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خواندنی ترین: 
آزادی و آزادگــی مــرز تاریخــی و جغرافیایــی نمی شناســد، دســته بندی دینــی و مذهبــی نــدارد، محصــور بــه 
زمــان و مــکان هــم نیســت. هــر انســان آزاده ای در جهــان، پیامــی از آزادگان پیــش از خــود دریافــت کــرده 
و آن را ســرلوحه تفکــر و اقدامــات خــود قــرار داده و مبــارزه بــا ظلــم، همین طــور ســینه بــه ســینه توســط 
ظلم ســتیزان بــزرگ تاریــخ بــه نســل های بعــد انتقــال داده شــده اســت.  امــام حســین )ع( بزرگ تریــن آزاده 
تاریــخ، نه تنهــا بــرای مســلمانان کــه بــرای همــگان اســت. درســی کــه مکتــب عاشــورا بــه همــراه داشــت، 
درســی اســت کــه ســال های ســال می تــوان آن را تدریــس کــرد و از جنبه هــای مختلفــش بهــره بــرد. یکــی 

از کســانی کــه پیــام فرادینــی عاشــورا را دریافــت کــرده، نویســنده و پژوهشــگر مســیحی...

۶۶

داریم با حسین 
حسین پیر 
می شویم

پارکاب والیت 
باشیم، تا از نفاق 
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را  اربعیــن  روی  پیــاده 
طــی  نوعــی  می شــود 
طریــق بــرای رســیدن بــه 
ــور  ــك ج ــرد. ی ــر ک ــق تعبی ــه عش کعب
ــار  ــا ایــن تفــاوت كــه ایــن ب طیــر و پــرواز بــرای رســیدن بــه ســیمرغ ب
همــه بــه ســرمنزل مقصــود مــی رســند و هــر چــه مــی رونــد بــه جــای 
قلــت، بــه كثــرت مــی رســند. تماشــای هــزاران عاشــق كــه در مســیری 
واحــد، جــذب یــك مغناطیــس شــده انــد خــودش حماســه ای بــی تشــبیه 
اســت. حــس و حــال زیــارت اربعیــن امــام شــهیدان)ع( بــا آن مقیــاس 
میلیونــی بــرای آنهایــی كــه پــای پیــاده تجربــه اش كــرده انــد انــگار در همیــن 

روزهــا دوبــاره زنــده مــی شــود.
مثــل آن مــی مانــد كــه یــك بــار بــه وصــل رســیده ای و حــاال نمــی خواهــی ایــن 
ریســمان تــازه تنیــده میــان خــود و صاحــب آن كعبــه را بگســلی. اصــا آنهایــی 
كــه ایــن تجربــه را داشــته انــد و امســال بنــا بــه دلیلــی نتوانســته انــد بــار ســفر 
ببندنــد ایــن روزهــا یــك بــی قــراری خــاص دارنــد. حتــی تماشــای تصاویــر 
ــفره  ــه س ــك را ب ــان اش ــرات غلت ــد و قط ــی كن ــب م ــا را منقل ــم آنه ــی ه راهپیمای
دلشــان مــی نشــاند. شــوخی نیســت كــه ده هــا كیلومتــر را بــی هیــچ ادعایــی 
بپیمایــی و بــا آن پاهــای ورم كــرده و شــانه هــای خســته خــودت را مقابل سرســرا 
و آســتان مقدســی ببینــی كــه یــك عمــر آرزوی دیدنــش را داشــته ای و ایــن بــار 

هــم بــاز آورده ات بــرای مــوال همــان یــك دل عاشــق اســت.
ایــن بــار شــلوغی كافــه ات نمــی كنــد. گویــا ذره ای شــده ای میــان هــزار هــزار 
ــار شــاید اصــا قــرار نباشــد و نشــود  همــراه كــه همصــدای تــو هســتند. ایــن ب
كــه دســت ات بــه ضریــح برســد. حتــی آنقــدر شــلوغ كــه نگاهــت بــه آن شــش 

گوشــه كــه شــش دانــگ عشــق را بــه نــام خــود زده هــم نیفتــد.
زیــارت در شــلوغی را خیلــی هــا نمــی پســندند و مــی خواهنــد مبــادی بــه آداب 
كامــل زیــارت باشــند. امــا حتــی آنهــا هــم در همیــن اربعیــن، جــذب جاذبــه آن 
شــور مــی شــوند؛ شــوری كــه تكرارنشــدنی اســت و همتــا نــدارد. میزبــان ایــن 
ــرنخ  ــان س ــا هم ــر را ب ــا نف ــون ه ــه میلی ــم ك ــدر كری ــت، آنق ــم اس ــت كری ضیاف
عشــق دعــوت كنــد و در طــول ســفر شــنوای حــرف هایشــان باشــد. خــاك كربا 
كــه بهتریــن خــاك ایــن زمیــن اســت بــه تربــت و غبــار قــدوم زائــران اربعیــن ارج 
و عزتــی افــزون مــی یابــد. زمزمــه عاشــقان ایــن روزهــا چــه از دور و چــه نزدیــك 

یــك عبــارت اســت: »لبیــك یــا حســین)ع«.

محمدامین ایمانجانی

سردبیر
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روز«،  »چهــل  یعنــی  اربعیــن 
نــه »روز چهلــم«. بــرای همیــن 

ز اســت كــه چله نشــینی توصیــه شــده اســت.  و ر
ــه  ــت و هنگام ــم برداش ــت، موس ــدن اس ــل چی ــم، فص چهل

نتیجه گیــری. گفته انــد  اگــر كســی 40 روزش را خدایــی 
كنــد، چشــمه های حكمــت از درونــش می جوشــد، پــس روز چهلــم، روز جوشــش 
اســت، روز خــروش اســت و زایــش. و امــا اربعیــن، یعنــی امتــداد؛ یعنــی یــك 
ــم در  ــن ه ــرای همی ــاید ب ــرد. ش ــی ك ــود و ط ــد پیم ــه را بای ــه« و فاصل »فاصل
زیــارت اربعیــن، راه می رونــد و راه می پیماینــد. پیــاده روی اربعیــن، بیشــتر 
از آنكــه یــك نمــاد و اســتعاره باشــد، یــك حقیقــت اســت؛ 
ــتاق  ــای مش ــدن. آدم ه ــوب ش ــت از خ ــی اس ــه واقع ــك تجرب ی
حســین)ع،( روزهــا و كیلومترهــا، از چهارگوشــه زمیــن، بــه ســمت 
»شش گوشــه«، راه می رونــد و آنجــا نرســیده یــا رســیده، بــا وقفــی كوتــاه و مكثــی 
انــدك، دوبــاره بازمی گردنــد، شــاید بــرای آنكــه همــه می داننــد  ایــن پیمــودن، بــرای 
رســیدن نیســت، بــرای تولــدی دوبــاره اســت. باغبــان كــه میــوه می چینــد، پــا را روی 
پــا نمی انــدازد و بــه خــواب بیخیالــی فــرو نمــی رود؛ او ســبدهای پــر از میوهایــش را 
ــد.  ــد كن ــش را نق ــرات مراقبتهای ــا ثم ــد ت ــازار می جنب ــمت ب ــه س ــد و ب ــول می كن ك
بــرای همیــن اســت كــه زائــر اربعیــن، خیلــی زود برمی گــردد تــا دوبــاره شــروع 
كنــد. او در پیــاده روی، چیزهــای زیــادی اندوختــه اســت، پــس بــرای خــرج 
ــی  ــداد زندگ ــه امت ــودش را ب ــریع خ ــدارد. س ــتادن ن ــال ایس ــردن آن، مج ك
ــد.  ــاری كن ــتری معم ــوای بیش ــا تق ــدش را ب ــای جدی ــا ثانیه ه ــاند ت می رس
ــوب  ــی خ ــد. اربعین ــل روز« باش ــای »چه ــام نم ــه تم ــد آین ــم،« بای ــل و یك روز »چه
ــر از  ــردای پ ــه ف ــت ك ــوب اس ــدری خ ــب ق ــد! ش ــاد كن ــود را آب ــردای خ ــه ف ــت ك اس
فرشــته داشــته باشــد. نبایــد از روز »شــب قــدر« غافــل شــد؛ بــه همیــن مبنــا و معنــا نبایــد 
فــردای زیــارت حســین)ع( بی ثمــر باشــد. »پیــاده روان،« همچــون پیامبــری كــه از حــرای 
مناجــات بازگشــته اســت، بایــد قــدرت بعثــت داشــته باشــند. آنهــا بایــد بتواننــد دیگــران 
ــر  ــای منتظ ــت آدم ه ــن قیام ــس اربعی ــن؛ پ ــی برانگیخت ــت یعن ــد. قیام ــز برانگیزانن را نی
ــد  ــوت كنن ــود دع ــن خ ــه آیی ــم ب ــران را ه ــد دیگ ــد بتوانن ــن بای ــتگان اربعی ــت. بازگش اس
و آییــن كاروان اربعیــن، »عشــق« اســت. حســین)ع( بــا تمــام وجــود، عاشــق خــدا شــد و 
بــا ســر بریــده و حنجــر شــكافته، عشــق را تكثیــر كــرد: بــر ســر نــی زلــف رهــا كــرده ای! 
پیــاده روی اربعیــن تمــام شــدنی نیســــت. بایــد بــاز رفــت و بــاز پیمــود. مســیر اربعیــن، 
مســــیر خدایــی اســت، مســیر عشــق اســت؛ راهــی اســت راه عشــق كــه هیچــش كنــاره 

ــت. نیس

امیرحسین صالحی

جانشین سردبیر
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حضــرت آیــت ا... خامنــه ای رهبــر انقــاب اســامی در مقاطــع مختلــف 
تاریخــی همــواره بیانــات و رهنمودهایــی پیرامــون هنــر شــعر و مداحــی 

داشــته اند. 
گزیده ای از این بیانات به شرح زیر است:

اهمیت و نقش هیئات مذهبی  
ــازی  ــیعیان، امتی ــا ش ــوص م ــلمان ها و به خص ــا مس ــی: م ــات دین اجتماع
ــد و آن  ــا ندارن ــدر م ــه ق ــاز را ب ــن امتی ــان ای ــا و ادی ــر ملیت ه ــه دیگ ــم ک داری
عبــارت اســت از اجتماعــات دینــی کــه بــه شــکل روبــه رو، چهــره بــه چهــره، 
ــا و در  ــر دنی ــای دیگ ــن را در جاه ــه ای ــود ک ــکیل می ش ــس تش ــه نف ــس ب نف
ادیــان دیگــر کمتــر می شــود پیــدا کــرد. هســت؛ نــه بــه ایــن قــّوت، نــه بــه این 

ــی. ) ۴ / ۴ /۸۷( ــای راق ــذاری و محتواه ــن تاثیرگ ــه ای ــه ب ــعت، ن وس

ضرورت تاسیس تشکیاتی برای منصب مداحی
تعییـن حـدود و ثغـور مداحی: البتـه باید بتدریج طوری بشـود که این ِسـمت 

مّداحـی – کـه واقعـا یک منصب اسـت – حـدود و ثغوری هم پیـدا کند. 
)۱۳۶۸/ ۱۰/ ۲۸(

ــام  ــم مق ــت. ه ــی باالس ــت، خیل ــل بی ــی اه ــی: مداح ــات مداح خصوصی
ــه  ــد ک ــد بدانی ــردم دارد. بای ــن م ــه و ذه ــادی در جامع ــر زی ــم تاثی ــاال و ه ب
ــدر  ــه ق ــت، چ ــی او چیس ــات کار مداح ــت، مقّدم ــداح اس ــی م ــه کس چ
ــد؟  ــد بخوان ــدر می توان ــه ق ــت و چ ــظ اس ــدر حف ــه ق ــد، چ ــعر می دان ش
ــن  ــم ای ــاال نمی دان ــود. ح ــده دار ش ــزی عه ــد مرک ــات را بای ــن خصوصی ای
مراکــز مرســوم بایــد ایــن کار را بکننــد یــا خــود شــما بــه کیفیتــی فکــرش را 
می کنیــد. ایــن چیــزی اســت کــه دنیــا و نیازهــای جامعــه  امــروز، غیــر از آن 
را بــر نمی تابــد و قبــول نمی کنــد. بایــد این طــور باشــد. )۲۸ /۱۰ /۱۳۶۸(
ــدس  ــاس مق ــد و لب ــده می گیرن ــه عه ــب را ب ــن منص ــما ای ــه رس ــانی ک کس
ســتایش اهــل بیت)علیهم الّســام( را بــر تــن می کننــد و مــردم، آنهــا را بــه این 
عنــوان می شناســند، بایســتی خصوصیاتــی داشــته باشــند و مرکــزی باشــد 

کــه آنهــا را بــا ایــن خصوصیــات تشــخیص بدهــد و صحــه بگــذارد. 
)۱۳۶۸/ ۱۰/ ۲۸(

۱۰۰ توصیه 
رهبر معظم انقالب 

به مداحان

بازخوانیبیاناتامامخامنهای
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ضرورت تشکیل انجمن های ادبی شعر
رشــد شــعر: خــود پیش کســوت های شــعری 
بــه شــعر بپردازنــد. شــعر را ندهیــد دســت 
آدم هایــی کــه سررشــته ای از شــعر ندارنــد و 
ــان  ــِن دور از زندگی ش ــک تفّن ــان ی ــعر برایش ش
و دور از فهــم و ذهنشــان اســت. خــود شــماها 
دور هــم بنشــینید شــعر بگوییــد. هــر جــا یــک 
ــم  ــه ای دور ه ــک مجموع ــت و ی ــی هس انجمن
جمــع می شــوند و می خواننــد، شــعر رشــد 

پیــدا می کنــد. 
)۸۹/ ۳/ ۱۳ (

نقــش شــعر: همیــن شــعری کــه خودتــان 
ســروده اید و ممکــن اســت خــوب هــم باشــد – 
قضــاوت کّلــی نمی کنــم – آن را در یــک مجمــع 
ادبــی، وســط بگذاریــد و بــه هــر کســی کــه آن 
شــعر را نقــد کنــد و اشــکال بجایــی بر این شــعر 
وارد نمایــد، جایــزه بدهیــد تــا قــوی بشــود. یــا از 
ــعار  ــا از اش ــد ی ــران دارن ــه دیگ ــی ک ــعار خوب اش
خــوب خودتــان اســتفاده کنیــد. ســعی کنیــد 

ایــن گونــه ســطح شــعرها را بــاال بیاوریــد. 
)۱۳۶۸/ ۱۰/۲۸(

اهمیت و نقش مداحی
اهمیــت مداحی:مــن اصــرار دارم کــه ایــن نکته 
را بــرای بــرادران عزیــز مــداح – چــه آنهایــی 
ــه صــورت حرفــه ای مــداح هســتند، چــه  کــه ب
ــان  ــار کارهایش ــی در کن ــه گاه ــانی ک آن کس
ایــن کار را انجــام می دهنــد – تکــرار بکنــم 
ــز  ــم و حائ ــیار مه ــش بس ــش، نق ــن نق ــه ای ک
 اهمیــت و حساســی اســت؛ ایــن را کــم نگیرید.

)۱۳۶۹/ ۱۰/ ۱۷ (
هنــر مداحــی: نقــش هنــر، نقــش شــعر، نقــش 
ادبیــات، نقــش حضــور در میدان هــای عملــی 
در پــرورش ایــن روح ایمانــی، نقشــی اســت 
کــه بســیار بســیار کارســاز و موثــر اســت. شــما 
جــای مــداح و ذاکــر اهــل بیــت را اینجــا ببینید؛ 
نقــش ایمان آفریــن، نقــش فرهنگ ســاز، نقــش 
ــروان و  ــن پی ــی بی ــد قلب ــتحکم کننده  پیون مس
بیــن آن محبوبــان؛ یــک چنیــن نقشــی اســت. 

ایــن نقــش، بســیار نقــش مهمــی اســت. 
)۸۶/۴/۱۴(

هنــر مداحــی: کار مداح، اســتفاده  از هنــر برای 
ــتادن،  ــن ایس ــود ای ــت. خ ــت اس ــان حقیق بی
ــعری را  ــا ش ــگ زیب ــا آهن ــوش و ب ــدای خ ــا ص ب
خوانــدن – هــم شــعر هنــر اســت، هــم آهنــگ 
هنــر اســت، هــم صــدا هنــر اســت – بــا چندیــن 

هنــر، انســان یــک حقیقتــی را بیــان کنــد، 
ــتمع  ــن مس ــی در ذه ــر مضاعف ــد تاثی می توان
و حاضــر در مجلــس و مخاطــب شــما بگــذارد؛ 
ایــن خیلــی نعمــت بزرگــی اســت، خیلــی 

ــت.  ــی اس ــت بزرگ فرص
)۱۳۹۱/ ۲/ ۲۳ (

ــعر  ــک ش ــد ی ــی بتوان ــر مداح ــعر: اگ ــش ش نق
خــوب را کــه دارای مضمــون و محتــوای خوبــی 
باشــد، بــا صــدای خوبــی بخوانــد، شــما ببینید 
کــه چــه قــدر خدمــت بزرگــی اســت. بســم ا...، 
ایــن گــوی و ایــن میــدان. منتهــا شــرط اولــش 

ایــن اســت کــه شــعر خــوب باشــد. 
)۱۳۶۸/ ۱۰/ ۲۸(

گاهــی یــک بیــت شــعری کــه شــما می خوانید، 
ــده   ــک گوین ــتدل ی ــث مس ــاعت بح ــک س از ی
ماهــر تاثیــرش در دل هــا بیشــتر اســت. خــوب، 
ایــن خیلــی ظرفیــت بزرگــی اســت؛ از ایــن 

ظرفیــت بایــد خــوب اســتفاده کــرد. 
)۸۹/ ۳/ ۱۳ (

ــدان  ــگری خان ــی و ستایش ــم: مّداح ــغل مه ش
ــه  ــم ب ــب را ه ــر مصائ ــا ذک ــه طبع ــر – ک پیغمب
همــراه دارد – شــغل خیلــی مهــم و بزرگــی 

ــت.  اس
)۱۳۷۷/ ۷/ ۱۹ (

ترکیــب شــعر و مداحــی: مّداحــِی رایــج در 
ــط  ــت؛ فق ــه اس ــه دو جانب ــک حرف ــا، ی ــن م بی
ترکیــب  نیســت؛  شــعرخوانی  و  آوازه خوانــی 

هنرمندانــه ای از ایــن دو مقولــه اســت. 
)۱۳۸۰/ ۶/۱۸(

اســت  ســخت  کارتــان  هنرمندانــه:  نقــش 
عزیــزان! کار شــما بــر خــاف اینکــه بعضی هــا 
خیــال می کننــد چهــار کلمه حفظ کنیــم و یک 
صــدای بــازی هــم داشــته باشــیم، بــس اســت؛ 
نــه، کار، خیلــی ســخت اســت. کار، هنرمندانه، 
باشــد.  جهت بخــش  و  هدایتگــر   موثــر، 

)۸۶/ ۴/ ۱۴ (
مداحــی،  مداحــی:  و  شــعر  ترکیــب 
پراکنــدن  مداحــی،  اســت.  معرفت افزایــی 
معرفــت و حکمــت و امیــد و عقیــده  راســخ 
چشــمه های  جوشــاندن  مداحــی،  اســت. 
ــا اســتفاده  از هنــر  عواطــف در دل هــا اســت؛ ب

شــعر، هنــر آواز، هنــر اجــرا. 
)۹۲/۲/۱۱(

ویژگی های مداحی
هنــر مداحــی: در کار مّداحــِی شــما چنــد 

چشــمه هنــری وجــود دارد: شــعرتان هنــر 
اســت؛ صدایتــان هنــر اســت؛ آهنگــی کــه 
انتخــاب می کنیــد، هنــر اســت؛ اشــارات و 
ــت.  ــر اس ــد، هن ــام می دهی ــه انج ــی ک کارهای

)۱۳۷۷/ ۷/ ۱۹(
منطــق داشــتن: عنصــر دوم، عنصــر تعّقــل 
اســت؛ چون منطق، اســتدالل، حرف حســاب، 
حــرف درســت و حــرف خــوب در البــه الی ایــن 
شــعرها فــراوان وجــود دارد و می توانــد ذهن هــا 
شــکل های  منطــق،  البتــه  کنــد.  قانــع  را 
مختلفــی دارد. گاهــی برهانــی اســت، گاهــی 
خطابــی اســت، گاهــی شــعری اســت؛ مقصــود 
ایــن اســت کــه بتوانــد ایــن پیــام را بــه اعمــاق 
 ذهــن مخاطــب برســاند و او را قانــع کنــد. 

)۱۳۷۷/ ۷/۱۹(
ــن  ــوم ای ــت س ــی: خصوصی ــام دین ــل پی حام
اســت کــه شــما حامــل پیــام دینــی محســوب 
ــی  ــوی و روحان ــمت معن ــی ِس ــوید؛ یعن می ش
داریــد. در دنیــا خواننــدگان خوب زیاد هســتند 
و ممکــن اســت شــعرهای خوبــی هــم بخوانند؛ 
امــا آنهــا از موضــع مــّداح حــرف نمی زننــد؛ 
ولــی شــما از موضــع مــّداح اهــل بیــت و از 
 موضــع معنــوی و روحانــی حــرف می زنیــد. 

)۱۳۷۷/ ۷/ ۱۹(
حامــل معــارف و اخاقیــات بــودن: مــن بارهــا 
توصیــه کــرده ام، بــاز هــم توصیــه می کنــم؛ 
منبرتــان را، مجلس تــان را تقســیم کنیــد بــه 
ــا  ــات. م ــارف و اخاقی ــم اول، مع ــم: قس دو قس
امــروز بــه اخاقیــات احتیــاج داریــم، بــه معارف 

ــم.  ــاج داری احتی
)۱۳۹۰/۳/ ۳(

ــه  ــم ک ــاج داری ــا احتی ــن بودن:م ــار آفری افتخ
جــوان مــا امــروز افتخــار کنــد بــه اینکــه متعلــق 
بــه ایــران اســامی اســت؛ افتخــار کنــد بــه 
جمهــوری  بــه  کنــد  افتخــار  امــام؛  وجــود 
ــه  ــود و ب ــن خ ــه دی ــد ب ــار کن ــامی؛ افتخ اس

مذهــب خــود و بــه پیــروی اهل بیــت. 
)۱۳۹۰/۳/ ۳ (

غیرمســتقیم باشــد: بهتریــن نحــوه  بیــان هــم 
بیــان غیرمســتقیم اســت. در قالــب شــعر خوب 

– اینجــا نقــش شــعرا معلــوم می شــود. 
)۱۳۹۰/ ۳ /۳(

طالــب شــعر خــوب بــودن: شــما کــه مداحیــد، 
وقتی طالب شــعر باشــید، چشــمه  شــعر شــاعر 
ــدید،  ــب ش ــه طال ــما ک ــد. ش ــوش می آی ــه ج ب
ــیله   ــه وس ــعرش ب ــی ش ــد. وقت ــعر می گوی او ش
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شــما خوانــده شــد،  انگیــزه  او بــرای شــعر گفتــن چنــد 
ــد؛ او  ــود می آی ــه وج ــی ب ــک هم افزای ــود؛ ی ــر می ش براب
بــه شــما کمــک می کنــد، شــما بــه او کمــک می کنیــد. 

)۱۳۹۰/ ۳/ ۳(

وظیفه مداحان
ــا  ــردم، ب ــان م ــا ایم ــه ب ــه ای ک ــه: طبق ــناخت وظیف ش
دل مــردم، بــا معــارف مــردم، بــا نــام مبــارک ائمــه 
ــه   ــر و کار دارد، وظیف ــت س ــل بی ــام( و اه )علیهم الّس
ــت  ــه را درس ــن وظیف ــز! ای ــرادران عزی ــنگینی دارد. ب س

بشناســند؛ درســت از آن اســتفاده کننــد. 
)۸۶/۴/۱۴(

مطالــب، پــر مغز و پــر محتوا باشــد: وظیفه و مســئولیت 
بــزرگ جامعــه  مــداح ایــن اســت کــه مطالبــش ُپرمغــز و 
ــه شــیوه  درســت ایــن را اداره کنــد؛  ُپرمحتــوا باشــد و ب
هــم در مصیبــت و مدایــح، و هــم در عــزا و جشــن. 
ــای  ــف و در قالب ه ــکل های مختل ــا ش ــب ب ــد مطال بای

مختلــف بیایــد. 
)۱۳۸۳/ ۵/ ۱۷ (

انتســاب بــه خانــدان رســالت: آنچــه مــا وظیفــه داریــم، 
ایــن اســت کــه خــود را شایســته  انتســاب بــه آن خاندان 
ــالت و  ــدان رس ــه خان ــودن ب ــب ب ــه منتس ــم. البت کنی
ــا  ــت آنه ــه والی ــن ب ــا و معروفی ــتگان آنه ــه  وابس از جمل

ــت.  ــوار اس ــودن، دش ب
)۱۳۷۰/ ۱۰/ ۵(

ــم  ــاج داری ــروز احتی ــودن: ام ــن ب ــاط آفری ــد و نش امی
ــا  ــد، ب ــا امی ــا، ب ــوان م ــل ج ــا، نس ــود م ــل موج ــه نس ک
نشــاط، بــا خوشــبینی بــه آینــده، بــا ایمــان بــه خــدا، بــا 

ــد.  ــار بیای ــت ب ــه اهل بی ــی ب ــتگی قلب پیوس
)۱۳۹۰/ ۳/ ۳ (

تشــویق جوانــان بــه تــاش: مــا امــروز بــه جوانــی 
احتیــاج داریــم کــه بداند سرنوشــت خــود او و سرنوشــت 
ــه  ــته  ب ــزرگ او وابس ــواده  ب ــت خان ــه  او و سرنوش جامع
کار و تــاش اوســت؛ اهــل تــاش باشــد، اهــل کار 
باشــد، اهــل جدیــت باشــد، اهــل پیگیــری باشــد، اهل 
ــد.  ــری نباش ــی و الابالیگ ــل وادادگ ــد، اه ــی نباش تنبل
ایــن تربیت هــا چــه جــوری انجــام می گیــرد؟ شــما 

ــد.  ــا کنی ــش ایف ــد نق می توانی
)۱۳۹۰/۳/۳(

توجــه بــه مســائل روز: مــا بایــد بدانیــم کــه اگــر 
فاطمــه زهــرا ســام اللَّه علیها امــروز در بیــن مــا ظاهــر 
می شــدند و یــک ســاعت، دو ســاعت یــا یــک روز در بین 
مــردم می آمدنــد، مــا را بــه چــه چیــزی امــر می کردنــد؟ 
انگشــت اشــاره بــه کــدام راه از راه هایــی کــه در مقابــل 
مــا گشــوده اســت، دراز می کردنــد و بــه مــا می گفتنــد 
کــه از ایــن راه برویــد؟ مــا بایــد آن را دنبــال کنیــم و در 

تبییــن و تعلیــم و معرفتــی کــه می خواهیــم به مســتمع 
بدهیــم، آن را ماحظــه کنیــم و نیــاز زمــان را ُپــر کنیــم. 

)۱۳۸۰/ ۱۸/۰۶(

چگونگی توصیف ائمه )ع(
چگونگــی توصیــف ائمــه )ع(: رعایــت شــان ائمــه حرف 
مــن بــا شــما بــرادران عزیــز مــداح و ذاکــر ایــن اســت که 
شــماها در ایــن زمینــه خیلــی وظیفــه دارید. مــن گاهی 
اوقــات توصیه هایــی می کنــم. ایــن جــور نیســت کــه مــا 
بــرای عظمــت فاطمــه  زهــرا  )س( درمانــده باشــیم کــه 
چــه جــور ایــن عظمــت را بیــان کنیــم و متوســل بشــویم 
بــه شــعر، نثــر یــا کامــی؛ نــه، بلکــه مــا بــه آن عظمــت 

احتیــاج داریم. 
)۱۳۸۳/ ۵/ ۱۷(

ایـن  ائمـه: حـدود بیسـت سـال پیـش،  رعایـت شـأن 
حرف هـا را می زدیـم و خیلـی، آنهـا را می شـنیدند؛ ولی 
نمی فهمیدنـد کـه مـا چـه می گوییـم. می گفتیـم فقط 
دربـاره  خـال و خـط خیالی چهـره  ائمه )علیهم الّسـام( 
شـعر نسـرایید. شـعر گفتن درباره  زلف و ابروی و چشم و 

عـارض امـام کـه تعریف نیسـت. 
)۱۳۶۸/ ۱۰/ ۲۸ (

و  زندگــی  مســائل  از  علمــی  برجســتگی  بیــان 
ــد. در آن روز،  ــی)ع( بگویی ــی عل ــتگی های عمل برجس
ایــن مســائل برایشــان روشــن نبــود؛ امــا امــروز چگونــه 

اســت؟ امــروز، بــرای همــه روشــن اســت. 
)۱۳۶۸/ ۱۰/ ۲۸ (

توجــه بــه ابعــاد معنــوی: وقتــی راجــع بــه امیرالمومنین 
شــعری خوانــده می شــود، بایــد هــم مقــام معنــوی 
علــی)ع( – کــه مــا از او خبــر کمــی داریــم و از ذهــن و 
فکــر و دِل مــا آدم های پایین و متوســط پنهان اســت – و 
هــم عبــادت و مظلومیــت و حکومــت و عــدل و ضعیــف. 

)۱۳۸۰/ ۶/ ۱۸ (
بیــان زندگــی ائمه:زندگــی امیرالمومنیــن را بیــان کنیــم 
تــا بیــن او و خصومــش در تاریــخ و امــروز مقایســه شــود. 

)۱۳۶۸/۱۰/۲۸(
ــد.  ــر کنی ــا راتصوی ــد اینه ــوب می توانی ــما خ ــروز ش ام
ــد.  ــر کنی ــران تصوی ــرای دیگ ــد ب ــود و بع ــرای خ اول ب
جهــاد امیرالمومنیــن، چیــز مهمــی اســت. از دوران 
کودکــی – مثــا از ســن یــازده یــا ســیزده ســالگی – کــه 
او به عنــوان یــک انســان خــودش را درک کــرد، تــا آخــر 
عمــر بــا دشــمنان خــدا مشــغول مبــارزه بــود و باالخــره 
در ایــن راه هــم جــان داد. یــک شــاعر، چــه قــدر خــوب 
ــدر  ــده، چه ق ــک گوین ــد. ی ــان کن ــن را بی ــد ای می توان
ــاق دل  ــا آن اعم ــا و ت ــن را در ذهنه ــد ای ــوب می توان خ

مــردم نفــوذ بدهــد. 
)۱۳۶۸/ ۱۰/ ۲۸ (
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عــدم اســتفاده از مدح هــای بی معنــا چیــز دیگــری 
کــه بنــده در بعضــی از خواننــدگان جلســات مداحــی 
اطــاع پیــدا کــردم، اســتفاده  از مدح هــا و تمجیدهــای 

ــت.  ــر اس ــم مض ــی ه ــه گاه ــت، ک بی معناس
)۱۳۸۴/ ۵/۵ (

بیــان معارف شــیعی: معــارف شــیعه در اوج اعتاســت. 
معــارف شــیعی مــا معارفــی اســت کــه یــک فیلســوِف 
در غــرب پرورش یافتــه  بــا مفاهیــم غربــی و بــزرگ شــده  
ــن را  ــل هانری ُکرب ــرب مث ــفِی غ ــارف فلس ــا مع ــنا ب آش
مــی آورد دو زانــو جلوی عامــه  طباطبایی می نشــاند؛ او 
ــارف  ــیعه و مع ــروج ش ــود م ــد و می ش ــع می کن را خاض
آن در اروپــا. می شــود معــارف شــیعه را در همــه  ســطوح 
عرضــه کــرد؛ از ســطوح ذهــن متوســط و عامــی بگیریــد 
ــا ایــن معــارف  ــا ســطوح باالتریــن فیلســوف ها. مــا ب ت

نبایــد شــوخی کنیــم.
)۱۳۸۴/۵/۵( 

ارزش  ابوالفضــل،  ارزش  ائمــه:  ارزش هــای  بیــان 
حبیب بن مظاهــر، ارزش ُجــون در اینهاســت، نــه در قــد 
رشــیدش یــا بــازوی پیچیــده اش. قــد رشــید کــه خیلــی 
در دنیــا هســت؛ ورزشــکارهای زیبایــی انــدام کــه خیلی 
ــت.  ــوی ارزش نیس ــار معن ــه در معی ــا ک ــتند؛ اینه هس
ــاال  ــود! ح ــم می ش ــه ه ــا تکی ــن تعبیره ــی روی ای گاه
یــک وقــت شــاعری در یــک قصیــده  ســی، چهــل بیتــی 
اشــاره ای هــم بــه جمــال حضــرت اباالفضــل می کنــد؛ 
آن یــک حرفــی اســت؛ مــا نبایــد خیلــی خشــکی 
ــا  ــه م ــا اینک ــم؛ ام ــختگیری کنی ــم و س ــرج دهی ــه خ ب
همــه اش بیاییــم روی ابــروی کمانــی و بینــی قلمــی و 
چشــم خمــار ایــن بزرگــواران تکیــه کنیــم، اینکــه مــدح 
نشــد؛ در مــواردی ضــرر هــم دارد؛ در فضاهایــی این کار 

خــوب نیســت. 
)۱۳۹۲/ ۲/ ۱۱ (

منابع مداحان
قــرآن: بــرای حرکــت دادن یــک جامعــه  مســلمان، 
بهتریــن ابزارتــان آیــات قــرآن اســت. ایــن، چیــز خیلــی 
ــا  ــود. ب ــه نمی ش ــده و کهن ــه نش ــت؛ کهن ــی اس عجیب
ــل زدن  ــرای صیق ــتید، ب ــا هس ــا، هرج ــه اینه ــه ب توج
ــه ایــن ســاح و کامــل کــردن و در دســت گرفتــن آن  ب

ــد.  ــاش کنی ت
)۱۳۷۰/ ۱۰/ ۵ (

تعبیــرات  مــا،  زیارت هــای  و  دعاهــا  در  ادعیــه: 
عاشــقانه و خیلــی خوبــی هســت کــه حقایقــی را 
نشــان می دهــد؛ اینهــا را محــور بایــد قــرار داد. آنچــه 
را کــه مثــا شــیخ و ابن طــاووس و مفیــد و دیگــر 
بــزرگان در کتاب هایشــان گفته انــد، اینهــا را بایســتی 
محــور قــرار داد. بعــد آنهــا را در یــک ارائــه  هنــری، بــه 

ــرد.  ــان ک ــته ای بی ــا و شایس ــکل زیب ش
)۱۳۶۹/۱۰/۱۷ (

ــوص  ــا، به خص ــه، از زیارته ــب ائم ــرای مناق ــارات: ب زی
زیــارت جامعــه ی کبیــره اســتفاده کنیــد. بنابرایــن شــما 
دیگــر هیــچ احتیاجــی نداریــد کــه مبالغاتــی را در 
ــاب  ــد در ب ــه بای ــه ک ــد. آنچ ــق کنی ــان خل ــن خودت ذه
ائمــه )ع( گفتــه شــود، در زیــارت جامعــه هســت. شــما 
می توانیــد یــک فقــره از فقــرات زیــارت جامعــه را – حــاال 
شــاید صدهــا فقــره اســت – انتخــاب کنیــد و بــا توجــه 
بــه قریحــه  شــعری و تخیــل و فــرآوری ذهنــی خودتــان، 
یــک غــزل زیبــا و نــاب از آب در بیاوریــد. ظرفیــت ایــن 

معــارف اینقــدر باالســت. 
)۹۰/۳/۵(

مناجــات: مناجــات هــم جــزو شــعر آیینــی اســت. شــعر 
آیینــی فقــط مســاله  مــدح و مرثیه نیســت؛ مناجــات هم 
جــزء شــعر آیینی اســت. بــرای اینکــه مضمــون مناجات 

را درســت پیــدا کنیــم، بهتریــن مرجع، دعاهاســت. 
)۱۳۹۰/ ۳/ ۲۵(

را مفتخـر  مطالعـه: صاحـب حرفـه  مداحـی کـه خـود 
کـرده اسـت بـه اینکه در ایـن راه خدمـت و کار کنـد، اگر 
بخواهـد همه  این خصوصیات را جمـع کند، اوال احتیاج 
دارد بـه مطالعـه و کار. بـه قـول معـروف، بی مایـه فطیـر 
اسـت. احتیاج به مطالعه هسـت، احتیاج به کار هست. 

)۱۳۹۰/ ۳/۳ (
دیـوان صائـب: مـا غزلیـات زیادی داریم. شـما بـه دیوان 
صائـب نگاه کنیـد. من یک وقت چند بیت از این اشـعار 
را تصادفـی انتخاب کـردم و به بعضـی از برادرهای مداح 
گفتـم روی اینهـا کار کنیـد. دیـوان صائـب غزل هـای 
بسـیار خوب و مفیـدی دارد کـه در دل ها اثـر می گذارد. 

دیگـران هـم از این گونه اشـعار دارند. 
)۱۳۹۲/۲/۱۱(

کتاب هــای معتبــر: ایــن همــه مناقــب اهل بیــت)ع( در 
کتاب هــای معتبــر وجــود دارد؛ از آنهــا اســتفاده بشــود؛ 
ــه و  ــندند، ثق ــه خودشــان س ــرادی ک ــای اف از گفته ه

معتبرند. 
)۱۳۹۰/ ۳/۳ (

اشــعار دینــی و مذهبــی: اگــر بناســت شــعر محتوایــی 
ــای  ــن محتواه ــا همی ــن محتواه ــد، بهتری ــته باش داش
شــعر دینــی و شــعر مذهبــی اســت بــا عــرض وســیع و 

ان شــاءا... دنبــال کنیــد. 
)۱۳۹۲/ ۲/ ۱۱ (

کتـب شـعر: شـعر خـوب و حکمت آمیـز وجـود دارد کـه 
اگـر کسـی بخواهد ۱۰ سـال تکـراری نخوانـد، می تواند 
در تمـام موضوعات، شـعر بیرون بیاورد. از شـعرای قدیم 

بگیریـد، تا شـعرای امـروز و شـعرهای خوب. 
)۱۳۶۸/ ۱۰/ ۲۸(
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ــون  ــای گوناگ ــی را در کتابه ــوی فارس ــعار ق اش
پیــدا کنیــد و آنهایــی را کــه برای تفهیــم مفاهیم 
و عقایــد و اخــاق اســامی یا بینش سیاســی یا 
هــر آنچــه کــه امــروز جامعــه ی اســامی بــه آن 
نیــاز دارد و مناســب اســت، برگزینیــد و بیاوریــد 

در محافــل بخوانیــد. 
)۱۳۶۸/ ۱۰/۲۸(

ویژگی های شعر در مداحی
از  یکــی  یک وقــت  بــودن:  مفیــد  و  خــوب 
ــعرهای  ــر از ش ــا اگ ــت م ــداح می گف ــرادران م ب
خــوب و شــعرای بــزرگ شــعری انتخــاب کنیــم، 
ــم از ایــن  ــد؛ بنابرایــن مجبوری ــردم نمی فهمن م
ــت؛  ــوری نیس ــم. این ط ــتفاده کنی ــعرها اس ش
مــن ایــن را قبــول نــدارم. وقتــی بــا زبــان شــعر 
ــده  ــعر پیچی ــه ش ــد، هرچ ــرف بزنی ــردم ح ــا م ب
هــم باشــد، وقتــی مــداح بــا هنــر مداحــی خــود 
ــا و  ــردم الق ــه م ــه ب ــه کلم ــن را کلم ــت ای توانس
ــذارد. ــر می گ ــردم اث ــد، در دل م ــه کن مخاطب

)۱۳۹۲/۲/۱۱(
قانــع  و  خوش مضمــون  قــوی،  محکــم، 
کننــده: شــعر شــما بایــد خــوب، محکــم، قوی، 
خوش مضمــون و قانع کننــده باشــد. گاهــی 
ــدازه  ــه ان ــد، ب ــما می خوانی ــه ش ــده ای ک قصی
چنــد منبــِر یــک منبــرِی خوش بیــان تاثیــر 
ــه  ــا ب ــعِر بج ــت ش ــک بی ــی ی ــذارد. گاه می گ
قــدر یــک کتــاب قیمــت دارد. اینهــا آســان 
و مّجانــی بــه دســت نمی آیــد. انســان بایــد 

زحمــت بکشــد، کار و تــاش کنــد، 
)۱۳۷۷/۷/۱۹(

متیــن و قــوی: شــعر خــوب را بیابــد، آن را حفــظ 
امــروز خوشــبختانه  البتــه  بخوانــد.  و  کنــد 
معمــول شــده کــه شــعر را از رو بخواننــد. به نظر 
مــا اشــکالی هــم نــدارد؛ امــا قدیمی هــا عیــب 
می دانســتند کــه از رو بخواننــد. البتــه اگــر 
مّداحــان شــعر را حفــظ کننــد، یک هنــر اضافه 
هــم خواهنــد داشــت؛ امــا اگــر حفــظ نکننــد، 
ــعر،  ــه ش ــت ک ــن اس ــم ای ــدارد. مه ــکالی ن اش
ــد. ــون باش ــوی و خوش مضم ــن، ق ــوب، متی خ

)۱۳۷۷/ ۷/ ۱۹ (
بیــان منقبــت اهل بیــت )ع(: بهتریــن مجموعه  
ــی  ــِر مداح ــک منب ــود در ی ــه می ش ــعری ک ش
انســان فکــر کنــد، چیــزی اســت کــه در آن، اوال 
منقبــت اهل بیــت )علیهم الّســام( باشــد. ذکــر 
ــاد  ــد، ش ــن می کن ــا را روش ــا دل ه ــب آنه مناق
برمی انگیــزد،  انســان  در  را  می کنــد، شــوق 

اشــک را از چشــم ها جــاری می کنــد. البتــه 
منظــور، مناقــب متقــن اســت. اینجــور نباشــد 
کــه انســان بــه حرف هــای سســت تکیــه کنــد. 

)۱۳۹۰/ ۳/ ۳ (
دینــی، پرمغــز و زیبــا: شــعر خــوب، شــعر پرمغــز 
ــم  ــر ه ــعر اث ــر ش ــود هن ــا. خ ــعر زیب ــه ش و البت
می گــذارد. وقتــی شــعر خــوب بــود، وقتــی 
اســتخوان بندی شــعر، الفــاظ شــعر، خــوب 
بــود – شــعِر خــوب، با مضمــون خــوب – تاثیرش 
بیشــتر هــم هســت؛ به عــاوه کــه ســطح ذهــن 

ــی آورد.  ــاال م ــم ب ــردم را ه ــر م ــردم و فک م
)۱۳۹۱/ ۲/ ۲۳ (

ســطح  هنــری،  لحــاظ  از  را  اثرگذار:شــعر 
خــوب انتخــاب کنیــد؛ چــون اثرگــذار اســت. 
شــعر خــوب و شــعر هنــری، همــان خاصیــت 
عمومــی هنــر را دارد. خاصیــت عمومــی هنــر 
ــده  ــود گوین ــه خ ــدون اینک ــه ب ــت ک ــن اس ای
حّتــی در خیلــی از مــوارد توجــه داشــته باشــد 
و غالبــا بــدون اینکــه مســتمع توجــه داشــته 

ــذارد.  ــر می گ ــد، اث باش
)۱۳۸۴/ ۵/ ۵ (

افزایــش ایمــان: وقتــی شــعر را می خوانیــم، 
ــان  ــا ایم ــعر م ــن ش ــه از ای ــیم ک ــر باش ــه فک ب
ــعری  ــر ش ــس، ه ــود. پ ــاد ش ــا زی ــان م مخاطب
ــاب  ــی را انتخ ــور خواندن ــم؛ هرج را نمی خوانی
نمی کنیــم؛ جــوری می خوانیــم کــه لفــظ و 
معنــا و آهنــگ، مجموعــا اثرگــذار باشــد. در 

چــه؟ در افزایــش ایمــان مخاطــب. 
)۸۶/ ۴/ ۱۴ (

را  شــعر  کــردن:  انتخــاب  خــوب  و  درســت 
بایســتی درســت و خــوب انتخــاب کــرد. شــعر 
ــر  ــت. ه ــر اس ــته  هن ــای برجس ــی از نماده یک
بافتــه  نظمــی، شــعر نیســت؛ شــعر خصوصیات 

ــرد.  ــاب ک ــعر انتخ ــد ش ــودش را دارد؛ بای خ
)۱۳۹۰/ ۳/۳ (

ماک شعر خوب
لفظ خوب: اوال لفظ شعر، لفِظ خوب باشد. 

)۸۶/ ۴/ ۱۴ (
مانــدگار: گاهــی یــک شــاعر، یــک بیــت شــعر 
می گویــد کــه از چنــد ســاعت حــرف زدن یــک 
ســخنوِر توانــا گویاتــر اســت. یــک بیــت یــا یــک 
مصــرع شــعر، در ذهن هــا می مانــد و مــردم 
آن را می فهمنــد و تکــرار می کننــد و نتیجتــا 

ــود.  ــدگار می ش مان
)۱۳۶۸/۱۰/ ۲۸ (

تاثیرگــذار: یــک هنــر عالــی، ولــو مخاطــب آن 
هنــر تشــخیص ندهــد کــه ایــن عالــی اســت، 
تاثیــر  او در نفــس آن مخاطــب،  تاثیــر  امــا 
عمیق تــری خواهــد بــود از یــک هنــر ســطحِی 

ــت.  ــن اس ــده اش ای ــازاری؛ فای ــذل ب مبت
)۸۶/ ۴/ ۱۴ (

لفــظ قــوی، مضامیــن جــذاب و آموزنــده: لفظ، 
بایــد لفــظ قــوی، خــوب، زیبــا؛ مضامیــن، 
ــراری  ــازه، غیرتک ــب، ت ــذاب، جال ــن ج مضامی
ــده  ــت – آموزن ــن اس ــده ای ــه عم ــب – ک و مطل

ــد.  باش
)۸۶/ ۴/ ۱۴ (

دارای مفاهیــم اســامی: یکــی از چیزهایــی 
کــه بایــد در ایــن اشــعار باشــد، عبــارت از 
مفاهیــم بلنــد اســامی – مثــا در بــاب توحیــد 
یــا نبــوت – اســت. بهتریــن اشــعار قدمــا در 
بــاب توحیــد و نبــوت، همیــن مدایحــی اســت 
ــا و  ــه  دیوان ه ــا در مقدم ــزرگ م ــعرای ب ــه ش ک
گفته انــد.  و  کرده انــد  ذکــر  مثنوی هایشــان 

)۱۳۶۸/ ۱۰/ ۲۸(

آهنگ و سبک در مداحی
بــه  توجــه  مداحــی:  در  ســبک  و  آهنــگ 
موســیقی اصیــل ایرانــی مــا، در قدیــم از زبان 
موســیقی دان های معــروف شــنیده بودیــم 
ایرانــی  اصیــل  موســیقی  می گفتنــد  کــه 
حفــظ  شــبیه خوان ها  و  نوحه خــوان  را 
مخالف خــوان،  موافق خــوان،  کرده انــد؛ 
کــدام  هــر  قاســم خوان.  علی اکبرخــوان، 
ــه  ــد ک ــا می دادن ــه اینه ــتگاهی را ب ــک دس ی
ــب  ــن موج ــد. ای ــتگاه بخوانن ــد در آن دس بای
شــد کــه موســیقی نانوشــته  ایرانــی – کــه نــه 
ــز  ــه چی ــت و ن ــته داش ــه نوش ــت، ن ــت داش ُن
ــت  ــه دس ــد ب ــد برس ــت – بتوان ــری داش دیگ
کســانی کــه اینهــا را بــا ُنــت و شــیوه های 

ــد.  ــط کنن ــت و ضب ــد ثب ــد بتوانن جدی
)۸۶/ ۴/ ۱۴(

ــه   ــده  جلس ــه خوانن ــط: چ ــد غل ــز از تقلی پرهی
مداحــی، ناگهــان بیایــد آهنگهــای اروپایــی 
ــد  ــا کن ــد بن ــط و نابل ــکل غل ــه ش ــم ب را – آن ه
خوانــدن؛ ســبک هایی کــه فــرض کنیــد حــاال 
فــان خواننــده  غربــی یــا مقلــد عــرِب آن غربــی 
یک وقتــی خوانــده، مــا ایــن را از او یــاد بگیریــم 
و بنــا کنیــم خوانــدن! کــه قبــل از انقــاب هــم 

ــد.  ــا را کردن ــن کاره ــفانه همی متاس
)۸۶/ ۴/ ۱۴(



HEYATE RAZMANDEGAN

هیئت رزمندگان
11

ــو و  ــد در رادی ــا بیای ــده  م ــا خوانن ــداح ی ــا م ــاال مث ــط: ح ــد غل ــز از تقلی پرهی
تلویزیــون بــه تقلیــد – آن هــم غلــط – آهنــگ غربــی یــا آهنــگ مجالــس لهــو 
را در مجلــس ایمــان و در مجلــس معنویــت تکــرار کنــد، ایــن درســت نیســت؛ 

ایــن غلــط اســت. 
)۸۶/ ۴/ ۱۴(

عــدم اســتفاده از آهنــگ بــد: نــوآوری، درســت؛ امــا نــه این جــور. ایــن مربــوط 
بــه آهنــگ اســت. البتــه صــدای خــوب را می تــوان بــا آهنــگ بــد خــراب کــرد؛ 
صــدای متوســط را می تــوان بــا آهنــگ خــوب آرایــش داد. خــود آهنــگ یــک 

ــاله است.  مس
)۸۶/ ۴/ ۱۴(

ــگ و آواز  ــورد. آهن ــما نمی خ ــه درد ش ــگ و آوازی ب ــر آهن ــاص: ه ــگ خ آهن
ــی.  ــاص مداح ــان خ ــیوه بی ــا ش ــم ب ــورد، آن ه ــما می خ ــه درد ش ــی ب خاص

)۸۹/ ۳/ ۱۳(
ــب  ــای نامناس ــواردی از آهنگ ه ــنیده ام در م ــن ش ــط: م ــد غل ــز از تقلی پرهی
ــعر  ــی ش ــا غیرطاغوت ــی ی ــده  طاغوت ــان خوانن ــا ف ــود. مث ــتفاده می ش اس
ــام  ــس ام ــم در مجل ــا بیایی ــاال م ــده؛ ح ــی خوان ــا آهنگ ــدی را ب ــقِی چرن عش
حســین و بــرای عشــاق امــام حســین، آیــات واالی معرفــت را در ایــن آهنــگ 

ــت.  ــد اس ــی ب ــن خیل ــدن؛ ای ــم آن را خوان ــا کنی ــم و بن بریزی
)۱۳۸۴/ ۵/ ۵(

ســاخت آهنــگ خــوب: خودتــان آهنــگ بســازید. ایــن همــه ذوق و ایــن همــه 
ــانی  ــان کس ــن جری ــه ای ــدان ب ــع عاقه من ــا در جم ــود دارد. یقین ــر وج هن
ــازند؛  ــی بس ــوص مداح ــوِب مخص ــای خ ــد آهنگ ه ــه می توانن ــتند ک هس

آهنــگ عــزا، آهنــگ شــادی. 
)۱۳۸۴/۵/۵(

ــگ  ــه آهن ــم ک ــرض بکن ــم ع ــن را ه ــاد: ای ــرای اعی ــاد ب ــگ ش ــتفاده از آهن اس
شــادی از آهنــگ عــزا جداســت. االن معمــول شــده کــه بــرای روزهــای عیــد 
جلســاتی تشــکیل می دهنــد. بنــده مخالــف ایــن کار نیســتم؛ بــد هم نیســت 
کــه دســت می زننــد. البتــه اگــر از رادیــو بشــنویم – کــه بنــده خــودم گاهــی 
از رادیــو شــنیده ام – و شــعر را درســت گــوش نکنیــم، خیــال می کنیــم دارنــد 
ســینه می زننــد! هــم لحــن، ســینه زنی اســت؛ هــم آن دســتی کــه می زننــد، 

مثــل زدن روی ســینه اســت. ایــن چــه شــادی ای شــد؟! 
)۱۳۸۴/ ۵/۵(

آهنگ هــای  نــه   – مناســب  آهنگ هــای  شــادی،  روزهــای  بــرای  اگــر 
ــیوه های  ــرام – و ش ــای ح ــه آهنگ ه ــی، ن ــای طاغوت ــه آهنگ ه ــذل، ن مبت
ــون  ــه چ ــد ک ــور نباش ــت. این ط ــر اس ــر و بهت ــد، موثرت ــاب کنن ــوب انتخ خ
ــرف  ــم ح ــه می خواهی ــم ک ــادی ه ــم، روز ش ــادت کرده ای ــی ع ــه روضه خوان ب

بزنیــم، لحن مــان بشــود لحــن روضه خوانــی.
)۱۳۸۴/۵/۵(

ــم  ــی ه ــی از آهنگ های ــگ: بعض ــودن آهن ــب ب ــن و مناس ــنگین، متی س
کــه انســان گوشــه و کنــار می شــنفد یــا بــه گــوش انســان می رســد، 
ــذب  ــم ج ــر را ه ــار نف ــه چه ــرم ک ــاال گی ــت؛ ح ــبی نیس ــای مناس آهنگ ه
ــد  ــی باش ــا محتوای ــب ب ــن و متناس ــنگین، متی ــد س ــگ بای ــه، آهن ــد. ن کن
کــه شــما داریــد عرضــه می کنیــد؛ خــدای نکــرده بــه ســمت آهنگ هــای 
حــرام و آهنگ هایــی کــه گنــاه اســت، ســوق پیــدا نکنــد. ایــن هــم خیلــی 

ــت.  ــی اس ــی و مهم ــه  اساس نکت
)۸۹/ ۳/ ۱۳(
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هــر  شــعری،  هــر  غلــط:  تقلیــد  از  پرهیــز 
تصنیفــی، هــر ترانــه و آهنگــی کــه خوانــده 
ــت  ــی هس ــت. چیزهای ــد نیس ــل تقلی ــد، قاب ش

کــه خــودش فــی نفســه حــرام اســت. 
)۸۹/ ۳/ ۱۳(

آهنــگ خــوب بــه معنــای تقلیــد از آهنــگ 
ــبیل ا...  ــن س ــّل ع ــوِی مض ــیقی های له موس
نیســت؛ ایــن را توجــه داشــته باشــید. بعضــی 
اســت،  بــدی  آهنگ هــای  آهنگ هــا،  از 
آهنگ هــای غلطــی اســت، آهنگ هــای لهــوی 
اســت؛ ایــن را نبایــد بــه وادی حرفــه  مداحــی و 

ــاند. ــی کش ــدن مداح خوان
)۱۳۹۰/۳/۳(

کــه  نــدارد  عیبــی  آهنــگ:  در  نــوآوری 
شــکل های جدیــدی را در خوانــدن و قرائــت 
اشــعار و آهنگ ســازی های گوناگــون ابتــکار 
کنیــد؛ امــا از ایــن تشــابه و تداخــل بپرهیزیــد. 
البتــه آهنگ هــای لهــوِی مضــّل عن ســبیل ا... 
ــک  ــه ی ــی ک ــر آهنگ ــاال ه ــه ح ــم، ن را می گوی
وقتــی در یــک مضمــون دیگــری خوانده شــده، 
ــی  ــه، آهنگ های ــم؛ ن ــع کنی ــم من آن را بخواهی
ــه  ــبیل اللَّ ــن س ــّل ع ــت و مض ــوی اس ــه له ک

ــد. ــا را نیاوری ــت؛ اینه اس
)۱۳۹۰/ ۳/۳(

نقش مداحان
در حفظ وحدت و انسجام اسامی

ــی  ــی: یک ــای مذهب ــک عصبیت ه ــدم تحری ع
ــم  ــوص می خواه ــن به خص ــه م ــی ک از چیزهای
تکیــه کنــم، مســاله  »انســجام اســامی« اســت 
یعنــی  اســامی  انســجام  گفتیــم.  مــا  کــه 
مســلمان ها  بین المذاهبــی  عصبیت هــای 
نبایــد تحریــک شــود. شــما نبایــد کاری کنیــد 
کــه عصبیــت آن مســلماِن غیرشــیعه علیه شــما 
تحریــک شــود؛ او هــم متقابــا نبایــد کاری کند 
ــودش  ــه خ ــما را علی ــت ش ــرت و عصبی ــه غی ک

ــد. ــن را می خواهن ــا همی ــد. آنه ــک کن تحری
)۸۶/ ۴/ ۱۴ (

کاری کننــد کــه عصبیت هــای شــیعه و ســنی 
ــا  ــد اینه ــم کنن ــا تفهی ــه آنه ــد. ب ــده کنن را زن
شــیعه اند؛ اینهــا صحابــه را ســب می کننــد؛ 
چنــان  و  چنیــن  را  شــما  مقدســین  اینهــا 
را  ایــن  آنهــا  بیندازنــد؛  جدایــی  می کننــد. 
می خواهنــد. منــادی وحــدت شــیعه و ســنی، 
از اوّلــی کــه ایــن فکرهــا پیدا شــده، ایــن چیزها 
ــرا  ــده ای چ ــک ع ــت. ی ــوده اس ــرش ب ــورد نظ م

؟  نمی فهمنــد
)۸۶/ ۴/ ۱۴ (

ــر  ــد. اگ ــظ کنی ــدت را حف ــدت: وح ــظ وح حف
دیدیــد در جامعــه بیــن شــما کســانی هســتند 
را  آنهــا  می کننــد،  رفتــار  ایــن  عکــس  کــه 
طردشــان کنیــد؛ مخالفــت خودتــان را بــه آنهــا 
ابــراز و اعــام کنیــد؛ اینهــا ضــرر می زننــد؛ 
ضربــه می زننــد. ضربــه ای بــه اســام می زننــد، 
ضربــه ای بــه تشــیع می زننــد، ضربــه ای بــه 
جملــه  از  ایــن  می زننــد.  اســامی  جامعــه  

ــت.  ــم اس ــیار مه ــائل بس مس
)۸۶/ ۴/ ۱۴ (

همدلــی: تفرقــه  بیــن مومنیــن کاِر خدایــی 
انجــام  خدایــی  هــدِف  بــرای  نیســت، 
نمی گیــرد؛ کار شــیطانی اســت؛ کار شــیطانی 
ــن،  ــن مومنی ــه بی ــض و کین ــاد بغ ــت. ایج اس
ایــن  آوردن،  وجــود  بــه  را  اختــاف  فضــای 
ــت. کار  ــی نیس ــت، کار خدای ــیطان اس کار ش

خدایــی همدلــی اســت. 
)۸۷/ ۴/۴ (

شــعری  یــک  اینجــا  شــما  اختاف افکنــی: 
ــت و  ــو و اینترن ــه ویدئ ــم ک ــروز ه ــد، ام بخوانی
وســایل گوناگــون انتقــال پیــام وجــود دارد؛ 

ــه،  ــان نقط ــرود در ف ــات آن ب ــس و تفصی عک
را تحریــک  آدم جاهــِل متعصــب  تــا  چهــار 
کنــد، بینــدازد بــه جــان یــک مشــت زن و بچــه  
بی گنــاه، خــون اینهــا را بریــزد. مراقــب ایــن 

ــید.  ــا باش چیزه
)۱۳۹۲/ ۲/ ۱۱ (

اینکــه بنــده ایــن همــه اصــرار می کنــم، تاکیــد 
می کنــم بــرای اینکــه اختافــات مذهبــی و 
طایفــه ای را کمرنــگ کنیــد، بــرای ایــن اســت. 
کســی خیــال نکنــد کــه اگــر مــا بخواهیــم 
ــا  ــردم م ــای م ــه دل ه ــقی ک ــن عش ــت ای نعم
را بحمــدا... پــر کــرده و ماالمــال از محبــت 
اهل بیــت اســت، شــکرگزاری کنیــم و ایــن 
ــت؛  ــش آن اس ــم، راه ــک کنی ــف را تحری عواط

ــت.  ــتباه اس ــه، اش ن
)۱۳۹۲/ ۲/ ۱۱ (

عصبیت هــای  تحریــک  یــا  اختاف افکنــی 
نــه  نیســت؛  مصلحــت  اختاف افکــن، 
امــام  زمــان  نــه  اســت،  مصلحــت  امــروز 
آنهــا  بــود؛  مصلحــت  صادق)علیه الّســام( 
افــراد  از  بعضــی  گرفتنــد.  را  جلویــش  هــم 
ســطحی نگر بــه ایــن مســاله توجــه ندارنــد. 

