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مهم ترین پیام 23 سال رسالت

قیـام کربـال د   ر یـک نـگاه کالن و فراگیـر بـه د   و بخـش اصلـی تقسـیم می شـود   .  
رخ   gاباعبـد   اهلل شـهاد   ت  از  قبـل  کـه  اسـت  حواد   ثـی  بـه  مربـوط  اول  بخـش 
د   اد    و منجـر بـه شـهاد   ت آن حضـرت و یـاران باوفایـش شـد   . قهرمـان اصلی ایـن قیام 
بیانـات و خطابه هـای بی نظیـر  نامه هـا،  بـا  تاریخ سـاز طبعـا سید   الشـهد   ا بـود    کـه 
ارکان، اهـد   اف و شـاخص های قیامـش را تبییـن و تشـریح کـرد   .  و اسـتثنایی اش 
بخـش د   وم ایـن قیـام بـه وقایـع بعد    از شـهاد   ت امـام مربـوط می شـود    کـه د   ارای ابعاد    
حماسـی و عملیاتـی گوناگـون بـود    و عـالوه بـر آن، بخـش جریان سـاز یـا بـه عبارتی 
بخـش فرهنگـی قیـام را تشـکیل می د   هـد    کـه قهرمـان آن حضـرت زینـبh بـود   . 
قیـام اباعبـد   اهللg با همه جزئیـات و ظرایـف آن از اقد   امات و سـخنان امـام د   ر مد   ینه 
گرفتـه تـا سـخنان انقالبی و جریان سـاز حضـرت زینـب د   ر مجلس یزید    یـا حتی بعد    
از آن تـا ارتحـال شـهاد   ت گونه حضرت زینـبh حاوی نـکات د   قیق و عمیـق علمی و 
قرآنـی اسـت. اساسـا قیـام سید   الشـهد   اg براسـاس آموزه های اصیـل د   ینـی د   ر ابعاد    
گوناگـون سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی رقـم خـورد    که الزم اسـت تک تـک جزئیات 
و ابعـاد    آن بـه ویـژه سـخنان و اقد   امات بسـیار حسـاب شـد   ه و د   قیق آن حضـرت مورد    
د   قـت و پژوهـش عمیق اهل فـن قرار بگیـرد    و این نوع مسـائل د   ر هیئت ها بیان شـود   . 
بـه عنـوان مثال اینکـه امام همـه هسـتی اش را از فرزنـد   ان، زنـان و اطفال خرد   سـال و 
شـیرخوار بـه صحنه تقابـل با جریان فاسـد    بـه میـد   ان مـی آورد    و تک تک آنها نقشـی 
د   ر ایـن قیـام ایفا می کننـد    و هیچ یک از اعضـای کاروان امـام چه قبل از شـهاد   ت و چه 
بعـد    از شـهاد   ت آن حضـرت و د   ر د   وره اسـارت کوچک ترین نقطه ضعـف یا خضوعی د   ر 
 g مقابـل د   شـمن ند   ارند    یکـی از غرایب این قیام اسـت. بخـش د   وم قیام سید   الشـهد   ا
کـه آن را بـه یـک قیـام انسـان سـاز د   ر طـول تاریـخ تبد   یـل کـرد    بـه د   سـت باکفایت 
زینـب کبـریh انجـام شـد   . اینکـه بانـوان و کود   کان حـرم حسـینی را با شـکنجه و 
آزار از کوفـه بـه شـام برد   نـد  و د   ر هـر شـهری مـرد   م از حـال آنهـا می پرسـید   ند    و بعضا 
گریـه می کرد   نـد    فضای عجیبـی را علیه د   سـتگاه جور ایجـاد    کرد    و زمینـه معرفی اهل 
بیـت و شـناخت حقایـق به مـرد   م را بـه شـکل عجیبـی فراهـم آورد   . روایت شـد   ه امام 

سـجاد   g می فرمـود     : »تنوحـون و تبکـوَن من أجلنـا فمن ذا الـذي قتلنـا«. یا خطبه 
تاریخـی حضرت زینـبh د   ر حضور یزید    که فرمود    اگرچه پیشـامد   های ناگـوار روزگار 
مـرا به سـخن گفتـن با تو کشـاند   ه ولـی د   ر عیـن حـال ارزش تـو د   ر نظر مـن ناچیز و 
سرزنشـت بزرگ اسـت. چه کنم که چشـم ها پر اشک و سینه ها سـوزانند   ؛ و شگفت آور 
اسـت که افراد    نجیب حزب خد   ا د   ر جنگ با حزب شـیطان که برد   گان آزاد    شـد   ه بود   ند    
 g   و خطبه امام سـجاد hکشـته می شـوند   . خطبه آتشـین و روشـنگر حضرت زینب
روحـی را د   ر کالبـد    مـرد   ه جامعـه آن روز مسـلمین د   میـد    تا اوضـاع به گونـه ای به نفع 
جریـان اهـل  بیتb تغییـر کند   . تـا جایی که یزیـد    از اقد   امـات خود    اظهار پشـیمانی 
کـرد    و همـه گناهـان را متوجه ابن زیـاد    و حتی لعـن او را د   ر د   سـتور کار خود    قـرار د   اد   . 
 gمتأسـفانه امروز ثقل کار د   ر هیئت ها روی امور سـطحی و قشـری قیام سید   الشـهد   ا
معطـوف شـد   ه و کمتر به عمق د   ینـی و قرآنی این قیـام می پرد   ازند    د   ر حالی که اسـاس 
ایـن قیـام د   ر نامـه آن حضرت بـه محمد    حنفیه که  فرمـود    بد   انید    من برای سرکشـی و 
خوشـگذرانی و فسـاد    از مد   ینه به سـمت کربـال خارج نشـد   ه ام بلکه برای د   نبـال کرد   ن 
اصـالح امـت جـد   م قیام کـرد   ه ام و تصمیم گرفتـه ام امر به معـروف و نهـی از منکر کنم 
و سـیره جـد   م رسـول اکـرم و پد   رم علـی بـن ابیطالـب را د   نبال کنـم، لذا تمرکـز روی 
ابعـاد    اجتماعـی و سیاسـی قیـام اباعبد   اهللg و تشـریح و تبییـن آنها توسـط اهل فن 
ضـروری اسـت. ایـن یـک وظیفـه د   وسـویه اسـت که هـم به عهـد   ه هیئتی هاسـت که 
ذائقـه و مطلـوب خـود    را به سـمت مبانی عمیق و اساسـی قیـام اباعبـد   اهلل جهت د   هی 
کننـد    و از منبرهـا مطالـب اساسـی و پرمایه طلب کننـد    و هم به عهد   ه منبری هاسـت 
کـه از پرد   اختـن به مسـائل فرعی و حاشـیه ای و بعضا تکـراری خود   د   اری کـرد   ه و اصول 
و مبانـی ایـن قیـام تاریخـی را بـا یـک عقبه علمـی و پژوهشـی متقـن تبییـن کنند   . 
امـروزه اصـل ایـن قیام، مبانـی این قیـام و ارزش هایی که این قیام براسـاس آنها شـکل 
گرفته د   ر معرض تهد   ید    و تحریف قرار د   ارد    و د   شـمنان اسـالم ناب متوجه تأثیر شـگرف 
ایـن قیـام بزرگ د   ر بسـیج احساسـات تود   ه ها و انسـجام اراد   ه هـا علیه ظلـم و زورگویی 
شـد   ه اند   . لـذا بـا همـه ابزارهایـی کـه د   ر د   سـت د   ارنـد   ، از ابزار قـد   رت سیاسـی گرفته تا 
رسـانه ای و د   سـتگاه های امنیتی و اسـتخباراتی د   رصـد   د    خاموش کرد   ن مشـعل فروزان 
سید   الشـهد   اg هستند    که قطعا اثری نخواهد    د   اشـت. چون همان طور که خد   ا د   ر قرآن 
فرمـود   ه اینها مثل کف روی آب  از میان می روند    و آنچه باقی می ماند    سـخن حق اسـت. 
اینکـه می بینیـم امـروزه د   ه ها شـبکه ماهـواره ای با پـول سـرویس های امنیتی انگلیس 
و آمریـکا تحـت عناویـن امـام حسـین، فـد   ک و... بـه راه افتاد   ه انـد    و هیـچ هد   فـی جـز 
ایجـاد    اختـالف بیـن جوامـع مسـلمین و ترویـج خرافـه و انحـراف د   ر مبانـی ارزشـی 
ایـن قیـام مقـد   س ند   ارنـد    تـا جایی کـه اساسـا حرکت امـام حسـینg را زیر سـوال 
می برنـد    و می گوینـد    یـک عـد   ه یاغـی جلـوی حضـرت را گرفتنـد    و او را کشـتند    و 
تمـام! یـا اقـد   ام بـه خرید    سـالن آمفی تئاتـر چند    هـزار نفـری د   ر مرکز لنـد   ن می کنند    
تـا د   ر آنجـا ترویـج قمه زنـی کننـد   . اینهـا نشـان د   هند   ه هجمـه بـزرگ و برنامه ریـزی 
شـد   ه بـا بود   جه هـای کالن د   ولتـی بـرای ایجـاد    انحـراف د   ر مبانـی ایـن قیام اسـت که 
می طلبـد    هیئتی هـای مـا هوشـیاری به خـرج د   هنـد    و بـا حساسـیت بـاال از این گونه 
جریانـات برحـذر باشـند   . نـه تنهـا هیئتی هـا بلکـه خطبـا و مسـئوالن فرهنگـی مـا 
)ائمـه جماعـت، سـخنوران، مد   احـان و شـعرا( همگـی  بایـد    نسـبت بـه خطـر تحریف 
یـا بازیچـه قـرار د   اد   ن مجلـس حسـینی بـرای ضربـه زد   ن بـه کیـان اسـالم و وحـد   ت 
مسـلمین برحذر باشـند    وگرنه به نـد   ای هل مـن ناصر ینصرنی امـام بی توجـه بود   ه اند . 

