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تولیت آسـتان قدس رضوی تسـهیل امر زیارت را یک راهبرد مهم برای حفظ ارزشهای اسالمی در جامعه دانست و گفت« :تشرف
بـه زیـارت معصومین bاز جمله اقدامات اثباتی و ایجابی اسـت که میتواند نقش بسـزایی در کاهش ناهنجاریها و آسـیبهای
اجتماعی داشته باشد» .حجتاالسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی افزود« :از آنجا که زیارت بارگاه ائمه معصومین bذاتا برای
مردم جاذبه دارد بنابراین نیازی نیسـت مسـؤوالن برای این مهم تبلیغی داشـته باشـند بلکه باید موانع را از پیش پای زائر بردارند».

اس ال َّت ْق َو َى َذل َ
ِک َخ ْی ٌر /جامه پرهیزکاری از هر جامهای بهتر است»( .آیه ۲۶سوره اعراف)
« َول ِ َب ُ

لباس تقوا
سوره اعراف

عطا قبل از سؤال!
سیدمحمدحسن مؤمنی کارشناس علوم حدیث
لغتشناسـان در تعریـف «کریـم» میگویند منعمى اسـت
کـه تمـام افعالـش احسـان و انعـام اسـت کـه به سـبب آن
جـز نفـع و دفع زیـان و ضـرر نمیکنـد .برخی هـم کریم را
کسـی میدانند کـه اعطا میکنـد آنچه براى اوسـت و طلب
نمیکنـد چیـزى را کـه بـراى اوسـت .بعضـى نیـز گفتهاند
کریـم آناسـت کـه چیز انـدک را پذیرفتـه و زیـاد میدهد.
تفـاوت بیـن کریـم و جـود و بخشـش در ایـن اسـت کـه
شـخص کریـم دنبـال حـل مشـکالت مـردم مـیرود امـا
شـخص سـخاوتمند فقـط بـه کسـی کـه بـه او مراجعـه
میکنـد از جود و بخشـش دریـغ نمیکند .پیامبـر اکر مk
فرمـوده« :مردمـان چهار دسـتهاند :سـخى ،کریـم ،بخیل و
لئیـم» .سـخى کسـى اسـت کـه خـودش مىخـورد و بـه
دیگـرى هـم عطـا ميکند .کریم کسـى اسـت کـه خودش
نميخـورد و بـه دیگـرى ميدهـد .بخیـل کسـى اسـت که
خـودش مىخـورد و بـه ديگـري نمىدهـد و لئیـم کسـى
اسـت کـه نـه خـودش ميخـورد و نـه بـه کسـى ميدهـد.
وقتـی مـا بـا یـک شـخصیت بزرگـوار روبـهرو میشـویم
میگوییـم او کریـم اسـت .در میـان اهـلبیـت عصمـت و
طهـارت bامـام حسـن مجتبـی gو حضـرت فاطمـه
معصومـه hبـه کرامـت مشـهور و معروفنـد .ایـن جایـگاه
واالی حضـرت معصومـه را نشـان میدهـد کـه توانسـت
بـه ایـن مقـام ارزشـمند دسـت یابـد .یکـی از ویژگیهـای
شـخص کریماالعطـاء قبـل از سـؤال اسـت و قبـل از اینکه
از او درخواسـت کننـد ،حاجتـش را میدهـد .وقتـی انسـان
در خانـه حضرت فاطمـه معصومه hمیرود نظـر کریمانه
دختـر موسـی بن جعفر gشـامل حالش میشـود و قبل
از زیـارت و توسـل ،آن حضـرت مشـکل او را مرتفع میکند.
دختـر یکـی از بـزرگان معرفتی اهـل قم خیلی درخواسـت
داشـت كه حقیقت حضرت فاطمه معصومـه را بداند .او نقل
كـرده به بیبی متوسـل شـدم كـه حقیقـت این حـرم را به
مـن نشـان دهـد .وارد حرم شـدم دیـدم دختـري در کنارم
نشسـته و گریـه میکنـد و به حضـرت فاطمـه معصومهh
میگویـد بیبـی جـان! مـن غیر شـما کسـی را ندارم .شـما
کریمه اهلبیت هسـتید ،دسـت مـرا بگیرید کـه آبرویم در
خطـر اسـت .بعـد دیـدم چشـمانم بـاز شـد و روبهرویم یک
بـاغ بهشـت ظاهر شـد کـه یک طـرف آقایـان و یـک طرف
خانمهـا حضـور داشـتند .درون این بـاغ خانهای بـود که دو
بانـوی مجللـه در رأس آن قـرار داشـتند .متوجه شـدم یکی
حضرت فاطمه معصومه اسـت و دیگری حضرت زهراسـت.
بعـد دیدم ایـن دو بانوی بزرگوار دختـری را که گریه میکرد
مـورد نـوازش قـرار دادنـد و فرمودند قبـل از اینکه پـا به این
حـرم بگـذاری ،آبـروی تـو را حفـظ و حاجتـت را روا کردیم.

کسی که جامه بر تن ندارد محدود به دهلیز و پستوی خانه میشود .حتی در خانه خود آزاد نیست ،چه رسد که در جامعه آزاد باشد .البته یادمان
باشد که بعضی جامهها مثل تور ،رقیق و نازکند و کسی که چنین جامهای بر تن دارد ،انگار چیزی بر تن ندارد .قرآن کریم تقوا را به جامه و لباس
و پوشش تشبیه میکند .بنابراین جامه یا لباس مایه آزادی انسان است .کسی هم که جامه تقوا ندارد آزاد و رها نیست .امام علی gدر این
خصوص فرموده« :تقوا مایه آزادی است» .یعنی بیتقوایی محدودیت است.

