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دنیامثلآئینهاست
آیه  7سوره مبارکه اسراء

آیتاهلل جوادی آملی« :محرم برای ما مثل ماه رمضان ،ماه عبادت است .اگر انساندر محرم برای امام حسین gغمگین
ن عبادت است .سینه زدنها ،گری ه کردنها و نالههای ما باید طوری
شود ،انگار عبادت کرده .اهتمام ورزیدن به احیای نام حسی 
باشد که این نظام را حفظ کند.بخش وسیعی از فداکاریهای شهدای جنگ تحمیلی به واسطه همین مرثیهها بود».

خدا در آیه  7سوره اسراء فرموده« :إ ِ ْن أَ ْح َس ْنت ُْم أَ ْح َس ْنت ُْم ِلَنْفُسِ ُك ْم َوإ ِ ْن أَ َس ْأت ُْم َفلَ َها /اگر نیکی کنید به خودتان نیکی میکنید و اگر بدی
کنید به خودتان بدی میکنید» .اگر در برابر آینه خندان باشید ،چهرهای خندان میبینید و اگر گریان باشید چهرهای گریان خواهید دید.
این دنیا هم مثل آئینه است.بنابراین همان چیزی را میبینید که هستید و انجام میدهید« .هر دست که دادند همان دست گرفتند».این
فرمولی است که قرآن کریم دارد و میگوید اگر خوبی کنید ،خوبی میبینید و اگر بدی کنید بدی میبینید.

 14کتاب عاشورايي براي واعظان و مداحان
پيشنهادمنابعمعرفتي،تاريخيو  ادبيبراياهاليهيأتبهفرمودهرهبرمعظمانقالب

در ايـام مـاه محرم همـه دلهـا و جانها متوجـه حادثه عاشـورا و
حضرت سيدالشـهدا اسـت؛ دلهاي عطشـناکي کـه در انتظار
معـارف و حقايق نـاب از عاشـوراي  61هجري اسـت .حـال چگونه
رفتـار کنيم؟ پاسـخ اين اسـت که ما معمميـن ،هم ه علمـاي دين،
هم ه مب ّلغين و هم ه ذاکرين بايد مسـأل ه عاشـورا و مصائب حسـين
 gرا به صورت يک مسـأل ه جدي و اصلي و به دور از شـعار
بـن علي 
مورد توجـه قرار بدهيـم .راهش چيسـت؟ راهش همانی اسـت که
مقام معظـم رهبری فرمودنـد« :راهش اين اسـت که ما حادثـه را از
پيرايههاي مضـر خالي کنيم .چيزهايي وجـود دارد که اگرچه پيرايه
اسـت اما نه مضر و نه حتي دروغ اسـت .هم ه کسـاني که بخواهند با
بيـان هنري ،حادث ه را ترسـيم کنند ،فقط متن حادثـه را نميگويند.
فرض کنيد سـخني را که امام با يارانش در شـب عاشـورا گفته
اسـت ميتوانيد با اين خصوصيـات بيان کنيد .در تاريکي شـب و يا
در تاريکي غمانگيز و حـزنآور آن شـب و از اين قبيل .اين پيرايهها
نـه مضـر و نه دروغ اسـت امـا بعضـي از پيرايهها دروغنـد و بعضي
از نقلهـا خالف ميباشـند و حتـي آنچه کـه در بعضـي از کتابها
نوشـته شـده اسـت ،مناسـب شـأن و اليق مفهوم و معناي نهضت
حسيني نيست .اينها را بايستي شـناخت و جدا کرد»  .رهبر انقالب
در همه سـالها و دهههاي گذشـته در ديدارهاي متعدد منابعي را در
حوزههاي معرفتي ،تاريخـي و ادبي براي اسـتفاده واعظين ،مداحان
تهاي مذهبـي معرفي کردهانـد که آنها
اهل بيـت bو اهالـي هيأ 
را میتوانیـد در اینجا بخوانید.

.1آيات معرفتي و اخالقي قرآن
«آشـنايي با قرآن و حديث توصي ه ما به همه اسـت اما مبلّغان دين
و جامعـ ه مداحـان طبعـا مخاطب ويـژه اين حرف هسـتند .با قرآن
بايـد انس پيـدا کننـد .قـرآن را حتما بخوانيـد .با توجه بـه ترجمه
بخوانيد .اين ترجمه را به ياد بسـپريد .در آياتي که نصيحت هست،
متضمـن يـک معرفتي اسـت کـه انسـان ميفهمـد آنهـا را ثبت و
ضبط و يادداشـت کنيد ،از آن بهرهمند شـويد .بگوييد ،عمل کنيد.
حديـث هم همينجـور»)90/3/3( .
.2اصول کافي 	  .3مـن اليحضـره الفقيـه
.4نهجالبالغه 	     .5كلمـات حضـرت زهـراh
  
«خوشـبختانه كتـب معتبـر حديثـى مـا امـروز همه ترجمه شـده
اسـت« .كافـى» ترجمـه شـده اسـت« ،مـن ال يحضـره الفقيـه»
ترجمـه شـده اسـت« ،نهجالبالغـه» ترجمـه شـده اسـت ،كلمات
حضـرت زهـرا hترجمـه شـده اسـت .يعنـى اينجـور نيسـت
كـه ايـن متـون مخصـوص عربىدانهـا باشـد .نـه ،عربـىدان و
غيرعربـىدان همـه ميتواننـد از اين كلمات اسـتفاده كننـد .اينها
فرصـت اسـت .از ايـن فرصتهـا بايـد اسـتفاده كـرد»)90/3/30( .
.6لهوف سيد بن طاووس
«كتـاب معـروف «لهـوف» از سـيد علـى بـن موسـى بـن جعفـر بن
طـاووس اسـت .در تعبيـرات منبريهـاى ما عيـن عبـارات اين كتاب
مثـل روايت خوانده مىشـود از بس متقـن و مهم اسـت»)74/3/19( .

.7ارشاد شيخ مفيد
ن علـي بايـد در منبـر بـه شـکل
ن بـ 
«عاشـورا و ماجـراي حسـي 
سـنتي روضهخوانـي شـود امـا نـه بـراي سـنتگرايي بلکـه از طريق
واقعهخوانـي .يعنـي اينکـه شـب عاشـورا اينطـور شـد ،روز عاشـورا
ن طور شـد ،صبح عاشـورا اينطور شـد .شـما ببينيد يـک حادثه
ايـ 
بـزرگ بـه مـرور از بيـن مـيرود اما حادثـه عاشـورا بـه برکت همين
خواندنهـا بـا جزئياتـش باقيمانـده اسـت .فلان کـس ايـنطوري
آمـد بـا امام حسـين وداع کـرد ،اينطوري شـهيد شـد و اين کلمات
را بـر زبـان جـاري کـرد .واقعهخواني تا حـد ممکن بايد متقن باشـد.
ف ابنطـاووس وارشـاد مفيـد و امثـال اينهـا نه
مثلا در حـدودلهـو 
چيزهاي مـندرآوردي واقعهخوانـي و روضهخوانـي شـود»)74/3/3( .
 .8نفس المهموم شيخ عباس قمي
«اگر بـراى ذكر مصيبـت ،كتـاب «نفسالمهموم» مرحـوممحدث
قمـى را بـاز كنيـد و از رو بخوانيـد ،براى مسـتمع گريهآور اسـت و
همـان عواطف جوشـان را بهوجود مـىآورد .چه لزومـى دارد كه ما
بـه خيال خودمـان براى مجلسآرايـى كارى كنيم كه اصل مجلس
عزا از فلسـفه واقعىاش دور بمانـد؟!» ()73/3/17
.9غزليات صائب تبريزي
«شـما پيونـد عاطفـى مـردم بـا ائمـه را حفـظ كنيـد كـه يـك
بخـش آن هـم مسـائل اخالقـى اسـت .يكبـار بـه مناسـبت
در اينجـا گفتـم كـه بعضـى از ايـن غزليـات -مثلا غزليـات
صائـب -دربـاره مسـائل اخالقـى اسـت .ايـن اهميـت و ارزش
كار را نشـان مىدهـد .شـاعرى كـه بگويـد و مـداح و خواننـده
كـه آن را بخوانـد ،تاثيـر خوبـى خواهـد گذاشـت»)68/10/28( .

.10ترکيببند محتشم
«شـعراي بـزرگ مـا در مـدح و عـزاي ائمه شـعر گفتهانـد .اين 12
بند محتشـم از لحاظ هنر شـعري جزو شـعرهاي درج ه يک اسـت.
محتشـم ديگر هم شـعر به اين خوبي نـدارد .من ديوان محتشـم و
ي اسـت .از لحاظ
غزلياتـش را ديـدهام .اين  12بنـد چيز فوقالعادها 
شـعري حد اعالي شـعر اسـت .شـعري مثل شعر محتشـم در حد
باالي هنري سـروده شـده اسـت»)70/12/13( .
.11اشعار عمان ساماني
«در موضوعات مربوط به مرثيه سيدالشهدا و قضاياى كربال خب انسان
مىبينـد زبـا ن حالهايـى كـه گفتـه ميشـود ،زبانحالهـاى زيادى
اسـت .ايـن يـك عرصه خيلـى خوبى اسـت كـه از اينگونـه عرصهها
بـراى مصيبت خيلى بايد اسـتفاده كـرد .يا توصيف بعضـى از حاالت
روحى قهرمانان كربال از جمله شـبيه آنچه كه عمان سامانى گفته كه
لحظات رفتن حضرت سيدالشـهدا به عرص ه ميـدان را تصوير ميكند.
يدانم .البتـه روضهخوانها ميخوانند
حاال چقدر واقعيـت دارد من نم 
كـه حضرت زينب آمدند جلـو ،راه را گرفتند و گفتوگويى بين اين دو
بزرگوار انجام گرفت .عمان از اين گفتوگو اسـتفاده كرده براى تشريح
شخصيت حضرت زينب»)90/3/25( .
تاهلل محمدحسين اصفهاني (مفتقر)
.12اشعار آي 
«ايـن همه مناقب اهـلبيت bدر کتابهاي معتبر وجـود دارد .از
آنها اسـتفاده بشـود .از گفتههاي افرادي که خودشـان سـندند ،ثقه
و معتبرنـد مثل همين شـعري کـه امروز يکـي از آقايـان از مرحوم
آشـيخ محمدحسـين اصفهاني (مفتقر) خواندند .خب ايـن بزرگوار
اسـتاد مجتهدين اسـت .مجتهدين بزرگ و مراجع تقليـد بزرگ در
فقه و اصول و فلسـفه شاگردهاي او هسـتند»)90/3/3( .
.13آداب منبر در کتاب «لؤلؤ و مرجان»
«محـدث عالىمقـام مرحـوم آقا ميرزا حسـين نـورى wكتابى به
نـام «لؤلـؤ و مرجان» دارند .دنبال ه اسـم لؤلؤ و مرجان اين اسـت؛ در
شـرايط پل ه اول و دوم منبر روضهخوانان .ايشـان يك كتاب نوشـته
اسـت كـه نگويند حاال مـا كه ادعـاى علم و اجتهـاد و ارشـاد مردم
را نداريـم ،فقـط روضهخوانيـم .سـابق كه ايـن منبرهـاى چند پله
بـود ،همـه نمىرفتنـد كـه آن بـاالى منبر بنشـينند .وعـاظ درجه
اول ايـن كار را مىكردنـد .لكـن متوسـطان و پايينهـا هميـن پله
اول مىنشسـتند و ايـن حرمـت را نگـه مىداشـتند .كار خوبى هم
بـود .حاال هم خوب اسـت كه هميـن مراعاتها بشـود»)69/1/4( .
.14اشعار تاجالشعراي يحيوي و ديگر شعراي اردبيل
«من فرصت پيدا کردم و بعضي از اشـعار شعراي اردبيل -چه اشعار
غزليشـان و چه اشـعار حسينيشـان -را نـگاه کردم .حقـا و انصافا
برجسـته و بسـيار خوب اسـت .با اينکه شـعرهاي بعضي از شعراي
اردبيـل مرثيـه و مصيبـت اسـت امـا از جنب ه هنـري در اوج اسـت.
امـا اگـر مـردم و ادبـاي کشـور ميفهميدنـد ميشـد تاجالشـعراي
کشـور .ايـن ميـزان مايـ ه شـعري در افـراد بسـيار بـاارزش اسـت.
وقتـي مـن اين گنجينـ ه ادبيـات را باز ميکنـم ،با خـودم ميگويم
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حضرت ابوالفضـل gمیگویـد« :حضرت عباس gشـخصیتی بزرگ و
مهربـان اسـت که متعلـق به همـه آزادههـای جهان اسـت .عشـق و ارادت
هموطنان غیرمسـلمان مثل ارمنیها گواه خوبی بر این مدعاسـت .حضرت
ابوالفضـلgبابالحوائج اسـت و بسـیاری از اقلیتهـای مذهبی به خاطر
 gشـدهاند».
همین مسـأله شـیفته این یار باوفای امام حسـین 
او اعتقـاد محکـم ارامنـه به حضـرت ابوالفضـل gرا مثالزدنـی میداند و
میگویـد« :بسـیاری از ارامنـه با اعتقاد محکمـی از حضـرت ابوالفضلg
طلـب حاجـت میکنند .وقتـی یک ارمنـی حاجـت میگیـرد ،در مراجعه
بعـدی بـا سـه نفر دیگـر به هیـأت میآیـد؛ درسـت مثـل تبلیغ دهـان به
دهـان برای مغازهدارهـا .بسـیاری از ارامنه معتقدند حضـرت ابوالفضلg
شـخصیتی متعلـق به همـه آدمهاسـت و نبایـد او را بـه یک دیـن محدود
کنیم».

