشد ، حدود 100تن از 
سخنرانان کشور حضور داشتند
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»... سلمان نگاهی به من کرد و گفت: قول بده 
گاهی با یه نوشته ما رو از سالمتی ات مطلع کن.

با ناراحتی گفتم: چی؟ نوشته؟ توی این بزن 
بزن من چطوری قول بدم، نه نمی تونم، من 

کاغذ و قلم از کجا گیر بیارم؟
با عصبیانت گفت: با التماس و گریه و زاری، 
کریم ]برادر بزرگ خانم آباد که در زمان وقوع 
جنگ ساکن تهران بوده اســت[ و از تهران 
اومدی اهواز، با قلدری، رحیم ]یکی دیگر از 
برادران راوی کتاب که بعدها به شهادت رسید[ 
رو راضی کردی اومدی آبادان؛ توی این آتیش 
و خون حاال حتی زیر بار یه خط نامه ام نمیری 

که القل دلمون آشوب نباشه؟!
گفتم: آخه تو این آتیش و خون دنبال کاغذ و 

قلم و نامه نوشتن باشم، چی بنویسم؟
گفت: بابا چقدر برای دو کلمه نوشــتن چانه 
می زنی. نگفتم شاهنامه بنویس، فقط بنویس 

»من زنده ام«.
نمی دانستم چرا باید بنویسم من زنده ام. با این 
حال بی اختیار با انگشت در خیال روی پایم 

نوشتم: »من زنده ام«...      
... ]حاال بعد از گذشت بیش از دوسال که در 
زندان های امنیتی عراق بودم[ برگه آبی رنگی 
به دستمان دادند و گفتند از این به بعد شما 
با این شماره شناسایی می شوید و با این کد 

شناســایی می توانید برای خانواده یتان نامه 
بنویســید و همه طبق شــرایط بین المللی 

نگهداری می شوید.       
این برگه آبی نامه فوری اســت که ظرف ۲4 
ساعت به خانواده شما داده می شود و هیچگونه 
کنترل امنیتی بر آن نیست ولی فقط می توانید 
در این نامه دو کلمه بنویسید و مرتب روی این 

موضوع تاکید می کرد:
    Just two words-

بعثی ها هم می ترســیدند مــا در نامه ی اول 
که express letter بود بیشــتر از دو کلمه 

بنویسیم و مرتب تکرار می کردند:
- کتبن کلمتین فقط. )فقط دو کلمه بنویسید(     
خانمی که از طرف صلیب سرخ آمده بود گفت: 
به همراه این نامه یک عکــس هم بگیرید و 
ارسال کنید. از فاطمه ]فاطمه ناهیدی یکی 
از سه بانویی که همراه راوی در اسارت بودند.[  
و حلیمه ]حلیمه آزموده یکی از سه بانویی که 
همراه راوی در اسارت بودند.[ عکس جداگانه 
گرفتند اما به من و مریم ]شمســی بهرامی، 
که در لحظه اسارت خود را مریم آباد معرفی 
کرده بود[ گفتند شما که خواهرید یک عکس 
مشترک بگیرید تا برای خانواده تان بفرستیم. 
خوشحال شدم خواهر بودنمان برای صلیب 

سرخ پذیرفته شد.
بعد از نوزده ماه با جسمی نحیف و رخساری 
رنجور و رنگ پریده برگه نامه ام که هنوز خالی 
از آن دو کلمه بود در دستم بود و باید به دوربین 
نــگاه می کردم و لنز دوربین در واقع چشــم 
وطنم و هموطنم بود که به چشمان من دوخته 
شده بود و آن ها می خواستند از این دریچه ی 
همه چیز را بدانند. فکر کردم با چه حالتی به 

لنز دوربین خیره شوم که به آنها آرامش دهد. 
به لنز دوربین خیره شدم برای اینکه به مادر و 
پدرم و همه ی آن هایی که دوستشان داشتم 
نگاهی فارغ از درد و رنج هدیه کنم. تبسمی 
گذرا بر لبانم نقش بست. تبسمی که حکایت از 

بی دردی و شعف بود.      
بعد از عکس انداختن نوبت نامه نوشتن شد. 
بعد از دو ســال و این همه بی خبری از کجا 
بنویسیم که در دو کلمه مفهوم باشد. اصال به 
چه کسی و به چه آدرسی؟ خانه من کجاست؟ 
در این دو سال آیا خانه ای سالم مانده است؟ 
کســی زنده مانده اســت؟ یادم آمد که من 
یادداشت سومی را که به سلمان قول داده بودم 
با خودم به عراق آورده ام و همان یادداشت رمز 
عملیات یک ژنرال شد. به قولم وفا کردم و برای 

بار سوم اما با وقفه  دو ساله دو کلمه نوشتم:    
- من زنده ام... بیمارستان الرشید بغداد    

معصومه آباد ۲5/۲/6۱«

»من زنــده ام« روایت دختری ۱7 ســاله از 
دیار آبادان اســت که در خانواده  پر جمعیت 
»آباد« به دنیا آمــد و نامش را به خاطر نذری 
که مادربزرگش در هنگام تولدش کرده بود، 

»معصومه« گذاشتند.           
معصومه آباد، راوی کتاب من زنده ام یکی از 
نیروهای جوان هالل احمر بوده که بعد از وقوع 
انقالب اسالمی به عنوان نماینده فرماندار در 
هالل احمر در یکی از یتیم خانه های شهرش 
مشغول به کار می شود و در زمان آغاز حمالت 
هوایی رژیم بعث به شــهر آبــادان مجبور به 
انتقال کودکان به شیراز شده و در راه برگشت 
و در همان روزهای ابتدایی جنگ به اسارت 

»من زنهد ام« 
کتایب متاثر از فرهنگ زینیب )سالم اهلل علیها(
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        کتاب         

درمی آید. 
او که به همراه سه زن دیگر بیش از چهل ماه 
در اسارتگاه رژیم بعث محبوس بوده اند، بعد 
از آزادی و بازگشــت به وطن در تشرفش به 
حج تصمیم می گیــرد که برای حفظ میراث 
گرانبهای هشت سال دفاع مقدس دست به 
قلم شود و نتیجه کار او کتابی 550 صفحه ای 
است که در هشت فصل خود روایت روزهای 
زندگیش از کودکی تا زمان آزادیش از اسارت 

را جای داده است.
این اثر در سال گذشــته برای اولین بار روانه 
بازار کتاب شد و با وجود آن که شاید نقدهایی 
بر شــیوه  روایی آن وارد باشد، اما بدون شک 
یکی از بهترین آثار حوزه دفاع مقدس است 
که با نثری روان و گیرا توانســته است از زبان 
نویســنده ای صادق روایتگر روزهای سخت 
اسارت، وضعیت اسفناک اسرای ایرانی و رذالت 

دشمن بعثی باشد. 

