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رحمت عام و خاص خدا
سوره مبارکه حمد

رضـا معممیمقـدم مدیـر تشـکلهای دینـی سـازمان تبلیغـات گفـت« :منطقـی شـدن عزاداریهـا در محـرم
امسـال مشـهود بـود کـه عوامـل آن را میتـوان در هدایتهـای حکیمانـه رهبـر انقلاب و مراجـع عظـام
تقلیـد دانسـت» .او بـا بیـان اینکـه جریـان مقاومـت و رهبـری داهیانـه بینالمللـی مقـام معظـم رهبـری بـر
شـور حسـینی جوانـان افـزود ،گفـت« :نقـش مدافعـان حـرم شـور و شـعور عزاداریهـا را تقویـت کـرد».

«بسم اهلل الرحمن الرحيم»( .آیه  ،1سوره حمد)
برخی میوهفروشها میوههای ریز و گاه کمآب و لکدار خود را جلوی مغازه و در دسترس همه قرار میدهند اما میوههای درشت و آبدار و سالم را در
جایی از مغازه که در دید نباشد -حتی توی صندوق ویژه آدمهای خاص -نگهداری میکنند تا به آنها بدهند .رحمت خداوند هم مثل میوهها دو گونه
است .رحمان و رحیم یعنی خداوندی که از رحمت برخوردار است ولی رحمان ب ه معنای برخورداری از رحمت عام است که نثار عموم میشود و رحیم
یعنی برخوردار از رحمت خاص که ویژه انسانهای مؤمن است.

تبلیغتربیتگرا

رسالت روحانی ،مداح و مخاطب

محمدامین امامی
کارشناس معارف اسالمی

حجتاالسالم مصطفی کرمی واعظ و کارشناس معارف اسالمی

در عصـر حاکمیـت تمـدن مبتـذل غربـی کـه
دسـتاوردی جـز روابط نامشـروع و خشـونت نداشـته،
روش تبلیـغ «اطالعاتمحـور» رایـج و فراگیـر اسـت.
معضلات و گرفتاریهایـی کـه جوامـع بشـری از
ممالک اسلامی و غیراسلامی با آن دسـت به گریبان
شـدهاند ،بهرهگیـری از ایـن شـیوه تبلیغـی اسـت.
مثـل همـه نظامـات و حوزههـا ،نظـام تبلیغ نیـز باید
ازغربـیبـودن بـه الهـیشـدن هجـرت کنـد .تبلیغ
تربیتگـرا ،شـیوه تبلیـغ برگرفتـه از وحـی اسـت؛
همـان مشـی و منش انبیـای الهـی در تبلیغ کـه باید
جایگزیـن تبلیـغ اطالعاتمحـور شـود .از خصايـص
انسـان،انتخابگـری اوسـت .بـر ایـن اسـاس ،عقیده و
ایمانی ارزشـمند اسـت که انتخاب شـده باشد .انتخاب
نیـز جـز در وضعیـتاختیـار و آزادی بیمعنـا خواهد
بـود .بنابرایـن آنچـه روانشناسـان ،جامعهشناسـان و
مبلّغیـن عرفانهـای اومانیسـتی و ادیـان نوظهـور در
راسـتای جـذب حداکثـری و جمـ ع کـردن مریـد از
آن اسـتفاده میکننـد و شـخصبیاختیـار بـه آنهـا
گرایـش پیـدا میکند ،بهرهگیـری از شـیوههایی چون
تلهپاتـی و سـحر و جادوسـت کـه اسـتفاده از آنهـا در
نظـام تبلیغی الهی و اسلامی ،مذموم ،ممنـوع و حرام
شـرعی محسـوب میشـود .آنهـا معتقدنـد سـه مؤلفه
حـذف،اضافـه وتغییـر کار مبلّـغ اسـت در حالـی که
بـا توجـه بـه منابع دینـی ،ایـن سـه مؤلفـه از وظایف
مخاطـب بـه حسـاب میآینـد .ایـن مخاطـب اسـت
کـه در یـک فضـای آزاد و سرشـار از اختیـار ،انتخـاب
میکنـد .اگـر علمـا و مبلّغيـن براسـاس روایـات ورثه
انبیـا هسـتند ،پـس رسالتشـان همـان رسـالت انبیا
یعنـی زمینهسـازی بـرای انتخـاب شایسـته مخاطـب
اسـت .لذا همیشـه ایـنطور نیسـت که اگـر مخاطب
انتخاب شایسـته نداشـت ،مبلّـغ مقصر و متهم اسـت.
منبـری و سـخنران بـرای ارائـه یـک سـخنرانی مفید
ناگزیـر اسـتمخاطبشناسـی دقیقـی انجـام دهد که
ایـن نیـز از خألهـای خطابـه و سخنرانیهاسـت .اگـر
ی و نیازهایش
مخاطـب و روحیات او ،دغدغههـای فکر 
شـناخته نشـوند طبیعی اسـت که دل ندهـد و رغبتی
بـرای شـرکت در مجالـس وعـظ ،خطابه و سـخنرانی
نداشـته باشـد .روانشناسـی و به خصوص روانشناسـی
رشـد،مردمشناسـی وجامعهشناسـی از جملـه علـوم
مهـم در راسـتای مخاطبشناسـی اسـت کـه بایـد به
صـورت علمـی ،عینـی و تجربـی از آنهـا بهـره بـرد.

رسـالتی که روحانیون در امر اداره منابر برعهـده دارند همان وظیفه
تبلیغی اسـت که بهتریـن پیامهای دین مبین اسلام را به تـوده مردم
برسـاند .درواقع باید هم از قوه ادراکیشـان اسـتفاده کننـد و هم حافظ
باشـند و مطالـب را بـه شایسـتگی به مـردم انتقـال دهنـد .نکته مهم
بعـدی اینکه عالـم به زمـان خودشـان باشـند ،مسـائل را اولویتبندی
کننـد و ببینند ضرورت مسـائل در طبقـات خودش چه مرتبـهای دارد
و مسـائلی را که بـه اجتماع ،فرهنـگ و به نفع قاطبه مردم اسـت برای
تـوده مـردم بیـان کننـد .به هر حـال اقتضائـات زمانـی و مکانـی را در
نظـر بگیرند .آنها نبايد مماشـات کنند و آنچه را الزم اسـت گفته شـود
مطـرح کنند .گاهـی اوقات موضوعاتی از اهل علم شـنیده میشـود که
اصال پسـندیده و درخور شـأن نیسـت .االن متأسـفانه برخـی از آقایان
حرفهایـی میزننـد کـه وهـن دیـن اسـت و مقدسـات و نظـام را زیر
سـوال میبـرد .آنهـا دنبـال این هسـتند که بـه روشهای پوپولیسـتی
جوسـازی كـرده و مخاطبـی را بـرای خودشـان دسـت و پا کننـد .این
آفـت اسـت .ما امـروز روی جنبه نبایسـتیمان باید بیشـتر دقت کنیم.
برخـی از آقایان تحلیل و تفحص كرده و ماحصل تالششـان را در بحث
خوبـی ایفـا میکننـد چراکه بایـد بیش از پیـش مراقب باشـیم حرفی
کـه میزنیم افراد بـا دین زاویه نگیرند .سـخنران باید مخاطبشـناس،
جامعهشـناس و روانشناس باشد .باید تناسـبات حکم موضوع را رعایت
کنـد و بایـد بفهمد کجـا و بـرای چه حـرف میزنـد .منتها اینکـه اين
روزهـا برخی حرفها شـنیده میشـود که معلوم اسـت کسـی که این
موضوعـات پیشپاافتـاده را مطـرح کـرده غرضـی جـز اشـتهار ،مطرح
شـدن و چهره شـدن نداشـته ،یعنی به هر قیمتی گفتارها و موضوعات

