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اخالق حسنه 
 پیامبر  اكرم

 حجت االسالم ناصر خلج
مدرس حوزه و کارشناس معارف اسالمی 

تا اطالع 
ثانوی تعطیل!

 این روزها نه کسی در هيأت الرضا
 روضه می خواند و نه کسی سينه می زند 

منبر
ركن هيأت است 

شیخ حسین انصاریان  در  گفت وگو  با  »چهارده«: 



سبک زندگی نبوی 

حسـن خلـق چیسـت و چـرا در اسـام ایـن همـه بـه آن 
سـفارش شـده؟ اصـا الگـوی عملـی خلـق نیکـو در اسـام چه 
کسـانی هسـتند و چقـدر پیـروان آییـن آخریـن نبـی خـدا بـه 
ایـن رفتـار پایبندنـد؟ امـام صـادق فرمـوده: »روزی پیامبر 
اکـرم k خطـاب بـه مـردم فرمـود می خواهیـد بـه شـما خبـر 
بدهـم کـه بهترین شـما چه کسـی اسـت؟ مـردم گفتنـد بله یا 
رسـول اهلل! آن حضـرت فرمـود بهتریـن شـما خوش اخاق تریـن 
شماسـت کـه نرمخو و بـی آزار اسـت، با دیگـران انـس می گیرد 
و دیگـران نیـز بـا او انـس می گیرنـد«. وقتـی جامعـه می توانـد 
بـه کمـال و ایـده آل خـود برسـد کـه حسـن خلـق بـه معنـای 
واقعـی نهادینـه شـود. امیرالمؤمنیـن نیـز فرموده: »حسـن 
خلـق سررشـته تمـام خوبی هاسـت«. وقتـی جامعـه می تواند از 
بداخاقی هـا کنـاره بگیـرد کـه همـه مردم حسـن خلق داشـته 
باشـند. امـا راهکارهـای نهادینـه  کردن اخـاق نبـوی در جامعه 
در  اخـاق  کـردن  نهادینـه  راهکارهـای  معتقـدم  چیسـت؟ 
جامعـه یـا بـه بیـان دیگـر درمـان بداخاقـی در جامعـه باید به 
دو شـیوه صـورت بگیـرد: 1. درمـان علمـی 2. درمـان عملـی. 
راهـکار علمـی از سـه شـیوه پیگیـری می شـود: راه اول برای 
نهادینـه  کـردن اخـاق در جامعه این اسـت کـه ارزش اخاق را 
بـرای مـردم بیـان کنیم. بیـان ارزش هـای اخـاق در جامعه که 
مـردم بداننـد افراد برخـوردار از حسـن خلق و اخاق پسـندیده 
چـه ارزشـی دارنـد و چقـدر اخـاق نیکـو می تواند بـه خوبی ها 

تجلی ببخشـد. امیرالمؤمنین فرمـوده: »پاک نژادترین مردم، 
خوش اخاق تریـن آنهاسـت«. راه دوم ایـن اسـت کـه ثمـرات 
 kحسـن خلق را بـرای مردم بیان کنیـم. پیامبر گرامي اسـام
فرموده: »حسـن خلق ریشـه دوسـتی ها را اسـتوار می کند«. اگر 
می خواهیـم دوسـتی هایمان پایـدار و پابرجـا بمانـد باید حسـن  
خلق داشـته باشـیم. حضرت علـی در این خصـوص فرموده: 
»اخاقتان را نیکو کنید تا حسـابتان در روز قیامت آسـان شود«. 
آن حضـرت در جـای دیگـری فرمـوده: »خوش اخاقـي  روزی  را 
زیـاد می  کنـد و میـان دوسـتان انـس و الفـت پدیـد مـی آورد«. 
امام صادق نیز  فرموده: »حسـن خلق و خوشخویی عمر را زیاد 
می کند«. راه سـوم بیان ثمرات سوء خلق اسـت. باید این ثمرات را هم 
در جامعه بیان کنیم که بداخاقی چه ثمراتی دارد. در آیه 159 سـوره 
آل عمـران آمـده: »به سـبب رحمت خداسـت کـه تو با مـردم چنین 
خوشخو و مهربان هسـتی. اگر تندخو و سنگدل می بودی، اطرافیانت 
از گـرد تـو پراکنـده می شـدند«. چون یکـی از ثمرات بـدی خلق این 
اسـت که انسـان ها از دور و بر افراد کنـار می روند. حضرت علی   در 
این خصوص فرموده: »بدخلقی و بدخویی بدترین همنشـین اسـت«. 
آن حضـرت در جای دیگری  فرموده: »بدخویی انسـان را تنها می کند 
و اخـاق بـد نزدیـکان را مـی آزارد و بیگانـگان را فـراری می دهـد«. 
شـیوه  سـه  بـه  کـه  دارد  وجـود  هـم  عملـی  درمـان  یـک 
بـرای  و  سـال  و  کم سـن  افـراد  بـرای  اول  راه  می شـود.  انجـام 
نوجوانـی  دوران  یـا  متولـد شـده اند  تـازه  کـه  اسـت  کودکانـی 
خودتـان  »فرزنـدان  فرمـوده:   صـادق امـام  می گذراننـد.  را 
 ،kرا بـا سـه خصلـت ادب کنیـد: اول توسـط محبـت پیامبـر
کریـم«.  قـرآن  تـاوت  سـوم  و   اهـل  بیـت سـیره  دوم 
مـا دو گونـه ادب داریـم: ادب بـا مهـر و ادب با قهـر. ادب با قهر 
همان اسـت که امام سـجاد در دعـای ابوحمزه ثمالـی فرموده: 
»خدایـا اگـر می خواهـی مـرا ادب کنی بـا قهـرت ادب نکـن«. اما 
یـک راه ادب وجـود دارد کـه همـراه بـا مهـر و محبـت اسـت و به 
مصـداق بـارز پایتخـت هـر کشـور اسـت. اگـر کشـوری پایتخـت 
کشـور دیگـری را فتـح کنـد درواقع مجموعـه آن کشـور را تصرف 
کـرده. امـام صـادق فرمـوده: »و تـو ای پیامبر بر قلـه اخاق و 
کرامت قرار داری«. انسـان همچون مملکتی است که پایتخت دارد. 
پایتخـت اعضا و جوارح انسـان، قلب اوسـت. اگر ایـن پایتخت فتح 
شـود در واقـع اعضا و جوارح انسـان بـه تصرف درآمـده. آن حضرت 
همچنیـن فرمـوده: »جـای محبـت در دل اسـت و خداوند محبت 
خـودش را در دل پیامبـر قـرار داده و او دارای خلق عظیم اسـت«. 
وقتـی پیامبـر گرامـي اسـامk مکـه را فتـح کـرد اهـل مکه 
ترسـیدند و گفتنـد مـا بیـش از 20 سـال او را اذیـت کردیـم. حاال 
مي آیـد و از مـا انتقـام مي گیـرد. مـا دندانـش را شکسـتیم و بـه 
او افتـرا بسـتیم. امـا پیامبـر همـه را جمـع کـرد و فرمـود: »امروز 
همـان کاری را می کنـم و حرفـی را می زنـم کـه برادرم یوسـف به 
برادرانـش زد. برویـد کـه همـه شـما را بخشـیدم«. بـا ایـن درمان 
عملـی و حسـن خلـق پیامبـر، همه مـردم مکه بخشـیده شـدند. 

»بِالْوالَِدیِْن إِْحساناً َو بِِذي الُْقْربي  َو الَْيتامي  َو الَْمساکيِن َو الْجاِر ِذي الُْقْربي  َو الْجاِر الُْجُنِب.../ به پدر و مادر و به خویشان و یتيمان و 
مسکينان و همسایه نزدیک و همسـایه دور و رفيق نزدیک و در راه مانده و برده مملوکتان نيکی کنيد...« )آیه 36 سوره نساء(

مـا شـمع صفت  قـرآن می خواهـد  دریافـت می کنیـد.  را  بیشـتری  گرمـای  و  روشـنایی  نزدیک تـر می شـوید  آن  بـه  کنیـد! هر چـه  نـگاه  را  شـمع 
باشـیم. یعنـی هـر کـس بـه مـا نزدیک تـر اسـت، بهـره و سـود بیشـتری دریافـت مي کنـد. بـه همیـن خاطـر سـفارش می کنـد اول پـدر و مـادر 
خـود را مـورد نـوازش و احسـان و لطـف قـرار دهیـد و بعـد بـه نزدیـکان خـود از قبیـل همسـر، فرزنـدان، بسـتگان، آشـنایان و... محبـت کنیـد. 

