
w w w . q u d s o n l i n e . i r1438 شماره پانزدهم  سه شنبه 7 دي 1395 27 ربيع االول 

تصمیم هوشمندانه و تداوم 
 مظلومیت اهل  بیت
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علی اصغر ظهیری 

شعر آیینی نیازی به 
خیال پردازی ندارد

غفورزاده   محمدجواد 

به انقالبي ها 
نگوييد تندرو 

حسین سازور در گفت وگو  با »چهارده«: 



وعظ جریان ساز،  راهبر
 و هدایت کننده

تصمیم در لغت به معنای عزم و اراده کردن برای شروع یک کار است. اهل  
بیت b به بشریت توصیه کرده اند تصمیماتی که برای زندگی تان اتخاذ می کنید 
باید توأم با یک جدیت ویژه  باشد. امام صادق  خطاب به سلیمان بن مهران 
فرمود وقتی بنده ای تصمیم به کاری می گیرد اگر این کار، کار خیر باشد پروردگار 
متعال یک حسنه برای او می نویسد. حاال اگر این عزم و تصمیم به فعل کشیده شود 
و به کار درآید کمترین اثر آن این است که به ۱۰ حسنه افزایش می یابد اما در مقابل 
اگر بنده ای تصمیم به گناه گرفت، تا وقتي تصمیمش را در میدان عمل پیاده نکرده 
باشد برای او خطا و کار حرام ثبت نمی شود. تصمیم های پروردگار متعال مساوی 
است با اراده و اراده نیز با فعل او برابر است. همچنان که خداوند متعال تصمیم 
گرفت و اراده کرد روی زمین خلیفه ای بگمارد که همان ماجرای خلقت انسان 
است. یک سری از این تصمیمات و عزم هایی که چهارده معصومb دارند از روی 
فرمانی است که خدا صادر کرده. مخصوصا در هدایت مردم. خداوند متعال در سوره 
»الحاقه« خطاب به پیامبر گرامي اسالمk  فرموده: »اگر از پیش خودت حکمی 
را وضع کنی من رگ حیات تو را قطع خواهم کرد«. این مسأله نشان  مي دهد که 
پیامبر از طرف خودش مجاز نبود حکمی را وضع کند. بنابراین تصمیمات مهمی 
که پیامبر و ائمه معصومینb در طول زندگانی شان اتخاذ کردند برگرفته از اراده 
پروردگار متعال بوده. یکی از این تصمیم ها، مسأله ابالغ رسالت است. پروردگار متعال 
خطاب به پیامبر اکرمk امر کرد که سه سال مخفیانه تبلیغ کند و سپس رسالت 
خودش را آشکار نماید. یکی از مهم ترین تصمیماتی که پیامبر اتخاذ کرد ماجرای 
معرفی امیرالمؤمنین   به عنوان امام امت و رهبر دینی بعد از خودش بود. پیامبر 
گرامي اسالمk به عنوان آخرین وصیت خود فرمود قلم و کاغذ بیاورید تا چیزی 
را برای شما بیان کنم که باعث گمراهی تان نشود. قلم و کاغذ نیاوردند. پیامبر 
ْکُتْم بِِهَما لَْن تَِضلُّوا، ِکَتاَب اهللِ وَ ِعْتَرتِی  َقلَْیِن َما إِْن تََمَسّ فرمود: »إِنِّی تَارٌِک فِیُکُم الَثّ
أَْهَل بَْیِتی وَ إِنَُّهَما لَْن یَْفَتِرَقا َحَتّی یَِرَدا َعلََیّ الَْحْوض«. بین عترت و قرآن جدایی 

  نمی افتد تا زمانی که در کنار حوض کوثر بر من وارد می شوند. از امیرالمؤمنین
گرفته تا ولی  عصر تصمیمات عجیب و غریبی در زندگی داشتند که همه آنها 
برای حفظ اسالم و حفظ کیان مسلمانان محسوب می شد. یکی از زیبا ترین آنها 
در ماجرای صبر حضرت علي تجلی پیدا کرده. از امام صادق   پرسیدند چرا 
امیرالمؤمنین  قیام نکرد با اینکه صاحب ذولفقار بود؟ آن حضرت آیاتی را درباره 
موسی بن عمران و بازگشت از کوه طور مطرح کرد که پس از بازگشت او مردم 
گوساله پرست شده بودند. وقتی حضرت موسی  هارون را مؤاخذه کرد، هارون 
گفت ترسیدم مردم دچار افتراق  شوند. امیرالمؤمنین  سکوت کرد تا مردم به 
اختالف و افتراق نیفتند و جدایی و تشتت میان آنها ایجاد نشود. صبر آن حضرت از 
تصمیمات هوشمندانه ای بود که نشأت گرفته از وحی الهی بود. ماجرای صلح امام 
حسن  هم یکی از این تصمیمات هوشمندانه است. وقتی رشید هجری که 
از اصحاب امیرالمؤمنین  بود پرسید چرا صلح کردید و باعث خواری شیعیان 
شدید، آن حضرت صراحتا فرمود برای حفظ جان شیعیان این کار را کردم. برخی 
از اصحاب به امام حسن  می گفتند  ای کسی که باعث ذلت مؤمنین شدی! چرا 
صلح نامه را امضا کردی؟ آن حضرت   فرمود اگر صلح نمی کردم کمترین خطری که 
مسلمانان را تهدید می کرد این بود که جان شیعیان به خطر می افتاد. از مواد مهمی 
که در متن صلح نامه آن حضرت ذکر شده، تداوم حکومت و به دست گرفتن قدرت 
است. در این مواد آمده که حسن بن علی  زمامداری را به معاویه واگذار کرد 
مشروط بر اینکه معاویه طبق دستور قرآن و روش رسول اهللk عمل کند و بعد 
   از معاویه خالفت از آن او باشد و از بدعت و ناسزاگویی نسبت به امیرالمؤمنین
جلوگیری کند. امام حسن خطاب به اصحابش فرمود: »به خدا سوگند اگر با معاویه 
درگیر بشوم همین هایی که امروز مرا »مذل المؤمنین« می خوانند پشت گردن مرا 
می گیرند و به معاویه تسلیم می کنند. به خدا سوگند از آن روی کار را به او سپردم 
که یاوری نداشتم. اگر یاوران من در کنارم بودند شبانه روز با او می جنگیدم تا خداوند 
میان ما و او حکم کند«. امام حسن در پاسخ به اعتراض مالک بن ضمره در رابطه با 
صلح با معاویه فرمود: »زمانی که دیدم جز عده ای این کار را ترک کردند، ترسیدم 
ریشه شما از زمین کنده شود. پس بر آن شدم تا برای دین روی زمین فریادگری 
باقی بماند«.  این جمله بسیار مهمی است که آن حضرت در این تصمیم هوشمندانه 
با صلحش باعث نجات مردم، مسلمانان، شیعیان و مخصوصا فریادگران دین روی 
زمین شد که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. امام حسن   در پاسخ فرد 
دیگری که به او اعتراض کرده بود، فرمود: »اگر صلح نمی کردم از شیعیان ما کسی 
نبود جز اینکه همه کشته می شدند«. متأسفانه برخی از افراد کج فهم و بی معرفت 
تصورشان بر این است که امام مجتبی اهل جهاد نبود در حالی که این طور نیست. 
جهاد آن حضرت، سکوت و امضای صلح نامه بود. صلح با معاویه زمینه  ماجرای عظیم 
عاشورا را فراهم آورد. البته کسی نباید چنین تصوری داشته باشد که ائمه b از 
صلح کناره گیری می کردند و برای آن ماجرای عاشورا را به عنوان مصداق بیان 
کنند. ماجرای عاشورا تصمیم هوشمندانه اي بود که سیدالشهدا  بعد از صلح 
امام حسن  اتخاذ کرد. اگر کسی سوال کند این تصمیم چه آثار و برکاتی داشت، 
پاسخ آن واضح است. قطعا اگر ماجرای عاشورا نبود، صلح امام مجتبی معنی پیدا 
نمی کرد و به نتیجه نمی رسید. اگر امام حسن به جای امام حسین بود قطعا کربالی 
دیگری شکل می گرفت چراکه ذوات مقدسه همواره در زندگی شان از نداشتن 
یار رنج می بردند و در شرایط بسیار سختی زندگی می کردند. ادامه مظلومیت 
امیرالمؤمنین و امام حسنc را در ماجرای عاشورا می بینید. اوج این مظلومیت 
تا حضرت ولی  عصرکه در پس پرده غیبت به سر می برد همچنان تداوم دارد. 
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حجت االسالم علی اصغر ظهیری
 نویسنده و واعظ 

