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  دیباچه

عشق و محبـت  دیار هر روزه خیل عظیمی از مشتاقان 

پاي در رکاب براي زیارت بهترین بندگان خدا به سرزمین 

مقـدس و  با شـگفتی بـه امـاکن    کنند و  عراق مسافرت می

ـ نگر می آناعمال  آمـوزي از حـوادث و    و مشـتاق درس د ن

اي  توشـه  هاي مدفون در آن هستند. باشد تا بـا ره  شخصیت

 بــه وطــن خــویشگرانقــدر ث معنــوي میــرا و ارزشــمند

چشـم دل   آنچه را بـا  و راوي این اماکن باشندبازگردند و 

  اند، تحفه مشتاقان راه سازند. افتهدری

هـاي زیـارتی    چون این مسافران بیشتر در قالب کاروان

کنند و معموالً روحانی و ذاکـر   اقدام به این سفر معنوي می

ئـران را بـا   در جمـع آنـان وجـود دارد تـا زا     :بیت اهل

فضاي معنوي، اماکن، تاریخ و شخصیت بزرگان مدفون در 

نماید و تقویت بعد معنوي زائران را در  اعتاب مقدس آشنا 
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دارد، بر آن شدیم تا مجموعـه تـذکراتی     این سفر بر عهده

هــاي  هــا و گــزارش بنــدي مصــاحبه مختصــر کــه از جمــع

» )2(هـا   آزمـوده «تحت عنوان روحانیون عتبات تهیه شده، 

 بهـاي زیـارتی اعتـا    براي روحـانیون و مـداحان کـاروان   

مقدسه فراهم نماییم تا با عمل به آن سفري پر بـار همـراه   

  با معنویت داشته باشند.

و  حجةاالسـالم ضمن تشکر از محقق ارجمند مرحـوم  

که در تدوین ایـن   =المسلمین آقاي نجف نجفی روحانی

زحمــات  اثـر تـالش بســیار کردنـد و تشــکر صـمیمانه از    

مسئول محترم دفتـر نماینـدگی بعثـه مقـام معظـم رهبـري       

منطقه قم کـه نظـارت بـر ایـن اثـر را بـر عهـده داشـتند،         

امیدواریم مخاطبان این اثـر بـا آگـاهی بیشـتر و شـناخت      

تر، زیارتی عالمانـه و عارفانـه بـراي زائـران فـراهم       ارزنده

  سازند.

  انه ولی التوفیق

 

  

  



  

  

  

  

  

  مقدمه

  نوشتارین اتهیه هدف از 

َو َخـْريُ مـا ، َواْلَعْقـُل ِحْفـُظ التَّجـاُرِب فرمایـد:   مـی  7علی

ْبَت ما َوَعَظَك   1،َجرَّ

هاسـت.   بـه خـاطر سـپردن تجربـه    ، نشانه عقل و خرد

 .آن است که تو را پند دهد، تجارببهترین 

از ، گري خاص خود با زیرکی و حسابها  برخی انسان

افتد که افـراد   می اتفاقبسیار . برند می تجارب دیگران بهره

دیگـران بـه   هاي  زمان ممکن به کمک تجربهترین  در کوتاه

اگـر خـود اتکـا    که  درحالی یابند. می مسایل جدیدي دست

متمادي و هاي  باید زمان، مسائل براي رسیدن به آن، بودند

تواند  می انسان، کردند. بنابراین می صرف زیاديهاي  هزینه

                                           
 شـماره  ثيحـد  ،۶ج ،الحکمـه  زانيـ مشـهري،   ؛ ري۳۱نامـه نهج البالغـة :   .١

۱۳۰۹۹. 
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رنـج  ها  دیگران که حاصل ساله دبا استفاده از تجارب ارزن

 :و تالش آنان است

 ؛نقایص تجارب گذشتگان را برطرف کند .1

 یابد.دست اي  به تجاب تازه و غیر منتظره .2

بیشترین ، جمعی دیگرانهاي  تواند از اندوخته می انسان

 ...: فرمایند می پیامبر گرامی اسالم در این باره. ببردبهره را 

ربِةٍ  ال َحكيَم إِالّ ُذو  1.َجتْ

 .خردمند نیست، آن کس که تجربه نیاندوزد

نردبانی است  انچون، و پیشکسوتان بزرگانهاي  تجربه

و  را نیز خواهیم دیـد ها  تا دوردستچون پا بر آن نهیم که 

  خواهیم برد.استفاده بهینه از آن 

اکنون کـه توفیـق یـار شـده تـا در هرکـاروان زیـارتی        

یـا مـداح مسـئولیت     یک روحانی 7حضرت سیدالشهداء

فلسـفه   .همراهـی کنـد   فرهنگی آن را پذبرا بـوده و بـا آن  

تقویت بنیه اعتقادي و معنوي و ، حضورآنان معرفت افزایی

  .رفتار و کردار زائران است، ایجاد تحول در گفتار

بعثه مقام معظم رهبـري بـراي پربارترشـدن ایـن سـفر      

اسـتفاده مطلـوب وحـداکثري از ظرفیـت عظـیم       ومعنوي 

چنـد دهـه    ارائه تجربیـات  به ،و مداحان حضور روحانیون

احتمـالی پـیش    هـا و مشـکالت   پرداخته تا از چالش خود

                                           
 .۶۷۵. پاينده، نهج الفصاحه، ص١
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  .آنان گردد یاور یار و نموده و گیري

در سفرهاي متعدد  متمادي که طی سالیانها  این آزموده

عمـل   میدان دانش پنهانی است که در .به دست آمده است

 و ئـرین را در پـی داشـته   واجرا موفق بـوده و رضـایت زا  

  .خلق نموده است، معنوي به یادمانی و خاطرات شیرین

سرشـار از  هـایى   بـا دل پرواضح است که افراد زیـادي  

 :مطهر ائمه معصـوم هاي  حرم عشق و امید براى زیارت

عمرى در ، گذشتگان بسیارى از چه .کنند می لحظه شمارى

یار . چـه بسـ  نرسـیدند  وصال به آتش این عشق سوختند و

لیکن کربال را ندیـده   ،ی که راه کربال را باز کردندرزمندگان

  آسمانی شدند   پر کشیدند و

 مداح کـاروان بـا انـدك    ویژه روحانی وه هر مسئولی ب

و مروري بر این جریان به خوبی خطیر بودن رسالت تأمل 

خود را حس خواهد کرد و بـراي موفقیـت هرچـه بیشـتر     

تا راه را براي گردد  می انبیات پیشکسوتجرخود به دنبال ت

دانـش و تخصـص روحـانیون    اگـر   .خود نزدیکتـر نمایـد  

نتـایج  ، هاى زیارتى با تجربیات پیشین آمیخته شـود  کاروان

 بسیار بـه جاسـت بـه    ترى به همراه دارد. از این رو ارزنده

ــا  ــات و راهکاره ــانیون    ییتجربی ــت روح ــه در موفقی ک

  ز آنها بهره گرفت.توجه کرد و ا، ها مؤثر بوده کاروان

سـفرهاي  هـاي   بیان برخی ازآزمـوده  پیش روىنوشتار 



 2ها  آزموده

 

16 

تصـمیم  زیارتی براي روحانیون ومداحان جوانی است کـه  

هاي حج وزیارت را سالیان سـال همراهـی و    کاروان دارند

امید آنکه مورد قبول ایـن عزیـزان و پیشـگاه     .هدایت کنند

  .قرار گیرد :مقدس اهل بیت

  



  

  

  

  

  

 يمعنو گاهیو جا تیولئمس :فصل اول

  و مداح یروحان

اصـلی سـفر بـه     رکنروحانیون و مداحان سه ، مدیران

اجرایی و وظیفه روحـانی و  ، وظیفه مدیران. عتبات هستند

همکــاري و . مــداح انجــام امــور فرهنگــی کــاروان اســت

 یکـدیگر  ارکـان بـدون تـداخل در کـار    این بین هماهنگی 

هماهنگی ایـن سـه    وعدم همکاري  م است.ضروري و الز

ن خواهـد  اخسارت اصلی آن متوجه زائـر ، رکن با یکدیگر

معنـوي سـفر کـربال در     آثار گرددتالش  دبایرو  ازاین شد.

، اخالقـی  رعایـت اصـول  مند ن ماندگارشود و این نیازازائر

ــه مســئولین   ــدها ونبایــدهاي اعــالم شــده ب مــذهبی و بای

  هاست. کاروان

آثـار معنـوي    ،زائـر این است که  عتباتماندگاري سفر 

 .کار گیرده سفر را بتواند حفظ کرده و در زندگی روزمره ب
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مطالعه شرح وظایف تدوین شده از طرف بعثه مقام معظـم  

یـاري دهنـده    ،رهبري براي آشنایی بیشتر با نـوع وظـایف  

  این راه است.روحانی و مداح در 

کـه هرگـاه بـه یـاد      رفتار شودن ابا زائراي  به گونهباید 

روحانی ، افتند تصویر مثبتی از سفر کربال می ت سفرخاطرا

  .و مداح و مدیر داشته باشند

مداحان در حراست از میـراث معنـوي   روحانیون و نقش 

، ارتقاي معرفت واقعی مردم نسبت بـه ایشـان  ، :ائمه اطهار

در جامعـه   :گسترش و ترویج معارف و فرهنگ اهل بیـت 

والیـت  ، ر و شهادتترویج فرهنگ ایثاباشد.  حائز اهمیت می

هـا و   حجاب و عفـاف و بیـان عبـرت   ، بصیرت دهی، پذیري

 نسـبت   الگوهاي عاشورا از وظایف مهم روحانیون و مـداحان 

مـداحان و ذاکـران   روحـانیون و .باشـد  مـی  ن عتبـات ازائـر  به

نقش تأثیرگذاري در ترویج فرهنـگ و معـارف    :معصومین

  .را بر عهده دارند :اهل بیتناب 

یـک کـاروان بـراي زیـارت     همـراه  که  هنر این نیست

و چند روزي بـراي زائـران برطبـق وظیفـه از      شدهمشرف 

بلکـه هنـر ایـن     ،بگـوییم و برگـردیم  امور دینی و اخالقی 

 باشیم و اثر بخش تاثیرگذارتوانیم  است که ببینیم چقدر می

توانیم حتی بر یک نفـر اثـر    می کوتاهو چگونه در این سفر 

  .بگذاریم
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  ی و مداحاهداف روحان

ــر عهــده روحــان یاهــداف  ،و مــداحان اســت ونیکــه ب

  : اند از عبارت

 در يو رفتـار  یاخالقـ ، یو تحول روح رییتغ جادیا .1

 در مردم. ینید يباورها قیو تعم نازائر

 ایـن اعجـاز  ، اسـت  »محـول الحـال  «خدایی کـه  

گـاهی  ، را ی سازو این تاثیر شگفتدگرگون سازي 

 »زیـارت «یک گاهی در ، نهد می »تربت«در یک 

 فـراهم  »شـهید «گاهی به برکت یک ، دهد می قرار

 و فـوز یـک   »نگاه«گاهی در فیض یک ، سازد می

 »دیـدار «را در یک  »حال«گاهی ، بخشد می »نظر«

گردد. در منشا این تحول تواند  مـی  . زیارتبخشد می

تواننـد بـا اسـتفاده     می روحانی ومداحاینجاست که 

کـه در اختیـار   و مکـانی   یمناسب از فرصت زمان

  محرك این تحول شوند.، دارند

ـ ید يهـا  نـه یدر زمن ای زائـر سطح آگـاه  يارتقا .2 ، ین

 زیارت متناسب با اهداف

، بزرگ علما و مبلّغان اسالمیهاي  یکی از مسئولیت

و بیـدار  ها  خرافات و بدعت، نادانی، جهلمبارزه با 

گسترش هوشیاري اجتمـاعی در  و ها  کردن اندیشه

که گاهی فرد و یـا جمعـی    استتلف مخهاي  زمینه
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شوند و زمینه را براي سـوء اسـتفاده    می گرفتار آن

اعتقـادات و  ، هاي استکباري و سلطه بر افکار قدرت

کننـد؛ چنانچـه در قـرآن     می فرهنگ جامعه فراهم

 {: خـوانیم  مـی  راجع بـه فرعـون  
ُ
ـه

َ
وم

َ
 ق

َّ
ف

َ
خ

َ
اسـت

َ
ف

اِسِق�
َ
 ف

ً
وما

َ
وا ق

ُ
ن

َ
م �

ُ
ه

َّ
وهُ اِ�

ُ
اع

َ
ط

َ
ا
َ
؛}ف

1
فرعـون قـوم   « 

خود را سبک شمرد؛ در نتیجه از او اطاعت کردنـد.  

 »آنان قومی فاسق بودند.

تِــی «: فرمــود 9پیــامبر اَِذا َظَهــَرِت البِــَدُع فِــی ُامَّ

؛َفلُيظِهِر الَعاِملُ ِعلَمُه َفَمن َمل َيفَعل َفَعَليِه َلعنَـُة اهللاِ
2

چـون   

ـ  در امت من پدید آید بر عالمها  بدعت م است که عل

لعنـت  ، هر کس چنین نکند سپ، خود را آشکار کند

  »خدا بر او باد.

 نقـل  9از رسـول خـدا   7و نیـز امـام صـادق   

يَن فِـی «: کند که آن حضرت فرمود می َحيِمـُل َهـَذا الـدِّ

ُكلِّ َقرٍن ُعُدوٌل َينُفوَن َعنُه َتأِويَل املُبطِلَِني َوَحتِريـَف الَغـالَِني 

؛َوانتَِحاَل اَجلاِهلِنيَ 
3
مردمـان  ، ر حفظ دین را در هر قرنبا 

باطـل اندیشـان و   هـاي   عادلی بر دوش دارند که تأویل

نادانـان را از آن  هاي  گزافه کاران و ساختههاي  تحریف

  »ند.نک می دور و نابود
                                           

 .۵۴. زخرف: ١

 .۵۴، ص۱. کليني، کافي، ج٢

 .۱۵۱، ص۲۷، جالشيعه. حر عاملي، وسائل ٣
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هـاي   بـا روش  دانشـمند امروز جامعه نیاز به روحانیون 

 باید به گونه اي در امر تبلیغ، تبلیغی کارآمد و به روز دارد

و بیان دین وارد شویم که بتوانیم نیازهایی که جامعه و بـه  

در بایـد  بنابراین مبلغـان   .ویژه نسل جوان دارد پاسخ دهیم

چرا کـه ایـن شـرایط و امکانـات      ،کنندتحول ایجاد  ،خود

قـرار گرفتـه بـراي هـیچ پیـامبري       آنهـا تبلیغ که در اختیار 

 .فراهم نبوده است

 ،گویـد  د قرآن چه مـی خواهد بدان امروز نسل جوان می

ها و معارف قـرآن را اسـتخراج و    پیام شودباید تالش پس 

به صورت کـاربردي و بـه روز در اختبـار مخاطبـان قـرار      

  .دهیم

 زیارت   با روحن ازائر يآشناساز. 3

از ایـن  ، کنـد  می امامی را زیارت، »شناخت«آنکه بدون 

 .برد نمی »حظ معنوي«، دیدار

چگونـه لحظـات   ، دل نـدارد در »شوق دیدار«ري که ئزا

سرشـار از صـفا و   ، حضورش در کنار مرقد یک معصوم را

 معنویت و انس بیابد؟

بـدون  ، پـردازد  مـی  به خواندن زیارتنامه، آنکه در حرم

چه تـاثیري  ، گوید می آنکه بداند خطاب به حجت خدا چه

 از زیارت خواهد یافت؟

 امـا ، گـردد  مـی  آنکه زبانش به فقرات زیارتنامه و دعـا 
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 را دیـد ها  ران گوناگون است و قیافهئنظاره گر زا، چشمش

مـی کنـد و دلـش جـاي دیگـري      »!تماشا«زند و مردم را می

رفته »زیارت امام«تواند مدعی باشد که به  می چگونه، است

 و امام را زیارت کرده است؟

 بـه  یانقـالب اسـالم   يهـا  فرهنـگ و ارزش  یمعرف

 دیگران

بـر   یکل فهیدو وظ، نو مداحا ونیروحان رسد یبه نظر م

  :  عهده دارند

  ن؛ابه زائر و معارف . آموزش احکام1

  .یاز رفتار و اخالق اسالم یعمل ي. ارائه الگو2

  مدیریت فرهنگی کاروان

ــه اصــلی ــاروان  وظیف ــداح ک ــانی و م ــدیریت ، روح م

اي  مـدیریت ماننـد فرمانـدهی کـار پیچیـده      .فرهنگی است

باشـد مشـکالت آن   تر  دانیم هر قدر کار پیچیده می است و

تر و آفاتش بیشتراسـت؛ بـه همـین دلیـل مـدیران و       افزون

صــبر و ، قـوي  آرامــش و اعصـابی فرمانـدهان بایـد داراي   

زیاد و ظرفیت کـافی در رویـارویی بـا مشـکالت       هحوصل

سعه صدر و گشادگی فکـر اسـت و   ، ابزار مدیریتباشند. 

صـدر نیسـت.     هچیزي جز ظرفیت و سـع و بردباري حلم 

این صفت ویژه را مانند هر صـفت دیگـر از نقطـه     اهمیت
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و صدر و حلم   هتوان شناخت. نقطه مقابل سع مقابل آن می

گیري و کینه  سخت، دستپاچگی، همان تنگ نظريبردباري 

العاده منفی آن در امر مدیریت و  توزي است که اثرات فوق

صدر   هفرماندهی براي احدي پوشیده نیست. ظرفیت و سع

مامـان بـه راسـتی بـراي همـه دسـت انـدرکاران        پیامبر و ا

ر مشق بزرگ است. ایـن بلنـد   مدیریت و فرماندهی یک س

صدر و ظرفیت وجودي بـراي پیشـبرد کـار      هو سع  نظري

توانـد دشـمنان    ثر اسـت کـه مـی   ؤمدیر و فرمانده چنان مـ 

سنگدل را به دوستان صمیمی مبدل سـازد. معنـاي لغـوي    

نی در امـور  أو درك و تخردمندي و صبر ، و بردباري حلم

  است.  

  



  

  



  

  

  

  

  

و شکست  تیعوامل موفق: فصل دوم

 اتیو روا اتیآبه  با استناد ی و مداحروحان

  :تیب و اهل نیمعصوم

باید اطالعـات وآگـاهی   ، کارهابراي کسب موفقیت در 

و شناخت خود را نسبت به جوانب کار باال ببریم تا بتـوان  

ایف بپـردازیم. در  با مهارت و تسلط بیشتري به انجام وظـ 

برخی از عواملی که زمینه ساز موفقیت در ایـن  ، این بخش

  :  استشرح بدین باشد  سفر می

  داشتن انگیزهشناخت هدف و 

تحول آفـرین و بصـیرت افـزا    ، معرفت زازیارتی  سفر

تواند زندگی افراد و جامعه را متحـول و   می سفراین  است

غتنم شمرد ومدت م سفر را باید اینرو  ازایندگرگون کند؛ 

زائر صحیح مدیریت شود و بـه عبـارتی دیگربایـد     حضور
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 7امیربیـان علـی  . فرصت سازي شود نه فرصـت سـوزي  

فرصت را غنیمت شمارید پـیش از آنکـه ازدسـت    «: فرمود

».دبرود و موجب حسرت و غصه گرد
1

  

 سـفر کـربال   در سفرهاى زیارتى به ویـژه  ،براین اساس

بـه عنـوان   ، شوند برخوردار مى اي یژهاز اثر پذیري و زائران

مثال در سفر عتبات وقتـى مطلبـى را از یـک مبلّـغ عـادى      

همین مطلب که  درحالى ،کنند پذیرند و عمل مى بشنوند مى

، را بارها در شهر و دیار خود از گویندگان مشهور و مطرح

پیدایش چنین حـالتى   اند. و به آن ترتیب اثر ندادهاند  شنیده

تـر   و رسالت مبلّـغ کـاروان را سـنگین    مسئولیت در زائران

را دانسـت وحـداکثر    فرصت گرانبهـا قدر این باید  .کند مى

هـاى واالى   و با بیـان شـیرین ارزش  را از آن نمود  استفاده

اعتقادى و اخالقـى را در جـان و روان همراهـان نهادینـه     

الُفرَصــُة َمتـُـرُّ َمــرَّ «: فرمایــد مــی 7منین علــیؤامیرالمــ . کــرد

حاب ؛َفْانَتِهُزوا ُفَرَص اَخلري السَّ
2

، گـذرد  فرصت چون ابـر مـی   

 کـه  ياز افـراد بسـیاري   .»هاي نیک را دریابید پس فرصت

نمـاز  درو رونـد   مـی  جدایا بـه مسـ   ،خوان شده نماز شب

ــا نگــاه خــود را از حــرام   ،کننــد مــی شــرکتجماعــت  ی

یـا   ،کننـد  یا دست و زبان خـود را کنتـرل مـى    ،گیرند برمى

                                           
 ).۸۰(ابن شعبه، تحف العقول، ص» ان تکون غصّة بادر الفرصة قبل. «١

  .۲۱حکمت، هنهج البالغ. ٢
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 يسـفرها  یادگـار همـین   ،انـد  دار شـده  اببانوانى که حج

  .زیارتی است

  ذکر سفر فکر و

کنـار   وقتی این دو، و ذکر است فکر سفر زیارتی سفر 

 فکـر چـون   .کننـد  می گیرند ارزش واالیی پیدا می هم قرار

که با ذکـر همـراه باشـد و ذکـر هـم      وقتی ارزشمند است 

ذکـر بـدون فکـر    زمانی ذکر است که براساس فکر باشـد.  

ـ ما اگر . نیست ل گشاکمش خیلی، مانند فکر بدون ذکره  اب

زبان ذکر بگوییم اما ذکرمان محتوا نداشـته باشـد و توجـه    

یا اینکـه فکرمـان دربـاره     ،محتواي آن نداشته باشیمهم به 

و زودگذر باشـد هـر دو بـی ارزش    امور مبتذل و سطحی 

است که با ذکـر همـراه   است. بنابراین فکر وقتی ارزشمند 

. است و ذکر زمانی معنـی دارد کـه بـا فکـر همـراه باشـد      

داري از بی معرفت حاصل فکر و ذکر با بیداري برابر است.

و جهل هم مهم است. بیداري یـک معنـی ظـاهري    غفلت 

امـا بیـداري    و آن بیدار شـدن بعـد از خـواب اسـت.     دارد

  :  فرماید می 7منانؤامیرم .واقعی بیدار شدن از غفلت است

ـُكوِت َو ُمجَِع اْخلَ  ُه ِيف َثـَالِث ِخَصـاٍل النََّظـِر َو السُّ ْريُ ُكلُّ

اْلَكَالِم َفُكلُّ َنَظٍر َلـْيَس فِيـِه اْعتَِبـاٌر َفُهـَو َسـْهٌو َو ُكـلُّ 

 ُسُكوٍت َلْيَس فِيِه فِْكَرٌة َفُهَو َغْفَلٌة َو ُكلُّ َكَالٍم َلْيَس فِيـهِ 
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ًة َو ُسـُكوُتُه ِذْكٌر َفُهَو َلْغٌوُ  َفُطوَبی ملَِْن َكـاَن  َنَظـُرُه ِعـْربَ

.فِْكرًا َو َكَالُمُه ِذْكراً 
1
  

، همه خیر در سه چیز فراهم آمده است؛ نگاه کردن

پس هر نگاهى کـه عبـرت   .خاموشى و سخن گفتن

تفکـر   انگیز نباشد خطا است و هر خاموشى که بـى 

باشد غفلت است و هر سخنى که خدا را بیاد نیاورد 

ـ   ال کسـی کـه نگـاهش    بیهوده است. خوشا بـه ح

 .سکوتش اندیشه و سخنش ذکر باشد، عبرت

  گردشگريتفاوت بین سفر زیارتی و سفر 

بـه امـاکن   سـیاحتی   وگردشـگري   سفربا سفرهاىاین 

یـک  نگاه ، گردشگرنگاه  زیرا .تاریخی بسیار متفاوت است

  .است از دور و با فاصله یاست؛ نگاه تماشاگر

ـ  فرق بر یمبتن، هر دو، گردشگريو  ارتیز   نینهادن ب

بـه  ، گردشـگر ها در نظـر   مکان نیها هستند. تفاوت ب مکان

امـا  ، گـردد  هـابرمی  آن يگردشـگر  يهـا  تفاوت در جاذبـه 

امر مقـدس   انیبه تفاوت م، ها در نزد زائر مکان نیتفاوت ب

، و امر نامقدس راجع است. زائر با حضور در مکان مقدس

امـا حضـور   ، کنـد  یرا تجربه مـ  تیالوه شگاهیحضور در پ

ـ  یدر مکان گردشگر ـ ، دارد يگردشـگر   هکه جاذب بـر   یمبتن

                                           
  االمالي، مجلس هشتم.خ صدوق، يش. ١



 ....فصل دوم: عوامل موفقیت و شکست روحانی 

  

29 

 تیـ و ن زهیجاست که انگ نیامر مقدس است. از هم ابیغ

ـ ، سـم ی. در تورکنـد  یبا هم فـرق مـ   گردشگرزائر و    همقول

امـر   شگاهیحضور در پ طیکه از شرا» قصد قربت«و  »تین«

قصد قربت  ارتیز ي. زائر براشود یحذف م، است یقدس

فرونشـاندنِ   يبـرا ، و لذا تشرف او به اماکن مقدسه کند یم

بلکـه  ، ستین يکسب لذت گردشگر ای یخیتار يکنجکاو

رنگ  یامر قدس شگاهیحضور در پ سایهدر  احتیسفر و س

. سفر زائـر  احتینه س، رود یم ارتیز تی. زائر به نبازد یم

، اسـت  ارتیهم ز«و » هم فال است و هم تماشا«  هاز مقول

کـه آن هـم    -ارتیـ جـز ز  ی. او هـدف ستین »احتیهم س

ـ   ياسـت بـرا   يا لهیخود وس  هنوب به نـدارد.   -اهللا یقـرب ال

-یاحتیتــور ســ«تحــت عنــوان  يا مقولــه شیدایــاصــوال پ

اســت و از  ياز درك مــدرن از گردشــگر یناشــ »یارتیــز

  .گیرد می فاصله ارتیز

  شناخت مخاطب

ي ها دومین عامل در موفقیت در تبلیغ وراهبري کاروان

 شـناخت باشـد.   مـی  زیارتی شـناخت درسـت از مخاطـب   

بـر اسـاس    هـا  تعامـل و آمـوزش   کند تا می کمک مخاطب

ـ ا. صـورت پـذیرد  ، مخاطـب  قیعال و ازهاین ، شـناخت  نی

شـود کـه انتقـال     مـی  باعـث  رایدارد؛ ز تیضرورت و اهم

  آسانتر شود.، ریاز معلم به فراگ میمفاه
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ـ . باید مخاطبان خود را طبقه بنـدي کنـیم   راي آقایـان  ب

هـا   یکسري قوانین خاص رفتاري وجود دارد و براي خانم

 طـرح اي  براي آقایان مباحث معرفتی به گونـه .قوانین دیگر

  دیگر.اي  ها به گونه شود و براي خانم می

به جنسیت مخاطب  در مقام تبلیغ و آموزش باید دقیقاً 

مخاطبان ما از نظر سن نیـز بایـد طبقـه بنـدي     . توجه کنیم

جـنس و سـن   ، و ادبیات تبلیـغ وابسـته بـه شـرایط     شوند

 .  مخاطبان باشد

باید مخاطب شناس باشیم و جنس و سـن و موقعیـت   

 . آنان را در نظر بگیریم و به آن دقیقا توجه داشته باشیم

، متفـاوت هـاي   قهیسـل  انـد؛  متنوع و متفاوت، مخاطبان 

و هـا   تیـ ذهن، يفـرد هـاي   تفـاوت ، مختلـف هـاي   شیگرا

سـازد تـا در    مـی  ریرا نـاگز  مـا هر کدام ، ژهیوهاي  تیظرف

از  یو بـا آگـاه   بپـردازیم به شـناخت مخاطـب   ، گام نیاول

نـوع برخـورد بـا     نی.بنـابرا ییممطالب را آماده نما، مخاطب

  .باشد قیحساب شده و دق دیبا، آنان

حالـت   يدارا، انیجوانـان و دانشـجو   به عنـوان مثـال  

، بـودن عواطـف  ثابـت ن ، نـده ینسبت بـه آ  یگرانن و دیترد

ـ  هسـتند و در   يریو پندناپـذ  زهیـ فشـار غر ، یاستقالل طلب

 ازمندیو ن داریزنده و ب یصاحب وجدان اخالق، همان حال

ــ ــم یهمراه ــو متیو ص ــرید ییو از س ــواه و  گ خودخ
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 يبرخوردهـا  ،متفـاوت  یدو گروه سن نیمغرورند. مسلماً ا

ـ    مـی  اي جداگانـه   يبـرا  حتیپنـد و نصـ   انطلبنـد. اگـر زب

ـ  انیجوانـان و دانشـجو   يبـرا ، کارساز باشدکودکان   نیچن

 آمرانـه بـا آنـان سـخن گفـت.      یتوان با حالت نمی و ستین

زبـان   يریامر کرد؛ اما به کـارگ  يتوان کودکان را به کار می

بـه دنبـال دارد. بـا     ینامطلوب جینتا انیدانشجو يبرا، آمرانه

، انیدانشـجو  یو روان یروح، یعاطفهاي  یژگیتوجه به و

  :  شود می هیبه استادان توص یکته عملچند ن

سـخن   زیو تحکم آمآمرانه به زبان  انی) با دانشجوالف

  ؛نگویید

ـ ) آنان را بـا ذکـر موفق  ب  نـده یبـه آ ، بزرگـان هـاي   تی

  ؛دیساز دواریام

فطـرت و  ، قابـل اسـتناد  هـاي   ) با استفاده از داسـتان ج

  ؛دیینما داریشان را ب یوجدان اخالق

شما  تیمیو صم یکه به دوست دینرفتار ک اي ) به گونهد

  ؛آورند مانیا

تواضـع و  ، دییمغرورانه سخن نگو، در برابر غرور آنان ) ه

  ؛سازد می آگاه شانراحت تر آنان را به اشتباه، بجا یفروتن

از خـود  هاي  به انسان انی. دانشجودینکن یی) خودستاو

درس و ، و بدگمان هستند و در آن صـورت  نیبدب، یراض

  نخواهد بود. رگذاریشما تأث یاخالقهاي  هیتوص
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  مخاطبانفهم  زانیو م تسطح معلوما

