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هـیئت
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»هنگامی که اندرزها سودی نبخشید و آنچه را که به آنها یادآوری شده بود فراموش کردند، درهای همه چیز را به روی آنها گشودیم تا خوشحال 
شوند  و دل به آن ببندند. ناگهان آنها را گرفتیم و در این هنگام همگی مأیوس شدند«. )آیه   44 سوره  انعام( 

نی زمانی نوای خوشی دارد که نوازنده سوراخ های آن را با انگشتان دست باز و بسته  کند. اگر همه  سوراخ ها باز باشند محال است نوای خوشی از آن بشنوید. زندگی انسان مانند نی 
است. اگر همه  راه ها باز باشند بدانید خدا  نمی خواهد صدای خوشی از بنده بشنود و خاطره خوشی از او در دنیا بماند. همیشه تصور می کنیم خوشبخت کسی است که همه  دریچه ها 

برایش باز باشد و می گوییم خوش به سعادتش که دست به خاکستر می زند طال می شود در صورتی که خدا در قرآن   فرموده وای به حال چنین افرادی!  سوره   مبارکه انعام 

اولیـن نشسـت تخصصی اجالس پیرغالمان و خادمان حسـینی با سـخنرانی نماینده مجلـس خبرگان رهبری و عضو شـورای عالی حوزه 
علمیـه قـم در سـالن کوثـر اصفهان برگزار شـد. آیـت اهلل مقتدایی در سـخنرانی خود بـه نقد و بررسـی واقعه عاشـورا و وقایـع تاریخی و 
سیاسـی زمـان امام حسـینg پرداخـت. او از مادحین اهل بیتb خواسـت از احادیـث و روایات بیشـتری در مجالس اسـتفاده کرده 

و از ابـراز نکات دارای شـبهه پرهیز کنند.  ـر
خبـ
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ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
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محرم ماه عبادت است 

اباعبـداهلل  الحسـینg جایـگاه رفیعـی در اتصـال به خداونـد تبـارک و تعالـی دارد. 
سـفره ای را کـه آن حضـرت در نظـام عالـم پهـن کـرده،   هیچ نبـی، پیغمبـر و امامی 
پهـن نکرده. طبـق  فرمایش امام صادقg همه ما کشـتی نجات هسـتیم. در حدیث 
دیگـری می خوانیـم: »کشـتی امـام حسـینg سـرعت و وسـعت بیشـتری دارد«. 
اباعبـداهلل  بـه عنوان شـهید دشـت کربـال ناجی و امید بشـریت اسـت چرا کـه نه تنها 
مسـلمانان و شـیعیان بلکه مسـیحیان، یهودیان و زرتشـتیان به او معتقدند و توسالت 
ویـژه ای به او دارند. شـافعی ها در میان اهل  سـنت به امام حسـین متوسـل می شـوند. 
در آداب وصـل بـه اباعبـداهللg چنـد شـرط بایـد لحـاظ شـود. شـرط اول صداقـت 
اسـت. همان طـور که خـدا در قـرآن می فرماید: »ای کسـانی کـه ایمـان آورده اید تقوا 
پیشـه کنیـد و بـا صادقین باشـید«. لـذا صداقـت مهم تریـن عامـل و رکـن در وصال 
بـه معصومیـنb و نیـل بـه سیدالشهداسـت چراکه ایـن وصـال، وصـال حقیقی به 
رب العالمیـن اسـت. یعنـی اگر کسـی به سیدالشـهداg وصل شـد قطعا بـه خداوند 
تبـارک و تعالـی وصـل می شـود. نکتـه مهـم صـدق در نیـت اسـت؛ اینکـه انسـان ها 
صادقانـه در اعتقـادات باطنـی خودشـان بـا سیدالشـهدا صداقـت داشـته باشـند. این 
صداقـت سـه وجـه دارد: صداقـت در نیـت، صداقـت در رفتـار و صداقـت در کـردار. 
صداقـت در حـوزه نیـت بـه ایـن معناسـت کـه انسـان بدانـد اباعبـداهللg کارگـزار 
اصلـی اسـت و شـخصیتی غیـر از او را عامـل ندانـد. اگـر انسـان ها صادقانـه اندیشـه 
کننـد، بـه ایـن حقیقت پی می برند که توسـل بـه اباعبـداهلل راهگشاسـت و همه  چیز 
از او برمی آیـد. صداقـت در نیـت بـه این گونـه اسـت کـه انسـان، امـام حسـینg را 

در همـه امـور، رفتارهـا و کردارهـای خـودش شـریک کنـد و ناظـر بداند. تا شـراکت 
حسـین در باطـن و عقیده نباشـد انسـان بـه هیچ وجه نمی تواند صدق داشـته باشـد. 
بـه امـام صـادقg گفتنـد افـراد دور و بـر شـما ظاهرالصـالح نیسـتند. امـام فرمود 
اینهـا صـدق در نیـت دارند. امـام بعـد از اقامه نمـاز ظهر، خطاب بـه نمازگـزاران خود 
فرمـود  بـه مقـداری پـول نیـاز دارم. هـر کـس بهانـه ای تراشـید. یکـی از کسـانی که 
ظاهر الصـالح نبـود رفـت مقـدار پولـی آورد. امـام می دانسـت کـه او توانایـی پرداخت 
ایـن مبلـغ را نداشـته. او فـرش زیـر پای همسـر و فرزنـدش را فروختـه و این پـول را 
فراهـم کـرده بـود. امـام فرمود ایـن صدق نیت اسـت کـه در رفتـار او تجلـی کرد. 
نقطـه مقابـل صـدق در نیـت، کـذب اسـت. حـاال کـذب در نیـت چطـور اسـت؟ 
چطـوری انسـان متوجـه ایـن کـذب در نیـت یا بـه تعبیـری ریـا می شـود؟ اینکه 
غیـر از مسـیر صداقـت کسـی بخواهـد کاری را بـرای اهـل  بیـتb انجـام دهـد، 
ریـا محسـوب می شـود. البتـه بـزرگان مـا گفته انـد ریـا در گریـه و عـزاداری براي 
امام حسـین g هـم قبول اسـت ولی بقیـه اعمال ظاهـرا قبول نیسـت. ریایی که 
برخـی اوقـات در احترام و تکریم بـه خادمان یا در رفتارهـای اجتماعی داریم قبول 
 g نیسـت و کـذب در نیت محسـوب می شـود. پـس در حلقـه وصل بـه اباعبداهلل
اولیـن نکتـه ای کـه بایـد لحـاظ شـود صـدق اسـت. نکتـه دوم در حلقـه وصل به 
اباعبـداهلل در کتـاب شـریف »لهوف« سـید بن طـاووس آورده شـده. امـام در عصر 
عاشـورا وقتـی خـودش  را تنهـا دیـد  نگاهـی به سـمت چپ و راسـت خـود کرد  و 
فرمـود: »آیا کسـی هسـت مـرا یاری دهـد؟« مصـداق این اتفاق در سـوره یوسـف 
وجـود دارد کـه بـرادران حضـرت یوسـفg پیراهـن خونـی او را بـرای حضـرت 
یعقـوبg بردنـد. یعقـوب کـه مي دانسـت دروغ اسـت، فرمـود خداوند تبـارک و 
تعالـی یـاری می کنـد. عبارت دیگـری از امام حسـینg هسـت با ایـن مضمون: 
»کسـی هسـت مـرا یاري کنـد؟« شـرط معیـن بـودن، ناصر بـودن و مدافـع حرم 
بـودن چیسـت؟ روایـت زیبایـی از امام مجتبـیg داریم کـه فرمـوده: »هر کس 
محبـت ما را در دل داشـته باشـد و با دسـت و زبانش ما را یاری کنـد در غرفه های 
بهشـتی با ما خواهد بود و هر کس ما را در دل دوسـت داشـته باشـد و با زبانش یاری 
کنـد در بهشـت یـک درجـه پایین تـر از مقام جـا دارد. هـر کس مـا را در دل دوسـت 
داشـته باشـد و بـا دسـت و زبانـش به مـا ظلم نکند جـای او در بهشـت خواهـد بود«. 
نکتـه قابـل توجـه این اسـت کـه هـر کسـی هـر کاری از دسـتش بربیاید بایـد برای 
امـام حسـینg انجـام دهـد. می توانـد یک مشـک آب بگیـرد و بـه یک نفـر بدهد. 
می دانیـد کـه باالتریـن صدقـه آب دادن اسـت. چقـدر خوب اسـت در ماه محـرم آب 
دادن بـه عـزاداران امـام حسـین را یـاد بگیریـم. کمـک دیگر بـه اباعبـداهللg لباس 
مشـکی پوشـیدن، گریـه کـردن یـا برپـا کـردن مجلـس بـرای اهـل  بیتb اسـت. 
در خانه تـان پرچمـی بـرای سیدالشـهداg علـم کنیـد. هـر کسـی ایـن پرچـم را 
می بینـد یـا حسـین می گویـد و به نـام یاری کننـده اهل  بیـت ثبت و ضبط می شـود. 

