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حمیدرضا برقعی معتقد است استعداد 
شاعری اش در هیأت شکوفا شده 

 برخی ناخواسته سرباز دشمنند! 
 ابوذر بیوکافی مداح جوان از 
دغدغه هایش می گوید

 برخالف دستور مراجع عمل نکنیم 
 حجت االسالم و المسلمین

 علی سعیدیان 

به نام نامی سر  
بسمه تعالی سر 

شاعر نبايد نسبت به مسائل 
روز بي تفاوت باشد 

 شعري كه براي اهل بيت
مي نويسم صله شعر قبلي است

مداح بايد شعر را از حفظ 
بخواند، نه از روي كاغذ 



 عزاداری های 
با معرفت 

بدعـت در لغـت بـه معنـای کار نـو و بی سـابقه اسـت و در اصطـاح بـه معنای 
»ادخـال مـا لیس مـن الدیـن فی الدیـن«. یعنـی نسـبت دادن چیزی بـه دین که 
در واقـع جـزو شـریعت و دیـن محسـوب نمی شـود. در برنامه ریزی هـای صورت 
گرفتـه توسـط اسـتعمار پیـر از مهم تریـن تخریب هـا، زیـر سـوال بـردن سـه 
ارزش خانـواده، مرجعیـت و عـزاداری سیدالشـهداg و ارادت بـه آسـتان اهل  
بیـت  اسـت که بـا نـوآوری غلط و بدعـت بسـیار به ایـن اتفاق کمک شـده. 
یکـی از مهم تریـن زمینه هـای تخریـب در مکتـب سیدالشـهدا، عملکرد اشـتباه 
خـود محبیـن اهل  بیت اسـت و قطعـا ضربـه ای کـه وارد می کننـد، مهلک تر از 
 gتخریـب دشـمن خواهد بـود و نتیجه ای جـز ضربه به دسـتگاه سیدالشـهدا
نـدارد. بـدون شـک گاهی اوقـات بعضی افـرادی  که لبـاس مقـدس روحانیت را 
پوشـیده اند از عوامـل مهـم بدعتنـد؛ افـرادی کـه بـا نگاه سـطحی و گـذرا زمینه 
انحـراف فکری را در جامعه حسـینی ایجـاد می کنند. برخی از مصادیـق انحراف در 

سـخنرانی ها عبارتند از: 
1. سـطحی نگری: مثـا سـخنرانی می گویـد چـرا برای جلسـات سیدالشـهدا و 
مسـاجد هزینـه می کنید! این هزینه هـا را در اختیار نیازمندان قـرار دهیم. در ظاهر 
سـخن زیبایی به نظر می رسـد اما نتیجه آن ضربه به مجالس مذهبـی و نیازمندان 
اسـت. زیـرا سـخنران محترم توجـه نکـرده که ایـن مجالس خّیرسـاز اسـت و اگر 
ایـن مجالـس، شـکوه و حضور فعال مردم را نداشـته باشـد مردم از کجـا با فضیلت 
کمک به فقرا و سـیره اهل  بیت آشـنا شـوند؟ بدعـت و ضربه به دسـتگاه اهل  بیت 
در بسـیاری از مـوارد نتیجه سـطحی نگری افراد اسـت در حالی که در سـیره ذوات 

مقدسـه خاف ایـن اتفـاق را می بینیم؛ جایـی که ائمه بـر برگزاری این شـعائر 
الهـی در بهترین حالت و با برترین توجهات به برپاکنندگان شـعائر حسـینی تاکید 
دارنـد. زیرا مجلس سیدالشـهداg انسان سـاز، خّیرسـاز و جامعه سـاز اسـت. کام 
ایـن نوع سـخنوران به ظاهـر نو ولی موجبـات انحـراف در دین را فراهم مـی آورد و 

نتیجـه ای جز تخریب و تضعیف جلسـات سیدالشـهداg ندارد. 
2. طلب و خواسـت محبوبیت: یکی دیگر از عوامل بدعت این اسـت که صاحب 
تریبـون چه سـخنران و چـه مداح، منبـر را زمینه رسـیدن به شـهرت و محبوبیت 
کننـد کـه در نتیجه برای نیل بـه این مقصود حاضر از هر وسـیله ای اسـتفاده کند. 
هـدف وقتـی الهی نباشـد، شـیطان بیشـترین ضربـه را به ایـن دسـتگاه خواهد زد 
چراکـه شـیطان و اعـوان و انصارش به هر کسـی که نفـس امـاره را در خود تقویت 
کنـد محبوبیـت بیشـتری می دهند. مثـا اینکه انسـان برای جـذب عـده ای البته 
ظاهـرا حجـاب و حدیث معـراج را زیر سـوال می برنـد؛ اینکه به مـردم بگوییم خدا 
مهربـان اسـت و برای چنـد تار مـو آدم را در جهنم نمی سـوزاند، بسـیاری را جذب 
کام مـا می کنـد در حالی که خودمـان می دانیم عوارض بدحجابی و بدلباسـی چه 
بایـی سـر جامعه مـی آورد و مـراد از پوشـاندن مو و داشـتن حجـاب جلوگیری از 
عـوارض منفـی این رذیله اخاقی اسـت. حقیقتا این چهار تار مـو موضوعیت ندارد. 
موضوعیت از بین رفتن حیا در جامعه و سسـت شـدن کیان خانـواده و اعتماد بین 
اعضـای خانواده اسـت امـا دلیل اینکه چرا عـده اي چنین حرفی می زنند این اسـت 
کـه این نوع سـخنان طرفـداران زیـادی دارد و محبوبیـت ایجاد می کند. شـاید اگر 
اهـل  بیـت بـه جای اینکه مـردم زمانـه خویش را با دیـن تطبیق دهنـد خود را 

بـا مردم تطبیـق می دادنـد این مقـدار در جامعه غریـب نمی ماندند. 
3. ترویج محبت و عشق غلط: صاحبان تریبون بدون در نظر گرفتن مصالح کل 
جامعه اسامی و فقط به دلیل جلب توجه عده ای خاص گاهی برای جذب دیگران 
با ترویج افکار و روش های غلط عزاداری مي خواهند اینها را دلیل بر محبت تامه 
به اهل  بیت بیان کنند و به نتایج منفی آن توجهی ندارند. مثل عزاداری با راه  
رفتن روی خار یا... که ظاهر این اعمال محبت و عشق را می رساند اما نتیجه آن 
چیزی جز تخریب وجهه مذهب تشیع نیست. باید عمیق نگاه کنیم و به تعبیر 
امام صادقg ضامن آبروی مکتب اهل  بیت باشیم، نه باعث دفع مکتب تشیع! اما 
بدعت در مداحی چیست؟ اینکه انسان نوآوری غلطی را به نام مدح اهل  بیت انجام 
دهد که نه با اصول و شرع سازگاری دارد و نه مورد رضای خداوند متعال است 
و نه ائمه. چند زمینه مهم بدعت و نوآوری های غلط عزاداری ها عبارت است از: 

1. تحقیر اهل  بیت با اشـعار ضعیف: معصومیـن در اوج غربت زندگی کردند 
و بـه شـهادت رسـیدند اما گاهـی در بعضـی مداحی ها و با خواندن اشـعاری شـأن 
آنها شکسـته می شـود که ایـن برخاف نص روایت هاسـت. امـام باقـرg فرموده: 

»وقـار و عظمت اهل  بیـت را در کام خـود حفظ کنید«. 
2. تضعیـف عـزاداری  بـا روش هـای نامتعـارف: نـوآوری غلـط ایـن اسـت با 
روش هایـی عـزاداری کنیـم کـه زمینـه وهـن مذهـب و تخریـب عـزاداری اهل 
 بیـت را ایجاد کنـد. قطعا با رجوع بـه مراجع تقلید مي توانیـم تصمیم گیری 
درسـتي براي عزاداری ها داشـته باشـیم چراکـه از آن ها امام حسـینی تر نداریم. 
زیرا خودشـان را وقف مکتب سیدالشـهدا g کرده اند. عمل برخاف دسـتورات 

آنهـا بدعت و قطعـا حرام خواهـد بود. 
 3. تضعیـف شـخصیت نوکـری و مداحـی: قطعـا انتسـاب بـه اهـل  بیـت
بـرای شـخص ذاکـر مسـؤولیت هایی ایجـاد می کنـد کـه او بایـد در رفتـار فـردی 
و اجتماعـی خـود دقـت کنـد تـا زمینـه شکسـت جایـگاه خـود را ایجـاد نکنـد. 
یادمـان نـرود امـام صـادقg فرمـوده: »مثـل مـا اهـل  بیـت در شـما شـیعیان 
همچـون درختـی اسـت کـه تنـه آن پیامبـر، شـاخه هایش اهـل  بیـت و میـوه و 
برگـش شـیعیان هسـتند و تمـام زیبایـی یـک درخت بـه میوه و برگشـان اسـت. 
مراقـب باشـیم اگـر یـار اهـل  بیـت نیسـتیم، بـار بـر دوش آنهـا هـم نباشـیم. 

