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عباس فقط مال شما نيست! 
gگزارشیازهیأتعشاقالعباس
کهبهپیشنهادهموطنانارمنیراهاندازیشده

مکـن ای صبح طلوع 
نوحههایی
کهماندگارشدند

داستان گفتن شأن علمي 
منبر را پايين نمي آورد

لذت منبر را در جلسات استاد 
انصاريان درك كردم

gروضه خواني سيدالشهدا
باالترين افتخار من است

مي كنيم نفس تازه

 
gحسين
حجت االسالم سيدحسين مؤمنی

در گفت و گو با »چهارده«

با روضه



14 كتاب عاشورايي براي واعظان و مداحان 
پیشنهادمنابعمعرفتي،تاریخيوادبيبراياهاليهیأتبهفرمودهرهبرمعظمانقالب

خدا در آیه 7 سوره اسراء فرموده: »إِْن أَْحَسْنُتْم أَْحَسْنُتْم ِلَنُْفِسُکْم وَإِْن أََسأْتُْم َفلََها/ اگر نیکی کنید به خودتان نیکی می کنید و اگر بدی 
کنید به خودتان بدی می کنید«. اگر در برابر آینه خندان باشید، چهره ای خندان می بینید و اگر گریان باشید چهره ای گریان خواهید دید. 
 این دنیا هم مثل آئینه است.  بنابراین همان چیزی را می بینید که هستید و انجام می دهید. » هر دست که دادند همان دست گرفتند«.  این 

فرمولی است که قرآن کریم دارد و می گوید اگر خوبی کنید، خوبی می بینید و اگر بدی کنید بدی می بینید.  
 دنیا مثل آئینه است
 آیه 7 سوره مبارکه اسراء

آیتاهللجوادیآملی: » محرم برای ما مثل ماه رمضان، ماه عبادت است. اگر انسان  در محرم برای امام حسینg  غمگین 
شود، انگار عبادت کرده. اهتمام ورزیدن به احیای نام حسین  عبادت است. سینه زدن ها، گریه  کردن ها و ناله های ما باید طوری 

باشد که این نظام را حفظ کند.  بخش وسیعی از فداکاری های شهدای جنگ تحمیلی به واسطه همین مرثیه ها بود«. 
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درایـاممـاهمحرمهمـهدلهـاوجانهامتوجـهحادثهعاشـوراو
حضرتسیدالشـهداgاسـت؛دلهايعطشـناکيکـهدرانتظار
معـارفوحقایقنـابازعاشـوراي61هجرياسـت.حـالچگونه
رفتـارکنیم؟پاسـخایناسـتکهمامعممیـن،همهعلمـايدین،
همهمبّلغینوهمهذاکرینبایدمسـألهعاشـوراومصائبحسـین
بـنعليgرابهصورتیکمسـألهجديواصليوبهدورازشـعار
موردتوجـهقراربدهیـم.راهشچیسـت؟راهشهمانیاسـتکه
مقاممعظـمرهبریفرمودنـد:»راهشایناسـتکهماحادثـهرااز
پیرایههايمضـرخاليکنیم.چیزهایيوجـودداردکهاگرچهپیرایه
اسـتامانهمضرونهحتيدروغاسـت.همهکسـانيکهبخواهندبا
بیـانهنري،حادثهراترسـیمکنند،فقطمتنحادثـهرانميگویند.
فرضکنیدسـخنيراکهامامgبایارانشدرشـبعاشـوراگفته
اسـتميتوانیدبااینخصوصیـاتبیانکنید.درتاریکيشـبویا
درتاریکيغمانگیزوحـزنآورآنشـبوازاینقبیل.اینپیرایهها
نـهمضـرونهدروغاسـتامـابعضـيازپیرایههادروغنـدوبعضي
ازنقلهـاخالفميباشـندوحتـيآنچهکـهدربعضـيازکتابها
نوشـتهشـدهاسـت،مناسـبشـأنوالیقمفهومومعناينهضت
حسینينیست.اینهارابایستيشـناختوجداکرد«.رهبرانقالب
درهمهسـالهاودهههايگذشـتهدردیدارهايمتعددمنابعيرادر
حوزههايمعرفتي،تاریخـيوادبيبراياسـتفادهواعظین،مداحان
اهلبیـتbواهالـيهیأتهايمذهبـيمعرفيکردهانـدکهآنها

رامیتوانیـددراینجابخوانید.

1.آیاتمعرفتيواخالقيقرآن
»آشـنایي با قرآن و حدیث توصیه  ما به همه اسـت اما مبلّغان دین 
و جامعـه  مداحـان طبعـا مخاطب ویـژه  این حرف هسـتند. با قرآن 
بایـد انس پیـدا کننـد. قـرآن را حتما بخوانیـد. با توجه بـه ترجمه 
بخوانید. این ترجمه را به یاد بسـپرید. در آیاتي که نصیحت هست، 
متضمـن یـک معرفتي اسـت کـه انسـان مي فهمـد آنهـا را ثبت و 
ضبط و یادداشـت کنید، از آن بهره مند شـوید. بگویید، عمل کنید. 

حدیـث هم همین جـور«.  )90/3/3( 
الفقیـه الیحضـره 3.مـن  2.اصولکافي
h5.کلمـاتحضـرتزهـرا 4.نهجالبالغه


»خوشـبختانه کتـب معتبـر حدیثـی مـا امـروز همه ترجمه شـده 
اسـت. »کافـی« ترجمـه شـده اسـت، »مـن ال یحضـره الفقیـه« 
ترجمـه شـده اسـت، »نهج البالغـه« ترجمـه شـده اسـت، کلمات 
نیسـت  اینجـور  یعنـی  اسـت.  ترجمـه شـده   h زهـرا حضـرت 
کـه ایـن متـون مخصـوص عربی دان هـا باشـد. نـه، عربـی دان و 
غیر عربـی دان همـه مي تواننـد از این کلمات اسـتفاده کننـد. اینها 
فرصـت اسـت. از ایـن فرصت هـا بایـد اسـتفاده کـرد«. )90/3/30( 

6.لهوفسیدبنطاووس
»کتـاب معـروف »لهـوف« از سـید علـی بـن موسـی بـن جعفـر بن 
طـاووس اسـت. در تعبیـرات منبري هـای ما عیـن عبـارات این کتاب 
مثـل روایت خوانده می شـود از بس متقـن و مهم اسـت«. )74/3/19( 

7.ارشادشیخمفید
»عاشـورا و ماجـراي حسـین  بـن  علـي بایـد در منبـر بـه شـکل 
سـنتي روضه خوانـي شـود امـا نـه بـراي سـنت گرایي بلکـه از طریق 
واقعه خوانـي. یعنـي اینکـه شـب عاشـورا این  طـور شـد، روز عاشـورا 
ایـن  طور شـد، صبح عاشـورا این  طور شـد. شـما ببینید یـک حادثه 
بـزرگ بـه مـرور از بیـن مـي رود اما حادثـه عاشـورا بـه برکت همین 
خواندن هـا بـا جزئیاتـش باقي مانـده اسـت. فـالن کـس ایـن  طوري 
آمـد بـا امام حسـین وداع کـرد، این  طوري شـهید شـد و این کلمات 
را بـر زبـان جـاري کـرد. واقعه خواني تا حـد ممکن باید متقن باشـد. 
مثـال در حـدود  لهـوف  ابن طـاووس و  ارشـاد مفیـد و امثـال اینهـا نه 
چیزهاي مـن درآوردي واقعه خوانـي و روضه خوانـي شـود«. )74/3/3( 

8.نفسالمهمومشیخعباسقمي
»اگر بـرای ذکر مصیبـت، کتـاب »نفس المهموم« مرحـوم  محدث 
قمـی را بـاز کنیـد و از رو بخوانیـد، برای مسـتمع گریه آور اسـت و 
همـان عواطف جوشـان را به  وجود مـی آورد. چه لزومـی دارد که ما 
بـه خیال خودمـان برای مجلس آرایـی کاری کنیم که اصل مجلس 

عزا از فلسـفه واقعی اش دور بمانـد؟!« )73/3/17( 
9.غزلیاتصائبتبریزي

»شـما پیونـد عاطفـی مـردم بـا ائمـه را حفـظ کنیـد کـه یـک 
مناسـبت  بـه  یک بـار  اسـت.  اخالقـی  مسـائل  هـم  آن  بخـش 
غزلیـات  مثـال  غزلیـات-  ایـن  از  بعضـی  کـه  گفتـم  اینجـا  در 
ارزش  و  اهمیـت  ایـن  اسـت.  اخالقـی  مسـائل  دربـاره   صائـب- 
کار را نشـان می دهـد. شـاعری کـه بگویـد و مـداح و خواننـده  
کـه آن را بخوانـد، تاثیـر خوبـی خواهـد گذاشـت«. )68/10/28( 

10.ترکیببندمحتشم
»شـعراي بـزرگ مـا در مـدح و عـزاي ائمه شـعر گفته انـد. این 12 
بند محتشـم از لحاظ هنر شـعري جزو شـعرهاي درجه  یک اسـت. 
محتشـم دیگر هم شـعر به این خوبي نـدارد. من دیوان محتشـم و 
غزلیاتـش را دیـده ام. این 12 بنـد چیز فوق العاده اي  اسـت. از لحاظ 
شـعري حد اعالي شـعر اسـت. شـعري مثل شعر محتشـم در حد 

باالي هنري سـروده شـده اسـت«. )70/12/13( 
11.اشعارعمانساماني

»در موضوعات مربوط به مرثیه سیدالشهدا و قضایای کربال خب انسان 
می بینـد زبـان  حال هایـی کـه گفتـه مي شـود، زبان حال هـای زیادی 
اسـت. ایـن یـک عرصه خیلـی خوبی اسـت کـه از این گونـه عرصه ها 
بـرای مصیبت خیلی باید اسـتفاده کـرد. یا توصیف بعضـی از حاالت 
روحی قهرمانان کربال از جمله شـبیه آنچه که عمان سامانی گفته که 
لحظات رفتن حضرت سیدالشـهدا به عرصه  میـدان را تصویر مي کند. 
حاال چقدر واقعیـت دارد من نمي دانم. البتـه روضه خوان ها مي خوانند 
کـه حضرت زینب آمدند جلـو، راه را گرفتند و گفت وگویی بین این دو 
بزرگوار انجام گرفت. عمان از این گفت وگو اسـتفاده کرده برای تشریح 

شخصیت حضرت زینب«. )90/3/25( 
12.اشعارآیتاهللمحمدحسیناصفهاني)مفتقر(

»ایـن همه مناقب اهـل  بیت b در کتاب هاي معتبر وجـود دارد. از 
آنها اسـتفاده بشـود. از گفته هاي افرادي که خودشـان سـندند، ثقه 
و معتبرنـد مثل همین شـعري کـه امروز یکـي از آقایـان از مرحوم 
آشـیخ محمدحسـین اصفهاني )مفتقر( خواندند. خب ایـن بزرگوار 
اسـتاد مجتهدین اسـت. مجتهدین بزرگ و مراجع تقلیـد بزرگ در 

فقه و اصول و فلسـفه شاگردهاي او هسـتند«. )90/3/3( 
13.آدابمنبردرکتاب»لؤلؤومرجان«

»محـدث عالی مقـام مرحـوم آقا میرزا حسـین نـوریw کتابی به 
نـام »لؤلـؤ و مرجان« دارند. دنباله  اسـم لؤلؤ و مرجان این اسـت؛ در 
شـرایط پله  اول و دوم منبر روضه خوانان. ایشـان یک کتاب نوشـته 
اسـت کـه نگویند حاال مـا که ادعـای علم و اجتهـاد و ارشـاد مردم 
را نداریـم، فقـط روضه خوانیـم. سـابق که ایـن منبرهـای چند پله 
بـود، همـه نمی رفتنـد کـه آن بـاالی منبر بنشـینند. وعـاظ درجه  
اول ایـن کار را می کردنـد. لکـن متوسـطان و پایین هـا همیـن پله 
اول می نشسـتند و ایـن حرمـت را نگـه می داشـتند. کار خوبی هم 
بـود. حاال هم خوب اسـت که همیـن مراعات ها بشـود«. )69/1/4( 

14.اشعارتاجالشعرايیحیويودیگرشعراياردبیل
»من فرصت پیدا کردم و بعضي از اشـعار شعراي اردبیل- چه اشعار 
غزلي شـان و چه اشـعار حسیني شـان- را نـگاه کردم. حقـا و انصافا 
برجسـته و بسـیار خوب اسـت. با اینکه شـعرهاي بعضي از شعراي 
اردبیـل مرثیـه و مصیبـت اسـت امـا از جنبه  هنـري در اوج اسـت. 
امـا اگـر مـردم و ادبـاي کشـور مي فهمیدنـد مي شـد تاج الشـعراي 
کشـور. ایـن میـزان مایـه  شـعري در افـراد بسـیار بـاارزش اسـت. 
وقتـي مـن این گنجینـه  ادبیـات را باز مي کنـم، با خـودم مي گویم 



حجتاالسالمسیدمحمدمهدیمیرباقری:»موج فتنه ها در جنگ نرم نسل جوان را تهدید می کند و فقط با عاشورا 
  g مهار می شود. ایام محرم حقیقتا به منزله شب قدر است و مسیر را کوتاه می کند.  اگر یک قطره اشک برای امام حسین

ریخته شود، 70 سال عمر انسان را تدارک می کند«. 
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تأسیسهیأتبهپیشنهادارامنه
مســؤول هیــأت عشــاق العبــاسg  از جانبــازان روزهــاي دفــاع مقدس 
اســت کــه در عملیات هــاي مختلفــي حضــور داشــته و بارهــا مجــروح 
شــده. حــاج مصطفــی باغبانــي 27 بــار زیــر تیــغ جراحــی رفتــه و حــاال 
کــه نگاهــش کنــی، روی صورتش رد پــای جنــگ را می بینــی. او زندگي 
روی ویلچــر را تجربــه مي کنــد. آن طــور کــه خــودش تعریــف می کنــد 
در ســال 1378 در روز میــالد حضــرت عبــاسg  در محلــه ســنایي که 
بخشــي از ســاکنان آن از هموطنــان ارمنــی هســتند مراســم مولودی ای 
برپــا بــود کــه 50 نفــر از ارامنــه هــم در آن شــرکت داشــتند. در همیــن 
ــه مــن کــرد و گفــت عبــاس  زمــان آقــای بلند قــدی بلنــد شــد و رو ب
فقــط مــال شــما نیســت، مــال مــا هــم هســت. بــا ایــن حــرف او مجلس 
شــور و شــعف دیگــري بــه خــود گرفــت. مدتــي بعد ماشــین مــن خراب 
شــد و یکــی از دوســتانم آن را پیــش یــک مکانیــک ارمني  برد امــا وقتی 
بــرای تحویــل گرفتــن ماشــین رفت دســت خالــی برگشــت. بــه او گفته 
بودنــد خــود صاحــب ماشــین بایــد بیایــد. ایــن بــود کــه بــه تعمیــرگاه 
رفتــم. مکانیــک مــدام از مولــودی باشــکوه چنــد روز پیش برایــم تعریف 
ــم.  ــت داری ــاس را دوس ــرت عب ــم حض ــا ه ــا ارمنی ه ــت م ــرد و گف ک
ــداز. درخواســت  ــاس راه بین ــرای حضــرت عب ــی ب ــن و هیأت ــی ک همت
ــن  ــم و ای ــدازي کنی ــاس را راه ان ــاق العب ــأت عش ــا هی ــد ت ــث ش او باع
موضــوع ســرآغاز رابطــه دوســتانه بیــن مــن و تعــدادی از ارامنــه شــد. 

gارادتویژهبهحضرتابوالفضل
ارادت خاص ارامنه به حضرت عباسg  بر کسـي پوشـیده نیست. بسیاری 
از آنهـا وقتـی مشـکلی پیـدا می کنند بـه آن حضرت متوسـل می شـوند و 
حاجـت می گیرنـد. حاج مصطفـی باغبانـی دربـاره عشـق و ارادت ارامنه به 

عباس فقط مال شما نيست! 
گزارشی از هيأت عشاق العباسg  كه به پيشنهاد هموطنان ارمنی راه اندازی شده 

حضرت ابوالفضـلg  می گویـد: »حضرت عباسg  شـخصیتی بزرگ و 
مهربـان اسـت که متعلـق به همـه آزاده هـای جهان اسـت. عشـق و ارادت 
هموطنان غیرمسـلمان مثل ارمنی ها گواه خوبی بر این مدعاسـت. حضرت 
ابوالفضـلg   باب الحوائج اسـت و بسـیاری از اقلیت هـای مذهبی به خاطر 

همین مسـأله شـیفته این یار باوفای امام حسـینg  شـده اند«. 
او اعتقـاد محکـم ارامنـه به حضـرت ابوالفضـلg  را مثال زدنـی می داند و 
  gمی گویـد: »بسـیاری از ارامنـه با اعتقاد محکمـی از حضـرت ابوالفضل
طلـب حاجـت می کنند. وقتـی یک ارمنـی حاجـت می گیـرد، در مراجعه 
بعـدی بـا سـه نفر دیگـر به هیـأت می آیـد؛ درسـت مثـل تبلیغ دهـان به 
  gدهـان برای مغازه دارهـا. بسـیاری از ارامنه معتقدند حضـرت ابوالفضل
شـخصیتی متعلـق به همـه آدم هاسـت و نبایـد او را بـه یک دیـن محدود 

کنیم«. 

