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دوران
 سخت امامت 

حجت االسالم محمود صفاری
واعظ و  استاد حوزه 

افتخار جامعه
 مداحی بود
 محلوجی در گفت وگو با مداحان  سبک زندگی مرحوم حاج حسین

آقاي معلم 
حاج ماشاءاهلل عابدی به مداحان جوان 
توصيه مي كند منبع درآمد داشته باشند 

چون مدح اهل بيت 
 با ماديات همخواني ندارد



عطا قبل از سؤال! 

کـه  اسـت  خوبـی  فرصـت  gعسـكری امـام حسـن  والدت 
از سـبک زندگـی ايـن امـام همـام سـخن بگوييـم. آن حضـرت در 
دورانـی زندگـی می کـرد کـه حـكام بنی عبـاس بيشـترين فشـار را 
بـه عالـم اسـام می آوردند؛ دورانـی که تـرکان در دسـتگاه حكومت 
بنی عبـاس بيشـترين نفوذ را داشـتند و بـا کينه ورزی، ائمـه هدی را 
اذيـت می کردنـد. ايـام عمـر امام عسـكریgبـا متـوکل، منتصر، 
مسـتعين، معتـز، مهتدی، معتمـد و معتضد مصادف بود. پسـوند نام 
ايـن حـكام »بـااهلل« دارد اما تنها چيزی که در مشـی و زندگی شـان 
متـوکل  دربـاره  بـود! جال الديـن سـيوطی  »اهلل«  نمی شـد  پيـدا 
نوشـته: »او همـواره در حالـت مسـتی بـه سـر می بـرد و دائم الخمـر 
بـود. او کسـی بـود کـه مـزار اباعبـداهلل gرا خـراب کـرد و در 
سـال های متمـادی دسـتور داد مـزار ايشـان را شـخم بزننـد و در 

آن زراعـت کننـد. 
امـام هـادی ، امام عسـكریgرا سـال ها به گونـه ای مخفی کرد 
که شـيعيان نتوانسـتند با او ديدار عمومی داشته باشند. نخستين گروه 
عمومی شـيعه امام حسـن عسـكری را در حالي ديدند کـه باالی پيكر 
برادرش سـيدمحمد بود که به طرز مشـكوکی به شـهادت رسـيده بود. 
امام هادیgدر تسـليتی به امام حسـن عسكریgفرمود خداوند 
بـرای تـو امـر عظيمی را ايجـاد کرده. يعنـی امامـت را در تو قـرار داده. 
دوران، دوران خفقان بـاری بود. خليفه ای که در زمان امامت امام حسـن 
عسـكریgحكومت می کرد معتز نام داشـت کـه عمر حكومتش به 
يک سـال هم نرسـيد اما در   همان روزهـای ابتدايی امامت امام حسـن 
عسـكري دسـتور داد ايشـان را بـه کوفـه تبعيـد کنند. معتز به کسـی 
کـه او را بـه کوفـه می برد، دسـتور داد در بيـن راه گردن امـام را بزند تا 

جريان امامت شـيعه به پايان برسـد. شـيعيان به امام نامه نوشـتند که 
شـنيده ايم اين حاکم پليد به شـما جسـارت کرده ! آن حضرت در پاسخ 
فرمـود سـه روز بيشـتر طـول نمی کشـد که عمـرش به آخر مي رسـد. 

شـيعيان قيام کردند و او را بعد از سـه روز کشتند. 
دوميـن خليفـه ای کـه بـا ايشـان هم عصـر شـد مهتـدی بـود کـه 
حكومـت او کمتـر از يک سـال به طول انجاميـد. او آدمـی ظاهر الصاح 
بـود و می گفـت می خواهم مثـل عمر بـن عبدالعزيز در بنی اميه باشـم 
و نـام خوبـی از مـن باقـی بماند امـا اولين کاری کـه انجـام داد اين بود 
کـه امـام را زندانـی کرد. عـده اي نزد صالح بـن وصيف کـه زندانبان آن 
حضرت بود رفتند و از او   خواسـتند به ايشـان سـخت  بگيـرد. صالح بن 
وصيـف می گويـد دو نفر از کسـانی کـه بد ترين بغض و کينه را نسـبت 
بـه اهل  بيت داشـتند مأمور او کـردم ولی چه کنم که با ديـدن رفتار او 
عابد، زاهد و اهل نماز شـدند. از آنها   پرسـيدم چرا ايـن کار را می کنيد؟ 
گفتنـد از مردی جلـوی ما بدگويـی می کنی کـه روز هـا روزه مي گيرد 
و شـب ها بـه عبادت مشـغول اسـت و هيچ چيـزی او را از عبـادت فارغ 
نمی کنـد. مهتدی هـم کمتر از يک سـال حكومت کـرد و دوره خافت 
معتمد رسـيد. امام حسن عسكریgشش سـال بيشتر امامت نكرد 
و کوتاه تريـن دوران امامـت شـيعی را بـه خـودش اختصـاص داد. آخر 
زندگـی ايشـان با حكومت معتمد مصادف شـد کـه در پليدی همچون 

پدرش متـوکل بود. 
لقـب مبـارک آن حضـرت عسـكری اسـت. يعنـی کسـی کـه در 
لشـكرگاه تبعيد می شـود و مجبور است بين سـربازان حكومت زندگی 
کنـد. جالـب اسـت بدانيد که بـه زندگـی آن حضرت در عسـكرگاه هم 
رضايـت نمی دادنـد و بـرای ايشـان شـرايط زنـدان در زنـدان را پيـش 
می آوردنـد. روزهايـی کـه امـام تحويـل زندانبان هـا نبـود، آن حضـرت 
در منطقـه عسـكر زندگـی می کـرد و مجبور بود هـر روز خـودش را به 
داراالمـاره معرفـی کند. آن حضـرت از ديـدار با شـيعيان کاما محروم 
بـود و خبرهـای خـودش را به سـختی به شـيعيان می رسـاند. فردی 
بـه نـام داود بن اسـود می گويد امام به مـن چوبـی داد و گفت آن را 
بـه فان منزل برسـان. در بيـن راه دعوا و درگيری شـد و اين چوب 
شكسـت. ديـدم داخـل آن مملـو از نامه های پاسـخ امام به سـؤاالت 
شـيعيان بـود. يـاران و وکای آن حضـرت بـه اسـم روغن فـروش و 
امـام  می رسـاندند.  را  خبـری  و  می ديدنـد  را  ايشـان  ميوه فـروش 
عسـكریgمی فرمـودهيچ کـس از اجـداد مـن بـه انـدازه مـن 
مـورد شـک قرار نگرفت. دشـمن چنـان در جامعه ايجاد شـک کرده 
بودکـه حتـی کسـانی کـه به امـام هـادی اعتقاد داشـتند، بـه وجود 
امـام عسـكری شـک کردنـد و می گفتند بـرادرش سـيدمحمد که از 
دنيـا رفتـه، امـام اسـت. آن حضـرت از اين همه شـک که بـه امامت 
ايشـان دارنـد شـكايت می کـرد و در جـواب آنهـا می فرمـود امامـت 
چيـزی اسـت کـه تـا خـدا امتـداد دارد. ابـن ماهويـه ادعـای امامت 
محمـد بن هـادی را می کـرد و می گفت او امـام بـوده و از دنيا رفته! 
در ايـن وضعيت امام عسـكری gچه کار می توانسـت انجام دهد؟! 
خيلي هـا پيـش او می آمدنـد و توقع داشـتند امام يک کشـف و يک 

خبـر غيبـی بدهد تـا دل هـای آنها آرام شـود. 