)۱۳۹۲ /۲ /۱۱ (
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ضرورت خودسازی مداحان
از  مــردم  مــن!  عزیــزان  اخــاق:  بــه  توجــه 
صــدای شــما خوش شــان می آیــد، از شــعر 
شــما لــذت می برنــد، از اجــرای شــما – چــه در 
ــان  ــان – دل هایش ــه در مصیبت ت ــان، چ مدح ت
تــکان می خــورد و اشــک می ریزنــد؛ امــا بــه 
خــود شــما هــم نــگاه می کننــد. اگــر شــما 
ــاظ  ــن، از لح ــاظ تدی ــاق، از لح ــاظ اخ از لح
عفــت، نمود تحســین آوری داشــتید، همه  آنچه 
ــف در  ــورت مضاع ــه ص ــم، ب ــرض کردی ــه ع را ک

ــرد.  ــد ک ــر خواه ــردم اث م
)۱۳۹۲/ ۲/ ۱۱(

نکــرده  خــدای  اگــر  امــا  اخاقــی:  تزلــزل 
ــی،  ــزل اخاق ــردم نشــانه تزل بالعکــس شــد؛ م
نشــانه  عقب ماندگــی از لحــاظ اخــاق و رفتــار 
و خــدای نکــرده عفــت و ایــن چیزهــا مشــاهده 
ــه در  ــی ک ــا و زیبایی های ــن هنره ــر ای ــد، اث کنن
کار شــما هســت، از بیــن خواهــد رفــت؛ ایــن را 

ــید.  ــب باش مراق
)۱۳۹۲/ ۲/ ۱۱(

مراقبــت از خــود: همه مــان بایــد مراقب باشــیم؛ 
مــا عمامه ای هــا بیشــتر از دیگــران، گوینــدگان 
ــه   ــداران عرص ــران، نام ــتر از دیگ ــی بیش مذهب

دیــن و تقــوا بیشــتر از دیگــران. همــه بایــد 
ــور. ــم همین ط ــما ه ــیم؛ ش ــب باش مراق

)۱۳۹۲/ ۲/ ۱۱(
ــت  ــن و معرف ــه  دی ــه در عرص ــانی ک ــما کس ش
و امــور الهــی داریــد کار می کنیــد، خیلــی 
ــب  ــاق، مراق ــب اخ ــید؛ مراق ــب باش ــد مراق بای
پاکــی زبــان، پاکــی دامــان، پاکــی دل، پاکــی 
دســت. خــدای متعــال بــه شــما کمــک کنــد. 

)۱۳۹۲/۲/۱۱(
نصیحــت: امــروز مــا محتــاج نصیحتیــم. بــرای 
گســترش  بــرای  جامعــه،  در  اخــاق  رشــد 
خلقیــات خــوب، بــرای اعتــای روحیــه  همدلی 
و بــرادری و صفــا و اخوتــی کــه در جامعــه  دینــی 
ــه نصیحــت.  ــم ب مطلــوب اســت، احتیــاج داری

)۱۳۸۴/ ۵/۵(
عبودّیــت  کار،  جوهــر  و  اســاس  عبودیــت: 
ــاده  ــن ج ــد از همی ــم بای ــما ه ــن و ش ــت. م اس
برویــم. البتــه ایــن قّله هــا خیلــی باالســت. اگــر 
چشــم مــا بتوانــد ایــن قّله هــا را ببینــد، خیلــی 
بایــد خــدا را شــکرگزار باشــیم؛ چــه برســد کــه 
بــه آنجاهــا برســیم؛ لیکــن بایــد برویــم؛ راه ایــن 
ــه قــدر قــدرت و  ــد ب اســت. ایــن دامنه هــا را بای
توان مــان طــی کنیــم؛ کــه اگــر این طــور شــد، 

ــرد.  ــم ب ــره خواهی ــان به ــدر ظرفیت م ــه ق ب
)۱۳۸۴ / ۵/۵ (

ــد  ــما بای ــن و ش ــز! م ــران عزی ــرادران و خواه ب
دنبــال عبودیــت خدا باشــیم. تمجیــد از فاطمه  
زهــرا نتیجــه اش باید ایــن باشــد. )۱۳۸۴/۵/۵(
توجــه بــه خــدای متعــال: توصیــه  مــا ایــن 
اســت: تــاوت قــرآن، انــس بــا قــرآن، انــس بــا 
حدیــث، آشــنایی بــا معــارف اهل بیــت از طریق 
ــدای  ــه خ ــه ب ــه، توج ــر از هم ــث، و باالت حدی
ــی  ــاط قلب ــته  ارتب ــت رش ــظ و تقوی ــال، حف متع
بــا ذات اقــدس احدیــت، بــا دعــا، بــا توســل، بــا 

ــه.  ــا نمــاز نافل ــا خشــوع، ب ذکــر، ب
)۱۳۹۰/ ۳/۳ (

بــه مســائل روز در  ضــرورت پرداختــن 
مداحی

توجــه بــه نیــاز جامعــه: بــه نیــاز امــروز جامعــه  
اســامی نــگاه کنیــد، ببینیــد چقــدر ملــت 
کشــاکش  در  مــا  جامعــه   و  جوان هــا  مــا، 
و  سیاســی  تهاجــم  گوناگــوِن  توفان هــای 
فرهنگــی و انــواع و اقســام تلقینــات و تبلیغات، 
بــه نــگاه نــو، بــه روحیــه  سرشــار از امیــد، بــه دل 
لبالــب از اطمینــاِن بــه آینــده، فهمیــدن راه 
روشــن احتیــاج دارد. ایــن را همــه بایــد انجــام 
ــما  ــوی. و ش ــک نح ــه ی ــی ب ــر کس ــد؛ ه دهن
می توانیــد ســهم وافــری در ایــن زمینــه داشــته 
باشــید. بــه هــر حــال، مجموعه هــای اســاتید و 
پیشکســوت های مداحــی می تواننــد کارهــای 
خوبــی انجــام دهنــد، امیدواریــم ان شــاءا... 

ــد.  ــام دهن انج
)۸۷/ ۴/۴(

ــم  ــی ه ــه  اساس ــک نقط ــاب: ی ــه انق ــه ب توج
ایــن اســت کــه مــا وضعیــت کنونــی انقــاب را 
ــان داشــته باشــیم،  ــاد خودم همــواره هــم در ی
هــم در حــوزه  شــعاع گفتــاری خودمــان، تاثیــر 

ــم.  ــران بیاوری ــاد دیگ ــه ی ــان را ب ــس خودم نف
)۸۷/ ۴/۴(

ــخ  ــه در تاری ــک حادث ــاب ی ــن! انق ــزان م عزی
ــه در تاریــخ  ــران فقــط نبــود؛ ایــن یــک حادث ای
ــن  ــر روی ای ــود. ب ــریت ب ــخ بش ــان و در تاری جه
نکتــه مــن تکیــه و تاکیــد می کنــم – ایــن شــعار 
نیســت، ایــن تدقیــق در یــک حقیقــت اســت – 
کــه ایــن یــک حادثــه در تاریــخ بشــریت اســت. 
هــر چــه زمــان بیشــتر بگــذرد، بیشــتر ایــن 

ــد. ــد ش ــن خواه ــت روش حقیق
)۸۷/ ۴/۴( 
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توصیــه بــه جوان هایــی کــه می خواهنــد 
وارد عرصه مداحی بشوند

چنانچــه  اگــر  امــروز  صاحیــت:  احــراز 
بپرســند: »آقــا حرفــه  مداحــی بــه چــی احتیــاج 
از  بشــود،  مــداح  بخواهــد  »یکــی  دارد؟«، 
امــروز شــروع کنــد، چــه چیــزی نیــاز دارد؟«، 
دو ســه چیــز را می شــمارید دیگــر؛ می گوییــد 
ــی  ــه  خوب ــد، حافظ ــوب باش ــش خ ــد صدای بای
بگیــرد؛  یــاد  شــعر  بتوانــد  باشــد،  داشــته 
ــانی  ــک انس ــد. ی ــته باش ــم داش ــه روح ه البت
ــوش،  ــدای خ ــوب و ص ــه  خ ــتن حافظ ــا داش ب
می توانــد بشــود یــک مــداح. بــه نظــر مــا ایــن 
کافــی نیســت. شــما بــه مــداح بــه چشــم یــک 
ــزی را  ــد چی ــه می خواه ــد ک ــگاه کنی ــم ن معل
بــه مســتمع خــود تعلیــم بدهــد. همــه  شــماها 
ایــن صاحیــت را داریــد. هیــچ کــس را از ایــن 
دایــره نبایــد بیــرون کــرد. هــر کــه شــوق ایــن 
کار را دارد، بســم ا...، خیلــی خــوب اســت؛ امــا 
ــاورد.  ــود بی ــه وج ــودش ب ــش را در خ صاحیت

)۸۹/ ۳/ ۱۳ (
ــه جوان هــا  ــه شــیوه پیشکســوت ها: ب توجــه ب
توصیــه می کنــم شــیوه های پیشکســوت ها 
به کلــی کنــار نگذارنــد؛ دســت نکشــند.   را 

)۸۶/ ۴/ ۱۴ (
نــوآوری در امتــداد شــیوه گذشــتگان: مــن 
ــکالی  ــچ اش ــوآوری هی ــم؛ ن ــوآوری موافق ــا ن ب
نــدارد؛ امــا اگــر بخواهیــد در ایــن نــوآوری 
کمــال پیــدا کنیــد، بایســتی ایــن نــوآوری 
ــی  ــد. »العل ــتگان باش ــیوه  گذش ــداد ش در امت
بنــاء  فــوق  بنــی  مــن  علــی  ااّل  محظــوره 
الّســلفی«. یــک طبقــه ســاخته اند، شــما روی 
آن طبقــه یــک طبقــه بســازید؛ دیگــری بیایــد 
ــازد؛ آن  ــه بس ــک طبق ــما ی ــه  ش روی آن طبق

وقــت بنــاء می شــود مرتفــع. 
)۸۶/ ۴/ ۱۴ (

اضافــه کــردن بــه شــیوه پیشکســوت ها: 
و  پیشکســوت ها  اســاتید،  محّســنات 
کســانی را کــه در ایــن کار از شــما یــک 
پیراهــن بیشــتر پــاره کرده انــد، یــاد بگیریــد 
ــیوه های  ــد. ش ــه کنی ــر آن اضاف ــزی ب و چی
ــوب  ــود، خ ــت بش ــوری درس ــد، این ج جدی

ــت.  اس
)۸۶/۴/۱۴(

پــر کــردن جــای خالــی گذشــتگان: در بیــن 
ــوت ها  ــم پیشکس ــدا... ه ــزان بحم ــما عزی ش
هســتند،  جوان هــا  هــم  هســتند، 
اســتعدادهای خوبــی هــم وجــود دارد. در 
نورســی  پرطــراوِت  گل هــای  شــما،  میــان 
توانســته اید  کــه  می کنــم،  مشــاهده  مــن 
ــی  ــای خال ــد و ج ــدان بیایی ــط می ــوب وس خ
گذشــتگان را نه فقــط پــر کنیــد، بلکــه برتــر و 
بهتــر از آنهــا – مــا خیلــی از گذشــتگان را هــم 

دیدیــم – حرکــت کنیــد. 
)۱۳۹۲/ ۲ /۱۱ (

آسیب های مداحی
پرهیــز از خطــا در خوانــدن و گفتــن: اگــر 
ــل  ــا مث ــای م ــم، خط ــام دهی ــی انج ــا خطای م
ســنگین تر  نیســت؛  عــادی  مــردِم  خطــای 
و ســخت تر اســت. اگــر مــا خــدای نکــرده 
گمراهــی  و  ضالــت  وادی  بــه  را  کســی 
ــاوت  ــری تف ــابه دیگ ــل مش ــا عم ــم، ب انداختی
و  می خواننــد  چــه  بداننــد  مداح هــا  دارد. 

می گوینــد.  چــه 
)۱۳۸۴/ ۵/۵ (

و  می دهنــد  پــول  هــم  امــروز  ابتــذال: 
ابتــذال بکشــید و اســام را  بــه  می گوینــد 
قــدح کنیــد و اهــل بیــت را مــورد مذمــت قــرار 

بدهیــد و شــیعه را خــراب کنیــد. 
)۱۳۶۸ / ۱۰/ ۲۸ (

ــد  ــادا پانص ــا: مب ــای نابج ــتفاده از مدح ه اس
نفــر، هــزار نفــر، گاهــی ۱۰ هــزار نفــر در 
ــرای  ــاعت ب ــک س ــوند و ی ــع ش ــه ای جم جلس
ــه آنهــا  آنهــا نغمه ســرایی شــود؛ امــا چیــزی ب

داده نشــود. 
)۱۳۸۰/ ۶/ ۱۸ (

گاهــی  نابجــا:  مدح هــای  از  اســتفاده 
کلمــات مدح آمیــزی از ائّمــه علیهم الّســام 
پشــت ســر هــم می آوریــم کــه نــه درســت 
مســتمع بــه عمــق ایــن کلمــات می رســد، نــه 
ــت  ــر معرف ــزی ب ــات چی ــدن آن کلم ــا فهمی ب
چندانــی  ارزش  اینهــا  می شــود.  اضافــه  او 

ــدارد.  ن
)۱۳۸۰/ ۶/ ۱۸ (

از  بعضــی  در  بنــده  کــه  دیگــری  چیــز 
ــدا  ــاع پی ــی اط ــات مداح ــدگان جلس خوانن
کــردم، اســتفاده  از مدح هــا و تمجیدهــای 
ــت.  ــر اس ــم مض ــی ه ــه گاه ــت، ک بی معناس

)۱۳۸۰/ ۶/ ۱۸ (
برخــی  از  ســبک:  تعبیــرات  از  اســتفاده 
تعبیــرات دربــاره ائمــه )ع( نبایــد اســتفاده 

اینهــا ســبک اســت.  کــرد، 
)۱۳۸۰/ ۶/ ۱۸ (

ــا  ــده م ــداح و خوانن ــه م ــا: چنانچ ــد نابج تقلی
)علیهم الّســام(  اهل بیــت  ســتایش گر  و 
از کســانی کــه خودشــان غــرق در حیــرت 
غــرب،  هنــری  وادی   – بدبختی انــد  و 
بــه  کــه  موسیقی شــان  هنــر  به خصــوص 
ابتــذال کشــانده شــده – و در وادی حیــرت 
و ســردرگمی شــیطانی و نــه حیــرت رحمانــی 
هســتند، ایــن کار شــریف و پاکیــزه و مقــدس 
را الگوگیــری کــرد، ایــن کار ناســزاوار اســت؛ 

اســت.  ناشایســتی  کار 
)۸۷/ ۴/۴ (

منبع: روضه نیوز
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 این را چندبار بگوییم؟
چرا بعضی گوش نمی کنند؟

اتمامحجترهبریدرباره
برخیسخنانفتنهانگیزواختالفآفرین
میانشیعهوسنیدربرخیمجالس

و  خطاب هــا  جدی تریــن  از  یکــی  فــراز  ایــن 
تذکــرات رهبــر معظــم انقــاب در ســال های اخیــر 
ــاب  ــر انق ــز رهب ــادی و تذکرآمی ــن انتق ــود. لح ب
حاکــی از انتقــاد و عــدم رضایــت ایشــان از برخــی 
ــی  ــل مذهب ــی محاف ــال در بعض ــا افع ــخنان ی س
و مداحــان بــود. رهبــر معظــم انقــاب در همیــن 
فــراز از ســخنان مهم شــان خطــاب بــه خطیبــان، 
مداحــان و فعــاالن هیات هــای مذهبــی فرمودند:
»بارهــا تکــرار کرده ایــم کــه در جلســات دینــی 
نبایــد بــه کینه ورزی هــای مذهبــی دامــن زد، 
ــی  ــه اختاف افکن ــت ک ــن اس ــل روز روش ــرا مث زی
بیــن مســلمانان، همچــون شمشــیری در دســت 
بــرآورده  را  آنــان  مقصــود  اســام،  دشــمنان 

می کنــد.«
در واقــع حضــرت آیــت ا... خامنــه ای رهبــر معظــم 
بــا جامعــه  انقــاب اســامی در دیــدار خــود 
مداحــان از گســترش و ایجاد فضاهــای عوامانه ای 
ــه  ــد ک ــاد کردن ــی انتق ــل مذهب ــی محاف در برخ
موجبــات بدبینــی و تفرقه افکنــی میــان مــا و 
ــتفاده  ــاز سوء اس ــنن و زمینه س ــل تس ــرادران اه ب
نظــر  بــه  می شــود.  صهیونیســم  و  وهابیــت 
می رســد ســخنان روز گذشــته رهبــر انقــاب را 

نــگاه آسیب شناســانه فقیهــی حکیــم دانســت که 
ــه اهمیــت و جایــگاه هیات هــای  ضمــن وقــوف ب
ــد  ــاد و رش ــه ایج ــبت ب ــا، نس ــر آنه ــی و تاثی مذهب

برخــی آســیب ها هشــدار می دهنــد. 
رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار بــا جمعــی از 
مداحــان اهــل بیــت)ع(: اختافــات مذهبــی بین 
مســلمانان شمشــیری در دســت دشــمن اســت. 
چندبــار بگوییــم؟ چــرا بعضــی گــوش نمی کنند؟
بــه نظــر می رســد از ســخنان رهبــر معظــم انقــاب 
بتــوان دو نکتــه مهــم آسیب شناســانه را اســتنتاج 

: کرد
ــخنان  ــنت و س ــل س ــزرگان اه ــه ب ــت ب 1-اهان

کینه توزانــه ممنــوع
یکــی از آســیب های جــدی در روابــط شــیعه 
و ســنی کــه اســتعمار و اســتکبار از آن ســود 
ــه  ــنت ب ــل س ــوام اه ــا و ع ــک علم ــرد، تحری می ب
وســیله برخــی ســخنان مجالــس و اقدامــات 
نســنجیده و غیرمرتبــط بــا ســیره اهــل بیــت 
ــم  ــه علیرغ ــت ک ــادان اس ــراد ن ــی اف ــط برخ توس
نهــی و هشــدار علمــا و بــزرگان به مســیر نادرســت 
خــود ادامــه می دهنــد. اهانت هــای علنــی و 
ــا و  ــه و خلف ــی صحاب ــه برخ ــف بار ب ــت و تاس زش

ــیره  ــا س ــا ب ــر نه تنه ــران پیامب ــی همس ــن برخ لع
ائمــه هــدی و علمای بــزرگ تناســبی نــدارد، بلکه 
زمینــه را بــرای سوءاســتفاده وهابیــت و تندروهای 
القاعــده بــرای آتش افــروزی و خشــونت فراهــم 
جریانــات  جدیــد  بانیــان  اگرچــه  می ســازد. 
برائتــی کــه بــا پرچــم تبــری بــه میــدان آمده انــد، 
ــای  ــا قدرت ه ــق ب ــح و عمی ــات واض دارای ارتباط
ــا  ــتند، ام ــر هس ــتعمار پی ــژه اس ــتعماری به وی اس
متاســفانه بــه علــت عــدم آگاهــی برخــی جوانــان 
ــازی  و مداحــان، آنهــا عمــا در میــدان دشــمن ب
کــرده و هیــزم آتــش جنــگ مذهبــی را فراهــم 
در  اســرائیل  آن  نهایــی  فاتــح  کــه  می آورنــد 
منطقــه اســت. بســیاری از گروهک هــای تندروی 
تکفیــری کــه هم اکنــون در عــراق و ســوریه و 
پاکســتان و افغانســتان مشــغول فعالیت هستند، 
به منظــور یارگیــری و تحریــک احساســات مــردم، 
از نوارهــا، فیلم هــا و ســخنان مطرح شــده در ایــن 
مجالــس اســتفاده  و جــواز قتــل شــیعیان را صــادر 

می کننــد. 
رهبــر انقــاب ســال های قبــل نیــز دربــاره برخــی 
ســخنان، مراســم و محافــل تذکــر داده بودنــد. 
ایشــان دربــاره ایــن گونــه اقدامــات تفرقه افکنانــه 
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یکی	از	آسیب	های	جدی	
در	روابط	شیعه	و	سنی	که	

استعمار	و	استکبار	از	آن	سود	
می	برد،	تحریک	علما	و	عوام	
اهل	سنت	به	وسیله	برخی	
سخنان	مجالس	و	اقدامات	
نسنجیده	و	غیرمرتبط	با	

سیره	اهل	بیت	توسط	برخی	
افراد	نادان	است	که	علیرغم	
نهی	و	هشدار	علما	و	بزرگان	
به	مسیر	نادرست	خود	ادامه	

می	دهند

ــد: ــوده بودن ــل فرم ــال های قب س
فاطمــه  دل  شــادکردن  نــام  بــه  »بعضی هــا 
 زهــرا )س(، ایــن روزهــا و در ایــن دوران مــا 
کاری می کننــد کــه انقــاب را کــه محصــول 

مجاهــدت فاطمــه زهراســت، در دنیــا لنــگ 
کننــد! می فهمیــد چــه می گویــم؟ بهتریــن 
ــدا  ــاب پی ــزرگ انق ــمنان ب ــه دش ــیله ای ک وس
بــه  انقــاب  نگذارنــد  اینکــه  بــرای  کردنــد 
چــه  می دانیــد  بــرود،  اســامی  کشــورهای 
ــت!  ــامی نیس ــاب، اس ــن انق ــد ای ــود؟ گفتن ب
گفتنــد اینهــا دشــمن شــما-چند صــد میلیــون 
ــتاد  ــان ایس ــام بزرگوارم ــتند! ام ــلمان- هس مس
ــیعه  ــت؛ ش ــامی اس ــاب، اس ــن انق ــت ای و گف
همنــد.  پهلــوی  همنــد؛  کنــار  در  ســنی  و 
ــمن  ــه آن دش ــد ک ــی کاری کن ــروز کس ــر ام اگ
ــور  ــکا، آن مأم ــیای آمری ــور س ــاب، آن مأم انق
آمریــکا،  مــزدور  کشــورهای  اســتخبارات 
وســیله ای پیــدا کنــد، دلیــل پیــدا کنــد. نــواری 
پیــدا کنــد، ببــرد اینجــا و آنجــا بگــذارد، بگویــد 
انقابــش  می خواهیــد  شــما  کــه  کشــوری 
را قبــول کنیــد، ایــن اســت، می دانیــد چــه 

می افتــد؟ اتفــاق  فاجعــه ای 
بعضی هــا دارنــد بــه نــام فاطمــه زهــرا )س(، این 
کار را می کننــد. در حالــی کــه فاطمه زهــرا)س( 
ــن  ــرای ای ــت ب ــه زحم ــن هم ــت. ای ــی نیس راض
انقــاب کشــیده شــد. آن مــرد الهــی، آن وارث 
واقعــی فاطمه زهــرا)س( در زمــان مــا، آن همــه 
زحمــت کشــید. ایــن جوان هــای پــاک مــا 
این جــور رفتنــد خون هایشــان را ریختنــد تــا 
ــت  ــد. آن وق ــر کنن ــد عالم گی ــاب را بتوانن انق
ــر  ــت تاثی ــت تح ــوم نیس ــه معل ــری ک ــک نف ی
کــدام محرکــی واقــع شــده، بــه نــام شــادکردن 
ــمنان  ــه دش ــد ک ــرا، کاری بکن ــه  زه دل فاطم

ــد.« ــاد کن ــرا را ش ــرت فاطمه زه حض
حضــرت آیــت ا... خامنــه ای: علنــی کــردن 
اختافاتــی کــه کینه هــا را بیشــتر می کنــد، 
نبایــد  جلســه ها  در  اســت،  نعمــت  کفــران 

کینه هــا و اختافــات را طــرح کــرد 
ــط  ــدود و ضواب ــق ح ــی طب ــس دین 2-مجال

ــرعی ش
آســیب دومــی کــه رهبــر معظــم انقــاب بــه آن 
اشــاره کــرده و بــه صراحــت مداحــان را از آن 
ــط  ــدود و ضواب ــت ح ــدم رعای ــد ع ــی کردن نه
شــرعی در برخــی محافــل بــوده اســت. در واقع 
توصیــه اکیــد رهبــر انقــاب اســامی بــه جامعه 
»حــدود  دقیــق  رعایــت  ضــرورت  مداحــان، 
مراســم  محیط هــای  در  شــرعی«  ضوابــط  و 

ــود.  ــی ب مذهب
ــی  ــر مذهب ــی و هن ــای مداح ــان محیط ه ایش
و  خواندنــد  مطهــر«  و  »پــاک  محیطــی  را 

بایــد  محیــط  »ایــن  کردنــد:  خاطرنشــان 
همچنــان طاهــر و عفیفانــه باشــد و نباید برخی 
ــر  ــای هن ــه دنی ــا ب ــا و بی مباالتی ه بی قیدی ه
اســامی و مذهبــی نیــز نفــوذ و رســوخ کنــد.«
متاســفانه دوگونــه آســیب از لحــاظ شــرعی 
مجالــس مداحــی مــا را مــورد تهدیــد قــرار 
ــای  ــی روش ه ــیب اول رواج برخ ــد. آس می ده
عــزاداری اســت کــه بــا قواعــد شــرعی و احــکام 
در تضــاد اســت. اگرچــه فتــوای رهبــر انقــاب 
اســامی، امــام راحــل و بســیاری از علمــای 
ــی و  ــد قمه زن ــی مانن ــت اعمال ــر حرم ــزرگ ب ب
آسیب رســانی بــه خــود بــه نــام عــزاداری تاکیــد 
ــده  ــی ش ــای نه ــن کاره ــفانه ای ــا متاس دارد، ام
کــه عاوه بــر آســیب رســاندن بــه خــود کــه 
شــرعا جایــز نیســت، باعث وهــن شــیعه و ایجاد 
تصویــری خشــن و بی منطــق و بیمارگونــه از 
جامعــه شــیعی در اذهــان جهانیــان و ســایر 
مســلمین می شــود، در برخــی نقــاط ادامــه 

دارد. 
نمونه هایــی  ایــام  ایــن  در  کــه  دوم  آســیب 
از آن دیــده شــده اســت، اســتفاده از اشــعار 
و  نامناســب، ســبک های موســیقی موهــن 
ــر  ــی گریبانگی ــیب های اخاق ــط و آس غیر مرتب
برخــی مداحــان اســت. در واقــع رهبــر معظــم 
انقــاب بــا هشــدار نســبت بــه رســوخ آســیب ها 
ــت و  ــتار دق ــامی، خواس ــر اس ــای هن ــه فض ب
توجــه بانیــان هیات هــای مذهبــی و مداحــان 

ــدند.  ــائل ش ــن مس ــه ای ب
حرف آخر:

 دمیــدن بــر آتــش نــزاع و تفرقــه در شــرایط 
ــان  ــژه در لبن ــه به وی ــی در منطق ــاس کنون حس
و عــراق و ســوریه کــه همــراه بــا رشــد جریانــات 
مشــکوک تکفیــری و ســلفی اســت جــز بدبینی 
بــه تشــیع و ضربــه بــه جایــگاه ایــران در منطقــه 
نتیجــه ای نخواهــد داشــت. از ایــن رو شایســته 
اســت مداحــان، خطبــا و گرداننــدگان هیات ها 
ــروی از  ــیاری و پی ــا هوش ــی ب ــل مذهب و محاف
رهبــر معظــم انقــاب ضمــن تاکیــد بــر اصــول 
تقریــب مذاهــب و وحــدت اســامی اجــازه 
ندهنــد از جهــان تشــیع ندایــی تفرقه افکنانــه و 
خــاف مصالــح مســلمین منتشــر شــود و زمینه 
و  تکفیری هــا  بیشــتر  آتش افــروزی  بــرای  را 

ــم آورد.  ــون فراه وهابی
یوسف قاضی زاده
منبع: تبیان
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اشعار اربعین
همــواره اربعیــن بــرای ســرایندگان اشــعار 
ــته  ــی داش ــال عجیب ــس و ح ــی، ح آیین
و شــاعران احساســات خــود را در ایــن 
همیــن  بــه  کرده انــد.  نمایــان  اشــعار 
ــم  ــی مه ــعار آیین ــی از اش ــبت برخ مناس

اربعیــن را در اینجــا مــرور می کنیــم.

اربعین
اربعین آمد و چشم ها باز گریان می شود

کربا ماتم سرای اهل ایمـان می شود

غصه های آل طه در مسیر کوفه و شام
یاد شام تارشان در کنج ویران می شود

باز تازه غصه های کربا در نزد زینب
سید سجاد زین غم اشک ریزان می شود

مجلس شام یزید و لعل لب های حسین
زیر چوب خیزران باز خونریزان می شود

گوشه ویرانه گویا غنچه ای روییده است
آه و صد افسوس که آن هم برگریزان می شود

باز گویا یک سری بی تن به نزد دخترش
یا که خورشیدی به نزد ماه میهمـان می شود

باز گویا دختری از شوق دیــدار پــدر
گریه و زاری نموده تا که بی جان می شــود

باز گویا جابر  آید با عطیه کربـــا
حاال وزین ماتم عظمی پریشان می شود

باز گویا زینب غمدیده از شـــام بــا
می رسد بر کربا و زار و ناالن می شود

کاروان آل یاسین مجلسی بر پا نمـــوده
دشت خون با اشک زینب سیر باران می شود

غم فزون گشته ز حد غمخوار زینب رفته است
تا ابد دنیای او همچون غمستان می شود

ناله های زینب و خون دل سجــــاد دین
تازه است هر روز تا مهدی نمایان می شــــود

راجی اندر این عزا با شیعیان همناله است
دارد امیدی که روز حشر شادان می شود

محمد رجب زاده )راجی(

بوی کربا
بنازم آنکه دایم گفت وگوی کربا دارد

دلی چون جابر اندر جست وجوی کربا دارد

و  اســت  حســین  کــوی  کربــا  چــون  دلــش 
نــد ا نمی د

که هم چون دور دستان آروزی کربا دارد

به یاد کاروان اربعینی با گریه می گوید
به هر جا هست زینب رو به سوی کربا دارد

اگر چه برده از این سرزمین آخر دلی پرخون
ولی دل بستگی از جانب کوی کربا دارد

به یاد آن لب تشنه هنوز این عاشق خسته
به کف جامی لبالب از سبوی کربا دارد

اگر دست قضا مانع شد از رفتن به پابوسش
همی بوسیم خاکی را که بوی کربا دارد... 

عبدالعلی نگارنده

شیون در کربا

اربعین آمد و اشکم ز بصر می آید
گوییا زینب محزون ز سفر می آید

باز در کرب وبا شیون و شینی برپاست
کز اسیران ره شام خبر می آید

صامت بروجردی

18
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قصه عشق
آنچه در سوگ تو  ای پاک تر از پاک گذشت

نتوان گفت که هر لحظه، چه غمناک گذشت

چشم تاریخ در آن حادثه تلخ چه دید
که زمان مویه کنان از گذر خاک گذشت

سر خورشید بر آن نیزه خونین می گفت
که چه ها بر سر آن پیکر صد چاک گذشت

جلوه روح خدا در افق خون تو دید
آنکه با پای دل از قبله ادراک گذشت

مرگ هرگز به حریم حرمت راه نیافت
هر کجا دید نشانی ز تو چاالک گذشت

حّر آزاده شد از چشمه مهرت سیراب
که به میدان عطش پاک شد و پاک گذشت

آب شرمنده ایثار علمدار تو شد
که چرا تشنه از او این همه بی باک گذشت

بر تو بستند اگر آب، سواران عرب
دشت دریا شد و آب از سر افاک گذشت

با حدیثی که مائک ز ازل آوردند
سخن از قصه عشق تو ز لوالک گذشت

نصرا... مردانی

محراب محبت
باز در جان جهان یکسره غوغاست حسین

این چه شوریست که از یاد تو برپاست حسین

این چه رازیست که صد شعله فرو مرد و هنوز
روشن از داغ تو ظلمت کده ماست حسین

تا قیامت نرود نقش تو از لوح ضمیر
حیرتم کشت، بگو این چه معماست حسین

گرچه شد جوهر عشق از قلم عاطفه پاک
رقم ِمهر تو بر صفحه دل هاست حسین

دامن از شوق تمّنای تو، گلزار صفا
سینه از آتش سودای تو سیناست حسین

راهیان حرم قدس تو با شهپر عشق
همه رفتند و جهان محو تماشاست حسین

گر نه خون تو ثمر داد به میدان با
این همه شور شهادت به چه معناست حسین

تا به محراب محبت تو امامی، پیداست
خاک هر وادی گلرنگ، مصاست حسین

غرق در موج مکافات کن اقلیم ضال
قطره در قطره خونت همه دریاست حسین

بهمن صالحی

آیینه
آیینه شدی تا که خدا در تو درخشید

خورشیدترین حادثه ها در تو درخشید

بر دوست همان روز که با حنجره ی خون
گفتی تو »بلی« کرب وبا در تو درخشید

شد کرب وبا کعبه ی تو، حج تو مقبول
گفتی تو چو لبّیک، با در تو درخشید

ای معجزه ی سرخ به ایثار تو سوگند
تو خون خدایی، که خدا در تو درخشید

رضا اسماعیلی

رسید اربعین
باز دلم خون شد و چشمم گریست

آن که درین روز چون من نیست کیست؟

باز دگر باره رسید اربعین
جوش زند خون حسین از زمین

غرق تاطم شده بحر محیط
یکسره درد است بساط َبسیط

شد چهلم روز عزای حسین
جان جهان باد فدای حسین

محمد شریف صادقی )وفا(
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1- تعریف زیارت
و  تمایــل  از  اســت  لغــت عبــارت  زیــارت در 
میــل کــردن؛ خــواه از دور باشــد یــا از نزدیــک 
و خــواه بــا گرایــش قلبــی و قصــد همــراه باشــد 
ــرام و  ــا اک ــه ب ــت ک ــن اس ــم از ای ــه؛ و اع ــا ن ی
تعظیــم مــزور )زیارت شــونده( همــراه باشــد یــا 
خیــر. امــا در اصطــاح دینــی، زیــارت تمایلــی 
ــی،  ــت حس ــل و حرک ــر می ــزون ب ــه اف ــت ک اس
قلــب هــم گرایــش جــدی پیــدا کــرده و نســبت 
بــه مــزور هــم بــا اکــرام و تعظیــم قلبــی و انــس 
روحــی همــراه باشــد و ایــن معنــا در مرتبــه  
بریــن و کامــل خــود، همانــا اقبــال قلبــی، 
روحــی، فکــری، اخاقــی و عملــی نســبت بــه 

ــود دارد.  ــا خ ــزور را ب م
البتــه ناگفتــه پیداســت کــه هرچــه مــزور برتــر 
و درجــه   باشــد، قصــد جدی تــر  و کامل تــر 
ــاهد  ــه ش ــوده ک ــر ب ــز برت ــم نی ــم و تعظی تکری

ــراز  ــی و اب ــوّدت جوانح ــت و م ــار محب آن اظه
ــت.  ــی اس ــت جوارح ــت و تبعی طاع

کــه  پیداســت  خوبــی  بــه  بــاال  تعریــف  از 
ــن  ــرات معصومی ــال حض ــارت، در قب ــن زی آیی
)ع(، دارای باالتریــن وجــه اعتبــار و تعظیــم 
اســت؛ زیــرا آن بزرگــواران، در مقــام برتریــن 
و کامل تریــن مــزور، شایســته  برتریــن نــوع 

زیــارت هســتند. 
امــا از تعاریــف لفظــی و اصطاحــی ایــن کلمــه 
کــه عبــور کنیــم، وارد وادی مفاهیــم مرتبــط بــا 

زیــارت خواهیم شــد. 
درخصــوص مفهــوم زیــارت بایــد گفــت مفهــوم 
منظرهــای  از  زیــارت،  وجــودی  حقیقــت  و 
در  اســت.  بررســی  و  بحــث  قابــل  مختلــف 
زیــارت  روح  و  مفهــوم  ســاده،  تعریــف  یــک 
عبــارت اســت از ارتبــاط و اتصــال زائــر بــا 
ــر  مــزور کــه ایــن ارتبــاط، ارتباطــی زنــده، موث
مجــال  ایــن  در  مــا  اســت.  حیات بخــش  و 
ــی، از  ــردی قرآن ــاذ رویک ــا اتخ ــم ب ــد داری قص
ــارت  ــه  زی ــرای مقول مفهومــی واال و ارزشــمند ب

کنیــم.  رمزگشــایی 

2- اتخــاذ رویکــردی قرآنــی در قبــال مفهــوم 
زیــارت

زیــارت قبــور مطهــر و منــور اهل بیــت عصمــت 
و طهــارت )علیهم الســام(، گذشــته از آنکــه 
بــه لحــاظ محبــت، ارادت و عــرض حاجــت 
امــری  معصــوم،  حضــرات  آن  بــه  شــیعیان 
بســیار ممــدوح و زیبــا اســت، امــا شــاید بتــوان 
ریشــه  ایــن ارادت و محبــت را در الیه هایــی 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــز م ــر نی ــر و عمیق ت پنهانی ت
ــث  ــورد بح ــوع م ــر، موض ــارت دیگ ــه عب داد. ب
ــی  ــا دالیل ــل ی ــه دلی ــه چ ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای م
- البتــه دالیلــی عمیق تــر از محبــت، ارادت 
بیــت  اهــل  دوســتداران  حاجــت-  عــرض  و 
ــارت  ــی زی ــار، یعن ــن رفت ــه ای ــر )ص(، ب پیامب
انــس  شــدیدا  )علیهم الســام(،  اهل بیــت 
داشــته و هنــگام زیــارت، ســر از پــا نشــناخته، 
روانــه  )ع(  امــام  نازنیــن  جســم  ســوی  بــه 

؟ می شــوند
شــاید یکــی از مهم تریــن دالیلــی کــه موجــب 
چنیــن جذبــه ای بــه ســمت قبــور مطهــر ائمــه 
فطــری  نیــاز  می شــود،  )علیهم الســام( 
ــه وجــود نازنیــن امــام  ــرای تقــرب ب شــیعیان ب
)ع(، همنشــینی بــا او و بــردن حــظ و بهــره  
ــه  ــازی ک ــد؛ نی ــینی باش ــن همنش ــل از ای کام
آنــان شــدیدا تمایــل بــه ارضــای آن دارنــد؛ 
ــه ایــن معنــا کــه در نظــام تکویــن و در ســیر  ب

 اربعین؛ 
تجلی همگرایی 

انوار محبین 
در کانون 

خورشید امام )ع(
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ــا  ــرت م ــرا در فط ــن ماج ــر، ای ــش بش آفرین
نهــاده شــده کــه وقتــی در دنیــا آمدیــم، 
ــوم )ع(  ــام معص ــود ام ــمع وج ــال ش ــه دنب ب
ــت  ــمت او حرک ــه س ــرعت ب ــه س ــیم و ب باش
از قــول  ایــن ماجــرا، در حدیثــی  کنیــم. 
حضــرت زهــرا )س( نیــز نقــل شــده اســت که 
می فرماینــد: »همانــا رســول خــدا )صلــی 
ا... علیــه و آلــه( فرمــود: مثــل امــام، چونــان 
ــد و  ــردش می چرخن ــر ِگ ــه ب ــت ک ــه اس کعب
ــر  ــه تعبی ــد.« ب ــزی نمی چرخ ــرد چی ــر گ او ب
دیگــر، فرمایــش حضــرت زهــرا )س( بــه نقــل 
ــل  ــن اص ــر ای ــان، مبتنی ب ــدر بزرگوارش از پ
همان طــور  مــا!  شــیعیان  کــه  ای  اســت 
ــدون  ــجدالحرام، ب ــه مس ــگام ورود ب ــه هن ک
کوچک تریــن توجهــی بــه حواشــی، بایــد 
یعنــی  آن،  کانــون  ســمت  بــه  مســتقیم 
کعبــه بیاییــد و بــه دور آن طــواف کنیــد، 
ــتید،  ــا گذاش ــه دنی ــا ب ــه پ ــم ک ــی ه هنگام
بایــد فقــط و فقــط بــه دنبــال امــام )ع( 
گشــته، او را پیــدا کنیــد و گــرد شــمع وجــود 
ــت  ــی اس ــد. طبیع ــواف کنی ــه وار ط او پروان
ــای  ــام جنبه ه ــال تم ــار، در قب ــن رفت ــه ای ک
ــت،  ــادق اس ــوم )ع( ص ــام معص ــودی ام وج
از جملــه جســم مــادی امــام )ع( کــه از ایــن 
جنبــه، منجــر بــه زیــارت قبــر امــام معصــوم 

می شــود. 
لــذا بایــد ریشــه  ایــن میــل و رغبــت بــه 
زیــارت را در کلیــدواژه  »فطــرت« جســت وجو 

ــرد.  ک
ایــن  بیشــتِر  موشــکافی  و  بررســی  بــرای 
کلیــدواژه، بهتریــن راه، مراجعــه بــه قــرآن 
آیــات  در  خداونــد  اســت.  عظیم الشــٔان 
ــرت  ــرای حض ــام، ماج ــوره  انع ــا ۷۹ س ۷۵ ت
آیــه   در  می کنــد.  مطــرح  را  )ع(  ابراهیــم 
۷۹، خداونــد از زبــان حضــرت ابراهیــم )ع( 
ِللَّــذی  َوْجهــی  هــُت  َوجَّ إِنِّــی  می فرمایــد: 
ــماواِت َو اْلَرَْض َحنیفــا َو مــا أََنــا  َفَطــَر السَّ
شــریفه،  آیــه   ایــن  در  اْلُمْشــرِکیَن.  ِمــَن 
ــه در  ــی ک ــد از ماجرای ــم، بع ــرت ابراهی حض
خــال آیــات ۷۵ تــا ۷۹ برایــش پیــش آمــده، 
متعــال  خداونــد  »فاطریــت«  صفــت  بــه 
ــَر«  ــور از واژه »َفَط ــا منظ ــد، ام ــاره می کن اش
در ایــن آیــه  شــریفه چیســت و چــه ارتباطــی 

بــا فطــرت می توانــد داشــته باشــد؟
واژه »َفَطــَر« در لغــت بــه معنــای شــق کــردن 
و نیــز بــه معنــای آفرینــش ابتدایــی و بــدون 

ــان  ــی در مجمع البی ــت. طبرس ــینه اس پیش
می نویســد: »اصــل الَفطــِر الشــق«، معنــای 
اصلــی َفَطــَر، شــکافتن اســت. همچنیــن 
ــل  ــه دلی ــت و ب ــَر« اس ــاده  »َفَط ــرت از م فط
»ِفعَلــه«(،  )وزن  خــاص  لفظــی  ســاختار 
و  آفرینــش  عمومــی  معنــای  بــر  افــزون 
بــه  »َفَطــَر«  مــاده  اصــل  از  -کــه  خلقــت 
و  ویــژه  آفرینــش  بیانگــر  می آیــد-  دســت 
خــاص اســت. اســتاد مطهــری بــا عنایــت بــه 
همیــن نکتــه در تعریــف فطــرت می نویســد: 
»فطــرت یعنــی حالــت خــاص و نــوع خــاص 
ــه(  ــه( و )رِکب ــت )ِجلس ــل لغ ــش، مث از آفرین
کــه نــوع خاصــی از نشســتن و ســوار شــدن 

ــت.« اس
اخیــر،  ســطر  چنــد  مطالــب  مجمــوع  از 
اینطــور برمی آیــد کــه فطــرت، نــوع خاصــی 

می خواهیــم  اگــر  لــذا  اســت.  َفْطــر  از 
ــی،  ــطور ابتدای ــه در س ــرت را -ک ــوم فط مفه
ائمــه  زیــارت  اصلــی  بهانــه   به عنــوان 
ــاز  ــی ب ــده- کم ــرح ش ــام( مط )علیهم الس
کنیــم، بایــد بــه دنبــال شــکافتن مفهــوم 
»َفَطــَر« در آیــات ۷۵ تــا ۷۹ ســوره انعــام 

باشــیم. 
بیــان  متعــال  خداونــد   ،۷۵ آیــه   در 
ایــن چنیــن، ملکــوت  می فرمایــد کــه »و 
آســمان ها و زمیــن را بــه ابراهیــم نشــان 
ــی  ــد ط ــود« و بع ــن ش ــل یقی ــا اه ــم ت دادی
را  ماجرایــی  تفصیــل   ،۷۸ تــا   ۷۶ آیــات 

آشــنایی  بــه  منجــر  کــه  مــی دارد  بیــان 
ــا ملکــوت شــده اســت. بعــد  ابراهیــم )ع( ب
از آنکــه ایــن ماجــرا بــه پایــان می رســد، 
ــی  ــه ملکوت ــا وج ــرت ب ــر آن حض ــاال دیگ ح
ــد  ــت و می دان ــنا اس ــن آش ــمان ها و زمی آس
کــه جنــس ملکــوت چیســت. بــه دیگــر 
بــا  خداونــد  کــه  می دانــد  او  ســخن، 
خــود،  خدایــی  وجــوه  از  وجهــی  چــه 

آفریــده  را  زمیــن  و  آســمان ها  ملکــوت 
اســت. درســت همین جاســت کــه اقــرار 
ِللَّــذی  َوْجهــی  هــُت  َوجَّ إِنِّــی  مــی دارد: 
ــا  ــا أََن ــا َو م ــماواِت َو اْلَرَْض َحنیف ــَر السَّ َفَط
ِمــَن اْلُمْشــرِکیَن. بلــه! او فهمیــده اســت 
ــش،  ــت خوی ــت فاطری ــا صف ــد ب ــه خداون ک
ملکــوت آســمان ها و زمیــن را آفریــده؛  لــذا 
جنــس ملکــوت، از جنــس فطریــات اســت؛ 
بــه بیانــی دیگــر، جایــگاه مقــوالت فطــری، 

عالــم ملکــوت اســت. 
بــا  دیگــر  بــار  یــک  اگــر  اســت!  جالــب 
ــه   ــوره مبارک ــا ۷۸ س ــات ۷۶ ت ــه آی ــت ب دق
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کــه  می بینیــم  کنیــم،  مراجعــه  انعــام 
نــوری  بــه دنبــال منبــع  ابراهیــم )ع(، 
بتوانــد  شــب،  تاریکــی  در  کــه  اســت 
آن نــور را به عنــوان »رَّب« خــود بگیــرد 
لحــاظ  بــه  ببــرد.  بهــره  نــورش  از  و 
ــه  ــدا ب ــه ابت ــت ک ــری اس ــاز فط ــن نی همی
ســتاره، ســپس بــه مــاه و دســت آخــر 
بــه خورشــید متوســل شــده، امــا نهایتــا 
بــا مشــاهده کــردن ملکــوت آســمان ها 
نُــری  »َو کذلِــک  ا...  از جانــب  و زمیــن 
اْلَرِْض«،  َو  ــماواِت  السَّ َملَکــوَت  إِبْراهیــَم 
نــور عظیــم،  آن  کــه  متوجــه می شــود 
ازلــی و ابــدی، خورشــیِد ملکــوت اســت. 
خورشــیدی کــه افــول در کارش نبــوده و 
ابراهیــم )ع( در همــه حــال می توانــد بــه 
ــن  ــه ای ــر آنک ــه مهم ت ــرد و از هم ــاه بَ او پن
نــور می توانــد او را بــه مقــام یــک انســان 

»َحنیــف« برســاند.  و  »ُموِقــن« 
اکنــون بــه جــای جالــب ماجــرا رســیدیم. 
ــی  ــم، ازل ــی عظی ــع نوران ــن منب ــه ای اینک
و ابــدی یــا بــه تعبیــری ایــن خورشــید 
ــخ  ــرای پاس ــت؟ ب ــا چیس ــی دقیق ملکوت
بــه ایــن ســوال، بــه ذکــر ســه روایــت 
نورانــی در ایــن خصــوص می پردازیــم:
1- در کتــاب شــریف بحاراالنــوار، ابــن 
ــل  ــن )ع( نق ــول امیرالمومنی ــاس از ق عب
 ...« فرمــود:  حضــرت  آن  کــه  می کنــد 
ــَق  ِشــیَعُتَنا  ــوِر ا...  َو ُخلِ ــا ُخلِْقَنــا ِمــْن  نُ ِلَنَّ
ِمــْن  ُشــَعاعِ  نُورِنـَـا«؛ »مــا از نــوِر خــدا خلــق 
ــا  ــور م ــعاِع ن ــا از ش ــیعیان م ــدیم و ش ش