آداب وصل به سید الشهداg چیست؟ 
حجت االسالم سیدجالل موسویان، واعظ و کارشناس معارف اسالمی 

محمد مقصودعلی، محقق و مدرس حوزه علمیه 
مقدس تریـن چیـز در عالـم دین خداسـت. این دین آنقـدر شـرافت دارد که 
در طـول تاریـخ همه انبیـا و اولیا برای خدمـت به دین کمر همت بسـته اند. 
پیامبرk فرمود هیچ پیامبری را به اندازه من آزار و اذیت نکردند. آن حضرت 
ایـن مصائـب را برای خدمت بـه دین تحمل کـرد. امیرالمومنین g مصائب 
طاقت فرسـای بعـد از حضـرت ختمـی  مرتبـت را بـرای حفـظ دیـن تحمل 
کـرد. وجود بی بدیل زهـرای مرضیهh مصائـب جانگداز را بـرای حفظ دین 
تحمل کـرد. وجود اقـدس کریم اهل  بیت امام  حسـن مجتبیg مشـقات 
دوران را بـرای اسـتمرار دیـن تحمل کرد. سـاالر شـهیدان مصائـب الیوصف 
واقعـه عاشـورا را به خاطر حفظ دیـن تحمل کرد. بر همین اسـاس بنیانگذار 
انقـالب اسـالمی حضرت امـام خمینیw فرمودنـد محرم و صفر اسـت که 
اسـالم را زنده نگه داشـته. مبتنی بر این رویکرد ماه محرم  در سـامانه معارف 
شـیعی به مثابـه ماه مبـارک رمضـان از جایگاه رفیعـی برخوردار اسـت. این 
بنیـان مرصـوص از همه مؤلفه ها از جمله عاطفه، شـور و حزن بهره گرفته؛ تا 
جایی که حزن انسـان در ماه محرم عبادت اسـت. معصوم می فرماید: »نََفُس 
ـُه لَِِنا ِعَباَده«. کسـی که در مـاه محرم آه  الَْمْهُمـوِم لََنـا لُِظلِْمَنا تَْسـِبیٌح َو َهُمّ
می کشـد ایـن آه عبـادت اسـت. این چه ماهـی اسـت؟! دیـن می خواهد ماه 
محـرم را مثـل ماه رمضان مـاه عبادت قرار دهد. اگر کسـی بـرای مظلومیت 
سـاالر شهیدان آه بکشـد عبادت اسـت. در ماه محرم اگر انسان غمگین شد، 
عبـادت اسـت. اهتمـام ورزیـدن بـه اینکه نام حسـین  بـن  علـیg را احیا 
کننـد عبادت اسـت. می توان گفت پس از واقعه عاشـورا نمـاد عینی و تجلی 
ملموس آن در زندگی شـیعیان همین عزاداری ها و سـوگواری ها بوده و بدین 
جهت کارکردهای گوناگون فردی، اجتماعی، سیاسـی و فرهنگی نیز داشـته 
اسـت. محرم، مناسـک و آیین های رایج در آن در بالد شـیعی جهت تحکیم 
مبانی دینی و فرهنگ شـیعی از چنان جایگاهي برخوردار اسـت که فی نفسه 
عامل ترویج فرهنگ شـیعی و عاملی مؤثر در تحکیم و تثبیت مؤلفه ای مهم 
در رشـد و بالندگـی فرهنـگ و مذهـب تشـیع و به تبـع آن عاملـی مهم در 
توسـعه نظـام فکری اسـالم اصیل اسـت. از این رو جـا دارد خطبـا، مادحین 
و همـه مؤثریـن در هیئت هـاي مذهبی به این رسـالت عظیم عنایت داشـته 
باشـند و براسـاس رسـالت خود همه ارکان و مناسبات جلسـات را طراحی و 
برنامه ریزی کنند. مؤسسـین جلسـات حتی در انتخاب نام جلسـه به رسالت 
خویـش عنایت داشـته باشـند، فـارغ از انتخـاب سـخنران، مداح و سـبک و 
سـیاق برگـزاری مجلـس که دقـت در حفظ این رسـالت بـه مراتب خطیرتر 
می شـود چراکه یکی از مباحث مرتبط با اقامه عزای سـاالر شـهیدان مسئله 
آسیب شناسـی عزاداری هاسـت. مبنـای فلسـفی و کالمی آسیب شناسـی و 
ارزیابی سـه چیز اسـت: محدودیت دانش متولیان جلسـات به صورت غالبی، 
غفلـت و فراموشـی و دخالـت برخی از خصلت هـا و انگیزه ها در رفتـار آدمی. 

بازتاب
* حسـین 2: منابـع غنـی و معـارف بلندی کـه در 
اختیار ماسـت ایـن توانمندی را به مـا داده که بتوانیم 
ایـن فضایـل را بـه اقصی نقـاط جهان منتقـل کنیم. 
»چهارده« رسـانه ای اسـت کـه راه خوبـی را در پیش 
گرفتـه که علی رغم انتشـار مکتوب به فضـای مجازی 

می آید.  هـم 
* کاظم غفاری: باید رسـانه و تأثیرگـذاری آن را جدی 
بگیریـم. »چهـارده« را قبـول دارم. چون سـراغ کسـانی 
مـی رود کـه در کار خودشـان چـه وعظ، چه مـدح، چه 

شـعر و چه هیئت داری بهترینند. 
* مجتبـی: پیشـنهاد می کنـم از ابـزار رسـانه بـرای 
مجاهـدت در راه خـدا و رضـای او بهره ببریـم تا بتوانیم 

بـه اهـداف واالی اسـالمی برسـیم. 
* ابراهیـم عاطفـی: رسـانه هایی مثـل »چهـارده« 
اعتقـادی  هجمه پراکنی هـای  پاسـخگوی  می تواننـد 
دشـمنان باشـند. خواهشـمندیم به این مسـائل توجه 

ویـژه ای داشـته باشـید و نگذاریـد مغفـول بماننـد. 
* عاشـورا: یکی از مشـکالتی که داریم این است که 
دشـمن دسـت از سـر هیئت های مذهبی برنمی دارد 
و بـه هـر ترفنـدی دنبال آسـیب رسـاندن بـه جامعه 
هیئتی هاسـت. یک روز ظن بـد به مداحـان، یک روز 
هیئـت داری و یـک روز هـم از دریچـه شـایعه پراکنی 
نقـاط دیگر را هدف قرار می دهد و اگر مراقب نباشـیم 
بـه پیکـره اجتماعـات حسـینی آسـیب وارد می کند. 

شما رسـالت سـنگینی برعهده دارید که ان شـاءاهلل با 
برطـرف کردن نقـاط ضعف خودتان بـه موفقیت های 

بزرگی دسـت پیـدا کنید. 
* کربـالی 110: حرکت هـای رسـانه ای شـما خـوب 
اسـت امـا نمی دانم چرا هنوز تصمیم نگرفته ایم نسـبت 
بـه فضـای نقـد و چالـش در جلوگیـری از آسـیب های 

هیئت هـای مذهبـی ورود جدی داشـته باشـیم. 
* مولود 2: آنقدر که دشـمنان بـرای بی دینی جوامع 
اسـالمي سـرمایه گذاری می کنند مـا بـرای دینداری 
مـردم خودمـان کار نکرده ایـم! امیـدوارم بـه زودی با 
جسـارت و شـجاعت در بحـث رسـانه ورود کنیـم و 

خبرهـای خوبی از موفقیت شـما را شـاهد باشـیم. 

حاج احمد چینی: 
باید در چارچوب درست و اصولی حرکت کنید 

رسـانه باید کمـک کند جامعـه در هر عرصه ای به رشـد و نمو برسـد. در 
فضـای مذهبی هم کـه »چهـارده« و رسـانه های مذهبـی دیگر فعالیت 
می کننـد باید همین رسـالت را دنبال کنند. اخالق اسـالمی گمشـده ای 

اسـت که چندین سـال اسـت در جامعه دنبال آن می گـردم و در هیئت های امـروز این موضوع مغفول 
مانـده. شـما در هفته نامه تـان می توانیـد ایـن موضـوع را با جدیـت و تنوع رسـانه ای که معمـوال برای 
موضوعات مختلف در نظر می گیرید دنبال کنید. باید کاری کنید که مردم بیشتر به رسانه اعتماد داشته 
باشـند. چون شـما گوش شنوای جامعه هسـتید. فضای نقد را هم جدی بگیرید و طوری فرهنگسازی 
کنیـد که هیئتی هـا مخصوصا برخـی از مداحـان روحیه پذیـرش نقـد را در خودشـان نهادینه کنند. 