ـ فرما مـی  یفیشر ثیدر حدـ  9اسالم امبریپ م كّلـ«: دی

و عقلشـان   ییبا مردم به اندازة دانـا  ؛قدر عقـوهلم یالناس عل

ـ فرما مـی  دیگـر  يدر جا 1.»دییسخن بگو ـ مـا پ «: دی  امبرانی

آنـان سـخن    که به انـدازه خـود مـردم بـا     میشده ا هیتوص

و  ییهر سخن جـا «: دیگو می زبان یو شاعر فارس »مییبگو

سـخن  ، از ارکان سـخن  یکیو لزوماً » دارد یمکان ههر نکت

مخاطـب   ییو دانـا  یآگـاه  زانیگفتن به قدر منزلت و به م

 یاز سطح فهم و معلومـات قبلـ   یبدون آگاه یاست. برخ

  .  ندینما می آموزش اقدام به مخاطب

داشـته   خـود  از مخاطـب درستی  ختشناسخنران باید 

 کنـد  صـحبت  او قیو عال براساس خواست دبتوان تاباشد 

فکـري و  ، داراي سـطوح مختلـف علمـی    مخاطبـان چون 

ـ دل نیبه همـ  فرهنگی هستند و شـناخت   یبـدون آگـاه   لی

و سخن متناسب بـا آنـان را داشـت     توان ینم آندرست از

  .روي آنان اثر مثبت گذاشت 

اسـتفاده از واژگـان و بـه    ، التجم، کلمات يادا نحوه

ـ ادب یطور کل مختلـف   بـراي سـطوح  ، مـورد اسـتفاده   اتی

پند و  يبه جا زیآم هیاز جمالت توص استفادهمتفاوت است 
                                           

، ۲. ســليماني آشــتياني، مجموعــه رســائل در شــرح احــاديثي از کــافي، ج ١

 .۳۴۵ص
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توسـط   دیـ است که با یمسائل گریاز د زین یاپیپ ي ها اندرز

. از آنجا کـه قشـر جـوان بـه     ردیمد نظر قرار بگ ندگانیگو

اســت لــذا  یور خاصــغــر يدارا  هــا گــروه رینســبت ســا

ـ را از عمل کردن و فراگ يو يادیز ي ها حتینص   بـاز  يری

  داریـ احسـاس خشـم و نفـرت را در او ب    یو نـوع  دارد  یم

  .کند  یم

. ستین یحیروش صح يرگذاریتاث يبرانیز  ییخودستا

ـ با، لیـ کـردن سـخن بـا تمث    نیمـز  يبرا و  رخـود یاز غ دی

ـ ا نانهیو واقع ب یکامالً منطق یی ها مثال  نیستفاده کرد. همچن

ابهامات و سـواالت مخاطبـان   نشان دادن انعطاف در مقابل 

  .رود  یم  از اصول شناخت مخاطب به شمار یجزئ زین

ــر دوره در ــ  يا ه ــکالت خاص ــائل و مش ــرا یمس  يب

قبل  ي ها که ممکن است با دوره  دیآ  یم  مخاطبان به وجود

 ي هـا  متفاوت باشد. شـناخت مسـائل و مشـکالت گـروه     

. شـوند   یمـ   ختهمختلف است که بـه عنـوان مخاطـب شـنا    

 يبنـد یجامعـه پا  يو هنجـار  یعرفـ  ي هـا  به ارزش یبرخ

ـ  ندهیگو نجایداشته باشند. در ا نیرینسبت به سا يشتریب  ای

ـ   نیبه ا دیبا رسان امیپ  نیموضوع توجه داشته باشـد. همچن

 یمشکالت به کدام قسـمت از زنـدگ   شهیر نکهیتوجه به ا

مهم در شناخت مخاطب محسـوب   یعامل زین مرتبط است

  .  شود یم
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سـطح رده   کیـ در  یاز افراد به لحاظ مـذهب  کی چیه

ممکـن اسـت   ، نیشوند و با وجود اشتراك در د نمی يبند

مخاطبـان وجـود داشـته باشـد. لـذا       انیم یمختلف اتینظر

بــا ، کورکورانــه تعصـب بــدون  دیــمطالـب با  انیــهنگـام ب 

  رتباط برقرار نمود.استدالل و منطق با مخاطب ا

و آداب و رسـوم    هـا  فرهنـگ ، مناطق مختلـف کشـور   در

هـر   ینظرات با توجه به فرهنگ بوم انیوجود دارد. ب یمتفاوت

ارتبـاط بـا    ياست کـه در برقـرار   یاز نکات مهم یکیمنطقه 

. در واقـع آداب و رسـوم   کنـد   یم  فایرا ا یمخاطب نقش مهم

بـه   آنها یتیشخص ي ها یژگیاز و یجزئ ،گروه ایو  تیهر قوم

  دارد. يادیز تیقسم اهم نی. لذا شناخت ارود  یم  شمار

َم النَّاَس  إِنَّا«: فرماید می 9پیامبر َمَعاِرشَ اْألَْنبَِياِء ُأِمْرَنا َأْن ُنَكلِّ

مْ  ما گروه انبیا دستور داده شده است که  به 1.»َعَىل َقْدِر ُعُقوِهلِ

  سخن بگوییم.. با مردم به فراخور فهم و خردشان 

  ها شناخت ابزار و روش

 :باید نسبت به سه چیز آگاهی داشته باشند روحانی و مداح

 ؛موضوع کار خود را بدانند .1

 ؛ابزار کار خود را بشناسند .2

 .با هدف کارشان آشنا باشند .3

                                           
 .۱۴۰، صفحه۷۷بحار االنوار، جلد . مجلسي، ١
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. ادبی باشد ولی بغـرنج نباشـد  . زبان ما باید ساده باشد

 الم ما طوريکم کم ک، اگر خیلی وارد سجع و قافیه شویم

 خورد و عموم مردم متوجـه  می دباشود که فقط به درد اُ می

توان هم روستایی بـی سـواد و    می با زبان ساده. شوند نمی

  هم استاد دانشگاه را هدایت کرد

وگو و ارتباطمان با یک زائـر در میـان    گاهی باید گفت

صی باشد که اثرگذاري این روش وکاروان به صورت خص

براین گاهی نیاز است در یک کاروان بـراي  بیشتر است؛ بنا

و به او خط گذاشت یک زائر جوان بیشتر از سایرین وقت 

  کرد.و تبلیغ خصوصی داد 

 استفاده از زمان و مکان مناسب

اسـتفاده از  ، کارهاى مناسب جهت تبلیغ دین یکى از راه

، هاي مهـم  زمان و مکان مناسب است. یکى از این مناسبت

  است. زیارتیاي ه حضور در کاروان

 آگاهی دهی و معرفت بخشی

. کنیم نمی ید ما جز معرفت دهی کار دیگريیشاید بگو

پـس از نمـاز و قبـل از    ، نمـاز ، براي مثال در قالب کالس

بخشـی   گرچه ولی، مدام در حال آگاهی دادن هستیم، نماز

. باشـد  می علمی است ولی بیشتر آن عملی، از آگاهی دهی

ا بیـان کنیـد و مخاطـب آن را در    یعنی اگر شـما مطلبـی ر  
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چنـین مخـاطبی از نظـر    ، رفتار و کردار شما مشاهده نکند

 .علمی جاهل است نه عالم

 هاي مناسب استفاده از محرك

تشویق بـه موقـع   «یکی : ها دو چیز است ترین محرك قوي

و بایستی توجه داشـت کـه هـیچ    » تنبیه به موقع «و دیگري » 

کنند کـه   می هی دوستان گالیهگا. کدام از این دو مادي نیست

. تشویق و تنبیـه اصـال مـادي نیسـت    ، دهند نمی به ما امکانات

رابطه محبت و مـودت اسـت و اوج تنبیـه نبـود     ، اوج تشویق

نمازخوان کردن افـراد بـا تکیـه بـر مادیـات      . این رابطه است

 .  تنبیه نیز همین گونه است. چندان به صواب نیست

کـه   -هـاي مناسـبی    وشباید توجه داشت که اگر از ر

بـراي تبلیـغ    -مبتنی بر آخرین دستاوردهاي علمـی اسـت   

الزم فاقـد کـارایی و اثربخشـی    ، تبلیـغ  استفاده نکنیم یقیناً

مـن و  . هنر یکی از این امور اسـت  ،براي مثال. خواهد بود

کنیم و در صحبت خـویش از آیـه و    می صحبت شما دائماً

متـر آن را هنرمندانـه   اما ک، کنیم می حدیث استفاده بسیاري

 بـا هنـر شـروع    هـا  غربـی ، درست بر عکس، کنیم می ارائه

، معتقـد هسـتند  بسیار کنند و چون به کار روي کودکان  می

  . گیرند می نتیجهلذا 
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برخی در موعظه براي اینکـه مخاطـب را تحـت تـأثیر     

خویش دقت نکـرده  هاي  در گفته، قرار داده و اصالح کنند

: آورند؛ ماننـد  می روي و دروغ یگاهی به خالف واقع گوی

نقـل  ، هـاي غیرواقعـی   خبـر از عـذاب  ، هـاي دروغ  خواب

 ...حکایات بی پایه و

مبلغ حق ندارد در تبلیغ بیش از آنچه از آیات قـرآن و  

دروغ گویی و  شود بیان کند که مصداق می روایات فهمیده

 .ارتکاب حرام است

، کنـیم خواهیم مردم را هدایت  می چون: گویند می بعضی

اشکالی ندارد که برخی از عبادات را مقابل مردم انجام دهیم 

تا آنان نسبت به روحانیت خوش بین شده و هدایت شـوند.  

این خود آغاز گمراهی مبلّغ است. مبلّغ نباید بـراي موعظـه   

دیگران در اعمال خود از حدود اخالص تجاوز کند که اگـر  

، گزین شـد شهرت و خود نمایی جـای ، ریا، به جاي اخالص

او حق موعظـه دیگـران را نـدارد؛ زیـرا مـردم را بـا گفتـار        

 .کشاند می خویش به گمراهی

گویـد   مـی  افتد که فـردي بـه روحـانی    می گاهی اتفاق

براي ما بگوییـد. ممکـن   اي  روایتی و تفسیر آیه، مسئله اي

است مبلّغ بگوید اگر بـراي او بگـویم سـخنرانی شـب را     

پرهیزد که ایـن هـم    می بیان علم ازرو  ، ازاینام مطرح کرده
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توانـد   مـی  یکی از مصادیق بخل ورزیدن است. چه کسـی 

تضمین کند که شما تا شـب زنـده باشـید و آن مطلـب را     

 .بگویید

افتد که بر روي منبر مطلب مناسـبی بـه    می زمانی اتفاق

کنـد و گـاهی ایـن مطلـب رزق      می حافظه سخنران خطور

ت مبلـغ از بیـان آن   یکی از شنوندگان است کـه بهتـر اسـ   

  .پرهیز نکند

  



  

  

  

  

  

 کردیدر اماکن و روها  تجربه: فصل سوم

 آن يها امیاز پ يریبهره گ

  شناخت درست از مقصد سفر

 و مـداحان روحانیـان  هاي مهم  بدون شک یکی از رسالت

امـور موهـوم و سسـت وبـی اسـاس       گسـترش  جلوگیري از

و  کـاظمین ، نجف، کربالزیارتی  فشرده سفرهاى  برنامه .است

 .است اییزبی نظیري براي معرفت اففرصت  سامرّا

درسفر زیارتی عتبـات عالیـات    مهمهاي  یکی از آسیب

 ی یا غفلـت از هـدف  هو کم توجحواشی  امور بهپرداخت 

إذا َرأيـَت «فرمـود   7به علـی  9پیامبر سفر است. و اصل

»ئضِ الناَس َيشَتِغُلوَن بالَفضائِل فاشَتِغْل أنَت بِإمتاِم الَفرا
هر گـاه   1

دیدى مردم به مستحبات اشتغال دارند تو به کامل سـاختن  

  .واجبات بپرداز
                                           

 .۲۹۳ص ،المواعظ العددية. مشکيني، ١
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واصـحاب   :معصـوم  اناصل سـفر بـراي زیـارت امامـ    

ایشان به منظور تجدید عهد وپیمان و الگوپـذیري در زنـدگی   

ها این فرصت کوتـاه   برخی از کاروان .فردي واجتماعی است

کـه یـا از اسـاس صـحت      کننـد  می را صرف بازدید از اماکنی

  جدي وارد است.هاي  در جغرافیاي آن مکان خدشهندارد یا 

فرهنـگ  اي  بنابر این شایسته است این سـفر بـه گونـه   

حـداکثر  ، ن با شوق واشتیاقازائرتا سازي و مدیریت شود 

بهره کافی از محضر  .پیدا کنند رامطهر هاي  حضور درحرم

روش و  ر مـدار را بشاهد و ناظر ببرند و زندگی خود  امام

  .  استوار سازند خویش امام منش

از امـاکن   تعـدادي به همین منظور در این بخـش بـه بیـان    

و زیارت به آنجا بـرد و  توان زائران را براي بازدید  می مستند که

 فرصـت زائـران  شایسته نیست که غیرمستند  به بعضی از اماکن

  شود.   می پرداختهشود تلف  کنااین امحضور در براي 

  اماکن مستند

  نجف اشرف

  و صافى صفا  7مقام امام علی

غرب حـرم مطهـر امـام     يمتر 500حدود این مقام در 

صـفّۀ  «و در کنار بحـر النجـف واقـع اسـت و بـه       7یعل
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ـ .اشـهرت دارد زین» صفا یصاف مقـام   قـت یمکـان در حق  نی

 یصـاف «معروف بـه   یمانیال بیو بارگاه اث 7نیرالمؤمنیام

از شیعیان سرشناس یمن و تربیت  اُثیب یمانى است.» صفا

در  7شدگان اویس قرنى بوده و در زمانى کـه امـام علـى   

دریمن از دنیا رفت و وصـیت  ، کوفه عهده دار خالفت بود

  او را از یمن به کوفه ببرند.   پیکرکرد تا فرزندانش 

نجف نشسـته   يکنار صحرا 7رمؤمنانیحضرت ام يروز

خـود گرفتـه    يرا جلـو  يا جنـازه ، يناقه سوار دیبود. ناگاه د

به حضـرت  ، شد کی. چون نزددیآ ینجف م ياست و به سو

از «: دیسالم کرد. حضرت پاسخ سـالمش را داد و از او پرسـ  

ـ ا«: . گفت»منیاز «: گفت »؟ییآ یکجا م  »سـت؟ یجنـازه ک  نی

». دفن کـنم  نیسرزم نیام در ا پدرم است. آورده نازهج«: گفت

 »د؟یـ دفـن نکرد ، ودچـرا او را در شـهر خـ   «: حضرت فرمود

در آنجـا دفـن    يمرد: کرد و گفت تیوص نیپدرم چن«: گفت

و مضـر (دو   عـه یخواهد شد که به شفاعت او مثـل تعـداد رب  

آن «: . حضـرت فرمـود  »شـوند  یم دهیبزرگ عرب) آمرز لهیقب

: چنـد مرتبـه فرمـود   ، حضرت». نه«: گفت »؟یشناس یمرد را م

ـ مـنم. حـال برخ  ، به خدا! آن مـرد « ت را بـه خـاك   و پـدر  زی

».بسپار
1

  اثیب یمانی در این مکان دفن شد.   

                                           
 جنـازه  حمـل  روايـت  بـه ي فقهـ  منابع و متون در شيعهي فقها ازي بسيار .١

 از جنائزمردگـان  حمـل  جـواز ي فتـوا ي بـرا  و اشـاره  كوفه بهي يمان اُثيب

 .اند نموده استناد آن به ديگر شهر بهي شهر



 2ها  آزموده

 

42 

انتسـاب آن بـه   ، صـفا  یبنا به صاف نیا ينام گذار لیدل

 يها محل تجمع کاروان يکه به معنا باشد    یم» الصفا صفاة«

  نجف است. يایمشرف بر در يتجار

   7مقام امام زین العابدین 

در  و 7منینؤامیرالمـ حـرم مطهـر    نزدیکـی مقـام در  این 

  گفتـه .قـرار دارد  صـافی صـفا   و با فاصله کمـی از  سمت قبله

کـه بـه زیـارت     هنگـامی  7که امام زین العابدین شده است

در این مکان شتر خـود  ، شده استمشرف  جدشمرقد مطهر 

شـتافت و   ر مطهـر مـی  بست و با پاي برهنه به زیارت قب را می

و در همـین مکـان شـب را بـه صـبح       گشـت  سپس بـر مـی  

 .گشت د و باز میرسان می

 [مقام حضرت مهدي

و در قسـمت  نجـف   این مقام در سـمت غربـی شـهر   

مقـام  در داخـل   .آغازین قبرستان وادي السـالم قـرار دارد  

 7ی وجود دارد که مقام امام صـادق یجا [الزمان صاحب

وظاهراً علـت تسـمیه ایـن مقـام حـدیثی      ، شود خوانده می

ـ    7است که از امام صادق د مطهـر  در هنگـام زیـارت مرق

جدش روایت شده است که چون آن حضـرت بـه نجـف    

سـپس  ، رسید از شترش پیاده شد و دو رکعت نماز خوانـد 

سـپس  ، کمی آن طرف تر رفت و دو رکعت دیگـر خوانـد  
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کـه از   کمی آن طرف تر دو رکعت دیگر خواند و هنگامی

اولین جا : فرمود، آن حضرت درباره اماکن مذکور پرسیدند

منین و دومین جا موضع رأس الحسـین  موضع قبر امیرالمؤ

    1است. [و سومی موضع منبر حضرت قائم

ــام   ــه همــین مق ــائم اشــاره ب   موضــع منبــر حضــرت ق

مقـام را بنـا    نیـ کـه ا  یکس نیاول دارد. [حضرت مهدي

  . بود بحر العلوم يمحمد مهد دیعالمه س، کرد

   8مرقد آدم و نوح

 مرقـد آدم صـفی اهللا و نـوح    7المؤمنیندر حرم امیر 

در زیارت نامه آن حضـرت  رو  ازاین. قرار دارد 8نبی اهللا

آدَم  کيعَ يَو َعىل َضـج کيالّسالُم َعلَ : «شود می خوانده گونهاین

وسالم برآدم و نوح که درکنار تو دفن ، (سالم بر تو» َو ُنوٍح 

ایــن موضــوع داللــت دارد بــر اینکــه آدم و  .انــد ...) شــده

 .اند فون شدهمد 7درکنار قبر حضرت علینیز  8نوح

   8مرقد هود و صالح

قبر پیامبران خـدا هـود   ، نجف در قبرستان وادي السالم

                                           
اسـت کـه سـر     يجائ 7نيظاهراً منظور آن حضرت از موضع رأس الحس .١

محل قرار داده شـده   نيپس از آوردن به کوفه در ا 7نيمطهر امام حس

 کـر يهمـراه بـا پ   نيست که سر مطهر امـام حسـ  ا آن حياست. وگرنه صح

 در کربال دفن شده است. فشيدر حرم شر يمطهر و
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در میـان خـاص و عـام مشـهور     که قرار دارد  8و صالح

: آمده است زین 7نیرالمؤمنیحضرت ام ارتنامهیدر ز.است

الُم َعلَ « اولین کسی که بر  .»ُهوٍد َو صالٍح  کيَو َعىل جارَ  کيأَلسَّ

سـید محمـد   عالمه  یی ساختبنا 8پیامبرسر قبر این دو 

 .مهدي بحر العلوم بود

 مرقد کمیل بن زیاد

و در نزدیکـی  کوفـه   بـه  این مرقـد در بـین راه نجـف   

 فـه یجـزو طا ، ینَخَعـ  ادیبن ز لی.کُمداردقرار مسجد حنانه 

 کینزد ارانیسرشناس و از  نیاز تابع، نخع لهیصهبان از قب

بود که به عنوان افـراد   ياز ده نفر یکیبود.او  7یامام عل

در نبـرد   کمیـل  1.شـدند  یشـمرده مـ   7مورد اعتماد امـام 

 ياز سـو  یو نهروان شـرکت داشـت و مـدت    نیصف، جمل

کـه   يریتـدب  یبه سبب ب تیبود. در ه 2تیحاکم ه 7امام

 بـران با ج یقرار گرفت؛ ول 7انجام داد مورد مؤاخذه امام

محـرم  او را  7یکـرد. امـام علـ    شیاو را ستا 7امام، آن

را که بعـدها   7حضرت خضر ياسرار خود شمرده و دعا

ـ بـه او آمـوزش داد.کم   افـت یشهرت  لیکم يبه دعا از  لی

 7و امام حسـن  7یخاص امام عل یو صحاب یمنی ارانی

ق. به دسـت حجـاج بـن    82در سال شود.کمیل  می شمرده

                                           
 .٢٣۵، ص ٣٠ج  عه،يالش ليوسا ،يحر عامل .١

 دارد.راه عراق و شام قرار  انيدر کنار رود فرات که در م يشهر ت،يه .٢



 ... .ها در اماکن و رویکرد فصل سوم: تجربه

  

45 

این مکان که معـروف   در و دیبه شهادت رس یثقف وسفی

  دفن شد. بود هیثوبه 

از  حیاط حرم کمیل بن زیاد مرقد شیخ احمد وائلی در

معروف عراقی که سـبک جدیـدي از خطابـه را     انسخنران

 .قرار دارد، پدید آورد

 مسجد حنانه

کوفـه و نجـف در منطقـه اى کـه آن را     در فاصله میان 

دارد. ایـن   قـرار » حنّانـه «مسجدى بـه نـام   ، نامند مى» ثُویه«

امـام   پیکـر مطهـر  عبـور  مکان دیوارى داشـته کـه هنگـام    

آن ولـى   بدن مطهـر از نزدیکى آن به احترام عبور  7على

اهللا االعظم خم شده و یک بار دیگر وجود حیات و شـعور  

 را در جمادات به نمایش گذاشته است.  

در این محل فرود آمـده   7همچنین امام جعفر صادق

: فرمودنـد ، اند. هنگامى که علّت را پرسیدند و نماز خوانده

آوردنـد تـا بـه     قتى سرهاى شهیدان کربال را به کوفه مىو«

سـر مقـدس حضـرت سـید     ، حضور عبیداهللا بن زیاد ببرند

و نیـز در    » انـد.  را در این محل بـر زمـین نهـاده    7الشهدا

ـ  ند ا روایت مرسلى آورده  هکه حامالن سرها در این نقطـه ب

بـه گونـه اى   ، بى احترامى کردند 7سر مقدس سیدالشهدا

که اسرا صداى ناله شان بلند شد و زمین نیز از ایـن رفتـار   

  ناشایست نالید. از این رو این مکان به حنّانه معروف شد.
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 مسجد شیخ طوسی

به  7مینؤاین مسجد در سمت شمالی حرم مطهر امیرالم

و در کنــار مقبــره ســید محمــد مهــدي وادي الســالم ســمت 

بـن   یشده است. محمـد بـن حسـن بـن علـ     بحرالعلوم واقع 

 نیالطائفـه از مشـهورتر   خیو ش یطوس خیحسن مشهور به ش

و  بیکتــاب التهــذدو  ســندهینو و عهیشــ هــانیمحــدثان و فق

 بـه شـمار   عهیشـ  یثیچهارگانـه حـد   يهـا  االستبصار از کتاب

از خراســان بــه عــراق آمــد و از  یســالگ 23در  او .آیــد مــی

اسـتفاده کـرد.    یمرتضـ  دیسـ  و دیـ مف خیچون شهمي دیتاسا

پـس  کالم بغداد را به او سـپرد.   سیتدر یکرس، یعباس فهیخل

 که کتابخانه شـاپور  یهنگام، به بغداد یاز حمله ترکان سلجوق

 مهاجرت نمـود به نجف شیخ طوسی ، در آتش سوخت بغداد

شـروع کـرد   در این مکـان   خود را یعلم تیو فعال سیو تدر

 مکـان  ایننجف شـد.  هیحوزه علم یجیتدر تاسیسکه باعث 

. کـرد  یزندگ آنسال در  12که در اصل خانه شیخ طوسی بود

 خانـه  نای وصیت کرده بود که در شقبل از وفات شیخ طوسی

امروزه به صورت مسـجدي در  . این خانه به خاك سپرده شود

  قرار دارد. 7لیامام عجوار حرم مطهر 

 مسجد عمران بن شاهین

ترین مسـاجد   از قدیمییکی ، مسجد عمران بن شاهین
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  سـمت شـمالىِ صـحن حـرم     امـروزه در  نجف اسـت کـه   

شود  می گفته و در کنار باب طوسی قرار دارد. 7یامام عل

در اواسط قرن چهارم هجري توسط عمران بن این مسجد 

یـه حکومـت   شد. عمران یکـی از شورشـیان عل   بناشاهین 

بود که شکست خورد و با خـود عهـد    دیلمیعضد الدوله 

کرد که چنانچه سلطان از وي درگـذرد دو رواق یکـی در   

همین امـر اتفـاق افتـاد و    نجف ودیگري در کربال بنا کند. 

 و او را با خود به کوفه بـرد.  دیعمران را بخش، عضدالدوله

  1.عمران نیز به عهد خود وفا کرد و این بنا را ساخت

مراسمات و جلسات بعثه مقـام معظـم   ، در حال حاضر

معموالً  7رهبري در نجف اشرف در حرم مطهر امام علی

  .گردد می در این مکان برگزار

  وادى السالم قبرستان 

در شهر نجـف  ، السّالم يواد بزرگ و تاریخی قبرستان

 7یواقع اسـت و از جنـوب بـه بارگـاه مطهـر امـام علـ       

دربـاره   یثیبـه سـبب وجـود احـاد    ن این قبرسـتا  .رسد یم

ـ اهم از انیعیشـ  يبـرا ، آن لتیفض برخـوردار  اي  ویـژه  تی

  .  است

السـالم   يواد اولین بـار ایـن مکـان را    7المؤمنینامیر

                                           
 .۱۴۷ص ،يالغر فرحة . عبدالکريم بن طاووس،١
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ُبْقَعٍة ِمـْن بَِقـاِع اْألَْرِض إِالَّ  یفِ  ُموُت يَما ِمْن ُمْؤِمٍن : دموفرد وینام

قِ  َل يقِ  َالمِ  یبَِوادِ  یلُِروِحِه اْحلَ َا َلُبْقَعٌة ِمْن َجنَِّة َعْدنٍ  السَّ  چیهـ  1؛َو إِهنَّ

ـ نم نیاز زمـ  ییدر جا یمنؤم مگـر آن کـه بـه روح او     ردی

ـ السـالم آ  يفرمان دهند کـه بـه واد   از  يا طـه نق، نجـا ی. ادی

  » بهشت است.

پـس از  ، در روایات فراوان آمده است که ارواح مؤمنان

نـان در  شود و عالم بـرزخ آ  مرگ به این سرزمین منتقل مى

شود. چنان که ارواح فساق و فجره نیز  این مکان سپرى مى

رود که در یمـن اسـت. در ایـن بـاره      به وادى برهوت مى

زیادى از ارتباط برخى از اولیـاى خـدا بـا ارواح    هاى  قصه

نیکان و بدان در عالم برزخ به ما رسیده که انکـار آنهـا بـه    

  ت.یکباره آسان نیست یا بهتر بگوییم ممکن نیس

لکـن  ، در روایات دارداي  این مکان جایگاه ویژههر چند 

نادرسـت  هـاى   در عین حال خاستگاه افکار منحرف و نیـت 

گردیده است. منفعت طلبانی که دنیا طلبانه و خرافه آمیز نیز 

هاى زیادى را بـر   نام ویابند می قبرستان حضورر این بعضا د

نـى از  کـه فال  ندچسـبان  مـی  دیـوار  یا بـه و  ردهک حک سنگ

این افراد با تحریک زائران عـوام  . . فالنى از تهران و.، شیراز

و با این بهانه که بعد از مـرگ روحتـان بـه ایـن سـر زمـین       

  کنند. می زیادي از آنان دریافتهاي  منتقل شود پول
                                           

 .۶۰۰، ص۵ج ،يالکاف. کليني، ١
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  تراشـند   همچنین برخـى از زائـران مـوى خـود را مـى     

ــاخن خــودرا مــى   گیرنــد و در ایــن گورســتان دفــن  یــا ن

بخشـى از وجودشـان حتمـاً در    ، خواهنـد  نند؛ زیرا مىک مى

  وادى السالم مدفون شده باشد. 

برخی افراد ساده لوح نیز با خوابیدن بـه روي زمـین و   

، ند که با ایـن کـار  نک می تصور، کشیدن خطی به دور خود

کـه نیـز از    پس از مرگ به این سرزمین منتقل خواهند شد

  بود.روي جهالت و موجب وهن تشیع خواهد 

بایــد روحــانی و مــداح کــاروان بــا ارشــاد و رو  ازایــن

هدایت صحیح مانع از شکل گیري این افکار ناصـحیح در  

  زائران گردد.