بـه نظـر می رسـد هنـوز بهتریـن رسـانه، منبـر و ارتبـاط 
چهـره بـه چهره بـا مردم اسـت کـه در هیچ یـک از فضاهای 
مجـازی و ارتباطی این احسـاس و عواطف منتقل نمی شـود 
چراکـه منبـر یک ارتبـاط دوسـویه اسـت و اصال نبایـد این 
بسـتر را یـک ارتبـاط یک سـویه فرض کـرد. مخاطـب آنجا 
سـخنران را می بینـد و سـخنران بنابـر مخاطب شناسـی و 
نیـاز مخاطـب، مباحـث و صحبت هـای خـودش را بـا در 
نظـر گرفتـن همه شـرایط مطرح می کنـد. لذا منبـر یکی از 
بهترین رسـانه ها به شـمار می رود. منتها باید مراقب باشـیم 
که از این رسـانه بـا توجه به رقبایی همچـون فضای مجازی 
و تلویزیـون بهـره الزم را ببریـم تـا کمـاکان بی رقیـب باقی 
بمانیـم و رقبـای رسـانه ای بـا جذابیت های ظاهـری نتوانند 
جـای منبر را بگیرنـد. اگر سـخنرانی های جـذاب و پرمحتوا 
فراگیر شـوند مردم از این فضا ها بیشـتر اسـتقبال می کنند. 
طبیعتـا یکـی از کارکردهای منبـر، تربیت اخالقـی، ارتقاي 
اخـالق و ادب و آداب اسـالمی مردم اسـت. از گذشـته منبر 
را بـه عنـوان مجلس وعـظ نام می بردنـد و نبایـد این بخش 
مغفول باقی بمانـد. زیرا در دنیایی که دشـمن با هر حربه ای 
سـعی در بـه زانـو درآوردن جوانان مـا در میـدان جنگ نرم 
دارد، باید از منبر اسـتفاده حداکثری کرد. استفاده حداکثری 
از منبـر یعنـی اینکـه مـا بدانیـم امـروز مخاطب مـان به چه 
چیـزی نیـاز دارد. بـه تعبیـر مقـام معظـم رهبری ایـن نوع 
منبری هـا هیـچ تفاوتی با منبرهـای زمان رژیم ستمشـاهی 
ندارنـد. منبری هـای مـا باید انقالبی سـخن بگوینـد و وعظ 
جهانـی داشـته باشـند و به واسـطه آنهـا باید مـردم انقالبی 
پـرورش پیـدا کننـد. عـالوه بـر ایـن بایـد در منبر هایشـان 
نقد درسـت و دلسـوزانه نسـبت به حاکمیت داشـته باشند. 
وقتـی مردم ببینند منبری هـا تنها از نظام اسـالمی حمایت 
می کنند و اصال به شـرایط اجتماعـی و اقتصادی مردم توجه 
ندارند آن اسـتفاده به حداقل می رسد. منبری های ما وظیفه 
دارنـد با مسـایل روز جلـو بروند و به موقع نسـبت به خطا ها 
و روش های اشـتباه مسـؤوالن توصیه داشـته باشـند. در این 
صـورت مـردم بـه آنهـا اطمینـان بیشـتری پیـدا می کنند. 
منبری هـای مـا بایـد بتواننـد راهکارهایـی را بـرای حـل 
مشـکالت اجتماعی و خانوادگی بیابند و به شـبهات مختلف 
پاسـخ بدهنـد و بدانند که امـروز با وجـود ابزارهـا و امکانات 
ارتباطـی جدیـد رقبـای قوی تـری دارند و شـرط سـبقت از 
ایـن تجهیـزات کـه در برخی اوقـات زمینه هـای انحـراف را 
نیـز فراهـم مـی آورد ارتقـاي سـطح علمـی منبری هاسـت. 

مهدی عامری، طلبه و کار شناس رسانه
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»َخَتَم اهللُ َعَلی ُقُلوبِِهْم َوَعَلی َسْمِعِهْم َوَعَلی أَبَْصاِرِهْم ِغَشاَوه َولَُهْم َعَذاٌب َعِظیم/ خدا بر دل ها و گوش های آنان مهر نهاده و بر چشم هایشان پرده ای 
افکنده و عذاب بزرگی در انتظار آنهاست«. )آیه ۷ سوره بقره(

در آزمایشگاه مدرسه پاره ای از اعضای بدن انسان را به نمایش می  گذاشتند. هم مغز بود و هم چشم و هم گوش اما نه مغز چیزی می  فهمید و نه گوش چیزی می  شنید و نه 
چشم چیزی می  دید. وجود کافر هم درست همین گونه است. چشم دارد اما نمی  بیند، گوش دارد اما نمی  شنود، مغز دارد اما نمی  فهمد. تو گویی خداوند ختم جلسه را اعالم 
کرده باشد و هر کدام از این سه راه خود را گرفته باشند. دیگر چنین چشمی اگر سنگی بر سر راهی ببیند بر نمی  دارد، اگر گرهی ببیند نمی  گشاید، ناله مظلومی را نمی  شنود و 

نسبت به غصه های مردم بی تفاوت بوده و هیچ حقیقتی را درک نخواهد کرد. 

وقتیخدامهرمیزند
سوره بقره
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تولیــت آســتان قــدس رضوی در مراســم یادبود شــهدای مدافــع حرم شــهیدان، جهانی و هریــری گفت: »قله کرامت انســان 
عبــد واقعــی بــودن بــرای خداونــد باریتعالی اســت و حقیقت علــم از منظــر امام صــادق نیز همین اســت که هر کســی 

کــه عبــد واقعــی باشــد، عالم تر اســت و بــر این اســاس کرامت اکتســابی انســان را بــه مقــام عبودیت می رســاند«. 
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تكیه ای به قدمت هفت قرن
خاندان متبحری پنج نسل است کلیدار تكیه چال دوالب هستند

اینجــا تکیــه چال اســت کــه بیــش از هفــت قــرن اســت میزبــان عــزاداران حســینی اســت. بــه گفتــه مورخیــن، تکیه 
ــا  ــازه واردی ب ــت می دهــد. باصفاســت و هــر ت ــوی اصال ــن تکیه هــای پایتخــت اســت کــه ب چــال یکــی از قدیمی تری
پــا گذاشــتن بــه آن، ســبکبالی را حــس می کنــد. از خشــت خشــت ایــن بنــای قدیمــی زمزمــه آدم هایــی بــه گــوش 
می رســد کــه بخشــی از تاریــخ انقــالب اســالمی ایــران را رقــم زده انــد. گــروه فدائیــان اســالم بــه ویــژه نــواب صفــوی، 
ــق و  ــی ح ــرای برپای ــاه ب ــا ش ــارزه ب ــه مب ــت ب ــر هم ــه کم ــی ک ــی از فعاالن ــی و خیل ــوم کاف ــاه، مرح ــا حق پن حاج آق
اســالم بســته بودنــد در ایــن تکیــه حضــور داشــتند. روی منبــر هفــت پلــه اش افــرادی چــون حــاج اســماعیل دوالبی و 
شــیخ علــی متبحــری ســخنرانی کرده انــد کــه هــر کدامشــان گنجینــه ای بــرای اســالم بودنــد. تکیــه چــال چنــد صد 
ســال اســت توســط خانــدان متبحــری اداره می شــود. ایــن خدمتگــزاری از حــاج کریــم بــوده و بــه ترتیــب بــه حــاج 
فتحعلــی، کربالیــی کاظــم و حــاج احمــد رســیده و حــاال هــم حــاج جــواد متبحــری ایــن مســؤولیت را بر عهــده دارد. 

 مژگان مهرابی 

کفشدار آقا هستم 
حاج جواد متبحری که ۵۳ سـال دارد و از ۱۰ سـال پیش رسـیدگی 
بـه امـور تکیـه را عهـده دار شـده، می گویـد: »پـدرم متولـی اینجـا بـود 
و سـال ۸۵ کـه مرحـوم شـد اهالـی محلـه مـن را بـه جـای او انتخـاب 
کردنـد. مـن ۴۰ سـال کنار دسـت پـدرم آداب هیـأت داری و رسـیدگی 
بـه امـور تکیـه را یـاد گرفتـم«. ایـن پیرغـالم اهـل بیـتb کـه دفا تر 
حسـاب و کتـاب تکیه را از سـال ۱۳۳۳ در اختیـار دارد و همه را بایگانی 
کـرده، در ادامـه می  گویـد: »ایـن تکیـه هیـأت امنایـی اداره نمی شـود. 
شـخصا بـرای کار هـا تصمیـم می گیـرم و هـر کاری کـه صـالح باشـد 
انجـام می دهـم و تـا جایـی کـه در تـوان دارم سـعی ام بـر این بـوده که 
خواسـته مـردم را در نظـر بگیـرم«. هیـأت داری او مثـل پـدرش دقیـق 
و منظـم اسـت. کالمـش نفـوذ دارد و کارهـای تکیـه را خـوب مدیریت 
می کنـد. او می گویـد: »مـن در اینجـا کفشـدارم و بـه ایـن کار افتخـار 
می کنـم. خـودم کیسـه کفـش دسـت مـردم می دهـم و در کنـارش 
جـارو هـم می زنـم«. بـه گفتـه ایـن پیرغـالم اهل بیـت b تکیـه چال 
موقوفـات نداشـته و هزینـه هیـأت بـا نـذورات اهالـی تأمیـن می شـود؛ 
»درمکتـب اهـل بیـت رعایـت ادب شـرط اصلی اسـت. در اینجا سـمت 
و منصـب مهـم نیسـت. همـه بـا نیـت خدمـت بـه آقـا کار می  کننـد«.

