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ربه های هیأتی توات منبر و م

ی رهن ت  و کتاب و م ی  ر م

ار خبری گ

جهاد و شهادت

ر و مداحی ش

ترزمندگاناساماستانالبرز ولهی گفتگوباحاجنادرادیبىمس

در مدیریت همیشه عاش کار با جوانا هست  

ترزمندگاناسام كبرمداحىمدیرستادمركزیهی مصاحبهباحاجعلىا
اوت    ین مت ربه ی ارب ت

هبی  موعه های م ی در م رهن اصول مدیریت 

ت ولهی گفتگوبامحمدرضاسلگىمس تداریدر تجربیاتموفقهی
جوانانعاشوراییشهرستاننهاوند

یت هیأت جوانا عاشورای  ام رم مو صمیمیت و ت

مقدس توعزاداریامامحسینعلیهالسامدرانقابودفا نقشهی
روضه های جبهه ها یاد بخیر...   

گذریبرحیاتسیاسىواجتماعىسردارشهیدحاجحسینهمدانى
ووه   یری از ا وحشت تروریست های ت

گفتگوباروحانىآزادهومدافعحرمحجتاالسامعیسىنریموسى
کا و باتوم سینه زدند   که زیر ضربات  مردانی 

گفتگـویاختصاصـىبـاسـردارعلىفضلىفرماندهسـابقدانشـگاهافسـری
امامحسـینعلیهالسـام

ود  که حا قاس به او ل شهید زند داد  کسی  روایت 

ابه     ن تبلی و خ ا تاریخی آی ررسی خاست

گفتگویصمیمانهباحجتاالساموالمسلمینحسینجوشقانیان،
 استادمركزتخصصىتبلی

کند   یاس جهانی ترسی  ین را   در م رسانه ی منبر باید ارب

ین  گی های امام حسین سام اهلل علیه در زیارت ارب بازشناسی وی

اسخبهپرسشهاوشبهاتقیامامامحسینساماهللعلیه
ا      ین الن همرا با س

معرفىكتابهایمحتواییوكاربردیویژهاربعینومناسبتهایماهصفر
اتو کتاب هیأت     

ردی   کار ار های  ی و نرم ا رهن ت  و ی م ر م

یرقا استناد   ت های قا استناد و  رخی از م ی  ر م

ترزمندگاناسام برگزاریمراسمهایدعایندبههی گزار
ار      ندبه ی  انت

الیت های ار  گ
ی و ش استانی هیأت رزمندگا اسام   ستاد مرک

برگزیدهاشعاراربعینومناسبتهایماهصفر
ر     ین ش ی ارب

كشـورسـیدمحمدجواد گفتگوباشـاعرآیینى بایسـتههایشـعرآیینىدر
شرافت

که با نوحه امام جوادسام اهلل علیه شاعر شد  جوانی 

بازخوانىابعادمختلفزندگىفخرالمادحینمرحومحاجحسینمحلوجى
سوت    ش یادی از ی 

كشور ربیوكافى،مداحجوانونامداراینروزهای گفتگوباابو
گریه باید جریا ساز باشد    اش و 
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كـهاسـرارفراوانـىدرآننهفتـهاسـت »چهـل«عـددیآسـمانىاسـت
گرامـىداشـتهشـدهنـزدهمهپیامبـرانواولیـایالهى واربعیـنسـنتى
گرانبهـاوفراوانـىبـهجا كـهبـاایـناسـمرمـزمعنـویآثـارومیـراث بـوده
ه»چهـل«و»اربعیـن«بهمفهومعددوكمیت گذاشـتهاند.هرچنـدوا
گرفتن ـتآمـدهاسـتامـاچلـهنشـینىوچلـه نامـههـایل درفرهن
ـربـهسـیروسـلوکباطنـىوتعالـىروحـى درآداباسـامىبیشـترنا
اسـت.ازاینروازدیدگاهعرفاناسـامى،اربعینواربعینیاترمزورود
كهانسـان گواهىاینمدعاایناسـت بهوادیمعرفتاهللمىباشـد.
كّملیـنقرارگرفتـهونسـیانومعاصـى بـاعبـورازچهـلسـالگىدرزمـره
ـایخامـىوجهـلجوانـىتوجیـهنمایـد.در خویـشرانمـىتوانـدبـه
اهمیـتمفهـومآسـمانىاربعیـنوبـركاتعـددچهـلامـامباقـرسـام
كنـد، كـهجنـازهایراازچهـارطـرفحمـل اهللعلیـهفرمودنـد:»كسـى
كبیرهازاومىبخشـد«وامامرضاسـاماهلل گناه خداوندمتعالچهل
بنـدهایچهـلروزاعمـالخـودراخالصانـهبـه علیـهفرمودنـد:»هیـ
درگاهحضرتحقانجامنمىدهد،مگراینكهخداوندمتعالچشمه

هـایحكمـتراازقلـباوبـرزبانـشجـاریمىسـازد«.
گذاریم كـهسـخنبـهاینجارسـید،بگـذارصحبـتعقـلراوا امـاحـال
 فـو كـهمـاهـمفـو گـوارابـودآنـگاه واززبـاندلسـخنبگوییـم.چـه
ـرقدرایـنمفاهیـمعالیـه بـهقافلـهزائـراناربعیـنمىپیوسـتیمو
 ناطیـ م جـذب عاشـورایی  خـرو ایـن  مـو در و مىشـدیم
كهامسـالدرموعدقرار  حسـینسـاماهللعلیهمىشـدیموصددری
دلدادگىهایمـان،زمینگیـرقرنطینـهیعزلـتشـدهایمودروانفسـای
گشـتهایـم كرونایـیاسـیر خروشـىجهانـى،دردامویـروسمنحـوس
بـرایدنیـایمدرنقرنبیسـتویكماسـت. ـانایـادیابلیـ كـهارم
ابوسـىتربتیارنصیبمان كهجابربنعبداهللنشـدیمو كنون ا كا
نشـدبرایالتیـامدلهـایحسـرتزدهیازفراقمـان،فـرزدقشـاعر
ربـتبسـراییم: حسـرتو شـویمودروصـفایـنجدایـی،حدیـ

بهتوازدورسام...بهسلیمانجهان؛ازطرفمورسام...

ر       سرد

 حجت االسالم محمدباقر نادم   »

سرمقاله

تراژدی استکبار



بیانات امام خامنه ای و مباحث سیاسی

........................................................................................... از تو به ی اشار
......................................................................... اقات اخیر جها اسام  لی ات ت
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تدویـــن ماهنامـــه هیـــأت،  و  تهیـــه  اصـــول اساســـی در  از  یکـــی 
نصب العیـــن قـــرار دادن فرامیـــن امـــام خامنـــه ای می باشـــد. 
بـــر ایـــن اســـاس حســـن مطلـــع ماهنامـــه را بـــه بازخوانـــی 
اخیـــر  ســـخنرانی های  در  معظم لـــه  بیانـــات  اهـــم 
ایـــن  گزیـــده  ادامـــه  در  دادیـــم.  اختصـــاص  ایشـــان 
بیانـــات بـــه شـــرح ذیـــل ارائـــه می گـــردد: بیانـــات 
در ارتبـــاط تصویـــری بـــا جلســـه هیـــأت دولـــت، 
1399/06/02؛ بیانـــات در ارتبـــاط تصویـــری 
آموزش وپـــرورش،  مدیـــران  و  رؤســـا  بـــا 

.1399 /06 /11

ار ا    اش
امتیازات انقالب و نظام در قیاس با دولت آمریکا

کبر یزدیان  | |  علی ا
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ام جمهوری اسامی . قدر دانستن خدمت در ن
كشـور؛چهدرقوهمجرّیه،چه والن بههمهدسـتاندركارانومسـ
كـه گونـى گونا درقـّوهقضائّیـه،چـهدرقـّوهمقّننـه،چـهبخشهـای
كـهقـدرخدمـتدر درحاشـیهاینهـاحضـوردارنـد؛خطـابمىكنـم
اسـت؛لكـن ـامرابدانیـد.البّتـهخدمـتدرهمهجـابـاارز ایـنن
كـردندرجمهـوریاسـامىعـاوهبـرایـن،یـکنكتـهبسـیار خدمـت
كارشـما كـهخدمـت،حركـتو مهـّمدیگـریداردوآن،ایـناسـت
كـهاسـامبـرایجامعهسـازیوبـرایمدیرّیت بـهرونمایـیازالگویـی

كمـکمىكنـد.1399/06/02 جامعـهداردنشـانمىدهـد؛
ربی 2.شكستالگویسرمایهداریومحصوالتتمّدن

امسـازی ن و جامعهسـازی و مدیرّیـت الگوهـای ربـی تمـّدن 
بهاصطـاح ـ سـرمایهداری كمونیسـم، ماننـد خـود حكومـت و
امـروز امـا بـهمیـدانآوردونشـانداد؛ را لیبرالیسـموماننـداینهـا
ربـیدرمدیرّیت كـهایـنفراوردههـاومحصوالتتمـّدن ثابـتشـده
قّلـه كـه آمریـكا در اسـت. شكسـتخورده بشـر مدیرّیـت و جامعـه
بشـری هـای ارز اسـت، سـرمایهداری ربـی الگـوی ایـن باشـكوه
لهامنّیـت، هـا؛حتـىمسـ داردلگدمـالمىشـود.عـاوهبـرایـنارز
ربـی  مسـّل الگـوی ایـن در هـم اینهـا ماننـد و عدالـت سـامت،
كـهخودشـان آمارهایـی وطبـق لگدمـالمىشـود ازهمهجـا بیـش
مىدهنـددرآمریـكاجـرموجنایـتازهمـهجـایدنیـابیشـتراسـت.
و درمانـدگان نسـبت و تعـداد اسـت؛ ک وحشـتنا طبقاتـى فاصلـه
 نـ ازهـر ازهمهجـااسـتو آمریـكابیشـتر بیخانمانهـاوفقـرادر

1399/06/02 اسـت. گرسـنه یكـى آمریكایـی، كـودک
رب زد ها ری در آرما شهر  ا  ی ان . درجه با

آمـار اسـت؛ یـر كمن دنیـا در آمریـكا شـهرهای درونـى ناامنـى 
ریـباسـتوانسـانازشـّدتوافزایـش جنایتهـایآمریـكاعجیبو
افـروزی، ـارت،جن مىشـود.عـاوهبـراینهـا،قتـل، گیـ اینهـا
در امـروز اسـت. آمریـكا  رایـ كارهـای جـزو دنیـا در ناامنـى ایجـاد
از انسـتانوقبلتـر سـوریه،فلسـطینویمـنودیـروزدرعـراقواف
ـای آندرویتنـام،هیروشـیماوسراسـردنیـاآثـارجنایتـكاریوجـای
فكـری  انحطـا بـاالی درجـه مىشـود. مشـاهده بهوضـوح آمریـكا
آنهـانیـزازانتخابهایشـانپیداسـت.ببینیـدچـهشـخصّیتهایی
كـهدنیـاآنهـارا كارآوردهانـد رابهعنـوانشـخصاّولآمریـكابـرسـر
ربزدههـا كـه ردوتحقیـرمىكنـد!ایـنهمـانآرمانشـهریاسـت
مىكردنـد. نـگاه آن بـه آرمانشـهر و برجسـته نقطـه یـک بهعنـوان

1399/06/02
ـرای  ـوی اسـامی  ـر اصلـی ال . ایمـا علـ و عـدل سـه عن

ام سـازی ن
بـرای اسـامى الگـوی دارد. را  خـود مسـتقّل الگـوی اسـام 
امسـازیوجامعهسـازیبهطـورخاصـهیـکالگویـیاسـتمرّكـب ن
ازسـهعنصـراصلـى:1ـایمـانبـهمعنـایایمـانتوحیـدیخالـص.2ـ
گسـترهبیانتهـایآن؛یعنـىهـمعلـمالهى،همعلـمطبیعى. علـمبـا
كلمـه؛یعنـىهـمعدالـتاقتصـادی،هـم 3ـعـدلبـهمعنـایواقعـى
عدالـتقضائـى،هـمعدالـتاجتماعـى.اینهـاهمـانچیـزیاسـت
كـهامـامرحمـهاهللبـهمـایـاددادهاسـت.البّتـهمـادرهـرسـهبخـش
اسـت نبـوده شایسـتهای و مناسـب تحـّرک مـا تحـّرک و عقبیـم
اسـامىرادر ولـىمىتـواننشـانههاییازایـنالگـویصحیـ
در كـه حركتهایـی در جهتگیریهـا، هارهـا، ا شـعارها،
در و گرفتـه صـورت اسـامى درجمهـوری سـال 41 طـول
تربیـت ماننـد گرفتـه صـورت كـه شخصّیتسـازیهایی
یـربهشـتى،رجائـى،باهنـر،مطّهـری هـزارانشـهیدن
و والن مسـ كـرد. مشـاهده سـلیمانى قاسـم و
ایـن مىتواننـد خودشـان عملكـرد بـا كارگـزاران
و الگویاسـامىرادرچشـممردمجهانتبلی
،آنراازچشـمها كنندویابهعك برجسـته

1399/06/02 بیندازنـد.

بایـدتوصیـهمـوالیمّتقیـانسـاماهللعلیهدر امـروز
خطبـه34رانصـبالعیـنجامعـهاسـامىقـراردهیـم:
لـون«؛حضـرتسـوگندیادمىكند لـبواهللالمتخا «
گـرمؤمنـاندسـتازیـاریهـمبردارنـد،شكسـت كـها
اسـت، زمـان آن مـردم بـه خطـاب گرچـه مىخورنـد.
بنابرایـن اسـت؛ بشـرّیت كّل بـه خطـاب درواقـع اّمـا
هـم شـتیبان كننـد، كمـک هـم بـه بایـد مؤمنیـن
كنند. كننـدوهمدیگـررایـاری  باشـند،ازیكدیگـردفـا
درهمیـنخطبـهحضـرتخطـاببـهمـردممىفرمایـد
دارنـد شـما علیـه آنهـا تكیـدون«؛ ال و »تـكادون كـه
طّراحـىمىكننـد،شـماعلیـهآنهـاطّراحـىنمىكنیـد.
گـر ا بایـددرجامعـهاسـامىاجـراشـود؛ ایـنسـفار
و طّراحـى شـما علیـه و مىكننـد كیـد آنهـا ـه چنان
نقشـهریزیمىكننـد،شـماهـمبایـدعلیـهآنهـانقشـه

كنیـد.1399/06/02 كیـد و كنیـد بریزیـد،طّراحـى
ایـن  ـ  ا م در  مـا  ـه  ی و و  ا  آمریـ دشـمنی   .

دشـمنی ها و  ات  مشـ
دشــمن  حولوحــو امــروز كــه بزرگــى مشــكات
اســت، گرفتــه را آمریــكا یــم ر یعنــى مــا اصلــى
برابــر دههــا نیســت، مــا مشــكات بــا قابلمقایســه
آمریكاییهــا یعنــى اســت؛ مــا مشــكات از بزرگتــر
از هســتند: گونــى گونا مشــكات بــه محصــور ن ا
طرفــىافزایــشفاصلــهطبقاتــىبــهشــكلعجیــب،از
كــههمــهرادرمقابــل نــژادی طرفــىمشــكلتبعیــ
كــرده؛ازطرفــىمشــكات ــامآمریــكابهصــف ایــنن
الینحــّلاقتصــادی،مشــكاتمدیرّیتــىماننــدرفتــار
لهبســیارمهــّموعجیــب ســنگدلآمریــكا،مســ لیــ
كشــورآمریــكا،مشــكات وجــود45میلیــونبیــكاردر
داد، نشــان را  خــود كرونــا بــاب در كــه مدیرّیتــى
كــهموجــبشــده همــهاینهــامشــكاتآمریــكااســت
دنیــامنفــورومنــزویاســت، آمریــكاامــروزدرســط
كــردندشــمناند؛ بنابرایــنآمریكاییهــادنبــالپیــدا
و روســیه ایــران،چیــن، نــام بــردن بــا ومىخواهنــد
كننــد.بــه كســىرابهعنــواندشــمنمعرفــى دیگــران
 خــود مّلــت از بزرگتــر آمریــكا،دشــمنى مــن ــر ن
نــداردودنبــالدشــمندیگــرنگــردد؛همیــندشــمن
یــمرابهزانــودرخواهــدآوردو ایــنر كــه هــمهســت
كــهنــهمىتوانــدمــا مشــكلآمریــكابــامــاهــمایــناســت
كنــد؛لذاســت كنــد،نــهمىتوانــدمــاراتســلیم راحــذف
یفــهمــاصبــر،ثبــات، كــهناراحــتاســت؛بنابرایــنو

1399/06/11 اســت. جهــادی كار و ایســتادگى
میــنآینــدهاحتیــاجبــهصبــرو ــرمــنبــرایت بــهن
كنیــم: گامهایمــانرامحكمتــر ثبــاتداریــم؛بایســتى
ثّبــت و مرنــا فــى ســرافنا و نوبنــا لنــا فــر ا »رّبنــا
خواســته دعــا در كــه چیزهایــی از یكــى قدامنــا«؛
كــه كــهقدمهایمــانثابــتباشــد؛ شــده،همیــناســت
البّتــهمــردمهــمخوشــبختانهمــردمصبــوریهســتند؛
بهخاطــر كــه مىدانیــم كردهایــم، تجربــه را ایــن مــا
كــهبــه كــهدارنــد،بهخاطــراعتمــادی مذهــبوایمانــى
كشــوروجمهــوریاســامىدارنــد،ثبــاتمــردم ــامو ن
كار ــا ــدب والنهــمبای ــًاثبــاتخوبــیاســت؛مســ انصاف
بدهنــد؛ نشــان را ثبــاتخودشــان و جهــادی،صبــر
ــى، ــد،نگران كارجهــادیبســیارالزماســت؛تردی یعنــى
اینهــا نكنیــم، بكنیــم، نمىشــود، آیــا مىشــود، آیــا
والنبــهاینهــابایــدتوّجــه خیلــىمضــراســت؛مســ

1399/06/11 كننــد.

همه ارکان 
کار  کشور باید با 
جهادی، صبر و 
ثبات خودشان 
را نشان بدهند؛ 

کار  یعنی 
جهادی بسیار 

الزم است؛ 
تردید، نگرانی، 

آیا می شود، 
آیا نمی شود، 

بکنیم، نکنیم، 
این ها خیلی 

مضر است

امروز ثابت 
که  شده است 

فراورده ها و 
محصوالت 

تمّدن غربی در 
مدیرّیت جامعه 
و مدیرّیت بشر 
شکست خورده 

کارآمد است.  و نا
که  در آمریکا 
قّله باشکوه 
الگوی غربِی 
سرمایه داری 

است، ارزش های 
بشری در حال 
لگدمال شدن 

است.

امتیازات انقالب و نظام در قیاس با دولت آمریکا

کبر یزدیان  | |  علی ا



ریف ،قطعاتبسیار كهمادرنیروهایمسّل قطعهسازی؛
را باشد ساخت قابل كه نمىشد تصّور كه یدهای پی و
خوشبختانهتوانستهایمبسازیم؛ازایننهضتقطعهسازی
بخشهای در ناهماهنگى ـ 4 بشود؛ استفاده باید
گاهىبایکنشستیکساعته،دوساعته كه اییندستى؛
را تولید موانع و مشكات از برخى مىتوان اینها مانند و
اتفاق اییندستى بخشهای در كار این ولى كرد برطرف
وخمهایاداریدراعطایمجّوزهاو نیفتادهاست؛5ـپی
آن زمان و برداشتهشود باید بانكى لهتسهیات یادرمس
ما كه فّلهای صادرات یا خام مواّد صادرات ـ 6 بشود؛ كم
فراوری بدون را قیمتى های یاسن نفت مانند مواّدخام
كشورخودمانوبرای رابرای افزودها وبدوناینكهارز
. كارگرخودمانفراهمبكنیم،مىفرستیمخار سرمایهدارو
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كارگروهــىتحــت ایشــاننیــزبــرایرفــعایــنموانــع،تشــكیل
عنــوان»كارگــروهشناســاییموانــعتولیــد«راالزموضــروری
تولیــد جهــش راه ســر در »موانعــى فرمودنــد: و برشــمردند
كــهبایــدبرطــرفشــود.بــهمــنپیشــنهادشــده وجــوددارد
كارگــروهویــژهایازطــرفســرانســهقــّوهتعییــنشــود كــهیــک
كــهنماینــدهجلســهاقتصــادیســرانســهقــّوه كارگــروه وایــن
كننــد. رفــع و راشناســایی موانــع ایــن جــّدًا برونــد اســت،
لهوارداتبیروّیــهباشــد«. شــایدیكــىازموانــع،همیــنمســ

1399/06/11

ول ملی ویت ارز  وم ت . ل
كـردنارزوبـاالرفتـنروزبـهروزقیمـتآنبسـیار ـاره افسـار
شـده گزار ـنبـهبنـده بـداسـت،ایـنهـمازجاهـایمطم
داشـته اقتصـادی دالیـل ـه آن از بیـش  موضـو ایـن كـه
گـراینطور كـها باشـد،عمـدهدالیـلامنّیتـىوسیاسـىاسـت
كـهبـهایـن كسـانىهسـتند باشـدبایـدجـّدًامقابلـهبشـود؛
كارهای آتشافـروزیدامـنمىزننـد.حـلمشـكلارزجـزو
والنانجـامبدهنـد. كـهبایسـتىمسـ كوتاهمـّدتاسـت
های كـهبانـکمركـزیتا البّتـهبنـدهخبـردارم
موّفـق انشـاءاهلل و مىكنـد دارد زیـادی

هـمخواهـدشـد.1399/06/11
بـه كـه اسـت چیـزی مّلـى پـول  ارز
كشـورورشـدوتقویت رشـدتولیدوتوسـعه
مـا گـر ا دارد؛  ارتبـا اقتصـادی بنیـه
بتوانیـمتولیـدراتقویـتوبنیـهاقتصـاد
بهطـور مّلـى پـول كنیـم، قـوی را
و شـد خواهـد تقویـت طبیعـى
ثیـرمسـتقیم تقویـتپـولمّلـىت
دارد. مـردم معیشـت امـر در

وم شناسـای و ر  . ضـرورت جهـ تولیـد و لـ
موانـ جهـ تولید

ال، اشت اصلى كلید را تولید خامنهای امام
پولمّلىدانستند ارز ایجاد تّورمو كاهش
در جهش موانع بهعنوان را مورد شش و
موانع این رفع به نسبت و معرفى تولید
از: عبارتاند موارد این كردند. كید ت
لهبسیار كهمس ـوارداتبیروّیه؛ 1
اقتصاد برای كى خطرنا و مهم
بایدجلوی دولت و است كشور
لهقاچاق آنرابگیرد؛2ـمس
تحقیقى  گزار در كه
را آن حجم  مجل
در دالر میلیارد 5/25
و شده اعام سال
رقم خیلى این
است؛ باالیی
مشكات ـ 3
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اب   ا در   
کشور برای عالج مشکالت معیشت مردم ظرفیت های اقتصادی 
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كوتاهمّدت كارهای كارهایبلندمـّدتبعضىاز كنـاراین البتـهدر
هـمالزماسـت؛ماننـد:1.جلوگیـریازدخالتهـایبدخواهانـهیـا
وقیمـت كاهـشارز كارارزمىشـودودر كـهدر سـودجویانهای
یـر كاالهـای واردات از ـجلوگیـری 2 ثیـرمىگـذارد. ت مّلـى پـول
.3ـجلوگیـری یـرمـوردانتفـا وبهكلـى كاالهـایلوكـ الزم،یـا
كمـکهمگانـى ازتصمیمهـاینسـنجیدهبعضـىازدسـتگاههاو
پـولیـا كاهـشارز دسـتگاههایدولتـىبـهبانـکمركـزیچـون
پیـدا  ارتبـا مركـزی بانـک بـهسیاسـتهای پـول  ارز افزایـش
مّتصلكـردن و اطاعاتـى سـامانههای راهانـدازی ـ 4 مىكنـد.
كمـکمىكنـدتـابتوانداّطاعـاتالزم آنهـابـهیكدیگـر،بـهدولـت
رادرایـنزمینـهبـهدسـتبیـاورد.ازسـویدیگـرایـنسـامانهها
اسـت. ضـروری بشـود، اصـاح بخواهـد كـه سـاختاری هـر بـرای
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ـی و انسـانی  بی گسـترد  یت هـای  ر اد از  وم اسـت . لـ
کشـور در 

كردیــم كــهازآنتعبیــر كشــور عمدهتریــنمشــكاتاقتصــادی
مّلــى، پــول  ارز كاهــش تــوّرم، از: عبارتانــد بیمــاری بــه
وجــود تولیــدی، بنگاههــای مشــكات بیمنطــق، گرانىهــای
معیشــت ســختى هــم اینهــا نتیجــه و خارجــى تحریمهــای
اســت.ایــنبیماریهــاهســت،لكــن اییــنومتوّســ طبقــات
دارد، وجــود كشــور در كــه گســتردهای رفیتهــای بهخاطــر
ســختترین دوران در مىبینیــد لــذا اســت؛ قــوی كشــور بنیــه
كشــوردرزمینــه كــهعلیــه تحریمهــاوفشــارهایهمهجانبــهای
شــركت هــزار چنــد توانســته كشــور آوردنــد، وجــود بــه اقتصــاد
كنــد،در ــیایجــاد كنــد،صدهــاطــرحزیربنای ــانایجــاد دانشبنی
ــى كاربزرگ كاهــشدرآمــدنفــت، ــاوجــود ــموب همیــندورانتحری
فــارسراانجــامبدهــد؛ویــا االیشــگاهســتارهخلی ــلایجــاد م
كارهــایفراوانــىدرزمینــهمســائلنیــرو،آبوبــرق،افتتاحهــای
كــه كارهــایحیرتانگیــزی انجــاماســت، كــهدرحــال فراوانــى
امــىومســائلفضائــىانجــامشــدهاســت. درزمینــهصنایــعن
رفیتهــای كشــوردارای رفیتهــایماســتو ــنبخشــىاز ای
رافیایــی، ــلمعــادن،جنگلهــا،موقعّیــتج مــاّدیدیگــریم
ــى؛اینهــا ــتمّل لهتاریــخوهوّی ــهمســ ــابرســیمب اقلیمــىت ــّو تن
كــهبعضــىازایــن رفیتهــایبســیارمهــمواساســىاســت همــه
كشــوردیگــریاز  كشــورمــااســتوهیــ رفیتهــااختصاصــى
معنــوی رفیتهــای اینهــا كنــار در نیســت. برخــوردار آنهــا
كــهایــن كســانى هــمهســت.دشــمنانومخالفیــنمــا،همــان
كــهایــرانرابهزانــو كردهانــدوامیــدواربودنــد تحریمهــاراتحمیــل
كــهنتوانســتهاند درمىآورنــد،خودشــاناقــرارواعتــرافمىكننــد
ایســتادهاســت؛ایــن ــایخــود كشــورایــرانســر موفــقشــوندو

اســت.1399/04/22 كشــور قــوی بنیــهخیلــى نشــاندهنده

ات ی و اعتمادبه ن ملی شر ح مش ا . خودات
زد؛ پیونـد خارجـى تحـّوالت بـه را كشـور اقتصـاد نبایـد مطلقـًا
یعنـىبرنامهریـزیاقتصـادیرابـهاینكـهتحریمهـابرطـرفبشـود،
كشـوررا نكنیـدبلكـهاقتصـاد كنـدموكـولومنـو كاهـشپیـدا یـا
رفیتهـایداخلـىتكیـهكردهوبـاتوّجهبهامكانات درونزاوبـه
كنیـم؛واقعـًااینكـهمـامسـائلاقتصـادیرا خودمـانبرنامهریـزی
راهبـردیاسـت. یـکخطـای كنیـم  بـهتحـّوالتخارجـىمنـو

1399/06/02
خودمـان كـه اسـت ایـن از ناشـى حقیقتـًا هـم مـا مشـكات 
كسـبتایدی هـرالفسـادفىالبـّروالبحربما كردیـم:» كمتوّجهـى
كنیدبهتولیدوسرمایهگذاریاهّمّیتندادیم، ًافرض الّناس«م

كارخانهجـاتومشـكاتتولیـد گهـانبـاشكسـت نا
كار انسـان وقتـى خـب شـدیم. مواجـه كشـور در
كمتوّجهـى و بیتوّجهـى والن مسـ مـا خـود نكنـد،
ـهایـن گـرچنان كردیـمنتایجـشایـنخواهـدبـود.ا
مّلى-كه تفّكـروروحیـهخوداّتكائـىواعتمادبهنف
كـردهوبخصـوص امـروزخوشـبختانهعمومّیـتپیـدا
دربیـنقشـرجـوانتحصیلكـردهبـاعـزموارادهرشـد
كـرده-واعتمـادبـهنیـرویداخلـىدراقتصـاد پیـدا
گـرامیدهایواهىای بـههمینشـكلپیـشبرودوا
گاهـىانسـانمشـاهدهمىكنـدبهبیـرونازمرزها كـه
كشـورراشـرطىمىكندنسـبت وجـودداردواقتصـاد
بـهتصمیمگیـریبیگانـگان،وجـودنداشـتهباشـدیـا
كند،آنگاه ضعیـفبشـودواعتمادمّلـىافزایشپیدا
كـهامـروزدراقتصـادوجـوددارد همـهایـنمشـكاتى
كردناسـت.بایسـتىازاینبنیه قابلرفـعوبرطـرف

كـرد.1399/04/22 كشـوراسـتفاده قـوی

گرانی و مهار قیمت ها . ضرورت عا 
كشــورعرض لهاقتصادی یــکجملــهدربــابمســ
معیشــتعمومــى ازلحــا كشــور مىكنــم.خــب،
دچــارمشــكلاســت؛یعنــىواقعــًامعیشــتخانوارهــا
ــد؛ دچــارمشــكلجــّدیاســتومــردممشــكلدارن
بایســت اینهــا هســت، اینهــا ماننــد و گرانىهــا
كــهبایــدانجــامبگیــرد، كارهایــی عــاجبشــود.البّتــه
گفتهایــم والن بــهمســ درجلســاتخصوصــى مــا
جمهــور رئی آقــای بــا بنــده دادهایــم؛ ــام پی یــا
والندیگــر ــابعضــىازمســ ــردهاموب ك هــمصحبــت
دادهایــم ــام پی و كردهایــم صحبــت دورادور هــم
ــازهــم ــنراب ای ــیراانجــامبدهنــد؛حــاال كارهای ــه ك
دســتگاههای اینكــه بــر مىكنــم كیــد ت مىگویــم،
كــهدرهمیــنزمینــه كننــد بــهآنتوّجــه ول مســ
ــهمشــكلاقتصــادی،یــکبخــشمســائل ب ــو مرب
فــوریمــااســت،یــکبخــشهــممســائلبلندمــّدت

مــایــامیانمــّدتمــااســت.1399/06/11
قیمتهــا مهــار له مســ عمدتــًا فــوری مســائل 
كــرد. بایــد  آن بــرای هایــی تا یعنــى اســت؛
كــه معتقدنــد اقتصــادی مســائل متخّصصیــن
اهــل كــه كســانى یعنــى اســت؛ ممكــن كار ایــن
مدیریتهــایاجرائــىدرزمینــهاقتصــادیهســتند
كــرد.البّتــه كــهمىشــودقیمتهــارامهــار معتقدنــد
بهخاطــر مــىرود بــاال قیمتهــا كــه اوقــات گاهــى
كمبــودی  كاالاســت؛لكــندرمــواردیهیــ كمبــود
ــادهــمهســت وجــوددارد،زی ــ ــدارد،جن وجــودن
درانبــارآنرانگــهمىدارنــد،عرضــهنمىكننــد ــا اّم
كــرد؛یعنــىواقعــًا كــهخــببــااینهــابایســتىبرخــورد
ــه ك  ــ یرب اینهــاراحتمــًابایســتىدســتگاههای
ــه ــّوهمجری ــًادســتگاههایدولتــىهســتندــــق عمدت
ــــ اســت الزم او از كمكــى گــر ا هــم قضائّیــه قــّوه و
ــک ــازاری ــهب ك لهاســت ــکمســ ــنی واردبشــوند.ای
كــههــرروزاجنــاس ثباتــىپیــدابكنــد.ایــنحالــت
كشــورمضــراســت. كنــد،بــرای یــکقیمتــىپیــدا

1399/06/11

که  گاهی اوقات 
قیمت ها باال 

می رود به خاطر 
کاال است؛  کمبود 
لکن در مواردی 

کمبودی  هیچ 
وجود ندارد، 
جنس وجود 
دارد، زیاد هم 
هست ]اّما[ در 
انبار آن را نگه 

می دارند، عرضه 
که خب  نمی کنند 
با این ها بایستی 

کرد برخورد 

ارزش پول مّلی 
که  چیزی است 
به رشد تولید و 
کشور و  توسعه 
رشد و تقویت 
بنیه اقتصادی 

گر  ارتباط دارد؛ ا
ما بتوانیم تولید 
را تقویت و بنیه 
اقتصاد را قوی 
کنیم، پول مّلی 
به طور طبیعی 

تقویت خواهد 
شد و تقویت پول 
مّلی تأثیر مستقیم 

در امر معیشت 
مردم دارد

اب   ا در   
کشور برای عالج مشکالت معیشت مردم ظرفیت های اقتصادی 



كــرهزمیــن كنــد.امــروزهمــهدنیــاوتقریبــًاهمــه بایــدادامــهپیــدا
نیســت. خاّصــى جــای مخصــوص و حادثهانــد ایــن بــه مبتــا
مبتایــان بــه كمکرســانى حــال در كــه كســانى بیــنهمــه در
كــهدرجایــی گزارشــىهــمنشــنیدهام گمــاننمىكنــمو هســتند،
شــتیبانىهای ایــنهمــهتحــّرکمردمــىو كشــورهایدنیــا از
كــه كســانى كشــورمــاوجــودداشــتهباشــد؛وتعــداد ــل مردمــىم
كمکهایــیاقبــالمىكننــد،ایــنهمــه ــرایچنیــن ــهب داوطلبان

زیــادباشــد.
اســت؛ مــا مّلــت ازخصوصّیــاتمنحصربهفــرد ارگــری ای ایــن
ــالاینهــا،هــمدر ــلســیلوزلزلــهوام هــمدربایــایطبیعــىم
 ــا .درهشــتســالدف ــ ــلتحمیــلجن یرطبیعــىم ــای بای
كــهایــنحماســه ارگرانــهمردمــىبــود یــموای مقــّدسحركــتع
تــا كــه آراســت بــهشــكلى را بــهوجــودآوردوجبهههــا را بــزرگ
آخــردرتاریــخمــایــکدورانبرجســتهایباقــىبمانــد.امــروزهــم
همینطــوراســت؛مجموعههــایدرمانــىصفــوفمقــّدمبودنــد؛
كاری فــدا واقعــًا درمانــى عوامــل بقّیــه و پرســتاران و پزشــكان

1399/04/22 كردنــد.

در  کرونــا  ملــی  ســتاد  ضوابــ  و  یارهــا  م رعایــت  وم  لــ  .
اداری عــ الــ  م

اسـت چیـزی آن معیـار مىكنـم كیـد ت عزاداریهـا ایـی بر در
شـخصًا بنـده خـود مىگوینـد. مـا بـه بهداشـت كارشناسـان كـه
و مـن توصیـه كـرد. خواهـم مراعـات بداننـد الزم آنهـا چـه هـر
كننـدایـن كـهمىخواهنـدعـزاداری كسـانى كیـدمـنبـههمـه ت
كرونـاچـه مّلـى ببینیـدسـتاد اّول كاریمىكنیـد، هـر كـه اسـت
فیم ّ كـردهاسـت،همـهمـامو ضابطـهایرابـرایعـزاداریمعّیـن
لهبسـیار كوچكىنیسـت،مسـ له له،مسـ كنیم.مسـ آنراعمل
كنترلهسـت؛ نیـکمقـداریمراقبـتهسـتو مهّمـىاسـت.ا
بیـن از و بشـود گرفتـه گـرهمیـنمقـدارهـمشـل ا خداینكـرده
 سـر آن كـه آمـد خواهـد وجـود بـه فاجعـهای آنوقـت بـرود،

1399/06/11 اسـت. ناپیـدا
كــهبعضىهــا مــنوقتــىمىبینــمدرتلویزیــوننشــانمىدهــد
عبــورمىكننــدوهمیــنچیــزســاده،همیــنماســکرانمىزننــد،
كاریمىكننــد كــهدارنــدفــدا مــنواقعــًاازآنپرســتاروپزشــكى
خجالــتمىكشــم،آنوقــتایــنآدم،حاضــرنیســتیــکماســک

بزنــد.1399/06/02

ــاو  ــت احســا و ت ــه و نه منان کمــ م ــداوم  وم ت ــ . ل
ــرای جبــرا آســی ها

طبقــات بلكــه ضعیــف، طبقــات بــه كرونــا قضایــای ایــن در
و خــورد ضربــه واقعــًا معیشــت و زندگــى  لحــا از  متوّســ
مشــكات و شــدند جــّدی آســیبهای دچــار واقعــًا عــّدهای
كــه فراوانــىبرایشــانپیــشآمــد.آنخدمــتمؤمنانــهای
شــدوهمــهدرآنشــركت درآســتانهمــاهرمضــانشــرو
مهــای توانســت بــود، باارزشــى كار خیلــى كردنــد،
كنــد.مــردمعزیــزایــننهضــت كــم خانوادههایــیرا
الزم كننــد.  شــرو  مجــّدداً را احســان و تعــاون
تــا كنــد پیــدا توســعه و رشــد دوبــاره اســت
بدهیــد، طــراوت را كشــور فضــای دیگــر بــار
خانوادههایــی كنیــد، شــاد را كودكانــى
از را درمادرهایــی كنیــد، برخــوردار را
نجــات فرزندانشــان  معــا ــه د د

همــه  تمرکــ  و  جهــادی  کارهــای  ضــرورت   .
دشــمنا حملــه  بــا  ابلــه  م ــرای  نیروهــا 

اســت. زیــاد ایــران مّلــت بــا امــروز دشــمنى،
ّیــت كــهبنىاســرائیلحضــرتموســىراا نــان هم
كــهبعضىشــان مىكردنــد،ایــندشــمنانمــاهــم
كــه مــا مّلــت مىخواهنــد بنىاســرائیلاند، جــزو
مبــروحضــرتموســىوحضــرتعیســى تابــعپی
كننــد.وقتــى ّیــت مبــراناســتراا وبقّیــهپی
ّیــت دشــمنىحملــهمىكنــدومىخواهــدا
مقــّدس ــلدوراندفــا كنــد،مــابایــدم
كنیــم، جمــع را نیروهایمــان همــه
كار و كنیــم  تــا كنیــم، متمركــز

1399/06/11 كنیــم.
امــروز كــه بزرگــى كارهــای
مجاهــدانســامتوخدمــت
درحــالانجــامآنهســتند

در بین همه 
که در حال  کسانی 

کمک رسانی به 
مبتالیان هستند، 

گمان نمی کنم 
گزارشی هم  و 

که در  نشنیده ام 
کشورهای  جایی از 

دنیا این همه 
تحّرک مردمی 

و پشتیبانی های 
مردمی مثل 

کشور ما وجود 
داشته باشد؛ و 

که  کسانی  تعداد 
داوطلبانه برای 

کمک هایی  چنین 
اقبال می کنند، این 

همه زیاد باشد.
12

نا ار  ا  ا ا در را  ام  ا ا  
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گســتردهاســت؛ كشــوربــزرگ،جمعیــتمــردمزیــادونیــاز بدهیــد؛
كمــک كار كــهمىتوانــد،بــهایــن هركســىهــرمقــداروهــرجــوری
مــردم همــه و نیفتــد قلــم از كســى كــه بشــود مراقبــت و كنــد
كارهــاموجــببركــتمىشــودو بتواننــدبرخــورداربشــوند.ایــن
1399/04/22 مىكنــد. شــما متوّجــه را الهــى فضــل و لطــف

آســیبها ایــن جبــران بــرای شــبهدولتى و دولتــى والن مســ
مىكننــد كار دارنــد و بدهنــد انجــام بایــد كــه دارنــد ایفــى و
دولــت كافــىنیســتونبایــدهمــهبــاررابــردو لكــناینهــا
اّول كــهدرجریــان نــان گذاشــت؛وبایســتىعمــوممــردمهم
ــای ــهمعن ــاهرمضــانواردشــدندوب ــهدرآســتانهم كمــکمؤمنان
كارانجــامبگیــرد.ایــن كردنــد،بــازهــمهمیــن كمــک كلمــه واقعــى
كــه »تســابقالــىالخیــرات«اســت.مــادرقــرآنچنــدجــاداریــم
ــک ول ــا»یســارعونفــىالخیــراتو »یســارعونفــىالخیــرات«؛ی
ــکیســارعونفــىالخیــرات ول مــنالّصالحیــن«.یــکجــادارد:»
وهــملهــاســابقون«؛چنــدجــادارد:»فاســتبقواالخیــرات«یعنــى
مــا بــه كلمــه واقعــى معنــای بــه قــرآن كــه گذاشــتن مســابقه
كمکهــایمؤمنانــهمســابقهبگذاریــدو كارخیــرو مىگویــددر

كنیــد.1399/06/11 ازدیگــرانحركــت جلوتــر
كلمــهبــازبــاننیســت،بــاعمــل گــریبــهمعنــایواقعــى انقابــی
اســت؛عمــلجلوتــراززبــانبایســتىانســانراراهببــرد؛وواقعــًا
انقابــی كار مىكننــد، فّعالّیــت زمینههــا ایــن در كــه كســانى
انجــاممىدهنــد.بهعنــواننمونــهدرجریــانســیلخوزســتان،
كــف شــهیدســلیمانىوشــهیدابومهــدیمهنــدس،هــردودر
میــدانحاضــرشــدندوخــودایــنحضــورایــندوعزیــز،دوســتاره
كســانزیــادی،هــم كــه برجســتهمیــدانمجاهــدت،موجــبشــد
كننــدوواردمیــدان درایــنایــران،هــمدرعــراقبــهاینهــانــگاه

1399/06/11 بشــوند.

حســن  ــر  به خا ایــرا  ملــت  از  خامنــه ای  امــام  ر  تشــ  .
ــرم م تــار در دهــه  ر

مــنهــمازبرگزاركننــدگان،هــمازمنبریهــاومّداحــانمحتــرم
ــارا كرون ــا ــارزهب ــىمب ــهجهــاتســامتوتوصیههــایســتادمّل ك
كردنــدتشــّكرمىكنــموهــمازمّلــتعزیــزایــران ــاامــروزمراعــات ت
تشــّكر صمیمانــه عاشــورا دهــه در رفتارشــان حســن بهخاطــر
باشــند نكــرده مراعــات گوشــهكنار بعضىهــا شــاید مىكنــم.
امیــدوارم كننــد. مراعــات مىكنیــم توصیــه هــم آنهــا بــه كــه
كــهمــردمنشــانمىدهنــد، ایــنعزاداریهــاوشــوقوشــوری
انشــاءاهللمقبــولدرگاهپــروردگاروائّمــههــدیعلیهــمالســام

بگیــرد.1399/06/02 قــرار
دیــدهدر كــهافتــاد،واقعــًاامســالرابهعنــوانیــک ایــناّتفاقــى
كــرد؛وجــودمحدودیتهــایشــدیدناشــى كشــورمانــدگار تاریــخ
ازبیمــاریوانتشــاربیمــاریومراقبــتازاینكــهایــنانتشــارانجــام
و  مجالــ  حفــ و حســینى شــور  حفــ درعینحــال نگیــرد،
ــد. ــردمازخودشــاننشــاندادن ــهم ك ــویای ــممعن ی ــتع حرك

1399/06/11

ه کرونا مایه  و  ــات  ی تل . آمــار بــا
ــهوجــود ــمعمیقــىرادرانســانب ــایــک كرون مجــّدد گســتر
ــودودریــک ــمشــدهب ك ــهتعــدادجانباختــگان مــىآورد.وقتىك
شــبانهروزحــدود30نفــربــودآنهــمزیــادبــود؛چــونایــن30نفــر
كســانىهســتند؛ ــز ــد،عزی ــىدارن ــیعزیزان كدامشــانبهتنهای هــر
ــدردارنــد،مــادردارنــد،همســردارنــد،فرزنــددارنــد،بــرادردارنــد،

كــههمــهاینهــاعــزادارمىشــوند. دوســتانىدارنــد
نفــر 150 و و180 200 بــه ــًا م رقــم ایــن گــر ا  حــاال
خواهــش مــن اســت. مانگیــز حقیقتــًا برســد
كــهمىتواننــدنقشــىدرایــن كســانى مىكنــمهمــه
كننــد،بــهبهتریــنوجــهنقــشخودشــان زمینــهایفــا

كننــد.1399/04/22 راایفــا
کرونا ماری  رای ریشــه کنی  . تا 

كــهدرایــندورانمىشــود كارهــایمهّمــى یكــىاز
بخشهــای در كــه اســت؛ علمــى كار داد انجــام
وســیله كــردن پیــدا شناســایی، بــرای مختلفــى
بــا ویــروس ایــن درمــان و فّعالّیــت از پیشــگیری

1399/06/11 ولاند. مشــ جّدّیــت
كــهدرایــن كســانى مــنخواهــشمىكنــمهمــه
كشــور،چــه والناجرائــى زمینــهمؤّثرنــد،چــهمســ
چــه كننــد، خدمتگــزاری مىتواننــد كــه آحــادی
كننــد فّعالّیــت زمینــه ایــن در همــه مــردم، آحــاد
زنجیــره ایــن كوتاهــى مــّدت ــرف بتوانیــمدر تــا
ــهســاحلنجــات كشــورراب كنیــمو ســرایتراقطــع
موّفقتریــن و بهتریــن جــزو كار اّول مــا برســانیم.
گرچــهاز كشــورهابودیــمولــىامــروزآنجــورنیســت؛
كشــورهاجلوتــروبهتریــم،لكــنآنمقــداری خیلــىاز
ّصــهدار انســان و نیســت امــروز بــود اّول كــه

1399/04/22 مىشــود.
البتــهدرایــنقضّیــه،دعــاوتوّســلعمومــىخیلــى
هفتــم دعــای مخصــوص و اســت مهّمــى چیــز
دعاهــای بلكــه نیســت هــم ســّجادّیه صحیفــه
از و كــرد  تضــّر و دعــا بایــد هســت. مختلفــى
كــرد.بهویــژهجوانهــاوآن خــدایمتعــالطلــب
ــلآبزالل،بعضــى كــهم کوصــاف ــا دلهــای
كامــًا ازدلهــاروشــناند؛دعــایاینهــامىتوانــد
مســتجابشــود؛»دعــاینیمهشــبىرفــعصــدبــا

1399/04/22 بكنــد«.

بــه  بخشــی  یــت  کی ــرای  زم  توصیه هــای 
ــرور و  آمــوز 

بـه بدهـم خداقّوتـى مىدانـم الزم ابتـدا
بهخاطـر  وپـرور آموز بـزرگ مجموعـه شـما
كردیـد. اجـرا كـهبـاتـا برنامههـایچندماهـهای
گذشـت، كـه نبایـدزحمـاتایـنچنـدمـاهدشـواری
نادیـدهبمانـد؛اعـمازمدیریتمدارس،مشـاركتدر
كاسهـایدرس، انتخابـات،برگـزاریامتحانـاتو
كـهانجـام ادارهفضـایمجـازیوبقّیـهبرنامههایـی
كـهازنیمـه گرفـتونیـزبرنامهریـزیبـرایسـالبعـد
خواهـدشـد.بااینكهدرایـنزمینهها شـهریورشـرو

بنده اعتقاد 
که  راسخ دارم 
همه دولت ها 
موّظف اند تا 
آخرین روز 

مسئولیتشان 
کار  تالش و 

کنند و وظایف 
خودشان را 

انجام بدهند، 
بعد امانت را به 

دولت بعدی 
کنند، البّته  تسلیم 
با تحویل دادن 
صورت وضعّیت 

روشن ومشخص.

نا ار  ا  ا ا در را  ام  ا ا  
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رعایت عدالت 
آموزشی یک 

اصل است؛ یعنی 
باید دانش آموز 

ما در فالن نقطه 
دوردست با 

دانش آموز ما در 
فالن محّله تهران 

از لحاظ نصیب 
آموزشی تفاوتی 
نداشته باشد. 

کاری  بایستی ما 
که همه  کنیم 

بتوانند از سهم 
مناسب خودشان 

در آموزش و 
کشور  پرورش 
کنند.  استفاده 



كنیـددانشـگاهفرهنگیـانودانشـگاهشـهیدرجائـى، 10.سـعى
بـرایجـذب باشـد.  پـرور  آمـوز بـه تنهـامسـیرورودمعّلـم
كنیـد.در وتربیـتمعلـمهـمازمسـیرهمیـندانشـگاههااقـدام
كنیدوبراسـاس كهصاحیتهارارعایت كنیـد جـذبنیـزتوجـه
گزینشدرستوحسابی صاحیتدینى،اخاقىوسیاسىیک
انجـامشـودتـانیروهـایبیكیفّیـت كامـًاخردمندانـهوصحیـ
نشـوند؛چـونموجـبضـررخواهـدبـودو وپـرور واردآمـوز

خواهـدداد. نتیجـهعكـ
بایـد یعنـى اسـت؛ اصـل یـک آموزشـى عدالـت رعایـت .11
دانشآمـوزمـادرفـاننقطـهدوردسـتبـادانشآمـوزمـادرفـان
باشـد. نداشـته تفاوتـى آموزشـى نصیـب  لحـا از تهـران محّلـه
كههمهبتوانندازسهممناسبخودشان كنیم كاری بایستىما
نیـندررعایـت كننـد.هم كشـوراسـتفاده  وپـرور درآمـوز
كلمـه عدالـتآموزشـىبایـدبـهمـدارسدولتـىبـهمعنـایواقعـى
مـدارسدولتـىرا،هـم رسـیدگىبشـود؛یعنـىبایسـتىمـاسـط
كـه ،جـوریبـاالبیاوریـم پـرور وهـمازلحـا آمـوز ازلحـا
نـه كننـد، اعتمـاد احسـاس او خانـواده هـم و دانشآمـوز هـم
نـاه كننـدفرزندشـانرادارنـدبـهیـکجـایبی اینكـهاحسـاس

مىكننـد. رهـا و مىفرسـتند
مجازی 12.بایـدمراقـبآفـاتوزیانهـایاحتمالـىدرآموز
كـهبـهوجـودآمـده،بسـیارچیـزخوبـی گرچـهشـبكهشـاد بـود.
كـهجوانهـا كـردتـاایـنموجـبنشـود اسـتولـىبایـدمراقبـت
بـه وسرشـان بشـوند اینترنـت رهـای و بیبندوبـار فضـای وارد
اخاقـى،هماز كههـمازلحا گـرمبشـود یـکچیزهـایدیگـری
كامًا اعتقـادیخطرهایبزرگىبرایشـاندارد؛ایـنراباید لحـا

كنیـد. مراقبـتوپیشبینـى
«عقـباسـت ،»پـرور وپـرور 13.بیشـکامـروزدرآموز
هـاو كـردورو وبایـدبـهفّعالّیتهـایپرورشـىاهتمـامویـژه

كـرد. كارپیـدا قالبهـایجدیـدیبـرایایـن
جایـگاه و بگیرنـد قـرار موردتوجـه بایـد سـمپاد مـدارس .14
كندتابتواناستعدادهای كشـوردرالمپیادهابایسـتىپیشـرفت
گاهـىممكـناسـت داد. كـردهوپـرور درخشـانراشناسـایی
گـذرگاهمهـمو كشـورراازیـک یـکاسـتعدادبرجسـتهوبرتـریـک

كارهـایبزرگـىانجـامدهـد. كـىعبـوردهـدو خطرنا
و مهدكودکهـا اسـت. رهـا ّسـفانه مت مهدكودکهـا .15
شـوند. اداره  وپـرور آموز  توّسـ بایـد پیشدبسـتانىها
كه مهدكـودکوپیشدبسـتانىصرفـًایـکمركـزخدماتـىنیسـت
كنـدوخدمـاتبدهـد،بلكـهیـکمركـزآموزشـىو  ـهراحفـ ّ ب

باشـد. فكـرداشـته و برنامـه بایـد و اسـت پرورشـى
كشـورها  وپرور یتعالمدرآموز طوا 16.عّلتاصرارنفو
كهآنها اسـت؛بهخاطرایناسـت وپرور ثیـرآموز بهخاطـرت
امـىبهآسـانىنمىتواننـدانجـامبدهنـد، كـهازراهن كارهایـیرا
ل بـهایـنوسـیلهانجـامبدهنـد؛آنهـمبـایکوسـیلهعمومىم
برخـىافـرادبـه كشـورمـاهـمتوسـ ّسـفانهدر كـهمت سـند2030

آنتوّجهشـد.

كارهـایبزرگـىانجـام تجربـهایوجـودنداشـتولـى
كارهـایبیسـابقهای  وپـرور كـهدرآموز گرفـت
در امـا شـده تـا  وپـرور آموز در گرچـه بـود.
كـهبایـد ایانـى كاربـهسـرانجامو بسـیاریازمـوارد
كنـدتـابهآن برسـدنرسـیدهاسـتوبایـدادامـهپیـدا
رمـاناسـتبرسـد.درهمیـن كـهموردن مقاصـدی

راعـرضمىكنـم: راسـتاچنـدنكتـه
 وپـرور آموز یـم ع ایجـاددسـتگاه 1.منطـق
بایـدانسانسـازیباشـد؛آنهـمانسـانشایسـته.

توّقـع كـه اسـامىای تـراز انسـان 2.خصوصّیـات
انسـانى كنـد، تربیـت را او  وپـرور آموز هسـت
باشـد؛ خردمنـد ثانیـًا باشـد. مؤمـن اّواًل كـه اسـت
تعقلـون«. »لعّلكـم بگیـرد: كار بـه را عقـل یعنـى
كنـد. اندیشـه و فكـر یعنـى باشـد؛ اندیشـمند ـًا ثال
و یعنـىنشسـتن باشـد؛ اهـلعمـل رابعـًامجاهـدو
كافـى كـردن كـردنوحّرافـى حـرفزدنوصرفـًافكـر
باشـد پیگیـر و اهـلعمـلمجاهدانـه بایـد نیسـت،
اسـام مقـّدس  شـر عـرف در كـه عملـى همـان
گفتـهمىشـودآنهـمجهـادفىسـبیلاهلل »جهـاد«
گـرایـنویژگىهـارعایـتشـود .ا یـبشـر مـوردتر
ـمومتخّلـقبـهاخـاق آنـگاهانسـانىباانصـاف،بان

مىآیـد. در كار از اسـامى
4.نیـــازبـــهزیربنـــایمســـتحكمفكـــریوتحـــّول
بـــهاقتضـــاینیازهـــای وپـــرور بنیـــادیدرآموز

كشـــور. ،فضـــاوزیســـتبوم متناســـببـــاشـــرای
راهبردهـای كان، اهـداف كـردن مشـّخص .5
و اجرائـى برنامههـای عملـى، سیاسـتهای كّلـى،
بیانگراین وپـرور لهتحـّولدرآموز بررسـىمسـ
كـهبایـدمحصـولوبـروندادایندوازدهسـال اسـت
چـهباشـدوچگونهاینبـروندادبه تعلیـموآمـوز
گاهىهایـی،چـهمهارتهایـی، چـهآ دسـتبیایـد
خصوصّیـات چـه اخاقـىای، خصوصّیـات چـه
وجـود آن خروجـى و محصـول در بایـد رفتـاریای

باشـد داشـته
6.لـزومترمیموبهروزرسـانىسـندتحـّولبنیادین
جامـع برنامـه یـم تن ضـرورت و  وپـرور آموز
چـهكار  وپـرور آموز باشـد معلـوم كـه اجرائـى

بكنـد. مىخواهـد
7.ضـرورتزمانبنـدیووجودشـاخصپیشـرفت
بهعنـوان  وپـرور آموز اجرائـى برنامـهجامـع در

دواصـلمهـمبـراییـکبرنامـهعملیاتـىومتقـن.
و كاركنـان بـرایمدیـران، تحـّول تبییـنسـند .8
معّلمیـنبهصـورتجـذاب،انگیـزهسـازوقابلفهـم

بـرایهمـه.
معلمـان تعیینكننـده و مهـم جایـگاه .9
چـون كشـور؛ پیشـرفت سـپاه افسـران بهعنـوان
در اسـت؛ كشـور پیشـرفت وسـیله  وپـرور آموز
عنصـریبهقـدرمعّلـم ،هیـ وپـرور ـامآموز ن
نونقـشمعّلـمصیانـت بایـدازشـ ـ ثیـرنـدارد. ت
كـرد.سـهعامـلمهـماینصیانـتعبارتانـداز:خود
سـازی فرهن و  وپـرور آموز حمایـت معّلـم؛

ـى. تبلی دسـتگاههای  توّسـ
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رعایت عدالت 
آموزشی یک 

اصل است؛ یعنی 
باید دانش آموز 

ما در فالن نقطه 
دوردست با 

دانش آموز ما در 
فالن محّله تهران 

از لحاظ نصیب 
آموزشی تفاوتی 
نداشته باشد. 

کاری  بایستی ما 
که همه  کنیم 

بتوانند از سهم 
مناسب خودشان 

در آموزش و 
کشور  پرورش 
کنند.  استفاده 

باید مراقب 
آفات و زیان های 

احتمالی در 
آموزش مجازی 

گرچه  بود. 
که  شبکه شاد 
به وجود آمده، 

بسیار چیز خوبی 
است ولی باید 
کرد تا  مراقبت 

این موجب نشود 
که جوان ها وارد 
فضای بی بندوبار 
و رهای اینترنت 

بشوند.



بخـــش پیـــش رو، تحلیـــل برخـــی از رویدادهـــای مهـــم جهـــان 
کـــه بـــه بازشناســـی ایـــن اتفاقـــات و رویدادهـــا و میـــزان  اســـت 
می پـــردازد. اســـالمی  کشـــورهای  و  منطقـــه  بـــر  آن  تأثیـــر 

تحلیـــل اتفـاقــات اخیــر
جـهـــــــان اســالم

15

|  ابراهیم پورهمت  |
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لیـ سـخنا سـید  ـروت و ت ـار  ان
ـراهلل ن حسـن 

كنون اززمانانفجارمهیببندربیروتتا
تحلیلهای و گمانهزنىها رها، هارن ا
مقامات و نهادها سوی از بسیاری
است. گرفته صورت امى ن و سیاسى
یرمستقیم گروهى و مستقیم برخى
را حادثه این ولیت مس تا كردند  تا
گردنحزباهلللبنانبیندازندتاشاید به
و مردمى نهاد این بتوانند بدینوسیله
منزوی بینالملل جامعه در را انقابی
گهانى نا و ره یرمنت سفر از سازند.
كهبافاصله جمهورفرانسهبهلبنان رئی
رهای هارن ازانفجارصورتگرفتوا
جنجالىودخالتهایمستقیماودرامور
معنادار سكوت تا گرفته لبنان داخلى
،... و  ترام عجوالنه توییت و نتانیاهو
همهوهمهنشانازیکسناریویازپیش
تعریفشدهدرجهتخلعساححزباهلل

دارد.
سـید سـخنرانى هیاهـو، ایـن میانـه در
حسـننصـراهللبهمنزلـهریختنآبسـردی
كـه بـود گـران فتنـه آتـش زبانههـای بـر
در او كـرد. نبـه را آنـان رشـتههای همـه
سـخنرانىاخیـرخـوددراینبـارهضمـنرد
اتهامـاتواردهبـهحزباهلل،طىسـخنانى
گـراسـرائیلدرایـنماجـرا كـها كـرد اشـاره
 ـار انت در بـدی عواقـب باشـد دخیـل
نیـن كلحـزباهللهم خواهـدبـود.دبیـر
از بیـش حیفـا بنـدر از اینكـه بـه اشـاره بـا
داریـم،تلویحًااسـرائیل بنـدربیـروتاطـا
حـزباهلل بـا درافتـادن شـوم عاقبـت از را

نمـود. گاه آ
سـید سـخنرانىهای پیـكان نـوک
بیـروت، انفجـار از  ـ نصـراهلل حسـن
و روزه 33  جنـ سـالگرد در چـه

یـم ر بهسـوی محـرم، شـبهای در چـه
كـهاسـرائیل صهیونیسـتىبـودهاسـت؛چرا
 جنـ ایجـاد از همـه از بیـش كـه اسـت
لبنـان داخلـىوتعطیلـىدولـتومجلـ
سـود حـزباهلل تضعیـف نیـن هم و
مىبـرد.ازهمیـنروابـرازمخالفـتنصـراهلل
نیـز انفجـار دربـاره بینالمللـى تحقیـق بـا
كـه ازآنجا اسـت. رویكـرد همیـن از ناشـى
در را اسـرائیل حضـور حـزباهلل كل دبیـر
علیـه خرابكارانـه اقدامـات پـرده شـت
ورود هرگونـه بـا نمىدانـد، بعیـد لبنـان
كمیتههـایتحقیقاتـىبینالمللـىمخالـف
كـه دارد وجـود امـكان ایـن كـه چرا اسـت
یـم ر تبرئـه جهـت در مذكـور كمیتههـای
نتیجـه كـردن منحـرف و صهیونیسـتى
تحقیقـاتحركـتنماینـدوپرونـدهانفجـار
تحقیقـات فرجـام بـه نیـز بیـروت بنـدر
بـهپرونـدهتـروررفیـقحریـرینائـل مربـو

گـردد.

ا و  ربای مناقشات دوبار آ
ه قر با ر سر من ارمنستا 

و ارمنسـتان میـان كهنـه مناقشـه آتـش

، قرهبـا منطقـه سـر بـر ربایجـان آ
و دارد ادامـه اسـت هنـوز كـه هـم هنـوز
ازچنـدسـالىدوبـارهشـعلهمىكشـد. هـر
وسـاطت بـا بـار هـر درگیریهـا ایـن
 كشـوربهآتشب همسـایههایمـرزیدو
گاهتوافقـىدائمـىو تبدیلشـدهامـاهیـ
ایـانمناقشـهباشـد كـىاز كـهحا صلحـى

اسـت. نشـده حاصـل
ارمنستان،در باحمایت درسال1994
موسوم ربایجان آ جمهوری از بخشى
خواندهای خود جمهوری ،» »قرهبا به
داعیه كه شد تشكیل  آرتسا نام به
را ربایجان آ از جدایی و استقالطلبى
لههموارهموجبایجاد داشتواینمس
همسایه كشور دو میان  رواب در تنش
به  قرهبا منطقه است. شده ما شمالى
الى اش »نواحى و گورنو« »نا ناحیه دو
الى، اش نواحى مىشود. تقسیم »1993
است ارمنستان و ربایجان آ میان مرز
ری آ رامسلمانان آن بیشترجمعیت كه
كه گورنو تشكیلمىدهند؛امادرناحیهنا
ناحیه ربایجانقرارداردبرعك درقلبآ
است. ارامنه با جمعیتى لبه الى، اش
این هرچند شوروی كمیت حا دوران در
ر محلىوزیرن یکمجل ناحیهتوس
ر ازن بااینوجود اما مىشد؛ اداره كو با
جمهوری مستقیم اراضى جزء اداری
بهشمار ربایجان آ سوسیالیستى
 كه لهموجبشد نمىآمد.اینمس
میان ،1991 سال در شوروی اشى فرو از
امى ن رقابتى ربایجان آ و ارمنستان
گردد. از آ منطقه این تصاحب سر بر
ارمنستان درنهایت كشمكش این در
گورنو، نا ناحیه تصاحب بر توانستعاوه
كهموسومبه هفتناحیهشهریدیگررا
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ال گردید،اش الى1993 نواحىاش
 نماید.علتمناقشهبرسرمنطقهقرهبا
كشوربهدلیلى ازدو كههركدام آناست
كمیتى حا مرز به متعلق را منطقه این
ربایجانبااستنادبه آ خویشمىدانند.
ری كمیتدورانشورویوجمعیتآ حا
 الى،منطقهقرهبا آوارهشدهازنواحىاش
خواستار و مىداند خود آن از را الى اش
خویش قلمرو به منطقه این بازگرداندن
به استناد با نیز ارمنستان مىباشد.
نین گورنووهم تركیبجمعیتارمنىنا
 توس ارمنستان به الحاق تصویبطرح
گورنورادلیلىبرحمایت محلىنا مجل

مىداند. خویشازاستقالآرتسا
شاهد دوباره سالها از  روزها این
از  آتشب  نق و مناقشه ازسرگیری
حالى در این هستیم. كشور دو سوی
كشورهای باوجودمیانجىگری كه است
اسرائیل ای مىرسد ر ن به همسایه
در  قرهبا درگیریهای دوباره  شرو در
این در پیش كهچندی چرا باشد. میان
ارامنه  توس اسرائیلى پهپادی منطقه،
این، بر عاوه است. شده شكار  قرهبا
در ربایجانى آ طلبان جن راهپیمایی
برضد شعار وسردادن كو با خیابانهای
راه به از نشانى ایران، چون همسایگانى
آتش بر دمیدن و روانى جنگى انداختن
همسایههای میان اختاف كستر خا زیر
بتوان ملى ت اندک با شمالىاست.شاید
فتنهها این در را صهیونیسم از ایی رد

كرد. پیدا

ی به سوریه ی اسرا حمات موش
هوایـی حریـم بارهـا اخیـر روزهـای در 
اسـرائیلى جنگندههـای سـوی از سـوریه

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

دوبار  رکات  ت و  عرا  ت  و ت
داع

روزهـای طـى كـه مىرسـد خبـر عـراق از
و كركـوک دیالـى، اسـتان سـه در گذشـته
گروهـک سـوی از تحركاتـى صاحالدیـن،
دادهاسـت.بقایـای تروریسـتىداعـشر
گروهـکدرحالموتباحمایتهای ایـن
گرفتـنداردو خارجـىدوبـارهقصـدجـان
 المنطقـه»المطیبیجـه«ویـور بـااشـ
اعـام پـی در آن اطـراف روسـتاهای بـه

باشـد. موجودیـت
ول مسـ الحسـینى علـى بااینوجـود،
حشـد شـمالى محـور عمومـى  روابـ
درصـد 90 كـه كـرد اعـام عـراق الشـعبى
تروریسـتهایداعشـىازسـهاستانعراق
كامـلشناسـاییونابـودشـدهاند. بهطـور
كـهنیروهـای كـىازآناسـت ایـنخبـرحا
بـاداعـش مردمـىعـراقدرمقابلـه بسـی
كشـفافـرادآنهـادرلبـاس وشناسـاییو
كردهانـدو مـردمعـادیبسـیارخـوبعمـل
كامنمودهانـد. نـا را آنـان لیـد نقشـههای
تروریسـتهای وجـود بههرحـال
بهمنزلـه مىتوانـد عـراق در مخفىشـده
كههرآنامكان كسـتریباشـد آتشزیرخا
دارددوبـارهبـاوزیدننسـیمهاییشـعلهور
 گـردد.مقاومـتآمریكامبنىبـرعدمخرو
ازعـراقمىتوانـدازجملـههمـاننسـیمها
كـه كـرد انـگار چنیـن مىتـوان لـذا باشـد؛
تكفیریهـا بـرای عـراق، در آمریـكا حضـور
 چـرا و آیـد بهحسـاب شـتگرمى نوعـى
عملیاتهـای انجـام بـرای باشـد سـبزی

عـراق. در بیشـتر انتحـاری
آوردن دسـت بـه تـا امـروز تكفیریهـای
مردمـى پوشـش در مناسـب، فرصتـى
خرابكارانـه عملیاتهـای ارتـكاب از
سـایر و الشـعبى حشـد نمىكننـد.  دریـ
آمریـكادر تـا گروههـایمقاومـتمىداننـد
بهطورقطـع نمىتـوان دارد حضـور عـراق
ایـن آن هـر و داد خبـر داعـش نابـودی از
فتنـهدرمنطقـهایازعـراقسـربـرخواهـد
بقایـای علیـه رو پیـش  جنـ لـذا آورد؛
كـمازمقابلـهرودرروبـاداعـش تكفیریهـا،
آنكـه از بیـش  جنـ ایـن در امـا نـدارد
امـىنیـازباشـد، گسـتردهن عملیاتهـای
نیـاز اطاعاتـى یـده پی عملیاتهـای بـه
اسـتتـاریشـهتفكـرتكفیریشناسـاییواز

شـود. خشـكانده بیـخ
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ه ی نن خیانت دولت امارات  ل
د ی عر مت

گذشـتیـکمـاهوانـدیازاعـام از ـ
میـانامـاراتمتحـدهعربـیو توافـقصلـ
وشـخص آمریـكا میانجیگـری بـا اسـرائیل
كنـونخبرهایـیمبنـىبـر ،ا دونالـدترامـ
همـكاریامـاراتواسـرائیلدرایجـادیـک
 گـو امـىاطاعاتـىدریمـنبـه ایـگاهن

مىرسـد.
امـاراتجایگاهىرادرجزیرهاسـتراتژیک
»سـقطری«دریمنبهاسـرائیلاختصاص
ایگاههـای طریـق ایـن از تـا اسـت داده
 سـی ت آنجـا در اطاعاتـى و امـى ن
عـانمجمـعیهودیـان كنـد.بـاتوجـهبـها
 سـی ت اهـداف ازجملـه فرانسـه،
كنتـرل اسـرائیل، اطاعاتـى ایگاههـای
تحـركاتنیـرویدریایـیایـراندرمنطقـه،
و انصـاراهلل جنبـش تحـركات بـر ـارت ن
كنتـرلناوبـریدریایـیدرمنطقـهخواهـد
امـارات و اسـرائیل همـكاری گویـا بـود.
و مخفیانـه بهصـورت سـال چندیـن طـى
این گـزار كـهبـه مسـتمربـودهاسـت؛چرا
تـداركات همـه امـارات و اسـرائیل ایـگاه،
ایگاههـای ایجـاد بـرای را لجسـتیكى
در اطاعـات جمـعآوری جهـت اطاعاتـى
تـا المنـدب بـاب از عـدن  خلیـ سراسـر
امـارات كنتـرل كـهتحـت جزیـرهسـقطری

كردهانـد. آمـاده اسـت،
ایـنهمـكاریدرجهـترسـمیت اعـام
آن اسـرائیل موجودیـت بـه بخشـیدن
بـویسـرنگونى كـه زمانـى هـمدرسـتدر
از كـى حا مىرسـد، مشـام بـه یـم ر ایـن
- سـعودی محـور همهجانبـه هـای تا
عربـیبـرایمانـدنبـراریكـهقـدرتاسـت.
انصـاراهلل اخیـر بـهموفقیتهـای توجـه بـا
محـور و لبنـان در حـزباهلل و یمـن در
مقاومـتدرسـوریهوعـراق،ایـناتفاقـات
كشـورهایحامـىاسـرائیل  بهمنزلـهتـا
از فـرار و خـورده گلهـای جبـران بـرای
بـا له مسـ ایـن اسـت. تحقیرانـه باخـت

ـون خیـرهایهم نیروهـای ورود
یـمآلخلیفـهبـهمیـدانواعـامتوافـق ر
اسـت. شـده مشـهودتر كامـًا اسـرائیل بـا
امـامخامنـهایایـناقـدامدولتامـاراترا

كردنـد: تعبیـر چنیـن
مّتحـدهی امـارات دولـت حقیقـت »در
كـرد، عربـیهـمبـهدنیـایاسـامخیانـت
كـرد،هـمبـه هـمبـهدنیـایعـربخیانـت
بـه هـم كـرد، خیانـت منطقـه كشـورهای
كـرد. خیانـت فلسـطین مهـّم لهی مسـ
یـک كردنـد، اماراتىهـا كـه كاری ایـن
بیـن از ایـن البّتـه اسـت؛ ننگـى لّكـهی
دیـری حالـت ایـن یعنـى رفـت، خواهـد
اییدانشـاءاهلل،لكـناینلّكهی نخواهـد
كـهایـناقـدامرا كسـانى بـرپیشـانى ننـ
امـروزانجـامدادنـدخواهـدمانـد.اینهـابـا
در  را صهیونیسـتها ـای خـود خیانـت

كردنـد«. بـاز منطقـه
ایـن بـا امـارات دولـت دیگـر سـوی از
صـب بـزرگ و مهـم له مسـ خـود اقـدام
را ملـت آن كـردن آواره و فلسـطین كشـور
بـهبوتـهیفراموشـىسـپردوعادیسـازی
كـرد.امـامخامنـهایدراینبـارهفرمودند:
همـه از فلسـطین، مّلـت كـه حالـى »در
جهـتزیـرفشـارهایشـدیدصهیونیسـت
بـا امـارات دولـت آنـگاه هسـتند، هـا
صهیونیسـت عناصـر بـا و اسـرائیلىها
اسـرائیلىها بـا كـه آمریكایـی  خبیـ
بـا اینهـادارنـد كنـد. توافـقمـى همراهنـد
دنیـایاسـام قسـاوتتمـامعلیـهمصالـ
كارمیكننـدومـانبایسـتىبهآنها ومنطقـه
له كنیـمولـىاماراتىهـابـهاینمسـ كمـک

كردنـد«. كمـک
اصـر شـهر الدریهمی  سرنوشـت م

یمن
شـده محاصـره شـهر كـه حالـى در
فاجعـه یـک آسـتانه در »الدریهمـى«
حمـات ادامـهی در اسـت، انسـانى
بـه جمهـوری ریاسـت گارد نیروهـای

شـهرک بـه  صالـ طـارق سـركردگى
سـنگینى عملیـات انصـاراهلل الدریهمـى،
ـاز آ شـهر ایـن محاصـره بـرایشكسـت را
در درگیریهـا حاضـر حـال در اسـت. كـرده
محـورجنوبـیوشـرقىایـنشـهرکبهطور
شكسـت احتمـال و دارد ادامـه سـنگین
سـاعات در الدریهمـى سـاله دو محاصـره

باالسـت. بسـیار آتـى
ـازشـد الالدریهمـىازآنجـاآ جریـاناشـ
ـ ربـی ائتـاف فرمـان تحـت نیروهـای كـه
 وتوافق»اسـتكهلم«رانق عربیآتشب
كـردهومواضـعرزمنـدگانیمنـىراهـدفقـرار
شـتیبانى كهاینحماتسـنگینبا دادند
ال جنگندههـایائتـافبـهمحاصـرهواشـ

شـهرالدریهمـىمنجـرشـد.
درایـنمـدتنیروهـایائتـافچندیـن
یمنـى نیروهـای علیـه را حماتـى مرتبـه
در »الفـازه« منطقـه شـرقى حومـه در
ـرباسـتانالحدیـدهانجـامدادنـدامـابـا
كنـشمتقابـلمواجـهشـدند.نیروهـای وا
توانسـتند درگیریهـا جریـان در یمنـى
گـرداننیروهـایمـزدورموسـومبـهاالزبرا
بـهمحاصـرهدربیاورنـدو60تـنازآنانرابه
كـتبرسـانندو93تـندیگـررازخمـى ها
افلگیرانـه59تـن كننـد.درایـنعملیـات
نیروهـای  توسـ هـم مـزدور نیروهـای از
از زیـادی مقادیـر و شـدند اسـیر یمنـى
گرفتهشـد. نیمت امیانبه تجهیـزاتن
كمینهـاوضـد گفتـهمنابـعمیدانـىبـا بـه
حمـاتدقیـقارتشورزمنـدگانانصاراهلل
سـاحلى نـوار در مـزدور نیروهـای تلفـات
محسوسـى شـكل بـه الحدیـده اسـتان
از تـن روزانـهحداقـل45 و یافتـه افزایـش
بیمارسـتان بـه مـزدور مجـروح نیروهـای
انتقـال تعـز اسـتان ـرب در المخـاء شـهر
گذشـتهحـدود دادهمىشـوند.در50روز
بـه زخمـى مـزدور نیروهـای از نفـر 2580
المخـاء، شـهرهای بیمارسـتانهای
شـدند. منتقـل  وحیـ عـدن الخوخـه،
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اهلبیـت  توسـ عزاداریهـا اولیـن برگـزاری از  ـ
كربـادرروز كنـاراجسـادمطهـرشـهدای علیهـمالسـامدر

برخـى بـامخالفـت ومدینـه، كوفـه،شـام در  وسـپ عاشـورا
نهتنهـا ثقفـى یوسـف بـن ماننـدحجـاج ک سـفا ازحكومتهـای
شـد،بلكه كـرمعلیهـمالسـامممنو سـوگواریبـرخانـدانپیامبـرا
یارانـش و سـاماهللعلیه حسـین امـام مقبـره تخریـب بـه دسـتور
در كربـا حادثـه بازتـاب از تاریخنویسـان نیـز ازآن ـ دادنـد. را
در تنهـا نكردهانـد.  گـزار قابلتوجهـى اخبـار ایـران، شـهرهای
كتـاب»تاریـخسیسـتان«نوشـتهاند:»چـونایـنخبـربـهسیسـتان
كـه گفتنـدنـهنیكـوطریقتـىبرگرفـتیزیـد آمـد،مردمـانسیسـتان
ـارهای كـردو بـافرزنـدانرسـولخـداصلـىاهللعلیـهوآلـهچنیـن

1 گرفتنـد«. انـدر  شـور
كـهیزیـدخبـرپیـروزیخـودراطبـق نیـناحتمـالمـىرود هم
كرده والیـانخودبهسرتاسـرامپراتوریارسـال معمـولبـرایاطـا
افتـاده اتفـاق كنشهایـیهـم باشـدوممكـناسـتدرمقابـل،وا
كـدامخبـریدرتاریـخثبـتنشـدهاسـتویـابـهمـا كـهازهی باشـد
نرسـیدهاسـت.البتـهطبـریخبـریازقیـاماهالـىریبـهسـركردگى
كـردهاسـت2امـاتصـور  گـزار فرخـانرازیدرسـال64قمـریرا
بعدهـا باشـد. بـوده كربـا واقعـه بهخاطـر  شـور ایـن نمىشـود
در مـردم گسـترده قیامهـای و العمـل عك دربـاره هایـی گزار

كربـاوحادثـهعاشـورابـهثبـترسـیده بـاواقعـه ارتبـا
كـهازآنجملـهمىتـوانبـهقیـاممختـارثقفـى اسـت

كـهدینـوریمىنویسـدحـدودبیسـتهـزارتـناز كـرد اشـاره
سـپاهیاناوموالـىایرانـىبودنـد.3

كـرد،قیـام كربـاآشـنا كـهایرانیـانرابـاواقعـه ازدیگـراتفاقاتـى
بـا كـه یحیـیبـود آنـانزیـدبـنعلـىوفرزنـد س علویـانودرر
اسـت.4    ارتبـا در ری و گـرگان خراسـان، ازجملـه ایـران مـردم
گاهـىایرانیـاننسـبتبـهجنایـاتبنىامیه داعیـانعباسـىنیـزدرآ
نقـشبسـزاییداشـتند.آنهـابـرایتحریـکعواطـفوبرانگیختـن
پیامبـر اهلبیـت بـه نسـبت بنىامیـه الـم م از فهرسـتى مـردم،
كربـادرباالتریـنمرتبـه كـهحادثـه علیهـمالسـامآمـادهسـاختند

داشـت.5 قـرار آنهـا
كنـارهمـهعوامـلپیشگفتـه،تشـرفامـامرضـاسـاماهللعلیه در
كوشـشامـامدربرگـزاریعـزاداری بـهخراسـاندرسـال200قمـریو
بـه عـزاداری  فرهنـ انتقـال عوامـل اساسـىترین از یكـى عاشـورا
ایـرانبـودهاسـت.6بـاآمـدنامـامرضـاسـاماهللعلیهبـهخراسـان،
كـهبـااسـتفادهاز احساسـاتوعواطـفمـردمشـیعهوسـنىآندیـار
انـدکفرصتهـایپیشآمـدهبـهسـوگواریبـرایاهلبیـتپیامبـر
علیهـمالسـاممىپرداختنـد،جهتدهـىوبامبانـىدینىواهداف
رهبـری و مدیریـت بـا نیـن هم شـد. اسـامىمنطبـق  صحیـ
حسـین امـام سـوگواری و عـزاداری مراسـمهای بزرگـوار امـام آن
متعاقـب برگـزارمىگردیـد.7 سـاماهللعلیههرسـالهدردهـهمحـرم
گروهـىازسـاداتبهسـببحضورامامدرخراسـان ایـنفعالیتهـا،
ازشـهادتآنحضـرت،دراقصـى ـ كردنـدو بـهایـندیـارهجـرت
كشـورماننـد ایـرانبهخصـوصدرمناطـقشـمالى نقـا

کـــه تـــا قبـــل از دولـــت  کشـــور ایـــران  متـــن پیـــش رو بـــه پاســـخ چنـــد ســـؤال مطـــرح و عمومـــی می پـــردازد ازجملـــه اینکـــه در 
ــرم و  ــعائر محـ ــم شـ ــوه تعظیـ ــت و نحـ ــرای اهل بیـ ــزاداری بـ ــت عـ ــد، وضعیـ ــب بودنـ ــنی مذهـ ــای آن سـ ــان، حکومت هـ صفویـ
گماشـــت؟ کســـی بـــرای اولیـــن بـــار بـــه احیـــای ایـــن ســـنت اســـالمی همـــت  عاشـــورا بـــه چـــه شـــکلی بـــوده اســـت؟ چـــه 

کرد؟ چه کسی عزاداری اهل بیت علیهم السالم را در ایران احیا 

کبر درخشنده  | |  دکتر علی ا
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ً
را ك كها كندهشـده8ومردمآنمناطقرا طبرسـتانومازندرانپرا
كربـا،واقعهشـهادتامامحسـین سـنىمذهـببودنـدبـاداسـتان