 پناه ببريم به خدا
سوره مبارکه نساء

 kاخالق حسنه پیامبر اكرم
حجت االسالم ناصر خلج، مدرس حوزه و کارشناس معارف اسالمی 

آیت اهلل ناصر مکارم  شیرازی با اشاره به سوء استفاده هایی که در شرایط کنونی از مهدویت می شود، گفت: »در طول تاریخ افرادی 
از مهدویت سوءاستفاده کرده و خود را به عنوان مهدی معرفی کردند. در زمان ما نیز سوءاستفاده هایی از موضوع مهدویت مشاهده 
می شود. چندین مهدی در این طرف و آن طرف وجود دارد، یا اینکه خود را فرزند، داماد و نماینده آن حضرت معرفی می کنند«. 
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حجت االسالم ناصر خلج
مدرس حوزه و کارشناس معارف اسالمی 

آنچـه از درونمایه فضایل و سـیره پیامبر گرامي اسـامk مهم تر 
به نظر می رسـد این اسـت که چرا از ظرفیت هـا و فرصت ها برای 
عمل به سـیره پیامبر و ائمه آن طور که باید و شـاید اسـتفاده 
نمی شود. امام حسین  فرموده: »مورد غضب ترین بندگان نزد 
خداوند کسـانی هسـتند که به نبی و حجت  الهی اقتدا می کنند 
اما سـیره آن حضـرت را رها کرده انـد«. یک عمـر از ذوات مقدس 
الهـی دم می زنیم اما کاری به پیروی و پیاده سـازی سـیره  مقدس 
آنهـا نداریـم. ایـن زنگ خطری اسـت کـه وظیفه و تکلیـف ما و 
اصحاب رسـانه را بسـیار سـنگین می کند. ما باید به روشـنگری 
و تبییـن ایـن موضـوع در پرداختـن بـه سـیره عملـی حضرات 
معصومین علي الخصوص نبی  مکرم اسـامk بیشـتر بپردازیم. 
در بعـد فردی ویژگی اي که از نبي مکرم اسـام زبانزد عام و خاص 
بـود و حتی پیش از بعثت آن حضرت در بین اعـراب از او به عنوان 
یک شـخصیت بامنازع یاد می کردند مهربانی و رأفت ایشان بود. 
پیامبرk نسبت به همنوعان، همسایگان، دوستان و حتی حیوانات 
هم مهربان بود. این ویژگی موجب شد معاندین و مشرکین از نگاه 
ناصحیح خودشـان دسـت بردارند و دلداده و عاشق شخصیت آن 
حضرت بشوند. پیامبر شخصیتی بود که به ماقات آزاردهندگانش 
می رفت. کسـی که روزی شکمبه گوسفند روی سر و محاسنش 
می ریخـت وقتـی بیمار شـد پیامبر اکـرمk به ماقاتـش رفت. 
ایـن اوج رأفـت پیامبـر را نشـان می دهد. پیامبر گرامي اسـام 
ساده زیسـت بـود و غـذای سـاده ای را تناول می کـرد و در عین 
حـال بهترین لباس هـا را از حیث تمیزی و نظم به تن داشـت. 
در سـیره اجتماعی پیامبـر اکرمk اولین نکتـه ای که به ذهن 
متبادر می شـود این اسـت کـه آن حضـرت همان طـور که در 
حلقـه مهاجریـن و انصـار و بقیـه مسـلمین قرار داشـت، در 
کانـون گـرم خانـواده نیـز ایـن جایـگاه را داشـت و اگـر در 
جایـی متوجـه ظلمـی به غیرمسـلمانان می شـد، تـا احقاق 
حـق نمي کـرد سـاکت نمی نشسـت. در غزواتـی کـه پیامبر 
اکـرمk در آنهـا حضـور داشـت وقتـی می دیـد بعضـی از 
رزمنـدگان سـپاه اسـام بـه اسـرا- مخصوصـا زنـان- ظلـم 
می کردنـد، مانع این کار مي شـد. آن حضرت شـجاعت توأم 
بـا رأفـت را داشـت. یعنـی در ابتـدای جنگ هـا می کوشـید 
جبهـه کفـار را به راه راسـت هدایـت کند و آنهـا را نصیحت 
می کـرد و در صورتـی کـه نمی پذیرفتنـد چنـان شـجاعانه 
می جنگیـد کـه قابـل وصـف نیسـت. پیامبـر اکـرمk بـه 
منبـع حکمـت الهی وصـل بـود و چنان عمیـق، پرمغـز، گویا 
و ژرف سـخنرانی می کـرد که تمام کامش سراسـر حکمت بود. 

سيدعلی حسينی نژاد، مداح و طلبه 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره سیزدهم  سه شنبه 23 آذر 1395 13 ربیع االول 1438
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تولیـت آسـتان قـدس رضوی با اشـاره به رویکردهای این آسـتان در دوره جدید گفت: »تأسـیس دفاتر اسـتانی آسـتان 
قـدس امـری تشـریفاتی و آمـاری نیسـت. هـدف و رویکـرد ما تشـکیل یک نهضـت فرهنگـی و خدمت رسـانی در تمام 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبیکشـور با همـکاری و همراهی دسـتگاه های مختلف اسـت«. 
 شماره سیزدهم  سه شنبه 23 آذر 1395 13 ربیع االول 1438

تا اطالع ثانوی تعطیل!
هیأت الرضا  هم دچار مشكالت مالي و مكاني شد 

 

ایـن نخسـتين بـاری نيسـت که خبـر تعطيلـی هيأتـی سـر زبان هـا می افتـد. همين چنـد وقـت پيش بـود که یکـی از 
هيأت هـای فعـال شـهر تهـران بـه دليـل مسـایل مالـی و نداشـتن مـکان مجبور شـد بـه مخاطبيـن و مسـتمعين خود 
اعـالم کند تـا اطـالع ثانوی تعطيل اسـت. حـاال نوبـت هيأت الرضا  رسـيده کـه مهـر تعطيلی بـر پيشـانی آن بخورد؛ 
هيأتـي که هـر هفته ميزبـان جوانان بسـياری بود تـا با مداحـی عبدالرضـا هاللی به فيض برسـند. بـه بهانـه تعطيلی این 
هيـأت سـراغ مهـدی رمضانـی از دسـت اندرکاران هيأت الرضـا رفتيـم و عوامـل ایجـاد ایـن اتفـاق را بررسـی کردیم. 

 مرجان خسروي 

آغاز فعالیت در محله مجیدیه 
پایه و اسـاس هیأت الرضا با چند جوان و از یک جلسـه محلی شـکل 
گرفـت و با افزایـش اسـتقبال مخاطبان از روضـه خانگی خارج شـد. مهدی 
رمضانـی دربـاره فعالیت هـای روزهـای نخسـت این هیـأت می گویـد: »بعد 
از اینکـه مخاطبـان ما بیشـتر شـدند به مسـجد ابوذر رفتیـم امـا از آنجا که 
جلسـات هیأت الرضا بـه ذائقه جوانان نزدیک بـود، روز به روز بر تعـداد افرادی 
کـه به هیـأت می آمدند اضافه شـد و خیلی هـا هیأت الرضا را شـناختند. 
همیـن زمان بـود که این هیأت به حسـینیه قهرودی ها نقل مـکان کرد و به 
تعبیر بسـیاری از همین مـکان بود که به نقطه اوج جذب مخاطب رسـید. تا 
آنجـا که حاج منصـور ارضی و دیگر مداحان برجسـته و واعظان زبده کشـور 
بـه این هیـأت آمدند و از این همه اسـتقبال جوانان ابراز خرسـندی کردند«. 

آن طـور کـه این عضـو هیأت الرضـا تعریـف می کنـد درسـت در زمانی که 
آوازه مـداح جـوان پیچیـده بـود هیـأت تعطیل شـد و مدتی بعـد پرچم هیأت 
بـر فراز حسـینیه شـهیدان صباغچی  به اهتـزاز درآمد امـا خبری از نـوای مداح 
پـرآوازه اش نبود و مداحـان دیگر در این هیأت می خواندند. با این حال مخاطبان 
قدیمـی همچنان به هیأت می آمدند. رمضانـی در ادامه صحبت هایش می گوید: 
»بعـد از  یکـی دو سـال دوبـاره مـکان هیـأت تغییر کـرد و این بـار بـه امامزاده 
حسـن رفت ولی ایـن برنامه به دلیـل مخالفت سـازمان اوقـاف دوام نیاورد 
و هیأت الرضـا بـه حسـینیه کربایی هـا نقل مـکان کـرد و دوبـاره تعطیل 
شـد. حسـینیه موسـی  بن جعفـر واقـع در میدان خراسـان آخریـن جایی 
بود که وسـایل و تجهیـزات هیأت الرضـا را در خود جا داد. سـال 90 بود که 
خمینی شـهري ها تصمیم گرفتند مکان خود را در اختیار این هیأت بزرگ قرار 

دهند تـا هزاران جوان جمعه های هر هفته و در مناسـبت های مختلف سـاعتی را 
بـه هیأت مورد عاقه شـان بیاینـد و پای روضه مداح مورد عاقه شـان بنشـینند«. 

