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دوباره از چهارسوی هستی نام تو می آيد و ولوله ی 
غريب ياد تو، در همه جا پيچيده است.

زمين، آسمان، کوه، دشت، صحرا، آب، خاک، دريا 
نام تو را زمزمه می کنند. نام 
تو، که زيباترين و دلرباترين 
و عاشق ترين نامی است که 
آفريده  خودش  برای  خدا 

است.
تو  سرخ  سوگ  دوباره 
جريان و مدار همه هستی 
و  پاک  اشک  و  است  شده 
بر  بخش  زندگی  و  زالل 
تو، تنها آبی که همه چيز و 
همه کس، حتی مردگان را 

حيات می دهد و به زندگی برمی گرداند "و من الماء 
کل شی حی".

دوباره زير هر سنگ عاشقی که از زمين برداشته 
بر  های  گريه  خون  از  است  شده  پر  می شود 
و  گرم  صحراهای  فراخ  سينه ی  و  تو  مظلوميت 
بر  سوگواری  شدت  از  است  شده  سرخ  سوزان، 
تو، و رنگ الله های دشت ها، سرخ تر شده است، 

از سرخی خون تو.
کوه، به مدد ايستادگی و صبوری و استقامت تو 
اينچنين ايستاده است که اگر تو نبودی، اگر تو 
و يارانت نبوديد، اگر تو و خانواده ات نبوديد و اگر 
زينب)س( نبود هيچ کس رسم ماندن نمی دانست 

و صبوری نمی توانست.
دوباره تو و دل های عاشقی که تشنه ی يک جرعه 
نوشيدن از فرات تواند و جان های بی تابی که تنها با 

تو تاب می آوردند.
زمزمه های  شب های  و  تو  محرم،  و  تو  دوباره 
کندوهای عسل، تو و تاسوعا، تو و عاشورا، تو و 

ميدان، تو و شمشير، تو و گودال.
دوبـاره تـو و خون و ما و اشـک، تـو و اکبر و ما 
و اشـک، تـو و قاسـم و مـا و اشـک، دوبـاره تـو 
و علقمـه، تـو و دسـت های بريـده، تو و مشـک 
پـاره پـاره، تـو و قـد خميـده، تـو و بی کسـی، 
تـو و بـی سـرداری، تـو و خنـده ی دشـمن، تو 
و عبـاس، تـو و اباالفضـل)ع(، ابوالفضايل و ما و 

دوباره اشـک.
دوباره تو و خيمه، تو و رباب، تو و زينب)س(، تو و 
گاهواره، تو و اصغر)ع(، تو و حرمله، تو و بوسه، تو و 

گلو، تو و تير، تو و خون، و ما و اشک، ما و سيحه، 
ما و ضجه، ما و ناله!

دوباره کربال، دوباره تو، دوباره ما، دوباره ما، ما که 
عاشق دلسوخته ی توايم. ما 
که همه چيزمان از توست. 
و  پناهگاه  تو  جز  که  ما 
مأوايی  و  ملجاء  و  قرارگاه 

نداريم. 
نيازمان  دست  و  ما  دوباره 
بزرگواری  و  کرامت  و  تو  و 
و دستان گرم و دستگيرت. 
خون  و  ما  تو،  و  ما  دوباره 
امام  فرزندت  های  گريه 
تو.  غريبی  بر  زمان)عج(، 
و سوگنامه  ما  عزادار  موالی  و  محرم  ماه  دوباره 
و  خواهش  ما  دوباره  اش.  مقدسه  ناحيه  زيارت 
التماس و دعا که آقا به جان جد غريبت، حسين، 

بيا...
دوباره ماه محرم رسيد بيا

هالل غصه و ماتم دميد بيا
به خاطر دل ما نه، به خاطر زهرا

اال تو طالب خون شهيد بيا
گذشته قرن ها از قيام عاشورا

هنوز فاطمه مرهم نديد بيا
دوباره تکيه به پا و علم شده برپا

بنا شده است به پا خيمه ی اميد بيا
دوباره سينه و زنجير رخت و سوگ عزا

دوباره اشک به چشمان دميد بيا
دوباره اصغر تشنه،به روی دستان است

رسيد تير سه شعبه، گلو بريد بيا
دوباره دست بريده کنار آب فرات

برای بوسه به دست رشيد بيا
دوباره هوس کرده کربال دل من
دوای آن که دلش کربال نديد بيا