  كودكي كه از طبقه سوم افتاد اما زنده ماند

 gمرز نمیشناسـد و مسـلمان و ارمنی یا کلیمی ندارد .همین که روزهای محرم از راه میرسـد هیأتهای کوچک
عشـق سیدالشـهدا 
و بـزرگ زیـادی در کوچهپسکوچههـای شـهر قد علـم میکننـد تـا درس آزادی و آزادگی عاشـورای سـال  61هجـری را مـرور کنند.
عشـق به امام حسـین gبا گوشـت و خون ما شـیعیان عجیـن شـده و ابـراز ارادت و عزاداری مـا دور از ذهن نیسـت .امـا هیأتهایی
هسـتند که علاوه بـر شـیعیان ،اقلیتهـای مذهبی هـم در برپایی جلسـات آنهـا نقش دارنـد .یکـی از ایـن هیأتها ،هیأت عشـاق
g
 gمحله سـنایی تهران اسـت .البته با توجه به سـابقه ارادت عاشـقانهای کـه این دسـته از هموطنان به حضـرت ابوالفضل 
س 
العبـا 
دارنـد ،هیأتـی بودن آنها موضوع عجیبی نیسـت .در مطلبی که پیش روی شماسـت با جزئیات بیشـتری از این هیأت آشـنا میشـوید.

  تأسیس هیأت به پیشنهاد ارامنه

مســؤول هیــأت عشــاق العبــاس gاز جانبــازان روزهــاي دفــاع مقدس
اســت كــه در عملياتهــاي مختلفــي حضــور داشــته و بارهــا مجــروح
شــده .حــاج مصطفــی باغبانــي  27بــار زیــر تیــغ جراحــی رفتــه و حــاال
کــه نگاهــش کنــی ،روی صورتش رد پــای جنــگ را میبینــی .او زندگي
روی ویلچــر را تجربــه ميكنــد .آن طــور کــه خــودش تعریــف میکنــد
 gدر محلــه ســنايي كه
در ســال  1378در روز میــاد حضــرت عبــاس 
بخشــي از ســاكنان آن از هموطنــان ارمنــی هســتند مراســم مولودیای
برپــا بــود کــه  50نفــر از ارامنــه هــم در آن شــرکت داشــتند .در همیــن
زمــان آقــای بلندقــدی بلنــد شــد و رو بــه مــن کــرد و گفــت عبــاس
فقــط مــال شــما نیســت ،مــال مــا هــم هســت .بــا ايــن حــرف او مجلس
شــور و شــعف ديگــري بــه خــود گرفــت .مدتــي بعد ماشــین مــن خراب
شــد و یکــی از دوســتانم آن را پیــش یــک مكانيــك ارمنيبرد 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
کــرد و گفــت مــا ارمنیهــا هــم حضــرت عبــاس را دوســت داریــم.
همتــی کــن و هیأتــی بــرای حضــرت عبــاس راه بینــداز .درخواســت
او باعــث شــد تــا هیــأت عشــاق العبــاس را راهانــدازي كنیــم و ایــن
موضــوع ســرآغاز رابطــه دوســتانه بیــن مــن و تعــدادی از ارامنــه شــد.

g
   ارادت ویژه به حضرت ابوالفضل 

ارادت خاص ارامنه به حضرت عباس gبر كسـي پوشـيده نيست .بسیاری
از آنهـا وقتـی مشـکلی پیـدا میکنند بـه آن حضرت متوسـل میشـوند و
حاجـت میگیرنـد .حاج مصطفـی باغبانـی دربـاره عشـق و ارادت ارامنه به

برای
ادایاحترام
بهکربال رفتم
یکـی از ارامنه محله سـنایی که بـرای زیارت حـرم مطهر امام
 gبـه کربال رفتـه ،در ایـن هیـأت حضـور دارد .از او
حسـین 
(واهیـک) میخواهیم از حس و حالـش در کربال برای ما بگوید:
«به هر حال از کودکی در هیأتهای عزاداری وصف امام حسـین
را شـنیده بودم و دوسـت داشـتم حرم آن حضرت را از نزدیک
ببینـم .برای همین وقتـی به کربال رفتـم ،مثل این بـود که در
دنیـای دیگری بـودم .هنوز هم باورم نمیشـود .وقتی حرم امام
حسـین را دیدم ،برای رشـادتها و انسـانیتش تعظیم کردم».

حاجات بسـیاری از شـیعیان با نظر لطف و عنایت حضرت ابوالفضل
روا شـده امـا حاجـت گرفتـن ارامنـه از حضـرت عبـاس اتفاق سـادهای
نیسـت .بـرای هیأت عشـاق العبـاس gهم کـه ارمنیهای زیـادی در
جلسـات آن شـرکت میکننـد اتفاقاتـی از این دسـت کم نیفتـاده .حاج
مصطفـی باغبانی کـه خاطرات فراوانـی از حاجت گرفتـن ارمنیها دارد،
میگویـد« :یکـی از ارامنـه کـه سالهاسـت به هیـأت ما میآیـد روزي
فرزند شـش سـالهاش از طبقه سـوم سـاختمان بـه پایین پرت شـد و او
كـه كاري از دسـتش برنميآمـد در آن لحظـه حضرت ابوالفضـل را صدا
 gآن بچـه هيـچ آسـيبي
ميزنـد و بـه لطـف خـدا و قمـر بنيهاشـم 
نميبينـد .گويـا شـاهدین عينـي ماجـرا و پزشـكان درمانگاه هـم از اين
ماجـرا تعجـب كرده بودنـد و معتقـد بودند معجزه شـده».
حـاج مصطفی بـه تاثیـر ارادت ارامنه به حضـرت ابوالفضـل gدر مراحل
گوناگـون زندگـی نظیـر نامگذاری فرزندانشـان اشـاره میکنـد و میگوید:
«جالـب اسـت بدانیـد کـه بسـیاری از ارامنـه اسـم فرزنـد خـود را بـه نام
قمر بنیهاشـم gمتبـرک کردهاند .نـام فرزند يكـي از دوسـتان ارمنیام
«مایـکل» بود که حاال ابوالفضل شـده .عشـق به حضـرت ابوالفضل gدر
زندگـی ارامنـه به خوبی قابل مشـاهده اسـت».

  كليميها هم به هیأت ميآيند

 gنقـش مهمی در جذب
عشـق و ارادت فـراوان ارامنـه به حضرت عباس 
آنهـا بـه این هیـأت داشـته .البته جمعیـت ارامنه محله سـنایی تهـران در
طول سـالهایی که از شـروع رسـمی جلسـات هيـأت عشـاق العباس
میگـذرد هـر روز بیشـتر میشـود .حـاج مصطفـی باغبانـی میگویـد:
«اسلام دیـن پرجاذبـهای اسـت و شـیعیان باید بیـش از هر چیـز دیگری
بـرای جـذب حداکثـری و دفـع حداقلـی بـه اهـل بیـت bتلاش کنند.
همیشـه بـه دوسـتانم در هیـأت یـادآوری میکنـم بـا همه به خصـوص با
اقلیتهـای مذهبـی بـا عـزت و احتـرام برخـورد کننـد .هـدف مـا در این
لg
هیـأت این اسـت کـه روزبـهروز بر تعـداد عاشـقان حضـرت ابوالفض 
اضافـه کنیـم و تـا امـروز در ایـن راه موفـق بودهایـم» .او توصیـهای هم به
سـایر هیئـات مذهبـی دارد و میگوید« :ارمنیهـا در هیأت باید احسـاس
عـزت و سـربلندی کننـد .ایـن عـزت و احتـرام در هیـأت مـا از پشـتی
گذاشـتن بـرای آنهـا تـا جفـت کـردن کفششـان را شـامل میشـود .این
تکریمهـا تاثیـر فراوانـی در جـذب ارامنـه بـه اهـل بیـت bدارد .البتـه
سـایر اقلیتهـای مذهبـی ماننـد کلیمیهـا هـم بـه هیـأت مـا میآیند».

ویژهنامه هیأتها و محافل مذهبی

شماره چهارم
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آیتاهلل سـیدابراهیم رئیسی تولیت آسـتان قدس رضوی« :برای استکبار بسیار مهم اسـت که میزان انگیزه،
حساسیت ،برخورد و عکسالعمل مسلمانان را در برابر یک منکر بداند و بسنجد .زیرا با این سنجش میتواند برنامههای
آینده خود را براساس نوع واکنش ،کیفیت و کمیت عکسالعمل مسلمانان تنظیم کند».

 ۱۱مجلس سوگواری که برای شهادت اباعبداهلل gو یارانش برپا میشود

کربالمجلستعزیههاست
امین خواجوی

هیأتهـای عـزاداری با سـنت خاصی هـر روز محـرم را به یک مجلس عـزاداری اختصـاص میدهند؛ سـنتی که از آن بـه «ردیف
نوحـه» یاد میشـود .ردیف نوحه از این قرار اسـت که روز اول ،مجلس مسـلم بـن عقیل اسـت ،روز دوم مجلـس ورود کاروان امام
g
ن 
به کربالسـت ،روز سـوم مجلس حضـرت رقیه اسـت و روز چهارم مجلس طفالن زینـب .روز پنجم مجلس عبداهلل بن الحسـ 
 gخوانده میشود و روز تاسـوعا روز غربت
اسـت و روز ششـم مجلس قاسـم بن الحسـن .gروز قبل از تاسـوعا روض ه علیاکبر 
 gاسـت و ماجـرای اماننامه ابنسـعد ،شـرمندگی آن حضرت و بعد هم شـهادت جانسـوزش .روز عاشـورا هم
حضـرت عباس 
 gاسـت تـا نوبـت دردهای حضـرت زینـب hدر روز یازدهم برسـد.
مجلـس توصیف مبـارز ه تا پـای جان اباعبداهلل الحسـین 

مجلس

اول

شهربیوفا

 gفرسـتاده شـد که بـه کوفه
چندیـن هـزار نامـ ه برای امام حسـین 
بیایـد و  ۱۸هـزار امضا جمع شـد و امـام را به کوفـه دعوت کردنـد .امام
ط کوفیان را دید ،مسلم بن عقیل را به عنوان
 gوقتی دستخ 
ن 
حسـی 
نماینده خود راهی کوفه کرد .مسـلم روز پنجم شـوال در میان استقبال
کوفیان وارد کوفه شـد و تا دهم ذیالقعده بزرگان شهر را با امضاهایشان
سـنجید .سـپس در یازدهم ذیالقعده پیکی خدمت امام فرسـتاد که به
کوفه بیاید .هشـتم ذیالحجه شـایعه شـد امام بـه کوفه رسـیده .مردم
فوج فوج سـمت  ۵۰۰سـوار نقابدار رفتند .سـواران به جای اینکه سمت
مسـلم بروند به سـمت داراالماره رفتند .وقتی صدای ابنزیاد را شنیدند،
فهمیدنـد فریـب خوردهاند .همان شـب ابنزیاد دنبال مسـلم گشـت و
هانـی را که میزبان مسـلم شـده بود بـه باد شلاق گرفت ۴۰ .هـزار نفر
با مسـلم از کوفه خارج شـدند .مسـلم نهم ذیالحجه در کمینگاه خود
 ۴۵نفـر از یـاران ابنزیاد را از پا درآورد ...مسـلم به وقت دسـتگیر شـدن
اماننام ه گماشـت ه ابنزیـاد را نپذیرفت .این بود کـه او را بـاالی داراالماره
بردنـد .مسـلم ذکـر میگفـت و به آسـمان نگاه میکـرد .او چشـمانش
بـه دروازه شـهر بـود و میگفـت« :آقاجـان نیـا ،کوفیـان وفـا ندارنـد».

مجلس

دوم

ورود به میعادگاه

خبـر بیوفایی کوفیـان راه امـام را از کوفه کج کـرد .چنانچه هم ه مقاتل
نوشـتهاند امـام بـه کاروان خـود در منطقـ ه «البیضـه» امر کرد سـمت
نینـوا برونـد .همـ ه مقاتل به جـز «دینـوری» کـه نوشـته امـام روز اول
محـرم در نینـوا پـا گذاشـت ،بقیه نوشـتهاند 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 ابنزیـاد حامـل نامهای بـود که بـر امام
سـخت بگیرد و کاروان آنها را به سـوی یک منطق ه بیآب و علف هدایت
کنـد .کاروان امـام وارد کربلا شـد و آن حضـرت خطـاب به یـاران خود
یدانـم االن اگـر با حـر جنگ نکنیم
فرمـود« :اینجـا میعـادگاه اسـت .م 
وضعمـان بدتـر میشـود اما مـن نمیخواهـم آغازکننـده نبرد باشـم».

مجلس

سوم

داغ سه ساله

روز سـوم محرم زخم خورده نال ه خفیف و مستمر رقی ه است« .عوال مالعلوم»،
«اجساد جاویدان»« ،انوار الشهاده» و «نفس المهموم» از جمله منابعی هستند
که خبر از حضور رقی ه سه ساله دادهاند؛ دختری که به گواه «جامع المقاتل»
یکـی از کسـانی بود که سـوزناکترین لحظات کربلا را رقم زد .دختر سـه
سـاله امام بیشـک وابسـت ه به پدر بود و وقتی تشـنهشـد بابـا را صـدازد و
بعـد از شـهادت پـدر زانوی غم بغـل گرفـت و در نهایت از فرط فشـارهایی
کـه بـر روح و جسـمش وارد شـد در خرابههای شـام در حالـی که عمهاش
ی دشـمن شـهید شد .همه سـاله در روز
زینب hرا صدا میزد از درد سـیل 
سـوم محرم هم ه شـیعیان به داغ کودک سـه سـاله امـام اشـک میریزند.