  بازتاب های »چهارده« را در اینجا بخوانید. منتظر پیشنهادها و انتقاداتتان هستیم.
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آیت اهلل سیدیوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان در آیین افتتاحیه پانزدهمین اجالسیه بین المللی تجلیل از پیرغالمان و خادمان 
حسینی گفت: »پیرغالمان و خادمان حسیني پیشکسوتان خدمتگزار به آستان مقدس اباعبداهلل  الحسینg هستند. معصومین b از 
ما شیعیان نه نوکر می خواهند، نه غالم. آنها انسانیت می خواهند. پیشکسوتان خدمتگزار به آستان مقدس اباعبداهلل باید برای خودشان 

جایگزین تربیت کنند چراکه بعد از آنها نیز پرونده ثواب برای این عزیزان بسته نخواهد شد«. 

03
ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 47  سه شنبه 28 شهریور 1396 28 ذی الحجه 1438

سخنرانان: آیت اهلل مهدوی و شیخ 
مهدی شریف 

مداح: سیدرضا نریمانی 
نشانی: اصفهان، خیابان همدانیان، 

مسجد محمدیه 
زمان: 96/6/30 الی 96/7/9

ساعت: بعد از نماز مغرب و عشا 

 gهیئت فدائیان حسین

سخنران: حجت االسالم علوی تهرانی 
مداح: حیدر خمسه 

زیارت عاشورا: حسین ارضی 
نشانی: تهران، خیابان انقالب، خیابان 
 gکارگر شمالی، مسجد حضرت امیر

زمان: 96/6/30 الی 96/7/9
ساعت: بعد از نماز مغرب و عشا

 gمسجد حضرت امیر

سخنران: حجت االسالم سیدعبدالحمید 
شهاب 

مداح: محمد کمیل 
نشانی: تهران، خیابان انقالب، تقاطع خیابان 

 gنامجو، مجتمع فرهنگی امام رضا
زمان: 96/6/30 الی 96/7/9 

ساعت: 22 

 هیئت مکتب المهدی

سخنران: حجت االسالم سیدمهدی 
حائری زاده 

مداحان: حسین هوشیار و داوود احمدی نژاد 
نشانی: تهران، همت غرب، بعد از خروجی 
اشرفی اصفهاني، بلوار عدل، حسینیه شهدا 

زمان: 96/6/30 الی 96/7/9 
ساعت: 20 الی 23 

 kهیئت ایثارگران نبی  اکرم

سخنران: حجت االسالم حیدری 
 کاشانی 

مداحان: سیدمجید بنی فاطمه و مهدی 
رسولی 

wنشانی: تهران، مصالی امام خمینی
زمان: 96/6/31 
ساعت: 9 صبح 

شیرخوارگان حسینی 

سخنران: حجت االسالم علیرضا پناهیان 
مداحان: حاج احمد شربیانی، محمدرضا 

غالمرضازاده و سیدحمید کهربایی 
 ،نشانی: تهران، خیابان ولی عصر

چهارراه امیریه 
زمان: 96/6/31 
ساعت: 7 صبح 

مهدیه تهران 

سخنران: حجت االسالم رجبیان 
مداحان: امیر و ایمان بلبلی 

نشانی: مشهد، قاسم آباد، چهارراه 
جهاد، حجاب 17، حسینیه حضرت 

 hفاطمه زهرا
زمان: 96/6/30 الی 96/7/9
ساعت: 20:30 الی 22:30 

 hهیئت حضرت فاطمه زهرا

سخنران: حجت االسالم سیدعلیرضا 
حسینی 

مداحان: محمد نوروزی و جواد مقدم
نشانی: امیرکال، بعد از امیر پانزواری، 

روبه روی کارخانه مازی نور 
زمان: 96/6/30 الی 96/7/9 

ساعت: 21:30 

هیئت غریب مدینه 

سخنران: حاج محمد سراج 
مداحان: حیدر خمسه و محمد خسروآبادی 

نشانی: تهران، خیابان خاوران، شهرک مشیریه، 30 متری 
صالحی، چهارراه اول، کوچه فروردین شرقی 

زمان: 96/6/30 الی 96/7/9
ساعت: 11:30 تا 14

 gحسینیه حضرت ابوالفضل

 دهه اول
 محــرم

 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. 

 هیئت کجا برویم؟



دهمین جلسه از محفل شاعرانه »قرار« همزمان با اولین سالگرد برگزاری این محفل به استقبال ماه محرم رفت. این مراسم در تاالر 
همایش های کوثر واقع در میدان فلسطین جنب مسجد امام صادق g برگزار شد. در این محفل جمعی از شاعران بنام کشور از 
جمله احمد بابایی، قاسم صرافان، امید صباغ نو، علیرضا آذر، امید مهدی نژاد، پیمان طالبی، حسین صیامی، مهدی مظاهری، سیده 

فاطمه موسوی، لیال کردبچه، عارفه دهقانی و ساجده جبار پور به شعرخوانی پرداختند.  ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
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یکـی از علمایی که همـواره در منزل خود مراسـم عـزاداری در ماه محرم برگـزار می  کرد 
مرحـوم میرزا احمد سـیبویه بود. به گفته نزدیکان مراسـم عزاداری میرزا احمد سـیبویه 
 g بسـیار خالصانه و از اعماق وجود بود. شاید یکی از دالیل ارادت او به اباعبداهلل الحسین
این باشـد کـه میرزا احمـد در خانـواده ای معنـوی در کربال متولد شـد. از طـرف دیگر او 
پـس از تکمیـل تحصیـالت حـوزوی، نزدیـک به 40 سـال امـام جماعت حـرم حضرت 
ابوالفضـل g بود و در زمان جنگ دسـتگیر و همراه گروهی از علما به ایران تبعید شـد. 
از اینها که بگذریم سـبک عزاداری او در ایام محرم بسـیار شـنیدنی است. آیت اهلل سیبویه 
در ایـام محـرم به سـبک عـزاداری کربـال چاووشـی خوانی می  کرد؛ بـه این صـورت که از 
منبر پایین می  آمد، عمامه از سـرش بر می  داشـت، میان جمعیت می  رفـت و روضه خوانی 
می  کـرد. او بـه ایـن نـوع روضه خوانـی عالقه داشـت. همیـن امر نشـان از مردمـی بودن 
او داشـت. مداحـان امـروز نیـز باید این سـبک و سـیره را سـرلوحه کار خود قـرار دهند. 

سـیره و سـبک زندگي آیـت اهلل سیسـتانی برای برگـزاری مراسـم عـزاداری متفاوت 
از سـایر علمـا نیسـت. او بـه اهـل بیـتb تعلـق دارد و مجالس عـزاداری نـزد او به 
سـیاق مراجـع گذشـته برگـزار می  شـود. البتـه حدودا 14 سـال اسـت که بـه دلیل 
بیمـاری از منـزل بیـرون نرفتـه. جـز سـفری که به کربـال داشـته و از بیـرون صحن 
امـام حسـینg را زیـارت کـرده. مجالـس عـزاداري در منـزل آیـت اهلل سیسـتانی 
در 10 روز اول محـرم بـه سـبک سـنتی برگـزار می  شـود. او بـه زیـارت عاشـورا و 
زیـارت اربعیـن که از شـعائر اسـت همچون سـایر علما اهتمام دارد. شـیوه عـزاداری 
در منـزل آیـت اهلل سیسـتانی بـه ایـن صـورت اسـت کـه مراسـمی چـون قمه زنی و 
زنجیرزنی در آن مرسـوم نیسـت و تنها به تبیین معارف اهل بیـت b و روضه خوانی 
و گریسـتن خالصـه مي شـود. سـبک آیـت اهلل سیسـتانی بیشـتر روضه خوانـی در 
مـدح و منقبـت اهـل بیـت و سـاالر شـهیدان اسـت و بـا سـینه زنی همـراه اسـت. 
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آیت اهلل 
میرزا احمد سیبویه
 چاووشی خوانی 

و عزاداری
به سبک كربالیی ها

 آیت اهلل 
سید علي سیستاني

فقط روزه خواني
و گریه 

وقتـی حـرف از مجلـس عـزاداری و سـینه زنی سـاالر شـهیدان می  شـود و برگـزاری 
ایـن مجالـس از سـوی علمـا مطـرح باشـد، نمی  تـوان نامـی از شـیخ عبدالکریـم 
حائـری بـه میان نبـرد. در میـان علمای شـیعه معروف اسـت کـه شـیخ عبدالکریم 
حائـری در سـامرا دسـته سـینه زنی تشـکیل مـی  داد و مسـئولیت خوانـدن نوحه را 
برعهـده مي گرفـت و طلبه هـا و مؤمنیـن نیـز سـینه زنی می  کردنـد. شـاید ایـن فکر 
بـه ذهن تـان خطـور کند کـه چرا مؤسـس حـوزه علمیـه قم باید دسـته سـینه زنی 
راه بینـدازد و خـودش نوحـه بخوانـد! در واقـع ایـن عمـل آن بزرگـوار بـه خاطـر 
فقـدان دسـتجات عـزاداری در ایـن شـهر بـود چراکـه اکثـر سـاکنین سـامرا اهـل 
سـنت بودنـد. لـذا مرحـوم حائـري بـرای تجلیـل از مقـام سـرور شـهیدان خـودش 
بـه این سـنت حسـنه اقـدام می  کـرد و شـخصا دسـته سـینه زنی تشـکیل مـی  داد. 

