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                       هیأت ها باید کاتالیزور فرهنگی برای اربعین باشند )گفتگوی اختصاصی با استاد مسعود عالی(
                      اینجا هوای تازه واردها را بیشتر دارند )حکایت صله های نورانی ارباب به شاعران(

                      حکایت بچه هیأتی هایی که قربانی شدند )به بهانه سالروز شهادت مصطفی صدرزاده(
                      سرودن برای کسانی که سررشته ای از شعر ندارند ممنوع! )توصیه های رهبری به شعرا و مادحین(

                      حکایت های منبری )فیش نویسی منبر از رهگذر سیره شناسی امام رضا علیه السالم(
                      اهداف و رسالت های تبلیغی روحانیت از زبان نماینده ولی فقیه در سپاه

                      منبر کاربردی، منبریست که دردی را دوا کند؛ در بیانات دکتر رفیعی
                      آداب مصیبت خوانی در تبلیغ به بیان حجت االسالم مرتضی وافی

انعکاس خبری فعالیت هیأت های 
رزمندگان اسالم سراسر کشور

ویژه ماه صفر



امام خامنه ای حفظه الله:

چهلمین روز پس از شهادت امام حسین علیه السالم، تنها به روزی برای عزاداری بر حسین علیه السالم و یاران غریبش خالصه نشد، بلکه اربعین طوفانی شد که شهادت و 

پایمردی را از حنجره ی خسته ی ارسای کربال فریاد زد و جرأت دفاع از حق را در مردم به وجود آورد و بار دیگر فضای عاشورا، شهادت و ارزش ایستادگی در برابر ظلم را زنده کرد.

اهمیت اربعین در آن است که در این روز، با تدبیر الهی خاندان پیامرب صلی الله علیه وآله یاد نهضت حسینی برای همیشه جاودانه شد و این کار پایه گذاری گردید. 

اگر بازماندگان شهدا و صاحبان اصلی، در حوادث گوناگون به حفظ یاد و آثار شهادت کمر نبندند، نسل های بعد، از دستاورد شهادت استفاده زیادی نخواهند برد.
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جريان شناسى و تحلیل سیاسى بیانات اخیر رهبر معظم انقالب حفظه اهللا در مورد 
ابعاد مختلف مذاکره با آمريکا و ديگر کشورها

8 تا وقتى که آمریكا آدم نشود ما مذاکره نمى کنیم!  

10 عالج مسائل کشور  در پافشارى بر شعارهاى انقالب است 

سخنان رهبرى

12 عزاداری شش شب آخر محرم و شهادت امام سجاد علیه السالم 

13  عاشقان اربعین در میدان امام حسین  علیه السالم گرد هم آمدند 

14 کبوتران حريم رضوی به عشق سلطان خراسان مجتمع شدند 

14 فاطمیه تهران با قدوم امام هادی علیه السالم نورباران شد 

14 مراسم جشن میالد  امام رضا علیه السالم برگزار شد 

14 دستور العمل های فرهنگى و اجرايى موکب داری اربعین تبیین شد 

16 هم زمان با عید غدير کاروان های جشن واليت شهر را معطر ساختند 

17 مراسم سوگواری امام بى حرم در فاطمیه تهران برگزار شد 

17 مراسم توديع و معارفه مدير هیأت رزمندگان استان فارس برگزار گرديد 

مراسم عزاداری شهادت حمزه سیدالشهدا علیه السالم و 
17 وفات عبدالعظیم حسنى  علیه السالم برگزار شد 

بیست و پنجمین همايش 
18 مديران استان هیأت رزمندگان اسالم سراسر کشور برگزار گرديد 

20 علم عزای امام سجاد علیه السالم در مسجد جامع حضرت برافراشته شد 

20 يك دهه مراسم عزاداری در فاطمیه بزرگ تهران برگزار شد 

پیروان عترت هیأت رزمندگان اسالم در بیست و پنجمین همايش 
20 مديران خواهر، سايه نشین حرم کريمه اهل بیت سالم اهللا علیها شدند 

21 برگزاری مراسم دعای ندبه در شهرستان نجف آباد 

21 مراسم جشن عید غدير خم در لردگان  

22  مراسم روح بخش دعای کمیل در حرم مطهر حضرت رقیه سالم اهللا علیها 

22 جوانان عاشورايى گامى ديگر تا طلوع برداشتند 

23 زائران حرم امام حسین علیه السالم سفره نشین ضیافت دعای کمیل شدند 

23 جشن عید واليت ويژه خواهران در فارسان 

24 سخنرانان کشوری در آستانه محرم در شهر قم گرد هم آمدند 

24 طرح تجلیل از همسنگران شهدا 

25  برگزاری هفتمین سوگواره «احلى من العسل» در سراسر کشور 

26 برگزاری همايش سه ساله های حسینى در سراسر کشور 

27 اعزام تیم امدادرسانى هیات رزمندگان اسالم  به مناطق سیل زده  

28 برگزاری همايش سراسری شیرخوارگان حسینى 

29 مراسمات ويژه هیأت رزمندگان اسالم استان چهارمحال و بختیاری 

30 مراسمات دهه اول محرم هیئت رزمندگان اسالم بافق 

31 دوره آموزش مداحى «مجمع الذاکرين» با تدريس حاج سعید حداديان 

31 مرز مهران آماده استقبال از زائران حسینى شد 

31 مراسم عزاداری شب هشتم محرم در فاطمیه بزرگ تهران 

اخبار هیأت
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آنانى که از کوثر هیأت شــربت شهادت نوشــیدند و تذکره شهادتشان به دست 
سیدالشهدا علیه السالم امضا شد 

50 قربانیان هیأت! 

سیری در سیره نورانى سردار اسالم شهید حاج حسن تهرانى مقدم پدر موشکى 
ايران  در آستانه سالگرد شهادت اش

52 رزمنده اى که مى خواست اسراییل را نابود کند 

گفتگوی اختصاصى هیأت با حجت االسالم محمد مهدی ماندگاری
مدير مؤسسه روايت سیره شهدا

54 اگر عاشقان امروزى تماشاچى کربال مى بودند همین مى شد که  در قتلگاه حسین شد 

شهادت نامه

56 معرفى  کتاب پیرامون اربعین و  مناسبت هاى ماه صفر 

58 معرفى تازه هاى نشر معاونت فرهنگى ستاد مرکزى هیأت رزمندگان اسالم 

کتاب نامه

44 اربعین نقطه آغاز جاذبه مغناطیس حسینى 

46 حقیقت زیارت اربعین زینب کبرى سالم اهللا علیها 

48 ماهیت و کارکردهاى اجتماع بزرگ اربعین 

اربعین نامه

حجت االســالم مســعود عالى از نقش آفرينى هیأت ها در حماسه اربعین سخن 
مى گويد

32 هیأت ها باید کاتالیزور فرهنگى براى اربعین باشند 

36 صله هاى نورانى حضرت ارباب 

38 حسین بن  على قربانى انحرافات و ناهنجارى هاى جامعه اسالمى 

تجربیات هیأت داری در گفت وگوی نشريه هیأت با حاج جواد غفاری مسؤل هیأت 
رزمندگان اسالم استان آذربايجان شرقى 

42 هنوز خیلى راه نرفته داریــم... 

سبك زندگى 
حسینى

گلچین اشعار و نوحه های ماه صفر
60 سرودن براى کسانى که سررشته اى از شعر ندارند ممنوع! 

گفت و گو با سید مهدی حسینى رکن آبادی، شاعر آئینى کشور
63 شور و شوق شهادت  شاعـرم کرد 

شعرنامه

پاسخ را در گفتگو با دکتر مهدی فرمانیان عضو هیأت علمى دانشگاه اديان و مذاهب 
بخوانید

65 کدامیك از یاران پیامبر دین خود را با زندگى اشرافى معامله کردند؟ 

68 چگونه جامعه اسالمى پس از رحلت پیامبر  اکرم منحرف شد؟  

از رهگذر سیره شناسى حضرت على بن موسى الرضاعلیه السالم
70 حكایات منبـرى 

تاريخ دقیق شهادت آن حضرت چه روزی است؟
74 بررسى اسناد تاریخى شهادت امام حسن مجتبى علیه السالم 

در بیان حجت االسالم حبیب اهللا فرحزاد 
76 علت غریبى و مظلومیت امام حسن مجتبى علیه السالم 

صفرنامه

متن سخنرانى حجت  االسالم مهدی طائب پیرامون بیانیه گام دوم انقالب
77 بیانیه اى از عالم ترین شخصیت جهان اسالم 

متن سخنرانى حجت االسالم حاجى صادقى نماينده ولى فقیه در سپاه پاسداران
اهداف و رسالت هاى تبلیغى روحانیت

متن سخنرانى حجت االسالم دکتر رفیعى پیرامون منبر کاربردی
80 منبر کاربردى باید  یك دردى از مردم درمان کند 

متن سخنرانى حجت االسالم مرتضى وافى پیرامون آداب مرثیه خوانى و ذکر مصیبت
82 مصیبت تأثیرگذار چگونه خوانده  مى شود؟ 

نشست 
سخنرانان

بیست و دومین نشست 
سحنرانان مرتبط با هیأت 

رزمندگان اسالم
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واژة اربعیــن، به معنــاي چهل، در 
ادب اســالمي، جایگاه برجسته اي 
دارد؛ همچنانکه در ادب فارسي هم 
به این معنا توجه شــده است. عدد 
اربعین )چهــل( در قــرآن کریم از 
ویژگي خاصي برخوردار است. مثاًل 
خداوند متعال وقتي با حضرت موسي 
علیه السالم براي دریافت الواح تورات، 
وعده مناجات و عبــادت مي گذارد، 
ابتدا ســي شب و ســپس با ده شب 
دیگــر آن را کامل مي کنــد؛ یعني 
حضرت موســي پس از چهل شــب 
مناجات با خداونــد، توفیق مي یابد 
الواح تورات را از خداوند دریافت  کند! 
و با موسي سي شب وعده گذاشتیم 
و آن را با ده شب تمام کردیم. پس او 
مدت زمان مناجات با پروردگارش را 

در چهل شب تمام کرد.1
در آیه اي دیگر، چهل سالگي، مقطع 
کمال عقلي و رشد معنوي انسان ها 
معرفي شده است: «و احسان به پدر 
و مادر را به انســان سفارش کردیم. 
مادرش او را با ناخوشــي  باردار شد 
با ناخوشي )سختي( بر زمینش نهاد 
و دوران بارداري و از شیرگرفتنش، 
ســي ماه اســت؛ تا آن هنگام که به 
باالترین حد از رشــد خــود و چهل 
سالگي رسید، گفت: خداوندا! یاریم 
ده تا نعمتت را سپاس گذارم؛ نعمتي 
که بر من و پدر و مادرم انعام کردي و 
عمل صالحي که تو از آن خشنودي، 
انجام دهــم و کار را دربارة فرزندانم 
به ســامان کني؛ یقیناً به ســوي تو 

بازگشتم و من از تسلیم شدگانم».2
در روایات اســالمي هم عدد اربعین 
)چهل( منزلت و سر خاصي دارد. به 

این روایات توجه کنید:
امام صادق  علیه السالم فرمود: هرکس 
چهل حدیــث از احادیث ما را حفظ 
کند، خداونــد در روز قیامــت او را 
عالمي فقیه برانگیــزد.3 پیامبر اکرم 
صلی اهلل علیه و آله فرمــود: هرکس 
چهل روز از حالل بخــورد، خداوند 
قلــب او را نوراني کنــد.4 همچنین 
جالب اســت بدانیم که توبه حضرت 
آدم پس از چهل روز گریه و زاري به 
درگاه خداوند پذیرفته شــد؛ پیامبر 
اکرم صلــی اهلل علیه و آلــه در چهل 

مفهوم 
اربعین در 

منابع دیني و 
تاریخى

به جای سرمقاله
به قلم سردبیر
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سالگي به رسالت مبعوث شد. یا کسي که شراب بنوشد تا چهل روز نمازش مقبول نیست. کسي که چهل 
روز گوشت نخورد، ذهنش کند شود. ... این گونه روایات که شمار آن هم بسیار است، از اهمیت عدد اربعین 

و اسرار نهفته در آن حکایت مي کند.
عدد اربعین در فرهنگ فارسي هم مورد توجه بوده اســت. کلمات مرکبي مانند چهل دختر، چهل چراغ، 
چهل قلندر، چهل اختران، چهل ستون، ... در شعر و ادب فارسي و نیز فرهنگ عامه مردم، اهمیت عدد چهل 
در فرهنگ ایراني را نشان مي دهد. حافظ مي فرماید: «سحرگه ره روي در سرزمیني/ همي گفت این معما 

با قریني/ که اي صوفي شراب آنگه شود صاف/ که در کوزه بماند اربعیني»

اربعین حسیني در فرهنگ شیعي
شاید یکي از عوامل برجسته شدن و اهمیت یافتن اربعین حسیني در میان دوستان اهل بیت علیهم السالم 
روایت مشهوري است که از امام عسکري علیه السالم نقل شده است: عالمات مؤمن )شیعه( پنج چیز است:

«1. در شــبانه روز 51 رکعت نماز )17 رکعت واجب و 34 رکعت نافله( 2. زیــارت اربعین 3. قرار دادن 
انگشتري در دست راست 4. پیشاني بر خاك مالیدن 5. بلند گفتن بسم اهلل الرحمن الرحیم در نماز.»

در این روایت امام عسکري علیه السالم زیارت اربعین را یکي از نشانه هاي شناخت شیعیان اهل بیت معرفي 
مي کند. به راستي سّر این امر چیست؟ ما در آموزه هاي شیعه کم عمل یا عقیده اي نداریم که بتوان آن را به  

عنوان عالمت شیعه محسوب کرد. چرا در این میان بر زیارت اربعین انگشت نهاده شده است؟
توجه عمیق و جامع به حوادث عاشورا تا اربعین، مي تواند تا حدي سّر این امر را آشکار کند. اربعین، مقطع 
پایان  یافتن اسارت اهل بیت علیهم السالم، کامل شدن رسالت حضرت زینب و امام سجاد علیهما السالم 
در رسواساختن یزیدیان و رساندن پیام خون ســرخ حسین به گمراهان کوفي و شامي است )چه اربعین 
را آغاز حرکت آن ها از شام بدانیم و چه زمان رسیدن شــان به کربال(. اما از دیگر سو اربعین، مبدأ حرکت 
جوشنده و تمام ناشدني تبلیغ و ترویج فرهنگ حسیني هم هست. از اربعین به این سو است که تمام همت 
و تالش امامان اهل بیت و شیعیان و دوستانشان صرف زنده نگه داشتن یاد و خاطره امام حسین و ورود در 
مبارزه اي فرهنگي بر علیه نظام ستمکار اموي و پس از آن نظام عباسي و همه نظام هاي ستمگر در طول 
تاریخ است. پیام اربعین، پیام پیروزي حق بر باطل و خون بر شمشیر و آغاز شکل جدیدي از نبرد فرهنگي 
با طاغوت هاي زمانه است. حادثه عاشورا و بر زمین ریختن خون هاي پاك امام حسین و یاران قهرمانش، 

بهترین انرژي و سرمایه براي چنین مبارزه تمام ناشدني و مستمر تا قیام قیامت است.

اجر خواندن زيارت اربعین
خواندن زیارت اربعین، زیارت کردن امام حسین در روز اربعین و پاسداشت چنین روزي در میان شیعیان 

پی نوشت:
1- اعراف، 142.

2- احقاف، 15.
3- محمد بن يعقوب كلیني، االصول الكافي، ج 1، 

ص 48 و 49.
4- محمدباقر مجلسي، بحاراالنوار، ج 53، ص 326.

5- رعد، 17.
6- زخرف، 35.

اهل بیتـ  علیهم السالمـ  یکي از برجسته ترین 
عوامل تقویت هویت شــیعي اســت. از اربعین 
است که هویت شیعي جان و قالبي تازه مي گیرد 
و با اســتمداد از نیروي شــگرف عاشورا، ظهور 
پرقدرتي را در عرصه هاي سیاسي و فرهنگي و 
نظامي از خود نشان مي دهد. اربعین آموزنده ي 
این تفکر الهي اســت که اگر چــه باطل مانند 
کفي بــر روي آب،5 ممکن اســت کوتاه زماني 
به جوالن و هیجان، افکار عمومي را در دســت 
گیرد و حق طلبان را گرفتار قتل، اسارت و انواع 
بالها کند، اما عاقبــت نیك و پیروزي از آن حق 
و حق طلبان خواهد بود.6  دســتگاه یزید که با 
تمام توان براي نابــودي حرکت عدالت خواهانه 
امام حسین علیه السالم به میدان آمده بود، در 
اربعین به شکست خود اعتراف کرد و اهل بیت را 
با احترام به سوي مدینه روانه ساخت. از این مبدأ 
به بعد شاهد قیام ها و حوادثي هستیم که با الهام 
از قیام امام و یارانش، عرصه را بر حکومت اموي 
تنگ، و آرام آرام زمینه ي نابــودي آن را فراهم 
مي کند. قیام توابین، قیام مــردم مدینه و قیام 
مختار بن ابي عبید ثقفي در امتداد همین خط 
پدید مي آید و بر اندام حکومت جبار اموي لرزه 
مي افکند. شیعه با پاسداشــت اربعین، پیروزي 
امام حسین و یارانش را فریاد مي زند. اگرچه در 
عاشورا در غم شهادت امام و یارانش مي گرید و 
از جنایت هایي که بر اهل بیت رفته است، مویه 
مي کند، اما در اربعین، نتیجه ي شهاد ت طلبي و 
جان بازي امام و اهل بیتش را به نظاره مي نشیند. 
اربعین، شایسته تکریم و بزرگداشت است؛ زیرا 
اربعین، ثمره عاشوراست و آنچه امام حسین در 

عاشورا آغاز کرد در اربعین به بار مي نشیند.
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جريان شناسى و تحلیل سیاسى بیانات اخیر 
رهبر معظم انقالب حفظه اهللا در مورد ابعاد 

مختلف مذاکره با آمريکا و ديگر کشورها
 

رهبر معظم انقالب مذاکره با آمریکا را ابزاری 
در دست دشمن می دانند که باعث نفوذ آنها 
در حوزه های مختلف می شــود: «مذاکره ی 
آمریکا با جمهوری اسالمی ایران، یعنی نفوذ؛ 
تعریفی که آنها برای مذاکره کردند این است 
و آنها می خواهند راه را برای تحمیل باز کنند. 
امروز غول عظیم تبلیغاتی دنیا در مشت آمریکا 
است؛ امروز جریان صهیونیســتِی به شدت 

دشمن بشریت و دشمن فضیلت، با آمریکا، هر 
دو در یك لباس اند، دست شان از یك آستین 
بیرون می آید و با هم هستند. مذاکره ی با اینها 
یعنی راه را باز کردن برای اینکه بتوانند، هم در 
زمینه ی اقتصادی، هم در زمینه ی فرهنگی، 
هم در زمینه های سیاســی و امنیتِی کشور 

نفوذ کنند».1
   اساساً از دیدگاه مقام معظم رهبری «دولت 
جمهوری اسالمی نمی تواند با آمریکا تعامل 
کند».2 دلیــل اصلی این مطلب این اســت 
که «مذاکره، وســیله ای برای رفع دشــمنِی 
آمریکا نیســت بلکه مذاکره، ابزاری در دست 

او برای اعمال دشمنی است».3 دو اندیشکده 
معروف آمریکایی به نام های «موقوفه کارنگی 
برای صلــح بین الملــل» و «مرکــز امنیت 
آمریکای جدید» در گزارش خــود،  یکی از 
راه هایی کنترل ایران را انجام مذاکره و رابط 
دیپلماتیك می دانند تــا از این طریق منافع 
آمریکا تأمین شــود. در بخشی از این گزارش 
آمده است: «برای تکمیل اقدامات [نظامی و 
اِعمال تحریم ها علیــه ایران]، باید کانال های 
چندگانه گفت وگو میــان دو طرف همچنان 
باز باقی بماند. ... آمریکا باید همچنان تمایل 
خود به گفت وگو با ایــران درباره اختالفات را 

تا وقتى که آمریكا آدم نشود 
ما مذاکره نمى کنیم!

به قلم: اکبر ابدالى
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حفظ کند. ... آمریکا هم زمان با دنبال کردن 
سیاست های مذکور، باید ابزارهای دیگر برای 
تعامل با ایران، از جمله کانال های دیپلماتیك، 
تبادل های شــهروند با شــهروند، و تعامالت 

اقتصادی را نیز گسترش دهد».4
    رهبر انقالب شرط پیشرفت انقالب اسالمی 
را دوری از شــیطان بزرگ و نزدیك نشــدن 
آمریکا به ایران می دانند: «شــرط پیشرفت 
این اســت که آمریکایی ها نزدیك نیایند. ... 
هر جا آمریکایی ها پا گذاشتند، یا جنگ شد، 
یا برادرکشی شد، یا فتنه شد، یا استثمار شد، 
یا استعمار شد، یا تحقیر شد؛ قدم آمریکایی ها 
قدم نامبارکی است. [اگر] نزدیك نشوند، خود 
ما میدانیم چه جوری رفتار کنیم؛ کار خودمان 
را بلدیم، خدای متعال هم توفیق خواهد داد و 

ان شاءاهلل پیش خواهیم رفت».5
   باراك اوباما  رئیس جمهور پیشــین آمریکا 
در گفت و شنود خود در مرکز سابان مؤسسه 
بروکینگز6  مذاکره را بهتریــن گزینه برای 

کنترل برنامه هسته ای ایران به عنوان یکی از 
پیشرفتهای علمی کشورمان می داند و معتقد 
اســت امکان به کاربردن گزینه نظامی علیه 
برنامه هســته ای ایران وجود ندارد در نتیجه 
این کشور ناگزیر شد از طریق مذاکره پیشرفت 
علمی ایــران را در زمینه هســته ای متوقف 
کند. وی در بخشــی از این گفتگو می گوید: 
«اگر من گزینه ای [نظامی] داشــته باشــم، 
اگر ما می توانستیم گزینه ای ایجاد کنیم که 
در آن، ایران تك تك پیــچ و مهره های برنامه 
هسته ای اش را برچیند و احتمال داشتن برنامه 
هسته ای را برای همیشه فراموش کند و بدین 
طریق از توانمندی های نظامی اش نیز خالص 
شویم، این گزینه را در پیش می گرفتیم. اما آن 
گزینه خاص وجود ندارد. از این رو ما ناچاریم 
با توجه به گزینه هــای موجود تصمیم گیری 
کنیم و بهترین راه را بــرای اطمینان یافتن 
از اینکه ایران به سالح هســته ای نمی رسد، 
انتخاب کنیم. بهترین راه برای اطمینان یافتن 

از این مسأله، آزمودن مسیر دیپلماتیك است...  
اما اگر ما بتوانیم به همان روشــی که رونالد 
ریگان  با اتحاد جماهیر شوروی مذاکره می کرد 
و در ضمن، آنها را به چالش می کشید، درباره 
برنامه هســته ای [ایران] مذاکره کنیم، یك 
تهدید حســاس و موجود در زرادخانه آنها از 
بین می رود و به ما امکان می دهد در نهایت بر 

آنها پیروز شویم».7
   در بیانه گام دوم انقالب هدف اصلی انقالب 
اســالمی «ایجاد تمــّدن نوین اســالمی و 
آمادگی برای طلوع خورشــید والیت عظمی 
)ارواحنافداه(» عنوان شده است. طبیعی است 
که دشمنان ایران اسالمی نمی خواهند انقالب 
اسالمی به این هدف خود برسد. بنابراین «از 
بیگانگان، به نفع جمهوری اسالمی که راه نویی 
را در دنیا به وجود آورده است، نمیشود امید 
کمك داشت. جمهوری اسالمی حرف جدیدی 
را در دنیا دارد مطرح می کند؛ متمّســکین به 
نظام پوسیده ی ســرمایه داری غربی ممکن 
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عالج مسائل کشور 
در پافشارى بر شعارهاى 

انقالب است

ضرورت بکارگیری و تکیه به جوانان
رهبر انقالب در این دیدار ضمن تأکید نسبت 
به دخالــت دادن و بکارگیری جوانان تبیین 
کردند که باید جوانان را  وارد میدان کرد، ولی 
مراد از «تکیه به جوانها» بدین معنا نیست که 
هر کسی که جوان نیست باید از صحنه خارج 
شود؛ بلکه هر کسی جایی و کاری دارد که باید 
این نیروی جوان به کمك حرکت های انقالبی 
بیاید. همنچنین ایشان معتقدند که غفلت از 
این نیروی جوان خسارت است و گاهی نسبت 
به آنها غفلت شده اســت. باید وجود جوانان 
را مغتنم شــمرد و در جایگاه های مدیریّتی 
کشور از آنها اســتفاده کرد. ایشان در مورد 
کارآیی جوانان در تحقق آرمان ها و پیشرفت 

برنامه ها فرمودند: 
«در بعضی از کارهای مهم انسان وقتی که 
به یك جمع جوان یك اشاره ای، یك تذّکر 
کوتاهــی می دهد، بعد از مــّدِت نه  چندان 
طوالنــی ای اثــرش را مشــاهده می کند؛ 
میبیند توصیه تحّقق پیدا کرده، عمل شده، 

پیشرفت کرده اند، کار کرده اند...».
یکی از چیزهایی که در دوران دفاع مقدس 
نیز مورد توجه بود، اســتفاده از ظرفّیتهای 
داخلی و بکارگیری ظرفیت های جوان بود 
که این مهم با توجه به سن فرماندهان ارشد 
جنگ به وضوح پیداســت. فرمانده ی سپاه 
وقت یك جواِن حدود 25 یا 26 ساله و اکثر 
فرمانده لشکرها جوانهای بیست وچند  ساله 

و حّداکثر سی ساله بودند.

راه نجات از مشکالت کشور، تکیه بر 
شعارهای انقالب است

امروز مردم ما باید هوشیار باشند که فهم و 
ادراك آنها از سوی دشمنان مورد حمله قرار 
دارد. دشمن سعی می کند که ادراك و فهم 
تصمیم سازان، تصمیم گیران، آحاد مردم و 
افکار عمومی را از واقعّیت منحرف ساخته و 
منافع و مصلحت ملّی آنها را طبق خواست 
خودش تعریف کند. دشمنان و در رأس آنها 

امریکا با شــکل های مختلف و با استفاده از 
رسانه های گوناگون و بلدهای کاِر تبلیغاتی 
خود، مرتّباً القا می کنند که اگر ملّت ایران به 
حرف ما گوش کنند و زیر بار ما بروند، اوضاع 
و احوالشان درست می شــود. مقام معظم 
رهبری در این باره معتقدند گرچه دشمنان 
می خواهند و اصرار دارنــد ما باور کنیم که 
نمیتوانیم، ضعیفیم و مصلحتمان در تسلیم 
شدن است، اما نسبت به این تبلیغات گوش 
اغلب مردم بدهکار نیســت. از نظر ایشان 

دشمنان اینچنین القا می کنند که:
«اخیراً چند تن از مسئولین اروپایی و غربی 
و مانند اینها چنــد بار تکــرار کرده اند که 
ایران بایستی دست از شعار انقالبی بردارد 
و یك کشور معمولی مثل بقّیه ِی مردم دنیا 
[باشد]. این به خاطر همین ترسی است که از 
شعار انقالبی دارند؛ یعنی از آن راه سّومی که 
جمهوری اسالمی و نظام اسالمی و انقالب 
اسالمی دارد ارائه می دهد میترسند و روی 
این تبلیغ می کنند که از شعار انقالبی دست 
برداریــد؛ در حالی که اصالً  عالج مســائل 
کشور پافشــاری بر همین مسائل انقالبی و 

شعارهای انقالبی و راه انقالبی است».

همه حرف ها و وعده های کشورهای 
اروپايى پوچ است

به فرموده مقام معظــم رهبری حفظه اهلل، 
باید به نیروهــای داخلی انقــالب اعتماد 
کرد؛ چراکه کشــورهای اروپایی و در رأس 
آنها امریکا که َعلَم دشــمنی در برابر نظام 
و جمهوری اســالمی را بلند کرده اند مطلقاً 
قابل اعتماد نیستند. البته جمهوری اسالمی 
ایــران راه تعامل، مذاکــره، مبادله، تبادل 
نظر، نشست و برخاست و معامله ی با هیچ 
کشوری در دنیا را بجز رژیم صهیونیستی و 
آمریکا نبسته و عماًل مشغول تالش و فّعالّیت 
است. همچنین ایشــان درمورد وعده های 

کشورهای میانجیگر اروپایی فرمودند:
«کشــورهای اروپایی صریحاً با جمهوری 

متن زير يادداشتى برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری حفظه اهللا در ديدار اعضای 
محترم مجلس خبرگان رهبری در تاريخ چهارم مهرماه سال جاری است. معظم له در 
اين ديدار به چند نکته اساسى از جمله بکارگیری جوانان در کارهای مهم کشور و عدم 
مذاکره و اعتماد به دولت های استکباری دنیا و در رأس آنها آمريکا اشاره فرمودند که 

در ادامه به تشريح آنها مى پردازيم.

نیســت که از این ندای جدیــد، از این حرف 
جدید، از این راه جدید اســتقبال کنند و به 
آن کمك کنند؛ امکان نــدارد. هر چه بتوانند 
دشــمنی می کنند و کرده انــد».8 لذا اصرار 
دشمن بر مذاکره برای نزدیك شدن به ایران و 

وارد کردن ضربه نهایی است.
   رهبرانقالب تنها زمانــی مذاکره با آمریکا را 
مجاز می دانند که آمریکا بــه تعبیر حضرت 
امام)ره( آدم شود! بنابراین سیاست جمهوری 
اسالمی در مقابل مذاکره با آمریکا را می توان 
در ایــن چند جملــه خالصه کــرد: «ما اگر 
چنانچه برویم مذاکره کنیم، قطعاً این مذاکره 
به ضرر ما تمام خواهد شد؛ مذاکره با یك طرف 
زورگوی این جوری، به ضــرر ما تمام خواهد 
شــد. بنابراین، مذاکره ی با آمریکا را امام هم 
ممنوع اعالم کردند به خاطر همین جهت؛ بنده 
هم ممنوع اعالم کردم. امام فرمودند تا وقتی 
آمریکا آدم نشــود، ما مذاکره نمی کنیم. آدم 
نشود یعنی چه؟ یعنی تا وقتی که از اسرائیل 
حمایت می کند، از نیروهای شّرآفرین منطقه 
حمایت می کند؛ ما هم همین را می گوییم».9 
رهبر انقالب در مــورد ارتباط بــا بیگانگان 

می گویند:
«من نمی گویم با دنیا قطع رابطه کنید، این 
اصاًل نظر بنده نیست. از اّوِل انقالب، بنده جزو 
آن آدمهایی بودم که اصرار داشتم بر ارتباط 
-ارتباط با اطراف دنیا- االن هم همان عقیده 
را دارم، لکن بحِث من این اســت که ما پای 
قدرتمند و طبیعِی خودمان را با عصای بیگانه 
عوض نکنیم. اینکه به جــای اینکه روی پای 
خودمان بِایســتیم و به پــای خودمان تکیه 
کنیم، به عصــای بیگانه تکیــه کنیم، خطا 

است». 10
ایشــان در جای دیگر موافقت خود را با انجام 
مذاکــره در ارتباطــات جهانــی را منوط به 

شرایطی این چنین اعالم می کنند:
«البّته مذاکره در ارتباطات جهانی عیبی ندارد؛ 
اشکالی که من نســبت به مذاکرات هسته ای 
داشــتم و دارم و مکّرر با خوِد مســئولین در 
جلســات خصوصی در خلوت و جلوت مطرح 
کردم، همین اســت: من می گویم اشــکالی 
نداشت ما مذاکره کنیم، مذاکره اشکالی نداشت 
منتها در این مذاکره بایســتی دّقت و مراقبت 
الزم انجام می گرفت تا این جور نباشد که طرِف 
مقابل، هر غلطی خواست بکند، نقض برجام 
محسوب نشود [اّما] ما اگر یك مختصر تکانی 

بخوریم، نقض برجام محسوب بشود».11

1 . بیانات رهبر انقالب در ديدار فرماندهان و كاركنان نیروى دريايی 
سپاه پاسداران 1394/07/15

2 . بیانات رهبرانقالب در ديدار مسئوالن نظام  1397/3/2
3 . بیانات رهبر انقالب در ديدار اقشار مختلف مردم22/05/1397 
4 . Endowment for International Peace and the Center for a 
New American Security, 2017, P4.
5 . بیانات رهبر انقالب در مراسم سی امین سالگرد رحلت امام خمینی 

(رحمه اهللا) 14/03/1398 
6 . يك سازمان غیرانتفاعی آمريكايی است كه در زمینه تحلیل مسائل 

سیاسی، اجتماعی و اقتصادى فعالیت می كند.
7. https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-
office/2013/12/07/remarks-president-conversation-sa-
ban-forum.
خــارج  درس  ابتــداى  در  انقــالب  رهبــر  بیانــات   .  8

فقه26/06/1398  
9 . بیانات در ديدار اقشار مختلف مردم22/05/1397 

10 . بیانــات در ديــدار رئیــس و اعضــاى مجلــس خبــرگان رهبرى 
.1396/06/30

11 . همان.
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هیچ مسئله ای نبایستی اعتماد کرد و نباید 
به اینها اعتنا کرد».

آمريکا منفورترين دولت جهان
امروز دولــت هایی کــه در مقابل جمهوری 
اسالمی قرار گرفته اند و دشمنی می کنند، 
خودشان اعتراف می کنند که تمّدن غرب و 
کشورهای غربی رو به افولند و در موضع ضعف 
قرار گرفته انــد. از لحاظ اقتصادی طبق آمار 
رسیده مبلغ بدهی های بعضی از کشورهای 
معروف اروپایی مانند انگلیس، فرانسه، آلمان، 
ایتالیــا و غیره  معادل بــا کّل تولید ناخالص 
داخلی شان است و از حیث سیاسی نیز دچار 
مشکالت جّدی هستند،  اما با این حال دست 
از خوی استکباری خود بر نمی دارند و همواره 
از موضع باال حرف می زنند. همچنین مقام 
معظم رهبری بر اساس آمار و یافته ها، امریکا 
را منفورترین دولت در سطح جهانی معرفی 
کردند: «طبق آن اّطالعاتی کــه از همه جا 
میرسد، االن منفورترین دولت در دنیا، دولت 
آمریکا است که دشــمن درجه ی یك ما، و 

دشمن اصلی ما است».

 مبارزه ی با فساد اّوالً پیشگیری است، 
بعد درمان است

از دیدگاه رهبــر انقالب  برای پیشــگیری 
از فســاد در جامعه قبــل از هر چیــز باید 
زمینه های فســاد را از بین برد و سپس به 
درمان پرداخت. ایشان همه ی قوای کشور 
را در این راستا مسئول دانستند و خواستار 
مشــارکت همه قوا شــدند: «در این زمینه 
همه قــوا [مســئولند]؛ مخصــوص قّوه ی 
قضائّیه نیست؛ قّوه ی مجریه، قّوه ی مقّننه، 
همه ی اینها بایستی در این زمینه احساس 

مسئولّیت کنند».

فساد نتیجه کارهای نسنجیده است

ایشان فســاد را نتیجه کارهای نسنجیده و 
فسادآلود دانستند و فرمودند قضایایی که در 
اراك، خوزستان و برخی از بخشهای کشور 
اتفاق افتاد نتیجه همین بی توجهی اســت. 
خرابکاری ها، یك بخشهایی از تولید را خراب 
می کند. البته این روزها شاهد آن بوده ایم 
که عّده ای جوان عالقه مند و پُرانگیزه مشغول 
فعالیت هستند و در حال رونق تولید هستند 

و کارها را پیش می برند.

اختالف ســلیقه ها نبايد به مخالفت و 
معارضه بینجامد

به عقیده حضرت امام خامنه ای حفظه اهلل 
یکی از کارهای مهم، وحدت مردم و  اتّحاد 
نیروهای انقالب با یکدیگر است. همچنین 
ایشان اختالف ســلیقه را غیر از مخالفت و 
معارضه دانستند و فرمودند: «ممکن است 
اختالف سلیقه هایی بین زید و عمرو وجود 
داشته باشد، [اّما] این اختالف سلیقه ها نباید 
به مخالفــت و معارضه و ماننــد این چیزها 

بینجامد».

از ناامیدسازی مردم بايد پرهیز کرد
به توصیه رهبر معظم انقالب اسالمی یکی 
از مهم ترین وظایــف همه ی مــا پرهیز از 
ناامیدسازی مردم اســت و نباید اجازه داد 
که «ناامیــدی» میدان دار بشــود. نباید در 
صحبتها، سخنرانی ها، فضای مجازی و غیره 
طوری حرف زده بشود که موجب ناامیدی 
شــنونده و مخاطب گردد؛ چراکه اگر امید 
نباشد هیچ کار بزرگی انجام نخواهد گرفت. 
ایشان در مورد ضرورت امیدوارسازی مردم 
و نتایج آن فرمودند: «مــردم را باید امیدوار 
کنیم و این امیدواری، امیدواری کاذب هم 
نیســت [بلکه] واقعّیت قضّیه همین است؛ 
یعنی واقعاً باید امید داشــت، چون آینده ، 
آینده ی خوبی است، آینده ی روشنی است».

اســالمی دشــمنی می کنند؛ انگیزه های 
آنها در مورد دشــمنی با نظام اســالمی، با 
انگیزه های آمریکا تفاوت اصولی و جوهری 
ندارد؛ البّته وضــع آمریکا یك وضع ویژه ای 
اســت؛ اینها نه توانشــان آن  قدر است، نه 
تسلّطشــان و امکاناتشــان آن  قدر است؛ 
ولیکن تفّکر این اروپایی ها همان تفّکر است؛ 
به عنــوان میانجی وارد می شــوند، مذاکره 
می کنند، تماس می گیرند، تلفن می کنند، 
حرف های طوالنی میزنند، وعده میدهند که 

همه ی آنها پوچ است».

از دولت های اســتکباری بايد به کلى 
قطع امید کرد

همچنین ایشان در مورد رفت و آمد رؤسای 
جمهور کشــورهای اروپایی به ایران برای 
میانجیگری در مورد معاهدات هســته ای 
معتقدند که حرکت آنها صادقانه نیســت و 
هیچکدام در عمل این حسن نیت را اثبات 
نکردند و همگی بر سر تحریم های ثانویه ای 
که آمریکا ظالمانــه اجرا کرد، ماندند و هیچ 
قدمی بر نداشتند. بنابر این معظم له توصیه 
می کنند که جمهوری اسالمی باید به کلی از 
آنها قطع امید کند و سطح اعتماد و تعامالت 
با این دولت ها را اینچنین تبیین و ترســیم 

فرمودند:
«ارتباط، تعامل، نشست و برخاست، رفت و 
آمد ایرادی ندارد؛ قرارداد معامله خواستند 
ببندند اشــکالی ندارد لکن مطلقــاً به اینها 
نمی شــود اعتماد کرد؛ [چون] در همه ی 
تعّهدات خودشــان اینها نقض عهد کردند. 
مسئولین کشــور و وزرای ذی ربط گفتند 
که اینها بــه هیچ کــدام از تعّهدات موجود 
در معاهده ی هســته ای عمل نکردند؛ این 
حرفی است که خود آن کســانی که رفتند 
مذاکره کردند،  امضا کردند، گفتند؛ این دیگر 
دلیل بر این است که به اینها مطلقاً در  اقویٰ
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پدیده هاى خبرى هیأت 
مروری بر برخى از برنامه های ستاد مرکزی و 
شعب هیأت رزمندگان اسالم در سراسر کشور

عزاداری شش 
شب آخر محرم 
و شهادت امام 
سجاد علیه السالم

عزاداری شش شب آخر محرم و شهادت امام 
ســجاد علیه السالم هر شــب از نماز مغرب 
و عشاء با ســخنرانی حجت االسالم سرلك 
و حجت االســالم برادران، با نوای مادحین 
اهل بیت علیهم الســالم آقایان، حاج محمد 
نورورزی ، حاج نریمــان پناهی، حاج مهدی 
سلحشــور، حاج ســید مهد میرداماد ، حاج 
مهدی رســولی، حاج امیر عباسی و کربالیی 
محمدجــواد احمدی در مســجد جامع امام 

سجاد علیه السالم  برگزار گردید.
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دومین اجتمع بزرگ عاشــقان اربعین با موضوع 
«پیــاده روی اربعین حســینی» در ایام منتهی 
به اربعین با ســخنرانی حجت االســالم علیرضا 
پناهیان، شــعرخوانی ســید حمیدرضا برقعی 
و مرثیه خوانی مادحین اهل بیت  علیه الســالم 
آقایان حاج نریمان پناهی، حاج سعید حدادیان، 
حاج محمدحســین پویان فر و حاج امیر عباسی 
در میدان امام حسین  علیه السالم اسالم برگزار 

گردید.
حجت االســالم پناهیان در این مراســم اظهار 
داشــت: «مؤمنانی کــه از راه دور در پیاده روی 

اربعین حســینی شــرکت می کنند، تنها برای 
عــزاداری امــام حســین  علیه الســالم حاضر 
نمی شوند، زیرا اگر بنا بود عزاداری صورت گیرد، 
در روز عاشــورا و در محافــل و محالت مختلف 
عزاداری صورت گرفته بــود. همچنین این افراد 
صرفاً برای پاسداشــت یاد اباعبداهلل  علیه السالم 
نیز در این مراسم شــرکت نمی کنند،؛ زیرا برای 
پاسداشت شــاید الزم به حضور 20 میلیون نفر 
جمعیت نباشــد، بنابراین باید تعاریف و ادبیات 
دقیق تری از حماســه اربعین به جهانیان منتقل 

کنیم».

   عاشقان اربعین 
در میدان 
امام حسین  
علیه السالم گرد 
هم آمدند
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کبوتران حريم 
رضوی به عشق 

سلطان خراسان 
مجتمع شدند

جشــن والدت امــام رضــا  
علیه السالم ؛ مراسم جشن میالد 
باسعادت هشتمین اختر تابناك 
آسمان والیت و امامت، حضرت 
علی بن موسی الرضا  علیه السالم 
ویژه جوانان با سخنرانی حجت 
االســالم ابوالقاســمی و نوای 
دلنشین حاج امیر عباسی روز 
شــنبه 22 تیرمــاه در فاطمیه 
بزرگ تهــران با حضــور خیل 
عظیم جوانــان انقالبی هیأت 
رزمندگان اسالم برگزار گردید.

فاطمیه تهران با 
قدوم امام هادی 

علیه السالم 
نورباران شد

مراســم جشــن میــالد امام 
هــادی دهمین امام شــیعیان 
حضرت امام علی النقی الهادی 
علیه السالم در شــام میالد آن 
امام همــام، به همــت هیأت 
رزمنــدگان اســالم روز جمعه 
25 مرداد مــاه 1398 با اقامه 
نماز جماعت مغرب و عشاء در 
فاطمیه بزرگ تهران برگزار شد. 
در این مراســم حجت االسالم 
میثم علی پناه به ســخنرانی و 
حاج محمدرضــا طاهری، حاج 
سید مهدی میرداماد و کربالیی 
حســین طاهری بــه مدیحه 

پرداختند.

مراسم جشن میالد 
امام رضا علیه السالم 

برگزار شد
جشــن والدت بــا ســعادت 
هشتمین اختر تابناك آسمان 
والیت و امامــت، حضرت علی 
بن موســی الرضا  علیه السالم 
با ســخنرانی حجت االســالم 
محمدرضــا عابدینــی و نوای 
دلنشــین مداحــان اهل بیت  
علیه الســالم آقایان محمدباقر 
منصوری، شهروز حبیبی و امیر 
عباسی روز شــنبه  22 تیرماه 
در مجتمع فرهنگــی امام رضا  

علیه السالم برگزار گردید.

هشتمین نشست مديران استان ها و مديران 
مواکب اربعین حسینى هیأت رزمندگان اسالم 
مورخ پنجشنبه 17 مرداد ماه سال جاری با حضور 
اعضای ستاد مرکزی هیأت و مسئولین کمیته های 

قرارگاه مرکزی اربعین برگزار شد.
در اين نشست که با استعداد 222 موکب برگزار 
گرديده بود، جمعى از مديران مواکب اربعین 
مديران  از  تن  و همچنین سى  سراسر کشور 
استان های هیأت رزمندگان اسالم مخاطب تبیین 
و توضیح موضوع « » که توسط رياست و مسئولین 
محترم کمیته های مختلف قرارگاه اربعین هیأت 

قرارگرفتند.
در ابتدای اين نشست حاج على اکبر مداحى مدير 
ستاد مرکزی هیأت رزمندگان اسالم و مسئول 
کمیته مراسمات ستاد مرکزی اربعین به تبیین 
«عید سعید غدير خم» و «اهمیت شادکردن 
مردم در اين عید بزرگ» پرداخت. وی در ادامه 
مهمترين نتیجه تجارب سابق کمیته اربعین را 
اينچنین بیان کرد که: «در اربعین میزبان عراقى ها 
هستند، نه ايرانى ها و اين موضوع نبايد فراموش 
و يا کمرنگ شود». مدير ستاد مرکزی هیأت 
رزمندگان اسالم همچنین در رابطه با آثار و برکات 
هیأت های انديشه ورز افزود: «تشکیل يك هیأت 
انديشه ورز با برگزاری جلسات در طول سال 
موجبات هم افزايى و پیشبرد پويش اربعین را 
فراهم خواهد آورد». مسئول کمیته مراسمات 
ستاد مرکزی اربعین در ادامه با تاکید بر بعد جهانى 
پويش اربعین خاطر نشان کرد: کاروان های چهل 
نفره با اولويت جوانان، نوجوانان و همچنین زائر 
اولى ها بزرگترين قدمى است که کلیه شعب هیأت 

مى توانند به آن  اقدام نمايند.
در ادامه اين مراسم سردار على محمدی مسئول 
کمیته پشتیبانى قرارگاه اربعین هیأت رزمندگان، 
سردار نجات رياست محترم هیأت امنا و ريیس 
قرارگاه اربعین هیأت رزمندگان، حاج على اکبر 
فدايى مسئول کمیته فرهنگى و هیأت انديشه ورز 
قرارگاه اربعین هیأت رزمندگان، آقای امیديان 
مسئول کمیته نظارت و بازرسى و جناب آقای 
زيبايى نژاد مسئول کمیته رسانه و فضای مجازی 
قرارگاه اربعین هیأت رزمندگان به بیان نکاتى مهم 

و قابل توجه پیرامون مراسم اربعین پرداختند.
خاطر نشان مى شود که حجت االسالم احمد 
پناهیان مسئول کمیته محتوای اربعین قرارگاه 
اربعین هیأت رزمندگان اسالم سخنران آخرين 
قسمت از بخش صبحگاهى نشست حاضر بود که 
اهمیت تولید محتوای غنى در مواکب اربعین را 
اينگونه تبیین کرد: «محتوا بايد به گونه ای باشد 
که فقط مقام زائر و منزلت زيارت مطرح نشده و 
احاديث مراقبت نیز برای زوار حضرت سید الشهدا  

علیه السالم نیز بیان شود».

دستور 
العمل های 
فرهنگى 
و اجرايى 
موکب داری 
اربعین تبیین 
شد
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هم زمان با عید غدير کاروان های 
جشن واليت شهر را معطر 

ساختند
در آستانه عید سعید غدیرخم و در راستای تعظیم و تعالی بزرگترین عید شیعیان، کاروان های 
شادی غدیر همانند سال گذشته در دهه امامت و والیت با شعار «لبیك یا رسول اهلل» در کلیه 
استان ها و شهرهای ایران با محوریت ستاد مرکزی هیأت رزمندگان اسالم و همکاری بنیاد بین 

المللی غدیر راه اندازی و برگزار شد.
این مراسم در اســتان تهران بدین شــکل برگزار گردید که همه کاروان ها ساعت 8 صبح روز 
دوشنبه 28 مرداد از فاطمیه بزرگ تهران به شهرستان های اســتان تهران و در روز سه شنبه 
29 مرداد به مناطق 22 گانه شهر تهران اعزام شدند. کیفیت برگزاری این کاروانها بدین شکل 
بود که برای هر کاروان یك طلبه جهادی به منظور روایتگری، یك مداح نوجوان یا جوان برای 
مولودی خوانی و دو نفر خادم در نظر گرفته شده بود که هر یك به اجرای برنامه خود پرداختند. 
همچنین مقداری پذیرایی و هدایای کودك جهت توزیع در مناطق پر جمعیت و پارکها به هر 

کاروان تحویل گردید.
همچنین طی همایشی که پس از برگزاری مراسم کاروان های غدیر و با سخنرانی سردار حاج 
علی اکبر مداحی در مجتمع فرهنگی هنری نور تهران برگزار شد از طرف ستاد مرکزی هیأت 
رزمندگان اسالم از زحمات دست اندرکاران و خادمان این کاروان ها تقدیر و تشکر به عمل آمد.

مسئول کاروان های شادی غدیر با بیان اینکه تعداد دســتگاه ها و سازمان هایی که در برپایی 
کاروان های شادی غدیر با ما همکاری داشتند، نسبت به سال گذشته افزایش یافته بود ایراد کرد 
بیش از 1000 هیأت در سراسر کشور تحت پوشش هیأت رزمندگان هستند. مداحی نیز در این 
مراسم با اشاره به عقد تفاهم نامه هیأت رزمندگان اسالم با کانون های فرهنگی هنری مساجد 
در برپایی کاروان های شادی غدیر در سطح استان تهران، گفت امسال با همکاری تشکل های 
مسجدی و مردمی 220 کاروان شادی عید غدیر داشتیم. همچنین کمیته غدیر در زمینه فراهم 
کردن سخنران، روایتگر، مداحان نوجوان و تامین هدایای کودکان با کاروان های شادی غدیر 

همکاری خوبی داشتند.
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مراسم سوگواری امام 
بى حرم در فاطمیه 

تهران برگزار شد
همزمان با ســالروز شــهادت رئیس 
مذهب تشیع، شیخ االئمه، امام جعفر 
صادق  علیه الســالم مراسم سوگواری 
آن حضرت در روز هشــتم تیــر ماه با 
اجتماع شیعیان و ارادتمندان حضرتش 
در محل فاطمیه بــزرگ تهران برگزار 
گردید. در این مراســم حجت االسالم 
حسینی قمی ایراد سخن فرمود و پس 
از آن عزاداران امام صادق  علیه السالم 
با روضه خوانی و نوحه گــری ذاکران 
اهل بیت علیهم السالم حاج سید مجید 
بنی فاطمه و حاج امیر عباسی به سینه 

زنی پرداختند.

مراسم توديع و معارفه 
مدير هیأت رزمندگان 

استان فارس برگزار 
گرديد

همایش استانی هیأت های استان فارس 
با هدف تقدیر، تکریــم و تودیع آقای 
لطــف اهلل حقیقی مدیر ســابق هیأت 
رزمدگان اسالم استان فارس و معارفه 
آقای سعید کوشــکی مدیر جدید این 
هیأت مورخ چهارم شهریور ماه  برگزار 

گردید.
این همایش با حضور علی اکبر مداحی 
مدیر ســتاد مرکزی هیأت رزمندگان 
اسالم، حبیب زاده معاونت استان های 
هیأت رزمندگان اسالم، سردار غیاثی 
فرمانده سپاه استان فارس، مسئولین 
سازمان تبلیغات استان، مسئولین صدا 
و سیمای مرکز فارس و با حضور فعاالن 
فرهنگی و خانواده معزز شهدای استان 

فارس انجام شد.

مراسم عزاداری 
شهادت حمزه 

سیدالشهدا 
علیه السالم و وفات 
عبدالعظیم حسنى  

علیه السالم برگزار شد
همزمــان با ســالروز وفــات حضرت 
عبدالعظیم حســنی مراســمی ویژه 
شــهادت حضرت حمزه سیدالشهدا و 
وفات حضرت سیدالکریم در شب وفات 
آن بزرگــوار مورخ 28 خــرداد ماه در 
مسجد جامع حرم حضرت عبدالعظیم 
حســنی  علیه الســالم برگزار گردید. 
در این مراسم که با اجتماع عاشقان و 
دلدادگان اهل بیت علیهم السالم همراه 
بود با حجت االســالم ســید حسین 
مومنی به سخنرانی و حاج سید مهدی 
میرداماد، حاج حیدر خمسه و کربالیی 
محمد حســین حدادیان به مداحی و 

روضه خوانی پرداختند.
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بیست و پنجمین همایش مدیران هیأت رزمندگان 
اسالم در 22 خرداد ماه در مجتمع فرهنگی عمار شهر 
مقدس قم برگزار گردید. این همایش به طور ساالنه و با 
هدف تبیین برنامه های این مجموعه با حضور مدیران 
هیئات رزمندگان اسالم در مراکز استان ها برگزار می 
شود. سال گذشته نیز این همایش با موضوع «جوان 
گرایی و جذاب حداکثــری» و «توجه به محرومین» 

برگزار شده بود.
در این همایش ســردار علی اکبر مداحی مدیر ستاد 
مرکزی هیأت رزمندگان اسالم بیان کرد: «باید بیش از 
پیش به حضور جوانان در فعالیت های هیأت رزمندگان 
اسالم توجه شود. این موضوع جزو اهداف ما در سال 
گذشته بود اما باید به آن در سال های آینده نیز توجه 
کامل شود». وی درباره اهداف هیأت رزمندگان اسالم 
در پیاده روی اربعین بیان کرد: «باید برنامه های اربعین 
را خیلی زود تدارك ببینیم که بتوانیم مراسمات خوبی 
را به لطف خدا برگزار کنیم. نباید فقط در ایام اربعین به 

فکر برنامه ها باشیم».

در ادامه ســخنان ســردار مداحی، حجت االســالم 
علیرضا پناهیان به ایراد سخن پرداخت و اظهار داشت: 
«دشــمنان ما تالش می کنند تا جایی که می توانند 
درباره اربعین صحبت نکنند که اربعین عظمتش بیش 
از این افزایش پیدا نکند، ولی اربعین یك اتفاق جمعی و 
خودجوش است که کسی نمی تواند با آن مقابله کند». 
در این نشست همچنین حجت االسالم دکتر رفیعی 
ضمن ارائه بحث، نسبت به لزوم انقالبی بودن هیئات و 
رد هیئات سکوالر تأکید کرد و در مورد حل مشکالت و 
سختی هایی که امروز سر راه هیئات است بیان داشت: 
«هیأت رزمندگان امروز مدیر جهادی می خواهد نه 

مدیر اجرایی».
همچنین در این نشست که سه روز به طول انجامید 
ســردار نقدی معاون هماهنگ کننده ســپاه، حجه 
االسالم قمی رییس ســازمان تبلیغات کشور، دکتر 
مقدم فر و در نهایت سردار نجات نیز به بیان نکات قابل 
توجهی پیرامون مســایل مختلف در زمینه مدیریت 

هیأت پرداختند.

مصاحبه و گفت و گو با مدير هیات رزمندگان 
اسالم

علی اکبر مداحی مدیر هیات رزمندگان اسالم در 
حاشیه این همایش طی گفتگویی درباره چگونگی 
فعالیت های این هیات در ســال 98 و اهداف این 
هیات، گفت: ما از ســال 76 این همایش را برگزار 
می کنیم. این بیســت و پنجمین همایش مدیران 
در 22 سال گذشته است. همه ساله اهدافی برای 
هیات در ســال پیش رو تعیین می شــود. امسال 
هم مشابه سال گذشته سه هدف مشترك داریم. 
اهداف شــامل جوان گرایــی، محرومیت زدایی 
و ارائه خدمــات فرهنگی در پیــاده روی اربعین 
است. این سه هدف را در نظر داریم و بر مبنای آن 
سخنرانانی هایی را پیش بینی کردیم. ما در حاشیه 
همایش مدیران هیات رزمندگان، کارگروه هایی 
داریم که روی همین اهداف بحــث و تبادل نظر 
کردند. همــه اعضا در این چهــار کارگروه حضور 
داشتند. یکی از نکات مهم این همایش با توجه به 
شعار سال مقام معظم رهبری درباره رونق تولید، 
کارآفرینی و اشــتغال زایی برای جوانان اســت. 
ما از مدیــران هیات رزمندگان تمامی اســتان ها 
خواســتیم، به اشــتغال و تولید توجه کند. این 
کارآفرینی می تواند با یك گروه محدود ده نفره راه 
اندازی شود. از دکتر نوراهلل زاده که مسئول صندوق 
کارآفرینی هســتند، دعوت کردیم که درباره این 
موضع صحبت کنند و وام هــای خوبی که در این 

زمینه است، به هیات ها داده شود.