کودکيکهازطبقهسومافتادامازندهماند
  gحاجات بسـیاری از شـیعیان با نظر لطف و عنایت حضرت ابوالفضل
روا شـده امـا حاجـت گرفتـن ارامنـه از حضـرت عبـاس اتفاق سـاده ای 
نیسـت. بـرای هیأت عشـاق العبـاسg  هم کـه ارمنی های زیـادی در 
جلسـات آن شـرکت می کننـد اتفاقاتـی از این دسـت کم نیفتـاده. حاج 
مصطفـی باغبانی کـه خاطرات فراوانـی از حاجت گرفتـن ارمنی ها دارد، 
می گویـد: »یکـی از ارامنـه کـه سال هاسـت به هیـأت ما می آیـد روزي 
فرزند شـش سـاله اش از طبقه سـوم سـاختمان بـه پایین پرت شـد و او 
کـه کاري از دسـتش برنمي آمـد در آن لحظـه حضرت ابوالفضـل را صدا 
مي زنـد و بـه لطـف خـدا و قمـر بني هاشـمg  آن بچـه هیـچ آسـیبي 
نمي بینـد. گویـا شـاهدین عینـي ماجـرا و پزشـکان درمانگاه هـم از این 

ماجـرا تعجـب کرده بودنـد و معتقـد بودند معجزه شـده«. 
حـاج مصطفی بـه تاثیـر ارادت ارامنه به حضـرت ابوالفضـلg  در مراحل 
گوناگـون زندگـی نظیـر نامگذاری فرزندانشـان اشـاره می کنـد و می  گوید: 
»جالـب اسـت بدانیـد کـه بسـیاری از ارامنـه اسـم فرزنـد خـود را بـه نام 
قمر بنی هاشـمg  متبـرک کرده اند. نـام فرزند یکـي از دوسـتان ارمنی ام 
»مایـکل« بود که حاال ابوالفضل شـده. عشـق به حضـرت ابوالفضلg  در 

زندگـی ارامنـه به خوبی قابل مشـاهده اسـت«. 

کلیميهاهمبههیأتميآیند
عشـق و ارادت فـراوان ارامنـه به حضرت عباسg  نقـش مهمی در جذب 
آنهـا بـه این هیـأت داشـته. البته جمعیـت ارامنه محله سـنایی تهـران در 
  gطول سـال هایی که از شـروع رسـمی جلسـات هیـأت عشـاق العباس
می گـذرد هـر روز بیشـتر می شـود. حـاج مصطفـی باغبانـی می گویـد: 
»اسـالم دیـن پرجاذبـه  ای اسـت و شـیعیان باید بیـش از هر چیـز دیگری 
بـرای جـذب حداکثـری و دفـع حداقلـی بـه اهـل بیـتb تـالش کنند. 
همیشـه بـه دوسـتانم در هیـأت یـاد آوری می کنـم بـا همه به خصـوص با 
اقلیت هـای مذهبـی بـا عـزت و احتـرام برخـورد کننـد. هـدف مـا در این 
  g هیـأت این اسـت کـه روز بـه روز بر تعـداد عاشـقان حضـرت ابوالفضل
اضافـه کنیـم و تـا امـروز در ایـن راه موفـق بوده ایـم«. او توصیـه ای هم به 
سـایر هیئـات مذهبـی دارد و می گوید: »ارمنی هـا در هیأت باید احسـاس 
عـزت و سـر بلندی کننـد. ایـن عـزت و احتـرام در هیـأت مـا از پشـتی 
گذاشـتن بـرای آنهـا تـا جفـت کـردن کفش شـان را شـامل می شـود. این 
تکریم هـا تاثیـر فراوانـی در جـذب ارامنـه بـه اهـل بیـتb دارد. البتـه 
سـایر اقلیت هـای مذهبـی ماننـد کلیمی هـا هـم بـه هیـأت مـا می آیند«. 

عشـقسیدالشـهداgمرزنمیشناسـدومسـلمانوارمنییاکلیمیندارد.همینکهروزهایمحرمازراهمیرسـدهیأتهایکوچک
وبـزرگزیـادیدرکوچهپسکوچههـایشـهرقدعلـممیکننـدتـادرسآزادیوآزادگیعاشـورایسـال61هجـریرامـرورکنند.
عشـقبهامامحسـینgباگوشـتوخونماشـیعیانعجیـنشـدهوابـرازارادتوعزاداریمـادورازذهننیسـت.امـاهیأتهایی
هسـتندکهعـالوهبـرشـیعیان،اقلیتهـایمذهبیهـمدربرپاییجلسـاتآنهـانقشدارنـد.یکـیازایـنهیأتها،هیأتعشـاق
gمحلهسـناییتهراناسـت.البتهباتوجهبهسـابقهارادتعاشـقانهایکـهایندسـتهازهموطنانبهحضـرتابوالفضلgالعبـاس
دارنـد،هیأتـیبودنآنهاموضوععجیبینیسـت.درمطلبیکهپیشرویشماسـتباجزئیاتبیشـتریازاینهیأتآشـنامیشـوید.

یکـیازارامنهمحلهسـناییکهبـرایزیارتحـرممطهرامام
حسـینgبـهکربالرفتـه،درایـنهیـأتحضـوردارد.ازاو
)واهیـک(میخواهیمازحسوحالـشدرکربالبرایمابگوید:
»بههرحالازکودکیدرهیأتهایعزاداریوصفامامحسـین
راشـنیدهبودمودوسـتداشـتمحرمآنحضرتراازنزدیک
ببینـم.برایهمینوقتـیبهکربالرفتـم،مثلاینبـودکهدر
دنیـایدیگریبـودم.هنوزهمباورمنمیشـود.وقتیحرمامام
حسـینرادیدم،برایرشـادتهاوانسـانیتشتعظیمکردم«.

برای 
ادای احترام 
به كربال رفتم 

رضاافراسیابي
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هیأتهـایعـزاداریباسـنتخاصیهـرروزمحـرمرابهیکمجلسعـزاداریاختصـاصمیدهند؛سـنتیکهازآنبـه»ردیف
نوحـه«یادمیشـود.ردیفنوحهازاینقراراسـتکهروزاول،مجلسمسـلمبـنعقیلاسـت،روزدوممجلـسورودکاروانامام
gبهکربالسـت،روزسـوممجلسحضـرترقیهاسـتوروزچهارممجلسطفالنزینـب.روزپنجممجلسعبداهللبنالحسـن
اسـتوروزششـممجلسقاسـمبنالحسـنg.روزقبلازتاسـوعاروضهعلیاکبرgخواندهمیشودوروزتاسـوعاروزغربت
حضـرتعباسgاسـتوماجـرایاماننامهابنسـعد،شـرمندگیآنحضرتوبعدهمشـهادتجانسـوزش.روزعاشـوراهم
مجلـستوصیفمبـارزهتاپـایجاناباعبداهللالحسـینgاسـتتـانوبـتدردهایحضـرتزینـبhدرروزیازدهمبرسـد.

كربال مجلس تعزيه هاست 
11 مجلس سوگواری كه برای شهادت اباعبد اهللg  و يارانش برپا می شود 

امینخواجوی



داغ سه ساله 
روز سـوم محرم زخم خورده ناله  خفیف و مستمر رقیه  است. »عوالم العلوم«، 
»اجساد جاویدان«، »انوار الشهاده« و »نفس المهموم« از جمله منابعی هستند 
که خبر از حضور رقیه  سه ساله داده اند؛ دختری که به گواه »جامع المقاتل« 
یکـی از کسـانی بود که سـوزناک ترین لحظات کربـال را رقم زد. دختر سـه 
سـاله امام بی شـک وابسـته  به پدر بود و وقتی تشـنه  شـد بابـا را صـدا  زد و 
بعـد از شـهادت پـدر زانوی غم بغـل گرفـت و در نهایت از فرط فشـارهایی 
کـه بـر روح و جسـمش وارد شـد در خرابه های شـام در حالـی که عمه اش 
زینبh را صدا می زد از درد سـیلی  دشـمن شـهید شد. همه سـاله در روز 
سـوم محرم همه  شـیعیان به داغ کودک سـه سـاله امـام اشـک می ریزند. 

مجلس
سوم

شهر بی وفا 
چندیـن  هـزار نامـه  برای امام حسـینg  فرسـتاده شـد که بـه کوفه 
بیایـد و 18 هـزار امضا جمع شـد و امـام را به کوفـه دعوت کردنـد. امام 
حسـین g  وقتی دست خط  کوفیان را دید، مسلم بن عقیل را به عنوان 
نماینده  خود راهی کوفه کرد. مسـلم روز پنجم شـوال در میان استقبال 
کوفیان وارد کوفه شـد و تا دهم ذی القعده بزرگان شهر را با امضاهایشان 
سـنجید. سـپس در یازدهم ذی القعده پیکی خدمت امام فرسـتاد که به 
کوفه بیاید. هشـتم ذی الحجه شـایعه شـد امام بـه کوفه رسـیده. مردم 
فوج فوج سـمت 500 سـوار نقابدار رفتند. سـواران به جای اینکه سمت 
مسـلم بروند به سـمت داراالماره رفتند. وقتی صدای ابن زیاد را شنیدند، 
فهمیدنـد فریـب خورده اند. همان شـب ابن زیاد دنبال مسـلم گشـت و 
هانـی را که میزبان مسـلم شـده بود بـه باد شـالق گرفت. 40 هـزار نفر 
با مسـلم از کوفه خارج شـدند. مسـلم نهم ذی الحجه در کمین گاه خود 
45 نفـر از یـاران ابن زیاد را از پا درآورد... مسـلم به وقت دسـتگیر شـدن 
امان  نامه  گماشـته  ابن زیـاد را نپذیرفت. این بود کـه او را بـاالی داراالماره 
بردنـد. مسـلم ذکـر می گفـت و به آسـمان نگاه می کـرد. او چشـمانش 
بـه دروازه  شـهر بـود و می گفـت: »آقاجـان نیـا، کوفیـان وفـا ندارنـد«. 

مجلس
 اول

ورود به ميعادگاه 
خبـر بی وفایی کوفیـان راه امـام را از کوفه کج کـرد. چنانچه همه  مقاتل 
نوشـته اند امـام بـه کاروان خـود در منطقـه  »البیضـه« امر کرد سـمت 
نینـوا برونـد. همـه  مقاتل به جـز »دینـوری« کـه نوشـته امـام روز اول 
محـرم در نینـوا پـا گذاشـت، بقیه نوشـته اند کـه امـام روز دوم محرم به 
نینـوا رسـید؛ روزی که یـک سـوار مسـلح راه را روی کاروان امام بسـت. 
حـر بـن یزیـد ریاحـی از طـرف ابن زیـاد حامـل نامه ای بـود که بـر امام 
سـخت بگیرد و کاروان آنها را به سـوی یک منطقه  بی آب و علف هدایت 
کنـد. کاروان امـام وارد کربـال شـد و آن حضـرت خطـاب به یـاران خود 
فرمـود: »اینجـا میعـادگاه اسـت. می دانـم االن اگـر با حـر جنگ نکنیم 
وضع مـان بدتـر می شـود اما مـن نمی خواهـم آغاز کننـده  نبرد باشـم«. 

مجلس
 دوم

آیتاهللسـیدابراهیمرئیسیتولیتآسـتانقدسرضوی:»برای استکبار بسیار مهم اسـت که میزان انگیزه، 
حساسیت، برخورد و عکس العمل مسلمانان را در برابر یک منکر بداند و بسنجد. زیرا با این سنجش می تواند برنامه های 

آینده  خود را بر اساس نوع واکنش، کیفیت و کمیت عکس العمل مسلمانان تنظیم کند«. 
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شهادت پرچمدار  
ــی  ــرد وقت ــدان نب ــر می ــت فراگی ــورا در آن غرب ــر عاش ــد از ظه بع
ــی زد.  ــه م ــمان طعن ــه آس ــن ب ــکوت زمی ــود ، س ــده ب ــار خوابی غب
ــه   ــه گفت ــت و ب ــام حســینg  رف ــاسg  ســوی ام حضــرت عب
شــهید مطهــری خطــاب بــه امــام گفــت: »ســینه ام تنگــی می کنــد 
و از زندگــی ســیر گشــته ام«. امــام در پاســخ فرمــود: »اندکــی بــرای 
طفــالن حــرم آب تهیــه کــن«. قمــر بنی هاشــم بعــد از فرمــان امــام 
مشــک بــه دوش گرفــت و راهــی شــد. بــه نوشــته  لهــوف، حضــرت 
ابوالفضــلg  وقتــی بــه فــرات رفــت، جرعــه آبــی در کــف گرفــت 
ــرات  ــه ف ــامید و آن را ب ــا نیاش ــرد ام ــود ب ــای خ ــک لب ه و نزدی
ــای  ــا لب ه ــرد و ب ــی نک ــام بی وفای ــدار کاروان ام ــد. پرچم برگردان
خشــکیده مشــک را پــر کــرد و راهــی خیمــه گاه شــد امــا... ضربــه  
نخســت دســت راســتش را قطــع کــرد و ضربــه  بعدی دســت چپش 
را. قمــر بنی هاشــم اراده کــرده بــود اگــر دســتانش هــم قطــع شــود 
آب را بــه طفــالن حــرم برســاند. بــرای همیــن مشــک را بــه دنــدان 
ــه چشــم  ــر فــرق ســرش فــرود آمــد ن گرفــت امــا وقتــی عمــود ب
ــت.  ــک را داش ــن مش ــوت گرفت ــش ق ــه دندان ــت و  ن ــدن داش دی

مجلس
 نهم

پای جان  
  بعـد از شـهادت حضـرت عباسg  امام بـود و میدان و سـکوت 
بـود و دشـمنان. همـه  مقاتـل از اینکـه دشـمن تـا لحظـه  آخـر 
امـام را شـهید نکنـد خبـر داده انـد. هیچ کـس  طفـره می رفـت 
جـرأت نداشـت نسـبت بـه امـام تعـرض کنـد اما امـان از شـمر و 
سـنان. بـالذری خبـر شـهادت امـام را چنین نوشـته: »امـام برای 
طفـالن حرم دوبـاره سـمت آب رفت. تیری سـمت او پرتاب شـد. 
شـمر سـراغ امـام رفـت. امام فرمـود اگـر دین نـداری الاقـل آزاده 
بـاش. در همیـن حیـن دسـتور حملـه  پیاده نظـام صـادر شـد و 
امـام از پـا درآمـد. صـدای اهالـی حـرم بـاال رفت. شـمر و سـنان 
نـه دیـن داشـتند و نـه آزاده بودنـد. امـام تـا پای جـان ایسـتاد«. 