پایگاهي در خدمت نهضت
 تاریـخ فعالیت هـای تکیه چـال را که مـرور کنید به خوبی دسـت تان 
می آیـد کـه اینجـا یکـی از پایگاه هـای شـکل گیری انقـالب بـوده. حاج 
جـواد متبحـری در ایـن زمینـه می گویـد: »در همین جا نوار سـخنرانی 
امـام خمینـی تکثیر می شـد. شـیخ احمـد کافی صمیمیـت خاصی 
بـا پـدرم داشـت و از سـال ۱۳۴۹ تـا ۱۳۵۶ در همیـن تکیه چـال منبر 
می رفـت. کافـی مریـدان زیـادی داشـت. در اوج خفقان ستمشـاهي در 
دوران  مبـارزات آنقـدر جمعیت زیاد می شـد که ما بیـرون از تکیه فرش 
پهـن می کردیم. حتی سـال ۴۲ کـه هیچ هیأتی حق راه انداختن دسـته 
سـینه زنی نداشـت اما پـدرم این کار را کـرد و عکس امـام را جلوی نخل 
زد و در محلـه راه افتـاد. سـرباز ها و ژاندارم هـا دسـته را محاصـره کردند. 

پـدرم مرد با نفـوذی بـود و ماجرا را فیصلـه داد«. 

تاالری با سقف ضربی 
معمـاری منحصر بـه فرد تکیه چـال بیانگر این اسـت کـه معمار آن 
در کارش مهـارت خاصـی داشـته. ایـن بنـا بـا وسـعتی نزدیک بـه ۶۰۰ 
متـر مربع به گونه ای سـاخته شـده که هیچ سـتون نگهدارنـده ای ندارد. 
البتـه معمـار ایـن بنای قدیمـی که حاج حسـن قلیونـی بوده بـرای این 

کارش دلیـل داشـته. چـون وقتـی عالمت و نخـل وارد تکیه می شـود و دور 
می چرخد اگر سـتون وجود داشـته باشـد این کار میسـر نیسـت. در سـقف 
ایـن تـاالر هم تیرآهنـی بـه کار نرفته و آجر هـا با سـاروج در کنار هـم قرار 

گرفته اند. 

موذن خوش لهجه دوالب 
کربالیـی کاظم متبحری معتمد محله دوالب بود و ۷۰ سـال روی مناره 
مسـجد دوالب اذان می گفت. او از   همان دوران کودکی در تکیه چال حضور 
پیـدا کـرد و پـرورش یافـت و بعد هم خـودش خدمتگـزار این خیمه شـد. 
حـاج جـواد متبحـری می گوید: »بـه پدربزرگـم »کل کاظـم« می گفتند. او 
صدای رسـایی داشـت و وقتی اذان می گفت صدایش به همه جا می رسـید. 
آن موقـع رادیویـی در کار نبـود و از طریق اذان پدربزرگم مـردم محل زمان 

می فهمیدند«.  را 

هیچ آرزویی ندارم 
شـیخ اکبر متبحری پسـر بـزرگ خانواده، بعـد از کربالیـی کاظم موذن 
دوالب بـود. او خادم این تکیه بود و از سـال ۱۳۳۰ تـا ۱۳۶۳ زحمات زیادی 
کشـید. شـیخ اکبر پدر شـهید جعفر متبحری اسـت. گویـا او دو سـال بعد 
از شـهادت پسـرش به سـفر حج می رود و در مدینه پشـت قبرسـتان بقیع 
خطاب به خدا می گوید تنها یک پسـر داشـتم که آن را در راه تو دادم. دیگر 
هیـچ آرزویـی نـدارم. ایـن را می گویـد و سـوار اتوبوس می شـود تـا به هتل 
بازگـردد امـا در   همانجـا مي میـرد و او را در قبرسـتان بقیع دفـن می کنند. 

دیوان شعرش در دست چاپ است 
حسـن خلق و تواضع مرحـوم باقر متبحری بیـن دوالبی ها زبانزد اسـت 
و همـه بـه خوبـی از او یـاد می کننـد. او هـم شـاعر بـوده و هـم مـداح اهل 
بیـت b. حـاج جـواد در مـوردش توضیـح می دهـد: »حـاج باقر پسـرعمه 
مـن بـود و در هر مناسـبتی فی البداهه شـعر می گفـت. او ۵۰ سـال در این 
تکیـه روضـه می خوانـد و در واقـع میرزای پـدرم حاج احمـد بـود و در کنار 
حسابرسـی امـور دایی اش مداحـی هم می کرد. حـاج باقـر قصیده های بلند 
می گفـت و تخلصـش »دلجو«سـت. بچه هایـش برای چـاپ دیوان شـعر او 
اقـدام کرده اند«. حاج جواد متبحر از پسـرعمه اش خاطره ای تعریف می کند 
بـا ایـن مضمـون: »حـاج باقـر همـراه دوالبی هـا به مشـهد رفتـه بـود و در 
انجمنـی چنـد بیـت در مدح حضـرت علـی  می خواند و مورد تشـویق 

حضـار قـرار مي گیرد و بـه او انگشـتر حدیـد و عبا هدیـه می دهند«. 

کسی که سنگ بنای
 ساخت حسینیه را گذاشت

حــاج احمــد متبحــری وقتــی مرحــوم شــد ۷۴ ســال 
ــاب  ــاب و کت ــی اش حس ــان دوران جوان ــت. او از   هم داش
ــول  ــه ق ــت و ب ــده گرف ــال را بر عه ــه چ ــینیه تکی حس
ــد  ــور ش ــه چط ــورد اینک ــد. در م ــی آن ش ــروف متول مع
حــاج احمــد بانــی ســاخت حســینیه تکیــه چــال شــد، 
ــه  ــال ب ــه چ ــال ۱333 تکی ــا س ــد: »ت ــرش می  گوی پس
ــا  ــر برپ ــرم و صف ــام مح ــه در ای ــود ک ــادر ب ــورت چ ص
می شــد. تــا اینکــه پــدر بــه دوالبی هــا اعــالم کــرد کــه 
می خواهــد حســینیه بســازد و از آنهــا خواســت او را در این 
امــر یــاری کننــد. مــردم بســیج شــدند و خّیریــن کمــک 
کردنــد. از طرفــی پــدرم فــرد بــا نفــوذی بــود و توانســت 
از بعضــی دولتمــردان هــم کمــک بگیــرد و اینجا را بســازد. 

حجت االسالم سیدحسین مؤمنی با انتقاد از صداوسیما گفت: »من یک بار به آقایی نسبت به برنامه اش انتقاد کردم. گفتم این برنامه 
فالن مشکل را دارد. بر گشت به من گفت می خواهی در تلویزیون شما را نشان بدهیم؟! اظهار نظر ما هیچ تأثیری ندارد. مطلقا تأثیر 

ندارد مگر اینکه اجماعی صورت بگیرد و اتفاقی بیفتد«. 