دوباره خلق جهان را گرفته صد فتنه
ظهور کرده به عالم بسی يزيد بيا

مگر قرار ظهور تو کعبه نيست عزيز 
بنا شده است به آنجا بت جديد بيا

دوباره اين همه هيئت به صف شده آقا
که کربال نشود اين زمان پديد بيا

عبدالکريم خاضعی نيا

منتظران،سهدستهاند
 دسته ی اّول، منتظرانی، که اهل گناه و فسق و 
فجورند. درواقع اين افراد به سبب فطرت خودشان 
به دنبال آرامشی حقيقی و ظهور امام)عج( هستند.

اين گروه برای امام زمان)عج( دعا می کنند، هر 
امام  و  برپا می کنند  سال در 15 شعبان جشن 
زمان)عج( را پيوسته می خوانند اما در بين آن ها 
کسانی هستند که نماز نمی خوانند و نسبت به 

فرائض الهی بی توجهند. 
به واسطه ی اين دعا برای ظهور، نمی توان نسبت 
به اين گروه بی تفاوت بود چه بسا در وجود آن ها 
اليه های خفيفی از فطرت خدايی باشد و به سمت 

روشنی گرايش يابند.

 دسته ی دّوم منتظرانی که اهل فسق و فجور 
نيستند اما برای فرج کم کاری می کنند يعنی فقط 
امام  است  انجام می دهند که ممکن  را  کارهايی 
زمان)عج( را خشنود کند؛ اين عده، عموم شيعيان و 
محبين حضرتش را تشکيل می دهند. در واقع آنها 
در پی سطوح دين اند نه آمادگی کافی برای ظهور. 

به  که  هستند  منتظرانی  سّوم  دسته   
عاشورائيان شبيه اند. اين افراد نه تنها به تهذيب 
نفس و خودسازی می پردازند بلکه تمام تالششان 

اين است که يکی از 313 نفر باشند.
اين گروه که بهترين دسته ی منتظران محسوب 
می کنند،  کار  خودشان  نفس  با  دائم  می شوند، 
اخالق اجتماعی خوبی دارند و حقوق مردم را نيز 

به خوبی رعايت می کنند. 

سهدستهعزادار
به تبع توضيحی که درباره منتظران داده شده، 
به سه  توان  نيز می  را  امام حسين)ع(  عزاداران 

دسته تقسيم کرد:
می دهند،  نذری  که  عزادارانی  اّول  دسته ی   
و  به دست می گيرند  علم  برپا می کنند،  مراسم 

حرکات و ظواهر مربوط به عزاداری اباعبدهلل)ع( 
را انجام می دهند اما در کنار همه اين ها، اهل گناه 
نيز هستند. چنين افرادی تصّور می کنند که صرفاً 
ناديده  نيز  گناهانشان  عزاداری،  مراسم  انجام  با 

گرفته می شود.

پاک  ونّيتی  بادل  که  عزادارانی  دّوم  دسته   
اهداف  و  حسين)ع(  امام  اما  می کنند  عزاداری 
او را آن چنان که بايد نشناخته اند. مثاًل برخی از 
اين افراد نسبت به جريان کربال، نگاهی کاتوليکی 
دارند و می گويند: امام حسين )ع( برای اين شهيد 

شده تا ما را در قيامت شفاعت کند.

 دسته ی سّوم، عزادارانی هستند که عزاداری 
آن ها با شناخت و عمل توأم است. آن ها هم امام 
را می شناسند و می دانند برای چه کسی عزاداری 
می کنند و هم عمل آن ها از جنس عملی است 
که امام حسين )ع( داشته است. اين افراد بهترين 

گروه های سوگوار و عزادار اباعبداهلل)ع( هستند.

