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حسرت چای هیأت

آ ثار  ،گفتار و اخباری از :
مقام معظم رهبری
آیتاهلل حبیباهلل شعبانی  ،نماینده ولی فقیه در استان همدان
سید سعید شاهرخی  ،استاندار همدان
عباس صوفی  ،شهردار همدان
مهدی دهقان نیری  ،مدیر کل صدا و سیمای مرکز همدان
حجت االسالم یاسر مظاهری  ،دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان
حسین شریفی ،انجمن یادآوران عاشورا
جواد خاکباز  ،هیأت بنه بازار

محمد زوار ،هیأت حسینیه مکتب زینب
اسمعیل شیرمحمدی  ،هیأت خادمالحسین(ع)
محمد شابندلو ،هیأت قمر بنیهاشم (ع)
مهدی توکلی  ،واعظ
قدردانی سپاه ناحیه همدان از حضور عاشقانه همدانیها در سوگواری ساالر شهیدان
توکل دارایی  ،نویسنده
مهرداد حمزه  ،مدیر عامل خانه مطبوعات
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نهضت حسینی بزرگترین حماسه تاریخ

یکى از جهاتی که ّ
محرم مورد اهتمام است بزرگداشت یک خاطرهى بىنظیر
ّ
تاریخ است[ ،منتها] نه بىنظیر در مصیبت و غم و اندوه -که البته هست-
بلکه بىنظیر در حماسه و ُبروز برجستگىهاى انسان ،برجستگىهاى اهل
ّ
وضعیت امام حســــین را مالحظه کنید خواهید دید که آن
حق .اگر شــــما
ّ
حرکت ،آن قیام ،با این خصوصیات ،بىنظیر است .ما خیلى قیام داشتهایم
ّ
ّ
[وضعیت چنین بوده]:
خصوصیات ،بىنظیر اســــت.
ّاما این قیام بــــا این
ســــلطهى باطل با قســــاوت تمام و با وقاحت تمام روزبــــهروز رو به افزایش
اســــت .هیچ امر به معروف و نهى از منکرى هم ممکن نیســــت .به قدرى
فضاى رعب زیاد اســــت کــــه آمرین به معروف و ناهین عنالمنکر ســــعى
میکننــــد در معرض امر به معــــروف و نهى از منکر قرار نگیرنــــد؛ ّ
حتى افراد
ً
جسور و گســــتاخ .یعنى مثال عبداهللبنزبیر آدم جسورى است ،آدم خیلى
گستاخى است ّاما سعى میکند با دستگاه خالفت مواجهه پیدا نکند؛ این
ّ
وضعیت سخت است.
قدر
یک کســــى مثل عبداهللبنجعفر کــــه بــــرادرزادهى امیرالمؤمنین و داماد
امیرالمؤمنین و شــــوهر جناب زینب است ،ســــعى میکند که به دستگاه
ً
َّ
خالفت ّ
متصور( )۱نیست.
حتى نزدیک نشود ،چون اصال غیر از این چیزى
عباس حالت انــــزوا از جامعه پیدا میکندّ ،
یک کســــى مثل عبداهللبن ّ
کأنه
کنارهگیرى میکند ،یک گوشــــهاى مىنشیند؛ یعنى این کسانى که زبانهاى
ّ
شخصیتهاى برجسته و آقازادگان بزرگ بنىهاشم و قریش
ناطق و گویا و
و جوانهاى نامدار صدر اســــام بودند -که هر کدام تاریخچهاى از افتخارات
پشت سرشان است -جرئت نمیکنند بیایند وسط میدان ،چه برسد مردم
ّ
عادى؛ نه فقط در شــــامّ ،
حتى در خود مدینه .آن وقت شما وضع مدینه را با

بقیهى جاهاى دیگر که آن ّ
ّ
شرایط
مرکزیت را هم نداشته مقایسه کنید .این
ِ
آن اختناق عجیب و غریب اســــت .آن وقت قیام امام حسین در اینجا براى
این اســــت که این سلطه را در هم بشکند؛ حرکت امام حسین براى در هم
شکستن این سلطه است ،منتها به قصد قدرتطلبى نیست؛ ما َخ َر ُ
جت
ً
ً
َ ً
فسدا؛( )۲مثل ّ
بقیهى افرادى که قیام میکنند،
ا ِشرا َو ال َب ِطرا َو ال ظا ِلما َو ال ُم ِ
ُ
خروج میکنند ،میزنند ،میکشــــند براى اینکه قدرت را قبضه کنند نیست،
بلکه براى امر به معروف و نهى از منکر است.
دو عاقبــــت هم ممکن اســــت برایش پیــــش بیاید :یکــــى اینکه پیروز
ُ
بشود ،یکى هم اینکه کشــــته بشود؛ با آن وضع فجیعى که براى او قابل
ّ
تصور بود ،ولو بدون علم امامت؛ خب معلوم بود ،اینها هیچ مالحظهاى
نداشتند .در یک چنین شرایطى همان کارى را امام حسین میکند که به
نقل آیهى مباهله در قرآن کریم -که ایــــن ّایام[ ،نزدیک] روزهاى مباهله
َ
بود -پیغمبر اکرم با نصارا کرد؛ یعنى اوالدش را ،نســــائش را ،ا ُنفسش را
آورد میدان؛ یعنى عزیزترین ســــرمایههایش و همهى موجودى خودش
را برداشت آورد براى دفاع از حقیقت و
براى قیام هلل.
و بعد صبر کرد؛ که این صبر امام حسین
خیلى مهم اســــت .من یک وقتى یک صحبت
ّ
مفصلى در مورد صبر امام حســــین
کردهام که االن مجال نیست.
ماها نمیفهمیم صبر یعنى چه .صبر

ن قدر آدم از بزرگان ،از
در جاى صبر معلوم میشود که معنایش چىست .ای 
ّ
شخصیتهاى برجسته ،از آدمهاى ّ
ّ
موجه ،از عقال ،از دلسوزان،
محدثین ،از
کار
از نیمهدلســــوزان مدام بیایند به امام حســــین بگویند آقا شــــما با این ِ
خودت ،هم دارى یک عملى میکنى که فایده ندارد ،هم اینجور خســــارت
بــــه خودت و خاندان پیغمبر وارد میکنى ،اهل حــــق را ذلیل میکنى؛ از این
ّ
حرفهــــا میزدند .از ّاولى که امام حســــین از مکه قصــــد حرکت کرد و بعضى
فهمیدند ،این موانع گوناگون اخالقى در مقابل امام حسین شروع شد ،تا
شب عاشــــورا .صبر کردن در مقابل این حوادث [خیلی دشوار است ].من
هلل علیه)
آن وقت -در همان صحبتى که اشــــاره کردم -گفتم امام (رضوان ا 
هم درســــت همین جور صبر کرد ،صبر او هم همین جــــور بود .اینقدر به
امام گفتند :آقا جان این جوانها از بین میروند ،این جور کشــــته میشــــوند،
مملکــــت خراب میشــــود .در دورهى نهضت میگفتند بهتریــــن جوانها را
ُ
شما دارید به َدم کشتن میدهید .صبر کردن در مقابل این خیرخواهىهاى
ناشــــیانه کار خیلى عظیمی اســــت ،کار خیلــــى بزرگى اســــت ،خیلى قدرت
میخواهد؛ صبر کرد .همهى صبر ،در مقابل فشــــارها و مصائب جســــمانى
نیست؛ این فشارهایى که به عنوان مصلحتطلبى ،مصلحتجویى[ ،که
بگویند] «آقا بر خالف مصلحت دارید کار میکنید» وارد مىآید ،صبر کردن
در مقابل اینها و راه ّبین و روشــــن و ُرشد( )۳را رها نکردن ،آن صبر عظیم و
صبر جمیلى است که امام حسین (علیه ّ
السالم) انجام داد.
بعد هم با آن وضع فجیع یکىیکى دوســــتانش [کشته میشوند] ،مثل
ذره ّ
کســــى اســــت که ّ
ذره بدن او را قطعهقطعه کنند؛ امام حسین در روز
ّ
عاشــــورا این جورى بود .این جور نبود که حاال یک بمب بیفتد عدهاى از
افراد کشــــته بشــــوند؛ نه ،هر نفرى از این اصحاب که میرفتند ،هر نفرى
از ایــــن اهلبیت کــــه میرفتند مثــــل این بود که یک عضــــوى از اعضاى
حضرت را ،یک قطعهاى از بدن مبــــارک آن حضرت را دارند جدا میکنند؛
و حضرت بر یکىیکى صبر کرد ،این جرعههاى صبر را یکىیکى نوشــــید؛
این حرکت به این عظمت [بود] .نتیجهاش هم معلوم شــــد ،نتیجه این
شــــد که آن ارزشــــهایى که امام حسین میخواســــت در دنیا بماند ماند:
قرآن ماند ،اســــم اسالم ماند ،ارزشــــهاى اســــامى ماند ،حدیث پیغمبر
مانــــد و در دایــــرهى محدودتر و مهمترى ،تش ّ
ــــیع که مکتــــب اهلبیت
باشــــد ماند .اگر امام حســــین این کار را نمیکرد ،همچنــــان که در طول
آن پنجاه شــــصت ســــال بعد از رحلت پیغمبر آن جور اسالم تغییر پیدا
کرده بود و به آنجا رســــیده بود که بتوانند جگرگوشهى پیغمبر را بیایند
بــــه قتل برســــانند -خب [اوضاع] خیلــــى فرق کرده بود؛ ایــــن را هم من
یک وقتى ّ
مفصل تشــــریح کردهام؛ [اینکه] در دنیاى اسالم کار به جایی
برســــد که بیایند مثــــل امام حســــینى را ،مثل زینب کبرایــــى را ،فرزندان
ً
ً ُ
پیغمبر را ،جگرگوشــــگان پیغمبر را علنا ،صریحا بکشند یا اسیر بکنند،
باید خیلى اوضاع فرق کرده باشــــد -به فاصلهى اندکى چندین برابر آن،
اوضــــاع فرق میکرد و بکل اســــام از بین میرفت .امام حســــین در واقع
مثل آن میخ عظیمى شــــد که این خیمهاى را که طوفان داشــــت [آن را]
بــــا خون خــــودش نگه داشــــت .خب ایــــن بزرگترین
میبرد،
حماســــهى تاریخ اســــام بلکه بزرگترین حماســــهى
تاریخ اســــت؛ ایــــن را باید حفظ کــــرد ،این را
باید زنده نگه داشــــت ،این را بایــــد به عنوان یک
امور همیشــــهى تاریخ مســــلمین ،مورد
گرهگشــــا در ِ
استفاده قرار داد.
 )۱قابل ّ
تصور ،پنداشتنی
 )۲مثیراالحزان ،ص ۴
 )۳راستی و درستی ،هدایت
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نماینده ولی فقیه در استان همدان:

وقتی مسوولی اعتقادی به والیت
ندارد جامعه را به سمت امامکشی
هدایت میکند
نماینده ولی فقیه در اســــتان و امــــام جمعه همدان
مقصر اصلی در شهادت امام حسین (ع) را خواصی
دانست که قائل به نظام والیی نیستند و معتقدند
جامعــــه بدون والیت قابل اداره اســــت و نمیدانند
جامعه باید با امام اداره شود.
آیتاهلل حبیباهلل شــــعبانی با توضیــــح اینکه "امام
حسین(ع) هنگام حرکت به کربال در نامهای خطاب
به برادر خــــود محمد حنفیه به قیامت ٬حشــــر ٬نکیر
و منکــــر و غیــــره شــــهادت میدهــــد و میگوید من
اینها را قبــــول دارم" بیان کرد :اگر ما نیز خود را پیرو
امام حســــین (ع) میدانیم باید ببینیــــم تا چه اندازه
مسائلی مانند وجود قیامت را قبول داریم ٬موضوع
مهمی که خود را در رفتــــار و تعامالت اجتماعی ما با
دیگران نشان میدهد.
آیتاهلل شــــعبانی با تشریح روایتی از امام علی(ع) که
در آن اســــرار کربال بیان شده اســــت ٬گفت  :حضرت
در این روایت پس از شــــرح ماجرای شــــهادت امام
حســــین(ع) فرمودنــــد از ســــرزمین کربــــا کســــانی
محشور خواهند شد که بدون حساب وارد بهشت
میشوند.
وی با اشــــاره به اینکه "سرزمین کربال بعد از شهادت
امام حسین (ع) قابل ســــکونت شد" ٬افزود :اگرچه
ســــرزمین کربال بین دو نهر قرار دارد اما بیابان بوده
و کسی در آنجا سکونت نداشته است چرا که خدای
متعال ایــــن ســــرزمین را فقط برای یــــک نفر آن هم
حســــین بن علی (ع) آمــــاده کرده بود و نگذاشــــت
پای کســــی به آنجا باز شــــود چرا که در این صورت به
واسطه حضور انسانها گناهی رخ میداد.
نماینــــده ولی فقیــــه در اســــتان همدان با تشــــریح
جهتگیــــری برخــــی افــــراد در جریــــان کربــــا گفت:
مگرمیشود کســــی بدون قاعده خونش با حسین
بــــن علی(ع) گره بخــــورد و یا بتواند بــــرای او عزاداری
کند؛ باید بدانیم تمامــــی این امور قاعده مخصوص
به خود را دارند.
وی بــــا تاکیــــد براینکه "برای رســــیدن دیــــن خدا به
دســــتان من و شــــما پیامبران و اولیای بســــیاری از

جان خود گذشته و رنجها و شــــکنجههای بسیاری
را تحمل کردند" اظهار کــــرد :درد انبیاء و اولیای الهی
درمقابــــل درد حســــین (ع) چیــــزی نبود .بســــیاری
از انبیــــاء و اولیاء کشــــته ٬گاهی تکه تکه شــــدند اما
پیامبر(ص) فرمودند؛ شهادت حسین (ع) در قلب
مومنیــــن حرارتی دارد که هیچ گاه ســــرد نمیشــــود،
موضوعی که جزو اسرار الهی به شمار میآید.
آیتاهلل حبیب اهلل شعبانی با اشاره به اهمیت درک
درســــت از هدف قیام امام حســــین (ع) خاطرنشان
کرد :یکی ازتعابیری که در این خصوص مطرح است
همان اصالح امت اسالمی است.
وی در ادامــــه تصریح کــــرد :گاهی فســــاد در جامعه
علنی نیســــت اما امام حسین (ع) زمانی قیام کردند
که دعوای اندیشــــه حســــین با اندیشــــه یزید مطرح
اســــت دعوای دو جریان اجتماعی است و تا قیامت
هم ادامــــه دارد ضمن اینکه عزاداران حســــینی باید
تعییــــن کننــــد در جبهه حــــق علیه باطــــل در کدام
سمت هستند.
وی با بیان اینکه اراده انبیا در اصالح اجتماع اســــت
افزود :حرکت امام حســــین(ع) یک حرکت اصالحی
و اجتماعی اســــت امــــروز جامعه باید بــــه اصالحات
اجتماعی و مبارزه با مفاسد علنی حرکت کند.
امام جمعه همدان تحول بنیادین در جامعه آن روز
را با حاکمیت سیاسی میســــر دانست و اعالم کرد:
با آموزه هــــای دینی باید آزادی و آزادگــــی را به جامعه
یــــاد داد و در جامعه عدالت ظهور و بروز داشــــته و
امروز نیازمند جامعه ای هستیم که خداوند متعال
از آن تعریف کند همانند جامعه ای که پیامبر (ص)
تحویل مردم داده اینگونه بوده اســــت .وی با تاکید
بر اینکه نظام والیــــی هدف جامعه و حاکمیت الهی
اســــت گفت :هر زمان عدالت در جامعه حذف شد
به معنای جدا شدن از مسیر انبیا الهی است.
آیتاهلل شــــعبانی با اشــــاره بــــه اینکه تحولــــی که در
جامعه ایجاد شــــده مدیون ارزش های ایجاد شــــده
در جامعه انبیا اســــت افزود :خــــواص جامعه باید در
مقابل بدعت ها و ظاللت ها ایســــتادگی کنند و اما

امــــروز گاهی هم ســــکوت نمیکنند و حرفشــــان به
جایی نمیرسد .
وی همچنیــــن خاطرنشــــان کــــرد :تمام مشــــکالت
جامعه این اســــت که نظام والیی در جامعه شــــکل
نگرفته زیــــرا در نظام والیی تمام مســــووالن باید در
برابر ظلم بایستند و اگر کسی اشتباه کرد پای اسالم
نیاندازند.
نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه جمهوری
اســــامی امروز در مسیر درست قرار گرفته اما کامل
نشــــده اســــت اعالم کرد :جامعه امام حســــین (ع)
طراح نظام والیی اســــت اما جامعه ای که خواص آن
در برابر ظلم سازش کار است نمیتواند بار از دوش
ولی خدا بردارد.
وی تصریح کرد :اگر دیدید در مقابل ظلم و اشرافیت
دغدغه ندارید بدانید در مکه نشسته اید و حسین
ابــــن علی را دعا کــــرده اید ضمن اینکــــه انحرافات و
جوانی که امروز با جامعه امام حســــین مغایرت دارد
درد ولی جامعه است .
وی با توضیح اینکه "امام حسین(ع) هنگام حرکت
به کربال در نامهای خطاب به برادر خود محمد حنفیه
بــــه قیامت ٬حشــــر ٬نکیــــر و منکر و غیره شــــهادت
میدهــــد و میگوید مــــن اینها را قبــــول دارم" بیان
کرد :اگر ما نیز خود را پیرو امام حسین (ع) میدانیم
باید ببینیم تا چه اندازه مسائلی مانند وجود قیامت
را قبــــول داریم ٬موضوع مهمی که خــــود را در رفتار و
تعامالت اجتماعی ما با دیگران نشان میدهد.
آیتاهلل شعبانی با تشریح روایتی از امام علی(ع) که در
آن اسرار کربال بیان شده است ٬گفت  :حضرت در این
روایت پس از شرح ماجرای شهادت امام حسین(ع)
فرمودند از ســــرزمین کربال کســــانی محشور خواهند
شد که بدون حساب وارد بهشت میشوند.