 کوفه

  مسجد کوفه

از  مرکـز شـهر کوفـه قـرار دارد    در کـه  ، مسجد کوفـه 

ق .  ه17در سـال  مساجدجهان اسالم است که  نیتر یمیقد

گزار را در خـود  هزار نمـاز  40بنا شد و آن زمان گنجایش 

کـه  از مسـاجد مقـدس اسـت     یکـ ی، کوفه . مسجدداشت

از  یکـ یو استوارد شده  درباره فضلیت آن متعدد اتیروا

است نماز خود  ریاست که مسافر در آنجا مخ یچهار مکان

  آورد. يجا شکسته به ایرا کامل 
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 لتیمردم به فضـ  اگر: شده است تیروا 7از امام باقر

و  داشـتند  یتوشه برمـ ، از راه دور ،آگاه بودند، مسجد کوفه

ـ . رفتنـد  یو به آنجـا مـ   شدند یبر مرکب سوار م نمـاز   کی

، جـا نماز نافله در آن کیحج و  کیمعادل ، واجب در آنجا

عمره است. کیبرابر با 
1

  

   يآمـده اسـت کـه مـرد     7از امـام صـادق   یتیدر روا

  آمـد و اظهـار داشـت     7رمؤمنـان ینزد ام، در مسجد کوفه

ــ ــه م ــد یک ــ خواه ــه قصــد زب ــه ، یمســجد اقصــ ارتی   ب

  مرکبـت را بفـروش   : فرمـود  يمسافرت رود. حضرت به و

  مسـجد نمـاز بگـذار     نیات را تناول کن و در همـ  و توشه

ـ معـادل بـا   ، نجـا ینمـاز واجـب خوانـدن در ا    کیکه     کی

  برابـر اسـت بـا    ، نجـا ینمـاز نافلـه در ا   کیـ حج مقبـول و  

حرکـت  نـوح   یکشت، مکان نیعمره مقبول ... و از هم کی

که من  مبرایپ یو هفتاد وص مبرایهفتاد پ، نجایکرد ... و در ا

ـ انـد و در ا  نمـاز خوانـده  ، میاز آنها یکی  چیهـ ، مسـجد  نی

، نکـرده  دعا یبرآورده شدن حاجت يبرا یمحزون و مکروب

مگر آنکه خداونـد حـاجتش را روا و حـزنش را برطـرف     

ساخته است.
2

 

                                           
 .۲۴و  ۲۳ص ارات،يکامل الز . ابن قولويه،١

 .۲۹ص ،مانه. ٢
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 مرقد مسلم بن عقیل

ر جوار مسجد کوفه و در سمت مرقد مسلم بن عقیل د

  .برباالي مرقد گبندي طالیی قرار دارد واقع است.شرق آن 

امـام   ریپسرعمو و سف، طالب یبن اب لیفرزند عق، مسلم

 7رمؤمنـان یبرادر ام، لیبه کوفه بود. پدرش عق 7نیحس

بـه   شیمـردم قـر   نیفرزند ابوطالـب و از دانـاتر   نیو دوم

ـ به پ، هیبیصلح حد از که پس و انساب آنان بود خیتار  امبری

، 7یدختـر امـام علـ   ، هیـ مسلم با رق. آورد مانیا 9اسالم

 لیـ مسلم بـن عق .سه فرزند بود، ازدواج کرد که حاصل آن

حضور داشـت   نیدر جنگ صف 7یدر دوران خالفت عل

و عبـداهللا بـن    7نیو امـام حسـ   7و همراه امـام حسـن  

ار در روزگـ سپاه با دشمن به نبرد پرداخت. منهیجعفر در م

ـ از  زین 7امامت امام حسن بـا وفـا و بـر جسـته آن      ارانی

امـام   ریسـف ، لیـ مسـلم بـن عق  .رفـت  یحضرت به شمار م

  کـه بعـد از پیمـان شـکنی کوفیـان       به کوفه بود 7نیحس

ــن ز  ــتور اب ــه دس ــب ــدنش   ادی ــید و ب ــهادت رس ــه ش   از ب

ـ یروا بـه . انداختـه شـد   نییداراالماره به پا يالبا   مـردم  ، یت

ــه ر کــرشیمــذحج پ لــهیقب ــه ب ــار دار االمــاره کوف   ا در کن

خاك سپردند.
1
 نکـه یا يبـرا  ادیـ گفته شده است که ابـن ز  

ـ را ز انیعیبتواند رفت و آمد شـ  ـ نظـر بگ  ری آنـان   ایـ و  ردی

                                           
 .۳۱۸، ص۲مراقد المعارف، ج. محمد حرزالدين، ١
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ـ کننـد ا  ينتوانند در سوگ مسلم عزادار  يمحـل را بـرا   نی

 1کرد. نییتع يدفن و

  مرقد هانی بن عروه

ـ    ه شـمال  مرقد او در پشت مسجد کوفـه و در جـوار زاوی

شرقی مسجد قرار دارد بـر بـاالي حـرم او گنبـد بزرگـی بـا       

بـن عـروه    یهـان . اي سـاخته شـده اسـت    کاري فیـروزه  کاشی

، و هم تیعصر جاهل، که هم دیآ  یشمار م به یاز کسان، يمراد

ـ را ند 9امبری؛ اما په استدوره اسالم را درك کرد  .ه اسـت دی

ــه و   او ــیعه در کوفـ ــان شـ ــحاباز بزرگـ ــواص اصـ  از خـ

  حضــور  نیدر جنــگ جمــل و صــفّ بــود کــه 7رمؤمنــانیام

نقض  وبه کوفه  ادیز  پس از ورود ابن لی. مسلم بن عقداشت

بـن   یهـان   پنـاه گرفـت و   یهان  در خانه، يبا و انیعیش عتیب

حضـرت   ریاز سـف  تیـ و حما تیـ در راه دفـاع از وال ، عروه

بـه  ، از واقعـه عاشـورا   شیپ، .ق   ه60در سال ، 7دالشهداءیس

ــن ز داهللایــور عبدســت ــب ــه شــهادت ، ادی گــردن زده شــد و ب

 به شـام فرسـتاد و پیکـرش را   دیزسپس سرش را براي ی.دیرس

 امـام .ختندیدار آو و سپس بهدندیکش نیرا در بازار کناسه بر زم

استرجاع را خوانـد   هیو آ ستیگر بر شهادت هانی 7حسین

 درخواست رحمت کرد.یش و از خداوند برا

                                           
 .۱۵۳، ص۱ج ل،يمسلم بن عق ديالشه. مقرم، ١
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 مرقد مختار ثقفی

مختـار در زاویـه محـل اتصـال قصـر داراالمـاره و        قبر

مسجد کوفه واقـع شـده اسـت و قبـر او بـه مـرور زمـان        

سـید  عالمـه  ها مخفی شده بود تا اینکـه   مخروبه و از دیده

محمد مهدي بحـر العلـوم در هنگـام تتبـع آثـار باقیمانـده       

به سنگ قبري برخورد کرد که نام ، مسجد کوفه در اطراف

نقش بسته بود. با کمـک تنـی چنـداز     و نسب مختار برآن

مختار بـن  بنایی براي آن ساخته شـد. ، علماي نجف اشرف

اول  قـرن در  عهیمشهورش يها  تیاز شخص، یثقف هدیعب  یاب

کرد و  امیدر کوفه ق، است که پس از واقعه عاشورا يهجر

ـ انتقـام بگ  7نیموفق شد از قاتالن امام حسـ   شـتر یو ب ردی

 ود برساند.اعمال خ يآنها را به سزا

  مسجد سهله

مسجد سهله که در شمال غربی کوفـه و در فاصـله دو   

از مسـاجد   کیلومتري مسجد کوفه واقع است. این مسـجد 

 اتیـ روا، و آداب آن لتیدر فض که دیآ  یشمار م بهی مقدس

نقـل   7از امام صادق یتیدر روا. وارد شده است يمتعدد

د هزار نفر از به محشر راه دارد و هفتا، نجایاز ا: شده است

در  1شـوند   یبه بهشت وارد م، بدون حساب و کتاب، نجایا
                                           

 .۲۶و  ۲۵ص ارات،يکامل الز. ابن قولويه، ١
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 چیخداونـد هـ  «: اسـت  روایت دیگري از ایشان نقل شـده 

، هلرا مبعوث نفرموده؛ مگـر آنکـه در مسـجد سـه     يامبریپ

مسـجد  «: فرموده است 7امام صادق 1.»نماز گزارده است

) اسـت؛  [االمر منزل صاحب ما (حضرت صاحب ، سهله

  2»کند امیبا اهل خود ق نکهیز اپس ا

و  [از تشــرف بــه محضــر امــام عصــر ییهــا  گــزارش

شـده اسـت؛ از    نقـل  مالقات با آن حضرت در مسجد سهله

 نیـ کـه در ا است بحرالعلوم  يدمهدیعالمه س تشرف، جمله

در حال مناجات با پروردگـار  را  [يحضرت مهد، مسجد

ه استدونم ارتیز، خود
3

و صحن  ها رواق، داخل شبستان. 

ـ به پمنسوب  يمتعدد يها  مقام، مسجد سهله یاصل و  امبرانی

ـ آداب و ادع، کیوجود دارد که هر :امامان  یمخصوصـ  هی

در میانـه سـمت   نقل شده اسـت.  ، الجنان حیدارد که در مفات

مسجد جایگاه بزرگی است که بر روي گنبدي قـرار  جنوب 

  .مشهور است [دارد و به مقام حضرت حجت

 بن صوحان ةصعصعمسجد 

یکی از مساجد متبرکه و بسـیار قـدیمی اسـت کـه در     

بــن  صَعصَــعةمســجد ســهله قــرار دارد.  يچندصــد متــر

                                           
 .۲۶ص ارات،يامل الزک. ابن قولويه، ١

 .۴۹۵، ص۳ج ،يالکاف . کليني،٢

 .۲۸۷و  ۲۸۵، ص۲ج ،احوال االمام الحجة الغائب يالنجم الثاقب ف . نوري،٣
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بود کـه   7المؤمنینیراممخلص و وفادار  ارانیصوحان از 

و نَهرَوان شرکت کرد. صعصعه  نیصفّ، جمل يها در جنگ

  مهـارت در دفـاع از    نیـ مهارت داشت و از ا يدر سخنور

 7ی. امام علکرد یاستفاده م هیو انتقاد به معاو 7یامام عل

ـ      کـرده اسـت.    یصعصعه را از اصحاب بـزرگ خـود معرف

دانسته اسـت کـه    يهم او را از معدود افراد 7امام صادق

نقـل   شـناخت. ، اسـت  سـته یگونه که شا را آن 7یامام عل

جزیـره عسـکر    صعصعه را به، هیبه دستور معاوشده است 

ـ تبع نیبحر در نزدیکی  70و او در حـدود سـال    نـد دکر دی

  در آنجا درگذشت. يقمر

بعـد از نمـاز    یمخصوصـ  يمسجد صعصعه دعـا  يبرا

در ضـمن  ، هیـ کـه در کتـب ادع   شـود   یخوانـده مـ  ، تیتح

  .وارد شده است، مخصوص ماه رجب يدعاها

  مسجد زید بن صوحان

  از مساجد شریف کوفه است کـه   بن صوحان دیمسجد ز

ـ ا. قرار دارد، جد سهلهجنوب مس يمتر ستیدر حدود دو  نی

ـ منسـوب بـه ز   از آثـار ارزشـمند   مسجد  از، بـن صـوحان   دی

  .است 7امیرالمؤمنینو مدافعان اصحاب بزرگان 

اختالف شد کـه   انیکوف انیم، از آغاز جنگ جمل شیپ

هـر دو   ایکنند  تیحما شهیدر مقابل عا 7یاز امام عل ایآ

بـه سـپاه    بود که مردم را ياز افراد دیطرف را رها کنند. ز
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بـه   اش لـه یو خود به همـراه قب  کرد یدعوت م 7یامام عل

.امام دیبه شهادت رس زین ین جنگجنگ رفت و در هم نیا

، ديـز ايـاهللا  رمحکي: فرمودهنگام شهادت زید به او  7علی

تـو را  خداونـد   دیـ ز يا ؛ املعونـه ميعظـ، ةنـؤوامل فيكنت خف

  ي.بود دهیو پرفا نهیهز  رحمت کند که کم

  امروزه در بصره واقع است.، زید بن صوحانمرقد 

بـه اعمـال مسـجد    ، الجنان حیدر مفات یعباس قم خیش

بن صوحان در نماز شـب   دیرا که ز ییپرداخته و دعا دیز

  1آورده است.، خوانده یم

 7مرقد خدیجه دختر حضرت علی

مسـجد   یاصـل  يورود يرو  روبـه  در کوفه ومرقد این 

این مرقد منسـوب  است.  قعوا لیالف معروف به باب ، کوفه

ملقـب بـه زینـب صـغري      7یاز دختران امام عل یکیبه 

 لیـ عبدالرحمان بن عق، خود يهمسر پسرعمو وي 2است.

دو فرزنـد بـه   ، و حاصـل ازدواجشـان   شـد  بن ابی طالـب 

عبـدالرحمان از  ، همسـر وي  بـود.  لیـ و عق دیسـع  يها  نام

ورا کربال در روز عاش ياز شهدا زیو ن 7نیامام حس ارانی

  3.است

                                           
 .۴۰۷ص الجنان، حيمفات . قمي،١

 .۲۰۳ص ،يالور اعالم ،يطبرس .٢

 .۱۰۶، ص۲االرشاد، ج د،يمف. ٣
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 مرقد میثم تمار

ـ   يتمار حدود چهارصـد متـر   ثمیمرقد م  یجنـوب غرب

قـرار دارد.   و در مسیر جاده کوفـه بـه نجـف    مسجد کوفه

، 7یامـام علـ  خـاص   از اصـحاب  یکوف يتمار اَسد ثَمیم

به شـغل  او بود. از آنجا که  7نیو امام حس 7امام حسن

، وش)(خرمـافر » تَمـار «به لقـب  ، مشغول بود یخرمافروش

در کوفه از همراهـان و مالزمـان    میثم تمار .شد  یشناخته م

ــؤمنینریام ــود   7الم ــرت ب ــوت آن حض ــات خل  .در اوق

تمـار را بـه او    ثمیخبر شهادت م، بار نیچند 7رمؤمنانیام

بـه سـفر حـج    ، خود یسال زندگ نیدر آخر ويداده بود؛ 

، ادیبن ز داهللایبه دستور عب، به کوفه بازگشت یوقتو  رفت

  .دیو به شهادت رسشد  ختهیدار آوبه 

  مرقد سید ابراهیم غمر

 ثمیـ در شـمال مرقـد م    یالغَمـر حسـن   میدابراهیمرقد س

» کنـده «در محلـه  ، نجف بهکوفه  جاده اصلی نزدیک، تمار

ـ   ، غَمـر  میدابراهیواقع شده اسـت. سـ   ، یفرزنـد حسـن مثنّ

فاطمـه  ، اش  یاست. مادر گرامـ  7یفرزند امام حسن مجتب

وي از راویان حدیث بـود و   .باشد  یم 7نیحسدختر امام 

غمـر  البواسطه جود و بخشش زیادي که داشت به او لقب 

بـود کـه منصـور     یالغمر از جملـه کسـان   میابراه داده شد.

دسـتور بـه زنـدانی    بر آنها خشم گرفـت. منصـور    یدوانق
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 يهجـر  145در سـال   داد. سید ابراهیم الغمـر  ایشانکردن 

او جـد  .دیبه شهادت رسـ  داشت سال 69که  درحالی يقمر

 .سادات طباطبایی است

  ي معلیکربال

  خیمه گاه

یـا مخـیم یکـی از امـاکن زیـارتی      خیمه گـاه حسـینی   

امام متري از حرم  200ست که در فاصلهمعروف در کربال ا

برافراشـته شـدن    گـاه یجامکـان  ایـن   قرار دارد. 7حسین

نسـته  در کـربال دا  ایشـان  ارانیو  7نیامام حسي ها مهیخ

روز در ایـن   9بـه مـدت    حضـرت  آنکاروان . شده است

امـام   يهـا  مهیخ شیدر واقعه کربال آرا.مکان اقامت داشتند

 يشـتر یداشـت تـا حفاظـت ب    یحالت نعل اسـب  7نیحس

خندق حفر شده بود تـا   ها مهیخ نیاداشته باشد. در پشت 

 ترین و بزرگ نی. اولرندیمورد تهاجم قرار نگ، از آن سمت

محـل   بود که 7نیامام حس مهیکه نصب شده خ يا مهیخ

گرداگـرد آن  هـا   و سایر خیمه بودامام با اصحاب جلسات 

  برافراشته شد.

 7نیکاروان امام حسـ  يها مهیتعداد خ، یبنابر پژوهش

هر کدام در حدود دو متـر و   انیعدد و فاصله م 60حدود 

صد و هشتاد متـر   کی، که در آن قرار گرفته بودند یطیمح
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ستبوده ا
1

سپاه دشمن بـه  ، 7نیپس از شهادت امام حس 

هــا و  جامــه، اثــاث، شــتر، هجــوم آورد و اســب هــا مــهیخ

  زنان را به غارت برد. يها نتیز

 یسـ یع دور بـه نـام محلـه آل    يها در سال میمنطقه مخ

کــه ی بودندانیــاز علو يا فــهیطاکــه  معــروف بــوده اســت

 نیتنخس يبنا .رسد یم 7فرزند امام سجاد دینسبشان به ز

  .گردد یبرم يبه قرن دهم قمراین زیارتگاه 

  تل زینبیه

نبیتَلّ زکیـ  يرو، است در شـهر کـربال   یارتگاهیز هی 

کـه در ضـلع جنـوب     7نیاز حرم امام حس رونیب يبلند

، اسـت ایـن مکـان    گفته شـده . حرم واقع شده است یغرب

در روز عاشورا بـر   3يکبر نبیبوده که حضرت ز یمحل

و نبـرد   عیشـاهد وقـا  ، و از آنجـا  تادهسـ یا يآن بلند يرو

  بود. 7نیشهادت حضرت امام حس

  محدوده تربت

ن در بـاره  ادر سفر زیارتی کربالي معال بسیاري از زائـر 

کننـد و تقاضـاي تربـت دارنـد بایـد توجـه        می الؤتربت س

محـدوده   داشت که محدوده تربت تا کجاسـت در روایـات  

                                           
 .۱۹۷، ص۱داران آفتاب، ج نهيآ . سنگري،١
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، »ذراع  تبیسـ « مقـدار  بـو و مقـدس را بـه    این خاك خوش

، »چهار میـل «، »میل  یک«، »هفتاد ذراع«، »بیست و پنج ذراع«

ازقبر مطهر اسـت کـه بـا    » پنج فرسخ«و» میل  یک«، »ده میل«

»َسْبِعَني ذَِراعاً «تعابیر 
،»َسـْبِعَني َباعـًا ِيف َسـْبِعَني َباعـا«، 1

ـِة « 2 َعَرشَ

»علی َرْأِس ِميـلٍ « 4،»َفْرَسٌخ ِيف َفْرَسٍخ ِمْن َأْرَبَعِة َجَوانِِب « 3،»َأْميَالٍ 
5 

َسْنيِ « »7ِعنَْد َرْأِس اْحلُ
6

»َفْرَسٌخ ِيف َفْرَسٍخ ِمـْن َأْرَبَعـِة َجَوانِـِب «، 
7

 ،

»ْمَيـالٍ َأْرَبَعـِة أَ «
ـيَن ذَِراعـاً ـِعْشـ« ،8 »ُروَن ذَِراعــًا ِيف ِعْرشِ

َمخَْســًة َو « 9

»ِريَن ذَِراعاً ـِعْش 
10

  .سایر تعابیر عنوان شده است و 

جمع این احادیث صرف نظر از ضعف سند برخـی   در

 .اسـت » فضلفضل فاألاأل«توان گفت در مقام بیان  ازآنها می

لت یفضـ ، شـد تر با نزدیک 7ت به قبر مطهر امامبهرچه تر

احتمال داده شده است که بـا  ، گریاز سوي د .بیشتري دارد

و  7ءتوجه به حرمت تنجیس تربت حضرت سیدالشـهدا 

                                           
 .۷۳۲ص ،۲ ج ،متهجدمصباح ال. طوسي، ١

  .۲۸۱. ابن قولويه، كامل الزيارات، ص٢

 .۵۱۲ص ،۱۴ ج ه،وسائل الشيع. حر عاملي، ٣

  .۲۷۲. كامل الزيارات، ص٤

  .۵۱۳، ص۱۴ ج ه،وسائل الشيع. ٥

 .۵۸۸ص ،۴ ج ،الكافي. کليني، ٦

 .۲۷۲. كامل الزيارات، ص٧

  .۱۲۶ص ،۹۸ ج ،بحار األنوار. مجلسي، ٨

 .۱۱۲ص . كامل الزيارات،٩

 .۲۷۲ص . همان،١٠
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تربـت   ،هـا در آن  شـویی  وسعت شهر کربال و وجود دست

یک قبر شریف وحرم مطهر تـا  دهاي نز حقیقی همان خاك

هـاي دورتـر از آن در حکـم تربـت      ذراع است و خاك 25

  .است

  ط تاثیر تربتباور شر

حضـرت   استفاده کنندگان تربت نکته مهمی که باید به

گردد شرط شـفاء  تأکید  گفته شود و بر آن 7سیدالشهداء

. و ایمـان بـه آن اسـت    اعتقـاد  است و آنتربت از بخشی 

 عـرض  7صـادق  بـه امـام  : گوید أَبِی یعفُور میبن عبداهللا 

ْنَساُن ِمْن طِِني َقْربِ «: کردم َسْنيِ  َيأُْخُذ اْإلِ ُه  بِهِ  َفيَنْتَِفعُ  7اْحلُ َو َيأُْخُذ َغْريُ

َيأُْخُذُه َأَحٌد َو ُهَو َيَرى  َال إَِلَه إِالَّ ُهَو َما الَِّذي اهللاَِال َو  َفَال َينْتَِفُع بِِه َفَقاَل 

بعضی افراد از خاك قبـر امـام    1»؛بِـهِ اهللاُ  َينَْفُعُه بِِه إِالَّ َنَفَعهُ  اهللاََأنَّ 

اما بعضی دیگر ، برند دارند و از آن بهره می میبر 7حسین

، نـه : حضرت فرمود .برند اي نمی اما بهره، دارند آن را برمی

هرکس خاك قبر ، جز او خدایی نیست به خداوند کهقسم 

داشته باشدکه خداونـد   »اعتقاد«را برگیرد و  7امام حسین

از آن حتمـاً  مگرآنکـه  ، رسـاند  آن به او بهـره مـی    واسطه به

  .مند خواهد شد هرهب

بخشی همانندقرآن است که  در اثر 7ت امام حسینبتر

                                           
 .۲۷۴ص ،ابن قولويه، كامل الزيارات. ١
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 {: فرمایـد  قرآن مـی  .است مشروط به اعتقاد وایمان
ُ
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ـ ، مفرسـتی  آنچـه از قـرآن فـرو مـى    «؛ 1}اخ شـفا و    همای

رحمت براى مؤمنـان اسـت و سـتمگران را جـز خسـران      

قرآن شفا ورحمت براي اهـل ایمـان و اعتقـاد     .»افزاید نمى

تربت  .برند اعتقاد از آن بهره نمی ولی افراد ظالم وبی، است

 یبخشـ  رمز عدم اثر .ستء امنین ومعتقدین شفاؤنیز براي م

عـدم قابلیـت آنـان     اه ایمان  ن و بیاتربت وقرآن براي ظالم

که اگر بیماري بـا خـوردن میـوه پـر آب و      همچنان، است

مشکل از ناحیه آن ، شیرین و شاداب بیماریش تشدید شود

بلکـه سـبب محرومیـت و افـزایش رنجـوري      ، میوه نیست

  بیمار است.  هدستگاه هاضم

 غیرمستنداماکن 

 زائـران عتبـات عالیـات در سـفر    ، چنان که گفتـه شـد  

   :مطهـر امامـان معصـوم   هاى  وه بر حرمزیارتى خود عال

  کننـد کـه برخـى از     از اماکنى بازدید و آنها را زیـارت مـى  

  آنها فاقد ریشه و سند معتبر بوده و برخـى درعـین مثبـت    

  اى از عقایـــد خرافـــى و   و مســـتند بـــودن در هالـــه  

هـاى خرافـه    اند و این پیرایـه  باورهاى نامعقول گرفتار شده

                                           
 .۸۱ :اسراء. ١
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را نیـز زشـت و   هـا   و پدیـده  سیماى زیباى این آثـار ، آمیز

این اماکن را به اختصار  ،دهد. در این بخش مشوه جلوه مى

  کنیم.  بررسى مى

  اشرف نجف

  )7میزاب رحمت (ناودان طالى حضرت على 

و در سمت قبله حـرم مطهـر    7درون صحن امام على

اخیر شهرت یافتـه  هاى  دارد که در سال قرارناودان طالیى 

در وقت مشایعت به هـم سـفارش    ها ایرانىبرخی از است.

کنند که هنگـام تشـرّف بـه نجـف زیـر نـاودان طـالى         مى

برایم نماز بخوان یا برایم دعا کن! گـاهى   7حضرت على

بـه  کـه   شـوند  مـی  دیدهزائران سرگردانى ، هم اطراف حرم

بـه  هـا   برخی از عراقی. گردند می در حرمناودان طال دنبال 

یند. این ناودان که کـم  گو مى نیز این ناودان میزاب رحمت

یافته و شانه بـه شـانه نـاودان طـالى      افزایشکم شهرتش 

 7از هدایاى نادرشاه افشار به حرم امام على. زند کعبه مى

. ق به زیارت حضرت مشـرف  - ه  1156 است که در سال 

و ایوان حـرم را طالکـارى کـرده    ها  شده و گنبد و گلدسته

دعا در زیر این نـاودان از   تأکید بر نماز یا ،بنا بر ایناست. 

عوامانـه اسـت کـه اصـل و ریشـه قابـل       هـاى   همان بافتـه 

  توجیهى ندارد.  
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  کوفه

  7خانۀ امام على  

ـ  ـ   هیـ در کوفـه در زاو  7یخانه امام عل  یجنـوب غرب

قـرار  ، داراالماره کوفـه  یمسجد کوفه و متصل به ضلع غرب

 منسـوب بـه امـام    ییها  گاهیها و جا  اتاق، دارد. داخل خانه

تردیدي نیسـت کـه    وجود دارد.، شانیو فرزندان ا 7یعل

اي  در زمان خالفتشـان در کوفـه در خانـه    7المؤمنینامیر

محل سکونت ایشان درکجاى اینکه  ولىاند. سکونت داشته

، بوده است بیرون یا درون داراالماره قرار داشته و آیاکوفه 

هر چند به علـت مجـاورت    .اطّالع دقیقى در دست نیست

مکان در نزدیکی داراالماره کوفه و البتـه شـهرت ایـن    این 

کنـد   می دلیل بر رد آن را ضعیف، محل به عنوان خانه امام

قطعـا بـا روحیـات امــام    ، امـا تقسـیمات درون ایـن خانـه    

و ساخته و پرداخته ذهن کسانی است که  شتهسازگاري ندا

 انـد.  آخر حکومت صدام آن را بازسازي کـرده هاي  در سال

در ایـن   8کانى بـه عنـوان مکتـب الحسـنین    اختصاص م

 است. نیوجیه عقالتفاقد ، با اعتقاد به علم لدنی امام، خانه

در  7المـؤمنین ت امیرام بزرگوار در زمـان خالفـ  آن دو ام

اند  حدود سی و پنج سال سن و داراي زندگی مستقل بوده

براي آن دو  7المؤمنینو ترسیم چنین مکتبی در خانه امیر
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بـا ترجمـۀ    انـد،  برخى کوشیده توجیه نیست. بزرگوار قابل

مشـکل را  ، کلمه مکتب به معنى محلّ تدریس یا دفتر کـار 

قابل پذیرش نیست؛ زیرا چگونه اتاقى  که آن همحل کنند 

به این کوچکى آن هم درون خانۀ مسکونى امام و در کنار 

محـل تـدریس یـا    ، توانسـته اسـت   خانوادة آن حضرت مى

براى دو نفر باشد. در ایـن صـورت    دفتر کار ادارى آن هم

تردد شاگردان یا ارباب رجوع به درون خانه شخصى امـام  

چگونه قابل توجیه است؟ گرفتن مکتب بـه معنـاى مکتبـه    

یعنى کتابخانه هم درست نیسـت؛ چـون امـام مسـتغنى از     

  داشتن کتابخانه ومراجعه به کتاب است.  

ایـن  مختلـف  هاى  که براى قسمتهایى  نماز بی تردید

نماز مکتب الحسنین یـا   مانند، اند خانه تشریع و ابداع کرده

نماز چاه امیرالمؤمنین یا نماز مغتسل امیرالمؤمنین یـا نمـاز   

اتاق حضـرت زینـب و ام البنـین فاقـد وجاهـت و ریشـه       

درست و مستند بوده و موجب وهن شیعه است؛ مگـر آن  

نمازهـاى  ، هـا  در ایـن فرصـت  ، شـود  گفتـه که به زائـران  

یـا نمـاز حاجـت یـا      7أثورى از قبیل نماز هدیه به امامم

 نمازهاى اداء و قضاى یومیه به جا آورند. 

عراقی جهـت بازدیـد از   ان زائر جمع زیادي ازروزانه  

و نبود راهروهاى تنگ .وجود آیند به این محل مى این خانه

و سبب تالقـی نامحرمـان   ، مکان مناسب براي گزاردن نماز
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فاتی است که باید از خود آد که دگر می برخورد با یکدیگر

  آن اجتناب شود.

  ي معلیکربال

   7باغ امام صادق

 کیـ در فاصله حـدود   و کربالشهر در شمال ، باغ نیا

برخـی   گویـا  و قرار دارد 7نیحرم امام حساز  يلومتریک

در زمـان  ، 7محل اقامت امام جعفـر صـادق   این مکان را

 انـد.  دانسـته ، الدر کـرب  7الشـهدا  دیقبر جدشان س ارتیز

، یبکتاشـ  انیاز صوف یکیبه دست  کانم نیاشود  می گفته

 يدر سده دهم هجـر ، یمتخلص به کالم، به نام جهان دده

و مالک فعلی این باغ با احداث ضریح در ایـن   ساخته شد

بـه دریافـت    7مکان و تبلیغ این مکان به باغ امام صـادق 

  پردازد. می نذورات

در کربال بـراي زیـارت    7هر چند حضور امام صادق

نسـبت آن   امـا ، جدشان در منابع تاریخی ثابت شده اسـت 

هـا   تاریخ با این جغرافیا قابل اثبات نیست و عبارت شـنیده 

، اطمینان بخش نیست. شکل گیري ضریح، مکان این براي

خرمــاي متبــرك بــاغ امــام ، ابــداع نمــاز، دریافــت وجــوه

ند بوده فاقد وجاهت و ریشه درست و مستو ...  7صادق

  .  است تشیعو موجب وهن 
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انـرژي  ، وقـت ، ن فاقـد سـند  امـاک سفانه وجود این أمت

 زائران سلبرا از  7زیارت سیدالشهدا وفرصت ارزشمند

بـه ایـن    دنت بخشـی یکند و بازدیـد از آن سـبب رسـم    می

  گردد. می اماکن نیز

  مقام شیر فضّه

ــام ــه  مق ــیر فض ــله در ش ــام   200فاص ــرم ام ــري ح مت

 ریبه نام شـ  يا در کوچه، له باب النجفدر مح و 7حسین

منسـوب   3حضرت زهـرا  زیفضه کنت و به فضه واقع اس

مقام شیر فضه در تعارضات مسلم تـاریخی اسـت و    است.

  فاقد وجاهت است.

