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وقتیشهرسیاهپوشمیشود
 حجت االسالم والمسلمین 
سید عباس موسوی مطلق

شعرهیأتبایدسریعوصریحباشد
 گفت وگو با احمد بابایی در باره 

 نقش شعر در مرثیه اهل بیت

گفت و گو با 
حاج محسن طاهری

در  آستانه ماه محرم و ایام سیاهپوشان

رهبر انقالب مسیر هیأت ها
را روشن کرده اند

هیأت باید 
بصیرت آفرین باشد

به فکر تربیت مداحان 
جوان و بااستعداد باشیم



آسیب های آسیب 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 
عجله انجام دهی و مدام چشمت به ساعت باشد تا اذان را بگویند و بروی هیأت.  
دلت لک زده شب ها دیرتر از همیشه به خانه برگردی و به  جای شام 
خانگی، قیمه امام حسینg بخوری. دلت لک زده هر چه به عاشورا 
 gنزدیک تر می شوی، بیشتر روز و شب هایت در خیمه عزای امام حسین
بگذرد. دلت لک زده اصال حاجت هایت را فراموش کنی و در مجلس 
روضه بنشینی و اشک بریزی و قطره های اشکت را روی دست بگیری و 
دلت قرص شود که خدا تو را می بخشد. حاال درست در همین روزهای 
عاشقی، در همین روزهایی که تمام دلخوشی های دنیا به  سویت سرازیر 
می شوند، یک عده ذره بین هایشان را به  دست می گیرند که این کار غلط 
است و  آن کار بدعت!  دوباره همان بحث قدیمی و البته دیگر خسته کننده 
»آسیب شناسی« را چون تیغ در چشم عزاداران حضرت ارباب فرو می کنند. 
حدود 10  سال پیش که نسل جدید مداحان وارد گود شدند و با خودشان 
رسوم تازه ای را وارد فرهنگ عزاداری مردم کردند، بسیاری از دلسوزان هشدار 
دادند و گفتند باید وضع موجود را آسیب شناسی کرد تا خدای نکرده فرهنگ 
غنی عزاداری سیدالشهداg دچار انحراف نشود. بسیاری از نکته ها در همان 
روزگار گفته شد و اتفاقا شواهد نشان می دهند که بسیار تاثیرگذار بودند. 
مثال موج نصب تمثال های ائمه در مجالس کاهش یافت. بسیاری از 
مداحان جدید سراغ آئین های قدیمی عزاداری رفتند و در اشعار، سبک ها 
و روضه هایشان تغییراتی دادند. اما از همان سال ها یک فرهنگ غلط دیگر 
وارد آئین عزاداری مردم شد؛ فرهنگ آسیب شناسی! عده ای که در طول 
سال اصوال کاری به امام حسینg و مجالس او ندارند، در آستانه محرم 
رگ آسیب شناسانه شان باد می کند و هر  جا تریبونی پیدا می کنند، فرصت 
را غنیمت می شمارند برای آنکه شدیدترین و گاهی غیرمنصفانه ترین 
هجمه ها را متوجه مجالس عزای سیدالشهداg کرده و در نهایت به اسم 
آسیب شناسی همه چیز را توجیه کنند. البته نگارنده معتقد نیست که 
مجالس عزا نیاز به آسیب شناسی ندارند. قطعا اگر در این سال ها 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 می افتد که تا مدت ها سوژه بلوتوث بازی مردم می شود؛ از پخش 
موسیقی گرفته تا سینه زنی های عجیب و مداحی ها و روضه های بی پایه و 
اساس. اما سوال اینجاست: آیا نباید برای آسیب  شناسی زمان سنجی کرد؟ 
چرا این دوستان آسیب شناس دست روی دست می گذارند تا روز اول محرم 
برسد و انتقاد را آغاز کنند؟ چرا در روزهای دیگر سال حرفی زده نمی شود؟ 
چرا تازه شب اول محرم یادمان می افتد بگوییم فالن روضه کال دروغ است 
و فالن شخص اصال در کربال حضور نداشته و از این دست مسائل.  همین 
فرهنگ غلط باعث شده عده ای دایره آسیب شناسی را به ساحت مرجعیت 
نیز برسانند و به فالن مرجع تقلید که روز عاشورا با پای برهنه در شهر راه 
می رود، عمامه از سر بر می دارد و بر سر و صورت می زند نیز انتقاد کنند.  
یکی از مداحان سرشناس در جمعی خودمانی می گفت جدیدا  احساس 
می کنم همه مستمعینی که در مجلس مي نشینند آمده اند با نگاه های 
تیزبین غلط های من را بگیرند، نه اینکه توشه ای جمع کنند و توسلی 
داشته باشند! به همین خاطر »استرس« جای »حال خوش« را می گیرد. 

یکــي از شــبهاتي کــه متاســفانه مخالفــان شــیعیان بــه ایــن مذهب 
ــام شــهادت ائمــه وارد مي کننــد عــزاداري و ســیاه پوشــیدن در ای

ــن تفکــر کامــال  ــی کــه ای ــژه سیدالشــهداg اســت. در صورت ــه وی  ب
ــا ایــن مضمــون:  غلــط اســت. ابوالقاســم فردوســی شــعری ســروده ب
ــد  ــر او ش ــی ب ــدوه گیت ــاه/ از ان ــد ش ــرگ فرزن ــد از م ــه ش ــو آگ »چ
ســیاه«. یــا اینکــه در عصــر ساســانیان وقتــی بهــرام گــور از دنیــا رفت، 
ولیعهــد او )یزد گــرد( 40 روز ســیاه پوشــید و بــرای او عــزاداری کــرد. 
ســیاه پوشــیدن بــه معنــی همــدردی و ابــراز محبــت اســت. وقتــی در 
ایــام محــرم ســیاهپوش می شــویم بــه معنــی همــدردی بــا آقــا امــام 
حســین g و اهــل بیت ایشــان اســت. مراســم آئین سیاهپوشــان عمل 
بــه ســیره ائمــه اطهــار اســت. ایــن سیاهپوشــی در راســتای تعظیم 
شــعائر محبیــن اهــل بیــت اســت. پیامبــر گرامي اســالمk وقتــی دید 
ــد آنهــا را  ــن کرده ان ــه ت زن هــا در عــزای حمــزه سید الشــهدا ســیاه ب
نهــی نکــرد و گفــت ایــن کار مســتحب اســت. بیــن مــا شــیعیان رســم 
ــم.  ــن کنی ــه ت ــا پیر غــالم ســیاه ب ــر  ی ــک بزرگ ت ــه دســت ی اســت ب
ماننــد مردمــي کــه در ایــن روزهــا بــرای ســیاه بــه تــن کــردن ســراغ 
روضه خوانــان و مداحــان می رونــد. البتــه ایــن کار طــی مراســمی انجام 
می شــود. چــون نــزد شــیعیان از جایــگاه واال و ارزشــمندی برخــوردار 
اســت.  کارهایــي مثــل وضــو گرفتــن، غســل کــردن، معاشــرت کــردن، 
ــور  ــن حض ــد. بنابرای ــان را دارن ــاص خودش ــوردن و... آداب خ ــذا خ غ