 آیت اهلل شیخ 
عبدالکریم حائری
تشکیل دستجات 

عزاداری و نوحـه خـوانی

سیره علما و مراجع در برگزاری مراسم عزاداري 

 از ازل ايل و تبارم 
همه عاشق بودند

بـه قـول شـیخ جعفـر شوشـتری ایـن ماجـرا از پیـش از خلقـت آدم آغـاز شـده و قرار اسـت 
تـا روز رسـتاخیز و بعـد از آن ادامـه داشـته باشـد. عاشـورا واقعـه اي نیسـت کـه فرامـوش 
شـود بلکـه بـا زنـده مانـدن آن ضامـن بقـاي آزادگـي اسـت چراکـه از همـان عصـر روز دهم 
محـرم سـال 61 هجـری بـا همـه ممنوعیت هـا و خفقان هـای تاریخـی اش بـاز بیـر ق صاحـب 
عـزای آن برافراشـته  شـده و از هـر جریانـی ایسـتاده تر مانـده. امـا سـیره علمـا و بـزرگان 
دیـن در عـزاداری سیدالشـهداg چگونـه اسـت و آنهـا چـه توصیه هایـی بـرای مـا دارنـد؟ 

 سعید سعیدي
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حـاج غالمرضـا سـازگار بـا اشـاره بـه اینکـه آفـت عرصـه مداحـی از سـه راه بی تقوایـی، بی سـوادی و بی اسـتادی وارد می شـود، گفـت: »اگـر 
ایـن سـه راه توسـط مداحـان بسـته نشـوند آنـگاه آفـت و ناهنجـاری وارد ایـن عرصـه می شـود. تقـوا و روحیـه خدا ترسـی بیـن مداحـان 
مانـع از روضه خوانـی بی پایـه و اسـاس می شـود. زیـرا آنهـا خـدا  را ناظـر بـر گفتـار خـود می بیننـد و هیـچ گاه بـه بهانـه ایجـاد شـور و 
پر رونـق کـردن مراسـم خـود خرافـات را وارد روضه خوانـی نمی کننـد. ورود خرافـه بـه روضـه و مداحـی مایـه گنـاه و تباهـی اعمـال اسـت«. 
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خاطـرات و سـیره عـزاداری امـام خمینـيw بیشـتر برمی گـردد بـه زمانـی که 
در عـراق سـکونت داشـتند. ایشـان حسـینی بودنـد و در ایـام محرم که بـه کربال 
مشـرف می  شـدند هر روز در حرم سیدالشـهداg زیارت عاشـورا را با صد سـالم 
و صـد لعـن می  خواندنـد. همیشـه تا هفتم محـرم در نجـف بودند و پـس از آن به 
کربـال مشـرف می  شـدند و تـا سـیزدهم محـرم در کربـال می  ماندنـد. در روزهای 
تاسـوعا و عاشـورا بـرای امـام حسـینg مجلس عـزاداری برپـا می  کردنـد و در 
ایـن مجلـس روضـه خوانده می  شـد و از ابتـدا تا انتهـا در مجلس حضور داشـتند. 
امـام خودشـان را بـه برگـزاری مراسـم تحت هر شـرایطی مقیـد کرده بودنـد و از 
روضه خوانـان سـنتی دعوت می  کردند. پـس از اینکه بـه ایران آمدند نیـز خواندن 
زیـارت عاشـورا و برگـزاری مراسـم عـزاداری را در منـزل خودشـان ادامـه دادنـد. 
در واقـع یکـی از اصـول مهـم امـام در ایـام محـرم خوانـدن زیـارت عاشـورا بـود. 

w امام خمیني
 زیارت عاشورا 

و روضه خوانان سنتی

آیـت اهلل بهجـت یکی از چهره های شـاخص و بـارزی بود که کار و عملـش در زمینه هاي 
مختلف نشـانی از حکمت و فلسـفه داشت. او قطعا جزء علمایی اسـت که سبک و سیره 
یـا توصیه خاصی بـرای برگـزاری عـزاداری در ماه محرم داشـت. درواقـع آیت اهلل بهجت 
تأکید داشـت عزاداری برای سید الشـهداg از جنبه احساسـی در آیـد و صبغه معرفتی 
بـه خود بگیرد. یکی از تذکرهایی که برای عزاداری سـاالر شـهیدان داشـت، گریه کردن 
بـا علـم و درک بـرای آن حضـرت بـود. حتـی در جایی گفته بـود: »این حرف چیسـت 
کـه می  گوینـد گریه چیسـت؟ گریه رابطه انسـان بـا آن طرف عالم اسـت. گریه واسـطه 
و رابطـه اسـت. وقتـی می  خواهیـد وارد حرمـی شـوید و پا بـه حریمی بگذارید، کسـب 
اجـازه می  کنیـد و اذن دخـول می  گیریـد. روایت اسـت اگر بـرای اذن دخول زیـارت امام 
حسـین g اشـک بر چشـمانت جـاری شـد، بـدان اجـازه داده شـده. اگر اشـکی آمد، 
عالمـت این اسـت کـه به تـو اذن داده انـد. باید دیـد چه معرفتی این اشـک را بـه وجود 
آورده. مهـم ایـن اسـت که عاملـی که ایـن کلیـد را زده چه بـوده«. به عبارتـی می  توان 
این گونـه بیان کرد که یکی از سـبک هاي آیت اهلل بهجت برای عزاداری سـاالر شـهیدان، 
گریـه کـردن با معنـا و مفهوم بـرای مصیبت هـای آن حضرت بـود. در جایی گفتـه  بود: 
»گریه بر سید الشـهداg از همه مسـتحبات باالتر اسـت، حتی از نماز شـب. چون نماز 
شـب حالتی جسـمی دارد ولی گریـه بر سیدالشـهداg رقت روحی اسـت و عاملي آن 
را درون انسـان بـه وجـود آورده. از نهان قلب کلید خورده و این خیلی ارزشـمند اسـت«. 

 آیت اهلل 
محمدتقي بهجت

  گـریه 
با معرفت

آیـت اهلل بروجـردی از علمـای بزرگی بود که مراسـم عـزاداری در خانه اش بسـیار 
معـروف اسـت. خانـه او هنـوز پـس از سـال ها بـوی آرامـش و بهشـت می دهـد؛ 
خانـه ای در بروجـرد با قدمتی طوالنی که عـالوه بر معماری خـاص، دارای فضایي 
معنـوی اسـت. آیـت اهلل بروجردی سـال های سـال در آن خانـه زندگـی می کرد و 
هـر سـال در مناسـبت های مختلـف به  ویـژه ایام محـرم و صفـر میزبان عـزاداران 
امام حسـین g مي شـد. او این بیـت تاریخی را بـرای ایام عزاداری محـرم آماده 
مي کـرد و پـس از رحلت نیز آن را وقف برگزاری مراسـم عزاداری سـاالر شـهیدان 
کـرد. اگـر بخواهیم راجـع به قدمت عـزاداری در بیـت آیت اهلل بروجـردی بگوییم، 
بایـد بگوییـم بیش از یک قرن اسـت ایـن خانه میزبان عزاداران حسـیني اسـت و 
هر سـال باشـکوه بیشتری نسـبت به سال گذشـته برگزار می شود. سـیره و سبک 
آیـت اهلل بروجـردی در ایـام محرم همانند سـایر بـزرگان و علما برگـزاری خالصانه 
مراسـم عزاداری برای امام حسـین g بود. تعریف می کنند زمانی چشـم آیت اهلل 
بروجـردی ضعیف شـده بـود و از عینـک اسـتفاده می کرد تـا اینکه یک سـال در 
برگزاری مراسـم عزاداری محرم و در روز عاشـورا، مقداری از گلی را که بر سر شانه 
یکی از عزاداران حسـینی قرار داشـت با انگشـت برداشـت و به پشـت چشـم هاي 
خـود مالیـد. چشـم هاي آیـت اهلل بروجـردیw بـه برکت ایـن گل عـزاداری امام 
حسـین g شـفا یافـت و بعـد از آن سـال ها بـدون عینـک مطالعـه می کـرد.

