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والفجر ولیال عشر
سوره مبارکه والفجر

آسيبهای آسيب شناسی!
رضا صیادی
دلت لک زده برای آنکه پیراهن سیاه را از کمد بیرون بیاوری و مثل یک
دوست قدیمی آن را به آغوش بکشی .دلت لک زده در طول روز کارهایت را با
عجلهانجامدهیومدامچشمتبهساعتباشدتااذانرابگویندوبرویهیأت.
دلت لک زده شبها دیرتر از همیشه به خانه برگردی و ب ه جای شام
خانگی ،قیمه امام حسین gبخوری .دلت لک زده هرچه به عاشورا
نزدیکتر میشوی ،بیشتر روز و شبهایت در خیمه عزای امام حسین
بگذرد .دلت لک زده اصال حاجتهایت را فراموش کنی و در مجلس
روضه بنشینی و اشک بریزی و قطرههای اشکت را روی دست بگیری و
دلت قرص شود که خدا تو را میبخشد .حاال درست در همین روزهای
عاشقی ،در همین روزهایی که تمام دلخوشیهای دنیا ب ه سویت سرازیر
میشوند ،یک عده ذرهبینهایشان را بهدست میگیرند که این کار غلط
است وآن کار بدعت!دوباره همان بحث قدیمی و البته دیگر خستهکننده
«آسیبشناسی» را چون تیغ در چشم عزاداران حضرت ارباب فرو میکنند.
حدود10سال پیش که نسل جدید مداحان وارد گود شدند و با خودشان
رسوم تازهای را وارد فرهنگ عزاداری مردم کردند ،بسیاری از دلسوزان هشدار
دادند و گفتند باید وضع موجود را آسیبشناسی کرد تا خدای نکرده فرهنگ
غنی عزاداری سیدالشهدا gدچار انحراف نشود .بسیاری از نکتهها در همان
روزگار گفته شد و اتفاقا شواهد نشان میدهند که بسیار تاثیرگذار بودند.
مثال موج نصب تمثالهای ائمه bدر مجالس کاهش یافت .بسیاری از
مداحان جدید سراغ آئینهای قدیمی عزاداری رفتند و در اشعار ،سبکها
و روضههایشان تغییراتی دادند .اما از همان سالها یک فرهنگ غلط دیگر
وارد آئین عزاداری مردم شد؛ فرهنگ آسیبشناسی! عدهای که در طول
سال اصوال کاری به امام حسین gو مجالس او ندارند ،در آستانه محرم
رگ آسیبشناسانهشان باد میکند و ه ر جا تریبونی پیدا میکنند ،فرصت
را غنیمت میشمارند برای آنکه شدیدترین و گاهی غیرمنصفانهترین
هجمهها را متوجه مجالس عزای سیدالشهدا gكرده و در نهایت به اسم
آسیبشناسی همه چيز را توجیه کنند .البته نگارنده معتقد نیست که
مجالس عزا نیاز به آسیبشناسی ندارند .قطعا اگر در اين سالها انتقادات
خردورزانه نبود ،در همین چند سال اخیر شاهد انحرافات بسیاری بودیم.
کما اینکه شاهدیم در برخی از همین مجالس چه اتفاقات عجیب و
غریبی میافتد که تا مدتها سوژه بلوتوثبازی مردم میشود؛ از پخش
موسیقی گرفته تا سینهزنیهای عجیب و مداحیها و روضههای بیپایه و
اساس .اما سوال اینجاست :آیا نباید برای آسیبشناسی زمانسنجی کرد؟
چرا این دوستان آسیبشناس دست روی دست میگذارند تا روز اول محرم
برسد و انتقاد را آغاز کنند؟ چرا در روزهای دیگر سال حرفی زده نمیشود؟
چرا تازه شب اول محرم یادمان میافتد بگوییم فالن روضه کال دروغ است
و فالن شخص اصال در کربال حضور نداشته و از این دست مسائل.همین
فرهنگ غلط باعث شده عدهای دایره آسیبشناسی را به ساحت مرجعیت
نیز برسانند و به فالن مرجع تقلید که روز عاشورا با پای برهنه در شهر راه
یدارد و بر سر و صورت میزند نیز انتقاد کنند.
میرود ،عمامه از سر برم 
یکی از مداحان سرشناس در جمعی خودمانی میگفت جدیدا احساس
میکنم همه مستمعینی كه در مجلس مينشینند آمدهاند با نگاههای
تیزبین غلطهای من را بگیرند ،نه اینکه توشهای جمع کنند و توسلی
داشته باشند! به همین خاطر «استرس» جای «حال خوش» را میگیرد.

نخستین تیزر طراحی شده برای فیلم سینمایی «هیهات» به تهیهکنندگی محمدرضا شفیعی با صدای حامد بهداد
رونمایی شد .این اثر بعد از پایان اکران فیلم «ناردون» در سینماهای تهران و شهرستان روی پرده میرود« .هیهات»
با نام بینالمللی « »Neverاولین فیلم چهار اپیزودی سینمای ایران به نویسندگی و کارگردانی هادی نائیجی ،دانش
اقباشاوی ،روحاهلل حجازی و هادی مقدمدوست با مفاهیم عاشورایی و شهدای حرم ساخته شده است.

سوره فجر به عقیده بسیاری مفسرين در شأن سیدالشهدا gاست .امام صادق gفرموده« :سوره فجر را در نمازهای واجب و مستحب خود بخوانید
چراكه این سوره ،سوره حسین بن علی است» .پس از این كالم امام صادق و تحریض و تشویق مخاطبان به خواندن سوره فجر در نماز ،یك نفر از
آن حضرت پرسيد چگونه این سوره در شأن امام حسین gاست؟ امام در تفسیر آیهفرمود« :این آیه درباره حسین بن علی است چراكه آن بزرگوار
صاحب نفس مطمئنه بود و از خدا راضی بود و خدا نیز از او راضی بود و یاران آن بزرگوار از خاندان محمد kاز خداوند راضی بودند و خداوند نیز از
آنها راضی بود و این سوره فقط درباره حسین بن علی و شیعیان او و شیعیان آل محمد kاست».