در مراســم سیاهپوشــان هــم آداب 
خــاص خــودش را دارد. بــه همیــن 
دلیــل بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه 
در مراســم سیاهپوشــان چطــور رفتــار 
ــر  ــک نوک ــأن ی ــور ش ــا در خ ــم ت کنی

ــد.  ــینg باش اباعبداهلل الحس
مراســم  در  شــرکت  آداب  از 
ــد  ــه بای ــت ک ــن اس ــان ای سیاهپوش
حتمــا بدنمــان طاهــر باشــد و ترجیحا 
ــه  ــال های اولی ــیم. در س ــو باش باوض
ــا  ــان ب ــه همزم ــالب ک ــروزی انق پی
کودکــی مــن بــود، رســم بــر ایــن بود 
کــه بعــد از خوانــدن روضه، عــزاداران 
پیراهــن مشــکی خــود را بــه تــن 
ــن  ــد ای ــال های بع ــا در س ــد ام کنن
رســم تغییــر پیــدا کــرد و افــراد وقتی 
ــدند،  ــه می ش ــینه زنی برهن ــرای س ب
بعــد از پایــان روضــه پیراهــن مشــکی 
خــود را بــه تــن می کردنــد یــا اینکــه 
بســیاری از قدیمی هــا چنــد مــاه 
عزاداری هــای  شــروع  بــه  مانــده 

ابا عبــداهللg پیراهن هــای عــزاي خــود را تهیــه می کردنــد و 
ــزاداری  ــم ع ــا در مراس ــد ت ــی می بردن ــن زیارت ــه اماک ــود ب ــا خ ب
ــر  ــه نوک ــد ک ــه کرده ان ــن توصی ــزرگان دی ــد. ب ــن کنن ــه ت آن را ب
ــه  ــا ب ــود ت ــن ش ــزاداری اش دف ــن مشــکی ع ــا پیراه سیدالشــهدا ب
حرمــت نوکــری اش در ایــن دســتگاه مــورد رحمــت و مغفــرت خــدا 
قــرار گیــرد. محبیــن اهــل بیــت در مراســم سیاهپوشــان دور هم 
 gــین ــری اباعبداهلل الحس ــاه نوک ــرای دو م ــا ب ــوند ت ــع می ش جم
خــود را مهیــا کننــد. خوشــبختانه ایــن اتفــاق خوبــی اســت کــه هــر 
ســال بــا نزدیــک شــدن بــه محــرم مراســم سیاهپوشــان پرشــورتر 
ــان  ــژه جوان ــه وی ــزاداران ب ــه همــه ع از قبــل برگــزار می شــود. البت
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند کــه وقتــی پیراهــن عزاي 
ــند  ــته باش ــت داش ــد دق ــد بای ــن می کنن ــه ت ــهیدان را ب ــاالر ش س
ــاس بپوشــند.  ــام حســینg لب ــر ام ــک نوک ــه درخــور شــأن ی ک
نکتــه مهــم دیگــری کــه مراســم سیاهپوشــان بــر عــزاداران اباعبداهلل 
ــیاه  ــد س ــی می بینن ــا وقت ــه آنه ــت ک ــن اس ــذارد ای ــر  می گ تاثی
پوشــیدن بــرای نوکــری کــردن آداب خــاص خــود را دارد، متوجــه 
ــوند.  ــزاداری می ش ــات ع ــری در جلس ــت آداب نوک ــت رعای اهمی
ــان  ــار ســازنده ای نظیــر جــذب هر چــه بیشــتر جوان ــن موضــوع آث ای
بــه فرهنــگ غنــی عاشــورایی دارد و همیــن موضــوع نشــان دهنده این 
اســت کــه نوکــران بایــد در برگــزاری هرچــه بهتر مراســم سیاهپوشــان 
از دل و جــان مایــه بگذارنــد و همــه بــا 
ــیاه  ــینg س ــام حس ــه ام ــت ب معرف
بپوشــند و وارد مــاه محرم الحرام شــوند.

بزرگ تر هایمــان شــنیده ایم کــه  از 
پیراهن ســیاهی کــه در مراســم عزاي 
ابا عبــداهلل پوشــیده می شــود آنقــدر 
جایــگاه ویــژه ای دارد کــه بایــد جــدا از 
ــن  ــداری شــود. ای ــا نگه ــایر لباس ه س
رســم قدیمــی از گذشــتگان بــه یــادگار 
ــوي  ــی آب شست وش ــه حت ــده ک مان
ــا  ــم. همــه اینه ــی نریزی آن را هــر جای
ــن اســت کــه پیراهــن  نشــان دهنده ای
ســیاه فقــط یــک لبــاس نیســت و 
ــرو  ماننــد یــک شــی مقــدس دارای آب
و برکــت نــزد خداونــد متعال اســت. در 
آخــر ایــن را هــم بگویــم کــه عــزاداران 
حرمــت پیراهــن مشــکی اي را کــه بــه 
ــر  ــند. اگ ــته باش ــد داش ــن می کنن ت
بــه حرمــت پیراهــن مشکی شــان 
ــیاری از  ــام بس ــند، از انج ــد باش پایبن

ــد.  ــز می کنن ــا پرهی کاره

سوره فجر به عقیده بسیاری مفسرین در شأن سیدالشهداg  است. امام صادقg فرموده: »سوره فجر را در نمازهای واجب و مستحب خود بخوانید 
چراکه این سوره، سوره حسین بن علی است«. پس از این کالم امام صادق و تحریض و تشویق مخاطبان به خواندن سوره فجر در نماز،  یک نفر از 
آن حضرت پرسید چگونه این سوره در شأن امام حسینg  است؟ امام در تفسیر آیه  فرمود: »این آیه درباره حسین بن علی است چراکه آن بزرگوار 
صاحب نفس مطمئنه بود و از خدا راضی بود و خدا نیز از او راضی بود و یاران آن بزرگوار از خاندان محمدk از خداوند راضی بودند و خداوند نیز از 

آنها راضی بود و این سوره فقط درباره حسین بن علی و شیعیان او و شیعیان آل محمدk است«.
 