وی با اشــــاره به اینکه "سرزمین کربال بعد از شهادت
امام حسین (ع) قابل ســــکونت شد" ٬افزود :اگرچه
ســــرزمین کربال بین دو نهر قرار دارد اما بیابان بوده
و کسی در آنجا سکونت نداشته است چرا که خدای
متعال ایــــن ســــرزمین را فقط برای یــــک نفر آن هم
حســــین بن علی (ع) آمــــاده کرده بود و نگذاشــــت
پای کســــی به آنجا باز شــــود چرا که در این صورت به
واسطه حضور انسانها گناهی رخ میداد.
نماینــــده ولی فقیــــه در اســــتان همدان با تشــــریح
جهتگیــــری برخــــی افــــراد در جریــــان کربــــا گفت:
مگرمیشود کســــی بدون قاعده خونش با حسین
بــــن علی(ع) گره بخــــورد و یا بتواند بــــرای او عزاداری
کند؛ باید بدانیم تمامــــی این امور قاعده مخصوص
به خود را دارند.
وی بــــا تاکیــــد براینکه "برای رســــیدن دیــــن خدا به
دســــتان من و شــــما پیامبران و اولیای بســــیاری از
جان خود گذشته و رنجها و شــــکنجههای بسیاری
را تحمل کردند" اظهار کــــرد :درد انبیاء و اولیای الهی
درمقابــــل درد حســــین (ع) چیــــزی نبود .بســــیاری
از انبیــــاء و اولیاء کشــــته ٬گاهی تکه تکه شــــدند اما
پیامبر(ص) فرمودند؛ شهادت حسین (ع) در قلب
مومنیــــن حرارتی دارد که هیچ گاه ســــرد نمیشــــود،
موضوعی که جزو اسرار الهی به شمار میآید.
وی با اشاره به انحراف در جامعه پس از پیامبر(ص)
گفت :مقصر اصلــــی انحراف بعد از پیامبر ســــاختار
سیاسی حاکمیتی و کســــانی بودند که اجازه ندادند
نظام علوی در سایه نظام نبوی حرکت کند.
وی ادامه داد :سرنوشت را یک ملت با گزینش خود
انتخاب میکند هرچه بر سرما می آید عکس العمل
انتخاب های ما بوده و الزم نیســــت بــــرای اعتراض
فریاد بزنیم .

تقدیر امام جمعه همدان از حاج محمود کریمی
آیــــتاهلل شــــعبانی در پیامــــی از اقدام حــــاج محمود
کریمی در خصوص راه اندازی تکیه سیار تقدیر کرد.
آیتاهلل حبیب اهلل شعبانی ،نماینده ولی فقیه و امام
جمعه همدان در پیامــــی از اقدام حاج محمود کریمی
در خصوص راه اندازی تکیه سیار تقدیر کرد.
متن پیام بدین شرح است:
بسمه تعالی
قال الصادق(ع):
ٌ ّ َ
ٌَ
َن َف ُس َ
بادة
سبیح َو َه ُم ُه لنا ِع
هموم ِل ُظ ِلمنا َت
الم
ِ
ماه محرم حسینی فرصتی ارزشــــمند برای مردم عزیز
است تا با زنده نگاه داشتن یاد و نام حضرت حسین
بن علی(ع) و ابراز ارادت به خاندان رســــول اهلل (ص)
با حقیقت اســــام ناب محمدی هر چه بیشــــتر آشنا
شــــوند و آگاهی و معرفت خود را نســــبت به سیره و
روش اهل بیت افزایــــش دهند .به حمداهلل در طول
دورانهای مختلف همواره شاهد افزایش چشمگیر

عشــــق و محبت مردم در سراســــر جهان به حضرت
سیدالشهدا بوده و هستیم.
امســــال که با توجه به شــــیوع ویروس کرونا عزاداری
ســــید و ساالر شــــهیدان را به روشهای جدید و با در
نظر گرفتن رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی تجربه
می کنیــــم بحمداهلل خطبــــا ،مداحــــان و هیئتهای
حســــینی با تبعیت از فرامین رهبــــری معظم انقالب
ضمن بزرگداشــــت با شــــکوه ایام حزن و اندوه اهل
بیــــت(ع) صحنههایی قابل تقدیر از شــــور و شــــعور
توامان حسینی را به نمایش گذاشتهاند.
اینجانــــب بر خــــود الزم مــــی دانم از مــــداح مخلص
آستان حضرت سیدالشهدا(ع) برادر ارجمند جناب
آقای حــــاج محمود کریمی کــــه مخلصانه با حضور در
محالت شــــهر نســــبت به اقامه عزا سیدالشهدا(ع)
در جمع مــــردم اهتمام نمودهانــــد قدردانی نموده و
به سایر برادران عزیز مداح و خادم اهل بیت توصیه

نمایــــم ضمن رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی از
این ســــنت و روش حســــنه پیروی نموده ،عطر نام
و یــــاد حضرت حســــین(ع) را در اقصی نقاط کشــــور

هرچه بیشتر پراکنده کنند.

و من اهلل توفیق
حبیب اهلل شعبانی موثقی
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ارتقاء معنویت اداری
دستاورد مهم شاهرخی

معموال همگان ،سیستم اداری را یک سیستم خشک  ،با نگاه از باال،
دسـ ــتوری و بدون انعطاف تعریف می کننـ ــد و در این تعریف کارکنان
این سیسـ ــتم هم افـ ــرادی که تنها موظـ ــف به اجرای ضوابــــط اداری و
دستورات هستند  ،تعریف می شوند.
در این نگاه  ،کارکنان تنها باید برای توسـ ــعه سازمان و انجام وظایف
سازمانی بکوشـ ــند و اقدامات خارج از این مسیر ،اقداماتی نادرست
و انحرافی است.
نتیجه این نگاه ،مکانیکی شـ ــدن سیسـ ــتم ،نگاه ابزاری به انسانها و
افزایش خشونت ناشی از این نگاه و فرایند در جامعه است.
شـ ــاید مهمترین دلیلی که صاحبنظران اکنون جوامع توسعه یافته را
نیازمند معنویت بیـ ــش از هر زمان دیگری می دانند ،همین تســــری
خشونت در تمام سطوح جامعه به دالیل پیش گفته است.
در جمهوری اسـ ــامی ایران از همان ابتدا توجه به معنویت به عنوان
یک نیاز فطری ،در سـ ــازمانها و افزایش معنویت در جامعه مورد توجه
قرار گرفت اما الگوبرداری های نادرسـ ــت از جوامـ ــع غربی در مباحث

مدیریتــــی و بی توجهی به ضرورت نگاه بومی در مدیریت ،دلیلی شــــد
تا بسیاری از اقدامات ،مراسم و آئین های دینی در سازمان ها تعطیل
شــــده و در پس زدن معنویت حاکم بر این برنامه ها ،سازمان ها وارد
روند ابزاری خود شوند  ،در صورتی که این سازمان ها نیز باید انسان را
در راه دستیابی به کمال یاری کنند.
در اســــتان دارالمجاهدین همدان ،تمام استانداران تالش کرده اند با
مردم ،هیاتها و معتمدین با شرکت در مراسم آنها یا دعوت به مراسم
ارتباط بگیرند اما در این راه اقدامات سید سعید شاهرخی با ابتکاراتی
از جنس صدق و معنویت همراه بوده و توانســــته به ارتقا معنویت در
ادارات و افزایش روحیه معنوی کارکنان منجر شود.
حضور در هیاتها ،ارتباط مستقیم با بزرگان هیئات ،عضویت در هیات
ســــادات و دعوت این هیات به منزل شخصی ،غبارروبی امامزاده ها و
ارتباط بی واســــطه و صمیمانه با مردم در مــــکان های مذهبی از جمله
ابتــــکارات و اقدامات شــــاخص شــــاهرخی در این زمینه اســــت که در
تعامل با مردم اجرا شده است.
امــــا شــــاید مهمترین اقدام شــــاهرخی کــــه موفقیــــت وی در ارتقا باور
مذهبی و معنویت در ســــازمان های اســــتان را به خوبی مشــــهود می
سازد  ،اقدام به برگزاری مراســــم آئینی در مناسبتهای مذهبی مانند
ایام محرم و صفر ،فاطمیه یا بزرگداشــــت شــــهدا در ســــاختمان اصلی
استانداری و با میزبانی خود است.
آخریــــن مراســــم از این نــــوع که پنج شــــنبه  6دی ماه با یاد شــــهدای

زیارت عاشورا کنار مزار شهدای گمنام
حضور استاندار همدان در جمع عزاداران روز تاسوعا کنار مزار شهدای گمنام پارک مردم

در روز تاسـ ــوعای حسینی ،اسـ ــتاندار همدان به همراه معاون سیاسی و امنیتی اســــتاندار و فرماندار همدان با حضور در پارک مردم در
جوارشهدای گمنام در جمع عزاداران حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) حضور پیدا کرد و در کنار مردم سوگوار به عزاداری پرداخت.
این مراسـ ــم توسط پایگاه مقاومت شهید یوسفی مســــجد مهدیه در ایام محرم با رعایت پروتکل های بهداشتی ودر فضای باز برگزار
شـ ــد و آیت اهلل شعبانی نماینده ولی فقیه در استان همدان با موضوع فلسفه قیام عاشورا در این مراسم سخنرانی کرد  .گفتنی است
سـ ــید سعید شاهرخی ،اسـ ــتاندار همدان در طول دهه اول محرم امسال به طور سرزده در اغلب جلســــات روضه و عزاداری اباعبداهلل
الحسین علیه السالم در سطح شهر همدان شرکت و در ماتم ساالر شهیدان و هفتاد و دو تن از یاران باوفایش سوگواری کرد.

دولت و شــــهدای عملیات قراویز و با رعایـ ــت پروتکلهای عزاداری
در ایــــام کرونــــا با حضــــور اعضای شــــورای اداری اسـ ــتان ،معتمدین
بازار و محالت ،اعضای شــــورای تامین اسـ ــتان ،کارکنان اسـ ــتانداری
 ،کارکنان دســــتگاه های اجرایی اســــتان  ،علماو جمعی از روحانیون
و قشــــرهای دیگر مردمی برگزار شــــد به خوبی موفقیت شاهرخی در
توجه دادن دستگاه ها به شــــعائر دینی و مذهبی ،معنویت و ترویج
آن در سازمان ،ارتباطگیری صادقانه با پیرغالمان و هیأتی ها و اقشار
جامعه را اثبات کرد.
ایــــن برنامه همچون مراســــم و برنامههـ ــای قبلـ ــی  ،حکایت از این
داشــــت که نگاه به اســــتانداری به عنـ ــوان مکانی قابـ ــل احترام به
خاطر برگزاری مراسـ ــم مذهبی در شـ ــأن و نام بــــردن اولیا اهلل در آن

تغییر کرده است.
این دستاورد برای مردم و دولت بسیار ارزشمند است زیرا استاندار با
شناخت اشتراکات مذهبی و برنامه ریزی درست برای برنامه و مراسم
در استانداری توانســــته معنویت را به عنوان شاخصی مهم در مسیر
توســــعه و تعالی اســــتان در تمام زمینهها ارتقا بخشـ ــیده و خدمت به
مردم را در سازمان های استان با معنویت پیوند دهد.
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آمادگی حداکثری شهرداری
در سوگواری محرم
شــــهردار همدان از آماده ســــازی فضاهای شــــهری برای برگزاری
مراســــم عزاداری با رعایت فاصله هــــای اجتماعی خبر داد.
عبـ ــاس صو فـ ــی در گفتگـ ــو بـ ــا خبر نـ ــگار هگمتا ن ـــه دربــــاره اهم
فعالیـ ــت های شـ ــهرداری برای ا سـ ــتقبال از محـ ــرم  ۱۳۹۹گفت:
بـ ــا عنا یـ ــت بـ ــه محدودیتهای ا عـ ــام شـ ــده و ضــــرورت پرهیز
از تجمعـ ــات متراکـ ــم انسـ ــانی جهـ ــت پیشـ ــگیری از ابتــــای
شــــهروندان به کرونا ،شــــهرداری همدان تمام ظرفیت الزم را در
اختیار هیئات و عزاداران حســــینی قرار داد.
وی افزود :افزون بر چهل مکان مناســــب برای برگزاری مراســــم
عزاداری اباعبداهلل الحســــین علیه الســــام برای دهه اول محرم
در نظـ ــر گرفتـ ــه شـ ــد و عا شـ ــقان ا هـ ــل بیـ ــت علیهم الســــام با
رعایت شـ ــیو ههای ابالغی از سوی ستاد ا سـ ــتانی مدیریت کرونا
بدون دغدغه به آئین عاشــــورایی پرداختند.
شـ ــهردار کالنشـ ــهر همـ ــدان در ادا مـ ــه اظهـ ــار کرد :هــــر کدام از
معاونتهـ ــا و یـ ــا سـ ــازمانها و منا طـ ــق زیرمجموعــــه شــــهرداری
همــــدان وظایفی را در حیطه کاری خود تر ســــیم کردند که با عمل
بـ ــه آن تکالیف ،خدمات ر سـ ــانی ویژه ای را در محرم امســــال به
شــــهروندان دارلمومنین همدان تقدیم کردیم.
صوفی همچنین تاکید کرد :تمام زمین های ورز شـ ــی ،ســــکوهای
اجتما عـ ــات و اما کـ ــن از پیـ ــش تعیین شـ ــده نظیــــر محوطه مزار
شـ ــهدای گمنـ ــام در پـ ــارک مـ ــردم و سـ ــایر محوطه هــــای دارای
قابلیت برگزاری تجمعات ا ســــتاندارد ،با ا ســــتقرار خادمان ناظم
بر محیط ،آماده ا ســــتقبال از عزاداران شد.
شـ ــهردار تصریح کرد :به همت سـ ــازمانها هر روز در دهه نخست
قرائت زیارت عا شـ ــورا و هر شـ ــب با رعایت فاصله های اجتماعی

مراسم عزاداری برگزار گردید.
وی همچنیــــن به برگزاری نمایشــــگاه هیئــــات مذهبی در پیاده
راه بوعلــــی اشــــاره کــــرد و افــــزود :بــــا هــــدف ارتقــــا کارکردهای
پیوســــت فرهنگــــی پروژه های شــــهرداری ،ایــــن نمایشــــگاه با
همت هیئتهای مذهبی شــــهر همدان و با ا ســــتقبال مطلوب
شهروندان انجام شد.
وی در پایان با اشــــاره به اهتمــــام و حسا ســــیت نماینده محترم
ولــــی فقیه در ا ســــتان ،ا ســــتاندار معــــزز همــــدان و نمایندگان
شــــریف همدان در را ســــتای ارتقــــای ضریب ســــامت عمومی
شــــهروندان افــــزود :از شــــهروندان مومــــن همدانــــی تقاضای
رعایــــت فاصلههــــای اجتماعــــی در ادامــــه عزاداری هــــا داریم تا
ضمن پاسداشــــت ارز شهای مذهبی و عاشــــورایی ،از سالمت
عمومی نیز بهره مند با شــــیم.
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سرانجام قصه عشق و دلدادگی
به امام حسین ؟ع؟

گفت و گوی اختصاصی با مهدی دهقان نیری در خصوص چگونگی شکل گیری اجالس جهانی پیرغالمان در کشور

مهدی دهقان نیری در گفت و گو با خبرنگار هگمتانه
با اشــــاره به اینکه نام امام حسین (ع) از زمان کودکی
نامی آشــــنا برایش بوده گفت :برای هم سن و ساالن
من که با انقالب اســــامی رشــــد کرده ایم ،قیام امام
حســــین(ع) درس بزرگی بود و شاید ســــرآغاز تربیت
ســــربازان امام خمینی (ره) همین درس بزرگ عاشورا
بوده است.
وی همچنیــــن ادامــــه داد :در زمان جنــــگ نیز درس
خواندن را شــــروع کرده و همزمان هم در حال جنگ
بوده و هم دانشــــگاه تبریــــز برای لیســــانس عمران
قبول شدم.
مدیرکل صــــدا و ســــیمای مرکز همــــدان از آغاز قصه
دلدادگی به اهل بیت(ع) ســــخن گفت و یادآور شد:
پــــس آن در دانشــــگاه تبریز بــــه کمک دوســــتان در
انجمن اسالمی دانشــــگاه ،هیأت مکتب الشهدا(ع)
تاســــیس شــــد و متوســــلین به حضرت زهــــرا (س)

هیــــأت دانشــــجویی بــــود که
دانشــــجویان با حضــــور در
آن رنگ و بــــوی تازه ای به
دانشگاه داده بودند.
وی در ادامــــه تصریح
کرد :خوابگاهی ها
و دانشــــجویان
تبریــــز گردهــــم
آمده و برای برگزاری مراســــم از مداح های بزرگ دعوت
کرده و مراسم را پرشور برگزار میکردند.
دهقان نیری افزود :در یکی از ســــالها مقرر شــــد تا در
یکــــی از روزهای دهه فاطمیه یک روز دســــته عزاداری
برپا شود ،دســــته عزاداری راه اندازی شد و یادداریم در
کنــــار تجهیزات صوتی شــــروع کردم بــــه دو دم گرفتن
و صــــف های عزاداری کــــه در ابتدا کم بــــود را کامل به
خاطر دارم که با گردش در محوطه دانشــــگاه و اضافه
شدن دانشجویان به دسته عزاداری ،سیستم صوتی
پاسخگوی جمعیت حاضر نبود.
وی با بیان اینکه پس از گذشت برگزاری چند مراسم
عزاداری گســــترده در دانشــــگاه تبریز هیــــأت دیگر پا
گرفتــــه بود گفــــت :روزی امام جمعه وقــــت تبریز من
را احضــــار کــــرده و با تعجــــب ماجرای برگزاری مراســــم
دانشــــجویی را پرسیدند و گفتند شــــما مراسم دعای
کمیل مسجد جامع تبریز را تحت الشعاع برنامههای