دوران سخت امامت
حجتاالسالم محمود صفاری استاد حوزه و واعظ
والدت امـام حسـن عسـكری gفرصـت خوبـی اسـت کـه
از سـبک زندگـی ایـن امـام همـام سـخن بگوييـم .آن حضـرت در
دورانـی زندگـی میکـرد کـه حـکام بنیعبـاس بیشـترین فشـار را
بـه عالـم اسلام میآوردند؛ دورانـی که تـرکان در دسـتگاه حکومت
بنیعبـاس بیشـترین نفوذ را داشـتند و بـا کینهورزی ،ائمـه هدی را
اذیـت میکردنـد .ایـام عمـر امام عسـکری gبـا متـوکل ،منتصر،
مسـتعین ،معتـز ،مهتدی ،معتمـد و معتضد مصادف بود .پسـوند نام
ایـن حـکام «بـااهلل» دارد اما تنها چیزی که در مشـی و زندگیشـان
پیـدا نمیشـد «اهلل» بـود! جاللالدیـن سـیوطی دربـاره متـوکل
نوشـته« :او همـواره در حالـت مسـتی بـه سـر میبـرد و دائمالخمـر
بـود .او کسـی بـود کـه مـزار اباعبـداهلل gرا خـراب کـرد و در
سـالهای متمـادی دسـتور داد مـزار ایشـان را شـخم بزننـد و در
آن زراعـت کننـد.
امـام هـادی  ،امام عسـکری gرا سـالها به گونـهای مخفی کرد
که شـیعیان نتوانسـتند با او دیدار عمومی داشته باشند .نخستین گروه
عمومی شـیعه امام حسـن عسـكری را در حالي دیدند كـه باالی پیکر
برادرش سـیدمحمد بود که به طرز مشـکوکی به شـهادت رسـیده بود.
امام هادی gدر تسـلیتی به امام حسـن عسکری gفرمود خداوند
بـرای تـو امـر عظیمی را ایجـاد کرده .یعنـی امامـت را در تو قـرار داده.
دوران ،دوران خفقانبـاری بود .خلیفهای که در زمان امامت امام حسـن
عسـکری gحکومت میکرد معتز نام داشـت كـه عمر حکومتش به
در همان روزهـای ابتدایی امامت امام حسـن
یک سـال هم نرسـید اما 
عسـكري دسـتور داد ايشـان را بـه کوفـه تبعیـد کنند .معتز به کسـی
کـه او را بـه کوفـه میبرد ،دسـتور داد در بیـن راه گردن امـام را بزند تا
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جریان امامت شـیعه به پایان برسـد .شـیعیان به امام نامه نوشـتند كه
شـنیدهایم این حاکم پلید به شـما جسـارت کرده! آن حضرت در پاسخ
فرمـود سـه روز بیشـتر طـول نمیکشـد كه عمـرش به آخر ميرسـد.
شـیعیان قیام کردند و او را بعد از سـه روز کشتند.
دومیـن خلیفـهای کـه بـا ايشـان همعصـر شـد مهتـدی بـود کـه
حکومـت او کمتـر از یکسـال به طول انجامیـد .او آدمـی ظاهرالصالح
بـود و میگفـت میخواهم مثـل عمر بـن عبدالعزیز در بنیامیه باشـم
و نـام خوبـی از مـن باقـی بماند امـا اولین کاری کـه انجـام داد اين بود
كـه امـام را زندانـی كرد .عـدهاي نزد صالح بـن وصیف کـه زندانبان آن
ت بگیـرد .صالح بن
حضرت بود رفتند و از اوخواسـتند به ايشـان سـخ 
وصیـف میگویـد دو نفر از کسـانی کـه بدترین بغض و کینه را نسـبت
بـه اهلبیت داشـتند مأمور او کـردم ولی چه کنم که با دیـدن رفتار او
عابد ،زاهد و اهل نماز شـدند .از آنهاپرسـيدم چرا ایـن کار را میکنید؟
گفتنـد از مردی جلـوی ما بدگویـی میکنی کـه روزهـا روزه ميگيرد
و شـبها بـه عبادت مشـغول اسـت و هیچ چیـزی او را از عبـادت فارغ
نمیکنـد .مهتدی هـم کمتر از یکسـال حکومت کـرد و دوره خالفت
معتمد رسـید .امام حسن عسكری gشش سـال بیشتر امامت نکرد
و کوتاهتریـن دوران امامـت شـیعی را بـه خـودش اختصـاص داد .آخر
زندگـی ايشـان با حکومت معتمد مصادف شـد کـه در پلیدی همچون
پدرش متـوکل بود.
لقـب مبـارک آن حضـرت عسـکری اسـت .یعنـی کسـی کـه در
لشـکرگاه تبعید میشـود و مجبور است بین سـربازان حکومت زندگی
کنـد .جالـب اسـت بدانید که بـه زندگـی آن حضرت در عسـکرگاه هم
رضایـت نمیدادنـد و بـرای ايشـان شـرایط زنـدان در زنـدان را پیـش
میآوردنـد .روزهایـی کـه امـام تحویـل زندانبانهـا نبـود ،آن حضـرت
در منطقـه عسـکر زندگـی میکـرد و مجبور بود هـر روز خـودش را به
داراالمـاره معرفـی کند .آن حضـرت از دیـدار با شـیعیان کامال محروم
بـود و خبرهـای خـودش را به سـختی به شـیعیان میرسـاند .فردی
بـه نـام داود بن اسـود میگوید امام به مـن چوبـی داد و گفت آن را
بـه فالن منزل برسـان .در بیـن راه دعوا و درگیری شـد و این چوب
شکسـت .ديـدم داخـل آن مملـو از نامههای پاسـخ امام به سـؤاالت
شـیعیان بـود .یـاران و وکالی آن حضـرت بـه اسـم روغنفـروش و
میوهفـروش ايشـان را میدیدنـد و خبـری را میرسـاندند .امـام
عسـکری gمیفرمـود هیچکـس از اجـداد مـن بـه انـدازه مـن
مـورد شـک قرار نگرفت .دشـمن چنـان در جامعه ایجاد شـک کرده
بودکـه حتـی کسـانی کـه به امـام هـادی اعتقاد داشـتند ،بـه وجود
امـام عسـكری شـک کردنـد و میگفتند بـرادرش سـیدمحمد که از
دنیـا رفتـه ،امـام اسـت .آن حضـرت از این همه شـک که بـه امامت
ایشـان دارنـد شـکایت میکـرد و در جـواب آنهـا میفرمـود امامـت
چیـزی اسـت کـه تـا خـدا امتـداد دارد .ابـن ماهویـه ادعـای امامت
محمـد بن هـادی را میکـرد و میگفت او امـام بـوده و از دنیا رفته!
در ایـن وضعیت امام عسـکری gچه کار میتوانسـت انجام دهد؟!
خيليهـا پيـش او میآمدنـد و توقع داشـتند امام یک کشـف و یک
خبـر غیبـی بدهد تـا دلهـای آنها آرام شـود.

خـــــط خبــر

رضـا معممیمقـدم مدیـر کل تشـکلهای دینـی سـازمان تبلیغـات اسلامي گفـت« :عناویـن سـطحبندی مداحان براسـاس
بیانـات رهبـر معظـم انقلاب در دیدارهای سـاالنه با مداحـان به پنج عنوان «پیرغالم»« ،ستایشـگر ملی»« ،ستایشـگ ر اسـتانی»،
«ذاکـر» و «مـداح» تقسـیم میشـود .شـرکتکنندگان در ایـن طـرح افـرادی هسـتند کـه در طـول سـال در مجالـس مذهبی و
آيینـی در مـدح و منقبـت اهـل بیـت bیـا در رثـا و مصیبـت آنـان بـه شـعرخوانی ،نغمهسـرایی و دکلمهخوانـی پرداخت هاند».
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اگـر نیمنگاهـی دقیقتـر بـه شـکلگیری هیأتهـا داشـته باشـیم ،متوجه میشـویم که هـر يـک از محافل
معنـوی بـه بهانـهای و البتـه بـا وجـه اشـتراک مردمی بـودن فعالیـت میکننـد .بعضـی هیأتها با نـام یک
قومیـت گـره خوردهانـد و برخی دیگر بیشـتر مورد توجه یک رده سـنی خاص هسـتند .مانند هیـأت جوانان
متوسـل بـه حضـرت قاسـم .jگاهـی وقتهـا هم طیـف خاصـی از یـک جامعه بنابـر ارادتـی که بـه اهل
بیـت عصمـت و طهـارت دارنـد بـرای خودشـان هیـأت تشـکیل میدهنـد .مثـل شـعب هیـأت رزمندگان
اسلام کـه حتـی در دورتریـن نقطه کشـور فعالنـد و حـاال دیگر برای خودشـان نـام و نشـانی پیـدا کردهاند
ش میکنند.
و علاوه بـر احیـای مفاهیـم دینـی و مذهبـی ،در زمینـه ترویج فرهنـگ دفاع مقـدس هم تلا 

هیأتهای گردانها

اکنون 27سال از فعالیت هیأت رزمندگان اسالم میگذرد

بهنامدفاعمقدس
مژگان مهرابی

سالهاســت کــه جنــگ ایــران و عــراق بــه پایــان رســیده .حــاال مــردم شـبها بــا خیــال راحــت
چشــم روی هــم میگذارنــد و روزهــا بــدون دلهــره از اینکــه خمپاره دشــمن خانــه كســی را ویران
کنــد ،راهــی محــل کســب و کارشــان میشــوند .جنــگ ایــران و عــراق کــه بیش از هشــت ســال
طــول کشــید اگرچه بــا خاطــرات تلخ بســیاری بــرای ملــت ایران همــراه بــود اما بــه دلیــل برکات
فراوانــي کــه داشــت ،دفــاع مقــدس نــام گرفــت .یکــی از ایــن بــرکات ،شــکلگیری هیأتهــای
مذهبــی اســت کــه در قالب جوششــی معنــوی در جبهـ ه آغاز شــد و امــروز با ســاختاری کــه برای
مــردم بــه خوبــی جــا افتــاد ه در قالب هيــأت رزمنــدگان اســام فعالیــت میکنــد .این هفته ســراغ
هیأتــی رفتیــم که بــه همین نــام شــکل گرفتــه و فعالیتهــای گســتردهای در سراســر ایــران دارد.

علاوه بـر هیأتهای غیررسـمی کـه در گردانها تشـکیل و به مرور زمان نامی برایشـان انتخاب شـد ،در
بعضی از اردوگاهها هم هیأتهای مختلفی شـکل گرفت .درخشـانیفر میگوید« :ماه محرم در اردوگاهها،
دسـتجات عـزاداری راه میانداختیم و بیشـتر گردانها یکجا جمع میشـدند .البته اگر منطقـه آرام بود
ایـن کار انجـام میشـد» .برنامـه مذهبی رزمنـدگان روز به روز رونـق میگرفت .تا اینکه جنگ تمام شـد
و رزمنـدگان دیـروز میدانهـای نبرد به دنبال بهانـهای بودند تا بـا برنامههای مختلـف از ارزشهای دفاع
مقـدس حمایـت کننـد .او میگویـد« :بعد از جنـگ هر گـردان یک هیأت تأسـیس کرد تا رزمنـدگان را
هرچنـد وقـت یکبار گرد هم بیاورد .مثال جلسـههای گـردان مالک اشـتر و عمار هنوز در میـدان قیام و
مسـجد داراالسالم تشکیل میشـود .برپایی یادواره شـهدای هر گردان بهانه خوبی بود برای تعامل بیشتر
هیأتهـای مذهبـی و دیـدار دوبـاره رزمندگانی که بعد از جنگ در سراسـر ایـران پراکنده شـده بودند».