والفجر ولیال عشر
سوره مبارکه والفجر

وقتی شهر سیاهپوش می شود
حجت االسالم والمسلمین سیدعباس موسوی مطلق

نخستین تیزر طراحی شده برای فیلم سینمایی »هیهات« به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی با صدای حامد بهداد 
رونمایی شد. این اثر بعد از پایان اکران فیلم »ناردون« در سینماهای تهران و شهرستان روی پرده می رود. »هیهات« 
با نام بین المللی »Never« اولین فیلم چهار اپیزودی سینمای ایران به نویسندگی و کارگردانی هادی نائیجی، دانش 

اقباشاوی، روح اهلل حجازی و هادی مقدم دوست با مفاهیم عاشورایی و شهدای حرم ساخته شده است. 
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سیدعباس موسوی مطلق استاد حوزه و دانشگاه 
و از منبری های شناخته شده  هیئات کشور



وقتی شهر سیاهپوش می شود
حجت االسالم والمسلمین سیدعباس موسوی مطلق

آیت اهلل حائری شیرازی با تاکید بر اینکه اخالق باید همواره مورد توجه فعاالن هیأت  های مذهبی باشد، گفت: »هیأت   های 
مذهبـی یـک ظرفیت فرهنگی هسـتند و این ظرفیـت در اختیار مداحان اسـت. به همین دلیل مداح باید نسـبت به 
بهره برداری 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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سخنران:  حجت االسالم 
والمسلمین سید حسین مومنی 

مداح:  حاج منصور ارضی  
نشانی:   تهران،خیابان 15 خرداد، 
میدان 15 خرداد، مسجد ارک  

تاریخ و زمان برگزاری: از شب اول 
محرم الحرام به مدت 11 شب 

مسجد ارک تهران 

سخنران: حجت االسالم و المسلمین 
سید احمد دارستانی  

مداح: جواد مقدم 
نشانی: بابل، شهر امیر کال، بعد از میدان 

امیر پازواری، جنب پمپ بنزین 
تاریخ و زمان برگزاری: دهه اول محرم، 

ساعت 21:30

هیأت غریب مدینه 

مداح: حاج احمد واعظی 
نشانی: تهران، مجیدیه شمالی، 

 g مسجد الهادی
تاریخ و زمان برگزاری: از شب 
اول محرم به مدت 11 شب، از 

ساعت 20 

 gهیأت ثاراهلل مسجد الهادی

مداح: علی مالئکه، ابوطالب 
خالق پور و علی خوش چهره 
نشانی: مشهد مقدس، حرم 

 gمطهر امام رضا
تاریخ و زمان برگزاری: از شب 

اول محرم به مدت 11 شب 

 gحرم مقدس امام رضا

مداح: حاج محمود کریمی 
نشانی: تهران،چیذر، امامزاده 

 gعلی اکبر
تاریخ و زمان برگزاری: از شب 
اول محرم به مدت 11 شب از 

ساعت 19:30 تا 23 

gهیأت رایه العباس

مداح: امیر کرمانشاهی 
نشانی: مشهد مقدس، میدان 

شهدا، کوچه ناظر، حسینیه امام 
  gرضا

تاریخ و زمان برگزاری: از شب 
اول محرم به مدت 11 شب از  

ساعت 21 

هیأت انصار الحجه 

سخنران: حجت االسالم علوی تهرانی 
مداح: حاج حسن خلج 

نشانی: تهران،خیابان کارگر شمالی، 
 g مسجد حضرت امیر
تاریخ و زمان برگزاری: 

از شب اول محرم به مدت 11 شب، از 
ساعت 20 تا 23 

 g مسجد حضرت امیر

سخنران: حجت االسالم مهدی طباطبایی 
مداح:  حاج علی انسانی 

نشانی: تهران،خیابان سعدی، حسینیه 
صنف لباس فروشان 

تاریخ و زمان برگزاری: روز اول تا ششم 
محرم، ساعت 8 صبح، از روز ششم تا 

سیزدهم محرم، ساعت 11 صبح 

حسینیه صنف لباس فروشان

سخنران: حجت االسالم 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 11 شب، از 
ساعت: 19:30 تا 23 

 g هیأت عبداهلل بن الحسن

دهه اول
برویم؟  محرم هیأت کجا 

باز این 
چه شورش است

با توجه به اینکه این روزها همه هیأت ها مراسم 
ویژه ای دارند در اینجا درباره زمان و مکان برخی 

از این هیأت ها اطالع رسانی شده است. شما 
هم می توانید زمان و مکان مراسم هیأتتان 

را برای ما به نشانی
 Qudsonline14@gmail.com 

ارسال کنید تا در همین صفحه 
چاپ شود. 



آیت اهلل سید ابراهیم  رئیسی با بیان اینکه امروز هیأت های مذهبی با معرفی کرامت های انسانی به مردم و جوانان 
جامعـه، مـکان بصیرت افزایی هسـتند، گفت: »یکـی از مهم ترین رسـالت های هیأت هـا، درس عبودیت دادن به 
مخاطبان است. تمام سخنان امام حسین g در عاشورا، درس توحید است. یعنی باید لحظه به لحظه بر توحید 

حاضرین در روضه اباعبداهللg اضافه شود«. 
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 شـما هـم در محضـر امـامw و هـم حضـرت آقـا 
نغمه سـرایی کرده ایـد. بـه نظرشـما هیأت  ها باید سیاسـی 
باشـند یا به تعبیـری در جامعه امـروز مداح چـه جایگاهی 
دارد و چـه اتفاقاتی را می تواند یک مداح در پشـت تریبون 
رقم بزنـد تا به صالبـت و والیتمـداری مردم بیفزایـد، یا به 