شما انقالبی نیستید! 
وی کـه در ایـن سـال ها از اعضـای فعـال هیأت الرضـا بـوده دربـاره 
مشـکات ایـن هیـأت می گویـد: »گاهـی اوقـات بهانه هایـی مطرح می شـد 
کـه اصـا با افـرادی کـه دسـت اندرکار هیـأت بودند یا در مراسـم آن شـرکت 
می کردنـد همخوانی نداشـت. به عنـوان مثال بـه هیأت الرضـا که محفل 
بسـیجیان و رهـروان شـهدا بود می گفتند شـما انقابی نیسـتید یا شـؤونات 
اسـامی را رعایت نمی کنیـد! این مانع تراشـی ها گریبان مجریان هیـأت را در 
شـب دوم محـرم امسـال گرفـت؛ جایی کـه در های ورزشـگاه شـهداي هفتم 
تیر بسـته شـد و اعـام کردند به دسـتور مسـؤوالن مربوطـه نمی توانید دیگر 
از فضـای ورزشـگاه اسـتفاده کنید. بـا رایزنی هایي که انجام شـد دهـه اول محرم 
به پایان رسـید. واقعا این جابه جایی ها هزینه های بسـیار سـنگینی به ما تحمیل 
می کنـد. بـه هـر حال آمـاده کـردن یـک ورزشـگاه کـه راحـت بتـوان همچون 
حسـینیه در آن عزاداری کرد کار بسـیار سـختی اسـت. در این راه تنها شهرداری 
تهـران در داربسـت و دیگر تجهیزات تبلیغاتی مـا را یاری کرد. سـازمان تبلیغات 
اسـامی هـم 10 میلیون تومـان بودجه بـرای ما در کل سـال تصویب کـرده که 
هنوز پرداخت نشـده. مـا توقع خدمت نداریـم اما انتظار نداریم در مسـیر حرکت 
هیأتـی کـه برنامه هایـش گسـترده تر از عـزاداری اسـت سـنگ اندازی کننـد. 
»بدرقه فاطمه« برنامه منظم و منسـجمی بود کـه پای عـزاداران را به میادین  
شـهر  کشـاند و بر شـکوه فرهنگ اهل  بیت  افزود. اصا عنوان مدافعان حرم از 
هیأت الرضا آغاز شد که در تسلی خاطر خانواده های معظم شهدای مدافع حرم 
تأثیر بسیاری داشت. اجتماع بیست و یکم ماه مبارک رمضان کار بزرگ تری بود 
که جمعیت باشـکوهی را در فضای باز به عزاداری با زبان روزه دعوت می کرد«. 

توقع از 
مسؤوالن دولتی، 
هيأتی ها و مردم 

مهدی رمضانی دربـاره  اینکه انتظار دسـت اندرکاران این هيأت 
از مسـؤوالن چيسـت، می گویـد: »اکنـون ایـن هيـأت بـه دليل 
فعاليت هایش با مشـکل مالی و نداشتن مکان دسـت و پنجه نرم 
می کند. از مسـؤوالن انتظار داریم حداقل به خاطر مسـتمعين هم 
که شـده اجـازه ندهند هيـأت تعطيل شـود. البته روی سـخن ما 
فقط با مسـؤوالن دولتی نيسـت. از مردم و افرادی که دست اندر کار 
امـور هيأت هسـتند توقع داریـم برای رفع مشـکالت مـا تالش 
کنند. واقعا نمی دانيم چرا جامعه مذهبی کشـور نسبت به تعطيل 
 شـدن هيأت های بزرگ و پرمخاطب کشـور هيچ جدیتی نشـان 
نمی دهد! جالب اسـت که سـازمان اوقاف قبال یک دفتـر کار برای 
تدویـن فيلم هـا و امـور اداري در اختيار ما گذاشـته بود امـا قبل از 
محرم همـان مکان هم پلمب شـد. هيأتی که کنگـره بين المللی 
امـام علی النقـی  را برگـزار می کنـد و بـه تعبيری یـک نماد 
فرهنگی محسـوب می شـود چرا گریبان آن را بایـد این غفلت ها، 
بی توجهی ها و سياسـی کاری ها بگيرد؟! آیا هيأتـی که به تقویت و 
توسعه جریان مدافعان حرم و فرهنگ دفاع از مقاومت کمک کرده و 
در پشتيباني جبهه مقاومت با جمع آوري و ارسال کمک هاي مردمي 
فعاليت داشته اسـت، نمی تواند یک نهاد و دستگاه فرهنگی باشد؟ 
البتـه ما با تمام تـوان و بضاعت، تالش خـود را براي برطـرف کردن 
مشـکالت و برقراري مجدد جلسات  ان شـاءاهلل انجام خواهيم داد«. 



 آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در دیدار با تشکل های متصدی »زیر سایه خورشید« در استان ها گفت : »تشکل های مذهبی و انقابی 
جوانان سرمایه های عظیم جهان اسام هستند. بنابراین دشمن از هیچ تاشی برای خدشه و هجوم به این پایگاه های اسامی 
فروگذار نیست«. به گفته وی ظرفیت  این تشکل ها برای توسعه فرهنگ رضوی و خدمت رسانی به نیازمندان می تواند کمک رسان 

آستان قدس رضوی در نیل به سوی اهداف متعالی خود باشد. 
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در شـرایطی کـه دنيـا با پدیـده شـوم تروریسـم درگير   
اسـت و از طرفی رسـانه های غربی در تالشـند تروریسم را 
با اسـتعاره اسـالم بـه دنيا معرفی  کننـد، وظيفه همـه ما به 
ویژه رسـانه های دینـی در معرفی پيامبر اکرم k چيسـت؟ 
الزم اسـت بـرای نزدیک تـر شـدن حرف هایمـان ابتـدا توضیحـی 
بیـدار  از چهره هـای علمـی،  بدهـم. مرحـوم کاشـف الغطاء کـه 
و دنیاشـناس بـه شـمار مـی رود زمـان کـه خبـری از ماهـواره و 
تلویزیـون نبـود و اصـا کسـی بـه قـدرت رسـانه پـی نبـرده بود 
گفـت بایـد الگـوی مـا و کسـانی کـه می خواهنـد از اسـام دفاع 
کنند پیامبر اکرمk باشـد. »ال یَْنَتِشـُر الُْهدی االَّ ِمْن َحیُث اِنَْتَشَر 
ـال/ هدایـت جز از راهـی که گمراهـی را گسـترش می دهد،  الَضّ
توسـعه پیدا نمی کنـد«. یعنی ما باید امـروز از ابزار موجـود، رادیو 
و تلویزیـون، ماهواره هـای اسـامی، سـایت ها و... بـرای معرفـی 
پیامبـر و آیین سـعادت بخش اسـام اسـتفاده کنیـم و خودمان را 
در پیشـگاه خدا بـرای دفاع از آن حضرت مسـؤول بدانیـم. باید با 
احسـاس مسؤولیت شـدید نسـبت به معرفی شـخصیت بامنازع 
آن حضـرت و بـه کار گرفتـن ابـزار جدید رفتـار کنیم و ایشـان را 
از طریـق قرآن کـه آیـات فوق العـاده ای دارد معرفی کنیـم. »و ما 
ارسـلناک اال رحمـه للعالمین«. این موضوع بسـیار عجیبی اسـت 
کـه خداونـد متعـال خطاب بـه پیامبر  فرمـوده تو را منبعـی برای 
مهـر و محبت نسـبت بـه عالمیان فرسـتادم. عالمیـان یعنی چه؟ 
هـم بـرای مـردم شـرق، هم بـرای مـردم غـرب و هم بـرای مردم 
جنوب و شـمال جهـان. للعالمین یعنـی همه جهانیـان؛ پیامبری 

با طمأنينه و عالمانه سـخنرانی می کند. سـخنان دسـته بندی 
شـده و اخالق خوشـش خيلی ها را مریـدش کـرده؛ از جوانان 
گرفتـه تـا افـراد پـا بـه سـن گذاشـته که بـرای نشسـتن 
پـای منبـرش از راه هاي دور خودشـان را به جلسـات اسـتاد 
می رسـانند. او داسـتان های جذابـی را پشـت تریبـون مطرح 
می کنـد، اسـتادانه پنـد می دهـد و طـوری حـرف می زند که 
حتـی مخاطـب را به وجد مـی آورد. همه کسـانی کـه نزدیک 
به 50 سـال اسـت به حسـينيه هدایت یا همدانی هـای تهران 
رفـت و آمـد دارنـد خـوب می دانند دربـاره چه کسـی حرف 
می زنيـم؛ شـيخ حسـين انصاریان. البته شـيخ حسـين یک 
روضه خـوان فنـی و حرفـه ای هـم هسـت و وقتی بعـد از آن 
سـخنرانی جذابش بـه لحظات ارادت به سـاحت مقـدس ائمه 
و شـور بعد از شـعور می رسـيم می بينيـم او وعظ پرشـورش 
را بـا روضه خوانی متبحرانـه اش به اوج می رسـاند. در آسـتانه 
ميالد رسـول اکرم و هفته وحدت سـراغ این اسـتاد بزرگ 
وعـظ کشـور  رفتيم و سـاعتی بـا او بـه گفت وگو   نشسـتيم.

