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ت علیه السام را در ایرا احیا کرد

سب

سنی نشین ایرا

زندگی دینی

اح ام و آداب ن ر شرعی
پروندهایدررابطهباآموزههایمكتبشهیدقاسمسلیمانى
م ت حا قاس
ارز

و جای ا خدمت در م ت

بااقتباساز كتابادبعاشقى
آداب ح ور در م ال اه

تشی

ت علیه السام

منبر و م توا

ت ربههای هیأتی
گفتگوباحاجنادرادیبىمس ولهی ترزمندگاناساماستانالبرز

ررسی خاست ا تاریخی آی ن تبلی و خ ابه

در مدیریت همیشه عاش کار با جوانا هست

گفتگویصمیمانهباحجتاالساموالمسلمینحسینجوشقانیان،
استادمركزتخصصىتبلی 
رسانهی منبر باید ارب ین را در م یاس جهانی ترسی کند

مصاحبهباحاجعلىا كبرمداحىمدیرستادمركزیهی ترزمندگاناسام

ت ربه ی

ارب ین مت اوت

اصول مدیریت رهن ی در م موعههای م هبی
تجربیاتموفقهی تداریدرگفتگوبامحمدرضاسلگىمس ولهی ت
جوانانعاشوراییشهرستاننهاوند

صمیمیت و ت ام

بازشناسی وی گیهای امام حسین ساماهللعلیه در زیارت ارب ین
اسخبهپرسشهاوشبهاتقیامامامحسینساماهللعلیه

همرا با س ین الن ا

رم مو یت هیأت جوانا عاشورای

جهاد و شهادت
نقشهی توعزاداریامامحسینعلیهالسامدرانقابودفا مقدس

روضههای جبههها یاد بخیر...

گذریبرحیاتسیاسىواجتماعىسردارشهیدحاجحسینهمدانى

وحشت تروریستهای ت یری از ا ووه

گفتگوباروحانىآزادهومدافعحرمحجتاالسامعیسىنریموسى

مردانی که زیر ضربات کا

و باتوم سینه زدند

م ر ی کتاب و م

و ت رهن ی

معرفىكتابهایمحتواییوكاربردیویژهاربعینومناسبتهایماهصفر

اتو کتاب هیأت

م ر یم

و ت رهن ی و نرما ار های کار ردی

م ر ی رخی از م ت های قا

استناد و یرقا

استناد

گفتگـویاختصاصـىبـاسـردارعلىفضلىفرماندهسـابقدانشـگاهافسـری
امامحسـینعلیهالسـام

روایت کسی که حا قاس به او ل

شهید زند داد ود

گ ار
ش ر و مداحی

برگزیدهاشعاراربعینومناسبتهایماهصفر
ی ارب ین ش ر
بایسـتههایشـعرآیینىدر گفتگوباشـاعرآیینى كشـورسـیدمحمدجواد
شرافت

جوانی که با نوحه امام جوادساماهللعلیه شاعر شد

بازخوانىابعادمختلفزندگىفخرالمادحینمرحومحاجحسینمحلوجى

یادی از ی

ش سوت

گفتگوباابو ربیوكافى،مداحجوانونامداراینروزهای كشور

اش

و گریه باید جریا ساز باشد

خبری

گزار برگزاریمراسمهایدعایندبههی ترزمندگاناسام

ندبهی انت ار

الیتهای
گ ار
ستاد مرک ی و ش

استانی هیأت رزمندگا اسام

سرمقاله
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«چهـل»عـددیآسـمانىاسـتكـهاسـرارفراوانـىدرآننهفتـهاسـت
واربعیـنسـنتىگرامـىداشـتهشـدهنـزدهمهپیامبـرانواولیـایالهى
بـوده كـهبـاایـناسـمرمـزمعنـویآثـارومیـراثگرانبهـاوفراوانـىبـهجا
گذاشـتهاند.هرچنـدوا ه«چهـل»و«اربعیـن»بهمفهومعددوكمیت
درفرهن نامـههـایل ـتآمـدهاسـتامـاچلـهنشـینىوچلـهگرفتن
درآداباسـامىبیشـترنا ـربـهسـیروسـلوکباطنـىوتعالـىروحـى
اسـت.ازاینروازدیدگاهعرفاناسـامى،اربعینواربعینیاترمزورود
بهوادیمعرفتاهللمىباشـد.گواهىاینمدعاایناسـتكهانسـان
بـاعبـورازچهـلسـالگىدرزمـرهك ّملیـنقرارگرفتـهونسـیانومعاصـى
خویـشرانمـىتوانـدبـه ـایخامـىوجهـلجوانـىتوجیـهنمایـد.در
اهمیـتمفهـومآسـمانىاربعیـنوبـركاتعـددچهـلامـامباقـرسـام
اهللعلیـهفرمودنـد«:كسـى كـهجنـازهایراازچهـارطـرفحمـلكنـد،
خداوندمتعالچهلگناهكبیرهازاومىبخشـد»وامامرضاسـاماهلل
علیـهفرمودنـد«:هیـ بنـدهایچهـلروزاعمـالخـودراخالصانـهبـه
درگاهحضرتحقانجامنمىدهد،مگراینكهخداوندمتعالچشمه
هـایحكمـتراازقلـباوبـرزبانـشجـاریمىسـازد».
امـاحـال كـهسـخنبـهاینجارسـید،بگـذارصحبـتعقـلراوا گذاریم
واززبـاندلسـخنبگوییـم.چـهگـوارابـودآنـگاه كـهمـاهـمفـو فـو 
بـهقافلـهزائـراناربعیـنمىپیوسـتیمو ـرقدرایـنمفاهیـمعالیـه
مىشـدیم و در مـو  ایـن خـرو  عاشـورایی جـذب م ناطیـ 
حسـینسـاماهللعلیهمىشـدیموصددری كهامسـالدرموعدقرار
دلدادگىهایمـان،زمینگیـرقرنطینـهیعزلـتشـدهایمودروانفسـای
خروشـىجهانـى،دردامویـروسمنحـوس كرونایـیاسـیر گشـتهایـم
تویكماسـت.
كـهارم ـانایـادیابلیـ بـرایدنیـایمدرنقرنبیسـ 
كا ا كنونكهجابربنعبداهللنشـدیمو ابوسـىتربتیارنصیبمان
نشـدبرایالتیـامدلهـایحسـرتزدهیازفراقمـان،فـرزدقشـاعر
شـویمودروصـفایـنجدایـی،حدیـ حسـرتو ربـتبسـراییم:
بهتوازدورسام...بهسلیمانجهان؛ازطرفمورسام...
سرد ر

بیانات امام خامنهای و مباحث سیاسی

از تو به ی اشار ...........................................................................................
ت لی ات اقات اخیر جها اسام .........................................................................

یکـــی از اص ــول اساس ــی در تهی ــه و تدویـــن ماهنامـــه هیـــأت،
نصبالعی ــن ق ــرار دادن فرامی ــن ام ــام خامنـــهای میباشـــد.
ب ــر ای ــن اس ــاس حس ــن مطل ــع ماهنامـــه را بـــه بازخوانـــی
اه ــم بیان ــات معظمل ــه در ســـخنرانیهای اخیـــر
ایش ــان اختص ــاص دادی ــم .در ادامـــه گزیـــده ایـــن
بیان ــات ب ــه ش ــرح ذی ــل ارائـــه میگـــردد :بیانـــات
در ارتب ــاط تصوی ــری ب ــا جلســـه هیـــأت دولـــت،
1399/06/02؛ بیان ــات در ارتب ــاط تصوی ــری
ب ــا رؤس ــا و مدیـــران آموزشوپـــرورش،
.1399/06/11
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امتیازات انقالب و نظام در قیاس با دولت آمریکا

| علیا کبر یزدیان |

 .قدر دانستن خدمت در ن ام جمهوری اسامی
ّ
كشـور؛چهدرقوهمجریه،چه
بههمهدسـتاندركارانومسـ والن
ـه،چـهدرقـو ّ
ّ
ّ
ّ
همقننـه،چـهبخشهـای گونا گونـى كـه
هقضائی
درقـو
درحاشـیهاینهـاحضـوردارنـد؛خطـابمىكنـم كـهقـدرخدمـتدر
ّ
ـامرابدانیـد.البتـهخدمـتدرهمهجـابـاارز اسـت؛لكـن
ایـنن
خدمـت كـردندرجمهـوریاسـامىعـاوهبـرایـن،یـکنكتـهبسـیار
ّ
مهـمدیگـریداردوآن،ایـناسـت كـهخدمـت،حركـتو كارشـما
ّ
بـهرونمایـیازالگویـیكـهاسـامبـرایجامعهسـازیوبـرایمدیریت
جامعـهداردنشـانمىدهـد؛ كمـکمىكنـد1399/06/02.
ّ
داریومحصوالتتمدن ربی
.2شكستالگویسرمایه
 ّ
ّ
تمـدن ربـی الگوهـای مدیریـت و جامعهسـازی و ن امسـازی
و حكومـت خـود ماننـد كمونیسـم ،سـرمایهداری ـ بهاصطـاح
لیبرالیسـموماننـداینهـارابـهمیـدانآوردونشـانداد؛امـاامـروز
ّ
ّ
ربـیدرمدیریت
هـاومحصوالتتمـدن
ثابـتشـده كـهایـنفراورده
ّ
ّ
مدیریـت بشـر شكسـتخورده اسـت .در آمریـكا كـه قلـه
جامعـه و
باشـكوه ایـن الگـوی ربـی سـرمایهداری اسـت ،ارز هـای بشـری
ّ
لهامنیـت،
داردلگدمـالمىشـود.عـاوهبـرایـنارز هـا؛حتـىمسـ
ّ
سـامت،عدالـتوماننـداینهـاهـمدرایـنالگـویمسـل  ربـی
بیـشازهمهجـالگدمـالمىشـودوطبـقآمارهایـی كـهخودشـان
مىدهنـددرآمریـكاجـرموجنایـتازهمـهجـایدنیـابیشـتراسـت.
فاصلـه طبقاتـى وحشـتنا ک اسـت؛ تعـداد و نسـبت درمانـدگان و
بیخانمانهـاوفقـرادرآمریـكابیشـترازهمهجـااسـتوازهـر نـ 
كـودک آمریكایـی ،یكـى گرسـنه اسـت1399/06/02 .
ری در آرما شهر ربزد ها
 .درجه با ی ان ا
 ناامنـى درونـى شـهرهای آمریـكا در دنیـا كمن یـر اسـت؛ آمـار
ّ
ریـباسـتوانسـانازشـدتوافزایـش
جنایتهـایآمریـكاعجیبو
اینهـا گیـ مىشـود.عـاوهبـراینهـا،قتـل ،ـارت،جن افـروزی،
ایجـاد ناامنـى در دنیـا جـزو كارهـای رایـ  آمریـكا اسـت .امـروز در
سـوریه،فلسـطینویمـنودیـروزدرعـراقواف انسـتانوقبلتـراز
آندرویتنـام،هیروشـیماوسراسـردنیـاآثـارجنایتـكاریوجـای ـای
آمریـكا بهوضـوح مشـاهده مىشـود .درجـه بـاالی انحطـا  فكـری
ّ
هایشـانپیداسـت.ببینیـدچـهشـخصیتهایی
آنهـانیـزازانتخاب
ّ
ـخصاولآمریـكابـرسـر كارآوردهانـد كـهدنیـاآنهـارا
رابهعنـوان ش
ردوتحقیـرمىكنـد!ایـنهمـانآرمانشـهریاسـت كـه ربزدههـا
بهعنـوان یـک نقطـه برجسـته و آرمانشـهر بـه آن نـگاه مىكردنـد.
1399/06/02
 .ایمـا علـ و عـدل سـه عن ـر اصلـی ال ـوی اسـامی ـرای
ن امسـازی
ّ
 اسـام الگـوی مسـتقل خـود  را دارد .الگـوی اسـامى بـرای
ّ
ن امسـازیوجامعهسـازیبهطـورخاصـهیـکالگویـیاسـتمركـب
ازسـهعنصـراصلـى1:ـایمـانبـهمعنـایایمـانتوحیـدیخالـص2.ـ
علـمبـاگسـترهبیانتهـایآن؛یعنـىهـمعلـمالهى،همعلـمطبیعى.
3ـعـدلبـهمعنـایواقعـى كلمـه؛یعنـىهـمعدالـتاقتصـادی،هـم
عدالـتقضائـى،هـمعدالـتاجتماعـى.اینهـاهمـانچیـزیاسـت
ّ
ـهاهللبـهمـایـاددادهاسـت.البتـهمـادرهـرسـهبخـش
كـهامـامرحم
تحـرک مـا ّ
عقبیـم و ّ
تحـرک مناسـب و شایسـتهای نبـوده اسـت
ولـىمىتـواننشـانههاییازایـنالگـویصحیـ اسـامىرادر
شـعارها ،ا هارهـا ،جهتگیریهـا ،در حركتهایـی كـه در
طـول41سـالدرجمهـوریاسـامىصـورت گرفتـهودر
ّ
شخصیتسـازیهایی كـهصـورت گرفتـهماننـدتربیـت
ّ
هـزارانشـهیدن یـربهشـتى،رجائـى،باهنـر،مطهـری
و قاسـم سـلیمانى مشـاهده كـرد .مسـ والن و
كارگـزاران بـا عملكـرد خودشـان مىتواننـد ایـن
الگویاسـامىرادرچشـممردمجهانتبلی و
برجسـته كنندویابهعك ،آنراازچشـمها
بیندازنـد1399/06/02 .

امروز ثابت
شده است که
فراوردهها و
محصوالت
ّ
تمدن غربی در
ّ
مدیریت جامعه
ّ
و مدیریت بشر
شکستخورده
و نا کارآمد است.
در آمریکا که
ّ
قله باشکوه
غربی
الگوی ِ
سرمایهداری
است ،ارزشهای
بشری در حال
لگدمال شدن
است.

همه ارکان
کشور باید با کار
جهادی ،صبر و
ثبات خودشان
را نشان بدهند؛
یعنی کار
جهادی بسیار
الزم است؛
تردید ،نگرانی،
آیا میشود،
آیا نمیشود،
بکنیم ،نکنیم،
اینها خیلی
مضر است

ّ
مـوالیمتقیـانسـاماهللعلیهدر
امـروزبایـدتوصیـه
خطبـه34رانصـبالعیـنجامعـهاسـامىقـراردهیـم:
« لـبواهللالمتخا لـون»؛حضـرتسـوگندیادمىكند
كـها گـرمؤمنـاندسـتازیـاریهـمبردارنـد،شكسـت
مىخورنـد .گرچـهخطـاببـهمـردمآنزمـاناسـت،
ّامـا درواقـع خطـاب بـه ّكل ّ
بشـریت اسـت؛ بنابرایـن
مؤمنیـن بایـد بـه هـم كمـک كننـد ،شـتیبان هـم
باشـند،ازیكدیگـردفـا كننـدوهمدیگـررایـاریكنند.
درهمیـنخطبـهحضـرتخطـاببـهمـردممىفرمایـد
كـه«تـكادونوال تكیـدون»؛آنهـاعلیـه شـمادارنـد
ّ
ّ
هـاطراحـىنمىكنیـد.
طراحـىمىكننـد،شـماعلیـهآن
ایـنسـفار بایـددرجامعـهاسـامىاجـراشـود؛ا گـر
چنان ـه آنهـا كیـد مىكننـد و علیـه شـما ّ
طراحـى و
نقشـهریزیمىكننـد،شـماهـمبایـدعلیـهآنهـانقشـه
ّ
بریزیـد،طراحـى كنیـدو كیـد كنیـد1399/06/02.
 .دشـمنی آمریـ ا و و ی ـه مـا در م ا ـ ایـن
مشـ ات و دشـمنیها
مشــكات بزرگــى كــه امــروز حولوحــو  دشــمن
اصلــى مــا یعنــى ر یــم آمریــكا را گرفتــه اســت،
قابلمقایســه بــا مشــكات مــا نیســت ،دههــا برابــر
بزرگتــر از مشــكات مــا اســت؛ یعنــى آمریكاییهــا
ا ن محصــور بــه مشــكات گونا گونــى هســتند :از
طرفــىافزایــشفاصلــهطبقاتــىبــهشــكلعجیــب،از
طرفــىمشــكلتبعی ـ نــژادی كــههمــهرادرمقابــل
ایــنن ــامآمریــكابهصــف كــرده؛ازطرفــىمشــكات
ّ
ّ
اقتصــادی،مشــكاتمدیریتــىماننــدرفتــار
الینحــل
لی ـ ســنگدلآمریــكا،مس ـ لهبســیارمهـ ّـموعجیــب
وجــود45میلیــونبیــكاردر كشــورآمریــكا،مشــكات
ّ
مدیریتــى كــهدربــاب كرونــاخــود رانشــانداد،
همــهاینهــامشــكاتآمریــكااســت كــهموجــبشــده
آمریــكاامــروزدرســط دنیــامنفــورومنــزویاســت،
بنابرایــنآمریكاییهــادنبــالپیــدا كــردندشــمناند؛
ومىخواهنــدبــابــردننــامایــران،چیــن،روســیهو
دیگــران كســىرابهعنــواندشــمنمعرفــى كننــد.بــه
ّ
ن ــرمــنآمریــكا،دشــمنىبزرگتــرازملــتخــود 
نــداردودنبــالدشــمندیگــرنگــردد؛همیــندشــمن
هــمهســت كــهایــنر یــمرابهزانــودرخواهــدآوردو
مشــكلآمریــكابــامــاهــمایــناســت كــهنــهمىتوانــدمــا
راحــذف كنــد،نــهمىتوانــدمــاراتســلیم كنــد؛لذاســت
كــهناراحــتاســت؛بنابرایــنو یفــهمــاصبــر،ثبــات،
ایســتادگى و كار جهــادی اســت1399/06/11 .
بــهن ــرمــنبــرایت میــنآینــدهاحتیــاجبــهصبــرو
ثبــاتداریــم؛بایســتى گامهایمــانرامحكمتــر كنیــم:
«ر ّبنــا ا فــر لنــا نوبنــا و ســرافنا فــى مرنــا و ث ّبــت
قدامنــا»؛ یكــى از چیزهایــی كــه در دعــا خواســته
شــده،همیــناســت كــهقدمهایمــانثابــتباشــد؛ كــه
ّ
البتــهمــردمهــمخوشــبختانهمــردمصبــوریهســتند؛
مــا ایــن را تجربــه كردهایــم ،مىدانیــم كــه بهخاطــر
مذهــبوایمانــى كــهدارنــد،بهخاطــراعتمــادی كــهبــه
ن ــامو كشــوروجمهــوریاســامىدارنــد،ثبــاتمــردم
ً
انصافــاثبــاتخوبــیاســت؛مس ـ والنهــمبایــدبــا كار
جهــادی،صبــروثبــاتخودشــانرانشــانبدهنــد؛
یعنــى كارجهــادیبســیارالزماســت؛تردیــد،نگرانــى،
آیــامىشــود،آیــانمىشــود،بكنیــم،نكنیــم،اینهــا
ّ
ـدتوجــه
خیلــىمضــراســت؛مســ والنبــهاینهــابایـ
كننــد1399/06/11 .
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 .ضـرورت جهـ تولیـد و لـ وم شناسـای و ر
موانـ جهـ تولید
امام خامنهای تولید را كلید اصلى اشت ال،
ّ
ّ
كاهشتورموایجادارز پولملىدانستند
و شش مورد را بهعنوان موانع جهش در
تولیدمعرفىونسبتبهرفعاینموانع
ت كید كردند .این موارد عبارتاند از:
1ـوارداتبی ّ
رویه؛ كهمس لهبسیار
مهم و خطرنا كى برای اقتصاد
كشوراستودولتبایدجلوی
آنرابگیرد؛2ـمس لهقاچاق
كه در گزار  تحقیقى
مجل  حجم آن را
 5/25میلیارد دالر در
سال اعام شده و
این خیلى رقم
باالیی است؛
 3ـ مشكات

10

ّ
قطعهسازی؛ كهمادرنیروهایمسل ،قطعاتبسیار ریف
و پی یدهای كه ّ
تصور نمىشد كه قابل ساخت باشد را
خوشبختانهتوانستهایمبسازیم؛ازایننهضتقطعهسازی
باید استفاده بشود؛  4ـ ناهماهنگى در بخشهای
اییندستى؛ كه گاهىبایکنشستیکساعته،دوساعته
و مانند اینها مىتوان برخى از مشكات و موانع تولید را
برطرف كرد ولى این كار در بخشهای اییندستى اتفاق
ّ
هایاداریدراعطایمجوزهاو
نیفتادهاست؛5ـپی وخم
یادرمس لهتسهیاتبانكىبایدبرداشتهشودوزمانآن
ّ
كم بشود؛  6ـ صادرات ّ
مواد خام یا صادرات فلهای كه ما
ّ
موادخاممانندنفتیاسن هایقیمتىرابدونفراوری
وبدوناینكهارز افزودها رابرای كشورخودمانوبرای
سرمایهدارو كارگرخودمانفراهمبكنیم،مىفرستیمخار .
1399/06/02
ایشــاننیــزبــرایرفــعایــنموانــع،تشــكیل كارگروهــىتحــت
عنــوان«كارگــروهشناســاییموانــعتولیــد»راالزموضــروری
برشــمردندوفرمودنــد«:موانعــىدر ســرراهجهــشتولیــد
وجــوددارد كــهبایــدبرطــرفشــود.بــهمــنپیشــنهادشــده
كــهیــک كارگــروهویــژهایازطــرفســرانســهقـ ّـوهتعییــنشــود
وایــن كارگــروه كــهنماینــدهجلســهاقتصــادیســرانســهقـ ّـوه
ً
اســت،برونــدجـ ّـداایــنموانــعراشناســاییورفــع كننــد.
شــایدیكــىازموانــع،همیــنمسـ لهوارداتبی ّ
رویــهباشــد».
1399/06/11
 .ل وم ت ویت ارز ول ملی
افسـار ـاره كـردنارزوبـاالرفتـنروزبـهروزقیمـتآنبسـیار
بـداسـت،ایـنهـمازجاهـایمطم ـنبـهبنـده گزار شـده
كـه ایـن موضـو  بیـش از آن ـه دالیـل اقتصـادی داشـته
ّ
باشـد،عمـدهدالیـلامنیتـىوسیاسـىاسـت كـها گـراینطور
ًّ
باشـدبایـدجـدامقابلـهبشـود؛ كسـانىهسـتند كـهبـهایـن
آتشافـروزیدامـنمىزننـد.حـلمشـكلارزجـزوكارهای
كوتاه ّ
مـدتاسـت كـهبایسـتىمسـ والنانجـامبدهنـد.
ّ
البتـهبنـدهخبـردارم كـهبانـکمركـزیتا های
ّ
زیـادی دارد مىكنـد و انشـاءاهلل موفـق
هـمخواهـدشـد1399/06/11.
ّ
ارز  پـول ملـى چیـزی اسـت كـه بـه
رشـدتولیدوتوسـعهكشـورورشـدوتقویت
بنیـه اقتصـادی ارتبـا  دارد؛ ا گـر مـا
بتوانیـمتولیـدراتقویـتوبنیـهاقتصـاد
ّ
را قـوی كنیـم ،پـول ملـى بهطـور
طبیعـى تقویـت خواهـد شـد و
ّ
تقویـتپـولملـىت ثیـرمسـتقیم
در امـر معیشـت مـردم دارد.

ا

در اب

ظرفیتهای اقتصادی کشور برای عالج مشکالت معیشت مردم

البتـهدركنـاراینكارهایبلندمـدتبعضىازكارهایكوتاه ّ
ّ
مدت
هـمالزماسـت؛ماننـد.1:جلوگیـریازدخالتهـایبدخواهانـهیـا
سـودجویانهای كـهدر كارارزمىشـودودر كاهـشارز وقیمـت
ّ
پـولملـىت ثیـرمىگـذارد2.ـجلوگیـریازواردات كاالهـای یـر
الزم،یـا كاالهـایلوكـ وبهكلـى یـرمـوردانتفـا 3.ـجلوگیـری
ازتصمیمهـاینسـنجیدهبعضـىازدسـتگاههاو كمـکهمگانـى
دسـتگاههایدولتـىبـهبانـکمركـزیچـونكاهـشارز پـولیـا
افزایـشارز پـولبـهسیاسـتهایبانـکمركـزیارتبـا پیـدا
مىكنـد 4 .ـ راهانـدازی سـامانههای اطاعاتـى و ّ
متصلكـردن
ّ
كنـدتـابتوانداطاعـاتالزم
آنهـابـهیكدیگـر،بـهدولـتكمـکمى
رادرایـنزمینـهبـهدسـتبیـاورد.ازسـویدیگـرایـنسـامانهها
بـرای هـر سـاختاری كـه بخواهـد اصـاح بشـود ،ضـروری اسـت.
1399/06/02
بی ـی و انسـانی

 .لـ وم اسـت اد از ر یتهـای گسـترد
در کشـور
عمدهتریــنمشــكاتاقتصــادی كشــور كــهازآنتعبیــر كردیــم
ّ
بــه بیمــاری عبارتانــد ازّ :
تــورم ،كاهــش ارز  پــول ملــى،
گرانىهــای بیمنطــق ،مشــكات بنگاههــای تولیــدی ،وجــود
تحریمهــای خارجــى و نتیجــه اینهــا هــم ســختى معیشــت
ّ
اییــنومتوســ اســت.ایــنبیماریهــاهســت،لكــن
طبقــات
بهخاطــر رفیتهــای گســتردهای كــه در كشــور وجــود دارد،
بنیــه كشــور قــوی اســت؛ لــذا مىبینیــد در دوران ســختترین
تحریمهــاوفشــارهایهمهجانبــهای كــهعلیــه كشــوردرزمینــه
اقتصــاد بــه وجــود آوردنــد ،كشــور توانســته چنــد هــزار شــركت
دانشبنیــانایجــاد كنــد،صدهــاطــرحزیربنایــیایجــاد كنــد،در
همیــندورانتحریــموبــاوجــود كاهــشدرآمــدنفــت ،كاربزرگــى
م ــلایجــاد االیشــگاهســتارهخلی فــارسراانجــامبدهــد؛ویــا
كارهــایفراوانــىدرزمینــهمســائلنیــرو،آبوبــرق،افتتاحهــای
فراوانــى كــهدرحــالانجــاماســت ،كارهــایحیرتانگیــزی كــه
درزمینــهصنایــعن امــىومســائلفضائــىانجــامشــدهاســت.
ایــنبخشــىاز رفیتهــایماســتو كشــوردارای رفیتهــای
ّ
ّ
هــا،موقعیــتج رافیایــی،
مــادیدیگــریم ــلمعــادن،جنگل
ّ
ّ
ـخوهویــتملــى؛اینهــا
تنـ ّـو اقلیمــىتــابرســیمبــهمس ـ لهتاریـ
همــه رفیتهــایبســیارمهــمواساســىاســت كــهبعضــىازایــن
رفیتهــااختصاصــى كشــورمــااســتوهیــ  كشــوردیگــریاز
آنهــابرخــوردارنیســت.در كنــاراینهــا رفیتهــایمعنــوی
هــمهســت.دشــمنانومخالفیــنمــا،همــان كســانى كــهایــن
تحریمهــاراتحمیــل كردهانــدوامیــدواربودنــد كــهایــرانرابهزانــو
درمىآورنــد،خودشــاناقــرارواعتــرافمىكننــد كــهنتوانســتهاند
موفــقشــوندو كشــورایــرانســر ــایخــود ایســتادهاســت؛ایــن
نشــاندهندهبنیــهخیلــىقــوی كشــوراســت1399/04/22.
ملی شر ح مش ات
 .خودات ا ی و اعتمادبهن
ً
مطلقـا نبایـد اقتصـاد كشـور را بـه ّ
تحـوالت خارجـى پیونـد زد؛
یعنـىبرنامهریـزیاقتصـادیرابـهاینكـهتحریمهـابرطـرفبشـود،
یـا كاهـشپیـدا كنـدموكـولومنـو نكنیـدبلكـهاقتصـاد كشـوررا
ّ
كردهوبـاتوجهبهامكانات
درونزاوبـه رفیتهـایداخلـىتكیـه
ً
خودمـانبرنامهریـزی كنیـم؛واقعـااینكـهمـامسـائلاقتصـادیرا
ّ
بـهتحـوالتخارجـىمنـو  كنیـمیـکخطـایراهبـردیاسـت.
1399/06/02
ً
 مشـكات مـا هـم حقیقتـا ناشـى از ایـن اسـت كـه خودمـان
كم ّ
توجهـىكردیـم «:هـرالفسـادفىالب ّـروالبحربماكسـبتایدی
ً
ّ
ّ
ّالناس»م افرضكنیدبهتولیدوسرمایهگذاریاهمیتندادیم،

ّ
ارزش پول ملی
چیزی است که
به رشد تولید و
توسعه کشور و
رشد و تقویت
بنیه اقتصادی
ارتباط دارد؛ ا گر
ما بتوانیم تولید
را تقویت و بنیه
اقتصاد را قوی
ّ
کنیم ،پول ملی
بهطور طبیعی
تقویت خواهد
شد و تقویت پول
ّ
ملی تأثیر مستقیم
در امر معیشت
مردم دارد

گاهی اوقات که
قیمتها باال
میرود بهخاطر
کمبود کاال است؛
لکن در مواردی
هیچ کمبودی
وجود ندارد،
جنس وجود
دارد ،زیاد هم
هست ّ
[اما] در
انبار آن را نگه
میدارند ،عرضه
نمیکنند که خب
با اینها بایستی
برخورد کرد

نا گهـانبـاشكسـت كارخانهجـاتومشـكاتتولیـد
در كشـور مواجـه شـدیم .خـب وقتـى انسـان كار
توجهـىو كم ّ
نكنـد،خـودمـامسـ والنبی ّ
توجهـى
كردیـمنتایجـشایـنخواهـدبـود.ا گـرچنان ـهایـن
ّ
ّ
ّ
ـهخوداتكائـىواعتمادبهنف ملى-كه
تفكـروروحی
ّ
ـروزخوشـبختانهعمومیـتپیـدا كـردهوبخصـوص
ام
دربیـنقشـرجـوانتحصیلكـردهبـاعـزموارادهرشـد
پیـدا كـرده-واعتمـادبـهنیـرویداخلـىدراقتصـاد
بـههمینشـكلپیـشبرودوا گـرامیدهایواهىای
كـهگاهـىانسـانمشـاهدهمىكنـدبهبیـرونازمرزها
وجـودداردواقتصـادكشـورراشـرطىمىكندنسـبت
بـهتصمیمگیـریبیگانـگان،وجـودنداشـتهباشـدیـا
ّ
ضعیـفبشـودواعتمادملـىافزایشپیداكند،آنگاه
همـهایـنمشـكاتى كـهامـروزدراقتصـادوجـوددارد
قابلرفـعوبرطـرفكردناسـت.بایسـتىازاینبنیه
قـوی كشـوراسـتفاده كـرد1399/04/22.
 .ضرورت عا گرانی و مهار قیمتها
یــکجملــهدربــابمسـ لهاقتصادیكشــورعرض
مىكنــم .خــب ،كشــورازلحــا معیشــتعمومــى
ً
دچــارمشــكلاســت؛یعنــىواقعــامعیشــتخانوارهــا
دچــارمشــكلجـ ّـدیاســتومــردممشــكلدارنــد؛
گرانىهــا و ماننــد اینهــا هســت ،اینهــا بایســت
ّ
ـود.البتــه كارهایــی كــهبایــدانجــامبگیــرد،
عــاجبشـ
مــادرجلســاتخصوصــى بــهمس ـ والن گفتهایــم
یــا پی ــام دادهایــم؛ بنــده بــا آقــای رئی جمهــور
هــمصحبــت كــردهاموبــابعضــىازمس ـ والندیگــر
هــم دورادور صحبــت كردهایــم و پی ــام دادهایــم
كــه كارهایــیراانجــامبدهنــد؛حــاالایــنرابــازهــم
مىگویــم ،ت كیــد مىكنــم بــر اینكــه دســتگاههای
ّ
ـهآنتوجــه كننــد كــهدرهمیــنزمینــه
مس ـ ول بـ
مربــو بــهمشــكلاقتصــادی،یــکبخــشمســائل
فــوریمــااســت،یــکبخــشهــممســائلبلندمـ ّـدت
مــایــامیانمـ ّـدتمــااســت1399/06/11.
ً
 مســائل فــوری عمدتــا مس ـ له مهــار قیمتهــا
اســت؛ یعنــى تا هایــی بــرای آن  بایــد كــرد.
ّ
متخصصیــن مســائل اقتصــادی معتقدنــد كــه
ایــن كار ممكــن اســت؛ یعنــى كســانى كــه اهــل
مدیریتهــایاجرائــىدرزمینــهاقتصــادیهســتند
ّ
ـرد.البتــه
معتقدنــد كــهمىشــودقیمتهــارامهــار كـ
گاهــىاوقــات كــهقیمتهــابــاالم ـىرودبهخاطــر
كمبــود كاالاســت؛لكــندرمــواردیهی ـ  كمبــودی
وجــودنــدارد،جن ـ وجــوددارد،زیــادهــمهســت
ّامــا درانبــارآنرانگــهمىدارنــد،عرضــهنمىكننــد
ً
كــهخــببــااینهــابایســتىبرخــورد كــرد؛یعنــىواقعــا
ً
اینهــاراحتمــابایســتىدســتگاههای یرب ـ  كــه
ً
عمدتــادســتگاههایدولتــىهســتند ــقـ ّـوهمجریــه
ّ
هقضائیــههــما گــر كمكــىازاوالزماســت ــ
وقـ ّـو
واردبشــوند.ایــنیــکمس ـ لهاســت كــهبــازاریــک
ثباتــىپیــدابكنــد.ایــنحالــت كــههــرروزاجنــاس
یــکقیمتــىپیــدا كنــد ،بــرای كشــورمضــراســت.
1399/06/11
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 .ضــرورت کارهــای جهــادی و تمرکــ همــه
نیروهــا ــرای م ابلــه بــا حملــه دشــمنا
ّ
دشــمنى ،امــروز بــا ملــت ایــران زیــاد اســت.
هم نــان كــهبنىاســرائیلحضــرتموســىراا ّیــت
مىكردنــد،ایــندشــمنانمــاهــم كــهبعضىشــان
ّ
جــزو بنىاســرائیلاند ،مىخواهنــد ملــت مــا كــه
تابــعپی مبــروحضــرتموســىوحضــرتعیســى
ّ
وبقیــهپی مبــراناســتراا ّیــت كننــد.وقتــى
ّ
دشــمنىحملــهمىكنــدومىخواهــدا یــت
كنــد،مــابایــدم ــلدوراندفــا مقـ ّـدس
همــه نیروهایمــان را جمــع كنیــم،
متمركــز كنیــم ،تــا  كنیــم و كار
كنیــم1399/06/11 .
كارهــای بزرگــى كــه امــروز
مجاهــدانســامتوخدمــت
درحــالانجــامآنهســتند
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در بین همه
کسانی که در حال
کمکرسانی به
مبتالیان هستند،
گمان نمیکنم
و گزارشی هم
نشنیدهام که در
جایی از کشورهای
دنیا این همه
ّ
تحرک مردمی
و پشتیبانیهای
مردمی مثل
کشور ما وجود
داشته باشد؛ و
تعداد کسانی که
داوطلبانه برای
چنین کمکهایی
اقبال میکنند ،این
همه زیاد باشد.

ً
بایــدادامــهپیــدا كنــد.امــروزهمــهدنیــاوتقریبــاهمــه كــرهزمیــن
ّ
ـایخاصــىنیســت.
مبتــا بــهایــنحادثهانــدومخصــوصجـ
دربیــنهمــه كســانى كــهدرحــال كمکرســانى بــهمبتایــان
هســتند ،گمــاننمىكنــمو گزارشــىهــمنشــنیدهام كــهدرجایــی
از كشــورهایدنیــاایــنهمــهتحـ ّـرکمردمــىو شــتیبانىهای
مردمــىم ــل كشــورمــاوجــودداشــتهباشــد؛وتعــداد كســانى كــه
داوطلبانــهبــرایچنیــن كمکهایــیاقبــالمىكننــد،ایــنهمــه
زیــادباشــد.
ّ
ّ
ایــنای ارگــریازخصوصیــاتمنحصربهفــردملــتمــااســت؛
هــمدربایــایطبیعــىم ــلســیلوزلزلــهوام ــالاینهــا،هــمدر
بایــای یرطبیعــىم ــلتحمیــلجن ـ .درهشــتســالدفــا 
مقـ ّـدسحركــتع یــموای ارگرانــهمردمــىبــود كــهایــنحماســه
بــزرگرا بــهوجــودآوردوجبهههــارا بــه شــكلىآراســت كــهتــا
آخــردرتاریــخمــایــکدورانبرجســتهایباقــىبمانــد.امــروزهــم
همینطــوراســت؛مجموعههــایدرمانــىصفــوفمقـ ّـدمبودنــد؛
ً
پزشــكان و پرســتاران و ّ
بقیــه عوامــل درمانــى واقعــا فــدا كاری
كردنــد1399/04/22 .
ســتاد ملــی کرونــا در

 .ل ـ وم رعایــت م یارهــا و ضواب ـ
ع ـ اداری
م ال ـ
در بر ایـی عزاداریهـا ت كیـد مىكنـم معیـار آن چیـزی اسـت
ً
كـه كارشناسـانبهداشـت بـهمـامىگوینـد.خـودبنـده شـخصا
هـر چـهآنهـاالزمبداننـدمراعـاتخواهـم كـرد.توصیـهمـنو
ت كیـد مـن بـههمـه كسـانى كـهمىخواهنـد عـزاداری كننـدایـن
ّ
ّ
كنیـد،اولببینیـدسـتادملـى كرونـاچـه
اسـت كـه هـر كاریمى
ّ
ّ
ضابطـهایرابـرایعـزاداریمعیـن كـردهاسـت،همـهمـامو فیم
آنراعملكنیم.مسـ له،مسـ لهكوچكىنیسـت،مسـ لهبسـیار
ّ
مهمـىاسـت.ا نیـکمقـداریمراقبـتهسـتوكنترلهسـت؛
خداینكـردها گـرهمیـنمقـدارهـمشـل گرفتـهبشـودوازبیـن
بـرود ،آنوقـت فاجعـهای بـه وجـود خواهـد آمـد كـه آن سـر 
ناپیـدا اسـت1399/06/11 .
مــنوقتــىمىبینــمدرتلویزیــوننشــانمىدهــد كــهبعضىهــا
عبــورمىكننــدوهمیــنچیــزســاده،همیــنماســکرانمىزننــد،
ً
مــنواقعــاازآنپرســتاروپزشــكى كــهدارنــدفــدا كاریمىكننــد
خجالــتمىكشــم،آنوقــتایــنآدم،حاضــرنیســتیــکماســک
بزنــد1399/06/02.
م منانــه و نه ــت احســا و ت ــاو

ا ا ام ا

توصیههای الزم برای

 .ل ـ وم تــداوم کم ـ
ــرای جبــرا آســی ها
در ایــن قضایــای كرونــا بــه طبقــات ضعیــف ،بلكــه طبقــات
ً
ّ
متوس ـ  از لحــا  زندگــى و معیشــت واقعــا ضربــه خــورد و
ً
ّ
ّ
عــدهایواقعــادچــارآســیبهایجــدیشــدندومشــكات
فراوانــىبرایشــانپیــشآمــد.آنخدمــتمؤمنان ـهای كــه
درآســتانهمــاهرمضــانشــرو شــدوهمــهدرآنشــركت
كردنــد ،خیلــى كار باارزشــى بــود ،توانســت مهــای
خانوادههایــیرا كــم كنــد.مــردمعزیــزایــننهضــت
ً
تعــاون و احســان را مجـ ّـددا شــرو  كننــد .الزم
اســت دوبــاره رشــد و توســعه پیــدا كنــد تــا
بــار دیگــر فضــای كشــور را طــراوت بدهیــد،
نا
ا ار
ا در را
كودكانــى را شــاد كنیــد ،خانوادههایــی
را برخــوردار كنیــد ،درمادرهایــی را از
کیفیت بخشی به آموزش و پرورش کشور
د د ــه معــا  فرزندانشــان نجــات

بدهیــد؛ كشــوربــزرگ،جمعیــتمــردمزیــادونیــاز گســتردهاســت؛
هركســىهــرمقــداروهــرجــوری كــهمىتوانــد،بــهایــن كار كمــک
كنــد و مراقبــت بشــود كــه كســى از قلــم نیفتــد و همــه مــردم
بتواننــدبرخــورداربشــوند.ایــن كارهــاموجــببركــتمىشــودو
ّ
متوجــه شــما مىكنــد1399/04/22 .
لطــف و فضــل الهــى را
مســ والندولتــىوشــبهدولتىبــرایجبــرانایــنآســیبها
و ایفــى دارنــد كــه بایــد انجــام بدهنــد و دارنــد كار مىكننــد
لكــناینهــا كافــىنیســتونبایــدهمــهبــاررابــردو دولــت
ّ
كــهدرجریــاناول
گذاشــت؛وبایســتىعمــوممــردمهم نــان
كمــکمؤمنانــهدرآســتانهمــاهرمضــانواردشــدندوبــهمعنــای
واقعــىكلمــهكمــکكردنــد،بــازهــمهمیــنكارانجــامبگیــرد.ایــن
«تســابقالــىالخیــرات»اســت.مــادرقــرآنچنــدجــاداریــم كــه
«یســارعونفــىالخیــرات»؛یــا«یســارعونفــىالخیــراتو ول ــک
مــن ّ
الصالحیــن».یــکجــادارد «:ول ــکیســارعونفــىالخیــرات
وهــملهــاســابقون»؛چنــدجــادارد«:فاســتبقواالخیــرات»یعنــى
مســابقه گذاشــتن كــه قــرآن بــه معنــای واقعــى كلمــه بــه مــا
مىگویــددر كارخیــرو كمکهــایمؤمنانــهمســابقهبگذاریــدو
جلوتــرازدیگــرانحركــت كنیــد1399/06/11.
انقابــی گــریبــهمعنــایواقعــى كلمــهبــازبــاننیســت،بــاعمــل
ً
اســت؛عمــلجلوتــراززبــانبایســتىانســانراراهببــرد؛وواقعــا
كســانى كــه در ایــن زمینههــا ّفع ّ
الیــت مىكننــد ،كار انقابــی
انجــاممىدهنــد.بهعنــواننمونــهدرجریــانســیلخوزســتان،
شــهیدســلیمانىوشــهیدابومهــدیمهنــدس،هــردودر كــف
میــدانحاضــرشــدندوخــودایــنحضــورایــندوعزیــز،دوســتاره
برجســتهمیــدانمجاهــدت،موجــبشــد كــه كســانزیــادی،هــم
درایــنایــران،هــمدرعــراقبــهاینهــانــگاه كننــدوواردمیــدان
بشــوند1399/06/11 .
 .تشــ ر امــام خامنــهای از ملــت ایــرا بهخا ــر حســن
ر تــار در دهــه م ــرم
ّ
ـاومداحــانمحتــرم
مــنهــمازبرگزاركننــدگان،هــمازمنبریهـ
ّ
كــهجهــاتســامتوتوصیههــایســتادملــىمبــارزهبــا كرونــارا
ّ
ّ
تــاامــروزمراعــات كردنــدتشــكرمىكنــموهــمازملــتعزیــزایــران
ّ
بهخاطــر حســن رفتارشــان در دهــه عاشــورا صمیمانــه تشــكر
مىكنــم .شــاید بعضىهــا گوشــهكنار مراعــات نكــرده باشــند
كــه بــه آنهــا هــم توصیــه مىكنیــم مراعــات كننــد .امیــدوارم
ایــنعزاداریهــاوشــوقوشــوری كــهمــردمنشــانمىدهنــد،
ّ
ـروردگاروائمــههــدیعلیهــمالســام
انشــاءاهللمقبــولدرگاهپـ
قــرار بگیــرد1399/06/02.
ً
ایـ ّ
ـناتفاقــى كــهافتــاد،واقعــاامســالرابهعنــوانیــک دیــدهدر
تاریــخ كشــورمانــدگار كــرد؛وجــودمحدودیتهــایشــدیدناشــى
ازبیمــاریوانتشــاربیمــاریومراقبــتازاینكــهایــنانتشــارانجــام
نگیــرد ،درعینحــال حفــ  شــور حســینى و حفــ  مجالــ  و
حركــتع یــممعنــویای كــهمــردمازخودشــاننشــاندادنــد.
1399/06/11
 .آمــار بــا ی تل ــات کرونا مایه و ه
گســتر مجـ ّـدد كرونــایــک ــمعمیقــىرادرانســانبــهوجــود
م ـىآورد.وقتىكــهتعــدادجانباختــگان كــمشــدهبــودودریــک
شــبانهروزحــدود30نفــربــودآنهــمزیــادبــود؛چــونایــن30نفــر
هــر كدامشــانبهتنهایــیعزیزانــىدارنــد،عزیــز كســانىهســتند؛
ــدردارنــد،مــادردارنــد،همســردارنــد،فرزنــددارنــد،بــرادردارنــد،

بنده اعتقاد
راسخ دارم که
همه دولتها
ّ
موظفاند تا
آخرین روز
مسئولیتشان
تالش و کار
کنند و وظایف
خودشان را
انجام بدهند،
بعد امانت را به
دولت بعدی
ّ
تسلیم کنند ،البته
با تحویل دادن
صورت ّ
وضعیت
روشن ومشخص.

رعایت عدالت
آموزشی یک
اصل است؛ یعنی
باید دانشآموز
ما در فالن نقطه
دوردست با
دانشآموز ما در
ّ
فالن محله تهران
از لحاظ نصیب
آموزشی تفاوتی
نداشته باشد.
بایستی ما کاری
کنیم که همه
بتوانند از سهم
مناسب خودشان
در آموزش و
پرورش کشور
استفاده کنند.

دوســتانىدارنــد كــههمــهاینهــاعــزادارمىشــوند.
ً
حــاال ا گــرایــنرقــمم ــا بــه200و180و150نفــر
ً
برســد حقیقتــا مانگیــز اســت .مــن خواهــش
مىكنــمهمــه كســانى كــهمىتواننــدنقشــىدرایــن
زمینــهایفــا كننــد،بــهبهتریــنوجــهنقــشخودشــان
راایفــا كننــد1399/04/22.
 .تا رای ریشــهکنی ماری کرونا
ّ
ـایمهمــى كــهدرایــندورانمىشــود
یكــىازكارهـ
انجــام داد كار علمــى اســت؛ كــه در بخشهــای
مختلفــى بــرای شناســایی ،پیــدا كــردن وســیله
پیشــگیری از ّفع ّ
الیــت و درمــان ایــن ویــروس بــا
ّ
جد ّیــت مش ـ ولاند1399/06/11 .
مــنخواهــشمىكنــمهمــه كســانى كــهدرایــن
ّ
زمینــهمؤثرنــد،چــهمس ـ والناجرائــى كشــور،چــه
آحــادی كــه مىتواننــد خدمتگــزاری كننــد ،چــه
آحــاد مــردم،همــهدرایــنزمینـ ّ
ـهفع ّ
الیــت كننــد
تــابتوانیــمدر ــرفمـ ّـدت كوتاهــىایــنزنجیــره
ســرایتراقطــع كنیــمو كشــوررابــهســاحلنجــات
ّ
برســانیم .مــا ّاول كار جــزو بهتریــن و موفقتریــن
كشــورهابودیــمولــىامــروزآنجــورنیســت؛ گرچــهاز
خیلــىازكشــورهاجلوتــروبهتریــم،لكــنآنمقــداری
كــه ّاول بــود امــروز نیســت و انســان ّص ـهدار
مىشــود1399/04/22 .
ّ
ّ
ـنقضیــه،دعــاوتوســلعمومــىخیلــى
البتــهدرایـ
چیــز ّ
مهمــى اســت و مخصــوص دعــای هفتــم
صحیفــه سـ ّـج ّ
ادیه هــم نیســت بلكــه دعاهــای
ّ
مختلفــى هســت .بایــد دعــا و تضــر  كــرد و از
خــدایمتعــالطلــب كــرد.بهویــژهجوانهــاوآن
دلهــای ــا کوصــاف كــهم ــلآبزالل،بعضــى
ً
ازدلهــاروش ـناند؛دعــایاینهــامىتوانــد كامــا
مســتجابشــود؛«دعــاینیمهشــبىرفــعصــدبــا
بكنــد»1399/04/22 .

توصیههــای زم ــرای کی یــت بخشــی بــه
آمــوز و ــرور
ّ
خداقوتـى بدهـم بـه
ابتـدا الزم مىدانـم
شـما مجموعـه بـزرگ آموز وپـرور  بهخاطـر
برنامههـایچندماهـهای كـهبـاتـا اجـرا كردیـد.
نبایـدزحمـاتایـنچنـدمـاهدشـواری كـه گذشـت،
نادیـدهبمانـد؛اعـمازمدیریتمدارس،مشـاركتدر
انتخابـات،برگـزاریامتحانـاتو كاسهـایدرس،
ّ
ادارهفضـایمجـازیوبقیـهبرنامههایـی كـهانجـام
گرفـتونیـزبرنامهریـزیبـرایسـالبعـد كـهازنیمـه
شـهریورشـرو خواهـدشـد.بااینكهدرایـنزمینهها
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تجربـهایوجـودنداشـتولـى كارهـایبزرگـىانجـام
گرفـت كـهدرآموز وپـرور  كارهـایبیسـابقهای
بـود .گرچـهدرآموز وپـرور تـا شـدهامـادر
بسـیاریازمـوارد كاربـهسـرانجامو ایانـى كـهبایـد
برسـدنرسـیدهاسـتوبایـدادامـهپیـداكنـدتـابهآن
مقاصـدی كـهموردن رمـاناسـتبرسـد.درهمیـن
راسـتاچنـدنكتـهراعـرضمىكنـم:
.1منطـقایجـاددسـتگاهع یـمآموز وپـرور 
بایـدانسانسـازیباشـد؛آنهـمانسـانشایسـته.
ّ
ّ
.2خصوصیـاتانسـانتـرازاسـامىای كـهتوقـع
هسـت آموز وپـرور  او را تربیـت كنـد ،انسـانى
ً
ً
اسـت كـه ّاوال مؤمـن باشـد .ثانیـا خردمنـد باشـد؛
ّ
یعنـى عقـل را بـه كار بگیـرد« :لعلكـم تعقلـون».
ً
ثال ـا اندیشـمند باشـد؛ یعنـى فكـر و اندیشـه كنـد.
ً
رابعـامجاهـدواهـلعمـلباشـد؛یعنـىنشسـتنو
ً
ّ
كـردنوحرافـى كـردن كافـى
حـرفزدنوصرفـافكـر
نیسـت،بایـداهـلعمـلمجاهدانـهوپیگیـرباشـد
همـان عملـى كـه در عـرف شـر  ّ
مقـدس اسـام
«جهـاد» گفتـهمىشـودآنهـمجهـادفىسـبیلاهلل
مـوردتر یـبشـر .ا گـرایـنویژگىهـارعایـتشـود
ّ
آنـگاهانسـانىباانصـاف،بان ـمومتخلـقبـهاخـاق
اسـامى از كار در مىآیـد.
ّ
.4نیـــازبـــهزیربنـــایمســـتحكمفكـــریوتحـــول

بنی ــادیدرآموز وپ ــرور ب ــهاقتض ــاینیازه ــای
متناســـببـــاشـــرای ،فضـــاوزیســـتبوم كشـــور.
ّ
 .5مشـخص كـردن اهـداف كان ،راهبردهـای
ّ
كلـى ،سیاسـتهای عملـى ،برنامههـای اجرائـى و
ّ
لهتحـولدرآموز وپـرور بیانگراین
بررسـىمسـ
اسـتكـهبایـدمحصـولوبـروندادایندوازدهسـال
تعلیـموآمـوز چـهباشـدوچگونهاینبـروندادبه
دسـتبیایـد چـهآ گاهىهایـی،چـهمهارتهایـی،
ّ
ّ
خصوصیـات
خصوصیـات اخاقـىای ،چـه
چـه
رفتـاریای بایـد در محصـول و خروجـى آن وجـود
داشـتهباشـد
ّ
.6لـزومترمیموبهروزرسـانىسـندتحـولبنیادین
آموز وپـرور  و ضـرورت تن یـم برنامـه جامـع
اجرائـى كـه معلـوم باشـد آموز وپـرور  چـهكار
مىخواهـد بكنـد.
.7ضـرورتزمانبنـدیووجودشـاخصپیشـرفت
دربرنامـهجامـعاجرائـىآموز وپـرور بهعنـوان
دواصـلمهـمبـراییـکبرنامـهعملیاتـىومتقـن.
ّ
.8تبییـنسـندتحـولبـرایمدیـران ،كاركنـانو
ّ
معلمیـنبهصـورتجـذاب،انگیـزهسـازوقابلفهـم
بـرایهمـه.
 .9جایـگاه مهـم و تعیینكننـده معلمـان
بهعنـوان افسـران سـپاه پیشـرفت كشـور؛ چـون
آموز وپـرور  وسـیله پیشـرفت كشـور اسـت؛ در
ّ
ن ـامآموز وپـرور ،هیـ عنصـریبهقـدرمعلـم
ّ
ت ثیـرنـدارد .ـ بایـدازشـ نونقـشمعلـمصیانـت
كـرد.سـهعامـلمهـماینصیانـتعبارتانـداز:خود
ّ
معلـم؛ حمایـت آموز وپـرور  و فرهن سـازی
ّ
توسـ  دسـتگاههای تبلی ـى.

رعایت عدالت
آموزشی یک
اصل است؛ یعنی
باید دانشآموز
ما در فالن نقطه
دوردست با
دانشآموز ما در
ّ
فالن محله تهران
از لحاظ نصیب
آموزشی تفاوتی
نداشته باشد.
بایستی ما کاری
کنیم که همه
بتوانند از سهم
مناسب خودشان
در آموزش و
پرورش کشور
استفاده کنند.

باید مراقب
آفات و زیانهای
احتمالی در
آموزش مجازی
بود .گرچه
شبکه شاد که
به وجود آمده،
بسیار چیز خوبی
است ولی باید
مراقبت کرد تا
این موجب نشود
که جوانها وارد
فضای بیبندوبار
و رهای اینترنت
بشوند.

.10سـعىكنیـددانشـگاهفرهنگیـانودانشـگاهشـهیدرجائـى،
ّ
تنهـامسـیرورودمعلـم بـهآمـوز  پـرور باشـد .بـرایجـذب
وتربیـتمعلـمهـمازمسـیرهمیـندانشـگاههااقـدام كنیـد.در
جـذبنیـزتوجـهكنیـدكهصاحیتهارارعایتكنیدوبراسـاس
صاحیتدینى،اخاقىوسیاسىیک گزینشدرستوحسابی
ً
كامـاخردمندانـهوصحیـ انجـامشـودتـانیروهـایبی ّ
كیفیـت
واردآمـوز وپـرور نشـوند؛چـونموجـبضـررخواهـدبـودو
نتیجـهعكـ خواهـدداد.
 .11رعایـت عدالـت آموزشـى یـک اصـل اسـت؛ یعنـى بایـد
دانشآمـوزمـادرفـاننقطـهدوردسـتبـادانشآمـوزمـادرفـان
ّ
محلـهتهـرانازلحـا نصیـبآموزشـىتفاوتـىنداشـتهباشـد.
بایستىماكاریكنیمكههمهبتوانندازسهممناسبخودشان
درآمـوز وپـرور  كشـوراسـتفاده كننـد.هم نیـندررعایـت
عدالـتآموزشـىبایـدبـهمـدارسدولتـىبـهمعنـایواقعـى كلمـه
رسـیدگىبشـود؛یعنـىبایسـتىمـاسـط مـدارسدولتـىرا،هـم
ازلحـا آمـوز وهـمازلحـا پـرور ،جـوریبـاالبیاوریـم كـه
هـم دانشآمـوز و هـم خانـواده او احسـاس اعتمـاد كننـد ،نـه
ی نـاه
اینكـهاحسـاس كننـدفرزندشـانرادارنـد بـه یـکجـایب 
مىفرسـتند و رهـا مىكننـد.
.12بایـدمراقـبآفـاتوزیانهـایاحتمالـىدرآموز مجازی
بـود .گرچـهشـبكهشـاد كـه بـهوجـودآمـده،بسـیارچیـزخوبـی
اسـتولـىبایـدمراقبـت كـردتـاایـنموجـبنشـود كـهجوانهـا
واردفضـایبیبندوبـارورهـایاینترنـتبشـوندوسرشـانبـه
یـکچیزهـایدیگـری گـرمبشـودكههـمازلحا اخاقـى،هماز
ً
لحـا اعتقـادیخطرهایبزرگىبرایشـاندارد؛ایـنرابایدكاما
مراقبـتوپیشبینـى كنیـد.
.13بیشـکامـروزدرآموز وپـرور «،پـرور »عقـباسـت
وبایـد ب ّ
ـهفع ّ
الیتهـایپرورشـىاهتمـامویـژه كـردورو هـاو
قالبهـایجدیـدیبـرایایـن كارپیـدا كـرد.
 .14مـدارس سـمپاد بایـد موردتوجـه قـرار بگیرنـد و جایـگاه
كشـوردرالمپیادهابایسـتىپیشـرفتكندتابتواناستعدادهای
درخشـانراشناسـایی كـردهوپـرور داد .گاهـىممكـناسـت
یـکاسـتعدادبرجسـتهوبرتـریـکكشـورراازیـک گـذرگاهمهـمو
خطرنا كـىعبـوردهـدو كارهـایبزرگـىانجـامدهـد.
 .15مهدكودکهـا مت ّسـفانه رهـا اسـت .مهدكودکهـا و
پیشدبسـتانىها بایـد ّ
توسـ  آموز وپـرور  اداره شـوند.
ً
مهدكـودکوپیشدبسـتانىصرفـایـکمركـزخدماتـىنیسـتكه
ب ّ ـهراحفـ  كنـدوخدمـاتبدهـد،بلكـهیـکمركـزآموزشـىو
پرورشـىاسـتوبایـدبرنامـهوفكـرداشـتهباشـد.
ّ
.16علتاصرارنفو طوا یتعالمدرآموز وپرور  كشـورها
بهخاطـرت ثیـرآموز وپرور اسـت؛بهخاطرایناسـتكهآنها
كارهایـیرا كـهازراهن امـىبهآسـانىنمىتواننـدانجـامبدهنـد،
بـهایـنوسـیلهانجـامبدهنـد؛آنهـمبـایکوسـیلهعمومىم ل
سـند 2030كـهمت ّسـفانهدركشـورمـاهـمتوسـ برخـىافـرادبـه
ّ
آنتوجهشـد.
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تحلی ــل اتفـاقــات اخیــر

جـهـــــــاناســالم

بخــش پیــش رو ،تحلیــل برخــی از رویدادهــای مهــم جهــان
اســت کــه بــه بازشناســی ایــن اتفاقــات و رویدادهــا و میــزان
تأثی ــر آن ب ــر منطق ــه و کش ــورهای اس ــالمی میپ ــردازد.
| ابراهیم پورهمت |
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ان ـار ـروت و ت لیـ سـخنا سـید
حسـن ن ـراهلل
اززمانانفجارمهیببندربیروتتا كنون
ا هارن رها ،گمانهزنىها و تحلیلهای
بسیاری از سوی نهادها و مقامات
سیاسى و ن امى صورت گرفته است.
برخى مستقیم و گروهى یرمستقیم
تا  كردند تا مس ولیت این حادثه را
به گردنحزباهلللبنانبیندازندتاشاید
بدینوسیله بتوانند این نهاد مردمى و
انقابی را در جامعه بینالملل منزوی
سازند .از سفر یرمنت ره و نا گهانى
رئی جمهورفرانسهبهلبنانكهبافاصله
ازانفجارصورتگرفتوا هارن رهای
جنجالىودخالتهایمستقیماودرامور
داخلى لبنان گرفته تا سكوت معنادار
نتانیاهو و توییت عجوالنه ترام  و ،...
همهوهمهنشانازیکسناریویازپیش
تعریفشدهدرجهتخلعساححزباهلل
دارد.
در میانـه ایـن هیاهـو ،سـخنرانى سـید
حسـننصـراهللبهمنزلـهریختنآبسـردی
بـر زبانههـای آتـش فتنـه گـران بـود كـه
همـه رشـتههای آنـان را نبـه كـرد .او در
سـخنرانىاخیـرخـوددراینبـارهضمـنرد
اتهامـاتواردهبـهحزباهلل،طىسـخنانى
اشـاره كـرد كـها گـراسـرائیلدرایـنماجـرا
دخیـل باشـد عواقـب بـدی در انت ـار 
خواهـدبـود.دبیـر كلحـزباهللهم نیـن
بـااشـارهبـهاینكـهازبنـدرحیفـابیـشاز
ً
بنـدربیـروتاطـا داریـم،تلویحااسـرائیل
را از عاقبـت شـوم درافتـادن بـا حـزباهلل
آ گاه نمـود.
نـوک پیـكان سـخنرانىهای سـید
حسـن نصـراهلل ـ  از انفجـار بیـروت،
چـه در سـالگرد جنـ   33روزه و

چـه در شـبهای محـرم ،بهسـوی ر یـم
صهیونیسـتىبـودهاسـت؛چرا كـهاسـرائیل
اسـت كـه بیـش از همـه از ایجـاد جنـ 
داخلـىوتعطیلـىدولـتومجلـ لبنـان
و هم نیـن تضعیـف حـزباهلل سـود
مىبـرد.ازهمیـنروابـرازمخالفـتنصـراهلل
بـا تحقیـق بینالمللـى دربـاره انفجـار نیـز
ناشـى از همیـن رویكـرد اسـت .ازآنجا كـه
دبیـر كل حـزباهلل حضـور اسـرائیل را در
شـت پـرده اقدامـات خرابكارانـه علیـه
لبنـان بعیـد نمىدانـد ،بـا هرگونـه ورود
كمیتههـایتحقیقاتـىبینالمللـىمخالـف
اسـتچرا كـهایـنامـكانوجـوددارد كـه
كمیتههـای مذكـور در جهـت تبرئـه ر یـم
صهیونیسـتى و منحـرف كـردن نتیجـه
تحقیقـاتحركـتنماینـدوپرونـدهانفجـار
بنـدر بیـروت نیـز بـه فرجـام تحقیقـات
مربـو بـهپرونـدهتـروررفیـقحریـرینائـل
گـردد.
مناقشات دوبار آ ربای ا و
ارمنستا ر سر من ه قر با
آتـشمناقشـه كهنـهمیـانارمنسـتانو

آ ربایجـان بـر سـر منطقـه قرهبـا ،
هنـوز هـم كـه هنـوز اسـت ادامـه دارد و
هـرازچنـدسـالىدوبـارهشـعلهمىكشـد.
ایـن درگیریهـا هـر بـار بـا وسـاطت
همسـایههایمـرزیدوكشـوربهآتشب 
تبدیلشـدهامـاهیـ گاهتوافقـىدائمـىو
صلحـى كـهحا كـىاز ایـانمناقشـهباشـد
حاصـل نشـده اسـت.
درسال1994باحمایتارمنستان،در
بخشى از جمهوری آ ربایجان موسوم
به «قرهبا » ،جمهوری خود خواندهای
به نام آرتسا  تشكیل شد كه داعیه
استقالطلبى و جدایی از آ ربایجان را
داشتواینمس لههموارهموجبایجاد
تنش در رواب  میان دو كشور همسایه
شمالى ما شده است .منطقه قرهبا  به
دو ناحیه «نا گورنو» و «نواحى اش الى
 »1993تقسیم مىشود .نواحى اش الى،
مرز میان آ ربایجان و ارمنستان است
كهبیشترجمعیتآنرامسلمانانآ ری
تشكیلمىدهند؛امادرناحیهنا گورنو كه
درقلبآ ربایجانقرارداردبرعك ناحیه
اش الى ،لبه جمعیتى با ارامنه است.
در دوران حا كمیت شوروی هرچند این
ناحیهتوس یکمجل محلىوزیرن ر
با كو اداره مىشد؛ اما بااینوجود ازن ر
اداری جزء اراضى مستقیم جمهوری
سوسیالیستى آ ربایجان بهشمار
نمىآمد.اینمس لهموجبشد كه 
از فرو اشى شوروی در سال  ،1991میان
ارمنستان و آ ربایجان رقابتى ن امى
بر سر تصاحب این منطقه آ از گردد.
در این كشمكش درنهایت ارمنستان
توانستعاوهبرتصاحبناحیهنا گورنو،
هفتناحیهشهریدیگررا كهموسومبه

نواحىاش الى1993گردید،اش ال
نماید.علتمناقشهبرسرمنطقهقرهبا 
آناست كههركدامازدو كشوربهدلیلى
این منطقه را متعلق به مرز حا كمیتى
خویشمىدانند.آ ربایجانبااستنادبه
حا كمیتدورانشورویوجمعیتآ ری
آوارهشدهازنواحىاش الى،منطقهقرهبا 
اش الى را از آن خود مىداند و خواستار
بازگرداندن این منطقه به قلمرو خویش
مىباشد .ارمنستان نیز با استناد به
تركیبجمعیتارمنىنا گورنووهم نین
تصویبطرحالحاقبهارمنستانتوس 
مجل محلىنا گورنورادلیلىبرحمایت
خویشازاستقالآرتسا مىداند.
این روزها  از سالها دوباره شاهد
ازسرگیری مناقشه و نق  آتشب  از
سوی دو كشور هستیم .این در حالى
است كهباوجودمیانجىگری كشورهای
همسایه به ن ر مىرسد ای اسرائیل
در شرو  دوباره درگیریهای قرهبا  در
میانباشد.چرا كهچندیپیشدراین
منطقه ،پهپادی اسرائیلى توس  ارامنه
قرهبا  شكار شده است .عاوه بر این،
راهپیمایی جن طلبان آ ربایجانى در
خیابانهایبا كووسردادنشعاربرضد
همسایگانىچونایران،نشانىازبهراه
انداختن جنگى روانى و دمیدن بر آتش
زیر خا كستر اختاف میان همسایههای
شمالىاست.شایدبااندکت ملىبتوان
رد ایی از صهیونیسم را در این فتنهها
پیدا كرد.
حمات موش ی اسرا ی به سوریه
 در روزهـای اخیـر بارهـا حریـم هوایـی
سـوریه از سـوی جنگندههـای اسـرائیلى

نقـ  شـده و چنـد موشـک نیـز
بـه مناطقـى از ایـن كشـور شـلیک شـده
اسـت.ازجملـهحمـاتموشـكىمىتـوان
بـه هـدف قـرار گرفتـن یكـى از مواضـع
ن امـى سـوریه در جنـوب ـرب فـرودگاه
دمشـق توسـ  چنـد موشـک اسـرائیلى
اشـاره كـرد كـهخسـارتهاییرانیـزدرپـی
داشـت .هم نیـن حمـات هوایـی ایـن
ر یـممتخاصـمبـهجنـوبشـرقحلـب كـه
توسـ  دافنـد هوایـی سـوریه دفـع شـد.
هرچنـد سـامانههای دافنـد موشـكى
سـوریه در دفـع حمـات هوایـیاسـرائیل
بسـیار موفـق عمـل كـرده و در ایـن یكـى
دو مـاه اخیـر چندیـن فرونـد موشـک
شلیکشـده از جنگندههـای اسـرائیلى
را رهگیـری و سـرنگون نمودهانـد؛ امـا بـه
ن ـر مىرسـد ایـن حمـات و تهاجمـات،
در چارچـوب تـا  بـرای بـاال بـردن
روحیـه گروههـای تروریسـتى باشـد.
ازآنجا كـه محـور مقاومـت در ماههـای
اخیـرموفقیتهـایچشـمگیریبـهدسـت
آوردهاسـت ،گروههـایتروریسـتىمسـتقر
در سـوریه خـود را باختـه و روحیـه خـود
را ازدسـتدادهاند؛ لـذا اسـرائیل بـا تكیـه
بـر تـوان موشـكى خویـش در پـی جـان
بخشـیدنبـهتروریسـتهایتكفیـریواز
تـوان انداختـن نیروهـای سـوری اسـت.
اینتحركاتوحماتنهتنهاعزمواراده
نیروهای سوری و محور مقاومت را در
مسیرمبارزهباتروریسمنكاستهاستبلكه
مىتواند بهانه و گزكى باشد برای محور
مقاومتو كلیدآ ازیبر ایاناسرائیلدر
صفحه كرهخا كى.شایدا گرخوب گو 
كنیمبتوانیمصدایخ خ نف های
آخرر یممنحوسصهیونیستىرابشنویم.