 آیت اهلل 
بروجردی

 وقف برای عزاداری 
 سید الشهدا

آیـت اهلل مظاهـری، رئیـس حوزه علمیـه اصفهـان از جمله علمایی اسـت کـه دیدگاه هـای خـاص خـود را در برگزاری 
مراسـم عـزاداری در ایـام محـرم دارد. از مهم تریـن دیدگاه هـای او ایـن اسـت که کوبیدن بـر طبل اختالفـات مذهبی 
 gو تفرقه افکنـی و تحریک حساسـیت های فرقـه  ای، طایفـه  ای و گروهی نه در شـأن مجالـس عزاداری امام حسـین
اسـت، نـه مـورد رضایت آن حضـرت و نه با فلسـفه قیام و نهضت عاشـورا سـازگار اسـت. سـبک و سـیره ایـن عالم 
بزرگ، سـینه زنی پرشـور و بـه دور از هر گونه حواشـی، نوحـه و مداحـی پرمغز و پرمعنـا و مرثیه خوانی هـای جهت د ار 
اسـت. یکی از نکاتـی که آیت اهلل مظاهری در عزاداری سـاالر شـهیدان بـه آن تأکیـد دارد، مقابله با بدعت  هـا، خرافات 
و آسـیب زدایی از عزاداری  هـا و مداحی هاسـت. زیـرا ایـن خرافـات هم موجـب بدآموزی بـرای مخاطبـان به خصوص 
نسـل جوان می  شـود و هـم چهـره تابناک دیـن را در نظـر ناظران زشـت و پرعیـب جلوه می  دهـد. آیـت اهلل مظاهری 
بر این اعتقاد اسـت که سـاالر شـهیدان مظهر اخـالق و ادب و حکمت بـود و نباید هیـچ  گاه در تریبون و نهـاد عزاداری 
او کمتریـن امر خـالف اخـالق و ادب راه پیدا کنـد. از ایـن رو می  توان یکی از شـاخصه های سـیره او را رعایـت ادب در 
عـزاداری دانسـت. از دیـدگاه او وعظ، خطابـه، مداحي و مرثیه سـرایی همه و همه بـه منظور تحکیم و تثبیـت پیام های 
نهضـت عاشـورا و انتقـال تعالیم حیات  بخش و انسان سـاز بـه نسـل ها و ادوار بعدی اسـت و از آنجا که جریـان عزاداری 
حسـین  بن  علـی بـه مثابه یـک رسـانه پر نفـوذ تأثیـرات گسـترده و عمیقـی را بـر شـخصیت مخاطبان می  گـذارد 
بنابرایـن بایـد به منظور ایفـاي این رسـالت بـزرگ از این جایگاه رسـانه ای برتـر، بهترین بهره بـرداری صـورت پذیرد. 

آیت اهلل حسین مظاهری
عزاداری ، نه تفرقه  افکنی

آیت اهلل جوادی آملی:
*باید حواسـمان جمع باشـد. جریان 
حسـین  بـن  علـي، جریـان محـرم، 
و  عزاداري هـا  عاشـورا،  تاسـوعا، 
بخش هـاي سـنتي آن سـر جایـش 
محفوظ اسـت. سـخنرانان و مداحان 
مـا بایـد عظمـت و جـالل و شـکوه 
حسـین  بن  عليg را نشـان دهند. 

* مداحـان کاري را کـه از عظمت اهل 
بیـتb کم  کنـد انجام ندهنـد. این 
سـفارش حسـین  بن  عليg است. 
بگذاریـد کربـال بـا جـالل و شـکوه 
شـناخته شـود. حرف هایـي را که از 
جـالل کربـال، جمـال کربـال، عظمت 
و  حریـت  کربـال،  اسـتقالل  کربـال، 
آزادیخواهـي کربـال کم کننـد نزنید. 

*حسـین  بن  عليg  در روز عاشورا 
بـه اهل بیـت خـود فرمـود: »در این 
سفر کاري کنید که عظمت و حیثیت 
شـما محفـوظ باشـد«. لـذا مداحان 
و ذاکـران نبایـد روش و کاری را کـه 
از جـالل و شـکوه اهـل بیـت بکاهد 
انجـام دهند و بی سـند حـرف بزنند. 

آیت اهلل مکارم شیرازی:
* الزم اسـت جنبه  هـای مثبت مداحی 
را تقویـت و ابعـاد منفـی آن را حـذف 
کنیم تا بـه مداحی مـورد رضایـت امام 
زمـان برسـیم. توجـه بـه محتوای 
ضـروری  امـری  مداحی هـا  صحیـح 
اسـت و بـرای تحقـق مداحـی سـالم 
باید بـه منابـع صحیـح مراجعـه کرد. 

بـا  هماهنـگ  اشـعار  از  * بایـد 
اصیـل  مقاتـل  و  معتبـر  کتاب  هـای 
از  نیسـت  شایسـته  جسـت.  بهـره 
شـعرهای غیر صحیـح یـا ضعیـف و 
حتـی آن دسـته از اشـعاری کـه وهن 
امام حسـینg اسـت اسـتفاده کرد. 

* بـر همـگان الزم اسـت شـکوه امـام 
حسـینg را در اشـعار و مداحی  هـا 
جلوه گر سـازند و شـاعرانی هـم که به 
سرودن اشـعار می  پردازند باید به تاریخ 
عاشـورا و صدر اسـالم مسـلط باشند. 

* مداحـان الگـوی جامعه انـد. بنابراین 
هرگونه رفتـار آنها زیر ذره بین قـرار دارد 
و بر همیـن اسـاس، رعایت همـه موارد 
صحیـح از سـوی آنها ضـروری اسـت. 

آیت اهلل سبحانی

* الزم اسـت منابر حسینی در ماه 
محـرم قرآنـی باشـند و پیام های 
منابـر  در  کتـاب آسـمانی  ایـن 
گفتـه شـوند. وقتـی این چنیـن 
شـد آنگاه شـاهد تحولی شگرف 
در مخاطبـان خواهیم بـود. وگرنه 
اگـر فقـط بـر احساسـات گـذرا 
تأکیـد شـود تحولـی را نخواهیم 

دید. 

* مرحوم فلسـفی برای یک منبر 

می  کرد.  مطالعه  هشـت سـاعت 
اســــتفاده از یادداشــت های 
مفاهیـم  از  برگرفتـه  و  روزانـه 
توسـط  دینـی  آموزه هـای  و 
برای  اقدامی شایسـته  مبّلغیـن 
سـخنرانی ها  محتوایـی  غنـای 

بود.  خواهـد 

* مبّلغین باید خشیت الهی داشته 
باشـند. خشـیت با ترس فرق دارد. 
زیرا خشیت موجب تأثیرگذاری بر 

روح و روان انسـان ها می  شود. 

مخاطـب  بـا  نبایـد  *مبّلـغ 
بایـد  بگویـد.  سـخن  خشـن 
بـه گونـه ای سـخن بگویـد کـه 
پا منبـری او را یـک پدر دلسـوز 
بـرای نجـات دادن بدانـد. اگـر 
مـا  منبـر  باشـیم،  پرخاشـگر 
فـرد  و  نمی  کنـد  اثـر  چنـدان 
بـا عقـده از پـای منبر مـی  رود. 



همایش شـیرخوارگان حسـینی ۳1 شـهریورماه در اولین جمعه ماه محرم با همکاری نهادهای مختلف در شبسـتان مصلی برگزار می شود. در مراسم 
امسـال مـادران صبـح اولین جمعـه محرم همراه کودکان شـیرخوار خود به مصلی می آینـد و بعد از تالوت قرآن و سـخنرانی به عزاداری برای شـهید 
شـش ماهـه کربال می پردازند. مراسـم شـیرخوارگان حسـینی بـرای دهمین سـال متوالی در مصالی امـام خمینیw بـا تدارک برنامه هـای جانبی 

متفاوتـی کـه روزهای آینده اعالم می شـود برپا خواهد شـد.  ـر
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 اصال چرا پیشواز! 
 یکـی از مسـائلی کـه ایـن روزها بـه نوعي بـه چالش قبـل از محـرم تبدیل 
شـده این اسـت که برخـی می گویند پیشـواز برای محـرم چه معنـی دارد! 
مهدی آصفـی در این خصوص می گوید: »می دانید کـه اگر فرزندی بخواهد 
بـه مدرسـه بـرود حتما نیاز بـه یـک دوره پیش دبسـتانی و حضـور در مهد 
کـودک دارد. چـرا بـرای عرصـه بزرگی مثل محـرم که حضرت امـام در 
مـورد آن فرمودنـد محرم و صفر اسـت که اسـالم را زنده نگه داشـته، برخی 
دقـت ندارنـد که بایـد همچون دسـته های کـودکان و نوجـوان راه بیفتند و 
همـه را خبردار کنند که ایام عزاداری آل اهلل فرا رسـیده. ما برای ایام شـادی 
روزشـمار داریم. نباید برای ورود به ایامی که سرنوشت اسالم را تعیین کرده 
ایـام کوتاهـی را برای آمادگـی در نظر بگیریـم. این کار اصال بدعت نیسـت 

بلکه کار نویی اسـت که نسـل امـروز آن را ابـداع کرده.