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره سیزدهم  سه شنبه 23 آذر 1395 13 ربیع االول 1438

گرایش به اسـالم وجود نداشـت. اگر مردم عاشـق اسـالم 
شـدند، قبل از دیدن زیبایی های دین، جذب اخالق نيکوی 
خـودت شـدند و درک کردنـد کـه اخـالق تو تجلـی دین 
توسـت. پيامبر اکرمk به شـدت در خانه مهربان بود و به 
همسر و فرزندان خود احترام می گذاشت. نه مهربانی اي که 
بخواهد سوء استفاده کند. نوعی مهربان بود که طرف مقابل 
را در فضـای مهربانی رشـد می داد و آنقـدر محبت می کرد 

شـيخ حسـين انصاریان درباره مهربانی و رأفت پيامبر 
اکـرمk بـه نـکات جالبـی اشـاره می کنـد و مي گوید: 
»رفتـار عمومـی  آن حضرت به شـکلی بود کـه همه او را 
از پـدر، خانواده ، بـرادر، اقوام و حتی مـردم کوچه و بازار 
به خودشـان مهربان تـر می دیدند. این خيلی مهم اسـت 
که پـروردگار به خاطر همين نکته اخالقـی خطاب به آن 
حضـرت می فرمایـد اگر این گونـه نبودی جاذبـه ای برای 

مردم جذب خلق 
نیكوی پیامبر  شدند 

مـنبر
ركن هیأت است

شیخ حسین انصاریان در گفت وگو با »چهارده«: 

مجتبی برزگر  
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کـه در همـه امـور زندگـی اش برای شـما کانـون مهـر، محبت، 
عاطفـه و مهرورزی اسـت. این سـوال را از شـما مخالفـان داریم 
کـه آیا شایسـته اسـت بـه چنیـن شـخصیت بامنازعـی حمله 
شـود و چهـره ای غیرواقعی از او نشـان دهنـد؟ نهج الباغه مملو 
از بیـان شـخصیت اخاقـی پیامبـر اسـت و روایـات زیـادی در 
»بحاراالنـوار« و کتاب هـای معتبـر دیگـر وجـود دارد. ایـن را 
بایـد بـه دنیـا نشـان داد. همین طـور که آنهـا دارند بـا ما جنگ 
فرهنگـی می کننـد مـا هم بایـد بـا آنها سـتیز فرهنگی داشـته 
باشـیم. برخـورد پیامبـر بـا مردم و دشـمن و بـا کسـانی که در 
مکـه بعد از فتـح مکـه آزارش دادند، نشـان می دهـد مهربانی و 
مهـرورزی یعنی چـه. با ایـن اوصاف آیـا این اسـامی که داعش 

معرفـی می کند اسـام سـاختگی نیسـت؟
   بـه عنـوان یـک منبـری موفق و اسـتاد اخـالق  فکر 
می کنيـد روحانيـون بـرای مقابله بـا ایـن تفرقه ها چه 

وظایفـی برعهـده دارند؟ 
منبری هـا در مقابـل تبلیغـات دشـمن بسـیار مسـؤولند. اگـر 
براسـاس مـدارک درسـت و منویات برگرفتـه از قـرآن و روایات 
انبیـا و اهـل  بیـت منبـر پختـه ای داشـته باشـند و همـه به 
خاطـر خدا یک مطلـب را دنبال کننـد- که تبلیغ اسـام ناب و 
اسـام نازل شـده بر پیامبر اکرم اسـت- قطعا جواب خواهد داد. 
  در چنين شـرایطی مداحان چه وظایفـی دارند و برای 
گسـترش وحدت در جامعـه خصوصا هيأتی هـا باید چه 

کنند؟  کار 
انتخـاب بهتریـن اشـعار نصیحتـی که ریشـه در آیـات و روایات 
دارنـد مثل اشـعار سـنایی، صامـت بروجـردی، صائـب تبریزی، 
قصایـد سـعدی و شـعرای دیگـری کـه حکیـم و اسام شـناس 
بودنـد خیلـی بـه ایـن موضـوع کمـک می کنـد؛ شـعرایی کـه 
اسـام را خیلـی زیبـا معرفـی کردنـد و ذکـر مصیبت براسـاس 
مـدارک بسـیار مهمی  کـه در اختیـار داریـم. از کتاب »ارشـاد« 
شـیخ مفیـد گرفتـه تـا »منتهي اآلمـال« شـیخ عبـاس قمـی 
و جلد هـاي 44 و 45 »بحاراالنـوار« مداحـان مـا می تواننـد بـا 
هنرمنـدی ایـن مصائـب را احساسـی بـه سـمع و نظر مسـتمع 
برسـانند که تلنگری بـه روحیه مردم نخورد. خوشـبختانه منابع 
خیلـی خوبی موجود اسـت که اگر بـه این منابـع مراجعه کنند 
یـک مداحـی عالمانه و مملو از بصیرت و فهم، متین و اسـتوار بر 

اصـول الهـی و اسـامی  بـه مرحله اجـرا درخواهـد آمد. 
  شـما مخاطبـان زیـادی داریـد . منبری هـای مـا باید 
چـه رویکـردی را دنبال کنند تـا بتوانند افراد بيشـتری 

خصوصـا جوانان را جـذب کنند ؟ 
روحانیـون بایـد با نشـاط صحبت کنند و مسـتمع خودشـان را 
فقـط خـدا ببینند. یعنـی فکر کنند یک مسـتمع بیشـتر ندارند 
کـه آن هـم پـروردگار اسـت. در بیـان مسـائل منفـی بـه مردم 
حملـه نکننـد که مثا شـما ایـن گنـاه را دارید. غایبانه مسـایل 
منفـی را مطـرح کننـد و بـا لفـظ مثـا »بعضی هـا« کار را جلو 
ببرنـد. دلشـان باید بـرای همه بسـوزد. همه عباد خدا هسـتند. 
بـا ایـن جمـات کـه ای کاش آنها سـر سـفره دین خـدا بودند 
و ای کاش آنهـا هـم این مشـکات روحـی و عملی را نداشـتند 
بایـد حـرف بزنند. بـه عبـارت دیگر باید بـا ظرافـت قربان صدقه 

مـردم برویـم و مسـایلی را نگوییم که مـردم آنها را پـس بزنند. 
مطالـب را با متانـت و به دور از هرگونه تندخویـی بیان کنیم. از 
مسـایل یا افـرادی که می خواهیـم تعریف کنیم افـراط و تفریط 
نداشـته باشـیم و بفهمیم مردم چـه چیزی را قبـول دارند و چه 
چیـزی را رد می کنند. مردم ما مردمی  هسـتند که تمام حقایق 
را قبـول می کننـد. امـام رضا  فرمـوده اگر مـردم زیبایی ها و 
عمـق حرف هـای مـا را بفهمنـد قطعـا از مـا تبعیـت می کننـد. 
این حرف درسـتي اسـت چراکه در طول 50 سـال وعظ و منبر 

رفتن به مسـأله رسـیده ام. 
  یکـی از نکاتـی کـه امـروز مطـرح اسـت مداح محور 
وزن  می تـوان  هيأت هاسـت. چطـور  از  برخـی  شـدن 
یـک منبـری و مـداح را بـه تعادل رسـاند که همسـو با 

یکدیگـر حرکـت کنند؟ 
 مداحی باید با اشـعار پرمایه، تربیتـی و نصیحتی و ذکر مصیبت 
صحیـح همراه باشـد. اما اینها فرع اسـت و علم بایـد در مجالس 
اصل قـرار بگیرد. برای حفظ اسـام گاهی الزم اسـت پول خرج 
کـرد. امیرالمؤمنیـن  فرمـوده: »اگـر حادثـه ای برای اسـام 
پیـش آمـد بایـد پول خـرج کنیـد و ایـن حادثـه را برگردانید«. 
بایـد پـول خـرج کنیم و یـک منبـر درسـت و اثرگـذار را مقدم 
قـرار بدهیـم و مـداح را شـاخه اصلـي هیـأت قـرار دهیـم. اگـر 
هیأت مدیره مسـاجد و جلسـات مذهبـی عمر مردم را به شـعر 
و مقـداری ذکـر مصیبـت بگذرانند و حقیقتـا مـردم را از علم و 

معـارف الهی محـروم کنند، یقینـا در قیامت مسـؤولند. 
  علی رغـم اینکـه حضـرت محمـدk پيام آور اسـالم 
بـوده  امـا امـروزه حتـی در بين مسـلمانان هـم مظلوم 
پيامبـر کار  از  بيشـتر   ائمـه اسـت. شـاید دربـاره 
کرده ایـم. بـرای جبـران ایـن غفلت هـا بایـد چـه کار 