مجلس

چهارم

مجلسغریب

سرباز در قنداق

مجلس

پنجم

مجلس عبداهلل بن الحسنg

 gاز اسـب بـه زمین افتـاد ،اسـب بىصاحب او
وقتـی امام حسـین 
به خیمهها برگشـت و اهل حـرم فهمیدند حادثهای سـهمگین براى
او اتفـاق افتـاده .هـر کسـی بـه طریقـی در آن کارزار واکنـش نشـان
مـیداد .یکی از حاضرین پسـر  ۱۱سـال ه امام حسـن gبـود که در
 gتربیت شـده بـود .مقام معظم رهبـری درباره
ن 
دامان امام حسـی 
 gفرمـوده« :هنگامـى که این
ن 
صحنـ ه شـهادت عبداهلل بن الحسـ 
بچه رسـید یکى از سـربازان خبیث و قسـىالقلب ابنزیاد شمشـیر را
بلنـد کرده بـود که بر بـدن مجـروح اباعبداهلل فـرود بیـاورد .این
بچـه در همیـن حال رسـید کـه دیـد عمویـش افتـاده روى زمین و
یک ظالمى هم شمشـیر بلنـد کرده که فـرود بیاورد .ایـن بچه آنقدر
ناراحـت شـد ،آنقدر سراسـیمه شـد که دسـتهاى کوچـک خودش
را بىاختیـار جلـوى 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 .بچ ه  ۱۱سـاله را روى زمین انداخت و او را به شـهادت رسـاند».

مجلس

ششم

طعمشهادت

در مجلـس ششـم روضـ ه طعـم شـهادت دارد؛ شـهادت قاسـم بن
الحسـن .gایـن ماجـرا از زبـان ابوحمـز ه ثمالـی یکـی از یـاران
خـاص امـام سـجاد gدر کتـاب «مدینـه المعاجـز» سیدهاشـم
ن طـور نقـل شـده« :وقتـی امـام حسـین gخبـر
بحرانـی ایـ 
شـهادت همـ ه یارانـش را در میـان اهالـی حـرم اعالم کرد ،قاسـم
 gپیـش او رفت و اجـاز ه رفتـن به میدان خواسـت.
بـن الحسـن 
امـام از او پرسـید فرزنـدم مـرگ نـزد تـو چگونه اسـت ،که قاسـم
جـواب داد شـیرینتر از عسـل .بعـد از شـهادت علیاکبـ رg
 gرسـید .امـام نخسـت اجـازه
نوبـت بـه قاسـم بـن الحسـن 
نـداد امـا قاسـم اصـرار کـرد و در نهایـت وارد میـدان شـد و طعم
شـیرینتر از عسـل شـهادت را در راه امـام زمانـش چشـید».

شماره چهارم
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مجلس

هفتم

طبـق رسـوم اعـراب جوانـان بـه فراخـور درجـهای کـه داشـتند بـه
نوبـت وارد میدان میشـدند .پـس از شـهادت خاندان عقیـل ،عقیله
بنیهاشـم دو فرزنـدش عـون و محمد را بـرای جانفشـانی به محضر
 gفرسـتاد .بسـیاری از مقاتـل از جملـه «نفسالمهموم»
هلل 
اباعبـدا 
از حـال عجیـب حضـرت زینـب hهنـگام مبـارزه فرزندانـش
حکایـت کردهانـد .بـه گـواه تاریـخ آن حضـرت هنـگام شـهادت هر
یـک از یـاران امـام بـه کمک آنها میشـتافت امـا هنگام شـهادت دو
فرزنـدش کـه از نـامآوران میـدان بودنـد بـه میـدان نرفـت تـا نکند
امـام چهره غمگینـش را در سـوگ فرزندانش ببیند و محزون شـود.

خـــــط خبــر

حجتاالسالم والمسلمین حسینی معاون تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضوی« :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 موسیالرضا gچاپ و برای بهرهمندی زائرین در اماکن متبرکه رضوی قرار گرفت».

05

وقتــی یــک بــه یــک یــاران امــام حســین gبــه شــهادت
رســیدند ،امــام بــا صدایــی رســا اعــام کــرد« :آیــا کســى هســت
کــه از حــرم رســولاهلل دفــاع کنــد؟ آیــا در میــان شــما کســی
پیــدا مىشــود کــه از خــدا بترســد و بــر مــا ســتم روا نــدارد؟
آیــا فریادرســى هســت کــه بــراى خــدا بــه فریــاد مــا برســد؟
آیــا یارىکننــدهاى هســت کــه بــا امیــد بــه عنایــت خداونــد
بــه یــارى مــا برخیــزد؟» آنــگاه ربــاب فرزنــد در قنداقــش را بــه
 gاذان گفــت و
آغــوش امــام ســپرد .امــام در گــوش علیاصغــر 
بــا دلــی پرخــون راهی میــدان شــد و طفــل شــیرخوارش را مقابل
لشــکر دشــمن بــاالی دســتانش گرفــت .بــه گــواه مقتــل لهــوف
حرملــه یکــی از تیرانــدازان قهــار ابنزیــاد تیــر ســه شــعبهای را
در کمــان گذاشــت و راهــی گلــوی طفــل شــیرخوار امــام کــرد
و علیاصغــر در دســتان پــدرش لبتشــنه جــان ســپرد.

مجلس

هشتم

شبیهترین مردم به نبی اکرمk

روز هشــتم محــرم مجلــس روضــ ه بزرگتریــن پســر امــام
 gاســت کــه وقتــی بــه میــدان نبــرد پــاگذاشــت امــام
ن 
حســی 
در وصفــش فرمــود« :خداونــدا گــواه بــاش جوانــى بــراى جنــگ با
دشــمن مــىرود كــه شــبیهترین مــردم بــه پیامبــر از جهــت
صــورت و ســیرت و ســخن گفتــن اســت و مــا هــرگاه مشــتاق
دیــدار پیامبــر مىشــدیم ،بــه او نــگاه مىكردیــم» .حضــرت
علیاکبـ ر gمــوذن کاروان و مســؤول آبرســانی به اهــل حرم بود.
مجلس

نهم

شهادتپرچمدار

بعــد از ظهــر عاشــورا در آن غربــت فراگیــر میــدان نبــرد وقتــی
غبــار خوابیــده بــود ،ســکوت زمیــن بــه آســمان طعنــه مــیزد.
 gرفــت و بــه گفت ـه
 gســوی امــام حســین 
حضــرت عبــاس 
شــهید مطهــری خطــاب بــه امــام گفــت« :ســینهام تنگــی میکنــد
و از زندگــی ســیر گشــتهام» .امــام در پاســخ فرمــود« :اندکــی بــرای
طفــان حــرم آب تهیــه کــن» .قمــر بنیهاشــم بعــد از فرمــان امــام
مشــک بــه دوش گرفــت و راهــی شــد .بــه نوشــت ه لهــوف ،حضــرت
 gوقتــی بــه فــرات رفــت ،جرعــه آبــی در کــف گرفــت
ابوالفضــل 
و نزدیــک لبهــای خــود بــرد امــا نیاشــامید و آن را بــه فــرات
برگردانــد .پرچمــدار کاروان امــام بیوفایــی نکــرد و بــا لبهــای
خشــکیده مشــک را پــر کــرد و راهــی خیم ـهگاه شــد امــا ...ضرب ـه
نخســت دســت راســتش را قطــع کــرد و ضربـ ه بعدی دســت چپش
را .قمــر بنیهاشــم اراده کــرده بــود اگــر دســتانش هــم قطــع شــود
آب را بــه طفــان حــرم برســاند .بــرای همیــن مشــک را بــه دنــدان
گرفــت امــا وقتــی عمــود بــر فــرق ســرش فــرود آمــد نــه چشــم
دیــدن داشــت ونــه دندانــش قــوت گرفتــن مشــک را داشــت.

مجلس

دهم

پای جان

بعـد از شـهادت حضـرت عباس gامام بـود و میدان و سـکوت
بـود و دشـمنان .همـ ه مقاتـل از اینکـه دشـمن تـا لحظـ ه آخـر
طفـره میرفـت امـام را شـهید نکنـد خبـر دادهانـد .هیچکـس
جـرأت نداشـت نسـبت بـه امـام تعـرض کنـد اما امـان از شـمر و
سـنان .بلاذری خبـر شـهادت امـام را چنین نوشـته« :امـام برای
طفلان 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 حملـ ه پیادهنظـام 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

یازدهم

شیرزن

رسـم اسـت روز یازدهـم محـرم روض ه خـروج خوانـده میشـود؛ روضه
خـروج حضـرت زینب hاز خیمهها .رسـم اسـت روض ه اسـارت خوانده
شـود .روضـ ه غصـه و تنهایـی و غربـت .رسـم اسـت احـواالت حضرت
زینـب hبعـد از واقعـ ه خوانـده شـود .زنی کـه در میـان نااهلان تنها
بـود و دلـش یـک دنیـا درد داشـت .حضـرت زینـب hبایـد بچههـا را
 gپرسـتاری
یداد و از امام سـجاد 
آرام میکـرد و بـه زنهـا دلداری مـ 
میکرد .به نوشـت ه لهوف او در انتهای شـب نماز شـبخواند اما نشسته.
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نوحههاییکهماندگارشدند

مکـن
ایصبحطلوع
ترنم صادقی

محرم کـه از راه می رسـد کلمـات و واژههـا بوی عطر عجیبی مـی گیرند؛
واژه ها و اشـعاری که اوج عاشـقی دلباختگان به سـید الشـهدا  اسـت
و سـال هـای سـال ماندگار می شـود .چـون این اشـعار بـا بیانی سـاده و
سرشـار از احسـاس  پر از مضامیـن و مفاهیم دینی  اسـت که با سرشـت
شـیعیان عجیـن شـده .همراه  بـا مـا نوحههـای مانـدگاری را کـه در ایام
محرم بیشـتر شـنیده میشـوند و دلها را منقلـب میکنند مـرور کنید.

مکن ای صبح طلوع

 gشبی را از دشمن
ن 
ساعات آخر تاسوعا وقتی اباعبداهلل الحسی 
فرصت میگیرد ،زمین و زمان از گذر ثانیهها و لحظات شب عاشورا ابا
دارند .انگار هم ه آدمها سینهزنان صدا میزنند« :امشبي را شه دين
در حرمش مهمان است /ظهر فردا بدنش زير سم اسبان است » .بعد هم کائنات دم میگیرند که:
«مکنایصبحطلوع،مکنایصبحطلوع».اینابیاتکهاستیصالوواهمهایفراگیررادرزبانی
سادهبیانمیکننددقیقامعلومنیستسرودهکیستاماچنانکهمشهوراستاینابیاتقطعهای
ازشعربلندیهستندکهپدرآیتاهللبهجتسروده.بهمرحومکربالییمحمودبهجتغیرازاین
شعر،ابیاتماندگاردیگرینیزمنسوباست.مانندشع ر«برمشامممیرسدهرلحظهبویکربال».

ای اهل حرم میر و علمدار نیامد

یکیازمعروفتریننوحههاییکهشبتاسوعاخواندهمیشودنوحه
«ای اهل حرم میر و علمدار نیامد» است .این نوحه با زبان لطیف و
س gاست .بخش اول این نوحه را
استوار در رثای حضرت عبا 
مشخص نیست چه کسیو در چه سالی سروده اما آنچه امروز در
هیأتهای مذهبی خوانده میشود سروده محمدجواد غفورزاده متخلص به «شفق» است .او
در سال  1322در مشهد به دنیا آمد و از دوران دبیرستان آرامآرام شعر سرود .اشعار «شفق»
دارای ساختاری مستحکم و نظاممندند و در عین حال بیانی سهل و ممتنع دارند ب ه گونهای که
ی زبانی در آن قرار میگیرند.
ی و دشوار 
مضامین آئینی بدون هیچ پیچیدگ 
ای اهل حرم میر و علمدار نیامد /سقای حرم سید و ساالر نیامد
علمدار نیامد ،علمدار نیامد
ای همسفران ماه بنیهاشمیان کو /آرام دل و دیده و آرامش جان کو
آئین ه عشق از پی دیدار نیامد /علمدار نیامد ،علمدار نیامد
دلهای پریشان شده شیرازه ندارد /گنجایش اندوه و غم تازه ندارد
دل خون شد و مجنون شد و دلدار نیامد /علمدار نیامد ،علمدار نیامد

رحیم آبفروش جانشین جامعه مشعر در نشست سوگواره عاشورایی« :از  12مهرماه فراخوان سوگواره عکس و پوستر
هیأت منتشر شد و بعد از دریافت کارها تا هشتم آذر مصادف با رحلت رسول اکرم kآثار داوری و به نمایش گذاشته میشود
و کارگاههای آموزشی در حوزه عکس و پوستر نیز خواهیم داشت».

