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 گفت وگو با  مهدی سلحشور
 از شاخصه های مداحی

 تا زندگی شخصی 

 ایستاده 
بر قله ساده زیستی 
 فرزند مرحوم حاج علی آهی
 از سبک زندگی پدر می گوید 

  جایگاه رفیع حضرت زینب
 در دنیا و آخرت 

 حجت االسالم مهدی شریف
 واعظ و کارشناس معارف اسالمی 

 

 عقل، احساس 
 و حماسه الزمه 

هر هیئتی  است 
مزین بودن به اخالق الهی
 از جمله ویژگی های الزم

 یک مداح خوب است 
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اعتكاف
 درنگي سالكانه 

حضـرت زینب یکی از شـخصیت های اسـتثنایی در میان مخـدرات اهل 
بیـتb اسـت کـه نامـش بـر بلنـدای تاریـخ می درخشـد. آنچـه او را در میان 
امامـزادگان متمایز سـاخته، عـاوه بر عبارات صـادره از ناحیه ائمه، سـیره عملی 
آن حضرت در بزنگاه های حسـاس دوران زندگی اسـت. بـا نگاهی گذرا به زندگی 
پر فـراز و نشـیب دختـر امیرالمؤمنینg رمز جملـه امام سـجادg خطاب به 
ایشـان را خواهیم گشـود که فرمود: »عمـه جان تو بحمداهلل عالمـی بدون معلم 

و فهیمی بدون اسـتاد«. 
منظور از این علم، دانش مصطلح بشـري نیست که از طریق اکتساب و تحصیل 
ایجاد شـده باشـد بلکه علم آن حضرت از منبع علوم غیبي نبوت و باب علم و دانش 
امامت سـیراب گشـته و در واقع علم زینب کبری برگرفته از علم معصومین است 
که امـام هادیg در زیارت جامعه کبیره آنها را »خّزان العلم« معرفی کرده. مرحوم 
مجلسی در توضیح عبارت »خّزان العلم« چنین نوشته: »تمام علومی که از آسمان ها 
در کتاب ها و لسـان انبیاي الهی نازل شـده خزانه اش نزد اهل  بیتb اسـت.به اینها 
اضافـه کنیـد آنچه از علوم در شـب های قدر و سـایر اوقـات خاص نازل می شـود که 
اخبـار متواتر بـر آن داللـت دارد«. )روضه المتقین في شـرح من الیحضره الفقیه، ج 

 5، ص 458( 
حضـرت زینـب در ایام حکومت پـدر در کوفه در منزل براي زن ها تفسـیر 
قـرآن مي کرد. نقل تعـداد قابل توجهـی از روایات اخاقي و اعتقـادي از آن بانوي 
بزرگـوار کـه نمونـه بـارز آن خطبه حضـرت فاطمـه اسـت نمونه دیگـری از 
جلـوه علـم بـدون معلم این ملیکـه عالم وجود اسـت. فصـل دیگـری از کماالت 
و شـاخصه های رفتـاری آن حضـرت را بـا ایـن مقدمه آغـاز می کنیـم. امتحان و 
ابتا یکی از سـنت های مسـتمر خداوند متعال اسـت و در این سـنت هیچ کس 
حتی عزیزترین افراد درگاه خدا که ائمه و انبیاي الهی هسـتند اسـتثنا نشـده اند. 
آیـا مـردم گمـان کرده انـد به حـال خـود رهـا مي شـوند و آزمایش نمي شـوند؟ 

)آیه 2 سـوره عنکبـوت( امام صـادقg نیز فرموده: »شـدیدترین مـردم از نظر 
با انبیا هسـتند«. 

بـا نـگاه بـه آیـات و روایـات درمی یابیم که بـه هر انـدازه در مکتـب توحید و 
والیـت اهـل  بیتb پیـش رفته باشـیم، به همـان انـدازه امتحانـات و ابتائات 
سـخت تر و گسـترده تر می شـود. شـاعر به خوبی این قاعـده را به نظـم درآورده: 

»هـر کـه در ایـن بـزم مقرب تر اسـت/ جام بـا بیشـترش می دهند«. 
دیـن اسـام به مقولـه امتحان و ابتا یک نـگاه آرمانی دارد و اگر کسـی خـود را 
در این مسـیر قـرار دهد و اهلیت امتحان در وجودش نمایان شـود، پله هـای ترقی را 
نه یکی پس از دیگری که به تعبیر خوش ذوقان ره صدسـاله را یک شـبه می پیماید. 

قرآن کریم دلیل ابتائات را چند چیز بیان می کند: 
1. ظهـور حقیقی شـخصیت افـراد: مهم ترین فلسـفه و حکمـت ابتا ظهور 
صاحیت ها و اسـتعدادهای افـراد و طهارت و خباثت نفس انسـان اسـت چراکه 
برجسـتگی ها و کرامت های روحی انسـان در ابتائات خود را نشان مي دهد. قرآن 
کریـم در آیـات متعددی مثل آیه 31 سـوره محمد، آیه 3 سـوره عنکبـوت و آیه 

154 سـوره آل عمـران بر این حقیقت تصریح کرده اسـت. 
2. معیار ثواب و پاداش: مرحوم مغنیه در »الکاشـف«   نوشـته: »انسـان باایمان 
در مصیبت هـا از دیـن خود خارج نمي شـود و سـخنی را که نشـان دهنده کفر و 
نادانـی باشـد به زبان نمـي آورد بلکه صبر مي کند اما انسـانی که خـرد و ایمانش 
ضعیف باشـد، شیطان بر او مسلط و روش کفر و پسـتی را در پیش مي گیرد و در 
 g چاه رذالت سـقوط مي کند. بهترین سـخن در این زمینه سـخن سیدالشهدا
در روز عاشوراسـت که فرمود: »مردم بندگان دنیایند و دین لقلقه زبان آنهاسـت. 
آنهـا تا زمانـی پیرامون دین مي گردند که زندگانی شـان بچرخد و هـرگاه به با و 

سـختی گرفتار شـوند، تعداد دینداران اندک خواهد شد«. 
3. مشـخص شـدن عمـل احسـن: از فلسـفه های آزمایـش الهی این اسـت که 
مشـخص شود چه کسـی عمل احسـن انجام داده. در آیه 2 سـوره ملک می خوانیم: 
»او کسـی اسـت که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک بهتر عمل 
مي کنید«. آیه 7 سوره کهف نیز به همین معنا داللت دارد. جالب است بدانید که در 
حدیثی مراد از »احسـن عما« را »اصوب عما« دانسته اند. یعنی آنچه جنبه صواب 
بودنش بیشـتر باشـد. البته دالیل دیگری نیز می توان از آیات قرآن استخراج کرد که 

در این مجال به همین بسـنده می کنیم. 
حضـرت زینـب تا سـاعت های پایانی عمـر در اوج ابتا قرار داشـت. اگر از 
همه سـال های عمرش عبور کنیم قطعا نمی توانیم از ابتائـات این بانوی مکرمه 
در همراهی و مواسـات با امام حسـینg بگذریم. اگـر نقش آفرینی آن حضرت 
را از حرکـت امام حسـینg کنـار بگذاریم، باید اقرار کنیم کـه حرکت امام ابتر 

می مانـد. به تعبیر شـاعر: »کربـا در کربا می ماند اگـر زینب نبود«. 
اهـل فـن می دانند وقتـی حضرت زینـب به گـودال قتلـگاه رفـت از نظر 
 gروحی و جسـمی در چـه وضعیتی قرار داشـت اما وقتی با بدن سیدالشـهدا
مواجه شـد دسـتی به زیر بدن مبـارک امـام زد و تا جایی که توانسـت بدن غرق 
امـام در خون را بـاال آورد و فرمود خدایا این قربانی را از ما بپذیر. در برخی عبارات 
کلمـه قلیل هـم وجـود دارد. یعنی خدایـا این قربانـی انـدک را از ما بپذیـر. این 
عبـارت در آن زمـان و مکان تنها از کسـی صادر می شـود که بـدون هیچ وقفه ای 
متصـل به کانون توحید و والیت اسـت. لذا همه عرفا و علما در توضیح و تفسـیر 
ایـن عبـارت آن حضرت مـات و مبهوت مانده اند. به نظر می رسـد تحمل بی نظیر 
ابتائات توسط حضرت زینب او را به جایی رسانده که در دنیا و آخرت اجر بدون 
حسـاب نصیب او شـده. این وعده الهی را در آیه 10 سـوره زمر به نظاره نشسـته ایم 
ابُِروَن أَْجَرُهْم بَِغْیرِ ِحسـاب«. حقیقتا هم این گونه اسـت  َّما یَُوفَّی  الصَّ که   فرمـوده: »إِن
و اگـر ما در مسـیر تحمل باهـا و ابتائـات زینب کبری حرکت کنیم و سـالک 
سـلوک او شـویم، به عنایت او همچون سـالکان مجـذوب طی طریـق خواهیم کرد. 

