
w w w . q u d s o n l i n e . i r1438 شماره هفتم  سه شنبه 11 آبان 1395 1 صفر 

 گزارشي درباره نسل جديد ذاكرين اهل بيت

شعر هیأت را نباید دست کم گرفت 
 
 گفت و گو با مهدی سيار 
شاعرآئيني

هیأت  ها زمینه ساز تمدن حسینی هستند
 حجت االسالم والمسلمين 

احسان بی آزار تهرانی

مداحان انقالبي تازه نفس



کشتی نجات 

اصل جلسـات بـه عنوان شـعائر حسـینی از کاخ یزیـد و از زمانی 
کـه بـه بن بسـت سیاسـی و سراشـیبی سـقوط در مقابـل عظمـت 
کالم امـام سـجادj و حضـرت زینـب رسـید آغـاز شـد؛ زمانی 
کـه حضـرت زینـب تقاضـای عـزاداری کـرد. ایـن عـزاداری در اوج 
صالبـت بـود و در لبـاس اسـارت، عمـارت بـر دل هـا آغـاز شـد. بـا 
ایـن جملـه حضرت زینـب: »ال تنحـوا ذکرنا/ تـوان از بیـن بردن 
نـام مـا )اهـل  بیـت( را نداریـد«. آن طور کـه در کتاب هـای تاریخی 
آمـده یزیـد چنـان بـه اسـتیصال و بیچارگـی رسـیده بود کـه فریاد 
مـی زد: »لعـن اهلل ابـن مرجانه« و همـه تقصیر هـا را متوجـه ابن زیاد 
می کرد. او به چنان بن بسـت سیاسـی اي رسـید که بـه خانواده خود 
و کنیز هایـش ابـالغ کـرد در مجلس عزای حسـین بن علی شـرکت 
کننـد. ایـن سـند اولین روضه اشـک و عزاداری اسـت. ایـن مجالس 
ادامـه پیـدا کـرد و در قـرون متمـادی جـاری بـود. علی رغـم میـل 
دشـمنان کـه درصـدد بودنـد مجالـس حسـینی را محو کننـد، روز 
بـه روز ایـن عظمـت عالمگیر تر شـد. در اینجـا دو نکته وجـود دارد: 
آنچـه در روضه هـای گذشـته محوریت داشـت و این علـم کرامت 
و حزن را به دسـت ما رسـانده اخالص گذشـتگان ماسـت کـه امروز 
بایـد بـه عنـوان مهم تریـن سـرمایه در جلسـات مـا در اولویـت قرار 

بگیـرد. چون بـر زیـارت سیدالشـهداj عرضـه می داریم: »السـالم 
علیـک یا خالصـه اهلل«. 

امـا آنچـه فقـدان روضه هـای دیـروز بـود و دسـتمایه امـروز 
ماسـت جهانـی  شـدن نـام سیدالشـهدا در همـه عالـم اسـت. تـا 
جایـی کـه قطعـا می توانیـم مدعی شـویم کشـوری در دنیـا خالی 
از ذکر سیدالشـهداj نیسـت و ایـن یعنی تمدن حسـینی. بدون 
شـک پیوند خلـوص گذشـتگان و ظرفیت بـاالی امـروز مقدمه ای 
اسـت بـرای ظهور حضـرت حجت کـه جهان از آن حسـینیون 

بود.  خواهـد 
حقیقتـا سـرمایه مردمی اي کـه پشـتوانه الهـی دارد و می تواند با 
نظـام سـلطه و فرهنـگ ماتریالیسـتی )مادی گرایـی محـض( مقابله 
کنـد همیـن اجتماعات حسـینی اسـت کـه علی رغم میل دشـمنان 
هـر سـاله بـه عنوان یـک فرهنـگ و تمـدن خـون تـازه ای در کالبد 
احـرار و آزادگان عالـم تزریـق می کند و به دشـمنان گذشـته و حال 
و آینـده تفهیـم می کنـد کـه عاشـورا یـک حادثـه غم انگیـز و یـک 
تـراژدی صرف نیسـت بلکه غمی اسـت کـه در پـی آن تمامیت امید 
و غلبـه بـر بدی هـا ضمانت شـده.  چنانچـه اراده الهـی و اولیایش در 
عظمـت اربعین سیدالشـهداj و حضـور میلیونی بـا چنین کیفیت 
اکـرام، احتـرام و گدایی معکـوس یعنـی التماس بـرای خدمتگزاری 
محقـق شـده و علی رغـم سانسـور خبـری غول هـای رسـانه ای غرب 
هر سـاله مجذوبیـن و رهیافتـگان وادی حقیقت به ایـن خیل عظیم 
جلسـات  و  هیئـات  روزافـزون  اخـالص  بـا  امیـدوارم  می پیوندنـد. 
عـزاداري از حیـث محتواسـازی ایـن شـعائر و پیونـد شـور و شـعور 
سـهمی در بازگشـت ولـی منتقـم و پیاده کننـده اهـداف عاشـورای 

امـام زمان باشـیم. 
می دانیـم بهترین هـا هیأتی هـا هسـتند. خدایـی کـه عشـقش را 
روز ازل در گل مـا سرشـته رئوف تـر از آن نیسـت کـه لغزش هـای 
مـا را ببخشـد و خریـدار عزاداری هـای مـا باشـد؟ بـا اینکـه پیونـد 
مـردم و ائمـه از جنـس محبـت و لطف اسـت اما آنقـدر پیچیده 
اسـت کـه نمی تـوان با صراحـت از علـت حضـور مـردم در  هیأت  ها 
حـرف زد. شـناخت دیـن خدا، نشـان دادن عشـق و ارادت بـه ائمه، 
احسـاس وظیفـه یـا حتـی ادای نـذر، طلـب حاجـت و... بنابـر هـر 
دلیلـی کـه باشـد از یـک حقیقـت ثابـت نشـأت می گیـرد؛ حقیقتی 
کـه مـردم را بـه  هیأت  هـا می کشـاند، عـده ای از جوانـان را مفتخـر 
بـه خادمـی هیـأت می کنـد و مـدال پیرغالمی را بـه سـینه پیرتر ها 
می چسـباند. تـالش بـرای مثـل خوب هـا زندگـی کـردن و خـوب 
شـدن و خـوب ماندن را هـر بچه  مسـلمانی می توانـد انجـام دهد اما 
بچه  هیأتی هـا بیشـتر از بقیـه دم خـور خوب ها می شـوند و خودشـان 
را خـادم خوب هایـی کـه بـه هیـأت می آینـد می داننـد. بیـش از هر 
کـس دیگـری بایـد حواسـمان بـه ایـن تـالش باشـد؛ کم کـردن از 
وقـت اسـتراحت و حتـی مایـه گذاشـتن از زندگـی برای تشـکیل و 
 kراه انـدازی هیأتـی کـه می خواهـد در خدمـت خاندان رسـول اهلل
باشـد. ان شـاءاهلل معنای واقعی هیأتـی بودن را حفظ کنیـم و با کنار 
گذاشـتن حاشـیه ها اصل را بهتـر درک کنیم. هیأتی بودن حسـینی 
بـودن اسـت به شـرط آنکه معنـای واقعی هیـأت را فرامـوش نکنیم. 

»فاّما الّذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربّهم و اّما الّذين كفروا فيقولون ما ذا اراد اهلل بهذا َمَثالً يضل به كثيراً و يهدی به كثيراً«. 
)آيه ۲۶ سوره بقره( 

روز عاشورا پوست صورت عزاداران بر اثر تابش آفتاب سیاه می  شود اما در   همان ایام علم  ها و پرچم های سیاه بر اثر تابش آفتاب به مرور رنگ و رویشان 
رفته و سفید می  شود؛ آن هم پس آفتاب. اگرچه یکسان می  تابد اما یکسان تأثیر نمی  گذارد. قرآن نیز چیزی شبیه آفتاب است که بسیاری را روشن 

کرده و هدایت می  کند و برخی هدایت نمی شوند. 