ت و ت عرا و ت رکات دوبار

داع
از عـراقخبـرمىرسـد كـهطـىروزهـای
گذشـته در سـه اسـتان دیالـى ،كركـوک و
صاحالدیـن ،تحركاتـى از سـوی گروهـک
تروریسـتىداعـشر دادهاسـت.بقایـای
ایـنگروهـکدرحالموتباحمایتهای
خارجـىدوبـارهقصـدجـان گرفتـنداردو
بـااشـ المنطقـه«المطیبیجـه»ویـور 
بـه روسـتاهای اطـراف آن در پـی اعـام
موجودیـت باشـد.
بااینوجـود ،علـى الحسـینى مسـ ول
روابـ  عمومـى محـور شـمالى حشـد
الشـعبى عـراق اعـام كـرد كـه  90درصـد
تروریسـتهایداعشـىازسـهاستانعراق
بهطـور كامـلشناسـاییونابـودشـدهاند.
ایـنخبـرحا كـىازآناسـت كـهنیروهـای
بسـی مردمـى عـراقدرمقابلـهبـاداعـش
وشناسـاییو كشـفافـرادآنهـادرلبـاس
مـردمعـادیبسـیارخـوبعمـلكردهانـدو
نقشـههای لیـدآنـانرانـا كامنمودهانـد.
بههرحـال وجـود تروریسـتهای
مخفىشـده در عـراق مىتوانـد بهمنزلـه
آتشزیرخا كسـتریباشـدكههرآنامكان
دارددوبـارهبـاوزیدننسـیمهاییشـعلهور
گـردد.مقاومـتآمریكامبنىبـرعدمخرو 
از عـراقمىتوانـدازجملـههمـاننسـیمها
باشـد؛لـذامىتـوانچنیـنانـگار كـرد كـه
حضـورآمریـكادر عـراق ،بـرایتكفیریهـا
نوعـى شـتگرمى بهحسـاب آیـد و چـرا 
سـبزی باشـد بـرای انجـام عملیاتهـای
انتحـاری بیشـتر در عـراق.
تكفیریهـای امـروز تـا بـه دسـت آوردن
فرصتـى مناسـب ،در پوشـش مردمـى
از ارتـكاب عملیاتهـای خرابكارانـه
دریـ  نمىكننـد .حشـد الشـعبى و سـایر
گروههـایمقاومـتمىداننـدتـاآمریـكادر
عـراق حضـور دارد نمىتـوان بهطورقطـع
ازنابـودیداعـشخبـردادو هـرآنایـن
فتنـهدرمنطقـهایازعـراقسـربـرخواهـد
آورد؛ لـذا جنـ  پیـش رو علیـه بقایـای
تكفیریهـا،كـمازمقابلـهرودرروبـاداعـش
نـدارد امـا در ایـن جنـ  بیـش از آنكـه
عملیاتهـای گسـتردهن امـىنیـازباشـد،
بـه عملیاتهـای پی یـده اطاعاتـى نیـاز
اسـتتـاریشـهتفكـرتكفیریشناسـاییواز
بیـخ خشـكانده شـود.
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ل هی نن
مت د ی عر
ـ از گذشـتیـکمـاهوانـدیازاعـام
توافـقصلـ میـانامـاراتمتحـدهعربـیو
اسـرائیلبـامیانجیگـریآمریـكاوشـخص
دونالـدترامـ ،ا كنـونخبرهایـیمبنـىبـر
همـكاریامـاراتواسـرائیلدرایجـادیـک
ایـگاهن امـىاطاعاتـىدریمـنبـهگـو 
مىرسـد.
امـاراتجایگاهىرادرجزیرهاسـتراتژیک
«سـقطری»دریمنبهاسـرائیلاختصاص
داده اسـت تـا از ایـن طریـق ایگاههـای
ن امـى و اطاعاتـى در آنجـا ت سـی 
كنـد.بـاتوجـهبـها عـانمجمـعیهودیـان
فرانسـه ،ازجملـه اهـداف ت سـی 
ایگاههـای اطاعاتـى اسـرائیل ،كنتـرل
تحـركاتنیـرویدریایـیایـراندرمنطقـه،
ن ـارت بـر تحـركات جنبـش انصـاراهلل و
كنتـرلناوبـریدریایـیدرمنطقـهخواهـد
بـود .گویـا همـكاری اسـرائیل و امـارات
طـى چندیـن سـال بهصـورت مخفیانـه و
مسـتمربـودهاسـت؛چرا كـهبـهگـزار این
ایـگاه،اسـرائیلوامـاراتهمـهتـداركات
لجسـتیكى را بـرای ایجـاد ایگاههـای
اطاعاتـى جهـت جمـعآوری اطاعـات در
سراسـر خلیـ  عـدن از بـاب المنـدب تـا
جزیـرهسـقطری كـهتحـت كنتـرلامـارات
اسـت ،آمـاده كردهانـد.
اعـامایـنهمـكاریدرجهـترسـمیت
بخشـیدن بـه موجودیـت اسـرائیل آن
هـمدرسـتدرزمانـى كـهبـویسـرنگونى
ایـن ر یـم بـه مشـام مىرسـد ،حا كـى از
تا هـای همهجانبـه محـور سـعودی -
عربـیبـرایمانـدنبـراریكـهقـدرتاسـت.
بـاتوجـهبـهموفقیتهـایاخیـرانصـاراهلل
در یمـن و حـزباهلل در لبنـان و محـور
مقاومـتدرسـوریهوعـراق،ایـناتفاقـات
بهمنزلـهتـا  كشـورهایحامـىاسـرائیل
بـرای جبـران گلهـای خـورده و فـرار از
باخـت تحقیرانـه اسـت .ایـن مسـ له بـا

ورودنیروهـای خیـرهایهم ـون
ر یـمآلخلیفـهبـهمیـدانواعـامتوافـق
ً
بـا اسـرائیل كامـا مشـهودتر شـده اسـت.
امـامخامنـهایایـناقـدامدولتامـاراترا
چنیـن تعبیـر كردنـد:
«در حقیقـت دولـت امـارات ّ
متحـدهی
عربـیهـمبـهدنیـایاسـامخیانـت كـرد،
هـمبـهدنیـایعـربخیانـت كـرد،هـمبـه
كشـورهای منطقـه خیانـت كـرد ،هـم بـه
مسـ لهی ّ
مهـم فلسـطین خیانـت كـرد.
ایـن كاری كـه اماراتىهـا كردنـد ،یـک
ّلكـهی ننگـى اسـت؛ ّ
البتـه ایـن از بیـن
خواهـد رفـت ،یعنـى ایـن حالـت دیـری
ّ
نخواهـد اییدانشـاءاهلل،لكـناینلكهی
ننـ بـرپیشـانى كسـانى كـهایـناقـدامرا
امـروزانجـامدادنـدخواهـدمانـد.اینهـابـا
خیانـت خـود ـای صهیونیسـتها را  در
منطقـه بـاز كردنـد».
از سـوی دیگـر دولـت امـارات بـا ایـن
اقـدام خـود مسـ له مهـم و بـزرگ صـب
كشـورفلسـطینوآواره كـردنآنملـترا
بـهبوتـهیفراموشـىسـپردوعادیسـازی
كـرد.امـامخامنـهایدراینبـارهفرمودند:
ّ
«درحالـى كـهملـتفلسـطین،ازهمـه
جهـتزیـرفشـارهایشـدیدصهیونیسـت
هـا هسـتند ،آنـگاه دولـت امـارات بـا
اسـرائیلىها و بـا عناصـر صهیونیسـت
خبیـ  آمریكایـی كـه بـا اسـرائیلىها
همراهنـدتوافـقمـى كنـد.اینهـادارنـدبـا
قسـاوتتمـامعلیـهمصالـ دنیـایاسـام
ومنطقـهكارمیكننـدومـانبایسـتىبهآنها
كمـکكنیـمولـىاماراتىهـابـهاینمسـ له
كمـک كردنـد».
سرنوشـت م اصـر شـهر الدریهمی
یمن
در حالـى كـه شـهر محاصـره شـده
«الدریهمـى» در آسـتانه یـک فاجعـه
انسـانى اسـت ،در ادامـهی حمـات
نیروهـای گارد ریاسـت جمهـوری بـه

سـركردگى طـارق صالـ  بـه شـهرک
الدریهمـى ،انصـاراهلل عملیـات سـنگینى
را بـرایشكسـتمحاصـرهایـنشـهرآ ـاز
كـرده اسـت .در حـال حاضـر درگیریهـا در
محـورجنوبـیوشـرقىایـنشـهرکبهطور
سـنگین ادامـه دارد و احتمـال شكسـت
محاصـره دو سـاله الدریهمـى در سـاعات
آتـى بسـیار باالسـت.
جریـاناشـ الالدریهمـىازآنجـاآ ـازشـد
كـه نیروهـای تحـت فرمـان ائتـاف ربـی ـ
عربیآتشب وتوافق«اسـتكهلم»رانق 
كـردهومواضـعرزمنـدگانیمنـىراهـدفقـرار
دادندكهاینحماتسـنگینبا شـتیبانى
جنگندههـایائتـافبـهمحاصـرهواشـ ال
شـهرالدریهمـىمنجـرشـد.
درایـنمـدتنیروهـایائتـافچندیـن
مرتبـه حماتـى را علیـه نیروهـای یمنـى
در حومـه شـرقى منطقـه «الفـازه» در
ـرباسـتانالحدیـدهانجـامدادنـدامـابـا
وا كنـشمتقابـلمواجـهشـدند.نیروهـای
یمنـى در جریـان درگیریهـا توانسـتند
گـرداننیروهـایمـزدورموسـومبـهاالزبرا
بـهمحاصـرهدربیاورنـدو60تـنازآنانرابه
ها كـتبرسـانندو 93تـندیگـررازخمـى
كننـد.درایـنعملیـات افلگیرانـه59تـن
از نیروهـای مـزدور هـم توسـ  نیروهـای
یمنـى اسـیر شـدند و مقادیـر زیـادی از
تجهیـزاتن امیانبه نیمتگرفتهشـد.
بـه گفتـهمنابـعمیدانـىبـا كمینهـاوضـد
حمـاتدقیـقارتشورزمنـدگانانصاراهلل
تلفـات نیروهـای مـزدور در نـوار سـاحلى
اسـتان الحدیـده بـه شـكل محسوسـى
افزایـشیافتـهوروزانـهحداقـل 45تـناز
نیروهـای مجـروح مـزدور بـه بیمارسـتان
شـهر المخـاء در ـرب اسـتان تعـز انتقـال
دادهمىشـوند.در50روز گذشـتهحـدود
 2580نفـر از نیروهـای مـزدور زخمـى بـه
بیمارسـتانهای شـهرهای المخـاء،
الخوخـه ،عـدن وحیـ  منتقـل شـدند.
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چهکسی عزاداری اهلبیت علیهمالسالم را در ایران احیا کرد؟

مت ــن پی ــش رو ب ــه پاس ــخ چن ــد س ــؤال مط ــرح و عموم ــی میپ ــردازد ازجمل ــه اینک ــه در کش ــور ای ــران ک ــه ت ــا قب ــل از دول ــت
صفوی ــان ،حکومته ــای آن س ــنی مذه ــب بودن ــد ،وضعی ــت ع ــزاداری ب ــرای اهلبی ــت و نح ــوه تعظی ــم ش ــعائر مح ــرم و
عاش ــورا ب ــه چ ــه ش ــکلی ب ــوده اس ــت؟ چ ــه کس ــی ب ــرای اولی ــن ب ــار ب ــه احی ــای ای ــن س ــنت اس ــالمی هم ــت گماش ــت؟
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ـ  از برگـزاری اولیـن عزاداریهـا توسـ  اهلبیـت
علیهـمالسـامدر كنـاراجسـادمطهـرشـهدای كربـادرروز
عاشـوراوسـپ در كوفـه،شـامومدینـه،بـامخالفـتبرخـى
ازحكومتهـایسـفا کماننـدحجـاج بـنیوسـفثقفـىنهتنهـا
سـوگواریبـرخانـدانپیامبـرا كـرمعلیهـمالسـامممنو شـد،بلكه
دسـتور بـه تخریـب مقبـره امـام حسـین سـاماهللعلیه و یارانـش
را دادنـد .ـ ازآن نیـز تاریخنویسـان از بازتـاب حادثـه كربـا در
شـهرهای ایـران ،اخبـار قابلتوجهـى گـزار  نكردهانـد .تنهـا در
كتـاب«تاریـخسیسـتان»نوشـتهاند«:چـونایـنخبـربـهسیسـتان
آمـد،مردمـانسیسـتان گفتنـدنـهنیكـوطریقتـىبرگرفـتیزیـد كـه
بـافرزنـدانرسـولخـداصلـىاهللعلیـهوآلـهچنیـن كـردو ـارهای
1
شـور انـدر گرفتنـد».
هم نیـناحتمـالمـىرود كـهیزیـدخبـرپیـروزیخـودراطبـق
معمـولبـرایاطـا والیـانخودبهسرتاسـرامپراتوریارسـالكرده
باشـدوممكـناسـتدرمقابـل،وا كنشهایـیهـماتفـاقافتـاده
باشـد كـهازهی كـدامخبـریدرتاریـخثبـتنشـدهاسـتویـابـهمـا
نرسـیدهاسـت.البتـهطبـریخبـریازقیـاماهالـىریبـهسـركردگى
فرخـانرازیدرسـال64قمـریرا گـزار  كـردهاسـت2امـاتصـور
نمىشـود ایـن شـور  بهخاطـر واقعـه كربـا بـوده باشـد .بعدهـا
گزار هایـی دربـاره عك العمـل و قیامهـای گسـترده مـردم در
ارتبـا بـاواقعـهكربـاوحادثـهعاشـورابـهثبـترسـیده
اسـت كـهازآنجملـهمىتـوانبـهقیـاممختـارثقفـى

اشـارهكـردكـهدینـوریمىنویسـدحـدودبیسـتهـزارتـناز
3
سـپاهیاناوموالـىایرانـىبودنـد.
ازدیگـراتفاقاتـى كـهایرانیـانرابـاواقعـه كربـاآشـنا كـرد،قیـام
علویـانودرر سآنـانزیـدبـنعلـىوفرزنـد یحیـیبـود كـهبـا
4
مـردم ایـران ازجملـه خراسـان ،گـرگان و ری در ارتبـا  اسـت.
داعیـانعباسـىنیـزدرآ گاهـىایرانیـاننسـبتبـهجنایـاتبنىامیه
نقـشبسـزاییداشـتند.آنهـابـرایتحریـکعواطـفوبرانگیختـن
مـردم ،فهرسـتى از م الـم بنىامیـه نسـبت بـه اهلبیـت پیامبـر
علیهـمالسـامآمـادهسـاختند كـهحادثـه كربـادرباالتریـنمرتبـه
5
آنهـاقـرارداشـت.
در كنـارهمـهعوامـلپیشگفتـه،تشـرفامـامرضـاسـاماهللعلیه
بـهخراسـاندرسـال200قمـریوكوشـشامـامدربرگـزاریعـزاداری
عاشـورا یكـى از اساسـىترین عوامـل انتقـال فرهنـ  عـزاداری بـه
ایـرانبـودهاسـت6.بـاآمـدنامـامرضـاسـاماهللعلیهبـهخراسـان،
احساسـاتوعواطـفمـردمشـیعهوسـنىآندیـار كـهبـااسـتفادهاز
انـدکفرصتهـایپیشآمـدهبـهسـوگواری بـرایاهلبیـتپیامبـر
علیهـمالسـاممىپرداختنـد،جهتدهـىوبامبانـىدینىواهداف
صحیـ  اسـامىمنطبـق شـد .هم نیـن بـا مدیریـت و رهبـری
آن امـام بزرگـوار مراسـمهای عـزاداری و سـوگواری امـام حسـین
سـاماهللعلیههرسـالهدردهـهمحـرمبرگـزارمىگردیـد7.متعاقـب
ایـنفعالیتهـا،گروهـىازسـاداتبهسـببحضورامامدرخراسـان
بـهایـندیـارهجـرتكردنـدو ـ ازشـهادتآنحضـرت،دراقصـى
نقـا ایـرانبهخصـوصدرمناطـقشـمالى كشـورماننـد

ً
طبرسـتانومازندرانپرا كندهشـده8ومردمآنمناطقراكها ك را
سـنىمذهـببودنـدبـاداسـتانكربـا،واقعهشـهادتامامحسـین
سـاماهللعلیهومراسـم عـزاداریآشـنا كردنـد.
دعبـلخزاعىازشـاعرانمشـهورشـیعهنقلمىكنـدروزیمحضر
امـامرضـاسـاماهللعلیه شـرفیابشـدم،مشـاهده كـردمامـامدر
جمـعیـارانخـودبـهسـوگنشسـتهاند.آنحضـرتبـادیـدنمـن
فرمودنـد:ایدعبـلایـامانـدوهوماتـممـااهلبیتوایامشـادمانى
دشـمنانمان و بنىامیـه اسـت ،دوسـت دارم دراینبـاره شـعری
بسـرایی.سـپ فرمودنـدهركـ بـرمصیبـتمـابگریـدیـابگریانـد
اجـراوبـاخداونـداسـت؛هركـ دیدگانـشاشـکآلودشـودبـامـا
محشورمىگرددوهرآنك  كهبرمصیبتهایجدمسیدالشهدا
یشـک گناهانـشآمرزیـدهمىگـردد.
سـاماهللعلیه گریـانباشـدب 
آنـگاهپـردهایبیـنمـاواهـلحـرمآویختنـدودسـتوردادنـدایشـان
نیـزدر ـ آنپـردهنشسـتهوبـرمصیبـتجـدخـوداشـکبریزنـد.
درایـنهنـگامبـهمـنفرمودنـد:ایدعبـل!مادامىكـهزنـدهایاز
یـاریمـا كوتاهـىنكـنویـاورومدحكننـدهمـابـا و بـرجدمـان
سیدالشـهداسـاماهللعلیهمرثیـهبخـوان.سـپ مـناشـعاریرابـا
حـزنو گریـهدرآنمحفـلسـوگواریخوانـدمبـهایـنمضمـون:
«ایفاطمــهســاماهللعلیهــاا گــرزنــدهبــودیومىدیــدی كــه
فرزنــدتحســینســاماهللعلیهچگونــهجنگیــدوبــا لــبتشــنه
در كنــارنهــرفــرات كشــتهشــد،درآنصــورت كنــارپیكــر  بــر
ســروصورت مــىزدی و اشــكت بــر صــورت جــاری مىشــد .ای
فاطمــهســاماهللعلیهــادختــربهتریــنانســان!برخیــزوماتــمنمــا
كــهاختــرانآســمانبــرخــا کبیابــانافتادهانــد.مقابــریدر كوفــهو
قبــریدرمدینــهودیگــریدرفــخ؛قبــوریدر كربــابــر كرانــهفــرات
كــهحجلهگاهشــاناســتوبــالــبعطشــانآنجــاجــانباختنــد.
ایكا پیــشازحســینســاماهللعلیهجــانم ـىدادم.نــزدخــدا
شــكایتمىبــرم كــهچگونــهمصیبتشــانجــامعــزاوبیتابــیبــه
مــننوشــاندهاســت.دختــرانزیــاددرقصرهــادرامــانبودنــد،امــا
دختــرانپیامبــرخــداصلــىاهللعلیــهوآلــههتــکحرمــتشــدند.
خانــدانزیــاددرامنیــتقلعــهبودنــدواهلبیــتپیامبــرا كــرمصلــى
اهللعلیــهوآلــهدربیابانهــابــهاســارتبــردهشــدندوحرمتشــان
شكســتهشــد،ولــىخانــدانزیــادبــاامنیــتدر ـ پــردهمش ـ ول
9
زندگــىبودنــد».
مراســـم عـــزاداری عاش ــورا ب ــا ش ــكلگیری حكوم ــت علوی ــان
درطبرســـتان(250ق)بهمرورزم ــان ب ــه ش ــكل ی ــکفرهنـ ـ 
بوم ــىایران ــىدرآم ــد.البت ــهنبای ــددرای ــنمی ــاننق ــشش ــهرهای
شیعهنشـــین ازجمل ــه س ــبزوار ،نیش ــابور ،ری و ق ــم  10را در
انتق ــالوتوس ــعهای ــنمراس ــمب ــهمناط ــق
سنىنشـــین ای ــران نادی ــده گرف ــت.
گزار هـای تاریخـى حكایـت از

با آمدن امام رضا
سالماهللعلیه به
خراسان ،احساسات
و عواطف مردم
شیعه و سنی آن
دیار که با استفاده از
اندک فرصتهای
پیشآمده به
سوگواری برای
اهلبیت پیامبر
علیهم السالم
میپرداختند،
جهتدهی و با
مبانی دینی و اهداف
صحیح اسالمی
منطبق شد.

پینوشت:
 .1ملکالشعراءبهار،تاریخ
سیستان،ص.100
.2طبری،تاریخطبری،ج،7
ص3091؛ابناثیر،الكامل،ج
،5ص.219
.3ابوحنیفهدینوری،احمد
بنداوود،اخبارالطوال،ص
339و.338
.4اصفهانى،مقاتل
الطالبیین،صص135و154
و.161
.5مسعودی،مرو الذهب،ج
،2ص.252
.6مرعشى ،هیرالدینبن
نصیرالدین،تاریخطبرستانو
رویانومازندران،به كوشش:
محمدحسینتسبیحى،
تهران،مؤسسهمطبوعاتى
شرق، 1368،ص.127
.7اصفهانى،اال انى،ج،20
ص.148
.8مرعشى،پیشین،ص.127
.9اصفهانى،ابوالفر ،اال انى،
صص148و.149
.10قمى،تاریخقم،ص93؛
قزوینى،آثارالباد،ص514؛
حموی،معجمالبلدان،ج،4
ص.175
.11ابنت ریبردی،یوسفبن
ت ریبردی،النجومالزاهر ،
قاهره،دارالكتبالمصریه،
1352ق،ج،4ص.218

اقامـه عـزا بـرای شـهدای كربـا
ـا
كربـا و
سـید شـهیدان حسـین بـن علـى
علیهدرایـرانبعـدازواقعـه
سـاماهللعلیهدرایـرانبعـدازواقعـه
عاشـورا دارد ،امـا از كیفیـت و نحـوه
برگـزاری عـزاداری ایرانیـان تـا قبـل از
سـال ( 352ق) كـه بـه دسـتور معزالدولـه
در ب ـداد مراسـم سـوگواری امـام حسـین
سـاماهللعلیه بهصـورت
صـورت علنـى و گسـترده
برگـزارشـداخبـارچندانـىدردسـتنیسـت
و بـه گفتـه ابوریحـان بیرونـى (م  440ق)
كـه مىنویسـد:
نویسـد« :شـیعیان از راه ت سـف و
سـوگواریبهقتلسیدالشـهداسـاماهللعلیه
سـوگواریبهقتلسیدالشـهداسـاماهللعلیه
ـا
در مدینةالسـام
م و ب ـداد و شـهرهای دیگـر
كننـد»؛ گمـانمـىرود
گریـهونوحهسـراییمىكننـد»؛
گمـانمـىرود بـه
دلیـلمحدودیتهـایموجـود،درقالـباجتماعـات
هـایموجـود،درقالـباجتماعـات
كوچـک انجـام مىشـده
شـده و فراتـر از بیـان مصائـب و
گریـهكـردننبـودهاسـتوگاهحتـىبـهدلیـلاختناق
حـكامعباسـىودیگـرفرمانروایانـى كـهتحمـلایـن
هیجانهـای
هـای مقـدس را نداشـتند بـه آنـان اجـازه
دادنـد كـه بـه برگـزاری مراسـمهای
نمىدادنـد
مراسـمهای خـود ولـو
در مكانـى محـدود ب ردازنـد .علیر ـم همـه ایـن
محدودیتهایـی
هایـی كـهبـرایعـزاداریایجادشـدهبـود،
ً
امـایكـىدوقـرنبعـد،اینایرانیـانبودند كـهمجددا
بـا روی كار آمـدن حكومـت آلبویـه
بویـه سـوگواری بـر
مصائـبامـامحسـینسـاماهللعلیهرابهطـوررسـمى
برگـزار كردنـد.
ایرانیـانبـرایهرچـهباشـكوهتربرگزاركردنمراسـم
سـوگواری كـهدرسـال(352ق)آ ـازشـدوزیربنـای
مراسـمسـوگواریآنهـا گردیـد،آدابورسـومبومـى
خـودرابـاشـعائرمذهبـىممـزو سـاختند كـهایـن
شـیوه جوهـره مراسـمهای عـزاداری بعـدی شـد.
با گذشـتزمـانعـزاداریایرانیـانمطابـقبـاسـایق
و آدابورسـوم حا كـم بـر جامعـه گسـتر  یافـت و
بهمرورابعاد گسـتردهتریبهخود گرفتوبهمراسـم
و فرهنـ  عمومـى تبدیـل گردیـد ،بهنحویكـه در
روز عاشـورا مـردم و حتـى برخـى از علمـای حنفـى
هم ـونامـامنجمالدیـنبلعمانـىحنفـىوخواجـه
علـى زنـویسـفیانیانرالعـنمىكردنـد.دسـتاراز
سـربازكـرده،نوحـهمىخواندنـدوخـا کماتـمبـرسـر
11
مىریختنـد.
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ـاماهللعلیه» تألیـف شـیخ راضـی
ســام
ـام
نوشـتار حاضـر اقتبـاس و تلخیـص از کتـاب «صلـح امـام حسـن س
آلیاسـین و ترجمه امام خامنهای میباشـد که به مناسـبت شـهادت این امام همام منتشـر میگردد.
گردد.

ا ام ح
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تحقیــق و جســتجو در ســیره و زندگــی ائمــه اطهــار علیهــم الســالم از آن جهــت ضــروری اســت کــه آنــان اقیانــوس ژرف معــارف و فضایــل
و زیباتری ــن س ــمبل و الگ ــو ب ــرای مس ــلمانان و دیگ ــر انس ــانهای آزاده هس ــتند .الگوپذی ــری و قهرمان گرای ــی در وج ــود انس ــان نهادین ــه
شــده و همــه مــردم همــواره دنبــال اســوه هســتند؛ لــذا صلــح قهرمانانــه امــام حســن ســالماهللعلیه موردتوجــه آنــان و دیگــر اندیشــمندان
ق ــرار گرفت ــه اس ــت .در ای ــن می ــان ع ــدهای صل ــح ام ــام را س ــتوده و او را قهرم ــان صل ــح و زندگ ــی مس ــالمتآمیز برش ــمردهاند و برخ ــی
دیگــر زبــان بــه نقــد و مذمــت اقــدام صلــح جویانــه آن حضــرت گشــودهاند .در ایــن نوشــتار کوشــش شــده اســت تــا صلــح امــام حســن
س ــالماهللعلیه را الگوی ــی ب ــرای هم ــه مصلح ــان و صل ــح جوی ــان جه ــان معرف ــی ک ــرده و اثب ــات نمای ــد ک ــه ایش ــان ب ــا ش ــناخت کام ــل از
ش ــرایط زم ــان و ب ــا بهرهگی ــری از سیاس ــت و اس ــتراتژی معق ــول و منطق ــی ،پرش ــکوهترین نرم ــش قهرمانان ــه تاری ــخ را رق ــم زدن ــد.
سربلندی و روزی در آزمای الهی
صلـ  امـام حسـن سـاماهللعلیه بـا معاویـه ،از دشـوارترین
حوادثـىبـود كـهاهلبیـتپیامبـر ـ ازرحلـتآنبزرگـواربـدان
دچـارشـدند.امـامحسـنسـاماهللعلیهبـاایـنصلـ ،آنچنـان
محنـت طاقتفرسـایی از امـت به اهـر مسـلمان كشـید كـه
هی كـ جـزبـه كمـکخـدا،قـادربـرتحمـلآننیسـتلیكـناو
ضمـنمراعـاتحكـمخـدا،قـرآن،پیامبـروصـاحامـرمسـلمین،
دربرابـرایـنآزمایـشع یـمبـا ایـدارىومتانـتایسـتادگى كـرد
وموفـقشـدسـربلندوپیروزمندانـهازآنعبـور كنـد.هـم كسـانى
كـهامـامحسـنسـاماهللعلیهرابـهراحتطلبـىوعافیتاندیشـى
متهـم كردهانـدوهـم گروهـىازشـیعیانش كـهتحـتت ثیـرشـورو
احسـاس،حسـرتخوردهانـد كـهایكا اونیـزهماننـدبـرادر 
حسـین سـاماهللعلیه در میـدان جهـاد بـا معاویـه ایـدارى
مىكـردوازراهشـهادت،حیـاتجـاودانمىیافـت،هـردو گـروه
1
بیبصیرتانـدودراندیشـهوخـردورزیآنهـابایـدشـک كـرد.
ررسی شبهات تاریخی صلح امام حسن ساماهللعلیه
علمـاومحققـاندرطـولتاریـخشـبهاتمتعـددیرادرمـورد
صلـ  امـام حسـن سـاماهللعلیه مطـرح كردهانـد كـه مهمتریـن
آنهـا عبارتانـد از:

.آیـاصلـ امـامبـامعاویهباروحیهشـجاعتوشـهامتخاندان
پیامبرصلىاهللعلیهوآلههمسـوییدارد
ً
.آیـااصـوال امـامحسـنسـاماهللعلیهروحیـهسـاز داشـتهو
همیـنروحیـه،سـببصلـ اوشـدهاسـت
.برخـىدیگـر،صلـ امـامحسـنسـاماهللعلیهرابـاقیـامامـام
حسینساماهللعلیهمقایسهكردهوگفتهاند:آیابهترنبودكهامام
حسـنسـاماهللعلیهنیـزماننـدبرادر امامحسـینسـاماهللعلیه
قیـاممىكـردولـواینكـهدرایـنراهبهشـهادتمىرسـید
.آیـاوا گـذاریحكومـتازسـویامـامحسـنسـاماهللعلیهـكه
ّ
بـرمسـندقـدرتقـرارداشـتـبـهمعاویـه،سـبب لتمسـلمانانو
انحـرافرهبـریازمسـیراصلىنشـدهاسـت
علمـای بسـیاری در رد شـبهات فـوق كوشـیده و اسـخهای
فراوانـىنگاشـتهاند.شـیخراضـىآلیاسـیندر اسـخبـهاولیـن
شـبهه فـوق مىنویسـد:
«بسـیاریازمـردممعتقدنـد كـهروحمناعتهاشـمىكههمواره
چـونعقـاببلندپـرواز،قلههـایمرتفـعرابـهزیـرپـردارد،بـارفتـار
امـامحسـینسـاماهللعلیهمتناسـبتراسـتتـارفتـارامـامحسـن
سـاماهللعلیهوایـن،یـکنگـر ابتدایـیوسـطحىودورازعمق
ّ
ودقـتاسـت؛زیـراحسـنسـاماهللعلیهنیـزدردیگـرموقعیتهـا

وصحنههـایزندگـىا ،همـانهاشـمىشـكوهمندوبلندپـرواز
بـود كـهدرافتخـاراتهمـراهوهمتـراز ـدروبـرادرخـودمحسـوب
مىشـد و ایـن هـر سـه ،نمونـه كامـل و م ـال عالـى مصلحـان
تاریـخبودنـد.هریـکازایشـانجهـادورسـالتىمخصـوصخـود
داشـتكـهازاعمـاقشـرای موجـودواوضا واحـوالاوسرچشـمه
مىگرفـت .نوشـیدن جـام شـهادت ،در موقعیـت امـام حسـین
سـاماهللعلیهوحف سـرمایهزندگىبهوسـیلهصل ،درموقعیت
امـامحسـنسـاماهللعلیهبهعنـواندونقشـهبـرایحفـ مكتـب
2
بـودهاسـت».
نمونههای تاریخی صلح قب از ع ر امام حسن ساماهللعلیه
شـهیدمطهـریسـكوتامـامعلـىسـاماهللعلیهرانوعـىصلـ 
تحمیلـىبـرایشـانمىدانـدومىنویسـد:
«امیرالمؤمنینسـاماهللعلیهكهروزگاریدرركابپیامبرمردانه
مىجنگیـد،بعـدازپیامبـراسـامكـهخافترادیگـرانگرفتند،در
آنجـانمىجنگـد.بیسـتو ن سـالمىگـذردودرتمـامایـنمدت
3
اویـکمـردبهاصطـاحصل جوومسـالمتطلباسـت».
هم نینایشانمىنویسد:
«اسـامنـهصلـ رابـهیـکمعنـاواصـلثابـتمى ذیـردونـهدر
همـهشـرای جنـ را،بلكـهمىگویـد:جنـ وصلـ درهمهجـا
ً
تابـعشـرای اسـت4.واقعـاا گـرامـامحسـنسـاماهللعلیهبهجـای
امـامحسـینسـاماهللعلیهبـود،كارامـامحسـینسـاماهللعلیهرا
مىكـردوا گـرامـامحسـینسـاماهللعلیههـمبهجـایامـامحسـن
5
سـاماهللعلیهبـود ،كارامـامحسـنسـاماهللعلیهرامىكـرد».
اتخا سیاست مختلف در سنت هر ی از ا مه علیه السام
شـرای  زمـان و مـكان و ّ
تحـوالت جامعـه ،نقـش بنیادینـى در
شـكلگیریواتخا تصمیماتوفعالیتهایسیاسـىواجتماعى
معصومـانعلیهـمالسـامداشـتهوهمیـنامـراقتضـامىكـرده كـه
هی یکازایشـانسیاسـتثابتىنداشـتندوبراسـاسمعیارهای
دقیـقالهـىخ ّ مشـىهاوسیاسـتهایخودراتعییـنمىكردند
و در مقـام رهبـری جامعـه بـر اسـاس شـناخت شـرای  زمـان و
مصالـ دینـىمـردمبـهرهبـریآنـانمىپرداختنـد.طبیعـىاسـت
كـهشـرای زمـانومـكانهـرمعصومـىبـادیگـرامامـانمتفـاوت
بـودهومسـتلزماتخـا وبهرهگیـریازاهـرمصلـ ،قیـام،سـكوت
و...بـودهاسـت.ازسـویدیگـر،هـدفاصلـىآنـانحفـ واجـرای
دسـتوراتالهـىورعایـتمصالـ عمومـىاسـت كـهبـرایتحقـق
ایـناهـداف گاهممكـنبـودشـرای تفـاوتپیدا كـردهوهمیـن
تفـاوتسـببت ییـراسـتراتژیامـامشـود.چنانكـهپیامبـراسـام
صلـىاهللعلیـهوآلـه گاهبـامشـركانویهودیـانمىجنگـدودر
شـرایطىدیگـربـاآنهـا«صلـ حدیبیـه»امضـامىكنـد؛7ویـاامیـر
مؤمنـانسـاماهللعلیهبهخاطـررعایـتمصالـ جامعهمسـلمینو
حفـ دیـنخـدا،خـاردرچشـمواسـتخواندر گلـومجبـوراسـت
بیسـتو ن  سـالدربرابـر خلفـاسـكوت كنـد 8.آنحضـرتدر
نه البا ـهعلـتسـكوتخـودرااینگونـهتبییـنمىفرمایـد:
«دسـتنگـهداشـتمتـااینكـهدیـدم گروهـىازاسـامبرگشـتندو
مـردمرابـهمحـودیـنپیامبـرصلـىاهللعلیهوآلهدعـوتمىكنند،
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ترسـیدم كـه ا گـر در ایـن
م و
لح ـات حسـاس ،ـا
اسـام
مسـلمانانرایـارینكنـم،خرابـیویـا
مببینـم كـهمصیبـت
شـكافىدراسـامببینـم
آن بـر مـن ،از مصیبـت از دسـت رفتـن
9
چنـد روز خافـت بیشـتر اسـت».
صلح امام نرمشی قهرمانانه
صلـ  امـام حسـن سـاماهللعلیه قهرمانانهتریـن
نرمـشتاریـخاسـت كـهازسـویایشـان،بـاتوجـهبـه
شـرای زمـانو مـكان ،بـهوجـودآمـد.صلـ  بـرای
ختـر و خـار در چشـم
امـام سـاماهللعلیه از زهـر تل 
اوبـود؛چنانچـهدربرابـرپیشـنهادصلـ ازسـوی
معاویـه،خطـاب بـه مـردمفرمـود:
ّ
ـهدرآنعزت
«معاویـهمـارابـهچیـزیخوانـدهكهن
و بزرگـواری اسـت و نـه انصـاف .ا كنـون ا گـر طالـب
زندگـىهسـتید،ازاوب ذیریـموایـنخـاررادردیـده
فروبـردهودیـدهرابرهـمنهیـم؛وا گـرخواسـتارمـرگ
باع ّـزتهسـتید،مـاجـانخـودرادرراهرضـایخـدا
بـذلمىكنیـمومحا كمـهمعاویـهرابـهخـداییكتـا
10
وامىگذاریـم».
امـامحسـنسـاماهللعلیهصلـ رابهخاطـرترساز
مـرگوروحیـهسـاز كارینپذیرفـت؛زیـرااوفرزنـد
همـانعلىسـاماهللعلیهاسـتكهبـهمرگ،آنگونه
عاقـهدارد كـه كـودک بـه سـتانمـادر؛11چنانكـه
امامحسـنسـاماهللعلیهدرمورداعتراضعبیداهلل
بـنزبیـربـهصلـ ایشـانفرمود:
«وایبـرتـو!چـهمىگویـی مگـرممكـناسـتمـن
كـهفرزنـدشـجا ترینمـردانعـربهسـتم؛فاطمـه،
سـرورزنـانجهـان ،مـرا بـهدنیـاآوردهاسـتبترسـم
وای بـرتـو!هرگـز تـرسوناتوانـىدر مـنراهنـدارد.
علـتصلـ  مـن،وجـودیارانـىهماننـدتـوبـود كـه
ّادعـایدوسـتىبامنداشـتید؛ولـىدردل،نابودی
12
مـراآرزومىكنیـد»...
امـامحسـنسـاماهللعلیههمـانانسـانشـجاعى
اسـت كـه در جنـ  صفیـن حماسـه شـجاعت
مىآفرینـد و آنچنـان مىجنگـد كـه امـام علـى
سـاماهللعلیه مىفرمایـد:
«ایــن جــوان را نگهداریــد تــا مــرگ او را درهــم
نكوبــد.مــندرمــرگایــندو(امــامحســنوامــام
حســینعلیهمــاالســام)بخــلم ـىورزم،مبــادا كــه
بــامــرگآنهــانســلرســولخــداصلــىاهللعلیــهو
13
آلــهقطــع گــردد».
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روز بیس ــتم م ــاه صف ــر ،روز اربعی ــن و ب ــه ق ــول ش ــیخ مفی ــد و ش ــیخ طوس ــی بازگش ــت اه ــل ح ــرم ام ــام حس ــین س ــالماهللعلیه از
ش ــام ب ــه مدین ــه و روز ورود اولی ــن زائ ــر آن حض ــرت ،جن ــاب جاب ــر ب ــن عب ــداهلل انص ــاری ب ــه کرب ــال اس ــت .زی ــارت ام ــام حس ــین
س ــالماهللعلیه در ای ــن روز مس ــتحب ب ــوده و ب ــه فرم ــوده ام ــام حس ــن عس ــکری س ــالماهللعلیه از نش ــانههای مؤم ــن می باش ــد
و متــن ایــن زیــارت بــه «زیــارت اربعیــن» شــهرت دارد .شــیخ طوســی در تهذیــب و مصبــاح ،ســند زیــارت مخصوصــه روز اربعیــن
را از حض ــرت ام ــام ص ــادق س ــالماهللعلیه نق ــل ک ــرده اس ــت.
| فاطمه جمالیزاده |
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درسـامهایاولیـهزیـارت،امـامصـادقسـاماهللعلیهبهنوعـى
اصالـتخانوادگـىامـامحسـینسـاماهللعلیهرابیـانمىنماید
كهایشـانفرزندرسـولخداصلىاهللعلیهوآلهاسـت.برخى
ازانبیـاءدردرگاهالهـىبـاعناویـنونامهـایخـاصتوصیـف
ً
وشـناختهمىشـوند؛م ـاحضـرتابراهیـمسـاماهللعلیه
بـا عنـوان خلیـلاهلل ،حضـرت موسـى سـاماهللعلیه بـا
عنـوانكلیـماهلل،حضـرتعیسـىسـاماهللعلیهباعنوان
كلمـةاهلل،حضـرتنـوحسـاماهللعلیهبـاعنـواننبىاهلل،
حضـرتآدمسـاماهللعلیهبـاعنـوانصفـو اهللوحضـرت
محمـدصلـىاهللعلیـهوآلـهبـاعنـوانحبیـباهلل كـهدر
ایـنفـرازدرتوصیـفومعرفـىامـامحسـینسـاماهللعلیهبـه
برخـىازایـناسـماءوصفـاتخـاصاشـارهشـدهاسـت.
مفهـومسـامدرفرازهـایبـاالبـهمعنـایآسـایش،امنیـتو
سـامتىاسـت.زائـربهصـورتایسـتادهدرحضـورامـامیـابـهشـكل
حضـور هنـى از دور بـر امـام حسـین سـاماهللعلیه ادای سـام
مىكنـد.زائـردرمقـامدرکفیـ حضـورامـامودرحیـنسـامدادن
وقتـىدرسـامخـودصـادقاسـت كـهدرقلبـشعهـدببنـدد كـهبـا

اخـاقنا سـندومذمـوموسـرپی ىازدسـتوراتخداونـدبـهامـام
خـود آسـیب و آزاری نرسـاند و او را آزردهخاطـر نسـازد چرا كـه
مىدانـدهـدفائمـهعلیهـمالسـامخیرخواهـىبـرایهدایـت
و اصـاح مـردم و همگانـى كـردن نـدای توحیـد و هدایـت
آنهـابـرایاطاعـتازاوامـرالهىاسـت .زائربایـدبرنامه
زندگـىورفتـارخـودراطـوریتن یـمكنـدكـهبـاامـامخـود
سـنخیتداشـتهباشـدوموجـبجلـبرضایـتحضـرت
بشـودوایـنجـزبـارقـتقلـبوزدودنسـیاهىهابـاتوبـه
وانابـهو شـیمانىدرحیـنسـاممحقـقنمىشـود.
مىتـوانبوسـیلهتكرارسـامباالفا مختلـف،روحوروان
خویـشراازآلودگىهـاوسـیاهىها االیـش كـردوبـاخلـوصو
اشـکوادببهگونهایبرامامواردشـد كهالیقدریافت اسـخ
سـامآنبزرگـوارگردیـد.بعـددیگـرسـام،اعامبرائتازدشـمنان
امـامواعـامآمادگـىبـرایمبـارزهبـاشـیطاندرونوشـیاطینبـرون
اسـتوازسـویدیگـرپیوسـتنبـهصـفیـارانامـامبـراینبـردبـا
طا وتیـانومسـتبدانعالـماسـت.

راز دوم شهادت به و یت امام حسین ساماهللعلیه و ع مت ایشا

َّالل ُه ـ َّـم إن ّــى َأ ْش ـ َـه ُد َأ َّن ـ ُـه َول ُّی ـ َ
ـك َو ْاب ـ ُـن َول ّی ـ َ َ َ ُّ َ َ ْ ُ َ ّ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ
ـب
ِ
ِ
ِ
ـك و ص ِ ْفی ــك و اب ــن ًص ِف ِی ــك َالف ِائ ــزَ ِبكرام ِت ــك؛ أكر ْم َت ــه ِبالش ــهادةِْ و حبوت ــه ِب َالس ــع ْادةِ و اجتبی ْت ـ َـه ِب ِطی ـ ِ
ْ َ َ َِ ِ َ َ ْ َ ُ َ ّ ً َ َّ َ َ َ ً َ َ َ َ َ
َ ّ َ َ َْ َْ ُ ََ َ
ـث الأ ْنب َی ـ ِـاء؛ َو َج َعل َت ـ ُـه ُح َّج ـ ًـة َعل ــى َخلق ـ َ
ـك ِم ـ َـن الأ ْو ِص َی ـ ِـاء؛
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ال ـ ِـولادةِ و جعلت ــه س ـ ِـیدا ِ
ِ
ِ
َ ْ َ
ُّ َ َ َ َ َ ُّ
َ
ْ
فأع ــذر ف ِــى الدع ـ ِـاء و من ــح النص ــح؛
در ایـن فـراز امـام صـادق سـاماهللعلیه بـا توصیـف
ویژگىهـایامـامحسـینسـاماهللعلیه كـهاوولـىوفرزنـد
ولـىاهللاسـتواوبرگزیـدهو سـربرگزیـدهخـدااسـت،بـه
خداونـد عرضـه مـىدارد كـه یزیدیـان در پـی كسـب
اعتبـار دنیـوی و مقامـات مـادی بـوده و سیدالشـهدا
سـاماهللعلیهویارانـشبـهدنبـالانجـامتكلیـفودل
كنـدنازدنیـاواعتبـاراتمـادیبودنـدولـىتـوبهواسـطه
شـهادتبـهاوویارانـشچنـانعـزتوع متـىبخشـیدی
كـه در تاریـخ جـاودان و ت ثیرگـذار شـدند.

خداونـد متعـال درحالىكـه سیدالشـهدا سـاماهللعلیه
در طوفـان فجیعتریـن و سـختترین جنایتهـای واقعـه
عاشـوراقـرارگرفـت،ارادهكـردتـااوراشـرافتوكرامـتعطـا
كنـد.شـهیدمطهـریرحمـهاهللدرتبییـن سـتىبیحـد
و جنایـت فجیـع دشـمنان امـام حسـین سـاماهللعلیه
مىنویسـد« :یکوقـت حسـاب كـردم و در حـدود
بیسـتویک نـو  سـتى و ل امـت در جنایـت كربـا و روز
عاشـورادیـدمو گمـاننمىكنـمدردنیـاچنیـنجنایتـىپیـدا
1
بشـود ،كـهتـاایـنانـدازهتنـو داشـتهباشـد».

راز سوم م ر ی هد قیام امام حسین ساماهللعلیه
َّ َ َ
ْ َ
َ َ
َو َب َذ َل ُم ْه َج َت ُه ف َ
یك ِل َی ْست ْن ِقذ عِ َب َاد َك ِم َن ال َج َهالةِ َو َح ْی َرةِ الضلالة؛
ِ

اینفرازمعروفاززیارتاربعیننا ربههدفامامازقیام
خوداست كهمىتوانآنرادروصیتنامهای كههنگام
خرو ازمكهبهسمتمدینهخطاببهبرادر جناب
ّ
محمدحنفیهمىنویسددریافت «:نماخرجتلطلب
ا صاحفى ّمةج ّدیص رید نآمربالمعروفو نهى
ّ
ر؛منبرایاصاحدینجدمرسولاهللوامربه
عنالمنك
2
معروفونهىازمنكرقیاممىنمایم» .درحقیقتامام

حسین ساماهللعلیه برای احیا و اصاح دین اسام كه
توس خلفابرایحف حكومتنامشروعشانمنحرفو
تحریفشدهبودراهىبهجزقیامنداشت.آنحضرتبا
ن ارخونخوداسامساختگىخلفاراباردیگربهمجرای
اصلى و حقیقت ناب خود بازگردانید تا حقیقت دین
پیامبراسامصلىاهللعلیهوآلهوپیامهایواقعىآنبه
نسلهایبعدمنتقل گردد.

راز هارم ا علت ان را و م ر ی قاتا کربا

َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ ْ ُ ُّ ْ َ َ َ َ َّ
َ َ ُ َّ
َْ َ َْ َ
َ
الث َم ــن ْال َأ ْو َك ــس؛ َو َت َغ ْط ـ َـر َس َو َت ـ َـر َّدى ف ــى َه ـ َـو ُاه؛ َو َأ ْس ـ َـخ َط َنب َّی ـ َ
ـك؛
ـاع َحظ ـ ُـه ِب ــالأ ْرذ ِل الأ ْدن ــى؛ َو ش ـ َـرى ِآخرت ــه ِب
و ق ــد ت ــواز ر علی ــهِ م ــن غرت ــه الدنی ــا؛ و ب ـ
ِ
ِ
ً َ ً َ ِ
ِ
َ ََ َ ْ َ َ َ ْ َ ّ َ َ ّ َ َ َََ َ ْ َْ َ ْ
َ َّ
ـك َصاب ــرا ُم ْحتس ــبا َحتّ ــى ُس ــف َك ف ــى َط َاعت ـ َ
الن ـ َـار؛ َف َج َاه َد ُه ـ ْـم فی ـ َ
َ
ُ
ْ
ـك َد ُم ـ ُـه؛ وَ
ْ
ـاق و حمل ــة الأوز ِار المس ــتو ِج ِبین
و أط ــاع ِم ــن عِ ب ـ ِ
ِ
ِ
ِ
اق و ِ
ـادك أه ــل ِ
النف ـ ِ
الش ــق ِ
ِ
ِ ِ
ْاس ـ ُـتب َ
یح َح ِر ُیم ــه؛
ِ
درایـنفـرازحضـرتبرخـىازقاتـان كربـاراتوصیـفمىكنـد كـه
ّ
وسـیلهحـبدنیـاومقـام،وسوسـهشـدهوبـافرزنـدپیامبـرا كـرم
به
صلىاهللعلیهوآلهجنگیدندوامامرابهشـهادترسـاندند؛ازجمله
عمـربـنسـعدبـنابـیوقـاصكـهازعامـاناصلـىجنایـتكربـابـود.
اوبهواسـطهشـخصیتمشـهوروخو نـام ـدر سـعد كـهازیـاران
پیامبـراسـامصلـىاهللعلیـهوآلـهدرابتـدایبع ـتبـود،صاحـب
نـامنیـکبـودولـىچـونشـخصى سـتودنیاپرسـتبـوددرجنایـت
كربـانقـشبـهسـزاییایفـا كـردوآنچنانكـهرسـولا كـرمصلـى
اهللعلیـهوآلـهوامیرالمؤمنیـنسـاماهللعلیهدرروایاتـىاورا
مذمـتكردهانـد،عاقبتشـومىنصیبششـد.قبـلازآننیز
ـدر سـعدبهخاطـرروحیـاتشـومعمـرازاوراضـىنبـود
بهنحویكـهاوراازارثمحـروم كـرد3.ازدیگـرعامـانو
فرماندهـانواقعـهكرباشـمربن یالجوشـنبود.گرچه
اوهـمجـزوشـیعیانامیرالمؤمنیـنسـاماهللعلیهبودهو
درنبـردصفیـندرزمـرهیـارانشـجا حضـرتبـود4،ولى
بعدهـاازطرفـدارانبنـىامیـهشـدودراثـرگرفتـارینفـ 
نتوانسـتعاقبتبهخیـرشـود.
در طـول تاریـخ بشـریت ،همیشـه دنیاپرسـتى و قـدرت
خواهـى،عامـلانحـرافبشـربـودهاسـت.بـابررسـىاسـنادو
منابـعتاریخـىبهروشـنىپیداسـت كـهیكـىازمهمتریـنعوامـل
رخـدادواقعـهروزعاشـورانیـزدنیاپرسـتىومنفعتطلبىكسـانىبود
كـهبـهوعـدهدرو یـنزروسـیمویـاحكومـتعـازمكربـاشـدند.امـام
حسـینسـاماهللعلیه ـ ازورودبـه كربـادردوممحـرمسـال61
بـرایخویشـاوندانویـارانخـودخطبـهایایـرادفرمودنـد كـهدرآن
چهـرهزشـتدنیـارابـهزیبایـیترسـیمكـردهودربخشـىازآنخطبـه
وضـع دنیـا و مـردم آن را اینچنیـن توصیـف نمودنـدّ « :ن ّالنـاس
الدنیـاو ّ
عبیـد ّ
الدیـنلعـقعلـى لسـنتهمیحوطونهماد ّرتمعایشـهم
ّ
ّ
فـ ام ّحصـوابالبـاءقـلالد ّیانـون؛مـردمبنـدهدنیاینـدودیـنبـرسـر
زبانهایشـان هسـت لقلقـه زبانـى اسـت نـه از تـه دل  .آن را نگـه
مىدارنـدودیـندارهسـتندتـابـرایزندگىشـانسـودداشـتهباشـد،
امـاوقتىكـه بـاپیشـامدهایدشـوار دربوتـهآزمایـشقـرار گرفتنـد
5
دیـنداران كـم مىشـوند».

آن ـهمسـلماسـتاینكـهافـرادیچـونعمـرسـعدوشـمرودیگـر
سـرانلشـكرابـنزیـادبهطـوریقیـنبـهمقـاموجایـگاهامـامحسـین
سـاماهللعلیهوحقانیـتاوآ گاهـىداشـتند؛ولـىبـهطمـعمنافـع
مـادیورسـیدنبـهمقـامدنیـوی،بـهقتـلآنحضـرتتـندادنـد.
افـزون بـر فرماندهـان لشـكر ابـن زیـاد عـده دیگـری از مـردم كـه
ً
حقیقتـااهـلنمـازواقـراربـهشـهادتینبودنـددربرابـرامـامحسـین
سـاماهللعلیهایسـتادندكـهبـاوجـودآ گاهـىبهحقانیـتوم لومیت
آنحضـرتبهخاطـرشـكموازدسـتنـدادنجـانودنیـایخـودو
یـابهخاطـرمحبـتفرزنـدوخانـواده،برخـافعقیـدهخـود،بـه
شـركتدرقتلامامحسـینسـاماهللعلیهراضىشـدند.عقاد
درایـنبـارهمىگویـد«:در سـتىیـاورانیزیـدهمیـنب كه
در كربـابـهجهـتاعتقـادیبـه كرامـتوحـقآنحضـرت
بـاورداشـتهوازمقابلـهرودرروبـاویمىهراسـیدند؛ولـى
ـ ازشـهادت،لبـاساوواهلبیتـشرادرمیـانامـوال
ارتشـده بیـرون مىآوردنـد و اینـان ا گـر بـه دیـن او و
ّ
رسـالتجـد هـمكافـربودنـدایـنعمـلآنهـادرمذهب
6
مردانگـى سـتترین كاربـود».
درنقلـىازفـرزدقشـاعرآمـدهاسـتكـه«:مـنومـادرمبـرای
انجـاممراسـمحـ از كوفـهعـازممكـهبودیـم كـهدربیـنراهبـا
امـامحسـینسـاماهللعلیهماقـات كـردم.امـامازمـنپرسـید:
ّ
ـوبالنـاسمعـكوسـیوفهممـع
از كوفـهچـهخبـر  اسـخدادم«:قل
بنـى م ّیـةعلیـك؛مـردمدلهایشـانبـاشـما،ولـىشمشیرهایشـانبـا
بنـىامیـهاسـت»7سـپ آنحضـرتفرمـود«:یـافـرزدقا ّنهـؤالء
قـوملزمـواطاعـة ّ
الشـیطانوتركـواطاعـة ّ
الرحمانو هرواالفسـادفى
االرضوابطلـواالحـدودوشـربواالخمـور واسـت ثروافـى مـوالالفقراءو
المسـا كینو نـا ولـىمـنقـامبنصـر دیـناهللو عـزازشـرعهوالجهـاد
فـىسـبیله؛لتكـون كلمـةاهللهـىالعلیـا؛ایفـرزدق!اینـان گروهـى
هسـتند كـهپیـرویشـیطانرا ذیرفتنـدواطاعـتخـدایرحمـانرا
رهـاكردنـدودرزمیـنفسـادراآشـكارسـاختندوحـدودالهـىراازبیـن
بردنـدوبادههـانوشـیدندوداراییهـایفقیـرانوبی ـارگانراویـژه
خـودسـاختندومـنازهـر كـ بـهیـاریدیـنخداونـدوسـربلندی
8
آیینـشوجهـاددرراهـشسـزاوارترمتـاآییـنخداونـدپیـروزباشـد».
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ندآموزی از آموز های م ت عاشورا
راز ن
َ
َ ْ ُ َ َّ َ َ
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ـك أ ِمیـ ُـن ا ّللـ ِـه َو ْابـ ُـن أ ِم ِینــهِ ؛ عِ شــت سـ ِـعی َدا و مض َیــت ح ِمیـدا و ِمــت ف ِقیـدا مظلومــا شـ ِـهیدا؛ و أشــهد أن َ اللــه من ِجــز مــا وعــدك و مه ِلــك مــن خذلــك
أشـ َـهد أنـ
َ َّ َ َ ْ
َ ُ َ ّ ٌ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
و معـ ِـذب مــن قتلــك؛ و أشــهد أنــك وفیــت ِبعهـ ِـد اللـ ِـه و جاهــدت ف ِــى سـ ِـب ِیلهِ حتــى أتــاك الی ِقیــن؛
داسـتانقیامامامحسـینسـاماهللعلیهوواقعهشـهادت
م لومانـهایشـانویـارانباوفایشـاندربردارنـدهدرسهاو
آموزههـایاعتقـادیواخاقـىفراوانـىمىباشـدكـهبـرای
همـهبشـریتبـهیـادگارمانـدهاسـت.آموزههـاوفضایلـى
در بعـد شـخصى و فـردی هم ـون :توحیـد ،عرفـان،
ّ
عبـادتوبندگـى،عفـووبخشـش،شـجاعتومـروت،
ّ
عـزتنفـ ومناعـتطبـع،اسـتقامتو ایـداریدربرابـر
نامایمـاتوسـختىهاونیـزآموزههـایاجتماعىوسیاسـى
ن یـر ای ـار و فـدا كاری ،وفـاداری ،برابـری و نفـى تبعیضـات
ّ
نـاروا،عـزتسیاسـى،امـربـهمعـروفونهـىازمنكر،جـدانبودن
سیاسـتازدیانـت،مبـارزهبـازور،بیعـتنكـردنبـامسـتبدانو
مسـتكبرانویكـىبـودنحماسـهوعرفـان.
ا گـر كسـىبخواهـدبـهمعنـایحقیقـى كلمـهازامـامخـودتبعیـت
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كـرده باشـد بایسـتى خـود را متصـف بـه اوصـاف و فضایـل
امـام خـود كـرده و از آموزههـای نهفتـه در مكتـب عاشـورا
درس بگیـرد كـه ایـن تبعیـت و ایجـاد سـنخیت ،شـر 
اصلـىاقتـدایم مـومبـهامـاماسـت.بهیقیـنمىتـوان
گفـتكـهدرهمراهـىبـاحسـینسـاماهللعلیهارز های
بیانتهایـی نهفتـه اسـت و ا گـر انسـانى در دنیـا بـا آن
حضـرت،همگـونوهمعقیـدهوهمجهـتباشـدبیشـک
درآخـرتازمقـامقـرب،رحمـتوم فـرتایشـانبهرهمنـد
خواهـدشـد .كسـىكهبـهایـنحقیقـتآشـكارواقـفاسـتبـا
تمـامخضـو وخشـو ازپـروردگارعالـممىخواهـدتـابهواسـطه
معیـت بـا امـام حسـین سـاماهللعلیه او را در پیشـگاه خـود بـا
وجاهـت و مقبولیـت ب ذیـرد.

دشمنی با دشمنا او
شش می َ ا شی ه با امام
راز
راز َ ْ َ ُ
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ُ
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ّ
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ّ
ول الله؛
اللهم ِإنِى أش ِهدك أنِى و ِلى ِلمن والاه و عدو ِلمن عاداه؛ ِبأبِى أنت و أ ِمی یا ابن رس ِ
درایـنفـراز،زائـرپیـرویخـودازامـامودشـمنىخـودبـادشـمنان
امـامرااعـاممـىداردونسـبتخـوددرپیشـگاهامـامرابـاجایـگاه
صلـ وهمراهـىودرقبـالدشـمنانامـامدرمقـامجنـ و
محاربـهترسـیممىنمایـد.ممكـننیسـتپیـروحقیقـىدر
صلـ  و آرامـش بـا اهلبیـت علیهـم السـام همـراه بـوده
امـادرجنـ وقتـالبیتفـاوتنسـبتبـهدشـمنانآن
حضـرتباشـد.چنانكـهدرتاریـخعـدهایدرصلـ امـام
حسـنمجتبـىسـاماهللعلیهبـاامـامهمراهـىنكردندو
درصفیـننیـزعـدهایدریـاریامـامعلـىسـاماهللعلیه
كوتاهـىنمودنـدودرزمـرهخـوار نهـروانقـرار گرفتنـد.
ایـندرحالـىاسـتكهمفهـومواقعى«شـیعه»بهمعنای
پیـرویحقیقـىدرهمـهحـالاسـتوایـنبـهمعنـاییكـى
شـدنروحاوبـاروحامـامخـوداسـت؛بنابرایـنصلـ امـام،
صلـ  او و جنـ  امـام ،جنـ  او مىشـود ،چنانكـه پیامبـر
اسـامصلـىاهللعلیـهوآلـههنگامىكـهخمسـهآلعبـاتحـت كسـاء
جمـعبودنـدبـاخداونـدعالـماینچنیـننجـوانمـود «:نـاحـربلمـن

حاربهـم،وسـلملمـنسـالمهم،مح ّـبلمـن ح ّبهـم،ومب ـ لمـن
ب ضهـم؛هـركـهبـاآنـانبجنگـد،بـامـنجنگیـدهوهـركـهباآنـاندر
سـلموصلـ باشـدبـامـندرسـلموصلـ اسـتوهـركـهبـاآنان
دشـمنىورزدبـامـندشـمنىورزیـدهوهـر كـهآنـانرادوسـت
9
بـداردمـرادوسـتداشـتهاسـت.مـنازآنانـموآنـانازمن».
ّ
درفـراز«بابـیانـتوامـى»درحقیقـتزائـربـاایـندعـادر
پیشـگاهجالـتوبزرگـىامـامخویشادایاحتـراممىكند
وبهصراحـتاعـاممـىداردكـهآقـاوموالیمـن!الهىكه
مـنوهمـهعزیزانـمدورتبگردیـموفدایـتشـویم؛یعنـى
ا گـربایـییـاآفتىبرشـماواردشـود،منوهمـهاهلوعیالم
با گـردانوفدایـیشـماهسـتیم.ایننو خطـابقراردادن
طـرفمقابـلازیکسـوبیانگـرزنـدهوحاضـربـودنامـامدر
حضـورماسـتگرچـهبه اهـرازدنیـارفتـهاسـتوازسـویدیگـر
بـهمعنـای ایـتوحـدتواتصـالمـاباامامخوداسـتتـاآنجاكه
شـهادتآنبزرگـواربهمنزلـههـزارانمرتبـهكشـتهشـدنوزنـدهشـدن
مـاو ـدرومادرمـاناسـت.

راز ه ت شهادت به ع مت و هدایت ری ا مه علیه السام
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الطاهـ َـرةِ ؛ َل ـ ْـم ُت َن ّج ْس ـ َ
ْ َْ
ـات ِمـ ْـن ِث َیاب َهــا؛ وَ
ـكَ ك ْنــت نــورا ف ِــى الأ ْصــل
أش ــهد أنـ
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ـورا فـى ا صـاب ّ
الشـامخة و ا رحـام
شـهد نـك كنـت ن
ّ
ّالطاهـر ؛لـمتنجسـكالجاهل ّیـةب نجاسـها؛ولـمتلبسـك
المدله ّمـاتمـنثیابهـا؛و شـهد ّنـكمـندعائـم ّ
الدیـنو
ّ
ركانالمسـلمینومعقـلالمؤمنیـن؛و شـهد نـكا مـام
الرض ّـى ّ
الب ّـر ّ
التق ّـى ّ
الزك ّـىالهـادیالمهـدی؛
درایـنفـراززائـرشـهادتمىدهـد كـهامـامدرهمـه
دورانحیـاتمباركـشدارایعصمـتوطهـارتمطلـق
بـودهوازهـرنـو  لیـدیوجهالتـىبـهدوربـودهاسـتو
لح ـهایدردنیـایپرهر ومر مادیما رقنشـدهاسـت.
زائـردرپیشـگاهمـزورشـهادتمىدهـدبـهاینكـهیـااباعبـداهللتـو

پیشـوایینیكورفتـار،پرهیـزكار ،سـندیدهو ـاك،هدایتگـر
وهدایتشـدههسـتى.ایـنفـرازهمـان گمشـدهبشـرعصـر
حاضـرودورانمدرنیتـهاسـت كـهدروانفسـایپرسـتشو
پرسـتیدن،راهراازبیراهـهتشـخیصنـدادهوبـهپیـروی
ازرهبـرانجاهـلو لیـدرویآوردهودچـارپیـرویازائمه
كفـروطا ـوتشـدهاسـت.
زائـر ـ ازآ گاهـىازمقـامعصمـتوجایـگاهالهـىامـام
گواهـىمىدهـد كـهاوازسـتونهایدیـن،اركانمسـلمین
ود محكـممؤمنیـناسـت كـها كنـونبـهاو نـاهبردهانـدودر
كمـالتواضـعواخـاصبـهدامانبا كرامتامـامدخیلمىبندد.

امام حسین ساماهللعلیه و ریه و َنس ایشا
راز هشت شهادت به هدایت ری
َ َ ْ َ ُ َ َّ ْ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َّ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ َ َ ْ ُّ ْ
َ
و أشهد أن الأ ِئمة ِمن ول ِدك ك ِلمة التقوى و أعلام الهدى و العر وة الوثقی و الحجة على أه ِل الدنیا؛
انسـان بـرای رسـیدن بـه كمـال و سـعادت نیازمنـد
حبلالمتینـىواثـقوریسـمانىمحكـماسـتتـابتوانـد
ضامـنهدایـتوسـامتروحوجسـمانسـانباشـد.در
ایـنفـراززائـرشـهادتمىدهـدكـهیـااباعبـداهلل!تـوواوالدو

ریـهاتهمگـىكلمـهتقـواهسـتیدوآیهونشـانههدایت
مـا؛در كـوران لمتهـاو گمراهىهـابـاتمسـکبـهحلقـه
محكـمامامـتوپیـرویشـمامىتـواننجـاتیافـت.آری
شـماحجـتودلیـلبـرهمـهاهـلدنیـاهسـتید.

َوم ساماهللعلیه
َ راز نه شهادت به اصالت ع اید شی ه در رتو م یت با امام م
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َو أش ـ َـه ُد أن ِــى ِبك ـ ْـم ُم ْؤ ِم ـ ٌـن َو ِب ِإ َی ِابك ـ ْـم ُم ِوق ـ ٌـن ِبش ـ َـر ِائ ِع ْ ِد ِین ــى َو خ َو ِاتی ـ ِـم َع َم ِل ــى؛ َو قل ِب ــى ِلقل ِبك ــم ِس ــلم؛ و أم ـ ِـری ِلأم ِرك ــم مت ِب ــع؛ و نصرت ِــى
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لك ـ ْـم ُم َع ـ ّـدة َحت ــى َی ــأذ َن ا ّلل ـ ُـه لك ـ ْـم؛ ف َم َعك ـ ْـم َم َعك ـ ْـم لا َم ـ َـع َع ُد ّ ِوك ــم؛
بیشـکآن ـهدیـنداریومتشـر بـودنمـارارقـمزده
اسـتاعتقاداتـىاسـت كـهازقـرآنوعتـرتپیامبـرصلـى
اهللعلیـهوآلـهاخـذكردهایـم.درایـنفـراززائـردرپیشـگاه
حجـتخـداشـهادتمىدهـدكـهدرانجـامكارهـابرطبق
دسـتوراتدیـنعمـلمىكنـدودرایـنراهجـزبـاهدایـتو
راهنمایـیودسـتورائمـههـدیعلیهـمالسـامقـدمازقـدم
برنمىداردتادرصرا مسـتقیمحركت كندوبهمقصدنهایی

كـه هـورحجـتبال ـهالهـىاسـتنائـلآیـدوبهیـاریقائم
آلمحمـدصلـىاهللعلیـهوآلـهبشـتابد.ایـنمقـامهمـان
مقـاممعیـتبـاامـاممعصـومسـاماهللعلیهاسـتكـهامام
هـادی سـاماهللعلیه نیـز در زیـارت جامعـه كبیـره بـه آن
اشـارهفرمودهانـد كـه«فمعكـممعكـمالمـع یركـم»یعنـى
شـیعهواقعـىنسـبتخـودبـاامـامرامعرفـىمىنمایـدواقـرار
مىكنـدكـهمـنبـاشـماهسـتمنـهبـادشـمنانشـما.

ده ایا زیارت با خت صلوات
راز َ
َ
ْ َ
َص َل َو ُ
ات ا َّلل ِه َع َل ْی ُك ْم َو َع َلى أ ْر َو ِاح ُك ْم َو أ ْج َس ِاد ُك ْم َو َش ِاه ِد ُك ْم َو َغ ِائب ُك ْم َو َظ ِاهر ُك ْم َو َب ِاط ِن ُك ْم؛ ِآم َ
ین َر َّب ال َعال ِمین؛
ِ
ِ
ایانبخـش فرازهـای نورانـى زیـارت اربعیـن ،ن ـار
صلـواتالهـىبهپیشـگاهائمـهمعصومینعلیهمالسـام
اسـت؛ از ایبیـن آنهـا كـه بـه شـهادت رسـیدهاند تـا
حاضریـنآنهـا كـهحضـرتبقیـةاهللاالع ـمارواحنـالـه

الفـداء مىباشـد .سـپ  بـرای اجابـت همـه حوائـ  و
خواسـتههایش در پیشـگاه خداونـد بهواسـطه حجـ 
الهـى دعـا مىكنـد.
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در شــماره گذشــته ماهنامــه هیــأت بــر اســاس نیازشناســی در بحــث تبلیــغ معــارف دیــن و ســیره اهلبیــت علیهــم
الســالم ،بــه اهمیــت جایــگاه مرثیــه و توســل بــه ائمــه هــدی علیهــم الســالم دســتیافتیم و بــر همیــن اســاس بحثــی
بــا عنــوان «ســیری در مقتــل شناســی» آغــاز گردیــد و در گام اول بــه بررســی جایــگاه توســل و مقتلخوانــی در آیــات
قــرآن کریــم پرداختــه شــد .در ایــن شــماره در ادامــه مبحــث مقتــل شناســی بــه گام دوم؛ یعنــی «جایــگاه ّ
توســل
و مقتلخوانــی در روایــات» از رهگــذر احادیثــی کــه بــه تشــکیل مجالــس اهلبیــت علیهــم الســالم و برگــزاری
عــزاداری تشــویق میکننــد ،روایاتــی کــه دال لــت بــر ارزش و اهمیت گریه و بــکاء بر مصائب اهلبیت علیهم الســالم
و احادیثــی کــه بــه مرثیهخوانــی اهلبیــت علیهــم الســالم تصریــح کــرده اســت میپردازیــم؛ امیــد کــه ارائــه ایــن
مباحــث ،دســتمایهای ارزشــمند بــرای نشــر دقیــق و مســتند معــارف و مقاتــل اهلبیــت علیهــم الســالم قــرار بگیرد.
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جای ا توس و م ت خوانی در روایات
در كتـب معتبـر روایـی مـا احادیـ  فراوانـى در فضیلـت
بر ایـیمجالـ  كـروتوسـلبـهاهلبیـتعلیهـمالسـامونیـز
روضهخوانـىوگریسـتنوگریانـدنبـرمصائـبآن واتمقدسـه
واردشـدهاسـت.ائمهاطهارعلیهمالسـامنهتنهادر گفتارشـان
بـهبر ایـیایـنمجالـ تشـویقنمـودهوبـرایبر ا كننـدگانایـن
مجالـ دعـامىكردنـد،بلكـهدرعمـلنیـز،خـودازبر ا كننـدگان
چنیـنمجالسـىبودنـد؛بـرمصائـبسیدالشـهداسـاماهللعلیه
اشـکمىریختنـدوخانـوادهونزدیكانشـانرابـهعـزاداریفـرا
مىخواندنـدودر ایـانبـهشـاعرانمرثیهخـوانهدایـایگرانبها
وباارزشـىمىدادنـد.درحقیقـتبـاایـنرفتـاردرپـیتبییـن
ع مـتوجایـگاهبر ایـیچنیـنمجالسـىبـههمـگانبودهانـد.
درخصـوصبر ایـیمجالـ  كـروتوسـلبـهاهلبیـتعلیهـم
السـامومقتلخوانـىسـهدسـتهروایـتوجـودداردكـهبـهبرخى
ازآنهـااشـارهمىشـود:
الـف روایاتـی کـه بـه تشـ ی م الـ و رگـ اری عـ اداری
تشـوی میکننـد.
 .1حسـن بـن علـى بـن ف ّضـال از وجـود نازنیـن امـام رضـا
ّ
سـاماهللعلیه نقـل مىكنـد كـه آن حضـرت فرمـود« :مـن تذكـر
مصابنـاوبكـىلمـاارتكـبم ّنـاكانمعنـافـىدرجتنـایـومالقیامـة
ّ
ومـن كـربمصابنـافبكـىو بكـىلـمتبكعینـهیومتبكـىالعیون
ً
ومـنجلـ مجلسـایحیـافیـه مرنـالـمیمـتقلبـهیـومتمـوت
القلـوب؛ كسـىكهمتذكـرمصائـبمـاشـودوبهخاطـرسـتمهایی
كـهبـرمـاواردشـده گریـه كنـددرروزقیامـتبـامـاخواهـدبـودو
مقـامودرجـهمـاراخواهـدداشـتو كسـىكهمصیبتهـایمـا
رابیـان كنـدوخـودبگریـدودیگـرانرابگریانـددرروزی كـههمـه
چشـمها گریـان اسـت چشـم او نگریـد و هـر كـ  در مجلسـى
بنشـیند كـهدرآنمجلـ امـرمـارازنـدهمىنماینـدروزی كـه
قلبهـامىمیرنـدقلـباونخواهـدمـرد».
 .2امـام صـادق سـاماهللعلیه بـه یكـى از یـاران خـود بـه نـام

«تجلسـون و تح ّدثـون قـال
فضیـل بـن فضالـه فرمـود:
نعـمجعلـتفـداكقـال ّنتلـكالمجالـ  ح ّبهـاف حیـوا مرنـایـافضیـل
فرحـماهللمـن حیـا مرنـایـافضیـلمـن كرنـا و كرنـاعنـدهفخـر مـن
ّ
عینـهم ـلجنـاحالذبـاب فـراهلللـه نوبـهولـوكانـت ك رمنزبـدالبحر؛
آیـابـانزدیـكانخـودمىنشـینیدواحادیـ مـارابیـانمىداریـد فضیـل
عرضـهداشـت:بلـهجانـمبـهفدایت.حضـرتفرمود:منچنینمجالسـى
رادوسـتدارم.ایفضیـل!امـرمـارااحیـاومعـارفمـارازنـدهبداریـد.
خـدارحمـتكنـدكسـىكهامـرمـارااحیـاكنـد.ایفضیـل!كسـىكهمرثیه
مـارابخوانـدیـابشـنودوبهانـدازهبـالمگسـىازچشـمانشاشـکجـاری
شـود،خداونـدمتعـالگناهانـشرامىآمـرزدولوازحبابهـایامواجدریا
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بیشـتر باشـد».
مرحـوم آیـتاهلل مجتهـدی تهرانـى وقتـى ایـن نمونـه روایـت را بیـان
مىكردنـد،بـهطلبههـامىفرمودنـد:حواسـتانباشـد!طـوریبهمـردمالقا
نشـودكـههركسـىهـركاریدلـشخواسـتانجـامدهـدوبعـدتصـوركنـد كـه
بـایـکقطـرهاشـکبـرایامـامحسـینسـاماهللعلیهبخشـیدهمىشـود؛این
برای كسـانىاسـت كهقصدمخالفتندارندوعمدیندارند،اما فلت كرده
و گنـاهزیـادیمرتكـبشـدهاندوارادهبـرایـنداشـتهاند كـهخـوبباشـند.
ن ات رداشتشد از این روایات
.1تشـكیلهیـ تمذهبـىمـوردت كیـدوتوصیـهاهلبیـتعلیهـمالسـام
اسـت.
ً
.2بـكاربـردنعبـارت«مـنجلـ مجلسـا»و«تجلسـونوتح ّدثـون»نشـان

ازاهمیـتتشـكیلجلسـاتمذهبـىدارد.
 .3عبـارت «یحیـی فیـه مرنـا» و «ف حیـوا
مرنـا»اشـارهبـهایـندارد كـهیكـىازاركان
برنامههـای هیـ ت ،تبییـن معـارف دینـى
تحـت عنـوان احیـای امـر اهلبیـت علیهـم
السـام و بـاال  بـردن شـعور دینـى جامعـه
اسـت.
 .4بـا توجـه بـه اینكـه در روایـات گذشـته،
اشـاره بـه كـر مصیبـت و سـوگواری شـده
اسـت؛ بنابرایـن ّ
توسـل و مرثیهخوانـى بـرای
اهلبیـت علیهـم السـام یكـى از اركان
برنامههـایهیـ تبهحسـابمىآید.جلسـه
عزاداریهمنیازمندشـوراسـت،همنیازمند
شـعور؛بنابرایـنبـراسـاسروایـاتهیـ تبـه
جمعیتـىگفتـهمىشـودكهباهـدفتحصیل
شـعور دینـى و كسـب معـارف دیـن ،همـراه
بـاایجـادشـوروحماسـه گـردهـممىآینـد.بـه
تعبیـردیگـر،هیـ تیعنـىمجلسـى كـههـممنبـری
و هـم مـداح داشـته باشـد و بـه همیـن دلیـل علمـا و
بـزرگاندینـىهمـوارهسـفار مىكردنـدكـههنگامسـخنرانى،
مصائـباهلبیـتعلیهـمالسـامنیـزدرضمـنآنگفتـهشـودتـا
معـارفدینـى،بیشـتردردلمـردمنفـو نمایـد.
.5یكـىازویژگىهـایمرثیهخـوان،اهـلسـوزبـودناوسـت.
در هـردوروایـتاشـارهشـدهاسـت كـهخـودمرثیهخـواننیـزبایـد
اهـلسـوزباشـد.بـههمیـنخاطـر،توصیـهشـدهاسـت كـههنـگام
مرثیهخوانـى و خطابـه ،عـاوه بـر رعایـت واهـر و مراعـات حالـت
سـمعىوبصـری،نبایـدگریـهواشـک،حالتـى اهـریداشـتهباشـد،
بلكـهبایـدخـودمرثیهخـوانوگویندهنیزبسـوزدوازدلاشـکبریزد.
ب روایاتـی کـه ـر ارز و اهمیت گریه ر م یبتهای اه
علیه السـام د لت میکند.
.1فضیـلبـنفضالـهازامـامصـادقسـاماهللعلیهنقـلمىكنـدكـه
حضـرتفرمـود«:مـن كرنـاعندهففاضـتعیناهح ّـرماهللوجههعلى
ّالنـار؛نـزدهـر كـ كـهازمـا(وم لومیتمان)یادشـودوچشـمانشپر
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ازاشـک گـردد،خداونـدچهـرها رابـرآتـشدوز حـراممىكند».
.2شـاعرنامـداراهلبیـتعلیهـمالسـام؛جنـاب كمیـتبـنابـی
ّ
المسـتهلمىگویـد كـهبـرآقـایخـودمامـامباقـرسـاماهللعلیهوارد
شـدمودرمحضـرایشـاناشـعاریرادررثـایائمـهعلیهـمالسـام
خوانـدم؛آنحضـرت گریسـتآنـگاهفرمـود«:مـامـنرجـل كرنـا و
ّ
كرنـاعنـدهیخـر مـنعینیـهمـاءولـوم ـلجنـاحالبعوضـة ال بنـى
ً
ً
تـافـىالج ّنـةوجعـل لـك ّ
ابـابینـهوبیـن ّ
النـار؛
الدمـعحج
اهلللـهبی
هیـ مـردینیسـتكـهیـادمصیبتهـایمـاكنـدیـادرحضـوراویـاد
مصیبـتمـاشـودوبهانـدازهبـال شـهایاشـکازچشـمانشجـاری
شـودمگـرآنكـهخداونـدمتعـالخانـهایبرایـشدربهشـتمىسـازد
4
وایـناشـکراحجابـیبیـنایـنشـخصوجهنمشقـرارمىدهد».
ایـندوروایـت،بهخوبـی،اثـراخرویگریسـتنبرمصائـباهلبیت
علیهمالسـامرانشـانمىدهد.
روایاتـی کـه بـه مر یهخوانـی ـرای اه ـت علیهـ السـام
ت ر یـح میکنـد.
.1جنـابر ّیـانابـنشـبیبمىگویـد كـهدرروزاولمـاهمحـرمبـه
خدمـت امـام رضـا سـاماهللعلیه وارد شـدم .آن حضـرت بـه مـن
فرمـود«:یـاابـنشـبیب صائـم نـتفقلـتال فقـال ّنهـذاالیـومهـو
ّ
الیـومالـذیدعـافیـهزكر ّیـاسـاماهللعلیهر ّبـهع ّـزوجـل ّفقـالر ّبهب
ً
ً
لـىمـنلدنـك ّر ّیـةط ّیبـة ّنكسـمیع ّ
ّ
...ثم
الدعـاءفاسـتجاباهللله
ً
قـال:یـاابـنشـبیب نكنـتبا كیـالشـىءفابكللحسـینبـنعل ّىبن
ّ
بـیطالـب ف نـه بـ كمـایذبـ الكبـشوقتـلمعـهمـن هـلبیتـه
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ً
جـا
شـر ررج
ج
شـر
مانانییـة ععش
ثمان
ثم
ـا
ـى ا رض
هـم ففـى
ـا للههـم
ممـا
رض
ون؛ ای سـر
ون
شـبیه
شـب
یهون؛
ـبیهون
شـبیب! روزه هسـتى 
عـرض كـردم :نـه! حضـرت
فرمـود:ایـنروز،روزیاسـتكه
زكریـادرآندعـا كـردوخداونـدبـه
ایشـان فرزنـدی عطـا كـرد .سـپ 
حضـرت فرمـود :سـر شـبیب! ا گـر
خواهـى گریـه
بـرای كسـىیـاچیـزیمى
كسـىیـاچیـزیمىخواهـى
سـاماهللعلیه
كنـى بـر حسـین بـن علـى سـا
ـاماهللعلیه
شـدهمانگونـهكـه
گونـهكـه
گریـهكـنچرا كـهاو بـ شـدهمانگونـهكـه
شـود(بـهنحـوفجیعـى بـ 
كبـش بـ مى
مىشـود(بـهنحـوفجیعـى
بیـت كـه
شـد)وبـااوهجـدهنفـرازمـرداناهل
شـد)وبـااوهجـدهنفـرازمـرداناهلبیـت
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شبیهشـان در زمیـن نبـود كشـته شـدند».
سـاماهللعلیه بـه
در ایـن روایـت شـریف امـام رضـا ـا
سـاماهللعلیه
ّ
كـردهوروضـهجـدبزرگوارشـانرا
خوانـى
نوعـىمقتلخوانـى
نوعـىمقتل
خوانـد.
بـرای ابـن شـبیب مى
مىخوانـد.
خوانـىبـرایامـامحسـین
.نمونـهدیگـرازمقتل
.2نمونـهدیگـرازمقتلخوانـىبـرایامـامحسـین
جمـات جانسـوز وجـود نازنیـن امـام
علیه جمـا
ـا
سـاماهللعلیه
علیهدرزیـارتناحیـهمقدسـهاسـت.در
عصـرسـاماهللعلیهدرزیـارتناحیـهمقدسـها
ّ
بخشـىازایـنزیـارتحضـرتچنیـنمصائبجدشـان
ً
رابازگـومىكنـد«:فل ّمـار یـن ّ
النسـاءجـوادكمخزیـاو
ً
ن ـرنسـرجكعلیـهملو ّیـابـرزنمـنالخـدورناشـرات
ّ
الشـعور  علـى الخـدود الطمـات للوجـوه سـافرات و
ّ ّ
بالعویـلداعیـاتوبعـدالعـزمذلـاتو لـىمصرعـك
مبـادراتو ّ
الشـمرجالـ علـىصـدركومولـ سـیفه
ّ
علـىنحـركقابـ علىشـیبتكبیده اب لـكبمهنده
قدسـكنتحو ّاسـكوخفیت نفاسـكورفععلىالقنا 
ّ
ر سـك و سـبى هلـك كالعبیـد و صفـدوا فـى الحدیـد
فـوق قتـابالمط ّیـاتتلفـ وجوههـمح ّـرالهاجـرات
یسـاقون فـى البـراری و الفلـوات یدیهـم م لولـة لـى
ا عنـاقیطـافبهـمفـىا سـواق؛ ـ چـونبانـوان
حـرم،اسـبتیز ـایتـوراخـواروزبـونبدیدنـدوزیـن
تـورابـراووا گونـهیافتنـد،از ـ پردههـاىخیمـه
خـار  شـدند ،درحالىكـه ...گیسـوان بـر گونههـا
پرا كنـدهنمودنـد،بـرصورتهـالطمـهمىزدنـدونقاب
از چهرههـا افكنـده بودنـد و بـه صـدای بلنـد شـیون
مىزدنـد و از او  عـزت بـه حضیـ  لـت درافتـاده
بودنـد و بهسـوی قتلـگاه تـو مىشـتافتند .درهمـان
حال،شـمرملعونبرسـینهمباركتنشسـتهوشمشـیر
خویـش را بـر گلــویت سـیراب مىنمـود .بـا دسـتى
محاسـن شـریفت را در مشـت مىفشـرد و بـا دسـت
دیگـربـاتیـ آختـها سـرازبدنـتجـدامىكـرد،تمام
ّ
اعضـاوحواسـتازحركـتایسـتاد.نف هـایمباركـت
ّ
درسـینه نهـانشـدوسـرمقدسـتبـرنیـزهبـاالرفـت.
اهلوعیالـتچـونبـردگانبـهاسـیرىرفتنـدودر ـل
و زنجیـر آهنیـن بـر فـراز جهـاز شـتران دربنـد شـدند.
گرمـاى آفتـاب نیمـروز چهرههایشـان مىسـوزاند .در
صحراهـاوبیابانهـا كشـیدهمىشـدند.دستانشـان
بـه گردنهـا زنجیرشـده ،در میـان بازارهـا گردانـده
6
مىشـدند».
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قاطب ــه مس ــلمین ،از ص ــدر اس ــالم ت ــا ام ــروز مح ـ ّ
ـب اهلبی ــت محس ــوب می ش ــوند .خ ــب ،همی ــن ی ــک جمل ــه ب ــرای م ــا ی ــک
ِ
ّ
درس اســـت؛ آن درس ایـــن اســـت کـــه پـــس بهوســـیله محبـــت اهلبی ــت ،می ش ــود در می ــان مس ــلمین اجم ــاع ایج ــاد کـــرد؛
ّ
ّ
می ش ــود ای ــن را ی ــک مح ــوری ق ــرار داد ب ــرای اتح ــاد و اتف ــاق مس ــلمین .همچنانک ــه وج ــود مب ــارک پیغمب ــر اس ــالم وس ــیله و
ّ
مح ــور وح ــدت بی ــن مس ــلمین اس ــت و همچنانک ــه ق ــرآن و کعب ــه ش ــریف مح ــور اتح ــاد مس ــلمین اس ــتّ ،
محب ــت اهلبی ــت ه ــم
ّ
میتوان ــد مح ــوری باش ــد ب ــرای اتح ــاد مس ــلمین و دل ه ــا را ب ــه ه ــم نزدی ــک کن ــد و م ــن ب ــه ش ــما ب ــرادران عزی ــز ع ــرض می کن ــم
ّ
ک ــه ام ــروز دنی ــای اس ــالم ب ــه ای ــن اتح ــاد و ای ــن همدل ــی به ش ـ ّـدت نیازمن ــد اس ــت 1.ب ــر اس ــاس ض ــرورت وح ــدت بی ــن ش ــیعه و
ســـنی ،بخـــش اول بازخوانـــی آیینهـــای عـــزاداری اهل ســـنت ای ــران در ماهنام ــه ش ــماره  122وی ــژه مح ــرم منتش ــر گردی ــد کـــه
در آن آیین ه ــای ع ــزاداری برخ ــی از مناط ــق س ــنی نش ــین جنوب ــی کش ــور مانن ــد هرم ــزگان و بوش ــهر م ــورد بررس ــی ق ــرار گرفتن ــد.
ا کنـــون در ایـــن شـــماره آیینهـــای عـــزاداری مناطـــق سنی نش ــین ش ــمال کش ــور موردبررس ــی و بازخوان ــی ق ــرار میگی ــرد.
| دکتر علیا کبر درخشنده |

ع اداری اه سنت منا شمال ایرا
مناطقسنىنشینشمالكشورایراندرگذشتهشاملمنطقه
بزرگ تركمنصحرا بوده است ،كه امروز به شهرهای كوچکتر
تقسیمشدهاستوتركمنهایسنىمذهبدراینشهرهامانند
بندرتركمنحضوربیشتریدارند؛ازاینروبررسىمناطقسنى
نشیناقلیمشمالكشورراازرهگذرتركمنصحراوا كاویمىكنیم.
ً
تركمنها البادربندرتركمنواقعدراستان گلستانسكونت
ً
داشتهوتقریبا33درصدجمعیتاستانراتشكیلمىدهند.آنان
پیرو مذهب حنفى هستند و در مناسبتهای مذهبى
هم وناعیادفطروقربانیاماهمبارکرمضانو...
برنامههای خاصى را با آدابورسوم مخصوص به
خود برگزار مىكنند كه بسیار معنوی و جذاب
هستند .بندر تركمن با بیش از  61هزار نفر
جمعیت از قومیتهای تركمن ،فارس،

گیلک،ترک،سیستانىوقزاقدرشمال ربیاستانگلستانواقع
است.دراینشهرستانبرادراناهلسنتوشیعیاندوشادو 
همزندگىآرامىرامىگذرانند.
تركمنها در منطقه تركمنصحرا سا كن هستند كه در شمال
شرقىایرانواقعشدهوشاملشهرهایگنبدكاووس،بندرتركمن،
آققا ،مراوهتپه ،كاله ،سیمینشهر ،گمشتپه ،نگینشهر،
انبارآلوم و داشلىبرون مىباشد .ا ك ریت جمعیت تركمنصحرا
راتركمنهاتشكیلمىدهند كهمردمانىترکزبانومسلمانبا
مذهباهلسنتحنفىمىباشند.
ازلحا موقعیتج رافیاییاینمنطقهازم رببهدریایخزر
وازشمالبهجمهوریتركمنستانمحدودمىشود كهباطول
 400كیلومتراز رببهشرق گستردهاستوازمشرقبهخراسان
ومنطقهنیمهخشکبجنوردودرهگزوازجنوببه كوهپایههای
جنگلىالبرزشمالىمحدوداست.شیبزمینازجنوببهشمال
وازشرقبه ربدرامتدادشبكهآبهاورودهاییكهبهدریای
2
خزرمىریزد،كاهشمىیابد.