»یَا َویَلَتی لَیَتِنی لَم اَتَِخذ ُفاَلناً َخِلیال/ ای کاش با فالنی همنشین و رفیق نبودم«. )آیه 29 سوره فرقان(
مـواد خوراکـی مثـا چـای یـا قند اگر یک شـب تـا صبح کنـار صابون باشـند خود بـه خود طعـم و بوی صابـون می گیرنـد و دیگر 
بـه درد نمی خورنـد و نمی تـوان از آنهـا اسـتفاده کـرد. در اصـل جـای آنها سـطل زبالـه می شـود، چون همنشـین صابـون بوده اند. 
پـس همنشـینی اثـر دارد. ما هم با هر کس نشسـت و برخاسـت داشـته باشـیم، رنـگ و بـوی او را می گیریم. خیلی هـا که جهنمی 
می شـوند از همیـن راه اسـت. همان طـور کـه در قرآن هم آمـده که یکـی از ناله های اهـل جهنم همنشـینی با رفقای ناباب اسـت. 

 همنشین خوب
سوره فرقان

جایگاه رفیع حضرت زینب  در دنیا و آخرت 
حجت االسالم مهدی شریف، واعظ و کارشناس معارف اسالمی 

حجت االسام  بی آزار تهرانی با بیان اینکه فضای مجازی میدان جهاد است، گفت: »حقیقتا امروز فضای مجازی میدان درخور توجهی است. 
زیرا تأثیرگذاری آن بر حوزه تفکرات و اندیشه هاسـت. قطعا با برنامه ریزی و همت  افزون و رویه جهادی )گذشـتن از مال، وقت، آبرو و...( 

می توان بر اهداف شوم دشمن غلبه پیدا کرد«.
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حجت االسالم مهدی شریف
 واعظ و کارشناس معارف اسالمی 

سیدحسن احمدی زاده، پژوهشگر دینی 

هرگز نمی توان ارزش همه زمان ها را برابر دانست. چنان  که 
نمی توان همه مکان ها را برابر دانست. برخی زمان ها و مکان ها ارزش 
واالیی دارند. ماه رجب ماه سلوک و زدودن زنگارهای شیطانی از 
آیینه دل است. ماه والیت و برافروختن چراغ معرفت در شبستان 
وجود است. رجب ماه اعتکاف است. در این ماه که هنگامه تحول 
است، عاکفان کوی دوست با حضور در صحن و سرای دوست، 
پله های سلوک را پیموده و پله پله به خدا نزدیک  می شوند. نماز 
و روزه   معتکف و حضورش در مسجد مایه تقرب است. در خانه 
دوست سفره ای از مغفرت و بخشایش گسترده شده و عاکف با 
صیقل روح و روان، زنگار گناه از دل می زداید و مهیای ضیافت 
بزرگ در ماه وصال می شود؛ ماهی که عشاق از سفره پرفیض الهی 
لقمه های راز بر می چینند و عطر قرآن از ژرفای دل بار یافتگان 
مشام جان را می نوازد. اعتکاف پرورش جسم و جان است. انسان 
آمیزه ای است از این دو و نیازمند پرورش در ابعاد وجودی خود. 
انسان دنبال سعادت و کمال است و روح او نیازمند نیایش 
است. نیایش همکامی موجودی ضعیف با منشأ قدرت هاست. 
زیباترین هنر آدمی از آغاز خلقت تا صحنه رستاخیز راز و نیاز 
است. خالق مهربان قرب خایق را می طلبد. تنوع عبادات به 
دلیل نیازهای گوناگون انسانی است. هر عبادتی جوابگوی نیازی 
از اوست. نماز زنگار غفلت را می زداید و صیقل روح و روان 
است. روزه دار پرواز در آسمان عبودیت را می آزماید و آیینه 
قلبش را نورستان خدایی می کند. حج شرکت در آزمون الهی 
و قطع تعلقات و دلبستگی دنیوی است. عبادات مالی چون 
خمس و زکات و صدقات، دمیدن روح ایثار و گذشت در وجود 
آدمی است اما اعتکاف آمیزه ای از چند عبادت با فضیلت است. 
روزه که خود عبادتی ارزشمند به حساب می  آید شرط اعتکاف 
است. حضور در مسجد و خواندن نماز هم شرط آن است. عاکف سه 
روز در مسجد جامع مقیم می شود و جز برای ضروریات کوی دوست 
را ترک نمی گوید. خود را از حال باز می دارد تا با تمرین بندگی، جهاد 
با نفس را بیازماید. اعتکاف عهد مودت و میثاق مجدد با پروردگار است. 
در فضیلت اعتکاف این بس که معادل طواف کعبه و همتای رکوع 
و سجود است. خدای منان   فرموده: »وَ َعَهدنا اِلی ابراهیَم وَ اِسمعیَل 
اَن َطّهرا بَیتی لِلّطائِفیَن وَ العاِکفیَن وَ الُرّکِع الُسجود/ و ما به ابراهیم 
و اسماعیل فرمان دادیم خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفین و 
رکوع کنندگان و سجده کنندگان از هرگونه آلودگی تطهیر کنند«. 
اعتکاف خانه تکاني دل از زنگار دنیایي شدن است نه خانه نشیني 
براي دنیایي ماندن. اعتکاف غبارروبي جان از سیاهي هایي است 
که بر سفیدي وجودمان تلنبار شده. براي همین این روزها را ایام 
البیض یعني روزهاي سفید شدن مي نامند. اعتکاف فرصت آشتي 
با خدایي است که منتظر اجابت کردن ماست. اعتکاف فرصت فکر 
کردن است که گفته شده: »تفکر ساعٍه خیٌر من عبادهِ سنه«. 

ویژه نامه هیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 26 یکشنبه 20 فروردین 1396 11 رجب 1438



حجت االسام محمدی رئیس سازمان اوقاف با بیان اینکه امسال باید با مدیریت انقابی و جهادی مشکات اقتصادی امامزادگان 
را حل کرد، گفت: »مجاهدت و مدیریت انقابی و جهادی با برنامه ریزی درست می تواند ما را در این راه کمک کند. برخی دنبال 
حل مشکات توسط کشورهای خارجی هستند. این در حالی است که مقام معظم رهبری چندین بار تأکید کردند که اتکا به 

اقتصاد مقاومتی مشکل اقتصاد را حل می کند و مشکل ما در واشنگتن و لوزان حل نمی شود«. 
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مداحان: حاج منصور ارضي و ذاکران اهل 
 bبیت

نشانی: تهران، خیابان ولي عصر،جنب 
مهدیه تهران 
زمان: 96/1/21 
ساعت: 20:30

حسینیه بیت الزهرا

سخنران: حجت االسالم سیدعبدالحمید 
شهاب 

مداح: محمود کریمی 
نشانی: تهران، چیذر، آستان امامزاده 
 gهیئت رأیه العباس ،علی اکبر

