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: نیا کوفه حسین!   فریاد تاریخ
 به روایت پیر غالمان و مداحان اهل بیت   مراسم 150 ساله مسلمیه در جوار حضرت عبدالعظیم



مثل قطره باشیم 

بـا توجـه بـه در پیـش بـودن مـاه پیـروزی خون بـر شمشـیر، شـرط الزم 
بـرای درک صحیـح ایـن مـاه پرهیـز از محرمـات اسـت. همچـون حاجـی 
کـه در مکـه ُمحـرم می شـود انجـام 24 کار برای او حـرام می شـود که 18 
مـورد آن مربـوط بـه امـور حـال زندگی اسـت. برای ُمحـرم شـدن نیاز به 
قلـب سـلیم داریـم. پیامبـر اکـرم فرمـوده: »قلب ها سـه نوعند: دسـته 
اول قلبـی کـه مشـغول دنیاسـت. دسـته دوم قلبـی کـه مشـغول تنعمات 
اخروی اسـت و در نهایت قلبی که وابسـته به موالسـت«. قلبی که وابسـته 
بـه دنیاسـت همیشـه دچـار سـختی و گرفتـاری اسـت. قلبـی که وابسـته 
بـه تنعمـات اخـروی اسـت  بـه درجـات و مراتـب باالیـی می رسـد و قلبی 
کـه دل بسـته به خداسـت، هـم دنیـا دارد،  هـم آخرت و هـم خدا امـا دلی 
کـه به لذت هـای دنیوی دل بسـته شـده و سـرگرم آن اسـت، ایـن را بداند 
کـه همیشـه در ناراحتی و گرفتاری اسـت. یعنـی حتی لـذت دنیایی را هم 
نمی بـرد. مسـائل دنیایـی این گونه انـد و  به هرچه از دنیا برسـد بـاز می بیند 
کمبـود دارد و پیوسـته در سـختی و گرفتـاری اسـت. آن دلی که همیشـه 
دل بسـته به خداسـت، در نتیجه سـه چیز دارد: دنیـا دارد، به ایـن معنا که 
در دنیـا هیـچ ناراحتی اي نـدارد. در آخرت هـم تنعمات اخـروی اش را دارد. 
باالتـر از همـه ایـن اسـت کـه قـرب بـه خداوند هـم پیـدا می کنـد چراکه 
دل بسـته به خـدا همیشـه بـه یـاد خداسـت.  امیرالمومنیـنg فرموده: 
»لـکل شـیء ادب/ هرچیزی آدابی دارد«. انسـان اگـر آن آداب را رعایت 
کنـد می توانـد به مقامات عالی برسـد. مـاه محرم ماه عـزاداری و نوکری 
اهـل   بیـت مخصوصا امام حسـین اسـت و آداب مخصوصـی دارد. اگر 
کسـی بخواهـد در این ماه َمحـرم اباعبداهلل باشـد و بـا آن محرمیت پیدا 

کنـد بایـد آدابـی ویـژه را رعایـت کنـد. اولیـن ادبی کـه باید در مسـیر 
سیدالشـهداg و عزایـش رعایـت کنـد این اسـت که انسـان خودش را 
هم شـکل اصحـاب آن حضـرت قـرار بدهـد. امـام حسـینg فرمـوده: 
»مـن اصحابـی مثـل اصحـاب خـودم در عالـم نـدارم«. اگـر مـا شـبیه 
گروهـی رفتـار کنیـم، از آن هـا خواهیـم بـود. اولیـن ادب نوکـری امـام 
حسـین هم شـکلی اسـت. دومیـن ادب پیاده سـازی تفکر، رفتـار و منش 
آن حضـرت در سـبک زندگی اسـت. سـوم اینکه انسـان در ایـن ایام یاد 
و ذکـر مصیبـت و مظلومیت اباعبـداهللg را از یاد خـودش بیرون نبرد 
و بـا عزاداری، گریه کردن و مشـکی پوشـیدن خودش را شـبیه کسـانی 
قـرار دهد کـه داغدارند و درواقع تسـلی خاطر عـزادار واقعـی یعنی امام 
زمـان باشـد. چهارمیـن ادبـی که انسـان بایـد رعایت کند این اسـت 
کـه رنـگ مصیبـت در زندگـی روزانه مـا به چشـم بیاید. یعنـی هر کس 
مـا را ببینـد، اولیـن چیـزی کـه بـه ذهنـش خطـور کنـد آن باشـد کـه 
 gانسـان مصیبت زده ای هسـتیم و داغدار مظلومیـت و غربت اباعبداهلل
هسـتیم. پنجمیـن ادبی کـه باید رعایت کرد، تقدم عزا بر شـادی اسـت. 
در ایـن مـاه اگـر انسـان می خواهـد ادب را رعایـت کنـد، عـزا را مقـدم 
بـر همـه شـادی ها قرار دهد. ششـم سـیاه پوشـیدن اسـت. هفتم شـوق 
خدمـت بـه مجالـس عزای سیدالشـهدا  داشـته باشـد. هر کس بـه اندازه 
تـوان خـودش- یکـی بـا قلـم، یکـي بـا صـدا و شـعر و یکـی هم بـا علم 
و ثـروت و حضـور خـود و خانـواده اش- خدمت بـه مجالس سیدالشـهدا 
بکنـد. مـورد بعـدی مواسـات بـا امـام معصـوم در حـزن و انـدوه اسـت؛ 
اینکـه مـا  خودمـان را بـا امـام زمـان در ایـن جلسـات و عزاداری هـا 
شـریک بدانیـم. ادب دیگر گریه بر سیدالشهداسـت. امام باقـر g فرموده: 
»بـراي امام حسـینg گریـه و ناله کنیـد و امر کنیـد هر کدامتـان را که 
در خانـه اش هسـت بـر آن حضـرت بگریـد و تعزیـت بگوید به ایـن عبارت 

کـه خداونـدا! اجر ما و شـما را بـر مصیبت سیدالشـهدا بزرگ گـردان«. 
امام حسـینg در روز عاشـورا پیامی را توسـط فرزندش برای همه شـیعیان 
فرسـتاد با این مضمون: »به شـیعیان سـام برسـان و به آنها بگو پدرم غریبانه 
از دنیـا رفـت. پس بر او ندبه کنید. پدرم را به شـهادت رسـاندند. بـرای او گریه 
کنید«. ارزش گریه خیلی باالسـت که انسـان با گریه بر سیدالشـهداg مس 
وجـودش طـا خواهد شـد. اینهـا مجموعه آدابی هسـتند که سـفارش شـده 
انسـان در آداب نوکری سیدالشـهدا بایـد آنها را انجام دهد. هر کسـی به جایی 
رسـیده از ادب رسـیده. در دستگاه سیدالشـهداg هم اگر کسی آداب نوکری 
را حفـظ کنـد و ورودش در مـاه محـرم بـا صـدق و صفـا و ادب باشـد حتمـا 
خروجـش از محـرم و صفر خروجی همراه بـا صدق و صفا خواهد بـود. از دیگر 
مراقبه هایـی کـه باید انجام شـود ادب نوشـیدن آب اسـت. به ما دسـتور دادند اگر 
می خواهیـد آب بنوشـید چـه در ایـام محـرم و صفر و چه غیـر از آن یـاد لب های 
تشـنه حسین و اصحاب و فرزندانش بیفتید و آن حضرت را یاد کرده و دشمنانش 
را لعنت کنید. سیدالشـهدا پیغام فرسـتاد که بعد از 14 قرن هنـوز دارد به آن 
لبیک فرسـتاده می شود؛ »هرگاه شـیعیان من خواسـتند آب گوارا بنوشند من را 
 gیاد کنند«. شایسـته است انسان موقع نوشـیدن آب به لب تشنه امام حسین
سـامی بفرستد. در این راستا برخی از هیئت ها فرهنگسـازی هایی از جهت ایجاد 
یک مرتبه سـقایی انجام داده اند. این خودش یک ادبی اسـت که افراد خودشـان را 

شـبیه سـقای دشـت کربا  قرار دهند و حادثه کربا برایشـان تداعی شود. 