ــدند.« ــق ش خل
2- در جایــی دیگــر از ایــن کتــاب و از قول 
امــام باقــر )ع( روایــت شــده اســت کــه در 
ــد: »...  ــی فرمودن ــی طوالن ــال حدیث خ
ــیَعًة  وا ِش ــمُّ ــا ُس ــیَعَتَنا َو إِنََّم ــَق  ِش ــمَّ َخلَ ُث
ِلَنَّهــمْ ُخلُِقــوا ِمــْن ُشــَعاِع نُورِنـَـا«؛ »ســپس 
ــیعه  ــا ش ــرد و آنه ــق ک ــا را خل ــیعیان م ش
نامیــده شــدند زیــرا کــه از شــعاِع نــور مــا 

خلــق شــدند.«
حدیــث،  ســه  ایــن  ختــام  حســن   -3
شــامل  کــه  اســت  شــریفی  حدیــث 
ــل بــن عمــر و  گفت وگویــی میــان ُمَفضَّ
وجــود نازنیــن امــام صــادق )ع( اســت که 

ترجمــه  آن بــه شــرح زیــر اســت:
ــا  ــاش م ــود: »آگاه ب ــادق )ع( فرم ــام ص ام
شــیعیان  و  شــدیم  خلــق  خــدا  نــور  از 

ــه روز  ــی ک ــور و هنگام ــادون آن ن ــا از م م
قیامــت فــرا برســد، پایین تریــن )مــادون( 
بــه باالتریــن ملحــق می شــود. ســپس 
ــبحه و  ــت مس ــن دو انگش ــرت بی آن حض
ــود:  ــرد و فرم ــع ک ــط را جم ــت وس انگش
حضــرت  آن  ســپس  دو.  ایــن  ماننــد 
می دانــی  آیــا  مفضــل!  فرمودنــد:  ای 
کــه چــرا شــیعه، شــیعه نامیــده شــد؟ ای 
مفضــل! شــیعیان مــا از مــا هســتند و 
مــا از شــیعیان مان. آیــا نمی بینــی کــه 
ایــن خورشــید از کجــا شــروع بــه حرکــت 
ســپس  مشــرق.  از  گفتــم  می کنــد؟ 
برمی گــردد؟  کجــا  ســوی  بــه  فرمــود: 
گفتــم بــه ســوی مغــرب. امــام )ع( فرمود: 
شــیعیان مــا چنین هســتند. از ما شــروع 
می شــوند - شــروع بــه حرکــت می کننــد 

- و بــه ســوی مــا برمی گردنــد.« 
ــا  ــه ب ــت ک ــل اس ــل تام ــا و قاب ــیار زیب بس
ــان  ــریف از زب ــث ش ــه حدی ــن س ــر ای ذک
طهــارت  و  عصمــت  اهل بیــت  مبــارک 
علــت  ریشــه یابی  از  )علیهم الســام(، 
اهل بیــت  مطهــر  حرم هــای  زیــارت 
ریشــه   و  اصــل  بــه  )علیهم الســام( 
درک  اکنــون  بردیــم!  پــی  تشــیع 
می کنیــم کــه چــرا شــیعیان حقیقــی، 
ســال  هــر  در  می کننــد  ملــزم  را  خــود 
بــه  )ع(،  حســینی  اربعیــن  ایــام  در  و 
ــوند  ــرف ش ــین )ع( مش ــام حس ــارت ام زی
و بعــد از بازگشــت بــه شــهر و دیارشــان، 
بعــدی  زیــارت  انتظــار  در  بی صبرانــه 
بــه   - شــیعه  حقیقــت  آری!  هســتند. 
فرمایــش امــام صــادق )ع( - شــعاع نــوری 
ــود  ــی وج ــید ملکوت ــه از خورش ــت ک اس
ــی،  ــد از مدت ــده و بع ــاطع ش ــام )ع( س ام
ــه  ــم اناب ــور عظی ــوی آن ن ــه س ــددا ب مج
مدتــی  تمــام  در  و  باز می گــردد  کــرده، 
بــا  اســت،  دور  خویــش  اصــل  از  کــه 
ــه  ــت ب ــتاق بازگش ــام، مش ــری تم بی صب
ســمت آن نــور عظیــم، ازلــی، ابــدی و در 

کمــال حســن اســت. 
منظــر،  ایــن  از  حســینی،  اربعیــن 
ــه در  ــت ک ــی اس ــر نوران ــه ای سراس صحن
ــه  ــی ک ــا ذره  نوران ــاله میلیون ه آن، هرس
در سرتاســر عالــم پراکنــده شــده اند، در 
ایــن ایــام همگــی بــه حکــم فطرت شــان، 
ــود  ــی وج ــید ملکوت ــوی خورش ــه س رو ب

و  کــرده  )ع(  حســین  امــام 
ناچیــز  شــعاع  می کننــد  ســعی 
ســریع تر  هرچــه  را  وجودشــان 
)منبــع  وجودی شــان  اصــل  بــه 
حقیقــی نــور( برســانند و طبیعــی 
ــه  ــان، هرچ ــن می ــه در ای ــت ک اس
تعــداد ایــن انــوار بیشــتر و حرکــت 
ــام  ــود ام ــید وج ــوی خورش ــه س ب
ــت  ــد، نورانی ــر باش )ع( پرخروش ت
ایــن ماجــرا نیــز بیشــتر خواهــد 

ــود.  ب

ــی  ــن؛ کاس درس ــارت اربعی 3- زی
ــان  ــام زم ــرت ام ــن نص ــرای تمری ب

ــج( )ع
ــوال،  ــن من ــه ای ــن ب ــارت اربعی زی

اهــل  دوســتداران  بــرای 
طهــارت  و  عصمــت  بیــت 

ــروج  ــام(، م )علیهم الس
ــری  ــی فط ــبک زندگ س
)عــج(  مهــدوی  و 
ــا  ــن معن ــه ای ــت، ب اس
ــور  ــز ن ــه ذراِت ناچی ک
وجــود آنهــا، همــواره 
بــه  رســیدن  بی قــرار 

نــور  حقیقــی  منبــع 
خورشــید  همــان  یــا 

ایــن  و  اســت  ملکــوت 
صحنــه   بــا  هرســال  اتفــاق، 

شــیعه  می شــود.  تکــرار  اربعیــن 
شــعاع  کــه  اســت  کســی  آن  حقیقــی 
رســیدن  بی قــرار  همــواره  وجــودش، 
ــه  ــی ب ــد، یعن ــید باش ــه خورش ــدد ب مج
امســال  اربعیــن  زیــارت  آنکــه  محــض 
ــت،  ــفر بازگش ــید و او از س ــان رس ــه پای ب
منتظــر  بی صبرانــه  وجــودش  شــعاع 
ــاق  ــد و الح ــال بع ــن س ــیدن اربعی فرارس
دوبــاره بــه آن خورشــید ملکوتــی باشــد. 
ــی  ــه کاس درس ــه مثاب ــا، ب ــن صحنه ه ای
اســت کــه مــا بتوانیــم در قالــب آن، رفتــار 
صحیــح و خداپســندانه در قبــال امــام 
کنیــم.  تمریــن  هرســاله  را  زمان مــان 
پیــاده روی اربعیــن بــرای ایــن اســت کــه 
مــن شــیعه -کــه روزی بــه ســبب غیبــت 
ــید  ــج(، از خورش ــان )ع ــام زم ــم ام موالی
یــاد بگیــرم کــه  وجــودش دور شــدم- 
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غیبــت  دوران  لحظه لحظــه ی  در 
ــر  ــه فک ــه ب ــد بی صبران ــان، بای ایش
ــا  ــم، ام ــوی او باش ــه س ــت ب بازگش
ــت.  ــا حرک ــه ب ــکون؛ بلک ــا س ــه ب ن
در  رفتــار  ایــن  کلیــدی  نکتــه 
اینجاســت کــه ایــن مــن هســتم 
کــه بایــد بــا عــزم راســخ بــه ســمت 
موالیــم، امــام زمــان حرکــت کنــم و 
شــعاع ناچیــز خــود را بــه خورشــید 
وجــودش برســانم و بــه او ملحــق 
نــه  کنــم،  نصــرت  را  او  و  شــوم 
آنکــه قاعدانــه و در کنــج عزلــت 
ســکون،  درنهایــت  نشســته، 
خورشــید،  باشــم  منتظــر 
ــِز  ــعاع ناچی ــه ش ــودش را ب خ

مــن برســاند.

4- بحثــی تاریخــی پیرامــون 
فلســفه زیــارت اربعیــن:

اکنــون کــه چندکامــی 
پیرامــون مفهــوم زیــارت 
اربعیــن باهــم صحبــت 
نیســت  بــد  کردیــم، 
داشــته  هــم  نگاهــی 
تاریخچــه  بــه  باشــیم 
از  تــا  زیــارت  ایــن  پیدایــش 
فلســفه   بتوانیــم  آن،  رهگــذر 
اربعیــن  زیــارت  حقیقــی 
صحــرای  در  )ع(  سیدالشــهدا 

کنیــم.  درک  بهتــر  را  کربــا 
کــه  اســت  مشــهور  شــیعه  میــان  در 
در روز بیســتم صفــر، صحابــی بــزرگ 
رســول خــدا، جابــر بــن عبــدا... انصاری، 
ــارت  ــین )ع( را زی ــام حس ــر ام ــر مطه قب
همــان  در  کــه  نیــز  اهل بیــت  و  کــرد 
روز در راه بازگشــت از شــام، بــه کربــا 
رســیده بودنــد، جابــر را در آنجــا ماقــات 
کردنــد. همچنیــن مشــهور اســت کــه در 
ایــن روز، ســِر امــام حســین )ع( بــه بــدن 

ملحــق شــد. 
امــام  قبــر  زیــارت  و  جابــر  داســتان 
حســین )ع( در منابــع تاریخــی، بــا دو 

اســت: آمــده  روایــت 
محمــد  ابوجعفــر  نقــل  نخســت   -1
)از  امامــی  طبــری  ابی القاســم 
کــه  اســت  ششــم(  قــرن  دانشــمندان 

»بشــاره  عنــوان  بــا  خــود  کتــاب  در 
بــه  المرتضــی«  لشــیعه  المصطفــی 
داســتان  مســند،  به طــور  و  تفصیــل 
ــزارش  ــی را گ ــه  عوف ــر و عطی ــارت جاب زی
از  ســخنی  آن  در  امــا  اســت،  کــرده 
ــین  ــام حس ــت ام ــا اهل بی ــات وی ب ماق

اســت.  نیــاورده  میــان  بــه  )ع( 
ســید بن  گــزارش  دوم،  روایــت   -2
و  جابــر  زیــارت  کــه  اســت  طــاووس 
اختصــار  بــه  را  بنی هاشــم  از  جمعــی 
بیــان کــرده، امــا بــه آن ماجــرای ماقــات 
ــه از  ــز ک ــت را نی ــرای اهل بی ــا اس ــر ب جاب
اســت؛  افــزوده  بازمی گشــتند،  شــام 
ــات را  ــن ماق ــوع ای ــه روز وق ــدون اینک ب

کنــد.  مشــخص 
حســین  امــام  اهل بیــت  حضــور  اصــل 
)ع( در کربــا بعــد از شــهادت آن حضــرت 
در   - حضــور  ایــن  زمــان  تعییــن  نیــز  و 
صورتــی کــه اصــِل حضــور را بپذیریــم- 
در  پیچیــده  و  مبهــم  مســائل  از  یکــی 
بیشــتر  چراکــه  عاشوراســت،  تاریــخ 
ــاره  ــن ب ــی، در ای ــی و تاریخ ــع حدیث مناب
گزارش هــای مجملــی دارنــد کــه از آنهــا 
ــت  ــه گرف ــی نتیج ــور قطع ــوان به ط نمی ت
بیســتم صفــر  ایــن حادثــه در روز  کــه 
ــه  ــت. آنچ ــری رخ داده اس ــال 61 هج س
ســخن  آن  از  کهــن  منابــع  از  بســیاری 
گفته انــد، ایــن اســت کــه در ایــن روز، ســِر 
امــام حســین )ع( بــه بدنــش ملحــق شــده 
اســت. همچنیــن گفته انــد بیســتم صفــر 
روزی اســت کــه خانــدان امــام حســین 

)ع( از شــام بــه مدینــه بازگشــتند. 
ــبب  ــا س ــوال و گزارش ه ــن اق ــوع ای مجم
دیــدگاه  دو  متاخــر،  قــرون  در  شــده 
متضــاد دربــاره  ایــن موضــوع در میــان 

اندیشــمندان شــیعه پدیــد آیــد:
ــه  ــت ب ــدگاه ورود اهل بی ــر دی ــی ب گروه
کربــا در بیســتم صفــر ســال 61هجــری 
و  می کننــد  پافشــاری  اول(  )اربعیــن 
ایــن  وقــوع  منکــر  دیگــر،  دســته ای 

هســتند.  اول  اربعیــن  در  ماجــرا 
هــر یــک از ایــن دو دیــدگاه، مدافعــان 
خــود را دارد کــه در اینجــا بــه مهم تریــن 

ــرد: ــم ک ــاره خواهی ــان اش ــن مدافع ای

1-4- منکــران دیــدگاه ورود اهل بیــت بــه 

کربــا در اربعیــن اول
دیــدگاه،  ایــن  منکــران  جملــه  از 
علی رغــم  اســت،  طــاووس  ســید بن 
ایــن  مدافعــان  از  را  او  بســیاری  آنکــه 
دیــدگاه می داننــد. همچنیــن از دیگــر 
ــن  ــه ای ــوان ب ــدگاه می ت ــن دی ــران ای منک
مجلســی،  عامــه  کــرد:  اشــاره  افــراد 
عبــاس  شــیخ  نــوری،  حســین  میــرزا 
اســتاد  شــعرانی،  ابوالحســن  قمــی، 
ــتاد  ــی و اس ــم آیت ــری، محمدابراهی مطه

شــهیدی.  ســید جعفر 

2-4- مدافعــان دیــدگاه ورود اهل بیــت 
ــن اول ــا در اربعی ــه کرب ب

ــد  ــه عبارتن ــن نظری ــان ای ــه مدافع از جمل
از: ابوریحــان بیرونــی، مســتوفی هــروی 
)از مورخــان قــرن ششــم و مترجــم کتــاب 
»الفتــوح« ابــن اعثــم(، ماحســین واعــظ 
کاشــفی، شــیخ بهایــی، میــرزا محمــد 
و ســید  اربــاب(  بــه  )معــروف  اشــراقی 
ــهید  ــی )ش ــی طباطبای ــی قاض محمدعل

ــراب(.  مح
در ایــن میــان، یکــی از سرســخت ترین 
اهل بیــت  ورود  دیــدگاه  انکارکننــدگان 
بــه کربــا در اربعیــن اول، میــرزا حســین 
ــت  ــوری اس ــدث ن ــه مح ــهور ب ــوری مش ن
بــا  مرجــان«،  و  »لولــو  کتــاب  در  کــه 
ایــراد هفــت اشــکال، بیــش از همــه در 
در  اســت.  کوشــیده  دیــدگاه  ایــن  رد 
کتــاب  در  طباطبایــی،  قاضــی  مقابــل، 
ــبهاتی  ــا ایــن اســتدالل کــه: »ش خــود، ب
ــه  ــدگاه پیش گفت ــکار دی ــه ان ــر ب ــه ناظ ک
اســت، تمامــا »اســتبعادهایی« اســت کــه 
براســاس برخــی احتمــاالت و حدســیات 
اذهــان  متاخــر،  زمان هــای  در  البتــه  و 
مــدرک  و  کــرده  پریشــان  و  مشــوش  را 
و مســتندی بــرای آنهــا وجــود نــدارد«، 
ســعی کــرده اشــکاالت وارده از ســوی 

محــدث نــوری را تمامــا رد کنــد. 
الزم بــه ذکــر اســت شــرح رّدیــاِت شــهید 
محــراب بــر اشــکاالت محــدث نــوری، در 
کتــاب خــوِد ایشــان آمــده و البتــه شــرح 
»تاریــخ  کتــاب  در  نیــز  آن  مختصرتــر 
ــهدا )ع(«  ــع سیدالش ــل جام ــام و مقت قی

ــت.  ــده اس ــان ش بی
از مجمــوع مطالــب بــاال، بــه خصــوص 
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پاســخ های روشــنگرانه  قاضــی طباطبایــی 
ــوان  ــوری، می ت ــین ن ــرزا حس ــبهات می ــه ش ب
امــکان حضــور اهل بیــت در اربعیــن ســال ۶۱ 
هجــری بــر مــزار امــام را نتیجــه گرفــت. البتــه 
مدافعــان  دالیــل  و  اســتدالل ها  از  جــدای 
ایــن دیــدگاه )همچــون ابوریحــان بیرونــی، 
مســتوفی هــروی و شــیخ بهایــی(، شــواهد 
و قرائــن دیگــری نیــز بــرای اثبــات دیــدگاه 
ــن اول  ــا در اربعی ــت در کرب ــل بی ــور اه حض

وجــود دارد:
الــف- بنــا بــر قــول معــروف، الحــاق ســر مطهر 
امــام حســین )ع( بــه بــدن آن حضرت، توســط 
امــام زین العابدیــن )ع( و در روز اربعیــن صورت 
ــن  ــدوق و اب ــیخ ص ــه ش ــت. چنانک ــه اس گرفت
ــح  ــوع تصری ــن موض ــه ای ــابوری ب ــال نیش فت
کرده انــد. همچنیــن از آنجایــی کــه در منابــع 
تاریخــی، هیــچ گزارشــی در دســت نیســت 
ــان  ــجاد )ع( در زم ــام س ــد ام ــان ده ــه نش ک
دیگــری - غیــر از اربعیــن اول- بــه کربــا آمــده 
اســت، بنابر ایــن چــاره ای نمی مانــد جــز آنکــه 
حضــور امــام ســجاد )ع( بــه همــراه اهل بیــت 
رســول خــدا بــر ســر مــزار امــام حســین )ع( را 

ــم.  ــن اول بدانی ــان روز اربعی در هم
دو  اربعیــن،  زیــارت  اســتحباب  دربــاره   ب- 
ــارت  ــم زی ــی تعلی ــت: یک ــت اس ــت در دس روای
اربعیــن بــه صفــوان بــن مهــران جمــال توســط 
امــام  روایــت  دیگــری  و  )ع(  صــادق  امــام 
حســن عســکری )ع( کــه زیــارت اربعیــن را 
یکــی از نشــانه های مومــن بیــان می کنــد. 
ــزد امامــان  ــارت اربعیــن ن ــه اهمیــت زی نظــر ب
شــیعه، آیــا بــه راســتی ســبب ایــن اســتحباب 
می توانــد تنهــا حضــور یــک صحابــی بــر ســر 
قبــر امــام حســین )ع( در روز اربعیــن باشــد؟! 
بایــد  روز  ایــن  در  نظــر می رســد  بــه  پــس 
ــا  ــد ت ــاده باش ــز افت ــری نی ــم دیگ ــات مه اتفاق
ایــن درجــه از اعتبــار و اســتحباب بــرای زیــارت 
ــاق  ــن الح ــر  ای ــد. بناب ــدا کن ــا پی ــن، معن اربعی

ســر مطهــر امــام حســین )ع( بــه بــدن آن 
حضــرت و حضــور اهل بیــت در ایــن ماجــرا 
-کــه در میــان آنــان امــام معصــوم، یعنــی امــام 
ســجاد )ع( هــم حضــور داشــته - می توانــد 
وجــه اســتحباب زیــارت اربعیــن را توجیــه کند؛ 
چنانکــه براســاس گــزارش ابن شهرآشــوب، 
ــه  ــان ب ــه  امام ــه توصی ــز وج ــی نی ــیخ طوس ش
زیــارت اربعیــن را الحــاق ســر مبــارک امــام بــه 
بــدن مطهــرش دانســته اســت. مجلســی نیــز 
ــوه  ــی از وج ــهور، یک ــول مش ــه ق ــتناد ب ــا اس ب
را  اربعیــن  زیــارت  اســتحباب  در  احتمالــی 
همیــن امــر بیــان کــرده اســت، اگرچــه خــود 
ــوع  ــار، وق ــاب بح ــش در کت ــه  کام او در ادام
چنیــن امــری را بــه لحــاظ زمانــی، بســیار بعید 
می دانــد. )پیشــتر گفتیــم کــه وی نیــز در زمــره  
منکــران دیــدگاه معــروِف حضــور اهل بیــت در 

ــت.(  ــن اول اس ــا در اربعی کرب
ج- دربــاره  اینکــه ســر مبــارک امام حســین)ع( 
کجــا دفــن شــده اســت، منابــع تاریخــی 
شــیعی و ســنی اقــوال مختلفــی را گــزارش 
کرده انــد، امــا قــول مشــهور در میــان علمــای 
ــه  ــام، ب ــر ام ــر مطه ــه س ــت ک ــه آن اس امامی
ــن  ــار آن دف ــق و در کن ــرت ملح ــدن آن حض ب
شــد. گرچــه طرفــداران ایــن قــول، نوعــا تاریــخ 
ایــن واقعــه را معیــن نکرده انــد، امــا گروهــی از 
ــن  ــد اب ــنت مانن ــیعه و اهل س ــمندان ش دانش
بیرونــی، مســتوفی  ابوریحــان  شهرآشــوب، 
ــاوی  ــری و من ــی، ُنَوی ــی، قزوین ــروی، قرطب ه
تصریــح کرده انــد کــه دفــن ســر مطهــر همــراه 
بــدن، در بیســتم صفــر )اربعیــن( صــورت 
ــر  ــمندان ب ــن دانش ــی ای ــت. گواه ــه اس گرفت
دفــن ســر مطهــر همــراه بــدن در اربعیــن، 
تلویحــا ورود امــام ســجاد )ع( و اهــل بیــت را در 

ــد.  ــد می کن ــا تایی ــه کرب ــن روزی ب چنی
از مجمــوع آنچــه گذشــت روشــن می شــود 
کــه اگرچــه از نظــر متــن اخبــار تاریخــی و 
روز  در  اهل بیــت  حضــور  اثبــات  حدیثــی، 
اربعیــن ]اول[، یعنــی بیســتم مــاه صفــر ســال 
۶۱ هجــری قمــری بــر ســر مــزار سیدالشــهدا 
ــه  ــا توجــه ب )ع( چنــدان آســان نیســت، امــا ب
قرائــن و شــواهدی کــه بــرای حضــور اهــل بیت 
در کربــا در روز اربعیــن بیــان شــد، پذیرفتنــی 
اســت کــه اهــل بیــت امــام حســین )ع( در ایــن 
ــهدا )ع(  ــزار سیدالش ــارت م ــه زی ــق ب روز موف

شــده باشــند. 

5- نتیجه
ــا  ــی میلیون ه ــی همگرای ــن، تجل ــارت اربعی زی
شــعاع نورانــی در کانــون خورشــیِد وجــود 
ــار، بهتریــن  سیدالشــهدا )ع( اســت. ایــن رفت
کاس درس بــرای آمادگــی پاک طینتــان عالــم 
جهــت عبــور از بزرگ تریــن آزمــون بشــریت در 
ــا تمریــن هــر ســاله   ــا ب انتهــای دوران اســت ت
ــرت  ــرای نص ــیعیان ب ــی ش ــار، آمادگ ــن رفت ای

امــام زمــان )عــج( بیشــتر و بیشــتر شــود. 
آنکــه تجلــی گاه  اربعیــن، در عیــن  زیــارت 
چنیــن رفتــار زیبــا و خداپســندانه ای اســت، از 
ــتنادات  ــه ها و اس ــی، دارای ریش ــث تاریخ حی
می توانــد  کــه  اســت  محمکــی  و  متقــن 
به عنــوان پشــتوانه فلســفی ایــن زیــارت نورانی 
و عظیــم، ایفــای نقــش کــرده و مقوم آن باشــد. 

ماجرای
یک 
عدد مقدس

عدد40جایگاهویژهای
دردینمادارد
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برخــی اعــداد نظیــر پنــج، هفــت، دوازده و 
چهــارده در دیــن مــا بــه دالیلــی دارای منزلــت 
هســتند. مثــا عــدد هفــت بــه واســطه هفــت 
آســمان و هفــت شــهر عشــق و هفــت مرحلــه 
ســلوک عارفــان و هفــت دور طــواف خانــه خــدا 
معــروف شــده اســت. عــدد ۴۰ هــم بار هــا در 
ــا  ــامی م ــبت های اس ــات و مناس ــات و روای آی
شــیعیان وارد شــده، به گونــه ای کــه بســیاری از 
ــد و آن را  ــدد گفته ان ــن ع ــاب ای ــزرگان از اعج ب
مقــدس دانســته اند. در حقیقــت عــدد ۴۰ در 
فرهنــگ دینــی و اســامی مــا و در میــان ســایر 
اعــداد جایــگاه ویــژه ای دارد. اربعیــن شــهادت 
سیدالشــهدا )ع( و یارانــش هــم از اهمیــت 
ویــژه ای در فرهنــگ حســینی برخــوردار اســت 
کــه نشــان دهنده همیــن اعجــاب بــه حســاب 
می آیــد. اینجــا بــه بعضــی دیگــر از مــوارد 
کاربــرد عــدد ۴۰ در اســام اشــاره شــده اســت. 

 40 سالگی
حتمــا می دانیــد کــه رســول خــدا )ص( در 
ــال  ــالت، ۴۰ س ــه رس ــدن ب ــوث ش ــان مبع زم
ــن  ــدد ۴۰ در س ــه ع ــده ک ــه ش ــت . گفت داش
انســان ها، نشــانه بلــوغ و رشــد فکــری اســت . 
ــی  ــر کس ــه؛ »اگ ــده ک ــل ش ــاس نق از ابن عب
۴۰ ســاله شــد و خیــرش بــر شــرش غلبــه 

ــد.«  ــم باش ــه جهن ــن ب ــاده رفت ــرد، آم نک

 40 حدیث
اعتبــار حفــظ ۴۰ حدیــث کــه در روایــات 

 فــراوان آمــده ، ســبب تالیــف صد هــا اثــر 
و  ۴۰  حدیــث  انتخــاب  اربعیــن  به عنــوان 
شــرح و بســط آنهــا شــده اســت. در روایــات 
از قــول معصــوم آمــده اســت کــه: »اگــر 
حفــظ  حدیــث   ۴۰ مــن،  اّمــت  از  کســی 
ــرد،  ــره ب ــا به ــش از آنه ــر دین ــه در ام ــد ک کن
خداونــد در روز قیامــت او را فقیــه و عالــم 

محشــور خواهــد کــرد.« 

 40 در قرآن
بــه معنــای  در قــرآن کریــم واژه »اربعیــن« 
ســه  بــا  مرتبــط  و  آیــه  چهــار  در  »چهــل« 
موضــوع دیــده می شــود. ایــن چهــار آیــه 
عبارتنــد از آیــه ۱۵ ســوره احقــاف، آیــه ۲۶ 
ســوره مائــده، آیــه ۵۱ ســوره بقــره و آیــه ۱۴۲ 

ســوره اعــراف. 

 40 روز بندگی
)ص(  خــدا  رســول  حضــرت  از  روایتــی  در 
بــا  صبــاح   ۴۰ کــه  بنــده ای  »هــر  آمــده: 
خلــوص نیــت و عمــل بــه درگاه خداونــد برود، 
ــش  ــه زبان ــب او ب ــت از قل ــمه های حکم چش
امــام  حضــرت  همچنیــن  شــود.«  جــاری 
محمدباقــر)ع( فرموده انــد: »هیــچ بنــده ای 
۴۰ روز ایمــان خــود را بــرای خــدا خالــص 
ــد  ــام زه ــه مق ــدا او را ب ــه خ ــر اینک ــود مگ ننم
رســانید و در دنیــا و درد و درمانــش را بــه او 
ــه  ــت و ب ــش ثاب ــت را در قلب ــان داد وحکم نش

زبانــش جــاری ســاخت.«

 40 گناه کبیره
ــه  ــده ک ــت ش ــادق)ع( روای ــام ص ــی از ام حدیث
ــد:  ــن)ع( فرموده ان ــول امیرالمومنی ــان از ق ایش
ــف  ــه ۴۰ لط ــر اینک ــت مگ ــده ای نیس ــچ بن »هی
ــه ۴۰  ــا اینک ــد دارد ت ــه خداون ــق از ناحی و توفی
گنــاه کبیــره مرتکــب شــود. زمانــی کــه ۴۰ گنــاه 
ــته  ــدا برداش ــاف خ ــا و الط ــرد، پرده ه ــره ک کبی

ــود.  ش

 40 در عرفان
کــه  آنهــا  به ویــژه  مســلمان  دانشــمندان 
ــه عــدد ۴۰ در زمینــه  ــد، ب مشــرب عرفانــی دارن
و  می نگرنــد  اهمیــت  دیــده  بــه  خودســازی 
بــرای ایــن عــدد در فعلیــت یافتن اســتعدادهای 
و  اخاقــی  ملــکات  شــدن  کامــل  و  انســان 
ــل  ــژه قائ ــری وی ــت تاثی ــات معرف ــودن درج پیم

هســتند. 

 40 در احادیث
ــامی و در  ــات اس ــیاری از روای ــدد ۴۰ در بس ع
بیان ثــواب کاری آمده اســت. رســول خــدا)ص( 
ــوام  ــزل اق ــه من ــرود ب ــه ب ــی ک ــد: »کس فرمودن
و خویشــان و تحفــه ای ببــرد تــا صلــه رحــم 
ــا  ــهید عط ــر ۱۰۰ ش ــه او اج ــد ب ــد، خداون کن
می فرمایــد و بــه هــر قــدم کــه برداشــته ۴۰ هــزار 
حســنه می نویســد و ۴۰ هــزار ســیئه محــو نماید 
و ۴۰ هــزار درجــات او را بلنــد نمایــد و مثــل ایــن 
اســت کــه صــد ســال خداونــد را عبــادت کــرده و 
بــا اعتقــاد و خلــوص و امیــد صبــر کــرده اســت. 

ماجرای
یک 
عدد مقدس

عدد40جایگاهویژهای
دردینمادارد
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زیارت خوب اربعینی ها
زائراناربعینبهتراستآدابزیارترارعایتکنند

اربعیــن قســمت هرکســی نمی شــود.  ســفر 
ــد و  ــم بگیری ــما تصمی ــه ش ــت ک ــور نیس این ط
بعــد هــم راهــی ســفر اربعیــن شــوید. خیلی هــا 
خواســته اند و بــه هــزار و یــک دلیــل نتوانســتند 
روز اربعیــن در کربــای معلــی باشــند. بایــد 
ــوید.  ــفر ش ــن س ــی ای ــا راه ــید ت ــی باش دعوت
ــن  ــا ای ــد ت ــری داده باش ــس دیگ ــد اذن را ک بای
زیــارت قســمت تان شــود. امــا اگــر ایــن توفیــق 
ــد  ــعی کنی ــا س ــد، حتم ــان ش ــم نصیب ت عظی
آداب زیــارت را رعایــت کنیــد. حتمــا می دانیــد 
کــه ایــن آداب، شــامل آداب ظاهــری و باطنــی 
اســت. قطعــا کیفیــت زیــارت کــردن و جزئیــات 
زیــارت خوانــدن و کــم و کیــف ایــن تشــرف 
ــن  ــای دی ــد از اولی ــز بای ــوی را نی ــدار معن و دی
آموخــت. اینجــا نکاتــی دربــاره آداب زیــارت 

ــت.  ــده اس ــه ش گفت

 زیارت کن و سریع برگرد
نکتــه اول ایــن اســت کــه همگــى ســعى کننــد 
نیت هایشــان کامــا خالــص باشــد، بــه همیــن 
دلیــل از هرگونــه تبلیغــات شــخصى و جناحــى 

بپرهیزنــد کــه بســیار بــا اهــداف مقــدس شــهدا 
پرهیــز  طوالنــى  زیــارت  از  اســت.  ناســازگار 
ــل  ــد. مح ــر بپردازن ــارت مختص ــه زی ــد و ب کنن
ــتور  ــه دس ــد و ب ــى بگذارن ــران خال ــراى دیگ را ب
»زر فانصــرف«، زیــارت کــن و ســریع برگــرد، 
ــه روز  ــد ک ــت دارن ــا دوس ــد. خیلی ه ــل کنن عم
ــن  ــوند. ای ــر ش ــرم حاض ــه ح ــر قب ــن در زی اربعی

ــم.  ــر بدهی ــه یکدیگ ــت را ب فرص

 از حجاب تا نماز اول وقت
گرداننــدگان مواکــب بــه مســائل فرهنگــى توجه 
فــراوان داشــته باشــند و از ایــن رســتاخیز عظیــم 
ــت  ــا را اول وق ــد. نماز ه ــتفاده کنن ــراى آن اس ب
بخواننــد، خواهــران حجــاب را کامــا رعایــت 
کننــد و از خرافاتــى کــه موجــب وهــن ایــن 
مراســم باشــکوه مى شــود، خــوددارى کننــد. 
ــام  ــم در ای ــی، آن ه ــکان نوران ــن م ــور در ای حض
ــت  ــی اس ــت مغتنم ــدا...)ع( فرص ــن اباعب اربعی
بیشــترین  آن  لحظــات  تک تــک  از  بایــد  کــه 
اســتفاده را کــرد، پــس وقــت خــود را بــه گشــتن 

در مغازه هــای اطــراف حــرم، نگذرانیــد. 

 زیارات وارد شده از معصومین
ــای  ــدن زیارتنامه ه ــارت خوان ــی از آداب زی یک
ماثــوره اســت، یعنــی خوانــدن زیارت هایــی کــه 
از معصومیــن )ع( رســیده اســت، ماننــد زیــارت 
زیــارت،  آداب  از  یکــی   . امیــن ا...  و  جامعــه 
اســت؛ می تــوان  وارده  زیارت هــای  خوانــدن 
ــر  ــی بهت ــرد، ول ــارت ک ــز زی ــود نی ــان خ ــا زب ب
ــن  ــه معصومی ــرف ائم ــه از ط ــی ک ــت زیارات اس
بــه مــا رســیده خوانــده شــود کــه شــاید بهتریــن 
آنهــا بــرای همــه امامــان زیــارت جامعــه کبیــره 
اســت. در روز اربعیــن خوانــدن زیــارت اربعیــن 

ــژه ای دارد.  ــگاه وی جای

 خضوع و خشوع زائران حسینی
ــون  ــده چ ــل ش ــادق)ع( نق ــام ص ــرت ام از حض
بــه زیــارت امــام حســین)ع( بــروى، آن حضــرت 
ــود  ــو و غبارآل ــده م ــاک و ژولی ــزون و غمن را مح
و گرســنه و تشــنه زیــارت کــن کــه آن جنــاب بــا 
ایــن احــوال شــهید شــد. بــه هــر حــال ازجملــه 
آداب زیــارت، داشــتن خضــوع و خشــوع هنگام 
زیــارت اســت. خشــوع، حالتــی قلبــی و درونــی 
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اســت کــه از معرفــت و محبــت بــه یــک مقــام 
و شــخصیت در دل ایجــاد می شــود. ایــن 
ــوارح را  ــا و ج ــوع اعض ــی، خض ــوع قلب خش

پدیــد مــی آورد. 

 ورود با ذکر و تسبیح و تکبیر
ــه  ــان طمأنین ــری، نش ــار ظاه ــش و وق آرام
هــم  شــتاب زده  رفتــار  اســت.  درونــی 
گویــی باطــن آشــفته و نابســامان اســت. 
ــت  ــده اس ــارت آم ــه زی ــوط ب ــه مرب در توصی
ــد، قدم هــا را  ــا وقــار و آرامــش راه بروی کــه ب
ــته  ــه داش ــت طمأنین ــد، حال ــک برداری کوچ
باشــید، بــا حالــت ذکــر و تســبیح و تکبیــر، 
ــیاری  ــزرگان بس ــوید. ب ــزار ش ــرم و م وارد ح
گفته انــد کــه حــاالت شــکلی زائــران و آداب 
ظاهــری آنهــا، در باطــن و درون زائــران هــم 
ــار و آرام  ــی باوق ــس زیارت ــذارد. پ ــر می گ اث

ــید.  ــته باش داش

 ذکر قبل و هنگام زیارت امام)ع(
در زیــارت امــام حســین)ع( روایــت شــده کــه 
قبــل از زیــارت و در بــدو ورود، صــد مرتبــه ا... 
ــه  ــد مرتب ــه االا... و ص ــه ال ال ــد مرتب ــر، ص اکب
صلــوات بگویــد. همچنیــن در روایــت اســت: 
امــام  قبــر  مقابــل  وقتــی  زیــارت  هنــگام 
ــه اال ا...  ــد: »ال ال ــت، بگوی ــرار گرف ــوم ق معص
وحــده ال شــریک لــه« و بــا بیــان ایــن جملــه، 
می شــود.  نوشــته  او  بــرای  بســیار  ثــواب 
ــه  ــش از آنک ــه پی ــده ک ــه ش ــن توصی در ضم
نمــاز  زیــارت شــوى غســل کنــى،  راهــی 
بســیار بخوانــى و بــر محمــد و آل محمــد 

ــتى.  ــیار بفرس ــوات بس صل

 تواضع در پیشگاه خداوند
ــه یکتایــی ســتودن و  ذکــر گفتــن و خــدا را ب
ــوب  ــال خ ــه ح ــمردن، در هم ــزرگ ش او را ب
ــی  ــای اله ــر اولی ــای مطه ــت و در حرم ه اس
و  ذکــر  و  توحیــد  و  اخــاص  مظهــر  کــه 
تســبیح اند، خوب تــر. از آدابــی کــه بــرای 
زیــارت مرقد هــای مطهــر بیــان شــده، گفتــن 
ــاد  ــت. ی ــرف اس ــگام تش ــل هن ــر و تهلی تکبی
ــد و  ــر توحی ــتایش او و ذک ــد و س ــدا و حم خ
تســبیح و تنزیــه هــم توجــه دادن بــه عظمــت 
چنیــن  عظمــت  چراکــه  اســت؛  خداونــد 
و تواضــع در  شــخصیت هایی در عبودیــت 

پیشــگاه خداســت. 

 کم سخن گفتن در زیارت
از ثقــه جلیل القــدر محمــد بــن مســلم روایــت 
شــده اســت کــه بــه حضــرت باقــر)ع( عــرض 
کــرد: »مــا زمانــى کــه بــه زیــارت پدرتــان 
ــن  ــا چنی ــم آی ــى)ع( می روی ــن عل ــین ب حس
ــود:  ــم؟ فرم ــه خدایی ــج خان ــه در ح ــت ک اس
آرى، عرضــه داشــت: پــس آنچــه بــر حاجیــان 
الزم اســت بــر مــا الزم اســت؟ فرمــود: بــر 
ــو  ــت نیک ــق توس ــه رفی ــا هرک ــت ب ــو الزم اس ت
مصاحبــت کنــى و بــر تــو الزم اســت کــه کــم 
ــو  ــر ت ــر. و ب ــخن خی ــر س ــى، مگ ــخن بگوی س
ــاد خــدا کنــى و الزم  الزم اســت کــه بســیار ی

ــد.«  ــزه باش ــت پاکی ــه جامه های ــت ک اس
 مجادله کردن ممنوع

ازجملــه آداب زیــارت، انجــام نــدادن بعضــی 
کارهاســت. مثــل پرهیــز از امــورى کــه خدا از 
آنهــا نهــى فرمــوده ماننــد خصومــت و بســیار 
ــه و منازعه هایــى کــه  قســم خــوردن و مجادل
در آن ســوگند باشــد. روایــت شــده کــه اگــر 
ــواب  ــدازه ث ــه ان ــد ب ــار کن ــن رفت ــری چنی زائ
ــد.  ــد ش ــته خواه ــش نوش ــره برای ــج و عم ح
درضمــن بســیار ســفارش شــده کــه اگــر 
کســى را می بینــى کــه خرجــش تمــام شــده 
از او دســتگیرى کنــی و خرجــى خــود را بیــن 

ــى.  ــمت کن ــر قس ــور براب ــود به ط او و خ

 بزرگی نکنید و تکبر نورزید
امــام  زیــارت  ســفر  در  کــه  مســائلى  از 
و  تواضــع  اســت،  مســتحب  حســین)ع( 
هماننــد  رفتــن  راه  و  خشــوع  و  فروتنــى 
بنــده ذلیــل اســت، پــس کســانى کــه در 
ــاى  ــن مرکب ه ــر ای ــرت، ب ــارت آن حض راه زی
جدیــد ســوار می شــوند، بایــد خیلــى متوجــه 

خــود باشــند کــه بــر ســایر زائــران و بنــدگان 
ــا  ــه کرب ــقت ب ــختى و مش ــه س ــه ب ــدا ک خ
مى رونــد، بزرگــى نکننــد و تکبــر نورزنــد و 
آنــان را بــه چشــم حقــارت نبیننــد. بی شــک 
ــه  ــردن ب ــات ک ــرای مباه ــای ب ــفر، ج ــن س ای

مــال و امــوال دنیایــی نیســت. 

 غذای لذیذ انتخاب نکنید
بســیار ســفارش شــده کــه زائــر در ســفر 
زیــارت آن حضــرت، توشــه خــود را از غذاهاى 
قــرار  حلواجــات  و  بریانــى  ماننــد  لذیــذ 
ــاد  ــت زی ــا ماس ــیر ی ــا ش ــان ب ــه ن ــد، بلک نده
بخــورد. از امــام صــادق)ع( روایــت شــده کــه 
ــام  ــارت ام ــه زی ــى ب ــنیدم جماعت ــود: »ش فرم
حســین)ع( مى رونــد، و بــا خــود ســفره هایى 
ــان  ــاى بری ــا بزغاله ه ــه در آنه ــد ک برمى دارن
و حلواجــات هســت، اگــر بــه زیــارت قبــر 
ــن  ــا ای ــد قطع ــود برون ــتان خ ــا دوس ــدران ی پ

بــا خــود برنمى دارنــد.«  خوراکی هــا را 

 نماز، نماز و باز هم نماز
ابن قولویــه از امــام باقــر)ع( روایــت کــرده 
اســت کــه فرمــود: »هــرگاه حاجتــی داشــتی، 
نــزد قبــر امــام حســین)ع( بــرو، چهــار رکعــت 
نمــاز بخــوان و حاجــت خــود را بطلــب. نمــاز 
فریضــه نــزد آن حضــرت برابــر اســت بــا حــج و 
نمــاز نافلــه برابــر بــا عمــره. همچنیــن از امــام 
ــاده  ــس پی ــه هرک ــده ک ــل ش ــادق)ع( نق ص
ــد  ــرود، خداون ــین)ع( ب ــام حس ــارت ام ــه زی ب
بــه تعــداد هــر قدمــی کــه بــر مــی دارد، هــزار 
حســنه برایــش می نویســد و هــزار گنــاه از او 
محــو می کنــد و هــزار درجــه در بهشــت او را 

ــرد.  ــاال می ب ب

 عبدا... بن سنان می گوید: »به امام صادق)ع( عرض کردم: فدایت شوم پدرت درباره 
انفاق در راه حج می فرمودند به هر درهمی که در این راه خرج کنی برای او هزار 
درهم حساب می شود. کســی که در مسیر زیارت امام حســین)ع( انفاق می کند برای او 

چیست؟ 
حضرت فرمودند: به هر درهمی که در این مسیر صرف می کند، هزار هزار هزار )تا ده مرتبه 
هزار را تکرار کردند( برای او حساب می شود و عالوه بر این رضایت و خشنودی خداوند و دعای 

خیر پیامبر اکرم)ص( و حضرت علی)ع( و ائمه معصومین)ع( برای اوست.« 
 مکیال المکارم، ج ۲، ص ۴۱۴ 

ثواب انفاق کردن در زیارت امام حسین)ع(
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نذری دادن
به سبک 
عراقی ها

ایرانیها
باخوراکیها
وغذاهاینذری
مسیرپیادهرویاربعین
خاطرههایبسیاریدارند

آنهایــی کــه تجربــه پیــاده روی اربعیــن از نجــف 
ــه  ــد ک ــوب می دانن ــته اند خ ــا را داش ــه کرب ب
ــیر  ــن مس ــا در ای ــای عراقی ه ــدر نذری ه چق
زیــاد اســت. در یکــی، دو ســال اخیــر، ایرانی ها 
را  نذری هایشــان  و  آمده انــد  کار  پــای  هــم 
در طــول ایــن مســیر میــان عــزاداران تقســیم 
ــاد  ــدر زی ــذری آنق ــای ن ــن غذاه ــد. ای می کنن
ــه اراده  ــع از روز ک ــر موق ــما در ه ــه ش ــت ک اس
کنیــد، می توانیــد میهمــان این ســفره پربرکت 
حســینی باشــید. البتــه غذاهــای عراقی کمی 
بــا آنچــه در ایــران میل می کنیــد، تفــاوت دارد. 
اینجــا شــما را بــا یک ســری از ایــن خوراکی هــا 

ــم.  ــنا می کنی آش

 بفرمایید شای
اگــر در طــول مســیر نیــاز بــه نوشــیدنی گــرم 
پیــدا کردیــد، هــر وقــت اراده کنیــد شــای 
پیــش روی شماســت. تقریبا به فاصلــه هرچند 
قــدم میزبانــان شــما، شــای یــا   همــان چــای را 
در کتری هــای بــزرگ طایی رنگــی روی آتــش 
تنــد آمــاده می کننــد و بــا قنــد یــا خرمــا برایتان 
ســرو خواهنــد کــرد. شــای عراقــی معمــوال در 

ــنتی  ــن س ــای په ــور و نعلبکی ه ــتکان بل اس
ــای  ــک چ ــوب ی ــس خ ــود و ح ــه می ش ریخت

قندپهلــوی دبــش را بــه شــما خواهــد داد. 

 تجدید قوا با لبلبی
حلیــم  ســوپ،  آش،  عدســی،  جــز  بــه 
را  نمونــه اش  ایــران  در  کــه  غذاهایــی  و 
غذاهــای  بــا  عراقــی  میزبــان  خورده ایــد، 
ســنتی اش از شــما پذیرایــی می کنــد. یکــی 
از خوراکی هایــی کــه ممکــن اســت در مســیر 
پیــاده روی اربعیــن بخوریــد »لبلبــی« اســت؛ 
خوراکــی ای کــه بــا نخــود تهیــه می شــود 
ــرژی  ــع ان ــد منب ــل می توان ــن دلی ــه همی و ب
نخــود  چــون  باشــد؛  شــما  بــرای  خوبــی 
ــوردن  ــت و خ ــک اس ــرم و خش ــع گ دارای طب
انــرژی  تامیــن  و  بنیــه  تقویــت  بــرای  آن 
توصیــه می شــود. لبلبــی در واقــع نخــود 
ــت  ــی آرد اس ــاز و آب و کم ــا پی ــده ب پخته ش
کــه چاشــنی های عربــی بــه آن افــزوده شــده 
و اتفاقــا طعمــش بــه ذائقــه مــا ایرانی هــا هــم 
نزدیــک اســت. لبلبــی را بــا ســرکه یــا آبغــوره و 

می خورنــد.  آبلیمــو 

 قیمه نجفی یا عاچی بخورید
ــه  ــم گفت ــی ه ــه آن عاچ ــه ب ــی ک ــه نجف قیم
نذری هــای  معروف تریــن  جــزء  می شــود، 
ــردم  ــان م ــم می ــی ه ــه خیل ــت ک ــی اس عراق
ــم  ــه اس ــد ک ــدار دارد. هرچن ــور طرف ــن کش ای
ــباهتی  ــچ ش ــا هی ــت، ام ــه اس ــذا قیم ــن غ ای
ــن  ــدارد. ای ــا ن ــا ایرانی ه ــه م ــورش قیم ــه خ ب
غــذا یــک مخلــوط میکس شــده مثــل گوشــت 
ــود و  ــرو می ش ــج س ــا برن ــه ب ــت ک ــده اس کوبی
ــاز،  ــود، پی ــز، نخ ــت قرم ــت آن از گوش در پخ
رب گوجه فرنگــی، گــرد لیموعمانــی، زعفــران، 
پــودر یا عــرق هــل، نمــک، زردچوبــه و دارچین 
اســتفاده شــده اســت. ایــن غــذا بســیار مغذی 
ــای  ــوردن غذاه ــه خ ــر ب ــت و اگ ــنگین اس و س
چــرب حساســیت داریــد، بهتــر اســت مقــدار 

ــد.  ــل کنی ــی از آن را می کم

 ته چین به سبک عراقی
بــه خانــه یکــی از میزبانــان عراقــی  اگــر 
دعــوت شــوید )اتفاقــی کــه معمــوال زیــاد 
می افتــد و آنهــا بــا جــان و دل زائــران اربعیــن 
را بــه خانــه دعــوت کــرده و اکــرام می کننــد(، 
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احتمــال زیــادی دارد کــه بــا ته چیــن عراقــی 
از شــما پذیرایــی کننــد. ایــن غــذای ســنتی 
ــد  بســیار مرســوم اســت و خوردنــش می توان
ــفر  ــن س ــما در ای ــی ش ــوب خوراک ــه خ تجرب
باشــد. ته چیــن عراقــی را بــا برنــج، گوشــت، 
بلغــور گنــدم، هــل و فلفــل و ادویــه میخــک 

تهیــه می کننــد. 

 عطر آشنای فافل
کــه  خوشــمزه ای  خوراکی هــای  از  یکــی 
میزبــان عراقــی در طــول مســیر بــا آن از 
شــما پذیرایــی خواهنــد کــرد، فافــل عربــی 
اســت. فافل هــا را در دیگ هــای بزرگــی 
ســرخ  کــه  می بینیــد  جوشــان  روغــن  از 
می شــوند و داغ و تــازه الی نــان جاخــوش 
ــن  ــند. ای ــما برس ــت ش ــه دس ــا ب ــد ت می کنن
از  را  فافــل اصیــل و خوش عطــر و طعــم 

دســت ندهیــد. 

 کباب های ملوکانه در راه
دارنــد  کوبیــده  کبــاب  یــک  عراقی هــا 

از  یکــی  ملوکــی.  کبــاب  نــام  بــه 
ــا  ــت ب ــن اس ــه ممک ــی ک غذاهای

آن از شــما پذیرایــی کننــد، 
ــرای  ــت. ب ــاب اس ــن کب همی

تهیــه ایــن غــذا کبــاب کوبیــده 
را بــا نــان در تابــه می گذارنــد، روی 

ــه  ــازه ریخت ــر و ت ــبزیجات معط ــاب را س کب
و آن را بــا یــک نــان دیگــر می پوشــانند. 
ــا ســس گوجه فرنگــی  ــه را ب ســپس ایــن تاب
پــر کــرده و مــواد را در فــر یــا تنــور می پزنــد. 
و  مقــوی  خوش طعــم،  غذایــی  حاصــل، 

ــود.  ــد ب ــذ خواه ــیار لذی بس

 دهان با دهینه شیرین می شود
یکــی از پذیرایی هــای میزبانــان عراقــی 
شــما، احتمــاال دهینــه یــا حلــوای عراقــی 
ــرب و  ــیار چ ــوا بس ــن حل ــود. ای ــد ب خواه
گــرم و پرکالــری اســت و بــه همیــن دلیــل، 
خــوردن آن را بــه میانســال ها و افــرادی 
بیماری هــای  یــا  دیابــت  بیمــاری  کــه 
قلبــی عروقــی دارنــد، توصیــه نمی کنیــم. 
ــل،  ــره، ه ــرب، ک ــیر پرچ ــا آرد، ش ــه ب دهین
ــودر  ــور، پ ــیره انگ ــا، ش ــیره خرم ــکر، ش ش
نارگیــل و گــردو تهیــه می شــود و رنگــی 

روشــن دارد. 