خود قــــرار داده و دیگــــر جمعیت چشــــمگیری برای
حضــــور در مراســــم دعــــای کمیل حاضر نمیشــــود و
خواستار کم بودن نقش حضور در دانشگاه و انتقال
مراسم به داخل شهر شدند.
وی ادامــــه داد :کم کم باجــــا افتادن مراســــم وهیأت
دانشجویی برای عزاداری ابا عبداهلل (ع) در تبریز الیق
دریافت نامه تشکر ازســــوی مقام معظم رهبری برای
این اقدام دانشجویی شــــده و پس از آن هیأت های
دانشجویی در سراسر کشور شکل گرفتند.
دهقــــان نیری با اشــــاره بــــه ارتباط بســــیار خوب خود
با مداحان در سراســــر کشــــور از زمان دانشجویی در
تبریز و پس از آن اظهار کرد :در ســــال  79به استخدام
صداوســــیما درآمــــدم و در ســــال  86در رادیو تهران
برنامه ریزی شد تا از مداحان و پیرغالمانی که در محرم
و صفر برای مجلس عزاداری امام حسین(ع) خدمت
کرده اند تقدیر شود که بنا شــــد در حسینیه جماران
مراسمی تببین شــــود و در آن زمان آقای احمدی نژاد
شــــهردار بود و مبلغی پول برای خریــــد هدیه دادند و
از مداحان و پیرغالمان تهرانی برای حضور در مراســــم
دعوت شــــد و اینگونه پایه اجالس تجلیل پیرغالمان
نهاده شد.
مدیرکل صدا و ســــیمای مرکــــز همدان یادآور شــــد:
اجــــاس پیرغالمــــان  5دوره در تهران که برگزار شــــد
صدای اعتراض مداحان از سراســــر کشور بلند شد و
خواستار برگزاری مراســــم به صورت کشوری شدند و
درآن زمــــان بنده نیز مدیر صــــدا در رادیو نوا و نغمات
آیینی شــــده بودم و شبها تا صبح موسیقی بدون ساز
بود و در طول روز آوا بود و در این زمان دســــتور داده
شــــد که اجالس زیر نظر رادیو نوا باشــــد و مــــن نیز با
پیشــــینه ای که در این حوزه داشــــتم مسوولیت را به
عهده گرفته و به دنبال اجرای مراسم به صورت جدید
بوده و پیشنهاد برگزاری اجالس در شهرهای دیگر را
دادیم.
وی افــــزود :پیشــــنهاد اول برای برگــــزاری دوره اول در
خارج از تهــــران با کمک یکی از دوســــتان در اســــتان
زنجان داده شد و با آورده شدن اسم امام حسین (ع)
اقدامی هیأتی صورت گرفت و استان زنجان پیشنهاد
میزبانــــی  400میهمان در اجــــاس را دادند .که پس از

هماهنگی از ســــوی زنجان به سراغ مدیرکل تبلیغات
اســــامی تهــــران رفتــــه و خواســــتار دعــــوت مداحان
از سراســــر کشــــور از ســــوی این اداره کل شــــدم اما با
مخالفت هایــــی مانند نبود بودجه و  ...روبه رو شــــده
و بــــا ناراحتی به اداره صداوســــیما بازگشــــتم و نگران
چگونگــــی حضور مداحان در اســــتان زنجان بودم اما
طبــــق معمول با معجــــزه ای از ســــمت اباعبداهلل(ع)
نزدیــــک ســــازمان مدیرکل صدای اســــتان هــــا با من
تماس گرفته و قرار بر مالقات حضوری شد.
وی تصریح کرد :با معاون صداهای اســــتان ها تماس
گرفته و خواســــتیم تا هر اســــتان با ســــهمیه های در
نظرگرفته شــــده اقدام بــــه دعوت مداحــــان باالی 70
سال کردند و من نیز برای هماهنگی به زنجان رفته و
با برنامه ریزی های انجام شده من به هیأت حسینیه
اعظم زنجان معرفی شــــدم و مقرر شد هر اتوبوس که
وارد شد به حســــینیه آمده پس از خیر مقدم به هتل
های مورد نظر معرفی شود.
دهقــــان نیری با اشــــاره بــــه اینکه در آن زمــــان من هر
امکاناتی که برای برای مراســــم مطرح میکردم کمتر از
یک ساعت تهیه میشد گفت :انسجام مردم زنجان
برای برگزاری مراسم امام حســــین (ع) قابل ستایش
بــــود و همچنین روز مراســــم  5هزار نفر در حســــینیه
اعظم برای برگزاری اجالس پیرغالمان حاضر شــــده و
در همان زمان اســــتان بوشهر برای ســــال بعد اعالم
آمادگی کردند.
وی افزود :تا کنــــون 17دوره از اجــــاس پیرغالمان در
کشــــور برگزار شــــده که پس از تهران ،اســــتان های :
زنجان ،بوشــــهر ،همــــدان ،اردبیل ،گلســــتان ،اهواز،
فارس ،اصفهان ،لرستان و در نهایت یزد میزبان بوده
و بنا بود امسال در تبریز باشد که به خاطر کرونا برگزار
نشد.
وی با بیان معجزات اتفــــاق افتاده در برگزاری اجالس
در ســــالهای مختلــــف یادآور شــــد :بــــرای حضور در
بوشهر باید با هواپیما مداحان را برده که با هماهنگی
ها یک شرکت هواپیمایی بلیت برای مسافران تهیه
و صادر کردیــــم و در روز پرواز مقرر شــــد یک نماینده
بلیت ها را تحویــــل گرفته و با برنامه ریــــزی در مقابل
کانتر منتظر صدور کارت پرواز باشــــد تا همه مداحان
در صف معطل نشوند.
وی ادامه داد :در این هنگام متوجه گم شــــدن ساک
بلیت هــــا در فرودگاه شــــده و فقط میتــــوان گفت با
معجــــزه ای از ســــوی خاندان اهل بیت(ع) ســــاک که
اشتباه به پرواز مشــــهد رفته بود بازگشت داده شده
و پس از چندساعت ساک توســــط اطالعات پرواز به
دست نماینده مداحان رسیده و مداحان به سالمت
به بوشــــهر رســــیده و مقامات بوشــــهر در فــــرودگاه
بوشهر میزبانی بی نظیری از مداحان انجام دادند.
مدیرکل صدا و ســــیمای مرکز همــــدان و دبیر اجرایی
اجالس پیرغالمان خاطرنشــــان کرد :برای برگزاری هر
دوره اجــــاس امام حســــین( ع) تلنگری بــــه ما زده و
متذکر شــــدند که ما میزبان نیســــتیم و مجلس اهل
بیت(ع) را خود اهل بیت اداره میکنند.
وی در ادامــــه از نحوه برگزاری اجالس ســــخن گفت و

ویژه محرم
افزود :اجالس  12شــــرط مهم داشته و برای شرکت و
دریافت جوایز به مداحان باید قوانین رعایت شود.
وی با اشــــاره به برخی از شــــروط برگزاری مراسم اعالم
کرد :شرط برگزاری مراسم سن  70سال بود اما پس از
گذشتن  16سال از این اجالس هنوز در حال تجلیل
از مداحــــان باالی  80ســــال هســــتیم و پیرغالمان با
شــــرایط خاص گوناگونی در این اجالس شناســــایی
و تجلیل شــــده اند و همچنین ،شرط بعدی داشتن
کتــــاب و اینکه مداحان باید  2هزار بیت شــــعر حفظ
باشــــند ضمن اینکه برخــــی از مداحــــان  12هیأت در
شهر خود را مدیریت کرده و برخی دیگر دارای سبک
خاصی بودند.
دبیر اجرایی اجالس پیرغالمــــان تصریح کرد :پس از
رفتن به هر اســــتان یک ســــبک عزاداری را ثبت ملی
کرده و ماندگاری سبک برای آن استان را هدیه داده
و در مراسم اختتامیه ســــبک ثبت شده به نمایش
گذاشــــته میشــــود و همچنین تمبری برای مراســــم
باطل م یشــــد و برای یــــادگاری در اســــتانداری حفظ
میشود.
وی افــــزود :زمانی که به همدان آمدیم به پیشــــنهاد

طوری کــــه تمام کوچه های اطــــراف مملو از جمعیت
شــــده بود .آقــــای ضرغامــــی رییس وقت ســــازمان
صداوســــیماکه سخنران اصلی مراســــم بود به خاطر
بسته بودن راه ها توسط خیل جمعیت ،با  ۲۰دقیقه
تاخیــــر بــــه تریبون رســــید .همانجــــا هــــم در انتهای
سخنرانی اش اعالم کرد که استان بوشهر برای سال
بعد اجالس ،اعالم آمادگی کرده است.
دهقــــان نیــــری در ادامه افزود :تــــا کنــــون  ۱۷دوره از
اجالس بین المللی تجلیــــل از پیرغالمان و خادمان
حســــینی در کشــــور برگزار شــــده که پس از تهران،
می توان از اســــتان هــــای  :زنجان ،بوشــــهر ،همدان،
اردبیل ،گلســــتان ،اهواز ،فارس ،اصفهان ،لرستان و
در نهایت یزد نام برد .دوره ی هجدهم هم امســــال
بنا بود در اســــتان آذربایجان شرقی ،شهر تبریز برگزار
شود که به خاطر کرونا ،نشد.
وی با بیان اینکه در هر دوره ،اتفاقاتی برای پیشبرد
کارها مــــی افتاد کــــه میتوان نــــام معجــــزه روی آن
گذاشــــت ،یادآور شد :برای حضور در بوشهر باید به
خاطــــر دوری راه برخی از مداحان عزیــــز را با هواپیما
انتقال می دادیــــم ،که با هماهنگی با یک شــــرکت

اســــتاندار وقــــت همدان اجــــاس به صــــورت بین
المللی برگزار شده و از سراســــر دنیا مداحان دعوت
شدند و برای اجالس به همدان آمدند.
وی در ادامه افزود :زمان برگزاری مراســــم در گذشته
پس از ماه محرم و صفر بود که با بررســــی در شــــورای
برنامه ریزی اجــــاس زمان اجالس به دوهفته پیش
از ماه محرم منتقل شد تا ضمن تقدیر از پیرغالمان،
بیانیــــه مقام معظــــم رهبــــری در خصــــوص برگزاری
مراسم محرم در اجالس قرائت شود.
وی در پایــــان در خصــــوص هدایــــای مراســــم نیــــز
اعــــام کرد :در هر اســــتان به تعداد  15نفــــری که قرار
بود تقدیر شــــوند تندیــــس تهیه م یشــــد و فقط به
تقدیرشوندگان داده میشد .که تندیس نیز تمثیل
دســــتی است که در مقابل کشــــتی نوح نصب شده
که نمایانگر پنج تن آل ابا بوده که بر اساس احادیث
دریافتیم ،در زمان ســــاخت کشــــتی نــــوح جبرئیل از
طرف خدا به نوح نازل شده و چند میخ به نوح داده و
نوح متوجه درخشش  5میخ شده و پس از سوال از
جبرئیل درمییابد که باید به این پنج تن توسل کرده
ونوح نیز پنجه دســــتی کشــــیده و نام پنج تن را پس
از نزول اســــامی آن را روی پنجه دســــت مینویسد و
ما نیز برای تندیس اجالس از این تمثیل اســــتفاده
کردیم.
دهقان نیری با اشــــاره به اینکه انسجام مردم زنجان
برای برگزاری مراســــم پیرغالمان قابل ستایش بود ،
گفت :روز اجرای مراســــم بیش از  5هــــزار نفر از مردم
زنجــــان در حســــینیه اعظــــم حاضر شــــده بودند .به

آژانس مســــافرتی در بوشــــهر ،بلیت برای ۳۵۰نفراز
مهمانــــان صادر شــــد  .الزم به ذکر اســــت که در آن
زمان بلیــــت های هواپیمــــا به رنگ آبــــی چاپ و به
مســــافر تقدیم می شــــد ،در صورت مفقود شــــدن
ایــــن بلیت هــــا کارت پرواز صــــادر نمیشــــد .در روز
پــــرواز مقرر شــــد آقای دکتــــر حبیبی کــــه االن مدیر
رادیو فرهنگ هســــتند به عنوان نماینده دبیرخانه
ی اجــــاس کارت هــــای پــــرواز را تحویــــل گرفتــــه و
مســــافران را یک به یک ســــوار هواپیما کــــرده و به
بوشــــهر انتقال دهد .بنده در بوشهر منتظر ایشان
بــــودم .وی بــــا برنامه ریزی قبلی ســــاک پــــر از بلیت
را در مقابــــل کانتــــر صــــدور کارت پرواز مــــی گذارد
و منتظرفرارســــیدن نوبتــــش می شــــود .به محض
اینکه نوبتش فرا می رســــد دســــت می برد تا ساک
پر از بلیــــت را روی کانتر صدور کارت پرواز بگذارد تا
یکی یکی برای بلیت ها کارت پرواز صادر شــــود اما
دریغ از وجود ســــاک .هرچه نگاه می کند و اطراف را
می گردد کمتر ساک را پیدا می کند.
وی در ادامــــه ماجرا گفت :در این هنگام دکترحبیبی
متوجه گم شــــدن ساک بلیت ها در فرودگاه شده و
سریع به حراســــت فرودگاه اطالع می دهد .اما ساک
پیدا نشد که نشد .از این به بعد ضربان قلب همه ی
ما ضریب پیدا کرد و هرچه به ســــاعت پرواز نزدیکتر
می شــــدیم تندتر می شــــد .فقط معجزه ای از سوی
خاندان اهل بیــــت (ع) میتوانســــت در آن فرصت
کم به ما کمــــک کند  ،که کرد .دقایقی بعد ســــاک که
بــــه اشــــتباه از طریق کانتر بغل دســــتی توســــط یک
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پیرزن به پرواز مشــــهد رفته بود بازگشــــت داده شد
و مداحان به ســــامت به سمت بوشهر پرواز کردند
و مقامــــات بوشــــهر در فرودگاه بوشــــهر میزبانی بی
نظیری به عنوان مراسم اســــتقبال از مداحان انجام
دادند.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز همدان و دبیر اجالس
تجلیل از پیرغالمان و خادمان حســــینی خاطرنشان
کرد :برای برگزاری هر دوره از اجالس ،امام حسین (ع)
تلنگری به ما زده و متذکر شــــده اند که مجلس اهل
بیت(ع) را خود اهل بیت اداره میکنند.
وی در ادامــــه از نحوه برگزاری اجالس ســــخن گفت
و افزود :هر بخش از اجــــاس دارای قوانین محکم
و الزم االجراســــت .همین هم کمک کرده است که
در این هفده ســــال مشــــکل خاصی بــــرای برگزاری
آن نداشــــته ایم .مثال انتخــــاب پیرغالمانی که مورد
تجلیــــل قرار مــــی گیرند  12شــــرط مهــــم دارد .اصلی
ترین آن ،ســــن  70سالگی اســــت .ما حتی مداح ۶۹
ســــال و  ۱۱ماه را هم تجلیل نکرده ایم! متوسط سن
مداحان تجلیل شده در این  ۱۷سال  ۷۸تا ۸۰سال
بوده است.
دهقان نیری با بیان اینکه چاپ و نشــــر کتاب شــــعر
یا مقتــــل ،حفظ بودن بیــــش از دو هزار بیت شــــعر،
مدیریت چندین مجلس و هیأت ،دارابودن ســــبک
خاص عــــزاداری ،حضــــور در جبهه و مــــواردی از این
دست از جمله شــــروط  ۱۲گانه ی انتخاب پیرغالمان
برتر اســــت گفــــت :در این  ۱۷ســــال نزدیــــک به ۴۰۰
پیرغالم مورد تجلیل قرار گرفته اند.
دبیر اجالس پیرغالمان تصریح کرد :پس ازســــفر به
هر اســــتان ،یک سبک عزاداری را ثبت ملی کرده و به
فهرست میراث معنوی کشــــور می افزاییم .همواره
در مراســــم اختتامیــــه ،ســــبک عزاداری ثبت شــــده
به نمایش گذاشــــته شــــده و تمبریــــادگاری برای آن
باطل می کنیم که برای یادگاری در اســــتانداری حفظ
میشود.
وی افــــزود :در دوره نهــــم که بــــه همــــدان آمدیم به
پیشنهاد استاندار وقت همدان  ،اجالس به صورت
بیــــن المللی برگزار شــــد و از سراســــر دنیــــا مداحان
دعوت شدند و به همدان آمدند.
وی در ادامه گفت :زمان برگزاری اجالس های اولیه،
پس از ماه محرم و صفر بود که با بررســــی در شــــورای
سیاســــتگذاری ،زمان اجالس بــــه دوهفته پیش از
ماه محرم منتقل شــــد تا ضمن تقدیر از پیرغالمان،
بیانیــــه مقام معظــــم رهبــــری در خصــــوص برگزاری
مراسم محرم ،در اجالس قرائت شود.
دهقان نیــــری در پایان ضمن ابراز ناراحتی برای برگزار
نشــــدن اجــــاس هجدهم در شــــهر تبریز بــــه خاطر
وجود ویروس منحوس کرونا  ،در خصوص نشــــان
و تندیــــس اجــــاس گفــــت :تندیس اجــــاس یک
تندیس ویژه اســــت و تمثیل دســــتی اســــت که در
جلوی کشــــتی نوح به عنوان بیمه گر کشــــتی نصب
شده و نمایانگر پنج تن آل ابا(ع) بوده که بر اساس
احادیث آن را ســــاخته ایم .در زمان ســــاخت کشتی
نوح جبرییل از طرف خدا به حضرت نوح نازل شــــده
و چند میخ به ایشــــان داده و نوح متوجه درخشش
 5میخ شــــده و پس از ســــوال از جبرییــــل درمییابد
کــــه باید به ایــــن پنج تن توســــل کند .ایــــن ماجرا در
بحاراالنوار توســــط پیامبر خدا(ص) و امام رضا (ع) باز
گو شــــده اســــت  .ما نیز برای تندیس اجالس از این
تمثیل استفاده کرده ایم
امیدوارم پنج تن آل ابا(ع) همواره پشتیبان ما نیز در
امور زندگیمان باشند .ان شاءهلل.

