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تاميتوانید قرآن بخوانید
سوره مبارکه مزمل

قلکهایکودکانعراقی
پذیرایزائرانحسینی
استاد عامر الجابری
خطیب و مب ّلغ عطبه* امام علیg
جامعـه اسلامی تمدن و فرهنـگ غنی و پربـاری دارد
كـه آن را از بقیـه ملتهـا و ادیـان متمایـز میکنـد.
ایـن شـریعت به خاطـر رابطـه الهـیاي که با آسـمان
دارد اسـاس و بنیانـش را از آسـمان گرفتـه .چیزی که
در حـال حاضـر از ارتباط انسـانها و شـیعیان شـاهد
هسـتیم تعاملی اسـت که میان زمین و آسـمان برقرار
ن و ارتبـاط میان
شـده .درواقـع اسـاس حـب الحسـی 
شـیعیان جنبـه الهـی دارد .حتـی طبـق آيـه «قـل ال
اسـئلکم اال فـی المـوده و القربـی» ارتباط شـیعیان و
اهـل بیـت bاثبـات میشـود .انبیـا عليالخصـوص
حضـرت رسـول kایـن هدایـت انسـانی را ترسـیم
کردنـد و مـا بایـد اینهـا را زنـده نگهداریم .آنچـه اهل
بیـت bبرای ما به جا گذاشـتند همچـون گنجینهای
ارزشـمند اسـت کـه نـه تنهـا بـرای خودمـان غنـی و
مانـدگار اسـت بلکـه بایـد در طـول زمـان آن را بـه
همـه ارائـه دهیـم .درواقع یکـی از اصـول اخالقی این
اسـت کـه احسـان را بـا احسـان جـواب دهیـم .البته
ایـن اصـل اخالقـی مختص اسلام نیسـت .اهـل بیت
خودشـان را در ایـن مسـیر پررهـرو فـدا کردنـد یا به
تعبیـر دیگـری قربانـی ایـن مسـیر شـدند و مـا هـم
موظفیـم از جـان و دلمـان در این مسـیر خـرج کنیم.
وقتـی میبینیـم مـردم ایـن طـور از اموالشـان و بـه
قولـی دنیایشـان میگذرنـد یـاد جانفشـانیها و ایثـار
اهـل بیـت bبـه ذهـن متبـادر میشـود .غنـی و فقیر
نـدارد .همـه هـر چیـزی کـه دارنـد در طبـق اخلاص
و عشـق بـه اهـل بیـت میگذارنـد .ایـن محبـت و
عشـق مختـص امـوال نیسـت بلکـه از جـان و قـدرت
جسمانیشـان نیـز مایـه میگذارنـد .اصال بسـیاری از
مـردم ما اموال و درآمدشـان را در طول سـال پسانداز
میکننـد تا بـرای ایـن ایـام میزبـان زائران اهـل بیت
باشـند .حتـی کـودکان هـم قلکهایشـان را بـرای
ایـن ایـام در اختیـار خانوادههایشـان قـرار میدهنـد
و مردانشـان هـم در مبـارزه بـا داعـش و تکفیریهـا
از جانشـان مایـه میگذارنـد .درواقـع بسـیاری از
خانوادههـای عراقـی مردانشـان در جهـاد و خودشـان
از زائـران اهـل بیـت پذیرایـی میکننـد و دقیقـا کار
حضـرت خدیجـه hرا انجـام میدهنـد کـه اموالـش
را وقـف اعتلای دیـن اسلام كـرد .اینهـا مصـداق
آیـه «و لکـم فـی رسـول اهلل اسـوه حسـنه» هسـتند.
*به علما و خادمین ارشد حرم حضرت علی gعطبه ميگويند.

مدیـر تبلیغات اسلامی آسـتان قدس رضـوی از راهاندازی شبسـتان قـرآن و نهجالبالغه در مسـجد گوهرشـاد حرم مطهر
امـام رضـا gخبـر داد .علـی امینـی گازار با بیـان این خبر گفت« :این شبسـتان بـا هدف انس بیشـتر زائـران و مجاوران
حـرم حضـرت ثامنالحجج علـی بن موسـیالرضا gبـا کالم اهلل وحی و همچنیـن الگوگیری ملـی از فعالیتهـای قرآنی
حرم مطهـر رضوی برگزار شـده».

«فاقروا ما تیسر من القرآن /تا آنجا که ميتوانید قرآن بخوانید»( .آی ه  20سوره مزمل)
بـه دختـر بچـهات میگویی دوسـتت دارم .میگوید اگر راسـت میگویی یك بسـتنی برایـم بخر! این نشـان میدهد كه بچههـا به خوبی
میدانند كه دوسـتی و عشـق ،عالمت و نشـان ه دارد و نشـانه آن عمل اسـت .پس ما نیز اگر خدا را دوسـت داریم باید دسـت به كار شـويم
و دسـتورات او را به كار ببنديم و به خواسـتههای او تن در دهیم .البته همه دسـتورات و خواسـتههای خداوند در كتاب آسـمانی اوقرآن
آمده اسـت .پس تا آنجا کـه ميتوانیم قـرآن بخوانیم.