این  ۳۵نفر

درسـت اسـت کـه هیأتهای مذهبـی گردانها یا هیأتهـای کوچک و بزرگـی که گروهـی از رزمندگان
در مناطـق مختلـف کشـور تشـکیل دادنـد توانسـت تـا حـدی یاد جبهـه و جنـگ را بـرای مـردم زنده
نگـه دارد امـا واقعیـت این اسـت کـه برای زنده نگهداشـتن این حماسـه هشـت سـاله ،باید يك تشـکل
مذهبـی با سـاختار منظم تشـکیل میشـد .همین مسـأله جرقهای شـد تـا  ۳۵نفـر از سـرداران جنگ و
مداحـان بنام کشـور مانند سـردار کوثری ،مداحی و اسـدی و مداحانی همچون صـادق آهنگران ،محمود
کریمـی و منصـور ارضـی ،سـال ۱۳۷۶نخسـتین هیأت مرکـزی رزمندگان اسلام را در کشـور تشـکیل
دهنـد .در مراحـل بعدی در هر شـهر یا اسـتان هیأتـی با این عنـوان راهاندازی شـد .بانیان ایـن هیأتها
هـدف خاصـی از انتخـاب کلمـه رزمنـدگان بـرای هیأتشـان دارنـد .اگرچه جمـع کـردن رزمندگانی که
هشـت سـال در عملیاتهـای مختلـف شـرکت میکردنـد برایشـان مهم اسـت امـا در حقیقـت منظور
از رزمنـدگان اسلام ،تمـام ملـت ایراننـد کـه روزهای سـخت جنگ را با صبوری پشـت سـر گذاشـتند.

سه معاونت و دو واحد فعال

هیـأت رزمندگان اسلام سـه معاونت اسـتانها ،معاونـت فرهنگی و معاونت بزرگداشـت مراسـم دارد که
معاونت اسـتانها ،وظیفـه ارتباط ،برنامهریزی ،نظارت و دریافت گزارش عملکـرد از تمام هیأت رزمندگان
اسلام را برعهده دارد .معاونت فرهنگی با هدف سیاسـتگذاری در رابطه با مسایل اعتقادی و فرهنگی در
هیـأت ،چاپ ماهنامه ،کتابهای مذهبی تخصصی و راهاندازی و بهروزرسـانی وبسـایت فعالیت میکند.
معاونت بزرگداشـت مراسـ م ملی و مذهبی هم متولی اجرای مراسم ستاد مرکزی در تهران و اجرای دعای
ندبه در سراسـر کشـور اسـت .کنار این سـه معاونت ،دو شـعبه دیگر هیأت هم فعال اسـت؛ واحد پیروان
عتـرت ویژه بانوان و واحد نوجوانان و جوانان عاشـورایی .برطرف کردن نقاط ضعف و ارتقای نقاط قوت در
برگـزاری مراسـم و ارتقای کیفیت آنها و ارزیابی برنامهها از اهداف متعالی هیأت رزمندگان اسلام اسـت.

کسیکه سنگبنای
ساخت حسینیه را گذاشت

شبهای
عملیات

داوود محبـی از رزمندگانی که مداح اهل بیت bاسـت در
این خصوص میگوید« :در جبهـه واحدهایی با عنوان تبلیغات
و فرهنگـی فعال بود که بیشـتر وقتها بـرای رزمن دهها برنامه
داشـتند .شـبهای عملیـات در نوع خـود عاشـورایی بود.
تمـام بچههـا با سـینهزنی و ذکـر مصیبت سـرور و سـاالر
شهدا سـربند میبسـتند و آماده عملیات میشـدند .مداح
یـا مب ّلغ حاضـر در جمع هم شـور و شـعوری دوچنـدان به

ایـن محفـل مـیداد» .بـا طوالنی شـدن جنگ کمکـم این
حال معنـوی رونق بیشـتری گرفت .حسـین درخشـانیفر
از اعضـای فعـال هیـأت رزمندگان اسلام در ایـن خصوص
میگوید« :سـالهای آخـر جنگ چون بیشـتر رزمندههایی
کـه در جبهـ ه حضـور داشـتند از اعضـای فعال مسـاجد،
هیأتهـا و پایگاههای بسـیج بودند ،هـر گروهـان و گردان
برای خود مجلسـی تشـکیلمـیداد و بـا حضـور مداحان

برنامـه مذهبی اجـرا میکرد و دعـای ندبه ،زیارت عاشـورا،
دعای توسـل و ذکر مصیبت میخواندند .مثال حسـن سازور
مداح گـردان میثم بود و سـعید حدادیان بیشـتر در گردان
مقـداد حضـور داشـت .مداحـی برنامههای مذهبـی گردان
حمزه هم برعهده شـهیدمحسـن درسـتانی بود .تـا اینکه
جنـگ تمـام شـد و رزمندهها به شـهرهاي خود برگشـتند
و کمکـم هیأتهـای رزمنـدگان اسلام تشـکیل شـد».

ویژهنامه هیأتها و محافل مذهبی

شماره هفدهم
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آیتاهلل اختری دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت bدر نخستین سالگرد شهادت شیخ نمر باقر النمر روحانی مبارز عربستانی با
اشاره به اینکه شیخ نمر برای دفاع از حقوق مردم مظلوم بحرین علیه آلسعود ایستادگی کرد ،افزود« :شيخ نمر با سخنرانیهای
خویش حاکمیت ظالمانه وقت را زیر سؤال برد و آلسعود نیز که تاب و توان انتقاد را نداشت ،شیخ نمر را به زندان و پس از مدتی
به شهادت رساند».

آقايمعلم
كند
حاجماشاءاهللعابدیبه مداحان جوان توصيه مي
منبعدرآمدداشتهباشندچونمدحاهلبيت
با ماديات همخواني ندارد
مجتبی برزگر

