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آنچه سـالیان سـال برکت و نعمت را بـه خانوادههـا میآورد
یها ،دوریهـا ،مشـکالت
و باعـث میشـد از همگسـیختگ 
زناشـویی و عدم پـرورش و تربیت مناسـب فرزنـدان به یک
فضـای مملـو از آرامـش ،محبـت و همدلـی تبدیـل شـود،
روضههـای خانگـی بود که ايـن روزهـا کمرنگ شـدهاند .در
صورتـی کـه میتـوان یکـی از عوامل پیـروزی انقلاب را در
همیـن روضههـای خانگـی و مجالـس اهل بیـت عصمت و
طهـارت bپیـدا کـرد .زیـرا در هر خانهای شـمعی روشـن
میشـد ،بـرای عـرض ارادت بـه سـاحت مقـدس اهـلبیت
بـود اما در بسـتر عزاداریهاي مـدرن ،این شـعلهها کمفروغ
شـد .البتـه هنـوز در بعضی شـهرها ایـن مجالس در سـطح
گسـتردهای برگزار میشـوند که در صورت توسـعه آن بستر
معنویـت در جامعـه مخصوصـا خانوادههـا افزایـش مییابد.
از طرفـی در گذشـته هیأتهـای مذهبـی بـا تفکـر ،منطق،
ادبیـات ،فلسـفه و اخلاق اداره میشـدند تـا در کنـار شـور
حسـینی ،به شعور و تعمیق اخالق سـوق یابند .اما متأسفانه
اکنون برخـی هیأتهای ما به میتینـگ و خودنمایی تبدیل
شـدهاند! بعضیهـا دنبـال ایـن هسـتند کـه مثلا کـدام
مـداح مسـتمع بیشـتری دارد ،چقـدر پـول میگیـرد ،چـه
ماشـینی سـوار میشـود و ...در حالـی کـه باید به کسـوت و
پیشـه مداحـان اهمیـت داد .بزرگترهـا بایـد بزرگـیکنند
و کوچکترهـا بـه پیشکسـوتان و پیرغالمـان آن طـور کـه
بایسته و شایسـته اسـت احترام بگذارند .هیأتهای مذهبی
هـم از وعـاظ بخواهنـد فلسـفه و هدف اصلـی قیام عاشـورا
را کـه همانـا احیـاي امـر بـه معـروف و نهـی از منکر اسـت
بـرای مردم تبییـن کنند .از معصـوم روایـت داريم امـر ما را
زنـده نگهداریـد .خـدا رحمـت کنـد کسـی را کـه امر مـا را
زنـده نگـه دارد و کسـی کـه بـه یـاد و امـر مـا دعـوت کند.
نکتـه بعدی حفـظ روشهـای سـنتی در مداحی اسـت که
میتوانـد هیأتهـا را از آسـیبها حفـظ کنـد .جامعـه ایران
پایبنـد سـنتهای اصیل اسـت و تـا زمانی کـه هویت دینی
جامعـه بـر مـدار نهضت امام حسـین jاسـتوار باشـد این
نظـام بیمـه سیدالشهداسـت و حرکتهـای روشـنفکری
غربـی در برابـر این هویـت دینی و مذهبـی دوام نمـیآورد.

حجتاالســام والمســلمين صدیقــی بــا بیــان اینکــه همــه بایــد در مجلــس اهــل بیــت bنوکــر و خدمتگــزار
باشــیم و نبایــد در ایــن دســتگاه ادعايــی داشــته باشــیم ،گفــت« :فرامــوش نکنیــم کــه نبایــد در ایــن دســتگاه ادعــای
آقایــی داشــته باشــیم و خلــوص نیــت از پیشنیازهــای حضــور و فعالیــت در دســتگاه امــام حســین jاســت».

هلل َو َم ْن أَ ْح َس ُن م َِن ا ِ
«صِ ْب َغ َه ا ِ
هلل صِ ْب َغ ًه و ن َْح ُن ل َ ُه َعاب ُِدون /رنگ خدا را انتخاب کنید و چه کسی رنگش نیکوتر از رنگ خداست؟ ما
پرستندگان او هستیم»( .آيه  ۱۳۸سوره بقره)
گل را به هر رنگی میتوان درآورد به شرط اينکه آن را با ساقه چیده و پس از تشنگی کامل آن را در ظرف آب رنگ فرو کنیم .اینجاست که ساقه گل آب رنگ را به خود جذب
ميکند و به همان رنگ درمیآید .قرآن نیز ظرف آب رنگ است .هم آب مایه حیات را دارد و هم رنگ خدایی است .بنابراین ما هم وقتی میتوانیم آیات این کتاب را با تمام
وجود هضم و جذب کنیم که تشنه باشیم .یعنی خود را با آبهای آلوده و گلآلود دیگر سیراب نساخته باشیم.

احکام و دستورات دین را گزینش نکنیم
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أَشَ ـ ِّد ال ْ َعـذابِ َو َمـا ا ُ
هلل ب ِغاف ٍِل َع َّما تَ ْع َم ُلون» این آیه درصدد نکوهش پیمانشـکنی
بنیاسـرائیل نسـبت بـه عهـد و پیمانهایشـان بـا خداونـد متعال اسـت .خدا
در ایـن آیـه بـه خاطـر رفتـار دوگانـه یهوديـان در قبـال تکالیـف الهـی و نگاه
گزینشـی نسـبت به دسـتورات الهـی ،این قـوم را مـورد مؤاخذه قـرار میدهد
چراکه بنیاسـرائیل نسـبت به کشـتار و بیرون کردن عدهای از دیارشـان اقدام
کردنـد ،کـه ایـن در تعارض بـا تعهد آنهـا به عـدم اخـراج همکیشانشـان بود.
در مقابـل ،نسـبت به فدیـهدادن به اسـرا که حکم دیگـری از احـکام دین بود
مقیـد بودند .خداوند متعال سـپس در قالب یک اسـتفهام توبیخـی میفرماید:
که همـان جمله کلیدی و مورد
ون ب َِب ْعض» 
ـون ب َِب ْع ِ
ـض ال ْ ِکتَـابِ َو تَ ْکف ُُر َ
«أَ َف ُت ْؤ ِم ُن َ
نظـر ماسـت .شـاید این سـوال پیـش بیایـد« :چطـور واقعـهای که مربـوط به
یهـود بـوده ،در کتـاب آسـمانی مسـلمانان آمده اسـت؟» این آیـه نظیر خیلی
از آیـات دیگـر در زیـر سـایه بیان کـردن داسـتانهایی از اقـوام دیگـر ،پیامها،
هشـدارها و نـکات بسـیار مهمـی را گوشـزد میکنـد .خداونـد متعـال قطعا از
مطـرح کـردن ایـن موضـوع هدفـی مطابق بـا حکمت عالیـه خویـش دارد که
متوجـه تمامی بنـدگان خصوصا مسـلمانان میشـود .یکـی از خطرات بسـیار
مهمـی که جامعه اسلامی را تهدید میکند مسـأله گزینشـی عمـل کردن به
دسـتورات خداوند اسـت؛ خطـری که نه تنهـا در کمین عموم مسـلمانان بلکه
این همـان انحرافی
در میـان متدینیـن ،مذهبیهـا و هیأتیها هم وجـود دارد .
اسـت کـه یهـود بـه خاطـر ارتـکاب آن مـورد مذمت خـدا قـرار گرفتـه .يعني
ایمـان و عمـل کـردن بـه پـارهای از دسـتورات دیـن و کفـر اعتقـادی و عملی
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بـه پـارهای دیگـر از احکام .قبـل از اینکـه به تبییـن ،تحلیل و آسیبشناسـی
ایـن معضل در جامعه اسلامی بپردازیم شایسـته اسـت برای روشـنتر شـدن
ایـن مطلـب مثالهایـی مطرح کنیـم .بـرای نمونه دیده میشـود کـه یک زن
مسـلمان علیرغـم اعتقـاد به دیـن اسلام و عمل کـردن به دسـتورات مهمی
مثـل نمـاز و توسـل به اهـل بیت bبعضـی از فرامیـن الهی از جملـه حجاب
را مـورد توجـه قـرار نميدهـد و بـه آنهـا عمـل نمیکنـد .نمونـه دیگـر ایـن
معضـل ایـن اسـت که کسـی اهـل نمـاز جمعـه و جماعـت و اهل حضـور در
مسـجد و هیـأت اسـت امـا نسـبت بـه صلهرحم کـه از واجبـات بسـیار مهم و
مـورد سـفارش دیـن اسـت غفلـت میکنـد و در قهـر بـا خویشـان و نزدیکان
فقـط عبـادت میکنـد فـارغ از اینکـه قاطـع رحـم ،مبغـوض خداونـد اسـت.
نمونـهای دیگـر که به عنـوان یک آسـیب در هیأتهاي مذهبـی باید مورد
توجـه قـرار گیـرد دقت نکـردن بـه اوقات نماز اسـت .مثلا سـاعات طوالنی از
شـب مشـغول برپایی هیأت هسـتند و توجه کمتری به فریضـه واجب و مؤکد
یعنـی نماز صبـح دارند .یـا بعضیها حضور بسـیار پررنگی در هیأتهـا دارند و
مبالغ بسـیار زیادی را بـانهایت خلوص و ارادت در مجالـس اهلبیت bبرای
برپایـی هیـأت هزینـه میکنند ،کـه صدالبتـه این عمل بسـیار بـزرگ و مورد
سـفارش روایـات اسـت اما در مقابل ،نسـبت بـه پرداخـت واجبـات مالی خود
اعـم از خمـس و زکات رغبتی ندارند بلکه در بعضی مـوارد درصدد انکار آن هم
برمیآینـد در حالی که هر دوی این کارها دسـتور دین اسـت .اینها نمونههایی
از گزینشـی عمل کردن به دسـتورات دین است .شـاید بتوان مثالهای زیادی
از این دسـت مطـرح کرد .مثل اینکه بعضـی از خانوادههای متدیـن و اهل هیأت
بـا وجـود رعایت کـردن احـکام و اوامر الهـی در طول سـالهای متمـادی و التزام
اعتقادی و عملی به دین در شـب جشن ازدواج به گزینش خود بعضی از دستورات
را زیـر پـا ميگذارنـد و به آن عمل نمیکننـد و در نتیجـه مرتکب بعضی معاصی
میشـوند .در بعد تحلیلی آنچه به عنوان اولین مسـأله جلوه میکند ،ضعف عقیده
اسـت .بـه عبارت دیگر عـدم التزام قلبـی و عقیدتی باعـث این نوع انحراف اسـت.
زیـرا اگـر انسـان ،خالق مدبـر و حکیم خـود را با اعتقاد راسـخ پذیرفته باشـد باید
تمامـی دسـتورات او را یکجـا و بـدون هیچ شـک و تردیدی بپذیـرد چراکه همه
دسـتورات خالقش برگرفتـه از تدبیر ،حکمت و مفید ثمرات دینی و دنیایی اسـت
و نبایـد بـه فهـم و درک خود بعضیهـا را که مطابـق با عالقه و رضایت شـخصی
خـودش اسـت عمل کرده و بعضی دیگر را به دالیل مختلـف وا نهاده و عمل نکند.
بـه عبارت دیگر انسـان در پارهای از مسـايل ،نسـتجیر بـاهلل خـودش را اعلم از
يداند و تدبیر خویـش را به خدا ترجیح میدهد .این در حالی اسـت که
خداونـد م 
تکالیـف دینی به نحو کامل و یکجـا دارای اثرات مادی ،معنوی و ضامن سلامت
دیـن ،دنیای بشـر و سـعادت دنیـوی و اخـروی اوسـت و اگر انسـان نگاه تفکیکی
بـه ایـن دسـتورات داشـته باشـد ،خوشـبختی کامل خـود را بـه خطر میانـدازد.
در بعد آسیبشناسـی رفتـاری این معضل به نظر میرسـد انسـان در انتخاب
انجـام یـا عدم انجـام یک فعل انگیزههـای مختلفـی دارد .گاهی اوقات سـختی یا
سـهولت فعلـی باعث انتخـاب میشـود ،گاهـی اوقات التـذاذ یا عـدم التـذاذ و در
بعضـی مـوارد انگیزههـای مالـی و سیاسـی و از این قبیل که انسـان را به سـمت
انجـام یـا ترک فعلی سـوق میدهد .با دقـت در تمامی ایـن موارد میتـوان به این
نتیجه رسـید که اگر روح تسـلیم و عبودیت در بنده زنده باشـد و فهم خالق را در
تشـخیص صلاح کار خویـش بر فهم خـود ترجیح دهد دیگـر این انگیزههـا را بر
اوامـر و نواهـی الهی مقدم نمیکند .به عبـارت دیگر ایمان قلبـی و التزام عملی به
تصمیمـات خداونـد متعال و تقویت آن سـد محکمـی در برابر این انحراف اسـت.