اربعین اول به کربال رسیدند
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برای همه کسـانی که از دنیا میروند به عنوان یک سـنت مراسـم چهلم
برگـزار میکنیم اما تنها کسـی کـه اربعین مکـرر دارد اباعبداهلل gاسـت.
یعنـی ما نـه برای پیامبـر اکـرم kاربعین مکـرر داریم و نه بـراي هیچکس
دیگـری .برگزاری اربعین در سـالهای متمادی برای امام حسـین gرمز و
رازی دارد کـه بـدون شـناخت موضوع و مسـأله اربعین نمیتـوان به مفهوم
آن پـیبـرد .مفهوم اربعین به معنای کمال و تمام اسـت .حتی مـا در روایات
داریـم هـر کـس  40روز اخلاص بـورزد ،خداوند چشـمههای حکمـت را از
نداری و حفظ خود
قلبش بـه زبانش جاری میکند .یعنـی  40روز خویشـت 
بـرای خدا و تقوا ورزیدن یعنی بنده را به کمالی میرسـاند که نور و روشـنی
در قلـب او ایجـاد میشـود کـه بازتـاب این روشـنی درونی بـر زبـان او تأثیر
میگـذارد کـه جز حـق بر زبـان او جاری نمیشـود .امـا مفهوم اربعیـن امام
حسـین gبازگشـت کاروان به کربالسـت؛ کاروانی که رنج و درد کشیده و
روزی از همیـن زمیـن رفتـه در حالی که خیمههـا را آتش زدند ،سـرها را از
بدنهـا جـدا کردند و جشـن پیـروزی در کربلا برگـزار کردنـد .کاروانی که
بـا این شـرایط این زمیـن را تـرک کـرده اکنـون پیروزمندانه بـه این زمین
بازمیگـردد بـه پاس صبـوری ،ایسـتادگی ،ثبـاتقـدم و روشـنگریاي که
 gو حضرت زینب hبه منصه ظهور رسـید و دشـمن
توسـط امام سـجاد 
را در هم شکسـت .دشـمن بزرگترین اشـتباه را خود کرد .چون کسـانی که
وجـود آنها را متزلـزل کردند و فرو ریختند بـه کاخ خـود آورد و تریبونهای
رسـمی حکومـت را در اختیارشـان قـرار دادنـد .حضرت زینـب hدقیقا در
یوار سـخن گفـت و یزید را
کاخ یزیـد بـا قـدرت و شـجاعت برخاسـت و عل 
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درهـمشکسـت .حضـرت زینب مجلسـی را کـه یزید بـه راه انداختـه بود تا
قدرتنمایـی کنـد و قـدرت خودش را به رخ بکشـاند و سـفرای کشـورهای
مختلـف را دعـوت کـرده بود تا در جشـن پیروزیاش شـرکت کننـد به هم
 gشکسته
ریخت .به عبارتی  42سـال تبلیغات معاویه علیه امیرالمومنین 
شـد .ابوریحان بیرونی در کتاب «آثار الباقیه» نوشته در بازگشت به کربال سر
 gرا هم همراه خودشـان آوردند .درواقع نهضت حسـینی
مبارک اباعبداهلل 
در اربعیـن به کمال رسـید .چون یزیدی که میخواسـت دیگر نشـانی از رد
پای پیامبر و فرهنگ دینی و اسلامی نباشد و حاال اتفاقا اسالم فراگیرتر شد
و شـعاع آن به شام رسید و حضرت زینب hکامشـان را تلخ کرد و همه این
توطئهها را فرو ریخت و اسلام در زیباترین چهره خود شـکوفا شـد .اربعین
از آن جهت ارزشـمند اسـت که روز فرو شکسـتن توطئههای بنیامیه علیه
اهل بیت bاسـت .پس به همین سـبب مردم همه سـاله دشـواری سفر را
میپذیرنـد و این مسـیر را طی میکننـد .تا آنجا که بعضـا در تاریخ قتل عام
هم شـدهاند اما رهسـپار کربال میشـوند.
بعین اول بر سر تربت امام حسینg
موضوع بعدی این اسـت که اسرا در ار ِ
حاضر شـدند یا در سـال دوم؟ چند اسـتدالل وجود دارد که براساس آنها به این
نتیجه میرسـیم که اربعین ،اربعین اول بوده .اولین استدالل این است که رفتن
از کوفه تا شـام حدود 13روز به طول انجامیده .چون همه مورخين نوشـت هاند و
حتی کسـانی که با قاطعیت گفت هاند اربعین اول پذیرفتنی است .همه به اتفاق
اعتقاد دارند ورود کاروان به شـام اول صفر بوده .پس اگر تصور کنیم هفدهم
مـاه محرم کاروان از کوفه به سـمت شـام حرکـت کـرده 13 ،روز در راه بوده
تا به شـام برسـد .پس این مسـیر را  13روزه میتوان طی کـرد در حالی که
وقتی به سـمت شـام میرفتند این اسـرا را شـهر به شـهرميچرخاندند تا
به مردم شـهرها بگویند یزید پیروز شـد و این پیـام را القا کنند که هر کس
اندیشـه قیام داشـته باشـد فرجام او مثل همین سـرها خواهد بود .بنابراین
آنهـا آرامتـر حرکت میکردند و  13روزه رسـیدند .آنها در مسـير بازگشـت
راههـای میانبـر را انتخاب کردند و امکانات بیشـتری در اختیارشـان بود .در
نتیجه میتوانستند با سرعت بیشـتری به کربال برسند .چون  13روز رفتند،
برگشـت با  13 ،12روز ممکن است .زمان برگشت از شام را نوشتهاند حدود
هشـتم ماه صفر و اگر ما فکر کنیم هشـتم مـاه صفر کاروان حرکـت کرده،
تـا اربعیـن میشـود  13روز و این تعـداد روز امکانپذیر اسـت .در وهله دوم
اربعین دوم بـوده باید توضیح بدهد در طول این یکسـال
اگر کسـی بگوید
ِ
ایـن کاروان اسـرا در کجـا بودهانـد؟ اگـر کسـی بگوید یک سـال آنهـا را در
شـام نگ هداشـتند ،هیچ منبع تاریخیاي به این موضوع اشـاره نکـرده .چون
برخی گفت هاند یک ماه ،دو ماه و حتی سـه ماه .چون سـخنرانی امام سجادg
و حضرت زینب hدر مسـجد جامع اوضاع شـام را به هم ریختـه بود .حتی در
کاخ یزید نزدیکترین افراد به یزید اعتراض کردند .حتی نمایندگانی که از طرف
دولـت روم آمـده بودند نیز بـه وی خرده گرفتند .یزید احسـاس کرد نمیتواند
از آنهـا نگهداری کند .در نتیجه ما نمیتوانیـم اربعین دوم را بپذیریـم .حاال اگر
کسـی بگوید این کاروان را در شـام نگهنداشتند ،من سـوال میکنم آنها را کجا
بردنـد؟ اگر کسـی بگوید آنها را بـه مدینه بردند ،هیچ گزارشـی مبنی بر اینکه
کاروان اسـرا از مدینه به کربال آمده نداریم .پس خود به خود این موضوع منتفی
میشـود .استدالل سـوم من این اسـت که اگر اربعین دوم باشد ،اربعین معنای
خـودش را از دسـت میدهـد چراکـه به یـک سـال و 40روز تبدیل میشـود.
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در ایـام برگـزاری مراسـم اربعیـن
حسـینی ،هیأتهـا و موکبهـای
مختلفـی در نجـف اشـرف ،نجـف تـا
کربلا ،کربلای معلـی ،کاظمیـن و
سـامرا در روزهـای دهـم تـا بیسـتم
صفر بـرای سـوگواری راهاندازی شـده.
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موکب صاحبالزمان ،fعمود 828
موکب صاحبالزمان ،fعمود 828
موکب صاحبالزمان ،fعمود 828
موکب صاحبالزمان ،fعمود 828
موکب صاحبالزمان ،fعمود 828
موکب صاحبالزمان ،fعمود 828
حسینیه غائب الحاضر هيأت بیعت حسینی ،عمود 777
حسینیه غائب الحاضر هيأت بیعت حسینی ،عمود 777
حسینیه غائب الحاضر هيأت بیعت حسینی ،عمود 777
حسینیه غائب الحاضر هيأت بیعت حسینی ،عمود 777
آستان مقدس حضرت معصومه ،hعمود 1080
آستان مقدس حضرت معصومه ،hعمود 1080
موکب علی بن موسیالرضا ،gعمود 707
موکب علی بن موسیالرضا ،gعمود 707
موکب علی بن موسیالرضا ،gعمود 707
موکب علی بن موسیالرضا ،gعمود 707
موکب علی بن موسیالرضا ،gعمود 707
موکب علی بن موسیالرضا ،gعمود 707
موکب علی بن موسیالرضا ،gعمود 707
موکب علی بن موسیالرضا707 ،g
هيأت میثاق با شهدا ،عمود 757
هيأت میثاق با شهدا ،عمود 757
هيأت میثاق با شهدا ،عمود 757
هيأت میثاق با شهدا ،عمود 757
هيأت میثاق با شهدا ،عمود 757
موکب امام رضا ،gعمود 285
موکب امام رضا ،gعمود 285
موکب امام رضا ،gعمود 285
موکب امام رضا ،gعمود 285
موکب امام رضا ،gعمود 285
موکب امام رضا ،gعمود 285
موکب امام رضا ،gعمود 285
موکب امام رضا ،gعمود 285
موکب خدام الحسین ،gعمود 1120
موکب خدام الحسین ،gعمود 1120
موکب خدام الحسین ،gعمود 1120
موکب خدام الحسین ،gعمود1120
موکب خدام الحسین ،gعمود 1120
موکب خدام الحسین ،gعمود1120
موکب خدام الحسین ،gعمود 1120
موکب خدام الحسین ،gعمود 1120
موکب خدام الحسین ،gعمود 1120

