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انسانهای باارزش و بیارزش
سوره مباركه روم


زیارت اربعین؛ ستون والیت
نوید جانباز ،پژوهشگر دینی

حرکـت اربعین حرکتی سـترگ اسـت که ویژگی شـاخص آن به میـدان آمدن
پیکره امت اسلامی اسـت .این حرکت در بسـتر و پیچ تاریخی بیداری اسالمی
صـورت گرفتـه و بیتردیـد متأثـر از نهضـت امتهـای اسلامی و رشـد فکری
مسـلمانان اسـت .اربعین سـاالر شـهیدان میتواند مبـدأ تحوالت شـگرفی در
منطقـه ،جهان و تاریخ باشـد .ایـن واقعه اجتماعـی از آن جهت مهم اسـت که
پـس از فتنههـای اخیـر در منطقـه کـه بـر تفرقـه و نـزاع درونی مسـلمانان و
شـیعیان اسـتوار شـده و تمامی توان کفـر را برای بـر ه م زدن بیداری اسلامی
بـه میـدان آورده صـورت گرفته اسـت .این حرکـت میتواند باطلالسـحری به
ورق خوردن تاریخ در جهت مخالف خواسـت شـیطانی اسـتکبار و دسیسههای
او در بدنـه امت اسلامی باشـد .امام عسـکری gفرمـوده« :نشـانههای مؤمن
پنـج چیـز اسـت :اقامه نمـاز  51رکعـت ،زیـارت اربعین حسـینی ،انگشـتر در
دسـت راسـت کردن ،سـجده بر خاک و بلند گفتن بسـماهلل الرحمن الرحیم».
اهمیـت زیـارت اربعین این نیسـت کـه در جایـگاه نشـانههای ایمان قـرار دارد
بلکـه طبـق روایـت فـوق در ردیـف نمازهـای واجـب و مسـتحب قـرار گرفته.
بـر پایـه ایـن روایـت همانگونه کـه نماز سـتون دیـن اسـت ،زیـارت اربعین و
بزرگداشـت حماسـه کربلا نیز سـتون والیت اسـت .یکـی از خصوصیـات امام
حسـین gاین اسـت کـه او راهـادی الهی میخواننـد و در امـر هدایت مردم
نهایـت کوشـش را کـرده .تا آنجـا که امـام صـادق gدر فرازهای آخـر زیارت
هلل الحسـین gبه آن اشـاره میکنـد و ميگويد:
اربعیـن دربـاره صفات اباعبدا 
الرضی ّ
الذکی الهـادی المهدی» .امام حسـین در
البر التّقـی ّ
«أشـهد أن َّک امـام ّ
هدایـت مـردم رنجهـای فراوانی را تحمل کرد کـه هیچ احـدی در آن نمیتواند
عذری بیاورد .پس سـخن رسـول گرامی اسلام kدرباره امام حسـین gکه
اح ال َهـدي َو َسـفِی َن ُه ن ََجاه»
ـر ِ
ُـوب َعلَى یَم ِ
ش الـ ِّه م ِْص َب ٌ
فرمـود« :إِن َّـ ُه ل َ َم ْکت ٌ
ِین َع ْ
سـخنی بس ارزشمند و نیکوسـت چراکه اباعبداهلل در امر هدایت مردم کوتاهی
نکـرد .خدایـا! امـام حسـین gدر راه تو خونـش را بذل کـرد تا بندگانـت را از
جهالـت ،تاریکی و گمراهی نجات دهد .خدايا! حسـین کسـی بود کـه در راه تو
قیـام کـرد .اول یارانـش را داد ،بعد عزیزانش را .حتی طفل شـیرخوارهاش را داد.
تمـام سـرمایه وجـودیاش را داد و قطره قطـره خون پاكـش روی زمین ریخت
و بـذل مهجـه کـرد تـا بنـدگان تـو را از جهالـت و از حیـرت گمراهـی برهاند.
«لیسـت َ
َنقذ عبـادک من الجهاله و حیـره الضّ اللـه» .تاریخ بارها اثبـات کرده که
َ
هرگاه تجمعات بزرگ انسـانی شکل گرفتند و هدایت شـدند ،میتوان تحوالت
تاریخی بزرگی را به انتظار نشسـت .از این روسـت که گامهای عاشقان حقیقت
به سـمت سرچشـمه نور و هدایـت و گامهای اندیشـه و خردورزی اسـت و این
حرکـت بـزرگ و بینظیر انسـان در طول تاریـخ گواهی بر رشـد و تعالی فکری
اوسـت .فریـادی بـر رهایـی او از ضاللـت و سـرگردانی اسـت و شـاهدی بر این
مدعاسـت که خـدا اراده کرده بـا قطره قطره خون امام حسـین پایانی بر شـب
َ
ـح ب ِ َق ِريب» را در گـوش عالمیان نجوا
الص ْب ُ
ـس ُّ
ظلـم و عصیان زند و نـدای «أل َ ْي َ
کنـد .وجـود ذی جـود امـام سـجاد gدر چنین شـرایط طاقتفرسـایی قیام
نامحسـوس انجـام داد که دوران تحول شـگرف امامین صادقیـن cرقم خورد.

بازتاب

حجتاالسلام غالمرضا صدیق اورعی ،عضو هیئت علمی دانشـکده علوم انسـانی دانشـگاه فردوسـی در همایش مبلّغين و شـبهات عاشـورایی در مشهد درباره
ی انسـان اسـت .اگر کسـی خودش
عوامـل افسـردگی جامعه گفـت« :جامعه هیچگاه با عزاداری دچار افسـردگی نمیشـود .ارتباط اجتماعی از نیازهای اساسـ 
را منـزوی کـرد افسـرده میشـود .ریشـه افسـردگی اضمحلال روابـط اجتماعی و قطـع صلهرحم اسـت ،نـه عـزاداری .در عزاداریها افـراد در مراسـم جمعی
حضور دارند .این پیوسـت و همبسـتگی هیچگاه باعث افسـردگی نمیشـود».

«او زنده را از مرده بیرون میآورد و مرده را از زنده و زمین را پس از مردنش حیات میبخشد و به همینگونه روز قیامت بیرون آورده میشوید».
(آيه  19سوره روم)
گندم شامل ساقه و خوشه است .ساقه هرچند هیچ ارزشی ندارد اما زمینهای برای فراهم شدن خوشه است .انسانها هم دو دستهاند.برخی مانند ساقه ارزشی
ندارند و بعضی مانند خوشه به بار مینشینند و ثمر دارند .گاهی سوال میشود که خداوند وقتی میداند این انسان در آخر هیچ ارزشی در زندگی ندارد و مرده به
شمار میآید ،چرا او را آفرید؟ راز همین است که هرچند برخی با اینکه میتوانستند خوشه باشند اما ساقه شدند تا زمینه خوشه را فراهم کنند.

اربعینرزمایشعاطفههاومنشأجوششدلهاست
حجتاالسالم احسان بیآزار تهرانی ،واعظ و کارشناس معارف اسالمی