بیست و پنجمین همايش 
مديران هیأت رزمندگان اسالم 

سراسر کشور برگزار گرديد
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مداحی در ادامه به تبیین اشتغال زایی در هیات ها 
پرداخت و اظهار کرد: مشکلی که وجود دارد این 
اســت که وقتی 10 جوان دور هم جمع می شوند، 
به دلیل اینکه پشتوانه و یك نفر را به عنوان ریش 
سفید ندارند، معموال در دو یا سه موضوع با هم به 
مشــکل برخورد می کنند. مثال این کارآفرینی ها 
ابتدا کم سود هستند؛ همچنین ممکن است این 
جوانــان اختالفات کاری با هم پیــدا کنند؛ دیگر 
اینکه ممکن اســت ابتدا نداشــتن پشتوانه باعث 
شود که این جوانان نتوانند اقساطشان را پرداخت 
کنند. اگ ر نهاد های فرهنگی مثل هیات رزمندگان 
و هیات های مذهبی بزرگ، بــه این موضوع ورود 
کنند و جوانان را دور هم جمع کنند، اتفاق بزرگی 
می افتد. جوانانی که مایلند در هیات ها کارآفرینی 
کنند، ابتدا باید ایده یك کار توجیه دار و تولیدی 
ارائه کنند کــه قابل عرضه در جامعه باشــد. این 
مرحله که گذشت، اگر گروهی ده نفره شاغل شوند، 
وام اعطا می شود. هر چه تعداد افراد بیشتر شوند، 
متناســب به تعداد نفرات مبلغ وام باالتر می رود. 
وام ها تا ســقف پنج میلیارد برای پنجاه نفر است. 
البته در صورت گستردگی یك کار تولیدی امکان 
افزایش سقف بودجه وام وجود دارد. بحث اصلی ما 
این است که یك تشــکل مذهبی و دینی بتوانند 
جوان ها را با محوریت دین و آسیب کمتر دور هم 

جمع کنند.
وی ادامه داد: همه اهدافی که امسال تبیین کردیم، 
بلند مدت هســتند. اگر هیات رزمندگان نتواند 

کادرسازی کند و جوانان را جایگزین کند، در دراز 
مدت موفق نخواهد بود. آن هیاتی در ســال های 
متمادی موفق اســت که کادر بهتــر و قوی تری 
ساخته باشد. این کادر سازی از جوانان و نوجوانان 
در بستر های مناســب شــکل می گیرد. یکی از 
بستر های مناسب اربعین اســت. یعنی در پیاده 
روی اربعین و در کاروان های حداقل 40 نفره  جوان 
که ما تشــکیل آن را به تمامی هیات ها تشــکیل 
آن را توصیه کردیم، بهترین بســتر های فرهنگی 
محیاســت. پیاده روی اربعین روی خود سازی، 
آماده سازی و کادرسازی هیات ها تاثیر فراوان دارد. 
مداحــی در پایان اضافه کرد: هر چــه اثر گذاری 
معنوی و اثر گذاری فرهنگی ما در اربعین، بیشتر 

باشــد، ما زودتر به هدفمان می رسیم. هر چه ما 
خودمان را درگیر میزبانی از زائران اربعین کنیم، 
کار های فرهنگی مورد بی توجهی قرار می گیرد. 
پذیرایی، اســکان و کار های میزبانــی را همه بلد 
هستند. یکی از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری 
این اســت که عراقی ها میزبان ما باشند. ما باید 
کمك کنیم و در صحنه هــای فرهنگی خال های 
موجود را پوشش دهیم. رویکرد ما در اربعین باید 
یك رویکرد معنوی و فرهنگی باشــد. جوانی که 
به پیاده روی اربعین می آید، باید متحول شــود و 
به کشــور برگردد. باید کاری کنیم زائران اربعین 
جوانــان کاروان های ایرانــی را ببینند و متحول 

شوند.
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علم عزای امام 
سجاد علیه السالم 

در مسجد جامع 
حضرت برافراشته 

شد
مجلس عزاداری شــب های آخر 
محرم و مراسم شهادت امام سجاد  
علیه السالم با ســخنرانی حجت 
االســالم علی ســرلك و حجت 
االسالم علی رضا برادران و با نوای 
مادحین اهل بیت  علیه الســالم 
آقایان، حــاج محمد نــورورزی 
، حــاج نریمــان پناهــی، حاج 
مهدی سلحشور، حاج سید مهد 
میرداماد، حاج مهدی رســولی، 
حاج امیــر عباســی و کربالیی 
محمدجواد احمدی در مســجد 
جامع امام ســجاد  علیه السالم از 
دوم لغایت هفتم مهر ماه به مدت 

شش شب برگزار گردید.

يك دهه مراسم 
عزاداری در فاطمیه 
بزرگ تهران برگزار 

شد
مراســم دهــه اول محــرم ویژه 
عــزاداری حضــرت اباعبــداهلل 
الحسین  علیه السالم در فاطمیه 
بزرگ تهران با حضــور عزاداران 
حســینی برگزار گردید. در این 
مراسم که از شــب اول محرم تا 
شب عاشــورا هر شــب از ساعت 
21:30 برگــزار می شــد حجه 
االســالم علیرضــا پناهیــان با 
موضــوع «وقتــی آدم هــا خود 
را پنهــان می کننــد» بــه ایراد 
ســخن و حاج امیر عباسی مداح 
اهل بیت علیهم الســالم به نوحه 
خوانی پرداختنــد. مهدیه تهران 
با عزاداری و برگزاری دســته ی 
عزا در شب شام غریبان حسینی 
به مراســمات خود در دهه ی اول 

محرم پایان داد.
همچنین خاطر نشــان می شود 
به همــت این هیــأت همزمان با 
شهادت سید و ســاالر شهیدان 
حضــرت اباعبــداهلل الحســین  
علیه الســالم و یــاران باوفایش 
در ظهــر عاشــورای حســینی 
دستجات عزاداری در حرم مطهر 
امام خمینــی )ره( تجمع کرده و 
هم زمان مداحان اهل بیت عصمت 
و طهــارت علیه الســالم آقایان 
قربانعلی، خلیلی و نوگل حسینی 
به روضــه خوانــی و عــزاداری 

پرداختند.

بیست و پنجمین همایش سراسری بانوان هیأت 
رزمندگان اســالم در راســتای توانمندسازی 
بانوان «پیروان عتــرت» از تاریخ 22 لغایت 24 
خرداد ماه به مدت ســه روز در شــهر مقدس 
قم برگزار گردیــد. در این همایــش به ترتیب 
ســرکارخانم ســاکت جهت خیرمقدم مراسم 
افتتاحیه، خانم زیبایی نژاد با موضوع «طرحهای 
ع ملیاتی جذب جوانــان ونوجوانان به هیأت»، 
خانم اکبری با موضوع «طرحهای عملیاتی بحث 
عفاف و حجاب»، حجت االســالم  عباسی ولده 
با موضوع «نقش مادران در انتقال  ارزشــهای 
دینی به  فرزندان و آســیب های رسانه»، دکتر 
هاشمی گلپایگانی با موضوع «اجرای طرح بینش 
مطهر»، آقای مقدم فر با موضوع «تحلیل مسایل 
سیاسی»، سردار نجات با موضوع «سیاستهای 
سال 98» و دکتر غالمی با موضوع «تبین ابعاد 
مختلف بیانیــه گام دوم مقــام معظم رهبری 

در موضوعات ســبك زندگی» به ایراد ســخن 
پرداختند.

محورهای مطرح شــده در کارگروه های بیست 
و پنجمین همایش سراســری خواهران هیأت 
رزمندگان اســالم به ترتیب عبارت بودند از: 1- 
کارگروه رسالت هیأت های خواهران در گام دوم 
انقالب؛ 2- کارگروه راه های تعمیق و گسترش 
معنویت و اخالق در هیأت هــای خواهران؛ 3-  
کارگروه جایگاه هیأت های مذهبی بانوان در عبور 
از امتحانات اجتماعی؛ 4- کارگروه جوانگرایی و 

راه های جذب نوجوانان و جوانان به هیأت.
در پایان این مراســم از 10 نفــر از فعالین برتر 
استان ها و شهرستان ها تقدیر و تشکر بعمل آمد. 
همچنین خاطر نشان می شــود در حاشیه این 
همایش، نمایشگاه کتاب با موضوعات «مذهبی، 
انقالبی و سبك زندگی» نیز برگزار شده بود؛ که 

با استقبال خوب شرکت کنندگان روبرو شد.

پیروان عترت هیأت رزمندگان اسالم 
در بیست و پنجمین همايش 

مديران خواهر، سايه نشین حرم 
کريمه اهل بیت سالم اهللا علیها شدند
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مراســم پرفیض دعای ندبه با حضور 
خیل عاشقان امام زمان علیه السالم و 
با سخنرانى حجت االسالم و المسلمین 
محمد مهدی ماندگاری و نوای دلنشین 
سیدرضا نريمانى در شهرستان نجف آباد 
به همت هیأت رزمندگان اســالم روز 
جمعه پنجم مهرماه سال جاری در جوار 
گلزار شهدا برگزار گرديد. فرازی از دعای 

پرفیض ندبه:
«َفُقِتَل َمْن ُقِتَل َو ُسِبى َمْن ُسِبى َو أُْقِصى 
َمْن أُْقِصى َو َجَری الَْقَضاُء لَُهْم بَِما يْرَجى لَُه 
ُحْسُن الَْمُثوبَِه إِْذ کانَِت اْألَْرُض لَلّـِه يوِرثَُها 
ِقیَن َو  َمْن يَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َو الَْعاِقَبُه لِْلُمَتّ
ُسْبَحاَن َربَِّنا إِْن کاَن َوْعُد َربَِّنا لََمْفُعوال َو 
لَْن يْخِلَف الَلّـُه َوْعَدُه َو ُهَو الَْعِزيُز الَْحکیُم 
ٍد َو  َطائِِب ِمْن أَْهِل بَیــِت ُمَحَمّ َفَعَلى اْألَ
َعِلى َصَلّى الَلّـُه َعَلیِهَما َو آلِِهَما َفْلیْبك 
اِدبُوَن َو  الَْباکوَن َو إِياُهْم َفْلیْنــُدِب الَنّ
ُموُع َو لْیْصُرِخ  لِِمْثِلِهْم َفْلُتْذَرِف [َفْلَتُدَرّ] الُدّ
وَن َو  اُجّ اِرُخوَن َو يِضُجّ [يِضــَج] الَضّ الَصّ
وَن أَيَن الَْحَســُن أَيَن  يِعُجّ [يِعَج] الَْعاُجّ
الُْحَســیُن أَيَن أَبَْناُء الُْحَسیِن َصالٌِح بَْعَد 
ــِبیُل  َصالٍِح َو َصاِدٌق بَْعَد َصاِدٍق أَيَن الَسّ

ِبیِل» بَْعَد الَسّ
…پس کشته شــد آنکه کشته شد، و 
اسیر گشت آنکه اسیر گشت، و تبعید 
شد آنکه تبعید شد، و قضا بر آنان جاری 
شد به آنچه که بر آن امید پاداش نیك 
مى رود، زيرا زمین از خداســت، آن را 
به هرکه از بندگانــش بخواهد به ارث 
مى دهد، و سرانجام از آن پرهیزگاران 
است و منّزه اســت پروردگار ما که به 
يقین وعده پرورگارمان انجام شــدنى 
است، و خدا هرگز از وعده خويش تخّلف 
نمى کند و او نیرومند حکیم است، پس 
بر پاکیزگان از اهل بیت محّمد و على)
درود خدا بر ايشان و خاندانشان(، بايد 
گريه کنندکان بگريند، و زاری کنندگان بر 
ايشان زاری کنند، و برای مانند آنان بايد 
اشکها روان شود، و فريادکنندگان فرياد 
زنند، و شیون کنندگان شیون کنند، و 
خروشندگان بخروشند، حسن کجاست؟ 
حســین کجاســت؟ فرزندان حسین 
کجايند؟ شايســته ای پس از شايسته 
ديگر راستگويى پس از راستگويى ديگر، 

راه از پس راه کجاست؟

جشن عید غدير خم در حسینیه ثاراهللا 
شــهر مال خلیفه لردگان برگزار شد. در 
اين مراسم باشکوه حجت االسالم  ياوری 
با تبريك و تهنیت اين ايام خجسته گفت: 
«حضرت امام صادق علیه السالم فرمودند 
روز غدير روزی است که خداوند متعال دو 
برابر کسانى که در ماه رمضان و شب های 
قدر و عید فطر از آتش جهنم آزاد مى کند 
را در اين روز از جهنم رها مى سازد». وی 
ادامه داد: «از اعمال روز عید غدير انفاق 
کردن اســت ، حضرت امام صادق علیه 
السالم فرمودند انفاق يك درهم در اين روز 
برابر است با هزار درهم در ساير ايام است». 
سخنران مراسم همچنین گفت: «حضرت 
امام على علیه الســالم دوره نوجوانى و 
جوانى را دوره حساس شمرده اند، دوره 

ی نوجوانى مثل زمین خالى و مساعد است 
هر چى در اين دوره کشت کنى همان را 
برداشت مى کنى ، دوره نوجوانى زودگذر 
اســت ان را دريابید . در دوره نوجوانى ، 
شیطان بیشتر رو به نوجوانان و جوانان مى 
آورد تا آنها را از همین دوره تحت سلطه 
خودش دهد، لــذا بهترين پناهگاه برای 
نوجوان و جوانان قرآن و اهل بیت عصمت 
و طهارت علیهم السالم مى باشد ارتباط با 
قرآن و اهل بیت عامل هدايت و دوری از 

کالم حق عامل گمراهى است».
اقامه نماز مغرب وعشا ء، تالوت کالم وحى، 
مسابقه، نمايش طنز، اهدا 5 کمك هزينه 
ســفر به مشــهد مقدس به قید قرعه و 
پذيرايى از ديگر برنامه های اين مراسم 

جشن باشکوه بود.

برگزاری مراسم دعای ندبه در شهرستان نجف آباد

مراسم جشن عید غدير خم در لردگان 
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جوانان عاشورايى گامى ديگر تا طلوع برداشتند
پنجمین همایش جوانان عاشورایی سراسر کشور با شعار «جهاد همه جانبه گامی تا طلوع»، همراه با معرفی 
محمدمهدی لطفی نیاسر، شــهید راه نابودی اسراییل به عنوان شهید شاخص ســال 98 برگزار گردید. 
خاطرنشان می شود محل برگزار این مراسم از 23 الی 25 مرداد ماه در مجتمع فرهنگی آموزشی یاوران 
مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف شــهر قم بود. در این همایش دو روزه 200 نفر از مدیران هیأت های 
مذهبی جوانان عاشــورایی با آخرین برنامه ها، اولویت ها و اهداف خود در سال جاری، راهکار های تبیین 
بیانیه گام دوم انقالب و چگونگی استفاده از فضای مجازی در نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السالم آشنا شدند. 
در ابتدای این همایش حجت االسالم احمد پناهیان مدیر هیأت های نوجوانان و جوانان هیئات رزمندگان 
کشور از شرایط و قیام شیعان قم در زمان امام رضا  علیه السالم و امام جواد  علیه السالم گفت و ضمن تاکید 
بر اینکه شهر قم از زمان اهل بیت علیهم السالم شهر قیام، جهاد و مبارزه شیعیان بوده، گفت دین ما با جهاد 
و روحیه انقالبی عجین است. در ادامه این همایش حجه السالم رستمی مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه 
در دانشگاه ها بعنوان سخنران مراسم افتتاحیه به ایراد سخن پرداخت و گفت: «مخاطبین اصلی در مسائل 
تربیتی هیأتها، نوجوانان و جوانان هستند و امام صادق  علیه السالم به یاران و شاگردانشان توصیه می کردند 
برای دعوت به دین سراغ جوانان بروید،  چون آنها )أسرع إلی کل خیر( هستند». ایشان همچنین با اشاره به 
بیانیه گام دوم انقالب گفت: «رهبر انقالب این بیانیه را خطاب به جوانان نوشته اند. این بیانیه چکیده شصت 

سال مبارزه ایشان در مسیر اسالم و انقالب است».
در ادامه این همایش کالسهای تخصصی برگزار شد و در پایان نیز آقای دکتر ابراهیمی در زمینه «فضای 
مجازی و سواد رسانه» صحبت کرد و ضمن بیان حساسیت بسیار زیاد فضای مجازی به توضیح برخی از 

ترفندهای دشمنان در ایجاد موج رسانه ای و زمینه های تخریب نظام و انقالب در این فضا پرداخت.

 مراسم روح بخش 
دعای کمیل در حرم 
مطهر حضرت رقیه 

سالم اهللا علیها
مراسم روح بخش دعای پر فیض کمیل به 
همراه پخش زنده از شبکه قرآن پنجشنبه 
شــب مورخ یازدهم مهر ماه سال جاری 
مصادف با شام شــهادت دردانه سه ساله 
کربال، حضرت رقیه خاتون سالم اهلل علیها 
از نماز مغرب و عشاء با سخنرانی حجت 
االسالم و المسلمین بی آزار تهرانی و نوای 
دلنشین حاج مرتضی طاهری در سوریه، 
در جوار بارگاه مطهر حضرت رقیه سالم 

اهلل علیها برگزار گردید.
مراســم ملکوتی دعای ندبه نیز به همراه 
پخش زنده از شبکه اول سیما صبح جمعه 
دوازدهم مهــر ماه با ســخنرانی حجت 
االسالم بی آزار تهرانی و با نوای دلنشین 
حــاج مهدی ســروری در حــرم مطهر 

حضرت رقیه سالم اهلل علیها برگزار شد.
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جشن عید واليت ويژه 
خواهران در فارسان

همزمان با دهه والیــت و امامت و 
عید ســعید غدیرخم مراسم جشن 
با حضور دختران جــوان و نوجوان 

برگزار شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی هیأت 
رزمندگان اسالم استان چهارمحال 
و بختیاری؛ در این مراســم که به  
همت معاونت پیروان عترت هیأت 
رزمندگان اسالم شهرستان فارسان 
برگزارشد، حجت االسالم آقا بابایی 
با تیریك اعیاد دهه امامت و والیت 
و عید ســعید غدیرخم گفت: عید 
غدیرخم، عیــداهلل االکبــر و عید 
آل محمــد صلــی اهلل علیه و آلــه و 
ارزشــمندترین و واالتریــن عیــد 

اسالمی است.
وی ادامه داد: هیــچ روزی در طول 
ســال فرخنده تر و مبارك تر از این 

روز مقدس نزد شــیعیان اهل بیت 
عصمت و طهــارت  علیه الســالم 
نیست. همچنین ایشــان افزود: در 
واقعه غدیر خم، نبی گرامی اســالم  
صلی اهلل علیه و آلــه در آخرین حج 
خود و در اجتماع بزرگ مسلمانان 
جهان  که با انجــام  اعمال حج در 
حال بازگشت به منازل خود بودند 
، به فرمان خداوند سبحان حضرت 
علی بن ابیطالب  علیه الســالم را به 
مردم به عنوان جانشین خود معرفی 
کردند و هزاران حاجی دراین ایام با 
امیر والیت حضرت علی  علیه السالم 
بیعت کردند. تالوت آیــات نورانی 
قرآن مجید، مولودی خوانی، اجرای 
مسابقه فرهنگی ، توزیع شیرینی و 
نذری از دیگر برنامه های این مراسم 

با شکوه بود.

مراسم دعای پرفیض کمیل در 
تاریخ 17 مرداد ماه سال جاری 
همزمان با شام شهادت پنجمین 
پیشوای شــیعیان حضرت امام 
محمدباقر  علیه السالم به همت 
ســتاد مرکزی هیأت رزمندگان 
اســالم با ادعیه خوانــی و نوحه 
سرایی کربالیی سید رضا نریمانی 
در بین الحرمین کربالی معلی در 
جمع باشکوه زائران و دلدادگان 

حریم حسینی برگزار گردید.

زائران حرم امام حسین علیه السالم 
سفره نشین ضیافت دعای کمیل شدند
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سخنرانان کشوری
 در آستانه محرم 

در شهر قم گرد هم آمدند
بیست و دومین نشست سخنرانان مرتبط با هیأت رزمندگان اسالم در جوار 
حرم کریمه اهل بیت برگزار شــد. به گفته حجت االسالم مجتبی سفیدی 
دبیر این نشســت، یك از بهترین و غنی ترین نشست های ستاد مرکزی، 
نشست روز پنجشنبه، 10مرداد ماهسال جاری بود که از نظر علمی و ارائه 
مطالب مفید و کاربردی از سطح خوبی برخوردار بود. در این مراسم حجج 
اسالم دکتر رفیعی، حاجی صادقی، طائب، ماندگاری و تویسرکانی به ارائه 
مطالب و سوژه های ســخن خود در حوزه محرم پرداختند. همچنین در 
خالل نشست حجج االسالم تویســرکانی، صباغیان، پناهی مقدم و احمد 
پناهیان مختصراً دیدگاه ها و نظرات خود پیرامون موضوعات اصلی نشست 

را مطرح کردند. 
خاطر نشان می شود که سخنران سیاسی این نشست، سردار علی فدوی، 

جانشین محترم سپاه پاسداران انقالب اسالمی بودند که به تحلیل مسائل 
و اخبار سیاسی روز پرداختند.

مهمترین موضوعات مطرح شده در بیســت و دومین نشست سخنرانان 
مرتبط با هیأت رزمندگان اسالم عبارت بودند از: 1-  بیانیه گام دوم انقالب؛ 
2-  اصول و مبانی قرآنی مقاومت؛ 3- عرصه های مقاومت؛ 4- سنت ابتالء 
و آزمایش؛ 5- شــیوه های نصرت الهی؛ 6- اقتصاد مقاومتی در مدل های 

مقاومت.

به مناسبت ایام هفته دفاع مقدس تجلیل از همسنگران شــهدا به ابتکار هیأت 
رزمندگان اسالم صورت گرفت . در پنجمین روز از هفته دفاع مقدس دیدار و سرکشی 
از دو رزمنده دفاع مقدس توسط جمعی از پیشکسوتان در معیت مدیر عامل شرکت 
سنگ آهن مرکزی بافق به عمل آمد. طی این مراسم با رزمنده ایثارگر دکتر رنجبر 
دیدار کردند. وی که مدت 23 ماه در جبهه های حق علیه باطل حضور یافته است،به 

بیان خاطرات خود برای حضور در جبهه و جنگ پرداخت.
مدیریت شــرکت در این دیدار هدف از اجرای این برنامه را دیدار با رزمندگان 
ایثارگر دوران دفاع مقدس که کمتر شناخته شده اند عنوان کرد و اظهار داشت: 
«این طرح به همت هیأت رزمندگان اسالم بوده که تقارن برگزاری آن با هفته 
دفاع مقدس فرصتی ارزشمند اســت تا از رزمندگان ایثارگر به عنوان ذخیره 
های این کشور یادی شود و از رشــادت های آنان تقدیر نماییم و امیدواریم با 
تجدید خاطرات پر افتخار این رزمندگان، گامی موثر در جهت شناسایی و انتقال 

فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید برداریم».
در ادامه دیدار با رزمنده ایثارگر محمد قائمی انجام گرفت. مدیرعامل شرکت 
سنگ آهن با بیان اینکه رزمندگان در دوران دفاع مقدس با گذشتن از جان خود 

و بی هیچ ادعایی برای حفظ کشور و نظام مقدس جمهوری اسالمی به جبهه ها 
رفتند،گفت: «نسل جدید ما نمی دانند که در دوران جنگ چه اقدامات بزرگ و 

حماسه ها از سوی رزمندگان انجام گرفته است».
وی همچنین با اشاره به جنگ های متعددی که در ایران اتفاق افتاده و منجر به 
از دست دادن بخش هایی از خاك این سرزمین شده است،افزود: جنگ ایران و 
عراق، تنها جنگی بود که یك وجب از خاك کشور به دست دشمن نیفتاد و این 

به برکت مقاومت رزمندگان و خون پاك شهیدان است.
ســپس رزمنده جان بر کف قائمی با تاکید بر اینکه شهیدان زنده و شاهد بر ما 
هستند،گفت: «باید فرهنگ شهادت و ایثار به نسل جدید منتقل شود تا بدانند 
چه مجاهدت هایی از سوی شهیدان صورت گرفته و اگر آنها نبودند امروز این 
امنیت و آرامش در جامعه و زندگی ما حاکم نبود». در پایان نیز مسئول هیأت 
رزمندگان اسالم طی سخنان کوتاهی رزمندگان جان بر کف را ذخیره ارزشی 
برای نسل جوان دانسته و از آنان خواستند که پیام رسان همرزمان شهید خود 
باشند و خاطرات و ایثارگری و شجاعت و شــهادت آنها را به آیندگان منتقل 

نمایند. در پایان هدایائی از طرح مدیریت شرکت به نامبردگان اهداء گردید. 

طرح تجلیل از همسنگران شهدا
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برگزاری هفتمین سوگواره 
«احلى من العسل» در سراسر کشور

دانش آموزان مسلمان با تبعیت از حضرت قاسم ابن 
الحسن علیه السالم و حضرت عبداهلل ابن الحسن 
علیه السالم به یاد جانفشانی های شهدای نوجوان 
و تجلیل از مقام شــهدای دانش آموز، همزمان در 
روز شنبه 16 شهریور ماه ســال جاری مصادف با 
هفتم محرم الحرام 1441 از ســاعت 9:30 صبح 
در میعادگاه های سراسر کشــور ندای «لبیك یا 

حسین» سر دادند.

1. حرم مطهر امام خمینى رحمت اهللا علیه
ســوگواره «احلی من العســل» در تهران در حرم 
مطهر حضرت عبدالعظیم حســنی علیه السالم و 
حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت اهلل علیه با 

حضور دانش آموزان عزیز برگزار گردید.
   

2. کوهرنگ و شهر کیان
همایش احلی من العسل به همت هیأت رزمندگان 
اسالم و با حضور دانش آموزان و جمعی ازمسئولین، 

اداره آمــوزش و پــرورش و ســپاه در کوهرنگ و 
شهرکیان نیز برگزارشد. تالوت آیات نورانی قرآن 
مجید، سخنرانی مداحی و نوحه خوانی وسینه زنی 

از دیگر برنامه های این همایش بود.

3. بافق يزد
مراســم احلی من العســل در بافق نیــز با حضور 
نوجوانان دانش آموز و جمعی از مسئولین برگزار 
شد. در این مراســم مهدی قنبری مداح نوجوان 
هیئت نوجوانان عاشــورائی رزمندگان اســالم به 
مدیحه ســرائی پرداخت و در پایان دانش اموزان 
با شعارهای «لبیك یا حسین، لبیك یا ابوالفضل، 
لبیك یا قاسم ابن الحسن و لبیك یا فاطمه الزهرا» 
جنایت استکبار جهانی امریکا، اسرائیل، آل سعود، 
داعش و تکفیریها را محکوم نمودند. قابل ذکر است 
این مراســم به همت هیئت رزمندگان نوجوانان 
عاشورائی و با همکاری بسیج دانش آموزی و اداره 

آموزش و پرورش برگزار گردید.
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همایش سه ساله های حســینی که همه ساله در 
سراسر کشور همزمان با ســالروز شهادت دردانه 
حضرت اباعبداهلل الحســین علیه السالم حضرت 
رقیه ســالم اهلل علیها برگزار می گردد، امسال نیز 
در دوازدهم مهر ماه ســال جاری با حضور هزاران 
مادر و کــودك در حرم مطهر بنیانگــذار انقالب 
اســالمی حضرت امام خمینی رحمــت اهلل علیه 
و بطور همزمــان در اقصی نقاط کشــور از جمله 
 شهرهای کالله، رضوانشهر، مهدیشهر، کردکوی، 
ارومیه، لردگان و … . با حضور رســانه های ملی و 

بین المللی برگزار شد.

1. حرم مطهر امام خمینى رحمت اهللا علیه
این همایش در حرم مطهر امــام خمینی رحمت 
اهلل علیه بــا قرائت قاری نوجوان کشــورمان آقای 
محمدرضا حاتمی آغاز شد، در ادامه مداحی نوگل 
حسینی و مرثیه سرایی او در مدحیه حضرت رقیه 
خاتون ســالم اهلل علیها زینت بخش این مراســم 
بود. در پایان این بخش از همایش ســه ساله های 
حسینی، نوگل رضوانه باغبانی دختر شهید مدافع 
حرم هادی باغبانی به در و دل های دخترانه با پدر 

شهیدش در قالب شعر پرداخت.
در بخــش دوم ایــن همایش حجت االســالم و 
المسلمین محمدحسن راســتگو به نقل داستان 
های آموزنده در رابطه با حیات حضرت رقیه سالم 
اهلل علیها و جایگاه ایشان در واقعه کربال پرداختند و 
با اشاره به اهمیت تربیت بچه ها از جایگاه کودکان 
و فرزندان حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم 
حتی در معرکه کربال سخنانی را در خطاب مربیان 

و مادران ایراد نمودند.

برگزاری همايش 
سه ساله های 

حسینى در 
سراسر کشور



27

در بخش پایانی مراسم گروه ســرود نوجوانان به 
سرود نمایشی حماســی را اجرا نمودند. در ادامه 
گروه نمایش گوشواره به اجرای این نمایش حماسی 
به قلم آقای جباری موالنا بــرای حاضرین اهتمام 
ورزیدند. حسن ختام این همایش، قرائت میثاق نامه 
ویژه همایش امسال سه ساله های حسینی توسط 

نوگل زینبی، فاطمه عسکری بود.

2. کالله
مراسم شــهادت حضرت رقیه ســالم اهلل علیها و 
همایش سه ساله حسینی با همکاری هیات فاطمیه 
پیروان عترت و جامعه القرآن شهرســتان کالله با 

مداحی آقای مرتضی زاده برگزار گردید.

3. مهديشهر
به مناسبت همایش سه ساله های حسینی، هیأت 
پیروان عترت مهدیشهر مراسمی را با حضور مردم 
عزادار برگزار کرد. در این مراســم که در حسینیه 
اعظم مهدیشهر برگزار شد، سرکار خانم جوانمردی 
سخنانی را بیان کرد و در ادامه چند تن از نونهاالن 
دکلمه ای در وصف رقیه خاتون اجرا نمودند و پس 
از روضه خوانی مداح اهل بیت در پایان مراســم از 

میهمانان پذیرایی به عمل آمد.

4. رضوانشهر
همایش سه ساله های حسینی هیات پیروان عترت 
و جوانان فاطمی شهرستان رضوانشهر استان گیالن 
در مسجد امین السلطان غریبنده با قرائت آیاتی از 
کالم اهلل مجید توسط پسر خردسال حسین رضایی، 
سخنرانی حجت االسام ذاکری و مداحی کربالیی 
مجتبی میرشکاری برگزار گردید. نصب تراکت های 
تبلیغاتی، پذیرایــی از کلیه شــرکت کنندگان و 
تزئیین و آماده سازی جایگاه توسط جوانان فاطمی 
هیات از فعالیتهایی بود که در راستای اجرای این 
همایش انجام گرفت. در پایان مراسم به کودکانی 
که اسامی رقیه ، فاطمه، زهرا، نازنین زهرا، حسن، 

حسین داشتند جوایزی اهدا شد.

5. کردکوی
همایش سه ساله های حسینی در امامزاده مجید 
شهر کردکوی؛ با حضور 120 نفر از عزاداران گرامی 
برگزار گردید. قاری مراسم آقای قاسمی، سخنران 
حجه االسالم ســید حبیب حسینی و مداح حجه 
االسالم سید جمال موســوی خواه بودند.حاشیه 
مراسم، همراه با برپایی ایستگاه نقاشی نونهاالن بود.

6. ارومیه
همایش سه ساله های حسینی به مناسبت شهادت 
دردانه حضرت اباعبداهلل الحســین علیه الســالم 
حضرت رقیه ســالم اهلل علیها به همت خواهران 
پیروان عترت و با حضور کودکان و مادران در ارومیه 

برگزار شد.

7. لردگان
همایش سه ساله های حســینی همزمان با پنجم 
صفر سالروز شهادت حضرت رقیه سالم اهلل علیها در 
حسینیه ثاراهلل شهر مال خلیفه لردگان برگزار شد. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی هیأت رزمندگان اسالم 
استان چهارمحال و بختیاری؛ در این همایش یکی 
از خواهران خطبه قراء بانوی صبر و ایثار و فداکاری 
حضرت زینب کبری سالم اهلل علیها را قرائت کرد. 
مداحی و ذکر مصیبت شهادت حضرت رقیه سالم 
اهلل علیها از دیگر برنامه های همایش سه ساله های 

حسینی بود.

اعزام تیم امدادرسانى هیات رزمندگان اسالم 
به مناطق سیل زده 

ستاد مرکزی هیات رزمندگان اسالم جهت کمك به سیل زدگان استان گلستان در تاریخ 11 الی 
15 فروردین سال جاری یك تیم امدادرسانی به شهرســتان آق قال در استان گلستان اعزام کرد. 
همچنین به همت هیأت رزمندگان اسالم و خیریه سیدالکریم علیه السالم مقادیری هدایای نقدی 

به خانواده های نیازمند سیل زده که تحت پوشش هیچ نهاد و خیریه ای نیستند اهداء گردید.
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همایش شیرخوارگان حسینی باهدف واقعه گویی حادثه عاشورا 
و با محوریت شهادت حضرت علی اصغر علیه السالم باگذشت 15 
سال، در پنج قاره جهان برگزار می شود. این همایش محوری به 
یاد طفل شهید حضرت علی اصغر علیه السالم باهدف بیان بخشی 
از واقعه کربال در حال تبدیل شــدن به یکی از مهم ترین محافل 
مذهبی در جهان اسالم است. در این همایش مداحان اهل بیت 
عصمت و طهارت نیز با ذکر گوشه هایی از مصائب شهدای کربال 
به ویژه شهید شــش ماهه حضرت علی اصغر علیه السالم به این 

مراسم جلوه ای دیگر می بخشند.

1. مصالی امام خمینى رحمت اهللا علیه تهران
همزمان با دیگر نقاط کشور، همایش شــیرخوارگان حسینی 
در تهران در مصالی امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه برگزار 
گردید. در این مراسم آقایان حاج احمد واعظی و حاج مرتضی 
طاهری به ذکر مصیبت اهل بیت علیه السالم پرداختند. اجرای 
گروه همخوانی نســیم قدر از دیگر برنامه های این سوگواره بود. 
این مراسم از ســاعت 8:30  صبح به طور رسمی آغاز و از شبکه 

2سیما به صورت مستقیم پخش شد.
همچنین برای رفاه حال شــرکت کننــدگان در این همایش 
پارکینگ عمومی شهید بهشتی نبش خیابان پاکستان، پارکینگ  
شماره 19 در بزرگراه رسالت، پارکینگ های شماره 6، 7 و 15 در 
خیابان شهید قنبرزاده و پارکینگ های شماره 2 و 4 در خیابان 
شهید بهشتی، ایستگاه مترو شهید بهشتی و ایستگاه مترو مصلی 

برای خدمات رسانی به عموم مردم در نظر گرفته شده بود.

2. همايش شیرخوارگان حسینى در يزد
همزمان با اولیــن جمعه ی مــاه محرم و همزمان با سراســر 
کشور همایش بزرگ شیرخوارگان حســینی به همت هیئت 
پیروان عترت، آســتان مقدس امامزاده شــاهزاده فاضل علیه 
الســالم و همکاری اداره اوقاف و امور خیریه ی اســتان یزد و با 
سخنرانی حجت االسالم  سید مرتضی طباطبایی و با مداحی و 
مدیحه سرایی حســین آبیاری و علی زارع از مداحان اهل بیت 
علیه السالم و با حضور خانواده شهید مدافع حرم سردار موسوی، 

برگزار شد.
برافراشتن پرچم حرم ابوالفضل عباس علیه السالم و همچنین 
توزیع لباس ازجمله برنامه های این همایــش معنوی بود. این 
همایش در بیش از 180 نقطه از استان یزد به طور هم زمان در 

امامزاده ها، مساجد و تکایا برگزار شد.

3. همايش شیرخوارگان حسینى در بافق
همایش شیرخوارگان حســینی همزمان با سراسر کشور و در 
اولین جمعه از ماه محرم در حسینیه میانگاه بافق و دیگر اماکن 
مذهبی شهرستان برگزار شد و مادران نسبت به مقام شامخ امام 
حسین علیه السالم و شهید شــیرخوار روز عاشورا، ابراز ارادت 

کردند.

4. شیرخوارگان حسینى در مهديه شهرستان بهاباد
همزمان با سراسر کشور همایش شــیرخوارگان حسینی روز 
جمعه باعزاداری مادران و کودکان خردسال به یاد طفل شهید 
کربال حضرت علی اصغر علیه الســالم در حسینیه محمدآباد 
و مهدیه بهاباد برگزار و مادران در مظلومیت شــیرخوار شش 
ماهه اباعبداهلل الحسین علیه السالم گریستند. همچنین حجت 
االســالم حســین حاتمی یکی از روحانیون شهرستان در این 
مراسم با تسلیت سالروز شهادت حضرت علی اصغر امام حسین 
علیه السالم نهضت عاشــورا را احیا کننده دین مبین اسالم به 

سخنرانی پرداخت.

5. تهیه 4هزار لباس برای شیرخوارگان شهرکرد 
در آســتانه ماه محرم و برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی 
کار تهیه پارچه، دوخت و بســته بندی 4 هزار قطعه لباس  ویژه 
کودکان به همت هیأت یازهرا سالم اهلل علیها شهرکرد و همکاری 
معاونت پیروان عترت هیأت رزمندگان اسالم استان چهارمحال 
و بختیاری در کارگاه خیاطی کوثر شهرکرد برای توزیع در سطح 

استان آغاز شد.

برگزاری همايش سراسری 
شیرخوارگان حسینى
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مراسمات ويژه هیأت رزمندگان اسالم 
استان چهارمحال و بختیاری

1. مراســم جشــن میالد کريمه اهل بیت 
سالم اهللا علیها در امامزادگان شهرکرد:

همزمــان بافرخنده میــالد باســعادت حضرت 
فاطمه معصومه سالم اهلل علیها، آغاز دهه کرامت 
و در آستانه میالد سراسر نور امام هشتم شیعیان 
حضرت علی بن موســی الرضا علیه الســالم و با 
حضور خادمین آســتان مقدس حضرت معصومه 
سالم اهلل علیها با حضور مسئولین و جمع کثیری از 
خواهران، مراسم جشن میالد و غباروبی حرم مطهر 
امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون سالم اهلل علیهما 
در شهرکرد برگزار شــد. تالوت آیات نورانی قرآن 
مجید، خیر مقدم گویی، عطر افشــانی و گلباران 
مرقد مطهر امامزادگان، سخنرانی حجت االسالم 
علی اکبر صمدی یزدی از اساتید حوزه و دانشگاه، 
مولودی خوانی، اجرای مراســم استقبال، تقدیم 
شاخه های گل به خادمین و توزیع نمك متبرك 

بین زائران از دیگر برنامه های این مراسم بودند.

2. يادواره شهدای بهداری در شهرکرد:
همچنین به گزارش پایگاه اطالع رســانی هیأت 
رزمندگان اسالم استان چهارمحال و بختیاری؛ به 
منظور گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان دوران 
دفاع مقدس به ویژه شهدای بهداری سپاه استان ، 
اولین یادواره شهدای بهداری لشکر قمربنی هاشم 
علیه السالم با حضور خانواده معظم شهدا در سالن 
اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار 

شد.
در این یادواره که سردار نصراهلل فتحیان مشاور وزیر 
بهداشت در امر بهداری رزمی، مسئول نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه استان و دیگر مسئولین ادارات 
استان حضور داشتند، از مقام شامخ شهیدان عرصه 
بهداری رزمی و از خانواده شهیدان آتش افزا، همتی، 

آذریان، قاسمی، امیدی، طاهری، کاویانی و احمدی 
تجلیل شــد و از تالشــهای ارزنده  جراح  و چشم 
پزشك برجسته کشــور آقای دکتر حسن رزمجو 

تقدیر به عمل آمد.
توصیف رشادت شهیدان و رزمندگان کادر پزشکی، 
اجرای دکلمه، پخش نماهنگ ویژه شهدای دوران 
دفاع مقدس و مرثیه سرایی بر مصیبت های سید 
و ساالر شهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین علیه 
السالم از مهم ترین برنامه های اجرایی این یادواره 

بود.

3. سوگواری مجلس عزاداری و سوگواری در 
شهر کیان:

مراسم سوگواری محرم حضرت اباعبداهلل الحسین 
علیه الســالم در شــهرکیان اســتان چهارمحال 
وبختیاری برگزار شــد. در این مراسم با شکوه که 
به همت هیأت رزمندگان اسالم  همراه با اقامه نماز 
جماعت مغرب و عشاء در مسجد جامع شهرکیان  
با حضور پرشور آحاد مردم بویژه جوانان عاشورایی 
برگزار شد حجت االسالم اسالمی کاشمری به ایراد 
ســخن پرداخت. تالوت آیات نورانی قرآن مجید، 
قرائت زیارت عاشورا ، مداحی ، ذکر مصیبت ، نوحه 
خوانی ، سینه زنی و ضیافت شــام نذری از دیگر 

برنامه های این مراسم معنوی بود.

4. اعزام کاروان پیاده  اربعین از لردگان
در آستانه اربعین ساالرشهیدان حضرت اباعبداهلل 
الحســین  علیه السالم کاروان عاشــقان حضرت 
اباعبداهلل الحسین علیه الســالم پنجم مهر ماه از 
شهرستان لردگان اســتان چهارمحال و بختیاری 
برای حضور در مراسم اربعین حسینی  به صورت 

پیاده عازم کربال شدند.
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در دهه اول ماه محرم امسال نیز همچون گذشته، 
مراسم روضه خوانی با سخنرانی حجج اسالم حاج 
سید علی رضوی، عالم و فاتحی در مکان های اصلی 
شهر، آســتان مقدس امام زاده عبداهلل، حسینیه 
بزرگ محله سفلی و حســینیه میانگاه برقرار بود. 

برخی از این مراسمات عبارتند از:
1. تشکیل هیئت سینه زنی متشکل از اعضای هیئت 
رزمندگان اسالم و حماسه سازان عاشورا و حضور در 
10 خانه از بیوت شهدائی که اولین سالگرد درگذشت 
والدین آنها بود، همراه با عزاداری و ســینه زنی و در 
پایان برنامه به میزبانی هیئــت رزمندگان به همه 

حاضرین در جلسه اطعام نذری داده شد.
2. برگزاری همایش شــیرخوارگان حســینی در 
حسینیه اعظم سفلی بافق با حضور بیش از 5 هزار 
نفر از خواهران و مادران به همراه اطفال شیرخواره 
خود. این مراســم به طور همزمان در 20 نقطه از 
شهرســتان بافق برگزار شد. همچنین این مراسم 
معنوی و باشکوه عالوه بر سخنرانی مسئول هیئت 
رزمندگان با برنامه هــای دیگری همچون اجرای 
سرود محرم، تعزیه آخرین سرباز، مدیحه سرائی 
مداح اهل بیت علیهم الســالم، ایجاد نمایشــگاه 
فرهنگی و اهداء هدایایی به اســامی مزین به نام 

حضرت علی اصغر علیه السالم همراه بود.
3. مراسم دهه عاشــورا همراه با سخنرانی در سه 
نقطه شــهر برقرار بود و در روز عاشورا هیأت های 
مذهبی به صورت منظم با نوحه سرائی و عزاداری 
مسیر میدان شهدا تا آســتان امام زاده عبداهلل را 
طی کرده و در نماز باشکوه و معنوی ظهر عاشورا 
به امامت امام جمعه محترم شــرکت کردند. این 
اجتماع یکپارچه و باشکوه به صورت زنده از شبکه 
استان بخش گردید. در خاتمه خیمه های نمادین 
امام حسین به اتش کشــیده شد و همگان در غم 
ســرگردانی و ازار اطفال امام حســین و اسارت 
حضرت زینب کبری سالم اهلل علیها اشك اندوه از 

دیدگان جاری ساختند.
4. مراسم شام غریبان ســنوات گذشته همراه با 
زیارت عاشورا و سینه زنی به یاد اطفال امام حسین 
علیه الســالم در بقعه قاضی میر جعفر و بیابانهای 
اطراف برگزار شد. ضمناً ساخت ماکت خیمه گاه 

تا خرابه شام به حزن و اندوه عزاداران افزوده بود.
5. برگزاری همایش سه سالگان حسینی همزمان 

با سراســر کشور در روز ششــم ماه صفر به همت 
هیأت رزمندگان و با همکاری ســازمان بســیج 
جامعه زنان. این همایش با حضور بیش از 800 نفر 
از کودکان مهد و پیش دبســتانی همراه با مربیان 
و مادران بزرگوارشان در آستان مقدس امام زاده 
عبداهلل علیه الســالم بافق برگزار گردید. در این 
مراسم توسط کانون آیت اهلل حاج شیخ محمد تقی 
بافقی برای کودکان روایتگری و داستان شهادت 
حضرت رقیه سالم اهلل علیها به صورت نمایشنامه 
اجرا گردید. همچنین مادران با مدیحه ســرایی و 
عزاداری با مصائب حضرت زینب ســالم اهلل علیها 
همدردی نمودند. ضمناً در حاشیه همایش به کلیه 
کودکان دختر یك عدد مقنعه که از یك ماه قبل 
طی مراســم ویژه ای همراه با ذکر صلوات، زیارت 
عاشورا و مدیحه سرائی در کارگاه خیاطی هیأت 

دوخته شده بود اهداء گردید.
6. برگزاری کاروان شــادی والیت و جشــن عید 

غدیر:
همزمان با روز عید سعید غدیر خم کاروان شادی با 
حضور خودجوش اقشار مردم از میدان شهدا آغاز 
گردید. در این راهپیمایی باشــکوه حجه االسالم 
ابوالقاسم باقرمیدانی شعار و پیام روز غدیر: «من 
کنتم مواله و هذا علی مــواله» را قرائت کردند و 
امت اسالمی با در دست داشــتن پرچم متبرك 
حرم امیرالمومنین علیه السالم و سردادن ندای «یا 
علی یا علی» ایشان را تا آستان مقدس حضرت امام 
زاده عبداهلل همراهی کردند. جمعیت حاضر پس 
از مدیحه سرائی توسط مداحان اهل بیت عصمت 
و طهارت، به گلباران قبور شــهدا و حرم حضرت 

ظهیرالدین عبداهلل پرداختند.
به مناســبت عید غدیر خم، مراسم جشن دیگری 
با حضــور پرچم متبــرك حــرم امیرالمومنین 
علیه الســالم در موسســه بیت الرضا علیه السالم 
شهرســتان بافق برگــزار گردید. در این جشــن 
معنوی حجه االسالم حاج ســید علی طباطبائی 
روحانی هیئت رزمندگان اســالم پیرامون وقایع 
غدیرسخنانی بیان داشت، ســپس مداحان اهل 
بیت عصمت و طهارت با مدیحه ســرائی و قرائت 
اشعار حاضرین را به فیض رســاندند و در خاتمه 
با برگزاری نماز جماعت و غــذای متبرك از امت 

اسالمی پذیرائی به عمل آمد.

مراسمات دهه اول محرم هیئت 
رزمندگان اسالم بافق
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مهران  هزاران دل را که در عشق امام حسین علیه السالم پرمی زنند به سوی خود فرا 
می خواند و برای این فراخوان تمام امکانات را برای خادمی زائران اربعین حسینی مهیا 
کرده است. زائران اربعین حسینی علیه السالم ، هزاران صخره، هزاران دشت و هزاران 
دریا را طی کرده تا به مرز مهران برسند پیامی دارند به نام عشق و در راه عشق هزاران 
قطره شدند دریا و هزاران سنگ شدند کوه تا پر بزنند به سوی حرمی که در برابر دنیای 
لَّه» را سر داد و جان داد تا امروز هزاران دل را که  ا الِذّ زر، زور و تزویر فریاد «َهیَهاَت ِمَنّ

در عشق پرمی زنند به سوی خود فرابخواند.
مهران امروز میعادگاه دلدادگان عاشقی اســت که در راه رسیدن به معشوق 
سر از پا نمی شناســند، امروز مهران که دیروز محل عروج هزاران هزار شهید 
گلگون کفنی بوده است بوی عطر و ازخودگذشتگی آنان به جاذبه ای تبدیل شده 
که مسافران اربعین را به سوی خود فرا می خواند و این مرز خود را مهیای حضور 

دلدادگان حسینی کرده است.
پیش بینی حضور 4میلیون زائر در مهران

استاندار ایالم به پیش بینی حضور 4 میلیون زائر اربعین حسینی در مرز مهران 
اشاره و خاطرنشان کرد: ما باید برای تردد بیش از 4 میلیون زائر در ایام اربعین 
برنامه ریزی کنیم. ”امسال در پیك تردد در مسیر رفت برای مهران برای 250 
هزار و در مسیر برگشت از مهران برای بیش از 350 هزار زائر در یك روز ایجاد 

امکانات و آمادگی شده است“.
تعطیلی پروژه های راه سازی اربعین از 10 مهرماه یکی از اقداماتی است که برای 
میزبانی زائران و ایمنی سفر آنان در حال انجام است و قاسم سلیمانی دشتکی 

اســتاندار ایالم با بیان آن، این نوید را می دهد که در اربعین 98 تمام امکانات 
و پیش بینی ها برای ایمنی تردد و ترافیك روان زائران اربعین در اســتان ایالم 

مهیا است.
ایجاد ظرفیت پارك 170هزار خودرو

سلیمانی دشتکی با توجه به تجربه سنوات گذشته از ایجاد فضای پارك برای 
خودروی زائران باالی 170 هزار خودرو بیان داشت: امسال ظرفیت پارکینگ ها 

را باالی 170 هزار خودرو قرار داده ایم.
سرهنگ رضا همتی زاده با اشاره به ممنوعیت تردد خودروهای عنوان شده گفت: 
این ممنوعیت به جهت ایمنی سفر و پیشگیری از ایجاد گره های ترافیکی است. 
امیدواریم با همکاری و مشارکت مردم خوب کشورمان و به ویژه هم استانی های 
عزیز شــاهد تردد روان و بدون حادثه در مســیرهای جاده ای استان و به ویژه 
مسیرهای منتهی به مرز مهران باشیم. در راستای اجرای این طرح تردد انواع 
تریلر، کامیون و کامیونت از روز چهارشــنبه 17 مهرماه تا پایان روز سه شنبه 
ـ ایالم، ایالم  ـ ایوانـ  ـ ایالم، قالجهـ  30 مهر ماه در مسیرهای حمیل سرابلهـ 
ـ دهلران و بالعکس ممنوع  ـ مهران و مهرانـ  ـ ملکشــاهیـ  ــ مهران، ایالمـ 

خواهد بود.
نصب دستگاه های بسته بندی آب شرب در محل قرارگاه اربعین در مرز مهران

افشین مظاهری مدیرعامل شرکت آبفای ایالم ضمن بیان اینکه هیچ مشکلی 
برای آب آشامیدنی در مرز مهران وجود ندارد،  گفت: دستگاه های بسته بندی 

آب شرب در محل قرارگاه اربعین در مرز مهران نصب و راه اندازی شده است.

مرز مهران آماده استقبال از زائران حسینى شد

مراسم عزاداری شب 
هشتم محرم در 

فاطمیه بزرگ تهران
به گزارش پایگاه اطالع رسانی هیات 
رزمندگان اسالم مراسم عزاداری شب 
هشتم محرم سال 1398 با سخنرانی 
حجت االســالم پناهیان بــا موضوع 
«وقتی آدم ها خود را پنهان می کنند» 
و با نوای حاج امیر عباسی در فاطمیه 

بزرگ تهران برگزار شد.
متن خبر در اخبار ســتاد مرکزی بود 

اینجا تصویر قابل استفاده است

دوره آموزش مداحى «مجمع الذاکرين» 
با تدريس حاج سعید حداديان

دوره جدیــد کالس های آمــوزش مداحی 
با عنوان «مجمع الذاکرین» با همت ســتاد 
مرکزی هیات رزمندگان اســالم و آموزش 
حاج سعید حدادیان و دیگر ذاکران اهل بیت 
علیهم الســالم در حال برگزاری است. حاج 
سعید حدادیان در بخشی از دروس تدریس 

شده در این کالس آموزشی گفت:
«مداح باید آنچه که مربــوط به متون عربی 
اســت را بداند؛ یعنی باید بتوانــد مواردی را 
درســت بخواند: 1- قرآن )هم بخوانیم و هم 
بلد باشــیم(؛ 2- ادعیه )دعاها(؛ 3- زیارات 
)زیارت ها(؛ 4- خطب )خطبه ها( مثل خطبه 

شعبانیه حضرت رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله 
که باید یك مداح، حتما بخ ش هایی از آن را 
حفظ باشد. خطبه غدیر و خطبه حضرت زهرا 
سالم اهلل علیها همینطور؛ 5- مقتل، همانی 
که اهل بیت گفته انــد. باید تحقیق کنیم در 
مقاتل. وقتی داریم خبر می دهیم، نباید با گل 
و بلبل همراه باشد، بلکه باید معارف را بگوییم 
برای مردم. حرف زدنمان را دنیا می بیند. باید 
حواس ها جمع باشد؛ 6- روایات )روایت ها( 
برای استشهاد اشــعار. فرموده امام حسین 
علیه الســالم که انی احب الصاله و … باید 

روایت بخوانیم».



32

خطیب توانا، حجت االسالم مسعود عالی 
از نقش آفرینی هیأت ها در حماسه اربعین سخن می گوید

هیأت ها باید کاتالیزور فرهنگی
برای اربعین باشند

از ديرباز هیأت ها مذهبى جايگاهى بس عمیق و موثر در بطن زندگى مردم و شکل گیری حرکات و تغییرات 
فردی و اجتماعى  داشته تا بدا ن جا که حتى باعث برچیدن طاغوت قدرتمند پهلوی و ايجاد انقالب اسالمى 
شد. با توجه به پیشینه ديرينه هیأت های مذهبى و پتانسیل سرشاری که در اين مراکز تجمع کوچك و 
بزرگ وجود دارد بر آن شديم تا با حجت االسالم مسعود عالى، عضو هیأت امنا و سرپرست موسسه جامع 
علوم اسالمى هم کالم شويم تا از خاستگاه اربعین و نقش هیأت ها در تقويت اين شعیره مذهبى و پديده 

اجتماعى برايمان سخن بگويد.
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پیرامون موضوع اربعین و خاستگاه آن برايمان بگويید. چه رمز و رازی در عدد 
چهل هست و چرا اربعین فقط مختص به حضرت سیدالشهدا  علیه السالم 

است؟
موضوع اربعین جنبه های مختلفی دارد. مثال از بعد عرفانی اربعین یعنی رسیدن 
به یك سطحی از بلوغ که به این عدد چهل عرفا و اهل معرفت نظر دارند و چله 
گرفتن به عنوان یك مرحله تکاملی در روایات آمده است. در روایتی از پیامبر 
اکرم صلی اهلل علیه و آله آمده که: «من بلغ اربعین سنة و لم یتعص فقد عصی»1 
کسی که به سن چهل سالگی رسید عصا بگیرد، البته بعضی تعبیر می کنند 
که منظور «عصای احتیاط» است؛ چون سن چهل سالگی سن پیری نیست، 
بلکه سن بلوغ و رشد است، یعنی از آن به بعد دیگر خدا به راحتی نمی گذرد. در 
روایات داریم کسی که سنش از چهل سالگی گذشت دیگر خداوند به راحتی 
از او نمی گذرد این از بعد عرفانی اســت. اما باید از ابعاد دیگر هم ویژگی های 
چهل را در روایات پیگیری کرد تا به نکته سنجی هایی که اهل معرفت کرده اند 

دست یافت.

طبق روايت حضرت رسول  صلى اهللا علیه و آله که فرمود: «َمْن اَْخَلَص ِهللاِّ اَْربَعیَن 
َصباحا، جرت يَنابیُع الِْحْکَمِة ِمْن َقْلِبِه َعلى لِسانِِه»2 و يا تعابیر ديگری از اين دست 
در لسان روايات ناظر بر اين است که هر کس اربعینى را نگه دارد و يا مثالً اگر کسى 

چهل حديث را مکتوب کند چه دارد و چه دارد. 
بحث دیگر جنبه تاریخی قضیه اربعین است که باید هم به طور عام به عزاداری 
سید الشهدا بپردازیم که البته این نکته قابل ذکر اســت که در طول تاریخ 
تشیع عزاداری عام برای اهل بیت نداشتیم و هرآنچه بوده برای سید الشهدا 
بوده است و خود ائمه هم با توصیه قولی و عملی برای امام حسین علیه السالم 
مجلس می گرفتند. امام صادق  علیه الســالم در منزل خودشان برای امام 
حسین  علیه السالم مجلس می گرفتند. امام رضا  علیه السالم دعبل خزاعی را 
دعوت میکردند برای امام حسین  علیه السالم می خواند و گریه می کردند. امام 
زمان)عج( در زیارت ناحیه مقدسه صبح و شب برای امام حسین  علیه السالم 

گریه می کند.
پس همانطور که امام رضا  علیه الســالم به ریان بن شبیب فرمود: «ان کنت 
باکیا علی شیء فابك للحسین علیه السالم»؛ گریه بر امام حسین  علیه السالم 
خصوصیت و موضوعیت خاص دارد، یعنی این گریه و عزاداری یك فرهنگ 
است و صرفاً این نیست که ما در سوگ یك کســی که از دست رفته و تمام 
شده بنشینیم و عزاداری کنیم، بلکه این تبدیل می شود به فرهنگی که عاطفه 
می جوشاند و فقط فرهنگ عقلی نیست و به صورت قلبی و عاطفی با عواطف 
انسان ها ارتباط پیدا می کند. بحث عزا و گریه و اشك اوج قلیان عاطفه است. 
وقتی عاطفه قلیان پیدا کرد آنوقت عمیق، قلبی و درونی می شود. اینکه صرفا 
دورهم بنشــینیم و کنفرانس بگیریم و بحث علمی مطرح کنیم، هیچگاه 

فداکاری و ایثار ایجاد نمی شود.

به نظر حضرتعالى به چنین بررســى های 
علمى پیرامون مقوله اربعین مانند اين گفتگو 

چقدر نیاز داريم؟
اینکه ما بنشینیم و از فلسفه قیام امام حسین  
علیه السالم و عزاداری بگوییم عقل را رشد و 
ورز می دهد اما موقع فداکاری انسان را پای کار 
نمی برد. آنچه انسان را پای کار می برد همین 
سینه زنی و شــور و اشك و همین جریانات 
مرسوم در هیأت ها اســت. این یکی از ا بعاد 
عزاداری و کارکردهای آن بخصوص اربعین 

است. 
ما هیچ سفارشی در مورد عزاداری برای هیچ 
معصومی نداریم تا چه رسد به غیر معصوم! 
اصاًل ســوم و هفتم نداریم تا چه برســد به 
اربعین! البته نمی گویم این مراسمات سوم 
و هفتم که مرسوم است بدعت است، چون 
شــما هر روز برای میت بزرگداشت داشته 
باشــید، قرآن بخوانید و سخنرانی و توسل 
کنید خوب است، ولی نداریم که بخصوص 
وارد شده باشد و فقط به عنوان سنت داریم 
که تا سه روز عزاداری بشود و به منزل شخص 
صاحب عزا غذا برده شود. پس اربعین فقط 
برای امام حسین علیه السالم وارد شده است. 
از امام عسگری)ه( هم روایت داریم: «عالئم 
المومن خمس... زیاره االربعین»3 و کال روایات 
متعددی که غیر از اینکه در کل سال زیارت 
هست ولی یك روز خاص را به عنوان زیارت 
تعیین کــرده اند و گویا یك زیرســاختی و 
مقدمه ای توسط ائمه معصومین علیه السالم 

بعنوان تجمع در اربعین صورت گرفته است.
عالوه بر ابعاد عرفانی و تاریخی اربعین یك بعد 
آن هم بعد اجتماعی است که االن به عنوان 
یك پدیده ای که در این هــزار و چهارصد 
سال تاریخ تشیع سابقه نداشته، ظهور و بروز 

کرده است.