 زولبیای عراقی
ــا و بامیــه عراقــی هــم از خوردنی هــای  زولبی
معروفــی اســت کــه در ایــن ســفر میــان 
و  زولبیــا  ایــن  می شــود.  توزیــع  زائــران 
بامیــه درســت شــبیه همانــی اســت کــه 
مــاه رمضان هــا در ایــران می خوریــد، امــا 

شــهد آگین تر.  و  شــیرین تر 

 کبه های گرم و خوشمزه
اگــر در ســینی های رویــی بزرگــی کــه در 
کنــار موکب هــا چیــده شــده، لقمه هــای 
یکــی  دیدیــد،  طایی رنــگ  بیضی شــکل 
از آنهــا را امتحــان کنیــد. ایــن لقمه هــای 

عراقــی  کبه هــای  خوشــمزه،  و  خمیــری 
ــت  ــز گوش ــج و مغ ــر برن ــا خمی ــه ب ــتند ک هس
ــرخ  ــن س ــده و در روغ ــه ش ــبزیجات تهی و س
شــده اســت. امــا مراقــب باشــید خوشــمزگی 
ایــن کبه هــا باعــث نشــود زیــاده روی کنیــد. 
غذاهــای  کــه  می کنیــم  تاکیــد  هــم  بــاز 
از  پرادویه تــر  و  چرب تــر  بســیار  عربــی 
غذاهــای ایرانــی هســتند و ممکــن اســت 

ــد.  ــک کنن ــما را تحری ــده ش مع

 فاصولیه با گوشت شتر
در پذیرایــی از زائــران، یکــی از نذری هــای 

رایــج خــورش »فاصولیــه« اســت. ایــن خورش 
ــذر  ــرای ادای ن ــه ب ــترهایی ک ــت ش ــا گوش ب
قربانــی شــده اند، تهیــه می شــود و در آن 
از لوبیاســبز، نعنــاع و جعفــری و گرد لیمــو 
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــای محل و ادویه ه
ــا  ــرخ دارد و ب ــبز و س ــی س ــورش رنگ ــن خ ای

ــود.  ــرو می ش ــج س برن

 خورش لوبیا و ساالد
ــن  ــی از رایج تری ــم یک ــفید ه ــورش لوبیاس خ
ایــن  در  کــه  اســت  عراقــی  نذری هــای 
روز هــا بــا آن از شــما پذیرایــی می کننــد. 
ایــن خــورش مقــوی و ســالم اســت و بــه 
ــه ذائقــه  ــه کمتــری دارد ب دلیــل اینکــه ادوی
ــورش  ــود. خ ــد ب ــر خواه ــا نزدیک ت ایرانی ه
ــاله،  ــت گوس ــفید، گوش ــا س ــا لوبی ــا را ب لوبی
بــا  و  می کننــد  درســت  ادویــه کاری  و  رب 
ــن  ــار ای ــد. کن ــرو می کنن ــماتی س ــج باس برن
ــه ســاالد  خــورش احتمــاال ســاالدی شــبیه ب

ــد.  ــد ش ــرو خواه ــان س ــیرازی خودم ش

 ماهی کبابی
عــراق،  مهربــان  عرب هــای 
مســیر  از  بخش هایــی  در 
علــم  بلنــدی  ســیخ های 
آتــش  زیرشــان  کــه  کرده انــد 
روشــن اســت و ماهی هــای بــه ســیخ 
کشــیده شــده را بــرای توزیــع میــان زائــران 
کبــاب می کننــد. ایــن ماهــی کبابــی یکــی از 
غذاهــای  خوش طعم تریــن  و  مجلســی ترین 
ــود  ــرو می ش ــج س ــدون برن ــه ب ــت ک ــذری اس ن
ــی  ــوص عرب ــای مخص ــت آن از ادویه ه و در پخ
اســتفاده شــده اســت. بــد نیســت بدانیــد کــه 
پــودر لیموعمانــی و کاری، پــای ثابــت بیشــتر 

هســتند.  عراقــی  ادویه هــای 

 حمص اصل عراقی
لبنانــی  یــک غــذای  به عنــوان  را  حمــص 
هــم  عــراق  عرب هــای  امــا  می شناســیم، 
زیــاد  را  مقــوی  و  ایــن خــوراک خوشــمزه 
نخــود  بــا  حمــص  می کننــد.  درســت 
پختــه و لــه شــده، ارده، ســیر و چاشــنی 
لیموتــرش درســت می شــود و بــه رنــگ کــرم 
اســت. ایــن غــذای نــرم و لطیــف معمــوال بــا 
ســاالدی متشــکل از گوجه فرنگــی و خیــار و 

ســبزیجات معطــر ســرو می شــود. 
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شکفتن شکوفه های عاشورایی
بزرگیجایگاهاربعیندرکالمرهبرمعظمانقالب

ــت  ــن اس ــان دهنده  ای ــن نش ــاده روی اربعی »پی
کــه ایــن راه، راه عشــق اســت؛ منتهــا نــه عشــق 
مجنونانــه، عشــق همــراه بصیــرت؛ مثــل عشــق 
ــه خــدا. «؛ اینهــا توصیــف مقــام معظــم  ــا ب اولی
اربعیــن  راهپیمایــی  و  پیــاده روی  از  رهبــری 
اســت کــه هــر ســال پرشــورتر از ســال های 
برگــزار  کربــا  بــه  نجــف  مســیر  در  قبــل 
از  بخش هایــی  می توانیــد  اینجــا  می شــود. 
اربعیــن  جایــگاه  دربــاره  را  معظم لــه  بیانــات 

بخوانیــد. 

 نهضتی که جاودانه شد
اساســا اهمیــت اربعیــن در آن اســت کــه در این 
روز، بــا تدبیــر الهــی خانــدان پیامبــر)ص(، یــاد 
نهضــت حســینی بــرای همیشــه جاودانــه شــد و 
ــدگان  ــر بازمان ــد. اگ ــذاری گردی ــن کار پایه گ ای

شــهدا و صاحبــان اصلــی، در حــوادث گوناگون 
در  حســین بن علی)ع(  شــهادت  قبیــل  از   -
ــر  ــهادت کم ــار ش ــاد و آث ــظ ی ــه حف ــورا - ب عاش
نبندنــد، نســل های بعــد، از دســتاورد شــهادت 
ــه  ــی ک ــرد… درس ــد ب ــادی نخواهن ــتفاده زی اس
ــد  ــه بای ــت ک ــن اس ــد، ای ــا می ده ــه م ــن ب اربعی
یــاد حقیقــت و خاطــره  شــهادت را در مقابــل 
ــت.   ــه داش ــده نگ ــمن زن ــات دش ــان تبلیغ توف

۱۳۶۸/۰۶/۲۹

 مغناطیس پرجاذبه حســینی
اربعیــن هــم خــود یــک فروردیــن دیگــر اســت. 
اربعیــن  در  عاشــورایی  شــکوفه های  اولیــن 
چشــمه  جوشــش های  اولیــن  شــد.  شــکفته 
جوشــان محبــت حســینی - کــه شــّط همیشــه 
بــه  قرن هــا  ایــن  طــول  در  را  زیــارت  جــاری 

آمــد.  پدیــد  اربعیــن  اســت- در  انداختــه  راه 
ــا  ــن دل ه ــینی، اولی ــه حس ــس پرجاذب مغناطی
بــه ســوی خــود جــذب کــرد؛  اربعیــن  را در 
ــه و عطیــه بــه زیــارت امــام  رفتــن جابربن عبدالَلّ
اربعیــن، ســرآغاز حرکــت  حســین)ع( در روز 
ــروز،  ــا ام ــا ت ــول قرن ه ــه در ط ــود ک ــی ب پربرکت
ــکوه تر،  ــت پرش ــن حرک ــی ای ــته و پی درپ پیوس
یــاد  و  نــام  و  شــده  پرشــور تر  و  پرجاذبه تــر 
کــرده  زنده تــر  دنیــا  در  روزبــه روز  را  عاشــورا 

۱۳۸۵/۰۱/۰۱ اســت.  

 درس های اربعین حسینی
زینــب  و  امام ســجاد)ع(  مجاهــدت  اگــر 
واقعــه  نمی گرفــت،  صــورت  کبــری)س( 
عاشــورا تــا بــه امــروز جوشــان و زنــده باقــی 
امــروز  مثــل  هــم  روزهــا  آن  نمی مانــد. 
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تبلیغــات  از  ســتمگر  و  ظالــم  قدرت هــای 
حداکثــر  شــیطنت آمیز  و  مغرضانــه  دروغ، 
حســینی  اربعیــن  و  می بردنــد  را  اســتفاده 
ــاد  ــد ی ــه بای ــد ک ــن درس را می ده ــا ای ــه م ب
مقابــل  در  را  شــهادت  خاطــره  و  حقیقــت 
توفــان تبلیغــات دشــمن زنــده نگــه داشــت.  

۱۳۶۸ /۰۶ /۲۹

 مثل یک رسانه پر قدرت
شــروع  یــک  کربــا  حادثــه   در  اربعیــن 
ــرای  ــه ماج ــد از آنک ــود. بع ــاز ب ــک آغ ــود؛ ی ب
بی نظیــر  فــداکاری  و  داد  روی   کربــا 
و  یــاران  و  اصحــاب  و  اباعبــدا...)ع( 
واقــع  محــدود  محیــط  آن  در  خانــواده اش 
ــر  ــد منتش ــام را بای ــارت ها پی ــه  اس ــد، حادث ش
و  افشــاگری ها  و  خطبه هــا  و  می کــرد 
و  زینــب)س(  حضــرت  حقیقت گویی هــای 
ــدرت  ــانه  پرق ــک رس ــل ی ــجاد)ع( مث ــام س ام
ــری را  ــدف و جهت گی ــه و ه ــر و حادث ــد فک بای
در محــدوده  وســیعی منتشــر می کــرد و کــرد. 
خاصیــت محیــط اختنــاق ایــن اســت کــه 
مــردم فرصــت و جــرأت ایــن را پیــدا نمی کننــد 
کــه حقایقــی را کــه فهمیده انــد، در عمــل 
ــرأت  ــی ج ــه کس ــد؛ چ ــان بدهن ــان نش خودش
ــت  ــن را داش ــی ای ــی توانای ــه کس ــرد، چ می ک
کــه در مقابــل آن دســتگاه ظلــم و اســتکبار 
و اســتبداد و اختنــاق، آنچــه را کــه فهمیــده 
اســت، بــروز دهــد؟ مثــل یــک عقــده در گلــوی 
ــن  ــده روز اربعی ــن عق ــود. ای ــی ب ــن باق مومنی
اولیــن نیشــتر را خــورد؛ اولیــن جوشــش در روز 
اربعیــن در کربا اتفــاق افتــاد. ۱۳۸۷/۱۱/۲۸

 اربعین به روایت رهبر معظم انقاب
ــن  ــر در روز اربعی ــدان پیغمب ــدن خان ــه آم چ
بــه کربــا - کــه بعضــی روایــت کرده انــد - 
ــرا در  ــد، ظاه ــت نباش ــا درس ــد ی ــت باش درس
ایــن تردیــدی نیســت کــه جابربن عبــدا... 
ــن  ــزرگان تابعی ــی از ب ــراه یک ــه هم ــاری ب انص
- کــه نــام او را بعضــی عطیــه و بعضــی عطــاء 
عطیه بن حــارث  دارد  احتمــال  و  گفته انــد 
ــی از  ــال یک ــد؛ به هرح ــی باش ــی حمدان کوف
ــاکن  ــه س ــه در کوف ــت ک ــن اس ــزرگان تابعی ب
ــن روز  ــد و در ای ــی کردن ــن راه را ط ــوده - ای ب
ــدند.  ــر ش ــا حاض ــهید کرب ــزار ش ــر م ــر س ب
ــینی، در روز  ــس حس ــه مغناطی ــروع جاذب ش
اربعیــن اســت. جابربن عبــدا... را از مدینــه 
ــن،  ــد. ای ــا می کش ــه کرب ــد و ب ــد می کن بلن
همــان مغناطیســی اســت کــه امــروز هــم بــا 
گذشــت قرن هــای متمــادی، در دل مــن و 
شماســت. کســانی کــه معرفــت بــه اهل بیــت 
ــه در  ــا همیش ــه کرب ــور ب ــق و ش ــد، عش دارن
ــروع  ــن از آن روز ش ــت. ای ــده اس ــان زن دل ش
شــده اســت؛ عشــق بــه تربــت حســینی و بــه 
مرقــد ســرور شــهیدان.  جابربن عبــدا... جــزء 

مجاهدیــن صــدر اول اســت؛ از اصحــاب بــدر 
ــین،  ــام حس ــل از والدت ام ــی قب ــت؛ یعن اس
جابربن عبــدا... ، در خدمــت پیغمبــر بــوده 
ــی، والدت  ــرده و کودک ــاد ک ــار او جه و در کن
بــه  را  حســین بن علی)ع(  نمــای  و  نشــو  و 
چشــم خــود دیــده اســت. جابربن عبــدا... 
ــر  ــه پیغمب ــود ک ــده ب ــا دی ــم بار ه ــور حت به ط
آغــوش  در  را  حســین بن علی  اکــرم، 
می بوســید،  را  او  چشــم های  می گرفــت، 
ــت  ــه دس ــر ب ــید، پیغمب ــورت او را می بوس ص
غــذا  حســین بن علی  دهــان  در  خــود 
اینهــا  مــی داد؛  آب  او  بــه  و  می گذاشــت 
بــه  جابربن عبــدا...  زیــاد  احتمــال  بــه  را 
جابربن عبــدا...  بــود.  دیــده  خــود  چشــم 
ــودش  ــوش خ ــه گ ــر ب ــم از پیغمب ــور حت به ط
ــرور  ــین س ــن و حس ــه حس ــد ک ــنیده باش ش
ــد  ــم بع ــا ه ــت اند. بعد ه ــل بهش ــان اه جوان
)ع(،  امام حســین  موقعیــت  پیغمبــر،  از 
ــان  ــه در زم ــین )ع( - چ ــام حس ــخصیت ام ش
ــه در  ــن، چ ــان امیرالمومنی ــه در زم ــا، چ خلف
ــوی  ــه جل ــا هم ــه - اینه ــه در کوف ــه و چ مدین
چشــم جابربن عبــدا... انصــاری اســت. حــاال 
ــین بن علی)ع(  ــه حس ــت ک ــنیده اس ــر ش جاب
جگرگوشــه  رســانده اند.  شــهادت  بــه  را 
ــد. از  ــهید کرده ان ــنه ش ــب تش ــا ل ــر را ب پیغمب
مدینــه راه افتــاده اســت؛ از کوفــه، عطیــه بــا او 
ــد  ــت می کن ــه روای ــت. عطی ــده اس ــراه ش هم
ــرات  ــط ف ــار ش ــه کن ــدا... ب ــه: »جابربن عب ک
آمــد، آنجــا غســل کــرد، جامــه ســفید و تمیــز 
پوشــید و بعــد بــا گام هــای آهســته، بــا احترام 
بــه ســمت قبــر امــام حســین )ع( روانــه شــد. 
ــت،  ــور اس ــدم این ط ــن دی ــه م ــی ک آن روایت
می گویــد: وقتــی بــه قبــر رســید، ســه مرتبــه 
بــا صــدای بلنــد گفــت: »الَلّه اکبــر، الَلّه اکبــر، 
الَلّه اکبــر«؛ یعنــی وقتــی کــه می بینــد چطــور 
آن جگرگوشــه پیغمبــر و زهرا را، دســت غارتگر 
شــهوات طغیانگــران، این طــور بــا مظلومیــت 
بــه شــهادت رســانده، تکبیــر می گویــد. بعــد 
ــدا...  ــدوه، جابربن عب ــرت ان ــد: از کث می گوی
روی قبــر امــام حســین )ع( از حــال رفــت، 
غــش کــرد و افتــاد. نمی دانیــم چــه گذشــته 
ــی  ــد، وقت ــت می گوی ــن روای ــا در ای ــت، ام اس
بــه هــوش آمــد، شــروع کــرد بــا امــام حســین 
)ع( صحبــت کــردن: »الّســام علیکــم یــا 
آل الَلّــه، الّســام علیکــم یــا صفــوة الَلّــه.«  

۱۳۸۵/۰۱/۰۱

اساسا	اهمیت	اربعین	در	
آن	است	که	در	این	روز،	
با	تدبیر	الهی	خاندان	
پیامبر)ص(،	یاد	نهضت	
حسینی	برای	همیشه	
جاودانه	شد	و	این	کار	
پایه	گذاری	گردید
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آیت ا... بهجت)ره(:
ــن)ع(  ــه معصومی ــط ائم ــه توس ــنتی ک  س

هم انجام شد
بــود کــه  بزرگانــی  از  یکــی  آیــت ا... بهجــت 
ــارت سیدالشــهدا)ع( در  ــر فضیلــت زی همــواره ب
روز اربعیــن تاکیــد داشــتند. ایشــان فرموده انــد: 
»امــام زمان)عــج( پــس از ظهــور، خــود را بــه 
واســطه امــام حســین)ع( بــه همــه عالــم معرفــی 
می کنــد، بنابرایــن در آن زمــان بایــد همــه مــردم 
عالم، حســین)ع( را شــناخته باشــند و پیاده روی 
ــت.  ــن کار اس ــرای ای ــت ب ــن فرص ــن بهتری اربعی
ــور  ــع من ــر مضج ــتین زائ ــه نخس ــی ک از هنگام
اباعبــدا... الحســین)ع(، جابــر بــن عبــدا... 

انصــاری در روز اربعیــن از مدینــه بــه ســمت کربا 
رهســپار شــد، تاکنــون ۱۳۷۳ ســال می گــذرد. 
در ایــن ســال ها علمــا و اولیــای الهــی بــرای 
ــت  ــن اهمی ــهدا)ع( در روز اربعی ــارت سیدالش زی
ــاده  ــای پی ــا پ ــد و ب ــل بودن ــی قائ ــگاه واالی و جای
رهســپار  کربــا  ســوی  بــه  اشــرف  نجــف  از 
عبــدا...،  بــن  جابــر  بی شــک  می شــدند. 
نخســتین زائــر کربــای معلــی در روز اربعیــن 
ــنه  ــنت حس ــن س ــت. ای ــری اس ــال ۶۱ هج س
ــن)ع(  ــه معصومی ــور ائم ــال های حض ــز در س نی
ــوی و  ــز ام ــفاک و خونری ــت س ــود حکوم ــا وج ب

ــت.« ــده اس ــام ش ــی انج عباس

آیت ا... میرزا جوادآقا ملکی تبریزی:
 حتی یک بار در تمام عمر

علمــا و مراجــع تقلیــد بســیاری تــا بــه حــال پــای 
پیــاده از نجــف بــه کربــا رفته انــد. یکــی از ایــن 
ــی از  ــزی یک ــی تبری ــا ملک ــرزا جوادآق ــزرگان می ب
ــود  ــه خ ــود ک ــیع ب ــان تش ــدر جه ــع عالیق مراج
ــپار  ــه، رهس ــه علوی ــاده از عتب ــای پی ــا پ ــا ب باره

ــت.  ــده اس ــینی ش ــه حس عتب

اربعیــن  روز  بزرگداشــت  و  مراقبــه  دربــاره  او 
ــر  ــر روی ب ــه ه ــد: »ب ــن می گوی ــینی چنی حس
مراقبه کننــده الزم اســت کــه بیســتم صفــر 
)اربعیــن( را بــرای خــود روز حــزن و ماتــم قــرار 
مــزار  در  را  شــهید  امــام  کــه  بکوشــد  داده، 
حضرتــش)ع( زیــارت کنــد، هــر چنــد تنهــا 
یــک  بــار در تمــام عمــرش باشــد. چنانکــه 
حدیــث شــریف، عامت هــای مومــن را پنــج 
امــر ذکــر کــرده اســت: ۵۱ رکعــت نمــاز در 
شــبانه روز، زیــارت اربعیــن،  انگشــتر در دســت 
ــتن  ــاک گذاش ــر خ ــانی ب ــردن، پیش ــت ک راس
ــن در  ــِم گفت ــِن الرَِّحی ــِم ا... الرَّْحم ــد ِبْس و بلن
ــم فیضــی،  نمازهــا.« )ترجمــه المراقبــات، کری

صفحــه ۸۵(

دلی چون جابر 
اندر جست وجوی 

کربال دارد

ماجرایپیادهرویاربعینحسینی
درگفتههایبزرگانوعلما

انــگار نــه انــگار کــه بیــش از ۱۴۰۰ ســال از آن واقعــه بــزرگ گذشــته 
ــاری  ــدا... انص ــن عب ــر ب ــای جاب ــا پ ــر ج ــا نف ــاال میلیون ه ــت. ح اس
ــگار  ــوند. ان ــا ش ــی کرب ــاده راه ــا پی ــد ت ــی می گذارن ــه کوف و عطی
ــزرگان و  ــد. ب ــام یاب ــت التی ــچ وق ــه هی ــم کهن ــن زخ ــت ای ــرار نیس ق
علمــای زیــادی هــم همــراه مــردم به طــور خودجــوش بــا پــای پیــاده 
ــیدن  ــالروز رس ــا س ــان ب ــا همزم ــد ت ــت می کنن ــا حرک ــوی کرب ــه س ب
کاروان حســینی بــه کربــا خــود را بــه حــرم ســرور آزادگان برســانند. 
بســیاری از بــزرگان و علمــا بــر جایــگاه عظیــم ایــن پیــاده روی و ایــن 
تجمــع باشــکوه حســینی در کربــا تاکیــد کرده انــد، کــه اینجــا 

می توانیــد برخــی از ایــن گفته هــا را بخوانیــد. 
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حضرت آیت ا... شبیری زنجانی:
 اشتیاق دارم پیاده به کربا بروم

حضرت آیت ا... العظمی شبیری زنجانی، همیشه 
یکی از حسرت های عمرش را این دانسته که پیاده 
به کربا برود:  »بسیار اشتیاق دارم پیاده به کربا 
بروم و اگر قدرت داشتم می رفتم.« ایشان درباره 
»در  می گوید:   سیدالشهدا)ع(  زیارت  فضیلت 
روایات بسیاری بر زیارت آن حضرت تاکید شده، 
حتی در پاره ای از این روایات، از وجوب و فرض 
بودن این زیارت یاد شده، تا بدانجا که برخی علما 
همچون مرحوم عامه مجلسی و پدر بزرگوارشان 
به این نظر متمایل شده اند که بر کسی که توانایی 
انجام زیارت آن حضرت را دارد، این زیارت در عمر 
شبیری  العظمی  آیت ا...  است.«  واجب  بار  یک 

زنجانی همچنین درباره پیاده سفر کردن به کربا 
پیاده  حسین)ع(  امام  و  حسن  »امام  می گوید: 
به مکه می رفتند و این خودش، یک نوع احترام 
در  بحاراالنوار  کتاب  در  روایتی  در  حتی  است؛ 
معجزات امام حسن)ع( اشاره شده که آن حضرت 
در بازگشت از مکه به مدینه، با پای پیاده حرکت 
می کردند تا بدانجا که پاهای ایشان ورم می کند.«

آیت ا... ناصر مکارم شیرازی:
 ارزش پذیرایی کردن از زائر امام حسین)ع(

دوران  در  که  نیز  مکارم شیرازی  ناصر  آیت ا... 
هجری   ۱۳۷۰ تا   ۱۳۶۹ )سال های  طلبگی 
قمری( در نجف اشرف ساکن بوده، دو بار توفیق 
این  است.  داشته  را  کربا  تا  نجف  از  پیاده روی 
مرجع تقلید با پای برهنه از مسیر شط )رودخانه( 
مسیر  از  طوالنی تر  کیلومتر   ۲۰ حدود  که 
کنونی نجف کرباست و حدود سه روز به طول 
)ع(  الحسین  اباعبدا...  زیارت  به  می انجامید، 
مشرف شدند.  آیت ا... مکارم شیرازی با اشاره به 
خاطره پیاده روی از نجف به سوی کربا می گوید: 
»وقتی به یکی از این ُمضیف ها رسیدیم، صاحب 

مضیف دعوت و اصرار کرد که میهمان او بشویم 
که  دادیم  توضیح  او  به  کنیم.  استراحت  آنجا  و 
چون امروز کم راه رفته ایم و باید مسافت بیشتری 
را طی کنیم، فرصت ماندن نداریم، پس از کمی 
اصرار او و امتناع ما، ناگهان صاحب مضیف که 
برایش  میهمان  که  است  وقتی  چند  بود  معلوم 
نرسیده و از این بابت خیلی ناراحت است، ناگهان 
مدتی  من  که  کرد  تهدید  و  درآورد  را  چاقویش 
است میهمان برایم نیامده است و شما حتما باید 
میهمان ما بشوید! اینقدر میهمانی کردن زائر امام 
حسین)ع( در نزد اینها اهمیت و ارزش داشت. 
البته باالخره بعد از اینکه توضیح بیشتری برایش 
کنیم،  زیارت  او  طرف  از  که  دادیم  قول  و  دادیم 

اجازه داد که ما برویم.«
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سفر معنوی تان 
به سالمت

پیادهرویاربعینیک
سفرچندروزهاست
کهزائرانبایدمراقب
سالمتیشانباشند

شــاید همــه چیــز پیــاده روی اربعیــن را بایــد در 
معنویــت ایــن ســفر خاصــه کــرد، امــا یادمــان 
ــر  ــدود ۸۵ کیلومت ــت ح ــرار اس ــه ق ــد ک باش
ــب در  ــم. خ ــاده بروی ــا پی ــا کرب ــف ت را از نج
همــه  عاوه بــر  طوالنــی،  پیــاده روی  ایــن 
ــه  ــورد توج ــد م ــه بای ــوی ک ــای معن توصیه ه
قــرار گیــرد، نیــاز بــه توجــه بــه ســامتی خــود 
ــامتی  ــت س ــه از نعم ــاال ک ــم دارد. ح ــر ه زائ
برخورداریــد و چنیــن ســفر پربرکتــی روزی تان 
ــام  ــا انج ــامتی تان را ت ــد س ــت، بای ــده اس ش
کامــل مناســک ســفر و زیــارت حفــظ کنیــد. 
بــرای آنکــه ســفری ســالم و به یادماندنــی 
داشــته باشــید، توصیه هایــی داریــم کــه بهتــر 

اســت رعایت شــان کنیــد. 

 کوله سنگین دردسرساز می شود
فواصــل  در  چادرهایــی  مســیر  طــول  در 
ــا    ــب ی ــا موک ــه آنه ــه ب ــت ک ــرار اس ــم برق منظ
ــا  ــن موکب ه ــد. در ای ــات می گوین ــان هی هم
خواهــد  پذیرایــی  شــما  از  ســخاوتمندانه 
خودمــان(،  چــای  )همــان  شــای  شــد. 
ــرغ  ــه، تخم م ــیب زمینی پخت ــان، س ــا، ن خرم
آب  و  آبمیــوه  عدســی،  خــوراک  آب پــز، 
معدنــی، حلیــم و انــواع غذاهــای محلــی، 
ــا  ــن چادر ه ــه در ای ــتند ک ــی هس خوردنی های
ــه همــراه  توزیــع می شــوند، بنابرایــن نیــازی ب
ــل  ــامیدنی و حم ــی و آش ــواد خوراک ــردن م ب

زائــران  نداریــد.  پشــتی تان  کولــه  در  آن 
ایرانــی معمــوال از نجــف تــا کربــا را پیــاده 
طــی می کننــد و ایــن مســیر ۸۵ کیلومتــر 
مســافت دارد کــه اگــر بــا کولــه ای ســنگین راه 
برویــد، بــدون شــک تــوان  طــی ایــن مســیر را 
ــردرد  ــر، کم ــوی دیگ ــت و از س ــد داش نخواهی
و خســتگی انتظارتــان را خواهــد کشــید. اگــر 
نگــران گرســنه شــدن هســتید، همراه داشــتن 
چنــد عــدد خرمــا و مغــز گــردو کافــی اســت. 

 وقت نامناسب برای غذای چرب
اگــر بیمــاری خاصــی داریــد )مثــا مبتــا 
بــه دیابــت هســتید( برخــی خوراکی هــای 
ــید.  ــته باش ــراه داش ــان را هم ــاز بیماری ت مج
ــرش در  ــدد لیموت ــد ع ــم چن ــه می کنی توصی
ــروز  ــورت ب ــا در ص ــد ت ــتی تان بگذاری کوله پش
ــتفاده  ــردرد از آن اس ــمومیت و س ــوع، مس ته
ــای  ــرف غذاه ــفر، از مص ــدت س ــد. در م کنی
خیلــی چــرب، خیلــی سرخ شــده و نوشــیدن 
کنیــد.  خــودداری  ســرد  خیلــی  آب هــای 
ــیر  ــول مس ــه در ط ــخاوتمندی ک ــان س میزبان
حضــور دارنــد، ممکــن اســت شــما را بــه ســفره 
پربرکتــی کــه انداخته انــد، دعــوت کننــد. 
در ایــن شــرایط قطعــا خــوردن از غذاهــای 
خوش طعــم محلــی برایتــان خوشــایند اســت، 
امــا بهتــر اســت یادتــان نــرود کــه در چــه 
ــاده یــک  ــای پی ــا پ ــارت ب ســفری هســتید. زی

ســفر دشــوار اســت، پــس بایــد بدن تــان را 
آمــاده نگــه داریــد. هرچــه مصــرف برنــج را 
ــی و  ــواد پروتئین ــمت م ــه س ــد و ب ــر کنی کمت
ــا  ــا را حتم ــت. میوه ه ــر اس ــد، بهت ــوه بروی می
ــواس  ــا وس ــوردن آنه ــا در خ ــد، ام ــل کنی می
از خــوردن،  قبــل  و حتمــا  باشــید  داشــته 
یــک بــار دیگــر بــه خوبــی میــوه را بشــویید یــا 
دســت کم پوســت بگیریــد. آلودگی هــا خیلــی 
ــما راه  ــده ش ــه مع ــا ب ــق میوه ه ــت از طری راح
پیــدا می کننــد و باعــث اســهال و اســتفراغ 

ــد.  ــد ش خواهن

 یکبار مصرف ها گزینه بهتری هستند
می شــود،  طبــخ  عــراق  در  کــه  غذاهایــی 
نســبت بــه غذاهــای مــا بســیار چرب تر اســت، 
ــد،  ــه می توانی ــی ک ــا جای ــل ت ــن دلی ــه همی ب
غذاهــای کم چرب تــر و غذاهایــی را کــه در 
کاروان هــا تهیــه می شــود، مصــرف کنیــد. 
ــی  ــار قلب ــد، بیم ــاال داری ــون ب ــار خ ــر فش اگ
ــر  ــا ه ــتید ی ــت هس ــه دیاب ــا ب ــتید، مبت هس
مشــکل دیگــری داریــد، مراقــب خودتــان 
همان طــور  را    تغذیــه ای  اصــول  و  باشــید 
ــظ  ــد، حف ــت می کردی ــفر رعای ــل از س ــه قب ک
لیوان هــای  و  چنــگال  و  قاشــق  از  کنیــد. 
یکبــار مصرفــی کــه در طــول مســیر بــه شــما 
داده می شــود، اســتفاده کنیــد. بــه هیــچ 
ــترک  ــرف مش ــک ظ ــران در ی ــا دیگ ــوان ب عن
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ــی  ــای گوارش ــون ویروس ه ــد، چ ــذا نخوری غ
بــه ســادگی از ایــن طریــق منتقــل می شــوند. 
ــف  ــل مختل ــه فواص ــر ب ــای هال احم چادره
برپــا اســت و می توانیــد داروهــای عمومــی 
ــن  ــد، بنابرای ــت کنی ــا دریاف ــاز را از آنه موردنی
اگــر ســردرد گرفتیــد، ســرما خوردیــد یــا دچــار 
ســرفه یــا عائــم حساســیت و مــواردی از ایــن 
دســت شــدید، ســراغ ایــن چادر هــا برویــد و از 
گرفتــن دارو از دیگــر زائــران خــودداری کنیــد. 

 لطفا مراقب پوست تان باشید
تنــد  آفتــاب  اســت  ممکــن  روز،  طــول  در 
کــرم  از  حتمــا  بتابــد.  مســیر  در  تیــزی  و 
ضدآفتــاب اســتفاده کــرده و آن را در طــول 
مســیر تمدیــد کنیــد. اســتفاده از عینــک 
آفتابــی هــم فراموش تــان نشــود. اگــر کاه 
روی  را  آن  نقــاب  آورده ایــد،  خــود  همــراه 
طوالنــی  پیــاده روی  بگذاریــد.  صورت تــان 
ــت  ــن اس ــش، ممک ــا در کف ــردن پ ــرق ک و ع
زمینه ســاز تــاول، زخــم و قــارچ شــود. در طــول 
مســیر هــر ازگاهــی پا هایتــان را بشــویید. 
ــن  ــو گرفت ــرای وض ــه ب ــار ک ــر ب ــت ه ــر اس بهت
ــان  ــد، پا هایت ــف می کنی ــدن توق ــاز خوان و نم
را بــا صابــون شســته، البــه الی انگشــتان پــا را 
ــان  ــزه پا هایت ــه ای پاکی ــا پارچ ــرده و ب ــز ک تمی
را خشــک کنیــد. بــه هیــچ وجــه بــدون کفــش 
ــال  ــون احتم ــد. چ ــاده روی نکنی ــب، پی مناس
آســیب دیــدن پایتــان بســیار زیــاد اســت. 
هــر وقــت پایتــان از کفــش خســته شــد، یــک 
دمپایــی از موکب هــای میــان راه بگیریــد و بــا 

ــر  ــاس زی ــیر، لب ــول مس ــد. در ط ــا راه بروی آنه
ــان را زود  ــا عرق ت ــید ت ــه ای بپوش ــی و پنب نخ

جــذب کــرده و بدن تــان بــو نگیــرد. 

 از پزشکان در مسیر کمک بگیرید
را  امــکان داشــت، دســتان تان  هرجــا کــه 
ــد از  ــذا و بع ــل از غ ــوص قب ــویید، به خص بش
ــی  ــای پرجمعیت ــن. در فضاه ــویی رفت دستش
مثــل پیــاده روی اربعیــن احتمــال انتقــال 
خیلــی  ویروســی  و  عفونــی  بیماری هــای 
باالســت. اگــر نمی خواهیــد بیمــار شــوید، 
بایــد بهداشــت را خیلــی خــوب رعایــت کنیــد. 
داشــته  دســت  دم  را  گرم تــان  لباس هــای 
باشــید، چــون از عصــر بــه بعــد، هــوا به شــدت 
مراقــب  می شــود.  ســرد  حتــی  و  خنــک 
باشــید در ایــن هــوا ســرما نخوریــد. اگــر بیمــار 
اســتفاده  را  خاصــی  داروهــای  و  هســتید 
می کنیــد، حتمــا اســتفاده از آنهــا را در ســفر 
ادامــه دهیــد و اگــر یــک نوبــت دارو را جــا 
انداختیــد، بــا پزشــکان مســتقر در چادرهــای 
مشــورت  مســیر  طــول  در  هال احمــر 
ــد  ــن می توانن ــکان همچنی ــن پزش ــد. ای کنی
ــد.  ــان کنن ــما را درم ــن راه ش ــای بی بیماری ه
ــتید،  ــی هس ــای قلب ــه بیماری ه ــا ب ــر مبت اگ
شــلوغی و پیــاده روی طوالنــی ممکــن اســت 
باعــث بــروز مشــکات تنفســی و عفونت هــای 
تنفســی بــرای شــما شــود. پــس حتمــا از 
چادرهــای هال احمــر ماســک تهیــه کــرده و 
ــام  ــید. تم ــامتی تان باش ــت س ــب وضعی مراق
مســیر را پیــاده طــی نکنیــد و هر جا احســاس 

نفس تنگــی کردیــد، اســتراحت کنیــد. قــرص 
ــته  ــت داش ــه دم دس ــان را همیش ــر زبانی ت زی

ــید.  باش

 استحمام در موکب ها را فراموش نکنید
ــرای  ــواب ب ــل از خ ــرم قب ــا آب گ ــتحمام ب اس
رفــع یــا پیشــگیری از گرفتگــی عضات بســیار 
مفیــد اســت. موقــع خواب، یک شــال بــه کمر 
و یــک دســتار بــه ســرتان ببندیــد تــا در هــوای 
ــا  ــدن حتم ــل از خوابی ــد. قب ــرما نخوری آزاد س
مو هایتــان را خشــک کنیــد. هــوای غبارآلــود و 
متراکــم  احتمــال بیمــاری را بیشــتر می کنــد، 
ــد و  ــره کنی ــک قرق ــب آب نم ــر ش ــن ه بنابرای
ــا  ــید ت ــاال بکش ــان ب ــای بینی ت آن را از حفره ه
مجــاری تنفســی تان ضدعفونــی شــود. هرجــا 
ــه  ــی ادام ــر توانای ــه دیگ ــد ک ــاس کردی احس
ــا  ــد از صد ه ــد، می توانی ــیر را نداری دادن مس
ــیر  ــه در مس ــی ک ــا اتوبوس های ــین ی ون، ماش
ــتفاده  ــا اس ــه کرب ــیدن ب ــرای رس ــتند، ب هس
کنیــد. اگــر دچــار اســهال یــا اســتفراغ شــدید 
یــا در اثــر تعریــق، آب زیــادی را از دســت 
دادیــد، بــه پزشــکان هال احمــر مراجعــه 
کــرده و شــرایط را بــه آنها بگویید. احتمــاال الزم 
ــودر  ــن پ ــد. ای ــرف کنی ــوربیتول مص ــت س اس
خوراکــی امــاح بــدن شــما را تامیــن کــرده و 
خیلــی زود ســرحال تان می کنــد. اگــر بــه 
پزشــک دسترســی نداشــتید، کمــی نمــک را 
بــه همــراه چنــد حبــه قنــد در آب ریختــه و هــم 
بزنیــد و بنوشــید. تــا رســیدن بــه موکــب بعدی 

حال تــان جــا خواهــد آمــد. 
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مورد تاکید قرار گرفته است. 
مهم ترین راه انتقال آنفلوآنزای فصلی، استنشــاق قطرات تنفسی آلوده )عطسه و سرفه( است، بنابراین بایستی هنگام عطسه و سرفه جلوی 

دهان و بینی خود را بگیرید و پس از تماس با بیماران و هنگام عطسه و سرفه دست ها را با آب و صابون بشویید. 
شستن دقیق و صحیح دست های خود با آب و صابون قبل از غذا خوردن و بعد از استفاده از سرویس های بهداشتی، جهت پیشگیری از ابتال 

به بیماری های قابل انتقال به وسیله آب و موادغذایی از جمله بیماری های اسهالی مانند وبا موثر است. 
با توجه به کثرت جمعیت در پیاده روی اربعین، سطح بهداشت وضعیت مناسبی ندارد و سرویس های بهداشتی خیلی تمیز نیست، لذا توصیه 

می شود در کوله همراه تان یک صابون داشته باشید. 

چند توصیه بهداشتی دیگر
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یکــی از طرفــداران پــر و پــا قــرص پیــاده روی اربعیــن، حجت االســام 
»ســعی  می گویــد:  او  اســت.  پناهیــان  علیرضــا  والمســلمین 
ــن  ــم.« و چندی ــرکت کن ــن ش ــاده روی اربعی ــال در پی ــم هرس می کن
می کنــد.  شــرکت  اربعیــن  پیــاده روی  مراســم  در  اســت  ســال 
ایشــان معتقــد اســت کــه پیــاده روی اربعیــن شــهود بســیاری از 
ــی  ــد و از برخ ــن می کن ــان ممک ــرای انس ــوی را ب ــی معن ــب عال مرات
ــی اش  ــات زندگ ــیرین ترین لحظ ــوان ش ــفرها به عن ــن س ــات ای لحظ
ــر  ــه اگ ــد ک ــه می کن ــان توصی ــام پناهی ــد. حجت االس ــاد می کن ی
می خواهیــد فنــاء فــی ا... را لمــس کنیــد، در میــان جمعیــت انبــوه 
ــی  ــد بخش های ــا می توانی ــد. اینج ــدا کنی ــور پی ــن حض ــران اربعی زائ
از گفته هــای ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه را دربــاره پیــاده روی 

ــد.  ــن بخوانی اربعی
 

 روایت اول
مطمئــن هســتم کــه اگــر هــر یــک از عاقه منــدان امــام حســین)ع(، 
ــد،  ــس کن ــک لم ــن را از نزدی ــای اربعی ــرود و فض ــا ب ــه کرب ــن ب اربعی
دیگــر غیــر از اربعیــن بــرای او دشــوار اســت بــه کربــا بــرود و شــاهد 
ــام  ــرم ام ــو دور ح ــدون هیاه ــی آرام و ب ــردم خیل ــه م ــد ک ــن باش ای
ــام)ره(،  ــرت ام ــر حض ــه تعبی ــون ب ــد. چ ــارت می کنن ــین)ع( زی حس
ــن  ــا ای ــد و م ــراه باش ــو هم ــا هیاه ــد ب ــین)ع( بای ــام حس ــارت ام زی
ــین)ع(  ــدا... الحس ــن اباعب ــم زائری ــال عظی ــور و ح ــن ش ــو و ای هیاه

را در اربعیــن می بینیــم. 

 روایت دوم
یکــی از کارهایــی کــه بنــده خــودم در اربعیــن انجــام می دهــم 
اســت  ایــن  می کنــم،  پیشــنهاد  نیــز  همراهــان  و  دوســتان  بــه  و 
و  می ایســتم  )ع(  اباعبــدا...  حــرم  جــوار  در  اربعیــن  روز  در  کــه 
حــرم  وارد  کــه  عــزاداری  دســته های  بــا  همنوایــی  و  تماشــا  بــه 

زیارت
با هیاهو و شور عظیم

چندروایتمعتبر
ازحجتاالسالمپناهیان
دربارهپیادهرویاربعین
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آن  واقعــا  می پــردازم.  می شــوند، 
لحظــات، شــیرین ترین لحظاتــی اســت 
تجربــه  خــود  زندگــی  در  می توانــم  کــه 
کنــم. ایــن احســاس زیبــا را دوســتانی کــه 
در اربعیــن بــه کربــا مشــرف شــده اند، 
ســوی  بــه  پیــاده روی  در  به خصــوص 
زائریــن،  جمعیــت  میــان  در  و  کربــا 
درک کرده انــد. چــون لحظــه  اوج شــور 
ــت  ــین)ع( اس ــدا... الحس ــزاداران اباعب ع
ــژه   ــت وی ــورد عنای ــه م ــا در آن لحظ و حتم

می گیــرد.  قــرار  حضــرت 

 روایت سوم
انســان تــا وقتــی کــه خــودش اربعیــن بــه 
کربــا نــرود و تــا وقتــی در میــان خیــل 
پــای  بــا  حســین)ع(  عاشــقان  عظیــم 
پیــاده  بــه ســمت کربــا حرکــت نکنــد 
از  را  اســتثنایی  و  پرجاذبــه  فضــای  آن  و 
نزدیــک لمــس نکنــد، نمی توانــد شــکوه و 
عظمــت و لــذت بی حــد آن را درک کنــد 
ــت  ــن حرک ــه ای ــی را ک ــد حرارت و نمی توان
ــد.  ــس کن ــد، ح ــاد می کن ــب او ایج در قل
بایــد پیــاده روی اربعیــن را تجربــه کــرد. 

 روایت چهارم
مدتــی  مقــدس  دفــاع  دوران  در  بنــده 
و  داشــته ام  حضــور  جبهه هــا  در 
صحنه هــای نورانــی شــب های عملیــات  

جایــی  تنهــا  شــاید  کــرده ام.  تجربــه  را 
ــات  ــب عملی ــای ش ــال زیب ــس و ح ــه ح ک
شــود،  تجدیــد  انســان  بــرای  می توانــد 
ســمت  بــه  پیــاده روی  لحظه هــای  در 
ــه  ــانی ک ــد. کس ــدا... )ع( باش ــرم اباعب ح
پیــاده روی  را در  آن لحظه هــای شــیرین 
می تواننــد  کرده انــد،  لمــس  اربعیــن 
ــا درک  ــا را در جبهه ه ــال بچه ه ــس و ح ح
کننــد. خصوصــا دوســتانی کــه پیــاده روی 
ــه  کرده انــد، ایــن  در تاریکــی شــب را تجرب

می کننــد.  درک  بهتــر  را  حــس 

 روایت پنجم
ــا  ــارت کرب ــورد زی ــه در م ــری ک ــه دیگ نکت
آن  بــه  بایــد  اربعیــن  روز  در  به خصــوص 
توجــه داشــت، ایــن اســت کــه در مســیر 
کربــا و در حــرم امــام حســین)ع( یــک 
از  انســان  صفــت رذیلــه  بســیار مهــم در 
بیــن مــی رود و آن ُعجــب اســت. ُعجــب، 
ــارت  ــا زی ــز ب ــا ج ــه تقریب ــت ک ــه ای اس رذیل
وقتــی  نمــی رود.  بیــن  از  )ع(  اباعبــدا... 
ــی رود  ــین)ع( م ــام حس ــرم ام ــه ح ــان ب انس
کــه  می کنــد  توجــه  مطلــب  ایــن  بــه  و 
ــه  ــدس ب ــکان مق ــن م ــدا... )ع( در ای اباعب
زمیــن افتــاده  اســت، خودبه خــود خــرد و 
کوچــک می شــود، بــه خــاک می افتــد و 
ــه  ــد ک ــی نمی مان ــش باق ــزی برای ــر چی دیگ
بخواهــد بــه واســطه آن، ُعجــب پیــدا کنــد. 

 روایت ششم
پیــاده روی  اســتثنایی  تجربــه   حتمــا 
اربعیــن بــه ســوی کربــا را قبــل از ظهــور 
ایــن  از دســت ندهیــد و ســعی کنیــد در 
مراســم باعظمــت حضــور پیــدا کنیــد. در 
دوران دفــاع مقــدس در جبهه هــا معمــوال 
پیاده روی هایــی  و  نظامــی  تمرین هــای 
ــش  ــی افزای ــی رزم ــا آمادگ ــد ت ــام می ش انج
ــدس،  ــاع مق ــول دوران دف ــد. در ط ــدا کن پی
پیاده روی هــای زیــادی به عنــوان تمریــن و 
بــرای کســب آمادگــی برقــرار می شــد و امــروز 
ــمت  ــه س ــاده روی ب ــه پی ــت ک ــوان گف می ت
پیاده روی هــای  حســین)ع(  امــام  حــرم 

تمریــن ظهــور حضــرت اســت. 

روایت هفتم
کســب  تنهــا  اربعیــن،  پیــاده روی  ایــن 
روح  بایــد  نیســت،  جســمی  آمادگــی 
پیــاده روی  ایــن  جریــان  در  انســان 
تمریــن کنــد. ایــن پیــاده روی یــک فرصــت 
ــد آن  ــه نبای ــت ک ــتثنایی اس ــب و اس عجی
ــه  ــی ک ــک قدم ــر ی ــم. ه ــت بدهی را از دس
انســان در ایــن مســیر نورانــی برمــی دارد، 
انســان  روح  آلودگی هــای  پاک کننــده 
اســت. در روایــت داریــم، کســی کــه از 
ــردد،  ــدا... )ع( بازمی گ ــرم اباعب ــارت ح زی
ــود و  ــیده می ش ــته  او بخش ــان گذش گناه

می شــود.  مطهــر  و  پــاک  او  روح 
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دلم 
گرفته 

بهانه
سالم 

شاه
نجف

عالوهبرزیارت
امیرالمومنین)ع(
بهزیارتگاههای

دیگرنجفهمبروید

مسجد حّنانه
وقتی زمین ناله کشید

ایــن مســجد در محلــه ای، در میانــه بزرگــراه 
روایــات  براســاس  دارد.  قــرار  کوفــه  ـ  نجــف 
بــه  مسیرشــان  در  کربــا  کاروان  اســامی، 
ــهدا)ع(  ــدس سیدالش ــر مق ــه، س ــمت کوف س
ــت  ــتند. روای ــن گذاش ــه زمی ــل ب ــن مح را در ای
شــده هنگامــی کــه ســر امــام حســین)ع( 
در روی ایــن زمیــن قــرار داده شــده، زمیــن 
نالــه ســر داده اســت. بعدهــا در ایــن محــل 
همیــن  دلیــل  بــه  کــه  ســاختند  مســجدی 
اتفــاق »حّنانــه« نامیــده شــده اســت. البتــه در 
ــر  ــور پیک ــگام عب ــده هن ــم آم ــات ه ــی روای برخ
مطهــر امــام علــی)ع( از کوفــه بــه نجــف، زمیــن 

ــت. ــر داده اس ــه س ــجد نال ــن مس ای

قبرستان وادی السام
بزرگ ترین قبرستان جهان اسام

جهــان  قبرســتان های  مهم تریــن  از  یکــی 
اســام همیــن قبرســتان وادی الســام شــهر 
ــی  ــات مختلف ــاره آن روای ــه درب ــت ک ــف اس نج
ــود)ع(،  ــرت ه ــره حض ــود مقب ــده. وج ــل ش نق
صحابــه  از  بســیاری  و  صالــح)ع(  حضــرت 
ــزرگان  ــه)ع( و ب ــتداران ائم ــر)ص(، دوس پیامب
دینــی ما در این قبرســتان بــر شــهرت آن افزوده 
ــام  ــی در وادی الس ــت ا... قاض ــر آی ــت. قب اس
یکــی از جاهایــی اســت کــه ایرانی هــا زیــاد 
مومنــی  »هــر  آمــده:  روایــات  در  می رونــد. 
ــان  ــده از جه ــان دی ــرب جه ــا غ ــرق ی ــه در ش ک
بــه  نــدا می رســد کــه  او  بــه روح  بــر گیــرد 

وادی الســام ملحــق شــود.«

درست است که مقصد اصلی سفر اربعین 
کرباست، اما شروع این مسیر پیاده روی 

نجف و با زیارت امیرالمومنین)ع( است. اگر 
فرصت دارید حتما یک روز در نجف اشرف 

توقف کنید و به زیارتگاه های معروف این شهر 
بروید. البته شهر کوفه هم در نزدیکی نجف 

است که زیارتگاه های زیادی مثل مسجد 
کوفه را در دل خود جای داده است. ما اینجا 

سراغ معرفی زیارتگاه های نجف رفته ایم تا 
شما بدانید که این شهر مهم اسامی چه 

اماکنی برای تقویت حس و حال معنوی تان 
در این سفر دارد. 

38
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مقام امام زمان)عج( 
زیارت در مسیر وادی السام

بـه مقـام حضـرت  ایـن مـکان کـه سال هاسـت 
سـبزی  گنبـد  دارای  دارد  شـهرت  مهدی)عـج( 
قبرسـتان  ماشـین رو  مسـیر  غـرب  در  و  اسـت 
وادی السـام قـرار دارد. در حقیقـت اینجا جایگاه 
مقدسـی اسـت کـه بـه آن حضـرت نسـبت داده 
می شـود. از ایـن رو مـردم به زیـارت و نمازگـزاردن 
در آن می پردازنـد. عامـه بحرالعلـوم ایـن مقـام را 
تجدید بنـا کـرد. زیارت نامه حضـرت حجت)عج( 
روی سـنگی در محـراب ایـن مقـام کنـده کاری 
شـده اسـت. البتـه علـت انتسـاب ایـن مـکان به 
حضـرت مشـخص نیسـت و گفتـه نشـده کـه آیـا 
کسـی در این مـکان ایشـان را دیده یـا کرامتی از 

ایشـان در ایـن محـل مشـاهده شـده اسـت.

مسجد و آرامگاه شیخ طوسی 
زیارت یک عالم بزرگ اسام

ــرار  ــی ق ــیخ طوس ــد ش ــار مرق ــجد کن ــن مس ای
اســتادان  تدریــس  محــل  همچنــان  و  دارد 
ــی  ــه یک ــی ک ــیخ طوس ــت. ش ــف اس ــوزه نج ح
ــوزه  ــس ح ــه و موس ــای امامی ــاهیر فقه از مش
ــری  ــال ۴۶۰ هج ــت، در س ــف اس ــه نج علمی
ــد.  ــون ش ــود مدف ــه خ ــت و در خان ــات یاف وف
ایشــان وصیــت کــرده بــود کــه ایــن خانــه پــس 
ــروزه  ــود. ام ــجدی ش ــه مس ــل ب ــی تبدی از مدت
ایــن مســجد بــه نــام »جامــع الشــیخ الطوســی« 
در شــمال حــرم مطهــر و بــه فاصلــه کوتاهــی از 
آن قــرار دارد و نیــز در گوشــه ای از ایــن مســجد 
ــدی  ــد مه ــید محم ــت ا... س ــه آی ــگاه عاّم آرام

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــوم ق ــر العل بح

آرامگاه کمیل بن زیاد
یار موال و صفای دعای کمیل

امیرالمومنیـن)ع(  یـاران  از شـاخص ترین  یکـی 
واسـطه دعـای  بـه  ایرانی هـا  مـا  نـزد  کـه  اسـت 
کمیـل بسـیار معـروف اسـت. بـه همیـن دلیـل 
ایرانی هـا زیـاد بر سـر مـزار او کـه در میـان بزرگراه 
نجف-کوفـه قـرار دارد می رونـد. کمیـل بـن زیـاد 
نخعـی یمانـی از بـزرگان تابعین و از یاران شـجاع 
و بـا وفـای حضـرت امیـر)ع( و از اصحـاب سـّر آن 
وسـیع  صحـن  دارای  او  آرامـگاه  بـود.  حضـرت 
یـاران  از  یکـی  کمیـل،  اسـت.  بزرگـی  گنبـد  و 
باوفـای حضـرت علـی)ع( بـود کـه از موالیـش، 
دعـای کمیل را آموخت. کمیل در زمان شـهادت 
امام حسـن)ع( در مدینـه نبـود و در واقعـه کربـا 

هـم در زنـدان حضـور داشـت. 
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چه ببریم؟
چه نبریم؟

کولهپشتیتانرا
برایسفرپیادهاربعین

آمادهکنید

شــاید مهم تریــن ســوال ایــن روزهــای کســانی کــه می خواهنــد بــه 
ســفر پیــاده اربعیــن برونــد ایــن باشــد کــه در ایــن ســفر معنــوی چــه 
ــبک  ــتی س ــک کوله پش ــور ی ــم؟ چط ــه نبری ــم و چ ــان ببری ــا خودم ب
جمــع کنیــم کــه هــم برایمــان در ایــن ســفر پیــاده دردســر درســت 
ــا  ــیم؟ اینج ــته باش ــان را در آن داش ــایل موردنیازم ــم وس ــد و ه نکن
ــفر  ــرای س ــتی تان را ب ــا کوله پش ــم ت ــما داری ــرای ش ــی ب توصیه های

پیــاده اربعیــن جمــع کنیــد. 