  بحـث اسـتاد دیـدن در نسـل جدید ایـن روز هـا خیلی 
مطرح می شـود. اصوال شـاگردی کـردن و یادگیـری را برای 

یـک مـداح تا چـه حـد ضـروری می دانید؟ 
در مداحـی به کسـی که ۷۰ سـال برای اهل  بیتbنفـس زده لفظ 
اسـتاد اطـالق می کننـد. اگر کاری انتها داشـته باشـد اسـتادی دارد 
ولـی کاری کـه انتها نـدارد، همه در آن شـاگردند. ذاکـری اهل  بیت 
حـد ندارد و نمی توانیم بگوییم کسـی در این عرصه اسـتاد شـده. به 
خصوص ذاکری امام حسـین   که بخشـی از آن حرکت مطابق با 
روز اسـت. البته ممکن است اشخاص در زمانه خودشان استاد باشند 
امـا اینکـه مداحان نسـل جدید مـا برای کسـب تجربه بـه یادگیری 
و اسـتاد نیـاز دارند کامال منطقی و اصولی اسـت چراکـه برای صعود 
بـه قلـه باید پلکانـی مسـیر را طی کـرد و پلـه اول یعنی شـاگردی. 
هیچ کـس نمی توانـد در مداحی کـردن به قله توجه نکنـد. چون قله 
ستایشـگری سیدالشهداست. هر کسـی هم که اوج گرفته اوجش به 
نـوک قله نیسـت. چـون یک بخش عمـده آن بـا زمان جلو مـی رود. 
بـه همیـن خاطر همگان نیـاز دارند همـواره بیاموزنـد؛ از مداحی که 
یک روز به ستایشـگری می پردازد گرفته تا کسـی که ۷۰ سال نفس 
می زنـد. چـون امام حسـین  حد نـدارد و همـه در این دسـتگاه 

شاگردند. 
  چطور یک مداح به جایگاه نوکری می رسد؟ 

دسـتگاه امام حسـین  منطقـی دارد که ابتـدا باال تریـن درجه را 
بـه مداح می دهند. هرچه سـال های ستایشـگری مـداح افزایش پیدا 
کنـد، درجـات را هـم از او می گیرنـد. آنقـدر درجاتـش را می گیرنـد 
تـا بـه غـالم تبدیـل می شـود. چـون ۷۰ سـال از عمـر نوکـری اش 
می گـذرد بـه او »پیرغـالم« می گوینـد. پیرغـالم کسـی اسـت کـه 
سیدالشـهدا  تمـام درجـات دنیایـی را از او گرفتـه و آن حضرت 
بـه او نزدیـک می شـود. لـذا پیرغالمـان امام  حسـین دعـا می کنند 
و مسـتجاب می شـود. امتیازات آنهـا پنهان اسـت چون ظواهـر را از 
دسـت داده انـد. مداحان جـوان بدانند هرچـه دارند ظاهر اسـت. اگر 
در جوانـی ارزش هـای باطنی به دسـت آوردند، درواقع بـه ارزش های 
پنهـان پیرغالمی دسـت یافته انـد. این موهبت ارزشـمندی اسـت. 
  چـرا هیأت هـا بیشـتر مداح محـور شـده اند تـا واعـظ 
محـور؟ اصال مداح محـور یا واعظ محـور بـودن هیأت ها چه 

آثار و تبعاتـی دارد؟ 
امـروز در جامعـه فقـر منبر داریـم؛ منبری  کـه بتواند مسـتمع را 
راضـی کنـد چراکـه مسـتمع امـروز مـا مسـتمع ۳۰ سـال پیش 

جوانـی اش در جبهه های جنگ سـپری شـده و مدتـی هم از 
همراهان شـهید رجایـی بوده. او کـه از شـاگردان حاج منصور 
ارضـی اسـت، برای بسـیاری از مداحـان جوان حکم اسـتادی 
دارد. در حـوادث و اتفاقـات مختلـف انقـالب اسـالمی بـرای 
دفـاع از انقـالب و اعتـالی والیت مـداری، فعاالنـه در میادین   
مختلف حضور داشـته و نامـش در خط مقـدم بصیرت افزایی 
در هیأت های مذهبی اسـت. درباره نسـبت سیاست با مداحی 
همیشه دغدغه  داشـته و موضع گیری های حساب شـده ای از 
خود نشـان داده کـه برخی مواقع هم جریان سـاز شـده. حاج 
حسین سـازور ۵۶ سـاله اعتقاد دارد باید به فرمان والیت عمل 
کرد و نمی توان مداح بود و کاری به اسـتکبار و روشـنگری برای 
   بصیرت مردم نداشت. ساعتی با او در حسینیه موج الحسین
بـه گفت و گو نشسـتیم تـا از دغدغه هایـش برایمـان بگوید. 

به انقالبي ها 
نگویید تندرو 

حسین سازور در گفت وگو  با »چهارده«: 

مجتبی برزگر  
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ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
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حجت االسالم علیرضا پناهیان رشد انسان ها را منوط به مبارزه با سختی ها دانست و گفت: »تمام رشد انسان در گرو مبارزات است. اگر امروز شاهد 
بیداری اسالمی در کشورهای جهان هستیم حاصل مبارزات چند ساله آنهاست. ما باید از این تهدید، فرصت بسازیم و این درگیری ها را برای خودمان 

تبدیل به بستری برای رشد کنیم تا بتوانیم اسالم ناب را به جهان معرفی کنیم«. 



نیسـت که فقط گوش باشـد. مسـتمع امـروز هم گوش اسـت و 
هـم زبـان. اگر یـک روحانی فاضـِل عالـِم خوش بیـان، پرمطالعه 
و عالمانـه منبر برود مسـتمعین پرشـور از او اسـتقبال می کنند 
و کاری ندارنـد بعـد از او قـرار اسـت چـه کسـی مداحـی کنـد. 
آنجـا که منبـری نمی تواند رسـالت وعظ خـود را درسـت انجام 
دهـد مـردم بـه سـمت مداحـی سـوق پیـدا می کننـد. االن در 
کشـور به نـدرت منبـری یافـت می شـود که مسـتمع را سـراپا 
گـوش در پـای منبـر نگـه دارد. امـروز چیـزی کـه مـردم نیـاز 
دارنـد کمتـر از زبـان منبری هـا بیـرون می آیـد. بسـیاری به ما 
خـرده می گیرنـد کـه چرا شـما در جریـان مداحـی صحبت هم 
می کنیـد. مـا بعضـی از آگاهی هـا را می دهیـم. چـون دیگـران 
مسـتمع را نسـبت بـه ایـن مجهـوالت آگاه نمی کننـد. مـا در 
ایـن زمینه احسـاس وظیفـه می کنیم. بـه اعتقاد بنـده این کار 
منافاتـی بـا منبـر نـدارد. چه بسـا منبـری خألهایـی را که یک 
مـداح دارد پوشـش می دهـد و مداح هـم به یاری منبـر می آید. 
در واقـع مداح و منبـری بایـد تکمیل کننده یکدیگر باشـند. من 
اگـر هنـگام مداحـی مسـایل سیاسـی روز را بازگـو می کنـم و 
موضع گیـری  جامعـه  روشـنگری  و  بصیرت افزایـی  جهـت  در 
را داریـم.  ایـن کمبـود  ایـن اسـت کـه در منبـر  بـرای  دارم 
  چـرا بعضـی منبری هـا کمتـر بـه ایـن موضـوع توجه 

دارند؟ 
شـاید اصال دغدغه شـان نیسـت. بسـیاری اعتقـاد دارنـد اگر فقط 
بـه بیـان مسـایل اخالقـی بپردازنـد کفایـت می کنـد و می گویند 
حرف هـای سیاسـی را بایـد به سیاسـیون واگـذار کنیـم! این طور 
نیسـت. دشـمن بـرای توسـعه کفر خـودش از هـر راهی اسـتفاده 
می کنـد و چـرا مـا در ایـن زمینـه عقـب بمانیـم. مـا با چـه زبانی 
بگوییـم به تعبیر امام تمام اسـالم سیاسـی اسـت. کسـانی که 
هنـوز اسـتخاره می کنند کـه یک مطلب سیاسـی بگوینـد به این 
فرمایشـات توجه کنند. بنابراین تفکیک میان منبر و مداحی غلط 
اسـت و هـر کـس بایـد در جایـگاه خودش بـه وظیفه و رسـالتش 
عمـل کند. اگـر یک منبری نتوانـد رضایت مسـتمع را جلب کند، 
تکلیـف مـداح سـنگین تر می شـود. اگـر واعظی توانسـت مسـایل 
سیاسـی، اجتماعی، اخالقـی را هنرمندانه و عالمانه بیـان کند کار 