تجمـع بیسـت و چنـد میلیونـی مسـلمانان بـرای یـک شـخصیت آن هـم در کشـور
بحـرانزده عـراق و در چنـد کیلومتـری گروههـای تکفیـری و تروریسـتی ،پذیرایـی
شـبانهروزی از زائـران بـه رایـگان و تحمل سـختیهای فراوان توسـط زائران باعث شـد
رسـانههای دنیـا مجبـور شـوند دیگر به ایـن حقیقت اقـرار کننـد .بزرگداشـت اربعین
حسـینی بیشـک تنهـا برپـا داشـتن علـم عـزای سيدالشـهدا gو اشـک ریختـن
در ماتـم او نیسـت بلکـه در ورای ایـن صـورت ظاهـر کـه بسـیار نیـز بـه آن سـفارش
شـده حقیقتـی وجـود دارد و آن احیـاي آرمانهـا ،اهـداف و توجـه بـه انگیزههـای آن
حرکـت بینظیـر در تاریـخ بشـریت اسـت و در جامعـه اسلامی و شـیعی ضـرورت
توجـه بـه آن پیامهـا افزونتـر اسـت .اربعیـن تکمیل انقلاب عاشوراسـت که بـا وجود
شـخصیتهای بزرگـواری همچـون امـامسـجاد و حضرت زینـب cتبیین میشـود.
اربعیـن حسـینی فرصتی ویـژه برای همه محبـان سیدالشهداسـت که پـس از  40روز
سـوگواری و شـرکت در محافل حسـینی ،باز هم بر والیت معصومیـن bتأکید کنند.
شـناخت اربعیـن بـه معنی داشـتن بصیـرت و بینـش اسـت و افرادی کـه امام خـود را
در هـر شـرایطی یـاری میکننـد قطعـا تا همیشـه بیـدار خواهند بـود و ایـن به معنی
والیتپذیـری و همراهـی بـا حجـت خداسـت .بنابراین همـه باید تالش کنیـم اربعین
حسـینی را بـه دژی مسـتحکم در برابر ظلـم ،اسـتبداد و فرقههای تروریسـتی و گمراه
تبدیـل کنیـم .زیـرا بنـای دیـن بـا توسـعه فرهنـگ امامـت تحکیـم پیـدا میکنـد.
در خیلـی از آداب اسلامی عـدد  40محتـرم شـمرده شـده و روایـات متعـددي در این
زمینه داریم .کمال انسـانی در  40سـالگی اسـت .اربعین به معنی زیـارت اباعبداهللg
از اختصاصـات سیدالشهداسـت .مـا بین ديگر معصومیـن موضوعي بهیادماندنـی به نام
اربعیـن نداریـم .در این راسـتا دو مسـئله وجود دارد :مسـئله باطنی و مسـئله ملکوتی.
ابـن قومـی نقل كـرده« :تـا  40روز تمام عوالم ،آسـمانها ،زمیـن ،دریاهـا و کوهها همه
بیقرار شـهادت سیدالشـهدا gبودنـد» .روایـات عجیبـی در این زمینه نقل شـده که
اين مسـئله یک معنـای ملکوتی اسـت .بیحرمتیاي که به سیدالشـهدا gشـد یک
بعد سیاسـی ،اجتماعی و ظاهری نیز دارد .بازماندگان واقعه عاشـورا طبق مشـیت الهی

در لبـاس اسـارت ،سـلطنت و امپراتـوری معاویه ،یزید و عقبـه آنها را در هـم کوبیدند و
با سـرافرازی ،عزت و کمال در اوج مصیبت و ابتال توانسـتند پیام سیدالشـهدا را جهانی
کننـد .در حقیقـت عاشـورا اسلام را حفـظ کـرده و خـود عاشـورا را اربعیـن .ایـن یک
حقیقـت مسـلم اسـت .اولیـن زائـران آن حضـرت برحسـب روایـات جابـر بـن عبداهلل
انصـاری و عطیه کوفی هسـتند .زیـارت سیدالشـهدا gموضوع مهمی اسـت که باید
یدانیـد تکفیریها به
پـاس داشـته شـود .بـه راسـتی اربعیـن معجـره قـرن ماسـت .م 
ویـژه داعـش تصورشـان بر این اسـت که خیمـه خـود را در عراق و شـام برپـا کردهاند.
تعبیـری کـه دربـاره اربعین دارم این اسـت کـه اربعیـن رزمایش عاطفههاسـت .اربعین
رزمایشـی در مقابـل دشـمنان اسـت کـه مـردم بیسلاح دشـمنان خـود را زمینگیر
کردهانـد .با اینکه سانسـور خبری میکننـد اما خبرهای رسـیده حاکی از آن اسـت که
هـر سـاله مجذوبین مجلـس آزادگی و اسلام غدیری بـه برکت خون سیدالشـهداg
با فرهنگ ناب تشـیع آشـنا میشـوند .همانطور که امام عسـکری gفرموده شـیعه
پنـج خصلـت دارد و بـرای نمایههـا و نماد تشـیع شـاهد آورده که یکـی از آنهـا زیارت
اربعیـن اسـت .بـه نظـرم تشـیع بـا زیـارت اربعیـن در کل عالم معرفـی خواهند شـد.
اینکـه گفته میشـود کارکردهای سیاسـی بعضـی تصور میکننـد میخواهیـم از این
سـرمایه و ظرفیـت نگاه انتفاعی داشـته باشـیم كـه این طور نیسـت .ما ایـن حرکت را
یـک حرکـت خودجوش میبینیم .کسـی نبايد تصور کند كه بـرای اربعیـن دارد کاری
انجـام میهد .سیدالشـهدا gدر شـب عاشـورا بـه خاصترین اصحاب خـودش فرمود
بروید ،به شـما نیاز نـدارم.
ما از سر اضطرار ،بیقراری و التجا باید به حریم سیدالشهدا پناه ببریم .واقعا اربعین منشأ
جوشـش دلهاسـت و رزمایش عاطفهها ،احسـان و ایثار اسـت چراکه با دسـت خالی و
قدمهـای راهپیمایـان دشـمن را خلع سلاح میکنیم .این موج درسـت اسـت که باید
تقویت شـود .منتها این تقویت به نفع جریان خاصی نیسـت .با حرکـت اربعین در اصل
ن الحسـن! تـا دیروز تمام حرف ما تسـلی دادن به دل شـما بود
میخواهیـم بگوییم یا ب 
امـا االن از ایـن حرکت اربعین میتوانیـم بهترین اقدام را انجام دهیم و برای ظهور شـما
مؤثر باشـیم .چشـماندازی که فرهنگ عاشـورای سیدالشهدا gترسـیم کرده چون به
قرآن گره خورده ،تقویت روحیه استکبارسـتیزی است .دشمنشناسی و دشمنستیزی
را در متن زیارت عاشـورا داریـم و تقرب حاصل میکنیم .ایام عمر و نفسهایمان در این
پایگاه اسـت .درواقع جریان پایگاه لعن همان برائتجویی اسـت کـه ما با روحیه انقالبی
میتوانیم همین االن دشـمن را بشناسـیم .اگر سیدالشـهدا gآن روز از گودی قتلگاه
خطاب کرد یا شـیعه آلابیسـفیان! این شـیعه آل ابیسـفیانی که گفته شـده شـجره
ملعونه خبیثه آلسـعود اسـت .امام حسین gخطاب به دشـمنان فرمود« :شما دین
نداریـد و به عرب بـودن و جاهلیتتان اکتفا نمیکنید .شـما آخرت را هـم قبول ندارید
و به هی چ چیز پایبند نیسـتید .حداقل در دنیا آزاده باشـید .من با شـما جنگ دارم .این
یدانم شـما آنها را اسـیر میکنید اما تا زنـدهام به خانوادهام
زن و بچهها گناهی ندارند .م 
جسـارت نکنیـد» .االن در یمن چه جنایتهایـی كه انجام نميدهنـد .کودکان معصوم
چـه گناهـي دارنـد؟ درسـی کـه از عاشـورا میگیریم همین اسـت .کسـی که دشـمن
امـروزش را نشناسـد و بـه موقـع در مقابـل او نایسـتد نمیتواند حـرف از عاشـورا بزند.

بازتابهای «چهارده» را در اینجا بخوانید .منتظر پیشنهادها و انتقاداتتان هستیم.

سیدرضا نریمانی:
نقدی که به رسـانههای مذهبی دارم عدم توجه به شهرستانهاسـت .رسانه باید طوری باشـد که دنبال مداحان تراز اول كشور
در شهرسـتانها باشـد .مثل مسـعود پیرایش که مداح خوشصدایی در اراک اسـت یا محمدیپناه در یزد و احمدی در اهواز.
امروز هیئت و مداح باید به این نتیجه برسند که نقش رسانه بسیار حائز اهمیت است .اگر در این میدان نباشیم ،ستایشگریها،
موعظهها و تالشهای جهادگونه دیده نمیشـوند چراکه مسـتمع امروز ما ميتواند از اخبار و صوت هيئتها در رسـانهها جویا
شـود .او میخواهد از ویژگیها و اهداف منبریها و مداحان آگاه شـود .این فضاها باید از رونق بیشـتری برخوردار باشند .یکی از محاسن عمده فعالیتهای
رسـانهای ،بخش فرهنگسـازی و الگوپذیری اسـت چراکه هیئتهای مختلف را میشناسـند و با افکار آن واعظ و مداح مورد مصاحبه آشـنا میشوند .این
بسـتری برای الگوسـازی و الگوپذیری اسـت .اگر در این راسـتا از رفتار سلیقهای بپرهیزیم و کار اصولی انجام دهیم ،الگوسازیها و فرهنگسازیها در مسیر
درسـتی قرار میگیرند .دوسـتان هیئتی باید روی رسـانهها حسـاب ویژهای باز کنند و شـما را که پرچمدار و تالشـگر این عرصهاید بیشـتر یاری کنند.