تعبیر بهتر منشوری از توسعه بصیرت افزایی باشد؟
مداحـان جـزو اثرگذارتریـن اقشـار جامعه انـد. امـروز می بینیـم 
گاهـی در جلسـات مذهبی نسـبت به سـخنران کم لطفی می شـود 
اما نسـبت به مداح اقبال و اسـتقبال بیشـتری وجود دارد. مخصوصا 
مداحان قشـر جوان از این رو باید مداحان این جایگاه ها را بشناسـند 
کـه ایـن تاثیرگـذاری بعـد از انقـالب ایجـاد شـد و قبـل آن  چنین 
پایگاه ها و رسـانه هایی در دسـترس مداحان ما نبود. لـذا باید بدانیم 
همـه را مرهـون مقـام  شـامخ والیـت و نظام اسـالمی هسـتیم. امام 
خمینـیw فرمودنـد: »این محـرم و صفر اسـت که اسـالم را زنده 
نگه داشـته«. ایشـان سینه شـان را سـپر کردند و مقابل همه کسانی 
کـه می خواسـتند این مسـائل را کمرنگ کننـد ایسـتادند. حتی در 
دوره اي مرحوم امام خطاب به اقشـار ملی گرا که اعتقادی به مسـائل 
مذهبـی، روضه و هیـأت  نداشـتند، فرمودند: »عیبی نـدارد که به ما 
بگوینـد متحجر! مـا در این راسـتا ایسـتادگی می کنیـم«. امروز هم 
حضـرت آقـا در ایـن زمینه بسـیار تاکید دارنـد تا جلسـات محرم و 
فاطمیه باشـکوه تر 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 باید بدانیم اگـر امروز این بیرق 
برافراشـته تر و ایـن نـور پررنگ تـر شـده، مدیـون تالش هـای رهبـر 
معظـم انقالب و جایگاه والیت هسـتیم. به ویژه شـهدایی که در این 
عرصه جانفشـانی کردنـد و امروز هم این رسـالت را شـهدای مدافع 
 hحـرم که می توان آنها را جانفشـانان عمه سـادات حضـرت زینب

نامید، برعهـده گرفته اند. 
 به عنوان یکي از پیشکسـوتان عرصه مداحي از مداحان 
و هیأتی هـا چه درخواسـتي دارید تـا همان طور کـه خودتان 

گفتید در روزهاي محرم باورهاي قلبي ما تقویت شود؟ 
البتـه توصیه های مهـم را رهبر معظم انقـالب می فرمایند. چنان 
کـه حضرت آقـا در مورد غدیـر به نکته بسـیار مهمی اشـاره کردند 
کـه این مهـم را باید جوانان این عرصه سـرلوحه کار خود قرار دهند. 
 نکتـه ایـن بود که گاهی بـه خاطر احتـرام به والیـت و اهل  بیت
بعضی از عزیزان غافل از اینکه این بسـتر را انگلیس جنایتکار، مرموز 
و سـرویس های اطالعاتی برای ما تهیـه می کنند خدای نکرده تحت 
دفـاع و حمایـت از امیرالمومنیـنg بخواهیم به دیگران جسـارت 
کنیـم و به کسـانی که مـورد حرمت از دیدگاه اهل  سـنت هسـتند 
اهانت شـود. به فرمـوده مقام معظم رهبری، ایـن  رفتارها مورد تایید 
نیسـت و اثر منفـی می گـذارد. در ماه محرم هم ماجرا همین اسـت. 
باید عزاداری صحیح داشـته باشـیم و به جاي استفاده از آهنگ هاي 
غربـي، از نواهاي سـنتي اسـتفاده کنیـم. از طرفي به جاي جسـارت 
کردن بـه دیگران که باعث فاصله افتادن میان مسـلمانان مي شـود، 
بسـتري فراهم کنیـم که وحدت مسـلمین تقویت شـود. اگر خداي 
نکـرده بـه بیراهـه برویم، تنـور دشـمن را داغ کرده ایـم و این لغزش 
از مسـیر اهل بیت اسـت و باعث سوء اسـتفاده دیگران مي شـود. 
چـه  منبـر خـوب  و  هیـأت  یـک  نظـر شـما  بـه   

وی ژگي هایي باید داشته باشد؟ 
یـک هیأت  خوب هیأتی اسـت که بداند چه مداح و سـخنرانی را 

داریم با حسين حسين
پير مي شویم

گفت و گو با حاج محسن طاهری در آستانه ماه محرم و ایام سیاهپوشان

 نغمه سـرایی های پرشـور در محضر امـامw در حسـینیه جماران براي خیلي ها خاطره اسـت اما محسـن طاهـری هنوز هم خـودش را 
همـان شـاگرد بی ادعـای مرحـوم کافی می داند کـه درسـت در روزهـاي نوجوانـي در مهدیه تهـران مداحي مي کـرد. شـاید جوان ترها 
کمتـر او را بشناسـند اما پـدران مـا در دهه هـاي 50 و 60 روضه ها و مداحي هـاي سـوزناک او را به یاد دارنـد. آنها حاج محسـن طاهری را 
مـداح با سـابقه، با تجربـه و با بصیرتی می شناسـند که بـودن، نفـس  زدن و توصیه هایش به مداحان نسـل جدیـد مایه مباهات اسـت. او 
که امروز پا به 55 سـالگی گذاشـته، معتقد اسـت مداحان نسـل جدید حتمـا باید مردم را بـرای دلدادگی بـه والیت آماده کننـد. وقتی از 
محرم می پرسـیم با حالت بغض آلودی می گوید: »در کوچه های شـهر نسـیم محرم اسـت/ این شـهر بی مجالِس روضه جهنم اسـت«. در 
آسـتانه محرم سـراغ حاج محسـن طاهری مداح برجسـته اهل  بیت و مدیرعامل سـابق خانه مداحان رفتیم و بـا او گفت وگو کردیم.

مجتبی برزگر
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»تحریک احساسات دیگر فَِرق اسالمی به اسم شیعه درواقع شیعه  انگلیسی است و نتیجه  آن، ظهور گروه های 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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دعوت کرده و چگونه مجلس را در ایام عزا و شـادی برای مستمعین 
آرایـش کنـد. در واقع بصیرت یک هیـأت مهم اسـت. در منبر خوب 
هـم بایـدکالم خـدا و کالم اهل  بیـت همراه با مسـائل متـداول روز 
گفته شـود؛ مسـائلی که در جهان اسالم مطرح اسـت و براي جامعه 
مسـلمانان اهمیت دارد. مشکالتی که دشـمنان در حاشیه کشور ما 
ایجـاد می کننـد و مسـائلی که امـروز در جهان اسـالم اتفـاق بیفتد 
نبایـد از مدنظـر منبری هـا و هیأت  هـا مغفول بمانـد. البتـه نباید از 
اهمیـت شـعر خوب هـم غافل شـد. بـه هر شـعری نمی توان 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 هدایت کننده باشـد. 
 از روزهاي نخسـتي که مداحی را آغـاز کردید بگویید 