»اهللُ یَسَتهزیءُ بِهم / خداوند آنان را به استهزا می گیرد«. )آیه   15 سوره   بقره( 

اگر سیبی را افقی و به سمت مقابل پرتاب کنید هرگز به سمت شما باز نمی گردد اما اگر همین سیب را باالي سرتان پرتاب کنید به سمت شما باز می گردد. 
یادتان باشد خداوند دنیا را افقی نیافریده بلکه کاما عمودی آفریده. پس آدم ها هر چه می کنند، به خودشان باز می گردد. به قول فروغي بسطامي: »هر دست که 
دادند همان دست گرفتند«. بنابراین اگر منافقین اهل ایمان را مسخره می کنند، این مسخرگی به خودشان باز می گردد. از آنجا که این قانون را خدا تقریر کرده 

می توان گفت خداوند آنها را به استهزا مي گیرد.  سوره   مبارکه بقره 

مـراقبه هاي قبل از محرم
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ویژه برنامه های آسـتان حضرت عبدالعظیمg در ایام مسـلمیه و روز عرفه در این آسـتان برگزار خواهد شـد. این برنامه شـب هاي سه شـنبه 
و چهارشـنبه ایـن هفتـه از سـاعت 2۰:۳۰ تا ۳ بامداد در مسـجد جامع، مصای بزرگ و تمـام صحن ها و رواق ها با حضـور هیئت های مذهبی 
برگزار می شـود. طبق سـال گذشـته مراسـم مسـلمیه به صورت زنده از شـبکه 5 سیما پخش خواهد شـد. روز پنجشنبه نهم شـهریور ماه هم 

از سـاعت 15:۳۰ تـا 18 برنامه دعـای عرفه با حضور قاریان، مداحان و سـخنرانان مذهبی برگزار می شـود. 
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حجت االسالم ناصر خلج
 واعظ و کارشناس معارف اسالمی 

محسن حبیبی، پژوهشگر دینی 

در طـول تاریخ اسـام حـوادث زیادی اتفـاق افتاده که گاهی کوتـاه و گاهی 
بلنـد بوده اند. امواج  مختلفی در اقیانوس پرتاطم اسـام پیش آمده اما هیچ 
موجـی بـه انـدازه موج عاشـورا و هیچ توفانـی به انـدازه توفان کربـا اینقدر 
تأللو و تاطم نداشـته. یکی از بزرگ ترین شـعائر اسـامی در پیـش روی ما 
قرار دارد که نشـانه ای بـرای موحدین و خداباوران تلقی می شـود. ایام محرم 
فرصـت مغتنمی اسـت که بتوانیـم اندوخته هـای معرفتی و معنوی مـان را 
زیادتـر کنیـم. از راه رسـیدن ماه محـرم اتفاق مهمی اسـت چراکـه این ماه 
بـرای ما قداسـت و حرمـت ویـژه ای داشـته و دارد. همه مـا تاش می کنیم 
 g خودمـان را به واسـطه فیوضـات این ماه به کشـتی نجات سیدالشـهدا
برسـانیم تا هر کس به فراخور حالش از رحمت واسـعه آن حضرت بهره مند 
شـود. محـرم سیدالشـهداg در حکم یک دانشسـرا و تعلیم گاهی اسـت 
کـه نبایـد به سـادگی از کنـار آن گذشـت. بـه گفته سیداسـماعیل بلخی: 
»تأسـیس کربا نه فقط بهر ماتم اسـت/ دانشسـرای مکتب اوالد آدم است/ 
از خیمه گاه سـوخته تا سـاحل فرات/ تعلیـم گاه رهبر خلق دو عالم اسـت«. 
 gهـر کسـی کـه خـود را نوکـر و ارادتمند آسـتان مقـدس سیدالشـهدا
می دانـد باید وجودش را از لحاظ روحی و جسـمی مهیـای ورود به ماه ماتم 
آن حضـرت کند. بـرای ایـن آمادگی باید مقدماتـی فراهم شـود. اول اینکه 
بـه مـاه محـرم و صاحـب این مـاه معرفت پیـدا کند. بـا تفکر و مطالعـه در 
سـخنان و فرمایشـات سیدالشـهدا g مقام و منزلت آن حضرت و خواندن 
شـرح حال شـهدای کربا تـا انـدازه ای نسـبت به ایـن بزرگواران شـناخت 
پیـدا کنـد. دیگر اینکه بـا مراجعه بـه کتاب های معتبر از علمـا و محققین، 
اهداف قیام عاشـورا و پیامدهای این واقعه عظیم را بررسـی کند که مطالعه 
مباحـث مرتبـط با حـال و هـوای کربـا در ایجاد شـور همراه با شـعور نیز 
تأثیـر دو چنـدان دارد. سـومین مقدمه این اسـت کـه فرد مراقبت جـدی از 
اعضـا و جـوارح و قلـب و روح خودش داشـته باشـد تا به سـیاهی گناهان و 
معاصـی آلوده نشـود چراکه تمـام وجود آدمـی باید عزادار باشـد همان گونه 
کـه بـرای رفتن به یک میهمانی مهم انسـان خـودش را از هرگونـه آلودگی 
پـاک می کنـد، بـرای ورود بـه محـرم نیـز بایـد روح و جسـمش را تطهیـر 
کنـد. توبـه و طهـارت یافتن پیش نیـاز ارتبـاط با اهل  بیـت اسـت. زیرا 
ایـن خطاها و گناهان باعث دوری از سـاحت مقدس آن بزرگواران می شـود. 
زبانـی که می خواهـد ذکر این بزرگواران را بگوید باید از ناسـزا، غیبـت، دروغ 
و... منـزه باشـد. اگرچه بـه قول شـاعر خـوش ذوق: »هزار بار بشـوییم دهان 
بـه مشـک و گاب/ هنـوز نـام تو بـردن کمـال بی ادبی اسـت«. حنجـره و 
گلویـی که قصـد دارد به ذکر مصائـب آن بزرگـواران بپردازد   بایـد از آلودگی 
بـه آهنگ هـای لغـو و حرف های بیهوده پاک باشـد. دسـتی کـه می خواهد 
در غم و عزای سـید و سـاالر شهیدان به سینه برسـد باید از ارتکاب معاصی 
پـاک شـود و پاهایی که می خواهد به سـوی مجالـس عـزاداری گام بردارند 
نباید در مسـیر ناشایست و حرام حرکت کنند. یکی از مهم ترین مسائل این 
اسـت کـه روح را از بدی ها پیراسـته و به زیبایی ها آراسـته کنـد و نیت خود 
را بـرای رضایـت خدا خالص گرداند. قدم ها و حتی نفس  کشـیدن ها عبادت 
محسـوب می شـود. چنانچه امام صادقg فرموده: »کسـی که در محنت 
ما نفس بکشـد این تسـبیح خداسـت و تاش او برای ما عبادت محسـوب 
می شـود. بنابراین اگر کسـی به طور جدی در مسیر آماده شـدن برای درک 
مـاه محرم قـدم بردارد از لطـف و عنایات اهل  بیت بهره مند خواهد شـد 
و آن بزرگـواران از او دسـتگیری خواهنـد کرد. دیده اید وقتـی قطره ها بر آب 
می چکنـد هر کـدام کار خود را می کننـد. کاش ما هـم راه قطـره را برویم و 
برای عزای سیدالشـهدا g هر کجا که بود کار خود را انجام دهیم و چشـم 
به چشم مردم نداشته باشیم تا بتوانیم همچون عاشـورائیان حقیقی در اوج 
صداقـت در ایـن مسـیر گام برداریم و به بهتریـن اهداف الهی دسـت یابیم. 

از هر دستي بدهي از همان پس مي گيري 
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آیین رونمایی از پوسـتر سـوگواره های عاشورایی، عکس و پوستر هیئت همراه سـومین دوره گرافیک محیطی برگزار شد. این برنامه در 
حاشـیه هشـتمین همایش هیئت های محوری و برگزیده کشور در سالن غدیر مجتمع فرهنگی آموزشـی یاوران مهدی انجام شد. 
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سخنران: حجت االسالم علیرضا پناهیان 
مداح: میثم مطیعی 