خـــــط خبــر

حاج حسـین شمسـایی مداح پیشکسـوت اهـل بیت bبا بیـان اینکه بحمـداهلل تعـداد مجالس اهل بیـت روز به روز بیشـتر ميشـود،
گفـت« :توقـع ایـن اسـت کـه بـا اضافـه شـدن تعـداد هیأتهـا معـارف اهـل بیـت bگسـتردهتر شـده و بـه قـرآن در هیأتهـا توجه
بیشـتری شـود .متأسـفانه محرم امسـال مجالسـی را دیدم که از اشـعار نامناسـبی اسـتفاده ميکردند که در شـأن اهل بیت bنبودند!
البتـه هیأتـی کـه به نظـرم هم از اشـعار مناسـب اسـتفاده ميکـرد و هم اجـرای خوبی داشـت هیـأت مهـدی رسـولی در زنجان بـود».
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حجتاالسالم موسوی
سیدمهدی حسینی
حجتاالسالم حائریزاده
سادات رضوی
حجتاالسالم حائریزاده
سادات رضوی
حجتاالسالمحیدریکاشانی
حمید رمضانپور
حجتاالسالم کدخدا رستم
مهدی سروری
عباس حیدرزاده و محمدجواد احمدی حجتاالسالم حاجتی
حجتاالسالم حاجتی
جواد قربانپور
حجتاالسالم آقا تهرانی
مهدی سروری
حجتاالسالم طائب
ابراهیم قانع
حجتاالسالم ثمری
احمد واعظی
حجتاالسالم کرمی
حاج حسین هوشیار
حجتاالسالم برادران
رمضانپور
آیتاهلل سعیدی
عباس حیدرزاده
حجتاالسالم کرمی
حاج حسین هوشیار
حجتاالسالم آقاتهرانی
ابراهیم قانع
حجتاالسالم ماندگاری
عباس حیدرزاده و جواد قربانپور
حجتاالسالم کرمی
سادات رضوی
حجتاالسالم حاجتی
علی مهدوینژاد
حجتاالسالم برادران
مهدی سروری
حجتاالسالم تویسرکانی
جعفر مالئکه و حسین هوشیار
حجتاالسالم کرمی
حاج مهدی رسولی
حجتاالسالم ماندگاری
جواد قربانپور
حجتاالسالم موسوی
سادات رضوی
آیتاهلل سعیدی
مهدی سروری
آیتاهلل سعیدی
حاج حسین هوشیار
حجتاالسالم حاجتی
محمدجواد احمدی
حجتاالسالم تویسرکانی
جعفر مالئکه
عباس حیدرزاده و محمدجواد احمدی حجتاالسالم برادران
حجتاالسالم کرمی
جعفر مالئکه
حجتاالسالم حاجتی
حاج مهدی رسولی
حجتاالسالم کرمی
ابراهیم قانع
حجتاالسالم واضحی
علی مهدوینژاد
حجتاالسالم حائریزاده
حسین هوشیار
حجتاالسالم طائب
حاج میثم مطیعی
حجتاالسالم پناهیان
حاج میثم مطیعی
حجتاالسالم میرباقری
حاج میثم مطیعی
حجتاالسالم آقاتهرانی
حاج مهدی رسولی
حجتاالسالم حسینی قمی
حاج میثم مطیعی
حجتاالسالم تویسرکانی
جعفر مالئکه
کربالیی محمدحسین پویانفر
حجتاالسالم حاجتی
حاج محمدرضا طاهری وکربالییحسین طاهری حجتاالسالم تویسرکانی
حاج مهدی رسولی
حجتاالسالم آقاتهرانی
حاج حسن شالبافان
حجتاالسالم حائریزاده
حاج مهدی رسولی
حجتاالسالم پناهیان
حاج مهدی سماواتی
حجتاالسالم ثمری
حاج مهدی سماواتی و حاج مهدی رسولی حجتاالسالم پناهیان
حاج مهدی رسولی
حجتاالسالم کرمی
کربالیی محمدحسین پویانفر
حجتاالسالم آقاتهرانی
کربالیی محمدحسین پویانفر
حجتاالسالم ماندگاری
ابراهیم قانع
حجتاالسالم طائب
حاج احمد واعظی
حجتاالسالم ثمری
حاج حسن شالبافان
حجتاالسالم حسینی قمی
علی مهدوینژاد
حجتاالسالم واضحی
مهدی سروری
حجتاالسالم برادران
حاج مهدی رسولی
حجتاالسالم پناهیان
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طـی شـش مـاه گذشـته بالغ بـر  125هـزار زائر زیـارت اولـی از مناطق محروم سراسـر کشـور با مسـاعدت آسـتان قدس
رضوی به بارگاه مطهر امام علی بن موسـیالرضا gمشـرف شـدند .مصطفی خاکسـار قهرودی معاون امداد مسـتضعفین
آسـتان قـدس رضـوی گفـت« :بـا توجه بـه جایگاهی کـه در آموزشهـای دینـی مـا وجـود دارد ،خدمتگـزاری و توجه به
محرومیـن از اصـول دینی ماسـت که نباید بـه آن بیتوجهـی کرد».

گفتوگوباحجتاالسالمپناهیانکهچندسالیاست
اربعين حسيني خودش را به کربال میرساند

پیادهرویاربعین
بزرگترینواقعه دینیاست
حسن فالح

میگویند حماسه زیارت اربعین سال  95پررونقتر و پررنگتر از سالهای قبل خواهد بود .سال گذشته فریاد
«لبیک یا زینب» لرزه بر اندام دشمنان انداخت و امسال این فریاد بلندتر خواهد بود .امسال موکبداران نقش
خودشان را در پوسته اطعام خالصه نخواهند کرد و همراه با زائران با شعار «انی احامی ابدا ً عن دینی» قدمهای
بلندتری را برای تعمیق معنویت و بصیرت این اجتماع بزرگ برمیدارند .چند سالی هست که چهره یک واعظ
برجسته و استاد و کارشناس خبره معارف اسالمی به عنوان علمدار و پشتیبان تفکر پیادهروی اربعین در این مراسم
یخورد؛ روحانی جوانی که معتقد است این اجتماع بزرگ را با وجود وسعت و عقبه حماسیاش
بزرگ به چشم م 
نمیتوان یک پیادهروی صرف گذاشت .همین بهانه کافی بود تا قبل از سفر اربعین  95دقایقی با حجتاالسالم
علیرضا پناهیان به گفتوگو بنشینیم تا درباره بزرگترین پیادهروی جهان اسالم برایمان بگوید.