مجلس
 دهم

شيرزن  
رسـم اسـت روز یازدهـم محـرم روضه  خـروج خوانـده می شـود؛ روضه 
خـروج حضـرت زینبh از خیمه ها. رسـم اسـت روضه  اسـارت خوانده 
شـود. روضـه  غصـه و تنهایـی و غربـت . رسـم اسـت احـواالت حضرت 
زینـبh بعـد از واقعـه  خوانـده شـود. زنی کـه در میـان نا اهـالن تنها 
بـود و دلـش یـک دنیـا درد داشـت. حضـرت زینـبh بایـد بچه هـا را 
آرام می کـرد و بـه زن هـا دلداری مـی داد و از امام سـجادg  پرسـتاری 
می کرد. به نوشـته  لهوف او در انتهای شـب نماز شـب  خواند اما نشسته. 

مجلس
 يازدهم

 kشبيه ترين مردم به نبی اكرم
روز هشــتم محــرم مجلــس روضــه  بزرگ تریــن پســر امــام 
حســین g  اســت کــه وقتــی بــه میــدان نبــرد پــا  گذاشــت امــام 
در وصفــش فرمــود: »خداونــدا گــواه بــاش جوانــی بــرای جنــگ با 
دشــمن مــی رود کــه شــبیه ترین مــردم بــه پیامبــرk از جهــت 
ــرگاه مشــتاق  ــا ه ــن اســت و م صــورت و ســیرت و ســخن گفت
ــرت  ــم«. حض ــگاه می کردی ــه او ن ــدیم، ب ــر می ش ــدار پیامب دی
علی اکبــر g  مــوذن کاروان و مســؤول آبرســانی به اهــل حرم بود. 

مجلس
 هشتم

طعم شهادت 
در مجلـس ششـم روضـه  طعـم شـهادت دارد؛ شـهادت قاسـم بن 
الحسـنg . ایـن ماجـرا از زبـان ابوحمـزه  ثمالـی یکـی از یـاران 
خـاص امـام سـجادg  در کتـاب »مدینـه المعاجـز« سید هاشـم 
بحرانـی ایـن  طـور نقـل شـده: »وقتـی امـام حسـینg  خبـر 
شـهادت همـه  یارانـش را در میـان اهالـی حـرم اعالم کرد، قاسـم 
بـن الحسـنg  پیـش او رفت و اجـازه  رفتـن به میدان خواسـت. 
امـام از او پرسـید فرزنـدم مـرگ نـزد تـو چگونه اسـت، که قاسـم 
  g علی اکبـر شـهادت  از  بعـد  عسـل.  از  شـیرین تر  داد  جـواب 
امـام نخسـت اجـازه  الحسـنg  رسـید.  بـه قاسـم بـن  نوبـت 
نـداد امـا قاسـم اصـرار کـرد و در نهایـت وارد میـدان شـد و طعم 
چشـید«.  زمانـش  امـام  راه  در  را  شـهادت  عسـل  از  شـیرین تر 

مجلس
 ششم

 gمجلس عبداهلل بن الحسن
وقتـی امام حسـینg  از اسـب بـه زمین افتـاد، اسـب بی صاحب او 
به خیمه ها برگشـت و اهل حـرم فهمیدند حادثه ای سـهمگین برای 
او اتفـاق افتـاده. هـر کسـی بـه طریقـی در آن کارزار واکنـش نشـان 
مـی داد. یکی از حاضرین پسـر 11 سـاله  امام حسـنg  بـود که در 
دامان امام حسـین g  تربیت شـده بـود. مقام معظم رهبـری درباره  
صحنـه  شـهادت عبداهلل بن الحسـن g  فرمـوده: »هنگامـی که این 
بچه رسـید یکی از سـربازان خبیث و قسـی القلب ابن زیاد شمشـیر را 
بلنـد کرده بـود که بر بـدن مجـروح ابا عبداهللg فـرود بیـاورد. این 
بچـه در همیـن حال رسـید کـه دیـد عمویـش افتـاده روی زمین و 
یک ظالمی هم شمشـیر بلنـد کرده که فـرود بیاورد. ایـن بچه آنقدر 
ناراحـت شـد، آنقدر سراسـیمه شـد که دسـت های کوچـک خودش 
را بی اختیـار جلـوی شمشـیر گرفت اما ایـن کار موجب نشـد که آن 
حیـوان درنده شمشـیر را فرود نیاورد. شمشـیر را فرود آورد و دسـت 
این بچه قطع شـد. فریاد این بچه بلند شـد و بنا کرد اسـتغاثه کردن 
امـا این گـرگ خونخوار به همین هم اکتفا نکرد. پشـت سـر این بچه 
رفت. بچه  11 سـاله را روی زمین انداخت و او را به شـهادت رسـاند«. 

مجلس
 پنجم

مجلس غريب  
طبـق رسـوم اعـراب جوانـان بـه فراخـور درجـه ای کـه داشـتند بـه 
نوبـت وارد میدان می شـدند. پـس از شـهادت خاندان عقیـل، عقیله 
بنی هاشـم دو فرزنـدش عـون و محمد را بـرای جانفشـانی به محضر 
ابا عبـداهلل g  فرسـتاد. بسـیاری از مقاتـل از جملـه »نفس  المهموم« 
فرزندانـش  مبـارزه   هنـگام   hزینـب حضـرت  عجیـب  حـال  از 
حکایـت کرده انـد. بـه گـواه تاریـخ آن حضـرت هنـگام شـهادت هر 
یـک از یـاران امـام بـه کمک آنها می شـتافت امـا هنگام شـهادت دو 
فرزنـدش کـه از نـام آوران میـدان بودنـد بـه میـدان نرفـت تـا نکند 
امـام چهره  غمگینـش را در سـوگ فرزندانش ببیند و محزون شـود. 

مجلس
 چهارم

سرباز در قنداق 
ــهادت  ــه ش ــینg  ب ــام حس ــاران ام ــک ی ــه ی ــک ب ــی ی وقت
رســیدند، امــام بــا صدایــی رســا اعــالم کــرد: » آیــا کســی هســت 
ــان شــما کســی  ــا در می ــد؟ آی ــاع کن ــه از حــرم رســول اهلل دف ک
ــدارد؟  ــتم روا ن ــا س ــر م ــد و ب ــدا بترس ــه از خ ــود ک ــدا می  ش پی
ــد؟  ــا برس ــاد م ــه فری ــدا ب ــرای خ ــه ب ــا فریادرســی هســت ک آی
ــد  ــت خداون ــه عنای ــد ب ــا امی ــه ب ــت ک ــده  ای هس ــا یاری کنن آی
بــه یــاری مــا برخیــزد؟« آنــگاه ربــاب فرزنــد در قنداقــش را بــه 
آغــوش امــام ســپرد. امــام در گــوش علی اصغــرg  اذان گفــت و 
بــا دلــی پرخــون راهی میــدان شــد و طفــل شــیرخوارش را مقابل 
لشــکر دشــمن بــاالی دســتانش گرفــت. بــه گــواه مقتــل لهــوف 
ــدازان قهــار ابن زیــاد تیــر ســه شــعبه ای را  حرملــه یکــی از تیران
ــام کــرد  ــوی طفــل شــیرخوار ام در کمــان گذاشــت و راهــی گل
و علی اصغــرg در دســتان پــدرش لب تشــنه جــان ســپرد. 

مجلس
 هفتم

حجتاالسالموالمسلمینحسینیمعاونتبلیغاتوارتباطاتاسالمیآستانقدسرضوی:»همزمان با ایام 
سـوگواری سـید و ساالر شهیدان،  10 هزار قرآن رحلی ویژه آستان قدس رضوی به منظور تسهیل در امر قرائت قرآن 

زائرین بارگاه منور علی بن موسی الرضاg  چاپ و برای بهره مندی زائرین در اماکن متبرکه رضوی قرار گرفت«. 
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آنگلکهچمنعاشقبوسیدناوبود/آنماهکهماراهوسدیدناوبود
صدباربهماسرزدواینبارنیامد/علمدارنیامد،علمدارنیامد

برگردعمو!دلهوسآبندارد/امشببهخدادیدهماخوابندارد
ایپردگیانمحرماسرارنیامد/علمدارنیامد،علمدارنیامد

 او می دويد و من می دويدم 
وقتـیاسـباباعبـداهللالحسـینgبـدونسـواربـهخیمـهگاهبرمیگـردد،اهـل
زمیـنمیآیـد. بـه آفتـاب و اندوهگیـنمیشـود عالـم حـرممـاتمیشـوند.
یکـیازاشـعاریکـهتوانسـتهماتـمسراسـریوانـدوهبیانقطـاعآنلحظـاترا
بـهتصویـربکشـدشـعر»اومیدویـدومـنمیدویـدم«سـرودهحجتاالسـالم
مرحـومکوثـریاسـت.اوکـهدرسـال1307بـهدنیـاآمـد،یکـیازتاثیرگذارتریـن
wنوحهسـرایانونوحهخوانـانمعاصـربود.همانکسـیکـهدرمحضرامـامخمینی
بـود. نوحههایـیکـهمیخوانـدسـرودهخـودش اغلـب و نوحهخوانـیمیکـرد

گفتمکجا،گفتابهخون/گفتمچهوقت،گفتاکنون
گفتمچهوقت،گفتاکنون/گفتمسبب،گفتاجنون
گفتمنرو،خندیدورفت/گفتمسبب،گفتاجنون
گفتمکهبود،گفتاکهیار/گفتمچهگفت،گفتاقرار
گفتمچهگفت،گفتاقرار/گفتمچهزد،گفتاشرار
گفتمبمان،نشنیدورفت/گفتمچهزد،گفتاشرار

آندمبریدماززندگیدل/کآمدبهمسلخشمرسیهدل
اومیدویدومنمیدویدم/اوسویمقتل،منسویقاتل
اومینشستومنمینشستم/اورویسینه،مندرمقابل
اومیکشیدومنمیکشیدم/اوازکمرتیغ،منآهباطل

اومیبریدومنمیبریدم/اوازحسینسر،منغیرازاودل

همه جا كربالست 
»همهجاکربالست/همهجانینواست«.ایننوحهیکیازنوحههاییاستکهدر
روزهایاولماهمحرمخواندهمیشودوسرودهاستادغالمرضاسازگاراست.او

درکودکیتحتتاثیرفرزندآیتاهللمرعشیبهامامحسینgمتوسلومقدمات
نوحهخوانیونوحهسراییاشفراهمشد.اغلباشعارغالمرضاسازگارازنوحههای

ماندگارندکهسالیانسالاستدرمراسمهایعزاداریزمزمهمیشوند.

حجتبنالحسناینهاللعزاست/نفسفاطمهبانگواویالست
همهجاکربالست،همهجانینواست

ماهخون،ماهاشک،ماهماتمشده/شورمحشربهپاستیامحرمشده
همهجاکربالست،همهجانینواست

ماهقتلحسین،ماهخونخداست/بدنشغرقخون،سرشازتن
جداست

همهجاکربالست،همهجانینواست
ماهامالبنین،ماهدوفاطمه/میشودتشنهلبکشتهدرعلقمه

همهجاکربالست،همهجانینواست
رویدستحسینغنچهپرپرشود/هدفتیرکینحلقاصغرشود

همهجاکربالست،همهجانینواست
ماهلیالشودغرقخوننقشخاک/بارخاللهگونباتن

چاکچاک
همهجاکربالست،همهجانینواست

ایمحرمزخونخبرآوردهای/
خبرازپیکربیسرآوردهای

همهجاکربالست،همهجا
نینواست

مکن ای صبح طلوع 
ساعاتآخرتاسوعاوقتیاباعبداهللالحسینgشبیراازدشمن
فرصتمیگیرد،زمینوزمانازگذرثانیههاولحظاتشبعاشوراابا
دارند.انگارهمهآدمهاسینهزنانصدامیزنند:»امشبيراشهدین

درحرمشمهماناست/ظهرفردابدنشزیرسماسباناست«.بعدهمکائناتدممیگیرندکه:
»مکنایصبحطلوع،مکنایصبحطلوع«.اینابیاتکهاستیصالوواهمهایفراگیررادرزبانی
سادهبیانمیکننددقیقامعلومنیستسرودهکیستاماچنانکهمشهوراستاینابیاتقطعهای
ازشعربلندیهستندکهپدرآیتاهللبهجتسروده.بهمرحومکربالییمحمودبهجتغیرازاین
شعر،ابیاتماندگاردیگرینیزمنسوباست.مانندشعر»برمشامممیرسدهرلحظهبویکربال«.

ای اهل حرم مير و علمدار نيامد 
یکیازمعروفتریننوحههاییکهشبتاسوعاخواندهمیشودنوحه
»ایاهلحرممیروعلمدارنیامد«است.ایننوحهبازبانلطیفو
استواردررثایحضرتعباسgاست.بخشاولایننوحهرا
مشخصنیستچهکسیودرچهسالیسرودهاماآنچهامروزدر

هیأتهایمذهبیخواندهمیشودسرودهمحمدجوادغفورزادهمتخلصبه»شفق«است.او
درسال1322درمشهدبهدنیاآمدوازدوراندبیرستانآرامآرامشعرسرود.اشعار»شفق«
دارایساختاریمستحکمونظاممندندودرعینحالبیانیسهلوممتنعدارندبهگونهایکه

مضامینآئینیبدونهیچپیچیدگیودشواریزبانیدرآنقرارمیگیرند.
ایاهلحرممیروعلمدارنیامد/سقایحرمسیدوساالرنیامد

علمدارنیامد،علمدارنیامد
ایهمسفرانماهبنیهاشمیانکو/آرامدلودیدهوآرامشجانکو

آئینهعشقازپیدیدارنیامد/علمدارنیامد،علمدارنیامد
دلهایپریشانشدهشیرازهندارد/گنجایشاندوهوغمتازهندارد

دلخونشدومجنونشدودلدارنیامد/علمدارنیامد،علمدارنیامد

نوحه هايی كه ماندگار شدند 

مکـن 
ای صبح طلوع 

ترنمصادقی

محرمکـهازراهمیرسـدکلمـاتوواژههـابویعطرعجیبیمـیگیرند؛
واژههاواشـعاریکهاوجعاشـقیدلباختگانبهسـیدالشـهداgاسـت
وسـالهـایسـالماندگارمیشـود.چـونایناشـعاربـابیانیسـادهو
سرشـارازاحسـاسپرازمضامیـنومفاهیمدینیاسـتکهباسرشـت
شـیعیانعجیـنشـده.همراهبـامـانوحههـایمانـدگاریراکـهدرایام
محرمبیشـترشـنیدهمیشـوندودلهارامنقلـبمیکنندمـرورکنید.