مرحوم علی آه ــی پیـ ــر غالم حسینی

شعر استاد مرحوم حسین آهی
برای سنگ مزار پدرش

آن که معنای نیکخواهی بود
شمع محفل «علی آهی» بود
نغمهپرداز انقالب حسین
سایهپرورد آفتاب حسین
رفت از این بزم خانهپردازان
شد همآواز با سفرسازان
این سفر سیر دیگر بشر است
نیستی نیست هستی دگر است
تا نفس داشت ذاکر حق بود
پیرو دعبل و فرزدق بود
آن که این گوشه گرم شور و نواست
منقبتساز سیدالشهداست
اهل معنا و پاسدار سخن
وز دماش گرم بود کار سخن
شبنم عارضش به آب نشست
رفت و در چشم آفتاب نشست
این سرا آخرین نشانی اوست
بیت پایان زندگانی اوست
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اوج هنرمندی ایرانیها در
عزاداری ساالر شهیدان

صفورا کاظمیان

ما ایرانیان از کودکی با اباعبداهللالحسین
علیهالسـ ــام خوگـ ــر م یشـ ــویم و حال و
هوای محرم خوش به جانمان مینشیند
طوری که برای تک تکمـ ــان ماه محرم عطر
و بو و رنگ دارد .عطـ ــر و بوی نوحه ،عطر و
بوی شـ ــامگاههای سـ ــینهزنی ،عطر و بوی
اوجگیـ ــری رفاقتهـ ــا و کارهـ ــای گروهی و
مردمی و عطر و بوی همکاری و برادری.
این ده ههـ ــای به خون نشسـ ــتن روزگار
و زینت داده شـ ــده بـ ــه نام امام حسـ ــین
علیهالسالم و شهدای کربال طوری با ذوق
و هنرورزی ایرانیها آذین مییابد که عزای
سـ ــاالر شـ ــهیدان را بـ ــه عرصه عـ ــروج هنر
تبدیل میکند.
بـ ــه یـ ــاد دارم که دکتـ ــر ندوشـ ــن وقتی به
کشـ ــور شـ ــوراها سـ ــفر میکند در جواب
راهنمای روسـ ــی خـ ــود که از او میپرسـ ــد
ایرانیها اصـ ــا چیزی به نام تئاتر و نمایش
دارنـ ــد؟ با نقل به این مضمـ ــون میگوید:
ما ایرانیهـ ــا همگام با اوجگیـ ــری هنرهای
نمایشـ ــی در اروپا تعزیه داشـ ــته و داریم و
این هنـ ــر فاخر را بـ ــه نوحهخوانـ ــی افرادی
بسیار خوش صدا آراستهایم و در این نوع
نمایش فاخر انواع هنرهای رزمی و جنگی
را در صحنه به اجرا درمیآوریم.
ایرانیان خوش قریحه عزای امام حسـ ــین
علیهالسـ ــام را بـ ــا پرچمهـ ــای رنگیـ ــن،
بیرقهـ ــای بلند ،انـ ــواع مارش عـ ــزا و انواع
شـ ــربتهای گـ ــوارا برگـ ــزار میکننـ ــد و در
مراسـ ــم عـ ــزاداری آنقـ ــدر ذوق هنـ ــری به
خرج میدهند کـ ــه برخی شـ ــهرها و برخی
دسـ ــتجات در عزاداری برای امام حسـ ــین
علیهالسـ ــام صاحب سـ ــبک محسـ ــوب
میشـ ــوند و ایـ ــن سـ ــبکها دسـ ــتمایه
برنامههـ ــای مسـ ــتند قـ ــرار میگیـ ــرد و
موضوعـ ــی میشـ ــود بـ ــرای بسـ ــیاری از
پایاننامههای دانشـ ــجویی در رشتههای
هنرهای نمایشی و ادبیات.
با اینکـ ــه آفتهایـ ــی هم در ایـ ــن زمینه
وجـ ــود دارد امـ ــا اوج هنر در مراسـ ــم عزای
ساالر شهیدان و استفاده مثبت از شعر،
آهنـ ــگ ،رنـ ــگ و طعم در این نوع مراسـ ــم
بر آفتها پیشـ ــی میگیرد و امام حسین
علیهالسالم را هر سال زندهتر از سال قبل
میگرداند.
امیدواریم سـ ــبکهای اثربخش عزاداری
محرم در اسـ ــتان مـ ــا هم بیـ ــش از پیش
رواج یابد تا شـ ــاهد عزاداری در شـ ــأن امام
حسـ ــین علیهالسـ ــام و یاران ایشـ ــان و
اشاعه درسهای عاشورا باشیم.

ویژه محرم

بی تفاوت نباشیم
دبیر ســــتاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان از راهاندازی پویش
«بی تفاوت نباشیم» در استان همدان خبر داد.
حجت االســــام یاســــر مظاهری در گفت و گو با خبرنــــگار هگمتانه ضمن
تسلیت ایام سوگواری سید الشهدا(ع) اظهار کرد :باید نسبت به پیامهای
عاشورا و درسهایی را که میتوان دریافت کرد توجه ویژهای داشته باشیم.
وی در ادامه تصریح کرد :در خصوص معنای عزاداری برای سید الشهدا(ع)
در مبانی روایی بسیاری تأکید شــــده که پیام زنده شدن اسالم در محرم به
بشریت مهمترین هدف قیام امام حسین (ع) است.
وی با بیان اینکه قیام عاشورا برای اصالح امت بوده که در این راستا شیوه
اصــــاح گری امام نیز امر به معروف و نهی از منکر اســــت گفت :درس امام
حسین (ع) این است که نسبت به جامعه مسوول باشیم.
وی با اشــــاره به اینکه معنای امر به معروف مســــوولیت فــــرد فرد اجتماع
نســــبت به همه امور اســــت اعالم کرد :اســــام در صدد ســــاخت انســــان
دغدغه مند بوده و ما نباید نسبت به جامعه بی تفاوت باشیم.
حجت االســــام مظاهری ســــبک زندگی غربی را مخالف مسؤولیت پذیری
دانســــت و افزود :امروز جامعه ماهم سبک زندگی و سبک تعامالت غربی
را به خود گرفته و اعتقاد دارد هرشــــخصی باید در الک خود باشــــد و کاری با
هم نداشته باشند.
وی همچنین ادامه داد :این روزها از کرونــــا نتیجه میگیریم امر به معروف
باید احیا شــــود و مســــؤولیت پذیری افراد تقویت شــــود زیــــرا طبق نظرات
پزشــــکی آلودگی یک نفر جامعه را به خطر میانــــدازد ضمن اینکه در امر به
معروف نیز با همین مسئله رو به رو هستیم که منکر هرجا باشد سالمت
اجتماعی را به خطر میاندازد.
وی از مردم خواســــت تا نسبت به پیام مهم عاشــــورا دغدغه مند باشند و
پیام اصلی را بگیرند و همچنین بی تفاوت نباشند زیرا بی تفاوتی با مکتب
سید الشهدا (ع) در تعارض است.
دبیر ســــتاد امر به معروف و نهی از منکر استان خاطرنشان کرد :متأسفانه
یکی از ظلمهایی که به امر به معروف شــــده تفهیم اشتباه مفهوم این امر
بــــوده و در اذهــــان امر به معروف فقــــط بگیر و ببند و برخورد چکشــــی و...
خالصه شده است.
وی افزود :امر به معروف یک مفهوم گسترده است که تمام شئون اجتماع
را در بر میگیرد و قوام دین به امر به معروف است.
وی امر به معروف و نهی از منکر را ارزش دانســــت و گفت :امروز حاکمیت
ارزشها مهم اســــت و مردم اســــتان نباید نســــبت به امر بــــه معروف بی

تفاوت باشند و خود را در این دو واجب الهی دخالت بدهند.
حجت االســــام مظاهری هدف ســــتاد را بســــتر ســــازی برای ایجــــاد و احیا
حس مســــؤولیت در مردم خواند و با اشــــاره به اهمیت جایگاه احســــاس
مســــوولیت اظهار کرد :بنابر اصل  8قانون اساسی امر به معروف  3شکل
دارد کــــه  :1امر بــــه معروف دولت به مردم اســــت یعنی مســــووالن مردم را
نسبت اجرای قوانین امر به معروف کنند :2 ،امر به معروف مردم به دولت
که نسبت به عملکرد مسوول حساس باشــــند و مسوول را مورد نظارت
قرار بدهند و این حق طبیعی مردم است زیرا مسوول به خواست مردم در
این جایگاه اســــت :3،امر به معروف مردم به مردم است که باید نسبت به
یکدیگر احساس مسوولیت داشته باشند.

وی در ادامه افــــزود :امر به معروف نباید محدود شـ ــود و باید معروفها و
منکرات شناخته شود و آنچه به عنوان یک اصل اهمیت دارد تبیین شود.
دبیر ســــتاد امر به معروف و نهی از منکر اســــتان در خصوص رسالت این
دستگاه تصریح کرد :تمام دســــتگاههای اداری باید شورای امر به معروف
داشــــته باشند و در این راستا  140شورای امر به معروف دستگاه اجرایی در
استان وجود دارد که باید فعال شوند و متأسفانه در حال حاضر بسیاری از
شوراهای ادارات فقط در هفته امر به معروف فعالیت میکنند.
وی همچنین یادآور شــــد :در حوزه مردم به دولت ،مردم نسبت به ارزیابی
مســــووالن بایــــد آمــــوزش داده شــــوند و در این حوزه تشـ ــویق شـ ــوند و
همچنین به مردم باید خدمت داده شــــود و نباید کوتاهی شـ ــود و نسبت
به حقوق خود آگاه شوند.
حجت االسالم مظاهری در خصوص تقویت حس مسؤولیت پذیری افراد
و اقدامات پیش رو نیز اعالم کرد :در این خصوص سه گام ستاد احیا امر به
معروف و نهی از منکــــر در نظر دارد که گام اول تغییر نگرش بوده که مردم
نباید بی تفاوت باشند ،گام دوم ریشههای احساسی با مهربانی برای مردم
تبیین شــــود و با حس برادری امر به معروف شــــود و در نهایت گام س ـــوم
تغییر ســــبک زندگی است که سبک زندگی مردم نسبت به گذشته عوض
شده ارزشها کم رنگ شده و ضد ارزشها رنگ گرفته است.

ویژه محرم
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داغ محرم امسال
هـ ــر سـ ــال در آسـ ــتانه محــــرم ،دلهــــای
عاشـ ــقان اهـ ــل بیـ ــت و امــــام حســــین
زهرا کریمی عفیف
علیهمالسالم به شـ ــور و تپش میافتد؛
شـ ــور برگزاری باشـ ــکوه عزای سید و ساالر شـ ــهیدان و شستشوی
روح و جـ ــان در زالل روضههـ ــا و موعظهها و درسهـ ــای فراوانی که از
این قیام بیمانند میتوان گرفت.
محرم امسـ ــال اما با شرایط ویژهای مواجه شـ ــدهایم که داغ محرمهای
پیشـ ــین بـ ــر دلمان خواهـ ــد ماند .شـ ــرایط در بسـ ــیاری از هیئتها و
روضهها مانند سالهای قبل نیست .میزبانی از عزاداران باید با رعایت
دقیق نکات بهداشـ ــتی و فاصله گـ ــذاری صورت گیـ ــرد و این بیماری
منحوس باعث شـ ــده ،روضههایی که سـ ــالهای پیش ،محل شفای
بیماران بود به دلیل احتمال سرایت ،بعضا تعطیل شود.
دو گانهای که بسترساز بحث تقابلگونه میان مذهبیون و مداحان با
مخالفان شدهاست.
بهراسـ ــتی هیئتهایی و مراسـ ــم بیادعایی که در طول صدها ســــال
گذشته با بیرق اهل بیت برگزار شـ ــده و میشود و همواره چشم امید
برای شـ ــفای بیماریهای روحی و جسمی بوده است در شرایط کنونی
باید تعطیل شـ ــود؟ آیا مجالـ ــس امروزین همانگونـ ــه بی غل و غش
و شـ ــفابخش و نورانیاند که مجالس ساده پیشـ ــینیانمان بود؟ آیا
شـ ــتافتن به مراسم عزا مطابق سـ ــالهای قبل و بدون حساسیت به
رعایت پروتکلهای دسـ ــت و پاگیر بهداشتی ،عقالنی است؟ یا اساسا
در دستگاه اباعبداهلل باید حساب و کتاب عقل را کنار گذاشت؟
در پاسـ ــخ به این سـ ــواالت باید چند نکته را در نظـ ــر گرفت .نکته اول
تالش برای فهم چرایی و چگونگی زنده ماندن مناسک عاشورایی در
طول قرون است.
آنچه که مناسک مذهبی و شیعی و به ویژه مراسم عزای سیدالشهدا
را در طـ ــول دوران گوناگون و در مواجهه با شـ ــرایط ســــخت همچنان

پایدار و زنده نگه داشته چیست؟
فرهنگ عــــزاداری شــــیعیان ،حتــــی در زمــــان لجوجتریــــن حاکمان و
عنودترین دشمنان زنده و پابرجا مانده است.
اشک و تفکر نسل به نسل و ســــینه به سینه در میان دلسوختگان
اهل بیت جاری بــــوده و در برهههــــای متفاوت بــــرای ادامه حیات به
شیوههای گوناگون بروز یافته است.
گاهی مردم از ترس دشمنان ،مراسم عزا را ناچار پنهانی و بی سروصدا
برگزار کرده اند و حتی آویختن بیرق ســــیاه مجازات مرگ در پی داشت
و گاهی در دستهها و صفهای چندین هزار نفری با طبل و سنج و بی
واهمه به برگزاری مناسک پرداختهاند.
گاهی برای زیارت کربال ،دست و پا و جان و مال تقدیم کردهاند و گاهی
در امنیت و آسایش کامل راهی زیارت شدهاند.
در هر صورت این فراز و نشــــیبها ،گرچــــه تغییراتی در صورت و نحوه
برگزاری این مناســــک ایجاد کرده اما اصل برگــــزاری هرگز نه فراموش
شده و نه تعطیل.
حــــال باید دیــــد در کشــــور ما کــــه بعــــد از پیــــروزی انقالب اســــامی
سالهاســــت این مراسم با شور و شعور و بیمحدودیت برگزار شده،
دوستداران اهل بیت امســــال برای احیای این شعائر چه رفتاری در
پیش میگیرند.
نکته قابل توجه دیگر ،دیدگاههای افراطی و تفریطی در این زمینه است.
برخی معتقدنــــد رعایت فاصلهگذاری و نکات بهداشــــتی اگر منجر به
تعطیلی یا خلوتتر برگزار شــــدن مراســــمات هیئتهای پرمخاطب و
خاص شــــود ،بی توجهــــی و بی اعتمادی به شــــأن و جایگاه اهل بیت
محسوب میشود و خسرانی بزرگ است.
و از ســــوی دیگر برخی با دســــتاویز قرار دادن اهمیت ســــامتی مردم
معتقدند در این شــــرایط برگزاری هرگونه مراســــم مطلقــــا باید ممنوع
باشــــد گرچه نمیتوان به قطعیت گفت تا چه حد ســــامتی مردم برای

این دسته اهمیت دارد.
در کنار این دوطیف ،گروهی راه میانه را در پیش گرفتهاند ،این گروه که
نتوانستهاند میان عقل و عشق فاصله بیندازند معتقدند همانگونه
که در طول ســــالیان ،مجلس عزای حسـ ــینی به انحای مختلف برگزار
شده ،امسال نیز با رعایت شرایط خاص باید بدون تعطیلی برپا شود.
این عده ،همچنین با برگزاری مراســــم پرجمعیت حتی اگر با برچسب
رعایــــت فاصله گــــذاری و پروتکل های بهداشـ ــتی باشـ ــد مخالفند .و
چــــارهی کار را برپایــــی مجالس کوچــــک خانگی همانند سـ ــالهای نه
چندان دور میدانند .مجالســــی که حتی اگر سرشـ ــار از شور حسینی
نشود اما شعور حسینی را در دل و جان مخاطب رسوخ میدهد.
مراجع و علما نیز در این میان فتاوایی صادر کرده اند که ببشـ ــتر ناظر
بر انتخاب راه میانه است.
محرم امســــال میگذرد و حاصــــل انتخاب ما ،هر چه که باشـ ــد در دل
تاریخ ثبت خواهد شد و آیندگان ما را به قضاوت و تحلیل مینشینند.
محرمــــی دیگرگونــــه و متفاوت با تمامی سـ ــالها .داغی که هرگز سـ ــرد
نخواهد شد.