بازخوانی   « مقاله  بررسی   : از  برگرفته  منبع: 
جريان های فکری در دو نهضت عاشورا و انتظار« 
اثر موسسه  استادی در جديدترين  اهلل  آيت  اثر 
با عنوان "عاشورانگاران7"؛ عالقه مندان با تهيه 
اين موضوع  به تمام مطالب پيرامون  اين کتاب 
و موضوعات خواندنی ديگر دست خواهند يافت 
اختيار  در  نيز  فايل صوتی جلسات  و همچنين 

دارندگان کتاب قرار خواهد گرفت.

      یه کتاب خوب...
کتاب: نامه های امام حسین)ع(

امام حسين)ع(  نامه های  بررسی  و  ، شرح  آوری  جمع 
کاری است که برای اولين بار توسط موسسه عاشورای 

دزفول و در اين کتاب صورت گرفته است. 
در اين کتاب با 25 نامه از امام 
حسين)ع( آشنا خواهيد شد 
که در موقعيت های مختلف 
گوناگون  مناسبت های  به  و 
چينش  شده اند.  نگارش 
نامه ها به شکل تاريخی است 
از  قبل  دوران  به  متعلق  و 
زمان  و  آن  از  بعد  تا  امامت 

کربالست. 
در ابتدای هر نامه، شناسنامه ای برای آن در نظر گرفته 
شده که اطالعات کلی درباره نامه را به شما می دهد مانند 
اينکه نامه برای چه کسی و از کجا ارسال شده و يا متن 

نامه از چه منابعی استخراج شده است. 
پس از شناسنامه، به شرح بند بند نامه ها حتی گاهی 
تک تک واژه های هر نامه پرداخته شده است. چرا که ما 
معتقديم کالم معصوم نيز مانند قرآن بطن در بطن است 
و هر کس به اندازه دريافت خود می تواند از آن بهره گيری 
نمايد. انسان هر چه بيشتر در کالم معصوم دقيق شود و 

تفکر کند، نکات بيشتری را از آن درخواهد يافت.  
شما در این کتاب با نامه ای مواجه می شوید که فقط 
یک سطر است اما برای شرح آن ساعت ها کار و 

تالش علمی صورت گرفته است. 
برای جمع آوری و تدوين مطالب کتاب حداقل دو سال 
کار مستمر گروهی صورت گرفته و تمام اين کار توسط 
پژوهشگران جوان موسسه و با نظارت مسئول موسسه، 
البته در  و  انجام شده است  نيا  آقای مهندس خاضعی 
پايان به تاييد محقق عاشورايی، دکتر محمد رضا سنگری 

رسيده است. 
کتاب نامه های امام حسين)ع( مثل ساير آثار موسسه، با 
قلمی روان، ساده و قابل فهم برای همه نوشته شده اما 
در عين حال استانداردهای علمی در آن رعايت شده و 
مستند سازی مطالب بر اساس منابع مورد اعتماد تاريخی 

و روايی به خوبی صورت گرفته است.

سیاه پوشی در عزای سیدالشهداء
1. سیاه پوشی امام سجاد علیه السالم 

همانا من و اهل بيتم لباس عزا پوشيده ايم و )پوشيدن( 
لباس نو بر ما روا نيست.]1[

2. سیاه پوشی زنان بنی هاشم
زنان بنی هاشم زمانی که امام حسين عليه السالم به شهادت 
مويين  و  های خشن  جامه  و  سياه  های  لباس  رسيدند 
پوشيده و از گرما و سرما شکايت نمی کردند و امام سجاد 
عليه السالم به علت اشتغال زنان به عزاداری، برايشان غذا 

تهيه می کردند.]2[
3. وصیتی تأمل برأنگیز

مرحوم آيت اهلل العظمی مرعشی نجفی ماه های محرم و 
صفر هر سال را لباس سياه می پوشيدند و در وصيت نامه 
خود نوشته اند: لباس سياهی که در ماه های محرم و صفر 
می پوشيدم جهت حزن و اندوه در مصيبت های آل رسول 
اکرم با من دفن شود ]تا وسيله شفاعت ايشان در روز قيامت 
باشد[]3[ سفارش مي کنم دستمالی را که اشک های زيادی 
در رثای جدم حسين مظلوم و اهل بيت مکرم عليهم السالم 
او ريخته و صورت خود را با آن پاک می کردم بر روی سينه 

ام در کفنم بگذارند.]4[
----------------------------------

]1[- سياه پوشی در سوگ ائمه نور، ص128.