*ابوالفضـل اسـاطیری :رسـانه سـنگ بنای
هـر جامعه و هسـته اصلی تشـکیل سـاختمان
اجتماعـی اسـت و شـما دغدغهمنـدان مذهبی
بایـد پرچمـدار و پیشـقراول برتریـن اتفاقـات
فرهنگـی جامعـه باشـید .بـا معنویتافزایـی و
انعـکاس نورانیـت در جامعـه به وسـیله معرفی
بهتـر هیئتهـای مذهبی کشـور کمـک کنيد
تـا ناهنجاریهـای اجتماعـی کم شـوند چراکه
مـردم جامعه هنوز نسـبت بـه اهلبیـت bو
این مکتب غنـی ارادتشـان را از دسـت ندادهاند.

*محبوبـه بیات :در چند شـماره دیـدم که به
موضوع خانواده در یادداشـتهایتان و مخصوصا
گفتوگو با حجتاالسلام سـرلک پرداختهاید.
اگـر دوبـاره در قالـب پرداختـن بـه تربیتهای
درسـت و سبک زندگی اسلامی تکرار شود این
اتفاقات خوب اسـت.
*ابوالفضـل نامـداری :برخی مغرضانـه در میان
عوامالنـاس شـبهه ایجـاد میکنند .الزم اسـت
در نشـریهتان با گفتوگو با علما و کارشناسـان
معـارف اسلامی به شـبهات روز پاسـخ بدهيد.

ب امام رضاg
موک 

سخنران :آیتاهلل مدرسی
مداحان :احمد واعظی و جواد قربانپور
نشانی :کربالی معلی ،میدان بلدیه ،به
طرف میدان میزان ،سمت راست
زمان96/8/18 :
ساعت :همزمان با نماز ظهر و عصر
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مواکب امام رضا gدر کربالی
معلی ،نجف اشرف و کاظمین

ب امام رضاg
موک 
سخنران :حجتاالسالم مهدی
ماندگاری
مداحان :احمد واعظی و جواد قربانپور
نشانی :کربالی معلی ،میدان بلدیه ،به
طرف میدان میزان ،سمت راست
زمان96/8/17 :
ساعت19 :

خـــــط خبــر

علـی انسـانی ،گسـتره شـعر و هنر را در فضـای کربال جاری دانسـت و گفـت« :عرفا بهتریـن معارف را از دعـای عرفه سیدالشـهدا gدریافـت میکنند.
سیاسـتمداران از چینـش لشـکر اباعبـداهلل بهتریـن بهرهبـرداری را میکننـد .نقاشـان بهتریـن نقشهـا را از صحنـه عاشـورا و کربلا دریافـت میکننـد.
کربلا گسـترهای اسـت کـه همـه را بـر سـفره هنـر میپذیـرد و دعـوت میکنـد .بـه شـرط آنکـه اشـعاری کـه میسـراییم موهـم ،تخریبـی و تضعیفی
نباشـند و مرز بشناسـند».
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کربالیمعلی:
.۱موقعیت شهید حریری واقع در شارع بابالقبله
الحسین،کوچههتلاخضر
خدمات :اطعام و اسکان برادران

هیئتها
و موکبهای
مشهد در مسیر
پیادهروی
اربعین

موکب امام رضاg

 .۲موقعیت شهید توسلی واقع در شارع بابالقبله
الحسین .،میدان بلدیه به سمت میدان میزان
خدمات :اطعام و اسکان برادران و خواهران

 .3موقعیت شهید کوهساری واقع  در شارع
بابالقبله الحسین .،میدان بلدیه به سمت
میدان میزان
خدمات :اطعام و اسکان برادران و خواهران

 .۴موقعیت شهید سنجرانی واقع در شارع النبی
محمد ،kمیدان میثم تمار به طرف بیمارستان
حضرت عباسg
خدمات :اسکان و اطعام برادران و خواهران

 .۵موقعیت شهید جهانی واقع در شارع النبی
محمد ،kمیدان میثم تمار ،بعد از بیمارستان
حضرت عباسg
خدمات :اسکان و اطعام برادران و خواهران
نجف اشرف:
موقعیت شهید محرابی واقع در نجف ،شارع
حولی ،جنب پله برقی
خدمات :اسکان و اطعام برادران
کاظمین:

سخنران :حجتاالسالم مهدی ماندگاری
ل بیتb
مداحی مداحان اه 
نشانی :کربالی معلی ،شارع باب القبله
الحسین ،gقبل از میدان مرکزیه ،کوچه
هتلاخضر
زمان96/8/18 :
ساعت19 :

موکب امام رضا gواقع در ضلع غربی حرم
مطهر،شارعامیرالمؤمنینg
خدمات :اسکان و اطعام برادران و خواهران

حبالحسینهویتنا

موکبامامرضاg

هیئتمذهبیخدمتگزاراناربعینحسینی

سخنران :حجتاالسالم مهدی
ماندگاری
مداحان :احمد واعظی و جواد قربانپور
نشانی :کربالی معلی ،میدان بلدیه ،به
طرف میدان میزان ،سمت راست
زمان96/8/19 :
ساعت 9 :صبح

سخنران :حجج اسالم شیخ حسن قاسمی

و شیخ مهدی شریف
شاعر :صابر خراسانی
مداح :حسن جمالی
نشانی :کربالی معلی ،بابالرأس الشریف ،امتداد
شارع الشهداء ،موکب الهنیه الرضویه
زمان 96/8/16 :الي 96/8/18
ساعت20 :

سخنرانان :حججاسالم حائریزاده،
فرحزاد ،حسینیقمی ،رفیعی،
ماندگاری و آیتاهلل ملک حسینی
مداحان :سیدمهدی میرداماد،
سیداحمد صالحی خوانساری و علی
انسانی
نشانی :کربالی معلی ،شارع الوائلی،
جنب فندق هدی الوائلی ،موکب
عتره ابیتراب
زمان 96/8/16 :الي 96/8/19
ساعت20 :
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حجتاالسلام والمسـلمین محسـن الویـری ،عضو هيئت علمـی دانشـگاه باقرالعلـوم gدر همایش آموزشـی -علمی مبلّغين و شـبهات عاشـورایی که در سـالن
همایشهـای آسـتان قدس رضوی برگزار شـد ،گفـت« :عزاداری برای امام حسـین gریشـه قرآنی و روایـی بسـیاری دارد همانطور که پیامبر اكرم kدر سـوگ
فرزنـد خـود گریسـت و عـزاداری کـرد .شـکل و نوع هر عـزاداری یک پدیـده فرهنگی اسـت و در زمانهـا و مکانهای مختلف به اشـکال مختلفی برگزار میشـود و
نمیتـوان بـرای یک شـکل خـاص از عـزاداری سـند شـرعی آورد و گونههای مختلف عزاداریها تحقق بیرونی یک حکم شـرعی هسـتند که نسـبت بـه مکانهای
مختلف متغیر اسـت».

اینتالطمحسینی

موج دریای ظهوره
گفتوگـو با سـیدمجید بنیفاطمه در حال و هوای اربعین
ملیکا وظیفهشناس