هنگـامى کـه   : گونه نقل شده اسـت  داستان شیرفضه این

ــه شــهادت رســید 7امــام حســین دشــمنان ، در کــربال ب

فضـه  ، سم ستوران قراردهنـد خواستند بدن اطهرش را زیر 

 3جریان را به زینب ، در کربال بود 3کنیز حضرت زهرا

غـالم آزاد  ، سـفینه ، مـن  ياى بانو: و سپس گفت، خبر داد

و بـه سـفر   ، سوار بر کشتى شده بـود  9رسول خدا، شده

(به کمک امواج دریـا)   و خود را کشتى شکست، مى رفت

اسان شد و به هر، در آنجا شیرى دید، به جزیره اى رسانید

هستم.شیر بـراى او فروتنـى    9پیامبر من غالم: شیر گفت

تا آنجا که (او را سوار بر پشت خود کرد و) به جـاده  ، کرد
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شیر در ناحیه اى از این دشـت   اکنون همان، راهنمائى نمود

به من اجـازه بـده نـزد او بـروم و جریـان را بـه او       ، است

را از نگرانى خارج سفینه ، که آن شیر گونه بگویم (تا همان

ما را نیز از نگرانى بیرون آورد).فضه نـزد آن شـیر   ، ساخت

د بـدن اطهـر امـام    نخواه آیا مى دانى که مى: رفت و گفت

را زیر سم ستوران قراردهند؟شیر برخاست و به  7حسین

 7امـام حسـین   پیکـر  هاى خود را روى دست، قتلگاه آمد

ى که آن شیر هنگام، سواران به طرف بدن مطهرآمدند، نهاد

تـا  ، فتنه و بالئى دیده مى شـود : عمر سعد گفت، را دیدند

بــاز گردیــد و پراکنــده ، خــاموش اســت آن را برنینگیزیــد

  .ترسیدند و بازگشتند، شوید.سواران

 يریشـ  کیمکان از  نیفضه در ا، داستاناین  بر اساس

  جسـد مبـارك    يتـاختن بـر رو   اسب يکه جلو خواهد یم

 و شــیر درخواســت را اجابــت ردیــرا بگ 7نیامــام حســ

 سـت یبرخوردار ن، یداستان از سند و اعتبار کاف نی.اکند می

ـ تنـاقض و مخالفـت دارد؛ ز   یخیتـار  يها تیو با واقع  رای

ـ ز 7مطهر امام ریکیلگدمال شدن پ سـم اسـبان در روز    ری

مسـلّم حادثـه عاشوراسـت کـه در همـه       عیاز وقا، عاشورا

کلیـه کسـانى را   ، تارو در قیام مخ نوشته شده است.، مقاتل

 7با اسب بر بدن مقدس امام حسـین ، که در روز عاشورا

 و دسـتگیر کردنـد  ، و شهدا تاختند و تعدادشان ده نفر بود
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مجازات شدند.
1

  

داسـتان  ی ایـن  حیضمن رد تلـو مقام معظم رهبري در 

مثال فرض کنید که ماجراي شـیر فضـه را کـه    : بیان داشتند

ایـن را  ، چطـور باشـد   حاال اصل قضیه هم معلـوم نیسـت  

بیایند شبیه کنند و شکل یک شیري را مـثال بکشـند حـاال    

این شیر چی را مثال نشان خواهد داد و کدام بعـد از ابعـاد   

  2تواند نشان بدهد؟ را می سینیحادثه ح

. امـا  ستیدر دست ن یاطالع، مقام نیزمان ساخت ا از

 يآن را بازسـاز ، صاحب خانه مجاور مقام، م2003در سال 

اتالف وقت گران بهاي زائران به بازدید از این  کرده است.

بلکـه سـبب ایجـاد    ، مکان که نه تنهـا بـار معرفتـی نـدارد    

 تـوان  نمـی  را، گـردد  مـی  شبهات تاریخی در ذهـن زائـران  

 نادیده گرفت.

  با عمر سعد 7یا مالقات امام حسین مقام احتجاج

در فاصـله  ، و عمر بن سعد 7نیامام حس مالقاتمقام 

در محله بـاب  ، 7متري شمال حرم مطهر امام حسین 250

بازار کـربال قـرار دارد. گفتـه     یانیپا قسمتدر الساللمه و 

بـا عمـر    7نیامام حسـ  داریمحل د، شده است این مکان

                                           
 .۱۸۳ص ،لهوفابن طاووس، ؛ ۳۷۴ص ،۴۵ج االنوار،بحار. مجلسي، ١

 .۱۳۶۶/ ۶/ ۶در نماز جمعه تهران  معظم انقالب رهبر يسخنران. ٢
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  بوده است.، از شروع جنگ شیپ، سعد

است.صـرف   ساخته شده، .ق  ه1113مقام در سال  نای

در هـیچ یـک از   ، نظر از اینکه ضبط جغرافیاي ایـن مکـان  

منابع تاریخی انجام نشده اسـت و مربـوط بـه قـرن اخیـر      

ایـن مکـان   ، 7آیا با وجود حرم مطهر امام حسـین ، است

و بازدیـد از آن را   9ارزش ترك کردن زیارت سیدالشهدا

  دارد؟

  علقمینهر 

کـه در  ، از فـرات بـود   يا شـاخه ، یعلقم اینهر علقمه 

به سـمت جنـوب   ، و انبار از فرات جدا شده تیه یکینزد

. امـروزه نهـر   دیرسـ  یشده و سرانجام بـه کوفـه مـ    لیمتما

نهـر  آن در کربالمحـل دقیـق   و  رفتـه اسـت   انیعلقمه از م

در چـرا کـه   و کسى هم مدعى آن نیست.  .مشخّص نیست

تغییرات و جابه  اى یک هزار و چند صد سال به اندازهاین 

ست کـه  ساخت و ساز در کربال صورت گرفته ا وها  جایی

بـه طـور دقیـق     7حضرت ابالفضـل ، توان معین کرد نمى

براى آوردن آب به کجـا رفتـه اسـت و از کجـا آب آورده     

  است؟

شـمال کـربال و در کنـار مقـام     آبى کـه اکنـون در   نهر 

نهـر الحسـینى نـام    ، جاري اسـت  [امام زمانمنسوب به 

ــه ــه  دارد و از محل ــانزده  اى ب ــدود پ ــینى در ح ــام الحس ن
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 آب تـا ، منشعب شده استربال از فرات اصلى کیلومترى ک

متاسـفانه   کنـد. تـامین  هاى زراعـى بـین راه خـود را     زمین

 سرازیربه این نهر ها  و هتلها  هاي شهري از خانه بفاضال

آب این نهـر را آلـوده کـرده اسـت. در حـال       که شوند می

پلکـان سـیمانى   ، در قسمتی از حاشیه نهر حسـینی ، حاضر

ایــن محــل مــورد اســتفاده  ده اســت.شــ  ســاخته وســیعى

برخـی از  . ندنک می که در این مسیر تردداست هایی  کاروان

ــر مصــیب   ــه ذک ــن مکــان ب ــداحان در ای  تروحــانیون و م

گـردد کـه ایـن     می پردازند و در ذهن زائران این تداعی می

بـوده اسـت و    7محل آب آوردن حضرت عبـاس ، مکان

  کنند.   می تبركپس از آن اقدام به برداشتن آب به عنوان 

بر انجام غسـل زیـارت بـا آب    تأکید  در مفاتیح الجنان

ــارت    ــراي زی ــاریخی ب ــابع ت ــده اســت و در من ــرات ش ف

و حتی جابر بن عبـداهللا   از غسل ائمه اطهار 7سیدالشهدا

انصاري با آب فرات یاد شده اسـت و هـم چنـین از بیـان     

ایـن نکتـه   به باید  شرافت آب فرات روایاتی رسیده است.

و منازل ها  جه داشت که آب شهري تصفیه شده در هتلتو

 شـود کـه در اختیـار زائـران قـرار      مـی  از آب فرات گرفته

بنا بر این اگر زائر نذر هم کرده باشـد کـه در آب   گیرد.  می

به نـذرش  ، فرات غسل کند وقتى در حمام هتل غسل کرد

 اش برى شده است.   عمل کرده و ذمه
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  خیمه حضرت قاسم 

حسـینی مکـانی بـا نـام خیمـه       گاه خیمهاز  در قسمتی

 گردیـده که این امـر موجـب    حضرت قاسم بنا شده است

برخى داستان عروسى حضرت قاسم را که ریشـۀ معتبـرى   

سفانه شنیده شده است که معـدودي  أمت .مطرح کنند، ندارد

از دشـمن مهلـت    7که اگر امام حسـین  اشتنداظهار د نیز

بـراى  ، نـداخت خواست و جنگ را یک شـب بـه عقـب ا   

از مســلمات اجـراى مراســم عروسـى قاســم بـوده اســت.    

در  7ت مهلت خواستن امـام حسـین  علتاریخی است که 

ذکر شـده اسـت    7به برادرش ابوالفضلکالمشان خطاب 

اى ندارم ولى  برادرم! من از مرگ و جنگ واهمه: فرمود که

مندم. با اینان سخن بگو و اگر  به نماز و تالوت قرآن عالقه

توانى یک امشبى را بـرایم مهلـت بگیـر تـا بـه نمـاز و        مى

تالوت بپردازم. نیمه شب هم وقتى جاسوس عمر سـعد از  

: ها بازدید کرد به وى چنـین گـزارش داد کـه    اطراف خیمه

م َدِوىٌّ َكَدِوىِّ النَّحـلِ « اینـان بـه سـان    هـاى   یعنـى خیمـه   »َهلُ

همگـى سـرگرم دعـا و تضّـرع و     ، زنبـور اسـت  هـاى   النه

  .ات و تالوت و نماز هستندمناج

 يدامـاد ، اآلمال و نفس المهموم یدر منته یمحدث قم

باور اسـت کـه    نیهم بر ا ينور یحاج.کند می قاسم را رد

مطلـب را در   نیـ است که ا یکس نیاول، یکاشف نیمالحس
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  دروغ است. هیالشهدا آورده و اصل قض روضةکتاب 

کــربال  يقاسـم در صـحرا   یعروســسـاختگی   داسـتان 

 است که متاسـفانه معـدودي بـه ذکـر آن     یخیتار فیتحر

د. این ماجرا نه تنها در منابع اصیل و معتبـر ذکـر   نپرداز می

حماسـه حسـینی   و تنزل  نشده است بلکه ثمره آن انحراف

را در پـی خواهـد    و عاشـقانه  سـمبلیک اي  به یک افسـانه 

اي  بـاور عوامانـه   این انحراف سـبب شـکل گیـري    داشت.

  انحرافات بعدي خواهد بود. زمینه سازگردد که خود  می

  مقام مشک 

مشـکى   نمـاد  7در سمت قبله حرم حضرت اباالفضل

در وسط میدان ساخته شده که بناى آن مربـوط بـه همـین    

نمـادى از عطـش و آب و    به عنـوان  سنوات اخیر است و

تشنه کامى است و سابقه اى در تاریخ گذشته این سرزمین 

  ه است که برخی ایـن مکـان را   سفانه مشاهده شدأمتندارد. 

و معرفـى کـرده    7به عنوان مقام مشک حضرت ابالفضل

رساند که در ایـن مکـان مشـک آب     زائر را بر این باور می

بایـد مراقـب ایـن     بر زمین افتاده است. 7حضرت عباس

ارزش ، مسئله بود که مبادا به هدف ساخت نماد و یادمـان 

 یسـتادن معصـوم و  که به عنوان محل دقیق ا معنوي مقام را

  است را به حاشیه کشاند.   :اهل بیت
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  7مقام على اکبر

در  و 7در شـمال حـرم مطهـر امـام حسـین      مقام نیا

قـرار دارد. بـه گفتـه     در محله باب الطـاق  يا کوچه يانتها

. گردد یبازم، سال قبل 150به حدود ، آن يبنا خیتار، یاهال

از  بـر اک یمحل فروافتـادن حضـرت علـ    به عنوان، مقام نیا

  .دانسته شده است، در روز عاشورا اسب

، تصور این امر که در روز عاشورا و آن گیر و دار نبـرد 

بـر   آیا کسی به فکر نشانه گذاري این مقـام بـوده اسـت و   

تـاریخی   روایی و چرا در هیچ یک از منابع، فرض این امر

 توسـط هـیچ  ها  چرا این مقامنشده است. ذکري از آن مقام

ـ  کارشناس و محقّ قـرار  مـورد تصـدیق    یق معتبـر و مطمئن

تـوان   می است و امروز با کدام دلیل اطمینان بخشینگرفته 

مدعی محل دقیق وقوع این ماجرا شد؟ نهایت آن مطلـوبی  

نسبت داد با عنوان یادمـان و بـه   ها  توان به این مکان می که

در  7عنوان نمادي از یادآوري رشادت حضرت علی اکبر

شایسته نیسـت تـا   ، در این صورت نیز نبرد لحاظ نمود که

را کـه در آن   7فرصت حضوردر حرم مطهـر سیدالشـهدا  

 مدفون است را رها کـرده  7پیکر مطهر حضرت علی اکبر

، صرفا با عنـوان یادمـان از ایشـان باشـد     که وبه این مکان

  حضور یافت.  
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   7مقام على اصغر

و در نزدیکـی   7در شمال حرم امام حسـین مقام  نیا

ـ منطقـه ا  یواقع است. بـه گفتـه اهـال    7اکبر یمقام عل  نی

بـوده   7نیمحل شهادت طفل شش ماهه امام حسـ ، مکان

به عنـوان محـل شـهادت حضـرت      مکان نیا نییاست. تع

از منابع معتبر ذکر نشـده اسـت    کدام چیدر ه 7علی اصغر

 بـه شـمار   در کـربال دینوپد ناز جمله اماک نیز مکان نیا و

  .آیدمی

کـه بـه خاطرعشـق و ارادات بـه     هایی  حضور در مکان

 ســفانهأمتاســت  :عصــمت تیــســاحت مقــدس اهــل ب

  .فراهم نموده  انیسودجو يرا برااي  نهیزم

یکى از دوستان تعریف کرد که خانمى از همراهـان مـا   

وقتى چشمش بـه گهـواره موجـود در مقـام جعلـى علـى       

چنــد دقیقــه بــر مظلومیــت آن حضــرت ، افتــاد 7اصــغر

ها و همـه   ند و النگوها و گوشوارهگریست و ناگهان گردنب

جواهر آالت همراه خود را یک جا در گهـواره انـداخت و   

رفت. به راستى دست ایـن سـودجویان را چـه کسـى بـاز      

کــرده اســت؟ اگــر ایــن زائــران عاشــق را بــه ایــن امــاکن 

افتاد؟ آیا عمـل مـا مـورد تأییـد      بردیم چنین اتفاقى مى نمى

  ساالر شهیدان است؟
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    7کف العباس

ّاس  کَفبدر قسـمت   العباس نام دو مکان مقام کف ایالع

 و جنـوب شـرقی حـرم حضـرت عبـاس در      شمال شرقی

 7حضرت عبـاس  يها دست شود یگفته مکه  است کربال

 نیو به زمـ  هها از تن جدا شد ن مکا نیروز عاشورا در ادر 

دو مقام به مقام دست راست و مقام دست چـپ   نیافتاد. ا

 ،کـربال  خیمورخان تـار  .طبق گفتهندحضرت عباس معروف

  .اند نینماد، يندارند و به احتمال قو تیدو مقام قطع نیا

الزم به توضیح است که این نوشتار با نفـی ایـن مقـام    

؛ چنـان کـه   هرگز به دنبـال تردیـد از اصـل واقعـه نیسـت     

مکـان خـاص   یـک  تعیـین  . بلکـه  تردیدى نیز وجود ندارد

نیازمنـد  در روز عاشورا  حوادثبراى وقوع هر یک از این 

دلیلى متقن و عقالئى است و چنین دلیلـى مسـلّماً وجـود    

  ندارد.  

هجرى در کـربال بـا همـه      61 گزارش وقایع محرم سال 

هم در متون تـاریخى و هـم در متـون حـدیثى و     جزئیاتش 

تـرین گـزارش تـاریخى     یروایى شیعه آمـده اسـت. قـدیم   

ـ      ک مـورخ  حوادث یاد شده مقتل ابـى مخنـف اسـت کـه ی

دث کـربال در  اشیعى بوده و همین مقتل منبـع گـزارش حـو   

تاریخ معروف طبرى است و دیگر مـورخین تقریبـاً هرچـه    
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ــد ــرده ، دارن ــزارش ک ــرى گ ــد. از طب ــین محــدثین  ان همچن

بزرگوارى در طول تاریخ هزار و چنـد صـد سـاله گذشـتته     

جزئیات همین حوادث را در معتبر ترین آثـار روایـى خـود    

توان ابن قولویـه را نـام بـرد و     ها مى از قدیمى اند، دهبیان کر

شـیخ مفیـد و شـیخ    ، پس از وى بـه ترتیـب شـیخ صـدوق    

و بعد از آنها سید بن طاووس صاحب اثـر مانـدگار   ، طوسى

لهوف و به دنبال او مرحوم مجلسى که با دقت و وسعت در 

القلوب و جالء العیون (فارسـى)   وةيحبحاراالنوار (عربى) و 

اند. این اواخر هـم محـدث    ر آنها رخداد کربال را آوردهو غی

بزرگ حاج میرزا حسین نورى طبرسى و شاگردش محـدث  

انـد. اگـر    هموم همین راه را طى کـرده مقمى صاحب نفس ال

در هـیچ  ، همۀ این آثار فخیم و گران سنگ را زیر و رو کنید

 اى به مقام على اکبر و على اصـغر نشـده و   یک از آنها اشاره

به میان نیامده است که اگـر بـود   ها  نامى از محل قطع دست

  کردند.   هم از آوردن گزارش آن دریغ نمىآنها  به یقین

ها مربوط به همین چند دهۀ اخیر است کـه بـا    این مقام

نگاهى خوشبینانه بایـد گفـت کسـى کـه از صـفاى بـاطن       

بینانـه   برخوردار بوده اینها را معرفى کرده و اگر قدرى واقع

ها ریشـه در   گونه پنداشت باید گفت که این، قضاوت شود

و گاهـا بـا نگـاه     ورزى مغرضـان  جهل جاهالن یـا غـرض  

  .  سودجویانه بوده است
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   7سنگ قرمز باالى سر مبارك امام حسین

و درکنـار ضـریح    7در سمت سر مقدس امام حسین

مطهر سنگ قرمزى بر زمین نصب شده که جمعیت بـر آن  

گیرنـد تـا روى آن بایسـتند و     نوبت مـى کنند و  ازدحام مى

متولّیـان  ، نماز بخوانند. در بارة تاریخ و ماهیت ایـن سـنگ  

زمانى که هنوز حائـل میـان   ، گویند مى 7حرم امام حسین

، زنان و مردان در این مکان نصب نشده بود و خیل زائـران 

نمـاز   7مشتاق بودند که در سمت باالى سر مبـارك امـام  

، اطر ازدیـاد جمعیـت وعـدم توجـه    گاهى بـه خـ  ، بخوانند

رفتند به حدى که جلو تـر از قبـر    زائران به تدریج جلو مى

ایستادند و مراجع عظام تقلید بـراى نمـاز    مطهر به نماز مى

و نماز مقـدم بـر   اند  حدى قائل :در حرم امامان معصوم

لـذا ایـن سـنگ قرمـز بـه      ، دانند امام را برخى صحیح نمى

این جا برابـر  اینکه  نصب شد؛ یعنى، عنوان نشانه محاذات

است و از این قدرى عقب تر بایسـتند.   7بدن مبارك امام

شود و این  به زودى تمام سنگفرش حرم مطهر تعویض مى

  سنگ نیز برداشته خواهد شد.  

هایى که براى این سنگ و قرمزى آن و فضـیلت   داستان

نماز بر روى آن ساخته شده و چـه بسـا از ایـن پـس نیـز      

  .اساس است کامالً بى، اخته شودس
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  آثار و پیامدهاى ترویج و تبلیغ اماکن غیر مستند

از آثار منفى و وجود تالى فاسد بقـاى ایـن سـه چهـار     

و سـلب  آنهـا   جلب توجه مردم به سـوى ، مقام غیر مستند

توفیق زیارت و محرومیت از درك محضر امـام حسـین و   

ــر  ــى اکب ــل و عل ــهداى واال  :اباالفض ــر ش ــام و دیگ  مق

کربالست و زمانى را که زائر صرف تردد بین این اماکن و 

به همان اندازه از تشرّف در صـحن و  ، کند تماشاى آنها مى

حرم آن بزرگـواران و زیـارت قبـور مطهـر آنـان محـروم       

شود. به طورى کـه پیامـدهاى منفـى و زیانبـار تـرویج       مى

  : توان بدین شرح برشمرد چنین اماکنى را مى

ــه امــاکن رســم ـــ1  کــه  درحــالى ســاختگییت دادن ب

  آن است؛  هاى دینى بر خالف  آموزه

  هاى ارزشمند زائر؛   از بین بردن فرصت ـ2

و  7محـروم شـدن زائـر از زیـارت امـام حسـین       ـ 3 

    شهداى کربال که هدف سفر است؛

، بازدید زائران از این اماکن با توجه به محدویت زمـان 

و  7اي امـام علـی  هـ  موجب سلب توفیق زیارت از حـرم 

 شود. می 7امام حسین

  ؛ساختگیمزاحمت براى ساکنان اطراف این اماکن  ـ4

هاى تنگ ایـن   تزاحم و تصادم با نامحرم در گذرگاه ـ5 

  اماکن؛  
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حضور در اغلـب ایـن امـاکن موجـب تالقـی زنـان و       

گویا شود که خـود حـرام شـرعی اسـت.     مردان نامحرم می

کـه تازیانـه در   ایم  اد بردهرا از ی 7سخن امام امیرالمؤمنین

: فرمـود  زد و بـه مـردم مـى    دست در بازار کوفـه قـدم مـى   

هاى زنانتان به شـانه مـردان نـامحرم     ام در بازار شانه شنیده

  کند! خدا لعنت کند مردى را که غیرت ندارد! برخورد مى

  مردم.  و باورهاي  سوء استفاده سودجویان از اعتقادات ـ6

زمینۀ سـوء اسـتفاده   ن ساختگی در بسیاري از این اماک

مالی از احساسات زائران شیفته ولی ناآگاه در ایـن امـاکن   

  .فراهم است

شایسته است به عنوان یک تکلیـف شـرعى بـه جـاى     

هـاى   به این کوچه پس کوچه :معصوم هبردن زائران ائم

مطهر از هاى  انحرافى از آنان بخواهیم تا با حضور در حرم

یـت را در حضـور ارواح بلنـد    خداى بزرگ کمـال و معنو 

  آنان طلب کنند.  

مطالعات خود دربارة شـهداي   ضروري است با تقویت

بـراي  ، کربال و علمـاي بـزرگ مـدفون در نجـف اشـرف     

پرکردن اوقات فراغت زائـران بـه جـاي بازدیـد از امـاکن      

مناسب عظمت شخصیت و جایگاه رفیع  با معرفی، سند بی

فزایــی زائــران گــام در راســتاي معرفــت ا، شــهداي کــربال

  برداشته شود.
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 اعمال مسجدین سهله و کوفه

مدیریت اعمـال مسـجدین    ،هاى نه چندان دور در گذشته

: را مرشدها به عهده داشتند و این امر دو اشکال عمده داشـت 

برداشت عمومى این بود که مبلّغان اعزامـى همـراه   اینکه  یکى

ین دعاها نیستند قادر به انجام این اعمال و خواندن اها  کاروان

 ی بود کـه و این یک اهانت آشکار به همه روحانیان و مداحان

و خـدمت بـه زوار آنـان     :تنها به عشق اهل بیت عصـمت 

خریدند اما آن گـاه کـه بـه مسـجدین      رنج سفر را بر خود مى

 شـدند  بدون دلیل کنار گذاشـته مـى  ، رسیدند کوفه یا سهله مى

ـ    که  درحالى ن سـفر همـین اعمـال    یکـى از اعمـال عبـادى ای

  مسجدین بود.

در حـین اعمـال یـا در پایـان آن مرشـد بـه       اینکه  دوم

، کرد که همین اعمـال را بـه نیابـت پـدر     زائران پیشنهاد مى

مادر و دیگر گذشتگان آنها انجام دهد و از این بابت مبلـغ  

اوالً معلـوم  کـه   درحالى نمود هنگفتى از هر کاروان اخذ مى

ه نیابت عمل کند؛ ثانیاً چنان که خواهیم او به این هم، نبود

نیازى بـه پرداخـت ایـن همـه هزینـه نبـود و زائـر        ، گفت

توانست خود با یک نیت ساده همه بستگان و دوسـتان   مى

را در ثواب اعمال خود شریک سازد. بـه   درگذشتهزنده و 

و پیشگیرى از هزینـۀ  ها  منظور حفظ حیثیت مبلّغان کاروان

انجـام اعمـال مسـجدین را    ، زم اسـت هـا ال  هنگفت نیابت
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شخصـاً بـر عهـده گیرنـد و مـدیران نیـز       ها  مبلّغان کاروان

کمـال  ، موظف هستند ضمن پرهیز از به کـارگیرى مرشـد  

مساعدت را در این جهت با مبلّغـان کـاروان خـود انجـام     

  دهند. 

  نکات الزم در اجراى مراسم مسجدین

نسبت بـه   در هتلزائران را ، . پیش از رفتن به مسجد 1

اعمال مسجدین توجیه کنیـد کـه اعمـال مسـجدین کوفـه      

توانـد   انسـان مـى   ،وسهله مستحبى اسـت و در مسـتحبات  

نیت کند ، دهد عملى را براى خودش انجام مىاینکه  ضمن

کـه خـودش تعیـین    که همان عمل به نیابت جمع کثیـرى  

کند محسوب شود. همان گونـه کـه وقتـى بـه زیـارت       مى

کننـد   چنین نیت مـى ، روند مى :عصومهریک از امامان م

کنیم این امام بزرگوار را براى خودمان و بـه   که زیارت مى

امام راحل و ، سفارش کنندگان، اقوام، مادران، نیابت پدران

الــى اهللا. بــدیهى اســت در ایــن  قربــةً. . امــوات و.، شــهدا

صورت این عمل مستحبى در نزد پرورگار تعالى هم براى 

شود و هم خداى مهربـان بـدون آن    انجام دهنده منظور مى

عین همین ثواب را بـه همـۀ   ، که چیزى از ثواب او بکاهد

عطـا و عنایـت   ، کسانى که بـراى آنهـا قصـد نیابـت شـده     

به خاطر قصد نیابت به فرماید و حتّى چه بسا ثوابى هم  مى
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فرماید. بنا بـراین زائـران محتـرم     خود این شخص عطا مى

توانند  جهت به کسى بپردازند مى بدون آن که پولى در این

اعمال مسجدین را خودشان انجام دهند و براى هـر کسـى   

البتـه همـین جـا فرصـت      .قصد نیابت کنند، هم که مایلند

الهـى تأکیـد   خوبى است تا بر فضل و عنایت بى حسـاب  

خداى مهربان چه قدر بخشنده است و به هر اینکه  شود و

اى بنــدگانش را از عطــاى سرشــار خــود بهــره منــد  بهانــه

  فرماید.   مى

تـوان گفـت کـه شـریک کـردن       مـی  براي اقناع زائـران 

دیگران در ثواب زیارت در نـزد پرودگـار بـه نحـو تکثیـر      

ده در افـراد شـریک شـ   است نه تقسیم. در تقسیم به میزان 

شـود ولـی در تکثیـر بـا      می بهره آنان کاسته، ثواب زیارت

ثـواب  ، افزایش تعداد افراد شریک شده در ثـواب زیـارت  

 یابد. می زیارت نیز افزایش

که براى مدیریت اعمال عبـادى   شود. به زائران اعالم 2

معنـوى کـاروان در خـدمت شـما هسـتم و      هـاى   و برنامه

له و کوفـه را خـودم   مسـجدین سـه  هـاى   راهنمایى برنامـه 

شخصاً انجام خـواهم داد و نیـازى بـه اسـتخدام مرشـد و      

  واگذارى کار به غیر نیست.  

و محـلّ دقیـق   ایـد   . اگر مدتى است به عتبات نیامده 3 

از نقشه مسـجدین کـه ضـمیمه    ، ها را به خاطر ندارید مقام
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اسـتفاده کنیـد و یـا در ابتـداى ورود بـه      ، این نوشته است

گشتى در  ،به اتفاق زائران همراه، ها مى کلّى مقاعنوان معرف

هـاى مسـجد    مسجد بزنید. به این صورت در جریان مقـام 

با خط درشـت و  ها  گیرید. البته نام هر یک از مقام قرار مى

هایى حکّاکى و در معرض دیـد همگـان    خوانا روى سنگ

  نصب شده است.  

گـر  هـاى دی  مسـتقل از مقـام   ،. اعمال مربوط به هر مقام4

است و ترتیبى ندارد. بنا بـر ایـن در هـر مقـامى کـه ازدحـام       

  توانید عمل مربوط به آن را انجام دهید.   کمترى دیدید مى

، جـا نبـود  ، . اگر درون مقامى به خاطر ازدحام جمعیـت  5 

کنار جمعیت متصل بـه آن مقـام   ، توانید قدرى دورتر از آن مى

ا کـافى اسـت.   بنشینید و صرف اتّصال به جمعیت بـراى شـم  

براى خواندن نماز طواف پشـت مقـام   ، (همانگونه که در حج

فقهـا همـین   ، آن نماز عبـادتى واجـب اسـت   اینکه  ابراهیم با

داننـد؛ چـه رسـد بـه      اتّصال به جمعیت نمازگزار را کافى مـى 

  عتبات که نمازها و عباداتش مستحب است.)  

دانیـد کـه در انجـام مسـتحبات انسـان بایـد بـه         . مى6

فیت روحى خود توجه کند و اگر نشاط الزم همـراه بـا   ظر

عمـل  ، بهتـر اسـت  ، بینـد  اقبال قلبى و روحى درخود نمـى 

مسـتحبى را کوتــاه و مختصـر یــا حتـى آن را تــرك کنــد.    