دوران سخت امامت 
حجت االسالم محمود صفاری استاد حوزه و واعظ 
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حجت االسالم محمود صفاری واعظ و  استاد حوزه 

 لغت شناسـان در تعريـف »کريـم« می گويند منعمی اسـت 
کـه تمـام افعالـش احسـان و انعـام اسـت کـه به سـبب آن 
جـز نفـع و دفع زيـان و ضـرر نمی کنـد. برخی هـم کريم را 
کسـی می دانند کـه اعطا می کنـد آنچه برای اوسـت و طلب 
نمی کنـد چيـزی را کـه بـرای اوسـت. بعضـی نيـز گفته  اند 
کريـم آن  اسـت کـه چيز انـدک را پذيرفتـه و زيـاد می دهد. 
تفـاوت بيـن کريـم و جـود و بخشـش در ايـن اسـت کـه 
شـخص کريـم دنبـال حـل مشـكات مـردم مـی رود امـا 
شـخص سـخاوتمند فقـط بـه کسـی کـه بـه او مراجعـه 
  k می کنـد از جود و بخشـش دريـغ نمی کند. پيامبـر اکرم
فرمـوده: »مردمـان چهار دسـته اند: سـخی، کريـم، بخيل و 
لئيـم«. سـخی کسـی اسـت کـه خـودش می خـورد و بـه 
ديگـری هـم عطـا مي کند. کريم کسـی اسـت کـه خودش 
نمي خـورد و بـه ديگـری مي دهـد. بخيـل کسـی اسـت که 
خـودش می خـورد و بـه ديگـري نمی دهـد و لئيـم کسـی 
اسـت کـه نـه خـودش مي خـورد و نـه بـه کسـی مي دهـد. 
وقتـی مـا بـا يـک شـخصيت بزرگـوار روبـه رو می شـويم 
می گوييـم او کريـم اسـت. در ميـان اهـل  بيـت عصمـت و 
طهـارتامـام حسـن مجتبـیgو حضـرت فاطمـه 
معصومـهhبـه کرامـت مشـهور و معروفنـد. ايـن جايـگاه 
واالی حضـرت معصومـه را نشـان می دهـد کـه توانسـت 
بـه ايـن مقـام ارزشـمند دسـت يابـد. يكـی از ويژگی هـای 
شـخص کريم االعطـاء قبـل از سـؤال اسـت و قبـل از اينكه 
از او درخواسـت کننـد، حاجتـش را می دهـد. وقتـی انسـان 
در خانـه حضرت فاطمـه معصومه hمی رود نظـر کريمانه 
دختـر موسـی بن جعفر gشـامل حالش می شـود و قبل 
از زيـارت و توسـل، آن حضـرت مشـكل او را مرتفع می کند. 
دختـر يكـی از بـزرگان معرفتی اهـل قم خيلی درخواسـت 
داشـت که حقيقت حضرت فاطمه معصومـه را بداند. او نقل 
کـرده به بی بی متوسـل شـدم کـه حقيقـت اين حـرم را به 
مـن نشـان دهـد. وارد حرم شـدم ديـدم دختـري در کنارم 
h نشسـته و گريـه می کنـد و به حضـرت فاطمـه معصومه
می گويـد بی بـی جـان! مـن غير شـما کسـی را ندارم. شـما 
کريمه اهل  بيت هسـتيد، دسـت مـرا بگيريد کـه آبرويم در 
خطـر اسـت. بعـد ديـدم چشـمانم بـاز شـد و روبه رويم يک 
بـاغ بهشـت ظاهر شـد کـه يک طـرف آقايـان و يـک طرف 
خانم هـا حضـور داشـتند. درون اين بـاغ خانه ای بـود که دو 
بانـوی مجللـه در رأس آن قـرار داشـتند. متوجه شـدم يكی 
حضرت فاطمه معصومهاسـت و ديگری حضرت زهراسـت. 
بعـد ديدم ايـن دو بانوی بزرگوار دختـری را که گريه می کرد 
مـورد نـوازش قـرار دادنـد و فرمودند قبـل از اينكه پـا به اين 
حـرم بگـذاری، آبـروی تـو را حفـظ و حاجتـت را روا کرديم.

سیدمحمدحسن مؤمنی کار شناس علوم حدیث 

»َولَِباُس التَّْقَوَی َذلَِک َخْیٌر/ جامه پرهیزکاری از هر جامه ای بهتر است«. )آیه  2۶ سوره اعراف( 

کسی که جامه بر تن ندارد محدود به دهليز و پستوی خانه می  شود. حتی در خانه خود آزاد نيست،چه رسد که در جامعه آزاد باشد. البته يادمان 
باشد که بعضی جامه  ها مثل تور، رقيق و نازکند و کسی که چنين جامه ای بر تن دارد، انگار چيزی بر تن ندارد. قرآن کريم تقوا را به جامه و لباس 
و پوشش تشبيه می  کند. بنابراين جامه يا لباس مايه آزادی انسان است. کسی هم که جامه تقوا ندارد آزاد و   رها نيست. امام علیgدر اين 

خصوص فرموده: »تقوا مايه آزادی است«. يعنی بی تقوايی محدوديت است. 

لباس تقوا
سوره اعراف
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توليت آسـتان قدس رضوی تسـهيل امر زيارت را يک راهبرد مهم برای حفظ ارزش  های اسامی در جامعه دانست و گفت: »تشرف خ

بـه زيـارت معصوميناز جمله اقدامات اثباتی و ايجابی اسـت که می  تواند نقش بسـزايی در کاهش ناهنجاری  ها و آسـيب های 
اجتماعی داشته باشد«. حجت االسام والمسلمين سيدابراهيم رئيسی افزود: »از آنجا که زيارت بارگاه ائمه معصومينذاتا برای 
مردم جاذبه دارد بنابراين نيازی نيسـت مسـؤوالن برای اين مهم تبليغی داشـته باشـند بلكه بايد موانع را از پيش پای زائر بردارند«.  ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
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خ رضـا معممی مقـدم مديـر کل تشـكل های دينـی سـازمان تبليغـاتاسـامي گفـت: »عناويـن سـطح بندی مداحان بر اسـاس 

بيانـات رهبـر معظـم انقـاب در ديدار های سـاالنه با مداحـان به پنج عنوان »پيرغام«، »ستايشـگر ملی«، »ستايشـگر  اسـتانی«، 
»ذاکـر« و »مـداح« تقسـيم می شـود. شـرکت کنندگان در ايـن طـرح افـرادی هسـتند کـه در طـول سـال در مجالـس مذهبی و 
آيينـی در مـدح و منقبـت اهـل بيـتيـا در رثـا و مصيبـت آنـان بـه شـعرخوانی، نغمه سـرايی و دکلمه خوانـی پرداخته اند«. 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
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به نام دفاع مقدس 
اكنون 27 سال از فعاليت هيأت رزمندگان اسالم می گذرد 

سال هاســت کــه جنــگ ایــران و عــراق بــه پایــان رســیده . حــاال مــردم شــب ها بــا خیــال راحــت 
چشــم روی هــم می گذارنــد و روز هــا بــدون دلهــره از اینکــه خمپاره دشــمن خانــه کســی را ویران 
کنــد، راهــی محــل کســب و کارشــان می شــوند. جنــگ ایــران و عــراق کــه بیش از هشــت ســال 
طــول کشــید اگرچه بــا خاطــرات تلخ بســیاری بــرای ملــت ایران همــراه بــود اما بــه دلیــل برکات 
فراوانــي کــه داشــت، دفــاع مقــدس نــام گرفــت. یکــی از ایــن بــرکات، شــکل گیری هیأت هــای 
مذهبــی اســت کــه در قالب جوششــی معنــوی در جبهــه  آغاز شــد و امــروز با ســاختاری کــه برای 
مــردم بــه خوبــی جــا افتــاده  در قالب هیــأت رزمنــدگان اســالم فعالیــت می کنــد. این هفته ســراغ 
هیأتــی رفتیــم که بــه همین نــام شــکل گرفتــه و فعالیت هــای گســترده ای در سراســر ایــران دارد. 

 مژگان مهرابی 

كسی كه سنگ بنای
 ساخت حسينيه را گذاشت

اگـر نيم نگاهـی دقيق تـر بـه شـكل گيری هيأت هـا داشـته باشـيم، متوجه می شـويم که هـر يـک از محافل 
معنـوی بـه بهانـه ای و البتـه بـا وجـه اشـتراک مردمی بـودن فعاليـت می کننـد. بعضـی هيأت ها با نـام يک 
قوميـت گـره خورده انـد و برخی ديگر بيشـتر مورد توجه يک رده سـنی خاص هسـتند. مانند هيـأت جوانان 
متوسـل بـه حضـرت قاسـمj. گاهـی وقت هـا هم طيـف خاصـی از يـک جامعه بنابـر ارادتـی که بـه اهل 
بيـت عصمـت و طهـارت دارنـد بـرای خودشـان هيـأت تشـكيل می دهنـد. مثـل شـعب هيـأت رزمندگان 
اسـام کـه حتـی در دور تريـن نقطه کشـور فعالنـد و حـاال ديگر برای خودشـان نـام و نشـانی پيـدا کرده اند 
و عـاوه بـر احيـای مفاهيـم دينـی و مذهبـی، در زمينـه ترويج فرهنـگ دفاع مقـدس هم تـاش  می کنند. 