اربعین سـرور و ساالر شـهیدان نزدیک اسـت و شیعیان آن
حضرت در تکاپوی گرامیداشـت هرچه باشکوهتر این رویداد
بزرگ و ماندگار تاریخ هستند .راهپیمایی اربعین یک پیادهروی
نها مسلمان
معمولی یا یک سنت محلی نیست و حضور میلیو 
و افـراد آزاده در ایـن راهپیمایـی قطعا درسهـای آموزنده و
عبرتآموزی داشـته و حامل پیامهای مهمی است که معرفی
شـخصیت و اهـداف امـام حسـین gمهمترین آنهاسـت.
گرامیداشـتاربعین حسـینی در حقیقت گرامیداشت اصول
و اعتقادی اسـت که امام حسـین و یارانش برای پاسـداری از
آن اصـول و ارزشها از همه هسـتی خود گذشـتند و به مقام
شـهادت نايل آمدند .راهپیمایی اربعین تأکید دوبارهای است
بر امتداد حرکت و اهداف شـهدای عاشـورا تا یزیدیان بدانند
قیـام اباعبداهلل gو یارانش هیچگاه فراموش نشـدهاند و این
حرکت با شـهادت ،اسـارت و سـرکوب تمامشـدنی نیست و
در طول زمـان امتداد خواهد یافت .سـیدمجید بنیفاطمه از
مداحانی اسـت که در این راهپیمایی بـزرگ حضوری فعال و
ب دارد .همین
برنامههای فرهنگـی متفاوتی در یکی از مواکـ 
بهانه کافی بود تا سـراغش برویم و با او به گفتوگو بنشینیم.
در آسـتانه پیـادهروی باشـکوه اربعین قرار داریـم .چندین
سـال اسـت که این حرکـت عظیـم بـه اوج خودش رسـیده و
رسـانههای غربـی را مجبـور بـه سانسـور و سـکوت کـرده.
برنام هتـان برای ایـن رویداد بزرگ مذهبی و فرهنگی چيسـت؟
بـا دوسـتان و بـرادران عزیزمـان در گـروه رسـانهای  780برنامهریزی
كردهایـم تـا در عمود  780بـه راهپیمایـان خدمت ارائـه دهیم .چون
در اواسـط مسـیر نجف تا کربلا موکب کمتـری دیده میشـود .البته
در کنـار خدمـات رفاهـی ،فعالیـت فرهنگـی و مذهبـی هـم خواهیم
داشـت .هدفما اسـتفاده از وقت زائر به نحو شایسـته اسـت که وقتی
بـه حرم امـام حسـین gرسـید آمـاده زیـارت و ارادت به ایـن امام
همـام و شـهدای کربال باشـد چراکـه دیدهایـم گاهی اوقـات موکبها
فقـط بـه بحـث سـاماندهی رفاهـی زائـران میپردازنـد ،کـه البته در
جـای خـودش جـای تجلیـل دارد امـا زائر مـا نیازمنـد بهرهبـردن از
کارکردهـای دیگـر این سـفر نورانی اسـت کـه انشـاءاهلل موکبهای
مـا بیشـتر به ایـن سـمت بروند.
به عنـوان ذاکر اهـلبیت bبرای كسـانی کـه میخواهند
زائر شـوند و پیـادهروی کنند چه پیشـنهادي دارید؟
توصیـهای از خـودم نـدارم .هرچه میگویم از لسـان علمـا و واعظینی
اسـت کـه افتخـار میکنم سـالها پـاي منبـر آنهـا زانـو زدهام .وقتی
بـه قـالالصادقها و قـالالباقرهایی که آنهـا گفتهاند توجـه میکنیم
بـه ایـن نتیجه میرسـیم کـه کجا قـدم برمیداریـم .بايـد بدانیم کجا
میرویـم؛ راهـی که امـام زمـان ،fعلمای بـزرگ و مراجـع تقلیدی
کـه امـروز در میـان مـا نیسـتند بـا پـای پیـاده پیمودهانـد .زائـران و
راهپیمایـان بداننـد ایـن حرکت بـزرگ و ارزشـمند به راحتی شـروع
نشـده و توسـعهنیافته و توجـهمـا بایـد هـر سـال نسـبت به سـنوات
قبل بیشـتر شـود .فقط ایـن را بگویم کـه امام حسـین gرا محدود
بـه یـک جـا و مـکان نکنیـم .امـام حسـین وسـعت زیـادی دارد .هر
کـس نتوانسـت بـه زیـارت ايشـان بـرود بـه کنج دلـش رجـوع کند.
همانطـور کـه در مفاتیـح و گفتارهای بـزرگان دید ه و شـنیدهایم که
بسـیاری سـالها موقـع نمـاز صبـح بـه بـاالی پشـت بـام میرفتند و
بـه اباعبـداهلل gسلام میدادنـد و بـا حضـور قلـب و توجـه منتظر
شـنیدن جـواب سلامش میماندنـد چراکـه میدانیـد جـواب سلام
واجـب اسـت و فرمودهانـد یقینـا امـام حسـین gجواب سلام زائر
خـودش را حتـی از راه دور میدهـد.
نکتهای که الزم اسـت زائـران بدانند این اسـت که مدافعان
حـرم در شـکوه امـروز زیـارت اربعیـن سـهم بسـزایی دارند.
نظرتـان در این خصوص چیسـت؟
مدافعان حرم تا پایان مسـیر عشـق و محبت به اهلبیـت bماندگاری
اسلام و تقرب الـیاهلل گامهای ارزندهای برداشـتند .کسـانی که تا پایان

ت حسـینی را پیمودهانـد درسآموز بشـریتند و دیگر جایی
مسـیر معرف 
بـرای حرف ما جامانـدگان از قافله عشـق دفاع از حرم باقـی نمیگذارند.
تفاوت مدافعان حرم با شـهدای جنگ تحمیلی این اسـت کـه آن روزگار
همـه یکپارچـه بودند و انسـجام داشـتند و جـو خاصی از شـهادتطلبی
در کشـور حاکـم بود .عـدهای بـا دوستانشـان میرفتند و همه عشـق به
شـهادت و جهاد در برابر دشـمنان را به هم گوشـزد میکردند ولی امروز
در روزگاری ایـن جوانـان و مـردان بیبـاک بـه میـدان دفـاع از حـرم پـا
گذاشـتهاند که همه گرفتار زرق و برق دنیا و مشـغول روزمرگیهایشـان
هستند .عاشـقان حقیقی سیدالشـهدا gو دلسـوزان حضرت زینب
ثابـت کردند که هنـوز روحیه شـهادتطلبی از بین نرفته .هنوز کسـانی
هسـتند ایـن جملـه را کـه «اگـر مـا آن روز در کربلا نبودیـم و حضرت
زینـب را یـاری ندادیم امروز نمیگذاریم به حرم ايشـان دسـتدرازی
کننـد» در عمل بـه منصه ظهور رسـاندهاند.
در شـرایطی آنقـدر سلحشـورانه مقابـل تکفیریهـای داعـش کـه فقط
درصـدد نابـودی اعتقـادات شـیعه هسـتند ایسـتادگی میکننـد که در
دنیا دخترها و پسـرهای کوچکشـان انتظار میکشـند آنهـا از مأموریت
برگردند .یا پدر و مادر یا خواهری که اسـترس شـديدي تمام وجودشـان
را فـرا میگیـرد .امروز دیگر کسـی تشـویق به شـهادتطلبی و جهاد فی
سـبیلاهلل نمیکننـد امـا بـه جـای آ ن میگویند کسـانی هسـتند که به
میـدان نبـرد برونـد .تـو االن خانـوادهداری! اما عشـق و محبـت مدافعان
حـرم بـه اهـلبیـت bبـه اوج خـودش رسـیده و ایـن حرفهـا جایی
برای رسـیدن این مـردان به اهداف واالیشـان ندارد .درواقـع ما در مقابل
ایـن مـردان حرفی برای گفتـن نداریم که تفسـیری از جایگاه واالیشـان
داشـته باشیم.
آیـا مدافـع حرم بـودن فقط به رفتـن و شـرکت در جنگ و
سـوریه رفتن اسـت .هـر کدام مـا میتوانیـم در جامعـ ه مدافع
ل بیت باشـیم؟
حـرم اه 
بـه این شـرط کـه هرجا هسـتیم بدانیم باید بـه تکلیفمان عمـل کنیم.
منبری تکلیفش را بداند و مداح و زائر امام حسـین gبدانند مسئولیتی
دارنـد .کسـی که مسـئول اسـت بایـد دقت داشـته باشـد و با همـت باال
مسـئولیت و وظیفـهاش را انجـامدهـد .مسـئولیتپذیری و حرکـت در
مـدار تکلیـف یـک امر ضـروری اسـت چراکـه مدافعـان حرم مـا تکلیف
خودشـان میدانسـتند و پـا به این میـدان گذاشـتند .باید در میـان این
همـه روزمرگـی و توجـه به دنیـا هیئـتداری و معرفتافزایـی در جامعه
را تکلیـف خـود بدانیـم و این مسـئولیت خطیـر را به نحو احسـن انجام
دهیم.
امروز شـاید یکی از شـعارهایی که راهپیمایان حسـینی در
اربعین سـر میدهنـد ندای «هیهـاتمنـا الذله» باشـد؛ همان
نوایی کـه سیدالشـهدا gبـه منظـور استکبارسـتیزی و زیر