فلسـفه پیـادهروی اربعین چیسـت و اين حركـت از کجا
آغـاز شـد؟ آیـا مـا مصـداق روایـی داریـم یا یـک حرکت
نمادین است که چند سالی است انجام میشود؟
ابتـدا بـه اصـل روایـت زیـارت اربعیـن اشـاره کنـم بـا شـرحی کـه
آیـتاهلل بهجـت برای ایـن روایـت بـه نـگارش درآوردهانـد .البته ما
پیـادهروی به سـوی حرم امام حسـین gرا در زمان شـیخ انصاری
داشـتیم .بعـد مدتـی ترک شـد و دوبـاره عالـم جلیلالقـدری به نام
حضـرت آقـای نـوری ایـن کار را ادامـه دادنـد و بعـد از ایشـان این
حرکـت عظیـم و ارزشـمند تقریبا ترک نشـده .درباره سـیره علمای
بزرگـوار در طـول سـده اخیـر و ایام قبـل برای اصـل پیـادهروی به
منظـور زیارت روایـات متعددی داریـم .حتی روایاتی کـه پیادهروی
به سـمت حـرم ،زیارت و بازگشـت را توصیـه میکننـد .در این بین
ثـواب پیـادهروی برگشـتن از حرم را بیشـتر ذکـر کردهانـد .آیتاهلل
بهجـت حدیثی را دربـاره پیادهروی اربعین شـرح دادهاند که بسـیار
بهیـاد ماندنـی و خاطرهانگیـز اسـت .اساسـا ایشـان زياد اهـل صادر
کـردن بیانیـه نبودنـد .شـرح روایـت امـام حسـن عسـكری gدر
مـورد زیـارت اربعیـن توسـط آیتاهلل بهجـت به گنبد حـرم حضرت
معصومـه hبرمیگـردد .گویـا ایشـان بارهـا بـه تولیت سـابق حرم
حضـرت معصومـه تاکیـد کـرده بودنـد كـه قسـمت طالکوبیهـای
گنبـد فرسـوده شـده و از چنـد جـا زدگـی پیدا کـرده و بايـد آن را
مرمـت کننـد .تولیـت هم خدمـت آقـای بهجـت رسـیدند و گفتند
مـا پـول نداریم .ایشـان گفتند خـدا میرسـاند و بیانیه خودشـان را
ـن یُ َع ِّظ ْم
بـرای افتتاحیـه ایـن گنبد با آیه  32سـوره حـج (ذلک َو َم ْ
شَ ـعائ َِر َّ
اللِ َفإِن َّهـا م ِْـن تَ ْق َوى ال ْ ُق ُلوب) شـروع كردند .بعـد گفتند تمام
تقواهـا مرتبـط بـه قلـب اسـت و شـعائر ،تقـوا را در قلـوب دیگـران
تثبیـت میکنـد .بعد ایـن روایت امام حسـن عسـکری gرا که در
كتـاب «وسائلالشـیعه» آمـده بیـان كردند کـه از عالئـم مؤمن پنج
چیـز اسـت که یکـی نمـاز و دومی زیـارت اربعین اسـت .االن شـما
میتوانیـد خیلـی سـاده و ملمـوس ایـن موضـوع را احسـاس کنید.
چنـد روز دیگـر بیـش از  20میلیـون نفـر در ایـن راهپیمایی عظیم
شـرکت خواهنـد کـرد .چـون هیچکـدام نمیخواهنـد ایـن توفیـق
را از دسـت بدهنـد .عالمـت مؤمنیـن اسـت کـه بعـد از چنـد دهـه
محـرم و عـزاداری سیدالشـهدا gقطعـا در اربعیـن بـه کمالـی در
عـزاداری آن حضـرت برسـند .زمانـی که امام حسـن عسـکریg
ایـن را میفرمودنـد ،وضعیـت زیـارت  20میلیـون نفـری امـروز را
پیشبینـی میکردنـد .همانطـور کـه حضـرت زینـب hفرمودهاند
اینجـا عزادارانـی خواهنـد آمـد و اینجـا محل عشـاق خواهد شـد.
ایـن واژه مؤمـن بـرای زیـارت اربعیـن خطـاب بـه چـه
کسـانی اسـت و چرا برخی اهلسـنت را جدا از این حرکت
عظیم میدانند؟
اصـرار دارم بـه جـای واژه شـیعه از کلمـه مؤمـن اسـتفاده کنـم که
در برخـی از مراتـب ایمانی همه مسـلمانان سـهیم هسـتند .برادران
اهـل سـنت هـم نسـبت بـه امـام حسـین gارادت دارنـد .چـون
یزید دشـمن مشـترک شـیعه و سـنی بـود .قتـل عامی کـه یزید در
حـره در مدینـه انجـام داد و جنایتهایـی کـه نسـبت بـه صحابه و
تائبیـن غیرشـیعه انجـام گرفـت از تاریـخ محو نمیشـوند .لـذا امام
حسـین را نبایـد بـه فضـای شـیعی اختصـاص
دهیـم .همه مسـلمانان به ايشـان ارادت دارند.
آثـار اجتماعـی و فـردی چنیـن
مراسمی چه چیزی میتواند باشد؟
همانطـور کـه آیـتاهلل بهجـت گفتهانـد
خصوصیـت شـعائر الهـی ایـن اسـت کـه
تقـوا را در قلبهـا نفـوذ میدهـد .بچههایـی
کـه بـه جبهـه رفتند ایـن تجربـه را داشـتند.
حضـور در جبهـه آثـار معنـوی بسـیاری
داشـت کـه همـه آمـاده شـهادت میشـدند و
وصیتنامههـای عرفانی مینوشـتند .کسـانی
کـه تجربه شـبهای عملیات را داشـتند
وقتـی در پیـادهروی اربعیـن حضور

خـــــط خبــر

سرلشکر «قیس خلف رحیمه» فرمانده مقر عملیات فرات مرکزی با بیان اینکه بیش از  30هزار نیروی امنیتی مسؤول تامین امنیت کربال در مراسم
اربعین امام حسین gهستند ،تاکید کرد که امنیت در منطقه غربی این استان فراهم شده .او در مورد اقدامات امنیتی به مناسبت اربعین حسینی
گفت« :امنیت این استان با حضور بیش از  30هزار نیروی امنیتی در چارچوب طرح حفاظت از زائران اربعین حسینی تأمین خواهد شد» .این
مسؤول امنیتی عراق در ادامه افزود« :سرویسهای امنیتی ،بسیج مردمی و پلیس عراق با حضور در این طرح ،تأمین امنیت کربال را برعهده دارند».
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مراقب تفرقهافکنی
دشمنان باشیم

پياده روي اربعين 1390

دارنـد میگوینـد آن حـس بـه ما برگشـته .ایـن حس در هیـچ هیأت
و مسـجدی و در هیـچ شـب قـدری بـه ایـن دل نمیآیـد .پیـادهروی
اربعیـن اثـر بینظیـری در نفـوذ دادن تقـوا در دلهـا دارد .شـعائر اهلل
خصوصیتـش این اسـت کـه تقـوا را در جان آدمـی قرار میدهـد .باور
و محبـت انسـان بـه اهـل بیـت bنیـز تقویـت میشـود .واقعا شـما
آنجـا بـه ایـن بـاور میرسـید کـه کسـی در کربال بـا محبت نگـران و
منتظـر شماسـت .آنجـا احسـاس میکنیـد در طول راه کسـی شـما
را همراهـی میکنـد .در روایـات آمـده وقتـی پیـاده بـه حـرم بیایيـد
مالئکـه در حـرم با شـما مصافحه میکنند و سلام پیامبـر اکرم kرا
به شـما میرسـانند .چنین احساسـی وهم و خیال باطل نیست و این
تقـوا را در دل نفـوذ میدهـد .آثـار این حرکت بـزرگ و زیـارت که در
ابعـاد اجتماعـی و بینالمللی بسـیار بینظیر اسـت در آینده آشـکارتر
خواهـد شـد .همه کسـانی که سـفر حـج را تجربـه کردهانـد وقتی در
ایـن پیـادهروی عظیـم شـرکت میکننـد میگوینـد تـازه میفهمیم
چـرا زیـارت اباعبـداهلل gبـه انـدازه  70حج قبول شـده ثـواب دارد.
ایـن موقعیتـی که ایجاد میشـود واقعـا از نظر بینالمللـی بزرگترین
واقعـه دینـی اسـت .همگان بایـد بدانند حتما پشـت سـر آن معرفتی
وجـود دارد .مگـر میشـود مـردم را بـه یکبـاره هیجانـزده کـرد؟ مگر
مردم آنقدر یکباره احساسـاتی میشـوند؟ حتما پشـت سـر آن قدرتی
نهفته اسـت.
مردم کشـور عراق هـم در این ایـام رفتار دیگـری دارند
و طـوری از زائـران پذیرایـی میکنند کـه در ماههای ديگر
سال چنین اتفاقی نمیافتد.
همینطـور اسـت .یـادم میآید یکـی از موکبدارها سـال گذشـته
بـه مـا میگفت دسـت خـود ما نیسـت .مـا در طـول سـال حتی از
زوار حـرم امـام حسـین gبـا فـروش کاال پـول جمـع میکنیم و
اربعیـن همـه را خـرج زوار امام حسـین میکنیم .قصـه اطعام یکی
از سـه بعـد ایـن حماسـه عظیم اربعیـن اسـت .پیـادهروی یک بعد
اسـت ،اصـل زیـارت اربعیـن یـک بعـد و اطعـام بعـد دیگـر اسـت.
حداقل آمار اعالم شـده  20میلیون زائر اسـت که به مدت سـه روز
اطعـام میشـوند .اینهـا غذایشـان از کجـا تهیه میشـود و بـه آنجا
آورده میشـود و بـا عشـق و عالقـه خاصـی در اختیـار مـردم قـرار
میگيرد؟ شـاهد بـودم دو جوان بـا هم جر و بحـث میکردند .یکی
بـه دیگـری گفت حیف اربعین اسـت وگرنـه جوابت را مـیدادم .در
ایـن فضـا حتـی مجادلـه نکردند .آثـار معنـوی اربعین را فقـط باید
رفـت و چشـید و هر کـه رفتـه آن را دیده.
برخـی فالسـفه و حکومتها دنبـال یک نـگاه آرمانی در
شـهرها هسـتند .مـا جلـوه آن را در اربعین داریـم که یک
همزیستی گسترده انسانها اتفاق میافتد.
درسـت اسـت .شـما وسـط میلیونها جمعیتـی که همه بـرای خدا

