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نریمان پناهی
: چهارده« با » در گفت وگو 

عاشورا درک دنیاست ، نه ترک دنیا 
گفت وگو با ابو القاسم حسینجانی
  پژوهشگر و شاعر آئینی

ضرورت بیان معارف حسیني
 حجت االسالم والمسلمین

 عبدالحمید شهاب

نوآوري
بايد در شأن

اهل بيت    باشد
مداحان جوان 

باید به حرف بزرگ ترها 
گوش دهند 

نوحه خواني را
از جبهه شروع كردم

 جلوتر از فرمان والیت
 حركت نكنيم



 نخستين روضه 
 دكتر محمدحسین رجبی دوانی 

نخسـتین مراسـم عزاداری برای سیدالشـهداg به روز 
عاشورا برمی گردد که بعد از شهادت آن حضرت توسط زنان 
حرم امام و بانوان بازمانده حادثه کربال برپا شد. در واقع بانوان 
نخسـتین کسـانی بودند که برای امام حسـینg مراسم 
گرفتنـد و ایـن محفل در طـول قرن ها با فراز و نشـیب های 
بسـیاری همـراه بـوده. اما نکتـه ای که نیـاز به بررسـی دارد 
چگونگی برپایی این مراسم اسـت. بیشتر هیأت های آقایان 
صحیـح و مطابـق با مسـائل والیـت و حکومت اسـت اما از 
آنجـا کـه محافل بانـوان تنها با یـک پرچم سـیاه در جلوی  
خانه ها مشخص است و مابقی مجلس کامال پوشیده است، 
کیفیت آنها مشـخص نیسـت. ما کم  و بیش می شـنویم در 
برخی مجالس بانوان مبلّغه که حتی مسائل ابتدایی شرعی 
را هـم نمی داننـد میداندار می شـوند. آنها احـکام را به غلط 
انتقال می دهنـد و برداشـت های ناصحیح خـود را از مقاتل 
می گوینـد یا نقل هایـی از مقاتـل بی اعتبـار می آورند. حتی 
افرادی هسـتند که خـود گرایش انحرافی سیاسـی و دینی 
دارنـد و از ایـن مجالس برای آنچه می خواهند سوءاسـتفاده 
می کننـد. همین موضوع باعـث می شـود پیامدهای منفی 
برخی از هیأت های بانوان از پیامدهای مثبتش بیشتر شود. 
در سـال های گذشته سعی می شـد بانوان با علم و کمال این 
مجالس را اداره کنند چراکه اصل مجلس سـخنرانی و وعظ 
و مداحی برای دقایقی برای شـور مجلس بـود اما هم اکنون 
مداحـی به  عنوان اصل مراسـم عـزاداری اسـت. این موضوع 
تنهـا در مجالس بانوان نیسـت بلکـه در مراسـم آقایان هم 
دیـده می شـود. مجالس بیشـتر بـه مداحی و نوحه سـرایی 
کشـیده شـده، در صورتـی  که فقط شـور مجلـس اهمیت 
ندارد بلکه بهتر اسـت شـور و شـعور با هم باشـند. مجالس 
امروز مدیریت نشـده اند و سازوکاری برای بررسی صالحیت 
افـرادی کـه در مجالـس زنانـه سـخنرانی و مدیحه سـرایی 
می کننـد وجـود نـدارد. جـا دارد متولیـان ایـن حـوزه از 
بانـوان فارغ التحصیـل حوزه های علمیه یـا فارغ التحصیالن 
دانشـکده الهیات اسـتفاده کنند. همچنین می توان از بانوان 
مبلّغـه امتحانـی گرفته شـود و بعد بـرای آنها مجـوز صادر 
کـرد. از طرفی خانم هایی که مجالـس برگزار می کنند پس 
از دیـدن مجوز، مبلّغین را به مراسـم خود دعوت کنند. باید 
مرجعی برای هدایت این مبلّغه ها وجود داشـته باشد. مردم 
هم اگر خواستند مراسـمی بگیرند از این مراکز برای دعوت 
واعـظ و مداح اسـتفاده کنند. نـه اینکه این مجالـس آنقدر   
رهـا باشـد تا هـر فردی بـه اعتبـار صدایـی کـه دارد بتواند 
مبلّـغ اسـالمی در مجالس باشـد و مسـائلی را کـه خودش 
هـم درسـت و غلـط آن را نمی دانـد به مـردم انتقـال دهد. 

ا َرَزْقَناُهْم یْنِفُقون/ کسانی هستند که به غیب ایمان می آورند و نماز برپا می دارند و از تمام نعمت ها  اَلََه َوِممَّ َِّذیَن یْؤِمُنوَن بِالَْغیِب َویِقیُموَن الصَّ »ال
و مواهبی که به آنان داده ایم انفاق می کنند«.  )آیه 3 سوره بقره(

ورزشکارانی که پرش با نیزه را انجام می دهند ابتدا چند قدمی کوتاه و بلند برمی دارند و آنگاه نیزه را در یک نقطه به زمین می زنند و به وسیله 
آن پرش می کنند. و گرنه هر قدر نیرومند و کار آزموده باشند امکان ندارد وقتی نیزه را به دست می گیرند همانجا به زمین بزنند و باال بروند. 

نماز چیزی شبیه همان نیزه است؛ »الصاله عمود الدین«. بنابراین با کمک نماز می توان اوج گرفت و معراج کرد. 

نماز ؛ عمود الدين

شیخ حسین انصاریان: »اگر حادثه کربال اتفاق نمی افتاد، رابطه بین آیندگان و تمام پیغمبران خدا قطع می شد. امام حسینg حلقه 
اتصال بین آیندگان بعد از خود و تمام انبیا تا زمان حضرت آدم شد. آن حضرت در شعر »سبقه العالمین الی المعالی/ به حسن خلیقه 
و علو همت«  فرموده در ارزش ها، در کرامات، در خیرها، در خوبی ها، در رفتارهای پاک، در عقاید درست با تمام جهانیان مسابقه داده و 

بر همه عالمیان پیروز شده اند.  برنده شدن در این مسابقه به خاطر نیکی باطن و به خاطر همت بسیار بلند این امام همام بوده است«. 
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 همان طـور کـه در فراز هایـی از زیـارت عاشـورا اشـاره شـده، شـیعه 
همـواره تـالش می کنـد در پنـاه و معیـت اهل بیـت عصمـت و طهارت 
قـرار گیـرد اما رسـیدن بـه ایـن آرزو نیازمند ابزارهـا و الزاماتی اسـت که 
شـیعه عالقه مند بـه اهل بیـت باید بـه آن توجـه کند. اگر کسـی 
از روی هـوای نفـس به عاشـورا و فرهنـگ آن توجه کند بدون شـک 
متضـرر خواهـد شـد اما اگر کسـی بـرای اسـتفاده حقیقی از عاشـورا 
و عزاداری هـای آن پـا در ایـن عرصـه بگـذارد و آن طـور کـه اهـل 
بیـت  خواسـته اند در راه حـق و عدالـت عمـل کنـد، بـدون شـک 
بهتریـن بهـره وری را از ایـن مراسـم  و عزاداری ها خواهـد گرفت. برای 
فراهم شـدن بسـترهای عـزاداری ناب حسـینی، رهبر معظـم انقالب 
اسـالمی بارهـا با اسـتفاده از روایت هـای اهل بیت، محافـل و مجالس 
حسـینی را به داشتن برنامه برای شـیعه توصیه و تاکید فرموده اند در 
چنیـن محافـل و مجالسـی باید سـه نکته اساسـی مورد توجه باشـد. 
اول اینکه در چنین مجالسـی باید زمینه بـرای معرفت افزایی افراد فراهم 
شـود چون معتقدم با افزایش معرفت اسـت که شـناخت از واقعه عاشورا 
بیشـتر می شـود. امروزه شـاهد هسـتیم کـه بهترین محافـل و مجالس 
دینـی برای پرورش افراد در مکتب حسـینی وجـود دارد اما به دلیل نبود 