نشانی: تهران، میدان سپاه، خیابان 
 پادگان ولی عصر ، حسینیه

 فاطمه الزهرا 
زمان: 96/6/8 

ساعت: بعد از نماز مغرب و عشا 

هیئت شهدای گمنام 

 سخنران: حجج اسالم امیر صدری 
و حاج علی حسنی 

مداحان: سیدفاضل مؤمنی و حامد عموزاده 
نشانی: تهران، چهارراه موتورآب، خیابان 

واضحی فرد، کوچه حاجی امیری 
زمان: هفتم و هشتم شهریور ماه

ساعت: 21 

هیئت محفل شاه علقمه 

سخنران: حجج اسالم مهدی قاسمی و آتشکار 
با مداحی مداحان اهل  بیت عصمت و 

 طهارت
نشانی: تهران، تجریش، امامزاده صالح 

 مسجد اعظم تجریش 
زمان: هفتم و هشتم شهریورماه 
ساعت: بعد از نماز مغرب و عشا 

مسجد اعظم تجریش 

سخنران: حجت االسالم هادیان 
مداحان: روح اهلل کردی و محمد گودرزی 

نشانی: تهران، زینبیه، تهرانپارس، 
خیابان 196 غربی، بلوار اردیبهشت، 

بعد از کوچه شهید تجری 
زمان: 96/6/9

ساعت: 21

مجموعه فرهنگی قافله 

سخنران: حجت االسالم سیدرضا 
عمادی 

مداح: وحید یوسفی 
نشانی: تهران، خیابان قزوین، دوراهی 

 قپان، امامزاده معصوم
زمان: 96/6/7 

ساعت: بعد از نماز مغرب و عشا 

 امامزاده معصوم

سخنران: حجت االسالم ساعی 
مداح: سیدامیر احمدنیا 

نشانی: مشهد، شهرک غرب، 
قاسم آباد، حسابی شمالی 2، 

 مسجد امام صادق
زمان: 96/6/8

ساعت: 21

  gمحبین  الصادق

 سخنران: حجت االسالم
 سیدعلی رضوی 

مداحان: علی گچکار و مهدی قرایی 
نشانی: مشهد، بلوار فرودگاه، پروین 

 اعتصامی 24، حسینیه محبان الرضا
زمان: 96/6/9 
ساعت: 21:30 

 هیئت محبان الرضا

مداح : سیدرضا نریمانی 
نشانی: اصفهان، خیابان جی، 

خیابان همدانیان، مسجد محمدیه 
هیئت فدائیان حسین

زمان: 96/6/9
ساعت: 15

هیئت فدائیان حسین

سخنران: حجت االسالم حمید رمضانی 
مداحان: ابوالحسن موالیی و علی صلواتی زاده 

نشـانی: تهران، اتوبان شهید بابایی، جنب دانشگاه امام 
بیت الزهرا حسین، مجتمع والیت، حسینیه 

زمان: 96/6/8 
ساعت: 21 الی 23 

 gهیئت الرضا

ايام مسلميه
و عـرفه 

 با توجه به اینکه این روزها همه هیئت ها مراسم 
ویژه ای دارند در اینجا درباره زمان و مکان برخی 

از آ نها اطالع رسانی شده. شما هم می توانید 
زمان و مکان مراسم هیئت تان را برای ما 

به نشانی
 Qudsonline14@gmail.com 

ارسال کنید تا در همین صفحه 
چاپ شود. 

 هيئت کجا برويم؟



جدیدترین تابلوی حسن روح االمین به زودی رونمایی می شود. »ال فتی اال علی« نام تابلوی جدید روح االمین است که قرار است در 
ایام عید قربان تا غدیر رونمایی شود. این تابلو با موضوع جنگ احد نقاشی شده. چند هفته قبل نقاشی  دیجیتال روح  االمین از شهید 

حججی و واقعه اسارتش با بازتاب های بسیاری در شبکه های اجتماعی همراه شد. 
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ذی الحجـه که فرا می رسـد عـالوه بر فضـای معنـوی و ملکوتی 
مناسـک حج و انجام شـعائر دینـی، موضوع دیگـری در ذهن ها 
متبـادر می شـود و آن حـج ناتمـام امام حسـینg و شـهادت 
غریبانـه فرسـتاده اش مسـلم بن عقیـل  در کوفه اسـت. بیش از 
یک قرن اسـت که انبوه دسـتجات عـزاداری بـرای ذکر مصیبت 
 g در آسـتان مقدس حضرت عبدالعظیم gسفیر سیدالشهدا
گرد هـم می آینـد. سال هاسـت کـه بلندترین طـاق بـازار حرم 
حضـرت عبد العظیم شـاهد حضور همه عـزاداران ایام مسـلمیه 
اسـت. وقتـی چهارپایـه نوحه خـوان زیـر طـاق آجرچینـی در 
محـل چهارسـوی بـازار حـرم قـرار می گیـرد نفـس در سـینه 
زائـران حبـس می شـود. آن وقـت اسـت کـه همـه نجوا کنـان 
بـا چهارپایـه رو )مداح( همکالم می شـوند و سـوز داغ شـهادت 
مسـلم بـن عقیـل مراسـم سـینه زنی را سـنگین تر می کنـد. 

سودابه رنجبر
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مراسم 150 ساله مسلمیه در جوار حضرت عبدالعظیم
 به روایت پیر غالمان و مداحان اهل بیت 

 فـریاد تـاریخ:
 نیا کـوفه حسـین! 

 gطبـق تاریـخ شـفاهی کـه مداحـان و خادمان حـرم حضـرت عبدالعظیم
نقـل می کنند، به واسـطه وجود حرم حضـرت عبد العظیم سـال های متمادی 
است که شـهرری میزبان عزاداران سفیر سیدالشهداسـت. برای سه روز متوالی 
عـزاداران مسـلم بـن عقیـل در شـهرری نوحه گـری می کننـد. بـا گـذر زمان، 
برپایی مراسـم مسـلمیه عمومیـت پیدا کـرده امـا به نقـل از خاطـرات برخی 
مداحـان و نـوادگان آنها برگزاری این مراسـم بـا قدمتي حدود 15۰ سـال بیان 
شـده. در تاریـخ بلعمی آمده که مسـلم بن عقیـل در نهم ذی الحجه سـال 6۰ 
هجـری در کوفـه به شـهادت رسـید. سـه روز بعد از شـهادتش عمر بن سـعد 
بـر جنـازه او نمـاز خواند و سـپس در کنـار داراالماره به خاک سـپرده شـد. این 
محـل برای خاکسـپاری انتخاب شـد تـا ابن زیـاد بتوانـد رفت و آمد شـیعیان 
را زیـر نظـر بگیـرد تـا دوسـتداران او نتواننـد مراسـم سـوگواری برگـزار کنند. 