خـــــط خبــر

تولیتآستانقدسرضویدرجمعائمهجماعاتمساجدمشهدبابیاناینکهمساجدشبکههایقدرتمنداجتماعیجهاناسالمهستند،
گفت«:ائمهجماعتمساجدنقشانکارناپذیریدرتبیینمفاهیمدینیدارندوداشتناطالعاتبهروزوموردنیازمخاطبانازضروریاتمبلّغين
است» .حجتاالسالم والمسلمين سیدابراهیم رئیسی در ادامه افزود« :نهم دی روز تجلی قدرت الهی و میثاق دوباره امت با والیت بود».
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آنچـه مسـلم اسـت برگـزاری چنیـن همایشـی نیازمنـد برنامـه ریـزی هـای گسـترده ای اسـت کـه با
هماهنگیهای صورت گرفته از سـوی سـازمان بسـیج مداحان ،تقریباً  40جلسـه شـورای هماهنگی بین
تشـکلهای جامعـه مداحـی برگزار شـد و ایـن خود باعـث هماهنگی خوبی در سـطح کالن تشـکلهای
مربـوط به مداحی اسـت.

نشست برای هماهنگی و هم افزایی

درهفتمینسالگردهمایشهماندیشیستایشگران
نخبه اهلبیت   تاکید شد

عملبهفرمایشاترهبری
وظیفهاصلیمداحاناست
سعید سعیدی

نزدیـک بـه  7سـال از تأسـیس سـازمان بسـیج مداحان گذشـت؛ حـاال ایـن سـازمان پرقدرتتر
و راسـختر از همیشـه در سـمت و سـوی صیانـت ،حفـظ و احتـرام به اهلبیـت  بهعنـوان یکی
از مهمتریـن اهـداف خـود و نظـام جمهـوری اسلامی قدم بـ ر مـیدارد .یکـی از اصلیتریـن برنامه
هـای ایـن سـازمان کـه تولیـت آن با آسـتان قـدس رضـوی اسـت ،برگـزاری همایشهای سـاالنه
اسـت کـه تقریبـ ًا در دی مـاه برگـزار میکنـد .امسـال هـم ایـن سـازمان در 8و 9دی مـاه  ،میزبان
برگـزاری هفتمیـن همایـش هماندیشـی ستایشـگران نخبـه اهلبیـت  بـود .ایـن همایش هر
سـاله به همت هیأت رزمندگان اسلام و سـازمان بسـیج مداحان در شـهر مشـهد برگزار میشـود.

هیأتهای مذهبی بزرگترین
شبکه ارتباطیجهان اسالم
تولیـت آسـتان قدس رضـوی یکی از سـخنرانان همایش هماندیشـی
ستایشـگران نخبـه اهلبیـت  بـود .حجـت اال سلام ابراهیـم
رئیسـی گفت «:سـخنرانان و ذاکـران باید صبغه معرفتی و شـناختی
داشـته باشـند تا کسـانی که پـای منبرهـا مینشـینند معرفـت پیدا
کننـد .بـا نگاهـی بـه زیارتنامههـا در مییابیـم کـه در ابتـدا صبغـه
شـناختی مطـرح میشـود و امـام بـه زائـر شناسـانده میشـود و در
بخـش دوم صبغـه الهـی زیارتنامـه در زندگـی زائـر تغییـر ایجـاد
میکند.مداحیهـا باید یک بسـته معرفتی باشـند ،تا امـام محبوب را
بـه مخاطب بشناسـانند ،لذا عدهای از تـرس خدا و عـدهای دیگر برای
رفتـن بـه بهشـت نمـاز میخوانند که عشـق به خـدا باالتریـن مرتبه
را دارد و ایـن همـان شـناخت معرفتـی اسـت کـه بایـد در مخاطبان

ش طبـق فرمایش و
آن طـور کـه مسـئوالن برگـزار کننـده می گوینـد هـدف از برگـزاری این همایـ 
توصیـه مقـام معظـم رهبـری تألیف قلوب اسـت؛ زیرا در نشسـت شـعر آیینی در سـالهای گذشـته
بـر برگزاری جلسـات مسـتمر جوانان و پیشکسـوتان ایـن عرصه تأکیـد فرمودند .عالوه بـر این ،طبق
روایـات اسلامی نیز ،کنار هـم نشسـتن مؤمنان موجـب همافزایی و هماهنگی بیشـتر میشـود.یکی
دیگـر از مـوارد مهمـی که در این همایش مطرح اسـت ،تبیین نقـش مداحان و شـعرای آیینی درباره
مسـائل سیاسـی روز و بیـان بایدهـا و نبایدهـای مداحـی و روضـه خوانـی اسـت .بـه عبارتـی ،تعبیر
سلسـله جلیلـه کـه حضرت آقا دربـاره مداحان و ذاکران اهل بیـت   به کار بردند مدالی بر سـینه
جامعه مداحان و شـعر آیینی اسـت.از طرفی ایـن همایش همزمان بود بـا  9دی ،روز پیروزی دیگری
کـه راز فتنههـا را بـر ملا کرد .اگـر نگاهی به سـالهای قبل داشـته باشـیم ،متوجه میشـویم که در
دوران فتنـه ،نیـز جامعـه مداحـان نقش مهمـی را برای افشـای فکر پلید سـران فتنـه و جلوگیری از
آشـوب آنهـا ایفـا کردنـد ،زیرادر بزنـگاه ها موضـوع خود را مشـخص کردنـد و عالوه بـر جبهه جنگ
نـرم در جبهـه مقابلـه فیزیکـی بـا فتنـه نیـز برخـورد کردنـد.از افـراد برجسـته کـه در ایـن همایش
سـخنرانی کردنـد و حضـور داشـتند میتـوان بـه حجتاالسلام والمسـلمین ابراهیم رئیسـی تولیت
آسـتان قـدس رضوی ،حجتاالسلام والمسـلمین علیرضـا پناهیـان ،آقایـان علیاکبر مداحـی ،حاج
حسـین سـازور ،حاج سـعید حدادیان و جمع کثیری از مداحان و شـاعران اهل بیت  اشـاره کرد.