وقتیشهرسیاهپوشمیشود
حجتاالسالم والمسلمین سیدعباس موسوی مطلق
يكــي از شــبهاتي كــه متاســفانه مخالفــان شــيعيان بــه ايــن مذهب اباعبــداهلل gپیراهنهــای عــزاي خــود را تهیــه میکردنــد و
وارد ميكننــد عــزاداري و ســياه پوشــيدن در ايــام شــهادت ائمــه bبــا خــود بــه اماکــن زیارتــی میبردنــد تــا در مراســم عــزاداری
بــه ويــژه سيدالشــهدا gاســت .در صورتــی کــه ایــن تفکــر کامــا آن را بــه تــن کننــد .بــزرگان ديــن توصیــه کردهانــد کــه نوکــر
غلــط اســت .ابوالقاســم فردوســی شــعری ســروده بــا ایــن مضمــون :سیدالشــهدا بــا پیراهــن مشــکی عــزاداریاش دفــن شــود تــا بــه
«چــو آگــه شــد از مــرگ فرزنــد شــاه /از انــدوه گیتــی بــر او شــد حرمــت نوکــریاش در ایــن دســتگاه مــورد رحمــت و مغفــرت خــدا
ســیاه» .یــا اینکــه در عصــر ساســانیان وقتــی بهــرام گــور از دنیــا رفت ،قــرار گیــرد .محبیــن اهــل بیــت bدر مراســم سیاهپوشــان دور هم
ولیعهــد او (یزدگــرد)  40روز ســیاه پوشــيد و بــرای او عــزاداری کــرد .جمــع میشــوند تــا بــرای دو مــاه نوکــری اباعبداهللالحســینg
ســیاه پوشــیدن بــه معنــی همــدردی و ابــراز محبــت اســت .وقتــی در خــود را مهیــا کننــد .خوشــبختانه ایــن اتفــاق خوبــی اســت کــه هــر
ایــام محــرم ســیاهپوش میشــویم بــه معنــی همــدردی بــا آقــا امــام ســال بــا نزدیــک شــدن بــه محــرم مراســم سیاهپوشــان پرشــورتر
حســین gو اهــل بیتایشــان اســت .مراســم آئین سیاهپوشــان عمل از قبــل برگــزار میشــود .البتــه همــه عــزاداران بــه ویــژه جوانــان
بــه ســیره ائمــه اطهــار bاســت .ایــن سیاهپوشــی در راســتای تعظیم بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند کــه وقتــی پیراهــن عزاي
شــعائر محبیــن اهــل بیــت اســت .پیامبــر گرامي اســام kوقتــی دید ســاالر شــهيدان را بــه تــن میکننــد بایــد دقــت داشــته باشــند
زنهــا در عــزای حمــزه سیدالشــهدا ســیاه بــه تــن کردهانــد آنهــا را کــه درخــور شــأن یــک نوکــر امــام حســین gلبــاس بپوشــند.
نهــی نکــرد و گفــت ایــن کار مســتحب اســت .بیــن مــا شــیعیان رســم نکتــه مهــم دیگــری کــه مراســم سیاهپوشــان بــر عــزاداران اباعبداهلل
اســت بــه دســت یــک بزرگتــریــا پیرغــام ســیاه بــه تــن کنیــم .تاثیــر میگــذارد ایــن اســت کــه آنهــا وقتــی میبیننــد ســیاه
ماننــد مردمــي کــه در ایــن روزهــا بــرای ســیاه بــه تــن کــردن ســراغ پوشــیدن بــرای نوکــری کــردن آداب خــاص خــود را دارد ،متوجــه
روضهخوانــان و مداحــان میرونــد .البتــه ایــن کار طــی مراســمی انجام اهمیــت رعایــت آداب نوکــری در جلســات عــزاداری میشــوند.
میشــود .چــون نــزد شــیعیان از جایــگاه واال و ارزشــمندی برخــوردار ایــن موضــوع آثــار ســازندهای نظیــر جــذب هرچــه بیشــتر جوانــان
اســت.كارهايــي مثــل وضــو گرفتــن ،غســل کــردن ،معاشــرت کــردن ،بــه فرهنــگ غنــی عاشــورایی دارد و همیــن موضــوع نشــاندهنده این
غــذا خــوردن و ...آداب خــاص خودشــان را دارنــد .بنابرایــن حضــور اســت کــه نوکــران بایــد در برگــزاری هرچــه بهتر مراســم سیاهپوشــان
از دل و جــان مایــه بگذارنــد و همــه بــا
در مراســم سیاهپوشــان هــم آداب
معرفــت بــه امــام حســین gســیاه
خــاص خــودش را دارد .بــه همیــن
بپوشــند و وارد مــاه محرمالحرام شــوند.
دلیــل بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه
از بزرگترهایمــان شــنیدهایم کــه
در مراســم سیاهپوشــان چطــور رفتــار
پیراهن ســیاهی کــه در مراســم عزاي
کنیــم تــا درخــور شــأن یــک نوکــر
اباعبــداهلل پوشــیده میشــود آنقــدر
اباعبداهللالحســین gباشــد.
جایــگاه ویــژهای دارد کــه بایــد جــدا از
از آداب شــرکت در مراســم
ســایر لباسهــا نگهــداری شــود .ایــن
سیاهپوشــان ایــن اســت کــه بایــد
رســم قدیمــی از گذشــتگان بــه یــادگار
حتمــا بدنمــان طاهــر باشــد و ترجیحا
مانــده كــه حتــی آب شستوشــوي
باوضــو باشــيم .در ســالهای اولیــه
آن را هــر جایــی نریزیــم .همــه اينهــا
پیــروزی انقــاب کــه همزمــان بــا
نشــاندهنده ایــن اســت کــه پیراهــن
کودکــی مــن بــود ،رســم بــر ایــن بود
ســیاه فقــط یــک لبــاس نیســت و
کــه بعــد از خوانــدن روضه ،عــزاداران
ماننــد یــک شــی مقــدس دارای آبــرو
پیراهــن مشــکی خــود را بــه تــن
و برکــت نــزد خداونــد متعال اســت .در
کننــد امــا در ســالهای بعــد ایــن
آخــر ایــن را هــم بگویــم کــه عــزاداران
رســم تغییــر پیــدا کــرد و افــراد وقتی
حرمــت پیراهــن مشــکیاي را کــه بــه
بــرای ســینهزنی برهنــه میشــدند،
تــن میکننــد داشــته باشــند .اگــر
بعــد از پایــان روضــه پیراهــن مشــکی
بــه حرمــت پیراهــن مشکیشــان
خــود را بــه تــن میکردنــد یــا اینکــه
پایبنــد باشــند ،از انجــام بســیاری از
بســیاری از قدیمیهــا چنــد مــاه
سیدعباس موسوی مطلق استاد حوزه و دانشگاه
کارهــا پرهیــز میکننــد.
مانــده بــه شــروع عزاداریهــای
و از منبری های شناخته شده هیئات کشور

خـــــط خبــر

آیتاهلل حائری شیرازی با تاکید بر اینکه اخالق باید همواره مورد توجه فعاالن هیأتهای مذهبی باشد ،گفت« :هیأتهای
مذهبـی یـک ظرفیت فرهنگی هسـتند و این ظرفیـت در اختیار مداحان اسـت .به همین دلیل مداح باید نسـبت به
بهرهبرداری مطلوب از این ظرفیت همواره اهتمام داشته باشد .مداحان در میان مردم جامعه جایگاه مشخصی دارند و به
همین دلیل باید در کردار و گفتار خود دقت داشته باشند».
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مسجد ارک تهران

هیأت غریب مدینه

سخنران :حجتاالسالم
والمسلمینسیدحسینمومنی
مداح :حاج منصور ارضی
نشانی :تهران،خیابان 15خرداد،
میدان  15خرداد ،مسجد ارک
تاریخ و زمان برگزاری :از شب اول
محرمالحرام به مدت 11شب

سخنران:حجتاالسالموالمسلمین
سیداحمددارستانی
مداح :جواد مقدم
نشانی :بابل ،شهر امیرکال ،بعد از میدان
امیر پازواری ،جنب پمپ بنزین
تاریخ و زمان برگزاری :دهه اول محرم،
ساعت 21:30

هیأت ثاراهلل مسجد الهادیg
مداح :حاج احمد واعظی
نشانی :تهران ،مجیدیه شمالی،
مسجد الهادیg
تاریخ و زمان برگزاری :از شب
اول محرم به مدت  11شب ،از
ساعت 20

هیأت رایه العباسg

دهه اول
محرم هیأت کجا برویم؟

بازاین
چه شورش است
با توجه به اینکه این روزها همه هیأتها مراسم
ویژهای دارند در اینجا درباره زمان و مکان برخی
از این هیأتها اطالعرسانی شده است .شما
هم میتوانید زمان و مکان مراسم هیأتتان
را برای ما به نشانی
Qudsonline14@gmail.com
ارسال کنید تا در همین صفحه
چاپ شود.