 تاریخچه مراسم 
غامرضا سـازگار از مداحان و شـاعران بنام تهران که 15 سال است برگزاری 
مراسـم مسلمیه و حضور هیئت های تهرانی در شـهرری را مدیریت می کند 
در خصـوص قدمت مراسـم مسـلمیه می گوید: »آنچـه به صورت اسـناد در 
خاطر بنده مانده حدود 6۰ تا 7۰ سـال است که مراسم مسلمیه در شهرری 
 g برگـزار می شـود و دلیـل ایـن اتفـاق وجـود حـرم حضـرت عبدالعظیم
اسـت«. عبدالمجید مسـاحتی از قاریـان و خادمان معروف شـهرری مدت 6۰ 
سـال اسـت که در حرم حضـرت عبدالعظیمg قـرآن می خواند. خاطـرات او 
سـندی بر مراسـم مسـلمیه اسـت؛ »از وقتی 1۰ سـاله بودم برگزاری مراسـم 
مسـلمیه را بـه خاطر می آورم. شـاهد مداحـی و وعظ گویی سـلطان الواعظین 
در هیئـت سادات شـیرازی ها بـودم. وقتـی این هیئـت در روز آخر مسـلمیه به 
چهارسـوی بازار می رسـید، سـلطان الواعظین زیر طاق بلند بازار روي چهارپایه 
می رفـت و مداحـی می کـرد. او مـردی بسـیار بلند قامـت و خوش سـیما بود و 
چنان صدای رسـایی داشـت که وقتـی بدون بلندگو در ثنای مسـلم بن عقیل 
می خوانـد صدایش به همه رواق ها می رسـید«. عبدالمجید مسـاحتی در حالی 
که خاطـرات گذشـته را مرور می کنـد، می گویـد: »وقتی هیئت ها از چهارسـوی 
بـازار می گذشـتند و می خواسـتند وارد صحن حرم شـوند خادمـان حرم حضرت 
عبدالعظیـم g با چـراغ و الله های روشـن به استقبالشـان می رفتند. این صحنه 
 gفراموش نشـدنی بود در حالی که همه زائران به خاطر سـوگ سـفیر امام حسین
محـزون بودنـد. در آن زمـان که اغلـب هیئت ها از تهران وارد شـهرری می شـدند 
بسـیار مورد احترام اهالی شـهرری بودند. یادم می آید آیت اهلل حسین اثنی عشری 
کـه در ابتـدای دسـته قرائت قـرآن حرکت می کرد وقتی متوجه شـد کـه یکی از 
هیئت هـای تهرانی در چهارسـوی بـازار عزاداری می کننـد با هیئت همراه منتظر 
ماند تا زمان اجرای مراسم شـان تمام شـود. هنوز هم این مراسـم انجام می شـود و 
اولویت در برگزاری مراسم همیشه با میهمان اسـت«. غامرضا سازگار به اهمیت 
حضـور هیئت های میهمان می گویـد: »از همان ابتـدا هر کـدام از هیئت ها که به 
چهار سـوی بازار می رسیدند 1۰ دقیقه فرصت داشـتند عزاداری کنند. برای اینکه 
جمـع عـزاداران به صورت یکدسـت نوحه خوانی کنند یک نفر اشـعار را روی تابلو 
می نوشـت و باالی سـرش نگه می داشـت تـا همه بتواننـد یک صدا شـوند . پس از 
آن وارد صحـن حـرم حضـرت عبد العظیمg می شـدند و چند دقیقـه ای را نیز 
در حیـاط سـوگواری می کردنـد. االن هـم رسـم به همین منـوال اسـت اما چون 
تعـداد هیئت هـا افزایـش یافتـه این مراسـم تـا سـاعت ۳ نیمه شـب ادامـه دارد. 
سـال گذشـته مسـتمعین این مراسـم حدود 5 هـزار نفر بودنـد و حـدود ۳ هزار 
نفـر از تهـران و شهرسـتان های اطراف بـرای اجرای مراسـم حضور داشـتند«. 
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شعاری که امسال برای پانزدهمین اجاس بین المللی پیرغامان حسینی انتخاب شده »هیئت های حسینی؛ منادیان گفتمان انقابی و تفکر اسامی« 
است. این شعار بر مبنای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر »توقع من از ذاکران ایجاد گفتمان و فکر است« انتخاب شده. پانزدهمین اجاس پیرغامان 
و خادمان حسینی 21 تا 24 شهریورماه در اصفهان برگزار می شود و طی آن از 72 پیرغام حسینی در سطح استانی، ملی و بین المللی تجلیل می شود. 
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 پذیرایی در خانه ها 
حسـینیه مسـلم بن عقیـل در محلـه شـاه غامان شـهرری قدمتي 
طوالنی دارد. حتی قبل از ساخت این حسینیه پیرغامانی که در آن 
حضور پر رنگی دارند 7۰ سـال گذشته در هیئت کودکان شاه غامان 
فعـال بودنـد. اکبـر کاوه از پیشکسـوتان مداحـی و زمینه خوانـی که 
مدیریت حسـینیه مسـلم بن عقیل را بر عهده دارد، می گوید: »وقتی 
مداحـان و روضه خوانـان قدیمی این شـهر میزبان عزاداران مسـلمیه 
بودنـد مـا هنوز به دنیـا نیامده بودیم . تعداد حسـینیه ها در شـهرری 
محدود بود. اهالی خانه های خود را برای پذیرایی از عزاداران مسـلمیه 
تهـران آماده می کردنـد«. اکبر کاوه کـه نوه کربایی رضـا از مداحان 
معـروف تکیه میـدان بـزرگ شـهرری اسـت، می گویـد: »پدر بزرگم 
حـدود 15۰ سـال قبـل همـراه بـا جمعـی از مداحـان و تکیـه داران 
قدیمی میزبان هیئت هـای قدیمی تهران بودنـد. قدیم ترها هیئت ها 
براسـاس صنـف شـغلی آنهـا تشـکیل می شـد. مثـل صنـف بزازها، 
آهنگرهـا، خراط هـا و... . پدر بزرگـم کـه از آهنگـران و مداحـان تکیه 
بزرگ شـهرری بود ایام مسـلمیه در خانه اش میزبان هیئت آهنگران 
بود. حاال که حسینیه ای هم به نام »حسینیه مسلم بن عقیل« در جوار 
حرم حضرت عبدالعظیـمg داریم همچنان در ایام مسـلمیه میزبان 
هیئت های تهرانی می شـویم«. اکبـر کاوه در ادامه می گوید: »اسـناد 
دیگـری در دسـت داریـم که قدمـت این مراسـم به 15۰ سـال قبل 
بـاز می گـردد. اشـعاری روی پوسـت حیوانـات هسـت کـه در وصف 
شهادت مسـلم بن عقیل سـروده شـده اند«. او یکی از ابیات معروفي 
را که عزاداران مسـلمیه با یکدیگر قرائـت می کردند برایمان باز خوانی 
می کنـد: »مهمـان طوعـه عاقبت فدا شـد/ حسـین حسـین گفت و 
سـرش جدا شـد«. یـا »در میـان کوفیـان من یک تنـه یار تـوام، من 
گرفتـار توام / تو علی هسـتی و من میثم تمار توام ، مـن گرفتار توام«. 

حیدر تـوکل از مداحان بنام تهران با اشـاره بـه مداحان و روضه خوانـان قدیمی می گویـد: »از مداحان قدیمی که 
حدود 150 سـال گذشـته در ایام مسـلمیه شـهرری حضور داشـتند می توان به حاج محمد مـرزوق عرب حائری 
اشـاره کرد که حضـورش در شـهرری داسـتانی دارد به این قـرار که صنـف پارچه فروش های تهران بعـد از چند 
سـال مقدمه چینی هیئتی را بـه نام »جان نثـاران صنف بـزازان تهران« تأسـیس کردند. محل هیئت مسـجد 
میرزاموسـی نزدیک مسـجد جامع بازار انتخاب شـد. بـرای اینکه مداحی و سـینه زنی هیئت از همـان ابتدا 
اصیـل باشـد طلبـه ای از کربال بـه نام حاج مـرزوق را بـه این هیئت دعـوت کردنـد. در پی دعـوت دومی که 
از سـوی هیئت بنی فاطمـه از حاج مـرزوق صورت می گیـرد، او خواب امـام حسـین g را می بیند و تصمیم 
می گیـرد به ایران برود. این سـفر در سـال 1270 اتفـاق افتاد. حاج مرزوق به دلیل عشـق و ارادتـی که به امام 
 g را زیارت کند، قبر سیدالشـهدا gحسـین  داشـت  طبق این حدیث که هر کس قبر حضـرت عبدالعظیم
را زیـارت کـرده ایام مسـلمیه را در جـوار حرم حضـرت عبد العظیم برگـزار مي کـرد. خیلی از شـاگردان او 
معتقدنـد از زمان حضور حاج مرزوق مراسـم ایام مسـلمیه در شـهرری برگزار شـده. از شـاگردان بنام حاج 
مرزوق که تا پایان عمرشـان در مراسـم مسـلمیه شـرکت داشـتند می توان به حـاج اکبر ناظـم، مرحوم آقا 
شـاه حسـین، حاج محمد عالمه ، حاج محمدعلی اسـالمی، حـاج عباس زری باف و... اشـاره کـرد«. علی اکبر 
قـوام از معلمـان قدیمـی شـهرری و خادم حـرم حضـرت عبدالعظیم g کـه متولد سـال 1303 اسـت نیز 
می گوید: »حدود 80 سـال پیش هیئت های مشـخصی به شـهرری می آمدند کـه اکثر آنهـا از بازاریان تهران 
بودند. در شـب اول مداحان حضور پیدا می کردند، شـب دوم واعظین و شـب سـوم سادات شـیرازی ها بودند. 
جامعه مداحانی که شـب اول مسـلمیه به شـهرری می آمدند اغلب شـان نابینا بودنـد و از بین آنهـا می توان 
به مرشـد باقر ، مرشـد اسـماعیل و... اشـاره کـرد و از هیئت هـای معروف و قدیمـی هیئت بنی فاطمـه بود«. 

حاج مـرزوق
نخسـتین 
مداح مجـلس

 این ایام خاص 
 یکـی از خاطراتـی کـه از بـزرگان نقـل شـده مربـوط بـه حضور حـاج عباس 
زری بـاف از مداحـان معروف وقت اسـت. او قبل از انقاب به یکی از شـهر های 
دور تبعیـد شـده بـود. هنـوز زمان تبعیـد او تمام نشـده بود که پنهانـی برای 
مراسـم برگزاری مراسـم مسلمیه به شـهرری آمد و بعد از اینکه در چهارسوی 
بازار مراسـم پرشـوری را برگـزار کرد و از چهارپایه پایین آمد توسـط سـاواک 
دسـتگیر شـد. طی سـال هایی که در دوره پهلـوی اول روضه خوانـی و حرکت 
دسـتجات عزاداری ممنوع بود مراسـم مسـلمیه در صحن و بازار حـرم برگزار 
می شـد و منبری هایی مثل آقایان فلسـفی و خراسـانی سـخنرانی می کردند. 