آداب و آفات محرم

 مجتبی صفایی

در آسـ ــتانه ماه محرم با توجه به وضعیت کنونی ،که با بیماری مســــری
مواجه هستیم؛ سـ ــؤالی که پیش آمده ،این اسـ ــت که آیا این مراسم
عزاداری برگزار شود یا نه؟ و اگر برگزار میشود چگونه باشد؟
آنچه در این میان مهم است رجوع به قرآن و عترت و به دست آوردن
نظر مبارک ایشان است و گرنه نظرات سـ ــلیقه ای فاقد ارزش و اعتبار
هستند.
عصمت و طهارت تکلیف را به طور صریح مشخص فرموده
بیت
اهل
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ِلحز ِننا و افـ ــرح ِلفر ِحنا ،یعنی اگر میخواهی همـ ــراه ما در درجات عالیه
بهشت باشی ،در شادی ما شاد و در غم ما غمگین باش.
پس بـ ــرای معیت و همـ ــراه بودن با عتـ ــرت طاهره باید ایــــام عزاداری
ً
ایشـ ــان را ،مخصوصا در اعظم مصیبتها ،که شـ ــهادت سیدالشــــهدا
است ،به عزاداری بپردازیم.
اما آنچه مـ ــورد غفلت جامعـ ــه ،حتی بسـ ــیاری از بـ ــزرگان و علما واقع
شده ،این است که اصل عزاداری ،با شـ ــیوه عزاداری دو امر جدا از هم
هسـ ــتند .بدین معنا که آنچه بر ما فرض است و به هیچ عنوان نباید
از آن کوتاه بیاییم ،اصل عزاداری اس ـ ـت؛ اما در شـ ــیوه عــــزاداری ،باید
شرایط زمان و مکان و اذهان را در نظر گرفت.
با نگاهی گذرا به سـ ــیره ائمه اطهـ ــار به خوبی می توان مشــــاهده کرد
که ایشـ ــان در برهههای زمانی بـ ــا توجه به شـ ــرایط روزگار ،ابتکاراتی به
خرج داده و شـ ــیوههای مختلفی را برای برگزاری مناس ـــبات اسالمی در
پیش می گرفتند .گاهی مناسـ ــبتی مثل ایام عزاداری محرم را ،همراه با
تجمعات بـ ــزرگ ،گاهی همراه با تجمعات کوچـ ــک و گاهی حتی بدون
تجمعات برگزار می کردند و برای محفوظ ماندن شـ ــیعیان ،عزاداری را
به خانه ها می کشـ ــاندند و چه بسـ ــا گاهی برگزاری تجمعات ،سبب به
خطر افتادن جان و ناموس شـ ــیعیان شده و به راه انداختن تجمعات
با مشـ ــکل فقهی مواجه م یشـ ــد .در مواقعی هم کـ ــه تجمعات برقرار
میشـ ــد در برههای از زمان از طبل و سنج و چاووش خوانی برای اعالم

عزا اســــتفاده می کردنــــد و امروز از بلندگو و ابزار پیشــــرفته اســــتفاده
میکنند .زمانی با پیغــــام چهره به چهره یا دعوتنامه های کاغذی ،برای
اطالع رسانی تجمعات ،اســــتفاده می کردند و زمانی از تلگراف و زمانی
از تلفن و امروزه از ابزار دیجیتالی و فضای اینترنتی اســــتفاده میکنند
و اینها همه حاکی از این اســــت که اصل عزاداری برقرار بود؛ اما شیوه
های آن فرق می کرد.
آنچه مهم اســــت اعالم و آشکار نمودن عزای شــــیعیان به خاطر ظلم
شدیدی است که بر عترت طاهره وارد شده و این را می توان به شیوه
های مختلــــف اجرایی نمود ،حتی اگر به خاطر شــــرایطی مانند شــــیوع
بیماریهــــای مســــری ،مجبور باشــــیم تجمعات را تعطیــــل یا محدود
نماییم.
حکمت برگزاری این تجمعات برای همین نشان دادن ظلم شدیدی
اســــت که بر آل اهلل وارد شــــده و چه بســــا گاهی غافالن و جاهالن به
ً
ً
علت :اوال نداشــــتن معرفت و ثانیا به علت پرداختن به حواشــــی و پر
و بال دادن به امور بیهوده حتی با برگزاری تجمعات هم ،نتوانستهاند
ایــــن رســــالت بزرگ را بــــه انجام برســــانند و بــــه بازی های حاشــــیه ای
مشغول گردیده اند.
در هر حال با ابتــــکار عمل و خالقیت می توان شــــیوه هایی را ِاعمال
نمود که در شرایط شیوع بیماری مســــری ،حتی بدون تجمع ،عزاداری
ایام محرم به نحو احسن اجرا گردد.
اما اگر قرار بر این شــــد که مجالس برگزار شــــود ،بایــــد اقداماتی نمود تا
ً
آسیب ها کال منتفی یا به حداقل برســــند و عقالیی بودن مکتب اهل
بیت بر همگان ثابت گشته و ما زینت اهل بیت گردیم ،نه اینکه خدای
ناکرده با اشتباهات و غیر عقالیی رفتار کردن ،سبب وهن اهل بیت و
بد جلوه دادن مکتب متعالی ایشان گشته باشیم.
از جمله اموری که باید در این زمینه و برگزاری تجمعات در ایام شــــیوع
ً
بیماری انجام دهیم ،مواردی است که ذیال مطرح می گردد :
 -١حتی االمکان شرکت کنندگان در مجالس کم شوند و برای این کار

میتــــوان تجمعات را در خانه های مختلف متعدد نموده یا مجالس را
چند سانسه نمود.
 -٢زمان جلســــات کوتاه گشته و برنامههای سـ ــخنرانی ،مقتل خوانی و
مناقب خوانی مختصر و مفید برگزار گردند.
ً
 -٣پذیرایــــی های آخر جلســــات که قبـ ــا در همان مـ ــکان انجام می
پذیرفت ،با تهیه بســــته های پذیرایی ،به افراد داده شود تا به خانه ها
ببرند.
 -۴مقتــــل خوانی و نوحه خوانی در جای خود مختصر و مفید بماند،
اما سـ ــینه زنی که فقط شیوهای از شـ ــیوههای نشان دادن عزاداری
اســــت ،حذف یا خیلی مختصر شــــود( .سـ ــینه زنـ ــی در مکانهای
سرپوشــــیده ،به علت جنب و جوش زیاد ،احتمال شـ ــیوع را بیشتر
می گرداند).
 -۵از تجمع افراد در آخر جلسـ ــه جلوگیری به عمل آید.
 -۶رعایت تدابیر طبی بر اساس طب ّ
غنی اسالمی به شرح ذیل:

الف -تدابیری که در جلسات باید رعایت گردد*:

 -١انتشار عطر گل ها
 -٢استفاده از بخور اکالیپتوس
 -٣استفاده از دمنوش پونه  +آویشن
 -۴استفاده از ماسک دهان و بینی

ب -تدابیری که بیرون جلسات باید رعایت گردد*:

 -١استفاده از داروی کاظمی
 -٢دهانشویه با آب نمک
 -٣خوردن پیاز همراه غذاها
 -۴استفاده از زنجبیل داخل غذا ها
 -۵خوردن سیب و گالبی
 -۶شستن دستها با صابون.
ان شااهلل با رعایت موارد فوق بتوانیم گامی در راستای احیای امر اهل
بیت عصمت و طهارت برداریم.
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چراغ فروزان آزادگی
 1381سـ ــال از آن ظهر
ایسـ ــتادگی و شهادت
میگذرد و حسین(ع)
بهعنوان نمـ ــاد ّ
حریت
و مظلومیـ ــت نامـ ــی
بلندآوازه شده است.
توکل دارائی
شـ ــیعه قریب  14قرن
در سوگ و سور و آسـ ــایش و تنگنا ،همواره پرچم
"یالثارات" او را افراشته نگاه داشته است.
بـ ــی حسـ ــین(ع)؛ شـ ــیعه نمیتوانسـ ــت از سـ ــد
سـ ــتمکاریهای و غربتهـ ــا و ایلغـ ــار خلفـ ــای
ستمپیشه ،بگذرد و دوام بیاورد.
حســــین (ع) چراغی بوده اســــت برای پیروان اهل
بیت (ع) که در شــ ـبهای ظلمانی راه را گم نکنند و
ریسمانی بوده است ،ناجی آنان در شدت و رخاء.
سر بریدن نوه پیامبر ،خوی جاهلیت عرب را که با
پیام عدالت و برابری محمد (ص) ،کم رنگ شـ ــده
و یا به خاموشـ ــی گراییده بود؛ زنده کرد و دستگاه
خالفـ ــت اموی که بـ ــرای تحکیم قـ ــدرت خویش،
ننگ ابدی کشتن حسـ ــین (ع) را به دامن گرفت؛
از مسـ ــیر وعده داده شده در حکومت اسالمی به
ّ
قیصریت منحرف شد.
سوی سلطنت و
حسـ ــین (ع) با قیام خویش و به قصد اصالح دین
جدش ،به پا خاسـ ــت تا دین نوآمـ ــده را از انحراف
بنیادین در حکومتداری ،نجات بخشد.
بنیاد کجی که بنیامیه گذاشته
او میدانسـ ــت که ِ
اسـ ــت ،به منـ ــزل نخواهد رسـ ــید و از اصـ ــل پیام
محمدی جز نامی برجا نخواهد گذاشت.
هر چند بنی امیه در ادامه حکومت خود  70سـ ــال
پس از واقعـ ــه کربال نیز کارنامه ظلم و شـ ــقاوتش
از کشـ ــتار مخالفـ ــان و موالیان در سـ ــرزمینهای
مفتوحـ ــه به حـ ــد اعالء رسـ ــید؛ اما حسـ ــین (ع) و
یارانـ ــش در ایـ ــن دوره ،خونخواهانی داشـ ــتند که
قیام و شکستشان ،پایههای حکومت اموی را که
میتوانست دوامی چند صدسـ ــاله داشته باشد؛
سسـ ــت کرد .از آن پس قیامهای برابریخواهانه
در شـ ــرق خالفت ،زمینهسـ ــاز برآمـ ــدن حکومتی
شـ ــد که در آغـ ــاز با شـ ــعار "الرضا مـ ــن آل محمد"
سرکار آمد .هر چند نیرنگ عباسیان به قلع و قمع
همپیمانان نظامی و سیاسـ ــی ایرانی و شیعی آنان
انجامید؛ اما نهضت حسـ ــینی آهسته و آرام چنان
پیش میرفت که مورخان ،قرنهای دوم تا چهارم
را عصر گسترش تفکرات شیعی دانستهاند.
خونخواهی و پیروی از سـ ــیره و امامت حسین بن
علی(ع)؛ پرچم اسـ ــتقالل و آزادیخواهی در شرق
خالفت شـ ــد و با بر آمدن حکومتهای مستقل
در ایرانزمین؛ جلو نفوذ تام و تمام عصبیت عربی
گرفته شد.
تشـ ــکیل سلسـ ــله آ لبویـ ــه ( 447 -320ق) و
دستیافتن آنان بر بغداد و مطیع ساختن خلیفه
عباسـ ــی ،فرصتی فراهم کرد تا امیر معزالدوله برای
نخستینبار در عاشـ ــورای سال  352ق در بغداد،
مرکز حکومت اسالمی آیین عزاداری برپا کند.
آیینـ ــی که از آن عصـ ــر تاکنون به مدت  1100سـ ــال
همچنـ ــان در حـ ــال گسـ ــترش اسـ ــت و یـ ــاد کرد
مجاهـ ــدان کربـ ــای سـ ــال  61ق و درسآمـ ــوزی
از مکتـ ــب اسـ ــتقامت تـ ــا سـ ــرحد مـ ــرگ ،در بین
مسلمانان و حتی غیر مسـ ــلمانان ،نام و راهشان
را همچنان زنده و پویا نگاه داشته است .همین.

ویژه محرم

از گذرگاه سفر عاشورا به کربال

دلم هنوز با حسین است
دلم آرام و قرار ندارد .پارسال شب هشتم محرم رسیدیم کربال .باورم نمیشد
عاشــــورا کربال باشــــم .فضای شــــهر را غم گرفته بود .بعد از کمی گشــــتن در
خیابانهای اطراف حرم ،هتلی در ورودی شــــارع شــــهدا پیــــدا کردیم .با حرم
کمتر از ده دقیقه فاصله داشت.
یک عمر از خدا میخواستم عاشــــورا کربال باشم و حاال انگار به آرزوی دیرینه
خود رســــیده بودم .حال غریبی داشتم .اصال نمیدانســــتم باید چکار کنم.
فردا صبــــح رفتیم و برای عکاســــی کارت گرفتیم .خوبی کارت عکاســــی این
است که خیلی از جاهای حرم را میتوانی راحت بروی!
عصر روز هشــــتم و شــــب تاســــوعا را بیشــــتر در حرم حضرت عبــــاس (ع) و
بینالحرمین بودیم .فضای حرم گاهی اینقدر ســــنگین میشد که تحملش
سخت بود .عربها به شــــیوه خود عزاداری میکردند و ایرانیها هم به رسم
خــــود .صدای نوحه "ای اهل حــــرم میر و علمدار نیامــــد" در تمام فضای حرم
پخش شــــده بود .آنها که رفتهاند خوب یادشــــان هســــت َمشکی را که در
داخل حرم حضرت عباس مقابل بابالقبلــــه آویزان کردهاند .خیلیها با آن
مشک ساعتها حرف زدهاند و شاید از او گله کردهاند.
دمدمای غروب روز هشــــتم رفتیم پشــــت بام حرم حضرت عباس .رفتن به
پشــــت بام این حرم راحتتر از پشت بام حرم امام حسین(ع) است .حاال به
بینالحرمین کامال مشــــرف بودیم .غوغایی به پا بود آنجا .زن و مرد میان دو
حرم ،دو کعبه ،دو مقصد ،دو ایستگاه عاشقی مدام در رفت و آمد بودند .اهلل
اکبر ،این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست!
آنهایی که به ســــمت حرم عباس میآمدند ،یکی از دستهایشان به نشانه
ادب ،به نشــــانه دست بریده سقا ،به نشــــانه بیعت با علمدار کربال باال بود.
خدای من این همه دست به عشق دو دست بریده آمدهاند!
پشت بام حرمین که میروی ،زمان زیادی نداری ،میمانی میان ثبت لحظات
یا اینکه با خودت زمزمه کنی ،دعا بخوانی و اشــــک بریــــزی .گاهی هر چه قدر
تالش میکنی عکســــت تار میشــــود چون دســــتت میلرزد ،اشک مقابل
چشمانت میماند و انگار دیگر ارادهات دست خودت نیست!
روز تاســــوعا هم کمی در هر دو حرم عکاســــی کردیم ،حــــاال کمکم به غروب
تاسوعا و شب عاشــــورا میرسیم .خدای من مگر میشود این شب در حرم
ماند .نفس باال نمیآید .همه دارند برای فردا آماده میشوند .مگر قرار است
چه اتفاقی در این سرزمین بیافتد!؟ داخل حرم کمی عکاسی میکنیم .اجازه
نمیدهنــــد از ضریح عکس بگیریم اما ما دلمــــان نمیآید به همین راحتی از
عکاســــی از ضریح بگذریم .میرویم داخل .شب عاشورا و چشم باز میکنم،
یک ضریح شش گوشــــه برابرم قرار دارد .بغض تمام وجودم را گرفته .صدای
لبیک یا حســــین به گوش میرســــد .میدانیم نمیگذارند به راحتی عکس
بگیریــــم و اگر دوربینمان را بگیرند دردســــر خواهد شــــد .پــــس از هم جدا
میشــــویم .من میروم کنار جایگاه یکی از خادمان میایستم .فارسیعربی
از او میخواهم اجازه دهد عکســــی بگیرم .مخالفــــت میکند ،به او میگویم
اجــــازه دهد حداقل چنــــد دقیقه همیــــن جا بایســــتم و زیارت کنــــم .حرفی
نمیزند .روبهروی ششگوشــــه در شب عاشورا ایســــتادهام اما توان سخن
گفتنم نیســــت! میدانم خودش خوب میداند در ذهن تک تک این زائران
چــــه میگذرد! نزدیک  ۲۰دقیقه همانجا میایســــتم و هر چند دقیقه نگاهی
خواهشــــمندانه به خادم کنار دســــتم میکنــــم ،باالخره اجــــازه میدهد تنها
یک فریم عکس بگیرم .جای خود را به من میدهد .عکســــم را میگیرم و به
سرعت از آنجا دور میشوم اما دلم هنوز با حسین است!
داخــــل حرم صــــدای دســــتههای عــــزاداری ایرانیــــان میآید که ایــــن نوحه را
میخوانند؛ «امشــــبی را شه دین در حرمش مهمان اســــت ،مکن ای صبح
طلوع ،صبح فردا بدنش زیر سم اســــبان است ،مکن ای صبح طلوع» .هنوز
فکر میکنم خواب میبینم .کاش صبح طلوع نکند!
نزدیکی غروب بعد از کلی هماهنگی راهی پشــــت بام حرم میشویم ،چشم
که بــــه گنبد طالی آقا میافتد جان از دســــت و پایم مــــیرود .خادم همراه ما
مدام تاکید میکند ربع ســــاعت بیشــــتر فرصت ندارید ،عکستان را بگیرید
و بروید پاییــــن .نمیدانم عکس بگیــــرم ،گنبد را نگاه کنیــــم ،بینالحرمین
و خیــــل جمعیت را تماشــــا کنم یــــا ....خالصه عکسهایمــــان را میگیریم و
به ســــمت راهپله میرویم .در اتفاقــــی عجیب در اصلی را بســــتهاند و یکی از
خادمــــان ما را راهنمایــــی میکند تــــا از دری دیگری به پاییــــن برویم .همین
مســــأله باعث میشــــود تا برای رســــیدن به در دیگــــر از نزدیکترین فاصله