حجت االسالم محمد رضا رنجبر: از گناه دوری کن
ا یََره/ هر کس به اندازه ذره ای بدی کند سزاي آن را می بیند«. )آیه 8 سوره زلزال(  »وَ َمن یَْعَمْل ِمْثَقاَل َذَرّهٍ َشًرّ

اگر به روستا رفته باشید حتما دیده اید که در صحرا هیزم های بزرگ را با هیزم های کوچک و ریز روشن می کنند. گناهان بزرگ هم با گناهان کوچک 
شروع می شوند. به همین خاطر است که قرآن روی گناهان کوچک حساسیت نشان داده و گفته اگر سراغ شر و شرارت بروید، هرچند کم و ناچیز 

نتیجه آن را خواهید دید. بنابراین حواسمان باشد که به سمت گناه هر چند ناچیز هم نرویم. 

از گناه دوري كن
سوره مبارکه زلزال

 برخالف دستور مراجع عمل نکنيم 
حجت االسالم والمسلمین علی سعیدیان 

تولیت آستان قدس رضوی در جمع اصناف گفت: »بازاریان مشهد با توجه به اینکه با زائران بارگاه رضوی در ارتباط هستند، 
نقش الگو و فرهنگساز برای سایر بازاریان را در سایر شهرها دارند. همچنین روحیه و منش اسامی- انقابی بازاریان اصیل 

باید به جوانانی که به تازگی وارد بازار می شوند و نسل جدید اصناف را تشکیل می دهند انتقال داده شود«. 
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حجت االسالم و المسلمین علی سعیدیان
 کارشناس معارف اسالمی

 استاد محمد شجاعی 
رئیس موسسه منتظران منجی

باید اعتراف کنیم که حذف شدن عنصر  معرفت از عزاداری  ها و 
محوریت گرفتن مسائل عاطفی و تبدیل شدن گریه و سوگواری از 
یک  وسیله خوب و کار آمد  به یک  هدف اصلی  موجب شده که این گونه 
مجالس خاصیت و کارکرد اصلی خود را از دست بدهد. متأسفانه 
تحریفات، روش های ناپسند و بدعت های خطرناکی که با فلسفه 
عزاداری و روح حماسه حسینی در تضاد هستند به  وجود آمده. یکی 
از دالیل عمده و اصلی این گونه تحریف ها، متوقف ماندن این مرتبه 
از عزاداری در سطح احساسات و اتکاي محض به گریه و عواطف 
است. گریه کردن و گریاندن - و نه چیز دیگر- نقش اصلی را دارد 
و انگیزه اصلی عزاداری است و جنبه  های حماسی و معرفتی یا اصا 
سهمی ندارند یا سهم بسیار ناچیزي دارند. زیرا در این مرتبه بیشتر 
تشریح چگونگی حادثه عاشورا اهمیت دارد، نه درس ها و پیام های 
آن. بدیهی است وقتی گریه کردن و گریاندن علت و هدف اصلی 
عزاداری شد، شیطان و نفس وسوسه  گر در دروغ  پردازی و تحریف و 
اختراع حرکات، روش ها و اشعار ناپسند و غیرمنطبق با حقیقت دین 
و قیام امام حسینg تاثیرگذارند. لذا هیچ خطری از این مجالس، 
دشمنان امام حسین و امام زمانc را تهدید نمی  کند. به همین 
علت در طول تاریخ، طاغوت ها و ستمگران نه تنها از این مجالس 
ترس نداشتند بلکه خود نیز به برپایی چنین مجالسی اقدام می  کردند 
تا با عوام فریبی، باطن زشت و ظلم های خود را در پشت صورت 
مقدس عزاداری ساالر شهیدان بپوشانند. به جز این دو گروه یعنی 
دوستان و شیعیان نادان و حاکمان ظالم و مدعی محبت اهل بیت

 دسته سومی نیز از این گونه مجالس کم خاصیت و تحریف شده 
سود می  برند و آن گروه کفار و مستکبرین هستند که از مجالس 
عزاداری با بصیرت، ضربه های مهلک و کوبنده  ای خورده  اند. چنین 
دشمنانی با توطئه و دسیسه های مختلف و صرف هزینه  های سنگین 
بعد سوگواری و  بزرگ کردن  و  تغییر مسیر عزاداری ها  سعی در 
عاطفی آن و از بین بردن بعد معرفتی و حماسی آن کرده و می  کنند. 
اساسا آنچه عزادار را از مرتبه  مشترك  بین مسلمین و غیرمسلمین 
باالتر می  برد و در گروه عزاداران و شیعیان حقیقی معصومین وارد 
می سازد، صفای باطن و باال رفتن میزان محبت و معرفت او نسبت به 
حقایق جهان است. در این حال احساس می  کند ماندن در مرتبه سوم او 
را راضی نمی کند. به همین خاطر در این مرتبه عطش و ظرفیت بیشتری 
برای درك عظمت اهل بیت  در خود می بیند و در این حال تاش او 
برای رسیدن به معرفت جدید و عمق بیشتر آغاز می شود و برای برطرف 
کردن عطش خود به معرفت جدید و رفع مجهوالتش حرکت می  کند. 



رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت به زائرین اربعین که سن باال، سیستم ایمنی ضعیف، دیابت یا بیماری قلبی یا تنفسی 
دارند، برای تزریق واکسن آنفلوآنزا توصیه کرد. سیدعلی مرعشی گفت: »زائرین از طریق سامانه سماح برای پیاده روی 
اربعین ثبت نام کنند تا بیمه عمر و درمان شوند. البته زائرین پیاده روی اربعین اجباری برای تزریق واکسن مننژیت ندارند«. 
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سخنران: حاج علی قربانی
مداحان: حاج عبدالرضا هاللی، کربالیی 

سیدعلی مومنی، حاج حنیف طاهری، حاج 
امیر تاجری، کربالیی مسعود نصراللهی و 

کربالیی مهدی شاه علی
نشانی: تهران، ابتدایی خزانه بخارایی، نبش 

خیابان شهید محمدیارلو
تاریخ: 95/1/1 الی 95/8/7

 ساعت: 21

 محفل بیت الزهرا 

سخنرانان: حجج اسالم نادری و پیرهادی
مداحان: کربالیی حمید درجلو، حاج مهدی 
ارضی، کربالیی رحمان جعفری، سیدامیر 

حسینی و عبدالحمید ابراهیمی
نشانی: تهران، یافت آباد، بلوار شهید 

مهتدی، خیابان سیدجمال الدین، مسجد 
gحضرت ابوالفضل

تاریخ: 95/7/30 الی 95/8/6 
ساعت: 20 

gعاشقان ثاراهلل

سخنران: شیخ حسین انصاریان
مداح: ذاکران اهل بیت

نشانی: تهران، شهرری، خیابان شهید 
رجایی، بعد از سیزده آبان، قبل از 

بیمارستان هفت تیر، آستان مقدس 
gامامزاده ابوالحسن

تاریخ: 95/8/1 الی 95/8/9
ساعت: 18:30

gامامزاده ابوالحسن

سخنران: حاج حامد باقرزاده
مداح: کربالیی حامد عالی

نشانی: غرب تهران، خ جیحون، خیابان 
مالک اشتر، بین خوش و رودکی، کوچه 

نیکزاد- حسینیه حسین جان
تاریخ: 95/8/1 الی 95/8/10

 ساعت: 20 

 مکتب الصادق

سخنران: حجت االسالم محمد حاج 
ابوالقاسم

مداح: حاج حسین سازور
نشانی: تهران، شهرری، سه راه 
ورامین، آستان مقدس امامزاده 

gعبداهلل
تاریخ: 95/8/1 الی 95/8/5 

ساعت: 19:30

 هیأت آل یاسین

سخنرانان: حاج روح اهلل انگیسه و حاج 
مرتضی وافی

مداحان: حاج مهدی اکبری، حاج مجتبی 
رمضانی، حاج سیدمجید بنی فاطمه، حاج مهدی 
مختاری، حاج عباس طهماسب پور، حاج حسین 