معرفت و تالش برای افزایش آن، چنین مجالسـی به توفیق نمی رسـند. 
مسـأله  کـرد  توجـه  آن  رعایـت  بـه  بایـد  کـه  دومـی  موضـوع 
بـه  رسـیدن  بـرای  بایـد  اسـت.  محـرم  مـاه  در  نهفتـه  پیام هـای 
پیـام مـاه محـرم محرمیـت پیـدا کـرد تـا محرمـی واقعـی شـد. 
محرمیـت محـرم یعنـی داشـتن بصیـرت در دیـن. اگر ایـن بصیرت 
از اعتقـاد بـه حقانیـت و ادراک برسـد، بصیـرت اخالقـی هـم بـه 
دسـت می آیـد و فـرد بـا رسـیدن بـه چنیـن جایگاهـی می توانـد 
اشـکاالت خـود را در مـراودات اجتماعـی، فرهنگـی و اخالقـی بـا 
دیگـران بشناسـد و بـا تکیـه بر ایـن شـناخت، خـود را اصـالح کند. 
عامـل سـومی کـه شـیعه بـا آن کامـل می شـود اخالق مـداری و 
اخالق پذیـری اسـت. یکـی از شـاخص های مهـم شـناخت شـیعه 
از دیگـر افـراد جامعـه ایـن اسـت که یک شـیعه اهـل بیـت  در خود 
خیانـت نـدارد و هر چه هسـت صداقـت و درسـتی و امانتداری اسـت. 
انتظـاری کـه مـردم از یک شـیعه دارنـد بیشـتر از دیگران اسـت و به 
ایـن دلیل، هر چـه ضریب اخالقـی و رفتاری شـیعه در جامعه افزایش 
پیـدا کنـد، فـرد خـود را به قلب امـام معصـوم نزدیک تر می کنـد. اگر 
  می خواهیـم ایـن نزدیکـی بیشـتر شـود باید بـه روایت هـای ائمه
توجـه کنیـم و روایت هـای آنهـا را نصب العیـن خـود قـرار دهیـم. 
اینـک کـه در مـاه محـرم قـرار داریـم بـه نظـر می رسـد برخـی از 
مهم تریـن رویدادهـا و حـوادث ایـن مـاه کمتـر مـورد توجه قـرار گرفته 
و نیازمنـد بازخوانـی مجـدد اسـت. از جملـه ایـن رویدادهـا، خطبه های 
بیسـت و پنج گانه ای اسـت که امام حسـینg  از کوفه و در مسـیر بصره 
مطـرح کردنـد و پنج خطبه ای اسـت کـه در روز عاشـورا بیان داشـتند. 
ایشـان در این خطبه ها به اخالق و اخالق مداری توجه جدی داشـتند اما 
متاسفانه در بسیاری از محافل مذهبی مرتبط با عاشورا، به موضوع اخالق 
حسـینی توجه کافی نمی شود و با تاسف بیشتر شـاهدیم در هیأت های 
نوظهور به بسـیاری از آداب و مناسـک عزاداری حسینی توجه نمی شود!

خوشـبختانه با وجـود کاسـتی هایی که در حـوزه معرفت شناسـی و 
اخالق شناسـی وجود دارد، هیأت های بزرگ و قدیمی تهران مانند هیأت 
کفاش ها، هیأت بزازها، هیأت میرعطا ، هیأت قنات آباد و... که بیش از 100 
سـال قدمت دارند، اخالق و آموزه های اخالق حسینی به کسانی که برای 
اسـتفاده از معرفت های عاشورایی حاضر می شـوند آموزش داده می شود. 
از سـوی دیگـر بـه نظـر می رسـد بـا تو جـه بـه سـرمایه گذاری های 
گسـترده دشـمن برای مقابلـه بـا ارزش های دینـی- خصوصا عاشـورا و 
پیام هـای آن- نیازمنـد کار ویـژه ای در حـوزه فرهنگی و دینی هسـتیم 
چرا کـه دشـمن با ایجاد شـبهاتی ماننـد اینکه بعـد از امامـان ، ولی فقیه 
و حجتـی در زمیـن وجود ندارد می کوشـد جامعـه را به انحراف بکشـد. 
دشـمن می کوشـد ایـن موضـوع را کـه در عصـر غیبـت، ولی فقیـه در 
جامعـه کاربـرد نـدارد مـردم را از پیروی والیـت فقیه دور کنـد در حالی 
کـه عاشـورا ایـن پیـام را بـه مـا داده کـه پیـروی از والیـت فقیـه همان 
اسـتمرار پیـروی از امامان اسـت و خـدا زمیـن را بدون حجت خـود رها 
نمی کنـد. بنابر ایـن هیأت های مذهبـی وظیفه دارند چنیـن موضوعی را 
در میـان مـردم تبیین کـرده و به وظیفه خـود در این زمینه عمل کنند.

خطبه های امام حسينg  در روز عاشورا را تبيين كنيم 
حجت االسالم و المسلمین عبدالحمید شهاب

حجت االسالم والمسلمین عبدالحمید شهاب
كارشناس معارف اسالمي



دكتر محمدرضا سنگری: »شمر بن ذی الجوشن از فرماندهان سپاه امام علیg در جنگ صفین و جانباز امیر المؤمنین بود  که در میدان 
جنگ تا شهادت پیش رفت. شمر آدم کوچکی نبود. اگر نیایش های او را برای شما بخوانند و به شما نگویند که اینها مال شمر است شما با آنها 
گریه می کردید. شمر 1۶ بار با پای پیاده به سفر حج رفت. فکر نکنید شمر اهل نماز و روزه نبوده یا از آن دسته آدم هایی بوده که عرق می خوردند 
و عربده می کشیدند. شمر و بسیاری دیگر که آن طرف ایستاد ند، آدم هایی بودند که پیشانی پینه بسته داشتند و بسیاری از آنها اهل تهجد بودند«. 
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سخنران: آیت اهلل كاظم صدیقی 
مداح: حاج علی مهدوی نژاد 

نشانی: لویزان، سه راه لویزان، خیابان جوانشیر، 
مسجد كنی 

زمان: از شب سیزدهم تا شب هجدهم محرم 
ساعت: از ساعت 18 تا 19:30 

هیأت مسجد كنی 

سخنران: استاد حاج مهدی توكلی 
مداح: حاج سید محمد قاضوی 

نشانی: تهران ، خیابان شریعتی، انتهای 
خیابان معلم، خیابان برادران گوهری، كوچه 

شهید گرامی 
زمان: از شب سیزدهم تا شب بیستم محرم 

ساعت: از ساعت 6:30 تا 8:30 

 h هیأت   دارالقرآن بیت الزهرا

سخنران: حجت االسالم شیخ علي خزایي 
مداحان: نریمان پناهي و جواد حقیقت 

زمان: ساعت 20 
نشاني: تهران، تهرانپارس، بلوار پروین، 

چهارراه سیدالشهداg، شهرک شاهد، 
كوچه هشتم 

gهیأت جوانان قمر بنی هاشم

سخنران: شیخ حسین عالمیان 
مداحان: حاج مهدی شعبانی و حاج هادی بابایی 

نشانی: تهرانپارس، خیابان جشنواره، 
خیابان درختی، خیابان قاسمی، حسینیه 

 gاباعبداهلل  الحسین
زمان: از شب یازدهم تا شب نوزدهم محرم 

ساعت: از ساعت 20  تا 22  

 g حسینیه اباعبداهلل الحسین

سخنران: شیخ میثم علی پناه 
مداحان: حاج مهدی سماواتی و حاج ناصر آئینی 

نشانی: تهران ،خیابان جانبازان 
غربی،خیابان شهید قاری، خیابان شهید 

خامه ای، كانون فرهنگی شهدا 
زمان: از شب دهم تا شب نوزدهم محرم 

ساعت: از ساعت 20  تا 22:30 

 g هیأت   انصار الحسین

سخنرانان: حجج اسالم جاوید و سعادت 
مداحان: برادران محمدی، انجوی، نگهبان، 

رودكی، روستا، شریف زاده، خائف پناه و 
یقطین 

 g نشانی: شیراز، آستان مقدس شاهچراغ
زمان: از شب اول محرم تا شب آخر ماه صفر 

ساعت: بعد از نماز مغرب و عشاء 

 g هیأت   آستان مقدس شاهچراغ

مداح: كربالیی مهدی آرام 
نشانی: مشهد، خیابان خواجه ربیع، بلوار 
22 بهمن، جاده كالت، مسجد مزار فرخد 
زمان: از شب یازدهم تا شب بیست و یکم 