حرم مقدس امام رضاg
مداح :علی مالئکه ،ابوطالب
خالقپور و علی خوشچهره
نشانی :مشهد مقدس ،حرم
مطهر امام رضاg
تاریخ و زمان برگزاری :از شب
اول محرم به مدت  11شب

هیأت انصارالحجه
مداح :امیر کرمانشاهی
نشانی :مشهد مقدس ،میدان
شهدا ،كوچه ناظر ،حسینیه امام
رضاg
تاریخ و زمان برگزاری :از شب
اول محرم به مدت  11شب از
ساعت 21

مداح :حاج محمود کریمی
نشانی :تهران،چیذر ،امامزاده
علیاکبرg
تاریخ و زمان برگزاری :از شب
اول محرم به مدت  11شب از
ساعت  19:30تا 23

مسجدحضرتامیرg

هیأتعبداهللبنالحسنg

حسينيهصنفلباسفروشان

سخنران:حجتاالسالمعلویتهرانی
مداح :حاج حسن خلج
نشانی:تهران،خیابانکارگرشمالی،
مسجدحضرتامیرg
تاریخ و زمان برگزاری:
از شب اول محرم به مدت  11شب ،از
ساعت  20تا 23

سخنران :حجتاالسالم کاشانی
مداح :حنیف طاهری
نشانی :تهران ،غرب به شرق بزرگراه صدر،
بعد از پل شریعتی ،مسجد کربال
تاریخ و زمان برگزاری :از شب اول محرم
به مدت  11شب ،از
ساعت 19:30 :تا 23

سخنران:حجتاالسالممهدیطباطبایی
مداح :حاج علی انسانی
نشانی:تهران،خیابانسعدی،حسینیه
صنفلباسفروشان
تاریخ و زمان برگزاری :روز اول تا ششم
محرم ،ساعت  8صبح ،از روز ششم تا
سیزدهم محرم ،ساعت 11صبح
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آیتاهلل سيد ابراهيم رئیسی با بيان اينكه امروز هیأتهای مذهبی با معرفی کرامتهای انسانی به مردم و جوانان
جامعـه ،مـکان بصیرتافزایی هسـتند ،گفت« :يكـی از مهمترین رسـالتهای هیأتهـا ،درس عبودیت دادن به
مخاطبان است .تمام سخنان امام حسین gدر عاشورا ،درس توحید است .یعنی باید لحظه به لحظه بر توحید
حاضرين در روضه اباعبداهلل اضافه شود».

گفتوگو با حاج محسنطاهری درآستانه ماه محرم و ايام سياهپوشان

داريمباحسينحسين
پيرميشويم
مجتبی برزگر

نغمهسـراییهای پرشـور در محضر امـام wدر حسـينيه جماران براي خيليها خاطره اسـت اما محسـن طاهـری هنوز هم خـودش را
همـان شـاگرد بیادعـای مرحـوم کافی میداند کـه درسـت در روزهـاي نوجوانـي در مهديه تهـران مداحي ميكـرد .شـاید جوانترها
کمتـر او را بشناسـند اما پـدران مـا در دهههـاي 50و 60روضهها و مداحيهـاي سـوزناك او را به ياد دارنـد .آنها حاج محسـن طاهری را
مـداح باسـابقه ،باتجربـه و بابصیرتی میشناسـند که بـودن ،نفـسزدن و توصیههایش به مداحان نسـل جدیـد مایه مباهات اسـت .او
كه امروز پا به 55سـالگی گذاشـته ،معتقد اسـت مداحان نسـل جدید حتمـا باید مردم را بـرای دلدادگی بـه والیت آماده کننـد .وقتی از
لس روضه جهنم اسـت» .در
محرم میپرسـیم با حالت بغ 
ضآلودی میگوید« :در کوچههای شـهر نسـیم محرم اسـت /این شـهر بیمجا ِ
ل بیت bو مدیرعامل سـابق خانه مداحان رفتیم و بـا او گفتوگو كرديم.
آسـتانه محرم سـراغ حاج محسـن طاهری مداح برجسـته اه 

شـما هـم در محضـر امـام wو هـم حضـرت آقـا
نغمهسـرایی کردهایـد .بـه نظرشـما هيأتها باید سیاسـی
باشـند یا به تعبیـری در جامعه امـروز مداح چـه جایگاهی
دارد و چـه اتفاقاتی را میتواند یک مداح در پشـت تریبون
رقم بزنـد تا به صالبـت و والیتمـداری مردم بیفزایـد ،يا به
تعبیر بهتر منشوری از توسعه بصیرتافزایی باشد؟
مداحـان جـزو اثرگذارتریـن اقشـار جامعهانـد .امـروز میبینیـم
گاهـی در جلسـات مذهبی نسـبت به سـخنران کملطفی میشـود
اما نسـبت به مداح اقبال و اسـتقبال بیشـتری وجود دارد .مخصوصا
مداحان قشـر جوان از این رو باید مداحان این جایگاهها را بشناسـند
کـه ایـن تاثیرگـذاری بعـد از انقلاب ایجـاد شـد و قبـل آنچنین
پایگاهها و رسـانههایی در دسـترس مداحان ما نبود .لـذا باید بدانیم
همـه را مرهـون مقـامشـامخ والیـت و نظام اسلامی هسـتیم .امام
خمینـی wفرمودنـد« :این محـرم و صفر اسـت که اسلام را زنده
نگهداشـته» .ايشـان سینهشـان را سـپر کردند و مقابل همه كسانی
کـه میخواسـتند این مسـائل را کمرنگ کننـد ایسـتادند .حتی در
دورهاي مرحوم امام خطاب به اقشـار ملیگرا که اعتقادی به مسـائل
ت نداشـتند ،فرمودند« :عیبی نـدارد که به ما
مذهبـی ،روضه و هيـأ 
بگوینـد متحجر! مـا در این راسـتا ایسـتادگی میکنیـم» .امروز هم
حضـرت آقـا در ایـن زمينه بسـیار تاکید دارنـد تا جلسـات محرم و
فاطمیه باشـکوهتر برگزار شـوند .ما باید دلداده والیت باشیم و مردم
را بـه ایـن سـمت و سـو هدایت کنیم کـه خـدای نکرده مـردم این
اصـول و مبانی را فرامـوش نکنند .ما بايد بدانيم اگـر امروز این بیرق
برافراشـتهتر و ایـن نـور پررنگتـر شـده ،مدیـون تالشهـای رهبـر
معظـم انقالب و جایگاه والیت هسـتیم .به ویژه شـهدایی که در این
عرصه جانفشـانی کردنـد و امروز هم این رسـالت را شـهدای مدافع
حـرم که میتوان آنها را جانفشـانان عمه سـادات حضـرت زینبh
نامید ،برعهـده گرفتهاند.
به عنوان يكي از پيشكسـوتان عرصه مداحي از مداحان
و هيأتیهـا چه درخواسـتي داريد تـا همانطور كـه خودتان
گفتيد در روزهاي محرم باورهاي قلبي ما تقويت شود؟
البتـه توصیههای مهـم را رهبر معظم انقلاب میفرمایند .چنان
کـه حضرت آقـا در مورد غدیـر به نکته بسـیار مهمی اشـاره کردند
کـه این مهـم را باید جوانان این عرصه سـرلوحه كار خود قرار دهند.
ل بیتb
نکتـه ایـن بود که گاهی بـه خاطر احتـرام به والیـت و اه 
بعضی از عزیزان غافل از اینکه این بسـتر را انگلیس جنایتکار ،مرموز
و سـرویسهای اطالعاتی برای ما تهیـه میکنند خدای نکرده تحت
دفـاع و حمایـت از امیرالمومنیـن gبخواهیم به دیگران جسـارت
کنیـم و به کسـانی که مـورد حرمت از دیدگاه اهلسـنت هسـتند
ن رفتارها مورد تاييد
اهانت شـود .به فرمـوده مقام معظم رهبری ،ایـ 
نيسـت و اثر منفـی میگـذارد .در ماه محرم هم ماجرا همین اسـت.
بايد عزاداری صحیح داشـته باشـیم و به جاي استفاده از آهنگهاي
غربـي ،از نواهاي سـنتي اسـتفاده كنيـم .از طرفي به جاي جسـارت
کردن بـه ديگران كه باعث فاصله افتادن ميان مسـلمانان ميشـود،
بسـتري فراهم كنيـم كه وحدت مسـلمين تقويت شـود .اگر خداي
نكـرده بـه بيراهـه برويم ،تنـور دشـمن را داغ كردهايـم و اين لغزش
از مسـير اهل بيت bاسـت و باعث سوءاسـتفاده ديگران ميشـود.
بـه نظـر شـما يـك هيـأت و منبـر خـوب چـه
ويژگيهايي بايد داشته باشد؟
ت خوب هيأتی اسـت که بداند چه مداح و سـخنرانی را
یـک هيأ 