بـار ظلـم دشـمنان نرفتـن در صحـرای کربال سـر داد .بـه نظر
جنابعالـی چطور میتـوان این شـعار را به یـک فرهنگ تبدیل
کر د ؟
بزرگتریـن تابلـوی عاشـورا تابلـوی ذلتناپذیـری و مبـارزه بـا ظلـم
اسـت؛ نکتـهای کـه موجبـات القـای روح حماسـی بـه ایـن قیـام را
فراهـم کـرده و باعـث شـده بعـد از ایـن همه سـال نـه تنهـا زندهتر و
پویاتـر شـود بلکه مابقـی را هم بیـدار و با خـودش همراه کنـد .نمونه
اعلای ظلمسـتیزی و آزادگـی انقالب اسلامی ایـران بود کـه حقیقتا
برگرفتـه از مکتـب عاشوراسـت .این شـعار نهادینه شـده و خدایی که
خونبهـای سیدالشهداسـت بـه ابـدی مانـدن نـام و مـرام آن حضـرت
تضمیـن داده .از آنجـا کـه فرهنـگ ظلمسـتیزی منطبـق بـا فطـرت
بشـری اسـت ،تا روزی کـه بشـر زندگي میکنـد این فرهنـگ هم بقا
دارد .البته همیشـه عدهای بودند که سـعی داشـتند مردم را نسبت به
مکتـب عاشـورا بیتفاوت کنند یا تفسـیرهای منحرفانـه ارائه دهند اما
بدانیـد کهکسـی نمیتواند در سـنت الهـی تغییری ایجـاد کند .مردم
ایسـتاده و پـرورش یافتهاند .ایـن رهروان

هوشـیارانه پای ایـن مکتب
از جملـه انسـانهای بریدهای نیسـتند که بـا دو حـرف منحرفکننده
راهشـان را گـم کننـد .وظیفـه امثال مـا که تریبـون در دسـت داریم
این اسـت که روح حماسـی قیام عاشـورا را بیش از پیش با هنرمندی
بـرای مـردم تذکـردهیـم .یکـی از دالیـل پویـا بـودن مکتب عاشـورا
همیـن اسـت کـه در هـر دورهای کاربـرد دارد و همـه مـردم بـه ایـن
تفکـر احتیـاج دارنـد .تـا وقتـی ظلـم و ظالم هسـت مکتب عاشـورا و
نـام امام حسـین هـم ماندگار اسـت .بنابر فرمایشـات امـام wو مقام
معظـم رهبری در روزگار ما مظهر شـرارت و شـیطان بـزرگ آمریکای
جنايتـكار اسـت .اگـر خودمـان را شـاگرد عاشـورا میدانیـم بایـد بـا
ظلـم ایـن ظالم در هـر حالتی مبـارزه کنیم .نـه لحظـهای خودمان را
از شـر آن در امـان بدانیم و نه از مبـارزه با ظلمهایش دسـت برداریم.
آسـتان قـدس رضـوی در ایـن سـالها پشـتیبانیهای مـادی و معنوی
زيـادي از راهپیمایـی اربعیـن انجـام داده و موکبی هم به صـورت خاص
راهانـدازی کرده و به راهپیمایان خدمات فرهنگـی و رفاهی ارائه میدهد.
آسـتان قدس رضوی نـه تنها در ایـران بلکه حریم معنـوی امام رضاg
را در مسـیر نجـف به کربلا وارد کرده تا زائران از فیض معنوی بیشـتری
برخوردار باشـند .حضور آسـتان قدس در مراسـم راهپیمایی اربعین حائز
اهمیـت اسـت چراکه نـام مبـارک امام رضـا gو آنچـه به این آسـتان
متبـرک تعلق دارد بـر معرفتافزایـی و نورانیت بیشـتر زوار میافزاید.
به نظر شما اتفاق ویژه اربعین چیست؟
برگـزاری مراسـم اربعیـن سراسـر برکـت و اتفاقـي ویژه اسـت امـا آنچه
نمـود ویژگی این مراسـم معنـوی و روحانـی را به خوبی نمـودار میکند
افزایـش جمعیـت امسـال نسـبت به سـالهای گذشـته اسـت .جمعیت
چند ده میلیونی مشـتاقی که سـال به سـال بر آن افزوده میشـود اتفاق
ویژهای اسـت کـه فقط میتواند در عشـق به آسـتان امام حسـین gو
آلاهلل مشـاهده شود.
علیرغـم توطئههاي دشـمناناسلام و دستنشاندههایشـان در منطقه
مبنـی بر ایجـاد رعـب و وحشـت در زوار و احتمال حمالت تروریسـتی،
ایـن مـوارد نتوانسـتهاند اندکـی تردیـد بـه عشـق حضـور در راهپیمایی
ت امامحسـینgایجاد کننـد .همانطور کـه میبینید
اربعیـن و زیـار 
در کشـورهای اطـراف ما از یمـن و بحرین گرفته تا عراق و سـوریه هرجا
آتشـی برپـا شـده ،آتشافـروز اصلـی آمریکا بـوده و مـردم به ایـن تفکر
رسـیده و در همـه ایـن میدانهـا به مبـارزه برخاسـتهاند .از ایـن رو باید
گفـت افزایـش جمعیـت زائر در چنیـن فضایی اتفاقی اسـت کـه ویژگی
آنناامید کردن دشـمن و زنده نگهداشـتن اهداف عزتطلبانه عاشـورای
حسـینی است.
ل بیتb
در طـول سـالها نوکری کـه به ذکـر مصائب اهـ 
پرداختـه و دلهـای زیـادی را معطـوف حقیقت کربلا و غربت
امـام حسـین gکردهایـد ،در خانه سیدالشـهدا چـه آرزویی
دارید؟
آرزويم اين است كه امام حسین gمن را یکبار در آغوش بگیرد .چون این امام
حسین همان امام حسین است که صورتش را روی صورت فرزندش علیاکبرg
گذاشـت و از طرف دیگر صورتش را روی صورت غالم سـیاه همگذاشـت .هیچ
چیـز بهتـر از این نیسـت کـه امـام حسـین gنوکـرش را در آغـوش بگیرد.

خـــــط خبــر

حجتاالسلام ریاضـت گفـت« :بسـیاری از آموزهها پشـت کرامت و رحمت امام حسـین gخاکریز و سـنگر درسـت میکنند که خالف شـرع اسـت .هيئتی
کـه در آن میگویند شـمر بخشـیده میشـود چون امام حسـین خیلی آقاسـت ،در جهت اهداف امام حسـین gحرکـت نمیکند .یعنی به افـکار عمومی که
در آن هيئـت هسـت چـه چیـزی را القـا میکند؟ بعد مـداح میگوید اگر بـرای امام حسـین گریه کنید ،هر کاری کردید بخشـیده میشـوید! چـون به کرامت
امـام حسـین gآنها به بهشـت میرونـد و اینها هم بـه کرامت ايشـان به بهشـت میروند .اينگونـه اولین اصل شـریعت زیر سـوال ميرود».
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اربعین
را به همه ایام
تعمیمدهیم

آسـتان قدس رضوی نقش تأثیرگـذاری در
توجه به تعمیم معرفـت و نورانیت اربعین و
حماسه حسینی به سـایر ایام داشته و حتی
بـا حضور خـود یک تحول معنوی شـگرف
بـه زائـران اربعیـن بـه خصـوص عراقیها
القـا کـرده .سـیدمجید بنیفاطمه بـه اين
مسـئله اشـاره میکند و میگوید« :خدا را
شاکر هسـتیم که آسـتان قدس از امکانات
ویـژهای بـرای اشـاعه فرهنگ حسـینی و
رضوی برخوردار اسـت .تالشهـای تولیت
آسـتان قدس قابل تقدیر اسـت و میتواند
منجر به اتفاقـات خوبی در افزایش عشـق
مردم بـه امامـت و والیـت شـود .از این رو
توصیـه میشـود آسـتان قدس رضـوی با
بـه کارگیری امکانـات فرهنگـی و مذهبی
و همـکاری بـا کارشناسـان دینـی و توجه
بـه هيئتهـاي مذهبـی مراسـم نورانـی
و معرفتافـزای اربعیـن را بـه تمـام سـال
تعمیم دهد تا شـور و حال حسینی و توجه
به آرمانهای ظلمسـتیزی امام حسینg
در طـول سـال زنـده ،پاینده و مـورد توجه
آحـاد مـردم بـه خصـوص نوجوانـان و
جوانان میهن اسلامی قرار داشـته باشد».
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آیـتاهلل مـکارم شـیرازی بـا اشـاره به اربعین حسـینی گفـت« :زیارت اربعین حسـینی بزرگترین تجمع بشـری اسـت کـه در طـول تاریخ سـرمایه عظیم به
شـمار مـیرود و بایـد بـه نحو احسـن از آن اسـتفاده شـود .زائران بایـد بدانند احتـرام به قوانین کشـور عراق الزم اسـت .اخذ گذرنامـه و روادیـد و رعایت نظم
و انضبـاط از اهـم مسـائل اسـت .هیچکـس بـه فکر خـود راه ندهد که بـدون گذرنامـه و ویزا به این مراسـم بـرود چراکه زیارت امام حسـین gمسـتحب اما
برخـی از ایـن کارهـا خلاف شـرعند .از خواهران میخواهـم در این سـفر بدون محارم شـرکت نکنند چراکـه این کار خوبی نیسـت».