الف .رگداشت م رم و احترام به روز عاشورا
یكىازروزهایبهیادماندنىوبافضیلتوكرامتنزدتركمنهابه
ً
استناداحادی وروایات،ایاممحرموخصوصاروزهایعاشوراو
ّ
تاسوعااست كهباالهامازقرآن كریم كهفرمود«:و كرهمب یام
ّ
اهلل ّن فى لک یات لكل ص ّبار شكور؛ و روزهاى خدا را كه
ت بهآنانیادآورى
روزهاىرحمت،عذاب،پیروزىوشكستاس 
كن،بیتردیددراینروزهاىخدابراىهرشكیباىسپاسگزارى
ّ
نشانههایی
ازتوحید،ربوبیتوقدرتخدا است3».برایآن
حرمتخاصىقائلاند.
ازن رعلمایاهلسنتتركمنمصادفباروزعاشورادرطول
حیات تاریخ وقایع مهمى در زمانهای مختلف ر داده كه
هركدامبهنوبهخودجایت ملوتفكردارد.ازجملهاینحوادثكه
مىتوانبهآناشارهنمود،عبارتاستاز:
.1استجابتتوبهحضرتآدمساماهللعلیه.
.2عرو حضرتادری ساماهللعلیهبهبهشتبرین.
.3قرار گرفتن كشتىحضرتنوحساماهللعلیهدر كوهجودی
ازاتمامسیل.
.4روزماقاتودیدارحضرتیعقوبساماهللعلیهبافرزند 
حضرتیوسفساماهللعلیه.
.5روزشفایافتنحضرتایوبساماهللعلیهازمرضالعاج.
.6روزنجاتحضرتموسىساماهللعلیهازدریاو رقشدن
فرعونویارانش.
.7روزنجاتحضرتیون ساماهللعلیهازشكمماهى.
.8روزنجاتحضرتابراهیمساماهللعلیهازآتشنمرود.
.9روزاستجابتتوبهحضرتداودساماهللعلیه.
.10روزتولدحضرتابراهیمساماهللعلیهوانتخابویبهعنوان
«خلیلاهلل»ازجانبخداوندمتعال.
.11بهشهادترسیدنحضرتاباعبداهللالحسینساماهللعلیه؛
نوه گرامىپیامبرا كرمصلىاهللعلیهوآلهوفرزندبرومندحضرت
علىوفاطمهعلیهماالسامبههمراه72تنازیارانباوفایخود
درصحرایكربا.
ماهمحرمدرمیانتركمنهابهعنوان«عاشرآی»معروفبوده
و وجهتسمیه آن بهخاطر وجود روز عاشورا در این ماه است.
در حقیقت عاشورا مخفف دو كلمه «عاشور» و «آی» مىباشد؛
یعنىعاشورآیوعاشرآی كهرفتهرفتهبهخاطرسهولتدرتلف 
بهصورت عاشورا درآمده است .تركمنها در این ماه با كرامت،
آدابورسومخاصىدارند كهازجملهآنها گرفتنروزه،خواندن
نمازهاینافله،دادنصدقه ،ختنانوا نانواطعمهمحلى،
دعوتازاهالىمحلهدرمراسمناهار،فرستادنصدقهبهمساجد
ً
وخواندندعاوقرآنبهارواحطیبهشهدایم لومكربامخصوصا
امامحسینساماهللعلیهاست.روزعاشوراراا لبتركمنهاروزه
مىگیرندوبرایناعتقادندكهروزهگرفتندراینروزكفالتگناهان
یکسالگذشتهویرامىكند.
درروزعاشوراصدقهدادنبهفقراودستگیریازتهیدستان
وبینوایانوتلطف كردنبهیتیمانوسامدادنبههم
نوعان و ارشاد و راهنمایی و هدایت انسانها به

ترمذی ،عالم
اهل سنت آورده
است که در روز
عاشورا صدقه
دادن به فقرا
و دستگیری از
تهیدستان و
بینوایان و تلطف
کردن به یتیمان
و سالم دادن
به هم نوعان و
ارشاد و راهنمایی
و هدایت
انسانها به صراط
مستقیم و خشم
خود را خوردن،
پاداش و ثواب
زیادی به همراه
داشته و خداوند
نیز برای این امور
حسنه در روز
قیامت درجات و
منزلت واالیی در
نظر گرفته است.

صرا  مستقیم و خشم خود را خوردن ،ادا  و
ثوابزیادیبههمراهداشتهوخداوندنیزبرایاین
امورحسنهدرروزقیامتدرجاتومنزلتواالییدر
ن ر گرفتهاست.درحدی ىازپیامبرا كرمصلىاهلل
علیهوآلهآمدهاست كهیکبار سل كردندراین
روزموجبمصونماندنانسانازدردچشمدردنیا
ودوبار سل كردنموجببخشودهشدنتمامى
4
گناهانمىگردد.
ازجملهآئینهایمرسومتركمنهایاهلسنتدر
ایاممحرماینموارداست:
 .بیانواقعهعاشورا:ائمهجمعهوروحانیونقبل
از فرارسیدن عاشورا در نمازهای جمعه از حادثه
نا گواركرباوم لومیتاهلبیتعلیهمالسامبرای
مردمسخنرانىكردهوبعدازمراسم،دعاوختمقرآن
بهعملمىآورند.
ب .آئین روزهداری :ا لب مؤمنان تركمن در
روزهایعاشوراوتاسوعاروزهمىگیرند.آنهااعتقاد
دارندكهروزهگرفتندراینروزهاثواببسیاریدارد.
ج .آئین صدقه دادن :تركمنها در روز عاشورا با
دعوتازبزرگانوریشسفیدانوعلماوباتدارک
دیدننهاربرای كسانى كهروزهنمىگیرندوافطاری
برای آنان كه روزه مىگیرند ،صدقه مىدهند.
هم نینبعضىازخانوادههاانوا نانوآ محلى
راتهیه كردهوآنرادر روبروزتاسوعابهمسجد
مىبرندتانمازگزارانضمنخوردنایننانوآ 
نذری برای امام حسین ساماهللعلیه و شهیدان
كربادعاكنند.
د.ختم كاملقرآن كریم:مردمبهصورتجمعىو
انفرادیبهختمكاملقرآنكریمپرداختهوثوابآن
رابهارواحشهدایكربااعطامىكنند.
ه.پرهیزاز كردارناشایست:اهلسنتبهاحترام
امامحسینساماهللعلیهدراینروزازرفتارو كردار
ناشایستخودداریمىكنند.آنهاضمنپرهیزاز
یبت،ازهرگونهتكبروفخرفروشىدستمىكشند.
و.خودداریازبرگزاریمراسمهایشادی:درماه
محرم و صفر مردم تركمنصحرا از برگزاری هرگونه
مجل جشنوشادیخودداریمىكنند.
ز.خواندننمازروزعاشورا:اهلسنتبهخواندن
نمازروزعاشورا كهنمازیچهارركعتىاستمقید
هستند.
ب .رگ اری مراس نماز و دعا در روز
عاشورا
تركمنهابهاستنادحدی ى
ازرسولا كرمصلىاهللعلیهو
آلهدرروزعاشورادرمنازلویا
مساجدمحلنمازهاینافله
مىخوانند و ثواب آن را به
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روح ا کامامحسینساماهللعلیهویارانویهدیه
مىكنند و در روز قیامت از آن بزرگوار و امام همام
طلبشفاعتوامیدوساطتدارند.نمازروزعاشورا
چهارركعتاست كهدرهرركعتقرائتسورهحمد
ودرروایتى11مرتبهودرروایتىدیگر50مرتبهسوره
اخاصخواندهمىشودوبرایادا كنندگانایننماز
بشارتبخشایشگناهان50سالازعمرگذشتهو50
سالازعمرآیندهدادهشدهاست.
اسام و قرآن نهتنها به حب و والیت رسولاهلل
صلىاهللعلیهوآلهبلكهبهعشقوارادتومحبت
و مودت اهلبیت و خاندان و خویشاوندان آن
حضرت نیز ت كید و توصیه كرده است .خداوند
ّ
مىفرماید«:قلال  س لكمعلیه ج ًرا ال المو ّدهفى
القربی؛ بگو در ازای رسالت خود اجر و اداشى از
شما نمىخواهم مگر محبت و دوستى نسبت به
خویشاوندانم  5».تركمنها نیز بنا به فرموده فوق
نسبتبهخویشاوندانواهلبیتپیامبرصلىاهلل
علیه و آله با خص به حضرت على ،امام حسن،
امامحسینوحضرتفاطمهعلیهمالساممحبت
وارادتىخاصدارندواعتقاددارند كهامامحسین
ساماهللعلیهسیدجواناناهلبهشتاست.پیامبر
گرامىصلىاهللعلیهوآلهدرحقویفرمودهاست:
«حسین ساماهللعلیه از من است و من از اویم.
خداوندهرك  كهحسینرادوستبدارددوست
مىدارد ».هم نین در حدی  دیگری فرموده
است«:خدارابهخاطرنعمتهایفروان اهریو
باطنىا دوستبداریدومرابهخاطرخدادوست
بداریدواهلبیتمرابهخاطراینكهمنآنانرادوست
6
دارمدوستبدارید».
 .نامگ اری متولدا ما م رم در میا
ترکمنها
عشق به امام حسین ساماهللعلیه منحصر به
شیعیان نیست و اهلسنت بسیار به آن حضرت
عاقه دارند و این عاقه خود را به صورتهای
ً
مختلفنشانمىدهند؛م انامگذاریفرزندانشان
بهنامزیبایحسینچنانكهدركتبرجالوتراجم
آنهامىبینیم كهنامبسیاریازعلمایشانحسین
ً
بودهاستم احسینبنواقدمروزی(درگذشته
،)157ابواحمدحسینبنمحمدمروزیازحاف ان
حدی (درگذشته،)214ابوعلىحسینبنمنصور
سلمىنیشابوری(درگذشته،)238ابوعلىحسین
بن على كرابیسى فقیه ،متكلم ،محدث و رجالى
نامدار(درگذشته)248ودههاوبلكهصدهاعالم
7
دیگر.
در بین تركمنها نیز نامگذاری فرزندان به نام
اهلبیت پیامبر صلى اهلل علیه و آله از فرهن  و
اعتقاددینىآنهاسرچشمهمىگیرد.ن ربهاهمیت
شهادتامامحسینساماهللعلیهدرروزدهمماه
محرم،تركمنهاتماماینماهراماهعاشورامىنامند
و این مس له در نامگذاری كودكان اهمیت بسیار
دارد.آنهابرفرزندان سرخودكهدرایامماهمحرمو
یادرروزعاشورامتولدشدهاندنامهاییمانندعاشور،
عاشوربای ،عاشورمحمد ،عاشورگلدی ،عاشورقلى،
عاشوردوردی،عاشورقلی و...مىگذارندودخترانى

ترکمنها به
استناد حدیثی
از رسول ا کرم
صلی اهلل علیه
و آله در روز
عاشورا در منازل
و یا مساجد
محل نمازهای
نافله میخوانند
و ثواب آن را
به روح پا ک
امام حسین
سالماهللعلیه
و یاران وی
هدیه میکنند
و در روز قیامت
از آن بزرگوار و
امام همام طلب
شفاعت و امید
وساطت دارند.

پینوشت:
.1بیاناتدردیدار
شركتكنندگاندراجاس
«محباناهلبیتعلیهم
السامومس لهتكفیریها»،
.1396/09/02
.2گلى،امیناهلل،تاریخسیاسى
واجتماعىتركمنها،ص.269
.3ابراهیم.5،
.4ترمذی،محمدبنعیسى،
سننترمذی،ج،2ص.120
.5شوری.23،
.6ترمذی،همان.
.7ر.ک«:محبتاهلبیت
علیهمالسامحلقهاتصالمردم
ایرانومصر»،محسن ا ک
آیین،روزنامهایران،شماره
.2716

را كهدراینایاممتولدشدهاندبهاسامىاین یرعاشورسلطان،
عاشورتاج ،عاشوربیبی و  ...نامگذاری مىكنند .هم نین بر
فرزندان سر دوقلویی كه در این ایام متولد مىشوند ،نامهای
حسن و حسین و بر دختران دوقلو نامهای عایشه و فاطمه
مىگذارند.
د .مراس ع اداری وی در روز تاسوعا و عاشورا
پیامبرا كرمصلىاهللعلیهوآلهباعنایتبهعلموالهاماتى كه
از طرف خداوند متعال داشتند ،در زمان خود از شهادت نوه
گرامىشان،امامحسینساماهللعلیهدرصحرایكرباخبردادندو
بهاصحابویارانخودسفار كردندكههرك آنزمانرادریابد،
ازامامحسینساماهللعلیهدفا  كردهواورادرمقابلدشمنان
اسامیارینماید.
تركمنها گرچهدرروزعاشورا،همانندبرادرانشیعهسینهزنى
نكردهودستههایسینهزنىراهنمىاندازند،امابابرگزاریآئینهای
مخصوص ،مراتب اخاص خود را به امام حسین ساماهللعلیه
نشانمىدهند.سینهزنىنكردنتركمنهابهایندلیلاست كه
مذهبآنها(حنفى)اجازهسینهزنىوبهراهانداختندستههای
عزاداریرانمىدهد؛بااینوجوداعتقادراسخدارند كهقیامامام
حسین ساماهللعلیه قیامى علیه لم و ستمگری و نهضت او
نهضت نجاتبخش ستمدیدگان و م لومان بوده و هم نین
برایاصاحامتجد وجهتبر اییفریضهامربهمعروفونهى
ازمنكرقیامكردهبود.
مراسمروزعاشورادربندرتركمنباحضوراهالىتسننوتشیع
برگزارمىشود.ا ك ریتتركمنهایی كهدراینشهریاروستاهای
ىكننددرمراسمعاشورانذری خشمىكنند
اطرافآنزندگىم 
وبرایبرطرفشدنمشكاتخوددعامىكنندویک ارچهیا
ىزنند.
روسریبهعامتهایعزاداریهی تهایحسینىگرهم 
عزادارانبندرتركمندراینشبهاجلوههایخاصىازارادتو
عشقبهخاندانامامحسینساماهللعلیهویارانآنحضرترابا
برگزاریمجال روضهخوانىومداحىترسیمكردهودرم لومیت
م لوم دشت كربا اشک ماتم مىریزند .هم نین آمادهسازی
ایستگاههایصلواتى،سیاهپو شدنسردرحوزههاو ایگاههای
بسی ،اصنافوبازاریانوبخشهایمختلفشهرستانازدیگر
جلوههایآموزههایحسینىوسوگواریمردماینمنطقهاست.
دراینشبهامحاتاستقال،راهآهن،آزادیومسجدجامع
بندرتركمنازنقا اصلىومتمركزبرگزاریمراسمعزاداریاست.
ادامه دارد...
در شماره آینده نشریه به آیینهای عزاداری اهلسنت دیگر
مناطقسنىنشینكشورپرداختهخواهدشد.
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از آنج ــا ک ــه یک ــی از اح ــکام مبتالب ــه مخاطبی ــن
هیأته ــای مذهب ــی ،موض ــوع ن ــذر ،آداب
و اح ــکام آن اس ــت ،در ای ــن ش ــماره ب ــر آن
ش ــدیم ت ــا بخ ــش مرب ــوط ب ــه اح ــکام ع ــزاداری
را ب ــه موض ــوع «ن ــذر» اختص ــاص دهی ــم.
کلیات ن ر
ملتـزمدانسـتنخـودبـهاینكـهعملـىرابـرایخـدا
بـهنحـومخصـوصانجـامدهیـمرانـذرمىگوینـدكـه
شـرای انعقـادنـذرعبـارتاسـتاز:
 .1صی ـه نـذر :در انعقـاد نـذر ،صـرف نیـت كافـى
نیسـتو كـرصی ـهالزماسـت؛ گرچـهالزمنیسـت
ّ
ّ
ال«:هللعل ّىاناصلىصا 
صی هبهعربیباشـد؛م
ّ
اللیـل؛بـرایخـدابـرمناسـت كـهنمازشـببخوانم»
ّ
یا«هللعل ّىاناترکال یبة؛برایخدابرمناسـتكه
یبـتنكنـم».منعقـدشـدننـذربـاچنیـنجماتـى
محـلاشـكالاسـت«:نـذرت ّ
هللاناصـوم؛نـذركـردم
ّ
بـرایخـدااینكـهروزهبگیـرم»یـا«هللعل ّـىنـذرصـوم
یـوم؛بـرایخداونـدبـرمـناسـتنـذریـکروزروزه»؛

لـذابنـابـراحتیـا ،بایـدبـهنـذرعمـلشـودو بـه تـرکآن،بنـابـر
احتیـا  ،كفـارهتعلـقمى
كفـارهتعلـقمىگیـرد.
.22متعلـقنـذر(آن ـهدرنـذرانجـامیـاتـرکآنبیانشـدهاسـت)
بایـد رجحـان داشـته باشـد؛ چـه واجـب باشـد و چـه مسـتحب
(ازن ـرانجـامآن)وچـهحـرامباشـدوچـهمكـروه(ازن ـرتـرکآن)؛
ماننـداینكـهنـذركنـدروزهبگیـردیـازیـارتبـرودیـانـذركنـد یبت
ـندرصورتىكـهمتعلـقنـذر،
ى
را تـرک كنـدیـاسـیگارنكشـد؛بنابرایـندرصورت 
امـرمرجوحـىباشـد،نـذرصحیـ نیسـت؛ماننـداینكـهنـذر كنـد
سـیگاربكشـدیـا یبـتكنـد؛اماا گـرمتعلقنـذرامرمباحىباشـد،
ىكـه جهـت رجحانـى در آن مدن ـر باشـد ،نـذر منعقـد
درصورت 
درصورتى
مىشـود؛ماننـداینكـهنـذر كنـد ـذابخـوردتـاتوانایـیبـراطاعـت
مى
خـدا داشـته باشـد؛ امـا ا گـر هیـ  رجحانـى نداشـته باشـد ،نـذر
ىشـود.
منعقـد نم
نمى
.3بایـدمتعلـقنـذرمقـدورنذركننـدهباشـدومشـقتفـراوانیـا
.3بایـدمتع
ً
كه روزه برایـش ضـرر
لتوجـه نداشـته باشـد؛ م ـا كسـى
ضـرر قاب
كسـىكه
كه
قابل
كهتـوانراهرفتن
توانـدنـذركنـد كـهروزهبگیـردیـاكسـى
ىتوانـدنـذركنـد
دارد،نم
ـردیـاكسـىكهتـوانراهرفتن
كهتـوانراهرفتن
دارد،نمى
توانـدنـذركنـد كـهبـا ـایپیـادهبـهكربابـرود.ترجی 
نـدارد،نمىتوانـدنـذركنـد
داشـتنوعاجـزنبـودنهنـگامفرارسـیدنوقـتعمـلبـهنـذرنیـز
مـا کاسـت؛لـذاا گـروقـتعمـل،متعلـقنـذررجحـاننداشـتیـا
نذركننده،عاجزازانجامآنبودیابرایاومشـقتفراوانداشـت،
عمـلبـهنـذرواجـبنیسـت.
 ..4شـخصنذركننـدهبایـدبالـ ،عاقـل،دارایاختیـارودارای
قصـدباشـدوهم نیـنا گـردرمـوردمـالخـودنـذر كـرده،محجـور
(م ـلسـفیهیـامفلـ )نباشـد.انسـانسـفیه(فـردسـبکعقـلو
چیزیرادرنـذربهعهدهو مه
ناتـواندرحفـ مـال)حتـىوقتـىچیزیرادرنـذربهعهدهو
بگیـرد كـهجنبـهمالـىداشـتهباشـد،ا گرچـهازعیـنامـوالحـال
ّ
فلــ (كسـى
فل
حاضـراونباشـد،نـذر باطـلاسـت؛امـاشـخصم
ـخصمفل
اسـت كـهدیـنویازمالـشبیشتـراسـتوتصـرفاودراموالـش
توسـ حا كـممنـعشـدهاسـت)ا گـرچیزیرا كـهجنبهمالـىدارد،
بـهعهـدهو ّمـهبگیـرد،ولـىدرمـوردعیـنیكـىازامـوالحـال
حاضـر نـذرنكـرده،ایـرادینـداردونـذرمنعقـداسـت.
.ا گـرزنبـههمـراهشـوهر باشـد،نـذرزنبـدونا ن
.5ا
شـوهر،ا گرچـهدرمـوردامـوالزنباشـد،باطـلاسـت.ا گـر

ابتـداشـوهرا ندهـدو ـ ازنـذر،مانـعشـود،نـذرواجبالوفـاء
اسـت.معنایلزوما نشـوهرآننیسـتكهزندراموالخود 
اجـازهتصـرفنـداردبلكـهبدیـنمعناسـتكـهنـذراوواجبالوفـاء
نیست.
اقسام ن ر
.1نذرمشرو :
نـذریاسـت كـهمعلـقبـرچیـزیباشـد.ایـننـو نـذربـهسـه
صـورتاسـت:الـف)بـهشـكرانهنعمتدنیـوییااخروینـذركند؛
ً
م ـابگویـد:ا گـرخداونـدبهمنفرزندسـالمىعطـاكند،برایخدا
بـرمـناسـت كـهچهـلفقیـررا ـذادهـم.درایـنم ـال،اطعـام
فقیـرمتوقـفبـرداشـتنفرزنـدسـالماسـت كـهبـهشـكرانهآنایـن
نـذرانجـاممىشـود.ب)بـرایطلـبدفـعبـاو گرفتـاریایـننـذر
ً
منعقـدمىشـود؛م ـابگویـد:ا گـرخداونـد درمراشـفادهد،برای
خـدابـرمـناسـت كـهچهـلشـبزیـارتعاشـورابخوانـم.ج)نـذر
ً
بـرایبازداشـتننفـ ازعمـلحـرامیـامكـروهاسـت؛م ـابگویـد:
ا گـردرو گفتـم،بـرایخـدابـرمـناسـتكهیـکفقیررا ـذادهم.
.2نذرمطلق:
ً
نــذریاســت كــهبــرچیــزیمعلــقنیســت؛م ــابگویــد:بــرای
خــدابــرمــناســت كــهمــاهرجــبراروزهبگیــرم.ا گــرآن ــهرانــذر
كــردهمقیــدبــهزمــانیــامــكانخاصــىاســت،انجــامآندر یــر
ً
آنمــكانیــازمــان كافــىنیســت.ا گــرفرضــادهروزروزهنــذر كنــد
ومعیــننكنــد كــهپیدرپــییــابهصــورتپرا كنــدهباشــد،بــه
هــرصــورتانجــامدهــداشــكالنــدارد.ا گــرمالــىرانــذریكــىاز
مشــاهدمشــرفه كنــد،بایــدصــرفمصال ـ آنمــكانشــود؛امــا
ا گــرمــالرانــذریكــىازائمــهعلیهــمالســامیــااوالدآنهــانمایــد،
جایــز اســت در هــر كار
خیــر ،اعــم از صدقــه
بــه فقــراء ،ســاخت و
تعمیــر مســجد ،پــل
و  ...صــرف شــود؛ بــا
قصــد اینكــه ثــواب آن
بــه منــذور لــه برگــردد؛
هرچنــدمســتحباســت
كــهصــرفمخــار حــرم
و زائــران و خادمــان آن
شــود .البتــه ا گــر نــذر
مقیــدبــهمصــرفخاصــى
اســت ،بایــد طبــق آن
عمــل شــود.

ملتـزم دانسـتن
خـود بـه اینكـه
عملـىرابـرایخـدا
بـه نحـو مخصـوص
انجـامدهیـمرانـذر
مىگوینـد
گوینـد كـه خـود
مىگوینـد
دارای  شـرایطى
اسـت .

ح تخلف از ن ر
ا گـر كسـىحنـ 1نـذر كنـد،بایـدبهعنـوان كفـاره
ده فقیـر را اطعـام داده یـا آنـان را لبـاس ب وشـاند
ىكـه مقـدور نباشـد ،سـه روز پیاپـی روزه
و درصورت 
بگیـرد .ا گـر نذركننـده ،از انجـام منـذور (چـه نـذر
مطلـقو چـهنـذرمقیـد بـهزمـان)عاجـزشـود،نـذر
منحـلمىشـودوچیـزیبـرعهدهنذركنندهنیسـت؛
مگـر در مـورد نـذر روزه كـه در صـورت عجـز ،بایـد
درازای هـرروز ،یـکمـدطعـام بـهفقیـربدهـد.امـا
صـور مسـ له تخلـف از نـذر (در یـر صـورت عجـز)
عبارتانـد از:
 .1منـذور مقیـد بـه زمـان خاصـى اسـت .در ایـن
صـورت ا گـر :الـف) منـذور روزه اسـت :قضـای روزه
واجـباسـتودرصـورتتـرکعمـدی كفـارهحنـ 
نـذر نیـز واجـب مىشـود .ب) منـذور نمـاز اسـت:
بنـا بـراحتیـا واجـب،قضـاواجـباسـتوبـا تـرک
عمـدی ،كفـاره حنـ  نـذر نیـز واجـب مىشـود.
ج)منـذور یـرنمـازوروزهاسـتماننـدزیـارتامـام
حسـین سـاماهللعلیه در روز عاشـورا :قضـا واجـب
ً
نیسـتولـىا گـرعمـداترکكردهباشـد،كفـارهواجب
مىشـود.
 .2منـذور مقیـد بـه زمـان خاصـى نیسـت (نـذر
مطلـق).جایـزاسـتت خیـرآنتـازمانـى كـه گمـان
بـهفرارسـیدنمرگـش كنـد؛درایـنصـورتت خیـر
آنجایـزنیسـت؛بنابرایـنحنـ نـذردرایـنقسـم
بـهایـنصـورتاسـت كـهدرمـدتحیاتـشانجـام
ندهـد .در صورتـى شكسـتن نـذر موجـب كفـاره
ً
مىشـود كـهنذركننـدهعمـداوبـااختیـار(نـهازروی
فراموشـى یـا اضطـرار یـا ا كـراه و تهدیـدی) بـه نـذر
خـود عمـل نكنـد.
 .3شـخصىنـذر كـرده هـر نجشـنبهروزهبگیـرد.
ىكـه یـک نجشـنبه را روزه نگیـرد :ا گـر
درصورت 
هنـگامنـذر،من ـور تمـام نجشـنبههابهعنـوان
مجموعـهواحـدبـوده ،بـهایـنمعنـا كـها گـرحتـى
یـک نجشـنبه هـم روزه نگیـرد ،مطلـوب ت میـن
نشـدهاسـتدرایـنصـورتبهخاطـریکبـارتخلـف،
نـذر منحـل شـده و كفـاره بـر او واجـب مىشـود و
هفتههـایبعـد،دیگـرروزهواجـبنیسـت؛امـاا گـر
هـر نجشـنبهجدا گانـهمدن ـراسـتدرایـنصـورت
ً
درازایهـر نجشـنبهای كـهعمـداروزهنگیـرد،یـک
كفـاره واجـب اسـت.
پینوشت:
.1شكستنقسم،نذروعهدراحن مىگویند.
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در بخــش «مکتــب ســلیمانی» پرونــدهای نــو در چشــم انــداز ماهنامــه هیــأت گشــودهایم تــا زیــن پــس از این
رهگــذر محفلنشــین آمــوزه هــای مکتبــش باشــیم .امیدواریــم بتوانیــم جرعهای از شــهد شــیرین درس عزت
و آزادگی را از چشمهسار این مکتب نوش کنیم و به این استاد بزرگ و رهروان شهید مکتبش اقتدا کنیم.

چگونـهمىتـوانیـکفرمانـدهن امـىبـودولـىسـردار
ّ
كـهبـاخبـررفتنـتولـى
دلهـاشـد چطـورمىشـود
جامعـهنتوانـدجلـویب ـ خـودرابگیـردوهمیشـه
جـایخالـىتـورادر كنـارخویـشاحسـاس كنـد مگـر
مىشـود كسـى بـا رفتنـش یتیمانـى را دوبـاره یتیـم
كنـد چگونـهمىشـودانسـانبـارفتنـشدنیایـیرابـه
لـرزهبینـدازد ودرآخـرچگونـهیـکروسـتازادهاهـل
كویـرمىشـودقاسـمسـلیمانى

هـربـاركـهنـامویادحاجقاسـمبهمیـانمىآیددریای
مـواج ایـن سـؤاالت هـن مـا را بـه اینسـو و آنسـو
مىبرد.دریاییكهسـاحلآرامآنقاسـمشـدناست.
چگونـهمىتـوانبـهایـنسـاحلآرامرسـید بیتردیـد
شـاهكلید همـه ایـن ابهامـات را بایـد در كام امـام
خامنـهایبـهعنـوانرهبـریحكیـمجسـتجوكـردكـه
درخطبههـاینمـازجمعـهفرمودنـد«:بـهحـاجقاسـم
سـلیمانى -شـهید عزیـز -و بـه ابـو مهـدی -شـهید
عزیـز-بـهچشـمیـکفـردنـگاهنكنیـم؛بـهآنهـابـه
چشـمیـکمكتـبنگاهكنیم.سـردارشـهیدعزیـزمارا
باچشـمیکمكتب،یکراه،یکمدرسـهدرسآموز،
ّ
بـاایـنچشـمنـگاهكنیـمآنوقـتاهمیـتایـنقضیـه
روشـنخواهـدشـد1398/10/27».

آریحـاجقاسـمیـکاتفـاقنیسـت.اوراهـىاسـتكـه
بایـدطـىشـود.رهچنـانرو كـهرهـروانرفتنـد.حـاج
قاسـمحتـىیـکدرسویـک كتـابنیسـت،اویـک
مدرسـه اسـت كـه بایـد ـای تکتـک درسهایـش
زانـوزد.حـاجقاسـممكتبـىاسـت كـهبایـدیکیـک
كتابهایـش را بهآرامـى ورق زد .ولـى هنـوز بـرای
قاسـمشـدنموجـىازابهامـاتوجـوددارد.بهراسـتى
ایـن كدامیـن مكتـب اسـت كـه محصولـش حـاج
قاسـمباشـد چـهدرسهایـیرابایـددرایـنمكتـب
آموخـت  و قاسـم ایـن مكتـب چـه امتحانهایـی را
شـتسـر گـذاردهاسـت
«او نمونـهی برجسـتهای از تربیتشـدگان اسـام و
مكتـبامـامخمینـىرحمـهاهللبود،اوهمـهعمرخود
رابهجهاددرراهخدا گذرانید.شهادت ادا تا 
بیوقفـهاودرهمـهایـنسـالیانبـود»ایـنبخشـىاز
پیـامتاریخـىامـامخامنـهایدرپـیشـهادتسـردار
دلهاسـت.آریحاجقاسـمتربیتشدهمكتباسام
وامـاماسـت؛ودرسجهـادومقاومـتواخـاصتنهـا
گوشـهایازدرسهـایایـنمكتـباسـت.

در این شماره به بازخوانى یكى از بارزترین آموزه
های مكتب حاج قاسم در بیان آیت اهلل نوری
همدانى دامت بركاته از مراجع ع ام تقلید

مىپردازیم كهفرمودند:
«بازتولیـد آموزههـای وحـدت گرایانـه مكتـب فكـری
شـهید سـلیمانى ،اصـل راهبـردی در وحـدت امـت
اسـامى ،تقویـت جبهـ  مقاومـت و تسـریع مطالبـ 
تمـدنسـازینویـناسـامىبـهشـمارمـىآیـد».

در تبیین مس له «وحدت» باید گفت وحدت امت
اسامى از جمله عوامل حیاتى شكوفایی تمدن
اسامىاست؛ت ملدرن اممعناییسپهبدشهید
حاج قاسم سلیمانى نشان مى دهد آن شهید واال
مقامخودرافداییمسلمانانوعمومانسانهامى
دانستواینگونهسپهبدسلیمانىدرطولمبارزات
خود علیه داعش ،به شاخص و اسطورهای برای
امتاسامىتبدیل گردید.همچنینتحققتمدن
سازینویناسامىدر گرومواجههم بتوسازنده
با جهان متك ر فار  اقوام  ،زبان ها ،فرهن ها و
مذاهب اسامى در ممالک اسامى و دیگر جوامع
بشریاست،كهایناصلنیزدرپرتواصلمهاجرت،
دربسترفرهن محوریوتعامل گراییوصل طلبى
شكلمىگیرد.

بـهجـر تبایـد گفـتمنطـقسـردارسـلیمانىایجـاد
وحـدت مبتنـى بـر دیـن در امـت اسـام بـود .حـاج
قاسـم تنهـا محـور اتحـاد و وحـدت جبهـه مقاومـت
محسـوبنمىشـد،بلكـه ایهگـذاریتفكـرعمیقـىبـه
نـام«وحـدتاسـامى»شـدوبـهشـهادترسـاندن
ایـنشـخصیتهرگـزخللـىدرجبهـهمقـاوتایجـاد
نكـرده و یكپارچگـى و همیـت بیشـتری را در برابـر
دشـمنانایجـادمىكنـد.اوبـهتبعیـتازامـامخمینى
رحمـهاهلل كـهفرمـود«،انقـابمـامحـدودبـهایـران
نیسـت»ومبنـاومن ومـهفكـریامامخامنـهایبرای
تشـكیلجبهـ بـدونمرزحـقعلیهباطـل،ترکوطن
كـرد،ومرزهـایقومیـت،نـژاد،ملیـتوحتـىمذهـب
رادرنوردیـدوجهـانوطنـىخـودراعـاوهبـرشـیعیان،

بـرمـدارتعامـاتمیـانمذهبـىبـابـرادراناهلسـنت
وحتـىپیـرواندیگـرادیـانالهـىبـهویـژهمسـیحیان
در منطقـه تعریـف نمـود تـا جبهـهای بـی مـرز علیـه

لـم و جنایـت آمریـكا و تروریسـتهای تكفیـری بـه
منصه هـور برسـاند.
آری افـق معنایـی و تمدنـى شـهید سـلیمانى بـه
قومیـت ،مذهـب ،ملیـت یـا مرزهـای خودسـاخته
بشـریخـاصاختصـاصنداشـت،بلكهایصـالجهان
اسـام و دیگـر جوامـع بشـری بـه امامـت ،از طریـق
ارتباطـات دانشـى و فقـه میـان مذهبـى ،مهمتریـن
شـا كل معرفتـىایـنچهـر بینالمللـىمقاومـتبـود.
در حقیقـت مبنـای توحیـدی سـردار سـلیمانى در
مبـارزات لـمسـتیزانهبـهشـدتبـاعنصـرحكمـت،
امامـت،والیـتوفقاهـت ّگـرهخـوردهاسـت،لـذابـر
ّ
مبنـایآیـ  «:شـداءعلىالكفـاررحماءبینهـم؛دربرابر
ّ
كفـارسرسـختوشـدید،ودرمیـانخـودمهرباننـد»
دچـارخشـونتنمىشـد،بلكـهبـاحكمـتوعقانیـت
فقهـىفضـایضـدتقریبـىراشكسـتواینچنیـنبـا
اهتمـامبـهج رافیـایفرهنگـىوحـدتوبازشناسـى
اشـترا كات معرفتـى ،بـرای شـكلگیری تمـدن نویـن
اسـامى تـا  نمـود.

اودرحالـى كـهبـاخانـواده،دوسـتانوحتـىپیـروان
دیگـرمذاهـبوادیـانحتـىبـرادرانمسـیحىواهـل
سـنتمهربانبود،درمیداننبرددربرابراسـتكبار ره
ایتعلـلوتزلـزلدروجـوداوراهنداشـت.درعطوفـت
و مهربانـى سـردار سـلیمانى همیـن خاطـره بـ  كـه
وقتـىمـادربزرگـوارایشـانازدنیـارفتنـد ،ـ ازچنـد
روزبـاجمعـىازخبرنـگارانتصمیمگرفتیـمبرایعرض
تسـلیتبـهروسـتایقنـاتملـكبرویـم.بـاهماهنگـى
قبلـى،روزی كـهسـردارهـمدرروسـتاحضـورداشـتند،
عـازمشـدیم.وقتـىرسـیدیمایشـانرادیدیـم كـه كنـار
قبرمادرشاننشستهوفاتحهمىخوانند.بعدازسام
واحوالپرسـىبـهمـاگفتنـد:مـنبـهمنـزلمـىرومشـما
هـمفاتحـهبخوانیـدوبیاییـد.بعـدازقرائـتفاتحـهبـه
منـزل ـدریایشـانرفتیـم.برایمانازجایـگاهوحرمت
مـادرصحبـتكردنـدوگفتنـد«:ایـنمطلبـىراكـهمـى
گویـمجایـیمنتشـرنكنیـد.همیشـهدلـممـىخواسـت
كـف ـایمادرمراببوسـمولىنمىدانـمچرااینتوفیق
نصیبمنمىشـد.آخرینبارقبلازمرگمادرمكهاین
جاآمدم،باالخرهسـعادتپیداكردموكف ایمادرم
ً
رابوسـیدم.بـاخـودمفكـرمـى كـردمحتمـارفتنـىامكه
خـداتوفیـقدادوایـنحاجتـمبـرآوردهشـد.سـرداردر
حالـىكـهاشـكجـاریشـدهبـرگونـههایـشرا ـاكمـى
كـرد ،گفـت:نمـىدانسـتمدیگـرایـن اهـایخسـتهرا
نخواهـمدیـدتـافرصـتبوسـیدنداشـتهباشـم».
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خدمـــت و توج ــه ب ــه خل ــق و رف ــع
هموغـــم آنهـــا بهق ــدری انسانس ــاز
و نشــان از انســانیت دارد کــه خداونــد
پیامبـــرش را در ق ــرآن کری ــم ب ــه آن
میســـتاید« :بهیقی ــن ،رس ــولی از
خـــود شـــما بـــه س ــویتان آم ــد ک ــه
رنجهـــای شـــما ب ــر او س ــخت اس ــت
و اصـــرار بـــر هدای ــت ش ــما دارد و
نس ــبت ب ــه مؤمن ــان ،رئ ــوف و مهرب ــان
اس ــت» 1.روای ــات بس ــیاری نی ــز راج ــع
ب ــه اهمی ــت و جای ــگاه رفی ــع خدم ــت
ب ــه خل ــق بی ــان ش ــده اس ــت .پیامب ــر
ا ک ــرم صل ــی اهلل علی ــه و آ ل ــه فرمودن ــد:
«کس ــیکه ه ــرروز ب ــه ام ــور مس ــلمانان
2
هم ــت نگم ــارد ،مس ــلمان نیس ــت».
از ایشـــان نیـــز درب ــاره محبوبتری ــن
بن ــدگان ن ــزد خداون ــد متع ــال س ــؤال
شـــد ،فرمودنـــد« :محبوبتری ــن
بنــدگان نــزد خداونــد ،آن کســی اســت
3
کــه ســودش بیشــتر بــه مــردم برســد».

| فاطمه جمالیزاده |

در روایـات و سـخنان بـزرگان بسـیار ت كیـد شـده
اسـت كـهبـهخلـقخـداخدمـت كنیـدو كارمـردم
را راه بیندازیـد ،ولـى بعضـى مىگوینـد« :عبـادت
بهجـز خدمـت خلـق نیسـت»؛ دكتـری هسـت كـه
تمـام طـول هفتـها  را صـرف طبابـت مىكنـد و
وقتـىبـرایتفریـ ،رسـیدگىبـهفرزنـدانومطالعـه
بـرای كسـب معرفـت و مناجـات بـا خـدا نـدارد.
ایـن كارایشـاندرسـتاسـت خدمـتبـهخلـق،
بـهفرمـانخـداوبـرایخـدا،یكـىازعبـاداتمهـم
اجتماعـىاسـتوموجـبارتقـایانسـانبـهدرجـه
ّ
ّ
شـودامـاصـرفخدمـتبـهخلـق،
خلیفـةاللهـىمى
بـدوننیـتودرن ـر گرفتـنخـداچنـدانسـودمند
وبـاارز نیسـت.بارزترینجنبـهاجتماعىعبادت،
خدمـتبـهمـردموبـرآوردننیازهـایآنـاناسـت،
ولـى ایـن خدمـت فقـ  در رفـع مشـكات مـادی
خاصـهنمىشـودوشـاملرسـیدگىبـهامـورمعنوی
ایشـان هـم مىگـردد.
الف جای ا خدمت در آیات و روایات
خدمـتبـهخلـقازواالترینم اهرعبادتاسـت.
هـرفـردی كـهدربـرآوردننیـازبـرادرمؤمنـشتـا 
كنـد ،گویـانـههـزارسـالخداونـدراعبـادت كـرده،
درحالىكـهروزهـاراروزهداروشـبهاراشـبزندهدار
بـوده اسـت  4.كسـىكه هـرروز بـه امـور مسـلمانان
5
همـتنگمـارد،مسـلماننیسـت.
«عبـادتبهجـزخدمـتخلـقنیسـت»درحقیقـت
از ناحیـه كسـانى القـا مىشـود كـه مىخواهنـد از
زیـربـارعبـادتخداونـدشـانهخالـى كننـدوضعـف
معنـویوعبـادیخـودرااینگونـهتوجیـهنماینـد
ً
و خـود را موجـه جلـوه بدهنـد كـه قطعـا صحیـ 
نیسـت .در جامعـه اسـامى ،همـه افـراد درواقـع
اعضـاییـکپیكرنـد،ازایـنرو،افـرادبایـددرجهـت
رفـعنیازمندیهـاییكدیگـربكوشـندكـهایـنازاجـر
و ـادا بـزرگبرخـورداراسـت.رسـولگرامىاسـام
صلـىاهللعلیـهوآلـهمىفرماینـد«:كسـىكهازبـرادر
مؤمـنخـودنیـازیبـرآورد،ماننـد كسـىاسـت كـه
6
روزگاردرازیخـداراعبـادت كـردهباشـد».
ا گـر خدمـت بـه «بنـدگان» اینطـور اسـت،
خدمـتبـه« ـدربنـدگان»واو همـهخداپرسـتان؛
حضـرتاباعبـداهللچـها كسیریاسـت!ازخدمـت
بـه «عبداهللهـا» ،چنیـن گنجـى حاصـل شـود ،از
خدمـتبـه«اباعبـداهلل»چـهخواهـدشـد !مـاكـهاز
سـیدشـهیدانوعزادارانـشعزیزتـرومحبوبتـردر
آسـتان خداونـد متعـال نیافتیـم!
ب ارز خدمت در کام علما و عر ا
درادامـهآثـاروبـركاتخدمـتراازلسـانآنـان كـه
چشـمدلشـانبـازبـودوجلـوهباطنـىخدمـترابـه
ن ـاره نشسـتند پیشـكش حضـور همـه خادمـان
بـا اخـاص مجالـ  اهلبیـت علیهـم السـام
و هی تهـای عـزاداری مىسـازیم.
.1ابنعباس
اونقـلمىكنـد«:جبرئیـلامیـنسـاماهللعلیهاز

بارزترین جنبه
اجتماعی عبادت،
خدمت به
مردم و برآوردن
نیازهای آنان
است ،ولی این
خدمت فقط در
رفع مشکالت
مادی خالصه
نمیشود و شامل
رسیدگی به امور
معنوی ایشان هم
میگردد.

جانـبپـروردگارجلیـلهبـو  كـردو گفـت:ایمحمـدصلـىاهلل
ّ
علیـهوآلـه،خـدایعلـىاعلـى بـهتـو سـاممىرسـاندوتـورا بـه
درودوا كـراممخصـوصمىگردانـدو بـهتـومىفرمایـد :بـه عـزت
و جالـم سـوگند ،بـرای فاطمـه سـام اهلل علیهـا شـیعیان ـا ک
و ا کشـدهای خلـق مىكنـم .ایـن شـیعیان اموالشـان را در راه
عـزایحسـینسـاماهللعلیهانفـاقمىكننـدودرراهزیـارتاوجان
مىدهنـدوعـزایویرادرمجالسشـانبـه ـامىكننـد،خالصانـه
بـرویاشـکمىریزنـد،خوابشـانرا كـممىكننـدوازایـنشـیوه
بازنمىگردنـد...آ گاهباشـید،هركـ درراه عـزاوزیـارتحسـین
بـنعلـىسـاماهللعلیهبـهمقـداردرهمـىانفـاقنمایـد،مائكـهدر
آن ـهانفـاقنمـودهاسـتتـاروزقیامـتبـااودادوسـتدمىكننـدو
بـهازایهـردرهـمهفتـادحسـنهبـهویمىدهنـدوخداونـدبـرای
7
اوقصـریدربهشـتبنـاخواهـد كـرد».
.2امامخمینىرحمهاهلل
ایشـاندرمقدمـه كتـابشـریفس ّـرالصـاهدرنامـهایخطـاب
بـهفرزندشـانآقـاسـیداحمـدمىفرماینـد «:سـرم!مـا كـهعاجـز
ازشـكراوونعمتهـایبیمنتهـایاوییـم ،ـ چهبهتـر كـهاز
خدمـتبـهبنـدگاناو فلـتنكنیـم كـهخدمـتبـهآنـانخدمـت
بـه حـق اسـت ،چرا كـه همـه از اوینـد .هیـ گاه در خدمـت بـه
خلـقاهللخـودراطلبـكارنـدان كـهآنـانبـهحـقمنـتبـرمـادارنـد
كـهوسـیلهخدمـت بـهاوجلوعـاهسـتندودرخدمـت بـهآنـان
دنبـال كسـب شـهرت و محبوبیـت مبـا  كـه ایـن خـود حیلـه
شـیطاناسـت كـهمـارادركامخـودفروبـرد.درخدمتبـهبندگان
خـداآن ـهبـرایآنـانپرنفعتـراسـتانتخـاب كـننـهآن ـهبـرای
خـودیـادوسـتانخـود كـهایـنعامـتصـدقبـهپیشـگاهمقـدس
8
او جلوعـا اسـت».
.3آیتاهللانصاریهمدانى
بهتریـناعمـالبـرایرسـیدنبهقـربخداوند،خدمـتبهخلق
اسـت،آنهـمخلقـى كـهموردتوجـهخداینـدافـرادبرجسـتهایكه
موردقبـولاوهسـتند،ا گـرهـمآنهـانبودنـددیگـران گلهایـی
هسـتندكـهخداونـدبـادسـتخـودكاشـتهاسـت.
.4شیخحسنعلىنخودكى
مقصـودومطلـوبمـنازحیـاتدرایندنیـاجزخدمتبهخلق
خدانیست.
.5شهیدمرتضىمطهری
بـهخـدانزدیـكشـدنمقدمـهخدمـت بـهخلـقخـدانیسـت،
بلكـهبـهخلـقخـداخدمـت كـردنمقدمهقـربالهىورسـیدنبه
مقـامقـربخداسـت.
.6شیخرجبعلىخیا
ا گـرمىخواهـىبـهحقیقـتتوحیـدراهپیـداكنـى،بـهخلـقخـدا
احسـانكـن.بـاخـداانسـىداشـتم،التمـاس كـردم كـهسـرخلقت
چیسـت بهمنفهماندند كهس ّـرخلقتاحسـانبهخلقاسـت.
خدمـتبـهمـردم،انسـانراعاشـقخـدامىكنـد.
.7جعفرآقامجتهدی
بایـددیگـرانرابـهمقصـدبرسـانیموازدیگـران كارگشـایی كنیـم
تـامـارابـهمقصـدبرسـانندودرمسـیرسـیرالـىاهلل كمـک كننـد.
پینوشت:
.1توبه.128:
.2اصولالكافى،ج،3ص.238
.3همان:ص.239
.4بحاراالنوار،ج،71ص،315ح.72
.5ر.ک:اصول كافى،ج،2ص،163ح.1
.6ر.ک:بحاراالنوار،ج،71ص،315ح.72
.7ت ّلم ّ
الزهراء،ص.74-73
.8مقدمةسرالصا ،امامخمینىرحمهاهلل،نامهامامبهسیداحمد.
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حضـوردرمجالـ اهلبیـت:دارایآدابویـژهوآثـارارزشـمندیاسـت.
اسـتاد گرامـى جنـاب حجـتاالسـام و المسـلمین محمـد رضـا عابدینـى
مجمـو ایـنآدابرادرقالـب كتابـیبـاعنـوان«ادبعاشـقى»بـهرشـته
تحریـردرآوردهانـد كـهدرادامـهفرازهایـیازایـن كتـابارزشـمنددرمـورد
كسـبشـناختومعرفـتنسـبت بـهائمـه :كـهایـنمعرفـتخـودراه
رسـیدنبـهمعرفـتاهللمىباشـد،بهعنـوان«یكـىازآثـاروبـركاتمجالـ 
اهلبیـت »:كـر مىگـردد.
نعمـتوجـوداهلبیـت:ومجالـ ایشـاندر گـردابهـایفتنههـا،
و اهـاوشـبهاتدرطـولتاریـخ ،كشـتىنجاتـىبـودهاسـت كـهمومنـانرااز
آفـاتوبلیـاتحفـ  كـردهوراهتوحیـدوقـربالـىاهللرابـهایشـاننشـانداده
ّ
ـرماسـام9فرمـود «:نمـام ـلاهلبیتـى
اسـت؛همانگونـه كـهوجـودنبـىمك
ّ
1
فیكـم كم ـلسـفینةنـوح،مـندخلهـانجـى،ومـنتخلـفعنهـا ـرق».
بنابرایـنمجالـ اهلبیـت:درحكـماتجـاهبـهوجـهاهللاسـتوهمهافـرادراباهر
رن ونژادومقاموموقعیتى،از كودكانوجوانانتاپیرمردانوپیرزنانرابهسـویتوحید
وقـربالهـىدعـوتمىكنـدوهمیـنامـرموجـبدشـمنىدشـمنانبـادسـتگاهاهلبیـت:
شـدهاسـتچرا كـهآنـاننیـزع مـتوت ثیرگـذاریمجالـ اهلبیـت:درجبهههـایحـقعلیـهباطـل
وایجـادروحیـهحقطلبـى ،لمسـتیزیوشـهادتطلبىرادریافتهانـدوتـا مىكننـدبـاهردسیسـهای
اینسـنت گذاریوالییوتوحیدیرابهتعطیلىیاانحرافبكشـانندوازمسـیرتاریخىوتمدنىخویش
دراحیـایامـراهلبیـت:خـار كنند.
درچنیـنشـرایطىرعایـت«آدابحضـوردرمجالـ اهلبیـت»:ومراقبهبیشـترفـردیوجمعىدر
ً
حفـ مجالـ اهلبیـت:وبهرهمنـدیحدا ك ـریازآنكـهحقیقتـازیـارتوارتبـا بـاایشـاناسـت
وبـهعبارتـىبهتریـنبسـتربـرایكسـبمعرفـتنسـبتبـهائمـهمعصومیـن:مىباشـد.معرفـتپیـدا
كـردنبـهامـاممجـرایكسـبهمـهمعـارفاسـت.روایـتزیبایـیازامـامحسـین7واردشـدهاسـتكـه
نشـانمىدهـدمعرفـتامـامراهرسـیدنبـهمعرفـتخداونـدمتعـالاسـت.ایشـانبهسـویاصحابشـان
بیـرونآمدنـدوفرمودنـدّ :
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ل كـرهمـاخلـقالعبـاد ال لیعرفـوه،فـ اعرفـوهعبـدوهفـ اعبـدوهاسـت نوا
« یهـاالنـاس ناهللع ّزوج 
بعبادتـهعـنعبـاد مـاسـواه؛ایمـردم!بهدرسـتى كـهخداونـد،خلـقخـودرانیافریـده،مگـربـرایآنكهبه
ىكـهبـهاومعرفـتبیابنـد،بهمیزانمعرفتشـاندرمقـامبندگىو
اومعرفـتوشـناختپیـداكننـد .ـ وقت 
2
عبودیـتاوبرمىآینـدوبهواسـطهعبـادتوبندگـىاو،ازعبـادتوبندگـى یـراوبینیـازمىگردنـد».
مردیازاصحابازجایخودبرخاستوازایشانپرسید:
ّ
ّ
«یـاابـنرسـولاهللب بـی نـتو ّمـىفمـامعرفـةاهلل؛ایفرزنـدرسـولخـدا ،ـدرومـادرمبـهفدایـت!من ـور
شـمااز«معرفـتخداونـد»چیسـت امـام7در اسـخفرمودنـد:
ّ
ّ
«معرفـة هـل كلزمـان مامهـمالـذییجـبعلیهـمطاعتـه؛معرفـتخـدا،همـانمعرفـتاهـلهـرزمانـى

ـر،مـااوراندیدهایـم.تـااین
دادنـد:خیـر،مـااوراندیده
اسـخمىدادنـد:خ
ایـم.تـااینكـه
ابوهـارونمكفـوف كـه شـخصنابینایـیبـود،وارد
شـد.امـامفرمـود«:ازاوهـمسـؤال كـن».ابوبصیـر
نجـا
ازاوپرسـید.ابوهـارون اسـخداد:امـامهمی
جـا
اسـخداد:امـامهمین
ایسـتادهاسـت.بعدابوبصیرازاوپرسـید:توچطوراو
بینـى ابوهـارونمكفـوفجوابداد:چطوربه
رامىبینـى
6
ىكـهامـامنـورسـاطعاسـت.
اوآ گاهنباشـم،درحال 
ـرت 7تصرفـى كـرده
شـود كـه حضـرت
معلـوم مىشـود
بودندوجسـمایشـانازچشـمدنیابینمردم یبت
هایـیازهمانسـنتىاسـت
شـدهبـود.اینهـانمونهها
محقـقشـدهاسـتو
كـهدر یبـتامـامزمـان7مح
امامـان پیـش از امـام دوازدهـم ،اصحـاب خـود و
ىكردنـد.
حتـىعمـدهشـیعیانرابـا یبـتآشـنام
كردنـد.
ـتآشـنامى

بـهامـامزمانشـاناسـت كـهخداونـد،طاعـتآنامـامرابـرایشـان
3
واجـب كـردهاسـت».
بیـانامـامحسـین7نشـانمىدهـد كـهمعرفـتبـهتوحیـد
الهـىازطریـقمعرفـتبـهتوحیـدوالیـیدرن ـامامامـتووالیـت
محقـقمىشـودواطاعـتازحجـتهـمتابـعمیـزانمعرفـتبـه
مقـامامـاماسـتودرنسـبتبـامعرفـتبـهامـاممحقـقمىشـود.
شـدت علـم و معرفـت بـه امـام ،موجـب شـدت یافتـن عشـق و
محبـتبـهامـاممىشـودوشـدتوتسـهیلاطاعـتوسـرعتدر
سـیربـامعرفـتبـهامـاممىشـود،عبـورازموانـعواصطكا کهـای
مسـیرراآسـانمىكنـدوانسـانرابـامراتـباطاعـت،محبـتو
عشـقبـهامـام،بـهمراتبیقیـنوفنـایدروالیتالهىمىرسـاند.
مراتـب معرفـت بـه امـام ،انسـان را بهمراتـب قـرب و همراهـى
امـاممىرسـاند.درروایـاتآمـدهاسـت:هركـ بـهامـاممعرفـت
پیـدا كنـد،چنـانبـاامـامهمراهـىنمایـد كـه«هـومـعالقائـم7
فـىفسـطاطه»؛همـراهقائـم7اسـتدرخیمهگاهـشدركارزارو
بلكـهباالتـر«كمـنقاتـلمعه»؛همراهقائم7اسـتدرمتنقتال
و كارزارجهـادبـادشـمناندرهنگامـهیفتنههـایسـختدوران
4
قیـاموزمانـه هـور.
م ر ت امام و ولی الهی زمه راب ه ص یح با ایشا
معرفـتامـام،بهقـدریاهمیـتدارد كـهدرروایـاتآمـدهاسـت:
«مـنمـاتولـمیعـرفامامزمانه»5ا گرانسـانامامشرانشناسـد،
«تبعیـت»ازامـامصـورتنمىگیـردوا گـرانسـانازامامـشاطاعـت
نكنـد،بـهمرتبـهانسـانىنمىرسـد.درایـنحالـت ،كمـالانسـانى
محققنشـدهوآنانسـاندرعینانسـانبودنبهلحا  اهری،
ازجهـتباطنـىوحقیقـىدرحـد«حیـاتحیوانـى»باقـىمانـده
اسـت؛چرا كـهامـام،دارایعالىتریـنمراتـبكمـالانسـانىوبلكه
انسـان كامـلاسـتوتبعیـتازامـام،باعـ مىشـودمـاخـودرااز
طریـقاتصـالبـهامـام،بهایـنكماالتمتصـلكنیم.لـذامىتوان
گفـت كـه معرفـت امـام و اتصـال بـه والیـت امـام ،كمـال اخیـر و
عالىتریـن مرتبـهی كمـال انسانهاسـت؛ بنابرایـن ،انسـانیت
انسـانوفصـلاخیـرو كمـالنهایـیاو،بـهشـناختحجـتالهـى
اسـتونشـناختنامـامبـهمعنـایراهنیافتـنبـهكمـاالتانسـانى
اسـتولـذاحیـاتبـدونامـام،حیـاتحیوانىاسـتواینحیات
حیوانـىبـهخاطـرنشـناختنوعـدمتبعیـتازامـام،نشـانهباقـى
مانـدنانسـاندردوران«جاهلیـت»اسـت.
من ـورازمعرفـتامـام،درایـنبحـ ،دانسـتننـامومحـلتولد
والقابوخصوصیات اهریایشـاننیسـت؛گرچهآنهمخوب
اسـتومىتوانـددرشـناختومعرفـتحقیقـىامـامراهنمـایمـا
باشـد،ولـىمن ـورازمعرفـتامـام،معرفـتبـهحقیقـتوجایـگاه
امامـتومقـامنورانیـتووالیـتایشـاناسـت.ایـنمعـارفدر
خـودقـرآنوروایـاتاهلبیـت:وهمچنیـنادعیـهوزیـارات،
ازجملـهدرزیـارتجامعـه كبیـره كـهازناحیـهامـامهـادی7بـه
دسـتمـارسـیده،مـوردتوجـهقرارگرفتهاسـت.مـردمعصرحضور
معصومیـن،:یعنـىدورانپیـشاز یبـتنیـز اهـرایشـانرا
مىدیدنـدومىشـناختند،ولـىمنكـرمقـاموالیـتوحجـتبـودن
ایشـان بودنـد و از دیـدن «حقیقـت وجـودی معصومیـن»:
محـرومبودنـد.درروایتـىكـهابوبصیـرازامـامباقـر7نقـلكـرده،
آمـده اسـت كـه بـا حضـرت داخـل مسـجد شـدند و در همـان
ابتـدایورودبـهمسـجد كـهمـردمدرحـالورودوخـرو بودنـد،
حضـرتبـهاوفرمودنـد«:ازمردمـى كـهدرحـالورودوخرو انـد،
ب ـرسآیـامـرامىبیننـدیـانمىبیننـد »ابوبصیـرمىگویـدازمـردم
پرسـیدم:آیـاشـماابوجعفـر7رامىبینیـدومىتوانیـداورابـه
مـننشـاندهیـد درحالىكـهحضـرت كنـارآنهـاایسـتادهبـود،

نعمت وجود
اهلبیت
علیهمالسالم و
مجالس ایشان
در گرداب های
فتنهها ،غوغاها و
شبهات در طول
تاریخ ،کشتی
نجاتی بوده است
که مومنان را از
آفات و بلیات
حفظ کرده و راه
توحید و قرب الی
اهلل را به ایشان
نشان داده است

ت :در م ر ت امام
جای ا م ال اه ت
درروایـاتآمـدهاسـت كـه یبـت« مـرمـن مـراهلل
وسـرمـن سـرار اهللو یـبمـن یـباهلل»؛ 7یبـت
امامزمـان 7حقیقتـى یبـى ،امـری از عالـم امـر
الهـى،سـنتىازسـننالهـىو سـریازاسـرارالهـى
ها و امتحـان اسـت.
انسـانها
اسـت كـه الزمـه رشـد انسـان
اینطـور
طـور نیسـت كـه یبـت فقـ  عقـاب باشـد،
بلكـه اصـل یبـت ،مرحلـه تكاملـى و سـنت الهـى
ىشـدتـاانسـانهاازطر
اسـت كـهبایـدمحقـقم
هاازطریـق
ـقمى
ایـنسـنت،از اهـر بـهباطـن،سـوقدادهشـوندو
ارتبـا بـاوالیـتامـاموحقیقتباطنـىاوبرایآنان
محقـقشـود.البتـهطوالنـىشـدن یبـت،بـهخاطر
آمـادهنبـودن مـردماسـتواعمـالمـادرت خیـرو
تعجیـل هـورمؤثـراسـت؛لـذاطوالنـىشـدن یبـت
ومحرومیتها
هایـی كـهدارد،اختیـاریاسـتوعقـاب
دارد،ولـىاصـل یبـت،سـنتالهىاسـتبرایعبور
هااز اهـر بـهباطـنو بـرایاین
انسـانهااز
ـرایاینكـهاز اهـر
ارتبـا  بـهارتبـا باطنـىبـاحقیقـتامـام،سـوق
داده شـوند.
مشـاهدهی
ارتبـا  اهـری و مشـاهده
ی جسـم امـام،
حجابـی بـود كـه مانـع توجـه مـردم بـه حقیقـت
شـد؛لـذابـدنامـامبرایآنهـادرحجاب
امـاممىشـد؛لـذابـدنامـامبرایآن
هـادرحجاب
قـرار گرفـت تـا راه ارتبـا  باطنـى پیمـوده شـود.
ـ ازایـنارتبـا وشـهودباطنـىحقیقـتامـام،
مىشـود
دلیـل یبـت برطـرف مى
شـود و ارتبـا  اهـری
ـریای
نیـز میسـر مىگـردد؛ امـا ارتبـا  اهـری
ای كـه
مـازم
زم و همـراه آن ارتبـا  حقیقـى و باطنـى بـا
امـاماسـتوایـنحقیقـتجمـعارتبـا  اهـری
ىشـود.
وباطنـىبـاامـام،درزمـان هـورمحقـقم
شـود.
ـقمى
بنابرایـن ،انسـان در زمـان یبـت ،بـه لحـا 
ً
اهـری در محضـر امـام نیسـت ،امـا حقیقتـا در
ـت؛همانگو
محضـرامـاماسـت؛همان
گونـه كـهدردورانحضـور
معصومیـن:نیـزاینچن
چنیـنبـودهاسـت،چرا كـه
امـام ،روح عالـم اسـت و بـه همـه هسـتى احاطـه
دارد؛ لـذا یبـت ،یبـت از امـام اسـت ،نـه از روح
ً
امـام كـه حقیقتـا روح عالـم اسـت .حقیقـت امـام
هی ووقـت ایـبنیسـتوایـنمـاهسـتیم كـهچـون
ازآنحقیقـت ایبیـم،وقتـىامـامدر اهـر یبـت
كنیـم ،چرا كـه از
كنـد ،حضـور امـام را درک نم
ىكنیـم،
نمى
مىكنـد،
حقیقـت امـام هـم ایبیـم و اصـل سـنت یبـت،
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عبـوردادنازمرتبـه اهـریبـرایدرکایـنارتبـا 
باطنـى اسـت.
چنان ـهتشـبیهبـهاسـتفادهازخورشـید شـتابـر
شـدهاسـت كـهدیـدهنمىشـود،ولـىآثـارآنبـرای
همـهمحسـوسوملمـوساسـت،بـههمیـنجهـت
امـامزمـان7شـخصوبدنـشدیـدهنمىشـود،
ولـىحقیقـتامـامحضـوردارد.
ً
بـاایـننـگاهمىتـوانفهـم كـرد كـه هـور،حقیقتـا
شـهودمعیـتامـامزمـان7اسـت.امـامزمـان7
بـا ماسـت ،امـا مـا بـا امـام نیسـتیم .هـور یعنـى
اینكـهانسـانبهجایـیبرسـدكـهبیابـدامـام،حاضـر
اسـتومـاهمـوارهدرمحضـراوهسـتیم.
جمالیارنداردنقابوپردهولى
بارزهبنشانتان رتوانى كرد
لـذاآن ـهدرمعرفـتامـاماهمیـتویـژهدارد،فهـم
حقیقـتباطنـىامـاماسـتوحضـورمـادرمجالـ 
اهلبیـت ،:ارتبـا  بـا ایـن حقیقـت باطنـى
اسـت؛ بنابرایـن ارتبـا  در مجالـ  ،ارتبـا  قلبـى
اسـتوحضـوردرمحضـرایشـاننیـزحضـورقلبـىو
باطنـىاسـت.خـوداهلبیـت:مـارابـهسـمت
ایـنمعرفـتباطنـىوارتبـا قلبـىوعبـوراز اهـر
بـهباطـنسـوقدادهانـدوایـنامـردردوران یبـت
بهطـورخـاصمـوردتوجـهبـودهاسـت.
بـههمیـنجهـتاسـتكـهمجالـ اهلبیت:
ً
در دوران یبـت اهمیـت خـاص دارد .اوال
اهلبیـت:بـهزیـارتو كـرایشـاندراجتماعـات
مؤمنیـنتوصیـهوایـنمسـیرراارائـه كردهانـد؛لـذا
در دوران یبـت كـه هـدف ،عبـور انسـان از اهـر
بـهباطـنوارتبـا بـاحقیقـتباطنـىامـاماسـت،
مجالـ اهلبیـت :ـرفویـژهوشـرای خـاص
بـرایتحقـقایـنارتبـا باطنـىوحضـوردرمحضـر
امـام:اسـتكـهمىتوانـدهـدفاین یبـتالهى
را كـهارتبـا باطنـىبـاامـاماسـت،تحقـقبخشـدو
ازایـنطریـقزمینـهی هـوررافراهـمآورد،چرا كـه
هـور،بازگشـتبـهدورانقبـلاز یبـتوحضـور
اهـریدرمحضـراهلبیـت:نیسـت؛زیـرادرآن
دوران،مـردمبـهحقیقـتباطـنامـام ایـببودنـد
و بـه همیـن جهـت ،یبـت الزم بـود تـا ارتبـا  بـا
حقیقـتباطـنمـوردتوجـهقـرار گیـرد.لـذا هـور،
ارتبـا تـام اهـریوباطنـىبـاامـاماسـتوسـبب
مىشـود كـهارتبـا حقیقـىبـاامـاممحقـقشـود.
درروایـاتپیرامـوندوران هـورآمـدهاسـت كـه
درآندورانهركسـىدردورتریـننقطـههـمباشـد
یقیـنداردواحسـاسمىكنـد كـهنزدیکتریـنفـرد
بـه امـام زمـان 7اسـت ،چرا كـه وجـود حضـرت
بـراسـاسن ـامروحوبـدناسـت.همانگونـه كـه
روحانسـانمجـردازمـكانوزمـاناسـتولـذامعنـا
نـداردكـهبـهدسـتنزدیکتراز اباشـدیـابهعضوی
نزدیکتـرازعضـودیگرباشـد،نسـبتایشـانبهعالم
هسـتى،نسـبتروحعالـمبـاعالـماسـت؛بنابرایـن،
رابطـهامـامبـاانسـانهاوبامجال حسـینىهمین
رابطـهوجـودروحوبـدناسـت.ا گـراینطـورشـد،
همـهمجالـ امامحسـین7هم ـونبدنهایی
هسـتند كـهایـنروح،حا كـمبـرآنهاسـتوامـكان

چنیـنارتباطـىبرقـراراسـت.ا گـرانسـانبـاایـندیـدبـهمجالـ 
امـامحسـین7ومجالـ سـایراهلبیـت:نـگاهكنـد،وقتـى
واردمجلـ مىشـود،ادبومراقبـهحضـورواحسـاسحضـور
حضـرات،انسـانراآمـادهاخـذآنجذبههـامىكنـدوبـاعالـممعنـا
وحقیقـتاهلبیـت:مرتبـ مىسـازد.هرچقـدرایـنمراقبـه
شـدیدترباشـد،رابطـهانسـانقویتـرمىشـود.
شـتر بـا اه

رابطه امام با
انسانها و با
مجالس حسینی
همین رابطه
وجود روح و
بدن است .ا گر
اینطور شد،
همه مجالس
امام حسین
سالماهللعلیه
همچون
بدنهایی
هستند که این
روح ،حا کم بر
آنهاست

ـت :در م الـ

آ ـار م ر ـت در ارتبـا
ایشـا
محبـت فـر  بـر معرفـت اسـت؛ لـذا الزمـه ارتبـا  قلبـى بـا
اهلبیـت،:معرفـتوشـناختایشـاناسـت.هرچـهانسـان
درمعرفـت بـهایشـانسـیر كنـد،تابـعایـنمعرفـتو فـر بـرآن،
محبـتوارتبـا حتـىبـااهلبیـت:محقـقمىشـود.بـرای
نمونـه ،شـدت علـم و معرفـت بـه حضـرت حجـت ،7موجـب
شـدتعشـقودرنتیجـهاطاعـتازایشـاناسـتوایـنمحبـت
باعـ  ایجـاد رابطـه ،تبعیـت و سـنخیت مىگـردد تـا جایـی كـه
انسـان را بـه وصـال امـام 7برسـاند ،ان شـاء اهلل.
ـ بایـدتوجـهداشـت كـهمعرفـتبـهاهلبیـت:وبهطـور
خـاصمعرفـتبـهمقـاموالیـتومعرفـتبهامام،ازاموریاسـت
كـههـمدر سـخنرانىهاومنابـرمجالـ اهلبیـت:وهـمدر
مطالعاتـى كـهبیـرونازایـنمجالـ انجـاممىدهیـم،نبایـداز
آن فلـتشـود.معرفـت اهـری،مقدمهمعرفـتوتوجهباطنى
و قلبـى اسـت .لـذا همیـن معرفتهـا ا گـر بـا محبـت و اطاعـت
اهلبیـت :گـرهبخـورد،انسـانرارفتهرفتـه بـهدرکحقیقـت
اهلبیـت:ورسـیدنبـهمحضـرایشـان كـهمعرفـتحقیقىبه
ایشـاناسـت،رهنمـونمىسـازد.
معرفـتامـام،بـهمـاراهاتصـالوارتبـا بـاایشـانرانیـزنشـان
مىدهـد.ا گـرانسـانبدانـد كـهنسـبتحقیقـتاهلبیـت:و
حقیقـتامـامبهعنـوانانسـان كامـلو كسـى كـهدرمقـاموالیـت
الهـىقـراردارد،چیسـت،درایـنصـورتهـرآن هباایـنحقیقت
سـنخیت دارد ،راهـى بـرای مشـابهت و سـنخیت و درنتیجـه،
ارتبـا بـااهلبیـت:فراهـممىكنـد.مـابایـدعـاوهبـرتوجـه
قلبـى ،بـه دنبـال راهكارهـای عملـى باشـیم كـه زمینـه توجـه و
حضـورقلبـىدرمحضـراهلبیـت:رافراهـممـىآورد.اعمـال
مـاپیـشازورود بـهمجالـ اهلبیـت:ودرخـودمجالـ 
ایشـان،مىتوانـددرمسـیرایـنارتبـا یـادرخـافجهـتآن
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بهرس ــم هم ــه ش ــمارههای ماهنام ــه هی ــأت ،جه ــت گفتگ ــو و تبادلنظ ــر ای ــن ب ــار س ــراغ جن ــاب آق ــای ن ــادر ادیب ــی مس ــئول هی ــأت
رزمن ــدگان اس ــالم اس ــتان الب ــرز رفتی ــم .همزمان ــی مس ــئولیت ایش ــان در هی ــأت رزمن ــدگان ب ــا تص ــدی مس ــئولیت س ــتاد مرک ــزی راهی ــان
نــور کشــور و همزمانــی تاریــخ ایــن گفتگــو بــا هفتــه دفــاع مقــدس را بــه فــال نیــک گرفتیــم و البــهالی دریافــت تجربیــات هیــأت داری
و برگ ــزاری مراس ــمهای مذهب ــی ،گری ــزی ه ــم ب ــه دوران انق ــالب ،دف ــاع مق ــدس و جبههه ــای راهی ــان ن ــور زدی ــم .خاط ــرات زیب ــای
ایش ــان از حماس ــه و ش ــهادتطلبی آن روزگاران جذابی ــت و دلنش ــینی گفتگ ــوی م ــا را دوچن ــدان ک ــرد .در ادام ــه ش ــما مخاطب ــان
محت ــرم را میهم ــان ای ــن ب ــزم نوران ــی میکنی ــم.

«

ل ــا ــرای مــا توضیــح دهیــد زمــا جنـ
داشتید

ــه مسـ ولیتی

مـنسـال60واردجبهـهوازسـال62واردسـپاهشـدموتـابـه
امـروزهنـوز اسـدارمشـ ولبـهخدمـتهسـتم؛البتـهبهشـدت
معتقـدمكـهبایدجوانـانعهدهداركارهاباشـند.گرچهپیر امان
درهیـ تیـکافتخـاربـزرگهسـتندولـىگاهـىبرخـىازافـرادپیـر
وخسـتهحاضـربـهرهـا كـردنجایگاههـایخدمـتنیسـتندو كار
رابـهجوانـانوا گـذارنمىكننـد.پیشكسـوتانباتجربـهوباانگیـزه
بایـد شـتوانهفكـریومعنـویجوانـانبـرایاهـدافبلنـدهیـ ت
باشـند.

«

ا ــراد ــر و جــوا را ــرای ت ــدی مسـ ولیتها
هـ ت یـ میکنیــد

ونــه از

بـرایجداسـازیجـوانازپیـرسـنمهـمنیسـتبلكـهانگیـزهو
همـتمـا کاسـت.ایـنیـکواقعیـتاسـت كـهافـراد كهنسـال
و بیحـال بایـد زمینـه وا گـذاری كارهـا بـه جوانترهـا را فراهـم
آورنـد.پیشكسـوتهابایـدبـهجوانترهـاآمـوز بدهنـدوآنهـا
راكاربلـدكننـدتـادراقدامـاتاجرایـیبتواننـدكمـکكاربزرگترهـا
ً
باشـند؛م ـاگاهىممكناسـتتـوانجسـمىپیرمردهایهی ت
اجـازهتهیـهچنـدهـزارپـرس ـذاینـذریرابـهآنهـاندهـدولـى
مىتواننـدبـااسـتفادهاز رفیـتنیروهـایتازهنفـ  كارراپیـش
ببرنـدوخودشـانبیشـترجایـگاهمدیریـتون ـارترابـهعهـده
بگیرنـد.

انقالب ،زمینهساز
و خاستگاه هیأت
بود؛ دوران دفاع
مقدس دوران
تثبیت و بعد از
جنگ دوران ترویج
معارف انقالب
اسالمی شد.

«

ا گــر از شــما کــه در جایــ ا مدیریــت هیــأت رزمنــدگا
اســام اســتا البــرز هســتید سـ ال کنیـ کــه دوســت داریــد در
کــدام قســمت از هیــأت خدمــت کنیــد ــه اســخی خواهیــد
داد

خدمـتدرمطبـخیـاقسـمت كفشـداریهیـ تیـاجـایدیگـر
برایـمفرقـىنمىكنـد،مهـمایـناسـتكـهانگیـزهواخـاصداشـته
ً
باشـیم.بنـدهقلبـاعاقهمنـدمدربخشهایـیفعالیـت كنـم كـه
همـراهبـاجوانـانباشـموازآنهـاحمایـت كنـمچـونمعتقـدم
آنهـاآینـدهایـنن ـاموانقـابرارقـمخواهنـدزد.

«
«

ونــه میتــوا ــن هیــأت و ارز هــای د ــا م ــدس
ارتبــا رقــرار کــرد از خا ــرات رزمندگــی و جبهــه خودتــا
ب وی ــد.