دعوت كرده و چگونه مجلس را در ایام عزا و شـادی برای مستمعین
آرایـش کنـد .درواقع بصيرت يك هيـأت مهم اسـت .در منبر خوب
ل بیـت همراه با مسـائل متـداول روز
هـم بايـدکالم خـدا و کالم اه 
گفته شـود؛ مسـائلی که در جهان اسالم مطرح اسـت و براي جامعه
مسـلمانان اهميت دارد .مشکالتی که دشـمنان در حاشیه کشور ما
ایجـاد میکننـد و مسـائلی که امـروز در جهان اسلام اتفـاق بیفتد
نبایـد از مدنظـر منبریهـا و هيأتهـا مغفول بمانـد .البتـه نبايد از
اهميـت شـعر خوب هـم غافل شـد .بـه هر شـعری نمیتوان شـعر
خوب گفت .قالب شـعر خوب مشـخص اسـت .شـعر خوب شـعری
اسـت کـه هدفمنـد باشـد و ایجـاد حرکـت و هیجـان کنـد و برای
مسـتمع و شـنونده جذابیت داشته باشـد و مضامین محکم ،انقالبی
و هدایتکننده باشـد.
از روزهاي نخسـتي كه مداحی را آغـاز كرديد بگوييد
و اينكه مرحوم کافی در پرورش شما چقدر نقش داشتند؟
شـروع مداحـیام بـه سـالهای  41-42در همـان محـل خودمان
نازیآباد برمیگردد .خیلی از دوسـتان دیگر ما هم آنجا شـروع کردند.
تـا اینکه دوره دبسـتان و دبیرسـتان راگذراندم در همـان دوران بود که
با مرحوم کافی و مهدیه آشـنا شـدم .آن موقع  11یا  12سـال داشـتم.
يعني حدود سـالهای  .49-5 0همراه مرحوم كافي به شهرسـتانهاي
مختلـف ميرفتيم و مراسـم برگـزار ميكرديم كه اسـتقبال بسـياري
ميشـد .در ایـن دوران راهنماييهـاي پـدر بزرگـوارم و مرحـوم داییام
خيلـي برای ما راهگشـا بـود .اخویهایم هـم در همين راه بودنـد و این
افتخار میراث خانوادگی ماسـت و خدا را شـاکریم .در زمینه فن مداحی
یدانم اما
بیشـتر پدرم نقش داشـتند و مـن خـود را مدیـون ایشـان م 
شـهرت من در مداحی توسـط مرحوم کافی رقم خورد اما اینکه ایشان
در فـن مداحـی من تاثیرگذار باشـند نـه ،چنین نبـود .البتـه در زمان
نوجوانـی نکاتی را بـه عنوان نصیحت میگفتنـد ولی شـالوده مداحی
توسـط پـدر به مـا تزریق شـد .مرحـوم کافی نظرشـان این بـود که ما
ي و بعد
طلبـه شـویم و مدتی هم در مدرسـه آیـتاهلل مجتهدی تهرانـ 
هم مدرسـه مرحوم آیتاهلل مرعشـی نجفی در خیابـان ارم قم به اتفاق
اخـوی درس خواندیم.
بـه نظر ميرسـد ايـن روزها فعاليـت كمتـري داريد.
چرا نام حاج محسن طاهری كمتر شنيده ميشود؟
حافـظ میفرمایـد« :دور مجنـون گذشـت و نوبـت ماسـت /هـر
کسـی چنـد روزه نوبـت اوسـت» .اگـر بـه این شـعر اعتقاد داشـته

باشـیم ،هیچ نگران نیسـتیم کـه نام ما همیشـه در عنـوان صحیفه
دوسـتداران اهـل بیت bباشـد .بنده و شـیخ حسـین انصاریان در
دهـه  60و ایـام جنگ تحمیلـی مطرح بودیـم .االن هـم در جاهای
دیگـری نوکری اهـلبیت را انجـام میدهیم .خيليهـا میدانند که
بنده چند سـالی اسـت در کشـورهای اروپايي ،نیویـورک و خیلی از
جاهـای دیگـر بـراي ترویـج شـعائر اهلبیـت bفعاليـت ميكنم.
امسـال هـم بـه کاشـان و شـهرهای دیگـر مـیروم امـا هیچيـک از
برنامههـا باعـث نشـده حضـورم در یادوارههـا و مراسـ م مربـوط بـه
تجلیـل از مقام رزمنـدگان و جانبـازان دوران دفـاع مقدس کمرنگ
شـود .االن که پا به  55سـالگی گذاشـتهام همواره سـعی میکنم با
تمام توان ستایشـگری و نغمهسـراییام مسـتدام باشـد.
شـما از مداحاني هسـتيد كه خيلي به جوانان اهميت
و ميدان ميدهيد .دليل خاصي داريد؟
اعتقاد دارم پیشکسـوتان و پیرغالمان جايگاه وااليي دارند .شـاید
آن عزیـزی کـه در آسـتانه  100سـالگی نوکری آقـا را میکند ،یک
سلام به اباعبـداهلل الحسـين gبدهد دلهـا بشـکند و تاثر خاطر
مـردم در زمینـه مرثیـه اهلبیتbبیشـتر شـود .مهم اين اسـت
هـر کاری نیـاز بـه جوانگرایـی دارد .همچنـان که در همـه عرصهها
ایـن فرصتهـا بـرای جوانـان فراهم شـده .حضـرت آقا هـم اعتقاد
دارنـد و بـه ایـن جوانگرایـی بها میدهنـد .چرا مـا ایـن کار را انجام
ندهیـم؟! بایـد جوانان عالقهمند و با اسـتعداد در فـن مداحی بیایند
و آرام آرام ایـن بیرقها را از پیشکسـوتان بگیرند .گاهي نفس جوانی
تاثیـر زيادي ميگـذارد.
متاسـفانه اين روزها برخی از افـرادي كه هيچ تبحري
در مداحـي ندارنـد ،اين حـوزه را نقد ميكنند .به نظر شـما
چگونـه بايـد در اين زمينه وارد شـد و چه كسـاني بايد اين
كار را انجام دهند؟
بدون شك هیچکس در هر شأن و جایگاهی كه باشد از خطا دور
نیسـت و فقط خداوند و چهـارده معصوم عـاری از هر عیب و نقصی
هستند .جامعه ستایشـگری اهل بیت bهم از این قاعده مستثنی
نیسـت .البتـه ممکن اسـت اگـر مـن مـداح دروغ بگویـم و به خطا
بروم ،اشـتباهم از یک انسـان عادی بدتر باشـد .اما چقدر خوب است
کـه خوبیهـا را فراگیـر کنیـم و نگذاریـم لغزشها و بدیها بیشـتر
دیده و برجسـته شوند .متاسـفانه برخی هم در این میان میکوشند
اشـتباهات را بیشـتر برجسـته کننـد و بـه بزرگنمایـی لغزشهـا
میپردازنـد و باعـث میشـوند مـردم را بـه شـک و شـبهه بیندازند.
چنـد روزي بـه مـاه محرم بيشـتر نمانـده .ايـن روزها
بيشتر چه نوا يا نوحهاي را زمزمه ميكنيد؟
آنچـه در سـالهای مختلـف بـا آن سـوختیم و اشـک
میریختیـم همـه ایـن نواها و شـور و حالها بـوده .باید
گفـت« :در کوچههـای شـهر نسـیم محرم اسـت /این
مجالـس روضه جهنم اسـت» .واقعـا اعتقاد
شـهر بی
ِ
داریم این مجالس روضه اسـت که حال شـهرهای
مـا را خـوب نگهداشـته و هر قـدر مردم مـا بعضا
غافـل شـوند و هجمههـای فرهنگـی آنهـا را از
ل بیتـی دورکنـد ،بـا شـروع محرم
مسـیرهای اهـ 
و بـا اهتـزاز درآمـدن پرچـم سیدالشـهدا gدلها گرم
میشـوند و یـک همافزایـی صـورت میگیـرد که باعث میشـود
چيـزي را كـه ميخواهيـم پیـدا کنیـم و روزبـهروز به ایـن اصرار
بـر باورهـای عمیق قلبیمـان اعتقاد داشـته باشـیم.