»پرهیزکاران کسانی هستند    که به غیب ایمان می آورند    و نماز برپا می د   ارند    و از تمام نعمت ها و مواهبی که به آنها روزی کرد   ه ایم انفاق می کنند   «. 
)آیه  3 سوره  بقره( 

یک کشاورز وقتی می خواهد    د   انه بکارد   ، با اینکه چیزی نمی بیند    اما د   ست به کار می شود   . چون به سر برآورد   ن جوانه، ساقه، ثمره و خرمن باور د   ارد   . این باور همان 
ایمان است که اهل تقوا د   ارند   ؛ ایمانی از جنس باور که انسان ها روزی برانگیخته و زند   ه می شوند    با این تفاوت که انسان متقی خود    را د   انه می د   اند   . او می د   اند    تنها 
راه سبز شد   ن خاکساری خود    است و با اد   ای نماز، سر بر خاک می گذارد    تا به اوج و حقیقت برسد   . د   انه با خاکسپاری سبز می شود    و انسان هم با خاکساری د   ر 

مقابل حق رشد    می کند   . 

 

سوره   مبارکه بقره 

فقط سخن حق باقی می ماند   
حجت االسالم مصطفی اراکی، واعظ و کارشناس معارف اسالمی 

آیـت اهلل جـواد   ی آملـی د   ر جمـع برپاکنند   گان مجلس عزاي حسـیني از زحمـات خد   متگزاران د   ر مجلـس امام حسـینg قد   ر د   انی کرد    و گفـت: »خد   ا را 
شـاکر باشـید    که این چراغ به د   سـت شـما د   ارد    روشـن می شـود   . سـفارش امیرالمؤمنینg د   ر وصیت نامه معروفش بعد    از ضربـت خورد   ن این بـود   : »این 
د   و سـتون را اقامـه کنیـد    و ایـن د   و چـراغ را افروخته نگهد   ارید   : چـراغ قرآن و چراغ عترت«. شـما بزرگواران د   ر غیر ماه محرم و صفر و مراسـم سـوگ و ماتم 

مشـغول اقامه این د   و سـتون بزرگ )قرآن و عترت( هسـتید    و از این بابت خد   ا را شـاکر باشـید   «.  ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

سید    حسن احمد    ی زاد    ه، پژوهشگر د    ینی 

»شـما بچسـب به کارت! زن و بچه نون می خواهد    ، نه شـعار سیاسـی. آقا میاد     د    رسـت 
میشـه. شـما نمازتو بخون، چه کار به ایـن بازی   های سیاسـی د    اری؟! حـاال این انتخاب 
بشـه یا اون یکـی. اینا همش د    عوای سیاسـی برای قد    رتـه. از اول هم معلـوم بود     خبری 
نیسـت. مـرد    م رو گذاشـتن سـر کار. خـوش به حـال اونـا، ما کـه توفیقـش رو ند    اریم«. 
چه حرف   های آشـنایی. شـاید     باورتان نشـود     سـخنان بعضـی از مرد    م این زمانه شـبیه 
حرف   هـای پیـروان آخریـن نبـی خـد    ا د    ر صد    ر اسـالم باشـد    ؛ مرد    می که بـه حرف  های 
پیامبرشـان ایمان د    اشـتند     امـا به د    سـتورش عمل نکرد    ند     کـه فرمود    : »مـن کنت موال 
فهذا علی موال«. همین د    سـتور به ظاهر سـاد    ه که اکثرا نخواستند     به آن عمل کنند     و به 
د    وسـت د    اشـتن، محبت ورزید    ن و کنار گذاشتن کد    ورت  با امیرالمؤمنینg تفسیرش 
کرد    ند     مهم ترین پیام 23 سـال رسـالت نبی گرامی اسـالمk و کلید     سـعاد    ت بشـری 
بـود    . د    شـمن از این غفلـت مرد    م چنان اسـتفاد    ه کرد     که تنها پس از گذشـت 30 سـال 
همین امیرالمؤمنینی که والیت و تابعیتش کلید     سـعاد    ت بشـریت بود     از د    سـت مرد    م 
شکوه می کند    . د    ستگاه تبلیغاتی د    شمن مقام واالی اهل  بیت عصمت و طهارت را چنان 
نـزد     مرد    م بی بصیـرت پایین آورد     و به کسـانی که د    ر کارنامه اعمالشـان جز د    شـمنی با 
اسـالم چیزی ند    اشـتند     رفعت و مقام بخشید     که نزد     عامه مرد    م مسـاوی به نظر بیایند    . 
بله، د    شـمن کار خـود     را چنان خـوب انجـام د    اد    ه بود     که مرد    م نمی فهمید    نـد     واقعا   فرق 
بیـن حکومـت علـوی و امـوی د    ر چیسـت. چه فرقی می کنـد     که ایـن جنـاح کار را د    ر 
د    سـت بگیـرد     یا آن جنـاح. غفلت و بی تفاوتی مـرد    م کار را به جایی رسـاند     که د    ر سـال 
61 هجـری یعنی حد    ود     50 سـال پس از رحلت رسـول گرامی اسـالمk آخرین عضو 
شـجره طیبه خمسـه و امـام زمین و زمان تنهـا راه بقای اسـالم را قیـام و جهاد     می یابد     
ولـی نکته جالـب و پند     آموز این جریان د    ر بازخورد     این تصمیم نزد     همین مرد    می اسـت 
کـه به این پوسـته به ظاهـر د    ینی خو کـرد    ه و باز هـم از خواب غفلت بید    ار نمی شـوند    . 
جـد    ا از عـد      ه ای مثـل یزیـد     که اسـاس د    یـن و اسـالم را منکر می شـوند     و همـه را بازی 
می پند    ارنـد    ، بقیه مـرد    م خود     را مسـلمان می د    انند    ، نمـاز می خوانند     و مسـجد     می روند    . 
حتـی بـرای عوض نشـد    ن یک آیه از قرآن شمشـیر می کشـند     ولی به فسـاد     د    سـتگاه 
حاکـم کاری ند    ارنـد    ! فحشـا و منکر شـهر را گرفته ولی اعتراضی نمی شـود    . عیسـی به 
د    یـن خـود     موسـی به د    ین خـود    . خلیفـه علنا   میگسـاری و سـگ بازی می کنـد     و خد    ا 
و پیغمبـر را منکر می شـود    . امام حسـینg د    یگر سـکوت را جایز نمی د    انـد     و اعتراض 
می کنـد     و مـرد    م را به اسـالم فرا می خواند     ولـی د    ر مقابل پیام قیامـش، یا مثل عبید    اهلل 
بـن حـر جعفـی کسـب و کار و زن و فرزنـد     را بهانـه قرار می د    هنـد       یا مثل عبـد    اهلل بن 
عمـر او را بـه صبـر و خویشـتن د    اری توصیـه می کنند    . برخـی هم کـه د    ر اراد    تشـان به 
امام شـکی نبـود     مثل سـلیمان بن صـرد     خزاعـی خـود     را د    ر خانه محبـوس کرد    ند     به 
امیـد     اینکه خـود     آن حضرت کارها را د    رسـت کند    . این بـود     که کاری انجـام ند    اد    ند    . کم 
بود    ند     افراد    ی مثل حبیب بن مظاهر و مسـلم بن عوسـجه که د    ر شـلوغی د    نیا پیام قیام 
امـام را بگیرنـد     و بـه آن لبیک بگویند     یا مثـل حر بن یزیـد     ریاحی د    ر مقـام فرماند    هی 
سـپاه د    شـمن خود     را پید    ا کنـد     و به ند    ای »هـل من ناصر ینصرنی« امـام لبیک بگوید    . 
تاریـخ گواه اسـت که اهل کوفه با تمام اراد    تشـان به امیرالمؤمنیـن و فرزند    انش چنان د    ر 
گـرد    اب د    نیا غرق شـد    ند     که برای همیشـه لکه ننگ امام زمان کشـی از د    امن شـان پاک 
نمی شـود    . حضرت علیg می فرماید    : »اینکه انسـان کور باشد     تحملش آسان تر است 
تـا اینکـه کـورد    ل باشـد    «. د    ر د    نیای ما کور نشـد    ن بـا این همـه زرق و برق د    نیـا فقط از 
کسـانی برمی آید     که خود     را برای لبیک گفتن به ند    ای امام زمانشـان آماد    ه کرد    ه باشـند    . 