آن گل که چمن عاشق بوسیدن او بود /آن ماه که ما را هوس دیدن او بود
صد بار به ما سر زد و این بار نیامد /علمدار نیامد ،علمدار نیامد
برگرد عمو! دل هوس آب ندارد /امشب به خدا دیده ما خواب ندارد
ای پردگیان محرم اسرار نیامد /علمدار نیامد ،علمدار نیامد

او میدوید و من میدویدم

 gبـدون سـوار بـه خیمـهگاه برمیگـردد ،اهـل
وقتـی اسـب اباعبـداهلل الحسـین 
یآیـد.
حـرم مـات میشـوند .عالـم اندوهگیـن میشـود و آفتـاب بـه زمیـن م 
یکـی از اشـعاری کـه توانسـته ماتـم سراسـری و انـدوه بیانقطـاع آن لحظـات را
بـه تصویـر بکشـد شـعر «او میدویـد و مـن میدویـدم» سـرود ه حجتاالسلام
مرحـوم کوثـری اسـت .او کـه در سـال  1307بـه دنیـا آمـد ،یکـی از تاثیرگذارتریـن
نوحهسـرایان و نوحهخوانـان معاصـر بود .همان کسـی کـه در محضر امـام خمینیw
نوحهخوانـی میکـرد و اغلـب نوحههایـی کـه میخوانـد سـرود ه خـودش بـود.
گفتم کجا ،گفتا به خون /گفتم چه وقت ،گفتا کنون
گفتم چه وقت ،گفتا کنون /گفتم سبب ،گفتا جنون
گفتم نرو ،خندید و رفت /گفتم سبب ،گفتا جنون
گفتم که بود ،گفتا که یار /گفتم چه گفت ،گفتا قرار
گفتم چه گفت ،گفتا قرار /گفتم چه زد ،گفتا شرار
گفتم بمان ،نشنید و رفت /گفتم چه زد ،گفتا شرار
آن دم بریدم از زندگی دل /کآمد به مسلخ شمر سیهدل
او میدوید و من میدویدم /او سوی مقتل ،من سوی قاتل
او مینشست و من مینشستم /او روی سینه ،من در مقابل
او میکشید و من میکشیدم /او از کمر تیغ ،من آه باطل
او میبرید و من میبریدم /او از حسین سر ،من غیر از او دل

همهجاکربالست

«همه جا کربالست /همه جا نینواست» .این نوحه یکی از نوحههایی است که در
روزهای اول ماه محرم خوانده میشود و سرود ه استاد غالمرضا سازگار است .او
 gمتوسل و مقدمات
ن 
در کودکی تحت تاثیر فرزند آیتاهلل مرعشی به امام حسی 
نوحهخوانی و نوحهسراییاش فراهم شد .اغلب اشعار غالمرضا سازگار از نوحههای
ماندگارند که سالیان سال است در مراسمهای عزاداری زمزمه میشوند.
حجتبنالحسن این هالل عزاست /نفس فاطمه بانگ واویالست
همه جا کربالست ،همه جا نینواست
ماه خون ،ماه اشک ،ماه ماتم شده /شور محشر به پاست یا محرم شده
همه جا کربالست ،همه جا نینواست
ماه قتل حسین ،ماه خون خداست /بدنش غرق خون ،سرش از تن
جداست
همه جا کربالست ،همه جا نینواست
ماه امالبنین ،ماه دو فاطمه /میشود تشنهلب کشته در علقمه
همه جا کربالست ،همه جا نینواست
روی دست حسین غنچه پرپر شود /هدف تیر کین حلق اصغر شود
همه جا کربالست ،همه جا نینواست
ماه لیال شود غرق خون نقش خاک /با رخ اللهگون با تن
چاکچاک
همه جا کربالست ،همه جا نینواست
ای محرم ز خون خبر آوردهای/
خبر از پیکر بیسر آوردهای
همه جا کربالست ،همه جا
نینواست

مروریبرمهمترینمقاتلی
که درباره امام حسین gنوشته شده

کتابهایی

کهبویسیب
میدهند
مرجان خسروی

«مقتـل» در لغـت بـه معنای محـل قتل اسـت و در اصطلاح به
چگونگی شـهادت ائمه اشـاره دارد .امـا از آنجا که واقعه عاشـورا
یکـی از مهمتریـن و تاثیرگذارتریـن رخدادهای تاریخی اسـت،
 gو یارانش
بیشترین مقاتل درباره چگونگی شهادت امام حسین 
نوشـته شـده؛ کتابهای تاریخیاي که گاهی اتفاقات نادرسـت و
تحریفاتـی از ایـن واقعـه مهـم در آنهـا دیـده میشـود .در این
مطلب سـعی شـده برخی از کتابهای معتبری کـه در این زمينه
نوشـته شـده و مورد تایید علما و محققين اسـت معرفی شـود.

مقتلالحسینg

شماره چهارم
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مقتل بحاراالنوار

نویسنده :لوط بن یحیی ازدی
دوره نگارش :قرن دوم

نویسنده  :عالمه  محمدباقرمجلسی
دوره نگارش :قرن يازدهم

لـوط بن یحیـی ازدی مشـهور به «ابومخنـف» از علمـای علم تاریـخ و از
اصحـاب ائمـه bدر نیمـه اول قـرن هجـری در کوفه بـه دنیا آمـد و در
سـال  157یا  158هجري درگذشـت .پـدر او از یاران اميرالمومنين gو
جدش مخنف بن سـلیم یا سالم از صحابه رسـول اكرم kبود .ابومخنف
از مورخين نامدار صدر اسلام اسـت که نخسـتین کتاب مسـتقل درباره
 gرا نوشـت .بـرای همیـن میتـوان گفـت «مقتل
قیـام امـام حسـین 
الحسـین» ابومخنف نخسـتین مقتلی اسـت کـه  60سـال بعـد از واقعه
عاشورا نوشـته شـده .مقتل ابومخنف معتبرترین مقاتل امام حسینg
 gنقـل قول کـرده و
اسـت چراکـه برخـی از احادیـث را از امـام صـادق 
بسـیاری از مطالب را از شـاهدين 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 نسـخهای از آن باقـی نماند.

کتـاب «بحاراالنـوار» مفصلتریـن مجموعـه حدیثـی شـیعه اسـت کـه
عالمه مجلسـی بـا یاری گروهـی از شـاگردان خـود آن را گـردآوری کرد.
عالمه مجلسـی بخشـى از جلـد  44و همه جلـد  45یعنى بیـش از یک
و نیـم جلـد از «بحاراالنـوار» را به زندگانى امام حسـین gو شـهادت او
و حـوادث پـس از شـهادت آن حضـرت در قالـب  27باب اختصـاص داد.
بـه ایـن بخش از کتاب کـه نـگارش آن در ربیعاالول سـال  1079هجري
بـه پایان رسـیده «مقتـل بحاراالنـوار» گفتـه مىشـود .بعـد از آن هم به
تصحیح محمدباقر بهبـودی ،سـیدابراهیم میانجی و سـیدمحمدمهدی
موسـوی خِرسـان در کتابـی مسـتقل بـه زبـان عربـی بـه چاپ رسـید.

لهوف

نویسـنده :رضیالدین ابوالقاسم
علیبـن جعفر بـنطاووس
دوره نگارش :قرن هفتم

رضیالدیـن ابوالقاسـم از علما و عرفاي بلندمرتبه شـیعه اسـت که دهها
عنـوان کتـاب دارد .لهوف که نام اصلـیاش «اللهوف علی قتلی الطفوف»
اسـت یکـی از مهمتریـن منابع مهـم تاریخی و روایی شـیعه دربـاره امام
حسـین gبه شـمار میآیـد .ابنطـاووس ایـن کتـاب را بـرای زائرين
ن تألیف کـرده .برای همیـن یکـی از مـواردی کـه در آن در
امـام حسـی 
نظـر گرفته ،وقت کم مسـافران اسـت .به همین دلیـل آن را بـه گونهای
نوشته که مسـافران در زمان محدود مسافرت آن را مطالعه کنند .به نظر
خـود ابـنطـاووس هر کس از ترتیـب و نگارش ایـن کتاب آگاه شـود ،با
یداند که بـا دیگر کتابهـا متفاوت
اختصـار و حجـم اندکـی کـه دارد م 
اسـت و دارای مزیتهایـی اسـت .در «لهـوف» هرچنـد روایـات کتـاب
بدون سـند ذکـر شـدهاند اما با ایـن وجود مورد اعتماد شـیعه هسـتند.

راویان وقایع روز عاشـورا شـش گروه هسـتند که بعدها اکثر مقاتل براساس
نقل قول آنها نوشـته شده:
* کسـانی کـه در سـپاه امـام بودنـد و بـه دالیـل مختلـف بـه شـهادت
نرسـیدند .مانند امام سـجاد ،gحضرت زینـب ،hضحاکبن عبـداهلل و...
* دو نفر از قبیله بنیاسـد که به عنوان مخبر از مکه نظارهگر اقدامات امام بودند.
ن سـعد که از هنـگام ورود
* حمیـد بن مسـلم به عنوان مخبر سـپاه عمر ب 
امام به کربلا جریان را گزارش کرده .او علیرغم اینکه در سـپاه دشـمن بود
امـا موضعگیریهای مثبتـی به نفع امام داشـت.
* افرادی که در سپاه دشمن بودند و در جنگ حضور داشتند.
* افـراد موثقی که بـه دلیل همزمانی و عظمت واقعه عاشـورا از حوادث کربال
مطلع شـدند و آن را نقل کردند.
* احادیثـی کـه ائمه bبعـد از عاشـورا نقـل كردند ،ماننـد احادیـث امام
 gو امـام صـادقg
رضـا 

خـــــط خبــر

عبدالرضا هاللی« :اگر عاشـورا را همانطور که در کتب اصیل شـیعه نقل شـده معرفی کنیم ،بسـیاری از مردم دنیا
هلل نشان میدهد پیام
 gعالقهمند میشـوند.عرض ارادت ادیان و مذاهب مختلف به سـاحت اباعبدا 
ن 
به امام حسـی 
سیدالشـهدا gبا تمام بشـر درگیر بوده و همه مذاهب به این مرام و منش احترام میگذارند».
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مثیراالحزان

نویسنده  :عالمه ابننما حلی
دوره نگارش :قرن هفتم

نـام کاملـش «مثیراالحـزان و منیر سـبل األشـجان» اسـت کـه ابننما
حلـی از علمـای بـزرگ و فقهـای شـیعه آن را نوشـته .او بعد از سـالها
تلاش در راه خدمـت بـه نشـر آثـار ائمـه ،در  78سـالگی در شـهر حله
رحلـت كـرد« .مثیراالحـزان» کتابـی تاریخـی و روایـی درباره قیـام امام
 gاسـت که سـه مقصـد یـا بخـش دارد .مقصـد اول شـامل
ن 
حسـی 
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 حسـین gرا بازگـو میکنـد؛ از رفتـن اسـرا بـه کوفـه و شـام و
مدینه گرفته تا سـخنان حضـرت زینـب ،hامام سـجاد gو دیگران.

نفسالمهموم

نویسنده :شیخ عباس قمی
دوره نگارش :قرن چهاردهم

«نفسالمهمـوم» کتابـی خوشـخوان و خوشتدویـن دربـاره امـام
 gاسـت که قیام آن حضرت را با نظر رایج شیعه بیان میکند
ن 
حسـی 
و نشـاندهنده اوج تسـلط یـک عالـم بر تاریـخ و مقتـل و روایت اسـت.
ایـن کتـاب حاصل جمـع کتابهای گذشـتگان اسـت و همانطـور که
نویسـنده ابتدای کتـاب میگویـد در آن مطالبـی را که خود قبـول دارد
یداند نقل کـرده .بـرای همین میتوان میگفـت این مقتل
و صحیـح م 
کتاب جامعی اسـت که به هیچوچه گزافهگویی و اباطیل و حرف اشـتباه
نـدارد .تا حدی که بعد از مقتل «نفسالمهموم» و «منتهیاآلمال» شـیخ
عبـاس قمی کـه روایتـی از زندگانی اهل بیت bاسـت ،بیشـتر مقاتل
بعـد از آن از مطالـب این کتـاب بهـره بردهاند .ترجمـه «نفسالمهموم»
بـه فارسـی را نخسـتینبـار آیـتاهلل ابوالحسـن شـعرانی بـا عنـوان
«دمعالسجوم» و ترجمه دیگر آن را آیتاهلل محمدباقر کمرهای انجام داده.

خصائصالحسینیه
نویسنده:آیتاهللشیخجعفر
شوشتری
دوره نگارش :قرن سيزدهم

آیتاهلل شیخ جعفر شوشـتری از مراجع تقلید و واعظين و خطباي عصر
خـود بود و کتاب «خصائصالحسـینیه» را آن طور کـه در ابتدای کتاب
گفته ،پس از  60سـالگی نوشـت .این کتاب که نام دقیـق آن «خصائص
 gو مزایا المظلوم» اسـت ،با مقتلهای دیگر امام حسینg
الحسین 
هلل نیست بلکه
تفاوت دارد چراکه این کتاب درباره تاریخنگاری قیام اباعبدا 
شرححالنگاری شـخصیت و خصایص آن حضرت است .به همین دلیل
کتاب آیتاهلل شوشـتری اثر کممانند و کمابیش ابتکاریاسـت .این عالم
بزرگ توانسـته در این کتاب برخی از ابعاد شـخصیت امام سـوم شيعيان
را کشف و معرفی کند و از مسائلی سخن بگوید که دیگران نگفته بودند.

ویژهنامه هیأتها و محافل مذهبی
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حجت االسالم سیدحسین مؤمنی
در گفتو گو با «چهارده»

با روضه

حسين



كنيم
نفستازه مي
مجتبی برزگر

چند سالی میشود که جزو منبریهاي پرمخاطب شده اما 20سالی است طالب
حوزهعلمیهقمپایدرسشمینشینند.همراهناماوپررنگترازهرچیزیروضههای
 gاست .از هر هیأتیای بپرسید اولين چیزی که در مورد او
اباعبداهلل الحسین 
میگوید کاربلدیاش در روضهخوانی است چراکه میداند چطور مستمع را قدم
به قدم با خودش همراه کند .حجتاالسالم سیدحسین مومنی در یک خانواده
مذهبی و روحانی متولد شد .صحبتهای داستانمحور او در باالی منبر بسیاری
ازمستمعینرامیخکوبمیکندوخیلیهاجذبمنبرهایاوشدهاند.امسالنیز
هیأتیهایزیادیمشتاقانهپایمنبرحجتاالسالممومنیمینشینند.دریکیازاین
هیأتهاساعتیبااوهمکالمشدیمکهمهربانانهوبارویبازمصاحبهباماراپذیرفت.

همزمان با آغاز ماه محرم ،نمایشـگاههای گوناگون منابع مطالعاتی در برخی از کتابخانههای آسـتان قدس رضوی در
کشور دایر شد .در این نمایشگاهها منتخبی از منابع چاپی و دیجیتال قابل امانت این کتابخانهها با موضوع زندگی امام
لg
 gو حضرت ابوالفض 
حسین gو اصحاب و یاران باوفایش ،فلسفه نهضت عاشورا ،حضرت زینب ،hامام سجاد 
به نمایش گذاشته شد.