با توجه به اينکه تحصیــالت و مطالعات 
تخصصى حضرتعالى در زمینه مهدويت 
و جامعه شناســى بوده است بفرمايید آيا 

گريه بر امام حسین  
علیه السالم 
خصوصیت و 

موضوعیت خاص 
دارد، يعنى اين 

گريه و عزاداری يك 
فرهنگ است و صرفًا 

اين نیست که ما در 
سوگ يك کسى که 
از دست رفته و تمام 

شده بنشینیم و 
عزاداری کنیم، بلکه 
اين تبديل مى شود 

به فرهنگى که 
عاطفه مى جوشاند و 
فقط فرهنگ عقلى 
نیست و به صورت 

قلبى و عاطفى با 
عواطف انسان ها 

ارتباط پیدا مى کند

موضوع اربعین جنبه های مختلفی دارد. مثال از بعد عرفانی اربعین یعنی رسیدن 
به یك سطحی از بلوغ که به این عدد چهل عرفا و اهل معرفت نظر دارند و چله 
گرفتن به عنوان یك مرحله تکاملی در روایات آمده است. در روایتی از پیامبر 

کسی که به سن چهل سالگی رسید عصا بگیرد، البته بعضی تعبیر می کنند 
که منظور «عصای احتیاط» است؛ چون سن چهل سالگی سن پیری نیست، 
بلکه سن بلوغ و رشد است، یعنی از آن به بعد دیگر خدا به راحتی نمی گذرد. در 
روایات داریم کسی که سنش از چهل سالگی گذشت دیگر خداوند به راحتی 
از او نمی گذرد این از بعد عرفانی اســت. اما باید از ابعاد دیگر هم ویژگی های 
چهل را در روایات پیگیری کرد تا به نکته سنجی هایی که اهل معرفت کرده اند 
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مى توان پديده اربعین را از منظر تحلیل اجتماعى يك نشانه برای مهدويت 
و ظهور دانست؟ 

به نظر من این اتفاق در موضوع زمینه سازی ظهور قابل بحث است. علیرغم 
اینکه راهپیمایی نجف تا کربال در طول تاریخ در بین مردم و حتی بین علما 
در ایام زیارتی مرسوم بوده است، اما اینکه در سال های اخیر رفته رفته دارد به 
یك حرکت عظیم جهانی و تجمعی تبدیل می شود که نه تنها در اسالم و تشیع 
سابقه نداشته است، بلکه چنین تجمع و راهپیمایی در طول تاریخ بشر نبوده 
است، این نیاز به یك تحلیل جامعه شناختی دارد، چرا که اربعین یك اتفاق 

عظیم و حرکتی فراتر از مسائل مذهب و دین است.
ما با توجه به منابع خودمان این پدیده را به عنوان یکی از زمینه سازی های ظهور 
می دانیم چون در روایات داریم که وقتی امام زمان)عج( می آیند خودشان را 
بوسیله امام حسین علیه السالم معرفی می کنند، اینگونه که من آن کسی هستم 
که جدم حسین را «قتلوه عطشانا، طرحوه عریانا...».4 معنیش این است که قبل 
از آمدن امام زمان علیه السالم همه اهل عالم باید امام حسین علیه السالم را 
بشناسند. عالوه بر این روایت در در کتاب عقد الدرر روایات دیگری داریم که 
می فرماید: امام حسین  علیه السالم قبل از آمدن امام زمان )عج( اشراب در 

قلوب می شود.

يعنى بر اساس فرمايش شــما ابتدا مردم تشنه امام حسین علیه السالم 
مى شوند سپس امام زمان(عج) مى آيد؟

بله! خصوصیاتی که امام حسین علیه السالم دارد مناسب است برای پرورش 
یاران حماسی و ظلم ستیز.  البته همه ائمه اینچنین بودند لکن دستگاه امام 
حسین علیه السالم با توجه به تاثیر تاریخی که بر قلب ها و عاطفه ها گذاشته 
است زمینه و ظرفیت بیشتری دارد که فراتر از تشیع دارد کم کم موجش همه 

عالم را می گیرد. همچنان که امروز شاهدیم 
در کشورهای غیر اسالمی و اروپایی هم روز 
عاشورا و تاسوعا دســته های عزاداری به راه 
می افتد و یا در جایی مثل هند که همه هندو 
هستند روز عاشورا سه روز تعطیل عمومی 
اعالم می شود. همه اینها بدان معناست که 
دنیا دارد با نهضت امام حسین علیه السالم 
آشنا می شــود و با هر راهپیمایی که انجام 
می شود این معرفی بیشتر و بهتر اتفاق می افتد 
و نتیجه اش این می شود که در راهپیمایی روز 
اربعین همه ملیت ها و اقوام و مذاهب و رنگ ها 

و نژادها دور یکدیگر جمع می شوند. 

با اين حســاب جريان اربعین دارای سیر 
صعودی است يا ممکن است با گذشت زمان 

از يك مقطعى دوباره به عقب برگردد؟
ظهور امام زمان)عج( طبیعتاً نیاز به ابزاری 
دارد و یکی از مهمترین ابــزار تاریخی آن، 
دستگاه امام حسین علیه السالم است. اربعین 
نیز بلوغی از عاشوراست که خود از ابزار زمینه 
ساز ظهور می باشد. زمینه سازی ظهور یعنی 
زمینه سازی حکومت خدا روی زمین که این 
وظیفه هر مومنی است و باالترین مومن خود 
امام است، بنابراین خودش انجام می دهد و 
ما خیال می کنیم که ما انجام می دهیم. علی 
القاعده چیزی که با این عظمت در حال اتفاق 
افتادن اســت تعطیل بردار نیست و با توجه 
به آن دســتی که در طول تاریخ این ابزار را 
استفاده کرده و آن را تقویت کرده است پس 
نباید ضعیف شود. چنانکه سال به سال شاهد 
گسترش اربعین هستیم و این چیزیست که 
خبرگزاریها هرچقدر هم بخواهند در جهان 
ســکوت خبری کنند باز نمی توانند آن را 

کتمان کنند.

نمونه هايى نیز برای کارکردهای اجتماعى 
اربعین مثال بزنید

این همه همدلی ها و نزدیك شدن اقوام به 
یکدیگر از کارکردهای اجتماعی اربعین به 
حساب می آید. همه ایثارهایی که در این چند 
روز تجلی می یابد موجب می شود که شخص 
از خودیت و فردیت خود بیــرون می آید و 
می پیوندد به دریایی از جمعیــت عزادار و 

می کوشد تا خدمت کند.

آيا مى توان گفت که اين کارکردها قابلیت 
سبك سازی و فرهنگ سازی دارد؟

بله احسنت اینها کارکردهایی است که یك 
جامعه شناس وقتی با اینها برخورد می کند 
قابل تحلیل و قابل پیگیری است که از جهت 
اخالقی و رشد تربیتی چه اتفاقی می افتد و 
چه تاثیری دارد. حاال اگــر این کارکردها را 
ببریم داخل هیأت حتماً اتفاقات ارزشمندی 
رقم خواهد خورد. در نتیجه یکی از کارهایی 
که هیأت می تواند داشــته باشد این است 
که کاتالیزور باشد و این کارکردها را تسریع 
ببخشــد. چه در بعد معرفتــی چه جنبه 
اجتماعی و سیاسی می تواند موج را گسترش 
دهد و معرفی کند تا هم کمیت بیشتر شود و 

هم کیفیت.
چون حوزه کار هیأت بر اســاس تجمعات 
مومنین است و هیأت باید تالش می کرد که 
چنین جمعیتی را جمع کند. حال که امام 
حسین علیه السالم و اهل بیت علیهم السالم 

اين همه همدلى ها 
و نزديك شدن 

اقوام به يکديگر 
از کارکردهای 

اجتماعى اربعین به 
حساب مى آيد. همه 

ايثارهايى که در 
اين چند روز تجلى 

مى يابد موجب 
مى شود که شخص 

از خوديت و فرديت 
خود بیرون مى آيد و 
مى پیوندد به دريايى 

از جمعیت عزادار و 
مى کوشد تا خدمت 

کند
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این جمع را خودشان درست کرده اند و بسترش در هیأت آماده است، خب ما 
بدون تنش و دغدغه بیاییم و از این فرصت و زمینه استفاده کنیم. زمینه ای که 
چه بسا ممکن است شخصی فقط چندین جلسه در هیأت آمده باشد ولی همان 

یك جلسه بهره خودش را ببرد.

هیأت ها به نوبه خود چه کاری مى توانند برای اربعین انجام دهند؟
متولیان و ارکان هیأت مانند مداح و سخنران باید هرکدام یك بسته خاص 
اربعین در هیأت خود طراحی و تهیه کنند. چون فرض این است که در آنجا 
چند شب محدود هستند و زائران افرادی نیستند که هر هفته در طول سال 
در جلسات هیأت شرکت کنند و چه بسا فردی فقط یك جلسه می آید ولی 
همان یك جلسه با استفاده از آن بسته کمکی و محتوایی استفاده فوق العاده 
ارزشمندی بنماید. چون در هیأت و به ویژه در بستر اربعین آمادگی مخاطب 
زیاد است و چه بسا شخصی که یك سال هیأت رفته است آمادگی یك نفری 
که تنها یك روز در اربعین بوده است را ندارد. بستر آنجا طوری است که قلب 
آماده است لذا باید نهایت استفاده از این جلسات هیأت در اربعین بشود و هیأت 

بنشیند روی آن کار کند.
همچنان که ما توقع داریم دولت زیرساخت های فیزیکی اربعین مانند حمل و 
نقل، رفت و آمد و سهولت کار موکب ها را تمهید کند؛ موکب ها هم که دولتی 
نیستند مسئول تسهیالت معنوی خود و مخاطبین خود هستند. چراکه این 
موقعیت استثنایی از یك جهت حتی نسبت به عاشورا هم که هرکسی در شهر 
خودش است تفاوت دارد، یعنی یك موقعیت خاص بین المللی است. از طرفی 
زمان کم اســت یعنی در آنجا باید خیلی کوتاه تر از 10 شب عاشورا زمان را 

مدیریت و برنامه ریزی کرد. 
می خواهم بگویم در این رشدی که اربعین دارد پیدا می کند هیأت ها باید از نظر 

کمی و کیفی نقش کاتالیزور را ایفا کنند.

آيا اينکه هر هیأتى به طور صنفى يك بسته محتوايى برای اربعین خودش 
آماده کند با اين حرکت عظیم واحد منافات ندارد؟ 

عیبی ندارد چون از جهتی یك رقابت و از مصادیق مسابقه در خیرات و به تعبیر 
قرآن: «َفاْســَتِبُقوا الَْخْیَرات» است. همانطور که موکب ها به تناسب ذائقه ها 
هرکدام غذاهایشان مختلف است، لزومی ندارد که حتما یك محصول را ارائه 
بدهند. بنابراین ضرورتی ندارد که الزاما هیأت ها از حتما قبل باهم هماهنگ 
کرده باشند. از جهت دیگر باید هر هیأتی به آسیب شناسی برنامه های خود در 
اربعین بپردازد مثالً دنبال چشم و هم چشمی و رقابت های دنیایی نباشیم و 
یا ممکن است بدلیل غرق شدن در ظواهر و پذیرایی ها، آسیبی مانند غفلت و 
حواس پرتی از اصل موقعیت اربعین بوجود آید و خدای ناکرده برخی به طمع 
استفاده از فضای مهیای سورچرانی در اربعین شرکت کنند که می توانیم با 

برنامه ریزی و آسیب شناسی از اینگونه غفلت های فردی پیشگیری کنیم.

چه آسیب های ديگری در اربعین وجود دارد؟
در این میان انواع و اقسام آسیب های موکب ها و آسیب های افراد هست. مثاًل 
ممکن است یك موکبی که از حامی مالی ثروتمندی مثل فالن کارخانه دار یا 
سازمان و اداره برخوردار است به نحوی ریخت و پاش و جذب مشتری کند که 
فالن موکبی که با اخالص آمده و از پذیرایی خیلی ساده ای برخوردار است دیگر 
به چشم نیاید و حتی ممکن است مورد استهزاء واقع شود. در حالی که خیلی ها 
از همین سادگیها بهره ها برده اند. شخصی تعریف میکرد در موکبی دیدم یك 
پیرزن غذاهایی که ته بشقاب ها مانده بود می برد پشت موکب تخلیه می کرد؛ 
کنجکاو شدم که بپرسم چرا این همه غذا را دور می ریزد و اسراف می کند. وقتی 
رفتم پشت موکب با تعجب دیدم برنجها را روی پارچه تمیزی پهن می کند. 
پرسیدم: «مادر برای چه اینها را جمع می کنی؟» پیرزن گفت: «من ته مانده 
های زائران امام حسین علیه السالم را به عنوان تبرکی جمع آوری و خشك 
می کنم تا در طول سال در خانه ام ذره ذره به غذای روزانه مان اضافه کنیم و 

بخوریم». اهلل اکبر! چطور می شود اینها را آدم نادیده بگیرد؟
یا مثال گاهی ایرانی عربی کردن موکب ها بد است صاحب خانه شدن بد 
است یعنی انگار ما صاحب خانه ایم مثال امرو نهی کردن به کسانی که با 
تواضع خودشــان را برای خدمت وقف کرده اند. آنها بنا ندارند به عنوان 
صاحبخانه برخورد کنند خودشــان را خدمتگذار می دانند آنگاه ما یك 
جوری به صورت صاحبخانــه و امر و نهی کن برخــورد کنیم که او را از 
خدمتگزار بودنش پشیمان کنیم. گاهی ممکن است هیأت های عزاداری 
با ســبك های من درآوردی عده ای را به دور خود جمع کنند که اصاًل 

حالت خوشایندی ندارد.
بنابراین در یك جمله عرض کنم که هیأت باید برای اربعین هم از جهت آسیب 
شناسی هم از نظر آداب استفاده از آن مدت کوتاه برنامه داشته باشد. به هرحال 
همه اینها می تواند به یك کاتالیزور و تسریع بخش تبدیل شود برای رسیدن 

به آن هدف کالنی که اربعین دارد که با عنوان 
زمینه ســاز ظهور و نماد اقتدار شیعه است. 
هرچه نمــاد اربعین ســالم تر و پاك تر ارائه 
شود می تواند دیگران را هم حتی فراتر از یك 

مذهب به خود جذب کند.
لطفًا در مورد دهه های عــزاداری و نقش 
منبری، مداح و شاعر در زمینه سازی برای 

رسیدن به اربعین توضیح بفرمايید؟
حقیقتا اربعین تداوم و اوج چهل روز عزاداری 
از اول محرم است که افراد در متن عزاداری 
بوده اند و با یك نگاه عرفانی به قضیه، حاال پس 
از یك چله در اربعین به یك بلوغی رسیده اند. 
و اگر این پروسه چهل روزه خوب شکل نگیرد 
این نتیجه گیری در اربعین حاصل نمی شود و 
این شکلگیری به دست مادحین، شعرا و وعاظ 

در طول محرم و صفر رقم می خورد.
متاسفانه در برخی از شهرها از شب اول محرم 
شروع نمی کنند مثالً از پنجم یا ششم در اوج 
شــروع می کنند و یا مثالً دهه دوم را خیلی 
پررنگ می کنند و میگوینــد «خب عزای 
هر کسی معموال بعد از شــهادتش شروع 
می شود» این دور بودن از فرهنگ اهل بیت 
علیهم السالم اســت، چون این یك ترحیم 
معمولی نیست که بگوییم متوفا وقتی از دنیا 
برود تازه بعد از او باید ختم بگیرند. خود اهل 
بیت علیهم الســالم هم از همان اول محرم 
شــروع می کردند و این چهل هم از روز اول 
محاسبه و شروع می شود که آن روز اربعین 
شــکل می گیرد. امام رضا در روایت معروف 
به ریان بن شبیب فرمودند: «وقتی که محرم 
می رسید دیگر کسی پدرم موسی بن جعفر  
علیه السالم را خندان نمی دید. هرروز غمش 
افزوده می شــد تا روز عاشــورا که مصیبت 

عظما بود».
البته اگر کسی بخواهد دهه دوم یا دهه های 
بعدی هم مجلس عزاداری داشته باشد حرفی 
نیست ولی دهه اول اســتثنا است که باید 
جایگاه آن حفظ شود و هیچ جایگزینی ندارد 
و اگر کسی از آنجا شروع کرد آنوقت می تواند 
در اربعین نتیجه کامل را هم از جهت فردی و 

هم از جهات اجتماعی بگیرد.

در مورد تصمیمات منحصــر به فردی که 
برخى از هیأت ها در زمینه عزاداری يا اربعین 

مى گیرند چه نظری داريد؟
هیأت ها باید حواسشان باشد که گاهی دچار 
یك تفســیر به رای ها و سلیقه های عوامانه 
نشوند و جای ایام عزاداری و دهه ها را با هم 
معاوضه نکنند. درست مثل شهادت که مزد 
مجاهدانه زیستن است، استفاده از اربعین 
هم منوط به چهل روز زمینه ســازی است. 
حتی عزاداری های پس از اربعین در مناسبت 
شهادت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله و امام 

1. سفینه البحار، جلد 1، صفحه 629
2. بحار االنوار، محمدباقر مجلســی، دار احیاء 
التراث العربی، الطبعة   ، بیروت، 1403هـ ق، 

ج67، ص242، ح10.
3.  إقبال األعمال، ج 3، ص 100.

4. یزدی حایری، علی ، إلزام الناصب فی إثبات 
الحجة الغائب )عج(، محقق، مصحح، عاشــور، 
علی ، ج  2، ص 233، بیروت، مؤسسة األعلمی ، 

چاپ اول ، 1422ق.

هیأت ها بايد 
حواسشان باشد 

که گاهى دچار يك 
تفسیر به رای ها و 

سلیقه های عوامانه 
نشوند و جای ايام 

عزاداری و دهه ها را 
با هم معاوضه نکنند. 
درست مثل شهادت 

که مزد مجاهدانه 
زيستن است، 

استفاده از اربعین 
هم منوط به چهل 
روز زمینه سازی 

است. حتى عزاداری 
های پس از اربعین 

در مناسبت شهادت 
رسول اکرم صلى اهللا 

علیه و آله و امام 
رضا علیه السالم 
در پايان ماه صفر 
هم در تداوم آن 

چهل روز عزاداری 
حضرت سیدالشهدا 

است و نمى تواند 
جای آن چهل روز 

عزاداری مختص به 
اباعبداهللا الحسین  

علیه السالم را بگیرد
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صله هاى نورانى 
حضرت ارباب

عرض ارادت از اين لطیف تر نمى توان سراغ 
گرفت. اينکه ذوق و قريحه ات را پیشکش 
اربابت کنى برای عرض عاشقى. و اين، مرام 
شاعران دلداده بوده برای خادمى در دستگاه 
اباعبداهللا الحسین علیه السالم در تمام 1400 
سال بعد از قیام عاشورا.  شاعران از همان اول 
انگار داوطلبانه، زبان گويای عزاداران در ماتم 
اشرف اوالد آدم علیه السالم و زبان حال آن ها 
در حســرت همراهى با فرزند رسول خاتم 
صلى اهللا علیه و آله بوده اند و شايد هم به همین 
دلیل در همیشه تاريخ شیعه، بر صدر مجلس 
خادمان حسینى جای داشته اند. اما قدر و 
منزلت واقعى شاعرانى را که کالم و ذوق و هنر 
خود را در رثای خون خدا به خدمت گرفته اند، 
بايد در عنايات ويژه ای جست وجو کرد که از 
جانب صاحب اين مصیبت عظیم نصیب آن ها 

شده است.
تاريخ پر اســت از روايت های دلنشــین و 
رشك برانگیز از احواالت شاعرانى که به پاس 
علمداری در رونق بخشیدن به مجالس عزای 
حسینى، از اباعبداهللا الحسین علیه السالم 
و خاندان عصمت و طهارت علیه الســالم 
جايزه گرفته اند و با همین صله های نورانى، 
حاجت روا و عاقبت بخیر شــده اند. در اين 
قسمت داستان ابوالحسن خلیعى، راهزن 
کاروان کربــال که کرباليى شــد را روايت 

مى کنیم.

عرض ارادت از اين لطیف تر نمى توان سراغ 
گرفت. اينکه ذوق و قريحه ات را پیشکش 
اربابت کنى برای عرض عاشقى. و اين، مرام 
شاعران دلداده بوده برای خادمى در دستگاه 
1400
سال بعد از قیام عاشورا.  شاعران از همان اول 
انگار داوطلبانه، زبان گويای عزاداران در ماتم 
اشرف اوالد آدم علیه السالم و زبان حال آن ها 
در حســرت همراهى با فرزند رسول خاتم 
صلى اهللا علیه و آله بوده اند و شايد هم به همین 
دلیل در همیشه تاريخ شیعه، بر صدر مجلس 
خادمان حسینى جای داشته اند. اما قدر و 
منزلت واقعى شاعرانى را که کالم و ذوق و هنر 
خود را در رثای خون خدا به خدمت گرفته اند، 
بايد در عنايات ويژه ای جست وجو کرد که از 
جانب صاحب اين مصیبت عظیم نصیب آن ها 

تاريخ پر اســت از روايت های دلنشــین و 
رشك برانگیز از احواالت شاعرانى که به پاس 
علمداری در رونق بخشیدن به مجالس عزای 
حسینى، از اباعبداهللا الحسین علیه السالم 
و خاندان عصمت و طهارت علیه الســالم 
جايزه گرفته اند و با همین صله های نورانى، 
حاجت روا و عاقبت بخیر شــده اند. در اين 
قسمت داستان ابوالحسن خلیعى، راهزن 
کاروان کربــال که کرباليى شــد را روايت 

اينجا هوای 
تازه واردها را بیشتر دارند

داستان های شیرین خلیعی اما به همین جا ختم نشد. یك بار که 
میان او و یك شاعر دیگر به نام «ابن حماد» جدلی پیش آمد و هر کدام 

ادعا می کرد شــعر خودش در مدح امیرالمؤمنین  علیه السالم بهتر از شعر 
دیگری است، تصمیم گرفتند داوری درباره اشعارشان را به موال  علیه السالم 

واگذار کنند. اینطور بود که در حرم امیرالمؤمنین  علیه الســالم حاضر شدند و 
قصیده هایشان را داخل ضریح انداختند و منتظر ماندند! بعد از مدتی، اتفاق عجیبی 
افتاد؛ دیدند پای قصیده خلیعی، با آب طال و پای قصیــده ابن حماد، با آب نقره 
نوشته شده اســت: «احســنت». اینجا بود که دل ابن حماد گرفت و در دلش 
خطاب به امام علی  علیه السالم عرض کرد: «من از ارادتمندان باسابقه شما 

هستم درحالی که خلیعی مدت زیادی نیست وارد حلقه دوستان شما 
شده…» خیلی نگذشت که امیرالمؤمنین  علیه السالم در عالم 

رؤیا از ابن حماد دلجویی کردند و فرمودند: «تو از مایی اما 
او جدیدالعهد به والیت ماست و رعایت او بر ما 

الزم است.»
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وقتى راهزن کاروان کربال،
کرباليى شد

ماجرای «َخلیعی»، شاعر برجسته اهل بیت علیهم السالم از آن داستان های پرفراز و 
نشیبی است که پایانی غافلگیرکننده دارد. داستان ابوالحسن جمال الدین علی بن عبدالعزیز 

بن ابی محمد الخلعی )خلیعی( قبل از تولدش شــروع شــد. خانواده َخلیعی اهل موصل و پدر و 
مادرش ناصبی بودند. ناصبی ها با اهل بیت علیهم السالم دشــمنی داشتند و با نسبت دادن دشنام و 

ناسزا، به ساحت ایشان بی احترامی می کردند. القصه، مادر خلیعی نذر عجیبی کرد. از خدا خواست اگر 
به او فرزند پسری عنایت کند، به شکرانه اش، او را برای راهزنی خواهد فرستاد! اما راهزنی از چه کسانی؟ نذر 
مادر خلیعی این بود که پسرش را برای راهزنی و آزار و اذیت و کشتن زائران امام حسین علیه السالم، سر راه 

کاروان زائران کربال بفرستد!
خداوند آرزوی مادر را برآورده کرد و پسر هم وقتی به سن جوانی رسید، پاشنه هایش را ورکشید تا نذر مادر 
را ادا کند! خلیعی به مسیر تردد کاروان زائران امام حسین علیه السالم رفت و در کمین نشست تا به محض 
ورودشان به آن ها حمله کند. طوالنی شدن انتظار اما باعث شد از خستگی چشم هایش سنگین شود. اینطور 
بود که کاروان آمد و آن منطقه را با سر و صدای حرکت شترها و اسب ها پشت سر گذاشت و حتی گرد و 

غبار کاروان بر سر و روی خلیعی هم نشست، اما او از خواب بیدار نشد. اما بشنوید از خواب خلیعی. 
او در همان دقایق در عالم خواب، خود را در صحنه قیامت و حسابرسی می دید. فرمان رسید او 

را در آتش بیندازند. در آتش افتاد اما نسوخت! گرد و غباری بر لباس و بدنش بود که میان 
او و آتش، حائل شده بود. خلیعی در همان عالم رؤیا فهمید این گرد و غبار حرکت 

کاروان زائران کربالست که بر تن و لباسش نشسته و او را از آتش عذاب 
الهی در امان نگه داشته است. بیدار شدن خلیعی، مساوی بود با 

زندگی جدیدش. توبه کرد و از همان جا راهی 
کربال شد.

پرده های حرم، 
خلعت نقد برای شاعر 
امام حسین علیه السالم

ماجرای خلیعی تازه شروع شــده بود. وقتی به کربال رســید و وارد حرم 
سیدالشهدا  علیه السالم شد، چشمه ذوقش به عنایت آقا  علیه السالم جوشید 

و عرض شرمساری خود از گذشته اش و امید پذیرش حال دگرگون شده امروزش 
را با سرودن دو بیت شعر، بیان کرد و از آن به بعد، یکی از دوستان و شاعران خالص 

اهل بیت علیهم السالم شد.
اما اینکه چرا «خلیعی» به این نام معروف شد هم، داستان زیبایی دارد. همه چیز 
به آن روز خاص برمی گردد که وارد حرم سیدالشهدا  علیه السالم شد و شروع به 
ســرودن قصیده ای در مدح آن حضرت کرد. همه دیدند که در همان حال 

که مشــغول خواندن این قصیده بود، پرده های درِب حرم بر شــانه اش 
افتاد. درواقع این «خلعت» و هدیه ای بود که از طرف آقا اباعبداهلل  

علیه السالم به او داده شد. پس از این اتفاق، او را «َخلیعی» 
یا «َخلعی» نامیدند و او هم همین نام را به عنوان 

تخلص شاعری اش انتخاب کرد.
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جامعه اســالمی در عصر خلیفه سوم با مشکالتی 
جدی روبرو گردیده بود کــه از آن جمله می توان 
به مواردی اشــاره کرد: 1- راندن انصار از صحنه 
سیاســت، 2- بها دادن به اموی ها و قریشیان در 
امر حکومت داری، 3- تاراج بیت المال مســلمین 
و حاتم بخشــی های خلیفه، 4- ثروت اندوزی او و 
ساختن بنا در مدینه و اختصاص اموال و باغ هایی 
در مدینه برای خود، 5- گسترش تفاخر قبیله ای 
و تبدیل اشــرافیت معنوی به اشرافیت مادی که 

موجب شد مساوات اسالمی فراموش شود.1
عالوه بر همه آنچه که گفته شد، رقابت و اختالف 
بین عراقی ها و شــامی ها، پیش از آن نیز در زمان 
عثمان بر سر تقسیم غنایم ارمنستان و فتح آن بروز 

کرده بود.2 تالش معاویه نیز در عصر امام حســن 
علیه السالم به گونه ای به بار نشسته بود که نه تنها 
آسیب های اجتماعی جامعه اسالمی، اصالح نشده 
بود، بلکه با مسائل عمیق  تری نیز روبرو گردیده بود 
و لذا امام حسن علیه السالم در چنین وضعیتی علی 
رغم حمایت تعدادی اندك از شــیعیان حقیقی، 
نمی توانست به جنگ با معاویه ادامه دهد؛ زیرا در 
آن صورت الاقل بزرگ ترین ضربات دستگاه اموی 
به پیکره شیعه وارد می آمد. این تالش صلح طلبانه 
و تدابیر ارزنده امام علیه الســالم، سرانجام موجب 
افشــای چهره مزدورانه معاویه و حفظ موقعیت 

شیعیان گردید. 
اما مفهوم انحــراف جامعه مســلمین از ارزش ها 
و هنجار هــای اســالمی در عصــر امام حســین 
علیه الســالم ابعاد گســترده  تری به خود گرفت؛ 
انحراف جامعه اســالمی و تخطــی از هنجار های 
اجتماعی اســالم، امام حســین علیه السالم را بر 
آن داشــت تا علیه این آســیب های اجتماعی که 

طبعاً روابط ناســالمی را بر امت اسالمی تحمیل 
می کرد، قیام کند،3 و اصالح جامعه پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله را در قالب شیوه  های عملی امر به معروف 
و نهی از منکر سرلوحه کار خود قرار دهد. عالوه بر 
اینکه از طرفی یزید مترصــد گرفتن بیعت از امام 
علیه السالم به هر قیمتی بود و از سوی دیگر، اجابت 
دعوت مردم متغیرالحال کوفه، یك بار دیگر جامعه 
اسالمی بویژه مردم کوفه را در معرض آزمایش الهی 

مهمی قرار می داد.4
بنابرایــن در چنیــن وضعیــت دشــواری امام 
علیه السالم می فرمود: «مردم نمی بینید که به حق 
عمل نمی شود و کسی از باطل رویگردان نیست؟ در 
این اوضاع مؤمن باید لقای پروردگارش را بر چنین 

زندگی ترجیح دهد».5
به نظر می رسد که اقدامات و روش های عملی امام 
علیه الســالم در برخورد با آســیب های اجتماعی 
عصرشــان در سه ســطح عمده بوده اســت: اوالً 
با رهبران فاســد و حاکم بر جامعه اســالمی که 

حسین بن  علی 
قربانی انحرافات 
و ناهنجاری های 

جامعه اسالمی
ارزش ها و هنجار های اجتماعى جامعه اسالمى پس از پیامبر 
اکرم  صلى اهللا علیه و آله به داليل متعددی دچار آفت انحراف 
گشــته بود. تحريف باور های دينى و بازگشت به ارزش های 
جاهلى، فراموشى سیره پیامبر  صلى اهللا علیه و آله بر تری روحیه 
قومى و عصبیت بر هنجار های اسالمى عصر پیامبر  صلى اهللا 
علیه و آله که نشات گرفته از تعالیم مقدس اسالم بود، تبديل 
اشرافیت معنوی به اشرافیت مادی و ثروت اندوزی و گرايش به 
تجمل و کمرنگ شدن روحیه عالى اسالمى بويژه در عصر عثمان 
و از آن پس، بر تری حربه ارعاب و تزوير بر عامل حق طلبى و 
ظلم ستیزی در روحیه جامعه اسالمى باالخص مردم کوفه، بى 
عدالتى و فساد رهبران سیاسى و برخى عوامل ديگر، از جمله 
مسائل دردناك و آسیب های عمده اجتماعى بود که امام حسین  
علیه السالم برای نجات امت اسالمى از سراشیبى سقوط، تالش 

گسترد ه ای را در اين راستا آغاز کرده بود. 

مشکالت جامعه 
اسالمى پس از

 پیامبر اکرم صلى اهللا علیه و آله

به قلم:  مرتضى شاهسون 
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یزید مظهر آن بــود. ثانیــاً با امت اســالمی که 
از هنجار ها و ارزش های اســالمی عصــر پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله بکلی منحرف شــده بود. ثالثاً با 
جبهه خودی که همان شیعیان راستین حضرت 
بودند و لذا حضرت بــا هر کدام از این دســته  ها 

از برخوردی متناسب با آنان داشت؛ 
جمله اینکه حضرت در برخورد با 
یزید فرمود: «و علی االسالم السالم 

اذا قد بقیت االمة بــراع مثل یزید»؛ 
یعنی دیگر فاتحه اسالم را باید خواند 

اگر نگهبانش شــخصی همچون یزید 
باشد، و یا اینکه امام حسین علیه السالم 
همواره نســبت به جامعه اسالمی دچار 
انحراف بیمارگونه، روشــی مهربانانه و 

مشفقانه داشت.6
در ادامه به معرفی علل و عوامل مختلف 
انحراف جامعه مســلمین تا جایی که به 
قتل نوه رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله اقدام 

کردند، می پردازیم.

الف) علل سیاسى و حکومتى
حاکمیت یافتن سیاستمداران اموی و رواج فساد 
و بی عدالتی در حقیقت، انحرافی جدی در مسیر 
جامعه اســالمی بود که طبعاً انحرافات اجتماعی 
بزرگی را نیز موجــب می گردید. تــالش یزید و 
دستگاه اموی در جهت خاموش کردن اعتراضات 
مردم، کســب مشــروعیت سیاســی - مذهبی، 
هماهنگ کردن جامعه اسالمی با ارزش های مولود 
دستگاه اموی و تحت فشار قرار دادن امام حسین 
علیه السالم برای اخذ بیعت، جلوه هایی از انحرافات 

اجتماعی عمیق این عصر بود. 
ارعاب مردم کوفه از سوی امویان و تهدید و تطمیع 
اشــراف کوفه توســط عبیداهلل بن زیاد عالوه بر 
زمینه  های مساعد اجتماعی که در این مرکز وجود 
داشت، از عوامل مهمی بود که کوفیان سست اراده 
را به ورطــه انحراف بزرگ اجتماعی می کشــاند؛ 
یعنی به جنگ حسین علیه السالم رفتن و در نهایت 
ریختن خون او را مباح دانستن، در حالی که امام 
علیه السالم همواره به پایگاه کوفه نظر داشت چرا 
که می توانست نقش مهمی در پیروزی قیام حسین 

داشته باشد.7
با توجه به این وضعیــت اجتماعی، می توان تصور 
نمود که ابن زیاد، برای ناکامی های پدرش و قدرت 
طلبی خود و کسب محبوبیت بیش تری در دستگاه 
اموی و نیز عمر بن ســعد، که در آروزی رسیدن 
به منزلت واالی اجتماعــی و حکومت ری بود، به 
رویارویی با امام حسین علیه السالم پرداخته باشند. 
عالوه بر این ها سالح ارعاب و تزویر از سوی یزید و 
ابن زیاد کارگر افتاده و نقاب از چهره پلید امویان 
برداشته بود، آنگاه که ابن زیاد در اولین خطبه اش 
با مردم کوفه که به اســتقبال او آمده بودند، فریاد 
برآورد: «تازیانه و شمشیر من آماده عقوبت کسی 
است که از دستور من ســرباز زند و با پیمان من 

مخالفت کند».8
وی روزی دیگر خطاب به مردم کوفه می گوید: «... 
یزید برای من چهار هزار دینار و دویست هزار درهم 
پول فرستاده تا میان شما تقسیم کنم، سپس شما 

را به جنگ با دشمنش روانه کربال کنم».9

ب) علل اجتماعى و اختالف طبقاتى
مقایســه اجمالی مراکز مهم عراق )کوفه( و شام 
و حجــاز )مکه و مدینــه( در عصر امام حســین  
علیه السالم و توجه امام  علیه السالم به کوفه و نیز 
تمایل شیعیان کوفه به امامت علویان و رقابت های 

دیرینه اعراب یمنی کوفه و شــام، اهمیت پایگاه 
کوفه را در عالم اســالم آشکارا نشــان می داد. در 
مورد وضعیت کلی کوفه می توان گفت که هجوم و 
مهاجرت دسته  های زیادی از مردم سرزمین های 
فتح شــده به کوفه و نیز رواج بازار پر رونق بحث 
و جدل با وجود مهاجران مختلفــی از کیش ها و 
فلســفه  های گوناگون، تأثیر مهمی در شکلگیری 
تمایالت درونی و اخالقی مردم کوفه داشته است 
و مردم کوفه عمدتاً دارای خصوصیاتی از این قبیل 
بودند: «احساسات تند، قابلیت تحرك آنی، عاقبت 
نیاندیشی، اخذ تصمیم سریع و پشیمانی فوری از 
تصمیمات گرفته شــده. این نکته نیز قابل توجه 
است که بیش تر حاکمان شام که از مدینه به دمشق 
مأمور می شدند از قریشی ها و مصریان بودند که با 
زندگی اشــرافی خو گرفته بودند و با قبایلی چون 
ربیعه در عراق و قیسی ها در حجاز، درگیری  های 

قبیله ای دیرینه ای داشتند».10
به احتمال زیاد در ابتدای امر، هدف از ایجاد کوفه 
بر کرانه غربی فرات، اختصاص اردوگاه ثابتی برای 
لشکریان اسالم بود، افزون بر اینکه قبایل ساکن در 
کوفه ناهمگون بودند، بنابراین ویژگی نامتجانس 
بودن جمعیت کوفه - که متشکل از اعراب یمنی 
که بیش از دوازده هزار نفر بودند، تعداد کثیری از 
موالیان و گروههایی به نام روادف که فقط در هوای 
رســیدن به غنایم بودند - زمینه مناسبی را برای 
برقراری یــك نظام سیاســی اجتماعی که در آن 
استیالی عربی در تفوق و بر تری اسالمی حل شود، 
فراهم می کرد و لذا قدرت قبیله ای باید در قدرت 

اسالمی حل شود. 
با همه اینها، کوفه در واقع اصالت عربی نداشت و 
تازه بیش تر مهاجران ســاکن در شهر، دسته  های 
نظامی بودند که در پی رســیدن به غنایم، آذوقه 
و رســیدن به زندگی بهتر، شــرکت در فتوحات 
را پذیرفته و لــذا خصلت های نظامــی گری که 
عبارت از غــرور، و عصیان و گرایــش به بر تری و 
سروری بر دیگران است در وجود آنان بسیار قوی تر 
از ســایر بالد اســالمی بود. عالوه بر این ها عامل 
گرایش به تشــیع در مردم عراق و خصوصا کوفه 
به اســالم آوردن قبایل عربی یمن مثل همدان و 

بنی نخع برمیگردد که به نوبه خود عامل مهمی در 
تشیع مردم کوفه داشت و بزودی کوفه به صورت 
مرکز تشیع درآمد. بنابراین افزایش جمعیت این 
مرکز مهم - کوفه - رواج و گسترش نابرابری های 
اجتماعــی و تهدید رفاه عمومــی و نظامی بودن 
شهر، زمینه  های مناســبی را برای انحرافات 

اجتماعی پدید آورده بود. 

ج) علل شخصیتى و روانى
به نظر پژوهشگران اجتماعی 
در مطالعــه آســیب های 
اجتماعی، توجــه به عوامل 
روانی نابهنجاری از اهمیت 
زیادی برخوردار است. روانشناسان در این خصوص 
از تکنیك های پژوهشی گوناگونی بهره میگیرند 
که از میان آن ها مطالعات توصیفی و یا روش های 
زمینه یابی، شرح حال نویسی و استفاده از اطالعات 
منابع تاریخی، بیش از همه به پژوهش های جامعه 
شناســی تاریخی نزدیك تر اســت. اما از آنجا که 
در دســتیابی به داده  های منابع تاریخی همواره 
مشکالتی چون فقر منابع، تناقضات در نقل وقایع 
و شــرح حال افراد، انتخابی بودن، یك بار اتفاق 

افتادن حادثه تاریخی، وجود دارد.
روانپزشــکان برای تأثیر عامل مذهب در درمان 
آسیب های اجتماعی نقش خاصی قائل هستند زیرا 
اعتقادات مذهبی و تأکید بر تعقل در زندگی فردی 
و اجتماعی، امنیــت و مصونیت و آرامش ویژ های 
را برای انســان فراهم میســازد که به برکت آن، 
شخصیت اجتماعی افراد رشد و تکامل می یابد و بر 
قدرت تحمل رنج ها و صدمات احتمالی می افزاید 
و لذا به نوبه خــود می تواند از بروز آســیب های 
اجتماعی جلوگیری به عمــل آورد. بعضی دیگر 
از جامعه شناســان معتقدند که رفتار های جامعه 
بیمارگونه می تواند ناشی از سرخوردگی، اضطراب 
و احســاس عدم امنیت باشــد که میل به اصالح 

اجتماعی یا نوآوری را سبب می شود.11
با نظری به ویژگی های جامعه اســالمی عصر امام 
حســین علیه الســالم می توان دریافت که عمده 
 ترین مشکل این جامعه بیمارگونه از خودبیگانگی، 
از دست دادن شخصیت آرمانی و اسالمی خود بود 
که فی الواقع عوامل متعددی در این ارتباط نقش 
داشت. امام حسین علیه السالم به عنوان مصلحتی 
بزرگ و الهی، خود را موظــف می دید که در برابر 
این آسیب های اجتماعی به واکنش های مناسبی 
بپردازد، و از آنجا که امام علیه السالم در بین امت 
اسالمی از شــرافت معنوی واالیی برخوردار بود، 
مبارزه با آن همه آفات اجتماعی را مشــی عملی 
خود می پنداشت و لحظه ای از آن غفلت نمی کرد. 
اگر چه در جامعه اسالمی این دوران، زمینه  های 
مناســبی برای تخلف از هنجار هــا و ارزش های 
اصیل اسالمی وجود داشت، ولی باید توجه نمود 
که بــی ارادگی این جامعه از ســویی و از ســوی 
دیگر تحریکات ســران قبایل عرب، ضعیف شدن 
و فراموشــی سنت های اســالمی موجب افزایش 

انحرافات اجتماعی شده بود. 
بنابراین اگــر جامعه بیمارگونه کوفــه، که از نظر 
روحــی و روانی دچار ســردرگمی  های متعددی 
بود، خیاالت باطل و آرزو هــای غیر منطقی خود 
را کنار می گذاشــت و به شخصیت اصیل اسالمی 
خود وقــوف کامل می یافت، بخوبــی درمی یافت 
که بیعت شــکنی و مقابله با ســپاه هفتاد و چند 
نفری امام حسین  علیه الســالم و حتی به دست 
آوردن پیروزی نظامی، کــه ظواهر امر نیز بخوبی 
بر آن داللت می کرد به عنوان بزرگ ترین انحراف 

یزید مظهر آن بــود. ثانیــاً با امت اســالمی که 
از هنجار ها و ارزش های اســالمی عصــر پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله بکلی منحرف شــده بود. ثالثاً با 
جبهه خودی که همان شیعیان راستین حضرت 
بودند و لذا حضرت بــا هر کدام از این دســته  ها 
از 

اذا قد بقیت االمة بــراع مثل یزید»؛ 
یعنی دیگر فاتحه اسالم را باید خواند 

اگر نگهبانش شــخصی همچون یزید 
باشد، و یا اینکه امام حسین علیه السالم 
همواره نســبت به جامعه اسالمی دچار 
انحراف بیمارگونه، روشــی مهربانانه و 

در ادامه به معرفی علل و عوامل مختلف 
انحراف جامعه مســلمین تا جایی که به 
قتل نوه رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله اقدام 

حاکمیت یافتن سیاستمداران اموی و رواج فساد 
و بی عدالتی در حقیقت، انحرافی جدی در مسیر 
جامعه اســالمی بود که طبعاً انحرافات اجتماعی 

بنی نخع برمیگردد که به نوبه خود عامل مهمی در 
تشیع مردم کوفه داشت و بزودی کوفه به صورت 
مرکز تشیع درآمد. بنابراین افزایش جمعیت این 
مرکز مهم - کوفه - رواج و گسترش نابرابری های 
اجتماعــی و تهدید رفاه عمومــی و نظامی بودن 
شهر، زمینه  های مناســبی را برای انحرافات 

اجتماعی پدید آورده بود. 

شخصیتى ج) علل

زیادی برخوردار است. روانشناسان در این خصوص 
از تکنیك های پژوهشی گوناگونی بهره میگیرند 
که از میان آن ها مطالعات توصیفی و یا روش های 
زمینه یابی، شرح حال نویسی و استفاده از اطالعات 
منابع تاریخی، بیش از همه به پژوهش های جامعه 
شناســی تاریخی نزدیك تر اســت. اما از آنجا که 
در دســتیابی به داده  های منابع تاریخی همواره 
مشکالتی چون فقر منابع، تناقضات در نقل وقایع 
و شــرح حال افراد، انتخابی بودن، یك بار اتفاق 

افتادن حادثه تاریخی، وجود دارد.
روانپزشــکان برای تأثیر عامل مذهب در درمان 
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اجتماعی به شــمار می آید، هرگز حاضر نمی شد 
برای تأمین آمال دستگاه اموی، که با کانون عراق، 
رقابت های دیرینه ای هم داشت، سر تسلیم فرود 
آورد و اسیر زور و ارعاب ابن زیاد و تهدیدات واهی 

او گردد. 
بنابراین بیش ترین تالش امام حسین علیه السالم 
برای احیای شــخصیت مســلمین بود. زیرا امام 
علیه السالم با قیام خویش حقیقتاً روح تاز ه ای به 
کالبد بی جان امت اســالمی بخشید و غیرت های 
اسالمی و روح ایده آل گزینی مردم را برانگیخت. به 
قول استاد شهید مطهری )ره(: «امام علیه السالم 
حس استغنا را در مردم به وجود آورد. درس صبر و 
تحمل و بردباری و مقاومت و ایستادگی در مقابل 
شــداید را به مردم داد. ترس ها را ریخت و همان 
مردمی که تا آن حد می ترسیدند را تبدیل به یك 

عده مردم شجاع و دالور کرد».12

د) علل اقتصادی و مادی
برخی از جامعه شناســان همواره در تحلیل علل 
انحرافــات اجتماعی، اثر بســزایی بــرای عامل 
اقتصادی و فقر قائلند و عمدتاً می کوشــند تا در 
برسی های خویش، ثابت کنند که ریشه بسیاری 
از رفتار های نابهنجار جوامع بشــری به امکانات 
اقتصادی آن جوامــع بســتگی دارد؛ در حالیکه 
باید توجه داشــت که فقر اقتصادی عامل نسبی 
اســت و نباید تأثیر عوامل غیر اقتصــادی بویژه 
فرهنگی را انکار نمود و یا کمرنگ تلقی کرد. بعضی 
دیگر نیز بر این عقیده اند که اخالالت شخصیتی، 
احساس شکست، انزجار عمومی، ترس از مجازات، 
تبعیض های قومی و نژادی، که باعث بیکاری یا کم 

کاری می شود، عواملی است که راه گرایش به سوی 
کجروی را بیش از پیش هموار می کند.

از دیدگاه اســالمی تأثیــر عوامــل اقتصادی بر 
انحرافات اجتماعی هرگز قابل انکار نیســت، ولی 
همواره علل فرهنگی، تقدم بر عوامل مادی دارند. 
افراد ضعیف النفسی چون عمر بن سعد که حرص 
و طمع و مال و جاه دنیا چشمانش را کور کرده بود، 
خود نیز اعتراف می کرد که گرفتار عذاب وجدانی 
شده است و در همان ابتدای امر می گفت: «فواهلل 
ما ادری و انی لحائر افکر فی امری؛ به خدا سوگند 
نمی دانم و من سرگردان مانده ام و در کار خویش 

اندیشه می کنم».13
همچنین در روز عاشــورا دیگربار در جواب بریر 
که او را نصیحت می کرد، پاســخ داد که: «راست 
می گویــی ای بریر هــر کس با حســین بن علی 
علیه السالم و فرزندان او جنگ کند و حق ایشان را 
از ایشان بگرداند، جای او در آتش دوزخ باشد، لکن 
ای بریر ملك ری بزرگ اســت و والیتی پر نعمت 
که ترك آن نتوانم گفت... شقاوت بر من مستولی 
شده و نعمت و جاه و حرمت و دولت را در چشم من 

بیاراسته، می دانم که بد می کنم اما چه کنم؟»14
نمونه دیگری از این اشخاص، سنان بن انس است 
که پس از شهادت امام حسین علیه السالم و اسب 
دواندن بر پیکر مطهرش، بر خیمه عمر بن ســعد 
ایســتاد و شــعری خواند که حاکی از دنیا طلبی 
او بود: «أو قر رکابی فضة و ذهب/ انا قتلت ســید 
المحجبا...»؛ یعنی رکابم را از طال و نقره ســنگین 

کن که من سلطان پرده دار را کشته ام.15
ثروت اندوزی اعــراب در جریان فتوحــات یکی از 
دشواری هایی بود که هر قوم فاتحی ممکن بود، گرفتار 

آن گردد، ولی آنچه بدیهی به نظر می رسد این است 
که این ثروت اندوزی در پی خود، گرایش به تجمل، 
عیش و نوش، سستی و بسیاری مشکالت و آسیب های 
دیگر را به ارمغان می آورد که این عوامل می تواند خود 
دالیل عمد های برای سقوط هر قوم فاتحی باشد لذا 
در اندك زمانی در کنار خانه  های ویران، خانه هایی 
مجلل در سرزمین های فتح شده مثل کوفه و بصره، 
ساخته شده که شرح آن در منابع تاریخی آمده است.16
از دومین سخنرانی امام حسین علیه السالم در روز 
عاشورا بخوبی برمی آید. که امام علیه السالم به عامل 
اقتصادی و تأثیرات آن توجه بسیاری داشتند، آنجا که 
فرمودند: «قد انتحزلت عطیاتکم من الحرام و ملئت 
بطونکم من الحرام قطبع اهلل علی قلوبکم...»؛ یعنی 
آری در اثر هدایای حرامی که به دست شما رسیده 
و در اثر غذا های حرام و لقمه  های غیر مشروعی که 
شکم های شما از آن انباشته شده است، خدا این چنین 

بر دل های شما مهر زده است...».17
در جمع بنــدی اجمالی از تأثیــر عامل اقتصادی 
در انحرافات اجتماعی آن عصــر بویژه در کوفه به 
نظر می رسد که در ابتدای تأسیس کوفه به دلیل 
دستیابی مســلمین به غنایم حاصل از فتوحات 
و برخورداری مردم از یك رفاه نســبی و ســپس 
بتدریج بر اثر افزایش جمعیت مهاجران به این شهر 
و مشکالت ناشی از آن، بدی وضع اقتصادی مردم، 
توقف فتوحات، عطش حرص و آز مردم شدت یافت 
و بخودی خود پیدایش جــوی نامطلوب را ایجاب 
می کرد، دستگاه اموی با استفاده از همین زمینه 
قدرت افزون تری را تحصیــل نمود که حاصل آن 
چیزی جز جنگ و رویارویی نظامی با امام حسین 

علیه السالم نبود.
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علل و عواملی که گذشــت، زمینــه را برای ایجاد 
تحریف و انحراف در جامعه مســلمین عصر امام 
حسین علیه السالم مساعد کرد. تحریفاتی که خود 
زمینه و بستر به قتل رســاندن امام معصوم زمان، 
حضرت اباعبداهلل الحســین علیه السالم گردید. 

برخی از این انحرافات عبارتند از:
1- تحریف باور های دینی و بازگشت به ارزش های 
جاهلــی و بر تری روحیــه قومــی و قبیل های بر 

ارزش ها و هنجار های اصیل اسالمی. 
2- انحراف جامعه اســالمی از مسیری که پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله ترســیم کرده بود و فراموشــی 

سیره آن حضرت. 
3- حاکمیت نظام سیاسی فاسد اموی و بی عدالتی 
رهبران سیاســی که در تجمل و ثــروت اندوزی 
و اشــرافیت مادی و فســاد اخالقی، گوی سبقت 
از یکدیگــر می ربودند و لذا بــرای حفظ موقعیت 
خویش، روشهایی جز اعمال زور و ارعاب تزویر به 

کار نمی بردند. 
4- از دســت دادن شخصیت اســالمی و پذیرش 
روحیه ذلت پذیری و تسلیم در برابر حکومتگران 
فاسد اموی، مشکل بزرگ امت اسالمی بویژه پایگاه 
حساس کوفه بود علی رغم اینکه به امامت و بر تری 
فضایل امام حسین علیه الســالم بر سایر رهبران 

سیاسی نیز آگاه بودند. 
5- حرکت انفعالی امت اسالمی در برابر بازگشت 
به ارزش های عصر جاهلی و عدم تالش جدی در 

جهت پیشــگیری و کنترل و نظارت اجتماعی بر 
انحرافاتی که جامعه اســالمی را به سقوط حتمی 
می کشــاند و به عبارت دیگر، ترك عامل مهم امر 
به معروف و نهی از منکر و واگــذاری این وظیفه 
مهم اســالمی به یکدیگر که ثمر های جز سقوط 
ارزش هــای الهی نداشــت از دیگر آســیب های 

اجتماعی مهم این عصر محسوب می شد. 
6- دنیــا طلبی و گرایــش به رفاه بویــژه پس از 
فتوحات اسالمی عصر خلفا نیز اراده امت اسالمی 
را سست کرده بود و رقابت هایی که بین دو کانون 
مهم عراق و شام وجود داشت، مزید بر علل دیگر 

بود. 
بنابراین قابل توجه است که برای شخصیتی عظیم 
و الهی چون امــام حسینعلیه الســالم، راهی جز 
قیام علیه این انحرافات بــزرگ اجتماعی، گرچه 
با شهادت خود و اســارت اهل بیت ایشان متصور 
نبود. در این راســتا عوامل متعددی به شــهادت 
امام علیه الســالم منجر گردید که مهم ترین آن ها 
عبارت بودند از: 1- طمع ملك ری که خواســت 
قلبی عمر بن سعد علی رغم اکراهش از رویارویی با 
حسین علیه السالم بود، 2- طمع پول و دادن رشوه 
به رؤسای قبایل عرب بویژه در کوفه، 3- مرعوب 
بودن عامه مســلمانان در برابر فشار های دستگاه 
اموی، 4- میل به جبران محبت یزید که ابن زیاد 
در صدد جبران کدورت یزیــد از پدرش در زمان 
والیتعهدی بود، 5- خبث ذاتی اشــخاصی چون 
شمر و مســتی، غرور، بدبختی و سبك سری یزید 
و از همه باال تر جهالت و فراموشکاری عامه مردم 
که تاریخ شصت ساله خود را فراموش کرده بودند و 

گول ظواهر را می خوردند.18
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گیرى خوارج، ســازمان تبلیغات 

تحريف و انحرافات 
جامعه مسلمین

 در عصر امام حسین
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هنوز خيلى 
يــم... يــم...راه نرفته دار راه نرفته دار

محافل مختلف خاطره خوانی، از دیگــر ابتکارات ما در 
هیأت می باشد.

وجه متمايز هیأت رزمندگان به نســبت ديگر 
هیأت ها به لحاظ فرصتها و تهديدها چیست؟

معتقدم هیأت رزمندگان باید از جهات مختلف الگو برای 
دیگر هیأت ها باشــد؛ یعنی می توان با مشخص کردن 
موضوعات محوری و با معرفی و بکارگیری سخنرانان و 
مداحان قابل و شایسته به آنها خط داد. هرقدر ما از نظر 
محتوا و اجرا بهتر عمل کنیــم به همان اندازه می توانیم 

الگو قرار بگیریم؛ البته محتوا مهم تر است.
هیأت رزمندگان اگر می خواهد متمایز باشــد و سرآمد 
بشود باید والیی و پیرو رهبر باشــد؛ باید حرف داشته 
باشــد؛ مردمی باشــد؛ در متن جامعه و به روز باشد؛ با 

شرائط و اوضاع زمان و مکان تناسب داشته باشد.

خودتان به فعالیت ها و برنامــه های دفتر هیأت 
رزمندگان آذربايجان شرقى نمره چند مى دهید؟ 
فکر مى کنید تا نقطه مطلوب چه کارهای نکرده و 

راه های نرفته ای داريد؟
دقیق نمی توانم بگویم، ولی نــه نمره مردودی می دهم 
و نه نمره قبولی. هنوز خیلــی راه نرفته داریم و همواره 
در صدد رشد و ارتقا هســتیم. به عنوان مثال وقتی یك 
مراسمی اول صبح در تبریز )که معموال مراسم اول صبح 
مرسوم نیست( برگزار کرده ایم و با استقبال و جمعیت 
خوبی مواجه شــده ایــم، این را به معنــای نمره خوب 
می دانیم. البته باز هم اقرار می کنم که تا نقطه ایده آل و 
مطلوب هنوز خیلی راه داریم و همیشه باید در فکر رشد 
و بالندگی و به دنبال پیشــرفت باشیم. فکرم شبانه روز 

درگیر همین دغدغه است.

از ديدگاه شــما مرگ و زندگى حسینى چگونه 
تعريف مى شود و رابطه آن با هیأت چیست؟

این سوال مرا به فکر جمله معروف «اَلّلُهم اجَعل َمحیاَی 
ٍد َو آل  َمحیا ُمَحّمــٍد َو آِل ُمَحّمٍد َو َمماتی َممــاَت ُمَحَمّ
ٍد» می اندازد که شعار همیشگی همه هیأت ها بوده  ُمَحَمّ
است. خود امام حسین علیه السالم هم فرمودند « َهیَهاَت 
لَّة» و این بدین معناســت کــه دو راه پیش روی  ا الِذّ ِمَنّ
حضرت قرار داشت؛ یکی راه ذلت و دیگری راه عزت که 
امام عزت ابدی را انتخاب کرد. این همان راهی است که 
رزمندگان اسالم از عاشورا آموختند و در طول هشت 

لطفا خودتان و هیأت رزمندگان آذربايجان شــرقى را برای مخاطبین نشريه هیأت 
معرفى کرده و بفرمايید چند سال است که در عرصه هیأت فعالیت مى کنید؟

بنده جواد غفاری هستم از رزمندگان لشکر 31 عاشورا که در طول دفاع مقدس در سطوح و مقاطع 
مختلف تا فرماندهی جنگ در این لشکر خدمت کرده ام. حدود 16 سال است که عضو هیأت امنای 
هیأت هستم و  قریب به 6 سال است که به عنوان مدیر اجرایی هیأت منصوب شده ام. این هیأت با 
اتفاق جمعی از دوستان دوران دفاع مقدس، حوالی سال 75 تشکیل شدکه ابتدای کار یك هیأت 
کوچك بود ولی رفته رفته به بزرگترین هیأت در اســتان آذربایجان شرقی تبدیل شد. اکنون به 

لطف خدا در دیگر شهرهای سطح استان 19 هیأت رزمندگان فعال داریم. 

برنامه ها و ابتکاراتى که در هیأت رزمندگان تبريز داشته ايد کدامند؟
الحمدهلل یکی از کارهای خوبی که شــروع کردیم بحث جوانگرایی در این هیأت بود. این کار را 
همچنان دنبال می کنیم و بر همین منوال قصد داریم در آینده هم ادامه دهیم تا رونق بیشتری 
بگیرد. برای این کار معموال از دانشجوهای زبده و خوش فکر استفاده می کنیم. به این روش که این 
جوانها را به هیأت می آوریم و مسئولیت بخشهای مختلف از جمله برنامه ها، مراسمات، اتاق فکر 

و غیره را  به دست آنها می سپاریم. 
یکی دیگر از ابتکارات این بود کــه هیأت رزمندگان تبریز بانی و مبــدع اولین اعتکاف رمضانیه 
در کشــور بود. االن خیلی از هیأتهای اســتان این اعتکاف را برگزار می کنند و آرام آرام به دیگر 
شهرستان ها هم رسیده اســت. توجه ویژه به مســئله خاطرات و وصیت نامه شهدا با راه اندازی 

يکى از رســالت های نشــريه هیأت ارائه راهکارها و تجربیات موفق در امر 
برنامه ريزی و مديريت هیأت است.  به همین منظور در هر شماره مى کوشیم 
تا به انعکاس صحبت ها و نظرات يکى از مديران موفق دفاتر استانى بپردازيم. 
در اين شماره مصاحبه کننده نشريه هیأت به سراغ مردی سخت کوش، جدی 
و البته مهربان و با لهجه غلیظ آذری رفته است. او کسى نیست جز حاج جواد 
غفاری از رزمندگان سرافراز لشکر 31 عاشورا که حدود 6 سال است به عنوان 
مدير اجرايى دفتر هیأت رزمندگان استان آذربايجان شرقى مشغول به فعالیت 

مى باشد. در ادامه متن اين گفتگو را با هم مى خوانیم.