 قرآن شبیه آفتاب است
سوره مبارکه بقره

 هیأت  ها زمینه ساز تمدن حسینی هستند
حجت االسالم والمسلمين احسان بی آزار تهرانی

اعضاي دو شبکه جعل ویزای اربعین توسط پلیس فتا دستگیر شدند.  به گفته سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت، مردم باید 
با مراجعه به سامانه سماح با سازمان حج و زیارت و خادمین خود در این سازمان در ارتباط باشند. بدون شک در صورت مشاهده 
موارد مشابه، مسؤوالن به صورت قانونی با متخلفان برخورد می کنند. خبرها حاکی از آن است که راه های منتهی به مهران تعریض 
شده و مرزهای ویژه اربعین برای خروج زائران ۲۴ ساعته باز است و زائران می توانند در تمامی ساعات روز از کشور خارج شوند. 
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حجت االسالم والمسلمين احسان بی آزار تهرانی
كار شناس معارف اسالمی

بـرای اینکـه اهمیـت یـک موضوع بـرای ما مشـخص 
ایـن  از  یکـی  کنیـم.  درک  را  آن  عظمـت  بایـد  شـود 
موضوعـات مهـم واقعـه کربالسـت. بـرای اینکـه اهمیـت 
ایـن قیـام بـرای مـا مشـخص شـود بایـد عظمتـش را 
درک کنیـم. عظمـت امـام حسـینj بـه قـدری اسـت 
چـراغ  حضـرت  آن   kاکـرم رسـول  فرمـوده  بـه  کـه 
هدایـت انسـان ها و کشـتی نجـات اسـت. یعنی انسـان ها 
بـه کمـال و    امـام حسـین واسـطه  بـه  می تواننـد 
سـعادت حقیقـی برسـند. از طرفـی یـاد امـام حسـین و 
اشـک ریختـن و ذکـر مصیبـت و روضه بـرای آن حضرت 
براسـاس روایاتـی کـه در کتاب هـاي کامل الزیـارات ابـن 
قولویـه، لهـوف ابـن طـاووس، نفس المهموم شـیخ عباس 
قمـی و خصائص الحسـینیه شـیخ جعفر شوشـتری و آثار 
دیگـر آمـده انسـان را از آتـش جهنـم حفـظ می کنـد. از 
طرفی رسـول اکـرمk فرموده: »مجالس الحسـین عرش 
الرحمـان/ مجالس امام حسـین عرش خداسـت«. در واقع 
اگـر مـا به کنه و حقیقـت این جمله پی ببریـم و محتوای 
آن را درک کنیـم بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه عظمت 
مجلـس امـام حسـینj بـه انـدازه عـرش خداسـت. 
یعنـی   همان طـور کـه باید حرمـت و احترام عـرش خدا 
حفـظ شـود، حرمـت و احتـرام مجالـس اباعبـداهلل نیـز 
بایـد حفظ شـود. لذا هـر عملی حتی شـعر، سـخنرانی، 
مـدح یـا سـینه زنی و امثـال اینهـا کـه باعـث وهـن یـا 
سـبک کـردن مجالـس امـام  حسـینj شـود قطعـا 
اشـکال دارد و خـدا، پیامبـر و معصومیـن  از چنیـن 
اسـاس،  ایـن  بـر  بـود.  نخواهنـد  راضـی  انسـان هایی 
سـخنرانان هـر حدیـث یـا هـر مطلبـی را کـه دربـاره 
امـام حسـین در هـر کجـا خواندنـد  یـا شـنیدند نباید 
عنـوان کننـد تـا اینکـه بـه درسـتی آن پـی ببرنـد. هر 
یـک از روضه خوانـان و مداحـان عزیـز هـر شـعر یـا هر 
 j سـبکی را کـه باعث می شـود عظمـت امام حسـین
بـه هر شـکلی خدشـه دار و جایـگاه عرشـی آن حضرت 
بی حرمـت شـود نباید اسـتفاده کننـد. بالطبـع خواندن 
روضه هـای دروغیـن بـرای گریـه گرفتـن یـا احادیـث 
دروغیـن بـرای بـزرگ جلـوه دادن امـام حسـینj در 
شـأن آن حضـرت نیسـت. بنابرایـن بعضـی از روضه هـا، 
سـبک ها، سـینه  زدن هـا و مسـائلی همچون قمـه  زدن و 
زنجیرهایـی که تیـغ روی آنها وجود دارد مسـلما اشـکال 
شـرعی دارند و کسـانی که ایـن اعمال را انجـام می دهند 
بایـد پاسـخگو باشـند. فرقـی بیـن سـبک قدیم و سـبک 
جدیـد وجود نـدارد و به هر سـبکی که روضـه می خوانیم 
بایـد عظمت عرشـی امـام حسـینj را در نظـر بگیریم. 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره هفتم سه شنبه 11 آبان 1395 1 صفر 1438

جعفر صبح زاهدی
 استاد دانشگاه و كار شناس معارف اسالمی 



مصطفـی خرسـندی مديرعامـل خانـه مداحـان: »مقـرر شـده بعـد از محـرم و در اوایـل صفـر نخبه هـای 
عرصـه ستایشـگری را گـرد هـم جمـع و یـک منشـور اخالقـی بـرای روضه هـای خانگـی آمـاده کنیـم. امـروز باید 
بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته باشـیم کـه دشـمن خانه هـای  مـا و فعالیت هایـی را کـه در ایـن سـطح اجرا می  شـود 
هـدف قـرار داده و مـا در بخـش مداحـی نبایـد از فعالیـت هیأت هـا در منـازل و روضه هـای خانگـی غافل باشـیم«. 
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سخنرانان: حجت  االسالم والمسلمين 
صالحي خوانساري

مداحان: شالبافان، احمدي، ولي زاده، 
يزدخواستي و حاج احمد واعظي  
 نشانی:  شبستان امام خميني

تاريخ: دهه اول صفر
 ساعت: هر شب بعد از نماز مغرب

 و عشاء

حرم مطهر رضوي

سخنران: حجت االسالم محمد دغانلو 
مداحان: نريمان پناهي و كرباليي 

مهدي عزيزيان 
نشانی: همت غرب، شهرك راه آهن، 

  بلوار اميركبير، مسجد جواداالئمه
زمان: 95/8/14 

ساعت: ۲0

هيأت موكب العباس

سخنران: حجت االسالم سيدعلي اكبر 
هاشمي 

مداحان: حاج امير عباسي و ديگر ذاكرين 
اهل بيت

نشانی: تهران، شهرك قدس، خيابان هرمزان، 
 مسجد  الزهرا

تاريخ:  از95/8/10 الی 95/8/19 
ساعت: 19:30 

هيأت محبين شهادت

سخنران: حجت االسالم عبدالملكي 
مداحان: محمد نوروزي، علي عليان و 

مجتبي صمدي
نشانی: ميدان خراسان،  كوچه رئيسي

تاريخ: 95/8/14 
ساعت: از 15 الي نماز مغرب و عشاء 

 هيأت اخوالزينب

سخنرانان: آيت اهلل صديقی، حجت االسالم 
رفيعی و حجت االسالم الهی 

مداحان:  كرباليی رضا پوراحمد، حسين 
هوشيار، مهدی پناهی، امير نعيمی، سيدمهدی 

بنی هاشم، رضا پورابراهيمی و محمود امامی 
نشانی: تهران، باقرشهر، خيابان 15 خرداد، 

 jمسجد قمر بنی  هاشم
تاريخ: 95/8/7 الی 95/8/13 

ساعت: 18 الی ۲0 

هيأت رزمندگان اسالم 

سخنران: حجت االسالم بدري 
مداحان: حاج موسي رضايي و كرباليي 

سهراب افشاري  
نشانی: اتوبان محالتي، ميدان امام 
حسن مجتبي، پاسدار گمنام 

غربي، خيابان صادقي، حسينيه امام 
خميني

تاريخ: 95/8/13 
ساعت: 19 

اجتماع بزرگ مدافعان حرم

سخنران: حجت االسالم ابوالقاسمي  
مداحان:حاج مجيد شعباني، حاج ناصر 

آييني و كرباليي سجاد آشتياني  
نشانی:خيابان شهيد مدني شمالي، سه راه 

  وحيديه، مسجد امام رضا
تاريخ: 95/8/10 الی 95/8/14 

ساعت: 19

هيأت شهداي بسيج  

سخنران: استاد ضيايی 
مداح: هادی خادم الحسينی 

نشانی: قم، گلزار شهدای حضرت علی 
بن جعفرj و حسينيه شهدای مدافع 

 حرم حضرت زينب
تاريخ: 95/8/۲0 

 ساعت: ۲0

هيأت يا زينب 

سخنران: حجت االسالم حاج مهدي ابراهيم زاده 
مداح: حاج محسن آقاجاني  

نشانی: بابلسر، خيابان شهيد بهشتي، بهشتي 1۲ 
تاريخ: 95/8/14

ساعت: 19 

 هيأت زوار اباالمهدي

دهه اول صفر
هیأت کجا برویم؟ 

با توجه به اينكه اين روزها همه هيأت ها مراسم 
ويژه ای دارند در اينجا درباره زمان و مكان برخی 

از آنها اطالع رسانی شده. شما هم می توانيد 
زمان و مكان مراسم هيأتتان را برای ما 

به نشانی
 Qudsonline14@gmail.com 

ارسال كنيد تا در همين صفحه 
چاپ شود. 
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آیـت اهلل جـوادی در بخشـی از درس تفسـیر خود در حالـی که بغض گلویش را گرفته و اشـک در چشـمانش حلقه 
زده بـود، مراتـب تأثر و ناراحتی خود را از وجود ربا در سیسـتم بانکی ابراز کرد و گفـت: »ما دلمان می  خواهد اقتصاد 
مقاومتی درسـت کنیم. این فقط با سـفارش و توصیه حل نمی  شود. ربا جنگ با خداوند است. االن این پولی که شما 
می  گذارید، چه تحریم باشـد، چه نباشـد، چه تورم باشد و چه نباشد، می  گویند سـود دارد و سود علی الحساب دارد«. 
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مـداح خـوب نباید روضه هـای ضعیـف بخواند و 
بـه خاطر مسـائل احساسـی دچـار دروغ و گناه 
زبانـی شـود بلکـه بایـد سـعی کنـد بـا مطالعـه 
و در چارچـوب قـرآن و عتـرت حرکـت کنـد و 
مطابـق میل مخاطـب هر سـخنی را نگوید و هر 

سـبکی را پیـاده نکند. 