سفانه اکنون در بین زائرانى که سابقه تشرّف بـه عتبـات   أمت
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نوعى کراهت و انزجار نسبت بـه اعمـال مسـجدین    ، دارند

شود و وقتى برنامه رفتن بـه آن جـا    دیده مى کوفه و سهله

دهنـد و توجـه    بعضى تمـایلى نشـان نمـى   ، شود مطرح مى

داشته باشید که چنین خاطره تلخى نسبت به مکان فخیم و 

ــده      ــهله زایی ــجد س ــه و مس ــجد کوف ــل مس ــارکى مث مب

ها و یا درك نکردن لـذت و شـیرینى عبـادت     گیرى سخت

صـراحت بـه اسـتحباب    است. بنابراین در جمع زائران بـه  

، اعمال این دو مسجد تأکید شود و از آنان درخواست شود

توانند از همان جا جـدا   مى، در هر قسمت که خسته شدند

هاى  شوند و در گوشه اى به استراحت بپردازند یا از بخش

مختلف مسجد بازدید کنند. بدیهى است در ایـن صـورت   

احتى دیگر نسبت به اعمال مسجد احسـاس زدگـى و نـار   

نخواهنــد داشــت. همراهــان باقیمانــده بــا عشــق و عالقــه 

کننـد و ادامـه کـار بـراى شـما آسـان        ها را دنبال مى برنامه

  شود.   مى

. بخشى از دعاها را که بـرآن تسـلّط بیشـتر داریـد و     7

بـراى زائـران   ، داراى نکات سازنده و مورد نیاز زائر اسـت 

بـه  هـا   تترجمه کنید تا زائران درك کننـد در ایـن مناجـا   

  گویند.  خداى خود چه مى

مسجد کوفه را بـراى زائـران   هاى  . برخى از مناسبت 8 

 دكـة ، بیت الطشت، القضا دكةشرح دهید. مقاماتى از قبیل 
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ایـن  . . محل قبـول توبـه آدم و.  ، محل کشتى نوح، المعراج

مستند و جالب توجهى دارند کـه اگـر در   هاى  تاریخاماکن 

موجبـات رفـع   ، نها نیز اشاره کنیدالبالى اعمال مسجد به آ

خستگى و انبساط خاطر و درعـین حـال رشـد و ارتقـاى     

  فکرى و معنوى همراهان خود را فراهم ساخته اید.  

. هدایت انجام اعمال مسجدهاى کوفه و سـهله یـک   9

فرصت تبلیغى مناسب براى روحانى و مداح کاروان اسـت  

نـوى و  و از جمله شروط الزم براى کسى که مـدیریت مع 

این است که بتواند این ، گیرد مذهبى کاروان را به عهده مى

اعمال را بـه شایسـتگى انجـام دهـد. لـیکن درعـین حـال        

، چنانچه به هر دلیل قادر به خوانـدن همـه دعاهـا نیسـتند    

توانید دویا سه کاروان را درهم ادغام کنیـد و دعاهـا را    مى

هـا   برنامـه بـین هـم تقسـیم کننـد تـا      ها  نیز مبلّغان کاروان

  هماهنگ تر اجرا شود.

. براي رعایت مصالح افراد پیر و نـاتوان در گرمـاي   10

توانیـد اعمـال مسـجدین را ادغـام کـرده و بـا        تابستان می

صالحدید و موافقت مدیر و زائـران در فضـاي مناسـب و    

  همۀ اعمال را انجام دهید. ، زیر سایه

ه در هـایی کـ   . به زائران توصیه نمایید از خریـد آب 11

، شـود  عرضـه مـی   [یا مقام امام زمـان  7خانه امام علی

ها غالباً غیر بهداشتی بوده و  خودداري نمایند؛ زیرا این آب
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است و عرضه آنهـا صـرفاً بـا     تاریخیروایی و فاقد ریشه 

هدف کسب درآمد از طریق سوء اسـتفاده از احساسـات و   

  گیرد.  اعتقادات زائران صورت می

تواننـد نـذورات خـود را داخـل      . زائران گرامی مـی 12

بیندازنـد یـا بـه     7و حضرت ابوالفضـل  :ضریح امامان

هـاي آن بزرگـواران بپردازنــد و از    دفـاتر نـذورات صــحن  

پرداخت آن به اماکن غیـر معتبـر و افـراد ناشـناس پرهیـز      

  نمایند.  

  



  

  



  

  

  

  

  

بایدها و نبایدهاي : فصل چهارم

  موریتیأم

  اینگونه باشیم

کـه برگرفتـه از تجربیـات گرانبهـاي     اجراي نکات زیر 

هـم خـاطره خـوبی    ، باشـد  پیش کسوتان در این زمینه مـی 

هـم اثرگـذاري و رسـیدن بـه     ، گـذارد  می براي زائر بر جا

  اهداف و موفقیت را براي شما تضمین خواهد کرد.

  کـــار روحـــانیون بـــه ایـــن اعتبـــار کـــه عهـــده دار 

  رو نایـ شـبیه کـار انبیـا اسـت. از    ، هدایت همراهان هستند

  هـاى انبیـاى الهـى     ویژگـى ، باید کوشید تـا در حـد تـوان   

  را در خـــود ایجـــاد و تقویـــت کـــرد؛ زیـــرا موفّقیـــت  

خصوصـیات  دینى در گـرو برخـوردارى از همـان    مبلغان 

  تــوان بــدین شــرح  اهــم ایــن خصوصــیات را مــىاســت. 

  : برشمرد
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  اخالص

اگرمخلص نباشد نه در هـدایت همراهـان توفیـق     مبلّغ

نه بـراى خـودش در نـزد خـدا پاداشـى ذخیـره       یابد و  مى

 1؛َثَمَرُة الِعلِم اِخالُص الَعَمـلِ «: فرماید مى 7کند. امام على مى

بـدیهى   »میوه دانایى (به مبدأ و معاد) اخالص عمل اسـت. 

کـه خـود مظهـر     7است حضور در کنار مرقد امیرمؤمنان

فرصت گرانبهـایى اسـت کـه اگـر در ایـن      ، اخالص است

به ذیل عنایت ایشان ، کنیم بود و نیاز مىجهت احساس کم

مس وجـود مـا را   ، متوسل شویم تا با عنایت کریمانه خود

طال کنند و گـوهر گرانمایـۀ اخـالص در نیـت و عمـل و      

  گفتار و کردار را به ما نیز مرحمت فرمایند.  

 سعۀ صدر

سعه صدر از جمله الطاف خداوند است که شـخص را  

هاي خـود موفـق    تا در خواستهکند  قوي، صبور و توانا می

ــه حضــرت رســول  ــان ب ــد در مقــام امتن  9شــود. خداون

 {فرماید:  می
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آلـة «فرمـود:   7علـی  

صـدر و   ابزار ریاست و سـروري سـعه   »الرياسة سعة الصدر

  3دریادلی است.

                                           
 .۳۲۸. آمدي، غرر الحکم، ص١

 .۱. الشرح: ٢

 .۱۷۶. نهج البالغة، حکمت ٣
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مشـکالت فراوانـى دارد و زائرانـى    ، امروز کشور عراق

زیارتى به هاى  جامعه درقالب کاروان که از سطوح مختلف

ــى  ــزام م ــراق اع ــه، شــوند کشــور ع ــاهمگون و  جامع اى ن

مختلف دارنـد  هاى  و ظرفیتها  ناهماهنگ هستند و سلیقه

کـار دشـوارى اسـت. عهـده دار     آنهـا   لذا هدایت معنـوى 

بایسـت از   معنوى به زائـران در ایـن سـرزمین مـى    خدمت 

و با آرامش و تدبیر و  روحى برخوردار باشدظرفیت باالى 

گره ، پدرى مهربان و برادرى دلسوز و آگاهدرایت همچون 

پیش آمـده را بـا سرانگشـت    هاى  و ناهنجارىها  کور تنش

تدبیر وحکمت بگشاید. در این کشور بیگانگـان حاکمیـت   

نیسـت.  دارند. دولت مرکزى چندان بر همـۀ امـور مسـلّط    

اى نـدارد. بسـیارى   کارها گاهى تقسیمات منطقى و عادالنه

تعـادل روانـى   ، از شهروندان عراقـى بـه خـاطر مشـکالت    

کــه بایــد بــا ، بنــا بــر ایــن شــما هســتیدمناســبى ندارنــد. 

برخوردارى از سعۀ صدر به گونـه اى روابـط همراهـان را    

اى براى کشمکش و نـاراحتى  روان و تسهیل کنید که زمینه

  به وجود نیاید.  

  تواضع

 لیرا تشک تواضع يمرکز  هسته، ینیاز خود برترب زیرهپ

و اظهـار   ییخودنمـا  ینـوع   کـه شـائبه   يداده و هر رفتـار 

  است. ی مذموماز لحاظ اخالق، وجود در آن باشد
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ـ پکنـد   مـی  مبلغ را نـزد زائـرین عزیـز   ، تواضع  9امبری

 ْرَفْعُكمُ َيـَصـاِحَبُه ِرْفَعـًة َفَتَواَضـُعوا  ُد يزِ يَ إِنَّ التََّواُضَع «: فرماید می

؛اهللاُ
1

ـ باعث ز یفروتن یبه راست   بـاال رفـتن صـاحبش    يادی

 کـه خداونـد شـما را بـاال بـرد.      دیکن یشود. پس فروتن می

در ایران چـه   که با قطع نظر از این بنابراین مبلغ دینی باید

. وخــدوم باشــد متواضــع زائـرین  بــه نســبت، دارد سـمتى 

ُجــُل إِنَّ ِمــَن التََّواُضــِع َأْن َيــْرَىض الرَّ : 7امــام صــادق دیثحــ

َك املِْـَراَء َو  َم َعَىل َمْن َيْلَقى َو َأْن َيـْرتُ بِاملَْْجلِِس ُدوَن املَْْجلِِس َو َأْن ُيَسلِّ

ّقًا َو َال ُحيِبَّ َأْن ُحيَْمَد َعَىل التَّْقَوى ».إِْن َكاَن ُحمِ
2  

از تواضع است که انسـان بـه پـایین مجلـس رضـایت      

دلـه را رهـا   مجا، به هر کس بر مى خورد سالم کنـد ، دهد

کند اگر چه حق با او باشد و دوست نداشته باشد که او را 

  .به پرهیزکارى بستایند

 نرمخویى و مهربانى

ـٍة {: فرماید مى 9خداوند متعال به پیامبر اکرم
َ
بِمـا رَ�

َ
ف

 
َ

ـوا ِمـن ِمَن اهللا ِ�ت
�
ض

َ
نف

َ
لـِب ال

َ
 الق

َ
لـيظ

َ
 غ

ً
ـا

ّ
ظ

َ
� 

َ
نت

ُ
و ك

َ
ُم َو �

َ
�

 
َ

و�ِك
َ
}ح

ت ویژه الهى است کـه بـا اینـان    به موجب رحم ؛3

از گـردت  نرمخو هستى و اگـر خشـن و سـنگدل بـودى     

                                           
 .۱۲۱، ص۴ي، کافي، ج. کلين١

 .۴، ح۴۶۵ص ،۷۲ج ،بحاراألنوار. مجلسي، ٢
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و با آن همه محاسن  9اگر پیامبر اکرم .»شدند. پراکنده مى

اش را از  فضایل بى شمار تنها در صورت تندخویى جاذبـه 

مـردم از گـرد او پراکنـده    ، دهد و به قـول قـرآن   دست مى

بایـد  سـت. بنـابراین   حساب من و شما روشـن ا ، شوند مى

سرشان داد ، نشودسفر با زائر تندى در این  تا شود تمراقب

کـه اگـر چنـین    ، قـرار نـداد  توبیخ  مورد راآنها  ،زده نشود

ـ در دل آنان نسبت به ، شود کـدورتى ایجـاد    غ و مـداح مبلّ

ـ خواهد شد و این کدورت مانع تأثیر سـخن    غ و مـداح مبلّ

 کمنـدي اسـت کـه   خوب  خالقادر دل او خواهد گشت. 

، کیست کـه از برخـورد شایسـته    .کند می خود اسیر زائر را

  خوشش نیاید و جذب چنین انسانی نشود.

  سالح هفت خوش

خوش ، خوش رو است که کسی موفقروحانی ومداح 

و خوش پوش ، خوش قلب، خوش بو، خوش خدمت، گو

خاطرات شیرین و در عـین حـال   باشد و بتواند خو  خوش

خلـق   زائران براي این سفر دراى  ازندهمثبت و سخاطرات 

  یادگار گذارد. به و 

  نوع نگاه به زائر

نگاه به زائر باید نگاه خادم بـه مخـدوم خـویش باشـد و     

بکوشد تا به بهترین و ماندگارترین روش معـارف اسـالمى را   
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  براى ایشان تبیین و خاطرات معنوى سفر را پایدار سازد.  

ادمـانى از دسـت   بدیهى است اجر و پـاداش چنـین خ  

موالیان بزرگوار و خداى مهربان بسیار کریمانه و جاودانـه  

  خواهد بود. 

  دعوت عملی

در طول سفر زائرین اعمـال و رفتـار مـا را زیـر نظـر       

غـی کـه در   هـر مبلّ  نشـان داده اسـت   و تجربـه هـم   دارند

اسـت اثـر فـوق     بـوده  گفتار و رفتـارش همـراه   ها کاروان

اشـته اسـت چـون در    ذگ اطبینروي زائرین ومخاي  العاده

کـه   ياصالت با رفتار است و نـه گفتـار. گفتـار   دین  تبلیغ

نه تنها ارزش ندارد که ، نداشته باشد يو رفتار یعمل دیمؤ

ـ متعال را ن يخدا دیخشم شد ـ ز، بـه دنبـال دارد   زی اثـر   رای

رفتـار   امـد یپ نیکمتـر  دیگـذارد. شـا   مـی  يمعکوس بر جا

در  يو رفتـار  يگفتار آموزش نفاق، عمل یموعظه گران ب

  جامعه باشد.  

را که گفتارشـان مطـابق    یمؤمنان، متعال يخدادر قرآن 

 یانیـ کنـد و در ب  مـی  بـه شـدت سـرزنش    ستیرفتارشان ن

 {: زند که می بیبه آنها نه آمیزعتاب 
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  د؟یکن نمی عملبه آن که  دیگوئ می یسخن

اهل  روانیمشهور خطاب به پ یثیدر حد 7صادق امام

اِس بِـَأْعَاملُِكْم َو َال َتُكوُنـوا «: دیفرما می :تیب ُكوُنوا ُدَعـاَة النـَّ

و نه بـا   دیدعوت کن تانیمردم را با رفتارها« 1؛ُدَعاًة بَِأْلِسنَتُِكم

  »تانیگفتارها

به همـین  در بخشی از سخنان خود انقالب رهبر معظم 

 :  موارد اشاره کرده اند

البته یک اصل مسلّمی وجود دارد عزیزان من! مردم از «

از ، برند از شعر شما لذت می، آید صداي شما خوششان می

 ـتـان    چـه در مصــیبت ، چــه در مـدحتان  -اجـراي شـما   

ریزند؛ امـا بـه خـود     خورد و اشک می هایشان تکان می دل

از لحـاظ  ، کنند. اگر شما از لحاظ اخـالق  ا هم نگاه میشم

  ههمـ ، آوري داشـتید  نمـود تحسـین  ، از لحاظ عفت، تدین

به صورت مضاعف در مردم اثـر  ، آنچه را که عرض کردیم

ـ   عکـس شـد؛ مـردم    ه خواهد کرد. اما اگر خداي نکـرده ب

ماندگی از لحاظ اخالق و  عقب  هنشان، تزلزل اخالقی  هنشان

اثـر  ، داي نکرده عفت و این چیزها مشاهده کنندرفتار و خ

از بـین  ، هائی که در کـار شـما هسـت    ییاین هنرها و زیبا

مـان بایـد مراقـب     خواهد رفت؛ این را مراقب باشید. همـه 

گوینـدگان مـذهبی   ، ها بیشتر از دیگران اي باشیم؛ ما عمامه
                                           

 .۱۹۸، ص۵. مجلسي، بحاراالنوار، ج١
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دیـن و تقـوا بیشـتر از      هنامـداران عرصـ  ، بیشتر از دیگران

همه باید مراقب باشیم؛ شما هم همین طور. شـما   دیگران.

دین و معرفت و امور الهی دارید کـار    هکسانی که در عرص

مراقـب  ، خیلی باید مراقب باشید؛ مراقـب اخـالق  ، کنید می

پاکی دست. خداي متعال ، پاکی دل، پاکی دامان، پاکی زبان

به شما کمک کند. یک مـادح آسـتان فـاطمی (سـالم اللّـه      

یـک  ، قتی که در یک چنین جایگاهی قرار گرفـت علیها) و

انسان برجسته است. یعنـی همـین جـوري کـه بـین ماهـا       

کسانی کـه  ، ایم دانسته شده و اعتقاد پیدا کرده، فهمیده شده

و اظهـار ارادت بـه ایـن بزرگـوار و      :در راه مدح ائمـه 

ا پـیش  اینهـ ، ها بـه ایـن بزرگـواران هسـتند     توجه دادن دل

 1.»محبوبند خداي متعال عزیز و

  روحانی مناعت طبع

غ مناعت طبع وعـزت نفـس   یکی ازاوصاف ارزشی مبلّ

در او دارد و اثر عمیقـی   درآبرومندياست که سهم زیادي 

  .گذارد می او اجتماعی رفتار و روابط

ــرین تقاضــاي   بزرگــی و عــزت اواز  شخصــی از زائ

 همـین  بـر . کنـد  مـی  ودر نظر زائر کوچک جلـوه  کاهد می

دسـتور داده  ، یانسـان  تیشخصـ  میتکر يم برااسال، اساس

                                           
 .۱۱/۲/۱۳۹۲ ،انات رهبر معظم انقالب در جمع مداحانيب. ١
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ـ ا يبه سـو  ازیدست ن دیتوان می است تا آن جا که و آن  نی

 نیتـأم  يچ گاه برایه دارد که عزت نفس ی. کسدیدراز نکن

را بر خود  گرانیرنج خواهش از د، خود يازهایاز ن یاندک

ـ  نمی هموار  خـوار و کوچـک   گـران ید شیکند و خود را پ

  سازد.  نمی

املَْْسـَأَلِة مـا  یمـا فِـ ْعَلُمـونَ تَلْو «: فرماید می 9ارسول خد

»ئاً يَشـ ْسـَأُلهُ يَاَحٌد  یَش مَ 
1

 دانسـتند در سـؤال   مـی  اگـر مـردم   ؛

نهفتـه  هـایی   يزیـ و آبرورهـا   یزشت درخواست کردن چهو

  کرد. نمی درخواست يزیچ یاز کس یهرگز کس، است

  ییگو دهیکوتاه و گز

پذیرش مخاطـب  وقت و حالت  باید به سخن گفتندر 

ـ ، کردن یشوخ، در مجلس عزا و ختم مثال. توجه داشت  ای

ـ ، سفره دل و غم و غصه را بـاز کـردن  ، در محفل جشن  ای

نزد  ای، که کم حوصله است به جر و بحث نشستن یبا کس

، واضـحات دادن  حیکردن و توض یپرحرف، يا فرزانه يدانا

ـ اسرار را در م، بهیبا آدم ناشناس و غر ای ن و ... گذاشـت  انی

» یموقـع نشناسـ  «نشـانه   یالبته هر کدام به نـوع  نهایهمه ا

ـ ، شـوره زار  نیبذر در زم دنیپاش یعنی، نیاست و ا آب  ای

  .دهیدادن به درخت خشک

                                           
 .۶۴۶. پاينده، نهج الفصاحه، ص١
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ـ  َال َتـَتَكلََّمنَّ إَِذا َملْ َجتِـْد لِْلَكـَالِم «: فرمایـد  مـی : 7یامام عل

»َمْوقِعا
  .حرف مزن، یافتیسخن ن يو جا نهیزم اگر 1

َخُري الَكـالِم َمـا َدلَّ َو َجـلَّ َو َقـلَّ َو َمل «: فرمایند می 9امبریپ

»ُيِمـّل 
قابل فهـم و   ،رسا، آن است که کوتاه، هترین سخنب 2

  .روشن باشد و خستگى نیاورد

ــونیدر  ــان دوره کن ــله    مخاطب ــته حوص ــد گذش   مانن

 ،کوتـاه مطالـب  . ندسخنرانی طوالنی را ندار دادن به گوش

. شـوند  یخارج مـ  ریو هم د شوند یرد مهم زود به ذهن وا

 را گـران یوقت خود و د یبا گفتن مطالب طوالن، به عالوه

  .گیریم می

در  ژهیـ ها خوب اسـت؛ بـه و   در همه زمان ییگو دهیگز

نشـان آن  ، خورند یم چیزمان حاضر. امروز که مردم ساندو

 رایـ ز، خورنـد  یم وهیم آب ایاست که حوصله پختن ندارند 

م ندارنـد! لـذا در زمـان مـا کـه انتقـال       ه دنیحوصله جو

بـا   يمجـاز  يهـا  ها و رسـانه  شبکه قیکوتاه از طر يها امیپ

کوتـاه پرطرفـدارتر و    يهـا  مـتن ، شـود  یمـ  امسرعت انجـ 

  آورترند. مالل یطوالن يها متن

، ایـد در انتقـال پیـام   بن دارد و يحـد  ییگـو  کوتاه البته

  مشکل ایجاد کند.

                                           
 .۷۵۰. آمدي، غرر الحکم، ص١

 .۳۶۱ص ،۲، جيكاف. کليني، ٢
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  دسته بندي کردن مطالب

مطالب اسـت.   يبند دسته، مؤثرند غیبلتکه در  يامور از

اجناس است که امـروزه   يبند بسته هیمطالب شب يبند دسته

 کیـ عنـوان   بـه ، کوتاه و قابل حمل، بایز یانجام آن در قالب

هم استاد مطالـب را  ، يبند . با دستهشود  یصنعت شناخته م

 فهمـد  یم تر و هم مخاطب آن را راحت کند  یراحت ارائه م

نظـم دادن   يبند . دستهردیگ یطالب در ذهنش بهتر جا مو م

  است.   میبه محتوا و مفاه

  باشیم [امام زمان به یاد

بـه یـاد    بایـد  مبلغ دینی در سفر زیارتی به طور خاص

و  تیظرف، حضرت آنبا يارتباط معنو ؛باشد [امام عصر

و تحمل نامحـدود آن   تیبا ظرف وندیتحمل محدود ما در پ

 هـا  یو ما توان تحمل سـخت  ابدی می ترشامام وسعت و گس

  :  خود آقا فرمود.میکن می دایراه را پ نیو مشکالت ا

ا َغْريُ ُمْهِملِنيَ  :[قال االمام املهدی ملَُِراَعـاتُِكْم َو َال  إِنَّ

َْواُء َو  َناِسَني لِـِذْكِرُكْم َو َلـْو َال َذلِـَك َلنَـَزَل بُِكـُم الـألَّ

ُقوا اْصَطَلَمُكُم اْألَْعَداُء فَ  .َجلَّ َجَالُلهُ  اهللاَاتَّ
1

 

کنـیم و   همانا ما از رعایت حال شما کوتاهی نمـی 

بریم، چه، در غیـر ایـن صـورت،     شما را از یاد نمی

                                           
 .۴۹۷، ص۲ ج ،االحتجاجطبرسي،  .١
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آیـد و   ها بـر شـما فـرود مـی     ها و گرفتاري سختی

برنـد.   کن کرده و از بین مـی  دشمنان، شما را ریشه

  تقواي خداوند جل جالله را رعایت کنید.

  فزاییمعرفت اتاکید بر 

در زیارت نقش کلیـدي دارد و   موضوعاتی که یکی از 

 نماید معرفـت تأکید  ین کند و بر آنیآنرا تب غ دینی بایدمبلّ

 افزایی است زیرا در زیارت هیچ چیر بیشـتر از معرفـت و  

همین بـس  ، شاهد بر آن اهمیت داده نشده است بینش امام

، »لزیـارات کامـل ا «به ویـژه کتـاب   هاي روایی که درکتاب

 مورد تصریح و» بحقه عارفاً«حدیث با تعبیر بیش از چهل 

  .استقرار گرفته تأکید 

، باور و اعتقاد به حق، شناختعبارت است از معرفت 

بایـد هـر    زائـران  .والیت امام ورعایـت آن اسـت  ، حرمت

-رابطـه توانند سطح معرفت خود را ارتقا دهند و  اندازه می

حضور در حـرم و  وبه ، کنندقرار برمعصوم  امامبا  اي قلبی

بلکـه امـام    نکننـد؛ رواق و ضریح بسـنده  ، نمشاهده صح

پـذیرش  نماینـد بـراي   دعوت خویش به حرم دل  مزور را

ـ این دعوت پیونـدروحی   . اگـر  اسـت  الزم حضـرت  ا آنب

دل خویش احساس   هزائر حضور امام را در خان چنین شد

  .نماید می کند و بوي خوش او را استشماممی
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نیز بسـتگی بـه سـطح     پاداش زیارتورد و ایزان دستم

هر اندازه معرفـت بیشـتر شـود اجـرو     زائر دارد؛  »معرفت«

  شد.نیز بیشتر خواهد ثواب 

است وبدون آن مورد قبول  عملمعرفت مالك پذیرش 

ال «: فرمایـد  مـی  7صـادق امـام   گیرد. قرار نمی درگاه حق

؛بَِمْعِرَفةٍ ْقَبُل اهللاُ َعَمًال االّ يَ 
1
پـذیرد مگـر بـا     خدا عملی را نمی 

  »معرفت همراه باشد.

آن را سرمایه اصلی برشمرده است و  9 پیامبرچنانچه  

اساسـی مـن     همعرفت سـرمای  2؛املَعِرَفُة َرأُس مايل«: فرماید می

  »است.

  معرفت جاه و مقامیست به هر کس ندهند

  رکس ندهندـه هـرامیست بـعرفت راه و مـم

  ه هر نفس ندهندمعرفت عشق خدائیست ب

  معرفت بذر نشکفته عشقیست به نارس ندهند

  هماهنگى با مدیر کاروان

ایـن   ؛دارد فرهنگی هرکاروانی یک مدیر و یک مسئول

دو باید هماهنگ باشند و هرکس وظیفه خود را به خـوبی  

ایـن دو بـا هـم جلسـات      اسـت  الزمرو  ازایـن  ،انجام دهد

                                           
 .۴۴، ص۱. کليني، کافي، ج١

 .۱۷۳، ص۱۱. نوري، مستدرک الوسائل، ج٢
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مسئول فرهنگـی   در این جلسه اگر .هماهنگی داشته باشند

توقّعـات و انتظـارات خــاص و یـا حتــى سـبک و ســلیقه     

به مـدیر پیشـنهاد کنـد و متقـابالً اگـر او نیـز        داى دار ویژه

بـه   اگـر مشـکلی وجـود داشـت و    . بشنود، داردپیشنهادى 

د تـا زائـران   نـ یکـدیگر را تحمـل کن   بایـد  ،تفاهم نرسیدند

ـ توان مـی  ند.داشته باشو به یاد ماندنى  بتوانند سفر آسوده  دن

مسـئله را پیگیـري    ل مربوطهواز طریق بعثه و مسئمحرمانه 

َفـإِنَّ َمـن كـاَن َقـبَلكُم ، الَختَتلِفـوا«: فرماید می 9پیامبر .نمایند

»اخَتَلفوا َفَهَلكوا
کـه پیشـینیان شـما    ، باهم اخـتالف نکنیـد   1

  .دچار اختالف شدند و نابود گشتند

  حفظ حرمت مدیر

براى اعمال مـدیریت   .روان استن اجرایی کاکر ،مدیر

باید وجاهت و حیثیتش محفوظ بماند و هرگز شخصـیتش  

لذا درجمع از او انتقاد و یا بدگویى نکنیـد و   ،تحقیر نشود

  با وجود اختالف سلیقه احتمالى حرمت او را حفظ کنید.

شـود   در غیر این صورت تبعیت زائران از وى کمتر مى

  از هم گسیخته خواهد شد.و رشته نظم و انسجام کاروان 

هنر روحانى و مداح مـدیریت معنـوى کـاروان اسـت.     

، برادرانـه  پنهانی، ،شدسعى کنید اگر هم مشکلى با او پیدا 

                                           
 .۸۹۴ح، ۱۷۷، ص۱جکنزالعمال، . متقي هندي، ١
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مهربانانه اورا نصحیت کنیـد و چنانچـه   ، به او تذّکّر بدهید

در شهرهاى زیارتى به نمایندگان بعثـه یـا   ، مؤثر واقع نشد

در معمـوالً   ا مطرح کنید.حج و زیارت مراجعه و مشکل ر

این مراکز کسانى هستند که به فرد خاطى یـا سـهل انگـار    

  تذّکر الزم را بدهند یا با او برخورد کنند. 

 برنامه ریزى براى طول سفر

بایست در طول سفر به زائـر   مجموعه معارفى را که مى

یک دفترچه همراه خـود   در خالصه به صورتمنتقل کنید 

مناسـب بـراى انتقـال    هـاى   و فرصتطع داشته باشید و مقا

کنید و سعى کنید در هـر  این معارف به زائران را شناسایى 

بخشى از آن معـارف را درایـن ظـروف زمـانى و     ، فرصت

تـرین   مکانى بریزید. در این سفرها اتوبوس یکى از مناسب

در ، اضـطرارى هـاى   در توقّـف ، فضاها است؛ مثالً در مـرز 

مدیر و راننـده سـرگرم   معموالً  که .. و.ها  ایست و بازرسى

فرصـت را غنیمـت   ، رتق و فتق امور و حل مشکل هستند

آماده شـده  شمرده و بخشى از همان مطالب را که از پیش 

بیان کنید؛ چند مسأله شرعى بگویید. یا یک حـدیث  ، است

و روایت بخوانید یک مناسبت تاریخى را تعریف کنیـد یـا   

بیـان  ، ه باید به بازدید آن برویدبه مکانى را کتاریخ مرتبط 

اى  اى یـا روضـه   نوحـه ، مقتضـى اسـت  اگر فرصـت  . کنید
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یا عاشـورا یـا    ،زیارت امین اهللایا  ،یا دعاى توسل ،بخوانید

جامعۀ کبیره و اگـر زمـان   ، حتى اگر فرصت بیش تر دارید

 .کنیـد . را قرائـت  . دعاى کمیل یـا ندبـه و.  ، مقتضى است

احسـاس  ، شهرهاى زیارتى رسیدیددراین صورت وقتى به 

  سبکى خواهید کرد. 

  استفاده از اوقات فراغت زائر

جمعى و کلّـى کـه بـراى    هاى  بکوشید عالوه بر برنامه

کوچـک تـر   هـاى   هم براى جمـع هایى  برنامه، زائران دارید

زائران داشته باشید؛ بخشى از تاریخ زندگى ائمه یـا تـاریخ   

هـایى را کـه در ایـن     هنجف و کربال و یا قبـور و زیارتگـا  

، نیسـت هـا   ولى در برنامه زیارتى کـاروان ، سرزمین هست

توانیـد برخـى    براى آنان بیان و توصیف کنید. همچنین مى

عموم مردم بـه آنهـا نیازمندنـد    معموالً  مسائل شرعى را که

به صورت سؤال مطـرح کنیـد   ، ولى از آن بى اطالع هستند

ه کوچکى بدهید؛ و اگر کسى جواب درست داد به او جایز

منابعى براى تـأمین هزینـه جـوایز در     ،مدیرانمعموالً  زیرا

  اختیار دارند.  