کتابی که مقــام معظــم رهبری در 
تقريظشان بر آن نوشتند: 

»بسم اهلل الرحمن الرحيم
کتاب را با احســاس دوگانه ی اندوه و 
افتخار و گاه از پشــت پرده ی اشک، 
خواندم و بر آن صبــر و همت و پاکی 
و صفا، و بر اين هنرمندی در مجّســم 
کردن زيبائيها و زشــتيها و رنجها و 
شاديها آفرين گفتم. گنجينه ی يادها 
و خاطره های مجاهــدان و آزادگان، 
ذخيره ی عظيم و ارزشمندی است که 
تاريخ را پربار و درسها و آموختنی ها را 
پرشمار ميکند. خدمت بزرگی است آنها 
را از ذهنها و حافظه ها بيرون کشيدن و 

به قلم و هنر و نمايش سپردن.
ايــن نيز از نوشــته هائی اســت که 
ترجمه اش الزم اســت. به چهار بانوی 
قهرمان اين کتاب بويژه نويسنده و راوی 

هنرمند آن سالم ميفرستم.5/7/92«

ســردار قاسم ســليمانی هم پس از 
خواندن اين کتاب در يادداشت نوشت:

»بسمه تعالی
خواهرم، مثل همان برادرهای اسيرت 
همه جا با تعصــب مراقبت می کردم 
کسی عکس روی جلد کتابت را نبيند. 
و در تمام کتاب با ناراحتی و استرس 
بدنبال اين بودم که آيا کسی به شما 

جسارت کرد؟
آخر مجبور شــدم روی عکست را با 

کاغذ بچسبانم تا نامحرمی او را نبيند.
برادرت - بغداد- سليمانی«

چگونه »من زنده ام« نوشــته 
شد

وی درباره چگونگی نگارش این کتاب گفته 
اســت: نقطه ی اول عزم بنده برای نوشــتن 
خاطراتم برمی گردد به دیداری که سال 9۱ با 
رهبر معظم انقالب داشتیم. حضرت آقا در آن 
دیدار نسبت به مستندسازی خاطرات دفاع 
مقدس به خصوص در موضوع آزادگان فرمودند 
که »من عقیده دارم و تأکید می کنم که حتماً 

ماجراهای اسارت گفته شود. نوشته شود. به 
تصویر کشیده شود.« بنده پیش خودم فکر 
می کردم که این وظیفه را هنوز انجام ندادم. 
این خاطراتی که مرتب در ذهنم مرور می  شود 
و گاهی در بعضی از محافل هم می گویم، باید 
مکتوب شود. ایشان در آن جلسه بر این موضوع 
تأکید بسیار داشتند که خاطرات دوران اسارت 
گنجینه ای است که متعلق به سرمایه های نظام 
است و اینها  سرمایه های معنوی، فرهنگی و 
حماسی است که متضمن پیروزی ما در طول 
تاریخ است. ایشــان تأکید داشتند که اگر ما 
بتوانیم کــه این فرهنگ دفــاع مقدس را به 
خوبی در قالب های ادبی و هنری تبیین کنیم، 
ماندگاری این ادبیات را برای همیشــه تاریخ 

تضمین کرده ایم. 
این صحبت های مقام معظــم رهبری باعث 
شد که من به شدت احساس شرمندگی کنم. 
احساس کردم که در مقابل آنچه می دانستم 
و دیده بودم، هیچگونه قدمی برنداشــته ام. با 
سخنان مقام معظم رهبری ناقوسی در وجود من 
برای تألیف خاطراتم به صدا در آمد. نپرداختن به 
خاطراتم با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری 
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عذاب وجدانی در من به وجود آورد که هر لحظه 
من را ترغیب می کرد و به من انگیزه می داد که 
قلم به دســت بگیرم و هر آنچه را که به چشم 
دیده بودم، بر روی کاغذ بیاورم و برای نسل امروز 
و فردا روایت کنم. این تاریخ و خاطرات متعلق 
به شخص من نیست؛ این یک امانتی است از 
نسل من که باید به نســل بعدی داده شود.  از 
زمانی که قلم به دست گرفتم و شروع به تحریر 
کردم، قریب به پنج ماه بیشتر زمان نبرد. بخش 
اعظم کتاب را در ۱5 روزی که توفیق تشرف به 
خانه ی خدا را داشتم و در ایام مطاف نوشتم. بعد 
از این که طواف را تمام می کردم، می نشستم و 

این خاطرات را می نوشتم.

اگر سرباز خاطره ی جنگ را 
نگوید مثل این اســت کــه اصاًل 

جنگی وجود نداشته است
وی درباره اهمیت خاطره نویسی می گوید:اگر 
سرباز خاطره ی جنگ را نگوید مثل این است 
که اصاًل جنگی وجود نداشته است. جنگ ما 
خیلی متفاوت از جنگ های دیگر بود. البته 
من فکر می کنم که جنگ تمام نشده و هنوز 
ادامه دارد؛ بلکه ادبیات و شــکل ظاهری  اش 
تغییر کرده است. اگر ما این روحیه ی دفاع و 
مقاومت را به نسل بعد انتقال ندهیم چه بسا 
این بار و در این جنگ مغلوب شــویم. ما باید 
این روحیه و احساس را در همه ی نسل  ها و در 
همه ی گروه  های سنی اعم از دختر و پسر و زن 
و مرد ایجاد کنیم. باید این خاطرات را به امروز 
وصل کنیم. باید از این خاطرات برای فردایمان 
استفاده کنیم؛ وگرنه خاطره، حادثه  ای است که 
در گذشته اتفاق می  افتد و دیگر تمام می  شود. 

 
رنج هــای مــن در مقابــل 
سختی های مادران شهدا ناچیز 

است
وی ادامــه می دهد:من این حس را داشــتم 
که به جز شــاهد چیز دیگری نیســتم. این 

اتفاقاتی که بر من گذشــته اســت در مقابل 
رنج ها و ناراحتی های مادران و همسران شهدا 
و جانبازان ناچیز اســت. این حس همیشه 
به عنوان مانعی بــرای من بود که وارد عرصه 
نوشتن و انتشار کتاب در این حوزه بشوم. وقتی 
قدری در رهنمودهای مقام معظم رهبری تأمل 
کردم، متوجه این موضوع شدم که تا وقتی که 
یک راوی زنده است، باورپذیری حادثه ای که 
بیان شده، بسیار بیشتر از این خواهد بود که 
من نباشم و عده ای بیایند و آن مطالب را نقل 
کنند در حالی که من نتوانم صحت و درستی 

آن مطالب را تأیید کنم.

جامعه زنان قبل و بعد از انقالب
وی درباره وضعیت زنان بعــد از انقالب می 
گوید: جامعه زنان تا قبل از پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی از نوعی واگرایی و فقر فرهنگی 
رنج می برد که ناشی از سیاست های غلط برای 
دور نگاهداشــتن آنان از متن جامعه بود. اما 
بالفاصله پس از پیروزی انقالب و انتشار پیام 
آزادی خواهی امــام خمینی و خطاب کردن 
زنان به عنوان بازوهای اصلی پیروزی انقالب، 
این دید غلط از جامعه زدوده شــد و هویت و 

ارزش واقعی را به زنان جامعه ما بازگرداندند.
الحمدهلّل این تفکر امام در طول سال های بعد از 
انقالب نیز با قوت ادام مه داشت و به رغم تبلیغات 
منفی دشمنان در حال نوعی سیر صعودی است. 

به طوری که شاید بتوان گفت رشدی که خانم 
های جامعه ما در کلیــه عرصه های فرهنگی 
داشته اند قابل مقایسه با شرایط سابق نیست. 
آمار قبولی و پذیرش دختران در دانشگاهها را 
می توان تنها نمونه کوچکی از این دست دانست.