ظهور یك مداح جدید
اواخـر دهـه 80 در مراسـم عـزاداری روز اربعیـن 
بیـت رهبـری، یـک مـداح جـوان پشـت تریبـون 
حاضر شـد و بـا لحن و اعتمـاد به نفـس مثال زدنی 
روضه خوانـد. جوان گمنامی کـه در آن روزگار و در 
بین مداحان شـناخته شـده کشـور اسـم و رسـمی 
نداشـت باعـث شـد خیلـی زود نامش در فهرسـت 
مداحـان تراز اول کشـور قرار بگیـرد؛ میثم مطیعی.  
مطیعـی از دانشـجویان دانشـگاه امام صـادقj و 
مـداح اصلـی هیـأت ایـن دانشـگاه بـود اما پـس از 
اینکـه در مراسـم ظهـر اربعیـن توفیـق مداحی در 
حضـور رهبـر انقالب را پیـدا کرد، خیلی ها دوسـت 
داشـتند بدانند او کیسـت و شـاگرد چه کسی است 
و کلـی سـوال دیگـر. بـه مرور زمان مشـخص شـد 
ایـن مـداح جـوان از شـاگردان آیت اهلل آقـا مجتبی 
تهرانـی و آیـت اهلل مهدوی کنی اسـت و دانشـجوی 
مقطـع دکتـرای دانشـگاه امـام صـادقj اسـت؛ 
اتفاقـی کـه تـا آن روزگار بسـیار کـم رخ داده بـود. 
اکثر مداحان کشـور به دلیل اینکه بیشـتر اوقاتشان 
صـرف مداحی می شـود، کمتـر وقت تحصیـل پیدا 
می کننـد و بـه همیـن دلیـل در میـان مشـاهیر 
مداحـی، تقریبـا هیچ کدامشـان در سـطح مطیعی 
تحصیـالت عالیـه ندارنـد. تسـلط او به زبـان عربی 
باعـث شـده بود خیلی خـوب به زبان عربـی بخواند 
و بعضا در کشـورهای عربی نیز فایل های صوتی اش 
پخش شـود. این مداح جوان خیلی زود در فهرسـت 
مداحـان اصلی مجالس بیـت رهبری قـرار گرفت و 
این موفقیـت بزرگی برای نسـل جـوان مداحی بود 
کـه با روحیه انقالبی و بااسـتعدادهای ویژه وارد گود 

شـده بودند. 
میثـم مطیعـی نماینـده جوانـان پرشـور انقالبـی 
در جامعـه مداحـی کشـور محسـوب می شـد. او بـا 
صراحـت مضامین انقالبـی را در اشـعار و نوحه های 
روز بـه روز  نوا هـا  همیـن  بـا  و  مـی داد  جـا  خـود 
مشـهور تر می شـد. فایل صوتی دو مداحی »چشـم 
مـن و امـر ولـی، جـان مـن و سـیدعلی« و »رهبـر 
مـن طالیدار الله هایـی« در شـبکه های اجتماعی و 

تلفن هـای همـراه بـا سـرعت تکثیـر می شـدند. 

خشم عرب ها
پرداختن بـه موضوعات روز جهان اسـالم و جنایات 
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مداحان 
انقالبي 
تازه نفس

گزارشي درباره نسل جدید
 ذاکرین اهل بیت 

از   همـان روزهای نخسـتی كه امام خمينی نهضت اسـالمی- مردمـی ايـران را آغاز كرد، مسـاجد و هيأت ها 
پايـگاه اصلی مبـارزات مـردم و محور انقالبی گـری بودند. بـا پيروزی انقـالب اين جريـان ادامه پيدا كـرده و هر 
وقت نظام اسـالمی با مشـكل و بحران مواجه می شـود، مسـاجد و هيأت ها در صف نخسـت مبارزه می ايسـتند. 
رهبـر معظـم انقـالب همـواره در ديدارهايـی كه بـا مداحان اهـل بيت دارنـد، بر ايـن موضوع تأكيـد می كنند 
كـه هيأت ها بايـد در صف نخسـت دفاع از انقالب اسـالمی باشـند. ايشـان سـال 9۲ در ديدار با اعضـاي هيأت 
رزمندگان اسـالم فرمودند: »هيأت ها نمی توانند سـكوالر باشـند. هيأت امام حسـيِن سـكوالر ما نداريم! هركس 
عالقه منـد بـه امام حسـين اسـت، يعنـی عالقه مند به اسـالم سياسـی اسـت، اسـالم مجاهد اسـت، اسـالم 
مقاتله اسـت، اسـالم خـون دادن اسـت، اسـالم جـان دادن اسـت. معنای اعتقـاد به امام حسـين اين اسـت«. 
در سـال های اخير و به بركت روشـنگری های رهبر انقالب، نسـل جديـدی از مداحان انقالبی وارد ميدان شـدند 
كـه مورد اقبال مـردم قرار گرفتنـد. در اين مطلب نگاهی داريم به كـم و كيف فعاليت مداحـان تازه نفس انقالبی. 

از حاج منصور تا آهنگران
حـاج منصـور ارضی شـاید جـزو اولیـن مداحانی 
اسـت کـه ثابـت کـرد هیئـات مذهبـی می توانند 
گام هـای  اسـالمی  انقـالب  اهـداف  پیشـبرد  در 
در  نقش آفرینـی  زنـگ  او  بردارنـد.  ارزشـمندی 
پـس  البتـه  درآورد.  صـدا  بـه  را  مسـیر ها  ایـن 
صـادق  حـاج  همچـون  شـخصیت هایی  او  از 
سـعید  حـاج  سـازور،  حسـین  حـاج  آهنگـران، 
احمـد  و  طاهـری  محمدرضـا  حـاج  حدادیـان، 
جنـگ  رزمنـدگان  جمـع  در  نوجـوان  واعظـی 
نقـش بسـیار  تبلیـغ پرداختنـد و  بـه  تحمیلـی 
موثـری در جـذب رزمنـدگان و حضـور جوانـان 
در جبهه هـای حـق علیـه باطـل داشـتند. یکـي 
بـه طـور جـدي  کـه  از چهره هـاي سرشناسـي 
بـه تبییـن اهـداف انقـالب اسـالمي در هیأت هـا 
انقالبـي  مداحـان  از  اکبـرزاده  اسـتاد  پرداخـت 
و والیـي مشـهد اسـت. در ایـن مقطـع هـم ایـن 
شـخصیت ها بـا نبـوغ و ابتـکار عملـی که بـه کار 
بردنـد ثابـت کردنـد می تـوان در جامـه مداحی با 
سـالح تبلیـغ اقدامـات ارزشـمندی را بـه منصـه 
ظهـور رسـاند. بعـد از آن شـخصیت هایی مثـل 
حـاج محمـود کریمی هـم آمدند و با سـبک های 
جدیـد و نو، ستایشـگری اهل  بیـت را وارد عرصه 
تـازه ای کردنـد. البته در این بیـن مداحان انقالبی 
نسـل اول بر خواندن اشعار حماسـی و انقالبی در 
هیئات مذهبـی تأکید بسـیاری داشـتند اما رفته 
رفتـه جبهه سـخت دشـمن وارد دریچه هـای نرم 
و پیچیـده و خطرناک تـری شـد که نیاز داشـتیم 
حـوزه مداحـی بـا ایـن نـگاه پرصالبت تـر کار را 
ادامـه دهـد و در همیـن شـرایط بود کـه مداحان 
جـوان، بااسـتعداد، خوش قریحـه و اهـل  دانش به 

میـدان آمدنـد. 

ویژگي هاي مداح انقالبي 
بـا مـرور بیانات رهبـر معظم انقـالب درمی یابیم 
کـه مداح تـراز انقالب اسـالمی باید نشـانه هایی 
داشـته باشـد. مداح خوب بایـد تقـوا و معنویت 
داشـته و همـواره اهـل مطالعـه باشـد چراکـه 
تـا خودسـازی نکنیـم و اهـل معنویـت نباشـیم 
منتقـل  مخاطـب  بـه  را  معنویـت  نمی توانیـم 
کنیـم. مـداح خـوب نبایـد دنبـال محبوبیـت و 
شـهرت باشـد و بایـد خـودش را بـا همـه وجود 
نوکـر دسـتگاه اهـل  بیـت بدانـد، خـط و نشـان 
بـرای مجالس اهل  بیت نکشـد و مسـائل مالی و 
سـبک و سـنگین کردن آن را دخالـت ندهد، به 
خاطـر مادیـات مجلـس اهل  بیـت را بـه قیمت 
ارزان نفروشـد بلکـه هدفـش ترویـج مکتب اهل 
بیـت باشـد و راضـی بـه مقـدرات الهـی باشـد. 