و اینکه مرحوم کافی در پرورش شما چقدر نقش داشتند؟ 
شـروع مداحـی ام بـه سـال های 42- 41 در همـان محـل خودمان 
نازی آباد بر می گردد. خیلی از دوسـتان دیگر ما هم آن جا شـروع کردند. 
تـا اینکه دوره دبسـتان و دبیرسـتان را  گذراندم در همـان دوران بود که 
با مرحوم کافی و مهدیه آشـنا شـدم. آن موقع 11 یا 12 سـال داشـتم. 
یعني حدود سـال های 50 - 49 . همراه مرحوم کافي به شهرسـتان  هاي 
مختلـف مي رفتیم و مراسـم برگـزار مي کردیم که اسـتقبال بسـیاري 
مي شـد. در ایـن دوران راهنمایي  هـاي پـدر بزرگـوارم و مرحـوم دایی ام 
خیلـي برای ما راهگشـا بـود. اخوی هایم هـم در همین راه بودنـد و این 
افتخار میراث خانوادگی ماسـت و خدا را شـاکریم. در زمینه فن مداحی 
بیشـتر پدرم نقش داشـتند و مـن خـود را مدیـون ایشـان می دانم اما 
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 می گفتنـد ولی شـالوده مداحی 
توسـط پـدر به مـا تزریق شـد. مرحـوم کافی نظرشـان این بـود که ما 
طلبـه شـویم و مدتی هم در مدرسـه آیـت اهلل مجتهدی تهرانـي  و بعد 
هم مدرسـه مرحوم آیت اهلل مرعشـی نجفی در خیابـان ارم قم به اتفاق 

اخـوی درس خواندیم. 
 بـه نظر مي رسـد ایـن روزها فعالیـت کمتـري دارید. 

چرا نام حاج محسن طاهری کمتر شنیده مي شود؟ 
حافـظ می فرمایـد: »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 باشـد. بنده و شـیخ حسـین انصاریان در 
دهـه 60 و ایـام جنگ تحمیلـی مطرح بودیـم. االن هـم در جاهای 
دیگـری نوکری اهـل  بیت را انجـام می دهیم. خیلي هـا می دانند که 
بنده چند سـالی اسـت در کشـورهای اروپایي، نیویـورک و خیلی از 
جاهـای دیگـر بـراي ترویـج شـعائر اهل  بیـت فعالیـت مي کنم. 
امسـال هـم بـه کاشـان و شـهرهای دیگـر مـی روم امـا هیچ یـک از 
برنامه هـا باعـث نشـده حضـورم در یادواره هـا و مراسـم  مربـوط بـه 
تجلیـل از مقام رزمنـدگان و جانبـازان دوران دفـاع مقدس کمرنگ 
شـود. االن که پا به 55 سـالگی گذاشـته ام همواره سـعی می کنم با 

تمام توان ستایشـگری و نغمه سـرایی ام مسـتدام باشـد. 
 شـما از مداحاني هسـتید که خیلي به جوانان اهمیت 

و میدان مي دهید. دلیل خاصي دارید؟ 
اعتقاد دارم پیشکسـوتان و پیرغالمان جایگاه واالیي دارند. شـاید 
آن عزیـزی کـه در آسـتانه 100 سـالگی نوکری آقـا را می کند، یک 
سـالم به اباعبـداهلل الحسـینg بدهد دل هـا بشـکند و تاثر خاطر 
مـردم در زمینـه مرثیـه اهل  بیت  بیشـتر شـود. مهم این اسـت 
هـر کاری نیـاز بـه جوانگرایـی دارد. همچنـان که در همـه عرصه ها 
ایـن فرصت هـا بـرای جوانـان فراهم شـده. حضـرت آقا هـم اعتقاد 
دارنـد و بـه ایـن جوانگرایـی بها می دهنـد. چرا مـا ایـن کار را انجام 
ندهیـم؟! بایـد جوانان عالقه مند و با اسـتعداد در فـن مداحی بیایند 
و آرام آرام ایـن بیرق ها را از پیشکسـوتان بگیرند. گاهي نفس جوانی 

تاثیـر زیادي مي گـذارد. 
 متاسـفانه این روزها برخی از افـرادي که هیچ تبحري 
در مداحـي ندارنـد، این حـوزه را نقد مي کنند. به نظر شـما 
چگونـه بایـد در این زمینه وارد شـد و چه کسـاني باید این 

کار را انجام دهند؟ 
بدون شک هیچ کس در هر شأن و جایگاهی که باشد از خطا دور 
نیسـت و فقط خداوند و چهـارده معصوم عـاری از هر عیب و نقصی 
هستند. جامعه ستایشـگری اهل بیت هم 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 خوبی هـا را فراگیـر کنیـم و نگذاریـم لغزش ها و بدی ها بیشـتر 
دیده و برجسـته شوند. متاسـفانه برخی هم در این میان می کوشند 
اشـتباهات را بیشـتر برجسـته کننـد و بـه بزرگنمایـی لغزش هـا 
می پردازنـد و باعـث می شـوند مـردم را بـه شـک و شـبهه بیندازند. 
 چنـد روزي بـه مـاه محرم بیشـتر نمانـده. ایـن روزها 

بیشتر چه نوا یا نوحه اي را زمزمه مي کنید؟ 
آنچـه در سـال های مختلـف بـا آن سـوختیم و اشـک 

می ریختیـم همـه ایـن نواها و شـور و حال ها بـوده. باید 
گفـت: »در کوچه هـای شـهر نسـیم محرم اسـت/ این 

شـهر بی مجالـِس روضه جهنم اسـت«. واقعـا اعتقاد 
داریم این مجالس روضه اسـت که حال شـهرهای 
مـا را خـوب نگه داشـته و هر قـدر مردم مـا بعضا 
غافـل شـوند و هجمه هـای فرهنگـی آنهـا را از 

مسـیرهای اهـل  بیتـی دور  کنـد، بـا شـروع محرم 
و بـا اهتـزاز درآمـدن پرچـم سیدالشـهداg دل ها گرم 

می شـوند و یـک هم افزایـی صـورت می گیـرد که باعث می شـود 
چیـزي را کـه مي خواهیـم پیـدا کنیـم و روز بـه روز به ایـن اصرار 

بـر باورهـای عمیق قلبی مـان اعتقاد داشـته باشـیم. 