راهاندازیکاروان زائران پیاده اربعین

مسئوالنیکیازقدیمیترینهيئتهایمشهد
درکاظمین موکب راهاندازیکردهاند

خدمت به زائران
پدر و پسرامام رضا
ملیکا وظیفهشناس

هیئـت جواداالئمه gاز قدیمیترین هیئتهای مشـهد اسـت که قبل از پیروزی انقالب تشـکیل شـد و از هیئتهای
مؤثـر در پیـروزی انقالب بـود .فعالیت این هیئت بعـد از انقالب رنگ و بوی دیگری گرفت و با تشـکیل بسـیج به پایگاه
بچههـای بسـیج و رزمندهها تبدیل شـد .خاطرات قدیمیهـاي هیئت را کـه ورق بزنید پـر از ایثارگریهايی اسـت که
جوانـان هیئـت جواداالئمـه  رقم زدهانـد .فعالیتهای ایـن هیئت بعد از جنگ به سـمت برنامههـای فرهنگی رفت
کـه همچنـان ادامه دارد؛ از مراسـم عزاداری همراه با شـور و شـعور گرفته تا حضـور در پیـادهروی اربعین در عـراق .این
بهانههـا کافـی بود تـا در این ایام سـراغ مسـئو ل هیئت برویـم تـا از برنامههایـش در آن سـوی مرزها برای مـا بگوید.

مهـدی رجبپـور ،مسـئول هیئـت جواداالئمـه gو مسـئول موکـب امـام رضـا gدر
کاظمیـن اسـت .او دربـاره برنامههایی کـه این هیئـت در ایام اربعیـن دارد ،میگویـد« :هیئت
جواداالئمـه gسـال  90کاروان زائـران پیـاده به اربعیـن را راه انداخت اما دو سـال اسـت که
موکـب امـام رضا gدر کاظمین برپا میشـود» .او با بیان اینکه دنبال این هسـتیم که سـراغ
کارهـای بـر زمیـن مانـده برویـم و تکلیفمـان را انجـام دهیم ،میگويد« :سـه سـال پیش که
کاروانـی از خانوادههـای هیئـت را به کاظمیـن برده بودیـم ،دیدیم به طور جـدی در کاظمین
مشـکل اسـکان وجود دارد .برای همین تصمیم گرفتیـم بـاری را از روي دوش زائران برداریم و
سـال گذشـته برای اولین بار ،موکب امام رضا gدر شـارع صاحبالزمان در  200متری حرم
امـام جوا د و حرم امام کاظم cراهاندازی شـد .امسـال هـم موکب امام رضا gدر شـارع امام
علـی gمشـرف به ضلـع غربی حـرم مطهر برپا شـده».

میزبانی از  6هزار نفر در هر شب

بـه گفتـه رجبپـور ،موکب امـام رضـا gدر کاظمین هر شـب پذیرای  6هـزار نفـر از زائران
اسـت که ظرفیت باالیی اسـت ولی کافی نیسـت .اسـکان زائران دو هفته قبـل از اربعین انجام
میشـود و تا سـه روز پس از اربعین ادامه دارد .خدمه موکب  70نفرند که  46نفر آقا و  24نفر
خانـم ،خادمـی زائران اهل بیت bرا میکنند .گروه پیشـرو یک ماه قبـل به کاظمین میروند
تـا زیرسـاختهای راهاندازی موکـب را فراهم کنند و اگر جایی نیاز به بنایی و تعمیرات داشـت
انجـام دهنـد .گروه سـوم خـدام هـم  10روز قبـل از اربعیـن وارد کاظمین شـدند تا کارشـان
را آغـاز کننـد .ظرفیت جهان تشـیع پـای کار اربعیـن آمده و بسـیاری از خادمان حسـینی در
مسـیر کربلا و نجف برای خدمترسـانی به زائـران فعالیت میکننـد .تعدادی از زائـران قبل و
بعـد از مراسـم اربعیـن به کاظمین و سـامرا میروند و الزم اسـت آنجا هم مقدمـات پذیرایی از
زائران و عاشـقان اهل بیت bفراهم شـود .امام رضا gاز ما مشـهدیها انتظـار دارد پای کار
خدمـت به زائران پدر و پسـرش باشـیم .کاظمین بسـیار مظلوم واقع شـده در حالـی که حرم
مطهـر پدر و پسـر امام رضا gدر این شـهر هسـتند و خیل عظیمـی از زائـران اربعین به این
شـهر میآیند زائران با مشـکالت رفاهی فراوانی از جمله کمبود سـرویس بهداشـتی مواجهند.
هیئتیهـای جواداالئمـه gخدمترسـانی بـه زائـران کاظمیـن را رسـالت خـود میدانـد.



جذب خانوادگی

هیئت باید علم و کتلش را داشـته باشـد امـا ذائقه جوانها در بحث عـزاداری و هیئتها عوض
شـده .سـعی کردهایـم براسـاس نیـاز جوانهـا ،خانـواده و جامعه مـدل هیئت را تغییـر دهیم.
البتـه اصل بـر روضه برای امام حسـین gاسـت .در کنـار هیئت که قدیمیترین تشـکیالت
مذهبـی و مردمـی بوده ،کانون فرهنگی مسـجد هم راهاندازی شـده که جدیدترین تشـکیالت
مردمـی و مذهبی اسـت .هیئـت جواداالئمـه gدر قالب هیئت و کانـون ،کار هیئتی میکند.
او بـا اشـاره بـه ازدواجهای آسـان برای جوانـان هیئتی و مذهبـی میگويد« :کارکـرد هیئتها
عالوه بر زنده نگهداشـتن مناسـک دینی و مذهبی ،ترویج سـبک زندگی اسلامی نیز هسـت.
اگـر هیئت بخواهد تأثیرگذاری داشـته باشـد باید به این مسـائل هـم ورود کند».

فرصتی برای خودسازی

مهـدی رجبپـور یکـی از برنامههـاي هیئـت را ازدواجهـای آسـان میدانـد کـه شـش
دوره آن برگـزار شـده امـا در دو دوره آخـر 110 ،زوج مسـجدی و هیئتـی بـه خانـه بخت
رفتهانـد؛ «ایـن کار هیئتـی باعـث شـده جوانهـا یـا خانوادههایشـان گزینههـای خوبـی
بـرای ازدواج پیـدا کننـد و ازدواجهـای داخـل هیئـت شـکل بگیـرد کـه بسـیار موفـق و
باثبـات بـوده .چـون از نظـر اعتقـادی و فرهنگـی همکفـو هـم هسـتند» .او هیئـت
جواداالئمـه gرا خانـوادهاي چنـد هـزار نفـری میدانـد کـه بایـد بـرای تمـام اعضـای
آن برنامـه متناسـب داشـت .رجبپـور معتقـد اسـت هیئتهـا در طـول سـال بایـد تفکـر
علـوی و شـیعی را ترویـج دهنـد .بـه همیـن دلیـل بایـد بـه جمـع خانوادههـا رفـت که از
جملـه برنامههـا ،برگـزاری اردوهـای خانوادگـی بلندمـدت اسـت .سـفر کاروان موکب امام
رضـا gبـه کاظمین کـه شـامل  70نفـر از مسـئوالن هیئـت جواداالئمه gاسـت ،یک
اردوی خانوادگـی مؤثـر یکماهـه اسـت کـه فرصتـی بـرای خودسـازی به شـمار مـیرود.