آیین اختتامیه نوگالن حسـینی در فرهنگسـرای اندیشـه با حضور مسـؤوالن وزارت آموزش و پرورش، جمعی از پیرغالمان اهل 
بیـت و دانش آمـوزان مداح شـهر تهران برگزار شـد. امسـال بیش از 8 هـزار متقاضی از مدارس شـهر تهـران در آیین نوگالن 
حسـینی شـرکت کردنـد که حـدود ۵00 نفر آنها بـه مرحله اسـتانی راه پیدا کردند. طبق ارزشـیابی بـه عمل آمـده از بین ۵00 
شـرکت کننده، ۱0 نفـر از هـر مقطع به مرحله نهایـی راه پیدا کرده و در   نهایت در مرحله نهایی نفرات برگزیده مشـخص شـدند. 
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صـورت گرفتـه در عـراق، سـوریه، یمـن و بحریـن 
و پیونـد زدن آن بـه حـوادث کربـال از موضوعـات 
تقریبـا ثابـت مداحی هـای میثـم مطیعـی اسـت. 
خصوصـا که بسـیاری از آنهـا به زبان عربـی خوانده 
قابـل  بازتـاب  میـان عرب زبان هـا  در  و  مي شـوند 
توجهـی دارنـد. تا آنجا کـه اثر »یا تکفیـری صبرک 
صبـرک« کـه بـه دو زبـان فارسـی و عربـی و علیه 
جنایـات داعش خوانده شـده، در میـان عرب زبان ها 
توسـط مداحـان  بار هـا  و  اسـت  بسـیار محبـوب 
عـرب در عـراق، سـوریه و لبنـان بازخوانـی شـده. 
اخیـرا اثـر دیگـری از ایـن مـداح صـدای شـبکه 
تلویزیونـی »العربیـه« وابسـته بـه دربار آل سـعود 
را درآورده؛ مداحـی اي که در شـب هشـتم محرم 
و بـا نـام »صبـر و نصـر« بـه زبـان عربـی خوانده 
شـد و در آن حاکمان آل سعود را دانش آموختگان 
صهیونیسـت ها نامیده اسـت. وی وهابیت را چون 
افعـی خطرنـاک و خزنـده دانسـته و در ادامـه بـا 
برشـمردن جنایـات آل سـعود علیه مـردم یمن و 
شبیه سـازی آن بـا حـوادث عاشـورا ملـت یمن را 
حسـینی و فدایـی حسـین  خوانـده کـه صبورانـه 
مقاومت می کنند و پیروزی نهایی از آن آنهاسـت. 
بازتاب گسـترده ایـن مداحی در رسـانه های داخلی 
و برون مـرزی باعث شـد شـبکه »العربیـه« به دلیل 
نزدیکـی به رژیم صهیونیسـتی در میان بسـیاری از 
مـردم منطقـه شـبکه »العبریـه« خوانده می شـود، 
ضمـن اختصـاص یـک قسـمت از برنامـه »مرایـا« 
کـه به صـورت روزانه از این شـبکه پخش مي شـود 
و بـه مسـائل روز منطقـه و جهـان می پـردازد، از 
اینکـه مجالس عـزای فرزنـد رسـول اهللk به جای 
یـادآوری مصائـب این حضـرت و گریه بر ایشـان به 
موضوعـات روز و بهره گیری از قیام کربال در مسـائل 
جهـان اسـالم رو  آورده انـد احسـاس نگرانـی کنـد! 
مشـاری الزایدی تحلیلگر ثابت این برنامه که سابقه 
همکاری بـا روزنامه هـای الوطن و الشرق االوسـط را 
در کارنامه خـود دارد، در ابتدای این برنامه با اشـاره 
به برخی سـخنان چهره های مذهبی ایـران از اینکه 
هیأت ها کارکرد سیاسـی پیدا کرده انـد و به حوادث 
جهانـی و مسـائل منطقـه واکنش نشـان می دهند، 
نگـران شـده و با بیـان گوشـه هایی از مداحی میثم 
مطیعـی، از اینکـه آل سـعود بـه شـاگردان صهیون 
تشـبیه شـده اند عصبانـی می شـود. چندیـن مداح 
جـوان تازه نفـس دیگـر نیـز وارد میـدان شـده اند. 
گفتنـي اسـت نسـل جـوان مداحـی، حـاال الگـوی 
بسـیاری از نوجوانان و کودکانی شـده اند که دوست 
دارنـد در مسـیر نوکری اهـل بیت قـرار بگیرند. 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره هفتم سه شنبه 11 آبان 1395 1 صفر 1438

»منـم بايد بـرم، آره برم سـرم بـره«. سـيد رضـا نريمانی با 
هميـن مداحی معروف شـد. او را يكـی از پرچمـداران اعالم 
انزجار از مسـتكبرين جهان و گروه هـای تكفيری می خوانند 
و حتی می تـوان گفت زبان گويـای درددل هـای خانواده های 
معظم شهداسـت. سـيدرضا   ستايشـگری اسـت كـه وقتی 
همسـر شـهيد خيزاب بـه او می گويد فراق همسـرم را با 
توسـل به حضـرت زينب تحمل كـرده ام امـا نمی دانم 

بـا كنايه هـا و حـرف و حديث هـای مـردم بايد چگونـه كنـار بياييم، 
بغـض كـرد و از شـهدا خواسـت كاری را در جهـت تسـلی خاطـر و 
صالبت روحيـه و صبـوری او انجام دهنـد كه ماحصـل آن مديحه ای 
مملـو از زبان حـال ايـن خانواده های مظلوم شـد. سـيدرضا نريمانی 
امـروز يكـی از مداحـان تأثيرگذاری اسـت كه بـه واسـطه مديحه و 
مرثيـه او بسـياری باحجـاب شـده اند يـا مسـير زندگی شـان تغيير 

كرده. خـودش می گويد: »يكـی از بركاتی كه شـهدای 
مدافـع حـرم داشـتند ايـن بـود كـه مداحـان را بـه 
سـمتی بردند كـه مجبور شـدند از يک سـری مضامين 
بخواننـد. ايـن از بركـت شـهدا بـود كـه ايـن نـوع 
خواندن هـا تغييـر كـرده. ولـی بـاز هـم خيلـی عقب 
هسـتيم و بيـش از اينهـا بايـد پيشـروی كنيـم. چرا 
وقتـي نـام يـادواره شـهدا می آيـد بـه دو سـه مداح 
می رسـيم. چـون بسـته ای نداريـم كـه بخواهيـم بـه شهرسـتان ها 
ارائـه دهيم. متأسـفانه هنوز برخـی از مداحان ما فضـای تأثيرگذاری 
شـهيد را نچشـيده اند و بـه تعبيـری درد سـوخته را سـوخته درك 
می كنـد. خيلـی از مداحـان مـا هنـوز بـه اهميـت بحث شـهيد در 
برخـی  می لغـزد.  مقولـه  ايـن  در  پايشـان  و  نرسـيده اند  جامعـه 
می گوينـد مـا فقـط بـرای امـام حسـينj می خوانيـم والغيـر!«

ابـوذر بيوكافی مداحی از نسـل سـوم انقالب اسـت. او متولد 
سـال 13۶3 اسـت و مداحـی را از كودكـی شـروع كـرده اما 
ورود رسـمی را از 13 سـالگی دنبال كرده اسـت. بيوكافی ياد 
كـردن از اسـاتيدش را از مراتـب ادب می داند و معتقد اسـت 
بركت هـم دارد. او در مواجهه با اينكه برخی نام اساتيدشـان 
را می آورنـد تا خودشـان را مهم جلـوه دهند، می گويـد: »از 
آوردن اسـم اين بزرگواران هيچ غرضی مگر عرض ادب ندارم. 

خدا توفيق داده و از محضر اسـاتيد بزرگواری چون حاج سـعيد حداديان، 
حاج حسـين هوشـيار، حـاج قاسـم رضايـی، حـاج مهدی سلحشـور، 
سـيدمهدی ميردامـاد و سـيدمهدی حسـينی كسـب فيض كـرده ام«. 
بيشـتر مجالس او در شـهر مقدس قم برگزار می شـوند. خودش می گويد: 
»نمی توانـم به اندازه شـاعران و خيلی تخصصـی درباره شـعر حرف بزنم 
اما معتقدم شـعر خوب شـعری اسـت كه عوام فهم و خواص پسند باشد«. 

او بـر گفته هـای رهبر معظـم انقـالب در ديدار با شـاعران 
تأكيـد دارد و اينكـه شـاعران بـرای خلق اشـعار سـراغ 
زيارتنامه هـا و ادعيه برونـد. بيوكافی يک جوان سياسـی 
اسـت و از مجالسـی كه با مسـائل روز پيش می رونـد و در 
آنها درباره تحوالت جهان و كشـور سـخن گفته می شـود 
اسـتقبال می كنـد و ايـن مجالـس را دارای تـراز و قدرت 
باالتـری در جذب جوانـان قلمداد می كند. او معتقد اسـت 
انقالب اسـالمی هيئات را از فضای اسـالم فردی به فضای اسالم در صحنه 
و فعال تعالی بخشـيد. تـا به موضـوع دفاع از حرمين و تشـكيل تجمعات 
مدافعـان حرم می رسـد. بيوكافي مي گويد:»امروز دفاع از مشـاهد شـريفه و 
حـرم معصومين برگرفتـه از فرهنگ عاشوراسـت. فرهنگی كـه مملو از 
حماسـه و عرفان و عاطفه است. قطعا كفرسـتيزی و آزاديخواهی و شجاعت 
و شـهادت طلبی از بارز ترين شـاخصه های پرورش يافتگان عاشوراسـت«. 