زمان: 96/1/21 
ساعت: بعد از نماز مغرب و عشا 

 gهیئت رأیه العباس

سخنران: حجت االسالم مهدی دانشمند
مداح: عبدالرضا هاللی 

نشانی: تهران، میدان خراسان، مسجد و 
 gحسینیه امام موسی بن جعفر

زمان: 96/1/22
ساعت: 15

 هیئت الرضا

سخنرانان: حجج اسالم میرهاشم حسینی، 
سرلک و صفاری

مناجات خوانان: ماشاءاهلل عابدی، حجت االسالم 
کرمی نیا، کمیجانی و حمید دادوندی 

مرثیه سرا: امیر عباسی 
 نشانی: تهران، مسجد امام خمینی

زمان: 96/1/22 
ساعت: بعد از نماز مغرب و عشا 

 هیئت نورالرضا

سخنران: استاد حشمت اهلل قنبری 
مداحان: محمدرضا طاهری و حسین 

طاهری 
نشانی: تهران، میدان شهدا، خیابان 

17 شهریور، خیابان عجب گل، حسینیه 
 پیروان حضرت مهدی

زمان: 96/1/21 
ساعت: 20 

 هیئت مکتب الزهرا

سخنران: حجت االسالم محمد داستان پور
شعرخوان: علی مردی پور 

مداح: مهدی رعنایی 
نشانی: اصفهان، خیابان سروش، چهارراه 

عسکریه، مهدیه بزرگ اصفهان 
زمان: 96/1/21

ساعت: 20

مهدیه بزرگ اصفهان 

سخنران: حجت االسالم امیرحسین رحمانی 
مرثیه سرا: صادق شهرت 

مداحان: مهدی کمانی، محمدعلی بخشی، علی پور کاوه، افشین 
نجفی، سعید مشفقی، ابراهیم سیفی و حسین صدقی 

نشانی: تهران، نعمت آباد، میدان دردشت، ورودی طالقانی، حسینیه 
 gحضرت ابوالفضل العباس

زمان: 96/1/23
ساعت: بعد از نماز مغرب و عشا 

 هیئت دارالجنون حضرت زینب

 میـال د
 امام علي  
هیئت کجا برویم؟

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

از اآنها اطالع رسانی شده. شما هم می توانید 
زمان و مکان مراسم هیئت تان را برای ما 

به نشانی
 Qudsonline14@gmail.com 

ارسال کنید تا در همین صفحه 
چاپ شود. 
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سخنرانان: حجج اسالم سیدحسین مؤمنی 
و مهدی حسن آبادی 

مداحان: حسن حسین خانی، محمدحسین 
حدادیان و محمد بهرامی 

 ،gنشانی: فردیس، خیابان امام حسن
مهدیه بزرگ آل  یاسین 

زمان: از پنجشنبه 96/1/24 به مدت دو شب 
ساعت: بعد از نماز مغرب و عشا 

 gهیئت زوار الحسین

 سخنران: حجت االسالم
 شیخ علی خزایی 

مداح: محمد ابراهیمی اصل 
نشانی: تهران، خیابان پیروزی، 

خیابان نبرد، کوی نانکلی، مهدیه 
نبرد 

زمان: 96/1/25
ساعت: 21 

هیئت توابیون 

 وفات حضرت زینب



 حجت االسـام محمدرضـا حشـمتی معـاون قـرآن و عتـرت وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی بـر ضـرورت ارایـه تولیـدات قرآنـی 
متناسـب بـا نیازهـای جامعـه در نمایشـگاه بین المللـی قـرآن کریم تأکیـد کرد و گفـت: »تولیـدات قرآنـی به عنـوان بـرون دادی از 
مفاهیـم عمیـق قرآنـی باید در جهت پاسـخ به مسـایل روز جامعه مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد«. وی در ادامه به حمایت از مؤسسـات 
قرآنـی در برپایـی هـر چه باشـکوه تر نمایشـگاه بیسـت و پنجـم با رویکـرد موضـوع محـوری فعالیت های مؤسسـات قـرآن و عترت 
کشـور اشـاره کـرد و بـر تدوین سیاسـت ها  و اباغ آنـان به مؤسسـات حاضر در نمایشـگاه جهـت تمرکزگرایی محتوایـی تأکید کرد. 
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اجازه دهید سـؤال اولمان را بدون رودربایسـتی بپرسیم. آیا 
مداح موفقی هستید؟ 

بـا توجـه به نظـر دیگران شـاید این گونه باشـد ولی خـودم ایـن نظر را 
نسـبت به خودم نـدارم. 

 چرا؟ 
چـون میـزان موفقیـت در مداحی برابر اسـت بـا میزان بندگـی کردن 
بـرای خـدا و نوکری کـردن بـرای اهل  بیـتb. اگر مداح بنـده واقعی 
بـرای خدا و نوکر بااخاص برای اهل بیتb باشـد مداح خوبی اسـت. 
معیار سـنجش مداح خوب به تعداد مسـتمعین و رفت و آمدها نیست. 

با این حساب مهم ترین ویژگی   یک مداح خوب چیست؟ 
مزیـن بودن بـه اخاق الهی از جمله ویژگی هـای الزم یک مداح خوب اسـت. 
یک مداح خوب در حرکات و سـکنات و اخاقیات باید بهترین باشد و همواره 
در راسـتای کسـب معارف تاش کند. کسـی که برای اهـل  بیتb مداحی 

می کند بایـد رفتار خود را به ائمه شـبیه کند. 
مداحی را از چه سنی شروع کردید؟ 

مقدمـات مداحـی یعنـی آنچه سـبب شـد وارد عرصه مداحی شـوم 
از سـنین کودکـی برایـم فراهم شـد. تکبیـر گفتن در مسـجد و بعد 
اذان گفتـن، خوانـدن تعقیبـات نماز، خوانـدن دعای توسـل، زیارت 
عاشـورا  و مشـارکت در گـروه سـرود که برای سـاختن سـبک ذهن 
را خاق تـر می کنـد، همگـی به عنـوان مقدمـه ای برای حضـورم در 
عرصـه مداحـی مفیـد بودنـد. ایـن امـور تقریبا تـا سـال 65 که 15 
سـاله بـودم ادامه پیدا کـرد و از سـال 65 به صورت رسـمی مداحی 

را از جبهـه شـروع کردم. 
یعنی مداحی را با هیئت خاصی شروع نکردید؟ 

خیر، از جبهه شـروع کردم و تا سـال 67 در جبهه خواندم. بعد از آن به قم 
رفتم و وارد مدرسه علمیه حضرت معصومه شدم. البته نام مدرسه علمیه 
معصومیه آن موقع مدرسـه علمیه امام علیg بود. وارد حوزه علمیه هم 
که شـدم در فضای حوزه مداحی، دعا و... می خواندم تا اینکه سـال 69 پایه 
هیئت فاطمیون را گذاشـتیم و از سـال 69 تا کنون این هیأت جریان دارد. 
چـرا آن دسـته از مداحی هایتـان که دربـاره جبهه و جنگ 

است طرفداران بیشتری دارد؟ 
فضـای  چـون  می خوانـم.  را حسـی تر  مداحی هـا  دسـته  ایـن  زیـرا 
جبهـه و جنـگ را از نزدیـک دیـده ام بهتـر می توانـم زمـان خوانـدن 
مداحی هـای مرتبـط بـا آن حـس بگیـرم و این حـس را منتقـل کنم. 

از چه سنی به جبهه رفتید؟ 
15 ساله بودم که با دستکاری شناسنامه خواهرم به جبهه رفتم! 

چطور؟
 خواهـرم زهـرا سـه سـال از مـن بزرگ تر اسـت. بـرای همیـن تصمیم 

شـور خاصـی در نـوای گرمـش نهفتـه اسـت. بـرای همیـن 
مداحی هایـش طرفـداران بسـیاری دارد. بـه ویـژه آنهایـی را 
کـه دربـاره دفاع مقـدس و شـهدا خوانده. معتقد اسـت چون 
جبهـه و جنـگ را از نزدیـک درک کـرده راحت تـر می توانـد 
حـس و حالـش را منتقـل کنـد. روز مصاحبـه بـه دفتـرش 
کـه رفتیـم آنچه بیـش از هـر چیـز دیگـری از ظاهـر اتاق ها 
پیـدا بـود کتاب هـای قطـور منابـع معتبـر اسـالمی، چفیه، 
سـربند و آلبومـی از عکس شـهدا بـود. با مهدی سلحشـور 
دربـاره مسـایل مختلفـی صحبـت کردیـم؛ از مداحـی در 
جبهـه و شـاخصه های مداحـی گرفته تـا زندگی شـخصی و 
فرزندانش. سلحشـور سـه عنصر عقل، احسـاس و حماسه را 
از شـاخصه های هیئت موفـق می داند و می گویـد: »هیئتی که 
به این سـه شـاخصه بیشـتر توجه کند موفق تر خواهـد بود«. 