از ديدگاه شــما مرگ و زندگى حسینى چگونه از ديدگاه شــما مرگ و زندگى حسینى چگونه 
تعريف مى شود و رابطه آن با هیأت چیست؟

این سوال مرا به فکر جمله معروف «اَلّلُهم اجَعل َمحیاَی این سوال مرا به فکر جمله معروف «اَلّلُهم اجَعل َمحیاَی 
ٍد َو آل  ٍد َو آل َمحیا ُمَحّمــٍد َو آِل ُمَحّمٍد َو َمماتی َممــاَت ُمَحَمّ َمحیا ُمَحّمــٍد َو آِل ُمَحّمٍد َو َمماتی َممــاَت ُمَحَمّ
ٍد» می اندازد که شعار همیشگی همه هیأت ها بوده  ٍد» می اندازد که شعار همیشگی همه هیأت ها بوده ُمَحَمّ ُمَحَمّ
ٍد َو آل  َمحیا ُمَحّمــٍد َو آِل ُمَحّمٍد َو َمماتی َممــاَت ُمَحَمّ
ٍد» می اندازد که شعار همیشگی همه هیأت ها بوده  ُمَحَمّ
ٍد َو آل  ٍد َو آل َمحیا ُمَحّمــٍد َو آِل ُمَحّمٍد َو َمماتی َممــاَت ُمَحَمّ َمحیا ُمَحّمــٍد َو آِل ُمَحّمٍد َو َمماتی َممــاَت ُمَحَمّ
ٍد» می اندازد که شعار همیشگی همه هیأت ها بوده  ُمَحَمّ
ٍد َو آل  َمحیا ُمَحّمــٍد َو آِل ُمَحّمٍد َو َمماتی َممــاَت ُمَحَمّ

است. خود امام حسین علیه السالم هم فرمودند « َهیَهاَت است. خود امام حسین علیه السالم هم فرمودند « َهیَهاَت 
لَّة» و این بدین معناســت کــه دو راه پیش روی  ا الِذّ لَّة» و این بدین معناســت کــه دو راه پیش روی ِمَنّ ا الِذّ ِمَنّ
حضرت قرار داشت؛ یکی راه ذلت و دیگری راه عزت که حضرت قرار داشت؛ یکی راه ذلت و دیگری راه عزت که 
امام عزت ابدی را انتخاب کرد. این همان راهی است که امام عزت ابدی را انتخاب کرد. این همان راهی است که 
رزمندگان اسالم از عاشورا آموختند و در طول هشت رزمندگان اسالم از عاشورا آموختند و در طول هشت 

تجربیات هیأت داری در گفت وگوی نشریه هیأت 
با حاج جواد غفاری مسؤل هیأت رزمندگان اسالم 

استان آذربایجان شرقی
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سال دفاع مقدس بر مدار همین شــعار حرکت کردند و هرگز حاضر نشدند از سوی دشمن ذلت 
را بپذیرند. اکنون 40 سال است که دشمن در پی به ذلت کشاندن ماست ولی ما مثل کوه مقاوم 
ایستاده ایم و در خط سرخ شهادت به پیش می رویم و ان شاء اهلل تا آخر هم به پیش خواهیم رفت. 

آرزوی همه ماست که در این راه توفیق شهادت داشته باشیم.

آسیبهايى که هیأت با آن مواجه است چیست؟ نمونه هايى برای آن ذکر کنید.
هر ایده و نظری که ما را از هدف دور کند و یا هیأت را از بدنه جامعه جدا کند پسندیده نیست و 
باید از هیأت حذف شود. هر کاری باید بومی سازی شود و بر اساس عقل و درایت به پیش رود. هر 
کاری می خواهیم انجام دهیم اول باید به خروجی و نتیجه آن بیندیشیم. اگر خروجی آن خوب 
بود قطعا به نفع هیأت خواهد بود پس باید انجام بگیرد ولی اگر دیدیم ضربه خواهد زد باید جلوی 
آن را بگیریم. گاهی ممکن است همراه شدن یك فلوت کار را تأثیرگذارتر بکند و یا ممکن است 
یك زیرپیراهن مشکی )البته من برهنگی را قبول ندارم( به سینه زنی شور و حال خاصی ببخشد. 
یادم هست که خود ما یك وقتی یك سری زیرپیراهن مشکی یك دست تهیه کرده بودیم و موقع 
سینه زنی بین عزادارها تقســیم می کردیم، همین باعث آرایش و رونق خاصی در مراسم سینه 

زنی شده بود.

به نظر شما هیأت چه رسالتها و کارکردهای ديگری بجز مراسمات مذهبى دارد؟
هیأت باید در همه عرصه ها توانایی داشته باشد یعنی همه فن حریف باشد. به نظر من مراسمات 
و فعالیت های هیأت نباید به مراسمات مذهبی و مناســبتی خالصه شود، بلکه در فرصت های 
دیگر با تشکیل اتاق های فکر به برنامه های فوق العاده مانند آموزش و ارتقاء معرفتی مخاطبین، 
سخنرانان، مادحین و خادمین خود بپردازد ، تا بتواند در ایام خاص و مناسبتهای ویژه جریان و 
حرکت هیأت را بهینه و سریع تر نماید. همچنان که در دوران جنگ تحمیلی هم می گفتیم هر 
قدر در زمان صلح )قبل از عملیات( بیشتر عرق بریزی در زمان جنگ کمتر خون می دهی. این به 

معنای زحمت بیشتر و آموزش و تربیت ارکان و مخاطبین هیأت است.
مثاًل  یکی از کارکردهای هیأت این است که در شرائط کنونی جامعه که مردم با مشکالت اقتصادی 
مواجه هستند و خیلی ها از نظر مالی ناتوان هســتند، هیأت باید دستشان را بگیرد. ما در هیأت 
رزمندگان تبریز در عین حال که به فعالیتهای مذهبی می پردازیم، با تأسیس یك مرکز خیریه 
توانســته ایم از خیرین عزیز که وضع بهتری دارند کمکهای مالی جمع آوری کنیم و به دســت 
یکســری از مردم کم برخوردار که قادر به اداره مالی زندگی خود نیستند برسانیم. همچنین ما 
در هیأت خودمان جهت کمك به زوج های جوان کم برخوردار اقدام به تهیه جهیزیه کرده و در 

سالروز میالد حضرت زهرا سالم اهلل علیها به آنها اهداء کردیم. 

عنايت و نظر اهل بیت علیهم السالم و امام حسین علیه السالم را در کارها و فعالیت 
خود چقدر مؤثر مى دانید و آيا در فعالیت های خود شــخصًا با نمونه ملموس و عینى 

برخورد کرده ايد؟
این سوال آنقدر بدیهی است مثل اینکه بگوییم آیا آب کر می تواند نجاست را پاك کند؟ پر واضح 

و روشن است که همه کارهای ما با نظر اهل بیت علیهم السالم است. من حقیقتاً این نصرت را 
دیده و درك کرده ام و همیشه در همه کارهای خودم این کمك را لمس می کنم. البته همه 

چیز را اینجا نمی شود گفت و نیاز به مثال موردی هم ندارد چون عنایت آنها همیشگی و 
مداوم است و آیا مگر جایی بوده است که اهل بیت علیهم السالم دست ما را نگرفته باشند؟
گاهی یك کارهای نشدنی را خود اهل بیت علیهم السالم جور کرده اند. به عنوان نمونه 
در بحث کاروان اربعین به خدا قسم همه درها به رویمان بسته شده بود ولی ما کار را به 

خودشان سپردیم و گفتیم آقا جان ما می خواهیم بیاییم راه حضرت زینب را ادامه بدیم. 
ما می خواهیم حرکت کنیم و در این مسیر با ولی امر و امام زمانمان عهد و میثاق ببندیم!. 
این را گفتیم و واگذار کردیم، خودشان آنقدر عنایت داشتند که کار محال ما را حل کردند.

سخنران و مداح چه جايگاهى در هیأت دارند و شما کدام يك را 
مهمتر مى دانید؟

هر دو از جایگاه خیلی بزرگــی برخوردارند. من معتقــدم اگر ما یك 
ســخنران والیی، زبده و باحالی را بیاوریم که بتواند متناسب با زمان 
و مکان صحبت کند، حتماً تأثیر بسزایی در هیأت می گذارد. همچنان 

که از سوی دیگر یك مداح خوب هم می تواند با ارائه اشعار و محتوای خوب و متقن 
تأثیرگذار باشد. گرچه مداح و ســخنران هر دو در هیأت جایگاه تأثیرگذار و برابری 
دارند ولی من همیشه با هیأت هایی که سخنران ندارند و مداح محورند موافق نبوده ام.

به نظر جنابعالــى چه بايد هــا و نبايد هايى در 
مديريت هیأت بايد مراعات و لحاظ شود؟

هیأت باید با مردم و در بین مردم و برای مردم باشــد، 
جوان محور باشد، بومی ســازی کند و همواره از اعمال 
موهون، خرافات، احساس زدگی و اینجور مسائل پرهیز 

کند.

از نظر شما امروزه بزرگترين موانع و تهديدهای 
درونى و بیرونى فعالیت هیأت چیست؟

تهدیدهای زیادی وجود دارد کــه اگر یك لحظه غافل 
شویم دشــمن می تواند از هیأت بهره برداری خودش 
را بکند و به ما ضربه بزند. به عنوان نمونه در همین ایام 
دشــمن همه تالش خود را می کند که در عراق با ایجاد 
جریانات انحرافی به اجتماعــات مردمی و مذهبی را به 
انزوا بکشاند. شما یك هواپیما را در نظر بگیرید علی رغم 
اینکه می تواند چند صد نفــر را بین دو نقطه دور جابجا 
کند ولی در عین حال بسیار ضربه پذیر و حساس است. 
هیأت هم همینطور است که خیلی مؤثر است ولی خیلی 
باید مراقبت مسائل فکری و خطی آن بود تا جریانات و 

اهداف آن منحرف نشود و به مقصد برسد.

چه توصیه ای به مديران هیأت های مذهبى کشور 
داريد؟

به همه عزیزان خسته نباشید و دست مریضاد میگویم. 
بنده با همه این مدیران در جلســات بوده ام و اکثر آنها 
را می شناسم که چگونه خالصانه بخاطر خدا و ائمه کار 
می کنند. من یقین دارم که اگر مــا در کارمان اخالص 
داشته باشیم خداوند در همه جهات دست ما را خواهد 
گرفت و کمکمان می کند. من اول به خودم و بعد به همه 
دوستان و همکارانم عرض می کنم که اخالص اول و آخر 

همه کارهای ماست. 

به عنوان حرف آخر اگر ما نکته ای را نپرسیده ايم 
بفرمايید؟

در پایان می خواهم یادی کنم از رزمندگان و شهدای 
هشت سال دفاع مقدس و توصیه کنم که هیچگاه 
در هیأت موضوع شهدا و دفاع مقدس را فراموش 
نکنیم. باید از آنها الهــام بگیریم که چگونه 
می توان کارهای نشــدنی را با توکل به خدا 
و قوه ایمان، شــدنی کرد. شــهدایی که 
خطشان خط امام و والیت بود و توانستند 
این همه زیبایی بیافریننــد و جنگ را به 
دفاع مقــدس تبدیل کردند. بی شــك اگر ما 
هم یك دل و یك پارچه در خــط آنها حرکت 

خیلی از مشکالت امروز نظام و کنیــم 
مملکت حل می شود و موفق 

خواهیم شد.
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اربعین نقطه آغاز
جاذبه مغناطیس حسینى

رسم پیاده روي از نجف تا کربال، رســمي کهن در میان مردم عراق و 
مجاوران حرم علوي اســت که از حال و هواي خاصي برخوردار بوده و 
هست. ولى به درستي نمي دانیم که رسم پیاده روي اربعین از کي و توسط 
چه کسي يا کساني بنیان نهاده شده اســت. آنچه مسلم است اينکه 
مراسمي با شکوه و تأثیرگذار در تکريم اربعین و تعظیم شعائر الهي است 
و چندسالي است که شیعیان و دوستان اهل بیت  علیه السالم از سراسر 
جهان، به ويژه ايران اسالمي، همراه با شیعیان عراق در اين مراسم با 
شکوه و معنوي شــرکت مي کنند و هرسال بر شکوه و تأثیرگذاري آن 

افزوده مي شود.

آثار و برکات 
مراسم اربعین

مسلما چنین مراسم ساده ولي باشکوه 
و پرعظمتي، از جنبه هاي گوناگون آثار و 
برکاتي را با خود به همراه داشته و دارد. 
در روایات ما تصریحا یا تلویحا رفتن با پای 
پیاده  به زیارت امام حسین  علیه السالم 
بزرگ شمرده شده و ثواب عظیمي براي 
آن وعده داده شده اســت. بنابر روایات 
ما هرگونه رنج و ســختي که زائر در راه 
زیارت امام حســین علیه السالم بر خود 
هموار مي کند، او را مســتوجب پاداش 

الهي مي نماید.
علي بن میمــون صائغ از امام صادق  
علیه الســالم روایت کرده که فرمود: اي 
علي! به زیارت امام حسین  علیه السالم 
برو و از این کار فروگذار نکن!  عرض کردم: 
ثواب زیارت کننده او چیســت؟ فرمود: 
هرکس پیاده بــه زیارت او برود، خداوند 
براي هرگامي که برمي دارد، حســنه اي 
برایش نوشــته، گناهي از او پاك کرده و 
درجه اي به رتبــه او مي افزاید؛  هنگامي 
که به آنجا برسد، خداوند دو فرشته بر او 
مي گمارد تا آنچه از اعمال خیر در زیارت 
از او سر مي زند، بنویسد و هرآنچه اعمال 
شــر و زشت از او ســر مي زند، بنویسد و 
هرآنچه شر و زشت از او سر مي زند ثبت 
نکنند.  وقتي که قصد بازگشت مي کند، 
با او وداع مي کننــد و مي گویند: اي ولي 
خدا! بخشیده شــدي! تو از حزب خدا،  
حزب رسول او و حزب اهل بیت رسول او 
هستي. به خدا سوگند! هرگز آتش جهنم 
را نخواهي دید و او هــم تو را نمي بیند و 

بدنت هرگز طعمه آتش نخواهد شد.
جابر مکفوف از أبي الصامت نقل کرده 
که گفت: شنیدم امام صادق علیه السالم 
فرمود: هر کــس پیاده به زیــارت امام 
حسین علیه الســالم برود، خداوند براي 
هر قدمي که بر مي دارد هزار حسنه براي 
او مي دارد و هزار گناه او را پاك مي کند و 

رتبه او را هزار درجه باال مي برد.1

1. رك: محمد حسن اصطهباناتي، كتاب 
نور العین، فصل اول

علت تأکید و توصیه 
نسبت به پیاده روی اربعین

با نگاه به روایات و احادیثی که درباره پاداش و اهمیت زیارت حضرت سیدالشــهدا علیه السالم به ویژه در 
روز اربعین وارد شده است می توان به علت تأکید و سفارش اهل بیت علیهم السالم نسبت به اجرای این مراسم 
معنوی توأم با شور و هیاهوی معنوی پی برد. از جمله این روایات، حدیثی است درباره ثواب زیارت امام حسین 
علیه الســالم با پای پیاده که از امام صادق علیه السالم نقل شده است: «کســی که با پای پیاده به زیارت امام 
حسین علیه السالم برود، خداوند به هر قدمی که برمی دارد یك حسنه برایش نوشته و یك گناه از او محو می 
فرماید و یك درجه مرتبه اش را باال می برد، وقتی به زیارت رفت، حق تعالی دو فرشــته را موکل او می فرماید 
که آنچه خیر از دهان او خارج می شود را نوشته و آنچه شر و بد است را ننویسند و وقتی برگشت با او وداع کرده 
و به وی می گویند: ای ولی خدا! گناهانت آمرزیده شــد و تو از افراد حزب خدا و حزب رســول او و حزب اهل 
بیت رســولش هستی، به خدا قسم! هرگز تو آتش را به چشم نخواهی دید و آتش نیز هرگز تو را نخواهد دید و 
تو را طعمه خود نخواهد کرد».1به نظر این حدیث نورانی و دیگر احادیث از این دســت به خوبی زوایای پنهان 

اهمیت و جایگاه انجام زیارت اربعین حسینی را آشکار می سازد.

1. كامل الزيارات، ص134

پیشینه تاريخى سفر زيارتى اربعین
از نقل های تاریخی این گونه به دســت می آید که تشرف به بارگاه ائمه اطهار علیه السالم با پای پیاده، از زمان 
حضور ائمه رایج بوده و در نقاط مختلف سرزمین اسالمی صورت گرفته است؛ ولی در قرن های گوناگون اسالمی و 
به مقتضای حکومت های مختلف، مشکالت بسیاری به خود دیده و همان گونه که زیارت ائمه اطهار علیه السالم در 
زمان ها و مکان های مختلف دچار سختی های فراوان بوده، این سنت نیز دارای فراز و نشیب بوده است. بی شك جابر 
بن عبداهلل انصاری، نخستین زائر کربالی معلی در روز اربعین سال 61 هجری است و از زمانی که وی در روز اربعین 
از مدینه به سمت کربال رهسپار شد تا کنون بیش از 1370 سال می گذرد. این سنت حسنه در سال های حضور ائمه 
معصومین علیه السالم با وجود حکومت سفاك و خونریز اموی و عباسی ادامه پیدا کرد و پس از آن نیز طی این سال ها 
علما و اولیای الهی برای زیارت سیدالشــهدا علیه السالم در روز اربعین اهمیت و جایگاه واالیی قائل بودند و با پای 
پیاده از نجف اشرف به سوی کربال رهسپار می شدند. در عصر حکومت های شیعی مانند آل بویه و صفویه، حاکمان 
این دولتها به احیا و ترویج این سنت حسنه اقدام کرده و سعی در تبلیغ آن بین شیعیان داشتند. ابن جوزی آورده 
است که جالل الدوله، یکی از نوادگان عضدالدوله، در سال 431 ه. ق با فرزندان و جمعی از یاران خود برای زیارت، 
رهسپار نجف شده و فاصله یك فرسنگی از خندق شهر کوفه تا حرم امام علی علیه السالم در نجف را پیاده و با پای 
برهنه رفت.  شاه عباس صفوی نیز اهتمام بسیاری برای تبلیغ زیارت با پای پیاده داشت. علمای بزرگ عصر صفوی 
همچون مرحوم شیخ بهایی، برای رواج فرهنگ زیارت در بین مردم، در سال 1009 ه. ق از اصفهان عزم مشهد کرده 
و با پای پیاده به زیارت امام علی بن موسی الرضا علیه السالم رفت. مرحوم آخوند خراسانی نیز به همراه اصحابشان با 

پای پیاده به زیارت کربال مشرف می شدند.

به قلم: سجاد نورپور 
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ارزش و زيارت امام حسین علیه السالم در منابع اسالمى
روایات اهل بیت علیه السالمدر فضیلت زیارت امام حسین  علیه السالم از راه دور و نزدیك در حد تواتر 
معنوي1 و دست کم در حد روایات مستفیض است.2 این امر جاي شکي باقي نمي گذارد که زیارت آن 
حضرت از اعظم قربات الي اهلل است و هیچ عمل مستحبي در فضیلت به پاي آن نمي رسد. امامان اهل بیت  
علیه السالم هم در گفتار و هم در رفتار بر این موضوع مهم تأکید کرده اند. پیشوایان شیعیان از هرفرصتی 
بهره مي جستند تا یاد و حماسه امام حسین علیه السالم و یاران باوفای ایشان را روز به روز پر رونق تر نمایند 

تا در اثر غفلتها و دشمنی ها گرد فراموشی بر آن ننشیند. 
با مروري گذرا بر روایات ائمه معصومین علیه الســالم به خوبي درمی یابیم که زیارت امام حســین  
علیه السالم گریه و سوگواري بر مصائب آن امام و بزرگداشت ایام شهادت آن حضرت و یاران مظلومش، در 
فرهنگ ناب تشیع از رتبه و جایگاه ویژه ای برخوردار است. تعابیر شگفت انگیز روایات اسالمی و احادیث 
رسیده از اهل بیت علیهم السالم در مورد ارزش و پاداش جانبازی و فداکاری در اسالم از ضرورت احیای 
فرهنگ شهادت طلبی و تأکید نســبت به زنده نگه داشتن حماسه کربال و زیارت حضرت سیدالشهدا 
علیه السالم خبر می دهد که اجتماع اربعین و فرهنگ زیارت همگانی سیدالشهدا علیه السالم بهترین بستر 
برای تحقق این هدف مهم است. امام جعفر صادق  علیه السالم فرمودند: خداوند خیر هرکس را بخواهد، 
دوستي امام حسین و حب زیارتش را در دل او قرار مي دهد  و براي هرکس بد بخواهد، بغض امام حسین 

و بغض زیارت او را در قلبش مي افکند.3
حضرت رضا  علیه السالم فرمودند : هرکس اباعبداهلل را در کنار نهر فرات زیارت کند،  مانند کسي است 

که خداوند را در باالي عرش زیارت کرده است.4
درباره پاداش و عظمت ثواب زیارت امام حسین علیه السالم روایت عجیبی را محمد بن مسلم از امام باقر 
علیه السالم روایت کرده است که فرمود: اگر مردم مي دانستند چه برکاتي در زیارت امام حسین علیه السالم 
نهفته است، از اشتیاق زیارت او مي مردند و نفس هاشان از حسرت به شماره مي افتاد! گفتم مگر چه برکاتي 
در زیارت امام حسین  علیه السالم نهفته است؟ امام  علیه السالم فرمود: هرکس امام حسین  علیه السالم را 
از روي اشتیاق زیارت کند، خداوند پاداش هزار حج مقبول و هزار عمره، پاداش هزار شهید از شهداي بدر، 
پاداش هزار روزه دار، ثواب هزار صدقه مقبول و پاداش آزادي بنده  اي در راه خدا را براي او مقرر مي نماید.5

1. متواتر در لغت به معناي پیاپي و مكّرر است و حديث متواتر، حديثي است كه شمار راويان 
آن در هر طبقه  زماني، به حّدي باشد كه تباني آنان بر جعل حديث، نزديك به غیرممكن باشد. 
در مورد احاديث متواتر، احتمال نقل درســت مضمون حديث از معصوم گوينده آن، قطعي 
اســت. به نظر شــیعه حديث ثقلین و بخش هايي از واقعه غدير خم از جمله اين احاديث به 

شمار مي آيند.
2. در اصطالح به حديثي گفته مي شود كه راويان آن بیش از سه نفر و كمتر از حد تواتر باشد.

3. الحر العاملي، وسائل الشیعه، ج 14، ص 496.
4. محمد بن الحسن الطوسي، تهذيب االحكام، ج 6، ص 46.

5. الحر العاملي، وسائل الشیعه، ج 14، ص 453.

سیره علمای گذشته و مراجع 
معاصر در پیاده روی اربعین

در برخی از منابع تاریخی آمده است که زیارت کربال با 
پای پیاده در عصر مرجعیت شیخ مرتضی انصاری)1214- 
1298ق.( با شــکوه تمام مرســوم بود ولی پس از وی، در 
برهه ای از زمان به ورطه فراموشــی سپرده شدو رفته رفته 
عملی کم ارزش تلقی گردید؛ به نحوی که به اندکی از طبقه 
محرومین و فقرا اختصاص یافت. ســرانجام به دست شیخ 
میرزا حسین نوری باردیگر این مراسم احیا شد و دوباره در 
جامعه رونق گرفت. مرحوم شــیخ آقا بزرگ تهرانی که در 

معیت استاد خود محدث نوری بود، می نویسد:
«اســتاد ما، چون وضع را بدین منوال دید، به این شیوه 
خدا پسندانه )پیاده روی( همت گماشت و به آن ملتزم گشت 
و در عید اضحی برای حمل اثاث و بار سفر، حیوان کرایه می 
کرد؛ ولی خود و یارانش پیاده راه می رفتند و او به دلیل ضعف 
مزاج، نمی توانست مسافت بین نجف - کربال را با گذراندن 
یك شــب طی کند؛ همان طــوری که رســم چنین بود. 
بنابراین، سه شب در راه بودند؛ و بر اثر این اقدام، در سال های 
بعد، رغبت مردم و صالحان به این موضوع بیشتر شد و دیگر 
عار محسوب نمی شد؛ به طوری که در برخی سال ها، تعداد 
چادرها و خیمه های راهپیمایان، به سی عدد می رسید و هر 
چادر به بیســت تا سی نفر تعلق داشت و به این ترتیب، این 

سنت حسنه، دوباره مرسوم شد و رونق گرفت».1
در طــول تاریخ، علمای شــیعه در هدایــت و ترغیب 
شــیفتگان حسینی نســبت به ادای ســنت زیارت پیاده 
اباعیداهلل علیه السالم در روز اربعین تأکید نموده و در رونق 
آن نقش اساسی داشته اند. در عصر ما نیز مراسم پیاده روی 
کربال در روز اربعین، در میان شــیعیان و دوستداران اهل 
بیت علیهم السالم اهمیت بسزایی داشته و از دیرباز تا امروز 
علما و مراجع بزرگی همگام بــا زائران عراقی و مردم دیگر 
بالد اسالمی در این اجتماع معنوی حضور یافته اند. مرحوم 
محدث نوری )1254ـ  1320ق( مؤلف کتاب «مستدرك 
الوسایل»، مرحوم ســید محسن امین عاملی )م 1331ق( 
مؤلف کتاب «اعیان الشــیعه»، شیخ محمدحسین غروی 
اصفهانــی )م 1321ق( و میرزای نائینــی )م 1315ق( از 

عالمانی هستند که در این مراسم شرکت کرده اند.2 
نقل خاطرات زیارت اربعین با پای پیاده توسط علمای 
گذشــته نظیر میرزاجوادآقا ملکی تبریزی و عالمه امینی 
صاحب الغدیــر و همچنین فقهایی چون آیات عظام ملکی 
تبریزی، بهجت، مکارم شیرازی، شبیری زنجانی، سیستانی، 
وحید خراسانی و جوادی آملی و دیگران در دوران تحصیل 
در حوزه علمیه نجف نشان از عالقه و اشتیاق ایشان و تأکید 

و توصیه نسبت به این مراسم معنوی دارد.
میرزا جــواد آقا ملکی تبریزی یکــی از مراجع عالیقدر 
جهان تشیع که خود بارها با پای پیاده از عتبه علویه، رهسپار 
عتبه حسینی شده اســت، درباره مراقبه و بزرگداشت روز 
اربعین حسینی چنین می گوید: «به هر روی بر مراقبه کننده 
الزم است که بیســتم صفر)اربعین( را برای خود روز حزن 
و ماتم قرار داده بکوشــد که امام شهید را در مزار حضرتش 
علیه السالم زیارت کند، هر چند تنها یك بار در تمام عمرش 
باشد، چنانکه حدیث شریف، عالمت های مؤمن را پنج امر 
ذکر کرده است: 51 رکعت نماز در شبانه روز، زیارت اربعین، 
انگشتر در دست راست کردن، پیشانی بر خاك گذاشتن و 

ِحیِم گفتن در نمازها».3 ْحمِن الَرّ بلند بِْسِم اهللِ الَرّ
عالمه امینــی مؤلف کتاب گرانســنگ «الغدیر» یکی 
دیگر از علمای برجســته عصر خــود در حوزه علمیه نجف 
بود که هرسال به طور مداوم به پیاده روی اربعین همت می 
گماشت و در این سفر زیارتی، همواره تعدادی از مؤمنین او 
را همراهی می کردند. عالمه امینی وقتی به نزدیکی کربال 
می رسید، حالش منقلب می شد و قطرات اشك از چشمانش 

جاری می شد.4

1. آقابزرگ تهرانــی، نقباء الشــبر، ج1، ص349؛ رضا 
مختارى، سیماى فرزانگان، ص193.

2. محدثی، جواد، فرهنگ زيارت، ص 250.
3. ترجمه المراقبات، كريم فیضی، صفحه 85

4. عالمه امینی، جرعه نوش غدير، ص 40.
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حقیقت زیارت اربعین زینب کبرى سالم اهللا علیها
حضرت زينب ســالم اهللا علیها، پس از 
حادثه کربال حدود يك سال و شش ماه زندگى 
کرد. حضرت در کاروان اسیران، همراه ديگر 
بازماندگان قافله کربال به کوفه و سپس به شام 
برده شد. اگر چه رهبری بازماندگان بر عهده 
امام سجاد علیه الســالم بود، زينب کبری  
سالم اهللا علیها نیز سرپرستى و نگهداری از 

يتیمان را برعهده داشت.
سخنرانى قهرمانانه زينب سالم اهللا علیها 
در کوفه، موجب افشــاگری دستگاه جور 
اموی شد؛ آنگاه که در برابر عربده عبیداهللا 
بن زياد، که به پیروزيش مى نازيد و مستانه 
مى گفت: «َکْیَف َرأَيِْت ُصْنــَع اِهللا بَِأخیِك َو 
أَْهِل بَْیِتِك»؛ (کار خدا را نسبت به برادرت و 
خاندانت چگونه ديدی؟) با صالبت و شجاعت 
پاسخ داد: «ما َرأَيُْت إِالّ َجمیال، هُؤالِء َقْوٌم َکَتَب 
ُزوا إلى َمضاِجِعِهْم، َو  اهللاُ َعَلْیِهُما الَْقْتَل َفَبــرَ
َسَیْجَمُع اهللاُ بَْیَنَك َو بَْیَنُهْم،  َفُتحاجُّ َو تُخاَصُم؛ 
من جز زيبايى و نیکى نديدم، آنها گروهى 
بودند که خداوند شهادت را برايشان مقّرر 
کرد و آنان نیز به آرامگاه خويش شتافتند. به 
زودی خداوند تو و  آنان را [در روز قیامت] گرد 
خواهد آورد و میان شما داوری خواهد کرد».1

آنگاه که دســتور قتل سیدالساجدين 
علیه السالم توســط ابن زياد صادر گرديد، 
زينب  سالم اهللا علیها با شهامت تمام، امام 
سجاد علیه السالم را در آغوش گرفت و فرمود: 
«اگر خواستى او را بکشى مرا هم بکش». به 
دنبال اعتراض زينب  سالم اهللا علیها، ابن زياد 

از کشتن امام پشیمان شد.2
کاروان آزادگان به دمشق رفت. در شام 
نیز زينب  ســالم اهللا علیها توانست افکار 
عمومى را دگرگون نمايد. جلسه ای يزيد به 
عنوان پیروزی ترتیب داده بود و در حضور 
بازماندگان واقعه کربال، ســربريدة حسین  
علیه السالم را در تشت نهاد و با چوب د ستى 
به صورتش مى زد، زينب کبری  سالم اهللا علیها 
با سخنرانى خويش غرور يزيد را در هم کوفت 
و او را از کرده خويش پشیمان کرد. سرانجام 
يزيد مجبور شد کاروان را با احترام به مدينه 
برگرداند. در مدينه نیز زينب  سالم اهللا علیها، 
پیام آور شهیدان، ســاکت ننشست. او با 
فريادش مردم مدينه را بر ضد حکومت يزيد 
شوراند. حاکم مدينه در پى تبعید حضرت 
زينب  سالم اهللا علیها برآمد. به نوشته برخى 
حضرت به شــام ســفر نمود و در همان جا 

درگذشت. برخى ديگر گفته اند: حضرت به 
مصر هجرت نمود و در تاريخ پانزدهم رجب 
سال 62 هجری درگذشت.3 برخى معتقدند 
بعد از ورود کاروان اهل بیت علیهم السالم به 
مدينه، دلیل روشنى نداريم که حضرت زينب 
از مدينه بیرون رفته باشد، بنابر اين در مدينه 
درگذشت و در قبرستان بقیع دفن شد، اما 
مکان دفن او در بقیع مشخص نیست، همان 
طور که شخصیت های بزرگ ديگری از اهل 
بیت علیهم السالم در بقیع مدفون هستند و 

مکان قبر آنان مشخص نمى باشد.4
دربارة مدت اسارت مدت اسارت حضرت 
زينب و حرکت آنان از شام به مدينه، مرحوم 
دکتر آيتى بر اين باور است که تاريخ حرکت 
اهل بیت به شــام، هنگام رسیدن آنان به 
دمشق، مدت توقف اسیران در مرکز حکومت 
يزيد، تاريخ حرکت آنان از دمشق به مدينه و 
هنگام ورود آنان به مدينه، به درستى معلوم 

نیست.5
برخى نوشته اند که سر مطهر امام حسین 
علیه السالم روز اّول صفر به شام رسید و چند 
روز بعد اسیران وارد شام شدند.6 روز هشتم 
ورود اهل بیت علیهم السالم به شام يزيد آنان 
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را احضار کرد و بین ماندن در شام يا رفتن به 
مدينه آزاد گذاشت، که آنان رفتن به مدينه 

را انتخاب کردند.7
اما سوال اينجاست که پس از عزم کاروان 
اسرا برای بازگشت به مدينه آيا اين قافله از 
کربال عبور کردند يا نه؟ کسانى که معتقدند 
کاروان اهل بیت امام حسین علیه السالم به 
کربال بازگشت، در تاريخ و زمان اين بازگشت 
اختالف دارند، بعضى از دانشمندان با توجه به 
مسافت و زمان حرکت کاروان اسرا به کوفه 
و شام و مدت توقف آنها در آنجا، اربعین اول 
را بعید مى دانند، اما عده ای ديگر اين امر را 
با توجه به ادله ای که مى آورند امکان پذير 
مى دانند که نظر اين دو دســته را در ادامه 

مى خوانیم.

الــف) نظريــه رســیدن اهــل بیت  

علیهم السالم به کربال در اربعین اول
سید بن طاوس در «لهوف»، اربعین را روز 
رسیدن اهل بیت امام حسین علیه السالم 
به کربال دانسته و چنین آورده است: «وقتى 
اسرای کربال از شام به طرف عراق بازگشتند، 
به راهنمای کاروان گفتند: ما را به کربال ببر. 
بنابراين آن ها به محل شهادت امام حسین 
آمدند. سپس در آن جا به اقامه عزا و گريه و 
زاری برای اباعبداهللا پرداختند ...».8  ابن نما 
حلى نیز روز اربعین را روز بازگشت اسرا از 
شام به کربال و مالقات آن ها با جابر و عده ای 

از بنى هاشم ذکر کرده است.9
مرحوم شهید ســید على قاضى اولین 
شــهید محراب، کتابى در بازگشت اسرا به 
کربال در اربعین اول به رشته تحرير در آورده 

اند مراجعه شود.10

ب) اقوالى در رد نظريه رسیدن اهل بیت  
علیهم السالم به کربال 

البته برخى ديگر از دانشمندان و مورخان 
نیز در طول تاريخ بر اين بــاور بوده اند که 
امکان رسیدن کاروان اسرا در اربعین اول به 
قبر سیدالشهدا و زيارت آن محال به نظر مى 
رسد. شیخ مفید در ارشاد، ابومخّنف در مقتل 
الحسین، بالذری در انساب االشراف، دينوری 
در اخبــار الطوال و أبن ســعد در الطبقات 
الکبری، اشاره ای به بازگشت اسرا به کربال 
نکرده اند.11 شیخ مفید در «مسار الشیعه» 
آورده است: «روز اربعین، روزی است که اهل 
بیت امام، از شــام به سوی مدينه مراجعت 
کردند. نیز روزی اســت که جابر بن عبداهللا 
برای زيارت امام حســین  علیه السالم وارد 
کربال شد»،12 ولى اشاره ای به رسیدن اسرا 

به کربال در روز اربعین نکرده است.

1. لهوف، ص 218- 220؛ مقرم،   مقتل الحسین، ص 324؛ ارشاد، ج 2، ص 144.
2. ارشاد، ص 116ـ  117؛ بحار االنوار، ج 45، ص 117.

3. زينب پیام آور عاشورا، سید عطاءاهللا مهاجرانى، ص 287، 347ـ  348ـ  352.
4. اعیان الشیعه، ج 7، ص 140.

5. على نجاتى، قطعه ای از بشت، ج 2، ص 607.
6. عالمه شعرانى، دمع الّسجوم، ترجمه نفس المهموم، ص 287 – 289.

7. عالمه شعرانى، دمع الّسجوم، ترجمه نفس المهموم، ص 534.
8. اللهوف في قتلى الطفوف، السید ابن طاووس، ص 114، چاپ : اول، سال چاپ : 1417، 

ناشر : أنوار الهدی - قم - ايران.
9. مثیر األحزان، ابن نما الحلي، ص 86، ســال چاپ : 1369 - 1950 م، ناشر : المطبعة 

الحیدرية - النجف األشرف.
10. قاضى، ســید محمد على، تحقیق درباره اول اربعین حضرت سید الشهداء، وزارت 
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ماهیت و کارکردهاى 
اجتماع بزرگ اربعین

حضرت آيت اهللا امام خامنه ای رهبر معظم انقالب درباره اهمیت پاسداشــت و بزرگداشت روز اربعین 
حسینى در بیانى فرمودند: «شروع جاذبه مغناطیس حسینى در روز اربعین است، جابربن عبداهللا را از 
مدينه بلند مى کند و به کربال مى کشاند، اين همان مغناطیسى است که امروز هم با گذشت قرن های متمادی 
در دل من و شما هست».1 فارغ از نقدهايي که به چگونگي برپايي مراسم پیاده روي اربعین وارد مي دانیم 
و آسیب هايي که الزم است رفع شود تا اين مراسم به اهداف مقدس و ارزشمند خود برسد، مسلمًا فوائد 
مهمي بر آن مترتب است که پرداختن هزينه هايي به مراتب بیش از اين را تجويز مي کند؛ در ادامه به پاره اي 

از کارکردهاي ارزشمند و مفید پیاده روي اربعین اشاره مي کنیم:

اعالم 
بیعت، نصرت 

و هجرت به سوى 
حجت خدا

امام حسین علیه الســالم مظهر رحمت، هدايت و رهايي بخشي خداوند است. امام خلیفه خدا بر زمین و 
سرپرست مؤمنان است. حضور در محضر امام و بیعت با او و اظهار وفاداري به آرمان ها و ارزش هاي او شرط باريابي 
به ساحت ايمان و واليت خداست.2 فردي که با پاي پیاده از نجف تا کربال مي رود و پايان سفرش حضور در مضجع 
امام و اعالن بیعت با اوست، در واقع نوعي مهاجرت نمادين را از خود به سمت امام به نمايش مي گذارد. پیاده 
روي به سوي حرم امام حسین، بازسازي نمادين هجرت از خودخواهي به سوي خداخواهي و گذاردن دست 
بیعت و اطاعت در دســت ولي خداست. زائر، با رفتار نمادين خود، از ژرفاي وجود هجرتي را به سوي ولي خدا 
شکل مي دهد که در همه ابعاد و ساحت هاي وجود او (فکري، احساسي و رفتاري) تأثیري شگرف مي گذارد و او 
را آماده اطاعت داوطلبانه و جان نثاري در راه خدا، به فرمان ولي خدا، مي گرداند. دقت در صورت و معناي مناسك 
ديني نشان مي دهد که بخش فراواني از رفتارهاي ديني ما جنبه ي نمادين دارد. حرکت هايي که در نماز انجام 
مي دهیم، مناسك حج، ... و بسیاري از رفتارهاي ديني ديگر، رفتارهايي نمادين و نشانه خضوع و فرمان برداري 
از خداوند متعال است. اگر زائر حسیني در پیاده روي به سوي حرم امام حسین به اين جنبه از عمل توجه کند، 
سفر او و سختي هايي که بر بدن خود وارد مي کند، او را از لحاظ روحي و معنوي آماده ورود به ساحت واليت ولي 
خدا مي سازد و فکر، عاطفه و عمل او را در جهت اطاعت از امام و بهرگیري از هدايت تام و کامل او، که همان هدايت 
الهي و اطاعت از خداست، حرکت مي دهد. از سوی ديگر سنت پیاده روی اربعین، نوعى اعالم آمادگى برای 
جانفشانى در راه امام حسین  علیه السالم است چه جانى و مالى، چه قدمى و چه قلمى؛ به عبارت ديگر، آن هايى 
که در اين ايام به زائران حسینى خدمت کنند و از جان و مالشان بذل مى کنند به نوعى آمادگى دارند که اگر امامى 
از نسل سیدالشهدا علیه السالم به اين دنیا آمد و يار طلبید، جان و مال خويش را در مسیر ياری او نثار کنند. زائر 
امام حسین  علیه السالم در زيارت اربعین، با امام حسین  علیه السالم و اهل بیت و امامان معصوم  علیه السالم 
تجديد میثاق مى کند. يعنى ابراز وفاداری نسبت به آنان و راه و مرامشان، ابراز عداوت و برائت نسبت به قاتالن و 
دشمنان آنان، تولّى و تبّری، اعالم آمادگى برای جان فشانى در راه مقّدس آنان، بیان مواضع و همبستگى با خّط 
نورانى اهل بیت پیامبر، تبعّیت و تسلیم و نصرت، شناخت چهره های حق و باطل و رهبران «نور» و «نار» و مسئله 
جهاد و شهادت و خّط ايثارگری در راه مکتب و عقیده، که دستاورد شناخت فلسفه عاشورا و قیام حسینى است.
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تقویت 
هویت شیعي

عظمت 
مكتب تشیع و 
زمینه سازى 

ظهور

معرفى 
مهدى موعود و 

تبلیغ آموزه هاى 
مهدوى

پیاده روی میلیونى شیعیان در روز اربعین، يکى از بزرگ ترين 
تجمعات بشری در طول تاريخ را به نمايش مى گذارد.  اين نمايش 
قدرت و عظمت که به بهانه عشق به سیدالشهداء علیه السالم حول 
پرچم برافراشته عاشورا و کربال  در میان پیروان همه اديان و مذاهب 
جهان شکل گرفته است همه و همه نمايش عظمت اسالم و عرصه 
ای مهیا است به منظور کسب آمادگى برای ظهور آخرين ولى مطلق 
و ذخیره الهى از نسل امام حسین، همو که مهدی موعود و نجات 
بخش مستضعفان جهان است. چنین اجتماع با شکوهى پیامى 
بجز پیروزی حق بر باطل و آغاز شکل جديدی از نبرد فرهنگى با 
طواغیت زمانه ندارد و مختص به زمان و عصر خاصى نیست. اين 

است راز معرفى امام زمان(عج)در عصر ظهور!

مضمون روايات مى گويد که وقتى امام زمان(عج) 
ظهور مى کنند، خطاب به اهل عالم پنج ندا سر مى دهند: 
َّ جَدِی الحُسَی ن َقَتُلوُه َعطشانًا، اَال يا  «اَال يا اَهلَ العالَم اِن
اَهَل العالَم اَِنّ َجِدی الُحَسین سحقوه عدوانا،…»؛ يعنى 
حضرت خودش را به واسطه امام حسین علیه السالم به 
همه عالم معرفى مى کند؛ بنابراين در زمان ظهور همه 
مردم عالم بايد حسین علیه السالم را شناخته باشند. اما 
اکنون آيا همه مردم عالم، حسین بن على علیه السالم 
و حماسه رشادت و شهادت او را مى شناسند؟ به يقین 
خیر! و اين تقصیر ماســت، چون ما برای سیدالشهدا 
علیه السالم طوری فرياد نزديم که همه عالم صدای ما را 
بشنود. مى توان گفت پیاده روی اربعین بهترين فرصت 
برای معرفى امام حسین علیه السالم به همه عالم است.

شیعه از همان ابتداي شکل گیري در زمان پیامبر تاکنون، تاريخ پرفراز و نشیب، خونبار و دشواري 
را پشت سر گذشته است. شیعیان همواره اقلیتي تحت ستم و جفا بوده و قدرت هاي حاکم، خواهان 
هضم آن ها در اکثريت، بلکه نابودي آن ها بوده اند. امروزه که دشمني با اسالم و تشیع ابعاد به مراتب 
خطرناك تر و کشنده تري را به خود گرفته و دشمن با ابزارهاي مختلف فرهنگي، سیاسي و نظامي 
در صدد نابودي مکتب تشیع است، و خاموش کردن چراغ اهل بیت علیهم السالم است، استفاده از 
همه ابزارهاي مشروعي که به تقويت هويت مذهبي و تحکیم انسجام درون مذهبي و نمايش اقتدار 
و صالبت شیعه در برابر قدرت هاي ظالم جهان مدد مي رساند، وظیفه اي مهم و ضروري است. فرزندان 
ما بايد به شیوه هاي گوناگون با هويت مذهبي شیعي خود آشنا شوند و آن را در درون خود ريشه دار 
کنند. سوگواري ساالر شهیدان حضرت اباعبداهللا يکي از مؤثرترين رسومي است که به تبیین و ترويج 
معارف اسالمي و تقويت پايه هاي فرهنگ اهل بیت در طول تاريخ ياري رسانده است. مراسم پیاده 
روي اربعین که با حضور عاشقانه و خالصانه دوستان اهل بیت، فارغ هرملیت و زبان، انجام مي گیرد، 
يکي از بهترين فرصت هاي آشنايي و تعمیق روابط معنوي، سیاسي و فرهنگي شیعیان جهان است. 
اين مراسم در قالبي ســاده، ماليم و نرم و عاري از هرگونه خشونت و تعرض به ديگر فرق اسالمي، 
شیعیان را به عنوان امتي مقتدر و با صالبت معرفي کرده و ضمن به نمايش گذاردن مناسك شیعي، 
پیام وحدت، يکپارچگي و هوشــیاري آن ها را به دشمنان و بدخواهان فرياد مي زند. البته اين مهم 
وقتي به کمال خود قابل دست يابي است که زائران حرم حسیني در کنار شور و هیجان مقدسي که در 
اين مراسم از خود نشان مي دهند، جبنه هاي معرفتي آن را نیز دريابند و با توجه به آن در اين مراسم 
شرکت کنند. از اين رو يقینا مســؤولیت عالمان ديني، خصوصا نهاد مقدس مرجعیت ديني شیعه، 
در جهت افزايش معرفت شــیعیان و آشناکردن هرچه بیش از پیش زائران به فرهنگ ناب عاشورا، 
مسؤولیتي مهم و اجتناب ناپذير است. بنابر اين توجه به ظرفیت هاي عظیم اين مراسم و نیز تدمل 
در آسیب هايي که مي تواند بر جنبه هاي مثبت آن ســايه افکنده و آن را در حد يك رفتار هیجاني 

فروکش کننده تنزل دهد، ضروري مي نمايد.
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قربانیان هیأت!
آنانی که از کوثر هیأت شربت شهادت نوشیدند و 

تذکره شهادتشان به دست سیدالشهدا علیه السالم 
امضا شد؛ بچه هیأتی هایی که تا آستان کبریایی 

حضرت دوست پرکشیدند؛ به بهانه سال روز 
شهادت مصطفی صدرزاده شهید مدافع حرم

هیأت مفهومى اســت که نه فقط نوعى تشــکل مذهبى بر محور عزاداری برای 
سیدالشهدا و ائمه اطهار علیهم السالم است؛ بلکه پايگاهى برای تربیت انسان های 
مبارز و انقالبى بوده و است. نقش محوری مساجد و هیأت های امام حسین  علیه السالم 
در رخدادهای مهم تاريخ مثل پیروزی انقالب اسالمى غیر قابل انکار است؛ چنانکه 
بسیاری از تجمع های مردمى و برنامه های تبلیغاتى در حمايت از حضرت امام(ره) 
و اعتراض به رژيم طاغوت در بستر هیأت های مذهبى شکل گرفت. هیأت هايى که 
نهضت حضرت روح اهللا را امتداد نهضت حضرت اباعبداهللا  علیه السالم مى ديدند و 
همین سلوك، منشاء مقاومت و ايستادگى آنها در پیروزی انقالب اسالمى شد. بدون 
شك در طول چهل سال انقالب اسالمى حضور مستمر و چشم گیر نیروهای مومن 
مجاهد در جبهه های هشت سال دفاع مقدس (بیش از 95 درصد شهدای دفاع مقدس 
مسجدی و هیأتى بودند)، جبهه های مقاومت در کشورهای اسالمى، جبهه های مقابله 
با گروهك های تروريستى و منافقین و حتى در مقابله با حوادث غیرمترقبه ای مثل 
سیل و زلزله، مرهون تربیت معنوی و اخالقى هیأت هايى است که زير بیرق اهل بیت  
علیه السالم اين گونه استعدادهايى را شکوفا نموده تا در دفاع همه جانبه از اسالم 
ناب و پیشبرد اهداف و آرمان های انقالب و زمینه سازی ظهور حضرت ولى عصر (عج) 
مؤثر واقع شوند. حضرت امام خامنه ای(حفظه اهللا) درباره امتیاز و اهمیت جايگاه 
اجتماعات دينى مى فرمايند: «ما مسلمان ها و به خصوص ما شیعیان، امتیازی داريم 
که ديگر ملیت ها و اديان اين امتیاز را به قدر ما ندارند و آن عبارت است از اجتماعات 
دينى که به شکل روبه رو، چهره به چهره و نفس به نفس تشکیل مى شود که اين را در 
جاهای ديگر دنیا و در اديان ديگر کمتر مى شود پیدا کرد. هست؛ نه به اين قّوت، نه به 

اين وسعت، نه به اين تأثیرگذاری و محتواهای راقى».1

مصطفی صدرزاده دالور مرد هیأتی با نام جهادی سید ابراهیم و از دیار شوشتر 
قهرمان پرور، ولی بزرگ شده شهرستان ورامین است که در تاریخ یکم آبان 1394 
مصادف با تاسوعای حسینی در شهر حلب سوریه شهد شیرین شهادت نوشید3 
درود خدا بر مادرانی که بذر محبت اهل بیت  علیه الســالم را در دل کودکان 
خود قرار می دهند و فرزندان خود را برای سربازی امامشان آماده می کنند. مادر 
مصطفی هم از سه سالگی، او را نذر حضرت عباس می کند. با این نذر، مادر فرزند 
دلبندش مصطفی را به خادمی حضرت عباس درآورد و دیگر او را از آِن خود نمی 
دانــد. همه دوران نوجوانی و جوانی اش را هم صرف خادمی در هیأت و مســجد 
می کند و به عنوان افســر جنگ نرم در بســتر هیأت برای امام زمانش یارگیری 

می کند. مادر شهید صدرزاده خاطره نذرش را اینگونه تعریف می کند:
«خاطرم هست مصطفی سه سال داشت و آن روز طبق روال هر سال در خانه 
مادرم برای ظهر تاســوعا روضه گرفته بودند. در مجلس روضه نشسته بودیم که 
یك دفعه خانمی در را باز کرد و هراســان گفت: موتوری زد بچه تان را کشت. من 
می دانستم که آن بچه، مصطفای من است، چون مصطفی خیلی شیطنت داشت 
و بچه خودم را خوب می شــناختم. حالم دگرگون شد طوری که دیگر نتوانستم 
تا دم در بروم. همین که چشــمم به کتیبه «یا ابوالفضل العباس» خورد گفتم یا 
حضرت عباس مصطفای من را نگهدار! او را سربازت می کنم. این اتفاق دقیقاً یك 
ربع قبل از ظهر تاسوعا افتاد و این نذر چیزی بود بین خودم و خدای خودم حتی 
به پدرش هم نگفته بودم. در مراسم روضه خانه مادرم رسم بود هر سال روز تاسوعا 

برای سالمتی مصطفی شیر پخش می کردیم».4
از روزی که مادر مصطفی در سه سالگی او را نذر علمدار کربال کرد چهارده سال 
گذشــت و اکنون مصطفی نوجوان 17 ساله ای شده است. شور کربال در سر دارد 
و در دلش عاشــورایی برپاست. در همین حال و هوا به اتفاق دوستان و رفقای هم 
محلــی اش یك هیأت می زنند و خبرش را برای مادر می آورد. مادرش می گفت 
وقتی این خبر را شنیدم از ته دل خوشحال شدم و نام هیأت را از مصطفی پرسیدم:
«وقتی مصطفی گفت: اسم هیأت «ابوالفضل العباسعلیه السالم» است. من 
خیلی خوشحال شدم و اشــك در چشمانم حلقه بست. آن موقع بود که ماجرای 

نذرم را برای پسرم تعریف کردم».5

بچه هیأتى واقعى از دام شیطان مى رهد
به اســتناد آیات قرآن کریم، شیطان همواره برای جبهه ی حق موانعی را قرار 
می دهد و هر مؤمنی را به تناســب حال و موقعیتش دچار غفلت و آفت می کند. 
مصطفی از همان جوانی خود را از شــر کید شــیطان نفس به آستان امن الهی 
می سپارد و برای در امان ماندن از ریا، ســمعه، تکبر، خود ستایی، تنگ نظری و 
آفات زمان خودش و دوستان هیأتی اش را اینگونه متذکر می شود و در نامه ای به 
طور صریح از برنامه های شیطان برای جوان مؤمن مجاهد پرده برداشته و نقشه ی 

شیطان را برایشان فاش می نماید:
«چند نکته را به حسب وظیفه به شما سفارش می کنم: 1-  وقتی کار فرهنگی را 
شروع می کنید با اولین چیزی که باید بجنگیم خودمان هستیم. اولین مشکل، مشکل 
تنبلی و سهل انگاری است؛ 2-  وقتی که کارتان می گیرد و دورتان شلوغ می شود تازه 
اول مبارزه است زیرا شیطان به سراغتان می آید اگر فکر کرده اید که شیطان می گذارد 
شــما به راحتی برای حزب اهلل نیرو جذب کنید، هرگز؛ 3- تا جای که می توانید از 
تفرقه فرار کنید که عامل تفرقه غیبت و خبرچینی است؛ 4- اگر می خواهید کارتان 
برکت پیدا کند به خانواده شهدا سر بزنید، زندگی نامه شهدا را بخوانید سعی کنید در 
روحیه خود شهادت طلبی را پرورش دهید؛ 5- سخنان مقام معظم رهبری را حتما 
گوش کنید، قلب شما را بیدار می کند و راه درست را نشانتان می دهد؛ 6- دعای ندبه 

و هیأت چهارشنبه را محکم بچسبید؛ 7- خودسازی دغدغه اصلی شما باشد».6
بــا دقت و تأمل در دغدغه های فکری این شــهید بزرگوار و نصایح و تذکرات 
او به زیبایی روایت امیرالمومنین علی  علیه الســالم تداعی می شود که حضرت 

می فرماید:
«َمن نََصَب نَفَسُه للّناِس إماما فلَیبدأ بَتعلیِم نَفِســِه َقبَل تَعلیِم َغیِرِه، و لَیُکن 
بُها أَحقُّ باإلجالِل من ُمَعلِِّم  تأدیُبُه بِسیَرتِِه َقبَل تأدیِبِه بلِسانِِه، و ُمَعلُِّم نَفِسِه و ُمؤدِّ

بِِهم؛ الّناِس و ُمؤدِّ
هر که خود را در مقام پیشــوایی مردم قرار دهد باید پیش از تعلیم دیگران، به 
تعلیم خود بپردازد و پیش از آنکه به زبانش تربیت کند، با رفتار خود تربیت نماید 
و کســی که آموزگار و مربّی خود باشد بیشتر ســزاوار بزرگداشت است تا آن که 

آموزگار و مربی دیگران است».7

بررسى سیره و زندگى تمامى تربیت شــدگان مكتب هیأت، در این مجال 
نمى گنجد، لكن اشاره به برخى از آن شخصیت ها، دریچه ای است تا بتوانیم 
آن ستارگان را بشناسیم و بوسیله آنها راه را پیدا کنیم: «َوبِالَنّْجِم ُهْم  َیْهَتُدون».2

برخى از ستارگان افالکى که در دنیای تاریك ما خوش درخشیدند و آسمانى 
شدند عبارتند از:

شهید 
سید مصطفى 

صدرزاده 

به قلم: رسول زمانى
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1 . بیانــات، رهبر انقــالب در ديدار مادحیــن و متولیان هیئــات مذهبی؛ 
.1387/04/04
2. نحل، آيه 16.

3. برگرفته از سايت شبكه ملی مدارس رشد؛
748=http://old.roshd.ir/Default.aspx?tabid :آدرس خبر 

4. گفتگوى با مادر شهید به نقل از خبرگزارى دانشجو؛ 
652061/https://snn.ir/fa/news - 652061 :كد خبر

5. همان.
6. برگرفته از سايت شبكه ملی مدارس رشد؛ 

748=http://old.roshd.ir/Default.aspx?tabid :آدرس خبر
7. نهج البالغه، خطبه 73.

شهید عبدالصالح زارع از مدافعان بابلسری است که بسیجیان و اهالی راهیان 
نور، غالباً  خادمی  او را در فکه به یاد دارند. عبدالصالح در 26 فروردین 1364 در 
خانواده ای مذهبی در شهر بَهَنمیر از توابع  شهرستان بابلسر متولد شد و در 16 
بهمن ماه سال 1394 در شمال شهر حلب در کشور سوریه به شهادت رسید.