  بودن وضوبا تأکید بر 

یکی از امور بسیار پسندیده و با فضـلیت دائـم الوضـو    

ق به آن ترغیـب و تشـوی   است زائرین شایسته ،بودن است
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د ونشـ  براى زیارت در نقطه اى پیاده مـى  یگاهزیرا  .شوند

 کنـد.  ده تا اتوبوس دیگـر هـم زائـر پیـاده مـى     ها  آننارو ک

قبـل از حرکـت از هتـل وضـو      شـود  به زائران توصـیه اگر

ازدحـام  معمـوالً   هـا کـه   بگیرند تا در طى مسیر یا توقفگاه

، جمعیت براى طهارت و تجدید وضو بسـیار زیـاد اسـت   

ــورت   ــن ص ــوند در ای ــکل نش ــار مش ــی دچ ــد م از  توانی

هــا بــراى اجــراى  وقفگــاههــاى طــول مســیر یــا ت فرصــت

 .نیدهاى خود به خوبى استفاده ک برنامه

در این مـورد   خوب است براي ترغیب به وضو داشتن

، حدیثی خوانده شود و فضلیت با طهارت بودن بیان گردد

ُر َما َقْبَلـهُ ««: فرماید می 9پیامبر بگوییممثال   1؛إِنَّ اْلُوُضوَء ُيَكفِّ

از آن مرتکب شـده را   خطاهایی که انسان پیش  هوضو هم

َأنَّ اْلُوُضـوَء َعـَىل «: فرماید می یگرد در حدیث و .»پوشاندمی

وى وضـوى قبلـى   وضو گرفتن بر ر ؛2»اْلُوُضوِء ُنوٌر َعَىل ُنـورٍ 

به فردي که از فقـر   یحدیثدر و  »رنورى است بر روى نو

ُع َعَليَک « :وناداري شکایت داشت فرمود  ُدم َعَلی الطَّهاَرِة ُيَوسَّ

زِق  فِی الرِّ
3

پیوسته با طهـارت بـاش رزق و روزیـت زیـاد      ؛

  .»شود  می

                                           
  . ۳۵۷ص ،۱ ، ج. نوري، مستدرك الوسائل١

  .۴۱ص ،۱ ج ،من ال يحضره الفقيه. صدوق، ٢

  .۴۴۱۵۴، ح۱۲۷، ص۱۶. متقي هندي، کنزالعمال، ج٣
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  در دسترس بودن

روحانى و یا مداح در این سفر بایـد در دسـترس زائـر    

باشد تا زائر بتواند به سهولت مطالب و نیاز خود را مطـرح  

هــا و اشــتغال بــه  نمایــد. بنــابراین حضــور در کــنج حــرم

دیـدار علمـا و مراجـع    هاى طوالنى و یا رفـتن بـه    عبادت

کـار صـحیحى   ، وامور دیگرى از این قبیل در سفر تبلیغـى 

نیست؛ زیرا زائران پیوسته در طول سـفر زیـارتى خـود بـا     

شـوند و مایلنـد وظیفـه     هاى جدیدى رو بـه رو مـى   پدیده

ها از شما بپرسند و تأیید  شرعى خود را در قبال این پدیده

اشـته باشـند.   شما را براى ریز و درشـت کارهـاى خـود د   

گاهى هم دربارة مسائل گوناگون بین آنـان اخـتالف نظـر    

شود و سخن عالمانه شما فصل الخطـاب و تعیـین    پیدا مى

از ، کننده است. اگر در چنین مـواقعى شـما را پیـدا نکننـد    

شما دلگیر و ناراحت خواهند شد و حضور شـما در کنـار   

یـن  آرامش روحـى خواهـد بخشـید. بنـا بـر ا     آنها  به، آنان

خـود را در دسـترس زائـران    ، سخاوتمندانه در همۀ اوقات

اظهــار هــا  گــویى بــه پرســش قراردهیــد و هرگــز از پاســخ

  خستگى نکنید.  

  نمازهاى جماعتدر حضور 

زائران ایرانى شرکت در نماز جماعت را دوست دارنـد  
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سـفرهاي  دهند. نمونـۀ ایـن اهتمـام در     و به آن اهمیت مى

یـک سـاعت قبـل از اذان در    گـاهى  .است  دومشهیارتی ز

شـوند و منتظـر رسـیدن وقـت      صفوف جماعت حاضر مى

بـه ایـن   ، مانند. شایسته است نماز و شنیدن صداى اذان مى

خواستۀ عمومى احترام بگذارید و شما نیز در جمـع آنـان   

آنان پاسخ هاى  در این صورت به پرسش .حضور پیدا کنید

  .گویید مى

  : قابل توجه نکتهچند 

شناسـید و   امام جماعت را نمىاینکه  به بهانۀ هرگز ـ1 

از شـرکت در نمارجماعـت    ایـد،  عدالت او را احراز نکرده

خوددارى نکنید؛ زیرا عموم امامـان جماعـت مـورد تأییـد     

  حوزه هستند. 

اگر در جایى امام جماعت منصوب و راتبى نـدارد.   ـ2

از برپــایى چنــد نمــاز جماعــت در مکــان و زمــان واحــد 

را در هـم ادغـام و   ها  ید. حتّى المقدور جمعیتاجتناب کن

ضمن احوال پرسى از روحانیون همسـفر یـک نفـر را کـه     

مقدم سازید و همگـى بـه   ، وجاهت و مقبولّیت بیشتر دارد

او اقتدا کنید این همدلى و اعتماد شـما بـه یکـدیگر بـراى     

  زائران بسیار زیبا و آموزنده خواهد بود. 

صـورت اصـرار    ز حتـى در اگـر معمـم نیسـتید هرگـ     ـ3

بزرگـانى   همراهان امامت جماعت را به عهـده نگیریـد؛ زیـرا   
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رهبرى معظم انقالب (مد ظله العـالى) و برخـى   ، =چون امام

ــم در    ــر معم ــراد غی دیگــر از مراجــع از امامــت جماعــت اف

  اند. نهى کرده، فضاهایى که دسترسى به معممین وجود دارد

تصر اقامه کنید و از نمازهاى جماعت را کوتاه و مخ ـ4

طوالنى کردن نماز و افزودن ادعیه و اذکار مستحبى بـه آن  

پرهیز کنید. توجه داشته باشید که نماز مسافر را خداوند از 

شـما بـا طـوالنى    ، هفده رکعت به یازده رکعت تقلیـل داده 

  کردن نماز این تخفیف را جبران نکنید! 

 در مواجه با بحران صبوري

بــا  در مواجهــه صــدر روحــانیبر وتحمــل وســعه صــ

موجـب آرامـش    پـیش بینـی نشـده    ومشـکالت  هـا  بحران

  .کاروان است

  شودتأکید  بر آداب زیارت

زیـارت و   ادبدینـی در سـفر زیـارتی بایـد بـر       مبلغ

آخـر   درکند و به آنها بیاموزد و تأکید  زائرین براي حضور

حیف است این تقرّب و اتّصـالى  که  کند یادآورى یزسفر ن

قرار شده است از بین برود و گوهرهاى معنوى را که که بر

وبراي ماندگاري آثـار معنـوي    بدهند؛ حاصل شده از کف

از خدا و ائمه کمک بخواهند و از زائرین بخواهد که ، سفر

را به عنوان ارزنـده  ها  خود نیز تصمیم بگیرند تا این ارزش
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ترین سوغات این سفر براى همیشۀ عمر خـود بـه یادگـار    

بتواند در این فرصت چند روزه چنین  مبلغ ارند. اگرنگه د

ــد آورد    ــفران پدی ــان همس ــولى را در دل و ج ــه ، تح چ

اندوختۀ عظیمى از ایمان و عمل صالح را براى خـود و در  

  است  ذخیره کرده شلاعماپرونده 

  اصالح حمد و سوره ها

و منتظـر آمـاده شـدن زائـران     اید  اگر در البى هتل نشسته

از افراد حاضر دعـوت کنیـد   ، اى هستید ه نقطهبراى عزیمت ب

تا براى اصالح قرائت حضور یابنـد و اشـکاالت احتمـالى را    

رفع کنید. این کار برکات فراوان دارد. هم قرائت افراد اصالح 

و شـنود   شود و هم کسانى که نظاره گر و شـنونده گفـت   مى

  .برند به اهمیت موضوع پى مى شما هستند

  کردن صحبت ، مستند

خرافـى و   قرآن کـریم راه پیـروى از هـر گونـه پدیـده     

بنـدد و حجـت را    هاى ذهنى عوامانه را بر روى ما مى بافته

  کند.   بر همه تمام مى

ـمَع َو الَبَصـ{ َر ـَوالَتقُف ما َليَس َلـَك بِـه ِعلـٌم اِنَّ السَّ

}َوالُفؤاَد ُكلُّ ُاولئَِك كاَن َعنُه َمسُئوالً 
1
  

                                           
 .۳۶اء: . اسر١
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ـ   پیـروى مکـن؛   ، دارىاز چیزى که بدان آگـاهى ن

شنوایى بینـایى و ادراك  هاى  همانا هریک ازنعمت

  قلبى مورد بازخواست واقع خواهد شد. 

هیچ کس به مقتضاى تعالیم قرآن کریم و سیرة روشـن  

حق نـدارد بـه آنچـه کـه پشـتوانۀ       :معصوم دیناولیاى 

محکم علمى و عقلى ندارد و از سوى راهبران الهى مـورد  

تکیه کند یا تدوام و بقاى آن را به ، است تأیید قرار نگرفته

خیال و تصور حفظ دین و مقدسات دینـى توجیـه نمایـد؛    

و هـا   زیرا قرآن کریم بنیـان پوشـالى موهومـات و سـاخته    

، دهـد  جاهالنه را مورد یورش جدى قرار مـى هاى  پرداخته

با نگاهى گذرا به آیات کریمه قـرآن فرازهـاى فراوانـى از    

وان یافت. آنچه در مذمت سازندگان قصۀ ت این نمونه را مى

خـوانیم نیـز نمونـۀ دیگـرى از      گوساله سامرى در قرآن مى

هاى  این قبیل است. معارف دین مقدس اسالم چنان بر پایه

محکم و مستدل حقایق و دقایق عقالنى استوار اسـت کـه   

هرگز براى حفظ باورهاى مردم و تحکیم ایمـان و اعتقـاد   

هاى سست و متزلزل خرافات  ث به ریشهآنان نیازى به تشب

  وجود ندارد. 

آمده اسـت کـه روزى    9در تاریخ حیات پیامبر اعظم

فرزند ایشان از دنیا رفت و اتفاقاً در همـان روز خورشـید   

دو ایـن  گرفت. برخى با مصلحت اندیشى کوشیدند تا بین 



 فصل چهارم: بایدها و نبایدهاي مأموریتی

  

111 

اى تعریف کنند و شایع کردنـد کـه خورشـید     حادثه رابطه

مرگ فرزند پیامبر بوده است. شـاید چنـین   گرفتگى معلول 

اقدامى براى آنها قابل توجیـه هـم بـود کـه بـاالخره ایـن       

تعریف موجب تقویت اعتقاد مسلمانان یا گرایش تعـدادى  

شود. خبر به گوش پیـامبر رسـید.    غیر مسلمان به اسالم مى

رفـت  منبر باالي ایشان بى درنگ به مسجد آمد و برآشفته 

با صراحت و صـداقت اعـالم فرمـود     و در جمع مسلمانان

و گرفتن خورشید وجود  مکه هیچ پیوندى بین مرگ فرزند

 ندارد؛ آن یک حادثه طبیعى واین یک پدیده عادى است.  

کنید بخش مهمـى از اقـدامات آن    چنان که مالحظه مى

پاکسازى بناى معمـور دیـن و معـارف    ، واالمقامشخصیت 

هاى  یمون و ساختهنامهاى  حقه از لوث وجود همین پدیده

بى ریشه است. ما هم که سـرباز آن حضـرت و داعیـه دار    

در افقـى پـایین و   ، خدمت بـه آن وجـود نـورانى هسـتیم    

محدود و در گسترة توان و استعداد خودمان به یقین چنین 

  تکلیفى را بر عهده داریم. 

هاى باطل  ما هرگز نباید گمان کنیم که اگر زنگار آموزه

، ه و اساس را از سیماى دیـن پـاك کنـیم   پای و خرافات بى

شـود و اعتقـاد مـردم بـه      مبانى باورهاى دینى تضعیف مى

حـذف ایـن   ، بلکـه بـه عکـس   ، گردد اصل دین سست مى

باطـل از  هاى  زشت و زاید و زدودن غبار انگارههاى  پیرایه
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سیماى نـورانى اسـالم عزیـز بـر جـذابیت معـارف دینـى        

  سازد.  پرفروغ تر مىافزاید و چراغ هدایت دین را  مى

مستندومحکم بیـان   روحانی ومداح کاروان باید مطالب

کـامال  ، کند واز ذکر مطالب سست و بدون مدرك و دلیـل 

، قـول معـروف  ، قول سدید کریم به قرآن درنماید. احتراز 

 قـول میسـور  ، قـول کـریم  ، قول بلیغ، قول حسن، قول لین

ـ{: فرماید میقرآن  .سفارش شده است
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  ید.یزبانِ خوش سخن بگو

 باید براي سـخنرانی و مـداحی مطالعـه داشـت و    رو  ازاین

و از مطالب تکراري خـود داري  باشد مطالب دسته بندي شده 

دسـت پـر وارد    شـود بـا   تـالش  شود و با مطالعـه و تحقیـق  

  مجلس شوند و تحولی در زندگی مخاطبان خود ایجاد کنند.

                                           
 .۷۰:احزاب. ١

 .۴۴ :طه. ٢

 .۲۳: اسراء. ٣

 .۸۳: بقره. ٤
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  دانم نمی بگویید ؛دانید نمی رااگرچیزي 

: إَِذا ُسئِْلَت َعْن ِعْلٍم َال َتْعَلُمُه َفُقْل «: فرمود به اباذر 9پیامبر

،»ال َأْعَلُمُه َتنُْج ِمن َتبَِعتِهِ 
1

د که اگر درباره چیزي از تو پرسیدن 

  .آمدهاي آن رها شوي تا از پی، نمی دانم: بگو، دانی نمی

ال َيسَتحيِي العـاِملُ إذا ُسـئَل عـّام ال «: فرماید می 7امام علی

»ال ِعلَم يل بِهِ : َيعَلُم أن َيقوَل 
2
عالم هر گاه از او سـؤالى شـود    

 پاسـخش را «: بگویـد اینکـه   از، دانـد  نمـى  که پاسـخش را 

  کند نمى شرم، »دانم نمى

دربـاره  » دانـم  ینمـ «گفـتن  ، یانسـان هـاي   لتیاز فض یکی

 چگونــه یاز آن نــدارد. آدمــ یاســت کــه اطالعــ یموضــوع

  آراسته شود؟ یصفت نیتواند به چن می

ـ ا ازبهتـر اسـت   ، دانـم  نمـی  دیآدم اگر بگو  کـه در   نی

کـه بـه آن موضـوع     يگـر یبسا فـرد د  يجهلش بماند و ا

  :  . به قول حافظردیشود و دست او را بگ دایپ، دارد یآگاه

  کیدم است و مشفق ل حایعشق، مس بیطب

  که را دوا بکند ندیچو درد در تو نب

ـ    یو اخالقـ  یعلم فهیوظ از  یاطالعـ  یماسـت کـه وقت

البتـه   نی. امیدان نمی میبصراحت اعالم کن، میندار یموضوع

  میدانم را شعار خود قرار ده نمی که ستیبه آن معنا ن

                                           
 .۷۸ص ،۷۴حاراالنوار، ج ب. مجلسي، ١

 .۶۶۴و ۳۲۸، ص۱، جالمحاسن. برقي، ٢
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  دقّت درمرثیه خوانى

با مطالعـه و مراجعـه بـه متـون و      باید انی ومداحروح

ا اشـعار و مراثـى وزیـن و صـحیح ر    ، منابع معتبر و موثّـق 

د و به جـا و بـه موقـع از    نانتخاب کرده و همراه داشته باش

ـ آنها بهـره گیر  صـحت آنهـا    د و هرگـز مطـالبى را کـه از   ن

بـه صـرف شـنیدن از دیگـرى      انـد،  اطمینان حاصل نکـرده 

ر این خصوص نیز شایسته اسـت بـه چنـد    د. دنو نکنبازگ

  : نکته توجه شود

هرگز تمام وقت مجلس خود را با ذکر مصیبت پـر  .  1 

مـثالً   اید، که شما به زیارت آنها آمدههایى  نکنید. شخصیت

. فضایل و مناقـب فـراوان   . و. 7امیرمؤمنان یا امام حسین

ال هـاى وا  در ابعاد مختلفى از ارزش، معجزات دارند، دارند

در مقاطع گونـاگون تـاریخ زنـدگى خـود     ، سرآمد بشریتند

این منصفانه نیست که فکر و  اند، افتخارات بى نظیر آفریده

آنـان  هـاى   و مصـیبت هـا   ذهن زائران آنها را فقط به تلخى

  معطوف کنیم

. از به کار بردن الفاظ و عباراتى که بـا ادب حضـور   2 

  .  منافات دارد پرهیزکنید :در محضر معصومین

است  :. اشعارى که حاوى اهانت به خاندان پیامبر 3 

، دل شــنونده را بســوزانید و بگریانیــداینکــه  را بــا توجیــه

نخوانید؛ به عنوان مثال هرگز حضرت زینب کبرى (سـالم  
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اهللا علیها) قهرمان خروشـنده در مقابـل یزیـد و آن عـارف     

»مـا َرأيـُت اِال َمجـيالً «ود کامل که فرم
 ونبـا عبـارتى همچـ    1

  . نشودو بالکش توصیف ، دربدر، بیچاره

در ایـن  آنهـا   . هرگز نگران گریه کردن زائر نباشـید.  4 

کـه غالبـاً بـا شـنیدن     ، سفر چنان عواطف سرشارى دارنـد 

 گریند. حتّى نگـاه بـه در و دیـوار    فضایل اهل بیت هم مى

ها و گنبد و ضریح اولیاى دین هم اشکشان را جـارى   حرم

شته بنا بر این نیست که همۀ آنها بـا هـر   از این گذ، کند مى

 7حتماً گریه کنند. آن روز که امام صادق، قیمتى که شده

از تباکى (تشبه به گریسـتن) در کنـار بکـاء (گریسـتن) و     

دقیقاً به این معنا توجه داشت کـه  ، ابکاء (گریاندن) نام برد

افتنـد. از ایـن رو    همه مردم در همۀ شرایط به گریـه نمـى  

»باكى َفَله اَجلنّةَو َمن تَ «: فرمود
؛ کسى که خود را شبیه گریـه  2

  بهشت براى او است.، نده در آوردکن

 دقّت در صحیح خواندن متون دعاها و زیارات

یکی از ارکان اصلی و اساسی ماموریت ذاکر اهل بیـت  

اي موارد استفاده از آیات قرآن مجید و  در این سفر در پاره

ن دعـا و زیارتنامـه اسـت کـه     در بسیاري از اماکن خوانـد 

                                           
 .۱۶۰. ابن طاووس، لهوف، ص١

 .۱۶۰. صدوق، ثواب االعمال، ص٢
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و در  ضرورتا باید مداحان عزیز کامال به آن مسـلط باشـند  

هـاي پـیش روي    حین عمل و انجام وظیفه یکی از چـالش 

مداح است. به همین خاطر شایسته است که ذاکران عزیـز  

به طور جدي نسبت به ایـن مسـئله توجـه کننـد و انتظـار      

تسـلط بـه قرائـت و    گذشته از ، باالتر از آنان این است که

فرازهـایی از آن را بـراي   ، خواندن قرآن ویا دعا و زیـارت 

استفاده بهتر و بیشتر زائران ترجمه کنند و توضـیح دهنـد.   

بدیهی است که الزمه این امر کسب مهـارت و مراقبـت از   

آن در این حوزه است. پس باید مداح گذشته از تسلط بـه  

در ، د نیاز در سـفر ها و ادعیه مور صحیح خواندن زیارتنامه

ندبـه و امثـال آنهـا کـامال مهـارت و      ، خواندن دعاي کمیل

افتد که براي جمـع   آمادگی داشته باشد چون زیاد اتفاق می

  بیشتري غیر از زائران خودش باید این ادعیه را قرائت کند.

کنیم که متن دعاها و زیـارات   معموالً همۀ ما تصور مى

اهى موقـع خوانـدن   خـوانیم. لـیکن اگـر گـ     را صحیح مـى 

کـه  ، بـه سـادگى در خـواهیم یافـت    ، دیگران گوش بدهیم

هـاى   خوانده ایم. یـا دسـت کـم محـل     عبارتى را اشتباه مى

ایم. چه مانعى دارد کـه در   کرده وقف و ابتدا را رعایت نمى

هـا   این موارد احتیاط کنـیم تـا از قرائـت صـحیح عبـارت     

سـتند و  عـرب زبـان ه    مطمئن شویم. ساکنان این سرزمین

شوند و بدون رودربایسـتى   خیلى زود متوجه خطاى ما مى
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کننـد.   و در حضور دیگران خطاى ما را به مـا گوشـزد مـى   

تـا شـرمندگى بـه بـار     ، پس بهتر است بیشـتر دقّـت کنـیم   

  نیاوریم. 

  :  مقام معظم رهبري هم در این باره فرموده اند

مداحی که خود را مفتخـر کـرده اسـت      هصاحب حرف«

  هاگـر بخواهـد همـ   ، که در این راه خدمت و کار کندبه این

اوالً احتیاج دارد به مطالعه و ، این خصوصیات را جمع کند

مایه فطیر است. احتیاج به مطالعـه   بی، کار. به قول معروف

هاي قدیمی ما مقید  احتیاج به کار هست. البته مداح، هست

و دانسـتند کـه از ر   بودند حتماً از حفـظ بخواننـد؛ بـد مـی    

جـور نیسـت. هـیچ الزم     بخوانند. امـروز خوشـبختانه ایـن   

اي  قصـیده ، ها صرف وقت کنند نیست که حاال مثالً ساعت

از رو هـم بخواننـد.   ، شعري را حتمـاً حفـظ کننـد؛ نـه    ، را

ها هم همین جورند. ما در دوران جوانی و نوجوانی  منبري

، هرگز ندیده بودیم که منبري از جیـبش کاغـذ در بیـاورد   

دانستند. مرحوم آقاي  را از رو بخواند؛ این را بد می حدیث

فلسفی (رضوان اللَّه علیه) این سنت غلـط را شکسـت؛ از   

ایشان ، روایت را از رو خواند. خب، جیبش کاغذ در آورد

انـد.   یک کشور بود. حاال هم وعاظ یاد گرفتـه   هواعظ درج

ي بـرا ، براي اینکه بجا بخوانند، براي اینکه درست بخوانند

کاغــذ را از ، بخواننــد، خواهنــد بخواننــد اینکــه آنچــه مــی
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خوانند؛ مطلـب را کـه    حدیث را می، آورند جیبشان در می

خوانند؛ این خیلـی کـار را    خوانند؛ شعر را می می، اند نوشته

، آسان کرده. مداحی هم همین جور. بنابراین مطالعه کـردن 

بـا حسـاب و کتـاب و    ، یادداشت داشـتن ، یادداشت کردن

 »شرط اول است، مطالعه حرف زدن

  مناسباشعار استفاده از 

خــالف روش ه کــه کــار مــداحان عزیــز بــ از آنجــایی

روحانیون عمدتا با استفاده از بیان اشعار و سپس خوانـدن  

شایسـته اسـت کـه    ، کند مقتل و ذکر مصیبت ادامه پیدا می

  :  مداحان عزیز مطالب خود را در دو بخش ارائه کنند

اشعار مناسـب   با استفاده از، گرچه کوتاهبخش اول آن ا

سپس با توجه [بخش دوم] اجتماعی و اعتقادي و ، اخالقی

پـرداختن بـه   ، به مناسبت مجلس و موضـوع مـورد بحـث   

  توسل.

ها مضـامین   خوانی  چقدر خوب است که در این نوحه«

مضامین قرآنی گنجانـده بشـود؛   ، مضامین انقالبی، اسالمی

زنند و صـد بـار بـا تعبیـرات      یک وقت هست که سینه می

خب این یک کـاري  ، »حسین واي« :گویند مختلف مثالً می

 »حسین واي«اي ندارد و هیچ چیزي از   است اما هیچ فایده

گیرد. یک وقت هست کـه شـما    فهمد و یاد نمی انسان نمی
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کند و حرفی که [بـا   در همین مطلبی که [عزادار] تکرار می

  هیـک مسـئل  ، نوحه و با زبان شعربا زبان ، زند آن] سینه می

یـک معرفـت   ، اسالمی  هیک مسئل، انقالبی  هیک مسئل، روز

در ذهـن او  ، کنـد  گنجانید؛ او وقتی تکرار مـی  قرآنی را می

کـاري اسـت کـه    ، شود؛ این خیلی باارزش اسـت  ملکه می

تواند این کار را بکند؛ یعنی  کس دیگر غیر از شما نمی  هیچ

جور معارف الهی را   قادر نیست که این اي واقعاً  هیچ رسانه

و عقـل و ماننـد    با جسم و جان و فکر و روح و احساس

  1.»اینها آمیخته کند

تالش در پاسداري از مرزهاي عقیدتی شیعه و رشـد  

  عبودیت و بندگی

فلسفۀ اصلی زیارت قرب به خدا و بندگی اوست. امام 

و ست که ما وقتـی در مقابـل ا  ا اي همچون آینه 7معصوم

توانیم عیوب و نقایص خود را تشخیص  گیریم می قرار می

 7دهیم و به رفع آنها بپردازیم. در زیارتنامه امـام معصـوم  

.»االعـامل ميـزان السـالم عـىل«: خـوانیم  می
2

مـالك سـنجش    

  ، وجـود معصـوم اسـت   ، رفتار و عقایـد مـا  ، صحیح اعمال

هایی  و در فرازهاي مختلف زیارتنامه آن بزرگواران ویژگی

                                           
 . بيانات رهبر معظم انقالب در جمع مداحان.١

 .۴۶. شهيد اول، المزار، ص٢
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را که یک پیـرو بایـد داشـته باشـد و تبلـور آن در وجـود       

دهـیم از   کنیم و شـهادت مـی   معصوم است به آن اشاره می

. نهی از منکر و..، امربه معروف، پرداخت زکات، اقامه نماز

هاي مطمئنی هستند براي رساندن ما  همه آن بزرگان وسیله

  به خدا.

به وضوح روشـن اسـت کـه مـراد از زیـارت و سـفر       

یکی به خداست. سرزمین عراق و مراقد مطهـر امامـان   نزد

چـون  ، مدفون در آن و جاي جاي آن سرزمین :معصوم

مسجد کوفه و مسجد سهله پر است از معارفی که ما را بـه  

کنـد و افکـار و عقایـد مـا را از هرگونـه       مـی  خدا نزدیک

  کند. می انحرافی حفظ

 زائـران را چـه در انجـام   ، سزاوار اسـت ذاکـر اهـل بیـت    

فرائض و چه در باز داشتن از منکرات با توسل به معصـوم و  

هاي او در راه عبودیـت و کسـب معرفـت     اشاره به جانفشانی

 ها زنده کند.   همواره ترغیب کند و خدا را در دل

وسـیله تقـرب و   ، زیارت امـام در همـه مراحـل سـفر    

نزدیکی ما به خـداي متعـال اسـت و بایـد وجـود او تنهـا       

  عبادي ما باشد.محور همه اعمال 

نقل شـده   7هایی که از معصوم کلیه ادعیه و زیارتنامه

خواهـد مـا را بـه خـدا      و به دست ما رسیده به نـوعی مـی  

نزدیک کند. اوج عبودیت و بندگی را بـه وضـوح در آنهـا    
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زیارت امین اللّه و دعاي ، چون زیارت جامعه، توان دید می

یم. شایسـته  کمیل که تقریبا همه با آنهـا کـامال آشـنا هسـت    

است که ذاکر اهل بیـت ایـن نکتـه اساسـی را همـواره در      

ها را به خدا نزدیـک   طول سفر مورد توجه قرار دهد و دل

  کند.

  رعایت نظم و انضباط

، هاي تبلیغی با توجه به محـدودیت زمـان   اصوال برنامه

هـاي   خستگی آنان و سایر محـدودیت ، شرایط سنی زائران

در زمانی مشخص پـیش بینـی   کشور عراق با برنامه ریزي 

لذا انتظار این است که ذاکر اهل بیت با توجه به این ، شده

هـم بـه موقـع در جلسـه     ، مالحظات و محـدودیت زمـان  

حضور پیدا کند و هم در سقف تعیین شده برنامه خـود را  

اجرا کند. و هم در زمان پیش بینی شده با مدیریت برنامـه  

  را اجرا و تمام کند.

مجریـان  ، نگی ایشان با مسئولین بعثـه بدون شک هماه

برنامه و مالحظات کشور میزبان و مسئولین اعتاب مقدسـه  

  مورد نیاز است.