كردنـد. سـاماهللعلیهومراسـمعـزاداریآشـنا
دعبـلخزاعىازشـاعرانمشـهورشـیعهنقلمىكنـدروزیمحضر
در امـام كـردم رضـاسـاماهللعلیهشـرفیابشـدم،مشـاهده امـام
جمـعیـارانخـودبـهسـوگنشسـتهاند.آنحضـرتبـادیـدنمـن
فرمودنـد:ایدعبـلایـامانـدوهوماتـممـااهلبیتوایامشـادمانى
شـعری دراینبـاره دارم دوسـت اسـت، بنىامیـه و دشـمنانمان
بـرمصیبـتمـابگریـدیـابگریانـد فرمودنـدهركـ بسـرایی.سـپ
بـامـا دیدگانـشاشـکآلودشـود بـاخداونـداسـت؛هركـ او اجـر
كهبرمصیبتهایجدمسیدالشهدا  محشورمىگرددوهرآنك
آمرزیـدهمىگـردد. گناهانـش باشـدبیشـک گریـان سـاماهللعلیه
آنـگاهپـردهایبیـنمـاواهـلحـرمآویختنـدودسـتوردادنـدایشـان
آنپـردهنشسـتهوبـرمصیبـتجـدخـوداشـکبریزنـد. ـ نیـزدر
درایـنهنـگامبـهمـنفرمودنـد:ایدعبـل!مادامىكـهزنـدهایاز
بـرجدمـان و بـا یـاورومدحكننـدهمـا كوتاهـىنكـنو یـاریمـا
مـناشـعاریرابـا سیدالشـهداسـاماهللعلیهمرثیـهبخـوان.سـپ

گریـهدرآنمحفـلسـوگواریخوانـدمبـهایـنمضمـون: حـزنو
كــه گــرزنــدهبــودیومىدیــدی »ایفاطمــهســاماهللعلیهــاا
تشــنه لــب بــا و فرزنــدتحســینســاماهللعلیهچگونــهجنگیــد
بــر  پیكــر كنــار آنصــورت در كشــتهشــد، فــرات نهــر كنــار در
ای مىشــد. جــاری صــورت بــر اشــكت و مــىزدی ســروصورت
فاطمــهســاماهللعلیهــادختــربهتریــنانســان!برخیــزوماتــمنمــا
كوفــهو کبیابــانافتادهانــد.مقابــریدر كــهاختــرانآســمانبــرخــا
كرانــهفــرات ــر كربــاب قبــریدرمدینــهودیگــریدرفــخ؛قبــوریدر
كــهحجلهگاهشــاناســتوبــالــبعطشــانآنجــاجــانباختنــد.
ــزدخــدا پیــشازحســینســاماهللعلیهجــانمــىدادم.ن ایكا
كــهچگونــهمصیبتشــانجــامعــزاوبیتابــیبــه شــكایتمىبــرم
مــننوشــاندهاســت.دختــرانزیــاددرقصرهــادرامــانبودنــد،امــا
ــههتــکحرمــتشــدند. دختــرانپیامبــرخــداصلــىاهللعلیــهوآل
كــرمصلــى خانــدانزیــاددرامنیــتقلعــهبودنــدواهلبیــتپیامبــرا
اهللعلیــهوآلــهدربیابانهــابــهاســارتبــردهشــدندوحرمتشــان
ول پــردهمشــ ــ شكســتهشــد،ولــىخانــدانزیــادبــاامنیــتدر

زندگــىبودنــد«.9 
علویـــان حكومـــت شـــكلگیری بـــا عاشـــورا عـــزاداری مراســـم
 فرهنـــ یـــک شـــكل بـــه بهمرورزمـــان ق( 250( طبرســـتان در
ـــددرایـــنمیـــاننقـــششـــهرهای ـــىدرآمـــد.البتـــهنبای بومـــىایران
در را  قـــم10 و ری نیشـــابور، ســـبزوار، ازجملـــه شیعهنشـــین

انتقـــالوتوســـعهایـــنمراســـمبـــهمناطـــق
گرفـــت. نادیـــده ایـــران سنىنشـــین

از حكایـت تاریخـى هـای گزار

و كربـا شـهدای بـرای عـزا اقامـه
علـى بـن حسـین شـهیدان سـید

ازواقعـه بعـد ایـران سـاماهللعلیهدر
نحـوه و كیفیـت از امـا دارد، عاشـورا
از قبـل تـا ایرانیـان عـزاداری برگـزاری

معزالدولـه دسـتور بـه كـه ق( 352( سـال
حسـین امـام سـوگواری مراسـم ـداد ب در
گسـترده و علنـى بهصـورت سـاماهللعلیه
برگـزارشـداخبـارچندانـىدردسـتنیسـت
ق( 440 )م بیرونـى ابوریحـان گفتـه بـه و
و سـف ت راه از »شـیعیان مىنویسـد: كـه
سـوگواریبهقتلسیدالشـهداسـاماهللعلیه

دیگـر شـهرهای و ـداد ب و مدینةالسـام در
بـه گمـانمـىرود ونوحهسـراییمىكننـد«؛ گریـه

دلیـلمحدودیتهـایموجـود،درقالـباجتماعـات
و مصائـب بیـان از فراتـر و مىشـده انجـام كوچـک
گاهحتـىبـهدلیـلاختناق كـردننبـودهاسـتو گریـه
ایـن تحمـل كـه فرمانروایانـى دیگـر و عباسـى حـكام
اجـازه آنـان بـه نداشـتند را مقـدس هیجانهـای
ولـو خـود مراسـمهای برگـزاری بـه كـه نمىدادنـد
ایـن همـه ـم علیر ردازنـد. ب محـدود مكانـى در
كـهبـرایعـزاداریایجادشـدهبـود، محدودیتهایـی
كـهمجددًا امـایكـىدوقـرنبعـد،اینایرانیـانبودند
بـر سـوگواری آلبویـه حكومـت آمـدن كار روی بـا
مصائـبامـامحسـینسـاماهللعلیهرابهطـوررسـمى

كردنـد. برگـزار
كردنمراسـم ایرانیـانبـرایهرچـهباشـكوهتربرگزار
ـازشـدوزیربنـای كـهدرسـال)352ق(آ سـوگواری
بومـى آدابورسـوم گردیـد، آنهـا سـوگواری مراسـم
ایـن كـه سـاختند بـاشـعائرمذهبـىممـزو را خـود
شـد. بعـدی عـزاداری مراسـمهای جوهـره شـیوه
گذشـتزمـانعـزاداریایرانیـانمطابـقبـاسـایق با
و یافـت  گسـتر جامعـه بـر كـم حا آدابورسـوم و
گرفتوبهمراسـم گسـتردهتریبهخود بهمرورابعاد
در بهنحویكـه گردیـد، تبدیـل عمومـى  فرهنـ و
حنفـى علمـای از برخـى حتـى و مـردم عاشـورا روز
ـونامـامنجمالدیـنبلعمانـىحنفـىوخواجـه هم
از لعـنمىكردنـد.دسـتار را زنـویسـفیانیان علـى
کماتـمبـرسـر سـربازكـرده،نوحـهمىخواندنـدوخـا

مىریختنـد.11
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و كربـا شـهدای بـرای عـزا كربـااقامـه شـهدای بـرای عـزا ـااقامـه
علـى بـن حسـین شـهیدان سـید

ازواقعـه بعـد ایـران علیهدر
نحـوه و كیفیـت از امـا دارد، عاشـورا
از قبـل تـا ایرانیـان عـزاداری برگـزاری

معزالدولـه دسـتور بـه كـه ق( 
حسـین امـام سـوگواری مراسـم ـداد ب در
گسـترده و علنـى صـورت
برگـزارشـداخبـارچندانـىدردسـتنیسـت
ق( 440 )م بیرونـى ابوریحـان گفتـه بـه و
و سـف ت راه از »شـیعیان نویسـد:
ـاسـوگواریبهقتلسیدالشـهداسـاسـوگواریبهقتلسیدالشـهداسـاماهللعلیه

دیگـر شـهرهای و ـداد ب و م
بـه گمـانمـىرود كننـد«؛

هـایموجـود،درقالـباجتماعـات
و مصائـب بیـان از فراتـر و شـده
گاهحتـىبـهدلیـلاختناق كـردننبـودهاسـتو گریـه
ایـن تحمـل كـه فرمانروایانـى دیگـر و عباسـى حـكام
اجـازه آنـان بـه نداشـتند را مقـدس هـای
ولـو خـود مراسـمهای برگـزاری بـه كـه دادنـد
ایـن همـه ـم علیر ردازنـد. ب محـدود مكانـى در
كـهبـرایعـزاداریایجادشـدهبـود، كـهبـرایعـزاداریایجادشـدهبـود،ًهایـی كـهبـرایعـزاداریایجادشـدهبـود،ًهایـی هایـی
كـهمجددا امـایكـىدوقـرنبعـد،اینایرانیـانبودند
بـر سـوگواری بویـه

با آمدن امام رضا 
سالم اهلل علیه به 

خراسان، احساسات 
و عواطف مردم 
شیعه و سنی آن 

که با استفاده از  دیار 
اندک فرصت های 

پیش آمده به 
سوگواری برای 
اهل بیت پیامبر 
علیهم السالم 
می پرداختند، 

جهت دهی و با 
مبانی دینی و اهداف 

صحیح اسالمی 
 منطبق شد.
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امـامبـامعاویهباروحیهشـجاعتوشـهامتخاندان .آیـاصلـ
پیامبرصلىاهللعلیهوآلههمسـوییدارد

داشـتهو امـامحسـنسـاماهللعلیهروحیـهسـاز .آیـااصـواًل
اوشـدهاسـت همیـنروحیـه،سـببصلـ

امـامحسـنسـاماهللعلیهرابـاقیـامامـام .برخـىدیگـر،صلـ
كهامام گفتهاند:آیابهترنبود كردهو حسینساماهللعلیهمقایسه
امامحسـینسـاماهللعلیه حسـنسـاماهللعلیهنیـزماننـدبرادر

قیـاممىكـردولـواینكـهدرایـنراهبهشـهادتمىرسـید
كه  گـذاریحكومـتازسـویامـامحسـنسـاماهللعلیهـ .آیـاوا
ّلتمسـلمانانو بـهمعاویـه،سـبب بـرمسـندقـدرتقـرارداشـتـ

انحـرافرهبـریازمسـیراصلىنشـدهاسـت
اسـخهای و كوشـیده فـوق شـبهات رد در بسـیاری علمـای
اولیـن بـه اسـخ در یاسـین آل راضـى نگاشـتهاند.شـیخ فراوانـى

مىنویسـد: فـوق شـبهه
كههمواره كـهروحمناعتهاشـمى »بسـیاریازمـردممعتقدنـد
چـونعقـاببلندپـرواز،قلههـایمرتفـعرابـهزیـرپـردارد،بـارفتـار
امـامحسـینسـاماهللعلیهمتناسـبتراسـتتـارفتـارامـامحسـن
ابتدایـیوسـطحىودورازعمق سـاماهللعلیهوایـن،یـکنگـر
ودّقـتاسـت؛زیـراحسـنسـاماهللعلیهنیـزدردیگـرموقعیتهـا

روزی در آزمای الهی سربلندی و 
دشـوارترین از معاویـه، بـا سـاماهللعلیه حسـن امـام  صلـ
ازرحلـتآنبزرگـواربـدان ـ كـهاهلبیـتپیامبـر حوادثـىبـود
،آنچنـان بـاایـنصلـ دچـارشـدند.امـامحسـنسـاماهللعلیه
كـه كشـید مسـلمان اهـر به امـت از طاقتفرسـایی محنـت
كمـکخـدا،قـادربـرتحمـلآننیسـتلیكـناو جـزبـه كـ هی
ضمـنمراعـاتحكـمخـدا،قـرآن،پیامبـروصـاحامـرمسـلمین،
كـرد ایـدارىومتانـتایسـتادگى یـمبـا دربرابـرایـنآزمایـشع
كسـانى كنـد.هـم وموفـقشـدسـربلندوپیروزمندانـهازآنعبـور
كـهامـامحسـنسـاماهللعلیهرابـهراحتطلبـىوعافیتاندیشـى
ثیـرشـورو كـهتحـتت گروهـىازشـیعیانش كردهانـدوهـم متهـم
 اونیـزهماننـدبـرادر كـهایكا احسـاس،حسـرتخوردهانـد
ایـدارى معاویـه بـا جهـاد میـدان در سـاماهللعلیه حسـین
گـروه ازراهشـهادت،حیـاتجـاودانمىیافـت،هـردو مىكـردو
كـرد.1 بایـدشـک آنهـا خـردورزی و اندیشـه در و بیبصیرتانـد

ررسی شبهات تاریخی صلح امام حسن سام اهلل علیه
علمـاومحققـاندرطـولتاریـخشـبهاتمتعـددیرادرمـورد
مهمتریـن كـه كردهانـد مطـرح سـاماهللعلیه حسـن امـام  صلـ

از: عبارتانـد آنهـا

ا ر ا  ر و  ی  ا م ا ع آ ام ح   ا
کـــه آنـــان اقیانـــوس ژرف معـــارف و فضایـــل  تحقیـــق و جســـتجو در ســـیره و زندگـــی ائمـــه اطهـــار علیهـــم الســـالم از آن جهـــت ضـــروری اســـت 
و زیباتریـــن ســـمبل و الگـــو بـــرای مســـلمانان و دیگـــر انســـان های آزاده هســـتند. الگوپذیـــری و قهرمان گرایـــی در وجـــود انســـان نهادینـــه 
شـــده و همـــه مـــردم همـــواره دنبـــال اســـوه هســـتند؛ لـــذا صلـــح قهرمانانـــه امـــام حســـن ســـالم اهلل علیه موردتوجـــه آنـــان و دیگـــر اندیشـــمندان 
ــی  ــمرده اند و برخـ ــالمت آمیز برشـ ــی مسـ ــح و زندگـ ــان صلـ ــتوده و او را قهرمـ ــام را سـ ــح امـ ــده ای صلـ ــان عـ ــن میـ ــت. در ایـ ــه اسـ گرفتـ ــرار  قـ
کوشـــش شـــده اســـت تـــا صلـــح امـــام حســـن  گشـــوده اند. در ایـــن نوشـــتار  دیگـــر زبـــان بـــه نقـــد و مذمـــت اقـــدام صلـــح جویانـــه آن حضـــرت 
کامـــل از  کـــه ایشـــان بـــا شـــناخت  کـــرده و اثبـــات نمایـــد  ســـالم اهلل علیه را الگویـــی بـــرای همـــه مصلحـــان و صلـــح جویـــان جهـــان معرفـــی 

شـــرایط زمـــان و بـــا بهره گیـــری از سیاســـت و اســـتراتژی معقـــول و منطقـــی، پرشـــکوه ترین نرمـــش قهرمانانـــه تاریـــخ را رقـــم زدنـــد.

امـامـاماهللعلیه« تألیـف شـیخ راضـی  کتـاب »صلـح امـام حسـن س کتـاب »صلـح امـام حسـن سـنوشـتار حاضـر اقتبـاس و تلخیـص از  ـنوشـتار حاضـر اقتبـاس و تلخیـص از 
که به مناسـبت شـهادت این امام همام منتشـر میگردد. که به مناسـبت شـهادت این امام همام منتشـر میگردد.باشـد  گردد.باشـد  آلیاسـین و ترجمه امام خامنهای می
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،همـانهاشـمىشـكوهمندوبلندپـرواز وصحنههـایزندگـىا
ـدروبـرادرخـودمحسـوب كـهدرافتخـاراتهمـراهوهمتـراز بـود
مصلحـان عالـى ـال م و كامـل نمونـه سـه، هـر ایـن و مىشـد
ازایشـانجهـادورسـالتىمخصـوصخـود تاریـخبودنـد.هریـک
واحـوالاوسرچشـمه موجـودواوضا كـهازاعمـاقشـرای داشـت
حسـین امـام موقعیـت در شـهادت، جـام نوشـیدن مىگرفـت.
،درموقعیت سـرمایهزندگىبهوسـیلهصل سـاماهللعلیهوحف
مكتـب امـامحسـنسـاماهللعلیهبهعنـواندونقشـهبـرایحفـ

بـودهاسـت«.2
ر امام حسن سام اهلل علیه نمونه های تاریخی صلح قب از ع

 شـهیدمطهـریسـكوتامـامعلـىسـاماهللعلیهرانوعـىصلـ
تحمیلـىبـرایشـانمىدانـدومىنویسـد:

كهروزگاریدرركابپیامبرمردانه »امیرالمؤمنینسـاماهللعلیه
گرفتند،در كـهخافترادیگـران مىجنگیـد،بعـدازپیامبـراسـام
سـالمىگـذردودرتمـامایـنمدت ن آنجـانمىجنگـد.بیسـتو

جوومسـالمتطلباسـت«.3 اویـکمـردبهاصطـاحصل
نینایشانمىنویسد: هم

ذیـردونـهدر رابـهیـکمعنـاواصـلثابـتمى »اسـامنـهصلـ
درهمهجـا وصلـ را،بلكـهمىگویـد:جنـ جنـ همـهشـرای
گـرامـامحسـنسـاماهللعلیهبهجـای اسـت.4واقعـًاا تابـعشـرای
كارامـامحسـینسـاماهللعلیهرا امـامحسـینسـاماهللعلیهبـود،
گـرامـامحسـینسـاماهللعلیههـمبهجـایامـامحسـن مىكـردوا

كارامـامحسـنسـاماهللعلیهرامىكـرد.«5 سـاماهللعلیهبـود،
مه علیه السام اتخا سیاست مختلف در سنت هر ی از ا

در بنیادینـى نقـش جامعـه، تحـّوالت و مـكان و زمـان  شـرای
تصمیماتوفعالیتهایسیاسـىواجتماعى شـكلگیریواتخا
كـه معصومـانعلیهـمالسـامداشـتهوهمیـنامـراقتضـامىكـرده
یکازایشـانسیاسـتثابتىنداشـتندوبراسـاسمعیارهای هی
مشـىهاوسیاسـتهایخودراتعییـنمىكردند ّ دقیـقالهـىخ
و زمـان  شـرای شـناخت اسـاس بـر جامعـه رهبـری مقـام در و
دینـىمـردمبـهرهبـریآنـانمىپرداختنـد.طبیعـىاسـت مصالـ
زمـانومـكانهـرمعصومـىبـادیگـرامامـانمتفـاوت كـهشـرای
،قیـام،سـكوت وبهرهگیـریازاهـرمصلـ بـودهومسـتلزماتخـا
واجـرای و...بـودهاسـت.ازسـویدیگـر،هـدفاصلـىآنـانحفـ
كـهبـرایتحقـق عمومـىاسـت دسـتوراتالهـىورعایـتمصالـ
همیـن و كـرده پیدا تفـاوت  شـرای بـود ممكـن گاه اهـداف ایـن
ییـراسـتراتژیامـامشـود.چنانكـهپیامبـراسـام تفـاوتسـببت
در و یهودیـانمىجنگـد و بـامشـركان گاه آلـه و علیـه اهلل صلـى
حدیبیـه«امضـامىكنـد؛7ویـاامیـر شـرایطىدیگـربـاآنهـا»صلـ
جامعهمسـلمینو مؤمنـانسـاماهللعلیهبهخاطـررعایـتمصالـ
گلـومجبـوراسـت دیـنخـدا،خـاردرچشـمواسـتخواندر حفـ
در حضـرت آن  كنـد.8 سـكوت خلفـا برابـر در سـال  ن بیسـتو

رااینگونـهتبییـنمىفرمایـد: ـهعلـتسـكوتخـود البا نه
گروهـىازاسـامبرگشـتندو »دسـتنگـهداشـتمتـااینكـهدیـدم
مـردمرابـهمحـودیـنپیامبـرصلـىاهللعلیهوآلهدعـوتمىكنند،

ایـن در گـر ا كـه ترسـیدم
و اسـام حسـاس، ـات لح

مسـلمانانرایـارینكنـم،خرابـیویـا
كـهمصیبـت شـكافىدراسـامببینـم

رفتـن دسـت از مصیبـت از مـن، بـر آن
اسـت.«9 بیشـتر خافـت روز چنـد

صلح امام نرمشی قهرمانانه
قهرمانانهتریـن سـاماهللعلیه حسـن امـام  صلـ
كـهازسـویایشـان،بـاتوجـهبـه نرمـشتاریـخاسـت
بـرای  آمـد.صلـ بـهوجـود مـكان، و زمـان  شـرای
چشـم در خـار و تلختـر زهـر از سـاماهللعلیه امـام
ازسـوی  برابـرپیشـنهادصلـ بـود؛چنانچـهدر او

فرمـود: مـردم بـه معاویـه،خطـاب
كهنـهدرآنعّزت »معاویـهمـارابـهچیـزیخوانـده
طالـب گـر ا كنـون ا انصـاف. نـه و اسـت بزرگـواری و
ذیریـموایـنخـاررادردیـده زندگـىهسـتید،ازاوب
گـرخواسـتارمـرگ فروبـردهودیـدهرابرهـمنهیـم؛وا
باعـّزتهسـتید،مـاجـانخـودرادرراهرضـایخـدا
كمـهمعاویـهرابـهخـداییكتـا بـذلمىكنیـمومحا

وامىگذاریـم.«10
رابهخاطـرترساز امـامحسـنسـاماهللعلیهصلـ
كارینپذیرفـت؛زیـرااوفرزنـد مـرگوروحیـهسـاز
كهبـهمرگ،آنگونه همـانعلىسـاماهللعلیهاسـت
سـتانمـادر؛11چنانكـه بـه كـودک كـه عاقـهدارد
امامحسـنسـاماهللعلیهدرمورداعتراضعبیداهلل

ایشـانفرمود: بـنزبیـربـهصلـ
مگـرممكـناسـتمـن »وایبـرتـو!چـهمىگویـی
ترینمـردانعـربهسـتم؛فاطمـه، كـهفرزنـدشـجا
سـرورزنـانجهـان،مـرابـهدنیـاآوردهاسـتبترسـم
نـدارد. راه ناتوانـىدرمـن و تـرس تـو!هرگـز بـر وای
كـه بـود تـو یارانـىهماننـد مـن،وجـود  علـتصلـ
اّدعـایدوسـتىبامنداشـتید؛ولـىدردل،نابودی

مىكنیـد...«12 آرزو مـرا
امـامحسـنسـاماهللعلیههمـانانسـانشـجاعى
شـجاعت حماسـه صفیـن  جنـ در كـه اسـت
علـى امـام كـه مىجنگـد آنچنـان و مىآفرینـد

مىفرمایـد: سـاماهللعلیه
درهــم را او مــرگ تــا نگهداریــد را جــوان »ایــن
نكوبــد.مــندرمــرگایــندو)امــامحســنوامــام
ــه ك ــادا حســینعلیهمــاالســام(بخــلمــىورزم،مب
بــامــرگآنهــانســلرســولخــداصلــىاهللعلیــهو

گــردد.«13 آلــهقطــع
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كـهمصیبـت مببینـم

ایـن در گـر ا كـه ترسـیدم
ـا

مسـلمانانرایـارینكنـم،خرابـیویـا
كـهمصیبـت مببینـم

ایـن در گـر ا كـه ترسـیدم
و م

مسـلمانانرایـارینكنـم،خرابـیویـا
كـهمصیبـت مببینـم

شرایط زمان و 
مکان و تحّوالت 

جامعه، نقش 
بنیادینی در 

شکل گیری و 
اتخاذ تصمیمات 

و فعالیت های 
سیاسی و اجتماعی 
معصومان علیهم 
السالم داشته و 
همین امر اقتضا 

که  می کرده 
هیچ یک از ایشان 

سیاست ثابتی 
نداشتند و بر 

اساس معیارهای 
دقیق الهی 

خّط مشی ها و 
سیاست های خود 
را تعیین می کردند
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ىازدسـتوراتخداونـدبـهامـام سـندومذمـوموسـرپی اخـاقنا
كـه چرا نسـازد آزردهخاطـر را او و نرسـاند آزاری و آسـیب خـود

مىدانـدهـدفائمـهعلیهـمالسـامخیرخواهـىبـرایهدایـت
هدایـت و توحیـد نـدای كـردن همگانـى و مـردم اصـاح و
زائربایـدبرنامه آنهـابـرایاطاعـتازاوامـرالهىاسـت.
كـهبـاامـامخـود كنـد یـم زندگـىورفتـارخـودراطـوریتن
سـنخیتداشـتهباشـدوموجـبجلـبرضایـتحضـرت
بشـودوایـنجـزبـارقـتقلـبوزدودنسـیاهىهابـاتوبـه

شـیمانىدرحیـنسـاممحقـقنمىشـود. انابـهو و
مختلـف،روحوروان مىتـوانبوسـیلهتكرارسـامباالفا

كـردوبـاخلـوصو االیـش خویـشراازآلودگىهـاوسـیاهىها
اسـخ كهالیقدریافت اشـکوادببهگونهایبرامامواردشـد

گردیـد.بعـددیگـرسـام،اعامبرائتازدشـمنان سـامآنبزرگـوار
امـامواعـامآمادگـىبـرایمبـارزهبـاشـیطاندرونوشـیاطینبـرون
بـا نبـرد بـرای امـام یـاران صـف بـه پیوسـتن دیگـر سـوی از و اسـت

وتیـانومسـتبدانعالـماسـت. طا

بهنوعـى امـامصـادقسـاماهللعلیه زیـارت، اولیـه درسـامهای
اصالـتخانوادگـىامـامحسـینسـاماهللعلیهرابیـانمىنماید
كهایشـانفرزندرسـولخداصلىاهللعلیهوآلهاسـت.برخى
ازانبیـاءدردرگاهالهـىبـاعناویـنونامهـایخـاصتوصیـف
ـًاحضـرتابراهیـمسـاماهللعلیه وشـناختهمىشـوند؛م
بـا سـاماهللعلیه موسـى حضـرت خلیـلاهلل، عنـوان بـا
كلیـماهلل،حضـرتعیسـىسـاماهللعلیهباعنوان عنـوان
كلمـةاهلل،حضـرتنـوحسـاماهللعلیهبـاعنـواننبىاهلل،
اهللوحضـرت حضـرتآدمسـاماهللعلیهبـاعنـوانصفـو
در كـه حبیـباهلل عنـوان بـا آلـه و علیـه اهلل صلـى محمـد
ایـنفـرازدرتوصیـفومعرفـىامـامحسـینسـاماهللعلیهبـه

برخـىازایـناسـماءوصفـاتخـاصاشـارهشـدهاسـت.
بـهمعنـایآسـایش،امنیـتو  بـاال مفهـومسـامدرفرازهـای
سـامتىاسـت.زائـربهصـورتایسـتادهدرحضـورامـامیـابـهشـكل
سـام ادای سـاماهللعلیه حسـین امـام بـر دور از هنـى حضـور
حضـورامـامودرحیـنسـامدادن مىكنـد.زائـردرمقـامدرکفیـ
كـهبـا كـهدرقلبـشعهـدببنـدد وقتـىدرسـامخـودصـادقاسـت

مت ایشا یت امام حسین سام اهلل علیه و ع راز دوم شهادت به و
ـــَعاَدِة َو اْجَتَبْیَتـــُه ِبِطیـــِب  ـــَهاَدِة َو َحَبْوَتـــُه ِبالّسَ

َ
ْكَرْمَتـــُه ِبالّش

َ
َراَمِتـــَك؛ أ

َ
َفاِئـــُز ِبك

ْ
ـــَك ال ـــَك َو اْبـــُن َصِفّیِ ـــَك َو َصِفّیُ ـــَك َو اْبـــُن َوِلّیِ ـــُه َوِلّیُ

َ
ّن

َ
ْشـــَهُد أ

َ
ُهـــّمَ ِإنِّـــى أ

َّ
الل

ْوِصَیـــاِء؛ 
َ
أ

ْ
ِقـــَك ِمـــَن ال

ْ
ـــى َخل

َ
ـــًة َعل َتـــُه ُحّجَ

ْ
ْنِبَیـــاِء؛ َو َجَعل

َ
أ

ْ
ْعَطْیَتـــُه َمَواِریـــَث ال

َ
اَدِة؛ َو أ

َ
 ِمـــَن الـــّذ

ً
َقـــاَدِة َو َذاِئـــدا

ْ
 ِمـــَن ال

ً
ـــاَدِة َو َقاِئـــدا  ِمـــَن الّسَ

ً
دا َتـــُه َســـّیِ

ْ
اَدِة َو َجَعل

َ
ـــِول

ْ
ال

ْصـــح ؛ َعـــاِء َو َمَنـــَح الّنُ ْعـــَذَر فِـــى الّدُ
َ
َفأ

سـاماهللعلیه سیدالشـهدا درحالىكـه متعـال خداونـد
واقعـه جنایتهـای سـختترین و فجیعتریـن طوفـان در
كرامـتعطـا كـردتـااوراشـرافتو گرفـت،اراده عاشـوراقـرار
سـتىبیحـد كنـد.شـهیدمطهـریرحمـهاهللدرتبییـن
سـاماهللعلیه حسـین امـام دشـمنان فجیـع جنایـت و
حـدود در و كـردم حسـاب »یکوقـت مىنویسـد:

روز و كربـا جنایـت در امـت ل و سـتى  نـو بیسـتویک
گمـاننمىكنـمدردنیـاچنیـنجنایتـىپیـدا عاشـورادیـدمو

باشـد«.1  داشـته  تنـو انـدازه ایـن تـا كـه بشـود،

توصیـف بـا سـاماهللعلیه صـادق امـام فـراز ایـن در
كـهاوولـىوفرزنـد ویژگىهـایامـامحسـینسـاماهللعلیه
سـربرگزیـدهخـدااسـت،بـه ولـىاهللاسـتواوبرگزیـدهو
كسـب پـی در یزیدیـان كـه مـىدارد عرضـه خداونـد
سیدالشـهدا و بـوده مـادی مقامـات و دنیـوی اعتبـار
دل و تكلیـف انجـام دنبـال بـه یارانـش و سـاماهللعلیه
كنـدنازدنیـاواعتبـاراتمـادیبودنـدولـىتـوبهواسـطه
متـىبخشـیدی شـهادتبـهاوویارانـشچنـانعـزتوع

شـدند. ثیرگـذار ت و جـاودان تاریـخ در كـه

اسی �ن هوم�ش
م�ن

ن ار�بع�ی �یار�ت
اهیرن رارن

ن
�

روز بیســـتم مـــاه صفـــر، روز اربعیـــن و بـــه قـــول شـــیخ مفیـــد و شـــیخ طوســـی بازگشـــت اهـــل حـــرم امـــام حســـین ســـالم اهلل علیه از 
ـــین  ـــام حس ـــارت ام ـــت. زی ـــال اس کرب ـــه  ـــاری ب ـــداهلل انص ـــن عب ـــر ب ـــاب جاب ـــرت، جن ـــر آن حض ـــن زائ ـــه و روز ورود اولی ـــه مدین ـــام ب ش
ـــد  ـــن می باش ـــانه های مؤم ـــالم اهلل علیه از نش ـــکری س ـــن عس ـــام حس ـــوده ام ـــه فرم ـــوده و ب ـــتحب ب ـــن روز مس ـــالم اهلل علیه در ای س
و متـــن ایـــن زیـــارت بـــه »زیـــارت اربعیـــن« شـــهرت دارد. شـــیخ طوســـی در تهذیـــب و مصبـــاح، ســـند زیـــارت مخصوصـــه روز اربعیـــن 

ـــت. ـــرده اس ک ـــل  ـــالم اهلل علیه نق ـــادق س ـــام ص ـــرت ام را از حض
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کربا ی قاتا  ر را و م ا علت ان هارم  راز 
ـــَك؛  ْســـَخَط َنِبّیَ

َ
ى فِـــى َهـــَواُه؛ َو أ ـــِس؛ َو َتَغْطـــَرَس َو َتـــَرّدَ

َ
ْوك

َ
أ

ْ
َمـــِن ال

َ
ْدنَـــى؛ َو َشـــَرى آِخَرَتـــُه ِبالّث

َ
أ

ْ
ْرَذِل ال

َ
أ

ْ
ـــُه ِبـــال

َ
ْنَیـــا؛ َو َبـــاَع َحّظ ْتـــُه الّدُ ْیـــِه َمـــْن َغّرَ

َ
َر َعل َو َقـــْد َتـــَواَز

 َحتَّـــى ُســـِفَك فِـــى َطاَعِتـــَك َدُمـــُه؛ َو 
ً
 ُمْحَتِســـبا

ً
ـــاَر؛ َفَجاَهَدُهـــْم ِفیـــَك َصاِبـــرا ُمْســـَتْوِجِبیَن الّنَ

ْ
ْوَزاِر ال

َ
أ

ْ
ـــَة ال

َ
َفـــاِق َو َحَمل ـــَقاِق َو الّنِ ْهـــَل الّشِ

َ
َطـــاَع ِمـــْن ِعَبـــاِدَك أ

َ
َو أ

اْســـُتِبیَح َحِریُمـــه؛ 

افـرادیچـونعمـرسـعدوشـمرودیگـر اینكـه ـهمسـلماسـت آن
سـرانلشـكرابـنزیـادبهطـوریقیـنبـهمقـاموجایـگاهامـامحسـین
منافـع طمـع بـه ولـى داشـتند؛ گاهـى آ او حقانیـت و سـاماهللعلیه
مـادیورسـیدنبـهمقـامدنیـوی،بـهقتـلآنحضـرتتـندادنـد.
كـه مـردم از دیگـری عـده زیـاد ابـن لشـكر فرماندهـان بـر افـزون
حقیقتـًااهـلنمـازواقـراربـهشـهادتینبودنـددربرابـرامـامحسـین
لومیت گاهـىبهحقانیـتوم كـهبـاوجـودآ سـاماهللعلیهایسـتادند
آنحضـرتبهخاطـرشـكموازدسـتنـدادنجـانودنیـایخـودو

یـابهخاطـرمحبـتفرزنـدوخانـواده،برخـافعقیـدهخـود،بـه
شـركتدرقتلامامحسـینسـاماهللعلیهراضىشـدند.عقاد
كه  سـتىیـاورانیزیـدهمیـنب درایـنبـارهمىگویـد:»در
كرامـتوحـقآنحضـرت كربـابـهجهـتاعتقـادیبـه در
بـاورداشـتهوازمقابلـهرودرروبـاویمىهراسـیدند؛ولـى
ازشـهادت،لبـاساوواهلبیتـشرادرمیـانامـوال ـ
و او دیـن بـه گـر ا اینـان و مىآوردنـد بیـرون ارتشـده

كافـربودنـدایـنعمـلآنهـادرمذهب هـم رسـالتجـّد
بـود«.6 كار سـتترین مردانگـى

كـه:»مـنومـادرمبـرای درنقلـىازفـرزدقشـاعرآمـدهاسـت
كـهدربیـنراهبـا كوفـهعـازممكـهبودیـم از انجـاممراسـمحـ

ازمـنپرسـید: امـام كـردم. امـامحسـینسـاماهللعلیهماقـات
اسـخدادم:»قلـوبالّنـاسمعـكوسـیوفهممـع  كوفـهچـهخبـر از
مّیـةعلیـك؛مـردمدلهایشـانبـاشـما،ولـىشمشیرهایشـانبـا بنـى
آنحضـرتفرمـود:»یـافـرزدقاّنهـؤالء بنـىامیـهاسـت«7سـپ
هرواالفسـادفى قـوملزمـواطاعـةالّشـیطانوتركـواطاعـةالّرحمانو
مـوالالفقراءو ثروافـى االرضوابطلـواالحـدودوشـربواالخمـورواسـت
عـزازشـرعهوالجهـاد دیـناهللو ولـىمـنقـامبنصـر نـا كینو المسـا
گروهـى كلمـةاهللهـىالعلیـا؛ایفـرزدق!اینـان فـىسـبیله؛لتكـون
ذیرفتنـدواطاعـتخـدایرحمـانرا كـهپیـرویشـیطانرا هسـتند
كردنـدودرزمیـنفسـادراآشـكارسـاختندوحـدودالهـىراازبیـن رهـا
ـارگانراویـژه بردنـدوبادههـانوشـیدندوداراییهـایفقیـرانوبی
بـهیـاریدیـنخداونـدوسـربلندی كـ خـودسـاختندومـنازهـر
آیینـشوجهـاددرراهـشسـزاوارترمتـاآییـنخداونـدپیـروزباشـد«.8

كـه راتوصیـفمىكنـد كربـا ازقاتـان فـرازحضـرتبرخـى ایـن در
كـرم ا بـافرزنـدپیامبـر و بهوسـیلهحـّبدنیـاومقـام،وسوسـهشـده
صلىاهللعلیهوآلهجنگیدندوامامرابهشـهادترسـاندند؛ازجمله
كربـابـود. كـهازعامـاناصلـىجنایـت عمـربـنسـعدبـنابـیوقـاص
كـهازیـاران سـعد ـدر نـام اوبهواسـطهشـخصیتمشـهوروخو
بـود،صاحـب ـت بع ابتـدای آلـهدر و اسـامصلـىاهللعلیـه پیامبـر
سـتودنیاپرسـتبـوددرجنایـت نـامنیـکبـودولـىچـونشـخصى
صلـى كـرم ا رسـول چنانكـه آن و كـرد ایفـا سـزایی بـه نقـش كربـا
را او روایاتـى امیرالمؤمنیـنسـاماهللعلیهدر و آلـه و اهللعلیـه
كردهانـد،عاقبتشـومىنصیبششـد.قبـلازآننیز مذمـت
سـعدبهخاطـرروحیـاتشـومعمـرازاوراضـىنبـود ـدر
ازدیگـرعامـانو  كـرد.3 ازارثمحـروم را او بهنحویكـه
گرچه یالجوشـنبود. كرباشـمربن فرماندهـانواقعـه
اوهـمجـزوشـیعیانامیرالمؤمنیـنسـاماهللعلیهبودهو
حضـرتبـود،4ولى درنبـردصفیـندرزمـرهیـارانشـجا
 گرفتـارینفـ بعدهـاازطرفـدارانبنـىامیـهشـدودراثـر

شـود. عاقبتبهخیـر نتوانسـت
قـدرت و دنیاپرسـتى همیشـه بشـریت، تاریـخ طـول در
و اسـناد بررسـى بـا اسـت. بـوده بشـر انحـراف خواهـى،عامـل
كـهیكـىازمهمتریـنعوامـل منابـعتاریخـىبهروشـنىپیداسـت
كسـانىبود رخـدادواقعـهروزعاشـورانیـزدنیاپرسـتىومنفعتطلبى
كربـاشـدند.امـام یـنزروسـیمویـاحكومـتعـازم كـهبـهوعـدهدرو
كربـادردوممحـرمسـال61  بـه ازورود  ـ حسـینسـاماهللعلیه
كـهدرآن بـرایخویشـاوندانویـارانخـودخطبـهایایـرادفرمودنـد
كـردهودربخشـىازآنخطبـه چهـرهزشـتدنیـارابـهزیبایـیترسـیم
الّنـاس ّن « نمودنـد: توصیـف اینچنیـن را آن مـردم و دنیـا وضـع
لسـنتهمیحوطونهمادّرتمعایشـهم عبیـدالّدنیـاوالّدیـنلعـقعلـى
امّحصـوابالبـاءقـّلالّدّیانـون؛مـردمبنـدهدنیاینـدودیـنبـرسـر فـ
نگـه را آن . دل تـه از نـه اسـت زبانـى لقلقـه هسـت زبانهایشـان
مىدارنـدودیـندارهسـتندتـابـرایزندگىشـانسـودداشـتهباشـد،
گرفتنـد قـرار آزمایـش بوتـه در پیشـامدهایدشـوار بـا وقتىكـه امـا

مىشـوند«.5 كـم دیـنداران

ی هد قیام امام حسین سام اهلل علیه ر راز سوم م
ة؛

َ
ال

َ
ل

َ
ِة َو َحْیَرِة الّض

َ
َجَهال

ْ
 ُمْهَجَتُه ِفیَك ِلَیْسَتْنِقَذ ِعَباَدَك ِمَن ال

َ
َو َبَذل

كه اسام دین اصاح و احیا برای ساماهللعلیه حسین
حكومتنامشروعشانمنحرفو خلفابرایحف توس
تحریفشدهبودراهىبهجزقیامنداشت.آنحضرتبا
ارخونخوداسامساختگىخلفاراباردیگربهمجرای ن

دین حقیقت تا بازگردانید خود ناب حقیقت و اصلى
به آن پیامهایواقعى و آله و پیامبراسامصلىاهللعلیه

گردد. نسلهایبعدمنتقل

ربههدفامامازقیام اینفرازمعروفاززیارتاربعیننا
كههنگام كهمىتوانآنرادروصیتنامهای خوداست
جناب ازمكهبهسمتمدینهخطاببهبرادر خرو
ّنماخرجتلطلب « محمدحنفیهمىنویسددریافت:
نهى بالمعروفو آمر ن رید ّمةجّدیص صاحفى ا
المنكر؛منبرایاصاحدینجّدمرسولاهللوامربه عن
امام حقیقت در   2.» مىنمایم قیام منكر از نهى و معروف
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راز دشمنی با دشمنا او ه با امام خود و ا ا شی راز شش می
ه ؛  ی َیا اْبَن َرُسوِل الّلَ ّمِ

ُ
نَْت َو أ

َ
بِى أ

َ
نِّى َولِّىٌ ِلَمْن َوالاُه َو َعُدّوٌ ِلَمْن َعاَداُه؛ ِبأ

َ
ْشِهُدَك أ

ُ
ُهّمَ ِإنِّى أ

َّ
الل

لمـن ـ حّبهـم،ومب حاربهـم،وسـلملمـنسـالمهم،محـّبلمـن
كـهباآنـاندر كـهبـاآنـانبجنگـد،بـامـنجنگیـدهوهـر ضهـم؛هـر ب

كـهبـاآنان اسـتوهـر باشـدبـامـندرسـلموصلـ سـلموصلـ
كـهآنـانرادوسـت دشـمنىورزدبـامـندشـمنىورزیـدهوهـر

بـداردمـرادوسـتداشـتهاسـت.مـنازآنانـموآنـانازمن«.9 
درفـراز»بابـیانـتواّمـى«درحقیقـتزائـربـاایـندعـادر
پیشـگاهجالـتوبزرگـىامـامخویشادایاحتـراممىكند
كه كـهآقـاوموالیمـن!الهى وبهصراحـتاعـاممـىدارد
مـنوهمـهعزیزانـمدورتبگردیـموفدایـتشـویم؛یعنـى

گـربایـییـاآفتىبرشـماواردشـود،منوهمـهاهلوعیالم ا
خطـابقراردادن گـردانوفدایـیشـماهسـتیم.ایننو با

در امـام بـودن حاضـر و زنـده بیانگـر یکسـو از مقابـل طـرف
اهـرازدنیـارفتـهاسـتوازسـویدیگـر گرچـهبه حضـورماسـت

كه ایـتوحـدتواتصـالمـاباامامخوداسـتتـاآنجا بـهمعنـای
كشـتهشـدنوزنـدهشـدن شـهادتآنبزرگـواربهمنزلـههـزارانمرتبـه

ـدرومادرمـاناسـت. مـاو

درایـنفـراز،زائـرپیـرویخـودازامـامودشـمنىخـودبـادشـمنان
امـامرااعـاممـىداردونسـبتخـوددرپیشـگاهامـامرابـاجایـگاه
و وهمراهـىودرقبـالدشـمنانامـامدرمقـامجنـ صلـ
در پیـروحقیقـى نیسـت ممكـن مىنمایـد. ترسـیم محاربـه
بـوده همـراه السـام علیهـم اهلبیـت بـا آرامـش و  صلـ
آن بـهدشـمنان نسـبت بیتفـاوت قتـال و  امـادرجنـ
امـام حضـرتباشـد.چنانكـهدرتاریـخعـدهایدرصلـ
حسـنمجتبـىسـاماهللعلیهبـاامـامهمراهـىنكردندو
درصفیـننیـزعـدهایدریـاریامـامعلـىسـاماهللعلیه
گرفتنـد. نهـروانقـرار كوتاهـىنمودنـدودرزمـرهخـوار

كهمفهـومواقعى»شـیعه«بهمعنای ایـندرحالـىاسـت
پیـرویحقیقـىدرهمـهحـالاسـتوایـنبـهمعنـاییكـى
امـام،  بنابرایـنصلـ اسـت؛ خـود امـام روح بـا او روح شـدن
پیامبـر چنانكـه مىشـود، او  جنـ امـام،  جنـ و او  صلـ
كسـاء اسـامصلـىاهللعلیـهوآلـههنگامىكـهخمسـهآلعبـاتحـت
نـاحـربلمـن جمـعبودنـدبـاخداونـدعالـماینچنیـننجـوانمـود:»

مه علیه السام ری ا مت و هدایت ت شهادت به ع راز ه
ـــا؛ َو  ـــْن ِثَیاِبَه ـــاُت ِم ِهّمَ

َ
ُمْدل

ْ
ِبْســـَك ال

ْ
ـــْم ُتل

َ
ـــَها؛ َو ل ْنَجاِس

َ
ـــُة ِبأ َجاِهِلّیَ

ْ
ْســـَك ال ـــْم ُتَنّجِ

َ
ـــَرِة؛ ل اِه ـــاِم الّطَ ْرَح

َ
أ

ْ
ـــاِمَخِة َو ال

َ
اِب الّش

َ
ْصـــل

َ
أ

ْ
ــِـى ال  ف

ً
ـــورا ـــَت ُن ـــَك ُكْن

َ
ّن

َ
ـــَهُد أ ْش

َ
أ

ـــِدی؛  َمْه
ْ
ـــاِدی ال َه

ْ
ِكـــّىُ ال ِضـــّىُ الّزَ ـــّیُ الّرَ ِق ـــّرُ الّتَ َب

ْ
ـــاُم ال ِإَم

ْ
ـــَك ال

َ
ّن

َ
ـــَهُد أ ْش

َ
ُمْؤِمِنیـــَن؛ َو أ

ْ
ـــِل ال ُمْســـِلِمیَن َو َمْعِق

ْ
اِن ال

َ
ْرك

َ
ـــِن َو أ ی ـــِم الّدِ ـــْن َدَعاِئ ـــَك ِم

َ
ّن

َ
ـــَهُد أ ْش

َ
أ

هدایتگـر ـاك، و سـندیده پرهیـزكار، نیكورفتـار، پیشـوایی
گمشـدهبشـرعصـر وهدایتشـدههسـتى.ایـنفـرازهمـان
كـهدروانفسـایپرسـتشو حاضـرودورانمدرنیتـهاسـت
پرسـتیدن،راهراازبیراهـهتشـخیصنـدادهوبـهپیـروی
لیـدرویآوردهودچـارپیـرویازائمه ازرهبـرانجاهـلو

ـوتشـدهاسـت. كفـروطا
گاهـىازمقـامعصمـتوجایـگاهالهـىامـام ازآ ـ زائـر

اركانمسـلمین ازسـتونهایدیـن، او كـه گواهـىمىدهـد
نـاهبردهانـدودر كنـونبـهاو كـها محكـممؤمنیـناسـت ود

كرامتامـامدخیلمىبندد. كمـالتواضـعواخـاصبـهدامانبا

رحـام ا و الّشـامخة صـاب ا فـى نـورًا كنـت ّنـك شـهد
تلبسـك لـم و نجاسـها؛ ب الجاهلّیـة تنّجسـك لـم ؛ الّطاهـر
ّنـكمـندعائـمالّدیـنو شـهد المدلهّمـاتمـنثیابهـا؛و
مـام ّنـكا شـهد ركانالمسـلمینومعقـلالمؤمنیـن؛و

البـّرالّتقـّىالّرضـّىالّزكـّىالهـادیالمهـدی؛
همـه در امـام كـه مىدهـد شـهادت زائـر فـراز ایـن در
مطلـق طهـارت و دارایعصمـت مباركـش حیـات دوران
و اسـت بـوده دور بـه وجهالتـى لیـدی  نـو هـر از و بـوده
رقنشـدهاسـت. مادیما ومر ـهایدردنیـایپرهر لح
زائـردرپیشـگاهمـزورشـهادتمىدهـدبـهاینكـهیـااباعبـداهللتـو

ت عاشورا ندآموزی از آموز های م ن  راز 
ـــَك 

َ
ـــَه ُمْنِجـــٌز َمـــا َوَعـــَدَك َو ُمْهِلـــٌك َمـــْن َخَذل ّنَ الّلَ

َ
ْشـــَهُد أ

َ
؛ َو أ

ً
 َشـــِهیدا

ً
ومـــا

ُ
 َمْظل

ً
 َفِقیـــدا

َ
 َو ِمـــّت

ً
 َو َمَضْیـــَت َحِمیـــدا

ً
ِمیِنـــِه؛ ِعْشـــَت َســـِعیدا

َ
ـــِه َو اْبـــُن أ ِمیـــُن الّلَ

َ
ـــَك أ

َ
ّن

َ
ْشـــَهُد أ

َ
أ

َیِقیـــن؛ 
ْ
َتـــاَك ال

َ
ـــِه َو َجاَهـــْدَت فــِـى َســـِبیِلِه َحتَّـــى أ ـــَك َوَفْیـــَت ِبَعْهـــِد الّلَ

َ
ّن

َ
ْشـــَهُد أ

َ
ـــَك؛ َو أ

َ
ٌب َمـــْن َقَتل َو ُمَعـــّذِ

فضایـل و اوصـاف بـه متصـف را خـود بایسـتى باشـد كـرده
عاشـورا مكتـب در نهفتـه آموزههـای از و كـرده خـود امـام
 شـر سـنخیت، ایجـاد و تبعیـت ایـن كـه بگیـرد درس
مىتـوان بهیقیـن اسـت. امـام بـه مـوم م اقتـدای اصلـى
های كـهدرهمراهـىبـاحسـینسـاماهللعلیهارز گفـت
آن بـا دنیـا در انسـانى گـر ا و اسـت نهفتـه بیانتهایـی

حضـرت،همگـونوهمعقیـدهوهمجهـتباشـدبیشـک
فـرتایشـانبهرهمنـد ازمقـامقـرب،رحمـتوم درآخـرت

بـا بـهایـنحقیقـتآشـكارواقـفاسـت كسـىكه خواهـدشـد.
ازپـروردگارعالـممىخواهـدتـابهواسـطه وخشـو تمـامخضـو

بـا خـود پیشـگاه در را او سـاماهللعلیه حسـین امـام بـا معیـت
ذیـرد. ب مقبولیـت و وجاهـت

داسـتانقیامامامحسـینسـاماهللعلیهوواقعهشـهادت
لومانـهایشـانویـارانباوفایشـاندربردارنـدهدرسهاو م
كـهبـرای آموزههـایاعتقـادیواخاقـىفراوانـىمىباشـد
همـهبشـریتبـهیـادگارمانـدهاسـت.آموزههـاوفضایلـى
عرفـان، توحیـد، ـون: هم فـردی و شـخصى بعـد در
مـرّوت، و شـجاعت بخشـش، و عفـو بندگـى، و عبـادت
ایـداریدربرابـر ومناعـتطبـع،اسـتقامتو عـّزتنفـ
نامایمـاتوسـختىهاونیـزآموزههـایاجتماعىوسیاسـى
تبعیضـات نفـى و برابـری وفـاداری، كاری، فـدا و ـار ای یـر ن
نـاروا،عـّزتسیاسـى،امـربـهمعـروفونهـىازمنكر،جـدانبودن
و بـامسـتبدان نكـردن بیعـت زور، بـا مبـارزه دیانـت، از سیاسـت

مسـتكبرانویكـىبـودنحماسـهوعرفـان.
كلمـهازامـامخـودتبعیـت كسـىبخواهـدبـهمعنـایحقیقـى گـر ا
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ریه و نس ایشا ری امام حسین سام اهلل علیه و  راز هشت شهادت به هدایت
ْنَیا؛ ْهِل الّدُ

َ
ى أ

َ
ُة َعل ُحّجَ

ْ
ُوْثَقی َو ال

ْ
َوُة ال ُعْر

ْ
ُهَدى َو ال

ْ
اُم ال

َ
ْعل

َ
ْقَوى َو أ ِدَك َكِلَمُة الّتَ

ْ
َة ِمْن ُول ِئّمَ

َ
أ

ْ
ّنَ ال

َ
ْشَهُد أ

َ
َو أ

كلمـهتقـواهسـتیدوآیهونشـانههدایت ریـهاتهمگـى
گمراهىهـابـاتمسـکبـهحلقـه لمتهـاو كـوران مـا؛در

آری یافـت. نجـات پیـرویشـمامىتـوان و امامـت محكـم
شـماحجـتودلیـلبـرهمـهاهـلدنیـاهسـتید.

نیازمنـد سـعادت و كمـال بـه رسـیدن بـرای انسـان
بتوانـد تـا اسـت محكـم ریسـمانى و واثـق حبلالمتینـى
باشـد.در انسـان وجسـم روح وسـامت ضامـنهدایـت
كـهیـااباعبـداهلل!تـوواوالدو ایـنفـراززائـرشـهادتمىدهـد

وم سام اهلل علیه یت با امام م رتو م ه در  اید شی راز نه شهادت به اصالت ع
ِـــى  ـــٌع؛ َو ُنْصَرت ِب ـــْم ُمّتَ

ُ
ْمِرك

َ
ـــِری ِلأ ْم

َ
ٌم؛ َو أ

ْ
ـــل ـــْم ِس

ُ
ِبك

ْ
ـــى ِلَقل ِب

ْ
ـــى؛ َو َقل ـــِم َعَمِل ـــى َو َخَواِتی ـــَراِئِع ِدیِن ـــٌن ِبَش ـــْم ُموِق

ُ
ـــٌن َو ِبِإَیاِبك ـــْم ُمْؤِم

ُ
ِـــى ِبك

ّ ن
َ
ـــَهُد أ ْش

َ
َو أ

ـــم؛ 
ُ
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ُ
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َ
ل

ـهالهـىاسـتنائـلآیـدوبهیـاریقائم هـورحجـتبال كـه
آلمحمـدصلـىاهللعلیـهوآلـهبشـتابد.ایـنمقـامهمـان
كـهامام مقـاممعیـتبـاامـاممعصـومسـاماهللعلیهاسـت

آن بـه كبیـره جامعـه زیـارت در نیـز سـاماهللعلیه هـادی
یركـم«یعنـى كـه»فمعكـممعكـمالمـع اشـارهفرمودهانـد

شـیعهواقعـىنسـبتخـودبـاامـامرامعرفـىمىنمایـدواقـرار
كـهمـنبـاشـماهسـتمنـهبـادشـمنانشـما. مىكنـد

بـودنمـارارقـمزده ـهدیـنداریومتشـر بیشـکآن
كـهازقـرآنوعتـرتپیامبـرصلـى اسـتاعتقاداتـىاسـت
كردهایـم.درایـنفـراززائـردرپیشـگاه اهللعلیـهوآلـهاخـذ
كارهـابرطبق كـهدرانجـام حجـتخـداشـهادتمىدهـد
دسـتوراتدیـنعمـلمىكنـدودرایـنراهجـزبـاهدایـتو
راهنمایـیودسـتورائمـههـدیعلیهـمالسـامقـدمازقـدم
كندوبهمقصدنهایی مسـتقیمحركت برنمىداردتادرصرا

ایا زیارت با خت صلوات راز ده 
ِمین ؛

َ
َعال

ْ
ْم؛ آِمیَن َرّبَ ال

ُ
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ُ
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َ
ْم َو أ

ُ
َواِحك ْر

َ
ى أ

َ
ْم َو َعل

ُ
ْیك

َ
ِه َعل َواُت الّلَ

َ
َصل

و  حوائـ همـه اجابـت بـرای  سـپ مىباشـد. الفـداء
 حجـ بهواسـطه خداونـد پیشـگاه در خواسـتههایش

مىكنـد. دعـا الهـى

ـار ن اربعیـن، زیـارت نورانـى فرازهـای ایانبخـش
صلـواتالهـىبهپیشـگاهائمـهمعصومینعلیهمالسـام
تـا رسـیدهاند شـهادت بـه كـه آنهـا ایبیـن از اسـت؛
لـه ارواحنـا ـم االع بقیـةاهلل كـهحضـرت آنهـا حاضریـن

ـى؛مقتـل 5.تحـفالعقـول،صـص249-250بـاانـدکتفـاوتلف
خوارزمـى،ص512.

6.حماسـهحسـینىازمجموعـهآثـارشـهیدمطهـری،ج3،ص
 .49

7.مقتلمقرم،ص206.
الخـواص،صـص217-218واعیـانالشـیعة،ج1، 8.تذكـر

.594 ص
ـمقزوینـى،ص 9.فاطمـهزهـراسـاماهللعلیهـا،سـیدمحمدكا

92،بـهنقـلازعوالـمالكبیـر.

 نوشت
ـارصلـواتالهـى ایانبخـشفرازهـاینورانـىزیـارتاربعیـن،ن
ایبیـن از اسـت؛ السـام علیهـم معصومیـن ائمـه پیشـگاه بـه
كـهبـهشـهادترسـیدهاندتـاحاضریـنآنهـا1.حماسـه آنهـا

حسـینى،ج3،ص121.
2.بحاراالنوار،ج44،ص329.

3.سیدهاشـممحاتى،زندگانىامامحسـینسـاماهللعلیه،
ص378.

4.تاریخطبری،ج6،ص16.
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فرمـود: فضالـه بـن قـالفضیـل تحّدثـون و »تجلسـون
مرنـایـافضیـل حیـوا حّبهـاف  ّنتلـكالمجالـ نعـمجعلـتفـداكقـال
مـن كرنـاعنـدهفخـر و كرنـا مرنـایـافضیـلمـن حیـا فرحـماهللمـن
رمنزبـدالبحر؛ ك كانـت نوبـهولـو فـراهلللـه ـلجنـاحالّذبـاب عینـهم
فضیـل مـارابیـانمىداریـد آیـابـانزدیـكانخـودمىنشـینیدواحادیـ
عرضـهداشـت:بلـهجانـمبـهفدایت.حضـرتفرمود:منچنینمجالسـى
رادوسـتدارم.ایفضیـل!امـرمـارااحیـاومعـارفمـارازنـدهبداریـد.
كسـىكهمرثیه كنـد.ایفضیـل! كسـىكهامـرمـارااحیـا كنـد خـدارحمـت
مـارابخوانـدیـابشـنودوبهانـدازهبـالمگسـىازچشـمانشاشـکجـاری
گناهانـشرامىآمـرزدولوازحبابهـایامواجدریا شـود،خداونـدمتعـال

باشـد.«2  بیشـتر
بیـان را روایـت نمونـه ایـن وقتـى تهرانـى مجتهـدی آیـتاهلل مرحـوم
مىكردنـد،بـهطلبههـامىفرمودنـد:حواسـتانباشـد!طـوریبهمـردمالقا
كـه كنـد كاریدلـشخواسـتانجـامدهـدوبعـدتصـور كـههركسـىهـر نشـود
بـایـکقطـرهاشـکبـرایامـامحسـینسـاماهللعلیهبخشـیدهمىشـود؛این
كرده فلت كهقصدمخالفتندارندوعمدیندارند،اما كسـانىاسـت برای

كـهخـوبباشـند. گنـاهزیـادیمرتكـبشـدهاندوارادهبـرایـنداشـتهاند و
رداشت شد از این روایات ات  ن

كیـدوتوصیـهاهلبیـتعلیهـمالسـام تمذهبـىمـوردت 1.تشـكیلهیـ
اسـت.

مجلسـًا«و»تجلسـونوتحّدثـون«نشـان 2.بـكاربـردنعبـارت»مـنجلـ

ت خوانی در روایات ا توس و م جای
فضیلـت در فراوانـى  احادیـ مـا روایـی معتبـر كتـب در
كـروتوسـلبـهاهلبیـتعلیهـمالسـامونیـز  ایـیمجالـ بر
واتمقدسـه گریانـدنبـرمصائـبآن گریسـتنو روضهخوانـىو
گفتارشـان واردشـدهاسـت.ائمهاطهارعلیهمالسـامنهتنهادر
كننـدگانایـن ا تشـویقنمـودهوبـرایبر ایـیایـنمجالـ بـهبر
كننـدگان ا دعـامىكردنـد،بلكـهدرعمـلنیـز،خـودازبر مجالـ
سـاماهللعلیه مصائـبسیدالشـهدا بـر بودنـد؛ مجالسـى چنیـن
فـرا عـزاداری بـه را نزدیكانشـان و خانـواده و مىریختنـد اشـک
گرانبها ایـانبـهشـاعرانمرثیهخـوانهدایـای مىخواندنـدودر
تبییـن پـی در رفتـار ایـن بـا حقیقـت در مىدادنـد. باارزشـى و
ایـیچنیـنمجالسـىبـههمـگانبودهانـد. مـتوجایـگاهبر ع
كـروتوسـلبـهاهلبیـتعلیهـم  ایـیمجالـ درخصـوصبر
كـهبـهبرخى السـامومقتلخوانـىسـهدسـتهروایـتوجـوددارد

ازآنهـااشـارهمىشـود:
اداری  عـ اری  رگـ و  الـ  م ی  تشـ بـه  کـه  روایاتـی  الـف 

می کننـد. تشـوی 
رضـا امـام نازنیـن وجـود از فّضـال بـن علـى بـن حسـن .1
تذّكـر »مـن فرمـود: حضـرت آن كـه مىكنـد نقـل سـاماهللعلیه
كانمعنـافـىدرجتنـایـومالقیامـة مصابنـاوبكـىلمـاارتكـبمّنـا
بكـىلـمتبكعینـهیومتبكـىالعیون ّكـربمصابنـافبكـىو ومـن
مرنـالـمیمـتقلبـهیـومتمـوت مجلسـًایحیـافیـه ومـنجلـ
كسـىكهمتذكـرمصائـبمـاشـودوبهخاطـرسـتمهایی القلـوب؛
كنـددرروزقیامـتبـامـاخواهـدبـودو گریـه كـهبـرمـاواردشـده
كسـىكهمصیبتهـایمـا مقـامودرجـهمـاراخواهـدداشـتو
كـههمـه كنـدوخـودبگریـدودیگـرانرابگریانـددرروزی رابیـان
مجلسـى در  كـ هـر و نگریـد او چشـم اسـت گریـان چشـمها
كـه رازنـدهمىنماینـدروزی امـرمـا  كـهدرآنمجلـ بنشـیند

مـرد.« نخواهـد او قلـب مىمیرنـد قلبهـا
نـام بـه خـود یـاران از یكـى بـه سـاماهللعلیه صـادق امـام .2

گذشــته ماهنامــه  هیــأت بــر اســاس نیازشناســی در بحــث تبلیــغ معــارف دیــن و ســیره اهل بیــت علیهــم  در شــماره 
الســالم، بــه اهمیــت جایــگاه مرثیــه و توســل بــه ائمــه هــدی علیهــم الســالم دســت یافتیم و بــر همیــن اســاس بحثــی 
گام اول بــه بررســی جایــگاه توســل و مقتل خوانــی در آیــات  گردیــد و در  بــا عنــوان »ســیری در مقتــل شناســی« آغــاز 
گام دوم؛ یعنــی »جایــگاه توّســل  کریــم پرداختــه شــد. در ایــن شــماره در ادامــه مبحــث مقتــل شناســی بــه  قــرآن 
کــه بــه تشــکیل مجالــس اهل بیــت علیهــم الســالم و برگــزاری  و مقتل خوانــی در روایــات« از رهگــذر احادیثــی 
گریه و بــکاء بر مصائب اهل بیت علیهم الســالم  کــه داللــت بــر ارزش و اهمیت  عــزاداری تشــویق می کننــد، روایاتــی 
کــه ارائــه ایــن  کــرده اســت می پردازیــم؛ امیــد  کــه بــه مرثیه خوانــی اهل بیــت علیهــم الســالم تصریــح  و احادیثــی 
مباحــث، دســتمایه ای ارزشــمند بــرای نشــر دقیــق و مســتند معــارف و مقاتــل اهل بیــت علیهــم الســالم   قــرار بگیرد.

( ی ( ا اح  ش ی  ا ش احاح

|  ابراهیم پورهمت  |
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ازاهمیـتتشـكیلجلسـاتمذهبـىدارد.
حیـوا »ف و مرنـا« فیـه »یحیـی عبـارت .3
اركان از یكـى كـه دارد ایـن بـه اشـاره مرنـا«
دینـى معـارف تبییـن ت، هیـ برنامههـای
علیهـم اهلبیـت امـر احیـای عنـوان تحـت
جامعـه دینـى شـعور بـردن  بـاال و السـام

اسـت.
گذشـته، روایـات در اینكـه بـه توجـه بـا .4
شـده سـوگواری و مصیبـت كـر بـه اشـاره
بـرای مرثیهخوانـى و توّسـل بنابرایـن اسـت؛
اركان از یكـى السـام علیهـم اهلبیـت
تبهحسـابمىآید.جلسـه برنامههـایهیـ
عزاداریهمنیازمندشـوراسـت،همنیازمند
تبـه شـعور؛بنابرایـنبـراسـاسروایـاتهیـ
كهباهـدفتحصیل گفتـهمىشـود جمعیتـى
همـراه دیـن، معـارف كسـب و دینـى شـعور
بـه مىآینـد. هـم گـرد وحماسـه شـور ایجـاد بـا
كـههـممنبـری تیعنـىمجلسـى تعبیـردیگـر،هیـ
و علمـا دلیـل همیـن بـه و باشـد داشـته مـداح هـم و
كـههنگامسـخنرانى، مىكردنـد بـزرگاندینـىهمـوارهسـفار
گفتـهشـودتـا مصائـباهلبیـتعلیهـمالسـامنیـزدرضمـنآن

نمایـد.  نفـو مـردم دردل بیشـتر دینـى، معـارف
اوسـت. بـودن اهـلسـوز مرثیهخـوان، ویژگىهـای از یكـى .5
كـهخـودمرثیهخـواننیـزبایـد درهـردوروایـتاشـارهشـدهاسـت
كـههنـگام اسـت بـههمیـنخاطـر،توصیـهشـده باشـد. اهـلسـوز
حالـت مراعـات و واهـر رعایـت بـر عـاوه خطابـه، و مرثیهخوانـى
اهـریداشـتهباشـد، گریـهواشـک،حالتـى سـمعىوبصـری،نبایـد
گویندهنیزبسـوزدوازدلاشـکبریزد. بلكـهبایـدخـودمرثیهخـوانو

ت  یبت های اه  ر م گریه  ـر ارز و اهمیت  کـه  ب روایاتـی 
لت می کند. علیه السـام د

كـه 1.فضیـلبـنفضالـهازامـامصـادقسـاماهللعلیهنقـلمىكنـد
كرنـاعندهففاضـتعیناهحـّرماهللوجههعلى حضـرتفرمـود:»مـن
لومیتمان(یادشـودوچشـمانشپر كـهازمـا)وم  كـ الّنـار؛نـزدهـر

حـراممىكند.«3  رابـرآتـشدوز گـردد،خداونـدچهـرها ازاشـک
كمیـتبـنابـی 2.شـاعرنامـداراهلبیـتعلیهـمالسـام؛جنـاب
كـهبـرآقـایخـودمامـامباقـرسـاماهللعلیهوارد المسـتهّلمىگویـد
السـام علیهـم ائمـه رثـای در را اشـعاری ایشـان درمحضـر و شـدم
و كرنـا فرمـود:»مـامـنرجـل آنـگاه گریسـت خوانـدم؛آنحضـرت
بنـى

ّ
ال ـلجنـاحالبعوضـة مـنعینیـهمـاءولـوم كرنـاعنـدهیخـر

لـكالّدمـعحجابـًابینـهوبیـنالّنـار؛ اهلللـهبیتـًافـىالجّنـةوجعـل
كنـدیـادرحضـوراویـاد كـهیـادمصیبتهـایمـا مـردینیسـت هیـ
شـهایاشـکازچشـمانشجـاری مصیبـتمـاشـودوبهانـدازهبـال
شـودمگـرآنكـهخداونـدمتعـالخانـهایبرایـشدربهشـتمىسـازد
وایـناشـکراحجابـیبیـنایـنشـخصوجهنمشقـرارمىدهد.«4 
گریسـتنبرمصائـباهلبیت ایـندوروایـت،بهخوبـی،اثـراخروی

علیهمالسـامرانشـانمىدهد.
ـت علیهـ السـام  ـرای اه  یه خوانـی  کـه بـه مر  روایاتـی 

می کنـد. ریـح  ت
كـهدرروزاولمـاهمحـرمبـه 1.جنـابرّیـانابـنشـبیبمىگویـد
مـن بـه حضـرت آن شـدم. وارد سـاماهللعلیه رضـا امـام خدمـت
ّنهـذاالیـومهـو نـتفقلـتالفقـال صائـم فرمـود:»یـاابـنشـبیب
الیـوماّلـذیدعـافیـهزكرّیـاسـاماهللعلیهرّبـهعـّزوجـلّفقـالرّبهب
ّنكسـمیعالّدعـاءفاسـتجاباهللله...ثّم ّرّیـًةطّیبـًة لـىمـنلدنـك
كیـًالشـىءفابكللحسـینبـنعلّىبن كنـتبا ن قـال:یـاابـنشـبیب
هـلبیتـه الكبـشوقتـلمعـهمـن كمـایذبـ  بـ ّنـه ف بـیطالـب

رجـًا عشـر ثمانیـة
رض ا فـى لهـم مـا

سـر ای شـبیهون؛
 هسـتى روزه شـبیب!

حضـرت نـه! كـردم: عـرض
كه فرمـود:ایـنروز،روزیاسـت

كـردوخداونـدبـه زكریـادرآندعـا
 سـپ كـرد. عطـا فرزنـدی ایشـان

گـر ا شـبیب! سـر فرمـود: حضـرت
گریـه كسـىیـاچیـزیمىخواهـى بـرای

سـاماهللعلیه علـى بـن حسـین بـر كنـى
كـه شـدهمانگونـه بـ كـهاو كـنچرا گریـه

 بـ نحـوفجیعـى )بـه مىشـود بـ كبـش
كـه شـد(وبـااوهجـدهنفـرازمـرداناهلبیـت

شـدند.«5   كشـته نبـود زمیـن در شبیهشـان
بـه سـاماهللعلیه رضـا امـام شـریف روایـت ایـن در
را بزرگوارشـان جـّد روضـه و كـرده مقتلخوانـى نوعـى

مىخوانـد. شـبیب ابـن بـرای
امـامحسـین بـرای مقتلخوانـى از دیگـر نمونـه .2
امـام نازنیـن وجـود جانسـوز جمـات سـاماهللعلیه
عصـرسـاماهللعلیهدرزیـارتناحیـهمقدسـهاسـت.در
بخشـىازایـنزیـارتحضـرتچنیـنمصائبجّدشـان
الّنسـاءجـوادكمخزیـًاو یـن ر بازگـومىكنـد:»فلّمـا را
ناشـرات الخـدور بـرزنمـن ـرنسـرجكعلیـهملوّیـًا ن
و سـافرات للوجـوه الطمـات الخـدود علـى الّشـعور
مصرعـك لـى و مذّلـات العـّز بعـد و داعیـات بالعویـل
سـیفه علـىصـدركومولـ الّشـمرجالـ مبـادراتو
لـكبمهّنده اب علىشـیبتكبیده علـىنحـركقابـ
 نفاسـكورفععلىالقنا قدسـكنتحواّسـكوخفیت
الحدیـد فـى صّفـدوا و كالعبیـد هلـك سـبى و سـك ر
الهاجـرات حـّر وجوههـم تلفـ المطّیـات قتـاب فـوق
لـى لولـة م یدیهـم الفلـوات و البـراری فـى یسـاقون
بانـوان چـون ـ سـواق؛ ا فـى بهـم یطـاف عنـاق ا
ـایتـوراخـواروزبـونبدیدنـدوزیـن حـرم،اسـبتیز
خیمـه پردههـاى  ـ از یافتنـد، گونـه وا او بـر را تـو
گونههـا بـر گیسـوان درحالىكـه... شـدند،  خـار
كنـدهنمودنـد،بـرصورتهـالطمـهمىزدنـدونقاب پرا
شـیون بلنـد صـدای بـه و بودنـد افكنـده چهرههـا از
درافتـاده لـت  حضیـ بـه عـزت  او از و مىزدنـد
درهمـان مىشـتافتند. تـو قتلـگاه بهسـوی و بودنـد
حال،شـمرملعونبرسـینهمباركتنشسـتهوشمشـیر
دسـتى بـا مىنمـود. سـیراب گلــویت بـر را خویـش
دسـت بـا و مىفشـرد مشـت در را شـریفت محاسـن
سـرازبدنـتجـدامىكـرد،تمام آختـها دیگـربـاتیـ
هـایمباركـت اعضـاوحواّسـتازحركـتایسـتاد.نف
نهـانشـدوسـرمقّدسـتبـرنیـزهبـاالرفـت. درسـینه
ـل اهلوعیالـتچـونبـردگانبـهاسـیرىرفتنـدودر
شـدند. دربنـد شـتران جهـاز فـراز بـر آهنیـن زنجیـر و
در مىسـوزاند. چهرههایشـان نیمـروز آفتـاب گرمـاى
كشـیدهمىشـدند.دستانشـان بیابانهـا و صحراهـا
گردانـده بازارهـا میـان در زنجیرشـده، گردنهـا بـه

مىشـدند.«6 

پی نوشت:
1. بحاراالنوار، ج 1، ص 200 و 

ج 44، ص 278.
2. همان، ج 71، ص 351 و 

ج 44، ص 282.
3. همان، ج 44، ص 28.

4. همان، ج 36، ص 391.
5. امالی صدوق، ص 129 

و 130.
6. بحاراألنوار، ج  98، ص 
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می آیند.

ـاجـاجـًا ر رج ج ـرشـرشـر ع عش ش یانیانییـةیـةیـة انمانم مثمث
ضرضرض

ر ر رج رجج ج
ا اـى فـى ا فـى ا ـى ـمهـمهـم ل لهـا هـا لم لمـا ـا

سـر ای ونیهونیهون؛ یهـبیهـب ـبشـبش
 هسـتى روزه شـبیب!

حضـرت نـه! كـردم: عـرض
كه فرمـود:ایـنروز،روزیاسـت

كـردوخداونـدبـه زكریـادرآندعـا
 سـپ كـرد. عطـا فرزنـدی ایشـان

گـر ا شـبیب! سـر فرمـود: حضـرت
گریـه خواهـى كسـىیـاچیـزیمى بـرای

سـاماهللعلیه علـى بـن حسـین بـر سـاكنـى علـى بـن حسـین بـر ـاكنـى
كـه شـدهمانگونـه بـ كـهاو كـنچرا كـهگریـه شـدهمانگونـه بـ كـهاو كـنچرا كـهگریـه گونـه

 بـ نحـوفجیعـى )بـه شـود مى بـ كبـش
كـه بیـت شـد(وبـااوهجـدهنفـرازمـرداناهل

شـدند.«5   كشـته نبـود زمیـن در شبیهشـان
بـه سـاماهللعلیه رضـا امـام شـریف روایـت ایـن سـادر رضـا امـام شـریف روایـت ایـن ـادر
را بزرگوارشـان جـّد روضـه و كـرده جـّدخوانـى روضـه و كـرده ّخوانـى مقتل نوعـى

خوانـد. مى شـبیب ابـن بـرای
امـامحسـین بـرای خوانـى مقتل از دیگـر نمونـه .
امـام نازنیـن وجـود جانسـوز جمـات جمـاعلیه ـاعلیه
علیهدرزیـارتناحیـهمقدسـهاسـت.در
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گلستانواقع ربیاستان گیلک،ترک،سیستانىوقزاقدرشمال
 است.دراینشهرستانبرادراناهلسنتوشیعیاندوشادو

همزندگىآرامىرامىگذرانند.
شمال در كه هستند كن سا تركمنصحرا منطقه در تركمنها
شرقىایرانواقعشدهوشاملشهرهایگنبدكاووس،بندرتركمن،
نگینشهر، گمشتپه، سیمینشهر، كاله، مراوهتپه، آققا،
تركمنصحرا جمعیت ریت ك ا مىباشد. داشلىبرون و انبارآلوم
با كهمردمانىترکزبانومسلمان راتركمنهاتشكیلمىدهند

مذهباهلسنتحنفىمىباشند.
رببهدریایخزر رافیاییاینمنطقهازم موقعیتج ازلحا
باطول كه تركمنستانمحدودمىشود بهجمهوری ازشمال و
گستردهاستوازمشرقبهخراسان رببهشرق كیلومتراز 400
كوهپایههای ومنطقهنیمهخشکبجنوردودرهگزوازجنوببه
جنگلىالبرزشمالىمحدوداست.شیبزمینازجنوببهشمال
كهبهدریای ربدرامتدادشبكهآبهاورودهایی وازشرقبه

كاهشمىیابد.2 خزرمىریزد،

اداری اه سنت منا شمال ایرا  ع
گذشتهشاملمنطقه كشورایراندر مناطقسنىنشینشمال
كوچکتر شهرهای به امروز كه است، بوده تركمنصحرا بزرگ
تقسیمشدهاستوتركمنهایسنىمذهبدراینشهرهامانند
بندرتركمنحضوربیشتریدارند؛ازاینروبررسىمناطقسنى
كاویمىكنیم. نشیناقلیمشمالكشورراازرهگذرتركمنصحراوا
گلستانسكونت واقعدراستان تركمن بندر البًادر تركمنها
داشتهوتقریبًا33درصدجمعیتاستانراتشكیلمىدهند.آنان

مذهبى مناسبتهای در و هستند حنفى مذهب پیرو
وناعیادفطروقربانیاماهمبارکرمضانو... هم

به مخصوص آدابورسوم با را خاصى برنامههای
جذاب و معنوی بسیار كه مىكنند برگزار خود

نفر هزار 61 از بیش با تركمن بندر هستند.
فارس، تركمن، قومیتهای از جمعیت

قاطبـــه  مســـلمین، از صـــدِر اســـالم تـــا امـــروز محـــّب اهل بیـــت محســـوب می شـــوند. خـــب، همیـــن یـــک جملـــه بـــرای مـــا یـــک 
کـــرد؛  کـــه پـــس به وســـیله  محّبـــت اهل بیـــت، می شـــود در میـــان مســـلمین اجمـــاع ایجـــاد  درس اســـت؛ آن درس ایـــن اســـت 
می شـــود ایـــن را یـــک محـــوری قـــرار داد بـــرای اّتحـــاد و اّتفـــاق مســـلمین. همچنان    کـــه وجـــود مبـــارک پیغمبـــر اســـالم وســـیله و 
کعبـــه  شـــریف محـــور اّتحـــاد مســـلمین اســـت، محّبـــت اهل بیـــت هـــم  محـــور وحـــدت بیـــن مســـلمین اســـت و همچنان کـــه قـــرآن و 
ــم  ــرض می کنـ ــز عـ ــرادران عزیـ ــما بـ ــه شـ ــن بـ ــد و مـ کنـ ــم نزدیـــک  ــه هـ ــا را بـ ــلمین و دل هـ ــاد مسـ ــرای اّتحـ ــد بـ ــوری باشـ ــد محـ میتوانـ
ــر اســـاس ضـــرورت وحـــدت بیـــن شـــیعه و  کـــه امـــروز دنیـــای اســـالم بـــه ایـــن اّتحـــاد و ایـــن همدلـــی به شـــّدت نیازمنـــد اســـت.1  بـ
کـــه  گردیـــد  ســـنی، بخـــش اول بازخوانـــی آیین هـــای عـــزاداری اهل ســـنت ایـــران در ماهنامـــه شـــماره 122 ویـــژه محـــرم منتشـــر 
ــد.  گرفتنـ ــرار  ــی قـ ــورد بررسـ ــهر مـ ــزگان و بوشـ ــد هرمـ ــور ماننـ کشـ ــی  ــین جنوبـ ــنی نشـ ــق سـ ــی از مناطـ ــزاداری برخـ ــای عـ در آن آیین هـ
می گیـــرد.  قـــرار  بازخوانـــی  و  موردبررســـی  کشـــور  شـــمال  سنی نشـــین  مناطـــق  عـــزاداری  آیین هـــای  شـــماره  ایـــن  در  کنـــون  ا
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رم و احترام به روز عاشورا رگداشت م الف. 
كرامتنزدتركمنهابه یكىازروزهایبهیادماندنىوبافضیلتو
وروایات،ایاممحرموخصوصًاروزهایعاشوراو استناداحادی
یام ب ّكرهم »و فرمود: كه كریم قرآن از الهام با كه تاسوعااست
كه را خدا روزهاى و شكور؛ صّبار لكّل یات لک فى ّن اهلل
بهآنانیادآورى روزهاىرحمت،عذاب،پیروزىوشكستاست
كن،بیتردیددراینروزهاىخدابراىهرشكیباىسپاسگزارى
آن برای  است.«3  قدرتخدا و ربوبّیت توحید، از نشانههایی

حرمتخاصىقائلاند.
طول در عاشورا روز با مصادف تركمن اهلسنت علمای ر ازن
كه داده ر مختلف زمانهای در مهمى وقایع تاریخ حیات
ملوتفكردارد.ازجملهاینحوادثكه هركدامبهنوبهخودجایت

مىتوانبهآناشارهنمود،عبارتاستاز:
1.استجابتتوبهحضرتآدمساماهللعلیه.

ساماهللعلیهبهبهشتبرین. حضرتادری 2.عرو
كوهجودی كشتىحضرتنوحساماهللعلیهدر گرفتن 3.قرار

ازاتمامسیل.
 4.روزماقاتودیدارحضرتیعقوبساماهللعلیهبافرزند

حضرتیوسفساماهللعلیه.
5.روزشفایافتنحضرتایوبساماهللعلیهازمرضالعاج.

رقشدن و ازدریا روزنجاتحضرتموسىساماهللعلیه .6
فرعونویارانش.

ساماهللعلیهازشكمماهى. 7.روزنجاتحضرتیون
8.روزنجاتحضرتابراهیمساماهللعلیهازآتشنمرود.