دغدغه هایي براي خانه مداحان 
حـاج محسـن طاهـري کـه زمانـی مدیرعامـل خانـه 
مداحـان بـوده دغدغه هـاي بسـیاري بـراي موفقیـت و 
پیشـبرد اهداف این خانه دارد . او مي گویـد: »دو دوره ای 
که به عنـوان مدیرعامل خانه مداحـان خدمت می کردم 
کاری نبـود که قبال الگویی داشـته باشـد و مـا بر مبنای 
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 رتبه هـای مختلـف مداحـی 
در قالـب کالس هـای مختلـف برگـزار شـد. شـنبه ها 
هـم کالس شـعر برگـزار می شـد کـه خیلـي موثـر بود 
و هنـوز ادامـه دارد. موضـوع دیگر تجلیـل از پیرغالمان 
اسـت کـه امسـال در بندرعبـاس شـاهد آن خواهیـم 
بـود. نمونـه کوچک تـر آن را در خانـه مداحـان پیگیري 
مي کردیـم تـا جوان ترها بـا این افراد آشـنا شـوند. امروز 
هـم نمی گوییـم کار وسـیع تر دنبال می شـود امـا وجود 
حـاج مصطفی خرسـندی و تعامالتی که دارند شـاید بر 
وسـعت کارهـا بیفزاید چراکـه کارهـای فرهنگی عمدتا 
نیـاز به منابع متعدد مالی و حمایت های سـازمانی دارند 
که خوشـبختانه با توجـه به ارتباطـات ایشـان امیدوارم 
خانـه مداحـان در مسـیر ایـن اهـداف قـرار بگیـرد«. 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
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حجت االسالم 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، تبیین های 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 می ورزند، که درست نیست«. 
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 معموال وقتی جوانان می خواهند کلکسـیونی داشـته باشـند 
سـراغ موضوعات عجیب و غریبی می روند. چه شـد شـما در دوران 

جوانی سراغ جمع کردن نوار های مذهبی رفتید؟
سـال 41 بـود که یـک نـوار از امام خمینیw به  دسـتم رسـید. آن 
را گرفتـه بـودم تـا گوش کنـم. همیـن نـوار بهانه ای شـد تا سـراغ بقیه 
نوارهـا بروم. بعـد رفته رفته نوارهایم زیاد شـدند و متوجه شـدم خیلی ها 
دوسـت دارنـد آنهـا را گـوش بدهند. عـالوه بـر آن کم کم اشـتیاق مردم 
را بـرای گـوش دادن بـه سـخنرانی های مذهبـی دیگـر دیـدم و تصمیم 
گرفتـم سـخنرانی های وعـاظ مطـرح آن زمـان را ضبط کنم و به   دسـت 
مـردم برسـانم. مثـال از سـخنرانی مرحـوم کافـی در سـال 53 شـروع 
کـردم. خـودم بـه مجالـس سـخنرانی های او می رفتـم و صحبت هایـش 
را ضبـط می کـردم. البتـه وضعیـت مالـی رو به راهی نداشـتم امـا آنقدر 
بـه ایـن کار عالقه داشـتم کـه هر جوری بـود ایـن کار را انجام مـی دادم.
 با این حسـاب می توانستید با تکثیر نوار های موسیقی مختلف 

آن زمان سودی هم ببرید. چرا این کار را انجام ندادید؟ 
خانـواده   مـا فضایـی کامـال مذهبی داشـت. مـن در کنـار پـدر و دایی ام 
نوحه خوانـی می کـردم. بنابراین به فضای اعتقادی و هیأتـی عالقه مند بودم. 
زمانـی که در اراک زندگی می کردیم سـراغ جلسـات مختلـف می رفتم و به  
عبارتی پا منبری بسـیاری از علما محسـوب می شـدم. همان زمان عشـق و 
ارادت خاصـی به اهل بیت در وجودم شـکل گرفت و مطمئن  شـدم که 
ایـن راه خیـر اسـت. بـرای همین تصمیـم گرفتم مجالـس اهل بیـت را به 

خانه های مـردم ببرم. 
 کیفیـت کار هـم برایتـان مهـم بود؟یعنی بـا همین ضبط 
صوت هـای معمولی کـه آن زمان وجـود داشـت کار می کردید یا 

ضبط صوت پیشرفته در اختیار داشتید؟
دسـتگاه ضبـط صوت معمولی ای داشـتم. یـک روز کـه در میـدان امام 
خمیني فعلي  قدم می زدم، دسـتگاه های ضبط صدا را دیـدم و همان زمان 
جرقـه تکثیـر نوارهـای دینی در ذهنم زده شـد. چـون تا قبـل از این ماجرا 
فقـط همان نوارهایـی را که مال خودم بـود در اختیار دیگران قـرار می دادم. 

شـاید به  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 به من داده شـد. 
 واکنـش هیاتی هـا، 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 

هیأتی های محله های دیگر بـرای مداحی 
دعوت می شـدم. تقریبا بیشـتر هیأت ها 
مرا می شـناختند. البته آنهـا در ابتدای 
کار می گفتنـد خـوب در نمی آیـد ولی 

 سرمایه من؛ 20 هزار نوار کاست 
گفت و گو با صاحب مجموعه گلبانگ محمدی 

که عمر خود را وقف جمع آوری نوار   کاست هیأت کرده

به  به خواسـت اباعبداهلل الحسـین g وقتی مجالس دینی ضبط و تکثیر 
می شـدند، خروجی بسـیار خوبـی داشـت؛ به  طـوری که نظرشـان عوض 
شـد. آن زمـان بـه جلسـات حاج آقـا کافـی می رفتـم و صدایـش را ضبـط 
می کـردم. شـاید بـاورش برایتان سـخت باشـد اما مـن برای ضبـط دعای 
ندبـه حاج آقا  دو سـال با موتور به بهشـت زهراh می رفتم و روی آسـفالت 
سـرد می نشسـتم. برای همین هم اکنون کمـر درد و پـا درد شـدیدی دارم.
 شـما در سـنی بودید که باید بـرای زندگی خودتـان هم از 
نظر مـادی فکـر می کردیـد. فـروش نوار هـای 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 
شـده اند. بـه  نظر من سـود اصلی اینها هسـتند که خدا بـه مـن داده. پدرم 
مـرا بـا سـختی های زیاد بزرگ کـرده بـود. من بچه روسـتا بـودم. االن فکر 
می کنـم با این کار جلوی پـدرم در آن دنیا رو سـیاه نخواهم شـد. امیدوارم 
خانـم زینـبh بـه زندگـی ام نظر داشـته باشـد. اینها بـا هیچ چیـز قابل 
مقایسـه نیسـت. یـک روز در نزدیکی هـای غروب مهمان داشـتم و مسـیر 
خانه تا مغازه طوری بود که نمی توانسـتم دخترم را بفرستم وسایل پذیرایی 
تهیـه کنـد. حتی موقعیت طـوری بـود که نمی توانسـتم از پیـش مهمان 
بـروم و چیزهـای الزم را بخـرم. باالخـره زندگی های آن موقع سـخت بود و 
امکانـات متعددی وجود نداشـت اما به  هر صورتـی که بود آبـروداری کردم 
 g ولـی آن روز دلم خیلی شکسـت که این همه در دسـتگاه سیدالشـهدا
زحمت می کشـم یک پسـر نـدارم تا عصای دسـتم باشـد. این شـد که به  
دلـم افتـاد نـذری بـرای حضرت مهـدیf بکنـم 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. 