آسیب شناسي یا قوت شناسي؟
در همـه عرصه ها   انتقاد  و پیشـنهاد وجـود دارد. برگزاري مراسـم محرم نیز 
از ایـن قاعده مسـتثني نیسـت. برخی نام آن را آسیب شناسـی گذاشـته اند 
و برخـی قوت شناسـی . عمـده دلیـل انتقـادات هـم برمی گردد بـه کمرنگ 
 شـدن اخـالص. آصفی می گوید: »در سـال هاي نخسـت انقـالب عزاداري ها 
با اخالص بیشـتری انجام مي شـدند. مداحان در گذشته بیشـتر برای عرض 
ارادت بـه اهـل  بیـتb نغمه سـرایی می کردنـد و آنقـدر مشـغولیت های 
رسـانه ای و مادی نداشـتند اما این روزها برخي مداحی ها حالت تشـریفاتی 
پیـدا کـرده تـا پرداختـن به موضوعـات معنـوی و الهـی. در صورتـی که دو 
شـغل اسـت که باید جنبـه  الهـی خودشـان را از دسـت ندهند تا قداسـت 
و ارزش هایشـان کمرنـگ نشـود: یکـی روحانیت و دیگری پزشـکی اسـت. 
ستایشـگری هـم از این مقوله مسـتثنی نیسـت. اگـر آن  روزهـا مداحان ما 
پاکـت نمی گرفتنـد، مکـدر نمی شـدند. چـون اعتقاد داشـتند ایـن خاندان 
به کسـی بدهکار نمی شـوند و خودشـان اجر این کار را می دهنـد. ای کاش 
برخـی از مداحـان مـا بـه این بـاور برسـند و باعث شـوند جریـان هیئت ها 

بیشـتر از حاشـیه به متن برسد«. 

 باید محرم را مغتنم بشماریم 
بزرگی می گفت مداحی 100 چشـمه دارد که یکی از آنها خواندن است. 99 
چشـمه دیگر به کیفیت ظاهری، نشستن، ایسـتادن، ارتباط با مردم، سبک 
زندگـی و ویژگی های دیگـر برمی گردد. مهدی آصفی عـالوه بر توصیف این 
ویژگی ها نسـبت به عدم رعایت نسـل امروزی های عرصه ستایشگری گالیه 
مي کنـد و با اشـاره بـه اینکه هرچه مـردم احتـرام می گذارند بـه خاطر امام 
حسـینg اسـت، می گوید: »محرم فرصـت خوبی بـرای جامعه هیئت ها 
خصوصـا مداحـان بـه وجود مـي آورد. چـون مـردم به خوبـی از ایـن روزها 
اسـتقبال می کننـد. باید از ایـن اقبال مردم به نحو شایسـته ای بهـره ببریم. 
مداحـان نباید فکـر کنند احترامی که مـردم به آنها می گذارنـد تنها مربوط 
به خودشـان اسـت. اگـر بدانیـم هرچه داریـم و نداریـم از سیدالشهداسـت 
شـاید برخی آسـیب ها از بیـن برود. البتـه برخـی از مداحان ما توانسـته اند 
با ستایشـگری درسـت، زیبـا و عالمانه جوانـان را جذب کننـد. چقدر خوب 
اسـت ایـن عرصـه را گسـترش بدهیـم. یکـی از نکاتی کـه باعث می شـود 
حضور پرشـور جوانـان منحصر به چند مجلس  شـود این اسـت که مطالب 
بـه روز، شـعرها غنـی و با محتـوا و مداحی هـای زیبا و دلنشـین نیسـتند«. 

نخل گرداني در استان یزد 
آییـن نخل گردانـي هـر سـال در شهرسـتان هاي اسـتان یـزد ماننـد میبد،  
اردکان،  تفـت و روسـتاها و آبادي هاي اطراف باشـکوه تر از سـال قبل برگزار 
مي شـود.  نخل هـاي امیرچخمـاق و تفـت دو نخل کهنسـال با حـدود 400 
سـال قدمتند. یزدي ها دو یا سـه روز قبل از آغاز ماه محرم آیین پرسـه زني 

 پیـراهن سـیاه
تو جوشن كـبیر ماست

مهدي آصفي معتقد است محرم فرصت خوبي
 براي جذب جوانان و كاهش آسیب هاي اجتماعي است

 مجتبي برزگر

سـال ها قبـل از اینکـه بـه مسـلخ بـرود نبـي مکـرم اسـالمk دربـاره اش فرمـود: »بـرای شـهادت حسـین 
حـرارت و گرمایـی در دل هـای مؤمنیـن اسـت کـه هرگـز سـرد و خامـوش نمی شـود«. مهـر و محبتـي کـه مثل 
بـذری در زمیـن دل مـا پاشـیده شـده تـا بـه بـار بنشـیند. علمـا معتقدنـد برنامه هـا و جلسـات عـزاداری امام 
حسـین g جلـوه ای از همیـن رشـته محبـت بیـن خانـدان پیامبـر اکـرمk و مؤمنیـن اسـت کـه بایـد برگزار 
شـود امـا دربـاره چند و چـون برپایـي این مراسـم تأکید بسـیاري شـده تـا خـداي نکـرده انحـراف و بدعتي در 
آن بـه وجـود نیایـد. در روزهـاي نخسـت عـزاداري سید الشـهداg بـا مهـدی آصفـی از پیشکسـوتان عرصـه 
ستایشـگری دربـاره آیین هـا و مناسـک گذشـتگان و نـوع هیئت داری هـای قدیمی هـا بـه گفت وگـو نشسـتیم. 



سوگواري
 در حرم 
رضوي 

مشـهدالرضا در مـاه محـرم بـوي غربت مي دهـد. در 
عاشـوراي حسـیني دسـتجات و هیئت هاي مذهبي و 
ارادتمنـدان خانـدان اهـل  بیتb بـا رسـاندن خود به 
حرم رضـوي، مراسـم عـزاداري را در جوار بـارگاه نواده 
سـاالر شـهیدان برپا مي کنند.  مراسـم خطبه خواني در 
صحن ملکوتي حـرم مطهر امام رضاg و شـام غریبان 
در حـرم رضـوي و ورود دسـتجات عزاداري بـه حرم در 
مـاه محـرم از آیین هـاي مردم خراسـان رضـوي در ماه 
 gمحرم اسـت.  در شـب شـهادت اباعبداهلل الحسین
خدمه آسـتان قـدس اعـم از خـادم، کفشـدار، دربان، 
نگهبان و فراش با در دسـت داشـتن شـمعي روشـن و 
نظمي خاص به صـورت گروهي براي سـوگواري و عرض 
تسـلیت به محضر ولي نعمت شان به سـمت حرم مطهر 
بـه راه مي افتند و مـردم و زائران ماتم زده که از سـاعتي 
قبل مشـتاقانه در دو طـرف خیابان بـراي دیدن هیئت 
نوکـران امام رضاg اجتمـاع کرده اند بـا آنها  همدردي 
مي کنند.  »شـله« یکـي از غذاهاي سـنتي و منحصر به 
فرد مشهدي هاسـت کـه طبخ آن بـا روش هـاي ویژه و 
بیشتر در مراسـم سـوگواري محرم انجام مي شود. شله 
مشـهدي با آداب و رسوم خاص معنوي طبخ و در فضایي 
ملکوتي میان عزاداران امام حسـینg توزیع مي شود . 

ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ محمدعلـی مجاهـدی در اختتامیه جشـنواره شـعر آیینی »گوهری از مخزن سـّر الهی« گفت: »شـاعر آیینی باید بـا تأثیر گرفتن از آموزه های رسـول 

اکـرم و اهـل  بیـتb و بـا اسـتفاده از رهنمودهـای ایـن بزرگواران بـه وظیفه خـود عمل کنـد. پیامبر گرامـي اسـالمk وقتي مبعوث شـد فرهنگ 
جاهلـی بزرگ تریـن افتخاراتـش خالصـه می شـد به هفـت قصیده بسـیار پخته عربـی که آنهـا را از پـرده کعبه آویـزان می کردنـد و از شـعرای عرب 
می خواسـتند اگـر می تواننـد شـعرهایی بهتر از آنها بسـرایند. آن حضرت بـه اصحاب خود می فرمـود باید در این میدان فعال باشـید. چـه چیزي مانع 

می شـود از کسـانی کـه با شمشـیرهای خـود که دیـن را کمک کردنـد با زبان خـود هم دیـن خدا را کمـک کنند«. 
ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
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)پیرامـون چیـزي گشـتن( را اجـرا مي کننـد.  در ایـن مراسـم هیئت هـاي 
عـزاداري از یک حسـینیه به حسـینیه دیگـر مي روند و اهالي آن حسـینیه 
را از آمـدن مـاه محـرم خبـردار مي کننـد و در میانـه راه کـه عـزاداران بـه 
حسـینیه هاي دیگر مي روند، مـردم نذورات خـود را به آنهـا مي دهند.  آیین 
چاووش خوانـي از دیگـر آیین هـاي یزدي هـا در مـاه محرم اسـت. این آیین  
بـه مناسـبت هاي دیگر مانند رمضـان برگزار مي شـود اما آیین پرسـه زني با 
وسـعتي بیشـتر در محرم برگزار مي شـود.  در این آیین، چاووش خوان باالي 
بلنـدي مـي رود و بـا خواندن اشـعاري در رثاي امام حسـینg مـردم را از 

آمدن مـاه محـرم آگاه مي کند.  