9.روزاستجابتتوبهحضرتداودساماهللعلیه.
10.روزتولدحضرتابراهیمساماهللعلیهوانتخابویبهعنوان

»خلیلاهلل«ازجانبخداوندمتعال.
11.بهشهادترسیدنحضرتاباعبداهللالحسینساماهللعلیه؛
كرمصلىاهللعلیهوآلهوفرزندبرومندحضرت گرامىپیامبرا نوه
علىوفاطمهعلیهماالسامبههمراه72تنازیارانباوفایخود

كربا. درصحرای
بوده معروف »عاشرآی« بهعنوان تركمنها میان در محرم ماه
است. ماه این در عاشورا روز وجود بهخاطر آن وجهتسمیه و
مىباشد؛ »آی« و »عاشور« كلمه دو مخفف عاشورا حقیقت در
 كهرفتهرفتهبهخاطرسهولتدرتلف یعنىعاشورآیوعاشرآی
كرامت، با ماه این در تركمنها است. درآمده عاشورا بهصورت
گرفتنروزه،خواندن ازجملهآنها كه آدابورسومخاصىدارند
محلى، اطعمه و نان  انوا ختن دادنصدقه، نافله، نمازهای
دعوتازاهالىمحلهدرمراسمناهار،فرستادنصدقهبهمساجد
كربامخصوصًا لوم وخواندندعاوقرآنبهارواحطیبهشهدایم
لبتركمنهاروزه امامحسینساماهللعلیهاست.روزعاشوراراا
مىگیرندوبرایناعتقادندكهروزهگرفتندراینروزكفالتگناهان

گذشتهویرامىكند. یکسال
درروزعاشوراصدقهدادنبهفقراودستگیریازتهیدستان

كردنبهیتیمانوسامدادنبههم وبینوایانوتلطف
به انسانها هدایت و راهنمایی و ارشاد و نوعان

و  ادا خوردن، را خود خشم و مستقیم  صرا
ثوابزیادیبههمراهداشتهوخداوندنیزبرایاین
امورحسنهدرروزقیامتدرجاتومنزلتواالییدر
كرمصلىاهلل ىازپیامبرا گرفتهاست.درحدی ر ن
كردندراین سل كهیکبار علیهوآلهآمدهاست
روزموجبمصونماندنانسانازدردچشمدردنیا
كردنموجببخشودهشدنتمامى سل ودوبار

گناهانمىگردد.4
ازجملهآئینهایمرسومتركمنهایاهلسنتدر

ایاممحرماینموارداست:
.بیانواقعهعاشورا:ائمهجمعهوروحانیونقبل 
حادثه از جمعه نمازهای در عاشورا فرارسیدن از
لومیتاهلبیتعلیهمالسامبرای كرباوم گوار نا
كردهوبعدازمراسم،دعاوختمقرآن مردمسخنرانى

بهعملمىآورند.
در تركمن مؤمنان لب ا روزهداری: آئین ب.
روزهایعاشوراوتاسوعاروزهمىگیرند.آنهااعتقاد
دارندكهروزهگرفتندراینروزهاثواببسیاریدارد.
با عاشورا روز در تركمنها دادن: صدقه آئین ج.
تدارک با و علما و ریشسفیدان و بزرگان از دعوت
كهروزهنمىگیرندوافطاری كسانى دیدننهاربرای
مىدهند. صدقه مىگیرند، روزه كه آنان برای
محلى نانوآ نینبعضىازخانوادههاانوا هم
روبروزتاسوعابهمسجد كردهوآنرادر راتهیه
 آ و نان این خوردن نمازگزارانضمن تا مىبرند
شهیدان و ساماهللعلیه حسین امام برای نذری

كنند. كربادعا
كریم:مردمبهصورتجمعىو كاملقرآن د.ختم
كریمپرداختهوثوابآن كاملقرآن انفرادیبهختم

كربااعطامىكنند. رابهارواحشهدای
احترام به اهلسنت ناشایست: كردار از پرهیز ه.
كردار امامحسینساماهللعلیهدراینروزازرفتارو
از پرهیز آنهاضمن ناشایستخودداریمىكنند.
یبت،ازهرگونهتكبروفخرفروشىدستمىكشند.

و.خودداریازبرگزاریمراسمهایشادی:درماه
هرگونه برگزاری از تركمنصحرا مردم صفر و محرم

جشنوشادیخودداریمىكنند. مجل
ز.خواندننمازروزعاشورا:اهلسنتبهخواندن
كهنمازیچهارركعتىاستمقید نمازروزعاشورا

هستند.
اری مراس نماز و دعا در روز  رگ ب. 

عاشورا
ى تركمنهابهاستنادحدی
كرمصلىاهللعلیهو ازرسولا
آلهدرروزعاشورادرمنازلویا
مساجدمحلنمازهاینافله
به را آن ثواب و مىخوانند

ترمذی، عالم 
اهل سنت آورده 
که در روز  است 
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 

انسان ها 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 
گرفته است. نظر 



یرعاشورسلطان، كهدراینایاممتولدشدهاندبهاسامىاین را
بر نین هم مىكنند. نامگذاری ... و عاشوربیبی عاشورتاج،
نامهای مىشوند، متولد ایام این در كه دوقلویی سر فرزندان
فاطمه و عایشه نامهای دوقلو دختران بر و حسین و حسن

مىگذارند.
اداری وی در روز تاسوعا و عاشورا د. مراس ع

كه كرمصلىاهللعلیهوآلهباعنایتبهعلموالهاماتى پیامبرا
نوه شهادت از خود زمان در داشتند، متعال خداوند طرف از
گرامىشان،امامحسینساماهللعلیهدرصحرایكرباخبردادندو
آنزمانرادریابد، كردندكههرك بهاصحابویارانخودسفار
كردهواورادرمقابلدشمنان  ازامامحسینساماهللعلیهدفا

اسامیارینماید.
برادرانشیعهسینهزنى روزعاشورا،همانند در گرچه تركمنها
نكردهودستههایسینهزنىراهنمىاندازند،امابابرگزاریآئینهای
ساماهللعلیه حسین امام به را خود اخاص مراتب مخصوص،
كه نشانمىدهند.سینهزنىنكردنتركمنهابهایندلیلاست
مذهبآنها)حنفى(اجازهسینهزنىوبهراهانداختندستههای
كهقیامامام عزاداریرانمىدهد؛بااینوجوداعتقادراسخدارند
او نهضت و ستمگری و لم علیه قیامى ساماهللعلیه حسین
نین هم و بوده لومان م و ستمدیدگان نجاتبخش نهضت
اییفریضهامربهمعروفونهى وجهتبر برایاصاحامتجد

كردهبود. ازمنكرقیام
مراسمروزعاشورادربندرتركمنباحضوراهالىتسننوتشیع
كهدراینشهریاروستاهای ریتتركمنهایی ك برگزارمىشود.ا
خشمىكنند اطرافآنزندگىمىكننددرمراسمعاشورانذری
یا ارچه ویک برطرفشدنمشكاتخوددعامىكنند برای و
گرهمىزنند. تهایحسینى روسریبهعامتهایعزاداریهی

عزادارانبندرتركمندراینشبهاجلوههایخاصىازارادتو
عشقبهخاندانامامحسینساماهللعلیهویارانآنحضرترابا
لومیت كردهودرم روضهخوانىومداحىترسیم برگزاریمجال
آمادهسازی نین هم مىریزند. ماتم اشک كربا دشت لوم م
ایگاههای شدنسردرحوزههاو ایستگاههایصلواتى،سیاهپو
،اصنافوبازاریانوبخشهایمختلفشهرستانازدیگر بسی
جلوههایآموزههایحسینىوسوگواریمردماینمنطقهاست.
ومسجدجامع آزادی راهآهن، استقال، اینشبهامحات در

اصلىومتمركزبرگزاریمراسمعزاداریاست. بندرتركمنازنقا

ادامه دارد...
دیگر اهلسنت عزاداری آیینهای به نشریه آینده شماره در

مناطقسنىنشینكشورپرداختهخواهدشد.

کامامحسینساماهللعلیهویارانویهدیه ا روح
همام امام و بزرگوار آن از قیامت روز در و مىكنند
طلبشفاعتوامیدوساطتدارند.نمازروزعاشورا
كهدرهرركعتقرائتسورهحمد چهارركعتاست
ودرروایتى11مرتبهودرروایتىدیگر50مرتبهسوره
كنندگانایننماز اخاصخواندهمىشودوبرایادا
بشارتبخشایشگناهان50سالازعمرگذشتهو50 

سالازعمرآیندهدادهشدهاست.
رسولاهلل والیت و حب به نهتنها قرآن و اسام
صلىاهللعلیهوآلهبلكهبهعشقوارادتومحبت
آن خویشاوندان و خاندان و اهلبیت مودت و
خداوند است. كرده توصیه و كید ت نیز حضرت
الموّدهفى 

ّ
ال جًرا علیه لكم س مىفرماید:»قلال

از اداشى و اجر خود رسالت ازای در بگو القربی؛
به نسبت دوستى و محبت مگر نمىخواهم شما
فوق فرموده به بنا نیز تركمنها  خویشاوندانم.«5
نسبتبهخویشاوندانواهلبیتپیامبرصلىاهلل
حسن، امام على، حضرت به خص با آله و علیه
امامحسینوحضرتفاطمهعلیهمالساممحبت
كهامامحسین وارادتىخاصدارندواعتقاددارند
ساماهللعلیهسیدجواناناهلبهشتاست.پیامبر
گرامىصلىاهللعلیهوآلهدرحقویفرمودهاست:
اویم. از من و است من از ساماهللعلیه »حسین
دوست بدارد دوست را كهحسین  هرك خداوند
فرموده دیگری  حدی در نین هم مىدارد.«
اهریو رابهخاطرنعمتهایفروان است:»خدا
دوستبداریدومرابهخاطرخدادوست باطنىا
بداریدواهلبیتمرابهخاطراینكهمنآنانرادوست

دارمدوستبدارید.«6
میا  در  رم  م ما  متولدا  اری  نام گ  .

ترکمن ها
به منحصر ساماهللعلیه حسین امام به عشق
حضرت آن به بسیار اهلسنت و نیست شیعیان
صورتهای به را خود عاقه این و دارند عاقه
ًانامگذاریفرزندانشان مختلفنشانمىدهند؛م
كتبرجالوتراجم بهنامزیبایحسینچنانكهدر
كهنامبسیاریازعلمایشانحسین آنهامىبینیم
)درگذشته مروزی واقد بن ًاحسین م است بوده
ان 157(،ابواحمدحسینبنمحمدمروزیازحاف
بنمنصور ابوعلىحسین )درگذشته214(،  حدی
ابوعلىحسین )درگذشته238(، نیشابوری سلمى
رجالى و محدث متكلم، فقیه، كرابیسى على بن
عالم بلكهصدها و دهها و )درگذشته248( نامدار

دیگر.7
نام به فرزندان نامگذاری نیز تركمنها بین در
و  فرهن از آله و علیه اهلل صلى پیامبر اهلبیت
ربهاهمیت اعتقاددینىآنهاسرچشمهمىگیرد.ن
شهادتامامحسینساماهللعلیهدرروزدهمماه
محرم،تركمنهاتماماینماهراماهعاشورامىنامند
بسیار اهمیت كودكان نامگذاری در له مس این و
كهدرایامماهمحرمو سرخود دارد.آنهابرفرزندان
یادرروزعاشورامتولدشدهاندنامهاییمانندعاشور،
عاشورقلى، عاشورگلدی، عاشورمحمد، عاشوربای،
و...مىگذارندودخترانى عاشوردوردی،عاشورقلی

ترکمن ها به 
استناد حدیثی 
کرم  از رسول ا
صلی اهلل علیه 

و آله در روز 
عاشورا در منازل 

و یا مساجد 
محل نمازهای 

نافله می خوانند 
و ثواب آن را 
ک  به روح پا
امام حسین 

سالم اهلل علیه 
و یاران وی 

هدیه می کنند 
و در روز قیامت 
از آن بزرگوار و 

امام همام طلب 
شفاعت و امید 
وساطت دارند.

پینوشت:
1.بیاناتدردیدار

شركتكنندگاندراجاس
»محباناهلبیتعلیهم

لهتكفیریها«، السامومس
 .1396/09/02

2.گلى،امیناهلل،تاریخسیاسى
واجتماعىتركمنها،ص269.

3.ابراهیم،5.
4.ترمذی،محمدبنعیسى،

سننترمذی،ج2،ص120.
5.شوری،23.

6.ترمذی،همان.
7.ر.ک:»محبتاهلبیت

علیهمالسامحلقهاتصالمردم
اک ایرانومصر«،محسن
آیین،روزنامهایران،شماره

.2716
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،بایـدبـهنـذرعمـلشـودوبـهتـرکآن،بنـابـر لـذابنـابـراحتیـا
كفـارهتعلـقمىگیـرد. ، احتیـا

ـهدرنـذرانجـامیـاتـرکآنبیانشـدهاسـت( 2.متعلـقنـذر)آن
مسـتحب چـه و باشـد واجـب چـه باشـد؛ داشـته رجحـان بایـد
ـرتـرکآن(؛ ـرانجـامآن(وچـهحـرامباشـدوچـهمكـروه)ازن )ازن
یبت كنـد كنـدروزهبگیـردیـازیـارتبـرودیـانـذر ماننـداینكـهنـذر
كنـدیـاسـیگارنكشـد؛بنابرایـندرصورتىكـهمتعلـقنـذر، راتـرک
كنـد نیسـت؛ماننـداینكـهنـذر امـرمرجوحـىباشـد،نـذرصحیـ
گـرمتعلقنـذرامرمباحىباشـد، كنـد؛اماا یبـت سـیگاربكشـدیـا
منعقـد نـذر باشـد، ـر مدن آن در رجحانـى جهـت درصورتىكـه
ـذابخـوردتـاتوانایـیبـراطاعـت كنـد مىشـود؛ماننـداینكـهنـذر
نـذر باشـد، نداشـته رجحانـى  هیـ گـر ا امـا باشـد؛ داشـته خـدا

نمىشـود. منعقـد
3.بایـدمتعلـقنـذرمقـدورنذركننـدهباشـدومشـقتفـراوانیـا
ضـرر برایـش روزه كسـىكه ـًا م باشـد؛ نداشـته قابلتوجـه ضـرر
كسـىكهتـوانراهرفتن كـهروزهبگیـردیـا كنـد دارد،نمىتوانـدنـذر
 كربابـرود.ترجی ـایپیـادهبـه كـهبـا كنـد نـدارد،نمىتوانـدنـذر
داشـتنوعاجـزنبـودنهنـگامفرارسـیدنوقـتعمـلبـهنـذرنیـز
گـروقـتعمـل،متعلـقنـذررجحـاننداشـتیـا کاسـت؛لـذاا مـا
نذركننده،عاجزازانجامآنبودیابرایاومشـقتفراوانداشـت،

عمـلبـهنـذرواجـبنیسـت.
،عاقـل،دارایاختیـارودارای بالـ بایـد 4.شـخصنذركننـده
كـرده،محجـور گـردرمـوردمـالخـودنـذر نیـنا قصـدباشـدوهم
(نباشـد.انسـانسـفیه)فـردسـبکعقـلو ـلسـفیهیـامفلـ )م
مه مـال(حتـىوقتـىچیزیرادرنـذربهعهدهو ناتـواندرحفـ
گرچـهازعیـنامـوالحـال كـهجنبـهمالـىداشـتهباشـد،ا بگیـرد
)كسـى باطـلاسـت؛امـاشـخصمفّلـ حاضـراونباشـد،نـذر
كـهدیـنویازمالـشبیشتـراسـتوتصـرفاودراموالـش اسـت
كـهجنبهمالـىدارد، گـرچیزیرا كـممنـعشـدهاسـت(ا حا توسـ

ّمـهبگیـرد،ولـىدرمـوردعیـنیكـىازامـوالحـال بـهعهـدهو
نـذرنكـرده،ایـرادینـداردونـذرمنعقـداسـت. حاضـر

ن باشـد،نـذرزنبـدونا گـرزنبـههمـراهشـوهر 5.ا
گـر گرچـهدرمـوردامـوالزنباشـد،باطـلاسـت.ا شـوهر،ا

ـــن  ـــه مخاطبی ـــکام مبتالب ـــی از اح ـــه یک ک ـــا  از آن ج
آداب  نـــذر،  موضـــوع  مذهبـــی،  هیأت هـــای 
آن  بـــر  شـــماره  ایـــن  در  اســـت،  آن  احـــکام  و 
ــزاداری  ــه احـــکام عـ ــا بخـــش مربـــوط بـ شـــدیم تـ
دهیـــم. اختصـــاص  »نـــذر«  موضـــوع  بـــه  را 

ر کلیات ن
ملتـزمدانسـتنخـودبـهاینكـهعملـىرابـرایخـدا
كـه بـهنحـومخصـوصانجـامدهیـمرانـذرمىگوینـد

انعقـادنـذرعبـارتاسـتاز: شـرای
كافـى نیـت صـرف نـذر، انعقـاد در نـذر: ـه صی .1
نیسـت گرچـهالزم ـهالزماسـت؛ كـرصی و نیسـت
 ال:»هلّلعلّىاناصّلىصا هبهعربیباشـد؛م صی
كـهنمازشـببخوانم« الّلیـل؛بـرایخـدابـرمناسـت
كه یبة؛برایخدابرمناسـت یا»هلّلعلّىاناترکال
یبـتنكنـم«.منعقـدشـدننـذربـاچنیـنجماتـى
كـردم محـلاشـكالاسـت:»نـذرتهلّلاناصـوم؛نـذر
بـرایخـدااینكـهروزهبگیـرم«یـا»هلّلعلـّىنـذرصـوم
یـوم؛بـرایخداونـدبـرمـناسـتنـذریـکروزروزه«؛

،بایـدبـهنـذرعمـلشـودوبـهتـرکآن،بنـابـر لـذابنـابـراحتیـا
كفـارهتعلـقمى ، احتیـا

2
مسـتحب چـه و باشـد واجـب چـه باشـد؛ داشـته رجحـان بایـد
ـرتـرکآن(؛ ـرانجـامآن(وچـهحـرامباشـدوچـهمكـروه)ازن )ازن
یبت كنـد كنـدروزهبگیـردیـازیـارتبـرودیـانـذر ماننـداینكـهنـذر

كنـدیـاسـیگارنكشـد؛بنابرایـندرصورتى راتـرک
كنـد نیسـت؛ماننـداینكـهنـذر امـرمرجوحـىباشـد،نـذرصحیـ
گـرمتعلقنـذرامرمباحىباشـد، كنـد؛اماا یبـت سـیگاربكشـدیـا

درصورتى
مى

نـذر باشـد، نداشـته رجحانـى  هیـ گـر ا امـا باشـد؛ داشـته خـدا
نمى منعقـد

3
قابل ضـرر
دارد،نمى

ـــن  ـــه مخاطبی ـــکام مبتالب ـــی از اح ـــه یک ک ـــا  ـــن ج ـــه مخاطبی ـــکام مبتالب ـــی از اح ـــه یک ک ـــا  از آنج
آداب  نـــذر،  موضـــوع  مذهبـــی،  آداب هـــای  نـــذر،  موضـــوع  مذهبـــی،  هیأتهیأتهـــای 
آن  بـــر  شـــماره  ایـــن  در  اســـت،  آن  احـــکام  و 

ـــن  ـــه مخاطبی ـــکام مبتالب ـــی از اح ـــه یک ک ـــا  ج

احکام و آداب نذر شرعی
خامنهای امام فتاوای با مطابق

.بایـدمتعلـقنـذرمقـدورنذركننـدهباشـدومشـقتفـراوانیـا
ضـرر برایـش روزه كسـىكه ضـرر برایـش روزه كسـىكه ضـرر برایـش روزه كه
كسـىكهتـوانراهرفتن كـهروزهبگیـردیـا كنـد كسـىكهتـوانراهرفتنتوانـدنـذر كـهروزهبگیـردیـا كنـد كهتـوانراهرفتنتوانـدنـذر
 كربابـرود.ترجی ـایپیـادهبـه كـهبـا كنـد توانـدنـذر
داشـتنوعاجـزنبـودنهنـگامفرارسـیدنوقـتعمـلبـهنـذرنیـز
گـروقـتعمـل،متعلـقنـذررجحـاننداشـتیـا کاسـت؛لـذاا
نذركننده،عاجزازانجامآنبودیابرایاومشـقتفراوانداشـت،

،عاقـل،دارایاختیـارودارای بالـ بایـد .شـخصنذركننـده
كـرده،محجـور گـردرمـوردمـالخـودنـذر نیـنا قصـدباشـدوهم
(نباشـد.انسـانسـفیه)فـردسـبکعقـلو ـلسـفیهیـامفلـ )م
مه چیزیرادرنـذربهعهدهو
گرچـهازعیـنامـوالحـال كـهجنبـهمالـىداشـتهباشـد،ا بگیـرد
)كسـى ـ
گرچـهازعیـنامـوالحـال كـهجنبـهمالـىداشـتهباشـد،ا گرچـهازعیـنامـوالحـالبگیـرد كـهجنبـهمالـىداشـتهباشـد،ا بگیـرد

)كسـىفّل )كسـىفلـ ـ باطـلاسـت؛امـاشـخصم باطـلاسـت؛امـاشـخصمفلحاضـراونباشـد،نـذر باطـلاسـت؛امـاشـخصمفلحاضـراونباشـد،نـذر حاضـراونباشـد،نـذر
تـراسـتوتصـرفاودراموالـش
كـهجنبهمالـىدارد، گـرچیزیرا كـممنـعشـدهاسـت(ا حا توسـ

ـهبگیـرد،ولـىدرمـوردعیـنیكـىازامـوالحـال
نـذرنكـرده،ایـرادینـداردونـذرمنعقـداسـت. حاضـر

ن باشـد،نـذرزنبـدونا گـرزنبـههمـراهشـوهر .ا
گـر گرچـهدرمـوردامـوالزنباشـد،باطـلاسـت.ا شـوهر،ا
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ازنـذر،مانـعشـود،نـذرواجبالوفـاء ـ ندهـدو ابتـداشـوهرا
 كهزندراموالخود نشـوهرآننیسـت اسـت.معنایلزوما
كـهنـذراوواجبالوفـاء اجـازهتصـرفنـداردبلكـهبدیـنمعناسـت

نیست.

ر اقسام ن
: 1.نذرمشرو

بـهسـه نـذر  نـو ایـن بـرچیـزیباشـد. كـهمعلـق نـذریاسـت
كند؛ صـورتاسـت:الـف(بـهشـكرانهنعمتدنیـوییااخروینـذر
كند،برایخدا گـرخداونـدبهمنفرزندسـالمىعطـا ـًابگویـد:ا م
ـال،اطعـام ـذادهـم.درایـنم كـهچهـلفقیـررا بـرمـناسـت
كـهبـهشـكرانهآنایـن فقیـرمتوقـفبـرداشـتنفرزنـدسـالماسـت
گرفتـاریایـننـذر نـذرانجـاممىشـود.ب(بـرایطلـبدفـعبـاو
درمراشـفادهد،برای گـرخداونـد ـًابگویـد:ا منعقـدمىشـود؛م
كـهچهـلشـبزیـارتعاشـورابخوانـم.ج(نـذر خـدابـرمـناسـت
ـًابگویـد: ازعمـلحـرامیـامكـروهاسـت؛م بـرایبازداشـتننفـ
ـذادهم. كهیـکفقیررا گفتـم،بـرایخـدابـرمـناسـت  گـردرو ا

2.نذرمطلق:
ــًابگویــد:بــرای كــهبــرچیــزیمعلــقنیســت؛م نــذریاســت
ــهرانــذر گــرآن كــهمــاهرجــبراروزهبگیــرم.ا خــدابــرمــناســت
یــر ــامــكانخاصــىاســت،انجــامآندر ــهزمــانی ــردهمقیــدب ك
كنــد گــرفرضــًادهروزروزهنــذر كافــىنیســت.ا آنمــكانیــازمــان
بــه باشــد، كنــده پرا یــابهصــورت كــهپیدرپــی نكنــد ومعیــن
ــذریكــىاز ــىران ــرمال گ ــدارد.ا هــرصــورتانجــامدهــداشــكالن
آنمــكانشــود؛امــا كنــد،بایــدصــرفمصالــ مشــاهدمشــرفه
گــرمــالرانــذریكــىازائمــهعلیهــمالســامیــااوالدآنهــانمایــد، ا
كار هــر در اســت جایــز
صدقــه از اعــم خیــر،
و ســاخت فقــراء، بــه
پــل مســجد، تعمیــر
بــا شــود؛ صــرف ... و
آن ثــواب اینكــه قصــد
برگــردد؛ لــه منــذور بــه
هرچنــدمســتحباســت
حــرم كــهصــرفمخــار
آن خادمــان و زائــران و
نــذر گــر ا البتــه شــود.
مقیــدبــهمصــرفخاصــى
آن طبــق بایــد اســت،

شــود. عمــل

ر ح تخلف از ن
كفـاره كنـد،بایـدبهعنـوان 1نـذر كسـىحنـ گـر ا
وشـاند ب لبـاس را آنـان یـا داده اطعـام را فقیـر ده
روزه پیاپـی روز سـه نباشـد، مقـدور درصورتىكـه و
نـذر )چـه منـذور انجـام از نذركننـده، گـر ا بگیـرد.
مطلـقوچـهنـذرمقیـدبـهزمـان(عاجـزشـود،نـذر
منحـلمىشـودوچیـزیبـرعهدهنذركنندهنیسـت؛
بایـد عجـز، صـورت در كـه روزه نـذر مـورد در مگـر
درازایهـرروز،یـکمـدطعـامبـهفقیـربدهـد.امـا
عجـز( صـورت یـر )در نـذر از تخلـف له مسـ صـور

از: عبارتانـد
ایـن در اسـت. خاصـى زمـان بـه مقیـد منـذور .1
روزه قضـای اسـت: روزه منـذور الـف( گـر: ا صـورت
 كفـارهحنـ واجـباسـتودرصـورتتـرکعمـدی
اسـت: نمـاز منـذور ب( مىشـود. واجـب نیـز نـذر
واجـب،قضـاواجـباسـتوبـاتـرک بنـابـراحتیـا
مىشـود. واجـب نیـز نـذر  حنـ كفـاره عمـدی،
یـرنمـازوروزهاسـتماننـدزیـارتامـام ج(منـذور
واجـب قضـا عاشـورا: روز در سـاماهللعلیه حسـین
كفـارهواجب كردهباشـد، گـرعمـدًاترک نیسـتولـىا

مىشـود.
)نـذر نیسـت خاصـى زمـان بـه مقیـد منـذور .2
گمـان كـه تـازمانـى خیـرآن مطلـق(.جایـزاسـتت
خیـر ت صـورت ایـن در كنـد؛ مرگـش فرارسـیدن بـه
نـذردرایـنقسـم آنجایـزنیسـت؛بنابرایـنحنـ
كـهدرمـدتحیاتـشانجـام بـهایـنصـورتاسـت
كفـاره موجـب نـذر شكسـتن صورتـى در ندهـد.
كـهنذركننـدهعمـدًاوبـااختیـار)نـهازروی مىشـود
نـذر بـه تهدیـدی( و كـراه ا یـا اضطـرار یـا فراموشـى

نكنـد. عمـل خـود
نجشـنبهروزهبگیـرد. كـردههـر نـذر 3.شـخصى
گـر ا نگیـرد: روزه را نجشـنبه یـک درصورتىكـه
نجشـنبههابهعنـوان تمـام ـور هنـگامنـذر،من
حتـى گـر ا كـه معنـا ایـن بـه بـوده، واحـد مجموعـه
میـن ت مطلـوب نگیـرد، روزه هـم نجشـنبه یـک
نشـدهاسـتدرایـنصـورتبهخاطـریکبـارتخلـف،
و مىشـود واجـب او بـر كفـاره و شـده منحـل نـذر
گـر ا امـا نیسـت؛ واجـب روزه دیگـر بعـد، هفتههـای
ـراسـتدرایـنصـورت گانـهمدن نجشـنبهجدا هـر
روزهنگیـرد،یـک كـهعمـداً نجشـنبهای درازایهـر

اسـت. واجـب كفـاره

پینوشت:
مىگویند. 1.شكستنقسم،نذروعهدراحن

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

. اسـت

كار هــر در اســت جایــز
صدقــه از اعــم خیــر،
و ســاخت فقــراء، بــه
پــل مســجد، تعمیــر
بــا شــود؛ صــرف ... و
آن ثــواب اینكــه قصــد
برگــردد؛ لــه منــذور بــه
هرچنــدمســتحباســت
حــرم كــهصــرفمخــار
آن خادمــان و زائــران و
نــذر گــر ا البتــه شــود.
مقیــدبــهمصــرفخاصــى
آن طبــق بایــد اســت،

شــود. عمــل

دانسـتن ملتـزم
اینكـه بـه خـود
عملـىرابـرایخـدا
مخصـوص نحـو بـه
انجـامدهیـمرانـذر
خـود كـه خـودمىگوینـد كـه خـودمىگوینـد كـه گوینـد
شـرایطى  دارای

. اسـت
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گشـــوده ایم تـــا زیـــن پـــس از این  در بخـــش »مکتـــب ســـلیمانی« پرونـــده ای نـــو در چشـــم انـــداز ماهنامـــه  هیـــأت 
رهگـــذر  محفل نشـــین آمـــوزه هـــای مکتبـــش باشـــیم. امیدواریـــم بتوانیـــم جرعه ای از شـــهد شـــیرین درس عزت 
کنیم. کنیم و به این  استاد بزرگ و رهروان شهید مکتبش اقتدا  و آزادگی را از چشمه سار این مکتب نوش 

كـه آریحـاجقاسـمیـکاتفـاقنیسـت.اوراهـىاسـت
كـهرهـروانرفتنـد.حـاج بایـدطـىشـود.رهچنـانرو
كتـابنیسـت،اویـک قاسـمحتـىیـکدرسویـک
درسهایـش تکتـک ـای بایـد كـه اسـت مدرسـه
بایـدیکیـک كـه اسـت قاسـممكتبـى زد.حـاج زانـو
بـرای هنـوز ولـى زد. ورق بهآرامـى را كتابهایـش
قاسـمشـدنموجـىازابهامـاتوجـوددارد.بهراسـتى
حـاج محصولـش كـه اسـت مكتـب كدامیـن ایـن
چـهدرسهایـیرابایـددرایـنمكتـب قاسـمباشـد
را امتحانهایـی چـه مكتـب ایـن قاسـم و  آموخـت

اسـت گـذارده سـر شـت
و اسـام تربیتشـدگان از برجسـتهای نمونـهی »او
مكتـبامـامخمینـىرحمـهاهللبود،اوهمـهعمرخود
 تا ادا گذرانید.شهادت رابهجهاددرراهخدا
بیوقفـهاودرهمـهایـنسـالیانبـود«ایـنبخشـىاز
پیـامتاریخـىامـامخامنـهایدرپـیشـهادتسـردار
دلهاسـت.آریحاجقاسـمتربیتشدهمكتباسام
وامـاماسـت؛ودرسجهـادومقاومـتواخـاصتنهـا

گوشـهایازدرسهـایایـنمكتـباسـت.

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

امـىبـودولـىسـردار چگونـهمىتـوانیـکفرمانـدهن
ولـّى رفتنـت بـاخبـر كـه چطـورمىشـود دلهـاشـد
خـودرابگیـردوهمیشـه ـ جامعـهنتوانـدجلـویب
مگـر كنـد كنـارخویـشاحسـاس جـایخالـىتـورادر
یتیـم دوبـاره را یتیمانـى رفتنـش بـا كسـى مىشـود
چگونـهمىشـودانسـانبـارفتنـشدنیایـیرابـه كنـد
ودرآخـرچگونـهیـکروسـتازادهاهـل لـرزهبینـدازد

سـلیمانى قاسـم كویـرمىشـود

كـهنـامویادحاجقاسـمبهمیـانمىآیددریای هـربـار
آنسـو و اینسـو بـه را مـا هـن سـؤاالت ایـن مـواج
كهسـاحلآرامآنقاسـمشـدناست. مىبرد.دریایی
بیتردیـد چگونـهمىتـوانبـهایـنسـاحلآرامرسـید
امـام كام در بایـد را ابهامـات ایـن همـه شـاهكلید
كـه كـرد خامنـهایبـهعنـوانرهبـریحكیـمجسـتجو
درخطبههـاینمـازجمعـهفرمودنـد:»بـهحـاجقاسـم
-شـهید مهـدی ابـو بـه و عزیـز- -شـهید سـلیمانى
بـه آنهـا بـه نكنیـم؛ نـگاه فـرد یـک بـهچشـم عزیـز-
كنیم.سـردارشـهیدعزیـزمارا چشـمیـکمكتـبنگاه
باچشـمیکمكتب،یکراه،یکمدرسـهدرسآموز،
كنیـمآنوقـتاهمیـتایـنقضّیـه بـاایـنچشـمنـگاه

شـد.«1398/10/27 خواهـد روشـن
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بـه تكفیـری تروریسـتهای و آمریـكا جنایـت و لـم
برسـاند. هـور منصه

بـه سـلیمانى شـهید تمدنـى و معنایـی افـق آری
خودسـاخته مرزهـای یـا ملیـت مذهـب، قومیـت،
بشـریخـاصاختصـاصنداشـت،بلكهایصـالجهان
طریـق از امامـت، بـه بشـری جوامـع دیگـر و اسـام
مهمتریـن مذهبـى، میـان فقـه و دانشـى ارتباطـات
بینالمللـىمقاومـتبـود. معرفتـىایـنچهـر كل شـا
در سـلیمانى سـردار توحیـدی مبنـای حقیقـت در
بـاعنصـرحكمـت، بـهشـدت لـمسـتیزانه مبـارزات
بـر لـذا اسـت، خـورده گـره فقاهـت و والیـت امامـت،
ـاررحماءبینهـم؛دربرابر

ّ
اءعلىالكف

ّ
شـد «: مبنـایآیـ

كّفـارسرسـختوشـدید،ودرمیـانخـودمهرباننـد«
دچـارخشـونتنمىشـد،بلكـهبـاحكمـتوعقانیـت
فقهـىفضـایضـدتقریبـىراشكسـتواینچنیـنبـا
رافیـایفرهنگـىوحـدتوبازشناسـى اهتمـامبـهج
نویـن تمـدن شـكلگیری بـرای معرفتـى، كات اشـترا

نمـود.  تـا اسـامى

پیـروان بـاخانـواده،دوسـتانوحتـى كـه اودرحالـى
دیگـرمذاهـبوادیـانحتـىبـرادرانمسـیحىواهـل
ره سـنتمهربانبود،درمیداننبرددربرابراسـتكبار
ایتعلـلوتزلـزلدروجـوداوراهنداشـت.درعطوفـت
كـه  بـ خاطـره همیـن سـلیمانى سـردار مهربانـى و
ازچنـد ـ وقتـىمـادربزرگـوارایشـانازدنیـارفتنـد،
گرفتیـمبرایعرض روزبـاجمعـىازخبرنـگارانتصمیم
تسـلیتبـهروسـتایقنـاتملـكبرویـم.بـاهماهنگـى
كـهسـردارهـمدرروسـتاحضـورداشـتند، قبلـى،روزی
كنـار كـه عـازمشـدیم.وقتـىرسـیدیمایشـانرادیدیـم
قبرمادرشاننشستهوفاتحهمىخوانند.بعدازسام
گفتنـد:مـنبـهمنـزلمـىرومشـما واحوالپرسـىبـهمـا
هـمفاتحـهبخوانیـدوبیاییـد.بعـدازقرائـتفاتحـهبـه
ـدریایشـانرفتیـم.برایمانازجایـگاهوحرمت منـزل
كـهمـى گفتنـد:»ایـنمطلبـىرا كردنـدو مـادرصحبـت
گویـمجایـیمنتشـرنكنیـد.همیشـهدلـممـىخواسـت
ـایمادرمراببوسـمولىنمىدانـمچرااینتوفیق كـف
كهاین نصیبمنمىشـد.آخرینبارقبلازمرگمادرم
ایمادرم كف كردمو جاآمدم،باالخرهسـعادتپیدا
كه كـردمحتمـًارفتنـىام رابوسـیدم.بـاخـودمفكـرمـى
خـداتوفیـقدادوایـنحاجتـمبـرآوردهشـد.سـرداردر
ـاكمـى گونـههایـشرا كـهاشـكجـاریشـدهبـر حالـى
اهـایخسـتهرا گفـت:نمـىدانسـتمدیگـرایـن كـرد،

نخواهـمدیـدتـافرصـتبوسـیدنداشـتهباشـم«.

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

آیـد«. مـى شـمار بـه اسـامى نویـن سـازی تمـدن

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

شكلمىگیرد.

ایجـاد گفـتمنطـقسـردارسـلیمانى بایـد ت بـهجـر
حـاج بـود. اسـام امـت در دیـن بـر مبتنـى وحـدت
مقاومـت جبهـه وحـدت و اتحـاد محـور تنهـا قاسـم
ایهگـذاریتفكـرعمیقـىبـه محسـوبنمىشـد،بلكـه
رسـاندن بـهشـهادت  و اسـامى«شـد نـام»وحـدت
ایجـاد مقـاوت درجبهـه هرگـزخللـى ایـنشـخصیت
برابـر در را بیشـتری همیـت و یكپارچگـى و نكـرده
دشـمنانایجـادمىكنـد.اوبـهتبعیـتازامـامخمینى
ایـران بـه كـهفرمـود،»انقـابمـامحـدود رحمـهاهلل
ومـهفكـریامامخامنـهایبرای نیسـت«ومبنـاومن
بـدونمرزحـقعلیهباطـل،ترکوطن تشـكیلجبهـ
كـرد،ومرزهـایقومیـت،نـژاد،ملیـتوحتـىمذهـب
رادرنوردیـدوجهـانوطنـىخـودراعـاوهبـرشـیعیان،

بـرمـدارتعامـاتمیـانمذهبـىبـابـرادراناهلسـنت
وحتـىپیـرواندیگـرادیـانالهـىبـهویـژهمسـیحیان
علیـه مـرز بـی جبهـهای تـا نمـود تعریـف منطقـه در



رفـــع  و  خلـــق  بـــه  توجـــه  و  خدمـــت 
هم وغـــم آن هـــا به قـــدری انسان ســـاز 
کـــه خداونـــد  و نشـــان از انســـانیت دارد 
آن  بـــه  کریـــم  قـــرآن  در  را  پیامبـــرش 
از  رســـولی  »به یقیـــن،  می ســـتاید: 
کـــه  آمـــد  ســـویتان  بـــه  شـــما  خـــود 
اســـت  او ســـخت  بـــر  رنج هـــای شـــما 
و  دارد  شـــما  هدایـــت  بـــر  اصـــرار  و 
نســـبت بـــه مؤمنـــان، رئـــوف و مهربـــان 
اســـت«.1  روایـــات بســـیاری نیـــز راجـــع 
بـــه اهمیـــت و جایـــگاه رفیـــع خدمـــت 
بـــه خلـــق بیـــان شـــده اســـت. پیامبـــر 
کـــرم صلـــی اهلل علیـــه و آلـــه فرمودنـــد:  ا
ــلمانان  ــور مسـ ــه امـ ــرروز بـ »کســـی که هـ
همـــت نگمـــارد، مســـلمان نیســـت«.2  
محبوب تریـــن  دربـــاره  نیـــز  ایشـــان  از 
بنـــدگان نـــزد خداونـــد متعـــال ســـؤال 
»محبوب تریـــن  فرمودنـــد:  شـــد، 
کســـی اســـت  بنـــدگان نـــزد خداونـــد، آن 
کـــه ســـودش بیشـــتر بـــه مـــردم برســـد«.3

ا  ا ا و 
ک  در 
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گفـت:ایمحمـدصلـىاهلل كـردو  جانـبپـروردگارجلیـلهبـو
بـه را تـو و تـوسـاممىرسـاند بـه اعلـى علـّى آلـه،خـدای و علیـه
عـزت بـه تـومىفرمایـد: بـه و كـراممخصـوصمىگردانـد ا و درود
ک ـا شـیعیان علیهـا اهلل سـام فاطمـه بـرای سـوگند، جالـم و
راه در را اموالشـان شـیعیان ایـن مىكنـم. خلـق کشـدهای ا و
عـزایحسـینسـاماهللعلیهانفـاقمىكننـدودرراهزیـارتاوجان
ـامىكننـد،خالصانـه مىدهنـدوعـزایویرادرمجالسشـانبـه
كـممىكننـدوازایـنشـیوه بـرویاشـکمىریزنـد،خوابشـانرا
درراهعـزاوزیـارتحسـین گاهباشـید،هركـ بازنمىگردنـد...آ
بـنعلـىسـاماهللعلیهبـهمقـداردرهمـىانفـاقنمایـد،مائكـهدر
ـهانفـاقنمـودهاسـتتـاروزقیامـتبـااودادوسـتدمىكننـدو آن
بـهازایهـردرهـمهفتـادحسـنهبـهویمىدهنـدوخداونـدبـرای

كـرد.«7  اوقصـریدربهشـتبنـاخواهـد
2.امامخمینىرحمهاهلل

كتـابشـریفسـّرالصـاهدرنامـهایخطـاب ایشـاندرمقدمـه
كـهعاجـز سـرم!مـا بـهفرزندشـانآقـاسـیداحمـدمىفرماینـد:»
از كـه چهبهتـر  ـ اوییـم، بیمنتهـای نعمتهـای و او شـكر از
كـهخدمـتبـهآنـانخدمـت فلـتنكنیـم خدمـتبـهبنـدگاناو
بـه خدمـت در گاه هیـ اوینـد. از همـه كـه چرا اسـت، حـق بـه
كـهآنـانبـهحـقمنـتبـرمـادارنـد خلـقاهللخـودراطلبـكارنـدان
كـهوسـیلهخدمـتبـهاوجلوعـاهسـتندودرخدمـتبـهآنـان
حیلـه خـود ایـن كـه  مبـا محبوبیـت و شـهرت كسـب دنبـال
كامخـودفروبـرد.درخدمتبـهبندگان كـهمـارادر شـیطاناسـت
ـهبـرای كـننـهآن ـهبـرایآنـانپرنفعتـراسـتانتخـاب خـداآن
كـهایـنعامـتصـدقبـهپیشـگاهمقـدس خـودیـادوسـتانخـود

اسـت.«8  جلوعـا او
3.آیتاهللانصاریهمدانى

بهتریـناعمـالبـرایرسـیدنبهقـربخداوند،خدمـتبهخلق
كه كـهموردتوجـهخداینـدافـرادبرجسـتهای اسـت،آنهـمخلقـى
گلهایـی دیگـران نبودنـد آنهـا هـم گـر ا هسـتند، او موردقبـول

كاشـتهاسـت. كـهخداونـدبـادسـتخـود هسـتند
4.شیخحسنعلىنخودكى

مقصـودومطلـوبمـنازحیـاتدرایندنیـاجزخدمتبهخلق
خدانیست.

5.شهیدمرتضىمطهری
نیسـت، بـهخلـقخـدا نزدیـكشـدنمقدمـهخدمـت بـهخـدا
كـردنمقدمهقـربالهىورسـیدنبه بلكـهبـهخلـقخـداخدمـت

مقـامقـربخداسـت.
6.شیخرجبعلىخیا

كنـى،بـهخلـقخـدا گـرمىخواهـىبـهحقیقـتتوحیـدراهپیـدا ا
كـهسـرخلقت كـردم كـن.بـاخـداانسـىداشـتم،التمـاس احسـان
كهسـّرخلقتاحسـانبهخلقاسـت. بهمنفهماندند چیسـت

خدمـتبـهمـردم،انسـانراعاشـقخـدامىكنـد.
7.جعفرآقامجتهدی

كنیـم كارگشـایی بایـددیگـرانرابـهمقصـدبرسـانیموازدیگـران
كننـد. كمـک تـامـارابـهمقصـدبرسـانندودرمسـیرسـیرالـىاهلل

پینوشت:
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2.اصولالكافى،ج3،ص238.
3.همان:ص239.

4.بحاراالنوار،ج71،ص315،ح72.
كافى،ج2،ص163،ح1. 5.ر.ک:اصول

6.ر.ک:بحاراالنوار،ج71،ص315،ح72.
ّلمالّزهراء،ص74-73. 7.ت

،امامخمینىرحمهاهلل،نامهامامبهسیداحمد. 8.مقدمةسرالصا

شـده كیـد ت بسـیار بـزرگان سـخنان و روایـات در
كارمـردم و كنیـد بـهخلـقخـداخدمـت كـه اسـت
»عبـادت مىگوینـد: بعضـى ولـى بیندازیـد، راه را
كـه هسـت دكتـری نیسـت«؛ خلـق خدمـت بهجـز
و مىكنـد طبابـت صـرف را  هفتـها طـول تمـام
،رسـیدگىبـهفرزنـدانومطالعـه وقتـىبـرایتفریـ
نـدارد. خـدا بـا مناجـات و معرفـت كسـب بـرای
خلـق، بـه خدمـت  اسـت درسـت ایشـان كار ایـن
ازعبـاداتمهـم بـرایخـدا،یكـى بـهفرمـانخـداو
اجتماعـىاسـتوموجـبارتقـایانسـانبـهدرجـه
خلیفـةالّلهـىمىشـوداّمـاصـرفخدمـتبـهخلـق،
گرفتـنخـداچنـدانسـودمند ـر بـدوننیـتودرن
نیسـت.بارزترینجنبـهاجتماعىعبادت، وبـاارز
اسـت، آنـان نیازهـای بـرآوردن و مـردم بـه خدمـت
مـادی مشـكات رفـع در  فقـ خدمـت ایـن ولـى
خاصـهنمىشـودوشـاملرسـیدگىبـهامـورمعنوی

مىگـردد. هـم ایشـان

ا خدمت در آیات و روایات الف جای
اهرعبادتاسـت. خدمـتبـهخلـقازواالترینم
 كـهدربـرآوردننیـازبـرادرمؤمنـشتـا هـرفـردی
كـرده، عبـادت را هـزارسـالخداونـد نـه گویـا كنـد،
درحالىكـهروزهـاراروزهداروشـبهاراشـبزندهدار
مسـلمانان امـور بـه هـرروز كسـىكه  اسـت.4 بـوده

همـتنگمـارد،مسـلماننیسـت.5 
»عبـادتبهجـزخدمـتخلـقنیسـت«درحقیقـت
از مىخواهنـد كـه مىشـود القـا كسـانى ناحیـه از
كننـدوضعـف زیـربـارعبـادتخداونـدشـانهخالـى
نماینـد توجیـه اینگونـه را خـود عبـادی و معنـوی
 صحیـ قطعـًا كـه بدهنـد جلـوه موجـه را خـود و
درواقـع افـراد همـه اسـامى، جامعـه در نیسـت.
اعضـاییـکپیكرنـد،ازایـنرو،افـرادبایـددرجهـت
كـهایـنازاجـر رفـعنیازمندیهـاییكدیگـربكوشـند
گرامىاسـام بـزرگبرخـورداراسـت.رسـول ـادا و
صلـىاهللعلیـهوآلـهمىفرماینـد:»كسـىكهازبـرادر
كـه اسـت كسـى ماننـد بـرآورد، نیـازی خـود مؤمـن

باشـد.«6  كـرده عبـادت را خـدا درازی روزگار
اسـت، اینطـور »بنـدگان« بـه خدمـت گـر ا
همـهخداپرسـتان؛ ـدربنـدگان«واو خدمـتبـه»
خدمـت از كسیریاسـت! ا چـه اباعبـداهلل حضـرت
از شـود، حاصـل گنجـى چنیـن »عبداهللهـا«، بـه
كـهاز !مـا خدمـتبـه»اباعبـداهلل«چـهخواهـدشـد
سـیدشـهیدانوعزادارانـشعزیزتـرومحبوبتـردر

نیافتیـم! متعـال خداونـد آسـتان

ا کام علما و عر ب ارز خدمت در 
كـه درادامـهآثـاروبـركاتخدمـتراازلسـانآنـان
چشـمدلشـانبـازبـودوجلـوهباطنـىخدمـترابـه
خادمـان همـه حضـور پیشـكش نشسـتند ـاره ن
السـام علیهـم اهلبیـت  مجالـ اخـاص بـا

مىسـازیم. عـزاداری تهـای هی و
1.ابنعباس

از سـاماهللعلیه امیـن »جبرئیـل مىكنـد: نقـل او

 بارزترین جنبه  
اجتماعی عبادت، 

خدمت به 
مردم و برآوردن 

نیازهای آنان 
است، ولی این 
خدمت فقط در 
رفع مشکالت 
مادی خالصه 

نمی شود و شامل 
رسیدگی به امور 

معنوی ایشان هم 
می گردد.

|  فاطمه جمالی زاده  |
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آثـارارزشـمندیاسـت. اهلبیـت:دارایآدابویـژهو حضـوردرمجالـ
عابدینـى رضـا محمـد المسـلمین و حجـتاالسـام جنـاب گرامـى اسـتاد
كتابـیبـاعنـوان»ادبعاشـقى«بـهرشـته ایـنآدابرادرقالـب مجمـو
كتـابارزشـمنددرمـورد كـهدرادامـهفرازهایـیازایـن تحریـردرآوردهانـد
كـهایـنمعرفـتخـودراه كسـبشـناختومعرفـتنسـبتبـهائمـه:
 رسـیدنبـهمعرفـتاهللمىباشـد،بهعنـوان»یكـىازآثـاروبـركاتمجالـ

مىگـردد. كـر اهلبیـت:«
فتنههـا، گـردابهـای در ایشـان  ومجالـ اهلبیـت: نعمـتوجـود
كـهمومنـانرااز كشـتىنجاتـىبـودهاسـت اهـاوشـبهاتدرطـولتاریـخ، و
كـردهوراهتوحیـدوقـربالـىاهللرابـهایشـاننشـانداده  آفـاتوبلیـاتحفـ
ـلاهلبیتـى مـام

ّ
ن كـهوجـودنبـىمكـرماسـام9فرمـود:» اسـت؛همانگونـه

ـرق«.1 ـفعنهـا
ّ
ـلسـفینةنـوح،مـندخلهـانجـى،ومـنتخل كم فیكـم

اهلبیـت:درحكـماتجـاهبـهوجـهاهللاسـتوهمهافـرادراباهر بنابرایـنمجالـ
كودكانوجوانانتاپیرمردانوپیرزنانرابهسـویتوحید ونژادومقاموموقعیتى،از رن
بـادسـتگاهاهلبیـت:  الهـىدعـوتمىكنـدوهمیـنامـرموجـبدشـمنىدشـمنان وقـرب
اهلبیـت:درجبهههـایحـقعلیـهباطـل ثیرگـذاریمجالـ مـتوت كـهآنـاننیـزع شـدهاسـتچرا
مىكننـدبـاهردسیسـهای لمسـتیزیوشـهادتطلبىرادریافتهانـدوتـا وایجـادروحیـهحقطلبـى،
گذاریوالییوتوحیدیرابهتعطیلىیاانحرافبكشـانندوازمسـیرتاریخىوتمدنىخویش اینسـنت

كنند.  دراحیـایامـراهلبیـت:خـار
اهلبیـت:«ومراقبهبیشـترفـردیوجمعىدر درچنیـنشـرایطىرعایـت»آدابحضـوردرمجالـ
بـاایشـاناسـت ـریازآنكـهحقیقتـًازیـارتوارتبـا ك اهلبیـت:وبهرهمنـدیحدا مجالـ حفـ
كسـبمعرفـتنسـبتبـهائمـهمعصومیـن:مىباشـد.معرفـتپیـدا وبـهعبارتـىبهتریـنبسـتربـرای
كـه كسـبهمـهمعـارفاسـت.روایـتزیبایـیازامـامحسـین7واردشـدهاسـت كـردنبـهامـاممجـرای
نشـانمىدهـدمعرفـتامـامراهرسـیدنبـهمعرفـتخداونـدمتعـالاسـت.ایشـانبهسـویاصحابشـان

بیـرونآمدنـدوفرمودنـد:
نوا اعبـدوهاسـت اعرفـوهعبـدوهفـ لیعرفـوه،فـ

ّ
ال كـرهمـاخلـقالعبـاد 

ّ
ّناهلّلعّزوجل ّیهـاالّنـاس «

كـهخداونـد،خلـقخـودرانیافریـده،مگـربـرایآنكهبه مـاسـواه؛ایمـردم!بهدرسـتى بعبادتـهعـنعبـاد
وقتىكـهبـهاومعرفـتبیابنـد،بهمیزانمعرفتشـاندرمقـامبندگىو ـ كننـد. اومعرفـتوشـناختپیـدا

یـراوبینیـازمىگردنـد«.2 عبودیـتاوبرمىآینـدوبهواسـطهعبـادتوبندگـىاو،ازعبـادتوبندگـى
مردیازاصحابازجایخودبرخاستوازایشانپرسید:

ـور ـدرومـادرمبـهفدایـت!من ّمـىفمـامعرفـةاهلّل؛ایفرزنـدرسـولخـدا، نـتو بـی »یـاابـنرسـولاهلّلب
اسـخفرمودنـد: امـام7در شـمااز»معرفـتخداونـد«چیسـت

ـذییجـبعلیهـمطاعتـه؛معرفـتخـدا،همـانمعرفـتاهـلهـرزمانـى
ّ
مامهـمال كّلزمـان هـل »معرفـة

ر آداب ح
        در مجالس اهل بیت:

کتاب ادب عاشقی با اقتباس از 
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كـهخداونـد،طاعـتآنامـامرابـرایشـان بـهامـامزمانشـاناسـت
كـردهاسـت«.3 واجـب

توحیـد بـه معرفـت كـه نشـانمىدهـد امـامحسـین7 بیـان
ـامامامـتووالیـت الهـىازطریـقمعرفـتبـهتوحیـدوالیـیدرن
محقـقمىشـودواطاعـتازحجـتهـمتابـعمیـزانمعرفـتبـه
مقـامامـاماسـتودرنسـبتبـامعرفـتبـهامـاممحقـقمىشـود.
و عشـق یافتـن شـدت موجـب امـام، بـه معرفـت و علـم شـدت
محبـتبـهامـاممىشـودوشـدتوتسـهیلاطاعـتوسـرعتدر
کهـای سـیربـامعرفـتبـهامـاممىشـود،عبـورازموانـعواصطكا
و محبـت اطاعـت، مراتـب بـا را انسـان و مىكنـد آسـان را مسـیر
عشـقبـهامـام،بـهمراتبیقیـنوفنـایدروالیتالهىمىرسـاند.
همراهـى و قـرب بهمراتـب را انسـان امـام، بـه معرفـت مراتـب
بـهامـاممعرفـت امـاممىرسـاند.درروایـاتآمـدهاسـت:هركـ
كـه»هـومـعالقائـم7  كنـد،چنـانبـاامـامهمراهـىنمایـد پیـدا
كارزارو فـىفسـطاطه«؛همـراهقائـم7اسـتدرخیمهگاهـشدر
بلكـهباالتـر»كمـنقاتـلمعه«؛همراهقائم7اسـتدرمتنقتال
كارزارجهـادبـادشـمناندرهنگامـهیفتنههـایسـختدوران و

هـور.4 قیـاموزمانـه

یح با ایشا ه ص زمه راب ت امام و ولی الهی  ر م
كـهدرروایـاتآمـدهاسـت: معرفـتامـام،بهقـدریاهمیـتدارد
گرانسـانامامشرانشناسـد، »مـنمـاتولـمیعـرفامامزمانه«5ا
گـرانسـانازامامـشاطاعـت »تبعیـت«ازامـامصـورتنمىگیـردوا
كمـالانسـانى نكنـد،بـهمرتبـهانسـانىنمىرسـد.درایـنحالـت،
اهری،  محققنشـدهوآنانسـاندرعینانسـانبودنبهلحا
ازجهـتباطنـىوحقیقـىدرحـد»حیـاتحیوانـى«باقـىمانـده
كمـالانسـانىوبلكه كـهامـام،دارایعالىتریـنمراتـب اسـت؛چرا
مىشـودمـاخـودرااز كامـلاسـتوتبعیـتازامـام،باعـ انسـان
كنیم.لـذامىتوان كماالتمتصـل طریـقاتصـالبـهامـام،بهایـن
و اخیـر كمـال امـام، والیـت بـه اتصـال و امـام معرفـت كـه گفـت
انسـانیت بنابرایـن، انسانهاسـت؛ كمـال مرتبـهی عالىتریـن
كمـالنهایـیاو،بـهشـناختحجـتالهـى انسـانوفصـلاخیـرو
كمـاالتانسـانى اسـتونشـناختنامـامبـهمعنـایراهنیافتـنبـه
اسـتولـذاحیـاتبـدونامـام،حیـاتحیوانىاسـتواینحیات
حیوانـىبـهخاطـرنشـناختنوعـدمتبعیـتازامـام،نشـانهباقـى

مانـدنانسـاندردوران»جاهلیـت«اسـت.
،دانسـتننـامومحـلتولد ـورازمعرفـتامـام،درایـنبحـ من
گرچهآنهمخوب اهریایشـاننیسـت؛ والقابوخصوصیات
اسـتومىتوانـددرشـناختومعرفـتحقیقـىامـامراهنمـایمـا
ـورازمعرفـتامـام،معرفـتبـهحقیقـتوجایـگاه باشـد،ولـىمن
در معـارف ایـن اسـت. ایشـان والیـت و نورانیـت مقـام و امامـت
خـودقـرآنوروایـاتاهلبیـت:وهمچنیـنادعیـهوزیـارات،
كـهازناحیـهامـامهـادی7بـه كبیـره ازجملـهدرزیـارتجامعـه
گرفتهاسـت.مـردمعصرحضور دسـتمـارسـیده،مـوردتوجـهقرار
اهـرایشـانرا یبـتنیـز معصومیـن:،یعنـىدورانپیـشاز
مىدیدنـدومىشـناختند،ولـىمنكـرمقـاموالیـتوحجـتبـودن
معصومیـن:« وجـودی »حقیقـت دیـدن از و بودنـد ایشـان
كـرده، كـهابوبصیـرازامـامباقـر7نقـل محـرومبودنـد.درروایتـى
همـان در و شـدند مسـجد داخـل حضـرت بـا كـه اسـت آمـده
بودنـد، كـهمـردمدرحـالورودوخـرو ابتـدایورودبـهمسـجد
انـد، كـهدرحـالورودوخرو حضـرتبـهاوفرمودنـد:»ازمردمـى
«ابوبصیـرمىگویـدازمـردم ـرسآیـامـرامىبیننـدیـانمىبیننـد ب
بـه را او ومىتوانیـد رامىبینیـد ابوجعفـر7 آیـاشـما پرسـیدم:
بـود، كنـارآنهـاایسـتاده درحالىكـهحضـرت مـننشـاندهیـد

تـااینكـه اسـخمىدادنـد:خیـر،مـااوراندیدهایـم.
وارد بـود، نابینایـی كـهشـخص مكفـوف ابوهـارون
ابوبصیـر كـن.« هـمسـؤال او »از فرمـود: امـام شـد.
همینجـا امـام داد: اسـخ ابوهـارون پرسـید. او از
ایسـتادهاسـت.بعدابوبصیرازاوپرسـید:توچطوراو
ابوهـارونمكفـوفجوابداد:چطوربه رامىبینـى
گاهنباشـم،درحالىكـهامـامنـورسـاطعاسـت.6 اوآ

كـرده تصرفـى حضـرت7 كـه مىشـود معلـوم
یبت بودندوجسـمایشـانازچشـمدنیابینمردم
شـدهبـود.اینهـانمونههایـیازهمانسـنتىاسـت
و اسـت زمـان7محقـقشـده امـام یبـت كـهدر
و خـود اصحـاب دوازدهـم، امـام از پیـش امامـان
یبـتآشـنامىكردنـد. بـا را حتـىعمـدهشـیعیان

ت امام ر ت: در م ال اه  ا م جای
مـراهلل مـرمـن یبـت» كـه درروایـاتآمـدهاسـت
یبـت یـباهلل«؛7 یـبمـن سـراراهللو وسـرمـن
امـر عالـم از امـری یبـى، حقیقتـى امامزمـان7
الهـى اسـرار از سـری و الهـى سـنن از سـنتى الهـى،
اسـت. امتحـان و انسـانها رشـد الزمـه كـه اسـت
باشـد، عقـاب  فقـ یبـت كـه نیسـت اینطـور
الهـى سـنت و تكاملـى مرحلـه یبـت، اصـل بلكـه
كـهبایـدمحقـقمىشـدتـاانسـانهاازطریـق اسـت
اهـربـهباطـن،سـوقدادهشـوندو ایـنسـنت،از
بـاوالیـتامـاموحقیقتباطنـىاوبرایآنان ارتبـا
یبـت،بـهخاطر محقـقشـود.البتـهطوالنـىشـدن
و خیـر ت در مـا اعمـال و اسـت مـردم نبـودن آمـاده
یبـت هـورمؤثـراسـت؛لـذاطوالنـىشـدن تعجیـل
كـهدارد،اختیـاریاسـتوعقـاب ومحرومیتهایـی
یبـت،سـنتالهىاسـتبرایعبور دارد،ولـىاصـل
اهـر از بـرایاینكـه بـهباطـنو اهـر از انسـانها
سـوق امـام، حقیقـت بـا باطنـى  ارتبـا بـه  ارتبـا

شـوند. داده
امـام، جسـم مشـاهدهی و اهـری  ارتبـا
حقیقـت بـه مـردم توجـه مانـع كـه بـود حجابـی
امـاممىشـد؛لـذابـدنامـامبرایآنهـادرحجاب
شـود. پیمـوده باطنـى  ارتبـا راه تـا گرفـت قـرار
وشـهودباطنـىحقیقـتامـام، ازایـنارتبـا ـ
اهـری  ارتبـا و مىشـود برطـرف یبـت دلیـل
كـه اهـریای  ارتبـا امـا مىگـردد؛ میسـر نیـز
بـا باطنـى و حقیقـى  ارتبـا آن همـراه و مـازم
اهـری  ارتبـا ایـنحقیقـتجمـع و اسـت امـام
هـورمحقـقمىشـود. وباطنـىبـاامـام،درزمـان
 لحـا بـه یبـت، زمـان در انسـان بنابرایـن،
در حقیقتـًا امـا نیسـت، امـام محضـر در اهـری
كـهدردورانحضـور محضـرامـاماسـت؛همانگونـه
كـه بـودهاسـت،چرا نیـزاینچنیـن معصومیـن:
احاطـه هسـتى همـه بـه و اسـت عالـم روح امـام،
روح از نـه اسـت، امـام از یبـت یبـت، لـذا دارد؛
امـام حقیقـت اسـت. عالـم روح حقیقتـًا كـه امـام
كـهچـون ایـبنیسـتوایـنمـاهسـتیم وقـت هی
یبـت اهـر ایبیـم،وقتـىامـامدر ازآنحقیقـت
از كـه چرا نمىكنیـم، درک را امـام حضـور مىكنـد،
یبـت، سـنت اصـل و ایبیـم هـم امـام حقیقـت

نعمت وجود 
اهل بیت 

علیهم السالم و 
مجالس ایشان 
گرداب های  در 

فتنه ها، غوغاها و 
شبهات در طول 

کشتی  تاریخ، 
نجاتی بوده است 

که مومنان را از 
آفات و بلیات 

کرده و راه  حفظ 
توحید و قرب الی 

اهلل را به ایشان 
نشان داده است

دادنـد:خیـر،مـااوراندیده
وارد بـود، نابینایـی كـهشـخص مكفـوف ابوهـارون
ابوبصیـر كـن.« هـمسـؤال او »از فرمـود: امـام شـد.

همین امـام داد: اسـخ ابوهـارون پرسـید. او از
ایسـتادهاسـت.بعدابوبصیرازاوپرسـید:توچطوراو
ابوهـارونمكفـوفجوابداد:چطوربه بینـى

كـهامـامنـورسـاطعاسـت.
حضـرت كـه شـود

یبت بودندوجسـمایشـانازچشـمدنیابینمردم
هایـیازهمانسـنتىاسـت

و خـود اصحـاب دوازدهـم، امـام از پیـش امامـان
یبـتآشـنامى بـا را حتـىعمـدهشـیعیان

ت
مـرم یبـت» كـه درروایـاتآمـدهاسـت

یـبم اهللو
امـر عالـم از امـری یبـى، حقیقتـى 
الهـى اسـرار از سـری و الهـى سـنن از سـنتى الهـى،

انسـان رشـد الزمـه كـه اسـت
باشـد، عقـاب  فقـ یبـت كـه نیسـت طـور
الهـى سـنت و تكاملـى مرحلـه یبـت، اصـل بلكـه

كـهبایـدمحقـقمى اسـت
اهـربـهباطـن،سـوقدادهشـوندو ایـنسـنت،از
بـاوالیـتامـاموحقیقتباطنـىاوبرایآنان ارتبـا
یبـت،بـهخاطر محقـقشـود.البتـهطوالنـىشـدن
و خیـر ت در مـا اعمـال و اسـت مـردم نبـودن آمـاده
یبـت هـورمؤثـراسـت؛لـذاطوالنـىشـدن تعجیـل
كـهدارد،اختیـاریاسـتوعقـاب هایـی
یبـت،سـنتالهىاسـتبرایعبور دارد،ولـىاصـل

بـرایاین بـهباطـنو اهـر از ها
سـوق امـام، حقیقـت بـا باطنـى  ارتبـا بـه  ارتبـا

مشـاهده و اهـری  ارتبـا
حقیقـت بـه مـردم توجـه مانـع كـه بـود حجابـی

شـد؛لـذابـدنامـامبرایآن
شـود. پیمـوده باطنـى  ارتبـا راه تـا گرفـت قـرار

وشـهودباطنـى ازایـنارتبـا ـ
مى برطـرف یبـت دلیـل

اهـری  ارتبـا امـا گـردد؛
بـا باطنـى و حقیقـى  ارتبـا آن همـراه و زم
اهـری  ارتبـا ایـنحقیقـتجمـع و اسـت امـام

هـورمحقـقمى وباطنـىبـاامـام،درزمـان
 لحـا بـه یبـت، زمـان در انسـان بنابرایـن،

حقیقتـا امـا نیسـت، امـام محضـر در اهـری
محضـرامـاماسـت؛همان

كـه بـودهاسـت،چرا چنیـن
احاطـه هسـتى همـه بـه و اسـت عالـم روح امـام،
روح از نـه اسـت، امـام از یبـت یبـت، لـذا دارد؛
امـام حقیقـت اسـت. عالـم روح 
كـهچـون ایـبنیسـتوایـنمـاهسـتیم وقـت
یبـت اهـر ایبیـم،وقتـىامـامدر ازآنحقیقـت

نمى درک را امـام حضـور كنـد،
یبـت، سـنت اصـل و ایبیـم هـم امـام حقیقـت

تـااینكـه ایـم.
وارد بـود، نابینایـی كـهشـخص مكفـوف ابوهـارون
ابوبصیـر كـن.« هـمسـؤال او »از فرمـود: امـام شـد.
جـا
ایسـتادهاسـت.بعدابوبصیرازاوپرسـید:توچطوراو
ابوهـارونمكفـوفجوابداد:چطوربه بینـى

كـهامـامنـورسـاطعاسـت.
كـرده تصرفـى 
یبت بودندوجسـمایشـانازچشـمدنیابینمردم
هایـیازهمانسـنتىاسـت
و اسـت محقـقشـده
و خـود اصحـاب دوازدهـم، امـام از پیـش امامـان
كردنـد.

ت امام ر  در م
اهلل
یبـت 
امـر عالـم از امـری یبـى، حقیقتـى 
الهـى اسـرار از سـری و الهـى سـنن از سـنتى الهـى،
اسـت. امتحـان و ها
باشـد، عقـاب  فقـ یبـت كـه نیسـت طـور
الهـى سـنت و تكاملـى مرحلـه یبـت، اصـل بلكـه
هاازطریـق
اهـربـهباطـن،سـوقدادهشـوندو ایـنسـنت،از
بـاوالیـتامـاموحقیقتباطنـىاوبرایآنان ارتبـا
یبـت،بـهخاطر محقـقشـود.البتـهطوالنـىشـدن
و خیـر ت در مـا اعمـال و اسـت مـردم نبـودن آمـاده
یبـت هـورمؤثـراسـت؛لـذاطوالنـىشـدن تعجیـل
كـهدارد،اختیـاریاسـتوعقـاب هایـی
یبـت،سـنتالهىاسـتبرایعبور دارد،ولـىاصـل
اهـر از كـه
سـوق امـام، حقیقـت بـا باطنـى  ارتبـا بـه  ارتبـا

امـام، جسـم ی
حقیقـت بـه مـردم توجـه مانـع كـه بـود حجابـی
هـادرحجاب
شـود. پیمـوده باطنـى  ارتبـا راه تـا گرفـت قـرار
حقیقـتامـام،
اهـری  ارتبـا و شـود
كـه ای
بـا باطنـى و حقیقـى  ارتبـا آن همـراه و زم
اهـری  ارتبـا ایـنحقیقـتجمـع و اسـت امـام
شـود.
 لحـا بـه یبـت، زمـان در انسـان بنابرایـن،
در 
كـهدردورانحضـور گونـه
كـه بـودهاسـت،چرا چنیـن
احاطـه هسـتى همـه بـه و اسـت عالـم روح امـام،
روح از نـه اسـت، امـام از یبـت یبـت، لـذا دارد؛
امـام حقیقـت اسـت. عالـم روح 
كـهچـون ایـبنیسـتوایـنمـاهسـتیم وقـت
یبـت اهـر ایبیـم،وقتـىامـامدر ازآنحقیقـت
از كـه چرا كنیـم،
یبـت، سـنت اصـل و ایبیـم هـم امـام حقیقـت

کتاب ادب عاشقی با اقتباس از 
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 گـرانسـانبـاایـندیـدبـهمجالـ چنیـنارتباطـىبرقـراراسـت.ا
كنـد،وقتـى سـایراهلبیـت:نـگاه امـامحسـین7ومجالـ
احسـاسحضـور و مراقبـهحضـور و ادب مىشـود،  مجلـ وارد
حضـرات،انسـانراآمـادهاخـذآنجذبههـامىكنـدوبـاعالـممعنـا
مىسـازد.هرچقـدرایـنمراقبـه وحقیقـتاهلبیـت:مرتبـ

شـدیدترباشـد،رابطـهانسـانقویتـرمىشـود.

الـ  م در  ـت:  اه  بـا  شـتر  ارتبـا  در  ـت  ر م ـار  آ
ایشـا

بـا قلبـى  ارتبـا الزمـه لـذا اسـت؛ معرفـت بـر  فـر محبـت
انسـان هرچـه اسـت. ایشـان شـناخت و معرفـت اهلبیـت:،
بـرآن، كنـد،تابـعایـنمعرفـتوفـر درمعرفـتبـهایشـانسـیر
بـرای اهلبیـت:محقـقمىشـود. بـا حتـى ارتبـا و محبـت
موجـب حجـت7، حضـرت بـه معرفـت و علـم شـدت نمونـه،
ایـنمحبـت و اسـت ایشـان از اطاعـت ودرنتیجـه شـدتعشـق
كـه جایـی تـا مىگـردد سـنخیت و تبعیـت رابطـه، ایجـاد  باعـ

اهلل. شـاء ان برسـاند، امـام7 وصـال بـه را انسـان
كـهمعرفـتبـهاهلبیـت:وبهطـور بایـدتوجـهداشـت ـ
خـاصمعرفـتبـهمقـاموالیـتومعرفـتبهامام،ازاموریاسـت
اهلبیـت:وهـمدر كـههـمدرسـخنرانىهاومنابـرمجالـ
از نبایـد انجـاممىدهیـم،  ایـنمجالـ از بیـرون كـه مطالعاتـى
اهـری،مقدمهمعرفـتوتوجهباطنى فلـتشـود.معرفـت آن
اطاعـت و محبـت بـا گـر ا معرفتهـا همیـن لـذا اسـت. قلبـى و
گـرهبخـورد،انسـانرارفتهرفتـهبـهدرکحقیقـت اهلبیـت:
كـهمعرفـتحقیقىبه اهلبیـت:ورسـیدنبـهمحضـرایشـان

ایشـاناسـت،رهنمـونمىسـازد.
بـاایشـانرانیـزنشـان معرفـتامـام،بـهمـاراهاتصـالوارتبـا
كـهنسـبتحقیقـتاهلبیـت:و گـرانسـانبدانـد مىدهـد.ا
كـهدرمقـاموالیـت كسـى كامـلو حقیقـتامـامبهعنـوانانسـان
هباایـنحقیقت الهـىقـراردارد،چیسـت،درایـنصـورتهـرآن
درنتیجـه، و سـنخیت و مشـابهت بـرای راهـى دارد، سـنخیت
بـااهلبیـت:فراهـممىكنـد.مـابایـدعـاوهبـرتوجـه ارتبـا
و توجـه زمینـه كـه باشـیم عملـى راهكارهـای دنبـال بـه قلبـى،
حضـورقلبـىدرمحضـراهلبیـت:رافراهـممـىآورد.اعمـال
 اهلبیـت:ودرخـودمجالـ بـهمجالـ ازورود مـاپیـش
آن خـافجهـت در یـا  ارتبـا ایـن مسـیر در مىتوانـد ایشـان،
باشـد.لـذاشـناختحقیقـتوالیتاهلبیـت:ومعرفتامام
عمیقتـربـااهلبیـت:در كنـدتـاراهارتبـا بایـدتفصیـلپیـدا

گـردد. ایشـانفراهـم مجالـ

پینوشت:
یبه،نعمانى،ص44. 1.ال

روتنبیهالخاطر،ج1،ص80. 2.نزهةالنا
3.عللالشرایع،ج1،ص9.

4.بحاراالنوار،ج27،ص126.
كمـالالدیـنوتمـامالنعمـة،ج2،ص409،روایـتمنقـولازامـامحسـن .5

)سـاماهللعلیه(. عسـكری
،ج2،ص595. والجرائ 6.الخرائ

ة،ص81. 7.منتخباالنوارالمضی

 اهـریبـرایدرکایـنارتبـا عبـوردادنازمرتبـه
اسـت. باطنـى

شـتابـر ـهتشـبیهبـهاسـتفادهازخورشـید چنان
بـرای آثـارآن كـهدیـدهنمىشـود،ولـى شـدهاسـت
همـهمحسـوسوملمـوساسـت،بـههمیـنجهـت
نمىشـود، دیـده بدنـش و زمـان7شـخص امـام

ولـىحقیقـتامـامحضـوردارد.
هـور،حقیقتـًا كـه كـرد بـاایـننـگاهمىتـوانفهـم
شـهودمعیـتامـامزمـان7اسـت.امـامزمـان7 
یعنـى هـور نیسـتیم. امـام بـا مـا امـا ماسـت، بـا
كـهبیابـدامـام،حاضـر اینكـهانسـانبهجایـیبرسـد

اسـتومـاهمـوارهدرمحضـراوهسـتیم.
جمالیارنداردنقابوپردهولى

كرد رتوانى بارزهبنشانتان
ـهدرمعرفـتامـاماهمیـتویـژهدارد،فهـم لـذاآن
 حقیقـتباطنـىامـاماسـتوحضـورمـادرمجالـ
باطنـى حقیقـت ایـن بـا  ارتبـا اهلبیـت:،
قلبـى  ارتبـا ، مجالـ در  ارتبـا بنابرایـن اسـت؛
اسـتوحضـوردرمحضـرایشـاننیـزحضـورقلبـىو
بـهسـمت را مـا اهلبیـت: اسـت.خـود باطنـى
اهـر قلبـىوعبـوراز ایـنمعرفـتباطنـىوارتبـا
یبـت بـهباطـنسـوقدادهانـدوایـنامـردردوران

بـودهاسـت. توجـه مـورد بهطـورخـاص
اهلبیت:  كـهمجالـ بـههمیـنجهـتاسـت
اواًل دارد. خـاص اهمیـت یبـت دوران در
كـرایشـاندراجتماعـات اهلبیـت:بـهزیـارتو
لـذا كردهانـد؛ ارائـه را ایـنمسـیر و توصیـه مؤمنیـن
اهـر از انسـان عبـور هـدف، كـه یبـت دوران در
امـاماسـت، بـاحقیقـتباطنـى  ارتبـا و بـهباطـن
خـاص ـرفویـژهوشـرای اهلبیـت: مجالـ
باطنـىوحضـوردرمحضـر بـرایتحقـقایـنارتبـا
یبـتالهى كـهمىتوانـدهـدفاین امـام:اسـت
باطنـىبـاامـاماسـت،تحقـقبخشـدو كـهارتبـا را
كـه هـوررافراهـمآورد،چرا ازایـنطریـقزمینـهی
حضـور و یبـت از قبـل دوران بـه بازگشـت هـور،
اهـریدرمحضـراهلبیـت:نیسـت؛زیـرادرآن
ایـببودنـد دوران،مـردمبـهحقیقـتباطـنامـام
بـا  ارتبـا تـا بـود الزم یبـت جهـت، همیـن بـه و
هـور، لـذا گیـرد. قـرار توجـه مـورد باطـن حقیقـت
اهـریوباطنـىبـاامـاماسـتوسـبب تـام ارتبـا
امـاممحقـقشـود. بـا حقیقـى ارتبـا كـه مىشـود
كـه اسـت آمـده هـور پیرامـوندوران روایـات در
درآندورانهركسـىدردورتریـننقطـههـمباشـد
كـهنزدیکتریـنفـرد یقیـنداردواحسـاسمىكنـد
حضـرت وجـود كـه چرا اسـت، زمـان7 امـام بـه
كـه اسـت.همانگونـه بـدن و روح ـام ن اسـاس بـر
روحانسـانمجـردازمـكانوزمـاناسـتولـذامعنـا
اباشـدیـابهعضوی كـهبـهدسـتنزدیکتراز نـدارد
نزدیکتـرازعضـودیگرباشـد،نسـبتایشـانبهعالم
هسـتى،نسـبتروحعالـمبـاعالـماسـت؛بنابرایـن،
حسـینىهمین رابطـهامـامبـاانسـانهاوبامجال
اینطـورشـد، گـر ا بـدناسـت. و رابطـهوجـودروح
ـونبدنهایی امامحسـین7هم همـهمجالـ
كـمبـرآنهاسـتوامـكان كـهایـنروح،حا هسـتند

رابطه امام با 
انسان ها و با 

مجالس حسینی 
همین رابطه 
وجود روح و 

گر  بدن است. ا
این طور شد، 
همه مجالس 
امام حسین 

 سالم اهلل علیه 
همچون 

بدن هایی 
که این  هستند 
کم بر  روح، حا

آن هاست



تجربه های هیأتی
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هبی................................................................ موعه های م ی در م رهن اصول مدیریت 
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ــأت  ــئول  هیـ ــی مسـ ــادر ادیبـ ــای نـ ــاب آقـ ــراغ جنـ ــار سـ ــن بـ ــر ایـ ــو و تبادل نظـ گفتگـ ــأت، جهـــت  ــه  هیـ ــماره های ماهنامـ ــه شـ ــم همـ به رسـ
رزمنـــدگان اســـالم اســـتان البـــرز رفتیـــم. هم زمانـــی مســـئولیت ایشـــان در  هیـــأت رزمنـــدگان بـــا تصـــدی مســـئولیت ســـتاد مرکـــزی راهیـــان 
گرفتیـــم و البـــه الی دریافـــت تجربیـــات  هیـــأت داری  گفتگـــو بـــا هفتـــه دفـــاع مقـــدس را بـــه فـــال نیـــک  کشـــور و هم زمانـــی تاریـــخ ایـــن  نـــور 
گریـــزی هـــم بـــه دوران انقـــالب، دفـــاع مقـــدس و جبهه هـــای راهیـــان نـــور زدیـــم. خاطـــرات زیبـــای  و برگـــزاری مراســـم های  مذهبـــی، 
کـــرد. در ادامـــه شـــما مخاطبـــان  گفتگـــوی مـــا را دوچنـــدان  ایشـــان از حماســـه و شـــهادت طلبی آن روزگاران جذابیـــت و دل نشـــینی 

محتـــرم را میهمـــان ایـــن بـــزم نورانـــی می کنیـــم.