سیب سرخی و حاج حیدر خمسه.
نشانی: میبد، مصالی حضرت آیت اهلل عراقی

تاریخ: از 95/8/1 الی 95/8/6
 ساعت: 19

مصالی آیت اهلل عراقی میبد

سخنران: حجت االسالم دادگر
مداحان: حاج اصغر ضرابی، حاج اصغر دوستی، 

حاج مجتبی صمدی وحاج پیمان امینی
نشانی: تهران، خیابان سبالن شمالی، خیابان 
شهید نوروزی)گلسرخ(، کوچه شهید نوروزی، 

gحسینیه امام حسن مجتبی
تاریخ: 95/8/2 الی 95/8/6 

ساعت: 21 

هیئت دلسوختگان بین الحرمین

سخنرانان: حجج اسالم نظری منفرد، 
مومنی و ضیایی

مداحان: حاج عباس حیدرزاده، حاج محمود 
کریمی، حاج سیدمجید بنی فاطمه، حاج 
امیر کرمانشاهی و کربالیی حنیف طاهری
نشانی: مشهد، خیابان معلم، کوچه 17 

تاریخ: 95/8/5 الی 95/8/9
ساعت: 19

 حسینیه آیت اهلل هاشمی شاهرودی

سخنران: حجت االسالم سیدامیر عبدالملکی
مداحان: حاج محسن طاهری، حاج اسماعیل خلجی، حاج حیدر 
توکل، حاج مهدی فاطمی، کربالیی سیدعلی مومنی، حاج علی 
مشکینی، حاج مصطفی خرسندی، حاج سیدصادق مرعشی، 

کربالیی محسن فتاحیان و کربالیی جواد احدی
نشانی: تهران، خیابان خراسان، روبه روی مسجد فومنی، کوچه 

 زالی، دارالبکاء حضرت زینب
تاریخ: 95/8/1 الی 95/8/5 ساعت: 20:30

حسینیه دارالبکاء حضرت زینب 

 دهه سوم
محرم هيأت كجا برويم؟

 منم غالم کسی که
بود گدای حسین

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

از آنها اطالع رسانی شده است. شما هم 
می توانید زمان و مکان مراسم هیأتتان را 

برای ما به نشانی
 Qudsonline14@gmail.com 

ارسال کنید تا در همین صفحه 
چاپ شود. 



آیت اهلل جوادی آملی در جمع شاگردانش در درس خارج با اشاره به اختاف مذاهب اسامی گفت: »اگر روش احترام 
به یکدیگر و بررسی محققانه نظرات و آراي مخالف بین شیعه و سنی جاری بود، دیگر امروز داعش نداشتیم. از اینکه 
ما فحش بدهیم و آنها هم فحش بدهند نتیجه ای حاصل نمی شـود. داعش نتیجه حل نکردن اختافات بین مذاهب 

اسامی است«. 
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 اصـال چه چیـزی باعث شـد که شـعر گفتن 
را جدی بگیرید؟

شـروع اصلـی کارم از هیـأت بـود. بـرای نوحه هـاي 
مداحـان شـعر می گفتـم. بـه همیـن بهانـه بـود کـه 
بیشـتر بـه شـعر پرداختـم. مطالعـه ام بیشـتر شـد و 
در جلسـات شـعر متعـددی شـرکت کـردم امـا عامل 
اصلـی، اولیـن کنگره ای بود کـه در آن شـرکت کردم 
و مقـام آوردم. وقتـی جایـزه گرفتـم احسـاس کـردم 

یک شـاعر رسـمی هسـتم. 
 بـا توجـه بـه اینکـه شـما از درون هیئات و 
مجالـس مذهبـی رشـد کرده اید و شـما را یک 
هیأتی می شناسـند نقش هیئـات مذهبي را در 
موثـر  چقـدر  ادبـی  اسـتعدادهای  پـرورش 

می دانید؟ 
مـن یکـی از خاسـتگاه های خیـزش شـعر و بـه وجـود 
آمـدن شـاعر را خـود هیئـات مذهبـی می دانـم. زیـرا 
شـعر موضوعـی اسـت کـه ارتباط مسـتقیمي بـا بحث 
عاطفـه دارد و از آنجـا  کـه در هیئـات مذهبی شـاعر در 
فضـای معنوی هیأت رفـت و آمد دارد، مـدام با مفاهیم 
ارزشـی، عاطفی و حماسی درگیر است. به خاطر همین 
اصلی تریـن مسـأله ای کـه به صـورت مرتـب در ذهن او 
شـکل می گیرد، شـعر اسـت چراکه به صورت مـوزون و 
آهنگیـن مراثی و حماسـه اهل  بیت را می شـنود. از 
این رو بسیاری از شعرا در همین فضاها استعدادهایشان 

شـکوفا و رشـد و نمو پیـدا کرده. 
 بعضی هـا معتقدنـد مـردم بـا شـعر خـوب 
گریـه نمی کنند. چون شـعر خوب پـر از ایجاز، 
ایهـام و آرایه هـای ادبـی اسـت. نظر شـما در 

این خصوص چیست؟ 
بهتریـن نـوع شـعر شـعری اسـت کـه عـام فهـم و 
را درك  باشـد. یعنـی مـردم عـوام آن  خاص پسـند 
کننـد و خـواص هـم بـه عنـوان یک اتفـاق شـاعرانه 
آن را بپذیرنـد. حـاال اگـر قـرار بـر این اسـت که یک 
شـعر خالـی از صنایـع ادبی و صرفـا مقتـل را منظوم 
کـرده باشـد کـه دیگر بـه آن شـعر نمی گوینـد. چون 
عنصر اصلی شـعر خیـال و عاطفه اسـت. وزن و قافیه 
کـه عنصر اصلی نیسـت. بعد از گذشـت مـدت زمانی 
شـاعران به این نتیجه می رسـند که باید شعر نیمایی 
یا سـپید بنویسـند. چون شـعر را کامی می دانند که 
پـر از عواطف و عناصر خیال باشـد. دیگـر آنجا وزن و 
قافیـه جایی نـدارد. بنابرایـن وزن و قافیه معیار شـعر 
بـودن یـک کام نیسـت. لـذا اگـر قـرار بر این باشـد 
کـه مقتـل را منظـوم بنویسـیم اصـا لزومـی نـدارد. 
یـادم هسـت چنـد سـال پیـش نهج الباغـه یـا قرآن 
را بـه صـورت منظـوم نوشـتند. مقـام معظـم رهبری 
بـه ایـن کار ایراد گرفتنـد و فرمودند چه نیازی اسـت 
کـه قـرآن و مقاتـل را منظـوم بنویسـیم! در گذشـته 
بـرای حفظ کـردن مطلبی این کار را انجـام می دادند! 
مـا کـه نمی خواهیـم چیـزي را حفـظ کنیم. لـذا اگر 
چنیـن حرفـی از طـرف کسـی زده شـود دو دلیـل 
دارد: یـا بـه خاطـر سـهل انگاری اسـت یـا می خواهد 
بافاصلـه بـه نتیجـه برسـد. به نوعـی می تـوان گفت 
آسـان گرفتن یـا تنبلی اسـت که بخواهید در جلسـه 
به سـرعت به نتیجه برسـید. در صورتی کـه به اعتقاد 
مـا هیأت یـک مکتب خانه  بـرای ارائه مفاهیم ارزشـی 
اسـت. بـه همین خاطـر بایـد کار فرهنگی کـرد. االن 
هیأت هایی را می شناسـم که در آنها شـعرهای صائب 
خوانده می شـوند و مسـتمع آگاه به تفسـیر این اشعار 
اسـت. زیـرا مداح تاش کـرده و فرهنـگ درك و فهم 
شـعر را در آن هیـأت نهادینه کرده امـا در اکثر مواقع 

مـداح می خواهـد از مسـتمع گریـه بگیـرد. یعنـی به 
عبارتی معیار مداح از یک جلسـه خـوب، گریه کردن 

باشـکوه مسـتمع است. 
 اینجـا نقص بعضـی از مداحان هم هسـت که 
اصـال اشـراف مناسـبی بـر اشـعار ندارنـد تـا 

بتوانند آن را به مخاطب خوب القا کنند! 
چـرا از قدیـم می گفتنـد مـداح نبایـد کاغـذ دسـت 
بگیـرد. این هـزار حـرف دارد. یعنـی مداح باید شـعر 
را حفـظ کنـد و قبـا خـودش بـا آن ارتبـاط روحی، 
دلـی و معنـوی برقرار کرده باشـد. سـپس در جلسـه 
بخوانـد. وگرنـه وقتـی بخواهـد از روی کاغـذ بخواند، 
معلـوم می شـود که مـداح یک مرتبـه تـا دو مرتبه هم 