]2[- سياه پوشی در سوگ ائمه نور، ص116.
]3[- بر ستيغ نور، ص112.
]4[- بر ستيغ نور، ص128.

حرف اولظهور از مسیر کربال 

ويژه نامه دهــــــه اّول محـــرم 1440 ه.ق
شهریور1397-سالنهم-شماره90

خبـــر
موسسه فرهنگی هنری فرهنگ عاشورا-دزفول محصوالت خود را در دهه ی اول 

و وبا تخفيف ويژه اين ماه در اختيار عالقمندان قرار می دهد:
سخنرانی های تصويری دکتر محمدرضا سنگری را بصورت موضوع بندی شده و با 

کيفيت باال در دسترس عالقمندان قرار خواهد گرفت.
ليست اين سخنرانی هار را می توانيد از موسسه عاشورا تهيه کنيد.

فرهنگ واژگان عاشورايی
* زین واژگون، اسب)ذوالجناح(

در بازگشت اسب حضرت اباعبداهلل- ذوالجناح- پس از شهادت امام، زين اسب واژگون بوده است. در زيارت 
ناحيه مقدسه نيز آمده است: َفَنَظر الّنساء إلی الجواِد ُمخزياً و الّسرُج عليه َملويّاً.

زين واژگون نماد اوج غم و اندوه و غربت عاشورا و کربالست و اسب امام ذوالجناح)بالدار( نماد قدرت
* زنجیر)غل( یا سلسله

هنگام به اسارت بردن اهل بيت به کوفه و شام، غل و زنجير به گردن و دست ها بستند. نوعی از اينگونه زنجير 
که به آن غل جامعه می گفتند که به دست و گردن بسته می شد و گاه ادامه ادامه ی آن به پا هم می رسيد.

در گزارش بشير بن جذلم از کاروان اسرا در کوفه، اين است که امام سجاد)ع( »و فی ُعُنقه الجامعُه و يََدُه مغلولٌه 
الی ُعُنقه«)امالی، شيخ مفيد، ص 321(

زنجيرهای امروز نمادی از زنجير در کربال هستند و تداعی رنج و اسارت بازماندگان کربال.



"هيأت" از مهم ترين نهادهای مردمِی و اجتماعی در 
ايران است که از قديم االيام و در کنار مساجد حول 
محور نشر فرهنگ اهل بيت)ع( و تعظيم شعائر الهی 

فعاليت کرده و نقش مهمی را در 
کرده  ايفا  جامعه  دينی  تربيت 

است. 
امروز گستره فعاليت هيئت های 
مذهبی فقط محدود به برگزاری 
اهل  عزای  و  جشن  مراسم 
بيت)ع( نيست و اهميت نقش 

آفرينی هيئت در مسائل اجتماعی بيش از پيش روشن 
شده است ؛ در واقع به جرات می توان گفت: هيئتی که 
نسبت به مسائل اجتماعی بی تفاوت باشد، به مشکالت 
نکند و قدمی در جهت  مردم جامعه اش رسيدگی 
پسران  و  واشتغال دختران  تحصيل  ازدواج،  سهولت 

منطقه خود برندارد، هيئت نيست!
وجود چنين نگاهی در بنيانگزاران هيئت روضه الزهرا، 
اين  جوان  و  فعال  جماعت  امام  و  مسئول  جمله  از 
هيئت، حجه االسالم مصطفی محجوب -که به گفته ی 
خود، نزديک به هزار ساعت دوره ومطالعه و تحقيق 
اين  تا  درباره کار هياتی گذرانده است- سبب شده 
هيئت در مدت زمانی نسبتا کوتاه)7 سال فعاليت( 
به نامی آشنا برای مردم شهر، استان و حتی برخی 