رفتنـد حضـور دارید .حتـی واجب هم نبوده و از سـر محبـت با خدا
آمدهايـد .اگـر این سـفر مثـل حج بـود ،فرد بایـد حسـاب قیامت را
هـم میکـرد و از تـرس جهنـم بـه ایـن میـدان میآمـد ولـی اینجا
ایـن طور نیسـت .هر کس اربعیـننمیرود بـه جهنم مـیرود .همه
از سـر محبـت و به خاطـر خـدا در این مسـیر قـدم برمیدارند .چه
اطعامکنندگان و چه اطعامشـوندگان .شـما وارد جمعیتی میشـوید
کـه مملـو از نـور و معنویت اسـت .درواقع همه کسـانی که بـه آنجا
میرونـد این طراوت را احسـاس میکنند .واقعا کسـی بـرای اربعین
کار تبلیغـی نکـرده امـا ایـن جمعیـت هـر سـال در حـال افزایـش
اسـت .از نظـر آثـار اجتماعـی حضـرت امـام فرمودهانـد قـدرت
اباعبـداهلل gبـرای مجتمـع کـردن مـردم و قلـوب بینظیر اسـت.
ایـن هنـر دین ماسـت که با اشـاره امام حسـن عسـکری gچنین
عظمتـی اتفـاق میافتد.
بـا توجه بـه ظرفیت عظیمی کـه در راهپیمایـی اربعین به
منزلـه بزرگتریـن راهپیمایی جهـان ایجاد میشـود ،برای
تبلیغـات اسلام نـاب و انقالب اسلامی چـه کاری میتوان
انجام داد؟
ي اباعبـداهلل gدرسـت خوانـده شـوند ،نشـانه
اگـر روضههـا 
بنیانهـای انقالبیگـری ماسـت .اینکـه امـام حسـین مقابـل تیرها،
شمشـیرها و نیزهها ایسـتادند ،خـود بزرگتریـن درس انقالبیگری
و مقاومـت را میدهنـد .چیز دیگری الزم نیسـت به آن اضافه شـود.
همیـن بـه معنای مقاومت اسـت .پس کسـی كـه در فضـای اربعین
میآیـد یعنـی در فضـای مقاومـت آمـده .حتـی اگر خـودش هم به
مقاومـت معتقـد نباشـد بـه نوعـی در حال کمـک کردن بـه جریان
باعظمـت مقاومـت اسـت .اگـر امـام حسـین gنبودنـد،
امـکان تحریـف دیـن وجـود داشـت ولـی بـا وجـود
قیام و حماسـه ایشـان دیـن از تحریف مصـون ماند.
مطمئـن باشـید امام حسـین را نمیشـود تحریف
کـرد .چـون شـما هرچنـد در حـد خیلـی پاییـن
حماسـه عاشـورا را در نظـر بگیرید ،از تمـام ابعاد
آن باز درس عزت ،شـهامت و شـهادت استشـمام
میشـود .لـذا معتقـدم بایـد بـه روضههـای
اباعبـداهلل  gو حرکـت حضرت زینـب hبا دقت
نـگاه کنیـم .بـا ایـن اوصـاف کمکـم جهان اسلام
تفسـیر ایـن روضههـا را درخواهد یافـت .فعال ما
در مرحلـه اعلام جهانـی اباعبداهلل هسـتیم
و ایجـاد وحدت در امــــت اسلامی
و آزادگان عــــالم حــول محور
 gدر اربعیـن
آقـا اباعبـداهلل 
مأموریـت فعلی ماسـت.

نکتـهای که حجتاالسلام پناهیـان در زمینه
پیـادهروی اربعین بـه آن تاکید میکند صبوری
زائـران در ایـن حماسـه اسـت؛ «اگر شـیطان
بتواند بیـن دو برادر اختالف بینـدازد حتما این
کار را میکنـد آنچنـان که بین هابیـل و قابیل
کرد .شـیطانکهای امـروز هم ماننـد انگلیس
gو
خبیـث اگـر بتواننـد بیـن امام حسـین 
 gاختالف بیندازند،
ل العبـاس 
حضرت اباالفض 
حتمـا ایـن کار را خواهند کـرد .کما اینکه چند
سـال پیـش در روز تاسـوعا صـدای منحوس
بیبیسـی گفـت امـروز روزی اسـت کـه
 gبـرادر ناتنی
شـیعیان برای حضرت عباس 
 gعـزاداری میکنند .به تعبیری
امام حسـین 
شـاید بتوان گفـت چون ایـن دو بـرادر از یک
مـادر نیسـتند ،ناتنی باشـند ولی اینقـدر این
بـرادر در حق بـرادرش بـرادری کرد کـه ما در
فرهنگمان میگوییـم برادر یعنی عبـاس .اما
او چون خبیث اسـت و میخواهـد از هر تعبیر
و روزنـهای بـرای اختلاف افکنـدن اسـتفاده
کنـد ،اینگونـه سوءاسـتفاده میکنـد .بهطور
حتـم بعـد از دیـدن ایـن عظمـت بیسـابقه
حماسـه زیـارت اربعیـن کـه شـیعیان آن را
میآفریننـد ،دشـمنان به فکـر اختالفافکنی
خواهنـد افتـاد و از نقطـهضعفهایـی کـه
بین ماسـت اسـتفاده خواهنـد کرد .لـذا همه
مؤمنيـن بایـد در صـدر اهتمامشـان حفـظ
وحـدت و مـودت بیـن خـود باشـد .بایـد
ب همدیگـر چشمپوشـی كـرده و
از عیـو 
بزرگوارانه با اشـکاالتی که در مسـیر میبینند
برخـورد کننـد تـا دشمنشـاد نشـویم».
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کتاب «فرهنگنامه توبه» تألیف آیتاهلل ریشـهری به زبان فارسـی از سـوی پژوهشـگاه علوم و معارف حدیث منتشـر شـد .این
کتـاب برجسـتهترين رهنمودهـاى قـرآن و احاديـث اسلامى درباره توبه اسـت که در هفـت فصل تدویـن شـده .در درآمد اين
فرهنگنامه ،توضيحى كوتاه درباره واژهشناسـى «توبه» آمده و به كاربرد واژه توبه براى خداوند سـبحان و انسـان در فرهنگ قرآن
و حديـث ،حقيقت توبه ،نيـاز همگان به توبه و مقصـود از توبه نصوح پرداخته شـده.

سفربـه

یک راهنمای جمع وجور برایكسانیکه مسافر پیادهروی اربعین هستند

مسـتقیمتاآسـمان
مقصـد بوی بهشـت میدهـد .اصال فکـر کن خود بهشـت اسـت؛ جایی کـه میگویند دعای مسـافرانش مسـتجاب میشـود.
 gاز تعداد حاجیـان در ایام حج
میخواهیم در شـلوغترین روز یعنی اربعیـن برویم کربال .روزی که تعداد زائران حرم سیدالشـهدا 
بیشتر میشـود .از نجف اشـرف تیرهای چراغ برق را باید بشـمارید .هر کدامشـان تقریبا ۵۰متر با دیگری فاصله دارد .حدود۱۴۶۰
تیر چراغ برق را که بشـمارید میرسـید کربلا .این اجتماع بزرگ آدابـی دارد که حتما باید آن را رعایت کنید تا هم با دسـتانی پر از
اجابت از سـفر برگردید و هم این روزها را به سلامت سـپری کنید .در این صفحه نکات کاربردیاي بیان شـده که به کارتان میآید.

آداب زیارت
زیارت را طوالنی نکنید

نکت ـ ه اول ایــن اســت کــه همگــى ســعى کننــد نیتهایشــان
کامــا خالــص باشــد .بــه همیــن دلیــل از هرگونــه تبلیغــات
شــخصى و جناحــى بپرهیزنــد کــه بســیار بــا اهــداف مقــدس
شــهدا ناســازگار اســت .از زیــارت طوالنــى پرهیــز کننــد و بــه
زیــارت مختصــر بپردازند .محــل را بــراى دیگران خالــى بگذارند
و بــه دســتور «زر فانصــرف /زیــارت کــن و ســریع برگــرد» عمل
کننــد .خیلیهــا دوســت دارنــد روز اربعیــن در زیــر قبــه حــرم
حاضــر شــوند .ایــن فرصــت را بــه یکدیگــر بدهیــم.