هـر جایـي غیـر از ایـران دنیـا بـود بـرای بـه  دسـت آوردن گنجینه بی بدیلش سـر و دسـت می شکسـتند امـا اینجـا خبـری از این 
حرف هـا نیسـت. پیرمرد تمـام عمر خـود را وقف تهیـه و تکثیـر نوارهای کاسـت مذهبی کـرده و امـروز ده ها هزار کاسـت در گوشـه 
مغـازه قدیمی اش خـاک می خورند و کسـی به فکر حفـظ این موزه کم نظیر نیسـت. عباسـعلی محمدی که  اکنـون بیش از 75 سـال از 
عمـرش می گـذرد از روزهـای جوانی کاری را شـروع کرده که شـاید در آن زمان کسـی سـراغ چنیـن کاری نمی رفت. بـا او به گفت وگو 
نشسـته ایم تـا ببینیـم چه شـد که سـراغ ایـن کار رفته و حـاال با این سـرمایه بـزرگ فرهنگـی می خواهد چـه کار کند. اگر شـما هم 
اهل این گونه کار ها هسـتید صحبت های عباسـعلی محمـدی، صاحب بزرگ ترین کلکسـیون نوار های کاسـت ایران را از دسـت ندهید. 

اینجا موزه نوار است
عباسعلی محمدی آرشیوی از نوار های اعتقادی بسیار گرانبهایی را 
گرد آوری کرده که عبارتند از بیش از یک میلیون نوار تولیدی و تکثیر 
شـده  مذهبی . خودش لیسـت دقیقش را این گونه برایمان توضیح 
می دهد: »530 هزار نوار در زمینه های فرهنگی و مذهبی در سازمان 
تبلیغات اسـالمی تولید کرده ام. 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 مردم،  4000مجموعه 
نوار از جلسـات شـعرای مذهبی و مجمع الذاکرین، 1200 نوار از 
مجموعه مجالس استاد کافی ، 200 نوار از مجموعه 
سخنرانی های استاد مطهری، 120 نوار 
از مجموعه سخنرانی های آیت اهلل 
بهجـت، 100 نـوار از مجموعـه 
سـخنرانی های علمـای بـزرگ ، 
40 نوار از مجموعه سـخنرانی های 
امام خمینـیw، 100 نوار از مجموعه 
مجالس حاج منصور ارضـی، 3000 لوح 
فشـرده از مداحان تراز اول کشور و 1200 
مجموعه کتاب شعرهای آئینی و مداحی«. 
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آقای بابایی! سـابقه خوانش شـعر در مجالس مرثیه اهل 
بیـت را 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، مهم ترین هنر محسـوب می شـود و جالب این 
اسـت که شعر مرثیه و مرثیه سرایی با زبان شـعر در میان تمام ژانرهای 

مختلف ادبی از مهم ترین شـاخه های هنـر بوده. 
همیـن کـه آل  اهلل در مقام تبلیغ مفاهیـم عاشـورایی، از میان تمام 
هنرها شعر را مورد عنایت ویژه قرار داده اند، نشانه ای از پایگاه واالی شعر 
اسـت. پشتیبانی فکری، اعتقادی و مالی از شاعران عاشورایی و پرداخت 
صله های چشـمگیر به شـاعران شـیعی و احترام و تکریم های بی نظیر 
از این طایفه، سـنت اهل  بیت بوده. این سـنت چیـزی بیش از یک 
حرکت معمولی اسـت. انگار آل  اهلل می خواسـتند قدرتمندی شعر را در 

بیان حماسـه و عاطفه عاشـورا به رخ دیگر هنرها بکشانند. 
اصـوال مـا بـه تبعیـت از اهل  بیـت عاشـورا را نهضـت و مکتب 
می دانیـم، نه یک حادثه یـا فاجعه یا تـراژدی تاریخی. نهضت و مکتب 
اگـر بخواهـد باقـی بمانـد و اوج بگیرد بایـد دو بال قوی داشـته باشـد 
کـه عبارتند از: »عقالنیت معرفتی بـزرگان« و »احساسـات قدرتمند و 
کنش مندانه 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 می کنـد. در 
تاریخ، شـعر کامل ترین ابـزار انتقال معرفتی مکتب ها بـوده. همان گونه 
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هـم روضه خـوان اسـت و هم شـاعر. هـم آئینی می سـراید و هـم انقالبـی و در همـه اینها عنصر حماسـه  به طـرز عجیبی 
پررنـگ اسـت. ایـن ابهـت انقالبـی در سـال های اخیـر از او چهره ای سـاخت کـه به سـختی می تـوان نادیـده اش گرفت. 
احمـد بابایـی از معـدود شـاعران جوانی اسـت که بعـد از پختگی معرفتی رسـانه ای شـد و حـاال دسـت و دل آدم نمی لرزد 
وقتـی بـا او گفت وگـو می کنـد. اگرچه تضمینـی وجود نـدارد که خوانـدن متـن گفت وگـو بـا او دسـت و دل آدم را نلرزاند. 

که امروزه سـینما اصلی ترین ابـزار هنری تمدن و فرهنگ غرب اسـت. 
در کشـور مـا برگـزاری مجالـس عاشـورایی، ابتـدا بـر پایه شـعر و 
مقتل خوانی و بعدها وعظ و سـپس موسـیقی برقرار شـد. رغبت مردم 
برای شـنیدن اشعار عاشـورایی را می توانیم در طول تاریخ حدس بزنیم. 
شـعر بـدون مخاطب مشـتاق می میرد و می بینیـم 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 اوج گیری )مجالس و شعر عاشورایی( چه 
تصادفی بوده باشـد و چه تعمـدی، راه را برای آیندگان مشـخص کرد. 
 ایـن روزها جایگاه شـعر و قرائت اشـعار عاشـورایی در 
مراسـم عاشـورایی چگونه اسـت؟ فکـر می کنید نسـبت به 

سابق، اهمیت و اشتیاق شعرخوانی بیشتر شده یا کمتر؟ 
با اینکه در قرون  گذشـته شـاهد قلم فرسـایی بزرگان ادبیات کشور 
در بـاب عاشـورا بوده ایم اما بنابر دالیلی شـاهد نوعی ابتـذال کالمی در 
سـرایش و قناعت عمومی به اشـعار ضعیف بوده ایـم. از تبعات منطقی 
ایـن اتفـاق، جدایی بزرگان ادبیات و بی میلی شـاعران حرفه ای نسـبت 