۱- کفش هــای نــو و بنــددار نپوشــید. بهتــر اســت یــک کفــش 
بــرای  دائمــا  مســیر  طــول  در  چــون  بپوشــید.  آزاد  و  مناســب 
ــتید.  ــا هس ــش از پ ــه درآوردن کف ــار ب ــا ناچ ــتراحت در موکب ه اس
ــیر  ــتی مس ــت بهداش ــا وضعی ــد ب ــد نمی توانی ــر می کنی ــر فک ۲- اگ
کنــار بیاییــد، وســایلی از قبیــل قاشــق، چنــگال، چاقــوی کوچــک، 
اســتکان یــا لیــوان کوچــک دســته دار )بــرای خــوردن چــای در 
ــک،  ــون کوچ ــافرتی، صاب ــک مس ــدان کوچ ــیر(، خمیردن ــول مس ط
ژل ضدعفونــی و چنــد شــامپوی کوچــک هتلــی در طــول ســفر 

ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
ــراه  ــراق، هم ــا در ع ــی از هزینه ه ــودن برخ ــاال ب ــه ب ــه ب ــا توج ۳- ب
داشــتن پــول بــه مقــدار کافــی توصیــه می شــود. ارز موردنیــاز 
ــر  ــای معتب ــران از صرافی ه ــی( در ای ــار عراق ــا دین ــود را )ترجیح خ
تهیــه و از مراجعــه بــه افــراد و صرافی هــای مشــکوک خــودداری 

ــد.  کنی
ــر  ــه اگ ــده ک ــه ش ــدادی تعبی ــتگاه های ام ــیر، ایس ــول مس ۴- در ط
ــه ایــن ایســتگاه ها  ــا مراجعــه ب ــرای کســی پیــش آمــد، ب مشــکلی ب
ــیر،  ــول مس ــن در ط ــود. همچنی ــد ش ــکی بهره من ــات پزش از خدم
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کمــک  بــه  نیــز  ایــران  هال احمــر 
بــه  کــه  دارد  ایســتگاه هایی  شــهرداری 

می دهــد.  خدمــات  زائــران 
۵- همــراه داشــتن برخــی اقــام دارویــی 
قــرص  ســرماخوردگی،  قــرص  قبیــل  از 
و  )آنتی هیســتامین(  ضدحساســیت 
داروهــای ضدالتهــاب پوســتی )عرق ســوز( 
کاالنــدوال،  کــرم  تالــک،  پــودر  قبیــل  از 
 AD ــن ــا ویتامی ــدی ی ــزون جل هیدروکورتی
می توانــد مفیــد باشــد. ضمــن اینکــه در 
بیمــاری خــاص، داروی  صــورت داشــتن 
خــود را بایــد بــه همــراه داشــته باشــید. 
ــوز  ــاول و عرق س ــوارد ت ــب در م ــرم مناس ک
شــدن بــه همــراه داشــته باشــید. البتــه اگــر 

می شــوید.  دچــارش  می دانیــد 
امکانــات  راه،  بیــن  موکب هــای  در   -۶
کافــی هســت، امــا بــا توجــه بــه محدودیــت 
شــهرها،  در  اســتراحت  وســایل  و  پتــو 
بالــش  و  ســبک  پتــوی  امــکان  حــد  در 
ــد  ــعی کنی ــد. س ــود ببری ــراه خ ــک هم کوچ
بــا  ســنگین  و  حجیــم  و  بــزرگ  پتوهــای 
ــی  ــوید. یک ــت نش ــا اذی ــد ت ــان نیاوری خودت
ــد  ــم می توان ــز ه ــبک تمی ــه س ــا ملحف دو ت

باشــد.  مشکل گشــا 
اســت  کســانی  بــرای  خــواب  کیســه   -۷
کــه طبــق برنامــه مرســوم پیــاده روی عمــل 
ــب اول  ــل، ش ــن دلی ــه همی ــد و ب نمی کنن
ــدا  ــبی پی ــکان مناس ــل اس ــد مح نمی توانن
برنامــه شــخصی  اگــر شــما هــم  کننــد. 
خودتــان را داریــد، بــه ایــن گزینــه هــم 
ــا  ــه نظامی ه ــی ک ــه خواب ــد. کیس ــر کنی فک
و  کــم  حجــم  دارای  می کننــد  اســتفاده 

کارایــی مناســبی اســت. 
ــیار راه  ــال س ــتی تان یخچ ــوی کوله پش ۸- ت
نیندازیــد. در طــول مســیر نجــف بــه کربــا 
توســط  کافــی  مقــدار  بــه  غذایــی  مــواد 
ــگان  ــورت رای ــه ص ــده و ب ــه ش ــا تهی موکب ه
در اختیــار شــما قــرار خواهــد گرفــت. فقــط 
مقــدار کمــی مــواد مغــذی خشــکبار ماننــد 
ــر و... همــراه داشــته باشــید.  ــادام، انجی ب

۹- بــا توجــه بــه احتمــال بــارش بــاران در ایــام 
اربعیــن در مســیرهای پیــاده روی و شــهرهای 
زیارتــی، همــراه داشــتن لبــاس گــرم کم حجــم 
و بارانــی و چتــر کوچــک توصیــه می شــود. 
اگــر حرفــه ای باشــید، ســفره یکبارمصــرف هــم 

ــد.  ــان می آی ــه کارت ــی ب خیل

حاجآقامصطفیخمینی
وسفراربعین

آیــت ا... حاج          آقــا مصطفــی خمینــی از عالمــان و اســتادان نجــف بــود کــه همواره در مراســم 
ــه قــدری  پیــاده روی حضــوری پیوســته و جــدی داشــت. حضــور ایشــان در ایــن مراســم ب
ــده  ــای مان ــان برج ــا و دوستان ش ــط علم ــان توس ــی از ایش ــرات فراوان ــه خاط ــوده ک ــاد ب زی
ــه  ــره ای در رابط ــه ای در خاط ــیدتقی درچ ــلمین س ــام والمس ــوم حجت االس ــت. مرح اس
ــا  ــت ا... حاج آق ــراه آی ــار هم ــن ب ــد: »... چندی ــی)ره( می فرمای ــی خمین ــاج مصطف ــا ح ب
مصطفــی خمینــی از نجــف پیــاده بــه ســوی کربــا رفتیــم. در ایــن ســفرها دوســتان زیــادی 
ــا پــای برهنــه و حتــی بــدون جــوراب حرکــت می کــرد  همــراه بودنــد. حاج آقــا مصطفــی ب
و از هــر کــس مختصــر صدایــی داشــت، می خواســت اشــعاری را در مقــام و عظمــت 
ــه  ــد ک ــب می ش ــوری منقل ــودش ط ــعار، خ ــن اش ــنیدن ای ــا ش ــد و ب ــین)ع( بخوان امام حس
از شــدت گریــه، شــانه هایش بــاال و پاییــن می رفــت. حاج آقــا مصطفــی خمینــی همیشــه 
ــه و  ــار دجل ــی کن ــت و وقت ــراه داش ــی را هم ــروی اصفهان ــین غ ــیخ محمدحس ــوان ش دی
فــرات کــه دیگــر نزدیــک کربــا بــود می رســیدیم، او بــه اســم کوچــک مــرا صــدا مــی زد تــا 
قســمتی از آن را بخوانــم و بــه محــض شــروع، مثــل کســی کــه بغضــش بترکــد، شــروع بــه 
گریــه می کــرد. در طــی چنــد کیلومتــر مــن زمزمــه می کــردم و جمــع دوســتان به خصــوص 
ــر  ــد مطه ــه گنب ــمش ب ــتان چش ــی از دوس ــان یک ــرد. ناگه ــه می ک ــی گری ــا مصطف حاج آق
ــه در میــان جمــع  ــه دنبــال آن، مــوج شــوق و گری حضــرت امــام حســین)ع( می افتــاد و ب
ــه  ــه اینک ــه ب ــدون توج ــفرها، ب ــن س ــی در ای ــی خمین ــا مصطف ــد...«. حاج آق ــد می ش بلن
فرزنــد مرجــع بــزرگ تقلیــد، امــام خمینــی)ره( اســت، ماننــد یــک طلبــه ســاده در خدمــت 
ــز  ــتراحت نی ــف و اس ــگام توق ــرد و در هن ــغ نمی ک ــان دری ــه آن ــک ب ــود و از کم ــفران ب همس
بــه بحــث علمــی می پرداخــت. مرحــوم آیــت ا... شــیخ محمدحســن قدیــری کــه در یکــی 
ــت  ــا، خدم ــه کرب ــف ب ــاده روی از نج ــار در پی ــک ب ــد: »ی ــود، می گوی ــراه او ب ــفرها هم از س
ــب را  ــیدیم، ش ــا رس ــک کرب ــای نزدی ــه باغ ه ــی ب ــودم؛ وقت ــی ب ــی خمین ــا مصطف حاج آق
آنجــا ماندیــم. دوســتان همــه دور حاج آقــا مصطفــی را گرفتنــد و او صحبــت را شــروع کــرد 
و بعــد بنــا شــد هرکــدام از رفقــا در یــک رشــته از علــوم حــوزوی ســوالی بپرســد و وی جــواب 
بدهــد. ســواالت بســیاری از فقــه، اصــول، فلســفه، تفســیر، عرفــان و اخــاق از وی پرســیده 
شــد کــه حــدود چهــار ســاعت بــه طــول انجامیــد و حاج آقــا مصطفــی بــدون اینکــه مطالعــه 
و مراجعــه بــه کتابــی کنــد، همــه را کامــل جــواب داد کــه مــن بســیار متعجــب شــدم کــه او 

اینقــدر بااســتعداد اســت.«

41
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مقررات شرعی برای اربعینی ها
حتماقبلازسفراربعینبابرخیمسائلشرعیمبتالبهآشناشوید

مراســم  در  کــه  شــده اید  دعــوت  شــما 
شــما  یابیــد.  حضــور  معنــوی  باشــکوه 
فرســنگ ها از شــهر و دیارتــان دور می شــوید 
ــکام  ــا اح ــا ب ــود. حتم ــد ب ــافر خواهی و مس
شــرعی مربــوط بــه مســافران آشــنا هســتید، 
امــا احــکام دیگــری هــم هســتند کــه شــاید 
در ســفر پیــاده روی اربعیــن مبتابــه باشــند و 
شــما زیــاد بــا آنهــا آشــنایی نداشــته باشــید. 
ــی  ــفر طوالن ــن س ــت در ای ــن اس ــا ممک مث
پیــاده کــه حداقــل ســه روز طــول می کشــد، 
لباس تــان بــر اثــر خــون ترکیــدن تاول هــای 
ــرد؟ در  ــد ک ــه بای ــب چ ــود، خ ــس ش ــا نج پ
اینجــا بــه برخــی از احــکام مهــم اشــاره شــده 

ــت.  اس

 وقتی لباس زائران نجس می شود
تجربــه  گذشــته  ســال های  کــه  کســانی 
داشــته اند،  را  اربعیــن  پیــاده روی 

بــر  اســت  کــه گاهــی ممکــن  می داننــد 
اثــر پیــاده روی طوالنــی و ایجــاد تــاول در 
پاهــا، لباس هایمــان خونــی شــود. خــون 
جــزء نجاســات در دیــن ماســت و بــه همیــن 

می کنــد.  نجــس  هــم  را  لبــاس  دلیــل 
*یکــی از شــروط لبــاس نمازگــزار ایــن اســت 
ــن  ــر در ای ــی اگ ــد. یعن ــاک باش ــد پ ــه بای ک
ــدن  ــا ترکی ــر مث ــر اث ــان ب ــفر، لباس هایت س
ــاز  ــل از نم ــت، قب ــده اس ــی ش ــا خون تاول ه

ــد.  ــر کنی ــت را تطهی ــن نجاس ــد ای بای
و  بــدن  بــا  نمــاز  نمی دانــد  کــه  *کســی 
لبــاس نجــس، باطــل اســت، اگــر بــا بــدن یــا 
لبــاس نجــس نمــاز بخوانــد، نمــازش باطــل 

ــت.  اس
ــس  ــش نج ــا لباس ــدن ی ــه ب ــد ک ــر ندان *اگ
ــوده،  ــس ب ــد نج ــاز بفهم ــد از نم ــت و بع اس
قبــا  اگــر  ولــی  اســت،  او صحیــح  نمــاز 
نجاســت آن را می دانســته و فرامــوش کــرده 

و بــا آن نمــاز خوانــده، نمــازش باطــل اســت. 
*اگــر لبــاس نجــس را آب بکشــد و یقیــن 
ــاز  ــا آن نم ــت و ب ــده اس ــاک ش ــه پ ــد ک کن
بخوانــد و بعــد از نمــاز بفهمــد پــاک نشــده، 
نمــازش صحیــح اســت، ولــی بــرای نمازهــای 

ــد.  ــر کن ــاس را تطهی ــد لب ــدی بای بع
*اســتثنایی دربــاره نجاســت لبــاس نمازگــزار 

بــا خــون وجــود دارد کــه عبارتنــد از: 
*اگــر لبــاس یــا بــدن مــا بــه ترشــحات خــون 
نجــس شــده باشــد، به طــوری کــه ترشــح از 
ــم(  ــک دره ــدازه ی ــی )ان ــکه دو ریال ــک س ی
کمتــر باشــد، نمــاز بــا آن لبــاس و بــدن 

ــدارد.  ــکال ن اش
*لبــاس خونی شــده را اگــر یک بــار در آب 
کــر یــا جــاری فــرو ببرنــد یــا زیــر شــیری کــه 
بــه کــر متصــل اســت بگیرنــد، به طــوری 
کــه آب بــه همــه  جاهایــی کــه نجــس شــده 

برســد، پــاک می شــود. 
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*یادتــان باشــد کــه در مســیر پیــاده روی 
اربعیــن، شــاید آب شــیرها بــه تانکرهــا و 
ــه  ــا ب ــم آنه ــه حج ــد ک ــل باش ــی وص مخازن
کــر  آب  نباشــد.  کــر  آب  شــرعی  انــدازه 
ــر از آن  ــد. کمت ــر باش ــد ۳۸۴ لیت ــا بای تقریب
ــی در آب  ــز نجس ــر چی ــت. اگ ــل اس آب قلی
ــود و  ــس می ش ــود، نج ــرده ش ــرو ب ــل ف قلی
چیــزی را کــه نجــس شــده پــاک نمی کنــد. 
امــا اگــر آب قلیــل را روی چیزهایــی کــه 

نجــس شــده اســت بریزنــد، آنهــا را پــاک 
می کنــد، ولــی آن مقــدار آبــی کــه پــس 
ــرازیر  ــس، از آن س ــدن روی نج ــه ش از ریخت

اســت.  نجــس  می شــود، 

 احکام مربوط به زیارت قبور ائمه)ع(
مطهــر  حــرم  بــه  اربعیــن  ســفر  در  شــما 
امیرالمومنیــن)ع( و حــرم امــام حســین)ع( 
ــه  ــامرا، ب ــن و س ــه کاظمی ــفر ب ــورت س و در ص
ــد. ورود  ــم می روی ــر ه ــن دیگ ــرم معصومی ح
بــه حــرم ائمــه معصومیــن احکامــی دارد کــه 
بــه برخــی از آنهــا در اینجا اشــاره شــده اســت. 
ــر  ــی اگ ــن حت ــه معصومی ــر ائم ــرم مطه *ح
حکــم مســجد شــرعی را هــم نداشــته باشــد، 
احــکام شــرعی مســجد بــر آن جــاری اســت. 
بــه ایــن ترتیــب، نجــس کــردن آن حــرام 
اســت و اگــر بــه هــر دلیلــی ایــن اتفــاق 
افتــاد، تطهیــر آن فوریــت دارد و بایــد ســریعا 

ــود.  ــدام ش اق
*ورود افــراد معــذور )ماننــد شــخص جنــب یا 
ــور  ــه( همان ط ــادت ماهیان ــان ع ــان در زم زن
ــل  ــه داخ ــت، ب ــز نیس ــجد جای ــه مس ــه ب ک
حــرم مطهــر ائمــه معصومیــن)ع( نیــز جایــز 

نیســت. 
معصومیــن  ائمــه  حــرم  از  *بخش هایــی 

حیــاط  و  رواق هــا  شبســتان ها،  شــامل 
حکــم  ایــن  شــامل  فرعــی  صحن هــای  و 
اشــخاص  حضــور  تنهــا  بلکــه  نمی شــود. 
جایــز  حرم هــا  اصلــی  بخــش  در  معــذور 
اســت. دیگــر اماکــن زیارتــی حکــم مســجد 
ــه  ــذور ب ــراد مع ــت اف ــر اس ــا بهت ــدارد، ام را ن
حرمــت آن بــزرگان وارد بخــش حــرم اصلــی 
احتــرام  ادای  دور،  فاصلــه  از  یــا  نشــوند 

کننــد. 
اماکــن  از  برخــی  کــه  باشــد  *حواســتان 
ائمــه  حــرم  اینکــه  بــا  عــراق،  زیارتــی 
معصومیــن)ع( نیســتند، امــا صیغــه مســجد 
بــرای آنهــا خوانــده شــده و حکــم مســجد را 

کرده انــد.  پیــدا 
مطهــر  حرم هــای  درگاه  و  در  *بوســیدن 
در  ســجده کردن  ولــی  نــدارد؛  اشــکال 
ــت؛  ــز نیس ــر جای ــر مطه ــح و قب ــل ضری مقاب
مگــر ســجده شــکر خــدا، بــه جهــت توفیــق 
ایــن زیــارت. بهتــر اســت زائــران اربعیــن 
ســجده شــکر را هــم روبــه روی قبــر و ضریــح 

مطهــر انجــام ندهنــد. 
*بــردن مهــر و قــرآن و کتاب هــای دعــای 
حــرم بــه بیــرون جایــز نیســت و چنانچــه 
کســی عمــدا یــا ســهوا بــرده باشــد، بایــد بــه 

جــای آن برگردانــد. 

در سال های گذشــته برخی ها از طریق مرزها، بدون گرفتن ویزا و روادید وارد کشور عراق شدند. البته در مقاطعی این کار 
با اجازه رسمی هر دو دولت عراق و ایران صورت گرفت، اما امسال قرار است به هیچ وجه کسی بدون داشتن ویزا راهی سفر 
اربعین نشــود. اما بد نیست نظر مراجع تقلید را هم در این زمینه بدانید که ســفر به عراق و حضور در مراسم راهپیمایی اربعین بدون 

داشتن ویزا چه حکمی دارد؟
مقام معظم رهبری: عدم رعایت قوانین، شــرعا جایز نیســت. 

آیــت ا... العظمــی مکارم شــیرازی: زوار محتــرم الزم اســت قوانیــن و مقــررات هــر دو کشــور را رعایــت کننــد؛ بــرای موفقیــت 
ــم.  ــا می کنی ــا دع ــه آنه هم

آیت ا... العظمی شــبیری زنجانی: جایز نیست. 
آیت ا... العظمی نوری همدانی: الزم اســت براســاس مقررات حکومت اســامی عمل و معیارها رعایت شود. 

آیت ا... العظمی جوادی آملی: عدم رعایت قوانین، شــرعا جایز نیســت. 
آیــت ا... العظمــی ســبحانی: یــک فــرد مومــن بایــد قوانیــن کشــور را کــه از نظــر شــورای نگهبــان گذشــته اســت، رعایــت کنــد. 

هــر نــوع بی نظمــی و بی انضباطــی بــر خــاف موازیــن شــرعی حــرام اســت. 
آیت ا... العظمی موســوی اردبیلی: مومنین مقررات را رعایت کنند. 

ــم  ــان ه ــب ضم ــا موج ــرام و چه بس ــراق ح ــران و ع ــور ای ــن دو کش ــردن قوانی ــت نک ــی: رعای ــوی گرگان ــی عل ــت ا... العظم آی
ــود. ــد ب خواه

حکم سفر به عراق، بدون ویزا

کسانی	که	سال	های	گذشته	
تجربه	پیاده	روی	اربعین	
را	داشته	اند،	می	دانند	که	
گاهی	ممکن	است	بر	اثر	
پیاده	روی	طوالنی	و	ایجاد	
تاول	در	پاها،	لباس	هایمان	
خونی	شود.	خون	جزء	

نجاسات	در	دین	ماست	و	
به	همین	دلیل	لباس	را	هم	

نجس	می	کند
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حسین)ع( 
فراتر از زمان 
فراتر از مکان 
فراتر از دین و 
مذهب

جغرافیایـی  و  تاریخـی  مـرز  آزادگـی  و  آزادی 
مذهبـی  و  دینـی  دسـته بندی  نمی شناسـد، 
نـدارد، محصـور بـه زمـان و مـکان هم نیسـت. 
هر انسـان آزاده ای در جهان، پیامـی از آزادگان 
پیـش از خـود دریافـت کـرده و آن را سـرلوحه 
تفکـر و اقدامـات خـود قـرار داده و مبـارزه بـا 
توسـط  سـینه  بـه  سـینه  همین طـور  ظلـم، 
ظلم سـتیزان بـزرگ تاریـخ بـه نسـل های بعـد 

انتقـال داده شـده اسـت. 
تاریـخ،  آزاده  بزرگ تریـن  حسـین )ع(  امـام 
همـگان  بـرای  کـه  مسـلمانان  بـرای  نه تنهـا 
اسـت. درسـی کـه مکتـب عاشـورا بـه همـراه 
سـال  سـال های  کـه  اسـت  درسـی  داشـت، 
جنبه هـای  از  و  کـرد  تدریـس  را  آن  می تـوان 
مختلفـش بهـره بـرد. یکی از کسـانی کـه پیام 
فرادینـی عاشـورا را دریافـت کـرده، نویسـنده و 
پژوهشگر مسـیحی، »آنتوان بارا« است. آنتوان 
بـارای مسـیحی سـوریتبار کتابـی را بـا عنـوان 
»الحسـین)ع( فـی الفکـر المسـیحی- نوشـته 
اسـت و در آن به شـخصیت عظیم سید و ساالر 
شـهیدان پرداخته و از اسـباب و علـل قیام این 
حضـرت سـخن ها رانـده اسـت. ایـن مسـیحی 

محقـق کـه سـال های زیـادی را صـرف تحقیق 
دربـاره امـام حسـین)ع( و خانـواده او کـرده، از 
تاثیـری کـه ایـن خانـدان و عاقه به ایشـان در 
زندگـی اش گذاشـته می گویـد و معتقـد اسـت 
امـام حسـین)ع( تنهـا یک شـخصیت تاریخی 
نیسـت بلکـه دریایـی اسـت کـه هنـوز وجـوه 
زیـادی از شـخصیت و زندگـی ایشـان کشـف 

نشـده اسـت. 

 چطور یک مسیحی
شیفته امام حسین)ع( شد؟

بـارا در خانـواده ای از طبقـه متوسـط  آنتـوان 
او  راهنمایـی  دوره  در  می کـرد.  زندگـی 
همـه  کـه  می خوانـد  درس  مدرسـه ای  در 
اینکـه  بـا  بودنـد.  مسـلمان  دانش آموزانـش 
دروس  آنتـوان  کـه  نداشـت  اصـراری  مدرسـه 
تعلیمـات دینی مسـلمانان را بگذرانـد، اما پدر 
آنتـوان معتقـد بـود کـه فرزندانش باید با سـایر 
ادیـان آشـنا شـوند و به عنـوان اعراب مسـیحی 
باید از فرهنگ اسـامی هم چیزهایی بیاموزند 
و بـه ایـن ترتیـب بـود کـه آنتـوان بـارا بـا اسـام 

آشـنا شـد. 

آنتـوان بـارا دربـاره نظـر خانـواده اش در مـورد 
توجـه بـه دیـن اسـام می گویـد: »مسـیحیان 
احتـرام  اسـام  دیـن  بـه  همیشـه  عـرب 
می گذارنـد و مـن در دوره جوانی در اتاقم ۴۰۰ 
کتـاب اسـامی داشـتم. همیـن زمینـه باعـث 
شـد تـا بـا اسـام و پـس از آن بـا تاریخ اسـام و 

شـوم.«  آشـنا  آن  بـزرگ  شـخصیت های 

 نویسنده مسیحی، کتاِب اسامی
آنتـوان بـارا، پس از آشـنایی بـا اسـام و بزرگان 
حسـین)ع(  امـام  شـخصیت  بـه  اسـام، 
تـا جایـی کـه ۱۰ سـال  عاقه منـد می شـود 
از عمـرش را صـرف نوشـتن کتابـی بـا عنـوان 
»حسـین در اندیشـه مسـیحیت« می کنـد. او 
در این بـاره می گویـد: »وقتـی جـوان بـودم بـا 
ایشـان آشـنا شـدم و کتاب هایـی در این بـاره 
خوانـدم. اولیـن کتاب، مقتل سـید مقـرم بود. 
ایـن کتـاب را خوانـدم و بـر آن حاشـیه نوشـتم 
تـا اینکـه به پیشـنهاد یکی از دوسـتانم بـه این 
نتیجـه رسـیدم کـه نوشـته هایم را چـاپ کنـم. 
ایـن، اولیـن جرقـه نوشـتن کتـاب دربـاره ایـن 

حضـرت بـود.« 
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آنتـوان بـارا پیش از نوشـتن کتـاب دربـاره امام 
حسـین، سـال ها نویسـندگی می کرد و بیشتر 
تالیفاتش داسـتان و رمان هسـتند. امـا از یک 
زمـان بـه بعد بـه تاریـخ اسـام عاقه پیـدا کرد 
و بـه دنبـال منابعـی بـرای تحقیـق دربـاره امام 

حسـین)ع( رفت. 
بـه گفتـه ایـن نویسـنده مسـیحی، منابعی که 
در ایـن موضوع بـه آنها مراجعه کـرد آنقدر زیاد 
بودنـد که او را سـردرگم کـرده بودند اما اتفاقی 
افتـاد کـه بـارا را مصمـم کـرد حتمـا کتابـش 
دربـاره سیدالشـهدا را بنویسـد. او می گویـد: 
»پیـش از اینکـه کتاب را بنویسـم، خـواب امام 
حسـین)ع( را دیـدم. و بعـد از دیـدن خـواب 
احسـاس آرامـش عجیبـی کـردم و از آن به بعد 
تصمیـم جدی گرفتم که »حسـین در اندیشـه 

مسـیحیت« را بنویسم.« 

 ویژگی های کتاب 
امـام حسـین)ع( و واقعـه عاشـورا مـورد توجـه 
بـوده  مستشـرقان  و  مسـلمانان  از  بسـیاری 

اسـت و تالیفـات بسـیاری با ایـن موضوعات 
کـه  کتابـی  ویژگـی  امـا  دارد  وجـود 

سیدالشـهدا  دربـاره  بـارا  آنتـوان 
نوشـته، نـگاه متفاوت نویسـنده 
موضـوع  بـه  پرداخـت  شـیوه  و 

عاشوراسـت. 
امـام  دربـاره  بـارا  آنتـوان  کتـاب  در 

حسـین)ع( شـخصیت ایـن حضرت و عیسـی 
بن مریم مقایسه شده است و نظرات و سخنان 
و کیفیت زندگی و... آنان بررسـی شـده است. 
بـه گفته بارا، شـخصیت عیسـی بن مریم و امام 
حسـین)ع( شـباهت های بسـیاری با یکدیگر 
دارنـد. آنتـوان بـارا در ایـن بـاره می گویـد: »من 
در انجیـل و کتاب هـای مربوط بـه زندگی امام 
حسـین تحقیقـات بسـیاری کـردم و متوجـه 
شـدم که تشـابه زیـاد و عجیبـی بیـن رفتارها و 
اقدامـات، عقایـد و نحـوه ابـراز آن بین حضرت 
عیسـی و امام حسـین)ع( وجـود دارد. یکی از 
چیزهایـی کـه در هـر دو بزرگوار مشـترک بود، 
بی میلـی آنهـا بـه مـال و پسـت و مقـام دنیایی 

بود.« 
امـام  »امـا  می دهـد:  ادامـه  بـارا  آنتـوان 
حسـین)ع( براسـاس آیـه »انفروا خفافـا و ثقاال 
و جاهـدوا باموالکـم و انفسـکم فـی سـبیل ا... 
حرکـت  جهـاد(  میـدان  سـوی  بـه  )همگـی 
کنید، سـبکبار باشـید یا سـنگین بار و با اموال 

کنیـد«  جهـاد  خـدا  راه  در  خـود  جان هـای  و 
امتیـازات  بـه  و  می کنـد  حرکـت  )توبـه/۴۱(، 
دنیـوی و تطمیع هایی که می شـد توجه نکرد. 
دنیادوسـتی و مال دوسـتی و شـهرت و مقـام را 
رهـا کـرد و شـهادت را انتخـاب کـرد. شـهادتی 

کـه در راه عقیـده اش بـود. 
او قبـل از نوشـتن کتـاب، برای شـناختن بهتر 
امام حسـین زندگی خانوادگی او را هم بررسـی 
آشـنایی  بـا حضـرت علـی)ع(  و  اسـت  کـرده 
کامـل دارد. بـرای این آشـنایی بیـش از ۲۰ بار 
نهج الباغـه را مطالعـه کـرده و هـر بـار نـکات 

تـازه ای از آن آموختـه اسـت. 

 شیفتگی به 
بعد انقابی شخصیت سیدالشهدا)ع(

و  زیـاد  بررسـی های  از  پـس  بـارا  آنتـوان 
کنکاش هایـی کـه در زندگـی امام حسـین)ع( 
شـیفته  چیـزی  هـر  از  بیشـتر  داده،  انجـام 
بعـد انقابـی شـخصیت ایشـان شـده اسـت. 
او می گویـد: »مـن در مـورد زندگـی و حرکـت 
حسین)علیه السـام( بیشـتر بـه ُبعـد انقابـی 
شـخصیت ایشـان شـیفته شـده ام. آن حضرت 
در مرامنامـه قیـام خـود اعام می کنـد: »من از 
روی هوسـرانی و خوشـگذرانی و برای افسـاد و 
سـتمگری قیام نکـرده ام، بلکـه قیام مـن برای 

اصـاح در امـت جـّدم و بـرای امـر بـه معـروف 
و نهـی از منکـر و حرکـت براسـاس سـیره جد و 

پـدرم اسـت.« 
بـه عقیده آنتوان بـارا، ایـن روح انقابی معجزه 
آساسـت. نکته دیگری که این فرد مسـیحی را 
مجـذوب خود کـرده، تواضـع حضـرت در کنار 
روح انقابـی اوسـت. به گفتـه آنتوان بـارا، این 
دو خصوصیت در یک انسـان جمع نمی شـود 
و  اسـت  افتـاده  اتفـاق  ایـن  امـام )ع(  در  امـا 
حضـرت در عیـن احسـاس عـزت و آزادگـی و 
سـرافرازی در برابر دشـمنان، تواضع نیـز دارد. 

 حماسه حسینی شیعه و سنی و 
مسلمان و غیرمسلمان نمی شناسد

بـارای مسـیحی مرزبندی هـای مرسـوم بیـن 
ادیان را قبول ندارد. او معتقد اسـت: »حماسـه 
حسـین )علیه السـام( تنهـا مختـص شـیعه و 
سـّنی و مسـلمان نیسـت، بلکـه متعلـق به هر 
مومـن اسـت؛ چنانکـه در حدیثـی از پیامبـر 
اْلُحَسـیِن  ِلَقْتـِل  »إِنَّ  آمـده:  اسـام  گرامـی 
أََبـدا؛  َتْبـرُُد  اَل  اْلُموِمِنیـَن  ُقُلـوِب  ِفـی  َحـرَارَه 
امـام  شـهادت  و  قتـل  از  راسـتی  بـه 
حسـین )علیه السـام( در دل های 
مومنان حـرارت و گرمایی ایجاد 
می شـود کـه هیچ گاه به سـردی 

نمی گرایـد.« 
حدیـث  ایـن  در  چـون  کـه  می گویـد  او 
»فـی قلـب المسـلم« نیامـده، پس هر انسـان 
آزاده ای که به راه و رسـم حسـین )علیه السام( 
ایمـان دارد را شـامل می شـود. تعبیـر زیبایـی 
کـه آنتـوان بـارا بـرای امـام حسـین)ع( بـه کار 
می بـرد، »گوهـر ادیان« اسـت و جایـگاه او را در 

قلـب هـر آزاده ای می دانـد. 

 حضرت زینب
سخنگوی بی نظیر کربا

نوشتن کتاب »حسـین در اندیشه مسیحیت« 
و  کربـا  موضـوع  بـا  بـارا  آنتـوان  کار  پایـان 
تحقیقاتـش،  جریـان  در  او  نبـود.  عاشـورا 
واقعـه عاشـورا  شـیفته شـخصیت های دیگـر 
شـد و تصمیـم گرفـت بـه آنهـا نیـز بپـردازد. او 
در مـورد حضـرت عبـاس می گویـد: »حضـرت 
اسـت؛  وفـاداری  سـمبل  ابوالفضـل)ع( 
می توانسـت  کـه  شـرایطی  در  کـه  به طـوری 
جانـش را نجـات دهـد و خـود را از آن شـرایط 
بیرون بکشـد، ایـن کار را نکرد و به بـرادر وفادار 



HEYATE RAZMANDEGAN

هیئت رزمندگان
46

مانـد.« 
امـا شـخصیت دیگری که آنتـوان بارا را شـیفته 
او  اسـت.  زینـب)س(  حضـرت  کـرده،  خـود 
دربـاره حضـرت زینـب)س( می گویـد: »دیـن 
اسـام را حضرت محمـد)ص( پایه گـذاری کرد 
و شـکل داد و بـا امـام حسـین ایـن دیـن ادامه 
پیـدا کرد چراکه نهضت عاشـورا را امام حسـین 
و یارانـش بـه وجـود آوردنـد کـه موجـب تثبیت 
دیـن اسـام شـد. در این میـان حضـرت زینب 
نقـش بزرگـی دارد. وقتـی تاریـخ را می بینیـم 
شـگفتزده می شـویم کـه حضـرت زینـب چـه 
نقـش پررنگـی ایفا کرده اسـت. او بـود که آتش 
نهضـت عاشـورا را روشـن نگـه داشـت. یزید بر 
ایـن بـاور بـود کـه اگـر آن کار را در روز عاشـورا 
انجـام دهـد، همه چیز تمـام می شـود و فکری 
دربـاره حضـرت زینـب)س( نکـرده بـود. فکـر 
نمی کـرد او این طـور اسـتقامت کنـد و در کاخ 
یزیـد پیام رسـان واقعـه کربا باشـد و این واقعه 

را در تاریـخ ثبـت کند. 
بـه عقیـده آنتوان بـارا شـخصیت حضرت زینب 
مثـل یـک اقیانـوس بیکـران وقایـع کربـا را در 
خـود جـای داده اسـت؛ حادثـه ای کـه ماننـد 
اسـت  معتقـد  او  نـدارد.  وجـود  تاریـخ  در  آن 
و  معانـی  حـاوی  زینـب  حضـرت  زندگـی  کـه 
انسـانی و اجتماعـی اسـت.  مضامیـن واالی 
زندگـی ایشـان و عاقـه اش بـه بـرادرش بـرای 
ایـن نویسـنده مسـیحی بسـیار عجیب اسـت. 
او از ایـن عاقـه با شـگفتی صحبـت می کند و 
و می گویـد: آن طـور که خواندم حضـرت زینب 
از کودکـی عاقه بسـیاری به برادرش داشـت و 
حتی شـرطش بـرای ازدواج هم ایـن بود که هر 
وقت بخواهـد بدون اذن شـوهر بتواند برادرش 
را ببینـد. در واقعـه کربـا هـم او بـا اینکـه ایـن 
اجـازه را داشـت کـه همـراه بـرادرش بـرود امـا 
پیـش همسـرش مـی رود اذن می گیـرد. ایـن 
عاقـه را مـا تـا زمان شـهادت امام حسـین )ع( 
و بعـد از آن در وجـود حضـرت زینـب مشـاهده 

می کنیـم... 
زندگی و شـخصیت حضـرت زینـب و مضامین 
واالی انسـانی و اجتماعی که در زندگی ایشان 
وجـود دارد ایـن نویسـنده مسـیحی را بـر آن 
داشـت تـا درباره پیام رسـان مهـم کربا کتابی 
بنویسـد تا نشـان دهد اگر حضرت زینب نبود، 
پیـام کربا به جهانیان مخابره نمی شـد و همه 

چیـز در کربـا باقـی می ماند. 
أکملـت مسـیره«  »زینـب صرخـه  ایـن کتـاب 

اسـت که دلیـل ایـن نامگذاری هم مسـئولیت 
زینـب  حضـرت  دوش  بـه  کـه  اسـت  بزرگـی 
گذاشـته شد و ایشـان توانست به خوبی از پس 
آن بربیایـد. آنتوان بـارا می گوید: حضرت زینب 
بـا فریادهـای خود از زمان به شـهادت رسـیدن 
امـام حسـین)ع( تا لحظه اسـارت و وارد شـدن 
بـه کاخ یزیـد پیام  نهضت کربـا را به همه اباغ 
کـرد.  اسـم کتـاب در چـاپ فارسـی »زینـب، 
فریـاد فرمنـد« اسـت کـه بـا ترجمـه غامرضـا 
انصـاری در ایران منتشـر شـده اسـت. به گفته 
آنتـوان بـارا، او ایـن کتـاب را بعـد از ۲۵ سـال 
تحقیـق و پژوهـش دربـاره زندگـی خانوادگـی 
حضـرت زینـب)س( و فعالیت هـای او پـس از 
واقعـه خونین عاشـورا گـردآوری کرده اسـت. او 
در ایـن کتـاب تاش کـرده که با کامی سـاده 
و بـا روایـت ادبـی، به بیان تاریـخ تلخ و حقیقت 
غم انگیـز کربـا بپـردازد کـه خواننـده را جذب 
می خواسـته  کـه  می گویـد  او  کنـد.  متاثـر  و 
بـه همـه ثابـت کنـد تـا دنیـا هسـت کربـا هم 
هسـت و عشـق و شـور امـام حسـین)ع( هـم 
را  حسـین)ع(  امـام  بـارا  آنتـوان  دارد.  تـداوم 

سـرداری آزاده و بی همتـا در جهـان می دانـد 
و معتقـد اسـت هیچ کـس دیگری جـز حضرت 
زینـب نمی توانسـت سـخنگوی خوبـی بـرای 
واقعه عاشـورا باشـد و این مصائب و سـختی ها 
را تحمـل کنـد و بـا صبـر و اسـتقامتش ایـن 

چنیـن وقایـع را بـه گـوش همگان برسـاند. 

 معجزه امام حسین)ع(
برای نویسنده مسیحی

نویسـنده مسـیحی کتـاب »حسـین در تفکـر 
مسـیحیت« بارهـا توفیق زیـارت اهـل بیت)ع( 
دربـاره  را  خـود  احسـاس  او  اسـت.  داشـته  را 
بیـان می کنـد: »در  ایـن چنیـن  ایـن تشـرف 
حـرم اهـل بیـت، حـس و حـال خاصـی حاکم 
اسـت. هـر کـس کـه آنجاسـت بـا زبـان دل بـا 
اهـل بیـت صحبـت می کنـد که عجیب اسـت 
تـا  نجـف  از  بـار  یـک  نیسـت.  بیان کردنـی  و 
کربـا پیـاده روی کردم تـا بتوانم به زیـارت امام 
حسـین بروم بدون اینکه کسـی از من خواسته 
باشـد. فقط عشـق بـه امام حسـین بود کـه مرا 
این طـور گرسـنه و تشـنه بـه سـمت خـودش 
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می کشـاند. در یکـی از این سـفرها، معجزه ای 
هـم دیـدم. یـک روز در یکـی از خیابان هـای 
بـودم کـه ماشـینم  رانندگـی  بغـداد در حـال 
خراب شـد. بـا کمک مردم ماشـین را پایین پل 
بـردم و بـه تعمیـرگاه زنـگ زدم تا کسـی را برای 

درسـت کردنـش بفرسـتند. 
همـان موقـع که داشـتم با تلفن حـرف می زدم 
یـک پیـرزن خرمافـروش را دیـدم کـه در کنـار 
خیابـان بسـاط کرده بود. رو بـه من کرد و گفت 
کـه بیـا این خرماها را بگیر و بخور و بـرای زائران 
امـام حسـین هم ببـر. قبـول کـردم و خرماها را 
در ماشـین گذاشـتم و ناامیدانـه اسـتارت زدم. 
ماشـین روشـن شـد و قبـل از اینکـه تعمیـرکار 
بیایـد مـرا به کربـا رسـاند. هنوز هـم نمی دانم 
آن پیـرزن از کجـا می دانسـت مـن بـه کربـا 
مـی روم! وقتـی بـه کربـا رسـیدم، فـردی کـه 
نمیشـناختمش جلـوی مـن را گرفـت و گفـت 
کـه چـرا خبر ندادم بـه کربا مـی روم؟! بعد هم 

سـراغ خرماهـا را گرفت. 
چنـد روزی در کربـا ماندم و سـپس به سـمت 
کشـورم حرکـت کـردم. وقتی بـه خانه رسـیدم 

ماشـین خامـوش شـد و دیگـر روشـن نشـد. 
تعمیـرکاری کـه بـرای درسـت کردنـش آمـده 
بـود می گفـت چطـور توانسـتی با این ماشـین 
رانندگـی کنی چـون قطعه ای از آن ذوب شـده 
و اصـا نبایـد ماشـین روشـن شـود! مـن ایـن 
واقعـه را معجـزه می دانـم کـه ماشـین مـرا برای 

زیـارت بـه کربـا رسـاند... .« 

 تاثیر سیدالشهدا در زندگی 
آنتـوان بـارا دربـاره تاثیـری که امام حسـین)ع( 
بـه  »وقتـی  می گویـد:  داشـته  او  زندگـی  در 
زندگـی ایـن حضـرت فکـر می کنـم از حالـت 
دنیایـی و مـادی کنـده می شـوم و بـه سـمت 
معنویـت مـی روم. سـبک زندگـی ایشـان بایـد 
الگویـی بـرای همـه عالـم باشـد. همـه فکـر و 
اعتقـادات من هـم تحت تاثیر شـخصیت امام 
حسـین قـرار گرفتـه و معتقـدم کـه با ایـن همه 
تحقیـق و پژوهـش دربـاره عاشـورا و خـود امـام 
وجـود  بسـیاری  ناگفته هـای  هنـوز  حسـین، 
دارد و این شـخصیت، مانند دریا تمام ناشدنی 
تاریخـی  عـادی  شـخصیت های  بـا  و  اسـت 

حیـن  در  بارهـا  بـارا،  آنتـوان  دارد.«   تفـاوت 
حسـین)ع(  امـام  زندگـی  دربـاره  سـخنرانی 
چنـان متاثـر شـده کـه بـرای اباعبـدا... اشـک 
»نمی شـود  می گویـد:  اسـت.  ریختـه  هـم 
داسـتان زندگـی و مصائبـی کـه در روز عاشـورا 
پیـش آمـد را بخوانیم و اشـک نریزیم. خصوصا 
ماجـرای علی اصغـر شـش ماهـه و تیـری کـه 
بـه گلـوی این نـوزاد اصابت کـرد، بیشـتر از هر 
کـدام از مصیبت هـا مـرا متاثر می کنـد و از من 
اشـک می گیـرد. مـن بـرای همـه ادیـان از این 
واقعـه صحبـت کـرده ام و می بینـم کـه آنها هم 
بـا گـوش دادن به این وقایع، متاثر می شـوند.« 

 قدر امام تان را نمی دانید
آنتـوان بـارا، نویسـنده و محقـق مسـیحی کـه 
سـال های زیـادی را صـرف تحقیـق و پژوهـش 
دربـاره زندگـی این حضـرت کرده معتقد اسـت 
کـه مسـلمانان و شـیعیان، قـدر ایـن بزرگـوار 
از  شـاید  و  بایـد  کـه  آن طـور  و  نمی داننـد  را 
شـخصیت و زندگـی او اسـتفاده نمی برنـد. او 
در این بـاره می گویـد: »قیـام امام حسـین تنها 
یـک واقعـه تاریخـی نیسـت و نبایـد فقـط آن را 
یـک حماسـه دانسـت. ایـن حماسـه، میـزان 
زیـادی تعالیـم و آمـوزه دارد کـه مغفـول مانـده 
بـه مـا  اسـت و دیـده نمی شـود. حسـین)ع( 
یـاد داد کـه وقتـی حـب دنیـا مطـرح اسـت، 
بایـد بـا دنیادوسـتی هـم جنگیـد و همـه چیـز 
را بـر سـر عقایـد معنـوی گذاشـت.«  بـه اعتقاد 
آموزه هایـی  بایـد  سـوری تبار،  نویسـنده  ایـن 
مثـل دوری از دنیـا، پرهیـز از حـرص و توجـه 
نسـبت بـه زرق و بـرق دنیـا و مردم دوسـتی را از 
این حماسـه درک کنیـم و در زندگـی امروزمان 
بـه کار گیریـم. او می گویـد کـه نبایـد صرفـا به 
وقایـع ظاهـری کربـا اکتفـا کنیـم بلکـه بایـد 
و  کـرده  کسـب  آن  از  را  عمیق تـری  مفاهیـم 
اجـرا کنیـم.  از نظـر آنتـوان بـارا، مـا آموزه های 
ایـن نهضـت را در عمـل پیـاده نکردیـم و بـه 
»وظیفـه  می گویـد:  او  بوده ایـم.  بی توجـه  آن 
شـما ایـن اسـت کـه بدانیـد امـروز از طریـق 
بیـان سـخنان حـق و یـاری مظلـوم، چطـور به 
اصـاح جامعـه بپردازیـد و امانتـی را کـه امـام 
حسـین)ع( بـر دوشـتان گذاشـته را این طـور 
بـه جهانیـان برسـانید. نبایـد از حسـین تنهـا 
عـزاداری در ایـام خـاص باقـی بمانـد بلکه باید 
روح قیـام او، یعنی مبـارزه با ظلم و نابرابری هم 

تحقـق پیـدا کند.« 
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این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست 
کالماندیشمندانادیاندیگردربارهسیدالشهدا

شــخصیت و زندگــی اباعبــدا... و قیــام عظیــم آن حضــرت آنقــدر بــزرگ 
ــلمان  ــگران غیرمس ــران و پژوهش ــد متفک ــه از دی ــت ک ــذار اس و تاثیرگ
ــن  ــاره ای ــیاری درب ــزرگان بس ــمندان و ب ــده و اندیش ــان نمان ــم پنه ه
ــان  ــه بی ــا ب ــته اند. در اینج ــر داش ــا اظهارنظ ــه کرب ــرت و حماس حض

ــم.  ــان می پردازی ــن از آن ــد ت ــات چن نظری

 جرج جرداق
ایــن پژوهشــگر فقیــد کــه زمــان زیــادی را صــرف مطالعــه روی زندگــی 
ــین  ــد: »حس ــهدا می گوی ــاره سیدالش ــت در ب ــرده اس ــن ک امیرالمومنی
ــتور  ــق دس ــد فاس ــا یزی ــگ ب ــود و در جن ــادل ب ــام ع ــی )ع( ام ــن عل ب
شــرعی داشــت. مــن پــی بــردم کــه حســین)ع( ادامه دهنــده راه 
پــدرش علــی )ع( اســت و بــه ایــن موضــوع نیــز در نوشــته هایم اشــاره 
کــرده ام. از فســق معاویــه و جنایــت وی و همچنیــن ظلــم یزیــد و 
را  مــردم  یزیــد،  وقتــی   . نوشــته ام...  زیــاد  نیــز  وی  زورگویی هــای 
ــرد،  ــزی می  ک ــه خونری ــور ب ــین)ع( و مام ــام حس ــل ام ــه قت ــویق ب تش
آنهــا می گفتنــد چــه مبلغــی بــه مــا می دهــی؟ امــا انصــار حســین)ع( 

ــاز  ــویم، ب ــته ش ــار کش ــر ۷۰ ب ــتیم و اگ ــو هس ــا ت ــا ب ــد م ــه او گفتن ب
می خواهیــم در رکابــت جنــگ کنیــم و کشــته شــویم.« 

 گابریل انگری
انگــری، نویســنده فرانســوی در کتــاب »علــی)ع( و حســین)ع( دو 
قهرمــان اســام« می نویســد: »بــه عــوض اینکــه واقعــه کربــا، موجــب 
ــیعیان را  ــجاعت ش ــود، ش ــی )ع( ش ــین )ع( و عل ــداران حس ــرس طرف ت
ــه گرفتــن انتقــام تهییــج کــرد. آرامــگاه حســین  ــان را ب برانگیخــت و آن
در کربــا بعــد از کعبــه، بــدون تردیــد دومیــن زیارتــگاه مســلمانان 

ــود.«  ــانی ب ــت انگیز و غیرانس ــا وحش ــت کرب ــت. جنای اس

 کارل بروکلمان
بروکلمــان، خاورشــناس و محقــق آلمانــی در کتــاب »تاریــخ و ملــل 
ــج و  ــر نتای ــین )ع( عاوه ب ــهادت حس ــت: »ش ــامی« آورده اس دول اس
ــن  ــد و ای ــیعه ش ــب ش ــاعه مذه ــم و اش ــب تحکی ــی، موج ــرات سیاس اث

ــد.«  ــرب ش ــات ضد ع ــر تمای ــز و مظه ــب مرک مذه
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 ادوارد براون
ــا  ــه عقیــده مــا دســته شــیعه ی ایــن مــورخ و دانشــمند انگلیســی می گویــد: »ب
طرفــداران علــی )ع( بــه قــدر کافــی هیجــان و ازخودگذشــتگی نداشــتند، ولــی 
پــس از حادثــه کربــا قضیــه دگرگــون شــد و تــذکار زمیــن کربــا کــه بــه خــون 
فرزنــد پیامبــر آلــوده بــود و یــادآوری عطــش ســخت وی و نعــش نزدیکانــش کــه 
اطرافــش روی زمیــن ریختــه بــود، کافــی بــود کــه عواطــف سســت ترین مــردم 
را بــه هیجــان آورد و روح هــا را غمگیــن کنــد؛ چنانچــه بــه رنــج و خطــر و حتــی 
ــاره  ــا قلبــی پیــدا می شــود کــه وقتــی درب ــه مــرگ بی اعتنــا شــوند، آی نســبت ب

کربــا ســخن می شــنود، آغشــته بــه حــزن و انــدوه نشــود؟«

 فردریک جمس
ایــن  دیگــر  شــهید  قهرمــان  هــر  و  حســین )ع(  امــام  »درس  می گویــد:  او 
ــه  ــود دارد ک ــت وج ــم و محب ــت و ترح ــدی عدال ــول اب ــا اص ــه در دنی ــت ک اس
ــات  ــن صف ــرای ای ــی ب ــر گاه کس ــه ه ــاند ک ــن می رس ــد. همچنی تغییرناپذیرن
ــه در  ــول همیش ــد، آن اص ــاری کن ــر در راه آن پافش ــد و بش ــه کن ــدی مقابل اب

ــد.«  ــد مان ــدار خواه ــی و پای ــا باق دنی

 رینو جوزف
این طــور  مســلمین  و  اســام  کتــاب  مولــف  و  فرانســوی  مستشــرق  ایــن 
ــروی  ــا نی ــه ب ــرده، بلک ــش نب ــیر پی ــا شمش ــود را ب ــن خ ــیعه دی ــد: »ش می نویس
تبلیــغ و دعــوت پیشــرفت کــرده و اهتمــام آنهــا بــه برگــزاری مراســم ســوگواری 
موجــب شــده تقریبــا دو ثلــث مســلمانان و بلکــه جماعــت از هنــود و مجــوس و 

ــد.«  ــرکت کنن ــین )ع( ش ــزای حس ــان در ع ــا آن ــز ب ــب نی ــایر مذاه س

 چارلز دیکنز
ــین )ع(  ــام حس ــور ام ــر منظ ــد: »اگ ــی می گوی ــنده شهیرانگلیس ــز، نویس دیکن
جنــگ در راه خواســته های دنیایــی خــود بــود، مــن نمی فهمــم چــرا خواهــران 
ــه او  ــد ک ــم می کن ــن حک ــل چنی ــس عق ــد. پ ــراه او بودن ــش هم ــان و اطفال و زن

فقــط بــه خاطــر اســام فــداکاری کــرد.« 

 کورت فریشلر
ــام  ــت: »ام ــته اس ــران« نوش ــین و ای ــام حس ــاب »ام ــی در کت ــورخ آلمان ــن م ای
حســین )ع( در فــداکاری قــدم را از حــدود فــدا کــردن خــود برتــر نهــاد و 
ــداکاری  ــرای ف ــین )ع( ب ــت حس ــم ثاب ــرد... . تصمی ــدا ک ــم ف ــش را ه فرزندان
ــروی  ــا پی ــوس.  او ب ــوی و ه ــول ه ــه معل ــود و ن ــت ب ــی از لجاج ــه ناش ــق ن مطل
ــور  ــه مجب ــا اینک ــد ت ــداکاری کن ــل ف ــور کام ــود به ط ــده ب ــم ش ــل، مصم از عق
نشــود بر خــاف پر نســیب )عقیــده، آرمــان واال( خــود بــه وســیله ســازش کاری 
ــود  ــین )ع( خ ــه حس ــم ک ــد.  می دانی ــه ده ــی ادام ــه و زندگ ــن معاوی ــد ب ــا یزی ب
ــدا  ــش را ف ــت خوی ــزم داش ــه ع ــود و او ک ــرده ب ــاده ک ــدن آم ــته ش ــرای کش را ب
ــت  ــب می تاخ ــم اس ــرا دائ ــانند و چ ــش برس ــه قتل ــا ب ــرد ت ــف نک ــرا توق ــد. چ کن
و  گذاشــتن  دســت  روی  دســت  حســین )ع(   . می انداخــت...  شمشــیر  و 
ــود  ــیب خ ــاد در راه پر نس ــی و جه ــدن را دور از مردانگ ــته ش ــرای کش ــف ب توق
ــر قضــا  می دانســت. در نظــر حســین )ع( در همانجــا توقــف کــردن و گــردن ب
ــی  ــانند خودکش ــل برس ــه قت ــوند و او را ب ــک ش ــران نزدی ــه دیگ ــا اینک دادن، ت

ــد.«  ــی نمی کن ــان خودکش ــا ایم ــر و ب ــرد دلی ــک م ــود؛ ی ــوب می ش محس

به	عوض	اینکه	واقعه	کربال،	
موجب	ترس	طرفداران	
حسین	)ع(	و	علی	)ع(	
شود،	شجاعت	شیعیان	
را	برانگیخت	و	آنان	را	به	
گرفتن	انتقام	تهییج	کرد.	
آرامگاه	حسین	در	کربال	بعد	
از	کعبه،	بدون	تردید	دومین	
زیارتگاه	مسلمانان	است.	
جنایت	کربال	وحشت	انگیز	و	

غیرانسانی	بود
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 مسیو ماربین
ــد  ــان می ده ــا نش ــورا کام ــخ عاش ــد: »تاری ــرت می نویس ــن حض ــاره ای ــود درب ــی ب ــق آلمان ــمند و محق ــه دانش  او ک
کــه هیــچ یــک از شــهیدان کربــا عمــدا خــود را بــه کشــتن نداده انــد، بلکــه هــر یــک از کشته شــدگان مــورد 
هجــوم و تاخــت و تــاز ســپاه دشــمن قــرار گرفتــه و مظلومانــه از پــای درآمده انــد. هــر یــک از ایــن شــهدا بــه انــدازه 
ــر و از روی دانــش  ــد؛ ولــی شــهادت حســین)ع( از همــه مهم ت ــر عظمــت و بزرگــی اســام افزوده ان مظلومیت شــان ب

ــت.«  ــته اس ــر نداش ــریت نظی ــخ بش ــهامت در تاری ــهادت و ش ــن ش ــت و ای ــام گرف ــت انج ــرت و سیاس و بصی

 توماس مان
این نویســنده و متفکر آلمانی می گوید: 

ــوه  ــر جل ــر و با ارزش ت ــین پر مغزت ــداکاری حس ــا ف ــود، حتم ــه ش ــین )ع( مقایس ــیح و حس ــداکاری مس ــن ف ــر بی »اگ
خواهــد کــرد. زیــرا مســیح روزی کــه آمــاده بــرای فــدا شــدن شــد زن و فرزنــد نداشــت و در فکــر آنــان نبــوده کــه بعــد 
از او بــه چــه سرنوشــتی دچــار خواهنــد آمــد. امــام حســین )ع( زن و فرزنــد داشــت و بعضــی از آنهــا کــودک خردســال 

بودنــد و احتیــاج بــه پــدر داشــتند.« 

 توماس کارالیل
ــاره عاشــورا چنیــن نظــری دارد: »بهتریــن درســی کــه از تــراژدی  کارالیــل دانشــمند بــزرگ انگلیســی اســت کــه درب
ــن  ــود روش ــل خ ــا عم ــان ب ــتند. آن ــدا داش ــه خ ــتوار ب ــان اس ــش ایم ــین و یاران ــه حس ــت ک ــن اس ــم ای ــا می گیری کرب
ــا وجــود  کردنــد کــه تفــوق عــددی در جایــی کــه حــق و باطــل روبــه رو می شــوند اهمیــت نــدارد. پیــروزی حســین ب

اقلیتــی کــه داشــت موجــب شــگفتی مــن اســت.« 

 گاندی
ــه  ــام را ب ــزرگ اس ــهید ب ــین )ع(، آن ش ــام حس ــی ام ــن زندگ ــد: »م ــتان می گوی ــزرگ هندوس ــاب ب ــهیر انق ــر ش رهب
دقــت خوانــده ام و توجــه کافــی بــه صفحــات کربــا کــرده ام، بــر مــن روشــن شــده اســت کــه اگــر هندوســتان بخواهــد 

یــک کشــور پیــروز شــود، بایــد از ســر مشــق امــام حســین )ع( پیــروی کنــد.« 

 موسیو گبن
ــن  ــم وط ــه ه ــب واقع ــا صاح ــم ب ــته و ماه ــا گذش ــه کرب ــی از واقع ــه مدت ــا آنک ــد: »ب ــی می نویس ــورخ انگلیس ــن م ای
ــده  ــنگدل ترین خوانن ــات س ــرد احساس ــل ک ــین )ع( تحم ــام حس ــه ام ــکاتی ک ــقات و مش ــک مش ــتیم، معذل نیس
ــا  ــه کرب ــد. فاجع ــود می یاب ــرت در خ ــه آن حض ــبت ب ــی نس ــت و مهربان ــوع عطوف ــک ن ــه ی ــزد، چنانک را برمی انگی
ــس  ــت ح ــی دور دس ــم خیل ــادی و اقالی ــا متم ــد از قرن ه ــده، بع ــی )ع( وارد ش ــن عل ــین ب ــر حس ــه ب ــی ک و مصیبت

شــفقت و همــدردی خونســردترین و دل ســخت ترین خواننــده را تحریــک کــرده و منقلبــش می کنــد.« 

 توماس ماساریک
ماســاریک، یک کشــیش اروپایی بود. او نظرش درباره امام حســین را چنین بیان می کند: 

»گرچــه کشیشــان مــا هــم از ذکــر مصائــب حضــرت مســیح مــردم را متاثــر می ســازند، ولــی آن شــور و هیجانــی کــه 
در پیــروان حســین )ع( یافــت می شــود در پیــروان مســیح یافــت نخواهــد شــد. گویــا ســبب ایــن باشــد کــه مصائــب 

مســیح در برابــر مصائــب حســین ماننــد پــر کاهــی اســت در مقابــل یــک کــره عظیــم پیکــر.« 

 عباس محمود عقاد
ــت  ــی اس ــای تاریخ ــن جنبش ه ــی از بی نظیرتری ــین، یک ــش حس ــد: »جنب ــری می نویس ــب مص ــنده و ادی ــن نویس ای
کــه تاکنــون در زمینــه دعوت هــای دینــی یــا نهضت هــای سیاســی پایــدار شــده اســت... . دولــت امــوی پــس از ایــن 
جنبــش، بــه قــدر عمــر یــک انســان طبیعــی، دوام نیــاورد و از شــهادت حســین تــا انقــراض آنــان بیــش از شــصت و 

انــدی ســال نگذشــت.« 
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پا رکاب والیت باشید تا از نفاق نجات یابید
سیدمهدیحائریزاده،استادحوزهودانشگاهدرگفتوگوباماهنامه»هیئت«مطرحکرد

زمانــی کــه مســلم بــن عقیــل بــه کوفــه آمــد و 
نامــه امــام حســین )ع( را بــرای مــردم خوانــد، 
ــن  ــه ای ــتند ک ــرا می دانس ــتند زی ــه گریس هم
ــا  ــت. ام ــی)ع( اس ــام حس ــب ام ــه از جان نام
ــه  ــکری ب ــردم لش ــن م ــاق از همی ــان نف جری
وجــود آورد کــه آنگونــه فرزند پیغمبــر )ص( را 
ــا کشــتنش خواســتار  ــد و ب مهدور الــدم کردن
ــید مهدی  ــام س ــدند! حجت االس ــت ش بهش
ماهنامــه  بــا  گفت و گــو  در  حائــری زاده 
»هیئــت« از نقــش نفــاق در شــکل گیــری 

حادثــه کربامی گویــد.