نماز اول وقت بخوانید

گرداننــدگان مواکــب به مســايل فرهنگى توجــه فراوان داشــته
باشــند و از ایــن رســتاخیز عظیــم بــراى آن اســتفاده کننــد.
نمازهــا را اول وقــت بخواننــد ،خواهــران حجابشــان را کامــا
رعایــت کــرده و از خرافاتــى کــه موجــب وهــن ایــن مراســم
باشــکوه مىشــود خــوددارى کننــد .در ضمــن فرصــت حضــور
در ایــن مــکان نورانــی ،آن هــم در ایــام اربعیــن اباعبــداهلل
فرصــت مغتنمــی اســت کــه بایــد از تکتــک لحظــات آن

بیشــترین اســتفاده را کــرد .پــس وقــت خــود را بــه گشــتن در
مغازههــای اطــراف حــرم نگذرانیــد.

خواندن زیارتهای معتبر

یکــی از آداب زیــارت خوانــدن زیارتنامههــای ماثــور اســت.
یعنــی خوانــدن زیارتهایــی کــه از معصومیــن رســیده
مانند زیــارت جامعــه و امیــن اهلل .یکــی از آداب زیــارت ،خواندن
زیارتهــای وارده اســت .میتــوان بــا زبــان خــود نیــز زیــارت
کــرد ولــی بهتــر اســت زیاراتــی کــه از طــرف معصومیــن
بــه مــا رســیده خوانــده شــوند کــه شــاید بهتریــن آنهــا بــرای
همــهي امامــان زیــارت جامعــ ه کبیــره اســت .در روز اربعیــن
خوانــدن زیــارت اربعیــن جایــگاه ویــژهای دارد.

داخل حرم چه کنیم؟

ذکر گفتــن و خدا را به یکتایــی ســتودن و او را بزرگ شــمردن ،در همه
حــالخــوباســتودرحرمهــایمطهــراولیــايالهــیکــهمظهــر
اخــاص و توحیــد و ذکــر و تســبیحند ،خوبتــر .از آدابــی کــه برای
زیــارتمرقدهــایمطهــربیانشــده،گفتــنتکبیروتهلیــلهنگام
تشــرف اســت .یاد خدا و حمــد و ســتایش او و ذکر توحید و تســبیح
و تنزیــه ،هــم توجــه دادن به عظمــت خداونــد اســت چراکه عظمت
چنین شــخصیتهایی در عبودیــت و تواضع در پیشــگاه خداســت.

سالمت

کمردرد و خستگی با کول ه سنگین

در طـول مسـیر چادرهایـی در فواصـل منظم برقرار اسـت که
به آنهـا موکـب یا همـان هیـأت میگوینـد .در ایـن موکبها
سـخاوتمندانه از شـما پذیرایـی خواهـد شـد .شـای (همـان
چـای خودمـان) ،خرما ،نان ،سـیب زمینـی پخته ،تخـم مرغ
آبپـز ،خـوراک عدسـی ،آبمیـوه و آب معدنـی ،هلیـم و انواع
غذاهـای محلـی ،خوردنیهایی هسـتند کـه در ایـن چادرها
توزیـع میشـوند .بنابرایـن نیـازی بـه همـراه بـردن مـواد
خوراکـی و آشـامیدنی و حمـل آن در کوله پشـتیتان ندارید.
همـراه داشـتن چنـد عددخرمـا و مغـز گـردو کافـی اسـت.

مصرف غذای چرب در پیادهروی ممنوع!

بهتر اسـت یادتـان نـرود که در چه سـفری هسـتید .زیـارت با
پـای پیاده یک سـفر دشـوار اسـت .پـس بایـد بدنتـان را آماده
نگـه داریـد .هر چه مصـرف برنج را کمتـر کنید و به سـمت مواد
پروتئینـی و میـوه بروید بهتر اسـت .میوهها را حتمـا میل کنید
اما در خوردن آنها وسـواس داشـته باشـید و حتما قبل از خوردن،
یـک بار دیگـر به خوبـی میوه را بشـویید یا دسـت کم پوسـت
بگیریـد .آلودگیهـا خیلـی راحـت از طریـق میوههـا بـه معده
شـما راه پیدا میکنند و باعث اسـهال و اسـتفراغ خواهند شـد.

بیشتر سراغ یکبار مصرفها بروید

غذاهایی که در عراق طبخ میشـوند نسـبت به غذاهای ما بسیار
چربتر هسـتند .به همین دلیل تـا جایی که میتوانیـد غذاهای
کـم چربتر و غذاهایـی را که در کاروانها تهیه میشـوند مصرف
کنید .اگر فشـار خـون باال داریـد ،بیمار قلبی هسـتید ،مبتال به
دیابت هسـتید یا هر مشـکل دیگـری داریـد ،مراقـب خودتان
باشـید و اصـول تغذیـهای را همان طور کـه قبل از سـفر رعایت
میکردید حفـظ کنید .از قاشـق و چنـگال و لیوانهـای یک بار
مصرفی که در طول مسـیر به شـما داده میشـود استفاده کنید.

چگونه
برگرديم؟
سـعی کنید غروب اربعیـن برنگردید ،چـون در این صورت
با سـیل عراقیهایی کـه میخواهند بـه خانه و کاشانهشـان
برگردند ،روبهرو شده و حسابی معطل می شوید.
فقـط از راههـای اصلـی در نظر گرفته شـده برای بازگشـت
اسـتفاده كرده و از گذر از راههای فرعی و ناشناخته پرهیز کنید.
اینآخرسفری،امنیتخودوهمراهانتانرابهخطرنیندازید.
احتمال معطلی زیـاد در مرحل ه عبـور از مرز ،اعـم از خاک
ایـران یا عـراق (در مرحلـه رفت یا برگشـت) وجـود دارد .لذا
نظم و ترتیب را حفظ کرده و با صبر و حوصله برخورد کنید.

شـعردفاعمقدس

 gتأکید دارد
ابراهیم سنایی از شاعران دفاع مقدس و آستان علی بن موسی الرضا 

شعردفاعازارزشهاست
کریم زارعی

مأمور ثبت احوالی که شناسـنامهاش را صادر کرد اشـتباها نوشت :ابراهیم سنايی .گویا میدانسـت این نوزاد در آینده شاعر خواهد شد و
میخواسـت فامیل شاعرانهای داشته باشـد .او متولد اهواز اسـت اما به روایت شناسنامه در شـهرکرد به دنیا آمده .دلیلش این بود که آن
روزها برای سـربازی بچههای سردسـیر را به گرمسـیر و بچههای گرمسـیر را به سردسـیر اعزام میکردند و خانوادهاش تصور میکردند
اگر شناسـنامهاش را از شهرکرد بگیرند ،برای سربازی به خوزسـتان اعزام میشود .البته ناگفته نماند که اصالتا از ناحیه پدری شهرکردی
خ تولدش نیـز دو روایت دارد :دوازدهم مرداد 1349اما به روایت شناسـنامه پنجم خرداد همان سـال اسـت! به هر حال متولد،
اسـت .تاری 
بزرگ شـده و سـاکن اهواز اسـت .گفتوگـوی ما با ابراهیم سـنایی را که دفاع مقدس را خوب میشناسـد ،سـالها رزمنده بـوده و حاال
 gرا موهبتـي میداند در ادامـه میخوانید.
خاطـرات و درددلهایـش را با زبان شـعر بیان میکند و شـعرخوانی در آسـتان امام رضـا 
چهشدکهقالبشعردفاعمقدسراانتخابکردید؟
اينكـه چرا شـاعر دفـاع مقدس شـدم یا ایـن قالب شـعری را برگزیـدم دالیل
متعـددی دارد .از جملـه رزق حاللـی کـه ماحصـل تلاش یـک پـدر کارگر و
زحمتکـش و شـیر پاک مـادری کـه آرزویش عاقبت بهخیر شـدن من بـود .از
اینها که بگذریم اصلیترین دلیلش این است که شهیدان عزیز دستم را گرفتند
و برای خدمتگزاری به سـاحت مقدسشـان انتخابم کردند.
تعریفتانازشعردفاعمقدسچیست؟
به نظر من امروزه شـعر دفاع مقدس انحصار به اشـعار هشـت سال جنگ ندارد
بلکـه از ایـن حرفها فراتر رفتـه .زمانی به شـعری که دربـاره جنگ تحمیلی،
عملیاتها ،شـهدا و آزادگان عزیز سـروده میشـد شعر دفا ع مقدس میگفتند
اما امروز اینچنین نیسـت.
از نظر شـما امروز چه شـعری در حیطه یا چارچـوب دفاع مقدس
قرارمیگیرد؟
به اعتقاد من شـعر دفاع مقدس شـعر دفاع از ارزشهاسـت .مثال اگر به ساحت
مقدس والیت فقیه اهانت و جسـارت شـود و شاعری برای حمایت از ولی فقیه
شـعر بگوید ،شـعرش میشـود شـعر دفاع مقدس .شـعری که بـرای مدافعان