انا  ا  ار  در   عاش 
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ولیتی  ــه مســ ــرای مــا توضیــح دهیــد زمــا جنــ  ــا  ل
داشتید

مـنسـال60واردجبهـهوازسـال62واردسـپاهشـدموتـابـه
بهشـدت البتـه بـهخدمـتهسـتم؛ ول مشـ اسـدار هنـوز امـروز
امان گرچهپیر كارهاباشـند. كـهبایدجوانـانعهدهدار معتقـدم
گاهـىبرخـىازافـرادپیـر تیـکافتخـاربـزرگهسـتندولـى درهیـ
كار كـردنجایگاههـایخدمـتنیسـتندو وخسـتهحاضـربـهرهـا
گـذارنمىكننـد.پیشكسـوتانباتجربـهوباانگیـزه رابـهجوانـانوا
ت شـتوانهفكـریومعنـویجوانـانبـرایاهـدافبلنـدهیـ بایـد

باشـند.
ونــه از  ولیت ها  ــدی مســ ــرای ت ــر و جــوا را  ــراد  ا

یــ می کنیــد هــ ت
بـرایجداسـازیجـوانازپیـرسـنمهـمنیسـتبلكـهانگیـزهو
كهنسـال كـهافـراد کاسـت.ایـنیـکواقعیـتاسـت همـتمـا
فراهـم را جوانترهـا بـه كارهـا گـذاری وا زمینـه بایـد بیحـال و
بدهنـدوآنهـا آورنـد.پیشكسـوتهابایـدبـهجوانترهـاآمـوز
كمـکكاربزرگترهـا كننـدتـادراقدامـاتاجرایـیبتواننـد كاربلـد را
ت گاهىممكناسـتتـوانجسـمىپیرمردهایهی ـًا باشـند؛م
ـذاینـذریرابـهآنهـاندهـدولـى اجـازهتهیـهچنـدهـزارپـرس
كارراپیـش  رفیـتنیروهـایتازهنفـ مىتواننـدبـااسـتفادهاز
ـارترابـهعهـده ببرنـدوخودشـانبیشـترجایـگاهمدیریـتون

بگیرنـد.
ا مدیریــت  هیــأت رزمنــدگا   کــه در جایــ گــر از شــما  ا
کــه دوســت داریــد در  کنیــ  ال  اســام اســتا البــرز هســتید ســ
اســخی خواهیــد  ــه  کنیــد  کــدام قســمت  از هیــأت خدمــت 

داد
تیـاجـایدیگـر كفشـداریهیـ خدمـتدرمطبـخیـاقسـمت
كـهانگیـزهواخـاصداشـته برایـمفرقـىنمىكنـد،مهـمایـناسـت
كـه كنـم فعالیـت قلبـًاعاقهمنـدمدربخشهایـی بنـده باشـیم.
معتقـدم كنـمچـون آنهـاحمایـت از و باشـم بـاجوانـان همـراه

ـاموانقـابرارقـمخواهنـدزد. آنهـاآینـدهایـنن
ــی  هب ــات م اری جلس ــ رگ ــت و  ــای مدیری ــن جرقه ه اولی

کردیــد ربــه  ــا ت ک کــی و  و  هیــأت داری را از 
جلسـاتمـابـرایاولیـنبـارقبـلازانقـابوازجلسـاتخانگـى
شـد.بعـداز ومنـزلاقـوامشـرو كـر قرائـتقـرآندرمحلههـای
دبیرسـتانى دانشآمـوز نفـر 150 حـدود اسـامى انقـاب پیـروزی
بـا و مىخواندیـم درس كشـاورزی  آمـوز مركـز در كـه بودیـم
تـىبـهنـام»متوسـلینبـهحضـرتزهـراسـاماهللعلیهـا« رفقـاهی

دادیـم. تشـكیل
ــدس  ــا م ــن  هیــأت و ارز هــای د ونــه می تــوا 
ــرات رزمندگــی و جبهــه خودتــا  کــرد از خا رقــرار  ارتبــا 

ــد. وی ب
27حضرترسولصلىاهللعلیهو مندرآندورانهمدرتی
ولبودم.بعدها آلهوهمدرلشـكرسیدالشـهداسـاماهللعلیهمش
تحضـرتزهـراسـاماهللعلیهـاقریـببـه ازجمـع150نفـریهیـ
55نفـرازدوسـتانمانبـهشـهادترسـیدندوتعـدادینیـزجانبـاز،
ههـایما تبـرایجمـعب آزادهورزمنـدهشـدند.درواقـعآنهیـ
ییـراتوتحـوالتدرونـىومحلـىبـرایاتصـالبـهمعـارف ت منشـ
مقـدسبـود.آندورانبهخاطـرجریانـات انقـاباسـامىودفـا
كشـورالزمـهمقابلهوسالمسـازیخـودوجامعه كـمبـر سیاسـىحا
كـهیـکمحـلقدرتمندیبـرایاتصـالبهمعارفداشـته ایـنبـود
تیافتیم.درهمه كانـونبـرایاینامررادرهیـ باشـیموبهتریـن
ـابـود.یكـىدوماهبعد تبر نیـزهیـ گردانهـایجنـ لشـكرهاو
كارشـدیم ولبه مقدسمجددًابارفقایباقىماندهمشـ ازدفا

مقدس كهبراینشـرمعارفدفا گرفتیـم وتصمیـم
یـک حتمـًا جبهـه و  جنـ هـوای و حـال تـداوم و
تـا باشـیم داشـته خودمـان بـرای نهـادی و تشـكل
كمـکآنمجموعهبههمانراهوعقیده بتوانیـمبـه
كـهدر گذشـتهخـودادامـهبدهیـموشـکنداشـتیم
فلتشـویم.در یـرایـنصورتممكناسـتدچار
تبـود؛ حقیقـتانقـابزمینهسـازوخاسـتگاههیـ
 بیـتوبعـدازجنـ مقـدسدورانت دوراندفـا

معـارفانقـاباسـامىشـد. دورانترویـ
هبــی  ی جلســات م ــرای تشــ آ ایــام 
ــر  ن در  را  اصولــی  ــه  تأســی  هیــأت  و 

تیــد می گر
بـه تصمیـم  جنـ ایـان از بعـد بافاصلـه
له كـهمسـ گرفتیـمواولیـناصلـىرا ت ایـیهیـ بر
كارخـودقراردادیـمافـقاندیشـه ضـروریوسـرلوحه
ایـن اتصـال یعنـى بـود؛ اهلل رحمـه امـام حضـرت
صاحبالزمـان حضـرت جهانـى انقـاب بـه انقـاب
ایـن بـه رسـیدن بـرای كـه فرجـه تعالـى اهلل عجـل
افـقوچشـماندازبایـدبـهسـمتنیـروسـازیویـگان
كـه مىرفتیـم خـودی و انقـاب جبهـه در سـازی
ایـنامـرنیازمنـدایجـادتشـكلوبرنامههـایوسـیع
ت گسـتردهایدرهمـهابعـادبـود.بعدازاینكـههیـ و
ههـای ب جمعكـردن مـا اول گام شـد تشـكیل
كـهعمدتـًاجـوانبودنـد.خـود رزمنـدهدورهـمبـود
گامبعدی تمامشـد24سـالمبود. منوقتىجن
و دیگـرجامعـه الیههـای در  فرهنـ ایـن  گسـتر
آهستهآهسـتهورودبهفضایقشـرهایمختلفبود
ـوربـراسـاسطراحـىنقشـهمهندسـى وبـهایـنمن
 كلشـهرداشـتیمشـرو وبرای كـهدرحـوزهفرهن
معتقـد چـون كردیـم. ت هیـ اقدامـات توسـعه بـه
اسـداران تربیـت آمـادگاه و ـادگان ت هیـ بودیـم
آخرالزمانـىامـامزمـانعجـلاهللتعالـىفرجهاسـت.
ــی و  رهن ه اهــدا  گســتر و توســ ــرای 

کرد ایــد ــه اقداماتــی  هبــی  هیــأت  م
الیههـای در كـه اسـت ایـن  الزمـها  گسـتر
كنیمتابتوانیممعارفانقاباسـامى  مردمىنفو
اینكـه نـه برسـانیم مـردم همـه ـر ن و سـمع بـه را
معـارف ایـن بـه عاقهمنـدان بـه نگاهمـان صرفـًا
 گسـتر تبایـدافـقنـگاهخـودرا باشـدبلكـههیـ
از سـال چنـد گذشـت از  ـ نـگاه ایـن بـا دهـد.
ت هیـ زیـادیجـذب آرامآرامجمـع مقـدس  دفـا
راهدریـکمـكان ابتـدای كـهدر تـى شـدهاند.هی
خانگـىبرگـزارمىشـدمجبـورشـدبـهیـکحسـینیه
و متـری 1000 سـوله یـک بـه هـم بعـد و متـری 300
را  خـود فرهنگـى بـزرگ یـکمجتمـع بـه آخـر در

بدهـد. توسـعه
اهــدا  بــه  بتوانــد  ــه  هیــأت  این ــرای 
هبــی  اری مراســمات م رگــ بلندتــر و مه تــر از 

کــرد ــه  کنــد بایــد  ــدا  دســت 
و افـق راه ابتـدای همـان در بایـد تـى هی هـر
بـرای ت هیـ گـر ا بكنـد. تعییـن را خـود چشـمانداز
از قاعدتـًا باشـد نداشـته برنامـه و چشـمانداز خـود
یـدهوجریانسـازبـهیـکحركـت یـکسیسـتمپی
شـد. خواهـد تبدیـل زودگـذر اتفـاق یـا مناسـبتى

معتقد بودیم هیأت 
پادگان و آمادگاه 
تربیت پاسداران 
آخرالزمانی امام 
زمان عجل اهلل 

تعالی فرجه است.

انقالب، زمینه ساز 
و خاستگاه هیأت 
بود؛ دوران دفاع 

مقدس دوران 
تثبیت و بعد از 

جنگ دوران ترویج 
معارف انقالب 

اسالمی شد.

«

««

«

«

«

«

«
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ت تمتناسـبباشـد.فضایـینزدیـکبـه400متـربـههیـ بـاهیـ
تنوجوانـانعاشـوراییاختصـاصداده قاسـمابـنالحسـنوهیـ
شـدهاسـت.یـکفضـایمسـتقلىهـمبـراینوجوانـانفاطمیـون
كـهروزانـه بـرایمهدكـودکاختصـاصدادیـم را گرفتیـم.بخشـى
مىبیننـد.فضایـیدارایخوابـگاه، آمـوز آنجـا كـودکدر صـد
كوتاهمدت  فضـایآموزشـىومركـزروانشناسـىدینىبرایآمـوز
كنـون تا كـه كردهایـم طراحـى اسـامى انقـاب كادر تربیـت و
كردهایـمو حـدود80درصـدپیشـرفتداشـتهاسـت،پیشبینـى
ـلدرمانـگاه،فضـایتجـاری،مطبـخو... بخشهـایدیگـریم
توخیرینتاامـروزتهیه همـهوهمـهبـههمـتخـوداعضـایهیـ

اسـت. شـده آمادهبـهكار و
در و مجموعـه ایـن در امـروز كـه فعالیتهایـی ایـن همـه 
ایجـادنوعى ولبـهفعالیـتهسـتندباع مشـ موضوعـاتمتنـو
اسـخگوی مىتوانـد كـه اسـت شـده ت هیـ كار در جامعیـت
نیازهـایمتفـاوتمـردمباشـدومخاطبیـن،خودشـانرامتعلـق

مىداننـد. ت هیـ بـه همیشـگى
ه درخشــانی در مدیریــت  هیــأت  کــه ســاب از دیــدگا شــما 
وابســته  دولتــی  نهادهــای  بــه  بایــد  آیــا  هیــأت  داشــته اید 

کنــد ــا مســت عمــ  باشــد ی
كاهـش اقداماتـش یـاازسـط تبایـدخوداتـكاباشـدواال هیـ
گروههـایسیاسـىو مىدهـدیـامحتـاجنامحرمـانمىشـود.مـا
اصحـابزوروزروتزویـررانامحـرممىدانیـم.اسـتقالسیاسـىو
تاصحـاب گـرهیـ تاسـتوا الینفـکهیـ حریـتیكـىازشـرای
تدرهمهچیز والیـتنشـوددچـاراختـالمىشـود؛بنابرایـنهیـ
هـم فرهنگـى، هـم سـاختارسیاسـى، در هـم باشـد؛ مرجـع بایـد
كاركردهـایآموزشـىوخدماتـىنیـز نیـندارای اقتصـادیوهم

باشـد.
ــه  البــرز  اســتا  هبــی  م گســتر  هیأت هــای  ــرای 

نیــد می  کار  ایــن  ســر  ــر  ــی  موان ــه  کرد ایــد  اقداماتــی 
ترزمنـدگاندر كنـون15هیـ تهـا،مـاا دربخـشتوسـعههی
ت كردیمآنمـدلتجربهشـدهدرهی  اسـتانداریـم.تـا سـط
ت هیـ ماننـد كنیـم پیـاده نیـز دیگـر تهـای هی در را خودمـان
كـهایـنشـهربـا  كـر شـهر ،طالقـانوفردیـ رآبـاد،سـاوجبا ن

تدارد. 3میلیـوننفـرجمعیـت،بـهتنهایـیهفـتهیـ
توجـود هیـ سـی كـهدرفضـایتشـكیلوت مانـعواشـكالى
بـه كلمـه حقیقـى معنـای بـه بخواهـد گـر ا كـه اسـت ایـن دارد
آمایـش یـک بایـد كنـد پیـدا دسـت مطلـوب فرهنگـى  گسـتر
جدیـد شـهر ـًا م نـدارد؛ وجـود ایـن كـه بگیـرد انجـام سـرزمینى
وسـعت و ایـنحجـمجمعیـت بـا البـرز جدیـد شـهر یـا هشـتگرد

مىباشـد. مسـتقل رزمنـدگان ت هیـ نیازمنـد مكانـى،
اشــار  کــه  اقلیمــی  رصــد  و  ســرزمینی  آمایــ  مــورد  در 

ــد. رمای ب توضیــح  شــتر  کردیــد 
مـردم بـرای نبایـد مـا كـه معناسـت ایـن بـه رصـد ایـن
رهـا خـود حـال بـه را آنهـا و كنیـم ایجـاد جدیـد سـكونتهای
ـری ك تپوشـشحدا كنیـم.امـروزیكـىازرسـالتهایمهـمهیـ
وقتـى دارد. آمایـشسـرزمینى بـه نیـاز بنابرایـن اسـت؛ كشـور در
كسـى گـر ا مىدهیـم قـرار موردبررسـى را تـى هی شایسـتگىهای
كـرده كسـب درفعالیتهـایانجامشـدهخـود70درصـدموفقیـت
كمتـردچـارصدمـهوآسـیب باشـدبـهتـرازمناسـبىرسـیدهاسـتو
نـداردچـون را كاركـردهمهجانبـهخـود ایـنمقـدار مىشـودولـى
كنیـد«یـا»خلـقمخاطـب حضـرتآقـافرمودنـد:»كشـفمخاطـب
ترزمنـدگان كـهدربخشهایـیازهیـ كنیـد«ایـننكتـهایاسـت
كـههنـوزمـا فلـتواقعشـدهاسـت.مـامخاطبانـىداریـم مـورد
و بگیریـم  ارتبـا آنهـا بـا كـه ماسـت یفـه و و نمىشناسـند را

كـهمنجـربـهبرگـزاری گرچـههمیـنفعالیـتحداقلـى
مراسـمهاییدرمناسـبتهایمذهبـىطـولسـال
مىشـودخـودبركاتـىداردامامسـتمروجـاریبودن
كهبا كارآمداسـت ایـنبـركاتنیازمنـدیـکسیسـتم

یافـت. نخواهـد تحقـق بهتنهایـی مناسـبتها
و  ترســی  ونــه  را  ایــد آل  یــ  هیــأت 

می کنیــد ریــف  ت
كـهاززوایایمختلف تبایسـتىطوریباشـد هیـ
تیـکمعبدبرای انسـانهابـهآنختـمشـوند.هی
باشـیم مراقـب بایـد و ماسـت امـورات همـه انجـام
كـهایـنمعبـدبـهمعبـودتبدیـلنشـود.سـیرنهایـی
بـه بایـدحركـت داریـم قـرار مـا كـه معبـدی ایـن در
معـارف بـا را مـردم بتوانیـم تـا باشـد خـدا سـمت
ولیت كنیـم.مـادرمسـیرفعالیـتومسـ الهـىآشـنا
بـه را كانالهایـی كردیـم سـعى حقیقـت در خـود
كنیمتـامخاطبینبا تایجـاد سـمتمجموعـههیـ
نگاههـایمختلـفبـهایـنسـمتبیاینـدونیازهـای
كننـد.بـهتعبیـرحضـرتآقـا: میـن خـودراازاینجـات
لهایدرقلـبمردماسـتویک »معنویـتیـکمسـ
گـرمـاپـرنكنیـمبـاچیزهـایدیگـر كـها شـكافىاسـت

ممكـناسـتپـرشـود«.
الــی  جناب ــر  ن بــه  ــات  توضی ایــن  بــا 
یســت  کارکــرد  هیــأت  تریــن و مه تریــن  با
د و  هیــأت می توانــد مشــتر و  کارکــرد مســ آیــا 

مــوازی باشــد
تاتصـالقلبهـایمـردمبـه كاركـردهیـ باالتریـن
ـرمـن خـداواهلبیـتعلیهـمالسـاماسـت.بـهن
اشـكالى كاریهیـ درزمینـهایجـادمعنویـتمـوازی
كـههركـدامبخشـى نـداردومـاهـزارانمسـجدداریـم
تهـا هی بـزرگ حسـن امـا مىكنـد پـر را جامعـه از
جوشـشوروحیـه نسـبتبـهمسـاجد،ایجـادحـ

اسـت. انقابیگـریدرمخاطبیـن
و  دینــی  مراســمات  اری  رگــ ــر  عــاو 
ــن  ــرای  هیــأت تبی کارکردهایــ را  ــه  هبــی  م
ــه  ولیتتا  مســ حــوز  در  شــما  می کنیــد 

کرد ایــد زمینــه  ایــن  در  اقدامــی 
ایجـاد بـا تـا كـرد  تـا ت هیـ مجموعـه در بایـد
نیازهـای بـرآوردن بـه عـاوه منسـجم سـاختاری
دینـىومعارفـىمـردمبتـواننیازمندیهـایآنهـا
اجتماعـى و فـردی فكـری، دربخشهـایمختلـف
انجـامدادیـم كـه تعاملـى بـا مـا برطـرفسـاخت. را
 5000 مسـاحت بـه زمینـى قطعـه یـک توانسـتیم
ت هیـ نـام بـه شـهر  نقـا از یكـى در را مترمربـع
كارزحمـتطاقتفرسـایی گرچـهایـن سـندبزنیـم.
 فرهنـ و اقتصـاد درزمینـه توانسـتیم ولـى داشـت
كنیـموازراههـایخاصـىآنزمیـن مدلهایـیپیـدا
 شـرو ت هیـ خـود از مـا حقیقـت در بسـازیم. را
بنـادر امـروزفضایـیحـدود9000مترمربـع و كردیـم
كاركردهـای دارای كـه كردهایـم ایجـاد  كـر شـهر
مىباشـند.1600مترمربـعآنحسـینیهاسـت متنـو
كتابخانـهمردانـهوزنانـهمجزا و500متـردردوطبقـه
كارهسـتند. ولبه تا11شـبمشـ ازسـاعت8صب
صندلـى 270 اتـر آمفىت سـالن یـک هـم اخیـرًا
كـه برنامههایـی برگـزاری ـور بهمن شـد راهانـدازی

به شدت معتقدم 
که باید جوانان 
کارها  عهده دار 
گرچه  باشند. 
پیرغالمان در 

هیأت یک افتخار 
بزرگ هستند ولی 

گاهی برخی از 
افراد پیر و خسته 

حاضر به رها 
کردن جایگاه های 
خدمت نیستند و 
کار را به جوانان 
گذار نمی کنند. وا

خدمت در 
مطبخ یا قسمت 
کفشداری هیأت 

یا جای دیگر برایم 
فرقی نمی کند، 

که  مهم این است 
انگیزه و اخالص 

داشته باشیم. بنده 
قلبًا عالقه مندم 
در بخش هایی 
که  کنم  فعالیت 
همراه با جوانان 
باشم و از آن ها 

کنم چون  حمایت 
معتقدم آن ها آینده 
این نظام و انقالب 
را رقم خواهند زد.

«

«

«

«

«

«
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كنیـم. شناسـایی را قابلیتهـا
ا  کــه  هیــأت بایــد مســت و خوداتــ کردیــد  قبــا اشــار 
ودجــه و جلــ حمایت هــای مالــی  ب  ــرای جــ باشــد شــما 

ــام می دهیــد ــه اقداماتــی ان
ترزمنـدگانبایـدبـهدنبـالشبكهسـازینیروهـایانقـاب هیـ
گـر شـویم.ا تخـار باشـد.بایـدازنـگاهدرونگـرانسـبتبـههیـ
بـا بایـد قاعدتـًا كنـد پیـدا اجتماعـى  گسـتر ت هیـ باشـد قـرار
 مجموعههـایهمسـووفعـالدربخشهـایمختلـفهماهنـ
كنـدودربخشهایـینیـزحمایـت كنـدودربخشهایـیحمایـت

بگیـرد.
بـزرگ تهـای هی كـه شـاهدیم بـزرگ شـهرهای از برخـى در
انقابـیومردمـىوجـودداردودرحـالفعالیـتهسـتندامـافاقـد
یـکسـامانههدایتىوحمایتىمناسـبمىباشـند.بـرایآنهانه
گرمشـكلىداشـته سـخنرانونهمداحخوبیاعزاممىشـودونها
محوریـت كـه رزمندگانـى ت هیـ مىكنـد. كسـىحمایـت باشـند
انقـاب بـا ارتباطـى و مىبینـد مذهبـى حـوزه در صرفـًا را خـود
كـه كنـدمادامـى اسـامىنـداردونتوانسـتهجایـگاهخـودراپیـدا
بزنـدوبـاپیرامـونارتباطـىنداشـتهباشـد درداخـلخـودجـو

نمىرسـد. بهجایـی
د  رقــرار اســت یا مســ ــه ای  د و  هیــأت راب ــن مســ آیــا 

کارکرد جــدا دارد ا و  هیــأت هــ یــ  ــ ــای م یــ 
در جوششـى حركتهـای  منشـ مىتوانـد رزمنـدگان ت هیـ
تحـوالت كـهانسـجامداخلـىمنشـ مسـاجدباشـد.درسـتاسـت
داخلـى چشـمانداز فقـ مىخواهیـم كـى تـا ولـى اسـت بیرونـى
بـرود. باالتـر بایـد نگاهمـان و فعالیـت تـراز  باشـیم داشـته
كـه كنـى اما از بعضـى كـه هسـتیم آن شـاهد گاهـى سـفانه مت
بـوده مردمـى حركتهـای جوشـش هـر م و انقـاب بـه  مربـو
بـامـردمدچـاراشـكالشـدهاسـت.مسـاجدی امـروزدررفتـار
اسـت بـوده انقـاب برنامههـای از خیلـى خاسـتگاه روزی كـه
بـه تبدیـل مسـاجد ایـن از قابلتوجهـى بخـش سـفانه مت
نمازخانـهشـدهاند.دربعضـىازاسـتانهامسـجدوجودداردولى
تنهـایـکوعـدهنمـازدرآناقامـهمىشـوددرحالىكهمسـجدباید
گفتمانـىدربخشهـای كرسـىهای كاركردهـایمختلـفو دارای
بـه را مـامىتوانیـمخدمـاتخـود ـال م بهطـور باشـد. متفـاوت
تبایدبامسـاجدمنطقه مسـجدتوسـعهبدهیـموهـرهیـ سـط
گفتمـانانقاب یـنوشـبكه كنـد.شـبكهمبل برقـرار خـودارتبـا
تمىتوانـددربرنامههـای اسـامىتشـكیلبدهـدیـااینكـههیـ
كنـدوخدمـاتفرهنگـىبهآنهـاارائه مختلـفمسـاجدمشـاركت
نشسـتها ایـن بـرای و كنـد برگـزار مردمـى نشسـتهای دهـد؛
نبایـد كنـد. میـن ت فرهنگـى محتـوای و سـخنران برنامههـا و
ندر تومسـجدتفكیـکقائـلشـد.عمومـًامسـاجدا بیـنهیـ
تشـكلسـازمانیافتهایندارنـد؛وایـندرحالـى بـاهیـ ارتبـا
ایـگاهجـدیحـوزهدیـنوانقـابهسـتندو كـهمسـاجد اسـت

تومسـجدازهـمجـداشـوند. نبایـدهیـ
شــما  ــر  ازن ماهیــت  هیــأت  و  گــی  وی اساســی ترین 

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

یابـد. دسـت ت هیـ  فرهنـ
ومــت را در  کمیــت و ح ــه  هیــأت و حا راب

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

كنیـم. رفیـتآناسـتفاده باشـیمواز
کــه بــه  یســت  وجــه اولویــت  هیــأت شــما 

ارا خــود آ را توصیــه می کنیــد همــ
و ایـداری در كـه نكتـهای اولیـن مـن ـر ن بـه
 سـاختتشـكیاتبسـیارمؤثراسـت،همدلىوان
فعالیـت حـوزه در مـا اسـت. نیروهـا بیـن بـرادری و
كردیـملـذااخـاق اسـتفاده ههـایجنـ خـودازب
جهـادوشـهادت كـهبرگرفتـهازفرهنـ تشـكیاتى
مىزنـد.بـراسـاس ههـایمـامـو اسـتدربیـنب
مـا سـازمانى عناصـر دینـى، سـیره و سـبک همیـن
رابطـه ایـن و دارنـد دوسـت را همدیگـر بهشـدت
كارها عاطفـىزمینـههماهنگىوهمكاریبیشـتردر
ـلحسـادتو رافراهـممـىآوردوازآسـیبهاییم

مىكنـد. جلوگیـری منفـى رقابـت و تقابـل
و  رقــه  ت ام  انســ عــدم  علــت 

یســت از  هیأت هــا  رخــی  اشــیدگی  ازه 
كنـاریكدیگـرنیازمنـدقلـبرئـوفوصبـر مانـدندر
افـرادی كـه باشـد قـرار گـر ا یعنـى اسـت؛ تشـكیاتى
كار یكدیگـر كنـار در متفـاوت روحیـات و خلـق بـا
در بتواننـد داشـتنچشـمانداز بـر عـاوه بایـد كننـد
بیانـدازه تفرقـه ویـروس آمـدن وجـود بـه صـورت
گذشـتجلـوی كننـدوبـاهمدلـىوصبـرو مدیریـت
گسسـتوجدایـیدرتشـكیاترابگیرنـد.مـا ایجـاد
كـه مقـدسآموختیـم ایـنروحیـهراازدوراندفـا
چگونـهیـکفرمانـدهمىتوانسـتبـانیروهـایجـزء
ـار ای باشـد. داشـته متقابـل رفاقـت و تعامـل خـود
گاهـى یعنـى اسـت میـراثشـهیدان كـه گذشـتى و
كنـى اوقـاتبایـدازحـرفدرسـتخـودچشمپوشـى
اشـدودچـار كـهمجموعـهازهـمب ولـىاجـازهندهـى
 گـرایـنروحیـهحفـ گسسـتگىودوگانگـىشـود.ا
ایـنمجموعـهبشـود وارد هـم كـ آنـگاههـر شـود

شـد. خواهـد  همرنـ

که  گر قرار باشد  ا
افرادی با ُخلق و 
روحیات متفاوت 

کار  کنار یکدیگر  در 
کنند باید عالوه بر 
داشتن چشم انداز 
بتوانند در صورت 

به وجود آمدن 
ویروس تفرقه 

بی اندازه مدیریت 
کنند و با همدلی 
گذشت  و صبر و 

جلوی ایجاد 
گسست و جدایی 

در تشکیالت را 
بگیرند

هیأت رزمندگان 
می تواند منشأ 

حرکت های 
جوششی در 

مساجد باشد. 
که  درست است 
انسجام داخلی 
منشأ تحوالت 

بیرونی است ولی 
کی می خواهیم  تا 
فقط چشم انداز 
داخلی داشته 

باشیم؟ تراز 
فعالیت و نگاهمان 

باید باالتر برود.

«

««

«

«

«
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پیشـــنهاد راه انـــدازی و اجرای برنامه های 
راهپیمایـــی  لغـــو  راســـتای  در  فرهنگـــی 
ــا کرونـ ــاری  ــیوع بیمـ ــل شـ ــه دلیـ ــن بـ اربعیـ

جهانــى كنونــىشــیو  بــاتوجــهبــهشــرای
هــای توصیــه رعایــت ضــرورت و كرونــا
كــن اما ویــژه بــه كــن اما همــه در بهداشــتى
در مــردم ســامت و جــان  حفــ مذهبــى،
ناشــى  شــرای قطعــًا دارد. قــرار اهمیــت
هنــری فرهنگــى، هــای برنامــه بــر كرونــا از
بــه نبایــد امــا گــذارد مــى تاثیــر مذهبــى و
ــه ــذاب ــد،ل اصــلوهــدفبرنامــههــالطمــهبزن
كــهدرجامعــهفراهــم تناســبفرصــتهایــی
الگوهــای و هــا مــدل بــا بایــد اســت شــده
راهانــدازی دهیــم. تطبیــق را خــود جدیــد
بازنمایــی محــور بــا مجــازی موكبهــای
بــزرگاربعیــنازجملــهاقداماتــى راهپیمایــی
راهپیمایــی برگــزاری عــدم در كــه اســت
دیــد. تــدارک تــوان مــى اربعیــن یــم ع
نبایــد جامعــه مذهبــى و دینــى نهادهــای
بایــد و بماننــد عقــب كــم حا فضــای ایــن از
را اســتفاده بهتریــن تنــم م فرصــت ایــن از
بــه مــردم كــهدسترســى درعصــری و ببرنــد
مختلــف هــای رســانه طریــق از اطاعــات
یــرصداوســیماوپیــامرســانهایاجتماعــى ن
اســتفاده مجــازی فضــای از اســت، آســان
كنیــم.هرچنــدپیــشازایــننیــزاســتفادهاز
فضــایمجــازیوشــبكههــایاجتماعــىدر
ولــى اســت داشــته كاربــرد اربعیــن  موضــو
كرونایــیبایــدایــن  امســالودرپــیشــرای
رویكــردتقویــتبشــودوبــاجدیــتبیشــتری
و بــاطراحــى بتــوان تــا كنــد پیــدا ادامــه كار
فرهنگــى،هنــریو اجــرایبرنامــههــایمتنــو
كــرد.  معنــویمــردمراحفــ نمایشــى،نشــا
بــهراحتــىمــىتــوانبــاپیشــنهادواجــرای
بازنمایــی یــر ن هایــی طــرح و هــا برنامــه
راهپیمایــیبــزرگاربعیــنازطریــقطراحىنرم
افــزاریویــاراهانــدازیموكــبهــایمجــازی
بســتههــایفرهنگــىتحــتوببــهزبــانهــای
الكترونیــک، نشــریات محتــوای بــا مختلــف
 هــایعكــ نمایشــگاه برگــزاریمســابقات،
مجــازی،بســتههــایویدئویــیحــاویســرود،
 گرافــى،عكــ موســیقى،ســخنرانى،موشــن
نوشــتهواینفوگرافیــک،عاشــقانسیدالشــهدا
ســاماهللعلیهراهــمدرایــرانوهــمدردیگــر
كشــورهامتاثــرازفضــایایــاماربعیــنســاخت.

و بســـته مقادیـــری نیـــن هم باشـــد.
هدایـــایفرهنگـــىپیشبینـــىشـــدهاســـت
كـــهجزئیـــاتآنمتعاقبـــًااعـــامخواهـــدشـــد.

ام شــد  ان نی هــای  رای ــو  خ در 
کرونــا  یــن بــا ســتاد مبــارز بــا  ســتاد ارب
ــد. رمای هداشــت توضیــح ب و وزارت 
اربعیــن كــهاعامشــدهشــعار همانطــور
اســت » النجــا ســفینة »الحســین امســال
و لطــف و عنایــت بــه كــه امیدواریــم مــا و
ایــن زودتــر هرچــه اربــاب خــود مرحمــت
مــردم بیــن از كرونــا منحــوس ویــروس
بشــود ریشــهكن عالــم لــوم م و مســلمان
گذشــتهبــاحضــورمیلیونــى ــل تــابتوانیــمم
اربعیــنحاضــرشــویم؛ولــىپیشبینــى در
كــهایــنویــروستــاآنزمــانادامــه مىشــود
داردواحتمــالقــویاربعیــنامســالبــدون
یرعراقــىبرگــزارمىشــودو حضــورجمعیــت

ــرا  کــه عاقه منــدا و زا آیــا امســال 
ــروم  م یــن  ارب ــاد روی  از  ایرانــی 
تمهیداتــی  یــن  ارب ســتاد  هســتند 
یــن  ــازی جای الیت هــای م ــرای 
به عنــوا  ــا  ل اســت  اندیشــید 
کــه  ــی  رهن رنامه هــای  تنــو  و 
ایــن  ــر  از  ــازی  م به صــورت 
ار  رگــ ــوز  ســتاد در صــورت صــدور م

ــد. رمای ب اشــار  می گــردد 
ایـــیده ترزمنـــدگانعـــاوهبـــربر هیـــ
ــر ــهدیگـ ــراق،بـ ــورعـ كشـ موكـــبســـامتدر
و عربـــی زبـــان بـــه فرهنگـــى فعالیتهـــای
ــد ــدامخواهـ ــىاقـ ــرانعراقـ ــازائـ ــببـ متناسـ
، كلیـــ خـــش و تولیـــد ماننـــد نمـــود؛
نوشـــتههایی جـــزوات،پوســـترهاوعكـــ
فضـــای بـــا متناســـب و عربـــی زبـــان بـــه
بـــرای بهنحویكـــه عـــراق كشـــور فرهنگـــى
قابلاســـتفاده عربزبـــان و عراقـــى زائـــران

او   ا 
ــو  رامـ یـــن«  ـــی ارب رهن ــتاد  ــ سـ ول »کمیتـــه مراسـ ــر مداحـــی مســـ کبـ ــا علـــی ا حـ
می گویـــد کمیتـــه  ایـــن  در  نی شـــد  الیت هـــای   و  شـــد  اتخا میمـــات  ت

و بســـته مقادیـــری نیـــن هم باشـــد. ــرا  کــه عاقهمنــدا و زا آیــا امســال 

او ا

ا ا   
ا ا ا را ن ا را 
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ایرانــى مقامــات اســت. نشــده اعــام
بــا هنــوز عــراق دولــت هســتند مّدعــى
ســامت موكبهــای ایــی بر و اعــزام
احتمــال و اســت نكــرده موافقــت ایــران،
اســت. ضعیــف بســیار موافقتشــان
ایــران كــه موكبــى هــزار ســه حــدود از
هرســالهاعــزاممىكنــدحــدود500موكــب
انتخابشــدهاندودرحــالآمادگــىهســتند
 ــو لكــناجــرایهمــهایــنتصمیمــاتمن
كرونــایایــرانونیــز بــهمجــوزســتادملــى
ییدومجوزدولتعراقاســت.ماآمادگى ت
صــورت در انشــاءاهلل كــه داریــم كامــل
ســامت كــب موا بافاصلــه مجــوز صــدور
اجــرایعملیــاتبهداشــتى بــرای را خــود
زائــران بــه فرهنگــى خدمــات ارائــه و
كنیــم. اعــزام محــدود بهصــورت عراقــى

ــرای  ی  رنامه ریــ یــن  ارب ســتاد  آیــا 
ام مــوردی ســخنرانا و مداحــا  اعــ

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

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

ــراد داریــد توصیــه ای بــه ایــن ا

دیگــر و ایرانــى زائــران حضــور و ورود
ــهازســوی كشــورهادرعــراقتــاایــنلح
مرزهــا و اعامشــده  ممنــو عــراق دولــت
تمهیداتــى بــر عــاوه بــود. خواهــد بســته
كشــور امنیتــى ازســویدســتگاههای كــه
یرقانونــىزائــران  بــرایجلوگیــریازخــرو
از نیــز مــا اســت شــده پیشبینــى ایرانــى
تمامــىعاشــقاناربعیــنحســینىومــردم
درصورتىكــه مىكنیــم درخواســت فهیــم
كرونــایایــرانصــاح ســتادملــىمبــارزهبــا
را ایرانــى زائــران  خــرو مجــوز و ندیدنــد
عراقــى مقامــات گــر ا یــا و نكردنــد صــادر
اجــازهحضــورزائــرانایرانــىوورودآنهــابــه
كشــورعــراقراندادنــد،اقــدامخودســرانه
قوانیــن بــا مقابلــه بــرای اصــراری یــا و
نیــنبــا صادرشــدهنداشــتهباشــند.هم
كیــداتامــامخامنــهایمبنــى ــهت توجــهب
كرونــابــه بــرتبعیــتازســتادملــىمبــارزهبــا
یرقانونــىبــهزیــارت ــرمىرســدرفتــن ن
رشــرعى نهتنهــامســتحبنیســتبلكــهازن
كــه دارایاشــكالخواهــدبــودمگــرافــرادی
از خدماتــى موریتهــای م انجــام بــرای
قبــلتعییــنومكلــفبــهاعــزامشــدهاند.

یست حر آخرتا 
كــهبــهزودیایــن بــازهــمدعــامىكنیــم
بیماریهمگانىبرطرفشودوشاهدروزی
یــمعاشــقان كــهمجــددًاخیــلع باشــیم
حضــرتاباعبــداهللالحســینســاماهللعلیه
كربــایمعــاهســتند. راهــىزیــارتپیــاده

ومردمــى مــردمعراقــىنیــزبهطــورخودجــو
داد. خواهنــد انجــام را پیادهرویشــان
الیت هــای  ــه  ارا ــو  خ در  ــا  ل
کشــور عــرا  یــن در  خدماتــی ســتاد ارب

ــد. رمای ب توضیــح 
 150 حــدود از اســام رزمنــدگان ت هیــ
ــامىكردهاســتامســال كــههرســالهبر موكبــى
تنهــابــهآمادهســازی10موكــبســامتاقــدام
و ماســک توزیــع ــور بهمن آنهــم مىكنــد،
عمومــى معابــر و كــن اما كــردن ضدعفونــى
ســامتوبهداشــتمــردمعــراق بــرایحفــ
عراقــى. محتــرم زائــران بــه ارائــهخدمــات و

رســانه ای  اس  ــ ان و  وشــ  ــر  ازن
ــه  عــرا  کشــور  در  یــن  ارب مراســ 

کرد ایــد اتخــا  میماتــی  ت
الاقــل عــراق دولــت كــه امیدواریــم مــا
كشــور مــردم اربعیــن پیــادهروی برنامــه از
بتوانیــم نیــز مــا تــا كنــد حمایــت  خــود
نحــو بــه بهداشــتى نــكات رعایــت بــا
عراقىهــا مردمــى حركــت ایــن شایســتهای
عــراق هنــوزدولــت ولــى انعــكاسدهیــم، را
را  كشــور مــردم بــرای رســمى پیــادهروی
اســت ممكــن و نكــرده اعــام و ییــد ت هــم
مردمــى پیــادهروی ایــن نتوانیــم هــم مــا
پوشــش را نیســت قانونــى ییــد ت مــورد كــه
رســانههای از و بدهیــم خبــری و تصویــری
صــورت ایــن در چــون كنیــم، خــش ایــران
ســیمای اقــدام از عــراق دولــت مقامــات
شــد. خواهنــد گلهمنــد اســامى جمهــوری

کــه در  ترمــی  آیــا ســخنرانا و مداحــا م
ــی  ر ــ م ته ایــد مشــخص و قا گر ــر  ن

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

کبــی  ــ موا یــن و ح ارب آمادگــی ســتاد 
ــه  ت گر ــر  ــرا درن ــ در ع ای ر ــرای  ــه  ک

ــدر اســت ایــد 
 كــردممنــو كــهعــرض تمــامایــنمطالبــى
تــا و اســت عراقــى والن مســ ــر ن اعــام بــه
مقامــات  توســ چیــزی هنــوز ــه لح ایــن
ایــران اســامى جمهــوری ســفیر بــه عراقــى
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انه و  ریا رد مخل عمل
بیانشـده، ویژگىهـای همـه برخـاف
دسـتهخصوصیـات آن از عمـل در اخـاص
نیـت و باطـن بـه  مربـو كـه اسـت مدیـر
گرچـه اهـرینـدارد، هـور اوسـتوبـروزو
كار بركـت موجـب مىتوانـد خالـص نیـت
باشـد. مجموعـه هـر مضاعـف دهـى ثمـر و
مىتوانـد بیاخاصـى برونـداد و نتیجـه
ول مسـ در عجـب و ـرور و ریـا شـكل بـه
ویژگىهـا ایـن كـه نمایـد بـروز مجموعـه
اعضـای فاصلهگیـری اصلـى علتهـای از
سـبب بلندمـدت در و او از مجموعـه
از مىشـود. مجموعـه كل ازهمگسـیختگى
و فعالیتهـا بیبركتـى موجـب دیگـر سـوی
كنـدو عـدمپیشـرفتمجموعـهویـاحركـت
موجـب خـود ایـن كـه مىشـود آن بیحـال
رسـیدن از آن اعضـای و مىشـودمجموعـه

بماننـد. بـاز مطلـوب نتیجـه بـه

راد رنشا با ا مواجهه 
درمجموعههـایفرهنگـىومذهبـىچـون
افـرادحولاهداف اسـاسفعالیـتواجتمـا
اسـامى اخـاق اسـاس بـر سیاسـتها و
آن مدیـر بنابرایـن اسـت دینـى موازیـن و
از برخـورداری در تـا بكوشـد بایـد مجموعـه
كمـاالتوشایسـتگىهایاخاقـىومعنـوی
ازافـرادزیرمجموعـهخـودپیشـگامباشـدتـا
بتوانـد عمـل در هـم و ـری ن  حیـ از هـم

نمایـد. الگودهـى
ون رعایـتشـ كـه توجـهداشـت بایـد البتـه
اخاقـىومعنـویبـهمعنـایعبـوسبـودن
جوانـىنیسـت ازدایـرهشورونشـا وخـرو
بلكـهیكـىازبهتریـنابـزارجـذبوهمافزایی
دیگـر و ت هیـ بـه نوجوانـان و جوانـان
و برخـورد حسـن فرهنگـى، مجموعههـای
مجموعـه آن والن مسـ  پرنشـا مواجهـه

مىباشـد.
بیشـکبـاچهـرهعبـوسوبرخـوردخشـک
از چـه را مجموعـه برنامههـای نمىتـوان،
بـرد پیـش كمـى ـر ن از وچـه كیفـى جهـت
شـدن رنجیدهخاطـر موجـب رونـد ایـن و
مجموعـه آن كـردن تـرک درنتیجـه و اعضـا

مىگـردد.

ا ایبند کرد اع رای  ی  رنامه ری
بـرای فرهنگـى مجموعـه هـر ول مسـ
ایبنـدیافـرادواعضـاییـکمجموعـهبایـد
دربرنامهریزیهـایخـودبـهمسـائلمهمـى
مضمـون - از: عبارتانـد كـه كنـد توجـه
اعضـای مشـكات بـا و بـهروز برنامههـا
برنامههـابایـد باشـد.2ـ مجموعـههماهنـ
كـههمـهاعضـارادرگیر طـوریطراحـىشـوند
كیـفوحـد كـمو آنمجموعـهنماینـد.3-
یفـهاعضـایدرگیـرمشـخصباشـد. ومـرزو

مراقبت نسبت به جوسازی های مخرب
فرهنگـى، مجموعـه هـر متولـى و مدیـر
آن اتحـاد و انسـجام  حفـ اصلـى ول مسـ
فضـای سـاختن كـم حا و اسـت مجموعـه
ـن،صمیمیـتودوسـتىبیـنافـراد حسـن
بهحسـاب او اصلـى ایـف و از زیرمجموعـه
بزرگتریـن از ن سـوء جـو ایجـاد مىآیـد.

باشـد. مـى فرهنگـى كار هـای آفـت
بـرایپیشـبرداهـدافمجموعـهبایـدبـارصد
تشـكیات، آن مدیـر  توسـ امـور دقیـق
درمیـاناعضـا جـویآراموبـهدورازتشـن
كـردوهموارهمراقـبرفتارهاوحركات ایجـاد
و درونـى اعضـای از برخـى سـوی از مخـرب
گاهـى كـه یـاافـرادبیرونـىمجموعـهبـودچرا
یـا ممكـناسـتبـذرهـرزیـکحـرفبیجـا
ـلموریانه وشـایعهسـاختگىم ل  نگـر
بـهجـانفضـایصمیمیـتواتحـاداعضـای
كلتشـكیات آنمجموعـهبیفتـدوشـالوده

اشـد. راازهـمب

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

مىشـود.

ی ر ا  
ی ذ ا  ع  در 

و  فرهنـگ  بشـری  جوامـع  در  دیربـاز  از 
اسـت؛  داشـته  وجـود  فرهنگـی  برنامه هـای 
جمعـی  زندگـی  انسـان ها  کـه  زمانـی  از  یعنـی 
ظهـور  سـابقه  از  امـا  کردنـد،  آغـاز  را  خـود 
فعالیت هـای  »مدیریـت  نـام  بـه  مؤلفـه ای 
موضـوع  ایـن  و  نمی پایـد  دیـری  فرهنگـی« 
مدیریـت،  حـوزه  در  نوپـا  موضوعـات  از 
نظـام  در  تحـول  و  تغییـر  می آیـد.  به حسـاب 
فرهنگـی جامعـه و سـوق دادن آن بـه سـمت 
موردنظـر  فرهنگـی  سیاسـت های  مضامیـن 
نیازمنـد مدیریـت فرهنگـی  انقـالب اسـالمی، 
اسـت.  نظـام  ارکان  از  یکـی  به عنـوان  کارآمـد 

و  فرهنـگ  بشـری  جوامـع  در  دیربـاز  از 

|  مهدی سیفی  |
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نی نشد را های   ح ب
و آخــر حــرف بایــد مجموعــهای هــر در
مجموعــه آن ول مســ را نهایــی تصمیــم
بــا راهنمــا و كارشــناس یــک بهعنــوان
روشــنفكری و بصیــرت از اســتفاده
گاهــىممكــناســت نمایــد. خــود،اتخــا
لهخــاص ــامســ ــکبحــرانی ــای ــهب مجموع
ایجــادبنبســتو كــهباعــ مواجــهشــود
گــرهدرادامــهفعالیتهــاویــاایجــادمشــكل

بشــود؛ برنامههــا كیفیــت در
بــرای برنامهریــزی در گــر ا ــال بهعنوانم
مــكان بــه نســبت برنامــه یــک برگــزاری
برگــزاری،چگونگــىاجــرایمحتــواوحتــى
ول داد،مســ شــكلبرگــزاری،مشــكلىر
تصمیمگیــری بــا بایــد فرهنگــى مجموعــه
بهموقــعودقیــقمجموعــهراازآنبحــران

عبــوردهــد.

موعه ر روند حرکت م ارت دقی  ن
كـه اسـت آن فرهنگـى برنامهریـزی بهتریـن
گیرد. كامـلصـورت قبـلازاجـرابرنامهریـزی
از ارتدقیقانجامشـودو حیـناجـران
گیـریوآسیبشناسـىداشـته اجـرابازخـورد
و الزم توانمنـدی عـدم سـفانه مت باشـد.
مجموعههـای والن مسـ مدیریتـى ضعـف
تـا اسـت شـده موجـب مذهبـى و فرهنگـى
و یركارشناسـى برنامهریزیهـای و كارهـا
 اتخـا آنهـا تابعـه مجموعـه یـل ناقصـى
شـودونیـزهنـگاماجـرایآنبرنامـه،نتوانـد
بـه و آورد عمـل بـه را الزم و دقیـق ـارت ن
ـرآنبرنامـه نتیجـهمطلـوبوخروجـىمدن
اصلىتریـن بنابرایـن نكننـد. پیـدا دسـت
و مدیریـت فرهنگـى، ول مسـ یفـه و
كارهایدرحـالانجام ـارتبـربرنامههـاو ن
محتوایـی رونـد بـر كافـى ـارت ن مىباشـد.
ایـن بـهمدیـر یـاطرحـى برنامـه كیفـىهـر و
طـرح كلـى مشـكات تـا مىدهـد را امـكان
كـردهودرصـددرفـعنواقـصو راشناسـایی

برآیـد. مشـكات بـه رسـیدگى

کارها گیری در  ری و مشورت  هم
كـهمىفرماید: كریم قـرآن براسـاسسـفار
ول مسـ یـک  بینهـم«* شـوری مرهـم »و
و مدیریـت در كـه اسـت كسـى خـوب
گروههـایاندیشـهورزو از برنامهریـزیخـود
مورداطمینـان و  اصلـ باتجربـه، مشـاوران
تصمیمگیـری یـک بیشـک كنـد. اسـتفاده
كـهبـابهـره مفیـدومؤثـرآنتصمیمـىاسـت
ازخـردجمعـىافـرادبـهجمعبنـدیرسـیده
باشـد.ثمـرهدیگـرایـنمشـورتگیری،پرهیز
یـیوفردگرایـیدر ازموضـعاتهـامبـهخودر

اسـت. مجموعـه مدیریـت شـیوه

سورهشوری،آیه37.

یاتی کار تش اهتمام به 
مجموعـه هـر در كـه كارهایـی مهمتریـن از
موردتوجـه بایـد ت هیـ یـر ن فرهنگـى
قـدرت و گروهـى كار بـه توجـه بگیـرد، قـرار
تشـكیاتى كاركردهـای بـه نسـبت ول مسـ
ایـن علـت مىباشـد. خـود مجموعـه در
كـردنبهصـورت كار میـزاناهمیـتدرمـورد
و افـراد كـه اسـت جهـت ایـن بـه گروهـى
كار روال بـه رفتهرفتـه زیرمجموعـه گـروه
كـهایـنهـمبـهنفـع كننـد تشـكیاتىعـادت
پیشـبرداهـدافمجموعـهوتسـهیلدراجـرا
موریتهـامىباشـدوهـمبـهروال وانجـامم
بـرای كارشـناس و متعهـد نیروهـای تربیـت
كمـکمىكنـد.ازسـوی جایگزینىهـایآتـى
دقیـق چـارت یـک طبـق كارهـا وقتـى دیگـر
از بـار سـنگینى گردیـد، تقسـیم راهبـردی و
ولبرداشـتهمىشـودواوفرصت مسـ دو
و هدایـت ـارت، ن بـرای تـا مىكنـد پیـدا
و مجموعـه فعالیتهـای بـه كیفیتبخشـى
كادراجرایـیوقـتبیشـتریراصـرفنمایـدو
كیفـىبرنامههایآن ایـنامـرموجبارتقای

مىگـردد. ت هیـ یـا مجموعـه
ازمشـكاتعدیـده یكـى سـفانه امـروزهمت 
مذهبـى، و فرهنگـى مجموعههـای
كارنكـردنآنهـاوبیگانـهبـودن تشـكیاتى
روحیـه بـا مجموعـه آن اعضـای و ول مسـ
كـهمىتوانـد اسـت تشـكیاتى و گروهـى كار
زدن درجـا یـر ن جـدی آسـیبهای
و اختـاف ایجـاد كاری، مـوازی مجموعـه،
رقابـتبـادیگـرمجموعههـایهمسـوو...را

باشـد. داشـته پـی در

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

موقعیتشناسىراانجامدهد.

ی ر ا  
ی ذ ا  ع  در 

فرهنگـی  الگـوی  کـردن  نهادینـه  و  تثبیـت 
انقـالب در سـال های پـس از پیـروزی انقـالب 
اسـالمی بـا مشـکالت و موانعـی روبـه رو بـوده 
اسـت. بخشـی از این مشـکالت خارجی بوده 
تهاجـم  و  اطالعـات  بین المللـی  جریـان  از  و 
دیگـر  بخشـی  و  می گیـرد  سرچشـمه  فرهنگـی 
ازجملـه  داخلـی  عوامـل  در  ریشـه  موانـع،  از 
کارکرد هـای فرهنـگ  درِك ماهیـت، اهمیـت و 
کشـور دارد.  و ضعـف دسـتگاه های فرهنگـی 
کارآمد سـازی مدیریـت فرهنگـی  درهرصـورت 
کشـور بـرای شـناخت دقیـق عوامـِل تعالـی و یـا 
بی هویتـی فرهنگی یك ضرورت جدی اسـت.

فرهنگـی  الگـوی  فرهنگـی کـردن  الگـوی  فرهنگـی کـردن  الگـوی  ـردن  نهادینـه  و  تثبیـت 
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سیدالشـهدا دسـتگاه بـه شـخصى وقتـى و
بهراحتـى دیگـر گشـت متصـل سـاماهللعلیه

كنـدهوجـدانخواهـدشـد.
دشـمنان مسـتحضرید كـه همانطـور
انقابواساموبهتعبیربهتریزیدیانزمان،
همـوارهبرایاسـتحالهفرهنگـىوازبینبردن
در مـا نوجوانـان و جوانـان اسـامى هویـت
هسـتندوبـرایپیشـبرداهـدافخوداز تـا
هزینـهوابـزاریفروگـذارنمىكننـد.آنها هیـ
و عـادات از تقلیـد و ربگرایـی  ترویـ بـرای
مـد ییـر ت یـر ن كارهایـی از ربـی رفتارهـای
گرفتـهتـاامـورمهـمدیگـربـه وسـبکپوشـش
بـه مـردم و جوانـان هویـت اسـتحاله دنبـال
گذاشتن ا اسـتفادهازشـعارآزادیوزیر رو
هسـتند؛فلـذابایـدهوشـیاربـود احـكامشـر
نمـود اسـتفاده انسانسـاز دسـتگاه ایـن از و
هویـتاسـامىوتفكـرانقابـی وبـرایحفـ
جوانـانونوجوانـانبایـدآنهـارابـهدسـتگاه

كـرد. متصـل امـامحسـینسـاماهللعلیه
ــی  ــای مو اره ــیو ها و راه ــه ش
ب جوانــا بــه  هیــأت و  ــو جــ را در ن
ته ایــد  گر کار  بــه  هبــی  م الیت هــای 
ارانتــا  هم بــه  ربــه  ت به عنــوا  کــه 

می کنیــد شــنهاد 
جوانـان ت هیـ در را خدمتـم بنـده
و جـذاب فعالیتهـای بـا عاشـورایی
 برنامههـایورزشـىشـرو یـر ن سـند جوان
كـهافـرادزیـادی شـد كـردم.همیـنامـرباعـ
برنامههـای دیگـر از شـدند. ت هیـ جـذب

کا  هیــأت و مه تریــن  کارکردهــای  و 
ــه  حاضــر  ــر  ع در  را  کارایــ  هیــأت 

نیــد ا می د
اسـت تـى هی اسـامى انقـاب تـراز ت هیـ
كـهمطابـقفرمایشـاتحضـرتآقـاومتناسـب
و خـود اسـامى هویـت و بـرود جلـو روز بـا
تبایـدهمانند نمایـد.هی خادمیـنراحفـ
دانشـگاهباشـدمنتهـادانشـگاهىانسانسـاز.
جوانـانونوجوانـانعرصههـایزیـادیبـرای
ـتخـوددارنـد؛چهبسـا گذرانـدناوقـاتفرا
برخـىازایـنعرصههـامفیـدومهمنیزباشـند
كانونهـای و ایگاههـا در حضـور ماننـد
اسـت متفاوتـى فضـای ت هیـ امـا فرهنگـى،

جوانــا  و  هیــأت  خودتــا  ــا  ل
ــد  رمای ــی ب ر ــرای مــا م عاشــورای 
کــه در عرصــه  هیــأت  نــد ســال اســت 
بــه  ــه شــد  و  ــا  ک از  الیــت داریــد 

شــدید وارد  عرصــه  ایــن 
 21 سـلگى محمدرضـا اینجانـب
و حقـوق رشـته التحصیـل فار و سـاله
تجوانانعاشـوراییشهرسـتان ولهی مسـ
از بنـده هسـتم. همـدان اسـتان نهاونـد
رزمنـدگان ت هیـ بـا قبـل خیلـى سـالهای
درمیكى اسـامشهرسـتانآشـناییداشـتم،
اسـام رزمنـدگان ت هیـ شـورای اعضـای از
ایـن بهواسـطه و هسـتند نیـز هنـوز و بودنـد
رزمنـدگان ت هیـ برنامههـای در آشـنایی
شـركتمىكـردم؛امـاازاینكـهواحـدیبـهنـام
جوانـان فعالیـت بـرای عاشـورایی« »جوانـان
دارد وجـود رزمنـدگان ت هیـ سـاختار در
كه شـدهبود اطاعـىنداشـتموهمیـنباعـ
یرفعـالشـدهبودند. تـىنهاونـد جوانـانهی
ـمجـوان كـهعلیر فروردیـنسـال1398بـود
ت هیـ ول مسـ حیـدری آقـای بنـده، بـودن
رزمنـدگاناسـامنهاونـدبـاتوجـهبـهمنویـات
جوانـان بـه اعتمـاد درخصـوص آقـا حضـرت
ولیتجوانـان كردنـدومسـ بـهبنـدهاعتمـاد
همـان از و سـپردند بنـده بـه را عاشـورایی

كـردم. ـاز آ را فعالیتـم تاریـخ
ــاب  ان تــراز  رتــا  هیــأت  ن بــه   
ــه  دارای  و  یســت  اســامی 
رســالت ها  باشــد  بایــد  گی هایــ  وی

ن ا ا ن ر را ش انا عاش ی     ا  ر ا  ا    دار در   

ا  و 
را انا عاش ر   
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گذاشــته شــور بــه
مطابــق  ســپ مىشــود
انجامشــده برنامهریــزی بــا
 تقســیمكارصــورتمىگیــردوهركــ
كــهبــه ولیتى یفــهخــودرادرقالــبمســ و
شــدهاســتبــهســرانجاممىرســاند.ایــن اوابــا
ت، یفهشناســىوتقســیمخدمتدرفضــایهیــ و
در مدیریتــى الگوهــای بهتریــن از یكــى مىتوانــد
ســاماهللعلیه اباعبــداهلل دســتگاه در باشــد. جامعــه
و ن شــ بــه كســى دیگــر و اســت یفــه انجامو هــدف
ول جایــگاهفــردیخــودنــگاهنمىكنــدوچهبســامســ
ــا كفشــداری ارشــدمجموعــهبــهشــوقنوكــریعــزاداران،
ــرای تب گاهــىنیــرویعــادیهیــ چایریــزمىشــودو
قابلتوجــه ولیت مســ یــک عهــدهدار تجربــه كســب
گــرهمیــنسیســتمدرنحــوهادارهجامعــه مىباشــد.ا
ولعــاوهبــراقدامــات دیــدهشــودیعنــىمدیــرومســ
ــامو مدیریتــى،خــودراخدمتگــزارمــردمومدیــونن
ــه ــدخالصانهتریــنخدمتهــاراب ــد،مىتوان شــهدابدان

برســاند. هــور منصــه
د  ــد آل  هیــأت و مســ ــه ای ــر شــما راب ــه ن ب
ــن  ــه آســی های مم ــه ای اســت و  ــه راب

اســت وجــود داشــته باشــد
زیـرا هسـتند تهـا هی بـرای ایـگاه بهتریـن مسـاجد
گـررابطـه كانـونفعالیتهـایفرهنگـىاسـتوا مسـجد،
ثیرگذارتـر تتقویـتشـودبرنامههـابهتـروت مسـجدبـاهیـ
تهـامـكانثابتـىبـرایاجـرای خواهـدشـد.برخـىازهی
برنامههـاندارنـدازایـنروبایـدازفضـاوامكانـاتمسـاجد
و دارنـد ت هیـ خـود مسـاجد، بیشـتر كننـد. اسـتفاده
تامنـای هی گـر ا مىكننـد. برگـزار برنامـه مناسـبتها در
تهـاتجمیـعشـوندوبـایكدیگـر مسـاجدبـامدیـرانهی
ثیرگذارتـر كننـدقطعـًابرنامههـاباشـكوهتروت برنامـهبرگـزار
تازمسـجدبهـرهمىبـردهـم خواهـدشـدزیـراهـمهیـ
گر كرداماا مسجد،اعضاونمازگزارانجدیدیپیداخواهد
تو بیـنمدیـرانوامنـایهیـ ـرواجتمـا ایـنوحـدتن

مسـجدایجـادنشـودقطعـًاآسـیبزاخواهـدبـود.
مراســمات  و  ال انــد  ــی  هیأت هــا  ب
ار می کننــد امــا احســاس می شــود  رگــ رشــوری هــ 
ایشــا وجــود  ــن اع ــد  ون رو واحــد و حــ 
هتــر  هیــأت  ویایــ  ــ ایــن آســی و  ــرای ر نــدارد 

شــنهادی داریــد ــه 
تبرنامهریـزیراجـدی والنهیـ گـرمدیـرانومسـ ا
بـا منطبـق و كننـد ایجـاد  تنـو برنامههـا در بگیرنـد،
خـدام هـم قطعـًا كننـد برنامهریـزی روز مسـائل و روز
و تشـویق فعلـى خـدام هـم داشـت خواهنـد جدیـدی
تبایـدعـاوهبـر والنهیـ مشـتاقخواهنـدشـد.مسـ
بهصـورت مراسـمات، برگـزاری و مذهبـى فعالیتهـای

فرهنگـى، اردوهـای برگـزاری مـا ثیرگـذار ت و جـذاب
بسـتر اردو معتقـدم بـود. زیارتـى و جهـادی تفریحـى،
ت اعضـابـاهیـ مناسـبىبـرایجـذبوتقویـتارتبـا
كـهموجـب كردیـم مىباشـد.دواردویجهـادیبرگـزار
بـه بـرایپیوسـتن ازخـداممشـتاق زیـادی شـدتعـداد
گروههـایجهـادیداوطلـبشـوند.دراربعین1398نیز
تعـدادیازجوانـانزیـارتاولـىرابهصـورترایـگاندر
كردیـم.خبـر كربـااعـزام كاروان20نفـرهبـه الـبیـک
نوجوانـان و دیگـرجوانـان اشـتیاق موجـب اقـدام ایـن
تشـد.ازدیگـرفعالیتهـایمابرای شهرسـتانبـههیـ
ایگاههـای بـا همـكاری و گیـری ارتبا اعضـا، جـذب
مسـتقردرشهرسـتانبـود گردانهـایبسـی مقاومـتو
كـهازایـنطریـقتوانسـتیمبـاعـدهزیـادیازنیروهـای
بگیریـم  ارتبـا بودنـد ایگاههـا ایـن در كـه بسـیجى
تجوانـانعاشـوراییرامعرفـىوازآنهـاثبتنـام وهیـ

بیاوریـم. عمـل بـه
شهرســتا  عاشــورای  جوانــا   هیــأت 
ــن  از  کــه  داشــت  گی هایــ  وی ــه  نهاونــد 
دیــر  کشــور شایســته انتخــاب و ت ــر  هیأت هــای  دی

شــد شــناخته 
رفیتهـایمذهبـىو ـرمرمـزایـنموفقیـتدر بـهن
كـهمىدانیـد انقابـیاسـتانهمـداناسـت.همینطـور
استانهمدانمعروفبهدارالمؤمنینودارالمجاهدین
اسـت.مـردممؤمـنوانقابـیهمدانوشهرسـتانهای
تهـابودهاند كمکدهنـدههی تابـعهمیشـهمحـرکو
گرانقـدرایـن مـتنـامشـهدای ونیـزبركـتخـونوع
همدانـى حـاجحسـین شـهید سـردار ـون هم اسـتان
سـلگى، محمـد میـرزا حـاج شـهید سـردار بهتازگـى و
همـوارههدایتگـروبركتدهنـدهفعالیتهـایمـابـوده
بیـن كـه صمیمـى و گـرم رابطـه دیگـر سـوی از اسـت.
اسـتان و شهرسـتان رزمنـدگان تهـای هی ولین مسـ
همـدانوجـوددارددرموفقیـتمـابسـیاردخیـلبـوده
جوانـان پیشكسـوت مدیـران بـا بنـده رابطـه اسـت.
نین عاشـوراییاسـتان،آقایـانقاسـمىورضایـیوهم
آقـایحـاج اسـتان، رزمنـدگان ت هیـ ولمحتـرم مسـ
محمدعلـىپـرزادموجـباندیشـهورزیوتجربهاندوزی

بنـدهدرمسـیرفعالیتـمبـودهاسـت.
ــر شــما  کــه بــه ن ــرای مــا توضیــح دهیــد  ــا  ل
ادار  ــرای  ادار  هیــأت  ــو  ن از  می توانیــ  آیــا 
راســتا  ایــن  در  خیــر  یــا  کنیــ  وگیــری  ال ــه  جام
کــه شــما در  هیــأت جوانــا  اراتــی  رنامه هــا و ابت

کدم انــد داریــد  ــر  ن در  یــا  و  داشــته  عاشــورای 
و اسـامى انقـاب تـراز در كـه تـى هی بیشـک بلـه
مناسـبى الگـوی باشـد خامنـهای امـام بهفرمـان گو
عامـل  هیـ ت هیـ در زیـرا اسـت؛ جامعـه اداره بـرای
والنو ـروریوجـودنـداردومسـ مـادی،خودبینـىو
اباعبـداهللسـاماهللعلیهو تهـازیـرعلـم خادمیـنهی
مىكننـد. یرمـادیبـاتمـاموجـودتـا بـرایاهـداف
و اخـاص چنیـن بـه نیـز جامعـه اداره بـرای معتقـدم
ازیـکروحیـهوتفكـرجهـادی تگرفته كـهنشـ همتـى
شـخصیت چنیـن بـا فـردی نیازمندیـم. باشـد نـاب و
و جاهطلبـى و  نفـ هـوای گرفتـار بهآسـانى انقابـی
خدمـت هدفـش همـه و شـد نخواهـد ستپرسـتى

مىباشـد. خـدا رضـای بـرای
نهاونــد شهرســتان عاشــورایی جوانــان ت هیــ در
اســت اول اولویــت اجرایــی، امــور در ایــف و تقســیم
 توســ اصلــى برنامهریزیهــای مراســم از قبــل كــه
اجرایــی شــورای در و شــده نوشــته ت هیــ ول مســ

که در تراز  هیأتی 
انقالب اسالمی 
گوش به فرمان  و 
امام خامنه ای 
باشد الگوی 

مناسبی برای اداره 
جامعه است؛ 
زیرا در  هیأت 

هیچ عامل 
مادی، خودبینی 
و غروری وجود 

ندارد و مسئوالن و 
خادمین  هیأت ها 
زیر علم اباعبداهلل 

سالم اهلل علیه 
و برای اهداف 

غیرمادی با تمام 
وجود تالش 

می کنند.

گذاشــته شــور بــه
مطابــق  ســپ مىشــود
انجامشــده برنامهریــزی بــا
 كارصــورتمىگیــردوهركــ كارصــورتمىگیــردوهركــ گیــردوهركــ كارصــورتمىتقســیمكارصــورتمىتقســیم
كــهبــه ولیتى یفــهخــودرادرقالــبمســ و
شــدهاســتبــهســرانجاممىرســاند.ایــن شــدهاســتبــهســرانجاممىا شــدهاســتبــهســرانجاممىا ااوابــااوابــ
ت، هیــ خدمتدرفضــای یفهشناســىوتقســیم و
در مدیریتــى الگوهــای بهتریــن از یكــى مىتوانــد
ســاماهللعلیه اباعبــداهلل دســتگاه در باشــد. ســاجامعــه اباعبــداهلل دســتگاه در باشــد. اجامعــه
و ن شــ بــه كســى دیگــر و اســت یفــه انجامو هــدف

جایــگاهفــردیخــودنــگاهنمى

فرهنگـى، اردوهـای برگـزاری مـا ثیرگـذار ت و جـذاب
بسـتر اردو معتقـدم بـود. زیارتـى و جهـادی تفریحـى،
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ســخنرانی  ا  جایــ کــه  شــاهدی  اخیــرا  می دانیــد 
ام  هنــ مــردم  ــر  ک ا و  کــرد  دا ل  تنــ در  هیأت هــا 
تــه  ن ایــن  می شــوند.  حاضــر  لــ  م در  مداحــی 
ــه  بــه  ــر  ی ت ایــن  رتــا  ن بــه  نــه  یــا  اســت  بتــی  م

اســت علتــی 
فرقـىبیـنمـداحو تجوانـانعاشـوراییمـا،هیـ درهیـ
كـهحضـور گـرامـروزشـاهدهسـتیم سـخنرانوجـودنـدارد.ا
ایـن اسـت سـخنرانى از بیشـتر مداحـى هنـگام در مـردم
آسیبشناسـى قابـل كـه دارد زیـادی علتهـای  موضـو
جلسـات زمانبنـدی راهكارهـا ایـن از یكـى اسـت. حـل و
كـرد؛ راجابجـا برنامههـا برنامهریزیهـامىتـوان اسـت.در
و شـود انجـام مداحـى از بعـد سـخنرانى ـال بهعنوانم
اسـتفاده و برنامههـا در  تنـو راهكارهـا ایـن از دیگـر یكـى
موضوعـات انتخـاب و بیـان خو و جـوان سـخنرانان از
تـاخـدامو بـامسـائلروزجوانـاناسـت سـخنرانىمطابـق
ـًامقایسـهزمـان مـردمبیشـترمشـتاقشـنیدنباشـند؛م
از نیـندشمنشناسـى وهم فعلـى زمـان بـا اسـام صـدر
كـهجوانـانمشـتاقشـنیدنآنهسـتند. موضوعاتـىاسـت

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

یســت الیــت  هیــأت  رونــی  و  درونــی 
دانشـگاه یـک را ت هیـ مـا كـه كـردم اشـاره قبـًا
 ـز ل دچـار دانشـگاه ایـن گـر ا و مىدانیـم انسانسـازی
مصداقـى و بزنـد جـدی آسـیبهای اسـت ممكـن بشـود
نمكـش بگنـدد كـه:»هرچـه بشـود ـل ایـنضربالم بـرای

نمـک«. گنـدد كـه روز آن از وای  مىزننـد
حسـین امـام دانشـگاه كـه فهمیدهانـد اسـام دشـمنان
از كـه انسـانهایی و اسـت ثیرگـذار ت بسـیار سـاماهللعلیه
ایندسـتگاهبیرونمىآیندومطابقباآنتربیتمىشـوند
 هركـدامخـاریدرچشـمآنهـاهسـتند؛ازایـنروهمـهتا
از و بكشـانند انحـراف بـه را تهـا هی كـه رامىكننـد خـود
كنند.اسـتفادهازشـیوههایمختلف مسـیراصلىخوددور
از اسـتفاده شـدن، برهنـه ماننـد  نامشـرو و شـیطانى
ادواتموسـیقىدرنوحهخوانـى،قمهزنـىو...آسـیبهای
كـه تراازجایـگاهاصلـىخـود كـههیـ كـىهسـتند خطرنا
مىسـازد؛ دور اسـت انسانسـازی و معنویـت روح القـاء
باشـند بایـدهوشـیار تهـا هی والنمحتـرم بنابرایـنمسـ
كننـدو ترادرمسـیراصلـىونورانـىخـودهدایـت وهیـ
تـادردام باشـد آقـا بـهدهـانحضـرت وچشمشـان گـو

گمـراهنشـوند. و نیفتنـد دشـمنان
ــه  ــت  ــ اس ی ــن ت ی ــاد روی ارب ــه  ک ــال  امس
ــرا از  ب جوانــا و التیــام حســرت  ــرای جــ اری  راهــ

ــرای آ هــا اندیشــید اید زیــارت 
والنادارهبهداشـت قصـدداریـمدرصـورتموافقـتمسـ
برنامـهای بهداشـتى پروتكلهـای رعایـت بـا شهرسـتان،
شـاهزاده حـرم از پیـادهروی بهصـورت بـاز سـر فضـای در
محمدعلـىسـاماهللعلیهشهرسـتاننهاونـدبهسـویقبـور
مطهـرشـهدابـهنیابـتازپیـادهرویاربعیـنحسـینىبرگـزار
كربـا تـا نجـف مسـیر هماننـد را پیـادهروی مسـیر و كنیـم
و  شـرای بـه  منـو اینهـا همـه كـرد. خواهیـم بازسـازی
كرونادرشهرسـتاناسـتوطبق اجـازهسـتادملـىمبـارزهبا
سـتاد دسـتورالعملهای طبـق مـا لـه ـم مع فرمایشـات
كـهبـهبركت كـرد.انشـاءاهلل كرونـااقـدامخواهیـم مبـارزهبـا
امـامحسـینسـاماهللعلیهایـنبـاازسـرجهانومسـلمین

برطـرفشـود.

هفتگـىویـاماهیانـهجویـایاحـوالخـدامخـودباشـند
گـرم كننـدوبـاافـراد وبـهزندگـىومشكاتشـانسركشـى
ـر كارقطعـًاآنصمیمیـتوجـذبمدن بگیرنـد.بـاایـن

ایجـادخواهـدشـد.
جوانــا  متمایــ  هیــأت  وجــه  شــما  ــر  ن بــه 
ــا  ل بــه  ــر  هیأت هــا  بــه دی عاشــورای نســبت 

یســت تهدیدهــا  و  رصت هــا 
تهایجوانانعاشـورایی درهی حساسـیتموضـو
مخاطبینشـان  جنـ در تهـا هی دیگـر بـه نسـبت
تهـایجوانـانعاشـوراییهمگـى اسـت.مخاطـبهی
جـوانهسـتندوایـنبهتریـنفرصـتبـرایفعالیتهای
تربیتگـرامىباشـد؛ازایـنروحساسـیتباالسـتوبایـد
را جوانـان بتواننـد تـا باشـند ثیرگـذار ت تهـا هی ایـن

كنـد.  حفـ
ی  هیــأت جوانــا  تــر مرکــ یتتــا در د بــه مو
ــر  می دهیــد  نــد  نمــر  نهاونــد  عاشــورای 
و  تــه  ر را هــای  ــه  لــوب  م ــه  ن تــا  می کنیــد 

داریــد رو  ــ  در  تــه ای  نر
داشـتهایم زیـادی موفقیتهـای ن ا تـا الحمـداهلل
جـای هنـوز مطلـوب نقطـه بـه رسـیدن تـا قائلیـم ولـى
تجوانـانعاشـورایی كارهـایزیـادیوجـوددارد.هیـ
ولیت ایـنیـکسـالونیـممسـ شهرسـتاننهاونـددر
یرفعال ت كـهازیکهی كردهاسـت خـودطـوریعمل
و برنامهریزیهـا در ثیرگـذار ت و فعـال ت هیـ یـک بـه
تصمیمـاتفرهنگـىومذهبـىشهرسـتانتبدیـلشـده
امامجمعـه ازجملـه شـهر بـزرگان و والن مسـ اسـت.
تجوانـانعاشـورایی ـرویـژهایبـههیـ محتـرمشـهرن
مراسـمات و فرهنگـى كارهـای مركزیـت و داشـته
جوانـان و رزمنـدگان ت هیـ عهـده بـر را شهرسـتان

مىگذارنـد. عاشـورایی
وجــه مشــتر  هیــأت جوانــا عاشــورای بــا 
لبی و  الیت هــای جهــادی و روحیــه شــهادت 
یســت ارتبــا  هیــأت بــا شــهدای  گــری  ی  بســی

ــه اســت ون ــدس  ــا م هشــت ســال د
كوشـیدهایمتـابهیکتعامـلمتقابل مـادرایـنمـدت
برنامههـا در نیـز آنهـا و برسـیم شهرسـتان سـپاه بـا
حمایـت عاشـورایی جوانـان ت هیـ از تـوان تمـام بـا
بهعنـوان بسـیجیان ، ارتبـا ایـن بهواسـطه مىكننـد.
و شـده عضـو عاشـورایی جوانـان ت هیـ در خـادم
ت وهیـ فعالیـتمىكننـدوهمیـنتعامـلبیـنبسـی
اسـت. شـده خوبـی پیشـرفتهای و بـركات موجـب
ازجملـه:شـركتدراردوهـایجهـادی،برگـزارییـادواره
و جهـادی روحیـه نوعـى اینهـا همـه كـه ... و شـهدا
كارهـای در و كـرده ایجـاد ههـا ب در شـهادتطلبى
كارهایشـان و دادهانـد قـرار سـرلوحه را شـهدا خـود،

اسـت. كـرده پیـدا خاصـى بركـت و نورانیـت
ا ســخنرا و مــدا در  هیــأت جوانــا  جایــ
مه تــر  را  کدام یــ  و  یســت  عاشــورای 

استفاده از 
شیوه های 

مختلف شیطانی 
و نامشروع مانند 

برهنه شدن، 
استفاده از 

ادوات موسیقی 
در نوحه خوانی، 

قمه زنی و... 
آسیب های 

کی هستند  خطرنا
که  هیأت را از 
جایگاه اصلی 
که القاء  خود 
روح معنویت 

و انسان سازی 
است دور 
می سازد.
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كـه دنیـا هـای جن همـه برخـاف
مبتنـىبـرسـاحهایفیزیكـىومـادیبشـر
بـر عـاوه جهـاد و مبـارزه اسـام در اسـت،
قدرتهـایبشـری،متكىبرقـدرتایمانو
كـه قـوتقلـبافـرادرقـممىخـورد؛سـاحى
گلولهوصاعدتر برندهتـرازشمشـیر،نافذتـراز
ازموشـکوهواپیمـاعمـلمىكنـدومىتوانـد
بـرهـرمكـروحیلـهوقدرتـىفائقآیـدچنانكه
كریـممىفرمایـد:»ومكـرواومكـراهللو قـرآن

54 آلعمـران كریـن«. الما خیـر اهلل
ثیـر ت كـه معنـوی حربههـای ایـن از یكـى
انگیـزه ایجـاد اخـاص، و ایمـان بـر عمیقـى
ـرورونـدپیـروزیرزمنـدگاناسـام جهـاداص
مقـدسداشـتتوسـل درایـامانقـابودفـا
بـهسـاحتمقـدساهلبیـتعلیهـمالسـام
روضهخوانـى بهویـژه ایشـان مصیبـت كـر و
سیدالشـهدا مصائـب بـر عـزاداری و
كربـا لـوم م شـهدای و سـاماهللعلیه
بـود.مراسـمدعـا،نیایـشونوحهخوانـىدر
مـاهمحـرمودیگـرایـامسـالبهعنـوانیـک

شـناخته رزمنـدگان میـان جدانشـدنى امـر
مىشـد.

گذشـتنونوشـیدنشـربت الگـویازجـان
ـهاباعبداهللسـاماهللعلیه شـهادتماننـدآن
 درقیـامحسـینىبـرایحریـت،آزادگـىودفـا
لـم دسـتگاه برابـر در حقانیـت و حـق از
مهمتریـن از یكـى بهعنـوان گذاشـت بهجـا
امـام نهضـت شـكلگیری سرچشـمههای
انقـاب جریـان بـا اهلل رحمـه خمینـى
گـرهخـوردوتجلـى شـكوهمنداسـامىایـران
دقایـق و ـات لح تکتـک در را آن آشـكار
مقـدسدرقامـت حماسـههشـتسـالدفـا
حماسـهرزمنـدگاناسـامدرجبهههـایحـق
تنهـا آنحماسـه بودیـم. باطـلشـاهد علیـه
بخشـىازجریانسـازیمفهوموقیامىاسـت
كهبیرقدارآنسـیدوسـاالرشـهیدانحضرت
اباعبـداهللالحسـینسـاماهللعلیهمىباشـد.
در مدافـع كشـوری بهعنـوان ایـران
كـه  بعـ لشـكریان هجـوم و هجمـه برابـر

در و گرفـت قـرار بودنـد  جنـ كننده شـرو
 بـندنـدانمسـل تـا كـه ایـنمیـانلشـكری
كهمهمترین بودنـددربرابـرمردمىایسـتادند
ساحشـانتوسـلوالگوگیـریازمكتـبسـید
وسـاالرشـهیدانامـامحسـینسـاماهللعلیه
آوینـى: مرتضـى شـهید گفتـه بـه و بـود
سـربندهای رزمنـدگان سـاح »مهمتریـن
كربـاوازهمهمهمتر بـهنامشـهدای منقـو
كـه بـود امـامحسـینسـاماهللعلیه حضـرت
رزمنـدگان اسـتوار گامهـای در را رادمـردی

مىكـرد.« هجـى اسـام

امـام  تـ  م و  عاشـورا  ار  یرگـ تأ رهنـ 
سـام اهلل علیه حسـین 

كنون، درتاریخ1400سـاله،ازصدراسـامتا
انقـابونهضتـىماننـدانقاباسـامى هیـ
مقـدس  دفـا صحنههـای بهخصـوص و
عمیـق شـباهتهای دارای هشتسـاله،
صدهـا نمىشـود. یافـت عاشـورا نهضـت بـا
اباعبـداهلل ازحركـت مقـدس، آمـوزه و نشـانه
پرچـم برافراشـتن راسـتای در سـاماهللعلیه

|  محمدحسین دیانی  |
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نوشـیدن تـا حقخواهـى و عدالتطلبـى
 دفـا عاشـورا، روز در شـهادت شـربت
مىزنـد پیونـد عاشـورا نهضـت بـه را مقـدس
در را كربایـی وجلوههـای ک وجـوهاشـترا و
راهبردهـا و اهـداف از مختلـف صحنههـای
،پیامهـا،دشـمنانو... هـا،فرهنـ تـارو

نشسـت. ـاره ن بـه مىتـوان
عاشـورا ثیـرفرهن امـامخامنـه ایدربـارهت
وعـزاداریفرمودنـد:»شـماببینیـدایـننصف
كـردهو روزحادثـه،چقـدردرتاریـخمـابركـت
ایـن اسـت. الهامبخـش و زنـده هـم امـروز تـا
بخواننـد را آن كـه نیسـت ایـن  فقـ حادثـه
ثـر مت یـا بیایـد خوششـان مـردم و بگوینـد و
بـركاتوحركـت عاطفـىبشـوند؛نخیـر،منشـ
گذشـته و  جنـ و انقـاب در ایـن، اسـت.
تاریـخ در اسـت. بـوده محسـوس مـا تاریـخ
لـم تشـیع،بلكـهدرتاریـخانقابهـایضـد
یرشـیعیان-حادثـه دراسـام-ولـوازطـرف
اثربخـش نمایـان و بهصـورتدرخشـان كربـا
هـم اسـامى  محیـ یـر در شـاید بـوده؛
اثربخشبودهاست.درتاریخخودما-یعنى
درایـنهزاروسـیصد،چهارصـدسـال-همـان
عجیب ـ كردهاسـت. نصـفروزحادثـهاثـر
گـرنخواهیـمهشـتسـال وبعیـدنیسـت.مـاا
سـاعت نـه آنهشـت، بـا را خودمـان جنـ

عاشـورایامامحسینسـاماهللعلیهمقایسه
كه كنیـم،یـاآنراخیلىدرخشـانتربدانیم-
حادثـهای واقعـًاهـمهمیـناسـت؛مـنهیـ
آن كاری فـدا بـا كـه تاریـخنمىشناسـم در را
همهچیـز باشـد؛ قابلمقایسـه روز نصـف

باالخـره لیكـن - اسـت آن از كوچکتـر
طرحـىازآن،یـانمـىازآنیـماسـت.چـرا
مـا، جامعـه داخـل در كـه نكنیـم فكـر مـا
 بـرایسـالهایمتمـادیمىتوانـدمنشـ

1» باشـد اثـر

ـاب  ان ـر  عاشـورا  و  ـرم  م یـر  تأ الـف 
ایـرا اسـامی 

ارض كّل و عاشـورا یـوم »كّل عبـارت
كـهازنخسـتین كربـا«جملـهآشـناییاسـت
انقـابشـكوهمند بارقـه و روزهـایجرقـه
بـزرگانجـاری از بسـیاری زبـان بـر اسـامى
اسـامى انقـاب كبیـر بنیانگـذار مىشـد.
حضرتامامخمینىرحمهاهللدرسـخنان

مبـارزه »لـزوم را جملـه ایـن از ـور من خـود
اسـت.2 دانسـته لـم« بـا همیشـگى

دردورانانقـابنیـزشـعارهایراهپیمایـی
اهـرات،پیامهـایامـام،مقاومـتمردم، وت
قیـام و 42 عاشـورای در امـام سـخنرانى
بارهـا راحـل امـام بـود. عاشـورا از ثـر مت قـم
كـه:»مـاهرچـهداریـمازامـام فرمـودهبودنـد
نیـن هم اسـت«. سـاماهللعلیه حسـین
مـردم قیـام مناسـبت بـه پیامـى در ایشـان
كـهخـونبـرشمشـیر قـممىنویسـد:»ماهـى
كـهبـهنسـلهادرطـول پیـروزشـد...ماهـى

صدها نشانه 
و آموزه مقدس، از حرکت 

اباعبداهلل سالم اهلل علیه در 
راستای برافراشتن پرچم 

عدالت طلبی و حق خواهی تا 
نوشیدن شربت شهادت در 

روز عاشورا، دفاع مقدس را به 
نهضت عاشورا پیوند می زند 
ک و جلوه های  و وجوه  اشترا

کربالیی را در صحنه های 
مختلف از اهداف و راهبردها 
تا روش ها، فرهنگ، پیام ها، 

دشمنان و... می توان به 
نظاره نشست.