رحیمآبفروشجانشینجامعهمشعردرنشستسوگوارهعاشورایی:»از 12 مهرماه فراخوان سوگواره عکس و پوستر 
هیأت منتشر شد و بعد از دریافت کارها تا هشتم آذر مصادف با رحلت رسول اکرمk آثار داوری و به نمایش گذاشته می شود 

و کارگاه های آموزشی در حوزه عکس و پوستر نیز خواهیم داشت«. 
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»مقتـل«درلغـتبـهمعنایمحـلقتلاسـتودراصطـالحبه
چگونگیشـهادتائمهاشـارهدارد.امـاازآنجاکهواقعهعاشـورا
یکـیازمهمتریـنوتاثیرگذارتریـنرخدادهایتاریخیاسـت،
بیشترینمقاتلدربارهچگونگیشهادتامامحسینgویارانش
نوشـتهشـده؛کتابهایتاریخیايکهگاهیاتفاقاتنادرسـتو
تحریفاتـیازایـنواقعـهمهـمدرآنهـادیـدهمیشـود.دراین
مطلبسـعیشـدهبرخیازکتابهایمعتبریکـهدراینزمینه
نوشـتهشـدهوموردتاییدعلماومحققیناسـتمعرفیشـود.

مرجانخسروی

مروری بر مهم ترين مقاتلی
 كه درباره امام حسينg  نوشته شده 

كتاب هايی
 كه بوی سيب 
می دهند 

 gمقتل الحسين
نویسنده:لوطبنیحییازدی

دورهنگارش:قرندوم

لـوط بن یحیـی ازدی مشـهور به »ابومخنـف« از علمـای علم تاریـخ و از 
اصحـاب ائمـهb در نیمـه اول قـرن هجـری در کوفه بـه دنیا آمـد و در 
سـال 157 یا 158 هجري درگذشـت. پـدر او از یاران امیرالمومنینg  و 
جدش مخنف بن سـلیم یا سالم از صحابه رسـول اکرمk بود. ابومخنف 
از مورخین نامدار صدر اسـالم اسـت که نخسـتین کتاب مسـتقل درباره 
قیـام امـام حسـینg  را نوشـت. بـرای همیـن می تـوان گفـت »مقتل 
الحسـین« ابومخنف نخسـتین مقتلی اسـت کـه 60 سـال بعـد از واقعه 
  gعاشورا نوشـته شـده. مقتل ابو مخنف معتبرترین مقاتل امام حسین
اسـت چراکـه برخـی از احادیـث را از امـام صـادقg  نقـل قول کـرده و 
بسـیاری از مطالب را از شـاهدین واقعه کربال با یک یا دو واسـطه نگاشته 
اسـت. اتفـاق مهمی که بـرای ایـن کتاب افتـاد این بـود که ماننـد دیگر 
کتـب بـاارزش ابومخنـف نابـود شـد و هیـچ نسـخه ای از آن باقـی نماند. 

کتـاب »بحاراالنـوار« مفصل تریـن مجموعـه حدیثـی شـیعه اسـت کـه 
عالمه مجلسـی بـا یاری گروهـی از شـاگردان خـود آن را گـردآوری کرد. 
عالمه مجلسـی بخشـی از جلـد 44 و همه جلـد 45 یعنی بیـش از یک 
و نیـم جلـد از »بحاراالنـوار« را به زندگانی امام حسـینg  و شـهادت او 
و حـوادث پـس از شـهادت آن حضـرت در قالـب 27 باب اختصـاص داد. 
بـه ایـن بخش از کتاب کـه نـگارش آن در ربیع االول سـال 1079 هجري 
بـه پایان رسـیده »مقتـل بحاراالنـوار« گفتـه می  شـود. بعـد از آن هم به 
تصحیح محمدباقر بهبـودی، سـیدابراهیم میانجی و سـید محمدمهدی 
موسـوی ِخرسـان در کتابـی مسـتقل بـه زبـان عربـی بـه چاپ رسـید. 

رضی الدیـن ابو القاسـم از علما و عرفاي بلندمرتبه شـیعه اسـت که ده ها 
عنـوان کتـاب دارد. لهوف که نام اصلـی اش »اللهوف علی قتلی الطفوف« 
اسـت یکـی از مهم تریـن منابع مهـم تاریخی و روایی شـیعه دربـاره امام 
حسـینg  به شـمار می آیـد. ابن  طـاووس ایـن کتـاب را بـرای زائرین 
امـام حسـین  تألیف کـرده. برای همیـن یکـی از مـواردی کـه در آن در 
نظـر گرفته، وقت کم مسـافران اسـت. به همین دلیـل آن را بـه گونه ای 
نوشته که مسـافران در زمان محدود مسافرت آن را مطالعه کنند. به نظر 
خـود ابـن  طـاووس هر کس از ترتیـب و نگارش ایـن کتاب آگاه شـود، با 
اختصـار و حجـم اندکـی کـه دارد می داند که بـا دیگر کتاب هـا متفاوت 
اسـت و دارای مزیت هایـی اسـت. در »لهـوف« هرچنـد روایـات کتـاب 
بدون سـند ذکـر شـده اند اما با ایـن وجود مورد اعتماد شـیعه هسـتند. 

لهوف 
ابوالقاسم نویسـنده:رضیالدین

علیبـنجعفربـنطاووس
دورهنگارش:قرنهفتم

نـام کاملـش »مثیراالحـزان و منیر سـبل الشـجان« اسـت کـه ابن نما 
حلـی از علمـای بـزرگ و فقهـای شـیعه آن را نوشـته. او بعد از سـال ها 
تـالش در راه خدمـت بـه نشـر آثـار ائمـه، در 78 سـالگی در شـهر حله 
رحلـت کـرد. »مثیراالحـزان« کتابـی تاریخـی و روایـی درباره قیـام امام 
حسـین g  اسـت که سـه مقصـد یـا بخـش دارد. مقصـد اول شـامل 
گزارشـی از قیام امام تا ورود به کربالسـت، مقصد دوم دربـاره رخدادهای 
کربال تا شـهادت آن حضرت و مقصد سـوم شـرح وقایع پس از شـهادت 
امـام حسـینg  را بازگـو می کنـد؛ از رفتـن اسـرا بـه کوفـه و شـام و 
مدینه گرفته تا سـخنان حضـرت زینـبh، امام سـجادg  و دیگران. 

مثيراالحزان 
نویسنده:عالمهابننماحلی

دورهنگارش:قرنهفتم

مقتل  بحاراالنوار 
نویسنده:عالمهمحمدباقرمجلسی

دورهنگارش:قرنیازدهم

آیت اهلل شیخ جعفر شوشـتری از مراجع تقلید و واعظین و خطباي عصر 
خـود بود و کتاب »خصائص  الحسـینیه« را آن طور کـه در ابتدای کتاب 
گفته، پس از 60 سـالگی نوشـت. این کتاب که نام دقیـق آن »خصائص 
  gو مزایا المظلوم« اسـت، با مقتل های دیگر امام حسین  gالحسین
تفاوت دارد چراکه این کتاب درباره تاریخ نگاری قیام اباعبداهلل  نیست بلکه 
شرح حال نگاری شـخصیت و خصایص آن حضرت است. به همین دلیل 
کتاب آیت اهلل شوشـتری اثر کم مانند و کمابیش ابتکاری ا سـت. این عالم 
بزرگ توانسـته در این کتاب برخی از ابعاد شـخصیت امام سـوم شیعیان 
را کشف و معرفی کند و از مسائلی سخن بگوید که دیگران نگفته بودند. 

خصائص  الحسينيه
نویسنده:آیتاهللشیخجعفر

شوشتری
دورهنگارش:قرنسیزدهم

امـام  دربـاره  خوش تدویـن  و  خوشـخوان  کتابـی  »نفس المهمـوم« 
حسـین g  اسـت که قیام آن حضرت را با نظر رایج شیعه بیان می کند 
و نشـان دهنده اوج تسـلط یـک عالـم بر تاریـخ و مقتـل و روایت اسـت. 
ایـن کتـاب حاصل جمـع کتاب های گذشـتگان اسـت و همان طـور که 
نویسـنده ابتدای کتـاب می گویـد در آن مطالبـی را که خود قبـول دارد 
و صحیـح می داند نقل کـرده. بـرای همین می توان می گفـت این مقتل 
کتاب جامعی اسـت که به هیچ وچه گزافه گویی و اباطیل و حرف اشـتباه 
نـدارد. تا حدی که بعد از مقتل »نفس المهموم« و »منتهی اآلمال« شـیخ 
عبـاس قمی کـه روایتـی از زندگانی اهل بیتb اسـت، بیشـتر مقاتل 
بعـد از آن از مطالـب این کتـاب بهـره برده اند. ترجمـه »نفس المهموم« 
بـه فارسـی را نخسـتین  بـار آیـت اهلل ابوالحسـن شـعرانی بـا عنـوان 
»دمع السجوم« و ترجمه دیگر آن را آیت اهلل محمدباقر کمره ای انجام داده. 

نفس المهموم 
نویسنده:شیخعباسقمی

دورهنگارش:قرنچهاردهم

راویانوقایعروزعاشـوراشـشگروههسـتندکهبعدهااکثرمقاتلبراساس
نقلقولآنهانوشـتهشده:

*کسـانیکـهدرسـپاهامـامبودنـدوبـهدالیـلمختلـفبـهشـهادت
نرسـیدند.مانندامامسـجادg،حضرتزینـبh،ضحاکبنعبـداهللو...
*دونفرازقبیلهبنیاسـدکهبهعنوانمخبرازمکهنظارهگراقداماتامامبودند.
*حمیـدبنمسـلمبهعنوانمخبرسـپاهعمربنسـعدکهازهنـگامورود
امامبهکربـالجریانراگزارشکرده.اوعلیرغماینکهدرسـپاهدشـمنبود

امـاموضعگیریهایمثبتـیبهنفعامامداشـت.
*افرادیکهدرسپاهدشمنبودندودرجنگحضورداشتند.

*افـرادموثقیکهبـهدلیلهمزمانیوعظمتواقعهعاشـوراازحوادثکربال
مطلعشـدندوآنرانقلکردند.

*احادیثـیکـهائمهbبعـدازعاشـورانقـلکردند،ماننـداحادیـثامام
gوامـامصـادقgرضـا

عبدالرضاهاللی:»اگر عاشـورا را همان طور که در کتب اصیل شـیعه نقل شـده معرفی کنیم، بسـیاری از مردم دنیا 
به امام حسـین g  عالقه مند می شـوند.  عرض ارادت ادیان و مذاهب مختلف به سـاحت اباعبداهلل  نشان می دهد پیام 

سید الشـهدا g  با تمام بشـر درگیر بوده و همه مذاهب به این مرام و منش احترام می گذارند«. 



همزمان با آغاز ماه محرم، نمایشـگاه های گوناگون منابع مطالعاتی در برخی از کتابخانه های آسـتان قدس رضوی در 
کشور دایر شد. در این نمایشگاه ها منتخبی از منابع چاپی و دیجیتال قابل امانت این کتابخانه ها با موضوع زندگی امام 
  g و حضرت ابوالفضل  gامام سجاد ،hو اصحاب و یاران باوفایش، فلسفه نهضت عاشورا، حضرت زینب  gحسین

به نمایش گذاشته شد. 
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تـا مداحمحورنـد مـا هیأتهـای چـرا
منبریمحـور؟فرضـامیگوینداینهیـأت،هیأت
فالنمداحاسـت.باتوجـهبهحضـورمنبریهای
توانمندیهمچونشـماوشیخحسـینانصاریان

چراایناتفاقمیافتد؟
سـوال شما پاسـخ سـاده ای دارد اما به نظر من نسبت 
به آسـیب هایی که در بسـیاری از بخش ها وجود دارد این 
مسأله آسـیب به حسـاب نمی آید. متاسـفانه امروز شاهد 
حرکت هـای ضدفرهنگی در ورزش هسـتیم که یک صدم 
آن را در جلسـات اهـل  بیتb نمی بینیـم. هرجا بیرقی 
بلند شـود و به نام هر کسـی که باشـد اصال اشکالی ندارد 
کـه مثال بگوییم هیـأت حاج  منصور ارضی یا حاج سـعید 
حدادیـان اسـت. هر هیأتی یـک بانی شـخصی دارد. حاال 
هـر کس ایـن بیرق را بلند کنـد، باید به فـال نیک گرفته 
شـود. موافـق این فرمایش شـما نیسـتم که فـالن هیأت 
مداح محـور اسـت. زیـرا یک هیـأت مرکـب از چند عنصر 
اسـت که شـامل پیش منبر، منبـر و پس منبر اسـت. حاال 
ممکن اسـت یکی بـا حرکت های کیفی و مطلـوب به اوج 
برسـد و دیگری به اوج نرسـد و فرضا دیده نشـود. چیزی 
  g کـه اهمیـت دارد، اهتـزاز بیـرق اباعبـداهلل  الحسـین

است. 
امـابعضیایـنراآسـیبمیداننـد.بهنظر
شـمااصـالچرامداحـاندرجـذبمسـتمعیناز
منبریهـایجلوترنـدوبـهتعبیـردیگـربـرای

مستمعینمداحیمهمترازمنبریاست؟
این بحثی نیسـت که بخواهد در رسـانه ها مطرح شود. 
بایـد ببینیـم این آسـیب از کجاسـت. وقتی مسـؤوالن یا 
بانیـان هیأت ها بـرای منبری هـا جایگاهی قائل نیسـتند 
کـه حداقـل فضایـی را در اختیـار آنهـا بگذارنـد، همیـن 
می شـود. در حال حاضـر افتخار ما بر کثرت حسـینیه ها، 
فرهنگسـراها و برخـی از محیط هـای فرهنگـی اسـت در 
حالـی کـه این آسـیب اصلی اسـت کـه جامعـه را تهدید 
 wمی کند. ما باید مسـاجد را تقویـت کنیم. حضرت امام
فرمودند مسـجد سـنگر اسـت ولی نسـبت به این سـنگر 
کمترین اهتمامی ورزیده نمی شـود! ما وظیفه خودمان را 
انجـام می دهیـم و بقیه چیزهـا را به خدا واگـذار کرده ایم. 
اگـر اخـالص در کار مـا باشـد، بـه نظـرم اثـر خـودش را 