حرم سـروده شـود ،شـعر دفاع مقدس اسـت .شـعری که مردم را به حضور در
صحنههایی مثل حماسه نهم دی تشویق و ترغیب میكند ،شعر دفاع مقدس
اسـت .شعری که برای حماسه بیداری اسالمی سـروده شود ،شعر دفاع مقدس
اسـت .شـهید آوینی بعد از جنگ حرف قشـنگی زد و گفت جنگ تمام نشده،
خاکریزها جابهجا شـدهاند.
گاه برای شـعرهای دفاع مقدس عناوین دیگری چون شعر پایداری
و مقاومت اسـتفاده میشـود .آیا میتـوان تفاوتی میـان اینها قائل
شد؟
شـعر دفاع مقدس همان شـعر مقاومت اسـت .همانطـور که مأمور به دفـاع از
ارزشها هسـتیم ،مأمور به مقاومت هم هستيم .خداوند متعالفرموده ما مأمور
به اسـتقامتیم و دفاع مقـدس ،پایداری و اسـتقامت اسـت .یک روز الزم اسـت
در مقابل حملههای دشـمن به سـرحدات میهن اسلامی به دفـاع بپردازیم و
روز دیگـر ایجاب میکند در مقابل هجمههای دشـمن به اعتقادات اسلامی و
فرهنگ یا در برابر تحریمهای اقتصادی پایداری کنیم .شـرایط تغییر میکنند
اما وظیفه ما کماکان اسـتقامت و دفاع اسـت.
از شـاعران برجسـته دفاع مقدس به چه کسانی و به سبب داشتن

خـــــط خبــر

سخنگوی ستاد اربعین ضمن تأکید بر اهمیت بیمه شدن زائران حسینی ،از مردم خواست برای ورود به خاک عراق به دلیل ازدحام در
مرز مهران ،از مرزهای شلمچه و چزابه استفاده کنند .حمیدرضا گودرزی با بیان اینکه سال گذشته ۶۱درصد جمعیت زائران حسيني از
یالمقدور به سـمت مرز مهران نروند و به
مرز مهران تردد کردند که باعث ترافیک سـنگین و ناراحتی زائران شـد ،اظهار کرد« :زائران حت 
مرزهای شلمچه و چزابه بروند .حتی اگر روی روادید زائران ُمهر مهران خورده باشد ،باز هم برای عبور از مرز شلمچه و چزابه مشکلی ندارند».
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چهآثاریمیتواناشارهکرد؟
باید ببینیم معیار ما برای انتخاب شـاعر دفاع مقدس چیسـت .به شهریار گفتند
بهترین شـعری که تا به حاال شـنیدهای کدام اسـت ،گفت «خدایا خدایا تا انقالب
مهـدی خمینـی را نگـ هدار» .خب این جمله فقط یک شـعار اسـت و حتـی وزن
خاصـی هم نـدارد که بـه عنوان یک مصرع تلقی شـود اما شـهریار اثر این شـعار
را میبینـد و اینکه میلیونها نفر از عمق وجودشـان این شـعار را سـر میدهند و
چون حرف دل انسـانهای آزاده و عاشـق اسـت از نظر او شـعار نیسـت بلکه شعر
مسـلم اسـت .از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون شـاعران خبرهای با موضـوع دفاع
مقدس سـرودههایی داشـتند اما کدامشـان اثر حاج حبیباهلل معلمی را داشتند؟
کدام شـعر دفاع مقدس مثل «ای لشکر حسینی تا کربال رسیدن ،یک یا حسین
دیگر» تأثیرگذار بوده؟ حاج حبیباهلل معلمی از نظر عوام پشـت سـر حاج صادق
آهنگران گم شـد و حتی کارشناسـان این عرصه نیز امتیاز کامل را به حاج صادق
یدانـد از 100درصد
دادنـد در حالی که شـخص آهنگران نیز این ادعـا را ندارد و م 
امتیازی که به او دادند ،دسـت کم 90درصد حق «معلمی» اسـت .آیتاهلل حائری
شـیرازی به صادق آهنگران در این خصوص گفته بود« :شما مثل یک نی هستید
و این «معلمی» اسـت که در شـما میدمد تـا صدایی بدهید».
یدانند و میگوینـد او
متأسـفانه بعضی کارشناسـان اسـتاد معلمـی را شـاعر نم 
نوحهسراسـت در حالی که نوحه چیزی جز شعر نیسـت .نوحه یک قالب شعری
یانصافی محض اسـت که شـعر نو را شـعر بدانیم اما نوحه را شـعر
اسـت و این ب 
ندانیـم .نوحه مثل غـزل ،مثنوی ،دوبیتی و رباعی یک قالب شـعری اسـت .اینکه
استاد معلمی غزلسرای زبردستی نبود دلیلی برای شاعر نبودن او نیست .همانطور
که نوحهسـرا نبودن قیصر امینپور هم دلیل شـاعر نبودن او نیسـت .نوحهسرایی
یزبان از این تخصص
واقعا تخصـص میخواهد که خیلی از شـعراي بزرگ فارسـ 
محرومنـد .ضمـن اینکه در بزنگاههـا و مـوارد خاصی مثل دفاع مقـدس اثر نوحه
بیش از تأثیر سایر قالبهاست .مفسرين سیاسی رسانههای بیگانه حاج حبیباهلل
معلمـی را نمیدیدند که میگفتند صدای صادق آهنگران در شـبهای عمليات
از هـر بسـیجی یک تانـک میسـازد اما خواصـی مثل آیـتاهلل حائری شـیرازی
میفهمند که حق «معلمی» اگر بیشـتر از حق آهنگران نباشـد کمتر نیسـت.
لطفا كمي درباره شـاعری و شعرخوانی در آسـتان قدس رضوی براي
ما بگویید.
یالرضا gبه این
شـعرخوانی در آسـتان قدس موهبتی اسـت که علی بن موسـ 
حقیر سراپا تقصیر عنایت فرموده ولی شعرخوانی در آن محضر دلیل برتری نسبت
به شـعراي دیگر نیست .چه بسا شـاعرانی که به مراتب از من بهتر هستند .به هر
حال از ارباب ممنونم که اجازه فرمود شـاعر آسـتانش باشم.

غزلي پیشکش به ساحت
مقدس حضرت ولیعصر
دلخستهای به شوق تماشایت آمده است
آوارهای به عرصه صحرایت آمده است
با من سخن بگو که بپرسند اهل کشف
موسی مگر به سینه سینایت آمده است
زیباترین نشانی وقف است ای عزیز
خالی که روی آیه لبهایت آمده است
در جمکران که عرش خداوند اکبر است
سرهای قدسيان همه بر پایت آمده است
در سایهسار چشم تو خورشید گم شده است
شب بیقرار زلف چلیپایت آمده است
در صحن پاک سهله چشمت مقیم کن
این مست را که این همه شیدایت آمده است
از بس زبور میچکد از سوز نغمههایت
داوود اسیر لهجه شیوایت آمده است
گل کی شود شبیه تو وقتی عزیز مصر
شرمنده از مالحت سیمایت آمده است
ناقابل است اگرچه ولی پیشکش به توست
شعری که در مسیر توالیت آمده است
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سـازمان فرهنـگ و ارتباطـات اسلامی ،فراخـوان سـومین جایـزه جهانـی اربعیـن در دو بخـش فیلـم و عکـس را منتشـر
کـرد .راهپیمایـی عظیـم اربعیـن حسـینی و جلوههـای مانـدگار زیـارت اباعبـداهلل الحسـین gو صحنههـای دلدادگـی و
ابـراز ارادت بـه آن حضـرت در ایـام اربعیـن از موضوعـات ایـن فراخـوان اسـت .عالقهمنـدان تـا  30دی مـاه فرصـت دارنـد
عکسهـا و فیلمهـاي خـود را ارسـال کننـد .شـماره مسـتقیم دبیرخانـه جایـزه جهانـی اربعیـن  ۰۲۱-۸ ۸۹۳۴۳۰۱اسـت.