چـرا هیأتهـای مـا مداحمحورنـد تـا
منبریمحـور؟ فرضـا میگویند این هیـأت ،هیأت
فالن مداح اسـت .با توجـه به حضـور منبریهای
توانمندی همچون شـما و شیخ حسـین انصاریان
چرا این اتفاق میافتد؟
سـوال شما پاسـخ سـادهای دارد اما به نظر من نسبت
به آسـیبهایی که در بسـیاری از بخشها وجود دارد این
مسأله آسـیب به حسـاب نمیآید .متاسـفانه امروز شاهد
حرکتهـای ضدفرهنگی در ورزش هسـتیم که یکصدم
آن را در جلسـات اهـلبیت bنمیبینیـم .هرجا بیرقی
بلند شـود و به نام هر کسـی که باشـد اصال اشکالی ندارد
کـه مثال بگوییم هیـأت حا ج 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 فلان هیأت
مداحمحـور اسـت .زیـرا یک هیـأت مرکـب از چند عنصر
اسـت که شـامل پیشمنبر ،منبـر و پسمنبر اسـت .حاال
ممکن اسـت یکی بـا حرکتهای کیفی و مطلـوب به اوج
برسـد و دیگری به اوج نرسـد و فرضا دیده نشـود .چیزی
نg
کـه اهمیـت دارد ،اهتـزاز بیـرق اباعبـداهللالحسـی 
است.
امـا بعضی ایـن را آسـیب میداننـد .به نظر
شـما اصلا چرا مداحـان در جـذب مسـتمعین از
منبریهـای جلوترنـد و بـه تعبیـر دیگـر بـرای
ی است؟
مستمعین مداحی مهمتر از منبر 
این بحثی نیسـت که بخواهد در رسـانهها مطرح شود.
بایـد ببینیـم این آسـیب از کجاسـت .وقتی مسـؤوالن یا
بانیـان هیأتها بـرای منبریهـا جایگاهی قائل نیسـتند
کـه حداقـل فضایـی را در اختیـار آنهـا بگذارنـد ،همیـن
میشـود .در حال حاضـر افتخار ما بر کثرت حسـینیهها،
فرهنگسـراها و برخـی از محیطهـای فرهنگـی اسـت در
حالـی کـه این آسـیب اصلی اسـت کـه جامعـه را تهدید
میکند .ما باید مسـاجد را تقویـت کنیم .حضرت امامw
فرمودند مسـجد سـنگر اسـت ولی نسـبت به این سـنگر
کمترین اهتمامی ورزیده نمیشـود! ما وظیفه خودمان را
انجـام میدهیـم و بقیه چیزهـا را به خدا واگـذار کردهایم.
اگـر اخلاص در کار مـا باشـد ،بـه نظـرم اثـر خـودش را
میگـذارد.
مقام معظم رهبری اخیرا به نقشه جدید دشمنان
بـرای سوءاسـتفاده از عزاداریهـای نادرسـت اشـاره
فرمودنـد .لطفـا کمـی در این خصوص صحبـت کنید.
ذاکـر و مـداح اهـل بیـت bاز جایـگاه بسـیار مهمی
برخـوردار اسـت .چـون از ایـن فرصـت میتـوان بهـره
کافـی را بـرد و اقبـال مـردم را بـه سـمت دیـن بیشـتر
کرد .طبیعی اسـت چنیـن موضوعی با تهدیداتـی روبهرو

شـود .وقتی دشـمن میبینـد نمیتواند مـردم ایـران را از
مجالـس و هیأتهـای حسـینی جـدا کنـد ،روی محتـوا
تاثیـر میگـذارد چراکـه از تاثیرگذاری محتـوای هیأتها
میترسـد .حضـرت آقـا دوراندیشـی کردنـد و بـه ایـن
موضوع پرداختنـد .چون واقعا این تهدیـدات وجود دارد و
میتوانـد بـر تضعیف محتـوای هیأتهای حسـینی تاثیر
بگذارد.
یک منبـری موفق چـه کارهایی بایـد انجام
دهد؟
در زمینـه خطابـه دو بخـش وجـود دارد .یـک بخـش
عرشـی اسـت و دیگری فرشـی .در حال حاضـر نمیتوان
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 میکنند
توصیه میکنم 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 ،نهجالبالغه ،صحیفه
سـجادیه و روایات را مطالعه کنند .طلاب باید کتابهای
شـهید دسـتغیب و شـهید مطهری را بخواننـد .البته این
کتـب طلاب را از مطالعـه سـایر آثـار بینیـاز نمیکنـد.
ثمـره ایـن مطالعات این اسـت کـه منبریها هیـچگاه در
موضـوع خـود وانمیمانند و همیشـه موضـوع منابر خود
را بـه راحتـی با یـک مـرور کوتاه پیـدا میکننـد و در هر
مـکان و زمانی سـخنی تـازه و نـاب دارند کـه میتواند به
بهترین شـکل تاثیرگذاری خود را داشـته باشد .در زمینه
خطابههای عرشـی نیـز اهل منبـر باید ارتباطی مسـتمر
بـا اهل بیت bداشـته باشـند و از آنها درخواسـت کنند
فیض والییشـان را در زندگی و فکـر و نفس و روح و بیان
و کالم و قلمشـان ایجـاد کننـد .انـس و خلـوت بـا خدا و
اولیـای الهی برای همـه طالب ضروری اسـت و مهمترین
عامل رشـد معنوی آنهاسـت.
اینکـه میگوینـد منبریهـا اجـازه ندهنـد
منبرشان عادی شود یعنی چه؟
یکـی از نکاتـی که اهل منبر مخصوصـا خطبای جوان
بایـد بـه آن توجـه کننـد ایـن اسـت کـه هیـچگاه نباید
اجـازه دهنـد منبر به مسـألهای 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
اینگونـه باشـد ،هـر دو وجـه را با هـم خواهیم داشـت.
مخاطبان شـما را منبریای میشناسـند که

خـــــط خبــر

سیدحسن قاضيزاده هاشمی« :در شش ماهه اول امسال تعداد  ۲میلیون و  ۴۶هزار و  ۱۸۳نفر میهمان سفره امام
 gشدند .این در حالی است که این آمار در سال گذشته یک میلیون و  ۵۸۰هزار و  ۵۶۶نفر بود .الزم به ذکر است
رضا 
از ابتدای امسال در این میهمانسرا با صبحانه و شام از زائرین پذیرایی میشود».
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بیماری که شفا گرفت

بـا داسـتان و روایـت موضوعات را تبییـن میکند.
اسـتاد انصاریـان هـم به همین سـبک سـخنرانی
میکننـد .ایـن روش را بـرای جـذب و تاثیرگذاری
بهتر بر مستمعین مناسب میدانید؟
البته از این سـبک در گذشته بیشـتر استفاده میکردم
و االن بـه نـدرت اینگونـه وعـظ میکنـم .ایـن شـاید بـه
اقتضای باال رفتن سـن و باال رفتن سـطح مطالبه مسـتمع
برگـردد .البته شـاید عدهای بگویند داسـتان گفتن ،شـأن
علمـی منبـری را پاییـن مـیآورد در حالـی کـه مـن بـه
ایـن موضـوع اعتقـادی نـدارم .وقتـی حضـرات معصومین
میخواهنـد به موضوعـات واکنش نشـان دهنـد ،در قالب
داسـتان پاسـخ میدهنـد .این موضـوع باعث میشـود در
قلـب مسـتمع اثر بگـذارد .باالخـره ایـن کار هنری اسـت
کـه بعضـی از افـراد دارند و اسـتاد انصاریـان در این عرصه
صاحب سـبک هسـتند.
چه شـد که تصمیـم گرفتیـد در زمینه علوم
دینی ادامه تحصیل دهید و وارد حوزه شدید؟
مـن در تهـران به دنیا آمدم اما بزرگ شـده قم هسـتم.
البته ریشـه و اصالـت پدریام به روسـتای خوئیـن زنجان
برمیگـردد 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 آیتاهلل نجفـی بودند و
ایشـان را بـه عنـوان عالمی صاحـب نفس میشناسـند .با
اینکـه ایشـان را درک نکـردم ولی با حضور در مقبرهشـان
بـا ایـن بزرگـوار ارتبـاط دارم و از ایـن طریـق شـخصیت
وارسـته و عجیبشـان را درک میکنـم .جـد مـادریام
نیـز همیشـه مـا را بـه طلبـه شـدن تشـویق میکردنـد و
شـخصیت موثـری در شـکلگیری عالیـق مـن در ابتدای
ایـن راه بودنـد .پـدرم نیـز روحانـی و از طلاب بسـیار
زحمتکـش بودنـد که پیـش از انقلاب حضور مسـتمری
در جلسـات مذهبـی داشـتند .ایشـان یک روحانی بسـیار
مسـلط و قوی بودند .همه اینها باعث شـد سـال  1365در
 13سـالگی وارد حوزه علمیه شوم .تحصیالتم در آن زمان
مقطع سـیکل بود .از سال سـوم طلبگی در مدارس علمیه
مختلـف از جملـه کرمانیهـا ،مهـدی موعـود ،fآیتاهلل
صدوقـی ،حـوزه ولیعصـر حاجیآبـاد و رسـالت تدریـس
کـردهام و اکنون در سـطح عالی ،درس رسـائل و مکاسـب
را در مدرسـه آیـتاهلل العظمـی بروجـردی درس میدهم.
گویا عالقه خاصی به منبرهای شـیخ حسـین
انصاریان دارید .درست است؟
من لـذت منبر را پـای منبرهای اسـتاد انصاریان درک
کـردهام .من در محلـ ه 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
مییافتـم.
خیلیها معتقدند شـبیه شیخ حسین صحبت
میکنید .نظر خودتان در این زمینه چیست؟
در سـخنرانیهایم سـعی کردهام همواره بـا بهرهگیری
از دروسـی کـه در ایـن سـالها فـرا گرفتهام ،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 گرفتاریهـای کاری زیـادی دارم ولی
روزی یک سـخنرانی از خطبای کشـور را گـوش میدهم.
هـر روز سـاعت  ۷صبح از منـزل خارج میشـوم ولی قبل
از آن از برنامـه سـخنرانی وعـاظ کشـور اسـتفاده میکنم
و هدفم اسـتفاده از این سخنرانیهاسـت .همیشـه سـعی
کـردهام 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 میکند.
  نخستین بار جرقه شهرتتان در کجا خورده شد؟
مشـهور شدن یا نشدن شـأن و جایگاه واالی معنوی ما
را زیـر سـوال میبـرد و از ارزش آن میکاهد .اصال شـهرت
امتیاز نیسـت که بگوییم شـهرت پیـدا کردیم یـا نکردیم.
اگـر قائلیم کـه «ان العـزه هلل جمیعا »باید قبـول کنیم که
هیچچیز دسـت ما نيسـت که بخواهیم بـه آن ببالیم .من
شـهرت را امتیـاز نمیبینـم .کسـی که به شـهرت برسـد،
متوقـف میشـود و آفتهـای بسـیاری دارد .بـه نظـر من
باید شـهرت را بـه گونهای دیگـر معنا کنیـم .احترامی که
مـردم برای مـا قائلند به برکت سیدالشهداسـت .ما گدایان
خیل سـلطانیم و هرچه داریم از اوسـت.
سـابقه و ریشـه مقتلخوانـی بـه چـه زمانی
برمیگـردد و چـرا حضرتعالـی اینقـدر بـر قرائت
مقتل روی منبر تاکید دارید؟
ما روضـه را از حضـرات معصومیـن آموختهایم .علمای
مـا در قدیم روضـه میخواندند .روضهخوانـی 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 روضهخـوان بودند.
اهـل این علـم میدانند که روضهخوانی چقدر کار سـختی
اسـت .حقیقتا امـروز هیـچ کاری همچون روضـه خواندن
بـرای اباعبداهللالحسـین gراهگشـا و تاثیرگذار نیسـت.

حجتاالسلام سیدحسـین مومنـی کـه در طـول ایـن سـالها
کرامتهـای زیـادی از ائمه bدیده ،تعریف میکند« :شـب تاسـوعا
در بـم وقتـی میخواسـتم باالی منبـر بـروم دیدم کسـی عبای من
را میکشـد .برگشـتم دیـدم آقایی اسـت کـه روی ویلچر نشسـته.
بـه مـن گفـت حاجآقا! مـن از زابـل بـه اینجا آمـدهام .مدتی اسـت
مریض شـدهام و آمدهام امشـب شـفای خـودم را بگیـرم .گفتم من
بـاالی منبر مـیروم و دعا میکنم که خدا شـما را شـفا دهـد .دوباره
گفـت حاجآقـا! مـن از اهل سـنت هسـتم اما با یـک اعتقاد راسـخ
 300کیلومتـر راه را کوبیـدهام و بـه اینجا آمـدهام .امشـب برای من
کاری بکنیـد .واقعـا با این صحبـت او به هم ریختم .رفتـم باالی منبر
و روضـه خوانـدم .مردم شـور گرفتنـد :ای اهـل حرم میـر و علمدار
نیامـد ...نـگاه که کـردم دیـدم ویلچـر او خالی اسـت .گفتم شـاید
حالش خـراب شـده و روی زمین افتـاده .وقتی دور و اطـراف منبر را
نـگاه کردم دیدم وسـط حلقه عـزاداران روی دو پای خود ایسـتاده و
بر سـینهاش میزند و میگویـد ای اهل حـرم میر و علمـدار نیامد».