نـوایدلنشـینمناجاتهایایـنذاکراهلبیت bدرمسـجد
شـهدای تهـران بـرای خیلیهـا آشناسـت .هنوز هم سـبک
مداحیاش با همـه فـرق دارد .نزدیک نیمقرن اسـت در مجالس
سیدالشـهدا gمداحـی میکنـد و بـه دلیل ویژگـی اخالقی
خاصـی کـه دارد مـورد عنایـت علمـا و بـزرگان اسـت .حـاج
ماشـاءاهلل عابدی زندگـی سـادهای دارد و امـورات زندگـیاش را
از حقـوق معلمی میگذرانـد .در این شـماره سـراغ این اسـتاد
مداحی رفتيـم و بـا او دربـاره موضوعات مختلف ستایشـگری
توگـو نشسـتیم .حـاج ماشـاءاهلل عابـدی
اهـلبیـت بـه گف 
معتقد اسـت اگر ذاکـران میخواهند ماندگاری داشـته باشـند
بایـد از روی اخلاص و بـرای خـدا مداحـی کنند .وقتـی هدف
مـا خدا باشـد ،بسـیاری از عیـوب و مشـکالت رفع میشـوند.
شـما از مداحان موفقی هسـتید که علما و بزرگان بسیاری
شـما را مـورد تفقد قـرار میدهنـد .چطـور به ایـن جایگاه
رسیدید؟
مـن بـرای خـودم منزلتـی قائـل نیسـتم .اگـر نکتـهای هـم وجـود
دارد از جانـب خداونـد متعـال و دعـای والدیـن خـدا بیامـرزم اسـت.
ـت أَ ْه ً
لا ل َ ُه
ِیل ل َ ْس ُ
ِـن ثَ َنـا ٍء َجم ٍ
ـم م ْ
امیرالمؤمنیـن gفرمـودهَ « :و َک ْ
ـرتَ ُه /بسـیار خوبیهایی که من سـزاوار آن نیسـتم و خدا آن را نشر
ن َشَ ْ
داد» .مداحان بزرگوار هم که سـخنی دربـاره من میگویند از بزرگواری
آنهاسـت .اینکه مورد توجه مقـام معظم رهبری قـرار گرفتم هم لطف
خداونـد متعـال اسـت .امیـدوارم خداوند الطـاف و عنایاتـی را که به ما
کرده به دليل ناسپاسـی از ما سـلب نکند و به لطـف ،فضل و مرحمت
بر مـا زیـاده بگرداند.
بعضـی از مداحـان نسـل امـروز به مـدد فضـای مجازی
خیلـی زود بر سـر زبانهـا میافتند امـا متأسـفانه گاهی
اوقـات درگیر مسـایلی میشـوند که در شـأن مـداح اهل
بیت bنیسـت و شـاید دلیل اصلی آن در محضر اسـتاد
نبودن اسـت .شـما هم چنیـن نظـری دارید؟
امیرالمؤمنیـن gفرمـودهَ « :هلَ َ
ـد ُه/
ح
كیم یُ ْرشِ ُ
ـك َم ْ
س لَـ ُه َ ٌ
ـن ل َ ْی َ
هـر کـس راهنمـای حکیمـی نداشـته باشـد کـه او را ارشـاد کنـد
هلاک میشـود» .ایـن نکتـه در همـه عرصههـا وجـود دارد و در
وادی مداحـی خطرناکتر اسـت .دشـمن میکوشـد به هـر طريقی
كه شـده بـه اهداف شـوم خود برسـد .بـرای همین مداحـان جوان
بیشـتر نیازمند مرشـد و راهنما هسـتند .هـر فردی بخواهـد در هر
رشـته و کاری بـه جایی برسـد باید تلاش کند و در محضر اسـاتید
زانـو بزند و حرفشـنوی داشـته باشـد .ممکن اسـت فردی سـالها
نـزد اسـتادی شـاگردی کنـد ولـی حرفشـنوی دقیـق و مناسـبی
نداشـته باشـد .در نتیجـه این فـرا گرفتـن مبانی و اصـول مثمرثمر
نخواهـد بـود .بایـد حتمـا افـرادی را بـه عنوان مرشـد بپذیرنـد و از
آنهـا حرفشـنوی داشـته باشـند .مرشـدین و بـزرگان مداحی در
بسـیاری از محافـل و مجالـس دلسـوزانه نکاتی را متذکر میشـوند
ولـی متأسـفانه پذیرشهـا کـم شـده! درواقـع باید هـم توصیههای
بـزرگان باشـد ،هـم زانـو زدن جوانـان و هم حرفشـنوی از اسـتاد.
ن طـور باشـد خیلـی از مشـکالت مرتفـع خواهد
انشـاءاهلل اگـر ایـ 
شـد .البتـه اعتقـاد دارم از گذشـته بهتر شـده و بـه مرور هـم بهتر
خواهـد شـد .بـه هر جهـت مرشـد اصلـی ما شـخص مقـام معظم
رهبـری اسـت کـه توصیههایشـان در ایـن وادی بـه انـدازه کافـی
بـوده و هسـت .انشـاءاهلل خداونـد متعال سـایه ايشـان را بر سـر ما
مسـتدام بـدارد و توفیـق حرفشـنوی از ایشـان را داشـته باشـیم.

را تـا حـد اعلی ادامه داد .بنابراین نباید با سیاسـت بیگانه باشـیم.
اگـر بیگانـه باشـیم ،حداقل مـداح امـام حسـین نیسـتیم .مداح
نبایـد خـط و ربط سیاسـی بدهـد .باید کلیات مسـايل سیاسـی
را دنبـال کنـد .يعني ما جمعیـت را به طرف والیتمداری سـوق
دهیـم یـا در مواقـع تکلیفمـداری مثـل انتخابـات یا حضـور در
راهپیماییها موعظهای داشـته باشـیم .وارد جزئیاتشـدن را هم
از مـا نمیپذیرنـد و هـم به صلاح ما نیسـت .باالخـره جمعیتی
که با سلایق متفـاوت آمدهانـد ،اگر سـلیقه خودمـان را تحمیل
کنیـم ،آنها از مـا جدا میشـوند.

وقتی بـه محضر حضرت آقا رسـیدید ،رهنمود خاصی
به شما داشتند؟
ایشـان همواره بنـده را مورد تفقـد و مالطفت قرار دادهاند .پیشـانی
بنده را بوسـیدند و تشـکر کردند .گاهی هم توصیههایی کردند .یادم
میآید ماه رمضان سـال قبـل ایام شـهادت امیرالمؤمنین gبین
نماز ظهر و عصر خدمت حضرت آقـا مداحی کردم .بعد از نماز عصر
برای دستبوسـی بـه محضر آقا رسـیدم .ايشـان تعریـف و تمجید
کردنـد و پیشـانی بنده را بوسـیدند و فرمودند« :شـعرها همه خوب
بـود و نوحه هم خـوب بود».
یکـی از نکاتـی کـه هیأتهای مـا را تهدیـد میکند،
بحـث تشـیع لندنـی و روشهـای افراطگونه عـزاداری
اسـت .دشـمن پولهای زیادی را هزینه کرده و در برخی
هیأتها هـم به اهـداف خودش رسـیده .چطـور باید در
مقابل ایـن نوع جنگ نرم دشـمن ایسـتاد؟
درسـت اسـت .چنیـن جریاناتـی بـه طـور مرمـوز در ایـن وادی
فعالیت میکنند .شـاید بسـیاری ندانند ولی در میـدان آنها بازی
میکننـد .حتـی در نزدیکیهـای حرمین عسـکريین یـا یکی از
زیارتگاههـای معصومیـن bهر هفته در یک سـاعت مشـخص
مراسـم روضهخوانـی حضـرت زهـرا hبرگـزار میشـد کـه
تفرقهآمیـز بـود .یکـی از زائران دچار شـبهه شـد و از روضهخوان
پرسـيد حضـرت زهـرا روضههای دیگـر هـم دارد و او پاسـخ داد
فلان آقا بـه من گفتـه ایـن روضـه را بخوانـم .رفتم سـراغ فالن
آقـا و او گفت فلان آقا به من پـول داده كه این روضـه را بخوانم.
جلوتـر كـه رفتـم ،دیـدم منشـاء آن سـفارت انگلیـس اسـت که
میآیـد بـه طـور مرمـوز در ایـن وادی اینگونه دخالـت میکند.
آنهـا نـه حضـرت زهـرا hرا قبـول دارنـد و نه شـیعه و سـنی را
و هدفشـان تفرقـه انداختـن اسـت .اگـر بخواهیـم گرفتـار ایـن
جریانهـا نشـویم بایـد گوش بـه فرمان بـزرگان دلسـوز و مطلع
باشـیم .واقعـا ایـن موضوعی اسـت کـه در فضـای مجـازی افراد
بعضـا سـادهلوح و کمسـواد به آن دامـن میزنند و بـه حرف هیچ
مرجعـی توجـه ندارند .به نظر مـن اگر امیرالمؤمنیـن gو امام
زمـان fهـم بفرماینـد که مـن راضی به این مسـايل نیسـتم،
عـدهاي از ایـن کارهـا دسـت برنمیدارنـد .بنابرایـن بایـد دقت و
توجـه شـود تا انشـاءاهلل بـه نتیجه دسـت پیـدا کنیـم و گرفتار
تفرقه نشـویم.
نظر شما درباره ورود مداحان به مسایل سیاسی چیست؟
مثلا امـام حسـین gدر ارتبـاط بـا ظلـم ،جـور و سـتم یزید،
خـودش و خانـوادهاش همـه را در راه خـدا فدا کرد و ایـن مبارزه