 خیمه ای که برپا می ماند 
 امیر نوارچی  از برپا کنندگان مراسم مسـلمیه در بازار و فرزند مداح و شاعر معروف 
حاج حسین نوارچی است که سه ماه قبل دار فانی را وداع گفت . او چند سال قبل 
طی اقدامي خود جوش خیمه بزرگی را در بلند تریـن طاق بازار برپا می کرد . اهالی 
و بازاریـان بازار حرم شـاهد بودند که او چند هفته مانده به ایام مسـلمیه با جان و 
دل فعالیـت می کرد تا شـرایط را برای حضور میهمانان حرم آمـاده کند. او خیمه 
عزا را طبق سـنت و آیین قدیمی بر فراز بازار بلند می کرد درسـت جایی که بیش 
از یـک قرن چهار پایه مداحان قـرار گرفته بود. امیر نوارچی با جمـع آوری و نصب 
قاب عکس های قدیمی مداحانی که در مراسـم مسلمیه شرکت داشتند نام و یاد 
آنها را زنده نگه می داشت . امسال تصویر امیر نوارچی بین عکس های خدمتگزاران 
 و مداحان در خیمه مسـلمیه قرار خواهد گرفت. امیر نوارچی از مداحان و شاعران 
اهـل بیت بود. پدرش حسـین نوارچی نیز از بنیانگـذاران هیئت ابوالفضلی ها 
واقـع در خیابـان حـرم بود. هیئـت ابو الفضلی ها از 8۰ سـال گذشـته وقتی هنوز 
بـه صورت سـیار اداره می شـد میزبان میهمانان ایام مسـلمیه بود. این حسـینیه 
و هیئت همچنان میزبان مداحان جامعه الذاکرین تهران در ایام مسـلمیه اسـت.

آیین سـنتی مسـلمیه هر سال از شـب شـهادت امام باقرg تا 
روز شـهادت مسـلم بن عقیـل برگزار می شـود. این مراسـم به 
مدت سـه شـب در صحن مطهر حضرت عبد العظیـم g برگزار 
مي شـود. پیـش از این هیئت هـای تهران به شـهرری می آمدند 
اما طی چند سـال گذشـته عزادارانی  از شهرسـتان هاي ورامین ، 
قرچـک، پاکدشـت، دماونـد، فیروزکوه، شـهریار، اسالمشـهر، 
عـزاداران  جمـع  بـه  نیـز  و...  رباط کریـم  پردیـس،   مـالرد ، 
پیوسـته اند. بنا بر گفته مسـئول جامعه الذاکرین شـهرری سال 
گذشـته هیئت ها یـی از شـهرهای قـم و کاشـان نیـز بـه جمع 

 g عـزاداران ایام مسـلمیه در صحن حرم حضـرت عبد العظیم
پیوسـته اند. بنا بر گفته حیدر تـوکل از مداحان بنـام تهران طی 
سـال های گذشـته مراسم مسـلمیه در شهرهای کاشـان، اراک، 
اصفهـان ، زنجـان و چند شـهر دیگـر برگـزار می شـود ؛ »پیش 
از ایـن قبل از رسـیدن مـاه مبارک محـرم همه شـهرها در روز 
شـهادت امـام باقـرg عـزاداری می کردنـد و بـا ایـن حرکت 
به اسـتقبال مـاه محـرم می رفتنـد اما طی سـال های گذشـته 
ایـن مراسـم سـاماندهی شـده و بـا سـالروز شـهادت مسـلم 
بـن عقیل ایـام مسـلمیه نیـز در ایـن شـهرها برپا می شـود«.

مسـلمیه در  شهرهای دیگر 

 روز شـمار سفیر سـیدالشهدا
۱۵ رمضان سال ۶۰ هجری 

 هـزاران نامـه از طـرف اهالـی کوفـه به دسـت امام حسـین
رسـید. مسـلم بن عقیل برای بررسی اوضاع به شـهر کوفه رفت. 

۵ شوال سال ۶۰ هجری
ورود مسلم به کوفه و استقبال و بیعت کوفیان با او 

۱۱ ذی القعده سال ۶۰ هجری
مسـلم برای امـام نامـه نوشـت و از او دعـوت کردکه به کوفـه بیاید. 

 ۸ ذی الحجه سال ۶۰ هجری
در این روز هانی از یاران مسـلم دستگیرشـد و به شـهادت رسـید. 
مسـلم بن عقیل با 4 هزار نفـر از همراهان خود در کوفه همراه شـد 
اما در همان روز آنها از دور مسـلم پراکنده شـدند و مسلم تنها ماند 
  و در خانه یـک پیرزن کوفـی )طوعه( پناه گرفت. امام حسـین
مناسـک حـج را در مکه به عمره تبدیـل کرد و پـس از ایراد خطبه 
با 82 نفـر از افراد خانـواده و یاران خود به سـمت کوفه حرکت کرد. 

۹ ذی الحجه سال ۶۰ هجری
 دستگیری مسلم توسط کوفیان و به شهادت رسیدن او در همین روز. 



حجت االسام سیدمحمد میرتبار، عضو گروه مبلّغین خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی گفت: »باید در عرصه منبر و سخنوران 
یک آسیب شناسی درونی کنیم و تجربه هم نشان داده که بعد از دهه اول انقاب تحولی در این عرصه رخ داده. با توجه به اینکه سخنرانان جدید 
سبک سخنرانی را تغییر داده و آن را از حالت خطابه ای صرف به حالت گفتمان رو در روی ساده و روان تبدیل کرده اند از این مسئله استقبال شده. 
به هر حال باید هم به لحاظ شکل و سبک کار و هم به لحاظ محتوایی هر دو آسیب شناسی کامل شود تا افراد بیشتري جذب سخنراني ها شوند«. 
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 محـرمی ها 
ُمحرم شوند 

حجت االسالم ابراهیم بهاری 
از آداب ورود به ماه عزاداری ابا عبداهلل الحسینg می گوید

علمـا و بـزرگان دیـن توصیه هـای زیادی بـرای اسـتفاده بهتر 
از ایـام خـاص بـه مـا داشـته اند. مخصوصـا ماه هایـی چـون 
محرم  که سراسـر درس مبـارزه، صالبت، پایـداری و ایثـار را به 
جهانیـان عرضـه می  کنـد چراکه در گذشـته بـزرگان مـا برای 
درک بهتـر ماه عـزاداری اباعبـداهلل  الحسـینg 40 روز قبل از 
آن مراقبـت مي کردنـد و بـه تـرک معاصـی می پرداختنـد و با 
خوانـدن زیـارت عاشـورا و اعمالی خاص خـود را بـرای این ماه 
پـر از غـم آمـاده می کردنـد. در واقـع کسـی کـه می خواهد در 
مـاه محـرم خدایی شـود بایـد مواظب حالل هـای خدا باشـد. 
برای اینکه انسـان محرمی شـود، باید ُمحرم شـود. یعنی دروغ 
نگویـد، تهمت نزنـد، غیبت نکنـد و به طـور کلـی کار حرامی 
را مرتکـب نشـود. در آسـتانه ماه محرم و ایام مسـلمیه سـراغ 
حجت االسـالم ابراهیـم بهاری، اسـتاد حـوزه و واعظ برجسـته 
کشـور رفتیـم و بـا او دربـاره آداب مربـوط بـه آماده سـازی 
خـود بـرای ورود بـه ایـام محـرم بـه گفت وگـو نشسـتیم. 

 بـراي شـروع مصاحبه مقدمه ای داشـته باشـید دربـاره اینکه 
قبـل از ورود بـه ماه محـرم چـه کارهایي بایـد بکنیم.