ایمان به غیب 

02

بازتاب

عمـوزاد ه: وقتی هیئت هـا را معرفـی می کنید  
انگیـزه ای بـرای جوانـان ایجـاد  می شـود  که د ر 
ایـن مسـیر حرکـت کننـد . حـاال هرقـد ر ایـن 
هیئت هـا با فرهنگ هـای منطبق بـر آرمان های 
انقـالب و الگوسـازی مناسـب باشـند ، یـک نوع 

رویکرد سـازی هـم انجـام می شـود . 

صفـری 12: هفته نامه »چهارد ه« مسـیر خوبی 
اعـالم  می کنـم  پیشـنهاد   می کنـد .  طـی  را 
برنامه هـای هیئت هایتـان بیشـتر شـود . تربیت 
نیروهای انقالبی،  مذهبـی و هد فمند  کرد ن این 

جریـان و سـوق د اد ن افـکار عمومـی د ر جهـت 
اهـد اف و مصالح نظـام، باال بـرد ن آگاهی و فهم 
عاشـورایی و تصویـر صحیح بـه د ور از تحریفات 
از روز واقعـه از د غد غه های بند ه حقیر اسـت که 

امیـد وارم د ر رسـانه تان بـه آن بپرد ازیـد . 

حمید رضـا: یکـی از نکاتـی کـه امـروز بـه آن 
نیـاز د اریـم پاسـخگویی مناسـب بـه شـبهات 
و  مذهبـی  شـبهات  بـه  پاسـخگویی  اسـت. 
فرهنگسـازی مناسـب د ر خصـوص هیئت هـای 
د ر  بایـد   انحـراف  از  جلوگیـری  و  مذهبـی 

د سـتور کار شـما قـرار بگیـرد  تـا بـا تفرقـه ای 
کـه برخـی اوقـات فضـای اعتقـاد ی و معنـوی 
هیئتی هـای مـا را مسـموم می کنـد  تقـارن یابد . 

ایـن سـال ها  د ر  احسـاس می کنـم  سـعید : 
رسـانه های مذهبـی بـرای جـذب جوانـان بـه 
حد اقـل  نکرد ه انـد .  کاری  د ینـد اری  سـمت 
آمارها ایـن را می گویند . هفته نامـه »چهارد ه« 
بـرای هد ایت مناسـب جوانـان بـه هیئت های 
مذهبـی باید  یک برنامه رسـانه ای مشـخص و 

اصولـی را پیـش ببرد . 

  بازتاب های »چهارد   ه« را د   ر اینجا بخوانید   . منتظر پیشنهاد   ها و انتقاد   اتتان هستیم.
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حجت االسالم علی سرلک: 
کـذب خبـــری آفـت کار خبـری اسـت. هفـــته نامه 
بـا  بایـد  پیش قـراول سـتیز  بایـد   مذهبـی »چهـارد ه« 
ایـن رویکـرد  حرکـت کنـد  و بـا همـه پتانسـیل خـود  
بکوشـد  بـا ارائـه راهکارهـا و بیـان روید اد هـای مناسـب 

مهارتـی مخاطبـان را جـذب کنـد  البتـه بایـد  بد انیـم کـه رسـانه های ضد انقـالب 
ایـن رویـه را سال هاسـت د ر د سـتور کار خود شـان قـرار د اد ه انـد . بی ترد یـد  میـزان 
مخاطـب هـم مهـم بـود ه ولـی رسـانه ای موفق اسـت کـه بـا اسـتراتژی منطبق بر 
صـد ق و راسـتی و هـد ف بصیرت افزایـی و آگاهـی د اد ن به جامعـه وارد  مید ان شـود .
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جواد حیدري، مدیرعامل مجمع شاعران اهل بیتb د   ربـاره اینکـه عـالوه بـر بود   جـه و توجـه ارگان هـای فرهنگـی بـه شـعر اهـل  بیـت چه قد   م های د   یگـری الزم 
اسـت د   ر این مسـیر برد   اشـته شـود    تا شـعر بـه پختگی الزم برسـد   ، گفـت: »گروهی از د   وسـتان رفتند    محضـر آقا، مـا را هم برد   ند   . د   و سـه سـاعت گـزارش د   اد   ند   . 
آقـا گفتنـد    مـن کاربلد    هسـتم. به صد   اقت شـما هم شـکی نـد   ارم اما خروجی کار شـما چیسـت؟ یعنی اینکه شـما به فکر خروجـی نبود   ه ایـد   . حـرف روز حرف 
سید   الشهد   اسـت. برخی فکر می کنند    اگر برای امام حسـینg شـعر بگویید   ، شـعر به روز انقالبی نگفته اید   . اتفاقا انقالبی تر از اشـعار مربوط به امام حسین ند   اریم«. 
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سخنران: حجت االسالم شیخ حسن 
قاسمی 

مد   احان: حسن خلج، حمید    علیمی و 
سعید    قانع 

نشانی: مشهد   ، چهارراه گاراژد   ارها، 
 gمسجد    امام علی

زمان: 96/7/18 الی 96/7/20
ساعت: 21

مؤسسه فرهنگی مذهبی نوریه 

قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی و 
 bعزاد   اری توسط مد   احان اهل  بیت

نشانی: مشهد   ، مطهری جنوبی 24، بین 
چهارراه اول و د   وم، عالمت پرچم 

زمان: 96/7/20
ساعت: بعد    از نماز مغرب و عشا 

 hهیئت مجتمع الزهرا

سخنران: حجت االسالم حاتمی 
مناجات: علیرضا نژاد   حسین 

مد   احان: مهد   ی اکبری و سعید    قانع
نشانی: مشهد   ، چهارراه شیرود   ی، 

 hحسینیه حضرت زینب
زمان: 96/7/20 

ساعت: بعد    از نماز مغرب و عشا 

هیئت علمد   ار مشهد   الرضا

سخنران: حجت االسالم ایلخانی 
مد   احان: عباس واعظی و حسن کاشانی 
نشانی:  تربت حید   ریه، محله حسنی، 

مزار بی بی حسینیه 
زمان: 96/7/18 و 96/7/19 

ساعت: 21

 hهیئت محبان الزهرا

سخنران: حجت االسالم 
سید   محمد    غیور 

مد   اح: صاد   ق صباغ 
نشانی: مشهد   ، چهارراه گاز، 
خیابان رسالت 45، پالک 16 

زمان: 96/7/24 
ساعت: بعد    از نماز مغرب و عشا 

 gهیئت خد   ام الحسن

سخنرانی، مد   احی و عزاد   اری 
 bتوسط مد   احان اهل  بیت
نشانی: مشهد   ، د   انشگاه 15، 

پالک 6 
زمان: 96/7/18 الی 96/7/23

ساعت: 21:30

 hروضه حضرت زینب

سخنرانی، مد   احی و عزاد   اری 
 bتوسط مد   احان اهل  بیت

نشانی: مشهد   ، بلوار فرود   گاه، 
پروین اعتصامی 21، حسینیه 

 gمحبان الرضا
زمان: 96/7/20 

ساعت: 20:30

 gهیئت محبان الرضا

سخنرانان: حجج اسالم بابایی و 
حسن زاد   ه

مد   احان: ابراهیم احمد   ی و احمد    احمد   ی 
نشانی: مشهد   ، خیابان مطهری شمالی 
21، انتهای کوچه مسجد    ابوالفضلی ها 

زمان: 96/7/18 و 96/7/19
ساعت: 20 الی 23 

 kهیئت الرسول

مد   احان: سید   امیر اسماعیل زاد   ه و محمد    گریتی 
نشانی: مشهد   ، جاد   ه کالت، روستای کاظم آباد   ، 

خیابان شهید    یعقوبی پور، فاطمیه 
 hحضرت زهرا
زمان: 96/7/23 

ساعت: 20

 gهیئت انصار العباس

هیئت
کجا برویم؟ 
با توجه به اینکه این روزها همه هیئت ها مراسم 
ویژه ای د   ارند    د   ر اینجا د   رباره زمان و مکان برخی 

از آنها اطالع رسانی شد   ه است. شما هم 
می توانید    زمان و مکان مراسم هیئت تان را 

برای ما به نشانی
 Qudsonline14@gmail.com 

ارسال کنید    تا د   ر همین صفحه 
چاپ شود   . 
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د   کتر رضا بابایی، محقق و پژوهشـگر نسـبت به آنچه از واقعه عاشـورا بیان می شـود   ، گفت: »د   ر سخنرانی ها به  تفصیل د   رباره شجاعت و رشـاد   ت امام حسینg و 
یارانش می گویند    اما از کوشـش بسـیار و شگفت آن حضرت برای جلوگیری از جنگ و پرهیز از خونریزی کمتر می گویند    و اشـاره وار از آن می گذرند   . مسائل اصلی 
عاشورا اینهاست، نه میمون بازی یزید    یا زیبایی علی ا کبرg یا بی وفایی کوفیان یا قساوت شمر و سنان. یکی از آفت هایی که کمتر به آن توجه می شود    جرم یزید    
اسـت. جرم اصلی یزید    این بود    که خون ریخت و برای جان و مال و آبروی مرد   م ارزشـی قائل نبود   . یزید    با شـراب یزید    نشـد    بلکه با کشـتن بی گناهان یزید    شـد   «.  ـر
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ط 