چیزی نمیتواند جای منبر را بگیرد
رسـانهها چقـدر در ترویـج فرهنگحسـینی موثرند و آیـا میتوان
رسـانهها ،خصوصا شـبکههای اجتماعی را منبرهای جدید دانسـت؟
حجتاالسلام سیدحسـین مومنـی در این خصـوص میگویـد« :با
پیشـرفت علم و تکنولوژی ،رسـانههای خوبی بـرای کارهای تبلیغی
درسـت شـده ولی هنوز چیزی نتوانسـته جای منبر را بگیرد .زیرا در
عمـل میبینیم هنوز این منبرها پرمخاطبترین رسـانهها هسـتند و
هـزاران هزار جـوان و خـرد و کالن در این برنامهها شـرکت میکنند.
پـس این مسـأله نشـان میدهـد که مـردم این رسـانه را بـه عنوان
یکـی از مهمترین رسـانههای تبلیغـی بـاور دارند .سـخنرانیهایی
کـه در کشـورهای اروپایی انجام میشـود و اسـتقبال خارقالعادهای
ن میدهند که بـا وجود
کـه از ایـن جلسـات به عمـل میآیـد ،نشـا 
ایـن همـه ابـزارآالت رسـانهای و شـبکههای اجتماعی ایـن منبرها
توانسـتهاند در این میان بیشـترین تاثیرگذاری را داشـته باشـند».
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زهرا تاجیک عضو هیأت علمی جامعهالزهرا «:hبا آغاز ایام محرم متاسفانه خانمهایی با عنوان «خانم جلسهای»
تحت عنوان مداح و نوحهخوان روضهها و اشعاری را در مراسمها میخوانند 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 آوردهاند تنها دنبال گرم کردن
مجلس هستند.مسؤوالن باید هوشیار باشند».

 61هجری

مروری بر
تاریخچهعزاداری
سیدالشهداg
از لحظه شهادت
تاکنون

سوگواری اسیران کربال
 gو یارانش درست
نخسـتین مراسـم عزاداری برای امام حسـین 
همـان روز واقعه عاشـورا برپا شـد .روایت اسـت بعد از افتـادن امام
از پشـت اسـب ،اسـب خونآلود او به سـمت خیمهها رفت و زنان،
خواهران و دختران آن حضرت با شـنیدن شـیهه اسـب از خیمهها
بیـرون آمدند و بر سـر و صورت خودزدند و گریههـاکردند .در روز
یازدهـم محرم هنگامی که عمر سـعد دسـتور داد اسـرای کربال به
سـمت کوفه روانه شـوند ،زنـان و دختـران کاروان امام بـا بدنهای
شهدا وداع کردند و حضرت زینب hبا 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 شـدهاند و
اینهـا فرزنـدان تو هسـتند کـه بر بدنهایشـان بـاد صبا مـیوزد».

 352هجری

 491هجری

عاشورا روز
عزای عمومی اعالم شد
بـه گـواه تاریـخ بعـد از واقعه
عاشـورا نخسـتین بـاری کـه
شـیعیان توانسـتند بهراحتی
در کوچههـا و خیابانهـا بـه
عـزاداری بپردازنـد در دوران
حکومـت آلبویـه در سـال
 ۳۵۲هجـری بـود .یک سـال
بعد در عاشـورای سـال ،۳۵۳
معزالدولـه عـزای عمومـی
اعالم کرد و از مردم خواسـت
بـا پوشـیدن لباس سـیاه ،غم
و انـدوه خـود را نشـان دهند.

عزاداری در دوران
خوارزمشاه
محمـد خوارزمشـاه قصـد
داشـت عالءالملـک ترمـذی
را کـه از سـادات حسـینی
خراسـان بـود ،بـه مقـام
خلیفهگری برسـاند .مسـلما
این کار باعث تضعیف خلفای
عباسـی میشـد و همیـن
اتفـاق هم افتاد .در ایـن دوران
شـیعیان بـدون هیـچ مانعی
در روزهـای محـرم بـرای
مظلومیـت امام حسـینg
و یارانش عـزاداری میکردند.

اص ً
الحسینجنس
کند
غمشفرقمی
 95هجری

محمودرضا درخشاني

به قول شیخ جعفر شوشتری اين ماجرا از پیش از
خلقت آدم آغاز شده و قرار است تا روز رستاخیز
و بعد از آن هم ادامه داشته باشد .عاشورا واقعهاي
نيست كه فراموش شود بلکه با زنده ماندنش
ضامن بقاي آزادگي است چراكه از همان عصر روز
دهم محرم سال  61هجریبا همه ممنوعیتها
و خفقانهای تاریخیاش باز بیرق صاحب عزای
حسینیبرافراشت هشدوازهرجریانیایستادهترماند.

سوگواری ائمه اطهارb
در دوران امامـت امـام باقـر gو امـام صاد قg
کـه دولـت بنیامیـه سـرنگون شـد دولـت جدید
ابتـدا بـا خانـدان پیامبـر اکـرم kرفتـار نرمتری
داشـت .بـرای همیـن مراسـم سـوگواری بـرای
 gبرگـزار میشـد و ایـن وضـع
امـام حسـین 
 gادامـه داشـت اما
تـا زمـان امامـت امـام رضـا 
بعـد از شـهادت آن حضـرت دیگر اجـازه برگزاری
جلسـات عـزاداری نمـیداد .عـزاداری علنـی در
دوران امامـت ائمـه اطهـار فقـط در کنـار مرقـد
امـام حسـین gدر کربلا برگـزار میشـد.

 479هجری

 654هجری

برپایی مراسم روضهخوانی
حـکام سـلجوقی از دوسـتداران اهل
بیـت bبودنـد و طبیعی اسـت در
ایـن دوره مراسـم سـوگواری بـرای
 gبدون هیچ مشکلی
سیدالشهدا 
برپا شـود .محمد بن عبـداهلل بلخی
کـه از مولفیـن آن دوره بـود ،بـرای
علمـا ،مسـؤوالن و حتـی طلاب
نظامیه اهل سنت سخنرانی میکرد
و پـس از آن روضـ ه میخواند .چنین
مراسـمهایی تـا اوایـل سـلطنت
طغـرل سـلجوقی در بغـداد و برخی
شـهرهای ایـران ادامـه داشـت.

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

 1163هجری
برپایی تعزیه
در دوران افشـاریان و زندیا ن اشـکا ل مختلف عزاداری
نسـبت بـه دورههـای قبـل گسـترش بیشـتری پیدا
کـرد و خیلیهـا آغـاز تعزیهخوانـی را مربـوط بـه
دوران حکومـت کریمخـان زنـد میداننـد .گویـا در
زمـان پادشـاهی کریمخـان سـفیری بـه دیـدار او
مـیرود و واقعـه کربلا را توصیـف میکنـد .بعـد از
ایـن ماجـرا کریمخـان دسـتور میدهـد صحنههایی
از وقایـع کربلا را بسـازند و از حـوادث غمانگیـز آن
نمایـش اجـرا کنند کـه ایـن کار به «تعزیـه» معروف
میشـود .ابتـدا ایـن نمایشهـا در چهارراههـا و
میادیـن اصلـی شـهر برگـزار میشـد امـا بعدهـا بـه
بازارهـا ،کاروانسـراها ،منازل و تکایا نیز کشـیده شـد.

 775هجری
عزاداری شاهزادگان
بعـد از بـه حکومـت رسـیدن تیموریـان ،علاوهبر مـردم،
شـاهزادگان و بـزرگان کشـور نیـز بـا فـرا رسـیدن مـاه
محـرم لبـاس عـزا میپوشـیدند و بـا برپایـی مراسـم
 gسـوگواری میکردنـد.
عـزاداری بـرای امـام حسـین 

 907هجری
برپایی حسینیهها و سرودن اشعار حسینی
پـس از بـه قـدرت رسـیدن پادشـاهان شـیعهمذهب
 gبـا شـکوه بیشـتری
صفـوی ،عـزاداری امـام حسـین 
در کشـور برپـا میشـد .در ایـن دوران سـرودن اشـعار
مذهبـی ،مـدح و تعزیـه در رثـای ائمـه و شـهدای کربلا
بـرای شـاعران افتخاری بـزرگ بـود .در همیـن دوره کتاب
«روضهالشـهدا» نوشـته شـد و از روی آن روضـه خوانـده
میشـد .همچنین تکیهها ،حسـینیهها و موقوفـات مربوط
ن gدر ایـران فعـال شـد .آن طور کـه در
بـه امـام حسـی 
تاریخ آمـده مغولها و گورکانیـان هند نیز با الگوبـرداری از
صفویـان ،در ماه محرم مراسـ م عـزاداری برگـزار میکردند.

 1200هجری
برپایی آئینهای مختلف عزاداری
در دوران قاجاریـه تکایـای زیادی شـکل گرفـت و میتوان
گفت عـزاداری هم از نظـر محتوا و هـم از لحاظ کیفیت به
تکامل رسید .در این دوران شبیهخوانی شیوه و روش خاص
خـود را پیدا کرد و چندین تکیه و سـاختمان برای برگزاری
تعزیهخوانی سـاخته شـد .حتی به دسـتور ناصرالدینشـاه
«تکیـه دولـت» بـا گنجایـش هزار تماشـاگر سـاخته شـد.
حتـی عدهای معتقدند در دوران قاجار بسـیاری از آئینهای
 gمرسـوم شـد کـه از آن
مربوط به عزاداری امام حسـین 
جملـه میتـوان بـه برپایـی سـقاخانه ،سـخنوری ،مراسـم
دفـن شـهدای کربلا و مراسـم تشـتگذاری اشـاره کـرد.

خـــــط خبــر

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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 1344هجری

عزاداری عوامفریبانه رضاخان
رضاخـان قبل از رسـیدن به تخت پادشـاهی و در اوایـل حکومت ،خود
را فـردی معتقـد و پایبنـد اصـول و سـنتهای مذهبی نشـان مـیداد.
از اقدامـات عوامفریبانـه او حضـور در مراسـ م عزاداری امام حسـینg
در مـاه محـرم بـود .او سـربازان قـزاق را در دسـتجات عـزاداری حاضـر
میکـرد و خـودش در اول صـف بـا سـر و پـای برهنه سـینه مـیزد اما
همیـن که جـای پای خـودش را محکم کـرد ،برای برچیـدن اعتقادات
مذهبـی مردم دسـتور بـه تعطیلـی مراسـ م عـزاداری در محـرم داد؛ تا
ن gعـزاداری
آنجـا کـه مـردم ب ه صـورت مخفیانـه بـرای امام حسـی 
میکردنـد .چنیـن خفقانـی باعـث بـ ه وجـود آمـدن نـوع دیگـری از
عزاداری شـد که بـ ه صورت هفتگی یـا ماهانه در منازل برگزار میشـد.

 1435هجری
روشنگری امام خمینیw
در دوران حکومـت پهلـوی دوم نیـز بـرای کمرنـگ کـردن مراسـم
عـزاداری محـرم تلاش زیـادی صـورت گرفت امـا امـام خمینیw
در عاشـورای سـال  ۴۲با سیاسـی کـردن این مراسـم اهمیـت آن را
دوچنـدان کـرد .دولت از علما میخواسـت در عزاداریها علیه شـاه و
اسـرائیل سـخنی به میان نیاورند و مباحث سیاسـی را پیش نکشـند
امـا امـام بـدون توجـه بـه ایـن تهدیـدات در مراسـ م عاشـورا و دیگر
مجالـس عزاداری بهشـدت از دولت انتقاد میکـرد و از آن به بعد بود
کـه محـرم تبدیل به شـروع قیام مـردم ایـران علیه ظلم شـد .بعد از
پیـروزی انقلاب هم دولت از تمامی مراسـ م مذهبی که آسـیبزننده
و مغایـر بـا اصـول و سـنتهای اسلامی نباشـند حمایـت میکنـد.
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یک میلیون قطعه مهر تربت کربال جایگزین مهرهای حرم مطهر رضوی شد.این محموله متبرک اهدایی از سوی آستان
 gبه حرم مطهر علی بن موسیالرضا gبود که همزمان با ماه محرم جایگزین مهرهای نماز
مقدس حضرت عباس 
صحن و سرای رضوی شد.

عزاداری محرم در شهرهای
مختلف چگونه برگزار میشود؟

جغرافياي
عاشقي

بوشهر
نوای حزنانگیز دمام

زهره پورطاهريان

صدهاسالاستکهدرکشورمادرایاممحرمآئینهایعزاداری
مختلفیبرگزارمیشودکهیکهدفرادنبالمیکنندامابهدلیل
تفاوتهای اجتماعی و فرهنگی روستاها و شهرهای ایران هر
کدام با آداب و رسوم خاصی انجام میشوند به طوری که گاهی
اوقاتحتیدربرخیازمحلههاییکشهرهمشیوهسوگواری
 gفرق میکند .اگر میخواهید با برخی از
ابااعبداهلل الحسین 
اینآئینهاآشناشویدخواندنایندوصفحهراازدستندهید.