ایـن شـعر را نخوانده. 
 شـعرتان وقتـی در محافـل مذهبـی خوانده 
مواجـه  مـردم  عکس العمـل  بـا  و  می شـود 

می شوید چه حسی به شما دست می دهد؟ 
بایـد دیگـران در مـورد آن قضـاوت کنند. مـن خودم 
هنـوز فکـر می کنـم اتفاقـی کـه می خواهـم در مورد 
شـعرم بیفتـد ایده آلی که مدنظرم اسـت هنـوز اتفاق 

نیفتاده. 
 از دیـدگاه خودتان بهتریـن و تأثیرگذارترین 

شعری که تا به حال سروده اید کدام است؟ 
در این سـال ها شـعرهای زیـادي سـروده ام ولی مردم 
با شـعر »بـه نام نامی سـر، بسـمه تعالی سـر« ارتباط 

مناسـبی برقرار کردند. 
 غیـر از شـعر آئینـی اشـعار دیگـری هـم 

سروده اید؟ 
بلـه، مـن اصـا معتقـد بـه ایـن نیسـتم کـه شـاعر 
مذهبـی خـودش را محـدود کنـد. زیـرا شـعر یـک 
فضـای تعریف شـده نـدارد. ممکـن اسـت موضوعات 
دیگـری هـم بـه ذهن شـاعر برسـد و شـعر عاشـقانه 
بنویسـد. شـما می دانید مقام معظم رهبـری)در دیدار 
شـعرا فرمودند شـعر عاشـقانه خـوب و عاشـقانه پاك 
خیلـی هـم خوب اسـت. من شـعر عاشـقانه هـم زیاد 
می نویسـم. شـعرهایی که موضـوع آنها اصـا ارتباطی 
بـا مدح و منقبـت اهل  بیت نـدارد و اعتقـادم این 
اسـت که شـاعر نبایـد خـودش را در موضـوع محدود 
کنـد امـا از آنجا  که ارادتـم به اهل بیـت از جنس 
دیگـری اسـت دوسـت دارم قالـب اشـعارم در مدح و 

مراثـی آنها باشـد. 
بـه  اصـال   اینکـه می گوییـد شـعر خـوب، 
کدام یک از اشـعار شـعر خوب، مطلـوب، غنی 

و تأثیرگذار می گویند؟
شـعر یک سـری اصـول و قواعـد دارد. شـعری کـه از 
عنصـر خیـال، تصویر، صنایـع ادبی و در عیـن حال از 
عنصـر تفکر بهره برده باشـد و زبان هـم زبان معیاری 
باشـد و ایـن سـه عنصـر را داشـته باشـد مـا بـه آن 
می گوییم شـعر خـوب. عنصـر خیال، سـامت زبان و 
عنصـر تفکـر. این سـه عنصر اگر وجود داشـته باشـد 

شـعر تأثیرگـذار و غنـی از آب درمی آید. 
 اگر شـعر، شـعر هیأتی، اهل  بیتـی و مذهبی هم 
باشـد طبق همیـن چارچوب باید سـروده شـود؟ 
هیـچ فرقـی نمی کنـد. مـا چـرا فکـر می کنیـم شـعر 
هیـأت بایـد سـاده تر باشـد؟ ایـن برداشـت مـرا یـاد 
جملـه ای می اندازد کـه چندی پیش بـرای انجام یک 
کاری می گفتنـد باید فان کار را هیأتـی انجام دهیم. 
یعنـی کاری کـه می خواسـتیم سـبک انجـام شـود و 
خیلی از اصول و قواعدی تبعیت نکند. االن متأسـفانه 
ایـن تفکـر در مـورد شـعر هیأت هـم به وجـود آمده. 
ما بایـد بـرای بهترین مخلوقـات خدا بهتریـن چیزها 

به نام نامی سر 
بسمه تعالی سر 

حميدرضا برقعی معتقد است استعداد 
شاعری اش در هيأت شکوفا شده 

وقتی 15 ساله بود اولین شعرش را سرود ولی به قول خودش آن طور که باید و شاید 
قضیه جدی نبود. پدربزرگش شاعر بود و این خود نشانه اي است براي سیدحمیدرضا. 
اولین بار وقتي کتاب هاي سهراب سپهري را در دست خواهرش دید، کنجکاو شد آنها 
را بخواند اما به قول خودش از وقتي یادش مي آید قیصر امین پور را همیشه دوست 
داشته. ولی هر موقع از شعر هیأت می پرسیم با حالت دلدادگی می گوید همیشه به 
اینکه مرا شاعر آئینی می خوانند افتخار می کنم. چون باید ذوات مقدسه بخواهند 
تا بتوانیم در این عرصه قلم بزنیم. معمار واژه های طوفانی و دلدادگی در حریم اهل 
بیت  کسی نیست جز حمیدرضا برقعی شاعر آئینی کشور. او در چند کنگره شعر، 
مقام اول را کسب کرده و مدتی دبیری انجمن شعر قم را برعهده داشته. برقعي دو 
سال دوران طلبگی را   گذراند و سپس به دانشگاه رفت و رشته ادبیات  خواند. این 
هنرمند تربیت شده انقالب اسالمی امروز 33 ساله است. گفت وگوی ما را با او بخوانید. 

مجتبی برزگر

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره ششم سه شنبه 4 آبان 1395 23 محرم 1438



رضا معممی مقدم مدیر کل تشکل های دینی سازمان تبلیغات گفت: »شیوه دشمن در تخریب شیعه عبارت است 
از برجسته سازی مطالب خاف شرع سخنرانان و مداحان، انحرافی جلوه دادن عزاداری های شیعیان، برجسته سازی 
غلو شـیعیان و جمع آوری اسـناد اهانت افراطیون شـیعه. لذا عزاداران باید مراقب باشند و حدود شرعی مراسم را 

رعایت کنند«. 
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را خلـق کنیم. 
 بـا توجه بـه فرمایشـات مقام معظـم رهبری 
که شـاعر نسـبت به حوادث و اتفاقات پیرامون 
خـود نبایـد بی تفاوت باشـد، شـما در سـرودن 

اشعار خود به این مقوله پایبند هستید؟ 
بلـه، پایبندم. نـه به این معنا کـه خودم را ملـزم بدانم 
حتمـا هـر اتفاقـی کـه امـروز افتـاد در مورد آن شـعر 
بگویـم. آخریـن شـعر موضوعـی کـه نوشـتم در مورد 
بحریـن بود. چون روزی جلوی تلویزیون نشسـته بودم 
و داشـتم اخبـار و تصاویـر را مي دیـدم. دلـم بـه درد 
آمـد و شـروع کردم به نوشـتن. تصنعی نوشـتن در هر 
زمینـه ای را نمی پسـندم امـا شـاعر نبایـد بـه حوادث 
روز مملکـت و دنیـا بی تفاوت باشـد. فـرض کنید االن 
در دوران دفاع مقدس قرار داشـته باشـیم، آیا نوشـتن 
شـعر طنز اقتضا می کند؟ شـاید الزم باشـد در دوره ای 
بـرای ارتقـاء روحیـه امـا بی تفـاوت بـودن نسـبت بـه 
وضعیت جامعه درسـت نیسـت. شاعر اگر شـاعر باشد، 

نسـبت بـه ایـن حـوادث نمی توانـد بی تفاوت باشـد. 
 بـزرگان مـا می گوینـد شـاعر باید زبـان اهل 
بیـت باشـد. از نظرشـما ایـن جملـه به چه 

معناست؟ 
حـرف خیلـی بزرگـی اسـت. زبـان اهـل بیـت بـودن 
واقعا کار من نیسـت. آنقدر رسـالت، رسـالت سنگینی 
اسـت کـه مـن بـه آن فکـر نمی کنـم. مـا گوشـه ای از 
ذهـن خودمـان را نسـبت بـه اهـل  بیت بـه تصویر 

می کشـیم. 
 بـه نظـر شـما مسـأله ای کـه در شـعر آئینی 
امروز بـه آن پرداخته نمی شـود یا کمتـر به آن 