حجتاالسالم مصطفی کرمی
واعظ و کارشناس معارف اسالمی

سـخیف ،حرفهایـی که میلیاردها سـال نـوری با منصب منبـر فاصله
دارنـد فقط به بهـای اینکه انسـان بتواند مخاطبی برای خودش دسـت
و پـا کنـد ،بـه ایـن قیمت سـنگین دیـن را به سـخره میگیرنـد .اینها
چیزهایـی اسـت که انسـان را رنـج میدهد.
مداحـان رسـالتی دارنـد و آن تأمین احساسـات ،عواطـف و صیانت
از آسـیبها و آفتهایـی اسـت کـه متوجـه تشـکیالت و دسـتگاه
سیدالشـهدا gمیشـود .همواره گفتهام وقتی امام حسین خانوادهاش
را بـه کربلا میبـرد ،برای اشـباع کـردن بعد عاطفی اسـت .چـون بعد
عاطفـی و احساسـی بـا قـوه انگیـزه مـردم درگیر اسـت و باعث شـده
نهضـت سـرخ حسـیني  1400سـال پـس از حـوادث مختلف بـا همه
محدودیتهـا و گرفتاریهـا بـه دسـت ما برسـد .ایـن کاری اسـت که
مـداح میکنـد .اینکـه حضـرت امامفرمودنـد ایـن محـرم و صفـر
اسـت کـه اسلام را زنـده نگهداشـته ،یعنـی همیـن تظاهـر بـه عـزا،
تعزیه ،دسـتجات و تجلیات عشـقی که نسـبت به سـاحت مقدس امام
ن gهسـت .اینهاسـت کـه اسلام را بیمه کـرده و نگهداشـته.
حسـی 
وظیفـه مداح تأمین بعد احساسـی و عاطفی عاشوراسـت و باید عواطف
و احساسـات مـردم را تأمین کند .منتها این مسـأله را نیـز باید در نظر
بگیـرد که احساسـات بایـد در چارچوب عقالنیت باشـد .این شـور باید
توأم با شـعور باشـد و خـدای ناکرده نباید مسـائلی را مطـرح کنند که
ل بیتb
بـه وهـن دیـن منتـج و از طرف دیگـر از شـأن و عظمت اهـ 
بکاهـد .شـعر خوب ،سـبک خوب ،لحن خـوب و همه چیزهایـی که به
هر حال قابل ذکر نیسـت و شـفاف و روشـن اسـت و اگر کسـی رعایت
نمیکنـد ،دانسـته ایـن کار را میکنـد و از روی جهل نیسـت.
عـزاداران هم به عنوان مسـتمع وظیفه دارند تلاش کنند و در این
میدان خوب تشـخیص دهند چه مجلسـی نافی اسـت و چه مجلسـی
برای حال مسـتمع فایده دارد و در راسـتای اهداف عاشوراسـت .وقتی
میخواهیم برویم در مجلسـي خضوع پیدا کنیم باید حواسـمان باشد
سـیاهي لشـکر نشـویم و به سـواد مجلسـی اضافه نکنیم کـه مرضیه
عنداهلل و عندالرسـول نیسـت .بايد در مجلسـی حضور پیـدا کنیم که
اهـلبیت bتوصیـه کردهاند.
مسـتمع باید بگردد و ببیند کدام مجلس به احیـای امر اهل بیت
کمـک میکند .کدام مجلسـی کـه مرضیه عنداهلل و عندالرسـول اسـت
رونق آن مجلس باشد و بر سواد و جامعیت و اعتالی آن بیفزاید .مستمع
بایـد مسـؤولیتپذیر و دغدغهمند باشـد .این طور نباشـد کـه به صورت
عـادی در مجلسـی شـرکت داشـته باشـد در حالی کـه اگـر میبیند در
مجلسـی وهن مذهب میشـود و مقدسـات زیر سـوال میرود و مسائلی
مطـرح میشـود که بـا چارچـوب و مبانـی اخالقی و نظـام دینـی ما در
تعارض اسـت ،حداقل تذکـر بدهد ،مجلس را ترک کند یـا در آن حضور
پیـدا نکنـد .امروز میبینیـم برخـی از مجالس هیچ سـنخیتی با مکتب
ل بیـت bندارنـد و اسـتقبالکننده هـم زیـاد اسـت .بخشـی از آن
اهـ 
برمیگـردد بـه اقبـال عمومی که ناشـی از عدم شـناخت آن مسـتمع و
عدم وظیفهشناسـی کسـی اسـت که باید از حضـور در اینگونه مجالس
جلوگیری کند .اگر این سـه رسالت به نحو احسـن رعایت شود در مقوله
هیأتها بـه تعالی خواهیم رسـید.

خـــــط خبــر

حجتاالسالم سیدجواد شهرستانی نماینده آیتاهلل سیستانی در ایران ،دخیل کردن مسائل سیاسی در پیادهروی را
آسیبی در این عرصه دانست و گفت« :باالترین اثری که این پیادهروی عظیم برای اسالم دارد ،ذکر «یا حسین» و
حسینی برگزار شدن آن است .باید این فرصت را غنیمت شمرد و نام سیدالشهدا gرا محور وحدت مسلمانان قرار داد».
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هیأت جوادیه (مرحوم عابدزاده)

هیأتبیتالحسینg

سخنران :حجتاالسالم قادری
مداح :جواد مشکیباف
نشانی :مشهد ،خیابان طبرسی ،طبرسی
 ،25کوچه جوادیه
تاریخ 95/8/19 :الی 95/8/21
ساعت 18 :الی 19:30

سخنران :حجتاالسالم ناصر رفیعی
مداح :حسن خلج
آدرس :تهران،میدان قیام ،خیابان
ری ،جنب پمپ بنزین ،کوچه صادقی،
تقاطع اسدی
تاریخ95/8/19 :
ساعت 19:30 :الی 22

مسجدالزهراh
سخنران :حجتاالسالم مسعود عالی
مداح :محمدحسین صیرفی
نشانی :تهران ،خیابان شریعتی،خیابان
شهید عراقی ،نبش کوچه شهید جعفری،
مسجد الزهراh
تاریخ95/8/19 :
ساعت :ساعت  19الی 20

هیأتکجا برویم؟
یادغریبون کردهایبابا!
با توجه به اینکه این روزها همه هیأتها مراسم
ویژهای دارند در اینجا درباره زمان و مکان برخی
از آنها اطالع رسانی شده .شما هم میتوانید
زمان و مکان مراسم هیأتتان را برای ما
به نشانی
Qudsonline14@gmail.com
ارسال کنید تا در همین صفحه
چاپ شود.