محرم 
ساعت: از ساعت 19:30 تا 22:30 

سخنران: حجت االسالم جان نثاری 
مداح: حاج مجید بادكوبه 

نشانی: تهرانپارس، خیابان دماوند، نبش خیابان رشید، مسجد 
 h ام المومنین حضرت خدیجه

زمان: از شب دهم تا شب نوزدهم محرم 
ساعت: از ساعت 17:30 تا 19 

 fهیأت   انصار المهدی

سخنرانان: حجج  اسالم عنبری و حسینی 
مداح: كربالیی مهدی اكبری 

نشانی: شهر بهار، كوی پاسداران، پشت 
 h استادیوم ورزشی، تکیه گاه حضرت رقیه
زمان: از شب دوازدهم تا شب بیست و یکم 

محرم 
ساعت: از اذان مغرب تا ساعت 20:30 

 g هیأت   جوانان عاشورایی ثار اهلل هیأت آل یاسین 

دهه دوم
 محرم هيأت 
كجا برویم؟

 ارباب شدی که رو
 به هر  کس نزنم

با توجه به اینکه این روزها همه هیأت ها مراسم 
ویژه ای دارند در اینجا درباره زمان و مکان برخی 

ازآنها اطالع رسانی شده. شما هم می توانید 
زمان و مکان مراسم هیأتتان را برای ما 

به نشانی
 Qudsonline14@gmail.com 

ارسال كنید تا در همین صفحه 
چاپ شود. 



سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت: »مردم باید نسبت به وعده های دروغین برخی دفاتر غیر مجاز و جاعالن ویزا هوشیار 
باشند و تمامی کار های سفر زیارتی خود را از مراکز قانونی انجام دهند. قیمت ویزای اربعین حسینی از سوی دولت عراق ۴0 دالر 
تعیین شده. بنابراین به  هیچ عنوان نمی توان با رقمی پایین تر از حد تعیین شده ویزا صادر شود و این تبلیغات دروغ پردازی و کذب 

است. آنها قصد کالهبرداری از زائرین حسینی را دارند«. 
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 اگـر موافـق باشـید گفت وگـو را از حضورتـان در جبهه هـا آغـاز 
كنیـم؛ روزهایـی كه عالقـه به مداحـی در وجودتان شـعله كشـید و 

نواحی خوانی را شروع كردید. 
 18 سـاله بـود م کـه به جبهـه رفتـم. اولین مکانـی که حضـور پیدا کـردم تیپ 
سیدالشـهدا g بـود. در همیـن دوران ایـن توفیـق را داشـتم کـه بـه عنـوان 
مسـؤول پایگاه بسـیج مسـجد جعفری نیز فعالیت کنـم. هیچ گاه یـادم نمی رود 
کـه در گـردان علی اصغـر g بـه خاطر سـه بیت شـعر راهـی عملیـات والفجر 
2 شـدم و در دومیـن اعـزام بـه جمـع رزمنـدگان لشـکر 27 محمـد رسـول اهلل

k پیوسـتم. مدتـی را در گـردان مقـداد و چنـد صباحـی نیز در گـردان میثم 
توفیـق رزمندگـی داشـتم. حقیقتا گـردان میثمی هـا و مقدادی ها در جسـارت 
و شـجاعت نظیر نداشـتند؛ مردانی همچون داوود حیدری، حسـین اسـکندرلو، 
نـوزاد، جذبانی، صـراف و کروبی که همگـی به درجه رفیع شـهادت نایل آمدند. 
یـک روز قبـل از عملیـات کربالی 2 با شـهید کروبی در سـنگر نشسـته بودیم. 
خیلـی بی مقدمـه رو بـه مـن کرد و گفـت برای مـا نمی خونـی؟ بـرای اولین بار 
بـود کـه این اتفـاق می افتاد. شـروع کردم به خوانـدن. فـردای آن روز به محض 

خـارج شـدنش از سـنگر، ترکش خمپـاره او را شـهید کرد. 
 مداحـی در دوران دفـاع مقـدس چـه تفاوت هـا و شـباهت هایی با 

امروز دارد؟ 
مجالـس عـزاداری آن دوران بـا هیأت هـای مذهبـی و مجالـس عـزاداری امروز 
تفاوت هـای زیـادی داشـت. حـال و هـوای جنـگ چیـز دیگـری بـود و گفتنی 
نیسـت و بـا امـروز از زمیـن تـا آسـمان فـرق می کنـد. در آن زمـان دو نفـر از 
رزمنـدگان بـا یک لیـوان آب وضـو می گرفتنـد و نماز شب شـان قضا نمی شـد، 
چـه برسـد بـه نمـاز صبح شـان. آن دوران مثـل چشـم بر هم زدنـی گذشـت و 
شـاید بـه معنـای واقعـی، مفهـوم و معـارف آن را دریافـت نکردیـم. در جنـگ 
تحمیلـی هرچـه می دیدیم نور بـود؛ از راه رفتن، خوابیدن و خـوردن غذا گرفته 
تـا مناجات هـا و روضه خوانی هـا. چـون بـا کسـانی همراه بودیـم که عمـده آنها 
شـربت شـهادت را نوشـیدند. بـا آنهـا زندگـی کردیم. حـاالت، اخالق، شـیوه و 
سـیره زندگـی آنهـا اصال بـا جامعه امـروز قابل قیـاس نیسـت. آنجا تقـوا حاکم 
بـود و همـه از ارتـکاب بـه گناه فـراری بودنـد. در تمام اوقـات با خاک سـرو کار 
داشـتیم و کسـی به تجمـالت فکر نمی کرد و اصـال زرق و برق دنیـا را نمی دید. 
خـدا حضرت امـام  را رحمت کند کـه در خصوص دفـاع مقدس تعبیر دانشـگاه 
را بـه کار بردنـد. االن واقعـا حسـرت آن زمـان را می خـورم. حسـرت بـه ایـن 
دلیـل کـه نمی دانسـتیم در چه بهشـتی حضـور داریـم. آن موقع اصـال تعلقات 
اهمیتی نداشـت. شـهدا پیروز شـدند و مـا جملگی شکسـت خوردیـم و گرفتار 

دنیـا و مادیات شـدیم. 
 در جبهه بیشتر چه زمانی هیأت داشتید؟ 

 اکثـر شـب ها هیـأت داشـتیم و در ایـن بیـن، گروهان مـا بیـش از گروهان های 
دیگـر مجالس عـزاداری برپـا می کرد. 

انس رزمنـدگان با كدام ذوات مقدسـه بیشـتر بود؟ گردان شـما به 
توسل به كدام یک از اهل  بیت معروف بود؟ 

بعضـی بـه حضـرت زهـراh توسـل داشـتند و برخـی بـه حضـرت ابوالفضـل
g. گروه هایـی نیـز از حضـرت علی اصغـرg و علی اکبـرg حاجـت طلـب 
می کردنـد. اینکـه بگویـم رزمنـدگان فقـط به یکـی از ایـن ذوات مقدسـه انس 

نوآوري
باید در شأن

اهل بيت    باشد

نریمان پناهی در گفت وگو با »چهارده«:

اعتقاد عجیبی به دقت و توجه به غنی  بودن شعر و سبک اساتید 
قدیمی مداحی دارد و به جوانان توصیه می كند پای درس اساتید قدیمی 
بنشینند و فرصت ها را مغتنم بشمارند و به نحو شایسته ای از آنها بهره 
ببرند. چون خودش را مدیون و مرهون فرصتی می داند كه در هشت 
سال دفاع مقدس برای او پیش آمد. به اعتقاد خودش مداحی را در جبهه 
آموخته و از الگوهایی همچون حاج منصور ارضی و حاج ماشاءاهلل عابدی 
تبعیت می كند و سوز نوای آهنگران در زمان جنگ را نیز می پسندد. 
این مداح برجسته كشور تاكید دارد در عرصه والیت مداری باید پا به  
ركاب باشیم و از فرمان والیت جلوتر نباشیم. در شب های حزن آلود 
محرم به هیأت مکتب الحسینg در حسینیه احمدیه تهران رفتیم و 
ساعتی با او به گفت وگو نشستیم كه ماحصل آن پیش روی شماست. 