صالح هم مانند همسنگر شهیدش مصطفی صدرزاده دلدادگیهای خود را 
در کوی محبت حسین علیه السالم نجوا می کرد و همه ایام خوش جوانی و 
نوجوانی او در هیأت و خیمه عزای سیدالشهدا  علیه السالم رقم خورده بود. از 
دوستانش که از مرام و سیره اش می پرسیدیم می گفتند عبدالصالح مشتری 
همیشگی عاشوراهای قتلگاه فکه بود. برایش فرقی نمی کرد زمستان باشد یا 
تابستان، دور باشد یا نزدیك؛ مهم این بود که با شهدای فکه عهدی دیرینه 
داشت و در رملهای تفدیده اش گمشده ای داشت. ایام تاسوعا و عاشورای هر 
سال به رسم چندین ساله خودش را به فکه می رساند. دلش را یکجا نذر قدمگاه 
مرتضی آوینی و شهدای والفجر کرده بود. برای دلش کربالیی ساخته بود و 

برای ارباب خیمه ای برافراشته در میان صحرای فکه.
آری! انسان های تربیت شده و تکامل یافته در مکتب اهل بیت علیهم السالم و 
مکتب آزادی بخش امام حسین علیه السالم، همچنان که سید و ساالر شهیدان 
در مصاف با لشکر دشــمن همواره آنها را  به اردوگاه حق دعوت می کرد و راه 
سعادت و بهشت را برایشان به تصویر می کشید؛ آنها نیز هیچ گاه تنها به خود و 
رشد و تکامل فردی نمی اندیشند، بلکه غایت سیر و سلوکشان را در دستگیری 
و امداد دیگران می دانند و چراغی می شوند برای هدایت؛ چون وجودشان نور 
و روشنایی است. یکی از ویژگی های برجســته صالح دستگیری از جوانان و 
دوستان دور و برش بود. جوانی در همسایگی او بود که بد زبانی و ُقلدری اش، 
ُشهره ی محل بود. اهل نماز و روزه هم نبود. صالح اصرار داشت بهانه ای پیدا 
کرده و با او طرح دوستی بریزد. بعضی ها که از قصدش مطلع شدند، مخالفت 
کرده و گفتند تالشت بی نتیجه خواهد ماند. چراکه آن جوان به نظر همه ی 
کسانی که سوابق او را در محل می شناختند آدمی نبود که به هیچ صراطی 
مستقیم باشد. صالح هم یك مبنا برای خودش داشت که نمی توانست از آن 
دست بردارد. می گفت: "این جوان غافل است ولی من که نباید نسبت به انحراف 
او بی تفاوت باشم». خیلی وقت صرف کرد و زحمت کشید. آخرش توانست با او 
طرح دوستی بریزد و به کلی مسیر زندگی اش را عوض کند. به راستی این است 
مرام و مسلك رهروان مکتب اهل بیت علیهم السالم و آنان که با مرام خادمی 
و سینه زنی هیأت امام حسین علیه الســالم تربیت شده اند. این است سیره 
حسینی شهیدی که هر سال با سینه زنی و ناله هایش در مجالس عزاداری سید 

و ساالر شهیدان به جمع زائران شهدای فکه شور و حال ویژه ای می بخشید.

یکی از عوامل حادثه ی کربال و عدم نصرت اباعبداهلل الحســین توسط عده ای از 
شــیعیان و مردم کوفه این بود که آن ها در زمان الزم امام خود را یاری نکردند 
و سرانجام زمانی از خواب غفلت بیدار شــدند که دیگر خیلی دیرشده بود و امام 
زمانشان را به قتلگاه برده بودند. پس از آن نیز پشیمانی و توبه به جایی نرسید و همه 
نصرت و یاری آنها در قیامی با عنوان «نهضت توابین» خالصه و این غائله خیل زود 
و بی صدا خاموش شد. امام علی علیه السالم می فرماید: «کسی که به هنگام یاری 

ولّی )رهبر( خود، بخوابد با لگد دشمن از خواب بیدار خواهد شد».
محمد حسین حدادیان شهیدی از جنس کربال ست. شهیدی از جنس هیأت 
و ســینه زنی. او که وقایع تاریخ اهلبیت علیه الســالم از خانــه ی حضرت زهرا  
سالم اهلل علیها تا صلح امام حسن  علیه السالم و قیام کربال را با همه ی وجود پای 
منبرهای هیأت فهم کرده بود، توانست به خوبی زمانه و تکلیف را در برهه های 
حساس بشناسد و تا آخرین نفس در راه عمل به تکلیف ایستادگی و استقامت کند. 
مادر شهید درباره اهتمام پسرش در عرصه های انقالبی و پای ادای تکلیف می گوید: 
«محمدحسین شب حادثه پیش من بود. به من گفت: مامان خیابان پاسداران 
شلوغ شده و تیر اندازی است. به او گفتم: تو نرو در دل تیراندازی، مسئوالن رسیدگی 
می کنند. گفتم: می دانم تو بسیجی هستی و بسیجی همیشه با دست خالی هم 
سینه اش سپر است و با عشق می رود، ولی تو نرو مادر. اول حرفی نزد. اذان مغرب 
را که گفتند، وضو گرفت و گفت می خواهم بروم هیأت. می دانستم می رود محل 
درگیری، می شناختمش، محال بود برای دفاع نرود. همیشه می گفت: همه ما سرباز 
این نظام هستیم. وقتی می خواست از در خانه بیرون برود به من نگاه کرد و خندید. 
گفتم: محمدحسین من دائم بهت زنگ می زنم . خندید و گفت: باشه مامان ولی 
حاال نمی خواهد تند تند زنگ بزنی. موقع رفتن دستش را به احترام روی سینه اش 
گذاشت و تعظیم کرد. باز گفتم: مادر نرو. حرفی نزد، حتی یك چشم هم نگفت که 

با رفتنش به من دروغ گفته باشد».
مادر شهید پس از بیان واقعه شب شهادت پســرش، به روحیات و مرام او اشاره 
می کند و می گوید محمد حسین عاشق هیأت بود؛ مخصوصاً برای حضرت زهرا 

سالم اهلل علیها خیلی ارزش قائل بود. سپس ادامه داد:
«آن شب محمدحسین به هیأت رفت. پسرم به عزای آل اهلل اهمیت می داد. برای 
عزای اهل بیت لباس مشکی می پوشــید. در ایام فاطمیه در هر دو دهه مشکی 
می پوشید. محرم که از راه می رسید انگار فصل بهار زندگی اش از راه رسیده باشد. 
همه اش می گفت دارد محرم می آید. بعد از شهادت محمدحسین جوانی که همان 
شب در هیأت حضرت زهرا  سالم اهلل علیها با محمدحسین آشنا شده بود به خانه ما 
آمد و برایم تعریف کرد: محمدحسین را در هیأت دیدم و همان شب با هم دوست 
شدیم. سینه زدن ها و حال و هوای محمدحسین من را به 
خودش جذب کرد و شیفته اش شدم. لباسش خیس 
عرق بود. ساعت 11 بود که دیدیم محمدحسین 
می خواهد از هیأت خارج شود، از محمدحسین 
پرسیدم: فردا شب هم می آیی؟ گفت: بله، حتماً، من 
هیأت حضرت زهرا  سالم اهلل علیها را ترك نمی کنم. 
امروز فهمیدم محمدحسین شهید شده است. من 
در هیأت با محمد دوست شده بودم اما باورکردنی 
نبود که محمدحسین ظرف چند ساعت بعد از 

آشنایی مان، شهید شده باشد».
محمد حسین آنقدر عاشق اهل بیت 
علیهم السالم و رخت عزای آنها بود 
که وقتی در وســط عزاداری از بچه 
های بســیجی درخواست می شود 
که خــود را به خیابان پاســداران 
برسانند، با همان لباس مشکی و 
عرق سینه زنی و عزای حضرت 
زهرا سالم اهلل علیها که بر جانش 
نشسته بود راهی می شود و چند 
ساعت بعد، حوالی اذان صبح اول 
اسفند ماه شــهادتش رقم  خورد. 
به راســتی چه حکایتی اســت که 
شــهادتش با لباس عزای هیأت و در 
شب شهادت حضرت زهرا سالم اهلل علیها 

رقم خود.

شهید 
عبدالصالح 

زارع 

شهید 
محمد حسین 

حدادیان

شدیم. سینه زدن ها و حال و هوای محمدحسین من را به 
خودش جذب کرد و شیفته اش شدم. لباسش خیس 

عرق بود. ساعت 
می خواهد از هیأت خارج شود، از محمدحسین 
پرسیدم: فردا شب هم می آیی؟ گفت: بله، حتماً، من 
می خواهد از هیأت خارج شود، از محمدحسین 
پرسیدم: فردا شب هم می آیی؟ گفت: بله، حتماً، من 
می خواهد از هیأت خارج شود، از محمدحسین 

هیأت حضرت زهرا  سالم اهلل علیها را ترك نمی کنم. 
امروز فهمیدم محمدحسین شهید شده است. من 
در هیأت با محمد دوست شده بودم اما باورکردنی 
نبود که محمدحسین ظرف چند ساعت بعد از 

آشنایی مان، شهید شده باشد».
محمد حسین آنقدر عاشق اهل بیت 

که وقتی در وســط عزاداری از بچه 

شــهادتش با لباس عزای هیأت و در 
شب شهادت حضرت زهرا سالم اهلل علیها 

رقم خود.
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چهل ســال پیش در عین ناباوری بسیاری 
از سیاســتمداران و تحلیلگران بین المللی ، 
انقالبی به وقوع پیوســت. انقالبی عظیم که 
با دیگر انقالب های جهان تفاوت داشت و از 
خیلی جهات منحصر به فرد بود. انقالبی که 
دشمنانش هنوز هم بعد از گذشت چهل سال، 
از درك ابعاد پنهــان آن عاجزند و همچنان 

انگشت تحیر به دهان گرفته اند.
یکی از این ابعاد، الگوپذیری انقالب اسالمی 
ایران از آموزه های عاشــورا و پرورش عناصر 
این انقالب در مکتب سیدالشهدا علیه السالم 

است.
یکی از دهها و صدهــا ویژگی و خصوصیتی 
که امت اســالم به برکت آن توانسته است به 
پیروزیها و توفیقات گســترده ای دست یابد 
وجود الگو های درخشان و باعظمتی است که 
هر ملتی برای رشد و بالندگی نیازمند حضور 
چنین الگوهایی در پیش دیدگان خود است. 
چنین الگوها و اسوه های ناب و تکامل یافته 
در همه ابعاد الهی و انســانی تنها در مکتب 
اسالم و تشیع به وفور به چشم می خورد که 
ســرآمد همه آنها وجود نازنین پیامبر اکرم 
صل ااهلل علیه وآله به عنــوان عصاره خلقت و 
سپس اهل بیت طاهرینشان می باشند. البته 
در این میان کربال و عاشــورا داستانی خارق 
العاده دارد و خود به تنهایی نمایشگاه باالترین 
فضایل انسانی است که همه و همه به برکت 
محوریت وجود سیدالشــهدا علیه الســالم 
می باشد. همو که پیشــواي آزادگان جهان و 

بزرگ قربانی و شهید تاریخ بشریت است.
اوصاف وجودی حضرت اباعبداهلل علیه الّسالم 
داراي ابعاد برجسته فراوانی است، که می توان 
در این میان به سه صفت برجسته اشاره کرد. 
یکي از آنها «اخالص» اســت؛ یعني رعایت 

کردن وظیفه خدایي و دخالت ندادن منافع 
شخصي و گروهي و انگیزه هاي ماّدي در کار. 
صفت برجسته دیگر «اعتماد به خدا» است؛ 
یعنی برای انسان با اخالص آنچه مهم است، 
تحقق نیت و هدفش است و خودش اهمیتی 
ندارد. خصوصیت سوم «شــناختن موقع» 
است. امام حسین علیه السالم در فهم موقع 
اشــتباه نکرد. در لحظه الزم، اقدام و حرکت 

الزم را انجام داد.1
به منظور بســط و تبیین ایــن مطلب و نیل 
به مصادیق امــروزی و ملموس تر، ناگزیر به 
عینی ترین شعبه مکتب عاشورا یعنی دانشگاه 
جبهه و دفاع مقدس سری می زنیم تا  از فارغ 
التحصیالن ممتاز این دانشگاه خبری بگیریم. 
البته «گمنامی» و «بی نشانی» شاگردان این 
دانشگاه کار را دشــوار و پیچیده می سازد. 
پس باید از اهلش ســراغ گرفــت و هدف را 
یافت. در کوچه پس کوچه های بی نشانی که 
می گشتیم شهیدی از نسل عاشورا یافتیم که 
تا قبل از شهادت گمنام و ناشناس بود ولی با 
آسمانی شدنش پرآوازه گشت. شهیدی که 
همه وجودش را برای نصرت الهی و مبارزه با 
دشمنان خدا به میدان آورده بود. او که دیروز 
شیر بیشــه جهاد اصغر در بیابان های جبهه 
بود اکنون به عنوان افســری ارشد در عرصه 
دفاع از حریم نظامی کشور اسالمی و طراحی 
و ساخت تســلیحات موشــکی به فعالیت و 

مجاهدت مشغول بود.
مجاهدی نستوه، دشــمنی سرسخت برای 
امریکا و اسرائیل و مبتکری توانمند در عرصه 
صنایع دفاعی و موشــکی کشور تنها برازنده 
شخصیتی است چون شــهید حسن تهرانی 
مقدم. شخصیتی که در پی شهادت او جمعی 
از یاران و همراهانش شایســته دریافت پیام 

بلند فرمانده کل قوا حضــرت امام خامنه ای 
حفظه اهلل شــد. معظم لــه در وصــف او و 
دوستانش در تاریخ 25 آبان 1390 طی پیامی 
شهادت جمعی از عناصر ممتاز یکی از مراکز 
پشتیبانی سپاه پاسدارن انقالب اسالمی و در 
پیشاپیش آنان شهادت سردار عالیقدر حاج 
حسن طهرانی مقدم را تســلیت گفتند و از 
وی با تعبیر «دانشمند برجسته» و «پارسای 

بی ادعا» تجلیل کردند.
سردار حاج حســن طهرانی مقدم از همان 
آغاز شکل گیری انقالب اسالمی وارد عرصه 
مبارزه شد و همراه دیگر انقالبیون به مبارزه 
پرداخت. پس از گذشت مدت کوتاهی رژیم 
بعث عراق، تجاوز به میهن عزیز ایران و جامعه 
اسالمی را شــروع کرد ؛ البته با حمایت های 
طاغوت اعظم و مستکبرین. در این شرایط، 
شهید طهرانی مقدم به همراه دیگر رزمندگان 
مشــغول دفاع از مرزهای کشــور شد، اما به 
دلیل تعهد و قابلیت باال ، در سن 22 سالگی 
به فرماندهی توپخانه سپاه پاسداران منصوب 
شد. پس از دو سال در آبان 1362 ماموریت 
«فرماندهی موشکی زمین به زمین سپاه» به 

وی محول شد. برادر ایشان می گوید:
«بعضــی از دوســتان وقتی شــنیدند، یك 
جوان به عنــوان فرمانده توپخانــه انتخاب 
شــده خندیدنــد و برخی هم به تمســخر 
گرفتنــد و گفتند که نه توپی وجــود دارد و 
نه توپخانه ای، آخه فرمانــده برای چه؟» اما 
«اخالص»، «اعتمــاد به خــدا» و «وظیفه 
شناسی» تهرانی مقدم را حرکت می دهد و با 
َ یَنُصرُکم  ایمان به وعده الهی: «إِن تَنُصُروا اهللَّ
َویَُثبِّــت أَقداَمُکم؛ اگر )آییــن( خدا را یاری 
کنید، شــما را یاری می کند و گامهایتان را 
اســتوار می دارد»2 گام های رشد و بالندگی 

رزمنده اى که مى خواست 
اسراییل را نابود کند

سیری در سیره نورانى 
سردار اسالم 

شهید حاج حسن تهرانى مقدم 
پدر موشکى ايران  و جانشین 

نیروی هوا فضای سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى در آستانه 

سالگرد شهادت اش

رزمنده اى که مى خواست 
اسراییل را نابود کند

شهید حاج حسن تهرانى مقدم 
پدر موشکى ايران  و جانشین 

نیروی هوا فضای سپاه پاسداران 

به قلم: محمدحسن کرامتى 



53

پی نوشت:
1. برگرفته از بیانات مقام معظم رهبرى در ديدار 
گروهی از پاسداران و بســیجیان در تاريخ 2 آذر 

.1377
2. سوره مباركه محمد آيه 7

3. سوره مباركه األحزاب آيه 23

را هر روز بلندتر برمی داشــت تا جایی که در 
سال 1384 مسئولیت «جانشینی نیروی هوا 
فضای سپاه» را به عهده اش نهادند. به راستی 
که این فرمانده نستوه قوام حیات و زندگی اش 
را به جهاد وابسته می دید و اکنون پس از اینکه 
توانسته بود از پس مســئولیت های سنگین و 
متعدد دوران دفاع مقدس سر بلند بیرون بیاید 
دل در گرو تکلیف تازه ای می نهد که گویا نقطه 
اوج آمال و آرزوهایش در این طریق نهفته است.

 ســر انجام ســردار حســن طهرانی مقدم از 
بنیانگذاران اصلی صنایع موشــکی جمهوری 
اسالمی ایران پس از ســال ها جهد و جهاد در 
این عرصه خطیر و تأثیرگــذار در 21 آبان ماه 
1390 در سن 52 سالگی، در پی انفجار مهمات 
و تجهیزات در یکی از پادگان های اطراف استان 

تهران، به فوز شهادت نایل آمد.
سردار محمد طهرانی مقدم، برادر شهید حسن 

طهرانی مقدم، که حاال دیگر برادر دو شــهید 
است، خاطراتی از دیدار های برادرش با رهبر 

معظم انقالب می گوید:
یکسال پیش از شــهادت حاج حسن طهرانی 
مقدم، در روز جمعه ای رهبر معظم انقالب از 
مجموعه ی تشکیالت جهاد خود کفایی سپاه 
بازدیدی داشــتند؛ که زیر نظر حاج حسن آقا 
اداره می شد. در این بازدید حضرت آقا دستی 
بر شانه این شهید گذاشتند و فرمودند: تا کنون 
هر قولی را که حاج حسن آقا به ما داد وفا کرد 
. در آنجا یاد این آیه شــری فه افتادم که : «ِمَن 
َ َعلَیِه   الُمؤِمنیَن ِرجــاٌل َصَدقوا ما عاَهــُدوا اهللَّ
َفِمنُهم َمن َقضی نَحَبــُه َوِمنُهم َمن یَنَتِظُر  َوما 
لوا تَبدیاًل ؛ در میان مؤمنان مردانی هستند  بَدَّ
که بر ســر عهدی که با خدا بســتند صادقانه 
ایستاده اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند 
)و در راه او شربت شهادت نوشیدند(، و بعضی 

دیگر در انتظارند؛ و هرگــز تغییر و تبدیلی در 
عهد و پیمان خــود ندادند.»3 و واقعا این نکته 
برای ما و دوستان همرزمش خیلی جالب بود که 
حاج حسن آقا پروژه های بزرگ دفاعی و نظامی 
را در زمانبندی بسیار دقیق و به نحو احسن به 
انجام می رساند و به تعهد و قولش عمل می کرد.

سالم و درود خدا بر این شهید عزیز که آرزویش 
نابودی اســرائیل بود و وصیت کرد بر ســنگ 

قبرش بنویسند:
«اینجا مدفن کســی اســت که می خواست 

اسرائیل را نابود کند.»
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گفتگوی اختصاصی هیأت با 
حجت االسالم محمد مهدی ماندگاری

استاد لطفاً جايگاه فرهنگ جهاد و شهادت در هیأت 
و نقش متقابل هیئات در تقويت اين فرهنگ را تبیین 

بفرمايید.
برای تبیین این ســوال گمان می کنــم اینکه امام 
راحل)ره( فرمودند رمز ماندگاری اسالم بواسطه محرم و 
صفر است، شاید این فرمایش برگرفته از این روایت باشد 
که وجود نازنین خاتم انبیاء صلی اهلل علیه و آله فرمودند : 
«ُحَسْیٌن ِمنِّي َو أَنَا ِمْن ُحَسْیٍن» )بحار االنوار، 261/43( در 
توضیح این روایت نورانی می خواهم از تعبیر حکیمانه و 
زیبای «االسالم نبوی الحدوث و حسینی البقاء» بهره ببرم. 
خب فهوم اینکه حسین از من است، پرواضح است که یعنی 
حسین فرزند دختر رسول اهلل و نوه ی پیغمبر خداست؛ 
ولی «انا من حسین» یعنی چه؟ اگر شخص امام حسین با 
واسطه فاطمه زهراء سالم اهلل علیها از صلب وجود نازنین 
پیغمبر است و تداوم نهضت و شخصیت پیغمبر صلی اهلل 
علیه و آله و اســالم با خون امام حسین علیه السالم زنده 
شــده پس به عبارتی می شود گفت که «انا من حسین» 
بدین معناست که بقای شخصیت نبوی و توحید و نبوت و 
امامت و معاد از وجود نازنین امام حسین وکربالی او است. 
همچنین به نظر می رسد همه ی اینها به دلیل این است 
که وجود نازنین امیرالمومنین علیه الســالم فرمودند: 
«خدای تبــارك و تعالی جهاد را برای عزت اســالم قرار 
داد». )نهج البالغه/ حکمت 244( درســت است که نماز 
ستون دین است، روزه سپر اســت، امر به معروف و نهی 
منکر به عبارتی شعبه ای از جهاد است و به عبارتی هدایت 
و صیانت جمعی است و خمس و زکات تطهیر اموال است، 
ولی آنچه موجب عظمت، حیات و احیای اصل اسالم می 

شود«روحیه ی جهادی» است.

به نظر حضرتعالى مطرح کــردن مباحث جهاد و 
شهادت و شعارهای حماســى و سیاسى چقدر در 

هیات ضروری مى باشد؟

باید بگویم آنگونه که جهاد به اسالم و مسلمین عزت 
می دهد هیچ چیز دیگری عــزت نمی دهد یعنی ما نمی 
توانیم روح جهاد و شهادت که تبلورش در عزا و کربالی امام 
حسین است را از جامعه اسالمی و نظام اسالم و دستورات 
اسالم جدا کنیم. نماز یك ملیون نفری درعربستان برگزار 
می شود ولی دشمنان اســالم از این نماز اصال نه ترسی  
نه واهمه ای دارند نه کاری باهــاش دارند نماز جمعه ی 
با شــکوهی در عربستان برگزار می شــود ولی دشمنان 
اسالم هیچ کاری باهاش ندارند. گاهی یك شعار «لبیك یا 
حسین»، «لبیك یا زینب» یا یك «هیهات منا الذله» که 
در هیئات ما گفته می شود پشت ابرقدرت ها می لرزد؛ این 

به دلیل فرهنگ جهاد و شهادت است.
البته فرهنگ جهاد و شــهادت هــم که می گوییم 
یعنی جهاد فی ســبیل اهلل که زیر پرچم والیت باشد 
نه هر جهادی؛ چون قرآن می فرمایــد: «الَّذیَن آَمنوا 
ِ ۖ َوالَّذیَن َکَفروا یُقاتِلوَن في َسبیِل  یُقاتِلوَن في َسبیِل اهللَّ
الّطاغوِت». )نساء، 76( این «فی سبیل اهلل» درش همه 
فضایل است. در آن والیت مداری، خدا محوری، معاد 
محوری، آخرت محوری، ظلم ستیزی، یاری مظلومان، 
مراقبت، مقاومت و اســتقامت هســت. این جهاد فی 
سبیل اهلل روح اسالم و عزت اســالم است و این جهاد 
نقطه اوجش در کربال بود. حاال چون اســالم این نقطه 
اوج را هرسال زنده نگه داشته پس اسالم هم زنده نگه 
داشته شده است و از این جهت است که امام راحل)ره( 
فرمودند «محرم و صفراسالم را زنده نگه داشته است» 
و پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله هم اونجوری فرمودند.
پس ما اعتقاد داریم اگر روح جهاد و شهادت که در آن 
مقاومت و استقامت در برابر دشمنان هست استقامت و 
پایداری در پای والیت هم هســت اگر گرفته  بشود دیگر 
کربالی واقعی نیست این همان چیزی است که دشمن 
میخواهد عاشورایی باشد که در آن روح جهاد و شهادت 

نباشد و فقط شور داشته باشد و خبری از شعور نباشد.

آيا با شورگرفتن در هیأت مخالف هستید؟
 نمیگم شور الزم نیست؛ چون «شور حسین است چها 
می کند»،  قطعا شور الزم است ولی اصال عاشورا بر مبنای 

شور و شعور شکل گرفت.

آيا موافقید آن هیاتى که زمانى مرکز مبارزه علیه 
حکومت طاغوت بود و توانست با مديريت اسالمى، 
مذهبى و واليى خود مردم را با خود همراه کرده و در 
نتیجه به انقالب بى سابقه اسالمى در تاريخ منتهى 
کند، اکنون دچار يك انفعال و بى تفاوتى نسبت به 
مسايل سیاسى شده است؟ قدری در مورد رسالت 

امروز هیأت توضیح بفرمايید.
 إن شاَءاهلل خداوند به همه ی هیأت های عزیز ما توفیق 
بدهد که در هیئات خود با محوریت عاشــورا و کربال زیر 
ســایه والیت بتوانند روح جهاد و شهادت را حفظ کنند. 
ما اعتقاد داریم که عاشــورای حسینی یك جریان ظلم 
ستیز، والیت محور، مجاهد پرور و مقاوم ساز بود و با همین 
خصوصیات 1400 سال است توانسته اسالم را زنده نگه 
دارد و با همین ویژگی ها بود که توانست انقالب اسالمی 

مارو به پیروزی برساند.
همچنان که راهپیمایی های تاسوعا، عاشورا و اربعین 
بود که کمر رژیم شاه را شکست و روح عاشورا و تاسوعا بود 
که توانست دفاع مقدس را به پیروزی رسانده و راهیان نور 
ما را به اوج برساند؛ همین روحیه جهاد و شهادت عاشورایی 
بود که دفاع از حرم مارو به یك الگوی جهانی تبدیل کرد، 
در خدمت رسانی به سیل زدگان، زلزله زدگان و در ارائه 

خدمات اجتماعی یك الگوی جدید ارائه کرد.
همین اربعین هاســت که دارد مــا را به ظهور اتصال 
می دهد. با این حال و هواهاســت که هیـــت ها با وجود 
همه مشــکالت اقتصادی همچنان برپاست و یقیناً اگر 
هیأت با همین روحیه و شــعارها به پیش برود منتهی به 
ظهور خواهد شد و انقالب اســالمی را به انقالب جهانی 

اگر عاشقان امروزى تماشاچى کربال 
مى بودند همین مى شد که 
در قتلگاه حسین شد

از هرکسى که آدرس استاد را بپرسى فقط يه اسم به گوشت مى خوره: «گروه تفحص 
سیره شهدا». ظاهرا عنوان يك موسسه است، اما نمى شود در يك چهارديواری و 
به چند میز و صندلى خالصه اش کنى. ظاهرش با همه دفتر و دسکها ی اداری دنیا 
برابر است، البته صرف نظر از تصاويری که از شهدا به در و ديوارش آويخته اند، ولى 
نمى دانم چه حکايتى است که آنجا از همه هیاهوهای زندگى گويا فارغ مى شوی و 
عمق دلت در وادی شهیدان آرام مى گیرد، گويى در میان بیابان های غريب جبهه 

به جان پناه امنى رسیده باشى.
کفشهايت را که هنگام ورود درمى آوری، دلبستگیهای دنیای آلوده را نیز بايد 
با کفشهايت همانجا دم درب بگذاری. سنگرهای اين مقر دلنشین را که خوب 
جستجو کنى به سنگر فرماندهى میرسى. مردی با ته لهجه ی مشهدی، به گرمى 

تحويلت مى گیرد. چهارديواری سنگرش را که سرك مى کشى عکس روحانى 
جوانى کنار تصوير رهبر انقالب توجهت را جلب مى کند و از آن بیشتر جمله زير 
اين عکس: «علمدار روايت گری شهید حاج شیخ عبداهللا ضابط». رفیق ايام جوانى و 
همرزم دوران جهادش بوده و جنگ را باهم سپری کرده اند. اما حاال اکنون در سنگر 
موسسه روايت سیره شهدا ما هستیم و شهید زنده ی هشت سال دفاع مقدس، 
مدير موسسه تفحص سیره شهدا، فعال عرصه روايتگری و خطیب نام آشنای 
رسانه ملى حجه االسالم والمسلمین حاج محمد مهدی ماندگاری. با ما از زبان شهدا 
سخن مى گفت. پای صحبت هايش نشستیم که از هیأت و خطر نفوذ شیطان درون 
و بیرون مى گفت که مشروح اين گفتگوی اختصاصى را با شما مخاطبین محترم 

نشريه هیأت در میان مى گذاريم.
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امام زمان  عج اهلل تعالی فرجه متصل می کند. این مهمترین 
رسالت هیات است و اگر هیات میخواهد راه و مکتب امام 
حسین علیه الســالم را زنده نگه دارد باید روح مجاهدت، 
مقاومت، استقامت و روح والیت مداری و ظلم ستیزی را 
تقویــت کند؛ یعنی همان عاشــورا و کربالی حقیقی که 
لَّة» و «ِمْثلِی اَل یَُبایُِع ِمْثلَُه»  ا الِذّ مبتنی بر شعار «َهیَهاَت ِمَنّ
)لهوف، ص23( باشد. یعنی همان مکتبی که در آن «َمْن 
َرأی ُسلْطاناً جائِراً» )تاریخ طبری، ج5، ص403( باشد؛ در 
آن اصالح نظام، امت و جهان باشد: «أُریُد أْن آَُمَر بالَمعروِف 

و أنهی َعِن المنَکِر». )تسلیة الُمجالس، ج 2 , ص160(

لطفا از آســیب ها و خطراتى که هیئات را به سمت 
فراموشــى آرمان ها و آموزه هــای انقالب مى برد 

برايمان بیشتر بگويید.
  دشــمن با اسالم ناب دشــمنی دارد. خواستند اصل 
اســالم را از مردم بگیرند و منهدم کنند اما دیدند اگر روح 
مجاهد پروری و ظلم ستیزی و والیت مداری را از اسالم و 
مسلمانان بگیریم پوسته ای بیشتر نمی ماند. نماز، روزه، 
روضه خوانی، حج و امثال اینها چیزهایی هســتند که در 
زمان بنی امیه و بنــی عباس هم بود، ولی روح جهادی در 
آن نبود یعنی روح جهادی را از امت زمان پیغمبر گرفتند. 
امیرالمومنیــن علیه الســالم که جانشــین پیغمبر بود 
دستانش بسته شد. امام حسن علیه السالم سجاده از زیر 
پایش کشیدند. کسانی که قول داده بودند مجاهدانه امام 
حســین علیه الســالم را حمایت کنند اهل استقامت و 

مقاومت نبودند و کم آوردند.
گرچه دشمن در هدم اســالم به طور کلی موفق نبود 
ولی توانست جهاد را از مردم بگیرد. برای این کار دشمن 
تالش کرد تا مردم را عافیت طلب، دنیا طلب و اشرافی کند. 
انسانی که مجاهد است نیاز به دنیا ندارد و خدا و شهادت 
را جستجو می کند، اما کسی که روح جهاد را از او بگیرند، 
عشق و آرزویش دنیاطلبی و عافیت طلبی می شود و اهل 
تشریفات و اشرافی گری می شود. با این روحیات بود که 
جامعه مسلمین پس از پیامبر را زمینگیر کردند. به قول 
قرآن کریم: «یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َما لَُکْم إَِذا قِیَل لَُکُم انِْفُروا فِي 

َسِبیِل اهلَلِّ اثَّاَقلُْتْم إِلَی األَْْرِض». )توبه/ آیه 38(
اگر حضرت اقا می فرمایند هیئات ما باید مجاهد پرور 
باشند انقالبی باشند مقاوم پرور باشند والیت محور پرور 
باشند سکوالر و بی تفاوت نباشند نسبت ب ظلم هایی که 
در دنیا می شود به دلیل این اســت که تاریخ را به زیبایی 
دارند می بینند که چگونه خواص و عموم مردم را نسبت به 
روح جهاد و شهادت تخلیه کردند و عافیت طلب و دنیا گرا و 
اشرافی کردند. وقتی که روح جهاد را از امت اسالمی بگیرند 

نتیجه اش این می شود که ولی مسلمین دستانش بسته 
می شود، دست فاطمه زهرا سالم اهلل علیها شکسته می شود، 
امیرالمومنین علیه الســالم مجبور بــه قبول حکمیت 
می شــود، امام حسن علیه السالم مجبور به پذیرش صلح 
می شــود و امام حسین علیه السالم نیز مجبور به پذیرش 
شهادت می شود و در یك کالم اگر دشمن بتواند روح جهاد و 
شهادت از جامعه ای بگیرد آنگاه توانسته است همه ی اولیاء 
دین را زمینگیر کند. امروز هم اگر بتوانند مانند امت عظیم 
پیامبر اکرم صلــی اهلل علیه و آله این روحیه را از هیأت ها و 
جوانان که اساس امت هستند بگیرند و به  قول خودشون 
هیأت را غیر سیاســی کنند به نحوی کــه در آن فقط از 
عاشورای دیروز بگویند و با عاشوراهای امروز کاری نداشته 
باشــند، قطعا نایب امام زمان که ولی امر مسلمین است 
زمینگیر می شود چون نایب امام زمان که از امیرالمومنین 
و امام حسن و امام حسین علیهم السالم باالتر نیست. در 
حوزه های علمیه هم اگر روح جهاد و شهادت را از مبلیغن 
و حوزه های علمیه که خواص جامعه هستند بگیرند، اینها 
هم مانند خواص عصر امام حسن می شوند، مانند شریح 

قاضی و ابو موسی اشعری ها می شوند.

در آستانه مناسبت های دهه آخر صفر برای تولید و 
تهیه محتوا و فیش منبر چه توصیه ای به سخنرانان 

محترم داريد؟
 اینجا هم باز می خواهم تأکید کنم که با نگاه به زندگی 
هر یك از 14معصوم می بینیم که روح جهاد و شهادت در 
سیره نورانی آنها موج میزند. پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله 
قبل از ابالغ رسالتشان  معروف بودند به کسی که اهل امانت 
و دفاع از مظلومان است و پیمان حلف الفضول پیغمبر نشان 
می دهد ایشان در دوران جوانی که هنوز عنوان پیغمبری 
ندارند باز هم یك مجاهد فی ســبیل اهلل است و با رسیدن 
به مقام رسالت این مجاهدت به تمام معنا علنی می شود 
به نحوی که در طول ســالیان متمادی مجاهدانه همه ی 
ظلم ها و اذیــت ها را تحمل می کند. اینکه خطاب به اهل 
بیت می گوییم: «اشــهد انك جاهدت فی اهلل حق جهاد» 

از همین باب است.
پیغمبر مجاهدانه حرکت می کنــد و امیرالمومنین 
مجاهدانه در جوار پیغمبر در جهاد ها شــرکت دارند در 
ماجرای لیلــه المبیت، فتح قلعه خیبــر، جنگ خندق 
مجاهدانه می جنگد و بعد از شهادت پیغمبر هم مجاهدانه 
صبر و مقاومت می کند. فاطمه زهرا سالم اهلل علیها با فدك 
جهاد اقتصادی می کند، با وصیتنامه اش جهاد فرهنگی 
می کند و تمام قد از والیت دفاع می کند. امام حسن علیه 
الســالم مجاهدانه با تدبیر و صلح خود شرایط را مدیریت 

می کنند و پرچم اسالم را بلند نگه میدارند. امام حسین علیه 
السالم مجاهدانه قیام می کند. امام سجاد علیه السالم و 
حضرت زینب ســالم اهلل علیها مجاهدانه روایت گری و 
صبوری و افشا گری می کنند. امام باقر علیه السالم و امام 
صادق علیه السالم جهاد علمی می کنند. امام کاظم علیه 
السالم جهاد سیاســی می کنند. امام رضا علیه السالم در 
سخت ترین شرایط با والیتعهدی مأمون جهاد مدیریتی و 
سیاسی می کنند. دارند مجاهدت می کنند امام جواد و امام 
هادی و امام عسکری علیهم السالم در شرایط خفقان اموی 
مجاهدت می کنند و امام زمان عج اهلل تعالی فرجه هم بیش 
از 1200 سال است که در غیبت مجاهدت می کنند و تمام 

پیروان راستین آنها هم مجاهدت می کنند. 
با وجود ایــن همه مجاهدت در طــول تاریخ که ائمه 
در رأس آن بوده اند بر ما که شــیعیان آنها هستیم واجب 
است که در مناســبت های ماه صفر از مجاهدت های این 
وجودهای نازنین و پیروان راستینشــان که علما، صلحا، 
شهدا، مجاهدان و مبارزان بودند برای مردم سخن بگوییم 
و به آنها زیباترین الگوهای مقاومت و مجاهدت را معرفی 
کنیم و تبیین کنیم که همین مجاهدت هاست که برای 

ما عزت و قدرت و برای دشمن شکست و ذلت می آورد.

 در پايان ضمن جمع بندی بحث، اگر توصیه ای خطاب 
به هیأتى ها و ارکان آن داريد بفرمايید.

نکته ی اخــر اینکه هیأتی ها هم مــی توانند از هیات 
کمترین بهره را ببرند و فقط برای امام حسین دیروز اشك 
بریزند و هم میتوانند بیشترین بهره را ببرند از اشك بر امام 
حســین دیروز، امروز هم راه امام حسین را ادامه بدهند 
که: «کل یوم عاشورا وکل ارض کربال». می توانند به امام 
حسین امروز نشان بدهند که اگر ما دیروز می بودیم حتماً 
در صف یاران شما بودیم نه در زمره تماشاچیان کربال. ولی 
اگر هیأت های مذهبی ما امروز در صف تماشاچی ظلم به 
مردم یمن، بحرین، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، نیجریه، 
میانمار، کشمیر، افغانستان، پاکستان و اینهمه ظلم در عالم 
باشند احتماالً اگر دیروز کربال هم بودند جزء تماشاچی ها 

می بودند. پس مراقب باشیم جزو تماشاچی ها نباشیم.
دو ســه تا نکته هم خطاب به ذاکرین و واعظین عرض 
کنم که حواسمان باشد که هیات محل تجارت معنویست 
با تجارت مادی عوضش نکنیم. هیات با انتســاب به خدا 
بزرگ هست با انتساب به افراد و احزاب کوچکش نکنیم. 
هیات جای عشق بازی حقیقی است، مراقب باشیم به ظاهر 
سازی های کاذب بسنده نکنیم. هیات جاییست برای آباد 
کردن دنیا و اخرت است پس با یك آرامش لحظه ای موقت 

معامله اش نکنیم.

دهه 
اول محرم و دهه اخر 
صفر اوج شکوفايى 

و رونق هیئات مذهبى 
است

 
نماز 

يك ملیون نفری درعربستان 
برگزار مى شود ولى دشمنان 

اسالم ازاين نماز اصال نه ترسى  نه 
واهمه ای دارند نه کاری باهاش دارند 

يك لبیك يا حسین در هیئات ما گفته 
مى شود مى شود پشت ابر قدرت 
ها مى لرزد. اين به دلیل  فرهنگ 

جهاد و شهادت است

اگر 
روح جهاد را گرفتند 
روح انقالبى بودن  را 

گرفتند زمین گیر مى شوند 
و ولى امر را هم زمینگیر 

مى کنند

اگر 
هیئات 

مذهبى ما امروز در صف تماشاچى 
ظلم به مردم يمن و بحرين و عراق 
و سوريه و لبنان و فلسطین نیجريه 

و میانمار و کشمیر و افغانستان و پاکستان 
و اينهمه ظلم باشند احتمال دارد ديروز 

کربال هم اگر مى بودند تماشاچى 
مى بودند

دشمن 
روح جهاد را از مردم  
بگیره چکار میکنه 

؟ عافیت طلبشون میکنه 
دنیا طلب و اشرافى 

مى کند

هیات 
محل تجارت 

معنويست با تجارت 
مادی عوضش 

نکنیم

در حوزه 
های علمیه اگرمبلیغن و حوزه های 
علمیه که خواص جامعه ما هستند 

روح جهاد و شهادت روازشون 
بگیرن میشن مثل خواص دوران امام 
حسن میشن شريح قاضى و ابو موسى 

اشعری  اينا همه شون امام حسین 
را زمین گیر مى کنند

نماز و 
روزه و روضه خوانى و 

حج اينا چیزايى هستن 
که در زمان بنى امیه و بنى 

عباس بود ولى روح 
جهادی نبود

اگر 
هیئات 

میخواهند راه امام حسین 
علیه السالم را زنده نگه دارند 
بايد روح مجاهد پروری مقاوم 

پروری و اهل استقامت پروری و 
روح واليت مداری روح ظلم 

ستیزی را تقويت بکنند
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معرفى  كتاب 
پيرامون اربعين و  

ماه صفرمناسبت هاى ماه صفرمناسبت هاى ماه صفرمناسبت هاى ماه صفر نام گذاری سالى به نام پیامبر اعظم  صلى اهللا علیه و آله بنا به فرموده رهبر انقالب  در گذر 
تاريخ ، انگیزه بسیاری از محققان و انديشمندان جامعه اسالمى را دو چندان کرد تا ابعاد و 
نگرش شخص اول جهان اسالم را که از ديد جامعه دينى در غفلت مانده را به منصه ظهور 
برسانند . در اين میان جمعى از محققین حوزه علمیه قم درنوشتاری به بررسى منظومه 
فکری حضرت آيت اهللا خامنه ای(حفظه اهللا) پیرامون زندگانى آخرين پیام آور حق  با 
عنوان«شعاعى از نیر اعظم» بپردازند .طیف گسترده ای از مسايل عصر بعثت ، ويژگى های 
رسول خاتم صلى اهللا علیه و آله، ماجرا و حقايق بعثت،پايه گذاری تمدن اسالمى و... در اين 
کتاب بیان شده است .  اين کتاب گهر بار در 421 صفحه و در يك مجلد به همت انتشارات 
سروش در سال 1385 تدوين و  تنظیم شده است .حسن سلیقه محققان و پژوهشگران در 
گردآوری محققانه و علمى سخنان مقام معظم رهبری و همچنین چینش مطالب و رسايى 
قلم به عالوه صفحه آرايى زيبای کتاب هر خواننده ای را مجذوب و شیفته تورق اين کتاب 
مى کند . چنین ويژگى های بارزی باعث شده تا به توان ادعا کرد جای اين کتاب در کتابخانه 
اهل قلم و انديشه و نیز هرکس که عالقه مند به کسب دانش و آگاهى در زمینه سیره نبوی 

صلى اهللا علیه و آله است خالى باشد.

قلم شیوا ، رسايى مطلب ، بیان آسان و چینش پر معنای کتب فیلسوف و فقیه عالى مقام 
حوزه و دانشگاه باعث شده که در زمینه اخالق و نگرش سیاسى و اجتماعى شخصیت 
پیامبر اسالم  صلى اهللا علیه و آله از عنوان کتابى به نام «سیری در سیره نبوی» نوشته متفکر 
شهید استاد مرتضى مطهری نام ببريم . اين کتاب گران سنگ به کوشش انتشارات صدرا 
در سال 1391منتشر شد .ورود در سیره نبى اکرم صلى اهللا علیه و اله چنانکه خود حضرت 
استاد مى فرمايند دريايى عمیق است که هرچه جلوتر برويم عمیقتر خواهد شد و به منزله 
«ما اليدرك کله اليترك کله» مى باشد    نوشتار حاضر دارای سه بخش است که بخش دوم 
آن قسمت اصلى کتاب را تشکیل مى دهد که شامل مجموعه سخنرانى های حضرت استاد 
در ايام فاطمیه سال 1354 در مسجد بازار تهران ايراد شده است . تفکر سیاسى و اجتماعى 
شهید بزرگوار به همراه نگرش عقلى و نقلى به شخصیت پیامبر بزرگ اسالم صلى اهللا علیه 
و آله باعث شده اين کتاب در زمینه نبوت خاتم از معدود کتبى باشد که فقط به رويکرد 
دينى و تاريخى نپرداخته بلکه ابعاد سیاسى و اجتماعى دوران ابتدايى اسالم را نیز مورد 

توجه قرار داده و باعث امتیاز ويژه اين کتاب گرانبها شده است .

گاه مى شود که زبان شعر و ادب در بیان حقايق ناگفته، رسايى و برندگى قابل توجه 
تری از زبان نثر و گفتار دارد . از جمله ايــن کتاب ها مى توان به «آيینه بردباری» که 
در وصف مناقب و مراثى  پیشوای دوم شیعیان امام حسن مجتبى علیه السالم است  
اشاره کرد . نوشتار حاضر که از اشعار شاعران به نام در زمینه مديحه سرايى از جمله 
(وصال شیرازی ، محتشم کاشانى، عطار نیشابوری , سنايى غزنوی ، محمد حسین 
شهريار ، موسوی گرمارودی ، حبیب چايچیان ، حمید سبزواری،محمد على مجاهدی 
و...)  به قلم شاعر توانمند عرصه شعر و ادب استاد مرحوم عباس مشفق کاشانى و به 
اهتمام استاد محمود شاهرخى در بیش از 90 قطعه شعر در قالب های مختلف شعری 
نظیر قصیده و غزل و... گرد آوری و در سال 1378 توسط نشر اسوه منتشر شده است. 
سروده های اين کتاب چنان پر نغز و دارای محتوای عمیق دينى و معرفتى است که مى 
توان ادعا نمود تا حدود بسیار زيادی به انديشه و تفکر رهبر فرزانه انقالب در عرصه 
ستايشگری جامعه عمل پوشانده است .مولف بزرگوار سعى نموده در  اين کتاب از 
حقايق در غفلت مانده عصر امام حسن مجتبى علیه السالم در زمینه های مختلف 
همچون صلح با معاويه و... نیز سروده هايى را برگزيند و به مقتضای شعری و ادبى 
در نوشتار حاضر بگنجاند . اين ويژگى به خصوص، باعث شده تا اين کتاب  عالوه بر 
مناقب و مراثى غريب مدينه علیه السالم که بنا به فرموده مقام معظم رهبری »کار 
مداح استفاده از هنر برای بیان حقیقت است» در لسان ادبى حقايقى ديگر را بازگو کند 
.و به حق مى توان  چنین کتبى را که پر محتوا و دارای معانى و مضامین عالیه است را 

در عرصه مداحى و ستايشگری اهل بیت علیهم السالم پیشنهاد داد.

بحث واليت عهدی امام رضا علیه السالم در گذر تاريخ همواره به عنوان يکى از  مباحث مهم 
دينى و سیاسى مطرح بوده است و تفکر انديشمندان تاريخى و سیاسى  را درگیر خود کرده 
است. «استمرار انقالب عاشورا» عنوان برای کتابى است که در امر واليت عهدی پیشوای 
هشتم شیعیان علیه السالم به قلم توانمند رهبر فرزانه اسالم توسط انتشارات نشر جمکران 
در سال 1388 در اختیار انديشمندان و عالقه مندان دانش و آگاهى قرار گرفت. هم چنین در 
مقدمه  اين کتاب بیانى از مقام معظم رهبری در کسوت رياست جمهوری در سال 1363 در 
پیامى به کنگره جهانى امام رضا علیه السالم  به چاپ رسیده است . حضرت آيت اهللا خامنه ای 
در قسمتى از اين پیام مى فرمايند : «از آغاز نیمه دوم قرن اول هجری که خالفت اسالمى به 
طور آشکار با پیرايه های سلطنت آمیخته شد و امامت اسالمى به حکومت جابرانه پادشاهى 
بدل گشت، ائمه اهل بیت علیهم السالم مبارزه سیاسى خود را به شیوه ای متناسب با اوضاع 
و شرايط، شّدت بخشیدند. اين مبارزه بزرگ ترين هدفش تشکیل نظام اسالمى و تأسیس 
حکومتى بر پايه امامت بود . بى شك تبیین و تفسیر دين با ديدگاه مخصوص اهل بیت وحى، و 
رفع تحريف ها و کج فهمى ها از معارف اسالمى و احکام دينى نیز هدف مهّمى برای جهاد اهل 
بیت به حساب مى آمد. اّما طبق قرائن حتمى، جهاد اهل بیت به اين هدف ها محدود نمى شد. 
و بزرگ ترين هدف آن، چیزی جز «تشکیل حکومت علوی و تأسیس نظام عادالنه اسالمى» 
نبود». طرز بیان و رويکرد سیاسى - دينى مقام معظم رهبری در اين کتاب به تحوالت جامعه 
سیاسى عصر امام رضا علیه السالم باعث شده که اين کتاب در عرصه دينى و تاريخى کم نظیر 
و شايد بى نظیر باشد . قلم روان و بیان شیوا و آسان حضرت آيت اهللا خامنه ای انگیزه هر اهل 

علم و خواننده ای را دو چندان مى کند تا به تورق اين کتاب بپردازد .

تشعشع انوار وجودى 
بزرگ مرد تاریخ از دید رهبر جهان اسالم

سیره نبوى 
در تفكر شهید مطهرى

مناقب و مراثى در وصف 
تحلیل  والیت عهدى عاشورایىامام مهربانى 

نام گذاری سالى به نام پیامبر اعظم  صلى اهللا علیه و آله بنا به فرموده رهبر انقالب  در گذر نام گذاری سالى به نام پیامبر اعظم  صلى اهللا علیه و آله بنا به فرموده رهبر انقالب  در گذر 
تاريخ ، انگیزه بسیاری از محققان و انديشمندان جامعه اسالمى را دو چندان کرد تا ابعاد و تاريخ ، انگیزه بسیاری از محققان و انديشمندان جامعه اسالمى را دو چندان کرد تا ابعاد و 

بزرگ مرد تاریخ از دید رهبر جهان اسالم

قلم شیوا ، رسايى مطلب ، بیان آسان و چینش پر معنای کتب فیلسوف و فقیه عالى مقام قلم شیوا ، رسايى مطلب ، بیان آسان و چینش پر معنای کتب فیلسوف و فقیه عالى مقام 
حوزه و دانشگاه باعث شده که در زمینه اخالق و نگرش سیاسى و اجتماعى شخصیت حوزه و دانشگاه باعث شده که در زمینه اخالق و نگرش سیاسى و اجتماعى شخصیت 

گاه مى شود که زبان شعر و ادب در بیان حقايق ناگفته، رسايى و برندگى قابل توجه 
آيینه بردباری که  تری از زبان نثر و گفتار دارد . از جمله ايــن کتاب ها مى توان به 

بحث واليت عهدی امام رضا علیه السالم در گذر تاريخ همواره به عنوان يکى از  مباحث مهم 
دينى و سیاسى مطرح بوده است و تفکر انديشمندان تاريخى و سیاسى  را درگیر خود کرده 

شعاعی از 
نیر اعظم

سیرى 
در سیره 

نبوى

آيینه 
استمرار بردبارى

انقالب 
عاشورا
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شايد بســیاری از مردمان جامعه اســالمى بر اين باورند که امام حسن مجتبى 
علیه السالم مى توانســت با نهضتى ديگر همانند قیام حسینى بساط فسق و کفر 
معاويه لعنت اهللا علیه را برچیند اما بايد گفت که شرايط جامعه اسالمى در زمان حیات 
سبط نبى با شرايط برادربزرگوراشان متفاوت بوده است . مولف کتاب گرانسنگ «در 
قصر تنهايى » از حماسه صلح امام مجتبى علیه السالم با قلمى شیوا و متنى رسا پرده 
برداشته است .  حجت االسالم  مهدی خادمیان در  اين کتاب ابعاد و حقايق پنهان 
زمان حکومت معاويه را که هم عصر پیشوای دوم شــیعیان بوده است را  بصورت 
مختصر و مفید و با محتوايى قابل فهم و زبانى ساده بیان نموده است . اين کتاب به 
همت انتشارات وثوق در سال 1388 منتشر شد . مصنف چنانکه در مقدمه مى گويد 
نوشتار حاضر را حاصل سفر شش ماهه خود مى پندارد و در اين سفر به عمق تاريخ 
از راز رمز آلود صلح پرده برداشته و از آن تعبیر به حماسه صلح نموده است و به اين 
باور رسیده است که اگر صلح امام حسن علیه اســالم نبود چه بسا ديگر از اسالم 
خبری نبود. نويسنده در اين کتاب سعى دارد حوادث و وقايعى را که به دنبال اين 
رخداد پیش مى آيد با زبانى گويا برای مخاطب آشنا سازد .و همین امر باعث جذب هر 

خواننده ای به متن آسان و البته دقیق اين کتاب خواهد شد. 

صلح حسنى زمینه ساز نهضت عاشورایى
شايد بســیاری از مردمان جامعه اســالمى بر اين باورند که امام حسن مجتبى 
علیه السالم مى توانســت با نهضتى ديگر همانند قیام حسینى بساط فسق و کفر 

صلح حسنى زمینه ساز نهضت عاشورایى
اربعین در فرهنگ شیعى جايگاه بســیار واال و ارزش مندی دارد، زيرا خاطرات و 
حوادث روز عاشورا در اين روز زنده شــده و به نوعى نقطه عطفى در تاريخ اسالم و 
تشیع گرديده است.سید محمد حسینى طهرانى مولف کتاب «اربعین در فرهنگ 
شیعه » رساله حاضر رادر سال 1395 به کوشش نشر مکتب وحى منتشر نمود و دريك 
مقدمه و سه فصل آنرا تنظیم نموده است. فصل هايى با عنوان«مفهوم واژه اربعین در 
اسالم» «فلسفه قیام حضرت اباعبداهللا الحسین علیه السالم» و «اختصاص اربعین به 
سیدالشهداء علیه السالم شعار شیعه است» تدوين گرديده است. اين کتاب با استفاده 
از منابع تاريخى و روايى و با بهره  جستن از سّنت و سیره اولیای دين، درصدد است 
تا به اثبات برســاند که برگزاری مجالس اربعین از اختصاصات حضرت امام حسین 
علیه اسالم اســت. نقش اربعین چنان از اهمیت ويژه ای برخوردار است که رهبر 
فرزانه انقالب در کالمى گهربار مى فرمايند: «اهمیت اربعین در آن است که در اين 
روز، با تدبیر الهى خاندان پیامبر  صلى اهللا علیه و آله ياد نهضت حسینى برای همیشه 
جاودانه شد و اين کار پايه گذاری گرديد.» جامعیت و بیان شیوای نوشتار حاضر در 
زمینه فرهنگ اربعین در مذهب تشیع باعث شده که خوانندگان با تورق اين رساله 

از کتب ديگری در اين زمینه بى نیاز شده باشند.

اربعین استمرار نهضت شیعى
اربعین در فرهنگ شیعى جايگاه بســیار واال و ارزش مندی دارد، زيرا خاطرات و 
حوادث روز عاشورا در اين روز زنده شــده و به نوعى نقطه عطفى در تاريخ اسالم و 

واژه دختر که کنار لفظ ســه ســاله قرار مى گیرد بى اختیار اشــك بر چشمان 
دلسوختگان حســینى جاری مى کند و رنج ومصیبت های وارده در خرابه شام را 
تداعى مى سازد . زندگى بســیار کوتاه  و پر از مصیبت دردانه اباعبداهللا الحسین 
علیه السالم جناب حجت االسالم سید على موحد ابطحى را بر آن داشت تا خدمتى 
هرچند ناچیز اما ماندگار در زمینه مصائب وارد بر حضرت رقیه خاتون سالم اهللا علیها 
قلم بزنند و کتاب بسیار گهربار «خورشید خرابه شام» را تالیف و به همت انتشارات 
حبل المتین در سال 1381 در اختیار عالقه مندان قرار دهند اين نوشتار پژوهشى 
است د رباره زندگى، مصايب، مکارم، معجزات و کرامات حضرت رقیه  سالم اهللا علیها 
.نويسنده در آغاز اطالعاتى درباره فرزندان امام حسین علیه السالم، علت نامگذاری 
رقیه  سالم اهللا علیها و چگونگى حضور وی در روز عاشورا به دست مى دهد .در فصل 
دوم معجزات و کرامات ايشان را ذکر مى کند .در بخش دوم گزيده ای از اشعار و مراثى 
شاعران را در باب زندگى و شهادت رقیه سالم اهللا علیها فراهم مى آورد . بخش پايانى 
کتاب مشتمل بر تصاويری از حرم شاه کرامت بانوی سه ساله مى باشد. نويسنده در 
اين کتاب بسیار عالمانه و دقیق با ظرافت علمى و کمى دست مايه احساسى و متنى 
بسیار روان و ساده قلم زده است که هر خواننده ای را مجذوب و شیفته محتوا مى کند .

شاه بانوى  سه ساله شام
واژه دختر که کنار لفظ ســه ســاله قرار مى گیرد بى اختیار اشــك بر چشمان 

در روزهای آغازين ماه صفــر کاروان رنجور و مصیبت ديده اباعبداهللا الحســین 
علیه السالم در گوشه ای از خرابه شــام دچار رنجى ديگر شده و ضايعه دردناك 
شهادت حضرت رقیه دختر سه ساله اباعبداهللا علیه السالم رقم مى خورد. شبهات 
بسیاری در باب اصل وجود و کیفیت شهادت آن حضرت وارد شده . کتاب «ريحانه 
کربال» حجت السالم عبدالحسین نیشــابوری يکى از اين آثار ارزشمند است که 
انتشارات طوبای محبت در سال 1389 منتشر گرديد .اين کتاب يکى از متقن ترين 
کتب در عرصه شــبهات پیرامون زندگانى و کیفیت شهادت حضرت رقیه خاتون 
سالم  اهللا علیها است و در بردارنده 210 سند از کتب قديمى و مقاتل شیعه است که 
هدف از آن دفاع از شــبهات پیرامون زندگى اين دردانه اباعبداهللا الحسین علیه 
السالم است . نگارنده اين  کتاب را در 6 بخش به رشته تحرير در آورده که در بخش 
اول  به اثبات وجود فرزندی به نام رقیه برای پیشــوای سوم شیعیان علیه السالم 
مى پردازد. در بخش دوم مولف ماجرای شــهادت حضرت رقیه سالم اهللا علیها را 
واکاوی و  قبر حضرت را مورد بررسى قرار داده است . بخش سوم اين نوشتار گرانقدر 
در زمینه استدالل برای اثبات برای قبر فعلى است  و چهارمین بخش از لحاظ تاريخى 
آن حرم مقدس را مورد بررسى قرار داده است .بخش پنجم در بیان کرامات و عنايات 
ويژه حضرت رقیه خاتون سالم اهللا علیها برآمده و اعتقاد مردم را به اين بانوی سه ساله 
اعتقادی راسخ و محکم شمرده است  درآخرين بخش کتاب به معرفى نويسندگانى که 
در عرصه مصیبت و تحلیل زندگانى بانوی سه ساله کتبى را به رشته تحرير درآوردند 
پرداخته است .از ويژگى بارز و ممتاز اين کتاب ارجاع سندهای دقیق و محکم پیرامون 
زندگانى شاه بانوی کرامت است .به جای هیچ گونه شبهه ای را در زندگى اين سه ساله 

رنجور باقى نمى گذارد .