به نظر شـما یک مناجاتخـوان باید چـه ویژگیهایی
داشـته باشـد؟ اینکه هر کسـی با یـاد گرفتن سـبک و
قصیـدهای مداحی میکند آیـا میتوانـد مناجاتخوانی
هـم انجـام دهـد؟ اصـوال مداحـی و مناجاتخوانی چه
تفاوتـی با هـم دارند؟
امـروز حتما یـک مداح باید بتواند همین دعاهـای معروف را صحیح
بخواند؛ زیارت عاشـورا ،دعاهای توسـل ،کمیل ،سمات ،ندبه ،عرفه و
مناجات شـعبانیه کـه در جامعه متداول اسـت .از طـرف دیگر مداح
میخواهـد جمعیتـی را گـرد هـم آورد و در مقـام دعـا و مناجـات
موعظـه کنـد که بـاز این خـودش یـک مقدمـات و مؤخراتـی دارد.
این خصوصیات را باید یک مناجاتخوان داشـته باشـد .اگر هدف از
یادگیری مناجـات برای جمعیتخواندن و موعظ ه کردن باشـد ،راه
به جایی نمیبرد .محتوای مداحی ،شـعر ،مدیحه و نوحه اسـت ولی
موضـوع مناجات به ائمه اطهـار bمربوط میشـود .اصال محتوای
مناجات با مداحی قابل مقایسـه نیسـت و به نسـبت هم دعاخوان و
مناجاتخوان باید متفاوت باشـند.
گاهی اوقات در دعاها مداحـان آنقدر روضه میخوانند
که انـگار از اصل دعا دور میشـوند یا ذکرهایـی را تکرار
میکننـد کـه در دعـا تکـرار نشـده .نظـر شـما در این
خصوص چیسـت؟
یک وقتی مجلس دعاسـت كه ناخودآگاه مجلـس به طرف روضه
هدایـت میشـود .روضه امام حسـین gفضیلـت دارد ولی اگر
هـدف مـداح این اسـت که بـه عنوان دعـا و مناجات مسـتمعین
گـرد هـم بیاینـد ،عنـوان مناجات بـه ایـن مجلس دادن درسـت
نیسـت .اگـر واقعا مجلس دعاسـت ،باید بنـاي ما بر دعا باشـد نه
اینکـه چند کلمـه دعا بخوانـد و به وادیهـای دیگر بـرود چراکه
معتقدیـم دعا و مناجات قاعده دارند و از فرمایشـات ائمه اطهارند
و همینطـوری سـاری و جـاری نشـدهاند .مثال در دعـای کمیل
تکـرار میکنیـم «یارب یـارب یـارب» و در زیارت عاشـورا یکبار
بایـد بگوییم «یـا اباعبداهلل» .همه چیز روی حسـاب اسـت .وقتی
روی منطـق و اصـول آن تأکیـد داشـته باشـیم ،دقـت میکنیـم
و ایـن ذکرهـا را کـم و زیـاد نمیکنیـم .در صورتـی کـه کـم و
زیـاد کـردن به قصد باشـد ،بیاشـکال نیسـت .از آن طـرف علما
و بـزرگان مـا معمـوال میفرماینـد اگر رجـاء بـه امید ثـواب و به
قصد ورود نباشـد ،اشـکال ندارد ولـی به تعبیر عالمه حسـنزاده
آملـی ایـن دفعاتی کـه در دعاهـا فرمودنـد مثل رمز گنج اسـت.
به کدام ذوات مقدسه بیشتر متوسل میشوید؟
بیشـترین توسلات بنـده به حضـرت علیاصغـر gاسـت .این را
از آیـتاهلل حقشـناس یـاد گرفتـم .ایشـان بیشـترین توسالتشـان
بـه حضـرت علیاصغـر gبـود و همیشـه میگفتنـد توسـل به
شـشماهه حضـرت اباعبـداهلل gخیلی کارسـاز و راهگشاسـت.
از آنجا كه شـما معلم خوبی هسـتید و بیشترین وقت
خودتـان را بـرای تعلیم و تربیـت میگذاریـد مداحی را
بیشـتر دوسـت دارید یا معلمی را؟
به هر جهت افتخار من به مداحی است و بعد معلمی.

خـــــط خبــر

دوازدهمین نشست نقد و بررسی منابع عاشورایی به نقد و بررسی کتاب «حماسه حسینی» به همت بنیاد دعبل خزاعی برگزار
شـد .تاکنون کتابهای «کتابشناسی تاریخی امام حسین« ،»gمقتل ابومخنف؛ لهوف»« ،مقتل جامع سیدالشهدا »gو
کتاب «رحمت واسعه» در این جلسات مورد نقد و بررسی قرار گرفته .این نشست با حضور دکتر محمدرضا سنگری رئیس هیأت
علمی بنیاد دعبل خزاعي و استاد محمد اسفندیاری برگزار شد.
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هدف وسیله
راتوجیه
کند
نمی

مردم جذب خلق نیکوی
اسـت نباید برای
عابدی معتقد
حاج ماشـاءاهلل
شدند
پیامبر

جـذب دیگـران به هر وسـیلهای متوسـل شـد؛
«برخـی میگویند مـداح میتوانـد با اسـتفاده از
ایـن همان حرفی
هـر راهی جوانـان را جذب کند .
اسـت که میگوید هدف وسـیله را توجیه میکند
در حالی که اين حرف ،حرف باطلي اسـت .بنابراین
در مداحی هم به هر وسـیلهای نمیتوان دیگران را
جذب کرد .خـارج از محدودهای که شـرع مقدس،
اولیـای دیـن و علمـای بـزرگ تعییـن کردهانـد
نمیتوان به مقصد رسـید .ممکن اسـت در برههای
از زمـان سـروصدایی به پا کنـد اما به مـرور زمان
نـه تنها تأثیـر مثبت نـدارد بلکه اثـرات ناگـوار و
سـوئی برجا خواهد گذاشـت .اگر از مسـیر خارج
شـوید و بخواهید غیر از راه شـرع مقدس حرکت
کنید هیچوقـت نمیتوانيد به موفقیت برسـید».

مداحی منبع
درآمد نباشد!
حاج ماشـاءاهلل عابدی که منبع درآمدش از
معلمی اسـت به جوانان مداح توصیه میکند
حتما منبـع درآمدی برای خود برگزینند و در
کنـار آن مداحی کنند چراکه مداحی یک کار
معنوی اسـت و با مادیات همخوانی ندارد .اگر
هدف یک مداح از خواندن و گفتن فضايل اهل
رسيدن به پول و مادیات باشد ،مداح

بیتb
آيند ه روشني نخواهد داشت .البته اگر بانیان
صلهایدادندومداحبگیرداشکالشرعیندارد.
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مرتضي امیریاسفندقه با بیان اینکه مفاهیم الهی و مدح و منقبت پیامبران و اهل بیت عصمت و طهارت bسوژهای برای سرودن
اشعار نیستند بلکه سورهای برای تالوت هستند ،گفت« :ائمه اجازه سرودن را به شاعر میدهند .حافظ با همه واژههایی که در دین و
سنت مقدس هست بازی و طنازی کرده اما همیشه احترامی ویژه به قرآن ،محرم و عاشورا داشته است .آنچه شعر حافظ را تا به امروز
نگهداشته همین اشارتهای آیینی است».

سبک زندگی مرحوم حاج حسین محلوجی
در گفتوگو با مداحان اهل بیتb

افتخارجامعه مداحیبود
راحله عبدالحسینی

شـامگاه چهـارم دی مـاه امسـال جامعـه مداحـی ایـران و بـه خصـوص شـهر مقـدس قـم خبـر ناگـوار و تألمبرانگیزی
دریافـت کـرد :حـاج حسـین محلوجـی ،مـداح ،شـاعر و پیرغلام اهـل بیـت bپـس از عمـری نوکـری مخلصانـه
در دسـتگاه سیدالشـهدا gو پـس از چنـد سـال تحمـل درد و رنـج ناشـی از بیمـاری و کهولـت سـن ،میهمـان
اربـاب بیکفـن شـد؛ مداحـی کـه نـزد همـه مداحـان و مـردم الگویـی تمامعیـار بـود .در ایـن مطلـب سـراغ
توگـو نشسـتیم.
چنـد مـداح رفتیـم و دربـاره سـبک زندگـی مرحـوم حـاج حسـین محلوجـی بـا آنهـا بـه گف 

حاجعباسحیدرزاده

حاج احمد شمس

تکبر و منیت نداشت
حـاج عبـاس حیـدرزاده از مداحـان اهـل بیـت bبـا بیـان
اینکـه مرحـوم حـاج حسـین محلوجـی نـه تنهـا باعـث افتخار
قـم بلکـه مایـه مباهـات جامعـه مداحی کشـور بـود ،میگوید:
«حـاج حسـین محلوجـی چـه پیـش از انقلاب و چـه پـس از
انقلاب در تحـوالت انقالبـی حضـوري بسـیار فعـال داشـت و
در همـه مقاطـع الگویـی بـرای مداحـان جـوان و پیشکسـوت
بـه شـمار میرفـت .او در جریـان نهضـت امـام خمینـیw
بـا اشـعار انقالبـی و مداحیهـای ارزشـمند خـود در هدایـت و
بیـداری مـردم در جریـان انقلاب بسـیار مؤثـر بود و مـردم قم
و بـه خصـوص هیأتیها هیـچگاه خدمات ماندگار ایـن پیرغالم