تبادل نظر مداحان پیشکسوت و جوان

سـردار علیاکبـر مداحـی کـه مدیریـت سـتاد مرکـزی هیـأت رزمنـدگان اسلام را برعهـده دارد هـدف
از برگـزاری نشسـت هماندیشـی نخبـگان ستایشـگران اهلبیـت  را تبـادل نظـر بیشـتر دانسـت و
گفـت «:یکـی از اهـداف مـا این اسـت که مداحـان جـوان و پیشکسـوت بتوانند با هـم به تبـادلنظر و
تألیـف قلـوب بپردازنـد ».مداحی در ادامـه صحبتهای خود به مهم شـمردن رهنمودهای رهبری اشـاره
کـرد و گفـت «:تبعیت نکردن برخـی مداحان از این رهنمودهـا بزرگترین چالش جامعه مداحان کشـور
اسـت کـه بـا چنین نشسـتهایی هـدف خـود را برای رسـیدن بـه آنچه مقـام معظـم رهبـری فرمودند
نزدیـک کنیم.بـه عنوان مثال ،مقام معظـم رهبری بهصراحت مخالفت خـود را در مـورد درآوردن پیراهن
سـینهزنها در مجالـس عـزاداری و هرولههـای نامتعـارف بیان کردهاند ،اما متأسـفانه هنوز شـاهد چنین
رفتارهـای نامعقولی در مراسـم مذهبی هسـتیم یا مثـال دیگر قمه زنـی .در واقع ،در پس شـور و هیجان
حسـینی بایـد شـعور و معرفت حسـینی نیز گنجانده شـود لـذا توجه بـه فرمایشهای رهبـری باید جزو
اصلیتریـن وظایـف ما مداحان و شـعرای آیینی باشـد.

جایگاه مقدس مداحی

در ایـن همایـش حجتاالسلام والمسـلمین علیرضـا پناهیـان دربـاره اهمیـت جایـگاه مداحـی
گفـت «:مداحی جایگاه مقدسـی دارد و برگزاری چنین همایشهایی دسـتاوردهای خوبی داشـته اسـت .این
جایگاه سـبب شـده تا جامعه و به ویـژه ذاکران توجه ویژهای را به این موضوع داشـته باشـندً .
مثلا ماندگاری
مداحـی و اشـعار بـرای مدتها در ذهن مخاطب مسـالهای اسـت کـه ذاکران و مداحـان اهل بیت بایـد از این
ویژگی به درسـتی اسـتفاده کرده وتمام مسـائل فرهنگی مذهبی و غیره را به مردم گوشـزد کنند از منظر او،
مداحـی هنری اسـت فاخر که میتواند در بسـیاری از مشـکالت زندگـی به کمک جامعـه بیاید.

ایجـاد شـود.عاشـورای حسـینی سرشـار از صبغههای عقالنی اسـت
و در ایـن روز امـام حسـین بـه مـا معرفـت آموخـت و مداحان و
سـخنرانان باید به صبغههای معرفتی و عقالنی ایـن واقعه در مجالس
بپردازند .در گذشـته مداحـان بزرگ صبغههای معرفتی و شـناختی
را بـه مسـتمعان منتقـل میکردنـد ،امـا امـروز ایـن رویـه کمرنگ
شـده و میطلبـد تـا همـه واعظـان و ذاکـران نسـبت بـه ایـن امـر
فرامـوش شـده تدبیـر کننـد .دشـمن بـه دنبـال ایجاد شـبکههای
مجـازی اسـت و از سـوی دیگـر هیأتهـای مذهبـی بزرگتریـن
شـبکه ارتباطـی جهان اسلام که بـا نام امام حسـین تشـکیل
میشـوند و ذاکـران اهلبیـت  بایـد از ایـن فرصـت بـه نحـو
احسـن اسـتفاده کنند .هیأتهـای مذهبی مدارس بزرگی هسـتند
کـه مـردم در آن به دنبـال دریافت معارف دینـی میگردند ،لذا باید
بـا اسـتفاده از ابـزار و فرصت بـه وجود آمـده در جهـت معرفتافزایی
مردم بیشـترین اسـتفاده را ببریم .در برخی هیأتهای مذهبی مطرح
میکننـد مسـائل سیاسـی را نگویید و این در حالی اسـت کـه ابتدا تا

انتهـای تمـام زیارتنامهها سیاسـی اسـت.
شـاخصه اعتـدال ولـی خـدا بـر زمیـن اسـت و در زمـان غیبـت،
فقیـه جامعالشـرایط شـاخص ایـن اعتـدال اسـت و بایـد از ایشـان
اطاعتپذیـری داشـته باشـیم .مداحان و سـخنرانان بایـد در مخاطب
ذائقـهسـازی کـرده و در برخی اوقات ذائقـه مردم را تغییـر دهند ،لذا
مجالـس و هیـأت هـا نباید صـرف مصیبـت باشـند ،زیرا اگـر معرفت
ایجاد شـود هیچکس خدا و ائمه  را ترک نمیکند .مشـکل اصلی
مداحـان و رادیـو تلویزیـون هسـتند که بـا مخاطبزدگی باعث شـده
تـا همـه بـه سـمت سـلیقه و نـوع مخاطـب حرکـت کنند ،هـر چند
کـه سـلیقه و مخاطـب مهـم اسـت ،امـا نبایـد کارهـا بـه این سـمت
منحـرف شـود .شـعرا باید شـعرهایی بسـرایند کـه باعـث دلدادگی
مخاطبیـن شـوند تـا معرفـت آنهـا افزایـش یابـد .مداحـان در
امنیـت ملـی کشـور جایـگاه دارند ،زیـرا بچههـای هیأتـی بهعنوان
سـرمایههای ایـن انقلاب در درون ایـن هیأتها آمـوزش میبینند
و بایـد ایـن پایگاههـای انقلاب را بـه لحـاظ کیفیتـی ارتقـا دهیم.
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تولیت آستان قدس رضوي با بیان اینکه مشکل اصلی مداحان و رادیو و تلویزیون مخاطبزدگی است ،گفت« :این امر باعث شده
همه به سـمت سـلیقه و نوع مخاطب حرکت کنند .هرچند که سـلیقه و مخاطب مهم است اما نباید کارها به این سمت منحرف
شود» .حجتاالسالم والمسلمين سیدابراهیم رئیسی در ادامه افزود« :شاعران باید شعرهایی بسرایند که باعث دلدادگی به اهل بیت
 bدر بین مخاطبان شود و میزان معرفت آنها را بیفزاید».

حجتاالسالم والمسلمين سیدمحمدباقر علوی تهرانی
معتقد است نباید سخنرانیکلی و تکراریکرد

منبریها

باید از فضای مجازی
جلوترباشند
مجتبی برزگر

سـیدمحمدباقر همچون پدرش آیتاهلل سیدمحمدرضا علوی
تهرانی از ۲۴سالگی فعالیتش را در مسجد حضرت امیر gآغاز
کرد و همزمان مسـؤولیت بنیاد فارسالمؤمنین را که به عنوان
زیرمجموعه این مسـجد به فعالیتهای عامالمنفعه میپردازد
برعهده گرفـت .او عالوه بر وعظ و تدریس در حوزه و دانشـگاه،
در عرصه تبلیغ هم ید طوالیی دارد .حجتاالسالم والمسلمين
سـیدمحمدباقر علـوی تهرانـی از سـخنرانان تأثیرگـذاری
اسـت که بیشـتر در مسـجد حضرت امیر gمنبر مـیرود.