دشمنان با حمله به ارزش ها و 
فرهنــگ اصیــل اســالمی می 
خواهند این انقالب را نابود کنند

وی ادامه می دهد: زمانی بود که پیکان تهدیدها 
و تهمت ها هر روز به سمت انقالب جوان و نوپای 
ما گرفته شده بود. در یک دوره از زمان با اعالم 
جنگ و حمله دشمنان در صدد نابودی انقالب و 
براندازی این نهضت عظیم برآمدند و وقتی از این 
اتفاق سرخورده و ناامید شدند تصمیم گرفتند با 
حمله به ارزش ها و فرهنگ اصیل اسالمی این 
انقالب را نابود کنند که البته از مشخصات حمله 
دوم می توان به حرکت خزنــده و پنهانی آن 
اشاره کرد. در این جریان نقش زنان بسیار حایز 
اهمیت خواهد بود. زنان جامعه ما می توانند با 
تکیه بر اصول بنیادین و انسان ساز اسالم و حفظ 
ارزش های واالی اسالمی و فرهنگ غنی ایرانی 

این حمله را هم خنثی کنند.

نقش زن مسلمان در خانواده و 
اجتماع

وی در رابطه با نقش زن مسلمان در خانواده 
و اجتماع می گوید: در واقع به عقیده من نهاد 
خانواده خاستگاه و منشأ بسیاری از پیشرفت 
های فردی و در نهایت اجتماعی است و در این 
جریان نقش زنان به عنوان محور خانواده قابل 
توجه است. اما این بی شک به آن معنا نیست 
که زنان با اجرای نقش پر رنگ و مؤثر خود در 
خانواده از سایر نقش ها و وظایف اجتماعی خود 
باز بمانند. بلکه موازنه یکنواخت و هنرمندانه 
زنان برای حفظ تعادل بیــن این دو نقش و 
رسیدن به یک برآیند آگاهانه و دقیق بهترین 
حالتی است که از هر زن فهیمی انتظار می رود.
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یکي از مهم ترین تمهیدات دین اســالم در 
راستاي دور اندیشي و تامین آینده مسلمین 
و فرزندان ایشــان پایه ریزي سنت حسنه 
وقف اســت،چنان که وقتي به قرآن کریم و 
روایات اهل بیت )علیهم الســالم( و سنت 
عملي ایشــان رجوع مي کنیم، اهمیت دو 
چندان این ســنت زیبا را در مــي یابیم. از 

آیات متعددي مي توان وقــف را به عنوان 
یکي از مصادیق بارز اعمال صالحه یا باقیات 

صالحات معرفي نمود.
پیامبر اکرم )صلي اهلل علیه و آله و ســلم( و 
اهل بیت مکرم ایشــان نیز در زمان حیات 
گهربار خویش نه تنها در پي احسان و نیکي 
به اطرافیان و مسلمانان بودند بلکه به جهت 

آینده نگري و تامین منافع و مصالح مسلمین 
به طور عملي به دیگران سنت نیکوي وقف را 
آموزش مي دادند. تاریخ اسالم آکنده است 
از موقوفات وصدقات گرانسنگ این عزیزان 
است که مطالعه آنها ضرورت و اهمیت طرح 
بحث درباره وقف را نمایان مي سازد. ابوشکور 

بلخي در بیان اهمیت وقف مي گوید:

وقف در قرآن و سنت

      وقف         
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»توانگر بََرد آفرین سال و ماه
و درویش نفرین بََرد بي گناه«

اگر این ســنت جمیل مورد تبلیغ وترویج 
قرار گرفته و همگان به آن هدایت و تشویق 
شوند، نه تنها آثار مثبت و ماندگار دنیوي بلکه 
ثمرات اخروي فراواني نصیب واقف خواهد 
شد. اینک در دو بخش وقف در قرآن کریم و 
سیره معصومین )علیهم السالم( مورد بحث 
و بررسي قرار مي گیرد و از منابع ارزشمندي 
نیز بهره برده شده که وجود این منابع متعدد 

مبین اهمیت وقف نیز مي تواند باشد.

وقف
وقف در زبان فارســي به معناي ایســتادن، 
توقف، حبــس کردن،منحصر کردن چیزي 
به کسي است درماده 55 قانون مدني آمده: 
وقف عبارت است از این که عین مال حبس و 
منافع آن تسلیم شود. منظور از حبس نمودن 
عین مال نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال 
و هــم چنین از تصرفاتي اســت که موجب 
تلف عین گردد، زیــرا مقصود ازوقف،انتفاع 
همیشگي موقوف علیهم، از مال موقوفه است 
و بدین جهت هم آن را وقف گفته اند. منظور 
از سبیل منافع، واگذاري منافع در راه خداوند، 
و امور خیریه و اجتماعي اســت. از نظر فقها 
نیز حبس عین ملک و بخشیدن منفعت آن 
)حبس العین – تسبیل المنفعه( وقف است.

موقوف علیهم به فرد یا افرادي اطالق مي شود 
که اموال موقوفه را در راستاي تامین منافع 
ایشان وقف مي شود و واقف کسي است که 

عمل وقف را انجام مي دهد.

وقف در آیات قرآن کریم
در قرآن آیه اي که بر وقف و احکام آن صریحا 
داللت کند، وجود ندارد. ولي دانشــمندان 
مسلمان و مفسران قرآن کریم از کلیت برخي 
مفاهیم اخالقي که در قرآن ذکر شده است، 
چنین دریافته اند که وقف مورد تایید قرآن 

کریم است. چرا که اعمال خیر و صالح همواره 
در آیات این کتاب شریف و نوراني ستوده شده 
وبه طور عموم هر آنچه که بر انجام کارهاي 
نیکو و تشــویق بدان داللت داشته باشد، بر 
وقف نیز داللت مي کند. به تعبیر دیگر مي 
توان گفت که روح وقف مــورد تایید قرآن 

کریم قرار گرفته است.
در نهایت مواردي از اعمال صالح، مانند صدقه، 
قرض الحسنه،تعاون، انفاق، محبت و کمک 
به همنوعان و.... ذکر شــده و به نوعي با روح 
وقف سازگاري دارد که به برخي از آنها اشاره 

مي شود:
الف: آیاتي که انسان را به عمل صالح ترغیب و 
توصیه نموده و مي دانیم وقف کردن نیز نوعي 

کار خیر و عملي خدا پسندانه است:
۱. »و اما الذیــن امنوا و عملــوا الصالحات 

فیوفیهم اجورهم«)آل عمران/ 57(
]و اما کســاني که ایمان آورده اند و کارهاي 
شایســته کرده اند، )خداوند( مزدشان را به 

تمامي به آنها مي دهد.[
در این آیه، »ایمــان و عمل صالح« دو عامل 
مهم براي اســتحقاق پاداش دانســته شده 
است. ایمان، مقتضاي اولیه و فطري انسانها 
است و باید با عمل صالح،ثبوت آن به نمایش 
گذاشته شود. صالحات در آیه ي مذکور مي 
تواند بر هر عمل شایسته اي – از جمله وقف 

– داللت کند.
۲. »المال و البنــون زینه الحیــوه الدنیا و 
الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر 