 عزاداري كاشاني ها 
مـردم کاشـان بـراي برگـزاري مراسـم مربـوط به مـاه محرم و بـه خصوص 
عاشـورا و تاسـوعا عالوه بر مراسـم کلـي یک سـري آیین هاي بومـي را اجرا 
مي کنند. سـالیان سـال اسـت که کاشـاني ها در ظهـر عاشـورا و همزمان با 
اوج گرفتـن مراسـم عـزاداري تنه نخل بلند مي کنند. این نخـل که به نوعي 
بـه خیمـه و جهاز شـتر امام اشـاره دارد، روي سـر و دسـت مردان کاشـاني 
قـرار مي گیـرد و گرد یک محوطـه به گـردش درمي آید.  مردم کاشـان بلند 
کردن این خیمه را از واجبات مراسـم عاشـورا مي دانند و براسـاس یک نقل 
قـول قدیمي در سـالي کـه رضاخـان برپایي تکایـا و هیئت هـاي مذهبي را 
ممنـوع کرده بـود، این نخل در ظهر عاشـورا خود به  خود سـه پلـه از محل 
اسـتقرارش پایین آمد.  در روز تاسـوعاي حسـیني مردم کاشـان ناني به نام 
»نـان عباسـعلي« را در زیـر نخل به عنوان نـذري پخش مي کننـد. این نان 

شـیرمال سـاده اسـت و عموما نذر سـالمت بچه ها مي شـود.  

آیین هاي عزاداري در سمنان 
اجراي تعزیه، تشـکیل هیئت هـاي عزاداري، سـینه زني و زنجیرزني، حرکت 
شـترها بـا کجـاوه بـه  عنـوان نمـادي از کاروان کربـال و اسـرا، نخل گرداني، 
اطعـام و نـذري دادن به ویژه در شـب هاي تاسـوعا و عاشـورا و شـام  غریبان 
از جملـه سـنت هایي اسـت کـه هر سـال در مـاه محرم در اسـتان سـمنان 
برگـزار مي شـود.  تعزیـه یکـي از ایـن سنت هاسـت کـه طرفـداران زیـادي 
دارد. عـزاداران سـمناني تعزیـه را نوعـي هنرنمایـي بـراي تثبیـت و تجلي 
نهضـت حسـیني و قیام عاشـورا مي داننـد و معتقدند زیبایـي نهضت کربال 
در تعزیـه نـاب و اصیـل متجلي مي شـود.  مراسـم نخل گرداني در شـاهرود، 
مراسـم طوق گردانـي در روسـتاي عـالء سـمنان و مراسـم شـام غریبـان از 
دیگـر سـنت هاي عـزاداري مردم اسـتان سـمنان اسـت.  یکـي از آیین هاي 
ویـژه و سـنت هاي محلـي در دامغـان کـه قدمتي 120 سـاله دارد، مراسـم 
سـنگ زني اسـت کـه در آن عـزاداران بـا در دسـت داشـتن دو تکـه چـوب 
صیقـل داده شـده، در عـزاي سـاالر شـهیدان بـه سـنگ زني و عـزاداري 
مي پردازند.  آیین سـنتي علم گردش در روسـتاي طـزره دامغان از آیین هاي 
باسـابقه اي اسـت که هر سـاله در این روسـتا برگزار مي شـود. این آیین که 
سـابقه اي 500 سـاله دارد، از پنجم محرم به یاد شـهادت علمدار کربال قمر 
بني هاشـمg در ایـن روسـتا آغـاز مي شـود و تـا روز عاشـورا ادامـه دارد.  

آئین طشت گذاري در اردبیل  
آییـن طشـت گذاري از آیین هـاي عـزاداري و تعزیه منسـوب بـه منطقه 
اردبیـل بـا قدمتي 600 سـاله اسـت و از سـه روز مانده به آغـاز محرم در 
بیـش از 41 مسـجد و حسـینیه ایـن شـهر برگزار مي شـود.  اجـراي این 
مراسـم در روز اول محـرم در مسـجد جامـع شـهر اردبیـل، در روز دوم 
در مسـاجد اصلـي محـالت شـش گانه و مسـجد بـزرگ اسـتان و در روز 
سـوم محرم در مسـاجد محـالت، حسـینیه ها و منـازل انجـام مي گیرد.  
مراسـم طشـت گذاري در تمامـي روسـتاهاي اسـتان بـا ترتیـب زماني و 
مکانـي برگـزار مي شـود و حتـي بـا آداب و رسـوم مخصـوص منسـوب 

بـه همان روسـتا بـه اجـرا درمي آیـد.  در این آییـن، طشـت  آب نماد آب 
رودخانـه فرات اسـت و عزاداران با دسـت زدن به طشـت، بیعـت خود با 
سـاالر شـهیدان را تجدید مي کنند. در اعتقاد دیني شـهروندان اردبیلي، 
طشـت گذاري نمـاد تجدیـد پیمـان بـا شـهداي کربالسـت و از تقـدس 
خاصـي برخـوردار اسـت.  دلیل توجـه ویژه مـردم اردبیل بـه موضوع آب 
در عزاداري هـاي کربـال، آمیختگـي فرهنگي و عقیدتي آن بـا دین مبین 

اسـالم و برجسـته کـردن مهم ترین نمادهـاي واقعه کربالسـت.  

 چهل منبرون در كرمان 
برگـزاري مراسـم چهل منبـرون یکـي از زیباتریـن و قدیمي  تریـن رسـوم 
کرماني هاسـت کـه در شـب هاي تاسـوعا و عاشـورا برگـزار مي شـود. در ایـن 
مراسـم شـیفتگان خامـس آل عبـا بـا در دسـت داشـتن شـمع و معمـوال بـا 
پاهـاي برهنـه بـه 40 مجلـس عـزاداري، حسـینیه یا مسـجد سـر مي زنند و 
در هـر یـک از ایـن مکان ها شـمعي روشـن مي کنند. همچنیـن در برخـي از 
مناطق اسـتان کرمـان در روز سـیزدهم ماه محرم مراسـم »پرسـه امـام« اجرا 
مي شـود و گروهـي بـه نـام بني اسـد کـه صورت هـاي خـود را مي پوشـانند و 
بیـل و کلنـگ در دسـت دارنـد، مراسـم نمادیـن خاکسـپاري شـهداي کربال 
را اجـرا مي کننـد. در بیشـتر شـهرها و روسـتاهاي اسـتان کرمـان مرسـوم 
اسـت کـه از اول تـا هفتـم مـاه محـرم »عاشـوري« کـه یـک نـوع آش بلغـور 
اسـت همچنین شـله زرد در میان همسـایگان و دیگـر اهالـي توزیع مي کنند. 

 علم بندي تالشي ها 
تالشـي هاي اسـتان گیالن در شـب اول محرم مراسـم علم بنـدي برگزار 
مي کننـد. مـردان داخل صحن و سـراي مسـجد مي نشـینند و به بسـتن 
پارچه هـاي رنگارنگ حول چوبي بلند مي پردازنـد و پنجه علم را که معموال 
از جنـس برنـج و به رنگ طالیي اسـت بر نوک آن چـوب مي بندند. علم که 
آماده مي شـود، با صلوات بر محمد و ذکر یا حسـین و بـا احترام تمام علم ها 
را در محـراب مسـجد و در کنار و دو سـمت منبر قرار مي دهند. شـب ها که 
هیئت زنجیرزني و سـینه زني جوانان مسـجد به عـزاداري مي پردازند دو نفر 
دو علم را برمي دارند و جلودار هیئت مي شـوند و تا پاسـي از شب با دور زدن 
در میـدان و حیاط مسـجد و حول بقعه امامزاده شـفیعg به مرثیه خواني 
و سـینه زني مي پردازنـد. در تالـش و به ویژه در روسـتاي امامزاده شـفیع 
و مناطـق اطـراف مراسـم »زار زار« و شـام غریبـان برگزار مي شـود. »زار 
زار« معمـوال بامـداد روز عاشـورا و زماني که هنوز خورشـید طلوع نکرده 
انجـام مي گیـرد. همچنیـن در سـیزدهم محرم مراسـم »علـم واچیني« 
برگـزار مي شـود. در ایـن مراسـم پارچه هـاي علم هـا یکـي یکـي بـاز و 
بـه شـکل زیبایـي تا مي شـوند و بعضا بـا عطـر و گالب معطر شـده و در 
بقچه هایي براي سـال دیگر بسـته بندي و بایگاني مي شـوند. هنگامي که 
هیئت به عـزاداري مي پردازد، مـردم نذورات فراواني البـه الي پارچه هاي 
علـم مي بندند که بـراي عمران و آباداني مسـجد و بقعه هزینه مي شـود.  