مکتب الحیدر
سخنران :حجتاالسالم صابری
مداحان :سیدمسعود باقری ،مهدی
محمدی و داوود احمدینژاد
نشانی :کرمانشاه ،کنگاور ،خیابان اداره
g
برق ،حسینیه امام رضا 
تاریخ 95/8/19 :الی 95/8/20
ساعت :ساعت  20الی 22

هیأتجوانانغریبمدینه

هیأتعشاقالحسینg

سخنران :حجتاالسالم شیخ علی آقابابا
مداحان :داود شفیعی ،سیدحیدر موسوی و
حامد گرجی
نشانی :تهران،شهرری ،خیابان فدائيان
اسالم ،کوچه شهید محمدی
تاریخ95/8/19 :
ساعت 20 :الی 22

سخنران :حجتاالسالم نجفی
مداح :علی قرائیان
آدرس :تهران،میدان منیریه ،خیابان
معیری ،کوچه ایزدینیک ،بن بست
اسالمی ،عالمت پرچم
تاریخ 95/8/19 :الی 95/8/20
ساعت 19:30 :الی 21

هیأت بیتالرقیهh

هیأتمتوسلینبهحضرتقاسمبنالحسنg

هیأت محبین شهادت

سخنران :حجتاالسالم مسعود تاج
لنگرودی
مداح :زهیر سازگار
نشانی :تهران،کن ،محله باالن ،کوچه
باغک ،پالک 15
تاریخ 95/8/19 :الی 95/8/20
ساعت 6:30 :الی 8:30

سخنران :حجتاالسالم محمدحسین سلیمی
مداح :علی موالیی
نشانی :تهران،خیابان مجاهدین اسالم ،کوچه شهید مجاهد،
g
حسینیه حضرت قاسمبن الحسن 
تاریخ 95/8/19 :الی 95/8/20
ساعت 18:30 :الی 20

سخنران :حجتاالسالم سیدعلیاکبر
هاشمی
مداح :حاج امیر عباسی
نشانی :تهران،شهرک قدس ،خیابان
هرمزان ،مسجد الزهراh
تاریخ95/8/19 :
ساعت 19:30 :الی 22
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امسـال بـرای پذیرایـی و اسـتقبال از زائـران اربعیـن در مـرز مهـران بیـش از  ۲۰هـزار نیـروی خدماتـی آمـاده
فعالیـت شـدهاند .محمدرضـا مرواریـد اسـتاندار ایلام گفـت« :مردم مهـران هماننـد سـالهای گذشـته خانههای
خـود را بـرای پذیرایـی از زوار آمـاده کردهانـد و موکبهـای پذیرایـی از زائـران در محلهـای مشـخص راهانـدازی
خیرین و مـردم مشـکلی در بحث ارائـه خدمات بـه زوار وجـود ندارد.
میشـود» .بـه گفتـه او امسـال نیـز با حضـور ّ

 60سالی هست که زندگیاش با خاندان عصمت و طهارت گره
خورده و با نظر لطف الهی توانسته صدای دلنشین و اشعار نابش
را در راه خدمت به اهل بیت bبه کار ببندد 12 ،10 .سال بیشتر
 gدر وجودش
نداشت که عشق به خواندن برای سیدالشهدا 
جان گرفت؛ عشقی که او را به دنبال خود کشاند و آنقدر او را
غرق در اهل بیت کرد تا سرانجام پیرغالمی شد به نام حاج
غالمرضا سازگار .مردی از جنس ایمان و معرفت که در دوران
جوانی تمام داشتههایش را گذاشت و راه خدمت به اهل بیت bرا
در پیش گرفت اما همه چیز به همین سادگی نبود .حاج غالمرضا
سازگار برای رهایی از تمام تعلقاتش  40هفته تمام میهمان حرم
 gشد تا اینکه باالخره آن اتفاق افتاد.
حضرت عبدالعظیم 
در هفته چهلم بود که به مدد خداوند متعال مردی به نام حاج
احمد رحیمزادگان -نانوا و سخنران مذهبی آن دوران -به ناگاه
نزد حاج غالمرضا آمد و با پیشکش عبایی به او گفت تو برای
خدمت به اهل بیت ساخته شدهای و دیگر نباید به نانوایی
بروی! همین یک جمله بس بود برای اينکه حاج غالمرضا
راهش را پیدا کند و برای همیشه بشود خادم امام حسین.g

ميهمانیخانوادگیباحاجغالمرضا سازگار
که بیش از نیمقرن نوکر امام حسین gاست

شاعرآیینی

کند
با خدا معامله می
نفیسه خانلری

حاجآقا! سالهاسـت بـرای اهل بیـت bمیخوانیـد و در
وصف آنها شـعر میگوییـد .در تمـام این سـالها مهمترین
هدفتان چه بوده؟
طـی تمـام این سـالها هدفـی نداشـتهام جز رضـای خدا .مـن فقط
به عشـق اهـل بیت bشـعر گفتـهام و تمـام کتابهایم نیـز آیینی،
انقالبـی یـا مربوط به شهداسـت کـه امیـدوارم خداوند از مـن راضی
باشـد .درسـت اسـت کـه بـه لطف خـدا تـا بـه امـروز جامعه مـرا به
عنـوان مـداح و شـاعری پـرکار پذیرفتـه امـا مهمتـر ایـن اسـت که
خداونـد مـرا بپذیرد.
به عنوان فـردی بنام در هـر دو عرصه مداحی و شـاعری،
خودتان کدامیک را بیشتر دوست دارید؟
هـر دوی اینهـا خدمـت بـه اهـل بیـت bاسـت اما مـن شـاعری را
بیشـتر دوسـت دارم .زیـرا شـعر مانـدگار اسـت و صـدا فانـی .امروزه
بیـش از  35جلـد کتـاب شـعر دارم که بعـد از من هم باقـی خواهند
ماند.
بـا سـابقهای که در عرصـه شـاعری داریـد ،از ویژگیهای
یک شعر خوب برایمان بگویید.
یک شـعر آیینی خوب باید چند خصلت داشـته باشـد کـه مهمترین
آن ،حفـظ شـأن و گفتـار اهـل بیـت اسـت .شـعر آیینـی باید در
چارچوب شـعر گفته شـده و مورد پسـند عام و خاص باشـد .درسـت
مثـل اشـعار سـعدی کـه همـه از قبیل عـارف و عابـد و عامـی به آن
احسـنت میگوینـد .در یـک شـعر آیینی باید اخالص باشـد و شـعر
سسـت نباشـد .زیرا یک شـاعر آیینی با خـدا معامله میکند و شـعرا
بایـد خودشـان را آنقـدر باال ببرند تـا به ممدوح برسـند.
امروزه اشـعار متعددی به نسـبت گذشـته وجـود دارد اما
با ایـن حـال میبینیـم بسـیاری از مداحـان ،اشـعار خوبی
بـرای خوانـدن ندارنـد .ایـن موضـوع را چطـور ارزیابـی
میکنید؟
واقعـا جـای تأسـف اسـت کـه برخـی مداحـان شـعر خـوب ندارنـد!
در ایـن خصـوص ،مشـکل از شـعر و شـاعر نیسـت .مشـکل از
مـداح اسـت کـه بـه دنبـال شـعر خـوب نمـیرود در حالی کـه یک