میانشـان در كـه همانهایـی ـری. ن تن
جایگاهـى  هیـ سـندی خود و ریـا تكبـر،
كهمحفل نداشـت.آریچنیـنمجالسـىبـود
تذكـره و مىشـد شـهدا گزینـش و آزمـون
در زیـارت،وصـالوشـهادترابیقیدوشـر

مىكردنـد. امضـا آن

و السـام علیهـم اهلبیـت بـه توسـل .2
رزمنـدگان اسـتواری دلیـل عاشـورا  فرهنـ
فضـای همیـن گفـت مىتـوان بهجرئـت
را ههایجن كهب معنـویدرجبهههـابود
ىثابتقدمواسـتوار درمصـافبـادشـمنبع
نگـهداشـتهبـود.اینكـهیکملت،یكـهوتنها
ـرب و شـرق بلـوک مقابـل در لومانـه م و
ـات تبلی و پیشـرفته سـاحهای همـه آن بـا
گسـتردهرسـانهایتـاآخـربایسـتدودربرابـرآن
 هیـ كنـد، مقاومـت تهاجـم و هجمـه همـه
گرفتـنازحماسـهعاشـورا توجیهـىجـزالهـام
كـهنهضـتانقـابامـام نـدارد.شـكىنیسـت
ملهـم مقـدس  دفـا و اهلل رحمـه خمینـى
امـام مقـدس عاشـورای نهضـت از ثـر مت و
محـرم اسـت. بـوده سـاماهللعلیه حسـین
ثیـری ت سـاماهللعلیه اباعبـداهلل قیـام و
یـربـرارادهوایمـانرزمنـدگان شـگفتوبین
 دنـدانمسـل تـا دشـمن بـا نبـرد در اسـام
شـهیدان سـاالر از سـى ت بـا رزمنـدگان بـود.
عـراق  بعـ ارتـش نیروهـای درحالىكـه
و امكانـات تمـام از اسـتكبار شـتیبانى بـه
كامـلوپیشـرفتهبرخـورداربودنـد، تجهیـزات
بـادسـتخالىدربرابـرآنهـاتـاسـرحدجـان
ازجـان ولـىخـود ركاب ودر كـرده مقاومـت

نمىكردنـد. مضایقـه شیرینشـان

تاریـخراهپیـروزیبـرسـرنیـزهراآموخـت،
رادرمقابـل ابرقدرتهـا كـهشكسـت ماهـى
كنونكـه ا رسـاند. اثبـات بـه حـق كلمـه
دسـت در الهـى چـونشمشـیر محـرم مـاه
موخطبای سـربازاناسـاموروحانیونمع
سیدالشـهدا عالىمقـام شـیعیان و محتـرم
سـاماهللعلیهاسـتبایـدحـداعایاسـتفاده

بنماینـد«.3 را آن از
ازپیـروزیانقـاباسـامىامـامراحـل ـ
ایبنـدی درسـخنرانىمحـرمسـال58لـزوم
بـههمـانشـعائررایـادآورشـدندوفرمودنـد:
نوحهخوانـى، همـان سـینهزنى، »همـان
سرتاسـر در ماسـت؛ پیـروزی رمـز همانهـا
روضـه همـه باشـد، روضـه  مجلـ كشـور

بكننـد.«4 گریـه همـه و بخواننـد

دس ا م ر د رم و عاشورا  یر م ب تأ
عـزایامـامحسـینسـاماهللعلیهدر چـرا
كـر همـهایـامسـالدرجبهههـافـروزانبـود.
زبـانرزمندههـا اباعبـداهللسـاماهللعلیهورد
بهطـور كـه بـود اشـعاری و مرثیههـا در
برنامههـای و صبحـگاه در جمعـى دسـت
رمـز بـا مىكردنـد. نجـوا آموزشـى و رزمـى
 خـ بـه سـاماهللعلیه« حسـین »یـا مبـارک
امـامحسـین بـر بـاسـام و دشـمنمىزدنـد
نائـل شـهادت وصـال بـه سـاماهللعلیه

مدنـد. مىآ
سیدالشـهدا چـون الگویـی و اسـوه
كـهبـه سـاماهللعلیهنهتنهـابـرایمسـلمانان
اسـتناداعترافـاتواسـنادموجـود،بهعنـوان
برابـر ایمـردیوایسـتادگىدر الگـویاصیـل
و مىشـود شـناخته جـور و لـم دسـتگاه
شـخصیتىجهانىبـرایآزادگانوحقطلبان
عرصههـای باالتریـن از یكـى اسـت. عالـم
ذیـریازشـخصیتوسـیرهامـام تجلـىالگو
تحمیلـىحـزب حسـینسـاماهللعلیهجنـ
بـود ایـران لـوم م ملـت علیـه عـراق  بعـ
ایـن جلوههـای از برخـى بـه ادامـه در كـه

مىكنیـم: اشـاره ثیرگـذاری ت

كهحسینیهشد 1.سنگرهایی
كـههریگان رسـممعمـولجبهههـااینبود
گردانـىبـرایبرگـزاریمراسـماتعـزاداری یـا
بـا و مىگرفتنـد ـر ن در را ویـژهای مـكان
وسـینهزنى روضهخوانـى  كـردنشـرای مهیا
یگانهـایمسـتقردردیگـر ازدیگـر آنجـا، در
مراسـم در حضـور بـرای عملیاتـى مناطـق
خـوددعـوتبـهعمـلمىآوردنـدویـایكـىاز
 خودجـو بهصـورت صـدا خو رزمنـدگان
بـهنوحـهوروضهخوانـىمىپرداخـت.مـكان
مراسـمهای برگـزاری بـرای پیشبینىشـده
میـدان  وسـ در  معمـواًل عـزاداری

ـادگانو گوشـهنمازخانـهیـک صبحـگاهویـا
كهبـانصب یـاهـرجـایسـادهوبیریایـیبـود
 كتیبهمىتوانسـترن چندپرچممشـكىو

بگیـرد. عاشـورا و بـویمحـرم و
شـكلگیری و مرثیـه و نوحـه  ابـدا
در حماسـى نوحهخوانـى سـبکهای
نواهـای و داشـت ویـژهای رونـق جبهـه،
عاشـورایی،زمزمههـایهمیشـگىرزمندههـا
درهمـهحـاالتحضـوردرجبهـهبـود.بـرای
آن بـا ههـا ب كـه شـعارهایصبحـگاه ـال م
و عاشـورا حماسـه بـا متناسـب مىدویدنـد
مضامیـنارزشـىایـنمكتبسـرودهمىشـد.
میانـداری دیرینـه رسـم شـاید
مراسـمهای از امـروزی تهـای هی در

كـه اسـت مانـده یـادگار بـه جبهـه
یـک بسـتن بـا تـى هی ههـای ب
 كمـرخـوددروسـ چفیـهبـهسـریـا
مىگرفتنـد قـرار عـزادار جمعیـت
و مراسـم هدایـت ولیت مسـ و
ـموریتـمسـینهزنىراایفـا ن حفـ
شـور خـود، حضـور بـا و مىكردنـد
مراسـم فضـای بـه خاصـى حـال و
عزاداریمىبخشـیدند.مراسـمهای
از  فـار كـه بیریایـی و بیآالیـش
بـود ـرور و عجـب و منیـت هرگونـه
را خـود وجـود، تمـام بـا عـزاداران و
حـرم درصحـن و كربـا درصحـرای
امـامحسـینسـاماهللعلیهمجسـم
سـوخته جـان عمـق از و مىدیدنـد
عزاداریهایـی اشـکمىریختنـد. و
ویژگىهایـی از آن بانیـان كـه
معرفـت  جنـ از بودنـد برخـوردار
و خودسـتایی  نـو هـر از  فـار و
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ابداع نوحه و مرثیه و 
شکل گیری سبک های 

نوحه خوانی حماسی در 
جبهه، رونق ویژه ای داشت و 
نواهای عاشورایی، زمزمه های 

همیشگی رزمنده ها در همه 
حاالت حضور در جبهه بود. 

برای مثال شعارهای صبحگاه 
که بچه ها با  آن می دویدند 

متناسب با حماسه عاشورا و 
مضامین ارزشی این مکتب 

سروده می شد.



عاشـورایی آموزههـای و كربـا شـهدای
همـواره سـاماهللعلیه سیدالشـهدا مكتـب
بـه زبـان گاه هیـ و بـوده  بانشـا و صبـور
 شـكوهوناشـكرینگشـود.اورمـزایـننشـا
كـهبـاالسـرتختـش رادرشـعریمىدانسـت

بـود: كـرده نصـب
كـوبم ای چرادسـتیازمچـرا

سندد امى مراخواجهبیدستو
ثیر یمعاشورا،ت ثیراتحماسهع ازدیگرت
بـرعقیـدهوهـدفخانوادههـا بیسـابقها
دل خـود شـوهر از همسـری آنگاهكـه بـود
رافدایـیامـام یـامـادریفرزنـد مىكنـدو
حسـینساماهللعلیهمىسـاختوبادستان
خـوداورابـرایاعـزامبـهجبهـهمهیـامىكـرد.
خواهـران چـه و ار چشـمانت مـادران چـه
كـهزینـبواربـرفقـدانپیكـرمطهـر ـری منت
كردنـد. سـالهاصبـوری مفقودشـان شـهید

ثیرحماسهعاشورابروصیتنامهشهدا 5.ت
درمىیابیـم شـهدا وصیتنامـه بررسـى بـا
كـهدربیشـترآنهـابـهنحـویازنـاممقـدس
امـام نـام بهویـژه السـام علیهـم اهلبیـت
كربـا زیـارت آرزوی و سـاماهللعلیه حسـین
گاهصفحـهوصیتنامهها سـخنرفتـهاسـت.
كـه اسـت اشـكى قطـرات رد بـه  منقـو
از گفتـن وسـخن نوشـتن آنحیـن نگارنـده
دیـده از سـاماهللعلیه سیدالشـهدا و كربـا
كریمـى جـواد شـهید اسـت. سـاخته جـاری
اینچنیـن  عرفانـىا وصیتنامـه در
دوسـتانم و بسـتگان تمـام »از اسـت: آورده
كـههـروقـتبـرمـزارممىآینـدبـه مىخواهـم
كربایامامحسـینسـاماهللعلیهویاران یاد
جسـته توسـل آنهـا بـه و باشـند باوفایـش
از گفتهانـد كـه كننـد گریـه مرثیهشـان در و
امـام مرثیـه در كـه اسـت مؤمـن نشـانههای
مـن بریـزد. اشـک سـاماهللعلیه حسـین
حسـین امـام حـرم زیـارت آرزوی خیلـى نیـز
گـرقبـلازرسـیدنبـه كـها رادارم.امیـدوارم
بـهزودیزودراه بـهشـهادترسـیدم آرزویـم
ایـن كربـا زیـارت موقـع در و شـود بـاز كربـا
كربا نكنیـد.بـهامیـدزیـارت حقیـررافرامـو

اسـام«. جهانىشـدن و نجـف و
وصـف در اهلل رحمـه خمینـى امـام
»ایـن مىفرماینـد: شـهدا وصیتنامـه
بیـدار و مىلرزانـد را انسـان وصیتنامههـا

5 . » كنـد  مى

پینوشت:
والندفترهنروادبیاتمقاومت، 1.دیدارمس

.1370/04/25
2.صحیفهنور،ج9،صفحات148،57و202؛وج10،ص

.30
3.همان،ج3،ص225.
4.همان،ج10،ص216.
5.همان،ج16،ص27.

ثیرحماسهعاشورابرروحیهرزمندگان 3.ت
مقـدسرزمنـدگاناسـامبـا درطـولدفـا
خیبـر، ماننـد مهمـى و بـزرگ عملیاتهـای
كه مواجـهبودند ن كربـای والفجـرهشـتو
بیشـکایسـتادگىومقاومـتدربرابـرحجـم
و نبـود سـادهای كار دشـمن آتـش سـنگین
سـرحد تـا ایسـتادگى و اسـتقامت نیازمنـد
ایـن كـهمىتوانسـت عاملـى تنهـا بـود. جـان
كنـد انگیـزهواحسـاسرادررزمنـدگانایجـاد
از اطاعـت و ولىفقیـه بـه اعتقـاد یکسـو از
دسـتورحضـرتامـامرحمـهاهللبودوازسـوی
دیگـراقتـدابـهآموزههـایمكتـبعاشـورابـود.
كهتمركزآتشدشـمن درشـبعملیـاتخیبـر
یـده پی نبـرد كار و بـود طاییـه منطقـه بـر
فرمانـده خـرازی حسـین حـاج بـود شـده
رشـیدآنمحـورعملیاتـىخطاببـهنیروهای
شـب »امشـب مىگویـد: خـود فرمـان تحـت
در دادهانـد دسـتور امـام اسـت، عاشـورا
تـوانلشـكر تمـام بـا مـا كنیـم. طاییـهعمـل
مىتوانـد  هركـ زد، خواهیـم دشـمن بـه
بـرود«. اسـت آزاد نمىتوانـد  هركـ و بمانـد
مـىروحانـىلشـكر شـهیدحجتاالسـاممی
دشـمن فوقالعـاده آتـش مشـاهده بـا هـم
یـادگار بـه درطاییـه دیگـری تاریخـى جملـه
درطاییـهایسـتاد گفـت:»هركـ گذاشـتو
كربـاهـمبـودمىایسـتاد.«سـرانجامبـا گـردر ا
شـد. رزمنـدگانآنمنطقـهحفـ اسـتقامت

ثیرحماسهعاشورابرنامگذاریها 4.ت
بـه اسـام رزمنـدگان ارادت و عشـق در
كـهدر  سیدالشـهداسـاماهللعلیههمیـنبـ

انجـام و جبهههـا مقـدم  خـ بـه عزیمـت
سـاماهللعلیه حسـین نـام و كـر عملیـات،
بـرمصائـب گریـه و آرامـشجانشـانوروضـه
زیارتشـانو كربـاتسـكینآالمودردهجـران
»یـا شـعار نبـرد، و  جنـ سـخت مراحـل در
عامـل و دل قـوت سـاماهللعلیه« حسـین
عاشـورا حماسـه بـود. استقامتشـان و صبـر
حتـى كـه داشـت ثیـر ت رزمنـدگان بـر چنـان
از ثـر مت  جنـ جبهههـای در نامگذاریهـا
یـمبـود.نامگـذاریمقرهـا، ایـنحماسـهع
لشـكرها نامگـذاری موقعیتهـا، هـا، تی
و عملیاتهـا رمـز و گردانهـا،عملیاتهـا و
بیمارسـتانهایصحرایـیوپلهـاو...همـه
السـام علیهـم اهلبیـت نـام بـه را همـه و
تسـمیهها ایـن مىكردنـد. مزیـن
و ایمـان ارادت، از برخاسـته

بـود. عاشـورایی معرفـت
در سـى ت ایـن دیگـر جلـوه
بـود ایرانـى اسـرای اردوگاههـای
بـه سـى ت بـا عزیـز آزادگان كـه
درس عاشـورا حماسـه و آموزههـا
و مىآموختنـد مقاومـت و صبـر
و درد سـالها عزیـز جانبـازان یـا
بـه سـى ت بـا را مجروحیـت  رنـ
اباالفضـل حضـرت كربـا علمـدار
مىكردنـد. تحمـل سـاماهللعلیه
ـى دخان حسـین حـاج شـهید
كـه بـود زنـدهای ازشـهدای یكـى
دلیـل بـه مقـدس  دفـا از  ـ
 فقـ  نخـا ناحیـه از مجروحیـت
گـردن و تـكاندادنسـر بـه قـادر
تخـت روی بـر سـال 17 او بـود.
زخـم كـه آنجـا تـا بـود بسـتری
نـام از الهـام بـا ولـى گرفـت بسـتر
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که  در شب عملیات خیبر 
تمرکز آتش دشمن بر منطقه 

کار نبرد پیچیده  طالییه بود و 
شده بود حاج حسین خرازی 

فرمانده رشید آن محور 
عملیاتی خطاب به نیروهای 
تحت فرمان خود می گوید: 

»امشب  شب  عاشورا است ، 
امام  دستور داده اند در طالییه  

کنیم. ما با تمام  توان   عمل 
لشکر به  دشمن  خواهیم  زد، 

هرکس  می تواند بماند و هرکس 
نمی تواند آزاد است  برود«. 
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گذری بر حیات سیاسی و اجتماعی
سردار شهید حاج حسین همدانی به مناسبت سالگرد شهادتش

ر ا ا و ک ا  وح  

کرده ایـد و به خاطـر  کـه سـال ها بـا فـردی در یـک محلـه زندگـی  شـاید برایتـان پیـش آمـده باشـد 
گـذرا بـا هم داشـته اید  همسـایگی و یـا حتـی همـکار بـودن، حداقـل روزی یک بـار سـالم و تعارفـی 
شـخصیتش،  بـا  و  می کنیـد  نشست وبرخاسـت  او  بـا  جلسـه ای  چنـد  اتفاقـی  به صـورت  اینکـه  تـا 
اتفـاق  پس ازایـن  می شـوید.  آشـنا  بیشـتر  عواطفـش  و  احساسـات  و  اندیشـه هایش  و  افـکار 
کـه نـگاه شـما بـه او تغییـر می کنـد، در چشـم شـما احتـرام بیشـتری پیـدا می کنـد و سـالم و  اسـت 
گرم تـر می شـود. ایـن قصـه، قصـه خیلی هاسـت و حـاج حسـین همدانـی یکـی از آن  تعارفتـان هـم 
کـه تمـام عمـر، از جوانـی تـا ریش سـفیدی اش را خـرج  کسـی اسـت  خیلی هاسـت. حـاج حسـین 
کـه همـواره در خـط مقـدم دفـاع از حریـم امنیـت  کـرد. از همـان اوایـل انقـالب  حفـظ امنیـت مـا 

بـود تـا لحظـه شـهادتش در خـط مقـدم دفـاع از حـرم.

|  محمدحسین دیانی  |



ا مرد شمار دو س
از پیـش تـا حسـین حـاج شـخصیت ابعـاد از بسـیاری شـاید
بـود. ناشـناخته هـم ایشـان نزدیـكان ـر ن در حتـى شـهادتش،
حـاج آخـر اسـت. بـوده او امـى ن درخشـان سـابقه هـم علتـش
فرماندهـى از مىشـناختند. امـىا ن بعـد از بیشـتر را حسـین
محمـد 27 و قـدس سـاماهللعلیه، انصارالحسـین لشـكرهای
رسـولاهللصلـىاهللعلیـهوآلـهوقرارگاههـایثـاراهللسـاماهللعلیه
 گرفتـهتـاجانشـینىفرماندهنیرویمقاومتبسـی ونجـفاشـرف
بخشـىازسـوابقدرخشـاناودر كلسـپاه،فق ومشـاورفرمانده
امـىدنیـا،او نرالهـاین نیـنازنـگاه امـىاسـت.هم بعـدن
ـه سـوریه«،»ناب بهعنـوانیكـىاز»بزرگتریـنفرماندهـانجنـ
ـربآسـیا«و»مـردشـمارهدوسـپاه«یـاد هـاینـاهمتـرازدر جن

مىشـود.
اینگونـهمعرفـى را ورنـالسـردارهمدانـى روزنامـهوالاسـتریت
اسـداران نـرالهمدانـىیكىازفرماندهاننخبهسـپاه مىكنـد:»
عملیـات رزم نحـوه در متخصـص یـک و بـوده اسـامى انقـاب

اسـت«. امیان بـاشـبهن ـم من نیروهـای
ولـىحـاجحسـینوقتـىوصیتنامهمىنویسـددرپیشـگاهخدا

رااینگونـهمعرفىمىكند: خـود
مقـدس  دفـا تنبـل گرد شـا همدانـى، حسـین حقیـر، »بنـده
و نـدادم انجـام بهخوبـی را خـودم ایـف و كـه مى كنـم اعتـراف
گـولمى زد، مـنمى آمدومرا سركشـمسـرا بعضـىموقع هـانفـ
وسوسـهمى شـدم،نـقمـى زدم،دردرونـماعتـراضایجـادمىشـد
شـیمانمىشـدم، كمـکمىكـرد،متوجـهمىشـدم، امـاخـدامـرا
مـرا و مىكـردم بخشـش و عفـو طلـب خـدا از و مىكـردم توبـه
كـردهبـود. ذیرفـتوایـناواخـرهـمخیلـىدلـمهـوایرفتـن مى
كـهدرموقـعجـاندادنراضـىباشـدخـدایمهربـانو كنـد خـدا

مـنبـهرحمـتاوامیـدوارهسـتمنـهبـهعملكـردخـودم«.
اهر ترین حبی جبهه  م

ازشـهادتشـد بعـد بـود معـروف »ابـووهـب« بـه درسـوریه او
كربـا،پیرترین اهـر كـههماننـدحبیـببـنم »حبیـبحـرم«.چرا
هرچنـد حـرم از  دفـا جبهههـای پیـر بـود. حـرم مدافـع شـهید
و طـراوت همـه آن از بـود. جـوان دلـش امـا سـپید؛ موهایـش
كـهبـهشـهادتدرجوانـى مقـدسوعشـقى شـادابیدوراندفـا
هـم مىگفتنـد؛ همـه را ایـن بـود. نشـده كاسـته رهای داشـت،

وهـمحـاجقاسـم. بقیـهدوسـتانش او،هـم خانـواده
حسـین حـاج حیـات سـاعات آخریـن از قاسـم حـاج خاطـره
كهمنشـهیدهمدانىرادیدم، های شـنیدنىاسـت:»آخرینلح
تقریبـًاچنـدسـاعتقبـلازشـهادتشبـود.یـکحالـتجوانـىای
رادیـدم، كـهشـهیدهمدانـى آخـر ـه لح اودیـدم.مـندرآن در
كـهاوازشـهادتشمطلـع فهمیـدم ـهتـكانخـوردم.بعـداً یکلح
بـودهاسـت.اینكـهمىگویـمدریـکشـكلجوانـىاورادیـدم،چـون
آنحالـتخـاصرادراوندیـدهبـودم،آنسـكوتخـاصرا،خیلـى
بیاباهم گفـت: وخنـدانبـود؛خیلـى.آنجـاباخندهبهمن بشـا
او مـنوتـوباشـد. یـکعكسـىبگیریـم،شـایدایـنآخریـنعكـ
ًا كنـدوبخواهدم كـهبهچیـزیاصـرار كارهـانبـود خیلـىاهـلایـن
كسـى.وقتىاینحرفرازدمن ،چهبا عكسـىبگیرد؛چهخود
كه تـكانخـوردم.خواسـتمبگویمشـمانروید،چـونازهمانجایی
اومىخواسـتبـرود،مـنداشـتمبرمىگشـتم؛ولـىیـکحسـىبـه
گفـت:چیـزینیسـت،خبـرینیسـت،لـذاچیـزیبـهاونگفتم. مـن
هنم وقتىكـهایـنحالـترادرشـهیدهمدانـىدیـدم،اینشـعردر
 چـونجهـدازنفـ آمـد:)چـونرهـدازدسـتخـوددسـتىزنـد
كنـد(.مـنایندسـترقـصرا،اینحالتپـروازرا،این خـودرقصـى

رادراودیـدم.«1 حالـتاشـتیاقرا،ایـنحالـتعـرو

كامخـودحـاجحسـینهـمهویـدا ایـنمطلـبدر
سـوریه، در داعـش هـور اول سـالهای در بـود.
طـىمصاحبـهایشـیدابـودندروادیشـهادترا
كـه»دشـمناننمىداننـدو اینچنیـنبیـانمىكـرد
كـهمـابـرایشـهادتمسـابقهمىدهیم نمىفهمنـد
كهازسـوی ووابسـتگىنداریمواعتقادماایناسـت

خـداآمدهایـموبهسـویاومىرویـم.«2
د ه مردم نمی خوا د هی گا  د

ـه د روحیـهلطیـفحـاجحسـینودلسـوزیود
كـه نمـىداد اجـازه مـردم، مشـكات حـل بـرای او
روی را دسـتش و باشـد بیتفـاوت خیلىهـا ـل م
كه بگـذاردتـابـادآنرانبرد.بـاوجودی كاهخـود
فرماندهلشـكربوداماازمشـكاتمردمخبرداشـت.
جهیزیـه، تهیـه گرفتـار خیلىهـا كـه مىدانسـت
و...هسـتند. دانشـگاه  خـر درمـان، و دارو  خـر
مشـكات از گرهـى كـه كنـد كاری مىخواسـت
قرضالحسـنه بـه خاصـى عاقـه شـود. بـاز مـردم
مـىداد قـرض پـول تـوان حـد در  خـود داشـت.
یكـى مىگفـت: بازپرداخـت. زمـان تعییـن بـدون
همیـن مىكننـد عمـل آن بـه كمتـر كـه احكامـى از
یـک كـه بـود افتـاده فكـر بـه اسـت. قرضالحسـنه
اسـتان قرضالحسـنهراهبینـدازدآنهـمدرسـط
 خـود بـرای بشـود باقیاتالصالحاتـى تـا همـدان
خیـر كار بـه عاقهمنـد او ـل م كـه كسـانى همـه و
صحبـت مىشـناخت كـه هـم خّیرینـى بـا بودنـد.
نـام بـه انداختنـد راه قرضالحسـنهای بـود. كـرده
كارمـزدسـهدرصـد.خیلـىزودبـا »عـدلاسـامى«بـا
اسـتقبالمردمروبروشـدوبهسـرعتچندینشـعبه
نجشـنبه هـم اسـتانراهافتـاد.خـود درسـط
مىرفـت همـدان بـه تهـران از هفتـه هـر جمعـه و
ـارتبـرحسـناجـرایاساسـنامهصنـدوق. بـراین
مىگفـت: بـود.  چهـرها در عجیبـى خوشـحالى
»لـذتعمـلبـهآیـهقـرآنراتابهحـالبـهایـنانـدازه
بـود: گفتـه  همسـر بـه بـودم.« نكـرده احسـاس
 صـرا پـل از شـدن رد وقـت كـه »خوابدیـدهام
مىگفـت: گرفتهانـد.« را دسـتم و آمدهانـد شـهدا
شـهدانـدارد منافاتـىبـاصـرا »قرضالحسـنههیـ
گـربخواهیـمشـهدادسـتمانرابگیرنـدبایـد واتفاقـًاا

كنیـم.«3 دسـتگیری حاجتمنـدان از
ام اب و ن اری سردار به ان بده

ـام ن بـه كـه خدماتـى همـه بـا همدانـى سـردار
داشـتى چشـم ـگاه هی ولـى بـود كـرده انقـاب و
را خـود بلكـه نداشـت رهبـری و ـام ن مـردم، از
بدهـكارمىدانسـت.ایـناعتقـاددرجمـاتوصیت
 بزرگـوار همسـر بـا كـه آنجـا هویداسـت،  نامـها
هـای مـرارت تحمـل بخاطـر او از و مىكنـد  ودا
سـالهازندگـىمشتركشـانتشـكرمىكنـدوحالیـت

مىنویسـد:  سـپ مىطلبـد
گذشـتهبدهكاربـهانقاب ـل مىكنـمم »سـفار
مقابـل در . بـا قانـع طلبـكار. نـه باشـى ـام ن و
ومراقـب كم مهریهـاصبـرداشـتهبـا كمبودهـایـا
بـه عشـق نكننـد. ناسـپاس را تـو فضاسـازان  بـا
كامـلازایشـانسـعادتمندی والیتفقیـهواطاعـت

دنیـاوآخـرترادرپـیدارد«.

که  با وجودی 
فرمانده لشکر بود 

اما از مشکالت 
مردم خبر داشت. 

که  می دانست 
گرفتار  خیلی ها 

تهیه جهیزیه، خرج 
دارو و درمان، 
خرج دانشگاه 
و... هستند. 

کاری  می خواست 
گرهی از  که  کند 

مشکالت مردم باز 
شود. عالقه خاصی 

به قرض الحسنه 
داشت. خودش 
در حد توان پول 

قرض می داد 
بدون تعیین زمان 

بازپرداخت.

بنده حقیر، حسین 
گرد  همدانی، شا

تنبل دفاع مقدس 
که  اعتراف می کنم 
وظایف خودم را 
به خوبی انجام 
ندادم و بعضی 
موقع ها نفس 

سرکشم سراغ من 
می آمد و در درونم 

اعتراض ایجاد 
می شد اما خدا 
کمکم می کرد، 

متوجه می شدم و 
از خدا طلب عفو و 
بخشش می کردم و 

مرا می پذیرفت.
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بـهسـمتمیـداندانشـگاهبیاوریـد.درروزعاشـورا
كردنـد.«4 راجمـع ائلـه گـردان همیـنسـه

ا از حرم کشید در را د ر 
موریتـش، م آخریـن همدانـى حسـین سـردار
اهلل سـام زینـب حضـرت مطهـر حریـم از  دفـا
از رهایـی بـرای سـوریه مـردم بـه كمـک و علیهـا
گروهـکصهیونیسـتىتكفیـریداعـشبـود. دسـت
و بازدیـد بـرای همكارانـش بـا ـور من همیـن بـه
كـهدسـتتكفیریهـابـود شناسـاییبـهمنطقـهای
كهدشـمندر ارهایازآتشـى كمینبرمىخورند، رفتهودرراهبه
كـردهبـهماشـیناصابـتمىكنـدوماشـینرامنحـرف آنجـاروشـن
كمـروسـردارازناحیـه كـردهوبـهرگبـارمىبندنـدوراننـدهازناحیـه
چشـموسـرآسـیبجدیدیدهوبهبیمارسـتانفرسـتادهمىشود
ازسـالهامجاهـدتو ـ كـهسـاعت8شـبدرسـن61سـالگى
تاریـخ16  گفـتودر لبیـک را نـدایحـق نبـرددرجبهـهاسـام،
کسـردار ـا گردیـد.پیكـر شـهادتنائـل مهرمـاه1394بـهفیـ
گردیـدودرتهـرانتشـییعو همدانـىسـهروزبعـدبـهایـرانمنتقـل
کسـپاریبـهزادگاهـشهمـدانانتقـالیافـتودرجـوار بـرایخا

گرفـت. آرام همـدان شـهدای گلـزار در  شـهید همرزمـان
گفتندازشهیدان گفتیمو بسى

شهیدانراشهیدانمىشناسند
بهراحتـى نمىشـود را آنـان ـال ام و حسـینها حـاج آری؛
را آنهـا مىتواننـد خودشـان  جنـ از كسـانى تنهـا شـناخت.
خـوب قاسـم حـاج را حسـین حـاج كننـد. معرفـى و بشناسـند
فهمیـدوشـناخت.حـاجحسـینراولـىوامـاماوخـوبشـناخت

نوشـت: شـهادتش وصـف در كـه
و ک ـا جوانـى ، پرتـا و صمیمـى و قدیمـى رزمنـده »ایـن
ازمیهـن كرامـت،دردفـا متعّبـدخـودرادرجبهههـایشـرفو
ایانـىعمـر گذرانیـدومقطـع ـامجمهـوریاسـامى اسـامىون
ازحریـماهلبیـتعلیهـم بابركـتوچهـرهنورانـىخـودرادردفـا
كـردو السـامودرمقابلـهبـااشـقیایتكفیـریوضـداسـامسـپری
درهمیـنجبهـهپرافتخـاربـهآرزویخـودیعنـىجـاندادندرراه
خـداودرحـالجهـادفـىسـبیلاهلل،نائـلآمـدوفضـلورحمـت
بـرهمـه و بـرشـهیدهمدانـى بـاد.رحمـتخـدا گـوارا او بـر الهـى

راهحـق«. مجاهـدان

پینوشت:
هاییازخاطراتشفاهىحاجقاسمسلیمانى. بر والفقار كتاب .1

كلسپاهدرحاشیهمراسمتشییعسردار 2.مصاحبهبهعنوانمشاورفرمانده
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را والیـت نعمـت و انقـاب دیگـر فـرازی در نیـز و
اینگونـهتوصیـفمىكنـدوشـكرانهایـننعمـتالهـى

برمىشـمارد: فقیـه ولـى ركاب در ـارجـان ن را
كـهخـدایمهربـان »مگـرمىتـوانازنعمـتبزرگـى
امـام والیتفقیـه، نعمـت برآییـم؛ داده مـا بـه
جانشـین نعمـت جمارانـى؛ پیـر آن بزرگوارمـان،
همـان ادامهدهنـده كـه زمانمـان علـى آن، خلـف
همـه از زیبـا و مدبرانـه چـه را انقـاب كاروان و راه
كمین هـاعبـورمى دهـدامـانـه،بایدبیش گردنههـاو
ـل م عملـى بلكـه زبانـى، نـه باشـیم كر شـا ایـن از

بگوییـم«. لبیـک شـهیدانمان
کرد که در تهرا صدا  اقدامی 

بصیـرتسیاسـى،اقـدامبهموقـعوتربیـتنیـروی
كـه بـود بـارزحـاجحسـین ازجملـهصفـات انقابـی
كـرد.حـاجحسـین درفتنـه88نمـودبیشـتریپیـدا
مقـدس كـهفتنـه88ازسـوریهودفـا معتقـدبـود
سـالها آن در او اسـت. مهمتـر هـم هشتسـاله
علیـه اهلل صلـى رسـولاهلل محمـد سـپاه فرمانـده
انجـامداد كـه كارهـایفوقالعـادهای از بـود، آلـه و
كنتـرلفتنـه سـازماندهىنیروهـایبسـیجىبـرای
كـهدر بـود.سـازماندهىحـدود45هـزاربسـیجى
طـولمـدتایـناتفاقـاتدرصحنـهبودنـدوشـلیک
كارمشـكلى ازسـویآنـان نشـدنحتـىیـکفشـن
حـقحمـل كـ هی كـه وجـودی بـا هـم آن بـود،
بـود ممكـن حتـى و نداشـت را تهـران در اسـلحه
موردحملـههـمقـراربگیـرد.مهمتـرازآنهنـرسـردار
تربیـت و تهـران  لواوبـا ارا هدایـت و كنتـرل در

بـود. فـىسـبیلاهلل بهعنـوانمجاهـد آنـان
حـاجحسـینضمـنمصاحبـهایچنـدمـاهقبـلاز

لهاشـارهكردهبـود: شـهادتخـود،بـهایـنمسـ
در كـه دادیـم انجـام اقدامـى اطاعاتـى كار »بـا
در كـه كسـانى از نفـر هـزار  نـ كـرد. صـدا تهـران
آشـوبهاحضـورداشـتندولـىدراحـزابوجریانـات
ل ارا و اشـرار از بلكـه نداشـتند حضـور سیاسـى
كنترلشـان كردیـمودرمنزلشـان بودنـدراشناسـایی
اینهـا مىزدنـد فراخـوان كـه روزی مىكردیـم.
بیـرون ازخانـه نداشـتند اجـازه و كنتـرلمىشـدند
ایـن كـردم.بعـداً گـردان بیاینـد.بعـداینهـاراعضـو
گـربخواهیـممجاهـد كـها گـرداننشـاندادنـد سـه
وقمـه كـهبـاتیـ كنیـمبایـدچنیـنافـرادی تربیـت
اینهـا از یكـى بیاوریـم. ـایكار را دارنـد سـروكار
بـه وقتـى سـتاری ایـن سـتاری. نـام بـه بـود فـردی
گذشـته جمعیـتزدجانبـاز70درصـدشـدوسـال
شـورای جلسـه وقتىكـه رسـید. شـهادت بـه هـم
میناسـتانتهراندرشـبعاشـورابرگزارشـدهمه ت
كـهفـرداتهـرانآرامخواهـدبـود. برآوردهـاایـنبـود
كهروزعاشـورااتفاقاتـىدرپیش بـرآوردمـنایـنبـود
خواهـدبـود.بـههمینخاطردوباردیگردرخواسـت
و شـد تشـكیل جلسـه و دادیـم فوقالعـاده جلسـه
تهـران سـینماهای همـه كردیـم. اعـام  آمادهبـا
در را حسـینیهها و مـدارس تمـام كـردم. اجـاره را
ههـابـالبـاسمشـكىدرمیـدان گرفتیـم.ب اختیـار
كـهبـا تراهـم حضـورداشـتند.نزدیـکبـه30هیـ
گفتـم:دسـتههارا كردیـمو بودنـدآمـاده مـنمرتبـ

بصیرت سیاسی، 
اقدام به موقع 
و تربیت نیروی 
انقالبی ازجمله 

صفات بارز حاج 
که  حسین بود 

در فتنه 88 نمود 
کرد.  بیشتری پیدا 

حاج حسین معتقد 
که فتنه 88  بود 
از سوریه و دفاع 

مقدس هشت ساله 
هم مهم تر است.
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نریموسـی در سـال 1341 در شـهر  حجت االسـالم عیسـی 
گشـود. در سـال 1358 وارد  امیدیـه اهـواز دیـده بـه جهـان 
جهـاد سـازندگی و سـپاه شـده و همچنیـن در اواخـر همیـن 
سـال وارد حـوزه می شـود و در مدرسـه رسـالت شـروع بـه 
عرصـه  وارد  تحمیلـی  جنـگ  آغـاز  بـا  می کنـد.  تحصیـل 
دفـاع مقـدس می شـود و در عملیات هـای طریق القـدس 
شـرکت  رمضـان  و  فتح المبیـن  بسـتان(،  )آزادسـازی 
کـه در سـال 1361 در سـن  می کنـد. او از روحانیونـی اسـت 
مثلثـی  سـنگرهای  مقابـل  کوشـک،  زاویـه  در  سـالگی   20
پـس  اسـارت درآمـد و در شـهریورماه 1369  بـه  عراقی هـا 
از هشـت سـال تحمـل انـواع و اقسـام شـکنجه ها و آزار و 
گردید. اذیت هـای بعثی هـای سـتمگر، از بند اسـارت آزاد 
بـاال  بـرای  کـه  بـود  کسـانی  از  یکـی  عیسـی  شـیخ 
در  را  سـال  هشـت  ایرانـی،  اسـرای  روحیـه  بـردن 
کسـوت  به واسـطه  او  کـرد.  تـالش  بعثـی  اردوگاه هـای 
داشـت  ابوترابـی  مرحـوم  بـا  نزدیکـی  ارتبـاط  روحانیـت 
آموخـت. ایشـان  از  را  زیـادی  مطالـب  و  نـکات  و 

گفتگـــوی روحانـــی آزاده  آنچـــه در ادامـــه می خوانیـــد، 
و مدافـــع حـــرم حجت االســـالم عیســـی نریموســـی، 
ــال جنـــگ  ــده هشـــت سـ ــرای شناخته شـ ــی از اسـ یکـ
کـــه نزدیـــک بـــه نـــه ســـال در بنـــد  تحمیلـــی اســـت 

زندان هـــای صـــدام اســـیر بـــود.

مردانی که زیر ضربات 
کابل و باتوم سینه زدند

در  یــن  ارب و  اداری  عــ ــ  مب وارد  ــه  این از  قبــ 
ــا آمــاری از آزادگا روحانــی  دورا اســارت بشــوی ل
ــا  ایرانــی  اســرای  اردوگا هــای  در  آ هــا  ــ  ن و 

ــد. رمای ب
مقـــدسبـــهاســـارت حـــدود160روحانـــىدردوراندفـــا
 باعـــ روحانیـــون ایـــن حضـــور و آمدنـــد در دشـــمن
 حفـــ بـــرای مهمـــى عامـــل و شـــد آزادگان ســـازماندهى
ــیو ــومابوترابـ ــلمرحـ ـ ــودشـــخصىم ــود.وجـ ــانبـ روحیهشـ
كـــهبازوهـــایایشـــاندراردوگاههـــامحســـوب دیگـــرروحانیـــون
اردوگاههـــا فضـــای از را روزمرگـــى و بطالـــت مىشـــدند،
مســـائل معنـــویوآمـــوز مىگرفـــتوجایـــشرابـــانشـــا

مىكـــرد. عـــوض دینـــى
اردوگا هــای  هــوای  و  حــال  و  اداری  عــ وضــ  از 
بیــن  مخا ــرای  ــر  ص و  ــرم  م ایــام  در  ایرانــی  اســرای 

ــد. وی ب ماهنامــه 
چـــه و فـــردی چـــه  عـــزاداری كًا عـــراق زندانهـــای در
نوعـــى را عـــزاداری كـــه اســـرا ولـــى بـــود  ممنـــو  جمعـــى
اعـــامبیعـــتبـــاائمـــههـــدیعلیهـــمالســـاممىدانســـتند
وجـــه بههی داشـــت پـــی در كـــه ســـختىهایی همـــه بـــا
ــر گاهبهخاطـ ــد. ــزاداریبردارنـ ــدنددســـتازعـ ــىنمىشـ راضـ
ههـــامجبـــوربودنـــدهزینـــهســـنگینى یـــکروضهخوانـــىب
عزاداریهـــا تـــا مىكردنـــد تحمـــل را همـــه ولـــى ردازنـــد ب

ایـــاممحـــرموعاشـــوراتعطیـــلنشـــود. مخصوصـــًادر
ــت  مخال اداری  عــ بــا  عراقــی  ی هــای  ب ــرا 
امــام  بــه  و  نبودنــد  مســلما  آ هــا  ــر  م می کردنــد 
ارادت  الســام  علیهــ  امبــر  ــت  اه  و  حســین 

شــتند ا ند
درحقیقـــتیـــکحـــزبالئیـــکبـــودوتنهـــا حـــزببعـــ
اهـــربـــهعقایـــدمســـلمانىمىكـــرد.عـــزاداریدرزندانهـــای ت
كـــمتلقـــىمىشـــد ـــامحا ـــان عـــراقنوعـــىمخالفـــتومبـــارزهب
عاشـــوراو كوچکتریـــنحركتـــىدرموضـــو گـــرمتوجـــه ا و
یـــا شـــخص داشـــت. ســـنگینى جریمـــه مىشـــدند محـــرم
بهطـــور و مىگرفتنـــد قـــرار مجـــازات مـــورد خاطـــى، جمـــع
كابـــلوباتـــومبهشـــدت ىهـــابـــا بع دســـتهجمعىتوســـ

ذیرایـــیومـــوردضـــربوشـــتمقـــرارمىگرفتنـــد.
شـــخصخطیـــبومـــداحوروضهخـــوانبـــهســـلول ســـپ
قـــرار ویـــژه شـــكنجه تحـــت و مىشـــدند منتقـــل انفـــرادی
گاهـــىممكـــنبـــودازیـــکهفتـــهتـــایـــکمـــاه مىگرفتنـــد.
درســـلولتحـــتشـــدیدترینشـــكنجههاهمـــراهبـــااعمـــال
ــتراحت ــذاواسـ ـ ــتم،محرومیـــتازآبو ــربوشـ ــاقه،ضـ شـ
از جمعـــى كتـــکتوســـ نیـــزروزیدومرتبـــهشـــكنجهو و

ســـربازانوافســـرانودرجـــهدارانقـــراربگیرنـــد.
ایـــی ـــایاســـرابـــهجـــرمبر بااینكـــهســـروصورتودســـتو
شـــكنجه زیـــر در حســـینى، شـــعائر احیـــای و عـــزا مراســـم
لگدمـــال،شكســـته،خونیـــنودچـــارجراحـــتشـــدیدویـــا
گاهـــىدچـــارنقـــصعضـــومىشـــدند،ولـــىاســـرابـــا حتـــى
همـــهایـــنخطـــراتبـــازهـــماصـــراربـــراحیـــایایـــنمراســـمو
نهـــانروضـــهو شـــعائرداشـــتندوســـعىمىكردنـــدآشـــكاریـــا
ســـینهزنىبـــرایسیدالشـــهداســـاماهللعلیهراانجـــامدهنـــد.

ــه می دانســتند به ســختی  ــرا اســیرا ایرانــی بــا این
شــد  کشــته  احتمــال  حتــی  و  شــد  خواهنــد  ه  ن شــ
المانــه  ه های  ن ــای بدنشــا را در زیــر ایــن شــ اع

اداری اصــرار می ورزیدنــد ــرای عــ بــاز  می دادنــد 
عـزاداریدراسـارت،بـرایمـایـک مىتوانـمبگویـمموضـو
ایـن بـه مىآمـد؛ شـمار بـه اسـتراتژی یـک و انقابـی هـدف
كـهرزمنـدگانعزیـزازیکسـوایـنمجـازاتوجریمههارا معنـا
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صفـاومـزهدیگـری. داشـتوعـزاداریدرآنشـرای
امـامحسـین عـزاداری و روضهخوانـى جـرم بـه روز آن ىهـا بع
هفـت،معـروف كمـ سـاماهللعلیهتعـدادیازاسـراراازاردوگاه
گانـه كـردهوبـهیـکسـلولجدا بـهاردوگاه»بیـنالقفسـین«جـدا
كـهحـدود30نفـربودیـمبـهمـدتیـک كردنـد.آنهـامـارا منتقـل
كابـلوباتـومروی كردنـد.رد مـاهبـهطـرزخیلـىفجیعـىشـكنجه
كبود كًا تمـامبدنهـامانـدهبـودوبراثرآنضرباتشـدیدبـدنما

وشـكافتهشـدهبـود.
آزار بـرای راجـدامىكردنـدو نفـر نفـریـک ازجمـعمـا30 گاهـى
كابل،نبشـى،میلگرد روحـىبقیـه،بـدناورابرهنـهمىكردنـدوبا
كتـکمىزدند. كـهدراختیارشـانبـودتـاحـدمـرگ ویـاهـرچیـزی
كـهازآنسـلولمخـوفبعدازاینمدتچنـدنفرازما یـادمنیسـت

زنـدهبیـرونآمدند.
تارهای  نه هـای وحشـتنا و ر حا آقـا وقتـی بـا این ص
ـدا  حسـی  ـه  می شـدید  مواجـه  ی هـا  ب وحشـیانه 

می کردیـد
و زمانـه شـمرهای كـه گویـی صحنههـا، ایـن تماشـای بـا
تازیانـهاسـرای و نـى كعـب بـا و باشـند برگشـته حرملههـادوبـاره
كـردهوبـهمسـلخببرنـدو كربـارالگدمـالچكمههایشـان لـوم م
كربـاوعاشـوراراخوانده كـهتاریخ شـكنجهنماینـد.البتـهبـرایمـا
امتـداد را وقایـع ایـن مـا و نداشـت تازگـى اتفاقـات ایـن بودیـم
ههـا كـهب عاشـورامىدیدیـموبـاهمیـنعقیـدهبـود جریـانسـر

مىكردنـد. تحمـل
ـه حربه هـای  کتـ از  ه جسـمی و  ن ی هـا به جـ شـ ب

اد می کردند یـت اسـرای ایرانـی اسـت ـرای آزار و ا ـری  دی
ایـاممحـرم بـود.وقتىكـه ىهـاقطـعآب ازدیگـرحربههـایبع
مىشـد.دوبارهبازی فرامىرسـیدآبقطعونوشـیدنآبممنو
گویـیسـپاهابـنزیـاددوبـارهآمدهانـد آبوعطـشتكـرارمىشـدو
تـاشـریعهرابـهروییـارانحسـینسـاماهللعلیهببندنـد.رفتـارو
كربا ىهـابـامـاهمـانرفتارشـمروعمرسـعدبااسـرای برخـوردبع
ونـگاهمـاهـمبـهآنهـاهمـاننـگاهاسـراوتشـنگاندشـتبـابود.
سـالهایاسـارتدراردوگاه یـادممىآیـدیـکسـالىدراواسـ
كت بـرایسـا سـهوچهـارموصـل،عراقىهـادرتاسـوعاوعاشـورا
نـوارمقتلخوانـىشـیخعبدالزهـرا كـردنشـوروشـعورحسـینى،

بـرایخـودامتیـازوعنایـتالهـىودارایاجـروثـواب
رامصـداق»سـلم آن دیگـر ازسـوی و مىدانسـتند
لمـنسـالمكموحـربلمـنحاربكـم«مىدانسـتند؛
روضـهوشـركتدرآنرانوعـى ایـیمجالـ یعنـىبر
بیعـتبـاائمـههـدیعلیهـمالسـاموادامـهجهـاد
داشـتند خبـر چـون و مىدانسـتند ـوت طا علیـه
ایـیمراسـمهایدینـى نسـبتبـهبر كـهحـزببعـ
مخالفـت را آن و دارد حساسـیت عـزاداری بهویـژه
سـعى مىدانـد، خـود كـم حا حـزب و حكومـت بـا
عـزاداریمخالفـتودشـمنى و بـاروضـه مىكردنـد
خـودرابـادشـمناناهلبیـتعلیهـمالسـامهـرچـه

بیشـتراعـامنماینـد.
ه ها و حملـه  ن گوشـه ای از ایـن شـ ـا  ل
اداری تاسـوعا و عاشـورا  الـ ع ی هـا بـه م ب

ـد. رایمـا ترسـی نمای را 
بـرای ىهـا بع تاسـوعایحسـینىسـال1366 در
خیـل بـا ایرانـى اسـرای عـزاداری مراسـم سـركوب
وحشـیانهای بهطـور خـود نیروهـای از یمـى ع
اختیـار در كـه هرچـه بـا و كردنـد اردوگاهحملـه بـه
داشـتندمـارامـوردضـربوشـتمشـدیدقـرارداده
خودشـان قـول بـه كردنـد. شـكنجه را همـه و
قـرار شـكنجه مـورد گانـه جدا را اصلـى« »مقصریـن
كابـل میلگـرد، میلـه، چـوب، بـا آنقـدر و دادنـد
كـهردخـون بـرقومشـتولگـدبـربدنهـانواختنـد
وزخمهـایعمیـقشـكافهایرویبـدنتـاماههـا
صحنههـا ایـن دیـدن كـه شـكلى بـه بـود؛ نمایـان
نهتنهـابـرایایرانىهـابلكـهبـرایخـودعراقىهـانیـز

بـود. رقتانگیـز و یرقابلتحمـل
عراقىهـا جانانـه، و سـخت شـكنجه یـک از بعـد
و آه ازالبـهالی رفتنـد. كـردهو راقفـل دربسـلول
اترا ههـا،یكـىصـدازد:»رفقـاقدرایـنلح نالـهب
كـهشـمابهخاطـرعشـقبـهامامحسـین بدانیـد؛چرا
سـاماهللعلیهشـكنجهشـدیدوایـنامتیـازوعنایـت
كمـىنیسـت،بلكـهازالطـافخفیـهالهـىاسـت.«بـا
ازبدنهـای ایـنجملـه،درحالىكـه شـنیدهشـدن
جـای و بـود جـاری خـون اسـرا مجـروح و شـكافته
مىكـرد، درد بهشـدت كابلهـا و باتومهـا ضربـه
بـهروضهخوانى ههـاشـرو یكـىدونفـرازب مجـدداً
كـردهوبقیـهبـهسـینهمىزدنـد.درهمیـنحالیكى
كـى دیگـر شـما »ایبابـا گفـت: مـزاح بـه ههـا ب از
كـهدیوانهایـد!بعـدازایـنهمـهبـا واقعـًا هسـتید
بـازهـمآدمنشـدیدوهنـوز كـهدیدیـد، ومصیبـت
گفتنـد: جوابـش در ههـا ب » نیسـتید دسـتبردار
عشـق دیوانـهحسـینیم.« ولـى دیوانهایـم، مـا »آره
كربـادراسـارتعالمـى بـهحسـینسـاماهللعلیهو

از دیگر 
حربه های بعثی ها 

قطع آب بود. 
وقتی که ایام 

محرم فرامی رسید 
آب قطع و 

نوشیدن آب 
ممنوع می شد. 

دوباره بازی آب 
و عطش تکرار 

گویی  می شد و 
سپاه ابن زیاد 

دوباره آمده اند 
تا شریعه را به 

روی یاران حسین 
سالم اهلل علیه 

ببندند.



65

كردنـدتـااسـرابـهآنبسـنده خـش كعبـىراازبلندگوهـایاردوگاه
كـردهوتجمعـى كننـدوشـعائروبرنامههـایخودشـانراتعطیـل
نداشـتهباشـند.لكـنایـنحربـههـممؤثـرنیفتـادوشـورحسـینى

شـد. مضاعفتـر
یـاد  بـه  ـر ای  خا اسـارت  در  ـ  وترا ا مرحـوم  از  آیـا 

یـد دار
گشـتىها تعـداد ىهـا بع بـود. یـا1363 عاشـورایسـال1362
و مىدادنـد كشـیک مرتـب و كـرده برابـر چنـد را نیروهایشـان و
اسـرای  توسـ احتمالـى عـزاداری برگـزاری از تـا بودنـد مراقـب
سـید بهاتفـاق اسـرا از جمعـى و مـن نماینـد. پیشـگیری ایرانـى
اردوگاهدرحـالقـدمزدن حیـا آزادگانمرحـومابوترابـیوسـ
كه بودیـم.درهمیـنحـالمرحـومابوترابـیپیشـنهاددادنـدحـاال
بهرسـم بیاییـد كنیـم ـا بر عـزاداری مراسـم نمىگذارنـد ىهـا بع
كربـا دیرینـهمـردموعلمـایعـراقوایـرانبـهیـادشـهداواسـرای
كفشهایش ایبرهنـهقـدمبزنیـم.خودسـیدپیشقدمشـدو بـا
بـا زدن قـدم ول مشـ او دنبـال بـه هـم دیگـران و درآورد ـا از را
محوطـهاردوگاهشـدند.دقایقـىازایـنماجـرا ایبرهنـهدروسـ
كـهیـکافسـرعراقـىبـهنـام»مشـعل«سـررسـید.او نگذشـتهبـود
ـىبودبـادیدناینحركتبهشـدتعصبانى كـهیـکدرجـهداربع
»دوطایفـه كـرد.مىگفـت: وجسـارت فحاشـى بـه  شـرو و شـد
باطـل یـا بهحـق عـدهای و كـرده  نـزا یكدیگـر بـا كربـا در عـرب
عـزاداری كـه دارد ربطـى چـه ایرانىهـا شـما بـه كشتهشـدهاند،
ایبرهنـهدراردوگاه بـا فریـادزدوراهرفتـن !«سـپ مىكنیـد
ابوترابـی مرحـوم  سـرا رفـت یکراسـت و كـرد اعـام  ممنـو را
محكمـى سـیلى و هسـتى« تـو شورشـىها ایـن »رهبـر گفـت: و
العملىنشـان بهصـورتاوزد.مرحـومابوترابـیبـدوناینكـهعك
ـورمخالفـتبـا گفـت:»ایـنحركـتمـابهمن دهـدبـهافسـرعراقـى
نیسـت؛بلكـهیـکعقیدهوسـنتقدیمـىودیرینه حكومـتبعـ
گوشـش بـرایهمـدردیبـاامـامشـهیداناسـت«امـاافسـرعراقـى
كارمخالفـتبـاحكومـتو كـهایـن بدهـكارنبـودوسـرهمـهدادزد
ادامهدهدبهسـختى ك صداماسـتوهر شـخصسـیدالرئی
كـردایـنحكـمرابـه ابوترابـیرامجبـور مجـازاتمىشـود.سـپ

كنـد. دیگـراناعـام
قضیـه، ایـن »رفقـا! گفتنـد: معنـادار لحنـى بـا آزادگان سـید 

دعـوایبیـندوطایفـهعـربنیسـت،بلكـهدعـوای
ایـن و بـوده تاریـخ طـول در باطـل و حـق جریـان
بـر و گرفـت راخواهـد دنیـا بـهزودیسراسـر جریـان
دیگـر ن ا ولـى شـد، خواهـد كـم حا جهـان سراسـر
ادامـهندهیـد.«بعـدازایـنتوضیحـات،ابوترابـیرا
بـاخودشـانبردنـد.بـارفتـنابوترابـیمـنبـهدسـتور
اسـرا بقیـه بـههمـراه و نكـردم افسـرعراقـىتوجهـى
ایبرهنـهادامـهدادیـم. نـانبـهپیـادهرویبـا هم
كنـونروحانـىآنجمـع ا كـه بـهمـن ازاسـرا برخـى
»واقعـًاشـمادیوانهایـد!مىدانیـد بـودممىگفتنـد:
كـهشـماداریـد ىهـابرگردنـدوببیننـد گـردوبـارهبع ا
ممكن عـزاداریمىكنیـدچقـدرعصبانىمىشـوند
اسـتازشـدتخشـمیاخودشـانرابكشـندیاشـما
بـهصـدامبرسـد،صـدام ایـنخبـر گـر ا را.مىدانیـد
دیوانـهمىشـودودسـتورمىدهـدتمـاماردوگاهرابـا

كننـد.« یكسـان ک خـا
ن  ه ای  ـه راب رت عالـی  از دیـدگا ح
گوشـه اردوگا و حرکـت  ـ  کو آ حرکت هـای 

رقرار اسـت ین  جهانـی ارب
بـا عاشـورا مسـیر در حركـت مـا كـه روزگار آن 
اردوگاههـای و سـلولها گوشـه از را ایپیـاده
افـق بـه نگاهمـان كردیـم ـاز آ  بعـ حـزب مخـوف
كه هـوربـود.واقعـًابـرایعراقىهـاقابلهضـمنبـود
كربـا، ازقضیـه قیمتـى بـههیـ ایرانىهـا ایـن چـرا
عاشـوراوعزاداریدسـتنمىكشـند.ماازاینآرمان
كـهامیـدوارومعتقـدبودیـم دسـتبردارنبودیـمچرا
هور كـهایـنحركتهـاآنقـدربایـدادامـهیابـدتـابـه
خـون منتقـم و سـاماهللعلیه حسـین امـام فرزنـد
آلمحمـدصلـىاهللعلیـهوآلـهبرسـد؛وانشـاءاهلل
لومواین كـهایـنرزمنـدگانم روزیخواهـدرسـید
آزادگانمقـاومهمـراهبـاامـامزمـانعجـلاهللتعالـى
لمـهنامردطول كننـدوازهمـه فرجـهدوبـارهقیـام
مقـدسوبعـدازآن،انتقـام كربـاتـادفـا تاریـخاز

بگیرنـد.
سـرلوحه را آرمـان ایـن آزادگان سـید كـه روزگار آن
حركـتخـودودیگـراسـراقـراردادهبـود،ایـنقضیـه
جهانوحتىایرانوعراق،عمومیت هنوزدرسـط
حسـین امـام عـزاداری جریـان امـروز ولـى نداشـت،
راهپیمایـی یـک بـه اربعیـن حركـت و سـاماهللعلیه
یـمجهانـىویـکنهـادوعقیـدهجمعـىدرعالـم ع
و عالـم ـرب تـا شـرق از امـروز اسـت. شـده تبدیـل
كشـورهای در حتـى جهـان، جنـوب تـا شـمال از
مراسـمات برگـزاری شـاهد ایـی ارو و آمریكایـی
كـهایـنخودنشـاناز عـزاداریوحسـینیههاهسـتیم

دارد. هـور بـهسـمت یـکجریـانجهانـى

 یک راست 
رفت سراغ 

مرحوم ابوترابی 
گفت: »رهبر  و 
این شورشی ها 

تو هستی« و 
سیلی محکمی 
به صورت او زد. 
مرحوم ابوترابی 

بدون اینکه 
عکس العملی 
نشان دهد به 

افسر عراقی 
گفت: »این 
حرکت ما 

به منظور مخالفت 
با حکومت بعث 
نیست؛ بلکه یک 

عقیده و سنت 
قدیمی و دیرینه 
برای همدردی 
با امام شهیدان 

است«
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سـردار علی فضلی فرمانده دانشـگاه افسـری و تربیت پاسـداری امام حسین سالم اهلل علیه در سال 13۴0 در 
کثر عملیات¬های دوران  که در ا تویسرکان همدان به دنیا آمد. او از فرماندهان دوران دفاع مقدس است 
هشت سـاله جنـگ تحمیلـی حضـور داشـت. سـردار فضلـی دالوری¬هـا و خدمـات شـایان توجهـی از خـود 
گرفت. به خاطر  گذاشـت و حدود ۴0 مرتبه بدنش مجروح شـد و ده ها بار تحت عمل جراحی قرار  به جای 
فراوانـی تکه هـای ترکـش در بدنـش، بیـن بچه هـای سـپاه بـه »علـی آهنـی« معـروف اسـت. سـردار فضلـی در 
کنـون فرماندهـی در تیپ 33  سـن 20 سـالگی فرمانـده لشـکر محمـد رسـول اهلل صلـی اهلل علیـه و آلـه شـد و تا
المهدی عجل اهلل تعالی فرجه، تیپ 2۷ محمد رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله، لشکر 10 و سپاه سیدالشهدا 
کرده و درجه وی سرتیپ پاسدار است. کسب  سالم اهلل علیه را بر عهده داشته است. او نشان فتح درجه 3 

د ن داد  ا  او  ش  ی  حا  وا 

سـری امام حسـین علیه السـام ا ا رماند سـا دانشـ لی  اصی با سـردار علی  وی اخت ت ـاالسـاالسـامگ سـری امام حسـین علیه ا ا رماند سـا دانشـ لی  اصی با سـردار علی  وی اخت ت گ
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و روضـه مىتـوان مقـدس  دفـا عینـى مصادیـق
قابـلدرک و ملموستـر مسـتمع بـرای را مقتـل
و ازصحنههـا برخـى كـه مىگویـم جرئـت بـا كـرد.
كربـا مقـدسمقتـلعینـىوعملـى مقاطـعدفـا
شـهدای بـرای روضهخوانـى بـا آنهـا بیـان و بـود

نمىكنـد. فرقـى كربـا

رگردیــد بــه دورا جوانــی یــا  گــر  ســردار ا
ــدس آیــا بــاز هــ همیــن مســیر  ــا م دورا د
و ســب زندگــی را ادامــه می دهیــد مشــتا 
ام نشــد ای را جبــرا  ــه امــور ان هســتید 

کنیــد
مجـددًا جبهـه ههـای بروب و مـا گـر ا هـم امـروز
مقـدس،یقیـنوبـاوردارم برگردیـمبـهدوراندفـا
شـد، انجـام روز آن كـه چیـزی از بهتـر كاری كـه
مقدس انجـامنخواهیـمداد؛چـوندردوراندفا
كـه بـاهدایـتوفرماندهـىامـامعزیـزواعتمـادی
كردنـد،رزمنـدگاناسـامباتمـاموجود بـهجوانـان
كفارجهـانازاوحمایت كـهتمـام دربرابـردشـمنى
و یـاری  هیـ از و كردنـد ایسـتادگى مىكردنـد،
همـه چـون بنابرایـن نكردنـد؛  دریـ مبـارزهای
گرفتنـدوبـامحاسـباتدقیـق تـوانخـودرابـهكار
كـه نبـوده روزهـا آن نقصانـىدر  جنگیدنـد،هیـ

كنیـم. جبـران بخواهیـم
كـه چرا بـود ارزشـمند خیلـى مـا بـرای روزگار آن
و جهـاد جبهـه در ولـى امـر بـه تـا یافتیـم توفیـق
گـر كنیـموطبیعتـًاامـروزهـما مبـارزهحضـورپیـدا
كاری كشـوربـابحرانـىمواجـهشـودونیـازیبـهفـدا
امـروز امـام امـر بـه حاضریـم باشـد، انقـاب یـاران
گـردننهیـموبـاتمـاموجـوددرركابوالیتفقیـه
كنیـم.بـهعقیـدهمـنامـروزدرعبـوراز جانفشـانى
بحرانهـاووقایـع،بهتریـنالگـوآموزههـایهشـت
عامـل كـه شـرطى بـه اسـت مقـدس  دفـا سـال
كنیم. باشـیمتـابتوانیـممسـیررشـدوتعالـىراطى

ــه  ح خامنــه ای  امــام  کــه  شــنید ای 
اســ  بــا  و  صمیمانــه  ــر  ا ت بــا  را  شــما  اهلل 
خودتــا  ــا  ل می کننــد  ــاب  خ ــ  کو
ــرت  رمایــ ح ک وکیــف  در ایــن مــورد و 
کــدام  می کنیــد  ــر  ــد.  رمای ب توضیــح  آقــا 
در  اهــی  ن نیــن  موجــ  شــما  لــت  خ

اســت شــد  ایشــا 
هسـتم. امـر ولـى نوكـر اینكـه بـه مفتخـرم مـن
خدمـتونوكـریبـراینائـبآقـاامـامزمـانعجـل
اسـت. افتخـار مـا بـرای حقیقتـًا فرجـه تعالـى اهلل

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

یســت
ودرودخـدا وسـام امـام روحمطهـر بـه ودرودخـدا سـام
كلقـواحضـرت ـم بـهمحضـرولـىامـرمسـلمین،فرمانـدهمع
ـهاهللوسـامودرودخـدابهارواح آیـتاهللامـامخامنـهایحف
مقـدسوشـهدایمدافـعحـرم طیبـهشـهداوشـهدایدفـا
وسـرداربـزرگاسـامشـهیدحـاجقاسـمسـلیمانىرحمـهاهلل.

مــد  م ر   لشــ ی  ســال ســن   در  جناب عالــی 
ــ از د  ــ ازآ  آلــه و  رســول اهلل صلــی اهلل علیــه و 
دورا  آ  در  ود ایــد  عاشــورا  ر   لشــ رمانــد  ســال 

تنــد گر او  و  کردنــد  رشــد  این قــدر  جوانــا  ــور 
31عاشـورابـودموقریـببـه بلـهمـنمدتـىراجانشـینتیـ
بـه ول مشـ سـاماهللعلیه سیدالشـهدا 10 لشـكر در سـال 12
مقـدس كـهبخشـىازایـنمـدتدردوراندفـا خدمـتبـودم
مقـدساسـتمرارداشـت.قریـب بـودوبخشـىازآنبعـدازدفـا
اسـتانتهـرانتوفیـقخدمـتداشـتم. بـه2سـالهـمدربسـی
مقدس كنـوندر40سـالگىدفـا كـهمـاا نكتـهمهـماینجاسـت
،همـواره ـازجنـ گذشـت40سـالازآ هسـتیموامـروزبعـداز
 شـاهدتوجـهعمیـقوروزافـزونمـردموجوانـانعزیـزبـهجنـ
كه وآرمانهـایامـاموانقـاباسـامىهسـتیم.دربارهسـؤالى

كنـم. پرسـیدیدبایـدچنـدنكتـهراعـرض
نكتـهاولدربـارهتوجـهواعتمـادامامیـنانقـاباسـامىبـه
بـود كـم حا جبهههـا و  جنـ بـر كـه شـرایطى اسـت. جوانـان
رابـرعهـدهبگیرنـد كـهجوانـانادارهامـورجنـ ایجـابمىكـرد
كـهمـاشـاهداعتمادحضـرتامام وایـننیـازبـهاعتمـادداشـت
وحتىدرارتشجمهوری رحمهاهللبهجواناندرسپاه،بسی
كـهعمـدهفرماندهـاناینسـازمانهای اسـامىبودیـمتـاآنجـا
 ولیتجنـ كـهبهخوبـیادارهومسـ امـىازجوانـانبودنـد ن
بـه وقتـىجوانـان مىكردنـد.خـب اجـرا و ذیرفتـه را وجهـاد
اسـخدادندو فرمـانامـامرحمـهاهللدرمیـدانعمـلبهخوبـی
كردنـدخداونـدهـم بـاتـوكلبـهخـداازامـرولـى،اطاعـتمطلـق

درعـوضعنایتـشرابـهآنهـاارزانـىداشـت.

اری  ــ گ ــا و وا ــه جوان ــاد ب له اعتم ــ ــ مس ــروز ه ــا ام آی
قابلیــت  آ هــا  بــه  کشــور  کلیــدی  ولیت های  مســ

دارد یــری  رار ت
بـه مـا امـام هـم امـروز یعنـى اسـت همینطـور قطعـًا بلـه
معتقدنـد و دارنـد كامـل اعتمـاد ومتخصـص متعهـد جوانـان
كشـوربـهدسـتجوانـانوبـامحوریـتروحیـهجهادی كـهاداره

اسـت. قابلقبـول و ذیـر امكان
و مقـدس  دفـا راویـان مـا كار  موضـو و آرمـان معتقـدم
مكمـل و اسـت یكـى تـى هی روضهخوانهـای و مداحـان
بـا روضـه پیونـد از بیفتـد اتفـاق ایـن گـر ا و هسـتیم همدیگـر

كلقـواحضـرت ـم بـهمحضـرولـىامـرمسـلمین،فرمانـدهمع
آیـت

مقـدسوشـهدایمدافـعحـرم طیبـهشـهداوشـهدایدفـا
وسـرداربـزرگاس

12
مقـدس كـهبخشـىازایـنمـدتدردوراندفـا خدمـتبـودم
مقـدساسـتمرارداشـت.قریـب بـودوبخشـىازآنبعـدازدفـا

بـه
كنـوندر كـهمـاا نكتـهمهـماینجاسـت

گذشـت هسـتیموامـروزبعـداز
 شـاهدتوجـهعمیـقوروزافـزونمـردموجوانـانعزیـزبـهجنـ

وآرمان
كنـم. پرسـیدیدبایـدچنـدنكتـهراعـرض

جبهه و  جنـ بـر كـه شـرایطى اسـت. جوانـان
ایجـابمى

كـهمـاشـاهداعتمادحضـرتامام وایـننیـازبـهاعتمـادداشـت
وحتىدرارتشجمهوری رحمهاهللبهجواناندرسپاه،بسی

اس
كـهبه امـىازجوانـانبودنـد ن
مى اجـرا و ذیرفتـه را وجهـاد

فرمـانامـامرحمـهاهللدرمیـدانعمـلبه
كردنـدخداونـدهـم بـاتـوكلبـهخـداازامـرولـى،اطاعـتمطلـق

درعـوضعنایتـشرابـهآن

معتقدنـد و دارنـد كامـل اعتمـاد ومتخصـص متعهـد جوانـان
كشـوربـهدسـتجوانـانوبـامحوریـتروحیـهجهادی كـهاداره

امكان

من مفتخرم 
به اینکه نوکر 

ولی امر هستم. 
خدمت و نوکری 

برای نائب آقا 
امام زمان عجل 
اهلل تعالی فرجه 
حقیقتًا برای ما 
افتخار است. 

موالی ما حضرت 
آقا همیشه با 
فرزندانشان 
کریمانه رفتار 
می کنند و در 

خیلی مواقع ما 
سربازانشان را 

کوچک  با اسم 
صدا می زنند.
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كوچـکوبـزرگ،بانـىجاریشـدنحزنواندوهوشـكوهاهلبیت
اصحـاب و سـاماهللعلیه آقـاسیدالشـهدا بهویـژه السـام علیهـم
در امـا مىكردنـد، كربایـی را دلهـا و مىشـدند ایشـان یـاران و
كـهدرآنروزگارمراسـماربعیـن كنـم اربعیـنبایـداعتـراف موضـو
و روضـه عـزاداری، مراسـم برگـزاری و زیارتنامهخوانـى حـد در
سـینهزنىبرگـزارمىشـد،ولـىبـهلطـفخـداوعنایـتسیدالشـهدا
سـاماهللعلیهامـروزاربعیـنتبدیـلبـهیـکهمایـشجهانـىشـده

اسـت.
كربـابـهمبنـایتعییـن درحقیقـتامـروزمسـیرنورانـىنجـفتـا
گـروه اسـت. تبدیلشـده سـاماهللعلیه الحسـین عشـاق ارادت
زیادیازمردانوزنانوجوانانوپیرانهمهوهمهازسرمحبت
در مىكننـد. عشـقبازی سـاماهللعلیه سیدالشـهدا بـا ارادت و
كـهتوفیـقمیزبانىاین ایـنمیـانخوشـابـهاحـوالعزیـزانعراقـى
ایـن الهـىشـكرگزار بایـددردرگاه نیـز مـا رادارنـد. نورانـى مراسـم
بیمـاری  بهخاطـرشـیو امسـال وهرچنـد باشـیم یـم ع نعمـت
رامامخامنهای كروناقادربهشـركتدرمراسـمنیسـتیموطبقن
كنیـم فیـمدسـتورالعملهایبهداشـتىرارعایـت ـهاهللمو حف

مـتآنبیفزاییـم. ولـىبایـدبكوشـیمتـاهرسـالبـرشـكوهوع

ــن و  ی ــ ارب ی ــ ع مای ــن راه ــه  ــا راب ــن اوص ــا ای ب
هــور می شــود  کــه منتهــی بــه  ــاب اســامی  تمــد ســازی ان

ــ می کنیــد ونــه ارزیا را 
هوراسـتوهمینمراسـماتو مـامعتقدیـماربعیـنزمینهسـاز
كـهایـنجریـانراتـامقصـدنهایـی عزاداریهـاوپیادهرویهاسـت
كـهدقیقـًابرگرفتـه هدایـتمىكنـد؛یعنـىتشـكیلتمـدناسـامى
ازتمـدنجهانـىانقـاباسـامىاسـت.نكتـهمهـمدرایـنمیـان
در موالیمـان  توسـ كـه اسـت انقـاب دوم گام بیانیـه تحقـق
وتبییـنشـد.درایـنبیانیـه 40سـالگىانقـابتعییـنوتشـری
جهـتومسـیرروشـنشـدهاسـتتـامـردموجوانـانعزیـزمـاراهرا
بـهفرمـانایـنحكیـممدبـرانقـاب، گـو گـمنكننـد.مـانیـزبایـد
تدابیـر از تبعیـت و آنهمگامـى الزمـه كـه كنیـم دنبـال را مسـیر
هـوررا ایشـاناسـتتـاانشـاءاهللبتوانیـمهرچـهسـریعترزمینـه
كـه الهـىمىخواهیـم ازدرگاه راهعاجزانـه ایـن كنیـم.در فراهـم

كنـد. شایسـتگىولیاقـتایـنتوفیـقرابـهمـاعنایـت

ری دارد رکات دی ار و  ه آ ین  حرکت جهانی ارب
بـركات و آثـار دارای  بزرگـىا و مـت میـزانع بـه هـرجریانـى
بیشـتریاسـت.جریـاناربعیـننیـزعاوهبربـركاتمعنـوی،دارای
آثـارمختلـففرهنگـى،مذهبـىواجتماعـىاسـتازجملـهایجـاد
یرمسـلمانانجهـان. وحـدتبیـنشـیعهواهـلسـنتوحتـى

فرزندانشـان بـا همیشـه آقـا حضـرت مـا مـوالی
مـا مواقـع خیلـى در و مىكننـد رفتـار كریمانـه
كوچـکصـدامىزننـد؛البتـه سربازانشـانرابـااسـم
تـاهمینجـا و ندهـم  توضیـ بیشـتر بدهیـد اجـازه
كـه مسـتندی روایتهـای بـه شـما و كنـم بسـنده
بخـش ایـن )در كنیـد تمسـک هسـت دراینبـاره
 امتنـا سـرداربـاتواضـعخاصـىازادامـهایـنبحـ

نمودنـد(. اعتـذار اعـام بیشـتر  توضیـ از و كـرده

عمومــا  احبــه  م ایــن  بیــن  مخا ســردار 
ه ســردار  رتــا راب اهالــی هیــأت هســتند بــه ن
امــی  یت ارشــد ن لــی به عنــوا یــ شــخ
ــه  ونــه اســت خودتــا  بــا هیــأت و روضــه 
لــی نســبت بــه  یت ســردار  بیــری از شــخ ت

ــد ا امــام حســین ســام اهلل علیه داری دســت
ائمـه و سیدالشـهدا حضـرت بـرای روضهخوانـى
بحمـداهلل كـه اسـت توفیقـى السـام علیهـم هـدی
تـىعنایـت خداونـدبـهشـمابـرادرانوخواهـرانهی
مقدس كـردهاسـت.البتـهبـهعقیـدهمنچوندفـا
قیـام مسـیر در و عاشـورا  سـر  خـ امتـداد در مـا
روایـت بنابرایـن اسـت سـاماهللعلیه سیدالشـهدا
سـیره و لومیـت م بیـان و مقـدس  دفـا حماسـه
روضهخوانـى نوعـى هـم تحمیلـى  جنـ شـهدای
مـا بـه خداونـد كـه اسـت عاشـورا و كربـا  جنـ از
امىهاارزانىداشـتهاسـتوهمیشـه رزمندههاون
گاهـى،وقتـى كـردهام؛حتـى بـهایـنتوفیـقافتخـار
مسـتمعروایتگریدیگرراویانهسـتمویادرمحضر
 دفـا زنـده شـهدای و بازمانـدگان خاطرهگویـی
و گرفتـه گریـهام گاه ناخـودآ مىگیـرم، قـرار مقـدس

مىریـزم. اشـک بیاختیـار

ویــ  احبــه  م ایــن  ــه  این بــه  توجــه  بــا 
ــرم  ــوای م ــال و ه ــود از ح ــام می ش ــن ان ی ارب
رایمــا  یــن در زمــا جنــ و جبهه هــا  و ارب

ــد وی ب
و جبهـه فضـای همـه مقـدس  دفـا دوران در
و حـال و بـود عاشـورایی دمـادم و همـواره  جنـ
كـمبـود. هـوایمحـرموصفـردربیـنرزمنـدگانحا
كامـًا گریههـادرآنحـالوهـوا حقیقتـًاعـزاداریو
مقـدس  دفـا دوران در مـداح عزیـزان بـود. دلـى
كـهدرجمعهـایبیریـای توفیـقفراوانـىداشـتند

عزیزان مداح 
در دوران دفاع 
مقدس توفیق 

فراوانی داشتند 
که در جمع های 
کوچک  بی ریای 

و بزرگ، بانی 
جاری شدن حزن 

و اندوه و شکوه 
اهل بیت علیهم 
السالم به ویژه 
آقا سیدالشهدا 
سالم اهلل علیه 
و اصحاب و 
یاران ایشان 
می شدند و 

کربالیی  دل ها را 
می کردند.

روایت حماسه 
دفاع مقدس و 
بیان مظلومیت 
و سیره شهدای 
جنگ تحمیلی 

هم نوعی 
روضه خوانی از 
کربال و  جنس 
عاشورا است 

که خداوند به 
ما رزمنده ها و 

نظامی ها ارزانی 
داشته است و 
همیشه به این 
توفیق افتخار 

کرده ام؛



شعر و مداحی

ر................................................................................................ ین ش ی ارب

که با نوحه امام جوادسام اهلل علیه شاعر شد....................................................... جوانی 
سوت..................................................................................... ش یادی از ی 
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کثیر مرتضـی حیدری آل 
                                                                        

دلم چو تیغ برهنه اسـت روبه روی نیامش
که بوی سـوختن خیمه می رسـد به مشامش

سـالم می کنم از دور و می رسـم به حریمی
که ابر و باد و مه و مهر می دهند سـالمش

گذاشـته ام چون نسـیم تا بکشاند قدم 
کش طوفانیِ  پیاده نظامش کشـا مرا 

گریسـته ام من برای دیدن زیبایی اش 
که روی عرش نی افتاده اسـت ماه تمامش

که چشـم خودم نیسـت گوشـه ای  نگاه می کنم از 
گره می زند مرا به مقامش که  بـه جـاده ای 

به  هیأت صلوات ایسـتاده صاحب موکب
کالمش غم حسـین چکیده سـت از میان 

کن به سـرافرازی سـپیدۀ بی سر نگاه 
به شـرم  ظلمت و آن آفتاب بر سـر بامش

به رنگ هرولۀ موج ها بدل شـده اینک
مسـیر رد شـدن عاشقان صبح قیامش

گرچه بریده پل صراط من انگشـت اوسـت 
گرچه دریده بهشـت سـینۀ معصوم اوست 

سیدجواد میرصفی
                                                                

گر خواب یا خیال نبود؟! بگـو چـه بود ا
که روح سـرکش من در زمان حال نبود
که هیچ به دریا نمی شـود پیوسـت مگو 

گر زالل نبود کـه رود نبود و ا گـر  ا
تمام قاعده ها را شکسـت در هم عشـق!
کوچکی آنجا به سـن و سـال نبود بزرگ و 

گم شـدن بلد بودی گر  در آن شـلوغی ا
خیال یافتن خویشـتن محال نبود...

نمی رسـید به پابوس آسمان آنجا
که علیل  و شکسـته بال نبود کبوتری 
قسـم به آبلۀ پا و اشـک شوِق سالم
کم از لذت وصال نبود کـه رنـج راه، 

کرد که یاد زینب  در آن مسـیر دلم بس 
به چشـم هر چه می آمد به جز جمال نبود

گر این طریق و جاده نبود؟ زمین چه داشـت ا
گر این زماِن سـال نبود؟ زمان چه داشـت ا

کسـی نگفت چرا پاسـخ سؤالم را
گر خیال نبود چه بود آن سـفر آیا؟ ا

که شـرح دهم حال بی مثالم را نشـد 
کـه ایـن دو خـط غزل من، زبان حال نبود

ر  ا ش
 ایما  ومنا ب ا ا ا ب

کـــه در آن بـــر اســـاس معیارهـــای انتخـــاب شـــعر فاخـــر، اشـــعاری بـــه  بخـــش شـــعر ماهنامـــه هیـــأت بخـــش ویـــژه ای اســـت 
گزینـــش و تقدیـــم حضـــور مداحـــان  کشـــورمان  ـــام آشـــنای شـــعر آیینـــی  تشـــخیص اســـتاد ســـید محمـــد مهـــدی حســـینی چهـــره ن
گزیـــده ای از بیانـــات امـــام خامنـــه ای در دیـــدار جمعـــی از  و مخاطبـــان ارجمنـــد ماهنامـــه می شـــود. َمطلـــع ایـــن بخـــش را بـــا 

شـــاعران و اهالـــی فرهنـــگ و ادب می آراییـــم:
ــود  ــل خ ــت؛ مث ــعر اس ــده ی ش ــن پدی ــت همی ــم خلق ــزات عال ــی از معج ــت، یک ــش اس ــزات آفرین ــی از معج ــعر یک ــده ی ش پدی
کــه ذهنّیــت خودتــان را،  بیــان، بیــان هــم یکــی از برتریــن معجــزات پــروردگار در عالــم آفرینــش اســت. اینکــه شــما قــادر هســتید 
کلمــات، در قالــب الفــاظ، ایــن خیلــی حادثــه ی مهّمــی اســت، خیلــی  کنیــد بــا قالــب  کســی منتقــل  ُصــَور ذهنــی خودتــان را بــه 
ــید و  ــاخت خورش ــی از س ــن خیل ــم؛ ای ــه نمی کنی ــش توّج ــه عظمت ــم، ب کرده ای ــادت  ــون ع ــا چ ــب م ــت. خ ــی اس ــده ی بزرگ پدی
ــَم 

َ
حٰمــن، َعّل کــه خــدای متعــال بــه آنهــا قســم می خــورد باالتــر اســت؛ لذاســت می فرمایــد: »َالّرَ مــاه و ســتارگان و ایــن چیزهایــی 

کــه خــدای متعــال بعــد از اصــل خلقــت، در مــورد خلقــت انســان بیــان  َمــُه الَبیــان«  اّولیــن چیــزی 
َ
الُقــرءان، َخَلــَق ااِلنســان، َعّل

کــه از جمــال و  ــت را دارد  می کنــد، تعلیــم بیــان اســت؛ بیــان معجــزه ی آفرینــش اســت. در اقســام بیــان، شــعر ایــن خصوصّی
زیبایــی برخــوردار اســت؛ هــر بیانــی زیبــا نیســت. 1398/02/30
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محمدجواد غفورزاده
                                                                     

ای فروغت چلچراغ محفلم یک اربعیــــــن
دولت وصل تو را من مایلم یک اربعیـــــن
گل صد برگ زهرا از شـقایق ها بپرس ای 

کــرده با دلم یک اربعیـــــن داغ هجرانت چه 
خرمـن صبـر مرا آتش نزد هرچند ریخت

شعلۀ غم ها شرر بر حاصلم یک اربعیــــن
کنم کی پیدا  از جدایی ها مجال شـکوه 

که با یاد تو از خود غافلم یک اربعیــــن من 
از مدینـه تـا مدینه می روم پرچم به دوش

خطبه خوان عشق در هر منزلم یک اربعیـــــن
کرده اسـت برگردان مرا موج طوفان بال 

در دل دریا و دور از ساحلم یک اربعیـــــــن
ُگلم بر باد رفت کـه یـک دامن  از همـان روزی 
ِگلم یک اربعیــــــن آتش افتاده است بر آب و 

محو شـد رنگ تبسـم از لبم در این سـفر
سفرۀ غم های عالم شد دلم یک اربعیـــــــن

گلویت بوسـه ها دارم ز شـوق نذر رگ های 
ورنه هرگز حل نمی شد مشکلـــم یک اربعیـــــن

ای سـرت خورشـید روشن، نیزه داران شاهدند
کاملم یک اربعیـــــــن با خیالت در طواف 

مهدی جهاندار
                                                                   

این محبت آسـمانی اسـت یا زمینی است؟
کشـش فقط خیالی اسـت یا یقینی اسـت؟ این 

این که می کشـد مرا به سـوی تو چه جذبه ای است
حال وروز عاشـقان همیشـه این چنینی است

تاول شـکفته زیر پای زائر تو را
که موسـم ستاره چینی است بوسـه می زنم 

کاش تاولی به پای زائر تو می شـدم
که اوج نازنینی اسـت کنی  تا نوازشـم 

کربال روان شـدن از نجف پیاده سـوی 
مثل اشـک های الغدیری امینی است

گذشـته و هنوز کربال چه قرن ها بر او 
از معلمان مهربان درس دینی اسـت!