داوود محبـی از رزمندگانی که مداح اهل بیت اسـت در 
این خصوص می گوید: »در جبهـه واحدهایی با عنوان تبلیغات 
و فرهنگـی فعال بود که بیشـتر وقت ها بـرای رزمند ه ها برنامه 
داشـتند. شـب های عملیـات در نوع خـود عاشـورایی بود. 
تمـام بچه هـا با سـینه زنی و ذکـر مصیبت سـرور و سـاالر 
شهدا سـربند می بسـتند و آماده عملیات می شـدند. مداح 
یـا مبّلغ حاضـر در جمع هم شـور و شـعوری دوچنـدان به 

ایـن محفـل مـی داد«. بـا طوالنی شـدن جنگ کم کـم این 
حال معنـوی رونق بیشـتری گرفت. حسـین درخشـانی فر 
از اعضـای فعـال هیـأت رزمندگان اسـالم در ایـن خصوص 
می گوید: »سـال های آخـر جنگ چون بیشـتر رزمنده هایی 
کـه در جبهـه  حضـور داشـتند از اعضـای فعال مسـاجد، 
هیأت هـا و پایگاه های بسـیج بودند، هـر گروهـان و گردان 
برای خود مجلسـی تشـکیل  مـی داد و بـا حضـور مداحان 

برنامـه مذهبی اجـرا می کرد و دعـای ندبه، زیارت عاشـورا، 
دعای توسـل و ذکر مصیبت می خواندند. مثال حسـن سازور 
مداح گـردان میثم بود و سـعید حدادیان بیشـتر در گردان 
مقـداد حضـور داشـت. مداحـی برنامه های مذهبـی گردان 
حمزه هم برعهده شـهید  محسـن درسـتانی بود. تـا اینکه 
جنـگ تمـام شـد و رزمنده ها به شـهر هاي خود برگشـتند 
اسـالم تشـکیل شـد«.  رزمنـدگان  و کم کـم هیأت هـای 

شب های 
عمليات 

هيأت های گردان ها 
 عـاوه بـر هيأت های غير رسـمی کـه در گردان ها تشـكيل و به مرور زمان نامی برايشـان انتخاب شـد، در 
بعضی از اردوگاه ها هم هيأت های مختلفی شـكل گرفت. درخشـانی فر می گويد: »ماه محرم در اردوگاه ها، 
دسـتجات عـزاداری راه می انداختيم و بيشـتر گردان ها يک جا جمع می شـدند. البته اگر منطقـه آرام بود 
ايـن کار انجـام می شـد«. برنامـه مذهبی رزمنـدگان روز به روز رونـق می گرفت. تا اينكه جنگ تمام شـد 
و رزمنـدگان ديـروز ميدان هـای نبرد به دنبال بهانـه ای بودند تا بـا برنامه های مختلـف از ارزش های دفاع 
مقـدس حمايـت کننـد. او می گويـد: »بعد از جنـگ هر گـردان يک هيأت تأسـيس کرد تا رزمنـدگان را 
هرچنـد وقـت يک بار گرد هم بياورد. مثا جلسـه های گـردان مالک اشـتر و عمار هنوز در ميـدان قيام و 
مسـجد داراالسام تشكيل می شـود. برپايی يادواره شـهدای هر گردان بهانه خوبی بود برای تعامل بيشتر 
هيأت هـای مذهبـی و ديـدار دوبـاره رزمندگانی که بعد از جنگ در سراسـر ايـران پراکنده شـده  بودند«. 

اين ۳۵ نفر 
 درسـت اسـت کـه هيأت های مذهبـی گردان ها يا هيأت هـای کوچک و بزرگـی که گروهـی از رزمندگان 
در مناطـق مختلـف کشـور تشـكيل دادنـد توانسـت تـا حـدی ياد جبهـه و جنـگ را بـرای مـردم زنده 
نگـه دارد امـا واقعيـت اين اسـت کـه برای زنده نگه داشـتن اين حماسـه هشـت سـاله، بايد يک تشـكل 
مذهبـی با سـاختار منظم تشـكيل می شـد. همين مسـأله جرقه ای شـد تـا ۳۵ نفـر از سـرداران جنگ و 
مداحـان بنام کشـور مانند سـردار کوثری، مداحی و اسـدی و مداحانی همچون صـادق آهنگران، محمود 
کريمـی و منصـور ارضـی، سـال۱۳۷۶ نخسـتين هيأت مرکـزی رزمندگان اسـام را در کشـور تشـكيل 
دهنـد. در مراحـل بعدی در هر شـهر يا اسـتان هيأتـی با اين عنـوان راه اندازی شـد. بانيان ايـن هيأت ها 
هـدف خاصـی از انتخـاب کلمـه رزمنـدگان بـرای هيأتشـان دارنـد. اگرچه جمـع کـردن رزمندگانی که 
هشـت سـال در عمليات هـای مختلـف شـرکت می کردنـد برايشـان مهم اسـت امـا در حقيقـت منظور 
از رزمنـدگان اسـام، تمـام ملـت ايراننـد کـه روزهای سـخت جنگ را با صبوری پشـت سـر گذاشـتند. 

سه معاونت و دو واحد فعال 
هيـأت رزمندگان اسـام سـه معاونت اسـتان ها، معاونـت فرهنگی و معاونت بزرگداشـت مراسـم دارد که 
معاونت اسـتان ها، وظيفـه ارتباط، برنامه ريزی، نظارت و دريافت گزارش عملكـرد از تمام هيأت رزمندگان 
اسـام را برعهده دارد. معاونت فرهنگی با هدف سياسـت گذاری در رابطه با مسايل اعتقادی و فرهنگی در 
هيـأت، چاپ ماهنامه، کتاب های مذهبی تخصصی و راه اندازی و به روز رسـانی وب سـايت فعاليت می کند. 
معاونت بزرگداشـت مراسـم  ملی و مذهبی هم متولی اجرای مراسم ستاد مرکزی در تهران و اجرای دعای 
ندبه در سراسـر کشـور اسـت. کنار اين سـه معاونت، دو شـعبه ديگر هيأت هم فعال اسـت؛ واحد پيروان 
عتـرت ويژه بانوان و واحد نوجوانان و جوانان عاشـورايی. برطرف کردن نقاط ضعف و ارتقای نقاط قوت در 
برگـزاری مراسـم و ارتقای کيفيت آنها  و ارزيابی برنامه ها از اهداف متعالی هيأت رزمندگان اسـام اسـت. 



شـما از مداحان موفقی هسـتید که علما و بزرگان بسیاری 
شـما را مـورد تفقد قـرار می دهنـد. چطـور به ایـن جایگاه 

رسیدید؟ 
مـن بـرای خـودم منزلتـی قائـل نيسـتم. اگـر نكتـه ای هـم وجـود 
دارد از جانـب خداونـد متعـال و دعـای والديـن خـدا بيامـرزم اسـت. 
اميرالمؤمنيـن gفرمـوده: »وَ َکـْم ِمـْن ثََنـاءٍ َجِميٍل لَْسـُت أَْهـًا لَُه 
نََشـْرتَُه/ بسـيار خوبی هايی که من سـزاوار آن نيسـتم و خدا آن را نشر 
داد«. مداحان بزرگوار هم که سـخنی دربـاره من می گويند از بزرگواری 
آنهاسـت. اينكه مورد توجه مقـام معظم رهبری قـرار گرفتم هم لطف 
خداونـد متعـال اسـت. اميـدوارم خداوند الطـاف و عناياتـی را که به ما 
کرده به دليل ناسپاسـی از ما سـلب نكند و به لطـف، فضل و مرحمت 

بر مـا زيـاده بگرداند.

 بعضـی از مداحـان نسـل امـروز به مـدد فضـای مجازی 
خیلـی زود بر سـر زبان  هـا می افتند امـا متأسـفانه گاهی 
اوقـات درگیر مسـایلی می شـوند که در شـأن مـداح اهل 
بیتنیسـت و شـاید دلیل اصلی آن در محضر اسـتاد 

نبودن اسـت. شـما هم چنیـن نظـری دارید؟ 
 اميرالمؤمنيـنg فرمـوده: »َهلَـَک َمـْن لَْيَس لَـُه َحكيٌم يُْرِشـُدُه/ 
هـر کـس راهنمـای حكيمـی نداشـته باشـد کـه او را ارشـاد کنـد 
هـاک می شـود«. ايـن نكتـه در همـه عرصه هـا وجـود دارد و در 
وادی مداحـی خطرناک تر اسـت. دشـمن می کوشـد به هـر طريقی 
که شـده بـه اهداف شـوم خود برسـد. بـرای همين مداحـان جوان 
بيشـتر نيازمند مرشـد و راهنما هسـتند. هـر فردی بخواهـد در هر 
رشـته و کاری بـه جايی برسـد بايد تـاش کند و در محضر اسـاتيد 
زانـو بزند و حرف شـنوی داشـته باشـد. ممكن اسـت فردی سـال ها 
نـزد اسـتادی شـاگردی کنـد ولـی حرف شـنوی دقيـق و مناسـبی 
نداشـته باشـد. در نتيجـه اين فـرا گرفتـن مبانی و اصـول مثمرثمر 
نخواهـد بـود. بايـد حتمـا افـرادی را بـه عنوان مرشـد بپذيرنـد و از 
آن هـا حرف شـنوی داشـته باشـند. مرشـدين و بـزرگان مداحی در 
بسـياری از محافـل و مجالـس دلسـوزانه نكاتی را متذکر می شـوند 
ولـی متأسـفانه پذيرش هـا کـم شـده! درواقـع بايد هـم توصيه های 
بـزرگان باشـد، هـم زانـو زدن جوانـان و هم حرف شـنوی از اسـتاد. 
ان شـاءاهلل اگـر ايـن  طـور باشـد خيلـی از مشـكات مرتفـع خواهد 
شـد. البتـه اعتقـاد دارم از گذشـته بهتر شـده و بـه مرور هـم بهتر 
خواهـد شـد. بـه هر جهـت مرشـد اصلـی ما شـخص مقـام معظم 
رهبـری اسـت کـه توصيه هايشـان در ايـن وادی بـه انـدازه کافـی 
بـوده و هسـت. ان شـاءاهلل خداونـد متعال سـايه ايشـان را بر سـر ما 
مسـتدام بـدارد و توفيـق حرف شـنوی از ايشـان را داشـته باشـيم. 