فضاهای ملی بدل شود. 
در ادامه به اجمال با برخی از فعاليت های مهم اين 

هيئت آشنا می شويم:
الف( برگزاری مراسم مذهبی

 برگزاری مراسم عزاداری اهل بيت)ع( به ويژه در 
دهه محرم و ايام فاطميه: از ويژگی های اين مراسم 
و  توانمند  ذاکرين  و  برجسته  سخنرانان  از  دعوت 
تحصيلکرده)از حوزه و دانشگاه( و تاکيد بر استفاده از 
مطالب و اشعار با کيفيت و غنی است که سبب شده 
جمعيت نسبتا زيادی از مردم و به ويژه قشر جوان در 

اين مراسم شرکت نمايند. 
 برگزاری مراسم جشن و اعياد اهل بيت)ع(: اين 
به  عزاداری  مراسم  کنار  در  که  دارد  اهتمام  هيئت 

جشن ها و اعياد بزرگ مذهبی 
اعيادی  ويژه  به  بپردازد،  نيز 
اهميت  از  که  غدير  مانند 
ويژه ای برخوردارند، شايان ذکر 
مناسبت  به  امسال  که  است 
خادمين  همت  به  غدير،  عيد 
اين هيئت و کمک و همراهی 
شهرستان  مدار  واليت  مردم 

و  باشکوه  جشن  مراسم  برگزاری  بر  عالوه  دزفول 
گسترش  و  حفظ  هدف  با  مختلف،  نمايشگاه های 
سنت حسنه ی اطعام در عيد غدير، بيش از 18000 
غذای نذری توسط هيئت طبخ و بين مردم به ويژه در 

مناطق محروم توزيع شد. 

 برگزاری مراسم مذهبی ويژه خواهران به ويژه در 
ايام تاسوعا و عاشورای حسينی .

 برگزاری مراسم معنوی و ملکوتی شب های وصال 
ماه  جمعه  شب های  ويژه ی 
مبارک رمضان با شب زنده داری 

و مناجات خوانی
 تقدير از خانواده های شهدای 
مدافع  و شهدای  مقدس  دفاع 
حرم. اين هيئت افتخار دارد که 
ميزبان پيکر پاک شهيد مدافع 
حرم، شهيد ابوالقاسمی و شهيد محمدرضا بختياری 
بوده و مراسم وداع و بزرگداشت اين شهدای گرانقدر 

در اين مسجد برگزار شده است.
 

فعالیت های  انجام  ب( 
تربیتی و  فرهنگی  متنوع 

معرفتی  حلقه های  برپايی   
با  صميمی  نشست های  و 
و  فرهنگی  سياسی،  موضوعات 
بصيرتی و با دعوت از روحانيت، با 

هدف پاسخگويی به سواالت دينی به ويژه برای جوانان 
و نوجوانان، در گروه های مختلف سنی و به طور روزانه.

 اقامه ی سه نوبت نماز جماعت در مسجد شهدای 
کربال

 برگزاری جلسات قرائت قرآن و جزءخوانی قرآن 
به طور  مسابقه  برگزاری  و   تفسير  با  کريم، همراه 

روزانه
 برگزاری کارگاه های آموزش خانواده ويژه ی طرح 
مسائل تربيتی در حوزه همسران و تربيت فرزندان با 

بهره گيری از طالب و اساتيد حوزه علميه 
 اجرای برنامه منظم قرائت و شرح نهج البالغه به 
طور هفتگی و توسط مسئول و امام جماعت هيئت، 

حجة االسالم محجوب
 راه انـدازی مهدکودک برای کودکان 3 تا 7 سـاله 
بـا هدف کمـک به تربيت دينـی کـودکان و نونهاالن 
و با اسـتفاده از مربيان دوره ديـده و مجرب و آموزش 
محتـوای سـالم و در عيـن حال 

مناسـب برای اين گروه سـنی.
 برگزاری اردوهای راهيان نور 
بيشتر  هر چه  آشنايی  با هدف 
جوانان با فرهنگ دفاع مقدس و 
حفظ و گسترش فرهنگ جهاد و 
شهادت در جامعه، که با استقبال 
از سوی مردم  بسيار خوبی هم 

مواجه شده است. 
 برگزاری اردوهای جهادی و کمک به هم وطنان 
در موقعيت های مختلف که عالوه بر کمک به مناطق 
محروم و آسيب ديده زمينه خودسازی افراد شرکت 

کننده را نيز در پی خواهد داشت.