شـما از منبریهـای موفقـی هسـتید کـه طرفـداران
پروپاقرصـی داریـد امـا کمتـر در جاهـای دیگـر بـه منبر
میرویـد و بیشـتر در مسـجد حضرت امیر gسـخنرانی
میکنیـد .دلیـل خاصـی دارد؟
من كسـي نیسـتم که به برنامههای مختلف بروم .اگر هم در مسجد
حضـرت امیـر gمنبری از من ثبت و ضبط میشـود بـه این دلیل
اسـت کـه امـام جماعت این مسـجد هسـتم .من منبریاي نیسـتم
کـه خودم را موظف کرده باشـم در پایگاهها و مناسـبتهای مختلف
کار وعـظ انجـام دهم .اوال سـعادت آن را ندارم و ثانیا رسـالت من کار
دیگری اسـت و گاهی هم منبـر میروم.
یعنی در عرصههای دیگری به تبلیغ دین میپردازید؟
تبلیـغ دین یـک بحث اسـت و عرصه تبلیـغ یک بحث دیگر اسـت.
روحانیون الزم اسـت دیـن را تبلیغ کنند اما اینکه عرصه تبلیغ فقط
منبر باشـد این پذیرفته نیسـت چراکه درصـد محدودتـری از مردم
در جلسـات منبرها شـرکت میکننـد و از طرفی همه مـردم هم در
مسـاجد حضـور ندارنـد .غالبـا افـراد ثابتی هسـتند که بـه اینگونه
مجالـس میآینـد .وقتی جلسـات وعظ به ایـن حضورهـا و مکانها
منحصر شـود ،واعظـان ما برای یـک جمعیت تکراری همـواره منبر
میرونـد .در صورتـی که عرصه منبر سـنتی تبلیغی بـرای یک عده
خـاص اسـت! کسـانیکه بنابـر دالیـل خاصـی -چـه در بحثهـای
معرفتـی و چـه محبتـی -خودشـان را در کاروان اهل بیـت bقرار
دادنـد امـا در عرصـه تبلیغ دین بـه این مقولـه فکر کنند کـه امروز
اگر به بنده فرصت بدهند در باشـگاه فوتبال بارسـلونا من چه بحثی
را میتوانم داشـته باشـم و اصال چه موضوعی ضـرورت دارد؟ ما االن
بایـد آمادگی برای حضـور مؤثر در این عرصهها پیـدا کنیم .منظورم
ایـن اسـت که به عنوان یـک فرد متدیـن اگر این فرصت ایجاد شـد
کـه بـا یک بازیکن بینالمللی صحبـت کنیم با چه شـيوهای این کار
را انجـام دهيـم تـا توجه ایـن بازیکن بـه دین جلـبشـود .آنها هم
انسـانند ولی هرگـز مسـجد را ندیدهاند .امـا این کار یک گام بسـیار
باالیـی از تأثیرگـذاری به شـمار مـیرود .عـدهاي از مردم به مسـجد
نمیرونـد و معاندتی هـم با دین ندارنـد ولی رفتارهـای دینی ندارند
چراکه این مباحث ارزشـمند از طریق مدرسـه ،دانشـگاه ،تلویزیون و
سـینما مطرح نمیشـود .پس باید عرصه تبلیغ تغییر کند و انحصار
آن در مسـاجد و هیأتهـا نباشـد .االن جمعیت هـم افزایش يافته و
سلایق هم به مراتب تغییر کرده .سـلیقههای متفاوت از طریق منبر
راضی نمیشـوند .مباحث را باید بـه صورت دیگری ارائـه داد ولی در
چارچـوب و با رویکـرد دینی.
مخاطبشناسـی یکـی از نـکات اصلـی تبلیغ اسـت.
چه راهکارهایی برای شناسـایی دقیـق مخاطب در تبلیغ

در جایـگاه یـک منبـری اعتقاداتـم را بیـان میکنم که خـودم در
وهلـه اول بـه آن توصیههـا و رهنمودهـا اعتقـاد و ایمـان دارم .در
مـورد موضـوع بيحجابـي كـه البته مهم اسـت صحبت ميشـود
امـا كمتـر در مورد غيبت كـه عقوبت سـنگيني دارد مطلبي گفته
ميشـود! بايـد همه زواياي دیـن را بگوییـم و از محفوظاتمان برای
مـردم منبر نرویـم .اگر میخواهیـم دانش را به مـردم انتقال دهیم
باید از نظر سـواد قوي باشـیم .فرق مشـترک ما با مردم در استفاده
از فضـای مجازی اسـت .یعنی مـن باید از اینترنت یـک گام جلوتر
باشـم تا مـردم بپذیرنـد .وگرنه میگوینـد این مطلـب در اینترنت
پیدا میشـود .پـس منبری بایـد اهل بـاور ،دین و مطالعه باشـد و
مطالـب به دسـت آمده را معقول و آسـان بیان کند .نبايـد از مردم
طلبکار باشـیم و زباني دلسـوزانه و معقول داشـته باشیم.

پیشـنهاد میکنید؟
اگـر اصـول دیـن را بیان کنیـم و آنچـه را دین به معنـای مقتضی
دینـداری و موانـع دینپذیـری گفتـه ،بگويیـم همیشـه حـرف
بـرای گفتـن داریـم .اینهـا امـور ثابتی هسـتند منتهـا زبـان بیان
فـرق میکنـد .چـون در گـرو زمـان آن اسـت ولـی در عیـن حال
اصـول ثابتـی دارد .بـه نظـر میرسـد اگر ما بـه منبع اصلـی دین
برگردیـم( ،کتـاباهلل و عترتـی) بسـیاری از منویات به شایسـتگی
منتقـل میشـود اما هنر ما این اسـت کـه ضرورتها را تشـخیص
دهیـم .ضرورتهـا ایـن اسـت کـه بـا جامعـه در ارتباط باشـيم و
بدانیـم در خانوادههـای مذهبـی چـه میگـذرد و بـه چه سـبکی
زندگـی میکنند .باید بـه این برآورد برسـیم که چـه دغدغههایی
در جامعـه خصوصـا میـان جوانـان وجـود دارد که به واسـطه این
ارتبـاط و درک مناسـب از جامعـه حرفهای تکراری و کلیشـهای
زده نشـود .مثلا مشـكل عمـدهای کـه در جامعـه نسـبت بـه
موضـوع ازدواج وجـود دارد ،دیـدگاه فرهنگـی نسـبت بـه ازدواج
اسـت .برخـي نمیخواهنـد زیـر بـار تکلیـف ازدواج برونـد .ما هم
نمیدانیم مشـکالت چیسـت و حرفهای تکـراری و مشـابه بیان
میشـود .در یـک کالم ،حرفهـای کلی را بیان نکنیم بهتر اسـت.
عـدهاي معتقدنـد در جامعـه امـروز مـا دیـن روزبهروز
کمرنگتر میشـود .شـما هم موافق این عقیده هستید؟
نـه قبول نـدارم .علت دینـداری و دینگریزی افراد از اخالق ناشـی
میشـود .جامعه مـا جامعه بیاخالقی اسـت .در آن نمـاز خوانده و
روزه گرفتـه میشـود امـا بـه وفـور دروغ گفته ميشـود .در جامعه
مـا مکارم اخالق وجـود نـدارد .عاملی که باعث شـد پیامبر گرامي
اسلام در صدر اسلام در سـنين جواني جامعه را بـه دینداری
رهنمـون کنـد و کسـانی را بـه ایـن میـدان بیـاورد که خودشـان
بتپرسـت بودنـد اخلاق او بـود .اخلاق در جامعـه مـا اصال هیچ
جایگاهـی نـدارد و اصال دنبال اخالق نیسـتيم!
بـا این حسـاب هیأتهای ما بـرای رواج اسلام ناب و
اخلاق ائمه bچه وظایفـی دارند؟
هیأتیهای ما باید به امام حسـین gتأسـی کنند و يك تشـابهی از
سیدالشـهدا را با خود به همراه داشته باشند .کمترین مرحله تشبیه،
رعایـت اخالق اسـت .آن حضرت میفرماید زینت ما باشـید .امثال ما
که منتسـب به سیدالشـهدا gهسـتیم و پرچم ايشـان را به دست
داریـم خیلی باید پایبند اخالق باشـیم .چون مـردم از ما توقـع دارند.
ائمـه ناظـر و شـاهد اعمال ما هسـتند .خیلی بایـد مراقـب رفتارمان
باشـیم .از طرفـی دیـن را آن طور که هسـت بیـان کنیم نـه آن طور
که میخواهیم .دین گزینشـی نیسـت و باید همه مسايل بیان شوند.
ویژگی یـک منبری ایدهآل در جامعه امروز چیسـت؟