عقل، احساس و حماسه 
الزمه هر هیئتی است 

 گفت وگو با مهدی سلحشور
از شاخصه های مداحی تا زندگی شخصی 

فاطمه جمالزاده 



حجت االسام  والمسلمین ناصر رفیعي با اشاره به فضیلت هاي ماه مبارک رجب گفت: »در این ماه که ماه رحمت و مغفرت الهي 
است اعمال بسیاري وارد شده که مهم ترین آنها گفتن ذکر استغفار است. استغفار و انابه به درگاه خداوند باعث پاک شدن زنگار 

گناه مي شود و معصیت را از دل انسان بیرون مي کند و مانند آب زاللي است که درون انسان را شست وشو مي دهد«. 
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گرفتم با دسـتکاری شناسـنامه او و تغییر نامش برای رفتن به جبهه 
اقـدام کنم. 

چه مدت در جبهه بودید؟ 
سـال های 65، 66 و 67 و مدتـی قبـل از قطعنامـه در جبهـه بـودم. 
بعـد از قطعنامـه هم در جبهه  کردسـتان کـه تحـت فرماندهی حاج 
احمـد کاظمی بـود حضور داشـتم و تا سـال 75 آنجا بـودم. حضورم 
در جبهه های کردسـتان به صورت متناوب حدودا دو سـال می شـود. 
بـه یـاد ماندنی تریـن مداحـي ا ی کـه در روزهـای دفـاع 

مقدس داشته اید چیست؟ 
یکی از اشـعاری که شـعر و سـبکش را خودم سـاخته بـودم این بود: 
»ای شـهیدان سـر برآرید از تراب/ روی زیبـا را نمی زیبد حجاب/ هان 
به پا خیزید که وقت خواب نیسـت/ زیر ِگل منزلگه مهتاب نیسـت«. 
یکـی دیگـر از کارهایـم کـه بـه شـدت برایم بـه یـاد ماندنی اسـت و 
بعدهـا از آن اسـتفاده کـردم و یک سـال نیز سـرود پایانی هیئت مان 
بـود، مداحـی »مـا بسـیجی ها در ره قرآن، هسـتی خـود را می دهیم 

آسـان« است. 
رزمنده هـا بیشـتر درخواسـت خوانـدن چـه روضـه ای را 

داشتند؟ 
 یادش بخیر! روضه حضرت زهرا همیشـه بیشتر درخواست کننده 

داشت. 
هیئتـی کـه بـرای زنـده نگه داشـتن یـاد اهل بیـتb و 
تقویت معارف و شـعائر اسـالمی باشـد یقینا خوب است ولی 
برخـی از هیئت هـا نسـبت بـه سـایر هیئت ها بهترنـد. چه 
چیـزی سـبب درخشـیدن برخـی از هیئت هـا بین سـایر 
هیئت هـا می شـود و چـه شـاخصه هایی آنهـا را متمایـز 

می کند؟ 
رهبـر معظم انقاب توجه به سـه عنصر عقل، احسـاس و حماسـه 
را بـرای فعالیـت هیئت هـا الزم دانسـته اند. بـه عقیـده بنـده هـر 
هیئتـی بیشـتر بـه ایـن سـه شـاخصه نزدیک تـر باشـد موفق تـر 

بود.  خواهـد 
درست اسـت اما صرف هزینه های بیشـتر برای پذیرایی 
بهتـر از شـرکت کنندگان در هیئـت یـا بـرای فضاسـازی 
بهتـر هیئت و سـایر امـور مربوط به مسـایل مالـی نیز در 

موفقیت هیئت ها تأثیر گذار است. 
بـه مسـایل مالـی ارتباطـی نـدارد ولـی یک سـری وظایف را مسـئوالن 
 bبرگـزاری جلسـات تکریـم شـرکت کنندگان در محافـل اهـل  بیت
و مرثیه سـرایان بایـد انجـام دهنـد چـون از سـیره عملـی ائمـه اطهـار 
بـه مـا رسـیده. البته مداحـان نبایـد نـرخ تعیین کننـد یا هـدف خود 
را از مداحـی امـور مالـی در نظـر داشـته باشـند. ارزش مداحـی خیلـی 
باالسـت و مداحـان نباید بـا تعیین نـرخ ارزش ایـن کار را تنـزل دهند. 

شاخصه های یک هیئت انقالبی چیست؟ 
هیئت هـا حـول محـور ائمهb هسـتند و هـر کمالی را تصـور کنید 
بسـیار پررنـگ و در حـد عالی در وجـود آنان بوده اسـت. هر چه بهتر 

و بیشـتر این وجودهای مبارک در ابعاد مختلف عبادی، حماسـی و... 
به مـردم معرفی شـوند هیئت انقابی تر اسـت. 

اگر موافق باشـید کمـی هم دربـاره زندگـی خانوادگی تان 
بپرسـیم. در چند سـالگی ازدواج کردید و چطـور با خانم تان 

آشنا شدید؟ 
20 سـال پیش در 26 سالگی ازدواج کردم. خانواده پدری ام با خانواده 
پدری همسـرم در تهران هم محل بودند. پدر همسـرم از کسبه معتبر 
محـل بـود و با پـدر من رفاقـت داشـت و از همان طریـق رایزنی های 
اولیـه ازدواج من و همسـرم توسـط پدرانمان صورت گرفـت. بعد هم 

رفتیم برای خواسـتگاری و... . 
به نظرتان ازدواج در سـنین پایین بهتر اسـت یا در سـنین 

باال؟ 
قطعـا در سـنین پاییـن بهتـر اسـت. کسـی که عقـل معـاش یعنی 
توانایـی اداره زندگی را داشـته باشـد و دسـتش به دهنش برسـد اگر 
در سـنین پاییـن  ازدواج کند خیلی بهتر اسـت. چـون در این صورت 
در برابر بخشـی از خطرات موجود در جامعه واکسـینه می شود و بهتر 

می توانـد دین خـود را حفـظ کند. 
وقتـی ازدواج کردید همـه چیزهای زندگی تـان مثل خانه، 

ماشین و ... ردیف بود؟ 
زمانـی که ازدواج کردم چیزي نداشـتم. سـال 75 با مقـدار اندکی 
شـهریه طلبگـی بـدون کمـک خرجـی دیگـر اقـدام بـه تشـکیل 
زندگـی مشـترک کـردم. آن زمان حـدودا 20 هـزار تومـان کرایه 
منـزل مـی دادم. بخشـی از شـهریه ام هـم بـرای سـایر بخش هـای 
خانـه صرف می شـد. بخش دیگری از شـهریه ام هم بابـت پرداخت 
اقسـاط می رفـت. نهایتـا مبلـغ بسـیار ناچیـز و محـدودی بـرای 
امـرار معاشـمان باقـي می مانـد. بـا ساده زیسـتی و قناعـت زندگی 
می کردیـم تا بـه مشـکلی برنخوریم. بـه اعتقاد من عشـق، محبت 
و درک متقابل در زندگی مهم اسـت و سـایر ابعـاد زندگی را تحت 
تأثیـر قرار می دهـد و اگر اینها باشـند همه چیز در زندگی هسـت 
و اگـر نباشـند هیـچ چیـز در زندگـی ارزش نمی یابـد. اگر عشـق، 
محبـت و درک متقابل زوجین در زندگی باشـد، زن و شـوهر روی 
گلیـم بـا نـان و پنیر هـم کـه شـده روزگار می گذراننـد و در عین 
حـال زندگـی شـیریني دارنـد و از زندگی خـود صیانـت می کنند 
ولـی اگـر عشـق و درک متقابـل بیـن زن و شـوهر وجود نداشـته 
باشـد در آن صـورت اگـر زوجین تمـام امکانات و تجهیـزات را هم 
داشـته باشـند از زندگی خود لـذت نمی برند. کم توقعـی هم عنصر 
مهمـی در محقـق شـدن خوشـبختی زوجین اسـت. زن و شـوهر 
بایـد تـوکل خـود را زیاد و توقـع خود را کـم کنند. اگـر توقع زیاد 
باشـد هـر چـه در کاسـه زندگـی ریخته شـود بـاز هم این کاسـه 