بااخلاص اهـل بیـت را فرامـوش نمیکننـد .او در سـالهای
پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی و دوران دفـاع مقـدس بـا
اشـعار و مداحیهـای پرشـور و انقالبـی خـود حـال و هـوای
ویـژهای بـه محافل رزمنـدگان و ایثارگران بخشـیده بود .امروز
بخشـی از عکسهـا یـا فیلمهـای برنامههایـش در دسـترس
اسـت کـه میتوانـد بـرای نسـل جـوان بسـیار مفیـد و قابـل
توجـه باشـد .مرحـوم محلوجـی بـا همـه تـوان خـود جانانه از
اسلام و انقلاب دفـاع میکـرد و در دوران دفـاع مقـدس بـه
جبهـه رفـت .یکـی از ویژگیهای بارز او نداشـتن چشمداشـت
مالـی بـرای مداحیهاسـت .حقیقتـا بـدون توقـع مالـی و
چشمداشـت بـه اجـرای نوحهخوانـی و مداحـی میپرداخـت و
ایـن اخلاص و مناعـت طبع و بزرگـواری برای همه مشـهود و
ملمـوس بـود .حقیقتـا در عرصه سـینهزنی حـرف اول را میزد
بـه طـوری که مرحـوم حاج مالحسـین مولـوی میفرمود آقای
محلوجـی قهرمان سـینهزنی اسـت .بـه معنای واقعـی و به دور
از هرگونـه تعـارف در قلوب عزاداران و سـینهزنان امام حسـین
 gمحبوبیـت و جایـگاه خاصـی داشـت .تواضـع ،مردمداری
و پایبنـدی بـه اصـول مداحـی در عیـن ابتکار در سبکسـازی
بـا تکیـه بـر حفـظ اصالتهـای مداحـی و مداحـی سـنتی از
ویژگیهـای دیگـر او بـود .در کنـار اینها باید بـه خوشاخالقی
و خوشبرخـوردی او اشـاره کـرد بـه طـوری کـه انسـان
بـه عینـه میدیـد هیـچ تکبـر و منیتـی در وجـودش نبـود».

خالقیتش در نوحهسرایی زبانزد بود
حـاج سـیداحمد شـمس از مداحـان پیشکسـوت قم که سـالها
بـه عنـوان خادم حـرم کریمه اهل بیـت hفعالیت میکـرده ،با
اشـاره به اینکـه مرحوم محلوجـی در نوحهخواني و مرثیهسـرایی
و داشـتن روحیه انقالبی در میان مداحان شـاخص و سـرآمد بود،
میگویـد« :آن مرحـوم دارای ابتـکار عمـل در سـرودههای جدید
مداحـی بـود .ضمـن اينکـه معمـوال فیالبداهـه و بـدون اشـعار
تکـراری در مناسـبتهای مختلف بـه اجرای برنامـه میپرداخت.
در عیـن حـال بیشـتر تـوان و اسـتعداد خود را بـه خصوص در
مقطـع دفـاع مقدس ،صرف شـهدا و خانـواده شـهدا ميکرد».
او بـا بیـان اینکـه مرحـوم محلوجـی بـه هیچوجـه اهـل دنیا و
نـگاه مادیگرایانـه در زندگـی نبـود ،خاطراتـش را اینگونـه
مـرور میکنـد« :بـه جـرأت میگویـم هیچکـس نشـنید او در
مراسـمی کـه بسـیار هـم مـورد توجـه عـام و خاص بـود طلب
وجهـی کرده باشـد .ایـن در حالی اسـت کـه در روزگار کنونی
عـدهای اینگونه مسـایل را بـرای خود امتیـاز میدانند .مرحوم
محلوجـی همـه عمـر خـود را صـرف مداحـی اهـل بیت bو
ابـراز ارادت بـه سـاحت مقـدس سیدالشـهدا gکـرد و در
نوحههـا و اشـعارش دنبـال دفـاع از والیـت و انقلاب و نظـام
بـود و بـه ایـن هـم نـگاه نمیکرد که حاال ممکن اسـت کسـی
خوشـش بیایـد یـا نیایـد .بـرای همیـن هیچوقـت تحـت تأثیر
جریـان سیاسـی ضدنظـام و ضدانقلاب قـرار نگرفـت بلکـه از
ابتـدا خـط خـود را حرکـت در مسـیر امـام و شـهدا و والیـت
فقیـه قـرار داد .آنچـه برایـش مهـم بود ایـن بود که بـه تکلیف
دینـی و انقالبـیاش بـه عنـوان یـک پیرغلام عمـل کنـد».
حاج سـیداحمد شـمس ،ادب و متانت و تواضـع و فروتنی را از
دیگـر ویژگیهای اخالقـی مرحوم حاج حسـین محلوجی بیان
میکنـد و میگویـد« :در برخـورد با دوسـت و دشـمن هیچگاه
عصبانـی نمیشـد ولـی در عیـن حـال غیـرت دینی داشـت .با
نوجوانـان بسـیار مهربـان بـود و هـر کسـی را کـه اسـتعدادی در
خوانـدن و مداحـی داشـت تشـویق میکرد که در این مسـیر گام
بـردارد .اگرچـه بـه خواسـت و تقدیر الهـی اوالدی از او بـه یادگار
نماند اما حقیقتا همسـر این بزرگوار خدیجهوار در حمایت از این
مـرد بزرگ سـنگ تمام گذاشـت .به خصـوص در سـالهای آخر
که حاج حسـین در شـرایط نامسـاعد جسـمانی قرار داشت بدون
کوچکترین ابراز ناراحتی و خسـتگی از ایشـان مراقبت میکرد».

نامش همیشه میدرخشد

«سـیدرضا جدا» رئیس سـازمان بسـیج مداحان
اسـتان قـم دربـاره ایـن ذاکـر و مـداح بااخالص
اهـل بیـت bمیگویـد« :از افتخـارات حقیـر
این اسـت کـه از همـان اوان کودکی از نـوای گرم
و دلنشـین و جـذاب ایشـان بهره بردم بـه طوری
که بارقههـای عالقهمندی و توجه مـن به مداحی
بـه واسـطه اجرای زیبـا و نفـس گـرم آن بزرگوار
بـود .برخورد مؤدبانه و خالصانه ،خضوع و خشـوع،
معرفت حسـینی ،انقالبی بودن و دفـاع از والیت،
ازبرخوانـی ،بداههسـرایی ،تواضـع و فروتنـی بـا
کوچـک و بـزرگ ،خوانـدن بدون چشمداشـت،
همراهـی و تعامـل بـا مداحـان و شـاعران و ...از
ویژگیهـای خـاص آن مـرد باصفـا و صمیمی بود
که بیشـک نام و یـادش برای همیشـه در جامعه
مداحـی و پیرغالمـان اهـل بیت میدرخشـد».

خـــــط خبــر

حجتاالسالم شکری مدیر کل تبلیغات اسالمی استان سمنان گفت« :نمیتوان انتظار داشت که یک مداح هم سخنرانی کند ،هم تالوت قرآن
داشته باشد و هم مداحی کند .باید در مجالسمان تفکیک تخصصهای مختلف را بین روحانی ،مداح ،قاری قرآن و کارشناس مسايل دینی قائل
شویم .مداحی به عنوان یکی از عرصههای تأثیرگذار در ترویج سبک زندگی اسالمی و حب اهل بیت bمیتواند در مقابله با نفوذ فرهنگی
دشمنانبسیارتأثیرگذارباشد».
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نوع تبلیغ برای جوانانی اسـت که در وجود خودشان طبع
شعر احسـاس میکنند تا به سمت شعرهای والیی بروند.
شـماهمشـاعرهسـتیدوهممداح.بهنظرشما
ارتبـاطشـعرابـانوحهخوانـانبایدچگونهباشـد؟
چیزی که مسـلم اسـت ارتبـاط شـاعر و مداح مثـل ارتباط
مدح و جلسـه مداحی با شـعر اسـت .امکان ندارد یک مداح
چیـزی غیر از شـعر را برای مجلس خود انتخـاب کند .اصال
مـا ندیدیم یک انشـا یا یـک برگـه از تاریـخ را بخوانـد .پس
هرچه بتواند با شـاعر ارتباط بهتری داشـته باشـد و آن شاعر
نیز با مطالعات بهتر ،محتواهای مقتلی را برگزیند به اشـعار
نـاب ،مردمفهم و خواصپسـند میرسـد .هرچه ايـن ارتباط
عمیقتر باشـد ،مداح میتواند شـاعر را از حال و سلیقه مردم
باخبر کند .شاعر هم میتواند مداح را از مبانی شعری و تاریخ
و مقتـل آگاه کنـد .بـه نظر مـن اگر یک پیونـد قلبی میان
مـداح ،شـاعر و نوحهخوان ایجاد شـود ،فهـم عمومی هم به
لحـاظ تاریخـی و هم به لحـاظ ادبی و تاریخـی ارتقا مییابد.