خـــــط خبــر

سـیدعلیرضا فاطمیانپور ،مدیر فرهنگی هنری شـهرداری منطقه  12با اعالم خبر برگزاری مراسم پیادهروی اربعین حسینی از میدان امام حسین gتا حرم حضرت
عبدالعظیم حسنی gگفت« :این مراسم پنجشنبه هجدهم آبانماه همزمان با اربعین حسيني با عنوان «جاماندگان اربعین حسینی» برگزار میشود و شرکتکنندگان
مسـافتی حـدود  15کیلومتـری را تـا حرم حضـرت عبدالعظیـم gطی میکننـد .از جمله برنامههـای این مراسـم قرائت زیـارت اربعیـن و مناجاتخوانی اسـت».
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«چـه بخوانیـم» را بـه فریضـه و «چگونـه بخوانیـم» را بـه نافله
تشـبیهفرمودهاند .بنابراین شـناخت و انتخاب شعر متعالی جزو
واجبـات مداحی اسـت .شـاهد این مدعا این اسـت که شـاید ۵
درصد مداحان شـاعر باشـند اما بیـن مداحان تـراز اول این آمار
بـه  ۵۰درصد میرسـد .آقايان انسـانی ،واعظـی ،حدادیان ،خلج
و کریمـی کـه جـزو  10مـداح برترنـد ،شـاعر هم هسـتند .اين
نشـان میدهـد که تسـلط بـه شـعر چقـدر میتوانـد در ارتقای
مداحی مؤثر باشـد.

نقش مطالعه

یکند شعری بسرایدکه در قیامت شرمنده نشود
سیدمحمدرضا یعقوبیآل تالش م 

طبق منابع معتبر شعر بگوییم
سعيد سعيدي

وقتـی میگوییـم شـاعر آیینـی صرفـا بـه ایـن معنـا نیسـت کـه شـاعر تحصیلکـرده رشـته ادبیـات باشـد و
ی او را بـه شـعر گفتـن هدایـت کـرده .بسـیاری هسـتند کـه شـغلی بـا موقعیـت اجتماعـی عالی
ماجراهـای زندگـ 
دارنـد امـا شـعر گفتـن بـرای ائمـه را برکـت زندگـی خـود میداننـد .سـیدمحمدرضا یعقوبـیآل از جمله آنهاسـت
ق لیسـانس حقـوق سـرودن شـعر را برکتـی بـرای زندگـی و ارادت بـه ائمـه اطهـار bمیدانـد.
کـه بـا داشـتن فـو 
امـا اینکـه چطـور یـک حقوقدان سـر از دنيـاي شـعر و شـاعری درآورده ماجـرای جالبـي دارد کـه او در ادامـه آن را
روایـت میکنـد .یعقوبـیآل معتقـد اسـت بایـد شـعری گفـت تـا در محضـر ائمـه در روز قیامـت شـرمنده نشـویم.

نقطه عطف شعر و مداحی

ی من
ورود من به دانشـگاه امـام صادق gهمزمان بـا اوایل مداح 
بـود .در آن دوران بـا خوانـدن آثـار اسـاتید ارزندهای چون سـازگار،
انسـانی ،مؤيد ،شـفق ،مجاهدی و ...به مرحلهای رسیدم که متوجه
شدم میتوانم شعر بگویم .در دانشگاه با مهدی سیار آشنا شدم و از
محضر او استفاده کردم .پس از فارغالتحصیلی الطاف استاد سازگار
من را بینصیب نگذاشـت و باعث پیشرفت حقیر شد .شـروع دوره
جدی شـاعری با سـرودن اشـعار آیینی بود .هرچنـد در موضوعات
عاشـقانه و آزاد هم گهگاهی قلم میزدم اما عهد کردم جز در مسیر
رضـای ائمه کـه باالترین ممدوحان عالمند شـعری نگویم .البته به
توصیه اسـتاد انسـانی ،اشـعار غیرآیینی قـوی را مطالعـه میکنم.

همافزایی مداح و شاعر

یکـی از تأکیـدات مقـام معظـم رهبـری کـه در دیـدار رسـمی با
شـاعران آیینی مطـرح کردند ،بحـث همافزایی مداحان و شـاعران
بـود .بـا فیض بردن از فرمایشـات ايشـان این امـر را از سـال  ۹۳در
مشـهد پیگیـری میکنیـم و آن را در مجموعهای به نـام «اصحاب
الحسـین »gانجام میدهیم .جلسات ابتدا با حضور توأمان استاد
سـیدرضا مؤید به عنوان شـاعر و حاج احمد واعظی به عنوان مداح

که هـر دو بهعنوان ادارهکنندگان جلسـه بودند تشـکیل میشـد.
نقد و بررسی شعر و مداحی از سوی این دو بزرگوار تجربه مغتنمی
را برای شـرکتکنندگان رقم زد .این جلسـات به صورت موسـمی
در حـال انجامند .تاکنـون دوبار توفیق شـعرخوانی در محضر مقام
معظـم رهبری برایم حاصل شـده و چندین بار فرمایشـات ایشـان
در مورد شـعر و مداحی را مطالعـه کردهام.

شناسایی استعدادها

از سال  94در مجموعه «اصحابالحسـین »gدر خدمت دوستان،
به شناسـایی نوجوانان و جوانان مسـتعد و نخبـه در مداحی پرداخته
شـد .با بهرهگیری از اسـاتید مجرب در مباحث مقتل ،ادبیات و فنون
مداحـی زمینهای فراهم شـد که این عزیزان اسـتعدادهای بالقوه خود
را بالفعـل كـرده و تعـدادی از آنهـا رتبههـای برتر مسـابقات اسـتانی
و کشـوری مداحـی را از آن خـود کننـد .بنـده هـم هرچه از اسـاتید
معظمم سازگار ،انسانی و شـفق آموختهام در اختیار عزیزان میگذارم.

جایگاه شعر در مداحی

حضـرت آقا در مورد دو سـوال اساسـی درباره مداحـی که مداح
چـه بخوانـد و چگونـه بخوانـد تعبیر حکیمانـهای دارند .ایشـان

همدانشـگاهی بودن با دکتر میثم مطیعی برایم مغتنم بود .از او یاد
گرفتم همانگونه که مداح مقتل را باید به صورت مسـتند بخواند،
شـاعر هـم باید با نگاه به منابع مسـتند شـعر بگوید .صـرف نظر از
عنصر خیال که الزمه شـعر اسـت باید در شـعر آیینـی حد فاصل
بیـن خیـال و وهـم را رعایت کنیـم تـا از حریم وحـی دور نیفتیم.
اکنـون نیـز راجع به هـر موضوعی که بخواهم شـعر بگویـم ،عالوه
بر مطالعه منابع معتبر بهترین اشـعاری را که درباره همان موضوع
سـروده شـده مرور میکنم .به عنوان نمونه  10سال قبل با توصیه
یکی از اسـاتید به نام حجتاالسلام مالکاظمـی کتاب «خصائص
الحسـینیه» را با تدبر خواندم و حاصل آن مرثیهای عاشـورایی شد.
ابیاتـی از آن شـعر را برايتـان ميخوانـم« :روی خاکآلـود پیغمبر
گواهـی میدهـد /لـرزه بـر ارکان عـرش کبریـا افتـاده اسـت /بس
کـه شـیطان آمده با سـنگ بـر جنگ خـدا /کعبـه در گـودال زیر
سـنگها افتاده اسـت» .سـال  ۹۲مطالعات گسـتردهای در مورد
فضایـل قرآنی امیرالمؤمنین gداشـتم و بهترین اشـعار قرآنی
در ایـن مـورد را مـرور کـردم کـه حاصـل آن قصیـدهای شـد با
مطلع« :صاحب اسـرار سـبحانالذی اسـری علی اسـت /مقصد
سـیر رسـول از مسـجد االقصـی علی اسـت» .بـا مـرور احادیث
مربـوط بـه فضایـل و آثـار زیـارت امـام حسـین gو بـا نـگاه
ویژه بـه کتاب «کامـلالزیارات» قصیـدهای در مـورد پیادهروی
اربعیـن عنایـت شـد با ایـن مطلع« :مـیروم تـا به خـود آیم به
منایـی برسـم /سـعی دارم کـه در ایـن حج بـه صفایی برسـم».

پیشرفت
در شعرآیینی
هماکنـون کـه  39سـال از انقالب سـپری شـده
در مـورد شـعر آیینی میتوانـم به جرئـت بگویم
 ۱۴قـرن قبـل از انقلاب یـک طـرف و ایـن 39
سـال پـس از آن هـم یـک طـرف .بایـد شـاکر
باشـیم چراکـه طـی ایـن  39سـال بـه برکـت
انقلاب و بـا عنایت خـاص مقـام معظـم رهبری،
پیشـرفت بیسـابقهای در شـعر آیینی داشتهایم.