خـــــط خبــر

«تحریک احساسات دیگر ف َِرق اسالمی به اسم شیعه درواقع شیع ه انگلیسی است و نتیج ه آن ،ظهور گروههای خبیث و مزدور
وابسته به آمریکا و سرویس جاسوسی انگلیس همچون داعش و النصره است .علت به کار بردن تعابیری نظیر عیداهلل اکبر درباره
غدیر خم رویداد بسیار مهمی است که در ماجرای غدیر محقق شد و آن ،تعیین ضابطه و قاعده حکومت در اسالم است».
(بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب در تاریخ )1395/6/31
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دغدغههاييبراي خانه مداحان
حـاج محسـن طاهـري كـه زمانـی مدیرعامـل خانـه
مداحـان بـوده دغدغههـاي بسـياري بـراي موفقيـت و
پيشـبرد اهداف اين خانه دارد .او ميگويـد« :دو دورهای
که به عنـوان مدیرعامل خانه مداحـان خدمت میکردم
کاری نبـود که قبال الگویی داشـته باشـد و مـا برمبنای
آن الگـوی گذشـته کار را جلـو ببریـم .بسـتری بود که
مرحـوم آهـی آن را بـه وجـود آوردند و بـه اصـرار زیاد،
بنـده را به این سـمت منصوب کردنـد .در ایـن دو دوره
خوشـبختانه کارهـای خوبی انجام شـد .بحـث آموزش
بـرای سـنین مختلـف و رتبههـای مختلـف مداحـی
در قالـب کالسهـای مختلـف برگـزار شـد .شـنبهها
هـم کالس شـعر برگـزار میشـد کـه خيلـي موثـر بود
و هنـوز ادامـه دارد .موضـوع دیگر تجلیـل از پیرغالمان
اسـت کـه امسـال در بندرعبـاس شـاهد آن خواهیـم
بـود .نمونـه کوچکتـر آن را در خانـه مداحـان پيگيري
ميكرديـم تـا جوانترها بـا اين افراد آشـنا شـوند .امروز
هـم نمیگوییـم کار وسـیعتر دنبال میشـود امـا وجود
حـاج مصطفی خرسـندی و تعامالتی که دارند شـاید بر
وسـعت کارهـا بیفزاید چراکـه کارهـای فرهنگی عمدتا
نیـاز به منابع متعدد مالی و حمایتهای سـازمانی دارند
که خوشـبختانه با توجـه به ارتباطـات ايشـان اميدوارم
خانـه مداحـان در مسـیر ايـن اهـداف قـرار بگيـرد».
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حجتاالسالم اروجی مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان در جمع مسوولین هیئات مذهبی ،با اشاره به اهمیت
امر به معروف و نهی از منکر و آموزش آن گفت« :تاثیر این فریضه بزرگ در گرو روش صحیح اجرای این مهم است .در باب
امر به معروف و نهی از منکر ،تبیینهای نادرست باعث کمرنگ شدن این فریضه شده و بعضی با اشاره به شرط احتمال تاثیر
در امر به معروف و نهی از منکر ،مدعی عدم تاثیر شده و از آن امتناع میورزند ،كه درست نيست».

سرمایه من؛  20هزار نوار كاست

گفت وگو با صاحب مجموعه گلبانگ محمدی
که عمرخود را وقف جمعآوری نوار کاست هیأتکرده

هـر جایـي غيـر از ايـران دنیـا بـود بـرای بـ ه دسـت آوردن گنجینه بیبدیلش سـر و دسـت میشکسـتند امـا اینجـا خبـری از این
حرفهـا نیسـت .پیرمرد تمـام عمر خـود را وقف تهیـه و تکثیـر نوارهای کاسـت مذهبی کـرده و امـروز دهها هزار کاسـت در گوشـه
مغـازه قدیمیاش خـاک میخورند و کسـی به فکر حفـظ این موزه کمنظیر نیسـت .عباسـعلی محمدی کهاکنـون بیش از  75سـال از
عمـرش میگـذرد از روزهـای جوانی کاری را شـروع کرده که شـاید در آن زمان کسـی سـراغ چنیـن کاری نمیرفت .بـا او به گفتوگو
نشسـتهایم تـا ببینیـم چه شـد که سـراغ ایـن کار رفته و حـاال با این سـرمایه بـزرگ فرهنگـی میخواهد چـه کار کند .اگر شـما هم
اهل این گونه کارها هسـتید صحبتهای عباسـعلی محمـدی ،صاحب بزرگترین کلکسـیون نوارهای کاسـت ایران را از دسـت ندهید.

معموال وقتی جوانان میخواهند کلکسـیونی داشـته باشـند
سـراغ موضوعات عجیب و غریبی میروند .چه شـد شـما در دوران
جوانیسراغجمعکردننوارهایمذهبیرفتید؟
سـال  41بـود که یـک نـوار از امام خمینی wب ه دسـتم رسـید .آن
را گرفتـه بـودم تـا گوش کنـم .همیـن نـوار بهانهای شـد تا سـراغ بقیه
نوارهـا بروم .بعـد رفتهرفته نوارهایم زیاد شـدند و متوجه شـدم خیلیها
دوسـت دارنـد آنهـا را گـوش بدهند .علاوه بـر آن کمکم اشـتیاق مردم
را بـرای گـوش دادن بـه سـخنرانیهای مذهبـی دیگـر دیـدم و تصمیم
گرفتـم سـخنرانیهای وعـاظ مطـرح آن زمـان را ضبط کنم و ب هدسـت
مـردم برسـانم .مثلا از سـخنرانی مرحـوم کافـی در سـال  53شـروع
کـردم .خـودم بـه مجالـس سـخنرانیهای او میرفتـم و صحبتهایـش
را ضبـط میکـردم .البتـه وضعیـت مالـی رو به راهی نداشـتم امـا آنقدر
بـه ایـن کار عالقه داشـتم کـه هر جوری بـود ایـن کار را انجام مـیدادم.
با این حسـاب میتوانستید با تکثیر نوارهای موسیقی مختلف
آنزمانسودیهمببرید.چرااینکارراانجامندادید؟
اده مـا فضایـی کاملا مذهبی داشـت .مـن در کنـار پـدر و داییام
خانـو 
نوحهخوانـی میکـردم .بنابراین به فضای اعتقادی و هیأتـی عالقهمند بودم.
زمانـی که در اراک زندگی میکردیم سـراغ جلسـات مختلـف میرفتم و به
عبارتی پامنبری بسـیاری از علما محسـوب میشـدم .همان زمان عشـق و
ارادت خاصـی به اهل بیت bدر وجودم شـکل گرفت و مطمئنشـدم که
ایـن راه خیـر اسـت .بـرای همین تصمیـم گرفتم مجالـس اهل بیـت را به