یزد
g
نخل؛نمادیازتابوتامامحسین 
یکـی از معروفتریـن و خاصتریـن عزاداریهـای ایـام
محـرم مختص یزدیهاسـت و همه این معـروف بودنها
و شـکوه مراسـم به خاطر آئیننخلبرداری اسـت .نخل
نماد تابـوت امام حسـین gو شـهدای کربالسـت که
از جنـس چـوب و به شـکل بـرگ درخت خرما یا سـرو
اسـت و هیچ شـباهتی به درخت نخل ندارد .مـردم یزد
از کوچـک و بـزرگ گرفته تا زن و مرد برای سـاخت نخل
کمک میکنند .حتی زرتشـتیان سـاکن این شـهر هم
سـعی دارند خودشـان را در سـاختن این نخل به گونهای
سـهیم کنند .مراسـم آذینبندی و آماده کـردن نخلها
بـرای برپایی عـزاداری محرم یکـی از برنامههای عمومی
مـردم اسـتان یـزد اسـت .وزن ایـن نخلها معمـوال به
چند تن میرسـد و چندین نفـر باید آنهـا را بلند کنند.
نخلهای میـدان امیرچخماق ،میدان امـام تفت و میدان
مهریز جزو برگترین نخلها هسـتند و خیلـی از مردم
تهایشـان را وقف سـاخت نخلهـا میکنند.
یـزد درخ 

آوای غمانگیـز نوحهخوانـی و نوازندگـی سـنج و دمـام
بوشـهریها معروف اسـت .سـینهزنی در بوشـهر سبک
خاصی دارد که امروزه به سـایر شـهرهای جنـوب به ویژه
خرمشـهر ،اهـواز و دزفول هم سـرایت کرده .سـینهزنی
بوشـهری به این صورت اسـت کـه نوحهخوان در وسـط
میایسـتد و بیـن  ۵تـا  ۲۰حلقه انسـانی دور او تشـکیل
میشـود .سـینهزنان به صورت دایرهایشکل میچرخند
و حرکـت پایشـان با نـوای نوح هخـوان هماهنگـی دارد.
اوج اجـرای سـینهزنی ،هنـگام اعلام «واحـد» توسـط
نوحهخوان اسـت .نوحهخوان پـس از یک مکـث کوتاه با
صـدای رسـا میگوید «واحـد » و گروه سـینهزن یکصدا
جـواب میدهنـد «اهلل واحـد» .نوحهخوان نوحـه واحد را
مطابق و مناسـب با روز عـزا میخواند .چهار محله قدیمی
بوشـهر از دیربـاز بـه برپایی مراسـم سـوگواری سـید و
سـاالر شـهیدان میپردازنـد و بوشـهریها از شـبهای
ابتدایی محرم بیشـتر به آنجـا میروند .درشـام غریبان
بوشـهریها در حالـی کـه علمها را بـهصـورت خوابانده
حمل میکننـد ،با حرکـت در معابر عمومـی و اجتماع در
مسـاجد ،تکایا و حسـینیهها با خاموش کردن چراغها در
غم شـهدای کربلا و اهل بیت bاشـک ماتـم میریزند  .

يزد

دزفول
آئین نخلگردانی
یکی از مراسـمهای سـنتی دزفـول در دهـه اول محرم
آئیـن نخلگردانـی اسـت .بزرگتریـن نخـل در دزفول
نخـل «کلبی خان» اسـت کـه از اتاقکهـای کوچکی با
طاقهـای قوسیشـکل تشـکیل میشـود .دو صفحه
چوبی منبتکاری شـده شـبیه ایـوان به ارتفـاع پنج
متـر و پهنای سـه متر با کنگـره و پوشـش اکلیلهای
طالیـی و آینـهکاری شـده در وسـط ایـن طـاق قرار
دارد کـه بـا چـوب و بـا فاصلـه دو متری به هـم وصل
شـدهاند .نخـل دارای چهار پایه اسـت و چهار کرسـی
چوبـی بـه ارتفاع یـک متـر در بین آنهـا قـرار دارد و
روی چوببسـتها با پارچههای سـبز پوشـیده شده.
بـرای حمل نخل ،در اطـراف آن چوبهـای ۱۰تا ۱۲متری
قـرار میدهند و نخـل در وسـط چوبها قـرار میگیرد
و ۳۰الـی ۵۰نفر نخـل را روی دوش خـود حمل میکنند.
قدیمترهـا پهلوانـان شـهر ایـن کار را انجـام میدادند
و نخـل کلبیخـان در دسـتجات عـزاداری پیشـاپیش
نخلهـای دیگر حمل میشـد اما چند سـالی اسـت که
نخل کلبیخان دیگر در شـهر بـه حرکـت درنمیآید و
در ایـام محرم در محلـه کلبیخان (کلـب علیخان) که
بنیانگذار این نوع نخل بوده به نمایش گذاشـته میشود.

خرمشهر
نجف ثانی

خرمشـهر در میـان محلیهـا بـا نـام «نجـف
ثانـی» شـناخته میشـود .در این خصـوص دالیل
متعـددی ذکـر شـده .قرابت بـا نجف اشـرف و باال
بودن تعـداد اماکـن مذهبـی از مهمتریـن دالیلی
اسـت کـه دربـاره اطلاق ایـن نـام ذکـر شـده.
براسـاس آمـاری کـه از مرکـز تبلیغـات اسلامی
خرمشـهر ارائـه شـده ،در ایـن شـهر نـه چندان
وسـیع بـه لحـاظ جغرافیایـی حـدود  ۷۰مسـجد
فعال اسـت و تعـداد حسـینیههای آن عـدد ۴۵۰
را نشـان میدهـد .بـه گفتـه یکـی از سـاکنین
خرمشـهر (عبداالمـام زیـاری) در ایـام محـرم در
هـر کوچـه و خیابانـی تکیـهای برپـا میشـود به
طـوری در  ۱۰روز اول محـرم حـدود  ۶۰۰تکیـه در
شـهر فعـال میشـود .مـردم خرمشـهر اعتقادات
خاصـی دارنـد و در برگـزاری مراسـمهای
عـزاداری ایـام محـرم آن را رعایـت میکننـد.

خـــــط خبــر

هاشم صالحی مسـؤول هیأت ستاد مردمی خراسان« :نرمافزار «تکیه» تولید شـد.این نرمافزار به همت هیأت
یالثارات الحسـین gو گروه رسـانهای تولید شده .به این صورت کهبا شـاعران و مداحان ارتباط گرفتیم و شعرهای
مناسب و مورد نیاز با سبک خاص آنها را جمعآوری کردیم .ایننرمافزار برای تلفنهای همراه اندروید قابل نصب و شامل
مقتل ،منبر ،شعر ،زنجیرزنی و...است».
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اردبیل

اردبيل

تشتگذاری در  200مسجد

زنجان

اروميه

زنجان
دومین قربانگاه جهان

دزفول

بوشهر

بزرگتریـن و پرجمعیتترین مراسـم عـزاداری محرم
در ایـران مربـوط بـه شـهر زنجان اسـت .سالهاسـت
در عصر روز هشـتم محرم و شـب تاسـوعای حسـینی
بزرگترین دسـته عـزاداری جهـان از حسـینیه اعظم
زنجـان بـه طـرف امامـزاده سـیدابراهیم gحرکـت
میکنـد .ایـن روز در زنجـان بـه «یـوم االبالفضـل»
مشـهور اسـت .عالوه بر مـردم زنجـان ،عـده زیادی
از شـهرهای اطـراف و اسـتانهای آذریزبـان و حتی
کشـور آذربایجـان خود را به این شـهر میرسـانند تا
در این مراسـم کهن شـرکت کنند .در دسته عزاداری
زنجانیهـا طبـل ،سـنج و علـم وجـود نـدارد و خیل
عظیـم عـزاداران نوحههـای قدیمـی را با هـم زمزمه
میکننـد و اشـکریزان بـر سـر و سـینه میزنند که
دیـدن این صحنه هـر بینندهای را دگرگون میسـازد.
در مسـیر دسـته عـزاداری هـزاران رأس شـتر ،گاو و
گوسـفند ذبـح میشـود طوری کـه خیلیهـا معتقدند
حسـینیه اعظم زنجـان دومیـن قربانگاه جهان اسلام
بعـد از سـرزمین مناسـت .عالوه بـر این ،مـردم عزادار
نـذورات خـود اعـم از دام زنده و پـول برای بیـش از ۱۰
هـزار قربانی دیگر را به حسـینیه اعظم اهـدا میکنند  .

یکـی از کهنتریـن آئینهـای عـزاداری محـرم در
کشـور آئیـن تشـتگذاری یـا تشـتگردانی مـردم
اردبیل اسـت .این مراسـم که نماد تشـنگی اباعبداهلل
 gو اصحـاب آن حضرت اسـت از سـه روز
الحسـین 
مانده بـه محـرم در بیش از  200مسـجد شـهر برگزار
میشـود .شـهر اردبیـل از دیرباز صاحب شـش محله
اصلـی بـوده کـه هـر کـدام آنهـا شـامل کوچههـا و
مسـاجد کوچکتری هسـتند کـه در زبـان محلی به
آنهـا «خوال» بـه معنـای شـاخه میگویند .عـزاداری
محـرم در اردبیل از گذشـته در همین محلههـا برگزار
میشده .در مسـاجد اردبیل سـکوهایی وجود دارد که
روی آنها تشـتهای بزرگ مسـی و برنجـی میگذارند
و ایـن تشـتها از سـه روز مانـده به محرم در سـنت
تشـتگذاری مورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد .آن طور
کـه میگویند نخسـتین تشـتگذاری شـهر پـس از
نماز مغـرب روز بیسـت و هفتم ذیالحجه در مسـجد
جامع شـهر توسـط عـزاداران محله «طـوی» که یکی
از محلههای شـشگانه اردبیل اسـت برگزار میشـود
و بعد از آن در دیگر مسـاج د شـهر مثل مسجد اعظم،
حسـینیه اوچدکان و ...نیز آئین تشـتگذاری با حضور
مـردم و ریشسـفیدان هـر محلـه انجـام میشـود.

ارومیه
علم وکتل وگهواره

عشـق مردم ارومیـه و عزاداریهای جانسـوز آنهـا برای
 gهمیشـه زبانـزد بـوده و ایـن عشـق و
سیدالشـهدا 
عالقـه تنهـا به مسـلمانان محـدود نمیشـود .تاسـوعا
و عاشـورای حسـینی در محلههایـی از ارومیـه و دیگـر
شـهرهای آذربایجـان کـه اقلیتهـای مذهبـی در آنهـا
سـکونت دارنـد ،مسـیحیان زیـادی را میتـوان دید که
در مسـیر دسـتجات عـزاداری میایسـتند و بـرای امام
حسـین و حضـرت عبـاس  اشـک ماتـم میریزند و
حاجـت خـود را طلـب میکنند .در دسـتجات عـزاداری
مـردم اسـتان از نمادهایی مثل علـم و کتل و گهـواره به
یـاد حضـرت علیاصغـر gو اسـب بـه عنـوان مظهر
ذوالجنـاح اسـتفاده میشـود .بـه اعتقـاد مـردم نـذری
دادن بـه گهـواره موجـب شـفای کـودک بیمـار و نذری
دادن بـه اسـب موجـب گشـایش در کارهـا میشـود .از
جملـه نذریهایـی کـه مـردم در ایـن ایـام میدهنـد
میتـوان بـه نـان فتیـر ،شـیر داغ و حلـوا اشـاره کـرد.
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 gتغییر کرد.سیدخلیل منبتی معاون اماکن متبرکه و امور
مکان پنجره طالیی صحن جمهوری اسالمی حرم مطهر امام رضا 
 gدر راستای تسهیل مسیر
زائرین آستان قدس رضوی گفت« :پنجره فوالد صحن جمهوری اسالمی حرم مطهر امام رضا 
تردد زائرین در رواق دارالوالیه به سمت ضریح مطهر به دستور تولیت آستان قدس رضوی اندکی جابهجا شد».

دو شاعر پیشکسوت بازمانده

یکـی از عمـده تفاوتهای برگـزاری این انجمن با دیگر انجمنهای شـعر در
سـطح کشـور این بود کـه وقتی شـاعر اولین بیـت خـود را قرائـت میکرد،
از طـرف همـه اعضـا به نقد گذاشـته میشـد و ایـن مجلس ایـن ظرفیت را
داشـت کـه بتوانـد شـاعران خوبـی را در طول تقریبـا  70سـال تربیت کند.
بیشـتر شـاعران این انجمـن دارای کتـاب هسـتند .از اعضای مشـخص آن
میتـوان بـه بـرادران عطارنـژاد ،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»  83سـاله (سـراینده
 25هـزار بیـت شـعر) و مهـدی جـوادی متخلـص بـه «نوبهـار»  74سـاله
(سـراینده  30هزار بیت شـعر) از شـاعران پیشکسـوت این انجمن هسـتند.

گزارشي از يك مجلس شعر حسينيكه بيش از هفتاد سال قدمت دارد

انجمنشاعرانماندگار
سودابه رنجبر

نقطـه آغـاز این انجمـن بـه قبـل از دهـه  30برمیگـردد .درسـت در روزهایـی که حکومـت پهلـوی در برقـراری مجالس
مذهبـی و روضهخوانـی در تهـران و دیگـر شـهرهای کشـور سـختگیری میکـرد و هیأتهـا اجـازه برگـزاری مجالـس
مذهبـی نداشـتند ،انجمنـی در جـوار حـرم عبدالعظیم حسـنی gشـکل گرفـت تا پرچم حسـینی بـه گونـهای دیگر
برافراشـته بمانـد .همـان زمان اشـعار ایـن انجمن ادبـی که بیشـتر مضمون آنهـا در مـدح و شـهادت اهل بیـت bبود به
اوج خـود رسـید .حتـی روضهخوانـان و مداحـان اهـل بیـت نیز بـه ایـن انجمـن شـعر و ادب راه پیـدا کردند .اکنـون که
تقریبـا  70سـال از عمـر انجمن شـعر و ادب شـهرری میگذرد ،شـاعران پیشکسـوت و جوان بسـیاری به این انجمن سـر
میزننـد؛ هرچنـد بنیانگـذاران ایـن انجمـن در قید حیات نیسـتند .مهـدی جوادی از شـاعران پیشکسـوت ایـن انجمن
اطالعـات خوبـی در اختیـار مـا قـرار داد .در ایـن مطلب بـا ما همراه شـوید تـا از فعالیتهـای ایـن انجمن بیشـتر بدانید.
انجمن شـعر و ادب شـهرری در سالهای نخسـت تشکیل در محلهای
به نام «سـرتخت» با حضور دائمی ادبا و شـعرا در پاتوق میرزا ماشـاءاهلل
ت تشـکیل
پورفیـض کـه در اتاقک کوچک داخل قبرسـتان قرار داشـ 
میشـد .این انجمـن به نـام «انجمن باغ فیض» شـهره شـد .آن موقع
تعـداد شـاعرانی کـه در این انجمـن شـرکت میکردند بـه  15نفر هم
نمیرسـید اما خروجی خوبی داشـتند؛ به طوری که تمام افرادی که در
آن برهه زمانی در انجمن باغ فیض شـرکت میکردند دیوان اشعارشان
را به چاپ رسـاندند و حتی اشـعار برخـی از اعضا هنوز در یـاد و خاطره
شـاعران انجمن باقیمانده.