مندرآندورانهمدرتی 27حضرترسولصلىاهللعلیهو
آلهوهمدرلشـكرسیدالشـهداسـاماهللعلیهمش ولبودم.بعدها
ازجمـع150نفـریهیـ تحضـرتزهـراسـاماهللعلیهـاقریـببـه
55نفـرازدوسـتانمانبـهشـهادترسـیدندوتعـدادینیـزجانبـاز،
آزادهورزمنـدهشـدند.درواقـعآنهیـ تبـرایجمـعب ههـایما
منشـ ت ییـراتوتحـوالتدرونـىومحلـىبـرایاتصـالبـهمعـارف
انقـاباسـامىودفـا مقـدسبـود.آندورانبهخاطـرجریانـات
سیاسـىحا كـمبـركشـورالزمـهمقابلهوسالمسـازیخـودوجامعه
ایـنبـودكـهیـکمحـلقدرتمندیبـرایاتصـالبهمعارفداشـته
باشـیموبهتریـنكانـونبـرایاینامررادرهیـ تیافتیم.درهمه
لشـكرهاوگردانهـایجنـ نیـزهیـ تبر ـابـود.یكـىدوماهبعد
ً
ازدفا مقدسمجددابارفقایباقىماندهمشـ ولبه كارشـدیم

«

آ ایــام ــرای تشــ ی جلســات م هبــی
هیــأت ــه اصولــی را در ن ــر
و تأســی
می گر تیــد

بافاصلـه بعـد از ایـان جنـ  تصمیـم بـه
بر ایـیهیـ ت گرفتیـمواولیـناصلـىرا كـهمسـ له
ضـروریوسـرلوحه كارخـودقراردادیـمافـقاندیشـه
حضـرت امـام رحمـه اهلل بـود؛ یعنـى اتصـال ایـن
انقـاب بـه انقـاب جهانـى حضـرت صاحبالزمـان
عجـل اهلل تعالـى فرجـه كـه بـرای رسـیدن بـه ایـن
افـقوچشـماندازبایـدبـهسـمتنیـروسـازیویـگان
سـازی در جبهـه انقـاب و خـودی مىرفتیـم كـه
ایـنامـرنیازمنـدایجـادتشـكلوبرنامههـایوسـیع
وگسـتردهایدرهمـهابعـادبـود.بعدازاینكـههیـ ت
تشـكیل شـد گام اول مـا جمعكـردن ب ههـای
ً
رزمنـدهدورهـمبـود كـهعمدتـاجـوانبودنـد.خـود
منوقتىجن تمامشـد24سـالمبود .گامبعدی
گسـتر ایـنفرهنـ درالیههـایدیگـرجامعـهو
آهستهآهسـتهورودبهفضایقشـرهایمختلفبود
وبـهایـنمن ـوربـراسـاسطراحـىنقشـهمهندسـى
كـهدرحـوزهفرهن وبرایكلشـهرداشـتیمشـرو 
بـه توسـعه اقدامـات هیـ ت كردیـم .چـون معتقـد
بودیـم هیـ ت ـادگان و آمـادگاه تربیـت اسـداران
آخرالزمانـىامـامزمـانعجـلاهللتعالـىفرجهاسـت.

«

اولیــن جرقههــای مدیریــت و رگ ـ اری جلســات م هبــی
و هیــأت داری را از کــی و ک ــا ت ربــه کردیــد

جلسـاتمـابـرایاولیـنبـارقبـلازانقـابوازجلسـاتخانگـى
قرائـتقـرآندرمحلههـای كـر ومنـزلاقـوامشـرو شـد.بعـداز
پیـروزی انقـاب اسـامى حـدود  150نفـر دانشآمـوز دبیرسـتانى
بودیـم كـه در مركـز آمـوز  كشـاورزی درس مىخواندیـم و بـا
رفقـاهی تـىبـهنـام«متوسـلینبـهحضـرتزهـراسـاماهللعلیهـا»
تشـكیل دادیـم.

وتصمیـمگرفتیـمكهبراینشـرمعارفدفا مقدس
ً
وتـداومحـالوهـوایجنـ وجبهـهحتمـا یـک
تشـكلونهـادی بـرایخودمـانداشـتهباشـیمتـا
بتوانیـمبـهكمـکآنمجموعهبههمانراهوعقیده
گذشـتهخـودادامـهبدهیـموشـکنداشـتیم كـهدر
یـرایـنصورتممكناسـتدچار فلتشـویم.در
حقیقـتانقـابزمینهسـازوخاسـتگاههیـ تبـود؛
دوراندفـا مقـدسدورانت بیـتوبعـدازجنـ 
دورانترویـ معـارفانقـاباسـامىشـد.

ــرای گســتر و توسـ ه اهــدا رهن ــی و
م هبــی هیــأت ــه اقداماتــی کرد ایــد

معتقد بودیم هیأت
پادگان و آمادگاه
تربیت پاسداران
آخرالزمانی امام
زمان عجل اهلل
تعالی فرجه است.

گسـتر  الزمـها  ایـن اسـت كـه در الیههـای
مردمىنفو  كنیمتابتوانیممعارفانقاباسـامى
را بـه سـمع و ن ـر همـه مـردم برسـانیم نـه اینكـه
ً
صرفـا نگاهمـان بـه عاقهمنـدان بـه ایـن معـارف
باشـدبلكـههیـ تبایـدافـق نـگاهخـودرا گسـتر 
دهـد .بـا ایـن نـگاه ـ  از گذشـت چنـد سـال از
دفـا مقـدسآرامآرامجمـعزیـادیجـذبهیـ ت
شـدهاند.هی تـى كـهدرابتـدایراهدر یـک مـكان
خانگـىبرگـزارمىشـدمجبـورشـدبـهیـکحسـینیه
300متـریوبعـدهـم بـه یـکسـوله1000متـریو
درآخـر بـه یـکمجتمـع بـزرگفرهنگـىخـود را
توسـعه بدهـد.

«

ــرای این ــه هیــأت بتوانــد بــه اهــدا
بلندتــر و مه تــر از رگــ اری مراســمات م هبــی
دســت ــدا کنــد بایــد ــه کــرد

هـر هی تـى بایـد در همـان ابتـدای راه افـق و
چشـماندازخـودراتعییـنبكنـد.ا گـرهیـ ت بـرای
ً
خـودچشـماندازوبرنامـهنداشـتهباشـدقاعدتـااز
یـکسیسـتمپی یـدهوجریانسـازبـهیـکحركـت
مناسـبتى یـا اتفـاق زودگـذر تبدیـل خواهـد شـد.
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گرچـههمیـنفعالیـتحداقلـىكـهمنجـربـهبرگـزاری
مراسـمهاییدرمناسـبتهایمذهبـىطـولسـال
مىشـودخـودبركاتـىداردامامسـتمروجـاریبودن
ایـنبـركاتنیازمنـدیـکسیسـتمكارآمداسـتكهبا
مناسـبتها بهتنهایـی تحقـق نخواهـد یافـت.

«

یــ هیــأت ایــد آل را
ت ریــف میکنیــد
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ونــه ترســی و

هیـ تبایسـتىطوریباشـدكـهاززوایایمختلف
انسـانهابـهآنختـمشـوند.هی تیـکمعبدبرای
انجـام همـه امـورات ماسـت و بایـد مراقـب باشـیم
كـهایـنمعبـدبـهمعبـودتبدیـلنشـود.سـیرنهایـی
درایـنمعبـدی كـهمـاقـرارداریـمبایـدحركـتبـه
سـمت خـدا باشـد تـا بتوانیـم مـردم را بـا معـارف
الهـىآشـنا كنیـم.مـادرمسـیرفعالیـتومسـ ولیت
خـود در حقیقـت سـعى كردیـم كانالهایـی را بـه
سـمتمجموعـههیـ تایجـادكنیمتـامخاطبینبا
نگاههـایمختلـفبـهایـنسـمتبیاینـدونیازهـای
خـودراازاینجـات میـن كننـد.بـهتعبیـرحضـرتآقـا:
«معنویـتیـکمسـ لهایدرقلـبمردماسـتویک
شـكافىاسـتكـها گـرمـاپـرنكنیـمبـاچیزهـایدیگـر
ممكـناسـتپـرشـود».

بهشدت معتقدم
که باید جوانان
عهدهدار کارها
باشند .گرچه
پیرغالمان در
هیأت یک افتخار
بزرگ هستند ولی
گاهی برخی از
افراد پیر و خسته
حاضر به رها
کردن جایگاههای
خدمت نیستند و
کار را به جوانان
وا گذار نمیکنند.

«

از دیــدگا شــما کــه ســاب ه درخشــانی در مدیریــت هیــأت
داشــتهاید آیــا هیــأت بایــد بــه نهادهــای دولتــی وابســته
باشــد یــا مســت عم ـ کنــد

«

هیـ تبایـدخوداتـكاباشـدواالیـاازسـط اقداماتـش كاهـش
مىدهـدیـامحتـاجنامحرمـانمىشـود.مـا گروههـایسیاسـىو
اصحـابزوروزروتزویـررانامحـرممىدانیـم.اسـتقالسیاسـىو
حریـتیكـىازشـرای الینفـکهیـ تاسـتوا گـرهیـ تاصحـاب
والیـتنشـوددچـاراختـالمىشـود؛بنابرایـنهیـ تدرهمهچیز
بایـدمرجـعباشـد؛هـمدرسـاختارسیاسـى،هـمفرهنگـى،هـم
اقتصـادیوهم نیـندارای كاركردهـایآموزشـىوخدماتـىنیـز
باشـد.

بــا ایــن توضی ــات بــه ن ــر جناب الــی
با تریــن و مه تریــن کارکــرد هیــأت یســت
آیــا کارکــرد مسـ د و هیــأت میتوانــد مشــتر و
مــوازی باشــد

«

باالتریـنكاركـردهیـ تاتصـالقلبهـایمـردمبـه
خـداواهلبیـتعلیهـمالسـاماسـت.بـهن ـرمـن
درزمینـهایجـادمعنویـتمـوازیكاریهیـ اشـكالى
نـداردومـاهـزارانمسـجدداریـمكـههركـدامبخشـى
از جامعـه را پـر مىكنـد امـا حسـن بـزرگ هی تهـا
نسـبتبـهمسـاجد،ایجـادحـ جوشـشوروحیـه
انقابیگـریدرمخاطبیـناسـت.

ــرای گســتر هیأتهــای م هبــی اســتا البــرز ــه
اقداماتــی کرد ایــد ــه موان ــی ــر ســر ایــن کار می نیــد

«

عــاو ــر رگــ اری مراســمات دینــی و
م هبــی ــه کارکردهایـ را ــرای هیــأت تبی ــن
ــه
میکنیــد شــما در حــوز مســ ولیتتا
اقدامــی در ایــن زمینــه کرد ایــد

بایـددرمجموعـههیـ تتـا  كـردتـابـاایجـاد
سـاختاری منسـجم عـاوه بـه بـرآوردن نیازهـای
دینـىومعارفـىمـردمبتـواننیازمندیهـایآنهـا
دربخشهـایمختلـففكـری،فـردیواجتماعـى
رابرطـرفسـاخت.مـابـاتعاملـى كـهانجـامدادیـم
توانسـتیم یـک قطعـه زمینـى بـه مسـاحت 5000
مترمربـع را در یكـى از نقـا  شـهر بـه نـام هیـ ت
سـندبزنیـم .گرچـهایـن كارزحمـتطاقتفرسـایی
داشـتولـىتوانسـتیمدرزمینـهاقتصـادوفرهنـ 
مدلهایـیپیـداكنیـموازراههـایخاصـىآنزمیـن
را بسـازیم .در حقیقـت مـا از خـود هیـ ت شـرو 
كردیـموامـروزفضایـیحـدود9000مترمربـعبنـادر
شـهر كـر  ایجـاد كردهایـم كـه دارای كاركردهـای
متنـو مىباشـند1600.مترمربـعآنحسـینیهاسـت
و500متـردردوطبقـهكتابخانـهمردانـهوزنانـهمجزا
ازسـاعت8صب تا11شـبمشـ ولبهكارهسـتند.
ً
اخیـرا هـم یـک سـالن آمفىت اتـر  270صندلـى
راهانـدازی شـد بهمن ـور برگـزاری برنامههایـی كـه

بـاهیـ تمتناسـبباشـد.فضایـینزدیـکبـه400متـربـههیـ ت
قاسـمابـنالحسـنوهیـ تنوجوانـانعاشـوراییاختصـاصداده
شـدهاسـت.یـکفضـایمسـتقلىهـمبـراینوجوانـانفاطمیـون
گرفتیـم.بخشـىرا بـرایمهدكـودکاختصـاصدادیـم كـهروزانـه
صـد كـودکدرآنجـاآمـوز مىبیننـد.فضایـیدارایخوابـگاه،
فضـایآموزشـىومركـزروانشناسـىدینىبرایآمـوز كوتاهمدت
و تربیـت كادر انقـاب اسـامى طراحـى كردهایـم كـه تا كنـون
حـدود80درصـدپیشـرفتداشـتهاسـت،پیشبینـى كردهایـمو
بخشهـایدیگـریم ـلدرمانـگاه،فضـایتجـاری،مطبـخو...
همـهوهمـهبـههمـتخـوداعضـایهیـ توخیرینتاامـروزتهیه
و آمادهبـهكار شـده اسـت.
 همـه ایـن فعالیتهایـی كـه امـروز در ایـن مجموعـه و در
موضوعـاتمتنـو مشـ ولبـهفعالیـتهسـتندباع ایجـادنوعى
جامعیـت در كار هیـ ت شـده اسـت كـه مىتوانـد اسـخگوی
نیازهـایمتفـاوت مـردمباشـدومخاطبیـن،خودشـانرامتعلـق
همیشـگى بـه هیـ ت مىداننـد.

خدمت در
مطبخ یا قسمت
کفشداری هیأت
یا جای دیگر برایم
فرقی نمیکند،
مهم این است که
انگیزه و اخالص
داشته باشیم .بنده
ً
قلبا عالقهمندم
در بخشهایی
فعالیت کنم که
همراه با جوانان
باشم و از آنها
حمایت کنم چون
معتقدم آنها آینده
این نظام و انقالب
را رقم خواهند زد.

دربخـشتوسـعههی تهـا،مـاا كنـون15هیـ ترزمنـدگاندر
سـط اسـتانداریـم.تـا كردیمآنمـدلتجربهشـدهدرهی ت
خودمـانرادرهی تهـایدیگـرنیـزپیـاده كنیـمماننـدهیـ ت
ن رآبـاد،سـاوجبا ،طالقـانوفردیـ شـهر كـر  كـهایـنشـهربـا
3میلیـوننفـرجمعیـت،بـهتنهایـیهفـتهیـ تدارد.
مانـعواشـكالى كـهدرفضـایتشـكیلوت سـی هیـ توجـود
دارد ایـن اسـت كـه ا گـر بخواهـد بـه معنـای حقیقـى كلمـه بـه
گسـتر  فرهنگـى مطلـوب دسـت پیـدا كنـد بایـد یـک آمایـش
ً
سـرزمینىانجـامبگیـرد كـهایـنوجـودنـدارد؛م ـاشـهرجدیـد
هشـتگردیـاشـهرجدیـدالبـرزبـاایـنحجـمجمعیـتووسـعت
مكانـى ،نیازمنـد هیـ ت رزمنـدگان مسـتقل مىباشـد.

«

در مــورد آمایــ ســرزمینی و رصــد اقلیمــی کــه اشــار
کردیــد شــتر توضیــح ب رمای ــد.

ایـن رصـد بـه ایـن معناسـت كـه مـا نبایـد بـرای مـردم
سـكونتهای جدیـد ایجـاد كنیـم و آنهـا را بـه حـال خـود رهـا
كنیـم.امـروزیكـىازرسـالتهایمهـمهیـ تپوشـشحدا ك ـری
در كشـوراسـت؛بنابرایـننیـاز بـهآمایـش سـرزمینىدارد.وقتـى
شایسـتگىهای هی تـى را موردبررسـى قـرار مىدهیـم ا گـر كسـى
درفعالیتهـایانجامشـدهخـود70درصـدموفقیـتكسـبكـرده
باشـدبـهتـرازمناسـبىرسـیدهاسـتوكمتـردچـارصدمـهوآسـیب
مىشـودولـىایـنمقـدار كاركـردهمهجانبـهخـودرانـداردچـون
حضـرتآقـافرمودنـد«:كشـفمخاطـبكنیـد»یـا«خلـقمخاطـب
كنیـد»ایـننكتـهایاسـت كـهدربخشهایـیازهیـ ترزمنـدگان
مـورد فلـتواقعشـدهاسـت.مـامخاطبانـىداریـم كـههنـوزمـا
رانمىشناسـندوو یفـهماسـت كـهبـاآنهـاارتبـا بگیریـمو

«

قابلیتهـا را شناسـایی كنیـم.

قبــا اشــار کردیــد کــه هیــأت بایــد مســت و خوداتــ ا
باشــد شــما ــرای جـ ب ودجــه و جلـ حمایتهــای مالــی
ــه اقداماتــی ان ــام میدهیــد

هیـ ترزمنـدگانبایـدبـهدنبـالشبكهسـازینیروهـایانقـاب
باشـد.بایـدازنـگاهدرونگـرانسـبتبـههیـ تخـار شـویم.ا گـر
ً
قـرارباشـدهیـ ت گسـتر اجتماعـىپیـدا كنـدقاعدتـابایـدبـا
مجموعههـایهمسـووفعـالدربخشهـایمختلـفهماهنـ 
كنـدودربخشهایـیحمایـت كنـدودربخشهایـینیـزحمایـت
بگیـرد.
در برخـى از شـهرهای بـزرگ شـاهدیم كـه هی تهـای بـزرگ
انقابـیومردمـىوجـودداردودرحـالفعالیـتهسـتندامـافاقـد
یـکسـامانههدایتىوحمایتىمناسـبمىباشـند.بـرایآنهانه
سـخنرانونهمداحخوبیاعزاممىشـودونها گرمشـكلىداشـته
باشـند كسـىحمایـتمىكنـد.هیـ ترزمندگانـى كـهمحوریـت
ً
خـود را صرفـا در حـوزه مذهبـى مىبینـد و ارتباطـى بـا انقـاب
اسـامىنـداردونتوانسـتهجایـگاهخـودراپیـدا كنـدمادامـى كـه
درداخـلخـودجـو بزنـدوبـاپیرامـونارتباطـىنداشـتهباشـد
بهجایـی نمىرسـد.

«
یـ

اساســیترین وی گــی و ماهیــت هیــأت ازن ــر شــما
یســت

حركـتمخلصانـهدرمسـیرخـداودرسـربازیاهلبیـتعلیهـم
السـام اسـت و ایـن امـر بـه قـوام بخشـى اقدامـات دیگـر بسـیار
كمـکخواهـد كـرد.هیـ تممكـناسـتخیلـىچیزهـاراداشـته
باشـد امـا بهخاطـر نداشـتن اخـاص در تعـارض بـا بخشهـای
دیگـر باشـد .كسـىكه مىخواهـد در هیـ ت خدمـت كنـد بایـد
دارای ایـن قابلیـت باشـد و اال  ممكـن اسـت دچـار اسـتكبار در
درونبشـودوا گـرهی تـىدچـارایـنمشـكلباشـدنمىتوانـدبـه
آنسـاختاروتشـكیاتایـدهآلونیـزبـههمگانـىوعمومىسـازی

«

فرهنـ هیـ تدسـتیابـد.

راب ــه هیــأت و حا کمیــت و ح ومــت را در
ــه می نیــد

مـا بایـد بـا مدیـران ن ـام در تعامـل باشـیم امـا
نبایـددولتـىباشـیم .گاهـىمـابهخاطـرزمینههـای
سیاسـى كـه در دولتهـا وجـود دارد خـود را از
حا كمیـتجـدامىكنیـموایـنخـوداشـكالاسـت
چرا كـههمـهبایـدبـرایتحقـقآرمانهـایانقـابو
موفقیـتجمهوریاسـامىتا كنیـموحا كمیت
جمهـوریاسـامىراتقویـت كنیـمحضـرتآقـاهـم
مضمونـىشـبیهبـهایـنفرمودنـد كـه«:ا گـرحضـرت
صاحـب سـاماهللعلیه نیـز مىآمدنـد در راه حفـ 
ن ـاماسـامىشـهیدمىشـدند».امـامآخـرجنـ 
فرمودنـد«:حفـ ن ـاماسـامىازنمـازهـمواجبتر
اسـت».ایـنتفكـر لطـىاسـت كـهمـایـکچیزیـمو
حا كمیـتچیـزدیگـر.مـابایـددرتعامـلبـاحا كمیـت
باشـیمواز رفیـتآناسـتفاده كنیـم.

«

وجــه اولویــت هیــأت شــما یســت کــه بــه
هم ـ ارا خــود آ را توصیــه میکنیــد

بـه ن ـر مـن اولیـن نكتـهای كـه در ایـداری و
سـاختتشـكیاتبسـیارمؤثراسـت،همدلىوان 
و بـرادریبیـننیروهـااسـت.مـادرحـوزهفعالیـت
خـودازب ههـایجنـ اسـتفاده كردیـملـذااخـاق
تشـكیاتى كـهبرگرفتـهازفرهنـ جهـادوشـهادت
اسـتدربیـنب ههـایمـامـو مىزنـد .بـراسـاس
همیـن سـبک و سـیره دینـى ،عناصـر سـازمانى مـا
بهشـدت همدیگـر را دوسـت دارنـد و ایـن رابطـه
عاطفـىزمینـههماهنگىوهمكاریبیشـتردركارها
رافراهـممـىآوردوازآسـیبهاییم ـلحسـادتو
تقابـلورقابـتمنفـىجلوگیـریمىكنـد.

آیــا ــن مسـ د و هیــأت راب ــهای رقــرار اســت یا مسـ د
ــای م ـ ا و هیــأت هـ یـ کارکرد جــدا دارد

هیـ ت رزمنـدگان مىتوانـد منشـ  حركتهـای جوششـى در
مسـاجدباشـد.درسـتاسـت كـهانسـجامداخلـىمنشـ تحـوالت
بیرونـىاسـتولـىتـا كـىمىخواهیـمفقـ چشـماندازداخلـى
داشـته باشـیم  تـراز فعالیـت و نگاهمـان بایـد باال تـر بـرود.
مت سـفانه گاهـى شـاهد آن هسـتیم كـه بعضـى از اما كنـى كـه
مربـو  بـه انقـاب و م هـر جوشـش حركتهـای مردمـى بـوده
امـروزدررفتـار بـا مـردمدچـاراشـكالشـدهاسـت.مسـاجدی
كـه روزی خاسـتگاه خیلـى از برنامههـای انقـاب بـوده اسـت
مت سـفانه بخـش قابلتوجهـى از ایـن مسـاجد تبدیـل بـه
نمازخانـهشـدهاند.دربعضـىازاسـتانهامسـجدوجودداردولى
تنهـایـکوعـدهنمـازدرآناقامـهمىشـوددرحالىكهمسـجدباید
دارایكاركردهـایمختلـفوكرسـىهایگفتمانـىدربخشهـای
متفـاوتباشـد.بهطـورم ـالمـامىتوانیـمخدمـاتخـودرا بـه
سـط مسـجدتوسـعهبدهیـموهـرهیـ تبایدبامسـاجدمنطقه
خـودارتبـا برقـراركنـد.شـبكهمبل یـنوشـبكهگفتمـانانقاب
اسـامىتشـكیلبدهـدیـااینكـههیـ تمىتوانـددربرنامههـای
مختلـفمسـاجدمشـاركتكنـدوخدمـاتفرهنگـىبهآنهـاارائه
دهـد؛ نشسـتهای مردمـى برگـزار كنـد و بـرای ایـن نشسـتها
و برنامههـا سـخنران و محتـوای فرهنگـى ت میـن كنـد .نبایـد
ً
بیـنهیـ تومسـجدتفكیـکقائـلشـد.عمومـامسـاجدا ندر
ارتبـا بـاهیـ تشـكلسـازمانیافتهایندارنـد؛وایـندرحالـى
اسـت كـهمسـاجد ایـگاهجـدیحـوزهدیـنوانقـابهسـتندو
نبایـدهیـ تومسـجدازهـمجـداشـوند.

«

هیأت رزمندگان
میتواند منشأ
حرکتهای
جوششی در
مساجد باشد.
درست است که
انسجام داخلی
منشأ تحوالت
بیرونی است ولی
تا کی میخواهیم
فقط چشمانداز
داخلی داشته
باشیم؟ تراز
فعالیت و نگاهمان
باید باالتر برود.

«

علــت عــدم انســ ام ت رقــه و
ازه اشــیدگی رخــی از هیأتهــا یســت

ا گر قرار باشد که
ُ
افرادی با خلق و
روحیات متفاوت
در کنار یکدیگر کار
کنند باید عالوه بر
داشتن چشمانداز
بتوانند در صورت
به وجود آمدن
ویروس تفرقه
بی اندازه مدیریت
کنند و با همدلی
و صبر و گذشت
جلوی ایجاد
گسست و جدایی
در تشکیالت را
بگیرند

مانـدندركنـاریكدیگـرنیازمنـدقلـبرئـوفوصبـر
تشـكیاتىاسـت؛یعنـىا گـر قـرارباشـد كـهافـرادی
بـا خلـق و روحیـات متفـاوت در كنـار یكدیگـر كار
كننـدبایـدعـاوه بـرداشـتنچشـماندازبتواننـددر
صـورت بـه وجـود آمـدن ویـروس تفرقـه بیانـدازه
مدیریـتكننـدوبـاهمدلـىوصبـروگذشـتجلـوی
ایجـادگسسـتوجدایـیدرتشـكیاترابگیرنـد.مـا
ایـنروحیـهراازدوراندفـا مقـدسآموختیـم كـه
چگونـه یـکفرمانـدهمىتوانسـتبـانیروهـای جـزء
خـودتعامـلورفاقـتمتقابـلداشـتهباشـد.ای ـار
و گذشـتى كـهمیـراثشـهیداناسـتیعنـى گاهـى
اوقـاتبایـدازحـرفدرسـتخـودچشمپوشـىكنـى
ولـىاجـازهندهـى كـهمجموعـهازهـمب اشـدودچـار
گسسـتگىودوگانگـىشـود.ا گـرایـنروحیـهحفـ 
شـودآنـگاه هـر كـ هـمواردایـنمجموعـهبشـود
همرنـ خواهـدشـد.
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پیشــنهاد راه انــدازی و اجرای برنامههای
فرهنگ ــی در راس ــتای لغ ــو راهپیمای ــی
اربعی ــن ب ــه دلی ــل ش ــیوع بیم ــاری کرون ــا
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بــاتوجــهبــهشــرای  كنونــىشــیو جهانــى
كرونــا و ضــرورت رعایــت توصیــه هــای
بهداشــتى در همــه اما كــن بــه ویــژه اما كــن
مذهبــى ،حفــ  جــان و ســامت مــردم در
ً
اهمیــت قــرار دارد .قطعــا شــرای  ناشــى
از كرونــا بــر برنامــه هــای فرهنگــى ،هنــری
و مذهبــى تاثیــر مــى گــذارد امــا نبایــد بــه
اصــلوهــدفبرنامــههــالطمــهبزنــد،لــذابــه
تناســبفرصــتهایــی كــهدرجامعــهفراهــم
شــده اســت بایــد بــا مــدل هــا و الگوهــای
جدیــد خــود را تطبیــق دهیــم .راهانــدازی
موكبهــای مجــازی بــا محــور بازنمایــی
راهپیمایــیبــزرگاربعیــنازجملــهاقداماتــى
اســت كــه در عــدم برگــزاری راهپیمایــی
ع یــم اربعیــن مــى تــوان تــدارک دیــد.
نهادهــای دینــى و مذهبــى جامعــه نبایــد
از ایــن فضــای حا كــم عقــب بماننــد و بایــد
از ایــن فرصــت م تنــم بهتریــن اســتفاده را
ببرنــدودرعصــری كــهدسترســىمــردمبــه
اطاعــات از طریــق رســانه هــای مختلــف
ن یــرصداوســیماوپیــامرســانهایاجتماعــى
آســان اســت ،از فضــای مجــازی اســتفاده
كنیــم.هرچنــدپیــشازایــننیــزاســتفادهاز
فضــایمجــازیوشــبكههــایاجتماعــىدر
موضــو  اربعیــن كاربــرد داشــته اســت ولــى
امســالودرپــیشــرای  كرونایــیبایــدایــن
رویكــردتقویــتبشــودوبــاجدیــتبیشــتری
كارادامــهپیــدا كنــدتــابتــوانبــاطراحــىو
اجــرایبرنامــههــایمتنــو فرهنگــى،هنــریو
نمایشــى،نشــا معنــویمــردمراحفـ  كــرد.
بــهراحتــىمــىتــوانبــاپیشــنهادواجــرای
برنامــه هــا و طــرح هایــی ن یــر بازنمایــی
راهپیمایــیبــزرگاربعیــنازطریــقطراحىنرم
افــزاریویــاراهانــدازیموكــبهــایمجــازی
بســتههــایفرهنگــىتحـتوببــهزبــانهــای
مختلــف بــا محتــوای نشــریات الكترونیــک،
برگــزاریمســابقات،نمایشــگاههــایعكــ 
مجــازی،بســتههــایویدئویــیحــاویســرود،
موســیقى،ســخنرانى،موشــن گرافــى،عك ـ 
نوشــتهواینفوگرافیــک،عاشــقانسیدالشــهدا
ســاماهللعلیهراهــمدرایــرانوهــمدردیگــر
كشــورهامتاثــرازفضــایایــاماربعیــنســاخت.

ح ــا عل ــی ا کب ــر مداح ــی مسـ ـ ول «کمیت ــه مراسـ ـ س ــتاد رهن ــی ارب ی ــن» رام ــو
نیشـــد در ای ــن کمیت ــه میگویـــد
ت میم ــات اتخا ش ــد و الیتهـــای

ا

او

عاقهمنــدا و زا ــرا
آیــا امســال کــه عاقهمن
باش ــد .هم نی ــن مقادی ــری بســـته و
ــروم
م
یــن
ارب
ایرانــی از ــاد روی
هدای ــایفرهنگ ــىپیشبین ــىش ــدهاس ــت
ً
هســتند ســتاد ارب یــن تمهیداتــی كــهجزئیــاتآنمتعاقبــااعــامخواهــدشــد.

ــرای الیتهــای م ــازی جای یــن
اندیشــید اســت ل ــا بهعنــوا
و تنــو رنامههــای رهن ــی کــه
بهصــورت م ــازی از ــر ایــن
ســتاد در صــورت صــدور م ــوز رگــ ار
میگــردد اشــار ب رمای ــد.

هیـــ ترزمنـــدگانع ــاوه ب ــربر ای ــیده
موك ــبس ــامتدر كش ــورع ــراق،ب ــهدیگ ــر
فعالیتهـــایفرهنگ ــى ب ــهزب ــانعرب ــیو
متناس ــبب ــازائ ــرانعراق ــىاق ــدامخواه ــد
نمـــود؛ ماننـــد تولیـــد و خ ــش كلیـ ـ ،
جـــزوات،پوســـترهاوعكـ ـ نوش ــتههایی
بـــه زبـــان عربـــی و متناس ــب ب ــا فض ــای
فرهنگـــى كشـــورعـــراقبهنحویك ــه ب ــرای
زائـــرانعراقـــىوعربزب ــانقابلاس ــتفاده

در خ ــو رای نیهــای ان امشــد
ســتاد ارب یــن بــا ســتاد مبــارز بــا کرونــا
و وزارت هداشــت توضیــح ب رمای ــد.

همانطــور كــهاعامشــدهشــعاراربعیــن
امســال«الحســینســفینةالنجــا »اســت
ومــاامیدواریــم كــه بــهعنایــتولطــفو
مرحمــت خــود اربــاب هرچــه زودتــر ایــن
ویــروس منحــوس كرونــا از بیــن مــردم
مســلمانوم لــومعالــمریش ـهكنبشــود
تــابتوانیــمم ــل گذشــتهبــاحضــورمیلیونــى
دراربعیــنحاضــرشــویم؛ولــىپیشبینــى
مىشــود كــهایــنویــروستــاآنزمــانادامــه
داردواحتمــالقــویاربعیــنامســالبــدون
حضــورجمعیــت یرعراقــىبرگــزارمىشــودو

مــردمعراقــىنیــزبهطــورخودجــو ومردمــى
پیادهرویشــان را انجــام خواهنــد داد.
ل ــا در خ ــو ارا ــه الیتهــای
خدماتــی ســتاد ارب یــن در کشــور عــرا
توضیــح ب رمای ــد.

هیــ ت رزمنــدگان اســام از حــدود 150
موكبــىكــههرســالهبر ــامىكردهاســتامســال
تنهــابــهآمادهســازی10موكــبســامتاقــدام
مىكنــد ،آنهــم بهمن ــور توزیــع ماســک و
ضدعفونــى كــردن اما كــن و معابــر عمومــى
بــرایحف ـ ســامتوبهداشــتمــردمعــراق
وارائــهخدمــاتبــهزائــرانمحتــرمعراقــى.
ازن ــر وشــ و ان ــ اس رســانهای
ــه
مراســ ارب یــن در کشــور عــرا
ت میماتــی اتخــا کرد ایــد

مــا امیدواریــم كــه دولــت عــراق الاقــل
از برنامــه پیــادهروی اربعیــن مــردم كشــور
خــود  حمایــت كنــد تــا مــا نیــز بتوانیــم
بــا رعایــت نــكات بهداشــتى بــه نحــو
شایســتهای ایــن حركــت مردمــى عراقىهــا
راانعــكاسدهیــم،ولــىهنــوزدولــتعــراق
پیــادهروی رســمى بــرای مــردم كشــور  را
هــم ت ییــد و اعــام نكــرده و ممكــن اســت
مــا هــم نتوانیــم ایــن پیــادهروی مردمــى
كــه مــورد ت ییــد قانونــى نیســت را پوشــش
تصویــری و خبــری بدهیــم و از رســانههای
ایــران خــش كنیــم،چــوندرایــنصــورت
مقامــات دولــت عــراق از اقــدام ســیمای
جمهــوری اســامى گلهمنــد خواهنــد شــد.
آیــا ســخنرانا و مداحــا م ترمــی کــه در
ن ــر گر تهایــد مشــخص و قا ــ م ر ــی
هســتند

اعــام نشــده اســت .مقامــات ایرانــى
ّ
مدعــى هســتند دولــت عــراق هنــوز بــا
اعــزام و بر ایــی موكبهــای ســامت
ایــران،موافقــتنكــردهاســتواحتمــال
موافقتشــان بســیار ضعیــف اســت.
از حــدود ســه هــزار موكبــى كــه ایــران
هرســالهاعــزاممىكنــدحــدود500موكــب
انتخابشــدهاندودرحــالآمادگــىهســتند
لكــناجــرایهمــهایــنتصمیمــاتمنــو 
بــهمجــوزســتادملــى كرونــایایــرانونیــز
ت ییدومجوزدولتعراقاســت.ماآمادگى
كامــل داریــم كــه انشــاءاهلل در صــورت
صــدور مجــوز بافاصلــه موا كــب ســامت
خــودرابــرایاجــرایعملیــاتبهداشــتى
و ارائــه خدمــات فرهنگــى بــه زائــران
عراقــى بهصــورت محــدود اعــزام كنیــم.
آیــا ســتاد ارب یــن رنامهریــ ی ــرای
اعــ ام مــوردی ســخنرانا و مداحــا
بــه عتبــات دارد

مداحانــى كــه تــا ا ن قطعــى شــدهاند
عبارتانــداز:آقایــانحــاجمهــدیســماواتى،
حــاجســیدرضــانریمانــى،حســنشــالبافان،
علــى مهــدوی نــژاد ،مجتبــى رمضانــى و
دعــوتازســایرمداحــانهــمدرحــالپیگیری
اســت.ســخنرانانمحترمــى كــهتا كنــونبــرای
اعــزامبــهعتبــاتقــولدادهانــدعبارتانــداز
حجــ اســامعالــى،رفیعــى،ســیدمهــدی
میرباقــری،علیرضــا ناهیــانوتعــداددیگــری
از خطبــا نیــز در دســت پیگیــری هســتند.

هرســاله یكــى از فعالیتهــای هیــ ت
رزمنــدگان اســام تصــدی مســ ولیت
«كمیتــهمراســمســتادفرهنگــىاربعیــن»
بــوده اســت و مدیــر هیــ ت رزمنــدگان
اســامبهعنــوانمســ ولایــن كمیتــهنیــز
انجامو یفــه مىكنــد .انشــاءاهلل طبــق
ســنوات گذشــتههی ـ ترزمنــدگاناســام
تحــت عنــوان كمیتــه مراســم اربعیــن
یــلســتادفرهنگــىاربعیــنســخنرانانو
مداحانــىرااعــزامخواهــد كــردتــادراما كــن
متبركــهودیگــرفضاهــایپیشبینىشــده
بــهاجــرایبرنامــهب ردازنــدوایــنبرنامههــا
از شــبكههای مختلــف ســیما و نیــز در
فضاهــایمجــازین یــرروبیــكابهصــورت
زنــده و تولیــدی خــش خواهــد شــد.

تمــامایــنمطالبــى كــهعــرض كــردممنــو 
بــهاعــامن ــرمســ والنعراقــىاســتوتــا
ایــن لح ــه هنــوز چیــزی توســ  مقامــات
عراقــى بــه ســفیر جمهــوری اســامى ایــران

آیا رای خرو یرقانونی و خودســرانه
رخــی از ا ــراد از کشــور تمهیــدات
قانونــی اندیشــید شــد اســت شــما
بــه عنــوا د ــر ســتاد ارب یــن ــه
توصیــه ای بــه ایــن ا ــراد داریــد

آمادگــی ســتاد ارب یــن و ح ــ موا کبــی
کــه ــرای ر ای ـ در عــرا درن ــر گر تــه
ایــد ــدر اســت

ورود و حضــور زائــران ایرانــى و دیگــر
كشــورهادر عــراقتــاایــنلح ــهازســوی
دولــت عــراقممنــو اعامشــدهومرزهــا
بســتهخواهــدبــود.عــاوه بــرتمهیداتــى
كــهازســویدســتگاههایامنیتــى كشــور
بــرایجلوگیــریازخــرو  یرقانونــىزائــران
ایرانــى پیشبینــى شــده اســت مــا نیــز از
تمامــىعاشــقاناربعیــنحســینىومــردم
فهیــم درخواســت مىكنیــم درصورتىكــه
ســتادملــىمبــارزهبــا كرونــایایــرانصــاح
ندیدنــد و مجــوز خــرو  زائــران ایرانــى را
صــادر نكردنــد و یــا ا گــر مقامــات عراقــى
اجــازهحضــورزائــرانایرانــىوورودآنهــابــه
كشــور عــراقراندادنــد،اقــدامخودســرانه
و یــا اصــراری بــرای مقابلــه بــا قوانیــن
صادرشــدهنداشــتهباشــند.هم نیــنبــا
توجــهبــهت كیــداتامــامخامن ـهایمبنــى
بــرتبعیــتازســتادملــىمبــارزهبــا كرونــابــه
ن ــرمىرســدرفتــن یرقانونــى بــهزیــارت
نهتنهــامســتحبنیســتبلكــهازن رشــرعى
دارایاشــكالخواهــدبــودمگــرافــرادی كــه
بــرای انجــام م موریتهــای خدماتــى از
قبــلتعییــنومكلــف بــهاعــزامشــدهاند.
حر آخرتا

یست

بــازهــمدعــامىكنیــم كــهب ـهزودیایــن
بیماریهمگانىبرطرفشودوشاهدروزی
ً
باشــیم كــهمجــدداخیــلع یــمعاشــقان
حضــرتاباعبــداهللالحســینســاماهللعلیه
راهــىزیــارتپیــادهكربــایمعــاهســتند.
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مواجهه رنشا با ا راد
درمجموعههـایفرهنگـىومذهبـىچـون
اسـاسفعالیـتواجتمـا افـرادحولاهداف
و سیاسـتها بـر اسـاس اخـاق اسـامى
و موازیـن دینـى اسـت بنابرایـن مدیـر آن
مجموعـه بایـد بكوشـد تـا در برخـورداری از
كمـاالتوشایسـتگىهایاخاقـىومعنـوی
ازافـرادزیرمجموعـهخـودپیشـگامباشـدتـا
هـمازحیـ ن ـریوهـمدرعمـلبتوانـد
الگودهـى نمایـد.
البتـهبایـدتوجـهداشـت كـهرعایـتشـ ون
اخاقـىومعنـویبـهمعنـایعبـوسبـودن
وخـرو ازدایـرهشورونشـا جوانـىنیسـت
بلكـهیكـىازبهتریـنابـزارجـذبوهمافزایی
جوانـان و نوجوانـان بـه هیـ ت و دیگـر
مجموعههـای فرهنگـى ،حسـن برخـورد و
مواجهـه پرنشـا  مسـ والن آن مجموعـه
مىباشـد.
بیشـکبـاچهـرهعبـوسوبرخـوردخشـک
نمىتـوان ،برنامههـای مجموعـه را چـه از
جهـت كیفـىوچـهازن ـر كمـىپیـشبـرد
و ایـن رونـد موجـب رنجیدهخاطـر شـدن
اعضـا و درنتیجـه تـرک كـردن آن مجموعـه
مىگـردد.

رنامهری ی رای ایبند کرد اع ا

مسـ ول هـر مجموعـه فرهنگـى بـرای
ایبنـدیافـرادواعضـاییـکمجموعـهبایـد
دربرنامهریزیهـایخـودبـهمسـائلمهمـى
توجـه كنـد كـه عبارتانـد از - :مضمـون
برنامههـا بـهروز و بـا مشـكات اعضـای
مجموعـههماهنـ باشـد2.ـبرنامههـابایـد
طـوریطراحـىشـوندكـههمـهاعضـارادرگیر
آنمجموعـهنماینـد -3.كـمو كیـفوحـد
ومـرزو یفـهاعضـایدرگیـرمشـخصباشـد.

مراقبت نسبت به جوسازیهای مخرب
مدیـر و متولـى هـر مجموعـه فرهنگـى،
مسـ ول اصلـى حفـ  انسـجام و اتحـاد آن
مجموعـه اسـت و حا كـم سـاختن فضـای
حسـن ـن،صمیمیـتودوسـتىبیـنافـراد
زیرمجموعـهازو ایـفاصلـىاوبهحسـاب
مىآیـد .ایجـاد جـو سـوء ن از بزرگتریـن
آفـت هـای كار فرهنگـى مـى باشـد.
بـرایپیشـبرداهـدافمجموعـهبایـدبـارصد
دقیـق امـور توسـ  مدیـر آن تشـكیات،
جـویآراموبـهدورازتشـن درمیـاناعضـا
ایجـادكـردوهموارهمراقـبرفتارهاوحركات
مخـربازسـویبرخـىازاعضـایدرونـىو
یـاافـرادبیرونـىمجموعـهبـودچرا كـه گاهـى
ممكـناسـتبـذرهـرزیـکحـرفبیجـایـا
نگـر  ل وشـایعهسـاختگىم ـلموریانه
بـهجـانفضـایصمیمیـتواتحـاداعضـای
آنمجموعـهبیفتـدوشـالوده كلتشـكیات
راازهـمب اشـد.

است اد مناس از سرمایههای انسانی
اسـتعدادیابی و رفیـت شناسـى نیروهـا
در هـر مجموعـهای بـه عهـده مسـ ول آن
مجموعـه مىباشـد .در حقیقـت كشـف
اسـتعدادهایسـرمایهانسـانىهـرمجموعه،
بـهبهرهبـرداریهرچهتمامتراسـتعدادهای
افـرادبـهنفـعاهـدافتشـكیاتمىانجامـد.
ایـن كار بـه او كمـک مىكنـد تـا در
برنامهریزیهـا و تقسـیمكارها بدانـد كـه
هركسـىبـرایچـهنـو فعالیتـىشایسـتگى
و كارایـی بیشـتری دارد؛ بنابرایـن مسـ ول
مجموعـه بایـد بطـور دقیـق بـا ویژگىهـا،
اسـتعدادها ،روحیـات فـردی هـر یـک از
نفـراتخـودآشـنایی كامـلداشـتهباشـدتـا
بدانـدهـر كسـىدرچـهبخـشوجایگاهـىاز
م موریتهـاوكارهـایاجرایـیآنمجموعه،
بهتـر مىتوانـد ایفـای نقـش نمایـد .در
حقیقـتایـنم موریـتدرراسـتایشایسـته
سـاالری در مجموعـه فرهنگـى تعریـف
مىشـود.

ا
در

ع

| مهدی سیفی |

از دیربـاز در جوامـع بشـری فرهنـگ و
برنامههـای فرهنگـی وجـود داشـته اسـت؛
یعنـی از زمانـی کـه انسـانها زندگـی جمعـی
خـود را آغـاز کردنـد ،امـا از سـابقه ظهـور
مؤلفـهای بـه نـام «مدیریـت فعالیتهـای
فرهنگـی» دیـری نمیپایـد و ایـن موضـوع
از موضوعـات نوپـا در حـوزه مدیریـت،
بهحسـاب میآیـد .تغییـر و تحـول در نظـام
فرهنگـی جامعـه و سـوق دادن آن بـه سـمت
مضامیـن سیاسـتهای فرهنگـی موردنظـر
انقـالب اسـالمی ،نیازمنـد مدیریـت فرهنگـی
کارآمـد بهعنـوان یکـی از ارکان نظـام اسـت.

عمل رد مخل انه و

ریا

برخـاف همـه ویژگىهـای بیانشـده،
اخـاصدرعمـلازآندسـتهخصوصیـات
مدیـر اسـت كـه مربـو  بـه باطـن و نیـت
اوسـتوبـروزو هـور اهـرینـدارد ،گرچـه
نیـت خالـص مىتوانـد موجـب بركـت كار
و ثمـر دهـى مضاعـف هـر مجموعـه باشـد.
نتیجـه و برونـداد بیاخاصـى مىتوانـد
بـه شـكل ریـا و ـرور و عجـب در مسـ ول
مجموعـه بـروز نمایـد كـه ایـن ویژگىهـا
از علتهـای اصلـى فاصلهگیـری اعضـای
مجموعـه از او و در بلندمـدت سـبب
ازهمگسـیختگى كل مجموعـه مىشـود .از
سـوی دیگـر موجـب بیبركتـى فعالیتهـا و
عـدمپیشـرفتمجموعـهویـاحركـت كنـدو
بیحـالآنمىشـود كـهایـنخـودموجـب
مىشـودمجموعـهواعضـایآنازرسـیدن
بـه نتیجـه مطلـوب بـاز بماننـد.

ر ی
ا ذ ی
ـردن الگـوی فرهنگـی
تثبیـت و نهادینـه کـردن
انقـالب در سـالهای پـس از پیـروزی انقـالب
اسـالمی بـا مشـکالت و موانعـی روبـهرو بـوده
اسـت .بخشـی از این مشـکالت خارجی بوده
و از جریـان بینالمللـی اطالعـات و تهاجـم
فرهنگـی سرچشـمه میگیـرد و بخشـی دیگـر
از موانـع ،ریشـه در عوامـل داخلـی ازجملـه
درك ماهیـت ،اهمیـت و کارکردهـای فرهنـگ
ِ
و ضعـف دسـتگاههای فرهنگـی کشـور دارد.
درهرصـورت کارآمدسـازی مدیریـت فرهنگـی
عوامـل تعالـی و یـا
کشـور بـرای شـناخت دقیـق
ِ
بیهویتـی فرهنگی یك ضرورت جدی اسـت.

نینشد
ح ب را های
در هــر مجموعــهای بایــد حــرف آخــر و
تصمیــم نهایــی را مســ ول آن مجموعــه
بهعنــوان یــک كارشــناس و راهنمــا بــا
اســتفاده از بصیــرت و روشــنفكری
خــود،اتخــا نمایــد .گاهــىممكــناســت
مجموعــهبــایــکبحــرانیــامس ـ لهخــاص
مواجــهشــود كــهباعــ ایجــادبنبســتو
گــرهدرادامــهفعالیتهــاویــاایجــادمشــكل
در كیفیــت برنامههــا بشــود؛
بهعنوانم ــال ا گــر در برنامهریــزی بــرای
برگــزاری یــک برنامــه نســبت بــه مــكان
برگــزاری،چگونگــىاجــرایمحتــواوحتــى
شــكلبرگــزاری،مشــكلىر داد،مســ ول
مجموعــه فرهنگــى بایــد بــا تصمیمگیــری
بهموقــعودقیــقمجموعــهراازآنبحــران
عبــوردهــد.

اهتمام به کار تش یاتی
از مهمتریـن كارهایـی كـه در هـر مجموعـه
فرهنگـى ن یـر هیـ ت بایـد موردتوجـه
قـرار بگیـرد ،توجـه بـه كار گروهـى و قـدرت
مسـ ول نسـبت بـه كاركردهـای تشـكیاتى
در مجموعـه خـود مىباشـد .علـت ایـن
میـزاناهمیـتدرمـورد كار كـردنبهصـورت
گروهـى بـه ایـن جهـت اسـت كـه افـراد و
گـروه زیرمجموعـه رفتهرفتـه بـه روال كار
تشـكیاتىعـادت كننـد كـهایـنهـمبـهنفـع
پیشـبرداهـدافمجموعـهوتسـهیلدراجـرا
وانجـامم موریتهـامىباشـدوهـمبـهروال
تربیـتنیروهـایمتعهـدو كارشـناسبـرای
جایگزینىهـایآتـى كمـکمىكنـد.ازسـوی
دیگـروقتـى كارهـاطبـقیـکچـارتدقیـق
وراهبـردیتقسـیم گردیـد،سـنگینىبـاراز
دو مسـ ولبرداشـتهمىشـودواوفرصت
پیـدا مىكنـد تـا بـرای ن ـارت ،هدایـت و
كیفیتبخشـى بـه فعالیتهـای مجموعـه و
كادراجرایـیوقـتبیشـتریراصـرفنمایـدو
ایـنامـرموجبارتقایكیفـىبرنامههایآن
مجموعـه یـا هیـ ت مىگـردد.
امـروزهمت سـفانهیكـىازمشـكاتعدیـده
مجموعههـای فرهنگـى و مذهبـى،
تشـكیاتى كارنكـردنآنهـاوبیگانـهبـودن
مسـ ول و اعضـای آن مجموعـه بـا روحیـه
كار گروهـىوتشـكیاتىاسـت كـهمىتوانـد
آسـیبهای جـدی ن یـر درجـا زدن
مجموعـه ،مـوازی كاری ،ایجـاد اختـاف و
رقابـتبـادیگـرمجموعههـایهمسـوو...را
در پـی داشـته باشـد.

مواجهه درست با مسا و موان
یک مدیر ایدهآل كسى است كه علیر م
وجودمشكاتومسائلمختلفپیشروی
مجموعه خود بتواند با بهترین برخوردها،
شیوهبرخوردصحی رابهدیگراعضابیاموزد.
این برخورد مناسب به معنای منفعل
بودن مدیر و تنزل از جایگاه و شخصیت
مدیریتى خویش نیست بلكه به معنای
موقعیتشناسى است .مس ول مجموعه
باید با اقتضا یابی بفهمد در كجا نیاز به
تشویق و جا به و در كجا نیاز به جذبه و
جدیتوشایدعصبانیتاست  بهترین
مدیردریکمجموعه كسىاست كهبتواند
برای مكان و موقع انجام هر كاری بهترین
موقعیتشناسىراانجامدهد.

ن ارت دقی ر روند حرکت م موعه
بهتریـنبرنامهریـزیفرهنگـىآناسـت كـه
قبـلازاجـرابرنامهریـزیكامـلصـورتگیرد.
حیـناجـران ارتدقیقانجامشـودو از
اجـرابازخـوردگیـریوآسیبشناسـىداشـته
باشـد .مت سـفانه عـدم توانمنـدی الزم و
ضعـف مدیریتـى مسـ والن مجموعههـای
فرهنگـى و مذهبـى موجـب شـده اسـت تـا
كارهـا و برنامهریزیهـای یركارشناسـى و
ناقصـى یـل مجموعـه تابعـه آنهـا اتخـا 
شـودونیـزهنـگاماجـرایآنبرنامـه،نتوانـد
ن ـارتدقیـقوالزمرابـهعمـلآوردوبـه
نتیجـهمطلـوبوخروجـىمدن ـرآنبرنامـه
دسـت پیـدا نكننـد .بنابرایـن اصلىتریـن
و یفـه مسـ ول فرهنگـى ،مدیریـت و
ن ـارتبـربرنامههـاوكارهایدرحـالانجام
مىباشـد.ن ـارت كافـىبـررونـدمحتوایـی
و كیفـىهـربرنامـهیـاطرحـىبـهمدیـرایـن
امـكان را مىدهـد تـا مشـكات كلـى طـرح
راشناسـایی كـردهودرصـددرفـعنواقـصو
رسـیدگى بـه مشـكات برآیـد.
هم ری و مشورت گیری در کارها
براسـاسسـفار قـرآنكریمكـهمىفرماید:
«و مرهـم شـوری بینهـم»*  یـک مسـ ول
خـوب كسـى اسـت كـه در مدیریـت و
برنامهریـزیخـوداز گروههـایاندیشـهورزو
مشـاوران باتجربـه ،اصلـ  و مورداطمینـان
اسـتفاده كنـد .بیشـک یـک تصمیمگیـری
مفیـدومؤثـرآنتصمیمـىاسـت كـهبـابهـره
ازخـردجمعـىافـرادبـهجمعبنـدیرسـیده
باشـد.ثمـرهدیگـرایـنمشـورتگیری،پرهیز
ازموضـعاتهـامبـهخودر یـیوفردگرایـیدر
شـیوه مدیریـت مجموعـه اسـت.
سورهشوری،آیه.37
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ل ــا خودتــا و هیــأت جوانــا
عاشــورای ــرای مــا م ر ــی ب رمای ــد
نــد ســال اســت کــه در عرصــه هیــأت
الیــت داریــد از ک ــا و ــه شــد بــه
ایــن عرصــه وارد شــدید

اینجانـب محمدرضـا سـلگى 21
سـاله و فار التحصیـل رشـته حقـوق و
مسـ ولهی تجوانانعاشـوراییشهرسـتان
نهاونـد اسـتان همـدان هسـتم .بنـده از
سـالهای خیلـى قبـل بـا هیـ ت رزمنـدگان
اسـامشهرسـتانآشـناییداشـتم ،درمیكى
از اعضـای شـورای هیـ ت رزمنـدگان اسـام
بودنـد و هنـوز نیـز هسـتند و بهواسـطه ایـن
آشـنایی در برنامههـای هیـ ت رزمنـدگان
شـركتمىكـردم؛امـاازاینكـهواحـدیبـهنـام
«جوانـانعاشـورایی»بـرایفعالیـتجوانـان
در سـاختار هیـ ت رزمنـدگان وجـود دارد
اطاعـىنداشـتموهمیـنباعـ شـدهبودكه
جوانـانهی تـىنهاونـد یرفعـالشـدهبودند.
فروردیـنسـال1398بـود كـهعلیر ـمجـوان
بـودنبنـده،آقـایحیـدریمسـ ولهیـ ت
رزمنـدگاناسـامنهاونـدبـاتوجـهبـهمنویـات
حضـرتآقـادرخصـوصاعتمـادبـهجوانـان
بـهبنـدهاعتمـاد كردنـدومسـ ولیتجوانـان
عاشـورایی را بـه بنـده سـپردند و از همـان
تاریـخ فعالیتـم را آ ـاز كـردم.
بــه ن رتــا هیــأت تــراز ان ــاب
اســامی یســت و دارای ــه
وی گیهایــ بایــد باشــد رســالتها

و کارکردهــای کا هیــأت و مه تریــن
کارایــ هیــأت را در ع ــر حاضــر ــه
می د ا نیــد

هیـ ت تـراز انقـاب اسـامى هی تـى اسـت
كـهمطابـقفرمایشـاتحضـرتآقـاومتناسـب
بـا روز جلـو بـرود و هویـت اسـامى خـود و
خادمیـنراحفـ نمایـد.هی تبایـدهمانند
دانشـگاهباشـدمنتهـادانشـگاهىانسانسـاز.
جوانـانونوجوانـانعرصههـایزیـادیبـرای
گذرانـدناوقـاتفرا ـتخـوددارنـد؛چهبسـا
برخـىازایـنعرصههـامفیـدومهمنیزباشـند
ماننـد حضـور در ایگاههـا و كانونهـای
فرهنگـى،امـاهیـ تفضـایمتفاوتـىاسـت

انا عاش را

ش ر ا ن ان

و وقتـى شـخصى بـه دسـتگاه سیدالشـهدا
سـاماهللعلیه متصـل گشـت دیگـر بهراحتـى
كنـدهوجـدانخواهـدشـد.
همانطـور كـه مسـتحضرید دشـمنان
انقابواساموبهتعبیربهتریزیدیانزمان،
همـوارهبرایاسـتحالهفرهنگـىوازبینبردن
هویـت اسـامى جوانـان و نوجوانـان مـا در
تـا هسـتندوبـرایپیشـبرداهـدافخوداز
هیـ هزینـهوابـزاریفروگـذارنمىكننـد.آنها
بـرایترویـ  ربگرایـیوتقلیـدازعـاداتو
رفتارهـای ربـیاز كارهایـین یـرت ییـرمـد
وسـبکپوشـش گرفتـهتـاامـورمهـمدیگـربـه
دنبـال اسـتحاله هویـت جوانـان و مـردم بـه
رو اسـتفادهازشـعارآزادیوزیر اگذاشتن
احـكامشـر هسـتند؛فلـذابایـدهوشـیاربـود
وازایـندسـتگاهانسانسـازاسـتفادهنمـود
و بـرایحفـ هویـتاسـامىوتفكـرانقابـی
جوانـانونوجوانـانبایـدآنهـارابـهدسـتگاه
امـامحسـینسـاماهللعلیهمتصـل كـرد.
ــه شــیو ها و راه ارهــای مو ــی
را در ن ــو جــ ب جوانــا بــه هیــأت و
الیتهــای م هبــی بــه کار گر تهایــد
کــه بهعنــوا ت ربــه بــه هم ارانتــا
شــنهاد میکنیــد

بنـده خدمتـم را در هیـ ت جوانـان
عاشـورایی بـا فعالیتهـای جـذاب و
ن سـندن یـربرنامههـایورزشـىشـرو 
جوا 
كـردم.همیـنامـرباعـ شـد كـهافـرادزیـادی
جـذب هیـ ت شـدند .از دیگـر برنامههـای

جـذاب و ت ثیرگـذار مـا برگـزاری اردوهـای فرهنگـى،
تفریحـى ،جهـادی و زیارتـى بـود .معتقـدم اردو بسـتر
مناسـبىبـرایجـذبوتقویـتارتبـا اعضـابـاهیـ ت
مىباشـد.دواردویجهـادیبرگـزار كردیـم كـهموجـب
شـدتعـدادزیـادیازخـداممشـتاقبـرایپیوسـتنبـه
گروههـایجهـادیداوطلـبشـوند.دراربعین1398نیز
تعـدادیازجوانـانزیـارتاولـىرابهصـورترایـگاندر
الـبیـک كاروان20نفـرهبـه كربـااعـزام كردیـم.خبـر
ایـناقـدامموجـباشـتیاقدیگـرجوانـانونوجوانـان
شهرسـتانبـههیـ تشـد.ازدیگـرفعالیتهـایمابرای
جـذب اعضـا ،ارتبا گیـری و همـكاری بـا ایگاههـای
مقاومـتوگردانهـایبسـی مسـتقردرشهرسـتانبـود
كـهازایـنطریـقتوانسـتیمبـاعـدهزیـادیازنیروهـای
بسـیجى كـه در ایـن ایگاههـا بودنـد ارتبـا  بگیریـم
وهیـ تجوانـانعاشـوراییرامعرفـىوازآنهـاثبتنـام
بـه عمـل بیاوریـم.

بــه شــور گذاشــته
مىشــود ســپ  مطابــق
مىش
انجامشــده
برنامهرریــزی انجامش
بــا برنامه
ىگ
كارصــورتم
تقســیم
ـورتمىگگیــردوهرك ـ 
ـورتمى
ـیمكارص
كارص
ـیم
و یفــهخــودرادرقالــبمس ـ ولیتى كــهبــه
ىرس
ا شــدهاســتبــهســرانجامم
ـرانجاممىرســاند.ایــن
ـرانجاممى
اوابــا
ـایهی
و یفهشناس
هی ـ ت،
ـیمخدمتدرفضــای
یفهشناســىوتقســیم خدمتدرفض
مىتوان
مىتوانــد یكــى از بهتریــن الگوهــای مدیریتــى در
ـاماهللعلیه
ـاماهللعلیه
جامعــه باشــد .در دســتگاه اباعبــداهلل سـ ا
هــدفانجامو
هــدفانجامو یفــهاســتودیگــر كســى بــهش ـ نو
ىكنــدوچهبســامس ـ ول
جایــگاهفــردیخــودنــگاهنم
ـگاهنمى
ارشــدمجموعــهبــهشــوقنوكــریعــزاداران ،كفشــداریــا
چایریــزمىشــودو گاهــىنیــرویعــادیهی ـ تبــرای
كســب تجربــه عهــدهدار یــک مس ـ ولیت قابلتوجــه
مىباشــد.ا گــرهمیــنسیســتمدرنحــوهادارهجامعــه
دیــدهشــودیعنــىمدیــرومس ـ ولعــاوهبــراقدامــات
مدیریتــى،خــودراخدمتگــزارمــردمومدیــونن ــامو
شــهدابدانــد،مىتوانــدخالصانهتریــنخدمتهــارابــه
منصــه هــور برســاند.

هیــأت جوانــا عاشــورای شهرســتا
نهاونــد ــه وی گیهایــ داشــت کــه از ــن
دی ــر هیأتهــای کشــور شایســته انتخــاب و ت دیــر
شــناخته شــد

بـهن ـرمرمـزایـنموفقیـتدر رفیتهـایمذهبـىو
انقابـیاسـتانهمـداناسـت.همینطـوركـهمىدانیـد
استانهمدانمعروفبهدارالمؤمنینودارالمجاهدین
اسـت.مـردممؤمـنوانقابـیهمدانوشهرسـتانهای
تابـعهمیشـهمحـرکوكمکدهنـدههی تهـابودهاند
ونیـزبركـتخـونوع مـتنـامشـهدای گرانقـدرایـن
اسـتانهم ـونسـردارشـهیدحـاجحسـینهمدانـى
و بهتازگـى سـردار شـهید حـاج میـرزا محمـد سـلگى،
همـوارههدایتگـروبركتدهنـدهفعالیتهـایمـابـوده
اسـت .از سـوی دیگـر رابطـه گـرم و صمیمـى كـه بیـن
مسـ ولین هی تهـای رزمنـدگان شهرسـتان و اسـتان
همـدانوجـوددارددرموفقیـتمـابسـیاردخیـلبـوده
اسـت .رابطـه بنـده بـا مدیـران پیشكسـوت جوانـان
عاشـوراییاسـتان،آقایـانقاسـمىورضایـیوهم نین
مسـ ولمحتـرمهیـ ترزمنـدگاناسـتان،آقـایحـاج
محمدعلـىپـرزادموجـباندیشـهورزیوتجربهاندوزی
بنـدهدرمسـیرفعالیتـمبـودهاسـت.
ل ــا ــرای مــا توضیــح دهیــد کــه بــه ن ــر شــما
آیــا میتوانیــ از ن ــو ادار هیــأت ــرای ادار
جام ــه ال وگیــری کنیــ یــا خیــر در ایــن راســتا
رنامههــا و ابت اراتــی کــه شــما در هیــأت جوانــا
عاشــورای داشــته و یــا در ن ــر داریــد کدمانــد

بلـه بیشـک هی تـى كـه در تـراز انقـاب اسـامى و
گو بهفرمـان امـام خامنـهای باشـد الگـوی مناسـبى
بـرای اداره جامعـه اسـت؛ زیـرا در هیـ ت هیـ  عامـل
مـادی،خودبینـىو ـروریوجـودنـداردومسـ والنو
خادمیـنهی تهـازیـرعلـماباعبـداهللسـاماهللعلیهو
بـرایاهـداف یرمـادیبـاتمـاموجـودتـا مىكننـد.
معتقـدم بـرای اداره جامعـه نیـز بـه چنیـن اخـاص و
همتـى كـهنشـ تگرفتهازیـکروحیـهوتفكـرجهـادی
و نـاب باشـد نیازمندیـم .فـردی بـا چنیـن شـخصیت
انقابـی بهآسـانى گرفتـار هـوای نفـ  و جاهطلبـى و
ستپرسـتى نخواهـد شـد و همـه هدفـش خدمـت
بـرای رضـای خـدا مىباشـد.
در هیــ ت جوانــان عاشــورایی شهرســتان نهاونــد
تقســیمو ایــفدرامــوراجرایــی،اولویــتاولاســت
كــه قبــل از مراســم برنامهریزیهــای اصلــى توســ 
مســ ول هیــ ت نوشــته شــده و در شــورای اجرایــی

بــه ن ــر شــما راب ــه ایــد آل هیــأت و مس ـ د
ــه راب ــهای اســت و ــه آســی های مم ــن
اســت وجــود داشــته باشــد

هیأتی که در تراز
انقالب اسالمی
و گوشبهفرمان
امام خامنهای
باشد الگوی
مناسبی برای اداره
جامعه است؛
زیرا در هیأت
هیچ عامل
مادی ،خودبینی
و غروری وجود
ندارد و مسئوالن و
خادمین هیأتها
زیر علم اباعبداهلل
سالماهللعلیه
و برای اهداف
غیرمادی با تمام
وجود تالش
میکنند.

مسـاجد بهتریـن ایـگاه بـرای هی تهـا هسـتند زیـرا
مسـجد ،كانـونفعالیتهـایفرهنگـىاسـتوا گـررابطـه
مسـجدبـاهیـ تتقویـتشـودبرنامههـابهتـروت ثیرگذارتـر
خواهـدشـد.برخـىازهی تهـامـكانثابتـىبـرایاجـرای
برنامههـاندارنـدازایـنروبایـدازفضـاوامكانـاتمسـاجد
اسـتفاده كننـد .بیشـتر مسـاجد ،خـود هیـ ت دارنـد و
درمناسـبتهابرنامـهبرگـزارمىكننـد.ا گـرهی تامنـای
مسـاجدبـامدیـرانهی تهـاتجمیـعشـوندوبـایكدیگـر
ً
برنامـهبرگـزار كننـدقطعـابرنامههـاباشـكوهتروت ثیرگذارتـر
ىبـردهـم
خواهـدشـدزیـراهـمهیـ تازمسـجدبهـرهم 
مسجد،اعضاونمازگزارانجدیدیپیداخواهدكرداماا گر
ایـنوحـدتن ـرواجتمـا بیـنمدیـرانوامنـایهیـ تو
ً
مسـجدایجـادنشـودقطعـاآسـیبزاخواهـدبـود.
ب ــی هیأتهــا الانــد و مراســمات
رشــوری هـ رگـ ار میکننــد امــا احســاس میشــود
ونــد ــن اع ایشــا وجــود
رو واحــد و ح ـ
نــدارد ــرای ر ـ ایــن آســی و ویایـ هتــر هیــأت
ــه شــنهادی داریــد

ا گـرمدیـرانومسـ والنهیـ تبرنامهریـزیراجـدی
بگیرنـد ،در برنامههـا تنـو  ایجـاد كننـد و منطبـق بـا
ً
روز و مسـائل روز برنامهریـزی كننـد قطعـا هـم خـدام
جدیـدیخواهنـدداشـتهـمخـدامفعلـىتشـویقو
مشـتاقخواهنـدشـد.مسـ والنهیـ تبایـدعـاوه بـر
فعالیتهـای مذهبـى و برگـزاری مراسـمات ،بهصـورت
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میدانیــد اخیــرا شــاهدی کــه جایــ ا ســخنرانی
در هیأتهــا تنــ ل دا کــرد و ا ک ــر مــردم هنــ ام
مداحــی در م لــ حاضــر میشــوند .ایــن ن تــه
م بتــی اســت یــا نــه بــه ن رتــا ایــن ت ی ــر بــه ــه
علتــی اســت

درهیـ تجوانـانعاشـوراییمـا،هیـ فرقـىبیـنمـداحو
سـخنرانوجـودنـدارد.ا گـرامـروزشـاهدهسـتیم كـهحضـور
مـردم در هنـگام مداحـى بیشـتر از سـخنرانى اسـت ایـن
موضـو  علتهـای زیـادی دارد كـه قابـل آسیبشناسـى
و حـل اسـت .یكـى از ایـن راهكارهـا زمانبنـدی جلسـات
اسـت.دربرنامهریزیهـامىتـوانبرنامههـاراجابجـا كـرد؛
بهعنوانم ـال سـخنرانى بعـد از مداحـى انجـام شـود و
یكـى دیگـر از ایـن راهكارهـا تنـو  در برنامههـا و اسـتفاده
از سـخنرانان جـوان و خو بیـان و انتخـاب موضوعـات
سـخنرانىمطابـقبـامسـائلروزجوانـاناسـتتـاخـدامو
ً
مـردمبیشـترمشـتاقشـنیدنباشـند؛م ـامقایسـهزمـان
صـدراسـامبـازمـانفعلـىوهم نیـندشمنشناسـىاز
موضوعاتـىاسـت كـهجوانـانمشـتاقشـنیدنآنهسـتند.

هفتگـىویـاماهیانـهجویـایاحـوالخـدامخـودباشـند
وبـهزندگـىومشكاتشـانسركشـىكننـدوبـاافـرادگـرم
ً
بگیرنـد.بـاایـنكارقطعـاآنصمیمیـتوجـذبمدن ـر
ایجـادخواهـدشـد.
بــه ن ــر شــما وجــه متمایــ هیــأت جوانــا
عاشــورای نســبت بــه دی ــر هیأتهــا بــه ل ــا
رصتهــا و تهدیدهــا یســت
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حساسـیتموضـو درهی تهایجوانانعاشـورایی
نسـبت بـه دیگـر هی تهـا در جنـ  مخاطبینشـان
اسـت.مخاطـبهی تهـایجوانـانعاشـوراییهمگـى
جـوانهسـتندوایـنبهتریـنفرصـتبـرایفعالیتهای
تربیتگـرامىباشـد؛ازایـنروحساسـیتباالسـتوبایـد
ایـن هی تهـا ت ثیرگـذار باشـند تـا بتواننـد جوانـان را
حفـ  كنـد.

آســی های کــه هیــأت بــا آ مواجــه اســت
یســت ــه بایدهــا و نبایدهایـ در مدیریــت هیــأت
بایــد مراعــات و ل ــا شــود آیــا رهنــه شــد
اســت اد از ادوات موســی ی ماننــد نــی و لــوت و...
آســی اســت امــروز ر تریــن موان ـ و تهدیدهــای
درونــی و رونــی الیــت هیــأت یســت

بــه مو یتتــا در د تــر مرکـ ی هیــأت جوانــا
ــر
عاشــورای نهاونــد نمــر نــد میدهیــد
میکنیــد تــا ن ــه م لــوب ــه را هــای ر تــه و
نر تــهای در ــ رو داریــد

الحمـداهلل تـا ا ن موفقیتهـای زیـادی داشـتهایم
ولـىقائلیـمتـارسـیدنبـهنقطـهمطلـوبهنـوزجـای
كارهـایزیـادیوجـوددارد.هیـ تجوانـانعاشـورایی
شهرسـتاننهاونـددرایـنیـکسـالونیـممسـ ولیت
خـودطـوریعملكردهاسـتكـهازیکهی ت یرفعال
بـه یـک هیـ ت فعـال و ت ثیرگـذار در برنامهریزیهـا و
تصمیمـاتفرهنگـىومذهبـىشهرسـتانتبدیـلشـده
اسـت .مسـ والن و بـزرگان شـهر ازجملـه امامجمعـه
محتـرمشـهرن ـرویـژهایبـههیـ تجوانـانعاشـورایی
داشـته و مركزیـت كارهـای فرهنگـى و مراسـمات
شهرسـتان را بـر عهـده هیـ ت رزمنـدگان و جوانـان
عاشـورایی مىگذارنـد.
وجــه مشــتر هیــأت جوانــا عاشــورای بــا
الیتهــای جهــادی و روحیــه شــهادت لبی و
بســی ی گــری یســت ارتبــا هیــأت بــا شــهدای
هشــت ســال د ــا م ــدس ونــه اســت

مـادرایـنمـدتكوشـیدهایمتـابهیکتعامـلمتقابل
بـا سـپاه شهرسـتان برسـیم و آنهـا نیـز در برنامههـا
بـا تمـام تـوان از هیـ ت جوانـان عاشـورایی حمایـت
مىكننـد .بهواسـطه ایـن ارتبـا  ،بسـیجیان بهعنـوان
خـادم در هیـ ت جوانـان عاشـورایی عضـو شـده و
فعالیـتمىكننـدوهمیـنتعامـلبیـنبسـی وهیـ ت
موجـب بـركات و پیشـرفتهای خوبـی شـده اسـت.
ازجملـه:شـركتدراردوهـایجهـادی،برگـزارییـادواره
شـهدا و  ...كـه همـه اینهـا نوعـى روحیـه جهـادی و
شـهادتطلبى در ب ههـا ایجـاد كـرده و در كارهـای
خـود ،شـهدا را سـرلوحه قـرار دادهانـد و كارهایشـان
نورانیـت و بركـت خاصـى پیـدا كـرده اسـت.
جایــ ا ســخنرا و مــدا در هیــأت جوانــا
را مه تــر
یســت و کدامیــ
عاشــورای

استفاده از
شیوههای
مختلف شیطانی
و نامشروع مانند
برهنه شدن،
استفاده از
ادوات موسیقی
در نوحهخوانی،
قمهزنی و...
آسیبهای
خطرنا کی هستند
که هیأت را از
جایگاه اصلی
خود که القاء
روح معنویت
و انسانسازی
است دور
میسازد.

ً
قبـا اشـاره كـردم كـه مـا هیـ ت را یـک دانشـگاه
انسانسـازی مىدانیـم و ا گـر ایـن دانشـگاه دچـار ل ـز 
بشـود ممكـن اسـت آسـیبهای جـدی بزنـد و مصداقـى
بـرایایـنضربالم ـلبشـود كـه«:هرچـهبگنـددنمكـش
مىزننـد  وای از آن روز كـه گنـدد نمـک».
دشـمنان اسـام فهمیدهانـد كـه دانشـگاه امـام حسـین
سـاماهللعلیه بسـیار ت ثیرگـذار اسـت و انسـانهایی كـه از
ایندسـتگاهبیرونمىآیندومطابقباآنتربیتمىشـوند
هركـدامخـاریدرچشـمآنهـاهسـتند؛ازایـنروهمـهتا 
خـودرامىكننـد كـههی تهـارا بـهانحـرافبكشـانندواز
مسـیراصلىخوددور كنند.اسـتفادهازشـیوههایمختلف
شـیطانى و نامشـرو  ماننـد برهنـه شـدن ،اسـتفاده از
ادواتموسـیقىدرنوحهخوانـى،قمهزنـىو...آسـیبهای
خطرنا كـىهسـتند كـههیـ تراازجایـگاهاصلـىخـود كـه
القـاء روح معنویـت و انسانسـازی اسـت دور مىسـازد؛
بنابرایـنمسـ والنمحتـرمهی تهـابایـدهوشـیارباشـند
وهیـ ترادرمسـیراصلـىونورانـىخـودهدایـت كننـدو
گـو وچشمشـان بـهدهـانحضـرتآقـاباشـدتـادردام
دشـمناننیفتنـدو گمـراهنشـوند.
امســال کــه ــاد روی ارب یــن ت ی ـ اســت ــه
راهـ اری ــرای جـ ب جوانــا و التیــام حســرت ــرا از
زیــارت ــرای آ هــا اندیشــید اید

قصـدداریـمدرصـورتموافقـتمسـ والنادارهبهداشـت
شهرسـتان ،بـا رعایـت پروتكلهـای بهداشـتى برنامـهای
در فضـای سـر بـاز بهصـورت پیـادهروی از حـرم شـاهزاده
محمدعلـىسـاماهللعلیهشهرسـتاننهاونـدبهسـویقبـور
مطهـرشـهدابـهنیابـتازپیـادهرویاربعیـنحسـینىبرگـزار
كنیـم و مسـیر پیـادهروی را هماننـد مسـیر نجـف تـا كربـا
بازسـازی خواهیـم كـرد .همـه اینهـا منـو  بـه شـرای  و
اجـازهسـتادملـىمبـارزهباكرونادرشهرسـتاناسـتوطبق
فرمایشـات مع ـم لـه مـا طبـق دسـتورالعملهای سـتاد
مبـارزهبـاكرونـااقـدامخواهیـم كـرد.انشـاءاهلل كـهبـهبركت
امـامحسـینسـاماهللعلیهایـنبـاازسـرجهانومسـلمین
برطـرفشـود.
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علیهالسالم در انقالب و دفاع مقدس
نقش هیأت و عزاداری امام حسین علیهالسالم

برخـاف همـه جن هـای دنیـا كـه
مبتنـىبـرسـاحهایفیزیكـىومـادیبشـر
اسـت ،در اسـام مبـارزه و جهـاد عـاوه بـر
قدرتهـایبشـری،متكىبرقـدرتایمانو
قـوتقلـبافـرادرقـممىخـورد؛سـاحىكـه
برندهتـرازشمشـیر،نافذتـرازگلولهوصاعدتر
ازموشـکوهواپیمـاعمـلمىكنـدومىتوانـد
بـرهـرمكـروحیلـهوقدرتـىفائقآیـدچنانكه
قـرآن كریـممىفرمایـد«:ومكـرواومكـراهللو
اهلل خیـر الما كریـن» .آلعمـران 54
یكـى از ایـن حربههـای معنـوی كـه ت ثیـر
عمیقـى بـر ایمـان و اخـاص ،ایجـاد انگیـزه
جهـاداص ـرورونـدپیـروزیرزمنـدگاناسـام
درایـامانقـابودفـا مقـدسداشـتتوسـل
بـهسـاحتمقـدساهلبیـتعلیهـمالسـام
و كـر مصیبـت ایشـان بهویـژه روضهخوانـى
و عـزاداری بـر مصائـب سیدالشـهدا
سـاماهللعلیه و شـهدای م لـوم كربـا
بـود.مراسـمدعـا،نیایـشونوحهخوانـىدر
مـاهمحـرمودیگـرایـامسـالبهعنـوانیـک

امـر جدانشـدنى میـان رزمنـدگان شـناخته
مىشـد .
الگـویازجـان گذشـتنونوشـیدن شـربت
شـهادتماننـدآن ـهاباعبداهللسـاماهللعلیه
درقیـامحسـینىبـرایحریـت،آزادگـىودفـا 
از حـق و حقانیـت در برابـر دسـتگاه لـم
بهجـا گذاشـت بهعنـوان یكـى از مهمتریـن
سرچشـمههای شـكلگیری نهضـت امـام
خمینـى رحمـه اهلل بـا جریـان انقـاب
شـكوهمنداسـامىایـران گـرهخـوردوتجلـى
آشـكار آن را در تکتـک لح ـات و دقایـق
حماسـههشـتسـالدفـا مقـدسدرقامـت
حماسـهرزمنـدگاناسـامدرجبهههـایحـق
علیـهباطـلشـاهدبودیـم.آنحماسـهتنهـا
بخشـىازجریانسـازیمفهوموقیامىاسـت
كهبیرقدارآنسـیدوسـاالرشـهیدانحضرت
اباعبـداهللالحسـینسـاماهللعلیهمىباشـد.
ایـران بهعنـوان كشـوری مدافـع در
برابـر هجمـه و هجـوم لشـكریان بعـ  كـه

شـرو كننده جنـ  بودنـد قـرار گرفـت و در
ایـنمیـانلشـكری كـهتـا بـندنـدانمسـل 
بودنـددربرابـرمردمىایسـتادندكهمهمترین
ساحشـانتوسـلوالگوگیـریازمكتـبسـید
وسـاالرشـهیدانامـامحسـینسـاماهللعلیه
بـود و بـه گفتـه شـهید مرتضـى آوینـى:
«مهمتریـن سـاح رزمنـدگان سـربندهای
منقـو بـهنامشـهدایكربـاوازهمهمهمتر
حضـرتامـامحسـینسـاماهللعلیهبـود كـه
رادمـردی را در گامهـای اسـتوار رزمنـدگان
اسـام هجـى مىكـرد».
امـام

رهنـ تأ یرگـ ار عاشـورا و م تـ
حسـین سـاماهللعلیه
درتاریخ1400سـاله،ازصدراسـامتا كنون،
هیـ انقـابونهضتـىماننـدانقاباسـامى
و بهخصـوص صحنههـای دفـا  مقـدس
هشتسـاله ،دارای شـباهتهای عمیـق
بـا نهضـت عاشـورا یافـت نمىشـود .صدهـا
نشـانهوآمـوزهمقـدس،ازحركـتاباعبـداهلل
سـاماهللعلیه در راسـتای برافراشـتن پرچـم

عدالتطلبـى و حقخواهـى تـا نوشـیدن
شـربت شـهادت در روز عاشـورا ،دفـا 
مقـدس را بـه نهضـت عاشـورا پیونـد مىزنـد
ووجـوهاشـترا کوجلوههـای كربایـیرادر
صحنههـای مختلـف از اهـداف و راهبردهـا
تـارو هـا،فرهنـ ،پیامهـا،دشـمنانو...
مىتـوان بـه ن ـاره نشسـت.
امـامخامنـهایدربـارهت ثیـرفرهن عاشـورا
وعـزاداریفرمودنـد«:شـماببینیـدایـننصف
روزحادثـه،چقـدردرتاریـخمـابركـت كـردهو
تـاامـروزهـمزنـدهوالهامبخـشاسـت.ایـن
حادثـهفقـ ایـننیسـت كـهآنرابخواننـد
و بگوینـد و مـردم خوششـان بیایـد یـا مت ثـر
عاطفـىبشـوند؛نخیـر،منشـ بـركاتوحركـت
اسـت .ایـن ،در انقـاب و جنـ  و گذشـته
تاریـخ مـا محسـوس بـوده اسـت .در تاریـخ
تشـیع،بلكـهدرتاریـخانقابهـایضـد لـم
دراسـام-ولـوازطـرف یرشـیعیان-حادثـه
كربـابهصـورتدرخشـانونمایـاناثربخـش
بـوده؛ شـاید در یـر محیـ  اسـامى هـم
اثربخشبودهاست.درتاریخخودما-یعنى
درایـنهزاروسـیصد،چهارصـدسـال-همـان
نصـفروزحادثـهاثـركردهاسـت .ـ عجیب
وبعیـدنیسـت.مـاا گـرنخواهیـمهشـتسـال
جنـ خودمـانرابـاآنهشـت،نـهسـاعت

صدها نشانه
و آموزه مقدس ،از حرکت
اباعبداهلل سالماهللعلیه در
راستای برافراشتن پرچم
عدالتطلبی و حقخواهی تا
نوشیدن شربت شهادت در
روز عاشورا ،دفاع مقدس را به
نهضت عاشورا پیوند میزند
و وجوه اشترا ک و جلوههای
کربالیی را در صحنههای
مختلف از اهداف و راهبردها
تا روشها ،فرهنگ ،پیامها،
دشمنان و ...میتوان به
نظاره نشست.