 اگــر بخواهیــم از منظــر فرهنــگ عاشــورا 
به مساله نفاق نگاه کنیم چه می بینیم؟

در کربــا کســانی کــه در جبهــه مخالــف 
ــریعت را  ــر ش ــد، ظواه ــین )ع( بودن امام حس
انجــام می دادند؛ یعنــی اهــل نمــاز و روزه 
بودنــد و تقیــدات دینی خودشــان را داشــتند 
ولــی متاســفانه چــون معرفــت بــه مقــام امــام 

ــه  ــام را ب ــام ام ــی مق ــه حت ــا اینک ــتند ی نداش
ــدازه ظــرف خودشان می شــناختند  چــون ان
بــه  می افتــاد  خطــر  منافع دنیوی شــان به 
همیــن دلیــل در مقابــل امــام جبهــه گرفتند.
کنــم،  بخواهم  شبیه ســازی  اگــر  مــن 
مقابــل  کــه  کســانی  تفکــر  واقــع  در 
ــه  ــد و مبتا ب ــتاده بودن ــین)ع( ایس امام حس
نفــاق بودنــد مثــل همیــن تفکــر داعشــی ها 
وجــود  بــا  کــه  اســت  و ســلفی های امروز 
مســتحبات  و  روزه  و  نمــاز  اهــل  اینکــه 
هســتند، بــه راحتــی حکــم تکفیــر افــراد 
در  کــه  هــم  کســانی  صادر می کننــد و  را 
مقابــل امــام ایســتادند، افــرادی بودنــد که در 
واقــع آن حقیقــت خودشــان را ظاهــر کردند. 
شــمر  مثــل  شــخصیتی  مثال هــای 
ــه  ــد ب ــت و مقی ــه اس ــه رفت ــه مک ــار ب که ۱۶ ب
نمــاز جماعــت بــوده اســت، یــا عمر ســعد 
حافــظ کل قــرآن بــوده اســت ولــی متاســفانه 
از حقیقــت و روح قــرآن کــه والیــت اســت، 

هیــچ بهــره و توشــه الزم را نبرده انــد. لــذا 
می بینیــم  اینهــا ظواهــر شــریعت را خــوب 
ــد. ــی عمل نمی کردن ــد، ول ــاظ می کردن لح

 کســی کــه امام حســین )ع( را مهدور الــدم 
بدانــد، کشــتن امام حســین )ع( را واجــب 
ــه  ــوء علی ــات س ــد و تبلیغ ــد و او را بکش بدان
ــن  ــه ای ــت ک ــخص اس ــام بکند، کاما مش ام
شــخص حقیقــت دیــن را نشــناخته و اینهــا به 
قــول شــاعر: چــون بــه خلوت می رونــد آن 
خــوب  را  ظاهرشــان  دیگر می کننــد؛  کار 
هــم   جایــش  بــه  حفظ می کردند ولــی 
را  خودشــان  حقیقــت  که می رســید آن 
نمایــان می کردنــد، همانطــور کــه در آیــه 
َخَلْوا إَِلی َشــَیاِطیِنِهْم  »َوإَِذا  اســت:  آمــده 

ُمْســَتْهزُِئوَن«  َنْحــُن  إَِنّا َمَعُکْم إَِنَّمــا  َقاُلــوا 
ــان  ــال خودش ــا امث ــی ب ــه ۱۴(، وقت )بقره، آی
خودشــان  حقیقــت  آن  دمخور می شــدند، 
ــه  ــت ک ــر آن اس ــن دال ب ــد و ای را رو می کردن
ظــرف و حقیقــت دیــن را درک نکرده انــد.
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در  چقــدر  نفــاق  شــما  نظــر  بــه   
شــکل گیری واقعــه کربــا نقــش داشــته 

است؟
قبــل از اینکــه مــن جــواب شــما را بدهــم، 
ــای  ــی و فض ــبکه های اجتماع ــا در ش بعض
مجــازی می گوینــد امــام حســین )ع( را 
این گونــه  خیــر  کشــته اند.  مســلمان ها 
منافقیــن  را  )ع(  امام حســین  نبــوده، 
کشــته اند، اگــر مــا بخواهیــم ریشــه یابی و 
آسیب شناســی کنیــم، ایــن مســاله خیلــی 
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــردد. ب به عقب تر برمی گ
قبــل از اینکــه امام حســین )ع( را تــرور 
فیزیکــی کننــد و مهدور الــدم اعــام کننــد، 
شــخصیتی  تــرور  را  )ع(  امام حســین 
کردنــد، حوادثــی کــه بعــد از رحلت پیامبــر 
ــوع  ــث ممن ــل حدی ــد و نق ــش آم )ص( پی
ــازار جاعــان حدیــث فــراوان شــد؛  شــد، ب
کار بــه جایــی رســید کــه اینهــا روی ذهــن 
و ذائقه مــردم  فرهنــگ  مــردم،  افــکار  و 
کار کردنــد تــا جایــی کــه امام حســین )ع( 
را بــه راحتــی می کشــند و آب از آب هــم 
ــا  ــرت آق ــر حض ــه تعبی ــورد، ب ــکان نمی خ ت
کــه فرمودنــد حتــی ســر مقــدس امــام 
می چســبانند،  کوفــه  در  می آورنــد  را 
مرکــز  قبلــش  ســال   ۲۰ کــه  کوفــه ای 
ــت،  ــوده اس ــن )ع( ب ــت امیرالمؤمنی حکوم
تــکان نمی خــورد. می خواهــم  از آب  آب 
برمی گــردد  رگه های نفــاق  ایــن  بگویــم 
بــه وقایعــی کــه بعــد از رحلــت پیامبر اکــرم 
)ص( ایجاد شــد و کســانی منافقانــه آمدند 
بــر مســندی کــه صاحیــت و قابلیــت آن را 
نداشــتند، تکیــه زدنــد و امیرالمومنیــن )ع( 
ــران  ــث خس ــد و باع ــت دور کردن را از خاف

شــدند. و جامعه ی اســامی  خودشــان 

 چطور حرکت 
در مسیر امام حسین )ع(

می تواند نفاق را رسوا و سرنگون کند؟
ــر  ــد  »کل الخی ــر )ص( فرمودن اینکه پیامب
یعنی اصا خــود  الحســین«،  بــاب  فــی 
امــام حســین )ع( نمــاد و هویــت شــیعه 
امــام  دنبالــه رو  بایــد  بنابرایــن  اســت، 
ِلَمــْن  می گوییم: ِســْلٌم  وقتــی  بــود. 
ــع  ــْم؛ درواق ــْن حارََبُک ــاَلَمُکْم َو َحرٌْب ِلَم س
داریــم اعــام موضع می کنیم، می بینیــم 

قطعنامــه  عاشــورا،  زیــارت  همیــن 
روشــن  و  شــفاف  خیلــی  عاشوراســت، 
جاهایــی  یــک  حتــی  می کنــد،  بیــان 
ابــَن  اللــُه  وََلَعــَن  می بــرد:  هــم  اســم 
ــعٍد َو َلَعَن  ــَن َس ــُه ُعَمَرب ــَن الل ــَة َو َلَع َمرجاَن
اللُه ِشــمراً؛ در واقــع بــا امام حســین )ع( 
ْنیــا  الدُّ ِفــی  َمَعُکــْم  َیْجَعَلنــی  بــودن: اَْن 
انســان  باعث می شــود که  َواالِْخــرَه، 
ــات  ــرد و ماحظ ــرار بگی ــق ق ــه  ح در جبه
بگذارد. بــا  کنــار  فامیلی- قبیلــه ای را 
اینکــه  یعنــی  بــودن  امام حســین)ع( 
انســان بایــد هزینــه بدهــد و هزینه اش هــم 
ایــن اســت کــه ممکــن اســت انســان را 
انســان  اســت  ممکــن  کننــد،  بی آبــرو 
ــام  ــا ام ــال ب ــر ح ــه ه ــا ب ــود؛ ام ــته ش کش
بــودن خیــر دنیــا و آخــرت اســت. در واقــع 
نمــاد برخــورد با مجموعــه  تفکــر منافقیــن 
عاشــورا  زیــارت  در  مــا  وقتــی  اســت 
می گوییــم: لعــن اللــه آل ابــی ســفیان، این 
ــت  ــانی اس ــای کس ــه معن ــت ب )آل( در لغ

ما	باید	ببینیم	حضرت	
آقا	که	ولی	ما	هستند	

چه	می	فرمایند؛	زاویه	ما	
همان	زاویه	ای	باشد	
که	حضرت	آقا	دارند	
و	مالحظات	و	نکاتی	
که	حضرت	آقا	دارند.	
ما	خودمان	را	با	این	
تراز	در	رفتار،	اخالق	و	

اعتقادات	مان	تربیت	کنیم.	
در	صحنه	های	گوناگون	
اجتماعی	مانند	انتخابات،	
حضرت	آقا	همیشه	نکاتی	
را	می	گویند	که	به	افرادی	
رای	بدهید	که	دارای	
فالن	ویژگی	ها	باشند
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 قرآن اهتمام بسیاري به مساله منافقان نشان مي دهد. این اهتمام قرآن- که در همان آغازین سوره بقره که سوره مدني و تبیین مساله دولت 
اسالمي است و نیز سوره منافقان و سوره هاي دیگر مطرح مي شــود- از این روست که مي خواهد مسلمانان و امت و دولت اسالمي را از خطر 
مهمي پرهیز دهد که همان جریان نفاق است. جریاني ریشه دار و در حرکت و تحرک بسیار که حزب و گروه هاي متشکل زیرزمیني و محافل خاص خود 
را دارد. انعکاس کنش ها و واکنش هاي منافقان در آیات و سوره هاي مختلف قرآني از این روست که مومنان حال و آینده از جریان نفاق اطالعات درست 

و کاملي به دست آورند و خود را با خطر دروني و دشمن نزدیک آشنا کنند و به مقابله با آن برخیزند.

 روش حکومتي اسالم بر این پایه بنیاد گذاشته شده بود که هرکسي که بخواهد به امت متصل شود و به عنوان شهروندان امت اسالم و دولت 
اسالمي درآید به سادگي بتواند به این عنوان دست یابد.

 قرآن از گروهي یاد مي کند که به عنوان مولفه قلوبهم در فقه اسالمي و فقه سیاسي اسالم مطرح است. این مولفه قلوبهم اختصاص به مسیحیان 
نداشته و ندارد و شامل همه کساني مي شود که خواه ناخواه جزئي از جامعه اســالمي و شهروند آن به شمار مي آیند. از سوي دولت اسالمي 
مقداري از بودجه عمومي چون زکات و صدقات به آنان داده مي شود تا به تدریج جذب جامعه اسالمي شوند و از راه عاطفه و محبت، آنان را به سوي دین 
بکشانند. دست کم این فرصت فراهم مي شود تا نسل هاي آینده ایشان وارد امت اسالم شده و دین حق را برگزینند. با این همه دولت اسالمي آنان را نباید 

وارد کارهاي حساس کند و دخالت دهد.

 این گونه است که جریان نفاق در نهضت عاشورایي نه تنها حاکمیت و قدرت اسالمي را در دست مي گیرد و در عصر عاشورایي میدان سیاست 
در دستان ایشان است بلکه حتي میدان دین و شرع نیز به ایشان واگذار مي شود و آنان به عنوان حاکم اسالمي، دین را به شکل واژگونه معرفي 
مي کنند؛ جامه و پوستین اسالم وارونه پوشیده مي شود و اصول، جاي خود را به فروع مي دهد و نمادها جاي اصول را مي گیرد. حق و عدالت و اختیار جاي 

خود را به ظلم و بي عدالتي و جبر مي سپارد و دین خدا بازیچه هوسرانان و دنیاگرایان مي شود.

توجه خاص قرآن به منافقان

کــه پیونــد فکــری و اعتقــادی )بــا جبهــه 
منافقیــن( دارنــد، می گوییــم تــا قیامــت لعــن 
شــوند: الــی یــوم القیامــه، بنابرایــن وقتــی مــا 
بــا امام حســین)ع( باشــیم بــه ایــن معناســت 
کــه انزجــار و نفــرت خودمــان از جریــان نفــاق 
را کــه در طــول تاریــخ از صــدر اســام تــا 
ــی  ــم و کس ــت اعام می کنی ــوده اس ــون ب کن
موقعیــت  هــم  باشــد،  در جبهه  امــام  کــه 
دشــمن  راهکارهــای  هــم  را می شناســد، 
از  را  اینهــا  ما می توانیــم  لــذا  را می دانــد؛ 

بیانــات امــام اســتفاده کنیــم.

ــه  ــین )ع( چگون ــد از امام حس ــه بع  ائم
زمــان  در  موجــود  نفــاق  مســاله  بــا 

خودشان برخورد کردند؟ 
از چنــد طریــق؛ یکــی از راه کانــال »تقیــه«، 
یکــی از روش هایــی اســت کــه ائمــه )ع( مــا 
و  دینــی  التقیــه  می فرمودنــد:  و  داشــتند 
دیــن آبائــی؛ خیلــی از مطالــب را بــه آنهایــی 
ــرا   ــد زی ــتند نمی گفتن کــه ظرفیتــش را نداش
ممکــن بــود ایــن افــراد از روی ســادگی و کــم 
بگوینــد؛  بــه دیگــران  ظرفیتی شــان بروند 
ــا و  ــاگردان« در حوزه ه ــت ش ــق »تربی از طری

کــه  اتفاقــی  تخصص های مختلــف، 
از  افتــاد؛  )ع(  امام صــادق  زمــان  در 
توســط  ارتباطــی  طریق شــبکه های 
»وکا«، اتفاقــی کــه در زمــان امام هــادی 
واقــع  افتــاد؛ در  امام عســکری )ع(  و  )ع( 
بــه نوعــی بــا جریــان نفــاق و آگاه ســازی 
آنهــا برخــورد می کردنــد، در فرصت هــای 
اگــر  می کردنــد،  پیــدا  کــه  مختلفــی 
ــان  ــد جری ــر بودن ــه حاض ــتان در جلس دوس
تبیین می کردنــد و  کامــا  را   نفــاق 
حــال  هــر  بــه  کــه  اگر غریبه هایی بودنــد 
دلیلــی،  هــر  بــه  یــا  نداشــتند  ظرفیــت 
صــورت  بــه  و  لفافــه  ســعی می کردند در 
عنــوان  را  مطالــب  ایــن  غیر مســتقیم، 
دیــدم  روایات می گشــتم،  در  مــن  کننــد. 
عامــت   ۵۲ حــدود  روایــات  مجموعــه  از 
اســتفاده  روایــات  و  آیــات  مجموعــه  از 
و  عائــم  ویژگی هــا  که اینهــا  می شــود 
بعضــی  در  حتــی  کــه  اســت  منافقــان 
از روایــات آمــده کــه اگــر دیدیــد خــوب 
ه  نگا صرفا ن  یه شــا گر به  می کنند  یه  گر
نکنیــد شــاید گریــه  ایــن منافقیــن حربــه ای 
مقاصد شوم شان باشــد. پیشــبرد  بــرای 

 در آخــر بفرماییــد شــناخت نفــاق بــا 
توجــه بــه شــرایط موجــود چطــور بایــد 
شــرایط  همیــن  بــا  و  بگیــرد  صــورت 

چطور می شود با آن مقابله کرد؟
مــردم هــر موقــع کــه پــا رکاب والیــت و پــا رکاب 
ــع  ــر موق ــد، ه ــه ندیدن ــد لطم ــان بودن امام ش
ــان دور  ــات ولی ش ــد، از منوی ــه گرفتن ــه زاوی ک
ــم  ــد. االن ه ــررش را دادن ــان ض ــدند خودش ش
ــرت  ــم حض ــد ببینی ــا بای ــت، م ــور اس همین ج
آقــا کــه ولــی مــا هســتند چه می فرماینــد؛ 
حضــرت  کــه  همان زاویه ای باشــد  زاویه مــا 
ــرت  ــه حض ــی ک ــات و نکات ــد و ماحظ ــا دارن آق
آقــا دارنــد. مــا خودمــان را بــا ایــن تــراز در 
رفتــار، اخــاق و اعتقادات مــان تربیــت کنیــم. 
ماننــد  اجتماعــی  در صحنه های گوناگــون 
انتخابــات، حضــرت آقــا همیشــه نکاتــی را 
می گوینــد کــه بــه افــرادی رای بدهید کــه دارای 
فان ویژگی ها باشــند. طبیعتــا خطــوط کلــی 
ــانی  ــن کس ــد. بنابرای ــن می کنن ــان تبیی را ایش
می تواننــد از منجــاب نفــاق و دنیــای پرتاطــم 
امــروزی عبــور کنند کــه خودشــان را بــا منویات 
مقــام معظــم رهبــری وفــق دهنــد زیرا خیــر دنیا 

ــت. ــه اس ــش نهفت ــرت درون و آخ
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در رابطــه حضــور زنــان در اربعیــن دو نکتــه مطرح 
بپردازیــم.  آن  بررســی  بــه  بایــد  می شــود کــه 
ــای  ــین)ع( در روزه ــام حس ــارت ام ــه اول زی نکت
ــور  ــم حض ــر ه ــه دیگ ــت و نکت ــال اس ــف س مختل

ــت.  ــن اس ــژه اربعی ــبت وی در مناس
دربــاره قســمت اول بایــد بگویــم بــرای رســیدن بــه عمــق مســاله اربعیــن 
ــا  ــم ت ــوع کنی ــه رج ــخنان ائم ــات و س ــه روای ــد ب ــاده روی بای ــل پی و اص
متوجــه مفهــوم اصلــی ایــن حرکــت حســینی بشــویم. ســخنانی کــه در 
ــرای زن و  ــی ب ــده و محدودیت ــفارش ش ــین)ع( س ــام حس ــارت ام آن زی

مــرد یــا پیــر و جــوان بــودن آورده نشــده اســت. 
ــت و  ــر اس ــی فقی ــر کس ــت اگ ــده اس ــات آم ــن روای ــی از ای ــا در یک  مث
توانایــی مالــی نــدارد حتمــا ســالی یکبــار بــه زیــارت اربعیــن بــرود امــا 
اگــر فقیــر نیســت ســالی چندبــار بــرود. ائمــه اطهــار عجیــب روی ایــن 
ــویم  ــق می ش ــات دقی ــتر روی روای ــه بیش ــد و هرچ ــد دارن ــوع تاکی موض
ارتبــاط زیــارت امــام حســین)ع( بــا اصــل شــیعه بــودن را بهتــر متوجــه 

می شــویم. 
ــر  ــدار را بهت ــای دی ــیم معن ــر باش ــت)ع( نزدیک ت ــل بی ــه اه ــه ب ــر چ  ه
می فهمیــم. اگــر شــما کســی را خیلــی دوســت داشــته باشــید ســعی 
ــال  ــد. ح ــک ببینی ــد و او را از نزدی ــدار او بروی ــه دی ــدام ب ــد م می کنی
اگــر ایــن فــرد امــام معصــوم باشــد کــه دیگــر جــای خــود دارد. دوســت 
ــه زیــارت او برویــد و از حضــور او اســتفاده کنیــد.  داریــد کــه بیشــتر ب
ــین)ع(  ــام حس ــارت ام ــود زی ــرح می ش ــا مط ــه اینج ــه دوم ک ــا نکت ام
در مناسبت هاســت. مناســبت هایی کــه گاه در نیمه شــعبان، گاه در 
شــب های قــدر یــا ایــام والدت خــود حضــرت بــروز می کننــد امــا هیــچ 
ــه پــای زیــارت اربعیــن نمی رســند. در خــود زیارتنامــه اربعیــن  کــدام ب
ــاوی  ــه ح ــده ک ــر ش ــارت ذک ــن زی ــه ای ــوص ب ــای مخص ــم ویژگی ه ه
نــکات ارزشــمندی اســت و یکــی از آنهــا همیــن تفــاوت شــاخص زیــارت 

ــت.  ــر زیارت هاس ــا دیگ ــن ب اربعی

نقش زنان
در حضور حماسی اربعین

فاطمه چمن خواه
رئیس حوزه علمیه

بانو امین
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نکتــه دیگــری هــم اینجــا مطــرح می شــود 
کــه البتــه نظیــر آن را در روایــات بســیار 
دیده ایــد. یکــی از صفــات مومــن زیــارت 

ــت.  ــن اس ــدا... در اربعی اباعب
تمــام اینهــا نــکات بســیار مهمــی هســتند، 
ــن  ــی اربعی ــاله عقیدت ــر مس ــا مهم ت از اینه
حکــم  اربعیــن  زیــارت  اخیــرا  اســت. 
راهپیمایــی را بــرای مــا دارد، مثــل دهــه 
قــدس.  روز  راهپیمایــی  مثــا  یــا  فجــر 
حضــور زن یــا مــرد هیــچ فرقــی نــدارد. پیــر 
و جــوان، مریــض و ســالم در هــر حالتــی 
کــه هســتند همــه بایــد برونــد حتــی در 
ــه  ــم ک ــانی را می بینی ــا کس ــیر م ــول مس ط
ــیر  ــته مس ــت شکس ــا دس ــج ی ــای فل ــا پاه ب
را طــی می کننــد بنابرایــن عــذر کمتــر از 
اینهــا پذیرفتــه نیســت، گرچــه همین هــا 

ــتند.  ــدنی هس ــع ش ــم رف ه
ــام  ــعار اس ــی ش ــن راهپیمای ــی ای از طرف
داریــم  شــعاری  یــک  مــا  مثــا  اســت 
مســلمانان  همــه  آنجــا  در  کــه  حــج  در 
یــک  شــیعه  و  شــافعی  حنفــی،  از  اعــم 
شــعار را ســر می دهنــد و آن حمایــت از 
ــن  ــی اربعی ــا در راهپیمای ــت ام ــام اس اس
بحــث جزئی تــر می شــود و ایــن حضــور 
جهانیــان  رخ  بــه  کــه  اســت  شــیعیان 

می شــود.  کشــیده 
 در اینجــا مهم تریــن نکتــه بــرای مــا والیــت 
اســت. والیــت همیشــه بــرای شــیعه خــاص 
ــوده اســت. دفــاع از والیــت هــم  و روشــن ب
وظیفــه ماســت. اصــل والیــت همــان تفکــر 
حســینی اســت کــه امــام حســین)ع( خــود 
را بــه خاطــر آن بــه کربــا رســاندند و مــا 
اکنــون بایــد در ایــن راهپیمایــی حضــور 
پیــدا کنیــم تــا نــدای »هــل مــن ناصــر 
ینصرنــی« امــام حســین)ع( را لبیــک گفتــه 
ــیم.  ــان باش ــده راه ایش ــیم و ادامه دهن باش
حضــور در راهپیمایــی اربعیــن نمــاد اتحــاد 
ــت  ــل بی ــمنان اه ــل دش ــیعیان در مقاب ش
اســت. نمــاد اتحــاد مســلمانان به خصــوص 

ــت.  ــیعیان اس ش
ــواده  از ســوی دیگــر در زیــارت اربعیــن خان
امــام حســین)ع( نیــز نقــش ویــژه و مهمــی 
دارنــد کــه بایــد بــه آن توجــه شــود. اســارت 
حضــرت زینــب)س( و حضــرت ربــاب یــا 
شــهادت حضــرت رقیــه)س( در خرابه هــای 
ــا  ــوان ب ــه بان ــت ک ــه راه کرباس ــام ادام ش

حضــور در راهپیمایــی اربعیــن بایــد بتواننــد 
ــد. در واقــع مــا  ــگاه دارن ــده ن ــاد آنهــا را زن ی
بــه پیــروی از آنهــا بــه پیــاده روی می رویــم. 
راه  و  زینــب  حضــرت  از  دفــاع  بــرای   
بــا  ایشــان، مســیری کــه ممکــن اســت 
از  ســخت تر  امــا  باشــد  همــراه  ســختی 
مصیبت هــای حضــرت زینــب)س( نیســت. 
ــژه ای  ــد وی ــم تاکی ــری ه ــم رهب ــام معظ مق
جمعیــت  کــه  نکتــه  ایــن  بــر  می کننــد 
بانــوان هــم بــه اضافــه شــدن جمعیــت 
یــک  البتــه  می کنــد.  کمــک  شــیعیان 
را  نامحــرم  و  محــرم  بحــث  هــم  عــده ای 
مطــرح می کننــد کــه البتــه راســت هــم 

 . ینــد می گو
کــه  جایــی  در  حضــور  حــال  هــر  بــه 
احتمــال  و  آنجاســت  فراوانــی  جمعیــت 
برخــورد زن و مــرد وجــود دارد خطرپذیــری 
ایــن  بــه  کــه  افــرادی  و  اســت  باالیــی 
ســفر می رونــد بایــد رعایــت کننــد امــا 
ــن  ــه ام و ای ــفر رفت ــن س ــه ای ــودم ب ــن خ م
ــن  ــت بنابرای ــم اس ــم مه ــم برای ــوع ه موض
حواســم را جمــع می کــردم کــه رعایــت 

کنــم. می خواهــم بگویــم می شــود ایــن 
ــیر  ــول مس ــرد. در ط ــرل ک ــوع را کنت موض
نظــر  از  چندانــی  مشــکل  راهپیمایــی 
ازدحــام وجــود نــدارد و در مســیر افــراد 
فشــردگی  امــا  ندارنــد  برخــورد  هــم  بــا 
ــا  ــراد در ورودی کرب ــورد اف ــت برخ جمعی
بــه قــدری اســت کــه اگــر کســی حواســش 
نباشــد حتمــا دچــار برخــورد خواهــد شــد. 
 در کنــار مــردم رفتــن ممکــن اســت باعــث 
شــود زن و مــرد بــا هــم برخــورد داشــته 
ــاز هــم می شــود آن را کنتــرل  باشــند امــا ب
کــرد. می شــود ایــن ازدحــام را مدیریــت 
ــور در  ــر حض ــرار ب ــه اص ــرط آنک ــه ش ــرد ب ک

ــن.  ــارت اربعی ــه زی ــد، ن ــی باش راهپیمای
یعنــی زائــران خصوصــا زنــان اصــرار نکنیــد 
کــه وارد حــرم شــوند و ضریــح را زیــارت 
ــه ایــن مهــم  ــرای رســیدن ب کننــد چراکــه ب
جــان  بــه  را  زیــادی  ســختی های  بایــد 
بخرنــد کــه خیلی هایــش لزومــی نــدارد. 
ایــن  از  یکــی  نامحرمــی  و  محــرم  بحــث 

مصائــب اســت. 
ــر  ــد و ب ــارت کنن ــد زی ــم می خواهن ــر ه اگ
زمان هــای  دارنــد،  اصــرار  مســاله  ایــن 
خاصــی را بــرای آن انتخــاب کننــد، اگــر 
ــود  ــد می ش ــد کنن ــت و آم ــب رف ــف ش نص

ایــن مــوارد را رعایــت کــرد. 
ــم  ــاد بگیری ــی)ره( ی ــام خمین ــد از ام ــا بای  م
ــان  ــور زن ــدم حض ــه ع ــادی ب ــرادات زی ــه ای ک
وارد می کردنــد چــون می دانســت افــرادی 
ــا  ــد ام ــار بگذارن ــا را کن ــتند خانم ه می خواس
امــام ایــن را نمی خواســت و بــا آن مبــارزه 
می کــرد. اکنــون هــم مــن بــه همــراه بچه هــا 
و نوه هایــم بــه زیــارت اربعیــن مــی روم کار 
ســختی اســت، شــرایط ســخت اســت امــا 
ناممکــن نیســت. همیــن بچه هــا اگــر بیاینــد 
و کــودکان هفــت، هشــت ســاله عراقــی را 
ــدا...  ــران اباعب ــور از زائ ــه ط ــه چ ــد ک ببینن
کار  بزرگ تریــن  خــود  می کننــد  پذیرایــی 
فرهنگــی اســت کــه پــدر و مادرهــا می تواننــد 
تحمــل  اینکــه  همین طــور  دهنــد.  انجــام 
کــودکان را بــاال می برنــد پــدر و مادرهــا خــود 
هــم بایــد تحمــل کننــد. برنامه ریــزی کننــد و 

ــد.  ــفر بیاورن ــن س ــه ای ــود را ب ــودکان خ ک
مطمئنــا اجــر معنــوی و تاثیــرات روانــی بــر 
عاقبــت بخیــر شــدن کودکان شــان را در 
ایــن ســفر بعدهــا مشــاهده خواهنــد کــرد. 
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تاکید ما بر اجرای منویات رهبری در هیات است
مسئولواحدخواهرانهیاتقرآنوعترت:

سراسـر  در  حسـینی  هیات هـای  فعالیت هـای 
کشـور سـال های زیـادی اسـت کـه مخاطبـان 
جـوان را بـه خـود جـذب کـرده و به تربیـت دینی 

می پـردازد.  آنـان 
هیـات پیروان عترت رزمندگان اسـام نیز یکی از 
همان هاسـت. جایی کـه عاوه بر یـادآوری اصل 
دیـن و اتفاقـات به جوانان الگوهـای عصر جدید 
را هـم بـه ایـن بچه ها نشـان می دهند تا رسـیدن 

به مقام شـهادت دور از دسـترس نباشد. 
در همیـن راسـتا گفت وگویـی بـا مسـئول واحـد 
خواهـران هیـات پیـروان داشـتیم کـه ابعـاد ایـن 
قضایـا را بیشـتر بـرای مخاطبان روشـن می کند. 
زهـرا سـاکت در گفت وگـو بـا ماهنامـه »هیـات« 
دربـاره فعالیت هـای هیـات پیـروان عتـرت واحد 
خواهـران و نیـز سیاسـت های کلـی آن گفـت: 
»از سـال ۸۰ در تهـران شـروع به فعالیـت کردیم 
و بعـد از مدتـی بقیـه شهرسـتان ها نیـز بـه مـا 

پیوسـتند. حدود ۳۰۰ هیات در کشـور داریم که 
فعالیت هـای تقریبی می کننـد و بخش عظیمی 
از ایـن هیات هـا چیـزی در حـدود ۲۷۰ تـا ۲۸۰ 
هیـات  هسـتند کـه فعالیـت مـداوم دارنـد و یـک 
تعـدادی هـم نیمه فعالنـد که البته بـه بخش ها و 

شهرسـتان ها هـم کشـیده شـده اسـت .« 
او ادامـه داد: »موضوعـی هـم کـه در هیات هـا 
وجـود دارد مناقب و تمجید از بانـوان ائمه اطهار 
اسـت مثل حضرت زهرا سـام ا... علیها، حضرت 
معصومـه  حضـرت  و  علیهـا  سـام ا...  زینـب 

سـام ا... علیهـا.« 
سـاکت همچنین درمـورد موضوعـات مورد بحث 
عفـاف  آسـان،  »ازدواج  گفـت:  هـم  هیـات  در 
حضـرت  شـهادت  ایـام  بزرگداشـت  حجـاب،  و 
حضـرت  وفـات  علیهـا،  سـام ا...  زهـرا  فاطمـه 
زینـب و حضـرت خدیجـه سـام ا... علیهـا، سـه 
ازجملـه  و...  شـیرخوارگان  حسـینی،  سـالگان 

برنامه هـای ویـژه هیات پیـروان عترت در سراسـر 
کشـور اسـت.« 

برگـزاری دوره هـای آموزشـی از دیگـر برنامه های 
پیـروان عتـرت اسـت که تاکنـون چهـار دوره ویژه 
مسـئوالن هیات هـای کشـور، به صـورت متمرکز 

برگزار شـده اسـت. 
مسـئول خواهـران هیـات رزمندگان اضافـه کرد: 
»فعـاالن هیـات روایـات و احادیثـی را کـه از ایـن 
می کننـد  جمـع آوری  اسـت  دسـت  در  عزیـزان 
مخاطبـان  بـرای  روضـه  قالـب  در  هیـات  در  و 
قرائـت می کننـد و جلسـات هم گاهی بـه صورت 
تفریحـی، مناسـبتی و خانگـی برگـزار می شـود 
کـه ایـن برنامه هـا، مراسـمات دیگـری را نیـز در 
برمی گیـرد. مثـا کاس هـای معرفتـی و سـبک 
زندگی اسـامی یکی از کارهایی اسـت که انجام 
می دهنـد. همین طـور اجـرای منویـات رهبـری 
نیـز در  تربیتـی مطـرح می شـود  کـه در بحـث 
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ایـن هیات هـا وجـود دارد و مـا خـود را موظـف 
می دانیـم تـا آنهـا را اجـرا کـرده و در کنـار آن 
معضـات خانم هـا را هـم بازگـو کنیـم و تحـت 
عنـوان مناسـبت های هفتگـی یـا دینـی برای 
فرهنگ سـازی در مجالـس عنـوان کنیـم.«  او 
اضافـه کـرد: »بازخـورد و اسـتقال بانـوان نیز 
از ایـن مراسـم و هیات هـا بسـیار خوب بـوده و 
نتیجه هـای آن مرتب برای ما ارسـال می شـود. 
مـا می بینیم که اسـتقبال خانم هـا خیلی زیاد 
اسـت، دلیـل آن هـم ایـن اسـت کـه اجـرای 
هیات هـا بـه ایـن نحـو از اسـتقال بیشـتری 
مسـتقل  ایـن  از  خانم هـا  و  اسـت  برخـوردار 

بـودن اسـتقبال می کننـد.« 
سـاکت با اشـاره بـه برگـزاری دیگـر برنامه های 
مذهبـی تصریـح کـرد: »هیـات پیـروان عتـرت 
همایـش  سـه  سـال  طـول  در  رزمنـدگان 
بـزرگ برگـزار می کنـد. یکـی از آنهـا همایـش 
شـیرخوارگان حسـینی یکـی دیگـر همایـش 
سـه سـاله های حسـینی و دیگـری همایـش 
زینبیـون اسـت که خطبه حضرت زینـب در آن 
کار می شـود و سیاسـت های کلـی هیـات در 

اعـام می شـود.«  آن جلسـه 

امـا همـه ایـن کارهـا صـورت می گیـرد کـه ما 
حسـینی شـویم. بـرای حسـینی شـدن بایـد 
بگویـم بهتریـن الگـوی مـا بـرای عاشـورایی 
شـدن خود اهـل بیـت و به خصـوص حضرت 
ائمـه  زندگـی  در  مـا  وقتـی  هسـتند  زینـب 
جـوان  می توانیـم  می شـویم  عمیـق  اطهـار 
کـه  همان طـور  کنیـم  تربیـت  عاشـورایی 
دفـاع  سـال  هشـت  رزمنـدگان  مـا  مـادران 
و  آنـان  زندگـی  کردنـد.  تربیـت  را  مقـدس 
بسـیار  الگـوی  می توانـد  آنـان  خط مشـی 
خوبـی بـرای مـا باشـد. یکـی از کارهـای مـا 
در هیـات زنـده نگـه داشـتن یـاد شهداسـت 
البتـه مثـل آنهـا شـدن هم بـه همین آسـانی 
کـه  دارد  خود سـازی  دارد،  زحمـت  نیسـت، 
آشـنا شـدن بـا سـیره شـهدا و ائمـه می تواند 

برسـاند.«  درجـه  آن  بـه  را  جوان هـا 
او ادامـه داد: »مقـام معظـم رهبـری هـم مـدام 
را  رزمنـدگان  خاطـرات  کـه  می کننـد  تاکیـد 
بـه  ایـن راسـتا مـا در هیـات  زنـده کنیـد. در 
جوان هـا کتـاب شـهید ابراهیـم هـادی تحـت 
عنـوان »سـام بـر ابراهیـم« را هدیـه می کنیم. 
وقتـی جوانان ایـن کتـاب را می خوانند متوجه 
می شـوند کـه شـهدا نـه اهـل بیـت بودنـد و نه 
امـام معصـوم ولـی بـا سـیره و روش معصومین 
پیـاده  زندگی شـان  در  را  آن  و  شـده  آشـنا 
همچنیـن  برسـند.  شـهادت  بـه  تـا  کرده انـد 
کتـاب »وقتی مهتاب گم شـد« را به آنها معرفی 
می کنیـم تـا بخواننـد و متوجـه شـوند کـه یک 
رزمنـده عـادی چگونـه می توانـد بـه درجـات 
بـاالی عرفـان برسـد. از ایـن نمونه هـا در دفـاع 
مقـدس زیـاد داریم، مثا آیـت ا... جوادی آملی 
در آن خاطـره معـروف خـود وقتـی در نهایـت 
رگبـار  زیـر  راحتـی  بـه  جـوان  آن  می بیننـد 
دشـمن بـرای وضـو گرفتـن مـی رود بـه خـود 
می گویـد جـوادی حاال تو هـی عرفـان بخوان. 
عرفان واقعی اینجاسـت. جوانان ما بهتر است 
بـرای رسـیدن بـه ایـن مقـام از ابتدایی تریـن 
نقطه هـا شـروع کننـد. مثـا اینکـه بـه دیـدار 
بشـوند.  را  آنهـا  خاطـرات  و  برونـد  جانبـازان 
متاسـفانه مـا از این گونـه اقدامـات کـم داریـم 
و از فرهنـگ شـهادت دور شـده ایم امـا هنـوز 
هسـتند جوانانی که به پاکی شـهدا هستند.«  
سـاکت درباره وظایف و حمایت های مسـئوالن 
رسـالت  مـورد  »در  گفـت:  هـم  هیات هـا  از 
مسـئوالن بایـد بگویـم کـه مسـئوالنی کـه در 
خیلـی  می کننـد  کار  فرهنگـی  نهادهـای 

فـردای  دارنـد.  برعهـده  سـنگینی  وظایـف 
قیامـت بایـد پاسـخگو باشـند. ایـن بودجه هـا 
در چـه مصارفـی خـرج می شـود. بایـد بتوانند 
بـا بودجه هایـی کـه دولـت در اختیارشـان قرار 
می دهـد اقدامـات فرهنگـی بیشـتری انجـام 
دهنـد چراکـه دسـت و بال شـان در خیلـی از 
امـور از ما باز تر اسـت. متاسـفانه هیات های ما 
با مشـکات زیـادی روبه رو هسـتند هیات های 

خواهـران بـا وجـود اینکـه در مضیقـه هسـتند 
امـا بـا اعتقـاد زیـادی کار می کننـد و همیـن 
برکـت  کارشـان  می شـود  باعـث  اعتقادشـان 
زیـادی پیـدا کنـد. بنابرایـن وقتـی مسـئوالن 
مـا ایـن حرکت هـا را می بیننـد کـه یـک هیات 
ایـن چنینـی در شـهر یـا بخش هـای کوچـک 
این طـور تاثیر گـذار اسـت بهتـر اسـت کمـک 
مالـی کننـد تـا از این گونـه هیات هـا حمایـت 
شـود. خیلی کارها هـم می توانند بکننـد. االن 
مسـئوالن هیات هـای مـا دلـی کار می کننـد. 
مثا همایش سـه سـاله ها در تمـام هیات های 
رزمندگان در سراسـر کشـور برگزار شد آن هم با 
همیـن اعتقـاد برگزار کننـدگان نـه بودجه های 
هنگفـت. البتـه نهادهایـی هسـتند کـه کمک 
می کننـد امـا هزینه هـای اصلـی را افـراد هیات 
برعهـده می گیرنـد یـا به عنـوان مثـال نـذورات 
فرهنگـی می آورنـد و کار جلـو مـی رود. توقـع 
داریـم مسـئوالن کمـک کننـد اگرچـه بـا وجود 
همـه این هـا کار برکات زیـادی دارد و تاثیر خود 

می گـذارد.«  را 

فعاالن	هیات	روایات	و	
احادیثی	را	که	از	این	
عزیزان	در	دست	است	
جمع	آوری	می	کنند	و	در	

هیات	در	قالب	روضه	برای	
مخاطبان	قرائت	می	کنند	
و	جلسات	هم	گاهی	به	

صورت	تفریحی،	مناسبتی	
و	خانگی	برگزار	می	شود	

که	این	برنامه	ها،	مراسمات	
دیگری	را	نیز	در	برمی	گیرد
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تربتت
شفای 
دل هاست

ــن  ــد آخری ــدا بخواهی ــت از خ ــی می گف بزرگ
آب  می خوریــد  زندگی تــان  در  کــه  آبــی 
تربــت  غذایتــان  آخریــن  و  باشــد  زمــزم 

سیدالشــهدا)ع(  .
بــرای خیلــی از مــا شــیعیان ایــن مســاله آرزو 
اســت. خیلــی از مــا وقتــی بــه دنیــا می آییــم 
در دهانمــان تربــت سیدالشــهدا می گذارنــد 
و وقتــی هــم از دنیــا می رویــم بیــن كفن مــان 
ایــن  آوردن  به دســت  امــا  هســت.  تربــت 
تربــت همیشــه دغدغه هــای خــاص خــودش 
ــم؟ از  ــا بیاوری ــه از كج ــت؛ اینك ــته اس را داش
ــد  ــت؟ چن ــی اس ــت واقع ــم ترب ــا بفهمی كج
ســالی می شــود كــه راهــی بــرای ایــن مســاله 
پیــدا شــده اســت؛ فروشــگاه ســیدطباطبایی 
در كربــا. فروشــگاهی كــه در آن تربــت و 
ــه  ــین)ع( هدی ــه زوار امام حس ــگان ب ــر رای مه
ــگاه  ــن فروش ــئوالن ای ــراغ مس ــد. س می دهن
ــم كام  ــا ه ــا آنه ــه ای ب ــد دقیق ــم و چن رفتی
ــا ببینیــم از كجــا ایــن خــاك تربــت  شــدیم ت
را آورده و چــرا این طــور آن را بــذل و بخشــش 

می كننــد.