أمال«)کهف/ 46(
]مال و فرزندان آرایــش زندگاني جهان اند 
ولکن، اعمال صالح که تا قیامت باقي است، نزد 

پرودگار بسي بهتر و عاقبت آن نیکوتر است.[
در آیه ي مذکور، باقیات صالحات مي تواند 
شامل: نماز، تهجد، ذکر خدا و صدقات جاري 
هم چون بناي مساجد، مدارس و موقوفات و 

خیرات در راه خدا باشد.
که بدین ترتیب باید گفت: وقف مصداق بارز 

باقیات صالحات است.
ب: آیه هایي که به تالیف قلوب و جلب محبت 
دیگران داللــت دارد و چون یکي از مصارف 
در آمدهاي وقف در جهت تحکیم و تثبیت 
روح همبستگي و محبت بوده و در عین حال 
احساني است عاري از منت، و اقدامي است که 
در بسیاري از موارد، استفاده کننده از منافع 
وقف، واقف را مالقات نکرده وچه بسا او را نمي 
شناسد، ولي از نتیجه لطف او بهره مند مي 
شود، در نهایت تاثیر این عمل خدا پسندانه 

به مراتب عمیق تر و ماندني تر خواهد بود:
۱. »انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین 
علیها و المولفه قلوبهم و في الرقاب و الغارمین و 

في سبیل اهلل وابن السبیل« )توبه/ 60(
]صدقات منحصرا مختص است به: فقیران 
و عاجزان ومتصدیان اداره صدقات وکساني 
که باید تالیف قلوب آنها کرد و آزادي بندگان 
و قرض داران و در راه خدا )راه تبلیغ و ترویج 

دین خدا( و به راه ماندگان.[
ج: آیاتي که مردم را به روح تعاون،احسان و 

برادري دعوت نموده است، مانند:
۱. »تعاونوا علي البر و التقوي و ال تعاونوا علي 

االثم و العدوان«)مائده / ۲(
]بر نیکي و تقــوي همکاري کنید وبر گناه و 

دشمني همکاري نکنید.[
۲. »ان اهلل یامر بالعدل و االحسان و ایتاء ذي 

القربي«)نحل/ 90(
]یقینا خداوند به عدل و احسان وبخشش به 

نزدیکان دستور مي دهد.[
د: آیاتي کــه وقف را از طریــق تقرب الهي 

معرفي مي کند،مثل:
۱. »لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون«)آل 

عمران/ 9۲(
]هرگز به مقام بر و نیکي نخواهید رسید مگر 

این که از آنچه که دوست دارید، انفاق کنید.[
بدون شــک براي انفاق،راههاي گوناگوني 
وجــود دارد که وقــف یکي از مهــم ترین 
مصادیق ان مي باشد. در ضمن نیل به مقام 
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      وقف         

ابرار ومقربین نیازمند انفاق از چیزهایي است 
که محبوب انسان است و معموال دل کندن 
از آنها کاري بس دشــوار به نظر مي رسد به 
ویژه در وقف که موقوفه از ملکیت واقف خارج 
شده و به مالک حقیقي یعني خداوند متعال 

واگذار مي گردد.
۲. »لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق 
و المغرب و لکن البر من امن باهلل و الیوم االخر 
والمالئکه و الکتاب و النبیین و اتي المال علي 
حبه ذوي القربي و الیتامي و المساکین و ابن 

السبیل....«)بقره/ ۱77(
]نیکوکاري آن نیســت کــه روي خود را به 
سوي مشرق و مغرب بگردانید،بلکه نیکي آن 
است که کســي به خداوند و روز باز پسین و 
فرشتگان و کتاب )آسماني( و پیامبران ایمان 
آورد ومال خود را با وجود دوست داشتنش، 
به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان ودر راه 

ماندگان و....بدهد[
هنگام تعریف نیکي، خداوند به معرفي نیکان 
مي پردازد تامردم تنها به فراگیري مفاهیم 
بســنده نکنند. البته باید دانست که ریشه 
نیکي و نیکــوکاري در اعتقاد و ایمان نهفته 
اســت.پس از اعتقاد و ایمان به اصول دین، 
خداوند به بیــان اعمال صالح مي پردازد و از 
بخشش مال شــروع مي کند و این بخشش 
نشان از عمق ایمان به مبدأ ومعاد دارد،زیرا از 

آنچه به آن محبت دارد در راه خدا مي دهد.
بدون شک وقف اموال نیز مي تواند مصداق 

روشني براي بر و نیکي به شمار آید.
و آیات فــراوان دیگري که نقطه مشــترک 
تمامي آنها بیان محبوبیت و مطلوبیت عمل 
وقف و شخص واقف در بارگاه الهي است. در 
حقیقت وقف،خروج مال از ملکیت مجازي 
انسان و پیوســتن به ملکیت حقیقي خالق 

متعال است.
دو نکتــه مهم ديگــر از آيات مذکور 

استنباط مي شود:
الف: در آیات مذکور موارد استعمال وقف به 

خوبي تبیین شده اســت تا واقف آگاه گردد 
که مال خود را باید در چه راههایي به مصرف 

برساند.
ب: یکي از مهم ترین شرایط مال وقفي براي 
آن که در درگاه الهي مقبول افتد،این است 
که باید از اموال دوست داشتني واقف انتخاب 
شــود و همین نکته مي تواند بیانگر ایمان و 

عقیده واقعي واقف به خدا و روز جزا باشد.

موقوفات پیامبر اسالم و اهل 
بیت)علیهم السالم(

پیامبر اســالم )صلي اهلل علیه و آله و ســلم( 
و ائمه )علیهم السالم( گذشــته از این که به 
فقرا،ضعفا،مستمندان وقشــرهاي محروم 
اجتماع کمــک مي کردند،آینــدگان را نیز 
فراموش نمي کردند وبا به جا گذاشتن صدقات 
و موقوفات زیــادي از امالک وزمینها و اموال 
خویش،سنت حسنه وقف را پایه ریزي کردند. 
یکي از فصول درخشان زندگاني این پیشوایان 
بزرگ،اقدامات آنان در زمینه وقف اســت که 
هم مردم را به وقف تشــویق مي کردندو هم 
شخصا امالک وداراییهاي ارزنده اي را وقف مي 
کردند. پیش از بررسي این موضوع،چند مساله 

مقدماتي درباره وقف را از نظر مي گذارنیم:

ضرورت مالکیت واقف، پیش از 
وقف

نکته اي که در این جا نباید از آن غفلت ورزید 
این است که غرض ازذکر این مسائل و بیان 
وقفها وصدقه هاي اهل بیت )علیهم السالم( 
این است که آنان اموالي که وقف مي کردند، 
ملک شخصي شان بود که از طرق گوناگون 
جزء اموالشان به حساب مي آید و اگر ملک 
شخصي آنها نبود نمي توانستند وقف کنند. 
چرا که انســان به طور قطع وقتي مي تواند 
تمام یا قســمتي از اموال خود را وقف نماید 
و در راه خدا براي اســتفاده یک قشر خاص 
یا جمیع مســلمانان و... قرار دهد که ملک 