مـداح موظـف بـه انتخـاب شـعری اسـت کـه مفیـد و موثـر باشـد.
با این شـرایط ،اوضـاع و احـوال امروزی جامعـه مداحی و
البته مداحان را چطور میبینید؟
درسـت اسـت کـه شـرایط غیرخـوب هـم داریـم امـا معتقـدم آمار
خوبهـای ما بیشـتر اسـت .مـا مداحان خوبـی داریم کـه یک مقتل
سـیار هسـتند امـا در مقابـل هسـتند کسـانی کـه آشـنا به آیـات و
روایـات نبـوده و مطالعـهای در ایـن زمینـه ندارنـد .متأسـفانه برخی
از مداحـان جـوان فکـر میکننـد هرچه بگوینـد و مـردم گریه کنند
خـوب اسـت امـا واقعـا این طـور نیسـت و بایـد از آفتهـای مداحی
دوری کـرد.
آفتهای مداحی چه چیزهایی هستند؟
بیاسـتادی ،بیسـوادی و بیتقوایـی .مطمئـن باشـید اگـر درب این
سـه کوچـه را ببندیـم ،هیچ آفتـی وارد مداحی نمیشـود.
سـالها در لبـاس خـادم اهل بیـت به منبـر رفتهایـد .به
اعتقاد شما منبر خوب چگونه منبری است؟
مـا چهـار نـوع منبـر داریـم :منبـری کـه مـردم میپسـندند و خـدا
نمیپسـندد ،منبـری کـه خـدا میپسـندد و مـردم نمیپسـندند،
منبـری کـه نه خـدا میپسـندد و نـه مـردم و نهایتا منبـری که هم
مـردم میپسـندند و هـم خـدا کـه بهتریـن منبـر هـم همیـن منبر
اسـت .در ایـن منبـر ،هم هنـر بـه کار رفته ،هـم علم ،هـم مطالعه و
هـم صدای خـوب .البتـه خداوند صدای خـوب را به هر کسـی نداده
و ایـن ویژگـی در رده آخـر قرار میگیـرد .همانطور کـه مقام معظم
رهبري همفرمودهاند« :صدا از مسـتحبات اسـت و میشـود با حرف
خـوب و بـدون صدا هـم روی مـردم اثر گذاشـت».
حاجآقا! کمـی از خودتـان و خانوادهتان برایمـان بگویید.
فکـر میکنیـد در تمـام ایـن سـالها ،خانـواده چقـدر در
پیشبرد اهدافتان تاثیرگذار بوده؟
مـن واقعـا مدیـون خانـوادهام هسـتم .چـون در همـه حـال مـرا

خانم منصوری همسر
حاج غالمرضا سازگار:

یکنم
گاهیفکرم 
به این دنیا تعلق ندارد
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تولیت آسـتان قدس در افتتاحیه کفشـداری بانوان گفت« :خدمت به بانوان زائر باید توسـط خدام خواهر صورت پذیرد تا
آرامش الزم برای آنها ایجاد شود» .آيتاهلل سيدابراهيم رئيسي در ادامه گفت« :کفشداری بانوان قدمی دیگر برای توجه و
خدمت مطلوب به بانوان زائر است».

همراهـی کردهانـد .حتـی زمانی که میخواسـتم
کتابهایـم را چـاپ کنم ،همـه اشـعارم پراکنده
بودنـد و جمـعآوری آنها اصلا کار سـادهای نبود
امـا خانمم زحمت زیادی کشـید تا آنهـا به چاپ
برسـند .خـود او از خادميـن اهـل بیـت اسـت و
خیلـی خوب مـرا درک میکند .بـه همین خاطر
هـرگاه میخواهـم شـعر جدیدی بگویـم ،محیط
مناسـبی را برایـم فراهـم میکنـد تـا در آرامش
به کارم برسـم.
علاوه بر همسـرتان ،پسـرتان زهیر هم
از خادميـن اهـل بیـت اسـت .در مـورد
ایشان برایمان بگویید.
زهیـر از همـان دوران کودکـی عالقـه زیـادی به
مداحـی داشـت و خوشـبختانه با همـت و تالش
فراوان توانسـت بـه مداحی نامی و البته شـاعری
توانمنـد تبدیل شـود .او  33سـاله اسـت و امروز
یک مداح مطرح اسـت در حالی کـه خود من در
سـن او از چنین جایگاهی برخوردار نبودم .با این
شـرایط ،آینده بسـیار خوبی را پیش روی او میبینم .زهیر شـعر هم
میگویـد که امیـدوارم در ایـن راه نیز موفق باشـد.
پـس قـرار گرفتـن آقـا زهیـر در ایـن راه به اجبار شـما
نبوده.
ن بایـد خـودش به ایـن کار
بـه هیـچ عنـوان .زیـرا نوکـر امام حسـی 
عالقـه داشـته باشـد و مهمتر اینکـه امام حسـین باید انتخـاب کند.
چـه بسـا زهیر بـه این کار عالقه داشـت و مـن هم تشـویقش کردم.
البتـه یکـی از نوههایـم نیـز صدای بسـیار خوبی بـرای مداحـی دارد
کـه به او پیشـنهاد دادم اما خودش نپذیرفت و من هـم اصرار نکردم.
حاال کـه آقا زهیـر راه شـما را ادامـه دادهاند ،چه حسـی
دارید؟
حـس خیلـی خوبی اسـت .واقعـا خوشـحالم از اینکه بعد از مـن ،نام
ن gتوسـط پسـرم زنده نگهداشـته میشـود.
امام حسـی 
شـما و پسـرتان تنها مداحان خانواده پدریتان هسـتید.
درست است؟
همینطـور اسـت .برادرهای مـن همگـی در کار فرش هسـتند و راه
مـن از آنها سواسـت.
گویـا جملـه معروفی هـم خطـاب بـه برادرانتـان در این
خصوص دارید.
گاهـی کـه بـا هـم صحبـت میکنیـم ،به شـوخی بـه آنهـا میگویم
شـما در كار فـرش هسـتید و مـن در كار عرش!
پـس بـا این بعـد معنـوی ،همـه چیـز در زندگی بـر وفق
مرادتان است.
واقعـا از تمـام زوایـا احسـاس رضایـت میکنم و خـدا را شـاکرم که
همیشـه مـرا به سـمت بهتریـن انتخابهـا سـوق داده .انتخابی مثل
قدم گذاشـتن در راه اهل بیت bسـعادت بزرگی اسـت که به لطف
خدا نصیبم شـده و توانستهام خادمی هرچند کوچک برای آنها باشم.

خانم منصـوری تجربـه سـالها زندگی
مشـترک بـا کسـی را دارد کـه بـه
عنـوان مـداح و شـاعری بیریـا ،تمـام
زندگـیاش را وقف ائمـه bکرده .وصف
حاجآقـا سـازگار از زبـان همسـرش
واقعا شـنیدنی اسـت؛ «حاجآقـا آنقدر
خوشاخلاق و خوشرفتـار اسـت کـه
گاهـی فکـر میکنـم اصلا بـه ایـن
دنیـا تعلـق نـدارد .بـه نظـر من کسـی
کـه خداتـرس باشـد ،خـواه ناخـواه به

انسـانی نمونـه تبدیـل میشـود کـه
همـه از مصاحبت بـا او لـذت میبرند».
خانـم منصوري با اشـاره بـه ویژگیهای
بـارز حاجآقـا سـازگار ادامـه میدهـد:
«گذشـت و صبـر از خصوصیـات اصلی
حاجآقاسـت .خیلـی اوقـات پیـش
آمـده کـه حاجآقـا چشـمش را بـه
روی بدیهـا بسـته و حتـی بـرای کنار
گذاشـتن کدورتهـا پیشـقدم شـده.
معتقـدم لطـف خداونـد واقعـا شـامل
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زهیرسازگار:

یک آفرین امام حسین
برابر با
تمام دنیاست

زهیر سـازگار پسـری اسـت که در آغوش
مـردی مثل حـاج غالمرضا سـازگار بزرگ
شـده و راه او را ادامـه داده؛ کسـی که حاال،
هـم مداحی میکنـد ،هم شـعر میگوید و
در کنار ایـن دو درس طلبگی هم میخواند.
او در خصوص پدرش میگوید« :ایشـان هر
کاری میکننـد و هر قدمی كـه برمیدارند
gو
ن 
فقـط و فقـط بـرای امـام حسـی 
رضـای خداونـد اسـت .بـرای حاجآقا یک
آفریـن از امـام حسـین مسـاوی اسـت با
تمـام دنیا .چه بسـا خلوص نیـت و تواضع
مهمتریـن درسـی اسـت کـه از حاجآقـا
گرفتـهام .ایشـان آنقدر متواضع هسـتند
کـه عـاری از هرگونـه خودسـتایی و تکبر
با مـردم رفتـار میکنند و واقعـا هیچوقت
ندیـدهام روی کسـی را زمیـن بیندازنـد».
زهیـر سـازگار کـه در برابـر پـدرش ،خود
را قطـرهای در مقابـل دریـا میدانـد ،در
ایـن خصـوص میگویـد« :توانایـی من در
شـاعری آنقدری نیسـت که هر وقت اراده
کنم بتوانم شـعر بگویم اما دلـم میخواهد
شـعرهایم جوششـی باشـند نه کوششی.
درسـت مثل پـدرم که مـورد عنایـت قرار
گرفتهانـد و همه شعرهایشـان جوششـی
بـوده و واقعـا بـه دل مـردم مینشـینند.
امیـدوارم با دعـای خیر پدرم کـه صاحب
اعتبار نـزد ائمه bهسـتند ،ایـن بزرگان
نگاهـی هم به بنده حقیر داشـته باشـند».

حـال اوسـت کـه اینچنیـن میتوانـد
بـا رفتـارش درس زندگـی و گذشـت
بدهـد .حاجآقـا در برابـر مشـکالت
بسـیار سرسـخت اسـت و همانطـور
کـه ائمـه میفرماینـد در سـختترین
مشـکالت مثـل کـوه باشـید ،حاجآقـا
نیـز در چنیـن شـرایطی فقـط میگوید
ایـن نیز بگـذرد ،کـه قطعا ایـن دیدگاه
از ایمـان قـوی و صبـوری نسـبت بـه
مصلحـت خداونـد نشـأت میگیـرد».

ویژهنامه هیأتها و محافل مذهبی

شماره هشتم
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حجتاالسالم رفیعی با بیان اینکه میلیونها سال عزاداری منهای سیاست ضرری برای آمریکا ندارد ،گفت« :این شبهه که دین از سیاست
جداست حرف نادرستی است .اگر مردم میلیونها سال عزاداری منهای سیاست داشته باشند ،ضرری برای آمریکا ندارد .در زمان طاغوت
هم شاه از منبرهای فلسفی میترسید .خود شاه در برخی عزاداریهای منهای سیاست شرکت میکرد».

صحابی ایرانیتبار
سلمان فارسی که بود و سبک زندگیاش چگونه بود؟
ترنم صادقی
ایرانیتبـار بـود و طبـق آيیـن زرتشـتی بندگـی خـدا را میکـرد اما وقتی با دین اسلام آشـنا و مسـلمان شـد
آنقـدر عاشـقانه و خالصانـه مسـلمانی کـرد کـه پیامبر اکـرم kاو را منتسـب بـه آل خـود دانسـت و دربارهاش
فرمـود سـلمان از مـا اهل بیـت اسـت؛ جملهای کـه نبی خـدا در شـأن هیچیـک از اصحابـش بیان نکـرد .همین
روایـت خود بـه تنهایـی کافی اسـت تـا بزرگمنشـی و دینداری سـلمان برای هر کسـی ثابت شـود .درگذشـت
سـلمان فارسـي در هشـتم صفر فرصت خوبي اسـت تا سـراغ سـبك زندگي اين صحابـي پيامبر اكـرم برويم.

مایه مباهات ایرانیان

در میــان صحابــه پیامبــر گرامــي اســام kنــام ســلمان در
صــدر لیســت اســت و یکــی از ویژگیهــای مهــم او بنابــر
فرمایــش خــود پیامبــر اكــرم ســبقت در اســام اســت چراکــه
در تاریــخ آمــده نــام او جــزو پنــج نفــر از نخســتین کســانی
اســت کــه بــه نبــوت حضــرت رســول ایمــان آوردنــد .بنابرایــن
در اینکــه یکــی از نزدیکتریــن یــاران آن حضــرت از هموطنان
ماســت هیــچ شــکی نیســت و ایــن بــرای همــه ایرانیــان مایــه
مباهــات اســت.

پدرش که بود؟

آغــاز زندگــی ســلمان و اینکــه او چــه تحوالتــی را بــرای
رســیدن بــه محضــر پیامبــر اكــرم kســپری کــرده نشــان از
روحیــه عمیــق حقجویــی او دارد .او در خانــوادهای زرتشــتی
بــه دنیــا آمــد و بنابــر نوشــته عالمــه مجلســی در کتــاب
«بحاراالنــوار» ،پــدر ســلمان ،بدخشــان کاهــن نــام داشــت
و فــردی روحانــی و بلندمرتبــه بــه حســاب میآمــد امــا
روحیــه حقجویــی ســلمان بعــد از مدتــی او را بــه ســوی
دیــن مســیحیت گرایــش داد.

چرا مسلمان شد؟

صحابــی ایرانیتبــار پیامبــر اكــرم kروحیــه جس ـتوجوگری
داشــت .او در ســفری کــه بــه ســوی منطقــه فلســطین
(بیتالمقــدس) داشــت موفــق شــد آخریــن روزهــای عمــر
اســقف اعظــم آن منطقــه را درک کنــد .وقتــی ســلمان نــزد

تقدم
خواستهوالیت
بر خواسته
خود

او رفــت و از وي بــرای آینــده خــود کســب تکلیــف کــرد ،آن
اســقف کــه روحیــات حقطلبانــه ســلمان را میشــناخت
خطــاب بــه او گفــت بعــد از مــرگ مــن نبایــد بــر آیین مســیح
باقــی بمانــی .چــون پیامبــری کــه در انجیــل وعــده آن داده
شــده در حجــاز مبعــوث خواهــد شــد .بــه همیــن دلیــل خــود
را بــه حجــاز برســان و بــه او ایمــان بیــاور .آن اســقف بــرای
اینکــه ســلمان بتوانــد پیامبــر را شناســایی کنــد دو نشــانه بــه
او داد و گفــت اوال آن پیامبــر مالــی را کــه صدقــه باشــد قبــول
نمیکنــد امــا هدیــه را میپذیــرد .نشــانه دوم مهــر نبوتــی
اســت کــه بــر کتــف راســت او نقــش بســته.

حریم خانواده برایش مهم بود

شــاید دربــاره زندگــی خانوادگــی ســلمان اطالعــات چندانــی
در دســت نداشــته باشــیم امــا همیــن چنــد حکایتــی کــه از
زندگــی او باقیمانــده پــر از نــکات اخالقــی اســت کــه هــر
یــک از آنهــا میتواننــد الگويــی بــرای همــه مــا باشــند .نقــل
اســت روزی عــدهاي از دوســتان و نزدیــکان ســلمان بــه خانــه
او آمدنــد و دربــاره همســرش و اطاعــت او از ســلمان ســوال
کردنــد .ســلمان بــا شــنیدن ایــن ســخن ناراحــت شــد و بــه
آنهــا گفــت بهتــر اســت از مســائل ظاهــری زندگــی ســوال
کنیــد و بــه مســائلی کــه بــه شــما ارتبــاط نــدارد وارد نشــوید!