؟  بکنيم
 بـه اعتقاد بنده علمـای اسـام و حوزه های علمیه اقدامـات موثری 
 kرا در سـتایش و انعـکاس عظمـت نقـش پیامبر گرامي اسـام
انجـام داده اند. اگر بـه کتابخانه های اختصاصی مثـل کتابخانه های 
قرآنـی مراجعـه کنید خواهید دید چنـد هزار عنوان کتـاب در این 
زمینـه وجـود دارد و نویسـندگان و محققیـن بیشـتر آثار خـود را 
پیرامون این شـخصیت بزرگ و موثر در معرفی اسـام به بشـریت 
عرضـه کرده انـد. امـا ایـن ضعف و خـأ در نـوع پرداخت هـا وجود 
دارد. متأسـفانه آثـار فقط به زبان عربی و فارسـی نوشـته شـده اند! 
از پنـج قاره جهان مگر چند کشـور بـه این زبان ها گرایـش دارند؟ 
مـا بایـد سـرمایه هنگفتـی را صـرف ترجمه ایـن کتاب هـا بکنیم 
تـا جهانیـان بتواننـد از مفاهیـم ارزشـمند ایـن آثـار بهـره ببرنـد. 
االن ارسـال و انتقـال پیـام  بـه کلیسـاها و مراکز آموزشـی و علمی 
 جهـان کار مشـکلی نیسـت. می تـوان بـا پسـت های الکترونیکـی 
ایـن کار را انجـام داد. البتـه نبایـد توقـع داشـته باشـیم کـه از 
انحرافـی  مختلـف  جریان هـای  توسـط  کـه  گیرنـده ای   100
امـا  کننـد  پیـدا  نجـات  مغـزی شـده اند همـه  شست وشـوی 
باالخـره نیمـی  از آنهـا به مسـیر درسـت رهنمون می شـوند. در 
ادامـه ایـن نفرات اصـاح  شـده روی دیگر افراد منحـرف جامعه 
تأثیـر می گذارنـد. آنـگاه مهـرورزی، محبت، سـامت، اندیشـه، 
کرامـت و عشـق ورزی پیامبـر موج عظیمـی  ایجـاد خواهد کرد. 

مردم جذب خلق نیكوی 
پیامبر شدند 

  حجت االسـام والمسـلمین مرتضـی آقـا تهرانـی: »دشـمنان در طول تاریـخ اسـام تمام قد به دشـمنی با مکتب اهـل بیت
پرداختنـد و ایـن دشـمنی ها هیـچ گاه کـم نشـد. امـروز شـاهدیم آمریـکا پـس از مذاکـرات طوالنـی و پذیـرش برجـام بـا 
حداکثـر قاطـع، تحریم هـای ایـران را تمدیـد می کنـد و بـه راحتـی یـک تعهـد بین المللـی را زیـر پـا می گـذارد و دیدیـم 
سـخن حکیمانـه مقـام معظـم رهبـری کـه فرمودنـد آمریـکا قابـل اعتمـاد نیسـت امـروز بـرای همـگان روشـن شـده«. 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره سیزدهم  سه شنبه 23 آذر 1395 13 ربیع االول 1438

که با آن همه سـنگينی  کار و مشـغله هدایتگـری و انجام 
مأموریت های رسالت پيامبری برای خيلی ها باور پذیر نبود. 
در روایـات متعـددی داریـم کـه بـه شـدت دلتنگـش 
می شـدند تـا برگـردد و آنـگاه آرامـش پيـدا می کردنـد. 
نکتـه اخالقـی دیگـر ایـن بـود کـه آن حضـرت در برابر 
یـک عـده متکبر، متعصـب و جاهل قـرار داشـت؛ چه در 
مکـه و چـه در مدینه. ایـن متکبران، جاهـالن و متعصبان 

بـا اقدامـات ناپسـند و غيرعالمانـه و عاقالنه شـان او 
را آزار می دادنـد و شـخصيتش را لمـس نمی کردنـد. 
امـا آن حضـرت بـا همـه ایـن افـراد چـه در مکـه 

می فرمـود  و  می کـرد  گذشـت  مدینـه  در  چـه  و 
خدایـا هدایت شـان کـن. یـا حتـی وقتـی اقتدار 
از  شـد  منطقـه  فـرد  قوی تریـن  و  کـرد  پيـدا 
تمـام اهـل مکـه در یـک لحظه گذشـت کـرد«. 

 اما ویژگی ها و شـاخصه های یک منبری خوب از 
زبان استاد 50 ساله وعظ کشور چيست؟ شيخ حسين 
انصاریان در این زمينه می گوید: »منبری باید به تقوا 
در بين مردم شـناخته شده باشد، با مردم و در ميان 
آنها باشـد، برای مردم دلسوزی کند و نحوه تنظيم 
سخنرانی هایش به گونه ای باشد که در آخر آیه سوره 
توبه آمده: »انِْفُروا ِخفافـاً َو ثِقاالً َو جاِهُدوا بِأَْموالُِکْم... 
یِن َو لُِيْنِذُروا َقْوَمُهْم  ُهوا ِفي الِدّ ِفْرَقٍه ِمْنُهْم طائَِفٌه لَِيَتَفَقّ
إِذا َرَجُعوا إِلَْيِهـْم لََعَلُّهْم یَْحَذُرون«. منبري ها باید به 
گونه ای منبر بروند که مردم نسبت به درون خودشان 
و عليه کمبودهای معنوی و گناهانشان جبهه گيری 
کنند. اگر این گونه نباشد، نه مردم با منبر ارتباط برقرار 
می کنند و نه در منبری ها اثر خواهد گذاشت. منبری ها 
بدانند ما برای منبر مدارکي بسيار عالی داریم که حتی 
می توانيم تا آخر عمر منبر بی تکرار برویم. یکی قرآن 
و تفاسير بسيار مهمی اسـت  که بر آن نوشته شده. 
همچنيـن جلد دوم اصـول کافی کـه آن را در طول 
سه سال ترجمه کردم و سه چهار ماه دیگر به مرحله 
انتشار می رسد. »المحجه البيضاء« مالمحسن فيض 
کاشانی، جلد یازدهم »وسائل الشيعه«، »تحف العقول« 
و سـایر کتاب هایی را که درباره تاریخ اسـالم در قم 
نوشـته شـده کنار همدیگر بگذارند و هنر انتخاب 
هم داشته باشند. ببينند مردم زمان ما چه نيازهایی 
دارنـد که برابر آن نيازها سـخن گفته شـود تا مثال 
تأثيرات اجتماعی همچون به حداقل رسيدن طالق 
را شاهد باشيم. باید دعواها و نزاع ها را خاتمه دهند، 
مـردم را تلطيف کنند، خـدا را محبوب مردم کنند 
و مردم را با روش انبيا و ائمه آشـنا کنند. این رفتار و 
کردار یک منبر قطعا مورد پسـند پروردگار، پيامبر 
اکرم و اهل  بيت عصمت و طهـارت خواهد بود«. 

منبری
 باید تقوا 
داشته باشد 



نخل بـرداری،  از  هسـتند؛  عاشـورا  واقعـه  از  برگرفتـه   کـه  اسـت  آیين هایـی  از  پـر   هيأت هـا 
پولکه گردانـی )مشـعل گردانی( و خره گيـري )گل مالـی( گرفتـه تـا تشـت گذاری، چاووشـي خوانی 
و طوق گردانـی کـه برخـی از آنهـا در گوشـه  و کنـار کشـور دیـده می  شـوند و خيلـی از آنهـا بـه 
دسـت فراموشـی سـپرده شـده اند. البتـه پادشـاهان دوره صفویـه و قاجاریـه برخـی رفتارهـای 
وارداتـی غربـی را وارد عـزاداری کردنـد کـه هيـچ گاه در عـزاداری سيدالشـهدا معنـا پيـدا 
نکـرد. در ایـن ميـان برخـی از سـنت هایی را کـه در گذشـته رواج داشـته اند بازخوانـی کرده ایـم. 

 نازلی محمدی 

 

آیت اهلل محسن اراکی در همایش »عهد جانان« که با حضور بیش از 2 هزار طلبه و دانشجو در شبستان امام علی مسجد مقدس 
جمکران برگزار شد، با بیان اینکه جامعه اسامی باید خود را برای ظهور ولی عصر آماده کند، عنوان کرد: »هدایت جوامع 

بشری به سمت زمینه سازی برای ظهور امام عصر یکی از رسالت های نظام اسامی است«. 
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در گذشـته رسم بود بيشتر تکایا صبح ها مراسـم برگزار کنند. بعد از نماز صبح با تجمع اهالی محل 
در هيأت ها مرثيه سـرایی، سـينه زنی و روضه خوانی انجام می شـد و در نهایـت پذیرایی مختصری 
کـه چـای و نـان روغنی بود تا سـاعت 9 صبح به پایان می رسـيد. به هميـن دليل، بـازار تهران که 
مهم  تریـن هيأت هـا را داشـت از اول ماه محرم تا مراسـم هفتم امام حسـين تعطيل می شـد. 