توجه می شود چیست؟ 
وظیفـه مـا ایـن اسـت کـه در اشـعارمان بـه امامان 
   غریـب بپردازیم. مـا آنقدر به بعضـی از اهل  بیت
نپرداخته ایـم کـه یـک نفـر پیـدا می شـود و بـه امام 
جـوادg توهیـن می کند! در مـورد بقیـه اهل  بیت  
همیـن خطـر وجود دارد. احسـاس می کنـم در حال 
حاضـر وظیفـه داریـم بیشـتر از اهـل  بیـت بدانیـم. 
چـون ما به هـر حـال شـیعه دوازده امامی هسـتیم. 
بایـد بـه حضـرات معصومینـی کـه کمتـر بـه آنهـا 
پرداخته ایـم بپردازیـم. نکتـه دیگر اینکه حماسـه در 
اشـعار آئینـی باید بیشـتر شـود. ما بـه انـدازه کافی 
پرداخته ایـم. عنصـر  بیـت  اهـل  دربـاره  مرثیـه  بـه 
نگه داشـته  زنـده  را  عاشـورا  حادثـه  کـه  اصلـی اي 
عنصـر عاطفـه و مراثـی اسـت. امـا عنصر حماسـه را 
نبایـد فرامـوش کنیـم. چیزی کـه باعث بیدار شـدن 
روحیـه ظلم سـتیزی و بیـداری انسـان می شـود بعد 

حماسـی زندگـی اهـل  بیت اسـت. 
 حضـرت آقـا در دیـدار شـعرای حوزه شـعر 
مذهبـی و آئینی فرمودند شـعر مذهبی بهترین 
شـکرانه شـاعری اسـت. تحلیـل شـما از ایـن 

فرمایش معظم  له چیست؟ 
تعبیر بسـیار بجایی اسـت. برادر شـاعرم آقای شـرافت 
جملـه ای را می گفتنـد کـه االن یـاد آن افتـادم کـه 
خیلـی حـرف خوبـی اسـت و همیشـه آن را بـا خودم 
 زمزمـه می کنـم. هـر شـعری کـه بـرای اهـل  بیت
می نویسـیم صله شـعر قبلی اسـت. یعنی اهـل  بیت به 
مـا این محبـت را می کننـد و می گذارند در موردشـان 
شـعر بگوییـم. ایـن از بزرگـواری آنهاسـت کـه بـه مـا 
اجازه می دهند در موردشـان بنویسـیم و شعر بگوییم. 
»از دسـت و زبـان کـه برآیـد/ از عهـده شـکرش به در 

آیـد«. واقعا بهترین شـکرانه اسـت. 
 یک شـاعر خیلـی تـالش می کند شـعری را 
بسـراید. آیا برای شـما مهم اسـت کـدام مداح 

شعرتان را بخواند؟ 
خیـر، اشـعارم را در اختیار همـه مداحان قـرار داده ام. 
اسـت  فعـال  مجـازی  فضـای  و  رسـانه ها  کـه  االن 
شـعرهایم را در صفحه مجـازی خودم قـرار می دهم تا 

بیشـتر و فراگیرتـر مـورد اسـتفاده قـرار گیرد. 
 سروده های کدام شاعر را بیشتر می پسندید؟ 

مـن بـا سـعدی و نظامـی مأنوس تـرم. در دوره معاصر 
هـم اشـعار شـعرایی همچـون حسـین منـزوی، قیصر 
را  سـپهری  سـهراب  و  فرخـزاد  فـروغ  امین پـور، 

 . می پسـندم
 فضای شـعر ایـران به خصوص اشـعار  مذهبی 

و اهل بیتي را چگونه ارزیابی می کنید؟
توصیـه ام بـه دوسـتان شـاعر ایـن اسـت کـه از عجله 

کـردن در ارائـه شـعر بپرهیزنـد. 
  بـه جوانانـی کـه ذوق دارنـد و می خواهند در 
ایـن مسـیر گام بردارند چـه پیشـنهادی دارید 
تـا بتوانند شـعر اهـل  بیتـی بگوینـد و در این 

عرصه خدمت کنند ؟
توصیــه ام ایــن اســت کــه ایــن مســأله را ســاده 
نگیرنــد. عرصــه خطیــر و پرتاشــی اســت. کســی کــه 
می خواهــد وارد آن شــود، خیلــی بایــد مطالعه داشــته 
ــزی  باشــد و شــعر حفــظ کنــد. شــعر گفتــن عرق ری
روح اســت و کار آســانی نیســت. حتــی اگــر از طبــع 
شــعر مناســبی برخــوردار باشــیم. گذشــت زمانــی که 
آدمــی بــا یــک طبــع شــعری خیلــی کارهــا را انجــام 
مــی داد. کســی کــه می خواهــد از اهــل بیت بنویســد، 
خیلــی بایــد مطالعه داشــته باشــد و شــعر حفــظ کند. 

مأموريت و رسالت شاعر 
رسـالت شـاعر، سـرودن شـعر خوب اسـت؛ شـعری که برآمده 
از جـان و تفکر شـاعر اسـت امـا این بایـد در اختیـار ارزش های 
انسـانی باشـد حاال فـارغ از هـر نکته و مسـأله ای که باشـد. ما 
شـعر حافـظ را هـم شـعر آئینـی می دانیـم. چـون صحبـت از 
ارزش های انسـانی، مکتب اسـالم و همه حـرف حافظ حرف های 
عرفانـی و معنـوی اسـت. لذا موضوع اشـعار حافظ شـاید آئینی 
نباشـد امـا موضعـش آئینـی اسـت. یعنی یـک موقع شـعری 
می نویسـم کـه موضـوع آن آئینـی اسـت و در مـدح و منقبت 
 g اسـت اما یـک موقع درباره تفکـر امیرالمومنین اهل  بیت
در فـالن خطبـه نهج البالغـه شـعر می نویسـم. موضـع ایـن 
شـعر آئینـی اسـت. اعتقـادم بـر ایـن اسـت کـه شـاعر بنابر 
رسـالتی کـه برعهـده دارد، باید شـعر خـوب بگویـد و از ابزاری 
به اسـم شـعر بـرای تبلیـغ ارزش هـای انسـانی اسـتفاده کند. 

تقديم به قمر بنی هاشم
نه در توصیف شاعرها نه در آواز عشاقی

   تو افزون تر از اندیشه، فراوان تر از اغراقی 
وفاداری و شیدایی، علمداری و سقایی

ندارند این صفت ها جز تو دیگر هیچ مصداقی    
به خوبی تو حتی معترف بودند بدخواهان

   یزید آنجا که می گوید اال یا ایها الساقی 
تمام کودکان معراج را توصیف می کردند

مگر پیداست از باالی دوش تو چه آفاقی    
چنان رفتی که حتی سایه ات از رفتنت جا ماند

رکاب از هم گسست از بس برای مرگ مشتاقی    
فرار از تو فراری می شود در عرصه میدان

چنان رفتی که بعد از آن بخوانندت هوالباقی    
بدون دست می آیی و از دستت گریزانند

پر از زخمی هنوز اما برای جنگ قبراقی    
به سوی خیمه  ها یا عدتی فی شدتی برگرد

که تو بی مشک سقایی که تو بی دست رزاقی    
شنیدم بغض بی گریه به آتش می کشد جان را

  بماند باقی روضه درون سینه ام باقی 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره ششم سه شنبه 4 آبان 1395 23 محرم 1438



علی اکبر مداحی مسـؤول قرارگاه اربعین درباره حضور سـخنرانان و مداحان در مراسـم اربعین گفت: »40 تن از سخنرانان و مداحان تاکنون 
برای حضور در مراسم راهپیمایی اربعین قول قطعی داده اند. آقایان علیرضا پناهیان، محمدمهدی میرباقری، سید ابراهیم رئیسی، علی صمدی، 
سـید مهدی حائری زاده، آقاتهرانی، ماندگاری، تویسـرکانی، حیدری کاشـانی و حاجتی از سـخنرانان و سـعید حدادیان، محمدرضا طاهری، 
سید مجید بنی فاطمه، مهدی سماواتی، صادق آهنگران،  حسین هوشیار و میثم مطیعی از مداحانی هستند که در مراسم اربعین حضور دارند«. 
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ــه  ــظ تکی ــدار و حاف ــت نگه ــال اس ــال های س ــینی س ــزاداران حس ع
ــن  ــورترین و اصیل تری ــی از پرش ــراث یک ــن می ــا ای ــد ت ــاوران  بوده ان نی
ــناس  ــی، تهران ش ــد طباطبای ــد. مجی ــکل ده ــران را ش ــای ته هیأت ه
ــه 153  ــاوران ب ــه نی ــت تکی ــد: »قدم ــا می گوی ــن بن ــت ای ــاره قدم درب
ســال پیــش برمی گــردد و ناصرالدیــن شــاه دســتور ســاخت بنــای آن 