عاشـورایامامحسینسـاماهللعلیهمقایسه
كنیـم،یـاآنراخیلىدرخشـانتربدانیم-كه
ً
واقعـاهـمهمیـناسـت؛مـنهیـ حادثـهای
رادرتاریـخنمىشناسـم كـهبـافـدا كاریآن
نصـف روز قابلمقایسـه باشـد؛ همهچیـز

کتـر از آن اسـت  -لیكـن باالخـره
كوچ 
طرحـىازآن،یـانمـىازآنیـماسـت .چـرا
مـا فكـر نكنیـم كـه در داخـل جامعـه مـا،
بـرایسـالهایمتمـادیمىتوانـدمنشـ 
1
اثـرباشـد »
الـف تأ یـر م ـرم و عاشـورا ـر ان ـاب
اسـامی ایـرا
ّ
ّ
عبـارت «كل یـوم عاشـورا و كل ارض
كربـا»جملـهآشـناییاسـت كـهازنخسـتین
روزهـایجرقـهوبارقـهانقـاب شـكوهمند
اسـامى بـرزبـانبسـیاریاز بـزرگانجـاری
مىشـد .بنیانگـذار كبیـر انقـاب اسـامى
حضرتامامخمینىرحمهاهللدرسـخنان
خـود من ـور از ایـن جملـه را «لـزوم مبـارزه
2
همیشـگى بـا لـم» دانسـته اسـت.
دردورانانقـابنیـزشـعارهایراهپیمایـی
وت اهـرات،پیامهـایامـام،مقاومـتمردم،
سـخنرانى امـام در عاشـورای  42و قیـام
قـم مت ثـر از عاشـورا بـود .امـام راحـل بارهـا
فرمـودهبودنـد كـه«:مـاهرچـهداریـمازامـام
حسـین سـاماهللعلیه اسـت» .هم نیـن
ایشـان در پیامـى بـه مناسـبت قیـام مـردم
قـممىنویسـد«:ماهـى كـهخـون بـرشمشـیر
پیـروزشـد...ماهـى كـه بـهنسـلهادرطـول
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تاریـخراهپیـروزیبـرسـرنیـزهراآموخـت،
ماهـى كـهشكسـتابرقدرتهـارادرمقابـل
كلمـه حـق بـه اثبـات رسـاند .ا كنونكـه
مـاه محـرم چـونشمشـیر الهـى در دسـت
سـربازاناسـاموروحانیونمع موخطبای
محتـرم و شـیعیان عالىمقـام سیدالشـهدا
سـاماهللعلیهاسـتبایـدحـداعایاسـتفاده
3
از آن را بنماینـد».
ـ ازپیـروزیانقـاباسـامىامـامراحـل
درسـخنرانىمحـرمسـال58لـزوم ایبنـدی
بـههمـانشـعائررایـادآورشـدندوفرمودنـد:
«همـان سـینهزنى ،همـان نوحهخوانـى،
همانهـا رمـز پیـروزی ماسـت؛ در سرتاسـر
كشـور مجلـ  روضـه باشـد ،همـه روضـه
4
بخواننـد و همـه گریـه بكننـد».
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ب تأ یر م رم و عاشورا ر د ا م دس
چـرا عـزایامـامحسـینسـاماهللعلیهدر
همـهایـامسـالدرجبهههـافـروزانبـود .كـر
اباعبـداهللسـاماهللعلیهوردزبـانرزمندههـا
در مرثیههـا و اشـعاری بـود كـه بهطـور
دسـت جمعـى در صبحـگاه و برنامههـای
رزمـى و آموزشـى نجـوا مىكردنـد .بـا رمـز
مبـارک «یـا حسـین سـاماهللعلیه» بـه خـ 
دشـمنمىزدنـدوبـاسـامبـرامـامحسـین
سـاماهللعلیه بـه وصـال شـهادت نائـل
مىآمدنـد.
اسـوه و الگویـی چـون سیدالشـهدا
سـاماهللعلیهنهتنهـابـرایمسـلمانان كـهبـه
اسـتناداعترافـاتواسـنادموجـود،بهعنـوان
الگـویاصیـل ایمـردیوایسـتادگىدربرابـر
دسـتگاه لـم و جـور شـناخته مىشـود و
شـخصیتىجهانىبـرایآزادگانوحقطلبان
عالـم اسـت .یكـى از باالتریـن عرصههـای
تجلـىالگو ذیـریازشـخصیتوسـیرهامـام
حسـینسـاماهللعلیهجنـ تحمیلـىحـزب
بعـ  عـراق علیـه ملـت م لـوم ایـران بـود
كـه در ادامـه بـه برخـى از جلوههـای ایـن
ت ثیرگـذاری اشـاره مىكنیـم:
.1سنگرهایی كهحسینیهشد
رسـممعمـولجبهههـااینبودكـههریگان
یـا گردانـىبـرایبرگـزاریمراسـماتعـزاداری
مـكان ویـژهای را در ن ـر مىگرفتنـد و بـا
مهیا كـردنشـرای روضهخوانـىوسـینهزنى
درآنجـا،ازدیگـریگانهـایمسـتقردردیگـر
مناطـق عملیاتـى بـرای حضـور در مراسـم
خـوددعـوتبـهعمـلمىآوردنـدویـایكـىاز
رزمنـدگانخو صـدابهصـورتخودجـو 
بـهنوحـهوروضهخوانـىمىپرداخـت.مـكان
پیشبینىشـده بـرای برگـزاری مراسـمهای
ً
عـزاداری معمـوال  در وسـ  میـدان

ابداع نوحه و مرثیه و
شکلگیری سبکهای
نوحهخوانی حماسی در
جبهه ،رونق ویژهای داشت و
نواهای عاشورایی ،زمزمههای
همیشگی رزمندهها در همه
حاالت حضور در جبهه بود.
برای مثال شعارهای صبحگاه
که بچهها با آن میدویدند
متناسب با حماسه عاشورا و
مضامین ارزشی این مکتب
سروده میشد.

صبحـگاهویـا گوشـهنمازخانـهیـک ـادگانو
یـاهـرجـایسـادهوبیریایـیبـودكهبـانصب
چندپرچممشـكىو كتیبهمىتوانسـترن 
وبـویمحـرموعاشـورابگیـرد.
ابـدا  نوحـه و مرثیـه و شـكلگیری
سـبکهای نوحهخوانـى حماسـى در
جبهـه ،رونـق ویـژهای داشـت و نواهـای
عاشـورایی،زمزمههـایهمیشـگىرزمندههـا
درهمـهحـاالتحضـوردرجبهـهبـود .بـرای
م ـالشـعارهایصبحـگاه كـهب ههـابـاآن
مىدویدنـد متناسـب بـا حماسـه عاشـورا و
مضامیـنارزشـىایـنمكتبسـرودهمىشـد.
شـاید رسـم دیرینـه میانـداری
در هی تهـای امـروزی از مراسـمهای
جبهـه بـه یـادگار مانـده اسـت كـه
ب ههـای هی تـى بـا بسـتن یـک
چفیـهبـهسـریـا كمـرخـوددروسـ 
جمعیـت عـزادار قـرار مىگرفتنـد
و مسـ ولیت هدایـت مراسـم و
حفـ ن ـموریتـمسـینهزنىراایفـا
مىكردنـد و بـا حضـور خـود ،شـور
و حـال خاصـى بـه فضـای مراسـم
عزاداریمىبخشـیدند.مراسـمهای
بیآالیـش و بیریایـی كـه فـار  از
هرگونـهمنیـتوعجـبو ـروربـود
و عـزاداران بـا تمـام وجـود ،خـود را
درصحـرای كربـاودرصحـن حـرم
امـامحسـینسـاماهللعلیهمجسـم
مىدیدنـدوازعمـقجـانسـوخته
واشـکمىریختنـد.عزاداریهایـی
كـه بانیـان آن از ویژگىهایـی
برخـوردار بودنـد از جنـ  معرفـت
و فـار  از هـر نـو  خودسـتایی و

تن ن ـری .همانهایـی كـه در میانشـان
تكبـر ،ریـا و خود سـندی هیـ  جایگاهـى
نداشـت.آریچنیـنمجالسـىبـودكهمحفل
آزمـون و گزینـش شـهدا مىشـد و تذكـره
زیـارت،وصـالوشـهادترابیقیدوشـر در
آن امضـا مىكردنـد.
 .2توسـل بـه اهلبیـت علیهـم السـام و
فرهنـ  عاشـورا دلیـل اسـتواری رزمنـدگان
بهجرئـت مىتـوان گفـت همیـن فضـای
معنـویدرجبهههـابودكهب ههایجن را
درمصـافبـادشـمنبع ىثابتقدمواسـتوار
نگـهداشـتهبـود.اینكـهیکملت،یكـهوتنها
و م لومانـه در مقابـل بلـوک شـرق و ـرب
بـا آن همـه سـاحهای پیشـرفته و تبلی ـات
گسـتردهرسـانهایتـاآخـربایسـتدودربرابـرآن
همـههجمـهوتهاجـممقاومـت كنـد،هیـ 
توجیهـىجـزالهـام گرفتـنازحماسـهعاشـورا
نـدارد.شـكىنیسـت كـهنهضـتانقـابامـام
خمینـى رحمـه اهلل و دفـا  مقـدس ملهـم
و مت ثـر از نهضـت عاشـورای مقـدس امـام
حسـین سـاماهللعلیه بـوده اسـت .محـرم
و قیـام اباعبـداهلل سـاماهللعلیه ت ثیـری
شـگفتوبین یـربـرارادهوایمـانرزمنـدگان
اسـام در نبـرد بـا دشـمن تـا دنـدانمسـل 
بـود .رزمنـدگان بـا ت سـى از سـاالر شـهیدان
درحالىكـه نیروهـای ارتـش بعـ  عـراق
بـه شـتیبانى اسـتكبار از تمـام امكانـات و
تجهیـزات كامـلوپیشـرفتهبرخـورداربودنـد،
بـادسـتخالىدربرابـرآنهـاتـا سـرحدجـان
مقاومـت كـردهودرركابولـىخـودازجـان
شیرینشـان مضایقـه نمىكردنـد.

.3ت ثیرحماسهعاشورابرروحیهرزمندگان
درطـولدفـا مقـدسرزمنـدگاناسـامبـا
عملیاتهـای بـزرگ و مهمـى ماننـد خیبـر،
والفجـرهشـتوكربـای ن مواجـهبودندكه
بیشـکایسـتادگىومقاومـتدربرابـرحجـم
سـنگین آتـش دشـمن كار سـادهای نبـود و
نیازمنـد اسـتقامت و ایسـتادگى تـا سـرحد
جـانبـود.تنهـاعاملـى كـهمىتوانسـتایـن
انگیـزهواحسـاسرادررزمنـدگانایجـاد كنـد
از یکسـو اعتقـاد بـه ولىفقیـه و اطاعـت از
دسـتورحضـرتامـامرحمـهاهللبودوازسـوی
دیگـراقتـدابـهآموزههـایمكتـبعاشـورابـود.
درشـبعملیـاتخیبـركهتمركزآتشدشـمن
بـر منطقـه طاییـه بـود و كار نبـرد پی یـده
شـده بـود حـاج حسـین خـرازی فرمانـده
رشـیدآنمحـورعملیاتـىخطاببـهنیروهای
تحـت فرمـان خـود مىگویـد« :امشـب شـب
عاشـورا اسـت ،امـام دسـتور دادهانـد در
طاییـهعمـل كنیـم.مـابـاتمـامتـوانلشـكر
بـه دشـمن خواهیـم زد ،هركـ  مىتوانـد
بمانـدوهركـ نمىتوانـدآزاداسـتبـرود».
شـهیدحجتاالسـاممی مـىروحانـىلشـكر
هـم بـا مشـاهده آتـش فوقالعـاده دشـمن
جملـهتاریخـىدیگـریدرطاییـهبـهیـادگار
گذاشـتو گفـت«:هركـ درطاییـهایسـتاد
ا گـردركربـاهـمبـودمىایسـتاد».سـرانجامبـا
اسـتقامترزمنـدگانآنمنطقـهحفـ شـد.
.4ت ثیرحماسهعاشورابرنامگذاریها
در عشـق و ارادت رزمنـدگان اسـام بـه
سیدالشـهداسـاماهللعلیههمیـنبـ كـهدر

در شب عملیات خیبر که
تمرکز آتش دشمن بر منطقه
طالییه بود و کار نبرد پیچیده
شده بود حاج حسین خرازی
فرمانده رشید آن محور
عملیاتی خطاب به نیروهای
تحت فرمان خود میگوید:
«امشب شب عاشورا است،
امام دستور دادهاند در طالییه
عمل کنیم .ما با تمام توان
لشکر به دشمن خواهیم زد،
هرکس میتواند بماند و هرکس
نمیتواند آزاد است برود».

عزیمـت بـه خـ  مقـدم جبهههـا و انجـام
عملیـات ،كـر و نـام حسـین سـاماهللعلیه
آرامـشجانشـانوروضـهو گریـهبـرمصائـب
كربـاتسـكینآالمودردهجـرانزیارتشـانو
در مراحـل سـخت جنـ  و نبـرد ،شـعار «یـا
حسـین سـاماهللعلیه» قـوت دل و عامـل
صبـر و استقامتشـان بـود .حماسـه عاشـورا
چنـان بـر رزمنـدگان ت ثیـر داشـت كـه حتـى
نامگذاریهـا در جبهههـای جنـ  مت ثـر از
ایـنحماسـهع یـمبـود.نامگـذاریمقرهـا،
تی هـا ،موقعیتهـا ،نامگـذاری لشـكرها
و گردانهـا،عملیاتهـاورمـزعملیاتهـاو
بیمارسـتانهایصحرایـیوپلهـاو...همـه
و همـه را بـه نـام اهلبیـت علیهـم السـام
مزیـن مىكردنـد .ایـن تسـمیهها
برخاسـته از ارادت ،ایمـان و
معرفـت عاشـورایی بـود.
جلـوه دیگـر ایـن ت سـى در
اردوگاههـای اسـرای ایرانـى بـود
كـه آزادگان عزیـز بـا ت سـى بـه
آموزههـاوحماسـهعاشـورادرس
صبـر و مقاومـت مىآموختنـد و
یـا جانبـازان عزیـز سـالها درد و
رنـ  مجروحیـت را بـا ت سـى بـه
علمـدار كربـا حضـرت اباالفضـل
سـاماهللعلیه تحمـل مىكردنـد.
شـهید حـاج حسـین دخان ـى
یكـىازشـهدایزنـدهایبـود كـه
ـ  از دفـا  مقـدس بـه دلیـل
مجروحیـتازناحیـهنخـا فقـ 
قـادربـهتـكاندادنسـرو گـردن
بـود .او  17سـال بـر روی تخـت
بسـتری بـود تـا آنجـا كـه زخـم
بسـتر گرفـت ولـى بـا الهـام از نـام

شـهدای كربـا و آموزههـای عاشـورایی
مكتـب سیدالشـهدا سـاماهللعلیه همـواره
صبـور و بانشـا  بـوده و هیـ گاه زبـان بـه
شـكوهوناشـكرینگشـود.اورمـزایـننشـا 
رادرشـعریمىدانسـت كـهبـاال سـرتختـش
نصـب كـرده بـود:
چرادسـتیازمچـرا ای كـوبم
مراخواجهبیدستو امى سندد
ازدیگرت ثیراتحماسهع یمعاشورا،ت ثیر
بیسـابقها  بـرعقیـدهوهـدفخانوادههـا
بـود آنگاهكـه همسـری از شـوهر خـود دل
مىكنـدویـامـادریفرزنـد رافدایـیامـام
حسـینساماهللعلیهمىسـاختوبادستان
خـوداورابـرایاعـزامبـهجبهـهمهیـامىكـرد.
چـه مـادران چشـمانت ار و چـه خواهـران
منت ـری كـهزینـبواربـرفقـدانپیكـرمطهـر
شـهیدمفقودشـانسـالهاصبـوری كردنـد.
.5ت ثیرحماسهعاشورابروصیتنامهشهدا
بـا بررسـى وصیتنامـه شـهدا درمىیابیـم
كـهدربیشـترآنهـا بـهنحـویازنـاممقـدس
اهلبیـت علیهـم السـام بهویـژه نـام امـام
حسـین سـاماهللعلیه و آرزوی زیـارت كربـا
سـخنرفتـهاسـت.گاهصفحـهوصیتنامهها
منقـو  بـه رد قطـرات اشـكى اسـت كـه
نگارنـدهآنحیـننوشـتنو سـخن گفتـناز
كربـا و سیدالشـهدا سـاماهللعلیه از دیـده
جـاری سـاخته اسـت .شـهید جـواد كریمـى
در وصیتنامـه عرفانـىا  اینچنیـن
آورده اسـت« :از تمـام بسـتگان و دوسـتانم
مىخواهـم كـههـروقـتبـرمـزارممىآینـدبـه
یادكربایامامحسـینسـاماهللعلیهویاران
باوفایـش باشـند و بـه آنهـا توسـل جسـته
و در مرثیهشـان گریـه كننـد كـه گفتهانـد از
نشـانههای مؤمـن اسـت كـه در مرثیـه امـام
حسـین سـاماهللعلیه اشـک بریـزد .مـن
نیـز خیلـى آرزوی زیـارت حـرم امـام حسـین
رادارم.امیـدوارم كـها گـرقبـلازرسـیدن بـه
آرزویـم بـهشـهادترسـیدم بـهزودیزودراه
كربـا بـاز شـود و در موقـع زیـارت كربـا ایـن
حقیـررافرامـو نكنیـد.بـهامیـدزیـارتكربا
و نجـف و جهانىشـدن اسـام».
امـام خمینـى رحمـه اهلل در وصـف
وصیتنامـه شـهدا مىفرماینـد« :ایـن
وصیتنامههـا انسـان را مىلرزانـد و بیـدار
5
مى  كنـد » .
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| محمدحسین دیانی |

شـاید برایتـان پیـش آمـده باشـد کـه سـالها بـا فـردی در یـک محلـه زندگـی کردهایـد و بهخاطـر
همسـایگی و یـا حتـی همـکار بـودن ،حداقـل روزی یکبـار سـالم و تعارفـی گـذرا بـا هم داشـتهاید
تـا اینکـه بهصـورت اتفاقـی چنـد جلسـهای بـا او نشستوبرخاسـت میکنیـد و بـا شـخصیتش،
افـکار و اندیشـههایش و احساسـات و عواطفـش بیشـتر آشـنا میشـوید .پسازایـن اتفـاق
اسـت کـه نـگاه شـما بـه او تغییـر میکنـد ،در چشـم شـما احتـرام بیشـتری پیـدا میکنـد و سـالم و
تعارفتـان هـم گرمتـر میشـود .ایـن قصـه ،قصـه خیلیهاسـت و حـاج حسـین همدانـی یکـی از آن
خیلیهاسـت .حـاج حسـین کسـی اسـت کـه تمـام عمـر ،از جوانـی تـا ریشسـفیدیاش را خـرج
حفـظ امنیـت مـا کـرد .از همـان اوایـل انقـالب کـه همـواره در خـط مقـدم دفـاع از حریـم امنیـت
بـود تـا لحظـه شـهادتش در خـط مقـدم دفـاع از حـرم.

مرد شمار دو س ا
شـاید بسـیاری از ابعـاد شـخصیت حـاج حسـین تـا پیـش از
شـهادتش ،حتـى در ن ـر نزدیـكان ایشـان هـم ناشـناخته بـود.
علتـش هـم سـابقه درخشـان ن امـى او بـوده اسـت .آخـر حـاج
حسـینرابیشـترازبعـدن امـىا مىشـناختند.ازفرماندهـى
لشـكرهای انصارالحسـین سـاماهللعلیه ،قـدس و  27محمـد
رسـولاهللصلـىاهللعلیـهوآلـهوقرارگاههـایثـاراهللسـاماهللعلیه
ونجـفاشـرفگرفتـهتـاجانشـینىفرماندهنیرویمقاومتبسـی 
ومشـاورفرماندهكلسـپاه،فق بخشـىازسـوابقدرخشـاناودر
بعـدن امـىاسـت.هم نیـنازنـگاه نرالهـاین امـىدنیـا،او
بهعنـوانیكـىاز«بزرگتریـنفرماندهـانجنـ سـوریه»«،ناب ـه
جن هـاینـاهمتـرازدر ـربآسـیا»و«مـردشـمارهدوسـپاه»یـاد
مىشـود.
روزنامـهوالاسـتریت ورنـالسـردارهمدانـىرااینگونـهمعرفـى
مىكنـد «:نـرالهمدانـىیكىازفرماندهاننخبهسـپاه اسـداران
انقـاب اسـامى بـوده و یـک متخصـص در نحـوه رزم عملیـات
نیروهـایمن ـمبـاشـبهن امیاناسـت».
ولـىحـاجحسـینوقتـىوصیتنامهمىنویسـددرپیشـگاهخدا
خـود رااینگونـهمعرفىمىكند:
«بنـده حقیـر ،حسـین همدانـى ،شـا گرد تنبـل دفـا  مقـدس
اعتـراف مىكنـم كـه و ایـف خـودم را بهخوبـی انجـام نـدادم و
بعضـىموقعهـانفـ سركشـمسـرا مـنمىآمدومراگـولمىزد،
وسوسـهمىشـدم،نـقمـىزدم،دردرونـماعتـراضایجـادمىشـد
امـاخـدامـراكمـکمىكـرد،متوجـهمىشـدم ،شـیمانمىشـدم،
توبـه مىكـردم و از خـدا طلـب عفـو و بخشـش مىكـردم و مـرا
ى ذیرفـتوایـناواخـرهـمخیلـىدلـمهـوایرفتـن كـردهبـود.
م 
خـدا كنـد كـهدرموقـعجـاندادنراضـىباشـدخـدایمهربـانو
مـنبـهرحمـتاوامیـدوارهسـتمنـهبـهعملكـردخـودم».
م اهرترین حبی جبهه
اودرسـوریهبـه«ابـووهـب»معـروفبـودبعـدازشـهادتشـد
«حبیـبحـرم».چرا كـههماننـدحبیـببـنم اهـركربـا،پیرترین
شـهید مدافـع حـرم بـود .پیـر جبهههـای دفـا  از حـرم هرچنـد
موهایـش سـپید؛ امـا دلـش جـوان بـود .از آن همـه طـراوت و
شـادابیدوراندفـا مقـدسوعشـقى كـهبـهشـهادتدرجوانـى
داشـت ،رهای كاسـتهنشـدهبـود.ایـنراهمـهمىگفتنـد؛هـم
خانـوادهاو،هـمبقیـهدوسـتانشوهـمحـاجقاسـم.
خاطـره حـاج قاسـم از آخریـن سـاعات حیـات حـاج حسـین
شـنیدنىاسـت«:آخرینلح هایكهمنشـهیدهمدانىرادیدم،
ً
تقریبـاچنـدسـاعتقبـلازشـهادتشبـود.یـکحالـتجوانـىای
دراودیـدم.مـندرآنلح ـهآخـر كـهشـهیدهمدانـىرادیـدم،
ً
یکلح ـهتـكانخـوردم.بعـدافهمیـدم كـهاوازشـهادتشمطلـع
بـودهاسـت.اینكـهمىگویـمدریـکشـكلجوانـىاورادیـدم،چـون
آنحالـتخـاصرادراوندیـدهبـودم،آنسـكوتخـاصرا،خیلـى
بشـا وخنـدانبـود؛خیلـى.آنجـاباخندهبهمنگفـت :بیاباهم
یـکعكسـىبگیریـم،شـایدایـنآخریـنعكـ مـنوتـوباشـد .او
ً
خیلـىاهـلایـنكارهـانبـودكـهبهچیـزیاصـراركنـدوبخواهدم ا
عكسـىبگیرد؛چهخود ،چهباكسـى.وقتىاینحرفرازدمن
تـكانخـوردم.خواسـتمبگویمشـمانروید،چـونازهمانجاییكه
اومىخواسـتبـرود،مـنداشـتمبرمىگشـتم؛ولـىیـکحسـىبـه
مـنگفـت:چیـزینیسـت،خبـرینیسـت،لـذاچیـزیبـهاونگفتم.
وقتىكـهایـنحالـترادرشـهیدهمدانـىدیـدم،اینشـعردر هنم
آمـد(:چـونرهـدازدسـتخـوددسـتىزنـد چـونجهـدازنفـ 
خـودرقصـىكنـد).مـنایندسـترقـصرا،اینحالتپـروازرا،این
1
حالـتاشـتیاقرا،ایـنحالـتعـرو رادراودیـدم».

بنده حقیر ،حسین
همدانی ،شا گرد
تنبل دفاع مقدس
اعتراف میکنم که
وظایف خودم را
بهخوبی انجام
ندادم و بعضی
موقعها نفس
سرکشم سراغ من
میآمد و در درونم
اعتراض ایجاد
میشد اما خدا
کمکم میکرد،
متوجه میشدم و
از خدا طلب عفو و
بخشش میکردم و
مرا میپذیرفت.

با وجودی که
فرمانده لشکر بود
اما از مشکالت
مردم خبر داشت.
میدانست که
خیلیها گرفتار
تهیه جهیزیه ،خرج
دارو و درمان،
خرج دانشگاه
و ...هستند.
میخواست کاری
کند که گرهی از
مشکالت مردم باز
شود .عالقه خاصی
به قرضالحسنه
داشت .خودش
در حد توان پول
قرض میداد
بدون تعیین زمان
بازپرداخت.

ایـنمطلـبدركامخـودحـاجحسـینهـمهویـدا
بـود .در سـالهای اول هـور داعـش در سـوریه،
طـىمصاحبـهایشـیدابـودندروادیشـهادترا
ىكـرد كـه«دشـمناننمىداننـدو
اینچنیـنبیـانم 
نمىفهمنـد كـهمـابـرایشـهادتمسـابقهمىدهیم
ووابسـتگىنداریمواعتقادماایناسـتكهازسـوی
2
خـداآمدهایـموبهسـویاومىرویـم».
هی گا د د ه مردم نمیخوا د
روحیـهلطیـفحـاجحسـینودلسـوزیود د ـه
او بـرای حـل مشـكات مـردم ،اجـازه نمـىداد كـه
م ـل خیلىهـا بیتفـاوت باشـد و دسـتش را روی
كاهخـود بگـذاردتـابـادآنرانبرد.بـاوجودیكه
فرماندهلشـكربوداماازمشـكاتمردمخبرداشـت.
مىدانسـت كـه خیلىهـا گرفتـار تهیـه جهیزیـه،
خـر داروودرمـان ،خـر دانشـگاهو...هسـتند.
مىخواسـت كاری كنـد كـه گرهـى از مشـكات
مـردم بـاز شـود .عاقـه خاصـى بـه قرضالحسـنه
داشـت .خـود  در حـد تـوان پـول قـرض مـىداد
بـدون تعییـن زمـان بازپرداخـت .مىگفـت :یكـى
ازاحكامـى كـه كمتـر بـهآنعمـلمىكننـدهمیـن
قرضالحسـنه اسـت .بـه فكـر افتـاده بـود كـه یـک
قرضالحسـنهراهبینـدازدآنهـمدر سـط اسـتان
همـدانتـاباقیاتالصالحاتـىبشـود بـرایخـود 
و همـه كسـانى كـه م ـل او عاقهمنـد بـه كار خیـر
بودنـد .بـا ّ
خیرینـى هـم كـه مىشـناخت صحبـت
كـرده بـود .قرضالحسـنهای راه انداختنـد بـه نـام
«عـدلاسـامى»بـاكارمـزدسـهدرصـد.خیلـىزودبـا
اسـتقبالمردمروبروشـدوبهسـرعتچندینشـعبه
در سـط اسـتانراهافتـاد.خـود هـم نجشـنبه
و جمعـه هـر هفتـه از تهـران بـه همـدان مىرفـت
بـراین ـارتبـرحسـناجـرایاساسـنامهصنـدوق.
خوشـحالى عجیبـى در چهـرها  بـود .مىگفـت:
«لـذتعمـلبـهآیـهقـرآنراتابهحـالبـهایـنانـدازه
احسـاس نكـرده بـودم ».بـه همسـر  گفتـه بـود:
«خوابدیـدهام كـه وقـت رد شـدن از پـل صـرا 
شـهدا آمدهانـد و دسـتم را گرفتهانـد ».مىگفـت:
«قرضالحسـنههیـ منافاتـىبـاصـرا شـهدانـدارد
ً
واتفاقـاا گـربخواهیـمشـهدادسـتمانرابگیرنـدبایـد
3
از حاجتمنـدان دسـتگیری كنیـم».
بده اری سردار به ان اب و ن ام
سـردار همدانـى بـا همـه خدماتـى كـه بـه ن ـام
و انقـاب كـرده بـود ولـى هی ـگاه چشـم داشـتى
از مـردم ،ن ـام و رهبـری نداشـت بلكـه خـود را
بدهـكارمىدانسـت.ایـناعتقـاددرجمـاتوصیت
نامـها هویداسـت،آنجـا كـهبـاهمسـربزرگـوار 
ودا  مىكنـد و از او بخاطـر تحمـل مـرارت هـای
سـالهازندگـىمشتركشـانتشـكرمىكنـدوحالیـت
مىطلبـد سـپ  مىنویسـد:
«سـفار مىكنـمم ـلگذشـتهبدهكاربـهانقاب
و ن ـام باشـى نـه طلبـكار .قانـع بـا  .در مقابـل
كمبودهـایـا كممهریهـاصبـرداشـتهبـا ومراقـب
بـا  فضاسـازان تـو را ناسـپاس نكننـد .عشـق بـه
والیتفقیـهواطاعـت كامـلازایشـانسـعادتمندی
دنیـاوآخـرترادر پـیدارد».
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و نیـز در فـرازی دیگـر انقـاب و نعمـت والیـت را
اینگونـهتوصیـفمىكنـدوشـكرانهایـننعمـتالهـى
ران ـارجـاندرركابولـىفقیـهبرمىشـمارد:
«مگـرمىتـوانازنعمـتبزرگـى كـهخـدایمهربـان
بـه مـا داده برآییـم؛ نعمـت والیتفقیـه ،امـام
بزرگوارمـان ،آن پیـر جمارانـى؛ نعمـت جانشـین
خلـف آن ،علـى زمانمـان كـه ادامهدهنـده همـان
راهو كاروانانقـابراچـهمدبرانـهوزیبـاازهمـه
گردنههـاوكمینهـاعبـورمىدهـدامـانـه،بایدبیش
از ایـن شـا كر باشـیم نـه زبانـى ،بلكـه عملـى م ـل
شـهیدانمان لبیـک بگوییـم».
اقدامی که در تهرا صدا کرد
بصیـرتسیاسـى،اقـدامبهموقـعوتربیـتنیـروی
انقابـیازجملـهصفـاتبـارزحـاجحسـینبـود كـه
درفتنـه88نمـودبیشـتریپیـداكـرد.حـاجحسـین
معتقـدبـود كـهفتنـه88ازسـوریهودفـا مقـدس
هشتسـاله هـم مهمتـر اسـت .او در آن سـالها
فرمانـده سـپاه محمـد رسـولاهلل صلـى اهلل علیـه
وآلـهبـود،از كارهـایفوقالعـادهای كـهانجـامداد
سـازماندهىنیروهـایبسـیجىبـرای كنتـرلفتنـه
بـود.سـازماندهىحـدود45هـزاربسـیجى كـهدر
طـولمـدتایـناتفاقـاتدرصحنـهبودنـدوشـلیک
نشـدنحتـىیـکفشـن ازسـویآنـانكارمشـكلى
بـود،آنهـمبـاوجـودی كـههی كـ حـقحمـل
اسـلحه در تهـران را نداشـت و حتـى ممكـن بـود
موردحملـههـمقـراربگیـرد.مهمتـرازآنهنـرسـردار
در كنتـرلوهدایـتارا لواوبـا تهـرانوتربیـت
آنـانبهعنـوانمجاهـدفـىسـبیلاهللبـود.
حـاجحسـینضمـنمصاحبـهایچنـدمـاهقبـلاز
شـهادتخـود،بـهایـنمسـ لهاشـارهكردهبـود:
«بـا كار اطاعاتـى اقدامـى انجـام دادیـم كـه در
تهـران صـدا كـرد .نـ  هـزار نفـر از كسـانى كـه در
آشـوبهاحضـورداشـتندولـىدراحـزابوجریانـات
سیاسـى حضـور نداشـتند بلكـه از اشـرار و ارا ل
بودنـدراشناسـایی كردیـمودرمنزلشـان كنترلشـان
مىكردیـم .روزی كـه فراخـوان مىزدنـد اینهـا
كنتـرلمىشـدندواجـازهنداشـتندازخانـهبیـرون
ً
بیاینـد.بعـداینهـاراعضـو گـردان كـردم.بعـداایـن
سـه گـرداننشـاندادنـد كـها گـربخواهیـممجاهـد
تربیـت كنیـمبایـدچنیـنافـرادی كـهبـاتیـ وقمـه
سـروكار دارنـد را ـایكار بیاوریـم .یكـى از اینهـا
فـردیبـودبـهنـامسـتاری.ایـنسـتاریوقتـىبـه
جمعیـتزدجانبـاز70درصـدشـدوسـال گذشـته
هـم بـه شـهادت رسـید .وقتىكـه جلسـه شـورای
ت میناسـتانتهراندرشـبعاشـورابرگزارشـدهمه
برآوردهـاایـنبـود كـهفـرداتهـرانآرامخواهـدبـود.
بـرآوردمـنایـنبـودكهروزعاشـورااتفاقاتـىدرپیش
خواهـدبـود.بـههمینخاطردوباردیگردرخواسـت
جلسـه فوقالعـاده دادیـم و جلسـه تشـكیل شـد و
آمادهبـا  اعـام كردیـم .همـه سـینماهای تهـران
را اجـاره كـردم .تمـام مـدارس و حسـینیهها را در
اختیـار گرفتیـم.ب ههـابـالبـاسمشـكىدرمیـدان
حضـورداشـتند.نزدیـکبـه30هیـ تراهـم كـهبـا
مـنمرتبـ بودنـدآمـاده كردیـمو گفتـم:دسـتههارا

بصیرت سیاسی،
اقدام بهموقع
و تربیت نیروی
انقالبی ازجمله
صفات بارز حاج
حسین بود که
در فتنه  88نمود
بیشتری پیدا کرد.
حاج حسین معتقد
بود که فتنه 88
از سوریه و دفاع
مقدس هشتساله
هم مهمتر است.

بـه سـمتمیـداندانشـگاهبیاوریـد.درروزعاشـورا
4
همیـن سـه گـردان ائلـهراجمـع كردنـد».
ر کشید در را د ا از حرم
سـردار حسـین همدانـى آخریـن م موریتـش،
دفـا  از حریـم مطهـر حضـرت زینـب سـام اهلل
علیهـا و كمـک بـه مـردم سـوریه بـرای رهایـی از
دسـت گروهـکصهیونیسـتىتكفیـریداعـشبـود.
بـه همیـن من ـور بـا همكارانـش بـرای بازدیـد و
شناسـاییبـهمنطقـهای كـهدسـتتكفیریهـابـود
رفتهودرراهبه كمینبرمىخورند ،ارهایازآتشـى كهدشـمندر
آنجـاروشـن كـردهبـهماشـیناصابـتمىكنـدوماشـینرامنحـرف
كـردهوبـهرگبـارمىبندنـدوراننـدهازناحیـهكمـروسـردارازناحیـه
چشـموسـرآسـیبجدیدیدهوبهبیمارسـتانفرسـتادهمىشود
كـهسـاعت8شـبدرسـن61سـالگى ـ ازسـالهامجاهـدتو
نبـرددرجبهـهاسـام،نـدای حـقرالبیـک گفـتودرتاریـخ16
مهرمـاه 1394بـهفیـ شـهادتنائـل گردیـد.پیكـر ـا کسـردار
همدانـىسـهروزبعـدبـهایـرانمنتقـلگردیـدودرتهـرانتشـییعو
بـرایخا کسـپاریبـهزادگاهـشهمـدانانتقـالیافـتودرجـوار
همرزمـانشـهید در گلـزارشـهدایهمـدانآرام گرفـت.
بسى گفتیمو گفتندازشهیدان
شهیدانراشهیدانمىشناسند
آری؛ حـاج حسـینها و ام ـال آنـان را نمىشـود بهراحتـى
شـناخت .تنهـا كسـانى از جنـ  خودشـان مىتواننـد آنهـا را
بشناسـند و معرفـى كننـد .حـاج حسـین را حـاج قاسـم خـوب
فهمیـدوشـناخت.حـاجحسـینراولـىوامـاماوخـوبشـناخت
كـه در وصـف شـهادتش نوشـت:
«ایـن رزمنـده قدیمـى و صمیمـى و پرتـا  ،جوانـى ـا ک و
ّ
متعبـدخـودرادرجبهههـای شـرفو كرامـت،دردفـا ازمیهـن
اسـامىون ـامجمهـوریاسـامى گذرانیـدومقطـع ایانـىعمـر
بابركـتوچهـرهنورانـىخـودرادردفـا ازحریـماهلبیـتعلیهـم
السـامودرمقابلـهبـااشـقیایتكفیـریوضـداسـامسـپریكـردو
درهمیـنجبهـهپرافتخـاربـهآرزویخـودیعنـىجـاندادندرراه
خـداودرحـالجهـادفـىسـبیلاهلل،نائـلآمـدوفضـلورحمـت
الهـى بـراو گـوارابـاد.رحمـتخـدا بـرشـهیدهمدانـىوبـرهمـه
مجاهـدانراه حـق».
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قبــ از این ــه وارد مب ــ عــ اداری و ارب یــن در
دورا اســارت بشــوی ل ــا آمــاری از آزادگا روحانــی
و ن ــ آ هــا در اردوگا هــای اســرای ایرانــی ــا
ب رمای ــد.

آنچــه در ادامــه میخوانیــد ،گفتگــوی روحانــی آزاده
و مداف ــع حـــرم حجتاالســـالم عیســـی نریموســـی،
یک ــی از اس ــرای شناختهش ــده هش ــت س ــال جن ــگ
تحمیل ــی اســـت کـــه نزدیـــک بـــه نـــه ســـال در بنـــد
زندانه ــای ص ــدام اس ــیر ب ــود.

مردانی که زیر ضربات
کابل و باتوم سینه زدند
حجتاالسـالم عیسـی نریموسـی در سـال  1341در شـهر
امیدیـه اهـواز دیـده بـه جهـان گشـود .در سـال  1358وارد
جهـاد سـازندگی و سـپاه شـده و همچنیـن در اواخـر همیـن
سـال وارد حـوزه میشـود و در مدرسـه رسـالت شـروع بـه
تحصیـل می کنـد .بـا آغـاز جنـگ تحمیلـی وارد عرصـه
دفـاع مقـدس می شـود و در عملیات هـای طریقالقـدس
(آزادسـازی بسـتان) ،فتحالمبیـن و رمضـان شـرکت
می کنـد .او از روحانیونـی اسـت کـه در سـال  1361در سـن
 20سـالگی در زاویـه کوشـک ،مقابـل سـنگرهای مثلثـی
عراقیهـا بـه اسـارت درآمـد و در شـهریورماه  1369پـس
از هشـت سـال تحمـل انـواع و اقسـام شـکنجه ها و آزار و
اذیت هـای بعثی هـای سـتمگر ،از بند اسـارت آزاد گردید.
شـیخ عیسـی یکـی از کسـانی بـود کـه بـرای بـاال
بـردن روحیـه اسـرای ایرانـی ،هشـت سـال را در
اردوگاههـای بعثـی تـالش کـرد .او بهواسـطه کسـوت
روحانیـت ارتبـاط نزدیکـی بـا مرحـوم ابوترابـی داشـت
و نـکات و مطالـب زیـادی را از ایشـان آموخـت.

حـــدود160روحان ــىدردوراندف ــا مق ــدسب ــهاس ــارت
دشـــمن در آمدن ــد و حض ــور ای ــن روحانی ــون باعـ ـ 
ســـازماندهى آزادگان ش ــد و عام ــل مهم ــى ب ــرای حفـ ـ 
روحیهش ــانب ــود.وج ــودش ــخصىم ــلمرح ــومابوتراب ــیو
دیگــرروحانیــون كــهبازوهــایایشــاندراردوگاههــامحســوب
مىشـــدند ،بطال ــت و روزمرگ ــى را از فض ــای اردوگاهه ــا
مىگرف ــتوجای ــشراب ــانش ــا معن ــویوآم ــوز مس ــائل
دینـــى عـــوض مىك ــرد.
از وضــ عــ اداری و حــال و هــوای اردوگا هــای
اســرای ایرانــی در ایــام م ــرم و ص ــر ــرای مخا بیــن
ماهنامــه ب وی ــد.

ً
در زندانهـــای ع ــراق كا ع ــزاداری  چ ــه ف ــردی و چ ــه
جمعـــى  ممن ــو  ب ــود ول ــى اس ــرا ك ــه ع ــزاداری را نوع ــى
اعـــامبیعـــتب ــاائم ــهه ــدیعلیه ــمالس ــاممىدانس ــتند
بـــا همـــه ســـختىهایی ك ــه در پ ــی داش ــت بههی وج ــه
راض ــىنمىش ــدنددس ــتازع ــزاداریبردارن ــد .گاهبهخاط ــر
یـــکروضهخوان ــىب هه ــامجب ــوربودن ــدهزین ــهس ــنگینى
ب ردازنـــد ولـــى هم ــه را تحم ــل مىكردن ــد ت ــا عزاداریه ــا
ً
مخصوصـــادرای ــاممح ــرموعاش ــوراتعطی ــلنش ــود.
ــرا ب یهــای عراقــی بــا عــ اداری مخال ــت
میکردنــد م ــر آ هــا مســلما نبودنــد و بــه امــام
حســین و اه ــت امبــر علیهــ الســام ارادت
ند ا شــتند

حـــزببعـــ درحقیق ــتی ــکح ــزبالئی ــکب ــودوتنه ــا
ت اهــربــهعقایــدمســلمانىمىكــرد.عــزاداریدرزندانهــای
عــراقنوعــىمخالفــتومبــارزهبــان ــامحا كــمتلقــىمىشــد
وا گـــرمتوجـــه كوچکتری ــنحركت ــىدرموض ــو عاش ــوراو
محـــرم مىشـــدند جریم ــه س ــنگینى داش ــت .ش ــخص ی ــا
جمـــعخاطـــى،م ــوردمج ــازات ق ــرارمىگرفتن ــدوبهط ــور
دســـتهجمعىتوسـ ـ بع ىه ــاب ــا كاب ــلوبات ــومبهش ــدت
ذیرای ــیوم ــوردض ــربوش ــتمق ــرارمىگرفتن ــد.
س ــپ ش ــخصخطی ــبوم ــداحوروضهخ ــوانب ــهس ــلول
انفـــرادی منتق ــل مىش ــدند و تح ــت ش ــكنجه وی ــژه ق ــرار
مىگرفتن ــد .گاه ــىممك ــنب ــودازی ــکهفت ــهت ــای ــکم ــاه
درســـلولتحـــتش ــدیدترینش ــكنجههاهم ــراهب ــااعم ــال
ش ــاقه،ض ــربوش ــتم،محرومی ــتازآبو ــذاواس ــتراحت
ونیـــزروزیدومرتب ــه ش ــكنجهو كت ــکتوسـ ـ جمع ــىاز
ســـربازانوافس ــرانودرجـ ـهدارانق ــراربگیرن ــد.
بااینك ــهس ــروصورتودس ــتو ــایاس ــراب ــهج ــرمبر ای ــی
مراســـم عـــزا و احی ــای ش ــعائر حس ــینى ،در زی ــر ش ــكنجه
لگدمـــال،شكس ــته،خونی ــنودچ ــارجراح ــتش ــدیدوی ــا
حتـــى گاهـــىدچ ــارنق ــصعض ــومىش ــدند،ول ــىاس ــراب ــا
هم ــهای ــنخط ــراتب ــازه ــماص ــرارب ــراحی ــایای ــنمراس ــمو
ش ــعائرداش ــتندوس ــعىمىكردن ــدآش ــكاری ــا نه ــانروض ــهو
س ــینهزنىب ــرایسیدالش ــهداس ــاماهللعلیهراانج ــامدهن ــد.
ــرا اســیرا ایرانــی بــا این ــه میدانســتند به ســختی
شــ ن ه خواهنــد شــد و حتــی احتمــال کشــته شــد
اع ــای بدنشــا را در زیــر ایــن ش ـ ن ه های المانــه
می دادنــد بــاز ــرای عــ اداری اصــرار میورزیدنــد

مىتوانـمبگویـمموضـو عـزاداریدراسـارت،بـرایمـایـک
هـدف انقابـی و یـک اسـتراتژی بـه شـمار مىآمـد؛ بـه ایـن
معنـاكـهرزمنـدگانعزیـزازیکسـوایـنمجـازاتوجریمههارا
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بـرایخـودامتیـازوعنایـتالهـىودارایاجـروثـواب
مىدانسـتندوازسـویدیگـرآنرامصـداق«سـلم
لمـنسـالمكموحـربلمـنحاربكـم»مىدانسـتند؛
یعنـىبر ایـیمجالـ روضـهوشـركتدرآنرانوعـى
بیعـتبـاائمـههـدیعلیهـمالسـاموادامـهجهـاد
علیـه طا ـوت مىدانسـتند و چـون خبـر داشـتند
كـهحـزببعـ نسـبتبـهبر ایـیمراسـمهایدینـى
بهویـژهعـزاداریحساسـیتداردوآنرامخالفـت
بـا حكومـت و حـزب حا كـم خـود مىدانـد ،سـعى
مىكردنـدبـاروضـهوعـزاداریمخالفـتودشـمنى
خـودرابـادشـمناناهلبیـتعلیهـمالسـامهـرچـه
بیشـتراعـامنماینـد.
ل ـا گوشـهای از ایـن شـ ن هها و حملـه
ب یهـا بـه م الـ ع اداری تاسـوعا و عاشـورا
را رایمـا ترسـی نمای ـد.

درتاسـوعایحسـینىسـال1366بع ىهـابـرای
سـركوب مراسـم عـزاداری اسـرای ایرانـى بـا خیـل
ع یمـى از نیروهـای خـود بهطـور وحشـیانهای
بـهاردوگاهحملـه كردنـدوبـاهرچـه كـهدراختیـار
داشـتندمـارامـوردضـربوشـتمشـدیدقـرارداده
و همـه را شـكنجه كردنـد .بـه قـول خودشـان
«مقصریـن اصلـى» را جدا گانـه مـورد شـكنجه قـرار
دادنـد و آنقـدر بـا چـوب ،میلـه ،میلگـرد ،كابـل
بـرقومشـتولگـدبـربدنهـانواختنـدكـهردخـون
وزخمهـایعمیـقشـكافهایرویبـدنتـاماههـا
نمایـان بـود؛ بـه شـكلى كـه دیـدن ایـن صحنههـا
نهتنهـابـرایایرانىهـابلكـهبـرایخـودعراقىهـانیـز
یرقابلتحمـل و رقتانگیـز بـود.
بعـد از یـک شـكنجه سـخت و جانانـه ،عراقىهـا
دربسـلولراقفـل كـردهورفتنـد.ازالبـهالیآهو
نالـهب ههـا،یكـىصـدازد«:رفقـاقدرایـنلح اترا
بدانیـد؛چرا كـهشـمابهخاطـرعشـقبـهامامحسـین
سـاماهللعلیهشـكنجهشـدیدوایـنامتیـازوعنایـت
كمـىنیسـت،بلكـهازالطـافخفیـهالهـىاسـت».بـا
شـنیدهشـدنایـنجملـه،درحالىكـهازبدنهـای
شـكافته و مجـروح اسـرا خـون جـاری بـود و جـای
ضربـه باتومهـا و كابلهـا بهشـدت درد مىكـرد،
ً
مجـددایكـىدونفـرازب ههـاشـرو بـهروضهخوانى
كـردهوبقیـهبـهسـینهمىزدنـد.درهمیـنحالیكى
از ب ههـا بـه مـزاح گفـت« :ایبابـا شـما دیگـر كـى
ً
هسـتید واقعـا كـهدیوانهایـد!بعـدازایـنهمـهبـا
ومصیبـت كـهدیدیـد،بـازهـمآدمنشـدیدوهنـوز
دسـتبردارنیسـتید »ب ههـادرجوابـش گفتنـد:
«آرهمـادیوانهایـم،ولـىدیوانـهحسـینیم».عشـق
بـهحسـینسـاماهللعلیهو كربـادراسـارتعالمـى

از دیگر
حربههای بعثیها
قطع آب بود.
وقتیکه ایام
محرم فرامیرسید
آب قطع و
نوشیدن آب
ممنوع میشد.
دوباره بازی آب
و عطش تکرار
میشد و گویی
سپاه ابن زیاد
دوباره آمدهاند
تا شریعه را به
روی یاران حسین
سالماهللعلیه
ببندند.

داشـتو عـزاداریدرآن شـرای صفـاو مـزهدیگـری.
بع ىهـاآنروز بـه جـرمروضهخوانـىو عـزاداریامـامحسـین
سـاماهللعلیهتعـدادیازاسـراراازاردوگاه كمـ هفـت،معـروف
بـهاردوگاه«بیـنالقفسـین»جـدا كـردهوبـهیـکسـلولجدا گانـه
منتقـلكردنـد.آنهـامـارا كـهحـدود30نفـربودیـمبـهمـدتیـک
مـاهبـهطـرزخیلـىفجیعـىشـكنجهكردنـد.ردكابـلوباتـومروی
ً
تمـامبدنهـامانـدهبـودوبراثرآنضرباتشـدیدبـدنماكاكبود
وشـكافتهشـدهبـود.
گاهـىازجمـعمـا30نفـر یـکنفـرراجـدامىكردنـدوبـرایآزار
روحـىبقیـه،بـدناورابرهنـهمىكردنـدوباكابل،نبشـى،میلگرد
ویـاهـرچیـزی كـهدراختیارشـانبـودتـاحـدمـرگكتـکمىزدند.
یـادمنیسـت كـهازآنسـلولمخـوفبعدازاینمدتچنـدنفرازما
زنـدهبیـرونآمدند.
حا آقـا وقتـی بـا این ص نههـای وحشـتنا و ر تارهای
وحشـیانه ب یهـا مواجـه میشـدید ـه حسـی ـدا
می کردیـد

بـا تماشـای ایـن صحنههـا ،گویـی كـه شـمرهای زمانـه و
حرملههـادوبـارهبرگشـتهباشـندوبـا كعـبنـىوتازیانـهاسـرای
م لـوم كربـارالگدمـالچكمههایشـان كـردهوبـهمسـلخببرنـدو
شـكنجهنماینـد.البتـهبـرایمـا كـهتاریخكربـاوعاشـوراراخوانده
بودیـم ایـن اتفاقـات تازگـى نداشـت و مـا ایـن وقایـع را امتـداد
جریـانسـر عاشـورامىدیدیـموبـاهمیـنعقیـدهبـود كـهب ههـا
تحمـل مىكردنـد.
ب یهـا بهجـ شـ ن ه جسـمی و کتـ از ـه حربههـای
دی ـری ـرای آزار و ا یـت اسـرای ایرانـی اسـت اد میکردند

ازدیگـرحربههـایبع ىهـاقطـعآببـود.وقتىكـهایـاممحـرم
فرامىرسـیدآبقطعونوشـیدنآبممنو مىشـد.دوبارهبازی
آبوعطـشتكـرارمىشـدوگویـیسـپاهابـنزیـاددوبـارهآمدهانـد
تـاشـریعهرابـهروییـارانحسـینسـاماهللعلیهببندنـد.رفتـارو
برخـوردبع ىهـابـامـاهمـانرفتارشـمروعمرسـعدبااسـرایكربا
ونـگاهمـاهـمبـهآنهـاهمـاننـگاهاسـراوتشـنگاندشـتبـابود.
یـادممىآیـدیـکسـالىدراواسـ سـالهایاسـارتدراردوگاه
سـهوچهـارموصـل،عراقىهـادرتاسـوعاوعاشـورا بـرایسـا كت
كـردنشـوروشـعورحسـینى،نـوارمقتلخوانـىشـیخعبدالزهـرا

كعبـىراازبلندگوهـایاردوگاه خـش كردنـدتـااسـرابـهآنبسـنده
كننـدوشـعائروبرنامههـایخودشـانراتعطیـل كـردهوتجمعـى
نداشـتهباشـند.لكـنایـنحربـههـممؤثـرنیفتـادوشـورحسـینى
مضاعفتـر شـد.
آیـا از مرحـوم ا وترا ـ
داریـد

در اسـارت خا ـر ای بـه یـاد

عاشـورایسـال1362یـا1363بـود.بع ىهـاتعـداد گشـتىها
و نیروهایشـان را چنـد برابـر كـرده و مرتـب كشـیک مىدادنـد و
مراقـب بودنـد تـا از برگـزاری عـزاداری احتمالـى توسـ  اسـرای
ایرانـى پیشـگیری نماینـد .مـن و جمعـى از اسـرا بهاتفـاق سـید
آزادگانمرحـومابوترابـیوسـ حیـا اردوگاهدرحـالقـدمزدن
بودیـم.درهمیـنحـالمرحـومابوترابـیپیشـنهاددادنـدحـاالكه
بع ىهـا نمىگذارنـد مراسـم عـزاداری بر ـا كنیـم بیاییـد بهرسـم
دیرینـهمـردموعلمـایعـراقوایـرانبـهیـادشـهداواسـرای كربـا
بـا ایبرهنـهقـدمبزنیـم.خودسـیدپیشقدمشـدوكفشهایش
رااز ـادرآوردودیگـرانهـمبـهدنبـالاومشـ ولقـدمزدنبـا
ایبرهنـهدروسـ محوطـهاردوگاهشـدند.دقایقـىازایـنماجـرا
نگذشـتهبـود كـهیـکافسـرعراقـىبـهنـام«مشـعل»سـررسـید.او
كـهیـکدرجـهداربع ـىبودبـادیدناینحركتبهشـدتعصبانى
شـدوشـرو بـهفحاشـىوجسـارت كـرد.مىگفـت«:دوطایفـه
عـرب در كربـا بـا یكدیگـر نـزا  كـرده و عـدهای بهحـق یـا باطـل
كشتهشـدهاند ،بـه شـما ایرانىهـا چـه ربطـى دارد كـه عـزاداری
مىكنیـد !»سـپ فریـادزدوراهرفتـنبـا ایبرهنـهدراردوگاه
را ممنـو  اعـام كـرد و یکراسـت رفـت سـرا  مرحـوم ابوترابـی
و گفـت« :رهبـر ایـن شورشـىها تـو هسـتى» و سـیلى محكمـى
بهصـورتاوزد.مرحـومابوترابـیبـدوناینكـهعك العملىنشـان
دهـدبـهافسـرعراقـىگفـت«:ایـنحركـتمـابهمن ـورمخالفـتبـا
حكومـتبعـ نیسـت؛بلكـهیـکعقیدهوسـنتقدیمـىودیرینه
بـرایهمـدردیبـاامـامشـهیداناسـت»امـاافسـرعراقـى گوشـش
بدهـكارنبـودوسـرهمـهدادزدكـهایـنكارمخالفـتبـاحكومـتو
شـخصسـیدالرئی صداماسـتوهرك ادامهدهدبهسـختى
مجـازاتمىشـود.سـپ ابوترابـیرامجبـور كـردایـنحكـمرابـه
دیگـراناعـام كنـد.
 سـید آزادگان بـا لحنـى معنـادار گفتنـد« :رفقـا! ایـن قضیـه،

یکراست
رفت سراغ
مرحوم ابوترابی
و گفت« :رهبر
این شورشیها
تو هستی» و
سیلی محکمی
بهصورت او زد.
مرحوم ابوترابی
بدون اینکه
عکسالعملی
نشان دهد به
افسر عراقی
گفت« :این
حرکت ما
بهمنظور مخالفت
با حکومت بعث
نیست؛ بلکه یک
عقیده و سنت
قدیمی و دیرینه
برای همدردی
با امام شهیدان
است»

دعـوایبیـندوطایفـه عـربنیسـت،بلكـهدعـوای
جریـان حـق و باطـل در طـول تاریـخ بـوده و ایـن
جریـان بـهزودیسراسـردنیـاراخواهـد گرفـتو بـر
سراسـرجهـانحا كـمخواهـدشـد،ولـىا ندیگـر
ادامـهندهیـد».بعـدازایـنتوضیحـات،ابوترابـیرا
بـاخودشـانبردنـد.بـارفتـنابوترابـیمـنبـهدسـتور
افسـرعراقـىتوجهـىنكـردمو بـههمـراهبقیـهاسـرا
هم نـانبـهپیـادهرویبـا ایبرهنـهادامـهدادیـم.
برخـىازاسـرا بـه مـن كـها كنـونروحانـىآنجمـع
ً
بـودممىگفتنـد«:واقعـا شـمادیوانهایـد!مىدانیـد
ا گـردوبـارهبع ىهـابرگردنـدوببیننـد كـهشـماداریـد
عـزاداریمىكنیـدچقـدرعصبانىمىشـوند ممكن
اسـتازشـدتخشـمیاخودشـانرابكشـندیاشـما
را.مىدانیـدا گـرایـنخبـر بـهصـدامبرسـد،صـدام
دیوانـهمىشـودودسـتورمىدهـدتمـاماردوگاهرابـا
خـا کیكسـان كننـد».
از دیـدگا ح رتعالـی ـه راب های ن
آ حرکتهـای کو ـ گوشـه اردوگا و حرکـت
جهانـی ارب ین رقرار اسـت

 آن روزگار كـه مـا حركـت در مسـیر عاشـورا بـا
ایپیـاده را از گوشـه سـلولها و اردوگاههـای
مخـوف حـزببعـ آ ـاز كردیـمنگاهمـان بـهافـق
ً
هـوربـود.واقعـابـرایعراقىهـاقابلهضـمنبـودكه
چـراایـنایرانىهـا بـههیـ قیمتـىازقضیـه كربـا،
عاشـوراوعزاداریدسـتنمىكشـند.ماازاینآرمان
دسـتبردارنبودیـمچرا كـهامیـدوارومعتقـدبودیـم
كـهایـنحركتهـاآنقـدربایـدادامـهیابـدتـابـه هور
فرزنـد امـام حسـین سـاماهللعلیه و منتقـم خـون
آلمحمـدصلـىاهللعلیـهوآلـهبرسـد؛وانشـاءاهلل
روزیخواهـدرسـید كـهایـنرزمنـدگانم لومواین
آزادگانمقـاومهمـراهبـاامـامزمـانعجـلاهللتعالـى
فرجـهدوبـارهقیـامكننـدوازهمـه لمـهنامردطول
تاریـخاز كربـاتـادفـا مقـدسوبعـدازآن،انتقـام
بگیرنـد.
آنروزگار كـهسـیدآزادگانایـنآرمـانرا سـرلوحه
حركـتخـودودیگـراسـرا قـراردادهبـود،ایـنقضیـه
هنوزدرسـط جهانوحتىایرانوعراق،عمومیت
نداشـت ،ولـى امـروز جریـان عـزاداری امـام حسـین
سـاماهللعلیهوحركـتاربعیـن بـه یـکراهپیمایـی
ع یـمجهانـىویـکنهـادوعقیـدهجمعـىدرعالـم
تبدیـلشـدهاسـت.امـروزازشـرقتـا ـربعالـمو
از شـمال تـا جنـوب جهـان ،حتـى در كشـورهای
آمریكایـی و ارو ایـی شـاهد برگـزاری مراسـمات
عـزاداریوحسـینیههاهسـتیمكـهایـنخودنشـاناز
یـکجریـانجهانـىبـهسـمت هـوردارد.
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گ ت وی اخت اصی با سـردار علی
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سـردار علی فضلی فرمانده دانشـگاه افسـری و تربیت پاسـداری امام حسین سالماهللعلیه در سال  13۴0در
تویسرکان همدان به دنیا آمد .او از فرماندهان دوران دفاع مقدس است که در ا کثر عملیات¬های دوران
هشتسـاله جنـگ تحمیلـی حضـور داشـت .سـردار فضلـی دالوری¬هـا و خدمـات شـایان توجهـی از خـود
بهجای گذاشـت و حدود  ۴0مرتبه بدنش مجروح شـد و دهها بار تحت عمل جراحی قرار گرفت .بهخاطر
فراوانـی تکههـای ترکـش در بدنـش ،بیـن بچههـای سـپاه بـه «علـی آهنـی» معـروف اسـت .سـردار فضلـی در
سـن  20سـالگی فرمانـده لشـکر محمـد رسـولاهلل صلـی اهلل علیـه و آ لـه شـد و تا کنـون فرماندهـی در تیپ 33
المهدی عجل اهلل تعالی فرجه ،تیپ  2۷محمد رسولاهلل صلی اهلل علیه و آله ،لشکر  10و سپاه سیدالشهدا
سالماهللعلیه را بر عهده داشته است .او نشان فتح درجه  3کسب کرده و درجه وی سرتیپ پاسدار است.

ســردار ضمــن عــر ســام و ت دیـ ارادت ا گــر شــرو
م احبــه را بــه عهــد خودتــا ب اریــ اولیــن حر تــا
یســت

سـامودرودخـدابـهروحمطهـرامـاموسـامودرودخـدا
بـهمحضـرولـىامـرمسـلمین،فرمانـدهمع ـم كلقـواحضـرت
آیـتاهللامـامخامنـهایحف ـهاهللوسـامودرودخـدابهارواح
آیـت
طیبـهشـهداوشـهدایدفـا مقـدسوشـهدایمدافـعحـرم
وسـرداربـزرگاسـامشـهیدحـاجقاسـمسـلیمانىرحمـهاهلل.
وسـرداربـزرگاس
جنابعالــی در ســن ســال ی لشــ
رســول اهلل صلــی اهلل علیــه و آلــه و ــ ازآ
ســال رمانــد لشــ ر عاشــورا ود ایــد
ــور جوانــا اینقــدر رشــد کردنــد و او

م مــد
ر
ــ از د
در آ دورا
گر تنــد

بلـهمـنمدتـىراجانشـینتیـ 31عاشـورابـودموقریـببـه
 12سـال در لشـكر  10سیدالشـهدا سـاماهللعلیه مشـ ول بـه
12
خدمـتبـودم كـهبخشـىازایـنمـدتدردوراندفـا مقـدس
بـودوبخشـىازآنبعـدازدفـا مقـدساسـتمرارداشـت.قریـب
بـه2سـالهـمدربسـی اسـتانتهـرانتوفیـقخدمـتداشـتم.
بـه
كنـوندر40سـالگىدفـا مقدس
نكتـهمهـماینجاسـتكـهمـاا كنـوندر
گذشـت40سـالازآ ـازجنـ ،همـواره
هسـتیموامـروزبعـداز گذشـت
شـاهدتوجـهعمیـقوروزافـزونمـردموجوانـانعزیـزبـهجنـ 
وآرمانهـایامـاموانقـاباسـامىهسـتیم.دربارهسـؤالىكه
وآرمان
پرسـیدیدبایـدچنـدنكتـهراعـرض كنـم.
نكتـهاولدربـارهتوجـهواعتمـادامامیـنانقـاباسـامىبـه
وجبهههـاحا كـمبـود
جوانـاناسـت.شـرایطى كـهبـرجنـ وجبهه
ىكـردكـهجوانـانادارهامـورجنـ رابـرعهـدهبگیرنـد
ایجـابم
ایجـابمى
وایـننیـازبـهاعتمـادداشـتكـهمـاشـاهداعتمادحضـرتامام
رحمهاهللبهجواناندرسپاه،بسی وحتىدرارتشجمهوری
اسـامىبودیـمتـاآنجـاكـهعمـدهفرماندهـاناینسـازمانهای
اس
كـهبههخوبـیادارهومسـ ولیتجنـ 
ن امـىازجوانـانبودنـد كـهب
ىكردنـد.خـبوقتـىجوانـانبـه
وجهـادرا ذیرفتـهواجـرام
ذیرفتـهواجـرامى
فرمـانامـامرحمـهاهللدرمیـدانعمـلبههخوبـی اسـخدادندو
فرمـانامـامرحمـهاهللدرمیـدانعمـلب
بـاتـوكلبـهخـداازامـرولـى،اطاعـتمطلـقكردنـدخداونـدهـم
نهـاارزانـىداشـت.
درعـوضعنایتـشرابـهآ
درعـوضعنایتـشرابـهآن
آیــا امــروز ه ـ مس ـ له اعتمــاد بــه جوانــا و وا گ ـ اری
مســ ولیتهای کلیــدی کشــور بــه آ هــا قابلیــت
ت رار یــری دارد

ً
بلـه قطعـا همینطـور اسـت یعنـى امـروز هـم امـام مـا بـه
جوانـانمتعهـدومتخصـصاعتمـاد كامـلدارنـدومعتقدنـد
كـهادارهكشـوربـهدسـتجوانـانوبـامحوریـتروحیـهجهادی
امكان ذیـر و قابلقبـول اسـت.
امكان
معتقـدم آرمـان و موضـو  كار مـا راویـان دفـا  مقـدس و
مداحـان و روضهخوانهـای هی تـى یكـى اسـت و مكمـل
همدیگـر هسـتیم و ا گـر ایـن اتفـاق بیفتـد از پیونـد روضـه بـا

مصادیـق عینـى دفـا  مقـدس مىتـوان روضـه و
ستـر و قابـلدرک
مقتـل را بـرای مسـتمع ملمو 
كـرد.بـاجرئـتمىگویـم كـهبرخـىازصحنههـاو
مقاطـعدفـا مقـدسمقتـلعینـىوعملـى كربـا
بـودوبیـانآنهـابـاروضهخوانـى بـرایشـهدای
كربـا فرقـى نمىكنـد.
ســردار ا گــر رگردیــد بــه دورا جوانــی یــا
دورا د ــا م ــدس آیــا بــاز هـ همیــن مســیر
و ســب زندگــی را ادامــه میدهیــد مشــتا
هســتید ــه امــور ان امنشــد ای را جبــرا
کنیــد

من مفتخرم
به اینکه نوکر
ولی امر هستم.
خدمت و نوکری
برای نائب آقا
امام زمان عجل
اهلل تعالی فرجه
ً
حقیقتا برای ما
افتخار است.
موالی ما حضرت
آقا همیشه با
فرزندانشان
کریمانه رفتار
میکنند و در
خیلی مواقع ما
سربازانشان را
با اسم کوچک
صدا میزنند.

ً
امـروزهـما گـرمـاوبروب ههـایجبهـهمجـددا
برگردیـمبـهدوراندفـا مقـدس،یقیـنوبـاوردارم
كـه كاری بهتـر از چیـزی كـه آن روز انجـام شـد،
انجـامنخواهیـمداد؛چـوندردوراندفا مقدس
بـاهدایـتوفرماندهـىامـامعزیـزواعتمـادی كـه
بـهجوانـانكردنـد،رزمنـدگاناسـامباتمـاموجود
دربرابـردشـمنى كـهتمـامكفارجهـانازاوحمایت
مىكردنـد ،ایسـتادگى كردنـد و از هیـ  یـاری و
مبـارزهای دریـ  نكردنـد؛ بنابرایـن چـون همـه
تـوانخـودرابـهكار گرفتنـدوبـامحاسـباتدقیـق
جنگیدنـد،هیـ نقصانـىدرآنروزهـانبـوده كـه
بخواهیـمجبـران كنیـم.
آن روزگار بـرای مـا خیلـى ارزشـمند بـود چرا كـه
توفیـق یافتیـم تـا بـه امـر ولـى در جبهـه جهـاد و
ً
مبـارزهحضـورپیـدا كنیـموطبیعتـاامـروزهـما گـر
كشـوربـابحرانـىمواجـهشـودونیـازیبـهفـدا كاری
یـارانانقـابباشـد،حاضریـم بـهامـرامـامامـروز
گـردننهیـموبـاتمـاموجـوددرركابوالیتفقیـه
جانفشـانىكنیـم.بـهعقیـدهمـنامـروزدرعبـوراز
بحرانهـاووقایـع،بهتریـنالگـوآموزههـایهشـت
سـال دفـا  مقـدس اسـت بـه شـرطى كـه عامـل
باشـیمتـابتوانیـممسـیررشـدوتعالـىراطىكنیم.
شــنید ای کــه امــام خامنــهای ح ــه
اهلل شــما را بــا ت ا ــر صمیمانــه و بــا اســ
کو ــ خ ــاب میکننــد ل ــا خودتــا
در ایــن مــورد و ک وکیــف رمایــ ح ــرت
آقــا توضیــح ب رمای ــد .ــر میکنیــد کــدام
نیــن ن اهــی در
خ لــت شــما موجــ
ایشــا شــد اســت

مـن مفتخـرم بـه اینكـه نوكـر ولـى امـر هسـتم.
خدمـتونوكـریبـراینائـبآقـاامـامزمـانعجـل
ً
اهللتعالـىفرجـهحقیقتـا بـرایمـاافتخـاراسـت.
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مـوالی مـا حضـرت آقـا همیشـه بـا فرزندانشـان
كریمانـه رفتـار مىكننـد و در خیلـى مواقـع مـا
سربازانشـانرابـااسـم كوچـکصـدامىزننـد؛البتـه
اجـازهبدهیـدبیشـترتوضیـ ندهـموتـاهمینجـا
بسـنده كنـم و شـما بـه روایتهـای مسـتندی كـه
دراینبـاره هسـت تمسـک كنیـد (در ایـن بخـش
سـرداربـاتواضـعخاصـىازادامـهایـنبحـ امتنـا 
كـرده و از توضیـ  بیشـتر اعـام اعتـذار نمودنـد).
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روایت حماسه
دفاع مقدس و
بیان مظلومیت
و سیره شهدای
جنگ تحمیلی
هم نوعی
روضهخوانی از
جنس کربال و
عاشورا است
که خداوند به
ما رزمندهها و
نظامیها ارزانی
داشته است و
همیشه به این
توفیق افتخار
کردهام؛

بــا ایــن اوصــا راب ــه ــن راه مای ـ ع ی ـ ارب یــن و
تمــد ســازی ان ــاب اســامی کــه منتهــی بــه هــور میشــود
را ونــه ارزیا ـ میکنیــد

ســردار مخا بیــن ایــن م احبــه عمومــا
اهالــی هیــأت هســتند بــه ن رتــا راب ه ســردار
لــی بهعنــوا یـ شــخ یت ارشــد ن امــی
بــا هیــأت و روضــه ونــه اســت خودتــا ــه
ت بیــری از شــخ یت ســردار لــی نســبت بــه
دســت ا امــام حســین ســاماهللعلیه داریــد

روضهخوانـى بـرای حضـرت سیدالشـهدا و ائمـه
هـدیعلیهـمالسـامتوفیقـىاسـت كـهبحمـداهلل
خداونـدبـهشـمابـرادرانوخواهـرانهی تـىعنایـت
كـردهاسـت.البتـهبـهعقیـدهمنچوندفـا مقدس
مـادرامتـدادخـ سـر عاشـوراودرمسـیرقیـام
سیدالشـهدا سـاماهللعلیه اسـت بنابرایـن روایـت
حماسـه دفـا  مقـدس و بیـان م لومیـت و سـیره
شـهدای جنـ  تحمیلـى هـم نوعـى روضهخوانـى
ازجنـ  كربـاوعاشـورااسـت كـهخداونـدبـهمـا
رزمندههاون امىهاارزانىداشـتهاسـتوهمیشـه
بـهایـنتوفیـقافتخـار كـردهام؛حتـى گاهـى،وقتـى
مسـتمعروایتگریدیگرراویانهسـتمویادرمحضر
خاطرهگویـی بازمانـدگان و شـهدای زنـده دفـا 
مقـدسقـرارمىگیـرم،ناخـودآ گاه گریـهام گرفتـهو
بیاختیـار اشـک مىریـزم.
بــا توجــه بــه این ــه ایــن م احبــه ویــ
ارب یــن ان ــام میشــود از حــال و هــوای م ــرم
و ارب یــن در زمــا جنــ و جبهههــا رایمــا
ب وی ــد

در دوران دفـا  مقـدس همـه فضـای جبهـه و
جنـ  همـواره و دمـادم عاشـورایی بـود و حـال و
هـوایمحـرموصفـردربیـنرزمنـدگانحا كـمبـود.
ً
ً
حقیقتـاعـزاداریو گریههـادرآنحـالوهـوا كامـا
دلـى بـود .عزیـزان مـداح در دوران دفـا  مقـدس
توفیـقفراوانـىداشـتند كـهدرجمعهـایبیریـای

كوچـکوبـزرگ،بانـىجاریشـدنحزنواندوهوشـكوهاهلبیت
علیهـمالسـامبهویـژهآقـاسیدالشـهداسـاماهللعلیهواصحـاب
و یـاران ایشـان مىشـدند و دلهـا را كربایـی مىكردنـد ،امـا در
موضـو اربعیـنبایـداعتـراف كنـم كـهدرآنروزگارمراسـماربعیـن
در حـد زیارتنامهخوانـى و برگـزاری مراسـم عـزاداری ،روضـه و
سـینهزنىبرگـزارمىشـد،ولـىبـهلطـفخـداوعنایـتسیدالشـهدا
سـاماهللعلیهامـروزاربعیـنتبدیـلبـهیـکهمایـشجهانـىشـده
اسـت.
درحقیقـتامـروزمسـیرنورانـىنجـفتـا كربـابـهمبنـایتعییـن
ارادت عشـاق الحسـین سـاماهللعلیه تبدیلشـده اسـت .گـروه
زیادیازمردانوزنانوجوانانوپیرانهمهوهمهازسرمحبت
و ارادت بـا سیدالشـهدا سـاماهللعلیه عشـقبازی مىكننـد .در
ایـنمیـانخوشـابـهاحـوالعزیـزانعراقـى كـهتوفیـقمیزبانىاین
مراسـمنورانـىرادارنـد.مـانیـزبایـددردرگاهالهـى شـكرگزارایـن
نعمـتع یـمباشـیموهرچنـدامسـالبهخاطـرشـیو بیمـاری
كروناقادربهشـركتدرمراسـمنیسـتیموطبقن رامامخامنهای
حف ـهاهللمو فیـمدسـتورالعملهایبهداشـتىرارعایـت كنیـم
ولـىبایـدبكوشـیمتـاهرسـالبـرشـكوهوع مـتآنبیفزاییـم.