شخصي او باشد. پیامبر اکرم )صلي اهلل علیه 
و آله و سلم( در غابه)جایي نزدیک مدینه در 
راه شام( وقتي کنار چاه هم رسید، مسلمانان 
گفتند: اي رسول خدا آیا این چاه را مصادره 
نمي کنید؟ فرمود: خیر، ولي یک نفر این چاه 
را بخرد و بهاي آن صدقه داده شود. طلحه بن 
عبیداهلل آن را خرید و وقف کرد.)المغازي / 

ج۱/ ص547(

به دیگر سخن، وقف کردن چیزي وابسته به 
ملکیت خصوصي است که اگر شخصي مالک 
چیزي نباشــد نمي تواند وقــف کند. واقف 
باید مالک باشد تا بتواند به دیگري تملیک 
کند،همــان گونه که در کتــب فقهي آمده 
است)به عنوان نمونه رجوع شود به: شرایع 
االسالم في مسائل الحالل و الحرام /ج۲/ ص 
۲۱۲( موقوفه اگر مملوک نباشد؛ یعني مال 
دیگري باشد و غاصب بخواهد آن را وقف کند 
صحیح نیست. از این رو وقف هم مانند دیگر 
صدقات مشروط اســت بر این که مال وقف 
شده به گونه اي باشد که انسان بتواند با وقف 
کردن آن به خدا نزدیک بشود. پس اگر واقف 
مال حرام را بخواهد وقف نماید، چون آن مال 

پیامبر اسالم )صلي اهلل علیه و آله و سلم( 
و ائمه )علیهم السالم( گذشته از این 
که به فقرا،ضعفا،مستمندان 
وقشرهاي محروم اجتماع 

کمک مي کردند،آیندگان را 
نیز فراموش نمي کردند وبا به 

جا گذاشتن صدقات و موقوفات 
زیادي از امالک وزمینها و اموال 

خویش،سنت حسنه وقف را 
پایه ریزي کردند
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»غصب« و تصرف در آن حرام و معصیت است 
نمي شود با همان چیزي که به وسیله آن خدا 
را نافرماني کرده در پیشگاه خدا مقرب گردد.

جایگاه وقف در اسالم
در این جا به اختصــار درباره اهمیت وقف از 
دیدگاه روایات و جایگاه آن در اسالم و ترغیب 

پیشوایان دیني به مساله وقف مي پردازیم.
از جالب ترین تعالیم اجتماعي اسالم که بر 
اســاس تعاون و حس نوعدوستي بنا نهاده 
شده،مســاله وقف و صدقات جاریه اســت. 
هدف اصلي از وقــف، تامین و تثبیت محل 
ســکونت و منبع ارتزاق و تامین قسمتي از 
نیازمندیهاي عمومي و گسترش فرهنگ و 
تشــویق به احداث بناهاي علمي،بهداشتي 

ومذهبي است.
اســالم با این کار یک برنامه عالي انساني را 
بنیانگذاري کرد که در اثر آن عواطف بشــر 

دوستي زنده شد.
اســالم با این ابتکار تا آن جا در روح واخالق 
مردم اثر گذاشــت که از مال خود چشم مي 
پوشــند و باوقف کردن قســمتي از اموال 
خویش به نفع کساني که باید حمایت شوند 
وســیله آســایش آنان را فراهم مي کنند و 

نیازمندیهاي نسلهاي آینده را نیز از طریق 
وقف تامین مي کنند.

فقه اســالم در چهارده قرن قبل براي وقف 
اهمیت خاصي قایل گردیده و یک بخش مهم 
و تقریبا مفصل از کتب فقه و حدیث و قوانین 
اسالمي ویژه احکام و مقررات وقف و صدقات 
جاریه و کارهایي است که براي عموم مردم 

مفید است.
اسالم با طرح مساله وقف و تشویق به صدقات 
جاریه از یک طرف اختیارات و نظرات مالک 
را نســبت به ملک خود )حتي سالها پس از 
مرگش( محترم و نافذ شــمرده و از طرفي 
قدم اساســي را در راه گسترش علم و دانش 
وپرورش دانشمندان برداشته وبناي عمران و 
آبادي شهرها وروستاها و رفاه عموم را حتي 
در بیابانها و جاهاي دور از آبادي پایه ریزي 

نموده است.

ترغیب ائمه به مساله وقف
پیامبر اکرم )صلي اهلل علیه و آله و ســلم( و 
خاندان رسالت مردم را بر این کار خیر ترغیب 
و تشویق نموده و از طرف خداوند نوید پاداش 
براي هر کار نیکي مخصوصا به عنوان باقیات 
الصالحات به آنان مي دادند که از بین احادیث 
فراواني که در این باره رسیده است به عنوان 

نمونه چند حدیث از نظرتان مي گذرد:
امام صادق)علیه السالم( فرمود:

هر کس از این جهان درگذرد پس از مرگ، 
چیزي به او نمي رسد جز این که پیش تر سه 

چیز از خود باقي گذاشته باشد:
۱. کار نیکي که اثرش پس از او باقي باشد؛

۲. سنت حسنه اي که در میان مردم رواج داده 
باشد و بعد از او مردم به آن روش عمل کنند؛

۳. فرزند صالحي که براي او دعا کند.)الترغیب 
و الترهیب / ج۱/ ص۱00 و ۱۱8/ وســائل 
الشــیعه / ج۱۳/ ص۲9۲/ کتــاب الوقف/ 
حدیث ۱و۲ / ص۲9۳/ حدیث ۳و4وص۲94/ 
حدیث ۱0 / ج۱۱/ص 4۳7/ حدیث 6و امالي 

صدوق / ص۳8 /حدیث 7/ مجلس 9.(
در حدیث دیگري از آن حضرت نقل شــده 

که فرمود:
شــش چیز است که شــخص مومن پس از 

مرگش از آن بهره مند خواهد شد:
۱. فرزند صالحي که بــراي او طلب آمرزش 

کند؛
۲. قرآني که از او باشــد و مورد استفاده قرار 

گیرد؛
۳. درختي که مي نشاند؛

4. چاه آبي که احداث مي نماید؛
5. چشمه آبي که در راه خدا جاري مي کند؛

6. سنت و روش نیکي که پس از او مردم به آن 
عمل مي کنند.)قال ابوعبداهلل )علیه السالم(: 
سته تلحق المومن بعد موته: ولد یستغفر له، و 
مصحف یخلفه وغرس یغرسه، و قلیب یحفره، 
و صدقه یجریها و ســنه یوخذ بها من بعده/ 
وسائل الشیعه / همان/ ص ۲9۳/ حدیث 5/ 
ومن ال یحضره الفقیــه / ج4/ ص۱8۲/ باب 

الوقف و الصدقه/ حدیث 6۳7(
موقوفه ها و صدقه هاي پیشوایان دیني

چنان که اشــاره کردیم گذشــته از این که 
رســول مکرم اســالم و خاندان آن حضرت 
درباره وقف مردم را تشــویق مي کردند )۱( 
طبق احادیث معتبر ومدارک تاریخي، خود 
از نخستین کســاني بودند که اقدام به وقف 
امالک شخصي نموده و آثار خیري به عنوان 
وقف براي اعقاب و طبقات بعد از خود به جاي 
گذاردند ووقفنامه هایي تنظیم کردند که به 