ــه اســتاد حســن خرپاکــوب داد«.  را ب

تکيه تابستانی اعيانی ها 
ــر  ــع و مشــتمل ب   طباطبایــی می  گوید:»مســاحت تکیــه 1500 متــر مرب
صحــن میانــی مســتطیل شــکل بــا گوشــه های پــخ شــده اســت کــه در 
ــده اند.  ــاخته ش ــه س ــی در دو طبق ــا و غرفه های ــع آن طاق نماه چهارضل
فضــای میانــی تکیــه در اصــل روبــاز بــوده و تنهــا هنــگام مراســم بــا چادر 

مســقف می شــده امــا حــدود نیم قــرن پیش بــا کمــک افــراد خّیر و اســتاد 
حســن  بخــارا بــا پوشــش شــیروانی بــرای همیشــه پوشــانده شــد. در ایــن 
ــرا می شــد، ســکوی دایره ای شــکل دارد  ــز اج ــبیه خوانی نی ــه ش ــه ک تکی
ــوان مراســم را تماشــا می کننــد.  ــا نشســتن در ای کــه شــرکت کنندگان ب
لبه هــای ایــوان هنــوز چوبــی و دســت نخورده باقــی مانــده. در ایــن بیــن 
روی ایــوان پاییــن،  ایــوان دیگــری بنا شــده که طبقــه دوم تکیه را تشــکیل 
می دهــد و جایــگاه زنــان اســت . درب اصلــی تکیــه هــم بــا ارتفــاع بیــش از 
ســه متــر و نیــم و قطــر 50 ســانتی متر از چــوب گــردو ســاخته شــده کــه 

ــت «.  همچنان پابرجاس

با همه تغييرات، اصالت پابرجاست 
ــویم.  ــا می ش ــمت خانم ه ــم و وارد قس ــاال می روی ــی ب ــروی باریک از راه

  حسينيه153 ساله 
تکيه نياوران همچنان ميزبان عزاداران حسينی است 

ــاال  ــت از آن ب ــر الزم نیس ــده و دیگ ــد ش ــمت بلن ــن قس ــای ای دیواره
مراســم پاییــن را نــگاه کننــد. زیــرا تلویزیون هــاي ال ســی دی بزرگــی 
در آنجــا نصــب شــده. ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه تکیــه در طول 
عمــرش تغییــرات زیــادی کــرده. صحبت هــای حســین الجــوری مهــر 
ــه  ــن تکی ــای ای ــه از قدیمی ه ــن تصــور. او ک ــر همی ــدی اســت ب تایی
ــادی  ــرات زی ــان تغیی ــول زم ــه در ط ــکل تکی ــد: »ش ــت، می گوی اس
کــرده. در آن روزگار خبــری از شــیروانی و طاق نمــا نبــود. دور تــا 
ــز  ــا نی ــن طاق نماه ــک از ای ــر ی ــود و ه ــا ب ــه طاق نم ــن تکی دور ای
ــد  ــه می آمدن ــد ک ــاوران می ش ــای نی ــی از خانواده ه ــه یک ــوط ب مرب
ــی و  ــراغ نفت ــا چ ــد و ب ــای درســت می کردن ــان چ در قســمت خودش
پارچــه ســیاه بــه اســتقبال محــرم می رفتنــد«. ایــن بازنشســته آموزش 
و پــرورش ادامــه می دهــد: »محرم هــا اینجــا را چــادر می زدنــد و 
ــود.  ــل ب ــر اینجــا تعطی ــد از محــرم و صف ــا بع ــد ام ــزاداری می کردن ع
بعدهــا آمدنــد اینجــا را شــیروانی زدنــد و سرو شــکلی بــه آن دادنــد و 

در طــول ســال نیــز فعــال شــد«. 
ــد و  ــی کرده ان ــه روضه خوان ــون در تکی ــه تاکن ــی ک ــاره روحانیون او درب
منبرشــان را بــه علمــای بعــد از خــود داده انــد، می گویــد: »مــا ابوتــراب، 
حــاج آقــا دین پــرور، حاج  آقــا دربنــدی و شــیخ هــادی نــوری از 
منبری هــای ایــن تکیــه بودنــد و حــاال هــم حاج آقــا مصطفــوی 40 ســالی 
اســت کــه بــر منبــر ایــن تکیــه مــا را بــه فیــض می رســانند. مرشــد اکبــر 
و حــاج اســداهلل خیــری هــم از مداحــان معــروف بودنــد«. جــدا از علمــا و 
مداحــان بایــد گفــت حــاج محســن پــدرام )گرجــی( و حــاج اســماعیل 
ــد و حــاال پنــج ســالی هســت کــه  نیاورانــی نیــز از متولیــان تکیــه بودن
علی اصغــر شــهنازی متولــی قدیمی تریــن تکیــه تهــران را برعهــده دارد. 

دیوارهـای کاخ نیـاوران کـه تمام می شـود، روبه رو گنبدی سـبز رنگ اسـت کـه روزگاری یکـی از پر رونق تریـن تکیه های تهـران بوده 
و حـاال عنوانـش قدیمی تریـن تکیـه تهران اسـت. نمای بیرونـی اش ایـن قدمت را نشـان نمی دهـد. از درب چوبـی و قدیمـی اش که پا 
بـه داخـل مي گـذاری می تواني سـفری بـه تاریـخ بکنـي. جایگاه هایی کـه پیـش از ایـن بزرگ ترهـای مجلس بـر آن تکیـه می زدند 
و نخلـی کـه نقاشـی روی آن بـه زردی می زنـد. کنـار درب ورودی مـوزه ای از وسـایل قدیمـی تعزیه خوانـی و قـوری و سـماورهای 
قدیمـی هسـت. سـقف ایـن بنای هشـت ضلعـی چوبـی اسـت و میانـه آن هم ضریـح بازسـازی شـده امام حسـینg یک سـالی 
می شـود کـه در ایـن مـکان نصـب شـده. ایـن گوشـه ای از نمـای تکیـه  نیـاوران بـود. ایـن تکیـه خواندنی هـای دیگـری هـم دارد. 

 عاطفه صبور 

تکیه نیـاوران از همان ابتدا تا امروز برکات بسـیاری داشـت. 
اول اینکـه برپـا کـردن تکیه در روسـتاهای شـمیران رونق 
گرفت و بعد از تکیه نیاوران تکیه های متعددی سـاخته شد. 
بعـد از آن هم دل هـا به هم نزدیک شـدند و اهالی محل گرد 
هم جمع  شـدند. حسـین الجوری می گویـد: »از همان قدیم 
در تکیـه شـبیه خوانی و تعزیه خوانی اجرا می شـد. هنوز هم 
بعد از چند سـال در این تکیه تعزیه اجرا می شـود و بچه های 
نیاوران خودشـان تعزیه خوانی می کنند. چندین سـال قبل، 
تعزیه خوانان ما از شهر قم بودند اما مدتی هست که دیگر خود 
اهالی محل تعزیه خوانی می کنند. معمـوال تعزیه خوانی چند 
روز بعد از عاشـورا و آخرهای صفر اجرا می شـود«. الجوردی 
بعـد از صحبت هایش بـه ضریح میانه تکیه اشـاره می کند و 
می گویـد: »این ضریح را سـال پیـش وقف تکیـه کرده اند«. 

تعزيه خوانی 
اهالی محل 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
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 شـما کـه نوجـوان هیأتـی دیـروز هسـتید فکـر می کنیـد 
هیأتی هـای دهه هـاي 60 و 70 چـه تفاوت هـا و شـباهت هایی با 

مجالس و هیأت های امروز دارند؟ 
در دهه هـاي 60 و 70 هیأت هـا بیشـتر دنبـال کیفیـت بودنـد تـا کمیت. 
هیأتی هـاي آن روزهـا با  اخاص، معنویـت، تواضـع، ادب، ادای فریضه نماز 
شـب و احتـرام به والدین بسـیار مأنـوس بودند و متأسـفانه امـروز غافل از 
این هسـتند که کمیت با کیفیـت و تعمیق معنویت حاصل می شـود. آن 
روزهـا جان جلسـات مذهبـی ما دعـا و روضه بـود. یکی از نقاط مشـترك 
هیأت هـای دیـروز و امروز تکلیف مداری و تأثیر مسـتقیم بر ترویج فرهنگ 
انقـاب اسـامی دارد. البته این مهـم روزبه روز تقویت می شـود. به گونه ای 
که تنها عده معدودی هسـتند که به پیروزی حق و شکسـت باطل اعتقاد 
ندارنـد و حتی به مراتب اعتقاد دارم رویش ها در نسـل جدید چشـمگیرتر 
اسـت. حقیقتا میدان سـتیز دشـمن و ایجاد هجمه های سنگین تبلیغاتی 
آلوده علیه اسام و مکتب شیعه بسیار گسترده طراحی شده اما اگر نگوییم 
گرایش هاي اعتقادی و انقابی جوانان امروز بیشتر از گذشته نیست، کمتر 
هم نیسـت. ایـن موفقیـت را مدیون همیـن منبر ها و هیأت هـای مذهبی 