نمی شـود.  پر 
در صحبت هایتـان اشـاره کردیـد کـه شـهریه طلبگـی 

می گرفتید. پس طلبه اید و تحصیالت حوزوی دارید. 
بلـه، تحصیاتم حوزوی اسـت و پایـه دهم را تمام کـرده ام. مدتی هم 

مردم جذب خلق نیكوی 
پیامبر شدند 

حـاج مهـدی سلحشـور که مدتـی در سـوریه حضور 
ایـن خصـوص می گویـد: »اگرچـه دلـم  داشـته در 
کار  بـرای  دالیلـی  بنا بـر  ولـی  بجنگـم  می خواهـد 
تبلیغـی و تخصصی خـود مـی روم و با مدافعـان حرم 
در خـط مقـدم و مناطـق دیگـر دیـدار می کنـم. ایام 
فاطمیـه آنجـا بـودم. مدافعان حـرم در ایـام فاطمیه 
شـور مضاعفـی بـرای مقابلـه بـا دشـمنان اسـالم 
داشـتند. نقش حضـرت فاطمه در دفـاع مقدس و 
در سـوریه بسیار برجسـته بوده و هسـت. زلفی که به 
حضـرت زهرا گـره خورده بسـیار بی بدیل اسـت. 
خیلـی از ویژگی هایی را که در زمـان جنگ می دیدیم 
اکنـون در بیـن مدافعـان حـرم مشـاهده  می کنیـم. 
بعضـي از رفتارهایی کـه از مدافعان حـرم می بینم من 
را یـاد رزمنـدگان دوران دفـاع مقـدس می انـدازد«. 

درس خـارج رفتـم ولـی بـه علت مشـغله و رفـت و آمد به اسـتان های 
مختلف برای شـرکت در مجالس گوناگون نمی توانم به صورت مسـتمر 
در کاس هـای درس خارج شـرکت کنـم ولی مطالعاتـم را مرتب ادامه 

می دهم. 
تاکنون شـده کـه آرزو کنیـد به سـنین جوانـی برگردید تا 

کاری را که اکنون فرصت انجامش را ندارید انجام دهید؟ 
چنیـن موردی پیش نیامده. من از 14 سـالگی تا 18 سـالگی در جبهه 
بـودم. بعـد از 18 سـالگی هم به قم رفتـم و وارد حـوزه علمیه و مفتخر 
به مقام طلبگی شـدم. بـه طور کلی زندگی ام غالبا حول محور دسـتگاه 
امام حسـینg، هیئت، روضه و انجـام کارهای فرهنگی مي چرخد. به 

همین دلیل از سـیر کلی زندگـی ام رضایت دارم. 
چند فرزند دارید؟ 

دو پسـر بـه نام هـای علی اکبـر و علی اصغـر و یـک دختـر هـم بـه نـام 
معصومه دارم. پسـرانم هر دو 18 سـاله اند. در حقیقت دوقلو هسـتند و 
هـر دو در حـال تحصیل علوم حوزوی در سـال سـوم طلبگی هسـتند. 

دخترم هم 7 سـاله اسـت. 
پسـرانتان تمایـل به تحصیل در حـوزه علمیه داشـتند یا به 

اصرار شما وارد حوزه شدند؟ 
خودشان اصرار به تحصیل در حوزه داشتند. برای اینکه مطمئن شوم نسبت 
بـه تصمیمی کـه گرفته اند اطمینان دارند چنـد بار به اصـرار به آنها گفتم 
وارد دانشگاه شوید و در علوم دانشگاهی تحصیل کنید، بعد وارد حوزه شوید 
ولی هرچه اصرار کردم قبول نکردند و با اصرار خودشـان وارد حوزه شـدند. 

ویژگی های 
رزمندگان

 دفاع مقدس و 
مدافعان حرم 



مدیر گروه دایره المعارف قرآن مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم از استخراج و انتشار دانشنامه های موضوعی از دایره المعارف قرآن در سال 
گذشته خبر داد و گفت: »مجلدهای تازه ای از این دانشنامه ها امسال منتشر می شود«. حجت االسام والمسلمین علی خراسانی در ادامه 
گفت: »موضوع آبرو نخستین مدخل دانشنامه قرآنی اخاق است و تا مدخل حیات طیبه پیش رفته و موضوعاتی مانند آرامش، آرزو، 
اسـتراق سـمع، استعاذه، اسوه، امید، انابه، تقوا، تسلیم، تواضع و... از موضوعات مهمی است که در این دانشنامه مورد توجه قرار گرفته«. 
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از شاعری تا تحصیل در حوزه 
زندگـی مـن با پدر در دو بخش خاصه می شـود. یکی رابطه پـدر و فرزندی 
اسـت و دیگـري رابطـه کاری. از روزی کـه خـودم را شـناختم کنـار پـدر و 
همـکار او بـودم. چـه در زمـان کمیته هـای انقاب اسـامی و چـه در زمان 
خانـه مداحـان. زندگی حاج علی آهی در مداحی و شـعر خاصه نمی شـود. 
مرحـوم پـدرم در حوزه علمیه تحصیل کرد و بسـیار جدی بـود. او در بحث 
اشـعار عقیدتـی تخصـص پیـدا کـرده و در ایـن زمینـه بـه شـهرت جهانی 
دسـت یافته بـود. دغدغه هـای بسـیاری دربـاره بـه کارگیـری عبارت ها در 
شـعر داشـت. خیلی هـا به غلـط فکر می کردنـد حاج آقـا با سـعدی، حافظ، 
مولـوی و... مخالـف اسـت ولـی نمی دانند این اختاف سـلیقه نیسـت بلکه 
اختـاف عقیـده اسـت. خیلی ها بیـن جامعه مداحـان گفته بودند حـاج آقا 
آهـی حافـظ را کافر می دانـد اما این طـور نبود. پدرم به شـعر حسـاس بود 

و شـعر آیینـی را از شـعر عادی تفکیـک می کرد. می گفـت اگر دربـاره اهل 
بیتb شـعر بگویـم، نمی توانـم هر لفظـی را بـه کار بگیرم. بعـد هم اصا 
آزاد نیسـتم هر شـعری را بگویـم. دلیلش این بود کـه امام صـادقg فرموده: 
»خـدا لعنـت کنـد کسـی را که در مـورد ما چیـزی بگویـد که مـا در مورد 

نگفتیم«.  خودمان 

اگر نمی دانست، می گفت نمی دانم 
اگر کسـی بـه پـدرم توهین می کـرد، خیلـی راحت می گذشـت امـا اگر در 
شـعر و مطلبی به سـاحت مقـدس ائمهb توهین می شـد امکان نداشـت 
بگـذرد. نهـی از منکر می کرد و حتما جلویش می ایسـتاد. بارها شـاهد بودم 
کـه وقتـی در خانـه رادیـو گـوش می کـرد و می شـنید یـک عالم، شـاعر یا 
مداح شـعر و سخنی را اشـتباه می گوید بافاصله با رادیو تماس می گرفت و 
تذکـر می داد و هر طوری شـده تلفن آن شـخص را پیـدا می کرد و می گفت 
مطلبـی را که بـرای مـردم خواندید اشـتباه بـوده. اشـتباهش را می گفت و 
توجیهـش می کـرد. حتـی آدرس منزلـش را هـم می گرفـت و با او جلسـه 
می گذاشـت تـا عمق اشـتباه را بـا صبـوری و مذاکره حـل کنـد. نزدیک به 
40 بـرگ مکاتبات پدرم درباره اینجور مـوارد را با مراجع عظام دارم. به هیچ 
عنـوان بدون مطالعـه حرف نمی زد. امکان نداشـت چیزی را از او بپرسـید و 
اگـر نداند بـدون هیچ مکثـی نگویـد نمی دانم. می گفـت بایـد مطالعه کنم 

تـا جواب شـما را بدهم. 