خانههای مـردم ببرم.
کیفیـت کار هـم برایتـان مهـم بود؟یعنی بـا همین ضبط
صوتهـای معمولی کـه آن زمان وجـود داشـت کار میکردید یا
ضبطصوتپیشرفتهدراختیارداشتید؟
دسـتگاه ضبـط صوت معمولیای داشـتم .یـک روز کـه در میـدان امام
خميني فعلي قدم میزدم ،دسـتگاههای ضبط صدا را دیـدم و همان زمان
جرقـه تکثیـر نوارهـای دینی در ذهنم زده شـد .چـون تا قبـل از این ماجرا
یدادم.
فقـط همان نوارهایـی را که مال خودم بـود در اختیار دیگران قـرار م 
شـاید ب ه نظر خیلـی از جوانـان ایـن دوره و زمانه کار
خاصـی انجـام نـداده باشـم ولـی آن زمـان خیلی
ارزشـمند بود .معتقدم این کار سعادتی بود که از
جانب ائمـه bبه من داده شـد.
واکنـش هیاتیهـا ،روحانیـون و
مداحـان در برابر این کار شـما چه بود؟
کسـی پیشـنهادی به شـما نـداد؟
در دورانـی کـه در محلـه «موتـور
آب» اراک هیـأت داشـتیم بارها توسـط
هیأتیهای محلههای دیگر بـرای مداحی
دعوت میشـدم .تقریبا بیشـتر هیأتها
مرا میشـناختند .البته آنهـا در ابتدای
کار میگفتنـد خـوب درنمیآیـد ولی

به به خواسـت اباعبداهلل الحسـین gوقتی مجالس دینی ضبط و تکثیر
میشـدند ،خروجی بسـیار خوبـی داشـت؛ ب ه طـوری که نظرشـان عوض
شـد .آن زمـان بـه جلسـات حاجآقـا کافـی میرفتـم و صدایـش را ضبـط
میکـردم .شـاید بـاورش برایتان سـخت باشـد اما مـن برای ضبـط دعای
ندبـه حاجآقادو سـال با موتور به بهشـت زهرا hمیرفتم و روی آسـفالت
سـرد مینشسـتم .برای همین هماکنون کمـردرد و پـادرد شـدیدی دارم.
شـما در سـنی بودید که باید بـرای زندگی خودتـان هم از
نظر مـادی فکـر میکردیـد .فـروش نوارهـای مذهبـی برایتان
سودی هم داشت؟
بسـتگی دارد از سـود چه تعریفی داشـته باشـیم .سـود مادی آنچنانی
برایم نداشـت اما پسـران سـر بـه راهـی دارم و دخترانم همـه عاقبت بخیر
شـدهاند .بـ ه نظر من سـود اصلی اینها هسـتند که خدا بـه مـن داده .پدرم
مـرا بـا سـختیهای زیاد بزرگ کـرده بـود .من بچه روسـتا بـودم .االن فکر
میکنـم با این کار جلوی پـدرم در آن دنیا رو سـیاه نخواهم شـد .امیدوارم
خانـم زینـب hبـه زندگـیام نظر داشـته باشـد .اینها بـا هیچ چیـز قابل
مقایسـه نیسـت .یـک روز در نزدیکیهـای غروب مهمان داشـتم و مسـیر
خانه تا مغازه طوری بود که نمیتوانسـتم دخترم را بفرستم وسایل پذیرایی
تهیـه کنـد .حتی موقعیت طـوری بـود که نمیتوانسـتم از پیـش مهمان
بـروم و چیزهـای الزم را بخـرم .باالخـره زندگیهای آن موقع سـخت بود و
امکانـات متعددی وجود نداشـت اما ب ه هر صورتـی که بود آبـروداری کردم
ولـی آن روز دلم خیلی شکسـت که این همه در دسـتگاه سیدالشـهداg
زحمت میکشـم یک پسـر نـدارم تا عصای دسـتم باشـد .این شـد که به
دلـم افتـاد نـذری بـرای حضرت مهـدی fبکنـم که اگر پسـردار شـوم،
اسـمش را مهـدی بگـذارم .خـدا را شـکر بعـد از مدتی خـدا پسـری به ما
داد .جالـب اسـت اگر برایتان بگویم کـه ماجرای نذرم را به همسـرم نگفته
بـودم امـا وقتی او از بیمارسـتان آمد رو به من کرد و گفت اسـم پسـرمان را
مهدی گذاشـتم ،دوسـت داری؟ تعجب کردم .وقتی ماجرای نذرم را برایش
تعریف کردم اشـک از چشـمانش جاری شـد و هر دو خدا را شـکر کردیم.

اینجا موزه نوار است
عباسعلیمحمدیآرشیویازنوارهایاعتقادیبسیارگرانبهاییرا
گردآوری کرده که عبارتند از بیش از یک میلیون نوار تولیدی و تکثیر
شـده مذهبی .خودش لیسـت دقیقش را اینگونه برایمان توضیح
میدهد 530« :هزار نوار در زمینههای فرهنگی و مذهبی در سازمان
تبلیغات اسلامی تولید کردهام 200 .هزار نوار ضبط شده از مجالس
مذهبی با محتوای مداحی ،دعا و سخنرانی نیز در آرشیو دارم که باید
به آنها لیست بلندباالی دیگری را هم اضافه کنم 18.هزار نوار مداحی،
سـخنرانی و دعای گلچین شـده برای ارائه به مردم4000 ،مجموعه
نوار از جلسـات شـعرای مذهبی و مجمعالذاکرین 1200 ،نوار از
مجموعه مجالس استاد کافی 200 ،نوار از مجموعه
سخنرانیهای استاد مطهری 120 ،نوار
ازمجموعهسخنرانیهایآیتاهلل
بهجـت 100 ،نـوار از مجموعـه
سـخنرانیهای علمـای بـزرگ،
 40نوار از مجموعه سـخنرانیهای
امام خمینـی 100 ،wنوار از مجموعه
مجالس حاج منصور ارضـی 3000 ،لوح
فشـرده از مداحان تراز اول کشور و 1200
مجموعه کتاب شعرهای آئینی و مداحی».