معلم اخالق و نقاد شعر

بعد از فوت میرزا ماشاءاهلل ،انجمن باغ فیض به دکان خیاطی ابوالحسن
توحیـدی در کوچـه پاچنـار و خیابـان حـرم حضـرت عبدالعظیمg
منتقل شـد .حاج آقا فتوحی و ابوالحسـن توحیدی ملقب به «طوطی
همدانـی» صاحب کتابهـای مناجاتنامه ،مفتاح المحبه ،شکرسـتان
(مـدح ائمـه) و هدینامه (غزلیات) سـالها ریاسـت انجمـن را برعهده
داشـتند .طوطی همدانی به دلیل مردمداری و کسـب فضایل اخالقی،
معلـم اخلاق جوانهـا و نقـاد شـعر به حسـاب میآمـد .تا سـالهای

 1350کـه هنـوز درگیریهـای جدی بین رژیم و تجمعـات خانگی به
وجـود نیامده بود ،انجمن در خیاطخانه طوطی همدانی برگزار میشـد
اما بـا وجود اینکه کوچـه پاچنار یکـی از کانونهای مجالـس ضدرژیم
بـود ،انجمن شـعر و ادب به صورت گردشـی هر شـنبه شـب در محل
زندگـی هر یـک از اعضا برگزار میشـد .اتفاقا اوج رونق انجمـن ادبی در
همین سـالها بود که بیـش از 50عضو داشـت.

آغاز انقالب و اوج شعر

انجمـن شـعر و ادب شـهرری در سـالهای دهـه  50در سـاعات آخـر
شـب برگزار میشـد .اکثر افرادی که در این انجمن شـرکت میکردند
کسـبه محـل بودنـد مثـل قصـاب ،خیـاط ،نخریـس (طناببـاف)،
پینـهدوز و کشـاورز .البتـه در بیـن آنهـا شـعرایی بودند که اشعارشـان
در مـدح انبیـا و اولیـا بود کـه مداحان و روضهخوانان شـهر را تشـکیل
یدادنـد .بـا شـروع انقلاب ،شـعر مداحـی و و روضهخوانـی بـه اوج
م
خـود رسـید و بسـیاری از اشـعاری کـه از ایـن انجمن بیـرون میآمد،
در مداحیهـا مـورد اسـتفاده قـرار میگرفـت .در حـال حاضـر افرادی
که همچنـان عضو انجمن ادبی شـعر شـهرری هسـتند پیشکسـوت
شـدهاند و از آنهـا بـه عنـوان «پیرغالمـان اهـل بیـت» یـاد میشـود.

نوادگان عطار نیشابوری
بـرادران عطارنـژاد از اعضـای اصلـی انجمن ،سـالها در شـهرری عطاری
داشـتند و در ایـن زمینـه صاحب نظـر بودند و این شـغل در خانـواده آنها
قدمـت چند صد سـاله دارد .طبق شـجرهنامه ایـن خانواده ،نسـب آنها به
عطار نیشـابوری میرسـد .محمدرضا ،محمدتقی و محمدجواد عطارنژاد
علاوه بر تخصص عطـاری ،توجه ویژهای به شـاعری داشـتند .امیرمحمد
عطارنژاد پسـر محمدرضا عطارنژاد در مورد فعالیتهای پدرش در انجمن
شـعر و ادب شـهرری و ارتبـاط این انجمن با شـعر و ادب ایـران در دهه50
میگویـد« :پـدرم یـک روز در هفته به کوههـای اطراف تهـران میرفت تا
داروهای گیاهی را که قبال شناسـایی کرده بود جمـعآوری کند .او با همان
گونی داروهای گیاهی به انجمن وارد میشد و همیشه مورد توجه ریاست
انجمن (محمدعلی ناصح) قرار میگرفت .پدرم به سـبک هندی (سـبک
صائب تبریزی) شـعر میسـرود .اگر همه شـاعران یک شـعر میخواندند،
آقای ناصح از پدرم درخواست میکرد 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
یداد .بعـد از مـرگ محمدعلی ناصـح ،خطیب رهبر به ریاسـت
انجـام مـ 
انجمن منسـوب شـد .بنابر درخواست همسـر محمدعلی ناصح ،انجمن
در منـزل مرحوم ناصح برگزار میشـد و همچنان از اعضای انجمن شـعر
و ادب شـهرری دعـوت میشـود در محفـل شـاعران ایـران قـرار بگیرند.

طاعتمقبولجزبامِهرهشتوچارنیست

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
دیدار نیست
پـرده پنـدار را کن خـرق با نیروی عشـق /چـون حجابـی در میان جز
پرده پندار نیسـت
طوطیـا بر لوح دل زن ُمهر مِهر هشـت و چـار /طاعت مقبول جز با مِهر
هشت و چار نیست
از اشعار ابوالحسن توحیدی متخلص به «طوطی»

یکبندازدوازدهبندترکیبعاشورایی

در هر صحیفه نام محرم نوشتهاند /نام عزا و وقعه ماتم نوشتهاند
این ماه را به دفتر مستوفیان غیب /از ماهها به رتبه مقدم نوشتهاند
از اشعار ابوالحسن توحیدی متخلص به «طوطی»

اینهیاتباهمههیأتهافرقمیکند ؛هیاتیمتفاوتدرحسینیهایمتفاوت.یاحسینهایاینکودکانگوشفلکراپرمیکند

حسینیهکودکمکانیبرایعزاداریبازبانکودکان ه

كانال تلگرام

کتاب

اپلیکیشن

ماه به روایت آه

کریمی در فطرس

هیــأت رایــهالعبــاس gسالهاســت
در امامــزاده علیاکبــر چیــذر برگــزار
میشــود و آن را بــا اســم محمــود کریمــی
میشناســند .اگــر میخواهیــد همیشــه
بــه صــورت آنالیــن در جریــان باشــید
کــه در مجالــس کریمــی چــه میگــذرد،
در کانــال تلگــرام «فطــرس» عضــو شــوید.
ایــن کانــال مراســمها را بــه طــور زنــده
پوشــش میدهــد و پــس از مراســم هــم
گزیــدهای از مراســم را بــه صــورت ویدئــو
و صــوت منتشــر میکنــد .هفتــه پیــش
آرشــیو صوتــی محبوبتریــن نوحههــای
محــرم محمــود کریمــی در ســالهای
گذشــته در ایــن کانــال منتشــر شــد کــه
میتوانیــد بــا دســتهبندی موضوعــی
آنهــا را دانلــود و گــوش کنیــد .بــرای
عضویــت در کانــال «فطــرس» بــه نشــانی
 telegram.me/fotros_irســر بزنیــد.

از دیــدن اســم ابوالفضــل زرویــینصرآبــاد
روی جلــد یــک رمــان مذهبــی نباید تعجب
کنیــد .طنزپــرداز و شــاعر شیرینســخن
روزگار مــا بــه پیشــنهاد ســیدمهدی
شــجاعی کتابــی دربــاره زندگــی حضــرت
 gنوشــته کــه از قضــا خواندنی
اباالفضــل 
و مســتند از آب درآمــده .او بــرای نوشــتن
ایــن کتــاب به بیــش از  60منبع پژوهشــی
تألیــف شــده دربــاره زندگــی علمــدار کربال
رجــوع کــرده و بــا پرهیــز از روایــت محض،
بــه انتخــاب  12راوی بــرای ترســیم هــر
سg
بخــش از زندگانــی حضــرت عبــا 
دســت زده اســت .شــخصیتهایی
ماننــد امــام حســین ،gحضــرت
زینــب ،hمســلمبــنعقیــل ،امالبنیــن،
امکلثــوم ،لبابــه ،عبــداهلل بــن ابیمحــل،
ن ربعــی،
کزمــان ،زیــد بــازرگان ،شــبثب ـ 
هلل بــنعبــاسبــنعلــی.
ســرجون و عبیـدا 

خـــــط خبــر

 gاز ابتدای ماه محرم آغاز میشود،
ن درباره اینکه چرا عزاداری سیدالشهدا 
حجتاالسالم والمسلمینعلیرضا پناهیا 
گفت« :امام رضا gفرمودهاند وقتی ماه محرم شروع میشد ،دیگر کسی پدرم را خندان نمیدید و هر روز ناراحتی او
بیشـتر میشـد تا روز دهم محرم.پس وقتی روز دهم میرسـید ،آن روز مصیبت و اندوه و گریه او بود.عزاداران قبل از
عاشورا با  ۱۰شب عزاداری میتوانند خود را برای حضور در غم بزرگ عاشورا آماده کنند».
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آداب عاشوراییها
تاسـوعا و عاشـورا هم مثل اکثر مناسـبتها آداب و اعمالـی دارد که
بهتر اسـت یکبـار برای همیشـه آنها را بخوانید و به یاد داشـته باشـید.
درباره مسـتحبات تاسـوعا گفتهاند اگر كسـى این توفيق را داشـته باشد
 gرا زيارت کنـد ،با
کـه در ايـن شـب در كربلا باشـد و امـام حسـین 
شـهدا محشـور میشـود .نفريـن و لعـن بـر قاتلان آن حضـرت و گريه
و نوحـه و مصيبـت 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 اكـرم kنقل شـده« :در
شـب عاشـورا چهـار رکعـت نمـاز و در هـر رکعت یـک مرتبـه حمد و
 50مرتبـه سـوره توحیـد را بخوانید .وقتـى در رکعت چهارم سلام نماز
را گفتیـد ،ذکـر خدا را بسـیار بگوييد و بر رسـول خدا صلوات بفرسـتيد
و تـا مقـدارى که ممکن اسـت بر دشـمنان اهلبیت لعنت بفرسـتيد».
دربـاره نمـاز دیگـر این شـب هـم گفتهانـد 100« :رکعت نمـاز بجا
مـيآوري در هـر دو رکعـت بـا یک سلام کـه در هر رکعت یـک مرتبه
حمد و سـه بـار سـوره توحیـد را مىخوانى و پـس از پایان ایـن نمازها،
هلل َو ا ُ
إلـه إالَّ ا ُ
هلل ا َ ْک َب ُر َو ال
حان اهللِ َو ال ْ َح ْمـدهللِ َو ال َ
ـب َ
 70بـار مىگویى ُ
«س ْ
َحـ ْو َل َو ال ُقـ َّوه إالَّ ب ِاهللِ ال ْ َعل ِِّـى ال ْ َعظِ یم».
در آداب روز عاشـورا هـم آمـده« :در این روز دسـت از کار بکشـید و
نیازهـاى خانـه را در ایـن روز تهیـه و ذخیره نکنید و مشـغول عـزادارى
و نوحهسـرایى باشـید و مثل کسـانى که عزیزترین كس خودشـان را از
دسـت دادهانـد اندوهگیـن باشـید» .از امام رضـا gروایـت کردهاند كه
فرمـوده« :هـر کـس در روز عاشـورا دسـت از تلاش بـراى دنیا بـردارد،
خداونـد حاجتهاى دنیوى و اخـروى او را برآورده مىکند و هر کس روز
عاشورا ،روز اندوه و غم و گریهاش باشد ،خداوند روز قیامت را روز سرور و
شـادى او قرار میدهد و در بهشـت با دیدار ما ،چشـمش روشن مىشود
و هر کس که روز عاشـورا را براى خود روز برکت بدانـد و در آن روز براى
منـزل خـودش اموالى را ذخیـره کند ،آن امـوال بـراى او برکتى نخواهد
داشـت» .خواندن هزار مرتبه سوره توحید در روز عاشورا و تسلیت گفتن
بـه يكدیگـر از توصیههای دیگـر درباره این روز اسـت .گفتـن  70مرتبه
«الحول والقوه اال باهلل العلی العظیم» در عاشـورا مسـتحب اسـت .چون
ایـن ذکر ،ذکر امام حسـین gبود و بـا این ذکر به قلب دشـمن میزد
و برمیگشـت و میفرمـود« :الحـول والقـوه اال باهلل» .امشـب  70مرتبه
«سـبحان اهلل»« ،الحمدهلل»« ،ال اله اال اهلل» و «اهلل اکبر» هم وارد اسـت.

تکیه آنالین

اگــر دنبــال یــک آرشــیو صوتــی کامــل
از مداحیهــای مــاه محــرم میگردیــد،
اپلیکیشــن «تکیــه» را نصــب کنیــد؛
یــک اپلیکیشــن ســبک و ســاده بــا
بیــش از  20هــزار مداحــی صوتــی و
تصویــری و بیشــتر از  2هــزار ســخنرانی.
ایــن اپلیکیشــن بانــک کاملــی از اشــعار
حســینی ،پاســخ بــه شــبهات ،منتخــب
نg
ادعیــه و معرفــی یــاران امام حســی 
را هــم دارد کــه میتوانیــد بــدون
دسترســی بــه اینترنــت از آنهــا اســتفاده
کنیــد .از ویژگیهــای جــذاب ایــن
اپلیکیشــن ،آپدیــت روزانــه مداحیهــا
و ســخنرانیهای محــرم امســال اســت
کــه آخریــن ویدئوهــا و صوتهــای
مداحــان و ســخنرانان مشــهور را در
اختیــار شــما قــرار میدهــد« .تکیــه» را
میتوانیــد بــرای گوشــیهای اندرویــد
از  goo.gl/K63V0eدانلــود کنیــد.

مناجاتنامه

*خداوندا! دستهای ما را از ستم و تعدی و سرقت باز دار و
چشمها و نگاههای ما را از خیانت و معصیت و آلودگی بپوشان
و راه گوشهایمان را بر هرچه غیبت و لغو و بیهودگی ببند.
*خداوندا!برتنعلمایمالباسزهدونصیحتبپوشانوچشمههای
تالش و کوشش و رغبت را از درون دانشاندوزان ما بجوشان  و
به شـنوندگان ما جرعهای از شـهد پذیرش و پیروی بنوشان.
سيد مهدي شجاعی
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