نـوای دلنشـین مناجات های ایـن ذاکر اهل بیتدر مسـجد 
شـهدای تهـران بـرای خیلی هـا آشناسـت. هنوز هم سـبک 
مداحی اش با همـه فـرق دارد. نزدیک نیم قرن اسـت در مجالس 
سیدالشـهداgمداحـی می کنـد و بـه دلیل ویژگـی اخالقی 
خاصـی کـه دارد مـورد عنایـت علمـا و بـزرگان اسـت. حـاج 
ماشـاء اهلل عابدی زندگـی سـاده ای دارد و امـورات زندگـی اش را 
از حقـوق معلمی می گذرانـد. در این شـماره سـراغ این اسـتاد 
مداحی رفتیـم و بـا او دربـاره موضوعات مختلف ستایشـگری 
اهـل  بیـت بـه گفت و گـو نشسـتیم. حـاج ماشـاء اهلل عابـدی 
معتقد اسـت اگر ذاکـران می خواهند ماندگاری داشـته باشـند 
بایـد از روی اخـالص و بـرای خـدا مداحـی کنند. وقتـی هدف 
مـا خدا باشـد، بسـیاری از عیـوب و مشـکالت رفع می شـوند. 

آقاي معلم 
حاج ماشاءاهلل عابدی به مداحان جوان توصيه مي كند 

منبع درآمد داشته باشند چون مدح اهل بيت 
با ماديات همخواني ندارد

مجتبی برزگر
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آيت اهلل اختری دبير کل مجمع جهانی اهل بيتدر نخستين سالگرد شهادت شيخ نمر باقر النمر روحانی مبارز عربستانی با 
اشاره به اينكه شيخ نمر برای دفاع از حقوق مردم مظلوم بحرين عليه آل سعود ايستادگی کرد، افزود: »شيخ نمر با سخنرانی های 
خويش حاکميت ظالمانه وقت را زير سؤال برد و آل سعود نيز که تاب و توان انتقاد را نداشت، شيخ نمر را به زندان و پس از مدتی 

به شهادت رساند«. 
ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
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وقتی بـه محضر حضرت آقا رسـیدید، رهنمود خاصی 
داشتند؟  شما  به 

ايشـان همواره بنـده را مورد تفقـد و ماطفت قرار داده اند. پيشـانی 
بنده را بوسـيدند و تشـكر کردند. گاهی هم توصيه هايی کردند. يادم 
می آيد ماه رمضان سـال قبـل ايام شـهادت اميرالمؤمنينgبين 
نماز ظهر و عصر خدمت حضرت آقـا مداحی کردم. بعد از نماز عصر 
برای دست بوسـی بـه محضر آقا رسـيدم. ايشـان تعريـف و تمجيد 
کردنـد و پيشـانی بنده را بوسـيدند و فرمودند: »شـعر ها همه خوب 

بـود و نوحه هم خـوب بود«. 

یکـی از نکاتـی کـه هیأت های مـا را تهدیـد می کند، 
بحـث تشـیع لندنـی و روش هـای افراط گونه عـزاداری 
اسـت. دشـمن پول های زیادی را هزینه کرده و در برخی 
هیأت ها هـم به اهـداف خودش رسـیده. چطـور باید در 

مقابل ایـن نوع جنگ نرم دشـمن ایسـتاد؟ 
 درسـت اسـت. چنيـن جرياناتـی بـه طـور مرمـوز در ايـن وادی 
فعاليت می کنند. شـايد بسـياری ندانند ولی در ميـدان آنها بازی 
می کننـد. حتـی در نزديكی هـای حرمين عسـكريين يـا يكی از 
زيارتگاه هـای معصوميـنهر هفته در يک سـاعت مشـخص 
کـه  می شـد  برگـزار  hزهـرا روضه خوانـی حضـرت  مراسـم 
تفرقه آميـز بـود. يكـی از زائران دچار شـبهه شـد و از روضه خوان 
پرسـيد حضـرت زهـرا  روضه های ديگـر هـم دارد و او پاسـخ داد 
فـان آقا بـه من گفتـه ايـن روضـه را بخوانـم. رفتم سـراغ فان 
آقـا و او گفت فـان آقا به من پـول داده که اين روضـه را بخوانم. 
جلو تـر کـه رفتـم، ديـدم منشـاء آن سـفارت انگليـس اسـت که 
می آيـد بـه طـور مرمـوز در ايـن وادی اين گونه دخالـت می کند. 
آنهـا نـه حضـرت زهـراh را قبـول دارنـد و نه شـيعه و سـنی را 
و هدفشـان تفرقـه انداختـن اسـت. اگـر بخواهيـم گرفتـار ايـن 
جريان هـا نشـويم بايـد گوش بـه فرمان بـزرگان دلسـوز و مطلع 
باشـيم. واقعـا ايـن موضوعی اسـت کـه در فضـای مجـازی افراد 
بعضـا سـاده لوح و کم سـواد به آن دامـن می زنند و بـه حرف هيچ 
مرجعـی توجـه ندارند. به نظر مـن اگر اميرالمؤمنيـن gو امام 
زمـانfهـم بفرماينـد که مـن راضی به اين مسـايل نيسـتم، 
عـده اي از ايـن کار هـا دسـت برنمی دارنـد. بنابرايـن بايـد دقت و 
توجـه شـود تا ان شـاءاهلل بـه نتيجه دسـت پيـدا کنيـم و گرفتار 

تفرقه نشـويم. 

نظر شما درباره ورود مداحان به مسایل سیاسی چیست؟ 
مثـا امـام حسـينgدر ارتبـاط بـا ظلـم، جـور و سـتم يزيد، 
خـودش و خانـواده اش همـه را در راه خـدا فدا کرد و ايـن مبارزه 

را تـا حـد اعلی ادامه داد. بنابراين نبايد با سياسـت بيگانه باشـيم. 
اگـر بيگانـه باشـيم، حداقل مـداح امـام حسـين نيسـتيم. مداح 
نبايـد خـط و ربط سياسـی بدهـد. بايد کليات مسـايل سياسـی 
را دنبـال کنـد. يعني ما جمعيـت را به طرف واليت مداری سـوق 
دهيـم يـا در مواقـع تكليف مـداری مثـل انتخابـات يا حضـور در 
راهپيمايی ها موعظه ای داشـته باشـيم. وارد جزئيات  شـدن را هم 
از مـا نمی پذيرنـد و هـم به صـاح ما نيسـت. باالخـره جمعيتی 
که با سـايق متفـاوت آمده انـد، اگر سـليقه خودمـان را تحميل 

کنيـم، آنها از مـا جدا می شـوند. 

به نظر شـما یک مناجات خـوان باید چـه ویژگی هایی 
داشـته باشـد؟ اینکه هر کسـی با یـاد گرفتن سـبک و 
قصیـده ای مداحی می کند آیـا می توانـد مناجات خوانی 
هـم انجـام دهـد؟ اصـوال مداحـی و مناجات خوانی چه 

تفاوتـی با هـم دارند؟ 
امـروز حتما يـک مداح بايد بتواند همين دعاهـای معروف را صحيح 
بخواند؛ زيارت عاشـورا، دعاهای توسـل، کميل، سمات، ندبه، عرفه و 
مناجات شـعبانيه کـه در جامعه متداول اسـت. از طـرف ديگر مداح 
می خواهـد جمعيتـی را گـرد هـم آورد و در مقـام دعـا و مناجـات 
موعظـه کنـد که بـاز اين خـودش يـک مقدمـات و مؤخراتـی دارد. 
اين خصوصيات را بايد يک مناجات خوان داشـته باشـد. اگر هدف از 
يادگيری مناجـات برای جمعيت  خواندن و موعظه  کردن باشـد، راه 
به جايی نمی برد. محتوای مداحی، شـعر، مديحه و نوحه اسـت ولی 
موضـوع مناجات به ائمه اطهـارمربوط می شـود. اصا محتوای 
مناجات با مداحی قابل مقايسـه نيسـت و به نسـبت هم دعاخوان و 

مناجات خوان بايد متفاوت باشـند. 