مـا چند واعظ برجسـته در کشـور داریم کـه مخاطبان
زیـادی دارنـد و شـما از جمله همیـن واعظان برجسـته
هسـتید .بـا توجه بـه اینکـه شـاهد مداحمحور شـدن
هیأتها هسـتیم تا منبریمحور شدن ،شـما این رويكرد
را قبـول داريد؟
مـن مداحمحـوری را مذمـوم نمیدانم چراکـه وقتی هـزاران نفر از
يـك مداح اسـتقبال میکنند به جهت تلاش زیاد در کار اوسـت.
وقتـی تلاش میکند ،مـردم هم قـدردان او هسـتند .اگـر من هم
این تالش را داشـته باشـم ،از من هم تجلیل میکننـد .پس اگر از
منبـر بنده اسـتقبال نکردند یعنی ایـن تالش وجود نداشـته .اصال
بحثهـای مداحمحـوری مطرح نیسـت .باالخـره جوانان هم شـور
میخواهند و هم شـعور .هر کس وظیفه خـودش را انجام میدهد.
ایـن تفکیک غلطی اسـت و افـراد باید تالش کنند همه در مسـیر
چیزی کـه در اراده خداوند وجـود دارد قرار بگیرند.
چطور میشـود یـک مخاطـب جـوان را از طریق منبر
جـذب کرد؟
مادامـی کـه كسـي به آنچـه میگویـد بـاور داشـته باشـد و آنچه
میگویـد تحلیلهـای خـودش نباشـد و کتـاب و عتـرت حضرت
حـق باشـد ،مـردم قدردانـی میکننـد .امـام صـادقgفرمـوده:
«حرفهـای مـا را به گوش مردم برسـانید .مردم خودشـان تبعیت
میکننـد» .چون مردم دنبـال حرفهای خوب هسـتند و بهترین
حرفهـا ،حرفهـای اهـلبیـت اسـت .غالبـا حرفهای مـا حرف
خدا و پیامبر ،احادیث و روایات اسـت و پذیرش این مفاهیم ،دست
خداست.
درباره نقش سیاسی و اجتماعی هیأتها حرفی نزدید؟
بـه نظـر مـن هیأتيها اگـر سـکوالر نباشـند کفایـت میکنـد ولی
الزمـه آن ،این اسـت کـه فراجناحی باشـند .یعنی اصـل حاکمیت و
نـه نوع حکومت .اینکـه رئيس دولت امروز چه کسـی اسـت و رئيس
دولـت فردا کیسـت هیأتهـا باید ورای اینها باشـند .نقطه مشـترک
هیأتهـا بایـد در دو امر باشـد :اينكه سـکوالر نباشـند و محور اصلی
آنها سیدالشـهدا gباشـد .اگر بخواهیـم جناحی به اينهـا بپردازیم،
اسـتقبالها از بیـن مـیرود و باید فراجناحـی عمل کنیم.
 چطـور میشـود ضمـن پایبندی بـه سـنت ،در جامعه
مـدرن منبر رفـت و عـزاداری کرد؟
عزاداری یک شـیوه و یک محتوا دارد .محتوای آن سیدالشهداست
اما شـیوه آن ميتواند متناسـب با روز تغییراتي داشـته باشد .شیوه
و محتـوا اگر بیانگر عزت صاحب عزا باشـد ،سـنتی و مـدرن ندارد.
زیباترین مطلبی که در طول منبرها و سـخنرانیهايتان
به مخاطب گفتهایـد چه بوده؟
هـر جا میتوانـم حقانیت اهـل بیت را ثابـت کنم به وجـد میآیم
چراکـه مطـرح کردن حقانیت ايـن عزيزان ،اصل دین اسـت.

خـــــط خبــر

سردار علیاکبر مداحی رئیس هیأت رزمندگان اسالم گفت« :مداحان ما نباید با گفتار و رفتار خود بهانه به دست دشمن بدهند تا
آن را علیه دین و تشیع استفاده کند و این امر بدون توجه به رهنمودهای رهبری در خصوص مداحیها و مراسم عزاداری تحقق
نمییابد .دشمن با انتشار برخی تصاویر قمهزنی شیعیان که حضرت آقا نیز آن را منع کردهاند ،دنبال تخریب چهره شیعیان است
و از شیعه یک چهره خشن و جنگجو نشان میدهد».
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مردم جذب خلق نیکوی
منتظران
وظیفه
پیامبرشدند
حجتاالسلام علـوی تهرانـی معتقـد اسـت
عـدهای بـر ایـن باورند کـه از اصلیتریـن وظایف
منتظـران نسـبت بـه امـام زمـان ،تشـرف به
محضـر آن حضرت اسـت .لذا همواره دنبـال راهی
برای مالقات با ايشـان هسـتند در حالی که وظیفه
اصلی ما تشـبه به ایشـان اسـت .زمانی کـه از نظر
بـاور و رفتـار ،ظاهر و باطـن زندگی خود را شـبیه
امـام کنیم ،در مرحله اول بین ما و ايشـان نسـبت
ایجـاد شـود و پس از آن سـنخیت پیدا میشـود.
سـنخیت باعث پیوستن ما به امام میشـود .آنگاه
تشـرف خود بـه خـود حاصل خواهد شـد.
 .۱طبـق حدیث ثقلیـن آنچه برای قـرآن ثابت
میشـود ،بـرای اهـل بیت نیز ثابت شـده اسـت.
 .۲طبـق آیـات قـرآن ،درک مقام قـرآن جز به
واسـطه تطهیر جسـم و جان میسـر نیست.
در نتیجـه تـا به مقام تطهیر نرسـیم ،بـه درک
حضور امام نمیرسـیم .پس بدون تشـبه ،تشـرف
امکانپذیر نیسـت.
اویـس اهـل منطقـهای در اطـراف مدینـه بـه
نـام َق َرن بـود .او عاشـق و مشـتاق دیدار رسـول
اكـرم kبـود .از مادرش اجـازه گرفت بـرای دیدار
آن حضرت بـه مدینه برود به این شـرط که قبل از
ظهر بازگردد .اویس به سـوی مدینه رهسـپار شد
اما از قضا آن روز پیامبر در مدینه نبود .منتظر شـد
امـا پیامبر بازنگشـت .ظهر شـد و بدون دیـدار با
محبوب به شـهر خود بازگشـت.
پیامبـر گرامـي اسلام kهنگام بازگشـت به
مدینـه فرمـود« :من بوی بهشـت را از سـوی َق َرن
استشـمام میکنـم» .یعنـی رفتـار اویـس ،بـوی
بهشـت میداد .ایـن تمجید پیامبـر ،حاصل رفتار
اویس بود .او به رسـول اكرم و سـنت او تشـبه پیدا
کرده بـود اگرچـه در ظاهر برایش تشـرف حاصل
نشـد .اعمال انسـان رنگ و بو دارد .عمل خیر ،عطر
خوش و عمل شـر بوی آزاردهنـده دارد .اعمال خیر
منتظـران ،موجب جلب نظـر امام زمان fاسـت.
آنچه نظـر ایشـان را برمیگرداند ،گناهـان پیروان
اسـت .وظیفه اصلی شیعه ،تشـبه به اهل بیتb
اسـت که در پـی آن تشـرف حاصل خواهد شـد.
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احمد واعظی ،مهمترین وظیفه و کار مداح و شاعر آيینی را افزایش بصیرت و آگاهی دینی مردم دانست و افزود« :مداحان باید در مجالس خود مردم
را مدام تشویق و ترغیب به رعایت آموزههای دینی کنند تا آنها به این مبانی دینی ،اعتقادی و آموزههای اخالقی سوق داده شوند» .این مداح اهل بیت
در ادامه گفت« :مداحان و شاعران آيینی باید دل به اهلبیت بسپارند و بلندگوی آنان باشند .رسیدن به این مهم نیازمند تمرین فردی است».

داشـت نگریسـت .سلامی بـه اربـاب داد و دلش پرکشـید؛ «هیچ کجا
بـرای مـن کربلا نمیشـود .نمیدانیـد روز اربعیـن ،کربال چـه صفایی
دارد» .آرزو داشـت بـه برکـت پیرغالمی ،اهل بیت به او عنایت کنند
تـا نفـس امـاره از او دور باشـد؛ «بسـیاری از افراد در لحظـه آخر زندگی
نمیتواننـد جملـه ال الـه اال اهلل را بـه زبـان بیاورند .هرچنـد میخواهند
ولـی نمیتواننـد .آرزو دارم عنایـت ائمـه شـامل حالم باشـد» .حاال
میبینـم کـه حاج احمـد چه زیبا بـه آرزویش رسـید.

از خواندن اشعار انقالبی تا مداحی در جبهه

صـدای حـاج احمـد فقـط در هیأتهـا خالصـه نشـد .روزهای قبـل از
پیـروزی انقلاب و سـال  ۵۶در تکیـه بـاالی تجریـش با صـدای گرم و
نفـس حقش نوحههای انقالبي سـر میداد .شـهید اندرزگو که از سـال
 134۸بـرای تحصیـل به حـوزه علمیه چیذر آمده بود ،از دوسـتان حاج
احمد بود و در ایام انقالب اشـعاری به او میداد كه بخواند .وقتي شـهید
اندرزگـو اشـعار را تاییـد میکـرد ،حاج احمـد با خیال راحت شـعرهاي
انقالبـي و حماسـی میخوانـد .بعدهـا احسـاس تکلیف کرد و رهسـپار
جبهههـای حـق علیه باطل شـد .هم اسـلحه به دسـت گرفـت و هم با
صـدای گرمـش دین خـود را ادا کرد .با شـهید چمران همرزم بـود و در
مدرسـه سـعدی بعد از آخرین سـخنرانی شـهید چمران مداحی کرد.