کار خیر زیاد می کرد 
حـاج آقـا یک صنـدوق قرض الحسـنه در سـال 62 تأسـیس کرد کـه رونق 
بسـیاری دارد. یک خیریه به نام حضرت ابوالفضلg تأسـیس کرده و چند 

ایستاده بر قله ساده زیستی 
فرزند مرحوم حاج علی آهی در سالگرد وفات پدرش از سبک زندگی پدر می گوید 

مسـجد هـم سـاخته. مهم ترین دغدغـه حـاج آقا توجـه بـه هم لباس های 
خـودش بـود. بیشـتر زندگـی اش را وقف مداحان کرد و دوسـت داشـت در 
عرصه هـای تعلیـم و تربیت و کارهای رفاهی آنها نقشـی داشـته باشـد. در 
ایـن راه چاپ کتـاب، برگزاری کاس هـای آموزش، تأسـیس خانه مداحان 

و بیمـه حمایتی مداحـان را انجام داد. 

هیچ کس را ناراحت نمی کرد 
یکـی از عادت هایی که پدرم داشـت این بود که وقتی وارد منزل می شـد از 
مادرمان نمی پرسـید غذا چه داریـم؟ وضو می گرفت نماز می خواند، سـفره 
را پهـن می کـرد و نـان را با نمـک می خورد. مـادرم می گفت حـاج آقا صبر 
کـن دو دقیقـه دیگـر غـذا حاضر می شـود. پدرم مـی  گفت من کـه حرفی 
نـزدم! شـما کار خودتـان را انجام دهیـد. نان و نمـک را می خـورد. اگر غذا 
حاضـر می شـد کـه آن را می خـورد وگرنه ممکن بـود با همان نـان و نمک 
سـیر شـود. یک عادت هم داشـت که به کوچک و بزرگ لفظ پدرجان را به 
کار می بـرد. همیشـه بعد از نمـاز مغرب یک غذای سـاده می خـورد و برای 
خـواب آماده می شـد. همیشـه سـاعت 2 نصف شـب بیـدار بود. ایـن بیدار 
شـدن هم کسـی را اذیت نمی کرد. یک چراغ قوه باالی سرش بود که آن را 
روشـن می کـرد و برای تجدید وضـو می رفت. هیچ وقت مزاحم کسـی نبود. 

مرحـوم حـاج علی آهی متولـد 14 آبان  مـاه 1307 بـود. او تحصیالت متـداول مکاتب قدیـم و تحصیالت حـوزوی را تـا درس خارج فقه 
ادامه داد و رشـته های درسـی ادبیـات عرب، منطق، فقه، اصول، تفسـیر، رجـال و حدیث را از اسـاتیدی همچون علی اصغـر میردامادی، 
شـیخ احمد مجتهدی، سـید محمد ضیاء آبـادی و منظومـه مالهـادی سـبزواری را از آیت اهلل سـیدرضی شـیرازی و نهج البالغـه را نزد 
سـید محمود طالقانـی اولیـن امام جمعـه تهـران و کالم را نـزد آیت اهلل حاج میرزا حسـن لواسـانی فـرا گرفت. مرحـوم آهی اجـازه در 
امـور حسـبیه و نقل حدیـث را از آیات عظـام امام خمینی، سید ابوالقاسـم خویی، سـید عبدالهادی شـیرازی، سیدمحسـن حکیم، 
سـیدمحمود شـاهرودی، سـیدمحمدرضا گلپایگانی و دیگر مراجع معظم تقلید دریافـت کرد. مرحوم آهی پس از سـال ها شـاگردی در 
محضر علما و رسـیدن به کسـوت اسـتادی، تدریـس خـود را در دروس حوزوی و شـعر آغاز کـرد. علوم حـوزوی را در مدرسـه آیت اهلل 
مجتهدی از سـال 1344 تا 1347 تدریس کرد و در علوم اعتقادی و شـعر و شـاعری در انجمن هـای ادبی، محافل آیینی، محافل خصوصی 
و تخصصـی و... بـه ایراد سـخن می پرداخت. به مناسـبت سـومین سـالگرد رحلـت او با فرزنـدش حاج حسـن آهی صحبـت کرده ایم. 

لباس پدر همیشـه همان فرمی بود که از اول بچگی دیده بودم. 
همیشه دو رنگ لباس می پوشید. یکی قهوه ای و یکی سرمه ای. 
لباس پدر همیشه باالی قوزک پایش بود. می گفتم پدرجان این  
طوری زشـت اسـت! می گفت باقی اش اسراف اسـت. به دستور 
پیامبر اکرم لباس باید تا همین جا باشد. اگر خانه ما تشریف 
بیاورید، لوازمی هسـت کـه از اول زندگی داشـتیم، به جز یک 
یخچال که دیگر فرسـوده شـده بود و آن را عوض کردیم. چون 
پدرم حرف هایی مثل بد است، مردم فالن چیز را می گویند و... را 
نمی پذیرفت و داخل زندگی اش نمی آورد. روی فرش می نشست 
و دور خانه هم پشتی می گذاشـت. این اواخر هم به دلیل ضعف 
جسمی یک دست مبل آن هم دست دوم تهیه کردیم و در خانه 
گذاشتیم. همیشـه با تجمل مخالف بود و اینکه به کسی تعارف 
بی خود کند. همیشـه به من می گفت قلبت را با زبانت یکی کن 
و کمتر حرف بزن. دو ملک همیشـه روی شانه هایت نشسته اند 
تا هر چیزی بگویی بنویسـند و آن دنیا از تو بازخواسـت کنند. 

مخالف 
تجمل بود 

حاج حسن آهی فرزند مرحوم آهی

ویژه نامه هیئت ها و محافل مذهبی
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در آسـتانه میالد حضرت امیرg و ایام اعتکاف قرار داریم. شـما 
شـعرهای معروفـی به عنـوان شـعرهای والیت و ویژه شـخصیت 

امیرالمؤمنینg سروده اید. از این شعرها برایمان بگویید. 
در مورد بسیاری از معصومین باید در اندیشه مضمون باشیم و آن مضمون 
را بـه وزن تبدیـل کنیم اما در مـورد والدت حضرت علـیg مضامین در 
مقابل شـاعر رژه می روند. یعنی کافی اسـت طبع شـاعر دسـت دراز کند و 
ایـن مضامیـن  را بگیرد و کنار هـم قرار دهد. بعد از 1400 سـال که شـاعر 
برای سـرودن مدح امیرالمؤمنینg دسـت به قلم می شـود، آنقدر حرف 
و کام زیاد اسـت که واقعا دست خالی برنمی گردد. او در مقابل دریایی قرار 
دارد کـه هرچه از آن آب برداشـت   کنـد انگار اندازه یک قطره هم برداشـت 
نکـرده. دریـای مدح حضرت امیـرg و مضامین والدت ایشـان واقعا هیچ 
موقـع او را سـیراب نمی کند. بنـده بیش از 10 شـعر بلند در مـورد والدت 
حضرت امیر سـروده ام و هنوز طبعم تشـنه اسـت تا در فضای شعر والدت 

و مدح امیرالمؤمنینg توفیق سـرودن شـعر داشته باشم. 
 شـعر خوب چه شـعری اسـت و مداحـان باید چه نوع سـبک 