د که از
توگو با حجتاالسالم روحاهلل مؤی 
گف 
کودکی برای ائمه شعر سروده

شاعرآیینی

باید برمقاتلمسلطباشد
یاسین سجادی

در خانـوادهای پـرورش پیـدا کرد که شـعر جایگاه ویـژهای در آن داشـت .برای همین سـیدروحاهلل
از کودکـی بـا شـعر آشـنا بـود .پـد ر و بـرادر بزرگـش حسـین در آشـنايي او بـا ادبیـات تأثیـر
زيـادي داشـتند و سـيدروحاهلل نوجـوان خیلـی زود شـروع بـه نوشـتن شـعرهایی کـرد کـه به
تعبیـر خـودش وزن قابـل قبولی نداشـتند امـا قافیـه در آنها رعایت میشـد .شـاید نخسـتین
سـرود ،شـعر «کجاسـت غیـرت مـردان کـه ایـن زمـان میرند/

شـعری کـه در دوران دبسـتان
کجـا نوشـته کـه بیغیرتـان نمیمیرنـد» بـود که مـورد تشـویق معلـم ادبیاتـش قـرار گرفت.
سـیدروحاهلل مؤیـد حاال  ۲۶سـاله اسـت و عالوه بـر شـاعری ،در سـطح  ۲حوزه علمیه خراسـان
دوران طلبگـی را سـپری میکنـد و در خراسـان او را بـه عنـوان یـک مـداح میشناسـند.
سـرودن شـعر بـرای اهـل بیـتb
سـختیهای خـاص خـودش را دارد .ايـن را
قبولدارید؟
یکـی از جذابیتهـای شـعر والیی این اسـت کـه در
بسـیاری از زمینهها شـاعر را در سـرودن شعر محدود
میکند .علیرغم اینکه بسیاری از محتواهای فخیم و
ارزشـمند در شعر والیی وجود دارد اما شاعر در استفاده
از کلمات ،تعابیر ،شکستهای محاورهای و گویشهای
خاصی کـه در شـأن اهلبیت bنیسـتند ،معذور
اسـت .از طرف دیگر شـعری که برای اهلبیت سروده
میشـود شـاعر یقین دارد كه آن به شـخص دیگری
اختصاص ندارد چراکه وقتی شـاعر یک شعر عاشقانه
میسـراید ،يك شـخص مجـازی در ذهـن او متبادر

میشـود .وقتی شاعر یک شـعر اجتماعی میسراید،
نقـد و مسـألهای در دسـت بررسـی قرار میگیـرد اما
شـعری که برای اه ل بیت سـروده میشـود اول و آخر
آن بـه اين بزرگـواران برمیگردد.
در سـرودن شـعر براي اهـلبیت bبه
خطقرمزیقائلهستید؟
شـعر اهلبیتـي یـا والیـی بایدهـا و نبایدهـا و خط
قرمزهایـی دارد .شـاید کلیترین خط قرمـزی که هر
شـاعر والیی باید رعایت کنـد ،رعایت عصمت و مقام
اهلبیت bاسـت که از هر لفظ ،محتوا و تشبیهی
استفادهنکند.شاعروالییبایدبرمقاتلومنابعتاریخی
اشـراف داشـته باشـد چراکـه یـک شـاعر اهل بیتي

نمیخواهد همچون شعرای قرو ن گذشته اشعاری در وصف
سالطین زمانشان بسراید بلکه میخواهد زندگی اهلبیت را
بازگو کند و حتما باید مطالعات قابل قبولی داشته باشد و از
مقتل و تاری خ اهلبیت آگاهی پیدا کند .یک شاعر اهلبیتي
نمیتواند به واسطه یکسری تعابیر و توصیفات عامیانه شعر
بگوید .حتما باید مقتل و تاریخ اه ل بیت را بشناسد .اگر شاعر
مطالعات خاصی نداشته باشـد و نگاه درستی از اهلبیتb
پیـدا نکنـد ،آنطور که اهـلبیت میخواهنـد و وظیفهاش
ایجاب میکند این بار فرهنگی را به سرمنزل مقصود نخواهد
رساند.
یکـی از ابزارهای تثبیت انقالب و تمـدن در هر
دوره اسـتفاده از هنـر شـعر اسـت .به نظر شـما
شـاعران دینـی توانسـتهاند آموزههـای دینی و
انقالبيرابهمخاطبانانتقالدهند؟
در زمینه انتقال محتواهای اسالمی و انقالبی و تثبیت انقالب
بحمداهلل شعرا شعرهای تأثیرگذاری را سرودهاند .من دوست
دارم در حال و هوای جبهه شـعر بسرایم اما به دلیل اینکه۲۶
سـاله هسـتم و از فضای جبهه دور بودهام ولی فضای سرودن
شعر برای مدافعان حرم براي من فراهم است .دوباره آن فضای
الزمه دفاع پیش آمده و اگر شـاعری قدرت تمایز حق و باطل
را داشته باشد بیتوجه از كنار اتفاقات جهانی رد نمیشود.
اثرگذاري شـعر گاهی اوقات از چندین سـاعت
منبری تأثیرگذارتر است .شـاعران باید چه نکاتی
را رعایـت کننـد کـه شعرشـان بتوانـد چنیـن
ویژگیهاییداشتهباشد؟
مطمئنا شـعری میتواند معادل چندیـن خطابه منبری
تأثیرگـذار باشـد که خـود آن شـاعر چندین سـاعت پای
خطابهها و منبریها نشسـته و فکر و ذهنش همسو با آن
خطابه و منبری باشد .طبیعتا اگر کسی پای صحبتهای
حضرت امام wنشسته باشـد میتواند آرمانهای نورانی
ايشـان را در قالب شعر بیان کند .شعر والیی یا به اصطالح
شـعر آیینی یک پدیده نوظهور نیست .شعر والیی قدمت
چندین ساله دارد .منتها در چند سال اخیر بحمداهلل تبلیغ،
ترویـج و گسـترش آن و حتی آثار نقدی آن در کشـور باال
رفته و اساتید پیشکسوت شعر والیی و جوانانی که در این
عرصه قدم برداشـت هاند کم نیسـتند .خیلـی از این جوانان
نـه تنهـا در گفتن بلکـه در عمل به سـیره اهـلبیتb
نزدیکی دارند .بحمداهلل گسترش فرهنگ شعر والیی یک

شما جزو شاعرانی هستید که برای شعرخوانی به
محضرحضـرتآقارسـیدهاید.درمیانایـنرفتو
آمدها ،حضرتآقـا در مورد فضای شـعر مذهبییا
درموردشعرهایخودتانتوصیهایداشتند؟
توصیـهای که به من داشـتند بـهروز بودن ،همـراه بودن با
مسـايل روز دنیـا و عبرت گرفتـن از تاریخ بود .سـؤالی که
از ايشـان پرسـیدم در مـورد ایـن بود که بعضي از اسـاتید
تأکید دارند شـعر بايـد ادبی باشـد و به ادبی بودن شـعر و
اسـتفاده از آرایهها و استعارهها در شعر تأکید دارند .عدهای
هـم میگویند چون شـعر بـرای مردم سـروده میشـود،
مـردم بایـد آن را به خوبی درک کننـد و از پیچیدگیهای
کالم نبايـد اسـتفاده كـرد .حضـرت آقا در پاسـخ بـه این
سـؤال فرمودند هر طـور طبعتان یـاری کـرد ادامه دهید.