خـــــط خبــر
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آلبوم «شـاهراه» پنجمین آلبوم از مجموعه شعرآواسـت که در استودیو هالل تهیه و تولید شده .در این آلبوم که شامل  14قطعه شعر عاشورایی
بـه مـدت حدود  45دقیقه از شـاعران آیینی برجسـته همچون على داوودى ،محمود حبیبى کسـبى ،هادى جانفدا ،قاسـم صرافان ،سـیدمحمد
حسینى ،مجید لشکرى ،محمد رسولى ،امیر تیمورى و سیدعلى رکنالدین است .شاعران شاخصترین اشعار عاشورایی خود را در استودیو هالل
و با صدای خود دکلمه كردهاند.

با «حسین حسین» داریم پیر میشویم

یکی از سنتهای زیبای هیئتهای قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیئت بوده که در این سالها فراموش شده است.
بگیرید و برای «چهارده» ایمیل

شوید و پس از پایان مجلستان یک عکس یادگاری دستهجمعی
پیشنهاد میکنیم دست ب ه کار 

.
شود
منتشر
صفحه
همین
ر
د
کنید تا

qudsonline14@gmail.com

هیئت عاشقان حسینی جوانان تختی

کانال تلگرام

کتاب

اپلیکیشن

از عاشورا تا ظهور
فلسفه عاشــورا و شــهادت امام حسین gتنها
بــه یــک دلیــل اســت و آن آزادگــی و رهایــی از
بنــد اســتبداد نفســانی اســت کــه در ســایه
ظهــور امــام زمــان fمحقــق میشــود امــا
شــاید آن طــور کــه بایــد بــا شـرایط الزم بـرای
آمــاده کــردن فضــای ظهــور آشــنایی نداشــته
باشــیم .بـراي همیــن ایــن بــار به جــای معرفی
شــبکه تلگرامــی مداحــی ،کانالــی را برایتــان در
نظــر گرفتیــم که بــا شـرایط ظهور آشــنا شــوید.
درواقــع هــدف از ایجــاد ایــن کانــال بــرای
آشــنایی مــردم با امــام زمــان و عالئم ظهــور آن
حضــرت همـراه بــا پسـتهای متنــوع ،مداحی
و نوحههــای عربــی و فارســی اســت .بــرای
عضویــت در ایــن کانــال کافــی اســت لینــک
زيــر را در شــبکه تلگرامــی خــود وارد کنیــد:

پیادهروی اربعین :تأمالت
جامعهشناختی

اربعین حسینی
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کتـــاب «پیــــادهروی اربعین:
تأملات جامعهشـناختی» کتابی
اسـت کـه اخیـرا بـ ه کوشـش
محســــن حســــام مظاهـری
توسـط نشـر آرما منتشـر شـده.
اگـر تاکنـون توفیـق حضـور در
پیـادهروی اربعیـن را نداشـتهاید،
بـا خواندن ایـن کتـاب و دریافت
حـس و حال کــــربال ،قـــطعا
تمایلتـان بـرای پیادهروی سـال
آینـده دوچنـدان خواهـد شـد.

هیئت و اقتصاد

هیئتها باید با بهترین کیفیت اداره شوند و دستگیر فقرا و مستمندان باشند.
بـه طور قطع اگـر بتوانند بودجه ماهانه دائمی داشـته باشـند ،میتوانند بدون
دغدغـه بـه کارهـای اصلـی خـود بپردازند ولـی نباید فراموش شـود کـه کار
اقتصادی برای کسـب بودجـه و تأمین مخارج هیئت -به خصـوص در ابتدای
فعالیـت و تأسـیس هیئـت -ممکـن اسـت موجـب دوری از اهـداف اصلی یا
سسـتی در آن شـود یا اهمیـت آن را کمرنگ کند .هیئت بایـد با کمک اعضا
خیریـن ادامه
تأمیـن مالي شـود و معمـوال كار هر هیئتی با مسـاعدت برخی ّ
مییابـد تـا کمکـم بـه اسـتقالل میرسـد .از آنجـا که هیئتهـا با توسـل به
اهـل بیت bو بـه جهت زنده نگهداشـتن یـاد آن بزرگـواران برپا میشـوند،
لـذا مـردم بـا عالقه و عشـقی کـه به ایـن خانـدان دارند بـه تأمین مالـي آنها
میپردازنـد .از طرفـی سـخنرانان ،مداحـان و مدیـران هیئتهـا میتواننـد با
خیرین ،با بیـان اهمیت بقـا و توسـعه هیئتهای
رایزنـی بـا بـزرگان شـهر و ّ
مذهبـی به تأمین مالـی هیئتهـا بپردازند و نیازهـای ضروری آنهـا را تأمین
کننـد .اگـر هیئت امنای مسـاجد بـا هیئتهـا همراهی کنند مشـکل مكان
هيئـت بـهراحتی حـل خواهد شـد .برای مثـال میتواننـد با خریـد یک باب
مغـازه و اجـاره دادن آن بـرای همیشـه بـه صـورت ماهانـه مخـارج هیئت را
تأمیـن کننـد .برخی اعضای هیئتها شـروع بـه کارهای اقتصـادی ميکنند.
متأسـفانه بایـد گفت به تجربه ثابت شـده کارهـای اقتصـادی هیئتها باعث
شـده برخـی اعضا که با هدف کسـب معـارف دینی قـدم در هیئت گذاشـته
بودنـد از ایـن فضا خارج شـوند و در میان اعضا و مسـتمعين هیئت نیز جلوه
خوبـی نخواهد داشـت و بدبینیهایی پدیـد خواهد آورد .گاهـی نیز به جهت
آشـنا نبودن با محیط کسـب و کار و عجلـهای که در تأمین هزینههـا دارند با
پول اعضا دسـت به کارهای سـنگین ميزنند و ورشکسـت میشوند در حالی
کـه هدف اصلی هیئـت آموزش معـارف اهل بیـت bبه مردم اسـت و نباید
هیـچ عاملی مانـع از این هدف شـود .اگر هیئتـی با اهداف الهـی حرکت کند
خـدای متعال قطعـا هزینههـای الزم را از طـرق مختلف تأمیـن خواهد کرد.

چنــد روز بيشــتر تــا اربعیــن حســینی نمانده.
ایــن روزهــا جامانــدگان مراســم اربعیــن در
کربــا چشمشــان حســابی بارانــی اســت و
دلشــان بـرای هرچــه بــوی اربعیــن میدهــد
لــک زده .بــرای همیــن اپليکیشــن ایــن
شــماره را بــه نرماف ـزار «اربعیــن حســینی»
اختصــاص دادهایــم کــه بخشهــاي
مختلفــي را دربرميگيــرد؛ از ســورههاي
قــرآن و ادعيــ ه خــاص روز اربعيــن گرفتــه
تــا بخشهايــي از بيانــات مقــام معظــم
رهبــري بــا موضــوع اربعين ،خطبــه حضرت
زينــب و خطبــه امــام ســجاد.g

مناجاتنامه

ای آنکه از خیانتهای چشـم آگاه اسـت و از پنهانیهای دل باخبر.
ای آنکـه آینـده را میدانـد و نیامده را میشناسـد .ای آنکـه او را
جز او نمیشناسـد و از او جـز او خبر ندارد .ای آنکه زمیـن را از آب
انباشـت و هوا را با آسمان مسـدود کرد .ای کسی که مهربانترین
نامهـا و کریمتریـن اسـمها از آن اوسـت .ای برطرفکننـده غم و
انـدوه و ابتلا از ایـوب .ای بازدارنـده دسـتهای ابراهیـم از ذبح
فرزنـد ارجمندش کـه در نهایت عمـر و منتهای پیـری نصیبش
شـده بود .ای آنکـه دعای ذکریا را مسـتجاب کرد و یحیـی را بدو
بخشـید و او را تنهـا و بیکس فرو نگذاشـت .ای آنکه یونـس را از
شـکم ماهی نجات داد .ای آنکه دریا را برای بنیاسـرائیل شکافت
و نجاتشـان داد و فرعون و سپاهیان را غرقه ساخت .ای آنکه بادها
را بشـارتدهندگان و طالیـهداران باران رحمت خویش قـرار داد.
سی دمه دی شجاعی
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