 صبح ها
 زمان برگزاری

 مراسـم 

سنت های 
فراموش شده 

پامنبری؛ نوحه هایي برای گرم كردن مجلس 
پامنبـری در گذشـته متفـاوت از امـروز بـود و معنـای آن فـرق می کـرد. اکنون به کسـی کـه به دلیـل عاقه به یک سـخنران 
یـا مـداح تنهـا به مجلـس او بـرود اصطـاح »پامنبـری« را بـه کار می برنـد. در صورتـی که در گذشـته به  ایـن افـراد پامنبری 
نمی گفتنـد بلکـه بـه بـزرگان و پیرغامانـی »پامنبـري« می گفتند که خودشـان دسـتی در نوحه خوانـی و گرم کـردن مجلس 
داشـتند. بـه نوعـی پامنبـری، نوحه خوانـی غیررسـمی به حسـاب می آمـد که یک یـا چنـد نفـر از حاضریـن در مجلس پیش 
از آغـاز مراسـم اصلـی عـزاداری یا بیـن فواصل خالی مراسـم ماننـد پایین آمـدن واعـظ از منبر و شـروع مداحی یـا فاصله بعد 
از مداحـی تـا اطعـام دادن به عـزاداران انجام می شـد. پامنبری ها، پیشکسـوتان و بـزرگان هیأتی، شـاگردان و آشـنایان واعظ و 
مـداح بودنـد که بـا نوحه های متفـاوت مرثیه  سـرایي می کردنـد. هرچند امـروز پامنبری تنهـا در برخـی از مناطق ایـران مانند 
بوشـهر، کاشـان، زواره، دامغان، سـیرجان یا شـاهرود دیده می شـود اما چه بهتر که  ایـن آداب دوباره به همه مجالـس بازگردند. 
بـه خصـوص در مجالسـی کـه  هم اکنـون سـخنران و مـداح در یـک شـب بـه چندیـن مجلس دعـوت می شـوند و معمـوال هر 
مراسـمی بـا تأخیـر شـروع می شـود. با ایـن شـرایط، دیگر شـاهد این نیسـتیم که جمعیـت تنها منتظـر گرداننـدگان مجلس 
باشـند. در قدیـم دقیقـا وظیفه  اصلـی پامنبری ها همین بـود. آنها که  از اعضـای خود هیأت بودنـد از فرصت های خالی مراسـم 
اسـتفاده و مجلـس را بـرای مراسـم اصلی روضه یـا مداحی مختصـری گرم می کردند و مداحی شـان بـه گونه ای بـود که حضار 
جـواب می دادنـد. یعنـی بخشـی از بندهـا را مسـتعمین می گفتند یـا گاهی آنهـا را به ذکـر صلوات تشـویق می کردنـد تا همه  
افـراد در مجلـس حـس مشـارکت بیـش از یـک مسـتمع را داشـته باشـند. بنابرایـن پامنبری کـه قدمـت آن بـه دوره صفویه 
بازمی گـردد چنـد ویژگـی داشـت: 1. گرم کننـده مجالـس عـزاداری بـود. 2. مجلس را بـا حس مشـارکت صمیمی تـر می کرد. 
3. احترامـی بـه حسـاب می آمـد کـه مجلـس با نفـس بـزرگان هیـأت و پیرغامان یـا مداحانی که سن شـان بـاال رفتـه و توان 
مداحی رسـمی را نداشـتند، چند بیت در فواصل مجلس می خواندند و در برگزاری مراسـم سیدالشـهدا شـریک می شـدند. 

چاووشي خوانی 
چاووشـي خوانی بیشـتر بـرای بدرقه و اسـتقبال زائران حج و عتبات کاربرد داشـت. معموال در این مراسـم ، فـردی با صدای بلند 
اشـعاری را کـه مخصـوص چاووشـي خوانی بود می خوانـد تا اهالی محـل را بـرای خداحافظی یـا خوشـامدگویی کاروان زیارتی 
آگاه کنـد. معمـوال ایـن افـراد در کنـار زائران حرکت می کردند و اشـعار بـه خصوصی که معمـوال ترجیع بند بـود و بیت تکراری 
را حاضریـن تکـرار می کردنـد، مـردم محله را بـه دیـدار کاروان فرا می خواندنـد. این روزها که وظیفه  اطاع رسـانی بـه عهده بنر 
و تلگـرام و کارت دعـوت قـرار گرفتـه، دیگر از آیین چاووشـي  خوانی چیزی غیر از اشـعارش که معموال از شـاعران گمنام اسـت 
 باقـی نمانـده؛ اشـعاری کـه  امـروز جـزو مشـهورترین نوحه ها به شـمار می رونـد و بیشـتر افـرادی کـه ارادتی به  اهـل بیت
دارنـد آن را حفـظ هسـتند. شـعر »بر مشـامم می رسـد هر لحظه بـوی کربا/ بـر دلم ترسـم بمانـد آرزوی کربا« یا شـعر »هر 
کـه دارد هـوس کرب وبـا بسـم اهلل« و... در اصل چاووشـی خواني بوده اند که  اکنـون از آنها به عنوان نوحه  اسـتفاده می شـود. اما 
چاووشـی خواني غیر از اسـتقبال کاروان زیارتی، وظیفه خبر دادن فرا رسـیدن ماه محرم را که روز آخر ذی الحجه  انجام می شـد 
بـه عهـده داشـت. اکنـون این رسـم، تنها در برخی از روسـتاها یا شـهری مانند کاشـان با همت مردم حفظ شـده. البتـه باز هم 
مانند گذشـته نیسـت که چاووشـي خوان پیاده یا سـوار بر اسـب خبررسـانی کند بلکه به جای اسب سوار بر ماشـین و با بلندگو 
مـردم را از رسـیدن مـاه عزاداری آگاه می کند. چاووشـی خواني در موارد دیگر هم پیش از شـروع مراسـم علم بنـدی، طوق بندی 
یـا اجـرای مراسـم تعزیه نیز صورت می گرفـت. غیر از این در شـهری مانند بیرجند روز دوم مـاه محرم کـه روز ورود کاروان امام 
حسـین به کرباست، افراد با اشـعار و مضامین عزای سیدالشهدا چاووشـي خوانی می کردند. چاووشي  خوان هرچند کلمه ای 
ترکـی بـه معنای رئیس فراشـان، نوید قافله و پیشـاهنگ کاروان اسـت اما آیینـی بود که در همه شـهرهای ایران اجرا می شـد.

 چهارپایه خوانی 
این رسم هنوز با وجود مداحانی چون شاه حسین بهایی، عامه ذوالفقاری، زریباف، مصطفی میرخانی و ماشاءاهلل چاووشی حفظ شده. 
بـا ایـن حال باز هم در شـلوغی های امروز آنقدر گمنام اسـت که غیر از مداحان، بین مردم فراموش شـده و کسـی آن را نمی شناسـد. 
چهارپایه خوانی مراسمی است که وقتی دستجات عزاداری به سوی بازار در حرکتند، در طول مسیر چهارپایه هایی قرار داده می شود که 
مداحان روی آن نوحه خوانی می کنند. چهارپایه خوانی رسمی است که  از همان ابتدای عزاداری در ایران یعنی زمان آل بویه شکل گرفته. 

 مرور آیین های عزاداری كه  این روزها كمتر دیده می شوند

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
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 شـعر گفتـن را از همـان نوجوانی آغـاز کـرد و در وقـت جوانی مسـير طبع شـعری اش بـرای انبيا و 
ائمـه رونـد رو به رشـدی بـه خود گرفـت. حجت االسـالم محمدجواد زماني شـاعر موفقی اسـت 
کـه به گفته خـودش  بارهـا توفيق داشـته در دیـدار شـعرا از نزدیک با مقـام معظم رهبـری مالقات 
داشـته باشـد و توصيه هـای مهربانانـه ایشـان را بشـنود؛ نصيحت هایـی که مبنـای آنها بـر ایجاد 
وحدت و انسـجام در شـعرها خصوصا شعرهای فاطمی اسـت. او شـعر گفتن را یک تکليف اجتماعی 
می دانـد و معتقـد اسـت شـعرا کمتر دربـاره سـبک زندگی رسـول اکـرمk شـعر گفته انـد و نبی 
اکـرم در ميان شـعرا غریب و مظلوم اسـت. بـرای همين تأکيد دارد شـعر نبـوی را باید تقویـت کرد. 

 سجاد یاسيني 

آنهـا در درجـه دوم قـرار می گیرنـد. با این حسـاب باز 
هـم این شـعرها ضعیف نخواهنـد بـود. بنابراین وقتی 
اشـعار عاطفـی قـوی خوانـده می شـوند بیشـتر مورد 
قبـول واقـع قرار می گیرند. حتمـا این شـعر را بارها در 
محافل مذهبـی شـنیده اید: »از آب هم مضایقه کردند 
کوفیـان/ خوش داشـتند حرمت مهمان کربا«. شـاید 
خیلـی آرایه هـای پررنگی در این شـعر وجود نداشـته 
باشـد امـا عنصر عاطفـه در آن بسـیار قوی اسـت و به 
خاطر همین خیلـی مورد اقبال قرار می گیرد و کسـی 
کـه این شـعر را می شـنود به طـور ناخودآگاه اشـک از 
چشـمانش جاری می شود. پس اشـعاری که مدیحه و 
مرثیه هسـتند اگر عنصر عاطفه داشـته باشـند بیشتر 

به آنهـا اقبال وجـود دارد. 
بـه نظر شـما شـعرا بایـد چـه کار کننـد که 
شعرشـان بـه دل بنشـيند؟ بعضی از شـاعران 
می گوینـد وقتـي می خواهيـم شـعر بگویيـم 
می رویـم حـرم امـام رضا یـا قم تـا دلمان 