می گـذارد. 
مقاممعظمرهبریاخیرابهنقشهجدیددشمنان
بـرایسوءاسـتفادهازعزاداریهـاینادرسـتاشـاره
فرمودنـد.لطفـاکمـیدراینخصوصصحبـتکنید.
ذاکـر و مـداح اهـل بیـتb از جایـگاه بسـیار مهمی 
برخـوردار اسـت. چـون از ایـن فرصـت می تـوان بهـره 
کافـی را بـرد و اقبـال مـردم را بـه سـمت دیـن بیشـتر 
کرد. طبیعی اسـت چنیـن موضوعی با تهدیداتـی روبه رو 

شـود. وقتی دشـمن می بینـد نمی تواند مـردم ایـران را از 
مجالـس و هیأت هـای حسـینی جـدا کنـد، روی محتـوا 
تاثیـر می گـذارد چراکـه از تاثیرگذاری محتـوای هیأت ها 
می ترسـد. حضـرت آقـا دوراندیشـی کردنـد و بـه ایـن 
موضوع پرداختنـد. چون واقعا این تهدیـدات وجود دارد و 
می توانـد بـر تضعیف محتـوای هیأت های حسـینی تاثیر 

بگذارد. 
یکمنبـریموفقچـهکارهاییبایـدانجام

دهد؟
در زمینـه خطابـه دو بخـش وجـود دارد. یـک بخـش 
عرشـی اسـت و دیگری فرشـی. در حال حاضـر نمی توان 
گفت خطیب مسـتغنی از فقه و اصول اسـت و سـخنران 
بایـد در عرصـه اجتهـاد دسـتی بـر آتـش داشـته باشـد. 
همیشـه به افرادی که در ایـن عرصه حضور پیدا می کنند 
توصیه می کنم که دسـتی در فقه و اصول داشـته باشـند 
تا به واسـطه اجتهاد در فقه و اصول بتواننـد ورود و خروج 
از مطالب علمی را به بهترین شـکل ممکن داشـته باشند. 
در زمینـه فعالیت فرشـی گذشـته از اینکه بایـد به درس 
و بحـث اهمیت بدهند، باید تفسـیر، نهج البالغه ، صحیفه 
سـجادیه و روایات را مطالعه کنند. طـالب باید کتاب های 
شـهید دسـتغیب و شـهید مطهری را بخواننـد. البته این 
کتـب طـالب را از مطالعـه سـایر آثـار بی نیـاز نمی کنـد. 
ثمـره ایـن مطالعات این اسـت کـه منبری ها هیـچ گاه در 
موضـوع خـود وا نمی مانند و همیشـه موضـوع منابر خود 
را بـه راحتـی با یـک مـرور کوتاه پیـدا می کننـد و در هر 
مـکان و زمانی سـخنی تـازه و نـاب دارند کـه می تواند به 
بهترین شـکل تاثیرگذاری خود را داشـته باشد. در زمینه 
خطابه های عرشـی نیـز اهل منبـر باید ارتباطی مسـتمر 
بـا اهل بیتb داشـته باشـند و از آنها درخواسـت کنند 
فیض والیی شـان را در زندگی و فکـر و نفس و روح و بیان 
و کالم و قلم شـان ایجـاد کننـد. انـس و خلـوت بـا خدا و 
اولیـای الهی برای همـه طالب ضروری اسـت و مهم ترین 

عامل رشـد معنوی آنهاسـت. 
اینکـهمیگوینـدمنبریهـااجـازهندهنـد

منبرشانعادیشودیعنیچه؟
یکـی از نکاتـی که اهل منبر مخصوصـا خطبای جوان 
بایـد بـه آن توجـه کننـد ایـن اسـت کـه هیـچ گاه نباید 
اجـازه دهنـد منبر به مسـأله ای عادی تبدیل شـود. یعنی 
تعـدد مجالـس برای یـک منبـری در یـک روز و در طول 
سـال نبایـد اجـازه دهد ایـن منابـر بـرای او عادی شـود. 
زیـرا خداونـد ضامـن رزق ماسـت و باید بیـش از اینکه به 
کمیـت منابـر فکر کنیم، به کیفیـت و آثاری کـه در خود 
و بنـدگان خـدا خواهیم گذاشـت تفکـر کنیـم. قطعا اگر 

این گونـه باشـد، هـر دو وجـه را با هـم خواهیم داشـت. 
مخاطبانشـمارامنبریایمیشناسـندکه

 با روضه
g حسين

نفس تازه مي كنيم

حجت االسالم سيدحسين مؤمنی
در گفت و گو با »چهارده«

چندسالیمیشودکهجزومنبریهايپرمخاطبشدهاما20سالیاستطالب
حوزهعلمیهقمپایدرسشمینشینند.همراهناماوپررنگترازهرچیزیروضههای
اباعبداهللالحسینgاست.ازهرهیأتیایبپرسیداولینچیزیکهدرمورداو
میگویدکاربلدیاشدرروضهخوانیاستچراکهمیداندچطورمستمعراقدم
بهقدمباخودشهمراهکند.حجتاالسالمسیدحسینمومنیدریکخانواده
مذهبیوروحانیمتولدشد.صحبتهایداستانمحوراودرباالیمنبربسیاری
ازمستمعینرامیخکوبمیکندوخیلیهاجذبمنبرهایاوشدهاند.امسالنیز
هیأتیهایزیادیمشتاقانهپایمنبرحجتاالسالممومنیمینشینند.دریکیازاین
هیأتهاساعتیبااوهمکالمشدیمکهمهربانانهوبارویبازمصاحبهباماراپذیرفت.

مجتبیبرزگر
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سیدحسنقاضيزادههاشمی:»در شش ماهه اول امسال تعداد 2 میلیون و 46 هزار و 183 نفر میهمان سفره امام 
رضاg  شدند. این در حالی است که این آمار در سال گذشته یک میلیون و 580 هزار و 566 نفر بود. الزم به ذکر است 

از ابتدای امسال در این میهمانسرا با صبحانه و شام از زائرین پذیرایی می شود«. 
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بـاداسـتانوروایـتموضوعاتراتبییـنمیکند.
اسـتادانصاریـانهـمبههمینسـبکسـخنرانی
میکننـد.ایـنروشرابـرایجـذبوتاثیرگذاری

بهتربرمستمعینمناسبمیدانید؟
البته از این سـبک در گذشته بیشـتر استفاده می کردم 
و االن بـه نـدرت این گونـه وعـظ می کنـم. ایـن شـاید بـه 
اقتضای باال رفتن سـن و باال رفتن سـطح مطالبه مسـتمع 
بر گـردد. البته شـاید عده ای بگویند داسـتان گفتن، شـأن 
علمـی منبـری را پاییـن مـی آورد در حالـی کـه مـن بـه 
ایـن موضـوع اعتقـادی نـدارم. وقتـی حضـرات معصومین 
می خواهنـد به موضوعـات واکنش نشـان دهنـد، در قالب 
داسـتان پاسـخ می دهنـد. این موضـوع باعث می شـود در 
قلـب مسـتمع اثر بگـذارد. باالخـره ایـن کار هنری اسـت 
کـه بعضـی از افـراد دارند و اسـتاد انصاریـان در این عرصه 

صاحب سـبک هسـتند. 
چهشـدکهتصمیـمگرفتیـددرزمینهعلوم

دینیادامهتحصیلدهیدوواردحوزهشدید؟
مـن در تهـران به دنیا آمدم اما بزرگ شـده قم هسـتم. 
البته ریشـه و اصالـت پدری ام به روسـتای خوئیـن زنجان 
برمی گـردد ولـی از طـرف مـادری تهرانـی هسـتم. جـد 
پـدری بنـده هـم روحانـی و از سـادات بودنـد کـه در روز 
تاسـوعا رحلـت کردنـد و بنـده نیـز در سـالگرد ایشـان به 
دنیـا آمـدم. پدربزرگم از مالزمیـن آیت اهلل نجفـی بودند و 
ایشـان را بـه عنـوان عالمی صاحـب نفس می شناسـند. با 
اینکـه ایشـان را درک نکـردم ولی با حضور در مقبره شـان 
بـا ایـن بزرگـوار ارتبـاط دارم و از ایـن طریـق شـخصیت 
وارسـته و عجیب شـان را درک می کنـم. جـد مـادری ام 
نیـز همیشـه مـا را بـه طلبـه شـدن تشـویق می کردنـد و 
شـخصیت موثـری در شـکل گیری عالیـق مـن در ابتدای 
ایـن راه بودنـد. پـدرم نیـز روحانـی و از طـالب بسـیار 
زحمتکـش بودنـد که پیـش از انقـالب حضور مسـتمری 
در جلسـات مذهبـی داشـتند. ایشـان یک روحانی بسـیار 
مسـلط و قوی بودند. همه اینها باعث شـد سـال 1365 در 
13 سـالگی وارد حوزه  علمیه شوم. تحصیالتم در آن زمان 
مقطع سـیکل بود. از سال سـوم طلبگی در مدارس علمیه 
مختلـف از جملـه کرمانی هـا، مهـدی موعـودf، آیت اهلل 
صدوقـی، حـوزه ولی عصـر حاجی آبـاد و رسـالت تدریـس 
کـرده  ام و اکنون در سـطح عالی، درس رسـائل و مکاسـب 
را در مدرسـه آیـت اهلل العظمـی بروجـردی درس می دهم. 
گویاعالقهخاصیبهمنبرهایشـیخحسـین

انصاریاندارید.درستاست؟
 من لـذت منبر را پـای منبرهای اسـتاد انصاریان درک 
کـرده ام. من در محلـه  زادگاهم در حسـینیه و پای منبر و 
دعای کمیل ایشان بزرگ شـدم. در حقیقت عالقه خاصی 

به سـخنرانی اسـتاد انصاریان و مرحوم کافی داشته و دارم. 
امـکان نداشـت در بـازار نـواری از آنهـا باشـد و مـن آن را 
تهیـه نکـرده باشـم و بارهـا آن را گـوش ندهـم. هـر جـا 
اسـتاد انصاریـان در قم و تهران سـخنرانی داشـتند حضور 

می یافتـم. 
خیلیهامعتقدندشـبیهشیخحسینصحبت

میکنید.نظرخودتاندراینزمینهچیست؟
در سـخنرانی هایم سـعی کرده ام همواره بـا بهره گیری 
از دروسـی کـه در ایـن سـال ها فـرا گرفته ام، شـیوه خاص 
خود را داشـته باشـم. با اینکـه لحن سـخنرانی بنده کمی 
شـبیه استاد انصاریان اسـت ولی نوع ورود و بیان مطالب و 
اسـتفاده از مطالـب و روضه و... من ابداعـی و مختص خود 
مـن اسـت. با اینکـه گرفتاری هـای کاری زیـادی دارم ولی 
روزی یک سـخنرانی از خطبای کشـور را گـوش می دهم. 
هـر روز سـاعت 7 صبح از منـزل خارج می شـوم ولی قبل 
از آن از برنامـه سـخنرانی وعـاظ کشـور اسـتفاده می کنم 
و هدفم اسـتفاده از این سخنرانی هاسـت. همیشـه سـعی 
کـرده ام از منبرهـای وعـاظ کشـور در سـطوح مختلـف 
اسـتفاده کنم. زیـرا در هر یـک از آنها نکات قابل اسـتفاده 
زیـادی وجـود دارد که بهـره بردن از آنهـا کمک خاصی به 

افزایـش توانایـی مـن در ارائه مطالـب می کند. 
نخستینبارجرقهشهرتتاندرکجاخوردهشد؟
مشـهور شدن یا نشدن شـأن و جایگاه  واالی معنوی ما 
را زیـر سـوال می بـرد و از ارزش آن می کاهد. اصال شـهرت 
امتیاز نیسـت که بگوییم شـهرت پیـدا کردیم یـا نکردیم. 
اگـر قائلیم کـه »ان العـزه هلل جمیعا  « باید قبـول کنیم که 
هیچ  چیز دسـت ما نیسـت که بخواهیم بـه آن ببالیم. من 
شـهرت را امتیـاز نمی بینـم. کسـی که به شـهرت برسـد، 
متوقـف می شـود و آفت هـای بسـیاری دارد. بـه نظـر من 
باید شـهرت را بـه گونه ای دیگـر معنا کنیـم. احترامی که 
مـردم برای مـا قائلند به برکت سیدالشهداسـت. ما گدایان 

خیل سـلطانیم و هرچه داریم از اوسـت. 
سـابقهوریشـهمقتلخوانـیبـهچـهزمانی
برمیگـرددوچـراحضرتعالـیاینقـدربـرقرائت

مقتلرویمنبرتاکیددارید؟
ما روضـه را از حضـرات معصومیـن آموخته ایم. علمای 
مـا در قدیم روضـه می خواندند. روضه خوانـی یک کار فنی 
و عالمانه اسـت و اصال با شعر و نوحه و سبک قابل مقایسه 
نیسـت. سـید بن طاووس، شـیخ مفید و عالمه مجلسی از 
مفاخر بودند و مرحوم شـیخ جعفر شوشـتری دارای رساله 
عملیه بـود ولی در قـدم اول همـه آنها روضه خـوان بودند. 
اهـل این علـم می دانند که روضه خوانی چقدر کار سـختی 
اسـت. حقیقتا امـروز هیـچ کاری همچون روضـه خواندن 
بـرای اباعبداهلل  الحسـینg  راهگشـا و تاثیرگذار نیسـت. 
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بيماری كه شفا گرفت 
ایـنسـالها مومنـیکـهدرطـول حجتاالسـالمسیدحسـین
کرامتهـایزیـادیازائمهbدیده،تعریفمیکند:»شـبتاسـوعا
دربـموقتـیمیخواسـتمباالیمنبـربـرومدیدمکسـیعبایمن
رامیکشـد.برگشـتمدیـدمآقاییاسـتکـهرویویلچرنشسـته.
بـهمـنگفـتحاجآقا!مـناززابـلبـهاینجاآمـدهام.مدتیاسـت
مریضشـدهاموآمدهامامشـبشـفایخـودمرابگیـرم.گفتممن
بـاالیمنبرمـیرومودعامیکنمکهخداشـماراشـفادهـد.دوباره
گفـتحاجآقـا!مـنازاهلسـنتهسـتمامابایـکاعتقادراسـخ
300کیلومتـرراهراکوبیـدهاموبـهاینجاآمـدهام.امشـببرایمن
کاریبکنیـد.واقعـابااینصحبـتاوبههمریختم.رفتـمباالیمنبر
وروضـهخوانـدم.مردمشـورگرفتنـد:ایاهـلحرممیـروعلمدار
نیامـد...نـگاهکهکـردمدیـدمویلچـراوخالیاسـت.گفتمشـاید
حالشخـرابشـدهورویزمینافتـاده.وقتیدورواطـرافمنبررا
نـگاهکردمدیدموسـطحلقهعـزادارانرویدوپایخودایسـتادهو
برسـینهاشمیزندومیگویـدایاهلحـرممیروعلمـدارنیامد«.