ج( راه اندازی شبکه رسانه ای 
اندازی »شبکه  راه  اين هيئت،  ابتکارات  از   يکی 
تصوير  بر  عالوه  که  است،  هنر«  آستان  رسانه ای 
و  صوتی  محصوالت  توليد  و  صدابرداری  برداری، 
از  تعدادی  اشتغال  برای  را  زمينه   هيئت،  تصويری 
جوانان، آموزش رايگان مهارت های رايانه ای به اعضای 
هيئت  برای  درآمد  ايجاد  همچنين  و  هيئت  جوان 

فراهم کرده است. 
تا  دارد  آمادگی  اين موسسه،  است که  به ذکر  الزم 
توليد محصوالتی مانند: بروشور، پوستر، کارنامه کار، 
کتابچه، پادکست صوتی ، تصويری ، تيزر و... را برای 
ساير هيئت ها و نهادهای فرهنگی به عهده گرفته و 

با کيفيت و قيمت مناسب در اختيار آن ها قرار دهد.
گفتنی است هيئت روضة الزهرا 
دولتی  ارگان  و  نهاد  هيچ  به 
خاصی وابسته نيست و مخارج 
کمک های  محل  از  هيئت 
اين  فعاليت های  و  مردمی 
خدمت  هدف  با  که  چنينی 
طراحی  زايی  درآمد  و  رسانی 

می شوند تامين و پرداخت می شود.

چرا این همه به پرداختن به امام حسین)ع(  تكیه و تأکید شده است؟

-در بعضي از روايات داريم دليل اين است که امام حسين)ع( خامس اصحاب کسا 
بود. بعد از رحلت پيامبر)ص( حضرت علي)ع(  بود پس از او 
امام حسن)ع(  و امام حسين)ع(  بودند وقتي امام حسن)ع(  
شهيد شد امام حسين)ع(  بود اما با شهادت امام حسين)ع(  
آخرين نفر از اصحاب کسا را به شهادت رسانده بودند . البته 

اين يک نکته ی تحليلي نيست بلکه نکته ا ی ارزشي است. 

داليل اصلي از اين جا شروع مي شود: 
* يکي اين که کربال مقابله ي همه ي کفر است با همه ي 
ايمان. ايمان با تمام خصوصيات و ويژگي هايش در مقابل 

کفر با تمام ويژگي هايش ايستاده است.
در تاريخ نمونه اي مثال زدني تر از کربال نداريم که تمام ايمان ناب و خالص و زالل در 
برابر کفر و سياهي و شقاوت و پستي ايستاده باشد. کربال بهترين نمونه ي نشان دادن 

تمام ايمان در مقابل تمام کفر است.

* نکتـه ي دوم ايـن اسـت کـه مـا هيچ حادثـه اي خالص تـر از کربـال نداريم. هيچ 
کـس افـرادي را کـه بـه کربـال رفتند بدرقه نکرد، کسـي نمي توانسـت با اين اسـم 
کـه مي خواهـم بـه يـاري امام حسـين)ع( بـروم از کوفه خارج شـود، همـه پنهاني 
مي رفتنـد، همـه مي دانسـتند هرکـس به يـاري امام حسـين)ع(  برود خانـه اش را 
پشـت سـرش ويـران خواهند کرد. عبيـداهلل ايـن را گفته بود که هرکـس به کربال 
بـرود و معلوم شـود حسـين)ع(  را ياري کـرده خانه اش را ويـران مي کنند اما ياران 
اباعبداهلل)ع(  مي گفتند اگر هفت بار کشـته شـويم و ما را بسـوزانند و خاکسترمان 
کننـد و دوبـاره از دل ايـن خاکسـتر مـا را زنـده کنند باز هـم ايـن راه را مي رويم و 

بهتـر از قبل فـداکاري خواهيم کرد.