مجتبی برزگر

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره پنجم سه شنبه 27 مهر 1395 16 محرم 1438



آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی: »عاشورا یک برنامه جامع برای هدایت بشری است و اصحاب 
امام حسینg در یاری آن حضرت هرچه غیرخدا بود کنار گذاشتند. لذا وقتی سید الشهدا وفاداری و معرفت یارانش را مشاهده کرد 
گوشه ای از بهشت و مقام آنها را نشان داد.  سید الشهداg در تابلویی به عظمت عاشورا به تمام ملت ها درس آزادگی و معرفت داد و 

حتی در شب و روز عاشورا دنبال هدایت دشمن بود و در آخرین لحظات به موعظه و نصیحت کردن شمر پرداخت«. 
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داشـتند به ایـن صورت نبـود اما امکان نداشـت نـام حضرت زهـراh بیاید و 
روضه هـا جانسـوزتر نشـود. 

 هیأت هـا در هـر برهه ای از تاریخ رسـالت و وظیفـه ای را با قدرت 
دنبـال كرده انـد. مثل نقـش پررنگی كـه در دوران دفـاع مقدس به 
منصـه ظهـور رسـاندند. بـه نظرشـما امـروز مهم ترین وظیفـه آنها 

چیست؟ 
بزرگ ترهـا   نگـرش  بـا رویکردهـا و  را  بایـد همیشـه جامعـه  هدفمـان  مـا 
تنظیـم کنیم. امـروز جوانان و اقشـار مردمـی از هیأت های مذهبی اسـتقبال 
می کننـد. وقتـی جمعیـت زیاد می شـود، به همـان انـدازه بار منفـی و برخی 
سوء اسـتفاده ها هـم افزایـش پیـدا می کنـد. همـه کـه طرفـدار ولـی  فقیـه، 
شـهدا  و آرمان هـای انقـالب اسـالمی نیسـتند. بایـد بـه هجمه هـای مخالفان 
و رویکردهـای مثبـت موافقـان توجـه کنیـم. همـواره بایـد در راسـتای ایـن 
مشـکالت و هیاهوهـا بـه بزرگ تر هـا رجـوع کنیـم. بزرگ تـر مـا مقـام معظم 
رهبـری اسـت و بایـد گـوش فـرا دهیـم  کـه ایشـان چـه فرمانـی می دهنـد. 
چـون ایشـان می دانند افق هـا چه هسـتند و چـه رویکردهایی ایـن انقالب را 
بـه سـرمنزل مقصـود می رسـانند. در واقع ایـن خط و مشـی مدنظـر معظم له 
انحـراف و گمراهـی به همـراه نـدارد و در صورتی که بـه این منویـات پایبند 
نباشـیم گمـراه خواهیم شـد. نکتـه دیگر اینکـه عـده ای می خواهنـد از مقام 
عظمـای والیـت هم جلوتـر برونـد. این پیشـروی خطرناک اسـت. متاسـفانه 
بعضـا در زمـان حضرت امـام شـاهد ایـن افراطی گری ها بودیـم. آن موقع 
هـم مـا جلـو نزدیـم و هرچـه ایشـان امـر می کردنـد در راسـتای آن حرکت 
می کردیـم. امـروز هـم مقـام معظـم رهبـری هرچـه فرمـان دهنـد تبعیـت 
می کنیـم و بـه علم ناچیزمـان رجـوع نمی کنیم. عـده ای خودشـان را فقیه و 

عالم تـر از حضـرت آقـا می داننـد! 
عـزاداری امام حسـینg مثل روز روشـن اسـت و همچون آفتابی اسـت که 
می درخشـد. االن حضـرت آقـا پرچمـدار نهضت حسـینی هسـتند و مـا باید 
پشـت سـر ایشـان حرکت کنیم تا آسـیب نبینیم. امـام معصـوم فرمودند اگر 
معلم داشـته باشـید، در هر عرصه ای موفق می شـوید. باید در خواندن هایمان 
خیلـی دقـت کنیـم. چون همه مـا را رصـد می کننـد و میلیون ها نفـر صدای 
مـا را می شـنوند و مـا را می بیننـد. بایـد از اشـعار قـوی و تاثیرگـذاری که در 
مـدح و منقبت اهل  بیت  سـروده   شـد ه اند و اشـعار انقالبـی ای که حضرت 
آقـا روی اشـاعه آنهـا تاکیـد دارنـد اسـتفاده کنیـم. زیرا دعـوا بر سـر همین 
انقـالب اسـالمی اسـت. اصـال دشـمن از عمق بخشـی انقالب اسـالمی هراس 
دارد. دشـمن نـه می خواهـد نهضت  حسـینی توسـعه پیـدا کند و نـه انقالب 

اسـالمی. بایـد هوشـیارانه در این مسـیر گام برداریم. 
 متاسـفانه ایـن روزها بـا برخـی عزاداری های نادرسـت مواجهیم 
كه بسـیاری اعتقـاد دارند بـه رفتارهـای غیرعالمانه مداحان نسـل 
جدیـد برمی گـردد. بـه نظر شـما مداحان نسـل جدید بایـد چه  كار 

كنند؟ 
 نکتـه ای کـه مطـرح کردید درسـت اسـت اما خـدا را شـکر  بچه هـای قدیمی 
خودشـان را حفـظ کرده انـد. از هـر آسـیب دیگـری کـه بگذریـم، مـا هنـوز 
نتوانسـته ایم نـوع لبـاس پوشـیدن ها را درسـت کنیـم! عـده ای بـا هـر نـوع 
آرایـش صورت و لباسـی که دوسـت دارنـد به هیـأت می آیند. قبـال احترام و 
ارزشـی بـرای ایـن مکان ها قائل بودنـد و نـوع برخوردها و رفتارهـای فیزیکی 

و لبـاس  پوشیدنشـان از اصولـی تبعیـت می کرد. 
خودتان بیشتر از كدام یک از اساتید تبعیت كرده  و می كنید؟ 

 معلـم من شـهید حمید رفیعیان بـود. در خوانـدن هم به حـاج منصور ارضی 
و حـاج ماشـاءاهلل عابـدی و در شـعر بـه نیـر تبریزی و جـودی تأسـی کرده و 

می کنـم. مـن با اینهـا زندگی کرده ام. کسـانی کـه از آنهـا  نام   بـردم پهلوانان 
تشـیعند. مداحانـی کـه سـبک غربی تقلیـد می  کننـد بیاینـد و نـام معلمان 
خودشـان را بگوینـد؟ کسـانی کـه بـه مـن روضه یـاد دادنـد، با رنـگ و بوی 

شـهدا، ایثار و مجاهدت آشـنا هسـتند. 
 بـا ایـن حسـاب یـک مـداح خـوب بایـد از چـه ویژگی هایـی 

برخوردار باشد؟ 
مـداح بایـد مداحـی کند. باید بـه گونه ای مـدح و منقبت و فضایـل اهل  بیت

 را بخوانـد کـه رضایـت خداونـد و اهـل  بیـت در آن باشـد. مداحـان باید 
مبلّغیـن کارآمـد و هوشـمند دین و اهل  بیـت عصمت و طهارت باشـند. تنها 
هنر مداحی، خواندن نیسـت. براسـاس فرمایشـات معصومیـن گریاندن و 
گریـه  کـردن در مجالـس روضه نوعـی یاری اهل  بیت محسـوب می شـود. ما 
مداحـان هـم به سـهم خودمـان از طریـق خواندن روضـه، اهل  بیـت را یاری 
می کنیـم. مسـتمع هـم بـا گریـه و عـزاداری در این مسـیر قـدم برمـی دارد. 
مـداح بایـد با تقوا باشـد. آن طور که بـزرگان دیـن   فرموده اند یک مـداح باید 