مـداح سـاده تر خواهد شـد. 
   متأسـفانه بعضی از مداحان برای گرفتن اشـک مستمع 
برخـی روضه هـا را تحریـف می کنند. بـه نظر شـما برای 
حل این مشـکل و مسـتند کردن روضه ها چـه باید کرد؟ 
کسـی منکر این نیسـت که بـرای بیان روضه باید اسـتناد داشـته 
باشـیم. مـا چنـد نـوع مقتـل داریـم. یـک مقتـل داریم کـه مداح 
می خوانـد و بیـان می کنـد. مثـل مفاهیمـی کـه از مجموعه هـای 
منتهی اآلمـال، لهـوف، مقتـل الحسـین  و... اسـتفاده می کننـد. 
گاهـی یک مقتلـی را مداح می شـنود و آن را بیـان می کند. بعضی 
اوقـات هـم روضه خـوان اسـتنباط می کنـد. کثـرت روضه خوانی و 
مطالعـه، مـداح باتجربـه را بـه اینجـا می رسـاند. یـک روضـه را در 
۱۰ مقتـل و قالـب جداگانـه به صورت اسـتنباطی مفاهیـم ناب را 
اسـتخراج می کند. این هم برای کسـانی اسـت که یـد طوالیي در 
روضه خوانـی دارند. یک مقتـل هم به معصوم اختصـاص دارد. امام 
زمـان در ناحیـه مقدسـه روضـه می خوانـد. قطعـا روضه خوان 
خـارج از ایـن مقاتل نباید روضه بخوانـد. ما مداحـان و ذاکران باید 
روضـه مسـتند بخوانیم. چون مسـتمع امـروز هم می شـنود و هم 

پرسشگری هوشـمند است. 
  شـما جزو ذاکرانی هسـتید که به انقالبی  خواندن و اجرای 
منویات مقام معظم رهبری روی منبـر مداحی اعتقاد ویژه ای 
داریـد اما عـده اي می گویند زبان حاج حسـین بـرای نقد و 
امر به معـروف به راهبـرد و روش های مسـؤوالن تنـد و تیز 
اسـت. این زبـان چگونه باید ایـن منویات و مفاهیـم و امر به 

معـروف را انجام دهد؟ 
پاسـخ شـما را حضرت آقـا اخیـرا دادنـد. ایشـان فرمودند چـرا به 

کسـانی کـه موضـع انقالبـی می گیرنـد تنـدرو می گوییـد! مـا به 
ایـن تعابیـر کاری نداریـم. مـا وظیفه مـان را انجـام می دهیـم. 
 ،  وظیفـه بنـده ایـن اسـت از ایـن تریبـون بـرای امام حسـین
انقـالب و اعتـالی دیـن خدا اسـتفاده کنـم. وقتـی عـده اي مردم 
را بـا دروغ پردازی هایشـان از مسـیر انقـالب گمـراه می کننـد، باید 
موضع گیری کنیم. چطور هر کسـی می تواند در حـوزه دین اظهار 
نظر کند ولی ما نمی توانیم اظهارنظر کنیم! امروز اگر کسـی نتواند 
خـودش را بـا فرامیـن و نظـرات حضـرت آقـا وفق دهـد به جهنم 
رهنمون خواهد شـد چراکه دنیای اسـتکبار امروز اعتراف کرده که 

این سـید تنها جلـوی ما ایسـتاده. 
   جلسـات هیـأت شـما در اتفاقـات سـال ۸۸ بـه ظـن 
بسـیاری در راسـتای بصیرت افزایی جامعه تأثیرگذار بود. 
به نظر شـما در وهله اول سـاکت فتنه یعنی چـه و چرا به 

امثـال شـما واژه کاسـب فتنه اطـالق می کنند؟ 
خیلـی از کسـانی که اکنـون ادعـا دارنـد و االن برای ایـام نهم دی 
سـینه چـاک می کننـد در روزهـای اول بـرای مقابله بـا فتنه هیچ 
کاری انجـام ندادنـد. حرفـم ایـن اسـت کـه با فتنـه مقابله شـد و 
مـردم پـای کار آمدنـد و حماسـه نهم دی بـه وجود آمد. هر سـاله 
هـم بـرای آن روز بزرگ سـالگرد و پاسداشـت برگـزار می کنند اما 
اعتقـاد دارم نبایـد زیـاد خودمان را اسـیر نهم دی کنیـم و مراقب 
باشـیم که فتنه های دیگر در راه اسـت. ما باید جلو تـر از فتنه گران 
حرکـت کنیم. هشـدارهایی که حضـرت آقا می دهند و با اشـاره به 
فتنـه ۸۸ می فرماینـد حواسـتان را جمـع کنیـد و از آن فتنه برای 
جلوگیـری از فتنه های بعـدی درس بگیرید. یک عـده ای را هم در 
جریـان فتنه ۸۸ سـاکت فتنه اطـالق کردند. توفیـق موضع گیری 
بـه نفع جمهوری اسـالمی از اینها گرفته شـد. چنـد دفعه حضرت 
آقا فرمودند خواص موضع شـفاف بگیرید. کدام یک از این فرمایش 
تبعیـت کردنـد؟ می دانیـد چـرا موضع گیـری نکردنـد؟ یک علت 
داشـت: اسـیر دنیا بودند. کسـانی که در فتنه موضع گیری نکردند 
یـک دلیـل مشـترک دارد. آنهـا خودشـان را بـه پـول و منصب یا 
تعلقات دنیایی و فکری فروخته بودند. دنیا اینها را اسـیر کرده بود. 
*شـما در اداره هیـأت موج الحسـین   به یک سـری از 
قواعد پایبند هسـتید کـه در نـوع هیأت داری یـک الگو 
محسـوب می شـود؛ چـه از حیث تـالوت قـرآن، اهمیت 
منبـر، روضه خوانی سـنتی و چه نظـم جلسـه و توجه به 
جوانان. علـت اهمیت دادن به این مسـائل چیسـت و چه 

دارد؟  اثراتی 
وقتـی یک منبـری در هیأت با محتوا و علم زیـاد به وعظ می پـردازد تازه 
می فهمیم خیلی از نکات را نمی دانستیم. خدا رحمت کند حجت االسالم 
سـیدعلی نجفی را. مطابـق او ندیـدم. وقتی پای منبرش می نشسـتیم 
می فهمیدیم چقدر تهی هستیم و االن جای خالی او را احساس می کنیم. 

مردم جذب خلق نیكوی 
منبري اهل مطالعهپیامبر شدند 

 موفق است 
گاهی اوقات وقتی یک منبری منبر مـی رود ۱00 
نفر پای منبر او می نشـینند ولی وقتـی فالن مداح 
می خواند ۵00 نفر پای منبر می آیند. این اشکال است. 
اطالعاتمان خیلی کم است و نیاز به منبر داریم ولی 
گاهي پای برخي منبرها خلوت اسـت و در مقابل از 
مداح و روضه اسـتقبال می کنند. چرا این اشکال به 
وجود آمده؟ این حرفی است که مقام معظم رهبری به 
چند نفر از آقایان گفتند و برخی هم گالیه کردند این 
همه تالش می کنیم برای تربیت طلبه ها اما سرانجام 
این طور به نتیجه می رسیم که استقبال به مداحان 
بیشتر است. بروید دنبال چرایی آن. اگر یک منبری 
پرمطالعه باشد و در میان مردم از محبوبیت برخوردار 
باشد مردم هم از او استقبال می کنند. منبری موفق با 
مستمع ارتباط خوبی برقرار می کند. یعنی مخاطبش 
را می شناسد و درک می کند به چه چیزی نیاز دارد. 
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 حجت االسالم مهدی طائب در مراسم بزرگداشت نهم دی گفت: »نتیجه گوش کردن مردم به حرف امام تشکیل جمهوری 
اسالمی در سال ۵۷ شد. امام فرمودند ما یک هدف داریم و آن آماده کردن کشور برای ظهور امام زمان است. شما وقتی به 
میدان بیایید باز هم   همان َکِرَه الَکافُِرون می آیند. اولین کاری که کردند ترور ها بود. شهید مطهری و شهید مفتح قبل از تحمیل 

جنگ شهید شدند. جنگ را تحمیل کردند اما نتوانستند   امام را بزنند«. 
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حجت االسـالم مصطفـی کرمـی در جلسـه هفتگـی هیـأت بین الحرمیـن گفـت: »نفهمـی بزرگ تریـن درد یـک انسـان اسـت. بـرای 
همیـن خـدا در قـرآن می فرمایـد اگـر خـدا بخواهـد نعمتـی را بـر بنـده اش تمـام کنـد، فهـم دیـن بـه او می دهـد. خیلـی از کارهایـی 
کـه انجـام می دهیـم غلـط اسـت و بـر سـر ایـن اعتقـادات غلـط بـا دیگـران در جنـگ هسـتیم و فکـر می کنیـم جهـاد می کنیـم«. 