شعری را برگزینند؟ 
به طـور مطلـق نمی توانیم بگوییم چه شـعری خوب اسـت و چه شـعری 
بـد. باالخـره هر طبعـی یک نوع شـعری را می پسـندد اما به طـور کلی در 
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وقتی به نوجوانی رسـید با عالقه و ذوق به ستایشـگری وارد حوزه فعالیت دینی و اهل  بیتی شـد اما قریحه و طبع بلند تری داشت و 
به محض دریافت این اسـتعداد وقتی پا به مقطع راهنمایی گذاشـت اولین شـعر خود را درباره امام زمان سـرود. هنوز با دو بیت 
آخر آن شـعر )و گیری انتقام از خون زهرا/ کشـی از قبر بیرون قاتلش را/ بگویی که با چه جرمی پیش موال/ زدی سـیلی به روی مادر 
ما( حال عجیبی پیدا می کند. محسـن عرب خالقی الگوی شـاعری خودش را اساتیدی همچون حاج غالمرضا سـازگار و حاج علی 
انسـانی از شـاعران و ستایشگران برجسته کشور می داند و معتقد است هنوز بهترین شعر خود را نسـروده و یک شاعر آیینی باید 
در کوتاه تریـن زمان ممکن معانی و معارف دینی و اهل  بیتی را به سـمع و نظر مخاطب برسـاند؛ همان زبانی کـه بتواند در عین حال 
از پختگی و سـاخت مناسبی برخوردار باشد. عرب خالقی شـاعر خوش ذوق و ستایشگر با استعداد کشور معتقد است بهترین زبان 
در شـعر آیینی زبان سـعدی اسـت که در عین حال سـخت ترین نوع قالب شـعری اسـت. چون هم اهل فـن از این زبـان و قالب 
شـعری لذت می بـرد و مخاطب عادی هـم کامال متوجه آن می شـود و بـا آن ارتباط برقرار می کنـد. در حوزه محتوا هم شـعر باید 
عاطفه، روضه، اندیشـه، روشـنگری و بیداری داشته باشد. در عین حال شـعر باید از حریم والیت دفاع کند و بر معرفت مستمعین 
بیفزاید. در آسـتانه میالد حضرت علیg و ایام البیض سـراغ محسـن عرب خالقـی رفتیم و دقایقی با او به گفت و گو نشسـتیم. 

شـعری که شـناخت حرمت های اهل  بیتb و کلمات درستی برای بیان 
آن معارف برگزیده شـود آن شـعر چه در قالب حماسـی، روضه و چه متن 
می تواند شـعر خوبی باشـد. در حقیقت شـعری که در سـاختار و محتوا بر 
شـئون اهل  بیتb تأکید داشته باشـد می تواند به سرمنزل مقصود برسد 
امـا گاهـی برخی به محتوا اهمیـت نمی دهند و به تقویت بنیه سـاختمان 
شـعری اصـرار دارنـد و در مقابـل برخی به محتـوا می پردازند و به سـاختار 
شـعر کاری ندارند. هر دو گونه شـعری ضعیف اسـت. چون اهل  بیت امرای 
کام هسـتند و بایـد بـرای این ممدوح  ها بهترین شـعر از لحاظ سـاختار و 
محتوا گفته شـود. شـناخت معرفتی و دسـتور زبانی در کنار همدیگر به ما 
اجازه می دهد شـعری به موفقیت برسـد. متأسـفانه امروز مداحان ما دنبال 
شـعر صرفا عاطفی هستند که احساسات مسـتمع را تحت تأثیر قرار دهد 
و کمتر دنبال شـعری هسـتند که معـارف را منتقل کند یا جنبـه بیداری 

باشد!  داشته 
اول شعر باید ساخته شود یا سبک شعر؟ 

در موسـیقی غربی قاعده بر این اسـت که ابتدا ملودی سـاخته می شـود و 
سپس شـعر را بنابر موسیقی می سرایند اما در موسیقی سـنتی ایرانی اول 
شعر می گفتند و نسـبت به آن شعری که وجود داشت تصمیم می گرفتند 
کـه شـعر را چگونه و با چه آهنگی بخوانند. مـا در این بین به طور همزمان 

 مجتبی برزگر 

 

شـعر و سـبک را تولید می کنیم. یعنی گفتن شـعر و ملودی تقریبا در یک زمان 
اتفـاق می افتد. یعنـی به فراخـور آن مطلعی که بـه ذهن ما می آیـد ملودی های 
مختلفـی را امتحـان می کنیـم و ملـودی اي را کـه بـه دل ما می نشـیند انتخاب 
و بنابـر سـاخت فـراز اول مابقـی ابیات شـعر را پیش می بریـم. حاال اگر شـعر ما 
حماسـی اسـت سـبک آن حماسـی و اگر فضای روضه ای و مصیبی داشته باشد 

آوای محزونی را برمی گزینیم. 
نظرتان راجع به سبک سازی از روی موسیقی ها و ترانه ها چیست؟ 

گاهی ترانه ای را شـخصی مثل علیرضا افتخاری  خوانده و فضای موسیقی سنتی 
و در عیـن حـال عرفانی و معنوی دارد. تقلیـد از این ترانه ایـرادی ندارد. البته باید 
بـه نظر مراجـع هم توجه کـرد اما به طـور کلی با اسـتفاده از سـبک های ترانه و 
موسـیقی مخالفم. چون اکثر کسـانی که این ترانه ها و موسـیقی ها را می سازند و 
 bمی خوانند افراد معلوم الحالی هسـتند . حقیقتا میدان ستایشـگری اهل  بیت
قداسـتی دارد که ما اجازه استفاده و برداشـت از هر نوع ترانه و موسیقی را نداریم. 
 مقـام معظـم رهبـری در سخنرانی هایشـان در جمـع مداحـان 
اشـاره هایی به شـعر دعبل یـا صائـب کرده اند. به نظر شـما خصیصه 
شـعر این بزرگـواران و خود این شـاعران چه بـوده و چرا مـورد توجه 

رهبری قرار گرفته اند؟ 
اشـعار دعبل مبنای روشـنگرانه و دفاع از حریم والیت و اهل  بیتb داشـت اما 
صائب بر اشـعار اخاقی و پندآموز تکیه دارد. نکته ای که به عنـوان درس می توان 
از ایـن رهنمود مقام معظم رهبری برداشـت کرد این اسـت که شـعر خوب باید 
موجبـات بیداری مـردم را فراهم کند و حداقل پند اخاقی داشـته باشـد. یعنی 
به مسـتمع درک و معرفت مناسـبی از اندیشـه ها، رفتار و منش اهل  بیت بدهد. 

محسن عرب خالقی معتقد است شاعران برای بیان معارف باید کلمات را درست به کار بگیرند 

دادگاه عربستان تعدادی از شهروندان این کشور را به خاطر برگزاری مراسم حسینی به زندان و شاق محکوم کرد. به گفته منابع حقوقی، این 
احکام علیه شهروندان احساء صادر شده. زیرا آنها مراسم حسینی را در ماه محرم سال گذشته در مزارع یا خانه هایشان برگزار کرده اند. این اولین 
حکم در نوع خود نیست. زیرا هیئت موسوم به امر به معروف عربستان در سال 1998 میادی احمد الملبلب موذن یکی از مساجد روستای الجفر 
در احساء را در اعتراض به شیوه اذان گفتنش بازداشت کرد و به محل نامعلومی برد و سپس از خانواده اش خواست جسد او را تحویل بگیرند. 

 آخر دلم را
 کنج ایوانت
 کبوتر کرد

از بس خیالت بالش من را پر از پر کرد 
آخر دلم را کنج ایوانت کبوتر کرد   

قحطی مضمون بود و من هم تشنه لب بودم 
شوق حرم چشم قلم را ناگهان تر کرد   

از روز دحواالرض کعبه محترم بوده است 
اما قدم های تو او را محترم تر کرد   
آن کس که عالم را بر انگشت تو گردانده است 

گهواره خواب تو را دست پیمبر کرد   
باری پیمبر نیز سیب سرخ قرآن را 

وقتی که جاری بر زبانت بود نوبر کرد   
رد می شدی و پشت هم بت ها می افتادند 

چشم تو را خالق خلیل، اهلل اکبر کرد   
هر بار خم شد ذوالفقار ابرویت در جنگ 

تیغ تو میدان را پر از پیکر، پر از سر کرد   
نشکسته جز تیغت ترازوی عبادت را 

یک ضربه ات این گونه عالم را مسخر کرد   
فرقی نمی کردیم ما هم آب و گل بودیم 

تا مهر تو تابید و خاک شیعه را زر کرد   
خوشبوتر از بوی دهان غنچه هم دادیم 

آنکه دهانش را به نام تو معطر کرد   
باور نمی کردم که شیشه در دل سنگ است 

اما دلم با گفتن این شعر باور کرد   

حرمت ائمهb را در شعر حفظ کنیم

ویژه نامه هیئت ها و محافل مذهبی
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داریمبا»حسینحسین«پیرمیشویم...
یکی از سنت های زیبای هیئت های قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیئت بوده است که 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.