بـر مقاتـل و روضه هـای اهل  بیت اشـراف عالمانه داشـته باشـد. 
چقـدر بـه جوانگرایی اعتقـاد داریـد و به عنـوان یـک بزرگ تر 
مداحـی فکـر می كنید بـا چـه رویکـردی باید بـه جوانـان در این 

عرصه میدان داد؟ 
 تـا وقتی بـه جوانـان فرصت ندهیـم، نمی توانیـم چیزی را بـه آنهـا بیاموزیم. 
تمـام کسـانی کـه بـا مـن می خواننـد یـا پیـش مـن می آینـد بـه آنهـا یـاد 
می دهـم هر شـعری را نخوانند. باید اشـعار وزیـن و تاثیرگذار باشـند و حتما 

در روضه هـا بـه رفتـار عالمانـه متکـی بـر مقتل توجه شـود. 
 اصـال می توانیـم بـرای هیأت هـا برچسـب قائـل شـویم یعنـی 

بگوییم این هیأت خوب است و این هیأت خوب نیست؟ 
حـرم خـوب اسـت امـا در همیـن حـرم هـر کسـی وارد می شـود امـا خـوب 
بـودن و بـد بـودن افـراد ربطی به حـرم نـدارد. هیأت و جلسـه روضـه خیلی 
خـوب و معنـوی اسـت ولی بـرای جلوگیـری از انحـراف مسـتمعین می توان 
در هیأت هـا نظـارت و مدیریـت بهتری داشـت. مـا باید مراقـب هیأت هایمان 
باشـیم و بـا جدیت بحث کنتـرل در آنها را پیگیری کنیم. مسـؤولین هیأت ها 
و مداحـان باید بکوشـند موضوع پـرورش مسـتمعین خصوصا جوانـان دنبال 
شـود. آنهـا بایـد اخـالق و دینـداری را بیاموزنـد. بـا همه ایـن تفاسـیر اصال 

نمی تـوان گفـت یـک هیأت بد اسـت. 
 اساسـا به چـه مداحی می توانیـم بگوییم نـوآور؟ به نظر شـما از 
درون نـوآوری، بدعت هـای غلـط به وجـود نمی آید و میـان این دو 

موضوع چه تفاوتی وجود دارد؟ 
نـوآوری اتفـاق هنرمندانـه ای اسـت کـه از سـوی برخـی از مداحـان پدیـد 
می آیـد امـا عـده  ای هـم در ایـن میـدان نـوآوری را بـه صـورت غیراصولی و 
غیرعالمانـه انجـام می دهنـد و باعث ایجـاد بدعت می شـوند چراکه هر شـعر 
و سـبکی را نبایـد وارد مداحـی کـرد. بایـد سـبک هایی انتخاب شـوند که در 
شـأن امـام حسـینg باشـند و مسـتمع با شـنیدن آنها یـاد سیدالشـهدا  و 
اهـل  بیـت عصمت و طهـارت بیفتـد. این نوآوری اسـت. اما اگـر بخواهیم 

نـوآوری کنیـم تـا مسـتمع رضایت داشـته باشـد بـه جایی نمی رسـیم. 
 در گذشـته می گفتنـد چـرا فـالن مـداح طـی می كند یا 

شـماره حسـاب می دهـد و حتـی میاندارهـا هـم 
حق الزحمـه ای دریافت می كنند اما ایـن روزها كار 

به فضـای مجـازی كشـیده شـده و چک هایی 
نقـل محافـل و مجالس می شـود كـه جایگاه 

واالی مداحـی را دچار چالش می كند. شـما 
ایـن حاشـیه ها و فضای مسـموم تهمت و 

افترا علیه مداحان را چطور می بینید؟ 
شـخصا به این موضوعـات ورود نمی کنم و 

به نظـرم نباید بـه بعضی از کارهـا دامن 
بزنیـم؛ چـه صحـت داشـته باشـند و 

چـه نداشـته باشـند. معصومیـن 
می فرماینـد چیزی را که با چشـم 
خود ندیده اید باور نکنید. دشـمن 
دنبـال همیـن روزنه هـای اختالف 

و حاشیه سازی هاسـت تـا بـه مقاصد 
شـوم خود دسـت پیدا کند. مـا باید از 

این فضاهای حاشیه ای و مملو از تهمت و 
افتـرا دوری کنیم و نگذاریم اختالفات 

و دشـمنی ها گسـترش یابند. 
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حسين جان 
ای آبروی دو عالم  

نریمـان پناهی این روزهـا روضه های 
مختلفـی را زمزمـه می كند كـه برای 
خـودش  اسـت.  حزن انگیـز  همـه 
می گویـد: »زخـم تنـت روی ریـگ 
بیابـان/ اشـک دلسـوز آه یتیمـان/ 
خدایـا از ایـن غـم چـه چـاره كنم/ 
حسـین جـان ای آبـروی دو عالـم/ 
نگیـن سـلیمان بـه حلقـه خاتـم/ 
خدایـا روی نیزه رأس پـر از خون/ به 
روی ناقه ها من و دلخـون/ خداحافظ 
ای بـرادر زینـب/ به خـون غلتان در 
جنـگ  دوران  در  زینـب«.  برابـر 
تحمیلـی بسـیار بـا این شـعر لذت 
می بـردم و همین االن هـم در جایگاه 
یک روضـه كامـل جـواب می دهد«. 



تکیه ثاراهلل میدان هفت تیر سال هاست در روز تاسوعا به اقلیت های مذهبی اعم از ارامنه، مسیحی و زرتشتی غذای نذری می دهد. 
در این مراسم حجت االسالم و المسلمین مرتضوی روحانی جانبازی که از ناحیه دو چشم بینایی اش را از دست داده سخنران هیأت 
بود  که درباره رشادت ها و جانبازی های قمر بنی هاشم g در میان اقلیت های مذهبی سخنراني کرد. شعرخوانی صابر خراسانی و 

عزاداری بخش دیگری از مراسم بود. 
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دربـاره امـام سـجادg بسـیار گفته اند و بسـیار شـنیده ایم اما شـاید بیشـتر 
گفته هـا و شـنیده ها دربـاره واقعـه عاشوراسـت؛ دوران پر رنجـی كـه خـدا 
مقـدر كـرد امـام چهـارم شـیعیان زنـده بماند تـا جامعه اسـالمی بـدون رهبر 
 gو راهنمـا نمانـد. بـرای همیـن كمتـر دربـاره سـبک زندگـی امـام سـجاد
می دانیـم و اطالعـات چندانی از صحیفه سـجادیه و رسـاله حقوقـی آن حضرت 
نداریـم؛  صحیفـه ای كـه یکـی از جامع تریـن و ارزنده تریـن منابـع اسـالمی 
اسـت كـه بسـیاری از محققیـن بـه آن »خواهـر قـرآن«، » زبـور آل محمـد« و 
»انجیـل اهـل بیـت« می گوینـد. در این مطلـب برخی از سـجایای امـام چهارم 
شـیعیان و نکات اخالقـی  موجود در صحیفـه سـجادیه را با هم مـرور می كنیم. 

صحيفه زندگی

 نكاتی از سبک زندگی
 و فرمایشات امام سجادg در رساله حقوقی

 كه كمتر شنيده اید 

 محمودرضا درخشانی 

زنــــدگي امـام ســـجادg از زنـــدگي 
امیرالمؤمنیـن g پرتالطم تر بـود. آن حضرت 
در بحبوحه جنگ صفین به دنیا آمـد و در دوران 
زمامداری معاویه بزرگ شـد. امـام زین العابدین ، 
معاویه را با كشـتارهاي دسـته جمعي شـیعیان 
دیـد و بعد از حماسـه عاشـورا و اسـارت، دوران 
حکومـت ابن زیـاد و مجالس  یزیـد را با اهل بیت 
پدرش پشـت سر گذاشـت. آن حضرت ماجرای 
حره، عبـداهلل بن زبیـر، حکومت مـروان، زندان 
حجاج بن یوسـف، كشـتار بیـش از 100 هزار نفر 
بـه جرم دوسـتي بـا اهـل بیـت را از نزدیک 
دید. پیشـوای چهارم شـیعیان 57 سـال در این 
دنیـا زندگـی كرد و غریبانه به شـهادت رسـید. 