  قرآن تالوت بهدادن  اهمیت

این سفر بیشتر از سـایر اوقـات    درچقدر خوب است «

 -قـرآن    هبـه مسـئل  ، هـا  هیئتو  در محافل به تالوت قرآن
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  ورزیده شود؛  اهتمام -خوانی و معارف قرآنی   قرآن

ما به همـه اسـت؛ امـا      هآشنائی با قرآن و حدیث توصی

پیـام  ایـن    همداحان طبعاً مخاطب ویژ  هغان دین و جامعمبلّ

، هستند؛ با قرآن باید انس پیدا کنند. قرآن را حتماً بخوانیـد 

. بسـپارید این ترجمه را به یـاد  ، با توجه به ترجمه بخوانید

من یک معرفتی است که متض، در آیاتی که نصیحت هست

یادداشـت  ، ضـبط کنیـد  ، آنها را ثبت کنیـد ، فهمد انسان می

هـم عمـل کنیـد.    ، یـد یمند شوید؛ هـم بگو  از آن بهره، کنید

  1.»حدیث هم همین جور

 یشوخاعتدال در 

 يها حق باشد گرچه در آموزه جا و به به یستیبا یشوخ

ـ   دییـ مـورد تأ  یشـوخ ، اسـالم  یو اخالق ینید  یاسـت ول

و سازنده باشد. اسالم هرگز اجـازه   دیمف، دار جهت دیاب یم

و سخنان  هودهیب، حرف لغو، یادب یب از یدر شوخ دهد ینم

  و باطل استفاده گردد.  دار شین

ـ با شـوخی  و  یتیشخصـ ، یسـن ، یروحـ  طیشـرا  بـا  دی

ـ افـراد و ظرف  یو مکـان  یزمان  تیموقع ي تناسـب  فـرد  تی

و غمـزده   آشـفته  یشخص از نظر روح یگاه .داشته باشد

 یدر حال سخنران یگاه، خسته و نگران است یگاه، است

                                           
 ات مقام معظم رهبري.. بيان١
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 رایـ کـرد. ز  یشـوخ  هـا  نجـا یدر ا دیاست و... که نبا يجد

 را از بـین وي آبروي بلکه ، نبوده دیتنها مف نه جا یب یشوخ

»َكْثَرُة املِْـَزاِح َتـْذَهُب بِـَامِء اْلَوْجـهِ : فرمود 7امام باقر .برد می
1. 

  برد   یم آبرو را دزیا شوخى

، گردد. اگر اعتدال نباشد تیاعتدال رعا دیبا یدر شوخ

و حکمـت و فلسـفۀ    دیآ یوجود م به ییو ضررها ها بیآس

وجــود آوردن  و نشــاط و بــه يکــه ادخــال شــاد یشــوخ

: فرمایـد  مـی  7مـام علـى  ا. رود یمـ  نیاز ب، است یشادمان

حناءَ « ؛»َكثَرُة املِزاِح َتذَهُب الَبهاَء َو توِجُب الشَّ
، شـوخى زیـاد  : 2

  .شود ارج و احترام را مى برد و موجب دشمنى مى

  به زائرینو محبت کمک 

ـَس «: فرمود9پیامبر اکرم َعنْـُه اهللاُ  َمْن َأَعاَن ُمْؤِمنًا ُمَسافِرًا َنفَّ

؛»َثَالثًا َو َسْبِعَني ُكْرَبةً 
3
کسی که مؤمن مسافري را یـاري کنـد   « 

  ».گشاید ا میخداوند هفتاد و سه گره اندوه و مشکل او ر

بـراي   نیرومنـدترین قـدرت محـرك    به زائـرین  محبت

  شـکالت آسـان   بسیاري از ممحبت با  .جذب زائرین است

تبلیـغ وهـدایت    در مسیر. گردد می قابل تحملها  و سختی

ــت ــ  محب ــل بســیار م ــامبر .ثري اســتؤعام ــود:  9پی   فرم

                                           
 .۱۱۷، ص۱۲ وسائل الشيعة؛ ج. حر عاملي، ١

 .۳۹۰ص ،ن الحکم و المواعظويع. واسطي، ٢

 .۲۹۳، ص۲. صدوق، من ال يحضره الفقيه، ج٣
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ُد إَِىل النَّاسِ « يَامِن التََّودُّ »َرْأُس اْلَعْقِل َبْعَد اْإلِ
1

پس از ، اساس عقل« ؛

  ».مردم است محبت به، ایمان

نشـاط   هـا  تجربه نشان داده است که کمـک بـه نـاتوان   

موجب ترغیب زائـرین  و دارد  وشادابی کاروان را به دنبال

  به زائرین ضعیف است به همیاري وکمک

املْـؤمن  هِ يـِالخ یَمْن َقض«: فرماید می 7امام جعفر صادق

وج یحاجًة قَض  ، َة اْلِف حاجٍة مـن ذلـکئَ ِماَ  امةِ يالقِ  ْومَ يلَّ لُه اهللاُ عزَّ

هلا اْجلنَّةُ  ؛»اوَّ
2
خود را  ینیبرادر د يها از خواسته یکیکه  یکس« 

صد هزار خواسته او را بـر   امتیخداوند عالم در روز ق ،برآورد

  .»آنها بهشت است نیکه نخست آورد یم

  إَِلـْيُكمْ   النَّاسِ   َحَوائَِج   اْعَلُموا َأنَ «: دیفرما می 7نیمام حسا

ُكمْ  ُل إَِىل َغـْريِ »ِمْن نَِعِم اهللاَِّ َعَلْيُكْم َفَال َمتَلُّوا النَِّعَم َفَتَتَحـوَّ
3

ـ بدان ؛  دی

کننـد] از   مـی  [بـه شـما مراجعـه   مـردم کـه    يهـا  يازمندین

 دیهـا را افسـرده نسـاز    است پـس نعمـت   یاله يها نعمت

] که دیران نعمت کنکف ازمندیمبادا با رنجاندن مردم ن یعنی[

  .»محول خواهد شد گرانیبه د ینخدمت رسا فهیوظ نیا

  توجه به شرایط عراق

  فرمود: 7امام صادق

                                           
 .۲۹۱، ص۱ ج ،عوالي اللئالي العزيزية. ١

 .۱۹۳، ص۲. کليني، کافي، ج٢

 . ۳۶۹ص ،۱۲مستدرک الوسائل، ج . نوري، ٣
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» ُ َوابِس  َالَهتُْجمُ   بَِزَمانِهِ   اْلَعاِمل ؛» َعَلْيِه اللَّ
1
کسی که دانـاي بـه   « 

اوضاع و احوال زمان خود باشـد، پیشـنهادات فریبکـاران او را    

  .»زند گول نمی

ها حاکمیـت صـدام و پـس از     عراق در طول سال مردم

مصایب فـراوان دیـده و غالبـاً دچـار تألّمـات روحـی       ، آن

کننـد تـا آنـان بـا      فراوانی هستند. دشمنان نیـز تـالش مـی   

ایرانیان روابط حسـنه نداشـته باشـند. بنـابراین بـه زائـران       

المقدور با عطوفت اسالمی و سـعۀ   توصیه اکید نموده حتی

رخورد نموده و با صبر و آرامش و دلجـویی  صدر با آنان ب

نمـودن توطئـۀ دشـمنان     از مردم ستمدیده نسبت به خنثـی 

بـا   7اقدام کنند. در این زمینه ذکر رفتار امام حسن مجتبی

  .مفید واقع خواهد شد، مرد شامی

ها در صـورت نیکـی دیـدن از کسـی در اولـین       عراقی

ما اگر هم فرصت آنرا به بهترین وجه جبران خواهند کرد. ا

تمـام سـعی   ، نخواهند که با کسی رابطه خوبی داشته باشند

کنند که زیر دین طرف مقابل قرار نگیرند یعنـی   می خود را

بهترین راه بـراي نمـک گیـر کـردن     ». نمک گیر او نشوند«

ها این است که در برخورد اول کاري برایش انجـام   عراقی

 دهید. همین مسـئله موجـب خواهـد شـد کـه تـا آخـرین       

به شما خوبی کنـد. خـوبی کـردن    ، که با شماستاي  لحظه
                                           

 .۲۷، ص۱. کليني، کافي، ج١
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یا هـر  ، نان یا مقداري آباي  تواند تعارف تکه می به عراقی

خوراکی دیگري و یا صحبت کـردن بـا او و از او حـال و    

  ... باشد.دادناي  یا هدیه، احوال پرسیدن

  مدیریت زمان

مسئول فرهنگی کاروان باید مدت زمان حضور زائـررا  

  کند  مدیریت 

ـ انجـام در   يرا بـرا  يادیز يکه تعداد کارها یوقت  کی

 دایـ در شـما کـاهش پ   تیاحساس رضـا ، دیروز داشته باش

  .  کند یم

 هـا  تیـ الزم است که تمرکز از فعال، کنترل کردن زمان يبرا

از  ییایـ روز خـود را در در  نکـه یمعطوف شود؛ ا جینتا يبه رو

تمرکز خود  رایز، دیدار یدستاورد کممعموالً  دیبگذران ها تیفعال

زمان خوب  تیری. مددیکن یم میتقس يمتعدد يکارها يرا بر رو

  .شما رخ ندهد ياتفاقات برا نیکه ا شود یباعث م

باعـث خـوب    ،نیواپسـ  قیموکول کردن کارها به دقـا 

 یشود که در طوالن ها می نهیانجام ندادن کار و باال رفتن هز

 تیریدر مد و شکست یمال دیشدهاي  انیمدت منجر به ز

  کردن زمان خواهد شد.

در آنهـا    نیتر که مهم دیکن يبند دسته یرا به شکل کارها

ـ ابتدا باشند. اگر خـود را درگ   دیـ کوچـک بکن  يزهـا یچ ری
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 یاصـل  يکـه کارهـا   دیـ د دیخواه، زمان تیمحدود لیدل به

کوچـک پـر    يزهایچ نیمانده است. اگر برنامه خود را با ا

ـ نیب یناگهـان مـ  ، دیکن  يکارهـا  يبـرا  ییجـا  گـر یدکـه   دی

  .دیک مهم نداریاستراتژ

زمـان اسـتفاده از    تیریمـد  يراهکارها نیاز بهتر یکی

زمـان بـا بهـره     تیریو به روز است. مد حیصح يتکنولوژ

وجـود   يکه در حـوزه تکنولـوژ   یفراوان يبردن از ابزارها

 اریکارآمد و مؤثر است و رانـدمان شـما را بسـ    اریدارد بس

 .دهد می شیافزا

ــد ــ   تیریم ــازه م ــما اج ــه ش ــان ب ــت زم ــد یدرس  ده

ـ توان یمـ  نیتـر! بنـابرا   و نه سخت دیتر کار کن هوشمندانه  دی

 یحتـ  د؛یبرسان انیبه پا يرا در زمان کمتر يشتریب يکارها

 دیـ که وقت شما تنگ و فشار کار باالست. اگـر نتوان  یزمان

شـما کـاهش    ییکـارا  دیـ کن تیریمـد  یتان را به خوب زمان

  .دیشو یدچار استرس مو  ابدی یم

  تشویق به نافله شب

 تهجـد و ، در سفرهاي زیـارتی یکی از توفیقات بزرگ 

اري است که انسان پاسی از شـب را بیـدار وبـه    د هزند شب

 ثرترین وسـیله ؤمـ ، عبادتاین  .عبادت و راز ونیاز بپردازد

براي تقرب به پروردگار و وصول به رضـاي حـق اسـت.    
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را بــدون نمــاز شــب و رســیدن بــه کمــال ، اهــل معرفــت

  دانند. داري ناممکن می زنده شب

  حافظ  هر گنج سعادت که خدا داد به

  از یمن دعاي شب و ورد سحري بود

سـازي دل بـه سـاحت قُـرب      داري در نزدیـک  زنـده  شب

پیامبر خـود را  ، خداوندرو  ازایننظیري دارد.   نقش کم، ربوبی
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پاسـی از شـب را از خـواب     1

و عبادت کن این یک وظیفـه اضـافی بـراي توسـت؛     ، برخیز

  .محمود برانگیزدم امید است پروردگارت تو را به مقا

نُ « :فرماید می 7امام صادق  ـُن  َصَالُة اللَّيِْل ُحتَسِّ الَْوْجـَه َو ُحتَسِّ

ْزَق َو َتْقِض  يَح َو ُتِدرُّ الرِّ ُلَق َو ُتطَيُِّب الرِّ مِّ َو ي ـاْخلُ ْيَن َو َتـْذَهُب بِـاْهلَ الـدَّ

ُلو الْبََص  »رـَجتْ
نماز شب انسان را خوش سیما و خوش اخالق  2

کنـد و   می و قرض را ادا، و روزي را زیاد، کند می و خوش بو

 .کند می انسان را نورانی برد و دید می غم را

  ناشرعی زائر احکام به آموزش اهتمام

کام شرعی حا شروحانی کاروان آموز یکی از وظایف 

 در نازائـر  به همـان نسـبت کـه    .ن استازائر مورد ابتالي

                                           
  .۷۹ :اسراء. ١

  ۱۰۷، ص: ۷ الوافي، ج. فيض کاشاني، ٢
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بــه دنبــال  دیــادارنــد وب یتمســؤولاحکــام شــرعی خــود 

آنهـا   در برابر اعمـال  روحانی کاروان، علم بروند رىیفراگ

 پیش از آن که جهت خداوند نیبد دارد تر شیب تیمسؤول

 مـان یپعـالم  از ،گرفته باشدیادگرفتن  مانیپ افراد نا آگاهاز 

َاَخَذ اهللاُ َعىل  ما«اید فرم می 7یمام علا دادن گرفته است.یاد 

ْهِل َاْن  ؛»َعلُِّمـوايُ َحّتى َاَخـَذ َعـىل َاْهـِل اْلِعْلـِم َاْن ، َتَعلَُّموايَ َاْهِل اْجلَ
1 

ـ  مانیاز جاهالن و افراد نادان پ خداوند ، نگرفـت  رىیادگی

آنهـا   گرفت که مانیو دانشمندان پ انیمگر آن دم که از دانا

 دهند. میرا تعل

  ناهمراهی با زائر

هـاي   از وظـایف ورسـالت   با زائر روحانى و مداحهراهی 

، بذبسـتر مناسـبی بـراي جـ    ، بسیار پسـندیده ي اوست وکار

توانـد   مـی  در این فرصت ازیر .وستهدایت و دانش افزایی ا

 نازائــر نکــات الزم را بــه مناســبت بــه آنهــا گوشــزد کنــد و

ـ به سهولت مطالـب و نیـاز خـود را مطـرح نمای     توانند می د. ن

به عبادت پـرداختن   در حرمزائر را رها کردن و خود  بنابراین

کـار صـحیحى نیسـت؛ زیـرا زائـران       دیگران رفتن دیداربه  یا

هـاى جدیـدى رو    فر زیارتى خود با پدیـده پیوسته در طول س

شوند و مایلند وظیفه شـرعى خـود را در قبـال ایـن      به رو مى

                                           
 .۴۷۸ حکمتالبالغه،  نهج. ١
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گاهى هم دربـارة مسـائل   . بپرسند مسئول فرهنگی ها از پدیده

 شود و سـخن عالمانـه   گوناگون بین آنان اختالف نظر پیدا مى

فصل الخطاب و تعیین کننـده اسـت. اگـر در چنـین     روحانی 

دلگیـر و ناراحـت خواهنـد شـد و     ، پیـدا نکننـد   رااو  مواقعى

آرامـش روحـى   آنهـا   به، در کنار آنان مسئول فرهنگیحضور 

خود را باید ، . بنابراین سخاوتمندانه در همۀ اوقاتداد خواهد

ــران قراردهــد و هرگــز از پاســخ  ــه  در دســترس زائ گــویى ب

  د.  ناظهار خستگى نکها  پرسش

  گونه نباشیم این

  بعثهموازي  برنامهي پرهیز از برگزار

، پس از اقامۀ جماعت فرصت خـوبى بـراى سـخنرانى   

مداحى یا خواندن دعا و زیـارت فـراهم اسـت ولـى بایـد      

توجه داشـته باشـید کـه هرگـز در یـک فضـا دو نفـر بـه         

کوشند تا براى  سخنرانى یا مداحى نپردازند؛ زیرا هر دو مى

تـر  تحت الشعاع قرار دادن دیگـرى صـداى خـود را بلنـد     

داند بـه صـداى کـدام     کنند و زائر شنونده در این میان نمى

بینید مبلّـغ   گوینده یا مداح گوش بدهد. بنا بر این وقتى مى

یا جاى مناسـبى دورتـر از او   ، دیگرى مشغول افاضه است

براى برپایى مجلس خود انتخاب کنید یا همـراه بـا زائـران    

  همراه خود از مطالب او استفاده کنید.  
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توانید به همراهـان توضـیح بدهیـد کـه بـراى       حتى مى

بهتـر  ، هـاى دیگـر   ها با کـاروان  جلوگیرى از تداخل برنامه

توانیـد بـا    است فعالً از ایشان استفاده کنـیم. همچنـین مـى   

اشاره یا فرستادن یادداشتى به خواننده یـا گوینـده یـادآور    

بعد از او شما هم انجام وظیفه کنیـد و  ، شوید که بنا دارید

توجـه داشـته   ، اگر خودتان مشغول اداره مجلس هستید نیز

باشید که بنا نیسـت تمـام فرصـت را شـما بـه تنهـایى در       

دور بـه ایـن   هـاى   اختیار بگیرید و دیگران هـم کـه از راه  

مایلنـد در جمـع همراهـان خـود      انـد،  فضاها مشرّف شده

برنامه اى داشته باشند و فیضى ببرند. پس برنامـۀ خـود را   

نید و صداى خود را چنان پـایین بیاوریـد کـه    مختصرتر ک

فقط همسفران خودتان آن را بشـنوند تـا مزاحمتـى بـراى     

  سایر مبلّغان فراهم نشود. 

  خود داري از کارهاي دور از شان

ن رود وبا آنان خودمـانی  ااگرچه روحانی باید میان زائر

ودور  وکارهاي سـخیف  بذله گویی اما این به معناي ،شود

  ی نیست.از شان طلبگ

روحـانیون عزیــز در مجـامع عمــومی ملـبس باشــند و    

بـدون عمامـه   ، هرگز به بهانه گرمی هوا و یا هر دلیل دیگر

و عبا و قبا ظاهر نشوند و شئون روحانیت را حفظ نمایند. 

مداحان محترم تحت عنوان امـام جماعـت عمـل نکننـد و     
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ــق از احکــام شــرعی  ــدون اطــالع دقی ــد. ، ب مســئله نگوین

وشـیدن لبـاس نامناسـب    من رعایت ظاهر از پچنین ض هم

  .دنخودداري نمای

  خود داري ازبیهوده گویی

ـ  بـراي  هـا  ها و آسـیب  آفتاز  یکی  هـوده یبغ دینـی  مبلّ

 اریدارنـد و بسـ   ناز افراد شهوت سـخ  یاست. برخ ییگو

ـ به خـود   نکهیاز ا شتریگروه ب نیا، پرگو هستند  گـران ید ای

دهنـد و   مـی  را هدر شیخو زیعمر عز، کنند دیعااي  دهیفا

 يعنورشد م يفکر کردن به خود و تالش برا يبرا یفرصت

  نخواهند داشت.

و  تیشخصـ  دیـ عقـل و کل  نـده یترجمـان دل و نما  ،زبان

روح است. آن چـه بـر صـفحه روح انسـان      چهیدرترین  مهم

 يبـر صـفحه زبـان و در البـال     زیقبل از هر چ ،بندد می نقش

از شگفت  یکی نکهیا نیدر عشود. زبان  می او ظاهرهاي  گفته

هـاي   نعمـت  نیتـر  پروردگار و از بزرگهاي  دهیآفر نیزتریانگ

ـ     اریتواند بسـ  می، ستاو ا  یخطرنـاك و سرچشـمه گناهـان ب

  باشد و خرمن سعادت انسان را به آتش بکشد. يشمار

  ها پرهیز از اجراى برنامه درون حرم

براى زائـران همـراه خـود سـنگ     اینکه  بعضى به گمان

را با خود به درون حـرم بـرده و بـراى    آنها  ،م بگذارندتما
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اى نیست؛  خوانند. این کار پسندیده ایشان زیارت یا دعا مى

مخلّ آسایش ، زیرا اجراى مراسم درون حرم با صداى بلند

دیگران و موجب در هم ریختن حال توجه و حضور قلب 

هاى  آنان است. پس بهتر است همۀ مراسم گروهى و برنامه

سـپس  ، اجرا و تمام کنیمها  ته جمعى خود را در صحندس

  به صورت انفرادى براى زیارت به حرم وارد شویم. 

هـاى   که اعالم صلوات، بد نیست همین جا یادآور شوم

نیـز کـار   هـا   پى در پى توسط برخى زائران در درون حـرم 

 هـا  اى نیست و توجیه درسـتى نـدارد. درون حـرم    سنجیده

هستند و هرکس براى خود سرگرم دعـا  همه متذکّرمعموالً 

و زیارت است. وقتـى کسـى بـا صـداى بلنـد همگـان را       

دیگران یا باید صلوات ، کند دعوت به فرستادن صلوات مى

بفرستند که در این صورت از ذکر خود منقطع خواهند شد 

و یا صلوات نفرستند که در این صورت از بیم آن که مبادا 

مبـتال بـه   ، شـود آنهـا   شامل  حدیث مذمت تارك صلوات 

  گردند.   تشویش و اضطراب مى

  پرهیز از مواضع اتهام

شـدن   رکـه باعـث خدشـه دا   کـاري   هـر  غ دینی ازمبلّ

ـ اجتناب کنـد و ا  باید و آبروى او مى شود تیشخص از  نی

از مواضـع   دیـ ماست کـه سـعى کن   نیبرزگان دسفارشات 
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َمـْن َوَضـَع َنْفَسـُه : فرمـود  7امـام علـی   .دیتهمت دورى کن

»َمَواِضَع التُّْهَمِة َفَال َيُلوَمنَّ َمْن َأَساَء بِِه الظَّنَّ 
هر که بـه جاهـاى    1

خود را نباید سـرزنش  ه بد گمان ب ،تهمت و بدگمانى برود

اگـر   )و گمان بـد برنـد  اه نماید (زیرا خود سبب شده که ب

در آن  کنـد مورد سوءظن افراد جامعه اسـت سـعى    مکانى

ولـو   ن استازائر مورد سوءظناگر مالی  ،دریمکان قرار نگ

صـحبت بـا    از آن خود داري نمایـد. اگـر   به غلط و اشتباه

گـردد از آن اجتنـاب    مـی  نخانمی موجب سوء ظن زائـرا 

  .نماید

 ستین زىیى چاجتماع تیثیآبرو و حباید توجه داشت 

ـ ه که اگر کسى از دست داد ب ه راحتى بتواند آن را دوباره ب

حرام اسـت کسـى آبـروى     زیدست آورد و از نظر شرعى ن

مـى   کـه  درحـالی خودش را در معرض خطر قرار مى دهد 

  تواند آن را حفظ کند .

انجام برخـى کارهـا ممکـن اسـت بـراى افـراد عـادى        

ـ  ه بسا براىچ، مشکلى نداشته باشد ولى همان اعمال  غمبلّ

اى  انتظار ویـژه  او مکروه یا حرام باشد؛ چون مردم از دینی

دارند؛ انتظارى که از افراد دیگر ندارند؛ مثالً کشیدن سیگار 

در  کـه ایـد   در عراق رواج دارد ولى شما از کشورى آمـده 

مـردم  اینکـه   شـود؛ بـه صـرف    ضد دخانیات تبلیغ مى، آن
                                           

 .۱۵۱حکمت، نهج البالغه. ١
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ما نباید به این کـار مبـادرت   ش، کشند عراق غالباً سیگار مى

نسبت به ، شما را در این حال ببینند، کنید. چون اگر زائران

کننـد وشخصـیت و    شما احسـاس ناخوشـایندى پیـدا مـى    

  شود.  وجاهت شما در نظر آنان مخدوش و بى اعتبار مى

همچنــین راهنمــایى زائــران بــراى خریــد از فروشــنده 

شـد بـه خـودى    فرو خاصى که جنس بهتر یا ارزان تـر مـى  

خود کار ناپسندى نیست ولى شما هرگز نباید به این قبیـل  

کارها مبادرت کنید؛ زیرا به خاطر چند تومان صرفه مـادى  

رود و مــتهم  بــراى زائــران حیثیــت شــما زیــر ســؤال مــى

َمْن ُوقَِي َرشَّ َثـَالٍث َفَقـْد ُوقِـَي : فرمود 9اکرم امبریشوید. پ مى

ُه َلْقَلقِ ـالشَّ  »ِه َو َقْبَقبِِه َو َذْبَذبِهِ رَّ ُكلَّ
هرکه خود را از شرّ سه چیز  1

زبـان  : خویشتن را از هر شرّى حفظ کرده است، حفظ کند

  .و شکم و شهوت

از دیگر امورى که باید رعایت شود آراسـتگى ظـاهر و   

پوشیدن لباس کامل و معمولى است. گاهى یـک مـداح بـا    

نـگ مـثالً   جلف و سـبک و ت هاى  صورت تراشیده یا لباس

شـود یـا    با شلوار لى یا کاپشن کوتاه در مأل عام ظاهر مـى 

بدون عمامه یـا  ، هوا گرم استاینکه  یک روحانى به بهانۀ

رود چنـین امـورى از    . مـى . عبا و قبا به خیابان و حـرم و. 

  کاهد.   جاذبه شما در دل آنها مى
                                           

 .۳۲، ص۹ ج ،مستدرك الوسائل. نوري، ١
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  :  به یکى از بستگانش فرمود 7امام صادق

ُه ِمنَك َاحَسٌن ملَِكانَِك ِمنّـا َو اِنَّ احلسَن ِمن كُ «  لِّ َاَحٍد َحَسٌن َو اِنَّ

»اِنَّ الَقبيَح ِمن ُكلِّ َاَحٍد َقبيٌح َو ُهَو ِمنَك َاقَبٌح ملَِكانِـَك ِمنّـا
کـار  « ؛1

خوب از هرکس سر بزند خوب است؛ ولـى از تـو خـوب    

تر است؛ چون تو وابسته به ما هستى و کار بد هـم از هـر   

د است و از تو بد تـر اسـت؛ چـون تـو     کس صادر شود ب

   » وابسته به ما هستى.

 گرایی خرافه پرهیزاز

پرهیــز از ، گرایــی پرهیــز از خرافــه، پرهیــز از انحــراف

اي  هـا؛ گـاهی مـا یـک کلمـه      تراشی در عقاید جوان مشکل

وجـود   گوییم یک گرهی در ذهن جوانِ مخاطب مـا بـه   می

کنـد؟ ایـن   خواهـد بـاز    آید؛ این گره را چه کسـی مـی   می

ی را که ما با بیان ناقص خودمان با بیان غلط خودمـان  گره

مسئولیتی خودمان در ذهـن ایـن جـوان     توجهی و بی ا بیب

ایـن  ، کنیم او را دچار مشکل می  هآوریم و عقید وجود می به

  گره چگونه باز خواهد شد.  