مـامعتقدیـماربعیـنزمینهسـاز هوراسـتوهمینمراسـماتو
عزاداریهـاوپیادهرویهاسـت كـهایـنجریـانراتـامقصـدنهایـی
ً
هدایـتمىكنـد؛یعنـىتشـكیلتمـدناسـامى كـهدقیقـابرگرفتـه
ازتمـدنجهانـىانقـاباسـامىاسـت.نكتـهمهـمدرایـنمیـان
تحقـق بیانیـه گام دوم انقـاب اسـت كـه توسـ  موالیمـان در
40سـالگىانقـابتعییـنوتشـری وتبییـنشـد.درایـنبیانیـه
جهـتومسـیرروشـنشـدهاسـتتـامـردموجوانـانعزیـزمـاراهرا
گـمنكننـد.مـانیـزبایـدگـو بـهفرمـانایـنحكیـممدبـرانقـاب،
مسـیررادنبـال كنیـم كـهالزمـهآنهمگامـىوتبعیـتازتدابیـر
ایشـاناسـتتـاانشـاءاهللبتوانیـمهرچـهسـریعترزمینـه هـوررا
فراهـم كنیـم.درایـنراهعاجزانـهازدرگاهالهـىمىخواهیـم كـه
شایسـتگىولیاقـتایـنتوفیـقرابـهمـاعنایـت كنـد.
حرکت جهانی ارب ین ه آ ار و رکات دی ری دارد

عزیزان مداح
در دوران دفاع
مقدس توفیق
فراوانی داشتند
که در جمعهای
بیریای کوچک
و بزرگ ،بانی
جاری شدن حزن
و اندوه و شکوه
اهلبیت علیهم
السالم بهویژه
آقا سیدالشهدا
سالماهللعلیه
و اصحاب و
یاران ایشان
میشدند و
دلها را کربالیی
میکردند.

هـرجریانـى بـهمیـزانع مـتوبزرگـىا دارایآثـاروبـركات
بیشـتریاسـت.جریـاناربعیـننیـزعاوهبربـركاتمعنـوی،دارای
آثـارمختلـففرهنگـى،مذهبـىواجتماعـىاسـتازجملـهایجـاد
وحـدتبیـنشـیعهواهـلسـنتوحتـى یرمسـلمانانجهـان.

شعر و مداحی

ی ارب ین ش ر................................................................................................
جوانی که با نوحه امام جوادساماهللعلیه شاعر شد.......................................................
ش سوت.....................................................................................
یادی از ی
اش و گریه باید جریا ساز باشد...........................................................................
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بخ ــش ش ــعر ماهنام ــه هی ــأت بخ ــش وی ــژهای اس ــت ک ــه در آن ب ــر اس ــاس معیاره ــای انتخ ــاب ش ــعر فاخ ــر ،اش ــعاری ب ــه
تشــخیص اســتاد ســید محمــد مهــدی حســینی چهــره نــام آشــنای شــعر آیینــی کشــورمان گزینــش و تقدیــم حضــور مداحــان
و مخاطب ــان ارجمن ــد ماهنام ــه میش ــودَ .مطل ــع ای ــن بخ ــش را ب ــا گزی ــدهای از بیان ــات ام ــام خامن ــهای در دی ــدار جمع ــی از
ش ــاعران و اهال ــی فرهن ــگ و ادب میآرایی ــم:
پدیــدهی شــعر یکــی از معجــزات آفرینــش اســت ،یکــی از معجــزات عالــم خلقــت همیــن پدیــدهی شــعر اســت؛ مثــل خــود
بیــان ،بیــان هــم یکــی از برتریــن معجــزات پــروردگار در عالــم آفرینــش اســت .اینکــه شــما قــادر هســتید کــه ّ
ذهنیــت خودتــان را،
ُصـ َـور ذهنــی خودتــان را بــه کســی منتقــل کنیــد بــا قالــب کلمــات ،در قالــب الفــاظ ،ایــن خیلــی حادثــهی ّ
مهمــی اســت ،خیلــی
پدیــدهی بزرگــی اســت .خــب مــا چــون عــادت کردهایــم ،بــه عظمتــش ّ
ـید و
توجــه نمیکنیــم؛ ایــن خیلــی از سـ
ـاخت خورشـ َ َّ
َ
َ
ٰ
چیزهایــی کــه خــدای متعــال بــه آنهــا قســم میخــورد باال تــر اســت؛ لذاســت میفرمایــد« :ا ّلرحمــن ،علـ َـم
مــاه و سـ
ـتارگان و ایــن َ َّ
ُ
ََ َ
ُ
ّ
َ
َ
القــرءان ،خلــق ِاالنســان ،علمــه البیــان» اولیــن چیــزی کــه خــدای متعــال بعــد از اصــل خلقــت ،در مــورد خلقــت انســان بیــان
ّ
خصوصیــت را دارد کــه از جمــال و
میکنــد ،تعلیــم بیــان اســت؛ بیــان معجــزهی آفرینــش اســت .در اقســام بیــان ،شــعر ایــن
زیبایــی برخــوردار اســت؛ هــر بیانــی زیبــا نیســت1398/02/30 .

سیدجواد میرصفی
بگـو چـه بود ا گر خواب یا خیال نبود؟!
که روح سـرکش من در زمان حال نبود
مگو که هیچ به دریا نمیشـود پیوسـت
ا گـر کـه رود نبود و ا گر زالل نبود
تمام قاعدهها را شکسـت در هم عشـق!
بزرگ و کوچکی آنجا به سـن و سـال نبود
در آن شـلوغی ا گر گمشـدن بلد بودی
خیال یافتن خویشـتن محال نبود...
نمی رسـید به پابوس آسمان آنجا
کبوتری که علیل و شکسـتهبال نبود
شوق سالم
قسـم به آبلۀ پا و اشـک ِ
کـه رنـج راه ،کم از لذت وصال نبود
در آن مسـیر دلم بس که یاد زینب کرد
به چشـم هر چه میآمد بهجز جمال نبود
زمین چه داشـت ا گر این طریق و جاده نبود؟
زمان سـال نبود؟
زمان چه داشـت ا گر این ِ
کسـی نگفت چرا پاسـخ سؤالم را
چه بود آن سـفر آیا؟ ا گر خیال نبود
نشـد که شـرح دهم حال بیمثالم را
کـه ایـن دو خـط غزل من ،زبان حال نبود

مرتضـی حیدری آل کثیر
دلم چو تیغ برهنه اسـت روبه روی نیامش
که بوی سـوختن خیمه میرسـد به مشامش
سـالم میکنم از دور و میرسـم به حریمی
که ابر و باد و مه و مهر میدهند سـالمش
قدم گذاشـتهام چون نسـیم تا بکشاند
مرا کشـا کش طوفانی ِ پیادهنظامش
برای دیدن زیباییاش گریسـتهام من
که روی عرش نی افتاده اسـت ماه تمامش
نگاه میکنم از گوشـهای که چشـم خودم نیسـت
بـه جـادهای که گره میزند مرا به مقامش
به هیأت صلوات ایسـتاده صاحب موکب
غم حسـین چکیده سـت از میان کالمش
نگاه کن به سـرافرازی سـپیدۀ بیسر
به شـرم ظلمت و آن آفتاب بر سـر بامش
به رنگ هرولۀ موجها بدل شـده اینک
مسـیر رد شـدن عاشقان صبح قیامش
پل صراط من انگشـت اوسـت گرچه بریده
بهشـت سـینۀ معصوم اوست گرچه دریده

محمدجواد غفورزاده
ای فروغت چلچراغ محفلم یک اربعیـ ـ ــن
دولت وصل تو را من مایلم یک اربعی ـ ــن
ای گل صد برگ زهرا از شـقایقها بپرس
داغ هجرانت چه کــرده با دلم یک اربعی ـ ــن
خرمـن صبـر مرا آتش نزد هرچند ریخت
شعلۀ غمها شرر بر حاصلم یک اربعیـ ــن
از جداییها مجال شـکوه کی پیدا کنم
من که با یاد تو از خود غافلم یک اربعیـ ــن
از مدینـه تـا مدینه میروم پرچم به دوش
خطبهخوان عشق در هر منزلم یک اربعی ـ ــن
موج طوفان بال کرده اسـت برگردان مرا
در دل دریا و دور از ساحلم یک اربعی ـ ـ ــن
ُ
از همـان روزی کـه یـک دامن گلم بر باد رفت
آتش افتاده است بر آب و ِگلم یک اربعیـ ـ ــن
محو شـد رنگ تبسـم از لبم در این سـفر
سفرۀ غمهای عالم شد دلم یک اربعی ـ ـ ــن
نذر رگهای گلویت بوسـهها دارم ز شـوق
ورنه هرگز حل نمیشد مشکل ــم یک اربعی ـ ــن
ای سـرت خورشـید روشن ،نیزهداران شاهدند
با خیالت در طواف کاملم یک اربعی ـ ـ ــن

فاطمه نانی زاد
دهۀ دوم صفر آمد در گلو آه آتشـین افتاد
قافله پشـت قافله راهی در دلم شـور اربعین افتاد
بیقـرارم دوبـاره میبینم هقهق بیامان یاران را
میشـود با جنون لیالیی طی کنم وسـعت بیابان را
مرزها بیقرار و حیراناند سـینهچا کان کاروان
شدهاند
چون پیاده سـر سـفر دارند همه پیرها جوان
شدهاند
مـیروم پـا به پـای آن محمل که جهان گرم منبرش
شده است
مینشـینم کنار آن مادر که دلش تنگ اصغرش
شده است
در دل موکب عطش با سـوز نوحه میخوانم و
پریشانم
روضهها میکشـد مرا اینجا کربالیی شـدم
نمیدانم

الهام نجمی

هنوز چشـم من از این فراق گریان اسـت
به سـینه داغ غریبی همیشـه پنهان است
دوباره زمزمه رفتن رفیقان شـد
هوای چشـم من امشـب ستارهباران است
مهدی جهاندار
بـه یـاد قافله ای از کبوتران غریب
این محبت آسـمانی اسـت یا زمینی است؟
حوالی حرمت بال و پر فراوان اسـت
این کشـش فقط خیالی اسـت یا یقینی اسـت؟
به سـمت قبلۀ خورشـید میرود این موج
اینکه میکشـد مرا بهسـوی تو چه جذبه ای است
که نسـل عاشـق ما از تبار طوفان است
حالوروز عاشـقان همیشـه اینچنینی است
علم به دوش نسـیم از کجا رسـیده چنین
تاول شـکفته زیر پای زائر تو را
که مثل شـط دل او بیقرار باران اسـت
بوسـه میزنم که موسـم ستاره چینی است
چقدر رنج که احلی من العسـل شـدهاند
کاش تاولی بهپای زائر تو میشـدم
حسـین لطف کند مشـکالت آسان است
تا نوازشـم کنی که اوج نازنینی اسـت
رسـانده قطره خودش را به قلب اقیانوس
از نجف پیاده سـوی کربال روان شـدن
به جزر و مد کدامین قمر شـتابان اسـت
مثل اشـکهای الغدیری امینی است
چهـل غـروب پر از روزهای دلتنگی
کربال چه قرنها بر او گذشـته و هنوز
میان بغض مسـافر همیشـه پنهان است
از معلمان مهربان درس دینی اسـت!
وزید عطر حرم حس سـیب سـرخ غریب
از کالس عقـل تـا کالس آخر جنون
نوید لحظه دیدار حضرت جانان اسـت
سـطری از کتاب إن َق ُ
طعتموا یمینی اسـت
ز مشـرق نفحاتش طلوع کرده غزل
عشـق عشـق عشـق عشق عشق عشق عشق عشق که انتهای زمان در عمود پایان اسـت
این صدای پای زائران اربعینی اسـت

زهرا سپه کار
جابر تو دیدهای گل حیدر حسـین را
بر روی شـانههای پیمبر حسـین را
َ
جابر شـنیدهای که انا ِمن حسـین گفت
بوسـید بارها روی منبر حسـین را
ای دیدۀ سـپید بهسـوی که میروی
پیراهنی نمانده که آخر حسـین را...
جابـر نبـودهای که ببینی به کربال
چون آیۀ ّ
مقطعه بیسـر حسـین را
پهلوگرفته کشـتی و از دور دیدهاند
در قتلگاه پهلوی مادر حسـین را
ُ
حاال بیا ببین که قدمها به گل نشسـت
این دشـت اربعین سراسـر حسین را
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سیدمحمدحسین حسینی
مگیـر از زائرانـت لحظهای فیض زیارت را
مبند اینگونه بر یاران خود راه سـعادت را
گدایانت به شـوق وصل میآیند و
می گویند
مگیر ای شـاه از ما پاپتی ها این محبت را
نجف تا کربال عشـق اسـت موکب موکبش
رحمت
خدا بخشـیده انگاری به خدامت
سخاوت را
خلقاهلل از هر سـو
میآیند
آیند خلقاهلل
چنان گرد تو می
میککنـد هر اربعین روز قیامت را
تداعـی می
نیزهها رفتی
تـو بـا هفتادودو یارت به روی نیزهها
و آوردی کنـار خویـش هفتادودو ملت را
ا گر داغی به پا دارند تاول نیسـت می دانم
زمین بوسـیده در هر گام پای زائرانت را

بایسته های شعر آیینی در گفتگوی ماهنامه هیأت با شاعر آیینی کشور سید محمد جواد شرافت

جوانی که با نوحه امام جوادسالماهللعلیه شاعر شد

«

اولیــن مشــو
یــا اســتاد شـ ر شــما ــه
کســی ــود و از ک ــا بــا
ایشــا آشــنا شــدید
ب دهــا نــ د کدامیــ از
اســاتید شــ ر و اد ــات
کار کردیــد
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سـید محمدجـواد شـرافت در سـال ١٣٦٠
شمسـی در شوشـتر متولـد شـد .در کودکـی
همـراه خانـواده بـه قـم مهاجـرت کـرد .او
از شـاعران معاصـر فارسـیزبان اسـت کـه
در وصـف امـام حسـین سـالماهللعلیه،
اشـعاری را سـروده اسـت .وی تـا کالس
سـوم راهنمایـی درس خوانـد .پـسازآن بـه
تحصیـالت حـوزه روی آورد .آغـاز فعالیـت
ادبـی او از سـال  ١٣٧٨ه.ش اسـت .اشـعار
شـرافت در چندیـن جشـنواره و کنگـره ادبی
ازجملـه جشـنواره هنـر آسـمانی ،جشـنواره
شـعر رضـوی ،جشـنواره بینالمللـی شـعر
و  ...برگزیـده شـده اسـت .او همـکاری
بـا نهادهـای مختلـف ادبـی و دبیـر علمـی
برخـی جشـنوارهها ازجملـه انجمـن شـعر
طـالب را نیـز در کارنامـه فعالیتهـای علمـی
و اجرایـی خـود دارد .مجموعـه مسـتقل
شـعر «خـا ک بارانخـورده»« ،از دیـار
روشـنی» و «حسـینیه دل» از آثـار منتشرشـده
سـید محمدجـواد شـرافت میباشـد.

«

شــ ر و شــاعری را از کــی و ک ــا
شــرو کردیــد

مـنازحـدودسـال1378بـانوحـهای كـه
بـرایامـامجـوادسـاماهللعلیهسـرودموارد
فضـای سـرودن و شـاعری شـدم .سـالها
در هی تهـای مذهبـى بـودم؛ نوحههـا
را مىشـنیدم و زمزمـه مىكـردم و همیـن
سـببشـد كـهواردایـنفضـابشـوم.البتـه
دربـزرگ مـن كـه از شـهدای هفتـم تیـر
هسـتند هـم نوحهپـرداز بودنـد و هنـوز
برخـى از نوحههـای ایشـان در شهرسـتان
شوشـتردرایـاممحـرمخوانـدهمىشـود.

آن سـالهای اولـى
كـه در مدرسـه علمیـه
مشـ ول
الهـادی
تحصیـل مقدمـات
بـودم رفیقـى داشـتم
بـه نـام سـید محمـد
بابامیـری كـههـمفرزنـد
شـهیدوهـمشـاعربودنـد.وقتـىنوحـهامام
جـوادسـاماهللعلیهرانوشـتم،رفتمونوحه
رابـهایشـاننشـاندادمون ـرخواسـتم.
ایشـانچنـدنكتـهدرمـوردنوحـهامگفتندو
بسـیاربندهرادرامرسـرودنتشویقكردند.
بعدهـابهواسـطهآقـایبابامیریباجلسـات
ومحافـلشـعروشـاعریبیشـترآشـناشـدم
ومدتـىهمـراهایشـانبـهمحفـلشـعریبـا
عنـوان«شـاهد»مىرفتـم كـهتوسـ اسـتاد
حمیدرضـا حامـدی اداره مىشـد .جلسـه
شـاهدجلسـهایمفیـدوپرمضمـونبـودو
مـندر كنـارشـاعرانباصفایـی كـههمگـى
از فرزنـدان شـاهد بودنـد نـكات زیـادی
آموختـم .ـ ازآن بـا جلسـه شـعر اسـتاد
مجاهـدیآشـناشـدم كـهشـبهادرمنـزل
خودشـانتشـكیلمىشـد .مـنبهشـخصه
اسـتفاده و فیـ  زیـادی از محضـر ایشـان
درک كـردم؛ از نـكات عالمانـه و حرفـهای
ایشـانوازصفـایباطـنوروحلطیفشـان.
هم نیـنجلسـهشـعریهـماسـتادسـید
مهـدی حسـینى داشـتند كـه مـن مرتـب
شـركتمىكـردم.آقـایحسـینىهـممعلـم
بودنـد،هـمشـاعر،هـمادیـب،هـمناقـدو
شـخصیت جامـع ایشـان خیلـى بـرای مـن
جـذاب و دوستداشـتنى بـود بهعـاوه
اینكـه ایشـان خودشـان هی تـى بـوده و بـا
ً
فضـای هیـ ت و نوحهخوانـى كامـا آشـنا
بودنـد و نـكات زیـادی را بـه مـا آموختنـد.
مـن همـواره بـه شـا گردی ایشـان افتخـار
مىكنـم و از حضورشـان بهرههـا بـردهام.
ازسـپریشـدناینجلسـاتودورهها
كمكـمواردفضـایشـعرو كنگرههـایادبـی

شـدموگویـابرایـمثابـتشـدهبـودكه
بایدیکشـاعرباشـمآنهمازنو حرفهای
آن ،كـهنیـازبـهتقویـت وقومعرفـتدارد؛
چـونمعتقـدمشـعرآیینـىیـاشـعروالییدو
بـالدارد،یكـىبـالمعرفـت كامودیگـری
بـالادبیـتوشـعریت كام كـها گـرهـریـک
ازایـندونادیـدهگرفتهشـوند،پـروازدراین
فضـا میسـور نمىباشـد.

«

شــ ری و
در مــورد م اتــ
حوز هــای تخ ــی خودتــا کــه
در آ شــ ر می گوی ــد ل ــا توضیــح
ب رمای ــد کــه در ــن زمینههــای
شــ ری شــتر در ــه قالبــی شــ ر
میســرای د و در ــن شــ رای جــوا
کشــور بــه کــدام ســب شـ ری شــهرت
داریــد

عاقـهشـخصىمـنبـهفضایشـعرسـنتى
اسـت .شـعرهایی كـه در قالـب سـنتى
سـرودهمىشـودعبارتانداز ـزل،قصیده،
م نـوی ،رباعـى ،دوبیتـى و قالبهـای
مهجـوری م ـل تركیببنـد ،ترجیعبنـد،
قطعـهوقالبهایـیازایـندسـتوبـهقـول
دوسـت شـاعرم محمدعلـى بهمنـى:
جسمم زلاست،روحمهمهنیمایی
درآینهتلفیق،اینچهرهتماشاییاست
سـعىامبـرایـنبـوده كـهقالـبشـعرهایم،
قالبهـای كهنـىباشـد كـههم نـانبـرای
مـردم دوستداشـتنى ،جـذاب ،نـو و تـازه
اسـتوبـاشـرای زمانـهپیـشمـىرودم ـل
ـزلوم نـوی.درایـننـو  سـرودنسـعى
و همـت شـاعر بـر ایـن اسـت كـه همـواره
انتخـاب سـو هها ،زاویـه دیـد ،انتخـاب
وا ههـا ،جنـ  خیـال و عاطفـه ،همگـى
متناسـب انسـان معاصـر باشـد یعنـى بـا
عقیـده،نیـاز،عاقـهوزندگـىاوهمخوانـى
داشـتهباشـد.البتههمزمانبایدازاندیشـه
و تكنیکهـای نـاب قدمـا و بـزرگان ادب
فارسـىبهـرهبـردولـىتقلیـدكلیشـهاینكرد
چـونایـن كارآفـتجـدیهنـراسـت.

«

کدامی ـ از ش ـ رای کنونــی کشــور
را در حــوز شــ ر آی نــی و حماســی
و ان ا ــ مو تــر و تأ یرگ ارتــر
می نیــد

الحمـداهللبـهبركتانقابطىسـالهای
گذشـته در فضـای شـعر آیینـى و حماسـى
كشـورشـاعرانموفـقوخوبـیرشـدیافتـه

«

آیــا خاســت ا رشــد و نمــو شــ ر
آی نــی و ان ا ــ را در دورا ان ــاب
اســامی میدانیــد یــا قبـ از آ هـ در
ایــن زمینــه کار شــد ــود

چنانكـهاشـارهكـردمشـعرآیینـى،شـعری
اسـتكـهمـارابـهارز هایالهى-انسـانى
نزدیکكندوشـعرتوحیدی،شـعرتعلیمى،
شـعراعتقـادی،اشـعار ایـداریومقاومـت،
اشـعارآیینـىووالیـیهمگـىزیرمجموعـه
شـعر آیینـى محسـوب مىشـوند كـه مـا در
سـالهایبعـدازانقـابشـاهدرشـد كمـى
و كیفـىچشـمگیریدرحـوزهشـعروالیـی
ً
و انقابـی و شـعر آیینـى بودهایـم .م ـا
ً
رشـد اشـعار فاطمـى ـ  از انقـاب اصـا
قابلمقایسـه بـا قبـل از انقـاب نیسـت
و یـا از شـاعران قدیـم بهنـدرت شـعری
درزمینـه حضـرت ربـاب سـام اهلل علیهـا و
حضـرتامالبنیـنسـاماهللعلیهـابهچشـم
مىخـورد.

«

از ن ـ ا تخ ــی شــما ــرا امــام
خامنــهای بــا وجــود مشــ له هــای
ــراوا نســبت بــه م ولــه شــ ر و
شــاعری کــه شــاید ازن ــر عمــوم مــردم
اهمیــت ندانــی نــدارد اینقــدر
اهمیــت قا اند بــه ن ــر شــما ایشــا
ــدر ش رشــناس ــود و در ایــن
زمینــه متخ صانــد

بـهن ـرمـنتوجـهویـژهایشـاندوجنبـه
دارد :جنبـه اول شـخصى و حقیقـى

و علیر ـم كبـر سـن تـا ایـان جلسـات بـا
اشـتیاق و نشـا  همـه اشـعار را بـا دقـت
گـو مىدهنـد .گاهـى كـهجلسـهطوالنـى
مىشـودممكـناسـتمـاخسـتهشـویمولى
ایشـانمىفرماینـد«:مـنخسـتهنشـدهام
ً
ومىتوانیـدادامـهبدهیـد»ایـنواقعـایـک
اتفـاق فوقالعـاده اسـت.
جنبـهدومبهنوعـىحقوقـىاسـتیعنـى
وقتـىرهبـریـکجامعـهعالـمدیـنودرس
آموختـه مكتـب اهلبیـت علیهـم السـام
باشـدوآنگاهازاینمن ربهشـعرنگاه كرده
وآنراارز گـذاریكنـد،چنیـنشـخصى
مىتوانـدجایـگاهحقیقـىوت ثیـر رفشـعر
آیینـى را درک كـرده و نسـبت بـه ارتقـاء،
ترویـ واحیـایآناقـدام كنـد.بـرهمیـن
اسـاسایشـانبـه گسـتر وتعمیـقشـعر

ً
امام خامنهای ذاتا شعر
ً
دوستند و حقیقتا شعرشناس
هستند .ایشان هم شاعر
قوی و هم ناقد شعرند .از
این جهت با همه مشغلهها
و گرفتاریهایی که دارند
وقت میگذارند و باعالقه
شعرها را میشنوند و نقد و
تحسین میکنند و هیچگاه
در جلسات طوالنی شعر ،آثار
خستگی و بیمیلی در ایشان
ندیدهایم و علیرغم کهولت
سن تا پایان جلسات با
اشتیاق و نشاط همه اشعار را
با دقت گوش میدهند.

«

شــما نــد مرتبــه در ح ــور امــام
خامنــهای شــ ر خوانــد
و مــورد ت ــد ایشــا قــرار
گر تهایــد

فكـرمىكنـمچهـاربـار
بـوده كـه دو مرتبـه آن
درمحافـلرسـمىبـود.
یـکبـاردرمـاهرمضـان
سـال1388ودرجمـع
عمومـى شـاعران كشـور
بـودویـکبـاردیگـرهـم
در سـال  1396كـه بـا
جمـع شـاعران آیینـى
رفتـه بودیـم و توفیـق
شـعرخوانىدرحضـورایشـانراپیـدا كـردم.
مرتبـهاولشـعریدررابطهبـاامیرالمؤمنین
سـاماهللعلیه خوانـدم كـه بـا ردیـف نـور
بـود و ایشـان در ایانـش فرمودنـد« :بـا
شـعرتان نورپـردازی خوبـی كردیـد» چنـد
نكتـههـمپیرامـونلفـ ومحتـوافرمودنـد
و ن ـر لطفشـان شـامل حـال بنـده شـد.
مرتبـهدومدربـارهمسـ لهوحـدتدرسـیره
امیرالمؤمنیـن سـاماهللعلیه شـعر خوانـدم
كـهبـازهـمایشـانتفقـدولطـفداشـتندو
در ایـانشـعرخوانىبنـدهبـههمـهشـاعران
نسـبت بـه سـرودنچنیـناشـعاریبـاایـن
مضامیـندردورانحاضـرت كیـدوسـفار 
فرمودنـد.

«

علــت رشــد شــ ر در دورا
ان ــاب و بهویــ ــ ازآ را در ــه
می نیــد و آیــا شــ ر امــروز در عیــن
رشــد ت هــد هــ دارد یــا قیــد
ا ســت

ً
شـاعرحماسـىوانقابـیبایـداوالانقـاب
را خـوب بشناسـد .گاهـى مـا شـاعران،
انقـاب و آرمانهـای آن را دقیـق و كامـل
نمىشناسـیم.شـایدبرخـىازبزرگترهـای
عرصـه هیـ ت م ـل مداحـان و سـخنرانان
همآنگونهكهبایدباانقابآشـنانیسـتند.
انقـابیـک كلمـهیـاحـرف اهـرینیسـت
بلكـه یـکفكـرواندیشـهعمیـقاسـت كـه
ریشـه در معـارف دیـن و اهلبیـت علیهـم
السـام دارد .ا گـر آرمانهـای انقـاب را
ً
بهدرسـتى بشناسـیم نـه صرفـا بـا شـعار و
شـعارزدگىبلكـهبـاشـعور،اندیشـهانقـاب
رافهـم كنیـمبیشـکشـعرمـارشـدمىكنـد
و یـک تـكان اساسـى مىخـورد و دارای
ت ثیرگـذاری مضاعـف مىشـود.

دیــــــدار نـخـبـگـــان

و هـور كردهانـد .رمـز موفقیـت
ایـن سـبک شـعری هـم ایـن اسـت كـه بـر
اسـاس ارز هـای الهـى و انسـانى سـروده
مىشـوند .خـودم خیلـى تحـت ت ثیـر شـعر
مرحـومقیصـرامینپـوربودهاموكوشـیدهام
بـه شـعرهای قیصـر خیلـى نزدیـک شـوم.
گرچـههنـوزتـاآفاقبلندشـعروالیـیوآیینى
فاصلـه داریـم ولـى درعینحـال اتفاقـات
نـاب و رویشهـای خوبـی در عرصـه شـعر
والیـیمعاصـرافتـادهوشـاعرانارزشـمندی
هـور كردهانـد كـه ا گـر بخواهـم نـام ببـرم
فـراوانهسـتند؛بهعنـواننمونـهازاسـاتید
پیشكسـوت دوره معاصـر ،مرحـوم قیصـر
امیـنپـوردرسـرایشاشـعارآیینـىواسـتاد
مجاهـدی در عرصـه آفرینـش ،آمـوز 
و پژوهـش شـعر آیینـى سـالها زحمـت
كشـیدهاند و اشـعار مانـدگاری را خلـق
كردهانـد.ازبیـنشـاعرانجـوانهـمافـراد
زیـادی هم ـون سـید حمیدرضـا برقعـى،
مهـدیجهانـدار،حسـنبیاتانـىودیگـران
ازشـاعرانموفـقوموردعاقـهبندههسـتند
كـه هـم شـعرها و هـم سـبک زندگـى آنهـا
بـرایمـندوستداشـتنىاسـتچـونهمه
زندگىشـاندرآیینـهشـعراسـامىوایرانـى
ترسـیمشـدهاسـتودارایاندیشـه رفو
معلومـات دینـى خوبـی هسـتند.

ً
اسـت؛ چـون ایشـان اتـا شـعر را
ً
دوسـتدارندوحقیقتاشعرشـناسهستند
وهـمشـاعرقـویوهـمناقـدشـعرند.ازایـن
جهـتبـاهمـهمشـ لههاو گرفتاریهایـی
كـهدارنـدوقـتمىگذارنـدوباعاقـهشـعرها
را مىشـنوند و نقـد و تحسـین مىكننـد
و هیـ گاه در جلسـات طوالنـى شـعر ،آثـار
خسـتگى و بیمیلـى در ایشـان ندیدهایـم

معاصـر خیلـى كمـک كردهانـد و مـا
شـعراامیدواریـمدر یـلعنایـاتوالطـاف
ایشـان بیشازپیـش بـه مكتـب اهلبیـت
علیهـمالسـامخدمـت كنیـمتـاروزی كـه
شـاهد وا گـذاری پرچـم ایـن ن ـام توسـ 
ایشـان بـه صاحـب اصلـى انقـاب حضـرت
بقیـةاهلل ارواحنـا لـه الفـداء باشـیم.
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«

از ال هــا و آســی های
شــاعری رایمــا ب وی ــد.
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شـاعرنبایداهلریاباشـد.نبایدباسرودن
وشـعرخوانى،خـود رامعرفـىكند.وقتى
شـاعری شـعری را مىسـراید معتقـد اسـت
كـه ایـن سـرایش الهـام و عنایتـى آسـمانى
و معنـوی بـه قلـب و قلـم او بـوده اسـت.
همینكـهشـعربعـدیرامىسـراید،اینا ن
ّ
وتوفیـقسـرودنمجـدد،خودبهنوعىصله
شـعر قبلـى او بهحسـاب مىآیـد و چقـدر
ایـننـو نگاههـامىتوانـددرمسـیرشـاعری
زیبـا جلـوه كنـد .بنـده نیـز بهعنـوان یـک
شـاعرآیینـىمعتقـدمباالتریـنصلـهبـرای
یـکشـاعرهمیـنبـ  كـهمـوردانتخـابو
عنایـتاهلبیـتعلیهـمالسـامواقـعشـده
اسـتوانشـاءاهللدرآخـرتهـمازرحمـت
و كرامتشـانبینصیـبنباشـیم.ایـن گفتـار
هـمازسـرصداقـتواعتقـادقلبـىمناسـت
چنانكـهدریـکشـعری كـهبـرایامـامرضـا
سـاماهللعلیهسـرودهامبند ایانـىا ایـن
اسـت:
گواهىتوایشعرروزقیامت
كهسیدمحمدجوادشرافت
سرودهبهشوقشفاوشفاعت
نگاهعلىبنموسىالرضارا

«

آســـــی هـــــای م ـــــ نداشــــــتن
ان یـــ و حــــــــال م نـــوی شـــاعر و یـــا
دریا ــت ه ین ــه در قب ــال شـ ـ ر گ ت ــن
و شـــ ر خوانـــد را ونـــه ت لیـــ
می کنیـــد

چـون ایـن سـؤالتان چالشـى اسـت
خـودم دوسـت دارم دقیـق و كامـل اسـخ
بدهـم.ببینیـدشـاعریـکو یفـهایداردو
نمىتوانـدشـعر وهنـر رابفروشـد.بـه
قـول مرحـوم قیصـر امیـن پـور:
اینحنجرهاینبا صدارانفروشید
این نجرهاینخاطرههارانفروشید
یکشـاعروالییوشـاعرآیینى كهباتمام
دلـششـعریراسـرودهاسـتآیـاایـنشـعر
فروشـىاسـت شـاعرو یفـهداردخلوتـى
داشـتهباشـدودرآنخلـوتبـهخـداتـوكل
كنـدومتوسـلبـهاهلبیـتعلیهـمالسـام
بشـودونیـزازاندیشـهبـزرگانبهرههـاببـرد
وگاهـىبایـددرفضایشـعر،سـلوکداشـته
باشـدوسـیركنـدتـابـهآفاقىبرسـدونتیجه
ایـنجرعهنوشـىرادرقالـبشـعردرجلوت
عرضـهكنـد؛لـذابـهنـگاهبنـدهایـنهمـهبها
را بـه كـدام مطـا  مىتـوان معاملـه كـرد 
مـنایـنراو یفـهقهـریهـرشـاعرآیینـى
مىدانـم.
ولـى در مقابـل ،احسـاس مىكنـم كـه
نهادهـایفرهنگـىوبانیـانجلسـاتهمدر
قبـالزحماتـى كـهشـاعربـرایخلـقیـکاثـر
هنـریصـرف كـردهاسـتو یفـهایدارنـد
وبایـداوراتكریـم كننـدهم نـان كـه

معصومیـن علیهـم السـام هـم بـه
شـعرا صلـه مىدادنـد .البتـه بایـد مراقـب
باشـیم كـهایـنمسـ لهبـهانحـراف كشـیده
نشـود .مت سـفانه گاهـى شـاعر بـه انحـراف
كشـیده مىشـود و شـاعری را بـا تاجـری
خلـ  مىكنـد و گاهـى هـم در مقابـل،
شـاهد بیمهریهـا و قدرنشناسـىهایی
درایـنعرصـههسـتیم كـهشـاعررادلسـردو

بیانگیـزهمىكنـد.درضمـنهدیـههمیشـه
الزم نیسـت مـادی باشـد و گاهـى بـا یـک
دعـایخـوبویـااعطـاییـک كتـابخـوب
م ـل مجمعالبیـان یـا كتابهـای تاریخـى
كـه بـه معرفـت شـاعر در سـرودنش كمـک
مىكنـد مىتوانـد محقـق شـود.

«

امســـال کـــه در حســـرت زیـــارت
ارب یــن هســتی ــه راه اریـ عملــی
و م نـــ ــوی ــرای تسلــ ــی وامانــ ــدگی از
زی ــارت شنـــ ــهاد میکنی ــد

راجـعبـهقصـهزیـارت،بهخصـوصزیـارت
اربعیـن  -كـه حسـرت بـزرگ خیلـى از
ماهاسـت-مـنیـاددارمازهمـانابتـدای
قصـه كرونـا كـهتـازهایـنویـروسمنحـوس
آمـدهبـودوهنـوزحتـىبحـ مـاهمبـارک
رمضـانومحـرمنیـزنبـود،دیـدمبعضىهـا

شاعر وظیفه دارد خلوتی
داشته باشد و در آن خلوت
به خدا توکل کند و متوسل
به اهلبیت علیهم السالم
بشود و نیز از اندیشه بزرگان
بهرهها ببرد و گاهی باید
در فضای شعر ،سلوک
داشته باشد و سیر کند تا
به آفاقی برسد و نتیجه این
جرعه نوشی را در قالب شعر
در جلوت عرضه کند.

مىگوینـد:خـداكنـد كـهایـنبیماری
تـااربعیـنادامـهپیـدانكنـد.بنـدهمعتقـدم
ً
واقعـاآهـى كـهایـندلسـوختگانكشـیدهو
مىكشـند،ایـنهمـهحسـرتى كـهخـوردهو
مىخورنـد،اینهـاهمـها ثـوابداشـته
بلكـه بـر اسـاس روایـات مـا ثـواب چندیـن
زیارترادرتوشهاینبزرگوارانثبتخواهد
كـرد؛بـههمیـنخاطـرتوصیـهمىكنـمهمـه
قـدر ایـن حسـرت را
ً
بدانیـم .امسـال قطعـا
دلمـان مىسـوزد ولـى
ایـن دلسـوزی هـم
قیمتـىاسـتوچهبسـا
ایـن كربـای نرفتـه
اجـر بیشـتری بـرای مـا
داشـتهباشـد.امیـدوارم
هركجـا هسـتیم تع یـم
شـعائراهلبیـتعلیهـم
السـامرابـا شـرای روز
و مناسـب و متناسـب
بـااقتضائـاتروزانجـام
بدهیـم.ا ك ـرهی تهـایمـادرمـاهمحـرم
نشـان دادنـد كـه درس آموختـه مكتـب
اهلبیـت علیهـم السـام بـوده و سـامت
خـود و دیگـران برایشـان مهـم اسـت؛ لـذا
بـرای اقامـه عـزا راهكارهایـی بدیـع و تـازه
كـه هـم موجـب حفـ  سـامت عـزاداران
شـد و هـم باعـ  بر ایـی و رونـق مجالـ 
سیدالشـهداسـاماهللعلیه گشـترابـه كار
بسـتند .
ً
در مـورد اربعیـن هـم اوال مـا بـه كرامـت
اهلبیـت علیهـم السـام ایمانداریـم و
امیدواریـم كـه بـه لطـف و كرمشـان ایـن
مسـیر بـاز شـود و بتوانیـم همـه بـه زیـارت
برویـم امـا ا گـر هـم راه زیـارت بـاز نشـد مـا
بـاز بـه كرامـت اهلبیـت علیهـم السـام
ایمانداریـم كـههرطـورشـدهدلهـایمـا
رااربعینـى كننـدوخودمـانهـمانشـاءاهلل
م ـلمحـرمسـعىمىكنیـمیـکفكـر،ایـده
وراهـكارجایگزینـىراداشـتهباشـیموارائـه
بدهیـمتـاا گردسـتمانبهحرمسیدالشـهدا
سـاماهللعلیه نمىرسـد در عـوض كاری
كنیـم كـهایـرانیكپارچـه حـرمسیدالشـهدا
سـاماهللعلیه بشـود ،كمـا اینكـه امسـال
خیلـىازخانههایـی كـهدرسـالهایقبـل
چـرا روضـهدرآنهـاروشـننبـود،بـرسـردر
آنهـا یـکپرچـمنصـبشـدو یـکروضـه
جمعوجـورچندنفـرهومحـدودامـابانمـک،
دلنشـین و بیریـا بر ـا كردنـد و اتفاقـات
فوقالعـادهایرقـمخـوردوانشـاءاهللایـن
اتفـاقدرایـاماربعیـنهـمرقـمبخـورد.
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مرحـوم حسـین محلوجـی ،ازجملـه مداحـان انقالبـی بـود کـه بـدون هـراس از نظـام ستمشـاهی ،در دوران مبـارزه مردمـی همـگام بـا مبـارزان،
در هیأتهـا و دسـتهجات عـزاداری نوحههـای انقالبـی را عرضـه میکـردّ .
تقیـد بـه شـرکت در مجالـس ختـم شـهدای هشـت سـال دفـاع
مقـدس و ارائـه نوحههـای متناسـب بـا ایـن مجالـس ،حکایـت از ذوق سرشـار و طبـع سـلیمش در سـرایش شـعر داشـت .محلوجـی ،هیـچگاه
هنـر قدسـیاش در مداحـی را بـا زندگـی مـادی نیالـود و باآنکـه در اداره مجالـس سـینهزنی مهـارت بینظیـری داشـت همـواره تواضـع و فروتنـی
مهمتریـن ویژگـی رفتـاری اش بـود .ازبرخوانـی ،بداههسـرایی ،رعایـت ادب در اجـرا ،همراهـی و تعامـل بـا شـاعران همعصـر خـود ازجملـه
مرحـوم مهـدی حرمـی ،تواضـع و فروتنـی بـا افـراد کوچکتـر از خـود ،خوانـدن بـدون چشمداشـت مالـی ،از ویژگیهـای خـاص او در زندگـی
هنـریاش بـود .حسـین محلوجـی مـداح ،شـاعر و پیرغـالم اهلبیـت علیهـم السـالم پـس از عمـری نوکـری مخلصانـه در دسـتگاه سیدالشـهدا
سـالماهللعلیه و البته چند سـالی درد و رنج ناشـی از بیماری و کهولت سـن ،سـرانجام در چهارم دیماه سـال  1395مهمان ارباب بیکفن شـد.
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تداعیگر یاد شهیدا ود
آنمرحـومبـاهمـهتـوانخـودجانانـهازاسـامو
انقـابدفـا  كـردوحتـىدردوراندفـا مقـدس
بـهجبهـههـماعـزامشـد،باآنكـهدرخـودقـمنیزدر
مراسـمتشـییعیـابزرگداشـتشـهدابسـیارپرشـور
وفعاالنـهحاضـرمىشـدوبـهقرائـتشـعروبرنامـه
مداحـى و نوحهخوانـى و سـینهزنى مىپرداخـت
وبیشـترتـوانواسـتعدادخـودراصـرفشـهداو
خانـوادهشـهدامىكـرد.
اودرسـالهای ـ ازپیـروزیانقـاباسـامى
و بهخصـوص در دوران دفـا  مقـدس بـا شـعرها
و مداحـى پرشـور و انقابـی خـود حـال و هـوای
ویـژهایبـهمحافـلرزمندگانوای ارگرانبخشـیده
بـود و امـروز بخشـى از عك هـا یـا فیلمهایـی از
برنامههـایایشـاندردسـترساسـتكـهمىتواند
بـراینسـلجـوانمفیـدوجالبتوجـهباشـد.

مرحوم
محلوجی در
عرصه سینهزنی
حرف اول را
میزد ،بهطوریکه
مرحوم استاد
مالحسین
مولوی میگفت:
«محلوجی
قهرمان سینهزنی
است».
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و خاقیـت در نوحهسـرای

ابتـ ار عمـ
د ا شـت
مرحـوممحلوجـىچـهدرعرصـهنوحهسـراییو
مرثیهسـراییوچـهروحیـهانقابـی،درمیـاندیگـر
مداحـانزمـانخـودبهویـژهدرشـهرمقـدسقـم
شـاخصوسـرآمدبـودوباآنكـهفىالبداهـهوبدون
اشـعارتكراریدرمناسـبتهایمختلفبهاجرای
برنامـهمىپرداخـتدرسـرودههایجدیدمداحى
ازنبـو وابتـكارعمـلخاصـىبرخـورداربـود.
مرحـوممحلوجـىدرعرصـهسـینهزنىحـرفاول
را مـىزد ،بهطوریكـه مرحـوم اسـتاد ماحسـین
مولـوی مىگفـت« :محلوجـى قهرمـان سـینهزنى
اسـت».ایشـانبـهمعنـایواقعىوبـهدورازهرگونه
ا راقـىدرقلـبعزادارانوسـینهزنانامامحسـین
سـاماهللعلیهمحبوبیتوجایگاهخاصىداشـت.
شاعر و مداحی حماسی و ان ا ود
مرحـوم محلوجـى در او  خفقـان سـالهای
حكومـت ن ـام ستمشـاهى و بهخصـوص قیـام
خونیـن15خـردادسـال1342قـمبـدونهـراس
ازر یـمشـاه،زندگـىوحنجـرها راوقـفانقـاب
وراهامـامراحـل كـردودرسـالهایقبـلوبعـد
از انقـاب همـواره وجهـه مردمـى بـودن خـود را
حفـ وبلكـهتقویـتكـرد.محلوجىچهدردوران
پیـش از انقـاب و چـه ـ ازآن در مبارزههـا و
تحولهـایانقابـیحضـوربسـیارفعالـىداشـتو
درهمـهمقاطـع،الگویـیبـرایمداحـانجـوانو
پیشكسـوت بهشـمار مىرفـت.
او در نوحههـا و شـعرهایش بـه دنبـال دفـا 
ازوالیـتوانقـابون ـامبـودوهیـ گاهتحـت
ت ثیـرجریـانسیاسـىضدن ـاموضدانقـابقـرار

اخالص و
مناعت طبع و
بزرگواری او برای
همه مشهود و
ملموس بود.
هیچکسی نشنیده
یا ندیده بود
که او در هیچ
مراسمی حتی ا گر
آن مجلس بسیار
موردتوجه عام و
خاص هم بوده،
مطالبه مزد کرده
باشد

نگرفـت،بلكـهازابتـداخـ خـودراحركتدرمسـیراماموشـهدا
ووالیتفقیـهقـراردادوآن ـهبرایـشدرحـدود50سـالمداحى
ونوحهخوانـىمهـمبـوداینكـهبـهتكلیـفدینـىوانقابـیا 
بهعنـوانیـکپیر ـامامـامحسـینسـاماهللعلیهعمـل كنـد.
دارای وی گیهای اخاقی و ص ای با ن ود
بـه ا عـان مداحـان هـمدوره وی و شـا گردانش ،برخـورد
مؤدبانـهوخالصانـه،تواضـعوفروتنـى ،مـردمداریو ایبنـدی
بـهاصـولمداحـىدرعیـنابتـكاردرسبکسـازیازویژگىهـای
خـاصآنمـردباصفـاوصمیمـىبـود كـهموجـبشـدهاسـت
تـانـامویـاد بـرایهمیشـهدرجامعـهمداحـىوپیر امـان
اهلبیـت علیهـم السـام بدرخشـد.
اودرمواجهـهبـادوسـتودشـمنهیـ گاهعصبانـىنمىشـد
ولـى درعینحـال یـرت دینـى داشـت .خـو  برخـوردی و
مهربانـىبـاكمسنوسـاالندرمداحـىباع شـدهبودكهعده
زیادیازجوانانونوجواناننسـبتبهشـخصیتحاجحسـین
محلوجـىعاقهمنـدوبـهمداحـىرویبیاورنـد.اوهركسـى كـه
اسـتعدادیدرخوانـدنومداحـىداشـتراتشـویقمىكـرد كـه
درایـنمسـیر گامبـردارد.
ش داشت ود
نسبت به مادیات
مرحـوم محلوجـى بههی وجـه اهـل مادیگـری در زندگـى
نبـود.اخـاصومناعـتطبـعوبزرگـواریاوبـرایهمـهمشـهود
وملمـوسبـود.هی كسـىنشـنیدهیـاندیـدهبـود كـهاودرهیـ 
مراسـمىحتـىا گـرآنمجلـ بسـیارموردتوجـهعـاموخـاص
هـمبـوده،مطالبـهمـزد كـردهباشـدوایـندرحالـىاسـت كـه
درروزگار كنونـىعـدهایاینگونـهمسـائلراامتیـاز بـرایخـود
مىداننـد.

ی
ذر ر ا را ح
درادامـــهبخشـــىازخاطـــراتش ــیرینوخواندن ــىمرح ــوم
حـــاجحســـینمحلوجـــىرابـــاه ــم م ــرورمىكنی ــم.الزم ب ــه
كـــراســـتآنمرحـــومایـــنخاط ــراترادرس ــال1382ط ــى
مصاحبـ ـهای ك ــهش ــاعرحماس ــىووالی ــی كش ــورمانجن ــاب
آقـــای ســـید محمدمهـــدی حس ــینى ركنآب ــادی ب ــا ایش ــان
داش ــتندنق ــل كردهان ــد ك ــهمت ــن كام ــلآندرهم ــانزم ــاندر
ویژهنامــه«زمزمــه»بــهچــاپرســیدهاســتودراینجــاتنهــابــه
بخشـــىازآنمصاحبـــهمىپردازی ــم.

قاچاقاعامیههایامامازنجفبهقم
دومـاهدركربـابـودم.درنجـفبعـدازنمـازامـاممىخوانـدم.
وقتـى بـه قـم آمـدم مـن را بهخاطـر ایـن مداحىهـا گرفتنـد.
اعامیـه هـم آورده بـودم .خاصـه مـا را بـه سـازمان امنیـت
فراخواندند.سـاعتىداشـتمكهرویثانیهشـمار عك امام
مىچرخیـد.درنجـفهـمامـامدیدندوگفتند:آقـایمحلوجى
موفـقباشـید!بعـد كـهسـازمانامنیـترفتـم،رئیـ سـازمان
گفـت:شـماكربـابودیـد گفتـم:بلـه.شـمانجفبودیـد گفتم:
بله.شـماباآنآقانمازهممىخواندید  گفتم:بله.بعد گفت:
سـاعتچنـده مـنسـاعت ـدرمرابسـتهبـودم.سـاعترانـگاه
كـردمو گفتـم:یـازدهوربـع .گفـت:آنسـاعت كـو  گفتـم :كـدام
سـاعت گفـت:آنسـاعتكهعكـ رویشمىچرخیـد.گفتم:
یـکآقایـیآنراازمـنگرفـت.بعدپرسـیدندكـهاعامیهچندتا
آوردهایوا گـرفـردااعامیـهایدرقـم خـششـود،دوبـارهشـما
رادراینجـامىخواهیـمواینجـانگهـتمىداریـم....
رئی بیچشموچال
نكـهانقـاب گسـتردهترشـد.نوحـهایدرمسـجدامـام
تـاای 
حسـنسـاماهللعلیهخوانـدمومـنرا گرفتنـد.اشـعارآننوحـه
عبـارتبودنـداز:

جهانشـدهبهوجودسـهبتشـكنآ گاه كهاینسـهدرسـه
زمـان،جلـوهكردهوجهاهلل
یكـى هـوربـهبابلنمودوبتبشكسـت كهنـاماوبهجهان
خواندهشدخلیلاهلل
دوم كسـىكهجهـان ـا ک كـردازبتهـا فـرازدو نبـىبـود
علـىولـىاهلل
سـوم كسـىكه قیامـش بدیـن زمـان افتـاد  ز نسـل موسـى
جعفـر ،خمینـى روحاهلل
وقتـى ایـن اشـعار را خوانـدم و تمـام شـد ،صـدای صلـوات
جمعیـتبلنـدشـد.مـردمآمـادهبودنـدودیـدما نمناسـب
اسـت كـه كـریبدهـم ،ـ شـرو  كـردم:
خمینـى ،خمینـى  الگـوی حقپرسـتان  محبـوب خلـق
ایـران  روحاهلل روحاهلل
ومـردمنیـزجـوابمنرامىدادندتارسـیدبه«مرگبرشـاه».
گازاشـکآورزدندداخلمسـجدامام.بعدماراخواسـتند.آنجا
مـاراداخـلاتاقـىهدایـت كردنـد.موقـعنشسـتن ایـم گرفـت
بـهصندلـىونزدیـکبـودزمیـنبخـورم.بازپـرس گفـت:شـما
مىخواهیـدرئیـ مـردمشـوید.چشـموچـال(!)ندارید،هی 
كجـا را نمىبینیـد .شـما مىخواهیـد رئیـ  بشـوید  مـردم را
جمـعمىكنیـد بعـد گفـت:ایـنچـهبـود كـهدرمسـجدامـام
خوانـدی گفتـم:خوانـدمدیگـر!گفـت:چـوندفعهاولاسـت،
امضـامىگیریـم.چنـدتـاامضـاازمـا گرفتنـد كـهدیگـرنخوانیـمو
آزادمـان كردنـد.
مداحقمىدرساوا کمشهد
وقتـىامـامدرنجـفتبعیـدبودنـد،مـنرادرمشـهد گرفتنـد.
قضیـه ایـن بـود كـه شـب شـهادت امـام موسـى بـن جعفـر

سـاماهللعلیهبـابلندگـویخـودحـرمدعـا كـردمو
دم دادم كـه:
رضـا ای سـرور مـا  رضـا تـاج سـر مـا  ماقاتـى
نـدارد رهبـر مـا
تـو ای شـاه خراسـان  ن ـر كـن كنـ  زنـدان 
ماقاتـى نـدارد رهبـر مـا
رضـادرشـوروشـینى بـهیـاد كا مینـى بـهمـا
لطفـىعطـاكـن تـودردمرادواكـن ن ركنكن 
زنـدان  كـه بابـت دل پریشـان  ماقاتـى نـدارد
رهبـرمـا.
صبـ آمدنـددرتكیـهوگفتند:آقـایمحلوجىرا
مىخواهیـم.مـارابردنـدسـازمانامنیـتمشـهد.
وقتـىدررابـاز كردیـم،سـرهن  گفـت:ایـنچـه
بـوددیشـبخوانـدی آشـوببـه ـاكـردی.خیال
كـردیاینجـاهـمقـماسـت یـکضبـ درآوردو
مداحـىدیشـبرا خـش كـرد .گفتـم:مگـرشـما
شـیعهنیسـتید نمىدانیدامامكا مهفتسـال
یـاچهـاردهسـالزنـدانبودنـد گفتند:دیگـرنباید
مشـهدبمانیـدوامضـا گرفتنـدازمـا.روزچهـارم
گفتـم،امـروزهـرطـوركـهمىخواهـدبشـود،بشـود.
مىخواهـمبخوانـم!ب ههـاگفتنـد:فانـى!دوباره
مىبرنـدت .گفتـم:امـروزروزآخـره؛بهخاطـرامـام
رضـاسـاماهللعلیهمىخوانـم.رفتـمبـاالیمنبـرو
ایـن كـررادادم:
ایـنمـرامسـتمگراندورانبـود جـایمـردان
حـق گوشـهزنـدانبـود موسـى كا مـم،دشـمن
هـر المـم
حقكشـىتـابـه كـى ،لـموسـتمتـا كجـا رهبـر
مسـلمینخانهنشـین،ایخـدا موسـى كا مـم،
دشـمنهـر المـم
همینطـور ادامـه كـر را گرفتیـم و آمدیـم در
زمینـهوسـپ دوسـهتـادعـاكردیمكـهالحمداهلل
بهجایـیبرنخـوردوبـاسـرانجامخوبـیبـه ایـان
رسـید.
اینهـا تنهـا گوشـهای از زندگـى سراسـر فـراز و
نشـیبوبابركتاینپیر امدلسـوختهاهلبیت
علیهـمالسـامبـود.امیـد كـهمداحـانجوانـى كـه
بـه هنـر او دسترسـى نداشـتهاند ،بـا تحقیـق در
رفتـاروالیتمدارانـهاو،رفتـارومنـشجوانمردانـه
والهـىاوراسـرلوحهامـورخـودقـراردهنـد.بدیـن
بهانـه،همـراهبـاشـمامخاطـبمحتـرم،ن ـارروح
بلنـدایـنن مهسـرایانقابـیووالیـی،فاتحـهای
همـراهبـاصلـواتهدیـهمىكنیـم.

محلوجی
در نوحهها و
شعرهایش به
دنبال دفاع از
والیت و انقالب
و نظام بود و
هیچگاه تحت
تأثیر جریان
سیاسی ضدنظام
و ضدانقالب قرار
نگرفت ،بلکه از
ابتدا خط خود را
حرکت در مسیر
امام و شهدا و
والیتفقیه قرار
داد و آنچه برایش
در حدود 50
سال مداحی
و نوحهخوانی
مهم بود اینکه
به تکلیف دینی
و انقالبیاش
بهعنوان
یک پیرغالم
امام حسین
سالماهللعلیه
عمل کند.
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اش و

ا جریانساز اش
گفتگویماهنامههی تباابو ربیوكافى،مداحجوانونامداراینروزهای كشور
مداحـى مشـ له مهمـى هسـت.

مــدا بایــد ــه خ وصیاتــی
داشــته باشــد کــه بــه او مــدا ارزشــی
و ان ا ــ ب وینــد
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ب رمای ــد از ــه زمانــی مداحــی
را شــرو کردیــد و ــه شــد کــه وارد
نوکــری اه ــت علیهــ
ســل
الســام شــدید

از سـال  1378بهطـور رسـمى و من ـم
در مجالـ  و محافـل اهلبیـت علیهـم
السـام توفیـق نوكـری دارم و ن ـر لطـف
ایـن وات مقدسـه و دعـای خیـر ـدرم،
بسـیار در مـداح شـدنم ت ثیـر داشـت.
ت ریــف کنیــد کــه از ن ــر شــما
«مداحــی» بــه ــه م نــا ــود و
مه تریــن هــد ی مدا یســت

مداحـى درواقـع همـان ستایشـگری
اهلبیـت علیهـم السـام اسـت كـه بـا
هنـر و شـعر ممـزو  شـده اسـت .تع یـم
شـعائر ،ترویـ  معـارف الهـى و اخاقـى،
معنویتافزایـی در جامعـه و تقویـت
جنـاحمؤمنیـنرانیـزمىتـوانبهعنـوان
مهمتریـناهـدافیـکمـداحبیـان كـرد.
یـ

آیــا مداحــی ش ـ اســت یــا صر ــا
هنر ماننــد دی ر رشــتههای هنری

بلـه مداحـى شـ ل مهمـى اسـت؛ بـه
ایـنجملـهحضـرتآقـادرسـال77توجـه
كنیـدّ :
«مداحـى و ستایشـگری خانـدان
ً
پی مبـرصلـىاهللعلیـهوآلـه– كـهطبعـا
كـرمصائـبراهـمبـههمـراهدارد–شـ ل
خیلـى مهـم و بزرگـى اسـت»؛ بنابرایـن
بـدونتوجـه كـردنبـهمسـ لهدرآمـد ،

مـداحبایـدصاحـباندیشـهباشـد؛اهـل
عرفـان و معرفـت و آراسـته بـه سـجایای
اخاقـىباشـد؛هنرمنـدبـهمعنـایواقعـى
باشـد؛اهلعلمومطالعهوتحصیلباشـد؛
حقطلـبودشمنسـتیزباشـد؛خـود را
بـه معنـای واقعـى سـرباز فرهنگـى والیـت
بدانـد و تمـام همو مـش جامـع عمـل
پوشـاندن بـه فرامیـن حضـرت آقـا باشـد؛
رفتـار تشـكیاتى داشـته باشـد و در آخـر،
پرتـا  باشـد.
آیــا اص ــا ان ا ــ در م ولــه
مداحــی و ا کــری اه ــت علیهــ
الســام م نــا دارد ل ــا ایــن جملــه
امــام خامنــهای کــه می رماینــد
«مداحــی رصتــی ــرای ترویـ اســام
و و ی ــه اصلــی مداحــا تبی ــن
م ــار ان ــاب اســامی اســت» را
تبی ــن ب رمای ــد.

بلـه اصطـاح انقابـی درسـت اسـت
همانطـور كـه حضـرت آقـا فرمودنـد:
مـن انقابـیام .ایـن جملـه بـار دارد؛
حضـرت آقـا نـ  شـاخص را نشـانه
انقابـیمىداننـد .1:ایبنـدی بـهمبانـى
وارز هـایاساسـىاسـاموانقـاب؛.2
هدفگیـری آرمانهـای انقـاب و همـت
بلنـدبـرایرسـیدنبـهآنهـا؛ .3ایبنـدی
بـهاسـتقال كشـور؛.4حساسـیتدربرابـر
دشـمنونقشـهدشـمنوعـدمتبعیـتاز
آن؛  .5تقـوای دینـى و سیاسـى .هركـدام
از ایـن ویژگىهـا توضیحـات مفصـل و
قابـل تطبیقـى بـا جریـان مداحـى انقـاب
دارد .در كل فكـر مىكنـم مـداح انقابـی
بـادرایـتمشـخصىبـهنیازهـایانقـابو
مىدهـد.
كشـور اسـخ مى

ن رتــا در مــورد اســت اد از
خا ــرات شــهدا در روضهخوانــی
و مداحــی حماســی ن یــر مداحــی
آقــای می ـ م ی ــی در حــرم ح ــرت
امــام رحمــه اهلل و در م ــر امــام
خامنــهای یســت

مداحـى بـرادر مطیعـى را مىشـود در
گزینـه سـوم شـاخصها گنجانـد .امـروز
مداحـى بـرای شـهدا و زنـده نگهداشـتن
یـاد آنهـا از تكالیـف مداحـان انقـاب
اسـت؛چـونشـهداهویـتملىماهسـتند.
سـبک زندگىشـان بایـد معرفـى و ترویـ 
شـود تـا بـرای نسـلهای مختلـف الگـو
بشـوند.دریـکجملـهمـاملـتشـهادتیم.
شـهداپیـروانحقیقـىسـیدشـهیدانعالـم
حضـرت اباعبـداهلل سـاماهللعلیه بودنـد.
بایـد جوانهـا ببیننـد كـه مىشـود م ـل
آنهـابـود.خاطـراتشـهداجـزوالینفكـىاز
مجالـ  روضـه اسـت.
ونــه
ل ــا توضیــح دهیــد
مخا ــ هیــأت میتوانــد از حــال
و هــوای شــخص مــدا ال ــو گر تــه
ــدا کنــد بــه ــا
و حــال خــو
دی ــر این ــه گ تــه می شــود «مــدا
بایــد بســوزد تــا دی ــرا را بســوزاند»
ی نــی ــه

حـال خـو  ،گمشـده ایـن روزهـای
ماسـت.خـدارحمـتكندحاجفیـروززیرک
ً
كاروام ـالایشـانرا كـهحقیقتـامصـداق
حـال خـو  بودنـد و در روضهخوانىهـا
لح ـهایازیـادموالیشـان افـلنبودنـد.
چنیـنحـ وحالـىمىتوانـدبـرقلـوباثـر
بگـذارد.اینكـهمىگوینـدبسـوزتابسـوزانى
حقیقتاسـت.حضرتامالبنینسـاماهلل
علیهـاراببینیـد.مرحـومآیتاهللخوشـوقت
مىفرمودنـد« :تـا خلـوت نداشـته باشـى
جلـوت پیـدا نمىكنـى» .آن مداحـى كـه

خـود  در خلوتـش بـا روضـه و اشـعار
منقلـبمىشـود،درقلـوباثـرمىگـذارد.
دریـکكام«هـرچـهازدلبرآیـدالجـرمبـر
دل نشـیند».
بــه ن ــر شــما مه تریــن ح ـ و
شــور و شـ وری کــه مــدا می بایســت
خــود ای ــاد کنــد
در مخا ــ
یســت بــه دی ــر عبــارت ونــه در
مداحــی میتــوا عــاو ــر عوا ــف
مخا بیــن ــر روی ع ــول آ هــا هــ
ا رگــ ار ــود

بـهن ـرمـنبایـدهـمدرسـاحتعاطفـه
وهـمدرسـاحتعقـلدردرونمخاطـب
یـکانقابـیبـهوجـودبیایـد.روضهخوانـى
بایـدطـوریباشـد كـهمنجـربـهحركـتو
جریـانسـازیبشـود؛یعنـىبایـداشـکو
گریهجریانسـازاتفاقبیفتد؛هماناشـک
سیاسـى كـه مرحـوم امـام مىفرمودنـد:
«بایـد محبتـى ایجـاد شـود كـه منجـر بـه
طاعـتبشـود».بایـدكاریكنیـمكـهمنبـع
كسـب فیـ  و ارتـزاق فكـری و معنـوی
نیروهـای مؤمـن ،روضـه باشـد و بعـد از
جنبوجـو 
روضـه بایـد شـاهد ایجـاد جنب
و مجاهـدت توسـ  نیروهـای مؤمـن
اللهـى در جامعـه باشـیم.
حزب
حزباللهـى
جریــا میلیونی ارب یــن از دیدگا
شــما ــه امی ــرای بشــریت دارد

هیـ ت جامعـه سـیصد
امـروز جریـان هیـ
و چنـد میلیونـى شـیعه را متحـد و
یكپارچـه سـاخته اسـت .همـه تحـت
لـوایامـامحسـینسـاماهللعلیهمشـ ول
لـوایامـامحسـینسـاماهللعلیهمشـ
ـا
مجاهدتیـم .مجاهدانـه بایـد تـا
ـا  كـرد
تـا هـور رقـم بخـورد .حضـرت اباعبـداهلل
سـاماهللعلیهرابایـدبـهجهـانشناسـاند
و بیـرق امیرالمؤمنیـن سـاماهللعلیه را
بایـدبـربلندتریـنقلـلعالـمنصبكـرد.راه
نجـاتبشـریتهمیـناسـتوبیشـکمـا
مىتوانیـم.
ــرا امــروز ارتبــا بــا خــدا
و مناجــات خوانیهــای م نــوی
در هیــأت جــای خــود را بــه
مداحــی و ســب خوانــی صــر داد
ا ســت

برعكـ  فكـر مىكنـم فضـا در حـال
برگشـتبـهسـمتمناجاتوروضهاسـت.

جامعـه هرچـه را كـه در آن افـرا  شـود،
مىزنـد.ضمـناینكـهامـروزبهشـدت
در جامعـه دچـار خـ  عاطفـى و معنـوی
هسـتیموایـننیـازرافق روضـهومناجات
اسـخمىدهـد.فكـرمىكنـمبهسـرعتفضـا
عوضخواهدشـد،چنانكهامروزهمشـاهد
اتفاقـاتخوبـیدرایـنعرصـههسـتیم.

ارتباط با عالمان دین،
انس با قرآن و دعا از بهترین
ً
راهحلها هستند .باید حقیقتا
مراقبت و خودسازی کرد .آن
چیزی که باعث محبوبیت
در پیشگاه خدا و اهلبیت
علیهم السالم میشود
اخالص ،معنویت و اخالق
اسالمی است و هر کس در
محضر خدا و اهلبیت علیهم
السالم محبوب باشد در نزد
خلق نیز محبوب میشود.

کــدام مناســبت ســال را ــرای
مداحــی شــتر دوســت داریــد و قلبــا
آرزو داریــد ــه روضــهای را و در ک ــا
بخوانیــد

عاشـق مداحـى هسـتم؛ بنابرایـن همـه
مناسـبتها برایـم دوستداشـتنى اسـت.
البتـه محـرم مـاه گریـه اسـت .محـرم چیـز
دیگـریاسـت؛ماهـى كـهتمـامانبیـاواولیـا
بـرای سیدالشـهدا سـاماهللعلیه گریـه
كردهانـد .دوسـت دارم در سـرداب امـام
حسـین سـاماهللعلیه و هم نیـن در
سـردابامـامرضـاسـاماهللعلیه،جایـیكه
بهیقیـنمىدانـمامـامزمـانسـاماهللعلیه
حضـور فیزیكـى دارنـد روضـه بخوانـم.
در صــورت تمایــ یــ خا ــر
از ســختترین و خا ــر ای از
شــیرین ترین مــوردی کــه مداحــی
کرد ایــد ــرای مــا کــر ب رمای ــد.

تمـام خاطـرات شـیرین اسـت .یکبـار
سـوار تا كسـى بینشـهری شـدم ،راننـده
و یكـى از مسـافران حقیـر را شـناختند.
زمسـتان بـود .راننـده گفـت :مـن شـ لم
طـوری اسـت كـه نمىتوانـم روضههـای
ً
شـماراشـركت كنـم،لطفـاهمینجـابرایـم
كمـىروضـهبخـوان .گفتـم:آقـاا نتـوی
جادهایـم و شـاید بقیـه مسـافرها تمایلـى
نداشـته باشـند روضـه بشـنوند .راننـده
گفـت:هركـهدلـشروضـهمىخواهـدبلنـد
صلـواتبفرسـتد.همـهیکصـداصلـوات
فرسـتادندو گفتنـد:چـىبهتـرازروضـه 
ای خوانـدم و كلـى
خاصـه بنـده روضـهای
همـهبـاهـم گریـه كردیـم.آنروزروضـهدر
جـوری
داخـل تا كسـى و تـوی جـاده اینجـوری
روزیمـان شـد.
یكـىهـممجلـ روضـهخصوصـىمنزل
ـکزادهشـهیدمدافعحرمبود
حامـدكوچ زادهشـهیدمدافعحرمبود
كـهخیلـىبرایمدلچسـببـود؛چونخود
شـهیددعوتـممىكرد.
انتخــاب شــ ر و م مــو در
مداحــی ــدر اهمیــت دارد و ــه
م امینــی امــروز دارای اهمیــت
شــتری هســتند

حضـرتآقـامىفرماینـد«:هنـرمداحـى،
هنـرشـعروتبییـنشـعراسـت .گاهـىیـک
بیـت شـعر كار یـک سـاعت سـخنرانى را
انجـاممىدهـد» .ـ ایـنمسـ لهبسـیار
مهمـى اسـت .مـداح بایـد شعرشـناس
باشـدوشـعرقـویوپرمضمـونراانتخـاب
كنـد؛شـعرهایی كـهنیازهـایامـروزجامعـه
را اسـخبدهنـد؛روشـنگریبكنندودارای
پیـام و نـد آموزنـده باشـند و در ضمـن
بتواننـدسـیرهوفضایـلاهلبیـتعلیهـم
السـامومعارفاسـامىراتبیینومنتقل
نماینـد.
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شــما م مــو اشــ ارتا را
ونــه و از ک ــا انتخــاب و تهیــه
می کنیــد

بیشـتربـااشـعاراسـتادسـازگاردر كتـاب
نخـلمی ـمم نوسـم.البتـه گاهـىهـماز
شـعرای بزرگـوار دیگـر شـعر مىگیـرم.
ــه نــو آ ــات و
بــه ن رتــا
آســی های در ســالهای اخیــر
دامنگیــر مداحــی و مداحــا
کشــورما شــد اســت

ّ
منیـت و خودبینـى بزرگتریـن
آفـت مداحـى اسـت و یـا اینكـه گاهـى
شـهرتطلبى جـای تكلیفگرایـی
مىنشـیند .اینهـا از بدتریـن آفتهـا در
هـر حرفـه و سـاحتى مىباشـند.
ــه را حلــی را ــرای ر ــ ایــن
شــنهاد میکنیــد
موانــ

ارتبـا بـاعالمـاندیـن،انـ بـاقـرآن
ودعـاازبهتریـنراهحلهـاهسـتند.بایـد
ً
حقیقتـا مراقبـت و خودسـازی كـرد .آن
چیـزی كـه باعـ  محبوبیـت در پیشـگاه
خـدا و اهلبیـت علیهـم السـام مىشـود
اخـاص،معنویـتواخـاقاسـامىاسـت
و هـر كـ  در محضـر خـدا و اهلبیـت
علیهـمالسـاممحبـوبباشـددرنـزدخلـق
نیـز محبـوب مىشـود.
ایــن را در مــورد مداحــا
ونــه ارزیا ــ میکنیــد
امــروز
بهعبارتدی ــر آیــا میشــود در
خلــوت ت وایــ کــرد و در علــن
ادای ت ــوا را درآورد

مـردم مـا فهیـم هسـتند و بیتقوایـی را

خـوب مى
فهمنـد .شـاید كسـى مشـهور محتـوا و مطالـب مشـكل دارد .در مقابـل
ً
نیسـت.
محبـوب

قطعـا
ولـى
باشـد
همیـن مسـ له نیـز در مـورد مـداح هـم
بــه ن ــر شــما رکــن اصلــی صـادق اسـت.
در هیــأت مــدا اســت یــا ســخنرا

بـه عقیـده مـن ركـن اصلـى هیـ ت امـام
حسـینسـاماهللعلیهاسـت.هركسـىبایـد
و یفـهخـود رابـهبهتریـننحـوانجـام
دهـد.سـخنرانومـداحمكمـلهـمدیگـر
هسـتندودرآمیختنشـوروعاطفهباشـعور
ومعرفـت كارایـندواسـت.ا گـر سـخنران
ً
و مـداح باهـم هماهنـ  باشـند ،دائمـا
صحبـت كننـد ،تقسـیم و ایـف كننـد،
تقـدموت خـرپیـشنمىآیـدو كاربهتـرجلـو
ً
مـىرود.اصـاقبـولنـدارممـایکسـخنران
رادعـوتكنیـمبیایـدمنبـرخـود رابـرود.
بایـد مـداح و سـخنران بـا هـم سـاعتها
صحبـت كننـد ،مهندسـى محتـوا كننـد،
مخاطبسـنجى و نیازسـنجى كننـد؛
ً
م ـا ا گـر مخاطـب نوجـوان اسـت چـه در
منبـر گفتـهشـودوچـهدرمداحـىخوانـده
شـود.اینكـهیکسـخنرانىبیایـددرفضای
خـود وبـابیـانخـود مطلـببگویـدو
مـداحهـمدرفضـایخـود بخوانـدایـن
ً
كاری كامـا یرحرفـهای و نا ختـه اسـت.
ــه نســبتی ــن ســخنرانی و
مداحــی رقــرار اســت و کدامیــ
م ــدم اســت

ــاد روی
امســال کــه مراســ
ارب یــن بهصــورت رســمی و هم انــی
ونــه میتــوا
رگــ ار نمیگــردد
حســرت زیــارت را جبــرا کــرد

پیـادهروی برگـزار نمىشـود امـا امـام
حسـین سـاماهللعلیه ،اربعیـن و تكالیـف
مربـو  بـهاربعیـن كـه سـرجـایخودشـان
هسـتند .تمـام ایـران بایـد موكـب شـود.
انشـاءاهللبجـای یـکدهـهحضـور مـردم
درراهپیمایـیاربعیـن،یـکدهـهجلسـات
عـزاداری جایگزیـن و برگـزار مىكنیـم.
ــه

بــا وجــود مــاری کرونــا
شــنهادی ــرای رونــ م الــ
اه ــت علیهــ الســام داریــد

كرونـانهتنهـابـهاصـلداسـتانعـزاداریو
محـرملطمـهایواردنكـرد،بلكـها گـرخـوب
نـگاه كنیـممىبینیـم كـه رفیـتجدیـدی
بـهوجـودآورد؛بنابرایـنبههی وجـهنبایـد
مجالـ  تعطیـل بشـود بلكـه بایـد بیشـتر
شـودامـابهصـورتجلسـاتدرمحیـ بـاز
وبـارعایـتموازیـنبهداشـتى؛روضههـای
خانگـى؛ حسـینیههای سـیار و خـش
روضهخوانـى بهصـورت مجـازی.
و اما حر آخرتا

عـرض كـردم كـه مـداح و سـخنران بایـد دوسـتانخوبـمازدعـایخیـرمحروممان
یكدیگـر را تكمیـل كننـد .اینكـه مىبینیـد نكنیـد.همیـنوب !
یـکوقتـىمـداحپرمخاطبتـروجذابتـر
اسـتدلیلشایناسـتكهآنسـخنراندر
بخـشارتبا گیـریبـامخاطـبیـاانتخـاب

منبر و محتوا
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رسانهی منبر باید ارب ین را در م یاس جهانی ترسی کند.......................................................
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اشاره
از ابتداى آفرینش ،یکی از مهمترین ابزارهاى انتقال
پیام و اطالعرسانی انسانها به همنوعان خود زبان
بوده است .ناطق بودن از مواهب مهم خداوند به
انسان است که به او توفیق داد تا پیامهای خود را از
طریق زبان و سخن گفتن منتقل نماید .بر اساس آیات
تبلیغپیامهایالهی
قرآن کریم،همهپیامبرانالهیبراى
از سخنورى استفاده کردهاند«َ :و َما َأ ْر َس ْل َنا من َّ
ُ
ول
س
ر
ِ
ٍ
َّ
َ
ِإال ِب ِل َس ِان ق ْو ِم ِه؛ ما هیچ پیامبرى را جز به زبان قومش
نفرستادیم» 1اینآیه،ضمنبیانمطابقتزبانپیامبران
با زبان مخاطبان ،نشاندهنده همگانی بودن استفاده
از روش سخن گفتن در تبلیغات دینی پیامبران است.
جانشینان انبیای الهی نیز در تبلیغ دین از سخنورى
استفاده کردهاند .امام علی سالماهللعلیه
و خطابه
َّ َ ُ َ ُ ْ َ
الم؛ ما هر آینه سالطین
ک
ال
راء
م
ال
ا
ن
«ا
فرمایند:
می
ِ
ِ
سخنیم» 2البته سخنورى آنان روشمند نیز بوده است.