 آیین  كرنازني   در مازندران
 آییـن کرنازنـي از آداب و رسـوم بومـي منطقـه غـرب مازنـدران اسـت 
کـه سال هاسـت نسـل بـه نسـل منتقـل شـده. کرنازنـي ویـژه عـزاي امام 
حسـینg اسـت و در مناطقي مانند آخوندمحلـه، نارنج بـن، تالش محله، 
فتـوک و سـادات محله شهرسـتان رامسـر و مازنـدران و برخـي مناطـق 
اسـتان گیـالن سـابقه اي چنـد قرنـي دارد. ایـن آییـن بـا آغـاز مـاه محرم 
شـروع مي شـود و در واقـع نوعـي وسـیله بـراي اعـالم برپایـي سـینه زني و 
نوحه خوانـي بـراي گرامیداشـت شـهداي کربالسـت و مـردم بـا شـنیدن 
طنیـن نالـه کرنـا در مجلـس عـزا حضـور مي یابنـد. اگرچـه امـروز در این 
مناطق کرنازني شـور و حال گذشـته را ندارد اما عاشـقاني هسـتند که این 
رسـم بر جـا  مانـده از نیـاکان خـود را هنـوز در ماه  محـرم انجـام مي دهند. 



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

حماسه حسینی 
 نرم افــزار »حماســه حســینی« حــاوی 
ســه جلــد کتاب »حماســه حســینی« 
ــر شــهید مرتضــی مطهــری اســت  اث
ــواالت  و  ــی از س ــه خیل ــه در آن ب ک
ــخ داده  ــورا پاس ــه عاش ــبهات واقع ش
ــن روزهــا فرصــت مناســبی  شــده. ای
اســت تا ایــن نرم افــزار را روی گوشــی 
تلفــن همــراه خــود نصــب کنیــد و در 
ــد.  ــه کنی ــی آن را مطالع ــر فرصت ه

* خدایـا! فتنـه فزونـی گرفتـه، بـال بـزرگ شـده و آزمایش 
شدت یافته اسـت. خدایا! اسـرار هویدا شـده، رازها برمال شده 

و پرده هـا افتاده اسـت. 

* خدایـا! زمین تنگی می کند و آسـمان خـودداری. خدایا! در 
ایـن حـال و روز، شـکایت جز بـه تو به کجـا می توان بـرد؟ جز 
بر زانوی تو سـر بـر کجا می تـوان نهاد؟ جـز به ریسـمان تو به 
کجـا می تـوان آویخـت؟ جـز در پناه تـو کجا می توان سـکنی 

گزیـد و جز بر تـو بر کـه می توان تکیـه کرد؟ 

* خدایا! در سـختی و آسـانی تکیـه گاه جز تو کیسـت و جز 
سایه سـار مهـر تـو پناهـگاه کجاسـت؟ خدایـا! تـو را به حق 
عزیزانت سوگند باران گشایشـت را بر ما ببار و از آستان فرجت 

نسـیمی بر دل های خسـته جـاری کن. 

* خدایـا! طاقتـم تمـام شـده، شـکیبم سـرآمده و کارد بـه 
اسـتخوان صبـوری رسـیده اسـت. 

کانال تلگرام 

جرگه
ــیاری از  ــرای بس ــد، ب ــه از راه می رس ــرم ک مح
ــد  ــز مانن ــچ چی ــان هی ــفیدان و پیرغالم ریش س
قدیمــی  و  گذشــته  مداحی هــای  شــنیدن 
دلچســب نیســت. کانــال تلگرامــی »جرعــه« بــه 
ــل  ــوی و کام ــیوی ق ــانی  joreh5@  آرش نش
ــت  ــم اس ــد و قدی ــبک جدی ــی در دو س از مداح
ــد  ــان می توانن ــم جوان ــا و ه ــم قدیمی  ه ــه ه ک
مداحی هــای مــورد عالقــه خــود را از ایــن 
 b ــت ــل بی ــان اه ــد. مداح ــوش دهن ــق گ طری
بــا مراجعــه بــه ایــن کانــال می تواننــد بــه 
مقاتــل  روضه هــا،  نوحه  هــا،  از  مجموعــه ای 
صحیــح،  زمینه خوانــی، شــور و... دسترســی 
ــده  ــر ش ــعرهای منتش ــی ش ــد. تمام ــدا کنن پی
همــراه بــا یــک فایــل صوتــی هســتند تــا 
مخاطبــان بتواننــد ســبک آثــار را یــاد بگیرنــد و 
ــه«  ــعار و ســبک های »جرع ــد. اش ــتفاده کنن اس
ــاعر و  ــیمی، ش ــعید نس ــر س ــر نظ ــی زی همگ
می شــوند.  انتخــاب   bاهــل  بیــت مــداح 

qudsonline14@gmail.com

سیدمحمد قاسمیان، تهیه کننده تلویزیون از پخش برنامه ی ۳0 قسمتی »عطر محرم« در شبکه های تلویزیونی خبر داد. »عطر محرم« قرار 
است از اول ماه محرم از آنتن شبکه قرآن و دیگر شبکه های سیما پخش شود. در این برنامه آیاتی از قرآن که ساالر شهیدان آنها را قبل از 

شهادت تالوت کرده به صورت فرازخوانی توسط قاریان برجسته کشور ضبط و تصویرسازی می شوند.  ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

مناجاتنامه 

کتاب

تأملی در نهضت عاشورا 

رســــول جعــــفریان از پرکارتریــن 
نویســندگان حــوزه تاریــخ اســالم اســت 
ــا  ــدد ب ــای متع ــف کتاب ه ــا تألی ــه ب ک
اســلوب جدیــد در زمینــه تاریــخ اســالم 
ــان  ــژه ای را در می ــگاه وی ــته جای توانس
متخصصیــن ایــن علــم کســب کنــد. او 
در کتــاب »تأملــی در نهضــت عاشــورا« 
دنبــال ارائــه گزارشــی مســتند از واقعــه 
ــی  ــیني و بررس ــن حس ــورا و اربعی عاش
حکمــت و آثــار عاشوراســت. ایــن کتــاب 
ــر  ــده. اگ ــر ش ــم منتش ــر عل ــط نش توس
دنبال فلســفه و حکایت عاشــورا هســتید، 
خوانــدن ایــن کتــاب را از دســت ندهیــد. 
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هـیئت

سید مهدی شجاعی 

همسایه داری در هیئت ها 
ایـن روزهـا کوچه  پس کوچه هـای محله هـا بـوی محـرم می دهند 
و تمام شـهر پر شـده از تکیه ها و نشـانه هایی از محرم و عزاداری. 
دیوارهـا بـا بیرق های سـاالر شـهیدان امام حسـینg پوشـیده 
شـده اند و نـوای عـزاداری همـه جا شـنیده می شـود امـا نکته ای 
همسـایگان  حقـوق  رعایـت  دارد  اهمیـت  میـان  ایـن  در  کـه 
هیئت هاسـت . در ایـام محـرم بـه جـز روزهای تاسـوعا و عاشـورا 
بایـد دقت شـود که زمـان  عـزاداری را طـوری برنامه ریـزی کنیم 
تـا مزاحـم همسـایه ها نشـویم چرا کـه ممکـن اسـت در خانـه ای 
بیمـار یا سـالمندی باشـد یـا همسـایه ای بخواهـد صبـح زود در 
محـل کار خـود حاضـر شـود. البتـه بـرای ایـن کار، بـزرگان و 
ریش سـفیدان هیئت باید زمانـی را مقرر کننـد و از بچه هیئتی ها 
بخواهنـد بـا حضور به موقع تـا دیر وقت در هیئـت نمانند تا باعث 
سـلب آسـایش همسـایه های مجـاور هیئـت شـوند. یا اگـر زمان 
عزاداری شـان طوالنی تر شـد، میکروفن ها را قطع کننـد و از مداح 
بخواهنـد بـه صـدای خـود اکتفـا کنـد و بچه هیئتی ها هـم مداح 
را همراهـی کـرده و از نواختن طبل و دوهل اجتنـاب کنند. نکته 
دیگـر مربوط به زمان بعد از مراسـم عزاداری اسـت. بچه هیئتی ها 
دقت داشـته باشـند که پس از خـروج از هیئـت، از اجتماع مقابل 
هیئـت و با صـدای بلند صحبـت کردن با دوسـتان پرهیـز کنند. 

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 47  سه شنبه 28 شهریور 1396 28 ذی الحجه 1438