تمام زندگی در یک خورجین

زندگــی ســلمان الگــوی کاملــی از ســبک زندگــی پیامبــر
اکــرم kبــود .تــا آنجــا کــه وقتــی بــه عنــوان اســتاندار
مدائــن انتخــاب شــد و مــردم بــرای اســتقبال از اســتاندار
جدیــد بــه پیشــواز او رفتنــد ،فکــر نمیکردنــد مــردی کــه
بــا یــک االغ ســمت شــهر میآیــد اســتاندار جدیــد باشــد.
ســلمان در مدائــن خانــهای ســاده و محقــر را بــرای زندگــی
انتخــاب و بــدون هیچگونــه تشــریفاتی کار خــود را آغــاز
کــرد .مــردم هــم از رفــت و آمــد مأمــوران حکومتــی متوجــه
میشــدند آن مــرد سادهزیســت اســتاندار مدائــن اســت .یــا
زمانــی کــه احتمــال داده بودنــد ســیل بــه شــهر بیایــد مــردم
بــا اضطــراب خاصــی نگــران اثاثیــه خــود بودنــد کــه دیدنــد
ســلمان فارســی بــا خورجینــی بــه ســمت تپــهای حرکــت
میکنــد و تمــام اثــاث ســلمان در آن جمــع شــده بــود.

بعـد از وفـات پیامبر اكـرم kسـلمان جزو
نخسـتین کسـانی بود که برای دفـاع از حق
 gبه پا خاست
غصب شده اميرالمؤمنين علی 
و بـا اسـتداللهای منطقی و کوبنـده خود به
دادخواهـی حقـوق اهـل بیـت bپرداخت.
اسـتقامت ،همفکـری ،همـکاری و تعـاون
در پیشـبرد کارهـای امـت اسلامی از جمله

ویژگیهای منحصر به فرد سلمان است .از امام
صادق gسوال شد چرا شما سلمان را اینقدر
دوسـت داریـد؟ امام در پاسـخ فرمـود چون
 gبود
سلمان شیعه واقعی اميرالمؤمنين علی 
و اگر بر سـر دوراهی عالقه خود و عالقه علی
قرار میگرفت ،خواسـته ايشان را بر خواسته
خـود اولویت میداد و تابـع والیت محض بود.

از خانواده
پیامبراكرمk

آن طور که شـواهد تاریخی نشـان میدهد سلمان در قبول
کردن اسلام به گفتن شـهادتین اکتفا نکرد و دین اسلام
را بـا جـان و دل پذیرفـت .او بـه انـدازهای از پیامبر گرامي
اسلام kدرس آموخـت و بـه رشـد و تعالـی رسـید که
پیامبـر در وصف او فرمود سـلمان از ما اهل بیت اسـت .این
حدیث بیانگر این نکته مهم اسـت که یک فرد غیرعرب به
درجهای از ایمان رسـید که توانست از خانواده پیامبر باشد.

حامد عسكری معتقد است نباید برای فهم مخاطب فتیله شعر هیأت را پایین کشید

شعرامام حسین

قیمت ندارد
مجتبی برزگر

شـاعر خوشذوقي که امـروز میهمان «چهارده» شـده جوانی اسـت اهل بم که بـه قول خـودش در هر خانه آن یک نفـر با صدای
خـوش آواز میخواند تا بفهمیم این شـعر و شـاعری ارثیه تمـام بچههای بمی اسـت .حامد عسـكري از دوران کودکی به شـعر و
شـاعری عالقه داشـت اما ورود جدیاش به این حوزه زمانی شـروع شد که تصمیم گرفت به دبیرسـتان نرود و وارد حوزه شود .بعد
هم سـال ۷۹پایش به کنگره شـعر طالب باز شـد و آنجا برای اولین بار علیرضا قزوه ،عبدالجبار کاکایی ،محمدجواد محبت و احمد
عزیزی را دید و با آنها عکس یادگاری گرفت .اتفاقا در همان جشـنواره شـعرش اول شـد و هشـت ربع سـکه جایزه گرفت و کمکم
شعرهایش متعالیتر شد .از حامد عسـكری درباره خودش پرسیدیم و او از اشعار آیینی و غزلهای زیبا و تأثیرگذارش برایمان گفت.
شـعرخوانی سـنت مناسـبي بود کـه قبلا در هیأتهـا انجام
میشـد؛ به گونـهای که یک شـعرخوان شـعر را دکلمـه میکرد.
االن بعـد از مدتـی این سـنت بازگشـته و ایـن آداب در هیأتها
انجـام میشـود .صحبتهایتـان را بـا ارزیابـی از ایـن اتفـاق
خوشایند آغاز کنید.
شـعرخواني اتفاق مبارک و خوبی اسـت .چون سـوگ شـیعه را که در طول
تاریـخ نـگاه میکنیـم میبینیـم همـواره شـعر بـر هـر مسـأله و موضوعی
اولویت داشـته .هیچگاه ندیدهایم که بگویند جمع شـوید فلان کار را انجام
دهیـد ولی میگویند جمع شـوید ذکر فضايل ما را بگوییـد ،مرثیه بخوانید
و گریـه کنید .گریه یعنی عاطفه و تحریک احساسـات .هیچ عنصری باالتر
از شـعر و موسـیقی انسـان را تحریـک و عاطفی نمیکند .هیأت مـا در این
چند سـال موسـیقی را داشـت و کارهایی خوانده میشد كه ملودیک بودند
و آوا داشـتند ،نـه دکلمـه .امـا معمـوال در بخشهایی شـعر فـدای ملودی
میشـد .انتخابهـای ضعیـف و شـعرهای قدکوتـاه مخاطب را بـه هیجان
و بـه شـور وا میداشـت اما نه شـعور .یک شـاعر هیچوقـت آنقـدر اعتبار و
آبـروی خودش را زیر سـوال نمیبـرد .پس حضور شـعرا در هیئات مذهبی
بـه شـدت اتفـاق مبارکی اسـت .چـون کار جامـع و کاملی میشـود .یعنی
مخاطـب هـم از زیارت عاشـورا بهره میبـرد ،هم منبـر دارد و هم از شـعر،
ذکر مرثیـه و سـینهزنی توأمان اسـتفاده میکند.
شـما را یـک هیأتی میشناسـند و شـنیدهایم هیأتـی هم به
طـور ثابـت داریـد .بـه نظر شـما نقـش هیأتهـاي مذهبـي در
پرورش استعدادهای ادبیتان موثر بوده؟

 gدر افسـریه اسـت .البته
هیأتـی کـه مـن مـیروم هيأت مکتـب الرضـا 
برخـی از ذاکريـن بـزرگ ما هم لطـف دارنـد و از بنده دعـوت میکنند و با
افتخار به محضرشـان میرسـم .مانند سـیدمجید بنیفاطمه ،حسـن خلج
و حیـدر خمسـه که یکی دو بـار این اتفاق افتاده و شـعری خوانـدهام .البته
معمـوال اسـتفاده میکنـم و به نیـت شـعرخوانی جایـی نرفتهام امـا اینكه
میپرسـید تأثیـر هیـأت بـر پـرورش اسـتعدادهای ادبـی چیسـت باالخره
روضـه دل فـرد را نـرم میکنـد و احساسـات را برمیانگیزد.
عـدهاي معتقدنـد مردم با شـعر خـوب گریـه نمیکننـد و از
طرفی برخـی اعتقاد دارند شـعر هیـأت باید بـدون مقدمه حرف
خودش را بزند .نظر شما چیست؟
مسـتمعين هیأت از همه اقشـار جامعه هسـتند و امام حسـین gاز همه
انسـانها دعـوت میکنـد .شـاعر هیـأت در ایـن شـرایط همچـون میلـه
بارفیکـس اسـت و نبایـد پاییـن بیایـد .هیچوقت حـق نداریم بـه مخاطب
بگوییـم چون ایـن کنایـه را نمیفهميد ،پس مـن راحت حـرف بزنم .مثال
بگوییم« :جلس شـمر الی صدرهـا »...يا بگويیم  4هـزار تیرانداز به حضرت
 gتیـر انداختنـد .خیلی روضـه باز اسـت .یک وقـت میتوانيم
ابوالفضـل 
بگویيـم« :خیلـی گـران تمام شـد ایـن آب خواسـتن /یک مشـک از قبیله
مـا یـک عمو گرفـت» .مخاطب ایـن کنایهها را بـه خوبی متوجه میشـود.
دکلمـه هـم به تنهایـی کفایت میکنـد .پس شـاعر هیأت میلـه بارفیکس
اسـت و مخاطـب باید خـودش را بـاال ببرد.
برخـی از شـاعران اعتـراض میکننـد یک مـداح اصلا باید
اجـازه بگیـرد شـعر شـاعری را بخواند .اصلا عرف بین مـداح و