هستیم. 
به عنوان یک مـداح جوان چـه برنامه ای را به طـور خاص برای 
ارتقـای دانش معارف اسـالمی جوانان شـرکت کننده در جلسـه 

خود دارید؟ 
یکـی از مشـکاتی کـه امـروز در مداحی به چشـم می خورد، عـدم تربیت 
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بصیرت شـاخصه مهمی اسـت که یک مداح باید در کنار نوای دلنشـین داشـته باشـد. در جامعه امروز مداحی عاشقانه دیگر 
جـواب نمی دهـد بلکه باید یک ستایشـگر اهل بیت براسـاس علم و اعتقاد، تأثیرگذار و جهانشـمول باشـد. آنگاه اسـت که 
خطر شـیعه انگلیسـی احسـاس نخواهد شـد. ابوذر بیوکافی از مداحان جوان انقالبی اسـت کـه تالش می کند همیـن راه را 
بـرود. او به روحیه استکبارسـتیزی شـهره اسـت و در هیأت های خود در حسـینیه حـاج همت می کوشـد در مداحی هایش 
بـا فرقه هـای انحرافـی که به دسـتگاه سیدالشـهداg آسـیب می زنـد از جملـه بدعـت و نوآوری هـای غلط مقابلـه کند. 

مناسـب برخی از هیأتی ها و ذاکرین اسـت. منظـور از تربیت، کاری اسـت 
که عارف و اسـوه اخاقی همچون آیت اهلل قاضی در حق شـاگردانش انجام 
داده. مصادیق آن، مداحان بزرگوار و اهل نفسـی هستند که پای درس علما 
و عرفا نشسـتند و خودشـان و نفس شـان را سـاختند. اگر این خودسـازی 
انجـام شـود، مقدمه ای اسـت بر ایجاد آمـوزش. حقیقتا راه نجات بشـریت، 
خودسـازی و تربیـت در سـه حـوزه عقلی، قلبی و جسـمی اسـت. سـعی 
می کنـم روضه هایی کـه می خوانـم پیامی را مخابـره کنند. مثـا ماجرای 
شـهادت مسـلم بن عقیـل را بـا ربط به موضـوع والیـت فقیه و نایـب امام 
تبییـن کردم. به نظـرم در جامعه امروز دیگر مداحی صرف عاشـقانه جواب 
نمی دهـد. الحمدهلل مـردم هم با این روش ها ارتبـاط برقرار نمی  کنند. امروز 
مداحی براسـاس علم و اعتقاد بسـیار تأثیرگذار و جهانشـمول خواهد بود. 
شـما به عنـوان یـک مبّلـغ فرهنگی کـه بـا جوانـان زیادی 
سـروکار دارید فکر می کنید چطور می توان با تبلیغات سـنگین 
انحرافی دشمن مانند شـیعه انگلیسـی مبارزه کرد و جوانان را از 
ایـن دام خطرنـاک نجـات داد؟ آیـا شـما در چنین فضایـی قرار 

گرفته اید؟ 
بحمـداهلل مـن تـا االن در ایـن فضاهـا قـرار نگرفتـه ام. دشـمن طـرف 
مقابـل خـودش را می شناسـد و بعـدا دام پهـن می کنـد. امـا بـرای 
نجـات بعضـی کـه دچـار غفلـت و گرفتـاری جـذب بـه ایـن فرقه های 
ضالـه شـده اند بایـد بـا اسـتفاده از همـه ابزارهـا، روشـنگری کنیـم. 
شـیعه  مصادیـق  قیـاس  روشـنگری،  بـرای  هـم  روش  بهتریـن 

 برخی ناخواسته 
سرباز دشمن اند! 

 سودابه رنجبر 

اسـت.  روایـات  و  آیـات  بـه  اسـتناد  براسـاس  انگلیسـی  و شـیعه  علـوی 
برخی مداحان در مقاطعی موضع گیری هایی داشتند که هجمه هایی ایجاد 
شـد اما برخـی گفتند اصـال مـداح را چه به مداخله در مسـائل سیاسـی؟ 
مـداح قبل از اینکه مداح باشـد، مسـلمان اسـت و به تکالیف اسـامی باید عمل 
کنـد. هـر وقت یک مسـلمان اجازه داشـت سیاسـی نباشـد- منظـور از گرایش 
سیاسـی حق و باطل اسـت، نـه حزبی- در واقع بصیرت و فهم سیاسـی نداشـته 

باشـد به ضعف مسـائل دینـی و اندیشـه ای او برمی گردد. 
شـما هم از مداحـان فعـال در عرصـه حمایـت از مدافعـان حرم و 
گردهمایی هـای حمایت از مردم مظلوم جهان اسـالم بودید. نظر شـما 

در خصوص حضور مداحان و برگزاری این گونه گردهمایی ها چیست؟ 
ایـن اتفاقی که با عنـوان مدافعان حرم برای نسـل امروز افتاده یک نعمت اسـت. 
نسـلی که جنـگ را درك نکـرده ثابت کرد که عاشـق شـهادت و مبـارزه با کفر 
اسـت، اهل شجاعت و دلبسته به دنیا نیسـت و تکلیف گرایی پیشه کرده. پیامی 
کـه شـهدای مدافـع حرم بـرای همگان بـه جا گذاشـتند ایـن بود که عاشـقان 
شـهادت کم نیسـتند و این محافل و گردهمایی ها می تواند به تقویت جبهه حق 
کمک کند. این گردهمایی ها بازخوانی اهداف سبک زندگی، روحیات و معنویات 
شهداسـت. از طرفی هم یک رژه عظیم و حرکت باشـکوه است که به دشمن القا 
می شـود که جوان شـیعه همواره آمـاده جهاد اسـت و تحت فرمـان ولی فقیه با 

قدرت وارد میدان کارزار می شـود. 
 حضـرت آقا در خصوص مجالس برائت، فرمایشـات اندیشـمندانه و 
حکیمانه ای داشـته اند در حالی که عده اي رعایت نمی کنند. شـما فکر 
نمی کنید برخی از مداحان ما به انسـجام و وحدت جهان اسـالم ضربه 

می زنند؟ 
بـا فضای رسـانه ای امروز کم عقلی اسـت که فکـر کنیم بعضی از مجالـس و نوع 
مداحی هـا بـه کینه تـوزی و عمیق تـر شـدن فاصله هـا و تقویت جنـگ مذهبی 
نینجامد. هنوز شاهد هسـتیم که برخی از کلیپ ها در مناطق زندگی اهل سنت 
دسـت به دست می شوند و به واسطه برخی از نگرش های افراطی این متظاهرین 
به مکتب تشـیع چـه خون هایی که به ناحـق ریخته می شـود. درواقع ایـن افراد 
ناخواسـته نقش سرباز و مزدور دشـمن یا بندگان نفس و شهرت را ایفا می کنند. 

ابوذر بيوكافی مداح جوان از دغدغه هايش می گويد 

حجت االسام صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه به اظهارات یکی از مداحان واکنش نشان داد و گفت: »مداح محترمی در پاسخ به این 
سوال که چرا در مجالس ناسزا  مي گویید، گفته زیرا به امام حسینg اقتدا می کنیم! امام حسین یک کلمه فحش و سب ندارد. آن 
حضرت روز عاشورا فرمود: »ان الدعی بن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السله و الذله«. »دعی« در زبان عربی یعنی کسی که خوانده 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبیشده. معنا در اصل همان زنازاده است اما با لفظی فخیم و کنایی. ما در ترجمه آن به اشتباه می گوییم زنازاده، پسر زنازاده«. 
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 از قم
تا گيالن

ابـوذر بیوکافی از مداحان جوان کشـور اسـت که در هیـأت ثاراهلل 
گیـالن مداحـی می کند. او سـاکن قم اسـت و تحصیالتـش را در 
کـرج گذرانـده. بیوکافـی خـودش را این گونـه معرفـی می کند: 
»طي سـال هاي 81 تـا 84 در دانشـگاه آزاد کرج تحصیـل کردم و 
همان زمان شـرایطی فراهم شـد تا جسـته گریختـه در محافل و 
جلسـات خانگی کرج مداحی کنـم. اصالتا گیالنی هسـتم و پدر 
و مادرم سال هاسـت سـاکن شهرسـتان رشـت هسـتند. به امر 
مادرم سـال84 برگشتم و توفیق شـد با همکاری دوستان انقالبی 
و متدیـن، هیـأت ثـارهلل را راه بیندازیـم. اینکه چطور شـد به قم 
آمدم سـوالی اسـت که بسـیاری از من می پرسـند. همان طور که 
بـه امر مادرم به شهرسـتان رشـت نقل مـکان کـردم، هجرتم به 
قم بـه امر مـادر و تاکیـد پدرم بود و خوشـبختانه تقریبا هشـت 
سـال اسـت در شـهر حضـرت معصومـه نفـس می کشـم«. 