برخي از آنها اشاره مي شود:
باغ هاي مخيريق

واقدي مي نویسد: مخیریق یهودي از علماي 
یهود بود. روز شنبه که پیامبر)صلي اهلل علیه و 
آله و سلم( براي جنگ در احد بود،اوبه یهودیان 
گفت: به خدا قسم شما مي دانید که محمد 
پیامبراست و نصرت و یاري او بر شما فرض و 
واجب است. آنها بهانه آوردند که امروز شنبه 
است. گفت دیگر شنبه معنایي ندارد! سالح 

از جالب ترین تعالیم اجتماعي 
اسالم که بر اساس تعاون و حس 
نوعدوستي بنا نهاده شده،مساله 
وقف و صدقات جاریه است. هدف 
اصلي از وقف، تامین و تثبیت محل 
سکونت و منبع ارتزاق و تامین 
قسمتي از نیازمندیهاي عمومي و 
گسترش فرهنگ و تشویق به 
احداث بناهاي علمي،بهداشتي 
ومذهبي است
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خود را برداشت و همراه رسول خدا)صلي اهلل 
علیه و آله و سلم( به میدان جنگ آمد و کشته 
شد. پیامبر )صلي اهلل علیه و آله و سلم( فرمود: 
مخیریق بهترین یهود است،مخیریق وقتي 
از مدینه به احد مي رفت گفت: اگر کشــته 
شدم،اموال من مال محمد اســت که در راه 
خدا صرف کند.آن اموال منشأ اصلي صدقات 

پیامبر)صلي اهلل علیه و آله و سلم( شد.
اموال مخیریق هفت مزرعه بودند، به نامهاي: 
میثب، صافیه، دالل، حســني،برقه،اعواف 
و مشــربه ام ابراهیم که مادر ابراهیم)فرزند 
حضرت رسول( در این منطقه سکونت داشت 
و پیامبر)صلي اهلل علیه و آله و سلم( به آن جا 
مي آمد.)المغازي / ج۱/ /ص۲6۲و۲6۳و وفاء 

الفاء / ج۳/ ص۲88-۲89(
اصل داســتان مخیریق و وصیــت کردن و 
شهادت وي و وقف کردن رسول خدا)صلي 
اهلل علیه و آله و سلم( و جریانهاي سیاسي که 
در مورد این باغها به وقوع پیوسته در کتب 
حدیث و تاریخ و.... ثبت و ضبط شده است.

)همانجا / ص۳78 و تاریــخ المدینه / ج۱/ 
ص57 و معالم المدرستین/ ج۲/ ص۱4۱(

موقوفه هاي دیگر رسول خدا 
)صلي اهلل علیه و آله و سلم(

موقوفه هاي آن حضرت منحصر در این هفت 
باغ نبود، بلکه در کتب تاریخ زمینهاي دیگري 
را به نام صدقات رسول خدا )صلي اهلل علیه و 
آله و سلم( ذکرکرده اند که یکي بویره است.

حموي در معجم البلدان مي نویسد:
بویــره از زمینهاي بني النضیر بوده اســت.

)معجم البلدان/ ج۱/ ص5۱۲(
سمهودي مي نویسد: رسول خدا)صلي اهلل 
علیه و آله و سلم( در خیبر نیز موقوفه هایي 

داشته است.)وفاء الفاء / ج4/ ص ۱۲۱(
ابن شبه مي نویسد: بخشي از سرزمین خیبر 
به نامهاي الوطیح والکتیبه و ساللم را پیامبر 
)صلي اهلل علیه و آله و سلم( وقف کرد.)تاریخ 

المدینه/ج۱/ ص ۱88(
بخاري نقل مي کند:نوشــته یا نوشته هایي 
دردست امیرالمومنین علي )علیه السالم( بوده 
است که وقفهاي رسول اهلل در این نوشته شده 
بود یا آن نوشته ها وقفنامه موقوفه هاي رسول 
خدا بوده است، و لیکن توضیح نداده است که 
این موقوفات همان هفــت باغ مذکور بوده یا 
موقوفه هاي دیگر. به هر حال براي روشــن 
شدن مطلب عین عبارت »بخاري« را ذکر مي 
کنیم. ابن حنفیه گوید: اگر علي )علیه السالم( 
از عثمان )به بدي( یاد مي کرد بدون شــک 
روزي عثمان را به بدي یاد مي کرد که عده اي 
از عمال عثمان شکایت کردند،پس علي )علیه 
السالم( فرمود: برو پیش عثمان و به او بگو که 
آنها)نامه هایي که علي در دست داشت( صدقه 
پیامبر است؛ )یعني در آن صدقات نوشته شده 
است.( سپس کارمندان خود را دستور بده به 
آن عمل کنند؛ )یعني مطابق این نوشــته ها 
عمل شود( من نوشته ها را پیش عثمان بردم. 
عثمان )اعتنا نکرد و( گفــت: آنها را از ما دور 
کن )که نیازي به آن نداریم( من آنها را پیش 
علي)علیه الســالم( آوردم و جریان را گفتم. 
به من فرمود: از جایي که برداشتي به همان 
جا برگردان.)صحیح بخاري/ ج4/ ص ۱0۲و 
فتح البــاري/ ج6/ ص۱50( ظاهرا این نامه 
ها مربوط به آن هفت باغ نبوده است، زیرا آن 
باغها که صدقات رسول اهلل بوده، معروف بوده 
است، و احتیاج به دیدن و قفنامه نبوده، عثمان 
و دو خلیفه قبلي و سایر مسلمانان و کارمندان 
دولتي خلیفه نیز آنها را مي شــناختند. پس 
احتیاجي به فرستادن وقفنامه وموردي براي 
بي اعتنایي عثمان نبوده است. از این رو باید 
گفت: این موقوفه ها غیر از آن هفت باغ بوده 
است که عثمان اظهار بي اطالعي کرده و پس 

از دیدن وقفنامه نیز توانست بي اعتنا باشد.
عســقالني نیز این حدیث را نقــل نموده و 
اضافه مي کند: بعضي از علماي اهل ســنت 
همه اموال رسول خدا)صلي اهلل علیه و آله و 

سلم( را که بعد از رحلت آن حضرت مانده بود 
صدقه نامیده و همه اموال را به نام »صدقات 
رسول خدا)صلي اهلل علیه و آله و سلم( ذکر 
مي کنند، به دلیل حدیثــي که ابوبکر نقل 
کرده است که رسول خدا )صلي اهلل علیه و آله 
و سلم( فرمود: »نحن معاشر االنبیاء ال نورث 
ما ترکناه صدقه.«)فتح الباري )شرح صحیح 

بخاري(/ ج6/ ص۱50(
ابن ابي الحدید در این مورد چنین مي گوید:

رســول خدا از دنیا رفت در حالي که مزارع 
زیادي در »خیبر«، »فدک«،»بني نضیر«، 
»وادي نخله« و همچنین »طائف« داشــت 
که پس از مرگ او همه صدقه شد، به دلیل 
خبري که ابوبکر نقل کرده است.)شرح نهج 
البالغه ابن ابي الحدیــد / ج۱5/ ص۱47و 

ج۱6/ ص ۲۲۱(
در عمده القاري در شــرح گفتار بخاري »و 
صدقته بالمدینه« گویــد: یعني امالکي که 
بعد از آن حضرت صدقه شد وگفته مي شود 
که صدقات رسول خدا)صلي اهلل علیه و آله 
و سلم( در مدینه اموال بني النضیر است که 
نزدیک مدینه بود و از قاضي عیاض نقل شده 
که صدقات آن حضرت در مدینه عبارت است 
از اموال مخیریق و از جمله حق آن حضرت 