خـــــط خبــر

حجتاالسالم احمد شرفخانی درباره برنامههای سازمان اوقاف در ایام اربعین گفت« :با توجه به محدودیتهای این سازمان که امسال
مسؤولیت کارگروه اعزام مبلّغ ستاد مرکزی اربعین را برعهده دارد برای اعزام  ۱۶۰۰مبلّغ در این همایش عظیم جهانی برنامهریزی
کردهايم .روایتگری ،اجرای برنامههای فرهنگی برای کودکان و نوجوانان ،تبلیغ چهره به چهره و برگزاری مجلس در  ۴۰موکب از جمله
برنامههای این مبلّغين است».
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شاعر چیست؟
مـن راجـع به دیگـران حـرف نمیزنم .مـن اصـول و قوانیـن خـودم را دارم .من
چنـد غزل دارم و در دفتر هم اشـعاری گفتهام .تا وقتی مسـتمع در کتاب ،حوزه،
هیـأت ،وبلاگ و تلگـرام ایـن شـعرها را نخوانده آیـا این پنـج غزل وجـود دارد؟
نـدارد .حیات هنر به مخاطبش وابسـته اسـت .مـن برای معاملـه کاری نمیکنم.
شـعر هیأت اقتضائاتی دارد .بـا توجه به اینکه شـما ترانه گفتید وقتی
یک خواننده از شـاعری میخواهد شـعری برایش بگوید قراردادی منعقد
میکند ولـی این سـازوکار در هیأت نیسـت .آن مداح شـعر را اسـتفاده
میکنـد .در برخـی مواقـع شـعر را تغییر میدهـد .به عنوان یک شـاعر
اصال این عرف درست است و چه تفاوتی با هم دارند؟
وقتـی خواننـدهاي تمـاس میگیـرد و میگویـد ترانـهای میخواهـم بـا فلان
موضـوع ،دسـتمزد را هـم میگویـد .چـون موسـیقی یک تجـارت واقعی اسـت.
اما در داسـتان امام حسـین gنمیشـود گفت دسـتمزد این شـعر چقدر است.
شـعر آقـا قیمت نـدارد .البته شـاید بپرسـید در مداحـی هم بحث صلـه ،پاکت و
دسـتمزد وجـود دارد .اينهـا ربطی به هـم ندارند .دربـاره مداحی که پـول گرفته
حرفـی نمیزنـم .باالخره صلهای بـوده که بانی با افتخـار و ارادت و بـا تمام دلش
بـه او داده امـا طـی کـردن را نمیپسـندم .من خـودم ایـن کار را نمیکنم.
شـما ترانههـای زيـادی دارید .بـه نظر شـما ورود ترانه بـه هیأتها
کار درستی است؟
ترانه قالبی اسـت کـه در دهه اخیر نه در ایران بلکـه در جهان خیلی بروز و ظهور
دارد .شـما نـگاه کنید امسـال نوبـل ما را یک موسـیقیدان ترانهسـرا بـه خودش
اختصـاص داد .نوبـل ادبیاتـی که رمان «صد سـال تنهایـی» برده بود امسـال به
يـك ترانهسـرا رسـيد .پس رویکـرد جهان بـه ترانه رویکـردي جدی اسـت .زبان
ترانـه زبـان صمیمیتـری اسـت و همیـن عاطفـه را بیشـتر برمیانگیزانـد .مثال:
«تـاول دسـتامو نگاه کن ،سـوخته موهام شـونه نمیشـه /سـر کـه برام بابا نشـد،
پس خرابه هم خونه نمیشـه» .کسـی که بچههیأتی باشـد غيرممكن است دلش
بـا این شـعر نلرزد .همین سـادگی کشـنده اسـت .سـاده حـرفزدن بـه معنای
پیـش پاافتـاده حـرف زدن نیسـت .میتوانـی سـاده حرف بزنـی ولـی نمیتوانی
قدکوتـاه حـرف بزنی .چون نگاه به سـاحت اسـت .یک شـاعر اگر بلد کار نباشـد
هر نـوع حرفـی را میزند.
بـازار نشـر کتابهـای آیینـی را چطـور ارزیابـی میکنیـد و چـرا
تاکنون مجموعه مدون آیینی نداشتهاید؟
شـعر آیینی من کم اسـت و به تعداد یک کتاب نمیرسد بنابراين شاید مجموعه
آیینـی چـاپ نکنـم .دلیل خـودم را هـم دارم .ما جامعـهای داریم كـه لزوما همه
هیأتی نیسـتند و نمیتوان به آنها خـرده گرفت .جامعهای که بخشـی از آن افراد
بدحجاب باشـند كه اعتقادات مذهبی قرص و محکمی هم ندارند .بخشـی از این
جامعه شـعر عاشـقانه من را دوسـت دارد .چون بینالمللی است .سیدالشهداg
هـم بینالمللـی اسـت .البتـه نتوانسـتهایم آن حضـرت را بـه خوبـی در جهـان
معرفـی کنیـم .در وسـط غزلهايـم دو غزل بـراي سیدالشـهدا هـم میگویم كه
مخاطـب از آن اسـتقبال میکنـد .شـاعر باید همـه را در کنار هم داشـته باشـد.

به چشمات خواب برمیگرده

بـه همسـرم گفتـم همـه شـعرهای آیینـی مـرا در کفنم
بگـذارد .ما که نمیدانیـم کدام آنهـا را مهـر زده .اولین کار
عاشـورایی من «کاکا» بـود که علی لهراسـبی در قالب يك
ترانـه عاشـورایی آن را خوانـد .این شـعر از زبـان حضرت
 gاسـت.
رقیـه hخطـاب بـه حضرت علـی اصغر 
فرشتههای دنیا را صدا کن
چشای نازتو رو به خدا کن
عمو رفته برامون آب بیاره
برای دلشوره بابا دعا کن
به چشمات خواب برمیگرده کاکا
یه شب مهتاب برمیگرده کاکا
شنیدی که میگن مر ِد و قولش
عمو با آب برمیگرده کاکا
سوار قایق مهتاب شد رفت
دل بیطاقتش بیتاب شد رفت
کنار رود مشک تیرخورده
عموم از خجالت آب شد رفت
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نمایشـگاه «لبیـک» ویژه عرضه محصـوالت فرهنگی و هنـری و ملزومات پیـادهروی اربعین در نمایشـگاه دائمی آسـتان قدس
رضـوی برگـزار میشـود .نمایشـگاه لبیـک از  20محرم تـا آخر صفـر در جوار حـرم مطهر امـام رضـا ،بابالجـواد و در
مکان نمایشـگاه دائمی آسـتان قدس رضوی میزبان عالقهمندان خواهد بود .نمایشـگاه عکس ،مدیحهسـرایی و شـعر ،حسینیه
شـهدای جهان اسلام ،حجاب و عفاف ،کتاب و نرمافزار و سـوغات زیارت از دیگر بخشهای نمایشـگاه فرهنگی «لبیک» اسـت.