خـــــط خبــر

گفتوگو با احمد بابایی درباره نقش شعر در مرثيه اهل بيتb

شعرهیأت

باید سریع و صریح باشد
علیرضا جباریدارستانی

هـم روضهخـوان اسـت و هم شـاعر .هـم آئینی میسـراید و هـم انقالبـی و در همـه اینها عنصر حماسـ ه به طـرز عجیبی
پررنـگ اسـت .ایـن ابهـت انقالبـی در سـالهای اخیـر از او چهرهای سـاخت کـه به سـختی میتـوان نادیـدهاش گرفت.
احمـد بابایـی از معـدود شـاعران جوانی اسـت که بعـد از پختگی معرفتی رسـانهای شـد و حـاال دسـت و دل آدم نمیلرزد
وقتـی بـا او گفتوگـو میکنـد .اگرچه تضمینـی وجود نـدارد که خوانـدن متـن گفتوگـو بـا او دسـت و دل آدم را نلرزاند.
آقای بابایی! سـابقه خوانش شـعر در مجالس مرثیه اهل
بیـت bرا باید از چـه زمانی پیگیری کـرد؟ از منظر اعتقادی،
قرائت شعر در این مراسم چه اهمیتی دارد؟
از لحاظ تاریخی ،شـعر نقش اول را در تبیین حماسـه عاشـورایی و
عـزای مرتبط با کربال داشـته .شـعر در میان همـه انواع هنرهـای رایج
در فرهنگ قومی عرب ،مهمترین هنر محسـوب میشـود و جالب این
اسـت که شعر مرثیه و مرثیهسرایی با زبان شـعر در میان تمام ژانرهای
مختلف ادبی از مهمترین شـاخههای هنـر بوده.
همیـن کـه آ ل اهلل در مقام تبلیغ مفاهیـم عاشـورایی ،از میان تمام
هنرها شعر را مورد عنایت ویژه قرار دادهاند ،نشانهای از پایگاه واالی شعر
اسـت .پشتیبانی فکری ،اعتقادی و مالی از شاعران عاشورایی و پرداخت
صلههای چشـمگیر به شـاعران شـیعی و احترام و تکریمهای بینظیر
از این طایفه ،سـنت اهلبیت bبوده .این سـنت چیـزی بیش از یک
حرکت معمولی اسـت .انگار آلاهلل میخواسـتند قدرتمندی شعر را در
بیان حماسـه و عاطفه عاشـورا به رخ دیگر هنرها بکشانند.
ل بیـت bعاشـورا را نهضـت و مکتب
اصـوال مـا بـه تبعیـت از اه 
یدانیـم ،نه یک حادثه یـا فاجعه یا تـراژدی تاریخی .نهضت و مکتب
م
اگـر بخواهـد باقـی بمانـد و اوج بگیرد بایـد دو بال قوی داشـته باشـد
كـه عبارتند از« :عقالنیت معرفتی بـزرگان» و «احساسـات قدرتمند و
کنشمندانه تابعین» .شـعر که اوج بلوغ کلمه اسـت ،پل مناسبی میان
این دو تاسـت .شـعر آئینی ،مراتب نازله همان عقالنیت است که درک
الهـی بـزرگان مکتـب را به قلـب و عاطفـه تابعین منتقل میکنـد .در
تاریخ ،شـعر کاملترین ابـزار انتقال معرفتی مکتبها بـوده .همانگونه

که امروزه سـینما اصلیترین ابـزار هنری تمدن و فرهنگ غرب اسـت.
در کشـور مـا برگـزاری مجالـس عاشـورایی ،ابتـدا بـر پایه شـعر و
مقتلخوانی و بعدها وعظ و سـپس موسـیقی برقرار شـد .رغبت مردم
برای شـنیدن اشعار عاشـورایی را میتوانیم در طول تاریخ حدس بزنیم.
شـعر بـدون مخاطب مشـتاق میمیرد و میبینیـم که در طـول تاریخ
ادبیات ،همزمان با تاریخ عزاداری ،شـعر عاشورایی هم از لحاظ کمیت و
هم از نظر کیفیت رشد یافته و این یعنی رشد کمی و کیفی مخاطبان
شـعر عاشورایی .تلفیق این دو اوجگیری (مجالس و شعر عاشورایی) چه
تصادفی بوده باشـد و چه تعمـدی ،راه را برای آیندگان مشـخص کرد.
ايـن روزها جایگاه شـعر و قرائت اشـعار عاشـورایی در
مراسـم عاشـورایی چگونه اسـت؟ فکـر میکنید نسـبت به
سابق،اهمیتواشتیاقشعرخوانیبیشترشدهیاکمتر؟
با اینکه در قرو ن گذشـته شـاهد قلمفرسـایی بزرگان ادبیات کشور
در بـاب عاشـورا بودهایم اما بنابر دالیلی شـاهد نوعی ابتـذال کالمی در
سـرایش و قناعت عمومی به اشـعار ضعیف بودهایـم .از تبعات منطقی
ایـن اتفـاق ،جدایی بزرگان ادبیات و بیمیلی شـاعران حرفهای نسـبت
به عاشوراییسـرایی بود.
امـا اتفـاق حیـرتآور ،حـوادث بعـد از انقلاب اسـت .حرکتهـای
اجتماعـی حـدود  40سـال گذشـته زاویـه دیـد را عوض کـرد ،معنای
مفاهیم عاشـورایی بهروزرسانی شد و به واسطه جنگ تحمیلی ،عاشورا
وارد زندگی مردم شـد .ادبیات حرفهای مجبور بود در مقابل عاشـورایی
شـدن زندگـی مردم واکنش درسـت نشـان دهـد .اگر شـعرا از حرکت
عاشـورایی ملت عقـب میماندند ،محکـوم بودند .بدینترتیـب ادبیات
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به واسـطه خون شـهدا ،بـا مفاهیم آئینـی و عاشـورایی بیعت کرد و آشـتی
مجالـس عـزاداری و ادبیات فارسـی بسـیار مبـارک و پرفایده بود .امـروز ،هم
شـعر خوب گفتن برای ماجـرای کربال ،هم شـعرخوانی ارزش فراوانی یافته و
هر روز هم بيشـتر میشـود.
اشـعاری که امـروز در هیأتهـا خوانده میشـوند چه کیفیتی
دارند؟
روزگار ما روزگار زندگی فسـتفودی اسـت .زمان ،کیمیاست و انگار مردم
همیشـه وقت کـم میآورند .در این شـرایط مداح و شـاعری کـه در مجلس
فرصـت چند دقیقهای پیدا میکنـد ،باید در همان مدت کوتاه چنـد کار را با
هم انجام دهد .دیگر وقت و زمان برای فضاسـازیهای شاعرانه ندارد .آنها باید
در  15 ،10دقیقه مجلس را از نقطه صفر به نقطه جوش برسانند وگرنه ممکن
اسـت پاکتی که میگیرند حالل نباشـد! متاسـفانه مردم بـه حاضریخوری
عـادت کردهانـد! نوعـی رقابـت در زودبـازده بـودن شـعر یا شـعرخوانی برای
عـدهای بـه وجود آمـده که به ایـن مسـائل دامـن زده اسـت .بنابراین تاکید
میکنـم که مقـدار زیـادی از این موضـوع به روزگار مـا برمیگـردد و مداح و
شـاعری که حواسـش به این ماجرا نباشـد ،هم سـر خودش کاله گذاشـته و
هم سـر مخاطبـش کاله میگذارد .شـعر هیأت باید سـریع و صریح باشـد.

آخرين جنگ
جهانى حق
احمد بابايـي در ديدار شـاعران با رهبر انقالب شـعري حماسـي
خواند كه به شـدت مـورد اسـتقبال قـرار گرفت ،مدتـي قبل به
همت سـازمان فضاي مجازي سـراج نماهنگ همين شعر با صداي
حامد زماني منتشـر شد.
خبر آمیخته با بغض گلوگیر شـدهاسـت  /سـیل دلشـوره و آشـوب سـرازیر شده
اسـت  /سـر دین طعمه سـرنیزه تکفیر شـده است
هر که در مدح علی شـعر جدید آورده اسـت  /گویی از معرکهها نعش شهید آورده است
بنویسید تب ناخلفیها ممنوع! /هدف آزاد شده ،بیهدفیها ممنوع!/
در دل عرش ورود سلفیها ممنوع!
عرش یک روضه فاش اسـت که داغ و گیراسـت /عرش گفتیم که نام دگر سامراست
تا بهار عربی روی علف باز کند /جبهه در شام و عراق از سه طرف باز کند/
وای اگر دست کجی پا به نجف باز کند
عاشق شیر خدا ،وارث شمشیر خداست /سینه سنی و شیعه سپر شیر خداست
بیجگرها جگر حمزه به دندان گیرند  /انتقام احد و بدر ز طفالن گیرند/
چه تقاصی ز لب قاری قرآن گیرند
بیشـتر زان کـه از ایـن قـوم بـدی میجوشـد /از زمیـن غیـرت حجـر بـن عـدی
میجوشـد
سـنگ تکفیر بـه آئینه مذهب ،هیهـات!  /ذوالفقار علی و رحم به مرحـب ،هیهات! /
دسـت خولی طرف معجـر زینب ،هیهات!
ما نمکخورده عشقیم به زینب سوگند  /پاسبانان دمشقیم به زینب سوگند
داس تکفیر گل از ریشه بچیند ،هرگز!  /کفر بر سینه توحید نشیند ،هرگز! /
مرتضی همسر خود کشته ببیند ،هرگز!
بوبال باز شود  /آخرین جنگ جهانی حق آغاز شود
پایتان گر طرف کر 
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هیأت روضه الزهراي اهواز موفق به جمعآوری دیون و جلب رضایت شـاکیا ن براي آزادی زندانیان شـد .حجتاالسلام علی
مرشدیان مسوول این هیأت از آزادی سه زندانی جرائم غیرعمد به همت معاونت خدمات اجتماعی هیأت روضه الزهرا hدر
حاشیه طرح ضیافت علوی خبر داد و گفت« :متاسفانه امروز از کارکردهای فراوان نهاد هیئات مذهبی غافل هستیم در حالی
که پتانسیل عظیم هیأت میتواند در اجتماع تاثیرگذار باشد».
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داریم با «حسین حسین» پیر میشویم