هیأت
 بسترخیریه 

وقتـی مـردم دیدنـد کسـانی کـه تـا دیـروز در 
جبهه های حـق علیه باطل دسـت به کارهـای بزرگ 
زده انـد و امـروز هم به ایـن میدان آمده انـد، همکاری 
جدی تـری را با خیریه آغـاز کردند. نصـراهلل فتحیان 
در ایـن خصوص می  گوید: »بخشـی از مشـکالت این 
افراد پزشـکی اسـت و بخشـی نیـز از جهـت روانی 
و مالـی آسـیب پذیرند و تغذیـه مناسـبی ندارند. به 
همیـن دلیـل وقتـی اعتمـاد میـان مـردم و جامعه 
پزشـکی کشـور شـکل گرفت، تهیه سـبد ارزاق در 
طول سـال و گاهی به  طـور روزانه و به مناسـبت های 
مختلـف بـا رعایت کرامـت انسـانی رخ نشـان داد«. 
فتحیـان بـه نقـل از یکـی از همکارانـش تعریف 
می کنـد: »یـک روز در دفتـر کارم نشسـته بـودم و 
یکـی از همـکاران مقـداري نـان و پنیـر آورد و روی 
میـز گذاشـت و گفـت بـاور می کنیـد کـه دیگـر 
حتـی توان خریـد همین نـان و پنیـر را نیـز نداریم!   
همـان روز مقداری گوشـت و روغـن و... بـه او کمک 
کردیـم. از آن روز بـه بعد هـر روز مقداري نـان و پنیر 
بـرای صبحانـه میـان مددجویـان توزیع می شـود«. 

نقطه آغاز 
چنـد سـالی از پایـان روزهای دفـاع مقدس می گذشـت که عـده ای از 
رزمنـد گان تصمیـم به راه انـدازی هیأت حضـرت فاطمه زهـراh گرفتند. 
نصـراهلل فتحیـان در ایـن زمینـه می گویـد: »بسـیاری از ایـن رزمنـدگان، 
پزشـکان و فرماندهـان دوران دفـاع مقدس بودند و همگـی از اینکه برخی 
بیمـاران به دلیـل فقر نمی توانند مسـیر درمان را به خوبـی طی کنند رنج 
می کشـیدند. هیأت تشـکیل شـد تا در بسـتر فعالیت مذهبی، به رسـالت 
فقرزدایـی پزشـکی و درمانـی بپـردازد. بعـد از مدتـی با تصمیم دوسـتان 
و بـا توجـه به دغدغـه درمان بیمـاران نیازمنـد، در سـال ۸۱ خیریـه ای با 
همیـن عنوان به ثبت رسـید و بـا حضور متخصصین رشـته های مختلف 
پزشـکی که در دوران دفاع مقدس گام های مؤثـری را برای بهبود وضعیت 
پزشـکی و درمانی رزمندگان جنگ برداشتند فعالیت خیریه آغاز شد. قرار 
گذاشـتیم مؤسسـه کامال غیرسیاسـی و غیر دولتی اداره شـود و هم پیمان 
شـدیم کـه تا آخـر عمر همـه ظرفیت هـا، تخصص هـا، ارتباطـات و منابع 
مالـی را روی هـم بگذاریـم و برای اقشـار محـروم بـه کار ببندیـم. ابتدا به 
صـورت محـدود در چنـد اسـتان کشـور فعالیت داشـتیم اما اکنـون هیچ 
محدودیتی نداریم و در تمام کشـور به نیازمندان خدمت رسانی می کنیم«. 

چشم انداز؛ ثبت در خارج از کشور 
 خیریـه امدادگـران عاشـورا متوسـلین بـه حضـرت فاطمه زهـرا  h در 

۱۳ اسـتان هیـأت امنای مسـتقل دارد و افـراد سر شـناس از جمله نماینده 
ولـی  فقیـه و معتمدیـن جامعـه پزشـکی در اسـتان مربوطـه عضـو هیأت 
امنـا بـوده و بـر عملکـرد خیریه هـا نظـارت دارنـد. مدیر عامـل مؤسسـه 
می گویـد: »اکنون پنج سـال اسـت که خیریـه امدادگران عاشـورا به عنوان 
انجمـن ملـی مورد تشـویق قـرار می گیـرد و بـه دنبال آن اسـت تـا بتواند 
بـا ثبـت خیریه در خـارج از کشـور فعالیت هـای خـود را گسـترش دهد«. 

کسی نا امید برنمی گردد 
در ایـن خیریـه تناسـب جالبـی از جنـس قطـره و دریـا برقرار اسـت. 
خیریـه امدادگران عاشـورا قطـره ای از دریـای پرفیض و مکتـب بی   نهایت 
حضـرت فاطمـه زهـراh اسـت کـه بـه جوشـش درآمـده و تـا امـروز به 
برکـت   همـان هیـأت و یـاری اهـل  بیـت عصمـت و طهـارت b بـرای 
کمـک بـه نیازمندان بیمـار به خیریـه رونق بیشـتری بدهـد. آن زمان که 
بیمـار درد کشـیده و رنجوری دسـتان کم تـوان خـود را از فـراز ناامیدی ها 
بـه سـوی تکیه گاهی بلنـد می کنـد رهـروان عاشـورایی بـا اراده از جنس 
مکتـب حسـینی و بـا گام هـای اسـتوار بـه سـوی او می شـتابند شـاید 
گرهـی از کار او بگشـایند و در گنجینه دل هایشـان آنقدر شـوق و طراوت 
هسـت که بیماران را با قلبی شکسـته و دسـت های خالی سرشـار از امید 
کننـد. اینها طبیبند اما نگاه طبیبانه شـان بیـش از آنکه بوی مـداوا بدهد،  
عطـر خلـوص دارد. نسخه هایشـان ترجمـان » یـا َمـْن اِْسـُمُه َدواءٌ وَ ِذکُرُه 
ِشـفاء« اسـت. کارشـان فقط درمان نیسـت بلکه سـامان ناامیدی هاسـت.

 ترنم صادقي

امدادگری  هنر عاشوراییان است
کوتاه درباره خیریه حامی بیماران نیازمند که  از درون هیأت شكل گرفته

 

 با کوله باری از تجربه و امدادگری از پشت خاکریز ها برگشته بودند؛ کوله باری که شهادت طلبی و ایثارگری چاشنی اصلی اش بود و 
همین روحیه آنها را بر آن داشت تا هیأتی را با نام حضرت فاطمه زهرا h تشکیل دهند و هر هفته برای حفظ آرمان های انقالب 
اسالمی و شهدا هم پیمان شوند. این جمع صمیمی که محفلی برای گردهمایی بیشتر فرماندهان و پزشکان دوران دفاع مقدس 
بود، تصمیم گرفتند از دل هیأت، خیریه ای راه اندازي کنند؛ خیریه ای که هدف آن کمک به بیماران نیازمند و صعب العالج است و 
نام امدادگران عاشورا روی آن خودنمایی می کند. اکنون بیش از ۱۴ سال از تآسیس خیریه امدادگران عاشورا می گذرد. با نصراهلل 
فتحیان مدیریت این هیأت و مدیرعامل مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا درباره چند و چون فعالیت این خیریه گفت و گو کرده ایم. 

 عده ای از رزمندگان بهداری ماجراچيست؟

جبهه در روزهای بعد از دفاع مقدس 

تصميم گرفتند هيأتی راه اندازی کنند. 

بعد هم خيریه هيأت برای کمک به 

بيماران نيازمند و صعب العالج شکل 

گرفت و هنوز فعاليت هایش 
ادامه دارد. 
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ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره پانزدهم  سه شنبه 7 دي 1395 27 ربیع االول 1438

وقتی چشـمانش به حرم امام رضا   افتاد ناخودآگاه شـعری را سرود که بعد ها بسـیاری از مداحان 
آن را خواندند: »دوباره آمده ام تا دوباره در بزنم/ کبوترانه در این آسـتانه پر بزنم...« یا شـعری که آنقدر 
معروف شـد که گل سرسبد مجالس فاطمیه کشور شد: »بر حاشـیه برگ شقایق بنویسید/ گل تاب 
فشـار در و دیوار ندارد...« اسـتاد محمدجواد غفورزاده متخلص به »شفق« سال ها در کسوت ریاست 
اداره امور فرهنگی آسـتان قدس رضوي و مسـؤول انجمن ادبی رضوی گام های مؤثری برای تربیت و 
پرورش شـاعران جوان آیینی برداشـته. او که این روز ها دهه هفتم عمرش را سپری می کند از دوران 
دبیرسـتان شـعر گفته و کم کم سـرایش شعر بخشـی از زندگی اش شـده. با این شـاعر درباره شعر 
آیینی، شـعر هیأت و شـعر رضوی گفت و گو کرده ایم کـه خواندنش برای هر مخاطبی جذاب اسـت. 