ـــ
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نفیسه خانلری 
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 مرد ی که فقط 
می گوید  »علی«

 سیاهپوش اباعبد  اهللg از بد  و تولد   
حجـت کسـری سـال 1325 د  ر تهـران بـه د  نیا آمـد   امـا از آنجا 
کـه فرزند  ان پسـر خانـواد  ه زند  ه  نمی ماند  نـد  ، ماد  رش نـذر کرد   از 
همـان بـد  و تولد   او را د  ر عزای امام حسـینg سـیاهپوش کند  . 
چه بسـا که حجـت کسـری از همان سـال اول زند  گـی اش تمام 
ایـام محـرم و صفـر مشـکی بـر تـن د  اشـت و د  ر سـال های بعد   
نیـز بر ایـن نذر پایبنـد   مانـد  .  د  رواقع شـخصیت حجت کسـری 
از کود  کـی بـا محوریـت امـام حسـین شـکل گرفـت و بـا عالقه 
بـه خانـد  ان اهـل بیـتb تـا جایی پیـش رفت کـه به یکـی از 
خوشـنام ترین مد  احـان تبد  یـل شـد  . د  ختـر بزرگ حـاج حجت 
 bکسـری )نفیسـه( د  ر خصـوص اراد  ت پـد  رش بـه اهـل بیـت
می گویـد  : »پد  ربزرگـم د  ر زمان هـای قد  یـم تعزیـه اجـرا می کرد   
و پـد  رم نیز پـای همیـن تعزیه ها بـزرگ شـد  . بنابرایـن می توان 
گفـت عالقـه و اسـتعد  اد   او به اباعبد  اهللg ریشـه د  ر یک سـنت 
خانواد  گـی د  اشـته. آن طور که خـود  ش برای ما تعریف کـرد  ه، از 
پنج سـالگی به مد  احی عالقه نشـان می د  هد   و از هشـت سـالگی 
مد  احی را به شـکل جد  ی شـروع می کند   و د  ر 12 سـالگی رسما 
عبـای مد  احـی را روی د  وشـش می اند  ازنـد   کـه این بـه خد  متی 

50 سـاله د  ر د  سـتگاه امام حسـینg ختم می شـود  «. 
حجـت کسـری اگرچه 13 سـالی هسـت که تـوان خوانـد  ن را از 
د  سـت د  اد  ه و د  ر بسـتر بیمـاری افتـاد  ه امـا بـا این حـال هنوز با 
آغـاز ماه محرم مشـکی بر تن می کنـد   و د  و ماه تمام سـیاهپوش 
می ماند  . نفیسـه کسـری بـه آیین سیاهپوشـان د  ر منـزل پد  ری 
خـود   اشـاره می کنـد   و می گویـد  : »بعـد   از بیمـاری پـد  ر تمـام 
مد  احـان و شـاگرد  انش چنـد   شـب قبـل از آغـاز مـاه محـرم بـه 
احتـرام پـد  ر د  ر منزل ما جمع می شـوند   و مراسـم سیاهپوشـان 
را برگـزار می کننـد  . همـه حضـار از جملـه پـد  رم د  ر این مراسـم 
مشـکی می پوشند   و منزل ما را سـیاهپوش می کنند   و با خواند  ن 
زیـارت عاشـورا به اسـتقبال محـرم می رونـد  . اگرچه پـد  رم د  یگر 
 نمی توانـد   د  ر هیئت هـا شـرکت کنـد   امـا هیئتی ها یک شـب از 
د  هـه محـرم را د  ر خانـه مـا هیئـت می گیرنـد  . د  ر پایـان محـرم 
مد  احـان بـار د  یگر بـه منزل مـا می آیند   تـا پیراهن های مشـکی 

را از تـن مـا د  رآورنـد   و سـیاهی ها را از منزلمـان بـاز کنند  «. 

 تنها کالم پیرغالم اهل بیت
حجت کسـری تا سـال 84 با تمام توان به فعالیت خود   د  ر عرصه 
مد  احـی اد  امه د  اد   اما بعد   از آن بود   که بیماری او را برای همیشـه 
خانه نشـین کرد  ؛ کسـی که حـاال کالمی جز »یاعلـی«  نمی گوید   
و گاهی برخی از فرازهای معنـوی را بر زبان می آورد  . د  خترش د  ر 
ایـن خصوص می گویـد  : »بیماری پـد  ر از اولین سـفرش به کربال 
شـروع شـد  . او سـال 76 بـرای اولیـن بار بـه کربال رفـت و بعد   از 
بازگشـت بد  ون هرگونه پیشـینه قبلی به فشـار خون مبتال شـد  . 
ایـن بیمـاری روز بـه روز پـد  ر را از پـا د  رآورد   و د  ر نهایـت بعـد   از 
د  ومین سـفرش بـه کربال د  ر سـال 84 به اوج خود   رسـید   و پد  رم 
نـه تنها خانه نشـین شـد   بلکه قـد  رت تکلم خـود   را نیز از د  سـت 
د  اد  . د  رواقع بیماری پد  ر ریشـه د  ر عشـق به اباعبد  اهلل g د  اشـت. 
از زبان خود   او شـنید  یم که د  ر سـفر کربال تمام روضه هایی را که 
طی سـال ها خواند  ه د  ید  ه و فشـار زیاد  ی را تحمل کرد  ه؛ فشـاری 
کـه به خاطـر ممنوعیـت عـزاد  اری، مضاعف شـد  ه و او را بسـیار 
آزرد  ه بـود  . پـد  ر و همراهانش د  ر آن شـرایط چاره ای جز سـکوت 
ند  اشـتند   و نتوانستند   عقد  ه های د  لشـان را خالی کنند   که همین 
شـرایط، مقد  مـات بیمـاری پـد  ر را فراهـم کـرد  . همراهـان پد  رم 
می گوینـد   وقتـی از حاج آقا می خواسـتیم برایمان روضـه بخواند  ، 

می گفـت اینجا روضه نـد  ارد  ، ببینیـد   و گریه کنید  «. 
حجـت کسـری با اینکه 13 سـال اسـت هیچ سـخنی بـر زبان 
 نمـی آورد   اما پاسـخ هـر حرفـی را با یـک »یا علـی« می د  هد  ؛ 

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
  شماره 50  سه شنبه 18 مهر 1396 19 محرم 1439

گفت وگو با خانواد ه  حاج حجت کسری
 که پس از بیماری فقط  ذکر موال  به لب د ارد   
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حجت االسـالم حسـین فتحـی، مد   یرعامـل مؤسسـه هنـر و اد   بیـات هـالل گفـت: »نقل اسـت شـخصی د   ر حضور شـیخ جعفر شوشـتری روضـه می خوانـد   . او 
د   ر بخشـی از روضـه خـود    گفـت هنـگام ود   اع امـام حسـینg خواهـرش صـد   ا زد    بـراد   رم، بـراد   رم! شـیخ جعفـر گفـت چـرا د   روغ می گویـی؟! د   ر روضـه یک بار 
گفـت بـراد   رم. د   وبـار نگفـت. د   قـت را ببینیـد    چقـد   ر زیاد    اسـت. اینکه بـزرگان مـا از جمله رهبر معظـم انقالب توصیـه و تأکید    می کنند    براسـاس مقتـل و تاریخ 
بخوانیـد   ، بـرای جلوگیـری از تحریفـات تاریخـی و معارفـی اسـت. رهبـر معظـم انقـالب زمانی کـه مقتـل می خواند   نـد   ، این تقیـد    را بسـیار رعایـت می کرد   ند   «. 

05

اتفاقـی کـه بسـیار عجیـب به نظـر می رسـد   و قطعـا توضیحی 
جـز نظـر لطـف اهـل بیـتb نـد  ارد  . نفیسـه کسـری د  ر این 
خصـوص می گویـد  : »خود  مـان هـم  نمی د  انیـم اوضـاع از چـه 
قـرار اسـت. حتـی پزشـکان از این وضعیـت پد  ر اظهـار تعجب 
می کننـد   و می گوینـد   او از بیمـاران نـاد  ر ماسـت. پـد  رم بـه 
خوبـی »یاعلـی« می گویـد   و پاسـخ هـر حرفـی را بـا همیـن 
ذکـر می د  هـد  . جالـب اسـت بد  انیـد   می توانـد   صلوات بفرسـتد   
و د  عاهایـی را کـه از تلویزیـون پخـش می شـود   زمزمـه کند   و 
حتـی بـا مد  احانـی که بـه خانه مـا می آینـد   همراهی کنـد   اما 
محـد  ود  ه کالمی پـد  ر د  ر همین حد   اسـت و او اصـال  نمی تواند   
حـرف بزنـد   و حتـی یـک سـالم سـاد  ه بر زبـان بیـاورد   امـا به 
نظـر می رسـد   او از ایـن شـرایط کامال راضی اسـت. شـاید   باور 
کرد  نـش سـخت باشـد   امـا د  ر یکـی از نوارهای کاسـت بسـیار 
قد  یمـی، پـد  ر حرفـی زد  ه کـه آد  م متعجـب می شـود  . او د  ر آن 
نـوار می گویـد  : »خد  ایـا! سال هاسـت کـه می خوانـم و د  یگـران 
گریـه می کننـد  . می شـود   روزی ایـن صـد  ا را از مـن بگیری تا 
د  یگـران بخواننـد   و مـن گریـه کنم«. شـنید  ن این نـوار اگرچه 
مـا را بسـیار اند  وهگیـن می کنـد   اما به هـر حـال می بینیم که 
او بـه آرزویـش رسـید  ه و از این وضعیـت کامال راضی اسـت«. 