* کربال بهترين سرمشق و الگوست، کساني که با امام حسين)ع(  همراه بودند 
هيچ ترديدي در خود امام ندارند، امام شناس، راه شناس، دشمن شناس، خودشناس 
و خداشناس هستند. مي گفتند:»انا علي نياتنا و بصائرنا «، ما بر اساس نيت ها و 
بصيرتمان آمده ايم و مي دانيم کجا هستيم و چه خواهد 

شد.
وقتي امام وارد کربال شد به يارانش گفت: اين جا »مصارع« 
ماست. مصارع يعني جايي که سنگتان مي زنند نيزه و 

تيرتان مي زنند و خواهيد افتاد، اين جا برگشتي ندارد.

* نکته ي بعدي اين است که کربال تجلي همه ي قرآن 
است. چيزي در قرآن وجود ندارد که در کربال نبينيد 
اخالق، فقاهت، سياست، فرهنگ، ذوق و ادب همه در 
کربالست. کربال جامع تمام مسائل است. اين  همه به رفتن به کربال تأکيد شده 
صرفاً رفتن جغرافيايي نيست، حضور در فضاي فرهنگي و معنوي کربال و بهره گيري 

از آن است.

* و آخرين نکته اين که حسين وارث تمام انبيا و اولياست: »اَعَطيُتُه مواريث االنبيا« 
خدا ميراث تمام پيامبران را به او داده، يعني حسين)ع( کار تمام پيغمبران را انجام 
داده است و وقتي او را بشناسيم همه ي پيامبران را شناخته ايم. وقتي يکي، همه است 

کار براي تحليل و بررسي ساده مي شود.
***

منبع: برگرفته از کتاب: عاشورا نگاران4، اثر دکتر محمد رضا سنگری، قابل تهيه از 
موسسه عاشورای دزفول. 

 با تهيه مجموعه عاشورا نگاران می توانيد برای بسياری از پرسش های مهم خود 
پيرامون عاشورا پاسخی درخور بيابيد و همچنين اطالعات ذی قيمتی را در اين باره 

و برای اولين بار دريافت نماييد.
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غم اصغربه کنار... 
شرمنده ی ربابم بخدا

نه خزانم نه بهار 
شرمنده ی ربابم بخدا

به سؤال تشنگی 
شرمنده ی جوابم بخدا

********
برگردان اول:

هر غمی رنگ خودش را دارد
با دلم جنگ خودش را دارد

هر غمی از تو حسين سنگين است
دل من با غم تو غمگين است

برگردان دوم:
خورشيد منی ، مهتاب توام
بی تاب منی ، بی تاب توام
. . . . . . . . . . . . .

ای برادر جسم و جانم آتش است
هم عيان و هم نهانم آتش است

ناِم اصغر در دهانم آتش است
آتِش غم به کنار 

شرمنده ی ربابم بخدا

. . . . . . . . . . . . .
لشکِر شب بسته راهِ ساقی ات
پرده زد خون بر نگاهِ ساقی ات

گشته اينجا قتلگاهِ ساقی ات
ای شده بدوِن يار 

شرمنده ی ربابم بخدا
. . . . . . . . . . . . .

اشِک من با مشِک آبم جاری است
خيمه ها نزديک و دستم خالی است

تا مرا نورِ نگاهی باقی است
پا کنارم بگذار 

شرمنده ی ربابم بخدا
. . . . . . . . . . . . .

ای به بويت کرده اينجا را حرم
من حريِف هر غمم ااِّل حرم

فاصله خيلی ندارم با حرم
آهِ من شراره دار 

شرمنده ی ربابم بخدا
. . . . . . . . . . . . .

در دِل من خيمه ی نورانی ات
افتخارِ من بال گردانی ات

چشم و دسِت عاقلم قربانی ات
بوی تو بوی نگار 

شرمنده ی ربابم بخدا
. . . . . . . . . . . . .