ممکن تا گنبد امام حســــین(ع) عبور کنیم .قلبم داشت از جا کنده میشد.
کنار گنبد که رســــیدیم پاهایم دیگر یاری نمیکرد .درسـ ــت در نقطهای برای
چند دقیقه ایستادم .گنبد آقا امام حسین(ع) روبهرویم بود .پشت آن گنبد
حــــرم حضرت عباس بود ،کوچکتر از گنبد برادر .مانده بوده کدام را تماشـ ــا
کنم .دلم میخواســــت فریاد بزنم .یادم آمد منبریها و مداحان همیشه در
روضه حضرت عباس میگفتند ،لحظه آخر گفت :اخی ادرک اخی....
بعد از عکاسی رفتیم هتل و آخر شب برگشتیم حرم .به دلیل اینکه قرار بود
صبح زود مراسم قمهزنی در حرمین اجرا شود ،اجا
زه ندادنــــد دیگر دوربینها را به داخل ببریم .کف حرم را پالسـ ــتیک انداخته،
روی آن را خــــاک ریختــــه و روی خــــاک را موکت قرمـ ــز انداخته بودنـ ــد .تمام
دیوارهــــای حرم را با پارچه پوشــــانده بودند .دسـ ــتههای عزاداری که بیشـ ــتر
اعراب بودند کفن پوش و قمه بهدست با به صدا درآوردن شیپور وارد حرم
میشدند تا برای مراســــم قمهزنی اجازه بگیرند .مراسم قمهزنی در حرمین و
بینالحرمین از بعد از نماز صبح روز عاشــــورا شروع شده و تا حوالی ساعت
 ۱۰صبح ادامه دارد.
فضای حــــرم امام حســــین(ع) فــــارغ از بحث قمهزنی در شـ ــب عاشـ ــورا،
فضایی بســــیار ســــنگین اســــت .آنقدر که واقعا بیشـ ــتر از یک ساعت
نمیتــــوان در داخل حرم بــــود .هیچ وقت فکـ ــرش را نمیکـ ــردم فرصتی
دسـ ــت دهد ،شب عاشـ ــورا مقابل ضریح ارباب بشینم و با او حرف بزنم.
اصال اشک آدمی دست خودش نیســــت ،بخواهی نخواهی گریه میکنی!
در آن لحظــــات بــــه هیچ چیــــز فکر نمیکــــردم ،تنها به اینکه در آن شـ ــب
آخر حســــین با زینب چه گفت ،با فرزندانش چه نجـ ــوا کرد ،برای فردا چه
سفارشاتی به ابوالفضل کرد و....
صبح عاشــــورا کمی دیرتر رفتیم ســــمت حرم .میخواسـ ــتیم وقتی رسیدیم
حرم ،مراســــم قمهزنی تمام شده باشــــد .هوس کردیم پای برهنه برویم .وارد
ً
حرم امام حســــین(ع) که شــــدیم تقریبا تمــــام صحن پر بـ ــود از جمعیت .از
بالکن باال کمی عکاســــی کردیم .کمکم نزدیک نماز ظهر شـ ــد .در حرم جای
سوزن انداختن نبود .عجب نماز باشــــکوه و زیبایی .یاد حبیب میافتم که
به نبرد رفت تا حســــین نمــــازش را بخواند .نماز که تمام شـ ــد به فاصله چند
دقیقه گویی محشــــری در حرم برپا شــــد .هیاتی که معروف اسـ ــت به طایفه
طویریج از بابالقبله هرولهکنان و بر سرزنان و "لبیک یا حسین" گویان وارد
حرم شده و از خروجی به سمت بینالحرمین به سمت حرم حضرت عباس
حرکــــت میکردند .اهلل اکبر ...جمعیت هیات باالی دو میلیون نفر اسـ ــت و
آنچنان لبیک یا حسین میگویند که تمام ستونهای حرم به لرزه درآمده و
مو به تن سیخ میشود .مدام به صحنههای عاشورا فکر میکنم .به ساعت
بعد از نماز ظهر که حسین را به قتلگاه بردند ،به لحظهای که زینب به سمت
قتلگاه دوید .به دل بیقرار رباب ،به سه ساله دختر حسین ،به اربا اربا شدن
اکبر ،به دست بریده ابوالفضل ،به ساعتی که خواهر باالی سر برادر رسید .او
میبرید و من میبریدم!....
بــــا خودم میگویم اگــــر زنده ماندم و آقا اجازه داد هر سـ ــال عاشـ ــورا به کربال
خواهم آمــــد ،اما دریغ که بــــاور نمیکردم هیچگاه سـ ــال بعـ ــد این ویروس
لعنتی داغ خیلی چیزها را بر دلمان بگذارد .کاش زنده باشـ ــم و باز هم طعم
عاشورای کربال را بچشم.
عاشورای ۱۳۹۹
مهردادحمزه
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هیأت حســـینیه جوالن ،زبانزد خاص و عام
هیأت حسینیه جوالن در سـ ــال  1220هجری قمری تأسیس شده
اسـ ــت و در محوطه جوالن ،کوچه نظربیگ قرار دارد.
 مسـ ــؤول هیأت حسـ ــینیه جوالن در گفتگو با خبرنگار هگمتانه با
بیان اینکه این هیأت در سراسر سـ ــال شبهای جمعه از ساعت
 9تا  11شـ ــب برنامه دارد ،گفت :در ایام سال هم در مراسم عزاداری،
وفات و والدتها نیز برنامه دارد.
حسـ ــین شـ ــریفی با بیان اینکــــه هیأت در دو
ماه محـ ــرم و صفـ ــر هـ ــر روز عــــزاداری برگزار
میکـ ــرد ،افـ ــزود :امسـ ــال به دلیل شــــرایط
بیماری کرونا مراسـ ــم تا  14محرم و
در فضای بـ ــاز به مدت

 15روز برگزار میشــــود و برنامهها شــــامل ســــخنرانی ،قرائت قرآن،
زیارت عاشورا و سینهزنی است.
وی یکی از وظایف هیأت را شــــرکت در کار خیر معرفی کرد و افزود:
در اصل هیأت برای انجام کارهای خیر و کمک به نیازمندان اســــت
و امســــال طی دورههای مختلف کمکهای مؤمنانه انجام شد.
شریفی با بیان اینکه هر ســــال در روز عاشورا ،شب تاسوعا و شب
نذری داشــــتیم ،عنوان کرد :امســــال
شــــام غریبــــان
ایــــن نذریها به صــــورت جیره
خشک است.

حسینیه بنه بازار قدیمیترین هیأت همدان
حسینیه بنه بازار در سـ ــال  1210هجری شمسی تأسیس شده است.
مسـ ــؤول هیأت حسینیه بنه بازار گفت :این هیأت از زمانی که تنها در
همدان شش هیأت وجود داشته ،فعال است.
جواد خاکباز با اشـ ــاره به اینکه هیأت ما در مـ ــاه محرم و ماه صفر حتی
در ماه رمضان هر شب مراسم عزاداری و سینهزنی و نوحهخوانی دارد،
ً
اظهار کرد :هیأت حسـ ــینیه بنه بازار کامال به طور سـ ــنتی بوده و حتی
شعرهای آن هم از حاجآقا محجوب شاعر همدانی است.
وی بـ ــا اشـ ــاره به اینکـ ــه عـ ــزاداری این هیأت به شـ ــکل ســــنتی برگزار
میشـ ــود ،اظهار کرد :امسـ ــال به دلیل بیماری کرونا مراسم به صورت
گذشته نداریم.
خاکباز با اشـ ــاره به اینکـ ــه چندین خانوار تحت پوشــــش هیأت قرار
دارد که کمکهایی به آنها میشـ ــود ،تصریح کـ ــرد :در زمان قرنطینه

نیز بســــتههای حمایتی بین مردم توزیع شــــد .حســــینیه بنه بازار در
آرامگاه باباطاهر نزدیک مســــجد حاج ابراهیم در کوچه آتشنشــــانی
قرار دارد.
جواد خاکباز  ،مســــؤول هیأت بنه بــــازار ،متولد  1333اســــت .وی که
نزدیک به  15ســــال است مســــؤول هیأت اســــت ،اظهار کرد :بنده از
بچگی در هیأت شــــرکت میکردم و هر آنچه که دارم از امام حسین(ع)
دارم و هرچه خواســــتهام به آن رسیدهام و تن ســــامتی که خداوند در
این درگاه نصیبم کرده است که به مردم خدمت کنم.
وی بــــه خاطرات خــــود از هیأت اشــــاره و عنوان کرد :زمانــــی که کودک
بودم وقتی شبها هیأت در خیابانها درمیآمد و نماز میخواندند و
آن زمان ما کودک بودیم و گرســــنه م یشــــدیم به یاد دارم که بزرگان در
منازل را میزدند و برای ما نان و آب میگرفتند.

وی با اشـ ــاره به اینکه دسته عزاداری حســــینیه جوالن زبانزد عام و
خاص اسـ ــت ،ابراز کرد :دسته شب تاســــوعا و روز عاشورا در شهر
حرکت میکرد و از سر گذر برمیگشت.

 حسین شریفی پیرغالم حسینی
حســــین شــــریفی پیرغالم حســــینی که متولد  1319است
بــــا بیان اینکه خانــــواده بنده از قدیماالیام هیأتی اسـ ــت،
گفــــت :در واقع میتــــوان گفــــت :بنده در هیأت چشـ ــم
بــــاز کردم و وقتی  6ســــالم بــــود قند هیـ ــأت را من پخش
میکردم و وقتی بزرگتر شــــدم و از سـ ــربازی برگشـ ــتم باز
هم هیأت رفتم و از سـ ــال  1349مسؤول هیأت حسینیه
جوالن بودم.
وی ادامه داد :هیأت همهاش خاطره اســــت و چه بســــیار
معجزههــــا که در ایــــن هیأت دیدیم ،آدم فلـ ــج دیدهام که
پا به داخل هیأت گذاشـ ــتند و پس از پایان مراســــم بلند
شد و راه افتاد ،مریضهای بدحال که شفا پیدا کردند اما
امروز به دلیــــل کوتهفکری بعضیها که اگر این مسـ ــائل
را بگوییــــم به چیزهــــای دیگری ربط میدهنـ ــد از بیان آن
دروی میکنیم.
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 42سال فعالیت مستمر هیأت خادم الحسین(ع) در همدان
هیأت خادمالحسـ ــین(ع) در کنار باغ ایرانی 18 ،متری ابوذر ،مســــجد ابوذر در همدان فعال است ،مسؤول
هیأت خادمالحسـ ــین(ع) در گفتگویی با بیان اینکه این هیأت از سال  1357تأسیس شده است ،گفت:
برنامههای مختلفی را در طول سال داریم و برگزاری زیارت آل یاسین و دعای ندبه در صبح جمعه در مسجد
ابوذر را داریم.
وی ادامـ ــه داد :جمعه شـ ــب زیارت عاشـ ــورا و دعای کمیل در شــــب جمعه و دعای توســــل در شــــبهای
چهارشنبه و قرآنخوانی در ایام هفته از برنامههای این هیأت در مسجد ابوذر است.
اسـ ــمعیل شـ ــیرمحمدی به عزاداریهای هیأت در طول دهه محرم اشــــاره کرد و گفت :سخنرانی ،مداحی و
عزاداری در روزهای عاشـ ــورا و به صورت دسـ ــتهروی در شــــهر از جمله برنامههای هیأت خادمالحسین(ع)
است که امسال به دلیل کرونا دستهروی نداریم.
وی با بیان اینکه این هیأت در روزهای عاشـ ــورا نذری میدهد ،گفت :امسال به دلیل بیماری کرونا ،نذورات
به صورت خشـ ــک بین مردم توزیع میشـ ــود و عالوه بر آن در طول این مــــدت کمکهایی به خانوادههای
کمبضاعت تحت پوشش صورت گرفته است.
شیرمحمدی اضافه کرد :این هیأت سعی کرده اسـ ــت با کمک مردم ،اقدامات مختلفی چون تهیه جهیزیه

برای نوعروســــان ،کارهــــای عامالمنفعه ،کمک به جوانــــان و ...را انجام دهد و در دوران بیمـ ــاری کرونا  34بار
کمکهای مردمی بین مردم توزیع شد.
شــــیرمحمدی همچنیــــن گفت :عالوه بــــر ایام محرم در ایام شــــهادت امــــام زینالعابدین و شـ ــهادت امام
صادق(ع) هر ســــال برنامه خاصی داریم و بطور ویژه و متمرکز از هیات ما هیاتی ها برای اقامه رئیس مذهب
تشیع در سطح شهر عزاداری می کنند
وی ادامه داد :هیأت خادمالحسین(ع) در سطح شهر در برنامه های ویژه خود به حرکت درمیآید و عزاداری
میکند و در تولدهای ائمه نیز مراسم در داخل مسجد ،مولودیه خوانی و آذینبندی برگزار میشود در برخی
والدت ها هم با حضور هیاتی در مجالس جشن ائمه شرکت مستمر و فعال داریم.
شیرمحمدی با بیان اینکه در دستگاه حضرت امام حسین ع معجزات و نگاه های کریمانه ائمه بسیار موج
میزند ادامه داد هر چند ما خادمی این برنامه ها را انجام می دهیم اما هدایت اصلی و کمک برگزاری مراسـ ــم
با توجه خودشــــان برپا می شــــود .مسئول هیات خادم الحســــین ع همدان که از اعضای شـ ــورای یاداوران
عاشــــورای حسینی همدان هم هست تصریح کرد :یکی دیگر از برنامه های هیات برنامه سفر های دوره ای
و زیارتی است که گهگاه بصورت دسته جمعی اتفاق می افتد.
وی با اشاره به وضعیت امسال هیات ها در کنار اطالعیه های ستاد ملی کرونا گفت :هیات های حسینی به
طور کامل پایبند به اجرای مفاد این راهکارهای حفظ سالمتی مردم هستند و بسیاری از برنامه های معمول
حذف شده است و برنامه هایی که اجرا می شود با رعایت کامل ائین نامه ستاد ملی کرونا صورت می پذیرد.
شــــیرمحمدی خاطر نشان کرد :مواضع و رهنمودهای رهبر انقالب فصل الخطاب است و هیاتی ها با شعور
حسینی سالمت و حفظ آن را در جایگاه باالیی می دانند.
این مســــئول هیاتی بیان کرد امسال شرایط ویژه ای داریم و و بنا داریم به گسترش احیا روضه های خانگی
کمک کنیم و از ســــویی در محله و خیابان ها پرچم ها و کتیبه های مشکی را علم خواهیم کرد و هیاتی های
ما همه سر در منازل خود را به پرچم عزاداری امام حسین منور می کنند.
 اسمعیل شیرمحمدی پیرغالم حسینی در همدان

اسمعیل شیرمحمدی متولد  1319که از مؤسسین هیأت خادمالحسین(ع) است ،گفت :در ابتدا هیأت را
در منزل برپا میکردیم بعدها در ســــال  400 ،1362متر زمین توســــط خانم اکرم احمدی وقف شد که  260متر
نیز خریداری کردیم و مسجد ابوذر که حاال هیأت در انجا برقرار است ،ساخته شد.
وی که عمر خود را در این راه گذاشــــته است ،گفت :خدمت در دســــتگاه امام حسین ع خاطره های فراوانی
دارد امــــا یک خاطره ماندگار در ذهنم مانده اســــت و یک بار آقایی که غریبه بود و نمیشـ ــناختش در طول
دهه محرم آمد و تمام در هیأت خدمت میکرد در آخر از او پرســــیدم شما کیستید و آن آقا گفت :من از شهر
دیگری آمدم و در همدان مهمانم و نیتی دارم که تصمیم گرفتم اینجا خدمت کنم و اگر نذرم ادا شـ ــود سال
دیگر هم میآیم و ســــال بعد با بچهای در بغل آمد و گفت :حاجتم روا شد و  16سال بچهدار نمیشدم و حاال
خواستهام را گرفتم و دوباره آمدم.
اســــمعیل شــــیرمحمدی که از بیان این خاطره اشــــک میریخت ،در آخر گفت :یک هیأت خوب باید شش
ویژگی داشــــته باشــــد و آن اینکه دارالهدایه باشــــد و دارالمعرفــــه و دارلتهذیب و دارالوحـ ــده و به امید خدا
دارالشقا باشد و برای قرب الهی فعالیت کند.

سبک اصیل مداحی

یکی از کهن ترین سـ ــبک های مداحـ ــی اتاق خوانی یــــا دوره خوانی
اسـ ــت که در این شـ ــیوه مداح اهل بیت علیهم السالم با حرکت و
قدم زدن میان جمع عزاداران به مدیحه سرایی میپردازد.
از مهمترین آثار این اتفاق میتوان به ارتباط گیری و تاثیر پذیری همه
میهمانان حاضر در مجلس عزا اشاره کرد ،چرا که مداح با این روش

حلقه خواص را شکســــته و تاثیــــر خود را محدود به حلقه نخســــت
پامنبــــری نکرده و بــــه احترام عموم حضــــار در میان آنهــــا قدم زده و
سوگواری اهل بیت را سینه به سینه اشتراک گذاری میکند.
آقای ســــیدعباس صدر الدینــــی و پدر بزرگــــوارش از جمله مداحان
همدانی هستند که با برگزاری صحیح این سبک از عزاداری ،حالوت

شنیدن روضه و مرثیه را دو چندان میکنند.
در ســــالهای بســــیار دور وقتی امکانــــات چندانـ ــی در نقاط مختلف
وجود نداشت مداحان با گرفتن فانوسی در دست در داخل تکایا،
حســــینیه ها و منازلی که مجلس ســــوگ امام حسین علیه السالم
برپا بوده مداحی می کرده اند.
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هیأت قمر بنیهاشم(ع) کوی فرهنگیان
هیأت قمر بنیهاشـ ــم کوی فرهنگیان همدان یکـ ــی از قدیمیترین
هیأتهای همدان است ،مسؤول هیأت قمر بنیهاشم در گفتگو با
خبرنگار هگمتانه گفت :این هیأت از سال  1360تأسیس شده است
و یکی هیأت مسجدی است که تمام مراسم عزاداری در مسجد برگزار
میشود.
محمود شـ ــابندلو ادامه داد :این هیأت  140نفـ ــر عضو دارد که در تمام
طول سال اقدامات مختلفی را انجام میدهد ،در مواقع عادی برگزاری
دعای توسـ ــل در شبهای چهارشـ ــنبه و مولودی ه در تولدها از جمله
برنامههای هیأت قمر بنیهاشم است.
وی اظهار کرد :از شـ ــب اول محرم هیأت با کمـ ــک مجموعه بچههای
کوی فرهنگیان پاشنه کشیده وارد میدان میشود در سوگ اباعبدا...