در هـر جامعـه ای بـرای هـر اتفـاق و حادثـه ای قطعـا کار های مشـخصی انجام 
می شـود. در مجموعـه جهـان تشـیع بـرای اعمال مـاه محرم مقدماتی هسـت 
کـه در دو قالـب می تـوان بـه آنهـا اشـاره کـرد. اول در قالـب عمومـی و دوم در 
قالـب خصوصـی. در قالـب عمومی جامعه یـک پیش مقدمه ای را پیـدا می کند. 
در واقـع ظاهـر جامعه آماده می شـود و فروشـندگان ابزار مراسـم  شـاید از ماه ها 
قبـل خودشـان را آمـاده ورود بـه این مـاه بـزرگ می کنند و این تحـرک خاص 
را در مجموعـه شـهر می توان مشـاهده کـرد. مخصوصا بعد از ایـام عید غدیر به 
وفـور در خیابان هـا داربسـت زدن، بیـرق زدن  و آماده کردن تکیه و سـیاهپوش 
کردن مسـاجد را می بینیم. می بینیم بعضی ها دنبال تهیه نذوراتشـان هسـتند. 
به نحوی همه گروه هاي جامعه درگیر این ماجرا می شـوند. شـاید سـوال شـود 
کـه این کار به دلیل عادت اسـت یا یک قاعـده الهی دارد؟ امام رضـا، امام صادق 
و حضـرت زینـب سـخنان مهمـی را در این باب داشـته اند که حسـین بن 
علـیg  ویژگی خاصی دارد. این شـاخصه مهم و اختصاصی این اسـت که آن 
حضرت با شـهادتش حرارتـی در قلوب مردم ایجاد کرد که هـر روز بر آن افزوده 
می شـود و جامعـه را بـه دگرگونـی و رفتن به سـمت تفکر سیدالشـهدا هدایت 
می کنـد. پس چنین حادثه ای کـه در جامعه رخ می دهد یک امر عادی نیسـت 
و نشـان دهنده محبت به سیدالشهداست. امام رضاg از شخصی پرسید چقدر 
بـه امام حسـینg عـرض ارادت می کنی؟ آیا هـر روز بـراي او گریه می کنی؟ 
عـرض کـرد نه آقـا جان. فرمـود هفتـه ای یک بار گریـه می کنی؟  ماهـی یک بار 
گریـه می کنـی؟ گفت فرصت نمی شـود. امـام فرمود هر جـا بـودی 1۰ روز اول 

محـرم براي امام حسـینg اقامه عـزا کن. 
امـام رضـاg خطاب به ریان بن شـبیب فرمـود: »هر مصیبتـی در این عالم بر 
تو وارد شـد خواسـتی گریـه کنی براي حسـینg گریه کن که گریـه براي او 
همـه ثواب هـای عالـم را بـه دنبـال دارد«. اما نـگاه خصوصی این اسـت که یک 
عده شـخصا رفتـاری را پیشـه می کنند که وقتـی به اول محـرم یا روز عاشـورا 
می رسـند از هـر جهـت به یک آمادگی کامل رسـیده باشـند. یک عـده 4۰ روز 
مانـده به محرم هـر روز خوانـدن زیارت عاشـورا را آغـاز می کنند. عـده دیگري 
4۰ روز مانـده بـه عاشـورا این کار را انجـام می دهند. افرادي شـروع می کنند به 
اقامـه نمازهای مسـتحبی و عده دیگر اسـباب توبه شـان را فراهم می کنند. یک 
 g عـده هم اصا بـه دلیل درگیری هـای مالی با جریـان عزاداری سیدالشـهد ا
خودشـان را ملـزم می داننـد از ماه هـا قبـل شـرایط را بـرای برگـزاری مجالس 

باکیفیت حسـیني فراهم آورند. 
 اهـل  بیت در رابطه بـا رعایت آداب آماده سـازی برای محرم 

چه سـیره و رفتاری داشتند؟
ایـن بزرگـواران سـفارش کرده انـد از حیـث محیطـی، مـادی، معنـوی، 
شـخصی و اجتماعـی بـرای ورود به ایـام محرم آمادگـی پیدا کنیـم. امام 
صـادقg فرمـوده: »کسـی کـه بـر ظلمی کـه بر مـا وارد شـده آه پرغم 
بکشـد خـدا بهشـت را بـر او واجـب می کنـد«. امـام رضـاg شـب اول 
محـرم پیکـی را دنبـال ریـان بـن شـبیب فرسـتاد. وقتـی پیک بـه منزل 

مجتبی برزگر 
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حسین یکتا در مراسم همایش هیئت های محوری و برگزیده کشور که به همت جامعه ایمانی مشعر در سالن غدیر مجتمع فرهنگی آموزشی یاوران 
مهدی برگزار شد، با تأکید بر اینکه نیروهای هیئتی باید درد مردم را بفهمند، اظهار کرد: »یکی از مصادیق آتش به اختیار برای هیئت ها این است 

که وسط غم و غصه مردم قرار گرفته و به کمک آنها بشتابند. تکلیف اصلی امروز ما این است«. 
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مرد        م جذب خلق نیکوی 
پیامبر شد        ند         

یک خاطره 
از آیت اهلل

 بشیر نجفی 

ریـان رسـید همسـرش در  را بـاز کـرد و گفـت ریـان در خانه نیسـت. 
ریـان وقتـی هـال شـب اول محـرم را می بینـد از غصـه بـه بیابـان 
می زنـد. امـام هشـتم فرمـود: »مـا ایـن  طـور شـیعه اي می خواهیـم«. 
بسـیاری از بـزرگان دیـن ایـن مسـیر را بـه مـا نشـان داده انـد. اهـل 
بیـت  سـفارش های متعددی برای حفظ و توسـعه مسـیر حسـینی 

بـه مـا داشـته اند. 
 می گوینـد برای ورود بـه ماه محـرم باید ُمحرم شـد. ُمحرم 

شـدن یعنی چه؟ 
وقتـی حاجـی احرام می بنـدد یک سـری از مسـائل برایش ضـرورت پیدا 
می کنـد و در عیـن حـال محدودیت هایـی برایـش ایجـاد و حال هایـی 
برایـش حـرام می شـوند. مثـا نگاه کـردن بـه آینه مباح اسـت امـا برای 
حاجی حرام می شـود. با چشـم خـودم دیـدم درون بعضـي خانه ها حتی 
از اول محـرم تـا آخریـن روز صفـر میهمانـی نمی گیرند و اسـباب تفریح 
و شـادی کامـا جمـع می شـود و لباس سـیاه به تـن می کنند. عاشـق با 
توجـه بـه ورود مـاه محـرم رعایت حفـظ حریم معشـوق را بر خـود ملزم 
می دانـد. دیده ایـم کـه برخـی به امام حسـین g قـول می دهنـد از اول 
محـرم تـرک گنـاه را تمریـن کننـد. مرحـوم نادعلـی کربایـی روزی در 
هیئـت انصارالعبـاس g سـینه مـی زد. از او پرسـیدم اگـر االن جـان به 
جـان آفرین تسـلیم کنی بـه خدا چـه می گویـی؟ گفت می گویـم خدایا 
75 سـال از تـو عمـر گرفتـم. 15 سـال متوجـه نبـودم امـا 6۰ سـال بـر 
حسـینت گریـه کردم و هر محرم خـودم را به یک زینت اخاقی آراسـتم 

و گناهـی را تـرک کردم. 
 هیئت هـا، مداحـان و واعظـان بـرای بهره منـدی بهتر مردم 
بایـد چـه آداب و رفتـاری را بـرای ورود بهتـر بـه این ایـام در 

دسـتور کار خود داشـته باشـند؟ 
بناسـت هیئت هـا بـاران رحمـت الهـی بـر منـازل مـردم باشـند. پس 
بـاران رحمـت علی الـدوام می بـارد. اینکـه 1۰ روزی برپـا شـود و پس 

از آن روضه هـای هفتگـی برپـا نشـوند اثرگـذار نخواهد بـود. اگر گروه 
خاصـی را بـه هیئت دعـوت کنیـم و یک نـوع تفکیک سـازی مخاطب 
انجـام دهیـم آثـار خـودش را از دسـت می دهد. اگـر گرداننـده هیئت 
خـودش را مقیـد به حضـور و عمل بـه احکام الهـی نداند، ایـن هیئت 
نمی توانـد الگوسـازی کنـد. اگر مـداح یا واعـظ پیش از محـرم تمرین 
نکنـد کـه اخـاق  آل اهلل را بـرای خـودش زینت قـرار دهد مسـتمعین 

بـه مـرور پراکنده می شـوند. 
 برخـی از همان روز اول مسـلمیه شـروع می کننـد به گرفتن 

چلـه و امثالهـم. به اعتقـاد عده اي ایـن کارها بدعت اسـت. 
بدعـت نیسـت. اگـر مومنـی 4۰ روز کاری را انجـام دهـد ملکـه ذهن 
او می شـود و آن گنـاه را تـرک یـا انجـام آن فضیلـت در او نهادینـه 
می شـود. چله نشـینی سـنت مرسـومی اسـت کـه در روایات بـر انجام 
آن تأکیـد شـده. پـس ایـن بدعـت نیسـت. خـوش بـه حـال کسـی 
کـه بتوانـد ایـن طـور مشـتریان خـدا را زیـاد کنـد. بدعت بـه چیزی 
می گوینـد کـه نـوآوری در دیـن ایجـاد کنـد یـا چیـزی را به دسـتور 
شـرع مقـدس اضافه نمایـد. اینکه کسـی بتوانـد وجودش را بـا زیارت 
عاشـورا و ترک گنـاه صیقل دهد، بـه برکت امام حسـینg وجودش 