وصل شود. 
اگر شـعر بخواهـد بر دل بنشـیند بایـد از دل برآید. ما 
اشـعاری داریـم کـه بیشـتر جنبـه کوششـی دارند تا 
جوششـی. آنهـا هم بـر دل مي نشـینند. منتهـا اغلب 
اشـعاری که بر جان ها نفوذ می کنند اشـعاری هستند 
که از دل ها برآمده باشـند. بـه نظر من عنصر معنویت 
خیلی در شـعر موثر اسـت. همان طور که اشاره کردید 
حضور در حرم و اماکن مقدسـه به اینکه شـعر انسـان 

دلی بشـود کمـک می کند. 
شـما جزو شـاعرانی هسـتيد که بارهـا برای 
شـعرخوانی بـه محضـر مقـام معظـم رهبری 
رسـيده اید. در این رفـت و آمدهـا، حضرت آقا 
در مـورد فضـای شـعر مذهبـی یـا در مـورد 

شعرهای خودتان توصيه ای داشتند؟ 
حضـرت آقـا توصیه هـای فراوانـی را بـه بنـده حقیـر 
داشـتند کـه یکـی از آنهـا همیـن بحـث شـعر پند و 
ادبیـات اخاقـی اسـت کـه سـفارش می کردنـد در 
اشـعارتان حتمـا ایـن نـکات پندآمـوز را بیاوریـد. دوم 
ایـن بـود که حتمـا شـعر را ویرایش کنیـد و هر بیتی 
کـه در خـوب بـودن آن تردیـد داریـد حـذف کنید و 
اجـازه دهیـد بهتریـن ابیات از شـما بـه یـادگار بماند. 
بـزرگان گفته انـد الزم نیسـت قصیده حتمـا 50 بیت 
باشـد. برخی اوقـات 15 بیت هـم ابیات را برجسـته و 
مطلـوب می کنـد. بهتر اسـت آدم اشـعارش را گلچین 
کند و بهترین ها را بیاورد و ابیاتی را که سست، ضعیف 
و معنـای آنها خوب نیسـت حذف کنـد. از توصیه های 
مهم دیگر ایشـان رعایت وحدت اسـامی در اشـعار به 
ویژه اشـعار فاطمی اسـت که مسـأله وحدت اسامی و 
اخـوت دینی را در دسـتور کار خود دارند. شـعر آیینی 
نبایـد به پیکره جامعه اسـامی ضربه بزنـد و موجبات 
اختـاف و تفرقه را فراهم آورد. ما با اشـعاری مواجهیم 
کـه اختاف بر انگیزنـد و این باعث شـده این اشـعار به 
مـا ضربـه بزننـد. تمام تـاش ما بایـد این باشـد که از 
ابیات اختاف برانگیز پرهیز کنیم و شـعر ما به مسـأله 

بـرادری دینـی و وحدت اسـامی کمـک کند. 
بپذیرید که پيامبـر اکرمk در جامعه شـعرا 
مظلـوم واقـع شـده و شـاعران بيشـتر بـرای 

ائمه  شعر سروده اند. 
پیامبـر اکـرم k در میـان شـعرای مـا غریب اسـت و 
مـا اهتمـام الزم را بـه اشـعار نبـوی نداشـته ایم. اغلب 
مجموعه های شـعر ما که منتشـر می شـوند با مداحی 
از امیرالمؤمنیـن  آغـاز می شـوند و دربـاره پیامبـر 

اکـرمk کمتر شـعر سـروده شـده. بـه همیـن دلیل 
بایـد اشـعار نبـوی را تقویت کنیـم. پیامبر فـردی بود 
کـه اهـل بیـت بـه او عشـق می ورزیدنـد و بـا یک 
مقـام واال و یـک جایـگاه عظیـم از او یـاد می کردنـد. 
یـک بخـش هـم ایـن اسـت کـه شـعرای مـا مطالعه 
الزم دربـاره سـیره پیامبـر اکـرم را نداشـته اند. ما باید 
جامعـه شـعری را بـرای اینکه اشـعار نبوی گسـترش 
پیـدا کنند آمـاد ه کنیـم. چون وجـود مقـدس پیامبر 
اکـرمk باعـث وحـدت فـرق اسـامی اسـت. چنـد 
سـال قبـل اشـعاری را بـرای پیامبـر سـرودم. یکـی از 
آنهـا یـک ترکیب بنـد 18 بنـدی اسـت کـه در مـدح 
آن حضـرت اسـت و تاشـم این بـود کـه بخش هایی 
از زندگـی آن حضـرت را در اشـعار خـودم ترسـیم 
کنـم. امیـدوارم بـاز هـم توفیق داشـته باشـم و بتوانم 
در سـال های بعد اشـعاری را تقدیـم آن حضرت بکنم. 

حجت االسالم محمدجواد  زمانی
 اعتقاد دارد پیامبر اكرمk در میان شعرا غریب است 

بعثت ختم ُرسل 

بالی بيا به آبی احساس وا کنيم 
خود را غریب صحبت هر آشنا کنيم 

جایی که در خيال  رهایی اسارت است 
بالی اگر که بود وبال است وا کنيم 
اندیشه زمين به زمان دگر نهيم 

مانده است طفل عقل که سر در هوا کنيم 
طاووس گلشنيم اگر پر نشان دهيم 

گاهی ولی نگاه تواضع به پا کنيم 
گرم از حرارت جبل النور سينه ایم 

کو عطر جبرئيل که دل را حرا کنيم 
حيران شدیم، لذت دیدار گل کند 

شوری به دل ز بعثت ختم رسل کند 
شب در سکوت کوچه بسی راه رفته بود 

امواج مد واقعه تا ماه رفته بود 
هر یوسفی که پيرهنی از کمال داشت 
با طعن گرگ حادثه در چاه رفته بود 

حتی زمين که دیر زمانی خروش داشت 
در خلسه شکفتن یک آه رفته بود 

دختر طالی زنده به گوری به گوش داشت 
شيطان به بزم مردم گمراه رفته بود 

تنها به مکه بود که در جاده حرا 
مردی به شوق سير الی  اهلل رفته بود 

آن مرد هم تو بودی و تکبيرزن شدی 
ذریه حقيقی آن بت شکن شدی 
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اجتماع بزرگ مردمی بیعت با امام زمان مصادف با سالروز آغاز امامت صاحب الزمان در میدان امام حسین تهران برگزار شد. در 
این مراسم، حجت االسام علیرضا پناهیان و استاد علی اکبر رائفی پور سخنراني کردند و حاج محمد رضا طاهری به مداحی پرداخت. 

شعر خوانی وحید قاسمی نیز به این مراسم جلوه خاصی داد که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. 

از نخسـتين اتفاقـی که منجر به شـعر 
گفتـن می شـود آغاز کنيـم. به نظر شـما 
شـدن  شـاعر  بـرای  دليـل  مهم تریـن 

چيست؟ 
بـه نظرم بـه این سـوال نمی تـوان به طـور کلی 
پاسـخ داد چراکه بعضـی اوقات یک اتفاق سـاده 
و یـک حادثـه موجـب شـاعر شـدن یـک فـرد 
می شـود و برخـی مواقـع هم یک احسـاس الزم 
اسـت که فرد را به سـمت شـعر ببـرد. گاهی نیز 
یـک تکلیـف اجتماعی اسـت کـه فرد احسـاس 
می کنـد و اغلـب این  مـوارد بـا عاقه بـه ادبیات 
همراه می شـود. یعنی یک ذوق سرشار در وجود 
یـک فـرد باعث می شـود فـرد به سـمت ادبیات 

برود. 
جهان بينـی  ایـن  بـه  زمانـی  چـه  از 
رسـيدید و شـعر گفتن را به شـکل جدی 

شروع کردید؟ 
مـن از 12 سـالگی شـعر گفتـه ام امـا به شـکل 

جدی و منسـجم تقریبا از 18 سـالگی سـرودن 
شـعر را آغاز کـردم. 

 بـه عنـوان یـک شـاعر آیينـی فکـر 
می کنيد شـعر مداحـی و شـعر هيأتی به 
لحـاظ سـاختار و قالب چـه تفاوت هایی با 

شعر آیينی دارد؟ 
بـه نظـرم همـه اینهـا در قالـب شـعر آیینی جا 
می گیرنـد. در واقع هیـأت نمی توانـد خیلی نماد 
شـعر خاصی باشـد. چیـزی که ما می شناسـیم 
منتهـا  اسـت.  مذهبـی  و شـعر  آیینـی  شـعر 
شـعرهایی که در مجالس بیشـتر به کار مداحان 
می آینـد شـعرهایی هسـتند کـه عنصر مـدح و 
مرثیـه در آنهـا پررنـگ اسـت. یعنی یـا مدیحه 
باشـند یـا مرثیـه. معمـوال اشـعاری کـه عنصـر 
عاطفه در آنها پررنگ اسـت بیشـتر مـورد اقبال 
جامعـه هیأتـی و مذهبـی قـرار می گیرنـد. حاال 
ممکن است برخی شـعرها، شعرهایی باشند که 
خیلی عنصـر عاطفـه در آنها پررنگ نباشـد، که 
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باید شعر نبوی را 
تقویت كرد 



داریمبا»حسینحسین«پیرمیشویم...
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.