 یاسین سجادی

 

شعر آیینی نیازی به 
خیال پردازی ندارد

محمدجواد  غفورزاده:

موردپسـند را بـا قـدرت و صداقت به سـمع و نظر 
مخاطب می رسـاند. یک شـاعر آیینی باید مسـایل 
مربوط به آیین و اعتقـادات مذهبی مردم را با زبان 
گویا و حقیقت طلبی مطرح کنـد. گاهی اوقات این 
اشـعار به مـدح، غزل، مرثیـه و پند و انـدرز تبدیل 
می شـود. بـه نظرم شـعری به عنـوان شـعر هیأت 
نداریـم. در هیـأت هـم می توانیـم از اشـعار سـاده 
و غـزل اسـتفاده کنیـم. در بخـش نوحه خوانـي و 
سـینه زنی هـم می تـوان از اشـعار آیینـی محکـم، 
سـنگین و بـا چارچـوب بهـره بـرد. البتـه برخی از 
سـالیق نادرست پای شعرهای سـبک و سطحی را 
بـه هیأت بـاز می کنند کـه این هم به عدم تسـلط 
مناسـب آن مـداح روی ادبیات آیینـی برمی گردد. 
به نظر شـما حضـور شـاعران در هیأت   

چه تاثیری روی شعر آنها دارد؟ 
وقتی شـاعر به هیأتـی می رود و شـعرش را با نوای 
زیبایی می شـنود و تأثیـرش را روی مردم می بیند 
بـه وجد می آیـد چراکه ایـن نوع بازخورد، تشـویق 

معنوی برای اوسـت که شـعر را سروده. 
  بـه نظـر می رسـد اسـتقبال شـاعران 
جـوان به شـعر آیینی گسـترده تر شـده. 

نظر شما در این زمینه چیست؟ 
خوشـبختانه بـه دلیـل عالقه و شـوق به سـرودن 
اشـعار آیینی و اهـل  بیتی، بیش از یک دهه اسـت 
شـاعران جـوان خـوش ذوق احسـاس کرده انـد که 
باید در این زمینه فعالیت کنند. باید این اسـتقبال 
را بـه فـال نیـک گرفـت. اگـر آنهـا از دوران جوانی 
پشـتکار داشته باشـند و سـطح اطالعات ادبی شان 
را بـاال ببرنـد، بـا شـناخت مناسـب از جامعـه و 

نیازمندی هـا شـعر مي سـرایند. 
بـا این حسـاب چه آسـیب هایی شـعر   

آیینی را تهدید می کند؟ 
بایـد شـاعران مـا از اینکه زبـان شعرشـان کوچه و 
بازاری باشـد و از ادبیات سـنگین و اصلی ما فاصله 
بگیـرد بپرهیزند. در واقـع باید اشـعار آیینی محتوا 
داشـته باشـند و نیـاز بـه خیال پـردازی نباشـد. به 
عبـارت بهتـر در سـرودن غزل هـای آیینـی نیاز به 
خیال پـردازی نیسـت و همیـن واقعیت هاسـت که 

اشـعار آیینی را زیبـا می کند. 
یکـی از توفیقاتـی کـه نصیـب هـر کـس   
نمی شـود همجـواری بـا امـام رضا   اسـت. 
و  غنـی  کـردن  در  همجـواری  ایـن  چقـدر 
تأثیرگـذاری هرچه بیشـتر اشـعار شـما تأثیر 

داشته؟ 
ایـن همجواری در بسـیاری از دوسـتان و شـاعران 
خراسـانی تأثیر داشـته و دارد. قطعا وقتی زیر سایه 
حرم امام رضا   باشـی بسـیار تأثیرگذار اسـت. 
شـعری بـوده کـه بـا نـگاه بـه مضجع   
شـریف امام رضـا  به ذهن تـان متبادر 

شده باشد؟ 
بلـه، شـعری بـود کـه خیلـی هـم گل کـرد و در 
مجالـس و محافـل مذهبـی بسـیار خوانـده شـد: 
»دوبـاره آمـده ام تـا دوبـاره در بزنـم/ کبوترانـه در 
ایـن آسـتانه پربزنـم...« در بسـیاری از مواقع شـعر 

تأثیرگـذار منـوط بـه شـرایط و محیـط اسـت. 
عنایتـی را از امـام رضـا  بـا چشـم   

خودتان دیده اید؟ 
بسـیاری دنبـال این هسـتند که بگردنـد و معجزه 

پیـدا کننـد چراکـه کرامـت امـام رضا  مـداوم 
اسـت. حـاال اگـر مـا ندیده ایم این نیسـت کـه آن 

حضـرت عنایتی نداشـته اسـت. 
  انجمنـی کـه در حـرم مطهـر رضـوی 
از بهتریـن و پربار تریـن  دایـر کرده ایـد 
جلسـاتی اسـت که در حوزه شـعر آیینی 
وجـود دارد. دربـاره  ایـن انجمـن و رمـز 

موفقیت آن توضیح می دهید؟ 
نخسـتین رمز موفقیتش اسـاتیدی بوده که در آن 
حضـور پیـدا می کننـد. مزیـت دیگـر برپایـی این 
انجمن هـا کـه مورد تشـویق مقـام معظـم رهبری 
هـم بوده این اسـت که جوانانی که شـوق همراهی 
در ایـن مسـیر را دارنـد وارد این انجمن مي شـوند. 
شـاعران جوان چگونه باید به تناسـب   
شـرایط امـروز جامعـه عرصه سـراییدن 

شعر را دنبال کنند؟ 
بایـد بـا ادبیـات آشـنایی جامعـی داشـته باشـند. 
بدانند ادبیات کالسـیک از رودکی شـروع می شـود 
ملک الشـعرای  سـعدی،  حافـظ،  روزگار  بـه  تـا 
بهـار، پرویـن اعتصامـی و شـهریار می رسـد و تـا 
امـروز و شـعرای معاصـر ادامـه خواهـد داشـت. 
دوسـتانی کـه مطالعـه ادبی شـان محـدود اسـت، 
هرچـه مطالعه شـان را افزایـش دهنـد قطعـا زبان 
بـا  طرفـی  از  می کنـد.  پیـدا  ارتقـا  شعری شـان 
شـعر و ریزه کاری های آن بیشـتر آشـنا می شـوند. 

از  را  گفت و گـو  دهیـد  اجـازه  اگـر   
مدیحه سـرایی آغـاز کنیم. به نظر شـما 
ویژگی های یک مدیحه خوب چیسـت؟ 
شـعر باید قابل قبول و با ادبیات سـالم باشـد 
و شاعر سـعی کند در اشعار خود از مفاهیم و 
محتوایی بهـره ببرد که به فضایل شـخصیت 
معصومیـنb نزدیـک باشـد. در این صورت 

شـعر به جامعیت و تکامل می رسـد. 
  در جامعــه شــاعران میان شــاعران 
آیینــی و هیــأت تفــاوت قائــل 
ــز  ــه تمای ــن وج ــا ای ــوند. آی می ش

میان این دو قشر ضرورت دارد؟ 

خیلـی تفاوتـی نـدارد. در هیـأت هـم   همان 
اشـعار آیینی خوانده می شـود. حاال اگر شـعر 
خـوب خوانـده نمی شـود ربطـی بـه شـاعر 
ندارد و این مداح اسـت که شـعر را با سـلیقه 

خـودش انتخـاب می کند. 
اصال تعریف اسـتاد شـفق از شـعر   

آیینی چیست؟ 
شـعر آیینـی شـعری اسـت کـه در زمینـه 
مسـایل مربـوط بـه آییـن و روش معصومین 
سـروده می شـود. شـعر صائب تبریزی نمونه 
بـارز یـک شـعر آیینـی اسـت. شـعر آیینـی 
خـوب، مضامیـن اجتماعـی مـورد قبـول و 

گل تاب فشار در و 
دیوار ندارد

یاری ز که جویم، دل من یار ندارد 
یک محرم و راز نگه دار ندارد 

باید که گذارش طرف چاه بیفتد 
یوسف که در این شهر خریدار ندارد 

در حاشیه برگ شقایق بنویسید 
گل تاب فشار در و دیوار ندارد

حجت االسالم والمسلمین کاظم صدیقی در مراسم بزرگداشت آیت اهلل میرزا احمد سیبویه در مسجد امام حسین نجات یک نفر را احیای یک 
نسل دانست و گفت: »روایت است اگر کسی را از مرگ نجات دهیم در پرونده ما نوشته می شود یک نسل را احیا کرده ایم. امام صادق    فرموده: 
»فقط احیای بدنی نیست و اگر یک نفر را از گناه نجات دهیم، یک نسل را از گناه نجات داده ایم«. مرحوم سیبویه این گونه بود و تسلط عجیبی به 

متون دعا داشت و یک انسان تربیت شده مکتب اهل بیتb بود و تا بود رونق بود و چراغ و راه و راهنما بود«. 



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.