نورانیـت خاصـی پیـدا می کنـد.
 بـرای ورود بهتـر به ایـن ایام چـه کارهایی انجـام می دهید 

و چـه توصیه هایـی دارید؟ 
از سـالی کـه راه عتبـات بـاز شـده یکـی از کارهایـی کـه انجـام می دهم 
ایـن اسـت که قبـل از محرم به زیارت سیدالشـهداg مشـرف می شـوم 
تـا از ایشـان اجـازه بگیـرم و مطالبـی را کـه پـای منابر اهل  بیـت بنا 
دارم بتوانـم بـه بهتریـن شـکل ممکـن بیان کنـم. اصـا سـرخط آنها را 
عمدتـا در حرم سیدالشـهدا پیـدا می کنم و کنـار هم قرار می دهـم. غالبا 
موضوعاتـی را کـه در حرم اباعبـداهللg پیـدا می کنم آثار خوبـی بر جا 
گذاشـته. بـه همه دوسـتان توصیـه می کنم اگـر می توانند قبـل از محرم 
خصوصـا ایـام عرفـه و عیـد غدیر به زیارت سیدالشـهدا مشـرف شـوند و 
رسـم نوکـری را بجـا بیاورند و اجـازه بگیرند که بتوانند به بهترین شـکل 

ممکن نوکـری کنند. 
  برخـی از هیئت ها هسـتند کـه قبـل از محـرم برنامه هایی 
تحـت عنوان »پیشـواز« برگـزار می کننـد. در این راسـتا برخی 

انتقـاد دارند. این کار از نظر شـما درسـت اسـت؟ 
اگـر هـر روز هم بـراي امـام حسـینg گریه کنیـم افراط نیسـت. 
اسـت.  عـزت  گریـه  بلکـه  نیسـت  عـزا  حضـرت  آن  بـراي  گریـه 
بـرود و دسـتش  بـه سـمت ذلـت  عـزا موقعـی اسـت کـه جامعـه 
را جلـوی دشـمن دراز کنـد. عـزای جامعـه روزی اسـت کـه دیـن 
در جامعـه رخـت ببنـدد و افـکار باطـل، آلـوده و رفتارهـای شـنیع 
در جامعـه رسـم شـود. بدانیـد گریـه بـراي امـام حسـین g عزت 
مـی آورد و روضـه سیدالشـهدا جامعـه را پویـا می کنـد و مسـیر را 
بـراي  تشـت گذاری  می کنـد.  درمـان  را  دردهـا  و  می دهـد  نشـان 
آذری زبانان سـنت اسـت یـا مراسـم سیاهپوشـان در سـایر هیئت ها 
سـنت اسـت. اینکـه تصـور کنیـم ایـن افـراط و تفریـط اسـت یـک 
 gگنـاه کوته فکرانـه مرتکـب شـده ایم چراکه بشـر با امام حسـین

می توانـد بـه همـه چیـز برسـد. 

قطعــا ورود بــه ایــام با برکتــی همچــون محــرم نیاز 
بــه مراقبــه   و انجــام آداب و احــکام مخصــوص بــه 
خــود را دارد کــه معمــوال علمــا و بــزرگان بــا منش 
و رفتــار خــود در طــول تاریخ ایــن رهنمودهــا را در 
عمــل آموخته انــد. محــرم مــاه عــزاداری با عــزت و 
گریــه بــر بزرگمــرد آزادیخواه جهان اســالم اســت. 
حجت االســالم ابراهیــم بهــاری افتخــار رســیدن به 
محضــر خیلی از بــزرگان و علما را داشــته. مخصوصا 
آیــت اهلل بشــیر نجفــی از علمــاي عراق کــه توضیح 
رفتارهــا و منــش او در آســتانه ایــام محــرم جالــب 
توجــه اســت. او خاطره دیــدار بــا آیــت اهلل نجفی را 
ــش  ــال پی ــت س ــد: »هش ــت می کن ــه روای این گون
به محضــر آیــت اهلل نجفــی رســیدم. رفتارهایــی از 
او دیــدم کــه تــا زنــده ام آنهــا را فرامــوش نخواهــم 
کــرد. ایام بعــد از عرفه بــود و همه عاشــقان و محبین 
ــرم  ــام مح ــاده ای ــان را آم ــهداg خودش سیدالش
می کردنــد. از آیــت اهلل نجفــي خواســتم توصیــه ای 
بــرای درک بهتــر ایــن ایام بــه بنده داشــته باشــد. 
گفــت مــن منشــم ایــن اســت کــه هــر روز بــرای 
ــم و  ــینg را می خوان ــام حس ــه ام ــودم روض خ
ــد  ــم. بع ــه می کن ــش گری ــت و غربت ــر مظلومی ب
ــا و  ــا کج ــه م ــت گری ــد و گف ــب ش ــدم منقل دی
گریــه بقیــه اهلل االعظــم کجــا؟! وجــود مبــارک امام 
زمــان صبــح و شــب بــر مصائــب جــد غریبــش 
گریــه می کنــد. در زیــارت ناحیــه مقدســه داریــم 
ــود،  ــام ش ــرت تم ــم هاي آن حض ــک چش ــر اش اگ
ــر حســین گریــه  خــون گریــه می کنــد. هرچــه ب
ــام  ــراي ام ــه ب ــه گری ــم ک ــم کرده ای ــم ک کنی
حســینg تمــام آلودگی هــا، گرفتاری هــا و 
دردهــای جامعــه بشــری را از بیــن می بــرد«. 

هر روز برای مظلومیت و غربت 
امام حسین روضه می خوانم 

حجت االسـالم بهـاری با اشـاره به خاطـرات خـودش از عنایت 
اهل  بیـت و اتفاق جالبی که بـرای آیت اهلل بروجـردی افتاده، 
می گوید: »در ایام قبـل از محرم در حرم سیدالشـهداg بودم. 
شـب عرفه بود و سـیدمحمد جوادی و سـیدمجید بنی فاطمه 
هم همـراه بنده بودنـد. به طرف خیمـه گاه رفتیم اما در بسـته 
بود. در آسـتانه در نشسـتیم و سـیدمحمد جوادی به من گفت 
همین جـا منبـر می رویـد؟ شـروع کـردم بـه تفسـیر فضایل 
سیدالشـهدا و شـمردن شـاخصه های الهـی عرفـه و بعـد هم 
دوسـتان مداحی کردند. یـک لحظه با جمعیـت انبوهی مواجه 
شـدم. بعـد از پایان روضـه و پراکنـده شـدن جمعیت عینکم 
افتـاد و زیـر پا خرد شـد. حاال در شـرایطی هسـتم کـه بدون 
عینـک نه می توانـم مطالعه کنم و نـه به خوبی جایـی را ببینم. 
بـا هر زحمتی بـود عینکـي را تهیه کـردم اما نکتـه جالب این 

بود کـه بعـد از آن جریـان بدون عینـک هم می توانـم مطالعه 
کنـم. لذا هـر بار مـردم بـه کربال مشـرف می شـوند یـا حتی 
در مجالـس اهل  بیـت وارد می شـوند منتظر یـک عنایت از 
طرف آن بزرگواران باشـند. آیـت اهلل بروجردی می فرمود موقعی 
که درد چشـم امانـم را بریـده و زندگـی ام را به هـم ریخته بود 
به سیدالشـهداg متوسـل شـدم. در مسـیر رفتن از سـمت 
بصـره به کربـال شـفای خـودم را از زوار امام حسـین گرفتم نه 
از خـود آن حضـرت! داخل قطـار یک عـده پابرهنـه خوابیده 
بودنـد. آنهـا راهپیمایـان اربعین حسـینی بودند. پـای یکی از 
آنها گلـی بـود. یـک مقـدار از گل را برداشـتم و روي دیدگانم 
گذاشـتم و قبـل از رسـیدن بـه کربال چشـم هایم خوب شـد. 
آیـت اهلل بروجـردی تـا روزی کـه زنده بـود از عینک اسـتفاده 
نکـرد و حتی ریپزترین مطالـب را هم با چشـمانش می خواند«. 