نام مهدی رسـولی اين روز هـا در زنجان پرآوازه اسـت و مردم 
اين خطه او را دوسـت دارنـد و به او می  گوينـد جوان صاحب 
سـبک زنجانی؛ كسـی كـه نوكری اهـل بيت را بـرای هر 
بچه شـيعه اي باعـث افتخـار می داند. رسـولي تقريبـا از 10 
سـالگی مداحـی را آغـاز كـرد و اوليـن مداحی رسـمی او با 
خواندن شـعری در مـورد دفاع مقـدس بود كه ايـن موضوع 
مقـارن با شـب عاشـورا شـد. او از نوجوانـی كار خـود را در 

حسـينيه اعظم زنجان آغـاز كرد و به نوعی سنت شـكن شـد. تهرانی ها 
او را بـا هيأت ميثاق با شـهداي دانشـگاه امـام صـادق و در كنار حاج 
ميثـم مطيعـی می شناسـند اما ايـن مـداح و ذاكر اهـل بيت غايـت كار 
خـود را در زنجـان و حتی تهـران نمی بينـد و دنبال جريان سـازی در بين 

شـيعيان آذری  زبان كشـورهای منطقه، از تركيـه گرفته تا 
قفقاز و آذربايجان اسـت. خـودش مي گويد: »مـا تريبون و 
نماينده گفتمان و جريان عاشورا هستيم و مطابق فرمايش 
رهبـر انقالب هر جای دين را هم كه بشـود سياسـی نكرد، 
زندگانی امام حسـينj را به هيچ وجه نمی توان سياسـی 
نكرد چراكه قيام آن حضرت حركتی كامال سياسـی است«. 
يـا در جـای ديگـر انقالبی گری خـودش را اين گونـه فرياد 
زده: »بايـد پـای حاكميت حجت خـدا روی زمين فـداكاری كـرد، قلم زد 
و رسـانه درسـت كرد. برای ايـن حاكميـت فتنه هايی ايجاد خواهد شـد 
كه نسـبت به آنهـا بايد ابـراز وجود كـرد و حـق را از باطل شـناخت. اگر 
مسـائل سياسـی اينهاسـت كـه كل مبنـای دين اسـالم همين اسـت«. 

شـاعر و ذاكر جـوان اهـل  بيت و يكـی از مداحان پيشـرو 
در خوانـدن سـبک های انقالبـی و واليـی اسـت. او در اول 
فرورديـن سـال ۶0 در محلـه آزادی بـه دنيـا آمـد و از   همـان 
دوران كودكـی بـا وجود لكنـت زبـان، آرزوی نوحه خوانی برای 
امام حسـين j را در سـر داشـت. برای بسـياری از افـراد نام 
او بـا ديگر مـداح موفق كشـورمان ميثم مطيعی گـره خورده 
چراكـه ايـن دو ذاكر جوان، محرم سـال های اخير در دانشـگاه 

امام صـادق j خوش درخشـيدند و تعريـف جديدی از مداحی حماسـی و 
انقالبی را به مخاطبان خـود ارائه كردند. امير عباسـي درباره فعاليت مداحان 
انقالبی می گويد: »ما دنبال سياسی كاری نيستيم اما معتقديم مفاهيمی مانند 
مقاومت اسالمی، مضامين ضداسـتكباری، شـهدا، امام  و رهبری بايد در 

مجالس مذهبی مطرح شوند كه متأسفانه در بعضی از هيأت ها 
اينها گفته نمی شـوند! با نگاه به قيام امام حسـينj متوجه 
می شـويم اگر آن حضرت در مدينه مانده بود، مقام، آسـايش 
و احترامـش بجا بـود اما چـرا آن حضرت اين همه سـختی را 
به جان خريـد؟ برای اينكه بيـان حق و مبارزه بااسـتكبار آن 
زمـان را بـه عافيت طلبـی ترجيـح داد؛ عافيت طلبـی اي كه 
امروز برای جامعه ما يک معضل اسـت و متأسـفانه بسـياری 
از افـراد نـه تنهـا از بيان مباحـث انقالبـی در هيأت هـا دوری می كنند بلكه 
سـعی دارنـد كسـانی را هم كـه در اين زمينه فعال هسـتند بـه هر طريقی 
از ايـن  كار نهـی كنند ولـی مـا معتقديـم راه درسـتی را انتخـاب كرده ايم 
و طبـق فرمايـش امـام خمينـیw مـا ملـت گريه سياسـی هسـتيم«. 

سیدرضا نریمانی

ابوذر بیوکافی

 مهدی رسولی 

امیر عباسی



توليـت آسـتان قـدس رضـوي: »امـروز متأسـفانه جمعیـت زیـادی از زائـران بـا درآمد هـای متوسـط بـه پاییـن تـوان مالـی 
اسـکان در هتل هـا و مهمانپذیر هـا را ندارنـد و عمومـا در کمپ هـای سـطح مشـهد مقـدس اسـکان می یابنـد. بی تردیـد ایـن 
نـوع اسـکان در شـأن مشـهدالرضا و مهمانـان امـام رضـاj نیسـت. تـالش مـا بـر ایـن اسـت تـا بـا احـداث زائرشـهر رضـوی در 
ورودی مشـهد مقـدس، تـا حـد زیـادی از مشـکالت و معضـالت زائـران کم درآمـد امـام رضـاj بـرای اسـکان را بکاهیـم«. 

0۶

ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

ــا اســتكبار بســيار   در اشــعار شــما مبانــی مقاومــت و مقابلــه ب
نمود دارد. چرا در اين حوزه شعر می سراييد؟ 

شــعرهای مــن را می تــوان بــه ســه دســته تقســیم کــرد. یــک دســته اشــعاری 
هســتند کــه در کتاب هــا بــه چــاپ رســیده و جنبــه سیاســی کمتــری دارنــد 
ــی، عاشــقانه و فلســفی خــودم را در  ــرده ام عالقه هــای ادب و بیشــتر ســعی ک
آنهــا بگنجانــم. البتــه نیم نگاهــی هــم بــه مســائل اجتماعــی و اوضــاع و احــوال 
ــعرهایی  ــر ش ــته دیگ ــود دارد. دس ــعر ها وج ــان در آن ش ــران و جه ــروز ای ام
هســتند کــه بــرای تولیــدات موســیقیایی ســروده می شــوند کــه درواقــع بــه 
ســرود و ترانه هایــی کــه شــنیدید درمی آینــد. در برخــی از ایــن دســت آثــار، 
بــه مقتضــای موقعیــت سیاســی و اجتماعــی کشــور بــه موضوعــات مختلفــی 
پرداختــه ام کــه یکــی از مهم تریــن آنهــا بحــث جایــگاه فعلــی کشــور و انقالب 
در مواجهــه بــا ســلطه اســت. بخــش ســوم کار هایــم درواقــع توفیقی اســت که 
سال هاســت بــه بنــده عطــا شــده و آن هــم توفیق شــعر گفتــن بــرای مجالس 

اهــل بیــت و بــه خصــوص مجالــس سیدالشــهدا و حضــرت زهراســت. 
عــزاداری بــرای اهــل  بیــت  یــک امــر تاریخــی صــرف و مرتبــط با گذشــته 
نیســت بلکــه بایــد در برگــزاری ایــن مجالــس نــگاه کامــال روشــنی بــه اتفاقات 
امــروز جهــان اســالم داشــت. شــاید معروف تریــن آنها شــعری اســت کــه برای 
یمــن خوانــده شــده: »شــمیم رحمــان از یمــن می آیــد«. ایــن شــعر در جهــان 
عــرب و جهــان اســالم اقبــال فراوانــی داشــت. حتــی شــنیدم در فضــای انزوای 
رســانه ای و محاصــره توســط دشــمن، ایــن شــعر و اشــعاری کــه توســط حــاج 
میثــم مطیعــی خوانــده می شــوند در روحیــه رزمنــدگان یمنــی  تأثیر بســزایی 
داشــته اند. البتــه یکــی از شــعرای یمــن چنــدی پیــش می گفــت آنقــدر ایــن 
شــعر خــوب اجــرا شــده کــه مــردم یمــن حتــی بخش هــای فارســی آن را نیــز 

حفــظ هســتند. می دانیــد کــه ایــن شــعر بــه دو زبــان عربی و فارســی ســروده 
شــده و یکــی از شــعرای عرب زبــان بخــش عربــی آن را گفتــه. 