کالس آخر جنون کالس عقـل تـا  از 
کتاب إن َقطعُتموا یمینی اسـت سـطری از 

عشـق عشـق عشـق عشق عشق عشق عشق عشق

این صدای پای زائران اربعینی اسـت

فاطمه نانی زاد
                                                          

گلو آه آتشـین افتاد دهۀ دوم صفر آمد در 
قافله پشـت قافله راهی در دلم شـور اربعین افتاد
بی قـرارم دوبـاره می بینم هق هق بی امان یاران را

کنم وسـعت بیابان را می شـود با جنون لیالیی طی 
کاروان  کان  مرزها بی قرار و حیران اند سـینه چا

شده اند
چون پیاده سـر سـفر دارند همه پیرها جوان 

شده اند
گرم منبرش  که جهان  مـی روم پـا به پـای آن محمل 

شده است
که دلش تنگ اصغرش  کنار آن مادر  می نشـینم 

شده است
در دل موکب عطش با سـوز نوحه می خوانم و 

پریشانم
کربالیی شـدم  روضه ها می کشـد مرا اینجا 

نمی دانم

الهام نجمی
                                                  

گریان اسـت هنوز چشـم من از این فراق 
به سـینه داغ غریبی همیشـه پنهان است

دوباره زمزمه رفتن رفیقان شـد
هوای چشـم من امشـب ستاره باران است

کبوتران غریب بـه یـاد قافله ای از 
حوالی حرمت بال و پر فراوان اسـت

به سـمت قبلۀ خورشـید می رود این موج
که نسـل عاشـق ما از تبار طوفان است

کجا رسـیده چنین علم به دوش نسـیم از 
که مثل شـط دل او بی قرار باران اسـت

که احلی من العسـل شـده اند چقدر رنج 
کند مشـکالت آسان است حسـین لطف 

رسـانده قطره خودش را به قلب اقیانوس
کدامین قمر شـتابان اسـت به جزر و مد 

چهـل غـروب پر از روزهای دل تنگی
میان بغض مسـافر همیشـه پنهان است
وزید عطر حرم حس سـیب سـرخ غریب
نوید لحظه دیدار حضرت جانان اسـت

کرده غزل ز مشـرق نفحاتش طلوع 
که انتهای زمان در عمود پایان اسـت

کار زهرا سپه 
                                                    

گل حیدر حسـین را جابر تو دیده ای 
بر روی شـانه های پیمبر حسـین را

گفت نا ِمن حسـین 
َ
که ا جابر شـنیده ای 

بوسـید بارها روی منبر حسـین را
که می روی ای دیدۀ سـپید به سـوی 
که آخر حسـین را... پیراهنی نمانده 

کربال که ببینی به  جابـر نبـوده ای 
چون آیۀ مقّطعه بی سـر حسـین را

کشـتی و از دور دیده اند پهلوگرفته 
در قتلگاه پهلوی مادر حسـین را

ُگل نشسـت که قدم ها به  حاال بیا ببین 
این دشـت اربعین سراسـر حسین را

سیدمحمدحسین حسینی
                                                                              

مگیـر از زائرانـت لحظه ای فیض زیارت را
مبند این گونه بر یاران خود راه سـعادت را

گدایانت به شـوق وصل می آیند و 
می گویند

مگیر ای شـاه از ما پاپتی ها این محبت را
کربال عشـق اسـت موکب موکبش  نجف تا 

رحمت
خدا بخشـیده انگاری به خدامت 

سخاوت را
گرد تو می آیند خلق اهلل از هر سـو چنان 
تداعـی می کنـد هر اربعین روز قیامت را

تـو بـا هفتادودو یارت به روی نیزه ها رفتی
کنـار خویـش هفتادودو ملت را و آوردی 

گر داغی به پا دارند تاول نیسـت می دانم ا
گام پای زائرانت را زمین بوسـیده در هر 

الهام نجمی

رسـانده قطره خودش را به قلب اقیانوس

گرد تو میآیند خلقاهلل از هر سـو گرد تو میآیند خلقچنان  آیند خلقچنان 
کنـد هر اربعین روز قیامت راتداعـی میکنـد هر اربعین روز قیامت راتداعـی میکنـد هر اربعین روز قیامت را

تـو بـا هفتادودو یارت به روی نیزهها رفتی
کنـار خویـش هفتادودو ملت را و آوردی 

دانم گر داغی به پا دارند تاول نیسـت می ا
گام پای زائرانت را زمین بوسـیده در هر 



که با نوحه امام جوادسالم اهلل علیه شاعر شد جوانی 

 ١٣٦٠ سـال  در  شـرافت  محمد جـواد  سـید 
کودکـی  در  شـد.  متولـد  شوشـتر  در  شمسـی 
او  کـرد.  مهاجـرت  قـم  بـه  خانـواده  همـراه 
کـه  اسـت  فارسـی زبان  معاصـر  شـاعران  از 
سـالم اهلل علیه،  حسـین  امـام  وصـف  در 
کالس  تـا  وی  اسـت.  سـروده  را  اشـعاری 
بـه  پـس ازآن  راهنمایـی درس خوانـد.  سـوم 
فعالیـت  آغـاز  آورد.  روی  حـوزه  تحصیـالت 
ادبـی او از سـال ١٣٧٨ ه.ش اسـت. اشـعار 
کنگـره ادبی  شـرافت در چندیـن جشـنواره و 
جشـنواره  آسـمانی،  هنـر  جشـنواره  ازجملـه 
شـعر  بین المللـی  جشـنواره  رضـوی،  شـعر 
همـکاری  او  اسـت.  شـده  برگزیـده   ... و 
علمـی  دبیـر  و  ادبـی  مختلـف  نهادهـای  بـا 
شـعر  انجمـن  ازجملـه  جشـنواره ها  برخـی 
کارنامـه فعالیت هـای علمـی  طـالب را نیـز در 
مسـتقل  مجموعـه  دارد.  خـود  اجرایـی  و 
دیـار  »از  باران خـورده«،  ک  »خـا شـعر 
روشـنی« و »حسـینیه دل« از آثـار منتشرشـده 
می باشـد. شـرافت  محمد جـواد  سـید 

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

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

مشــو  اولیــن 
ــه  ر شــما  یــا اســتاد شــ
بــا  ــا  ک از  و  ــود  کســی 
شــدید  آشــنا  ایشــا 
از  کدام یــ  د  نــ دهــا  ب
ــات  اد و  ر  شــ اســاتید 

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

كه گویـابرایـمثابـتشـدهبـود شـدمو
حرفهای بایدیکشـاعرباشـمآنهمازنو
وقومعرفـتدارد؛ كـهنیـازبـهتقویـت آن،
چـونمعتقـدمشـعرآیینـىیـاشـعروالییدو
كامودیگـری بـالدارد،یكـىبـالمعرفـت
گـرهـریـک كـها كام بـالادبیـتوشـعریت
گرفتهشـوند،پـروازدراین ازایـندونادیـده

نمىباشـد. میسـور فضـا
و  ری  شــ اتــ  م مــورد  در 
کــه  خودتــا  ــی  تخ حوز هــای 
توضیــح  ــا  ل ــد  می   گوی ر  شــ آ  در 
زمینه هــای  ــن  در  کــه  ــد  رمای ب
ر  شــ قالبــی  ــه  در  شــتر  ری  شــ
جــوا  رای  شــ ــن  در  و  د  می ســرای
ری شــهرت  کــدام ســب شــ کشــور بــه 

داریــد
عاقـهشـخصىمـنبـهفضایشـعرسـنتى
سـنتى قالـب در كـه شـعرهایی اسـت.
ـزل،قصیده، سـرودهمىشـودعبارتانداز
قالبهـای و دوبیتـى رباعـى، نـوی، م
ترجیعبنـد، تركیببنـد، ـل م مهجـوری
قطعـهوقالبهایـیازایـندسـتوبـهقـول

بهمنـى: محمدعلـى شـاعرم دوسـت
زلاست،روحمهمهنیمایی جسمم

درآینهتلفیق،اینچهرهتماشاییاست
كـهقالـبشـعرهایم، سـعىامبـرایـنبـوده
نـانبـرای كـههم كهنـىباشـد قالبهـای
تـازه و نـو جـذاب، دوستداشـتنى، مـردم
ـل زمانـهپیـشمـىرودم اسـتوبـاشـرای
سـرودنسـعى نـوی.درایـننـو ـزلوم
همـواره كـه اسـت ایـن بـر شـاعر همـت و
انتخـاب دیـد، زاویـه هها، سـو انتخـاب
همگـى عاطفـه، و خیـال  جنـ ههـا، وا
بـا یعنـى باشـد معاصـر انسـان متناسـب
اوهمخوانـى زندگـى و نیـاز،عاقـه عقیـده،
داشـتهباشـد.البتههمزمانبایدازاندیشـه
ادب بـزرگان و قدمـا نـاب تكنیکهـای و
كلیشـهاینكرد فارسـىبهـرهبـردولـىتقلیـد

اسـت. هنـر آفـتجـدی كار ایـن چـون
کشــور  کنونــی  رای  کدام یــ از شــ
حماســی  و  نــی  آی ر  شــ حــوز  در  را 
ارتــر  یرگ تأ و  مو تــر  ــ  ا ان و 

نیــد می 
الحمـداهللبـهبركتانقابطىسـالهای
حماسـى و آیینـى شـعر فضـای در گذشـته
كشـورشـاعرانموفـقوخوبـیرشـدیافتـه
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موفقیـت رمـز كردهانـد. هـور و
بـر كـه اسـت ایـن هـم شـعری سـبک ایـن
سـروده انسـانى و الهـى هـای ارز اسـاس
شـعر ثیـر ت تحـت خیلـى خـودم مىشـوند.
كوشـیدهام مرحـومقیصـرامینپـوربودهامو
شـوم. نزدیـک خیلـى قیصـر شـعرهای بـه
گرچـههنـوزتـاآفاقبلندشـعروالیـیوآیینى
اتفاقـات درعینحـال ولـى داریـم فاصلـه
شـعر عرصـه در خوبـی رویشهـای و نـاب
والیـیمعاصـرافتـادهوشـاعرانارزشـمندی
ببـرم نـام بخواهـم گـر ا كـه كردهانـد هـور
ازاسـاتید فـراوانهسـتند؛بهعنـواننمونـه
قیصـر مرحـوم معاصـر، دوره پیشكسـوت
امیـنپـوردرسـرایشاشـعارآیینـىواسـتاد
 آمـوز آفرینـش، عرصـه در مجاهـدی
زحمـت سـالها آیینـى شـعر پژوهـش و
خلـق را مانـدگاری اشـعار و كشـیدهاند
افـراد هـم جـوان شـاعران بیـن از كردهانـد.
برقعـى، حمیدرضـا سـید ـون هم زیـادی
مهـدیجهانـدار،حسـنبیاتانـىودیگـران
ازشـاعرانموفـقوموردعاقـهبندههسـتند
آنهـا زندگـى سـبک هـم و شـعرها هـم كـه
بـرایمـندوستداشـتنىاسـتچـونهمه
زندگىشـاندرآیینـهشـعراسـامىوایرانـى
رفو ترسـیمشـدهاسـتودارایاندیشـه

هسـتند. خوبـی دینـى معلومـات
ر  شــ نمــو  و  رشــد  ا  خاســت آیــا 
ــاب  ــ را در دورا ان ا نــی و ان آی
اســامی می دانیــد یــا قبــ از آ هــ در 

ــود کار شــد  ایــن زمینــه 
كـردمشـعرآیینـى،شـعری چنانكـهاشـاره
هایالهى-انسـانى كـهمـارابـهارز اسـت
كندوشـعرتوحیدی،شـعرتعلیمى، نزدیک
ایـداریومقاومـت، شـعراعتقـادی،اشـعار
زیرمجموعـه همگـى والیـی و آیینـى اشـعار
در مـا كـه مىشـوند محسـوب آیینـى شـعر
كمـى سـالهایبعـدازانقـابشـاهدرشـد
والیـی شـعر حـوزه در كیفـىچشـمگیری و
ـًا م بودهایـم. آیینـى شـعر و انقابـی و
اصـًا انقـاب از  ـ فاطمـى اشـعار رشـد
نیسـت انقـاب از قبـل بـا قابلمقایسـه
شـعری بهنـدرت قدیـم شـاعران از یـا و
و علیهـا اهلل سـام ربـاب حضـرت درزمینـه
حضـرتامالبنیـنسـاماهللعلیهـابهچشـم

مىخـورد.
ــرا امــام  ــی شــما  ا تخ ــ از ن
له  هــای  مشــ وجــود  بــا  خامنــه ای 
و  ر  شــ ولــه  م بــه  نســبت  ــراوا 
ــر عمــوم مــردم  کــه شــاید ازن شــاعری 
این قــدر  نــدارد  ندانــی  اهمیــت 
ــر شــما ایشــا  بــه ن اهمیــت قا اند
ایــن  در  و  ــود  رشــناس  ش ــدر 

ص انــد متخ زمینــه 
ـرمـنتوجـهویـژهایشـاندوجنبـه ن بـه

حقیقـى و شـخصى اول جنبـه دارد:

را شـعر اتـًا ایشـان چـون اسـت؛
دوسـتدارندوحقیقتًاشعرشـناسهستند
وهـمشـاعرقـویوهـمناقـدشـعرند.ازایـن
گرفتاریهایـی و لهها مشـ همـه بـا جهـت
كـهدارنـدوقـتمىگذارنـدوباعاقـهشـعرها
مىكننـد تحسـین و نقـد و مىشـنوند را
آثـار شـعر، طوالنـى جلسـات در گاه هیـ و
ندیدهایـم ایشـان در بیمیلـى و خسـتگى

بـا جلسـات ایـان تـا سـن كبـر ـم علیر و
دقـت بـا را اشـعار همـه  نشـا و اشـتیاق
كـهجلسـهطوالنـى گاهـى مىدهنـد. گـو
مىشـودممكـناسـتمـاخسـتهشـویمولى
نشـدهام »مـنخسـته ایشـانمىفرماینـد:
ومىتوانیـدادامـهبدهیـد«ایـنواقعـًایـک

اسـت. فوقالعـاده اتفـاق
یعنـى اسـت بهنوعـىحقوقـى دوم جنبـه
وقتـىرهبـریـکجامعـهعالـمدیـنودرس
السـام علیهـم اهلبیـت مكتـب آموختـه
كرده ربهشـعرنگاه باشـدوآنگاهازاینمن
شـخصى چنیـن گـذاریكنـد، ارز را آن و
رفشـعر ثیـر مىتوانـدجایـگاهحقیقـىوت
ارتقـاء، بـه نسـبت و كـرده درک را آیینـى
بـرهمیـن كنـد. اقـدام آن احیـای و  ترویـ
تعمیـقشـعر و  گسـتر بـه ایشـان اسـاس

مـا و كردهانـد كمـک خیلـى معاصـر
الطـاف و یـلعنایـات امیدواریـمدر شـعرا
اهلبیـت مكتـب بـه بیشازپیـش ایشـان
كـه روزی تـا كنیـم خدمـت السـام علیهـم
 توسـ ـام ن ایـن پرچـم گـذاری وا شـاهد
حضـرت انقـاب اصلـى صاحـب بـه ایشـان

باشـیم. الفـداء لـه ارواحنـا بقیـةاهلل
ــور امــام  نــد مرتبــه در ح شــما 
خوانــد  ر  شــ خامنــه ای 
ــد ایشــا قــرار  و مــورد ت

ته ایــد گر
بـار فكـرمىكنـمچهـار
آن مرتبـه دو كـه بـوده
درمحافـلرسـمىبـود.
بـاردرمـاهرمضـان یـک
ودرجمـع سـال1388
كشـور شـاعران عمومـى
بـودویـکبـاردیگـرهـم
بـا كـه 1396 سـال در
آیینـى شـاعران جمـع
توفیـق و بودیـم رفتـه
كـردم. شـعرخوانىدرحضـورایشـانراپیـدا
مرتبـهاولشـعریدررابطهبـاامیرالمؤمنین
نـور ردیـف بـا كـه خوانـدم سـاماهللعلیه
»بـا فرمودنـد: ایانـش در ایشـان و بـود
چنـد كردیـد« خوبـی نورپـردازی شـعرتان
ومحتـوافرمودنـد لفـ نكتـههـمپیرامـون
شـد. بنـده حـال شـامل لطفشـان ـر ن و
لهوحـدتدرسـیره مرتبـهدومدربـارهمسـ
خوانـدم شـعر سـاماهللعلیه امیرالمؤمنیـن
كـهبـازهـمایشـانتفقـدولطـفداشـتندو
ایـانشـعرخوانىبنـدهبـههمـهشـاعران در
ایـن بـا بـهسـرودنچنیـناشـعاری نسـبت
 كیـدوسـفار مضامیـندردورانحاضـرت

فرمودنـد.
دورا  در  ر  شــ رشــد  علــت 
ــه  ــ ازآ را در  ــاب و به ویــ  ان
عیــن  در  امــروز  ر  شــ آیــا  و  نیــد  می   
یــا  قیــد  دارد  هــ  هــد  ت رشــد 

ســت ا
شـاعرحماسـىوانقابـیبایـداواًلانقـاب
شـاعران، مـا گاهـى بشناسـد. خـوب را
كامـل و دقیـق را آن آرمانهـای و انقـاب
بزرگترهـای از برخـى شـاید نمىشناسـیم.
سـخنرانان و مداحـان ـل م ت هیـ عرصـه
كهبایدباانقابآشـنانیسـتند. همآنگونه
اهـرینیسـت كلمـهیـاحـرف انقـابیـک
كـه اسـت عمیـق اندیشـه و فكـر یـک بلكـه
علیهـم اهلبیـت و دیـن معـارف در ریشـه
را انقـاب آرمانهـای گـر ا دارد. السـام
و شـعار بـا صرفـًا نـه بشناسـیم بهدرسـتى
انقـاب اندیشـه بـاشـعور، بلكـه شـعارزدگى
كنیـمبیشـکشـعرمـارشـدمىكنـد رافهـم
دارای و مىخـورد اساسـى تـكان یـک و

مىشـود. مضاعـف ثیرگـذاری ت
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امام خامنه ای ذاتًا شعر 
دوستند و حقیقتًا شعرشناس 

هستند. ایشان هم شاعر 
قوی و هم ناقد شعرند. از 

این جهت با همه مشغله ها 
که دارند  گرفتاری هایی  و 
وقت می گذارند و باعالقه 
شعرها را می شنوند و نقد و 
تحسین می کنند و هیچ گاه 

در جلسات طوالنی شعر، آثار 
خستگی و بی میلی در ایشان 
کهولت  ندیده ایم و علیرغم 

سن تا پایان جلسات با 
اشتیاق و نشاط همه اشعار را 

گوش می دهند. با دقت 



ال هــا و آســی های  از 
ــد. وی رایمــا ب شــاعری 

شـاعرنبایداهلریاباشـد.نبایدباسرودن
كند.وقتى رامعرفـى وشـعرخوانى،خـود
اسـت معتقـد مىسـراید را شـعری شـاعری
آسـمانى عنایتـى و الهـام سـرایش ایـن كـه
اسـت. بـوده او قلـم و قلـب بـه معنـوی و
ن همینكـهشـعربعـدیرامىسـراید،اینا
وتوفیـقسـرودنمجـّدد،خودبهنوعىصله
چقـدر و مىآیـد بهحسـاب او قبلـى شـعر
نگاههـامىتوانـددرمسـیرشـاعری ایـننـو
یـک بهعنـوان نیـز بنـده كنـد. جلـوه زیبـا
بـرای صلـه باالتریـن معتقـدم آیینـى شـاعر
كـهمـوردانتخـابو  یـکشـاعرهمیـنبـ
عنایـتاهلبیـتعلیهـمالسـامواقـعشـده
اسـتوانشـاءاهللدرآخـرتهـمازرحمـت
گفتـار كرامتشـانبینصیـبنباشـیم.ایـن و
هـمازسـرصداقـتواعتقـادقلبـىمناسـت
كـهبـرایامـامرضـا چنانكـهدریـکشـعری
ایـن  ایانـىا بند سـاماهللعلیهسـرودهام

اسـت:
گواهىتوایشعرروزقیامت
كهسیدمحمدجوادشرافت

سرودهبهشوقشفاوشفاعت
نگاهعلىبنموسىالرضارا

نداشــــــتن  ـــــ  م آســـــی هـــــای 
یـــا  نـــوی شـــاعر و  یـــ و حــــــــال م ان
تـــن  گ ر  ینـــه در قبـــال شـــ ـــت ه دریا
لیـــ  ت ونـــه  را  خوانـــد  ر  شـــ و 

کنیـــد می   
اسـت چالشـى سـؤالتان ایـن چـون
اسـخ كامـل و دقیـق دارم دوسـت خـودم
یفـهایداردو بدهـم.ببینیـدشـاعریـکو
رابفروشـد.بـه وهنـر نمىتوانـدشـعر

پـور: امیـن قیصـر مرحـوم قـول
صدارانفروشید اینحنجرهاینبا
نجرهاینخاطرههارانفروشید این

كهباتمام یکشـاعروالییوشـاعرآیینى
دلـششـعریراسـرودهاسـتآیـاایـنشـعر
خلوتـى دارد یفـه و شـاعر  اسـت فروشـى
داشـتهباشـدودرآنخلـوتبـهخـداتـوكل
كنـدومتوسـلبـهاهلبیـتعلیهـمالسـام
ببـرد بـزرگانبهرههـا ازاندیشـه نیـز بشـودو
گاهـىبایـددرفضایشـعر،سـلوکداشـته و
كنـدتـابـهآفاقىبرسـدونتیجه باشـدوسـیر
ایـنجرعهنوشـىرادرقالـبشـعردرجلوت
كنـد؛لـذابـهنـگاهبنـدهایـنهمـهبها عرضـه
 كـرد معاملـه مىتـوان  مطـا كـدام بـه را
آیینـى شـاعر هـر قهـری یفـه و را ایـن مـن

مىدانـم.
كـه مىكنـم احسـاس مقابـل، در ولـى
نهادهـایفرهنگـىوبانیـانجلسـاتهمدر
كـهشـاعربـرایخلـقیـکاثـر قبـالزحماتـى
یفـهایدارنـد كـردهاسـتو هنـریصـرف

كـه نـان كننـدهم وبایـداوراتكریـم

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

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

شـود. محقـق مىتوانـد مىكنـد
زیـــارت  کـــه در حســـرت  امســـال 
اریـــ عملـــی  ـــه راه یـــن هســـتی  ارب
ـــرای تسلـــــی وامانـــــدگی از  نــــــوی  و م

شنــــــهاد می کنیـــد زیـــارت 
راجـعبـهقصـهزیـارت،بهخصـوصزیـارت
از خیلـى بـزرگ حسـرت كـه - اربعیـن
ماهاسـت-مـنیـاددارمازهمـانابتـدای
تـازهایـنویـروسمنحـوس كـه كرونـا قصـه
مبـارک مـاه  بحـ حتـى هنـوز و بـود آمـده
رمضـانومحـرمنیـزنبـود،دیـدمبعضىهـا

كـهایـنبیماری كنـد مىگوینـد:خـدا
تـااربعیـنادامـهپیـدانكنـد.بنـدهمعتقـدم
كشـیدهو كـهایـندلسـوختگان واقعـًاآهـى
كـهخـوردهو مىكشـند،ایـنهمـهحسـرتى
ثـوابداشـته مىخورنـد،اینهـاهمـها
چندیـن ثـواب مـا روایـات اسـاس بـر بلكـه
زیارترادرتوشهاینبزرگوارانثبتخواهد
كـرد؛بـههمیـنخاطـرتوصیـهمىكنـمهمـه
را حسـرت ایـن قـدر
قطعـًا امسـال بدانیـم.
ولـى مىسـوزد دلمـان
هـم دلسـوزی ایـن
قیمتـىاسـتوچهبسـا
نرفتـه كربـای ایـن
مـا بـرای بیشـتری اجـر
داشـتهباشـد.امیـدوارم
یـم تع هسـتیم هركجـا
شـعائراهلبیـتعلیهـم
روز  شـرای بـا را السـام
متناسـب و مناسـب و
انجـام روز اقتضائـات بـا
تهـایمـادرمـاهمحـرم ـرهی ك ا بدهیـم.
مكتـب آموختـه درس كـه دادنـد نشـان
سـامت و بـوده السـام علیهـم اهلبیـت
لـذا اسـت؛ مهـم برایشـان دیگـران و خـود
تـازه و بدیـع راهكارهایـی عـزا اقامـه بـرای
عـزاداران سـامت  حفـ موجـب هـم كـه
 مجالـ رونـق و ایـی بر  باعـ هـم و شـد
كار بـه را گشـت سیدالشـهداسـاماهللعلیه

. بسـتند
كرامـت بـه مـا اواًل هـم اربعیـن مـورد در
و ایمانداریـم السـام علیهـم اهلبیـت
ایـن كرمشـان و لطـف بـه كـه امیدواریـم
زیـارت بـه همـه بتوانیـم و شـود بـاز مسـیر
مـا نشـد بـاز زیـارت راه هـم گـر ا امـا برویـم
السـام علیهـم اهلبیـت كرامـت بـه بـاز
مـا دلهـای شـده هرطـور كـه ایمانداریـم
كننـدوخودمـانهـمانشـاءاهلل رااربعینـى
ـلمحـرمسـعىمىكنیـمیـکفكـر،ایـده م
وراهـكارجایگزینـىراداشـتهباشـیموارائـه
گردسـتمانبهحرمسیدالشـهدا بدهیـمتـاا
كاری عـوض در نمىرسـد سـاماهللعلیه
كـهایـرانیكپارچـهحـرمسیدالشـهدا كنیـم
امسـال اینكـه كمـا بشـود، سـاماهللعلیه
كـهدرسـالهایقبـل خیلـىازخانههایـی
روضـهدرآنهـاروشـننبـود،بـرسـردر چـرا
یـکروضـه و یـکپرچـمنصـبشـد آنهـا
جمعوجـورچندنفـرهومحـدودامـابانمـک،
اتفاقـات و كردنـد ـا بر بیریـا و دلنشـین
فوقالعـادهایرقـمخـوردوانشـاءاهللایـن

بخـورد. رقـم هـم اربعیـن ایـام در اتفـاق
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«

««

شاعر وظیفه دارد خلوتی 
داشته باشد و در آن خلوت 
کند و متوسل  به خدا توکل 
به اهل بیت علیهم السالم 

بشود و نیز از اندیشه بزرگان 
گاهی باید  بهره ها ببرد و 
در فضای شعر، سلوک 

کند تا  داشته باشد و سیر 
به آفاقی برسد و نتیجه این 

جرعه نوشی را در قالب شعر 
کند. در جلوت عرضه 
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کـه بـدون هـراس از نظـام ستم شـاهی، در دوران مبـارزه مردمـی همـگام بـا مبـارزان،  مرحـوم حسـین محلوجـی، ازجملـه مداحـان انقالبـی بـود 
دفـاع  سـال  هشـت  شـهدای  ختـم  مجالـس  در  شـرکت  بـه  تقّیـد  می کـرد.  عرضـه  را  انقالبـی  نوحه هـای  عـزاداری  دسـته جات  و  در  هیأت هـا 
مقـدس و ارائـه نوحه هـای متناسـب بـا ایـن مجالـس، حکایـت از ذوق سرشـار و طبـع سـلیمش در سـرایش شـعر داشـت. محلوجـی، هیـچ گاه 
هنـر قدسـی اش در مداحـی را بـا زندگـی مـادی نیالـود و باآنکـه در اداره مجالـس سـینه زنی مهـارت بی نظیـری داشـت همـواره تواضـع و فروتنـی 
ازجملـه  خـود  هم عصـر  شـاعران  بـا  تعامـل  و  همراهـی  اجـرا،  در  ادب  رعایـت  بداهه سـرایی،  ازبرخوانـی،  بـود.  رفتـاری اش  ویژگـی  مهم تریـن 
کوچک تـر از خـود، خوانـدن بـدون چشمداشـت مالـی، از ویژگی هـای خـاص او در زندگـی  مرحـوم مهـدی حرمـی، تواضـع و فروتنـی بـا افـراد 
هنـری اش بـود. حسـین محلوجـی مـداح، شـاعر و پیرغـالم اهل بیـت علیهـم السـالم پـس از عمـری نوکـری مخلصانـه در دسـتگاه سیدالشـهدا 
کهولت سـن، سـرانجام در چهارم دی ماه سـال 1395 مهمان ارباب بی کفن شـد. سـالم اهلل علیه و البته چند سـالی درد و رنج ناشـی از بیماری و 

ک اد ا  
م  ا م م ا ا ف  ت م ا اب ا خ با
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خـودراحركتدرمسـیراماموشـهدا نگرفـت،بلكـهازابتـداخـ
ـهبرایـشدرحـدود50سـالمداحى ووالیتفقیـهقـراردادوآن
 ونوحهخوانـىمهـمبـوداینكـهبـهتكلیـفدینـىوانقابـیا
كنـد. ـامامـامحسـینسـاماهللعلیهعمـل بهعنـوانیـکپیر

ود ن  ای با گی های اخاقی و ص دارای وی
برخـورد گردانش، شـا و وی هـمدوره مداحـان عـان ا بـه
ایبنـدی مؤدبانـهوخالصانـه،تواضـعوفروتنـى،مـردمداریو
بـهاصـولمداحـىدرعیـنابتـكاردرسبکسـازیازویژگىهـای
كـهموجـبشـدهاسـت بـود باصفـاوصمیمـى مـرد خـاصآن
امـان بـرایهمیشـهدرجامعـهمداحـىوپیر تـانـامویـاد

بدرخشـد. السـام علیهـم اهلبیـت
گاهعصبانـىنمىشـد اودرمواجهـهبـادوسـتودشـمنهیـ
و برخـوردی  خـو داشـت. دینـى یـرت درعینحـال ولـى
كهعده شـدهبود كمسنوسـاالندرمداحـىباع مهربانـىبـا
زیادیازجوانانونوجواناننسـبتبهشـخصیتحاجحسـین
كـه محلوجـىعاقهمنـدوبـهمداحـىرویبیاورنـد.اوهركسـى
كـه اسـتعدادیدرخوانـدنومداحـىداشـتراتشـویقمىكـرد

گامبـردارد. درایـنمسـیر
ود ش داشت  نسبت به مادیات  

زندگـى در مادیگـری اهـل وجـه بههی محلوجـى مرحـوم
نبـود.اخـاصومناعـتطبـعوبزرگـواریاوبـرایهمـهمشـهود
 كـهاودرهیـ كسـىنشـنیدهیـاندیـدهبـود وملمـوسبـود.هی
بسـیارموردتوجـهعـاموخـاص گـرآنمجلـ مراسـمىحتـىا
كـه كـردهباشـدوایـندرحالـىاسـت هـمبـوده،مطالبـهمـزد
كنونـىعـدهایاینگونـهمسـائلراامتیـازبـرایخـود درروزگار

مىداننـد.

ی را ح  ا ر  ذر 
درادامـــهبخشـــىازخاطـــراتشـــیرینوخواندنـــىمرحـــوم
بـــه بـــاهـــممـــرورمىكنیـــم.الزم را حـــاجحســـینمحلوجـــى
كـــراســـتآنمرحـــومایـــنخاطـــراترادرســـال1382طـــى
كشـــورمانجنـــاب كـــهشـــاعرحماســـىووالیـــی مصاحبـــهای
ایشـــان بـــا ركنآبـــادی حســـینى محمدمهـــدی ســـید آقـــای
كامـــلآندرهمـــانزمـــاندر كـــهمتـــن كردهانـــد داشـــتندنقـــل
ویژهنامـــه»زمزمـــه«بـــهچـــاپرســـیدهاســـتودراینجـــاتنهـــابـــه

آنمصاحبـــهمىپردازیـــم. از بخشـــى

ود تداعی گر یاد شهیدا 
آنمرحـومبـاهمـهتـوانخـودجانانـهازاسـامو
مقـدس كـردوحتـىدردوراندفـا  انقـابدفـا
بـهجبهـههـماعـزامشـد،باآنكـهدرخـودقـمنیزدر
مراسـمتشـییعیـابزرگداشـتشـهدابسـیارپرشـور
وفعاالنـهحاضـرمىشـدوبـهقرائـتشـعروبرنامـه
مىپرداخـت سـینهزنى و نوحهخوانـى و مداحـى
و راصـرفشـهدا خـود اسـتعداد و تـوان بیشـتر و

خانـوادهشـهدامىكـرد.
ازپیـروزیانقـاباسـامى ـ اودرسـالهای
شـعرها بـا مقـدس  دفـا دوران در بهخصـوص و
هـوای و حـال خـود انقابـی و پرشـور مداحـى و
ارگرانبخشـیده ویـژهایبـهمحافـلرزمندگانوای
از فیلمهایـی یـا هـا عك از بخشـى امـروز و بـود
كـهمىتواند برنامههـایایشـاندردسـترساسـت

بـراینسـلجـوانمفیـدوجالبتوجـهباشـد.

نوحه سـرای  در  خاقیـت  و  عمـ  ار  ابتـ
شـت ا د

مرحـوممحلوجـىچـهدرعرصـهنوحهسـراییو
مرثیهسـراییوچـهروحیـهانقابـی،درمیـاندیگـر
مداحـانزمـانخـودبهویـژهدرشـهرمقـدسقـم
شـاخصوسـرآمدبـودوباآنكـهفىالبداهـهوبدون
اشـعارتكراریدرمناسـبتهایمختلفبهاجرای
برنامـهمىپرداخـتدرسـرودههایجدیدمداحى

وابتـكارعمـلخاصـىبرخـورداربـود. ازنبـو
مرحـوممحلوجـىدرعرصـهسـینهزنىحـرفاول
ماحسـین اسـتاد مرحـوم بهطوریكـه مـىزد، را
سـینهزنى قهرمـان »محلوجـى مىگفـت: مولـوی
اسـت«.ایشـانبـهمعنـایواقعىوبـهدورازهرگونه
راقـىدرقلـبعزادارانوسـینهزنانامامحسـین ا
سـاماهللعلیهمحبوبیتوجایگاهخاصىداشـت.

ود ا  شاعر و مداحی حماسی و ان
سـالهای خفقـان  او در محلوجـى مرحـوم
قیـام بهخصـوص و ستمشـاهى ـام ن حكومـت
هـراس بـدون قـم خونیـن15خـردادسـال1342
راوقـفانقـاب یـمشـاه،زندگـىوحنجـرها ازر
بعـد و قبـل ودرسـالهای كـرد راحـل امـام راه و
را خـود بـودن مردمـى وجهـه همـواره انقـاب از
كـرد.محلوجىچهدردوران وبلكـهتقویـت حفـ
و مبارزههـا در ازآن ـ چـه و انقـاب از پیـش
تحولهـایانقابـیحضـوربسـیارفعالـىداشـتو
درهمـهمقاطـع،الگویـیبـرایمداحـانجـوانو

مىرفـت. بهشـمار پیشكسـوت
 دفـا دنبـال بـه شـعرهایش و نوحههـا در او
تحـت گاه هیـ و بـود ـام ن و انقـاب و والیـت از
ـاموضدانقـابقـرار ثیـرجریـانسیاسـىضدن ت

مرحوم 
محلوجی در 

عرصه سینه زنی 
حرف اول را 

می زد، به طوری که 
مرحوم استاد 

مالحسین 
مولوی می گفت: 

»محلوجی 
قهرمان سینه زنی 

است«.

اخالص و 
مناعت طبع و 

بزرگواری او برای 
همه مشهود و 
ملموس بود. 

هیچ کسی نشنیده 
یا ندیده بود 
که او در هیچ 

گر  مراسمی حتی ا
آن مجلس بسیار 
موردتوجه عام و 
خاص هم بوده، 
کرده  مطالبه مزد 

باشد
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قاچاقاعامیههایامامازنجفبهقم
كربـابـودم.درنجـفبعـدازنمـازامـاممىخوانـدم. دومـاهدر
گرفتنـد. مداحىهـا ایـن بهخاطـر را مـن آمـدم قـم بـه وقتـى
امنیـت سـازمان بـه را مـا خاصـه بـودم. آورده هـم اعامیـه
امام عك كهرویثانیهشـمار فراخواندند.سـاعتىداشـتم
گفتند:آقـایمحلوجى مىچرخیـد.درنجـفهـمامـامدیدندو
سـازمان كـهسـازمانامنیـترفتـم،رئیـ موفـقباشـید!بعـد
گفتم:  گفتـم:بلـه.شـمانجفبودیـد  كربـابودیـد گفـت:شـما
گفت: گفتم:بله.بعد  بله.شـماباآنآقانمازهممىخواندید
ـدرمرابسـتهبـودم.سـاعترانـگاه مـنسـاعت سـاعتچنـده
كـدام گفتـم:  كـو گفـت:آنسـاعت گفتـم:یـازدهوربـع. كـردمو
گفتم: رویشمىچرخیـد. كهعكـ گفـت:آنسـاعت  سـاعت
كـهاعامیهچندتا گرفـت.بعدپرسـیدند یـکآقایـیآنراازمـن
خـششـود،دوبـارهشـما گـرفـردااعامیـهایدرقـم آوردهایوا

رادراینجـامىخواهیـمواینجـانگهـتمىداریـم....
بیچشموچال رئی

امـام درمسـجد نوحـهای گسـتردهترشـد. انقـاب اینكـه تـا
گرفتنـد.اشـعارآننوحـه حسـنسـاماهللعلیهخوانـدمومـنرا

عبـارتبودنـداز:

كهاینسـهدرسـه  گاه جهانشـدهبهوجودسـهبتشـكنآ
كردهوجهاهلل زمـان،جلـوه

كهنـاماوبهجهان  هـوربـهبابلنمودوبتبشكسـت یكـى
خواندهشدخلیلاهلل

نبـىبـود فـرازدو كـردازبتهـا ک ـا كسـىكهجهـان دوم
علـىولـىاهلل

موسـى نسـل ز  افتـاد زمـان بدیـن قیامـش كسـىكه سـوم
روحاهلل خمینـى جعفـر،

صلـوات صـدای شـد، تمـام و خوانـدم را اشـعار ایـن وقتـى
نمناسـب جمعیـتبلنـدشـد.مـردمآمـادهبودنـدودیـدما

كـردم:  شـرو  ـ بدهـم، كـری كـه اسـت
خلـق محبـوب  حقپرسـتان الگـوی  خمینـى خمینـى،

روحاهلل روحاهلل  ایـران
ومـردمنیـزجـوابمنرامىدادندتارسـیدبه»مرگبرشـاه«.
گازاشـکآورزدندداخلمسـجدامام.بعدماراخواسـتند.آنجا
گرفـت ایـم كردنـد.موقـعنشسـتن مـاراداخـلاتاقـىهدایـت
گفـت:شـما بازپـرس زمیـنبخـورم. بـود نزدیـک و بـهصندلـى
 مـردمشـوید.چشـموچـال)!(ندارید،هی مىخواهیـدرئیـ
را مـردم  بشـوید  رئیـ مىخواهیـد شـما نمىبینیـد. را كجـا
كـهدرمسـجدامـام گفـت:ایـنچـهبـود بعـد جمـعمىكنیـد
گفـت:چـوندفعهاولاسـت، گفتـم:خوانـدمدیگـر!  خوانـدی
كـهدیگـرنخوانیـمو گرفتنـد امضـامىگیریـم.چنـدتـاامضـاازمـا

كردنـد. آزادمـان
کمشهد مداحقمىدرساوا

گرفتنـد. وقتـىامـامدرنجـفتبعیـدبودنـد،مـنرادرمشـهد
جعفـر بـن موسـى امـام شـهادت شـب كـه بـود ایـن قضیـه

كـردمو سـاماهللعلیهبـابلندگـویخـودحـرمدعـا
كـه: دادم دم

ماقاتـى  مـا سـر تـاج رضـا  مـا سـرور ای رضـا
مـا رهبـر نـدارد

 زنـدان  كنـ كـن ـر ن  خراسـان شـاه ای تـو
مـا رهبـر نـدارد ماقاتـى

بـهمـا مینـى كا بـهیـاد رضـادرشـوروشـینى
 كن كن ر ن كـن تـودردمرادوا كـن لطفـىعطـا
نـدارد ماقاتـى  پریشـان دل بابـت كـه  زنـدان

رهبـرمـا.
گفتند:آقـایمحلوجىرا آمدنـددرتكیـهو صبـ
مىخواهیـم.مـارابردنـدسـازمانامنیـتمشـهد.
ایـنچـه گفـت:  كردیـم،سـرهن بـاز را در وقتـى
كـردی.خیال ـا آشـوببـه بـوددیشـبخوانـدی
و درآورد یـکضبـ قـماسـت اینجـاهـم كـردی
شـما مگـر گفتـم: كـرد. خـش را دیشـب مداحـى
مهفتسـال كا نمىدانیدامام شـیعهنیسـتید
گفتند:دیگـرنباید  یـاچهـاردهسـالزنـدانبودنـد
چهـارم روز مـا. از گرفتنـد امضـا و بمانیـد مشـهد
كـهمىخواهـدبشـود،بشـود. گفتـم،امـروزهـرطـور
گفتنـد:فانـى!دوباره ههـا مىخواهـمبخوانـم!ب
امـام امـروزروزآخـره؛بهخاطـر گفتـم: مىبرنـدت.
رضـاسـاماهللعلیهمىخوانـم.رفتـمبـاالیمنبـرو

كـررادادم: ایـن
مـردان جـای بـود مـرامسـتمگراندوران ایـن
مـم،دشـمن كا موسـى گوشـهزنـدانبـود حـق

المـم هـر
رهبـر كجـا لـموسـتمتـا كـى، حقكشـىتـابـه
مـم، كا موسـى مسـلمینخانهنشـین،ایخـدا

المـم دشـمنهـر
در آمدیـم و گرفتیـم را كـر ادامـه همینطـور
كـهالحمداهلل كردیم دوسـهتـادعـا زمینـهوسـپ
ایـان بـه سـرانجامخوبـی بـا و برنخـورد بهجایـی

رسـید.
و فـراز سراسـر زندگـى از گوشـهای تنهـا اینهـا
امدلسـوختهاهلبیت نشـیبوبابركتاینپیر
كـه كـهمداحـانجوانـى علیهـمالسـامبـود.امیـد
در تحقیـق بـا نداشـتهاند، دسترسـى او هنـر بـه
جوانمردانـه منـش و رفتـار او، والیتمدارانـه رفتـار
والهـىاوراسـرلوحهامـورخـودقـراردهنـد.بدیـن
ـارروح بهانـه،همـراهبـاشـمامخاطـبمحتـرم،ن
مهسـرایانقابـیووالیـی،فاتحـهای بلنـدایـنن

بـاصلـواتهدیـهمىكنیـم. همـراه

محلوجی 
در نوحه ها و 
شعر هایش به 
دنبال دفاع از 

والیت و انقالب 
و نظام بود و 

هیچ گاه تحت 
تأثیر جریان 

سیاسی ضدنظام 
و ضدانقالب قرار 
نگرفت، بلکه از 

ابتدا خط خود را 
حرکت در مسیر 
امام و شهدا و 

والیت فقیه قرار 
داد و آنچه برایش 

در حدود 50 
سال مداحی 
و نوحه خوانی 

مهم بود این که 
به تکلیف دینی 

و انقالبی اش 
به عنوان 

یک پیرغالم 
امام حسین 

سالم اهلل علیه 
کند. عمل 



ــی مداحــی  ــه زمان ــد از  رمای ب
کــه وارد  ــه شــد  کردیــد و  را شــرو 
علیهــ  ــت  اه  نوکــری  ســل 

شــدید الســام 
ـم من و رسـمى بهطـور 1378 سـال از
علیهـم اهلبیـت محافـل و  مجالـ در
لطـف ـر ن و دارم نوكـری توفیـق السـام
ـدرم، خیـر دعـای و مقدسـه وات ایـن

داشـت. ثیـر ت شـدنم مـداح در بسـیار
شــما  ــر  ن از  کــه  کنیــد  ریــف  ت
و  ــود  نــا  م ــه  بــه  »مداحــی« 

یســت مه  تریــن هــد ی مدا 
ستایشـگری همـان درواقـع مداحـى
بـا كـه اسـت السـام علیهـم اهلبیـت
یـم تع اسـت. شـده  ممـزو شـعر و هنـر
اخاقـى، و الهـى معـارف  ترویـ شـعائر،
تقویـت و جامعـه در معنویتافزایـی
بهعنـوان نیـزمىتـوان را جنـاحمؤمنیـن
كـرد. بیـان مـداح یـک اهـداف مهمتریـن
ــا  ــا صر ــا مداحــی شــ اســت ی آی

ر رشــته های هنری یــ هنر ماننــد دی
بـه اسـت؛ مهمـى ل شـ مداحـى بلـه
ایـنجملـهحضـرتآقـادرسـال77توجـه
خانـدان ستایشـگری و »مّداحـى كنیـد:
طبعـًا كـه – آلـه و علیـه اهلل صلـى مبـر پی
ل كـرمصائـبراهـمبـههمـراهدارد–شـ
بنابرایـن اسـت«؛ بزرگـى و مهـم خیلـى
، لهدرآمـد كـردنبـهمسـ بـدونتوجـه

هسـت. مهمـى له مشـ مداحـى
وصیاتــی  خ ــه  بایــد  مــدا 
کــه بــه او مــدا ارزشــی  داشــته باشــد 

وینــد ب ــ  ا ان و 
بایـدصاحـباندیشـهباشـد؛اهـل مـداح
سـجایای بـه آراسـته و معرفـت و عرفـان
واقعـى معنـای بـه هنرمنـد باشـد؛ اخاقـى
باشـد؛اهلعلمومطالعهوتحصیلباشـد؛
را حقطلـبودشمنسـتیزباشـد؛خـود
والیـت فرهنگـى سـرباز واقعـى معنـای بـه
عمـل جامـع مـش همو تمـام و بدانـد
باشـد؛ آقـا حضـرت فرامیـن بـه پوشـاندن
آخـر، در و باشـد داشـته تشـكیاتى رفتـار

باشـد.  پرتـا
ولــه  ــ در م ا ــا ان آیــا اص
علیهــ  ــت  اه  کــری  ا و  مداحــی 
ــا ایــن جملــه  نــا دارد ل الســام م
رماینــد  می  کــه  خامنــه ای  امــام 
ــرای ترویــ اســام  رصتــی  »مداحــی 
ــن  تبی مداحــا  اصلــی  ــه  ی و و 
را  اســت«  اســامی  ــاب  ان ــار  م

ــد. رمای ب ــن  تبی
اسـت درسـت انقابـی اصطـاح بلـه
فرمودنـد: آقـا حضـرت كـه همانطـور
دارد؛ بـار جملـه ایـن انقابـیام. مـن
نشـانه را شـاخص  نـ آقـا حضـرت
مبانـى بـه ایبنـدی .1 مىداننـد: انقابـی
انقـاب؛2.  هـایاساسـىاسـامو ارز و
همـت و انقـاب آرمانهـای هدفگیـری
ایبنـدی بلنـدبـرایرسـیدنبـهآنهـا؛3.
كشـور؛4.حساسـیتدربرابـر بـهاسـتقال
از دشـمنونقشـهدشـمنوعـدمتبعیـت
هركـدام سیاسـى. و دینـى تقـوای .5 آن؛
و مفصـل توضیحـات ویژگىهـا ایـن از
انقـاب مداحـى جریـان بـا تطبیقـى قابـل
انقابـی مـداح مىكنـم فكـر كل در دارد.
بـادرایـتمشـخصىبـهنیازهـایانقـابو

مىدهـد. اسـخ كشـور

از  اد  اســت مــورد  در  رتــا  ن
روضه خوانــی  در  شــهدا  ــرات  خا
مداحــی  یــر  ن حماســی  مداحــی  و 
ــرت  ــرم ح ــی در ح ی ــ م ــای می آق
امــام  ــر  م در  و  اهلل   رحمــه  امــام 

یســت خامنــه ای 
در مىشـود را مطیعـى بـرادر مداحـى
امـروز گنجانـد. شـاخصها سـوم گزینـه
نگهداشـتن زنـده و شـهدا بـرای مداحـى
انقـاب مداحـان تكالیـف از آنهـا یـاد
اسـت؛چـونشـهداهویـتملىماهسـتند.
 ترویـ و معرفـى بایـد زندگىشـان سـبک
الگـو مختلـف نسـلهای بـرای تـا شـود
بشـوند.دریـکجملـهمـاملـتشـهادتیم.
شـهداپیـروانحقیقـىسـیدشـهیدانعالـم
بودنـد. سـاماهللعلیه اباعبـداهلل حضـرت
ـل م مىشـود كـه ببیننـد جوانهـا بایـد
آنهـابـود.خاطـراتشـهداجـزوالینفكـىاز

اسـت. روضـه  مجالـ
ونــه  دهیــد  توضیــح  ــا  ل
حــال  از  می توانــد  ــ  هیــأت  مخا
تــه  گر ــو  ال و هــوای شــخص مــدا 
ــا  بــه  کنــد  ــدا  و حــال خــو 
تــه می شــود »مــدا  گ ــه  این ــر  دی
ــرا را بســوزاند«  بایــد بســوزد تــا دی

ــه نــی  ی
روزهـای ایـن گمشـده ، خـو حـال
كندحاجفیـروززیرک ماسـت.خـدارحمـت
كـهحقیقتـًامصـداق را ایشـان ـال ام و كار
روضهخوانىهـا در و بودنـد  خـو حـال
نبودنـد. افـل یـادموالیشـان از ـهای لح
وحالـىمىتوانـدبـرقلـوباثـر چنیـنحـ
بگـذارد.اینكـهمىگوینـدبسـوزتابسـوزانى
حقیقتاسـت.حضرتامالبنینسـاماهلل
علیهـاراببینیـد.مرحـومآیتاهللخوشـوقت
باشـى نداشـته خلـوت »تـا مىفرمودنـد:
كـه مداحـى آن نمىكنـى«. پیـدا جلـوت

اش ا جریان ساز  اش و  

كشور ربیوكافى،مداحجوانونامداراینروزهای تباابو گفتگویماهنامههی
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، لهدرآمـد كـردنبـهمسـ مىبـدونتوجـه اسـخ كشـور



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

عرصـههسـتیم. ایـن در اتفاقـاتخوبـی

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

بخوانیــد
همـه بنابرایـن هسـتم؛ مداحـى عاشـق
اسـت. دوستداشـتنى برایـم مناسـبتها
چیـز محـرم اسـت. گریـه مـاه محـرم البتـه
كـهتمـامانبیـاواولیـا دیگـریاسـت؛ماهـى
گریـه سـاماهللعلیه سیدالشـهدا بـرای
امـام سـرداب در دارم دوسـت كردهانـد.
در نیـن هم و سـاماهللعلیه حسـین
كه سـردابامـامرضـاسـاماهللعلیه،جایـی
بهیقیـنمىدانـمامـامزمـانسـاماهللعلیه

بخوانـم. روضـه دارنـد فیزیكـى حضـور
ــر  خا یــ  تمایــ  صــورت  در 
از  ــر ای  خا و  ســخت ترین  از 
مداحــی  کــه  مــوردی  شــیرین ترین 
ــد. رمای ب کــر  مــا  ــرای  کرد ایــد 

 ارتباط با عالمان دین،
انس با قرآن و دعا از بهترین 

راه حل ها هستند. باید حقیقتًا 
کرد. آن  مراقبت و خودسازی 

که باعث محبوبیت  چیزی 
در پیشگاه خدا و اهل بیت 

علیهم السالم می شود 
اخالص، معنویت و اخالق 
کس در  اسالمی است و هر 

محضر خدا و اهل بیت علیهم 
السالم محبوب باشد در نزد 

خلق نیز محبوب می شود.

اشـعار و روضـه بـا خلوتـش در  خـود
اثـرمىگـذارد. قلـوب منقلـبمىشـود،در
كام»هـرچـهازدلبرآیـدالجـرمبـر دریـک

نشـیند«. دل
ــر شــما مه تریــن حــ و  بــه ن
کــه مــدا می بایســت  وری  شــور و شــ
کنــد  ــاد  ای خــود  ــ  مخا در 
ونــه در  ــر عبــارت  یســت بــه دی
ــف  ــر عوا مداحــی می تــوا عــاو 
ــول آ هــا هــ  ــر روی ع بیــن  مخا

ــود ار  رگــ ا
ـرمـنبایـدهـمدرسـاحتعاطفـه بـهن
وهـمدرسـاحتعقـلدردرونمخاطـب
یـکانقابـیبـهوجـودبیایـد.روضهخوانـى
و بـهحركـت منجـر كـه باشـد طـوری بایـد
و اشـک بایـد یعنـى بشـود؛ جریـانسـازی
گریهجریانسـازاتفاقبیفتد؛هماناشـک
مىفرمودنـد: امـام مرحـوم كـه سیاسـى
بـه منجـر كـه شـود ایجـاد محبتـى »بایـد
كـهمنبـع كنیـم كاری طاعـتبشـود«.بایـد
معنـوی و فكـری ارتـزاق و  فیـ كسـب
از بعـد و باشـد روضـه مؤمـن، نیروهـای
 جنبوجـو ایجـاد شـاهد بایـد روضـه
مؤمـن نیروهـای  توسـ مجاهـدت و

باشـیم. جامعـه در حزباللهـى
یــن از دیدگا  جریــا میلیونی ارب

ــرای بشــریت دارد امی  ــه  شــما 
سـیصد جامعـه ت هیـ جریـان امـروز
و متحـد را شـیعه میلیونـى چنـد و
تحـت همـه اسـت. سـاخته یكپارچـه
ول لـوایامـامحسـینسـاماهللعلیهمشـ
كـرد  تـا بایـد مجاهدانـه مجاهدتیـم.
اباعبـداهلل حضـرت بخـورد. رقـم هـور تـا
بـهجهـانشناسـاند بایـد را سـاماهللعلیه
را سـاماهللعلیه امیرالمؤمنیـن بیـرق و
كـرد.راه بایـدبـربلندتریـنقلـلعالـمنصب
نجـاتبشـریتهمیـناسـتوبیشـکمـا

نیـم. مىتوا
خــدا  بــا  ارتبــا  امــروز  ــرا 
نــوی  م خوانی هــای  مناجــات  و 
بــه  را  خــود  جــای  در  هیــأت 
مداحــی و ســب خوانــی صــر داد 

ســت ا
حـال در فضـا مىكنـم فكـر  برعكـ
برگشـتبـهسـمتمناجاتوروضهاسـت.

یکبـار اسـت. شـیرین خاطـرات تمـام
راننـده شـدم، بینشـهری كسـى تا سـوار
شـناختند. را حقیـر مسـافران از یكـى و
لم شـ مـن گفـت: راننـده بـود. زمسـتان
روضههـای نمىتوانـم كـه اسـت طـوری
كنـم،لطفـًاهمینجـابرایـم شـماراشـركت
تـوی ن آقـاا گفتـم: كمـىروضـهبخـوان.
تمایلـى مسـافرها بقیـه شـاید و جادهایـم
راننـده بشـنوند. روضـه باشـند نداشـته
گفـت:هركـهدلـشروضـهمىخواهـدبلنـد
صلـوات یکصـدا همـه بفرسـتد. صلـوات
 روضـه از بهتـر چـى گفتنـد: و فرسـتادند
كلـى و خوانـدم روضـهای بنـده خاصـه
كردیـم.آنروزروضـهدر گریـه همـهبـاهـم
اینجـوری جـاده تـوی و كسـى تا داخـل

شـد. روزیمـان
روضـهخصوصـىمنزل یكـىهـممجلـ
كوچـکزادهشـهیدمدافعحرمبود حامـد
كـهخیلـىبرایمدلچسـببـود؛چونخود

شـهیددعوتـممىكرد.
در  مــو  م و  ر  شــ انتخــاب 
ــه  و  دارد  اهمیــت  ــدر  مداحــی 
اهمیــت  دارای  امــروز  امینــی  م

هســتند شــتری 
آقـامىفرماینـد:»هنـرمداحـى، حضـرت
گاهـىیـک هنـرشـعروتبییـنشـعراسـت.
را سـخنرانى سـاعت یـک كار شـعر بیـت
لهبسـیار ایـنمسـ ـ انجـاممىدهـد«.
شعرشـناس بایـد مـداح اسـت. مهمـى
باشـدوشـعرقـویوپرمضمـونراانتخـاب
كـهنیازهـایامـروزجامعـه كنـد؛شـعرهایی
اسـخبدهنـد؛روشـنگریبكنندودارای را
ضمـن در و باشـند آموزنـده نـد و پیـام
اهلبیـتعلیهـم وفضایـل بتواننـدسـیره
السـامومعارفاسـامىراتبیینومنتقل

نماینـد.

 روضـه از بهتـر چـى گفتنـد: و فرسـتادند
كلـى و خوانـدم ای
كردیـم.آنروزروضـهدر گریـه همـهبـاهـم
جـوری

روضـهخصوصـىمنزل یكـىهـممجلـ
زادهشـهیدمدافعحرمبود

 روضـه از بهتـر چـى گفتنـد: و فرسـتادند
كلـى و خوانـدم ای
كردیـم.آنروزروضـهدر گریـه همـهبـاهـم
جـوری

روضـهخصوصـىمنزل یكـىهـممجلـ
زادهشـهیدمدافعحرمبود
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برگشـتبـهسـمتمناجاتوروضهاسـت.

معنـوی و فكـری ارتـزاق و  فیـ كسـب
از بعـد و باشـد روضـه مؤمـن، نیروهـای

جنب ایجـاد شـاهد بایـد روضـه
مؤمـن نیروهـای  توسـ مجاهـدت و

باشـیم. جامعـه در حزباللهـى
یــن از دیدگا  جریــا میلیونی ارب

ــرای بشــریت دارد امی  ــه  شــما 
سـیصد جامعـه ت هیـ جریـان امـروز
و متحـد را شـیعه میلیونـى چنـد و
تحـت همـه اسـت. سـاخته یكپارچـه
ول ـالـوایامـامحسـینسـالـوایامـامحسـینسـاماهللعلیهمشـ

تـا بایـد مجاهدانـه تـامجاهدتیـم. بایـد مجاهدانـه ـامجاهدتیـم.



را  ارتا  اشــ مــو  م شــما 
تهیــه  و  انتخــاب  ــا  ک از  و  ونــه 

می کنیــد
كتـاب اسـتادسـازگاردر اشـعار بـا بیشـتر
از هـم گاهـى البتـه نوسـم. م ـم می نخـل

مىگیـرم. شـعر دیگـر بزرگـوار شـعرای
و  ــات  آ نــو  ــه  رتــا  ن بــه 
اخیــر  ســال های  در  آســی های 
مداحــا  و  مداحــی  دامن گیــر 

اســت شــد  کشــورما 
بزرگتریـن خودبینـى و منّیـت
گاهـى اینكـه یـا و اسـت مداحـى آفـت
تكلیفگرایـی جـای شـهرتطلبى
در آفتهـا بدتریـن از اینهـا مىنشـیند.

مىباشـند. سـاحتى و حرفـه هـر
ــ ایــن  ــرای ر ــه را حلــی را 

می کنیــد شــنهاد  موانــ 
قـرآن بـا  انـ دیـن، عالمـان بـا  ارتبـا 
بایـد راهحلهـاهسـتند. بهتریـن از ودعـا
آن كـرد. خودسـازی و مراقبـت حقیقتـًا
پیشـگاه در محبوبیـت  باعـ كـه چیـزی
مىشـود السـام علیهـم اهلبیـت و خـدا
اخـاص،معنویـتواخـاقاسـامىاسـت
اهلبیـت و خـدا محضـر در  كـ هـر و
علیهـمالسـاممحبـوبباشـددرنـزدخلـق

مىشـود. محبـوب نیـز
مداحــا  مــورد  در  را  ایــن 
می کنیــد  ــ  ارزیا ونــه  امــروز 
در  می شــود  آیــا  ــر  به عبارت دی
علــن  در  و  کــرد  وایــ  خلــوت  ت

درآورد را  ــوا  ت ادای 
را بیتقوایـی و هسـتند فهیـم مـا مـردم

مشـهور كسـى شـاید مىفهمنـد. خـوب
نیسـت. محبـوب قطعـًا ولـى باشـد

اصلــی  رکــن  شــما  ــر  ن بــه 
ســخنرا یــا  اســت  مــدا  در  هیــأت 

امـام ت هیـ اصلـى ركـن مـن عقیـده بـه
حسـینسـاماهللعلیهاسـت.هركسـىبایـد
انجـام نحـو بهتریـن بـه را  یفـهخـود و
دیگـر هـم مـداحمكمـل و دهـد.سـخنران
هسـتندودرآمیختنشـوروعاطفهباشـعور
گـرسـخنران ا ایـندواسـت. كار ومعرفـت
دائمـًا باشـند،  هماهنـ باهـم مـداح و
كننـد، ایـف و تقسـیم كننـد، صحبـت
كاربهتـرجلـو خـرپیـشنمىآیـدو تقـدموت
مـىرود.اصـًاقبـولنـدارممـایکسـخنران
رابـرود. كنیـمبیایـدمنبـرخـود رادعـوت
سـاعتها هـم بـا سـخنران و مـداح بایـد
كننـد، محتـوا مهندسـى كننـد، صحبـت
كننـد؛ نیازسـنجى و مخاطبسـنجى
در چـه اسـت نوجـوان مخاطـب گـر ا ـًا م
گفتـهشـودوچـهدرمداحـىخوانـده منبـر
شـود.اینكـهیکسـخنرانىبیایـددرفضای
مطلـببگویـدو وبـابیـانخـود خـود
بخوانـدایـن مـداحهـمدرفضـایخـود
اسـت. ختـه نا و یرحرفـهای كامـًا كاری

و  ســخنرانی  ــن  نســبتی  ــه 
کدام یــ  و  اســت  رقــرار  مداحــی 

اســت ــدم  م
بایـد سـخنران و مـداح كـه كـردم عـرض
مىبینیـد اینكـه كننـد. تكمیـل را یكدیگـر
پرمخاطبتـروجذابتـر مـداح وقتـى یـک
كهآنسـخنراندر اسـتدلیلشایناسـت
گیـریبـامخاطـبیـاانتخـاب بخـشارتبا

مقابـل در دارد. مشـكل مطالـب و محتـوا
هـم مـداح مـورد در نیـز له مسـ همیـن

اسـت. صـادق
ــاد روی  مراســ  کــه  امســال 
انــی  یــن به صــورت رســمی و هم ارب
می تــوا  ونــه  نمی گــردد  ار  رگــ

کــرد جبــرا  را  زیــارت  حســرت 
امـام امـا نمىشـود برگـزار پیـادهروی
تكالیـف و اربعیـن سـاماهللعلیه، حسـین
كـهسـرجـایخودشـان بـهاربعیـن مربـو
شـود. موكـب بایـد ایـران تمـام هسـتند.
مـردم یـکدهـهحضـور بجـای انشـاءاهلل
درراهپیمایـیاربعیـن،یـکدهـهجلسـات

مىكنیـم. برگـزار و جایگزیـن عـزاداری
ــه  کرونــا  مــاری  وجــود  بــا 
الــ  م رونــ  ــرای  شــنهادی 

داریــد الســام  علیهــ  ــت  اه 
كرونـانهتنهـابـهاصـلداسـتانعـزاداریو
گـرخـوب محـرملطمـهایواردنكـرد،بلكـها
رفیـتجدیـدی كـه كنیـممىبینیـم نـگاه
وجـهنبایـد بـهوجـودآورد؛بنابرایـنبههی
بیشـتر بایـد بلكـه بشـود تعطیـل  مجالـ
بـاز شـودامـابهصـورتجلسـاتدرمحیـ
وبـارعایـتموازیـنبهداشـتى؛روضههـای
خـش و سـیار حسـینیههای خانگـى؛

مجـازی. بهصـورت روضهخوانـى
و اما حر آخرتا

دوسـتانخوبـمازدعـایخیـرمحروممان
! نكنیـد.همیـنوب
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منبر و محتوا

ابه.............................................................. ن تبلی و خ ا تاریخی آی ررسی خاست
کند....................................................... یاس جهانی ترسی  ین را   در م رسانه ی منبر باید ارب

ین......................................... گی های امام حسین سام اهلل علیه در زیارت ارب بازشناسی وی
....................................................................................... ا ین الن همرا با س



ابه هوم شناسی تبلی و خ م
ثیرگـذارىبـرافـكار عبـارتاسـتازانتقـالفكـر،بـهجهـتت تبلیـ
و ابـزار از اسـتفاده بـا خـاص، مقاصـد بـه نیـل و دیگـران اعمـال و
گـوندرزمـانومكانـىمحـدود.3درتعریـفدیگـری، گونا شـیوههای
هـایبههمپیوسـتهبـراىجهـتدادنبـهنیروهـاى یـارو بـهرو
امى، اجتماعـىوفـردىدرراسـتاییـكهـدفمشـخصسیاسـى،ن
درشـخصیت،افكار،عقایدواحساسـات فرهنگىو...،ازطریقنفو
عـام بهصـورت را » »تبلیـ تعاریـف ایـن  «مىگوینـد.4 »تبلیـ افـراد،
»دعـوت، ههـای وا عـرب، ـت ل در آن معـادل كـه مىكنـد معرفـى
اسـامىبـهشـكلدیگـری دعایـهواعـام«مىباشـد؛اّمـادرفرهنـ
كلمـهتوحیـددرهـرزمـانبـاهر راتعریـفمىكننـد:»برافراشـتن تبلیـ
كـهبـامقاصـدواهـدافشـریعت وسـیلهممكـنومناسـبآنعصـر،

ومخالفـتنباشـد.«5 اسـامىدرتناقـ
سـخن»خطابهومنبر«اسـتو»خطابه«یعنىسـخنرانى. موضو
فنـىوعلمـىدرمنطـق،»خطابـه«مىگویندـ كـهسـخنرانىراازلحـا
هنـر  نـ یعنـى صناعـت؛ نـ علـممنطـق در ارسـطو تبویـب طبـق
مىگوینـدویكـى بـهآنهـاصناعـاتخمـ كـه سـخنىوجـوددارد
كام،فـنخطابـهاسـتـبنابرایـن گانـهیسـخنو ن ازایـنفنـون
یعنـى منبـر ولـى اسـت وخطابـه نطـق بـهمعنـایمطلـق سـخنرانى
سـخنرانىاعـمازمنبـراسـت.6  كـهبـاایـنتوضیـ »سـخنرانىدینـى«

ابه ا تبلی و خ خاست
كنـونبـهبازشناسـىپیشـینه ،ا ـتتبلیـ ازبررسـىمفهومـىل ـ
نطـق دارای ابتـدایخلقـت از انسـان وخطابـهمىپردازیـم.  تبلیـ
گفتهاسـت؛بنابراینبرایپیدایشخطابهوسـخنرانى بودهوسـخن
گرفـتوزمـاندقیقـىرا ـر نمىتـوانیـکمقطـعزمانـىخاصـىدرن
و  تبلیـ گذشـته كـه گفـت مىتـوان بهعبارتدیگـر كـرد؛ مشـخص
كـىداردوازتاریـخ حضـرتآدمبـهعالـمخا دعـوت،ریشـهدرهبـو
ازحضـرتآدمنیـز ـ بشـرىمنفـکنیسـت.درطـولتاریـخبشـر
همیشـهفرسـتادگانالهـىدرعالـمحضـورداشـتهاندوبـرایاصـاح
ونجـاتجامعـهدرپـیالقـایفكـرسـالمبـهدیگـرانبودهانـدتـاآنهـا
كـههمـهایـناقدامـاتاز بازدارنـد راازخطـاوضربـهزدنبـهاجتمـا
تمىگیـرد.امیرمؤمنان قـوهتفكـر،مدنیـتوبرونگراییانسـاننشـ
 ابـا در آدم، فرزنـدان بـا الهـى ـاق می و عهـد دربـاره سـاماهللعلیه
رسـالتالهـىبهمـردممىفرمایند:»خداوندسـبحانازفرزندانآدم،
گرفتتارسـم رسـالتازآنانپیمان انبیـاءرابرگزیـدوبـروحـىوتبلیـ
كهبیشـترمـردم،عهدخدارادگرگونسـاخته، امانـتنگهدارنـد،آنجـا

گرفتهانـد.«7 گرفتـهوبـههمـراهاوشـریكان حـقاورانادیـده
بـهاسـتنادآیـاتقـرآننیـزدعـوت،ارشـادوهدایت،اززمـانحضرت
ـتپیامبـرخاتـمصلـىاهللعلیـهوآلـههـزاران ـازشـدهوتـابع آدمآ
اّمـة كّل فـى نـا بع لقـد »و برداشـتهاند؛ گام عرصـه ایـن در پیـامآور
امتـى هـر میـان در مـا ـوت؛ الّطا اجتنبـوا و اهلل اعبـدوا ان  رسـواًل
از و كنیـد پرسـتش را خـدا كـه هـدف ایـن بـا فرسـتادیم پیامبـرى

نماییـد.«8 اجتنـاب ـوت، طا
و دانــش یــک بهصــورت خطابــه فــن شــدن مــدّون دربــاره
ایــن مىآیــد دســت بــه تاریخــى كتــب بررســى از ــه آن مهــارت،
ازحــقمالكیــت ــوردفــا كــهنخســتینبــارخطابــهبهمن اســت
زمــان طــول در  ســپ و كــرد هــور یونــان ســرزمین در افــراد
محققــانبــهشــكلیــکمهــارتوفــنمــدّونتقریــرشــد.9   توســ
موّرخــان منابــع و خاورشناســان اســناد در نیــز دالیلــى البتــه
نــوس ــهوســخنوریم ــاخطاب ــازب كــهایرانیــانازدیرب وجــوددارد
نــزداســتادانایرانــىفــن بودهانــدوعــدهایازخطبــاییونانــى
 یــور از  ــ مىگوینــد نیــز عــدهای مىآموختنــد. خطابــه
حكمــت و منطــق كتــاب »دارا«، بــر لبــه و ایــران بــه اســكندر

شــد.10 برداشــته ایرانــى اصیــل منابــع از ارســطو

ابه هوم شناسی تبلی و خ م
عبـارتاسـتازانتقـالف تبلیـ

و ابـزار از اسـتفاده بـا خـاص، مقاصـد بـه نیـل و دیگـران اعمـال و
گـوندرزمـانوم گونا شـیوههای

یـارو بـهرو
ىاجتماعـىاجتماعـىوفـردىدرراسـتاییـكهـدفمشـخصسیاسـ

درشـخصیت،اف ىفرهنگىفرهنگىو...،ازطریقنفو
«مى »تبلیـ افـراد،

ه وا عـرب، ـت ل در آن معـادل كـه مىكنـد همعرفـى وا عـرب، ـت ل در آن معـادل كـه مىكنـد همعرفـى وا عـرب، ـت ل در آن معـادل كـه كنـد
ـاعایـهواعـاعایـهواعـام«مى د
راتعریـفمى تبلیـ

ـنومناسـبآنعصـر،كـنومناسـبآنعصـر،كـنومناسـبآنعصـر، كوسـیلهممكوسـیلهمم
ومخالفـتنباشـد.« ىمىمىدرتناقـ ـااسـااسـا

سـخن»خطابهومنبر«اسـتو»خطابه«یعنىسـخنرانى. موضو
فنـىوعلمـىدرمنطـق،»خطابـه«مى كـهسـخنرانىراازلحـا

هنـر  نـ یعنـى صناعـت؛ نـ علـممنطـق در ارسـطو تبویـب طبـق
سـخنىوجـوددارد

ن ازایـنفنـون
یعنـى منبـر ولـى اسـت وخطابـه نطـق بـهمعنـایمطلـق سـخنرانى
سـخنرانىاعـمازمنبـراسـت. كـهبـاایـنتوضیـ »سـخنرانىدینـى«

ابه ا تبلی و خ خاست
كنـونبـهبازشناسـىپیشـینه ،ا ـتتبلیـ ازبررسـىمفهومـىل ـ

مى وخطابـه  تبلیـ
گفتهاسـت؛بنابراینبرایپیدایشخطابهوسـخنرانى بودهوسـخن
گرفـتوزمـاندقیقـىرا ـر نمىتـوانیـکمقطـعزمانـىخاصـىدرن

به كـرد؛ مشـخص
كـىداردوازتاریـخ حضـرتآدمبـهعالـمخا دعـوت،ریشـهدرهبـو
ازحضـرتآدمنیـز ـ بشـرىمنفـکنیسـت.درطـولتاریـخبشـر

همیشـهفرسـتادگانالهـىدرعالـمحضـورداشـته
ونجـاتجامعـهدرپـیالقـایفكـرسـالمبـهدیگـرانبوده

كـههمـهایـناقدامـاتاز بازدارنـد راازخطـاوضربـهزدنبـهاجتمـا
قـوهتفكـر،مدنیـتوبرون

الهـ ـاق می و عهـد دربـاره ـاسـاسـاماهللعلیه
رسـالتالهـىبهمـردممى

انبیـاءرابرگزیـدوبـروحـ
امانـتنگهدارنـد،آنجـا

گرفتـهوبـههمـراهاوشـری حـقاورانادیـده
بـهاسـتنادآیـاتقـرآننیـزدعـوت،ارشـادوهدایت،اززمـانحضرت
ـتپیامبـرخاتـمصلـىاهللعلیـهوآلـههـزاران ـازشـدهوتـابع آدمآ

برداشـته گام عرصـه ایـن در پیـامآور
اهلل اعبـدوا اعبـد اعبـد ان  برداشـتهً گام عرصـه ایـن در برداشـتهًآور گام عرصـه ایـن در آور

ـوالسـوالسـوال سرسر
هـدف ایـن بـا فرسـتادیم پیامبـرى

نماییـد.« اجتنـاب ـوت، طا
به خطابــه فــن شــدن مــدون مــدّودربــاره ّدربــاره

مى دســت بــه تاریخــى كتــب بررســى از ــه آن مهــارت،
كــهنخســتینبــارخطابــهبه اســت

زمــان طــول در  ســپ و كــرد هــور یونــان ســرزمین در افــراد
محققــانبــهشــكلیــکمهــارتوفــنمــدو توســ

مور منابــع و خاورشناســان اســناد در نیــز دالیلــى البتــه
نــوس ــهوســخنوریم ــاخطاب ــازب كــهایرانیــانازدیرب وجــوددارد
نــزداســتادانایرانــىفــن بودهانــدوعــدهایازخطبــاییونانــى

عــده مىآموختنــد. خطابــه
حكمــت و منطــق كتــاب »دارا«، بــر لبــه و ایــران بــه اســكندر

شــد. برداشــته ایرانــى اصیــل منابــع از ارســطو
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ور تاریخی مقوله تبلیغ و دعوت پرداخته شده است.  رسى و مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر در این نوشتار به طور مختصر به بر

برریس خاستگاه تـــــــــــــــــــــــاریخی آینی تبلیغ و خطابه  

اشاره
انتقال  ابزارهاى  مهم ترین  از  یکی  آفرینش،  ابتداى  از 
زبان  خود  همنوعان  به  انسان ها  اطالع رسانی  و  پیام 
به  خداوند  مهم  مواهب  از  بودن  ناطق  است.  بوده 
که به او توفیق داد تا پیام های خود را از  انسان است 
گفتن منتقل نماید. بر اساس آیات  طریق زبان و سخن 
قرآن کریم، همه پیامبران الهی براى تبلیغ پیام های الهی 
ُسوٍل  ْرَسْلَنا ِمن ّرَ

َ
کرده اند: »َو َما أ از سخنورى استفاده 

 ِبِلَساِن َقْوِمِه؛ ما هیچ پیامبرى را جز به زبان قومش 
َّ

ِإال
نفرستادیم«1  این آیه، ضمن بیان مطابقت زبان پیامبران 
با زبان مخاطبان، نشان دهنده همگانی بودن استفاده 
گفتن در تبلیغات دینی پیامبران است.  از روش سخن 
سخنورى  از  دین  تبلیغ  در  نیز  الهی  انبیای  جانشینان 
سالم اهلل علیه  علی  امام  کرده اند.  استفاده  خطابه  و 
سالطین  آینه  هر  ما  اْلَکالِم؛  َمراُء  ُ َ

ال ا 
َ
»ِاّن می فرمایند: 

سخنیم«2   البته سخنورى آنان روشمند نیز بوده است.