ریحانه الحسین در آیینه تحلیلى
در روزهای آغازين ماه صفــر کاروان رنجور و مصیبت ديده اباعبداهللا الحســین 
علیه السالم در گوشه ای از خرابه شــام دچار رنجى ديگر شده و ضايعه دردناك 

در زندگى پیشوای هشتم شــیعیان اتفاقات و برهه های حساسى رخ داده و همین 
امر باعث متمايز ساختن زندگانى خورشید مشرق زمین از ديگر ائمه علیهم السالم 
شده است . مصنف اين کتاب «تحلیلى از زندگانى امام رضا » بر اساس نقل های موجود 
بخشى از تاريخ شیعه را تحلیل و بررسى نموده و زندگانى آفتاب هشتمین پیشوای 
شیعیان على ابن موسى الرضا علیه السالم  و جريانات فکری و سیاسى  عصر حضرتش 
را با قلمى شیوا و آسان و به نحوی گويا بیان نموده است انديشمند و متفکر معاصر 
لبنانى اين کتاب را به زبان عربى به رشته تحرير درآورده .بیان زيبا و طرز فکری حجت 
االسالم محمد جواد فضل اهللا و رويکرد سیاسى ناظر به احواالت موجود در زمان امام 
رضا علیه السالم  و هم چنین نگرش به امر واليت عهدی حضرت از خصايص ويژه اين 
کتاب گرانبها به شمار مى رود . همین ويژگى های خاص باعث شده که مترجم معاصر 
اين کتاب را به زبان فارسى ساده وروان و قابل فهم برای همگان در آورد . قلم روان 
سید محمد صادق عارف در ترجمه اين کتاب باعث شده که خواننده احساس هم زبانى 
با مولف بزرگوار داشته باشد و اين ويژگى خاص در کمتر کتب ترجمه شده ديده مى 
شود . اين کتاب توسط انتشارات بنیادپژوهش های اسالمى در سال 1381 در مشهد 

مقدس در اختیار عالقه مندان به علوم دينى و تاريخى قرار گرفت.

بررسى  زندگانى آفتاب هشتمین 
در زندگى پیشوای هشتم شــیعیان اتفاقات و برهه های حساسى رخ داده و همین 

بررسى  زندگانى آفتاب هشتمین 

عنوان کتاب «شرحى از بى نهايت» از مولف بزرگوار هوشنگ نظری در زمینه پیاده 
روی در مسیر کربال به همت انتشارات سیادت در سال 1395 تدوين و تنظیم شده 
است. از ويژگى های اين کتاب مى توان به تصوير سازی در ذهن مخاطب اشاره کرد. 
مسیر حرکت بین نجف تا کربال جلوه های ويژه ای دارد که ذهن هر بیننده ای را به خود 
وا مى دارد . چرا که عاشقان با هر توان جسمى و در هر رده سنى و تقريبا از تمامى 
کشورهای جهان در دريای بیکران عشق حسینى گام برمیدارند . کتاب حاضر که به 
کوشش مولف توانمند در پنج فصل گردآوری شده  عالوه برتمامى نیازهای اين سفر 
معنوی به برکات وحسنات معنوی از منظر روايات و اهل بیت علیهم السالم و شخص 
حضرت آيت اهللا خامنه ای پرداخته است . ايشان در اين کتاب به سفر علیا مخدره 
حضرت زينب کبری سالم اهللا علیها  نیز اشــاره دارند و سفر حضرت را با شیعیان 
مقايسه نموده است  .چنین کتاب جامع وکاملى در ياری رساندن به کسانى که قصد 
شرکت در همايش عظیم حسینى را دارند بســیار مفید و ارزنده مى باشد و دارای 

اطالعات ارزنده ای مى باشد.

با پاى پیاده  در محضر یار 
 از مولف بزرگوار هوشنگ نظری در زمینه پیاده 

در قصر 
تنهايی

اربعین 
در 

فرهنگ 
شیعه

تحلیلی از 
زندگانی 
امام رضا

شرحی از 
بی نهايت

ريحانه 
كربال

خورشید 
خرابه 

شام
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معرفى تازه هاى نشر معاونت فرهنگى 
ستاد مرکزى هیأت رزمندگان اسالم

رجزخواین  اشک

میالد عرفان پور متولد ســال 1367 در شــیراز و 
یکی از چهره های شــعر آئینی کشــور است. او 

دوبیتی های خــود را از کودکی آغــاز کرد و در 
ســال 1385 اولین کتابش را با نام «از شــرم 

برادرم» در قالب رباعی منتشر ساخت. وی 
تاکنون نامزد دریافت جایزه «قلم زرین» 

و «جشــنواره شــعر فجر» بوده است. 
جامعه ستایشــگری نیــز از آثار ادبی 

و هنری عرفان پور بــی بهره نبوده 
و به کوشــش معاونــت فرهنگی 
هیــأت رزمنــدگان اســالم در 

محرم الحــرام 1441 کتابی با 
عنوان «رجز خوانی اشــك» 

منتشر و در اختیار عاشقان 
اهل بیت علیهم الســالم 

و دلســوختگان ســید 
و ســاالر شــهیدان 
حضــرت اباعبــداهلل 
الحسین علیه السالم 
قرار گرفت. در بخشی 
از مقدمــه این کتاب 

چنین آمده است:
«بارزترین خصیصه شعر 

شــیعی در حوزه آیینی، 
وجهــه ی مردمی بــودن آن 

است که به آســانی با مخاطبان 
خود ارتباط تنگانگ برقرار می ســازد 

و مردمی ترین شــعر شیعی 
را باید در میان ســروده های 
مذهبــی و نوحه هــای دینی 

جست وجو کرد که همیشه با اقبال توده های متدین مردمی 
روبه رو بوده است. این رویکرد عمومی ناشی از تأثیر شگرفی 
اســت که نوحه های مذهبی عموماً و نوحه های عاشورایی 
خصوصاً در جان آحاد مردم کوچه و بــازار باقی می گذارد. 
این تأثیر شگرف هنگامی مضاعف می شود که نوحه سرایان 
جاذبه های ماتمی، عاطفی و انقالبی را با زبانی ساده و صمیمی 
و به دور از تکلف با بهره گیری از دقایــق کالم محاوره ای به 

تصویر می کشند».
در این مجموعه نفیس گلچینی از اشعار حماسی و انقالبی 
به نفس مادحین گرانقدر اهل بیت علیهم الســالم، آقایان: 
حاج مهدی سلحشور، حاج سعید حدادیان، کربالیی سید 
رضا نریمانی، حاج محمود کریمی، حاج مهدی رسولی، حاج 
میثم مطیعی، حاج امیر عباسی، حاج سید مهدی میرداماد، 
کربالیی محســن محمدی پناه، کربالیی محمدحســین 
حدادیان، حاج محمدرضا بذری، حاج محمد یزدخواستی، 
کربالیی وحید نادری، کربالیی مرتضی ســعیدی نیا، حاج 
ابوذر بیوکافی، حاج مســعود پیرایش، حاج مهدی تدینی و 
حاج مجتبی رمضانی جمع آوری شــده است که مشتاقان و 
همراهان گرامی می توانند برای دانلود فایل های صوتی این 
کتاب به صورت یك فایل فشــرده، به پایگاه اطالع رسانی 

هیأت رزمندگان اسالم مراجعه نمایید.
در ادامه منتخبی از اشعار کتاب رجزخوانی اشك را به شما 

خواننده گرامی تقدیم می کنیم.

شاعر:  محمد مهدى سیار و میالد عرفان پور

زائر کوی حسین، گشته دل و جان ما
بسته به موی حسین، حال پريشان ما

دلخوشى عاشقان، روضه خون خداست
جّنت ما هیأت است، مقصد ما کربالست

مواليم، اربابم يا حســین، از عشقت بى تابم يا 
حسین

فرياد هل من ناصرت در ياد ماست
يا لیتنا کّنا معك فرياد ماست (2)

در پى روح خدا، سوی خدا مى رويم
همچو شهیدان سوی، کرب و بال مى رويم

جان و دل عاشقان، نذر رضای ولى
نذر علمدار عشق، حضرت سید على

همراز گلهای پرپرم، سرباز گمنام رهبرم
آخر شهیدم مى کند عشق ولى

چشم من و فرمان تو سید على (2)

آتش هجرت زده، شعله به دلهايمان
صاحب اين دل تويى، حضرت صاحب زمان

مى رسى و مى رود، سوز غم از سینه ها
مى رسى و مى بری، غربت آدينه را

يا مهدی، يا موال العجل، آقا يابن الزهرا العجل
يابن الحسن ای قبله هفت آسمان

در هر نفس مى خوانمت تا پای جان (2)

شاعر:  میالد عرفان پور 

زير شمشیر غمت تا شهادت مى رويم
با واليت آمديم و با واليت مى رويم
ای که در جان ما سرزدی يا حسین

زير دين توايم، سیدی يا حسین
جان شیرين ما نذر پیمان توست
روح بى تاب ما با شهیدان توست

جان عالم جان توست، عالمى حیران توست
تا قیامت هرکه از خود بگذرد مهمان توست

زير شمشیر غمت تا شهادت مى رويم
با واليت آمديم و با واليت مى رويم

همرهان مى کنند، نقض پیمان هنوز
رهزن غیرتند دين فروشان هنوز

ما ولى همچنان، با ولى مانده ايم
با على بوده ايم با على مانده ايم

تا سحرگاه ظهور، ياور يکديگريم
تا شهادت ما همه رزمنده يك سنگريم

زير شمشیر غمت تا شهادت مى رويم
با واليت آمديم و با واليت مى رويم
قصه ی کربال همچنان باقى است 

جان سپردن هنوز شرح مشتاقى است
شور اين انقالب در دل عالم است
خون ياران ما پای اين پرچم است

بانگ هل من ناصرت، مى وزد در ياد ما
کاخ ظالم را به آتش مى کشد فرياد ما

سبك:  
واحد تند
مداح: 

امیر عباسی و 
میثم مطیعی

سبك:  
واحد تند
مداح: 

امیر عباسی و 
میثم مطیعی
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شاعر:  محسن رضوانی

اين گل را به رسم هديه
تقديم نگاهت کرديم
حاشا اينکه از راه تو

حتى لحظه اي برگرديم
يا زينب

***
از شام بال، شهید آوردند

با شور و نوا، شهید آوردند
سوي شهر ما، شهیدي آوردند

(يا زينب مدد)
****

در خون خفته که نگذارد
نخل زينبي خم گردد
حاشا از حريم زينب

يك آجر فقط کم گردد
يا زينب

***
تقديم شماست، قبولش فرما
قدر ُوسع ماست، فداي زهرا

در راه خداست، فداي مرتضى
(يا زينب مدد)

***
چون اّم وهب، بسیارند

در هر سوي اين مردستان
مادرهاي عاشق پرور
در ايران و افغانستان

يا زينب
***

هم چون اين شهید، فراوان داريم
تا وقتي سر و تن و جان داريم
ما به نهضت شما ايمان داريم

(يا اخت الحسین)

شاعر:  محمدمهدى سیار

ممنونتم مادر، ممنونتم بابا
چون آشنام کردين، با روضه موال

ممنونتونم واسه اين سربند يا زهرا
مديونتونم واسه اين ذکرا و اين اشکا
نون حالل سفره تون آورد منو اينجا

دستاتونو میبوسم، ممنون که توو اين راهم
از کودکى تا آخر، سرباز ثاراللهم

(لبیك يا ثاراهللا)
***

دنیا میدونه ما، سرباز اين دينیم
کابوس اسرائیل، يار فلسطینیم

ما نوجوونا روشنى صبح فردايیم
ما وارثای راه زيبای شهیدايیم

«فهمیده» های عاشق سید على مايیم
هم عاشق علم و هم، آماده پیکاريم
با نغمه يا مهدی، چشم انتظار ياريم

(يابن الحسن يا موال)
***

در جان ما هر دم، غوغای عاشوراست
بیداری عالم، از يا حسین ماست

با روضه ها هر لحظه میسوزيم و میباريم
بر لب همه يا لیتناکّنا معك داريم

تا آن دمى که سر به پای يار بگذاريم
نذر تو اين جان و تن، موال اباعبداهللا

ذکر نفس های من، لبیك يا ثاراهللا
(لبیك يا ثاراهللا)

***
میثاق اين دل با، خون شهیدان است
جان روشن از ياِد، پیر جماران است

از سر گذشتن، سرگذشت و سرنوشت ماست
دلداده ايم و بهر ما هر روز عاشوراست
ما راهمان از کربال تا مسجد األقصاست
ما انقالبى هستیم، ِمهر واليت با ماست

هیهاَت مّنا الّذله، شوق شهادت با ماست
(لبیك يا ثاراهللا)

شاعر: سعید حداديان

ياد شهید سر جدا دل و میبره کرب بال
باز دوباره نور امید ، باز دوباره عکس شهید

يه روح تازه به تن زمین دمید
خون گلوی عاشقى توی رگِ  خشکیده ی 

زمین دويد
هزارتا ناگفته رو از چشمه ی خونِ  حنجرش

هزار تا ناگفته رو از چشم شهید میشه 
شنید

باز دوباره نور امید ، باز دوباره عکس شهید
باز دوباره به آلبوم عزت سرزمین ما يه 

عکس خیلى قیمتى اضافه شد
هر کسى از قافله جا مونده ولى کالفه شد
توی چشایِ  اين شهید ، نور نجابتو ببین 

  راز ِ  اجابتو ببین
روح صالبتو ببین

آخه يه نفر وقتى بخواد يك تنه غوغا میکنه
با دست بسته هم که باشه صد تا گره وا 

میکنه
عالمو احیا میکنه ، دشمنو رسوا میکنه
ياد شهید سر جدا دل و میبره کرب بال

***
انگار تو عکس اين شهید ، چشم همه کرب 

بال رو میبینه
فرق جهاد و حج اينه

حاجى میخواد بیت خدا ، شهید خدا رو 
میبینه

قصه ی حجِ  حججى ، تو آسمون زبون زده
انگار محرم اومده ، انگار محرم اومده

حال و هوای سنگر و خط مقدم رو ببین
هنوز محرم نشده ، شور محرم رو ببین

قربون اون شهیدی که رگ بريده ی گلوش
دالمون رو به کربال گره زده ، انگار محرم 

اومده 
ياد شهید سر جدا دل و میبره کرب بال

***
ای پسرم اگه کنارت نبودم ، وقتى که 

عکستو ديدم
به ياد زينب و حسین ، زخم گلوتو بوسیدم
خوب میدونم مثل شهیدی که گل علقمه 

بود
دم آخر ، سرت به روی دامن فاطمه بود

روی لبت زمزمه بود 
سالم بى بى ، سرمو هديه آوردم

سالم بى بى ، مادرمو به تو سپردم
***

شکر خدا به آرزوم رسیدم
يه لحظه گودال بال رو ديدم

طعم جفایِ  خنجرو چشیدم
يا زهرا (س) سرم فدای قدمت

يا زينب (س) جونم فدایِ  حرمت
ياد شهید سر جدا دل و میبره کرب بال

سبك:  
زمینه

مداح: 
 میثم مطیعی

سبك:  
زمینه

مداح: 
 میثم مطیعی

سبك:  
زمینه

مداح: 
سعید حداديان
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سرودن براى 
کسانى که سررشته اى 

از شعر ندارند 

نشستم گوشه اى از سفره همواره رنگينت
چه شورى در دلم افتاده از توصيف شيرينت

به عابرها تعارف مى كنى دار و ندارت را
تو آن باغى كه مى ريزد بهشت از روى پرچينت
كرم يك ذره از سرشار، سرشاِر صفت هايت
حسن يك دانه از بسيار، بسياِر عناوينت
دهان وا مى كند عالم به تشويق حسين اما
دهاِن خاتم پيغمبران واشد به تحسينت

تو ديِن تازه اى آورده اى از ديِد اين مردم
كه با يك گل كنيزى مى شود آزاد در دينت
معزالمومنين خواندن مذل المومنين گفتن
اگر كردند تحسينت اگر كردند نفرينت

براى تو چه فرقى دارد اى والتين و الزيتون
كه مى چينند مضمون آسمان ها از مضامينت
بگو با آن سفيرانى كه هرگز بر نمى گشتند

خدا واداشت جبراييل هايش را به تمكينت
بگو تا آفتاب از مغرِب دنيا برون آيد 

كه سرپيچى نخواهد كرد خورشيد از فرامينت
بگو تا تيغ بردارد اگر جنگ است آهنگت
بگو تا تيغ بگذارد اگر صلح است آيينت
خدا حيران شمشير على در بدر و خندق بود
على حيران تيغ نهروانت تيغ صفينت
بگو از زير پايت جانماز اين قوم بردارند

محبت كن! قدم بگذار بر چشم محبينت
تو را پايين كشيدند از سر منبر كه مى گفتند:
چرا پيغمبر از دوشش نمى آورد پايينت

درون خانه هم محرم نمى بينى تحمل كن
كه مى خواهند، اى تنهاترين تنهاتر از اينت
تو غم هاى بزرگى در ميان كوچه ها ديدى

كه ديگر اين غِم كوچك نخواهد كرد غمگينت

از آن پايى كه بر در كوفت بر دل داشتى داغى
از آن دستان سنگين بيشتر شد داغ سنگينت
سر راهت مى آمد آنكه نامش را نخواهم برد
براى آنكه عمرى تازه باشد زخم ديرينت
براى جارِى اشكت سراغ چاره مى گردى

كه زينب آمده با چادر مادر به تسكينت
به تابوت تو زخِم خويش را اين قوم خواهد زد
چه مى شد مثل مادر نيمه شب بود تدفينت
صدايت مى زند اينك يتيمت از دل خيمه
كه او را راهى ميدان كنى با دست آمينت
هزاران بار جان دادى ولى در كربال آخر

در آغوش برادر دست و پا زد جان شيرينت
كدامين دست دسِت كودكت را بر زمين انداخت؟
همان دستى همان دستى كه روزى بوده مسكينت

دعا كن زخم غم هايت بسوزاند مرا يك عمر
نصيبم كن نمك از سفره همواره رنگينت

حضرت آيت اهللا خامنه ای رهبر انقالب اسالمى در مقاطع مختلف تاريخى 
همواره خطاب به مادحین، ذاکرين و شــعرای اهل بیت علیهم السالم 
بیانات و رهنمودهايى پیرامون هنر شــعر و مداحى داشته اند. ايشان 
معتقدند که نقش هنر، نقش شعر، نقش ادبیات، نقش حضور در میدانهای 
عملى در پرورش اين روح ايمانى، نقشى است که بسیار بسیار کارساز 

و مؤثر  است. 
(بیانات، 14 /4 /86) 

معظم له در ديدار با جمعى از مداحان فرمودند: «خود پیش کسوتهای شعری به شعر بپردازند. 
شعر را ندهید دست آدم هايى که سررشته ای از شعر ندارند و شعر برايشان يك تفّنِن دور 
از زندگى شان و دور از فهم و ذهنشان است( بیانات، 13 /3 /89). همین شعری که خودتان 
سروده ايد در يك مجمع ادبى، وسط بگذاريد و به هر کسى که آن شعر را نقد کند و اشکال 
بجايى بر اين شعر وارد نمايد، جايزه بدهید تا قوی بشود. يا از اشعار خوبى که ديگران دارند 

و يا از اشعار خوب خودتان استفاده کنید. سعى کنید اين گونه سطح شعرها را باال بیاوريد.
( بیانات، 28 /10 /1368)

28صفر
شهادت امام حسن مجتبى 
(سید حمیدرضا برقعى)

گلچین اشعار و نوحه های 
ماه صفر
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لب خشك و داغى كه در سينه دارم
سبب شد كه گودال يادم بيايد
اباصلت! آبى بزن كوچه ها را
قرار است امشب جوادم بيايد

 
قرار است امشب شود طوس، مشهد

شود قبله گاه غريبان مزارم
اگر چه غريبى شبيه حسينم

ولى خواهرى نيست اينجا كنارم
 

به دعبل بگو شعر كامل شد اينجا
«و قبرٍ بطوس»ى كه خواندم برايش
بگو اين نفس هاى آخر هم اشكم
روان است از بيت كرب و باليش

 
از آن زهر بى رحم پيچيده ام من

به خود مثل زهراى پشت در از درد
شفا بخش هر دردم از بس كه خواندم
در آن لحظه ها روضه ى مادر از درد

 
بال نيست جز عافيت عاشقان را
تسالى دردم نگاه طبيب است
من آن ناخدايم كه غرق خدايم

«رضا»يم، رضايم رضاى حبيب است
 

شرابش كنم بس كه مست خدايم
اگر زهر در اين انار است و انگور
كند هر كه هر جا هواى ضريحم
دلش را در آغوش مى گيرم از دور

 
شدم آسمان، پر كشد تا كبوتر
شدم دشت، تا آهو آزاد باشد
شدم آب، تا غصه ها را بشويم

ميان حرم زائرم شاد باشد
 

اباصلت آبى بزن كوچه ها را
به ياِد سوارى كه با ذوالفقارش

بيايد سحر تا بگردند دورش
خراسان و ياران چشم انتظارش

بيچاره دستى كه گداى مجتبى نيست 
يا آن سرى كه خاك پاى مجتبى نيست

بر گريه ى زهرا قسم مديون زهراست
چشمى كه گريان عزاى مجتبى نيست

وقتى سكوتش اين همه محشر به پا كرد
ديگر نيازى به صداى مجتبى نيست

در كربال هر چند با دقت بگردى
چيزى به جز عشق و صفاى مجتبى نيست

كرب وبال با آن همه داغ مصيبت
همپايه ى درد و بالى مجتبى نيست

طورى تمام هستى اش وقف حسين شد
انگار قاسم هم براى مجتبى نيست

او جاى خود دارد در اين دنيا مجال ِ
رزم آورى بچه هاى مجتبى نيست

يا اهل العالم ما گداى مجتبائيم
ما خاك پاى خاك پاى مجتبائيم

آيا شده بال و پرت افتاده باشد
در گوشه اى از بسترت افتاده باشد

آيا شده مرد جمل باشى و اما
مانند برگى پيكرت افتاده باشد

آيا شده در سن وسال كودكى ات
جايى ببينى مادرت افتاده باشد

آيا شده در لحظه هاى آخرينت
چشمت به چشم خواهرت افتاده باشد

من شك ندارم كه عروس فاطمه نيست
وقتى به جانت همسرت افتاده باشد

آيا شده سجاده ات هنگام غارت
دست سپاه و لشگرت افتاده باشد

مظلوم و تنها و غريب عالمين است
گريه كن غم هاى اين بى كس حسين است

داغى اگر نبود كه گريان نمى شديم
     لطفى اگر نبود مسلمان نمى شديم

       
«يا ايّها الرّسول» بدون دعاى تو
     از پيروان عترت و قرآن نمى شديم

      
      يا اينكه گوشه چشم اباالفضل تو نبود
      ما از تبار حضرت سلمان نمى شديم

       
      بى حّب خاندان تو در خانه كَرَم 

      جايى نداشتيم و مهمان نمى شديم
       

      ما امت تو ايم و على هم كنار توست
      آئينه ات نبود نمايان نمى شديم

       
      ما پاى غربت نوه هايت نشسته ايم

      ورنه شبيه نم نم باران نمى شديم
       

      هم ناله هاى امشب موالى امتيم 
      ما سوگوار رحلت باباى امتيم

       
      در جان مسلمين چو آذر گذاشتند
      بر جان شيعيان دو برابر گذاشتند

       
      آه از نهاد اهل واليت بلند شد
      بر سينه تا كه داغ پيمبر گذاشتند

       
      آقاى من! بزرگ قبيله ز داغ تو

      بر روى خاك عرصه ى محشر گذاشتند
       

      هستى گريست تا نوه هايت رسيده و
      با گريه روى سينه ى تو سر گذاشتند

       
      تو باغبان امتى و جاى اجر تو

      يك شاخه ياس را وسط در گذاشتند
       

      با رفتنت مصيبت زهرا شروع شد
      داغ پسر به سينه ى مادر گذاشتند

       
      در كوچه ها غرور على را كسى شكست
      در كوچه بود فاطمه روى زمين نشست

30صفر
شهادت امام رضا 
(قاسم صرافان)

28صفر
شهادت امام حسن مجتبى 
(على اکبر لطیفیان)

28صفر
رحلت پیامبر اکرم 
(مسعود اصالنى)
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مُلك وجود غرق در اندوه و در عزاست
      آغاز صبح غربت زهرا و مرتضاست
قرآن عزا گرفته و عترت شده غريب

      شهر مدينه را به جگر، داغ مصطفاست
خون گريه كن مدينه! كز اين ماتم عظيم

      گر آسمان خراب شود بر سرت رواست
گشتند انبيا همه چون فاطمه يتيم

      زيرا عزاى قافله ساالر انبياست
خلقت چه اليق است كه صاحب عزا شود
      عالم عزا گرفته و صاحب عزا خداست
اهل وال، به هوش، كه با رحلت نبى
      شهر مدينه يكسره آبستن بالست

قومى براى غصب خالفت شدند جمع
      يا لَلَعَجب! وصى پيمبر، على، كجاست

دار الوال محاصره، زهراست پشت در
      دود و شراره بر فلك از بيت كبرياست
آتش زدن به خانه ى ريحانه ى رسول

      پاداش رنجهاى شب و روز مصطفاست
آزردن بتول پس از رحلت رسول

      باهللاَّ قسم شروع جنايات كربالست
از لحظه اى كه غصب خالفت شد از على

      تا حشر حّق آل محمد به زير پاست
هر روز راس شاه شهيدان به روى ِنى

 هر شب صداى ناله ى زهرا به گوش ماست
«ميثم»! قسم به ميثِم آزاده ى على 

آزادگى واليت سلطان اولياست

آسمان زير پرت بود زمين افتادى
يك عبا روى سرت بود زمين افتادى
نه صداى تو به گوش كسى آن روز رسيد
نه كسى دور و برت بود زمين افتادى
صورتت خاكى و دستار و عبايت خاكى
مادرت در نظرت بود زمين افتادى

زهر از جان تو آقا جگرت را مى خواست
آتشى بر جگرت بود زمين افتادى
ناله مى كرد جوادت به سرش مى زد آه

اشك در چشم ترت بود زمين افتادى
مثل يك مار گزيده به خودت پيچيدى
خوب شد كه پسرت بود زمين افتادى

ولى افسوس به ميدان دل خون برد حسين
نيزه از پشت زدند و به زمين خورد حسين…

با زمين خوردنت امروز زمين خورد زمين
آسمان خورد زمين عرش برين خورد زمين

وسط كوچه همينكه بدنت لرزه گرفت
ناگهان بال و پر روح االمين خورد زمين

اين چه زهرى است كه دارى به خودت مى پيچى
گاه پشت كمرت گاه جبين خورد زمين

از سر تو چه بگوييم؟ روى خاك افتاد
از تن تو چه بگوييم؟ همين ... خورد زمين

دگرت نيست توان تا كه ز جا برخيزى
اى كه با تو همه ى دين مبين خورد زمين

داشت مى مرد اباصلت كه چندين دفعه
ديد موالش چه بى يار و معين خورد زمين

زهر اول اثرش بر جگر مسموم است
پهلويت سوخت كه زانوت چنين خورد زمين

پسرت تا ز مدينه به كنار تو رسيد
طاقتش كم شد و گريان و حزين خورد زمين

به زمين خوردن و خاكى شدنت موروثى است
جد تشنه لبت از عرشه ى زين خورد زمين

28صفر
رحلت پیامبر اکرم
(استاد غالمرضا سازگار)

30 صفر
شهادت امام رضا 
(مسعود اصالنى)

30 صفر
شهادت امام رضا 
(جواد حیدری)
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اولین اساتید شعر شما چه کسى بود و از کجا با ايشان آشنا شديد؟
از اولین اســاتیدی که بنده با ایشــان آشنا شدم اســتاد محمدعلی 
مجاهدی بودند که در جلسات هفتگی شعرکه به نام «انجمن مبین» 
بود از محضر ایشان استفاده می کردیم. ارتباط چند ساله با این انجمن 
موجب شد تا بعده ها در رشته ادبیات دانشگاه ادامه تحصیل دادم. همه 

این اتفاقات رفته رفته شخصیت و بافت شعری من را شکل داد.

شنیده ايم جلسات نقد شعرتان هم معروف است، سابقه آن به چه 
سالى برمى گردد؟

درست از سال 1369 یعنی از همان سال های ابتدای شعر و شاعری، 
همزمان جلسات نقد شعرم را هم آغاز کردم؛ یعنی تا امروز حدود 30 
سال است که از جلسات نقد شعر بنده می گذرد. البته در این سال ها به 

جز مقوله شعر در زمینه تألیف هم فعالیتهایی داشتم.

گفتید در زمینه تألیف هم دستى بر آتش داريد، کمى برايمان توضیح 
دهید و بفرمايید که چه کتاب هايى از شما به چاپ رسیده است؟

به جز شعر توفیق داشته ام که سال ها در مجالت مختلف مشغول بوده 
ام و عموماً سردبیری می کردم و بطور تخصصی در حوزه نویسندگی 
کار کرده ام. فعالیت های تالیفی من در سه بخش خالصه می شود. یك 
بخش مربوط به کتب دفاع مقدس و بازنویسی خاطرات دفاع مقدس 
است که حدود 5 یا 6 جلد از کتاب هایم با موضوع خاطرات جنگ است. 
بخش دوم کتابهایی اســت که در حوزه ی رشته تحصیلی ام ادبیات 
کارکرده ام و عموماً یك سری کتاب است که برای معلم های ادبیات 
نوشته ام. بخش ســوم آثار هم مربوط به حوزه ی ادبیات و هنر والیی 
است. از جمله کتابهایم در این زمینه «عقیق شکسته» که نقد و تحلیل 
ده سال شعر والیی است و «آیین شور آفرینی» در حوزه نوحه خوانی 

و معرفی قالب ها، کنایات، فرهنگ و اصطالحات مداحی می باشد.

يکى از کتاب هايى که تألیف کرده ايد «آيین شورآفرينى» پیرامون 
قالب ها، کنايات و فرهنگ و اصطالحات مداحى است، آيا شما در اين 

حوزه هم سررشته داريد؟
خوشبختانه یکی از حوزه های کاری من مداحی است. من قبال مداح 
بودم و می خواندم. االن حدود بیست سال است که کالس های آموزش 
مداحی دارم و برایش تالیف و تدریس هم داشــته ام. به همین جهت 
بخشی از اصطالح «هنر و ادب والیی» مربوط به حوزه شعر و بخشی از 

آن مربوط به حوزه مداحی است.

االن در زمینه هنر واليى چه فعالیتى داريد؟
در هر دو مورد مشــغول والیت هســتم هم حوزه 
شاعری که اصلی ترین وظیفه ام است و هم  جلسه 
نقد شعر که هم اکنون چهار جلسه عمومی نقد شعر 
در قم و تهران دارم. یکی از جلسات «جلسه فرات» 
است که حدود 8 سال است دو هفته یکبار در حسینیه 
ســادات تهران برگزار  می گردد و خیلی از شعرای 
آیینی که مطلع هســتند در آن شرکت می کنند. 
تاکنون بزرگانی چون استاد سازگار، استاد مجاهدی و 
استاد انسانی و برخی از مداحان عزیز مثل آقای خلج و 

حدادیان افتخار داده اند و شرکت کرده اند. 
یك جلســه ی هفتگی مداحی هم به طور رایگاه 
در قم برگــزار می کنم که ویــژه مخاطبین جوان 
با رده بندی ســنی و ســطح بندی فنی می باشد. 
اخبار این جلســه در کانال من قرار داده می شود 
که عالقمندان می توانند پییگیری کنند. جلســه 
شعرمان که از سال 69 تأســیس شده بود نیز هم 
اکنون در منزل خودم برگزار می شود و اخبار آن در 

کانال اعالم می شود.

آيا برای خواهران هم برنامه ای داريد؟
بله! چهارمین جلســه ای که از آن صحبت نشــد 
همین جلسه ای است که ویژه خواهران در قم دارم. 
این محفل مربوط به شــعر والیی است و شاعران 
والیی سرا در آن جمع می شوند. البته آن جلسه ی 
فرات تهران هم بخشی  ویژه خواهران دارد که آن 

هم هر دو هفته یکبار برگزار می شود.

در مورد پرورش شاگرد يا بهتر بگويم برای تربیت 
«شاعر» چه کرده ايد و ديدگاهتان چیست؟

باید بگویم که شعر دو بخش متفاوت دارد. بخش 
اول ذاتی و استعداد است که فرد الهامات شاعرانه را 
در خودش کشف می کند و بخش دوم بحث پرورش 
شعر است که محافل ادبی کارشان همین پرورش 
اســت که در آن شعرا اشعارشــان را می خوانند و 
مورد نقد قرار می گیرد. این کار مورد توصیه مقام 

شور و شوق شهادت 
شاعـرم کرد

نشريه هیأت طبق روال هر شــماره که با يکى از مادحین و يا شعرای نخبه و پیش کسوت گفتگو مى کند، در اين شماره 
هم به سراغ آقای سید مهدی حسینى رکن آبادی متولد سال 1348 در شهر قم رفته است. کسى که خودش مى گويد 

از نوجوانى افتخار شاعری داشته و کار خود را از سال 64 با نوحه سرايى در جبهه های حق علیه باطل شروع کرده است.
حسینى پس از دوران دفاع مقدس به شعر و شاعری روی آورد و کم کم در انجمن های ادبى و محافل مذهبى راه پیدا کرد 
و به جز نوحه و فضای شعر آيینى و مذهبى به مرور با ديگر فضاهای شعری مانند شعر آزاد نیز آشنا شد. او از سال 1368 به 
طور جدی سرودن را آغاز کرد و در زمینة تدريس، آموزش و نقد شعر به فعالیت پرداخت و اکنون از اساتید به نام عرصة شعر 
واليى محسوب مى شود. از آثار او مى توان به «آينة بى غبار»، «عقیق شکسته»، «آيین شورآفرينى»، «فرهنگ اصطالحات 

و کنايات مداحى» و... اشاره کرد. در ادامه گفتگوی اختصاصى هیأت را با شما در میان مى گذاريم.

بايد شاعر طوری 
تربیت شود که 

سخن چندساعته 
يك سخنور توانا را 

با يك بیت شعر 
بگويد 
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معظم رهبری هم هست. ایشان از سال63 در روز والدت حضرت زهرا 
سالم اهلل علیها که با مادحان و شــاعران اهل بیت  علیهم السالم دیدار 
دارند توصیه های بسیاری در مورد شعر و مداحی داشته اند، که شاعر 

در سرودن و مداح در اجرا دقت کند.
به عقیده بنده «شــعر مذهبــی» که خودش دو بخــش «آیینی» و 
«والیی» دارد، چون منتســب به اهل بیت اســت و به نام آنها ارائه 
می شود، باید کامل باشــد. حضرت آقا هم خیلی نسبت به سالمت و 
کمال این نوع شعر تاکید دارند. هدف انجمن شعری هم همین است که 
شعر شاعران در عین زیبایی به پختگی و کمال برسد. یکی از معیارهای 
مهم ایشان این است که شعر باید شعر باشد و سالم باشد و معتقدند اگر 
کسی چیزی را سرود که ضعیف بود با اخالص تمام آن را کنار بگذارد 

و عرضه نکند، البته او اجرش را خواهد برد.

از نگاه تخصصى شــما چرا مقام معظم رهبری علیرغم مشغله های 
فراوان نسبت به مقوله شعر و شــاعری که شايد از نظر عموم مردم 
اهمیت چندانى نداشته باشــد، اينقدر اهمیت قائلند؟ به طور کلى 

جايگاه شعر در نظر ايشان چگونه است؟
بنده مجموع صحبت های ایشــان در این خصــوص را موضوع بندی 
کرده ام و می خواهم کامالً دقیق و مستند پاسخ این سوال را بدهم. ایشان 
معتقدند که شعر رسانه است و اثر شــعر در جامعه زیاد است. ایشان 
می فرمایند: «گاهی یك بیت شعر، گویاتر از چند ساعت سخن گفتِن 
یك سخنور تواناست و ارزش شاعری که قصیده او، از محتوای خوب، 
الفاظی زیبا و مضمونی مناسب برخوردار باشد، از یك دانشمند کمتر 
نیست». بنابراین باید شاعر را طوری تربیت کنیم که سخن یك ساعته را 
با یك بیت شعر به مردم بگوید. در باب ضرورت شعر باید بگویم که شعر 
هنر است و از هنرهای هفت گانه جهان است و باید شعرمون را جهانی 
کنیم که پیام های اهل بیت را جهانی کنیم. راز تأکید و اصرار حضرت 

آقا به مقوله شعر، هم در سرایش و هم در انتخاب است.

آيا رهبر انقالب خودشان هم در زمینه شعر تخصص دارند؟
ایشان عالوه بر اشتغال به تحصیل علوم دینی و حوزوی از جوانی با شعر 
مأنوس بوده اند و اکثر کتابها را در این زمینه مطالعه کرده اند. آقا عالوه 
بر اینکه در زمینه شعر ناقد برجسته ای هستند، خود شاعری برجسته 
اند و به مسئله شعر و شاعری کاماًل واقف هستند. وقتی کسی در مورد 
شعر حرف میزند یا از شاهد مثالهای شــعری استفاده می کند، خود 
نشان دهنده ی این است که بر شعر تسلط و وقوف دارد و با شعر زندگی 

کرده است هرچند شــاعری هدف نیست و ابزار 
است. شعر یك ابزاری اســت برای تفهیم محتوا و 
ایشان اصرار دارند که شعرای ما شعر خوب انتخاب 
کنند که مفاهیم انقالب و اهل بیت علیهم السالم را 

به درستی انتقال بدهند.

چندبار خدمت رهبر انقالب شــعر خوانده ايد و 
مورد تفقد ايشان قرار گرفته ايد؟ در آن لحظات 

چه احساسى داشتید؟ 
تاکنون چهار مرتبه توفیــق یافته ام در دیدارهای 
خصوصی شعرا به محضر آقا مشرف شده ام. اولین 
بار سال 72 بود که نیمه ماه رمضان تعداد مختصری 
از شعرا حدود 40 نفر به دیدارشان رفتیم و در حضور 
ایشان شعر ارایه کردیم. از آن دیدار عکس یادگاری 
با  آقا دارم که در رســانه ها هم منتشر شد. مرتبه 
دوم در همان ســال72 در معیت استاد مجاهدی 
محضر ایشان رســیدیم و شعر خواندم که حضرت 
آقا تفقد کردند و حتی شعرم را نقد فرمودند. یك بار 
هم به عنوان مهمان در ماه مبارك رمضان رفتم و 
یك دیدار هم اختصاصاً برای شعرای «والیی سرا» 
تشکیل شــد که باز به محضر مبارکشان مشرف 
شــدیم و در آن جلسه فقط شــعر آیینی و والیی 
خوانده شد. در این جلسه افتخار داشتم عضو هیات 
داوری و انتخاب اشعار بودم.  از لحظه به لحظه تمام 

این دیدارها خاطرات و حس خوبی در ذهنم دارم.
تجربه ی لذت بخشــی بود و امیدارم هرکسی از 
شاعران والیی که هنوز این فرصت برایش فراهم 
نشده است، هم شعرش انتخاب شــود و هم این 
احساس شعرخوانی در محضر آقا و تشویق ایشان 
را تجربه کند. تشویق هایی که با نگاه و کالمشان 

نصیب شاعر می کنند.
... بدلیل طوالنی بودن ایــن گفتگو، ادامه مباحث 
پیرامــون «علت رشــد شــعر والیــی و آیینی 
در ســال های اخیر»، «وضعیت کنونــی وآینده 
شعر والیی» و «آسیب های شــعر و شاعری» در 

شماره های آتی نشریه هیأت منتشر می گردد.

ارزش شاعری که 
قصیده او، از محتوای 

خوب، الفاظى زيبا 
و مضمونى مناسب 
برخوردار باشد، از 

يك دانشمند کمتر 
نیست
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کدامیك از 
یاران پیامبر 

دین خود را با 
زندگى اشرافى 
معامله کردند؟

آيا راهبرد پی امبر اکرم صلى اهللا 
علیه و آله برای مديريت وقايع جامعه 

مسلمین پس از خود موفق بود؟ 
پاسخ را در گفتگو با دکتر 

مهدی فرمانیان عضو 
هیأت علمى دانشگاه 

اديان و مذاهب 
بخوانید

با سالم و احترام؛ آقای دکتر تحلیل شما از مسائلى که بعد 
از رحلت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در جامعه مسلمین 

اتفاق افتاد چیست؟
اگر بخواهیم نگاهی تحلیلی به این جریانات بعد از رحلت رسول اکرم 
داشته باشیم باید مقداری در باب نگاه قبیله ای و طوایفی که در عربستان 
آن وقت وجود داشت داشته باشــیم؛ به نظر می رسد که ظهور پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله اسالم در مکه باعث شد قریش علی الخصوص بنی امیه و 
بنی مخزوم که دو قبیله بسیار مهم قریش بودند احساس ضعف کنند و به 
این نتیجه برسند که ریاست و قدرت مکه که در دست ایشان بود با ظهور 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله از دست ایشان خارج می شود لذا برخی از ایشان 
نتوانستند پیام پیامبر صلی اهلل علیه و آله را به صورت صحیح دریافت کنند 
و عده ای از روی هوی و هوس و عده ای از روی قدرت طلبی و عده ای هم به 
خاطر پیروی از بزرگانشان به خاطر این احساسی که داشتند پیام پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله را به درستی دریافت نکردند و متأسفانه مسئله را به 
عنوان یك مسئله قدرت طلبی تفسیر کردند اما خداوند پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله خودش را به مدینه فرستاد و در آنجا حکومتی مقتدر ایجاد کرد 
که این حکومت مقتدر باعث شد در سال هشتم بر مکیان نیز مستولی 
گردد و مکیان مجبور شــدند اسالم بیاورند و پیامبر صلی اهلل علیه و آله 
ایشان را طلقاء و آزادشدگان نامید به خاطر اینکه ایشان حدود بیست 
سال با پیامبر صلی اهلل علیه و آله می جنگیدند سیزده سال در مکه و حدود 
هشت سال در مدینه و در این مدت نگذاشتند پیامبر صلی اهلل علیه و آله 
آنچنان که باید و شاید پیام خداوند را به مردم ابالغ کند. در همین زمان 
وفودهای متعددی صورت گرفت یعنی قبائل مختلف که قدرت پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله را دیدند بعد از فتح مکــه آمدند و با پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله اسالم بیعت کردند و قدرت و رسالت پیامبر صلی اهلل علیه و آله 
را پذیرفتند اما آن حس قبیله پرستی و طوایفی هیچ گاه در میان ایشان 
از بین نرفت و با رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و آله تمام مسائل قبیله ای و 
طوایفی قدرت طلبی ها و ریاست طلبی ها خودش را نشان داد و اگرچه 
نتوانستند پیامبر صلی اهلل علیه و آله را از صحنه حکومت بیرون کنند اما 
این ظلم را به اهل بیتعلیه السالمپیامبر صلی اهلل علیه و آله وارد کردند ؛ 
یعنی به نظر می رسد که هم انصار و هم مهاجرین هر دو در نرسیدن حق 

امام علی  علیه السالم به ایشان دخیل بوده اند .
چگونگــى دخالت انصار و مهاجريــن را در اين حوادث 

توضیح دهید؟
 تحلیل ما این است؛ چون انصار از قدرت قریش می ترسیدند؛ این ترس 
باعث این شد که خیلی سریع سقیفه را تشکیل بدهند؛ یعنی هنوز بدن 
مطهر پیامبر صلی اهلل علیه و آله روی زمین بود؛ هنوز خاك سپاری انجام 
نشــده بود که انصار آمدند و در سقیفه یك گردهمایی تشکیل دادند و 
بحثی که مطرح کردند بحث خلیفه و جانشین بعد از رسول اهلل بود ؛ این 
اشتباه بزرگ انصار بود که بخاطر ترس از قریش و ترس برخی از مسائل 
جانبی باعث شدند که این مسائل پیش بیایید؛ اصل سقیفه از ترس قریش 
بود اما اتفاقاتی که در سقیفه افتاد باعث شد که کدورت ها و کینه هایی 
که بین اوس و خزرج وجود داشت در این سقیفه بروز پیدا کند و عده ای 
از مهاجرین هم از این فرصت استفاده کنند و به نفع خودشان حق امام 
علی  علیه الســالم را بگیرند و نگذارند که امام علی  علیه السالم خلیفه 
واقعی پیامبر صلی اهلل علیه و آله در جایگاه حقیقی خود قرار بگیرد. 
امام علی  علیه السالم در مســجد مدینه همراه با عده ای از یارانش 
به خلفا احتجاج کردند و از حق خــود دفاع کردند و حتی حضرت 
فاطمه  سالم اهلل علیها با اینکه بسیار محجوب و با 
حیا بودند وظیفه خود دیدند که از حق 
امام علی  علیه السالم و از مقام والیت 
دفاع کنند و این دفاع از والیت منجر 
به حوادثی گردید که باعث شهادت 
حضرت زهرا  ســالم اهلل علیها شد 
و فدك از اهل بیت علیهم الســالم 
غصب شد. این فضا ایجاد شد و امام 
علی  علیه السالم بیعت نمی کند و 
مخالفتــش را اعالم می کند و اهل 
بیت علیهم السالم هم به همراه امام 
علی  علیه السالم هستند تا اینکه 
جنگ های رده[1] به وجود 
می آید یعنی کســانی که 
وفود بسته بودند بیعت 
خــود را شکســتند، 
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عده ای واقعاً از اسالم خارج شدند، عده ای خالفت ابی بکر را نپذیرفتند و عده ای 
هم معتقد بودند که خالفت از آن امام علی  علیه السالم است. پس اینجا بود که طایفه 
ردیون سه دسته شــدند. جنگ های رده که به وجود آمد امام وظیفه خود دیدند 
که از اصل اسالم دفاع کنند و برای اینکه اصل اسالم محفوظ بماند، این اختالفات 
را به کنار بگذارند؛ لذا همین امر باعث شــد که امام بعد از شهادت حضرت فاطمه  

سالم اهلل علیها سکوت اختیار کرده و با خلیفه اول بیعت کنند.
در این ایام برخی از اتفاقاتی که افتاد ثابت می کند که شــیعه بر حق اســت و 
حقانیت خالفت امیرالمؤمنین علیه السالم را ثابت می کند. ما در این زمان می بینیم 
که مســائل مستحدثه ای به وجود می آید که بسیاری از صحابه هم در این زمینه 
نتوانستند تصمیم بگیرند و چنانچه شیعه می گوید جانشین بر حق پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله باید حتماً منصوص؛ معصوم و دارای علم غیب باشد و اگر مراجعه به ایشان 
می کردند یقیناً احکامی که از ایشــان صادر می شد احکام منطبق با واقع بود که 

متأسفانه خاندان وحی را رها کردند و این کار اتفاق نیفتاد.
ماجرای نصب خلیفه دوم مسلمین توسط ابوبکر 

در همین زمان می بینیم که خلیفه اول رسماً خلیفه دوم را به عنوان خلیفه پس 
از خود معرفی می کند و این یکی دیگر از موارد اختالف و انتقاد ما با اهل سنت است 
که اگر نصب خالفت در مرام اسالم نیست و در سنت اسالمی وجود ندارد چگونه 
اســت که خلیفه اول این کار را انجام داد و چرا به زعم خود اهل سنت مثل پیامبر 
صلی اهلل علیه و آلــه رها نکرد تا مردم خلیفه بعد از ابوبکر را انتخاب کنند. نکته ای 
که می خواهم به آن توجه بدهم اینکه در این زمینه نباید ترس از قریش را هیچ گاه 
فراموش کرد و به نظر می رســد که ترس از قریش سقیفه را به وجود آورد که در 
نتیجه حق امام علی  علیه السالم ضایع شد و در همین فضا است که قریش بیست 
سال با رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله جنگید اما وقتی که پیامبر صلی اهلل علیه و آله 
از دنیا می رود از دین خارج نشدند. چگونه است که طایفه ای بیست سال با پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله جنگیدند اما بعد از پیامبر صلی اهلل علیه و آله از دین خارج نشدند، 
اما کسانی که خودشان آمدند با پیامبر صلی اهلل علیه و آله بیعت کردند بعد از رحلت 
ایشان بیعت خود را شکستند؟! این نشان می هد که یقیناً خلیفه اول با قریش به 

توافقاتی رسیده بود.
دلیل بر اين ادعا چیست؟

نشان های این مدعی این است که اگر شما نگاه کنید می بینید فرماندهان بزرگ 
جنگ های رده از قریشیان هستند. سه فرمانده بزرگ در جنگ های رده داریم. یزید 
بن ابی سفیان؛ عکرمة بن ابی جهل و خالد بن ولید. اگر بررسی کنیم خواهیم دید 
که در ده سال اول دوره پیامبر صلی اهلل علیه و آله ریاست کفار بر عهده ابوجهل است 
و بعد از کشته شدن او در جنگ بدر این مسئولیت توسط ابوسفیان اداره می شود و 
دقیقاً بعد از رحلت رسول اهلل فرزندی از ابوسفیان و فرزندی از ابوجهل این ریاست 

را به عهده می گیرند و فرماندهان رده جنگ های مســلمانان می شوند شاید 
کســانی بگویند که هم یزید و هم عکرمه جزو کسانی هستند که قبل از 

فتح مکه اسالم آوردند. تحلیل ما این است که اگر خلیفه کسانی را 
می خواست بر سر کار بگذارد که جزو طلقاء باشند یقیناً باعث 

اختالف جدی بین مســلمانان می شد؛ لذا ایشان به سراغ 
کسانی رفت که از همان طایفه و همان خاندان هستند. 
لذا کســانی که کمتر مورد اعتراض هســتند و کمتر 
مسلمانان نسبت به آن ها اعتراض خواهند کرد را انتخاب 
کرد. در واقع با یك سیاستی هم دل قریش را بدست آورد 
و هم کســانی را انتخاب کرد که زیاد مورد انکار و سوال 
مسلمانان قرار نگیرند. به این ترتیب کسانی که بیست 
سال پیامبر صلی اهلل علیه و آله با آن ها جنگید و آن ها را 
خارج از قدرت سیاسی قرار داد امروز دوباره به قدرت و 
حکومت نزدیك می شوند و این قدرت و حکومت توسط 
خلیفه دوم هم اجرا می شود. در تاریخ داریم که خلیفه 
اول با دو نفر مشــورت کرد و بعد از آن خلیفه دوم را با 
عنوان خلیفه معرفی کرد یکی عثمان بن عفان و دیگری 
عبدالرحمن بن عوف بود که اینها هر دو از قریش بودند. 
به نظر می رسد ابوبکر برای اینکه دل قریش را به دست 
بیاورد با این دو نفر مشورت نمود و وقتی موافقت این ها 
را بدست آورد و مطمئن شد که قریش پشت سر این ها 

خواهند بود، خلیفه دوم را معرفی کرد.
در اين دوره چگونه فاصله طبقاتى جامعه 

مسلمین بیداد کرد؟
در همین ایام جریاناتــی اتفاق می افتاد که موجب 
فاصله طبقاتی در جهان اسالم می شود. اول کاری که 
خلیفه دوم انجام می دهد این اســت که ایشان تقسیم 
بیت المال را براساس قدمت اسالمی و سابقه اسالم افراد 
محاسبه می کرد؛ یعنی هر که در اسالم قدیمی تر است 

از بیت المال بیشــتر سهم می برد و این مسئله باعث ایجاد فاصله طبقاتی در بین 
مسلمین شــد. به عنوان مثال فرض کنیم اگر یکی از صحابه قدیمی ماهی هزار 
درهم از بیت المال بگیرد و آن کسی که تازه مسلمان شده است ده درهم بگیرد؛ 
آن وقت در طول یك سال یك صحابی قدیمی در پایان سال دوازده هزار درهم از 
بیت المال گرفته است، ولی کسی که تازه مسلمان شده است 120 درهم گرفته 
اســت ؛ و در طول ده الی بیست سال خالفت خلیفه دوم و سوم اگر این ها را ضرب 
کنیم می بینی که کل دریافتی یك تازه مسلمان به اندازه دریافتی یك سال یکی 
از صحابه قدیمی نیست ؛ و این امر باعث شد که صحابه ثروتمند شدند و این ثروت 
بسیار باعث شــد که عده ای از صحابه به خاطر همین مسائل مالی و تجمالتی از 

تقوای الهی خارج شدند.
همین امر موجب گردید که در ایام خالفت امام علی  علیه السالم مشکالتی را به 
وجود آوردند. از طرفی صحابه قدیمی بسیار متمول شدند و تازه مسلمانانها همه 
فقیر ماندند و همین مسئله باعث می شد که مسلمانان در مقابل صحابه قدیمی قد 
علم کنند و مخالفت کنند. این مسئله یکی از مشکالتی بود که بعد از دوران خالفت 
امام علی  علیه السالم پیوسته شاهد آن هستیم و قیام هایی توسط ضعفا صورت 
می گیرد. فقرا هر از چندگاهی اگر صدایی از گوشــه ای بلند می شد خیلی سریع 
جذب این جریان مخالف می شدند و اگر این جریان مخالف قوی نبود و نمی توانست 
از حقوق این مستضعفین دفاع کند خیلی زود از دور او پراکنده می شدند. در این 

دوره دنیای مردم برایشان مهم می شود و آخرت به دست فراموشی سپرده شد.
نگاه تحقیر آمیز به غیر عرب و نهضت های شعوبیه

یکی دیگر از اتفاقاتی که در این ایام  افتاد نوع نگاه به غیر عرب اســت. نوع نگاه 
فرهنگی که از زمان خلیفه دوم به غیر عرب ایجاد می شود باعث می شود که همه 
عرب ها احساس بزرگی و اشــرافیت کنند و دیگر گروه ها در مقابل آنها همیشه 
احساس حقارت کنند. خیلی عجیب است که وقتی جهان اسالم گسترش پیدا 
کرد و به ما و آفریقا رسید، عرب ها به ما گفتند «عجم « یعنی کسی که نمی فهمد و به 
مردم شمال آفریقا گفتند «بربر» یعنی کسانی که وحشی هستند، ولی به خودشان 
بها دادند و خود را بزرگ دیدند و دیگران را تحقیر نمودند. این تحقیرها کم کم باعث 
شد که در جهان اسالم جریان شعوبی گری رشد کند و این مسئله ریشه هایش دقیقاً 
از این دوران شروع می شود. تحقیر دیگران و بزرگ دیدن عرب که این مسئله در 
دوران اموی هم بسیار دیده می شود و اگر دقت کنید متأسفانه هنوز این فرهنگ 
وجود دارد. اســالم گفت بین سیاه و سفید فرقی نیست؛ بین عرب و فارس فرقی 
نیست؛ اما این فرهنگ باعث شد که عرب ها نگاه منفی به عجم ها داشته باشند، 

در حالی که این نوع نگاه با فرهنگ اسالم مخالف است.
 معاويه و جنگ با حکومت علوی 

در همین دوران است که معاویه بر سر کار می آید. او فاتح شام است و شام را از 
مسیحیان می گیرد و اسالم را در آنجا گسترش می دهد. عمروعاص هم کسی 
است که مصر را فتح می کند و اسالم را در آنجا نشر می دهد. اما اتفاقات 
بعدی چگونه سرنوشت تاریخ اسالم را رقم زد. همین دو فاتح بعدها 
در مقابل خلیفه بر حق ایســتادند و از همینجا دعوای اموی و 

علوی به وجود آمد و از دل آن جریان خوارج ایجاد شد.
از همین دوره ســه جریان فکری متضاد در جهان 
اســالم خود نمایی می کند و در این فضا ســب و لعن 
هم گســترش پیــدا می کنــد و کم کــم مکتب اهل 
بیتعلیه السالمدر مقابل مکتب صحابه شکل می گیرد. 
به قول عالمه عسکری معالم المدرستین به وجود می آید 
که در آن دو طرز تفکر و نگاه متفاوت شــکل می گیرد و 
هنوز که هنوز است مسائلی در جهان اسالم می بینیم که 
بین تك تك مسلمانان وجود دارد. اسالم گفته است باید 
مسلمان به هم حسن ظن داشته باشند، ولی می بینیم 
که این نگاه همراه با ســوءظن اســت. اسالم می گوید 
مسلمانان نسبت به هم کینه نداشته باشند اما می بینیم 
که مسلمانان نسبت به هم کینه دارند. اسالم می گوید 
اگر می خواهی نسبتی به برادر دینی ات بدهی اول برو 
تحقیق کن و ببین که واقعاً او این حرف را زده اســت یا 
نه، اما شاهدیم که مسلمان ها بدون هیچ تحقیقی به هم 
نسبت هایی می دهند و جالب اینجاست که امروز برخی 
از مسلمانان به خاطر همین کینه ها با اینکه حقایق را هم 
می دانند بــاز به یکدیگر تهمت می زنند و معضل اصلی 
جهان اسالم ســو ظن به یکدیگر است. متأسفانه بعد 
از رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و آله اهل تسنن به دوران 
امام علی  علیه السالم که دوران سنت هایی است که باید 
به این سنت ها عمل بشود توجه نمی کنند و این در اثر 
همان فرهنگی است که می خواستند دل قریش را بدست 

بیاورند تا حکومت چند روزه ای داشته باشند.