قدر پدر را بدانیم 
»بیـن خوبـان جهـان هیچ کـس مثـل تو نیسـت/ پـدرم هیـچ زمان 
هیچ کـس مثـل تـو نیسـت«. احتـرام بـه والدیـن و قدرشناسـی از 
زحمـات پـدر و مـادر از مهم تریـن توصیه هـای دینی اسـت. انسـان 
تـا وقتـی خودش پـدر نیسـت نمی تواند ایـن موقعیـت را درک کند 
کـه پدرش بـرای او چه زحماتی کشـیده. ایـن را زمانی می فهمد که 
خـودش پدر شـود یـا در شـرایط بدتـر زمانـی متوجه می شـود که 
پـدر خـود را از دسـت می دهد و احسـاس می کند پشـتش به جایی 
گرم نیسـت. پـس باید احتـرام به پـدر را نگـه داریم چرا کـه حرمت 
نگه داشـتن این بـزرگان عاوه بر اینکـه وظیفه ماسـت، برکت را هم 
بـه زندگی جـاری می کند. طوری نباشـد کـه دیر به دیر به آنها سـر 
بزنیـم و صله رحم در خصوص والدین خود را با تفریح و مشـغله های 
زندگـی جایگزیـن کنیم. هر چیـزی جای خـود را دارد. هـر قدر هم 
کـه دغدغه های زندگـی امروزی فرصت را از شـما بگیرنـد، نباید دل 
بـه دل ایـن دلمشـغولی ها بدهیـد و از دیـد و بازدید پـدر و مادرتان 
غافل شـوید. دعای خیر آنهاسـت که باعث می شـود در زندگی خود 
کسـب و کار بهتري داشـته باشـید. طوری رفتار کنید که وقتی آنها 
را از دسـت دادید آه نکشـید که ای کاش این کار را برای پدر یا مادرم 
انجام می دادم. اگر مشـکات زندگی شـما را از اینها دور کرده، والدت 
حضـرت علـیg فرصت خوبی اسـت تـا ایـن روز را نقطـه عطفی 
در زندگی تـان قـرار دهیـد بـرای تـداوم احتـرام و صله رحم بـه آنها. 

کانال تلگرام

 gعلی
یکی از سـاده ترین راه های اطاع رسـانی و 
کسـب آگاهـی که ایـن روزها خیلـی رواج 
پیدا کـرده، اسـتفاده از اینترنـت و به ویژه 
کانال هـای تلگرامـی اسـت. حـاال کـه ایام 
نـوروز تمـام شـده و کانال هـای مربوط به 
این دوران تقریبا منسـوخ شـده اند بهتر است 
جای آنها را به کانال علـیg بدهید چرا که 
هم کانالی ماندگار و منسوخ نشـدنی اسـت 
و هـم اینکـه می توانیـد از جمـات قصـار 
حضرت امیر اسـتفاده کنید و آنها را الگوی 
خود قـرار دهید. برای این کار کافی اسـت 
آی دی heydar_karar را در تلگرام خود 
وارد کنید و به عضویـت این کانال درآیید. 

*ای محبـوب جاودانـی! اگر نبود عطر حضور تـو، در تعفن این 
الشـه های مـردار چگونه تـاب می آوردیـم و اگر نبـود گرمای 
دسـت های تو، در این سرمای بی کسـی چگونه سر می کردیم. 

بـر  میـان ظلمتـی کـه  از  معبـود دوسـت داشـتنی!  *ای 
درون و بیرونمـان سـایه گسـترده، روزنـی رو بـه روشـنایی 
مهـدوی بگشـا تا بهانـه ای بـرای زنـده مانـدن پدیـد بیاید. 

* ای تنها تکیه گاه! از چشیدن نامردی و کشیدن نامرادی گریزی 
نیسـت به شـرط اینکه حسـابش نزد تو محفوظ بماند و البته 

خوش حسـاب تر از تو کیست؟ 

*ای خدای آسـمان ها و زمین! بخل و دروغ و حسادت و کین را از 
میان مسلمین برچین که اینها هرگز با اسالم و دین جمع نمی شوند. 

سید مهدی شجاعی

اپلیکیشن 
نهج البالغه

شـیعه  کتاب هـای  مهم تریـن  از  یکـی 
نهج الباغه اسـت که مجموعه ای از سخنان 
گهر بار امیرالمؤمنینg است که به همت 
سید رضی به رشته تحریر درآمده. این کتاب 
شـامل سـه بخش اصلی خطبه ها، نامه ها و 
حکمت هاسـت. بـا توجه به میـاد حضرت 
علیg و توجـه به کرامـات آن حضرت در 
نظـر داریـم در این شـماره برنامـه اندرویدی 
نهج الباغـه را که از نظر دسترسـی راحت تر 
اسـت به شـما معرفی کنیم تا با نصب روی 
گوشـی یا تبلت خود از مزایـای آن بهره مند 
شـوید. از ویژگی هـای ایـن برنامـه می تـوان 
بـه ویجـت اختصاصـی آن اشـاره کـرد کـه 
در نـوع خـود بسـیار زیبـا و منحصر بـه فرد 
اسـت و روزانه در سـاعات مختلـف قطره ای 
از حکمت هـای نهج الباغـه را بـه نمایـش 
می گـذارد. از دیگـر قابلیت هـاي جالـب این 
برنامـه می تـوان بـه اشـتراک گذاری متـن 
حکمت ها در شبکه های اجتماعی اشاره کرد. 

qudsonline14@gmail.com

زمان ثبت  نام برای حضور در چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن  کریم تا روز دهم اردیبهشت  ماه 1396 تمدید شد. علت 
این تمدید 20 روزه، برگزاری مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسامی ایران است که این تمدید و گسترده شدن چتر قرآنی 
در فضای کشور باعث افزایش تعداد ثبت  نام کنندگان در مسابقات سراسری خواهد شد. مرحله کشوری این دوره از مسابقات 
به میزبانی استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه برپا می شود. برای ثبت  نام در چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن  کریم از 

طریق سایت رسمی مسابقات قرآن جمهوری اسامی ایران به نشانی quraniran.ir اقدام کنید. 
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مناجاتنامه 
کتاب

فروغ والیت 

کتاب »فروغ والیت« نوشـته آیت اهلل جعفر 
سبحانی است که به سیره و روش حضرت 
امیـر g پرداختـه. آیـت اهلل سـبحانی بـا 
 gتقسـیم حیـات نورانـی امیرالمؤمنین
به پنج دوره، مهم ترین جریانات زندگی آن 
حضرت را ترسـیم کرده. او در این اثر وزین 
سـعی کرده سـیر زندگی آن حضـرت را از 
یـک طـرف گویـا و روان حکایت کنـد و از 
طرف دیگـر کاما مبتنی بر منابع دسـت 
اول تاریخی و روایی باشد. نکته متمایز این 
اثـر، جامعیت آن اسـت کـه از همـان آغاز 
زندگـی امام تا شـهادت او، تمام عرصه های 
زندگـی آن حضـرت را در کنـار آیـات و 
روایات مربوطه تشـریح کرده و در هر مورد 
به تبییـن بعدی از فضایل ایشـان  پرداخته 
 g اسـت. این کتاب را مؤسسه امام صادق
اسـت.  کـرده  منتشـر  صفحـه  در 860 

w w w . q u d s o n l i n e . i r

چهارده  ضمیمه هفتگی روزنامه قدس  
ویژه هیئت ها و محافل مذهبی

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

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