کبر درخشنده  | |  دکتر علی ا



ابه با اسام وند خ
در اسـام هنرهاسـت. سـایر رابطـه ـل م اسـام بـا خطابـه رابطـه
دادهاسـت اقسـامهنرمندهـاوصنعتگرهـاراپـرور دامـنخـود
گـروهازآنهـانیـزخطبـا،سخنسـرایانوسـخنرانانهسـتند. كـهیـك
یـكهنـراسـتوهنـر یـكفـناسـتیعنـى كـهخطابـه ـر ن ایـن از
یـكفكـروعقیـده كمـكیـكفكـروعقیـدهویـابـهجنـ مىتوانـدبـه
بیایـد؛یعنـىیـكفكـر،یـكدیـن،یـكآییـنرامىشـودبهوسـیلههنـر
نیـنمىشـودبهوسـیلههنـریـاصنعـت كـردوهم یـاصنعـتتقویـت
كتیبههـایقرآنـىوتزییـنو در ـًااسـتفادهازخـ كـرد؛م تضعیـف
كـهعلـم گنبـدمسـاجدوابنیـهزیارتـى،ازموضوعاتـىاسـت سـاخت
كمـكدیـنآمـدهاسـت،یعنـىاحساسـاتدینـى وهنـروصنعـتبـه
وقهنـریازطـرفدیگـردستبهدسـتهـمدادهانـد ازیکطـرفو
ویـكشـعارمذهبـىدرلبـاسهنـروصنعـتبـهجلـوهدرآمـدهاسـت.
كـهیـكهنـرویـكفـناسـتوهنـروفـنمعمـواًل خطابـهازآنجهـت
شـمار بـه اجتماعـى عامـل و باشـد داشـته اجتماعـى اثـر مىتوانـد
كنـد،ازبزرگتریـن رود،یـكفكـرویـكعقیـدهراتقویـتویـاتضعیـف
هنـریبهانـدازههنـرخطابه عوامـلاجتماعـىبـهشـمارمـىرود.هیـ
ـربـهخطابـهنگاه گـرازایـنن نمىتوانـداثـراجتماعـىداشـتهباشـد.ا
ـلبسـیاریازهنرهـاوصناعـات كنیـمرابطـههنـرخطابـهبـااسـامم
كـهحّجارهـاوحّجاریهـاپیـدا دیگـراسـت.دراسـامهمانطـوری
كاشىكاریها كاشـىكارهاو شـده،آینهكارهاوآینهكاریهاپیداشـده،
همینطـور اسـت، شـده پیـدا معماریهـا و معمارهـا شـده، پیـدا
داده  پـرور زبردسـت بسـیار خطبـای  خـود دامـن در اسـام
كـهبسـیاریبهنـام»خطیب«معروفمىباشـند.خوشـبختانه اسـت
امـروزهـممـاخطبـایدینـىبـزرگداریـم.مرحـومسـیدجمالالدیـن
اسـدآبادیعـاوهبـرسـایرفضایـل،یـكخطیـبزبردسـتىبـود؛چـه
گریـان كـردهومـردمرامنقلـبو بسـیارخطابههایـیدرمصـرانشـاء

مىنمـود.11
ی مختلف شیو های تبلی

كریموروایاتائمهمعصومینعلیهمالسامدهها براساسآیاتقرآن
كـرشـدهاسـت.آنـانعاوهبـردعوت انبیـاوپیامبـران شـیوهبـرایتبلیـ
مشـتركبـهتوحیـد،معـادواصـولاخاقـى،برجنبههـایخاصنیزتكیه
داشـتهاند.دردعـوتحضـرتابراهیـمسـاماهللعلیهتكیـهبـرمبـارزهبـا
مبـارزه سـاماهللعلیه شـعیب دعـوتحضـرت در شـرك، و بتپرسـتى
سـاماهللعلیهمبـارزهبـا بـابدعـتاقتصـادى،دردعـوتحضـرتصالـ
سـاماهللعلیهمبـارزه گـری،دردعـوتحضـرتلـو دنیازدگـىواشـرافى
بـاانحـرافجنسـىواخاقـى،دردعـوتحضـرتموسـىسـاماهللعلیه
مبـارزهبـااسـتضعاف،اسـتكباروبرقـرارىاصاحـاتسیاسـى،دردعـوت
حضرتیوسفساماهللعلیهمدیریتالهى،دردعوتحضرتسلیمان
دردعـوتحضـرتعیسـى و وحكومـتداری سـاماهللعلیهسیاسـت

سـاماهللعلیهزهـدواخـاقنمـودداشـتهاسـت.
ایشـان، رحلـت از  ـ و اسـام گرامـى پیامبـر رسـالت دوران در
بهویـژهدرشـكل»خطابـه«و»منبـر«،همـوارهیكـىازابزارهـاى تبلیـ
اصلـىانتقـالمعـارفاسـامىبـود.خطبههـایارزشـمندامـامعلـى
در السـام علیهـم معصومیـن ائمـه گهربـار سـخنان سـاماهللعلیه،
ـه،مبّیـن مناسـبتهایمختلـفوتشـكیلجلسـاتعلمـىوموع
ازواقعـه  ـ كـه كـراسـت ایـناهتمـاماسـت.ایـننكتـهنیـزقابل
كربـانیـزبـادرآمیختـنجنبـهعقانیـتوعملگرایـیبـاجنبـهعاطفـى
عـزاداریسیدالشـهداسـاماهللعلیه، و عاشـورا فرهنـ واحساسـى

گرفـت. شـیعهشـكلویـژهایبـهخـود تبلیـ
 امـروز،دسـتخو بـه تـا وآداب وخطابـهدرسـبک،رو تبلیـ
نشـیبهای و فـراز در اّمـا اسـت؛ گرفتـه قـرار گونـى گونا تحـوالت
مختلـفتاریـخاسـاسوبنـاىآن،بهویـژهدرقالـب»منبـر«،اصالـت

اسـت. نمـوده  حفـ را خـود

83

ور تاریخی مقوله تبلیغ و دعوت پرداخته شده است.  رسى و مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر در این نوشتار به طور مختصر به بر

برریس خاستگاه تـــــــــــــــــــــــاریخی آینی تبلیغ و خطابه  

در اسناد 
خاورشناسان و 
منابع موّرخان 
که  آمده است 

ایرانیان از دیرباز 
با خطابه و 

سخنوری مأنوس 
بوده اند و عده ای 
از خطبای یونانی 

نزد استادان 
ایرانی فن خطابه 

می آموختند. 
عده ای نیز 

می گویند پس از 
یورش اسکندر 
به ایران و غلبه 

کتاب  بر »دارا«، 
منطق و حکمت 
ارسطو از منابع 

اصیل ایرانی 
برداشته شد. 
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نــانتــداومداردولى هم بلــهماهیــتجن
ییــریافتــهاســت.بــهقــولحضــرت شــكلآنت
كه نابــود؛جنگى فقــرو مــاجنــ امــامجنــ
ــوده ــاخاتــمبیــنموّحــدانومترفیــنب ازآدمت
ــام اســت.دریــکطــرفجبهــهســردمدارانن
ــعمــادی ــعازمناف موق ــ ــههی ك كفــر ســلطهو
خــوددســتبردارنیســتند،درایــنطــرفهــم
انبیــاواوصیــاواولیــااســتوبــهتعبیرقرآن خــ
»ولــنترضــىعنــكالیهــودوالالّنصــارىحّتــى
كه تّتبــعمّلتهــم«)بقــره:120(اینجنگىاســت
آنهــادســتازســرشــمابرنمىدارنــدمگــراینكه
شــمادســتازدینتــانبرداریــد.دریــکطــرف
اســامنــاببــااســامقابــی، دیگــرهــمجنــ
 امــوی،جنــ بــا علــوی اســام بیــن  جنــ
 جنــ عافیتطلبــان، بــا حماســى اســام
اســامعاشــوراییبــااســامسازشــكاراناســت.
ســتون سازشــكاران اردوگاه حقیقــت در
كــهدربیــرون نجمــىهســتندبــرایدشــمنانى
و درآورنــد ســلطه بــه را مــا مىكننــد  تــا
عبــدمــا بــهزیــربكشــند.بــهتعبیــرقــرآن:»ال

والیــتافــرادوفردیــتومنافــعفــردیهمــه
مىبازنــدوهمــهازپیلــهفردیــتبیــرون رنــ
انســجامى مىگیــرد؛ شــكل انســجام و آمــده
مــتبیــشاز20میلیــونزائــروعاشــق بــهع
و رفیــت ایــن  ــ والیــت؛ ک ســینهچا
و همایــش بزرگتریــن كــه دارد را قابلیــت
عالــم عدالتخــواه و استكبارســتیز رزمایــش
باشــد رقمخــورده، مســتضعفان  توســ كــه
همــه وشــكوهوشــوكتجبهــهحــقرابــهر
ابرقدرتهــایمســتكبربكشــد.ایــنتفــوقو
اتحــادپیامــىجــزپیــروزیخــونبــرشمشــیر
نمــّن ن نریــد »و آیــه تداعىكننــده و نــدارد
رضونجعلهــم علــىاّلذیــناســتضعفوافــىا
ئّمــًةونجعلهــمالوارثیــن«)قصــص:5(اســت.

یــادگار  و  جانبــاز  به عنــوا  شــما 
اهتــا بــه هیأت هــای  ــدس ن ــا م د
ــاب  ان ــی  رهن جبهــه  و  هبــی  م
نــا  یســت آیــا جبهــه و جنــ هم

اســت باقــی 

یــن  ارب زیــارت  یلــت  ــد  رمای ب
ســایر  در  و  زیارت هــا  ســایر  بــه  نســبت 

یســت در  زما هــا 
ثــور زیارتــىدربیــنزیارتهــایم اینكــههیــ
بهمنزلــهعامــتمؤمــنشــناختهنشــدهاســت.
در امــامحســینســاماهللعلیه زیــارت گرچــه
ســیزدهرجب،درشــبنیمهشــعبانودرســایر
ــارت ــىتنهــازی مناســبتهاواردشــدهاســتول
اربعیــننشــانهوعامــتمؤمــنمحســوبشــده
ــارت زی ــادا اســت.امــامباقــرســاماهللعلیه
وصدقهمقبول زائــرحســینىراقبولىهــزارح
زیــارتاربعیــن ــادا كــدام مىدانــدولــىهی
ایمــانبرشــمردهاند. راعامــت نــداردوآن را

ــه  یــن  ارب در  ــی  جم حرکــت 
ــام  یــن و  نــای ارب اهــی دارد م جای

یســت عالــ  برا  مســت بــه  آ 
و تجلــى یعنــى اربعیــن در جمعــى حركــت
محــور در انعــكاس72صّدیــق بــروز و هــور
و امامــت ــام ن در یعنــى امامــت؛ و والیــت

که باید در آن تناسب با  یکی از نیازمندی های هیأت به ویژه در حوزه منبر و خطابه، تهیه و تأمین محتوای مطلوب است 
شرایط زمان، مکان و مخاطب رعایت شود. با این توصیف تهیه محتوای منبر از دغدغه های اصلی هر سخنران و منبری  
کیفیت بخشـی به هیأت ها و محافل مذهبی و جذب  کمک شـایانی در  می باشـد. بدیهی  اسـت اصالح این امر می تواند 
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 حجت االسـالم و المسـلمین حاج حسـین جوشـقانیان، مدرس فنون منبر و 
گفتگو بنشینیم.  خطابه مرکز تخصصی تبلیغ حوزه علمیه قم و از چهره های موفق منبر و روایتگری سیره شهدا، به بحث و 
کـه بـا عنـوان »ضرورت هـای محتوایـی منبـر اربعیـن« انجام شـده اسـت، در ادامه تقدیـم می گردد. مشـروح ایـن مصاحبـه 

ر  انی  ا  ا ا را   در  ر  ان   ر

«

««

نــانتــداومداردولى هم بلــهماهیــتجن والیــتافــرادوفردیــتومنافــعفــردیهمــه یــن  ارب زیــارت  یلــت  ــد  رمای »ب

ی تبلی انیا استاد مرک تخ سام و المسلمین حسین جوش ت ا وی صمیمانه با ح ت گ



85

كــه حســینســاماهللعلیهبایــدهوشــیارباشــند
ــا ایــنشــوروشــعورحســینىبــهقیمــتزیــر
ــت ــهرعای ك گذاشــتناصــولبهداشــتىنباشــد
یفــهاخاقــى،شــرعىواجتماعــى آنیــکو
ــنقوانیــنممكــن ای ــ اســتودرصــورتنق
بدهیــم. بــهدســتبدخواهــان بهانــه اســت

تبلیــ  ــرای  را  ارهایــ  راه ــه 
می کنیــد شــنهاد  یــن  ارب ــازی  م

اربعیــن  فرهنــ  ترویــ گذشــت چنانكــه
ــا ــهب ك ــرمىرســد ــهن ــوازمایمــاناســت.ب ازل
مىتــوان عزیــزان همــه  تــا و هنــر و وق
معنــوی آموزههــای و ارزشــى جلوههــای
بــه مجــازی فضــای در را اربعیــن پیــادهروی
محلــه و كوچــه و خانــه بــه و كشــید تصویــر
را حماســه ایــن گســتره بلكــه نكــرد بســنده
بــه وقتــى كــرد. ترســیم جهانــى مقیــاس در
ــىدرعرصــه گون گونا ــراد ــگاهمىكنیــماف ــان كرب
كــهمكتبعاشــورا عاشــورابــهچشــممىخورنــد
كنــد؛ گــردهــمجمــع توانســتهمــهآنهــارا
مــادر تــا تازهمســلمان و تازهدامــاد وهــب از
ــام،تــا وهمســرتازهمســلمانش،تــاهفــده
تــا فقیــه، و قــرآن قــاری اهــر م ابــن حبیــب
كــردهوتــازهیــر حــربــنیزیــدریاحــىتــازهتوبــه
بــا مانــىمذهــب؛مــامىتوانیــم بــنقیــنع
فضــای در تاریخــى الگــوی ایــن از رهیافتــى
بســیار گروههایــی و تهایــی هی مجــازی
یــمدرعرصــهجهانــىشــكلبدهیــموپیــام ع
كنیمتــااردوگاه اربعیــنرابــهتمــامعالــممخابره
بــزرگاربعیــندرسراســرعالــمشــكلبگیــرد.

ــ  تــوا یا ــرای م ــه ســو های 
یــن امســال  تــوا ســازی منبــر در ارب و م

می کنیــد ــی  ر م
بــا بشــر كــرد ثابــت كرونــا ویــروس ببینیــد
برابــر در ی تكنولــو و صنعــت قــدرت، همــه
شــما اســت. عاجــز چگونــه ویــروس یــک
یپیشــرفتهتر ببینیــدهرچــهصنعــتوتكنولــو
بشــری منافــع و  مصالــ بــه نســبت شــده
بشــری علــم هرچــه چــون مىشــود عاجزتــر
كوتاهتــر كــردهدرمقابــلعمــربشــر پیشــرفت
كــه اســت ایــن از كــى ایــنحا و اســت شــده
ناجــى امــام بــه نیــاز نجــات بــرای جامعــه
بــرای تمریــن و اثه اســت یعنــى اربعیــن دارد.
رســیدنبــهامــامزمــانعجــلاهللتعالــىفرجــه.
بایــددرارائــهمحتــوادرعرصــهمنبــروفضــای
اربعیــن،ضــرورت  بــاموضــو مجــازی تبلیــ
ــامامامــتمىتوانــد نیــازبــهامــامواینكــهن

گمراهــىبیــرونبیاینــد؛بــرایــناســاسپیــام
مقــدس خــون ـ 1 از: اســت عبــارت اربعیــن
كــهامــروزدههــا كــرد حســینســاماهللعلیهچــه
اســامىو كشــورهای از را میلیــونجمعیــت
درمــىآوردو وخــرو یــراســامىبــهجو
مجتمــعمىســازد.2ـپیــاموحــدت،آمادگــىو
هــور.3ـپیــامحركــتبــهقلــه ــرای رزمایــشب
رفیــعشــهادتوشــهامت.4ـپیــاماســتقامت
كفــروشــرک.5ـ وایســتادگىدرمقابــلهمــه
هــورو پیــامتجلــىیافتــنجلــوهایازعصــر
همراهــىبــاامــامزمــانعجــلاهللتعالــىفرجــه.
كاری ــاروفــدا پیــاماحیــایروحمواســات،ای 6ـ
ــارهنشســتناحســان وهمدلــى؛یعنــىبــهن
كــه ازقــوتالیمــوت كــه كســانى ومواســات
نیــازداردبــاالتمــاسوالتجــامىگــذرد خــود
ذیرایی تــازائــرانامامحســینســاماهللعلیهرا
كــهدرروایتــىبریــد كنــد؛ایــندرحالــىاســت
نــزد كــهدر نقــلمىكنــد بــنمعاویــهعجلــى
بــه فــردی بــودم، ســاماهللعلیه باقــر امــام
كــرد:یــابــنرســولاهلل!شــما حضــرتعــرض
كوفــههــزارانیــارداریــد.امــامســاماهللعلیه در
اســخ فــرد  كیســتاند اینــان فرمودنــد:
كنیــد گــرامــر كــها كســانىهســتند داد:اینــان
»الّتبعــوک«ازشــماتبعیــتمىكننــد.حضــرت
كــه ــاشــده كــه:»آی ــاایــنمضمــون پرســیدندب
اینهــابــرایرفــعنیــازازهمدیگــرپــولبردارنــد
كــرد: عــرض » نگیرنــد را یكدیگــر  مــ ولــى
نــهآقــا!چنیــنافــرادییــکنفــرهــمنداریــد.

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

داریــد یــن  جای رهن ســازی 
كربــاوامــام پیــادهرویتعطیــلشــدهولــى
نــان هم اربعیــن و ســاماهللعلیه حســین
اربعیــن شــعائر و اهــر م بایــد اســت. باقــى
اقامــهشــود. پرچــم و علــم روضــه، قالــب در
هــر و خیابــان هــر كوچــه، هــر خانــه، هــر
ــدیــکحســینیهباشــدوشــور مجموعــهایبای
كــه كنــون وشــعورحســینىرامنتشــرســازند.ا
كربــابــهرویمــابستهشــدهاســت راهنجــفبــه
كــهازطــرقدیگــرنورانیــت گاهباشــیم امــابایــدآ
ناربعیــنامــامحســینســاماهللعلیهرا وشــ
نیــن كنیــم.هم كشــوراحیــا  دراقصــىنقــا
همــهعــزادارانومحبــانســاحتملكوتــىامــام

عبــد«)كافــرون: نتــمعابــدونمــا وال تعبــدون
كنــار ــامســلطهبــامــا 2و3(امــكاننــداردن
كنــاربیاییــم بیایــدومــانیــزبتوانیــمبــاآنهــا
ازآدمتــاخاتــموازخاتــمتــا لــذاایــنجنــ
تــداومخواهــدداشــتمنتهــى هــور دامنــه
گونــى گونا ،عرصههــاودامنههــای ایــنجنــ
ایــن رافیایــی ج دامنــه اســت. كــرده پیــدا
درســال61هجــریدرســرزمینطــف جنــ
بــودولــىابعــادآنعالمتــابوعالمگیــر فقــ
ســاماهللعلیه حســین امــام چــون شــد
یزیــد؛ ــل م یبایــع ال لــى »م فرمودنــد:
نــان هم حســینیان فكــری جریــان یعنــى
ها اشــع یزیدیــان، فكــری وجریــان ســاری
اســت. جــاری نــان هم ابنزیادهــا و

می تــوا  آیــا  ــات  توضی ایــن  بــا 
ــور در آ یــ  یــن و ح ــت احیــای ارب گ

اســت نــو جهــاد 
جهــاداســتواربعیــن قطعــًاایــنامــریــکنــو
ــه ــگاهب ــودیقتل گ ــهدر ك ــزازپرچمــى ــىاهت یعن
زینبــىبــه خــوننشســتوایــنپرچــم،خــ
اســت.اربعیــن گرفــتوتــاقیــامقیامــتبر خــود
یعنــىیزیدیــاندراســارتآرمانهــایحســین
گرفتنــدونــهحســینیاندر ســاماهللعلیهقــرار
كبیــرقــرآن امویــان.اربعیــنهمــانجهــاد چنــ
گــردشــمنان،مــاراتحریــمومحاصــره كــها اســت
كردنــدولــوبهانــدازهقطــرهایآبهــم اقتصــادی
لــوبنشــویموفریــاد»هیهــات ندادنــدمــام
مّنــاالّذّلــه«ســردهیــم.درحقیقــتشــكوههمــه
رجزهــایعاشــوراییدراربعیــنمتجلــىومتبلــور
احیــایاربعیــنیعنــىحــقنمىمیــرد ــ شــد.
گــودیقتلــگاهآنرابــهخــونبنشــانند. ولــودر

و  یــن  ارب هــوای  و  حــال  از 
ــد وی ب جبهه هــا  در  روضه خوانــی 

انصافــًا جبهههــا در اربعیــن هــوای و حــال
تدر بــود؛چــونهیــ حــالوهــوایخاصــى
ــود؛چــونشــوروشــعوردر ــرازب تت جبهــههیــ
ــارو هــمتنیــدهشــدهوثمــرهآن،حماســهای
جبهههــا در روضــه و اربعیــن بــود. شــهادت
تجلىبخــشروحیــهحماســهوشــهادتطلبى
همــه از بریــده كــه رزمندگانــى بــود. عاشــورا
حســین كربــای درگــرو دل مــادی، تعلقــات
روضــه محافــل در داشــتند، ســاماهللعلیه
مىكردنــد. طلــب را الهــى وصــال اشــک، و
كــه بــود اربعینهــا و عاشــوراها همیــن بــا
مجاهــدانفــىســبیلاهللشــبهایعملیــات
بــرایرویارویــیومقابلــهدربرابــرآتــشســنگین
مىگرفتنــد. قــوت و ی انــر ــى بع دشــمن

اجتمــا  ــرای  ام هایــ  ــه 
رشــمرد می تــوا  یــن  ارب

وقتــىمراجعــهمىكنیــمبــهمتــنزیــارتامــام
حســینســاماهللعلیهدراربعیــنمىخوانیــم:
»وبــذلمهجتــهفیــكلیســتنقذعبــادكمــن
الّضالــة«)تهذیــباالحــكام، الجهالــةوحیــر
اباعبــداهلل یــا تــو مطهــر خــون ص113( ج6،
و ضالــت و حیــرت از انســانها شــد  باعــ

قطعًا احیای اربعین و 
مشارکت در این حرکت 

جهانی، نوعی جهاد است و 
اربعین یعنی اهتزاز پرچمی 

گودی قتلگاه به خون  که در 
نشست و این پرچم، خط 

گرفت و تا قیام  زینبی به خود 
قیامت برپاست. 

«

«

«

«

«

«
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اســخگویهمــهنیازهــایبشــریباشــدراتفســیروتبییــن
امــرموجــبشكســتنجهالــتمــدرنشــده ایــن كنیــم.
ومشــى واثبــاتمىكنــدجامعیــتمــدرننیــازبــهخــ
امامــتوعاشــورادارد.مــاامــروزبیــندومقطــعاساســى
هور ــازراهاســتودیگری كــهآ قرارگرفتهایــم؛یكــىعاشــورا
كــهتــداومومقصــدماســت.مــابــانــگاهبــهعاشــورامســیر
كنیــم.مىتــوانبــا هــوررابایــدتبییــن تربیــتبــرایامــر
كربــا، الهــامازالگوهــایعاشــوراییوچهرههــایحاضــردر
شــاخصههایرســیدنبــهتــرازیــارانامــامزمــانعجــلاهلل
تعالــىفرجــهرادرعرصههــایمختلــفتربیتــى،مدیریتــىو
كــه كــرد كــرد.بــاایــنالگــومىتــواناثبــات فرهنگــىتبییــن
ــام ــامســلطه،ن ــى،ن ــرازجهان ــاممهیمــندرت ــروزن ام
ــامامامــتاســت. ــاماســتكبارنیســتبلكــهن ــربون

یــ  و ــام  ن ــن  تبی ــرای  ــ  مو مبلــ  یــ 
ورهایــ را در  ــه م ملهــ از عاشــورا و مهدویــت 

یــرد ب ــر  ن در  بایــد  خــود  ــ  یا تــوا  م
بایســتىتفصیــلوتبیینهــامبتنــىبــرمعــارفاســامو
عاشــوراواربعیــنباشــدودرایــنجهــتبایــدچنــدمحــور
گیــرد:1ـتاریــخاســام)شــناختتحلیلــى، موردتوجــهقــرار
دوران بهویــژه اســام صــدر تاریــخ تفصیلــى و عمقــى
كمیــتپیامبــراســامصلــىاهللعلیــهوآلــهوامیرمؤمنــان حا
كامــل  گفتمــانامامیــنانقــاب)تســل ســاماهللعلیه.2ـ
امــام انقــابو امــامدیــروز اندیشــه بــهمبانــىو نســبت
دقیــق )شــناخت آســیبها ـشــناخت انقــاب(.3 امــروز
كفــروشــرکبیرونــىوجریــاننفــاقداخلــى(. جریــانفكــری
ــهدرمطالعــات. البا نه و قرآنــى  بــرمباحــ تكیــه ـ 4
و كفــر شــناختجریــان نیــز و تاریــخ شــناخت در گــر ا 
ــهباشــد،وقتــىدشــمنان البا نفــاق،محــورقــرآنونه
كــردنمــردمنســبتبــهمدیریــتاســامى قصــدناامیــد
كــه كننــد القــا رادارنــدومىخواهنــد ومدیریــتوالیــی
اســخگوینیازهــایبشــرباشــدمىتــوان اســامنمىتوانــد
بــامراجعــهبــهتاریــخزندگــىوحكومــتاهلبیــتعلیهــم
كــرمصلــىاهللعلیــهو كمیــتپیامبــرا الســامبهویــژهحا
ســاماهللعلیه، امیرالمؤمنیــن حكومــت ســال  نــ آلــه،
كمیــتامــامحســنمجتبــىســاماهللعلیه، چهــارمــاهحا
ائمــه كربــاوســایر امــامحســینســاماهللعلیهدر قیــام
واحــد الگــوی و پیــام یــک بــه الســام علیهــم اطهــار
نمــود. افزایــی بصیــرت آن ارائــه بــا و كــرد پیــدا دســت

یــ اســامی  هــور و تمــد ع یــن بــا  ارتبــا ارب
ونــه ترســی می کنیــد را 

تشــریف وقتــى فرجــه تعالــى اهلل عجــل زمــان امــام
كعبــهتكیــهمىزننــدخــودرابــاامــام مىآورنــدوبــهپــرده
اهــل یــا »اال معرفــىمىفرماینــد: حســینســاماهللعلیه
العالــماّنجــّدیالحســینســاماهللعلیهقتلــوهعطشــانا؛
كشــتند« امــامحســینســاماهللعلیهجــدمــرابــالــبتشــنه
تــا مىشــود معلــوم  ــ الناصــب،ج2،ص233( لــزام (
و جهانــىمعرفــى امــامحســینســاماهللعلیهدرســط
هــورمحقــقنخواهــدشــد.اربعیــن شناســاندهنشــودامــر
اربعیــن اســت.هرچــه معرفــى ایــن بــرای بســتر بهتریــن
هــورنزدیکتــرمىشــویم.بــاایــننــگاه تــربشــود،بــه پررن
گمراهــى اربعیــنقــراراســتبشــریتراازمنجــابضالــتو
ــارا ــهم ك ــترهنمــونســازدواربعیــناســت ــوروهدای ــهن ب
کمنافــعشــخصىومــادی متوجــهبــهخــودمىكنــدتــاازال
كــهصــاح كنیــم ــامامامــتفكــر بیــرونبیاییــموبــهامــرن
كربــا كــهعاشــوراییان نــان وســدادهمــهبشــراســت.هم
گذشــتندتــاجامعــهاســامىوبشــریتاحیــاشــود. ازخــود

«

«

اســخگویهمــهنیازهــایبشــریباشــدراتفســیروتبییــن
امــرموجــبشكســتنجهالــتمــدرنشــده ایــن كنیــم.
ومشــى كنــدجامعیــتمــدرننیــازبــهخــ
امامــتوعاشــورادارد.مــاامــروزبیــندومقطــعاساســى
هور ــازراهاســتودیگری كــهآ ایــم؛یكــىعاشــورا
كــهتــداومومقصــدماســت.مــابــانــگاهبــهعاشــورامســیر
كنیــم.مىتــوانبــا هــوررابایــدتبییــن تربیــتبــرایامــر

كربــ الهــامازالگوهــایعاشــوراییوچهرههــایحاضــردر
هایرســیدنبــهتــرازیــارانامــامزمــانعجــلاهلل
هــایمختلــفتربیتــى،مدیریتــىو
كــه كــرد كــرد.بــاایــنالگــومىتــواناثبــات فرهنگــىتبییــن
ــام ــامســلطه،ن ــى،ن ــرازجهان یمــندرت
ــامامامــتاســت. ــاماســتكبارنیســتبلكــهن ــربون

یــ  و ــام  ن ــن  تبی ــرای  ــ  مو مبلــ  یــ 
ورهایــ را در  ــه م ملهــ از عاشــورا و مهدویــت 

یــرد ب ــر  ن در  بایــد  خــود  ــ  یا تــوا  م
اهــامبتنــىبــرمعــارفاســاهــامبتنــىبــرمعــارفاســا بایســتىتفصیــلوتبیین

عاشــوراواربعیــنباشــدودرایــنجهــتبایــدچنــدمحــور
اـتاریــخاســاـتاریــخاســام)شــناختتحلیلــى، گیــرد:1 موردتوجــهقــرار
دوران بهویــژه اســام صــدر تاریــخ تفصیلــى و اســاعمقــى صــدر تاریــخ تفصیلــى و اعمقــى
امصلــىاهللعلیــهوآلــهوامیرمؤمنــان
كامــل  گفتمــانامامیــنانقــاب)تســل گفتمــانامامیــنانقــاـ اـ
امــام انقــابو امــامدیــروز اندیشــه بــهمبانــىو انقــانســبت امــامدیــروز اندیشــه بــهمبانــىو انســبت
)شــناختدقیــق آســیبها ـشــناخت 
كفــروشــرکبیرونــىوجریــاننفــاقداخلــى(. جریــانفكــری
ــهدرمطالعــات. البا نه و قرآنــى  بــرمباحــ تكیــه ـ 
و كفــر شــناختجریــان نیــز و تاریــخ شــناخت در گــر ا 
ــهباشــد،وقتــىدشــمنان البا نفــاق،محــورقــرآنونه

كــردنمــردمنســبتبــهمدیریــتاســا كــردنمــردمنســبتبــهمدیریــتاســاقصــدناامیــد اقصــدناامیــد
كــه كننــد القــا رادارنــدومىخواهنــد ومدیریــتوالیــی
اســخگوینیازهــایبشــرباشــدمىتــوان توانــد
بــامراجعــهبــهتاریــخزندگــىوحكومــتاهلبیــتعلیهــم
كــرمصلــىاهللعلیــهو كمیــتپیامبــرا ویــژهحا
ســاماهللعلیه، امیرالمؤمنیــن حكومــت ســال  نــ ســاآلــه، امیرالمؤمنیــن حكومــت ســال  نــ اآلــه،
كمیــتامــامحســنمجتبــىســاماهللعلیه، كمیــتامــامحســنمجتبــىســاچهــارمــاهحا اچهــارمــاهحا
ائمــه كربــاوســایر كربــاعلیهدر اعلیهدر امــامحســینســاماهلل امــامحســینســاقیــام اقیــام
واحــد الگــوی و پیــام یــک بــه الســام علیهــم الســااطهــار علیهــم ااطهــار
نمــود. افزایــی بصیــرت آن ارائــه بــا و كــرد پیــدا دســت

یــ اســا هــور و تمــد ع یــن بــا  یــ اســاارتبــا ارب هــور و تمــد ع یــن بــا  اارتبــا ارب
ونــه ترســی میکنیــد ونــه ترســی میکنیــدرا  کنیــدرا 

تشــریف وقتــى فرجــه تعالــى اهلل عجــل زمــان امــام
كعبــهتكیــهمىزننــدخــودرابــاامــام آورنــدوبــهپــرده
اهــل یــا ا یــا ا ــا »اال معرفــىمىفرماینــد: اماهللعلیه
طشــوهعطشــوهعطشــانا؛طشــانا؛طشــانا؛ ــوهعلــوهعل لتلت تعلیهقتعلیهق اســاســاماهلل ــینســینســین ــدجــدجــّدییالحسالحسالح
كشــتند« اامــامحســینســاامــامحســینســاماهللعلیهجــدمــرابــالــبتشــنه
تــا معلــوممىشــود  ــ الناصــب،ج2،ص233( لــزام (
و جهانــىمعرفــى اامــامحســینســاامــامحســینســاماهللعلیهدرســط
هــورمحقــقنخواهــدشــد.اربعیــن شناســاندهنشــودامــر
اربعیــن اســت.هرچــه معرفــى ایــن بــرای بســتر بهتریــن
هــورنزدیکتــرمىشــویم.بــاایــننــگاه تــربشــود،بــه
گمراهــى ااربعیــنقــراراســتبشــریتراازمنجــااربعیــنقــراراســتبشــریتراازمنجــابضالــتو
ــارا ــهم ك ــترهنمــونســازدواربعیــناســت ــوروهدای ــهن ب
کمنافــعشــخصىومــادی کمنافــعشــخصىومــادیمتوجــهبــهخــودمىكنــدتــاازال کمنافــعشــخصىومــادیمتوجــهبــهخــودمىكنــدتــاازال كنــدتــاازال

كــهصــا كنیــم ــامامامــتفكــر كــهصــابیــرونبیاییــموبــهامــرن كنیــم ــامامامــتفكــر ابیــرونبیاییــموبــهامــرن
كربــ كــهعاشــوراییان نــان وســدادهمــهبشــراســت.هم

گذشــتندتــاجامعــهاســامىوبشــریتاحیــاشــود. گذشــتندتــاجامعــهاســاازخــود اازخــود

اســخگویهمــهنیازهــایبشــریباشــدراتفســیروتبییــن
امــرموجــبشكســتنجهالــتمــدرنشــده ایــن كنیــم.
ومشــى كنــدجامعیــتمــدرننیــازبــهخــ
امامــتوعاشــورادارد.مــاامــروزبیــندومقطــعاساســى
هور ــازراهاســتودیگری كــهآ ایــم؛یكــىعاشــورا
كــهتــداومومقصــدماســت.مــابــانــگاهبــهعاشــورامســیر
تــوانبــا
كربــا، كربــاهــایحاضــردر اهــایحاضــردر
هایرســیدنبــهتــرازیــارانامــامزمــانعجــلاهلل
هــایمختلــفتربیتــى،مدیریتــىو
كــه كــرد تــواناثبــات
ــام ــامســلطه،ن ــى،ن ــرازجهان یمــندرت
ــامامامــتاســت. ــاماســتكبارنیســتبلكــهن ــربون

یــ  و ــام  ن ــن  تبی ــرای  ــ  مو مبلــ  یــ 
ورهایــ را در  ــه م ملهــ از عاشــورا و مهدویــت 

امو
عاشــوراواربعیــنباشــدودرایــنجهــتبایــدچنــدمحــور
م)شــناختتحلیلــى،
دوران ویــژه
مصلــىاهللعلیــهوآلــهوامیرمؤمنــان
كامــل  ب)تســل
امــام بو
)شــناختدقیــق ها
كفــروشــرکبیرونــىوجریــاننفــاقداخلــى(. جریــانفكــری
ــهدرمطالعــات. البا
و كفــر شــناختجریــان نیــز و تاریــخ شــناخت در گــر ا 
ــهباشــد،وقتــىدشــمنان البا
مى
كــه كننــد القــا خواهنــد
تــوان
بیــتعلیهــم
كــرمصلــىاهللعلیــهو كمیــتپیامبــرا ویــژهحا
علیه،
علیه،
ائمــه وســایر
واحــد الگــوی و پیــام یــک بــه م
نمــود. افزایــی بصیــرت آن ارائــه بــا و كــرد پیــدا دســت

امی 

تشــریف وقتــى فرجــه تعالــى اهلل عجــل زمــان امــام
زننــدخــودرابــاامــام
هــل
ــانا؛
كشــتند« علیهجــدمــرابــالــبتشــنه
تــا شــود
و جهانــىمعرفــى علیهدرســط
هــورمحقــقنخواهــدشــد.اربعیــن شناســاندهنشــودامــر
اربعیــن اســت.هرچــه معرفــى ایــن بــرای بســتر بهتریــن
شــویم.بــاایــننــگاه
گمراهــى بضالــتو
ــارا ــهم ك ــترهنمــونســازدواربعیــناســت ــوروهدای ــهن ب
کمنافــعشــخصىومــادی كنــدتــاازال
حاحاح
كربــا كــهعاشــوراییان نــان كربــاوســدادهمــهبشــراســت.هم كــهعاشــوراییان نــان اوســدادهمــهبشــراســت.هم
مىوبشــریتاحیــاشــود.

زیـــارت اربعیـــن، سرشـــار از مضامیـــن نابـــی 

یـــک رهبـــر الهـــی  کـــه خصوصیـــات  اســـت 

کـــه بـــه دنبـــال حفـــظ و تقویـــت  و آســـمانی 

معرفـــی  را  می باشـــد  خـــود  پیـــروان  عقایـــد 

می نمایـــد. صفـــوان جّمـــال ایـــن زیـــارت نورانـــی 

را از امـــام صـــادق ســـالم اهلل علیه نقـــل می کنـــد 

کامـــل امـــام شناســـی  کالس  ــًا یـــک  کـــه حقیقتـ

و مبّیـــن ویژگی هـــای یـــک امـــام جامع الشـــرایط 

عســـکری  امـــام  کـــه  اســـت  ازایـــن رو  و  بـــوده 

و  نشـــانه ها  از  را  زیـــارت  ایـــن  ســـالم اهلل علیه 

کرده انـــد. معرفـــی  تمام عیـــار  شـــیعه  عالمـــات 

 عبودیت و بندگی خالص

مىخوانیـم: اربعیـن زیـارت از فـرازی در

الّسـام صفّیـه ابـن و اهلل صفـّى علـى »الّسـام

لـومالّشـهید؛سـامبـربنـده علـىالحسـینالم

خالـصخـداوفرزنـدبنـدهخالـصاو،سـامبـر

از بندگـى و عبودیـت شـهید.« لـوم م حسـین

و سـاماهللعلیه حسـین امـام بـارز خصوصیـات

بـه انسـان مادامىكـه مىباشـد. ایشـان رهـروان

عبودیـتنـابوخالـصنائـلنشـودقـادرنخواهـد

كمـالبگـذارد.قـرآن گامدرمسـیرهدایـتو بـود

خداونـد  1»
ً
صّفـا الّصاّفـات »و مىفرمایـد: كریـم

بـرای وازصمیـمقلـب
ً
كـهحقیقتـا بـهآننفوسـى

خداونـد حضـور در خالصانـه اطاعـت و بندگـى

صفكشـیدهاندوتنهـااورامـرادومقصـودخویـش

نیسـتند، اومتوجـهچیـزدیگـری بهجـز و قـرارداده

دیگـر، آیـات در نیـن هم اسـت. خـورده قسـم

رحمـت و علـم نـزول موجـب را خالـص عبودیـت

مـن 
ً
عبـدا »فوجـدا مىگویـد: و برمىشـمارد خداونـد

لدّنـا مـن منـاه
ّ
عل و عندنـا مـن رحمـًة آتینـاه عبادنـا

 همراهـش و سـاماهللعلیه موسـى حضـرت علمـا؛

كـهرحمـتوموهبـت بنـدهایازبنـدگانمـارایافتنـد

یمـىازسـویخـودبـهاودادهوعلـمفراوانـىازنـزد ع

خـودبـهاوآموختـهبودیـم.«2اینآیـهاخاصدربندگى

كـه عـاندارد رابزرگتریـنفخـرهـربنـدهایمىدانـدوا

تنهـامقـامعبودیـتمىتوانـدرحمتالهىراشـاملحال

انسـانهاسـازدوابـوابعلـمرابـردلهایشـانبگشـاید.

ثـوربـهمقـامبندگـىوعبودیـت درهمـهزیارتهـایم

حقیقـت در و مىدهیـم شـهادت السـام علیهـم ائمـه

 بـاعبودیـتوتسـلیممحـ امـامحسـینسـاماهللعلیه

بـهمقامـاتعالیـهانسـانىدسـتیافتـهودرمناجاتهـاو

 كردهاسـت؛چنانكهان عبـاراتخـودبـهاینمقامافتخار

بـنمالـکمىگویـد:همـراهباحسـینبنعلىسـاماهللعلیه

علیهـا اهلل سـام كبـری خدیجـه  جـدها قبـر زیـارت بـه

كهایشـان گریسـتهوازمنخواسـتند رفتیم.حضرتدرآنجا

كهامامبهنمازایسـتادهو شـنیدم ـ رابـاقبـرتنهـابگـذارم؛

،چنیـنمناجـاتمىكنـد: گریـهوتضـر بـاحـال

ملجـاه؛ لیـك 
ً
عبیـدا فارحـم مواله نـت رّب یـا رّب »یـا

كه بـهبنـدهای ـ پـروردگارا!پـروردگارا!تـومـوالیاوهسـتى؛

كـن.« رحـم نـدارد، تـو بهجـز ناهگاهـى

نـت كنـت لمـن طوبـی معتمدی علیـك المعالـى ا »یـا

شـتیبانمتویی؛ متى! كهدارایشـكوهوع مواله؛ایخدایی

كـهتـومـوالیاوهسـتى.«  كـ خوشـابـهحـالآن

بلـواه؛ الجـال ی لـى یشـكو
ً
رقا 

ً
كانخائفـا لمـن »طوبـی

كسـىكهخدمتگـزاروشـبزندهداراسـت خوشـابـهحـال

خویـش بزرگمنـش خـدای بـه  فقـ را  گرفتـاریا و
مـىدارد.«3 عرضـه

دنـاه؛هرگاه كرمـهاهللثـّم
ً

ـاممبتها ّ اابتلـىبال «

نالـه و التمـاس بـا تاریكـى در گـردد، مبتـا گرفتـاری بـه

گرامـىداشـتهوبـه خدایـشرامىخوانـدوخداونـداورا

مىگردانـد.« نزدیـک خـود

ـاقنامـهایاسـتبیـن زیـارتاربعیـندرحقیقـتمی

را او كـه مىخواهـد عالـم پـروردگار از كـه خـدا و بنـده

مقـام ایـن دهـد. قـرار واقعـى مؤمـن و الهـى قـرب اهـل

كـهاز همـانمقـامتسـلیمدربرابـرفرمـانخداونـداسـت

نشـانههایپیرویازمكتبامامحسـینسـاماهللعلیه

مىگـردد. محسـوب

رای هدایت بشر ا   به جا خرید م

اربعینمىخوانیم:»الّسامعلى زیارت از درفرازی

م اسیر آن بر العبرات؛سام قتیل و الكربات سیر

اشک كشته و  عالم سخت مصائب  و اندوه و

همه در ساماهللعلیه معصوم امام چشمان.«

مشكات و بوده اسامى جامعه تكیهگاه  شرای

از ویژگى این البته مىخرد. جان به را محن و

آنهاست راستین پیروان و الهى رهبران اوصاف

كهدربرابرصدمات،فشارهاومصائبصبوربودهو

همهراتحملمىكنند.امامصادقساماهللعلیه

باًء الّناس شّد ّن « مىفرمایند: دراینباره

ل؛ م فا ل م ا ثّم یلونهم ذین
ّ
ال ثّم نبیاء ا

ازدیگراناست. انبیاشدیدتر آزمایشوسختى

صفوف  آن از و آنان اوصیاء ، آن از

نزدیكتر انبیا و اوصیا به كه صفى هر مؤمنان؛

باشند،آزمایشوسختىمشكلترىدارند.«4   

و سنخیت میزان به كه مىگردد روشن 

 مومبهامامخود،میزانتحملرن شباهتم

وناراحتىهمدراوبیشتراست.

مؤمـن نشـانههای روایتـى در نیـز سـلمان

یـذوب اسـت:»فعندهـا كـرده بیـان راچنیـن

 الملـ یـذوب كمـا جوفـه فـى المؤمـن قلـب

فـىالمـاءمّمـایـرىمـنالمنكـرفـایسـتطیع

منكـرات مشـاهده اثـر در مؤمـن ّیـره؛ ی ن

ییـر ت و مقابلـه قـدرت نداشـتن درصـورت

چنـاندرفشـارروحـىقـرار وضـعموجـود،

وب  سـینها در او قلـب  كـه مىگیـرد

وب كـهنمـکدرآب مىشـودهمانگونـه
5 مىشـود.«

هـد  ـه  جام اصـا  و  ـات  ن  

عاشـورا قیـام  اصلـی 

حسـین امـام قیـام فلسـفه بیـان

زیـارت اركان مهمتریـن از سـاماهللعلیه

كـهحضـرت اربعیـنمحسـوبمىگـردد

كوتاههمهفلسـفهقیامعاشـورا بابیانى

مهجتـه بـذل »و فرمودهانـد: تبییـن را

و الجهالـة مـن عبـادك لیسـتنقذ فیـك

خـون او خداونـدا!  الّضالـة؛6  حیـر

و كـرد بـذل تـو راه رادر قلبـش ک ـا

تـابندگانـترااز جانـشرافـدانمـود

نجـات گمراهـى و حیـرت و جهالـت

ار ا م ا ع در  ام ح  ا ا ی  ی  ا ش ا
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زیـــارت اربعیـــن، سرشـــار از مضامیـــن نابـــی 

یـــک رهبـــر الهـــی  کـــه خصوصیـــات  اســـت 

کـــه بـــه دنبـــال حفـــظ و تقویـــت  و آســـمانی 

معرفـــی  را  می باشـــد  خـــود  پیـــروان  عقایـــد 

می نمایـــد. صفـــوان جّمـــال ایـــن زیـــارت نورانـــی 

را از امـــام صـــادق ســـالم اهلل علیه نقـــل می کنـــد 

کامـــل امـــام شناســـی  کالس  ــًا یـــک  کـــه حقیقتـ

و مبّیـــن ویژگی هـــای یـــک امـــام جامع الشـــرایط 

عســـکری  امـــام  کـــه  اســـت  ازایـــن رو  و  بـــوده 

و  نشـــانه ها  از  را  زیـــارت  ایـــن  ســـالم اهلل علیه 

کرده انـــد. معرفـــی  تمام عیـــار  شـــیعه  عالمـــات 

 عبودیت و بندگی خالص

مىخوانیـم: اربعیـن زیـارت از فـرازی در

الّسـام صفّیـه ابـن و اهلل صفـّى علـى »الّسـام

لـومالّشـهید؛سـامبـربنـده علـىالحسـینالم

خالـصخـداوفرزنـدبنـدهخالـصاو،سـامبـر

از بندگـى و عبودیـت شـهید.« لـوم م حسـین

و سـاماهللعلیه حسـین امـام بـارز خصوصیـات

بـه انسـان مادامىكـه مىباشـد. ایشـان رهـروان

عبودیـتنـابوخالـصنائـلنشـودقـادرنخواهـد

كمـالبگـذارد.قـرآن گامدرمسـیرهدایـتو بـود

خداونـد  1»
ً
صّفـا الّصاّفـات »و مىفرمایـد: كریـم

بـرای وازصمیـمقلـب
ً
كـهحقیقتـا بـهآننفوسـى

خداونـد حضـور در خالصانـه اطاعـت و بندگـى

صفكشـیدهاندوتنهـااورامـرادومقصـودخویـش

نیسـتند، اومتوجـهچیـزدیگـری بهجـز و قـرارداده

دیگـر، آیـات در نیـن هم اسـت. خـورده قسـم

رحمـت و علـم نـزول موجـب را خالـص عبودیـت

مـن 
ً
عبـدا »فوجـدا مىگویـد: و برمىشـمارد خداونـد

لدّنـا مـن منـاه
ّ
عل و عندنـا مـن رحمـًة آتینـاه عبادنـا

 همراهـش و سـاماهللعلیه موسـى حضـرت علمـا؛

كـهرحمـتوموهبـت بنـدهایازبنـدگانمـارایافتنـد

یمـىازسـویخـودبـهاودادهوعلـمفراوانـىازنـزد ع

خـودبـهاوآموختـهبودیـم.«2اینآیـهاخاصدربندگى

كـه عـاندارد رابزرگتریـنفخـرهـربنـدهایمىدانـدوا

تنهـامقـامعبودیـتمىتوانـدرحمتالهىراشـاملحال

انسـانهاسـازدوابـوابعلـمرابـردلهایشـانبگشـاید.

ثـوربـهمقـامبندگـىوعبودیـت درهمـهزیارتهـایم

حقیقـت در و مىدهیـم شـهادت السـام علیهـم ائمـه

 بـاعبودیـتوتسـلیممحـ امـامحسـینسـاماهللعلیه

بـهمقامـاتعالیـهانسـانىدسـتیافتـهودرمناجاتهـاو

 كردهاسـت؛چنانكهان عبـاراتخـودبـهاینمقامافتخار

بـنمالـکمىگویـد:همـراهباحسـینبنعلىسـاماهللعلیه

علیهـا اهلل سـام كبـری خدیجـه  جـدها قبـر زیـارت بـه

كهایشـان گریسـتهوازمنخواسـتند رفتیم.حضرتدرآنجا

كهامامبهنمازایسـتادهو شـنیدم ـ رابـاقبـرتنهـابگـذارم؛

،چنیـنمناجـاتمىكنـد: گریـهوتضـر بـاحـال

ملجـاه؛ لیـك 
ً
عبیـدا فارحـم مواله نـت رّب یـا رّب »یـا

كه بـهبنـدهای ـ پـروردگارا!پـروردگارا!تـومـوالیاوهسـتى؛

كـن.« رحـم نـدارد، تـو بهجـز ناهگاهـى

نـت كنـت لمـن طوبـی معتمدی علیـك المعالـى ا »یـا

شـتیبانمتویی؛ متى! كهدارایشـكوهوع مواله؛ایخدایی

كـهتـومـوالیاوهسـتى.«  كـ خوشـابـهحـالآن

بلـواه؛ الجـال ی لـى یشـكو
ً
رقا 

ً
كانخائفـا لمـن »طوبـی

كسـىكهخدمتگـزاروشـبزندهداراسـت خوشـابـهحـال

خویـش بزرگمنـش خـدای بـه  فقـ را  گرفتـاریا و
مـىدارد.«3 عرضـه

دنـاه؛هرگاه كرمـهاهللثـّم
ً

ـاممبتها ّ اابتلـىبال «

نالـه و التمـاس بـا تاریكـى در گـردد، مبتـا گرفتـاری بـه

گرامـىداشـتهوبـه خدایـشرامىخوانـدوخداونـداورا

مىگردانـد.« نزدیـک خـود

ـاقنامـهایاسـتبیـن زیـارتاربعیـندرحقیقـتمی

را او كـه مىخواهـد عالـم پـروردگار از كـه خـدا و بنـده

مقـام ایـن دهـد. قـرار واقعـى مؤمـن و الهـى قـرب اهـل

كـهاز همـانمقـامتسـلیمدربرابـرفرمـانخداونـداسـت

نشـانههایپیرویازمكتبامامحسـینسـاماهللعلیه

مىگـردد. محسـوب

رای هدایت بشر ا   به جا خرید م

اربعینمىخوانیم:»الّسامعلى زیارت از درفرازی

م اسیر آن بر العبرات؛سام قتیل و الكربات سیر

اشک كشته و  عالم سخت مصائب  و اندوه و

همه در ساماهللعلیه معصوم امام چشمان.«

مشكات و بوده اسامى جامعه تكیهگاه  شرای

از ویژگى این البته مىخرد. جان به را محن و

آنهاست راستین پیروان و الهى رهبران اوصاف

كهدربرابرصدمات،فشارهاومصائبصبوربودهو

همهراتحملمىكنند.امامصادقساماهللعلیه

باًء الّناس شّد ّن « مىفرمایند: دراینباره

ل؛ م فا ل م ا ثّم یلونهم ذین
ّ
ال ثّم نبیاء ا

ازدیگراناست. انبیاشدیدتر آزمایشوسختى

صفوف  آن از و آنان اوصیاء ، آن از

نزدیكتر انبیا و اوصیا به كه صفى هر مؤمنان؛

باشند،آزمایشوسختىمشكلترىدارند.«4   

و سنخیت میزان به كه مىگردد روشن 

 مومبهامامخود،میزانتحملرن شباهتم

وناراحتىهمدراوبیشتراست.

مؤمـن نشـانههای روایتـى در نیـز سـلمان

یـذوب اسـت:»فعندهـا كـرده بیـان راچنیـن

 الملـ یـذوب كمـا جوفـه فـى المؤمـن قلـب

فـىالمـاءمّمـایـرىمـنالمنكـرفـایسـتطیع

منكـرات مشـاهده اثـر در مؤمـن ّیـره؛ ی ن

ییـر ت و مقابلـه قـدرت نداشـتن درصـورت

چنـاندرفشـارروحـىقـرار وضـعموجـود،

وب  سـینها در او قلـب  كـه مىگیـرد

وب كـهنمـکدرآب مىشـودهمانگونـه
5 مىشـود.«

هـد  ـه  جام اصـا  و  ـات  ن  

عاشـورا قیـام  اصلـی 

حسـین امـام قیـام فلسـفه بیـان

زیـارت اركان مهمتریـن از سـاماهللعلیه

كـهحضـرت اربعیـنمحسـوبمىگـردد

كوتاههمهفلسـفهقیامعاشـورا بابیانى

مهجتـه بـذل »و فرمودهانـد: تبییـن را

و الجهالـة مـن عبـادك لیسـتنقذ فیـك

خـون او خداونـدا!  الّضالـة؛6  حیـر

و كـرد بـذل تـو راه رادر قلبـش ک ـا

تـابندگانـترااز جانـشرافـدانمـود

نجـات گمراهـى و حیـرت و جهالـت

كـه مىكنـد بیـان تمـام بهصراحـت فـراز ایـن دهـد.«

كـردتـا ـار اباعبـداهللسـاماهللعلیههمـهوجـودخـودران

بـهمقصـد و برهانـد گمراهـى و قیـدجهـل از را بشـریت

و پیامبـران همـه سـازد. رهنمـون نجـات و سـعادت

اولیـایالهـىدرطـولتاریـخبـاهمیـنهـدفبرانگیختـه

اره ایـتآنرادرواقعهعاشـورامىتـوانبهن كـه شـدند
. نشسـت

ی اهدا قیام و ت وعد الهی  جاودان

ازدیگـرپیامهـایزیـارتاربعیـنجاودانگىواثربخشـى

دربـاره چنانكـه اسـت عاشـورا حماسـه

مىخوانیـم: عاشـورا دشـمنان كـت ها

مهلـك و وعـدك مـا منجـز اهلل ّن شـهد «

گواهـى و قتلـك؛ مـن ب
ّ

معـذ و مـنخذلـك

كـهبـهتو كـهخـدایمتعـالوعـدهای مىدهـم

كهتو دادهاسـت،البتـهبـهآنوفـامىكنـدوآنـان

كنـدو ک گذاشـتند،همـهراهـا  ومضطـر راخـوار

قاتانتراعذابسـختچشـاند.«اینپیامدرواقع

كـه یبـىووعـدهالهـىاسـت بیانگـرتحقـقیـکپیـام

كـهدر حضـرتزینـبسـاماهللعلیهـانیـزدرخطبـهای

كـرد،بـهآناشـارهنمودنـدوازآینده یزیـدقرائـت مجلـ

جـاودان آینـده از و برداشـته پـرده یزیدیـان ک دردنـا

حماسـهآفرینانعاشـوراوپیـروزیمطلـقمـرامحسـینى

بشـارتدادنـد.ایشـانبـهیزیـداینچنیـننهیـبزدهو

كیـدكواسـعسـعیكوناصـبجهـدك فرمودنـد:»فكـد

مدنـا تـدرك كرنـاوالتمیـتوحینـاوال فـواهللالتمحـو


ّ

ال ّیامـك فنـدو
ّ

ال یـك عنـكعارهـاوهـلر والترحـ

لعنـةاهلل ال بـددیـومینـادیالمنـادی
ّ

ال عـددوجمعـك

هـرنیرنگـىخواهـىبـزنوهر اییزیـد! المیـن؛ ّ علـىال

مدار، كهدارىدری كوشـش كهتوانىبكنوهر اقدامى

كنـىونـه كـهسـوگندبـهخـدانـهنـاممـارامىتوانـىمحـو

ایتما نمایـی؛توبـه نـوروحـىمـارامىتوانـىخامـو

ایـنسـتمراازخـودنتوانـىزدود. نخواهـىرسـیدوننـ

تـو  نقشـههای و طـرح ی، ر كـه اسـت ایـن از یـر آیـا

كنده سسـتومـدتحكومـتتـوانـدکوجمعیتتـوپرا

گاهباشـید، كـهمنـادیفریـادمىزنـد:آ آنروزی اسـت

گـروهسـتمكارانبـاد.«7 لعنـتخـدابـر

تاریخـىوموقعیـت كربـادرآنمجلـ پیـامآوردشـت

رانـدن سـخن یـارای را سـخنوری  هیـ كـه حسـاس

كـرد كوبنـدهوبـاطیـبخاطـرپیشبینـى نمىبـودچنـان

گذشـتسـالها از ـ كـهامـروز وازآتیـهخبـردقیـقداد

و قیـام اهـداف جاودانگـى  نتایـ مىتـوان واقعـه آن از

را امـامحسـینسـاماهللعلیه وخـواریدشـمنان لـت

ـارهنشسـتوایـنمصـداقتحقـقوعـدهالهـىدر بـهن

لت متیافتنیادونامحماسـهعاشـوراورسـواییو ع

امـامحسـینسـاماهللعلیهدرعالـماسـت. دشـمنان

البتـهدیگـرفرازهـایزیارتاربعیننیزحـاویپیامهای

ه سـو بهعنـوان مىتوانـد كـه اسـت كاربـردی و نـاب

بگیـرد. قـرار منبـرمورداسـتفاده سـخندرفیشنویسـى

مقـامشـهادت،مشـمول نسـل، كـى ا یـر ن پیامهایـی

كـرمالهـى،میـراثدارانبیـا،منصـوبشـدنبـه لطـفو

امامتازسـویخدا،مدافعاسـامواندیشـههایالهى،

لیاقـتوشایسـتگىرهبـری،نصیحـتامـتبادلسـوزی،

یـن كـهبـهمیـزانمهـارتوخاقیـتمبل مهـرورزیو...

محتـرمقابـلاسـتحصالواسـتخراجمىباشـد.

ار ا م ا ع در  ام ح  ا ا ی  ی  ا ش ا
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كـرد: ارائـه گونـى گونا
در كنیـم، دقـت معاویـه عبـارات در گـر ا .
نامه صل عبـارتنقلشـدهازاوصریحـًانقـ
»مـن مىگویـد: بلكـه نمىشـود، فهمیـده
چیزهایـی سـاماهللعلیه حسـن  امـام بـه
امـور ایـن اسـت كـهممكـن  وعـدهدادم«3 را
نامـه صل مفـاد از  خـار شـده داده وعـده
ایبنـد آنهـا بـه را خـود معاویـه كـه باشـد
اصـل  ناقـ را خـود بنابرایـن نمىدانـد؛
الاقـل یـا و نمـىآورد بهحسـاب نامـه صل
ازسـویخـودرا مىتوانـداّدعـایعـدمنقـ

كنـد. توجیـه
.بایـدمیـانشـخصیتسیاسـىمعاویـهو
اساسـى تفـاوت سـاماهللعلیه حسـین امـام
عنصـریسیاسـىكار قائـلشـد؛معاویـهاصـواًل
كـهحاضراسـتدرراهرسـیدنبـهاهداف بـود
در و بـرد كار بـه را نیرنگـى و  ننـ هـر خـود،
امـامحسـینسـاماهللعلیهعنصـری مقابـل،
حاضـر كـه اسـت اصولـى و مكتبـى ارزشـى،
و پیـروزی بـرای وسـیلهای هـر از نیسـت

كنـد. اسـتفاده خـود اهـری موفقیـت
گرفـتو ـر آنزمـانرادرن .بایـدشـرای
بـهپیامدهـایعـدمتعهـدامـامسـاماهللعلیه
كـرد.معاویـهدرآنزمـان نامـهدّقـت بـهصل
كـه بـود اسـامى جامعـه  بامنـاز كـم حا
گسـترهحكومـتاوسرتاسـرمملكـتاسـامى

آنراازخودبهدور كـردهواتهـامنق معرفـى
دانسـتهاسـت.2

 ـ كـهمگـرمعاویـه امـاسـؤالاینجـااسـت
جوهـر هنـوز درحالىكـه و كوفـه بـه ورود از
ـا زیـر را آن بـود، نشـده خشـک نامـه صل
بـهآنمعرفـى یـرملتـزم نگذاشـتوخـودرا
چگونهامامحسـینسـاماهللعلیه  نكرد
كهدر نامـهایمىداند ایبنـدبـهصل خـودرا
ازسـویطـرفمقابـل،بیاعتبـار ـاز آ همـان

اسـت معرفـىشـده
ـر منا از مىتـوان را پرسـش ایـن جـواب

در  سـام اهلل علیه  حسـین  امـام  ـرا   .
ـرد ن قیـام  بـه  اقـدام  اویـه  م زمـا 

دوران در سـاماهللعلیه حسـین امـام
یازدهسـالهامامـتخـود)49-60ق(همزمـان
بـا فراوانـى تنشهـای معاویـه، حكومـت بـا
در مىتوانیـم را آن از مـواردی كـه داشـت او
نامههایامامحسـینسـاماهللعلیهمشاهده
نامههـا ایـن در سـاماهللعلیه امـام كنیـم.
كشـتن گوشـههاییازجنایاتمعاویه)همانند
ـونحجـربـنعـدیوعمرو بـزرگانشـیعههم
بـنحمـق(رامتذكـرشـدهوحكومـتمعاویهبر
مسـلمانانرابزرگتریـنفتنـهدانسـتهوبدیـن
سـؤال زیـر را او حكومـت مشـروعیت ترتیـب
بـردهاسـت.آنحضـرتبرتریـنعمـلراجهـاد
درمقابـلمعاویـهدانسـتهوتـرکآنراموجـب

مىدانـد.1   الهـى درگاه از فار اسـت
امـااینكـهچـراامـامسـاماهللعلیهدرمقابـل
معاویـهاقـدامبـهقیـامنكـرد،ریشـهدرامـوری
در رامىتوانیـم آنهـا از برخـى تنهـا كـه دارد
بـرای و ببینیـم سـاماهللعلیه امـام عبـارات
بـه بایـد ناچـار دیگـر، علـل بـه دسـتیابی

رویآوریـم: تاریخـى تحلیلهـای
الف. وجود صلح نامه

جوابهـای از یكـى در سـاماهللعلیه امـام
ایبنـدبـه خـودبـهنامههـایمعاویـه،خـودرا
نامهمعاویهباامامحسـنسـاماهللعلیه صل

پاسخ به پرسش ها و شبهات قیام امام حسین سالم اهلل علیه

ا ا  ا را 
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را خـود او، بـه تسـلیت عـرض ضمـن و نگاشـته نامـه
امـا  كردنـد؛9 امـامسـاماهللعلیهمعرفـى ـرفرمـان منت
ون كـهبـاتوّجـهبهعواملـىهم آنحضـرتمىدانسـت
كامـل  ثبـاتواسـتحكامقـدرتمركـزیدرشـام،تسـّل
كوفیـان كوفـه،سـابقهعملكـردسـوء بانـدامـویبـرشـهر
حسـن امـام و سـاماهللعلیه علـى امـام بـا برخـورد در
بیشـتر اهـروجیـهمعاویـهدر به سـاماهللعلیه،چهـره
مملكـتاسـامىو...درصـورتقیـام،احتمـال نقـا
چنیـن و بـود خواهـد صفـر نزدیـک حـّد در موفقیـت
قیامـىبهجـزهـدردادننیروهـایانـدک،معرفـىشـدن
اهـر به حكومـت بـر كننـده خرو و ـى یا بهعنـوان
در نتیجـهای خـود كشـتهشـدن و وشكسـت اسـامى
علیـه قیـام هنـگام در درحالىكـه داشـت نخواهـد بـر
 اینشـرای كامـًابرعك زمانـه حكومـتیزیـد،شـرای

بـود.
ـاز حرکت  ـرا امـام حسـین سـام اهلل علیه در آ  .

تند ـه ر از مدینـه بـه م
امـامحسـینسـاماهللعلیهازمدینـهآن عّلـتخـرو
كـهیزیـددرنامـهخـودبـهولیـدبـنعتبـه)فرمانـدار بـود
كـهحتمـًاازچنـدنفـرمخالفخود مدینـه(خواسـتهبـود
كـهیكـىازآنهـاامـامحسـینسـاماهللعلیهبـود،بیعـت

گرفتـهشـودوبـدونبیعـترهـانشـوند.10
حاضـر خـود مسـالمتجویانه خـوی بـا گرچـه ولیـد
حسـین امـام خـون بـه خـود دسـت كـردن شـته آ بـه
امـوی بانـد افـراد مدینـه در امـا  نبـود؛11 سـاماهللعلیه
و مـواردسـخت در ولیـد كـه بـنحكـم مـروان -بهویـژه
ازجملـهایـنمـوردبـااومشـورتمىكـرد-اورابـهشـّدت
تحتفشـارقـرارمىدادنـدتـاخـونامـامسـاماهللعلیهرا
ـازوصولنامـه،وقتىولیدبا بریـزد؛چنانكـهدرهمـانآ
كه رمنآناسـت گفت:»ن كرد،مروان مروانمشـورت
ـهبـهدنبـالاینچنـدنفرفرسـتادهوآنان درهمیـنلح
گـرمخالفـت كنـىوا راملـزمبـهبیعـتواطاعـتازیزیـد
كردند،قبلازآنكهازمرگمعاویهمطلعشـوند،سـرهای
ازمـرگمعاویـه آنـان گـر ا زیـرا كنـى؛ تـنجـدا از را آنهـا
هـارمخالفـت باخبـرشـوند،هركـدامبـهطرفـىرفتـهوا

كـردهومـردمرابهسـویخـوددعـوتمىكننـد.«12
بـه توجـه بـا سـاماهللعلیه حسـین امـام بنابرایـن،
مخالفـت هـار ا بـرای مدینـه  شـرای بـودن نامناسـب
علنـىوقیـامونیـزدرخطـربـودنجانخوددراینشـهر
گرفـت. بـدونامـكانحركتـىمؤثـر،تصمیـمبـهتـرکآن
مردمـان هنـوز كـه بـود حالـى در مكـه، انتخـاب
شـهرهایمختلـفازمـرگمعاویـهمطلـعنشـدهبودنـد
بـا هـارمخالفـت بـرایا هـایجـدیمخالفـان وتا
ـازنشـدهبـودوهنـوزامـامحسـینسـاماهللعلیه یزیـدآ
نداشـت؛ كوفـه ازجملـه و دیگـر شـهرهای از دعوتـى
بنابرایـنامـامسـاماهللعلیهبایـدمكانـىرابـرایهجرت
كمـال كـهاواًلبتوانـدآزادانـهودر خـودانتخـابمىكـرد
ثانیـًا كنـد. ابـراز را خـود دیدگاههـای آنجـا در امنیـت
بتوانـدآنجـارامحلـىبـرایانتقـالدیدگاههـایخـودبـه

دهـد. قـرار اسـامى مملكـت سرتاسـر
آیـه طبـق زیـرا داشـت؛ را ویژگـى دو هـر مكـه شـهر
كانآمنـًا«13حـرمامـنالهـى قـرآن»ومـندخلـه صریـ
كعبـهدرایـنشـهروسـرازیر بـودونیـزبـاتوجـهبـهوجـود
بـرای اسـامى مملكـت سرتاسـر از مسـلمانان شـدن
،امـامحسـینسـاماهللعلیه انجـاماعمـالعمـرهوحـ
كـرده گروههـایمختلـفدیـدار بهخوبـیمىتوانسـتبـا
وعّلـتمخالفـتخـودبـادسـتگاهامـویویزیـدرابـرای
ازمعـارفاسـامى گوشـههایی كنـدونیـز آنهـاتبییـن

گرفتهتاعراقوحجازویمن-رادربرمىگرفت -ازشـام
گوشـه،عوامـلاوبهشـّدتازسیاسـتهایاو ودرهـر

مىكردنـد. ودفـا تبلیـ
اویه یت م ب. موق

شـخصیتمعاویـهدرنـزدمردمـانآنزمـانوبهویـژه
همیـن كـه مىشـد تلقـى بـت م بهگونـهای شـامیان،
را او آنـان زیـرا رامشـكلمىسـاخت؛ او علیـه قیـام امـر
آلـه، و علیـه اهلل صلـى كـرم ا پیامبـر صحابـی بهعنـوان
كاتـبوحـىوبـرادرهمسـرپیامبـرصلـىاهللعلیـهوآلـه
ـرآنـان،معاویـهنقـشفراوانـىدر مىشـناختندوبـهن
رواجاسـامدرمنطقـهشـاماتوبهویـژهدمشـقداشـته

اسـت.
سـّنش افزونـى و او حكومـتداری تجربـه نیـن هم
كـهخـود بـود بـرامـامسـاماهللعلیه،دوعامـلدیگـری
بهعنـوان امـامحسـنسـاماهللعلیه بـه نامههایـش در
مطـرح  شایسـتگىا بیشـتر اثبـات بـرای عواملـى
مىكرد4وطبیعتًامىتوانسـتدرمقابلهباامامحسـین

بدهـد. آنهـا روی بیشـتری مانـور سـاماهللعلیه،
اویه . سیاست مداری م

گرچـهمعاویـهازهـرفرصتى  ازانعقـادقـراردادصلـ ـ
بـرایضربـهزدنبـهبنىهاشـم-بهویـژهخانـدانعلوی-
كـردنوبه اسـتفادهمىكـردودرایـنراهحتـىتـامسـموم
شـهادترسـاندنامامحسنسـاماهللعلیهپیشرفت؛5  
كـهبـهبهتریـنوجـه اهـرچنیـنوانمـودمىكـرد امـادر
ممكـن،بـاایـنخانـدان-بهویـژهشـخصامـامحسـین
ـاس را آنـان حرمـت و مىكنـد مـدارا سـاماهللعلیه-
مـىدارد.درایـنراسـتامىتوانیـمارسـالهدایـایفـراوان
ماهانـهوسـاالنهازسـویمعاویـهبـرایشـخصیتهایی
حسـین امـام سـاماهللعلیه، حسـن امـام چـون
كـه سـاماهللعلیهوعبـداهللبـنجعفـرراشـاهدبیاوریـم
یحـق بیتالمـال در را اینكـهخـود بـه توّجـه بـا آنـان
مىدانسـتندونیـزبـهجهـتآنكـهمـواردمصـرفمناسـبى
ذیرفتند.6 داشـتند،اینهدایارامى آنسـرا برایخر
گرفتـنایـنسیاسـتروشـنبـود؛زیـرا عّلـتدرپیـش
سـاماهللعلیه، حسـن امـام بـا  صلـ انعقـاد بـا معاویـه
ازبحـرانمشـروعیتنجـاتدادودر را حكومـتخـود
معرفـى را خـود ، مشـرو خلیفـه بهعنـوان مـردم بیـن
بـه خـود كـردندسـت شـته آ بـا نمىخواسـت و كـرده
خـونامـامسـاماهللعلیه،درجامعـهاسـامىچهـرهای
بـا تـا داشـت سـعى بلكـه گـذارد بهجـا خـود از منفـور
ایـنخانـدان، بـه خـود دادن نشـان نزدیکتـر چـه هـر

آورد. فراهـم خـود بـرای وجیـه چهـرهای
كهدرپیش نینازسویدیگرمعاویهمىدانست هم
خواهدداد؛زیرا گرفتنسیاسـتخشـونت،نتیجهعك
توجـهمـردمرابـهایـنخانـدانبیشـترجلـبنمـودهودر
را ازحكومـتمعاویـه نفـرتآنهـا درازمـّدتموجبـات
فراهـمخواهـدآورد.مهمتـراینكـهمعاویـهدرآنزمـان،از
 ناحیـهامـامحسـینسـاماهللعلیه-بـاتوجـهبـهشـرای
داشـت سـعى و نمىدیـد جـدی احتمـالخطـر زمانـه-
گرفتـنایـنسیاسـت،ریشـههایخطـررا تـابـادرپیـش
بـرایدرازمـدتبخشـكاند.درنقطـهمقابـلامامحسـین
ساماهللعلیهازهرفرصتىبرایزیرسؤالبردنحكومت
معاویـه،بهـرهمىگرفـت.نمونـهآشـكارآننگاشـتننامـه
بـهمعاویـهویـادآورشـدنجنایـاتوبدعتهـایاو7ونیـز

مقابلـهشـدیدبـاوالیتعهـدییزیـدبـود.8
د. شرای زمانه

ازشـهادت ـ كوفیـانبافاصلـه هرچنـدعـّدهایاز
امامحسنساماهللعلیه،بهامامحسینساماهللعلیه

شخصیت معاویه 
در نزد مردمان 

آن زمان و به ویژه 
شامیان، به گونه ای 
مثبت تلقی می شد 
که همین امر قیام 
علیه او را مشکل 
می ساخت؛ زیرا 

آنان او را به عنوان 
کرم  صحابی پیامبر ا

صلی اهلل علیه و 
کاتب وحی و  آله، 
برادر همسر ایشان 

می شناختند و به نظر 
آنان، معاویه نقش 

فراوانی در رواج 
اسالم در منطقه 
شامات و به ویژه 

دمشق داشته 
است.
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ایـنعبـارتمشـهوردربحبوحـهنبـردروزعاشـوراازامـامحسـین
سـاماهللعلیهصـادرشـدهاسـت:»االواّنالّدعـىبـنالّدعـىقـد
بیاهلل ركزنـىبیـناثنتیـنبیـنالّسـّلةوالّذّلـةوهیهـاتمّناالّذّلـةی
لـکلنـاورسـولهوالمؤمنـونوحجـورطابـتوطهـرتوانـوف
الكرام؛ ـامعلـىمصـار ننؤثـرطاعـةالل حمّیـةونفـوسابّیـةمـن
بیـندوچیـز مـرا زیـاد( )ابـن زنـازاده سـر زنـازاده كـه باشـید گاه آ
شـومیـا كشـیدهآمـادهجنـ مخیـرسـاختهاسـت:یـابـاشمشـیر
ّلتازمابسـیاردور كنم؛ولى وشـموبـایزیـدبیعـت ّلـتب لبـاس
اسـتوخـداورسـولخـداومؤمنـانوپـروردهشـدگاندامنهـای
كارىرابـرمـا یـرت،چنیـن کواشـخاصباحمّیـتومـردانبا ـا
كشـتهشـدن سـترابـر ّلـتاطاعـتازمـردم كـه روانمىداننـد

دهیـم«.18  ترجیـ باعـزت
وحماسـه عـزت محـور عـزادارى، محافـل و  مجالـ برخـى در
و رّقـت ودرعـوض تـرشـده كمرن ایـننهضـت وسـربلندىدر
عطوفـتبـرامـامسـاماهللعلیهبهعنـوانمحـوراصلـىموردتوجـه
دادن نشـان رقیقتـر چـه هـر ـور بهمن عـدهای اسـت. قرارگرفتـه
در و افزودهانـد بـدان یرواقعـى هـای گزار كربـا، صحنـه
لیانـهازامـامسـاماهللعلیهبـهنمایـش برخـىمـوارد،چهـرهای
هـای گزار ایـن از بعضـى در ـال بهعنوانم گذاشـتهاند؛
عمـر نـزد بـه سـاماهللعلیه »امـام اسـت: آمـده چنیـن یـن، درو
دوم درخواسـت كـه كـرد درخواسـت سـه او از و رفتـه سـعد بـن
فقـد المـاء مـن شـربًة اسـقونى بـود: چنیـن سـاماهللعلیه امـام
كهجگرماز مـاء؛مرامقـدارىآببنوشـانید ّ كبـدىمـنال نشـفت
تشـنگىمىسـوزد.«19ابـنسـعدنیـزوقیحانـهایـندرخواسـترارد
 هـادرآوردناشـکحتـىازسـن گزار گرچـهایـن مىكنـد.آرى
كارسـازاسـتامـاازسـوىدیگـربـرچهـرهعّزتمندانـهامـامحسـین
سـاماهللعلیهوعاشـوراخدشـهواردمىكنـدوشـیعیانفرهیختـه
بدیـن مىسـازد. روبـهرو اساسـى چالشهـای بـا تحلیلهـا در را
كاریتریـنضربـاتبـر ترتیـببـابهانـهدادنبـهدسـتدشـمنان،

مىشـود.20 وارد شـیعه عزتمـدارى
پینوشت:

1.االمامةوالسیاسة،ج1،ص180.
عهدًاعهدهالیك اهللانانق كلماتاالمامالحسینعلیهالسام،ص239:»ومعا 2.موسوعة

اخىالحسنعلیهالسام«.
شیاءوجمیعهاتحتقدمّىال عطیته كنتمّنیتالحسنو ّنى الو 3.االرشاد،مفید،ص355:»

فىبشىءمنهاله.«
4.مقاتلالطالبیین،ص40.

5.االرشاد،ص357.
كلماتاالمامالحسینعلیهالسام،ص209و210. 6.موسوعة

7.بحاراالنوار،ج44،ص212.
8.تاریخیعقوبی،ج2،ص228؛االمامةوالسیاسة،ج1،ص186.

9.تاریخیعقوبی،ج2،ص228.
10.وقعةالطف،ص75.

م،الفتوح،ج5،ص12؛وقعةالطف،ص81. 11.ابناع
12.وقعةالطف،ص77.

13.آل¬عمران،آیه97.
14.وقعةالطف،صص107-103.

یر،البدایةوالنهایة،ج8،ص159. ك 15.ابن
16.همان.

17.ابناثیر،الكاملفىالتاریخ،ج2،ص546.
18.الهوف،ص123و124.

19.طریحى،المنتخب،ص439.
عزت¬طلبىدرنهضتامامساماهللعلیهوچگونگىچالشآن گاهىبیشترازنف 20.بهجهتآ

كیفیتمتنوسنداینروایاتر.ک:مقاله»عزتطلبىدرنهضتامام ینو بااینروایتهایدرو
26،ص درمجلهحكومتاسامى، حسینساماهللعلیه«،نعمتاهللصفرىفروشانى،مندر

79ـ116.

گروههـای بـا درضمـن نمایـد. بیـان آنهـا بـرای را
كوفـهوبصـره- مختلـفشـهرهایاسـامى-ازجملـه

باشـد.14  ارتبـا در
ی  ـرا امـام حسـین سـام اهلل علیه در شـرای  .
ـرای تبلیـ دیـدگا خـود در  رصـت را  هتریـن  کـه 
ا داشـتند  گردآمـد از سرتاسـر ن جمـ حاجیـا 

ـه خـار شـدند از م
تصمیـم ایـن علـل مىتوانیـم خاصـه بهطـور

كنیـم: كـر چنیـن را گهانـى نا
ر جانی  . احتمال خ  

ازبرخـىعبـاراتامـامحسـینسـاماهللعلیه-كـه
بـا كـه مختلفـى شـخصیتهای دیـدگاه مقابـل در
بهسـوی وحركـت ازمكـه رفتـنآنحضـرت بیـرون
كه كوفـهمخالـفبودنـد،ابرازشـده-چنیـنبرمىآیـد
امـامسـاماهللعلیهمانـدنبیشـتردرمكهرامسـاوی
بـابـروزخطـرجانـىبـرایخـودمىدانسـت؛چنانكـه
درجـوابابـنعبـاسمىفرمایـد:»كشـتهشـدندر
كشـته از دوستداشـتنىتر مـن بـرای دیگـر مكانـى

شـدندرمكـهاسـت«.15
دربعضـىازمتـونتاریخـىنیـزبهصراحـتسـخن
را عـدهای یزیـد، كـه آمـده میـان بـه ایـنمطلـب از
همـراهبـاسـاحهایفـراوانبـرایتـرورامـامحسـین

بـود.16 فرسـتاده مكـه در سـاماهللعلیه
سته نشد حرمت حرم   ب. ش

تذّكرایننكتهازسـویامامحسـینسـاماهللعلیه
كـه درعبـاراتنقـلشـدهازآنحضـرتوجـوددارد
نمىخواهـدحرمـتحـرمامـنالهـى،باریختهشـدن
گرچـهدرایـنمیـان خـوناودرآنشكسـتهشـود؛
گنـاهبـزرگازآنقاتـانوجنایتـكارانامویباشـد.17 
ـه  واق در  سـام اهلل علیه  حسـین  امـام  آیـا   .

کرد ـرا خـود درخواسـت آب  عاشـورا از دشـمن 
شـّدت بـه تشـنگى باآنكـه عاشـورا اّول نیمـروز در
فشـار  خانـوادها و یـاران سـاماهللعلیه، امـام بـه
گزارشـى معتبـر، منابـع از یـک هی در امـا مـىآورد؛
از آب درخواسـت آن مضمـون كـه نـدارد وجـود
در سـوىامامسـاماهللعلیهازدشـمنباشـد.اصواًل
له یـکازایـنمنابـعبهمحوریتواهمیتمسـ هی
برخـى و خـر مت منابـع بیـن در چنانكـه عطـش
جالـب نمىكنیـم. برخـورد شـده مشـهور مداحـان
آنكـهبامطالعـهدقیـقرجزهـاواشـعارحماسـىامـام
گونـه هی نبـرد، معركـه در یارانـش و سـاماهللعلیه
لهتشـنگىوفشـارآننمىبینیـم. اشـارهایبـهمسـ
و كلمـات نیـز و اشـعار ایـن در ـه آن  بالعكـ
عبـاراتامـامسـاماهللعلیهدرروزعاشـورامىبینیم،
سـربلندى و حماسـه عـزت، از حكایـت سراسـر
كـه اشـارهكنیم اسـت كافـى ـال بهعنوانم دارد.
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ایـنعبـارتمشـهوردربحبوحـهنبـردروزعاشـوراازامـامحسـین
ق ّالّدالّد ّالّدالّد ّ وا اهللعلیهصـادرشـدهاسـت:»اال ـا

گروههـای بـا درضمـن نمایـد. بیـان آنهـا بـرای را
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معرفی کتاب و محصوالت فرهنگی
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:محتوایعلمى-اعتقادی موضو
نویسنده:علیرضازكىزاده
ناشر:پیوندباامام
حجم:360صفحه،رقعى)شومیز(
كتابهـــایمجموعـــهدر ـــابحاضـــر،یكـــىاز كت  ـــاب کت ـــر  ـــی مخت ر م
كـــهمشـــتملبـــرمجموعـــهای »محضـــراهلبیـــتعلیهمالســـام«اســـت
و خـــود امـــام از ائمـــه یـــاران و اصحـــاب پرســـشهای و ســـؤاالت از
نیـــن اســـخائمـــهاطهـــارعلیهـــمالســـامبـــهایـــنســـؤاالتبـــودهوهم
كتـــاب واتمقدســـهمىباشـــد.ایـــن ومراثـــىایـــن دربردارنـــدهمدایـــ
اعتقـــادی، كتـــبمجموعـــهمشـــتملبـــرمباحـــ ـــوندیگـــر نیـــزهم
ــا ــامرضـ ــب350پرســـشازامـ ــودهودرقالـ ــىبـ كامـ ــىو ــیری،فقهـ تفسـ
ــه ــبنامـ ــون،درقالـ گـ گونا ــرادی ــابوافـ ــهاصحـ كـ ــت ــاماهللعلیهاسـ سـ
اســـخایشـــانرابیـــان یـــابهصـــورتحضـــوریپرســـیدهاندوحضـــرت
ونیـــز فرمودهانـــد.مزیـــتایـــننوشـــتار،فصلبنـــدیدقیـــقمباحـــ
اعرابگـــذاریتمـــامســـخنانامـــامســـاماهللعلیهاســـت.