 از بخــش پرداخت هــای سياســی شــما بگذريــم. بــه نظــر شــما 
مهم ترين ويژگی يک شاعر آئينی چيست؟ 

شــعر آئینــی عرصــه ادب خیــال اســت. یعنــی خیــال شــاعر اســت که شــعر را 
پیــش می بــرد و تخیــل اوســت کــه شــعر را بــه هــر ســویی می کشــد. شــعر 
آئینــی عرصــه ای اســت کــه ادب خیــال در آنجــا جلــوه پیــدا می کنــد و خیــال 
شــاعر حــق نــدارد خیلــی از مضامین را بشــکند. یعنی تجســم لحظات عاشــورا 
نبایــد بــا ذره ای تحریــف همــراه شــوند. هرگز نبایــد خیــال کامــال آزاد و   رها به 
ایــن موضــوع بپــردازد. در شــعر آئینــی بایــد خیــال بــا تعقــل، مطالعــه و وقایع 
تاریخــی همــراه شــود و همین طــور عاطفــه شــاعر کــه باعــث پیونــد شــعر بــا 
دل مخاطــب می شــود. امــا همــه اینهــا بایــد در یــک مســیر حرکــت کنند که 

ادب خیــال یــا ادب عاطفــه شــاعر نــام دارد. 
 چه شد كه وارد عرصه شعر هيأتي شديد؟ 

مــن حضــور و فعالیــت ادبــی خــودم را در عرصــه ادبــی، کتــاب، انجمن و شــب 
شــعر می دیــدم و بــه شــعر هیأتــي فکــر نمی کــردم ولــی اســم شــاعر روی مــا 
بــود و    همــان موقــع برخــی اشــعار آئینــی را کــه می گفتــم آقــای مطیعــی کــه 
ــد. مثــل شــعر  ــود آنهــا را در جلســات می خوان همــکالس مــن در دانشــگاه ب
»ایــن آفتاب مشــرقی بی کســوف را/   ای ماه ســجده آر بســوزان خســوف را«. آن 
موقــع هنوز هیأت دانشــگاه گســترده نشــده بــود و کار منســجم نبــود و هیأت 
ــم  ــا کم ک ــد ام ــزار می ش ــجویان برگ ــرای دانش ــگاه ب ــود و در دانش ــی ب داخل
فضــای هیــأت را بــاز کردنــد تــا مــردم بیاینــد و بــه صــورت منظــم، هفتگــی و 
دائمــي شــد و آقــای مطیعــی باالخــره روزی از مــن خواســت به صــورت جدی 

شعر هیأت را نباید دست کم گرفت 
گفت و گو با مهدی سیار  که شعر »شمیم رحمان از یمن می آید« را سروده 

وارد ایــن کار شــوم. اولیــن بــار کاری بــرای روضــه امــام صــادقj بــود کــه 
گفتنــد دانشــگاه مــا بــه نــام امــام صــادق اســت و آن حضــرت حــق بزرگــی 
بــه گــردن مــا دارد. مجلســی هــم داشــتند کــه مرحــوم مهــدوی کنــی بانــی 
آن بــود و روضــه امــام صــادقj برگــزار مي شــد. آن موقــع آقــای مطیعــی 
خواســت شــعری بــرای نوحــه بگویــم. بــا اینکــه تــا بــه حــال چنیــن شــعري 
ــروع  ــم ش ــم و کم ک ــم پذیرفت ــم بگوی ــردم بتوان ــر نمی ک ــودم و فک ــه ب نگفت

کــردم بــه شــعر گفتــن. 
ــدون  ــد صريــح و ب ــد شــعر هيــأت را باي  چــرا عــده اي معتقدن

مقدمه چينی گفت؟
شــعر هیــأت لزوما نبایــد صریــح باشــد و مختصــات خــودش را دارد. البته باید 
ســاده باشــد امــا نــه به ایــن معنا کــه دم دســتی و ســطحی باشــد. ســادگی به 
معنایــی کــه در شــعر ســعدی و بــزرگان ادبــی می بینیــم. درواقــع در ســنت 
ــن ســخت تر از  ــعر گفت ــاده ش ــد. س ــع« می نامن ــی آن را »ســهل و ممتن ادب

پیچیــده شــعر گفتن اســت. 
 تاكنون با مقام معظم رهبری هم ديداری داشته ايد؟ 

ــس از  ــد پ ــام ش ــان انج ــه رمض ــه نیم ــا ک ــی از دیدار ه ــار. در یک دو ب
ــد  ــد و چن ــش آم ــی پی ــمی فرصت ــه رس ــروع جلس ــل از ش ــار  و قب افط
ــل  ــان مث ــت ایش ــا و محب ــردم. صحبت ه ــت ک ــا صحب ــا آق ــه ای ب دقیق
ــت  ــش مدت هاس ــود و حالوت ــده ب ــیرین و دلگرم کنن ــیار ش ــه بس همیش
ــش دوش/  ــه  گــوش خــود از دهان ــن ب ــول شــاعر: »م ــده. به ق ــن  مان ــا م ب
ــاره شــعری  ــه درب ــد دقیق ــن چن ــرس«. در ای ــه مپ ســخنانی شــنیده ام ک
ــی  ــای مطیع ــودم و آق ــروده ب ــن س ــاره یم ــش درب ــت پی ــد وق ــه چن ک
ــود،  ــوب ب ــعر خ ــم ش ــد ه ــا فرمودن ــد و آق ــی ش ــد صحبت آن را خواندن
ــود.  ــوب ب ــی خ ــگ آن خیل ــرا و آهن ــم اج ــود و ه ــوب ب ــوا خ ــم محت ه

موفقيت او در قالب شـعر نيمايی است؛ جريانی كه می تواند بهترين شـيوه ها و نمونه های نوآوری مبتنی برای سنت را ارائه كند. شعر مهدی 
سـيار شعری كامال امروزی با تمام زيبايی شناسـی و مولفه هاسـت. او همان طور كه زندگی می كند و همان طور كه اعتقاد دارد شعر می گويد 
و شـعر و زندگی اش درهم تنيده اند. هرچه از شـعر او ديده می شـود   همان اسـت كـه از رفتار، منـش و زندگی اش به وضـوح می توان ديد. 
غزليات عاشـقانه و حديث نفس او در كنار شعرهای آئينی ويژه مداحان و دغدغه نظام و انقالب در سروده های موسيقيايی، فضای متفاوتی 
را از ايـن شـاعر فعال در عرصه موسـيقی و مداحی به نمايش گذاشـته. گفت وگوی »چهارده« با اين شـاعر انقالبـی را در ادامه می خوانيد. 

 مجتبی برزگر 

تكيه بر شمشير زد، پرسيد ياری هست آيا
  تا مرا ياری كند، مردی، سواری هست آيا 

پيش رو يک دشت تنهايی است، تن هايی است بی سر
  باز سر گرداند و از نو گفت ياری هست آيا

ناگهان در آن سكوت هلهله آلود، صوتی
  پرسش بی پاسخم را پاسخ آری هست آيا 

آری آری، هق هقی، نه حق حقی آمد رجز وار
كودك شش ماهه را با جنگ كاری هست آيا   

اين گلو خشكيده مردم، يک سر سوزن مروت
  يا كف آبی به قدر شيرخواری هست آيا 

آسمان هم رحمش آمد، گوييا باران گرفته
چيست پس بر روی و مويم اينكه جاری هست آيا   

در جهان حرفی، كالمی يا سكوتی تا برم من
در جواب مادر چشم انتظاری هست آيا   

  محمدمهدی سيار

تا مرا یاری کند 
مردی، سواری 

هست آیا 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره هفتم سه شنبه 11 آبان 1395 1 صفر 1438



 چه شـد كه تصميم گرفتيـد در حوزه هيـأت كار هنرمندانه ای 
تحت عنوان »ميراث مرثيه« بسازيد؟ 

معتقـدم هیأت به عنوان یـک پایگاه مهم اجتماعی در فرهنـگ مردم ایران 
یکـی از مهم تریـن بسـترهایی اسـت کـه زمینه هـای داسـتان پردازی های 
بسـیار گوناگونـی را در خـودش جـای داده. هیـأت فضایـی اسـت کـه 
انسـان های مختلـف بـا تفکرات، اندیشـه ها و سـلیقه های مختلـف دور هم 
جمـع می شـوند و همیـن گردهمایی هـا باعث می شـود قصه هـای فراوانی 
در ایـن پایـگاه اجتماعـی رخ بدهـد و متأسـفانه کمتریـن توجـه از سـوی 
نویسـندگان و فیلمسـازان مـا بـه مهم تریـن پایـگاه اجتماعی مـردم ایران 
شـده و می بینیم کمترین قصه از بسـتر هیـأت روایت می شـود. در صورتی 
کـه همـه آدم هـای ایران بـا هر تفکـر و گرایـش دینـی از هیأت بـه عنوان 
یـک نهـاد و پایگاه کامـال مردمی خاطـره دارنـد و این فضا را می شناسـند 
ولـی کمتریـن داسـتان ها را در این فضـا روایـت کرده ایم. متأسـفانه هیأت 
بـه عنوان یک بسـتر تأثیرگذار از چشـم نویسـندگان و فیلمسـازان ما دور 
بـوده در صورتـی کـه پایـگاه مهـم و تأثیرگـذاری در حفـظ دین به شـمار 
مـی رود. به نظرمن کارکرد رسـانه در ایام محرم این نیسـت کـه هیأت را به 
خانه هـا بیـاورد در صورتـی که باید کاری کنـد که مردم از خانه هایشـان به 
هیأت هـا برونـد. وقتی می خواهیم چنیـن کاری انجام دهیم، باید در بسـتر 
هیـأت قصـه تعریف کنیـم و مردم بـا دیدن آن قصـه در تلویزیـون ترغیب 
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مهدی زنگنه را شـايد بيشـتر هيأتی ها به عنوان شـاعر و مداح بشناسـند اما او پيش از فعاليـت در عرصه هيـأت، دانش آموخته  
سـينما در مؤسسـه روايت فتح بـوده و تـا به حال بيـش از 10 مسـتند سـاخته و فيلمنامه های متعـددی را بـرای مجموعه های 
تلويزيونـی نوشـته. او در موسـيقی مذهبی و ادبيـات هم سال هاسـت فعاليـت جـدی دارد؛ از خوانندگی تيتراژ گرفتـه تا آلبوم 
موسـيقی عاشـورايی كه در آينده ای نزديک منتشـر خواهد كرد. زنگنه سـال قبل با اولين قسـمت از مسـتند »ميـراث مرثيه« 
بـا موضوع آئين هـای عـزاداری ايران خـود را به عنوان مستندسـاز به مخاطبانش معرفـی كرد. او امسـال نيز 9 قسـمت ديگر از 
ايـن مجموعـه را روی آنتن صداوسـيما برد؛ مسـتندی در مورد زندگی كسـانی كـه در آئين های عـزاداری مـا نقش های كليدی 
دارنـد و آثارشـان مانـدگار اسـت. نكته جالب اينكـه گويندگی متـن اين مجموعه مسـتند را بازيگـران و چهره هـای محبوب و 
آشـنای سـينما، تلويزيون و راديو از جمله ثريا قاسـمی، سـياوش طهمورث، محمدرضا عليمردانی و رضا رهگذر روايـت كرده اند. 