 آموزشی تمام عیار د  ر نوای خیمه گاه 
حجت کسـری سـال های سـال عالوه بر مد  احی د  ر د  سـتگاه امام 
حسـینg به عنـوان اسـتاد  ی محبـوب و د  ر قالـب کالس های 
مد  احـی نـوای خیمه گاه بـه تربیت شـاگرد  انی پرد  اخت کـه از راه 
د  ور و نزد  یـک خود   را برای شـرکت د  ر کالس های او می رسـاند  ند   
و تحـت هیـچ شـرایطی حاضـر بـه از د  سـت د  اد  ن ایـن کالس ها 
نبود  نـد  . حضـور د  ر کالس هـای اسـتاد   کسـری محـد  ود   به سـن 
خاصـی  نمی شـد   و بچه ها از پنج سـالگی تا نوجوانـی و جوانی د  ر 
آن شـرکت می کرد  ند  . نفیسـه کسـری د  ر خصـوص این کالس ها 
می گویـد  : »پد  رم با شـاگرد  انش بسـیار مهربان بـود   و بچه ها اصال 
احسـاس غریبـی  نمی کرد  نـد   و بـا اشـتیاق زیـاد  ی د  ر کالس هـا 
حاضـر می شـد  ند  . حاج آقـا همیشـه تأکیـد   زیـاد  ی نسـبت بـه 
د  رس و تحصیـل بچه هـا د  اشـت. بنابرایـن فقـط د  ر صورتـی آنها 
را می پذیرفـت کـه سـطح نمره هایشـان خـوب باشـد   و مد  احـی 
لطمـه ای به د  رس آنهـا وارد   نکند  . چه بسـا که همیـن ویژگی ها، 
خانواد  ه هـا را بیش از پیش بـه حضور فرزند  انشـان د  ر کالس های 
مد  احـی پد  ر ترغیب می کـرد  . کالس های مد  احی نـوای خیمه گاه 

بعـد   از بیماری پـد  ر هنوز پابرجاسـت و اگرچه خـود   او د  یگر قاد  ر 
به برگـزاری این کالس ها نیسـت اما تعـد  اد  ی از شـاگرد  انش این 

کالس هـا را هد  ایـت می کنند  «. 

 مد  اح نباید   لباس نامناسب بپوشد   
بـه  تربیـت شـاگرد  ان صرفـا محـد  ود    بـرای حجـت کسـری 
آمـوزش اصـول خوانند  گـی  نمی شـد   و او نسـبت بـه رعایـت 
اصـول اخالقـی نیـز تأکیـد   زیاد  ی د  اشـت. نفیسـه کسـری د  ر 
ایـن خصـوص می گویـد  : »به طـور کلی پـد  ر یک سـری اصول 
اخالقـی بـرای مد  احـان قائـل بـود  . مثـال می گفـت یـک مد  اح 
بایـد   بـا عبـا د  ر مراسـم حاضـر شـود  . بـا پوشـید  ن لباس هـای 
بسـیار  مد  احـان  کوتـاه  آسـتین  پیراهـن  و حتـی  نامتعـارف 
مخالـف بـود   و می گفـت ظاهـر نامناسـب یـک مـد  اح باعـث 
می شـود   مرد  م از خود  شـان بپرسـند   چـرا اینها که د  ر د  سـتگاه 
امام حسـینg هسـتند   این طور ناشایسـت لباس می پوشند  ! 
پـد  رم هنـگام مد  احـی همیشـه عبـا بـه تـن د  اشـت و حرمـت 
خاصـی بـرای ایـن کار قائل بـود  . البتـه این حساسـیت را فقط 
نسـبت به مد  احـان به خرج مـی د  اد   و د  ر مورد   مسـتمعینی که 
بـه هیئـت می آمد  ند   اصال ایـن طور نبـود  . پد  رم اعتقاد   د  اشـت 
هـر کسـی با هر تیـپ و ظاهـری را بایـد   به هیئت جـذب کرد   

و مانـع از د  وری آنهـا از هیئت شـد  «. 

 مباد  ا به جای آقا برای خود  تان بخوانید  ! 
نفیسـه کسـری به برخـی از توصیه هـای پد  ر به شـاگرد  انش اشـاره 
می کنـد   و می گویـد  : »پـد  رم بیـش از 10 هـزار بیـت شـعر از حفظ 
بـود   و اعتقـاد   د  اشـت خوانـد  ن از روی کاغـذ هنر نیسـت. همیشـه 
ایـن موضـوع را بـه شـاگرد  ان خـود  ش تأکیـد   می کـرد   و اهمیـت 
زیـاد  ی بـه این موضـوع مـی د  اد  . یکـی از مهم ترین توصیه هـای پد  ر 
بـه شـاگرد  انش بی توجهـی بـه مبلغ صلـه بـود  . هیچ وقت بـه مبلغ 
صلـه توجـه  نمی کـرد   و اصـال  نمی د  انسـت چه کسـی چقد  ر بـه او 
د  اد  ه. پـول هـر بانی را بـد  ون اینکه نگاه کند   یا بشـمارد  ، د  اخل پاکت 
می گذاشـت تـا مبـاد  ا بـه خاطـر مقـد  ار مبلغ بـرای کسـی کمتر یا 
بیشـتر مد  احی کنـد   و تفاوتی قائل شـود  . می گفت هر چیـزی د  ارم 
از امام حسـین g اسـت و برکت هم با همین نام می آید  . همیشـه 
بـه شـاگرد  انش می گفـت هیچ وقـت با کسـی مبلـغ را طـی نکنید   
تـا اگـر د  ر آن د  نیـا بـه آقـا امام حسـین گفتید   بـرای شـما نوکری 
کـرد  م، بـه شـما نگویـد   بـرای خـود  ت خوانـد  ه ای نـه بـرای مـن!« 

برای امام 
حسین

طاقچه باال 
نگذارید   

حجت کسـری همیشـه بـا اطرافیان 
خـود   به نیکـی برخـورد   می کـرد  ه و 
تعهـد   خاصـی نسـبت بـه روضه هـا 
کـه  طـوری  بـه  مـی د  اد  ه  نشـان 
هیچ وقـت روضـه ای به د  لیـل غیبت 
او لغـو  نمی شـد  ه و همـه مـرد  م بـه 
خوبـی می د  انسـتند   کـه بد  قولـی د  ر 
کار او نیسـت. نفیسـه کسـری از این 
ویژگی پـد  ر به نیکـی یـاد   می کند   و 
می گوید  : »پـد ر احترام خاصـی برای 
بانیـان مجالـس و مسـتمعین قائـل 
می شـد   و د  ر نهایـت اد  ب و احتـرام 
بـا آنهـا برخـورد   می کـرد  . بی نظمی 
د  ر کار بـرای او هیچ معنایی ند  اشـت. 
می گفـت طاقچه بـاال گذاشـتن برای 
مراسـم امام حسـینg هیچ کمکی 
بـه آد  م  نمی کنـد   و تا فرصت هسـت 
باید   توشـه جمـع کرد  . مثال 40 سـال 
تمـام به خانـه پیرزنی می رفـت که او 
تنها مسـتمع روضـه بـود  . همراهان 
حاج آقـا بارهـا بـه او گفتـه بود  نـد   
بیـا ایـن روضـه را لغـو کن امـا پد  رم 
هیچ وقـت این پیشـنهاد   را نپذیرفت 
و سـال های سـال د  ر خانه این پیرزن 
روضـه خواند  . می گفـت میزبان اصلی 
این روضـه حضرت زینبh اسـت و 
تمـام برکـت یـک مـاه روضه خوانی 
مـن د  ر همیـن یـک روضـه خالصه 
ایـن  بـا  پـد  رم  د  رواقـع  می شـود  . 
کارش بـه شـاگرد  ان خود   راه د  رسـت 
د  ر  نیـز  آنهـا  تـا  مـی د  اد    نشـان  را 
 bبیـت اهـل  بـه  خد  مـت  مسـیر 
اصـــل قضیـه را فرامـوش نکنند  «. 
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سـید   مجتبی حسـینی، استاد    حوزه و د   انشـگاه گفت: »چرا ناراحتیم که مد   احان می خوانند    و مرد   م جذب می شـوند   ؟ خب بشوند   . من به عنوان یک سخنران 
و نـه یـک روحانـی، چـرا باید    مد   اح را رقیب خود   م بد   انم؟ وقتی او را رقیب خود   م ند   انم و اگر یک سـازماند   هی د   قیق هم د   ر مجلس خود    د   اشـته باشـم اینها با 
هـم تبد   یـل به پازلی می شـوند    که مخاطـب را اقناع و ارضا خواهند    کـرد    اما ما د   ائما می خواهیم پاسـخ را از بیرون بگیریم یا بگوییم حوزه، سـازمان تبلیغات 
یـا وزارت ارشـاد    چنیـن و چنـان کننـد   . مد   احی و منبر و تلویزیون هر کد   ام یک رسـانه هسـتند   . ما نمی توانیم بگوییم این رسـانه ها نباشـند    تا من باشـم«.  ـر
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د   هـه 60 د   ر یـک خانواد   ه مذهبی د   ر مشـهد    بـه د   نیا آمـد    و از همـان کود   کی عالقـه زیاد   ی به 
مد   احی د   اشـت. پد   رش که عالقه او را د   ر ستایشـگری د   یـد    کمکش کرد    تا د   وره های آموزشـی 
مد   احـی را تخصصی تـر د   نبـال کنـد   . او سـال گذشـته د   ر قالـب یازد   همیـن د   وره مسـابقات 
تخصصی ستایشـگری مشـهد    که د   ر گروه سـنی 25 تا 30 سـال برگزار شـد   ، عنوان اول را به 
خـود    اختصاص د   اد   . سـید   امیر احمد   نیا اکنون د   ر محله شـهرک غرب مشـهد    مد   احی می کند   . 
حماسـه خوانی مد   افعان حـرم را هم چند   ی اسـت د   ر د   سـتور کار خود    قرار د   اد   ه و معتقد    اسـت 
هـر مد   احی متناسـب بـا زمانـه باید    اشـعار خـود    را آماد   ه کنـد    و بـه روز باشـد   . گفت وگوی ما 
بـا او را که هشـت سـال اسـت مد   احـی را به صـورت تخصصـی پیگیـری می کنـد    بخوانید   . 