:محتوایمنبر موضو
نویسنده:سیدمصطفىحسینى
ناشر:زعیم
حجم:128صفحه،رقعى)شومیز(
بـرسـخنانو تكیـه بـا كتـاب ایـن در نویسـنده  کتـاب ـر  ـی مخت ر م
 ارتبـا در كنـون تا  هــ. سـال1368 از خامنـهای امـام رهنمودهـای
ایـن بـا مقابلـه در را صداوسـیما رسـالت فرهنگـى، تهاجـم له مسـ بـا
:مفهـوم لهموردبررسـىقـراردادهاسـت.درایـنمسـیرویمباحـ مسـ
تهاجـمفرهنگـى،تفـاوتتبـادلفرهنگـىبـاتهاجـمفرهنگـى،شـیوههای
قدرتهـایاسـتعمارگربـرایتهاجـمفرهنگـىبـهدنیـایاسـام،اهمیـت
ورسـالتهایفرهنگـى،آموزشـى،تربیتـى،خبـری،تفریحـى،سـرگرمى،
تحقیقـىصداوسـیمادرمقابلهبا فرهنگـىوعلمـىـ سیاسـى،اقتصـادیـ
تهاجـمفرهنگـىوراهبردهـایاجرایـیورسـانهایصداوسـیمادرمقابلـه
كتـابموردمطالعـهقـراردادهاسـت. دیـدهتهاجـمفرهنگـىرادر بـا

:آدابزیارتاربعین موضو
نویسنده:محمدتقىفیاضبخش

ناشر:فردافر
حجم:96صفحه،جیبى)شومیز(

بـارگاه از اسـداری در الهـى اولیـای اهتمـام کتـاب  ـر  مخت ـی  ر م
وادبنسـبتبـهآن،بیـشاز كیـدبـرزیـارتحـرممطهـر حسـینىوت
گـرزیـارتخانـهخـدادرطـولعمـریکبـاربـرایمسـتطیعان مكـهاسـت.ا
كهدر واجبشـدهامازیارتامامحسـینسـاماهللعلیهمسـتحبىاسـت
كیـدشـده ـرهـرچهـارسـالیکبـاربـرآنت ك طـولعمـرهرسـالویـاحدا
اسـت.دردفتـرششـمازمجموعـه»ادبحضـور«آداباربعیـنوزیـارت
كتـاب ایـن در نویسـنده مىشـود. بررسـى سـاماهللعلیه حسـین امـام
بررسـى را وصفـر محـرم مـاه دو مراقبـات و عـزایحسـینى اقامـه آداب
ـربـزرگاندیـندربـارهاهمیـتوفضیلـت كـردهاسـت.درایـنبررسـىن
زیـارتحـرم بـرای ایـانتوصیههایـی بیـانمىشـود.در زیـارتعاشـورا

بازگـومىگـردد. السـام سیدالشـهداوحضـرتعبـاسعلیهمـا

كرمصلىاهللعلیهوآله كراماتپیامبرا : موضو
نویسنده:مهدیمنصوری

ناشر:بخشایش
حجم:176صفحه،وزیری)شومیز(

ـىاسـت مجموعـهحاضـرحـاویروایـاتواحادی کتـاب ـر  ـی مخت ر م
كـهبـاایـنعناویـنبـه كـرمصلـىاهللعلیـهوآلـهدرزمینـهمعـراج ازپیامبـرا
ازسـفر،دیدههـایآسـماناول،دیدههای طبـعرسـیدهاسـت:مدخـل،آ
چهـارم، آسـمان دیدههـای سـوم، آسـمان دیدههـای دوم، آسـمان
نجـم،دیدههـایآسـمانششـم،دیدههـایآسـمان دیدههـایآسـمان
هفتـم،دیدههـایپیامبـرصلـىاهللعلیـهوآلـهدربهشـت،ابـواببهشـت
وجهنـم،ازعجایـبمعـراج،بازگشـتحضـرترسـولصلـىاهللعلیـهوآلهو

عرشـىوقدسـىمعـراج. حدیـ

:آدابزیارتاربعین موضو

كرمصلىاهللعلیهوآله كراماتپیامبرا : موضو

:محتوایعلمى-اعتقادی :محتوایعلمى-اعتقادیموضو موضو

:محتوایمنبر :محتوایمنبرموضو موضو

آدابومراقباتعزاداریسیدالشهداسالماهللعلیه
ودستوراتزیارتاربعین

»سفرفضائیوملکوتی«دیدههاوشنیدههای
پیامبرصلیاهللعلیهوآله

350پرسشدرمحضرامامرضاسالماهللعلیه

72نکتهازمحرمتاصفر

92

اب  ا            «  ایما  ومنا ب ا ی ب ا و ا ت ایم  ا  ف م



:شعرآیینى موضو
شاعر:محمدصحتىسردرودی
ناشر:پرتوخورشید
حجم:456صفحه،وزیری)سلفون(
ارسـی در توصیـف  رهای  از شـ موعـه ای  کتـاب م ـر  ـی مخت ر م
کـه  اسـت  ـاد  اعت ایـن  ـر  لـف  م اسـت.  سـام اهلل علیه  حسـن  امـام 
ـود  خوانـی  رج و  حماسه سـرای  درگیـر  نا کـه  آ  ارسـی  ر  شـ
و  مانـد  در  سـام اهلل علیه  حسـن  امـام  دقیـ  و  درسـت  در  از 
ـه  ـ از ارا کنـد. وی  ـ ادا  نتوانسـته اسـت حـ آ جنـاب را به خو
مختلـف  ـاد  اب رامـو  را  سـرود های  نـی  و نسـبتا  دمـه ای  م
زیـر  بـا عناویـن  ـ  امـام حسـن سـام اهلل علیه در هشـت  زندگـی 
ـوم امام حسـن  بـه زندگی نامـه من ک کـرد اسـت مولـود مـا  عرضـه 
تبـوی از سـور  تبـی مناقـ م ی م سـام اهلل علیه نـام و یـاد و و
لـف  تبـی. م ـی تـا توسـ و آل م ربـت شـهادت سـب از مرا صلـح و 
ـت  هـار در وصـف اه  رای  ری از مل الشـ ـه شـ ـر خـود را بـا ق ا
ار و شـاعرا  هرسـتی از اشـ ایـا  علیهـ السـام خاتمـه داد و در 
ود اسـت. ـ کتـاب خـود ا الـ  کتـاب را نیـ بـه م

:سرگذشتنامهپیامبراسام موضو
نویسنده:بهزادموالیی
ناشر:نشراحسان
حجم:58صفحه،رقعى)شومیز(
قرآن مخالفان زمانى و عصر  هی در  کتاب ر  مخت ی  ر م
رضانه م انتقادهای از دست آله و علیه اهلل صلى پیامبر و
كه افرادیهستند اینها، بیشک داشت. نخواهند و برنداشته
رستاخیز. روز و قرآن پیامبر، به نه و دارند ایمان بهخداوند نه
اعتقادات متوجة را خود انتقادهای باد روز هر بیباوران این
مسلمانانمىكنندوسببایجادتردیدوبدبینىنسبتبهاسام
مىشوندومىخواهندبانقشههایشومشاناسامومسلمینرا
كهخداوندهمیشهحامى افلازاین كنند؛ ازصحنهوجودمحو
از برخى رد كتابحاضردر ودوستانشاست. شتیباندین و
پیامبرصلىاهللعلیهوآلهنگاشتهشدهاست. شبهاتدربار

:شعرآیینى موضو
شاعر:سیدرضامؤّید

ناشر:علیزاده
حجم:264صفحه،وزیری)شومیز(

ار  موعـــه ای از اشـــ گ هـــای اشـــ م کتـــاب  کتـــاب  ـــر  ـــی مخت ر م
یـــد  هـــا و ارزشـــمند شـــاعر ارجمنـــد جنـــاب آقـــای ســـید رضـــا م گرا 
ـــر در قال هـــای ســـنتی در  ـــرم  و ص رامـــو مناســـبت های مـــا م
یـــد بـــا  ار دیـــوا م ـــت علیهـــ الســـام اســـت. اشـــ بـــت اه  من
ـــرای مداحـــا  ـــی مناســـ  نـــی خـــود منب نـــا و  رم ـــی  امیـــن و مرا م
ــ روضـــه و مداحـــی می باشـــند. الـ تـــوای م کـــرا در تأمیـــن م ا و 

:زندگینامه موضو
نویسنده:مهدیمحقق

طاء كشفال ناشر:
حجم:32صفحه،جیبى)شومیز(

بـا مـردم آشناسـازی هـدف بـا ـه كتاب ایـن  کتـاب ـر  مخت ـی  ر م
حـوادثوجلوههـایزندگـىوسـیرهمعصومیـنعلیهـمالسـامسـامان
یافتـهوبهاختصـارامـابهطـورمسـتندازمنابـعتاریخـىبهـرهمىگیـردتـا
اهـریومعنـویائمهطهارعلیهمالسـامرابیان بخشهایـیازحیـات
كامـلابـناثیـرو نمایـد.درایـنمختصـرازاعیـانالشـیعه،اعـامالـوریو
دیگـرمنابـعروایـیوتاریخـىاسـتفادهشـدهوحـوادثزندگىامامحسـن
وسـیرهورفتـارعبـادیوسیاسـى مجتبـىسـاماهللعلیه،خافـت،صلـ

كـردهاسـت. ایشـانارائـه گزیـدهایازنصایـ آنحضـرترابـههمـراه

:شعرآیینى موضو

:زندگینامه موضو

:شعرآیینى موضو

ود اسـت. ـ کتـاب خـود ا الـ  کتـاب را نیـ بـه م

:سرگذشتنامهپیامبراسام موضو

»دیوانمؤّید«؛گلهایاشک:
مراثیدوماهمحرموصفر

آشناییبامعصومچهارمحضرتامامحسنمجتبی
سالماهللعلیهازتولدتاشهادت

امامحسنسالماهللعلیهدرشعرفارسی
ازتولدتاشهادت

ردیبرشبههیپانزدهسالهیتاریخزندگی
پیامبراسالمصلیاهللعلیهوآله
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کتابخوانـــی مـــردم آن  کشـــوری در عصـــر حاضـــر میـــزان مطالعـــه و  یکـــی از شـــاخصه های ارزیابـــی رشـــد، توســـعه و پیشـــرفت فرهنگـــی هـــر 
کتابخانه هـــای  کـــز متعـــدد علمـــی، فرهنگـــی و  ـــا داشـــتن تمدنـــی چنـــد هـــزار ســـاله و مرا کشـــور تاریخـــی ایـــران اســـالمی ب جامعـــه اســـت. 
معتبـــر و علمـــا و دانشـــمندان بـــزرگ بـــا آثـــار ارزشـــمند تاریخـــی ســـرآمد ملـــل دیگـــر بـــوده و در عرصـــه فرهنـــگ و تمـــدن جهانـــی بســـان 
خورشـــیدی تابنـــاك همچنـــان می درخشـــد و بـــا فرزنـــدان نیك نهـــاد خویـــش هنرنمایـــی می کنـــد. امـــام خامنـــه ای دربـــاره اهمیـــت 
کتـــاب خـــوب، مفیـــد و ســـالم؛ یـــك حرکتـــی را همـــه   کتابخوانـــی و  کتـــاب و  کتابخوانـــی می فرماینـــد: »بایـــد در مســـأله   کتـــاب و  فرهنـــگ 
کـــه تبلیـــغ می کننـــد،  کـــه تولیـــد می  کننـــد، تـــا آنهایـــی  کننـــد تـــا آنهایـــی  کـــه برنامه ریـــزی مـــی  کننـــد؛ از آنهایـــی  کشـــور آغـــاز  مســـؤالن در 
کتـــاب را می خواننـــد، یـــك نـــگاه جدیـــدی داشـــته باشـــیم«. 1392/06/0۷ کـــه  کتـــاب، جوان هـــا و غیـــر جوان هـــا  تـــا مخاطبـــان 
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نرم افزار جامع اربعین

ایـن نـرم افـزار شـامل امکانـات و مطالـب متنوعـی چـون: نقشـه آفالیـن همـراه بـا نقـاط مهم در شـهر های نجـف، کربال و مسـیر 
پیـاده روی اربعیـن بـا قابلیـت ذخیـره محـل اسـکان، امـکان مشـاهده محـل دوسـتانتان بـر روی نقشـه و بـا قابلیت بروزرسـانی 
خـودکار، مجموعـه ای جامـع از سـخنرانی ها، روضه ، مداحی و محتوای چند رسـانه ای آموزشـی مرتبط با سـفر اربعیـن، مجموعه ای 
از ادعیه هـای مرتبـط بـا اماکـن متبرکـه شـهر های زیارتی عـراق همراه بـا فایل صوتـی ادعیه ها برگزیـده، اطالعات جامعـی از اماکن 
متبرکـه کشـور عـراق همـراه بـا  اعمـال و ادعیـه، اخبار مرتبط بـا اربعیـن و مجموعه ای از مقاالت و نکات آموزشـی سـفر می باشـد.

نرمافزار جامع اربعین

حدیث نور

ایـن برنامـه شـامل بیـش از 38 هـزار 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.

حدیث نور

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 سـالم اهلل علیه، حضـرت ابوالفضل سـالم اهلل علیه، حضـرت زینب سـالم اهلل علیها، طفالن زینب سـالم اهلل علیهـا، حضرت ام 
البنیـن سـالم اهلل علیهـا، حضـرت رقیه سـالم اهلل علیها، حضـرت علی اكبر سـالم اهلل علیه، حضرت علی اصغر سـالم اهلل علیه، حضرت قاسـم 

سـالم اهلل علیه و حضرت عبداهلل ابن الحسـن

بانک اشعار محرم و صفر 

همراه مبلغ

نـرم افـزاری اسـت بـرای دسترسـی سـریع و راحـت مبلغـان دینی و فعـاالن فرهنگـی بـه مجموعـه ای از درسـنامه های آموزشـی، متن 
سـخنرانی خطیبـان معـروف و اسـالیدهای مرتبط بـه موضوعات دینی. در این مجموعه، فایل ها 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.org( در موسسـه فرهنگـی تربیتـی مصباح الهدی قم طراحی شـده اسـت.

همراه مبلغ
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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 1400 روضه مکتوب و صوتی می باشـد.

روضه خوانی

فیش های آماده منبر و مرثیه

مـواردی بـرای یـک مبّلـغ 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  pdf و word دسـته بنـدی شـده اسـت.که مشـتمل بـر: ماه محـرم، ماه صفـر، ماه 

رمضـان، مـاه شـوال، عید غدیـر، اربعیـن، ایام فاطمیـه و عرفه می باشـد.

های آماده منبر و مرثیه

مقتل امام حسین سالم اهلل علیه

نـرم افـزار مقتـل امـام حسـین سـالم اهلل علیه 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.

مقتل امام حسین سالماهلل

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. 
3. بـارگاه حضـرت. 4. زیـارت نامه. 5. روایات. 6. فضائل. 7. کرامات. 8. تصاویر. 9. الگوی ماندگار. 10. سـرود ها.

نرم افزار زینبیه

نرم افزار سخن ران

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 

ــردازد. ــه آمــوزش روش هــا  می پ ــز ب ــان نی در پای

نرم افزار سخنران



اخیـر،زمینـهتحریفاتبسـیارىرادرمقتلخوانىامامحسـین
اسـت. سـاخته فراهـم سـاماهللعلیه

لوب ر ال . م
كاشانى ر ابی ابن محمدمهدی نوشته القلوب، محرق
درمرحوم مشهوربهمامهدینراقى)م1209ق(است.وی
مااحمدنراقىصاحبمعراجالسعادهاستودرعصرخوداز
علمىزیادی آثار دارای و بوده ایران در علمایشیعه م اعا
نیزمىباشد.اوبااقتباسازروضةالشهداء،بهعرضهمطالبى
دستیازیدهكهبهگونهایشورانگیز،عواطفواحساساتمردم
خذنراقىیعنى كرباسوقدهد،اماچونم رابهسویواقعه
و درست مطالب از  مخلو و كتابیضعیف الشهداء، روضة
یرمعتبرمشتمل نادرستبودهنوشتهاونیزبراخبارضعیفو
های گزار برخى بودن ضعیف به خود نراقى است. گشته
عالمان از برخى موردانتقاد ازاینرو و  كرده5  تصری كتابش
كهبهفارسى كتابمحرقالقلوب ازخودقرارگرفتهاست.
 مجل بیست و مقدمه دو داراى و مفصل شده، نگاشته
در دارد، بسیارى تحریفآمیز مطالب چون اثر این  است.6

گذشتهمورداستقبالقرارنگرفتوتنهاچاپسنگىشد.
را القلـوب محـرق اخبـار از برخـى تنكابنـى محمـد میـرزا
الكـذبدانسـته7ومحـدثنـوریبـاابـراز نـونیـامقطـو م
برخـى بزرگـى، ازچنـانعالـم كتابـی لیـفچنیـن ت از شـگفتى
مطالـبآنرامنكـرنامیـدهاسـت.8شـهیدمطهـرینیـزنراقىرا
 فقیـهبزرگـىخوانـدهولـىاورادرتاریـخعاشـورا،صاحـباطـا
گفتنىاسـت كـردهاسـت.9 نمىدانـدوبرخـىمطالـباورانقـد
نرفتـه،10   آن در تردیـدی و مشـهور نراقـى، بـه كتـاب انتسـاب
كـهآنرادراوایـلسـنتحصیـلوپیـشاز امـامحتمـلاسـت

ی و الخ ی جم المرا . المنتخ 
فخرالّدیـنبـنمحمـدبـنعلـىطریحـىمشـهوربـهالفخـری
المنتخـب نگارنـده و البحریـن مجمـع مؤلـف  ق(1 1087 )م
دربـاره علمـى تاریخنـگاری نمىتـوان را كتـاب ایـن اسـت.
زندگـىیـاقیامامامحسـینسـاماهللعلیهیاتاریخقیامعاشـورا
ومقتلسیدالشـهداسـاماهللعلیهدانسـت،بلكهمجموعهاى
گریـهآوردربـارهامـامحسـین ازروایـاتومراثـىحـزنبرانگیـزو
كـه سـاماهللعلیهوبرخـىدیگـرازامامـانعلیهـمالسـاماسـت
ـر گریانـدنمؤمنـانوتشـویقبـهسـوگواری،درقالـبن بهقصـد
 تدویـنونـگار كشـكولوجنـ خطابـیوشـعر،بهصـورت

شـدهاسـت.
آنبهصورت خـذواحادیـ كـرم كتـاببـدون ـرمطالـب ك ا
درآمیختـه هـم بـه آن در نادرسـت و درسـت و آمـده مرسـل
 كتـابمتناسـبباهدفوشـیوهمؤلـف،المجال اسـت.ایـن
الفخریـهنیـزنامیدهانـد.ضعـفدیگـر الطریحیـهویـاالمجالـ
اسـت آن متفـاوت نسـخههای در موجـود اختافـات كتـاب،
باشـد.2   كتـاب ایـن در بعـدی تصرفـات نشـانگر مىتوانـد كـه
كتاببرنقلیات»روضةالشـهداء«اعتماد  نویسـندهدرنگار
كتابیادشـده كردهوبسـیارىازمطالبجعلىونادرسـترااز

نقـلنمـودهاسـت.
مطالـب بـر مشـتمل را طریحـى منتخـب نـوری محـدث 
اربـابقمـى، ومیـرزامحمـد  یرموهـونمىدانـد3 و موهـون
مختـص روایـات و كـرده گوشـزد را آن در فـراوان مسـامحات
جایـگاه اثـر، ایـن بااینوجـود،  اسـت.4 ندانسـته معتبـر را آن
بسـیارى و بازكـرده روضهخوانـان میـان در بهخوبـی را خـود
قرنهـاى در و شـده منعك بعـدى مقاتـل در آن نقلیـات از

ی ا ر ی  ر

اد ا ا ر اد و  ا ا ا   
 دوم

گذشــت، برخــی از مقاتــل  چنان کــه در ماهنامــه شــماره 121 )ویــژه محــرم( 
قابــل اســتناد و معتبــر مربــوط بــه ده قــرن اولیــه اســالم معرفــی شــدند و ســپس 
کلیل  بــه بررســی و معرفــی منابــع غیرقابــل اســتناد و ضعیــف الســند ازجملــه: 1ـ  ا
ــه ابومخنــف،  المصائــب فــی مصائــب ااَلطائــب، 2 ـ مقتــل جعلــی منســوب ب
الشــهداء  روضــة  ـ   ۴ و  ســالم اهلل علیه  الحســین  مشــهد  فــی  العیــن  نــور  ـ   3
پرداختــه شــد. در ایــن شــماره بــه معرفــی برخــی دیگــر از ایــن مقاتــل ضعیــف 
کــه توســط محققــان و تاریخ شناســان معرفی شــده اند می پردازیــم. الســند  96
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باشـد. نوشـته كمـالعلمـى، بهمراتـب رسـیدن
كتـابخـوددرمـوردضعـفبرخـىازمنابـع نراقـىدرمقدمـه
یرمعتبره كتـابمىنویسـد:»نقلاخبـارضعیفـهو اخبـارایـن
مبـرواهلبیـتاوعلیهـمالسـامجایـز درحكایـاتووقایـعپی
گریـهبـرامـام كنـدبـراینكـه اسـتوهـرگاهخبـرضعیفـىداللـت
كسـىآنخبـررا حسـینسـاماهللعلیهفـانقـدرثـوابداردو
ثـواببگریـد،حقتعالـىآن بـهآن بـهنیـترسـیدن بشـنودو
كرامـتمىفرمایـد...بـههمیـنجهـتمـانیـزدر ثـوابرابـهاو

كتـاباخبـارضعیفـهرابـااخبـارصحیحـهآوردیـم.«11  ایـن
محـدثنـوریدربـارهسـخنبـاالومقتـلمذكور،مىنویسـد:
و خبـری دیـدن بهمجـرد نبایـد درسـتكار و متدیـن »ناقـل
كند؛ كـهبهعالمىنسـبتمىدهنـدقناعت كتابـی حكایتـىدر
كتـابرادراوایـلسـننوشـتهوهنـوزبـه كـهآن چهبسـاشـود
یرثقـهنرسـیدهبود ازسـقیموثقـهاز مقـامتمیـزدادنصحیـ
مخالـف و خـذ م و بیاصـل و موهونـه اخبـار ازاینجهـت، و
بـهیقینـىدرآنیافـتمىشـود؛ كا روایـتثقـات،بلكـهاخبـار
لیفعالـمجلیلآخوندمامهدی كتـابمحـرقالقلوبت ـل م
كـهازاعیـانعلمـایدهربـود،عاوهبرآنكهبـزرگاندین نراقـى
لیفـاتاوخـود كردهانـد،ت اعتـرافبـهعلـومقـامعلـموفضـلاو

شـاهدیاسـتصـادقدراثبـاتایـنمـرامعلمـى«.12 
ی اسرار الشهادات بادات  کسیر ال ا . اسرار الشهاد 

نگاشـتهفاضـلدربنـدی)م1286ق( مقتـلاسـرارالشـهاد
بـه قـرنسـیزدهم اوفقیـه،متكلـمومحقـقبرجسـته اسـت.
كـهدرعلـوممختلـفمعقـولومنقـولصاحـب شـمارمـىرود
لیـفبـودهوسـالهادرعتبـاتعالیـاتبـهتحقیـقو ـروت ن
كتـابقصـص گردانپرداخـت.صاحـب تربیـتشـا و تدریـ
چنیـن دربنـدی فاضـل علمـى شـخصیت دربـاره العلمـاء

و فقاهـت صـدف دّر دربنـدى آقـا مـّا »آخونـد مىنویسـد:
گردان اجتهـاد،عالـمعامـلباسـواد،عّامـهایـنازمنـهوازشـا
كتـاب شـریفالعلمـااسـت«.محـّدثقمـىرحمـهاهللهـمدر
كردهاسـت:»اوشـیخفقیه، فوائـدالّرضویـهاوراچنیـنتوصیف
نبیـهمتكلـم،محقـقمدقـق،جامعمعقولومنقـول،عارفبه

فقـهواصـولاسـت«.
كهدراینمیان،سـهویژگى كتاباودارایویژگى هاییاسـت
ـرمى رسـد:1ـتحلیلـىبـودنآن.2ـضعیـف آن،برجسـتهبـهن
مفّصـلبـودنآن. وخرافهآمیـزبـودنبسـیاریازمطالـبآن.3ـ
كتـابدرتاریـخعاشـورا كتـابتـاعصـرخـود،مفّصل تریـن ایـن
اسـتوتـاآنتاریـخ،نگاشـته ایبـهایـنتفصیـل،فراهـمنشـده
گسـتردگى،بـاتوّجهبهسـرعتدر كتابـیبـهایـن گرچـهاز بـود.13
گفتـهشـدهدرهیجـدهمـاهنوشـتهشـدهاسـتو كـه لیـفآن ت
بـاتوّجـهبـهامكانـاتانـدکآنروزگاردرشناسـاییمنابعمعتبر،
و گزینـشصحیـ ـاردّقـتوموشـكافىعلمـىدر نمىتـوانانت
هـایمعتبـردرنقـلحادثـهعاشـوراداشـتولـىاین گزار ارائـه
هـایسسـتوبیاسـاس، گزار اثـربـهسـببداشـتناخبـارو
و معاصـر نویسـندگان خردهگیـری و موردنقـد ـاز آ همـان از
شناسـان حدی چنانكـه گرفـت قـرار بعـدی اندیشـمندان
شـیخ تنكابنـى15، نـوری14، محـّدث هماننـد اندیشـمندانى و
آقابزرگتهرانى16،سـّیدمحسـنامین17 واسـتادمطّهری18 براین

گرفتهانـد. كتـاب،ایرادهـایبسـیاری
عزاداریسیدالشـهداسـاماهللعلیهازفاضل البتهدرموضو
ثبـت بـه تاریـخ در افراطـى رفتارهـای از سـری یـک دربنـدى
بیخـود ازخـود و بیاختیـاری بـه كـهمىتـوان اسـت رسـیده
كـرد، مـرامقمهزنـىاشـاره سـی شـدناودرحیـنعـزاداریوت
زدنرابرسر... كهتی چنانكهدروصفاونوشتهاند:»اواست
جایـزدانسـتوخـودنیـزعمـلمىكـردهاسـتوازایـنتاریـخ
كـهمـردمعـوام...بـهتبعیـتوىدرایـامعاشـورابـهایـن اسـت
عمـلدسـتزدهاند.«19مرحـوممحـّدثقمـىنیـزمىنویسـد:
سّیدالشـهداء حضـرت بـه نسـبت كیشـى اخـاص مقـام »در
لوم ارواحنافداهودراقامهمصیبتوتعزیتوسوگواریآنم
گریـه، شـّدت از منبـر، بـاالی در بهنحویكـه بـوده بیاختیـار
گریبـان و زمیـنمـىزده بـر وبیاختیـارعمامـه ـشمىكـرده
کمىكـردهونقـلشـدهدرروزعاشـورالبـاسخـودراازبـدن چـا
گلبهبدن کبرسـرمىریخـتو مىبسـتوخـا مىكنـدولنـ
تبـرمنبـرمىرفـت«.20ویدرفتنـه مىمالیـدوبـههمـانهیـ
ایانـى كربـامجـروحشـدوبـهتهـرانآمـدوسـالهاى بابیـهدر
ولبـودتااینكهدرسـال وارشـادمـردممشـ رابـهوعـ عمـر
1286قمرىدرسـن90سـالگىدرگذشـت.طبقوصیتشپیكر
اورابـهعتبـاتمنتقـلودرجـواربـارگاهملكوتـىامـامحسـین

کسـپردند. سـاماهللعلیهبـهخـا
. ناسخ التواریخ

كتـابنوشـتهمیـرزامحمدتقـىلسـانالملـک)م1297  ایـن
كتـابمشـتمل ق(ازمورخیـنوادبـایزمـانقاجـاراسـت.ایـن
كامـلوقایـععالـماسـتدرجلـداولودومبـهشـرح بـرتاریـخ
امـام زندگانـى تـا سـاماهللعلیه آدم حضـرت  هبـو داسـتان
 كربـامىپـردازدوسـپ حسـینسـاماهللعلیهوشـرحواقعـه
درمجلـداتبعـدیبـهترتیـببـهبیـانتاریختاپیـشازصفویه،
كردهوبعدازآن،مجلدات دورانصفویه،افشـاریهوزندیهاشـاره

ـازمىشـود.21 بـهقاجاریـهآ مربـو
مؤلفناسخالتواریخازسال1258هـ.ق،بهدستورمحمدشاه
كـه كتـابشـد لیـفایـن مـورت وتشـویقحاجـىمیـرزاآقاسـىم
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كاشـانىمىتوان لیفاتشـریف علـوممختلـفمىباشـد.ازجملهت
كـرد. الشـهداءدربـارهتاریـخعاشـورااشـاره كتـابمفصـلتذكـر بـه
 هـاىضعیـفومخدو گزار سـفانهایـناثـرمملـوازاخبـارو مت
كـهسـببتحریـفوقایـعتاریخـىوسـیماىواقعـهعاشـورا اسـت

شـدهاسـت.
ین الی السب . م

معالـى كتـاب ق( 1385 )م مازندرانـى حائـری محمدمهـدی
كتـابدیگـر كـرد.ازویدو لیـف السـبطینرادرقـرنچهاردهـمت
دربـارهاهلبیـتعلیهـمالسـامبـانـام»الكوكـبالـدّریفـىاحـوال
النبـىوالبتـولوالوصـى«ودیگـری»شـجرهطوبـی«بهجامانـده
اسـت.مؤلـفدرمعالىالسـبطینشـرححالمختصـریاززندگانى
كتـاببه درادامـه امـامحسـنسـاماهللعلیهآوردهاسـتوسـپ
سـیرهوتاریـخزندگـىامـامحسـینسـاماهللعلیهپرداختـهاسـتو
كتابـشمتناسـب ـى گـونتاریخـىوحدی گونا بـرایاینكـهمطالـب
درهـم شـعر و داسـتان بـا را آنهـا شـود سـوگواری  مجالـ بـا
مقتـلووقایـععاشـورابـهمنابـع گـزار آمیختـهاسـت.اوبـرای
وروضـة یـرمنتخـبطریحـى،اسـرارالشـهاد یرقابلاعتمـادین
كـردهاسـت.شـهیدقاضـى الشـهداءودیگـرمنابـعضعیـفاسـتناد
داشـتهنیـزمطالـبایـن كـهبـامؤلـفآشـناییوارتبـا طباطبایـی
و  احادیـ بـا آمیختـه را آنهـا و ندانسـته قابلاعتمـاد را كتـاب

وضعیـفمىدانـد.25  روایـاتصحیـ
پینوشت:

اینمقدمه،منابعى قمحققمحّققیادشـدهدر طریحىر.ک:مجمعالبحرین،ج1،ص186،مقدمه. آثار 1.دربارهنسـب،سـالتولدووفات،شـخصیتو
ـالفضـالفضاء،ـاء،ـاء،ج4، آنهاعبارتانـداز:افندى،ریـاضالعلماءوحیاض آناز آناز كهبرخـى كـردهاسـت كـهبـهترجمـهوشـرححالطریحـىپرداختهانـد،فهرسـت
الكنىوااللقاب،ج2،ص448. صص332ـ335؛خوانسارى،روضاتالجناتفىاحوالالعلماءوالسادات،ج5،ص349ـ353ومحدثقمى،

الذریعة،ج22،ص420. درىدرىدر ىتهرانىتهران 2.ر.ک:سخنشیخآقابزرگ
لؤلؤومرجان،ص287. .3

4.اربعینحسینیة،ص64.
ىپژوهىپژوهى،ص406. عاشورا 5.مقدمهمحرقالقلوب،بهنقلاز

6.محرقالقلوب،ص2.
7.قصصالعلماء،ص133.
لؤلؤومرجان،ص245. .8

ىحسینىحسینى،ج1،ص28. 9.ر.ک:حماسه
نون،كنون،كنون،ج2،ص443؛وهدیةالعارفین؛ج2،ص352. كالمكالم ایضاح الذریعة،ج4،ص461وج21،ص359؛ 10.ر.ک:

كتاب،پیشتر كتاب، تاب، باتلخیص.این ىنجفىنجفى،بهشمارهمسلسل10069، نجفىنجفى ىمرعشىمرعش كتابخانهآیتاهلل كتابخانه تابخانه كدر كدر  موجودىموجودىموجود ىخطىخط 222؛نسخهخطخط 11.محرقالقلوب،صص3
طبعآراستهشـدهاست! بهىبهىبهزیور ىسـنگىسـنگ بهصورتچاپ چندینبار

لؤلؤومرجان،ص156. .12
اساساماهللعلیه،ص111. امامىامامىامامحسین ىتاریخىتاریخ تاریخىتاریخى ىشناسىشناس تابكتابكتاب دمحمدمحّمداسفندیاری، .13

و195. ـ169 لؤلؤومرجان،ص167 14.محّدثنوری،
ىابنىابنى،قصصالعلماء،ص108. ابنكابنك كتنكتن ّمیرزامحّمدمیرزامحمدمیرزامحمد .15

تصانیفىتصانیفىتصانیفالشیعه،ج2،ص279. ىالىال ىطهرانىطهرانى،الّذریعه 16.شیخآقابزرگ
ّاعیانالّشیعه،اعیانالشیعه،اعیانالّشیعه،ج2،ص88. 17.سیدمحسنامین،

كـردو بـهاضافـهچیزهـایدیگـریپیدا را ـمـماـاـاآقـایدربنـدیپیـداشـد.تمـامحرف¬هـایروضـةالشـهدا 18.درشـصت-هفتـادسـالپیـشمرحـوم
ّمطّهری،مطهری،مطّهری، مطهىمطهى ىمرتضىمرتض ـاسـاسامـامـامبگرید. كهبه كند كندى كندى ىمىم وادار كتابانسـانرا مطالباین واقعًا الشـهاده، كتابینوشـتبهناماسـرار كردو یكجاجمع همهرا

ىحسـینىحسـینى،ج1،ص55. حماسـه
19.مهدىبامداد،شرححالرجالایران،ج4،ص138.

ّالجعفرّیه،الجعفریه،الجعفریه،ج1،ص54. احوالىاحوالىاحوالعلماءالمذهب ىفىف ّضوّیهضویهضوّیه ّالّرضویالرضویالر ىقمىقمى،الفوائد ّعّباسعباسعّباس 20.حاجشیخ
وبیروبیروطهوری،1377(،صص4-17. بیركبیرك كامیركامیر )تهران،ى)تهران،ى)تهران، ىمقامىمقام قائمجهانگیرقائمجهانگیرقائم وششكوششكوشش لسانىلسانىلسانالملکسپهر،ناسخالتواریخ،به ىمحمدتقىمحمدتق .21

ودویستونودویكمىرود«همان،ج6،ص361. كهتاریخهجرىبههزار كنون گفتهاست:»ا كتاب كتاباز كتاباز ازیازی یجاییجای كهوىدر 22.زیرا
االساالسام،ص178. یطباطباییطباطبایی،تحقیقدربارهاولاربعینحضرتسیدالشهداعلیه 23.سیدمحمدعلىقاضى

االكاالكام،ص294. 24.ر.ك:عنوان
یاعمههاوخوهران مشـرفبهمرگشـد)ج1،ص254( ىمىمىرودسـهبار بركبركبربهمیدان اىاىا ىعلىعل دیدىدیدىدید ىوقتىوقت ـسـساماهللعلیهـاماهللعلیهـاماهللعلیه كهامامحسـین كه ه 25.ماننداین

كردند! كردند! ردند! رفتنویبهمیدانممانعت از بركبركبر اىاىا ىعلىعل

اسـت. قدیمـى و سـاده بسـیار آن نوشـتاری سـبک
كـهمشـتملبـر ناسـخالتواریـخمجموعـًا9جلـدبـوده
كربـاودرادامـهتاریـخعهـدقاجـارمىباشـد. تاریـخ
مـورد در كـه كتـاب ایـن از بخشـى گفتهانـد برخـى
عهـد در اسـت، سـاماهللعلیه حسـین امـام دوران
ناصرالدینشـاهیعنـىدرتاریـخ1290تـا1291قمـری

درآمـدهاسـت.22  بـهنـگار
و آن جامعیـت بـر كـه كتـاب عنـوان برخـاف
تاریخـى كتـب دیگـر از خواننـده كـردن نى مسـت
آن در ایـه بی و سسـت مطالـب مىكنـد، داللـت
فـراوانبـهچشـممىخـوردازایـنرواثـرایننویسـنده
دربـارینتوانسـتمـورداسـتقبالمجامـععلمـىقرار
و مـردم عامـه بـرای وصرفـًادسـتاویزیشـد بگیـرد
كـهتـاچنـددهـهازآناسـتفاده خطبـاواهـلمنبـر
یرمسـتند كتاب مىكردنـدوبرخـىنیـزمطالعـهاین

ندانسـتهاند.23 جایـز را
ام . عنوا ال

كتـابعنـوانالـكامنوشـتهمامحمدباقـرفشـاركى
گرچهازفقیهانقرنسـیزدهم )م1314ق(اسـت.او
و وچهاردهـممحسـوبمىشـدولـىدرمنبـروعـ
اسـت. بـوده شـهرت صاحـب اصفهـان در خطابـه
درصـدد آنكـه بـدون الكلـم عنـوان در فشـاركى
ایـان گریانـدنمـردمدر تاریخنویسـىباشـدبـاقصـد
مىپـردازد. كربـا مصائـب كـر بـه سـخنرانىهایش
 بخشـىازایـنسـخنرانىهارابـهنـگار ویسـپ
مصائـب ویـژه نوشـتههای كـه عشـریه دو و درآورد
 مجالـ قالـب در و سـاماهللعلیه حسـین امـام
دهگانـهبـودبـهآنافـزود.ازایـنرودربسـیاریازموارد
سـندومنبـعمعتبـریبـراینوشـتههایخـودارائـه
یرمعتبـرومشـهور24را نمىدهـدوبرخـىازمطالـب
كردهاسـت. گمانصحتآن،نقل بهحدسو فق
مؤلـف، زمانـى خـر ت دلیـل بـه كتـاب ایـن گرچـه
هـای گزار كتـبومنابـعو علمـىبـه نقـصارجـا
منفـردوبـدونشـاهدبهعنـوانیـکمنبـعومرجـع
مسـتند،مورداسـتفادهپژوهشـىتاریخنویسـانقـرار
ـىو حدی كـرمواعـ بـهدلیـل ولـى نگرفتـهاسـت
داسـتانىمورداسـتنادواسـتفادهبرخىازاهلمنبر

مىگیـرد. قـرار
کر الشهدا . ت

كاشـانى شـریف ماحبیـباهلل كتـاب ایـن مؤلـف
قاجـار عهـد برجسـته علمـاى ازجملـه 1340ق( )م
درزمینـه فراوانـى لیفـات ت و آثـار دارای وی اسـت.
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گزارش خبری

ار...................................................................................................... ندبه ی  انت
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خسته از دعای بی تو!
کـه وسـعت دریاهـا در آن جاری اسـت. دخیـل می بنـدم بـه چشـم هایت،  دخیـل می بنـدم، بـه دسـت هایت 
کـه صداقـت آسـمان ها در آن پیداسـت. دخیـل می بنـدم بـه سـبزینگی فضـای جمکـران و حرمـت هوایـی کـه 

جمعه هایـش وجـودم را ماالمـال عشـق می کنـد،
جمعـه ای کـه لبریـز از دعـا می شـوم و التمـاس. جمعـه ای کـه لبریـز از تمّنا می شـوم و سرشـار از ندبه و توسـل. 
دخیـل می بنـدم بـه تمـام یاس هـا و شـقایق های کـه تـو را بـه یـادم مـی آورد و دخیـل می بنـدم بـه هـر آن چـه کـه 

بهانـه ای باشـد تـا بیشـتر بـا تو بمانـم و بیشـتر بخوانمت:
ای هم سفر! قبیله ما را صدا بزن   ***    مردان این قبیله پریشان و خستـه اند

کن ترانـه زیبـای خـنده را   ***   امشب چکاوکان دلم، دل شکسته اند   آغـاز 
خسـته ایم از این همه خواسـتن. خسـته ایم از این همه بهانه. خسـته ایم از این همه مرثیه فراق سـر دادن. 
خـودت فرمـوده ای، بـر آن کـه جرعـه وصل تو را سـر کشـیده اند، بـه آنان که لحظاتی دسـت در دامن وصالت 
داشـته اند و حضـورت را شایسـته شـدند. خـودت بـه آنهـا فرمـوده ای کـه زیـاد دعـا کنیـم، زیـاد ندبـه بخوانیم. 

ج«. ْل ِلَولیـَک اْلَفَر ایـن بـار دم فـرو می بنـدم و بـا زبـان دل می خوانم کـه »َالّلُهـَم َعّجِ
تـاب  دیگـر  زمیـن،  زخمـی  شـانه های  اسـت.  کشـیده  عدالـت  چهـره  بـر  را  خـود  پنجه هـای  عصیـان،  آقـا! 
دوری ات را نـدارد. پرسـتوها، همچنـان مهاجـر مکان هـای دور هسـتند و حرمـت پـرواز شکسـته شـده اسـت. 
کرکس هـا و خّفاشـان، سـیاهپوش اسـت. بهـاِر باغ هـا، رویـش خـار و خـس اسـت و  آبـی آسـمان ها زیـر بـال 
شـقایق ها غریـب ایـن دشـتند. تنـور بـی عدالتـی و نامـردی همچنـان دمیـده می شـود و عشـق، کاالی بـازاری 
شـده اسـت. امـا مـن ایمـان دارم بـه صبـح صادقـی کـه از دل شـام تیـره بر خواهد آمد و خورشـید، دسـت های 

کـرد. گل هـای تکیـده از انتظـار را نـوازش خواهـد  طالیـی، 
یبی اسـت کـه بـه صدهـا بهشـت مـی ارزد؛ حـس بـا تو بودن، حـس برای تـو بودن، حس قد کشـیدن  حـس غر
زیـر قـدم هایـت، حـس آرامـش زیـر بارش لبخندت و حس سـر زندگی در پنـاه نفس هایت: »ِاّنی َامـاٌن اِلَءْهِل 
کـه سـتارگان،  گونـه  کنان زمینـم همـان  ـماء«، مـن ایمنـی بخـش سـا ْهـِل الّسَ ُجـوَم َامـاٌن اِلَ

ُ
َکمـا َاّنَ الّن ااَلْرِض 

کنان آسـمان هسـتند... ایمنـی بخش سـا
کمـر، مهـر مسـیح در سـینه، خشـم  کتـاب وحـی در دسـت، ذوالفقـار حیـدر در  کـه  کنان آسـمان آن گاه  سـا
موسـی در سـر خواهی آمد، نسـیم سـبز عدالت، چون وزش نسـیم بهاری جان عاشـقانت را خواهد نواخت. 
پاییـز مانـدن و زرد  گشـت و  بهـار همیشـگی برخواهنـد  آغـوش  بـه  پرسـتوهای مهاجـر،  کـه  آن وقـت اسـت 
زیسـتن، در البـه الی برگ هـای تاریـخ، فسـیل خواهـد و بـا فرمـان تـو، مدینـه فاضلـه پـا خواهد گرفت و اسـالم 

گشـت. جـّدت از تمـام تحریف هـا پیراسـته خواهـد 

100



گزارش تصویری برگزاری مراسم های دعای پرفیض ندبه

آران وبیدگل - حرم شهدای گمنام حسین آباد»
باسـخنرانىحجت مراسـمملكوتىقرائتدعایندبهدرجمعهبیسـتویكمشـهریورماهازنمازصب
االسـامسـیدحسـینمومنىوبانوایدلنشـینحاجمحتبىرمضانىدراسـتاناصفهان،شهرسـتان
 آرانوبیدگل،حسینآبادكویر،حرممطهرشهدایگمنام،برگزارگردید.اینمراسمكهبهدلیلشرای
بیمـاریكرونـابـاجمعیـتحضـوریهمراهنبودبهصورتمجازیازشـبكهیکسـیمابـهصورت شـیو
ترزمنـدگاناسـام خـششـد.عاقمنـدانجهـتدریافـتجزییـاتایـنمراسـمبـهسـایتهیـ زنـده

مراجعهنمایند.

»بندرعباس - ناوشکن جماران
ندبـهبـهیـادشـهداینیـروی درآخریـنجمعـهشـهریورمـاهسـالجـاری،مراسـمدعـاىپـرفیـ
یكـم منطقـه بندرعبـاس، شـهر هرمـزگان، اسـتان در  ایـران اسـامى جمهـوری ارتـش دریایـی
گردیـد.ایـنمراسـمدرتاریـخ28شـهریورو امامـتنیـرویدریایـیارتـش،ناوشـكنجمـارانبرگـزار
بـاسـخنرانىحجـتاالسـامعبدالرحمـنسـفیدیامیـنوبـانـوایدلنشـینحـاجمهـدیسـروری

گردیـد. خـش كـهبـهصـورتزنـدهازشـبكهیـکسـیما اجـراشـد

سوریه - حرم حضرت رقیه سالم اهلل علیها»

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

گردید. خـش خـشزنـدهازشـبكهیکسـیمایجمهـوریاسـامىایران همـراهبـودبـهصـورت

مسمسمهای دعای پرفیض ندبههای دعای پرفیض ندبه گزارش تصویری برگزاری مرا

101



102

تهران - مهدیه امام حسن سالم اهلل علیه»

درمهدیـهامـامحسـنسـاماهللعلیه،میعـادگاهعاشـقانصاحـبالزمانعجـلاهللتعالى
بـاسـخنرانىحجـتاالسـام دعـایندبـهازنمـازصبـ فرجـهالشـریف،مراسـمپرفیـ
كاشـانىوبـانـوایحاجسـعیدحدادیاندرشـهرتهـران،خیابـانآزادی،مهدیه حیـدری
امـامحسـنمجتبـىسـاماهللعلیهبـارعایـتدسـتورالعملهـایبهداشـتىبرگـزارشـد.
گردیـدازشـبكهیـکسـیمابـهطـورزنـده كـهدرتاریـخ31مـردادمـاهبرگـزار ایـنمراسـم

خـششـد.

»تهران - دانشگاه امام حسین سالم اهلل علیه
بـاسـخنرانى دعـایندبـهدرتاریـخچهاردهـمشـهریورمـاهازنمـازصبـ مراسـمپرفیـ
حجـتاالسـامبـیآزارتهرانـىوبـانـوایحـاجاحمـدنیكبختیـاندرشـهرتهـران،مقبـره
گمنـامدانشـگاهامـامحسـینسـاماهللعلیهبرگـزارشـد.درضمـنایـنمراسـم شـهدای
خـشزنـدهاز خـششـد.بهمـراه خـشزنـدهازشـبكهیـکسـیما ملكوتـىبـهصـورت

شـبكهیـکسـیمابرگـزارمىگـردد.

رم اداری دهه اول م مراســـ ع
در میدا امام حســـین علیه الســـام

مراســـمعـــزاداریدهـــهاولمحـــرمالحـــرام1442ســـتادمركـــزیهیـــات

نجشـــنبه30مـــرداد1399مصـــادفبـــا رزمنـــدگاناســـامبرگـــزارشـــد.ازروز

ــادر ــربوعشـ ـ ــازم ــدازنمـ ــببعـ ــهمـــدتدهشـ ــرامبـ ــرمالحـ شـــباولمحـ

یـــریاز ك ـــاحضـــورجمعیـــت ـــازمیـــدانامـــامحســـینعلیـــهالســـامب فضـــایب

ـــتآخریـــنشـــیوهنامـــههـــایبهداشـــتى عاشـــقانوعـــزادارانحســـینىورعای
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قم - مسجد مقدس جمکران»

 كـردی وقتـىخـدادرصحـرایمحشـربگویـدچـه كا آرزومنـداناجابـتدعـای:»ای
ـرمـنبـود«دلهـایخـودرادرجمعـه24مردادماهروانهمسـجد یوسـفزهـرابگویـدمنت
ـرمحفـل كردنـدودرقدمـگاهاولیـایالهـىومیعـادگاهعاشـقانمنت مقـدسجمكـران
نشـینمراسـمدعـایندبـهشـدندوازسـخنرانىحجـتاالسـامتراشـییونونـوایحـاج
كریمـهاهـلبیتسـام كـهدرشـهر شـدند.مراسـمملكوتـى عبـاسحیـدرزادهمسـتفی

خـششـد. گردیـدازشـبكهیـکسـیما اهللعلیهـابرگـزار

تهران - میدان امام حسین سالم اهلل علیه»

دعایندبـهدرمیدان همزمـانبـااولیـنجمعـهشـهریورماهسـالجاریمراسـمپرفیـ
ـرانحضـرتبقیـة بـاحضـورعاشـقانومنت امـامحسـینسـاماهللعلیهتهـران آیینـى
ـمارواحنـالـهالفـداءوبـارعایـتدسـتورالعملهـایبهداشـتىبرگـزارشـد.خاطـر اهللالع
خششـد،حجت كهبهصورتزندهازشـبكهیکسـیما نشـانمىشـوددراینمراسـم
بـهعنـوانمـداح بـهعنـوانسـخنرانىوحـاجحسـنشـالبافان االسـامحسـینىقمـى

بخـشایـنمحفـلنورانـىبودنـد. فیـ

ــزاداری یـــمعـ ــبهایایـــنمراســـمع گردیـــد.درشـ ــزار ــابرگـ كرونـ ــتادملـــى سـ

وســـوگواریســـیدوســـاالرشـــهیدانحضـــرتاباعبـــداهللالحســـینعلیـــه

الســـام،حجـــتاالســـاموالمســـلمیندكتـــرناصـــررفیعـــىوحجـــتاالســـام

كربایـــی ســـیدحســـینمؤمنـــىبـــهســـخنرانىوحـــاجســـعیدحدادیـــانو

ــد. ــىپرداختنـ ــراییومداحـ ــهسـ ــهمرثیـ ــانبـ ــینحدادیـ محمدحسـ

س خاطـــرنشـــانمىشـــودایـــنمراســـمهـــرشـــبازشـــبكهســـهســـیمار

گردیـــد. خـــش ســـاعت13:30دقیقـــه
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مراسم احلی من العسل
مراســـمنمادینـــیبـــهیـــادحماســـهورشـــادت
یتیـــمامـــامحســـنمجتبـــیعلیـــهالســـام،
بـــا کربـــا دشـــت در الحســـن بـــن قاســـم
حضـــورجمعـــیازنوجوانـــانوبـــههمـــت
ســـتادمرکـــزیهیـــأترزمنـــدگاندرجـــوار
مرقـــدمطهـــرامـــامراحـــلرحمـــتاهللعلیـــه

ــد. گردیـ ــزار برگـ
درایـــنمراســـمزیبـــاونمادیـــن،نوجوانـــانبه
اجـــرایســـرودخوانیبـــامضامیـــنعاشـــورایی

وحماســـیپرداختند.

مراسمعزاداریدههاولمحرمدرحرممطهرامامخمینیرحمهاهلل
رداشـتنآخرینشـیوه ربوعشـابادرن مراسـمعزاداریدههاولمحرمالحرام1442هیاترزمندگاناسـامشـهرریبعدازنمازم
كرونـادرصحـنشـهیدحـاجآقـامصطفـىخمینىدرحـرممطهرحضـرتامامرضـواناهللتعالى ـىسـتادملـىمبـارزهبـا نامـههـایابا
علیـهبـاحضـورعاشـقاناهـلبیـتعلیهمالسـاموسـینهسـوختگانسـیدوسـاالرشـهیدان،بـاحضورجمعیـتورعایتآخرینشـیوه

گذاریوزدنماسـکبرگزارشـد. كرونـا،رعایتفاصله نامـههـایبهداشـتىسـتادملـى
ـربوعشـابرگـزار نجشـنبه30مـرداد1399مصـادفبـاشـباولمحـرمبـهمـدتدهشـببعـدازنمـازم كـهازروز درایـنمراسـم
گردیـد،حجـتاالسـاموالمسـلمینمسـعودعالـىبـهایـرادسـخنوحـاجحیـدرخمسـهبـهمرثیـهسـراییوروضـهخوانـىپرداختنـد.
درپیام ناطی سسـاعت17:30ونیزازرسـانهاینترنتىم خاطرنشـانمىشـوداینمراسـمباشـكوهازشـبكهدومسـیماهرشـبر

خـشمىشـد. رسـانروبیـكابـهصـورتزنـده
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اجتماعبزرگزنانعاشوراییدرمیدانامامحسینسالماهللعلیه
بـههمـتسـتادمركـزیهیـاترزمنـدگاناسـاممراسـمبـاشـكوهىدرروزسـهشـنبهیازدهشـهریورمـاهمصـادفبـادوازدهمحـرموهمزمانبا
لومكرباوحركتكارواناسـراءازكربا،در سـومینروزشـهادتسـیدوسـاالرشـهیدانحضرتاباعبداهللالحسینعلیهالساموشهدایم

بزرگزنانعاشـورایی«برگـزارگردید. میـدانآئینـىامامحسـینعلیهالسـامباعنـوان»اجتما
كبـررائفـىپـوربـهسـخنرانىوحـاجحسـن كـهازسـاعت18:00ودرجـوارمقبـرهشـهدایگمنـامبرگـزارشـد،آقـایعلـىا درایـنمراسـمباشـكوه

شـالبافانبـهمداحـىومرثیـهخوانـىپرداختند.
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شهرستاننهاوند-عزاداریمحرمهیأتجوانانعاشورایی
ترزمندگانبارعایتاصولبهداشتى مراسمویژهروزهایتاسوعاوعاشورایحسینىدرشهرستاننهاوندبامحوریتجوانانعاشوراییهی
فاصلهگـذاریاجتماعـىدرمحوطـهبیرونىمصاینمازجمعهشهرسـتاناجراشـد.برنامهعصرتاسـوعاباقرائت درفضـایسـربـازوبـاحفـ
مداحـاناهلبیـتكرباییپرویزسـرمیلى،كربایی كـرمصیبـتتوسـ پیـامبحیرایـیقـاریكشـوریوقرائـتزیـارتعاشـوراو قـرآنتوسـ
كاری اروفدا ای ىباموضو ی سـجادشـاهمرادیوكرباییمهدیرسـالتىونیزسـخنرانىامامجمعهمحترمشهرسـتانحجتاالسـامم

گردید. گردانابوالفضلالعباسعلیهالسـامبرگزار مقدسوسـیرهسـردارشـهیدمیرزامحمدسـلگىعلمدار رزمندگاندوراندفا
والنشهرسـتانوخادمانومحباناهل ى،باحضورمسـ هرعاشـورانیزدرهمینمكانسـربازورعایتاصولبهداشـتىابا مراسـمویژه
كـرمصائـبكربـاوامـامجمعهمحترم بیـتعلیهـمالسـامبـاجمعیتـىبیـشاز300نفـربرگـزارگردیـد.درایـنمراسـممداحـاناهـلبیـتبـه
عاشـوراودسـتگاهانسـانسـازامامحسـینسـاماهللعلیهوعبوراز40سـالبحرانهایانقاباسامىبا شهرسـتانبهایرادسـخنباموضو

هرعاشـورابود. ایانبخشاینمراسـماقامهنمازجماعت سـىازمكتبعاشـوراپرداختند. ت

تهران-هیأتریحانةالحسین
تریحانـــةالحســـینعلیـــه مراســـمعـــزاداریدهـــهاولمحـــرمالحـــرام1442درهیـــ
كاشـــانىومرثیـــهخوانـــىمـــداحاهـــلبیـــت الســـامبـــاســـخنرانىحجـــتاالســـامحامـــد
ــارعایـــت ــرانبـ ــارکارمتهـ ـ ــه ــهدرمجموعـ ــدبنـــىفاطمـ ــیدمجیـ علیهـــمالســـام،سـ

پروتـــكلهـــایبهداشـــتىبرگـــزارشـــد.
ـــمدرصفـــوفعـــزایحســـینىجلـــوه گیـــریمن رعایـــتتمامـــىنـــكاتبهداشـــتىبـــاقـــرار
هـــوررســـاند.عـــزادارانثـــاراهللبـــا ارتـــشانقابـــیابـــیعبـــداهللالحســـینرابـــهمنصـــه
ـــداناهـــل مصیبـــتهـــایخان ـــردا ـــمحاضـــرشـــدهوب مات ـــ جلـــوهیخـــاصدرمجل

بیـــتعلیهـــمالســـاماشـــکماتـــمریختنـــد.
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همایشسهسالههایحسینی
همایشسهسالههایحسینىبهمناسبتشهادتحضرترقیهساماهللعلیهادرروزسهشنبهاولمهرماهساعت17همزمانباسراسر
كـودكانومـادرانبـههمـراهاجـرایبرنامـههـایكودكانـهدرحرممطهرامامخمینـىرحمتاهللعلیهدرصحنروبازشـهید كشـوروبـاحضـور

گردید. گذاریواجرایدسـتورالعملهایبهداشـتىوزدنماسـکبرگزار حاجآقامصطفىبارعایتفاصله
 ،باموضو كودکونوجوانبهاجرایبرنامههایمتنو كارشناسحوزه دراینبرنامهجذابونورانىحجتاالسامشیخحسنراستگو

تربیتفرزنددراسـامبهایرادسـخنپرداخت.

تهران-مراسمامامزادهصالح
ـــزاده ـــهمناســـبتســـوگواریســـیدوســـاالرشـــهیدان،دردهـــهاولمحـــرمآســـتانامام ب
ـــمعلیـــهالســـاممیزبـــانیكـــىدیگـــرازبزرگتریـــنعـــزاداری كا ازنـــوادگانامـــام صالـــ
ــمو ــزاریمراسـ ــرایبرگـ ــنمقـــدسبـ ــازصحـ ــایبـ ــىفضـ ــود.پیـــشبینـ ــوربـ كشـ ــای هـ
 گـــىهـــایایـــنمجلـــ ملـــتحســـینىازویژ رعایـــتنـــكاتدقیـــقبهداشـــتىتوســـ

نورانـــىبـــود.
حجـــتاالســـامحســـینىقمـــىبـــهعنـــوانســـخنرانومحمـــدحســـینپویانفـــربـــه
راعطـــر ـــ ـــزادهصال ـــىامام ـــةالنب تریحان ـــهمـــدت11شـــبفضـــایهیـــ ـــوانمـــداحب عن
كـــردهودلهـــایعـــزادارانحســـینىرادرماتـــمســـیدالشـــهداســـاماهللعلیهبـــه گیـــن آ

ســـوگنشـــاندند.
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کریمی تهران - هیأت سیار حاج محمود 
ـــرای ـــاومحدودیـــتهـــایموجـــودب کرون امســـالدرشـــرایطخـــاصشـــیوعبیمـــاری
کوچـــهوخیابـــان حضـــوربرخـــیازمـــردمدرمجالـــسحضـــوریعـــزاداری،فضـــای
ـــااخـــاصاهـــلبیـــتعصمـــتو هـــایشـــهرشـــاهدابتـــکارزیبایـــیازجانـــبمـــداحب

ـــد. کریمـــیبودن طهـــارتعلیهـــمالســـامحـــاجمحمـــود
کریمـــیعطـــرحســـینیراتـــامنـــزلســـردارشـــهید گـــرموســـوزنوحـــهخوانـــی نـــوای
کـــورهپزخانـــههـــابـــردومجالـــس حـــاجقاســـمســـلیمانیتـــامحلـــهارمنـــیهـــاو
کـــه کشـــاندتـــاعاشـــقانومحبینـــی عـــزاداریرابـــهفضاهـــایبیـــرونازهیـــأتهـــا
ازمجالـــسودســـتههـــایعـــزاجامانـــدهبودنـــدازشـــورواشـــتیاقخیمـــهعـــزای

ــد. ــبنماننـ ــینصیـ ــینیبـ حسـ
کربـــا ملـــتامـــامحســـینعلیـــهالســـامامســـالبیـــشازپیـــشبـــرحـــرارتآتـــشماتـــم
گـــردد.نوحـــهخوانـــی ـــر گ ـــاردیگـــرشـــعار"التبـــردابـــدا"جلـــوه ـــاب ـــدت وعاشـــورادمیدن
وهیـــاتســـیارایـــنمـــداحانقابـــیبـــابرگـــزاریمجلـــسهـــایبـــیریـــادرمحلـــههـــاو
کـــودکانبـــیبضاعـــتاطـــراف بیـــناهالـــیغیـــرمســـلمانهمچـــونارمنـــیهـــاوبیـــن
کـــهایـــنحـــرارتبـــههیـــچقیمتـــیخامـــوششـــدنینیســـتوهیـــچ تهـــراننشـــانداد
عاملـــینمـــیتوانـــدچـــراغماتـــمحســـینعلیـــهالســـامراخامـــوشســـازدوهرچـــهبـــه
گـــردد. کربـــاافـــزودهمـــی کفـــن پیـــشمـــیرویـــمبـــرحـــرارتدلمشـــتاقاناربـــاببـــی

تهران-هیأتمیثاقباشهدا
دانشگاهامامصادقعلیهالسالم

دانشگاهامامصادقعلیهالسامهرشب
حسینى عزاداران میزبان محرم اول دهه
بازمحوطه كهدرفضای بود.اینمراسم
فاصلهگذاری كامل رعایت با و دانشگاه
اجتماعىبرگزارمىشدبااستقبالچشمگیر
دانشجویانوعمومدلدادگانمكتبامام

حسینعلیهالساممواجهشد.
یموباشـكوه، زینـتبخـشایـنمحفـلع
 معـارفاهـلبیـتعلیهـمالسـامومباح
علیـه سیدالشـهدا قیـام و كربـا تاریخـى
اسـام  حجـ بیـان در كـه بـود السـام
تبییـن كاشـانى حامـد و ناهیـان علیرضـا

مىگردیـد.
و مضمـون پـر سـرایی مدیحـه نیـن هم 
روضـهخوانـىوسـینهزنـىدلنشـینحـاج
وحماسـى انقابـی مـداح ـممطیعـى، می
ایـن بـه خاصـى هـوای و حـال كشـورمان،

مىبخشـید. شـبانه مراسـم
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تهران-هیأتمکتبالزهراسالماهللعلیها
كربـا تمكتـبالزهـراسـاماهللعلیهـامیزبـانیـازدهشـبمراسـمعـزاداریوسـوگواریسـیدوسـاالرشـهیدان ـونسـالهایگذشـتههیـ هم
سسـاعت نجشـنبه30مردادمـاهمضـادفباشـباولمحرمالحرامهرشـبر حضـرتاباعبـداهللالحسـینعلیـهالسـامبـود.ایـنمراسـماز
كربـاوبـا یـمدلـدادگانوسـوگوارانواقعـهجانسـوز ـادگانولیعصـرعجـلاهللتعالـىفرجـهالشـریفودرجمـعخیـلع 20:30درمحوطـهبـاز
ونسـالهایگذشـتهبهمدت كروناتشـكیلمىشـد.دراینمحفلنورانىوپرسـابقههم ىسـتادملىمبارزهبا رعایتپروتكلهایابا
یازدهشـبحجتاالسـاممهدیحسـنآبادیودكترحشـمتاهللقنبریبهایرادسـخنونیزمداحبااخاصاهلبیتعلیهمالسـامحاج

محمدرضـاطاهـریوكربایـیحسـینطاهـریبـانوایدلنشـینخـودبهروضهخوانىوسـینهزنـىپرداختند.

ورزشگاهآیتاهللسعیدیتهران-مجلسسخنرانیاستادحسینانصاریان
میزبـانعاشـقانودلسـوختگاناباعبـداهللالحسـینعلیـه اولمحـرمهـرروزازسـاعت7:30صبـ ورزشـگاهآیـتاهللسـعیدیدردهـ
گذاریاجتماعىبرگزارمىشـد كهبارعایتدسـتورالعملهایبهداشـتىورعایتفاصله یم السـامبود.دراینمراسـمباشـكوهوع

حجـتاالسـاموالمسـلمینحـاجشـیخحسـینانصاریـانبـهسـخنرانىوروضهخوانىمـىپرداخت.
گفت: كهباحضورمردمودرحالوهواییآفتابیبرگزارشد، ایناستاداخاقدربخشىازمراسمخوددراینورزشگاه

كارحضـــرتربـــابســـاماهللعلیهـــاراداریـــم كشـــیدهشـــدید.مـــا »باالخـــرهشـــماهـــمماننـــدآقـــاوموالیتـــانامـــامحســـینبـــهآفتـــاب
ـــاچهـــارروزخدمـــت كربـــابمانـــد،چادرنشـــینانبعـــدازســـهی گرفـــتدر كـــهازامـــامســـجادعلیهالســـاماجـــازه انجـــاممىدهیـــم.مدتـــى
 كردنـــداجـــازهبدیـــدرویقبـــربـــرایشـــماســـایهبانبزنیـــم،فرمـــود:نـــه،مـــنخـــودمبـــاچشـــممدیـــدمبـــدنقطعـــهقطعـــ ایشـــانعـــرض

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

خواهـروبـرادرتجلیلبـهعملآمد.

قم-عزاداریمحرمهیأترزمندگاناسالم
بـه قـم اسـام رزمنـدگان ت نیـزهیـ امسـال اولمحـرم برنامـههرسـالهدردهـه طبـق
برگـزاریمراسـمعـزاداریوسـوگواریدرسـالنمجتمـعامـامخمینـىرحمـهاهللدرجـوار
كـهبارعایت كرد.اینمراسـم گلـزارشـهدایحضـرتعلـىبـنجعفرسـاماهللعلیهاقدام
گزاریهمراهبودباانبوهعزادارانوشـیفتگانحضرت پروتكلهایبهداشـتىوفاصله

اباعبـداهللالحسـینعلیـهالسـامروبروشـد.
ترزمندگان،حجتاالسـامسـیدبهـاءالدینضیایی درمراسـمشـبهـایمحـرمهیـ
بـهسـخنرانىوحـاجحسـنشـالبافانبـهمصیبـتخوانـىوسـینهزنـىپرداختند.خاطر

خـشمىگردید. نشـانمـىشـودایـنمراسـمازسـیمایجمهوریاسـامىایـران



111

یزد-هیأتانصاروالیت
تانصـاروالیـتیـزددردهـهاولمحـرمتوفیـقبرگـزاریمراسـمسـوگواریوعـزاداریسـیدو هیـ
امامـزادهسـیدجعفر رادرجـوار برنامـهسـوگواریشـبعاشـورا وویـژه راداشـت سـاالرشـهیدان
رعایـت بـا و سـاماهللعلیه اباعبـداهلل عـزاداران از یـری ك جمـع حضـور بـا السـام علیـه محمـد
ـاز قـارینوجـواندرشـبعاشـورا،آ كـرد.قرائـتمجلسـىتوسـ شـیوهنامههایبهداشـتىبرگـزار
بخـشمحفـلدهـمعـزاداریاباعبـداهللسـاماهللعلیهبـودوایـنمراسـمبـایادونامسـردارشـهید

حـاجقاسـمسـلیمانىآراسـتهشـد.
تبییـنتفاوتهـاو بـه نـژاددرمنبـرشـبهایمحـرم سـخنرانمراسـم،حجتاالسـاممهـدوی
پرداخـت. ازنیـلتـافـرات شـباهتهایامـتموسـىسـاماهللعلیهبـاامـتاسـام،تحـتعنـوان
حجتاالسـاممهدوینـژاد،دردهمیـنمحفـلعـزاداریسیدالشـهداسـاماهللعلیه،بـاخوانـدن
سـام قرائـت بـا را سـاماهللعلیه حسـین امـام دلسـوخته عـزاداران عاشـورایی، روضههـای
مخصـوصبـهاباعبـداهللالحسـینسـاماهللعلیه،همنـواباامـامزمـانعجلاهللتعالىفرجهدراین
كراهلبیتسـاماهللعلیه، ا  شـبپرحزنواندوه،زائرسیدالشـهداءسـاماهللعلیهنمود؛سـپ
كـرمصائـبجانسـوزامـامحسـینسـاماهللعلیهواهلبیتـش نـاهبـهمداحـىو بـرادرمحمـدی
گذشـتهبارعایتفاصله درشـبوروزعاشـوراپرداختوعزادارانحسـینى،متفاوتباسـالهای
ایـانزیـرآسـمانامامـزادهسـیدجعفـر اجتماعـىوقوانیـنبهداشـتىبـرسـروسـینهزدنـدودر

محمـدعلیـهالسـامدسـتبـهدعـابرداشـتند.

زنجان-هیأتثاراهللسالماهللعلیه
ــه ــانبـ ــاراهللزنجـ تثـ ــ ــتىدرهیـ ــكاتبهداشـ ــىنـ ــارعایـــتتمامـ ــىبـ ــزادارانزنجانـ عـ
ســـوگواریمحـــرمحضـــرتابـــیعبـــداهللالحســـینعلیـــهالســـامپرداختنـــد.ایـــنمراســـم
ــامو ــتاالسـ ــرتحجـ ــخنرانىحضـ ــاسـ ــانبـ ــهرزنجـ ــهدایشـ ــزارشـ گلـ ــاز ــایبـ درفضـ

المســـلمینعابدینـــىومداحـــىحـــاجمهـــدیرســـولىبرگـــزارشـــد.
گـــىهـــایشـــكوه دقیـــقازویژ بـــا ـــموان رعایـــتفاصلـــهبهداشـــتىدرعیـــنن

ایتخـــتشـــوروشـــعورحســـینىبـــود. روضـــه مجلـــ
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شهرستانمراغه-فعالیتهایهیأتجوانانعاشورایی
عاشـوراییوشـعایراهلبیتسـاماهللعلیهدربین فرهن تجوانانعاشـوراییاینفعالیتخودراازمحرمسـال1391باهدفتروی هی
ت،برگزاریمراسـمزیارتعاشـورا،احلىمنالعسـلوآئینسـنتىتشنه ازكرد.ازبرنامههایهرسـالهاینهی نسـلجواناناینشهرسـتانآ

لبابوالفضلبامحوریتقشـرجوانونوجوانشهرسـتانمىباشـد.
تبهاجـراوبرگزاریدسـتههـایعـزاداریخیابانى، ـموجـودمحدودیـتهـایبهداشـتى،بـاهمـتورعایـتاعضـایهیـ امسـالعلیر
برگـزاریآئیـنسـنتى»تشـنهلـبابوالفضـل«درهشـتممحـرمطبـقسـنتهـرسـالهاینشهرسـتانبـارعایتپروتـكلهایبهداشـتىو
ویـروسمنحوس نینبهدلیلشـیو گـذاریاجتماعـىومراسـممقتـلخوانـىدرعصـرعاشـورایحسـینىموفقشـدند.هم فاصلـه
تبـهیـاریمسـتمندانونیازمندان والنوخادمـانهیـ مسـاعدبـرایبرگـزاریبرخـىازمراسـماتعـزاداری،مسـ كرونـاوعـدمشـرائ
گرمبهسـفره ـذای خـت شهرسـتانشـتافتندودردهـهاولمحـرمبـاجمـعآورینـذوراتوتهیـهاقـاموبسـتههایمعیشـتىارزاقو

نیازمنـدانآبرومندشهرسـتانرونقبخشـیدند.
كـهبـامشـاركتجامعـهایمانـىمشـعروحضـوردبیـراسـتانىآناجـراشـد، ازدیگـرفعالیـتهـایایـنمجموعـهدردهـهدوممحـرمالحـرام
والنبرگـزاریمراسـماربعیـنمـىباشـد. تومسـ برگزاریجلسـههـماندیشـىوهـمافزایـیویـژهاركانوخادمـانفعـالدرعرصـهمدیریـتهیـ

شهرستانخوی-بازدیدمدیرستادمرکزیهیاترزمندگاناسالم
ترزمنـــدگانشهرســـتانخـــویدرتاریـــخ17شـــهریورماه،حـــاجعلـــى ـــدازهیـــ دربازدی
كبـــرمداحـــىمدیـــرســـتادمركـــزیهیـــاترزمنـــدگاناســـامطـــىمراســـمىضمـــنایـــراد ا
 ســـخنبـــامحوریـــتاولویتهـــایهیـــاترزمنـــدگاناســـامدرســـال1399بـــهتشـــری
بـــه نیـــز و ترزمنـــدگانپرداخـــت كاریهیـــ اولویتهـــای برنامههـــاو سیاســـتها،

كـــرد. كمـــکمومنانـــهورســـیدگىبـــهمحرومیـــناشـــاره له اهمیـــتمســـ
فعالیتهـــای گـــزار ـــراتو ایـــانبخـــشایـــننشســـتصمیمانـــهارائـــهنقطـــهن

تایـــنشهرســـتانبـــود. والنهیـــ مســـ
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مسجدمقدسجمکران-هیأتمحبیناهلبیتعلیهمالسالم
تمحبیـناهلبیتعلیهم ـونسـالهایگذشـتههیـ همزمـانبـافرارسـیدنایـامعـزاداریحضـرتاباعبـداهللالحسـینعلیـهالسـام،هم

كـرد. السـاممراسـمعـزاداریدهـهاولمحـرمرابرگـزار
مویـژهورعایـتپروتكلهای گـذاری،ن ناهیـانوبـارعایتفاصله سسـاعت17بـاسـخنرانىحجـتاالسـاماحمـد ایـنمراسـمهـرشـبر

بهداشـتى،درشبسـتانكربـا،مسـجدمقـدسجمكـراندرشـهركریمـهاهلبیـتفاطمهمعصومهسـاماهللعلیهابرگزارمىشـد.

شهرخورموج-عزاداریدههاولمحرم
مركزشهرستاندشتىاستانبوشهرباحضورمردم مراسمعزاداریدههاولمحرمدرمحلمسجدامیرالمؤمنینعلیهالسامشهرخورمو
گـذاریاجتماعىاجراشـد،حجتاالسـام كـهبـارعایـتموازینكامـلبهداشـتىوفاصله شـهیدپـرورایـنمنطقـهبرگـزارگردیـد.ایـنمراسـم

محمـدحاجـىزادهبـهایـرادسـخنومداحـاناهـلبیتعصمتوطهارتعلیهمالسـامبهروضهخوانـىومداحىپرداختند.
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گزارشعزاداریوفعالیتهایهیأترزمندگان صومعهسرا-
دیربا ازایام گرمدرشهرسـتانصومعهسـرااجراشـد. ذای خت2200پرس دیر«با دیرخمطرح»ضیافت همزمانباعیدسـعید
كردهبودواینمصوبه اعام درفضاهایمسقفراممنو كرونابرگزاریمجال كهستادملى توجهبهفرارسیدنایاممحرموصفروازآنجا
كوچهیک كرباپویش»هر روضهبشود،درایامعزایسیدوساالرشهیدان مىتوانستموجبتعطیلىخیلىازمحافلمذهبىومجال
كوچههایسـربازاجراشـد.اینحسـینیهسـیارهرروزباحضوربهصورتمحلهبه تهاوخانههابه حسـینیه«باهدفآوردنروضهیهی
كروناامكان بیماری كهبهدلیلشـیو محلهواجرایبرنامههایمذهبىومرثیهخوانى،زمینهمناسـبىبرایبهرهمندیمعنویافرادی

كرد. حضوردرمراسـمهایعزاداریبرایشـانفراهمنبودراایجادمى
هـرعاشـورابـهامامـتحجتاالسـاممحمدمهـدیراشـدینوری ترزمنـدگاناسـامنمـاز نیـندرروزدهـممحـرمبـههمـتهیـ هم
هـروعصـر، ازاقامـهفریضـه ـ امـامجمعـهمحتـرمصومعهسـراورعایـتكامـلپروتـكلهـایبهداشـتىدرمیـداناصلـىشـهراقامـهشـدو
هـرعاشـورابـهتمـام ایـینمـاز كـهامـامحسـینسـاماهللعلیهبـابر كـرد كـىبـهسـخنرانىپرداخـتوخاطرنشـان حجتاالسـامحسـینىارا
هرعاشـورادربحبوحه ایـینهضـتعاشـورادینخواهـىوعمـلبـهتكلیفاسـت.اقامهنمـاز كـردكـههـدفاوازبر وجدانهـایبیـداراعـام

امـامحسـینسـاماهللعلیهویارانـشنشـانازاهمیـتوجایـگاهایـنفریضـهالهـىدراولوقـتدارد. توسـ جنـ

شهرستانبافق-مراسماتدههاولمحرم
ترزمنـدگاناسـامشهرسـتانبافـق،دراولیـنجمعـهمـاهمحـرممراسـمهمایـششـیرخوارگانحسـینىدربیـتالرضـاعلیـه بـههمـتهیـ
خشگردید. السـامبافقبدونحضورجمعیتبرگزارشـد.اینمراسـمازطریقشـبكههایمجازیبافقآناینوبیتالرضاسـاماهللعلیه
هیرالدین ترزمنـدگانپیـروانعتـرتخواهـران،سـخنرانىسـید ولهیـ مسـ دهـىفعالیـتهـایسـالهـایقبـلوامسـالتوسـ گزار
ـرسـاماهللعلیه،مداحـىحجتاالسـامباقـرمیدانىواجـرایبرادرقلىپـورازبرنامههـایاجرا طباطبایـیدربـابمناقـبحضـرتعلـىاص
كردند،قرائت كههرسالهمادرانفرزندشانرانذرقیامجهانىامامزمانعجلاهللتعالىفرجهمى ایاننذرنامه شدهدراینمراسمبودودر
كـراسـتبـاتوجـهبـهدوخـتدوهـزاردسـتلبـاسشـیرخوارهاهـداءوثبـتنـامشـیرخوارگانصـورتگرفتـهواسـامىمزینبـهنام شـد.قابـل
نینضمـنعیـادتازاطفالبسـتریو کطـاوعسـلوكتـاببـهتعـداد20نفـروهم ـا ـرعلیـهالسـامهدایایـیازقبیـل حضـرتعلـىاص

نـوزادانتـازهمتولـدشـدهبـااهـداءلبـاسمتبـرکوهدیـهازانهادلجوییبهعمـلآمد.
دانشآموزانطرحشهیدبهناممحمدیدبیرستانشیخمحمدتقىبافقىباوسایلنقلیهدر نینهمایشاحلىمنالعسلتوس هم
هرعاشـورابهیاداقامهنمازتاریخىحضرتاباعبداهللالحسـینسـاماهللعلیهویارانشـاندر شـهربرگزارشـد.درروزعاشـورانیزنماز سـط

دشـتكربا،درشـهردارالشـجاعهبافقباحضورعاشـقانسـیدالشـهداسـاماهللعلیهبارعایتپروتكلهایبهداشتىبرگزارگردید.

تبریز-مراسمعزاداریهیأترزمندگاناسالم
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گزارشعملکردهیأترزمندگاناسالم شهرستاننیریز-
ترزمنـدگاناسـامشهرسـتاننـىریـزآئیـنویـژهسـوگواریوعـزاداریسـیدوسـاالرشـهیداناباعبـداهللالحسـینعلیـه بـههمـتهیـ
 شـورایاسـامى،فرماندهناحیهسـپاهوبسـی السـامبـاحضـورنماینـدهمـردمشهرسـتانهاینـىریـز،اسـتهبانوبختگاندرمجل
كاملپروتكلهایبهداشـتىبرگزارشـد.دراینمیانمراسـمى شهرسـتانوخیـلعـزادارانومحبـاناهـلبیـتعلیهمالسـامبـارعایت

گردید. تبرگـزار اختصاصـىویـژهشـهادتحضـرترقیـهسـاماهللعلیهـانیـزبـههمـتایـنهیـ
گردید. مقـدسبرگـزار گرامیداشـتهفتـهدفا ترزمنـدگاناسـامشهرسـتاننـىریـز،جلسـههماهنگـى واحـدفرهنگـىهیـ گـزار بـه
ترزمندگان وسپاهشهرستاننىریزوامامجماعتهی ولتعلیموتربیتناحیهمقاومتبسی حجتاساموالمسلمینملك،مس
، مقدسیـادآورتا گفت:هفتـهدفا مقدس اسـام،درایـنجلسـهبـهایـرادسـخنپرداخـتوضمـنتبریـکپیشـاپیشهفتهدفـا
هـایانقـاب اسـداریازمیهـنوارز مقـدسبـرای كـهدرسـنگردفـا گرانقـدریاسـت ـاروازخودگذشـتگىرزمنـدگانوشـهدای ای

گذشـتند. اسـامىازجانخود

دزفول - دیدار با خانواده شهید عادل سعد
بـــههمـــتهیـــأترزمنـــدگاناســـامدزفـــول،بـــه
مناســـبتچهارمیـــنســـالگردشـــهادتشـــهیدمدافـــع
حـــرمعـــادلســـعدبـــاخانـــوادهمعظـــمایـــنشـــهیدعزیـــز

گرفـــت. دیـــداریانجـــام
ــدگان ــأترزمنـ ــیهیـ ــراجرایـ ــهمدیـ کـ ــدار ــندیـ درایـ
کادرســـتاداجرایـــیهیأت،رئیـــسبنیـــاد وجمعـــیاز
ــازمانتبلیغـــات ــرانورئیـــسسـ ــورایثارگـ شـــهیدوامـ
اســـامیحضـــورداشـــتندازخانـــوادهصبـــورومعـــزز

ــعدتجلیـــلبعمـــلآوردهشـــد. ــادلسـ ــهیدعـ شـ
شـــهیدعـــادلســـعدمتولـــد۱۳۵۲درپانزدهـــمشـــهریور
ــهدر ــهراموسـ ــال۹۵درجنـــوبحلـــبمنطقـ ــاهسـ مـ

ـــلآمـــد. ـــهشـــرفشـــهادتنائ ســـن۴۳ســـالگیب
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سـتاد سـی دیـداراعضـایشـورایهیـاترزمنـدگاناسـام،عتـرتخواهـرانوسـتاداربعیـن،خادمیـارانرضـویوقسـمتهایتـازهت
كازرونروزچهارشـنبه26شـهریوربـاامامجمعهو مقدسشهرسـتان آثـارونشـرارزشـهایدفـا بازسـازیعتبـاتعالیـاتوبنیـادحفـ
بـاهـدفتجدیـدبیعتباحضـرتامامراحـلرحمهاهللوشـهیدانواالمقامدرآسـتانهچهلمین فرمانـدهمحتـرمناحیـهمقاومـتبسـی
والنمربوطه مسـ وبرنامههایدردسـتاقدامقسـمتهایمختلفتوسـ گزار گردید.دراینمراسـم مقدسبرگزار سـالروزدفا
كیـد كردنـدوتا ایـانامـامجمعـهوفرمانـدهناحیـهمقاومـتاززحمـاتهمـهقسـمتهـادرطـولسـالتقدیـروتشـكر گردیـد.در ارائـه

گردد. اداراتحمایـتمـادیومعنـوی نمودنـدبایـدهیـاترزمنـدگاناسـامتوسـ

کمکبهزلزلهزدگان شهرستانآزادشهر-
اواخـرشـهریورمـاهسـالجـاریزلزلـهایاتفـاق
در رامیـان شهرسـتان در آن كانـون كـه افتـاد
كیلومتـریشهرسـتانآزادشـهربـود. فاصلـه10
جـدی آسـیب بـه باتوجـه اسـت. شـده واقـع 
جهـادی قـرارگاه حومـه، روسـتاهای از برخـى
هیاترزمندگاناسامشهرستان مردمىفات
آزادشـهردرتیـمهـایمختلـفعلمـىآموزشـى،
و ذایـی هـای نیازمنـدی تهیـه عمرانـى،
بـه ودرمانـى پزشـكى خدمـات و افـزار نوشـت
كـوه، كمـکمـردمزلزلـهزدهروسـتاهایدامنـه
كمـک ویـرو،الهـادیوقورچـایشـتافتند.ایـن

دارد. ادامـه نـان وخدمـاتهم هـا

شهرارد-هیأتفاطمیون
اسام تفاطمیونشهراردمراسمعزاداریاباعبداهللالحسینعلیهالسامدردههاولودوممحرمباسخنرانىحج بههمتهی

ت تامنـایهی ،اسـدنژادعضـوهی گـرا سـّیدعلویامـامجمعـهمحتـرمشـهرارد،سـّیدبخشـایشپـورامـامجمعـهمحتـرمشهرسـتان
بیـت اهـل مداحـان عـزاداری محافـل ایـن در شـد. برگـزار اعتمادیفـر و كهنسـال الر، ازشهرسـتان سـّیدنمازی شـهرارد، رزمنـدگان
كرباییاحمددالمومشـهدیموسـى كربایـیقـدرتاهللفـرد، كارگرفـرد، كربایـیحمیـد علیهمالسـام،آقایـانحـاجعلمـدارراهپیمـا،

كربـاپرداختنـد. كـرمصائـب صادقـىبـه
تمرسـومبودهامسال كهازسـالهایدوردربینخادمانهی نینمراسـمشـامشـهادتامامحسـینعلیهالسـاموخطبهخوانى هم
گردید.خاطرنشـان آلعبـابـاسـخنرانىحجتاالسـاماعتمـادیفربرگـزار كرونـابـهصـورتمحـدوددرحسـینیهخامـ  ثـرازشـرای مت

گردید. خش گرام»اردشـهرمـن« خشزندهومسـتقیمازالیواینسـتا كـهایـنمراسـمبـهصورت مـىشـود
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