گاهی اوقات در دعا ها مداحـان آنقدر روضه می خوانند 
که انـگار از اصل دعا دور می شـوند یا ذکرهایـی را تکرار 
می کننـد کـه در دعـا تکـرار نشـده. نظـر شـما در این 

خصوص چیسـت؟ 
يک وقتی مجلس دعاسـت که ناخودآگاه مجلـس به طرف روضه 
هدايـت می شـود. روضه امام حسـينgفضيلـت دارد ولی اگر 
هـدف مـداح اين اسـت که بـه عنوان دعـا و مناجات مسـتمعين 
گـرد هـم بياينـد، عنـوان مناجات بـه ايـن مجلس دادن درسـت 
نيسـت. اگـر واقعا مجلس دعاسـت، بايد بنـاي ما بر دعا باشـد نه 
اينكـه چند کلمـه دعا بخوانـد و به وادی هـای ديگر بـرود چراکه 
معتقديـم دعا و مناجات قاعده دارند و از فرمايشـات ائمه اطهارند 
و همين طـوری سـاری و جـاری نشـده اند. مثا در دعـای کميل 
تكـرار می کنيـم »يارب يـارب يـارب« و در زيارت عاشـورا يک بار 
بايـد بگوييم »يـا اباعبداهلل«. همه چيز روی حسـاب اسـت. وقتی 
روی منطـق و اصـول آن تأکيـد داشـته باشـيم، دقـت می کنيـم 
و ايـن ذکر هـا را کـم و زيـاد نمی کنيـم. در صورتـی کـه کـم و 
زيـاد کـردن به قصد باشـد، بی اشـكال نيسـت. از آن طـرف علما 
و بـزرگان مـا معمـوال می فرماينـد اگر رجـاء بـه اميد ثـواب و به 
قصد ورود نباشـد، اشـكال ندارد ولـی به تعبير عامه حسـن زاده 
آملـی ايـن دفعاتی کـه در دعا هـا فرمودنـد مثل رمز گنج اسـت. 

به کدام ذوات مقدسه بیشتر متوسل می شوید؟ 
بيشـترين توسـات بنـده به حضـرت علی اصغـر gاسـت. اين را 
از آيـت اهلل حق شـناس يـاد گرفتـم. ايشـان بيشـترين توساتشـان 
بـه حضـرت علی اصغـر gبـود و هميشـه می گفتنـد توسـل به 
شـش ماهه حضـرت اباعبـداهلل gخيلی کارسـاز و راهگشاسـت. 

از آنجا که شـما معلم خوبی هسـتید و بیشترین وقت 
خودتـان را بـرای تعلیم و تربیـت می گذاریـد مداحی را 

بیشـتر دوسـت دارید یا معلمی را؟ 
به هر جهت افتخار من به مداحی است و بعد معلمی. 

مردم جذب خلق نيکوی 
پيامبر شدند 

 
حاج ماشـاء اهلل عابدی معتقد اسـت نباید برای 
جـذب دیگـران به هر وسـیله ای متوسـل شـد؛ 
»برخـی می گویند مـداح می توانـد با اسـتفاده از 
هـر راهی جوانـان را جذب کند. ایـن   همان حرفی 
اسـت که می گوید هدف وسـیله را توجیه می کند 
در حالی که این حرف، حرف باطلي اسـت. بنابراین 
در مداحی هم به هر وسـیله ای نمی توان دیگران را 
جذب کرد. خـارج از محدوده ای که شـرع مقدس، 
اولیـای دیـن و علمـای بـزرگ تعییـن کرده انـد 
نمی توان به مقصد رسـید. ممکن اسـت در برهه ای 
از زمـان سـروصدایی به پا کنـد اما به مـرور زمان 
نـه تنها تأثیـر مثبت نـدارد بلکه اثـرات ناگـوار و 
سـوئی برجا خواهد گذاشـت. اگر از مسـیر خارج 
شـوید و بخواهید غیر از راه شـرع مقدس حرکت 
کنید هیچ وقـت نمی توانید به موفقیت برسـید«. 
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خ دوازدهمين نشست نقد و بررسی منابع عاشورايی به نقد و بررسی کتاب »حماسه حسينی« به همت بنياد دعبل خزاعی برگزار 

شـد. تاکنون کتاب های »کتاب شناسی تاريخی امام حسينg«، » مقتل ابومخنف؛ لهوف«، »مقتل جامع سيدالشهداg« و 
کتاب »رحمت واسعه« در اين جلسات مورد نقد و بررسی قرار گرفته. اين نشست با حضور دکتر محمدرضا سنگری رئيس هيأت 

علمی بنياد دعبل خزاعي و استاد محمد اسفندياری برگزار شد. 

مداحی منبع
 درآمد نباشد! 

  حاج ماشـاء اهلل عابدی که منبع درآمدش از 
معلمی اسـت به جوانان مداح توصیه می کند 
حتما منبـع درآمدی برای خود برگزینند و در 
کنـار آن مداحی کنند چراکه مداحی یک کار 
معنوی اسـت و با مادیات همخوانی ندارد. اگر 
هدف یک مداح از خواندن و گفتن فضایل اهل 
 بیترسیدن   به پول و مادیات باشد، مداح 
آینده  روشني نخواهد داشت. البته اگر بانیان 
صله ای دادند و مداح بگیرد اشکال شرعی ندارد.

هدف وسيله
 را توجيه 
كند نمی 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره هفدهم  سه شنبه 28 دي 1395 18ربیعالثانی 1438
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مرتضي اميری اسفندقه با بيان اينكه مفاهيم الهی و مدح و منقبت پيامبران و اهل بيت عصمت و طهارتسوژه ای برای سرودن 
اشعار نيستند بلكه سوره ای برای تاوت هستند، گفت: »ائمه اجازه سرودن را به شاعر می دهند. حافظ با همه واژه هايی که در دين و 
سنت مقدس هست بازی و طنازی کرده اما هميشه احترامی ويژه به قرآن، محرم و عاشورا داشته است. آنچه شعر حافظ را تا به امروز 

نگه داشته همين اشارت های آيينی است«. 

 راحله عبدالحسینی  

افتخار جامعه مداحی بود
سبک زندگی مرحوم حاج حسين محلوجی
 در گفت وگو با مداحان اهل بيت 

شـامگاه چهـارم دی مـاه امسـال جامعـه مداحـی ایـران و بـه خصـوص شـهر مقـدس قـم خبـر ناگـوار و تألم برانگیزی 
دریافـت کـرد: حـاج حسـین محلوجـی، مـداح، شـاعر و پیرغـالم اهـل بیـتپـس از عمـری نوکـری مخلصانـه 
در دسـتگاه سیدالشـهدا gو پـس از چنـد سـال تحمـل درد و رنـج ناشـی از بیمـاری و کهولـت سـن، میهمـان 
سـراغ  مطلـب  ایـن  در  بـود.  تمام عیـار  الگویـی  مـردم  و  مداحـان  همـه  نـزد  کـه  مداحـی  شـد؛  بی کفـن  اربـاب 
چنـد مـداح رفتیـم و دربـاره سـبک زندگـی مرحـوم حـاج حسـین محلوجـی بـا آنهـا بـه گفت و گـو نشسـتیم. 

تکبر و منيت نداشت
حـاج عبـاس حيـدرزاده از مداحـان اهـل بيـتبـا بيـان 
اينكـه مرحـوم حـاج حسـين محلوجـی نـه تنهـا باعـث افتخار 
قـم بلكـه مايـه مباهـات جامعـه مداحی کشـور بـود، می گويد: 
»حـاج حسـين محلوجـی چـه پيـش از انقـاب و چـه پـس از 
انقـاب در تحـوالت انقابـی حضـوري بسـيار فعـال داشـت و 
در همـه مقاطـع الگويـی بـرای مداحـان جـوان و پيشكسـوت 
 w بـه شـمار می رفـت. او در جريـان نهضـت امـام خمينـی
بـا اشـعار انقابـی و مداحی هـای ارزشـمند خـود در هدايـت و 
بيـداری مـردم در جريـان انقـاب بسـيار مؤثـر بود و مـردم قم 
و بـه خصـوص هيأتی ها هيـچ گاه خدمات ماندگار ايـن پيرغام 