چيزی نمی تواند جای منبر را بگيرد 
رسـانههاچقـدردرترویـجفرهنگحسـینیموثرندوآیـامیتوان
رسـانهها،خصوصاشـبکههایاجتماعیرامنبرهایجدیددانسـت؟
حجتاالسـالمسیدحسـینمومنـیدراینخصـوصمیگویـد:»با
پیشـرفتعلموتکنولوژی،رسـانههایخوبیبـرایکارهایتبلیغی
درسـتشـدهولیهنوزچیزینتوانسـتهجایمنبررابگیرد.زیرادر
عمـلمیبینیمهنوزاینمنبرهاپرمخاطبترینرسـانههاهسـتندو
هـزارانهزارجـوانوخـردوکالندراینبرنامههاشـرکتمیکنند.
پـساینمسـألهنشـانمیدهـدکهمـردماینرسـانهرابـهعنوان
یکـیازمهمترینرسـانههایتبلیغـیبـاوردارند.سـخنرانیهایی
کـهدرکشـورهایاروپاییانجاممیشـودواسـتقبالخارقالعادهای
کـهازایـنجلسـاتبهعمـلمیآیـد،نشـانمیدهندکهبـاوجود
ایـنهمـهابـزارآالترسـانهایوشـبکههایاجتماعیایـنمنبرها
توانسـتهانددراینمیانبیشـترینتاثیرگذاریراداشـتهباشـند«.



زهراتاجیکعضوهیأتعلمیجامعهالزهراh:»با آغاز ایام محرم متاسفانه خانم هایی با عنوان »خانم جلسه ای« 
تحت عنوان مداح و نوحه خوان روضه ها و اشعاری را در مراسم ها می خوانند که معلوم نیست منبع آنها کجاست! آنها از 
نظر سواد و تحصیالت در سطح پایینی قرار دارند و با مطالبی که معلوم نیست از کجا آورده اند تنها دنبال گرم کردن 

مجلس هستند.  مسؤوالن باید هوشیار باشند«. 
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اصالًحسين جنس 
غمش فرق می كند 

مروری بر 
تاريخچه عزاداری 

  g سيدالشهدا
از لحظه شهادت 

تا كنون 

بهقولشیخجعفرشوشتریاینماجراازپیشاز
خلقتآدمآغازشدهوقراراستتاروزرستاخیز
وبعدازآنهمادامهداشتهباشد.عاشوراواقعهاي
ماندنش زنده با بلکه شود فراموش که نیست
ضامنبقايآزادگياستچراکهازهمانعصرروز
دهممحرمسال61هجریباهمهممنوعیتها
بیرقصاحبعزای باز تاریخیاش وخفقانهای
حسینیبرافراشتهشدوازهرجریانیایستادهترماند.

سوگواری اسيران كربال 
نخسـتین مراسـم عزاداری برای امام حسـینg  و یارانش درست 
همـان روز واقعه عاشـورا برپا شـد. روایت اسـت بعد از افتـادن امام 
از پشـت اسـب، اسـب خون آلود او به سـمت خیمه ها رفت و زنان، 
خواهران و دختران آن حضرت با شـنیدن شـیهه اسـب از خیمه ها 
بیـرون آمدند و بر سـر و صورت خود  زدند و گریه هـا  کردند. در روز 
یازدهـم محرم هنگامی که عمر سـعد دسـتور داد اسـرای کربال به 
سـمت کوفه روانه شـوند، زنـان و دختـران کاروان امام بـا بدن های 
شهدا وداع کردند و حضرت زینبh با سخنان آتشین و سوزناکش 
در قتلگاه، دوسـت و دشـمن را به گریه انداخـت؛ »ای محمد! درود 
مالئکـه آسـمان بـر تو بـاد. اکنون این حسـین اسـت که بـر زمین 
افتاده و به خون خود آغشـته گشـته و اعضـای بدنش قطعه قطعه 
گردیـده. ای محمـد! اینها دختران تو هسـتند که اسـیر شـده اند و 
اینهـا فرزنـدان تو هسـتند کـه بر بدن هایشـان بـاد صبا مـی وزد«. 

61 هجری 

عاشورا روز 
عزای عمومی اعالم شد 

بـه گـواه تاریـخ بعـد از واقعه 
عاشـورا نخسـتین بـاری کـه 
شـیعیان توانسـتند به  راحتی 
در کوچه  هـا و خیابان هـا بـه 
بپردازنـد در دوران  عـزاداری 
سـال  در  آل بویـه  حکومـت 
352 هجـری بـود. یک سـال 
بعد در عاشـورای سـال 353، 
عمومـی  عـزای  معزالدولـه 
اعالم کرد و از مردم خواسـت 
بـا پوشـیدن لباس سـیاه، غم 
و انـدوه خـود را نشـان دهند. 

352 هجری 

عزاداری در دوران 
خوارزمشاه 

قصـد  خوارزمشـاه  محمـد 
داشـت عالءالملـک ترمـذی 
حسـینی  سـادات  از  کـه  را 
مقـام  بـه  بـود،  خراسـان 
خلیفه گری برسـاند. مسـلما 
این کار باعث تضعیف خلفای 
همیـن  و  می شـد  عباسـی 
اتفـاق هم افتاد. در ایـن دوران 
شـیعیان بـدون هیـچ مانعی 
بـرای  محـرم  روزهـای  در 
  gمظلومیـت امام حسـین
و یارانش عـزاداری می کردند. 

491 هجری 

 b سوگواری ائمه اطهار
  g و امـام صادق  gدر دوران امامـت امـام باقـر
کـه دولـت بنی امیـه سـرنگون شـد دولـت جدید 
ابتـدا بـا خانـدان پیامبـر اکـرمk رفتـار نرم تری 
داشـت. بـرای همیـن مراسـم سـوگواری بـرای 
امـام حسـینg  برگـزار می شـد و ایـن وضـع 
تـا زمـان امامـت امـام رضـا g  ادامـه داشـت اما 
بعـد از شـهادت آن حضـرت دیگر اجـازه برگزاری 
جلسـات عـزاداری نمـی داد. عـزاداری علنـی در 
دوران امامـت ائمـه اطهـار فقـط در کنـار مرقـد 
می شـد.  برگـزار  کربـال  در    gحسـین امـام 

95 هجری 

برپايی مراسم روضه خوانی 
حـکام سـلجوقی از دوسـتداران اهل 
بیـت b بودنـد و طبیعی اسـت در 
ایـن دوره مراسـم سـوگواری بـرای 
سیدالشهداg  بدون هیچ مشکلی 
برپا شـود. محمد بن عبـداهلل بلخی 
کـه از مولفیـن آن دوره بـود، بـرای 
علمـا، مسـؤوالن و حتـی طـالب 
نظامیه اهل سنت سخنرانی می کرد 
و پـس از آن روضـه  می خواند. چنین 
سـلطنت  اوایـل  تـا  مراسـم هایی 
طغـرل سـلجوقی در بغـداد و برخی 
داشـت.  ادامـه  ایـران  شـهرهای 

479 هجری 

فرصت مناسبی برای شيعيان 
ایلخانان که از قـوم مغول بودند، 
در نیمـه دوم قـرن هفتم هجری 
در ایـران بـه حکومت رسـیدند. 
تشـیع  مذهـب  بـا  غازان خـان 
مشـکلی نداشـت و سـرانجام در 
زمـان حکومـت الجایتـو مذهب 
تشـیع به مذهب رسـمی کشور 
دوران،  ایـن  در  شـد.  تبدیـل 
شـیعیان فرصت بسـیار مناسبی 
بـرای انجام مراسـم  های مذهبی 
داشتند و هر سـاله در ماه محرم 
مجالس عـزاداری برپا می کردند. 

654 هجری 

محمودرضادرخشاني



معـاون وزیر ارتباطات و فنـاوری اطالعات برای هماهنگی برقراری ارتباطات زائرین اربعین به ایالم سـفر کرد و گفت: 
»اپراتورهای رایتل، ایرانسل و همراه اول تمامی بسترهای مناسب ارتباطی برای برقراری ارتباط در مسیر کربال، نجف و 

مهران را تامین خواهند کرد و عالوه بر این در کل مسـیرها اینترنت رایگان برای زائرین تعبیه شده«.
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برپايی تعزيه 
در دوران افشـاریان و زندیان  اشـکال  مختلف عزاداری 
نسـبت بـه دوره هـای قبـل گسـترش بیشـتری پیدا 
بـه  را مربـوط  تعزیه خوانـی  آغـاز  کـرد و خیلی هـا 
دوران حکومـت کریمخـان زنـد می داننـد. گویـا در 
او  بـه دیـدار  پادشـاهی کریمخـان سـفیری  زمـان 
مـی رود و واقعـه کربـال را توصیـف می کنـد. بعـد از 
ایـن ماجـرا کریمخـان دسـتور می دهـد صحنه هایی 
از وقایـع کربـال را بسـازند و از حـوادث غم انگیـز آن 
نمایـش اجـرا کنند کـه ایـن کار به »تعزیـه« معروف 
و  چهارراه هـا  در  نمایش هـا  ایـن  ابتـدا  می شـود. 
میادیـن اصلـی شـهر برگـزار می شـد امـا بعدهـا بـه 
بازارهـا، کاروانسـراها، منازل و تکایا نیز کشـیده شـد. 

1163 هجری 

عزاداری عوام فريبانه رضاخان 
رضا خـان قبل از رسـیدن به تخت پادشـاهی و در اوایـل حکومت، خود 
را فـردی معتقـد و پایبنـد اصـول و سـنت های مذهبی نشـان مـی داد. 
  gاز اقدامـات عوام فریبانـه او حضـور در مراسـم  عزاداری امام حسـین
در مـاه محـرم بـود. او سـربازان قـزاق را در دسـتجات عـزاداری حاضـر 
می کـرد و خـودش در اول صـف بـا سـر و پـای برهنه سـینه مـی زد اما 
همیـن که جـای پای خـودش را محکم کـرد، برای برچیـدن اعتقادات 
مذهبـی مردم دسـتور بـه تعطیلـی مراسـم  عـزاداری در محـرم داد؛ تا 
آنجـا کـه مـردم به  صـورت مخفیانـه بـرای امام حسـین g  عـزاداری 
می کردنـد. چنیـن خفقانـی باعـث بـه  وجـود آمـدن نـوع دیگـری از 
عزاداری شـد که بـه  صورت هفتگی یـا ماهانه در منازل برگزار می شـد. 

1344 هجری 

برپايی حسينيه ها و سرودن اشعار حسينی 
شـیعه مذهب  پادشـاهان  رسـیدن  قـدرت  بـه  از  پـس 
صفـوی، عـزاداری امـام حسـینg  بـا شـکوه بیشـتری 
اشـعار  دوران سـرودن  ایـن  در  برپـا می شـد.  در کشـور 
مذهبـی، مـدح و تعزیـه در رثـای ائمـه و شـهدای کربـال 
بـرای شـاعران افتخاری بـزرگ بـود. در همیـن دوره کتاب 
»روضه الشـهدا« نوشـته شـد و از روی آن روضـه خوانـده 
می شـد. همچنین تکیه ها، حسـینیه ها و موقوفـات مربوط 
بـه امـام حسـین g  در ایـران فعـال شـد. آن طور کـه در 
تاریخ آمـده مغول ها و گورکانیـان هند نیز با الگوبـرداری از 
صفویـان، در ماه محرم مراسـم  عـزاداری برگـزار می کردند. 

907 هجری 

برپايی آئين های مختلف عزاداری 
در دوران قاجاریـه تکایـای زیادی شـکل گرفـت و می توان 
گفت عـزاداری هم از نظـر محتوا و هـم از لحاظ کیفیت به 
تکامل رسید. در این دوران شبیه خوانی شیوه و روش خاص 
خـود را پیدا کرد و چندین تکیه و سـاختمان برای برگزاری 
تعزیه خوانی سـاخته شـد. حتی به دسـتور ناصرالدین شـاه 
»تکیـه دولـت« بـا گنجایـش هزار تماشـاگر سـاخته شـد. 
حتـی عده ای معتقدند در دوران قاجار بسـیاری از آئین های 
مربوط به عزاداری امام حسـینg  مرسـوم شـد کـه از آن 
جملـه می تـوان بـه برپایـی سـقاخانه، سـخنوری، مراسـم 
دفـن شـهدای کربـال و مراسـم تشـت گذاری اشـاره کـرد. 

1200 هجری 

 wروشنگری امام خمينی
در دوران حکومـت پهلـوی دوم نیـز بـرای کمرنـگ کـردن مراسـم 
 wعـزاداری محـرم تـالش زیـادی صـورت گرفت امـا امـام خمینی
در عاشـورای سـال 42 با سیاسـی کـردن این مراسـم اهمیـت آن را 
دوچنـدان کـرد. دولت از علما می خواسـت در عزاداری ها علیه شـاه و 
اسـرائیل سـخنی به میان نیاورند و مباحث سیاسـی را پیش نکشـند 
امـا امـام بـدون توجـه بـه ایـن تهدیـدات در مراسـم  عاشـورا و دیگر 
مجالـس عزاداری به  شـدت از دولت انتقاد می کـرد و از آن به بعد بود 
کـه محـرم تبدیل به شـروع قیام مـردم ایـران علیه ظلم شـد. بعد از 
پیـروزی انقـالب هم دولت از تمامی مراسـم  مذهبی که آسـیب زننده 
و مغایـر بـا اصـول و سـنت های اسـالمی نباشـند حمایـت می کنـد. 

1435 هجری 

عزاداری شاهزادگان 
بعـد از بـه حکومـت رسـیدن تیموریـان، عـالوه  بر مـردم، 
شـاهزادگان و بـزرگان کشـور نیـز بـا فـرا رسـیدن مـاه 
مراسـم  برپایـی  بـا  و  می پوشـیدند  عـزا  لبـاس  محـرم 
عـزاداری بـرای امـام حسـینg  سـوگواری می کردنـد. 

775 هجری 



یک میلیون قطعه مهر تربت کربال جایگزین مهرهای حرم مطهر رضوی شد.  این محموله متبرک اهدایی از سوی آستان 
مقدس حضرت عباسg  به حرم مطهر علی بن موسی الرضا g بود که همزمان با ماه محرم جایگزین مهرهای نماز 

صحن و سرای رضوی شد.
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یکـیازمعروفتریـنوخاصتریـنعزاداریهـایایـام
محـرممختصیزدیهاسـتوهمهاینمعـروفبودنها
وشـکوهمراسـمبهخاطرآئیننخلبرداریاسـت.نخل
نمادتابـوتامامحسـینgوشـهدایکربالسـتکه
ازجنـسچـوبوبهشـکلبـرگدرختخرمایاسـرو
اسـتوهیچشـباهتیبهدرختنخلندارد.مـردمیزد
ازکوچـکوبـزرگگرفتهتازنومردبرایسـاختنخل
کمکمیکنند.حتیزرتشـتیانسـاکناینشـهرهم
سـعیدارندخودشـانرادرسـاختنایننخلبهگونهای
سـهیمکنند.مراسـمآذینبندیوآمادهکـردننخلها
بـرایبرپاییعـزاداریمحرمیکـیازبرنامههایعمومی
مـردماسـتانیـزداسـت.وزنایـننخلهامعمـوالبه
چندتنمیرسـدوچندیننفـربایدآنهـارابلندکنند.
نخلهایمیـدانامیرچخماق،میدانامـامتفتومیدان
مهریزجزوبرگتریننخلهاهسـتندوخیلـیازمردم
یـزددرختهایشـانراوقفسـاختنخلهـامیکنند.


  gنخل؛ نمادی از تابوت امام حسين

يزد 

آوایغمانگیـزنوحهخوانـیونوازندگـیسـنجودمـام
بوشـهریهامعروفاسـت.سـینهزنیدربوشـهرسبک
خاصیداردکهامروزهبهسـایرشـهرهایجنـوببهویژه
خرمشـهر،اهـوازودزفولهمسـرایتکرده.سـینهزنی
بوشـهریبهاینصورتاسـتکـهنوحهخواندروسـط
میایسـتدوبیـن5تـا20حلقهانسـانیدوراوتشـکیل
میشـود.سـینهزنانبهصورتدایرهایشکلمیچرخند
وحرکـتپایشـانبانـواینوحهخـوانهماهنگـیدارد.
اوجاجـرایسـینهزنی،هنـگاماعـالم»واحـد«توسـط
نوحهخواناسـت.نوحهخوانپـسازیکمکـثکوتاهبا
صـدایرسـامیگوید»واحـد«وگروهسـینهزنیکصدا
جـوابمیدهنـد»اهللواحـد«.نوحهخواننوحـهواحدرا
مطابقومناسـبباروزعـزامیخواند.چهارمحلهقدیمی
بوشـهرازدیربـازبـهبرپاییمراسـمسـوگواریسـیدو
سـاالرشـهیدانمیپردازنـدوبوشـهریهاازشـبهای
ابتداییمحرمبیشـتربهآنجـامیروند.درشـامغریبان
بوشـهریهادرحالـیکـهعلمهارابـهصـورتخوابانده
حملمیکننـد،باحرکـتدرمعابرعمومـیواجتماعدر
مسـاجد،تکایاوحسـینیههاباخاموشکردنچراغهادر
غمشـهدایکربـالواهلبیتbاشـکماتـممیریزند.