برریس خاستگاه تـــــــــــــــ

م هوم شناسی تبلی و خ ابه
عبـارتاسـتازانتقـالفكـر ،بـهجهـتت ثیرگـذارى بـرافـكار
تبلیـ عبـارتاسـتازانتقـالف
و اعمـال دیگـران و نیـل بـه مقاصـد خـاص ،بـا اسـتفاده از ابـزار و
گـوندرزمـانومكانـىمحـدود3.درتعریـفدیگـری،
شـیوههایگونا گـوندرزمـانوم
شـیوههایگونا
بـهرو یـارو هـایبههمپیوسـتهبـراىجهـتدادنبـهنیروهـاى
اجتماعـىوفـردىدرراسـتاییـكهـدفمشـخصسیاسـ
ى
اجتماعـى
ـخصسیاسـى،ن امى،
فرهنگىو،...ازطریقنفو درشـخصیت،اف
ى
فرهنگى
درشـخصیت،افكار،عقایدواحساسـات
»مىگوینـد4.ایـنتعاریـف«تبلیـ »رابهصـورتعـام
افـراد«،تبلیـ »مى
كنـد كـه معـادل آن در ل ـت عـرب ،وا ههـای «دعـوت،
مىكنـد
معرفـى مىكنـد
ّ
باشـد؛امـادرفرهنـ اسـامى بـه شـكلدیگـری
عایـهواعـام»مى
عایـهواعـام»مى
ـا
عایـهواعـا
د
راتعریـفمى
ىكننـد«:برافراشـتنكلمـهتوحیـددرهـرزمـانبـاهر
تبلیـ راتعریـفم
وسـیلهممك
وسـیلهممك
ـنومناسـبآنعصـر ،كـهبـامقاصـدواهـداف شـریعت
وسـیلهممكـنومناسـبآنعصـر،
5
مىدرتناقـ ومخالفـتنباشـد».
اسـامىدرتناقـ
اسـا ى
مى
ـا
موضو سـخن«خطابهومنبر»اسـتو«خطابه»یعنىسـخنرانى.
ـه»مىگویندـ
كـهسـخنرانىراازلحـا فنـىوعلمـىدرمنطـق«،خطابـه»مى
طبـقتبویـبارسـطودرعلـممنطـق نـ صناعـت؛یعنـى نـ هنـر
سـخنىوجـوددارد كـهبـهآنهـاصناعـاتخمـ مىگوینـدویكـى
ازایـنفنـون ن گانـهیسـخنو كام ،فـنخطابـهاسـتـبنابرایـن
سـخنرانىبـهمعنـایمطلـقنطـقوخطابـهاسـتولـىمنبـریعنـى
6
«سـخنرانىدینـى» كـهبـاایـنتوضیـ سـخنرانىاعـمازمنبـراسـت.
خاست ا تبلی و خ ابه
ـ ازبررسـىمفهومـىل ـتتبلیـ ،ا كنـونبـهبازشناسـىپیشـینه
ىپردازیـم.انسـانازابتـدایخلقـتداراینطـق
وخطابـهمى
تبلیـ وخطابـهم
بودهوسـخنگفتهاسـت؛بنابراینبرایپیدایشخطابهوسـخنرانى
نمىتـوانیـکمقطـعزمانـىخاصـىدرن ـر گرفـتوزمـاندقیقـىرا
نمىتـوانیـکمقطـعزمانـىخاصـىدرن
بهعبارتدیگـر مىتـوان گفـت كـه گذشـته تبلیـ  و
مشـخص كـرد؛ به
دعـوت،ریشـهدرهبـو حضـرتآدمبـهعالـمخا كـىداردوازتاریـخ
بشـرىمنفـکنیسـت.درطـولتاریـخبشـر ـ ازحضـرتآدمنیـز
همیشـهفرسـتادگانالهـىدرعالـمحضـورداشـتهاندو بـرایاصـاح
همیشـهفرسـتادگانالهـىدرعالـمحضـورداشـته
ـرانبودهانـدتـاآنهـا
ونجـاتجامعـهدرپـیالقـایفكـرسـالمبـهدیگـرانبوده
راازخطـاوضربـهزدنبـهاجتمـا بازدارنـد كـههمـهایـناقدامـاتاز
نگراییانسـاننشـ تمىگیـرد.امیرمؤمنان
قـوهتفكـر،مدنیـتوبرو
قـوهتفكـر،مدنیـتوبرون
ـاقالهـىبـافرزنـدانآدم،درابـا 
سـاماهللعلیهدربـارهعهـدومی
سـاماهللعلیهدربـارهعهـدومی ـاقالهـ
ـا
ىفرمایند«:خداوندسـبحانازفرزندانآدم،
رسـالتالهـىبهمـردمم
رسـالتالهـىبهمـردممى
انبیـاءرابرگزیـدوبـروحـىوتبلیـ رسـالتازآنانپیمانگرفتتارسـم
انبیـاءرابرگزیـدوبـروحـ
دارنـد،آنجـاكهبیشـترمـردم،عهدخدارادگرگونسـاخته،
امانـتنگه
امانـتنگهدارنـد،آنجـا
7
ـریكان گرفتهانـد».
حـقاورانادیـده گرفتـهوبـههمـراهاوشـری
بـهاسـتنادآیـاتقـرآننیـزدعـوت،ارشـادوهدایت،اززمـانحضرت
آدمآ ـازشـدهوتـابع ـتپیامبـرخاتـمصلـىاهللعلیـهوآلـه هـزاران
ّ
پیـامآوردرایـنعرصـه
گامبرداشـتهاند؛«ولقـدبع نـافـى كلا ّمـة
آوردرایـنعرصـه گامبرداشـته
پیـامآوردرایـنعرصـه
ً
ّ
ـدوا اهلل و اجتنبـوا الطا ـوت؛ مـا در میـان هـر امتـى
اعبـد
سـوال  ان اعب
سـوال
ررس
پیامبـرى فرسـتادیم بـا ایـن هـدف كـه خـدا را پرسـتش كنیـد و از
8
طا ـوت ،اجتنـاب نماییـد».
دربــاره ّ
ن شــدن فــن خطابــه ببههصــورت یــک دانــش و
مــدون
مــدو
ىآیــدایــن
ـتمى
مهــارت،آن ــهازبررســى كتــبتاریخــى بــهدســتم
كــهنخســتینبــارخطابــهبهمن ــوردفــا از حــقمالكیــت
اســت كــهنخســتینبــارخطابــهبه
افــراد در ســرزمین یونــان هــور كــرد و ســپ  در طــول زمــان
توس ـ محققــانبــهشــكلیــکمهــارتوفــنمـ ّ
9
ـدونتقریــرشــد.
ّ
البتــه دالیلــى نیــز در اســناد خاورشناســان و منابــع مورخــان
وجــوددارد كــهایرانیــانازدیربــازبــاخطابــهوســخنوریم نــوس
بودهانــدوعــدهایازخطبــاییونانــىنــزداســتادانایرانــى فــن
بودهانــدوعــدهایازخطبــاییونانــىن
ـدهای نیــز مىگوینــد ـ  از یــور 
آموختنــد .عــده
مىآموختن
خطابــه مى
اســكندر بــه ایــران و لبــه بــر «دارا» ،كتــاب منطــق و حكمــت
10
ارســطو از منابــع اصیــل ایرانــى برداشــته شــد.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ور تاریخی مقوله تبلیغ و دعوت پرداخته شده است.

ـــــــــاریخی آینی تبلیغ و خطابه

وند خ ابه با اسام
رابطـه خطابـه بـا اسـام م ـل رابطـه سـایر هنرهاسـت .اسـام در
دامـنخـود اقسـامهنرمندهـاوصنعتگرهـاراپـرور دادهاسـت
كـهیـك گـروهازآنهـانیـزخطبـا،سخنسـرایانوسـخنرانانهسـتند.
ازایـنن ـر كـهخطابـهیـكفـناسـتیعنـىیـكهنـراسـتوهنـر
مىتوانـدبـه كمـكیـكفكـروعقیـدهویـابـهجنـ یـكفكـروعقیـده
بیایـد؛یعنـىیـكفكـر،یـكدیـن،یـكآییـنرامىشـودبهوسـیلههنـر
یـاصنعـتتقویـت كـردوهم نیـنمىشـودبهوسـیلههنـریـاصنعـت
ً
تضعیـف كـرد؛م ـااسـتفادهازخـ در كتیبههـایقرآنـىوتزییـنو
سـاخت گنبـدمسـاجدوابنیـهزیارتـى،ازموضوعاتـىاسـت كـهعلـم
وهنـروصنعـتبـه كمـكدیـنآمـدهاسـت،یعنـىاحساسـاتدینـى
ازیکطـرفو وقهنـریازطـرفدیگـردستبهدسـتهـمدادهانـد
ویـكشـعارمذهبـىدرلبـاسهنـروصنعـتبـهجلـوهدرآمـدهاسـت.
ً
خطابـهازآنجهـت كـهیـكهنـرویـكفـناسـتوهنـروفـنمعمـوال
مىتوانـد اثـر اجتماعـى داشـته باشـد و عامـل اجتماعـى بـه شـمار
رود،یـكفكـرویـكعقیـدهراتقویـتویـاتضعیـف كنـد،ازبزرگتریـن
عوامـلاجتماعـىبـهشـمارمـىرود.هیـ هنـریبهانـدازههنـرخطابه
نمىتوانـداثـراجتماعـىداشـتهباشـد.ا گـرازایـنن ـربـهخطابـهنگاه
كنیـمرابطـههنـرخطابـهبـااسـامم ـلبسـیاریازهنرهـاوصناعـات
ّ
ّ
ارهـاوحجاریهـاپیـدا
كـهحج
دیگـراسـت.دراسـامهمانطـوری
شـده،آینهكارهاوآینهكاریهاپیداشـده،كاشـىكارهاوكاشىكاریها
پیـدا شـده ،معمارهـا و معماریهـا پیـدا شـده اسـت ،همینطـور
اسـام در دامـن خـود  خطبـای بسـیار زبردسـت پـرور  داده
اسـت كـهبسـیاریبهنـام«خطیب»معروفمىباشـند.خوشـبختانه
امـروزهـممـاخطبـایدینـىبـزرگداریـم.مرحـومسـیدجمالالدیـن
اسـدآبادیعـاوهبـرسـایرفضایـل،یـكخطیـبزبردسـتىبـود؛چـه
بسـیارخطابههایـیدرمصـرانشـاء كـردهومـردمرامنقلـبو گریـان
11
مىنمـود.
شیو های تبلی ی مختلف
براساسآیاتقرآنكریموروایاتائمهمعصومینعلیهمالسامدهها
شـیوهبـرایتبلیـ انبیـاوپیامبـران كـرشـدهاسـت.آنـانعاوهبـردعوت
مشـتركبـهتوحیـد،معـادواصـولاخاقـى،برجنبههـایخاصنیزتكیه
داشـتهاند.دردعـوتحضـرتابراهیـمسـاماهللعلیهتكیـهبـرمبـارزهبـا
بتپرسـتىوشـرك،دردعـوتحضـرتشـعیبسـاماهللعلیهمبـارزه
بـابدعـتاقتصـادى،دردعـوتحضـرتصالـ سـاماهللعلیهمبـارزهبـا
دنیازدگـىواشـرافىگـری،دردعـوتحضـرتلـو سـاماهللعلیهمبـارزه
بـاانحـرافجنسـىواخاقـى،دردعـوتحضـرتموسـىسـاماهللعلیه
مبـارزهبـااسـتضعاف،اسـتكباروبرقـرارىاصاحـاتسیاسـى،دردعـوت
حضرتیوسفساماهللعلیهمدیریتالهى،دردعوتحضرتسلیمان
سـاماهللعلیهسیاسـتوحكومـتداریودردعـوتحضـرتعیسـى
سـاماهللعلیهزهـدواخـاقنمـودداشـتهاسـت.
در دوران رسـالت پیامبـر گرامـى اسـام و ـ  از رحلـت ایشـان،
تبلیـ بهویـژهدرشـكل«خطابـه»و«منبـر»،همـوارهیكـىازابزارهـاى
اصلـىانتقـالمعـارفاسـامىبـود.خطبههـایارزشـمندامـامعلـى
سـاماهللعلیه ،سـخنان گهربـار ائمـه معصومیـن علیهـم السـام در
ّ
ـه،مبیـن
مناسـبتهایمختلـفوتشـكیلجلسـاتعلمـىوموع
ایـناهتمـاماسـت.ایـننكتـهنیـزقابل كـراسـت كـه ـ ازواقعـه
كربـانیـزبـادرآمیختـنجنبـهعقانیـتوعملگرایـیبـاجنبـهعاطفـى
واحساسـىفرهنـ عاشـوراوعـزاداریسیدالشـهداسـاماهللعلیه،
تبلیـ شـیعهشـكلویـژهایبـهخـود گرفـت.
تبلیـ وخطابـهدرسـبک،رو وآدابتـابـهامـروز،دسـتخو 
تحـوالت گونا گونـى قـرار گرفتـه اسـت؛ ّامـا در فـراز و نشـیبهای
مختلـفتاریـخاسـاسوبنـاىآن،بهویـژهدرقالـب«منبـر»،اصالـت
خـودراحفـ نمـودهاسـت.

در اسناد
خاورشناسان و
منابع ّ
مورخان
آمده است که
ایرانیان از دیرباز
با خطابه و
سخنوری مأنوس
بودهاند و عدهای
از خطبای یونانی
نزد استادان
ایرانی فن خطابه
میآموختند.
عدهای نیز
میگویند پس از
یورش اسکندر
به ایران و غلبه
بر «دارا» ،کتاب
منطق و حکمت
ارسطو از منابع
اصیل ایرانی
برداشته شد.

پینوشت:
.1ابراهیم.4،
.2نه البا ه،خطبه.233
.3نخستیننامدرشناخت
تبلی ؛انتشاراتهفتمین
كنفران اندیشهاسامى،
ص.15
.4مختصرىازمبانى
تبلی ات؛ستادخارجىدهه
فجر،ص.7
ّ
.5محمدموفقل ایینى،
وسائلاالعامواثرهافى
وحد االمه،ص.44
.6مجموعهآثارشهید
مطهری.ج،25ص.320
.7خطبهاولنه البا ه.
.8سورهنحل.37،
.9چگونهسخنرانخوبی
شویم،حجتاهللسروری،
ص.12
.10رو تبلی ،ص.117
.11مجموعهآثارشهید
مطهری.ج،25ص.321
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یکی از نیازمندیهای هیأت به ویژه در حوزه منبر و خطابه ،تهیه و تأمین محتوای مطلوب است که باید در آن تناسب با
شرایط زمان ،مکان و مخاطب رعایت شود .با این توصیف تهیه محتوای منبر از دغدغههای اصلی هر سخنران و منبری
میباشـد .بدیهی اسـت اصالح این امر میتواند کمک شـایانی در کیفیت بخشـی به هیأتها و محافل مذهبی و جذب
مخاطب داشته باشد .از این رو در آستانه فرا رسیدن اربعین و با مالحظه شرایط شیوع بیماری کرونا و ممنوعیت حضور در
همایش پیاده روی اربعین ،بر آن شـدیم تا با حجتاالسـالم و المسـلمین حاج حسـین جوشـقانیان ،مدرس فنون منبر و
خطابه مرکز تخصصی تبلیغ حوزه علمیه قم و از چهرههای موفق منبر و روایتگری سیره شهدا ،به بحث و گفتگو بنشینیم.
مشـروح ایـن مصاحبـه کـه بـا عنـوان «ضرورتهـای محتوایـی منبـر اربعیـن» انجام شـده اسـت ،در ادامه تقدیـم میگردد.

«

ب رمای ــد یلــت زیــارت ارب یــن
نســبت بــه ســایر زیارتهــا و در ســایر
زما هــا در یســت

اینكــههیـ زیارتــىدربیــنزیارتهــایم ثــور
بهمنزلــهعامــتمؤمــنشــناختهنشــدهاســت.
گرچــهزیــارتامــامحســینســاماهللعلیهدر
ســیزدهرجب،درشــبنیمهشــعبانودرســایر
مناســبتهاواردشــدهاســتولــىتنهــازیــارت
اربعیــننشــانهوعامــتمؤمــنمحســوبشــده
اســت.امــامباقــرســاماهللعلیه ــادا زیــارت
زائــرحســینىراقبولىهــزارح وصدقهمقبول
مىدانــدولــىهی كــدام ــادا زیــارتاربعیــن
رانــداردوآنراعامــتایمــانبرشــمردهاند.

«

حرکــت جم ــی در ارب یــن ــه
جای اهــی دارد م نــای ارب یــن و ــام
یســت
آ بــه مســت برا عالــ

حركــت جمعــى در اربعیــن یعنــى تجلــى و
ّ
ـكاس72صدیــقدرمحــور
هــورو بــروزانعـ
والیــت و امامــت؛ یعنــى در ن ــام امامــت و

والیــتافــرادوفردیــتومنافــع فــردیهمــه
رن ـ مىبازنــدوهمــهازپیلــهفردیــتبیــرون
آمــده و انســجام شــكل مىگیــرد؛ انســجامى
بــهع مــتبیــشاز20میلیــونزائــروعاشــق
ســینهچا ک والیــت؛ ـ  ایــن رفیــت و
قابلیــت را دارد كــه بزرگتریــن همایــش و
رزمایــش استكبارســتیز و عدالتخــواه عالــم
كــه توس ـ  مســتضعفان رقمخــورده ،باشــد
وشــكوهوشــوكتجبهــهحــقرابــهر همــه
ابرقدرتهــایمســتكبربكشــد.ایــنتفــوقو
اتحــادپیامــىجــزپیــروزیخــونبــرشمشــیر
نــدارد و تداعىكننــده آیــه «و نریــد ن نمـ ّـن
ّ
علــىالذیــناســتضعفوافــىا رضونجعلهــم
ً
ئ ّمــةونجعلهــمالوارثی ـن»(قصــص)5:اســت.

«

شــما بهعنــوا جانبــاز و یــادگار
د ــا م ــدس ن اهتــا بــه هیأتهــای
م هبــی و جبهــه رهن ــی ان ــاب
یســت آیــا جبهــه و جنــ هم نــا
باقــی اســت

بلــهماهیــتجن هم نــانتــداومداردولى
شــكلآنت ییــریافتــهاســت.بــهقــولحضــرت
امــامجنـ مــاجنـ فقــرو نابــود؛جنگىكه
ّ
ـنموحــدانومترفیــنبــوده
ازآدمتــاخاتــمبیـ
اســت.دریــکطــرفجبهــهســردمدارانن ــام
ســلطهوكفــر كــههی ـ موقــعازمنافــعمــادی
خــوددس ـتبردارنیســتند،درایــنطــرفهــم
خـ انبیــاواوصیــاواولیــااســتوبــهتعبیرقرآن
«ولــنترضـىعنــكالیهــودوال ّ
النصــارىح ّتــى
ّ
ت ّتبــعملتهـم»(بقــره)120:اینجنگىاســتكه
آنهــادســتازســرشــمابرنمىدارنــدمگــراینكه
شــمادســتازدینتــانبرداریــد.دریــکطــرف
دیگــرهــمجن ـ اســامنــاببــااســامقابــی،
جن ـ بیــناســامعلــویبــاامــوی،جن ـ 
اســام حماســى بــا عافیتطلبــان ،جن ـ 
اســامعاشــوراییبــااســامسازشــكاراناســت.
در حقیقــت اردوگاه سازشــكاران ســتون
نجمــىهســتندبــرایدشــمنانى كــهدربیــرون
تــا  مىكننــد مــا را بــه ســلطه درآورنــد و
بــهزیــربكشــند.بــهتعبیــرقــرآن«:ال عبــدمــا

ن وال نتــمعابــدونمــا عبــد»(كافــرون:
تعبــدو 
2و)3امــكاننــداردن ــامســلطهبــامــا كنــار
بیایــدومــانیــزبتوانیــمبــاآنهــا كنــاربیاییــم
لــذاایــنجن ـ ازآدمتــاخاتــموازخاتــمتــا
دامنــه هــورتــداومخواهــدداشــتمنتهــى
ایــنجنـ ،عرصههــاودامنههــایگونا گونــى
پیــدا كــرده اســت .دامنــه ج رافیایــی ایــن
جن ـ درســال61هجــریدرســرزمینطــف
فق ـ بــودولــىابعــادآنعالمتــابوعالمگیــر
شــد چــون امــام حســین ســاماهللعلیه
فرمودنــد« :م لــى ال  یبایــع م ــل یزیــد؛
یعنــى جریــان فكــری حســینیان هم نــان
ســاریوجریــانفكــرییزیدیــان،اشــع ها
و ابنزیادهــا هم نــان جــاری اســت.

«

بــا ایــن توضی ــات آیــا میتــوا
گ ــت احیــای ارب یــن و ح ــور در آ یـ
نــو جهــاد اســت

ً
قطعــاایــنامــریــکنــو جهــاداســتواربعیــن
یعنــىاهتــزازپرچمــى كــهدرگــودیقتلــگاهبــه
خــوننشســتوایــنپرچــم،خ ـ زینبــىبــه
خــودگرفــتوتــاقیــامقیامــتبر اســت.اربعیــن
یعنــىیزیدیــاندراســارتآرمانهــایحســین
ســاماهللعلیهقــرار گرفتنــدونــهحســینیاندر
چنـ امویــان.اربعیــنهمــانجهــادكبیــرقــرآن
اســت كــها گــردشــمنان،مــاراتحریــمومحاصــره
اقتصــادیكردنــدولــوبهانــدازهقطــرهایآبهــم
ندادنــدمــام لــوبنشــویموفریــاد«هیهــات
ّّ
م ّنــاالذلــه»ســردهیــم.درحقیقــتشــكوههمــه
رجزهــایعاشــوراییدراربعیــنمتجلــىومتبلــور
شــد .ـ احیــایاربعیــنیعنــىحــقنمىمیــرد
ولــودرگــودیقتلــگاهآنرابــهخــونبنشــانند.

«

از حــال و هــوای ارب یــن و
روضهخوانــی در جبهههــا ب وی ــد

ً
حــالوهــوایاربعیــندرجبهههــاانصافــا
حــالوهــوایخاصــىبــود؛چــونهی ـ تدر
جبهــههی ـ تتــرازبــود؛چــونشــوروشــعوردر
ه ـمتنیــدهشــدهوثمــرهآن،حماســهای ــارو
شــهادتبــود.اربعیــنوروضــهدرجبهههــا
تجلىبخــشروحیــهحماســهوشــهادتطلبى
عاشــورا بــود .رزمندگانــى كــه بریــده از همــه
تعلقــات مــادی ،دل درگــرو كربــای حســین
ســاماهللعلیه داشــتند ،در محافــل روضــه
و اشــک ،وصــال الهــى را طلــب مىكردنــد.
بــا همیــن عاشــوراها و اربعینهــا بــود كــه
مجاهــدانفــىســبیلاهللش ـبهایعملیــات
بــرایرویارویــیومقابلــهدربرابــرآتــشســنگین
دشــمن بع ــى انــر ی و قــوت مىگرفتنــد.

«

ــرای اجتمــا
ــه امهایــ
رشــمرد
ارب یــن میتــوا

وقتــىمراجعــهمىكنیــمبــهمتــنزیــارتامــام
حســینســاماهللعلیهدراربعیــنمىخوانیــم:
«وبــذلمهجتــهفیــكلیســتنقذعبــادكمــن
الجهالــةوحیــر ّ
الضالــة»(تهذیــباالحــكام،
ج ،6ص )113خــون مطهــر تــو یــا اباعبــداهلل
باع ـ  شــد انســانها از حیــرت و ضالــت و

گمراهــىبیــرونبیاینــد؛بــرایــناســاسپیــام
اربعیــن عبــارت اســت از 1 :ـ خــون مقــدس
حســینســاماهللعلیهچــه كــرد كــهامــروزدههــا
میلیــونجمعیــترااز كشــورهایاســامىو
یــراســامى بــهجو وخــرو درم ـىآوردو
مجتمــعمىســازد2.ـپیــاموحــدت،آمادگــىو
رزمایــشبــرای هــور3.ـپیــامحركــتبــهقلــه
رفیــعشــهادتوشــهامت4.ـپیــاماســتقامت
وایســتادگىدرمقابــلهمــه كفــروشــرک5.ـ
پیــامتجلــىیافتــنجلــوهایازعصــر هــورو
همراهــىبــاامــامزمــانعجــلاهللتعالــىفرجــه.
6ـپیــاماحیــایروحمواســات،ای ــاروفــدا كاری
وهمدلــى؛یعنــىبــهن ــارهنشســتناحســان
ومواســات كســانى كــهازقــوتالیمــوت كــه
خــود نیــازداردبــاالتمــاسوالتجــامىگــذرد
تــازائــرانامامحســینســاماهللعلیهرا ذیرایی
كنــد؛ایــندرحالــىاســت كــهدرروایتــىبریــد
بــنمعاویــهعجلــىنقــلمىكنــد كــهدر نــزد
امــام باقــر ســاماهللعلیه بــودم ،فــردی بــه
حضــرتعــرض كــرد:یــابــنرســولاهلل!شــما
دركوفــههــزارانیــارداریــد.امــامســاماهللعلیه
فرمودنــد :اینــان كیس ـتاند  فــرد اســخ
داد:اینــانكســانىهســتند كــها گــرامــركنیــد
«ال ّتبعــوک»ازشــماتبعیــتمىكننــد.حضــرت
پرســیدندبــاایــنمضمــون كــه«:آیــاشــده كــه
اینهــابــرایرفــعنیــازازهمدیگــرپــولبردارنــد
ولــى م ـ  یكدیگــر را نگیرنــد » عــرض كــرد:
نــهآقــا!چنیــنافــرادییــکنفــرهــمنداریــد.

«

امســال کــه شــیو مــاری کرونــا
موجــ ت یلــی ــاد روی ارب یــن
شــد اســت ــه شــنهادی ــرای
رهن ســازی جای یــن داریــد

پیــادهرویتعطیــلشــدهولــى كربــاوامــام
حســین ســاماهللعلیه و اربعیــن هم نــان
باقــى اســت .بایــد م اهــر و شــعائر اربعیــن
درقالــبروضــه،علــموپرچــماقامــهشــود.
هــر خانــه ،هــر كوچــه ،هــر خیابــان و هــر
مجموع ـهایبایــدیــکحســینیهباشــدوشــور
وشــعورحســینىرامنتشــرســازند.ا كنــون كــه
راهنجــفبــهكربــابــهرویمــابستهشــدهاســت
امــابایــدآ گاهباشــیم كــهازطــرقدیگــرنورانیــت
وش ـ ناربعیــنامــامحســینســاماهللعلیهرا
دراقصــىنقــا كشــوراحیــاكنیــم.هم نیــن
همــهعــزادارانومحبــانســاحتملكوتــىامــام

ً
قطعا احیای اربعین و
مشارکت در این حرکت
جهانی ،نوعی جهاد است و
اربعین یعنی اهتزاز پرچمی
که در گودی قتلگاه به خون
نشست و این پرچم ،خط
زینبی به خود گرفت و تا قیام
قیامت برپاست.
حســینســاماهللعلیهبایــدهوشــیارباشــند كــه
ایــنشــوروشــعورحســینىبــهقیمــتزیــر ــا
گذاشــتناصــولبهداشــتىنباشــد كــهرعایــت
آنیــکو یفــهاخاقــى،شــرعىواجتماعــى
اســتودرصــورتنق ـ ایــنقوانیــنممكــن
اســتبهانــه بــهدســتبدخواهــانبدهیــم.

«

ــه راه ارهایــ را ــرای تبلیــ
م ــازی ارب یــن شــنهاد میکنیــد

نكــه گذشــت تروی ـ  فرهن ـ  اربعیــن
چنا 
ازلــوازمایمــاناســت.بــهن ــرمىرســد كــهبــا
وق و هنــر و تــا  همــه عزیــزان مىتــوان
جلوههــای ارزشــى و آموزههــای معنــوی
پیــادهرویاربعیــنرادرفضــایمجــازی بــه
تصویــر كشــیدو بــهخانــهو كوچــهومحلــه
بســنده نكــرد بلكــه گســتره ایــن حماســه را
در مقیــاس جهانــى ترســیم كــرد .وقتــى بــه
كربــانــگاهمىكنیــمافــرادگونا گونــىدرعرصــه
عاشــورابــهچشــممىخورنــد كــهمكتبعاشــورا
توانســتهمــهآنهــارا گــردهــمجمــع كنــد؛
از وهــب تازهدامــاد و تازهمســلمان تــا مــادر
وهمســرتازهمســلمانش،تــاهفــده ــام،تــا
حبیــبابــنم اهــرقــاری قــرآنوفقیــه،تــا
حــربــنیزیــدریاحــىتــازهتوبــه كــردهوتــازهیــر
بــنقیــنع مانــىمذهــب؛مــامىتوانیــمبــا
رهیافتــى از ایــن الگــوی تاریخــى در فضــای
مجــازی هی تهایــی و گروههایــی بســیار
ع یــمدرعرصــهجهانــىشــكلبدهیــموپیــام
اربعیــنرابــهتمــامعالــممخابرهكنیمتــااردوگاه
بــزرگاربعیــندرسراســرعالــم شــكلبگیــرد.

«

ــه ســو های ــرای م تــوا یا ـ
و م تــوا ســازی منبــر در ارب یــن امســال
م ر ــی میکنیــد

ببینیــد ویــروس كرونــا ثابــت كــرد بشــر بــا
همــه قــدرت ،صنعــت و تكنولــو ی در برابــر
یــک ویــروس چگونــه عاجــز اســت .شــما
ببینیــدهرچــهصنعــتوتكنولــو یپیشــرفتهتر
شــده نســبت بــه مصال ـ  و منافــع بشــری
عاجزتــر مىشــود چــون هرچــه علــم بشــری
پیشــرفت كــردهدرمقابــلعمــربشــر كوتا هتــر
شــدهاســتوایــنحا كــىازایــناســت كــه
جامعــه بــرای نجــات نیــاز بــه امــام ناجــى
دارد.اربعیــنیعنــىاســت اثهوتمریــن بــرای
رســیدنبــهامــامزمــانعجــلاهللتعالــىفرجــه.
بایــددرارائــهمحتــوادرعرصــهمنبــروفضــای
تبلی ـ مجــازیبــاموضــو اربعیــن ،ضــرورت
نیــازبــهامــامواینكــهن ــامامامــتمىتوانــد

85

اســخگویهمــهنیازهــایبشــریباشــدراتفســیروتبییــن
كنیــم.ایــنامــرموجــبشكســتنجهالــتمــدرنشــده
واثبــاتمىكن
كنــدجامعیــتمــدرننیــازبــهخ ـ ومشــى
امامــتوعاشــورادارد.مــاامــروزبیــندومقطــعاساســى
قرارگرفتهایایــم؛یكــىعاشــورا كــهآ ــازراهاســتودیگری هور
كــهتــداومومقصــدماســت.مــابــانــگاهبــهعاشــورامســیر
تربیــتبــرایامــر هــوررابایــدتبییــن كنیــم.مى
ـم.مىتتتــوانبــا
الهــامازالگوهــایعاشــوراییوچهره
ـا،
هــایحاضــردركرب ــا
ا
ـوراییوچهرههه
هایرســیدنبــهتــرازیــارانامــامزمــانعجــلاهلل
شــاخصههایرس
تعالــىفرجــهرادرعرصهههــایمختلــفتربیتــى،مدیریتــىو
فرهنگــىتبییــن كــرد.بــاایــنالگــومىت
ـومىتتــواناثبــات كــرد كــه
امــروزن ــاممهیمــندرتــرازجهانــى،ن ــامســلطه،ن ــام
ــربون ــاماســتكبارنیســتبلكــهن ــامامامــتاســت.

«

یــ مبلــ مو ــ ــرای تبی ــن ن ــام و یــ
ملهــ از عاشــورا و مهدویــت ــه م ورهایــ را در
م تــوا یا ــ خــود بایــد در ن ــر ب یــرد
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امو
ـامو
نههــامبتنــىبــرمعــارفاســا
ا
ـلوتبیین
بایســتىتفصیــلوتبیی
عاشــوراواربعیــنباشــدودرایــنجهــتبایــدچنــدمحــور
ـام(شــناختتحلیلــى،
ام(ش
موردتوجــهقــرارگیــرد1:ـتاریــخاســا
عمقــى و تفصیلــى تاریــخ صــدر اســا
ا
بهووویــژه دوران
ـام به
حا كمیــتپیامبــراســامصل
مصلــىاهللعلیــهوآلــهوامیرمؤمنــان
امصل
ب(تســل كامــل
ـاب(ت
ســاماهللعلیه2.ـگفتمــانامامیــنانقــا
ا
بوامــام
ـابوام
نســبت بــهمبانــىواندیشــهامــامدیــروزانقــا
ا
ـاب)3.ـشــناختآســیبها(ش
امــروزانقـ
ها(شــناختدقیــق
ـیبها(ش
ـش
جریــانفكــریكفــروشــرکبیرونــىوجریــاننفــاقداخلــى).
ـتكیــه بــرمباح ـ قرآنــىونه البا
4ـتك
البا ــهدرمطالعــات.
ا گــردرشــناختتاریــخونیــزشــناختجریــان كفــرو
نفــاق،محــورقــرآنونه البا
البا ــهباشــد،وقتــىدشــمنان
ـامى
مى
قصــدناامیــد كــردن مــردمنســبت بــهمدیریــتاســا
ا
ومدیریــتوالیــیرادارنــدومىخواهن
خواهنــدالقــا كننــد كــه
ـدومىخواهن
توانــد اســخگوینیازهــایبشــرباشــدمىت
اســامنمىتوان
ـدمىتتــوان
بــامراجعــهبــهتاریــخزندگــىوحكومــتاهلب
ـتاهلببیــتعلیهــم
الســامبهوویــژهحا كمیــتپیامبــرا كــرمصلــىاهللعلیــهو
اماهللعلیه،
ـاماهللعلیه،
علیه،
آلــه ،ن ـ  ســال حكومــت امیرالمؤمنیــن ســا
اماهللعلیه،
ـاماهللعلیه،
علیه،
چهــارمــاهحا كمیــتامــامحســنمجتبــىســا
ـاماهللعلیهدر
اماهلل
وســایرائمــه
ـاوس
علیهدر كربــا
ا
قیــامامــامحســینســا
م بــه یــک پیــام و الگــوی واحــد
ـام
اطهــار علیهــم الســا
ا
دســت پیــدا كــرد و بــا ارائــه آن بصیــرت افزایــی نمــود.

«

ـامی
امی
ارتبــا ارب یــن بــا هــور و تمــد ع یـ اســا
ا
کنیــد
میکنی
را ونــه ترســی می

امــام زمــان عجــل اهلل تعالــى فرجــه وقتــى تشــریف
زننــدخــودرابــاامــام
آورنــدوبــهپــرده كعبــهتكیــهمىزنن
ـهمىزنن
مىآورن
فرماینــد«:اال یــااهــل
ـىمىفرماین
علیهمعرفــىمى
اماهللعلیهمعرف
حســینســاماهلل
تلــوهع
هللعلیهق
ـاما
العالــما ّنجـ ّـدیالح
طشــانا؛
ـوهعطش
علیهقتل
علیهقت
ـاماهلل
ســینسـ ا
الحس
علیهجــدمــرابــالــبتشــنهكشــتند»
ـاماهللعلیهج
ـاماهللعلیهج
امــامحســینسـا
شــودتــا
ـوممىش
،2ص )233ـ معلــوممىش
ـب،ج،2ص)233
( لــزامالناصــب ،ج
علیهدر ســط جهانــىمعرفــىو
ـاماهللعلیهدر
اماهللعلیهدر
امــامحســینســا
شناســاندهنشــودامــر هــورمحقــقنخواهــدشــد.اربعیــن
بهتریــنبســتر بــرایایــنمعرفــىاســت.هرچــهاربعیــن
شــویم.بــاایــننــگاه
ـرمىش
ش
کتــرمى
ـورنزدیک
پررن تــربشــود،بــه هــورنزدی 
ـابضالــتوگمراهــى
ابضا
اربعیــنقــراراســتبشــریتراازمنجــا
بــهنــوروهدایــترهنمــونســازدواربعیــناســت كــهمــارا
كنــدتــاازال کمنافــعشــخصىومــادی
ـودمىكن
كن
متوجــهبــهخــودمى
ح
اح
ـاح
بیــرونبیاییــموبــهامــرن ــامامامــتفكــركنیــم كــهصــا
ا
ـا
وســدادهمــهبشــراســت.هم نــان كــهعاشــوراییانكرب ــا
ا
مىوبشــریتاحیــاشــود.
ـامىوب
ازخــودگذشــتندتــاجامعــهاســا
ا

اشا ی
زیـ ـارت
اربعیـ ـن ،سرشـ ـار
از مضامیـ ـن نابـ ـی
اسـ ـت ک ـ
ـه خصوصی ــات ی
ـ ـک رهب ــر الهـ ـی
و آسـ ـمان
ی ک ــه ب ــه دنب ــال
حفـ ـظ و تقویـ ـت
عقایـ ـد پی
ــروان خ ـ ود می
باشـ ـد را معرفـ ـی
مینمای ـد .صف ـوان ّ
جمــال ای
ـن زی ـارت نوران ـی
را از ام ـ ام
ًصــادق ســالماهلل
علیه نقــل می کنــد
ک ــه حقیقت ــا
یـ ـک کالس کامـ
و ّ
ـل امـ ـام شناسـ ـی
مبیـ ـن وی
ژگیه ــای یـ ـک امـ ـ
ده
ام جامعالشـ ـرایط
ب ــو و ازایـ ـ
نرو اسـ ـت ک ــه
امـ ـام عسـ ـکری
سـ ـالماهلل
عالم ـ علیه ایـ ـن زیـ ـارت
را از نش ــانهها و
ـات ش
ــیعه تمامعیـ ـار م
عرفـ ـی کردهانـ ـد.

عبودیت
و بندگی خالص
در فـرازی
از
زیـارت اربعی
«ال ّسـ
ـن مىخوانیـم:
ى
امعلـ صفـ ّىا
هلل
و
ّ
اب
ـ
ن

ّ
ص
ف
ی
ـ
ه
السـام
ّ
علـىالحسـی
نالم لـومالشـهی
د؛سـامبـربنـده
خالـص خـدا
و فرزنـد بنـده خالـ
صاو ،سـام بـر
حسـین م لـو
م شـهید ».عبود
ی
ـ
ت
و
بن
دگـ
ى
از
خصوصیـا
رهـروا ت بـارز امـام حسـی
ن
سـ
ا
م
ا
هلل
ع
لی
ه و
نایشـانم 
ىباشـد.مادام 
ىكـهانسـان بـه
عبودیـت
نـابوخالـصنائـ
لن
شـ
ود
قـ
اد
رن
بـود گا
خواهـد
م درمسـیر هدایـ
ت
و
ك
مـا
لب
گـ
ك
ّ ّ
ّ ً ذارد .قـرآن
ریـم مىفرمایـد:
«و الصافـات صفـا 1
»
ً
  خداونـد
بـهآننفوسـى كـ
ه حقیقتـا و از ص
میـ
م
ق
ل
ـ
ب
ب
ـ
را
ی
بندگـى و ا
طاعـت خالصانـه
در
ح
ضـ
ور
خ
دا
ونـد
صفكشـیده
اند و تنهـااو را مـ
را
د
و
مق
ص
ـو
د
خو
قـرار داده
یـش
قسـم وبهجـز اومتوجـه
چ
ی
ـ
ز
دی
گ
ـر
ی
نی
سـتند،
خـورده ا
سـت .هم نیـن
عبودیـت
در آیـات دیگـر،
خالـص را موجـ
ب
ن
ـ
زو
ل
علـ
م
خداونـ
و رح ًمـت
عب دبرمىشـما ًردوم
ى
گ
ویـ
د:
«ف
و
ج
ـ
ّ داعبـدامـن
ادنـا آتینـاه رح
مـة مـن عندنـا و علمنـاه مـن لد ّ
نـا
علمـا؛ حضـرت
موسـى سـاماهللع
لی
ه
و
ه
م
را
ه
ـ
ش
بنـدهایازبنـد
گانمـارایافتنـد ك
ـ
هر
ح
م
ـ
ت
و
م
ع یمـىازسـو
وهبـت
یخـودبـهاوداد
ه
و
علـ
م
فر
او
خـودبـ
انـ
ىازنـزد
هاوآموختـهبودیـم 2
».

ای
نآ
ی
ـ
ها
خ
ا
رابزر 
گتریـ
صدربندگى
نفخـرهـربنـدها
ی
م
ى
د
انـ
د
وا
تنهـامقـا
عـاندارد كـه
معبودیـتمىتو
انـ
در
ح
م
تا
له
انسـا 
ن
ىراشـاملحال
ها سـازد و ابـواب
علـ
م
را
ب
ـ
ر
د
ل
ه
در همـه زیار 
ت
ایشـان بگشـاید.
هـایم ثـور بـهمقـا
م
بن
دگـ
ى
و
عب
ائمـه علیهـم ال
ودیـت
سـام شـهادت م
ى
د
هیـ
م
و
در
امـام حسـین
حقیقـت
سـاماهللعلیهبـا
عب
ود
ی
ـ
ت
وت
س
ـ
بـهمقامـا
لیممحـ 
عبـارا تعالیـهانسـانىد
س
ـ
تی
اف
ت
ـ
ه
و
در
مناجاتهـاو
بـ تخـودبـهاینمقا
مافتخاركردهاسـ
ت؛
نمالـ
چ
نا
نك
ه
ان

کمىگویـد:همـرا
ه
با
ح
سـی
نب
ن
عل
بـه زیـار
ىسـاماهللعلیه
ت قبـر جـدها 
خ
دی
ج
ـ
ه
ك
ب
ـر
ی
رفتیم.حضرتدر
سـام اهلل علیهـا
آنجاگریسـتهواز
م
ن
خ
وا
سـ
تن
د
ك
رابـاقبـرتنهـابگـ
هایشـان
ذارم؛ ـ شـنید
مك
ها
ما
مب
هن
م
از
بـاحـال گریـه
ایسـتادهو
وتضـر ،چنیـنم
نا
جـا
ت
م
ى

ّ
كنـ
ًد:
«یـا ر ّب ی
ـا رب نـت مواله
ف
ار
ح
ـ
م

ع
ب
یـ
پـروردگارا!پ
دا لیـك ملجـاه؛
ـروردگارا!تـومـوال
ی
او
ه
سـت
ى؛
ـ
ناه
گاهـىبهجـزتـونـ
بـهبنـدهایكه
دارد،رحـم كـن».
«یـا ا المعالـى
علیـك معتمدی
ط
وب
ـ
ی
ل
موال ه؛ا
م
ـ
ن

ك
ن
ـت نـت
یخدایی كهدارا
ی
ش
ـك
وه
و
ع
متى!
خوشـابـهحـا
شـتیبانمتویی؛
لآن كـ  كـًهت ًـوم
ـو
ال
ی
او
ه
سـت
ى
».
«طوبـیلمـ
ن كان خائفـا رقا
ی
ش
ـك
و
ل
ـ
ى
یالجـالبلـواه؛

ی ا ا ام ح

ف
ما ع

ـیـ ـ

در ار ا

خوشـابـهحـال ك
سـىكهخدمتگـزار
و
ش
ـ
ب
زن
د

ه
دا
را
و گرفتـاریا 
سـت
را3فقـ  بـه خـدا
دهـد».
ا
ی
ی
ـ
ب
زر
ن
ف
گ
م
ـر
ن
ـ
از
ب

ه
ش
ص
خویـش
راحـت
عرضـه مـىدارد».
اباعبـدا
تمـام بیـان م 
هلل
ّ
سـ
ا
م
ا
ىكنـد كـه
ً
هلل
ع
لی
« اابتلـ
ههمـهوجـودخ
ىبال ـاممبتها
بشـری
ك
ّ
ر
م
ت
ـ
ه
را
ا
از
هلل
ث
ـ
قیـ
ـودران ـار كـردتـا
م
د

ج
د
ن
هـ
بـه گرفتـار
ـاه؛هرگاه
ل و گمراهـىبره
خدایـ یمبتـا گـردد ،د
سـع
رت
اد
اری
كـ
ت
و
ىب
ن
ـا
جـا
الت
انـد و بـه مقصـد
ت
ر
شرام 
مـاس و نالـه
ىخوانـد
اولیـایالهـىدر هنمـون سـازد .ه
وخداونـداورا گر
امـ
مـه پیامبـران و
ى
ط
ـو
دا
ل
خـودنزدی
شـت
تا
ه
ریـ
و
ب
ـ
خ
م
ه
بـاهمیـن
ـک ىگردانـد».
هـ
شـ
د
دن
فب
د
ك
ـ
ران
ه
گی
ا
ی
خ
ـ
ت
ـ
ه
تآنرا
زیـارت اربعیـن در
درواقعهعاشـورام
نشسـت .
حقیقـت می ـاق
نا
م
ـ
ه
ا
ىتـوانبهن اره
یا
س
ـ
تب
یـن
بنـده و خـدا كـه
ج
از پـروردگار عالـم
او
م
دان
ى

خ
ی
وا
ا
هـ
ه
د
دا
ك
ـ
ه
او را
اهـل قـربالهـى
قیام و ت
ازدیگـ
و مؤمـن واقعـى ق
رپ
ـر
وعد الهی
یا
ار

م
د
هـ
هـا
د
ی
.ا
ی
زیـ
ـ
ار
ن
همـانمقـامت
مقـام
تاربعیـنجاودا
سـلیمدربرابـرفر
حماسـ
مـا
ه
ن
عا
خ
ش
دا
ـو
ونـ
را
نگىواثربخشـى
ا
دا
س
ـ
س
ـ
نشـانههای
ت كـهاز
ها كـت دشـمنا ت چنانكـه دربـاره
پیرویازمكتبا
ما
م
ح
سـی
ن
مح
سـ
ن
ا
عاش
ماهللعلیه
سـوب مىگـردد.
« شـهد ّ
ـورا مىخوانیـم:
ن

ا
هلل

م
ن
ّ جـز مـا
به جا خرید
وعـدك و مهلـك
مـن خذلـك
م ا رای
و
ه
م
ع
ـ
دای
ذ
ت
ب
ب
م
ـ
شر
ن
ق
ت
درفرازی از
لـك؛ و گواهـى
زیارت اربعینم 
ىخوانیم« :ال ّ
مىدهـم كـه
خـ
دا
ی
س
مت
ا
م
عـا
ع
ل
ل
ى
سیرالكرباتو
وعـدهای كـهبـهتو
دادهاسـ
قتیلالعبرات؛ س
ا
ت،
الب
مب
ت
ـ
رآ
ه
ب
ـ
نا
هآ
ن
سی
و
ر
و اندوه و 
م
فـامى
مصائب سخت
راخـوار
كنـدوآنـانكهتو
و
عال
م
م
ض

ط
و
ـر
ك
گ
شت
ذا
ه
شـ
چشمان.
اشک
تند،همـ
» امام معصوم
س
قاتانت
ا
را
هراهـا ک كنـدو
م
ع
ا
ذا
هلل
ع
ب
لی
س
ـ
ه
خ
شرای  ت
در همه
تچشـاند».
كیهگاه جامعه ا
بیانگـ
س
رت
ام
ح
ق
ـ
ى
اینپیامدرواقع
ب
ق
ی
ـ
ود
ه
کپ
و
و مح
مشكات
یـام یبـىووعـ
ن را به جان مى
خر
د.
ال
بت
حضـرتزینـبسـاماهللعلیهـ دهالهـىاسـت كـه
ه
ای
او
ن ویژگى از
صاف رهبران اله
انیـزدر
ى و پیروان راس
مجلـ یزیـدقرا
خطبـهای كـهدر
تی
ئ
ـ
ك
ن
ت
آ
ه
ك
ن

د
ـر
رب
ها
د،
ب
ـ
س
راب
ر
هآ
ت
صدما
ناشـارهن
دردنـا ک یزی
ت،فشارهاومص
ائ
د
یـا
مودنـدوازآینده
ب
ن
ص
پ
ـ
ه
بو
م
رد
رب
ه
هر
ود
ات
بر
ه
و
داشـته و
حملمىكنند.ا
حماسـ
از آینـده جـاودان
ما ّمصاد ّقساما
هآفرینانعاشـورا
هلل
ع
وپ
ی
لی
دراینبار
ـر
ه
وز
ی
م
ط
ل
ـ
ّه ّمىفرمایند « :ن شد ّ
بشـارت دا
دنـ
د.
قمـرامحسـینى
ای
ً
الن
شـا
ا
ا ن
ن
ب
س
ـ

باء
هیزیـد اینچن
بیاء ثم الذین یلونهم ث ّ
فرمودنـ
د:
م

«ف
ا
ك
ـ
د
م

یـن نهیـب زده و
ك
ی
ـ
ل

د
ف
ا
زم
ك
آ ایش
م ل؛
واسـع سـعیك
فـواهلل
و سختىانبیا ش

ال
دی
ت
دت
م
ر
ح
ـ
از
و
د
وناصـب جهـدك
ك
یگ
ر
ن
را
ـا
ناست.
از آن  ،اوص
وال تمیـتوحینـا
یاء آنان و از آن
و ال ترحـ عنـ ّكعارهـاو هـلر ی ّ وال تـدرك مد ّنـا

ص
فو
ف
مؤمنان؛ هر
ّ
ـك ال
باشند،آ صفى كه به اوصیا
عـدد ّوجمعـك
و
فنـدو یامـك ال
ال
ا
ب
ـ
نب
د
یا
د
ی
نز
ـو
دی
م
ی
كت
ن
ـ
ر
ادیالمنـ
علـىال
زمایش و سختى
ادی اللعنـةاهلل
مشكلترى دارند 4
المیـن؛ اییزیـ
د!

».
ه
ـ
ر
 روش
نی
رن
گـ
ى
خ
اق
ن مىگردد كه به
دامى كهت
می
وان
زا
واهـىبـزنوهر
ى
ن
بك
ن
سن
و
خی
ه
ر
ت و
شباهت
كوشـش كه
م مومبهامامخو
كـهسـوگندبـ
د،
ه
می
خـ
زا
دارىدری مدار،
دا
نت
ن
ـ
ح
ه
م
نـا
ل
م
رن 
وناراحت
مـارامىتوانـ
ىهمدراوبیشت
نـوروحـى
را
مـا
س
را
م
ت.
ىمحـو كنـىونـه
ى
تو
انـ
ى
خامـو نمایـ
سـلمان نیـز در
نخ
ی؛توبـه ایتما
واهـىرسـیدوننـ
روایتـى نشـان هها
ی
ا
ی
ـ
مؤ
م
ـ
ن
ن
سـت
م
را
ازخ
را چنیـنبیـان
آی
كـردهاسـت« :فع
ـودنتوانـىزدود.
ـا یـرازایـناس
ن
ـ
د
ه
ت
ـ
ك
ـ
ای
ـ
ه
ذ
ر
و
ب

ی،
طـر ح
قلـب المؤمـن
و نقشـههای تـو
فـىالمـ ّ فـى جوفـه كمـا یـ
سسـتومـدتح
ذ
و
كو
م
ـ
ب

ال
تت
م
ل
ـو
ـ
انـ

د
کوجم
اسـت آ
ّ اءممـایـرىمـن
عیتتـوپرا كنده
نروزی كـهمنـاد
المنكـرفـایسـتط
ی
یف
ع

ریـ
اد
ن ی یـره
م

ى
زنـ
لع
د
ن
ـ
؛ مؤمـن در اثـر م
شـ
تخـدابـر گـروهسـتمكارانبـ : 7آ گاهباشـید،
اه
د
ه
من
ك
ـ
را
در
ت
اد».
صـورتنداشـتنقـ
پیـامآورد
در
ش
ـ
ت
ت
مق
اب
كر
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پاسخ به پرسش ها و شبهات قیام امام حسین سالماهللعلیه

را ا

| فاطمه جمالیزاده |

 .ـرا امـام حسـین سـاماهللعلیه در
زمـا م اویـه اقـدام بـه قیـام ن ـرد
امـام حسـین سـاماهللعلیه در دوران
یازدهسـالهامامـتخـود(60-49ق)همزمـان
بـا حكومـت معاویـه ،تنشهـای فراوانـى بـا
او داشـت كـه مـواردی از آن را مىتوانیـم در
نامههایامامحسـینسـاماهللعلیهمشاهده
كنیـم .امـام سـاماهللعلیه در ایـن نامههـا
گوشـههاییازجنایاتمعاویه(همانندكشـتن
بـزرگانشـیعههم ـونحجـربـنعـدیوعمرو
بـنحمـق)رامتذكـرشـدهوحكومـتمعاویهبر
مسـلمانانرابزرگتریـنفتنـهدانسـتهوبدیـن
ترتیـب مشـروعیت حكومـت او را زیـر سـؤال
بـردهاسـت.آنحضـرتبرتریـنعمـلراجهـاد
درمقابـلمعاویـهدانسـتهوتـرکآنراموجـب
1
اسـت فارازدرگاهالهـىمىدانـد.
امـااینكـهچـراامـامسـاماهللعلیهدرمقابـل
معاویـهاقـدامبـهقیـامنكـرد،ریشـهدرامـوری
دارد كـهتنهـابرخـىازآنهـارامىتوانیـمدر
عبـارات امـام سـاماهللعلیه ببینیـم و بـرای
دسـتیابی بـه علـل دیگـر ،ناچـار بایـد بـه
تحلیلهـای تاریخـى رویآوریـم:
الف .وجود صلحنامه
امـام سـاماهللعلیه در یكـى از جوابهـای
خـودبـهنامههـایمعاویـه،خـودرا ایبنـدبـه
صل نامهمعاویهباامامحسـنسـاماهللعلیه

ا

ا

آنراازخودبهدور

معرفـىكـردهواتهـامنق
2
دانسـتهاسـت.
امـاسـؤالاینجـااسـت كـهمگـرمعاویـه ـ 
از ورود بـه كوفـه و درحالىكـه هنـوز جوهـر
صل نامـه خشـک نشـده بـود ،آن را زیـر ـا
نگذاشـتوخـودرا یـرملتـزم بـهآنمعرفـى
نكرد  چگونهامامحسـینسـاماهللعلیه
خـودرا ایبنـدبـهصل نامـهایمىداندكهدر
همـانآ ـازازسـویطـرفمقابـل،بیاعتبـار
معرفـىشـدهاسـت
جـواب ایـن پرسـش را مىتـوان از منا ـر

گونا گونـى ارائـه كـرد:
 .ا گـر در عبـارات معاویـه دقـت كنیـم ،در
ً
عبـارتنقلشـدهازاوصریحـانقـ صل نامه
فهمیـده نمىشـود ،بلكـه مىگویـد« :مـن
بـه امـام  حسـن سـاماهللعلیه چیزهایـی
راوعـدهدادم» 3كـهممكـناسـتایـنامـور
وعـده داده شـده خـار  از مفـاد صل نامـه
باشـد كـه معاویـه خـود را بـه آنهـا ایبنـد
نمىدانـد؛ بنابرایـن خـود را ناقـ  اصـل
صل نامـه بهحسـاب نمـىآورد و یـا الاقـل
ّ
توانـدادعـایعـدمنقـ ازسـویخـودرا
مى
توجیـه كنـد.
.بایـدمیـانشـخصیتسیاسـىمعاویـهو
امـام حسـین سـاماهللعلیه تفـاوت اساسـى
ً
قائـلشـد؛معاویـهاصـوال عنصـریسیاسـىكار
بـود كـهحاضراسـتدرراهرسـیدنبـهاهداف
خـود ،هـرننـ ونیرنگـىرا بـه كاربـردودر
مقابـل،امـامحسـینسـاماهللعلیهعنصـری
ارزشـى ،مكتبـى و اصولـى اسـت كـه حاضـر
نیسـت از هـر وسـیلهای بـرای پیـروزی و
موفقیـت اهـری خـود اسـتفاده كنـد.
.بایـدشـرای آنزمـانرادرن ـر گرفـتو
بـهپیامدهـایعـدمتعهـدامـامسـاماهللعلیه
ّ
بـهصل نامـهدقـت كـرد.معاویـهدرآنزمـان
حا كـم بامنـاز  جامعـه اسـامى بـود كـه
گسـترهحكومـتاوسرتاسـرمملكـتاسـامى

ازشـام گرفتهتاعراقوحجازویمن-رادربرمىگرفتّ
گوشـه،عوامـلاوبهشـدتازسیاسـتهایاو
ودرهـر
تبلیـ ودفـا مىكردنـد.
ب .موق یت م اویه
شـخصیتمعاویـهدرنـزدمردمـانآنزمـانوبهویـژه
شـامیان ،بهگونـهای م بـت تلقـى مىشـد كـه همیـن
امـرقیـامعلیـهاورامشـكلمىسـاخت؛زیـراآنـاناورا
بهعنـوان صحابـی پیامبـر ا كـرم صلـى اهلل علیـه و آلـه،
كاتـبوحـىوبـرادرهمسـرپیامبـرصلـىاهللعلیـهوآلـه
مىشـناختندوبـهن ـرآنـان،معاویـهنقـشفراوانـىدر
رواجاسـامدرمنطقـهشـاماتوبهویـژهدمشـقداشـته
اسـت.
هم نیـن تجربـه حكومـتداری او و افزونـى ّ
سـنش
بـرامـامسـاماهللعلیه،دوعامـلدیگـریبـود كـهخـود
درنامههایـشبـهامـامحسـنسـاماهللعلیهبهعنـوان
عواملـى بـرای اثبـات بیشـتر شایسـتگىا  مطـرح
ً
مىكرد4وطبیعتامىتوانسـتدرمقابلهباامامحسـین
سـاماهللعلیه ،مانـور بیشـتری روی آنهـا بدهـد.
 .سیاستمداری م اویه
ـ ازانعقـادقـراردادصلـ گرچـهمعاویـهازهـرفرصتى
بـرایضربـهزدنبـهبنىهاشـم-بهویـژهخانـدانعلوی-
اسـتفادهمىكـردودرایـنراهحتـىتـامسـمومكـردنوبه
5
شـهادترسـاندنامامحسنسـاماهللعلیهپیشرفت؛
امـادر اهـرچنیـنوانمـودمىكـرد كـهبـهبهتریـنوجـه
ممكـن،بـاایـنخانـدان-بهویـژهشـخصامـامحسـین
سـاماهللعلیه -مـدارا مىكنـد و حرمـت آنـان را ـاس
مـىدارد.درایـنراسـتامىتوانیـمارسـالهدایـایفـراوان
ماهانـهوسـاالنهازسـویمعاویـهبـرایشـخصیتهایی
چـون امـام حسـن سـاماهللعلیه ،امـام حسـین
سـاماهللعلیهوعبـداهللبـنجعفـرراشـاهدبیاوریـم كـه
ّ
آنـانبـاتوجـهبـهاینكـهخـودرادربیتالمـال یحـق
مىدانسـتندونیـزبـهجهـتآنكـهمـواردمصـرفمناسـبى
6
ى ذیرفتند.
برایخر آنسـرا داشـتند،اینهدایارام 
ّ
علـتدرپیـش گرفتـنایـنسیاسـتروشـنبـود؛زیـرا
معاویـه بـا انعقـاد صلـ  بـا امـام حسـن سـاماهللعلیه،
حكومـتخـودراازبحـرانمشـروعیتنجـاتدادودر
بیـن مـردم بهعنـوان خلیفـه مشـرو  ،خـود را معرفـى
كـردهونمىخواسـتبـاآ شـته كـردندسـتخـودبـه
خـونامـامسـاماهللعلیه،درجامعـهاسـامىچهـرهای
منفـور از خـود بهجـا گـذارد بلكـه سـعى داشـت تـا بـا
هـرچـهنزدیکتـرنشـاندادنخـودبـهایـنخانـدان،
چهـرهایوجیـهبـرایخـودفراهـمآورد.
هم نینازسویدیگرمعاویهمىدانستكهدرپیش
گرفتنسیاسـتخشـونت،نتیجهعك خواهدداد؛زیرا
توجـهمـردمرابـهایـنخانـدانبیشـترجلـبنمـودهودر
ّ
درازمـدتموجبـاتنفـرتآنهـاازحكومـتمعاویـهرا
فراهـمخواهـدآورد.مهمتـراینكـهمعاویـهدرآنزمـان،از
ناحیـهامـامحسـینسـاماهللعلیه-بـاتوجـهبـهشـرای 
زمانـه-احتمـالخطـرجـدینمىدیـدوسـعىداشـت
تـابـادرپیـش گرفتـنایـنسیاسـت،ریشـههایخطـررا
بـرایدرازمـدتبخشـكاند.درنقطـهمقابـلامامحسـین
ساماهللعلیهازهرفرصتىبرایزیرسؤالبردنحكومت
معاویـه،بهـرهمىگرفـت.نمونـهآشـكارآننگاشـتننامـه
بـهمعاویـهویـادآورشـدنجنایـاتوبدعتهـایاو7ونیـز
8
مقابلـهشـدیدبـاوالیتعهـدییزیـدبـود.
د .شرای زمانه
ّ
هرچنـدعـدهایاز كوفیـانبافاصلـه ـ ازشـهادت
امامحسنساماهللعلیه،بهامامحسینساماهللعلیه

شخصیت معاویه
در نزد مردمان
آن زمان و بهویژه
شامیان ،بهگونهای
مثبت تلقی میشد
که همین امر قیام
علیه او را مشکل
میساخت؛ زیرا
آنان او را بهعنوان
صحابی پیامبر ا کرم
صلی اهلل علیه و
آله ،کاتب وحی و
برادر همسر ایشان
میشناختند و به نظر
آنان ،معاویه نقش
فراوانی در رواج
اسالم در منطقه
شامات و بهویژه
دمشق داشته
است.

نامـه نگاشـته و ضمـن عـرض تسـلیت بـه او ،خـود را
منت ـرفرمـانامـامسـاماهللعلیهمعرفـى كردنـد؛9امـا
ّ
ـهبـاتوجـهبهعواملـىهم ون
آنحضـرتمىدانسـت ك
ّ
ثبـاتواسـتحكامقـدرتمركـزیدرشـام،تسـل  كامـل
بانـدامـویبـرشـهر كوفـه،سـابقهعملكـردسـوء كوفیـان
در برخـورد بـا امـام علـى سـاماهللعلیه و امـام حسـن
سـاماهللعلیه،چهـرهبه اهـروجیـهمعاویـهدربیشـتر
نقـا مملكـتاسـامىو...درصـورتقیـام،احتمـال
موفقیـت در ّ
حـد نزدیـک صفـر خواهـد بـود و چنیـن
قیامـىبهجـزهـدردادننیروهـایانـدک،معرفـىشـدن
بهعنـوان یا ـى و خرو كننـده بـر حكومـت به اهـر
اسـامىوشكسـتو كشـتهشـدنخـودنتیجـهایدر
بـر نخواهـد داشـت درحالىكـه در هنـگام قیـام علیـه
ً
حكومـتیزیـد،شـرای زمانـهكامـابرعك اینشـرای 
بـود.
 .ـرا امـام حسـین سـاماهللعلیه در آ ـاز حرکت
از مدینـه بـه م ـه ر تند
ّ
علـتخـرو امـامحسـینسـاماهللعلیهازمدینـهآن
بـود كـهیزیـددرنامـهخـودبـهولیـدبـنعتبـه(فرمانـدار
ً
مدینـه)خواسـتهبـود كـهحتمـاازچنـدنفـرمخالفخود
كـهیكـىازآنهـاامـامحسـینسـاماهللعلیهبـود،بیعـت
10
گرفتـهشـودوبـدونبیعـترهـانشـوند.
ولیـد گرچـه بـا خـوی مسـالمتجویانه خـود حاضـر
بـه آ شـته كـردن دسـت خـود بـه خـون امـام حسـین
سـاماهللعلیه نبـود؛  11امـا در مدینـه افـراد بانـد امـوی
بهویـژه مـروان بـنحكـم كـهولیـددرمـواردسـختوّ
ـهشـدت
ىكـرد-اوراب
ازجملـهایـنمـوردبـااومشـورتم 
تحتفشـارقـرارمىدادنـدتـاخـونامـامسـاماهللعلیهرا
نكـهدرهمـانآ ـازوصولنامـه،وقتىولیدبا
بریـزد؛چنا 
مروانمشـورت كرد،مروان گفت«:ن رمنآناسـت كه
درهمیـنلح ـهبـهدنبـالاینچنـدنفرفرسـتادهوآنان
راملـزمبـهبیعـتواطاعـتازیزیـد كنـىوا گـرمخالفـت
كردند،قبلازآنكهازمرگمعاویهمطلعشـوند،سـرهای
آنهـارااز تـنجـدا كنـى؛زیـراا گـرآنـاناز مـرگمعاویـه
باخبـرشـوند،هركـدامبـهطرفـىرفتـهوا هـارمخالفـت
12
كـردهو مـردمرابهسـویخـوددعـوتمىكننـد».
بنابرایـن ،امـام حسـین سـاماهللعلیه بـا توجـه بـه
نامناسـببـودن شـرای مدینـه بـرایا هـارمخالفـت
علنـىوقیـامونیـزدرخطـربـودنجانخوددراینشـهر
بـدونامـكانحركتـىمؤثـر،تصمیـمبـهتـرکآن گرفـت.
انتخـاب مكـه ،در حالـى بـود كـه هنـوز مردمـان
شـهرهایمختلـفاز مـرگمعاویـهمطلـعنشـدهبودنـد
وتا هـایجـدیمخالفـان بـرایا هـارمخالفـتبـا
یزیـدآ ـازنشـدهبـودوهنـوزامـامحسـینسـاماهللعلیه
دعوتـى از شـهرهای دیگـر و ازجملـه كوفـه نداشـت؛
بنابرایـنامـامسـاماهللعلیهبایـدمكانـىرابـرایهجرت
ً
خـودانتخـابمىكـرد كـهاوالبتوانـدآزادانـهودر كمـال
ً
امنیـت در آنجـا دیدگاههـای خـود را ابـراز كنـد .ثانیـا
بتوانـدآنجـارامحلـىبـرایانتقـالدیدگاههـایخـودبـه
سرتاسـر مملكـت اسـامى قـرار دهـد.
شـهر مكـه هـر دو ویژگـى را داشـت؛ زیـرا طبـق آیـه
ً
صریـ قـرآن«ومـندخلـه كانآمنـا»13حـرمامـنالهـى
بـودونیـزبـاتوجـهبـهوجـودكعبـهدرایـنشـهروسـرازیر
شـدن مسـلمانان از سرتاسـر مملكـت اسـامى بـرای
انجـاماعمـالعمـرهوحـ ،امـامحسـینسـاماهللعلیه
بهخوبـیمىتوانسـتبـا گروههـایمختلـفدیـدار كـرده
ّ
وعلـتمخالفـتخـودبـادسـتگاهامـویویزیـدرابـرای
آنهـاتبییـن كنـدونیـز گوشـههاییازمعـارفاسـامى
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گروههـای
هـای
رابـرایآنهـابیـاننمایـد.درضمـنبـا گروه
رابـرایآنهـابیـاننمایـد.درضمـنبـا
مختلـفشـهرهایاسـامى-ازجملـهكوفـهوبصـره-
وفـهوبصـره-
كوفـهوبصـره-
مختلـفشـهرهایاسـامى-ازجملـه ك
مى-ازجملـهك
ـا
14
درارتبـا باشـد.
 .ـرا امـام حسـین سـاماهللعلیه در شـرای ی
کـه هتریـن رصـت را ـرای تبلیـ دیـدگا خـود در
جمـ حاجیـا گردآمـد از سرتاسـر ن ا داشـتند
از م ـه خـار شـدند
بهطـور خاصـه مىتوانیـم علـل ایـن تصمیـم
نا گهانـى را چنیـن كـر كنیـم:
 .احتمال خ ر جانی
ازبرخـىعبـاراتامـامحسـینسـاماهللعلیه-كـه
در مقابـل دیـدگاه شـخصیتهای مختلفـى كـه بـا
بیـرونرفتـنآنحضـرتازمكـهوحركـتبهسـوی
كوفـهمخالـفبودنـد،ابرازشـده-چنیـنبرمىآیـدكه
امـامسـاماهللعلیهمانـدنبیشـتردرمكهرامسـاوی
بـابـروزخطـرجانـىبـرایخـودمىدانسـت؛چنانكـه
درجـوابابـنعبـاسمىفرمایـد«:كشـتهشـدندر
مكانـىدیگـربـرایمـندوستداشـتنىتراز كشـته
15
شـدندرمكـهاسـت».
دربعضـىازمتـونتاریخـىنیـزبهصراحـتسـخن
ازایـنمطلـببـهمیـانآمـده كـهیزیـد،عـدهایرا
همـراهبـاسـاحهایفـراوانبـرایتـرورامـامحسـین
16
سـاماهللعلیهدرمكـهفرسـتادهبـود.
ب .ش سته نشد حرمت حرم
ّ
تذكرایننكتهازسـویامامحسـینسـاماهللعلیه
درعبـاراتنقـلشـدهازآنحضـرتوجـوددارد كـه
نمىخواهـدحرمـتحـرمامـنالهـى،باریختهشـدن
خـوناودرآنشكسـتهشـود؛ گرچـهدرایـنمیـان
17
گنـاهبـزرگازآنقاتـانوجنایتـكارانامویباشـد.
 .آیـا امـام حسـین سـاماهللعلیه در واق ـه
عاشـورا از دشـمن ـرا خـود درخواسـت آب کرد
در نیمـروز ّاول عاشـورا باآنكـه تشـنگى بـه ّ
شـدت
بـه امـام سـاماهللعلیه ،یـاران و خانـوادها  فشـار
مـىآورد؛امـادرهی یـکازمنابـعمعتبـر ،گزارشـى
وجـود نـدارد كـه مضمـون آن درخواسـت آب از
ً
سـوىامامسـاماهللعلیهازدشـمنباشـد.اصوال در
هی یـکازایـنمنابـعبهمحوریتواهمیتمسـ له
عطـش چنانكـه در بیـن منابـع مت خـر و برخـى
مداحـان مشـهور شـده برخـورد نمىكنیـم .جالـب
آنكـهبامطالعـهدقیـقرجزهـاواشـعارحماسـىامـام
سـاماهللعلیه و یارانـش در معركـه نبـرد ،هی گونـه
اشـارهایبـهمسـ لهتشـنگىوفشـارآننمىبینیـم.
بالعكـ  آن ـه در ایـن اشـعار و نیـز كلمـات و
عبـاراتامـامسـاماهللعلیهدرروزعاشـورامىبینیم،
سراسـر حكایـت از عـزت ،حماسـه و سـربلندى
دارد .بهعنوانم ـال كافـى اسـت اشـارهكنیم كـه

در برخی مجالس
و محافل عزادارى،
محور عزت و
حماسه و سربلندى
در این نهضت
کمرنگتر شده و
ّ
در عوض رقت و
عطوفت بر امام
سالماهللعلیه
بهعنوان محور
اصلی موردتوجه
قرارگرفته است.
عدهای بهمنظور
هر چه رقیقتر
نشان دادن صحنه
کربال ،گزارشهای
غیرواقعی بدان
افزودهاند

ایـنعبـارتمشـهوردربحبوحـهنبـردروزعاشـوراازامـامحسـین
الدعـى بـن ّ
اهللعلیهصـادرشـدهاسـت«:اال  وا ّن ّ
ـا
الدعـىقـد
سـاماهللعلیهصـادرشـدها
ّ ّّ
ّّ
ّ ّ
السـلةوالذلـةوهیهـاتمناالذلـةی بیاهلل
ركزنـىبیـناثنتیـنبیـن
لـکلنـاورسـولهوالمؤمنـونوحجـورطابـتوطهـرتوانـوف
حم ّیـةونفـوساب ّیـةمـن ننؤثـرطاعـةالل ـامعلـىمصـار الكرام؛
آ گاهباشـید كـهزنـازاده سـرزنـازاده(ابـنزیـاد) مـرابیـندوچیـز
مخیـرسـاختهاسـت:یـابـاشمشـیر كشـیدهآمـادهجنـ شـومیـا
ّ
ّ
لبـاس لـتب وشـموبـایزیـدبیعـتكنم؛ولى لتازمابسـیاردور
اسـتوخـداورسـولخـداومؤمنـانوپـروردهشـدگاندامنهـای
ّ
ـخاصباحمیـتومـردانبا یـرت،چنیـن كارىرابـرمـا
ـا کواش
ّ
روانمىداننـد كـه لـتاطاعـتازمـردم سـترابـر كشـتهشـدن
18
باعـزت ترجیـ  دهیـم».
دربرخـىمجالـ ومحافـل عـزادارى،محـور عـزتوحماسـه
ّ
و سـربلندىدرایـننهضـت كمرن تـرشـدهودرعـوضرقـتو
عطوفـت بـرامـامسـاماهللعلیهبهعنـوانمحـوراصلـىموردتوجـه
قرارگرفتـهاسـت.عـدهایبهمن ـور هـر چـهرقیقتـرنشـاندادن
صحنـه كربـا ،گزار هـای یرواقعـى بـدان افزودهانـد و در
برخـىمـوارد،چهـرهای لیانـهازامـامسـاماهللعلیه بـهنمایـش
گذاشـتهاند؛ بهعنوانم ـال در بعضـى از ایـن گزار هـای
درو یـن ،چنیـن آمـده اسـت« :امـام سـاماهللعلیه بـه نـزد عمـر
بـن سـعد رفتـه و از او سـه درخواسـت كـرد كـه درخواسـت دوم
ً
امـام سـاماهللعلیه چنیـن بـود :اسـقونى شـربة مـن المـاء فقـد
ّ
نشـفتكبـدىمـنال مـاء؛مرامقـدارىآببنوشـانیدكهجگرماز
19
تشـنگىمىسـوزد ».ابـنسـعدنیـزوقیحانـهایـندرخواسـترارد
مىكنـد.آرىگرچـهایـنگزار هـادرآوردناشـکحتـىازسـن 
كارسـازاسـتامـاازسـوىدیگـربـرچه ّ
ـرهعزتمندانـهامـامحسـین
سـاماهللعلیهوعاشـوراخدشـهواردمىكنـدوشـیعیانفرهیختـه
را در تحلیلهـا بـا چالشهـای اساسـى روبـهرو مىسـازد .بدیـن
ترتیـببـابهانـهدادنبـهدسـتدشـمنان ،كاریتریـنضربـاتبـر
20
عزتمـدارى شـیعه وارد مىشـود.
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م ف  ا  ایم ت ا

آدابومراقباتعزاداریسیدالشهداسالماهللعلیه
ودستوراتزیارتاربعین
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موضو :آدابزیارتاربعین
نویسنده:محمدتقىفیاضبخش
ناشر:فردافر
حجم96:صفحه،جیبى(شومیز)
م ر ـی مخت ـر کتـاب اهتمـام اولیـای الهـى در اسـداری از بـارگاه
حسـینىوت كیـدبـرزیـارتحـرممطهـر وادبنسـبتبـهآن،بیـشاز
مكـهاسـت.ا گـرزیـارتخانـهخـدادرطـولعمـریکبـاربـرایمسـتطیعان
واجبشـدهامازیارتامامحسـینسـاماهللعلیهمسـتحبىاسـت كهدر
طـولعمـرهرسـالویـاحدا ك ـرهـرچهـارسـالیکبـاربـرآنت كیـدشـده
اسـت.دردفتـرششـمازمجموعـه«ادبحضـور»آداباربعیـنوزیـارت
امـام حسـین سـاماهللعلیه بررسـى مىشـود .نویسـنده در ایـن كتـاب
آداباقامـهعـزایحسـینىومراقبـاتدومـاهمحـرموصفـررابررسـى
كـردهاسـت.درایـنبررسـىن ـربـزرگاندیـندربـارهاهمیـتوفضیلـت
زیـارتعاشـورابیـانمىشـود.در ایـانتوصیههایـیبـرایزیـارتحـرم
سیدالشـهداوحضـرتعبـاسعلیهمـاالسـامبازگـومىگـردد.

«سفرفضائیوملکوتی»دیدههاوشنیدههای
هوآله
پیامبرصلیاهللعلی 

موضو :كراماتپیامبرا كرمصلىاهللعلیهوآله
نویسنده:مهدیمنصوری
ناشر:بخشایش
حجم176:صفحه،وزیری(شومیز)
م ر ـی مخت ـر کتـاب مجموعـهحاضـرحـاویروایـاتواحادی ـىاسـت
ازپیامبـرا كـرمصلـىاهللعلیـهوآلـهدرزمینـهمعـراجكـهبـاایـنعناویـنبـه
طبـعرسـیدهاسـت:مدخـل،آ ازسـفر،دیدههـایآسـماناول،دیدههای
آسـمان دوم ،دیدههـای آسـمان سـوم ،دیدههـای آسـمان چهـارم،
دیدههـایآسـمان نجـم،دیدههـایآسـمانششـم،دیدههـایآسـمان
هفتـم،دیدههـایپیامبـرصلـىاهللعلیـهوآلـهدربهشـت،ابـواببهشـت
وجهنـم،ازعجایـبمعـراج،بازگشـتحضـرترسـولصلـىاهللعلیـهوآلهو
حدیـ عرشـىوقدسـىمعـراج.
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350پرسشدرمحضرامامرضاسالماهللعلیه

موضو :محتوایعلمى-اعتقادی
نویسنده:علیرضازكىزاده
ناشر:پیوندباامام
حجم360:صفحه،رقعى(شومیز)
م ر ــی مخت ــر کت ــاب  كت ــابحاض ــر،یك ــىاز كتابه ــایمجموع ــهدر
«محض ــراهلبی ــتعلیهمالس ــام»اس ــت ك ــهمش ــتملب ــرمجموعـ ـهای
از ســـؤاالت و پرســـشهای اصحـــاب و یـــاران ائمـــه از امـــام خـــود و
اس ــخائم ــهاطه ــارعلیه ــمالس ــامب ــهای ــنس ــؤاالتب ــودهوهم نی ــن
دربردارن ــدهمدای ـ ومراث ــىای ــن واتمقدس ــهمىباش ــد.ای ــن كت ــاب
نیـــزهم ـــوندیگـــر كتـــبمجموعـــهمشـــتملبـــرمباحـــ اعتقـــادی،
تفس ــیری،فقه ــىو كام ــىب ــودهودرقال ــب350پرس ــشازام ــامرض ــا
س ــاماهللعلیهاس ــت ك ــهاصح ــابواف ــرادی گونا گ ــون،درقال ــبنام ــه
یـــابهصـــورتحضـــوریپرســـیدهاندوحضـــرت اســـخایشـــانرابیـــان
فرمودهانـــد.مزیـــتایـــننوشـــتار،فصلبنـــدیدقیـــقمباحـــ ونیـــز
اعرابگـــذاریتمـــامســـخنانامـــامســـاماهللعلیهاســـت.

72نکتهازمحرمتاصفر

موضو :محتوایمنبر
نویسنده:سیدمصطفىحسینى
ناشر:زعیم
حجم128:صفحه،رقعى(شومیز)
م ر ـی مخت ـر کتـاب نویسـندهدرایـن كتـاببـاتكیـهبـرسـخنانو
رهنمودهـایامـامخامنـهایازسـال1368هــ .تا كنـوندرارتبـا 
بـا مسـ له تهاجـم فرهنگـى ،رسـالت صداوسـیما را در مقابلـه بـا ایـن
مسـ لهموردبررسـىقـراردادهاسـت.درایـنمسـیرویمباحـ :مفهـوم
تهاجـمفرهنگـى،تفـاوتتبـادلفرهنگـىبـاتهاجـمفرهنگـى،شـیوههای
قدرتهـایاسـتعمارگربـرایتهاجـمفرهنگـىبـهدنیـایاسـام،اهمیـت
ورسـالتهایفرهنگـى،آموزشـى،تربیتـى،خبـری،تفریحـى،سـرگرمى،
سیاسـى،اقتصـادیـفرهنگـىوعلمـىـتحقیقـىصداوسـیمادرمقابلهبا
تهاجـمفرهنگـىوراهبردهـایاجرایـیورسـانهایصداوسـیمادرمقابلـه
بـا دیـدهتهاجـمفرهنگـىرادر كتـابموردمطالعـهقـراردادهاسـت.

یکــی از شــاخصههای ارزیابــی رشــد ،توســعه و پیشــرفت فرهنگــی هــر کشــوری در عصــر حاضــر میــزان مطالعــه و کتابخوانــی مــردم آن
جامعــه اســت .کشــور تاریخــی ایــران اســالمی بــا داشــتن تمدنــی چنــد هــزار ســاله و مرا کــز متعــدد علمــی ،فرهنگــی و کتابخانههــای
معتب ــر و علم ــا و دانش ــمندان ب ــزرگ ب ــا آث ــار ارزش ــمند تاریخ ــی س ــرآمد مل ــل دیگ ــر ب ــوده و در عرص ــه فرهن ــگ و تم ــدن جهان ــی بس ــان
خورش ــیدی تابن ــاك همچن ــان میدرخش ــد و ب ــا فرزن ــدان نیكنه ــاد خوی ــش هنرنمای ــی میکن ــد .ام ــام خامن ــهای درب ــاره اهمی ــت
فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی میفرماینــد« :بایــد در مســأله کتــاب و کتابخوانــی و کتــاب خــوب ،مفیــد و ســالم؛ یــك حرکتــی را همــه
مس ــؤالن در کش ــور آغ ــاز کنن ــد؛ از آنهای ــی ک ــه برنامهری ــزی م ــی کنن ــد ت ــا آنهای ــی ک ــه تولی ــد میکنن ــد ،ت ــا آنهای ــی ک ــه تبلی ــغ میکنن ــد،
ت ــا مخاطب ــان کت ــاب ،جوانه ــا و غی ــر جوانه ــا ک ــه کت ــاب را میخوانن ــد ،ی ــك ن ــگاه جدی ــدی داش ــته باش ــیم»1392/06/0۷ .