بااخـاص اهـل بيـت را فرامـوش نمی کننـد. او در سـال های 
پـس از پيـروزی انقـاب اسـامی و دوران دفـاع مقـدس بـا 
اشـعار و مداحی هـای پرشـور و انقابـی خـود حـال و هـوای 
ويـژه ای بـه محافل رزمنـدگان و ايثارگران بخشـيده بود. امروز 
بخشـی از عكس هـا يـا فيلم هـای برنامه هايـش در دسـترس 
اسـت کـه می توانـد بـرای نسـل جـوان بسـيار مفيـد و قابـل 
توجـه باشـد. مرحـوم محلوجـی بـا همـه تـوان خـود جانانه از 
اسـام و انقـاب دفـاع می کـرد و در دوران دفـاع مقـدس بـه 
جبهـه رفـت. يكـی از ويژگی های بارز او نداشـتن چشمداشـت 
و  مالـی  توقـع  بـدون  حقيقتـا  مداحی هاسـت.  بـرای  مالـی 
چشمداشـت بـه اجـرای نوحه خوانـی و مداحـی می پرداخـت و 
ايـن اخـاص و مناعـت طبع و بزرگـواری برای همه مشـهود و 
ملمـوس بـود. حقيقتـا در عرصه سـينه زنی حـرف اول را می زد 
بـه طـوری که مرحـوم حاج ماحسـين مولـوی می فرمود آقای 
محلوجـی قهرمان سـينه زنی اسـت. بـه معنای واقعـی و به دور 
از هرگونـه تعـارف در قلوب عزاداران و سـينه زنان امام حسـين

gمحبوبيـت و جايـگاه خاصـی داشـت. تواضـع، مردمداری 
و پايبنـدی بـه اصـول مداحـی در عيـن ابتكار در سبک سـازی 
بـا تكيـه بـر حفـظ اصالت هـای مداحـی و مداحـی سـنتی از 
ويژگی هـای ديگـر او بـود. در کنـار اينها بايد بـه خوش اخاقی 
انسـان  کـه  طـوری  بـه  کـرد  اشـاره  او  خوش برخـوردی  و 
بـه عينـه می ديـد هيـچ تكبـر و منيتـی در وجـودش نبـود«. 

خالقيتش در نوحه سرايی زبانزد بود
حـاج سـيد احمد شـمس از مداحـان پيشكسـوت قم که سـال ها 
بـه عنـوان خادم حـرم کريمه اهل بيـت hفعاليت می کـرده، با 
اشـاره به اينكـه مرحوم محلوجـی در نوحه خواني و مرثيه سـرايی 
و داشـتن روحيه انقابی در ميان مداحان شـاخص و سـرآمد بود، 
می گويـد: »آن مرحـوم دارای ابتـكار عمـل در سـروده های جديد 
مداحـی بـود. ضمـن اينكـه معمـوال فی البداهـه و بـدون اشـعار 
تكـراری در مناسـبت های مختلف بـه اجرای برنامـه می پرداخت. 
در عيـن حـال بيشـتر تـوان و اسـتعداد خود را بـه خصوص در 
مقطـع دفـاع مقدس، صرف شـهدا و خانـواده شـهدا مي کرد«. 
او بـا بيـان اينكـه مرحـوم محلوجـی بـه هيچ وجـه اهـل دنيا و 
نـگاه مادی گرايانـه در زندگـی نبـود، خاطراتـش را اين گونـه 
مـرور می کنـد: »بـه جـرأت می گويـم هيچ کـس نشـنيد او در 
مراسـمی کـه بسـيار هـم مـورد توجـه عـام و خاص بـود  طلب 
وجهـی کرده باشـد. ايـن در حالی اسـت کـه در روزگار کنونی 
عـده ای اين گونه مسـايل را بـرای خود امتيـاز می دانند. مرحوم 
محلوجـی همـه عمـر خـود را صـرف مداحـی اهـل بيت و 
ابـراز ارادت بـه سـاحت مقـدس سيدالشـهدا gکـرد و در 
نوحه هـا و اشـعارش دنبـال دفـاع از واليـت و انقـاب و نظـام 
بـود و بـه ايـن هـم نـگاه نمی کرد که حاال ممكن اسـت کسـی 
خوشـش بيايـد يـا نيايـد. بـرای هميـن هيچ وقـت تحـت تأثير 
جريـان سياسـی ضد نظـام و ضد انقـاب قـرار نگرفـت بلكـه از 
ابتـدا خـط خـود را حرکـت در مسـير امـام و شـهدا و واليـت 
فقيـه قـرار داد. آنچـه برايـش مهـم بود ايـن بود که بـه تكليف 
دينـی و انقابـی اش بـه عنـوان يـک پيرغـام عمـل کنـد«. 
حاج سـيد احمد شـمس، ادب و متانت و تواضـع و فروتنی را از 
ديگـر ويژگی های اخاقـی مرحوم حاج حسـين محلوجی بيان 
می کنـد و می گويـد: »در برخـورد با دوسـت و دشـمن هيچ گاه 
عصبانـی نمی شـد ولـی در عيـن حـال غيـرت دينی داشـت. با 
نوجوانـان بسـيار مهربـان بـود و هـر کسـی را کـه اسـتعدادی در 
خوانـدن و مداحـی داشـت تشـويق می کرد که در اين مسـير گام 
بـردارد. اگرچـه بـه خواسـت و تقدير الهـی اوالدی از او بـه يادگار 
نماند اما حقيقتا همسـر اين بزرگوار خديجه وار در حمايت از اين 
مـرد بزرگ سـنگ تمام گذاشـت. به خصـوص در سـال های آخر 
که حاج حسـين در شـرايط نامسـاعد جسـمانی قرار داشت بدون 
کوچک ترين ابراز ناراحتی و خسـتگی از ايشـان مراقبت می کرد«. 

نامش هميشه می درخشد
»سـید رضا جدا« رئیس سـازمان بسـیج مداحان 
اسـتان قـم دربـاره ایـن ذاکـر و مـداح با اخالص 
اهـل بیـتمی گویـد: »از افتخـارات حقیـر 
این اسـت کـه از   همـان اوان کودکی از نـوای گرم 
و دلنشـین و جـذاب ایشـان بهره بردم بـه طوری 
که بارقه هـای عالقه مندی و توجه مـن به مداحی 
بـه واسـطه اجرای زیبـا و نفـس گـرم آن بزرگوار 
بـود. برخورد مؤدبانه و خالصانه، خضوع و خشـوع، 
معرفت حسـینی، انقالبی بودن و دفـاع از والیت، 
ازبرخوانـی، بداهه سـرایی، تواضـع و فروتنـی بـا 
کوچـک و بـزرگ، خوانـدن بدون چشمداشـت، 
همراهـی و تعامـل بـا مداحـان و شـاعران و... از 
ویژگی هـای خـاص آن مـرد با صفـا و صمیمی بود 
که بی شـک نام و یـادش برای همیشـه در جامعه 
مداحـی و پیرغالمـان اهـل بیتمی درخشـد«. 

حاج احمد شمس حاج عباس حیدرزاده
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در خانـواده ای پـرورش پیـدا کرد که شـعر جایگاه ویـژه ای در آن داشـت. برای همین سـیدروح اهلل 
از   کودکـی بـا شـعر آشـنا بـود. پـدر  و بـرادر بزرگـش حسـین در آشـنایي او بـا ادبیـات تأثیـر 
زیـادي داشـتند و سـیدروح اهلل نوجـوان خیلـی زود شـروع بـه نوشـتن شـعرهایی کـرد کـه به 
تعبیـر خـودش وزن قابـل قبولی نداشـتند امـا قافیـه در آنها رعایت می شـد. شـاید نخسـتین 
شـعری کـه در دوران دبسـتان سـرود،   شـعر »کجاسـت غیـرت مـردان کـه ایـن زمـان میرند/ 
کجـا نوشـته کـه بی غیرتـان نمی میرنـد« بـود که مـورد تشـویق معلـم ادبیاتـش قـرار گرفت. 
سـیدروح اهلل مؤیـد حاال 2۶ سـاله اسـت و عالوه بـر شـاعری، در سـطح 2 حوزه علمیه خراسـان 
دوران طلبگـی را سـپری می کنـد و در خراسـان او را بـه عنـوان یـک مـداح می شناسـند. 

 یاسین سجادی



شاعر  آيينی 
بايد بر مقاتل مسلط باشد

گفت و گو با حجت االسالم روح اهلل مؤيد  كه از 
كودكی برای ائمه شعر سروده 

نمی خواهد همچون شعرای قرون  گذشته اشعاری در وصف 
ساطين زمانشان بسرايد بلكه می خواهد زندگی اهل  بيت را 
بازگو کند و حتما بايد مطالعات قابل قبولی داشته باشد واز 
مقتل و تاريخ  اهل  بيت آگاهی پيدا کند. يک شاعر اهل  بيتي 
نمی تواند به واسطه يک سری تعابير و توصيفات عاميانه شعر 
بگويد. حتما بايد مقتل و تاريخ اهل  بيت را بشناسد. اگر شاعر 
 مطالعات خاصی نداشته باشـد و نگاه درستی از اهل  بيت
پيـدا نكنـد، آن  طور که اهـل  بيت می خواهنـد و وظيفه اش 
ايجاب می کند اين بار فرهنگی را به سرمنزل مقصود نخواهد 

رساند.