را به عهده می گیرند و فرماندهان رده جنگ های مســلمانان می شوند شاید 
کســانی بگویند که هم یزید و هم عکرمه جزو کسانی هستند که قبل از 

فتح مکه اسالم آوردند. تحلیل ما این است که اگر خلیفه کسانی را 
می خواست بر سر کار بگذارد که جزو طلقاء باشند یقیناً باعث 

مسیحیان می گیرد و اسالم را در آنجا گسترش می دهد. عمروعاص هم کسی 
است که مصر را فتح می کند و اسالم را در آنجا نشر می دهد. اما اتفاقات 
بعدی چگونه سرنوشت تاریخ اسالم را رقم زد. همین دو فاتح بعدها 
در مقابل خلیفه بر حق ایســتادند و از همینجا دعوای اموی و 

نوع نگاه فرهنگى که از زمان 
خلیفه دوم به غیر عرب ايجاد 

مى شود باعث مى شود که 
همه عرب ها احساس بزرگى و 
اشرافیت کنند و ديگر گروه ها 
در مقابل آنها همیشه احساس 

حقارت کنند. خیلى عجیب است 
که وقتى جهان اسالم گسترش 
پیدا کرد و به ما و آفريقا رسید، 

عرب ها به ما گفتند «عجم » يعنى 
کسى که نمى فهمد و به مردم 

شمال آفريقا گفتند «بربر» يعنى 
کسانى که وحشى هستند، ولى 
به خودشان بها دادند و خود را 

بزرگ ديدند و ديگران را تحقیر 
نمودند
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ما اگر گفتگوی سقیفه را 
بررسى کنیم خواهیم ديد که 

همه اخبار سقیفه از زبان خلیفه 
دوم نقل مى شود و مفهوم آن اين 
است که يك قانون نانوشته ای 

بوده است که کسى درباره سقیفه 
سخنى نگويد، اما اين اتفاق 

باعث شد که خود خلیفه دوم 
اين مسائل را بگويد و اين مسئله 

فتح بابى شد تا در اين مسئله 
بحث شود. در اواخر عمر خلیفه 
دوم او به مکه رفت و ابن عباس 
به او مى گويد ما بعد از تو يکى 
از بنى هاشم را يعنى امام على  

علیه السالم را خلیفه خواهیم کرد 
و ايشان ناراحت مى شود و مى 

خواهد در مکه گزارشى از سقیفه 
بدهد

بــه و  صحا
انصــار که در 

زمــان پیامبر 
صلى اهللا علیه و آله 

بودند چــه تحلیلى از 
جامعه مسلمین داشتند که 

دست به تعیین جانشین زدند و 
چرا راهبردهای رسول اهللا به نتیجه نرسید؟

درباره این جریان تحلیل های متعددی می توان داشت. عده ای می گویند این 
مسائل از سال ها قبل برنامه ریزی شده بود که برای بعد از پیامبر صلی اهلل علیه و آله 
فکری کنند و این فکر باعث تشکیل جلسات متعددی شد که ماحصل آن این شد که 
خیلی ها را درگیر کردند و بسیاری از خواص را همراه خود کردند. بنابراین هنگامی 

که رسول اهلل رحلت کردند خود به خود خواص آماده بودند.
      اما اینکه آیا راه های کاربردی پیامبر صلی اهلل علیه و آله موفق بود یا نه؟ به نظر 
من بله اینکه می بینیم در جای جای حکومتش همیشه از جانشینی حضرت علی  
علیه السالم یاد می کند و مردم را به این مسئله فرا می خواند باعث شد که حداقل 
طیف قلیلی در این مسئله با امام همراه شود. راهبرد پیامبر صلی اهلل علیه و آله این 
بود که این مسئله در تاریخ گم نشود و تمام فعالیت های مخالف در پی این بود که 
این مسئله را در تاریخ گم کنند. ما اگر گفتگوی سقیفه را بررسی کنیم خواهیم دید 

که همه اخبار سقیفه از زبان خلیفه دوم نقل می شود و مفهوم آن این است که 
یك قانون نانوشته ای بوده است که کسی درباره سقیفه سخنی نگوید، 

اما این اتفاق باعث شد که خود خلیفه دوم این مسائل را بگوید و این 
مسئله فتح بابی شد تا در این مسئله بحث شود. در اواخر عمر 

خلیفه دوم او به مکه رفت و ابن عباس به او می گوید ما بعد 
از تو یکی از بنی هاشــم را یعنی امام علی  علیه السالم 
را خلیفه خواهیم کرد و ایشان ناراحت می شود و می 
خواهد در مکه گزارشی از سقیفه بدهد. عبد الرحمن 
بن عوف می گوید صبر کن که اینجا خانه سنت نیست 
و مردم حرف های تو را دقیق نخواهند فهمید، پس برو 
در مدینه که خانه سنت است و صحابه بزرگ در آنجا 
هستند و حرف های تو را خوب می فهمند؛ لذا خلیفه 
دوم صبر می کند و در اولین خطبه نماز جمعه اش در 
مدینه خطبه ای می خواند و سقیفه را در آنجا تحلیل 
می کند که انصار برای مســئله خالفت بعد از پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله جمع شــده بودند. او جمله «کاَن 
بَیَعُة أَبِی بَکٍر َفلَْتًة َو َغْفلًَة َوَقی اهلل َشرها»[2] را در آنجا 
بیان کرده است و همه گزارشات را در آنجا می دهد و 
درست است که در زمان ابی بکر این مطلب بود اما در 
زمان عثمان این آتش زیر خاکستر خودش را نشان 
داد و شر آن بعدها گریبان گیر مسلمانان شد و دیدیم 

که چه اختالفاتی بین مسلمانان ایجاد شد.
پس نتیجه می گیریم که پیامبر صلی اهلل علیه و آله 
وظیفه اش را انجام داد و قرآن هم گفت نترس و مسئله 
خالفت علی بن ابیطالب را بگو[3]  پس معلوم می شود 
که جو غالب چه جوی بوده است؛ چون عموم مسلمان 
نمی خواستند این مسئله را بپذیرند. تحلیل این مسئله 
نیاز به بررسی جامعه مدینه دارد و همه این مسائل به 
مســائل قبیله ای برمی گردد و به نظر نمی خواستند 

حکومت به دست بنی هاشم برسد.
اينکه زيدی ها مى گويند نص بر خالفت امام 

على  علیه السالم 
مــا  شــتیم ا ا د
و را  «لمصلحــة» ا
کنار گذاشــتیم منظور 

چیست؟
 ما معتقدیم این مصلحت هم برای 
بدست آوردن دل قریش بود. در نهج البالغه 
هم داریم که امام متعدد از قریش می نالد[4] و نشان 
می دهد که امام علی  علیه الســالم از فرهنگی که در جامعه آن روز بود ســخن 
می گوید. پس پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله در رسالت خود موفق بود و نگذاشت 
این جریان در تاریخ گم شود و این جریان راهش را ادامه داد و جریان توفنده ای 
به نام «شــیعه» را به وجود آورد و اگر چه امام علی  علیه السالم در ابتدا شیعیان 
کمی داشتند اما کم کم با تبین هایی که توسط امامان بعدی صورت گرفت، شیعه 
مطرح شد تا جایی که امروز شیعه یك فکر و جمعیت قابل توجه است. نمونه آن 

جمعیت عظیم و اجتماع جهانی اربعین اباعبداهلل الحسین علیه السالم است.

پی نوشت ها:
1. آنگاه كه خبر درگذشت رســول خدا صلی اهللا علیه و آله در سال 11هجرى در 
سطح جزيرة العرب منتشر شد، ساكنان شــبه جزيره را دو گروه فرهنگی متمايز 
تشكیل می دادند: نخست آنان كه اسالم آورده بودند و ديگر كسانی كه هنوز بر 
دين خود باقی بودند. آن گروه كه هنوز اسالم نیاورده بودند، طبعاً با از دنیا 
رفتن پیامبر صلی اهللا علیه و آله اسالم صلی اهللا علیه و آله قوت و قدرتی 
بیشتر احســاس می كردند و بر پايه چنین احساسی، علناً رويارويی و 
معارضه اى سخت را آغاز كردند و در سويی ديگر، اسالم آوردگان 
همگی در حال انتظار، چشــمها را به سوى مدينه دوخته بودند 
و از هر رهگــذرى جوياى خبرهــاى تازه از مدينــه بودند. 
پس از برگزارى سقیفه و بیعت با ابوبكر، برخی از قبايل 
اسالم آورده عرب، به چنین بیعتی گردن ننهادند و به تبع 
از پرداخت زكات خود به خلیفه خوددارى ورزيدند. همین 
مســأله منجر به شعله ور شــدن آتش جنگ میان خلیفه و 
برخی از قبايل عرب شد كه مورخان مسلمان مجموع اين 
وقايع را «رده» نام نهاده و قبايل درگیر جنگ را «مرتدين» 

خوانده اند.
 2. أنساب األشراف، ج 1، ص 583؛ «حدثنا محمد بن مصفی 
الحمصی، ثنا بقیة بــن الولید، عن الزبیــرى، عن الزهرى 
قال:خطب عمر الناس يوما، فقــال: إن بیعة أبی بكر كانت 
فلتة فوقی اهللا شــرها: اجتمعت األنصار فی سقیفة بنی 
ساعدة لتبايع سعد بن عبادة.فقال الحباب بن المنذر: نحن 
كتیبة اإلسالم، و أنتم معشــر المهاجرين منا أمیر و منكم 
أمیر/ 281/ حتی يكون األمر بیننا كشّق األبلمة. فتكلم أبو 
بكر، و كان رشیدا، فقال: نحن قريش، و األئمة منا، و أنتم 
إخواننا و وزراؤنا قد آويتم و نصرتــم فجزاكم اهللا خیرا. 

فبايعوه إال سعدا، فإنه راغ ثم أتی الشأم».
3. مائده، آيه 67؛ «يا أَيَُّها الَرُّســوُل بَِلّْغ ما أُنِْزَل ِإلَْیَك ِمْن 
َرِبَّك َو ِإْن لَــْم تَْفَعْل َفما بَلَّْغَت ِرســالَتَُه َو اَهللاُّ يَْعِصُمَك ِمَن 
النَّاِس ِإَنّ اَهللاَّ ال يَْهِدى الَْقْوَم الْكاِفريَن؛ اى پیامبر، آنچه از 
جانب پروردگارت به سوى تو نازل شــده، ابالغ كن؛ و اگر 
نكنی پیامش را نرســانده اى. و خدا تو را از [گزنِد] مردم 
نگاه می دارد. آرى، خدا گروه كافران را هدايت نمی كند».

4. براى نمونــه می توان به خطبه هاى ذيــل مراجعه كرد: 
خطبه 27 «و من خطبة له ع و قد قالها يستنهض بها الناس 
حین ورد خبر غزو األنبــار بجیش معاوية فلــم ينهضوا. و 
فیها يذكر فضل الجهاد، و يستنهض الناس، و يذكر علمه 
بالحرب، و يلقی علیهم التبعة لعدم طاعته ؛33- و من خطبة 
له ع عند خروجه لقتال أهل البصــرة، و فیها حكمة مبعث 
الرسل، ثم يذكر فضله و يذم الخارجین ؛ 93- و من خطبة 
له ع و فیها ينبّه أمیر المؤمنین علــی فضله و علمه و يبیّن 
فتنة بنی أمیة ؛172- و من خطبة له ع ؛217- و من كالم 

له ع فی التظلم و التشكی من قريش».
https://hawzah.net/fa/Discussion/View/55680  :منبع مصاحبه: حوزه نیوز
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برای اينکه بدانیم پس از رحلت پیامبر اکرم صلى اهللا علیه و آله چرا از ارزش های اسالمى و انقالب آسمانى 
رسول خدا رويگردان شدند و چرا انحراف و غفلت بدان جا پیش رفت که مردم در کربال نوه پیامبر خود را 
تنها گذاشتند تا او در غربت و مظلومیت به شهادت برسد؟ بايد اين مطلب را در علت رويگردانى مردم از 
واليت و وصايت پیامبر اکرم صلى اهللا علیه و آله ريشه يابى کنیم آنگاه به بررسى علل انحراف مردم و جامعه 

اسالمى بپردازيم. در ادامه به بررسى علل انحراف مردم از دين و رويگردانى آنها از واليت مى پردازيم.

1. حب قدرت و رياست بســیاری از بزرگان 
مهاجرين و انصار:

به عنوان نمونه غزالی، عالم مشهور اهل سنت درباره 
پیمان شکنی برخی از صحابه می گوید: از خطبه  های 
رسول گرامی اســالم  صلی اهلل علیه و آله خطبه آن 
حضرت به اتفاق همه مسلمانان در روز عید غدیر خم 
است که در آن فرمود: «هر کس من موال و سرپرست 
او هستم ، علی موال و سرپرست او است». همه صحابه 
پس از این فرمایش رسول خدا  صلی اهلل علیه و آله یك 
به یك به علی  علیه السالم این گونه تبریك گفتند: 
«افتخار ، افتخار ای ابوالحسن، تو اکنون موال و رهبر 

ما و هر موالی دیگری هستی».
اینچنین سخن گفتن آن ها حکایت از تسلیمشان در 
برابر فرمان پیامبر صلی اهلل علیه و آله و امامت و رهبری 
علی  علیه السالم و نشانه رضایتشان از انتخاب علی  

علیه السالم به رهبری امت بود؛ اما پس از گذشت آن 
روز ها، تحت تأثیر شرایط مختلف، استوانه خالفت 
را از مکان اصلی خود تغییر دادند و با لشکرکشی ها، 
برافراشتن پرچم  ها و گشودن سرزمین  های دیگر، راه 
امت را به اختالف و بازگشت به دوران جاهلی هموار 
کردند و مصداق این آیه قرآن شدند که: «پس، آن 
[عهد] را پشِت سِر خود انداختند و در برابر آن، بهایی 

ناچیز به دست آوردند و چه بد معامله ای کردند».1

2. وجود نفاق و اختالف در میان بزرگان قوم:
اوج این اختالفــات را در میان خود اهالی ســقیفه 
برای تعیین خلیفه می توان مشــاهده کرد؛ آنجا که 
قریشیان در مقابل انصار به مقابله پرداختند و باالخره 

غالب هم شدند.

3. وجود اختالف و کینه هايى از گذشته در بین 
مسلمانان:

در این زمینه نقل شده که شــخصی از طایفه بنی 
اسد از امام علی  علیه السالم ســؤال کرد: «چگونه 

علیه السالم به رهبری امت بود؛ اما پس از گذشت آن 
روز ها، تحت تأثیر شرایط مختلف، استوانه خالفت 
را از مکان اصلی خود تغییر دادند و با لشکرکشی ها، 
برافراشتن پرچم  ها و گشودن سرزمین  های دیگر، راه 
امت را به اختالف و بازگشت به دوران جاهلی هموار 
کردند و مصداق این آیه قرآن شدند که: «پس، آن 
[عهد] را پشِت سِر خود انداختند و در برابر آن، بهایی 

ناچیز به دست آوردند و چه بد معامله ای کردند».1

. وجود نفاق و اختالف در میان بزرگان قوم:
اوج این اختالفــات را در میان خود اهالی ســقیفه 
برای تعیین خلیفه می توان مشــاهده کرد؛ آنجا که 
قریشیان در مقابل انصار به مقابله پرداختند و باالخره 

. وجود اختالف و کینه هايى از گذشته در بین 

در این زمینه نقل شده که شــخصی از طایفه بنی 
اسد از امام علی  علیه السالم ســؤال کرد: «چگونه 

چگونه جامعه اسالمى پس از 
رحلت پیامبر  اکرم منحرف شد؟

شما را که از همه سزاوار تر بودید از مقام خالفت کنار 
زدند؟» حضرت در پاسخ فرمود: «بدان که آن ظلم 
و خودکامگی که نسبت به خالفت بر ما تحمیل شد، 
در حالی بود که ما را نسب بر تر و پیوند خویشاوندی با 

رسول خدا  صلی اهلل علیه و آله استوار تر بود».2

4. سست ايمانى تازه مسلمانان:
بسیاری از مسلمانان در سال های پایانی و باالخص 
ســال نهم و دهم هجرت )که به علت همین سیل 
مسلمان شدن به عام الوفود نیز معروف شد( مسلمان 
شده بودند و طبیعی بود که با امر رسول خدا  صلی اهلل 
علیه و آله به جانشــینی امیرالمومنین علیه السالم 
چنــدان مأنــوس نباشــند. خــود امیرالمؤمنین 
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پی نوشت ها:
سر العالمین وكشف ما فی الدارين ، ابوحامد غزالی ، 

ج1 ، ص4 ، باب فی ترتیب الخالفة والمملكة.
نهج البالغة ، خطبة 162، نهج البالغه محمد عبده ، ج2 
،  ص64 و شرح ابن أبی الحديد ، ج9 ، ص 241 و علل 

الشرايع ، ج1 ،  ص146.
شرح نهج البالغه ابن ابیالحديد، ج1، ص 307، چاپ 
اول قاهره، داراالحیاء الكتب العربیه، 1378 هجرى 

قمرى.
سیرة پیشوايان، مهديپیشوائی، ص 63 - 72. چاپ 
 1374 ، دوم، مؤسســه امام صادقـ  علیه الّســالمـ 

هجرى قمرى،قم.
نهج البالغة ، خطبة 162.

شرح نهج البالغة ، ج 16 ، ص 151.
 ، پژوهشی عمیق پیرامون زندگی علی - علیه الّسالمـ 
جعفر سبحانی، ص 201 - 209، چاپ سوم، 1366، 

انتشارات جهان آراء.

مقابله برخواستند و سرانجام نیز در این رقابت پیروز 
گردیدند و قدرت را تصاحب نمودند.7

در چنین اوضــاع و احوالی کــه رگه  های جاهلیت 
قوم گرایی گل کرده بود و دو طایفة مهاجر و انصار بر 
سر خالفت پیامبر  صلی اهلل علیه و آله به جنگ و ستیز 
برخواسته بودند، فقط عده اندکی از پیروان راستین 
پیامبر  صلی اهلل علیه و آله و رجال بنی هاشم به علی  
علیه السالم وفادار ماندند که این تعداد نیز بسیار کم 
و انگشت شمار بودند و در حدی نبودند که بتوانند 
حرکت جامعه را از وضعیت به وجــود آمده تغییر 
دهند؛ زیرا رنگ نفاق در چهره اکثر مدعیان تقرب 
پیامبر  صلی اهلل علیه و آله مشهود بود. همان هایی که 
بعداً جریان هایی مثل ناکثین، مارقین و غیره را در 

برابر حضرت علی  علیه السالم پدید آورند.

علیه السالم در این رابطه می فرماید: «به خدا سوگند 
اگر خطر ایجاد اختالف و شکاف در میان مسلمانان 
نبود و بیم آن نمی رفت که بار دیگر کفر و بت پرستی 
به سرزمین اسالم باز گردد واسالم محو و نابود شود. 
من موضع دیگری در برابر آنان می گرفتم: لکنا علی 

غیر ماکنا لهم علیه».3
بدیهی اســت که از چنین افرادی کــه خطر ارتداد 
بسیاری از آنان موجب سکوت حضرت گردید، توقع 

حمایت و دفاع و ایثار نخواهد بود.4

5. وجود کینه  ها و دشــمنى هــای برخى با 
حضرت علىعلیه السالم:

زیرا بسیاری ازبســتگان نزدیك آنان در جنگ  ها به 
دست حضرت علی کشته شده بودند. امیر مومنان  
علیه السالم خودش در این زمینه می فرماید: «َفإِنَّ ها 

ْت َعلَیْ ها نُُفوُس َقْوٍم َو َسَخْت َعنْ ها  َکانَْت أَثََرًة َشحَّ
نُُفوُس».5 ابــن أبی الحدید ســنی معتزلی هم در 
این باره می نویسد: «قریش با کینه  های فروخفته و 
بیماری حسادت دست در دست یکدیگر به جنگ با 
امیر مومنان  علیه السالم روی آورد، همانگونه که در 
شروع و آغاز دعوت رسول خدا  صلی اهلل علیه و آله نیز 

به همین روش و سیره عمل کرده بود».6

6. نگرانــى گروهى از اشــراف از ادامه راه 
رسول اّهللا به وسیله امیر مومنان  علیه السالم 

و عدالت وی:
همین عامل هم باعث شد تا مسلمان نماهایی چون 

خوارج ایشان را به شهادت برسانند.

7. حیله گری وخدعه برخى از افراد و ايجاد 
جّو متشــّنج و آلوده بعد از پیامبر صلى اهللا 

علیه و آله:
به عنوان مثال تبلیغ می کردند ما علی را که حدود 
33 سال سن دارد برای جانشینی پیامبر قبول داریم، 
ولی فعاًل جوان است و تا به کمال سنی برسد از دیگر 

صحابه ریش سفید و سابقه دار تبعیت می کنیم.

8. ريشه کن نشدن رسوم قبیله ای و عصبیت 
جاهلى:

برخی از موّرخان بر این نکته تأکید دارند که مردم با 
این که حرف های حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله 
را شنیده بودند، ولی باز منتظر آن بودند که شخصی 
طبق  ســنت قبیله ای برای خالفت برگزیده شود. 
عمدة مسلمانان و کسانی را که در کنار پیامبر حضور 
داشتند، - با توجه به ظهور اسالم در جزیرة العرب - 
مجموعة اعراب مسلمان مکه و مدینه )مهاجرین و 
انصار( تشکیل می دادند. آنان علی رغم گرویدن به 
اسالم، علقه  های قومی و فرهنگ قبیله محوری هنوز 

در تصمیم گیری هایشان دخیل بود. 
در اولین لحظات بعــد از رحلــت پیامبر  صلی اهلل 
علیه و آله گروه مهاجرین مکــه در برابر قبایل انصار 
به صف آرایــی پرداختند و با اکثریت گــروه انصار 
به پیشــوایی ســعد بن عباده رئیس خزرجیان،  به 
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حكایات منبـرى
از رهگذر سیره شناسى 

حضرت على بن موسى الرضاعلیه السالم

سیره عملي امام رضا علیه السالم همچون پدران معصوم خويش کامالً مأخوذ از سیره و سنت ناب 
نبوي و علوي است که برای هر نسلي تا روز قیامت راهگشاي زندگي خواهد بود؛ به ويژه اگر در منابر 
مکمل مباحث وعظ و خطابه گردد. اينك به گوشه اي از سیره نورانى آن بزرگوار که از طريق ياران و 

اصحاب و فرزندان ايشان به طريق صحیح رسیده است اشاره مي کنیم. 

رســول جعفریان، تاریخ شــناس معاصر در مــورد تاریخ حیــات تا ممات 
امام رضا علیه الســالم در صفحه 425 کتاب «حیات فکری و سیاسی امامان 

شیعه» آورده است: 
امام رضــا علیه الســالم بنــا به قــول بســیاری از موّرخــان، در ســال 148 
)الکافی،ج1،ص486؛ االرشــاد،ص341؛ التهذیــب، ج6،ص83( و به اندکی از 
آنان، از جمله شیخ صدوق )عیون اخبارالرضا،ج1،ص81(. نوبختی سال 151 را 
نقل کرده است. )نك: فرق الشیعه، ص 96( در سال 153 در 11 ذی قعده )یا ذی 
حجه و یا ربیع االول( چشم به جهان گشوده است. در تاریخ وفات آن امام اختالف 
نظر فراوانی وجود دارد. برخی سال 202 و برخی سال 203 )الکافی،ج1،ص486؛ 
االرشاد،ص341؛ فرق الشیعه، ص 96( را سال رحلت دانسته اند. از نظر ماه شهادت 
نیز کلینی )الکافی،ج1،ص486( و شیخ مفید )االرشاد، ص341( ماه صفر را بدون 
تعیین روز یاد کرده اند. نوبختی آخرین روز ماه صفر را روز رحلت دانسته )فرق 
الشیعه، ص 96( و برخی دیگر هفدهم یا بیست سوم آن ماه و آخر ذی حجه را روز 
وفات دانسته اند.)تواریخ النبی و اآلل، ص 70( به نظر می رسد که در عرف شیعه، 

سخن نوبختی پذیرفته شده است.
مادر آن حضرت «خیزران» نامیده می شد. بعضی گفته اند که ایشان «ام ولد» و از 
اهالی نوبه بوده و «اروی» نام داشته و لقبش «شقراء» بوده است. برخی گفته اند 
اسم او «نجمه» و کنیه اش «اّم البنین» بود و برخی نام آن بانو را «تکتم» دانسته 
اند.)در اصل چندین نام برای آن بانو یاد کرده اند که نجمه، اروی، سکینه، سمانه، 
تکتم از آن جمله است. )نك: تواریخ النبی و اآلل، ص 91(. چنین شایع است که 
مقبره مادر آن حضرت در مشــربه ی ام ابراهیم در مدینه منوره واقع شده است( 
نقش انگشتری آن حضرت: «ماشاَء اهلل و ال َحوَل و ال ُقّوة ااِّل بِاهلل» بوده است. )بحار 

االنوار، ج 49، ص 2، از کافی(
وجود ادلة روایی گســترده و همچنین مقبولیت امام رضا در میان شیعیان و نیز 
برتری علمی و اخالقی حضرت، امامت ایشــان را به خوبی ثابت می کند، گر چه 
وضعیت مسألة امامت در اواخر زندگی موسی بن جعفر بسیار پیچیده و سخت بود، 

اما بیشتر اصحاب امام کاظم جانشینی امام رضا را از طرف آن حضرت پذیرفتند.
شــیخ مفید نام دوازده تن از ایــن صحابه را که روایاتی در ایــن موضوع تعیین 
امام رضا علیه السالم به جانشینی پدر بزرگوارش نقل کرده اند، ذکر می کند که 
مهمترین آنها: داود بن کثیر الرّقی، محمد بن اسحاق بن عّمار، علی بن یُْقطین و 
محمد بن سنان می باشند. )االرشاد،ص 304( شیخ پس از آن، روایات مذکور را 

به تفصیل آورده است. مجموع آنچه در این زمینه گرد آمده، توسط شیخ صدوق 
و برخی از متأخران بوده است. )عیون اخبارالرضا،ج1،ص17_27؛ مسنداالمام 

الرضا،ج1،ص18_37 و نك: روضة الواعظین،ج1،ص222(
اختالفی که پس از شهادت امام صادق علیه السالم در مسألة جانشینی آن حضرت 
به وجود آمد، سبب شد تا این بار پس از شهادت امام کاظم علیه السالم اصحاب، 
در موضوع جانشینی دّقت و احتیاط بیشتری به خرج دهند و قبل از شهادت آن 

حضرت، دربارة شناخت او اصرار بورزند.
نصر بن قاموس می گوید: به ابو ابراهیم )موسی بن جعفر( عرض کردم: من از پدر 
شما دربارة جانشینش سؤال کردم، شما را معرفی فرمود «َفأْخُبُرنی اِنُّك انَت ْهو». 
پس به عرض آن حضرت رساندم که وقتی حضرت صادق علیه السالم به شهادت 
رســید، میان مردم اختالف افتاد «َذُهُب الّناس یَمیناً ُو ِشماالً». من و دوستانم 
شمارا برگزیدیم، اینك ما را مطلع فرمایید که چه کسی جانشین شما خواهد بود؟ 
امام، فرزند خود علی را معرفی کرد. )الکافی،ج1،ص313؛ رجال کشی،ص451(

با این حال باز به دلیل تقّیه و نیز فرصت طلبی اشخاصی که از طرف امام کاظم 
علیه السالم اموالی را از شــیعیان گرفته بودند و همچنین وجود برخی از روایات 
نادرست که در آنها عالیمی را برای منحرف ســاختن اذهان از امام علیه السالم، 
شناســانده بودند، مشــکالتی به وجود آمد. این در حالی بود که امام کاظم در 
مدینه، میان شیعیان و علویان -که شــمار فراوانی از آنان شاهد و ناظر جریان 
بودند- امام رضا را به جانشینی خود منصوب فرمود.)عیون اخبارالرضا،ج1،ص28(

برادر نابکار امام
حسن بن موسي بغدادي گفت در محضر امام رضا علیه السالم بودم، امام با جمعي 
مشغول صحبت بود. زید بن موسي برادر آن حضرت در گوشه اي دیگر با جمعي 
صحبت مي کرد و پیوســته مي گفت ما کردیم، ما چنین هستیم و فخر فروشي 
مي کرد. امام سخنان او را شنید. ناگفته نماند که زید چندي پیش از آن در مدینه 
خروج کرده بود، عده اي را کشــته و خانه هاي بني عباس را آتش زده بود از این 
جهت او را «زید النار» مي گفتند. مأمون ســپاهي براي جلوگیري او فرستاد و 
دستگیرش کرد وقتي که او را پیش مأمون آوردند، گفت ببریدش پیش برادرش 
علي بن موســي الرضا هنگامي که وارد بر حضرت شــد امام به او فرمود: اي زید 
حرفهاي بعضي از نادانان کوفه ترا گول زده که مي گوینــد: «اَِنّ فاِطَمَة اَْحَصَنْت 
یَتها َعلَي الّناِر» مولد فرزندان فاطمه علیها سالم پاکیزه است  َم اهللُ ُذِرّ َفْرُجها َفَحَرّ

ى
به قلم: على سیفى 
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خداوند ذریه او را بر آتش جهّنم حرام نموده است. این مقام مخصوص امام حسن 
و امام حسین است. اگر تو معصیت خدا را انجام دهي و داخل بهشت شوي، پدرت 
موســي بن جعفر بندگي خدا کند روزها روزه بگیرد و شبها به عبادت بپردازد او 
هم داخل بهشت شود، بنابر این مقام تو از موسي بن جعفر علیه السالم ارجمند 
تر است! قسم به خدا «مایَناُل اََحٌد ما ِعْنَد اهللِ ااِّل بِطاَعِتِه» هیچکس به مقام قرب 
خدا و بهشت نمي رسد مگر به اطاعت ازدستورات پروردگار، اگر تو فکر مي کني 

با معصیت و مخالفت خدا به آن مقام مي رسي سخت در اشتباه مي باشي.
امام زین العابدین علیه الســالم فرمود: از براي نیکو کار ما دو پاداش و اجر 
اســت و براي گنهکاران مانیز دو کیفر و عذاب اســت. زید گفت آیا برادر و 
پسر پدر شما نیستم؟ امام علیه السالم فرمود: آري تو برادر من هستي البته تا 
مادامي که اطاعت از پروردگار کني. نوح گفــت: پروردگارا فرزندم از خانواده من 
است تو وعده داده اي آنها را نجات دهي. خطاب رسید: «اِنَُّه لَْیَس ِمْن اَْهلَِك اِنَُّه 
َعَمٌل َغْیَر صالِح» به واســطه معصیت، خداوند او را از خانوادگي نوح خارج کرد. 

)بحار،ج49،ص218و237(

آفرين امام بر دعبل خزاعى
دعبل بن علي خزاعي یکي از بزرگترین شعرا و مادحین ائمه اطهار علیهم السالم 
سروده خود را در محضر امام رضا علیه الســالم خواند. امام درباره یك قسمتش 
فرمودند روح القدس ترا به این معني کمك نموده اســت. آنگاه جبه خویش را 
با دینارهایي که به نام مبارکشان ســکه زده بودند به او دادند. یك بار امام  به او 
خطاب فرمودند : «َمرَحبا بََك یا ِدْعِبل َمرَحبا بِماِدِحنــا َو ُمِحّبنا َو ناِصرنا بَِیِدِه َو 
لِسانِِه ؛ آفرین بر تو دعبل،آفرین بر مدح کننده دوستدار و یار ما با دست و زبانش». 

)بحار،ج49،ص218 و237(

عذاب که نازل شود تر و خشك با هم مى سوزد
ابوهاشــم جعفري مي گوید: یــك روز امام علیه الســالم به من فرمــود: چرا با 
عبدالرحمن بن یعقوب مجالســت مي کني؟ گفتم او از بستگان من است، برادر 
مادرم محسوب مي شود. امام فرمود: درباره خداوند تبارك و تعالي قائل به عقیده 
باطلي است خدا را قائل به جسم است یا با او بنشین ما را ترك کن و یا با ما باش و 
او را ترك کن. عرض کردم من به حرفهاي او ایماني ندارم آیا مرا هم در این مورد 
گناهي هست؟ فرمود: فکر نمي کني او مورد خشم پروردگار قرار گیرد و تو نیز به 
آتش او بسوزي و شریك بالي او گردي؟ مگر نمي داني یکي از اصحاب حضرت 
موسي پدرش در جمع قوم فرعون بود همینکه لشکر موسي آب خارج شدند آن 
شخص از آنها جدا شد تاپدر خود رانصیحت کند و او را تشویق و ترغیب به ایمان 
نماید. در همان حال ناگهان عذاب خداوند قوم فرعون را فرا گرفت، همه غرق شدند 
او هم همراه آنها غرق شد. حضرت موسي از جبرئیل حال او راپرسید پاسخ داد او 
بر دین و عقیده پدرش نبود و در رحمت خداست ولي هنگامي که غضب و بالي 
پروردگار بر ملتي وارد شود کسي که نزدیك گناهکار باشد مدافعي ندارد او هم 

مبتال مي گردد! )بحار،ج49،ص99(

تفضل کريمانه به ابن السبیل
یسع بن حمزه گفت در محضر امام رضا علیه الســالم بودم و از ایشان مسائلي را 
مي پرســیدم، غیر از من جمع زیادي حضور داشــتند که آنها نیز مسائل دیني 
و حالل و حرام مي پرســیدند. در این هنگام مردي بلند قــد و گندم گون وارد 
مجلس شد، پس از سالم عرض کرد اي پسر رسول خدا صلي اهلل علیه وآله مردي 
از دوستداران شما و پدران و اجدادتان هستم. از سفر حج بر مي گردم، مقداري 
پول براي بازگشت به وطن همراه داشتم ولي متأسفانه همه را گم کرده ام. اینك 
تقاضا دارم مرا کمکي بفرمائید تا به شهر خود برگردم. البته این را هم بگویم که من 
ثروتمند هستم و خداوند نعمت را به من ارزاني داشته و صدقه به من نمي رسد، 
ضمناً هر چه مرحمت فرمایید در شهر خودم از طرف شما صدقه مي دهم. امام 
علیه السالم فرمود: بنشــین خدا ترا بیامرزد، آنگاه با مردم شروع به صحبت شد 
تا کم کم متفرق شدند من و ســلیمان جعفري با آن مرد و خثیمه باقي ماندیم. 
امام علیه الســالم فرمودند اجازه مي دهید وارد اندرون شوم. سلیمان عرض کرد 
بفرمائید. امام داخل خانه شد پس از ساعتي تشریف آورد و درب اتاق را بست از 
باالي درب دست مبارك خود را بیرون آورده فرمود: خراساني کجاست؟ عرض 
کرد در خدمتم، فرمود: این دویست دینار را بگیر براي خرج راهت از این پول تبرك 
جو و از طرف من هم الزم نیست صدقه بدهي هم اکنون خارج شو که نه من ترا 
ببینم و نه تو مرا ببیني. خراساني رفت، حضرت رضا علیه السالم درب را باز کرد. 
سلیمان عرض کرد فدایت شوم به او لطف کردي خرج راهش را دادي اما چرا پشت 
درب پنهان شدید؟ فرمود نخواستم شکستگي و خواري سؤال و درخواست را در 
صورتش مشاهده کنم چون خواسته او را بر آوردم. نشنیده اي سخن رسول اهلل 

صلي اهلل علیه وآله را که فرمود:
َیّئِة َمخُذوٌل َو الُْمسَتِتُربِها  ٍة َوالُمْذیُع بِالَسّ «اَلُْمسَتِتُر بِالَْحَسَنِة یَْعِدُل َسْبعیَن َحَجّ
َمْغُفوٌر لَُه ؛ کسي که کار نیك را پنهاني انجام دهد پاداشش برابري با هفتاد حج دارد 

و کسي که آشکارا گناه بکند در پیشگاه پروردگار خوار و مطرود است اما آنکه در 
پنهاني گناهي از او سر زند آمرزیده مي شود». نشنیده اي که پیشینیان گفته اند: 
«َمتي آتِه یَوماً اَل طلُب حاَجة َرَجْعُت اِلي اَْهلِي َوَوْجِهي بِمائِِه ؛ هر گاه پیش او براي 
حاجتي مي روم به ســوي خانواده خود برمي گردم در حالیکه آبرویم حفظ شده 

است». )فروع کافي،ج4،ص24(

عالیجناب مامون سرکرده دزدان بیت المال
مأمون روزهاي دوشنبه و پنجشنبه را اختصاص به رسیدگي به کارهاي مردم داده 
بود، در این روزها امام رضا علیه الســالم را در طرف راست خود مي نشاند. محمد 
بن ســنان مي گوید در یکي از همان روزها من در خدمت علي بن موسي الرضا 
علیه الســالم بودم. به مأمون گفتند مردي از صوفیه دزدي کرده دستور داد او را 
حاضر کردند همینکه چشمش به او افتاد آثار زهد و پارسایي از لباس و جامعه اش 
آشکار بود و اثر سجده در پیشاني او مشاهده مي شد. گفت چه زشت است با این 
ظاهر شایسته و آثار زهد چنین عمل زشت و دزدي از تو سر زند! آن مرد جواب داد 
این کار را من از روي اضطرار انجام داده ام چون حق مرا از خمس و غنیمت ندادي 
مجبور به دزدي شدم. مأمون گفت: تو در خمس و غنیمت چه حقي داري؟ جواب 
داد خداوند خمس را در این آیه به شش قسمت تقسیم کرده است: «َواْعلَُموا اُنَّما 
ُسوِل َولِِذي الُْقْربي َوالَْیتامي و الَْمساِکیِن و ابِْن  َغِنْمُتْم ِمْن َشئي َفاََنّ هلِلِّ ُخُمَسُه َولِلَرّ
بیِل». )انفال،41(در این غنیمت نیز همین شش قسمت موجود است: «ما اَفاَء  الَسّ
ُسوِل َولِِذي الُقْربي َوالَْیتامي َوالَْمساِکیِن  اهلُل َعلي َرُسولِِه ِمْن اَْهِل الُقري َفلِلِّه َو لِلَرّ
ــِبیِل َکْي الیَُکوَن َدْولًَة بَْیَن االَْغنیاِء ِمْنُکم». )حشــر،7( در هر دو آیه  َوابِْن الَسّ
سهمي براي کسي که از وطن دور افتاده )ابن السبیل( و سهمي براي فقرا قرار داده 
من هم ابن سبیل هستم و هم فقیر تو حق مرا ندادي. مأمون گفت مي خواهي با 
این یاوه سرایي هایت حدي از حدود خدا را درباره دزد ترك کنم. پاسخ داد اول 
خودت را پاك کن و حد برخود جاري نما آنگاه به دیگري بپرداز واو را پاك کن و 
اقامه حد نما. مأمون رو به علي بن موسي الرضا علیه السالم نموده پرسید شما چه 
مي فرمایید. آن جناب فرمود این مرد مي گوید تو دزدي کرده اي من هم دزدي 
نموده ام. از پاسخ امام رضا علیه السالم مأمون بي اندازه خشمگین شد رو به آن مرد 
کرده گفت به خدا قسم دستت را جدا خواهم کرد، مجرم در جواب او گفت چگونه 
دست مرا قطع مي کني با اینکه بنده من هستي. مأمون پرسید: من از کجا بنده تو 
شده ام جواب داد: زیرا مادرت را از بیت المال مسلمانان خریداري کرده اند تو بنده 
هر مسلماني هستي که در شــرق و غرب جهان زندگي مي کند مگر آنکه آزادت 
کنند ومن ترا آزاد نکرده ام. از طرفي متصدي خمس شــده اي و حق آل پیامبر 
صلي اهلل علیه وآله را نمي دهي وهم حق من و امثال من را مانع شده اي. دیگر اینکه 
کسي که ناپاك است مانند خود را نمي تواند پاك کند باید شخص پاك دیگري 
او را تطهیر نماید. آنکس که بر گردنش حدي است نمي تواند حد خدا بر دیگري 
جاري نماید مگر اینکه اول برخود جاري سازد مگر نشنیده اي خداوند مي فرماید: 
«اَتَأمروَن الّناَس بِالِْبِرّ َو تَْنَسْوَن اَنُْفَسُکْم َواَنُْتْم تَْتُلوَن الِکتاَب اَْفال تَْعِقُلوَن ؛ مردم را به 
نیکي وادار مي کنید ولي خود را فراموش کرده اید با اینکه کتاب خدا را مي خوانید 
آیا اندیشه و تعقل نمي کنید». )بقره،44( مأمون به حضرت رضا علیه السالم عرض 
کرد درباره این مرد چه مي فرمایید؟ امام فرمود: خداوند در قرآن به پیغمبر اکرم 
ُة الْبالَِغُة ؛ از براي خداست استدالل رسا  صلي اهلل علیه وآله مي فرماید: «َفلِلِّه الُْحَجّ

و محکم». )انعام،149(
این حجت و استدالل همان است که اگر به جاهلي هم برسد آن را با جهلش در 
مي یابد. چنانکه عالم نیز به علم و دانش خویش متوجه آن مي شــود به هر حال 
دنیا و آخرت با استدالل و برهان استوار است. این مرد براي تو خوب استدالل کرد. 
مأمون دســتور داد او را آزاد کردند و چندي از مردم کنار گرفت و در فکر از بین 
بردن حضرت رضا علیه السالم بود و باالخره هم جنایت بزرگ یعني کشتن امام 

علیه السالم را انجام داد. )بحار،ج49،ص288(

گدای کاهلى که اليق بخشش نشد
یك بار مردي به نام جلودي با سپاه خود به خانه امام رضا علیه السالم حمله کرد. 
امام متوجه حمله او شد. تمام زنان را داخل خانه اي جاي داد و خودش بر در خانه 
ایستاد. جلودي گفت: من مأمورم داخل خانه شوم، و تمام اشیاء زنان را غارت کنم. 
امام فرمود: من آنچه دارند از آنها مي گیرم و براي تو مي آورم امام چند بار سوگند 
خورد و در خواست کرد تا راضي شد. امام داخل اتاق شد و آنچه زنان از زیور آالت 
وحتي چادر و پوشش داشتند از آنها گرفت و در اختیار جلودي گذاشت. روزي 
دیگر همین شــخص را به خاطر جنایاتش پیش مأمون آوردند همینکه چشم 
امام رضا علیه الســالم به او افتاد به مأمون فرمود: این پیرمــرد را به من ببخش! 
مأمون گفت: این همان کسي است که نسبت به دختران پیامبر صلي اهلل علیه وآله 
آن جنایات را انجام داده و آنها را غارت نموده اســت. جلودي متوجه شــد که 
حضرت رضا علیه السالم با مأمون صحبت مي کند خیال کرد آن بزرگوار بر ضرر 
او ســخن مي گوید و منظورش کشته شدن اوســت رو به مأمون کرده گفت: یا 
امیرالمؤمنین تو را به خدا سوگند سخنان این مرد را درباره من قبول مکن. مأمون 
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به حضرت رضا علیه السالم گفت: 
«قســم به خدا که سخن امام رضا 
علیه السالم را درباره ات نمي پذیرم 

دســتور داد او را به قتل رساندند». 
)الکني وااللقاب،ج2،ص136(

وای بر مدعیان شیعه گری
عــده اي جلــوي درب خانه امام 

علیه السالم جمع شدند و از آن 
بزرگوار اجازه ورود خواستند. 
گفتنــد به حضــرت رضا 
علیه السالم عرض کنید 
یك گروه از شیعیان علي 
علیه السالم مي خواهند 
به محضر شما شرفیاب 
شوند. امام علیه السالم 
در پاســخ آنهــا فرمود: 

بگویید من مشغولم آنها 
را برگردانید. فــردا آمدند 

مانند روز قبل خود را معرفي 
کردند. باز فرمود آنها را برگردانید. 

تا دو ماه به همیــن طریق مي آمدند 
و برمي گشــتند باالخره از شرفیابي 

مأیوس شدند. روزي به دربان گفتند: به 
آقاي ما علي بن موسي علیه السالم بگو ما 

شیعه پدرت علي علیه السالم هستیم؛ دشمنان 
به واسطه اجازه ندادن شما ما را سرزنش کردند. این 

بار بر مي گردیم و از خجالت به وطن خود نخواهیم رفت زیرا 
تاب شماتت دشــمنان را نداریم. این مرتبه اجازه فرمود. داخل 

شدند وسالم کردند. امام علیه السالم نه جواب سالم و نه اجازه نشستن 
داد، همانطور ایستاده عرض کردند: پسر رسول خدا این چه ستمي است 

که برما روا مي داري ما را خوار مي گرداني بعد از اینهمه ســرگرداني که اجازه 
شرفیاب شدن نمي دادي دیگر چه براي ما باقي ماند. فرمود: این آیه را بخوانید: 
«ما اَصابَُکم ِمْن ُمِصبَیٍة فِِبما َکَســَبْت اَیِْدُکم َویَْعُفوَعْن ِکَثیر؛ هر مصیبتي که بر 
شما وارد مي شود به واسطه کارهایي است که کرده اید با اینکه بسیاري از آنها را 
مي بخشید».  )شوري،30( در این عمل من از خدا و پیغمبر وعلي و آباء طاهرینم 
پیروي کردم آنها شما را مورد سرزنش قرار دادند من نیز چنین کردم. عرض کردند 
علت چه بود که مورد سرزنش واقع شدیم؟ فرمود: شما ادعا مي کنید ما شیعیان 
علي علیه السالم هستیم. واي بر شما، شیعیان امام علي علیه السالم، امام حسن و 
امام حسین و اباذر و سلمان، مقداد و عمار و محمد بن ابي بکر هستند. آن کساني 
که کوچکترین مخالفت را نسبت به دستورات علي علیه السالم نکردند و مرتکب 
یك کار که او نهي کرده بود نشدند، اما شما مي گویید شیعه علي هستیم در بیشتر 
کارها مخالف او هستید ونسبت به بسیاري از واجبات کوتاهي مي کنید. حقوق 

برادران را سبك مي شمارید.
آنجا که باید تقیه کنید، رعایت نمي کنید، آنجا که نباید تقیه کنید تقیه مي کنید. 
اگر بگوئید دوستان و محبین آن آقا هستیم با دوستانش دوست و با دشمنانش 
دشمن هستیم این سخن را رد نمي کنم اما مقامي بسیار ارجمند را ادعا کردید اگر 
گفته خود را به وسیله اعمال و رفتار ثابت نکیند هالك خواهید شد مگر رحمت 

پروردگار نجاتتان دهد.
عرض کردند اي پسر رســول خدا صلي اهلل علیه وآله اینك از گفته خود استغفار 
مي کنیم و توبه مي نمائیم همانطوري که شــما تعلیم دادي مي گوئیم، شما را 
دوست داریم دوست دوستان شما و دشــمن دشمنانتان هستیم، دراین هنگام 
ي؛ درود بر شــما اي برادران و  امام رضا فرمود: «َمْرحبا بَُکْم یــا اِْخوانِي َواَْهل ُوِدّ
دوستان من. بیایید باالتر بیایید باالتر». پس پیوسته آنها را باالتر مي برد تا پهلوي 
خود نشانید آنگاه از دربان ســؤال کرد چند مرتبه اینها آمدند و اجازه نیافتند؟ 
عرض کرد شصت مرتبه. امام فرمود: تو هم شصت مرتبه به آنها سالم کن و سالم 
مرا نیز برسان. زیرا که اینها اســتغفار و توبه کردند. به همین خاطر گناهانشان 
محو شد وبه سبب محبتي که با ما دارند ســزاوار احترامند. به احتیاجات خود و 
خانواده شان رسیدگي کن از نظر مالي به آنها کمك فراواني کن. )بحار،ج15،چاپ 

قدیم،ص224(

در حضور قرآن ناطق، تفسیر رای ممنوع!
ابراهیم بن عباس مي گوید در محضر امام رضا علیه السالم بودیم که یکي از فقهاء 
حاضر در مجلس این آیه «لَُتْسألَُنّ یَْوَمئذ َعْن الَنّعیم» را اینگونه تفسیر کرد. آن 

روز از نعمت یعني آب سرد سؤال 
خواهید شد. امام علیه السالم با 
صداي بلند فرمود: اینطور تفسیر 
مي کنید! هر کسي به یك طریق آیه 
را معني مي کند. یکي مي گوید منظور از 
نعمت آب سرد است. دیگر مي گوید مراد 
خواب اســت. عده اي هم مي گویند 
غذاي خوش طعم است. همانا پدرم 
از پدرش امام صادق علیه السالم 
نقل کرد که وقتي شــبیه این 
گفتــار در محضر ایشــان 
مطرح شــد آن حضرت 
خشمگین شده فرمود 
خداوند تبارك و تعالي 
هیچــگاه بندگانش را 
به خاطــر چیزهایي که 
به آنها تفضل فرموده باز 
خواست و سؤال نخواهد 
کرد و بــراي چنین چیزي 
منــت نمي گذارد. ایــن کار از 
مخلوق هم سزاوار نیست؛ مثاًل به 
خاطر آنکه به کسي غذایي داده و یا آب 
سردي نوشانیده منت گذارد. «َولِکَنّ 
الَنّعیُم ُجُبّنا اَْهل الَْبْیت َو ُمواالتُنا یَْسأُل اهلُل 
َعْنُه بَْعَد الّتوحیِد َو نَُبّوةِ َرُسولِِه َصلَيّ اهللُ َعلَْیِه 
َو آلِِه؛ ولي نعیم عبارت است از دوستي و والیت 
ما خاندان که خداوند بعد از توحید و نبوت از آن سؤال 
خواهد کرد زیرا بنده اگر به لوازم والیت و محبت وفا کرد به 

نعیم بهشت که زوال ندارد مي رسد».
حضرت امام رضا علیه السالم فرمود: پدرم از حضرت صادق و ایشان 
از امام باقر به همین طریق از علي علیه الســالم نقل کردند که پیغمبر 
َل ما یُْسَئَل َعْنُه الَْعْبُد بَْعَد َموتِه َشهاَدِة  صلي اهلل علیه وآله فرمود: «یاَعلُِيّ اَِنّ اََوّ
اَْن ال اِلَه ااِّل اهللِ َو اََنّ محمداً َرُسوَل اهللِ َو اَنّك َولَيّ الؤِمنیَن بِما َجَعلَُه اهلُل َو َجَعلُْتُه 
َفَمْن اََقَرّ بِذلِــَك َو کاَن ُمْعَتِقَدُه صاَراِلَي الَنّعیِم الَّــذي ال َزواَل لَُه ؛ یا علي اولین 
چیزي که بعد از مرگ از انسان سؤال مي کنند شهادت به توحید و نبوت و اقرار 
به والیت توست به آن طریقي که خدا قرار داده ومن نیز ابالغ کردم. بنابراین 
هر که اعتراف به اینها نمود و اعتقادش نیز چنین بود به سوي نعمتي که هرگز 

نابودي و زوال ندارد رهسپار خواهد شد». )ینابیع الموّده،ج1،ص111(

اقامه نماز عید به امامت امام رضا علیه السالم
یکبار مأمون به امام رضا علیه السالم پیام فرستاد که امامت نماز عید را بپذیرد و 
نماز را برگزار کند. امام علیه السالم پاسخ داد، تو شرایطي که میان من و توست 
مي داني، مرا از اقامه نماز عید معــذور دار. مأمون گفت: منظورم از این کار آن 
است که مردم مطمئن شوند و نیز فضیلت تو را بشناسند! فرستاده مأمون چند 
بار آمد و رفت و اصرار مأمون را به عرض امام رســاند. امام علیه السالم فرمود: 
بیشتر دوست دارم مرا از این کار معاف کني ولي اگر نمي پذیري و ناچار باید این 
کار را انجام دهم، من براي اقامه نماز عید مانند رسول خدا صلي اهلل علیه وآله و 
امیر المؤمنین علیه السالم بیرون خواهم آمد. مأمون پذیرفت و گفت: هر طور 
مایل هستید بیرون بیایید و دســتور داد فرماندهان و درباریان وعموم مردم 
بامداد عید جلوي خانه امام حاضر شوند. بامداد عید پیش از طلوع آفتاب کوچه 
و راهها از مردم مشتاق پر شــد و حتي زنان و کودکان هم آمده بودند و انتظار 
بیرون آمدن امام را مي کشیدند فرماندهان به همراه سپاهیان، سوار بر مرکبهاي 
خود جلوي منزل امام ایستاده بودند، آفتاب ســر زده، امام علیه السالم غسل 
کرد و لباس پوشید و عمامه سپیدي که از پنبه بافته شده بود بر سر نهاد، یك 
سر عمامه را بر سینه و سر دیگر را از پشت بر کتف افکند، خود را معطر ساخت 
و عصا دردست گرفت و به همراهان خویش فرمود: آنچه انجام مي دهم انجام 
دهید. آنگاه پاي برهنه در حالیکه شلوار و نیز دامن لباس را تا نیمه ساق پا باال 
آورده بود براه افتاد، پس از چند گام سر به سوي آسمان بلند کرد و تکبیر گفت، 
همراهانش به تکبیر او تکبیر گفتند. فرماندهان و سپاهیان چون امام را چنان 
دیدند از مرکبها بر زمین جستند و پا پوشها از پاي در آوردند و پا برهنه بر خاك 
ایستادند. امام بر در سراي تکبیر گفت و انبوه مردم با او تکبیر گفتند، صحنه 
چنان شور و عظمتي داشت که گویي آسمان و زمین با او تکبیرمي گویند، شهر 

مرو را سراسر گریه و فریاد فرا گرفت.
فضل بن سهل چون اوضاع را چنین دید به مأمون خبر داد و گفت: اي امیر اگر 

به حضرت رضا علیه السالم گفت: 
«قســم به خدا که سخن امام رضا 
علیه السالم را درباره ات نمي پذیرم 

دســتور داد او را به قتل رساندند». 
)136

وای بر مدعیان شیعه گری
عــده اي جلــوي درب خانه امام 

علیه السالم جمع شدند و از آن 
بزرگوار اجازه ورود خواستند. 
گفتنــد به حضــرت رضا 
علیه السالم عرض کنید 

بگویید من مشغولم آنها 
را برگردانید. فــردا آمدند 

مانند روز قبل خود را معرفي 
کردند. باز فرمود آنها را برگردانید. 

تا دو ماه به همیــن طریق مي آمدند 
و برمي گشــتند باالخره از شرفیابي 

مأیوس شدند. روزي به دربان گفتند: به 
آقاي ما علي بن موسي علیه السالم بگو ما 

شیعه پدرت علي علیه السالم هستیم؛ دشمنان 
به واسطه اجازه ندادن شما ما را سرزنش کردند. این 

بار بر مي گردیم و از خجالت به وطن خود نخواهیم رفت زیرا 
تاب شماتت دشــمنان را نداریم. این مرتبه اجازه فرمود. داخل 

شدند وسالم کردند. امام علیه السالم نه جواب سالم و نه اجازه نشستن 
داد، همانطور ایستاده عرض کردند: پسر رسول خدا این چه ستمي است 

روز از نعمت یعني آب سرد سؤال 
خواهید شد. امام علیه السالم با 
صداي بلند فرمود: اینطور تفسیر 
مي کنید! هر کسي به یك طریق آیه 
را معني مي کند. یکي مي گوید منظور از 
نعمت آب سرد است. دیگر مي گوید مراد 
خواب اســت. عده اي هم مي گویند 
غذاي خوش طعم است. همانا پدرم 
از پدرش امام صادق علیه السالم 
نقل کرد که وقتي شــبیه این 
گفتــار در محضر ایشــان 

کرد و بــراي چنین چیزي 
منــت نمي گذارد. ایــن کار از 
مخلوق هم سزاوار نیست؛ مثاًل به 
خاطر آنکه به کسي غذایي داده و یا آب 
سردي نوشانیده منت گذارد. «َولِکَنّ 
الَنّعیُم ُجُبّنا اَْهل الَْبْیت َو ُمواالتُنا یَْسأُل اهلُل 
سردي نوشانیده منت گذارد. «َولِکَنّ 
الَنّعیُم ُجُبّنا اَْهل الَْبْیت َو ُمواالتُنا یَْسأُل اهلُل 
سردي نوشانیده منت گذارد. «َولِکَنّ 

َعْنُه بَْعَد الّتوحیِد َو نَُبّوةِ َرُسولِِه َصلَيّ اهللُ َعلَْیِه 
الَنّعیُم ُجُبّنا اَْهل الَْبْیت َو ُمواالتُنا یَْسأُل اهلُل 
َعْنُه بَْعَد الّتوحیِد َو نَُبّوةِ َرُسولِِه َصلَيّ اهللُ َعلَْیِه 
الَنّعیُم ُجُبّنا اَْهل الَْبْیت َو ُمواالتُنا یَْسأُل اهلُل 

َو آلِِه؛ ولي نعیم عبارت است از دوستي و والیت 
ما خاندان که خداوند بعد از توحید و نبوت از آن سؤال 
خواهد کرد زیرا بنده اگر به لوازم والیت و محبت وفا کرد به 

نعیم بهشت که زوال ندارد مي رسد».
حضرت امام رضا علیه السالم فرمود: پدرم از حضرت صادق و ایشان 
از امام باقر به همین طریق از علي علیه الســالم نقل کردند که پیغمبر 
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حضرت رضا بدینگونه به مصالي نماز برسد فتنه و آشوب مي شود و ما همه بر 
جان خویش بیمناکیم، به او پیام بفرست که باز گردد. مأمون به امام پیام داد: 
ما شما را به زحمت انداختیم و دوســت نداریم به شما زحمت و رنجي برسد، 
شما بازگردید و با مردم همان کسي که قباًل نماز مي خواند نماز را برگزار نماید. 
امام علیه السالم دســتور داد کفش او را بیاورند و پوشید و سوار شد و به خانه 

بازگشت. )ارشاد مفید،ص214(

تواضع امام رضا علیه السالم در دالکی حمام
شخصي که امام علیه السالم را نمي شــناخت در حمام از امام خواست تا او را 
کیسه بکشد، امام علیه السالم پذیرفت و مشغول شــد، دیگران امام را به آن 
شخص معرفي کردند و او با شــرمندگي به عذرخواهي پرداخت ولي امام بي 
توجه به عذرخواهي او همچنان او را کیسه مي کشید و او را دلداري مي داد که 

طوري نشده است. )مناقب،ج4،ص362(

هم سفره با ضامن آهو
مردي از اهالي بلخ گفت: در سفر خراسان با امام رضا علیه السالم همراه بودم، 
روزي سفره گسترده بودند و امام علیه السالم همه خدمتگزاران و غالمان حتي 
سیاهان را بر آن سفره نشــاند تا همراه او غذا بخورند. من به امام عرض کردم: 
فدایتان شوم، بهتر است اینان بر ســفره اي جداگانه بنشینند. فرمود: ساکت 
باش، پروردگار همه یکي است، پدر و مادر همه یکي است و پاداش به اعمال 

است. )روضه کافي،ج8 ،ص362(

از خدا بترس و برايش تواضع و فروتني کن
احمد بن محمد بن ابــي نصر بزنطي مي گوید من با ســه تن از یــاران امام 
علیه السالم در محضرش بودیم پس از ساعتي همین که خواستیم از محضرش 
مرخص شویم امام علیه السالم به من فرمود: اي احمد تو بنشین، همراهان من 
رفتند و من خدمت امام ماندم و سؤاالتي داشتم به عرض رساندم و امام پاسخ 
مي فرمودند، تا مقداري از شب گذشت، خواستم خداحافظي کنم. فرمود: نزد 
ما مي ماني؟ عرض کردم: هر چه شما بفرمایید، اگر بفرمایید بمان مي مانم و اگر 
بفرمایید برو مي روم. فرمود: بمان و اینهم رختخواب )و به لحافي اشاره فرمود(. 
آنگاه امام علیه السالم برخاست و به اتاق خود رفت. من از شوق به سجده افتادم 
و گفتم: سپاس خداي را که حجت خدا و وارث علوم پیامبران در میان ما چند 
نفر که خدمتش شرفیاب شدیم تا این حد به من محبت فرمود. هنوز در سجده 
بودم که متوجه شدم امام به اتاق من بازگشته است. برخاستم. حضرت دست 
مرا گرفت وفشرد و فرمود: «اي احمد، امیرمؤمنان علي علیه السالم به عیادت 
صعصعه بن صوحان رفت و چون خواست برخیزد فرمود: اي صعصعه از اینکه به 
عیادت تو آمده ام به برادران خود افتخار مکن، عیادت من باعث نشود که خود را 
از آنان برتر بداني، از خدا بترس و پرهیزگار باش، براي خدا تواضع و فروتني کن 

خدا ترا رفعت مي بخشد». )معجم رجال الحدیث،ج2،ص237(

پرهیز از اسراف در سیره ائمه
نوجواناني مشــغول خوردن میوه بودند و اغلب میوه ها را ناتمام مي خوردند 
و به کناري پرتاب مي کردند. امام علیه الســالم فرمود: «ُسبحاَن اهللِ اِْن ُکْنُتم 
اِْسَتْغَنْیُتم َفاَِنّ الّناَس لَْم یَْسَتْغُنوا أْطِعُموُه َمْن یَْحتاُج إلَْیِه؛ منزه است پروردگار! 
اگر شما سیر هستید و بي نیازید مردم محتاجند این میوه ها را به آنها که محتاج 

هستند بخورانید».)محاسن برقي،ص441(

انقاق غنیمت است، نه غرامت!
یك بار امام علیه السالم تمام اموال خود را بین مستمندان تقسیم کرد، فضل 
بن سهل گفت که این غرامت است؟ امام علیه السالم فرمود: بلکه غنیمت است 
و بعد ادامه دادند چیزي را که به توسط آن اجر و کرامت طلب مي کني غرامت 

نیست. )مناقب،ج4،ص361(

امام معصوم شاهد اعمال شیعیان
موسي بن سیار مي گوید: من با حضرت رضا علیه السالم همسفر بودم همین 
که به دیوارهاي شهر طوس نزدیك شدیم صداي شــیون و ناله اي را شنیدم 
دنبال صدا رفتم که به جنــازه اي برخوردیم در همین حال دیدم موالیم علي 
بن موس الرضا علیه السالم از مرکب خویش پیاده شد چنانکه بره نوزاد خود را 
به مادر مي چسپاند خود را به آن جنازه چسپانید و به من فرمود: اي موسي بن 
سیار هر که مشایعت کند جنازه دوستي از دوستان ما را از گناهان خود پاکیزه 
مي شــود همانند روزي که از مادر متولد شده است. همینکه جنازه را نزدیك 
قبر بر زمین نهادند مشاهده کردم که امام علیه السالم به طرف مرده راه افتاد و 
مردم را کنار زد تا خود را به جنازه رسانید دست مبارك را بر سینه او نهاد فرمود: 
فالن فرزند فالن ترا به بهشت مژده باد. بعد از این دیگر وحشت و ترس براي تو 
نیست! عرض کردم فدایت شوم آیا شما این مرده اي را مي شناسي و حال آنکه 
تاکنون از این سرزمین گذر نکرده اید؟ امام  فرمود: اي موسي: «أما َعلِْمَت اِنّا 
ُمعاِشَر األئمِة تَْعِرُض َعلَْینا اَْعمال ِشــیَعُتنا َصباحاً َوَمساًء َفما کاَن ِمَن الَتْقصیِر 
ْفَح لِصاِحِبه َو ما کاَن ِمَن الُعُلِوّ َسألََنا اهلُل الّشْکَر  فِي أْعمالِِهْم َسألََنا اهلُل تَعالَي الَصّ
لِصاِحِبه؛ آیا نمي داني که اعمال و رفتار شیعیان ما در هر صبح و شام بر ما گروه 
امامان عرضه مي شود. اگر تقصیري در رفتار آنها دیدیم از خداوند مي خواهیم 
که از ســر تقصیر ایشــان در گذرد و اگر کار خوب از آنها مشــاهده کردیم از 
خداوند مي خواهیم که به آنها جزاي خیر دهد و خدا را ســپاس مي گذاریم». 