از باب الســدره حــرم اباعبــدا...)ع( بــه ســمت 
ــاعت  ــم؛ س ــج( راه می افتی ــام زمان )ع مقامام
ــت.  ــو از جمعی ــان ممل ــت و خیاب ــب اس ۸ ش
آن  بــا  انگشــتر  و  تســبیح  فروشــگاه های 
رنگ هــای خیره كننــده همــه جــا هســت. 
از حركــت خیلی هــا می گفتنــد كــه  قبــل 
كربــا  در  را  ســیدطباطبایی  ســراغ  حتمــا 
بگیــر و برایمــان  تربــت و مهــر بیــاور. ســراغش 

را كــه گرفتیــم بــه مــا آخــر شارع الســدره 
را نشــان دادنــد و گفتنــد االن كــه برویــد 
حتمــا پیدایــش می كنیــد. راســتش وقتــی 
ــاعت  ــرا االن؟! س ــم چ ــازه فهمیدی ــیدیم ت رس
۸ شــب صــف طویلــی از مقابــل فروشــگاه 
طباطبایــی تشــكیل می شــود و زائــران زیــادی 
ــرم  ــت ح ــا ترب ــتاده اند ت ــه ایس ــی ك را می بین
ــارش  ــد و در كن ــید بگیرن ــهدا را از س سیدالش

ــد. ــان را بردارن ــهمیه مهرش س
قبــل از وارد شــدن بــه مغــازه ســید، ســراغ 
یكــی از زوار می رویــم؛ مــردی تقریبــا ۴۰ســاله 
كــه با پســر كوچكــش ایســتاده و منتظر اســت 
ــا  ــا اینج ــیم: »آق ــود. از او می پرس ــش بش نوبت
چــه خبــر اســت؟« و بــا لبخنــد و برقــی در 
چشــمانش می گویــد: »آمده ایــم  تربــت اصــل 
ــران مهــر و  تربــت  ــه همــه زائ بگیریــم. ســید ب
می گوینــد  همــه  یعنــی  می دهــد.  اصــل 
ــت  ــود راح ــه می ش ــی ك ــت اصل ــا  ترب ــه تنه ك
مغــازه  همیــن  از  آورد  به دســت  كربــا  در 
طباطبایــی اســت.« یكــی دیگــر از زائــران 
ــد  ــازه می خواه ــت اج ــه ماس ــش ب ــه حواس ك
كــه داســتانی از  تربت هــای ســید تعریــف 

كنــد؛ »خواهــر مــن ســه ســال پیــش ســرطان 
داشــت مــا بــه هــر دكتــری كــه بــود ســر زدیــم 
ــادی از  ــت كار زی ــا گف ــی از آنه ــه یك ــا اینك ت
دســت مــا برنمی آیــد. بهتــر اســت از درگاه 
خــدا و اهل بیــت)ع( كمــك بخواهیــد مــا 
هــم او را بــه كربــا آوردیــم. اتفاقــا اربعیــن هــم 
نزدیــك بــود. از همــه جــا ناامیــد شــده بودیــم. 
بــه قســمت زائــران حــرم سیدالشــهدا)ع( كــه 
ــی  ــه كم ــم ك ــت كردی ــی درخواس ــم خیل رفتی
از  تربــت قبــر امــام را بــه مــا بدهنــد بلكــه 
شــفایی حاصــل شــود ولــی متأســفانه قبــول 
نكردنــد. یكــی از زائــران كاروانمــان گفــت 
ــا  ــد. م ــت بگیری ــیدطباطبایی  ترب ــد از س بروی
ــید  ــم س ــرا را گفتی ــم و ماج ــا آمدی ــی اینج وقت
كمــی بیشــتر از بقیــه بــه مــا  تربــت داد و 
ــم  ــا ه ــت؛ واقع ــه شفاس ــاءا... ك ــت ان ش گف
شــفا بــود. خــدا گــواه اســت كــه خواهــر مــن 
خیلــی بــه امــام حســین)ع( و به خصــوص 
ــت  ــه نی ــرد و ب ــل ك ــاس)ع( توس ــرت عب حض
شــفا هــم آن  تربــت را خــورد. شــب آخــری 
كــه در كربــا بودیــم خوابــی دیــد و شــفایش 
را از باب الحوائــج گرفــت. وقتــی بــه تهــران 
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ــا  ــه ب ــم هم ــك ها رفتی ــش پزش ــتیم و پی برگش
ــد.« ــد كردن ــامتی او را تأیی ــب س تعج

 فراری از كربا
ــرد  ــب ك ــا را راغ ــرد زد م ــه آن م ــی ك حرف های
ــا  ــم و راز  تربت ه ــیدطباطبایی بروی ــش س پی

و مهرهایــش را بپرســیم. اول مغــازه دو 
ــه  ــت ك ــر اس ــر از مه ــزرگ پ ــرف ب ظ

مهــر  می توانــد ۳۰  زائــر  هــر 
چنــد  بــردارد.  رایــگان  را 
نفــر هــم هســتند كــه بــه 

كوچكــی  بســته های  زوار 
می دهنــد كــه داخــل آن  تربــت 

اســت؛ البتــه نــه آنقــدر كــه فكــر كنیــد! 
بیشــتر گــرد  تربــت اســت. ســراغ ســید را 

می گیریــم؛ مــردی كــه پشــت دخــل ایســتاده 
می كنــد.  صحبــت  هــم  فارســی  و  اســت 
ــرای  ــت ب ــی اس ــد وقت ــید چن ــد: »س می گوی
كاری از كربــا رفتــه اســت.« ناامیــد از حضــور 

ســید ادامــه می دهــد؛ »اگــر كار خاصــی 
ــرادرش هســتم می توانیــد  داریــد مــن ب

ســیداحمد  بگوییــد.«  مــن  بــه 
بــرادر كوچك تــر ســیدمهدی 

ــن  ــه ای ــت ك ــی اس طباطبای
را  مغــازه  كارهــای  روزهــا 

انجــام می دهــد. بــا او دربــاره 
و  می كنیــم  صحبــت  بــرادرش 

اینكــه چطــور مســیر زندگــی اش بــه ایــن 
ســمت كشــیده شــد؛ »مــا اصالتــا اهــل زواره 
اصفهــان هســتیم. خانــواده مــا از قدیــم هــم 
به خصــوص  اهل بیــت  بــه  خاصــی  ارادت 
امام حســین)ع( داشــتند بــه همین خاطــر 

هــم راهــی كربــا شــدند. ســیدمهدی 
از حكومــت صــدام  خیلــی قبل تــر 

مقیــم كربــا شــده بــود. وقتی كه 
ــت  ــت را به دس ــدام حكوم ص
به خاطــر  بــرادرم  گرفــت، 

حكومــت  بــا  مخالفتــش 
صــدام از كربــا فــرار كــرد و راهــی 

ــدام  ــه ص ــال هایی ك ــد. او س ــران ش ای
روی كار بــود در نزدیكــی حــرم حضــرت 

عبدالعظیــم كتاب هــای تاریخــی می نوشــت 
ــن  ــود و از ای ــت)ع( ب ــه اهل بی ــص ب ــه مخت ك
ــدام  ــه ص ــی ك ــرد. وقت ــاش می ك ــرار مع راه ام
ســقوط كــرد ســیدمهدی بافاصلــه راهــی 
ــه  ــد ك ــور می گوی ــودش اینط ــد. خ ــا ش كرب

ــر.  ــرف دیگ ــا ط ــرف و كرب ــم یك ط ــه عال هم
ــی  ــه مدت ــی ك ــت، وقت ــن اس ــم همی ــا ه واقع
ــوید  ــر نمی ش ــد حاض ــی كنی ــا زندگ در اینج
جایــی برویــد؛ اصــا كجــا بهتــر از اینجــا.« امــا 
ــه،  ــرا هم ــده و چ ــا آم ــت از كج ــه  ترب ــن هم ای
ــت  ــد؛ »برگش ــل می دانن ــا را اص ــن  تربت ه ای
دوبــاره بــرادرم همزمــان بــود بــا تعمیــرات 
حــرم سیدالشــهدا؛ آن زمــان تصمیم 
ــای  ــه بخش ه ــد ك ــه بودن گرفت
مختلفــی از حــرم را بازســازی 
كــه  بخش هایــی  و  كننــد 
در جنــگ آســیب دیــده بــود 
را  ترمیــم. یكــی از جاهایــی كــه 
ــك  ــد نزدی ــام دادن ــرات در آن انج تعمی
قبــر حضــرت بــود. بــرادر مــن هــم به عنــوان 
كارگــر در آنجــا مشــغول بــه كار شــد و همــان 
ــوام و  ــی از اق ــراه بعض ــه هم ــه ب ــود ك ــع ب موق
آشــنایان توانســت چنــد گونــی خــاك نزدیــك 
قبــر را بیــرون بیــاورد. بعــد از آن بــود كــه 
ــا را  ــن  تربت ه ــی از ای ــت بخش ــم گرف تصمی
تبدیــل بــه مهــر كنــد و مقــداری از آنهــا 
ــران حضــرت بدهــد.« ــه زائ را هــم ب

 حبیب خدا در كربا
بــه هر حــال ســیدطباطبایی 
عــاوه بــر هدیــه دادن  تربــت 
ــب و كار  ــه كس ــران، ب ــه زائ ــر ب و مه
هــم مشــغول اســت، آن هــم نزدیــك 
ــیداحمد  ــا س ــن. ب ــاط روی زمی ــن نق عزیزتری
ــه كار  ــم و اینك ــرف می زنی ــبی ح ــاره كاس درب
در نزدیــك حرم سیدالشــهدا)ع( چــه تأثیراتی 
در  كــردن  »كار  می گــذارد؛  انســان  روی 
نزدیكــی حرمین شــریفین ســعادت بزرگی 
بــرای انســان اســت و خیلی هــا عاقــه 
دارنــد كــه اینجــا حتــی بــه انــدازه 
یــك دكــه جــا داشــته باشــند. 
ایــن  شــما  دیــد  از  شــاید 
فقــط كاســبی باشــد؛ كســب 
اعتقادمــان  مــا  ولــی  درآمــد، 
ــم  ــاد داری ــت. اعتق ــری اس ــز دیگ چی
هركســی ســعادت آن را نــدارد كــه زیــر 
ایــن كار  امام حســین)ع( كار كنــد.  ســایه 
اســت كــه بچه هــای  آنقــدر مهــم  كــردن 
ــن و  ــه كار م ــد ك ــادی دارن ــه زی ــم عاق ــا ه م
ســیدمهدی را ادامــه دهنــد. در فقــه مــا هــم، 
ــب  ــه آن مكاس ــود دارد ك ــم وج ــاب مه ــك ب ی
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اســت، یعنــی كســب و بــازار. اســام بــرای 
كســب و كار و تجــارت اهمیــت فراوانــی قائــل 

ــت.« ــده اس ش
»الكاســب  شــده:  فرمــوده  این بــاره  در 
و  خداســت«  حبیــب  كاســب  حبیــب ا...؛ 
ــش  ــل و عیال ــرای اه ــه ب ــی ك ــن كس همچنی
كســی  مثــل  می كنــد،  حــال  كاســبی 
ــاز  ــد و ب ــاد می كن ــدا جه ــه در راه خ ــت ك اس
ــتگو  ــه راس ــری ك ــت: »تاج ــده اس ــوده ش فرم
ــا  ــت ب ــد، در روز قیام ــادق باش و در كارش ص
شــهدا محشــور می شــود.« امــا اینها شــرایطی 
هــم دارنــد. شــرایطش ایــن اســت كــه آن طــور 
كــه اســام دســتور داده اســت و می خواهــد، 
كاســبی كنیــم. اســام شــرایط زیــادی را 
ــت.  ــرده اس ــن ك ــر تعیی ــب و تاج ــرای كاس ب
حدیثــی داریــم از قــول پیامبــر اكــرم)ص( كــه 
ــوُق داُر َســهٍو َو داُر َغفَلــه«،  می فرماینــد: »اَلسُّ
بــازار جــای فراموشــی آخــرت و غفلــت اســت، 
یعنــی انســان وقتــی مشــغول كار مــادی 
می شــود، گاهــی از خــدا و آخــرت غافــل 
َح ِفیهــا  می شــود. بعــد فرمودنــد: »َفَمــن َســبَّ
َتســِبیحه كَتــَب ا... َلــُه ِبهــا ألــَف ألِف َحَســنه«: 
»اگــر كســی در ایــن بــازاری كــه جــای غفلــت 
و فراموشــی اســت، مرتــب بــه یــاد خــدا باشــد 
و خــدا را فرامــوش نكنــد، خــدا هــزار هــزار 
ــما  ــی ش ــد.« وقت ــرار می ده ــش ق ــنه برای حس
امام حســین)ع(  حــرم  نزدیــك  بــازاری  در 
كار كنیــد ایــن شــرایط دوچنــدان ســخت 

در  ناكــرده  خــدای  اگــر  یعنــی  می شــود؛ 
فروش تــان تقلــب كنیــد حتمــا چوبــش را 
خواهیــد خــورد. خــود مــا زیــاد دیده ایــم 
ــرم  ــت ح ــم  ترب ــه اس ــی را ب ــی خاك ــه كس ك
سیدالشــهدا)ع( فروختــه، یعنــی خــاك خالی 
ــد  ــرده بع ــع ك ــهر جم ــراف ش ــه از اط ــوده ك ب
آن را فروختــه اســت بــه زوار و گرفتــار عقوبــت 

ــت.« ــده اس ش

 معجزه ای به نام اربعین
دربــاره ایــام اربعیــن هــم بــا ســیداحمد حــرف 
ــی را  ــال و هوای ــه ح ــهر چ ــه ش ــم؛ اینك می زنی
تجربــه می كنــد؛ »اربعیــن امام حســین)ع( 
بــدون شــك یكــی از عجیب تریــن روزهــای 
ســال اســت؛ بایــد دیــد در كهن تریــن متــون 
مذهبــی مــا، از »اربعیــن« چگونــه یادشــده 
اربعیــن،  دربــاره  نكتــه  مهم تریــن  اســت. 
اســت.  عســكری)ع(  امام  حســن  روایــت 
حضــرت در روایتــی كــه در منابــع مختلــف از 
ایشــان نقــل شــده فرموده اند:»نشــانه های 
مؤمــن پنــج چیــز اســت: ۱- خوانــدن ۵۱ 
 + واجــب  نمــاز  ركعــت   ۱۷( نمــاز  ركعــت 
ــل(،  ــت نواف ــب + ۲۳ركع ــاز ش ــت نم ۱۱ركع
ــت  ــتری در دس ــن، ۳- انگش ــارت اربعی ۲- زی
ــانی،  ــر پیش ــجده ب ــار س ــود آث ــت، ۴- وج  راس
ــی  ــاز. وقت ــم ا... در نم ــدن بس ــد خوان ۵- بلن
امــام معصــوم زیــارت اربعیــن را از نشــانه های 
ایمــان می دانــد دیگــر تكلیــف مــا معلــوم 

می شــود. بــرای همیــن هــم هــر ســال اربعیــن 
مســلمانان  كــه  چــرا  می شــود؛  شــلوغ تر 
واقعــا بــه ایــن قضیــه پی برده انــد. یــك زمانــی 
كســی جــرأت نمی كــرد بــه كربــا بیایــد؛ امــا 
ــم  ــهیدان می بینی ــون ش ــت خ ــه برك ــروز ب ام
ــا  ــود. م ــلوغ تر می ش ــا ش ــال كرب ــه هرس ك
بایــد قــدر ایــن را بدانیــم تــا مبــادا دوبــاره 
از  بدهیــم.«  دســت  از  را  اربعیــن  زیــارت 
در  خاصــی  چیــز  می پرســیم  ســیداحمد 
مراســم  اربعیــن دیــده اســت؟ او گفــت: »بایــد 
بــه شــما بگویــم كــه معجــزات و كرامــات بــرای 
شــما زوار كمــی عجیــب اســت وگرنــه مــا كــه 
در نزدیكــی حــرم هســتیم تقریبا همیشــه این 
ــته  ــال گذش ــن س ــم. اربعی ــائل را می بینی مس
حضرت عبــاس)ع(  حــرم  در  خــودم  مــن 
مشــغول نمــاز بــودم كــه یك مرتبــه نوجوانــی 
روی ســجاده ام افتــاد و بیهــوش شــد. مــن 
بــه ناچــار نمــاز را قطــع كــردم و دیــدم در 
ــه  ــت. پارچ ــبزرنگ هس ــه ای س ــش پارچ دهان
را كــه در آوردیــم مــردم ســریع آن را برداشــتند 
ــد  ــرد. بع ــودش ب ــرای خ ــه ای ب ــس تك و هرك
كــه پســر بهــوش آمــد فهمیدیــم كــروالل 
بــوده و مســیر نجــف تــا كربــا را پیــاده آمــده 
ــه.  ــفا گرفت ــاس)ع( ش ــرت عب ــرم حض و در ح
ــت)ع( دور  ــدان اهل بی ــزات از خان ــن معج ای
را  نیت تــان  كمــی  اســت  كافــی  نیســت، 
خالــص كنیــد و مطمئــن باشــید كــه آنهــا بــه 

شــما عنایــت می كننــد.«
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چشم دیگر گشاده ام
حــاج علیرضا نهــادی، مردی ۵۵ ســاله و روشــندل 
ــته،  ــی داش ــا دوره کودک ــه م ــل هم ــا مث ــت ام اس
تحصیــل کــرده، بــه دانشــگاه رفتــه و تشــکیل 

ــت. ــواده داده اس خان
 حتــی مثــل خیلــی از روشــندالن دیگــر هــم گاه  و 
بیــگاه حســرت داشــتن بینایــی را خــورده و شــاید 
ــت.  ــرده اس ــر ک ــش را  ت ــم صورت ــکی ه ــره اش قط
ــهر  ــن ش ــادی ای ــردم ع ــه م ــه او را از هم ــا آنچ ام
جــدا می کنــد راهــی اســت کــه او بــا ایــن شــرایط 
ــا را  ــرت خیلی ه ــاال حس ــرده و ح ــی ک ــی ط زندگ
نســبت به خــودش برانگیختــه اســت. علیرضــا 
نهــادی مــردی اســت کــه زندگــی خــود را مدیــون 
و  می دانــد  طهــارت)ع(  و  عصمــت  اهل بیــت 
ــا  ــا دارد. او ب ــه دارد از آنه ــودش هرچ ــول خ ــه ق ب
پایه گــذاری مؤسســه مکتب الذاکریــن راهــی را 
بــرای جوانــان مشــتاق گشــود تــا بتواننــد مداحــی 
را براســاس اصــول و ضوابــط یــاد بگیرنــد و بــا 
همــت خــود راه طلبگــی را هــم هرچنــد مختصــر 
بپیماینــد. راهــی کــه نزدیــک بــه ۲۴ســال اســت 
او پیمــوده و باعــث شــده تــا جلــوی گوشــه ای 
را  اهل بیــت)ع(  ذکــر  و  مداحــی  آفت هــای  از 

بگیــرد و بــا آموزه هــای مذهبــی در کنــار هنــر 
مداحــی مانــع الگوگیــری جوانــان ذاکــر از ســبک 
ــا تغییــر محتــوا شــود. خــود  آهنگ هــای غربــی ب
حاج آقــای نهــادی معتقــد اســت که رســیدن ســن 
ــون  ــط مدی ــال فق ــه ۲۴س ــب ب ــن مکت ــال ای و س
نظــر امــام حســین)ع( اســت و خــود نیــز »نهــادی« 
را وقــف دســتگاه آل ا...)ع( کــرده؛ در ایــن مســیر 
ــش  ــد معلولیت ــودش می گوی ــه خ ــور ک ــز آن ط نی
هرگــز مانعــی بــرای رســیدن بــه مقاصــد مطلوبــش 

ــت. ــوده اس نب

 روایت کودکی
حــاج آقــای نهــادی در یــک ســالگی از ناحیــه 
چشــم دچــار آســیب دیدگــی شــد و االن ۵۴ 
ــا وجــود ایــن مشــکل توانســته  ســال اســت کــه ب
خدمــت  مــردم  بــه  کنــد،  اداره  را  زندگــی اش 
افتخــار می کنــد کــه در مســیر  کنــد و خــود 
اهل بیــت)ع( قــدم گذاشــته و بــا چشــم دل در 
ــز  ــد رم ــت. می گوی ــرده اس ــت ک ــا حرک ــیر آنه مس
ایــن موفقیت هــا را در ایــن بیــت حافــظ دیــده 
ــزرگان/  ــد ب ــه گفته ان ــد ک ــر ببای ــه: »صب ــت ک اس

ــد:  ــه می ده ــد« و ادام ــر آی ــت ظف ــر نوب ــر اثرصب ب
»در کاشــان زیرزمین هــای بســیار عمیقــی وجــود 
داشــت، شــبیه آب انبــار. مــن یک ســاله بــودم کــه 
از پله هــای زیرزمیــن منزل مــان بــه پاییــن ســقوط 
کــردم و مویرگ هــای بینایــی مــن آســیب دیــد. راه 
درمانــی هــم در داخــل و خــارج از کشــور بــرای آن 
وجــود نداشــت و مــن اینگونــه بینایی ام را از دســت 
دادم.« ایــن نابینایــی داالنــی می شــود تــا چشــم 
ــه  ــور ک ــد و آن ط ــاز کن ــری ب ــای دیگ ــه دنی او را ب
ــرآن  ــظ ق ــالگی حف ــج س ــد در پن ــودش می گوی خ
ــروع  ــود ش ــه می ش ــاله ک ــد، ۶ س ــروع می کن را ش
ــالگی  ــد و در ۱۰س ــی می کن ــن مداح ــه فراگرفت ب
وارد حــوزه  علمیــه مرحــوم آیــت ا... یثربی کاشــانی 
ــه  ــل ب ــط بری ــه خ ــودم ک ــاله ب ــود. »۱۲س می ش
کاشــان آمــد و مــن هــر  دو ســال را جهشــی در یک 
ســال خوانــدم و بعــد از آن بــه دانشــگاه رفتــم و بــا 
ــی از  ــات فارس ــته ادبی ــی در رش ــدرک کارشناس م

ــدم. ــل ش ــران فارغ التحصی ــگاه ته دانش
مدتــی در وزارت صنایــع ســنگین کار می کــردم 
دســتگاه  نوکــری  طفولیــت  از  چــون  امــا 
سیدالشــهدا)ع( را برگزیــده بــودم، احســاس کردم 
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ــکیات  ــرای تش ــن را ب ــین)ع( م ــام حس ــه ام ک
خــودش می خواهــد.« و ایــن می شــود انگیــزه و 
شــوری کــه مســیر زندگــی او را تغییــر می دهــد. 
ــام  ــی انج ــال۶۹ کار پژوهش ــا س ــال ۶۵ ت از س
می دهــد تــا مکتب الذاکریــن را آمــاده تأســیس 
کنــد و ایــن محــل را به طــور رســمی از ســال 
ــوان  ــوان و ج ــان نوج ــوزش مداح ــز آم ۷۰ مرک
ــه امــروز نیــز بــه خوبــی  ــا ب قــرار می دهــد کــه ت
ــاج  ــت. ح ــه داده اس ــود را ادام ــای خ فعالیت ه
آقــای نهــادی بــا وجــود معلولیــت از ناحیــه 
چشــم و نابینایــی همــه عمــر خــود را بــرای 
ــته  ــدا...)ع( گذاش ــتگاه ابا عب ــه دس ــت ب خدم
و وقتــی از وی می پرســم کــه تاکنــون شــده 
شــفای چشــم خــود را از امــام)ع( بخواهــد 
بــزرگ  آدم  از  »نــه.  می گویــد:  قاطعیــت  بــا 
ــات  ــل کرام ــت؛ در مقاب ــزرگ خواس ــد کار ب بای
ــک  ــت. در ی ــی اس ــز کوچک ــم چی ــم، چش ارباب
ــی  ــی آورد ول ــه ای م ــس هدی ــد هرک ــن تول جش
شــما از بــزرگ خانــه انتظــار داریــد کــه بهتریــن 
ــری  ــع دیگ ــد و از او توق ــما بده ــه ش ــه را ب هدی
داریــد. مــن هــم از آدم بــزرگ توقــع بــزرگ دارم 
ــد از  ــا بای ــتم ام ــی هس ــودم راض ــی خ و از زندگ
سیدالشــهدا)ع( چیــزی را بخواهــی کــه دیگران 

ــد.« ــو بدهن ــه ت ــد ب نمی توانن

 آغاز یک زندگی مشترک
علیرضــا نهــادی هم مثــل بقیــه به خواســتگاری 
ــترکش را  ــی مش ــت و زندگ ــه اس ــرش رفت همس
شــروع کــرد؛ »روز اول خواســتگاری داشــته ها و 
نداشــته های خــود را بــه خانــواده همســرم گفتم 
ــی  ــردم. حت ــرح ک ــود را مط ــروط خ ــه ش و هم
یــادم هســت کــه روز خواســتگاری تمام قــد 
ایســتادم و گفتــم کــه ایــن قــد مــن اســت، ایــن 
وضعیــت چشــمان مــن اســت و اگــر قــرار اســت 
مــن را بپذیریــد بایــد بــا ایــن شــرایط قبــول 
کنیــد. حتــی بــه  یــاد دارم کــه وقتــی قــرار شــد 
بــه خانــه خــود برویــم مــادر همســرم گفــت کــه 
جهیزیــه آمــاده نیســت کــه مــن گفتــم بــا همین 
ــم و  ــروع می کنی ــت ش ــه هس ــی ک ــدار کم مق
بعــدا وســایل خانــه را کامــل کردیــم.« امــا وقتــی 
حــرف دربــاره شــروع ســخت زندگی هــا در ایــن 
دوره بــه میــان می آیــد، می گویــد: »زندگــی را 
ــد  ــو خواه ــخت جل ــم، س ــخت بگیری ــدر س هرق
رفــت و اگــر آســان بگیریــم قطعــا آســان خواهــد 
بــود. بایــد ابتــدا باورهــای خــود را حاجــی کنیم 
یعنــی اگر کســی بــاور قوی دینی داشــته باشــد 

و بدانــد کــه خدایــی کــه وی را خلــق و هدایــت 
کــرده، روزی او را هــم خواهــد داد، خیلــی از 
ــان حــل  ــرای جوان مشــکات در زمینــه ازدواج ب
خواهــد شــد.« گریــزی می زنــد بــه باورهــای 
ــدا  ــد ابت ــا بای ــان م ــد »جوان ــودش و می گوی خ
بــاور رزاق بــودن خــدا را در خــود تقویــت کننــد 
و بعــد از آن نیــز زندگــی علمــا و بــزرگان را الگــو 
قــرار دهنــد.« بعــد مثالــی می زنــد: »شــما اگــر 
زندگــی آیــت ا...  العظمــی گلپایگانــی را بررســی 
کنیــد می بینیــد کــه ایــن مرجــع بــزرگ شــیعه 
تــا چنــد ســال قبــل از پایــان عمــر شریف شــان 
مســتأجر بودنــد. حــاال فکــر کنیــد همــان موقع 
ــود  ــان ب ــادی در دست ش ــات زی ــان وجوه ایش
ــه  ــود خان ــرای خ ــرا ب ــند چ ــی می پرس ــی وقت ول
نمی خریــد آیــت ا...  گلپایگانــی می گوینــد کــه 
ــا  ــد م ــت و بای ــرای طلبه هاس ــات ب ــن وجوه ای
تــاش کنیــم کــه بــا ایــن پــول کارشــناس دینی 
ــت  ــردم را هدای ــع م ــا در جوام ــم ت ــت کنی تربی

کننــد.«

 گایه از جوانان
ــر  ــک پس ــتگاری از ی ــدای خواس ــم در ابت »خان
جــوان می پرســد کــه چقــدر درآمــد داری؟ کجــا 
ماشــین چــی داری؟  و  کار می کنــی؟ خانــه 
شــاید آخــر هــم از او نپرســد کــه دیــن هــم داری 

یــا نــه؟ ایــن مشــکل اساســی بیــن جوانــان 
اســت کــه دنبــال هم ســنخ خــود نیســتند. 
بایــد بــه ایــن یقیــن رســید کــه بــرای یــک مــرد، 
جهــاز آرامــش نمــی آورد و بــرای یــک دختــر هــم 
دارایــی همســر و میــزان مهریــه خوشــبختی 
ــاره ازدواج  ــادی درب ــای نه ــاج آق ــود.« ح نمی ش
هــر چهــار فرزنــد خــود هــم ســخت نگرفتــه 
اســت: »بــرای ازدواج هــر یــک از فرزندانــم ایــن 
شــرط را گذاشــتم کــه چــه عروس هــا و چــه 
دامادهــا را بایــد ابتــدا مــن تأییــد کنــم و اجــازه 
ــا  ــی م ــای خانوادگ ــا باوره ــه ب ــی ک ــدادم کس ن
ــم  ــود. مراس ــواده ش ــد وارد خان ــنخیتی ندارن س
ازدواج آنهــا را هــم خیلی ســاده گرفتیــم.« تفریح 
خانــواده نهــادی هــم بنــا بــه گفته پــدر خانــواده 
بیــش از هــر چیــزی هیــأت بــوده؛ البتــه ایــن در 
کنــار تفریحات معمول مانند مســافرت و گشــت 
در کــوه و صحراســت ولــی بیــش از هــر چیــزی 
فرزنــدان وی یــاد گرفته انــد کــه می تــوان از 
تفریحــات از ظاهــر جــذاب دســت کشــید و بــه 
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جــای آن بــه هیــأت پرداخــت تــا ســعادت دنیــا و 
آخــرت را داشــت.
 آداب استادی

اگــر شــاگردی خــود همــت بــه خــرج دهــد 
قطعــا روزی اســتاد خواهــد شــد و امــروز علیرضا 
نهــادی اســتادی شــده کــه شــاید هــزاران نفــر را 
بــرای مداحــی در دســتگاه اهل بیــت عصمــت و 
طهــارت)ع( تربیــت کــرده اســت. وقتــی دربــاره 
رفتارهــای نادرســت برخــی مداحان در دســتگاه 
ــد:  ــخ می ده ــم پاس ــت)ع( از او می پرس اهل بی
»بــزرگان دســتگاه مداحــی و علمــای عظــام 
ــود  ــای موج ــات و ناهنجاری ه ــی اتفاق در بعض
میــان مداحــان بی تقصیر نیســتند. علــت اینکه 
مــا امــروز کاســه چــه کنــم در دســت گرفته ایــم 
و  چشــم  ماننــد  اتفاقــات  برخــی  شــاهد  و 
ــتگاه  ــه دس ــت ک ــن اس ــتیم ای ــمی هس هم چش
مداحــی مــا یــک متولــی قــوی و نکته ســنج 
بــرای  اگــر همان طــور کــه  نداشــته اســت. 
حوزه هــای علمیــه احســاس نیــاز و خطــر کردند 

و جایــگاه یــک متولــی را در آن تقویــت کردند در 
ســازوکار مداحــی کشــور نیــز چنیــن احساســی 
دســت مــی داد، مــا می توانســتیم از خیلــی 
مســائل حاشــیه ای و تحریف هــای مختلــف 
ــا یــک برنامه ریــزی مــدون  جلوگیــری کنیــم و ب
جایــگاه مداحــی را در کشــور ارتقا ببخشــیم. اما 
چــون چنیــن چیــزی نبــوده هرکــس دو دانــگ 
ــردم  ــم م ــد ه ــده و بع ــداح ش ــته، م ــدا داش ص
کــه متخصــص نبودنــد گاهــی بــدون توجــه 
بــه محتــوا، صرفــا جــذب صــوت و لحــن مــداح 
کــه  نوآوری هایــی  بعضــی  بــه  او  شــده اند.« 
در زمینــه مداحــی صــورت گرفتــه هــم معتــرض 
اســت و اعتقــاد دارد کــه نــوآوری بــا ابتــذال 
ــه  ــوآوری ب ــم ن ــه اس ــی ب ــت و برخ ــاوت اس متف
آورده انــد:  رو  مبتــذل  ســبک های  از  تقلیــد 
»متأســفانه برخــی از مــردم تنهــا کســانی را 
مــداح می داننــد کــه چهــره تلویزیونــی هســتند 
ــاتید  ــی از اس ــه خیل ــت ک ــی اس ــن در حال و ای
ــتند  ــانه ای نیس ــره رس ــا چه ــی اص ــن مداح ف
ــی در  ــد و در مداح ــادی دارن ــاگردان زی ــی ش ول
دســتگاه سیدالشــهدا)ع( بســیار تأثیر گذارند.«

 راضی از زندگی
امــام  راه  در  مشــقت  ســال ها  نتیجــه  امــا 
تربیــت  علیرضــا  نهــادی  بــرای  حســین)ع( 

هــزاران مــداح در ایــن دســتگاه اســت و وی 
ــروز  ــد: »ام ــود می دان ــزد خ ــن م ــن را بهتری همی
ــه  ــرا ک ــت دارم چ ــیار رضای ــود بس ــی خ از زندگ
توانســته ام در کنــار همســری فــداکار، فرزندانی 
شــیفته و نوکــر اهل بیــت)ع( تربیــت کنــم. 
عــاوه بــر آن بــا لطــف ائمــه شــاگردانی را 
تربیــت کنم کــه بــرای دســتگاه امام حســین)ع( 
ــراد،  ــی اف ــرای برخ ــاید ب ــد. ش ــی می کنن مداح
نابینایــی محدودیــت به حســاب بیایــد امــا بایــد 
ــد  دانســت کــه ایــن مشــکلی نیســت کــه بتوان
ــرد.  ــان را بگی ــرفت انس ــوی پیش ــی جل به راحت
ــس  ــه هرک ــی دارم ک ــاور قلب ــاله ب ــن مس ــه ای ب
ــدا  ــه خ ــل ب ــت و توس ــاش، هم ــا ت ــد ب می توان
ــود  ــرای خ ــی را ب ــی موفق ــت)ع( زندگ و اهل بی
ــه شــرطی کــه واقعــا  ــد ب ــواده اش رقــم بزن و خان
ــه وی  ــزی ک ــه هرچی ــد و ب ــه کن ــدا معامل ــا خ ب

می دهــد یــا می گیــرد راضــی باشــد.«

 رخت دامادی بر تن شاگرد
مکتب  پای  که  بوده  جوان  شاگردی  زمانی 
امروز داماد وی  و  استاد نهادی نشسته است 
است.  مکتب الذاکرین  استاد  و  قائم مقام  و 
حاج  با  خود  آشنایی  درباره  نادری  حسن 
بود   ۷۰ سال  »من  می گوید:  نهادی  علیرضا 
موقع  آن  و  شدم  مکتب الذاکرین  وارد  که 
تا شعر حفظ  ما موضوع می دادند  به  حاج آقا 
بیشترین  زیاد،  عاقه  به خاطر  من  و  کنیم 
می شد  باعث  این  و  می کردم  حفظ  را  شعرها 
زمان  من  مشکات  کردن  برطرف  برای  استاد 
از مدتی حاج آقا  زیادی وقت صرف کند. بعد 
منزل  به  روز   ۳،۲ هفته ای  شما  گفت  من  به 
را  روزهایی  نادری  کنیم.«  کار  آنجا  در  تا  بیا 
رسانده  پایان  به  را  سربازی  که  می آورد  یاد  به 
بود و بعد از توسل به امام رضا)ع( به خانواده 
با دختر حاج آقا نهادی  ازدواج  می گوید قصد 
را  مساله  این  هم  ایشان  خدا  لطف  »به  دارد: 
پذیرفتند و ما به سادگی ازدواج کردیم. آن زمان 
شیرینی  پول  حتی  نداشتم.  سرمایه ای  هیچ 
بله برون را هم قرض کردم اما این مساله هرگز 
مانع ازدواج ما نشد. حتی خود حاج آقا نهادی 
نگیر؛  سخت  ازدواج  برای  زیاد  که  گفتند  هم 
همین مساله باعث شد من و همسرم بتوانیم 
زندگی را با محبت در کنارهم بسازیم.« در هر 
به وجود  کدورت هایی  گاهی  زناشویی   زندگی 
می آید که مهم تر از هرچیز نقش بجا و درست 
موضوع  این  است.  زوجین  میان  بزرگ ترها 



نقطه ای  به  نیز  نادری  حسن  برای  حتی 
درخشان در زندگی زناشویی تبدیل شده 
همسرم  و  من  زندگی  از  »10سال  است: 
به وجود  ما  بین  کدورتی  که  بود  گذشته 
با  بودیم.  قهر  روز   20 به  نزدیک  و  آمد 
متوجه  حاج آقا  کردیم  سعی  اینکه  وجود 
نشود ولی یک روز من را صدا کرد و علت 
کتمان  برای  جایی  وقتی  من  و  پرسید  را 
با  ایشان  کردم.  مطرح  را  موضوع  ندیدم 
و  داد  گوش  من  سخنان  به  خونسردی 
بعد از چند روز من و همسرم را صدا زد و 
بدون اینکه طرف هیچ یک از ما دو نفر را 
با  که  را  مشکاتی  نحو  بهترین  به  بگیرد 
کرد  بیان  می آمد  پیش  ما  برای  شیوه  این 
با هم  به راحتی  و همین باعث شد که ما 

آشتی کنیم.«

 قدردان پدر و مادر
از  ویژه برنامه ای  در  گذشته  سال  آذر ماه 
نهادی  علیرضا  استاد  خدمت  سال ها 
و  تجلیل  اهل بیت)ع(  ذاکر  به عنوان 
قدردانی به عمل آمد. این برنامه با عنوان 
»پرده عشاق« و به همت سازمان فرهنگی، 
می شد.  برگزار  تهران  شهرداری  هنری 
حمید  حجت االسام  برنامه  این  در 
ایراد  به  دانشگاه  و  حوزه  استاد  وحیدی، 

ویژگی های  مورد  در  و  پرداخت  سخن 
به  ایشان  خادمی  و  نهادی  علیرضا  حاج 
عمر  یک  »نهادی  گفت:  اهل بیت)ع( 
داشته  برعهده  را  اهل بیت)ع(  خادمی 
که  کرده  تربیت  نیز  بسیاری  شاگردان  و 
علیرضا  حاج  است.  تشکر  و  تقدیر  قابل 
نهادی نیز در این مراسم گفت خود را الیق 
کوچک ترین  از  و  نمی داند  قدردانی  این 
است  امام حسین)ع(  پابوسان  و  نوکران 
مادر  و  پدر  مدیون  را  موفقیتش  تمام  و 
پیری دانست که اکنون در کاشان زندگی 
داشتم  »آرزو  گفت:  نهادی  می کنند.« 
و  داشتند  حضور  مجلس  این  در  آنها  که 
می توانستم همین جا دست شان را ببوسم 
و از خدا می خواهم که سالیان سال زنده 
باشند و من نوکری پدر و مادرم را داشته 

باشم.«

 50 دالر برای عزاداری
به  صدام  حکومت  زمان  در  بنده 
زمان  آن  بودم،  شده  مشرف  کربا 
وجود  کربا  زوار  برای  محدودیت هایی 
برای  را  مشکاتی  عراقی ها  و  داشت 
عزاداران ایرانی ایجاد می کردند. در کربا 
در دو نقطه خیلی احساس دل شکستگی 
داشتم. نخستین مکانی که دلم شکست 

حال  که  بود  امام حسین)ع(  حرم  کنار 
امام  از  هرچه  آنجا  و  داشتم  عجیبی 
حسین)ع( خواستم گرفتم. جای دیگری 
که در کربا دل من شکست، کنار قتلگاه 
بود. زمانی که آدم به قتلگاه می رود حال 
عجیبی درون خود حس می کند که قابل 
اجازه  عراقی ها  زمان  آن  نیست.  وصف 
روضه خوانی در گودال را نمی دادند. یک 
شب که ما به حرم رفته بودیم، 50 دالر به 
یکی از مسئوالن آنجا دادم و گفتم که این 
را بین خادمین تقسیم کنید اما به ما اجازه 

عزاداری بدهید.

 عجب کمک کردید!
مکتب الذاکرین  برای  مشهد  در  زمانی 
کاری را شروع کرده بودم که متأسفانه در 
این کار شکست خوردم. حتی ضرر مالی 
هم کردم. آمدم حرم امام رضا)ع( و خطاب 
به امام گفتم که من روزی که آمدم مشهد 
به  از شما خواستم که  و  کسی را نداشتم 
با  کردید!  کمک  عجب  کنید؛  کمک  من 
اما  برنمی گردم  و  می روم  که  گفتم  خودم 
هنگام خروج انگار کسی به من گفت که 
آقا  که  گفتم  برگشتم  وقتی  من  و  برگرد 
اشتباه کردم؛ همه  چیز از سمت شماست. 
داشتم عذرخواهی می کردم که دیدم یکی 
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از دوستان که محل سکونتش مشهد است 
دست روی شانه من گذاشت و گفت که در 
خواب امام رضا)ع( را دیدم که گفت فانی 
آمده و گایه می کند، برو گره از کارش باز 
کن. دست من را گرفت و به خانه اش برد و 
گره ها را باز کرد. بعد از آن هرقدر دیگران 
را  کارها  خدا  کنند  اذیت  را  ما  خواستند 

محکم تر کرد.

 جمعه به مکتب آورد
نگاهی به فعالیت های

مؤسسه مکتب الذاکرین
با  بزنید  سر  مکتب الذاکرین  به  امروز  اگر 
شد  خواهید  مواجه  طبقه  دو  ساختمانی 
که روبه روی مسجد سیدالساجدین)ع( در 
محدوده تهرانپارس قرار دارد. بعد از ورود 
تابلوی کتابخانه در  به محوطه ساختمان 
زیرزمین  اما  می خورد  چشم  به  باال  طبقه 
که  است  تپنده ای  قلب  ساختمان  این 
یادگیری  مشتاق  هزاران  تاکنون  آنجا  در 
زیرنظر  تا  داده  جای  خود  در  را  مداحی 
به  فرابگیرند.  را  مداحی  فن  این  اساتید 
گفته حاج علیرضا نهادی مکتب الذاکرین 
داشته  ورودی  هزار   6 به  نزدیک  تاکنون 
آن  خروجی های  از  نفر   300 که  است 
کار  ابتدا،  در  دارند.  قرار  عالی  سطح  در 

چون  بود  دشوار  بسیار  نهادی  آقای  برای 
چنین  از  مشابهی  الگوی  و  هیچ نمونه 
مرکز آموزشی وجود نداشت اما اینها او را 
دلسرد نکرد؛ »زمان زیادی طول کشید تا ما 
ترم بندی و آیتم بندی کنیم. در این زمینه 
و وقتی که نخستین کاس را به همراهی 
در  من  خود  کردیم  شروع  سازگار  استاد 
کاس ها می نشستم تا اگر مشکلی پیش 
آمد برای هنرجو همانجا آن را برطرف کنم.« 
30شاگرد  تا   25 با  تنها  کاس ها  زمانی 
برگزار می شد ولی امروز در هر دوره بیش 
وقتی  می شود.  تربیت  شاگرد   100 از 
شاگرد  سال75   از  که  صفری  حسین  از 
مورد  موضوعات  درباره  بوده  نهادی  آقای 
می پرسم  مکتب الذاکرین  در  تدریس 
اینگونه جواب می دهد: »کا مداحی امروز 
واحدبندی شده است. ما یکسری دروس 
پایه داریم که فنون صوت و صدا و صعود 
و فرود خواندن است. درس دیگر آموزش 
روان خوانی  و  روخوانی  از  که  است  قرآن 
شروع می شود تا صوت و لحن. درس سوم 
اخاق مداحی است. بسیار مهم است که 
یک مداح با باورهای دینی آموزش ببیند تا 
بتواند این آموزه ها را به مردم انتقال دهد و 
در پایان هم مقتل و روضه خوانی است. ما 
در مجموع چهار دوره داریم که در هر دوره 

چهار ترم داریم که هر ترم تا سه  ماه طول 
می کشد.«علی اکبر نامنی که از شاگردان 
سال81  از  و  است  مکتب الذاکرین  جوان 
در این دوره ها شرکت کرده، درباره مطالبی 
که در این دوره ها به مداحان ارائه می شود، 
می گوید: »سیره اهل بیت)ع( و حفظ شعر 
مکتب الذاکرین  در  مهم  کاس های  از 
همواره  کاس ها  این  در  اساتید  و  است 
هر  از  بیش  هنرجویان  تا  می کنند  تاش 
و  شخصی  زندگی  محور  را  اخاق  چیز 
که  زمانی  دهند.  قرار  خود  مداحی  حرفه 
شاگردان  تعداد  شدم  مجموعه  وارد  من 
شاید  کاس  هر  در  امروز  اما  بود  کم 
این  که  دارند  حضور  نفر   40 به  نزدیک 
تعداد مربوط به کاس های عمومی است. 
نفرات  تعداد  آموزشی  کاس های  در  اما 
به  فردی  به طور  استاد  هر  و  است  کمتر 
هنرجویان آموزش می دهد تا از نظر کمی 
و کیفی در مداحی پیشرفت کنند.« درباره 
افرادی  »امروز  نیز اضافه می کند:  اساتید 
وظیفه  نهادی  علیرضا  حاج  کنار  در  که 
گرفته اند  عهده  بر  را  هنرجویان  آموزش 
استاد نادری، منشی زاده و آیینی هستند 
که از شاگردان خود مکتب بوده اند و حتی 
و  جوان  هنرجویان  را  وظیفه  این  گاهی 

با سابقه تر بر عهده می گیرند.«
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کشــور  در  آیینــی  شــعر  بــه  نــگاه  وقتــی 
می بینیــم  را  جوانانــی  شــعرای  می کنیــم 
ــته اند  ــم توانس ــال ک ــن و س ــود س ــا وج ــه ب ک
تحــول عظیمــی در ایــن عرصــه ایجــاد کننــد 
و حتــی بــه نوعــی برندســاز در ســبک های 
باشــند.  کشــور  مداحــی  و  شــعری  جدیــد 
بــرای شــناخت بیشــتر موفقیــت ایــن قشــر از 
جوانــان ســراغ مهــدی زنگنــه و محمد رســولی 
ــتیم. ــا نشس ــای آنه ــای صحبت ه ــم و پ آمدی

 
شــعر  آیینــی،  شــعر  می گفتنــد  زمانــی 
محتشــم، عمــان، نبــر و... اســت؛ االن اگــر 
بخواهیــم تعریفــی از شــعر آیینــی داشــته 

ــت؟ ــیم چیس باش
مهــدی زنگنــه:  شــخصا بــا اصطــاح شــعر 
آیینــی بــرای شــعر مذهبــی و هیاتــی مخالفم. 
ــم از  ــی، داری ــعر آیین ــم ش ــا می گویی ــی م وقت
مجموعــه آیین هــای یــك تــوده مردمــی، یــك 
ــه  ــه و از مجموع ــوم و قبیل ــور، ق ــه، كش جامع
بیــن  مثــا  می زنیــم.  حــرف  آیین هایــش 
چهارشنبه ســوری  و  نــوروز  ایــران،  مــردم 

هــم از آیین هــای مــردم ایــران اســت. ایــن 
در  می كنــد.  فــرق  مذهبــی  آیین هــای  بــا 
چنیــن فضایــی اســتفاده كلمــه آیینــی بــرای 
آداب و رســوم مذهبــی مــا كمــی انتخــاب 
جامعــی اســت امــا مانــع نیســت. بهتــر اســت 
ــی  ــعر آیین ــم و ش ــی داری ــعر مذهب ــم ش بگویی
خیلــی گســترده تر اســت. شــعر مذهبــی، 
ــی  ــعر آیین ــی از ش ــیعی بخش ــی، ش ــعر والی ش
مــردم ایــران اســت. حتــی شــعر مذهبــی 
ــی  ــعر هیات ــا ش ــود و مث ــك می ش ــم تفكی ه

زیرشــاخه شــعر مذهبــی قــرار می گیــرد.

 مــا شــاهدیم كــه دربــاره ســری اتفاقاتــی 
مثــل اتفــاق یمــن هــم جنبش هایــی راه 
می شــود.  گفتــه  شــعرهایی  و  می افتــد 
اگــر شــعرا دربــاره اینهــا هــم شــعر بگوینــد 
یــا  می شــود  محســوب  آیینــی  شــعر 

مناسبتی است؟
ــم، از  ــاب داری ــعر انق ــا ش ــه: م ــدی زنگن مه
ــی  ــت وقت ــامی اس ــان اس ــه انقاب م ــا ك آنج
ــم  ــگاه می كنی ــا ن ــای دنی ــده انقاب ه ــه پدی ب

ناخــودآگاه  بگوییــم  شــعر  می خواهیــم  و 
چــون زاویــه نگاه مــان ریشــه های اســامی 
دارد، اشــعارمان هــم بن مایه هــای مذهبــی 
به خــودش می گیــرد. بن مایه هــای لیبرالــی 
یــا دموكراتیــك به خــودش نمی گیــرد، بــا ایــن 
همــه بــاز هــم شــعر انقــاب اســت تــا هیاتــی. 
خیلــی مشــكل اســت كــه ســریع بــه یــك شــعر 
عنــوان شــعر مذهبــی و بــه شــعر دیگــر عنــوان 
ــان  ــی برایت ــا مثال ــم. مث ــی بدهی ــعر انقاب ش
می زنــم؛ ســهراب ســپهری می گویــد: »مــن 
ــت  ــف، قدقام ــرام عل ــی تكبیره االح ــازم را پ نم
كلماتــی  می گویــد  شــعر  وقتــی  مــوج... 
ــد.  ــت می زن ــاز و قدقام ــرف از نم ــه ح دارد ك
مــا می توانیــم بگوییــم ایــن شــعر مذهبــی 
ــته  ــی داش ــات مذهب ــاید اصطاح ــت؟ ش اس
بگوییــم  مشــخصا  نمی توانیــم  ولــی  باشــه 
ــعر  ــای ش ــت. در فض ــی اس ــعر مذهب ــن ش ای
ــاعر  ــون ش ــت چ ــور اس ــم همین ط ــاب ه انق
دینــی  فكــری  بن مایه هــای  انقــاب  شــعر 
مذهبــی  اصطاحــات  از  ناخــودآگاه  دارد 
ــن  ــم ای ــا نمی توانی ــا م ــد ام ــتفاده می كن اس

داریم با حسین حسین پیر می شویم
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بخوانیــم.  هیــات  در  مســتقیما  را  شــعر 
شــاید گاهــی هــم بخوانیــم امــا شــعری 
بتوانیــم در هیــات  نیســت كــه همیشــه 

بخوانیــم.«
محمــد رســولی: دســته بندی شــعر انقــاب 
جــدا از دســته بندی شــعر هیــات اســت؛ 
ــه  ــه ای ك ــون دغدغ ــوا و مضم ــر محت از نظ
ــی  ــاعر آیین ــه ش ــت ك ــن اس ــود دارد ای وج
و مذهبــی بــه مســائل انقــاب و دنیــای 
اســام بی تفــاوت نباشــد. یــك آفــت داشــت 
دامنگیــر می شــد؛ مثــا می بینیــم ایــام 
ــا  ــند ی ــن آدم می كش ــت و در یم ــرم اس مح
ــتند،  ــزه آدم می كش ــه در غ ــام فاطمی در ای
ــوده  ــاد ب ــاق زی ــن اتف ــی ای ــم خیل نمی گوی
امــا انــگار هیــچ اتفاقــی نیفتــاده بــود. هیــچ 
اتفاقــات در شــعر بعضــی  از آن  نمــودی 

ــود. ــدا نب ــاعران پی ش

شــعرهای  بگوییــم  بخواهیــم  اگــر   
محتشــم مانــدگار شــده و مانده انــد و 
هنــوز هــم هســتند، ایــن مانــدگاری  و 

این تازگی اش را در چه می بینید؟
محمــد رســولی: دعوایــی ســر ایــن داســتان 
ــدگاری  ــل مان ــه دلی ــت ك ــوده اس ــه ب همیش

آیــا فــن شــاعرانه  ایــن شــعرها چیســت؟ 
ایــن  اســت.  شــده  نظركــرده  یــا  اســت 
ــا اینكــه  ــا هــردوی ایــن مســائل و ی شــعرها ی
ــن  ــه م ــزی ك ــت؟ چی ــتر اس ــدام بیش وزن ك
هیــچ  كــه  اســت  ایــن  می آیــد  به نظــرم 
ــدگار  ــوان پیــدا كــرد كــه مان شــعری را نمی ت
ــد.  ــوده باش ــم ب ــف ه ــا ضعی ــد ام ــده باش ش
كــه  برســم  ایــن داســتان  بــه  می خواهــم 
ــت  ــت هس ــت و عنای ــش هس ــرده بودن نظرك
امــا چیــزی كــه در همــه ایــن اشــعار مانــده و 
نمــود دارد، خصوصــا مراثــی، بحث احســاس 
چــه  ایــن  »بــاز  مثــا  اســت.  عاطفــه  و 
ــت«  ــم اس ــق عال ــه در خل ــت ك ــی اس شورش
آدم را به شــدت تحت تأثیــر قــرار می دهــد، 
یــا »هــوا از جــور مخالــف قیرگــون گردیــد«... 
ایــن شــعر را هــر وقــت می شــنوم مــو بــه 
تنــم ســیخ می شــود. قطعــا تمــام عناصــر 
مانــدگاری  در  بــوده  الزم  كــه  شــاعرانه ای 
ــغ و روان  ــح، بلی ــاده. فصی ــاق افت ــعر، اتف ش
بــوده، حــرف را در كوتاه تریــن حالــت زده 
ــا شــاید  و... . مرحلــه بعــد از ایــن داســتان ی
همــراه ایــن داســتان همــان موضــوع عنایــت 
اســت. حــاال خیلــی قصه هــا هــم دربــاره 

ایــن شــعرها وجــود دارد.

 آقــای زنگنــه دربــاره شــما هــم ایــن 
خــود  یعنــی  می كنــد،  صــدق  حــرف 
و  شــعرها  خیلــی   80 دهــه  در  شــما 
كــه  داشــتید  نوحه هایــی  به خصــوص 
دهــان بــه دهــان می چرخیــد و خیلــی از 
مداحــان آنهــا را می خواندنــد، چطــور 
ــس  ــد و جن ــروع كردی ــما ش ــه ش ــد ك ش

كارهایتان فرق با بقیه كرد؟
مهــدی زنگنــه: یــك دلیــل عمــده اش ایــن 
بــود كــه در آن دوره، یعنــی اوایــل دهــه 
ــی  ــه تغییرات ــاز ب ــی نی ــه مداح ۸۰، جامع
در عرصــه ملــودی و شــعر داشــت و فضــای 
مداحــی كشــور آمــاده پذیرایــی جنــس 
جدیــدی از اشــعار جدیــد بــود؛ چــه در 
نوحــه و چــه در ملــودی. مــن به عنــوان 
ایــن  در  ۷،۶  ســالگی  از  كــه  بچــه ای 
هیات هــا بــودم و از هــر كــدام از مداحــان 
ــودم، بعــد امثــال مــا  ــاد گرفتــه ب چیــزی ی
به عنــوان كســانی كــه معتقــد بــه مداحــی 
فاخــر بودنــد، دلمــان خواســت چیزهایــی 
بــا  هــم  باشــد؛  متفــاوت  كــه  بســازیم 
پرســرعت خوانی های  و  شــورخوانی ها 
هــم  و  باشــد  متفــاوت   ۸۰ دهــه  اوایــل 
بــا كندخوانی هــای دهــه ۷۰، بنابرایــن 
آمدیــم چیــزی ســاختیم كــه بــا هــر دو 
ــاوت  ــی متف ــود كم ــه آن دوره ب ــی ك مداح
خوانــدن  مــدل  ایــن  ســردمدار  باشــد، 
یعنــی  بــود؛  كریمــی  حاج محمــود  هــم 
خواســت  ســنتی  مداحــی  از  برآمــده  او 
مــدل  بــا  كــه  بخوانــد  ســبك هایی 

وقتی	شعر	می	گوید	
کلماتی	دارد	که	حرف	از	
نماز	و	قدقامت	می	زند.	
ما	می	توانیم	بگوییم	این	
شعر	مذهبی	است؟	شاید	
اصطالحات	مذهبی	داشته	
باشه	ولی	نمی	توانیم	

مشخصا	بگوییم	این	شعر	
مذهبی	است
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آن روز متفــاوت باشــد. بنابرایــن  خوانــدن 
خیلــی چیزهــا را از حاج محمــود یــاد گرفتیــم. 
ــی را آن  ــود كریم ــه حاج محم ــع اندیش در واق
موقــع فهمیدیــم كــه بایــد متفــاوت باشــد بــا 
ــاوت  ــم متف ــه ۷۰ و ه ــنتی خوانی های ده س
 .۸۰ دهــه  مدرن خوانی هــای  بــا  باشــد 
تقلیــدی  هــم  مدرن خوانی هــا  از  خیلــی 
ــم  ــعاری ه ــوی آب، اش ــای آن  س ــود از پاپ ه ب
ــی  ــات مذهب ــرای جلس ــه ب ــت ك ــود داش وج
ــم  ــومی بودی ــال راه س ــا دنب ــود م ــب نب مناس
كــه هــم مخاطــب جــوان داشــته باشــد و هــم 

ــد. ــخت نباش ــی س ــه خیل اینك

 ایــن هــدف و ابــزاری كــه بــه كار گرفتید و 
تغییراتی كه ایجاد كردید چه بود؟

مهــدی زنگنــه: مــا ملودی هایمــان را خودمــان 
باشــد،  تكــراری  نمی خواســتیم  ســاختیم. 
علــم موســیقی نداشــتیم، نتــی نداشــتیم امــا 
ــن  ــمان ای ــام تاش ــاختیم. تم ــودی می س مل
ــد.  ــاع باش ــل دف ــی قاب ــاظ ادب ــه از لح ــود ك ب
ــه  ــك تران ــی ی ــه وقت ــود ك ــن ب ــم ای ــام تاش تم
مذهبــی می گویــم از لحــاظ ارائــه خیلــی 
مراعات نظیــر  و  واج آرایــی  باشــد.  كامــل 
ــد.  ــعر باش ــه در ش ــت ك ــت داش ــی اهمی خیل
همخوانــی شــعر و ملــودی هــم خیلــی برایــم 

ــت. ــت داش اهمی

ــه  ــرایی دوره ای ك ــولی نوحه س ــای رس  آق
بــا  كردیــد  كــردن  بــه كار  شــروع  شــما 
دوره ای كــه آقــا مهــدی كار كــرد چقــدر 

تفاوت داشت؟
را  خــودم  نســل  مــن  رســولی:  محمــد 
امثــال  كــه  می دانــم  راهــی  ادامه دهنــده 
ــری  ــوز تغیی ــد. هن ــروع كردن ــه ش ــای زنگن آق
اتفــاق نیفتــاده. نیــازی نیســت كــه تغییــر 
بنیادینــی اتفــاق بیفتــد. هــم توی موســیقی و 
هــم شــعر الزم نیســت ۱۰ ســال بــه ۱۰ســال 
تغییــر كنــد. بعــد از ســده های مختلــف شــعر 
ــن  ــا دارد ای ــوز ج ــد. هن ــود آم ــی به وج نیمای
مــدل نوحه گــری را گســترده ترش كنیــم؛ ایــن 
مــدل بــه بلوغش رســیده امــا وقت آن نرســیده 
كــه بخواهیــم فضــای جدیــدی شــروع كنیــم. 
ــر  ــم. اكث ــه می دهی ــل را ادام ــان راه قب ــا هم م
ــود  ــنیده می ش ــه و ش ــه االن گفت ــی ك كارهای
خــوب اســت، ادامه دهنــده همــان مســیر 
ــوب  ــه خ ــی ك ــر بچه های ــم اكث ــت. االن ه اس

غیرمســتقیم  یــا  مســتقیم  می كننــد،  كار 
تحت تأثیــر آقــای زنگنــه، آقــای صمیمــی، 
حاج محمــود كریمــی و... هســتند. همــان 
ــد.  ــد می كنن ــد و رش ــه می دهن ــیر را ادام مس
ــت  ــذاب اس ــود و ج ــنیده می ش ــه ش ــاری ك آث
می كنــد؛  پیــروی  قاعــده  همــان  از  هنــوز 
قاعــده ای كــه ملودی محــور اســت و اشــعارش 
قابــل دفــاع اســت. البتــه بایــد ایــن را بگویــم، 
بعضــی آثــاری كــه در دهــه ۹۰ مورد اســتقبال 
قــرار گرفتــه نشــان می دهــد كــه ســیر عمومی 
تغییــر كــرده اســت. در دهــه ۹۰ واپس گرایــی 
ــلیقه  ــطح س ــا س ــت. عموم ــده اس ــروع  ش ش
برگشــته بــه ســطح ســلیقه دهــه۸۰، در دهــه 
وارد  جــوان  تازه نفــس  مــداح  یكســری   ۸۰
ــد  ــا بیندازن ــبكی را ج ــه س ــدند ك ــی ش مداح
كــه شــور زیــادی در آن مــوج می زنــد. بخشــی 
از مداحــی قبــل اصــاح شــد امــا دوبــاره 
ــه آن  ــد ب ــدا كرده ان ــاع پی ــه ارج ــم ك می بینی
ــاش  ــا ت ــون م ــت چ ــوب نیس ــن خ ــان. ای زم

ــود. ــاد ش ــر ایج ــم تغیی كردی
مهــدی زنگنــه: كار خــوب كــردن ســخت 
ــران  ــاعران و ذاك ــی ش ــفانه بعض ــت. متأس اس
جلســات  تعــدد  به واســطه  اهل بیــت)ع( 
ــش  ــه برای ــازند ك ــد كاری را بس ــه ندارن حوصل
می كننــد  ســعی  شــده،  كشــیده  زحمــت 
ســریع به مقصودشــان برســند؛ مثــا كاری كه 
ضرباهنــگ تنــدی دارد، همــه دوســت دارنــد، 
بــا آن جــواب می گیرنــد و ســینه می زننــد امــا 
ــد،  ــواب می ده ــه ج ــط در جلس ــور فق ــن ش ای
نــه اینكــه در بیــرون جلســه در ماشــین ها هــم 
ــه  ــود. نوح ــوش داده ش ــی دی گ ــورت س به ص
زمینــه آرامــی كــه ملودی محــور و مایــم اســت 
در جلســه جــواب می دهــد امــا قطعــه صوتــی 
ــته  ــن دس ــد. ای ــواب ده ــتر ج ــاید بیش آن ش
از مداحــان و شــاعران دیگــر بــه ایــن فكــر 
ــان  ــرای كارش ــی ب ــه اتفاق ــدا چ ــد بع نمی كنن
می افتــد. در جلســه مــردم برایــش ســینه 
زدنــد یــا نــه. عیــن ایــن ماجــرا در روضــه هــم 
ــران  ــی از ذاك ــی، خیل ــت. در روضه خوان هس
 اهل بیــت)ع( بــه ایــن فكــر می كننــد كــه 
حــق روضــه ادا شــود و مــردم گریــه كننــد. 
ــت  ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــاده ترین كاری ك س
كــه شــما شــعری بخوانیــد كه اشــاره مســتقیم 
ــه مقاتــل داشــته باشــد. بنابرایــن شــعری را  ب
انتخــاب می كننــد كــه مــردم خــوب بــا آن 
گریــه كننــد. امــا اینكه مــردم با آن خــوب گریه 