یکـی از ابزارهای تثبیت انقالب و تمـدن در هر   
دوره اسـتفاده از هنـر شـعر اسـت. به نظر شـما 
شـاعران دینـی توانسـته اند آموزه هـای دینی و 

انقالبي را به مخاطبان انتقال دهند؟
در زمينه انتقال محتواهای اسامی و انقابی و تثبيت انقاب 
بحمداهلل شعرا شعرهای تأثيرگذاری را سروده اند. من دوست 
دارم در حال و هوای جبهه شـعر بسرايم اما به دليل اينكه ۲۶ 
سـاله هسـتم و از فضای جبهه دور بوده ام ولی فضای سرودن 
شعر برای مدافعان حرم براي من فراهم است. دوباره آن فضای 
الزمه دفاع پيش آمده و اگر شـاعری قدرت تمايز حق و باطل 
را داشته باشد بی توجه از کنار اتفاقات جهانی رد نمی شود.

اثرگذاري شـعر گاهی اوقات از چندین سـاعت   
منبری تأثیرگذار تر است. شـاعران باید چه نکاتی 
را رعایـت کننـد کـه شعرشـان بتوانـد چنیـن 

ویژگی هایی داشته باشد؟
مطمئنا شـعری می تواند معادل چنديـن خطابه منبری 
تأثيرگـذار باشـد که خـود آن شـاعر چندين سـاعت پای 
خطابه ها و منبری ها نشسـته و فكر و ذهنش همسو با آن 
خطابه و منبری باشد. طبيعتا اگر کسی پای صحبت های 
حضرت امامw نشسته باشـد می تواند آرمان های نورانی 
ايشـان را در قالب شعر بيان کند. شعر واليی يا به اصطاح 
شـعر آيينی يک پديده نوظهور نيست. شعر واليی قدمت 
چندين ساله دارد. منتها در چند سال اخير بحمداهلل تبليغ، 
ترويـج و گسـترش آن و حتی آثار نقدی آن در کشـور باال 
رفته و اساتيد پيشكسوت شعر واليی و جوانانی که در اين 
عرصه قدم برداشـته اند کم نيسـتند. خيلـی از اين جوانان 
نـه تنهـا در گفتن بلكـه در عمل به سـيره اهـل  بيت
نزديكی دارند. بحمداهلل گسترش فرهنگ شعر واليی يک 

نوع تبليغ برای جوانانی اسـت که در وجود خودشان طبع 
شعر احسـاس می کنند تا به سمت شعرهای واليی بروند.

شـما هم شـاعر هسـتید و هم مداح. به نظر شما   
ارتبـاط شـعرا بـا نوحه خوانـان باید چگونه باشـد؟ 
چيزی که مسـلم اسـت ارتبـاط شـاعر و مداح مثـل ارتباط 
مدح و جلسـه مداحی با شـعر اسـت. امكان ندارد يک مداح 
چيـزی غير از شـعر را برای مجلس خود انتخـاب کند. اصا 
مـا نديديم يک انشـا يا يـک برگـه از تاريـخ را بخوانـد. پس 
هرچه بتواند با شـاعر ارتباط بهتری داشـته باشـد و آن شاعر 
نيز با مطالعات بهتر، محتواهای مقتلی را برگزيند به اشـعار 
نـاب، مردم فهم و خواص پسـند می رسـد. هرچه ايـن ارتباط 
عميق تر باشـد، مداح می تواند شـاعر را از حال و سليقه مردم 
باخبر کند. شاعر هم می تواند مداح را از مبانی شعری و تاريخ 
و مقتـل آگاه کنـد. بـه نظر مـن اگر يک پيونـد قلبی ميان 
مـداح، شـاعر و نوحه خوان ايجاد شـود، فهـم عمومی هم به 
لحـاظ تاريخـی و هم به لحـاظ ادبی و تاريخـی ارتقا می يابد.

شما جزو شاعرانی هستید که برای شعرخوانی به   
محضر حضـرت آقا رسـیده اید. در میان ایـن رفت و 
آمد ها، حضرت  آقـا در مورد فضای شـعر مذهبی  یا 

در مورد شعرهای خودتان توصیه ای داشتند؟ 
توصيـه ای که به من داشـتند بـه روز بودن، همـراه بودن با 
مسـايل روز دنيـا و عبرت گرفتـن از تاريخ بود. سـؤالی که 
از ايشـان پرسـيدم در مـورد ايـن بود که بعضي از اسـاتيد 
تأکيد دارند شـعر بايـد ادبی باشـد و به ادبی بودن شـعر و 
اسـتفاده از آرايه ها و استعاره ها در شعر تأکيد دارند. عده ای 
هـم می گويند چون شـعر بـرای مردم سـروده می شـود، 
مـردم بايـد آن را به خوبی درک کننـد و از پيچيدگی های 
کام نبايـد اسـتفاده کـرد. حضـرت آقا در پاسـخ بـه اين 
سـؤال فرمودند هر طـور طبع تان يـاری کـرد ادامه دهيد. 

بیـت اهـل  بـرای    سـرودن شـعر 
سـختی های خـاص خـودش را دارد. ایـن را 

قبول دارید؟
يكـی از جذابيت هـای شـعر واليی اين اسـت کـه در 
بسـياری از زمينه ها شـاعر را در سـرودن شعر محدود 
می کند. علی رغم اينكه بسياری از محتواهای فخيم و 
ارزشـمند در شعر واليی وجود دارد اما شاعر در استفاده 
از کلمات، تعابير، شكست های محاوره ای و گويش های 
خاصی کـه در شـأن اهل  بيتنيسـتند، معذور 
اسـت. از طرف ديگر شـعری که برای اهل  بيت سروده 
می شـود شـاعر يقين دارد که آن به شـخص ديگری 
اختصاص ندارد چراکه وقتی شـاعر يک شعر عاشقانه 
می سـرايد، يک شـخص مجـازی در ذهـن او متبادر 

می شـود. وقتی شاعر يک شـعر اجتماعی می سرايد، 
نقـد و مسـأله ای در دسـت بررسـی قرار می گيـرد اما 
شـعری که برای اهل  بيت سـروده می شـود اول و آخر 

آن بـه اين بزرگـواران برمی گردد.

  در سـرودن شـعر براي اهـل  بیتبه 
خط قرمزی قائل هستید؟ 

شـعر اهل  بيتـي يـا واليـی بايد هـا و نبايد هـا و خط 
قرمزهايـی دارد. شـايد کلی ترين خط قرمـزی که هر 
شـاعر واليی بايد رعايت کنـد، رعايت عصمت و مقام 
اهل  بيتاسـت که از هر لفظ، محتوا و تشبيهی 
استفاده نكند. شاعر واليی بايد بر مقاتل و منابع تاريخی 
اشـراف داشـته باشـد چراکـه يـک شـاعر اهل بيتي 

سؤاالت كوتاه 
در پایـان گفت و گـو نظـر شـاعر جـوان 
کشـورمان را درباره چند عبارت پرسیدیم 

کـه این گونه پاسـخ داد:
امام رضاg: مهربانی و رأفت 

امام زمانf: غریب 
مقام معظم رهبری: دلسوزی که تنها مانده. 

هیأت: بزرگ ترین رسانه دنیا 
طلبگی: پاک ترین نگاه 
روضه: چشمه پاکی ها 

شعر خوب: شـعری که اهل  بیتآن را 
مي پسندند.

مداح خوب: مداحی که با اخالص باشد.
منبری خوب: حرف و عملش یکی است. 

حجت االسام شكری مدير کل تبليغات اسامی استان سمنان گفت: »نمی توان انتظار داشت که يک مداح هم سخنرانی کند، هم تاوت قرآن 
داشته باشد و هم مداحی کند. بايد در مجالس مان تفكيک تخصص های مختلف را بين روحانی، مداح، قاری قرآن و کار شناس مسايل دينی قائل 
شويم. مداحی به عنوان يكی از عرصه های تأثيرگذار در ترويج سبک زندگی اسامی و حب اهل بيتمی تواند در مقابله با نفوذ فرهنگی 

دشمنان بسيار تأثيرگذار باشد«. 
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داریمبا»حسینحسین«پیرمیشویم...
يكی از سنت های زيبای هيأت های قديمی گرفتن عكس يادگاری با کتيبه و پرچم هيأت بوده که در اين سال ها فراموش شده.

پيشنهاد می کنيم دست به کار شويد و پس از پايان مجلس تان يک عكس يادگاری دسته جمعی بگيريد و برای»چهارده« ايميل 
کنيد تا در همين صفحه منتشر شود.