یکی از سنتهای زیبای هیأتهای قدیمی ،گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیأت بوده است که 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

ن لباس مشكی فضيلت دارد
ای 
شـايد عـدهاي بـه لبـاس مشـكي مـا بچههيأتيهـا خـرده
ق امثـال مـا قبـل از آمـدن مـاه محرم،
بگيرنـد امـا همـه عشـ 
خريـد لبـاس مشـكي و پرچـم اسـت .حـق هـم داريـم .چون
پوشـيدن ايـن لبـاس سـياه بـا بقيـه لباسهـاي عـزا فـرق
ميكنـد .همـه علمـاي شـيعه بـر ايـن رفتـار مـا بچههيأتيها
صحه گذاشـتهاند و معتقدند پوشـيدن لباس مشـكي در عزاي
امـام حسـين gنـه تنهـا كراهـت نـدارد بلكـه فضيلـت هـم
دارد و خيليهـا در مراسـم سياهپوشـان و بعـد از روضهخواني
لباس سـياه ميپوشـند تـا همنوا بـا فرشـتگان آسـماني براي
سـاالر شـهيدان عـزاداري كننـد .رهبر معظـم انقلاب در اين
خصـوص فرمودهانـد« :پوشـیدن پیراهـن مشـکی بـرای ابـراز
حـزن بـر مصیبتـی کـه بـر سیدالشـهدا و اهـل بیـت bوارد
شـده مطلـوب اسـت» .بنابراين اگـر قصد خريد لباس مشـكي
هنـري را داريـد ،پاسـاژ مهسـتان بهتريـن گزينـه اسـت .در
ايـن مركـز بـراي همـه گروههـاي سـني پيراهنهاي مشـكي
بـا اشـعار عاشـورايي بـراي هـر نـوع سـليقهاي پيدا ميشـود.
کافی اسـت میدان انقلاب را  50قدم به سـمت کارگر جنوبی
برویـد تـا تابلوی مرکـز خرید مهسـتان را ببینیـد؛ جایی که از
محصـوالت صوتـی و تصویری مذهبـی گرفته تا عطـر و کتاب
و خالصـه هـر چیزی را کـه رنگ و بوی مذهبی داشـته باشـد
میتوانیـد پیـدا کنیـد .قیمتهـای پیراهـن سـیاه در اینجـا از
 10هـزار تومـان تـا  50هـزار تومان اسـت .اما بـرای قدیمیها
رفتـن بـه بـازار لطـف خـاص خـود را دارد .در بـازار میتوانید
همـه نـوع پیراهن سـیاه را با قیمت مناسـب خریـداری کنید.

محفل عشاق المهدي  ،fمشهد مقدس ،شهرك شهيد رجايي

کتاب

نرم افزار

تلفن همراه

رمان «سـقای آب و ادب» سـیدمهدی شجاعی
یقینـا با آثاری از همین قلم متفاوت اسـت؛ هم
از حیـث فرم و هم از حیث نـوع نگاه محتوایی.
«عبـاس
ایـن کتـاب شـامل  10فصـل اسـت:
ِ
عباس
عبـاس عبـاس،
عبـاس امالبنین،
علـی،
ِ
ِ
ِ
عباس
عباس زینب،
عباس مواسـات،
سـکینه،
ِ
ِ
ِ
عباس
عباس فرشتگان و
عباس حسـین،
ادب،
ِ
ِ
ِ
فاطمـه» .آنچـه ایـن کتـاب را از حیـث محتوا
بـا دیگر آثـار شـجاعی متمایز میکند ،بیشـتر
«عباس فرشـتگان» به چشـم میآید.
در فصل
ِ
این کتـاب  ۲۶۴صفحهای را میتوانید با قیمت
 ۱۴۵۰۰تومان از انتشـارات نیستان تهيه كنيد.

کتـاب  ۱۴جلـدی «دانشـنامه امـام حسـین
 »gرا میتوانیـد در نرمافـزاری جامـع بـه
همین نـام ورق بزنید؛ کتـاب و نرمافزاری که
معرفی شـخصیت و زندگانی امام حسینg
براسـاس آیات ،روایات و متون تاریخی در آن
آورده شـده و حـاوی  ۴۱۹۱حدیث و گزارش
تاریخـی بـا ترجمـه فارسـی اسـت .در ایـن
نرمافـزار میتوانید بـه  400تحلیل و پژوهش
و پاسـخگویی به شبهات و بررسـی تحریفات
درباره ماجرای عاشـورا و زندگانی امام حسـین
 gدسترسـی داشـته باشـید .میتوانید برای
تهی ه آن با موسسـه علمی فرهنگی دارالحدیث
(شـماره  )۰۲۵1-۷۱۷۶۴۱۳تمـاس بگیریـد.

دانشنامه فشرده

روايت سقا

تاریخ جیبی

علمـای فـن بـه تاریـخ میگوینـد «دانشـگاه».
میگوینـد میتواند آینـه عبرت آیندگان باشـد؛
آینـهای تمام قـد برای دیـدن اشـتباهات و تکرار
نکـردن آنها .اگر دلتان میخواهـد از همه اتفاقات
روزهـای محرم سـال  ۶۱هجـری اطالعات کافی
داشته باشـید ،نرمافزار تخصصی «روزشمار تاریخ
اسلام ویژه ماه محرم» را برای گوشـی همراهتان
دانلـود کنید .در این نرمافـزار میتوانید ماه محرم
در آینـه آیـات و روايات ،روزشـمار رویدادهای ماه
محرم ،سالشـمار مـاه محرم ،شـرح کامـل وقایع
کربال و ...را پیدا کنید .نشـانی دانلود اصل نرمافزار:
www.tebyan.net/newindex.aspx؟pid=187585

چهارده

مناجات سیدمهدی شجاعی
*خدایا اگر عظمت حقالناس را در نگاه تو درمییافتیم،
به یقین چنین بیمحابا بر کشتگاه حقوق مردم نمیتاختیم.
نگاه خودت را در همین جهان عیان کن.
*خدایا مردم را از این «معیشـه ضَ نک» برهان که نتیجه
اعراض از ذکر توسـت و یاد خودت را علیالدوام در دلهای
ما زنده بدار.
*خدایا سـکه رایج حرام را از اعتبار بینـداز و بهرههای
شـیطان را روزافزون مپسند.

ویژهنامه هیأتها و محافل مذهبی

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس

مدیرمسوول:ایمان شمسایی با همکاری موسسه فرهنگی هنری عقیق www.aghigh.ir

r

i

.

e

n

i

l

n

o

s

d

u

q

.

w

w

w

*خدایا ما را گرفتار فتنههای آخرالزمان و مکر لیل و نهار
مساز.
*خدایا شـیطان و نفس به هم دسـت دادهاند تا بندگان
خوب تو را زمین بزنند .بیمساعدت تو مقاومت ممکن نیست.