داریم با «حسین حسین» پیر میشویم...

یکی از سنتهای زیبای هیأتهای قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیأت بوده که در این سالها فراموش شده.
پیشنهاد میکنیم دست بهکار شوید و پس از پایان مجلستان یک عکس یادگاری دستهجمعی بگیرید و برای «چهارده» ایمیل
کنید تا در همین صفحه منتشر شود.
qudsonline14@gmail.com

تسبیحبچرخان!
احتماال شـما هم این روزها به اپلیکیشـنهای ذکرشـمار دیجیتالی برخورد
كردهایـد .ذکـر گفتن با آنها کار راحتی اسـت اما اسـتفاده از تسـبیح واقعی
بـه آداب دعـا و ذکـر گفتـن اصالتـی میدهد که با نسـخههای مجـازیاش
امکانپذیـر نیسـت .تسـبیحها معمـوال در سـه دسـته بـه بنـد کشـیده
شـدهاند و سـه قسـمت  33تایـی و دو عدسـک دارنـد کـه آنهـا را از هـم
تفکیـک میکنـد .مقدستریـن نـوع آنهـا تسـبیح تربـت امام حسـینg
اسـت و فقـط در کربلا تولیـد میشـود .نوع دیگـر تسـبیح از جنس عقیق
و فیـروزه اسـت کـه سـنگهای معـروف و خوشـرنگی هسـتند که بیشـتر
توی انگشترسـازی کاربـرد دارند .عقیق مال یمن اسـت و فیـروزه هم برای
نیشـابور خودمان .معروفترین نوع تسـبیح «شـاه مقصود» است که اصالت
افغانسـتانی دارد و از حجرههـای تسبیحسـازی و سنگتراشـی جاللآبـاد و
قندهار میآیند .خاصیت تسـبیح شـاه مقصود این اسـت که هرچه بیشـتر
دسـت بخـورد و تـوی دسـت بچرخـد ،شـفافتر ،زیباتـر و زردتر میشـود.
تسـبیحها علاوه بـر گفتـن ذکرهایی مثـل تسـبیحات حضرت زهـرا hو
صلـوات ،بـه کار خوانـدن نمازهـای مسـتحبی ،خوانـدن دعاهـا و زیارتها
و بـرای علمـا و صاحبـان نفـس ،بـه کار اسـتخاره گرفتـن هـم میآیـد.
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کانالتلگرام
گفتارهايديني

«پـس از غـزوه حنین ،پیامبـر اكـرم kبه طفیل
بـن عمـرو دوسـی مأموریـت داد بتهـا و بتکـده
ذیالکفیـن را ویران کنـد و سـفارشهای الزم را به
او کـرد .طفیل موقـع عزیمت از پیامبر درخواسـت
سـفارش کرد .پیامبر اكـرم kبه او سـفارش کرد:
«سلام را آشکار کن ،تهیدسـتان را خوراک ده و»...
درسگفتارهـای مصطفـی دلشـاد تهرانـی پـر از
ایـن روایتهـا از سـنت و سـیره معصومیـنb
اسـت که در کارنامهاش دهها کتـاب دارد و درباره
نهجالبالغـه ،واقعـه عاشـورا ،سـیره پیامبـر
و دولـت امـام زمـان کتابهـای معتبـری را
نوشـته .اگـر میخواهیـد بـه آخریـن نوشـتهها،
کتابهـا و درسگفتارهـای او و نسـخههای
مکتوب و صوتی آنها دسترسـی داشـته باشـید ،به
کانال تلگرام او به نشاینی �telegram.me/delshad
 tehraniبرویـد.

کتاب
امام حسین gبه روایت
آیتاهلل بهجت

آیــتاهلل بهجــت  50ســال تمــام هــر هفتــه
در منزلــش روضــه گرفــت و از همــان اول
مجلــس دم در نشســت و بــه همــه ميهمانــان
احتــرام کــرد .کتــاب «رحمــت واســعه»
دربــاره همیــن عشــق همیشــگی اوســت؛
مجموعــهای از گفتههــای آیــتاهلل بهجــت
دربــاره فضايــل و مصائــب سیدالشــهدا gو
یــاران شــهیدش .ایــن کتــاب در ســه بخــش
تنظیــم شــده .بخــش اول روایتــی کوتــاه از
ســیره و روش آن عالــم ربانــی اســت کــه در
ایــن بخــش بــه شــرحی گــذرا از دلدادگــی
و سرســپردگی آیــتاهلل بهجــت بــه ســاحت
مقــدس امام حســین و معصومیــن bپرداخته
شــده .بخــش دوم گزیــدهای از بیانــات آیـتاهلل
بهجــت دربــاره موضــوع کتــاب اســت .قســمت
خ اســت .برای
ش و پاسـ 
ســوم هم بخــش پرسـ 
تهیــه آن میتوانیــد بــه بخــش فروشــگاه پایگاه
اینترنتــی مرکــز تنظیــم و نشــر آثــار آی ـتاهلل
بهجــت بــه نشــانی  www.bahjat.irســربزنید.

اپلیکیشن
اربعین آنالین

اگــر ایــن روزهــا خودتــان یــا عزیزانتــان ب ـرای
پیــادهروی اربعیــن راهــی کربــا هســتید،
اپلیکیشــن «لبیــک یاحســین »2میتوانــد
عصــای دســت شــما باشــد .یــک اپلیکیشــن
جامــع بــا امکانــات کاربردی مثل نقشــه مســیر
ســفر کــه محــل اســکان و اماکــن زیارتــی روی
آن مشــخص شــده .نقشـهای که قابلیت نمایش
مــکان شــما بــه دوســتانتان از طریــق ارســال
پیامــک ،مشــاهده آنالیــن و آفالین نقشــه عراق
و مســیریابی بیــن دو نقطــه دلخـواه را هــم دارد.
یکــی از بهتریــن قابلیتهــای ایــن اپلیکیشــن
دسترســی بــه لغــات و اصطالحــات پرکاربــرد
عربــی به فارســی بـرای راحتــی مکالمه در ســفر
اربعیــن اســت .بـرای دانلود «لبیک یاحســین»2
میتوانیــد بــه آدرس  goo.gl/Rete06ســر بزنید.

مناجاتنامه

خدایـا تـرک امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر -بـه گفتـه
ولـی تـو -اسـباب ترویـج سـتم شـده .شـهامت و آزادگـی
را در ایـن ملـت مظلـوم مسـتدام بـدار .شـر سـتمگران
را بـه خودشـان بازگـردان و مـا را آنچنـان گرفتـار دنیـا
مپسـند کـه از حضـور در عرصـه اعتـراض بـاز بمانیـم.

سید مهدی شجاعی

چهارده ضمیمه هفتگی روزنامه قدس
ویژه هیأتها و محافل مذهبی
مدیرمسؤول:ایمان شمسایی

دبير تحريريه :زكيه سعيدي
		
دبير ويژهنامه :رضا صيادي
طراح نامواره :محمد صمدي
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