شـوند در هیأت هـا حضـور پیـدا کننـد. بـرای همیـن تصمیـم گرفتیم در 
مجموعه مسـتند داسـتانی »میراث مرثیـه« قصه هایـی را تعریف کنیم که 
اگـر مخاطـب ببیند دلـش بخواهـد در آن ایام به هیـأت بـرود. دلیل دیگر 
فراموشـی آداب و رسـوم اصیل عزاداری در هیأت هاسـت. متأسفانه نوآوری 
جـای خـودش را بـه بدعـت داده! مـا نیازمنـد این هسـتیم که سـنت های 
عزاداری گذشـتگانمان را در عرصه های مداحی، شاعری و منبری بازخوانی 

و بـا توجـه بـه آن آداب دوباره عـزاداری کنیم. 
 به نظر شـما چقدر سـاخت آثار هنری می تواند زمينـه را برای 

نيل به موفقيت و خلق اتفاقات خوب رقم بزند؟ 
بایـد بپذیریم که هیأت یک رسـانه اسـت وقتی متناسـب بـا مختصات آن 
برنامه ریـزی  کنیـم. قـرار نیسـت هیأت شـبیه یـک اداره یا شـرکت یا یک 
نهـاد دولتـی اداره شـود. از طرفـی قرار نیسـت هیأت را شـبیه یک شـبکه 
تلویزیونـی یـا یک سـایت ببینـم. اتـاق فکـر آن هیـأت بایـد ظرفیت های 
یـک هیأت را بسـنجد. متأسـفانه هیأت هـا بعضا تصورشـان این اسـت که 
بایـد شـبیه یک شـبکه تلویزیونی یـا یک سـایت خبری عمل کننـد. تمام 
تالشـمان ایـن بود کـه با دیدن »میـراث مرثیه« مـردم با الگوهای درسـت 

عـزاداری آشـنا شـوند و بداننـد هیأت سـنتی یعنی چه. 
  برای انتخاب شخصيت ها چه مالكی داشتيد؟ 

چهار نفر هسـتند که نمی شـود در محـرم و عزاداری ها اثـری از آنها به طور 

نوآوری جای خودش را 
به بدعت داده 

 سودابه رنجبر 

مسـتقیم مطرح نباشـد. محرمی نیست که ما کتیبه های شعر محتشـم را بر در و 
دیـوار نبینیم. محرمی نیسـت کـه مردم نوحه های حـاج ناظم را زمزمـه نکرده یا 
از ملودی های آن نوحه ها اسـتفاده نکنند. شـب عاشورایی نیسـت که مردم نوحه 
»مکـن  ای صبـح طلوع« را که سـروده پدر آیـت اهلل بهجت اسـت نخوانند یا حاج 
مـرزوق حائری که اساسـا مداحی سـنتی امروز ما بـر پایه ابداعـات و نوآوری های 

او در زمان قدیم شـکل گرفته. 
سـه نفـر دیگر می ماننـد. سـیدمهدی قوام، شـیخ رضا سـراج و میرزاحسـین بابا  
مشـکین. قوام در اخالق و مشـی زندگی انسان اسـوه ای بود. او نمونه یک روحانی 
مـردم دار بـود. البتـه خـودم هم دوسـتش دارم. مرحوم سـراج شـاید اثـر ادبی یا 
ملودیکی در این حوزه نداشـته باشـد اما نـوع روضه خوانی شـاخصی را که امروزه 
مرسـوم اسـت او پایه گذاری کرده. میرزاحسـین مشکین شـخصیت محبوب من 

اسـت و نوحه هایـش هنـوز در هیأت ها خوانده می شـوند. 
 بـا توجه به اينكه شـما سـينما خوانده ايد و مداح هسـتيد، حسـن 

بزرگی بود كه »ميراث مرثيه« هنرمندانه ساخته شد. 
بزرگ تریـن هنرمنـدان، مداحـان امـام حسـینj هسـتند. چون اساسـا روضه 
خواندن برای امام حسـین یکی از سـخت ترین کارهایی اسـت که مداحان ما 
انجـام می دهنـد. زیرا تلفیقی از چنـد هنر را یک مداح به منصه ظهور می رسـاند. 
اول هنر آواز، دوم هنر شـعر و سـوم هنـر پرده خوانی و تعزیه خوانی. وقتی کسـی 
روضـه می خوانـد در حقیقـت واقعـه ای را نقـل می کنـد. برخـی از روضه خوانـان 
امام حسـینj کارشـان نزدیک بـه حوزه های نمایشـی می شـود و یک نمایش 
را هـم اجـرا می کننـد. بنابرایـن روضه خوانان خـوب امام حسـین در حقیقت 

هنرمندان واقعی هسـتند. 
 در جايـی گفته بوديد اميدوارم در دهه 90 فضای موسـيقايی مداحی 
غالب شـود. ايـن اعتقاد از كجـا می آيد؟ شـما با تأثيرپذيـری مداحان 

از خوانندگان موافقيد؟ 
متأسـفانه وضعیـت موسـیقی مداحـی مـا خـوب نیسـت. زمانـی تصـورم ایـن بود 
بـا اتفاقاتـی کـه در دهـه 80 افتـاد، در دهـه ۹0 موسـیقی مداحی مـان بـه تعالـی 
برسـد امـا در موسـیقی مداحی نـه تنها پیشـرفت نکردیم بلکـه پس رفـت کردیم! 

گفت و گو با مهدی زنگنه سازنده مستند »میراث مرثیه« 

حجت االسالم والمسلمین ناصر رفیعی با بیان اینکه منبری ها و مداحان باید در دفاع از والیت فقیه و نظام صحبت کنند، گفت: »اگر 
قرار است در منابر محرم، صفر و رمضان به امور جناحی پرداخته شود، بنده مخالف هستم. ما نباید در این گونه امور ورود پیدا کنیم. 
منبری و مداح باید درباره کلیات سیاست و به ویژه در دفاع از والیت فقیه و دفاع از نظام صحبت کند. مگر می شود این همه کشتار را 

در یمن دید و حرفی نزد؟ به قول شهید مطهری شمر امروز اسرائیل است که امروزه همان نتانیاهوست«. 

 ماندگاران
 هیأت

مجموعه مسـتند داسـتانی »ميـراث مرثيه« در هفت قسـمت 
50 دقيقه ای تهيه و از سـال گذشـته و دهه اول محرم امسـال از 
شـبكه های يک و مسـتند سـيما پخش شـده. اين مجموعه با 
  موضوع بررسـی زندگـی، آثار شـاعران و مداحـان اهل بيت
در سـاختار مسـتند داستانی سـاخته شـده. تهيه و توليد اين 
مجموعه دو سـال زمـان برده و در هر قسـمت به زندگـی و آثار 
يكی از شـاعران و مداحان اهل  بيت پرداخته شـده. پيش توليد 
اين مجموعه كه شـامل تحقيق و پژوهش، مصاحبه با شـاعران 
و مداحـان، انتخاب بازيگران، انتخاب عوامل و انتخاب لوكيشـن 
بـرای بازسـازی برخی وقايع بـوده نزديک به يک و نيم سـال به 
طول انجاميـد. در اين مجموعه به زندگی و آثار شـخصيت هايی 
همچون محتشـم كاشـانی، شـيخ رضـا سـراج، حاج مـرزوق 
حائری، سيدمهدی قوام، كرباليی محمود بهجت، عمان سامانی، 
حاج احمد شمشـيری، ميرزا حسين بابا مشـكين، شاه حسين 
بهـاری، حـاج احمد دلجـو، حـاج احمـد آرام، حجت االسـالم 
كوثری )مـداح بيت امام(، نادعلی كرباليـی و اكبر ناظم پرداخته 
شـده. هدف از سـاخت و توليد چنين مجموعه ای آشنايی مردم 
بـا افـراد تأثيرگـذار در دسـتگاه امام حسـينj بوده اسـت. 
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داریم با »حسین حسین« پیر می شویم...
یکی از سنت های زیبای هیأت های قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیأت بوده که در این سال ها فراموش شده.

پیشنهاد می کنیم دست به کار شوید و پس از پایان مجلس تان یک عکس یادگاری دسته جمعی بگیرید و برای »چهارده« ایمیل 
کنید تا در همین صفحه منتشر شود.