نوشته یا نوشته هایي 
دردست امیرالمومنین علي 
)علیه السالم( بوده است که 

وقفهاي رسول اهلل در این 
نوشته شده بود یا آن نوشته ها 

وقفنامه موقوفه هاي رسول 
خدا بوده است، و لیکن توضیح 

نداده است که این موقوفات 
همان هفت باغ مذکور بوده یا 

موقوفه هاي دیگر
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در اموال بني النضیر و همچنین نصف زمین 
فدک وثلث زمین »وادي القري« و دو قلعه از 
قلعه هاي خیبر، و سهم آن حضرت از خمس 
خیبر که همه بعد از آن حضرت صدقه شد به 
موجب آن حدیث.)عمده القاري)شرح صحیح 

البخاري( / ج۱5/ ص۲0
ابن عبد ربه )العقد الفرید/ ج4/ ص۲8۳( و ابن 
ابي الحدید)شرح نهج البالغه ابن ابي الحدید 
/ج۱/ ص ۱98( مي گویند:رسول خدا )صلي 
اهلل علیه و آله و سلم( مهزور را )که مکاني واقع 
در بازار مدینه بوده است( براي مسلمانان وقف 
کرد. )همان گونه که گذشت از جمله صدقات 
و موقوفات رســولخدا)صلي اهلل علیه و آله و 
سلم( باغهاي مخیریق است که نام یکي از آنها 
مشربه ام ابراهیم است. عمربن شبه در این باره 
مي نویسد:در آخر باب العوالي مدینه منوره 
بستاني اســت که چون ام ابراهیم – همسر 
رســولخدا)صلي اهلل علیه و آله و سلم( – را 
در آن جا درد زایمان عارض شــد، دستش را 
به چوبي گرفته بودو پس از این که فرزندش 
در آن جا متولد شد آن را به مشربه ام ابراهیم 
نامگذاري کردندکــه هم اکنون آن چوب در 
آن مشربه معروف است، تاریخ المدینه / ج۱/ 

ص۱70-۱74(
عالمه عسگري مي گوید: علماي مدرسه خلفا 
از محدثان ومورخان و فقها و لغویین و... توافق 
کردند بر این که هر چه را که رســول خدا از 
خود به ارث گذاشته، از مزارع و باغها صدقه 
بنامند و استناد کرده اند به آنچه که ابوبکر از 
رسول خدا روایت کرده است که فرمود:»و ما 
ترکناه«.)مقدمه مراه العقول في شرح اخبار 
الرسول )صلي اهلل علیه و آله و سلم( /ج۱/ ص 
۱۲7 و معالم المدرستین/ ج۲/ ص۱4۱( این 
نامگذاري و سازش به دالیل سیاسي آن روز 
بوده است و ریشه سیاســي دارد که این جا 

جاي شرح آن نیست.
عالمه مجلسي به نقل از مناقب ابن شهر آشوب 
و ارشاد مفید نقل کرده است که: هنگام فتح 

بني النضیر رسول خدا اموال )زمینها و باغها 
و خانه هاي( بنــي النضیر را میان مهاجرین 
تقســیم کرد و به علي )علیه السالم( دستور 
داد که سهم رســول خدا را تحویل بگیرد و 
آنها را صدقه قرار دهد.)بحــار االنوار/ ج۲0/ 
ص۱7۳( معلوم اســت که مراد این محقق 
بزرگوار از صدقه وقف است؛زیرا آنها اصطالح 
علماي اهل سنت را قبول نداشته اند. البته این 
موقوفات را عمال به استناد حدیث ابوبکر، جزء 
اموال عمومي کردند در حالي که آنها در موارد 

خاصي وقف شده بود.

موقوفه هاي امیرالمومنین 
)علیه السالم(

امیرمومنــان )علیه الســالم( موقوفه هایي 
داشت که در تاریخ ثبت شــده است و این 
موقوفات از امــوال و دارایي شــخصي آن 
حضرت بــوده که محدثــان و مورخان نقل 
کرده انــد.و از آن جا که ایــن وقفنامه ها با 
عبارتهاي مختلف نقل شــده است، منابع را 
در طول تحقیق یاد آور مي شویم که هر کس 
بخواهد تحقیق بیشتر کرده و اختالف نسخ 

را بررسي نماید، به این مدارک رجوع کند.
عبدالرحمــن فرزند حجاج مــي گوید: این 
وصیت نامه را ابو ابراهیم )حضرت موسي بن 
جعفر)علیه السالم(( نزد من فرستاد! این، آن 
چیزي است که وصیت کرده و حکم نموده 
بنده خدا علي در مال خود براي رضاي خدا تا 
این که )به وسیله این وصیت( خدا مرا داخل 
بهشت نموده و در روزي که صورتهایي سفید 
و صورتهایي سیاه مي گردد،مرا از آتش دوزخ 
و آتش را از من دور ســازد. آنچه در »ینبع« 
امالک دارم و به من تعلــق دارد و در اطراف 
»ینبع« هم معروف است که مال من است، 
همه وقف است و همچنین برده هایي که در 
آن امالک دارم به غیر از ابي نیزر و ابي رباح 
و جبیر که آزاد هســتند)و حق والء دارند( 
بقیه در همین امالک پنج سال کار مي کنند 
و مخارج خود و عائله شان را از آن جا تامین 
مي کنند. عالوه بر ایــن آنچه که در »وادي 
القري«)»وادي القري« دره اي میان مدینه و 
شام و از توابع مدینه است. داراي روستاها و 
آبادي ها ي زیاد بوده و در سال هفتم هجرت 
با قدرت نظامي ارتش اســالم که اصطالحا 
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مفتوحه عنوه نامیده مي شــود، فتح شــد. 
ساکنین آن یهودي بوده و هر چه زمین آباد 
داشتند مال مسلمین شد و رسولخدا )صلي 
اهلل علیه و آله و ســلم( آن را به یهودي ها به 
عنوان ُمزارعه و مساقات واگذار کرد. وفاء الفاء 
/ج4/ ص۱۳۲9-۱۳۲8 و معجم البلدان/ ج5/ 
ص۳45)کلمه »قري« و »وادي«( دارم همه 
مختص اوالد فاطمه است و برده هایي هم که 
در امالک وادي القري دارم، وقف است غیر از 
اینها هم آنچه در »ذعــه« دارم با برده هایي 
که آن جا هست وقف است و مانند برده هاي 
دیگر در امالک کار کرده و مخارج خود و عائله 
شان را از همان امالک اداره نمایند. عالوه بر 
اینها آنچه در »اذینه« دارم با برده هایي که آن 
جا دارم وقف است. »قصیره« هم همان گونه 

که مي دانید وقف است.
آن گاه حضرت مي نویسد: در حقیقت آنچه 
در مورد اموال خودم نوشتم »به گونه صدقه 
واجب« است؛ یعني وقف است که قابل فسخ 
نیست و نمي توان آن را فروخت یا به کسي 
بخشید یا شرایط آن را تغییر داد و قطعي و 
خارج از ملک خصوصي مي باشد، خواه من 