زندگی سخت
 و شهادت غريبانه 

امام سـجادg همیشـه بیشـترین زمـان خود 
را صـرف راز و نیـاز بـا خـدا می كـرد و هربـار كه 
نمـاز می خواند، انـگار بـرای آخرین بار اسـت كه 
بـا معبـودش راز و نیـاز می كنـد. وقتـی از او دلیل 
این گونه نماز خواندن را   پرسـیدند،   فرمود: »كسـی 
كه نزد خداوند بلندمرتبه می ایستد سـزاوار است 
خائف باشـد«. آن حضرت در جای دیگری  فرموده: 
»مگـر نمی دانیـد كه خدمـت چه خـدای بزرگی 
هسـتید و در مقابـل كه ایسـتاده اید؟!« امـام باقر
g در مـورد پـدر بزرگـوارش فرموده: »پـدرم در 
شـبانه روز هزار ركعت نماز می خواند و هنگامی كه 
در حـال نماز بـود رنگش تغییر می كـرد و از خوف 
خدا تمـام اعضـا و جوارحش بـه لـرزه می افتاد«. 

فقط با خدا 
راز و نياز می کرد 

 

 انـگار در دنیا هیـچ دغدغه ای جز رسـیدگی به 
درمانـدگان، ایتام و تهیدسـتان نداشـت و همه 
تـوان خـود را می گذاشـت تـا بـه آنهـا كمک 
كند. روایت اسـت آن حضرت هزینـه زندگی 100 
خانواده تهیدسـت را برعهده داشـت. گروهی از 
اهالـی مدینه با غذایی كه شـبانه به دست شـان 
می رسـید زندگی شـان را می گذراندند در حالی 
 g كـه تـا قبـل از شـهادت علی  بن  الحسـین
هیـچ گاه متوجـه نشـدند چـه كسـی آن را 
برایشـان مـی آورده. امـام زین العابدیـن آرد و 
مـواد غذایـی را بـه صورت ناشـناس بـه دوش 
می كشـید و در خانه فقـرا  و  نیازمنـدان می برد. 
آنقـدر كه شـانه اش پینه بسـته بـود. البته این 
موضـوع پـس از شـهادت او و هنگامی كه پیکر 
را غسـل می دادنـد آشـکار شـد.  مطهـرش 

صدقه پنهانی 

 

قدر پدرت را بدان 
حـق پـدرت آن اسـت کـه بدانـی او اصـل توسـت و تـو شـاخه و 
فـرع او و اگـر او نبـود ، تـو نیز نبـودی. پس هـرگاه در خـود چیزی 
دیـدی کـه تـو را شـادمان کـرد بـدان کـه اصـل آن نعمـت را از 
پـدرت داری و خـدا  را بـه خاطـر آن سـپاس گـو و شـاکر بـاش. 

شکرگزار مادرت باش 
حـق مـادرت ایـن اسـت کـه بدانـی او تـو را در جایـی نگه داشـته که 
کسـی نگـه نمـی دارد و از میـوه دلش به تو داده که کسـی به کسـی 
نمی دهـد و از تـو بـا همـه وجـودش از گـوش و چشـم و دسـت و پا و 
مـو و پوسـت ، با شـادمانی و سـرور نگهداری کـرده و نامالیمـات، غم 
و انـدوه و نگرانی هـا را تحمـل می کنـد و شـادمان و خرم اسـت که تو 
را سـیر کند و خود گرسـنه بماند ، تو را بپوشـاند و خود برهنه باشـد ، 
تـو را سـیراب کند و خود تشـنه بمانـد، خـود در آفتاب باشـد و بر تو 
سـایه افکنـد، با تحمل مشـقت، آرامـش و تنعم تـو را فراهـم آورد و با 
پذیـرش رنـج بی خوابـی تو را از لذت خواب بهره مند سـازد. شـکمش 
ظرف وجود تو و دامنش پناهگاه امن تو و سـینه اش چشـمه جوشانی 
بـرای رفـع عطش تـو و جانش فدای تو شـده و سـرد و گـرم روز گار را 
بـه خاطـر تـو پذیرا گشـته. پـس باید بـه پـاس این همـه محبت و 
زحمت ، شـکرگزار او باشـی و هرگز نمی توانی مگر خدا یاری ات کند. 

بچه ها را ببخش 
حـــق کـــودک مهـر ورزیــــدن بـه او ، پـرورش و آمـوزش 
و  از خـــطاهای کودکانـه وی  پرده پوشـی  و  و گذشــــت  او 
نرمـش و کمـک کـردن بـه اوسـت. زیـرا سـبب توبـه ، مـدارا 
و تحریــــک نکـردن او و کوتاه تـر شــــدن راه رشـد اوسـت. 

حواست به فرزندت باشد 
حـق فرزنـدت این اسـت که بدانـی او از تو و وابسـته به توسـت. در 
زندگـی دنیـا و خیـر و شـرش با توسـت و تو نسـبت بـه تربیت و 
راهنمایـی او و فرمانبـرداری از خـدا در مـورد خودت و او را مسـؤول 
هسـتی و در صورت انجام این مسـؤولیت ثواب می بری و در صورت 
کوتاهـی کیفـر می شـوی. پس دربـاره او بـه گونه ای رفتـار کن که 
خوبـی اثر او در دنیا مشـهود و در پیشـگاه پـروردگار عذری بین تو 
و او باشـد به سـبب سرپرسـتی خوبی کـه از او کـردی و نتیجه ای 
کـه از او گرفتـی و کمکـی جـز از ناحیـه خداونـد برای تو نیسـت. 

برای خانه ات خريد کن 
باشـم  پولـی داشـته  امـام سـجادg فرمـوده: »دوسـت دارم 
و وارد بـازار شـوم و از قصابـی گوشـت بخـرم و بـرای همسـر و 
عائلـه ام ببـرم. مـن ایـن کار را از آزاد کـردن بنـده در راه خداونـد 
مردانـی  از  خداونـد  دارم.  دوسـت  بیشـتر  تعالـی  و  تبـارک 
باشـند«.  راضی تـر اسـت کـه در مخـارج عائلـه گشا ده دسـت 

با همسرت مهربان باش 
حـق همسـرت ایـن اسـت کـه بدانـی خداونـد تبـارک و تعالی با 
آفرینـش او وسـیله آرامـش و رفـاه و انس و نگهـداری تـو را فراهم 
کـرده. هـر یک از شـما )زن و مـرد( بر نعمت وجود دیگـری خدا را 
سـپاس گوید و بداند که این نعمت الهی اسـت. بر او و بر تو واجب 
اسـت کـه نعمت الهـی را گرامی داشـته باشـی و در معاشـرت با او 
خوشـرفتاری و رفق پیشـه کنی. اگرچه حق تو بر زن سـخت تر و 
رعایت محبوب و مکروه تو   اگر زیاده خواهی نباشد  بر او الزم تر است 
 ولـی زن حق مهربانـی و انس بر تو دارد و جایگاه آرامش و آسـایش 
غریـزه ای ا سـت که گریـزی از آن نیسـت و این حق بزرگی اسـت. 

با سالمندان کشمکش نکن 
حق سالمند این است که احترام سنش را داشته باشی و اگر از فضال   
باشد با پیشی داشتن او، اسالمش را بزرگ داری و با او به کشمکش 
نپـردازی و جلوتـر از او راه نـروی و بـا او نابخردی نکنـی و اگر او با تو 
نابخردی کرد، شکیبایی کنی و به احترام اسالم و سالمندی  اش او را 
بزرگ داری چرا که به راسـتی حق سـالمندی به قدر اسـالم اسـت. 