چند روایت معتبر از زندگیحاجاحمد فتحاهللزادهکه هفته قبلآسمانی شد

نیمقرننوکـریاربـاب
راحله عبدالحسینی

جوانیات را که پای روضه بگذاری ،صدایت را که خرج ارباب کنی و آبرویت را که خرج هیأت کنی ،به پیری که میرسی میشوی
پیرغالم .پیری قواعد خودش را دارد اما پیری تو یک پسوند اضافه دارد؛ پیرغالمی اباعبداهلل .jگرد پیری که روی سرت نشست
و شدی پیرغالم اباعبداهلل یعنی تاج بندگی را بر سرت گذاشتهاند و عنایت کردهاند تا روایت بزرگترین قیام تاریخ را بخوانی.
هلل بودن افتخار میکرد .او در چند سال
حاج احمد فتحاهللزاده یکی از پیرغالمان محله چیذر شمیران بود که به نیمقرن ذاکر اباعبدا 
اخیر با بیماری دست و پنجه نرم کرد و سرانجام روز ششم دی ماه دعوت حق را لبیک گفت و ميهمان سفره اباعبداهلل jشد.
توگوی ما با او در آخرین روزهای حیاتش رقم خورد؛ وقتی برای عیادت و احوالپرسی از حاج احمد ميهمان منزلش شده بودیم.
گف 

کالمیکه بر دل مینشست

حاج احمد عبای قهوهایرنگش را بر شـانههای نحیف و قامت تکیدهاش
انداخـت و جرعهای آب نوشـید تا صدایـش را صاف کند .صدایی که یک
عمـر از ائمـه اطهـار bدم زده بود در آخرین روزهـای حیاتش خشدار
و بیرمـق بـود امـا نمیدانـم چـه حکمتـی بود کـه به دل مینشسـت.
بیـراه نیسـت کـه میگویند نفس حـق و کالم راسـتین تا عمـق دلها
نفـوذ میکننـد .بیمـاريای کـه بـه جـان حـاج احمـد افتاد باعث شـد
چندیـن سـاعت در هفته را در بیمارسـتان و روی تخـت دیالیز بگذراند.
وقتـی بـا او حـال و احوال کردیم ،با لبخند مهربان همیشـگیاش گفت:
حسـین بهتـرم و رزق و روزیمان میرسـد.

«بهتـرم .از صدقـه سـر امـام
خـدا را شـاکرم» .او از ۱۷سـالگی مداحـی را بـا مجالـس روضـه خانگی
آغـاز کـرد و بعدهـا در مسـجد قائم چیذر ،تکیـه بـاالی تجریش ،تکیه
جمـاران ،مسـجد حصـار بوعلـی و همه مسـاجد شـمیران مداحی دهه
اول محـرم را برعهـده داشـت و ذکـر مصیبـت اباعبـداهلل jمیخواند.
بچـه محلـه چیذر بـود و بـرای همیـن او را در شـمیران بـه «چیذری»
میشـناختند .بعضـی هـم بـه او «فتحاللهـی» میگفتنـد .نامهـای
متفـاوت برایـش مهـم نبـود .مهم عشـق و عالقـه او بـه ذاکری آقـا بود.

تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی

مراسـم تشییع و خاکسـپاری حاج احمد با حضور دوستان و همسایگان
برگزار شد .همگی از او به نيكي یاد میکردند .روزی که ميهمان خانهاش
شـدیم برایمـان از راه پرپیـچ و خـم مداحـی این طور گفت« :کسـی که
بخواهـد در ایـن راه موفـق شـود ،باید نیتش را خالص کنـد و تالش هم
داشـته باشـد .بـدون زحمت هیچ نتیجـهای به دسـت نمیآیـد .یادتان

باشـد که ائمه bخودشـان مداح را انتخاب میکنند تا نوکریشـان را
بکند و خودشـان این لیاقت را به او میدهند .باید صاف و صادق باشـی
تا برگزیده شـوی .راه سـختی اسـت .خیلی باید حواسمان جمع باشد».
بـا همـان صـدای آرام و ضعیف چنـد بیتی مـا را ميهمان
حـاج احمـد 
کـرد .معتقـد بود سـینه مـداح باید گنجینه اشـعار باشـد و مداحی که
شـعرش را از روی کاغـذ بخوانـد در مخاطب نفوذ نمیکنـد و جان کالم
بر دل مسـتمع نمینشـیند .از سـبک جدید برخی مداحان ناخشـنود
 باید کامـل و بـا ادب و احتـرام برده
بـود و میگفـت« :اسـامی ائمـه 
شـود .برخـی مداحان جوان شـور میگیرند و از شـعور غافل میشـوند
و نـام ائمـه را شکسـته و ناقـص صدا میزننـد .این کار در شـأن اين
بزرگواران نیسـت .ما شـعر خوب و پرمحتوا کم نداریم اما برخی مداحان
شـعرهای سـخیف میخواننـد! بايـد حواسـمان بـه آسـیبها باشـد».

هیچ کجا برای منکربال نمیشود

حـاج احمـد برکت زندگـیاش را از  ۵۰سـال دم زدن برای امام حسـین
و اهـل بیـت bمیدانسـت و سـالها کاروان زیارتی به مشـهد مقدس
را مدیریـت میکـرد؛ کاروانـی که حاال یکی از پسـرانش مدیریـت آن را
برعهـده دارد .او آرزوی خیلـی از دوسـتان و همسـایگان را بـرآورده کرد
و آنهـا را بـه پابـوس ثامنالحجـج jبـرد .كسـانی را که تا بـه حال به
مشـهد مقدس مشرف نشـده بودند صلواتی به مشـهد میبرد و برآورده
شـدن آرزوی آنهـا و دیدن گنبد و بارگاه امـام رضا jرا یکی از بهترین
لحظههای عمرش میدانسـت .یادش بخیر آن روز که ميهمان خانهاش
بودیم کالم به اینجا كه رسـید ،اشـک در چشـمانش حلقه بسـت و به
تکـه کاشـی فیـروزهای کوچکـی کـه از حـرم اباعبـداهلل jبه یـادگار

مراقبکالممان باشیم

حـاج احمـد فتـحاهللزاده حاصـل تجربيات خـود برای موفقیـت در دنیا
و آخـرت را ایـن طـور برایمـان بـه یـادگار گذاشـته؛ «امـام صـادقj
فرمـوده« :نگهداشـتن زبـان ،حفـظ ایمـان اسـت» .شـیخ مجتبـی
تهرانـی ،سـنگی را روی زبانـش میگذاشـت و میگفـت میترسـم
زبـان بـاز کنـم .بیشـتر گرفتاریهـای مـا از زبان ماسـت .پـس مراقب
کالممـان باشـیم و بدانیـم چـه میگوییـم و چـرا میگوییـم .یکـی از
نشـانههای مؤمـن هـم این اسـت کـه کـردار و گفتـارش یکی باشـد».

حاجاحمدازمیانماپ رکشیداما
چراغ راه را برای ما روشنگذاشت
فاطمه یوسـفی ،همسـر حاج احمد« :حـاج آقا در
تربیـت بچهها بر لقمه حالل خیلی تأکید داشـت.
بچههـا را هـم بـا محبـت اهـل بیـت bبـزرگ
کردیم .خدا را شـکر پسـرانم مجتبی ،مصطفی و
 هسـتند .حاج
مهـدی و دخترم پیرو اهل بیت 
آقا به دلیـل کارش زیاد به سـفر میرفـت .اخالق
و روحیـهاش به قـدری خوب بود کـه وقتی منزل
نبـود ،انـگار صفای خانـه را هم بـا خود بـرده بود.
ما هرچـه داریم از نظـر لطف امام زمان اسـت.
حـاج آقـا از بچگی مـؤذن بـود .بچهها هـم اذان
میگفتنـد .مخصوصا اذان سـحرهای مـاه مبارک
رمضان را خیلی دوسـت داشـت».
مجتبی فتحاهللزاده ،پسـر حاج احمد« :پدر همیشه
میگفـت حواسـمان به حلال و حـرام باشـد .اگر
حواسـمانجمعنباشدعاقبتبخیرنمیشویم.پدر
همیشـهیـکدفترچهباجلـدقهـوهایهمراهش
بـود .هر وقـت آن را بـاز میکرد ،متوجه میشـدیم
کـه میخواهد رباعـی تـازهای بنویسـد .از آنجا که
اشـعاربسـیاری راحفظبودوسـالهادر ایـنوادی
مطالعـه کرده بـود ،خودش نیـز اشـعاریگفته بود
امـا هیچوقـت نخواسـت آنهـا را چاپ کنـد .چون
معتقـد بـود بـرای دل خـودش شـعر میگویـد».

خـــــط خبــر

محمد فراهانی رئیس سازمان بسیج مداحان در حاشیه هفتمین همایش کشوری ه ماندیشی ستایشگران نخبه اهل بیت bبا بیان اینکه تعداد
مداحانکشورحدود ۱۰۰هزارنفر استکهکمتر از ۵۰درصد آنهاعضو این سازمانهستند،گفت« :سازماندهی ،تشکیلپروندهو آموزش مداحان
از جمله اهداف و برنامههای این سازمان است» .به گفته او حدود ۳۰درصد از جمعیت مداحان کشور را بانوان تشکیل میدهند.
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از شـعر آزاد اسـت .بـه این خاطـر که در شـعر آزاد
هیـچ محدودیتـی وجـود نـدارد امـا در شـعر اهـل
بیتي شـما بـا محدودیتهـای بسـیاری مواجهید.
یـا به عنـوان مثـال اینکـه باید برای شـب عاشـورا
شـعری بگوییـد کـه چندیـن هـزار نفـر بـا سـن و
سـال و تحصیلات مختلـف بـا آن ارتبـاط برقـرار
کنند .يعني هـم خواص آن را بپسـندند و هم عوام
متوجـه آن بشـوند .از مسـايل دیگـري که امـروز با
آن مواجهیم این اسـت که به تعبیر اسـتاد سازگار،
ل بیتی بـا خـدا معاملـه میکنـد و بابت
شـاعر اهـ 
اشـعاری که میگوید هیچ توقعی نـدارد .انصافا این
توقع نداشـتن خیلی ارزش دارد .همانطور که یک
گریهکـن یا سـینهزن از کسـی بابت اشـک ریختن
و سـین ه زدن توقعـی ندارد ،شـاعر هـم همینطور
اسـت اما یک ترانهسـرا چنـد خط ترانه مینویسـد
و آن را چند میلیون تومان میفروشـد .البته دریای
فضایـل اهلبیـت آنقدر گسـترده اسـت کـه همه
چیـز را تحتالشـعاع قـرار میدهد.