سؤاالتكوتاه
توگـو نظـر شـاعر جـوان
در پایـان گف 
كشـورمان را درباره چند عبارت پرسیدیم
كـه اینگونه پاسـخ داد:
امام رضا :gمهربانی و رأفت
امام زمان :غریب
مقام معظم رهبری :دلسوزی که تنها مانده.
هیأت :بزرگترین رسانه دنیا
طلبگی :پاکترین نگاه
روضه :چشمه پاکیها
شعر خوب :شـعری که اهلبیت bآن را
ميپسندند.
مداح خوب :مداحی که بااخالص باشد.
منبری خوب :حرف و عملش یکی است.
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محمدرضــا ســنگری در جلســه نقــد کتــاب «حماســه حســینی» گفــت« :شــهید مطهــری در کتــاب «حماســه حســینی»
آورده کــه امــکان پیــروزی نظامــی در قیــام کربــا وجــود نداشــت .حــال آنکــه مــوارد متعــدد ســراغ داریــم ماننــد جریــان
طالــوت و جالــوت ،ماجــرای مــروان حمــار ،جریــان شــریف غالــب و وهابیهــا و ...کــه تعــداد کمــی بــر گــروه کثیــری
پیــروز شــدند .نظــر عالمــه ســیدمرتضی و شــیخ طوســی نیــز بــر ایــن اســت کــه امــکان پیــروزی نظامــی منتفــی نبــوده».

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

نخســتین برنامــه و اقــدام نبــی مكــرم اســام kدر ورود بــه
دروازه یثــرب ،بنیانگــذاری مســجد بــود و در ادامــه ،تغییــر نــام
ايــن شــهر بــه مدینــه .مســجد یعنــی ســرای کرنــش و بندگــی
بــرای خداونــد یکتــای بیمثــال آنگونــه کــه او را ســزاوار اســت.
پیامــد ســزاواریهای بندگــی بــه خداونــد را میتــوان در فطــرت
خودشناســی و کمالخواهــی انســانی خالصــه کــرد امــا ایــن
فطــرت انســانی گنجین ـهای اســت مدفــون در خرابآبــاد وجــود
انســانی کــه جز بــا نــدای منادیــان خدایی ،دسـتنیافتنی اســت.
از گذشــته تاكنــون مســاجد محــل ،پاتوقــی بودنــد کــه عــاوه بر
اقامــه نمــاز در آنهــا ،بــزرگان و ریشســفیدان هیــأت و مســجد
بــا مشــورت یکدیگــر کارهــای خیــری بــه نــام مســجد انجــام
میدادنــد تــا هــم آبــرو و عــزت مســجد محــل را بــاال ببرنــد و هم
گرهــی از کار مســلمانی بــاز کنند .ایــن کار نباید فراموش شــود و
امــروز بایــد بچههیأتیهــا ایــن کار را ســرلوحه خــود قــرار داده
و در جلســاتی ماننــد بســیج محلــه ،ایــن کارهــا را ادامــه دهند.
قطعــا بســیاری از خانوادههــا بــه دلیــل مشــکل مالــی بــرای
خریــد جهیزیــه و ...آنقــدر جســارت ندارنــد کــه درخواســت
کمــک کننــد امــا بچههیأتیهــا میتواننــد بــا شــناخت آنهــا
خیریــن یــا هیــأت
بــدون اینکــه متوجــه شــوند ،آنهــا را بــه ّ
امنــای مســجد معرفــی کننــد تــا مشــکلی از همســایگان
خــود رفــع کننــد .ایــن آدابــی اســت کــه نبایــد صرفــا بــه مــاه
محــرم یــا رمضــان ختــم شــود بلکــه بایــد بــه صــورت یــک
فرهنــگ درآیــد تــا رســالت اصلــی مســجد یــا هیــأت را بــه
ســرمنزل مقصــود برســاند.دکتــر گوســتاو لوبــون فرانســوی
در کتــاب «تمــدن اســام و عــرب» نوشــته« :مهمتریــن
مرکــز زندگــی واقعــی بــرای اعــراب مســجد اســت .زیــرا
اعــراب مســجد را مرکــز اجتمــاع ،عبــادت و تعلیــم و تربیــت
و گاهــی مســکن خویــش قــرار میدهنــد و چنــان نیســت
کــه ماننــد کلیســاهای نصــاری فقــط مرکــز عبــادت باشــد».

عکس یادگاری :هیأت میثاق با شهدای گیالن ،شب دوازدهم محرم ۱۴۳۸

کتاب
پنجشنبه
فیروزهای

اصطلاح تینیجـر در ذهـن همـه
کلمـه آشـنایی اسـت .این رمـان که
پایـهای مذهبـی دارد ،در ذات خـود
تینیجـری و به شـدت امروزی اسـت.
شخصیتهایش -البته نه همهشان-
دغدغه دینی دارند و سـعی میکنند
در روزگار مـدرن ،خـود را بـا خط دین
همسـو کننـد .در ایـن رمـان ،زیارت
پایـه اصلـی به شـمار مـیرود کـه از
طریـق آن میتـوان خـود را بـا دیـن
همسـو کـرد .از ایـن رو ،بر آن شـدیم
کتابی مناسـب حال نوجوانان معرفی
کنیم تـا با مفهوم دین بیشـتر آشـنا
شـوند و در دنیـای مـدرن امـروز،
بـه آن اهمیـت دهنـد« .پنجشـنبه
فیـروزهای» نـام رمانـی اسـت کـه
انتشارات نیستان آن را منتشـر کرده.

اپليكيشن

واجب فراموش شده
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر از توصیههـای اسلامی
اسـت کـه باید بـه آنهـا دقـت داشـت .متأسـفانه جامعه
به سـمتی رفتـه کـه بسـیاری ایـن توصیههـا را فراموش
کردهانـد یـا به عبـارت دیگر از عمل کـردن به آن ابـا دارند
و بـا جمله هر کسـی مسـؤول کار خودش اسـت ،خـود را
توجیـه میکنند اما از آنجا که اسلام همیشـه زنده اسـت
و به دسـت فراموشـی سـپرده نمیشـود ،این بـار در قالب
تکنولـوژی آمده كـه از این طریـق به زندگی پیـروان خود
کمک کند .خوشـبختانه تقریبا همگی به دنیـای مجازی
دسترسـی دارنـد و میتواننـد بـا ورود بـه نرمافـزار بـازار یا
نرمافزارهای مشـابه ،اپلیکیشـن «واجب فراموششـده» را
دانلـود كرده و روی گوشـی یا تبلت خود نصب و اسـتفاده
کنند .این اپلیکیشـن حاوی مطالب زیادی در خصوص امر
به معروف و نهی از منکر ،ابعاد و مراتب آن و بسـیاری دیگر
از جنبههـای این توصیه اسلامی اسـت .با نصـب «واجب
فراموششده» و مطالعه آن میتوانيد به دیدگاههای جالب
اسلام در خصوص امر به معـروف و نهی از منکر پی ببرید.

مساجد؛ پاتوقهای محله

کانالتلگرام

برای دوستداران
حاج حسن خلج

خدایـا ایـن منـم و پسـتی و فرومایگـیام و ایـن تویی
بـا بزرگـی و کرامتـت .از مـن این میسـزد و از تـو آن.
چگونـه ممکن اسـت به ورطـه نومیدی بیفتـم در حالی
که تـو مهربـان و صمیمـی جویای حـال منی؟

سید مهدی شجاعی
خوشـبختانه آنقدر تعـداد مداحان خـوب زیاد
اسـت کـه هـر کس طبـق سـلیقه یـا ارتباطی
کـه با مـداح مـورد نظـر خـود میگیـرد ،یکی
را مـورد عالقـه خـود میدانـد و بیشـتر بـا او
شـور میگیـرد .در ایـن بیـن ،حـاج حسـن
خلـج را نمیتـوان نادیـده گرفـت؛ مداحـی
سـنگین با صدایـی رسـا و گیرا کـه مخاطبان
و عالقهمنـدان یـا بـه اصطلاح پامنبریهـای
خـودش را دارد .حـاال اگـر بخـت یار باشـد ،در
رادیـو یـا تلویزیـون بتوانید صدای حاج حسـن
را بشـنوید وگرنه باید لوح فشـرده مداحی حاج
حسـن را داشته باشـید .حاج حسن خلج هم از
قافله عقب نمانـده و در تلگرام کانالـی دارد که
پامنبریهایـش را از جلسـات خـود مطلع کند
و عالقهمندانـش بتواننـد صدا یا تصویـر او را
از ایـن کانـال دانلـود کننـد و شـور بگیرنـد.
بـرای ایـن کار میتوانیـد بـه آدرس تلگرامی
www.telegram.me/tahamisagh
مراجعـه کنیـد و عضو شـوید.
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