چه نوع لباسی بپوشیم؟  

   ــادق ــام ص ــار از ام ــن عم ــحاق  ب ــه اس ــده ک ــت ش روای
پرســید آیــا رواســت مؤمــن ۱۰ پیراهــن داشــته باشــد؟ امــام 
ــود آری  ــام فرم ــور؟ ام ــن چط ــید ۲۰ پیراه ــود آری. پرس فرم
اینهــا اســراف نیســت بلکــه اســراف ایــن اســت کــه پیراهــن 
مجلــس رســمی را پیراهــن کار قــرار دهــی. دغدغه هــای ایــن 
ــت  ــش هیچ وق ــیدن و آداب پوش ــاس پوش ــاره لب ــکلی درب ش
تمــام نمی شــود. پــس بهتــر اســت اصــول خودتــان را خیلــی 
زود و عمیــق مشــخص کنیــد. آیــت اهلل جــوادی آملــی در کتاب 
»مفاتیح الحیــاه« از قــول امیرالمؤمنیــن   آورده: »هــر کــس 
ــاس  ــش خــوب و لب ــد اســت، کف ــی عالقه من ــه زندگ ــه ادام ب
راحــت و ســبک بپوشــد«. نقــل دیگــری از آن حضــرت وجــود 
ــازد.  ــان می س ــی را نمای ــاس زیبای ــون: »لب ــن مضم ــا ای دارد ب
ــاز الزم  ــرای نم ــد و ب ــدوه را می زدای ــم و ان ــزه غ ــاس پاکی لب
ــده:  ــادق   آم ــام ص ــول ام ــاب از ق ــن کت ــت«. در همی اس
»پــس از اســتحمام، هنــگام پوشــیدن لبــاس بگــو خدایــا لباس 
تقــوا بــه مــن بپوشــان و مــرا از بــدی دور کــن. هــرگاه چنیــن 
کــردی از هــر دردی در امانــی«. شــاید بــا خودتــان فکــر کنیــد 
ــا  ــن روز ه ــارف ای ــب و نامتع ــاره لباس هــای عجیــب و غری درب
ــت نما  ــرمk انگش ــول اک ــا رس ــته ام ــود نداش ــه ای وج توصی
شــدن در هــر دو ســو )افــراط و تفریط( را نهــی کــرده و فرموده: 
»افــراط در نازکــی، نرمــی و بلنــدی لبــاس اســت و تفریــط در 
ضخامــت، زبــری و کوتاهــی آن«. آن حضــرت همچنیــن 
ــا زشــتی شــهرت دارد  ــی ی ــه در زیبای ــوده: »لباســی را ک فرم
نپوشــید. هر کــس لبــاس شــهرت بپوشــد، خــدا از او رویگردان 
ــاس  ــا لب ــس در دنی ــر ک ــد. ه ــار نه ــی آن را کن ــا وقت ــود ت ش
شــهرت بپوشــد خــدا روز قیامــت لبــاس ذلــت بــر او بپوشــاند«. 

مجلس

خداونـدا آنچنـان ایمانی بـه ما عنایـت کن کـه خود را 
اسـالم نشـمریم و دین معنا نکنیـم و نفسـانیت خود را 

بـا رضایت تـو اشـتباه نگیریم. 
خداوندا معانـی از واژه های خـود دور افتاده اند و واژه ها، 

معانی واژگـون یافته اند. معانی را بـه واژگان برگردان. 

سید مهدی شجاعی
 

اپلیکیشن 
»مهستان« را

 همراه داشته باشید  
 

قدیمی هـای پاسـاژ مهسـتان می گوینـد خالصی، 
برهانـی و مسـعود ده نمکـی سـه  نفـری هسـتند 
کـه مهم تریـن نقش را در شـکل گیری این پاسـاژ 
و تبدیـل آن بـه بـورس اقـالم مذهبی داشـته اند. 
حتـی زمانـی ده نمکـی در باالخانـه کوچک یکی 
از مغازه هـای طبقـه دوم این پاسـاژ هفته نامه های 
معروفـش مثـل »جبهـه« و »صبـح دوکوهـه« 
ایـن  کم کـم  می کـرد.  آمـاده  انتشـار  بـرای  را 
پاسـاژ بـه مرکـز توزیـع اقـالم مذهبـی و نوارهای 
مداحی تبدیل شـد و هنوز از مشهورترین هاسـت. 
اپلیکیشـن »مهسـتان« می تواند نسخه دیجیتالی   
همـان پاسـاژ باشـد کـه مجموعـه ای از مداحی ها 
براسـاس  کـه  اسـت  مذهبـی  سـخنرانی های  و 
شـده اند.  دسـته بندی  موضوعـی  برچسـب های 
مداحی هـا و سـخنرانی ها را می توانیـد دانلود یا به 
صـورت آنالین گـوش کنید. همچنیـن می توانید 
از طریـق تگ هـا یـا بـا فیلتـر کـردن نتایـج بـا 
چنـد تـگ مـورد عالقـه  خودتـان، بـه راحتـی به 
موضوعـات مـورد عالقه تـان دسـت پیـدا کنیـد. 

qudsonline14@gmail.com
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کتاب
فقط غالم حسین باش 

عکس یادگاری: هیأت انصارالحسین ، مسجد موسی بن جعفر ، تهران

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

چهارده  ضمیمه هفتگی روزنامه قدس  
ویژه هیأت ها و محافل مذهبی

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

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

حسـین رفیعی رزمنده همدانی هشـت سـال دفاع 
مقـدس اسـت کـه سـال های سـال اهالی روسـتای 
حصارخـان او را بـه »حسـیِن غـالم«، جـوان شـر و 
نااهل روستا می شناختند که شـب و روزش با دعوا و 
کفتربازی می گذشت اما حضور در جبهه و آشنایی اش 
بـا شـهید علـی چیت سـاز او را تبدیـل بـه »غـالِم 
حسین« کرد؛ رزمنده شجاعی که پای ثابت نیروهای 
اطالعات و عملیات سـپاه انصارالحسین همدان شد. 
کتاب »فقط غالم حسـین بـاش« خاطره نگاری های 
همیـن رزمنـده اسـت. ایـن کتـاب در دو بخـش 
»حسـیِن غالم« و »غالمِ حسـین« نوشـته شده که 
بخـش اول آن بـه معرفـی دوران کودکـی و نوجوانی 
حسـین رفیعی می پـردازد و البـه الی مـرور زندگی 
پرفراز و نشـیب او گریزی به خاطرات شـیطنت های 
دوران نوجوانـی حسـین در روسـتا هـم می زنـد. 
امـا فصـل دوم ایـن کتـاب شـروع تحـول روحـی 
حسـین از پیـروزی انقـالب و عالقـه او بـه سـپاه تا 
حضور در جبهه و آشـنایی  با شـهید چیت سـاز و در 
  نهایـت تغییـر مسـیر زندگـی اش را شـرح می دهد. 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره پانزدهم  سه شنبه 7 دي 1395 27 ربیع االول 1438

شرح صحیفه سجادیه را 
بشنوید  

چهـره حجت االسـالم جـواد حاج علی اکبـری 
را سـال ها پیـش در بیـن مـردان دولـت وقـت 
روزگاری  کـه  جوانـی  روحانـی  دیده ایـد؛ 
رئیـس سـازمان ملـی جوانـان و حـاال رئیـس 
سـازمان امـور رسـیدگی بـه مسـاجد اسـت و 
بـا سـخنرانی های دلنشـین  و لحن شـیرین و 
نرمـش از واعظان محبوب پایتخت محسـوب 
می شـود. او ایـن روز هـا در مجموعـه فرهنگی 
شـهدای انقالب اسـالمی )سرچشمه( صحیفه 
سـجادیه را شـرح مي دهـد و تفسـیر می کند. 
اگـر دلتـان می خواهـد پـای صحبت هـای او 
 b دربـاره  آموزه هـای امـام سـجاد و اهل بیت
بنشینید، دوشنبه های هر هفته ساعت:۱۸:۳۰ 
به آدرس میدان بهارسـتان، نرسیده به چهارراه 
سرچشمه، انتهای خیابان صیرفی پور، مجموعه 
فرهنگی شـهدای انقالب اسـالمی سـر بزنید. 
متن جلسـه های گذشـته را هـم می توانید در 
بخوانیـد.   sarcheshmeh.org وب سـایت 

همزمان با ۲۳ ربیع االول سالروز ورود حضرت معصومهh کاروان نمادین آن حضرت از مسیر میدان معصومیه قم تا حرم بانوی کرامت حرکت 
کرد. در این مراسم حجت االسالم سیدحسین مؤمنی سخنرانی کرد و حاج احمد واعظی و حاج سیدمهدی میرداماد به مداحی پرداختند. 