مجید تال معتقد است شاعر آييني در روضههای
مکشوف نبايد زیادهروی كند

شعرباعنايتائمه
ماندگارميشود
یاسین سجادی

نوجـوان بود کـه گاهی اوقـات جملات شـعرگونهای میگفت که حـس خوبی بـه او مـیداد .تا
اینکه محرم سـال  ۸۶وقتی شـبها بـرای عزاداری به هيأت میرفت حسـرت عجیبـی در دلش
زبانه ميکشـید و دوسـت داشـت حداقـل یک خط شـعر بگوید تـا مردم بـا آن اشـک بریزند.
شـب عاشـورا حال خاصی داشت .گوشـه اتاقش نشست و شـروع به نوشـتن کرد .مجید تال در
حالـی که تمـام بدنش میلرزیـد ابیاتی را خطاب بـه امام زمـان fدر مورد واقعه کربال نوشـت.
همین باعث شـد سـرودن شـعر را جدی بگیـرد و نامـش را در جامعه بزرگ و مقـدس هيأتهای
مذهبی کشـور بـه عنوان یک شـاعر آیینی ثبـت کند .تـال متولد محلـه باجک قم اسـت .او را
بـه عنـوان یکی از شـاعران جوان کشـور خصوصـا در زمینه شـعر آيینی و هيأت میشناسـند.

از نخسـتین اتفاقی که منجر به شعر
گفتـن میشـود شـروع کنیم .بـه نظر
شـما مهمترین دلیل برای شـاعر شدن
چیست؟
خیلی از انسـانها استعداد شـعر گفتن دارند
امـا نمیداننـد ایـن ذوق را چطـور پـرورش
دهنـد یـا حاضـر نیسـتند بـرای آن وقـت
بگذارنـد و ذوقشـان را جـدی نمیگیرنـد .هر
اتفاقـی میتوانـد موضـوع شـعر گفتن باشـد
امـا ما بایـد ببینیم کـدام اتفـاق ارزش دارد تا
یک هنرمند به آن بپـردازد .البته فارغ از تمام
معادالتـی که منجر بـه تولید یـک اثر هنری

میشـود باید اعتراف کرد تا از جانب معشـوق
نباشـد کوشش عاشـق بیچاره به جایی نرسد.
هنـر را نبایـد در چارچـوب تعاریـف قـرار داد
چـون بـا ایـن کار هنـر را محـدود کر دهایم.
بـه نظر شـما شـعر اهـلبیتـي چه
تفاوتهایی با بقیه شعرها دارد؟
اساسـا یک شاعر اهلبیتی شـعر را وسیلهای
بـرای عـرض ادب و ارادت بـه آسـتان ايـن
بزرگـواران میدانـد و سـعی میکنـدطـوری
شـعر بگوید که اهلبیت bآن را بپسـندند.
سـرودن شـعر اهلبیتی بـه مراتب دشـوارتر

از مجموعه شـعرهای «گفتن ندارد» شـما
اسـتقبال خوبـی شـد .فکـر میکنیـد چرا
مورد توجه مخاطب قرار گرفت؟
وقتی میخواسـتم این کتاب را چاپ کنم مسـؤول
انتشـارات ابتـدا زیاد رغبتی نشـان نـداد و میگفت
االن اوضـاع بـازار کتـاب خـوب نیسـت و کتابهـا
فـروش نمیروند .بـه هزینه خودم کتاب را در نشـر
جمهوری چـاپ کردم که به لطف خـدا در کمتر از
یک سـال پنج بـار تجدید چاپ شـد .االن مجموعه
دوم آن آمـاده چـاپ اسـت و اوایـل سـال آینـده به
بـازار میآیـد .راز مانـدگاری شـعر در دسـتگاه اهل
بیـت فقط عنایـت خود ائمه اسـت .مثال شـعر« :بر
مشـامم میرسـد هـر لحظـه بـوی کربلا /بـر دلم
ترسـم بماند آرزوی کربال /تشـنه آب فراتم ای اجل
مهلـت بـده /تـا بگیـرم در بغل قبـر شـهید کربال»
مصرع آخـر آن ایراد قافیـهای دارد اما وقتی عنایت
ائمـه به میـان میآیـد ،معـادالت به هـم ميخورد
درواقـع این شـعر به لحاظ فنی شـاید آنچنان قوی
نباشـد امـا لطف اهلبیت به این شـعر باعث شـده
ماندگار شود.
محدودیتهایـی هـم بـرای شـعر گفتن
درباره اهل بیت bدارید؟
وقتـی در مـورد حضـرت صدیقـه طاهـرهh
میخواهیـم شـعر بگوییـم بایـد خیلـی مراقـب
باشـیم که شـأن و جایگاه دلیل خلقت آسـمانها
و زمیـن را حفـظ کنیـم و به هر قیمتـی نخواهیم
اشـک مـردم را دربیاوریـم .در اصـل آنقـدر مراثی
ناگفتـه وجـود دارد کـه نیـازی بـه زیـادهروی در
روضههـای مکشـوف نیسـت .یـا در مورد اسـارت
ظاهـری اهـلبیـت bبعـد از واقعه کربلا نباید
عـزت و شـهامت ایـن کاروان را نادیـده بگیریـم.
حتی کلماتـی را که به کار میگیریـم باید کلمات
پاکـی باشـند .مـن توفیـق دارم خدمـت اسـاتید
روضـه میرسـم و قبـل از انتشـار اشـعارم آنهـا را
خدمـت این عزیـزان میبـرم .یکبار مدیحـهای را
در محضر اسـتاد بندانی نیشابوری خواندم و گفتم
ایرادش را بفرمایید .ایشـان گفتند کلمه شـراب را
در شـعرتان نیاوریـد .چـون امـکان دارد حتی یک

ویژهنامه هیأتها و محافل مذهبی

سهشنبه  14دي 1395

الثانی 1438
 4ربيع

نفـر از این کلمه ذهنش سـمت دیگـری برود .من
هـم از این کلمـه اسـتفاده نکردم.
بـه نظـر شـما شـاخصههای یـک شـعر
خوب هیأتی چیست؟
اول از همـه اینکـه هنـگام سـرودن شـعر متوسـل
ل بیت را فرامـوش نکنیـم و اینکه اگر
شـدن به اهـ 
قـرار بود این شـعر را محضر امام زمـان fبخوانیم
چطور میسـرودیم .اگر این مسـأله را سـرلوحه كار
خـود قـرار دهیـم ،آ ن وقـت سـراغ مقاتـل و منابع
خواهیـم رفـت و شـعر خـود را نقد نشـده منتشـر
نخواهیـم کـرد .همچنيـن شـعر ضعیـف نخواهیم
گفـت و برایمـان فرقـی نمیکنـد كـه کـدام مداح
ایـن شـعر را بخوانـد یـا در کـدام جلسـه خوانـده
شـود .گاهی اوقات فکـر میکنیم هر چیـزي را که
شـنیدیم میتوانیـم در اشـعارمان بـه کار ببریم در
صورتـی کـه امـکان دارد آن مطلب سـند ضعیفي
داشـته باشـد یـا اینکـه مـداح یـا سـخنرانی کـه
آن را بیـان کـرده زبـان حـال را بـه ذوق و سـلیقه
خـودش بیان کـرده باشـد .خمیرمایه اصلی اشـعار
اهـلبیتـی ،منابـع و مقاتل هسـتند ،نه شـنیدهها
آن هـم منابـع و مقاتلـی کـه متخصصیـن توصیه
میکنند .رسـالت سـنگینی به دوش شـاعر اسـت.
بـه ایـن خاطـر کـه اشـعار او در جـان مسـتمع اثر
میکنـد و ثبـت میشـود و گاهـی یک بیت شـعر،
از یـک سـاعت سـخنرانی و یـک سـاعت مداحـی
تأثیرگذارتـر اسـت .پـس بایـد خیلـی مراقـب بود.