داریم با «حسین حسین» پیر میشویم...

یکی از سنتهای زیبای هیأتهای قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیأت بوده که در این سالها فراموش شده.
پیشنهاد میکنیم دست بهکار شوید و پس از پایان مجلستان یک عکس یادگاری دستهجمعی بگیرید و برای «چهارده» ایمیل
کنید تا در همین صفحه منتشر شود.
qudsonline14@gmail.com

کدام تفسیر قرآن را بخوانیم؟

عکس یادگاری :تکیه بزرگ دربند واقع در منطقه شمیران تهران ،عاشوراي سال ۱۴۳۸هجری

کتاب

داستان راشد را بخوانید
بدیعالزمان فروزانفر در نامهاش به شـاه نوشـته بود:
«اعليحضرت مستحضرند که ایشـان شرایط مالی
خوبـی ندارند .دریغ اسـت که ایـن خطیب مردمی
در چنین وضعیتی باشد» .او از حجتاالسالم شیخ
ی راشد حرف میزد .محمدرضا پهلوي در
حسینعل 
جـواب گفته بـود« :خطیب ما که نیسـت ،خطیب
مـردم اسـت .همانهـا بـه دادش برسـند!» راسـت
میگفت .راشـد سـالها برای مردم منبـر رفته بود
و در روزگاری که بازار اختالف گرم بود ،مرد آشـتی
دادن مـردم بـود .اگر میخواهید دربـاره زندگی این
نویسـنده ،مـدرس دانشـگاه و مبلّـغ دردمنـد دین
کـه  25سـال از سـال  1332تـا  1357در رادیـو
سـخنرانی مذهبی داشـت بیشـتر بدانیـد «کتاب
راشـد» را بخوانیـد؛ کتابـی که انتشـارات «خیمه»
بـه نویسـندگی محسنحسـام مظاهـری در 140
صفحـه و بـا قیمـت  5500تومـان منتشـر کـرده.

کتاب

اپلیکیشن

« 7روایت خصوصی» از امام
موسی صدر را بخوانيد

ساعتتان را با حرم امام
رضا gتنظیم کنید

دختــرش میگویــد« :دوســتش داشــتند بــه
دلیــل خیلــی چیزهــا .چــون خــوب بــود،
خــوب حــرف مــیزد ،حرفهــای خــوب
مــیزد .قیافــهاش خــوب بــود» .شــیعیان
لبنــان بــه او میگفتنــد امــام و مســیحیها
او را مســیح لبنــان میدانســتند؛ کســی
کــه توانســته بــود دلهــا را بــه هــم نزدیــک
کنــد 7« .روایــت خصوصــی» پــر اســت از
ایــن روایتهــای دقیــق از احــواالت خانــواده
امــام موســی صــدر .ســه فرزنــد امــام موســي
صــدر ،همســر ،خواهــران ،خواهــرزاده و یــک
دوســت خانوادگــی او در لبنــان روبــهروی
نویســنده کتــاب (حبیبــه جعفریــان)
نشســتهاند و بــا جزئیــات از خاطــرات و
احساســات و اتفاقــات روزهــای بــودن و
نبــودن امــام موســی صــدر گفتهانــد .کتــاب
را انتشــارات «ســپیدهباوران» در  180صفحــه
بــا قیمــت  9هــزار تومــان منتشــر کــرده.

البـهالی همـه تصاویـری کـه همـ ه مـا از حـرم
امـام رضـا gدر ذهـن داریم ،صداهایی هسـت
که خاطرهانگیزترنـد .مثل صـدای نقارههایی که
حـرم را پرمیکننـد و همـه مـا از سـال تحویـل
تا بقیـه ايام سـال با آنهـا خاطـره داریـم .یکی از
ایـن صداها ،صـدای دینـگ دانگی اسـت که هر
سـاعت ،چهـار بـار در حـرم شـنیده میشـود.
اپلیکیشـن «سـاعت حـرم امـام رضـا »gاین
صداها و سـاعتها را برای شـما بازسازی میکند
و بـا همـان ترتیـب صـدا میدهـد .تنظیمـات
پیشفـرض ایـن اپلیکیشـن اجـازه تغییـرات
دلخـواه مثـل غیرفعـال کـردن در شـب یـا دوره
نواختن ضربـات را به شـما میدهد .بـرای دانلود
اپلیکیشن «ساعت حرم امام رضا »gمیتوانید
بـه آدرس  goo.gl/URozTBسـر بزنیـد.

اگـر تصمیـم گرفتهايـد خواندن یک تفسـیر قرآن را شـروع کنیـد ،معموال
نمیتوانیـد آن را بـه طور کامـل بخوانید .چـون باید بدانید کدام تفسـیر به
کار شـما میآیـد و کـدام یکـی بـه نیازهای شـما پاسـخ میدهـد .ما چند
نمونـه از آنهـا را بـه شـما معرفـی میکنیم که بهترینـش را انتخـاب کنید.
تفسـیر نمونه آیتاهلل مکارم شـیرازی برای شـروع انتخاب مناسـبی اسـت.
چـون روان اسـت و جملهبنـدی مناسـب و مباحـث بـهروزی دارد .تفسـیر
المیـزان عالمـه طباطبایـی از مشـهورترین تفسیرهاسـت که هر آیـه قرآن
را در چنـد بخـش توضیـح میدهـد .روال معمـول ایـن تفسـیر این اسـت
کـه مطالـب موجـود در هـر بخـش را بیـان میکنـد و بعد آیـه را بـا توجه
بـه سـایر آیـات نظیـر در جاهـای قـرآن تفسـیر میکنـد و بعـد هـم یـک
بحـث روایی یـا اجتماعی یـا اعتقـادی مرتبط بـا موضوع میکنـد .خالصه
تفسـیر المیـزان هم چاپ شـده اسـت .تفسـیر موضوعـی آیـتاهلل جوادی
آملـی هم براسـاس اسـمش با موضوعات تقسـیمبندی شـده و هـر موضوع
بـه طـور کامل با حواشـیاش بررسـی میشـود .تفسـیر صافی مالمحسـن
ض کاشـانی هـم کاملا براسـاس روایـات نوشـته شـده و هرجـا روایتی
فیـ 
موجـود نبـوده ،بـه ترجمـه و توضیـح مختصـر کلمـات بسـنده میکنـد.
تفسـیر نور حجتاالسلام قرائتـی حال و هوایی شـبیه برنامـه «درسهایی
از قـرآن» دارد و تقسـیم توضیـح هـر آیه بـه دو بخـش نکتههـا و پیامها و
موجـز بـودن آنهـا ،خوانـدن این تفسـیر را خیلی شـیرین و سـاده میکند.

مناجاتنامه

خدایا شـیطان و نفس دسـت به دسـت هم دادهاند تـا بندگان
خوب تو را زمین بزنند .بیمسـاعدت تو مقاومت ممکن نیسـت.
خدایـا به یـأس بگو رهایمـان کند ،به خسـتگی بگو دسـت از
سـرمان بـردارد و به شـیطان بگو مـا از آن توایم ،امیـد نبندد.

سید مهدی شجاعی

چهارده ضمیمه هفتگی روزنامه قدس
ویژه هیأتها و محافل مذهبی
مدیرمسؤول و سردبير :ایمان شمسایی

دبير تحريريه :زكيه سعيدي
		
دبير ويژهنامه :رضا صيادي
طراح نامواره :محمد صمدي
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