نوای حزن انگيز دمام 

بوشهر 

یکیازمراسـمهایسـنتیدزفـولدردهـهاولمحرم
آئیـننخلگردانـیاسـت.بزرگتریـننخـلدردزفول
نخـل»کلبیخان«اسـتکـهازاتاقکهـایکوچکیبا
طاقهـایقوسیشـکلتشـکیلمیشـود.دوصفحه
چوبیمنبتکاریشـدهشـبیهایـوانبهارتفـاعپنج
متـروپهنایسـهمترباکنگـرهوپوشـشاکلیلهای
طالیـیوآینـهکاریشـدهدروسـطایـنطـاققرار
داردکـهبـاچـوبوبـافاصلـهدومتریبههـموصل
شـدهاند.نخـلدارایچهارپایهاسـتوچهارکرسـی
چوبـیبـهارتفاعیـکمتـردربینآنهـاقـرارداردو
رویچوببسـتهاباپارچههایسـبزپوشـیدهشده.
بـرایحملنخل،دراطـرافآنچوبهـای10تا12متری
قـرارمیدهندونخـلدروسـطچوبهاقـرارمیگیرد
و30الـی50نفرنخـلرارویدوشخـودحملمیکنند.
قدیمترهـاپهلوانـانشـهرایـنکارراانجـاممیدادند
ونخـلکلبیخـاندردسـتجاتعـزاداریپیشـاپیش
نخلهـایدیگرحملمیشـداماچندسـالیاسـتکه
نخلکلبیخاندیگردرشـهربـهحرکـتدرنمیآیدو
درایـاممحرمدرمحلـهکلبیخان)کلـبعلیخان(که
بنیانگذارایننوعنخلبودهبهنمایشگذاشـتهمیشود.


آئين نخل گردانی 

 

دزفول 

»نجـف نـام بـا محلیهـا میـان در خرمشـهر
ثانـی«شـناختهمیشـود.دراینخصـوصدالیل
متعـددیذکـرشـده.قرابتبـانجفاشـرفوباال
بودنتعـداداماکـنمذهبـیازمهمتریـندالیلی
اسـتکـهدربـارهاطـالقایـننـامذکـرشـده.
براسـاسآمـاریکـهازمرکـزتبلیغـاتاسـالمی
خرمشـهرارائـهشـده،درایـنشـهرنـهچندان
وسـیعبـهلحـاظجغرافیایـیحـدود70مسـجد
فعالاسـتوتعـدادحسـینیههایآنعـدد450
ازسـاکنین رانشـانمیدهـد.بـهگفتـهیکـی
خرمشـهر)عبداالمـامزیـاری(درایـاممحـرمدر
هـرکوچـهوخیابانـیتکیـهایبرپـامیشـودبه
طـوریدر10روزاولمحـرمحـدود600تکیـهدر
شـهرفعـالمیشـود.مـردمخرمشـهراعتقادات
مراسـمهای برگـزاری در و دارنـد خاصـی
میکننـد. رعایـت را آن محـرم ایـام عـزاداری


نجف ثانی 

خرمشهر 

عزاداری محرم در شهرهای 
مختلف چگونه برگزار می شود؟ 

صدهاسالاستکهدرکشورمادرایاممحرمآئینهایعزاداری
مختلفیبرگزارمیشودکهیکهدفرادنبالمیکنندامابهدلیل
تفاوتهایاجتماعیوفرهنگیروستاهاوشهرهایایرانهر
کدامباآدابورسومخاصیانجاممیشوندبهطوریکهگاهی
اوقاتحتیدربرخیازمحلههاییکشهرهمشیوهسوگواری
ابااعبداهللالحسینgفرقمیکند.اگرمیخواهیدبابرخیاز
اینآئینهاآشناشویدخواندنایندوصفحهراازدستندهید.

یزد

زهرهپورطاهریان

 جغرافياي
عاشقي



هاشمصالحیمسـؤولهیأتستادمردمیخراسان:» نرم افزار »تکیه« تولید شـد.  این نرم افزار به همت هیأت 
یالثارات الحسـینg  و گروه رسـانه ای تولید شده. به این صورت که  با شـاعران و مداحان ارتباط گرفتیم و شعرهای 
مناسب و مورد نیاز با سبک خاص آنها را جمع آوری کردیم. این  نرم افزار برای تلفن های همراه اندروید قابل نصب و شامل 

مقتل، منبر، شعر، زنجیرزنی و ...  است«. 
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یکـیازکهنتریـنآئینهـایعـزاداریمحـرمدر
کشـورآئیـنتشـتگذارییـاتشـتگردانیمـردم
اردبیلاسـت.اینمراسـمکهنمادتشـنگیاباعبداهلل
الحسـینgواصحـابآنحضرتاسـتازسـهروز
ماندهبـهمحـرمدربیشاز200مسـجدشـهربرگزار
میشـود.شـهراردبیـلازدیربازصاحبشـشمحله
اصلـیبـودهکـههـرکـدامآنهـاشـاملکوچههـاو
مسـاجدکوچکتریهسـتندکـهدرزبـانمحلیبه
آنهـا»خوال«بـهمعنـایشـاخهمیگویند.عـزاداری
محـرمدراردبیلازگذشـتهدرهمینمحلههـابرگزار
میشده.درمسـاجداردبیلسـکوهاییوجودداردکه
رویآنهاتشـتهایبزرگمسـیوبرنجـیمیگذارند
وایـنتشـتهاازسـهروزمانـدهبهمحرمدرسـنت
تشـتگذاریمورداسـتفادهقـرارمیگیرنـد.آنطور
کـهمیگویندنخسـتینتشـتگذاریشـهرپـساز
نمازمغـربروزبیسـتوهفتمذیالحجهدرمسـجد
جامعشـهرتوسـطعـزادارانمحله»طـوی«کهیکی
ازمحلههایشـشگانهاردبیلاسـتبرگزارمیشـود
وبعدازآندردیگرمسـاجدشـهرمثلمسجداعظم،
حسـینیهاوچدکانو...نیزآئینتشـتگذاریباحضور
مـردموریشسـفیدانهـرمحلـهانجـاممیشـود.


تشت گذاری در 200 مسجد 

اردبيل

بزرگتریـنوپرجمعیتترینمراسـمعـزاداریمحرم
درایـرانمربـوطبـهشـهرزنجاناسـت.سالهاسـت
درعصرروزهشـتممحرموشـبتاسـوعایحسـینی
بزرگتریندسـتهعـزاداریجهـانازحسـینیهاعظم
زنجـانبـهطـرفامامـزادهسـیدابراهیمgحرکـت
میکنـد.ایـنروزدرزنجـانبـه»یـوماالبالفضـل«
مشـهوراسـت.عالوهبرمـردمزنجـان،عـدهزیادی
ازشـهرهایاطـرافواسـتانهایآذریزبـانوحتی
کشـورآذربایجـانخودرابهاینشـهرمیرسـانندتا
دراینمراسـمکهنشـرکتکنند.دردستهعزاداری
زنجانیهـاطبـل،سـنجوعلـموجـودنـداردوخیل
عظیـمعـزاداراننوحههـایقدیمـیراباهـمزمزمه
میکننـدواشـکریزانبـرسـروسـینهمیزنندکه
دیـدناینصحنههـربینندهایرادگرگونمیسـازد.
درمسـیردسـتهعـزاداریهـزارانرأسشـتر،گاوو
گوسـفندذبـحمیشـودطوریکـهخیلیهـامعتقدند
حسـینیهاعظمزنجـاندومیـنقربانگاهجهاناسـالم
بعـدازسـرزمینمناسـت.عالوهبـراین،مـردمعزادار
نـذوراتخـوداعـمازدامزندهوپـولبرایبیـشاز10
هـزارقربانیدیگررابهحسـینیهاعظماهـدامیکنند.


دومين قربانگاه جهان 

زنجان 

عشـقمردمارومیـهوعزاداریهایجانسـوزآنهـابرای
سیدالشـهداgهمیشـهزبانـزدبـودهوایـنعشـقو
عالقـهتنهـابهمسـلمانانمحـدودنمیشـود.تاسـوعا
وعاشـورایحسـینیدرمحلههایـیازارومیـهودیگـر
شـهرهایآذربایجـانکـهاقلیتهـایمذهبـیدرآنهـا
سـکونتدارنـد،مسـیحیانزیـادیرامیتـواندیدکه
درمسـیردسـتجاتعـزاداریمیایسـتندوبـرایامام
حسـینوحضـرتعبـاساشـکماتـممیریزندو
حاجـتخـودراطلـبمیکنند.دردسـتجاتعـزاداری
مـردماسـتانازنمادهاییمثلعلـموکتلوگهـوارهبه
یـادحضـرتعلیاصغـرgواسـببـهعنـوانمظهر
ذوالجنـاحاسـتفادهمیشـود.بـهاعتقـادمـردمنـذری
دادنبـهگهـوارهموجـبشـفایکـودکبیمـارونذری
دادنبـهاسـبموجـبگشـایشدرکارهـامیشـود.از
جملـهنذریهایـیکـهمـردمدرایـنایـاممیدهنـد
میتـوانبـهنـانفتیـر،شـیرداغوحلـوااشـارهکـرد.


علم و كتل و گهواره 

اروميه 

بوشهر

دزفول

ارومیهزنجان

اردبیل
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مکان پنجره طالیی صحن جمهوری اسالمی حرم مطهر امام رضاg  تغییر کرد.   سید خلیل منبتی معاون اماکن متبرکه و امور 
زائرین آستان قدس رضوی گفت: »پنجره فوالد صحن جمهوری اسالمی حرم مطهر امام رضا g  در راستای تسهیل مسیر 

تردد زائرین در رواق دارالوالیه به سمت ضریح مطهر به دستور تولیت آستان قدس رضوی اندکی جابه جا شد«. 

انجمن شـعر و ادب شـهرری در سال های نخسـت تشکیل در محله ای 
به نام »سـرتخت« با حضور دائمی ادبا و شـعرا در پاتوق میرزا ماشـاءاهلل 
پورفیـض کـه در اتاقک کوچک داخل قبرسـتان قرار داشـت  تشـکیل 
می شـد. این انجمـن به نـام »انجمن باغ فیض« شـهره شـد. آن موقع 
تعـداد شـاعرانی کـه در این انجمـن شـرکت می کردند بـه 15 نفر هم 
نمی رسـید اما خروجی خوبی داشـتند؛ به طوری که تمام افرادی که در 
آن برهه زمانی در انجمن باغ فیض شـرکت می کردند دیوان اشعارشان 
را به چاپ رسـاندند و حتی اشـعار برخـی از اعضا هنوز در یـاد و خاطره 

شـاعران انجمن باقی مانده. 

معلماخالقونقادشعر
بعد از فوت میرزا ماشاءاهلل، انجمن باغ فیض به دکان خیاطی ابوالحسن 
 g توحیـدی در کوچـه پاچنـار و خیابـان حـرم حضـرت عبد العظیم
منتقل شـد. حاج  آقا فتوحی و ابوالحسـن توحیدی ملقب به »طوطی 
همدانـی« صاحب کتاب هـای مناجات نامه، مفتاح المحبه، شکرسـتان 
)مـدح ائمـه( و هدی نامه )غزلیات( سـال ها ریاسـت انجمـن را برعهده 
داشـتند. طوطی همدانی به دلیل مردمداری و کسـب فضایل اخالقی، 
معلـم اخـالق جوان هـا و نقـاد شـعر به حسـاب می آمـد. تا سـال های 

نقطـهآغـازاینانجمـنبـهقبـلازدهـه30برمیگـردد.درسـتدرروزهایـیکهحکومـتپهلـویدربرقـراریمجالس
مذهبـیوروضهخوانـیدرتهـرانودیگـرشـهرهایکشـورسـختگیریمیکـردوهیأتهـااجـازهبرگـزاریمجالـس
مذهبـینداشـتند،انجمنـیدرجـوارحـرمعبدالعظیمحسـنیgشـکلگرفـتتاپرچمحسـینیبـهگونـهایدیگر
برافراشـتهبمانـد.همـانزماناشـعارایـنانجمنادبـیکهبیشـترمضمونآنهـادرمـدحوشـهادتاهلبیـتbبودبه
اوجخـودرسـید.حتـیروضهخوانـانومداحـاناهـلبیـتنیزبـهایـنانجمـنشـعروادبراهپیـداکردند.اکنـونکه
تقریبـا70سـالازعمـرانجمنشـعروادبشـهرریمیگذرد،شـاعرانپیشکسـوتوجوانبسـیاریبهاینانجمنسـر
میزننـد؛هرچنـدبنیانگـذارانایـنانجمـندرقیدحیاتنیسـتند.مهـدیجوادیازشـاعرانپیشکسـوتایـنانجمن
اطالعـاتخوبـیدراختیـارمـاقـرارداد.درایـنمطلببـاماهمراهشـویدتـاازفعالیتهـایایـنانجمنبیشـتربدانید.

1350 کـه هنـوز درگیری هـای جدی بین رژیم و تجمعـات خانگی به 
وجـود نیامده بود، انجمن در خیاط خانه طوطی همدانی برگزار می شـد 
اما بـا وجود اینکه کوچـه پاچنار یکـی از کانون های مجالـس ضد رژیم 
بـود، انجمن شـعر و ادب به صورت گردشـی هر شـنبه شـب در محل 
زندگـی هر یـک از اعضا برگزار می شـد. اتفاقا اوج رونق انجمـن ادبی در 

همین سـال ها بود که بیـش از50 عضو داشـت. 