نزول نكنید! 

اگــر مشــکات اقتصــادی داریــد و همــه راه ها برایتان بســته 
ــان خطــور  ــه ذهن ت ــا ب ــن رب ــر گرفت ــت فک شــده، هیچ وق
نکنــد. اصــا دور آن را خــط قرمــز بکشــید و چنــد راه  حــل 
دیگــر را امتحــان کنیــد. عقدهای اســامی بهتریــن راه برای 
معاملــه اســت کــه اســام شــکل صحیــح آنهــا را گفتــه که 
ــد. قــرض اولیــن راه اســت.  هــم حالنــد و هــم ســود دارن
هنــوز هــم آدم هــا یــا مؤسســه هایی هســتند کــه کارشــان 
ــاجد و  ــدوق مس ــل صن ــت. مث ــنه اس دادن وام قرض الحس
مؤسســه هایی کــه بــرای دادن وام تأســیس شــده اند. 
ــا  مضاربــه دومیــن راه اســت. مضاربــه عقــدی اســت کــه ب
آن یکــی از طرفیــن معاملــه بــه عنــوان مالــک، ســرمایه اي 
نقــدی را جــور می کنــد و طــرف دیگــر معامله بــا آن تجارت 
ــر  ــد ه ــه دســت می آی ــه ب ــی ک ــد و در ســود و زیان می کن
ــدی  ــی راه بع دو طــرف شــریک می شــوند. مشــارکت مدن
ــزان  ــردن می ــی قاطــی ک ــوع مشــارکت یعن ــن ن اســت. ای
ــرای راه  ــن کار ب ــی آورد. ای ــریک م ــر ش ــه ه ــرمایه ای ک س
 انداختــن کار یا ســرمایه گذاری اســت و در آن تقســیم ســود 
بیــن طرفیــن بــه نســبت ســرمایه ای اســت کــه آورده انــد. 
ــه یعنــی جاعــل  ــی اســت. جعال ــه هــم راه  حــل خوب جعال
ــده ای را در ازای  ــن  ش ــخص و تعیی ــغ مش ــا( مبل )کارفرم
انجــام کار مشــخصی بــه کســی کــه آن را انجــام داده بدهد. 
ــای  ــدازی صندوق  ه ــا راه ان ــن راه  حــل پیشــنهادی م آخری
خانوادگــی اســت. یــک صنــدوق قرض الحســنه خانوادگــی 
ــا مشــارکت همکارانتــان می توانــد شــما  یــا دوســتانه یــا ب
را از ربــا دور کنــد. فقــط کافــی اســت ماهانــه مبلــغ 
مشــخصی را روی هــم بگذاریــد و یــک نفــر برنــده شــود و 
ایــن روال را تــا تمــام شــدن قســط های همــه ادامــه دهیــد. 

کانال تلگرام
در حسينيه شعر بخوانيد 

علمای فن می گویند هر شعری که صبغه 
آموزه های  از  متأثر  و  باشد  دینی داشته 
اسامی باشد، در حوزه شعر آیینی قرار 
می گیرد. به طور کلی تنها مسأله ای که 
شعر آیینی را از انواع شعر متفاوت می کند 
موضوعات آن است. به عنوان مثال شعر 
آیینی در دوره معاصر عاوه بر استفاده از 
مقدس،  دفاع  شهادت،  مثل  موضوعاتی 
فرهنگ عاشورا و... در سروده هایی که به 
  نوعی در منقبت و مرثیه ائمه اطهار
باقی مانده، شاعر  بزرگان مذهب  و دیگر 
به شکوه و حماسه آفرینی آنها و هدفمند 
بودن شهادت طلبی و آرمان های آنها اشاره 
دارد تا فقط سوگ و مرثیه اندوهبار. اگر از 
طرفداران این نوع اشعار هستید، کانال تلگرام 
»حسینیه« گزینه  مناسبی برای عضو شدن 
است. چون هر روز می توانید شعرهای آیینی 
مناسبتی و غیرمناسبتی را دنبال کنید. برای 
عضویت در این کانال کافی است به آدرس 
telegram.me/hosenih سر بزنید. 

خدایـا در توفان هـای سـنگين و بنيان کـن  بعضـی تو را از دسـت 
می دهنـد و برخـی تـو را به دسـت می آورند. دسـت ما را از دسـت 

خـودت درنيـاور و دسـت و دلمـان را از خـودت خالی نکن. 
خدایـا در هجـوم بی امان شـدائد و سـختی ها، گروهی بـه دامن تو 
می آویزنـد و گروهـی از دامن تو می گریزنـد. مأمن و گریـزگاه ما را 

آغـوش مهربان خودت قـرار ده. 
سيد مهدی شجاعی

 

اپليکيشن 

تاریخ سکوت 
نوشـته های تاریخ دربـاره امام حسـن مجتبي کم اسـت. تنها 
چیزهایـی کـه از این زندگی عجیـب مانده، چند حکایت شـیرین 
از دوره پیامبـر اکـرمk و یکـی دو پـرده کوتـاه از دوره امامـت آن 
حضرت اسـت. بقیه اش انگار گم شـده. همه چیز بعد از آن روایت ها 
خاصه می شـود در ماجراهای صلح امام حسـن بـا معاویه. قهرمان 
بزرگ روزهای جمل، نهروان و صفین محکوم می شـود به سـکوت 
برای حفظ اسـام. چـون آدم های دور و برش عافیـت را ترجیح داده اند 
و نادان ترهـا یـا به فریب معاویه گرفتار شـده اند و صلـح می خواهند یا 
ته مانـده ای از خوارجند کـه درد جنگ دارند، نـه درد دین. برای همین 
آن سـکوت بزرگ گواهی اسـت بـر نادانی زمانـه. او لب دوختـه بود تا 
حقیقت بماند. حیف اسـت امام حسـن در همین یک روایت تلخ 
تاریخی خاصه شود. نرم افزار »حق الحقیق« اطاعاتی ارزشمند درباره 
زندگینامه، اخاق و فضایل، سـخنان، داستان ها و حکایت هایی از امام 
حسـن دارد که بـه کارتان می آید. 13 بخش در این اپلیکیشـن وجود 
دارد کـه از زیارتنامـه امام حسـن و زندگینامه آن حضـرت قبل و پس 
از امامـت شـروع می شـود تـا موضوعاتی مثـل امام حسـن در 
نـگاه ادب، هنـر، رسـانه ها و کتاب هـا. آخریـن بخش نرم افـزار هم 
شـما را به سـایت  همنـام ایـن نرم افـزار وصـل می کند تـا مطالب 
بیشـتری در آن بخوانیـد. ایـن نرم افـزار اندرویـدی را می توانیـد از 
کنیـد.  نصـب  و  دریافـت   http://goo.gl/TZAe1N نشـانی

qudsonline14@gmail.com

همزمـان بـا فرارسـیدن 17 ربیـع االول از گنبد جدید طاکاری شـده حـرم حضرت علی رونمایی می شـود. حسـن پارک 
 ،صحن عقیله بنی هاشـم در حرم حضرت زینب ،رئیس سـتاد بازسـازی عتبات عالیات گفت: »اکنون صحن حضرت زهرا
صحـن صاحب الزمـان کاظمین و طرح توسـعه امامین عسـکریین را در دسـت اجـرا داریم ولـی اولویت ما اتمـام صحن حضرت 

زهرا سـت کـه بخش زیارتـی آن در 17 ربیـع االول به طـور کامل به پایان می رسـد«. 
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چهارده  ضمیمه هفتگی روزنامه قدس  
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مدیرمسؤول و سردبير:  ایمان شمسایی 
دبیر تحریریه: زكیه سعیدي دبیر ویژه نامه: رضا صیادي   

طراح نامواره: محمد صمدي
www.aghigh.ir با همکاری موسسه فرهنگی هنری عقيق

پاتـوق اصلی اهالـی جنوب شـرق تهران 
در  کـه  اسـت  قدیمـی  یـک مسـجد 
شـب های ماه مبـارک رمضان از سـاعت 
یک نیمه شـب تا دم سـحر برنامـه دارد و 
پامنبری هایش کم نمی شوند. اصل برنامه 
هم مناجات های سـوزناک دو مداح اسم و 
رسم دار و صاحب سبک تهران است. حاج 
ماشاءاهلل عابدی و حاج مهدی سماواتی با 
دعاهـا و مناجات مـاه مبارک رمضـان دم 
می گیرند و چشم اهالی مسجد را حسابی 
خیس و دل هایشـان را سـبک می کنند. 
در کنار مسـجد کتابفروشـی هم هست 
کـه می توانیـد انـواع و اقسـام کتاب های 
مذهبـی را در آن پیـدا کنیـد و بخریـد. 
چای های قند پهلوی مسـجد شـهدا بعد 
خنـکای  در  هـم  را  مراسـم هایش  از 
نسـیم شـبانه تهـران از دسـت ندهیـد. 
نشـانی مسـجد ابتدای بزرگراه محاتی، 
نرسـیده به میدان شـهید محاتی است. 
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