 امیررضا سجاد   یان

آسیب های  مد احان 
استاد ند ید ه   

 مد   اح جوان مشهد   ی معتقد    است
 محتوای اشعار باید    آسیب شناسی شوند   

بـه مـن کمـک کـرد    کـه بتوانـم خیلـی خوب 
مقتـل و روضـه بخوانم و البـه الی روضـه برای 
مستمعین روایت و د   استان تعریف کنم. استاد   م 
حجت االسـالم سـاعی همواره بـه من می گفت 

اگـر تواضـع کنـی خـد   ا بزرگـت می کند   .
  بـه انحـراف د   ر مد   احـی اعتقـاد    د   ارید   ؟ 
بـه نظـر شـما چـه چیزهایـی را بایـد    

کنیـم؟  آسیب شناسـی 
د   یـد   ه  اوقـات  گاهـی  مد   احـی  د   ر  انحـراف 
می شـود   . محتـوای اشـعار باید    آسیب شناسـی 
شـود   . بیشـترین ضربه هایـی کـه خورد   ه ایـم از 
زاویـه محتـوای اشـعار بـود   ه. محتـوا می توانـد    
متـن اشـعار مد   احان و مطالبی باشـد    کـه برای 
مسـتمعین خواند   ه می شـود    یا می تواند    سـبک 
روضه خوان باشـد   ؛ سـبک هایی که متأسـفانه از 

برخـی از خوانند   ه هـا تقلیـد    می شـود   ! 
  می گویند    نسـل مد   احـان جد   یـد    راه را 
اشـتباه می روند   ، به اسـتاد    د   ید   ن اعتقاد   ی 
ند   ارنـد   ، شـورهای نامتعـارف می خواننـد    
و... . ایـن نقد   هـا را به نسـل  خود   تـان وارد    

می د   انیـد   ؟ 
برخـی از مد   احـان جـوان کـه تـازه پـا بـه این 
عرصـه گذاشـته اند    اعتقـاد   ی به اسـتاد    ند   ارند    و 
بیشـترین آسـیبی که جامعـه مد   احی د   یـد   ه از 
ستایشـگرانی بود   ه که استاد    ند   اشته یا اعتقاد   ی 
ند   اشـته اند    که کسـی آنهـا را راهنمایـی کند    و 

همیشـه مسـتقل عمل کرد   ه اند   . 
   کـم کم باید    عرصـه را به جوانان سـپرد    
و بـه آنهـا اعتمـاد    کـرد   . تـوان پذیـرش 
مسـئولیت هیئت د   اری را د   ر جوانـان امروز 

می بینید   ؟ چطـور 
جوانـان از زمان جنگ تاکنون ثابت کرد   ه اند    که 
می تواننـد    د   ر همـه عرصه هـا خصوصـا مباحث 
فرهنگی پرچمد   ار باشـند   . آنها د   ر هیئت د   اری با 
نوآوری و ابتکار عمل توانسـته اند    اتفاقات خوبی 
را رقم بزننـد    اما باید    ابزار هیئت د   اری را د   اشـته 
باشـند   . د   ر عیـن حـال از تجربیـات بزرگ ترهـا 
اسـتفاد   ه کننـد    تا بتواننـد    به اهد   اف عالیه شـان 

برسند   . 
  د   غد   غـه اصلـی نسـل جد   یـد    مد   احان 

امـروز چه باید    باشـد   ؟ 
بـه نظر مـن د   غد   غه اصلـی مد   احان نسـل جد   ید    
بایـد    طـوری باشـد    کـه تصـور کننـد    اگـر امام 
زمـانf د   ر مجلـس حضـور د   اشـته باشـد    بعد    
از مد   احـی لبخنـد    بزنـد    و بگوید    تقبـل اهلل! چون 
صاحب الزمـان د   ر مجالس  ما حاضر و ناظر اسـت  . 
هرچـه د   سـتورات اهـل بیـتb را اجـرا کنیم، 
مد   احـی ما سـمت و سـوی عالمانه تری بـه خود    

می گیـرد   . 
  چقـد   ر بـه نـوآوری د   ر مد   احـی اعتقاد    

د   ارید   ؟ 
نـوآوری خیلـی مهم اسـت. بیشـترین گرایشـی 
کـه مـرد   م بـه مد   احـان کشـور د   ارند    به کسـانی 
اسـت کـه نـوآوری د   ارنـد   . زمانـی کـه ابتـکار 
د   ر مسـیر صحیـح خـود    و بـه د   ور از هرگونـه 
بد   عت گـذاری  بـا  توأمـان  غلـط  چارچـوب 
قـرار بگیـرد    مـرد   م جـذب هیئـت می شـوند   . 

  بـا توجه بـه اینکه د   وره هـای تخصصی 
مد   احـی را سـپری کرد   ه ایـد    به نظر شـما 
چه معیارهایـی بـرای مد   اح شـد   ن وجود    

د   ارد   ؟ 
پیـش از هـر چیـزی خود    امـام حسـین و اهل 
 بیـت b بایـد    ایـن توفیـق را به کسـی بد   هند    
که مد   اح شـود   . نکتـه بعد    این اسـت که گاهی 
اوقـات آد   م می خواهـد    بـرای د   ل خـود   ش د   ر 
د   اشـتن  کنـد   .  مد   احـی  کوچکـی  مجموعـه 
صـد   ای خـوب شـاید    خیلـی مهـم نباشـد    امـا 
اگـر آد   م بخواهد    بـرای مجموعـه بزرگ تری د   ر 
حد    کشـور مد   احی کند    د   اشـتن صـد   ای خوب 

اهمیـت د   ارد .   چون زمانی که مـرد   م صد   ای او را 
بشـنوند   ، ممکن اسـت بگوینـد    چه زیبـا برای 
امـام حسـینg مد   احـی می کنـد   . سـومین 
گزینـه این اسـت کـه یک مـد   اح بایـد    مطلب 
د   اشـته باشـد   . یعنـی اشـعار زیبایـی را انتخاب 
کند    تـا بتواند    بر مسـتمعین خـود    آن طور که 

شایسـته و بایسـته اسـت اثرگذار باشد   . 
  خد   مـت چـه اسـاتید   ی کسـب فیض 

کرد   ه ایـد   ؟ 
پایـان  بـه  را  د   بیرسـتان  زمانـی کـه مقطـع 
رسـاند   م و وارد    حـوزه شـد   م، رفـت  و آمـد    د   ر 
حوزه و د   وسـتان طلبه و خوانـد   ن اد   بیات عرب 

نزد   یک شد   ن
  به آرمان های 
 سید    الشهد   ا 

بعضی مد   احـان د   ر برخـی مجالس 
می  کننـد     رفتارهایـی  عـزاد   اری 
حماسـه  بـا  خیلـی  شـاید     کـه 
حسینی همسـویی ند   اشـته باشد    
و اتفاقـات اصلـی د   ر هیئت هـا بـه 
ورطـه فراموشـی سـپرد   ه شـد   ه و 
بد   عـــت هایی جای آن را می گیرد   . 
خصـوص  د   ر  احمد   نیـا  سـید   امیر 
اینکـه هیئت هـا بایـد    د   ر محـرم 
بیشـتر به چـه نگـرش و رویکرد   ی 
»هرچـه  می گویـد   :  روبیاورنـد   ، 
بیشـتر به آرمان های سید   الشـهد   ا
موفق تـر  شـویم  نزد   یـک   g
هسـتیم. مطمئنم هرچه د   ستورات 
ستایشـگری  د   ر   bاهـل  بیـت
نتیجـه  بـه  زود   تـر  پیـاد   ه شـود    
می رسـیم. بایـد    نسـبت بـه بحث 
عزاد   اری د   رسـت برای سید   الشـهد   ا
g توجـه د   اشـته باشـیم. یکی از 
آسـیب های هیئت هـای جد   یـد    با 
وجـود    نوآوری ها و ابتـکارات خوبی 
که د   ارند    این اسـت کـه بحث گریه 
کرد   ن برای امام حسـین g کمرنگ 
شـد   ه. از طرفی هـم وقت مـرد   م را 
معرفت افزایـی  هیچ گونـه  بـد   ون 
می گیرنـد   . توصیه می کنـم مقاتل 
را بخواننـد    کـه سـینه بـه سـینه 
به مـا رسـید   ه و مـا وظیفـه د   اریم 
برسـانیم«.  آینـد   گان  بـه  را  آن 



ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

نمایـش »عـروس روز د   هـم« بـه نویسـند   گی و کارگرد   انـی مریم شـعبانی از روز بیسـتم مهرماه د   ر سـالن اصلـی پرد   یس تئاتـر تهران بـه روی صحنه 
مـی رود   . د   ر خالصـه د   اسـتان آن آمـد   ه: »یـک خـواب و کابـوس یـاران عاشـورایی امـام حسـینg ابلیـس را می آشـوبد    و موجـب د   رگیـری بیـن 
او و یکـی از همراهـان اباعبـد   اهلل به نام هانیه ام وهب می شـود    کـه د   ر نهایت ابلیس مغلوب می شـود    و هانیه به جمع شـهد   ای روز عاشـورا می پیوند   د   «. 
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»شـعر آیینی حوزه گسـترد   ه تری نسـبت به شـعر هیئت د   ارد   . د   رواقع شـعر آیینی کمی کالسـیک تر و شـاعرانه تر اسـت 
کـه با بـه کارگیـری ظرافت های خـاص شـاعرانه همراه اسـت اما شـعر هیئت بـه زبان عـوام و به صـورت همه فهـم برای 
همه سـنین قابل د   رک اسـت«. این بخشـی از حرف های شـاعر جانبازی اسـت که شعرهایش شـمیم جنگ و د   فاع مقد   س 
را بـه همـراه د   ارد   . او معتقد    اسـت شـعر هیئت، شـعر د   ل اسـت و شـعر د   رد    مرد   م. بـه عبارت د   یگر شـعر آیینی عـالوه بر 
گسـترد   ه بود   ن، شـعر شـاعر اسـت د   ر حالی که شـعر هیئت که یکی از اجزای شـعر آیینی به شـمار می رود   ، شعر مخاطب 
اسـت و شـعر مسـتمع. د   قایقی میهمان سـید   محمد    میرهاشـمی شـد   یم تا هم از خود   ش بگویـد    و هـم از د   غد   غه هایش. 

همیـن مـوارد    عالقه مرا برای سـرود   ن شـعر هیئـت و جنگ 
می کرد   .  بیشـتر 

 از آنجـا که اشـعار زیـاد   ی د   ر حـوزه هیئـت و جنگ 
د   ارید   ، بـا کد   ام یک از مد   احان آن زمان همکاری د   اشـتید   ؟ 
از عنفـوان نوجوانـی کـه د   ر جبهه شـعر می گفتم، تقریبـا با تمام 
مد   احـان عرصه جبهه و هیئـت  د   ر ارتباط بـود   م. مخصوصا با حاج 
منصـور ارضی، حاج سـعید    حد   اد   یـان، حاج محمد    طاهـری، حاج 
رضـا پوراحمد    و حاج آقا سـازور. این عزیزان افتخار همـکاری را به 

مـن د   اد   ه و از سـرود   ه های بنـد   ه اسـتفاد   ه کرد   ه اند   . 
 د   ر حال حاضر ارتباطتان با جامعه مد   احان چطور است؟ 

د   ر حـال حاضـر د   ر مؤسسـه قد   یم االحسـان کـه متمرکـز بـر 
فعالیت های مد   احی و شـاعری هیئت اسـت د   ر محضر آقایان حاج 
منصور ارضی، حاج جواد    حید   ری، محمود    ژولید   ه و د   یگران هسـتم 

و همـکاری خوبی با آنهـا د   ارم. 
 بهتریـن خاطره تـان از ایام محـرم و عاشـورا د   ر زمان 

بـود   ه؟  جنگ چه 
یکـی از بهترین خاطرات من از ایام محرم د   ر زمان جنگ مربوط به 

مراسم عزاد   اری بسـیجی ها و د   سته پیاد   ه روی شب اربعین از محل 
گـرد   ان شـهاد   ت به سـمت گرد   ان میثم بـود    که با شـعری که من 
سـرود   ه بود   م و مد   احی حاج محمد   رضا طاهری و میاند   اری فرماند   ه 
گرد   ان شـهاد   ت شـهید    جواد    صراف و حضور خیلـی از فرماند   هان 
بزرگی که امروز جایشان خالی است همراه بود   . این یکی از بهترین 

خاطرات من اسـت که شـور عجیبی د   ر د   ل هـا اند   اخته بود   . 
 زیباتریـن شـعری که بـرای عاشـورا سـرود   ه اید    چه 

بود   ه؟ 
همـه شـعر هایی که بـرای اهـل بیتb گفتـه می شـوند    زیبا 
هسـتند    ولی بعضـی از اشـعار د   ر د   ل مخاطبـان و مـرد   م جا باز 
می کنند    اما سـرود   ه »بیا نگار آشـنا« یکی از سـرود   ه هایی است 
کـه از نظـر مرد   م قابل توجه بود   ه و شـاید    هیچ هیئتی و مد   احی 
را د   ر سراسـر کشـور پید   ا نکنیم که از این سرود   ه استفاد   ه نکرد   ه 

باشد   . 
 شـعر نوحه امروز چه تفاوتی با شـعر نوحـه آن د   وران 

د   ارد   ؟ 
شـعر نوحه زمان جنگ بیشتر حماسی بود    و عمد   تا با رویکرد    تهییج 
روحیه شهاد   ت طلبی سرود   ه می شد    اما شعر امروز بیشتر با فاکتورهای 
احساسـات همراه است. شعر جنگ شعر طلب وصل بود    و شعر امروز 

شـعر حزن د   ر فراق شهد   ا و گریه بر مصائب اهل بیت b است. 

شـعر هـیئت
 شعر د   ل است و د   رد    مرد   م 

بیا نگار
 آشنا 

بیا نگار آشنا شب غمم سحر نما 
                                         مرا به نوکری خود   شها تو مفتخر نما

ای گل وفا حسین ، معد   ن سخا حسین 
                                می کشی مرا حسین، می کشی مرا حسین 

تجلی والیتی، سرشته با د   ل منی 
                                 تمام هستی ام تویی، تو صاحب د   ل منی 

 آیه محبتی، سوره کرامتی 
                                    کعبه وال حسین، می کشی مرا حسین 

ز کود   کی د   لم شد   ه اسیر و مبتالی تو 
                                   خد   ا کند    که جان د   هم به یاد    کربالی تو 

ذکر تو شد    عباد   تم، تشنه شهاد   تم 
                                    یار مه لقا حسین، می کشی مرا حسین 

چه می شود    ز باد   ه وال د   هی تو شهد   ی ام 
                                  مد   د    کنی صال زنم که من غالم مهد   ی ام 

کو امام منتظر، یار غایب از نظر 
                                   چشمه بقا حسین، می کشی مرا حسین 

 

 bگفت وگو با سید   محمد    میرهاشمی، جانباز و شاعر اهل بیت 
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 چه شد    که از د   نیای شعر و شاعری سر د   رآورد   ید   ؟ 
مانند    بسـیاری از شـاعران د   یگر جوشـش شـعر از کود   کی د   ر من 
متبلـور شـد   .  د   رواقع از سـنین کود   کـی و نوجوانـی د   ر هیئت ها و 
جلسـات مذهبـی مخصوصا مجلس حـاج منصور ارضی شـرکت 
د   اشـتم. از همان موقع بـود    که عالقه زیاد   ی به اد   بیات و شـعر پید   ا 
کرد   م و سـرود   ه هایی مربوط به سـال های نوجوانی د   ر کارنامه خود    

د   ارم. 
 چه شد    که به شعر هیئت و جنگ عالقه مند    شد   ید   ؟ 

یکـی از د   الیـل آن فضـای جبهه هـا بـود   . مـن کـه د   ر فضای 
جبهـه و جنـگ و هیئت هـا حضـور د   اشـتم عالقـه ام بـه این 
سـبک از شعر د   وچند   ان شـد   . از طرفی د   ر د   وران تحصیل نیز 
به این سـبک شـعر عالقـه د   اشـتم و د   ر برنامه هـای فرهنگی 
شـرکت می کـرد   م. لـذا از همـان ابتـد   ا نـگاه ویژه ای به شـعر 
هیئت و شـعر جنگ د   اشـتم. همچنیـن ارتبـاط تنگاتنگی با 
رزمند   گان، هیئتی ها و بسـیجی هایی د   اشـتم که یک پایشان 
د   ر هیئـت بـود    و یـک پایشـان د   ر سـنگرها. عـالوه بـر اینهـا 
بـا ماد   حیـن و ذاکریـن آن د   وران هـم ارتبـاط خوبی د   اشـتم. 