عنایت سیدالشهدا g به روایت آیت اهلل بروجردی 



داریمبا»حسینحسین«پیرمیشویم...
یکی از سنت های زیبای هیئت های قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیئت بوده که در این سال ها فراموش شده است.

پیشنهاد می کنیم دست به  کار شوید و پس از پایان مجلس تان یک عکس یادگاری دسته جمعی بگیرید و برای »چهارده« ایمیل 
کنید تا در همین صفحه منتشر شود.

اپلیکیشن

شهادتنامه امام حسین
ــین« از  ــام حســ ــهادتنامه ام »شــ
نرم افزارهــای کامــل و جامــع دربــاره 
کــه  اســت   الحســین اباعبــداهلل 
شــامل مــواردی چــون پیشــگویی دربــاره 
ــد،  ــا یزی ــت ب شــهادت، خــودداری از بیع
ــا،  ــا کرب ــه ت ــه، از مک ــا مک ــه ت از مدین
محاصــره امــام، شــهادت یــاران، شــهادت 
 ،سیدالشــهدا شــهادت  فرزنــدان، 
پس از شــهادت )خاکســپاری شــهدا، ســر 
شــهدا و امــام حســین (، حرکت اســرا 
از کربــا، کوفــه و شــام تــا مدینــه، فرجــام 
قاتــان، اهمیــت عــزاداری و گریــه، آداب روز 
عاشــورا و زیــارت ناحیه مقدســه و ... اســت. با 
توجــه به اینکــه بــه ایام مــاه محــرم نزدیک 
می شــویم و دلمــان حــال و هــوای عاشــورا 
ــه خــود مي گیــرد، می توانیــد  و محــرم را ب
ایــن برنامــه را در تلفــن هوشــمند یــا تبلت 
خــود نصــب و از مزایای آن اســتفاده کنید. 

* خدایـا! در ایـن حـال و روز شـکایت جـز بـه تـو بـه کجا 
می تـوان برد؟ جـز بر زانوی تو سـر بر کجـا می توان نهـاد؟ جز 
به ریسـمان تو بـه کجا می تـوان آویخت؟ جـز در پنـاه تو کجا 
می تـوان سـکنی گزید و جـز بر تو، بـر که می توان تکیـه کرد؟ 

* خدایـا! در سـختی و آسـانی تکیـه گاه جز تو کیسـت و 
پناهـگاه جـز سایه سـار مهـر تو کجاسـت؟ 

* خدایا! تو را به حق عزیزانت سـوگند که باران گشایشت را بر 
ما ببار و از آسـتان فرجت نسـیمی بر دل های خسته جاری کن. 

کانال تلگرام 

میثم مطیعي
کمتــر کســي اســت کــه مداحي هــاي حــاج 
ــي  ــش کربای ــم مطیعــی را بشــنود و دل میث
همه پســند  و  دلنشــین  صدایــی  نشــود؛ 
بــه تعبیــری واضح تــر آنچــه از دل برآیــد 
الجــرم بــر دل نشــیند. در روزهــاي مســلمیه 
کــه دل هــا شکســته و دیــدگان بارانــي اســت 
ــاج  ــي ح ــال تلگرام ــم کان ــنهاد مي کنی پیش
میثــم مطیعــی را هــم بــه فهرســت کانال هاي 
خــود اضافــه کنیــد. در ایــن کانــال مي توانیــد 
هــم از برنامه هــای او اطــاع پیــدا کــرده و هم 
مداحی هــای متناســب بــا ایــن روزهــا را کــه 
ــد.  ــود کنی ــش منتشــر مي شــود دانل در کانال
ــی  ــم مطیع ــاج میث ــرام ح ــال تلگ آدرس کان
 @meysammotiee_ir ایــن اســت:  

qudsonline14@gmail.c om

مراسـم تجلیل از حجت االسام  والمسلمین مهدی پیشـوایی در هشتمین همایش هیئت های محوری و برگزیده کشور در مجتمع یاوران 
مهدی مسجد مقدس جمکران برگزار شد. در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات ارزشمند حجت االسام پیشوایی، مسئوالن هیئت های 

مذهبی سراسر کشور لقب »پیر کاتب امام حسین« را به او اختصاص دادند.  ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

مناجاتنامه 
کتاب

نامـیرا 

»نامیـرا« نام کتابی اسـت که صادق کامیـار آن را به 
رشـته تحریر درآورده و توسـط انتشارات نیستان به 
بـازار عرضه شـده. مهم تـر از همه اینکـه این کتاب 
برنـده جایزه جال و برنده جایزه کتاب سـال شـده. 
وقتی این کتاب را می خوانید ناخودآگاه حس تنفر و 
بغض شدیدی نسـبت به مردم کوفه پیدا می کنید؛ 
 اینکـه چگونـه 18 هزار نامـه برای امام حسـین
می نویسـند، او را به کوفه دعـوت می کنند و چگونه 
بر رویش شمشـیر می کشـند! هرگز باور نمی کنید 
ایـن حـوادث به این سـرعت اتفـاق افتاده باشـد. در 
سراسـر داسـتان خود را در جایگاه انتخاب می بینید 
و ایـن سـوال در ذهـن شـما وجـود دارد کـه اگر در 
ایـن موقعیـت بودید چـه می کردید؟ نقـش خواص 
در بـه وجـود آمـدن واقعـه کربـا در این کتـاب به 
خوبـی مشـهود اسـت. و در پایان داسـتان شـما به 
جایی می رسـید که هرگـز تصـور آن را نمی کردید. 
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هـیئت

سید مهدی شجاعی 

عید قربان؛ عید پیروزی وظیفه بر غریزه 
یکـی از اعیـاد مهـم بـرای مسـلمانان عیـد قربـان اسـت کـه نشـان از 
جهـاد و ایثـار بـه معنـای واقعـی کلمـه در راه خـدا دارد. ایـن عیـد به 
طـور سـمبلیک ایمـان راسـخ بـه خـدا را نشـان می دهـد کـه حضرت 
ابراهیـم حاضر می شـود پـاره تـن خـود را در راه خـدا قربانی کند. 
درواقـع عیـد قربان، عیـد پیروزی وظیفه بر غریزه اسـت. هرگاه انسـان 
بـر سـر دو راهی غریـزه و وظیفه قـرار گرفتـه و غریزه را انتخـاب کرده، 
بـه سـوی حیوانات گرویـده بلکه از حیوانات هم پسـت تر شـده اسـت. 
چـون از عقـل و فکـر و رهنمودهـای انبیـا اسـتفاده نکـرده امـا همین 
کـه انسـان در ایـن دو راهـی خطرنـاک وظیفـه را انتخـاب کـرده و در 
خـط مائکـه و پـاکان قـرار گرفتـه آن را عیـد می گیـرد. مثـا غریـزه 
گرسـنگی و تشـنگی و شـهوت انسـان را بـه اسـتفاده از آب و نـان و 
بـه سـوی همسـر می کشـاند ولـی وظیفـه دسـتور می دهـد کـه در 
مـاه رمضـان از انجـام بعضـي کارهـا خـودداری کـن. کسـانی کـه ۳۰ 
روز وظیفـه را انتخـاب کرده انـد، روز عیـد فطـر را بایـد عیـد بگیرنـد. 
زیـرا وظیفـه را بـر غریـزه ترجیـح داده انـد. هرچنـد انجام مراسـم این 
عیـد کـه قربانی کـردن گوسـفند یـا... باشـد بر همـه غیـر از حاجیان 
واجـب نیسـت امـا عـده ای هم نیـت می کننـد و گاو یـا گوسـفندی را 
قربانـی کرده و گوشـت آن را بین ایتام تقسـیم می کننـد. ناگفته نماند 
کـه عـده ای هـم ایـن کار را می کنند امـا متأسـفانه فقـط یخچال های 
کـردن  قربانـی  تنهـا  نیت شـان  و  پر می کننـد  گوشـت  از  را  خـود 
اسـت بی آنکـه بـه اصـل ماجـرا کـه هبـه کـردن گوشـت به فقراسـت 
توجهـی کننـد. از ایـن رو چشـم فقـرا به ایـن عید اسـت و دلشـان به 
قربانـی شـما. اگـر در نزدیکـی محـل زندگی تـان فقیـر یا مسـتمندی 
را می  شناسـید او را در نظـر داشـته باشـید و در ایـن عیـد سـهمی از 
گوشـت قربانی برایش لحاظ کنیـد و حتی آنها را به افـرادی که قربانی 
می دهنـد معرفـی کنید تـا از این عیـد بهـره ای معنوی حاصـل کنید. 
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