 به عنوان یک شـاعر و پژوهشـگر دینی و كسـی كه در این 
زمینه كتاب هایـی را به رشـته تحریـر درآورده فکر می كنید 

چگونه می توان مخاطبان را به شعر آئینی جذب كرد؟ 
شـاعر آئینی باید انسـان، زندگی، شـعر، عاشـورا و حوادث را در تاریخ و 
جغرافیای خود بشناسـد. شـاعر نباید در یک جوزدگی قرار بگیرد که با 
مخاطبش بیگانه شـود. شاعر و مخاطب هر دو یکی هستند. همان طور 
که عاشـورا درس حرکت اسـت، شاعر نیز باید در بسـتر حوادث معنا و 
محتوا را از عاشـورا بیان کند . درواقع شـاعر نباید دنبال مخاطب باشـد. 
شـعر کـه قـوی و پر معنـا باشـد، مخاطـب جـذب آن می شـود. وقتی 
شـاعر معنای عاشـورا و دلیل جنگ در آن روز را بفهمد که فلسـفه اش 

ظلم سـتیزی بـود، مخاطب نیز با شـعر او همراه می شـود. 
 با توجه بـه اینکه بعضی از مداحان و مرثیه خوانان عاشـورایی 
از اشـعار كم محتـوا اسـتفاده می كننـد و بـه توصیـف ظواهر 
می پردازند، به نظر شـما این اشـکال متوجه انتخاب شعر توسط 
مداحان اسـت یا ضعفی اسـت كه در اشـعار آئینی وجـود دارد؟ 
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 عشـق بـه شـعر و ادبیـات از كودكـی در او جوانه زد و چنـان در وجودش تنیده شـد تـا امروز عنوان شـاعر، نویسـنده، مترجم و 
نهج البالغه پژوه را داشـته باشـد. وقتی با او همکالم می شـوی، انگار سـر كالس درس نشسـته ای؛ درسـی از جنس عاشـورا كه با 
شـعر و معنا گره خورده. خودش می گوید: »عاشـورا مركز زندگی اسـت و هر چه دارم از عاشوراسـت«.  ابوالقاسـم حسـینجانی  كه 
دانش آموخته رشـته مهندسـی برق در مقطع كارشناسـی ارشـد اسـت و همه ما او را با شـعر »كربال منتظر ماسـت بیا تا برویم« 
می شناسیم متولد سـال 1328 در بندر انزلی اسـت.  او در كارنامه خود سـابقه فعالیت های انقالبی در دوران طاغوت را دارد و در سال 
1349 توسـط سـاواک دستگیر شـده و بعد از انقالب نیز مدتی فرماندار بندر انزلی بوده. گفت و گوی ما را به این شاعر آئینی بخوانید. 

ایـن مسـأله را می تـوان از ابعـاد مختلـف مـورد ارزیابـی قـرار داد. البته 
همیشـه اشعار خوب وجود داشـته و دارد. انتخاب شعر توسط مداح نیز 
بسـتگی به فرهنگسـازی و بسـتر جامعه دارد. وقتی عامه مردم در یک 
سـطح آگاهی قرار داشـته باشـند از آنها انتظار نمی رود که در خواسـت 
اشـعار پر محتوا داشـته باشـند . به نظر مـن این موضوع بیشـتر متوجه 
سیاسـتگذاران فرهنگـی اسـت . در واقـع اندیشـیدن بـه ایـن موضـوع 
مسـؤولیت آنها را سـنگین تر می کند. شـعر عاشـورایی باید برای مردم 
باشـد و در درک و فهـم آنهـا بگنجـد. امام حسـین g خـودش را در 
جملـه ای با عنـوان »من برای شـما یک الگو هسـتم« معرفی می کند. 
ایـن مسـأله الگو برداری بـرای تولید انبوه فرهنگ انسـانیت اسـت. امام 
حسـین  در روز عاشـورا بـه عنـوان امـام و پیشـوا بـه ما درس عشـق و 
ظلم سـتیزی می دهـد. آن حضرت نیامـد که بجنگد بلکه آمـد همه را 
زنـده کنـد. او آمد  جریـان زندگی را به مسـیر اصلـی و عادالنه خودش 
بازگرداند. در روز عاشـورا که همه در فکر این هسـتند که چه کسـی را 
بکشـند، امام حسـینg دائم در حال صحبت با مردم و دعوت آنها به 

عاشورا درک دنياست 
 نه ترک دنيا 

 سودابه رنجبر 

سـوی حـق و حقیقت اسـت و در جنـگ کار فرهنگی انجـام می دهد. 
به نظر شـما آسیب شناسی مراسـم محرم در این ایام مناسب است 

یا این اتفاق باید به زمان های دیگر موكول شود؟ 
همـه روزهـا عاشوراسـت و همه زمین ها کربالسـت. عاشـورا فقـط این دهه 
نیسـت. عاشورا از قربان و غدیر شروع می شود. کسی می تواند عاشـورا را درک 
کنـد کـه غدیر را درک کرده باشـد. حتی رسـیدن به افکار آن بـزرگان، ترک 
دنیا نیسـت بلکه درک دنیاست. آسیب شناسی همیشـه خوب است اما باید 
این آسیب شناسـی مناسـب باشـد. ما اگر دنیا را اصل ندانیم، هرگز به آخرت 
نمی رسـیم. در تمام طول سـال می توانیم با آگاهی و مطالعه آسیب شناسـی 
کنیم اما هیچ وقت نباید هدف را گم کنیم. متاسـفانه ما دچار مناسبت زدگی 

شـده ایم! باید از مناسـبت زدگی بپرهیزیم و به تناسب ها برسیم. 
به عنوان یک شاعر آئینی چه حس و حالی در محرم دارید؟ 

من همچنان در حال پژوهش هستم و یک طرح پژوهشی به نام »از گفتمان 
حسینی تا گفتمان یزیدی در عاشورا« را دنبال می کنم. گفتمان حسینی در 
روز عاشورا، حرکت، عشق، منطق، ایمان، نماز، دعا و شفافیت است و گفتمان 
یزیدی در روز عاشـورا شـلوغ کردن، هیاهوساالری، توطئه، گستاخی و مکر و 
فریب اسـت. شـاید علت این نوع رویکرد در تفکر و آثارم این باشد که با علی، 

حسین، ابوالفضل و زینب   زندگی کرده ام و کوشیده ام آنها را درک کنم.  گفت و گو  با  ابو القاسم حسينجانی  خالق شعر معروف »  كربال منتظر ماست بيا تا برویم« 

 محمدرضا طاهری درباره شایعه چک های 20 میلیون تومانی واکنش  نشان داد و گفت: »چک 20 میلیون تومانی که تصویر آن را در 
صفحات مجازی منتشر کردند مسأله ای است کامال از پیش طراحی شده و هیچ یک از دوستان عزیزم حاج سعید آقا، حاج محمود آقا و 
حاج آقا رضا هاللی در جریان آن نبوده و نیستند. ما این قضیه را با یک وکیل دادگستری مطرح کردیم و قطعا از شایعه پراکنان شکایت 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبیمی کنیم و ان شاءاهلل عموم مردم عزیز مطلع خواهند شد«. 
 شماره پنجم سه شنبه 27 مهر 1395 16 محرم 1438

از آثار ابوالقاسـم حسـینجانی می تـوان بـه مجموعه هایی 
چون »بی مـرگ«، »مثل صنوبـر«، »مقدمه ای بر شـیطان«، 
»اگـر شـهادت نبـود«، »حسـین؛ احیاگـر آدم«، »در اقلیم 
خویشـتن«، »چفیه هـای چاک چـاک«، »سـمت صمیمانه 
حیات«، »فراسـوی خیال خاكیان« و »عشـق كبریت نیست 
كه بی خطرش را بسـازند« اشـاره كرد. یکی از مشـهورترین 
اشـعار حسـینجانی غـزل معـروف او در رثـای اباعبـداهلل 
الحسین g اسـت با نام »كربال منتظر ماسـت بیا تا برویم«.