با»حسینحسین«داریمپیرمیشویم
یکی از سنت های زیبای هیئت های قد   یمی گرفتن عکس یاد   گاری با کتیبه و پرچم هیئت بود   ه که د   ر این سال ها فراموش شد   ه است.

پیشنهاد    می کنیم د   ست به  کار شوید    و پس از پایان مجلس تان یک عکس یاد   گاری د   سته جمعی بگیرید    و برای »چهارد   ه« ایمیل 
کنید    تا د   ر همین صفحه منتشر شود   .

اپلیکیشن

نــور 
احاد   یــث و روایــات معصومیــنb آنقد   ر 
زیــاد    اســت کــه بخشــی از معروف تریــن 
و کاربرد   ی تریــن آنهــا را از زبــان علمــا و 
واعظیــن شــنید   ه ایم امــا صحــت و ســقم 
تعــد   اد   ی از آنهــا را نمی توانیــم تشــخیص 
ــور« یکــی از  ــزار جامــع »ن د   هیــم. نرم اف
ــب روی  ــا نص ــه ب ــت ک ــی اس برنامه های
ــه  گوشــی یــا تبلــت می توانــد    شــما را ب
مرجعــی کامــل از احاد   یــث تبد   یــل 
کنــد   . ایــن نرم افــزار شــامل بیــش از 
ــاس  ــد   ه براس ــب ش ــث مرت 17000 حد   ی
نــام معصومیــنb اســت و قابلیــت کپی 
کــرد   ن و ارســال احاد   یــث را د   اراســت. 

* خد   ایـا! فتنـه فزونـی گرفته، بال بـزرگ شـد   ه و آزمایش 
شـد   ت یافته اسـت. خد   ایا! اسـرار هویـد   ا شـد   ه، رازها برمال 

شـد   ه و پرد   ه ها افتاد   ه اسـت. 
* خد   ایـا! د   ر ایـن حـال و روز، شـکایت جـز تـو بـه کجـا 
می تـوان بـرد   ؟ جز بـر زانوی تو سـر بـر کجا می تـوان نهاد   ؟ 
جـز به ریسـمان تو بـه کجـا می تـوان آویخت؟ جـز د   ر پناه 
تو کجـا می توان سـکنی گزیـد    و جز بر تـو، بر کـه می توان 

تکیـه کرد   ؟ 
* خد   ایـا! د   ر سـختی و آسـانی تکیـه گاه جز تو کیسـت و 

پناهـگاه جـز سایه سـار مهر تو کجاسـت؟ 

کانال تلگرام 
هیئت بین الحرمین تهران 

کربالیــی جــواد    مقــد   م از مد   احــان جوانــی 
ــبک  ــاظ س ــه لح ــا ب ــن روزه ــه ای ــت ک اس
ــوان را  ــر ج ــاد   ی از قش ــد   اران زی ــد   ن طرف خوان
ــه  ــی ب ــرای د   سترس ــرد   ه. ب ــود    ک ــذوب خ مج
ــر  ــالوه ب ــد    ع ــای او می توانی ــیو مد   احی ه آرش
ــال  ــه کان ــری ب ــرد   ه، س ــای فش ــد    لوح ه خری
ــال  ــن کان ــت ای ــه عضوی ــد    و ب ــش بزنی تلگرام
د   ربیاییــد    تــا ضمــن د   سترســی بــه آرشــیوی از 
مد   احی هایــش، از برنامه هــا و مراســم او نیــز 
ــرای ایــن کار کافــی اســت آی  اطــالع یابیــد   . ب
د   ی: beynolharameyn_tehran را وارد    
کنیــد    تــا وارد    کانــال هیئــت بین الحرمیــن کــه 
مربــوط بــه کربالیــی جــواد    مقد   م اســت شــوید   . 

qudsonline14@gmail.com

همزمان با ایام سوگواری شهاد   ت سید    و ساالر شهید   ان کتاب »آیین اشک و عزا د   ر سوگ سید   الشهد   اg« اثر استاد    حسین انصاریان منتشر و روانه بازار شد   .
ـر این اثر 287 صفحه ای د   ر د   و عنوان اصلی و 10 بخش به ارائه بیش از 120 مطلب خواند   نی پیرامون شخصیت نورانی سید   الشهد   اg می پرد   ازد   . 
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مناجاتنامه  کتاب
مد   رسه حسینی 

کتاب »مد   رسـه حسـینی« نوشـته مصطفی 
د   لشـاد    تهرانی شـامل یک مقد   مه و د   و فصل 
اسـت که نگارند   ه د   ر آن به بررسـی خاستگاه 
و اصول مد   رسـه حسـینی پرد   اخته. نویسند   ه 
مد   رسـه  جایـگاه  بـه  پرد   اختـن  از  پـس 
را  حسـینی  مد   رسـه  سـاختار  حسـینی، 
بررسـی کرد   ه که این سـاختار براسـاس فهم 
د   رسـت اسـالم، جامعیـت اسـالم و هند   سـه 
بخـش  د   ر  نگارنـد   ه  اسـت.  اسـالم  صحیـح 
پایانـی کتـاب بـه اصـول تربیتـی مد   رسـه 
حسـینی  پرد   اختـه و اصولـی چـون آزاد   گی، 
پارسـایی، عد   الت خواهـی، شـجاعت، جهـاد   ، 
اسـتقامت، د   یگرخواهـی، حق محوری، غیرت 
د   ینـی، نفـی خود   کامگـی، سـازش ناپذیری، 
بینایـی، بید   ارد   لـی و... را د   ر نهضت حسـینی 
می کنـد   .  بررسـی  اسـالمی  فرهنـگ  و 

خاد مان امام حسین  مسجد  مهد یه
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چهارد   ه  ضمیمه هفتگی روزنامه قد   س  
ویژه هیئت ها و محافل مذهبی

مد   یر مسئول:  ایمان شمسایی 
د   بیر تحریریه: زكیه سعید   ي د   بیر ویژه نامه: رضا صیاد   ي   

طراح نامواره: محمد    صمد   ي
www.aghigh.ir با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری عقیق

هـیئت

سید    مهد   ی شجاعی 

محتوای هیئت 
اصل و اسـاس برپایی هیئت آشـنایی با قـرآن و عترت اسـت. لذا محور 
برنامه ریزی هـا بایـد    ثقلیـن باشـد   . اعضـای یـک هیئـت مذهبـی باید    
بتواننـد    به خوبـی قـرآن را بخواننـد    و د   ر روخوانـی و روانخوانی سـطح 
متوسـط یا خوبی د   اشـته باشـند   . بنابرایـن برپایی جلسـات روخوانی و 
روانخوانـی باید    جزو برنامه های اصلی باشـد   . هرچند    الزم نیسـت حتما 
قبل از شـروع سخنرانی یک ساعتی را به جلسـه قرآن اختصاص د   هند    
چراکـه ممکن اسـت زمان هیئـت طوالنی شـود    و شـرکت کنند   گان 
نتواننـد    د   ر همـه برنامه هـا حضور پیـد   ا کنند    بلکه می توان جلسـاتی 
را د   ر روزهـای جد   اگانـه از برنامه هـای هفتگـی بـه جلسـه قـرآن 
اختصـاص د   اد    و از میـان اعضـای جلسـه کسـانی کـه پیشـرفت 
بیشـتری د   ارنـد    بـرای تشـویق د   عـوت شـوند    تـا قبـل از سـخنرانی 
هیئـت پنـج د   قیقـه ای تـالوت خوبـی د   اشـته باشـند   . از برنامه هـای 
د   یگـری که می توانـد    د   ر کنـار برنامه های اصلـی هیئت قـرار بگیرد   ، 
حد   یث خوانـی اسـت. افـراد    هیئـت می تواننـد    45 د   قیقـه د   ر هفتـه 
د   ر مسـجد    محـل یـا مـکان مناسـب د   یگـری د   ور هـم جمع شـوند    
و زیـر نظـر یـک روحانـی فاضـل، روایـات کتاب اصـول کافـی را که 
برتریـن کتاب حد   یثی شـیعه اسـت مطالعه کننـد   . همین طور کتاب 
صحیفه سـجاد   یه. د   ر کنـار این برنامـه می توان یک ربع سـاعت را به 
کتابشناسـی د   ینـی و معرفی کتاب هـای مفید    اختصـاص د   اد   . اگر د   ر 
هـر هیئتی روحانـی فاضلی باشـد    که بتواند    بـه امر مشـاوره بپرد   ازد    
و د   ر امـور مختلـف اجتماعی، فرد   ی و... راهنمای اعضا باشـد    بسـیار 
مؤثر و مفید    اسـت. همچنیـن می تواند    نیازهای معارفـی، اخالقی و... 
را تشـخیص د   هنـد    و از سـخنرانان محترم بخواهند    بـه بیان مطالبی 
کـه پاسـخگوی ایـن نیازهاسـت بپرد   ازند   . لـذا مد   یر هیئـت می تواند    
بـا پیگیـری خود    چنین شـخصی را پید   ا کـرد   ه و به اعضـا معرفی کند   . 
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