تـا حـرم حضـرت     7حد فاصـل حـرم امـام حسـین    

ه نـام بـین الحـرمین بـوده     در گذشته بازارى ب 7اباالفضل

است. صدام در اواسط دوران حاکمیت خود ایـن بـازار و   

                                           
 .۱۵۳. علي بن يوسف مطهر حلي، العدد القوية، ص١
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پشت آن را ویران کرد و به جـاى آنهـا خیابـانى    هاى  خانه

عریض با چند ردیف درختان نخل احداث نمود. این فضا 

با توجه به چشم ، شود که اکنون نیز بین الحرمین نامیده مى

ى خود دارد (گنبد و بارگـاه  زیبایى که در دو سوهاى  انداز

) و نیز فضاى سبز و 7و حضرت اباالفضل 7امام حسین

زائـران  ، بسیار قابل بهره بردارى استها  درختان و آب نما

هاى مفید مذهبى از قبیل دعا  توانند در این محیط برنامه مى

مداحى و حتى سخنرانى داشته باشـند.  ، و توسل و زیارت

عناصـرى جاهـل یـا مغـرض در     ولى باید هوشیار بود که 

اند تا همین محیط خوب ومثبـت را بـه خاسـتگاهى     تالش

براى افکار خرافى و اعتقادات باطل تبدیل کنند. چنان کـه  

در کربال افرادى مغـرض یـا    قمري 1429 در ایام حج سال 

هفت شوط (به عدد اشواط کردند تا  نادان مردم را وادار مى

تـا   7حرم امام حسـین  ازسعى بین صفا و مروه در حج) 

رفـت و آمـد کننـد و احـرام      7حرم حضـرت اباالفضـل  

  : بپوشند و هروله کنند و بگویند

ُهمَّ َلبَّيَك؛ َلبَّيَك يا ُحَسني ُهـمَّ نیک بیاندیشـید کـه   . .. !َاللَّ َاللَّ

َلبَّيـَك يـا اند و مخاطب آن خداست و  را از حج گرفته َلبَّيَك 

ـ  ُحَسني ل م7ن ناصـرٍ امـام حسـین   را از پاسخ به نداى ه 

است و اگـر ایـن دو    7امام حسین ،و مخاطباند  برداشته

چـه   .بـرد  چه آبرویى از شیعه مى، شعار با هم آمیخته شود
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هاى بیمارى که آرزوى دست یـافتن بـه چنـین     بسیارند دل

فرصتى دارند تا شیعه را متهم کنند و چه سـرمایه اى بایـد   

  ثى گردد؟! هزینه شود تا آثار سوء این تهمت خن

جوانانى ناآگاه در این محیط به بهانۀ تأسـى بـه چهـره    

در ظهر عاشورا خود را  7آلود و خونین امام حسین خاك

ــه و صــورت  ــین انداخت ــه زم ــاى  ب ــاك  ه ــه خ ــود را ب خ

ساییدند تا خونین شود! چهار دست و پـا بـر زمـین راه     مى

با این توجیه غلط که ما سـگ  ، کردند رفتند و عوعو مى مى

ین و ابالفضلیم! ! و معتقدند که اهل بیـت از اصـحاب   حس

کهف که کمتر نیستند. آنها سگشان را هم با خود بردنـد و  

  نکنند؟ ! اینها  چرا، عاقبت به خیرش کردند

، نیسـت  :از اعمال زیر که در شأن شیعیان اهل بیـت 

 : خودداري شود

   ؛دفن مو و ناخن در وادي السالمـ 

وادي السـالم بـه عنـوان     کشیدن اطراف خود در خطـ 

   ؛تعیین محل دفن

کردن نام خود روي سنگ به امید  دادن براي حک پولـ 

    ؛آن که پس از مرگ روح انسان به اینجا منتقل شود

    ؛بردن خاك وادي السالم به وطن به عنوان تبرّكـ 

  نمازهـاي سـاختگی از قبیـل نمـاز مکتـب الحسـنین       ـ 

  دعـا زیـر نـاودان طـال     و نماز چاه امیرالمؤمنین و نمـاز و  
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ــاغ     ــاز ب ــد ورود و نم ــه قص ــرف ب ــف اش ــحن نج   در ص

    ؛7امام صادق

هـا و   زدن پارچـه و نـخ بـه ضـریح     بستن قفل و گرهـ 

   ؛ها و شاخه درختان دستگیرة درب حرم

آویختن یا بستن پارچه سبز به سر یا گردن بـه نیـت   ـ 

    ؛شفا یا تبرّك

   ؛نوشتن حوایج بر روي دیوارهاـ 

قبل از زیـارت   7یارت حضرت ابوالفضلرفتن به زـ 

    ؛به عنوان کسب اجازه 7امام حسین

نخواندن زیارت وداع به بهانه اینکـه مـا خـداحافظی    ـ 

    ؛کنیم تا باز هم ما را بطلبند نمی

غلتیدن روي زمـین و سـاییدن صـورت روي خـاك     ـ 

  . 7کوچه و خیابان قبل از تشرف به حرم امام حسین

  بداخالقیپرهیز از 

ـ اتنفر وفاصله گیـري زائـر   موجب یالقد اخب  غن از مبلّ

و  يآبرومنــد، عــزت، کرامــت، شــرافت بــراي .شــود مــی

ي و بـد رفتـار   یبد خلقـ  نابا زائر باید یاجتماع تیمحبوب

 او نـزد آنـان   يو نابود تیسقوط شخصزیرا موجب نکرد 

  گردد. می

 يبـرا  يمهـم و ارزشـمند   يکارهاین که مبلغبعضی از 

 دائماً شته وندا کویچون اخالق ن یولاند  داده انجام گرانید
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  هــاي  یرفــتن آثــار خــوب نیســبب از بــ دنــگذار مــی منـت 

  انجـام داده را بـا    يکارهـا  ینیریو شـ  دنشـو  می انجام داده

ــام ــخ ک ــوض یتل ــی ع ــکن م ــادق دن ــر ص ــام جعف    7. ام

  سـازد هـم چنـان     مـی  کـردار را تبـاه   ییبـدخو : ندیفرما می

: فرمایـد  مـی  9مبرپیـا  1.بـرد  مـی  نیکه سرکه عسل را از ب

هـاي رسـواکننده و از    بداخالقی زهـر کشـنده و از پلیـدي   

جـوار رحمـت    هـاي آشـکار اسـت و انسـان را از     رذیلت

فرماید:  می 9همچنین آن حضرت. سازد پروردگار دور می

ُلِق ِيف النَّاِر َال ُحمَاَلةَ « ُلِق َفإِنَّ َسيَِّئ اْخلُ اُكْم َو ُسوَء اْخلُ »إِيَّ
بپرهیزید «؛ 2

تردیـد در   ز تندخویی و بداخالقی که شخص بداخالق بیا

  ».دوزخ خواهد بود

 دیگران و تمسخررنجاندن پرهیز از 

هیچ سخنرانی دوست ندارد کـه باعـث آزار و رنجـش    

اما در هنگام سخنرانی بعضـی افـراد مـورد    ، مخاطبان باشد

  شوند.   می آزار واقع

شــکلک درآوردن و ، مســخره کــردن، دســت انــداختن

از نظـر  ، شـود  یم گرانیآن که موجب خنده خود و د مانند

 9پیـامبر  حـرام اسـت.   یناپسند و از نظـر شـرع   یاخالق
                                           

 .۳۲۱، ص۲. کليني، کافي، ج١

  .۸۸ص ،صحيفة الرضا، 7. علي بن موسي الرضا٢
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»َأَذلُّ النَّاِس َمْن َأَهاَن النَّاَس «: فرماید می
1

، افـراد تـرین   پسـت  ؛

  ».اهانت کند مردمبه  کسى است که

و مزاح را با مسـخره کـردن و اسـتهزاء     ییگو فهیلط یبرخ

دو گونـه   نیا انیم یاند که تفاوت و گمان کرده اند ختهیدرهم آم

دو وجـود   نیا انیم يمعنادار يمرزهاکه  درحالی  ست؛یرفتار ن

نامشـروع   يبـا ابزارهـا   گـران یکه خنداندن د يا به گونه، دارد

 یشـادمان  جادیادخال السرور و ابسیار زشت و حرام است در 

  نباید به کسی یا قومی توهین شود. گرانیدر د

  از بیان مطالب تفرقه انگیزپرهیز 

هـاي سـفرهاي زیـارتی بـراي      یکی از مهمترین ویژگی

ایجاد وحـدت و همـدلی و نزدیـک    ، اقشار مختلف جامعه

ا به هم براي یک زنـدگی مسـالمت آمیـز و مهـر     هکردن آن

آمیز است. هنر مداح و یا روحانی در این است کـه بتوانـد   

و حتـی االمکـان   هم افزایی داشته باشد. ، براي این امر مهم

که اکنون  از طرح مسائل تفرقه انگیز پرهیز کند و از آنجایی

در کشوري دیگر با فرهنـگ و آدابـی دیگـر و     همراهان ما

گونـه   ورود به این ،کنند گاهی از مذهب دیگري پیروي می

توانـد مخـاطره انگیـز و عواقـب سـوئی در پـی        مسائل می

  داشته باشد.  

                                           
  .۳۹۶، ص۴ ج ،من ال يحضره الفقيهصدوق،  .١
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لبی کـه موجـب وهـن    پرهیز از نقل خواب و یا مطـا 

  شودمذهب می

سفانه یکی از مسائلی که به نوعی با اعتقادات راسخ أمت

بسیار شایع شده و در بین جامعه  ما در تضاد است و اخیراً

، مداحان از جـذابیت و ویژگـی خاصـی برخـوردار اسـت     

استفاده از بیان رؤیا و خواب بـراي اثبـات مطالـب مطـرح     

احســاس مــردم  شـده اســت. ایـن نــوع مطالـب چــون بـا    

همخوانی دارد و تحت تـاثیر آن اشـک و آه همـه جـاري     

اي رو به افزایش است که ما وظیفه داریـم   شود به گونه می

آن را اصالح کنیم. بدیهی است بین نقـل خـواب پیـامبران    

که در قرآن مجید به مواردي از آن اشاره شده با آنچه براي 

ها  دارد. خوابافتد فرق اساسی وجود  افراد عادي اتفاق می

امـا در مـورد   ، و رؤیاهاي پیامبران صادقه و حجـت اسـت  

  گونه نیست. خواب افراد غیر معصوم این

شاید نقل خواب براي گرم کردن مجلس و جلـب توجـه   

، در کوتاه مدت باعث جاري شدن اشک و آه مخاطـب شـود  

گرایـد. مـداح وظیفـه دارد بـا     اما در دراز مدت به سردي مـی 

  طالب مفید خود را جا بیندازد.دلیل و برهان م

  جایز نیست شوخی با نامحرم

بـا در نظـر    بـه انـدازه و  شوخی باید در جاي خود و  
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 ردیـ صـورت نگ  یگنـاه  جواز شرعی باشدو در آن گرفتن

شـوخی زن   شوخی مرد با زن نامحرم و همچنین بنابر این.

َمـْن «...: فرمـود  9. رسول خـدا تبا مرد نامحرم جایز نیس

ْنَيا َأْلـَف َعـاٍم َفاَكَه امْ  َمَها فِی الـدُّ َرَأًة َال َيْملُِكَها ُحبَِس بُِكلِّ َكلَِمٍة َكلَّ

»فِی النَّارِ 
1

بـه  ، وخى و مـزاح کنـد  شکسى که با زنى نامحرم « ؛

ازاى هر کلمه اى که بر زبان آورده باشد هزار سال او را نگـاه  

   .»دارند

بـا جـنس مخـالف    نباید شوخی با ید با همجنس باشد 

 انسـان را در دام شـیطان قـرار    شوخی کند زیـرا ایـن کـار   

  دهد. می

  

  

                                           
 .۲۸۳. صدوق، ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص١



  

  

  



  

  

  

  

  

موفق هاي  نمونه تجربه: فصل پنجم

  روحانیون و مداحان

  قبل از حرکت لزوم جلسه هماهنگی با مدیر کاروان

هر کاروانی یک مدیر یـا مسـئول دارد و یـک روحـانی.     

این دو باید هماهنگ باشند و هرکس وظیفه خـودش را بـه   

و احسن انجام دهد. لذا الزم است روحـانی و مـدیر هـر    نح

دو با هم یک جلسه هماهنگی داشتنه باشند. در ایـن جلسـه   

مسئول فرهنگی روحانی یا مداح اگـر توقعـات و انتظـارات    

دارد به مدیر اي  خاص یا حتی سبک و روش خاص و ویژه

پیشنهاد بدهد و متقابال اگر مـدیر هـم پیشـنهادي دارد ارائـه     

د. و اگر مشکلی هست در جلسه به تفاهم برسند و اگـر  نمای

هم به تفاهم نرسیدند یکدیگر را تحمل کنند و در نتیجـه در  

  همین جلسه برنامه سفر را هم تدوین نمایند.

ثمره این کار در همه سـفرها ایـن اسـت کـه اخـتالف      
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حانی باعث پریشانی زائران نشـده و اگـر   ور سلیقه مدیر و

محرمانه به بعثه یا ستاد منتقـل شـده و   مسئله الینحل بوده 

خواهند ماندنی  حل شده و زائران یک سفر آسوده و به یاد

رکـن اجرائـی   به عنوان . حفظ حرمت مدیر کاروان داشت

در غیر این صورت تبعیت زائـران از او   الزم است.کاروان 

ریزد. هنر ما در سفرها  می شود و نظم کاروان به هم می کم

اگـر مشـکل   مدیریت کنیم. ویت کاروان را این بوده که معن

حـل  تا یم نهم پیش آمده برادرانه و در خفا به او گوشزد ک

  د.وش

  لزوم برنامه ریزي براي طول سفر

شناسـایی  را هاي مناسب در طول سفر  مقاطع و فرصت

و به طور خالصه براي هر زمان و مکان خاص مطـالبی را  

کـردم کـه در    می یادداشتاي  نمودم و در دفترچه می آماده

هر فرصت مناسب یا در اوقات فراغت زائـران بـراي آنـان    

اتوبـوس  بـا  سفر زمینی  بیان کنم. در این سفرها مخصوصاً

، مثال در ابتـداي حرکـت   ،ترین فضاها است یکی از مناسب

هـا   ایست و بازرسـی ، هاي اضطراري توقف، توقف در مرز

د. رو مـی  درست زمانی که مـدیر بـراي رتـق و فتـق امـور     

بهترین زمان براي بیان همان مطالب از پـیش تعیـین شـده    

یـا یـک   ، است. مثال چند مسأله شرعی یا یک حدیث زیبـا 

مناسبت تاریخی یا تاریخ مرتبط با مکـانی کـه وارد شـدید    
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 بیان را هاي عملیاتی موجود و در دید و مکانها  مثال جبهه

اگـر بـه صـورت     کردیم. بسیار اثر گذار بود مخصوصـاً  می

مـرتبط بـا   مطالـب  بیـان  شد.  می کلیپ کوتاه و شیرین بیان

هاي زیارتی خیلی اثرگذار بود. اکثـر مطالـب در ایـن     مکان

شد و در نتیجه وقتی بـه شـهر زیـارتی     می ها بیان موقعیت

کـردیم و   مـی  رسیدیم احساس سبکی خاصی می مورد نظر

  زائران هم آگاهی کامل پیدا کرده بودند.

  روحانی به زائران تشریح وظایف مدیر و

به عنـوان روحـانی کـاروان همـراه     ، در یکی از سفرها

کارهـاي  ، خانواده با کاروانی از قم بـه عتبـات رفتـه بـودم    

گذرنامه و بازرسـی در فرودگـاه نجـف تمـام شـد و وارد      

در  یاتوبوسی شدیم که قرار بود ما را از فرودگـاه بـه هتلـ   

  نجف ببرد.

ـ  ی چنـد تـا از زائـران    بیشتر زائران سوار شده بودند ول

هنوز نیامده بودند و مدیر رفت که آنهـا را پیـدا کنـد و بـا     

  خود بیاورد. 

در همین حال یکی از زائران از عقب اتوبوس نزد بنده 

حاج آقا شـما  : که در صندلی جلو نشسته بودم آمد و گفت

چرا نشستید و چرا نرفتید بـه همـراه مـدیر دنبـال زائـران      

  کنید؟ نمی بگردید و هیچ فعالیتی

مـدیر در حـال   کـه  ن منظورش هم این بود که چـرا اآل 
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کنار خانواده  ، شما به جاي کمک به اوفعالیت و تکاپوست

  نشستید و کنار مدیر نیستید!

بنده چون با اخالق مـردم قـم و رك بـودن آنهـا آشـنا      

این حرف او یـک تلنگـري بـه بنـده بـود و حـرف       ، بودم

اداشت و از اتوبوس پیاده درستی بود و بنده را به حرکت و

شدم و رفتم براي کمک بـه مـدیر در پیـدا کـردن افـراد و      

پیـدا شـدند و برگشـتیم و اتوبـوس     هـا   باالخره جـا مانـده  

  حرکت کرد. 

مـدیر ثابـت و مـدیر    ، وقتی وارد هتل در نجف شـدیم 

کاروان توضـیحات مربوطـه را گفتنـد ولـی قبـل از اینکـه       

شـد و بـا طــرز   همـان فـرد بلنــد   ، جمعیـت متفـرق شــود  

ناخوشایندي مطالبی را به صـورت اعتراضـی بیـان کـرد و     

و فقط  دهند ان را انجام نمیوظایف خودشها  بعضی: گفت

  کنند و.... می ن کم کاريکنار خانواده هستند و از همین اآل

ها و این نوع گفتار باعث ایجاد یک هیجان  این صحبت

اي  دهموافـق و عـ  اي  و همهمه در بین جمعیت شد و عـده 

  مخالف بودند.

  اگر با چنین برخوردهایی روبرو شدید چه باید بکنیم؟

سکوت کنیم و دفاع نکنیم!؟ ولی باید همـین جـا ایـن    

شد تا در روزهاي آینده به مشـکل برخـورد    می مسئله حل

  نکنیم.
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شروع به صحبت کـردم و شـرح وظـایفی از کارهـاي     

کـردم  مدیر و خودم ارائه دادم و همگی را دعوت به صـبر  

هر حال با صحبت ه و از قضاوت عجوالنه برحذر داشتم. ب

مسئله حل شـد و در روزهـاي   ، و توضیحاتی که ارائه شد

همان فرد متوجه اشتباهات خـود شـد و در روزهـاي    ، بعد

آخر نسبت به قضاوتی که کرده بود حاللیت طلبید و یکی 

  از دوستان صمیمی بنده هم شد.  

  ز حضور زائرشناسایی مسیر و اماکن قبل ا

هر وقت قرار بود به عنوان روحانی با کـاروانی همـراه   

که بـا زائـران بـه    نبعد از استقرار در هتل و قبل از ای، شوم

رفـتم و یـک    مـی  خـودم تنهـایی  ، حرم و سایر اماکن بروم

کردم تا از اتفاقات و تغییرات جدید آگاه باشـم   می بررسی

  کنم. و بتوانم با تسلط کامل زائران را همراهی 

یک فرصتی به ، شود وقتی کاروان وارد هتل می معموالً

غسل کنـد  ، تا برود در اتاقش مستقر شده شود می زائر داده

و در این فرصت خودم به  و آماده شود براي رفتن به حرم

 رفـتم و وضـعیت را بررسـی    تنهایی سـریع بـه حـرم مـی    

کردم؛ مثال اینکه از کدام در وارد شویم بهتـر اسـت یـا     می

در حال تعمیر است و کدام در بسـته اسـت و اگـر    ها  کجا

تغییرات جدیدي به وجود آمـده در جریـان باشـم. و بعـد     

  بردم.   می گشتم و کاروان را همراه خودم برمی
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کـه روحـانی تسـلط کامـل      کنـد  می وقتی زائر مشاهده

هـا   شود و با اعتماد کامل تر برنامـه  میخیالش راحت ، دارد

  . را دنبال خواهد کرد

آمدند  می در مسجد سهله و کوفه افراد عراقی بودند که

زیـارت  ادعیـه و  گرفتند تا براي آنها  ها پول می و از کاروان

کردند. اگـر   ها هم قبول می نامه بخوانند و بعضی از کاروان

کرد  کرد و خودش شروع به خواندن می روحانی قبول نمی

خوانـد بـه او    کردند و اگر روحانی اشتباه می می اینها توجه

کـاروان مسـخره   اعضاي دادند و گاهی هم جلوي  تذکر می

کردند که بلد نیست بخواند و بگذاریـد مـا بـراي شـما      می

ها تمام  بخوانیم. ولی اگر روحانی قبل از رفتن به این مکان

ادعیه و زیارات مورد نیاز را تمـرین کـرده باشـد و بـراي     

مـوارد   خودش بخواند آن وقت مسلط خواهد بـود و ایـن  

آمـد کـه روحـانی     مـی  پیش نخواهد آمد. حتی گاهی پیش

خواند که خیلـی   می ادعیه و زیارات را اشتباه، کاروان دیگر

چــون زائـران روحـانی خــود را بـا ســایر    ، جالـب نیسـت  

کنند هـم   می روحانیونی که مشغول خواندن هستند مقایسه

هم از نظر اطالعات و هـم از نظـر صـدا و    ، از نظر قرائت

ها باعث سوء تفاهم و اختالف و بی اعتمـادي   وقت خیلی

  شود. می در زائر

شـود از   اینکه روحانی بداند وقتی وارد مسجد کوفه می
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چقـدر  ، کجا باید شروع کنـد از کـدام در بایـد وارد شـود    

داند و امثال اینها نشان دهنـده تسـلط    می درباره باب ثعبان

 روحـانی اســت و موجــب جلـب اعتمــاد مــدیر و زائــران  

  .  خواهد شد

مثال در بیت الطشت باید بداند که چه بگوید و چطـور  

شـود همـه    نمـی  بگوید. چون زائران خانم حضور دارند و

  کرد. اي  مطلب را با جزئیات بیان کرد و فقط باید اشاره

کردم و  براي هر مکان یک نکته کلیدي را یادداشت می

کردم کـه هـم اطالـه کـالم نشـود وهـم        همان را مطرح می

  جذابیت داشته باشد و براي زائر خسته کننده نشود.

کـه بـین نجـف و کـربال و سـایر      هایی  یکی از تفاوت

سـت کـه در نجـف مباحـث علمـی و      ا شهرها هست این

 اطالعات عمومی جذابیت بیشتري دارد ولی کربال روضـه 

  طلبد و باید بتوانی خوب روضه بخوانی.  می

  لزوم اطالعات دقیق از اماکن

قـرار   7قامـت در مسـیر مقـام علـی اکبـر     هتل محل ا

ـ   ـ نیتـا ایـن مکـان را بب    دداشت و زائران کنجکـاو بودن د. ن

نزدیـک محـل کـه     کـردم ایـن بودکـه    می بهترین کاري که

دهم کـه اینجـا کجاسـت و      براي کاروان توضیح ،رسیم می

ن گـویم اینجـا اآل   مـی  علت نامگـذاري آن چیسـت و بعـد   
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وابی ندارد بلکه باعث شلوغ هست و رفتن ما نه تنها هیچ ث

بهتر است اگر کسی دوست داشت هر وقـت  ، شود می گناه

همه قبـول  ، در سفري وقتی این را گفتم بیاید.، خلوت بود

خـب  ، چـه اشـکال دارد  «: کردند به جز یک نفر که گفـت 

  .»شلوغ باشه همه دارن میرن ما هم مثل اونا!!

اشکال نداره ولی فکر کن اگر توي این شـلوغی  : گفتم

یک نفر هم به گناه بیفته من و تو هم در آن شریک هستیم 

رحـال قبـول   ه رویـم. بـه   می و اگر همه موافق رفتن باشند

کرد و فقط از دور نشان دادم و مطالب را برایشان با تسلط 

  کامل بیان کردم.

شـود و بایـد    مـی  الؤسـ  درباره بعضی از امـاکن حتمـاً  

مـثال  ، ره درب هادربا مثالً، مطالعه و اطالعات دقیق داشت

باب السدره و اینکه چرا بدین نام گذاشته شـده یـا اینکـه    

هـا چیسـت و علـت     حرم چند تا درب داره و اسامی درب

  نامگذاري آنها چیست؟!.

که بداند و بایـد   استلذا براي روحانی کاروان واجب 

  اطالعات کامل داشته باشد.

، کاملتر باشـد ، هرچقدر اطالعات روحانی درباره اماکن

کـار الزم   همراهی زائران بیشتر خواهـد بـود و بـراي ایـن    

از قبل خودش بـرود ببینـد و مطالعـه     است روحانی حتماً

  زیاد داشته باشد.  
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مسـتند و غیـر مسـتند بایـد جـوري      هـاي   درباره مکان

صحبت شود که هم قانع کننده باشد و هم زائر رغبـت بـه   

 شـنیدم کـه   ها رفتن نکند. به عنوان مثال چندبار در کاروان

این نـوع گفـتن نـه تنهـا      مسلماً بعثه گفته نبرید!: گفتند می

هم ایجـاد   یقانع کننده نیست بلکه هزار جور شبهه و بدبین

  کند.می

  در دسترس بودن روحانیثمرات 

هـاي   یکی از کارهـایی کـه باعـث آرامـش در کـاروان     

شـد در   مـی  حج و عتبات عالیات، عمره مخصوصاًزیارتی 

حقیر بـود. در نتیجـه رضـایت عمـومی     ین دسترس بودن ا

توانستند با سهولت  می زائرانکاروان بسیار عالی بود. چون 

چـون زائـران در طـول     .مطالب و نیاز خود را مطرح کنند

و الزم بـود کـه   شدند  می جدیدي مواجههاي  سفر با پدیده

و بداننـد و بپرسـند   هـا   وظیفه خود را در قبال ایـن پدیـده  

نی براي آنها بسیار مطلوب و آرامش خاصی بـه  تأیید روحا

بـه   کردند که سـریعاً  می داد و گاهی با هم اختالف می آنها

کردند و سخن روحانی فصل الخطـاب   می مراجعهروحانی 

بسـیار شـیرین و پسـندیده    کـاروان  مدیر بود. براي بنده و 

هتـل حضـور داشـتم و یـک     وقتی در البی  مخصوصاً ،بود

ال ؤکـه جـواب سـ   گشـت   می دنبال روحانیزائر سراسیمه 
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میـان  خودش را بگیرد یـا در هنگـام نمـاز یـا زیـارت در      

دیدنـد. پـس همراهـی     مـی  جمعیت خودشان روحـانی را 

یا مداح از کارهاي پسندیده است و بستر مناسـبی  روحانی 

رها  .هدایت و ارتقاء سطح دانش زائران، جذباست براي 

ـ بدون همراهان کردن زائر و  و بـه عبـادت   رفـتن   حـرم ه ب

دوستان رفتن کار صـحیحی نیسـت و   پرداختن یا به دیدار 

صــحیح اعمــال و اســتفاده از نتیجــه ایــن همراهــی انجــام 

در همراهـی  باشـد.   مـی  فضاهاي زیارتی و تأثیرگذاري آن

دیـوار  گـاهی روي   7حرم موال علـی و زائران در صحن 

 ،ي آن بودنـد روایتی نوشته شده بود که جمع زائران روبرو

ــوراً ــتفاده  ف ــت اس ــن موقعی ــی از ای ــت را  م ــردم و روای ک

املؤمن فـی «کردم بسیار اثر گذار بود  می خواندم و ترجمه می

»فـسقفی املسجد كالطري فـی الد كالسمک فی املاء و املنافق سجامل
1
 

کردند و موجب  می تکرارتا آخر سفر زائران این مطلب را 

حـرم داشـته باشـند و از کـم      شده بود که یک یادگاري از

حوصلگی که گاهی داشـتند بـراي بیـرون رفـتن از مکـان      

  زیارتی کاسته شود.
                                           

، سمت راست ايوان طال، روي کاشي کـاري  7. در کاشي کاري حرم علي١

: المـؤمن فـي المسـجد...    9ورودي شمالي مکتوب شده: قال رسول اهللا

اي اسـت،   سند و منبعي يافت نشد ولي معتبر است و کالم بسيار شايسته

 شايد کالم علما باشد.
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هـاي   روحانی و مداح کـاروان هاي  استفاده از ظرفیت

  دیگر

با  دیکبار به خیمه گاه رفته بودیم و دیدم یک آقایی دار

با خـودم گفـتم اگـر بـروم     ، صداي قشنگی روضه میخواند

زائـران مـن   ، ن صداش قشنگتر هسـت چو، کنارش بخوانم

خیلی  اون آقا بود و مسلماً کاش مداح کاروان ما، گویند می

براي همین به مداح کـه تـازه شـروع    ، دهند نمی دل به من

کرده بود اشاره کردم که کـاروان مـا هـم از مـداحی شـما      

مـداح هـم    کـنم.  کند و بعد من هم صحبت مـی  استفاده می

م شـد مـن   ارد و بعد که تممد و استقبال کآخیلی خوشش 

طوري همه استفاده کردند و  چند دقیقه صحبت کردم و این

  راضی هم بودند. 

کنند و در خیمـه گـاه    نمی همین را توجهها  ولی بعضی

ن او مشـغول کـار خودشـ   انـد   ههر گوشه یک عـده نشسـت  

یکی با صداي بد و هیچ کـس  ، هستند. یکی با صداي بلند

 د.بر نمی هم استفاده الزم را

 هـاي  بهـره منـدي از ظرفیـت    توجیه زائران قبـل از 

  دیگرهاي  مداح کاروان روحانی و

زمانی به عنوان روحانی کاروان همراه بـا کـاروانی بـه    



 2ها  آزموده

 

156 

افرادي در معموالً  مسجد سهله رفته بودم و در زمان صدام

 مسجد سهله وکوفه مستقر بودند کـه وقتـی کـاروانی وارد   

 فت مبلغی براي آنها زیارت وشد نزد آنها رفته و با دریا می

هـا خودشـان ایـن     خواندند. بعضـی از کـاروان   می ادعیه را

 دادنـدو بعضـی هـم توسـط آنهـا انجـام       می کارها را انجام

  دادند. می

ست که ببینـیم شـرایط   ا طور مواقع بهترین کار این این 

. چگونه است و کدام براي زائر مفید و قابل استفاده اسـت 

ــی وار  ــفر وقت ــدم در آن س ــهله ش ــجد س ــی از ، د مس یک

روحــانیون کــه بســیار خــوش بیــان و خــوش صــدا و از  

روحانیون معروف هم بود مشـغول صـحبت و توضـیح و    

مصـلحت  ، خواندن ادعیه بود و چون تازه شروع کرده بود

را در این دیدم که براي اینکـه مجلـس چنـد تـا نشـود و      

زائران هـم بتواننـد اسـتفاده بیشـتري ببرنـد از مجلـس آن       

  روحانی استفاده کنیم و از زائران خواستم که استفاده کنند.

طور که زائران مشـغول اعمـال    همانها  در یکی از مقام

که من هم اي  به گونهیکی از زائران به فرد کناریش ، بودند

  : بشنوم گفت

آیند ولـی   می ها همراه ما و به بهانه ما و براي ما بعضی

اندازنـد و   می هده دیگريدهند و بر ع کارشان را انجام نمی

  شوند.! می نامشغول کار خودش
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چون زمان و موقعیت مناسب براي ، وقتی این را شنیدم

دانست  نمی دانستم و او توضیح و بیان مصلحتی که من می

بقیه اعمال و ، نبود و براي اینکه سوء تفاهم ادامه پیدا نکند

دعاها را خودم قرائـت کـردم ولـی بعـد در یـک فرصـت       

در جاي مناسب علت را براي همه توضـیح دادم و   مناسب

  استفاده بیشتر زائران بوده است.، اینکه مقصود

  شد. می اعمال مسجد کوفه با نشاط و حالت معنوي اجرا

در سفري که با تعداد زیادي زائر قمی که مکرر مشرف 

شده بودند همراه بودم. احساس کردم نوعی کراهت نسبت 

قصد دارند با کاروان همراهـی   به اعمال مسجدین دارند و

نکنند وقتی برنامه رفتن به آنجا مطرح شـد بعضـی تمایـل    

دادند و براي بنده بسیار تلخ بود کـه نسـبت بـه     نمی نشان

هاي فخـیم و مبـارك مثـل مسـجد کوفـه چنـین        این مکان

ــه     ــه نتیج ــده ک ــاد ش ــر ایج ــن زائ ــی در ذه ــاطره تلخ خ

و لـذت   هاي دوستان قبلی بـوده کـه شـیرینی    گیري سخت

عبات در این مساجد را از آنها گرفته است. لـذا در جمـع   

آنها خیلی آرام و کوتاه و دلنشین بیان کـردم. گفـتم ببینیـد    

هـاي   دوستان در انجام مستحبات انسـان بایـد بـه ظرفیـت    

روحی خود توجه کند و اگر نشـاط الزم همـراه بـا اقبـال     

حبی بیند بهتر است عمل مست نمی قلبی و روحانی در خود

را کوتاه و مختصر یا حتی ترك کند. بـا صـراحت دربـاره    
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اعمال مسجدین اعالم کردم کـه مسـتحب اسـت و هرجـا     

توانیـد از کـاروان جـدا شـوید و در      مـی  شما خسته شدید

 .هاي مسجد دیدن کنید استراحت کنید یا از بخشاي  گوشه

هاي خاص مسجد پـرداختم   در خالل آن به توصیف مکان

الب بود. بعد از بیانـات همگـی عالقمنـد    برایشان خیلی ج

در را شدند ما را همراهـی کننـد آن سـفر بهتـرین برنامـه      

مسجد کوفه داشتیم و برنامه بـا نشـاط و اسـتقبال خـاص     

زائران انجام شد. علت این که با نشاط اجرا شـد ایـن بـود    

هـاي خـاص و فضـیلت آن     که قبال درباره مسـجدو مکـان  

رسـیدیم   مـی  ه بـه مقامـات  توضیح داده بـودم و زمـانی کـ   

هـاي مسـجد در آن    کـردم و برخـی از مناسـبت    می تکمیل

، بیت الطشت، القضاء ةدکاز قبیل  ،دادم می شرحرا ها  مکان

هاي مسـتند و   محل کشتی نوح و ... و تاریخ، المعراج دکة

که موجبات رفع خستگی و انبساط  مجالب توجه بیان کرد

 .شـد  مـی  همراهان خاطر و رشد و ارتقاي فکري و معنوي

در پایان زائران اعالم کردند با اینکه چندین مرتبـه مشـرف   

شدیم با این نشاط و شادابی و حالت معنوي اعمال مسجد 

کوفه را انجام نداده بودیم و قول گرفتند که اعمال مسـجد  

اجرا گـردد کـه بـه قولمـان عمـل      گونه سهله هم به همین 

اعمال مسجد  اترزنند و از خاط می هنوز هم زنگ .کردیم

 گویند دیگر تکرار نشد. می کنند و می کوفه تعریف