)مناقب،ج4،ص341(

ادب سفره نشینى
یاسر خادم امام علیه الســالم مي گوید: آن بزرگوار به ما فرموده بود اگر باالي 
سرتان ایستادم و شما به غذا خوردن مشغول بودید برنخیزید تا غذایتان تمام 
شود. به همین جهت بسیار اتفاق مي افتاد که امام ما را صدا مي کرد، و در پاسخ 
او مي گفتند به غذا خوردن مشغولند و آن حضرت مي فرمود: بگذارید غذایشان 

تمام شود. )فروع کافي،ج6،ص298(

وساطت امام معصوم حتى برای دشمنش
احمد بن عمر حاّلل مي گوید: مردي به نام أخرس در مکه بود که پي در پي نام 
شریف امام رضا علیه السالم را به زبان جاري مي کرد و به دنبالش فحش و ناسزا 
مي گفت. من وارد شهر مکه شدم و یك کارد برنده خریدم و او را نشان گرفتم 
تا در اولین فرصت او را به قتل برســانم. همینکه سر راهش ایستاده بودم تا به 
محض مشاهده او را بکشم ناگاه نامه اي از حضرت رضا علیه السالم به من رسید 
که در آن نوشته شده بود که : «بسم اهلل الرحمن الرحیم، ترا به حق من بر تو، 
متعرض أخرس مشو پس بدرستي که خداوند تعالي، ثقه و معتمد من است و 

او مرا کافي است».)بصائر الدرجات، ص371(
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تاریخ دقیق شهادت آن حضرت چه روزی است؟ 
هفتم یا بیست وهشتم صفر؟!

بررسى اسناد تاریخى 
شهادت امام حسن مجتبى علیه السالم

در برخى از تقويم ها روز هفتم ماه صفر میالد امام موسى کاظم  علیه السالم اعالم شده است، در صورتى که اين تاريخ طبق قول صحیح مصادف 
با شهادت امام حسن مجتبى علیه السالم مى باشد. از ديرباز در حوزه هزار ساله نجف اشرف هفتم صفر را روز شهادت امام مجتبى  علیه السالم 
مى دانند و شیعیان عراق و ساير کشورها نیز در اين روز برای سبط اکبر پیامبر  صلى اهللا علیه و آله اقامه عزا مى کنند، اما در ايران شهادت امام 
حسن علیه السالم در روز بیست و هشتم صفر همزمان با رحلت پیامبر اکرم صلى اهللا علیه و آله است. در وقوع شهادت امام مجتبى علیه السالم 

در ماه صفر، بین علمای شیعه اختالفى وجود ندارد، لکن در روز شهادت امام علیه السالم سه قول در میان اين علما وجود دارد.

روز آخر ماه صفر که قائل آن  شیخ کلینی می  باشد و الزم به 
ذکر است که این قول را تنها ایشان ذکر کرده و قول منفردی 
اســت که با تمام وجاهت و بزرگــی وی هیچ یك از علمای 
شــیعه تا این زمان از او تبعیت ننموده اند.  لذا از بررسی این 

قول صرف نظر می  کنیم.

قول اول: 
آخر ماه صفر

قول دوم: 
بیست وهشتم صفر

اولین قائل آن شــیخ مفید قدس سره در 
کتاب مساّر الشیعه می  باشد. واین  در حالی 
است که خود شــیخ مفید در کتاب دیگرش 
بنام )االرشــاد(از ذکراین روز به عنوان روز 
شهادت خودداری نموده است و تنهابه ذکر 

ماه صفر اکتفا کرده است.
دومین قائل به این قول شیخ طوسی قدس 
سره در کتاب تهذیب االحکام است. و با توجه 
به اینکه شیخ کلینی و شیخ مفید قدس سرهما 
در شمار مشیخه او قرار داشته اند، تنها از کالم 
شیخ مفید قدس ســره در کتاب )االرشاد( 

تبعّیت کرده اســت و روز خاصــی را معین 
نکرده است. که از عدم التزام و تعیین نکردن 
او به روز خاص در ماه صفر، می  توان استفاده 
نمود که کالم شــیوخ خود )کلینی و شــیخ 
مفید( در بیست و هشــتم و آخر ماه صفر را 

نپذیرفته است.
البته الزم به ذکر اســت که قول بیست و 
هشتم صفر از سوی برخی مثل شیخ طبرسی 
و ابن شهرآشــوب مازندرانی قدس سرهما 
مورد تأیید قرار گرفته است، لکن پس از قرن 

ششم تا این زمان قائلی ندارد.
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اين قول مشهور مى  باشد و از دو جهت حائز اهمیت است:

سند اول:
تثبیت االمامه

سند دوم: 
قول شهید اول

سند سوم: 
مرحوم کفعمى

سند چهارم:  
پدر شیخ بهايى

قول سوم: 
هفتم صفر

جهت اول: سیره علماء
سیره علمی علماء و متشرعه و ســنت عملی آنها اینگونه بوده است که حضرات 
در روز هفتم ماه صفر، در کلیه بالد شیعه اقامه ی عزا می نمودند. خصوصا این سنت 
در نجف اشرف و حوزه علمیه قم پس از ورود آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم 
حائری به قم و تاسیس  حوزه، دستور به تعطیلی بازار، حوزه علمیه و اقامه عزا نمودند؛ 
و پس از ایشان تحّفظ این سنت ســیره ی بزرگانی همچون آیات عظام بروجردی و 
گلپایگانی که هر کدام در زمان خود مسئولیت حوزه را به عهده داشته اند، بوده است.

جهت دوم: از نظر قائلین به آن
این قول از جهت قائلین به آن، در کّمیت و کیفیت نسبت به قائلین دو قول مذکور 
برتری دارد. از جهت کیفیت؛ در لسان روایات به روز دقیق شهادت امام  علیه السالم 
اشاره شده است و این خود نشان از ترجیح این قول نسبت به اقوال دیگر است بگونه ای 
که در روایات به روز پنجشنبه اشاره شده است. اما از جهت کمیت تعداد قائلین این 

قول، از قائلین دو قول مذکور بیشتر است. که در ادامه به اسناد آن اشاره می کنیم.
الزم به ذکر است که بنابر اسناد موجود، این قول از زمان امام کاظم علیه السالم رواج داشته 
و از سوی قاسم بن ابراهیم الرّسی )169-246 ه ق( عنوان شده است. او که از محدثین بزرگ 

شیعه به حســاب می  آید نزد رجالییون از اعتبار و جایگاه ویژه ای برخوردار است. نجاشی 
رجالی بزرگ در مورد قاسم بن ابراهیم اینگونه می  نویسد: «قاسم پسر ابراهیم طباطبا پسر 
اسماعیل پسر ابراهیم پسر حسن مثّنی پسر امام مجتبیعلیه السالماست. او صاحب کتاب 
تثبیت االمامه می  باشد که از امام صادق علیه السالم با واسطه و از امام کاظم علیه السالم بدون 

واسطه روایت می کند».
ابوالحســن العمری در کتاب المجدی فی انســاب الطالبیّین می  نویسد: «کنیه 
او ابامحّمد فردی عفیف و زاهد بوده اســت و از ســالطین جور وقت دوری جسته و 
هدایا و مراحم آنان را اگر چه از طال و نقره بوده، نپذیرفته اســت و مردم را به وصایت 
امام رضا علیه الســالم دعوت می  کرده و از سال 220ه ق تا 246 ه ق که از دنیا رحلت 
نمود، درجبل الرّس )کوهی در نزدیك حله( مخفی بوده اســت. همچنین آقا بزرگ 
تهرانی از او تمجید بسیار نموده اســت و فرموده است: او سیدی شریف و از سادات 

بنی الحسن علیه السالم است.
از این روایت قاسم بن ابراهیم، بزرگانی از فقهاء همچون شهید اول، کفعمی، والد 
شیخ بهائی، شــیخ بهائی در توضیح المقاصد، عالمه مجلسی در بحار االنوار، شیخ 
عبداهلل بحرانی در عوالم العلوم، شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکالم، شیخ جعفر 
کاشف الغطاء در کشف الغطاء و شیخ عباس قمی در انوار البهّیه پس از قرن هفتم تا 

زمان حاضر تبعیت نموده اند؛ که به برخی از این روایات اشاره می کنیم:

قدیمی ترین منبعی که در این زمینه تا به حال یافت شده کتاب «تثبیت االمامه»تالیف «سید 
قاسم بن ابراهیم الرسی»است که در سال 246 وفات یافته است. وی که خود از نوادگان حضرت 
امام حسن مجتبی  علیه السالم است، از زهاد و عباد و علمای زمان خویش بود که دارای تألیفات 
فراوانی است. گفتنی است وی از روات احادیث هم بوده است و بدون واسطه از حضرت موسی 

بن جعفر  علیه السالم روایت نقل می کرده است. وی در کتاب خویش چنین آورده است.
«االمام الحسن  علیه السالم ابوه االمام امیرالمومنین علی علیه السالم، امه فاطمه الزهراء سالم 
اهلل علیها، والدته: ولد فی المدینه لیله النصف من شهر رمضان فی السنه الثالثه للهجره، القابه: 

التقی، الزکی، السبط، وفاته: توفی فی السابع من شهر صفر سنه خمسین من الهجره»

یکی دیگر از کسانی که قائل بودند شهادت سبط اکبر حضرت 
امام حســن مجتبی  علیه الســالم در هفتم ماه صفر واقع شــده 
است، شهید اول )متوفای 786( می  باشند ایشان در کتاب شریف 
«دروس»می فرمایند: االمام، الزکی، ابومحمد الحسن بن علی سید 
شــباب اهل الجنه ولد بالمدینه یوم الثالثاء منتصف شهر رمضان 
سنه اثنتین من الهجره … و قبض بها مسموما یوم الخمیس سابع 
صفر سنه تسع و اربعین من الهجره. )شهید اول، دروس: ج2، ص7(

یکی دیگر از کســانی که قائل به شهادت امام حسن مجتبی در 
هفتم ماه صفر شــده اســت، عالمه بزرگوار و محدث کبیر مرحوم 
کفعمی صاحب کتاب شریف «مصباح»می باشد ایشان در این کتاب 
چنین می  فرماید: ولد فی یوم  الثالثاء  منتصف شــهر رمضان سنه 
ثالث من الهجره و توفی یوم الخمیس سابع شهر صفر سنه خمسین 

من الهجره. )کفعمی، المصباح: ص509(

یکی دیگر از بزرگانی که قایل به شــهادت امام حســن مجتبی  علیه السالم در هفتم صفر 
می  باشد مرحوم عالمه شیخ حسین والد مکرم شیخ بهایی در کتاب «وصول االخبار الی اصول 
االخبار»می باشد وی که متوفای سال 984 هجری است در کتاب خویش می فرماید: «هو االمام 
الزکی ابومحمد سید شباب اهل الجنه ولد بالمدینه یوم الثالثاء منتصف شهر رمضان سنه اثنتین 
من الهجره مسموما فی المدینه یوم الخمیس سابع شهر صفر سنه تسع او ثمان و اربعین و قیل سنه 
خمسین من الهجره عن سبع و اربعین سنه. )عالمه شیخ حسین بهایی، وصول االخبار:ص42(
انتخاب هیأت از مرکز تخصصى ائمه اطهار علیهم السالم
http://www.markazfeqhi.com/cultural/data/4998
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شــیعیان از گذشــته های دور هفتم ماه صفر را سالروز شــهادت امام مجتبی  
علیه الســالم می دانستند و در حوزه علمیه هزار ســاله نجف نیز به احترام این روز؛ 
دروس تعطیل می شد و علما و طالب علوم دینی در کنار مردم برای شهادت امام دوم 
خود به عزاداری می پرداختند. اما بعده ها در روز شــهادت امام مجتبی علیه السالم 
بین علمای شــیعه اختالف نظر ایجادشد، گرچه همگی در وقوع شهادت سبط اکبر 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله در ماه صفر اتفاق نظر داشــتند. اقوال علما در خصوص روز 
شهادت امام مجتبی علیه السالم در ســه قول مورد اختالف قرار گرفت: یکی از این 
اقوال روز آخر ماه صفر که قائل آن مرحوم شــیخ کلینی است. قول دوم روز 28 صفر 
است که اولین قائل آن شیخ مفید در کتاب )مساّر الشیعه( و سپس شیخ طوسی در 
کتاب )تهذیب االحکام( می باشد. قول سوم که مشهور تر است، هفتم صفر را سالروز 
شهادت امام مجتبی  علیه السالم ذکر کرده اند و محدثینی همچون کفعمی در کتاب 
شریف )مصباح(، عالمه شیخ حسین والد مکرم شیخ بهایی در کتاب )وصول االخبار 
الی اصول االخبار( و همچنین شیخ بهایي و مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء و برخي 

دیگر از اعاظم فقها بر قول سوم متفق هستند.
سیره علمی علمای شیعه و سنت عملی آنها 
نیز این گونه بوده است که حضرات در روز هفتم 
ماه صفر، در کلیه بالد شــیعه برای امام حسن  
علیه الســالم اقامه عزا می کردند؛ خصوصا این 
سنت در حوزه نجف اشرف و سپس با ورود آیت 
اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری به قم و 
تاسیس حوزه علیمه در آنجا مرسوم بود. ایشان 
هفتم صفر دســتور به تعطیلــی حوزه علمیه و 
بازار دادند و اقامة عزا کردند. پس از ایشــان نیز 
این سنت ســیره بزرگانی همچون آیات عظام 
بروجردی و گلپایگانی که هر کدام در زمان خود 

مسئولیت حوزه را به عهده داشتند، بوده است.
حجت االسالم و المسلمین حاج  شیخ حبیب 
اهلل فرحزاد از خطبای شهیر و اساتید حوزه علمیه 
قم است که قریب به چهار دهه از عمر خود را به 
وعظ و خطابه در راستای تبلیغ معارف اهل بیت 

علیهم السالم سپری کرده اســت. ایشان همچنین مسئول ستاد احیاگران شهادت 
امام مجتبی علیه الســالم می باشند که به همین مناسبت، هیأت با ایشان به گفتگو 

نشسته است.

نمونه هــای اختالف تاريخــى در ســالروز والدت و شــهادت ائمه 
اطهارعلیه السالم

اینکه در مورد شهادت ها و تولد ها اختالف نظر وجود داشته باشد یك امر طبیعی 
است. عالوه بر هفت صفر که در تقویم ها نسبت به تاریخ شهادت امام حسن مجتبی 
علیه الســالم و والدت امام هفتم  علیه الســالم اختالف وجود دارد در مورد والدت 
پیامبراکرم  صلی اهلل علیه و آله که مهمترین شخصیت عالم اسالم است نیز بین علما 
اختالف نظر وجود دارد و محدثینی مانند مرحوم کلینی والدت پیامبر اکرم صلی اهلل 

علیه و آله را روز دوازدهم ربیع االول می دانند. 
روایت معتبر داریم که والدت امام هفتم علیه السالم در اواخر ذیحجه است، البته 
به یك قول نیز تولد ایشان هفتم صفر اســت، لکن طبق نظر فقها و مراجع چون ماه 
صفر، ماه حزن و اندوه اهل بیت  علیهم الســالم و اســارت آنها است، جشن وشادی 

زیبنده نیست. 

اصالح تقويم بر اساس نظر علما و مراجع
ما از کسانی که مســئولیت کارهای فرهنگی و تبلیغی کشــور را به عهده دارند 
درخواست می کنیم که با اســتفاده از نظر علما و مراجع عظام تقویم را اصالح کنند 
و والدت امام موسی کاظم علیه الســالم را به قول صحیح آن که اواخر ذیحجه است 

انتقال دهند.

حق میالد امام کاظم علیه السالم در صفر ادا نمى شود
طبق دوازده منبع از کتاب های معتبر شــیعه و تحقیــق مراجع و بزرگان، قول 
معتبر تر درمورد شــهادت امام مجتبی علیه السالم، روز هفتم ماه صفر است. عالوه 
بر این در ماه صفر نمی توان حق میالد باســعادت امام موســی کاظم  علیه السالم را 

به خوبی ادا کرد.

سیره علما در شهادت امام مجتبى علیه السالم
از حدود هفتاد ســال قبل، مرحوم حاج شیخ کریم حائری موسس حوزه علمیه 

ی قم بطور رســمی اعالم کردند که شهادت امام حســن مجتبی  علیه السالم در 
روز هفتم صفر اســت. اکنون نیز روز هفتم صفر در قــم بازار و دروس مراجع عظام  
تعطیل می شود. در این روز در دفاتر و بیوت مراجع تقلید برای شهادت امام مجتبی  
علیه الســالم مجلس عزاداری گرفته می شود و در کشــورهای حوزه خلیج فارس 
همانند عراق، کویت و عربستان نیز این روز را برای شهادت امام مجتبی  علیه السالم 

به اقامه عزا می پردازند.

ثبت دهه اول ماه صفر به نام امام حسن مجتبى علیه السالم
 با توجه به اینکه وفات پیامبراکرم  صلی اهلل علیه و آله نیز در روز بیست و هشت صفر 
است، شهادت امام حسن علیه السالم تحت الشعاع ایشان قرار می گیرد و چه خوب 
است که دهه ی اول ماه صفر به نام امام حسن مجتبی  علیه السالم ثبت شود چرا که 
مظلومیت امام حسن  علیه السالم در میان پنج تن آل عبا بی نظیر باشد. همه ی عالم 
برای شــهادت امام حسین  علیه السالم اشك می ریزند؛ اما امام حسین  علیه السالم 
برای غربت برادر خــود گریه می کردند که این 
نشان از عظمت شــخصیت امام حسن مجتبی  

علیه السالم دارد.
روزی فردی نزد امام حسین علیه السالم آمد 
و خواســت درخصوص امام حسن علیه السالم 
چیــزی به ایشــان بگویــد که امام حســین  
علیه الســالم فرمود؛ مراقب باش ایشــان امام 
من اســت. هیچگاه امام حســین علیه السالم 
در مقابل امام حســن مجتبی  علیه السالم قدم 
برنداشــت، خطبه نخواند و صحبت نکرد و امام 
حسن علیه السالم ده سال پیشوای امام حسین 
علیه الســالم بودند. امام حسین علیه السالم در 
زمانی که امام حسن  علیه السالم در قید حیات 
بودند فرمودند؛ «َو أَِخي َخیٌر ِمِنّي» یعنی برادرم 

بهتر از من است.

غربــت و مظلومیــت امــام مجتبى  
علیه السالم فوق العاده است

غربت امام مجتبی  علیه السالم فوق العاده است و امروز شاهدیم که میلیون ها نفر 
خود را برای رساندن به کربال در روز اربعین آماده می کنند در حالی که مزار امام حسن  
علیه السالم در قبرستان بقیع بی زائر است. مظلومیت امام حسینعلیه السالم، حضرت 
زهرا سالم اهلل علیها و امیرالمومنین علیه السالم تا حدی برای همگان مشخص است. 
اگر امیرالمومنین علیه السالم اولین مظلوم عالم هستند اما همسری مانند حضرت 
فاطمه  سالم اهلل علیها داشتند، اما امام حســن علیه السالم آنقدر مظلوم است که با 

قاتل خود زیر یك سقف زندگی کرد و این مسئله را به هیچ کس نگفت.
امام حسین علیه السالم نیز یاران بسیار باوفایی داشتند که درشب عاشورا فرمودند؛ 
من اصحاب و یارانی بهتر از شــما سراغ ندارم افزود:  اما یاران امام حسن علیه السالم 
ســجاده را از زیر پای ایشان کشیدند و قصد داشــتند ایشان را به شهادت برسانند و 
آنها به معاویه نامه نوشــتند و گفتند که هروقت بگویید؛ ما امام حسن علیه السالم را 
دست بسته تحویل شما می دهیم و به همین دالیل  حضرت مجبور شدند صلح کنند.

صلح امام حسن علیه السالم اگر باالتر از قیام امام حسین  علیه السالم 
نباشد کمتر از آن نیست

صلح امام حسن علیه السالم اگر باالتر از قیام امام حسین  علیه السالم نباشد کمتر 
از آن نیست بیان داشت: پیامبر فرمود؛ کسی که برای امام حسن  علیه السالم اشك 
بریزد، کور وارد صحرای محشر نمی شود و کسی که دل او برای امام حسن  علیه السالم 
غمگین شود روز قیامت شاد و مسرور خواهد بود و در روایت دیگر از پیامبر  صلی اهلل 
علیه و آله آمده است کســی که به زیارت قبر امام حسن  علیه السالم برود پاهایش بر 

روی پل صراط نمی لرزد و به راحتی عبور کرده و به بهشت می رود. 

نقش رسانه در اين میان
خوب است که مراسم شهادت امام حسن علیه السالم را در روز هفتم صفر برگزار 
کرده و دل حضرت زهرا سالم اهلل علیها و اهل بیت  علیهم السالم را شاد کنیم. رسانه 
ها در این زمینه مســئولیت خطیری بر عهده دارند و تبلیغ این امر می تواند اثرگذار 
باشــد. در اوایل انقالب اسالمی اعتکاف در مسجد جامع قم با حضور کمتر از 25 نفر 
برگزار می شد اما به برکت انقالب و تبلیغ  رسانه ها از این سنت حسنه، امروز شاهدیم 
که مراســمات اعتکاف نه تنها در قم بلکه در همه کشور با حضور صدها نفر از جوانان 

و نوجوانان برگزار می شود. 

علت غریبى و مظلومیت امام حسن مجتبى علیه السالم
در بیان حجت االسالم حبیب اهللا فرحزاد
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شخصیت علمى مقام معظم رهبری
بنده به جرأت عرض می کنم که مقام معظم رهبری اعجوبة الزمان اســت. آقای حداد می گفت: 
«رفتم کتابخانه ی شخصی حضرت آقا، از بس کتاب بود نفسم گرفت. با خودم گفتم ایشان چقدر 
کتاب جمع کرده اند. رسیدم به قفسه ی فلسفه ی غرب که رشته تخصصی خودم است. کتابی را 
دیدم که تا به حال ندیده بودم. توجهم را جلب کرد، از قفسه برداشتم و تورق کردم با تعجب دیدم 
که آقا حاشــیه زده اند که مثال فالن مطلبی که اینجا گفته درست نیست! آخر کتاب دیدم یك 
صفحه ای نوشته خالصه ی این کتاب چه بود». گفتم شاید همین یك کتاب اینچنین بوده است. 
کتاب بغلی را برداشتم. دیدم آن هم حاشیه دارد و خالصه نویسی. گفت آمدم بیرون. یك روزی 
خدمت آقا بودم گفتم آقا در کتابخانه تان دیدم دوتا کتاب بود حاشیه زده و خالصه نویسی کرده 
بودید. ایشان فرمودند آقای حداد! تا کتابی را نخوانم و حاشیه نزنم و خالصه نویسی نکنم در آن 

کتابخانه نمی گذارم. پس متوجه شدم که ایشان همه ی آن کتابها را خوانده است.
آقای شب زنده دار می گفت: «ما در شورای افتاء دائماً مشغول مطالعه ایم. شورای افتای آقا جلسه 
می گذاریم یك مرتبه آقا می فرماید مرحوم سید در مفتاح الکرامه نظرش در مورد این مسأله این 
بوده عوض شده این شده است. ما فکر می کنیم آقا دیشب رفته مفتاح را مطالعه کرده است. بعد 
یك موقع پرسیدم آقا جدید العهد هستید؟ فرمود نه یادم می آید چهل سال پیش این را دیده ام!!

 مداخل تبیین بیانیه گام دوم انقالب
چهار مدخل در تبیین بیانیه به نظر من می رسد :

1- آقا فرمودند این بیانیه گام دوم انقالب است نه جمهوری اسالمی! چرا که اگر برای جمهوری 
اسالمی بود فقط 80 میلیون را می خواست حرکت بدهد اما گام دوم انقالب می خواهد میلیاردی 

حرکت بدهد.
2- یك شخص تا قدم اولش تثبیت نشود قدم دوم را بر نمی دارد. آقا فرمود انقالب می خواهد قدم 

دوم را بردارد، پیامش این است که گام اول تثبیت شد
3- انسان عاقل وقتی راه می رود هدف دارد. پس انقالب هم برای گام دوم نقطه ی هدفی دارد.

4- تقسیم حرکت انقالب به دو گام بر اساس فاصله ی مبدأ تا مقصد است.طبیعتا این گام دوم به 
ُلماِت إِلَی الّنوِر  سمت مقصد است. چون مبدأ ما ظلمت بود.« اهلَلُّ َولُِيّ الَّذیَن آَمنوا یُخِرُجُهم ِمَن الُظّ

».ما قدم اول را نسبت به مقصد برداشته ایم. 

هدف بیانیه 
مهمترین هدف در این بیانیه شناســایی هدف انقالب 

است.
امام در سوم فروردین ســال 68 می فرماید: مسؤولین 
ما بدانند که انقالب ما محدود به ایران نیســت. انقالب 
مردم ایران نقطه ی شــروع انقالب بزرگ جهان اسالم 
به پرچم داری حضرت حجت ارواحنا فداه اســت. باید 
دولت جمهوری اســالمی تمام تالش و توان خود را در 
اداره ی هرچه بهتر امور بنماید ولی این بدان معنا نیست 
که آنها را از هدف باالتر که ایجاد حکومت جهانی است 

غافل سازد.
پس در جواب این سؤال که «هدف این انقالب چیست؟» 

باید در یك جمله گفت: آمدن امام زمان ممکن بشود.

امام زمان وقتى مى آيند که ...
االن آمدن ایشــان ممکن نیست چون ایشان کنار خانه 
ی خدا اعالن والیت می کند. اگر شرایط دوران گذشته 
حاکم باشد ایشان نمی تواند بیاید. آن روزی که نماینده 
ی امام زمان بتواند آنجا نمــاز جمعه بخواند، به او درود 
بفرستد و اتفاقی نیفتد یعنی آنجا برای حضرت امن شده 
اســت.اگر  امن بشــود او می آید.راهبرد این کار همان 
فرمایش حضرت امام )ره( است که فرمود: اسرائیل باید 

از بین برود. تا همه ی مشکالت تمام شود.
یك خبرنــگار به ترامــپ گفت! چرا خودتــان را خرج 
اســرائیل می کنید، گفت اســرائیل ضامن بقای ما در 
منطقه است. یعنی اگر نباشــد ما نیز در منطقه جایی 

نداریم.
پس باید همگی برای نابودی اســراییل وزمینه سازی 

ظهور حضرت دعا کنیم.

سخنرانی حجت  االسالم مهدی طائب در بیست و دومین نشست سخنرانان مرتبط 
با هیأت رزمندگان اسالم ویژه محرم

 بیانیه ای از عالم ترین شخصیت 
جهان اسالم

بنده حاضرم هر کجا بیايم و اين را بگويم که به غیر از امام زمان (عج)، امروز حضرت آقا «اعلم 
من فى االرض» است. چه در فقه چه در اصول وچه غیر از اينها. خود ايشان فرموده بودند که من 
روی بیانیه گام دوم خیلى زحمت کشیده ام. يعنى همه علم ايشان در اين بیانیه جمع شده است. 
پس  اين بیانیه نیاز به تبیین دارد که بايــد  در اين محرم و صفر روی اين بیانیه خیلى کار کنید. 
خدا رحمت کند شهید حسن طهرانى مقدم  را که به خودم مى گفت: «تو که مى دانى من در مورد 
موشك چقدر اطالعات دارم، با اين حال يکبار هم نشد که خدمت حضرت آقا بروم و پايان کارم 
را گزارش بدهم  و آقا دستم را نگیرد و يك قدم جلو نبرد». در ادامه نمونه های ديگری  را در مورد 

شخصیت علمى مقام معظم رهبری عرض مى کنم:
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روحانیت اين افتخار را دارد که به عنوان وارثان انبیاء و ائمه ســه شغل و 
مأموريت را از اولیاء خدا ارث برده اســت. ســوال اين است که حقیقت و 

فلسفه ی وجودی روحانیت چیست؟
1- مبین دين بودن: دین ما صامت و ساکت نیست که هر کسی قرائتی از 
َل إِلَْیِهْم» خدا تعلیمی  َن لِلَنّاِس مــا نُِزّ ْکَر لُِتَبِیّ دین بدهد. «َو أَنَْزلْنا إِلَْیَك الِذّ
می خواهد که غیر از قرائت است. اینکه اول می  گوید: «یتلوا علیهم» این غیر 

از«و یعلمهم الکتاب و الحکمه» و تالوت است. 

2- مدافع دين بودن: یکی از شؤون دیگر اهل بیت این بود که درهر جایی 
بدانند چه خطری و چه تهاجمی به دین صورت گرفته و بیایند و از دین خدا 
دفاع کنند. روحانیت سنگر نشین خط مقدم دفاع از حقیقت دین است که 

دین آسیب نبیند.

3- اقامه ی دين خدا: رسالت روحانیت شیعه فقط این نیست که به مردم 
بگوید در صراط مســتقیم بروید، بلکه باید آنها را در طریق ببرد. یعنی فقط 
«ارائة الطریق» نیست، بلکه یك جاهایی «ایصال الی المطلوب» هم هست 
که یکی از ابعاد این آخری همان والیت است. والیت است که مصداق تامش 
در زمان غیبت می  شود والیت فقیه. البته این رسالت الزاماتی دارد که بیان 

می شود.

شئون رسالت تبلیغ دين چیست؟
الف) شأن اول: دين شناسى

چه کسی مفسر دین خداست؟ کسی که دین شناس است.مهمترین فلسفه 
حوزه  های علمیه تربیت دین شناس است. شــهید مطهری یکی از عوامل 
سقوط را یك بعدی بودن می  داند. مثال یکی فقط رفته در بحث اخالقی کار 
کرده است و از سیاســت چیزی نمی داند. دین یك مجموعه ی واحد به هم 
پیوسته ی غیر قابل تجزیه است. یعنی اخالقش با سیاستش ادغام شده است. 

ب) شأن دوم: خودسازی قبل از ديگر سازی
مصلح باید صالح باشد. چرا بسیاری از برنامه  های ما اثر بخشی الزم را ندارد؟ 
شخصی می  گفت: «من از آقای مشکینی خیلی بهتر در مورد امام زمان حرف 
می  زنم، پس چرا من می گویم قطب عالم امکان، واسطه ی فیض، حجة اهلل 
االکبر و همه ذل زده اند و در چشمانم نگاه می  کنند، ولی آقای مشکینی فقط 
می  گوید آقا امام زمان، همه می  زنند زیر گریه!» معلوم می  شود که با باطن و 

خودسازی ارتباط دارد.

ج)  شأن سوم: شــجاعت، صراحت و 
قاطعیت

برای دفاع از دین خــدا، برای بیان دین خدا 
گاهی جاها بصیــرت کافی نیســت. بلکه 
شــجاعت بیان این بصیرت نیز الزم است. 
مالحظه کاری ها و مصلحت اندیشــی ها و 
امثالهم نمی گذارد. نگرانیم اگر این حرفها 
را بزنیم مجلس خلوت شود. ما وظیفه داریم 
مجلس امام حســین را به هر قیمتی هست 
شلوغش کنیم؟! یا باید مجلس امام حسین، 
مجلس حسینی باشد؟ یکی از الزامات انجام 
این ســه مأموریت، درك درست، صحیح، 
به موقع نســبت به واقعیتها است. به تعبیر 
دیگر معاینه داشتن از جامعه، از مخاطب، از 
نیازها، از ضرورتها، از انحرافها، از دشمنی ها 
و از دشمنها است. تبدیل تهدیدها به فرصت 
نیازمند دو شرط اســت: 1- تهدید شناسی 
صحیح. 2- چگونگــی تبدیل این تهدید ها 

به فرصت.

چگونه با حســین بودن را کنار ياحسین 
گفتن زنده کنیم؟

این فرصت را خــدا به ما داده اســت اما در 
این فرصتها ما در جلسات امام حسین باید 
مخصوصا در این شرایط فعلی کاری کنیم که 
جبهه ی امام حسین شلوغ شود. با حسین 
بودن را کنار یاحســین گفتن زنده کنیم. با 
حســین بودن را امروز جامعه ی ما بیشتر 
اقتضاء می  کند. چرا؟ چون که عاشــورا یك 
حادثه ای نبود در محرم ســال 61 هجری 
اتفاق افتاده و تمام شــده باشد، آغازی بود 
بی پایان، مرحلــه ی اول عملیات بود. این 

رسالت روحانیت 
شیعه فقط اين 

نیست که به مردم 
بگويد در صراط 
مستقیم برويد، 

بلکه بايد آنها را در 
طريق ببرد. يعنى 

فقط «ارائة الطريق» 
نیست، بلکه يك 

جاهايى «ايصال الى 
المطلوب» هم هست 

که يکى از ابعاد اين 
آخری همان واليت 
است. واليت است 

که مصداق تامش در 
زمان غیبت مى شود 

واليت فقیه. البته 
اين رسالت الزاماتى 

دارد که بیان 
مى شود

اهداف و رسالت های 
تبلیغی روحانیت

 از زبان نماینده ولی فقیه در سپاه

سخنرانی حجت االسالم حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در 
بیست و دومین نشست سخنرانان مرتبط با هیأت رزمندگان اسالم )ویژه محرم(
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عملیات ادامه دارد تا مرحله ی نهایی اش را فرزند امام حســین علیه السالم 
بیاید انجام دهد. در حقیقت امام حســین دو جبهه درست کرد، به بلندای 

همه تاریخ.

مهمترين مسأله  امروز ما چیست؟
به نظر می  آید درگیری جبهه استکبار به سردمداری آمریکا با جبهه ی اسالم 
ناب با محوریت انقالب اسالمی بر سر حقیقت دین است و نه هیچ چیز دیگری. 
اصل دعوا و مشکل دین اسالم ناب است و نه اسالم  های بدلی.چون اسالم ناب 
را فقط اسالم بدلی سر می  برد. ما همه می  دانیم که به استناد آیات قرآن کریم 
در ده سال بعد از هجرت بیشــترین درگیری پیامبر اکرم  صلی اهلل علیه و آله 

با قوم یهود بوده است. 
چرا پیامبر که از دنیا رفت دعوای یهود و مسلمانها تمام تمام تمام شد؟ دیگر 
هیچ درگیری با هم ندارند. نه تنها دعوا ندارند بلکه یهودی ها می  شوند مفسر 
قرآن ما. کعب االحبار چقدر قرآن تفسیر کرده است. آقای کعب االحبار شد 
برای اهل تسنن، مفسر قرآن و رفتند سراغ امثالهم. عبداهلل سالم شد سخنران 

قبل از خطبه ها. استکبار تالش می  کند بگوید دعوا سر اسالم ناب نیست.
 قرآن افشاگری می  کند که دعوا سر انرژی هســته ای و حقوق بشر و اینها 
وُکْم َعْن  نیســت. ، «الِْفْتَنُة أَْکَبُر ِمَن الَْقْتِل « َواَل یََزالُوَن یَُقاتُِلونَُکْم َحَتّی» یَُرُدّ
وا لَْو تَْکُفُروَن» چه می  خواهد بگوید؟ امروز  ِدیِنُکْم إِِن اْسَتَطاُعوا». آیات «َوُدّ
روحانیت باید این خطر را احساس کند که دنبال این هستند که با اسالم بدلی 
یا با اسالم هراسی یا با احیاء سکوالریزم، یا با احیاء تحجر اسالم ناب بمیرد. 
جرج بوش گفت ایران سکوالر، سالح هسته ای اش هم خطر ندارد اما ایران 

اسالمی، دانش پزشکی اش هم خطر دارد.

دو پیشنهاد برای مهندسى بحث محرم
در جریان کربال دو جبهه شکل گرفت. یك جبهه ی حسینیان؛ امام حسین 
یك جبهه درست کرد به طول تمام تاریخ. امام یك جبهه ی مخفی هم درست 
کرد، چون کار او این اســت که فقط اثبات گرا نیست، بلکه نفی هم می  کند 
درست مثل خود حقیقت دین. یزید هم در مقابل امام حسین یك جبهه ی 
غیر حسینی درســت کرد که من ابا دارم بگویم جبهه یزیدی چون جبهه ی 

غیر امام حسین ع متکثر است.

الف) تبیین شاخصه  های دو جبهه ای که بازعاشورا آغاز شد

اوال شاخصه  های دو جبهه را بیان کنیم. اینها 
در واقع شاخص  های اسالم ناب است و اسالم 
بدلی. چون درگیری تقابل جبهه ی امام حسین 
بر ســر اصل اعتقاد به خدا نبــود. هر دو جبهه 
اعتقاد داشتند. بر سر نبوت پیغمبر هم نبود و 
هر دو باور داشتند. بر سر ایمان به معاد نبود که 
هر دو داشتند. بر ســر نماز و روزه نبود، پس بر 
سر چه بود؟ این شاخص ها بیان می  کند. برخی 
از شاخصه  های جبهه ی حســینی عبارتند از: 
1. خدا محوری. 2. تکلیف گرایــی. 3. دفاع از 

دین خدا.

ب) ارائه ســؤال و جواب هايى  از امام 
حسین علیه السالم

با این شیوه می  توان مخاطب را نسبت به آن 
سه رسالتی که به عهده مبلغین است؛ یعنی 
معرفی دین خــدا از مجالس امام حســین، 
تحریف زدایی از دین خدا و دفاع از دین خدا 
در مجالس امام حسین، و راهبری و مدیریت( 
آشــنا کرد. بهترین روش تقویت جبهه امام 
استفاده از سخنان خود ایشان است. به عنوان 
نمونه:  1. یابن رسول اهلل شما که می  فرمایید 
من می  دانم می  روم کربال در آنجا کشته می  
شــوم، پس چرا می  روید؟ پاسخ امام حسین 
این اســت که یا باید فاتحه ی اسالم خوانده 
شود یا شهادتنامه حسین نوشــته شود.  2. 
یابن رسول اهلل چه شــد که می  گویید «علی 
االسالم السالم» ؟ خب معاویه رفت یزید آمد، 
هر دوی اینها کفر و باطل هســتند؛ مگر چه 
اتفاقی افتاده که می  گویید دین در حال مرگ 
است؟ تلقی شما چیست که می  فرمایید امروز 
باید من کشته بشوم، زن و فرزندم اسیر بشوند 

که دین نمیرد؟

برای دفاع از دين 
خدا، برای بیان 
دين خدا گاهى 

جاها بصیرت 
کافى نیست. بلکه 
شجاعت بیان اين 

بصیرت نیز الزم 
است. مالحظه 

کاری ها و مصلحت 
انديشى ها و امثالهم 
نمى گذارد. نگرانیم 

اگر اين حرفها را 
بزنیم مجلس خلوت 

شود. ما وظیفه 
داريم مجلس 

امام حسین را به 
هر قیمتى هست 

شلوغش کنیم

عملیات ادامه دارد تا مرحله ی نهایی اش را فرزند امام حســین علیه السالم 
بیاید انجام دهد. در حقیقت امام حســین دو جبهه درست کرد، به بلندای 

به نظر می  آید درگیری جبهه استکبار به سردمداری آمریکا با جبهه ی اسالم 
ناب با محوریت انقالب اسالمی بر سر حقیقت دین است و نه هیچ چیز دیگری. 
اصل دعوا و مشکل دین اسالم ناب است و نه اسالم  های بدلی.چون اسالم ناب 
را فقط اسالم بدلی سر می  برد. ما همه می  دانیم که به استناد آیات قرآن کریم 
در ده سال بعد از هجرت بیشــترین درگیری پیامبر اکرم  صلی اهلل علیه و آله 

چرا پیامبر که از دنیا رفت دعوای یهود و مسلمانها تمام تمام تمام شد؟ دیگر 
هیچ درگیری با هم ندارند. نه تنها دعوا ندارند بلکه یهودی ها می  شوند مفسر 
قرآن ما. کعب االحبار چقدر قرآن تفسیر کرده است. آقای کعب االحبار شد 

اوال شاخصه  های دو جبهه را بیان کنیم. اینها 
در واقع شاخص  های اسالم ناب است و اسالم 
بدلی. چون درگیری تقابل جبهه ی امام حسین 
بر ســر اصل اعتقاد به خدا نبــود. هر دو جبهه 
اعتقاد داشتند. بر سر نبوت پیغمبر هم نبود و 
هر دو باور داشتند. بر سر ایمان به معاد نبود که 
هر دو داشتند. بر ســر نماز و روزه نبود، پس بر 
سر چه بود؟ این شاخص ها بیان می  کند. برخی 
از شاخصه  های جبهه ی حســینی عبارتند از: 

1. خدا محوری. 
دین خدا.

ب) ارائه ســؤال و جواب هايى  از امام 
حسین علیه السالم

با این شیوه می  توان مخاطب را نسبت به آن 
برای دفاع از دين 
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منبر بايد چگونه باشد؟
منبر باید کاربردی باشــد و یك دردی از مردم درمان کند و مشکلی را 
حل کند. همچنین مطالب و تاریخ هایی که در منبر می گویید ســعی 
کنید نو باشد، تکرار نداشته باشد، یك مقدار زحمت دارد. یك خرده باید 
ذوق به خرج داد و ســعی کرد از تکه های جدید و نو استفاده کرد. مثال 
موضوع: «مشموالن دعا و نفرین ائمه» موضوع جدید و قابل استفاده ای 
است زیرا اینها به مخاطب خط می دهد که باید چگونه باشی تا مشمول 

دعای ائمه بشوی.

ائمه چه کسانى را دعا کردند و چه کسانى را نفرين کردند؟
جلد دوم کتاب نهج الدعاء از آقای ری شهری در باب دعاهای امام جواد 

علیه السالم به علی بن مهزیار است که شش مورد  آورده است:
1- یا علی! احسن اهلل جزائك خدا جزای نیکو برایت قرار دهد 

2- اسکنك جنته خدا تو را در بهشت جا بدهد.
3- خدا کمکت کند در دنیا و آخرت ذلیل نشوی

4- و حشرك اهلل معنا خدا تو را با ما محشور کند. 
5- خدا تو را در جنات فردوس قرار دهد. من تو را می شناســم. شبت، 

روزت، سرمایت و گرمایت به ما خدمت کردی. 
6- من از خدا می خواهم روز قیامت که همه را جمع می کند احاطه کند 

تو را با رحمتی که مردم غبطه بخورند. 
دعاهای دیگری نیز از سمت ایشــان در همین موضوع وارد شده که در 
ســند مذکور موجود اســت.)مخاطبین گرامی به منظور دسترسی به 
صحبت کامل استاد رفیعی و مشاهده ادعیه مذکور به سایت رزمندگان 

مراجعه کنند(

فائزين و خائضین در کربال!
«فوز» و «خوض» مثال دیگری است که به عنوان محتوای جدید منبر 
قابل بررسی و طرح است. بر اساس آیه: «کنا نخوض مع الخائضین» و «هم 
الفائزون» ما دو گروه انسان داریم: «فائزین» و «خائضین» یعنی اهل فوز 
و اهل خوض. واژه های دینی را نمی توان از نزد خود تعریف یا تقســیم 
کرد. مثال خداوند متعال در قرآن به پیامبر  صلی اهلل علیه و آله می فرماید: 
«قالت االعراب آمنا، قل لم تؤمنوا» از خودتان نمی توانید بگویید ما ایمان 
آورده ایم، شما اسالم آورده اید این ایمان نیست. پس واژه های مثبت و 

منفی معیار می خواهد.

عوامل فوز چیست؟
الف( عوامل فوز در قرآن: اطاعت از خدا و رســولش، خشــیت و تقوا و 

ایمان، هجــرت، جهاد با امــوال و انفس، 
پرهیز از گناهان، رضایــت، معامله با خدا 
وبرخورداری از صفــات مؤمنین عواملی 

است که همگی در قرآن موجود است.
ب( عوامل فوز در روایات: شهادت، حسن 
ظن به خدا، اخالص، مقابلــه ی جهل با 
علم، اصالح کار و تمســك بــه اهل بیت 

عواملی است که در روایات موجود است.

عوامل خوض چیست؟
همان ویژگی هایی که بــرای منافقین و 
مشــرکین در قرآن ذکر شده است؛ مثاًل 
اهل لعب و ســرگرمی هســتند، شیطان 
بر آنها نفوذ دارد. بحث خوبی اســت و با 
بعضی از نکاتی که در کربال هســت قابل 

تطبیق است.

پیام خطبه های امام حسین 
علیه السالم

1(امید بخشی 
حضرت در صبح عاشــورا از امید سخن 
می گوید : «اللهم انت ثقتی فی کل کرب و 
انت رجایی فی کل شدة»؛. و غروب عاشورا 
موقع خداحافظی میگوید: «استعدوا للبالء 
و اعلموا ان اهلل حافظکــم » ؛ خدا حامی 
شما است و شما را از شر دشمنان نجات 
می دهد و دشمن هم خوار می شود». پس 
«فال تشکو» شکوه نکنید. برای پیگیری 
مطالب بیشتر به کتاب «امید در زندگی» 
نوشــته آقای علی اکبــر مومنی مراجعه 
کنید. یکــی از پیامهای بیانیــه گام دوم 

انقالب همین «امید دادن» است.

اسباب ايجاد امید و موانع امیدواری
خداشناســی: اگر کســی صفات خدا را 
بشناســد بداند خدا حکیم اســت، عالم 
اســت، قادر اســت،این خــودش امید 

اگر کسى صفات خدا 
را بشناسد بداند 

خدا حکیم است، 
عالم است، قادر 

است،اين خودش 
امید مى آورد.

شناخت معاد از 
اين جهت که «اصل 

همه چیز در آن 
دنیاست» از اسباب 

امید بخشى است.
و هم چنین «قنوط» 

يا يأس در اثر گناه 
که قرآن مطرح 

مى کند مهم ترين 
مانع است

منبر کاربردی باید 
یک دردی از مردم درمان کند

حجت االســالم دکتر رفیعى در طرح بحث خود در 
بیست و دومین نشست سخنرانان مرتبط با هیأت 
رزمندگان اسالم به بیان نکاتى پیرامون منبر کاربردی 
و طرح چند مثال برای تولید محتوای جديد به منظور 

استفاده  در منبر پرداختند.
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می آورد.
دنیاشناسی: اینکه دنیا خیلی طوالنی نیست و می گذرد.

معاد شناســی: شــناخت معاد از این جهت که «اصل همه چیز در آن 
دنیاست» از اسباب امید بخشی است.

و هم چنین «قنــوط» یا یأس در اثر گناه که قــرآن مطرح می کند مهم 
ترین مانع است. 

2)استیالی شیطان 
امام حسین علیه السالم خطاب به سپاه عمرســعد فرمودند: «استحوذ 
علیکم الشیطان فانساکم ذکر اهلل؛ شیطان در شــما نفوذ کرده یاد خدا 
را فراموش کرده اید». برخی از راه های استیالی شیطان در آیات قرآن 

عبارتند از:
الف( ایجاد فقر و فحشاء: کاهش ازدواج و افزایش طالق در سال 98 نسبت 

به سال 97 موید «یامرکم بالفقر و الفحشاء» است.
ب( ایجاد بغضاء و عداوت: «انما یرید الشــیطان ان یوقع بینکم العداوة و 
البغضاء».در این موضوع به کتاب عنوان «دوستی در قرآن و حدیث» اقای 

ری شهری مراجعه کنید.
هم چنین خداوند در قرآن مالك های دیگری مثل ناامیدی و ایجاد یأس، 
اختالف،  لهو و سرگرمی،  تزیین باورهای غلط،  وسوسه، آرزوهای دراز 
و حب دنیا بیان کرده است که در این موضوع قابل بررسی و طرح است.  
هم چنین داستان های زیادی در این موضوع وجود دارد که قابل استفاده 

در منبر است.

3)غضب الهى
نقل است که عصر عاشورا آقا اباعبداهلل علیه السالم وسط میدان ایستاد 
وفرمود: «اشتد غضب اهلل علی هذه العصابة الذین یریدون قتل ابن نبیهم». 
پیام این پنج قســمت، غضب الهی بر قاتالن کربال و فرجام ظلم اســت. 
اینکه االن تحریم مــی کنند و مردم یمن را می کشــند و اینها، آخرش 

چه می شود.

4)بکار گیری وجدان
نقل است که وقتی کار بر امام حسین علیه السالم سخت شد خطاب به 
دشمن فرمود: «فارجعوا الی انفســکم؛ بروید سراغ وجدانهایتان که چرا 
من را می کشید؟» پس پیام این خطبه در مورد بیداری وجدان و به کار 

گیری آن است.

5)يادآوری نعمت های الهى و 
شکرگزاری

ابی عبداهلل در آن شرایط تحریم و سختی 
در کربال خداوند را به چند جهت شــکر 
کردند: «اللهم انی احمدك علی ان اکرمتنا 
بالنبوه، آب نیســت که نباشد، ما پیغمبر 
داریم. به امام صادق علیه الســالم گفت 
فقیرم. فرمود اگر تمام دنیا را به تو بدهند 
و والیت ما را بگیرند خوب است؟ گفت نه. 
فرمود پس تو غنی هستی. اینها را مردم 
فراموش کرده اند. ما حریت داریم، آزادی 
داریم، اســتقالل داریــم، علمتنا القرآن 
فقهتنا فی الدین و جعلتنا اسماعا و ابصارا. 
پیام این قسمت یادآوری نعمتهای الهی 

است. 
پیام های دیگری نیــز مانند انصاف، حب 
دنیا و... را می تــوان از دیگر خطبه های 
امام برداشــت کرد که ایــن بحثها را می 
توان با مباحث روز و با بحث بیانیه گام دوم 
انقالب تطبیق داد. چون فرمایشات آقا هم 

از قرآن و احادیث است.

نقل است که 
عصر عاشورا آقا 
اباعبداهللا علیه 

السالم وسط میدان 
ايستاد وفرمود: 

«اشتد غضب اهللا 
على هذه العصابة 

الذين يريدون قتل 
ابن نبیهم»
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گاهى مستمع و 
عزادار نمى تواند در 

اين مصیبت تنزل 
يافته قرار بگیرد مگر 
اينکه اين مصیبت را 
برای خودش مجسم 

ببیند

نکته اول: وصل منبر به مصیبت
انواع شیوه های اتصال و گره منبر به مصیبت و روضه به شرح زیر است:

      منقطع: به این معنا که گاهی منبر و سخنرانی تمام می شود و این جمله تذکر داده می شود «و اما چند 
جمله ذکر مصیبت.» یعنی منبر ارتباطی با ذکر مصیبت ندارد. 

      گریز: گاهی در انتهای منبر کم کم گریز زده می شود برای ورود در ذکر مصیبت. به مناسبت آن موضوع 
منبر یا آن شخصیتی که ما به او توسل پیدا می کنیم. 

گاهی هم به اقتضای مناسبت و ایام خاص، منبر و ذکر مصیبت ممزوج است.

نکته دوم: شروع روضه با خطبه
خطبه، پرچم روضه و توسل است. آن هم می تواند فقط یك سالم ساده باشد یا مفصل. گاهی کسی فرازی 
از دعای توسل یا فرازی از دعای امام زمان را می خواند. این یك خطبه است. این خوب است برای آمادگی 

مستمع. 

نکته سوم: ايجاد زمزمه
مسأله ی جدی در روضه خوانی، زمزمه یا ایجاد زمزمه در مستمعین است. مداح باید بتواند مستمع را در 
روضه سهیم کند و این بعد از عنایت خدای متعال واقعاً یك فن و هنر است. در ادامه چهار نکته را در مورد 

زمزمه اشاره می کنم:
اشعاری یا ذکرهایی استفاده شود که بتواند زمزمه بگیرد. مثال به عنوان یك بیت معهود. مثل هرکه دارد 

هوس کرببال بسم اهلل. 
به گونه ای این شعر یا بیت خوانده شــود که زمزمه بگیرد. چون نواخت و کشیدگی ها یك نظمی پیدا

 می کند مستمع هم می تواند با شما همراه شود.
ذکری را بعد از آن جمله یا بیت یا مصیبت می گوییم مثل حسین آرام جانم، حسین روح و روانم.

اشعاری خوانده شود که خودش زمزمه ای است مثل: )لطف حسین ما را تنها نمی گذارد/  گر خلق واگذارد 
او وا نمی گذارد(.

نکته چهارم : مقدمه خوانى
مقدمه، حلقه ی دوم روضه است. مقدمه گاهی به واسطه ی شعر و گاهی به واسطه ی متن و مطلب. شعر 
زمینه معموال از نظر محتوایی اینگونه است که روضه و ذکر مصیبت نیست. گاهی زبان حال مستمع گاهی 
توجه به کربال و مصیبت سیدالشهداء است منتهی به صورت کلی و وارد روضه نمی شود. )آفرینش زغبار 

قدم توست حسین(

چند نکته حول محور مقدمه ی ذکر مصیبت
       اشاره به زمان: مثل اینکه بگوییم شب اول ماه محرم است. این زمینه مصیبت است.

      اشاره به مکان و موقعیت: مثل اینکه می گوییم در مسجد و خانه خدا نشستیم. 

       اشاره به شخصیت مصیبت.
در مقدمه ی ذکر مصیبت و شــروع ذکر مصیبت گاهی باید 
مخاطب را به یك حاجتی یا گفتن التمــاس دعایی در آن 

جلسه توجه داد.
نکته بعد ورود به ذکر مصیبت و اوج مصیبت سپس فرود آمدن 
است. خیلی در اوج مصیبت نباید ماند. بعد از ورود باید گریزی 
زد و فرود آمد. در اوج مصیبت و شروع مصیبت، پایه ی ذکر 
مصیبت یا شعر است یا مقتل و روضه. در صورت خواندن شعر 

یا مقتل توجه به سه مساله در اوج مصیبت ضروری است:
       ترســیم مصیبت: پیرامون این ذکر مصیبت یکی دو 
تا نکته را باز کنید. وقتی در مورد شب یا روز عاشورا خوانده 
می شــود از حال و وضع آنجا،بیان شــود. کودکان و زنان 
بودند، امشــب همه دور این خیمه ها می گردند. این خیمه 

ها پاسبان دارد.
      پرورش مصیبت: مثل زبان حال، مثل گریزهایی که ما 
داریم. یا مثاًل بوسیله خواندن یك بیت شعری که می گوید 
وقتی آمد به سمت خیمه ها: )همه از خیمه ها بیرون دویدند/ 

ولی ساالر زینب را ندیدند(
       تجسم مصیبت: گاهی مستمع و عزادار نمی تواند در 
این مصیبت تنزل یافته قرار بگیرد مگر اینکه این مصیبت را 
برای خودش مجسم ببیند. وقتی ما می خواهیم روضه ی باب 
الحوائج علی اصغر علیه السالم حجت اکبر خدا را بخوانیم از 
اینجا شروع می کنیم که اگر شما یك شیرخواره ای داشته 
باشید، همه در خانه هایشان دارند، یعنی او اول یك شیرخواره 
ای را با حاالتش پیش چشــم خودش مجسم می کند، بعد 

گریز به روضه ی علی اصغر انجام می شود.
و نکته آخر هم اینکه در پایان ذکــر مصیبت فرود می آیید. 
فرود معموال با یك جمله یا شــعر متمم اســت. مثاًل شعر 
معروفی که معموالً می گویند: )دشــمنت کشت ولی نور تو 

خاموش نگشت/ آری آن نور که فانی نشود نور خداست(.

 مصیبت تأثیرگذار
 چگونه خوانده  می شود؟

حجت االســالم مرتضى وافى در بیست و دومین 
نشست سخنرانان مرتبط با هیات رزمندگان اسالم 
نکاتى پیرامون آداب مرثیه خوانى و ذکر مصیبت بیان 

کرده اند که اهم آنها به شرح ذيل است:



www.eheyat. com@eheyat

@heyatt

instagram.com/eheyat.ir

باطی
 ارت

راه  هاى