(ع) عزاداری میکند که امسال به دلیل شرایط بیماری متفاوت است
و مراسم برگزار نمیشود.
شــــابندلو ادامــــه داد :هر ســــال در ایام محــــرم دســــتهروی به صورت
سینهزنی و زنجیرزنی را در روزهای عاشورا و روز سوم در کوچه قصابان
داشتیم اما امسال متأسفانه شیوه نامههای ابالغی اجازه این کار را به
ما نمیدهد.
وی بیان کرد :هیأت قمر بنیهاشــــم جزو هیأتهای ســــیار اســــت و
البته در روز عاشــــورا هر سال  12هزار غذای نذری را توزیع میکردیم ،اما
این نذورات تنها در ماه محرم نیســــت و امسال با شیوع بیماری کرونا
اقدامات همدلی هیأت آغاز شــــد و توزیع برنج ،روغن ،مرغ و گوشــــت
انجام پذیرفت و  6قربانی بین خانوادههای نیازمند توزیع شد و هیأت

قمــــر بنیهاشــــم  45خانوار را تحت پوشـ ــش دارد که در طول سـ ــال
کمکهای بسیاری را به آنها دارد.
شــــابندلو به تهیه جهیزیه برای نوعروسان هم اشـ ــارهای کرد و گفت:
امســــال در روزهای محرم توزیــــع نذری به صورت خشـ ــک را داریم و با
توجه به رعایت شیوه نامههای بهداشتی نذورات را به صورت خشک
توزیع میکنیم.
 گفتگـ ــو بـ ــا محمد شـ ــابندلو ،مسـ ــؤول هیـ ــأت قمـ ــر بنیهاشـ ــم (ع) از
خاکخوردههای هیأتی همدان

محمود شــــابندلو متولــــد  1333با بیــــان اینکه خادمـ ــی در هیأت را از
دوران کودکی آغاز کردم و از ســــالی که هیأت قمر بنیهاشم شروع به
فعالیت کرد کفش جفتکن هیأت بودهام ،گفت :فعالیت در هیأت
هر روزش برای ما خاطره است.
وی که روضهخوان و مداح هم هست ،افزود :بها دادن به جوانها
و جــــذب آنها به هیأت از جمله اهداف ما در هیأت قمر بنیهاشـ ــم
است و ســــعی میکنیم به هر نوعی به جوانان کمک کنیم تا جذب
این فضا شوند.
شــــابندلو ســــخنانش را با این جمله «من با َپ ِر این جوانان با َپ َرم ،و
بی جوانان پر ندارم» ادامه داد و گفت :اکنون هیأتهای بسـ ــیاری
در کوی فرهنگیان فعالیت دارد و خوشــــحالم که جوانان پا به این
عرصه میگذارند.

مشکیپوشان سقای هیأت حسینیه مکتب زینب
حسـ ــینیه مکتب زینب در سال  1351به ثبت رسیده است .مسؤول
هیأت حسـ ــینیه مکتب زینـ ــب در گفتگو با هگمتانه ،بــــا بیان اینکه
حسـ ــینیه ما جزو حسینیههای سیار بود تا سـ ــاختمان آن در خیابان
تختی پشت شـ ــهرداری منطقه دو کوچه حسینی سـ ــاخته شد ،اظهار
کرد :هیأت حسینیه مکتب زینب به صورت آیین سقایی ساده برگزار
میشود.
محمـ ــد زوار با اشـ ــاره به اینکـ ــه لباسهای سقاپوشـ ــان پیراهن بلند
مشکی ساده با یک شال است ،عنوان کرد :هیأت در روزهای تاسوعا
و عاشـ ــورا به صورت سـ ــاده و با خواندن نوحـ ــه در خیابانها پرچم به
دست حرکت میکنند.
وی در ادامه افزود :هیأت مکتب زینب(س) در ماه محرم از همان روز
اول پس از برپایی نماز اول وقت پس از اذان مراسم شروع میشود و
مراسم عزاداری یک سـ ــاعت و نیم طول میکشد و مراسم این هیأت
اول وقت است.
مسـ ــؤول حسـ ــینیه مکتب زینب(س) ادامه داد :هیأت ما اول دهه
محرم و تمام ایام شهادت امامان و تولدها ائمه اطهار(ع) برنامه دارد.
زوار با بیان اینکه دسـ ــتههای عزاداری در روزهای تاســــوعا و وعاشورا
حرکـ ــت دارد ،اظهـ ــار کرد :امسـ ــال بـ ــه دلیل شـ ــرایط بیمــــاری بر روی
پشتبام حسینیه در هوای آزاد مراسم عزاداری برگزار میشود.
زوار در ادامـ ــه با بیان اینکه هر سـ ــال  12سـ ــری جهیزیــــه از هیأت برای
نوعروسان بیرون میآید ،بیان کرد :در شـ ــب  21ماه رمضان  110بسته
معیشتی بین نیازمندان توزیع شد.

 محمد زوار ،پیرغالم حسینی

محمد زوار ،پیرغالم حسینی متولد  1324است.
وی در گفتگو بــــا خبرنگار هگمتانه عنوان کرد :بنده از  15ســــالگی در
هیأت بودم که از سال  1351مسؤول هیأت بودم.
وی اظهــــار کرد :بنده خاطرات زیادی را زیر این پرچم دارم و آنقدر خاطره
دارم که میتوان از آن خاطرات یک کتابچه چاپ کرد.
زوار با اشاره به اینکه تشــــکیالت امام حسین(ع) همه جایش معجزه

است ،گفت :وقتی با اخالص در این خانه بروی بیجواب نمیمانی چه
بسیار دکتر جواب کردهها شفا گرفتند و زندانیان آزاد شدند.
زوار تأکید کرد :هیأت که فقط عزاداری و دعا خواندن نیست ،هیأت
باید علیگونه و زینبگونه باشــــد نه اینکه فقط در عاشورا پرچم علم
کند .زوار که خود از مداحان اهل بیت(ع) اسـ ــت ،عنوان کرد :دو پسر
و دو دختر دارم که همه آنها از بچگی در هیأت بودند و پسـ ــرانم مداح
هستند و همه در راه اهل بیت(ع) خدمت میکنند.
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بایدها و نبایدهای عزاداری سیدالشهدا

روضههای خانگی را رونق بدهیم

رهبرانقالب اسالمی درباره عزاداری محرم در شرایط کرونایی فرمودند:
«توصیهی من و تأکید من به همهی کسـ ــانی کـ ــه میخواهند عزاداری
کنند -هیئات ،آقایـ ــان حضرات منبریها ،صاحبان مجالسّ ،
مداحها،
نوحهخوانها و دیگران -این اسـ ــت :هر کاری میکنیدّ ،
[اول] ببینید
ّ
آنهـ ــا چه میگویند .یعنی سـ ــتاد ملی کرونا اگر چنانچـ ــه یک ضابطهای
معین کـ ــرد برای عـ ــزاداری ،همهی مـ ــا ّ
را ّ
موظفیم آن را عمــــل کنیم».
۱۳۹۹/۰۵/10
بـ ــه همیـ ــن مناسـ ــبت بخش فقـ ــه و معـ ــارف پایـ ــگاه اطالعرســــانی
 KHAMENEI.IRدر گفتوگو با جناب آقای حاج مهدی توکلی ،از وعاظ
تهران ،اهمیت مسـ ــئلهی عزاداری اباعبداهللالحسـ ــین علیهالسالم
و رعایت دسـ ــتورالعملهای سـ ــتاد ملی مبارزه با کرونا را بررسی کرده
است.
* با توجه به شـ ــرایطی که کرونا ایجاد کرده اسـ ــت ،توصیههای شما به
هیئتیها و هیئتداران چیسـ ــت؟ در این شرایط باید چگونه عزاداری
کرد؟
* اصل عزاداری برای امام حسـ ــین علیهالسـ ــام در دههی ّاول محرم
واجب و ضروری اسـ ــت .همهی بزرگان هم در ایـ ــن مطلب اتفاق نظر
و اجماع دارنـ ــد .مراجع تقلید و بزرگان ما همـ ــه میگویند عزاداری برای
امام حسـ ــین علیهالسـ ــام در این دهه واجب اسـ ــت .آقای انصاریان
یـ ــک فتوایی از حضـ ــرت آیتاهّلل العظمـ ــی گلپایگانـ ــی رحمةاهّللعلیه
نقل کردند .یک طلبهای برای ایشـ ــان نوشـ ــته بود من منبر میروم و
سـ ــخنرانی میکنم ،ولی روضه نمیخوانم و ذکـ ــر مصیبت نمیگویم.
مواعظم کـ ــه تمام میشـ ــود ،فقط دعا میکنم .نظر شــــما چیســــت؟
حضرت آیتاهّلل گلپایگانی فرموده بودند که امروز منبر رفتن و موعظه
کردن مستحب استّ ،اما روضه خواندن واجب است .شما باید این
نقیصه را برطرف کنید .حاال ممکن اسـ ــت بعضیهـ ــا بگویند عزاداری
برای امام حسین علیهالسالم واجب نیستّ ،اما یک مستحبی است
که دهها واجب را حفظ میکند .از دل او دهها واجب زاییده میشــــود.
مرحوم امام میفرمودند مـ ــا هرچه داریم از محرم و صفر داریم .یعنی ما
هرچه داریم از عزاداری امام حسـ ــین علیهالسالم داریم .برای خودش
مستحب است ،ولی یک مستحبی است که واجبات را حفظ میکند.
ً
همانطوری که میگوینـ ــد مقدمهی واجب ،واجب اســــت .عقال این
عزاداری واجب اسـ ــت .به یک معنا ستون خیمهی اسالم است و این
ستون را باید حفظ کرد تا این خیمه فرو نریزد.
ّامـ ــا عـ ــزاداری غیر از هیئتداری اسـ ــت .ممکن اسـ ــت کســــی عزادار
باشـ ــد و هیئت هم نـ ــرود .اهل بیـ ــت علیهمالسـ ــام در دههی ّاول
عـ ــزادار بودنـ ــد .امام رضـ ــا علیهالسـ ــام در مـ ــورد پدرشــــان حضرت
موس ـ ـیبنجعفر علیهالسـ ــام میفرمودند در کل این دهه من پدرم
را ندیدم یکجا لبخند بزند و تبسـ ــم کند .گاهـ ــی در این دهه اینقدر
اهل بیت علیهمالسـ ــام گریه میکردند که مژههایشان زخم میشد.
چشمهایشـ ــان مجروح میشـ ــد .اینها در کلماتشان هم هست که
میفرماینـ ــد گریهی برای امام حسـ ــین علیهالسـ ــام چشــــمهای ما را
زخم کرده است .م یشـ ــود آدم عزادار باشد و هیئت هم نرود .عزادار و
داغدیده است .گریه میکند و پیراهن مشکی پوشیده است.
یـ ــک توصیهام به هیئات این اسـ ــت کـ ــه خیمههایشــــان را برپا کنند.
نگویند که امسـ ــال چـ ــون ما بهخاطـ ــر کرونا محدودیــــت داریم دیگر

خیمه ،داربست و پرچم مشکیمان را نمیزنیم .نه خیمهها ،پرچمهای
مشــــکی و علمهایتان را برپــــا کنید .حاال چون محدودیــــت جا دارند و
نمیتوانند فاصلههای اجتماعــــی را رعایت کنند ،مداحی پخش کنند.
این خودش از مصادیق شــــعائر اســــت .همین که مردم رد میشوند
و آن مداحــــی و روضه را میشــــنوند ،یاد امام حســــین علیهالســــام و
مصیبتهای ایشان میافتند .خداوند میفرماید« :ذ ِل َ
ک َو َم ْن ُی َع ّ ِظ ْم
ْ َْ َ ُُْ
َ َّ
َ
ــــوب»( ،)۱یکی از نشــــانههای تقوای
شــــعا ِئ َر ِ
اهّلل ف ِإنها ِمــــن تقوى القل ِ
درونی و باطنی این اســــت که آدمی شــــعائر الهی را بزرگ بدارد .شعائر
هم هر چیزی است که مردم را به یاد خدا بیندازد.
ً
اصال عزاداری مــــکان نمیخواهد .آدم عزادار راه مــــیرود ،گریه میکند.
در خانهاش نشســــته ،گریــــه میکند .یاد امام حســــین علیهالســــام
میافتد ،اشک میریزد .میشــــود همهی ایرانیان عزادار باشند و برای
امام حسین علیهالسالم اشــــک بریزندّ ،اما محدودیت داشته باشند
و مثل هر ســــال نتواننــــد هیئت برونــــد .در عین حالی کــــه عزادارند،
خیلی هیئت نتوانســــتهاند که شرکت کنند .ما باید یک تفکیکی بین
عــــزاداری و هیئتداری در ایــــن محدودیتها قائل شــــویم .بگوییم
عزاداری واجب اســــتّ ،اما هیچ محدودیتی هــــم ندارد .همه میتوانند
ً
در خانههایشــــان عزادار باشــــند .مثال مادر خانه میتواند به نیت امام
حســــین علیهالســــام وضو بگیرد و برای اعضای خانواده نذری بپزد.
بعد پای تلویزیون بنشینند و اشک بریزند و نذری را بخورند .میشود
ده روز عزادار بود و یک هیئت هم شــــرکت نکرد .میشود از هیئتیها
هم عزادارتر بود و اشک بیشتری ریخت ،و بیشتر منقلب شد و به یاد
امام حسین علیهالسالم افتاد.
مــــا االن باید بــــرای حفظ عــــزاداری امــــام حســــین علیهالســــام قیام
کنیم .عزاداری امام حســــین علیهالســــام را زنده نگه داریم .نگذاریم

گفت حریم امام رضا علیهالســــام امن اسـ ــت .من گفتـ ــم که این کار
شــــما مثل این میماند که االن سه درجه زیر صفر باشد و شما با پالتو
دم در بیایــــی و پالتویــــت را درآوری و بگویی کسـ ــی در حریم امام رضا
علیهالسالم سرما نمیخورد .خب سینه پهلو میکنی! خود اهل بیت
ً
علیهمالســــام هم بخواهند زیارت امام رضا علیهالسـ ــام بروند مثال
یک عبای پشمی تنشــــان میکنند و میگویند هوا سه درجه زیر صفر
است .اگر هم هوا گرم باشــــد با یک عبای نازک میروند .اینها لباس
اســــت و هیچ ربطی به دین ندارد .عقل حکم میکند که آدم در سـ ــرما
لباس گرم بپوشد .در خود حرم هم زمستانها بخاری و در تابستانها
کولر میگذارند .حاال کســــی کولرها را خاموش کند و بگوید کسـ ــی در
حریم امام رضا علیهالســــام گرمازده نمیشود ،یا بخاریها را خاموش
کند و بگوید کسی در حریم حضرت رضا علیهالسالم سرما نمیخورد،
عقــــل نمیتواند اینهــــا را تأیید کند .ربطی هم بـ ــه دین و حضرت رضا
علیهالســــام نــــدارد .خدا به مــــا عقل داده اسـ ــت که در گرمـ ــا از لوازم
خنککننده و در سرما از لوازم گرمکننده استفاده کنیم .در مسئلهی
کرونا هم ما باید از وســــایل بهداشــــتی و ضدعفونی اسـ ــتفاده کنیم.
دســــتهایمان را بشوییم و ماســــک بزنیم .اینها عین لباس است.
امروز هــــم هیئتداران بهدلیــــل کرونا با محدودیت روبرو شـ ــدهاند.
ما میتوانیم از پادگانها و پارکها اســــتفاده کنیـ ــم .االن خیلی از این
هیئات پرجمعیت به پادگانهــــا رفتهاند و مجلس گرفتهاند .مناطقی
که ســــر باز اســــت .شــــیوهها عوض شــــدهّ ،اما عزاداری امام حسـ ــین
علیهالسالم ســــر جایش است .هیچ آسـ ــیبی هم نمیبیند .همه باید
همت کنیم که این عزاداریها انشــــاءاهّلل در ایـ ــن دهه با قوت برگزار
شود.
ممکن اســــت هیئات با یــــک محدودیتهایی روبرو باشـ ــند که باید

بههیچوجه به آن آسیب برسد .ملت ما عزادارند ،ولی محدودیتهایی
دارند .مثل هر سال نمیتوانند هیئت بروند .این واجب عقلی است.
حاال ما محدودیتهایی داریم که اینها هم عقلی است .من همیشه
میگویــــم این ماســــکی که مــــا میزنیم ،ایــــن مثل لباس اســــت .اگر
محرم امام حسین علیهالسالم در زمســــتان باشد ،ما لباسهای گرم
میپوشــــیم .در هیئتهایمان بخاری میگذاریم .اگر تابســــتان باشد،
یک پیراهن میپوشــــیم و در هیئتهایمان کولر میگذاریم .حاال االن
فضا آلوده است ،یک ماسک هم باید بزنیم.
من در حــــرم امام رضا علیهالســــام یک کســــی را دیدم که با ماســــک
وارد حرم شــــد .بعد ماسکش را درآورد و در ســــطل زباله انداخت .بعد