ّ
«دیوانمؤید»؛گلهایاشک:
مراثیدوماهمحرموصفر

موضو :شعرآیینى
ّ
شاعر:سیدرضامؤید
ناشر:علیزاده
حجم264:صفحه،وزیری(شومیز)
م ر ــی مخت ــر کت ــاب کت ــاب گ ه ــای اشــ م موع ــهای از اشــ ار
گرا ه ــا و ارزش ــمند ش ــاعر ارجمن ــد جن ــاب آق ــای س ــید رض ــا م ی ــد
رام ــو مناس ــبتهای م ــا م ــرم و ص ــر در قال ه ــای س ــنتی در
من ب ــت اه ــت علیهـ ـ الس ــام اس ــت .اشـ ـ ار دی ــوا م ی ــد ب ــا
م امیــن و مرا ــی رم نــا و نــی خــود منب ــی مناس ـ ــرای مداحــا
و ا ک ــرا در تأمی ــن م ت ــوای م الـ ـ روض ــه و مداح ــی میباش ــند.

آشناییبامعصومچهارمحضرتامامحسنمجتبی
سالماهللعلیهازتولدتاشهادت

موضو :زندگینامه
نویسنده:مهدیمحقق
ناشر :كشفال طاء
حجم32:صفحه،جیبى(شومیز)
م ر ـی مخت ـر کتـاب  ایـن كتاب ـه بـا هـدف آشناسـازی مـردم بـا
حـوادثوجلوههـایزندگـىوسـیرهمعصومیـنعلیهـمالسـامسـامان
یافتـهوبهاختصـارامـابهطـورمسـتندازمنابـعتاریخـىبهـرهمىگیـردتـا
بخشهایـیازحیـات اهـریومعنـویائمهطهارعلیهمالسـامرابیان
نمایـد.درایـنمختصـرازاعیـانالشـیعه،اعـامالـوریو كامـلابـناثیـرو
دیگـرمنابـعروایـیوتاریخـىاسـتفادهشـدهوحـوادثزندگىامامحسـن
مجتبـىسـاماهللعلیه،خافـت،صلـ وسـیرهورفتـارعبـادیوسیاسـى
آنحضـرترابـههمـراه گزیـدهایازنصایـ ایشـانارائـه كـردهاسـت.

امامحسنسالماهللعلیهدرشعرفارسی
ازتولدتاشهادت

موضو :شعرآیینى
شاعر:محمدصحتىسردرودی
ناشر:پرتوخورشید
حجم456:صفحه،وزیری(سلفون)
م ر ـی مخت ـر کتـاب م موعـهای از شـ رهای ارسـی در توصیـف
امـام حسـن سـاماهللعلیه اسـت .م لـف ـر ایـن اعت ـاد اسـت کـه
شـ ر ارسـی آ نا کـه درگیـر حماسهسـرای و رج خوانـی ـود
از در درسـت و دقیـ امـام حسـن سـاماهللعلیه در مانـد و
نتوانسـته اسـت حـ آ جنـاب را بهخو ـ ادا کنـد .وی ـ از ارا ـه
م دمـهای نسـبتا و نـی سـرود های را رامـو اب ـاد مختلـف
زندگـی امـام حسـن سـاماهللعلیه در هشـت ـ بـا عناویـن زیـر
عرضـه کـرد اسـت مولـود مـا ک بـه زندگینامـه من ـوم امام حسـن
سـاماهللعلیه نـام و یـاد و و ی م تبـی مناقـ م تبـوی از سـور
صلـح و ربـت شـهادت سـب از مرا ـی تـا توسـ و آل م تبـی .م لـف
ا ـر خـود را بـا ق ـه شـ ری از مل الشـ رای هـار در وصـف اه ـت
علیهـ السـام خاتمـه داد و در ایـا هرسـتی از اشـ ار و شـاعرا
کتـاب را نیـ بـه م الـ کتـاب خـود ا ـ ود اسـت.

ردیبرشبههیپانزدهسالهیتاریخزندگی
پیامبراسالمصلیاهللعلیهوآله

:سرگذشتنامهپیامبراسام
نامهپیامبراسام
موضو :سرگذشت
نویسنده:بهزادموالیی
ناشر:نشراحسان
حجم58:صفحه،رقعى(شومیز)
م ر ی مخت ر کتاب  در هی  عصر و زمانى مخالفان قرآن
و پیامبر صلى اهلل علیه و آله دست از انتقادهای م رضانه
برنداشتهونخواهندداشت.بیشکاینها،افرادیهستند كه
نهبهخداوندایماندارندونهبهپیامبر،قرآنوروزرستاخیز.
این بیباوران هر روز باد انتقادهای خود را متوجة اعتقادات
مسلمانانمىكنندوسببایجادتردیدوبدبینىنسبتبهاسام
مىشوندومىخواهندبانقشههایشومشاناسامومسلمینرا
ازصحنهوجودمحوكنند؛ افلازاینكهخداوندهمیشهحامى
و شتیباندینودوستانشاست .كتابحاضردرردبرخىاز
شبهاتدربار پیامبرصلىاهللعلیهوآلهنگاشتهشدهاست.
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نرمافزار جامع اربعین
نرمافزار
ایـن نـرم افـزار شـامل امکانـات و مطالـب متنوعـی چـون :نقشـه آفالیـن همـراه بـا نقـاط مهم در شـهرهای نجـف ،کربال و مسـیر
پیـادهروی اربعیـن بـا قابلیـت ذخیـره محـل اسـکان ،امـکان مشـاهده محـل دوسـتانتان بـر روی نقشـه و بـا قابلیت بروزرسـانی
خـودکار ،مجموعـهای جامـع از سـخنرانیها ،روضه  ،مداحی و محتوای چند رسـانهای آموزشـی مرتبط با سـفر اربعیـن ،مجموعهای
از ادعیههـای مرتبـط بـا اماکـن متبرکـه شـهرهای زیارتی عـراق همراه بـا فایل صوتـی ادعیهها برگزیـده ،اطالعات جامعـی از اماکن
متبرکـه کشـور عـراق همـراه بـا اعمـال و ادعیـه ،اخبار مرتبط بـا اربعیـن و مجموعهای از مقاالت و نکات آموزشـی سـفر می باشـد.

94
حدیث نور
ایـن برنامـه شـامل بیـش از  38هـزار حدیث مرتب شـده بر اسـاس نام معصومین و احادیث قدسـی می باشـد .قابلیت هـای این نرم
افـزار عبـارت از :امـکان جداسـازی احادیـث مورد عالقـه ،امکان کپی و اشـتراک احادیـث ،امکان جسـتجو در احادیث ،امکان قـرار دادن
ویجـت احادیـث ،امـکان تنظیـم انـدازه فونت از داخـل احادیث ،امکان ارسـال لینک دانلـود برنامه از کافـه بازار و قابلیت نشـانه گذاری
بـرای مطالعـه ادامه احادیث می باشـد.

بانک اشعار محرم و صفر
نرم افزاری کاربردی برای سـخنرانان و مداحان بزرگوار که مشـتمل بر گلچین زیباترین اشـعار محرم و صفر شـامل اشـعار و نوحه درباره:
امـام حسـین سـالماهللعلیه ،حضـرت ابوالفضل سـالماهللعلیه ،حضـرت زینب سـالم اهلل علیها ،طفالن زینب سـالم اهلل علیهـا ،حضرت ام
البنیـن سـالم اهلل علیهـا ،حضـرت رقیه سـالم اهلل علیها ،حضـرت علی اكبر سـالماهللعلیه ،حضرت علی اصغر سـالماهللعلیه ،حضرت قاسـم
سـالماهللعلیه و حضرت عبداهلل ابن الحسـن

همراه مبلغ
نـرم افـزاری اسـت بـرای دسترسـی سـریع و راحـت مبلغـان دینی و فعـاالن فرهنگـی بـه مجموعـهای از درسـنامههای آموزشـی ،متن
سـخنرانی خطیبـان معـروف و اسـالیدهای مرتبط بـه موضوعات دینی .در این مجموعه ،فایلها بر اسـاس موضوعات ،سـن و جنسـیت
مخاطب تفکیک شـده اسـت و امکان جسـتجو در عنوان و پدیدآورنده فراهم شـده اسـت .این نرم افزار توسـط پایگاه اینترنتی فتیان
) )www.fetyan.orgدر موسسـه فرهنگـی تربیتـی مصباح الهدی قم طراحی شـده اسـت.

روضه خوانی
ایـن نـرم افـزار بـه عنوان یک بانک عظیم مشـتمل بر روضه های دسـته بندی شـده در مورد اهل بیت علیهم السـالم اسـت که مشـتمل
بـر  1400روضه مکتوب و صوتی می باشـد.

فیشهای آماده منبر و مرثیه
مـواردی بـرای یـک مبلّ ـغ پیـش مـی آید که ،بـرای مطالعه وقـت نـدارد و باید یک منبر فـوری و جمـع و جور ارائـه کند؛ در ایـن برنامه،
محتـوای منبرهـا بـه صـورت کامـل وبصـورت فایـل  pdfو  wordدسـته بنـدی شـده اسـت.که مشـتمل بـر :ماه محـرم ،ماه صفـر ،ماه
رمضـان ،مـاه شـوال ،عید غدیـر ،اربعیـن ،ایام فاطمیـه و عرفه می باشـد.
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اهللعلیه
سالماهلل
مقتل امام حسین سالم
نـرم افـزار مقتـل امـام حسـین سـالماهللعلیه یکـی از کامل تریـن و معتبر تریـن مقاتل فارسـی اسـت و در حقیقت ترجمـه کتاب نفس
المهمـوم شـیخ عبـاس قمـی می باشـد که توسـط عالمه میرزا ابوالحسـن شـعرانی با نـام "دمع السـجوم ترجمه نفس المهموم" نوشـته
شـده اسـت .محتـوای ایـن نرم افزار عبارت اسـت از :متن کامـل ترجمه کتاب نفس المهموم ،قابلیت جسـتجوی دقیق و سـریع ،قابلیت
ذخیـره و اشـتراک گـذاری متـن ،دارای فهرسـت عالقه مندی هـا ،امکان دسترسـی به آخرین متن مطالعه شـده.

نرم افزار زینبیه
برنامه ای پیرامون حضرت زینب (سـالم اهلل علیها) اسـت که دارای موضوعات زیر می باشـد  .1 :مختصری درباره والدت .2 .زندگی نامه.
 .3بـارگاه حضـرت .4 .زیـارت نامه .5 .روایات .6 .فضائل .7 .کرامات .8 .تصاویر .9 .الگوی ماندگار .10 .سـرود ها.

نرم افزار سخنران
سخنران
مجموعــه ای کامــل مشــتمل بــر «منبــر ،ســوژه ســخن ،ســخنرانی» در قالــب ریــز موضوعــات :ســخنرانی مکتــوب ،ســخنرانی مکتــوب
موضوعــی ،ســخنرانی مکتــوب مناســبتی ،ســوژه ســخن موضوعــی ،ســوژه ســخن مناســبتی ،ســخنرانی کوتــاه ،ســخنرانی صوتــی،
ســخنرانی صوتــی موضوعــی ،ســخنرانی صوتــی مکتــوب ،آمــوزش ســخنرانی بــه صــورت مکتــوب ،آمــوزش ســخنرانی بــه صــورت
صوتــی کــه دارای متــن ســخنرانی مکتــوب بــه صــورت دســته بنــدی شــده متناســب بــا موضوعــات و مناســبتهای ســال مــی باشــد و
در پایــان نیــز بــه آمــوزش روش هــا میپــردازد.

ر ی ر یا
دوم

ا

ا ا

اد و ر ا ا

اد
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چنانکــه در ماهنامــه شــماره ( 121ویــژه محــرم) گذشــت ،برخــی از مقاتــل
قابــل اســتناد و معتبــر مربــوط بــه ده قــرن اولیــه اســالم معرفــی شــدند و ســپس
بــه بررســی و معرفــی منابــع غیرقابــل اســتناد و ضعیــف الســند ازجملــه 1 :ـ ا کلیل
َ
المصائــب فــی مصائــب االطائــب 2 ،ـ مقتــل جعلــی منســوب بــه ابومخنــف،
 3ـ نــور العیــن فــی مشــهد الحســین ســالماهللعلیه و  ۴ـ روضــة الشــهداء
پرداختــه شــد .در ایــن شــماره بــه معرفــی برخــی دیگــر از ایــن مقاتــل ضعیــف
الســند کــه توســط محققــان و تاریخ شناســان معرفیشــدهاند میپردازیــم.

 .المنتخ ی جم المرا ی و الخ
فخر ّ
الدیـنبـنمحمـدبـنعلـىطریحـىمشـهوربـهالفخـری
(م  1087ق)  1مؤلـف مجمـع البحریـن و نگارنـده المنتخـب
اسـت .ایـن كتـاب را نمىتـوان تاریخنـگاری علمـى دربـاره
زندگـىیـاقیامامامحسـینسـاماهللعلیهیاتاریخقیامعاشـورا
ومقتلسیدالشـهداسـاماهللعلیهدانسـت،بلكهمجموعهاى
ازروایـاتومراثـىحـزنبرانگیـزو گریـهآوردربـارهامـامحسـین
سـاماهللعلیهوبرخـىدیگـرازامامـانعلیهـمالسـاماسـتكـه
بهقصـدگریانـدنمؤمنـانوتشـویقبـهسـوگواری،درقالـبن ـر
خطابـیوشـعر،بهصـورت كشـكولوجنـ تدویـنونـگار 
شـدهاسـت.
ا ك ـرمطالـبكتـاببـدون كـرم خـذواحادیـ آنبهصورت
مرسـل آمـده و درسـت و نادرسـت در آن بـه هـم درآمیختـه
اسـت.ایـنكتـابمتناسـبباهدفوشـیوهمؤلـف،المجال 
الطریحیـهویـاالمجالـ الفخریـهنیـزنامیدهانـد.ضعـفدیگـر
كتـاب ،اختافـات موجـود در نسـخههای متفـاوت آن اسـت
2
كـه مىتوانـد نشـانگر تصرفـات بعـدی در ایـن كتـاب باشـد.
نویسـندهدرنگار  كتاببرنقلیات«روضةالشـهداء»اعتماد
كردهوبسـیارىازمطالبجعلىونادرسـتراازكتابیادشـده
نقـلنمـودهاسـت.
 محـدث نـوری منتخـب طریحـى را مشـتمل بـر مطالـب
موهـونو یرموهـونمىدانـد3ومیـرزامحمـداربـابقمـى،
مسـامحاتفـراواندرآنرا گوشـزد كـردهوروایـاتمختـص
آنرامعتبـرندانسـتهاسـت4.بااینوجـود،ایـناثـر،جایـگاه
خـود را بهخوبـی در میـان روضهخوانـان بازكـرده و بسـیارى
ازنقلیـاتآندرمقاتـلبعـدىمنعك شـدهودرقرنهـاى

اخیـر،زمینـهتحریفاتبسـیارىرادرمقتلخوانىامامحسـین
سـاماهللعلیه فراهـم سـاخته اسـت.
 .م ر ال لوب
محرق القلوب ،نوشته محمدمهدی ابن ابی ر كاشانى
مشهوربهمامهدینراقى(م1209ق)است.وی درمرحوم
مااحمدنراقىصاحبمعراجالسعادهاستودرعصرخوداز
اعا معلمایشیعهدرایرانبودهودارایآثارعلمىزیادی
نیزمىباشد.اوبااقتباسازروضةالشهداء،بهعرضهمطالبى
دستیازیدهكهبهگونهایشورانگیز،عواطفواحساساتمردم
رابهسویواقعه كرباسوقدهد،اماچونم خذنراقىیعنى
روضةالشهداء ،كتابیضعیفومخلو ازمطالبدرستو
نادرستبودهنوشتهاونیزبراخبارضعیفو یرمعتبرمشتمل
گشته است .نراقى خود به ضعیف بودن برخى گزار های
كتابش تصری  كرده  5و ازاینرو موردانتقاد برخى از عالمان
ازخودقرارگرفتهاست .كتابمحرقالقلوب كهبهفارسى
نگاشته شده ،مفصل و داراى دو مقدمه و بیست مجل 
است  6.این اثر چون مطالب تحریفآمیز بسیارى دارد ،در
گذشتهمورداستقبالقرارنگرفتوتنهاچاپسنگىشد.
میـرزا محمـد تنكابنـى برخـى از اخبـار محـرق القلـوب را
م نـونیـامقطـو الكـذبدانسـته7ومحـدثنـوریبـاابـراز
شـگفتىازت لیـفچنیـن كتابـیازچنـانعالـمبزرگـى،برخـى
مطالـبآنرامنكـرنامیـدهاسـت8.شـهیدمطهـرینیـزنراقىرا
فقیـهبزرگـىخوانـدهولـىاورادرتاریـخعاشـورا،صاحـباطـا 
نمىدانـدوبرخـىمطالـباورانقـد كـردهاسـت9.گفتنىاسـت
10
انتسـاب كتـاب بـهنراقـى،مشـهوروتردیـدیدرآننرفتـه،
امـامحتمـلاسـت كـهآنرادراوایـلسـنتحصیـلوپیـشاز

رسـیدنبهمراتـب كمـالعلمـى،نوشـتهباشـد.
نراقـىدرمقدمـهكتـابخـوددرمـوردضعـفبرخـىازمنابـع
اخبـارایـنكتـابمىنویسـد«:نقلاخبـارضعیفـهو یرمعتبره
درحكایـاتووقایـعپی مبـرواهلبیـتاوعلیهـمالسـامجایـز
اسـتوهـرگاهخبـرضعیفـىداللـت كنـدبـراینكـه گریـهبـرامـام
حسـینسـاماهللعلیهفـانقـدرثـوابداردو كسـىآنخبـررا
بشـنودوبـهنیـترسـیدنبـهآنثـواببگریـد،حقتعالـىآن
ثـوابرابـهاو كرامـتمىفرمایـد...بـههمیـنجهـتمـانیـزدر
11
ایـن كتـاباخبـارضعیفـهرابـااخبـارصحیحـهآوردیـم».
محـدثنـوریدربـارهسـخنبـاالومقتـلمذكور،مىنویسـد:
«ناقـل متدیـن و درسـتكار نبایـد بهمجـرد دیـدن خبـری و
حكایتـىدركتابـیكـهبهعالمىنسـبتمىدهنـدقناعتكند؛
چهبسـاشـود كـهآن كتـابرادراوایـلسـننوشـتهوهنـوزبـه
مقـامتمیـزدادنصحیـ ازسـقیموثقـهاز یرثقـهنرسـیدهبود
و ازاینجهـت ،اخبـار موهونـه و بیاصـل و م خـذ و مخالـف
روایـتثقـات،بلكـهاخبـار كا بـهیقینـىدرآنیافـتمىشـود؛
م ـلكتـابمحـرقالقلوبت لیفعالـمجلیلآخوندمامهدی
نراقـىكـهازاعیـانعلمـایدهربـود،عاوهبرآنكهبـزرگاندین
اعتـرافبـهعلـومقـامعلـموفضـلاوكردهانـد،ت لیفـاتاوخـود
12
شـاهدیاسـتصـادقدراثبـاتایـنمـرامعلمـى».
 .اسرار الشهاد ا کسیر ال بادات ی اسرار الشهادات
مقتـلاسـرارالشـهاد نگاشـتهفاضـلدربنـدی(م1286ق)
اسـت.اوفقیـه،متكلـمومحقـقبرجسـتهقـرنسـیزدهمبـه
شـمارمـىرود كـهدرعلـوممختلـفمعقـولومنقـولصاحـب
ن ـروت لیـفبـودهوسـالهادرعتبـاتعالیـاتبـهتحقیـقو
تدریـ وتربیـتشـا گردانپرداخـت.صاحـب كتـابقصـص
العلمـاء دربـاره شـخصیت علمـى فاضـل دربنـدی چنیـن

ّ
مىنویسـد« :آخونـد مـا آقـا دربنـدى د ّر صـدف فقاهـت و
ّ
اجتهـاد،عالـمعامـلباسـواد،عامـهایـنازمنـهوازشـا گردان
ّ
ـت».محـدثقمـىرحمـهاهللهـمدر كتـاب
شـریفالعلمـااس
ّ
فوائـدالرضویـهاوراچنیـنتوصیفكردهاسـت«:اوشـیخفقیه،
نبیـهمتكلـم،محقـقمدقـق،جامعمعقولومنقـول،عارفبه
فقـهواصـولاسـت».
كتاباودارایویژگىهاییاسـتكهدراینمیان،سـهویژگى
آن،برجسـتهبـهن ـرمىرسـد1:ـتحلیلـىبـودنآن2.ـضعیـف
وخرافهآمیـزبـودنبسـیاریازمطالـبآنّ 3.
ـمفصـلبـودنآن.
ّ
ـرخـود،مفصلتریـن كتـابدرتاریـخعاشـورا
ایـن كتـابتـاعص
اسـتوتـاآنتاریـخ،نگاشـتهایبـهایـنتفصیـل،فراهـمنشـده
ّ
ـهازكتابـیبـهایـنگسـتردگى،بـاتوجهبهسـرعتدر
بـود13.گرچ
ت لیـفآن كـه گفتـهشـدهدرهیجـدهمـاهنوشـتهشـدهاسـتو
ّ
بـاتوجـهبـهامكانـاتانـدکآنروزگاردرشناسـاییمنابعمعتبر،
ّ
نمىتـوانانت ـاردقـتوموشـكافىعلمـىدرگزینـشصحیـ و
ارائـهگزار هـایمعتبـردرنقـلحادثـهعاشـوراداشـتولـىاین
اثـربـهسـببداشـتناخبـارو گزار هـایسسـتوبیاسـاس،
از همـان آ ـاز موردنقـد و خردهگیـری نویسـندگان معاصـر و
نكـه حدی شناسـان
اندیشـمندان بعـدی قـرار گرفـت چنا 
و اندیشـمندانى هماننـد ّ
محـدث نـوری ،14تنكابنـى ،15شـیخ
ّ
آقابزرگتهرانىّ 16
،سـیدمحسـنامین 17واسـتادمطهری 18براین
كتـاب،ایرادهـایبسـیاری گرفتهانـد.
البتهدرموضو عزاداریسیدالشـهداسـاماهللعلیهازفاضل
دربنـدى یـک سـری از رفتارهـای افراطـى در تاریـخ بـه ثبـت
رسـیدهاسـت كـهمىتـوان بـهبیاختیـاریوازخـودبیخـود
شـدناودرحیـنعـزاداریوت سـی مـرامقمهزنـىاشـارهكـرد،
چنانكهدروصفاونوشتهاند«:اواستكهتی زدنرابرسر...
ىكـردهاسـتوازایـنتاریـخ
جایـزدانسـتوخـودنیـزعمـلم 
اسـت كـهمـردمعـوام...بـهتبعیـتوىدرایـامعاشـورابـهایـن
ّ
19
مرحـوممحـدثقمـىنیـزمىنویسـد:
عمـلدسـتزدهاند».
«در مقـام اخـاص كیشـى نسـبت بـه حضـرت ّ
سیدالشـهداء
ارواحنافداهودراقامهمصیبتوتعزیتوسوگواریآنم لوم
یكـه در بـاالی منبـر ،از ّ
شـدت گریـه،
بیاختیـار بـوده بهنحو 
ـشمىكـردهوبیاختیـارعمامـه بـرزمیـنمـىزدهو گریبـان
چـا کمىكـردهونقـلشـدهدرروزعاشـورالبـاسخـودراازبـدن
مىكنـدولنـ مىبسـتوخـا کبرسـرمىریخـتوگلبهبدن
مىمالیـدوبـههمـانهیـ تبـرمنبـرمىرفـت»20.ویدرفتنـه
بابیـهدر كربـامجـروحشـدوبـهتهـرانآمـدوسـالهاى ایانـى
عمـر رابـهوعـ وارشـادمـردممشـ ولبـودتااینكهدرسـال
1286قمرىدرسـن90سـالگىدرگذشـت.طبقوصیتشپیكر
اورابـهعتبـاتمنتقـلودرجـواربـارگاهملكوتـىامـامحسـین
سـاماهللعلیهبـهخـا کسـپردند.
 .ناسخ التواریخ
ایـن كتـابنوشـتهمیـرزامحمدتقـىلسـانالملـک(م1297
ق)ازمورخیـنوادبـایزمـانقاجـاراسـت.ایـنكتـابمشـتمل
بـرتاریـخ كامـلوقایـععالـماسـتدرجلـداولودومبـهشـرح
داسـتان هبـو  حضـرت آدم سـاماهللعلیه تـا زندگانـى امـام
حسـینسـاماهللعلیهوشـرحواقعـه كربـامىپـردازدوسـپ 
درمجلـداتبعـدیبـهترتیـببـهبیـانتاریختاپیـشازصفویه،
دورانصفویه،افشـاریهوزندیهاشـارهكردهوبعدازآن،مجلدات
21
مربـو بـهقاجاریـهآ ـازمىشـود.
مؤلفناسخالتواریخازسال1258هـ.ق،بهدستورمحمدشاه
وتشـویقحاجـىمیـرزاآقاسـىم مـورت لیـفایـنكتـابشـد كـه

97

98

سـبکنوشـتاریآنبسـیارسـادهوقدیمـىاسـت.
ً
ناسـخالتواریـخمجموعـا9جلـدبـودهكـهمشـتملبـر
تاریـخ كربـاودرادامـهتاریـخعهـدقاجـارمىباشـد.
برخـى گفتهانـد بخشـى از ایـن كتـاب كـه در مـورد
دوران امـام حسـین سـاماهللعلیه اسـت ،در عهـد
ناصرالدینشـاهیعنـىدرتاریـخ1290تـا1291قمـری
22
بـهنـگار درآمـدهاسـت.
برخـاف عنـوان كتـاب كـه بـر جامعیـت آن و
مسـت نى كـردن خواننـده از دیگـر كتـب تاریخـى
داللـت مىكنـد ،مطالـب سسـت و بی ایـه در آن
فـراوانبـهچشـممىخـوردازایـنرواثـرایننویسـنده
دربـارینتوانسـتمـورداسـتقبالمجامـععلمـىقرار
ً
بگیـردوصرفـادسـتاویزیشـدبـرایعامـهمـردمو
خطبـاواهـلمنبـر كـهتـاچنـددهـهازآناسـتفاده
مىكردنـدوبرخـىنیـزمطالعـهاینكتاب یرمسـتند
23
را جایـز ندانسـتهاند.
 .عنوا ال ام
كتـابعنـوانالـكامنوشـتهمامحمدباقـرفشـاركى
(م1314ق)اسـت.اوگرچهازفقیهانقرنسـیزدهم
وچهاردهـممحسـوبمىشـدولـىدرمنبـروعـ و
خطابـه در اصفهـان صاحـب شـهرت بـوده اسـت.
فشـاركى در عنـوان الكلـم بـدون آنكـه درصـدد
تاریخنویسـىباشـدبـاقصـد گریانـدنمـردمدر ایـان
سـخنرانىهایش بـه كـر مصائـب كربـا مىپـردازد.
ویسـپ بخشـىازایـنسـخنرانىهارابـهنـگار 
درآورد و دو عشـریه كـه نوشـتههای ویـژه مصائـب
امـام حسـین سـاماهللعلیه و در قالـب مجالـ 
دهگانـهبـودبـهآنافـزود.ازایـنرودربسـیاریازموارد
سـندومنبـعمعتبـری بـراینوشـتههایخـودارائـه
نمىدهـدوبرخـىازمطالـب یرمعتبـرومشـهور24را
فق بهحدسو گمانصحتآن،نقل كردهاسـت.
گرچـه ایـن كتـاب بـه دلیـل ت خـر زمانـى مؤلـف،
نقـصارجـا علمـىبـه كتـبومنابـعو گزار هـای
منفـردوبـدونشـاهدبهعنـوانیـکمنبـعومرجـع
مسـتند،مورداسـتفادهپژوهشـىتاریخنویسـانقـرار
نگرفتـهاسـتولـىبـهدلیـل كـرمواعـ حدی ـىو
داسـتانىمورداسـتنادواسـتفادهبرخىازاهلمنبر
قـرار مىگیـرد.
 .ت کر الشهدا
مؤلـف ایـن كتـاب ماحبیـباهلل شـریف كاشـانى
(م1340ق)ازجملـهعلمـاىبرجسـتهعهـدقاجـار
اسـت .وی دارای آثـار و ت لیفـات فراوانـى درزمینـه

علـوممختلـفمىباشـد.ازجملهت لیفاتشـریفكاشـانىمىتوان
بـهكتـابمفصـلتذكـر الشـهداءدربـارهتاریـخعاشـورااشـارهكـرد.
مت سـفانهایـناثـرمملـوازاخبـاروگزار هـاىضعیـفومخدو 
اسـت كـهسـببتحریـفوقایـعتاریخـىوسـیماىواقعـهعاشـورا
شـدهاسـت.
 .م الیالسب ین
محمدمهـدی حائـری مازندرانـى (م  1385ق) كتـاب معالـى
السـبطینرادرقـرنچهاردهـمت لیـف كـرد.ازویدو كتـابدیگـر
ّ
ـبالـدریفـىاحـوال
دربـارهاهلبیـتعلیهـمالسـامبـانـام«الكوك
النبـىوالبتـولوالوصـى»ودیگـری«شـجرهطوبـی»بهجامانـده
اسـت.مؤلـفدرمعالىالسـبطینشـر ححالمختصـریاززندگانى
امـامحسـنسـاماهللعلیهآوردهاسـتوسـپ درادامـهكتـاببه
سـیرهوتاریـخزندگـىامـامحسـینسـاماهللعلیهپرداختـهاسـتو
بـرایاینكـهمطالـبگونا گـونتاریخـىوحدی ـىكتابـشمتناسـب
بـا مجالـ  سـوگواری شـود آنهـا را بـا داسـتان و شـعر درهـم
آمیختـهاسـت.او بـرای گـزار مقتـلووقایـععاشـورابـهمنابـع
یرقابلاعتمـادین یـرمنتخـبطریحـى،اسـرارالشـهاد وروضـة
الشـهداءودیگـرمنابـعضعیـفاسـتناد كـردهاسـت.شـهیدقاضـى
طباطبایـی كـهبـامؤلـفآشـناییوارتبـا داشـتهنیـزمطالـبایـن
كتـاب را قابلاعتمـاد ندانسـته و آنهـا را آمیختـه بـا احادیـ  و
25
روایـاتصحیـ وضعیـفمىدانـد.
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خسته از دعای بی تو!
دخیـل میبنـدم ،بـه دسـتهایت کـه وسـعت دریاهـا در آن جاریاسـت .دخیـل میبنـدم بـه چشـمهایت،
کـه صداقـت آسـمانها در آن پیداسـت .دخیـل میبنـدم بـه سـبزینگی فضـای جمکـران و حرمـت هوایـی کـه
جمعههایـش وجـودم را ماالمـال عشـق میکنـد،
ّ
جمعـهای کـه لبریـز از دعـا میشـوم و التمـاس .جمعـهای کـه لبریـز از تمنا میشـوم و سرشـار از ندبه و توسـل.
دخیـل میبنـدم بـه تمـام یاسهـا و شـقایقهای کـه تـو را بـه یـادم مـیآورد و دخیـل میبنـدم بـه هـر آنچـه کـه
بهانـهای باشـد تـا بیشـتر بـا تو بمانـم و بیشـتر بخوانمت:
ای هم سفر! قبیله ما را صدا بزن *** مردان این قبیله پریشان و خستـهاند
آغـاز کن ترانـه زیبـای خـنده را *** امشب چکاوکان دلم ،دلشکستهاند
خسـتهایم از این همه خواسـتن .خسـتهایم از این همه بهانه .خسـتهایم از این همه مرثیه فراق سـر دادن.
خـودت فرمـودهای ،بـر آن کـه جرعـه وصل تو را سـر کشـیدهاند ،بـه آنان که لحظاتی دسـت در دامن وصالت
داشـتهاند و حضـورت را شایسـته شـدند .خـودت بـه آنهـا فرمـودهای کـه زیـاد دعـا کنیـم ،زیـاد ندبـه بخوانیم.
ْ
َ ّ
َ َْ
لیـک الف َر ج».
ایـن بـار دم فـرو میبنـدم و بـا زبـان دل میخوانم کـه «الل ُه َـم َع ِّجل ِل َو
آقـا! عصیـان ،پنجههـای خـود را بـر چهـره عدالـت کشـیده اسـت .شـانههای زخمـی زمیـن ،دیگـر تـاب
دوریات را نـدارد .پرسـتوها ،همچنـان مهاجـر مکانهـای دور هسـتند و حرمـت پـرواز شکسـته شـده اسـت.
ّ
بهـار باغهـا ،رویـش خـار و خـس اسـت و
آبـی آسـمانها زیـر بـال کرکسهـا و خفاشـان ،سـیاهپوش اسـتِ .
شـقایقها غریـب ایـن دشـتند .تنـور بـی عدالتـی و نامـردی همچنـان دمیـده میشـود و عشـق ،کاالی بـازاری
شـده اسـت .امـا مـن ایمـان دارم بـه صبـح صادقـی کـه از دل شـام تیـره بر خواهد آمد و خورشـید ،دسـتهای
طالیـی ،گلهـای تکیـده از انتظـار را نـوازش خواهـد کـرد.
حـس غریبیاسـت کـه بـه صدهـا بهشـت مـیارزد؛ حـس بـا تو بودن ،حـس برای تـو بودن ،حس قد کشـیدن
زیـر قـدم هایـت ،حـس آرامـش زیـر بارش لبخندت و حس سـر زندگی در پنـاه نفسهایت« :ا ّنی َا ٌ
مـان ِال َء ْه ِل
ِ
َ َ َّ ُّ
مـان َال ْهـل َّ
ـوم َا ٌ
الن ُج َ
َْ
السـماء» ،مـن ایمنـی بخـش سـاکنان زمینـم همـان گونـه کـه سـتارگان،
ض کمـا ان
ِ ِ
االر ِ
ایمنـی بخش سـاکنان آسـمان هسـتند...
سـاکنان آسـمان آنگاه کـه کتـاب وحـی در دسـت ،ذوالفقـار حیـدر در کمـر ،مهـر مسـیح در سـینه ،خشـم
موسـی در سـر خواهی آمد ،نسـیم سـبز عدالت ،چون وزش نسـیم بهاری جان عاشـقانت را خواهد نواخت.
آن وقـت اسـت کـه پرسـتوهای مهاجـر ،بـه آغـوش بهـار همیشـگی برخواهنـد گشـت و پاییـز مانـدن و زرد
زیسـتن ،در البـهالی برگهـای تاریـخ ،فسـیل خواهـد و بـا فرمـان تـو ،مدینـه فاضلـه پـا خواهد گرفت و اسـالم
ّ
جـدت از تمـام تحریفهـا پیراسـته خواهـد گشـت.

سمهای دعای پرفیض ندبه
سمهای
م
مراسم
گزارش تصویری برگزاری مرا

«

سوریه  -حرم حضرت رقیه سالماهللعلیها

مراسـمدعـاىپـرفیـ ندبـهدراولیـنهفتـهازمهـرمـاه1399بـاسـخنرانىحجـتاالسـاموالمسـلمین
می معلى ناهوبانوایدلنشـین كرباییسـیدامیرحسـینىدرسـوریهوبهیادشـهدایواالمقاممدافع
حرموسـرداردلهاحاجقاسـمسـلیمانىدرجواربارگاهآسـمانىحضرترقیهسـاماهللعلیها،دردانهسـه
سـالهاباعبـداهللالحسـینسـاماهللعلیهبرگـزارشـد.ایـنمراسـم كـهبارعایتدسـتورالعملهایبهداشـتى
همـراهبـودبـهصـورت خـشزنـدهازشـبكهیکسـیمایجمهـوریاسـامىایران خـشگردید.

«
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بندرعباس-ناوشکنجماران

درآخریـنجمعـهشـهریورمـاهسـالجـاری،مراسـمدعـاىپـرفیـ ندبـهبـهیـادشـهداینیـروی
دریایـی ارتـش جمهـوری اسـامى ایـران  در اسـتان هرمـزگان ،شـهر بندرعبـاس ،منطقـه یكـم
امامـتنیـرویدریایـیارتـش،ناوشـكنجمـارانبرگـزارگردیـد.ایـنمراسـمدرتاریـخ28شـهریورو
بـاسـخنرانىحجـتاالسـامعبدالرحمـنسـفیدیامیـنوبـانـوایدلنشـینحـاجمهـدیسـروری
اجـراشـد كـهبـهصـورتزنـدهازشـبكهیـکسـیما خـش گردیـد.

«

آرانوبیدگل  -حرم شهدای گمنام حسینآباد

مراسـمملكوتىقرائتدعایندبهدرجمعهبیسـتویكمشـهریورماهازنمازصب باسـخنرانىحجت
االسـامسـیدحسـینمومنىوبانوایدلنشـینحاجمحتبىرمضانىدراسـتاناصفهان،شهرسـتان
آرانوبیدگل،حسینآبادكویر،حرممطهرشهدایگمنام،برگزارگردید.اینمراسمكهبهدلیلشرای 
شـیو بیمـاریكرونـابـاجمعیـتحضـوریهمراهنبودبهصورتمجازیازشـبكهیکسـیمابـهصورت
زنـده خـششـد.عاقمنـدانجهـتدریافـتجزییـاتایـنمراسـمبـهسـایتهیـ ترزمنـدگاناسـام
مراجعهنمایند.

«

تهران  -دانشگاه امام حسین سالماهللعلیه

مراسـمپرفیـ دعـایندبـهدرتاریـخچهاردهـمشـهریورمـاهازنمـازصبـ بـاسـخنرانى
حجـتاالسـامبـیآزارتهرانـىوبـانـوایحـاجاحمـدنیكبختیـاندرشـهرتهـران،مقبـره
شـهدای گمنـامدانشـگاهامـامحسـینسـاماهللعلیهبرگـزارشـد.درضمـنایـنمراسـم
ملكوتـىبـهصـورت خـشزنـدهازشـبكهیـکسـیما خـششـد.بهمـراه خـشزنـدهاز
شـبكهیـکسـیمابرگـزارمىگـردد.

«

تهران  -مهدیه امام حسن سالماهللعلیه

درمهدیـهامـامحسـنسـاماهللعلیه،میعـادگاهعاشـقانصاحـبالزمانعجـلاهللتعالى
فرجـهالشـریف،مراسـمپرفیـ دعـایندبـهازنمـازصبـ بـاسـخنرانىحجـتاالسـام
حیـدریكاشـانىوبـانـوایحاجسـعیدحدادیاندرشـهرتهـران،خیابـانآزادی،مهدیه
امـامحسـنمجتبـىسـاماهللعلیهبـارعایـتدسـتورالعملهـایبهداشـتىبرگـزارشـد.
ایـنمراسـم كـهدرتاریـخ31مـردادمـاهبرگـزار گردیـدازشـبكهیـکسـیمابـهطـورزنـده
خـششـد.

مراسـ ع اداری دهه اول م رم
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در میدا امام حســین علیه الســام

مراســـمعـــزاداریدهـــهاولمحـــرمالحـــرام1442ســـتادمركـــزیهیـــات
رزمن ــدگاناس ــامبرگ ــزارش ــد.ازروز نجش ــنبه30م ــرداد1399مص ــادفب ــا
ش ــباولمح ــرمالح ــرامب ــهم ــدتدهش ــببع ــدازنم ــازم ــربوعش ــادر
فض ــایب ــازمی ــدانام ــامحس ــینعلیــهالس ــامب ــاحض ــورجمعیــت ك یــریاز
عاش ــقانوع ــزادارانحس ــینىورعای ــتآخری ــنش ــیوهنام ــهه ــایبهداش ــتى

«

تهران  -میدان امام حسین سالماهللعلیه

همزمـانبـااولیـنجمعـهشـهریورماهسـالجاریمراسـمپرفیـ دعایندبـهدرمیدان
آیینـىامـامحسـینسـاماهللعلیهتهـرانبـاحضـورعاشـقانومنت ـرانحضـرتبقیـة
اهللالع ـمارواحنـالـهالفـداءوبـارعایـتدسـتورالعملهـایبهداشـتىبرگـزارشـد.خاطـر
نشـانمىشـوددراینمراسـمكهبهصورتزندهازشـبكهیکسـیما خششـد،حجت
االسـامحسـینىقمـىبـهعنـوانسـخنرانىوحـاجحسـنشـالبافانبـهعنـوانمـداح
فیـ بخـشایـنمحفـلنورانـىبودنـد.

«

قم  -مسجد مقدس جمکران

آرزومنـداناجابـتدعـای«:ای كا وقتـىخـدادرصحـرایمحشـربگویـدچـه كـردی 
یوسـفزهـرابگویـدمنت ـرمـنبـود»دلهـایخـودرادرجمعـه24مردادماهروانهمسـجد
مقـدسجمكـران كردنـدودرقدمـگاهاولیـایالهـىومیعـادگاهعاشـقانمنت ـرمحفـل
نشـینمراسـمدعـایندبـهشـدندوازسـخنرانىحجـتاالسـامتراشـییونونـوایحـاج
عبـاسحیـدرزادهمسـتفی شـدند.مراسـمملكوتـىكـهدرشـهركریمـهاهـلبیتسـام
اهللعلیهـابرگـزارگردیـدازشـبكهیـکسـیما خـششـد.

س ــتادمل ــى كرون ــابرگ ــزار گردی ــد.درش ــبهایای ــنمراس ــمع ی ــمع ــزاداری
وســـوگواریســـیدوســـاالرشـــهیدانحضـــرتاباعبـــداهللالحســـینعلیـــه
الس ــام،حج ــتاالس ــاموالمس ــلمیندكت ــرناص ــررفیع ــىوحج ــتاالس ــام
س ــیدحس ــینمؤمن ــىب ــهس ــخنرانىوح ــاجس ــعیدحدادی ــانو كربای ــی
محمدحس ــینحدادی ــانب ــهمرثی ــهس ــراییومداح ــىپرداختن ــد.
خاط ــرنش ــانمىش ــودای ــنمراس ــمه ــرش ــبازش ــبكهس ــهس ــیمار س
س ــاعت13:30دقیق ــه خ ــش گردی ــد.

103

مراسمعزاداریدههاولمحرمدرحرممطهرامامخمینیرحمهاهلل

104

مراسـمعزاداریدههاولمحرمالحرام1442هیاترزمندگاناسـامشـهرریبعدازنمازم ربوعشـابادرن رداشـتنآخرینشـیوه
نامـههـایابا ـىسـتادملـىمبـارزهبـاكرونـادرصحـنشـهیدحـاجآقـامصطفـىخمینىدرحـرممطهرحضـرتامامرضـواناهللتعالى
علیـهبـاحضـورعاشـقاناهـلبیـتعلیهمالسـاموسـینهسـوختگانسـیدوسـاالرشـهیدان،بـاحضورجمعیـتورعایتآخرینشـیوه
نامـههـایبهداشـتىسـتادملـىكرونـا،رعایتفاصلهگذاریوزدنماسـکبرگزارشـد.
درایـنمراسـم كـهازروز نجشـنبه30مـرداد1399مصـادفبـاشـباولمحـرم بـهمـدتده شـببعـدازنمـازم ـربوعشـابرگـزار
گردیـد،حجـتاالسـاموالمسـلمینمسـعودعالـىبـهایـرادسـخنوحـاجحیـدرخمسـهبـهمرثیـهسـراییوروضـهخوانـىپرداختنـد.
خاطرنشـانمىشـوداینمراسـمباشـكوهازشـبكهدومسـیماهرشـبر سسـاعت17:30ونیزازرسـانهاینترنتىم ناطی درپیام
رسـانروبیـكابـهصـورتزنـده خـشمىشـد.

مراسم احلی من العسل

مراســمنمادینــیبــهیــادحماســهورشــادت
یتی ــمام ــامحس ــنمجتب ــیعلی ــهالس ــام،
قاســـمبـــنالحســـندردشـــت کربـــابـــا
حضـــورجمعـــیازنوجوان ــانوبـــههمـــت
ســـتادمرکـــزیهیـــأترزمن ــدگاندرجـــوار
مرق ــدمطه ــرام ــامراح ــلرحم ــتاهللعلی ــه
برگ ــزارگردی ــد.
درایــنمراســمزیبــاونمادیــن،نوجوانــانبه
اجــرایســرودخوانیبــامضامیــنعاشــورایی
وحماســیپرداختند.

اجتماعبزرگزنانعاشوراییدرمیدانامامحسینسالماهللعلیه
بـههمـتسـتادمركـزیهیـاترزمنـدگاناسـاممراسـمبـاشـكوهىدرروزسـهشـنبهیازدهشـهریورمـاهمصـادفبـادوازدهمحـرموهمزمانبا
سـومینروزشـهادتسـیدوسـاالرشـهیدانحضرتاباعبداهللالحسینعلیهالساموشهدایم لومكرباوحركتكارواناسـراءازكربا،در
میـدانآئینـىامامحسـینعلیهالسـامباعنـوان«اجتما بزرگزنانعاشـورایی»برگـزارگردید.
درایـنمراسـمباشـكوهكـهازسـاعت18:00ودرجـوارمقبـرهشـهدایگمنـامبرگـزارشـد،آقـایعلـىا كبـررائفـىپـوربـهسـخنرانىوحـاجحسـن
شـالبافانبـهمداحـىومرثیـهخوانـىپرداختند.
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شهرستاننهاوند-عزاداریمحرمهیأتجوانانعاشورایی
مراسمویژهروزهایتاسوعاوعاشورایحسینىدرشهرستاننهاوندبامحوریتجوانانعاشوراییهی ترزمندگانبارعایتاصولبهداشتى
درفضـایسـربـازوبـاحفـ فاصلهگـذاریاجتماعـىدرمحوطـهبیرونىمصاینمازجمعهشهرسـتاناجراشـد.برنامهعصرتاسـوعاباقرائت
قـرآنتوسـ پیـامبحیرایـیقـاریكشـوریوقرائـتزیـارتعاشـوراو كـرمصیبـتتوسـ مداحـاناهلبیـتكرباییپرویزسـرمیلى،كربایی
سـجادشـاهمرادیوكرباییمهدیرسـالتىونیزسـخنرانىامامجمعهمحترمشهرسـتانحجتاالسـامم ی ىباموضو ای اروفدا كاری
رزمندگاندوراندفا مقدسوسـیرهسـردارشـهیدمیرزامحمدسـلگىعلمدارگردانابوالفضلالعباسعلیهالسـامبرگزارگردید.
مراسـمویژه هرعاشـورانیزدرهمینمكانسـربازورعایتاصولبهداشـتىابا ى،باحضورمسـ والنشهرسـتانوخادمانومحباناهل
بیـتعلیهـمالسـامبـاجمعیتـىبیـشاز300نفـربرگـزارگردیـد.درایـنمراسـممداحـاناهـلبیـتبـه كـرمصائـبكربـاوامـامجمعهمحترم
شهرسـتانبهایرادسـخنباموضو عاشـوراودسـتگاهانسـانسـازامامحسـینسـاماهللعلیهوعبوراز40سـالبحرانهایانقاباسامىبا
ت سـىازمكتبعاشـوراپرداختند .ایانبخشاینمراسـماقامهنمازجماعت هرعاشـورابود.
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تهران-هیأتریحانةالحسین
مراســـمعـــزاداریدهـــهاولمحـــرمالحـــرام1442درهیـــ تریحان ــةالحس ــینعلی ــه
الســامبــاســخنرانىحجــتاالســامحامــد كاشــانىومرثیــهخوانــىمــداحاهــلبیــت
علیه ــمالس ــام،س ــیدمجی ــدبن ــىفاطم ــهدرمجموع ــه ــارکارمته ــرانب ــارعای ــت
پروت ــكله ــایبهداش ــتىبرگ ــزارش ــد.
رعایــتتمامــىنــكاتبهداشــتىبــاقــرار گیــریمن ــمدرصفــوفعــزایحســینىجلــوه
ارت ــشانقاب ــیاب ــیعب ــداهللالحس ــینراب ــهمنص ــه ه ــوررس ــاند.ع ــزادارانث ــاراهللب ــا
جل ــوهیخ ــاصدرمجل ـ مات ــمحاض ــرش ــدهوب ــردا مصیب ــته ــایخان ــداناه ــل
بیــتعلیه ــمالس ــاماشــکمات ــمریختن ــد.

همایشسهسالههایحسینی
همایشسهسالههایحسینىبهمناسبتشهادتحضرترقیهساماهللعلیهادرروزسهشنبهاولمهرماهساعت17همزمانباسراسر
كشـوروبـاحضـوركـودكانومـادرانبـههمـراهاجـرایبرنامـههـایكودكانـهدرحرممطهرامامخمینـىرحمتاهللعلیهدرصحنروبازشـهید
حاجآقامصطفىبارعایتفاصلهگذاریواجرایدسـتورالعملهایبهداشـتىوزدنماسـکبرگزارگردید.
دراینبرنامهجذابونورانىحجتاالسامشیخحسنراستگوكارشناسحوزهكودکونوجوانبهاجرایبرنامههایمتنو ،باموضو 
تربیتفرزنددراسـامبهایرادسـخنپرداخت.
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تهران-مراسمامامزادهصالح
ب ــهمناس ــبتس ــوگواریس ــیدوس ــاالرش ــهیدان،درده ــهاولمح ــرمآس ــتانامام ــزاده
صالــ ازن ــوادگانام ــام كا ــمعلی ــهالس ــاممیزب ــانیك ــىدیگ ــرازبزرگتری ــنع ــزاداری
ه ــای كش ــورب ــود.پی ــشبین ــىفض ــایب ــازصح ــنمق ــدسب ــرایبرگ ــزاریمراس ــمو
رعای ــتن ــكاتدقی ــقبهداش ــتىتوســ مل ــتحس ــینىازویژگ ــىه ــایای ــنمجلــ 
نوران ــىب ــود.
حج ــتاالس ــامحس ــینىقم ــىب ــهعن ــوانس ــخنرانومحم ــدحس ــینپویانف ــرب ــه
عن ــوانم ــداحب ــهم ــدت11ش ــبفض ــایهی ـ تریحان ــةالنب ــىامام ــزادهصال ـ راعط ــر
آ گی ــن ك ــردهودله ــایع ــزادارانحس ــینىرادرمات ــمس ــیدالش ــهداس ــاماهللعلیهب ــه
س ــوگنش ــاندند.

تهران  -هیأت سیار حاج محمود کریمی

امس ــالدرش ــرایطخ ــاصش ــیوعبیم ــاری کرون ــاومحدودی ــته ــایموج ــودب ــرای
حض ــوربرخ ــیازم ــردمدرمجال ــسحض ــوریع ــزاداری،فض ــای کوچ ــهوخیاب ــان
هــایشــهرشــاهدابتــکارزیبایــیازجانــبمــداحبــااخــاصاهــلبیــتعصمــتو
طه ــارتعلیه ــمالس ــامح ــاجمحم ــود کریم ــیبودن ــد.
ن ــوای گ ــرموس ــوزنوح ــهخوان ــی کریم ــیعط ــرحس ــینیرات ــامن ــزلس ــردارش ــهید
ح ــاجقاس ــمس ــلیمانیت ــامحل ــهارمن ــیه ــاو ک ــورهپزخان ــهه ــاب ــردومجال ــس
ع ــزاداریراب ــهفضاه ــایبی ــرونازهی ــأته ــا کش ــاندت ــاعاش ــقانومحبین ــی ک ــه
ازمجال ــسودس ــتهه ــایع ــزاجامان ــدهبودن ــدازش ــورواش ــتیاقخیم ــهع ــزای
حس ــینیب ــینصی ــبنمانن ــد.
ملــتامــامحســینعلیــهالســامامســالبیــشازپیــشبــرحــرارتآتــشماتــم کربــا
وعاشــورادمیدنــدتــابــاردیگــرشــعار"التبــردابــدا"جلــوه گــر گــردد.نوحــهخوانــی
وهیــاتســیارایــنمــداحانقابــیبــابرگــزاریمجلــسهــایبــیریــادرمحلــههــاو
بیــناهالــیغیــرمســلمانهمچــونارمنــیهــاوبیــن کــودکانبــیبضاعــتاطــراف
تهــراننشــانداد کــهایــنحــرارتبــههیــچقیمتــیخامــوششــدنینیســتوهیــچ
عاملــینمــیتوانــدچــراغماتــمحســینعلیــهالســامراخامــوشســازدوهرچــهبــه
پیــشمــیرویــمبــرحــرارتدلمشــتاقاناربــاببــی کفــن کربــاافــزودهمــی گــردد.
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تهران-هیأتمیثاقباشهدا

دانشگاهامامصادقعلیهالسالم

دانشگاهامامصادقعلیهالسامهرشب
دهه اول محرم میزبان عزاداران حسینى
بود.اینمراسم كهدرفضایبازمحوطه
دانشگاه و با رعایت كامل فاصلهگذاری
اجتماعىبرگزارمىشدبااستقبالچشمگیر
دانشجویانوعمومدلدادگانمكتبامام
حسینعلیهالساممواجهشد.
زینـتبخـشایـنمحفـلع یموباشـكوه،
معـارفاهـلبیـتعلیهـمالسـامومباح 
تاریخـى كربـا و قیـام سیدالشـهدا علیـه
السـام بـود كـه در بیـان حجـ  اسـام
علیرضـا ناهیـانوحامـد كاشـانىتبییـن
مىگردیـد.
هم نیـنمدیحـهسـرایی پـرمضمـونو
روضـهخوانـىوسـینهزنـىدلنشـینحـاج
می ـممطیعـى،مـداحانقابـیوحماسـى
كشـورمان،حـالوهـوایخاصـىبـهایـن
مراسـم شـبانه مىبخشـید.

تهران-هیأتمکتبالزهراسالماهللعلیها

هم ـونسـالهایگذشـتههیـ تمكتـبالزهـراسـاماهللعلیهـامیزبـانیـازدهشـبمراسـمعـزاداریوسـوگواریسـیدوسـاالرشـهیدانكربـا
حضـرتاباعبـداهللالحسـینعلیـهالسـامبـود.ایـنمراسـماز نجشـنبه30مردادمـاهمضـادفباشـباولمحرمالحرامهرشـبر سسـاعت
20:30درمحوطـهبـاز ـادگانولیعصـرعجـلاهللتعالـىفرجـهالشـریفودرجمـعخیـلع یـمدلـدادگانوسـوگوارانواقعـهجانسـوزكربـاوبـا
رعایتپروتكلهایابا ىسـتادملىمبارزهباكروناتشـكیلمىشـد.دراینمحفلنورانىوپرسـابقههم ونسـالهایگذشـتهبهمدت
یازدهشـبحجتاالسـاممهدیحسـنآبادیودكترحشـمتاهللقنبریبهایرادسـخنونیزمداحبااخاصاهلبیتعلیهمالسـامحاج
محمدرضـاطاهـریوكربایـیحسـینطاهـریبـانوایدلنشـینخـودبهروضهخوانىوسـینهزنـىپرداختند.
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ورزشگاهآیتاهللسعیدیتهران-مجلسسخنرانیاستادحسینانصاریان

ورزشـگاهآیـتاهللسـعیدیدردهـ اولمحـرمهـرروزازسـاعت7:30صبـ میزبـانعاشـقانودلسـوختگاناباعبـداهللالحسـینعلیـه
السـامبود.دراینمراسـمباشـكوهوع یم كهبارعایتدسـتورالعملهایبهداشـتىورعایتفاصله گذاریاجتماعىبرگزارمىشـد
حجـتاالسـاموالمسـلمینحـاجشـیخحسـینانصاریـانبـهسـخنرانىوروضهخوانىمـىپرداخت.
ایناستاداخاقدربخشىازمراسمخوددراینورزشگاهكهباحضورمردمودرحالوهواییآفتابیبرگزارشد،گفت:
«باالخ ــرهش ــماه ــممانن ــدآق ــاوموالیت ــانام ــامحس ــینب ــهآفت ــاب كش ــیدهش ــدید.م ــا كارحض ــرترب ــابس ــاماهللعلیه ــاراداری ــم
انجــاممىدهیــم.مدتــى كــهازامــامســجادعلیهالســاماجــازه گرفــتدر كربــابمانــد،چادرنشــینانبعــدازســهیــاچهــارروزخدمــت
ایشــانعــرض كردنــداجــازهبدیــدرویقبــربــرایشــماســایهبانبزنیــم،فرمــود:نــه،مــنخــودمبــاچشــممدیــدمبــدنقطعــهقطع ـ 
حس ــینعلیهالس ــامزی ــرآفت ــابب ــود».

قم-عزاداریمحرمهیأترزمندگاناسالم

طبـقبرنامـههرسـالهدردهـهاولمحـرمامسـالنیـزهیـ ترزمنـدگاناسـامقـم بـه
برگـزاریمراسـمعـزاداریوسـوگواریدرسـالنمجتمـعامـامخمینـىرحمـهاهللدرجـوار
گلـزارشـهدایحضـرتعلـىبـنجعفرسـاماهللعلیهاقدامكرد.اینمراسـم كـهبارعایت
پروتكلهایبهداشـتىوفاصلهگزاریهمراهبودباانبوهعزادارانوشـیفتگانحضرت
اباعبـداهللالحسـینعلیـهالسـامروبروشـد.
درمراسـمشـبهـایمحـرمهیـ ترزمندگان،حجتاالسـامسـیدبهـاءالدینضیایی
بـهسـخنرانىوحـاجحسـنشـالبافانبـهمصیبـتخوانـىوسـینهزنـىپرداختند.خاطر
نشـانمـىشـودایـنمراسـمازسـیمایجمهوریاسـامىایـران خـشمىگردید.
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شهرستانفسا-گزارشفعالیتهیاترزمندگاناسالم

برنامههاومراسـمهایهیاترزمندگاناسـامشهرسـتانهزاروصدشـهیدفسـابهحولوقوهالهىو
عنایتاهلبیتعلیهمالساموحضرتاباعبداهللالحسینعلیهالسام،وفقبخشنامههایابا ى
سـتادمركـزیودرراسـتایتع یـمشـعائراسـامىوبزرگداشـتمراسـماتدینـى،مذهبـىوملـى،طى
شـشماهاولسـال99عبارتاسـتاز:برگزاریمراسـمشـبهایقدرونمازعیدسـعیدفطر،برگزاری
مراسمهفتگىدعایكمیل،برگزاریمراسمهفتگىدعایسماتجمعهها،برگزاریكاروانشادی
عید دیر،اطعامهزاردست خت هرعید دیرو خشبیننیازمندانوزائرانحرممطهرشهدای
گمنـام،برگـزاریمراسـممعنـویدعـایعرفه،انجامقربانىعیدقربانوتحویلگوشـتقربانىبـهاداره
بهزیسـتىشهرسـتانجهتتقسـیمبیننیازمندان،دیدارباخانوادهمع مشـهیداندرهفتهدفا 
مقـدسوبرگـزاریمراسـمروایتگـریرزمنـدگانهشـتسـالدفـا مقـدسدرجـوارنورانـىحـرممطهـر
شـهدایگمنـامشهرسـتانودرتـازهتریـنفعالیـتخـودبـهبرگـزاریمراسـمعـزاداریدهـهاولمحـرم،
ویژهبرنامهصب تاسوعاوعاشورایحسینى،مراسمسهسالههایحسینىباسخنرانىامامجمعه
محتـرمشهرسـتاناقـدامنمـود.هم نیـن ـ ازدهـهاولمحـرمطـىمراسـمىازخادمـانحسـینى
خواهـروبـرادرتجلیلبـهعملآمد.

زنجان-هیأتثاراهللسالماهللعلیه

ع ــزادارانزنجان ــىب ــارعای ــتتمام ــىن ــكاتبهداش ــتىدرهیـ ـ تث ــاراهللزنج ــانب ــه
ســوگواریمحــرمحضــرتابــیعبــداهللالحســینعلیــهالســامپرداختنــد.ایــنمراســم
درفض ــایب ــاز گل ــزارش ــهدایش ــهرزنج ــانب ــاس ــخنرانىحض ــرتحج ــتاالس ــامو
المس ــلمینعابدین ــىومداح ــىح ــاجمه ــدیرس ــولىبرگ ــزارش ــد.
رعایـــتفاصلـــهبهداشـــتىدرعیـــنن ـــموان بـــا دقیـــقازویژگـــىهـــایشـــكوه
مجلـــ روضـــه ایتخـــتشـــوروشـــعورحســـینىبـــود.
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یزد-هیأتانصاروالیت

هیـ تانصـاروالیـتیـزددردهـهاولمحـرمتوفیـقبرگـزاریمراسـمسـوگواریوعـزاداریسـیدو
سـاالرشـهیدانراداشـتوویـژهبرنامـهسـوگواریشـبعاشـورارادرجـوارامامـزادهسـیدجعفر
محمـد علیـه السـام بـا حضـور جمـع ك یـری از عـزاداران اباعبـداهلل سـاماهللعلیه و بـا رعایـت
شـیوهنامههایبهداشـتىبرگـزاركـرد.قرائـتمجلسـىتوسـ قـارینوجـواندرشـبعاشـورا،آ ـاز
بخـشمحفـلدهـمعـزاداریاباعبـداهللسـاماهللعلیهبـودوایـنمراسـمبـایادونامسـردارشـهید
حـاجقاسـمسـلیمانىآراسـتهشـد.
سـخنرانمراسـم،حجتاالسـاممهـدوینـژاددرمنبـرشـبهایمحـرمبـهتبییـنتفاوتهـاو
شـباهتهایامـتموسـىسـاماهللعلیهبـاامـتاسـام،تحـتعنـوان ازنیـلتـافـرات پرداخـت.
حجتاالسـاممهدوینـژاد،دردهمیـنمحفـلعـزاداریسیدالشـهداسـاماهللعلیه،بـاخوانـدن
روضههـای عاشـورایی ،عـزاداران دلسـوخته امـام حسـین سـاماهللعلیه را بـا قرائـت سـام
مخصـوصبـهاباعبـداهللالحسـینسـاماهللعلیه،همنـواباامـامزمـانعجلاهللتعالىفرجهدراین
شـبپرحزنواندوه،زائرسیدالشـهداءسـاماهللعلیهنمود؛سـپ  ا كراهلبیتسـاماهللعلیه،
بـرادرمحمـدی نـاهبـهمداحـىو كـرمصائـبجانسـوزامـامحسـینسـاماهللعلیهواهلبیتـش
درشـبوروزعاشـوراپرداختوعزادارانحسـینى،متفاوتباسـالهایگذشـتهبارعایتفاصله
اجتماعـىوقوانیـنبهداشـتىبـرسـروسـینهزدنـدودر ایـانزیـرآسـمانامامـزادهسـیدجعفـر
محمـدعلیـهالسـامدسـتبـهدعـابرداشـتند.

شهرستانمراغه-فعالیتهایهیأتجوانانعاشورایی
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هی تجوانانعاشـوراییاینفعالیتخودراازمحرمسـال1391باهدفتروی فرهن عاشـوراییوشـعایراهلبیتسـاماهللعلیهدربین
نسـلجواناناینشهرسـتانآ ازكرد.ازبرنامههایهرسـالهاینهی ت،برگزاریمراسـمزیارتعاشـورا،احلىمنالعسـلوآئینسـنتىتشنه
لبابوالفضلبامحوریتقشـرجوانونوجوانشهرسـتانمىباشـد.
امسـالعلیر ـموجـودمحدودیـتهـایبهداشـتى،بـاهمـتورعایـتاعضـایهیـ تبهاجـراوبرگزاریدسـتههـایعـزاداریخیابانى،
برگـزاریآئیـنسـنتى«تشـنهلـبابوالفضـل»درهشـتممحـرمطبـقسـنتهـرسـالهاینشهرسـتانبـارعایتپروتـكلهایبهداشـتىو
فاصلـهگـذاریاجتماعـىومراسـممقتـلخوانـىدرعصـرعاشـورایحسـینىموفقشـدند.هم نینبهدلیلشـیو ویـروسمنحوس
كرونـاوعـدمشـرائ مسـاعدبـرایبرگـزاریبرخـىازمراسـماتعـزاداری،مسـ والنوخادمـانهیـ تبـهیـاریمسـتمندانونیازمندان
شهرسـتانشـتافتندودردهـهاولمحـرمبـاجمـعآورینـذوراتوتهیـهاقـاموبسـتههایمعیشـتىارزاقو خـت ـذایگرمبهسـفره
نیازمنـدانآبرومندشهرسـتانرونقبخشـیدند.
ازدیگـرفعالیـتهـایایـنمجموعـهدردهـهدوممحـرمالحـرام كـهبـامشـاركتجامعـهایمانـىمشـعروحضـوردبیـراسـتانىآناجـراشـد،
برگزاریجلسـههـماندیشـىوهـمافزایـیویـژهاركانوخادمـانفعـالدرعرصـهمدیریـتهیـ تومسـ والنبرگـزاریمراسـماربعیـنمـىباشـد.

شهرستانخوی-بازدیدمدیرستادمرکزیهیاترزمندگاناسالم
دربازدیــدازهی ـ ترزمنــدگانشهرســتانخــویدرتاریــخ17شــهریورماه،حــاجعلــى
ا كبــرمداحــىمدیــرســتادمركــزیهیــاترزمنــدگاناســامطــىمراســمىضمــنایــراد
س ــخنب ــامحوری ــتاولویته ــایهی ــاترزمن ــدگاناس ــامدرس ــال1399ب ــهتش ــری 
سیاســـتها،برنامههـــاواولویتهـــای كاریهیـــ ترزمنـــدگانپرداخ ــتونی ــز ب ــه
اهمی ــتمســ له كم ــکمومنان ــهورس ــیدگىب ــهمحرومی ــناش ــاره ك ــرد.
ای ــانبخ ــشای ــننشس ــتصمیمان ــهارائ ــهنقط ــهن ــراتو گ ــزار فعالیته ــای
مسـ ـ والنهیـ ـ تای ــنشهرس ــتانب ــود.

مسجدمقدسجمکران-هیأتمحبیناهلبیتعلیهمالسالم
همزمـانبـافرارسـیدنایـامعـزاداریحضـرتاباعبـداهللالحسـینعلیـهالسـام،هم ـونسـالهایگذشـتههیـ تمحبیـناهلبیتعلیهم
السـاممراسـمعـزاداریدهـهاولمحـرمرابرگـزار كـرد.
ایـنمراسـمهـرشـبر سسـاعت17بـاسـخنرانىحجـتاالسـاماحمـد ناهیـانوبـارعایتفاصلهگـذاری،ن مویـژهورعایـتپروتكلهای
بهداشـتى،درشبسـتانكربـا،مسـجدمقـدسجمكـراندرشـهركریمـهاهلبیـتفاطمهمعصومهسـاماهللعلیهابرگزارمىشـد.
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شهرخورموج-عزاداریدههاولمحرم
مراسمعزاداریدههاولمحرمدرمحلمسجدامیرالمؤمنینعلیهالسامشهرخورمو مركزشهرستاندشتىاستانبوشهرباحضورمردم
شـهیدپـرورایـنمنطقـهبرگـزارگردیـد.ایـنمراسـم كـهبـارعایـتموازینكامـلبهداشـتىوفاصلهگـذاریاجتماعىاجراشـد،حجتاالسـام
محمـدحاجـىزادهبـهایـرادسـخنومداحـاناهـلبیتعصمتوطهارتعلیهمالسـامبهروضهخوانـىومداحىپرداختند.

صومعهسرا-گزارشعزاداریوفعالیتهایهیأترزمندگان

همزمانباعیدسـعید دیرخمطرح«ضیافت دیر»با خت2200پرس ذایگرمدرشهرسـتانصومعهسـرااجراشـد .ازایام دیربا
توجهبهفرارسیدنایاممحرموصفروازآنجاكهستادملىكرونابرگزاریمجال درفضاهایمسقفراممنو اعامكردهبودواینمصوبه
مىتوانستموجبتعطیلىخیلىازمحافلمذهبىومجال روضهبشود،درایامعزایسیدوساالرشهیدانكرباپویش«هركوچهیک
حسـینیه»باهدفآوردنروضهیهی تهاوخانههابهكوچههایسـربازاجراشـد.اینحسـینیهسـیارهرروزباحضوربهصورتمحلهبه
محلهواجرایبرنامههایمذهبىومرثیهخوانى،زمینهمناسـبىبرایبهرهمندیمعنویافرادیكهبهدلیلشـیو بیماریكروناامكان
حضوردرمراسـمهایعزاداریبرایشـانفراهمنبودراایجادمىكرد.
هم نیـندرروزدهـممحـرمبـههمـتهیـ ترزمنـدگاناسـامنمـاز هـرعاشـورابـهامامـتحجتاالسـاممحمدمهـدیراشـدینوری
امـامجمعـهمحتـرمصومع هسـراورعایـتكامـلپروتـكلهـایبهداشـتىدرمیـداناصلـىشـهراقامـهشـدو ـ ازاقامـهفریضـه هـروعصـر،
حجتاالسـامحسـینىارا كـىبـهسـخنرانىپرداخـتوخاطرنشـان كـرد كـهامـامحسـینسـاماهللعلیهبـابر ایـینمـاز هـرعاشـورابـهتمـام
وجدانهـایبیـداراعـام كـرد كـههـدفاوازبر ایـینهضـتعاشـورادینخواهـىوعمـلبـهتكلیفاسـت.اقامهنمـاز هرعاشـورادربحبوحه
جنـ توسـ امـامحسـینسـاماهللعلیهویارانـشنشـانازاهمیـتوجایـگاهایـنفریضـهالهـىدراولوقـتدارد.
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شهرستانبافق-مراسماتدههاولمحرم

بـههمـتهیـ ترزمنـدگاناسـامشهرسـتانبافـق،دراولیـنجمعـهمـاهمحـرممراسـمهمایـششـیرخوارگانحسـینىدربیـتالرضـاعلیـه
السـامبافقبدونحضورجمعیتبرگزارشـد.اینمراسـمازطریقشـبكههایمجازیبافقآناینوبیتالرضاسـاماهللعلیه خشگردید.
گزار دهـىفعالیـتهـایسـالهـایقبـلوامسـالتوسـ مسـ ولهیـ ترزمنـدگانپیـروانعتـرتخواهـران،سـخنرانىسـید هیرالدین
طباطبایـیدربـابمناقـبحضـرتعلـىاص ـرسـاماهللعلیه،مداحـىحجتاالسـامباقـرمیدانىواجـرایبرادرقلىپـورازبرنامههـایاجرا
شدهدراینمراسمبودودر ایاننذرنامهكههرسالهمادرانفرزندشانرانذرقیامجهانىامامزمانعجلاهللتعالىفرجهمىكردند،قرائت
شـد.قابـل كـراسـتبـاتوجـهبـهدوخـتدوهـزاردسـتلبـاسشـیرخوارهاهـداءوثبـتنـامشـیرخوارگانصـورتگرفتـهواسـامىمزینبـهنام
حضـرتعلـىاص ـرعلیـهالسـامهدایایـیازقبیـل ـا کطـاوعسـلوكتـاببـهتعـداد20نفـروهم نینضمـنعیـادتازاطفالبسـتریو
نـوزادانتـازهمتولـدشـدهبـااهـداءلبـاسمتبـرکوهدیـهازانهادلجوییبهعمـلآمد.
هم نینهمایشاحلىمنالعسلتوس دانشآموزانطرحشهیدبهناممحمدیدبیرستانشیخمحمدتقىبافقىباوسایلنقلیهدر
سـط شـهربرگزارشـد.درروزعاشـورانیزنماز هرعاشـورابهیاداقامهنمازتاریخىحضرتاباعبداهللالحسـینسـاماهللعلیهویارانشـاندر
دشـتكربا،درشـهردارالشـجاعهبافقباحضورعاشـقانسـیدالشـهداسـاماهللعلیهبارعایتپروتكلهایبهداشتىبرگزارگردید.

تبریز-مراسمعزاداریهیأترزمندگاناسالم

شهرستاننیریز-گزارشعملکردهیأترزمندگاناسالم

بـههمـتهیـ ترزمنـدگاناسـامشهرسـتاننـىریـزآئیـنویـژهسـوگواریوعـزاداریسـیدوسـاالرشـهیداناباعبـداهللالحسـینعلیـه
السـامبـاحضـورنماینـدهمـردمشهرسـتانهاینـىریـز،اسـتهبانوبختگاندرمجل شـورایاسـامى،فرماندهناحیهسـپاهوبسـی 
شهرسـتانوخیـلعـزادارانومحبـاناهـلبیـتعلیهمالسـامبـارعایتكاملپروتكلهایبهداشـتىبرگزارشـد.دراینمیانمراسـمى
اختصاصـىویـژهشـهادتحضـرترقیـهسـاماهللعلیهـانیـزبـههمـتایـنهیـ تبرگـزارگردید.
بـه گـزار واحـدفرهنگـىهیـ ترزمنـدگاناسـامشهرسـتاننـىریـز،جلسـههماهنگـىگرامیداشـتهفتـهدفا مقـدسبرگـزارگردید.
حجتاساموالمسلمینملك،مس ولتعلیموتربیتناحیهمقاومتبسی وسپاهشهرستاننىریزوامامجماعتهی ترزمندگان
اسـام،درایـنجلسـهبـهایـرادسـخنپرداخـتوضمـنتبریـکپیشـاپیشهفتهدفـا مقدسگفت:هفتـهدفا مقدسیـادآورتا ،
ای ـاروازخودگذشـتگىرزمنـدگانوشـهدایگرانقـدریاسـتكـهدرسـنگردفـا مقـدسبـرای اسـداریازمیهـنوارز هـایانقـاب
اسـامىازجانخود گذشـتند.

دزفول  -دیدار با خانواده شهید عادل سعد
بـــههمـــتهیـــأترزمنـــدگاناســـامدزفـــول،بـــه
مناســبتچهارمیــنســالگردشــهادتشــهیدمدافــع
حــرمعــادلســعدبــاخانــوادهمعظــمایــنشــهیدعزیــز
دی ــداریانج ــامگرف ــت.
درای ــندی ــدارک ــهمدی ــراجرای ــیهی ــأترزمن ــدگان
وجمع ــیازکادرس ــتاداجرای ــیهیأت،رئی ــسبنی ــاد
ش ــهیدوام ــورایثارگ ــرانورئی ــسس ــازمانتبلیغ ــات
اســـامیحضـــورداشـــتندازخانـــوادهصبـــورومعـــزز
ش ــهیدع ــادلس ــعدتجلی ــلبعم ــلآوردهش ــد.
شــهیدعــادلســعدمتولــد۱۳۵۲درپانزدهــمشــهریور
م ــاهس ــال۹۵درجن ــوبحل ــبمنطق ــهراموس ــهدر
س ــن۴۳س ــالگیب ــهش ــرفش ــهادتنائ ــلآم ــد.
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شهرارد-هیأتفاطمیون

بههمتهی تفاطمیونشهراردمراسمعزاداریاباعبداهللالحسینعلیهالسامدردههاولودوممحرمباسخنرانىحج اسام
ّ
ّ
دعلویامـامجمعـهمحتـرمشـهرارد،سـیدبخشـایشپـورامـامجمعـهمحتـرمشهرسـتان گـرا ،اسـدنژادعضـوهی تامنـایهی ت
سـی
ّ
یفـربرگـزارشـد.درایـنمحافـل عـزاداریمداحـاناهـلبیـت
رزمنـدگانشـهرارد،سـیدنمازیازشهرسـتانالر ،كهنسـالواعتماد 
علیهمالسـام،آقایـانحـاجعلمـدارراهپیمـا،كربایـیحمیـدكارگرفـرد،كربایـیقـدرتاهللفـرد،كرباییاحمددالمومشـهدیموسـى
صادقـىبـه كـرمصائـبكربـاپرداختنـد.
هم نینمراسـمشـامشـهادتامامحسـینعلیهالسـاموخطبهخوانىكهازسـالهایدوردربینخادمانهی تمرسـومبودهامسال
مت ثـرازشـرای كرونـابـهصـورتمحـدوددرحسـینیهخامـ آلعبـابـاسـخنرانىحجتاالسـاماعتمـادیفربرگـزارگردید.خاطرنشـان
مـىشـودكـهایـنمراسـمبـهصورت خشزندهومسـتقیمازالیواینسـتا گرام«اردشـهرمـن» خشگردید.
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کازرون-فعالیتهایهیأترزمندگاندرماهمحرم

دیـداراعضـایشـورایهیـاترزمنـدگاناسـام،عتـرتخواهـرانوسـتاداربعیـن،خادمیـارانرضـویوقسـمتهایتـازهت سـی سـتاد
بازسـازیعتبـاتعالیـاتوبنیـادحفـ آثـارونشـرارزشـهایدفـا مقدسشهرسـتانكازرونروزچهارشـنبه26شـهریوربـاامامجمعهو
فرمانـدهمحتـرمناحیـهمقاومـتبسـی بـاهـدفتجدیـدبیعتباحضـرتامامراحـلرحمهاهللوشـهیدانواالمقامدرآسـتانهچهلمین
سـالروزدفا مقدسبرگزارگردید.دراینمراسـمگزار وبرنامههایدردسـتاقدامقسـمتهایمختلفتوسـ مسـ والنمربوطه
ارائـه گردیـد.در ایـانامـامجمعـهوفرمانـدهناحیـهمقاومـتاززحمـاتهمـهقسـمتهـادرطـولسـالتقدیـروتشـكر كردنـدوتا كیـد
نمودنـدبایـدهیـاترزمنـدگاناسـامتوسـ اداراتحمایـتمـادیومعنـویگردد.

شهرستانآزادشهر-کمکبهزلزلهزدگان
اواخـرشـهریورمـاهسـالجـاریزلزلـهایاتفـاق
افتـاد كـه كانـون آن در شهرسـتان رامیـان در
فاصلـه 10كیلومتـریشهرسـتانآزادشـهربـود.
 واقـع شـده اسـت .باتوجـه بـه آسـیب جـدی
برخـى از روسـتاهای حومـه ،قـرارگاه جهـادی
مردمىفات هیاترزمندگاناسامشهرستان
آزادشـهردرتیـمهـایمختلـفعلمـىآموزشـى،
عمرانـى ،تهیـه نیازمنـدی هـای ذایـی و
نوشـت افـزار و خدمـات پزشـكى ودرمانـى بـه
كمـکمـردمزلزلـهزدهروسـتاهایدامنـه كـوه،
ویـرو،الهـادیوقورچـایشـتافتند.ایـنكمـک
هـاوخدمـاتهم نـانادامـهدارد.
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