مشِک اين بارم لبی را تر نکرد
يک شراره از عطش کمتر نکرد
چشِم من ديد و دلم باور نکرد

خيمه ها در انتظار... 
شرمنده ی ربابم بخدا

. . . . . . . . . . . . .
دسِت من افتاد و عزمم کم نشد
هرچه کوشيدم نمانَد غم ، نشد

دل به دندان دادم و اين هم نشد
من شدم چه بی قرار...
شرمنده ی ربابم بخدا

. . . . . . . . . . . . .
تشنه می جنگيدم و باکم نبود

می زدم شمشير و دشمن کم نبود
مشِک من پُر مانده بود و غم نبود

قلِب من شده شکار 
شرمنده ی ربابم بخدا

. . . . . . . . . . . . .
ای قياِم تو قواِم زندگی

کشته ی راهت اماِم زندگی
در رکابت ای تماِم زندگی

مردِن من افتخار 
شرمنده ی ربابم بخدا

. . . . . . . . . . . . .
اين بيابان تشنه ی باراِن توست

قدرِ ما از قدرِت ايماِن توست
روِح من قبل از تنم مهماِن توست

پيکرم را بگذار 
شرمنده ی ربابم بخدا

. . . . . . . . . . . . .
دشمنت را ديده ی ديدن نبود

در وجودش نقطه ای روشن نبود
مقصِد او دست و مشِک من نبود

دارد اين غم به تو کار 
شرمنده ی ربابم بخدا

. . . . . . . . . . . . .
غرِق توفاِن غمت شد ساحلم
ای بال ديده چه کردی با دلم

ديدنت درمان و دردت مشکلم
ما دو يارِ بی قرار 

شرمنده ی ربابم بخدا
. . . . . . . . . . . . .

هرچه غم بوده به دنيا ديده ای
خوشه خوشه غّصه ها راچيده ای

من اگر قطره تو دريا ديده ای
می شمارم.. بشمار.. 

شرمنده ی ربابم بخدا

شاعر: آقای بادروج
مداح: حاج رضا پوررکنی

معرفی هيأت روضة  الزهراء - شهرستان دزفول پرسش تشنگی

دیدگاه امام خمینی در مورد محرم
... روضه سيد الشهدا برای حفظ مکتب سيد الشهدا 
است. آن کسانی که می گويند روضه سيد الشهدا را 
نخوانيد اصاًل نمی فهمند مکتب سيد الشهدا چه بوده 
و نمی دانند يعنی چه؛ نمی دانند اين گريه ها و اين 
روضه ها حفظ کرده اين مکتب را. اآلن هزار و چهار صد 
سال است که با اين منبرها و با اين روضه ها و با اين 
مصيبتها و با اين سينه زنيها ما را حفظ کرده اند؛ تا حاال 

آورده اند اسالم را. 
اين عده از جوانهايی که اين طور نيست که سوء نيت 
داشته باشند خيال می کنند حاال بايد ما حرف روز 
بزنيم! حرف سيد الشهدا حرف روز است، هميشه حرف 
روز است، هميشه حرف روز را سيد الشهدا آورده است 
دست ماها داده و سيد الشهدا را اين گريه ها حفظ کرده 
است و مکتبش را، اين مصيبتها و داد و قالها حفظ 
کرده؛ اين سينه زنيها و اين دستجات، و عرض می کنم 
اينها حفظ کرده. اگر فقط مقّدسی بود و توی اتاق و 
توی خانه می نشست برای خودش و هی زيارت عاشورا 
می خواند و تسبيح می گرداند، نمانده بود چيزی، هياهو 
می خواهد. هر مکتبی هياهو می خواهد، بايد پايش 

سينه بزنند... 
اين نقش يک نقشی است که اسالم را هميشه زنده نگه 
داشته، آن ُگلی است که هی آب به آن می دهند زنده 
نگه داشته، اين گريه ها زنده نگه داشته مکتب سيد 
الشهدا را؛ اين ذکر مصيبتها زنده نگه داشته مکتب 

سيد الشهدا را.
صحيفه امام، ج 8، ص: 527