آنها را رعایت کنند .آقا هم فرمودند که در ستاد کرونا کارشناسهای
مذهبی هم حضور داشــــته باشــــند .یعنی االن باید در این ستاد یک
هیئت کارشــــناس حضور داشــــته باشـ ــد و مصوبههای آن منطبق با
نیازهای همهی مردم باشــــد .ما فقط نیازهای مـ ــادی نداریم ،نیازهای
معنــــوی هم داریم .و باید به فکر روحمان هم باشـ ــیم .مـ ــا نیاز به دعا،
توســــل ،نماز جماعت ،عزاداری برای حضرت سیدالشهداء و ...داریم.
باید بــــرای این نیازها هم فکر شــــود و دسـ ــتورالعملهایی منطبق با
نیازهای مردم نوشــــته شود .مردم هم موظفاند این دستورالعملها
را تا آنجایی که میتوانند رعایت کنند .هم عزاداری و هم هیئتداری را
میتوانیم با رعایت این دستورالعملها برگزار کنیم.
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یادداشت
* توصیهی حضرتعالی برای کسانی که مسـ ــائل بهداشتی را رعایت
نمیکنند و میگویند هیئت شفاخانه است و این بیماری هیچ تأثیری
ندارد ،چیست؟
* همانطور کـ ــه گفتم مثل این میماند که در سـ ــرما بــــا یک پیراهن
به عـ ــزاداری برویم و بگوییم اینجا شـ ــفاخانه اسـ ــت .چنین موردی در
هیچ جا در طول تاریخ دیده نشـ ــده است .کسـ ــی نمیتواند انکار کند
ّ َّ
ُ
«ات ُقــــوا َّ
الل َو ْاب َتغوا
که اهل بیت علیهمالسـ ــام شـ ــفا میدهند .امـ ــا
َ ْ
ََ
ِإل ْی ِه ال َو ِسـ ــیلة»()۲؛ ما شفا را هم باید از وسـ ــایلش جستوجو کنیم.
آدم تشـ ــنه باید آب بخورد تا عطشـ ــش برطرف شود .نباید به مجلس
امام حسـ ــین علیهالسالم برود و بگوید اینجا کسـ ــی تشنه نمیماند.
میگویند اگر تشنهات هست برو یک لیوان آب بخور! خدا عطش را با
آب برطرف میکند .آدم گرسنه برود مجلس امام حسین علیهالسالم
بگوید اینجـ ــا آدم را سـ ــیر میکند ،نمیشـ ــود که! گرســــنهای باید نان
بخوری .به همین خاطر ما باید برای سالمتیمان دستورات بهداشتی
را رعایت کنیم .اهل بیت علیهمالسـ ــام هم نـ ــزد طبیب میرفتند و
دارو میگرفتند .وقتی سـ ــر امیرالمؤمنین علیهالسـ ــام مجروح شــــد،
ً
برای ایشـ ــان طبیب آوردند .اتفاقا طبیب هـ ــم نصرانی بود .اهل بیت
علیهمالسـ ــام میفرمودنـ ــد کـ ــه دوا را از اینهـ ــا و شــــفا را از خدا باید
بگیرید .یک کسی میخواست به مسـ ــجد برود و شترش را نبست و
َّ
ْ ْ
«اع ِقل و َت َوکل»؛ با توکل
گفت من به خدا میسپارم .پیامبر فرمودند:
ُ
زانوی اشـ ــترت را ببند .چون خیلیها شترشان را میبندند ،ولی باز هم
ً
دزد میبرد .در زمان ما هم نباید مثال موتورمان را دم هیئت رها نکنیم
و بگوییم در پناه امام حسین علیهالسالم است!
ما باید هم دسـ ــتورات بهداشـ ــتی را رعایت کنیم و هم شـ ــفا را از خدا
بخواهیـ ــم .بگوییم خدا انشـ ــاءاهّلل مـ ــا را حفظ کند .البتــــه بینیاز از
توسـ ــل و دعـ ــا نخواهیم بـ ــود .االن خیلیها از خانههایشــــان بیرون
نمیآیندّ ،.اما کرونا میگیرند .باالخره خدا هسـ ــت و فقط به ماســــک
زدن و دسـ ــت شسـ ــتن نیسـ ــتّ ،اما باید دسـ ــتانمان را بشوییم و
ماسـ ــک بزنیم و دعـ ــا هم بکنیـ ــم .در عیـ ــن حالی که دســــتانمان را
میشوییم و ماسـ ــک هم میزنیم ،باز هم خدا باید ما را حفظ کند .ما

دستورات بهداشتی را رعایت کن و هم دعا کن و از خدا شفا بخواه و
به اهل بیت علیهمالسالم پناه ببر.
* در صحبتهایتــــان به روضهی خانگی و پختن نذری در خانه اشــــاره
کردید .برای اینکه این حال معنوی در خانوادهها و این عزاداری رنگ و
رونق بیشتری داشته باشد ،چه توصیهی اخالقی دارید؟
* بــــرای حال خــــوش بهتریــــن کار نیت اســــت« .االعمــــال بالنیات»؛
مــــادری که صبح بیدار میشــــود ،نیت کنــــد و بگوید من امروز آشــــپز
و کنیز حضرت اباعبداهّللالحســــین علیهالسالم هســــتم .میخواهم
برای عزاداران امام حســــین علیهالســــام ناهار و شــــام درســــت کنم.
همــــان قیمهای کــــه در هیئتهــــا میدهنــــد .بعد همینجــــوری که
ً
دارد غذا درســــت میکند ،بــــا یک حال خوشــــی با وضو مثــــا زیر لب
صلیاهّللعلیکیااباعبداهّلل را زمزمه کند و اشــــکش جاری شــــود .اسم
امام حســــین علیهالســــام را بیاورد .یا بگوید یااباعبــــداهّلل در این غذا
برکت و شــــفا قرار بده .همین حال جلســــه را خــــوش میکند .یا مادر،
پدر قربان صدقهی بچههایشــــان بروند و بگویند شــــما عزاداران امام
حســــین علیهالســــام هســــتید ،قربانتان برویــــم ،فدایتان بشــــویم.
این بچهها حالشــــان خوب میشــــود .این کارها فضای درونی خانه را
خوش میکند و بهســــمت اباعبداهّلل میبرد .انشــــااهّلل امام حسین
علیهالســــام هم یک نظــــری میکند .وقتــــی مادر با وضو باشــــد ،ذکر
صلوات ،ذکر امام حسین علیهالسالم و قرائت زیارت عاشورا بخواند،
صــــدای آن ذکرها در فضــــا میپیچد و غذا پخته میشــــود .اینها روی
حال معنوی داخل خانــــه تأثیر میگذارد .همه خودشــــان را خدمتکار
امام حسین علیهالسالم میدانند.
کم کــــم باید بــــه بچههایمان القاء کنیــــم که در همیــــن مجلس چند
نفرهای که برای امام حســــین علیهالســــام در خانه میگیریم ،همین
چای و قندی که میدهد ،یعنی تو خدمتکار امام حسین علیهالسالم
هستی و داری به امام حسین علیهالسالم خدمت میکنی .این چایی
شــــفا میدهد .این غذا تبرک است .این کارها و نیتها حال معنوی را
در درون خانه بهبود میبخشــــد .حضرت آیتاهّللالعظمی گلپایگانی
رحمةاهّللعلیه روز عاشــــورا برای زن و بچهی خــــودش روضه میخواند

حسرت چای هیأت
 مصطفیشیرمحمدی

این طرفه سماور که به خود تاب دهد
میپیچــــــــد و از دیـــــــــــده ُدر ناب دهد
در ماتم بــــی دستــــــــی سقای حسیـن
سقـــای حسینیـــــــــه شـ ـ ـ ــده آب دهد

حــــاوت چای روضــــه از کودکی بــــرای همه مـ ــا داروی نوشـ ــین و
نوستالژیک عزاداری ها بود.
در متن و حاشیه تمام نمادهای عاشورایی ،بساط چای حسینیه
و تکایا نمادی پایدار است که همواره برای مشتاقان حسین علیه
السالم از اعتبار خاصی برخوردار است.
محرم امســــال به لحاظ شــــرایط کرونایی و تاکیدات بهداشتی ،برخی
محدودیتهااعمالشدکهاز جمله آنهاپرهیز از هرگونهپذیراییبود.
با ایــــن که همه بر این باور هســــتیم که منشـ ــأ ایـ ــن محدودیتها
تبعیــــت از قوانین مهم ضــــد کرونا به فرمان رهبـ ــر معظم انقالب
است اما عطش چای هیأت از جنس دیگری بود.
از ســــالیان دور چایخانــــه هیأت ها  ،سـ ــماور گردانـ ــی و چای ریزی
از جملــــه آداب فرهنگ عاشــــورایی بوده که سـ ــردمداران آن هم
پیرغالمان حسینی بودند که با وضو دست به سماور میبردند.
از فرهنگ ســــوگواری محرم مولفه های مهمـ ــی چون چای هیأت
هســــت که اگرچه به اندازه کافی به آن پرداخته نشده اما جا دارد از
همین فرصت حسرتی که امسال محروم از حالوت چای حسینیه
بودیم اما وظیفه است در حوزه پرداختن به نمادهای عاشورا کاری
شایسته انجام شود.

شعر حسینی
یــــک ســــجده کـــــه از مـــــن بپذیرنـ ــد نـ ــدارم
بگــــذار کـــــه رو بــــر روی خـ ــاک ت ـ ــو گـ ــذارم
با هــــر دمــــم از چشــــمه خورشـ ــید دمد گل
یــــک آه اگــــر در غمــــت از سـ ــینه بـ ــرآرم
هر کــــس هدفی داشــــته از آمـ ــدن خویش
مـــــن آمــــده ام درغــــم تـــــو اشـ ــک ببـ ــارم
رضوان مـن و خلد مـن و حور مـن این اسـت
تـــــو دل ببــــری از مـــــن ومــــن جان بسـ ــپارم

ً
باید هم مسائل بهداشتی را رعایت کنیم ،و هم شفا بخواهیم .اتفاقا
یکی از چیزهایی که شفا میدهد ،تربت ابیعبداهّلل است .این تربت
هم شفا میدهد و هم امان است .یعنی آدم تربت بخورد انشاءاهّلل
مریـ ــض نمیشـ ــود و کرونا نمیگیـ ــرد .اینها اعتقادات ماســــت .اگر
سـ ــازمان بهداشـ ــت جهانی بگوید عسـ ــل برای کرونا خوب اســــت،
همه عسـ ــل میخرندّ ،اما اگر ما روی منبر بگوییم که خدا شــــفا را در
تربت ابیعبداهّلل قرار داده ،مردم تردیـ ــد میکنند .خدا در تربت امام
حسین علیهالسالم شفا قرار داده است و خوردن آن انشاءاهّلل آدم
را از کرونا حفظ میکندّ .اما در عین حال باید دسـ ــتورات بهداشـ ــتی
را هم رعایـ ــت کرد .اینها عقالنیت اسـ ــت .عقالنیـ ــت میگوید هم

که اســــمش جــــزو روضهخوانهای امام حســــین علیهالســــام ثبت
شــــود .یعنی روز قیامت اســــم ایشــــان هم جزو روضهخوانهای امام
حســــین علیهالســــام باشــــد .ما هم میتوانیم برای زن و بچههایمان
روضه بخوانیم و به گریه کردن وادارشــــان کنیم .الحمدهّلل همه عاشق
امام حسین علیهالسالم هستند .عشق امام حسین علیهالسالم در
دلهــــای مردم ما موج میزند .فقط نیاز به زدن یک تلنگر اســــت .این
تلنگر را که میزنی ،روضههای خانگی هم رونق پیدا میکند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پینوشتها:
 )۱ســــوره حــــج ،آیه « ۳۲این اســــت (مناســــک حج)! و هر کس شــــعائر الهى را بــــزرگ دارد ،این کار نشــــانۀ تقواى
دلهاست».
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مـــــن زاده فریــــادم و ذریـ ــه اشـ ــکم
بــــی گریــــه مبــــادا گــــذرد لیـ ــل و نهـ ــارم
هرگــــز نزنــــم ســــینه بـــــه زیرعلـ ــم کـ ــس
در ســــینه فقــــط عشــــق علمـ ــدار ت ـ ــو دارم
نــــه کار بـــــه شــــهرم بــــودو نـ ــی ب ـ ــه دیـ ــاری
هر جا کـــــه غم توســــت بــــود شـ ــهر و دیارم
بــــا آنکــــه بــــود خانــــه قلبـ ــم حـ ــرم ت ـ ــو
شــــوق حرمــــت بــــرده زدل صبـ ــر و قـ ــرارم
بشــــکن بربــــا شــــعله برافـ ــروز بسـ ــوزان
زیــــرا کـــــه تعلــــق بـــــه تـــــو دارد دل زارم
مـــــن میثمــــم و وصــــف شــ ــما میـ ــوه نخلم
در حشر همین اســـــت همین اسـت شعارم
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قدردانی سپاه ناحیه همدان
از حضور عاشقانه همدانیها در سوگواری ساالر شهیدان
هگمتانه ،گروه خبر همدان :سـ ــپاه ناحیه همدان از حضور عاشــــقانه
همدانیها در سوگواری ساالر شهیدان قدردانی کرد.
به گزارش هگمتانه ،در متن این بیانیه آمده است:
َ َ ُُ
َ َ
َ
القلوب
َو َمن ُی َع ّ ِظم شعا ِئ َر ف ّانها ِمن تقوی
بی شـ ــک انقالب شـ ــکوهمند اسـ ــامی ایـ ــران و درخشــــش جوانان
مسـ ــلمان ایـ ــن مـ ــرز و بـ ــوم در عرصـ ــه جهـ ــاد و شــــهادت ،یکــــی از
برجسـ ــتهترین پیامدهای نهضت خون رنگ عاشـ ــورا است .حضرت
امـ ــام خمینـ ــی (ره)؛ بنیان گـ ــذار انقالب اسـ ــامی با آ گاهــــی از نقش
سرنوشت سـ ــاز فرهنگ عاشـ ــورا در بافت اجتماعی مردم ایران ،شور
حسـ ــینی را در دلها به تالطم درآورد .او توانسـ ــت انقالب اسـ ــامی را
با تکیـ ــه بر همیـ ــن زالل معرفت ،به پیروزی برسـ ــاند .از ایــــن رو مکرر
میفرمود" :این محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته است"
و "انقالب اسـ ــامی ایران پرتویی از عاشـ ــورا و انقـ ــاب عظیم الهی آن
بود".
و اما شاگردان مکتب حضرت امام روح اهلل ومردم فهیم دارالمؤمنین
و دارالجهاد همدان چقدر زیبا در گوشـ ــه به گوشه این دیار ،علی رغم

تبلیغات مســــموم دشــــمن و ظهور و بروز ویروس منحــــوس کرونا،
با رعایت دســــتورالعملهای بهداشــــتی ســــتاد ملی مبارزه بــــا کرونا،
خیمههای عزای ســــید و ســــاالر شــــهیدان را برپا کردنــــد و یک صدا با
مسـ ــؤولین و متولیان امر فریاد بر آوردند:ما ملت امام حسینیم....
ایام ســــوگواری حضرت سیدالشــــهدا (ع) امســــال مقارن بــــا بیماری
خطیر و حقیر کرونا بود از این جهت نســــبت به سالهای قبل تفاوت
داشـ ــت و عزاداران حسینی در سراسر ایران اس ـــامی با شعورِ نشات
گرفته از شورحسینی به امر امام المسلمین لبیک گفتند و به بهترین
نحو ممکن دســــتورالعملهای بهداشــــتی را رعایت کردند و نه تنها از
شــــکوه و عظمت عزاداریها نکاستند،بلکه جلوههای بدیع،عاشقانه
و بی ریا را از عشـ ــق حسینی در هر کوی و برزن به نمایش گذاشتند.
همــــان طور کــــه ســــپهبد شــــهید حــــاج قاســــم ســــلیمانی در یکی از
ســــخنرانیهای خود به اســــتفاده از فرصتها در شــــرایط بحران اشاره
کــــرد و گفــــت" :من با تجربــــه این را میگویــــم که میــــزان فرصتی که در
بحرانها وجود دارد در خود فرصتها نیست".
امروز بــــر خود واجــــب میدانیم از حضــــور عاشــــقانه و عاقالنه همه

مــــردم متدین،والیتمــــدار و بافرهنـ ــگ همدان به ویـ ــژه هیأتهای
مذهبــــی تشــــکر کــــرده و ثوابــــی عظیـ ــم بـ ــرای همـ ــه مسـ ــؤوالن و
برپــــا دارنــــدگان شــــعائر حســــینی همچـ ــون؛ نماینـ ــده معظـ ــم ولی
فقیــــه در اســــتان،هیأتهای حسـ ــینی،اعضای محتـ ــرم شـ ــورای
تأمیــــن شهرســــتان ،هــــال احمر ،آمـ ــوزش و پـ ــرورش و متولیـ ــان
مدارس،صــــدا و ســــیما و اصحـ ــاب رسانه،سـ ــازمان تبلیغـ ــات
اسالمی،شـ ــهرداری همدان،وعـ ــاظ و ســــخنرانان،ذاکران اهل بیت
علیــــه الســــام،پایگاههای مقاومــــت بسـ ــیج و بسـ ــیجیان امام روح
اهلل ،هیأت امنای محترم مســــاجد ،خیرین و تشـ ــکلهای مردمی؛ از
خداوند متعال درخواسـ ــت نموده و سر تعظیم به پیشگاه عاشقان
سیدالشــــهدا فرود میآوریــــم که با عقالنیت تمام و ش ـــور و شـ ــعور
حسینی امســــال خیمههای نوکری را پرونقتر برپا کردند.