آداب انتخاب دوست 
امام سـجادj از شـخصي پرسـید از دوسـتانت کسـی بر تو وارد می شـود که 
هرچه نیاز دارد بدون اجازه از کیسـه ات بردارد؟ مرد گفت نه. امام فرمود بنابراین 
شـما با یکدیگر دوسـت و بـرادر نیسـتید. تعریف رفاقـت و دوسـتی در همین 
یـک خط روایـت از امام سـجادj اسـت. مسـأله ای که همیشـه روی زندگی 
و مسـیر آدمیـزاد تاثیـر می گـذارد و گاهـی به آنها آگاه هسـتیم و گاهـی نه. به 
خاطـر همین اسـت که امیرالمؤمنیـنj فرمـوده : »از هر چیزی جدیـدش را 
انتخاب کن اما از دوسـتان قدیمی اش را«. در باب این موضوع توصیه های زیادی 
کرده انـد. مثـال گفته اند دوسـتی را انتخاب کن که تقوا داشـته باشـد و حتما او 
را از دوسـت  داشـتنت مطلـع کـن. یا گفته اند دوسـت و بـرادر واقعی تو کسـی 
اسـت که لغزش و اشتباهت را ببخشد، عذرت را بپذیرد و عیب هایت را بپوشاند. 
 j همیشـه به حفظ دوسـتی هم سـفارش شـده. به عنوان مثال از امام صادق
روایـت شـده: »هـر وقت دوسـتی داشـتی که بـه ریاسـت رسـید و آن موقع با 
یک دهـم حقـی کـه قبـل از ریاسـتش بر عهـده  او داشـتی با تـو برخـورد کرد، 
بـدان دوسـت خوبی اسـت«. در روایات مختلـف درباره معیار انتخاب دوسـت 
سـفارش های زیادی شـده. مثال امام صـادقj فرموده: »هرگاه از آشـنایان 
و برادرانـت کسـی بود که سـه بار بر تو عصبانی شـد اما دربـاره ات چیز بدی 
نگفـت، او را به دوسـتی خـود انتخـاب کن«. امـام جـوادj تعبیر عجیبی 
دربـاره دوسـت بـد دارد؛ »بـا انسـان های شـرور دوسـتی نکن. چـون مانند 
شمشـیر آخته ای هسـتند که قیافه شان زیباست اما اثرشـان زشت و ناپسند 
اسـت«. بـه عنـوان آخرین کلیـد می توان بـه حکمتـی از لقمان اشـاره کرد 
کـه گفتـه: »دوسـتت را نمی  شناسـی مگر وقتـی بـه او نیاز پیـدا می کنی«.  اپليكيشن

درست نماز بخوانيم 
ــار  ــه یک ب ــد ک ــی می گردی ــال راه ــر دنب اگ
ــاز  ــتی نم ــت و درس ــه از کیفی ــرای همیش ب
خودتــان مطمئــن شــوید، اپلیکیشــن »نمــاز 
بهتــر« می توانــد عصــای دســت شــما باشــد. 
دوره آموزشــی نماز بهتر مجموعــه ای از دروس 
ســطح بندی شــده اســت کــه از آمــوزش 
حمــد و ســوره بــه  عنــوان ابتدایی تریــن و 
ــود  ــروع می ش ــرآن ش ــش ق ــن بخ واجب تری
و پــس از تمریــن و تعامــل الزم، ســطوح 
بعــدی شــامل آمــوزش الفــاظ واجــب، الفــاظ 
مســتحب، فصیح خوانــی و زیباخوانــی نمــاز را 
در اختیــار شــما قــرار می دهــد. در ایــن برنامه 
می توانیــد حمــد و ســوره خــود را بخوانیــد و 
ــرای ســامانه »حامیــم« ارســال  صدایتــان را ب
ــن  ــی ای ــی تخصص ــاس ارزیاب ــا براس ــد ت کنی
قرائــت، بازخــورد آموزشــی متناســب بــا 
نیازتــان دریافــت کنیــد و بــا دریافــت تاییدیــه 
ــوید.  ــدی وارد ش ــطح بع ــه س ــطح ب ــر س ه

خدايـا در هجـوم بی امان حـوادث آخرالزمان، عـده ای امان را در آسـتان 
بندگان می جوينـد و خانه سامانشـان را بر سسـت ترين گمـان بنيان 
می نهند. عده ای ويران و ويالن می شـوند و برخی پريشان و سرگردان. اين 
همه در جسـت وجوی امان به دامان ايـن و آن می آويزند. در اين فتنه های 
گران اما تنها مؤمنانند كه نشـانی داراالمـان را می داننـد و در حريم امن و 
آغـوش گرم تـو جاودان می مانند. ما را همـواره از مؤمنان خودت قـرار ده.  

سيد مهدی شجاعی
 

فيلم 
باديگارد 

 به لحاظ سـاختار شـکلی، فیلم هاي »بادیـگارد« و 
»آژانس شیشـه ای« به هـم ربطی ندارنـد. قهرمان 
»آژانـس شیشـه ای« شـخصیت برونگرایـی بـود 
کـه احساسـات و افـکارش را بیـرون می ریخـت 
و مسـأله اش را بـا دیگـران تقسـیم می کـرد ولـی 
قهرمان »بادیگارد« درونگراست که محاکات درونی 
بـا خویـش دارد. بـه  هر  حـال بازیگر مشـترک این 
دو فیلـم پرویز پرسـتویی اسـت و به نظر می رسـد 
نشـانه های مشـترکی دارد. من خیلی هـم اصرار به 
انـکار این شـباهت نـدارم. خـود ابراهیم حاتمی کیا 
هـم قبـول دارد کـه آخریـن اثـر او را بـا یکـی از 
محبوب تریـن فیلم هایـش مقایسـه می کننـد و 
خیلی ها »بادیگارد« را بازگشت حاتمی کیا به دوران 
طالیی اش می دانند؛ یک »آژانس شیشـه ای« دیگر 
که باز هم قهرمان آن پرویز پرسـتویی است که این 
بار وظیفه محافظت از مقامات باالی مملکتي را دارد 
و دردسـرهایی برای او به وجود می آید که او را دچار 
تردید می کند. نسـخه دی وی دی »بادیگارد« که در 
اکران نوروزی امسـال فروشـی نزدیک به ۹ میلیارد 
تومان داشـت، این روز ها همـراه فیلم اختصاصی از 
پشـت  صحنـه  آن به شـبکه  نمایش خانگـی آمده. 

qudsonline14@gmail.com

آیـت اهلل اسـتادی درباره گرفتن صله توسـط منبری هـا و مداحان گفـت: »گاهی حرف هایی این طـرف و آن طرف زده می شـود 
کـه خیلی از آنها دروغ اسـت. گفته می شـود کسـی که مدیحه سـرایی برای اهل بیت می کنـد اینقدر و آنقـدر پول می گیرد 
کـه ایـن مسـائل مبعـد  اسـت و نه مقـرب. هرقـدر مـداح خـوب بخوانـد و خوش صدا باشـد اگـر کارش بـا این حرف هـا قاطی 
شـود مبعـد اسـت. مقـرب آن اسـت که هـم جاذبه داشـته باشـد و مـردم بدانند حق اوسـت کـه پول بگیـرد ولـی نمی گیرد«.

08

ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

مناجاتنامه 

كتاب
مرحوم كافی را بيشتر بشناسيد 

»کتـاب کافـی« درباره شـیخ احمـد کافـی اسـت. درباره 
مردی که اگرچه رسـانه های رسـمی در همه  این سـال ها 
کـم و بیـش او را فرامـوش کرده انـد امـا هنـوز بـازار نـوار 
کاسـت های سـخنرانی او- که حاال سـی دی و دی وی دی 
شده اند- پرمشـتری است و هنوز در کوچه پس کوچه های 
منتهـی به حـرم  امـام  رضا، حضـرت معصومـه و حضرت 
عبدالعظیـم و حاشـیه  هـر امامـزاده  دیگـری صـدای 
کافـی از بلندگو پخـش می شـود و خلق اهلل می ایسـتند 
به تماشـای کلیپ هـای سـاده و هنوز روضـه  دوطفالن 
مسـلم و حضـرت علی اکبـرش خیلی هـا را می گریاند. 
محسـن  حسـام  مظاهری در این کتاب کـه از مجموعه  
کتاب های »صاحبدالن« انتشـارات خیمه است زندگی 
مرحـوم کافـی را در قالـب داسـتان های مینی مـال و به 
صـورت برش هایی از زندگـی او به روایت افراد مختلف یا 
آوردن بخشی از سخنرانی هایش تنظیم کرده. برای این 
روایت هـا و برش هـا از منابـع مکتوب موجـود، مصاحبه 
بـا نزدیکان،  خانـواده، دوسـتان،  پامنبری ها و حتی اسـناد 
ساواک استفاده شده. این کتاب ۱۷۷ صفحه ای را انتشارات 
خیمه با قیمت ۵۵00 تومان در قطع جیبی منتشر کرده 
و متن هـای خوشـخوان آن، خوانـدن روایت هـای زندگی 
شـیخ احمد کافی را برایتان شـیرین تر و راحت تر می کند. 

عكس يادگاری جمعی از خادمين هيأت ثاراهلل زنجان/ محرم الحرام 1438 
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