می كننــد، آیــا ســی دی اش هــم آن ظرفیــت را 
دارد كــه در فضــای خانه مــان گــوش دهیــم؟ 
ــواش  ــردم یواش ی ــه م ــود ك ــث می ش ــن باع ای
از گــوش دادن بــه قطعــات مداحــی در منــازل 
و ماشــین ها و گوشی هایشــان فاصلــه بگیرند. 
موفقیــت مداحــی دهــه۸۰ ایــن بــود كــه 
بعضــی از قطعــات مداحــی كامــا پرمخاطــب 
می دادنــد  گــوش  آدم هایــی  و  بــود  شــده 
ــر  ــا به خاط ــتند ام ــادی نداش ــاید اعتق ــه ش ك

ــد. ــوش می دادن ــنگی گ قش

 آقــای رســولی می خواهــم بدانــم اگــر 
جوانــی بن مایــه شــعری داشــته باشــد و 
بخواهــد نوحــه و شــعر آیینــی هــم بگویــد 

باید چطور و از كجا شروع كند؟
محمــد رســولی: به نظــر مــن حتمــا بایــد 
اســتاد داشــته باشــد؛ یعنــی دیمــی بــار آمدن 
باعــث می شــود قانــون و قاعــده ای نشناســد، 
شــاید خــودش هــم ندانــد چــه اتفاقاتــی 
ــا  ــد ت ــدا كنن ــتاد پی ــد اس ــت. بای ــاده اس افت
كارشــان را ســبك و ســنگین كننــد. مثــا مــن 
ضمیمــه ای كــه بــرای حضــرت عبــاس)ع( 
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بــا ضمیمــه  حضــرت  فــرق دارد  می گویــم 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــی را ك ــد كارهای ــرا)س(. بای زه
قبــل اســت بــا دقــت گــوش دهنــد. كارهــای 
خــوب و قدیمــی قبــل را خــوب گــوش دهنــد 
ــیاری  ــد. بس ــنا باش ــا آش ــا آنه ــان ب و گوش ش
ــا  ــعر اص ــا ش ــفانه ب ــم متأس ــا ه ــان م از جوان
كاری ندارنــد و نمی شــود كســی بــا شــعر 
بنویســد.  نوحــه  بخواهــد  و  باشــد  بیگانــه 
ــان  ــره نش ــند باالخ ــه باش ــعر بیگان ــا ش ــر ب اگ
را  شــعر  ســاختار  كــه  جایــی  می دهــد؛ 
نمی داننــد، انتخــاب واژگان شــان ســبك و 
بی معنــی اســت. بایــد اســتاد داشــته باشــند، 
ــا در  ــد و قطع ــنا باش ــه آش ــا نوح ــان ب گوش ش
شــعر هــم بایــد مطالعــه خوبی داشــته باشــند. 
ایــن  اصلی مــان  معضــات  از  مــن  به نظــر 
ــد و  ــعر كاری ندارن ــا ش ــا ب ــه بعضی ه ــت ك اس
ــازی  ــد نی ــر می كنن ــتند. فك ــه هس بی مطالع
ندارنــد مطالعــه كنند. قطعا ســطح كار كســی 
كــه شــعر را می شناســد و ســراغ نوحــه مــی رود 

فــرق می كنــد.
مهــدی زنگنــه: وقتــی مــا می گوییــم نوحــه، 
یعنــی  نوحه سراســت؛  كــه  كســی  یعنــی 

را  ملــودی  آن  شــعر  هــم  و  ملــودی  هــم 
می ســازد. در تمــام عرصه هــای موســیقی 
یعنــی  جداســت؛  عرصــه  دو  ایــن  دنیــا، 
ــه  ــص دارد ك ــازی  تخص ــی در ملودی س آدم
ملــودی بســازد و دیگــری تخصــص دارد كــه 
شــعر بنویســد. ایــن، كار یــك نوحه ســرا را 
صدچنــدان ســخت می كنــد؛ یعنــی بایــد 
نوحه ســرا در هــر دو عرصــه  تخصــص داشــته 
باشــد، ملودی را درســت بســازد و وقتی شــعر 
می گویــد درســت شــعر را بشناســد. بــا وجــود 
اینكــه نوحه ســرا زیادشــده اســت و هیات هــا 
متأســفانه  امــا  شــده  زیــاد  خیلــی  نیــز 
بعضی هــا آمــوزش الزم را نمی بیننــد. مــن 
بــه عنــوان نوحه ســرای معمولــی در دهــه 
حــاج  از  دیگــر  خیلی هــای  مثــل   ،۸۰
ســعید حدادیــان، فــراوان چیــز یــاد گرفتــم، 
حاج محمــد  از  و  كریمــی  حاج محمــود  از 
طاهــری هــم همین طــور، مضــاف بــر اینكــه 
مــن در آن دوره بیشــتر از اینكــه شــعر هیاتــی 
بخوانــم شــعر آزاد می خوانــدم. فــن شــاعری، 
فنــی اســت كــه ربطــی بــه هیــات نــدارد و تــو 
بایــد یــاد بگیــری چطــور شــعر خــوب بگویی. 
متأســفانه بعضــی از جوانانــی كــه االن دارنــد 
ــم از  ــان ه ــی مداح ــد و بعض ــعر می گوین ش
ــل  ــای اصی ــد بن مایه ه ــتقبال می كنن آن اس
ــم  ــرأت می توان ــه ج ــی ب ــد و حت ــعر را ندارن ش
را  موســیقی  اصیــل  بن مایه هــای  بگویــم 

هــم ندارنــد. آثارشــان بیشــتر بــه ســمت آثــار 
ــات  ــور. اتفاق ــا ملودی مح ــی رود ت ــی م ضرب
جزیــره ای هیــچ وقــت اتفاقــات تأثیر گــذاری 
ــام  ــس آپ پی ــی در وات ــه مداح ــت. اینك نیس
ــرای  ــه ای ب ــد نوح ــاعری و بگوی ــه ش ــد ب ده
مــن بگــو و آن شــاعر در واتــس آپ شــعر 
هیچ وقــت  بخوانــد،  بــرود  او  و  بفرســتد  را 
ــری  ــی اث ــود. وقت ــوب نمی ش ــاق خ ــن اتف ای
مانــدگار می شــود كــه شــاعر و مــداح بــا 
هــم دوســت باشــند، ســایق همدیگــر را 
همدیگــر  مختلــف  نظر هــای  بشناســند، 
ــن  ــم تمری ــا ه ــه ب ــر از هم ــد و مهم ت را بدانن
ــم  ــا ه ــیند و ب ــاعر بنش ــا ش ــداح ب ــد. م كنن
تمریــن كننــد كــه ظرافت هــای ایــن ملــودی 
ــت و....  ــان هایش كجاس ــت، آكس ــی هس چ
ایــن بــه گفت وگــو نیــاز دارد، بــا نرم افــزار 
و پیــام  دادن و گرفتــن در فضــای مجــازی 
ــود.  ــاخته نمی ش ــی س ــز خوب ــت چی هیچ وق
در موســیقی هــم همین طــور اســت؛ زمانــی 
آهنگســاز، نوازنــده و خواننــده موفق هســتند  
كــه باهــم دوســت باشــند. عدم دوســتی آنهــا 
ــع  ــار رف ــار، آث ــه آث ــود ك ــث می ش ــم باع باه
ــت.  ــی اس ــه مصرف ــد ب ــد. تولی ــی باش تكلیف
وقتــی فقــط الزم داریــد كــه اثــری را بخوانیــد، 
یعنــی تمــام  شــده اســت و در آینــده مانــدگار 

نمی شــود.

 محمد رسولی درباره رفاقتی که 
باید بین شاعر و مداح باشد مثالی 
می آورد و می گوید: »مرحوم آرام از شــعرای 
آیینی معاصر ماست که در احواالتش آمده، 
مداحــان می آمدند خانه اش که از او شــعر 
بگیرند، می رفتند اتاقش و آقای آرام شعری که 
تازه گفته بود را مــی داد به مثال حاج منصور 
ارضی و او در محضر خود آقای آرام می خواند 
و او گریه می کرد. مداحی ۱۵ ساله می آمد و 
شــعر می خواســت، همان شــعر را می داد 
می گفت حاال برایم بخوان، باز آقای آرام با آن 
مداح جوان هم گریه می کرد. او به همه شان 
می گفت شعر را برایم بخوانید؛ با این کار دو 
نشان می زد که هم ببیند آن شعر را درست 

می خوانند و هم اینکه خودش هم با شعرش 
لذت می برده است. با این حالت، مداح وقتی 
می خواسته شعر را بخواند یاد گریه های آقای 
آرام می افتاده و نمی توانسته راحت از بعضی 
ابیات رد شــود. یکی از مشکالت بزرگی که 
بعضی از شعرا دارند این است که می گویند 
فالن شعر را دادیم به فالن مداح و او از این بیت 
که کلی برایش زحمت کشیده بودم به راحتی 
رد شد؛ یعنی او نفهمیده است که شاعر با چه 
حالی گفته است. بعضی وقت ها یک تحریر 
قرار اســت ضربه بزند و اگر من این تحریر را 
به عنوان شــاعر اثر تذکر ندهم، ممکن است 
سبک را درســت اجرا کند اما تحریر را اجرا 

نکرده باشد، این یعنی موانست نبوده است.«

موانست الزم است
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قدم در مسیر الهی
ســال های  طــی  اســام  رزمنــدگان  هیــات 
موکب هــای  برپایــی  بــه  اقــدام  متمــادی 
ــرده  ــن ک ــاده روی اربعی ــیر پی ــف در مس مختل
بــا  ایــن موکب هــا  نیــز  اســت و هــر ســال 
خدمت رســانی  زائــران  بــه  بیشــتری  قــوت 
بــا  بیشــتر  آشــنایی  بــرای  می کننــد. 
هیــات  اربعینــی  فعالیت هــای  چگونگــی 
خلیلــی،  علــی  ســردار  ســراغ  رزمنــدگان 
پــای  و  آمدیــم  هیــات  پشــتیبانی  مســئول 
صحبت هــای ایشــان نشســتیم کــه در ادامــه 

 . نیــد ا می خو
 

ــالی  ــد س ــق داده و چن ــال توفی ــد متع خداون
ــزی  ــتاد مرک ــتیبانی س ــت که به عنوان پش اس
فعالیت می کنیــم و  رزمنــدگان  هیــات 
خــدا را شــاکریم کــه ایــن توفیــق حاصــل 
ائمه اطهــار)ع(  دســتگاه  در  تــا  شــده 
و سیدالشــهدا)ع( بتوانیــم ســهمی داشــته 
باشــیم. هیــات رزمنــدگان الحمدللــه طــی 

فراوانــی  بــرکات  و  آثــار  گذشــته  ســه دهه 
داشــته اســت. در ابعــاد مختلــف شــکلی و 
محتوایــی کارهــای خوبــی انجــام داده اســت، 
می توانیم بگوییم یک الگــو  کــه  جایــی  تــا 
ارائــه  مــا  کشــور  در  در زمینه های مختلــف 
کــرده اســت؛ چــه در زمینه های هیــات داری، 
برگــزار  کــه  مجالســی  و  برنامه هــا  در  چــه 
می شــود. خیلــی اوقــات هــم بــا افــکاری کــه 
دستگاه سیدالشــهدا)ع(  بــا  مقابلــه  بــرای 
شــکل  بــه  توانســته  اســت،  گرفتــه  شــکل 
علــت  کنــد.  مقابلــه  منطقــی  و   اصولــی 
برخاســته  کــه  اســت  ایــن  هیــات  بــرکات 
تفکــری  و  علــوی  عمیــق  از یک تفکــر 
بســیار عمیــق معنــوی و اعتقــادی اســت؛ 
بــه  رزمنــدگان  هیــات  ریشــه  عبارتــی  بــه 
برمی گــردد.  مقــدس  دفــاع  ســال  هشــت 
در دوران دفــاع مقــدس، مــا هیات هایــی را 
هــر  کــه  داشــتیم  گردان هــا  و  لشــکرها  در 
هفتــه برگــزار می شــد. در یک کلمه بگوییــم 

اگــر جنــگ مــا بــرکات و پیروزی ای داشــته 
علــت اصلــی اش ایــن اســت کــه بــا تفکــر 

اســت.  جنگیــده  عاشــورایی 
معرفت مــان  روز  روزبــه  خدا می خواهیــم   از 
را نســبت بــه ایــن مجموعــه بیشــتر بکنــد. 
انســان هــر چقــدر معرفتــش بیشــتر شــود 
ــتر  ــش در کار بیش ــدار اخاص ــن مق ــه همی ب
بیشــتر  فعالیتــش  و  تــاش  می شــود، 
می شــود. امیدواریــم در ســایه  ایــن معرفــت 
اشــاعه  همــان  کــه  را  وظیفه مــان  بتوانیــم 
هیــات  قالــب  در  اســت  علــوی  فرهنــگ 

بشــویم. موفــق  رزمنــدگان 
یکــی  می کنــم؛  بخــش  دو  را  بحثــم  مــن 
ــش  ــات و یک بخ ــزی هی ــتاد مرک ــای س کاره

هــم ســتاد اربعیــن.
در بخــش ســتاد مرکــزی هیــات رزمنــدگان 
بــه  را  پشــتیبانی  موضوعــات  هــم  مــا 
مربــوط  موضوعــات  هــم  داریــم،  عهــده 
منابــع  هیــات  اقتصــادی.  کمیتــه  بــه 
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و  نــدارد  ثابتــی  درآمــد  عبارتــی  بــه  یــا 
مختلــف  جاهــای  از  با کمک هایی کــه 
می گیریــم هیــات را اداره می کنیــم، ایــن 
اداره  کار دو بخش می شــود؛ یک کار 
مناســبت هایش،  از  اعــم  هیــات  جــاری 
در  کــه  اســت  هیــات  برنامه های جــاری 
از  اعــم  برگزار می شــود؛  ســال  طــول 
شــهادت ها و والدت ها کــه برنامــه روتیــن 

مشــخصی  متولیــان  دارد،  مشــخصی  و 
می کشــند  زحمــت  دوســتان  و  دارد  هــم 
هــم  دیگــر  یک بخــش  می کننــد.  کار  و 
اعــم  اســت،  هیــات  زیر بنایــی  کارهــای 
نیــاز  مــورد  بناهــای  ساخت وســاز  از 
سراســر  در  رزمنــدگان  هیــات  مجموعــه 
کــه  اســت  کار  این دو بخــش  کشــور. 
می کنیــم.  پیگیــری  را  موضوعاتــش  مــا 
در  منابــع  بــرای  بســیاری  حساســیت 
ــیت  ــم حساس ــد ه ــود دارد و بای ــات وج هی
بایــد  هیــات  زیــرا  باشــد؛  وجود داشــته 
اثرگــذار باشــد و ســخنران بایــد پــول طیــب 
و طاهــر بــه دســتش برســد، مــداح بایــد 
پــول طاهــر بــه دســتش برســد تــا اثر گــذار 
تهیه می شــود باید  مکانــی  اگــر  باشــد. 
ــیت  ــد. حساس ــر باش ــب و طاه ــش طی پول
ــئول  ــرف مس ــه از ط ــت؛ چ ــاد اس ــیار زی بس
چــه  رزمنــدگان،  هیــات  مرکــزی  ســتاد 
از طــرف هیــات امنــا. امیــدوارم مــا هــم 
بتوانیــم ایــن حساســیت را بــه نحــو احســن 
درک و در ایــن راســتا عمل کنیــم. در بخش 
هیات یک تفاهمنامه ای بــرای  اماکــن، 
شهرســازی  و  راه  وزارت  بــا  کشــور،  کل 
داریــم  اوقــاف  بــا  هــم  مذاکــره ای  دارد. 
جــا  کشــور  سراســر  در  تــا  هیات هــا  
تهــران  در  باشــند.  داشــته  مــکان  و 
حدود هفت ســال  را  هم یک مجموعــه 
مجموعه های دولتــی  از  توانســتیم  پیــش 
کنیــم.  دریافــت  شــهرداری  یــا 
ــه  ــام فاطمی ــه ن ــی را ب ــای خوب همچنین  بن
پیش بینی کرده ایــم.  تهــران  بــزرگ 
فکــر  کــه  هســتیم  احداثــش  حــال  در 
ــرفت  ــروژه پیش ــد پ ــم حدود۶۵ درص می کن
ــا آخــر امســال  ــم ت داشــته اســت. امیدواری
مجالــس  تــا  برســانیم  به ۹۰ درصــد 
بــا  آنجــا  در  بتوانیــم  را  هیــات  مرکــزی 
ــاال برگــزار کنیــم. ایــن مــکان در  کیفیــت ب
ــگ  ــب پارکین ــی، جن ــر فاطم ــان دکت خیاب
ــل  ــام مقاب ــهید گمن ــی است؛ سه ش طبقات
زیبایــی  نمــای  دفن شــده اند،  فاطمیــه 
تــا  هــم برایــش پیش بینــی شــده اســت 
ــر  ــرای نش ــی ب ــز خوب ــد مرک ــاا... بتوان ان ش
منطقــه  آن  در  علــوی  فرهنــگ  تبلیــغ  و 

باشــد. 
ــور  ــه ظه ــر ب ــن منج ــن اربعی ــم ای امیدواری
امــام زمــان )عــج( شــود؛ حرکت هایی که 

گذشــته  ســال  چنــد  ایــن  در 
کــه  اســت  آن  مشــاهده کرده ایم بیانگر 
مــا ان شــاءا... در ایــن مســیر در حرکتیــم. 
حدود شش ســالی  رزمنــدگان  هیــات 
کار  مــردم  ســایر  بــا  همــگام  کــه  اســت 
اربعیــن را شــروع کــرده اســت. ســال اول ما 
کاروان برده ایــم  در گروه های محــدود 
ــن  ــات ای ــه کار هی ــید ک ــر رس ــه نظ ــی ب ول
دیگــری  چیــز  بایــد  هیــات  کار  نیســت؛ 
باشــد  داشــته  تاثیرگــذاری  کــه  باشــد 
هیــات  مرکــزی  ســتاد  در  طرحــی  لــذا 
رزمنــدگان تهیــه شــد و آن طــرح بــه تصویب 
ــا  ــا عمدت ــه م ــد ک ــن ش ــر ای ــا ب ــید؛ بن رس
دهیــم.  انجــام  اربعیــن  در  فرهنگــی  کار 
اربعیــن  بــرای  را  ما چهار محــور  بنابرایــن 
امــام حســین علیه الســام هدف گــذاری 
شــروع  را  کارمــان  این چهار محــور  بــا  و 
و ســپس  این چهار محــور  ابتــدا  کردیــم. 
ــم داد.  ــح خواه ــرای کار را توضی ــکل اج ش

ایــن چهار محور عبارتند از: 
تیم هایــی  مــا  محیطــی:  ۱-تبلیغــات 
یک هفتــه  کــه  کردیــم  مشــخص  را 
تــا  نجــف  از  اربعیــن  ایــام  از  قبــل 
انقابــی  و  حماســی  شــعارهای  کربــا 
چــه  و  موکب های ایرانــی  در  چــه  را 
در موکب های عراقــی بنــا بــه درخواســت 
تبلیغــات  ایــن  و  می نویســند  خودشــان 
شــعارهایی  اســت؛  محیطی موثر بــوده 
کــه در مســیر روی دیــوار نوشــته شــده کار 

اســت.  رزمنــدگان  هیــات 
کار  ایــن  چهــره:  بــه  تبلیغات چهــره   -۲
انجام می شــود.  موکب هــا  در  فرهنگــی 

در	تهران	هم	یک	مجموعه	
را	حدود	هفت	سال	
پیش	توانستیم	از	

مجموعه	های	دولتی	یا	
شهرداری	دریافت	کنیم.	
همچنین		بنای	خوبی	را	به	
نام	فاطمیه	بزرگ	تهران	

پیش	بینی	کرده	ایم

علت	برکات	هیات	
این	است	که	برخاسته	

از	یک	تفکر	عمیق	علوی	و	
تفکری	بسیار	عمیق	معنوی	
و	اعتقادی	است؛	به	عبارتی	
ریشه	هیات	رزمندگان	به	
هشت	سال	دفاع	مقدس	

برمی	گردد
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زبــان  بــه  مســلط  افــراد  موکب هــا  در 
عربــی مســتقر می شــوند و بــرای زائرانــی 
کربــا  ســمت  بــه  مســیر  ایــن  در  کــه 
موکب هــا  ایــن  در  و  می کننــد  حرکــت 
روایاتــی  و  احادیــث  اســتراحت می کنند، 
ــت  ــن هس ــه اطهار درباره  اربعی ــه از ائم را ک
نمــاز  اقامــه  بیان می کننــد،  برایشــان 
شــرعی  ســوال های  می شــود،  جماعــت 
دارنــد،  را کــه  و پاســخ هایی  پرســش  و 
چهــره  تبلیغــات  اینهــا  پاســخ می دهند؛ 

بــه چهــره اســت کــه انجــام می شــود. 
مستند سازی:  -۳

عنــوان  بــه  را  اربعیــن  برنامه هــای  کل 
تهیــه می کنیــم. مجموعــه  یــک مســتند 
در  دوســـتان مان  کــه  را  فعالیت هایــی 
انجــام  انتهــا  تــا  ابتــدا  از  موکب هــا 
ــا مــردم  می دهنــد و مصاحبه هایــی را کــه ب
دارنــد به عنــوان مســتند تهیــه می شــود. 
کار دیگــری کــه ان شــاءا... امســال بتوانیــم 
انجــام بدهیــم ایــن اســت که ســوژه ای کار 
بکنیــم، این گونــه کــه در سراســر کشــور  
معرفــی  رزمنــدگان  هیــات  بــه  را  فــردی 
مطالــب  اینهــا  بیــن  کنند. می تــوان از 
که اصــا  کســی  در آورد؛ مثــا  را  خوبــی 
دوســتی  را نمی شناســند با  اربعیــن 
ــن دروازه  ــنا و از ای ــت آش ــی اس ــه اربعین ک
اربعیــن  بــه  فــرد  ایــن  وارد می شــود. 
کامــل  به طــور  باز می گــردد و  مــی رود و 
بتوانیــم  ان شــاءا...  می شــود.  منقلــب 
و  شــکار  را  اینهــا  از  تعــدادی  امســال 
منعکــس کنیــم. ایــن کار هــم در حــوزه 

اســت.  مستند ســازی 
۴- توزیــع اقــام فرهنگــی: در طــول مــدت 
پرچــم،  از  اعــم  اقامــی  توزیــع  اربعیــن 
دخترهــا،  بــرای  ســر  گل  بنــد،  پیشــانی 
ــی  ــی و حماس ــعار انقاب ــاپ ش ــتگاه چ دس
ــا ــای م ــه در موکب ه ــا ک ــت لباس ه در پش

مســتقر می شوند، انجام می شود.
ــش  ــال پی ــا کاری را از دو س ــن م ــار ای در کن
اثرگــذار  خیلــی  کــه  کرده ایــم  شــروع 
ــام دارد.  ــته ن ــن کار دل نوش ــت. ای ــوده اس ب
ــه  ــض ورود ب ــه مح ــران ب ــه زائ ــه ای را ب ما برگ
ــزی  ــر چی ــا ه ــم. اینه ــم می کنی ــراق تقدی ع
را کــه از ایــن ســفر برداشــت کرده انــد. در 
ایــن ورقــه ۱۰ خــط می نویســند. از بیــن 
را  عــدد   ۲۰۰ حــدود  نوشــته ها  دل  ایــن 

انتخــاب می کنیــم. اولیــن جلــدش را بــه 
ــه  ــم ک ــاپ کردی ــینی چ ــس حس ــام مغناطی ن
ــان  ــا بی ــرت آق ــرف حض ــم از ط ــه ه ــن جمل ای
ــتان  ــه دوس ــه ب ــد قرع ــه قی ــت و ب ــده اس ش

 . هیــم می د یه  هد
موضــوع دیگــر مــا فضاهــای مجــازی اســت؛ 
عنــوان  ایجاد کرده ایم تحــت  را  ســایتی 
داشــته  توجــه  رضــا)ع(.  االمــام  احبــاب 
ســتاد  کــه  موکب هایــی  تمــام  باشــید 
ــام  ــه ن ــد ب ــاد می کنن ــا ایج ــن در کرب اربعی
ــم  ــش ه ــت. علت ــا)ع( اس ــام رض ــاب ام احب
ایــن اســت که عراقی ها بــه امــام رضــا)ع( 
عاقه منــد هســتند. هــر جــا موکــب احبــاب 
امــام رضــا)ع( دیدیــد آن موکــب بــرای هیــات 
ســایت حدودا  ایــن  اســت.  رزمنــدگان 
۱۰ فهرســت دارد، در قالــب ایــن فهرســت ها 

دوســتانمان کارهایشــان را انجــام می دهنــد. 
ایــن فهرســت در جلســات ســتاد مرکــزی 
ــار  ــت، اخب ــه نخس ــت. صفح ــده اس ــه ش تهی
و اطاعــات مســیر و برنامه هــای هیــات را 
ــخص  ــا را مش ــن آدرس موکب ه دارد. همچنی
کــرده اســت؛ اینکــه مدیــر موکــب چــه کســی 
اســت و چــه فعالیت هایــی را آنجــا انحــام 
هــم  توصیه هایــی  و  راهنمایــی  می دهــد. 
کــه در طــور ســفر پیــش می آیــد اعــم از 
اســتفاده  بهداشتی-آموزشــی،  بحث هــای 
از اینترنــت، ادعیــه و آداب زیــارت و همــه 
ســایت  ایــن  در  نیازمندی های یک زائــر 
ــر  ــدای اکث ــا ص ــه ب ــن ادعی ــت. ای ــده اس آم
هــم  و  صوتــی  صــورت  بــه  هــم  مداحــان 

نیــز  کتابچــه موجــود اســت. دلنوشــته ها 
اماکــن  آدرس  اســت.  موجــود  ســایت  در 
ــه  ــا هم ــف و کرب ــن، نج ــه در کاظمی متبرک
روی ســایت آمــده اســت. ایــن ســایت دو 
هفتــه اســت کــه بارگــذاری شــده اســت. 
ــان  ــد فعالیت هایش ــتان ها می توانن ــه اس هم
ــی از  ــن یک ــد. ای ــرار دهن ــایت ق ــن س را در ای
ــی  ــت. یک ــا اس ــازی م ــای مج ــای فض کاره
زائــران  ســایر  بــا  ارتبــاط  کارهــا  از  دیگــر 
دیگــر  کشــورهای  سراســر  از  مــا  اســت؛ 
داشــته ایم.  عضو گیــری  ســایت  ایــن  در 
یکــی دیگــر از کارهــا خدمــات اینترنتــی در 
ســتاد مرکزی مان در  در  موکب ها به ویــژه 
کربــا اســت. ایــن کار دو گــروه اســت؛ یــک 
دوســتان  از  کــه  زیرســاخت  طریــق  از  کار 
فنــاوری وزارت ارتباطــات اســتفاده کرده ایــم.
ــرای  ــاخت را ب ــتان زیرس ــن دوس ــن ای همچنی
ــور  ــی در کش ــد و هماهنگ ــاد می کنن ــا ایج م
یک بخــش  می دهنــد.  انجــام  را  عــراق 
محتــوا و بارگــذاری اســت کــه یــک تیــم 
ایــن  انجــام می دهــد.  جداگانــه  مســتقل 
ــن  ــتاد اربعی ــا در س ــت م ــور فعالی ــار مح چه
انجــام داده  البتــه کار دیگــر هــم  اســت. 
اســت؛ آن هــم برگــزاری هیــات در  ۳۰نقطــه 
ــت  ــا اس ــه کرب ــف ب ــیر نج ــف در مس مختل
برگزاری هیات هــا در  محــل  و  آدرس  کــه 
ســایت قــرار می گیــرد. مــا در طــول نجــف تــا 
ــم  ــعی می کنی ــم. س ــب داری ــا ۱۵ موک کرب
ــم و کار را  ــام ندهی ــی انج ــان کار اجرای خودم

بــه اســتان ها واگــذار کنیــم. 

 یک خاطره از سفر به دیار یار
ســختی  و  پرخطــر  مســیر  مســیر،  ایــن 
را  ســفر  ایــن  پیــش  ما سه ســال  اســت. 
انجــام دادیــم و بــا ایــن پیــش فــرض کــه 
موکــب داریــم و خیال مــان راحــت اســت 
حرکــت کردیــم. بعــد دیدیــم موکب هایمــان 
پــر اســت. مســیر را ادامــه دادیــم تــا بــه 
ــادر  ــا چ ــم همین ج ــیدیم و گفتی ــی رس موکب
را  می زنیــم و اســتراحت می کنیــم، چــادر 
ــه  ــه اش در رفت ــم میل ــم دیدی ــاز کردی ــه ب ک
ــردن  ــه ک ــس نتیجه می گیریم تکی ــت، پ اس
خطــا  مســیر  ایــن  در  چــادر  به یک تکــه 
ــو  ــان ت ــا میهم ــا م ــم آق ــد بگویی ــت. بای اس
هســتیم و او هیــچ وقــت اجازه نمی دهــد 

بــه میهمانــش ســخت بگــذرد.

در	دوران	دفاع	مقدس،	ما	
هیات	هایی	را	در	لشکرها	
و	گردان	ها	داشتیم	که	
هر	هفته	برگزار	می	شد.	

	در	یک	کلمه	بگوییم	اگر	جنگ	
ما	برکات	و	پیروزی	ای	داشته	
علت	اصلی	اش	این	است	که	

	با	تفکر	عاشورایی
جنگیده	است
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»لهوف« سید بن طاووس
کتـاب ُلهـوف کـه آن را »َملهوف علی َقتلی الُطفوف« هـم نامیده اند، یکی از منابع معتبر و مهم درباره عاشـورا 
و تاریـخ حیـات امـام سـوم)ع( اسـت کـه ابوالقاسـم رضی الدیـن علی بن موسـی معـروف به سـیدبن طاووس 
–از علمـای برجسـته عالـم تشـیع- آن را بـه رشـته تحریـر درآورده اسـت. در ایـن کتـاب سلسـله اسـناد روایات 
حـذف شـده و آخریـن راوی یـا کتـاب مرجعـی اسـت کـه روایـت مربوطـه از آن نقـل شـده اسـت. مولـف فقید 
فلسـفه نـگارش و  انگیـزه خـود از تالیف این کتـاب را چنین بیان می کند: »از مهم ترین مسـائلی که باعث شـد 
دسـت بـه تالیـف این کتـاب بزنم آن اسـت که پـس از تالیف کتب »مصبـاح الزائـر« و »جناح المسـافر« - کتبی 
شـامل معرفـی بهتریـن امکنه زیارتی و منتخب زیارات موجود برای آنها -دوسـت داشـتم چیزی را همـراه زائر ابا 
عبـد ا... علیه السـام تهیـه کنـم تا نیازمنـد به کتاب مقتل نباشـد، لذا این کتـاب را ضمیمـه آن آثار قـرار دادم.

آیینه داران آفتاب
محمدرضــا ســنگری در ایــن کتــاب دوجلدی روایــت متفاوتی 

ــارات  ــه در انتش ــاب ک ــن کت ــد. ای ــه می کن ــورا ارائ ــهدای عاش از ش
امیرکبیــر منتشــر شــده در زمینــه مطالعــات عاشــورایی اســت کــه 
در هــزار و ۵۰۰ صفحــه تمــام یــاران امــام حســین )ع( را مــورد 
بررســی قــرار داده و بــه مخاطــب معرفــی می کنــد. مقدمــه مفصــل 
ایــن کتــاب تمــام زمینه هــای تاریخــی و جغرافیایــی واقعــه عاشــورا 
را بررســی می کنــد. در ایــن مقدمــه کتــاب بــه ایــن ســواالت پاســخ 
داده می شــود کــه اصحــاب امــام حســین علیه الســام چــه کســانی 
ــرای  ــهر ب ــه و ش ــدام قبیل ــتند و از ک ــی داش ــه ویژگی های ــد، چ بودن
یــاری امــام حســین علیه الســام آمــده بودنــد. در ادامــه همچنیــن 
مراحــل و منازلــی کــه امــام در ســفر خــود از مدینــه تــا کربــا طــی 
ــن  ــه در ای ــه ای ک ــت. نکت ــده اس ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــد، ب کرده ان
کتــاب وجــود دارد ایــن اســت که نویســنده آمــار شــهدای عاشــورا را ۱۵۳ 
نفــر اعــام می کنــد کــه بــا آمــار معمولــی کــه از ســوی دیگــران یعنــی ۷۲ شــهید گفتــه شــده، متفــاوت اســت. البتــه 
ســنگری گفتــه اســت کــه ایــن تعــداد آمــار بــا روایــت امــام صــادق علیه الســام همخوانــی کامــل دارد. او مجموعــه 
ــا،  ــش از کرب ــهدای پی ــت: ش ــرده  اس ــیم ک ــته تقس ــت دس ــه هف ــان ب ــان شهادت ش ــاس زم ــام را براس ــاب ام اصح
شــهدای تیربــاران صبــح، شــهدای جنــگ تــن بــه تــن، شــهیدان نمــاز، شــهدای پــس از نمــاز، شــهدای بنی هاشــم و 

شــهدای پــس از کربــا. 

جامعه شناسی تحریفات عاشورا 
متفکــران زیــادی پــس از وقــوع واقعــه عاشــورا بــه تحلیــل رویــداد عاشــورا پرداختــه و آن را بررســی، تحلیــل 
ــلمان  ــمندان غیرمس ــم اندیش ــیعی و ه ــلمان و ش ــمندان مس ــم اندیش ــان آن ه ــه در می ــد ک ــن کردن و تبیی
دیــده می شــود. ســیدعبدالحمید ضیایــی در زمینــه جامعه شناســی دیــن و نقــد محتــوای تاریخــی و منابــع 
ــا عنــوان جامعه شناســی تحریفــات عاشــورا نوشــته اســت. ضیایــی در ایــن  ــاره عاشــورا کتابــی ب شــیعه درب
کتــاب تــاش کــرده اســت تــا بــه ســواالتی ماننــد منابــع و مقاتــل واقعــه عاشــورا کدامنــد؟ آیــا اساســا حســین 
ــام شــهربانو داشــته  اســت؟ کــدام یــک از حــوادث و وقایعــی کــه نقــاالن از عاشــورا  ــه ن بن علــی همســری ب
روایــت می کننــد، اعتبــار بیشــتری دارد؟ پاســخ دهــد. انتشــارات هــزاره ققنــوس ناشــر ایــن کتــاب اســت. 
ــادی و  ــی انتق ــه نگرش ــت ک ــی اس ــورا کتاب ــات عاش ــی تحریف ــود، جامعه شناس ــه می ش ــان گفت ــن می در ای

ــورا دارد.  ــوم عاش ــات منظ ــل و ادبی ــا و مقات ــه روضه ه ــانه ب آسیب شناس

چند ورق از عاشورا
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سقای آب و ادب
ســقای آب و ادب، اثــری اســت متفــاوت از ســیدمهدی شــجاعی؛ رمــان و روایتــی از زندگــی حضــرت 
ــام  ــوان ن ــه می ت ــت و ن ــان اس ــه رم ــقای آب و ادب ن ــه س ــد ک ــی معتقدن ــه برخ ــت. البت ــاس)ع( اس عب
کتــاب روایــی و تاریخــی بــرآن نهــاد. ایــن کتــاب متنــی ادبــی اســت کــه تــاش می کنــد بــا اســتفاده 
ــا ابعــاد مختلــف حضــرت ابوالفضــل)ع( آشــنا کنــد. ایــن کتــاب شــامل  از منابــع شــیعه مخاطــب را ب
عباِس مواســات،  عباِس ســکینه،  عباِس عبــاس،  عباِس ام البنیــن،  عباِس علــی،  اســت:  ۱۰ فصــل 
ــف  ــای مختل ــه.  در فصل ه ــتگان و عباِس فاطم ــین، عباِس فرش ــاِس ادب، عباِس حس ــب، عب عباِس زین
کتــاب، نویســنده تــاش کــرده اســت تــا براســاس مســتندات تاریخــی زندگــی ابوالفضــل عبــاس را در 
ــد  ــیوه جدی ــی از ش ــتگان، صالح ــاس فرش ــل عب ــا در فص ــد. ام ــر بکش ــه تصوی ــش ب ــول دوران حیات ط
بهــره بــرده و بــا بــه کار بــردن مفاهیــم جدیــد نگاهــی نــو بــه حضــرت عباس بن علــی)ع( داشــته اســت. 
ســقای آب و ادب روایــت مســتندی اســت کــه توانایــی ایــن را دارد کــه بــا تاثیــر عمیقــی بــر مخاطــب از 

ــا ابوالفضل العبــاس همــراه  جنــس حقیقــت و آزادگــی، خواننــده را از کودکــی تــا کربــا و کنــار علقمــه ب
کنــد و خواننــده را بــا مصائبــی کــه بــه حضــرت وارد شــده، آشــنا کنــد. صالحــی در ایــن کتــاب چنــان قلــم زده اســت 

کــه مخاطــب را بــا جماتــش بگریانــد و انــگار کــه در مجلــس روضــه حضــرت قــدم گذاشــته اســت. 

وارثان عاشورا
ــرم  ــه مح ــد ده ــری در چن ــی صفایی حائ ــخنرانی های عل ــه س ــاب مجموع ــن کت ای
اســت کــه بــه قلــم خــود او بــه خواننــدگان عرضــه شــده اســت. ایــن کتــاب از پنــج 
مبحــث تشــکیل شــده اســت کــه هــر کــدام بــا نــگاه خاصــی بــه واقعــه عاشــورا نــگاه 
می کننــد. در مبحــث نخســت، صفایی حائــری بــه موضــوع اضطــرار بــه ولــی و 
انتظــار از ولــی و انتظــار بــرای ولــی اشــاره کــرده اســت. در ایــن مبحــث او بــه آیــات 
ســوره آل عمــران، فجــر و تکاثــر اســتناد کــرده اســت. صفایی حائــری در مبحــث دوم 
بــه تحلیلــی از حــق و شــبهه می پــردازد تــا در برخــورد بــا شــبهه و فتنــه و وسوســه و 
بدعــت، همــراه نــور و هدایــت شــویم و اینکــه چطــور می تــوان از بنــد شــبهه رهــا شــد 
و زمینــه فتنــه را از بیــن بــرد. در مبحــث ســوم بــه ایــن موضــوع کــه چطــور می تــوان 
اهل بیــت و منــش آنهــا را دنبــال کــرد، پرداختــه اســت.  در مبحــث چهــارم نویســنده 
ــث  ــد. در مبح ــه می کن ــب ارائ ــه مخاط ــم ب ــا خات ــه وارث آدم ت ــین)ع( ک ــراث حس می
پنجــم هــم بــه تحلیــل و تطبیــق و بررســی اوصــاف و خصوصیــات اصحــاب اباعبــدا... 
می پــردازد کــه چطــور یــاران ایشــان بــا وفــا، ادب و فــداکاری خــود را بــه مقــام شــهادت 

ــاندند.  ــام رس ــین علیه الس ــام حس ــار ام ــا و در کن در کرب

امام حسین شهید فرهنگ پیشرو انسانیت
مولــف ایــن کتــاب عامــه محمد تقــی جعفــری اســت کــه بــه عقیــده کارشناســان و صاحب نظــران واقعــه 
ــاره حادثــه کربــا و  عاشــورا، می تــوان آن را در ردیــف یکــی از بهتریــن کتاب هایــی بــه شــمار آورد کــه درب
ــز  ــین )ع( و تمرک ــام حس ــگاری ام ــکافی تاریخ ن ــت. کالبدش ــده اس ــر ش ــین)ع( منتش ــخصیت امام حس ش
در ســیر انســانی حرکــت عظیــم اباعبــدا...)ع( از نــگاه جامعه شناســی، تکلیف گرایــی، حقــوق بشــر، 
زیبایی شناســی، تعهدگرایــی و... گفتمان هــای جدیــدی را ســبب شــده کــه بــه قلــم اســتاد جعفــری آغــاز و 
پــس از رحلــت، در ادامــه بــا تدویــن ســخنرانی های ایشــان تکمیــل شــده اســت. مولــف فقیــد درایــن کتــاب 
بــا غنــای تحلیلــی غیرقابــل انــکاری، درصــدد بیــان مطالبــی اســت کــه اصــوال هیــچ دین شــناس خبیــری 
ــود  ــد ب ــاز نخواه ــدرج در آن بی نی ــرات من ــت، از تفک ــیعه اس ــی ش ــای والی ــم آموزه ه ــدد درک و فه ــه درص ک
و همــه کســانی کــه دوســت می دارنــد از اهــل بیــت )ع( و جایــگاه واقعــی آنهــا در متــن دیــن- بــدون اینکــه 
در لغزش هــای تحریــف فــرو افتنــد- بــه درســتی آگاهــی یابنــد، لزومــا بایــد ایــن نــوع تفکــرات و انگاره هــا 
ــخنرانی ها-  ــته ها و س ــش - نوش ــاب در دو بخ ــن کت ــند. ای ــع باش ــا مطل ــوای آنه ــه و از محت ــروض گرفت را مف

دربردارنــده روایــت جدیــدی اســت کــه امــام حســین)ع( و قیــام او را از منظــری دیگر مطــرح و بررســی می کند. 
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حکمت های عاشورایی با تاکید بر دیدگاه آیت ا... جوادی آملی
آیــت ا... جوادی آملــی فقیهــی اســت کــه درحــوزه حکمــت و عرفــان و الهیــات هــم زبانــزد 
ــه  ــترش اندیش ــط و گس ــیعی و بس ــه ش ــه اندیش ــه ب ــان توج ــن می ــت. در ای ــم اس ــل عل اه
عقانــی اســام و تشــیع ازجملــه اولویت هــای علمــی ایــن عالــم بزرگــوار بــه شــمار مــی رود. 
درهمیــن راســتا عبــاس ویجوئــی یکــی از شــاگردان ایــن حکیــم فرزانــه، دیدگاه های ایشــان 
پیرامــون اندیشــه حســینی را درقالــب یــک مجموعــه دوجلــدی تنظیــم و چــاپ کــرده اســت. 
ــین)ع(  ــام حس ــورا و ام ــام عاش ــراری از قی ــا و اس ــه حکمت ه ــه ب ــن مجموع ــد اول ای در جل
ــه عاشــورا  پرداختــه شــده کــه برخــی از آنهــا عبارتنــد از: مهم تریــن علــل جاودانگــی حادث
ــای  ــهدا)ع(، حکمت ه ــرت سیدالش ــام حض ــی قی ــای عال ــهدا)ع(، حکمت ه ــام سیدالش و ن
قیــام حســینی از دیــدگاه علمــا و اندیشــمندان- حکمــت شــهادت و امــر سیاســت، حکمــت 
علــم بــه شــهادت و تکلیــف عرشــی امــام حســین)ع(. امــا در جلــد دوم ایــن کتــاب ابهامــات 

»مقتل لهــوف« و »نفس المهمــوم« بررســی شــده و پاســخ بــه ۷۰ پرســش در ایــن زمینــه 
ــش های  ــن پرس ــنده همچنی ــت. نویس ــده اس ــرح ش ــی، مط ــت ا... جوادی آمل ــرات آی ــر نظ بناب

ــا اســتناد بــه آیــات قــرآن و روایــات  ــا طــرح ۳۶ ســوال بیــان کــرده و پاســخ بــه ایــن ســواالت را ب امام شناســی را ب
ــر  ــرحی ب ــان )ش ــای مقرب ــاب ادب فن ــی در کت ــت ا... جوادی آمل ــرات آی ــر نظ ــه ب ــی و تکی ــع تاریخ ــن مناب ــت)ع( و همچنی اهل بی

زیــارت جامعــة کبیــره( بیــان کــرده اســت. 

معلم درس محبت
ایــن کتــاب ســه مقالــه منتشرنشــده از آیــت ا... محمدعلــی جــاودان اســت کــه بــه 
دلیــل ارتبــاط عمیــق مســائل و وحــدت در شــیوه بررســی، در کنــار یکدیگــر قــرار 
داده شــده و در قالــب ایــن اثــر منتشــر شــده اســت. ایــن کتــاب در واقــع دربردارنــده 
پاســخ های اســتاد جــاودان بــه چنــد پرســش اساســی دربــاره  چرایــی و نتایــج 
قیــام اباعبــدا... الحســین)ع( و ماهیــت عملکــرد امــام چهــارم)ع( پــس از نهضــت 
ــیدمرتضی  ــوار س ــه بزرگ ــاگردی عام ــال ها ش ــه س ــر ک ــن اث ــق ای ــت. محق عاشوراس
ــام  ــی، قی ــی و تحلیل ــرش توصیف ــا نگ ــود دارد، ب ــی خ ــه علم ــکری را در کارنام عس
حســینی را بــه صــورت بی طــرف و منصفانــه داوری کــرده اســت؛ اینکــه آیــا حرکــت 
ــا  ــا آی ــه؟ ثانی ــا ن ــود ی ــان ب ــرایط آن زم ــا ش ــب ب ــی مناس ــین )ع( اوال حرکت ــام حس ام
ایــن اقــدام بــه نتیجــه رســید یــا شکســت خــورد؟ ثالثــا ســیر امــام )ع( بــرای احیــای 
ــجاد )ع(-  ــام س ــدی – ام ــام بع ــط ام ــه توس ــان چگون ــه  آن زم ــات جامع ــام و نج اس
پیگیــری و ادامــه یافــت؟ امــا مطالــب ایــن اثــر در ۱۰ عنــوان کلــی تنظیــم و منتشــر 
شــده اســت کــه برخــی از آنهــا عبارتنــد از: اشــاره بــه جریــان هدایت اللهــی و بازشناســی 
معنــا و مفهــوم ربوبیــت خــدای متعــال، همچنیــن برنامــه  شــیطانی طاغوت هــا در برابــر ایــن 
جریــان الهــی بــا ابــزار جهالــت و ضالــت، برشــماری نمونه هــای متعــددی از عناصــر شــیطانی جهالــت و ضالــت کــه در تاریــخ 

مربــوط بــه عصــر امویــان ثبــت و ضبــط شــده اســت. 

مدرسه حسینی
ــه  ــدان ب ــرای عاقه من ــنا ب ــره ای نام آش ــق و چه ــنده، محق ــاد تهرانی، نویس ــی دلش مصطف
حــوزه اندیشــه اســامی اســت. از ایــن نویســنده و پژوهشــگر آثــار متعــددی منتشــر شــده 
کــه یکــی از آنهــا »مدرســه حســینی« اســت کــه به عنــوان کتــاب درســی در مراکــز تربیــت 
ــرای  ــت ب ــی اس ــینی عنوان ــه حس ــف، »مدرس ــه مول ــه گفت ــت. ب ــده اس ــس ش ــم تدری معل
رویکــردی تربیتــی بــه بزرگ تریــن حماســه انســانی، حماســه ای فراتاریخــی و فراجغرافیایــی 
ــی.  ــوی تعال ــه س ــان ب ــودن مردم ــگان و راه نم ــانی در هم ــت انس ــدن روح حقیق ــرای دمی ب
راهــی کــه حســین)ع( در تعریــف زندگــی نشــان داد، راه حریــت و عــزت اســت و پرچمــی کــه 
برافراشــت، فــراراه همــه آزادخواهــان و عزت جویــان تــا قیــام قیامــت اســت. حســین)ع( بــا 
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برافراشــتن پرچــم حماســه کربــا و عاشــورا، مدرســه ای را بنیــان گذاشــت کــه مردمــان در آن بــه نیکوتریــن و واالتریــن تربیــت 
)تربیــت نبــوی( دســت یابنــد. مدرســه ای کــه اســام حقیقــی در آن جلــوه دارد و تربیت شــدگانش عزیــز و آزاد از دنیــا و مطیــع 
خــدا و اهــل شــجاعت و اســتقامتند.« درایــن کتــاب پــس از پیشــگفتار، طــی دو بخــش، بــا عناویــن: »ســاختار مدرســه حســینی« 
ــایی و  ــل پارس ــی، اص ــت و آزادگ ــل حری ــون: اص ــی همچ ــه اله ــن مدرس ــی از ای ــا اصول ــینی«، ب ــه حس ــی مدرس ــول تربیت و »اص
وارســتگی، اصــل عدالتخواهــی و ظلم ســتیزی، اصــل خداپرســتی و ترس ناپذیــری، اصــل حفــظ حــدود الهــی و مرزبانــی و نیــز 

۱۸ اصــل دیگــر از ایــن مدرســه، آشــنا می شــویم. 

 دانشنامه امام حسین )ع( 
ــد  ــر محم ــین)ع( زیرنظ ــام حس ــوع ام ــا موض ــد ب ــنامه در ۱۴ جل ــن دانش ای
محمدی ری شــهری نوشــته شــده اســت. بررســی زندگانــی فــردی و اجتماعــی 
امــام حســین)ع( و ســخنان و آرای دیگــران دربــاره ایشــان، بــا اســتناد بــه بیــش 
از ۵۰۰ ســند تاریخــی، حدیثــی، فقهــی، تفســیری و کامی شــالوده این کتاب 
را تشــکیل می دهــد. ایــن کتــاب بــه دو زبــان عربــی و فارســی نوشــته شــده و بــه 
زبان هــای اردو، ترکــی و انگلیســی ترجمــه شــده اســت. ایــن دانشــنامه، از ۱۵ 
بخــش و ۱۳۸ فصــل، تشــکیل شــده اســت.  زندگــی خانوادگــی، فضیلت هــا و 
ویژگی هــا، دالیــل امامــت، امــام حســین)ع( تــا شــهادت پــدر، پــس از شــهادت 
پــدر تــا قیــام عاشــورا، خبــر دادن پیشــاپیش، از شــهادت، خــروج از مدینــه تــا 
رســیدن بــه کربــا، از رســیدن بــه کربــا تــا شــهادت، وقایــع پــس از شــهادت، 
ــا،  ــه مرثیه ه ــین)ع(، نمون ــام حس ــرای ام ــه ب ــزاداری و گری ــهادت، ع ــاب ش بازت
زیــارت، مــزار امــام حســین)ع( و حکمت هــای رســیده، موضوعــات اصلــی ۱۵ 
بخــش ایــن کتــاب را تشــکیل می دهنــد. از آنجــا کــه امــام حســین)ع( بــه دلیــل شــرایط 
سیاســی دوران امامت شــان، میــراث علمــی فراوانــی نــدارد در بخــش پایانــی دانشــنامه امــام حســین)ع(، پــس از تبییــن ایــن 
ــا  ــان ی ــده از ایش ــل ش ــوم نق ــور و منظ ــای منث ــث، حکمت ه ــرآن و حدی ــت و در ق ــت« در لغ ــای »حکم ــیر معن ــوع و تفس موض

منســوب بــه ایشــان، در زمینه هــا بــه خواننــدگان ارائــه شــده اســت. 

دایرة المعارف الحسینیه
انتشــار ایــن کتــاب از ۲۳ ســال پیــش در لنــدن از ســوی محمدصــادق کرباســی در موسســه ای بــا 
ــت.  ــیده اس ــران رس ــه ای ــد آن ب ــون ۲۰ جل ــت. تاکن ــده اس ــاز ش ــات« آغ ــینی للدراس ــز الحس ــام »المرک ن
ــه تاکنــون بیــش  ــه ۵۰۰ برســد و گفتــه اســت ک ــای آن ب ــداد جلده ــن اســت کــه تع ــف ای پیش بینــی مول
از ۳۰۰ جلــد آن آمــاده چــاپ و نشــر اســت. البتــه در دفترچــه راهنمــای آن شــمار مجلــدات آن براســاس 
ــه  ــه ب ــا توج ــت ب ــرده اس ــاش ک ــنده ت ــارف نویس ــن دایرة المع ــت. در ای ــده اس ــد آم ــات، ۳۳۲ جل موضوع
کثــرت و تنــوع نوشــته دربــاره امــام حســین علیه الســام آنهــا را بــه صــورت نظام منــد کــردن بــه مخاطبــان 
ــرقی و  ــعر ش ــین)ع( در ش ــح، حس ــعر فصی ــین )ع( در ش ــینی، حس ــعار حس ــر اش ــدی ب ــد. درآم ــه کن ارائ
ــام  ــاره ام ــار درب ــی آث ــینی، کتاب شناس ــخنوران حس ــه س ــینی، فرهنگنام ــاعران حس ــه ش ــی، زندگی نام غرب
حســین )ع(، فرهنگنامــه مقــاالت و گفتار هایــی دربــاره امــام، حســین )ع( از دیــدگاه قــرآن، حســین )ع( از 
دیــدگاه ســنت، ســیره امــام حســین علیه الســام، نسب شناســی امــام، مجموعــه احادیــث امــام، مجموعــه 
ــتان های  ــام، داس ــعار ام ــوان اش ــام، دی ــای ام ــا و احتجاج ه ــینی، گفت وگوه ــای حس ــه و مناجات ه ادعی
امــام، امــام حســین )ع( در فقــه اســامی، مکتــب امــام، ابعــاد و پیامدهــای نهضــت حســینی، زمینه هــای 

سیاســی نهضــت امــام، زیارت هــای امــام، اســناد و عهدنامه هــای نهضــت امــام، زندگی نامــه یــاران و راویــان 
ــد.  ــاب می آین ــه حس ــارف ب ــن دایرة المع ــف ای ــای مختل و... از بخش ه