زینب اسیر نیست
دو عالم اسیراوست
مجیـد تـال دربـاره بهتریـن شـعری که
تاکنـون سـروده ،میگویـد« :بهتریـن
شـعر شـعری اسـت که اهـلبیـت آن را

تأییـد کننـد .هر وقـت شـعری میگویم،
از حضـرت معصومه hتقاضـا میکنم به
آن نـگاه کنـد .شـعری در وصـف حضرت
زینـب hسـرودهام کـه دو بیتـش ایـن
ا ست :
با دست بسته هست ولی دست بسته نیست
زینب سرش شکسته ولی سرشکسته نیست
زینب اسیر نیست ،دو عالم اسیر اوست
او را اسیر سلسله خواندن خجسته نیست
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خـــــط خبــر
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حجتاالسلاموالمسـلمین ناصـر رفیعـی در مراسـم یادمـان شـهدای مدافـع حـرم ،اعمـال خلاف برخـی مسـؤوالن را از عوامـل
آزار و اذیـت خانـواده شـهدا عنـوان كـرد و گفـت« :موضـوع بیحجابـی و برخـی ناهنجاریهـا و ولنگاریهـای فرهنگـی از
مصادیـق بـارز اذیـت خانوادههـای شهداسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه رسـول اکـرم kو قـرآن کسـانی را کـه خانـواده شـهدا
را مـورد اذیـت خـود قـرار دهنـد مـورد مذمـت قـرار داده و بـرای آنهـا عقـاب و فرجـام ناخوشـایندی را وعـده داده 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

در روایــات مــا طرز نشســتن ،حرف زدن ،تبســم كردن ،مـزاح کردن،
خــوردن ،نامــه نوشــتن و حتــى طــرز نگاه کــردن بــه دوســتان مورد
توجــه قـرار گرفتــه .مثــا در کتــاب «مکارماالخــاق» روایــت شــده
کــه رســو ل اكــرم kعادتشــان این بــود کــه خــود را در آینــه ببیند
و مــوى خــود را شــانه بزنــد و چــه بســا ایــن کار را در برابــر آب انجام
مــىداد و خــود را بـراى اصحــاب هــم آرایــش ميكــرد و مىفرمــود:
«خداونــد دوســت دارد بنــدهاش وقتــى بــراى دیــدن بــرادران از
خانــه بیــرون مــىرود خــود را آرایــش کنــد» .حضــرت عبدالعظیــم
حســنى jفرمــوده« :پیامبــر اكــرم kســه جــور مىنشســت .اول
اينكــه ســاقهاى پايــش را بلنــد مىکــرد و دو دســت خــود را از
جلــو روي آنهــا حلقــه ميكــرد و بــا دســت راســت ،بــازوى چــپ و
بــا دســت چــپ بــازوى راســتش را مىگرفــت .دوم اینکــه دو زانــوى
خــود و نــوک انگشــتان پايــش را بــه زمین مىگذاشــت .ســوم اینکه
یــک پايــش را زیــر ران خــود ميگذاشــت و پــاى دیگــرش را روى
آن پهــن میکــرد و هرگــز دیــده نشــد کــه چهارزانــو بنشــیند و
هیــچ دیده نشــد کــه کســى بــا پرحرفــى خــود مزاحــم آن حضرت
شــود و ايشــان از روى انزجــار ســکوت کنــد بلکــه آنقــدر حوصلــه
بــه خــرج مــىداد تــا طــرف ســاکت شــود و هیــچ دیــده نشــد کــه
پیــش کســى کــه در خدمتــش نشســته ،پــاى خــود را دراز کنــد
و هیچوقــت مخیــر بیــن دو چیــز نشــد مگــر اینکــه دش ـوارتر آن
دو را اختیــار مىفرمــود» .دربــاره آداب معاشــرت پيامبــر گرامــي
اســام kآمــده« :هیچوقــت در حــال تکیــه کــردن غــذا میــل
نكــرد تــا از دنیــا رفــت ،هیچوقــت چیــزى از او درخواســت نشــد
کــه در جــواب بگویــد نــه و حاجــت هیــچ حاجتمنــدى را رد
نکــرد بلکــه عمــا یــا بــه زبــان بــهقــدرى کــه برایــش میســر بــود
آن را بــرآورده میکــرد» .آن حضــرت را بــه بــوى خوشــى کــه از
او بــه مشــام مىرســید مىشــناختند و وقتــى بــا دیگــران بــر
ســر یــک ســفره مىنشســت ،اولیــن کســى بــود کــه شــروع بــه
غــذا خــوردن مىکــرد و آخریــن کســى بــود کــه از غــذا دســت
مىکشــید و همیشــه از غــذاى جلــوی خــودش میــل مىکــرد.

عکس یادگاری :هیأت فرهنگی عشاقالحسن =،jکاشان ،محرم ۹۴

کتاب
خاطرات یک شکست

عملیات کربلای ۴لو رفت و ایران تلفات سـنگینی
داد .کتـاب «آن روز سـه و نیـم بعدازظهـر» یکـی از
معـدود کتابهایی اسـت کـه در آن بـه بخشهایی
از ايـن عملیـات پرداخته شـده .این کتـاب درواقع
خاطرات مهـدی صمـدیصالح رزمنـده همدانی
دوران جنـگ تحمیلی را روایـت میکند؛ خاطرات
یک شکسـت تلـخ .البته ايـن کتاب فقـط مربوط
بـه خاطـرات آن عملیـات نمیشـود و تنها بخش
مختصری از آن به بررسـی این عمليات اختصاص
داده شـده و بقیـه بخشهـای کتـاب دربرگیرنده
خاطرات راوی از چندین سـال حضور پیاپـی او در
جبهههاي جنگ اسـت .ایده اولیه نوشتن کتاب به
واسـطه مشـاهده یک عکس معروف از دوران دفاع
بود .عکسـی کـه رزمندهای بـا لباسهایی
مقدس 
خاکـی در حال نماز خواندن اسـت و در دوران پس
از جنـگ بارها به مناسـبتهای مختلف مرتبط با
دوران دفاع مقدس در قالب پوسـتر و بنر چاپ شـده
و شـايد بارها آن را دیده باشـید .شاید با خودتان فکر
کنید صاحب این عکس شهید شـده در حالی که او
در حـال حاضر زنده اسـت و دارد به زندگی خود ادامه
میدهـد« .آن روز سـه و نیم بعدازظهر» را انتشـارات
سـوره مهـر بـا قیمـت ۷۹۰۰تومان منتشـر کـرده.

اپليكيشن
منبر همراه

در تاریـخ آمـده کـه پیامبـر اكـرم kپـس از
هجـرت بـه مدینـه بـا تکیـه بـر درخـت خرمایی
خطبـه میخوانـد .تـا اینکـه یکـی از اصحـاب
پیشـنهاد سـاختن منبـری را داد تـا آن حضـرت
روی آن بنشـیند و مردم او را ببینند و از ایسـتادن
خسـته نشـود .روایتهایـی وجـود دارد که پیش
از سـاخته شـدن این منبـر ،سـکویی از گِل برای
پیامبـر گرامـي اسلام kسـاخته بودنـد و سـال
هفتـم هجـري بود کـه اولین منبر چوبی سـاخته
شـد .آن موقعهـا منبرهـا سـهپلهای بودنـد و در
گـردش دوران بلندتر شـدند .در طـول تاریخ روی
ایـن منبرهـا چهرههـای زیـادی نشسـتهاند و از
دیـن گفتهاند .اپلیکیشـن «منبر» نسـخه مجازی
آنهاسـت کـه قـرار اسـت شـنیدن سـخنرانیها
را آسـان کنـد و بـرای پامنبرهایـی طراحـی
شـده کـه بـا دنیـاي نـو همراهنـد؛ مجموعـهای
از سـخنرانیهای آقايـان پناهیـان ،قاسـمیان،
قرائتـی ،فاطمینیـا ،عالـی ،شـهید مطهـری،
جـوادی آملـی و . ...بـرای دانلـود و نصـب «منبر»
بـه نشـاني  goo.gl/nFOKVCسـر بزنیـد.

آداب معاشرت

وبسایت

آنالین سنت بخوانید
خداونـدا بـه مـا صداقـت و خلـوص در نیـت مرحمـت
کـن و معرفتـی که حـدود تو را بـاز بشناسـیم و حرمت
بگذاریم.
خداونـدا لباس فاخر هدایت و اسـتقامت را بـر تن ایمان
ما بپوشـان و راسـتی و درسـتی و حکمت را بـر زبان ما
سـاری و جاری بساز.

سید مهدی شجاعی

یـک کتابخانـه مجــــازی کـه در آن
میتوانیـد کتابهایـی که پیـدا کردن
بعضیهــــایشان در کــــتابخانهها و
کتابفروشـیها سـخت اسـت ،آنالین و
بـه راحتـی مطالعه کنیـد .در آدرسـی
که چنـد خط پایینتـر میبینید ،چند
کتـاب جامع و متنوع درباره شـخصیت
و زندگـی پیامبـر اکـرم kرا دانلـود
کنیـد و سـر فرصـت آنهـا را بخوانیـد.
طبالنبـی ،آداب و سـنن پیامبـر،k
فضایـل و سـیره فـردى پیامبـر گرامى
اسلام ،kزندگینامه تفصیلـی پیامبر
و سـیره اجتماعى ،حکومت و سیاسـت
ایشـان چند نمونه از این کتابهاسـت.
حجم ایـن کتابها بسـیار کم اسـت و
بـه راحتی میتوانید آنها را از آدرس زير
دانلـود کنیـد.goo.gl/DaWl03 :

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

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

با همکاری موسسه فرهنگی هنری عقیق www.aghigh.ir

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