آغازانقالبواوجشعر
انجمـن شـعر و ادب شـهرری در سـال های دهـه 50 در سـاعات آخـر 
شـب برگزار می شـد. اکثر افرادی که در این انجمن شـرکت می کردند 
کسـبه محـل بودنـد مثـل قصـاب، خیـاط، نخریـس )طناب بـاف(، 
پینـه دوز و کشـاورز. البتـه در بیـن آنهـا شـعرایی بودند که اشعارشـان 
در مـدح انبیـا و اولیـا بود کـه مداحان و روضه خوانان شـهر را تشـکیل 
می دادنـد. بـا شـروع انقـالب، شـعر مداحـی و و روضه خوانـی بـه اوج 
خـود رسـید و بسـیاری از اشـعاری کـه از ایـن انجمن بیـرون می آمد، 
در مداحی هـا مـورد اسـتفاده قـرار می گرفـت. در حـال حاضـر افرادی 
که همچنـان عضو انجمن ادبی شـعر شـهرری هسـتند پیشکسـوت 
شـده اند و از آنهـا بـه عنـوان »پیرغالمـان اهـل بیـت« یـاد می شـود. 

انجمن شاعران ماندگار
سودابهرنجبر

دوشاعرپیشکسوتبازمانده
یکـی از عمـده تفاوت های برگـزاری این انجمن با دیگر انجمن های شـعر در 
سـطح کشـور این بود کـه وقتی شـاعر اولین بیـت خـود را قرائـت می کرد، 
از طـرف همـه اعضـا به نقد گذاشـته می شـد و ایـن مجلس ایـن ظرفیت را 
داشـت کـه بتوانـد شـاعران خوبـی را در طول تقریبـا 70 سـال تربیت کند. 
بیشـتر شـاعران این انجمـن دارای کتـاب هسـتند. از اعضای مشـخص آن 
می تـوان بـه بـرادران عطار نـژاد، حسـین بارگاهی، حسـین وزیری و حسـن 
نوارچـی اشـاره کـرد کـه در برپایـی این انجمن نقش مسـتقیمی داشـتند. 
در حـال حاضـر حسـین زارع متخلـص بـه »خائـف« 83 سـاله )سـراینده 
25 هـزار بیـت شـعر( و مهـدی جـوادی متخلـص بـه »نوبهـار« 74 سـاله 
)سـراینده 30 هزار بیت شـعر( از شـاعران پیشکسـوت این انجمن هسـتند. 

گزارشي از يك مجلس شعر حسيني كه بيش از هفتاد سال قدمت دارد 

بـرادران عطارنـژاد از اعضـای اصلـی انجمن، سـال ها در شـهر ری عطاری 
داشـتند و در ایـن زمینـه صاحب نظـر بودند و این شـغل در خانـواده آنها 
قدمـت چند صد سـاله دارد. طبق شـجره نامه ایـن خانواده، نسـب آنها به 
عطار نیشـابوری می رسـد. محمد رضا، محمد تقی و محمد جواد عطارنژاد 
عـالوه بر تخصص عطـاری، توجه ویژه ای به شـاعری داشـتند. امیر محمد 
عطارنژاد پسـر محمد رضا عطارنژاد در مورد فعالیت های پدرش در انجمن 
شـعر و ادب شـهرری و ارتبـاط این انجمن با شـعر و ادب ایـران در دهه 50 
می گویـد: »پـدرم یـک روز در هفته به کوه هـای اطراف تهـران می رفت تا 
داروهای گیاهی را که قبال شناسـایی کرده بود جمـع آوری کند. او با همان 
گونی داروهای گیاهی به انجمن وارد می شد و همیشه مورد توجه ریاست 
انجمن )محمد علی ناصح( قرار می گرفت. پدرم به سـبک هندی )سـبک 
صائب تبریزی( شـعر می سـرود. اگر همه شـاعران یک شـعر می خواندند، 
آقای ناصح از پدرم درخواست می کرد دو شعر بخواند«. محمدرضا عطارنژاد 
صاحب کتاب »گوهر معرفت« رابطی بین انجمن شعری شـهرری و ایران 
شـده بود و بسـیاری از نقدها و نظرها را برای پیشـبرد انجمن در شـهرری 
انجـام مـی داد. بعـد از مـرگ محمد علی ناصـح، خطیب رهبر به ریاسـت 
انجمن منسـوب شـد. بنا بر درخواست همسـر محمدعلی ناصح، انجمن 
در منـزل  مرحوم ناصح برگزار می شـد و همچنان از اعضای انجمن شـعر 
و ادب شـهرری دعـوت می شـود در محفـل شـاعران ایـران قـرار بگیرند. 

 
طاعتمقبولجزباِمهرهشتوچارنیست

یـار در دل حاضـر و دل روز و شـب جویـای او/ غافـل آنکه غیـر از او در 
ملـک دل دیّار نیسـت 

دل اگـر دل شـد نخواهـد غیـر آن دلدار کـس/ زانکه کس زیبنـده دل 
غیر آن دلدار نیسـت 

پـاک کن چشـم از نگاه غیـره ای دل وز گنـاه/ دیده ناپـاک آری درخور 
نیست  دیدار 

پـرده پنـدار را کن خـرق با نیروی عشـق/ چـون حجابـی در میان جز 
پرده پندار نیسـت 

طوطیـا بر لوح دل زن ُمهر ِمهر هشـت و چـار/ طاعت مقبول جز با ِمهر 
هشت و چار نیست 

ازاشعارابوالحسنتوحیدیمتخلصبه»طوطی«
یکبندازدوازدهبندترکیبعاشورایی

در هر صحیفه نام محرم نوشته اند/ نام عزا و وقعه ماتم نوشته اند 
این ماه را به دفتر مستوفیان غیب/ از ماه ها به رتبه مقدم نوشته اند 

ازاشعارابوالحسنتوحیدیمتخلصبه»طوطی«

 نوادگان عطار نيشابوری
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ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره چهارم دوشنبه 19 مهر 1395  8 محرم 1438

اپلیکیشن کانالتلگرام

آداب عاشورايی ها 
تاسـوعا و عاشـورا هم مثل اکثر مناسـبت ها آداب و اعمالـی دارد که 
بهتر اسـت یک بـار برای همیشـه آنها را بخوانید و به یاد داشـته باشـید. 
درباره مسـتحبات تاسـوعا گفته اند اگر کسـی این توفیق را داشـته باشد 
کـه در ایـن شـب در کربـال باشـد و امـام حسـینg  را زیارت کنـد، با 
شـهدا محشـور می شـود. نفریـن و لعـن بـر قاتـالن آن حضـرت و گریه 
و نوحـه و مصیبـت و خوانـدن زیـارت عاشـورا هـم در اعمـال توصیـه  
شـده ایـن روز و فردایـش آمـده اسـت. دربـاره عاشـورا هـم بـه احیـای 
شـب عاشـورا سـفارش شـده و از قـول پیامبر اکـرمk نقل شـده: »در 
شـب عاشـورا چهـار رکعـت نمـاز  و در هـر رکعت یـک مرتبـه حمد و 
50 مرتبـه سـوره توحیـد را بخوانید. وقتـی در رکعت چهارم سـالم نماز 
را گفتیـد، ذکـر خدا را بسـیار بگویید و بر رسـول خدا صلوات بفرسـتید 
و تـا مقـداری که ممکن اسـت بر دشـمنان اهل  بیت لعنت بفرسـتید«. 
دربـاره نمـاز دیگـر این شـب هـم گفته انـد: »100 رکعت نمـاز بجا 
مـي آوري در هـر دو رکعـت بـا یک سـالم کـه در هر رکعت یـک مرتبه 
حمد و سـه بـار سـوره توحیـد را می خوانی و پـس از پایان ایـن نمازها، 
70 بـار می گویی »ُسـْبحاَن اهللِ َو الَْحْمـدهللِ َو ال إلـَه إالَّ اهللُ َو اهللُ اَْکَبُر َو ال 

َحـْوَل َو ال ُقـوَّه إالَّ بِاهللِ الَْعلِـیِّ الَْعِظیم«. 
در آداب روز عاشـورا هـم آمـده: »در این روز دسـت از کار بکشـید و 
نیازهـای خانـه را در ایـن روز تهیـه و ذخیره نکنید و مشـغول عـزاداری 
و نوحه سـرایی باشـید و مثل کسـانی که عزیزترین کس خودشـان را از 
دسـت داده انـد اندوهگیـن باشـید«. از امام رضـاg  روایـت کرده اند که 
فرمـوده: »هـر کـس در روز عاشـورا دسـت از تـالش بـرای دنیا بـردارد، 
خداونـد حاجت های دنیوی و اخـروی او را برآورده می کند و هر کس روز 
عاشورا، روز اندوه و غم و گریه اش باشد، خداوند روز قیامت را روز سرور و 
شـادی او قرار می دهد و در بهشـت با دیدار ما، چشـمش روشن می شود 
و هر کس که روز عاشـورا را برای خود روز برکت بدانـد و در آن روز برای 
منـزل خـودش اموالی را ذخیـره کند، آن امـوال بـرای او برکتی نخواهد 
داشـت«. خواندن هزار مرتبه سوره توحید در روز عاشورا و تسلیت گفتن 
بـه یکدیگـر از توصیه های دیگـر درباره این روز اسـت. گفتـن 70 مرتبه 
»الحول والقوه اال باهلل العلی العظیم« در عاشـورا مسـتحب اسـت. چون 
ایـن ذکر، ذکر امام حسـینg  بود و بـا این ذکر به قلب دشـمن می زد 
و برمی گشـت و می فرمـود: »الحـول والقـوه اال باهلل«. امشـب 70 مرتبه 
»سـبحان اهلل«، »الحمدهلل«، »ال اله اال اهلل« و »اهلل اکبر« هم وارد اسـت. 

*خداوندا!دستهایماراازستموتعدیوسرقتبازدارو
چشمهاونگاههایماراازخیانتومعصیتوآلودگیبپوشان
وراهگوشهایمانرابرهرچهغیبتولغووبیهودگیببند.

*خداوندا!برتنعلمایمالباسزهدونصیحتبپوشانوچشمههای
تالشوکوششورغبتراازدروندانشاندوزانمابجوشانو
بهشـنوندگانماجرعهایازشـهدپذیرشوپیرویبنوشان.

مناجاتنامه 

کتاب
ماهبهروایتآه

ــاد  ــی  نصرآب ــل زروی ــم ابوالفض ــدن اس از دی
روی جلــد یــک رمــان مذهبــی نباید تعجب 
ــخن  ــاعر شیرین س ــرداز و ش ــد. طنزپ کنی
پیشــنهاد ســیدمهدی  بــه  مــا  روزگار 
شــجاعی کتابــی دربــاره زندگــی حضــرت 
اباالفضــلg  نوشــته کــه از قضــا خواندنی 
و مســتند از آب درآمــده. او بــرای نوشــتن 
ایــن کتــاب به بیــش از 60 منبع پژوهشــی 
تألیــف شــده دربــاره زندگــی علمــدار کربال 
رجــوع کــرده و بــا پرهیــز از روایــت محض، 
ــر  ــیم ه ــرای ترس ــاب 12 راوی ب ــه انتخ ب
  g ــاس ــرت عب ــی حض ــش از زندگان بخ
شــخصیت هایی  اســت.  زده  دســت 
حضــرت   ، gحســین امــام  ماننــد 
ــن،  ــل، ام البنی ــن  عقی ــب h، مســلم   ب زین
ــل،  ــن ابی مح ــداهلل ب ــه، عب ــوم، لباب ام کلث
ــی،  ــن  ربع ــازرگان، شــبث  ب ــد ب ــان، زی کزم
ســرجون و عبیــداهلل  بــن  عبــاس  بــن  علــی. 

کریمیدرفطرس
هیــأت رایــه  العبــاسg  سال هاســت 
برگــزار  علی اکبــر چیــذر  امامــزاده  در 
می شــود و آن را بــا اســم محمــود کریمــی 
ــه  ــد همیش ــر می خواهی ــند. اگ می شناس
ــید  ــان باش ــن در جری ــورت آنالی ــه ص ب
ــس کریمــی چــه می گــذرد،  ــه در مجال ک
در کانــال تلگــرام »فطــرس« عضــو شــوید. 
ــده  ــور زن ــه ط ــم ها را ب ــال مراس ــن کان ای
ــم  ــم ه ــس از مراس ــد و پ ــش می ده پوش
ــو  ــه صــورت ویدئ ــده ای از مراســم را ب گزی
ــش  ــه پی ــد. هفت ــر می کن ــوت منتش و ص
ــای  ــن نوحه ه ــی محبوب تری ــیو صوت آرش
محــرم محمــود کریمــی در ســال های 
گذشــته در ایــن کانــال منتشــر شــد کــه 
موضوعــی  دســته بندی  بــا  می توانیــد 
آنهــا را دانلــود و گــوش کنیــد. بــرای 
عضویــت در کانــال »فطــرس« بــه نشــانی 
ــد.  ــر بزنی telegram.me/fotros_ir س

تکیهآنالین
اگــر دنبــال یــک آرشــیو صوتــی کامــل 
ــد،  ــرم می گردی ــاه مح ــای م از مداحی ه
اپلیکیشــن »تکیــه« را نصــب کنیــد؛ 
یــک اپلیکیشــن ســبک و ســاده بــا 
بیــش از 20 هــزار مداحــی صوتــی و 
تصویــری و بیشــتر از 2 هــزار ســخنرانی. 
ایــن اپلیکیشــن بانــک کاملــی از اشــعار 
ــه شــبهات، منتخــب  حســینی، پاســخ ب
  g ادعیــه و معرفــی یــاران امام حســین
بــدون  می توانیــد  کــه  دارد  هــم  را 
دسترســی بــه اینترنــت از آنهــا اســتفاده 
ایــن  جــذاب  ویژگی هــای  از  کنیــد. 
ــا  ــه مداحی ه ــت روزان ــن، آپدی اپلیکیش
ــت  ــال اس ــرم امس ــخنرانی های مح و س
صوت هــای  و  ویدئوهــا  آخریــن  کــه 
در  را  و ســخنرانان مشــهور  مداحــان 
اختیــار شــما قــرار می دهــد. »تکیــه« را 
ــد  ــی های اندروی ــرای گوش ــد ب می توانی
از goo.gl/K63V0e دانلــود کنیــد. 

اینهیاتباهمههیأتهافرقمیکند؛هیاتیمتفاوتدرحسینیهایمتفاوت.یاحسینهایاینکودکانگوشفلکراپرمیکند

 حسينيه كودك مکانی برای عزاداری با زبان كودكانه 

حجت االسالم و المسلمین  علیرضا پناهیان  درباره اینکه چرا عزاداری سیدالشهدا g  از ابتدای ماه محرم آغاز می شود، 
گفت: »امام رضاg  فرموده اند وقتی ماه محرم شروع می شد، دیگر کسی پدرم را خندان نمی دید و هر روز ناراحتی او 
بیشـتر می شـد تا روز دهم محرم.  پس وقتی روز دهم می رسـید، آن روز مصیبت و اندوه و گریه او بود.  عزاداران قبل از 

عاشورا با 10 شب عزاداری می توانند خود را برای حضور در غم بزرگ عاشورا آماده کنند«. 

w w w . q u d s o n l i n e . i r

چهارده     ضمیمه هفتگی روزنامه قدس    
ویژه هیأت ها  و محافل مذهبی
مدیرمسؤول:ایمانشمسایی 

دبیر  تحریریه: زكیه سعیدي دبیر ویژه نامه: رضا صیادي   
طراح نامواره: محمد صمدي

www.aghigh.irباهمکاریموسسهفرهنگیهنریعقیق

سيد مهدي شجاعی
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