زنده بمانم یا بمیرم و در هر موردي که براي 
خدا باشد صرف مي شود. بعد در صدد توضیح 
شرائط واقف و متولي آن برآمده، مي فرماید:

اموال محمد رســول اهلل )صلــي اهلل علیه و 
آله و ســلم( )موقوفه آن حضــرت( همان 
طــوري که خود مقرر داشــته، مــال اوالد 
فاطمه است و همین طور است اموال فاطمه 
)ســالم اهلل علیها( و برده هایي که در کاغذ 
کوچکي اســم برده ام همه آنهــا از بردگي 
آزادند. تولیت این موقوفع در دســت حسن 
بن علي مي باشد و حق دارد متعارف مخارج 
خود را از درآمد آن امالک بردارد و هر طوري 
که مطابق خواست خداست مصرف کند. اگر 
قرضي)دیني(داشته باشد مي تواند از همین 
امالک بفروشــد و آن را ادا کنــد و اختیار و 
سرپرســتي اوالد علي و اموالشان در دست 
حسن است و اگر حسن بن علي در غیر خانه 
وقفي سکونت داشته، مي تواند خانه وقفي 
را بفروشد و یک ســوم پول را به بني هاشم 
و بني المطلب و یک ســوم بــه آل ابیطالب 
بدهد و یک سوم باقي مانده را هم در راه خدا 
مصرف کند. و اما اگر براي حسن پیشامدي 

کرد، حســین تولیت دارد و به همان نحوي 
که حسن دارد و این امتیاز که براي فرزندان 
فاطمه قرار دادم براي رضــاي خدا و حفظ 
احترام رسول خدا)صلي اهلل علیه و آله و سلم( 
مي باشد. و اگر براي حسین پیشامدي کرد، 
از اوالد علي شــخصي را که اسالم و امانت او 
مورد قبول باشد براي تولیت نصب کنند و اگر 
چنین کسي پیدا نشد از اوالد پسران فاطمه 
چنین کسي را انتخاب کنند و اگر نشد از آل 
ابیطالب اختیار نمایند... این وصیت نامه را در 
روز ورود به »مسکن«)»ِمسکن« به کسر کاف 
اسم مکاني در کوفه است. یاقوت حموي مي 
نویسد: کنار نهر دجیل در نزدیکي دیر جاثلیق 
قرار دارد، آن جــا که عبدالمطلب با مصعب 
در سال 7۲ جنگید و کشته شد و قبرش در 
آن جا معروف است. معجم البلدان/ج5/ ص 
۱۲7()۲0 جمادي االولي ســال ۳7یا ۳9( 
نوشتم براي خشنودي حق سبحانه و تعالي.

)وسایل الشیعه / ج۱۳/ ص ۳۱۲/ حدیث 4 و 
الفروع من الکافي / ج7 / ص49 و بحاراالنوار /

ج4۲/ ص74-7۱و ج 4۱/ص40-4۲(

وقف خانه
از امام صادق )علیه السالم( نقل شده است که 
امیرالمومنین )علیه السالم( خانه اي در بني 

زریق داشته و بدین صورت آن را وقف کرد:
به نام خداي بخشــاینده مهربان، این است 
آنچه علي بن ابي طالب آن را در حالي که زنده 
و کامل بود، صدقه کرده است. وقف نمود خانه 
خود را که در بنــي زریق دارد، صدقه اي که 
فروخته نمي شود و هبه نمي گردد تا خدایي 
که وارث آســمان و زمین است، آن را وارث 
شود. و در این خانه خاله هاي خود را سکونت 
داد مادامي که خود یا اوالدشان زنده هستند و 
وقتي مرگ آنها فرار رسید براي محتاج هایي 
از مسلمانان باشد.)وســایل الشیعه / ج۱۳/ 
ص۳04/حدیث 4، نهج السعاده في مستدرک 

نهج البالغه / ج4/ ص 6(
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موقوفــــــه هــاي دیگــر 
امیرالمومنین )علیه السالم(

حضرت موقوفه هایي دیگري نیز داشت که 
برخي از آنها بدین قرار است:

»سویقه« که جایي است در نزدیکي مدینه 
و آل علي )علیه السالم( آن جا سکونت مي 
کردند، از جمله صدقات امیرالمومنین)علیه 

السالم( بود.)معجم البلدان / ج۳/ ص۳86(
از ابوجعفر نقل شــده اســت که عمر و علي 
یک قطعه زمین خود را وقف کردند.)السنن 

الکبري/ ج6/ ص۱6۱(
آن حضرت زمین و خانه خــود را در مصر با 
اموالي که در مدینه داشت وقف اوالد نمود.
)نصب الرایه ألحادیث الهدایه/ ج۳/ ص478(

فقیر و وادي ترعــه نیز از موقوفات حضرت 
علي)علیه السالم( اســت. )تاریخ المدینه 
/ ج۱/ ص۲۲6( فقیر اســم دو مکاني است 
که در نزدیکي مدینه که آنها را فقیران مي 

نامند و از امام جعفر صادق)علیه الســالم( 
روایت شده که رســول اهلل )صلي اهلل علیه 
و آله و ســلم( براي علي )علیه الســالم( 
چهار قطعه زمین اقطاع نمود:»فقیرین«، 
»بئرقیس« و »الشــجره«.....)وفاء الوفاء/ 

ج4/ ص۱۲8۲(
»حره الرجــالء« جزء صدقــات علي)علیه 
السالم( بوده است. نصف آن وقف بوده و نصف 
دیگر در دســت »ال مّناع« از بني عدي قرار 
داشته که علي)علیه السالم( به آنها بخشیده 
بوده اســت.)همان / همان جا/ ص۱۱86و 

عمده االخبار في مدینه المختار/ ص۳05(
و باز در »حره الرجالء« دره اي به نام »بیضاء« 
و در آن مزارع و زمینهاي خالي وجود داشته 
که از جملــه موقوفه هاي امام بوده اســت.

)عمده االخبار/ همان جا(
»قصیبه« منطقه اي است در نزدیکي خیبر 
و مدینه منوره کــه حضرت آن را وقف کرده 

است.)تاریخ المدینه / ص ۲۲5(
در حره الرجالء نیز چهار چاه وجود داشــته 
که جزء صدقات امیرالمومنین )علیه السالم( 
بوده است و به آنها »ذات کمات« گفته اند. 

)همان/ ص ۲۲4(
همچنین چاه هاي »ذوات العشراء«، »قعین«، 
»معید« و »رعوان« از موقوفات حضرت بوده 
اســت.)همان/ همانجا: درباره موقوفه هاي 
حضرت، صاحب احقاق الحق نیز مواردي را 
این گونه نقل مي کند: در جلد 8، ص 584 از 
سهمودي نقل کرده که چشمه هایي که وقف 
کرده عبارتنــد از: »عین البحیر«، »عین ابي 
نیزر«، »عین نوال«، »بغیغات«، »عین خیف 
االراک«،»عین خیــف لیلي« و »عین خیف 
بسطاس« و در ص 585 عین بغیغه و ابي نیزر 
را از معجم البلدان و شفاء العلیل و رفاء الوفاء 
نقل کرده است.احقاق الحق و ازهاق الباطل/ 

ج8/ ص58۳-59۲(
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