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 صحبت كردن
از پیامبر اکرم نقل شـده وقتی حضرت موسـیg با حضرت 
خضـرg ماقـات کـرد، حضـرت موسـی از او خواسـت موعظه اش 
کنـد. حضـرت خضر گفت ای کسـی کـه جویای دانشـی! بـدان که 
گوینده کمتر از شـنونده خسـته می شـود. پس هیچ گاه اهل مجلس 
خود را خسـته نکن. درباره  آداب صحبت کردن سـفارش های زیادی 
شـده که ایـن فقـط یکـی از آنهاسـت. در واقع دربـاره حـرف زدن با 
دو مسـأله طرفیـم. اول نـوع بیـان و آداب گفت وگـو بیـن طرفیـن و 
دوم مطالـب و مباحثـی کـه قابـل طـرح در معاشـرت بـا دیگـران و 
جلسـه سـخن اسـت. درباره هـر کدام بـا جزئیات بـه مواردی اشـاره 
شـده. مثـا گفته اند زیبا باشـد و خریدار داشـته باشـد، نـرم و مایم 
باشـد و از روی علـم و آگاهـی باشـد، بی فایده و مسـتهجن نباشـد و 
پاکیزه باشـد و پاسـخش کسـی را ناراحت نکند. یکی دیگـر از آداب 
 gسـخنوری، گـوش دادن به حرف های دیگران اسـت. امـام صادق
در ایـن خصـوص فرمـوده: »سـه چیـز دلیل درست اندیشـی اسـت: 
برخـورد خـوب بـا مـردم، گـوش فـرا دادن به گفتـار مـردم و خوب 
پاسـخ دادن بـه سـوال اشـخاص«. ابراهیـم  بـن عبـاس دربـاره  ایـن 
خصلـت از امـام رضـاg مثالـي آورده بـا ایـن مضمـون : »هیچ گاه 
ندیـدم امام رضاg کام کسـی را تا بـه پایان نرسـیده قطع کند«. 

اپلیکیشن
مداحی های بنی فاطمه را بشنوید

ــأت  ــای هی ــواهید برنامه هــ ــر می خــ اگــــ
ســید مجید  مجالــس  و   ریحانه  الحســین
بنی فاطمــه را دنبــال کنید، اپلیکیشــن »لهوف« 
را دانلــود کنیــد. بــا نصــب ایــن اپلیکیشــن بــه 
و  مداحی هــا  تصویــری  و  صوتــی  آرشــیو 
 ریحانه الحســین هیــأت  ســخنرانی های 
ــته بندی  ــیو دس ــن آرش ــد. ای ــی داری دسترس
ــبت ها و  ــک مناس ــه تفکی ــد ب ــده و می توانی ش
فرمــت فایل هــا آنهــا را بشــنوید و ببینیــد. حتی 
می توانیــد ایــن فایل هــا را بــرای دوســتانتان هم 
بفرســتید تا از آنها استفاده کنند. این اپلیکیشن 
امــکان اســتفاده از پخش مســتقیم مراســم های 
ــن هیــأت را هــم فراهــم می کنــد. »لهــوف«  ای
 ــین ــأت ریحانه  الحس ــدی هی ــای بع برنامه ه
را هــم بــه شــما اطاع رســانی می کنــد و 
ــری  ــی تصوی ــم گزارش ــم ه ــر مراس ــد از ه بع
بــه شــما نمایــش می دهــد.  برنامــه را  از 
اپلیکیشــن را می توانیــد از »کافــه  بــازار« در 
نشــانی goo.gl/YXMleY دانلــود کنیــد. 

*خدایا در هجوم بی امان شداید و سختی ها گروهی به دامن تو 
می آویزند و گروهی از دامن تو می گریزند. مأمن و گریزگاه ما را 

آغوش مهربان خودت قرار ده. 

*خدایا آنان که حقیقت را به مسلخ مصلحت می برند، آنان که دین 
می فروشند و دنیا می خرند، آنان که در مرتع حقوق مردم می چرند، 
به کفر از ایمان نزدیک ترند. نقاب ایمان را از چهره شان بستان. 

فیلم 
عاشورا به روایت 
شهاب حسینی

»کتـاب آه« را البـد خوانده ایـد؛ کتابـی که هشـت 
سـال پیـش منتشـر شـد و بازخوانـی مقتـل امام 
حسـینg اسـت؛ از مـرگ معاویه و بیعـت مردم 
با یزید تا شـهادت امام و یارانش و بازگشـت خاندان 
آن حضـرت به مدینه بـدون او. درواقع »کتـاب آه« 
حاصـل بازخوانی یکـی از مهم ترین مقاتل مکتوب 
و بـه جا مانده از واقعه کرباسـت؛ »نفس المهموم« 
که شـیخ عبـاس قمـی آن را تألیف و حاال یاسـین 
حجازی بـا وسـواس و ظرافـت آن را ویرایش کرده. 
آلبـوم »هفتاد و سـومین نفـر« نسـخه ای صوتی از 
پاره های همین کتاب اسـت که شـهاب حسـینی، 
حامد بهـداد و بهروز رضوی آنها را بازخوانی کرده اند 
و شـنیدنی  شـده. ایـن آلبـوم موسسـه  فرهنگی و 
هنری رسـانه  آفتـاب را بـا قیمـت 5000 تومان به 
صورت آناین از نشانی goo.gl/yZ4zox بخرید. 

qudsonline14@gmail.com

شـبکه رادیویـی اربعیـن در سراسـر کشـور و خـارج از کشـور آغـاز بـه کار کـرد. عـاوه بـر طـول موج هـای اعـام شـده 
در تمـام نقـاط جهـان کـه امـکان دسترسـی بـه شـبکه اینترنـت وجـود داشـته باشـد، بـا اسـتفاده از اپلیکیشـن تلفـن 
همـراه رادیـو کـه از طریـق نشـانی www.iranseda.ir قابـل دریافـت اسـت، امـکان شـنیدن ایـن شـبکه وجـود دارد. 
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کتاب
سفارش حاج قاسم را بخوانید

هفته پیش خبر رسید که سردار قاسم سلیمانی به 
ابراهیم حاتمی کیا پیشنهاد داده فیلم داستان کتاب 
»آن بیسـت و سه نفر« را بسـازد. اگر هنوز کتاب 
احمد یوسـف زاده را نخوانده اید، دسـت بجنبانید. 
نویسـنده اول کتاب نوشته: »ماجرای »آن بیست 
و سـه نفـر« اتفاقی اسـت کـه نمونـه اش در هیچ 
جنگـی رخ نـداده«. او از حکایت هـای زندگـی 
سـال های  کـه  می زنـد  حـرف  رزمنـده ای   23
شـیرین نوجوانی شـان را در اسـارتگاه های عـراق 
گذراندنـد. داسـتان 23 نوجـوان اسـیر 13 تا 17 
سـاله کـه در ماجرایی با صـدام حسـین ماقات 
 می کننـد و در حالـی که صـدام پیشـنهاد آزادی 
بـه آنهـا می دهد امـا آنها بـرای عزت کشورشـان 
پاسـخ منفی می دهنـد. کتاب چهـار فصل اصلی 
بـا نام های بهـار، تابسـتان، پاییز و زمسـتان دارد 
و بـا خاطـرات نویسـنده از حضـور خـودش و 
دو بـرادر دیگـرش در جبهـه شـروع می شـود و 
بـه داسـتان اردوگاه و اسـارت و ماقـات بـا صـدام 
می رسـد. کتاب »آن بیسـت سـه نفر« را انتشارات 
سـوره مهر با قیمـت 13900 تومان منتشـر کرده. 

هیأت باب الحوائج/ شام غریبان محرم 1438 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره ششم سه شنبه 4 آبان 1395 23 محرم 1438
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