مساجد؛ پاتوق های محله 
ــه  ــامk  در ورود ب ــرم اس ــی مك ــدام نب ــه و اق ــتين برنام نخس
ــام  ــود و در ادامــه، تغييــر ن دروازه يثــرب، بنيانگــذاری مســجد ب
ايــن شــهر بــه مدينــه. مســجد يعنــی ســرای کرنــش و بندگــی 
بــرای خداونــد يكتــای بی مثــال آن گونــه کــه او را ســزاوار اســت. 
پيامــد ســزاواری های بندگــی بــه خداونــد را می تــوان در فطــرت 
ــن  ــا اي ــرد ام ــه ک ــانی خاص ــی انس ــی و کمال خواه خود شناس
فطــرت انســانی گنجينــه ای اســت مدفــون در خراب آبــاد وجــود 
انســانی کــه جز بــا نــدای مناديــان خدايی، دســت نيافتنی اســت. 
از گذشــته تاکنــون مســاجد محــل، پاتوقــی بودنــد کــه عــاوه بر 
ــزرگان و ريش ســفيدان هيــأت و مســجد  اقامــه نمــاز در آنهــا، ب
ــام مســجد انجــام  ــه ن ــری ب ــا مشــورت يكديگــر کارهــای خي ب
می دادنــد تــا هــم آبــرو و عــزت مســجد محــل را بــاال ببرنــد و هم 
گرهــی از کار مســلمانی بــاز کنند. ايــن کار نبايد فراموش شــود و 
امــروز بايــد بچه هيأتی هــا ايــن کار را ســرلوحه خــود قــرار داده 
و در جلســاتی ماننــد بســيج محلــه، ايــن کار هــا را ادامــه دهند. 
ــرای  ــی ب ــل مشــكل مال ــه دلي ــا ب ــا بســياری از خانواده ه قطع
ــت  ــه درخواس ــد ک ــارت ندارن ــدر جس ــه و... آنق ــد جهيزي خري
ــا  ــا شــناخت آنه ــد ب ــا می توانن ــا بچه هيأتی ه ــد ام کمــک کنن
ــأت  ــا هي ــن ي ــه خيّري ــا را ب ــدون اينكــه متوجــه شــوند، آنه ب
ــايگان  ــكلی از همس ــا مش ــد ت ــی کنن ــجد معرف ــای مس امن
خــود رفــع کننــد. ايــن آدابــی اســت کــه نبايــد صرفــا بــه مــاه 
ــه صــورت يــک  ــد ب ــا رمضــان ختــم شــود بلكــه باي محــرم ي
ــه  ــأت را ب ــا هي ــی مســجد ي ــا رســالت اصل ــد ت ــگ درآي فرهن
ــون فرانســوی  ــتاو لوب ــر گوس ــاند.  دکت ــرمنزل مقصــود برس س
در کتــاب »تمــدن اســام و عــرب« نوشــته: »مهم تريــن 
ــرا  ــت. زي ــجد اس ــراب مس ــرای اع ــی ب ــی واقع ــز زندگ مرک
اعــراب مســجد را مرکــز اجتمــاع، عبــادت و تعليــم و تربيــت 
ــت  ــان نيس ــد و چن ــرار می دهن ــش ق ــكن خوي ــی مس و گاه
ــد«.  ــادت باش ــز عب ــط مرک ــاری فق ــاهای نص ــد کليس ــه مانن ک

کانال تلگرام 

خدایـا ایـن منـم و پسـتی و فرو مایگـی ام و ایـن تویی 
بـا بزرگـی و کرامتـت. از مـن این می سـزد و از تـو آن. 
چگونـه ممکن اسـت به ورطـه نومیدی بیفتـم در حالی 

که تـو مهربـان و صمیمـی جویای حـال منی؟  

سید مهدی شجاعی
 

اپلیکیشن
واجب فراموش شده 

 
امـر بـه معـروف و نهـی از منكـر از توصيه هـای اسـامی 
اسـت کـه بايد بـه آن هـا دقـت داشـت. متأسـفانه جامعه 
به سـمتی رفتـه کـه بسـياری ايـن توصيه هـا را فراموش 
کرده انـد يـا به عبـارت ديگر از عمل کـردن به آن ابـا دارند 
و بـا جمله هر کسـی مسـؤول کار خودش اسـت، خـود را 
توجيـه می کنند اما از آنجا که اسـام هميشـه زنده اسـت 
و به دسـت فراموشـی سـپرده نمی شـود، اين بـار در قالب 
تكنولـوژی آمده کـه از اين طريـق به زندگی پيـروان خود 
کمک کند. خوشـبختانه تقريبا همگی به دنيـای مجازی 
دسترسـی دارنـد و می تواننـد بـا ورود بـه نرم افـزار بـازار يا 
نرم افزارهای مشـابه، اپليكيشـن »واجب فراموش شـده« را 
دانلـود کرده و روی گوشـی يا تبلت خود نصب و اسـتفاده 
کنند. اين اپليكيشـن حاوی مطالب زيادی در خصوص امر 
به معروف و نهی از منكر، ابعاد و مراتب آن و بسـياری ديگر 
از جنبه هـای اين توصيه اسـامی اسـت. با نصـب »واجب 
فراموش شده« و مطالعه آن می توانيد به ديدگاه های جالب 
اسـام در خصوص امر به معـروف و نهی از منكر پی ببريد. 

qudsonline14@gmail.com
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چهارده  ضميمه هفتگی روزنامه قدس  
ويژه هيأت ها و محافل مذهبی

مدیرمسؤول و سردبیر:  ایمان شمسایی 
دبیر تحریریه:زكیه سعیدي دبیر ویژه نامه: رضا صیادي   

طراح نامواره: محمد صمدي
www.aghigh.ir با همکاری موسسه فرهنگی هنری عقیق

اصطـاح تينيجـر در ذهـن همـه 
کلمـه آشـنايی اسـت. اين رمـان که 
پايـه ای مذهبـی دارد، در ذات خـود 
تينيجـری و به شـدت امروزی اسـت. 
شخصيت هايش- البته نه همه شان- 
دغدغه دينی دارند و سـعی می کنند 
در روزگار مـدرن، خـود را بـا خط دين 
همسـو کننـد. در ايـن رمـان، زيارت 
پايـه اصلـی به شـمار مـی رود کـهاز 
طريـق آن می تـوان خـود را بـا ديـن 
همسـو کـرد. از ايـن رو، بر آن شـديم 
کتابی مناسـب حال نوجوانان معرفی 
کنيم تـا با مفهوم دين بيشـتر آشـنا 
امـروز،  مـدرن  دنيـای  در  و  شـوند 
بـه آن اهميـت دهنـد. »پنجشـنبه 
اسـت کـه  رمانـی  نـام  فيـروزه ای« 
انتشارات نيستان آن را منتشـر کرده. 

برای دوستداران 
حاج حسن خلج 

خوشـبختانه آنقدر تعـداد مداحان خـوب زياد 
اسـت کـه هـر کس طبـق سـليقه يـا ارتباطی 
کـه با مـداح مـورد نظـر خـود می گيـرد، يكی 
را مـورد عاقـه خـود می دانـد و بيشـتر بـا او 
شـور می گيـرد. در ايـن بيـن، حـاج حسـن 
مداحـی  گرفـت؛  ناديـده  نمی تـوان  را  خلـج 
سـنگين با صدايـی رسـا و گيرا کـه مخاطبان 
و عاقه منـدان يـا بـه اصطـاح پا منبری هـای 
خـودش را دارد. حـاال اگـر بخـت يار باشـد، در 
راديـو يـا تلويزيـون بتوانيد صدای حاج حسـن 
را بشـنويد وگرنه بايد لوح فشـرده مداحی حاج 
حسـن را داشته باشـيد. حاج حسن خلج هم از 
قافله عقب نمانـده و در تلگرام کانالـی دارد که 
پامنبری هايـش را از جلسـات خـود مطلع کند 
و عاقه مندانـش بتواننـد صدا يا تصويـر او را 
از ايـن کانـال دانلـود کننـد و شـور بگيرنـد. 
بـرای ايـن کار می توانيـد بـه آدرس تلگرامی
 www.telegram.me/tahamisagh

مراجعـه کنيـد و عضو شـويد. 

ــاب »حماســه حســينی«  ــری در کت ــت: »شــهيد مطه ــاب »حماســه حســينی« گف ــد کت محمدرضــا ســنگری در جلســه نق
ــان  ــد جري ــم مانن ــراغ داري ــدد س ــوارد متع ــه م ــال آنك ــت. ح ــود نداش ــا وج ــام کرب ــی در قي ــروزی نظام ــكان پي ــه ام آورده ک
ــری  ــروه کثي ــر گ ــی ب ــداد کم ــه تع ــا و... ک ــب و وهابی ه ــريف غال ــان ش ــار، جري ــروان حم ــرای م ــوت، ماج ــوت و جال طال
ــوده«.  ــروزی نظامــی منتفــی نب ــن اســت کــه امــكان پي ــر اي ــز ب ــروز شــدند. نظــر عامــه ســيد مرتضی و شــيخ طوســی ني پي ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
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