 

 رقص شمشير چه زیباست
 

جاده و اسب مهیاست بیا تا برویم
  كربال منتظر ماست بیا تا برویم 

ایستاده است به تفسیر قیامت زینب
  آن سوی واقعه پیداست بیا تا برویم 

خاک در خون خدا می شکفد، می بالد
  آسمان غرق تماشاست بیا تا برویم 

تیغ در معركه می افتد و برمی خیزد
رقص شمشیر چه زیباست بیا تا برویم    

از سراشیبی تردید اگر برگردیم
  عرش زیر قدم ماست بیا تا برویم 

زره از موج بپوشیم ردا از طوفان
راه ما از دل دریاست بیا تا برویم    

كاش، ای كاش كه دنیای عطش می فهمید
آب مهریه زهراست بیا تا برویم   

چیزی از راه نماند است چرا برگردیم
  آخر راه همین جاست بیا تا برویم 

فرصتی باشد اگر باز در این آمد و رفت
  تا همین امشب و فرداست بیا تا برویم



داریم با »حسین حسین« پیر می شویم...
یکی از سنت های زیبای هیأت های قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیأت بوده است 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 لقمه 
درباره  خوردن و نوشـیدن زیاد نوشـته اند و زیاد خوانده ایم. بعضي 
از آنهـا هنـوز آویـزه گوشـمانند و بعضي را پشـت گـوش مي اندازیم. 
بهتـر اسـت یک بار بـراي همیشـه یـک دور تنـد ایـن آداب را به یاد 
بسـپارید تا از همین امروز آنها را رعایت کنید تا عادت شـود. »بسـم 
اهلل الرحمـن الرحیم« گفتن که مثل همه کارها از اصول اولیه اسـت. 
توصیـه  کرده اند ابتدا و انتهـاي غذا هم نمک یا سـرکه بخورید. برای 
نمـک در روایت هـا خواص زیـادي آمده که مصـون مانـدن از جذام، 
پیسـی، گلودرد، دندان درد و شـکم درد از جمله آنهاست. فوت نکردن 
و با دسـت راسـت غذا خوردن هم از سـفارش هاي ویژه غـذا خوردن 
اسـت. لقمه کوچک برداشتن، خوردن غذا با سـبزي، با صدا نخوردن 
و طـول دادن خوردن غـذا از توصیه هاي دیگري اسـت که انجام آنها 
خیلـي سـخت نیسـت و کافي اسـت به انجـام آنها عـادت کنیـد. از 
امام حسـنg هـم نقل شـده کـه فرمـوده: »از جمله آداب سـفره 
چهار چیز اسـت: خـوردن از آنچه در جلوی توسـت، کوچک گرفتن 
لقمـه، خـوب جویـدن غـذا و کمتـر نگاه کـردن بـه صورت مـردم«. 

اپلیکیشن
غررالحکم آنالین 

را  دررالکلـم«  و  »غررالحکـم  ارزشـمند  کتـاب 
عبدالواحـد تمیمی آُمـدی از علمـای قرن پنجم 
هجـری تألیـف کـرده. کتابـی کـه دربردارنـده 
 g حـدود 11 هزار کلمه قصـار از امیرالمومنین
اسـت. به قـول مترجـم این کتـاب دریایـی پر از 
گوهـر و آسـمانی پـر از انجـم و اختـر اسـت کـه 
یاقوت هـای فـروزان و اختـران تابانـش دیـدگان 
بیننـده را در پرتـو و لمعان انوار درخشـانش، خیره 
و مات می سـازد. اپلیکیشـن »غررالحکم« براساس 
کتاب »تصنیف غررالحکم« نوشته شده و فهرست 
موضوعـی دارد که اسـتفاده از این کتاب شـریف را 
برای شـما آسـان تر می کند. این اپلیکیشن قابلیت 
جسـت وجو و ارسـال کلمه قصار دلخـواه به صورت 
پیـام کوتـاه را دارد. ایـن نرم افـزار موبایلی کـه برای 
نصـب روی هر یـک از سیسـتم های عامل جـاوا و 
اندروید جداگانه طراحی شـده، در دو نسخه فارسی 
و عربـی ارائـه شـده و می توانیـد از وب سـایت 
 www.mobinmobile.com دانلـودش کنیـد. 

خدایا ما فقط تو را می خواهیم بی هیچ کم و بیش. بی هیچ کم. چون 
کمتر از تو هیچ نیست که اقناعمان کند. بی هیچ بیش. چون بیش از 
تو چیسـت. هیچ نیست. تو ما را کفایتی که خود فرموده ای: »ألیس 

اهلل بکاف عبده. آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟!« 
سید مهدی شجاعی

مستند 
میراث مرثیه 

اگـر دنبـال منبـع دسـت اولـي مي گردیـد کـه بـا 
اصالت تریـن مداحـان و سـخنرانان و سـبک  زندگي 
آنها را بشناسید، مستندهاي »میراث مرثیه« بهترین 
گزینـه هسـتند. در هـر اپیـزود ایـن مجموعـه بـه 
زندگی و آثار یکی از شـخصیت های تاثیرگـذار تاریخ 
عـزاداری مـردم ایـران پرداختـه می شـود کـه تاثیـر 
زیـادي در آداب و رسـوم عـزاداری مـردم در ایام محرم 
داشـته اند. حاج اکبر ناظـم، کربالیي محمود بهجت، 
سـیدمهدی قـوام، شـیخ رضا سـراج، میرزا حسـین 
بابا مشـکین، حاج مرزوق حائری، محتشـم کاشانی، 
عمان سـامانی، مرحـوم احمـد شمشـیری، مرحوم 
حجت االسـالم محمدتقی فلسـفی، مرحـوم محمد 
عالمه، مرحوم احمد دلجـو، مرحوم نادعلی کربالیی، 
مرحوم آرام دل، مرحوم سـیدمحمد کوثری و مرحوم 
شاه حسـین بهاری مداحان و سخنراناني هستند که 
اپیزودها با محوریت کاراکتر آنها تولید شده. مجموعه 
مسـتند داسـتانی »میراث مرثیه« در محرم امسال از 
شـبکه مسـتند پخش شـده اما اگر آنهـا را ندیده اید، 
مي توانید از نشاني goo.gl/AcLLLz دانلود کنید. 

qudsonline14@gmail.com

سعید بیابانکی: »اگر کسی به ما بی احترامی و توهین کرد می توانیم برویم شکایت کنیم و قانون او را مؤاخذه می کند اما در مورد 
معصومین  چنین چیزی وجود ندارد. توهین به ائمه از مصادیق جرم است اما گاهی برخی مداحان شعری را انتخاب می کنند 
و می خوانند که توهین آمیز است و کسی کاری به کار آنها ندارد!  مداح به خیال خود دارد به دین خدمت می کند در حالی که دارد 

خیانت می کند. در واقع به جای مدح ائمه  به ذم آنها می پردازد«. 
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مناجاتنامه 

كتاب
حاء، سین، نون 

»حاء، سـین، نون« روایتی داسـتانی از زندگاني 
امـام حسـن مجتبـيg اسـت کـه در بسـتر 
زماني شـهادت حضرت امیرg و آغاز خالفت 
امـام تـا شـهادت ایشـان ادامـه پیـدا می کنـد. 
محوریـت موضـوع کتـاب دربـاره صلـح امـام 
اسـت. سـیدعلی شـجاعي پسـر خـوش ذوق و 
خوش قلـم سـید  مهدی شـجاعی در ایـن رمان 
بـا رفـت  و برگشـت هاي راوي میـان دو جبهـه 
امـام و معاویـه و بازسـازي و بازیابـي اهـداف و 
افـکار و شـخصیت معاویـه، تصویـري جدید از 
صلح امـام به مخاطـب ارائه مي دهـد. تصویری 
کـه بـه سـبک ادبیـات آقـای پـدر ارائـه شـده 
و می توانیـد از خواندنـش لـذت ببریـد. ایـن 
نیسـتان منتشـر کـرده.  انتشـارات  را  کتـاب 

هیأت مجتمع بنی فاطمهh، مشهد مقدس ، محرم 95
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