به عاشورایی سـرایی بود. 
امـا اتفـاق حیـرت آور، حـوادث بعـد از انقـالب اسـت. حرکت هـای 
اجتماعـی حـدود 40 سـال گذشـته زاویـه دیـد را عوض کـرد، معنای 
مفاهیم عاشـورایی به روزرسانی شد و به واسطه جنگ تحمیلی، عاشورا 
وارد زندگی مردم شـد. ادبیات حرفه ای مجبور بود در مقابل عاشـورایی 
 شـدن زندگـی مردم واکنش درسـت نشـان دهـد. اگر شـعرا از حرکت 
عاشـورایی ملت عقـب می ماندند، محکـوم بودند. بدین  ترتیـب ادبیات 

شعر  هیأت
باید سریع و صریح باشد

علیرضا جباری  دارستانی 

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 بیشـتر می شـود. 
اشـعاری که امـروز در هیأت هـا خوانده می شـوند چه کیفیتی 

دارند؟ 
روزگار ما روزگار زندگی فسـت فودی اسـت. زمان، کیمیاست و انگار مردم 
همیشـه وقت کـم می آورند. در این شـرایط مداح و شـاعری کـه در مجلس 
فرصـت چند دقیقه ای پیدا می کنـد، باید در همان مدت کوتاه چنـد کار را با 
هم انجام دهد. دیگر وقت و زمان برای فضاسـازی های شاعرانه ندارد. آنها باید 
در 10، 15 دقیقه مجلس را از نقطه صفر به نقطه جوش برسانند وگرنه ممکن 
اسـت پاکتی که می گیرند حالل نباشـد! متاسـفانه مردم بـه حاضری خوری 
عـادت کرده انـد! نوعـی رقابـت در زودبـازده بـودن شـعر یا شـعرخوانی برای 
عـده ای بـه وجود آمـده که به ایـن مسـائل دامـن زده اسـت. بنابراین تاکید 
می کنـم که مقـدار زیـادی از این موضـوع به روزگار مـا برمی گـردد و مداح و 
شـاعری که حواسـش به این ماجرا نباشـد، هم سـر خودش کاله گذاشـته و 
هم سـر مخاطبـش کاله می گذارد.  شـعر هیأت باید سـریع و صریح باشـد.

احمد بابایـي  در دیدار شـاعران با رهبر انقالب شـعري حماسـي 
خواند که به شـدت مـورد اسـتقبال قـرار گرفت، مدتـي قبل به 
همت سـازمان فضاي مجازي سـراج نماهنگ همین شعر با صداي 

حامد زماني منتشـر شد.
  خبر آمیخته با بغض گلوگیر شـده ا سـت / 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 معرکه ها نعش شهید آورده  است

 
بنویسید تب ناخلفی ها ممنوع!/ هدف آزاد شده، بی هدفی ها ممنوع!/ 

در دل عرش ورود سلفی ها 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

بی جگرها 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 می جوشـد/  از زمیـن غیـرت حجـر بـن عـدی 
می جوشـد

 
سـنگ تکفیر بـه آئینه مذهب، هیهـات! / ذوالفقار علی و رحم به مرحـب، هیهات! / 

دسـت خولی طرف معجـر زینب، هیهات!
ما نمک  خورده 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!
پایتان گر طرف کرب وبال باز شود /  آخرین جنگ جهانی حق آغاز شود

 آخرین جنگ
جهانی حق

 گفت وگو با احمد بابایی در باره نقش شعر در مرثیه اهل بیت
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داریمبا»حسینحسین«پیرمیشویم
یکی از سنت های زیبای هیأت های قدیمی، گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیأت بوده است که این سال ها فراموش شده

پیشنهاد می کنیم دست به کار شوید و پس از پایان مجلس تان یک عکس یادگاری دسته جمعی بگیرید و برای  »چهارده« ای میل 
کنید تا در همین صفحه منتشر شود.

این  لباس مشکی فضیلت دارد 
شـاید عـده اي بـه لبـاس مشـکي مـا بچه هیأتي هـا خـرده 
بگیرنـد امـا همـه عشـق  امثـال مـا قبـل از آمـدن مـاه محرم، 
خریـد لبـاس مشـکي و پرچـم اسـت. حـق هـم داریـم. چون 
پوشـیدن ایـن لبـاس سـیاه بـا بقیـه لباس هـاي عـزا فـرق 
مي کنـد. همـه علمـاي شـیعه بـر ایـن رفتـار مـا بچه  هیأتي ها 
صحه گذاشـته اند و معتقدند پوشـیدن لباس مشـکي در عزاي 
امـام حسـینg نـه تنهـا کراهـت نـدارد بلکـه فضیلـت هـم 
دارد و خیلي هـا در مراسـم سیاهپوشـان و بعـد از روضه خواني 
لباس سـیاه مي پوشـند تـا همنوا بـا فرشـتگان آسـماني براي 
سـاالر شـهیدان عـزاداري کننـد. رهبر معظـم انقـالب در این 
خصـوص فرموده انـد: »پوشـیدن پیراهـن مشـکی بـرای ابـراز 
حـزن بـر مصیبتـی کـه بـر سیدالشـهدا و اهـل بیـت وارد 
شـده مطلـوب اسـت«. بنابراین اگـر قصد خرید لباس مشـکي 
هنـري را داریـد، پاسـاژ مهسـتان بهتریـن گزینـه اسـت. در 
ایـن مرکـز بـراي همـه گروه هـاي سـني پیراهن هاي مشـکي 
بـا اشـعار عاشـورایي بـراي هـر نـوع سـلیقه اي پیدا مي شـود. 
کافی اسـت میدان انقـالب را 50 قدم 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 
می توانیـد پیـدا کنیـد. قیمت هـای پیراهـن سـیاه در اینجـا از 
10  هـزار تومـان تـا 50 هـزار تومان اسـت. اما بـرای قدیمی ها 
رفتـن بـه بـازار لطـف خـاص خـود را دارد. در بـازار می توانید 
همـه نـوع پیراهن سـیاه را با قیمت مناسـب خریـداری کنید. 

نرم افزار
دانشنامه فشرده 

کتـاب 14 جلـدی »دانشـنامه امـام حسـین
g« را می توانیـد در نرم افـزاری جامـع بـه 
همین نـام ورق بزنید؛ کتـاب و نرم افزاری که 
 gمعرفی شـخصیت و زندگانی امام حسین
براسـاس آیات، روایات و متون تاریخی در آن 
آورده شـده و حـاوی 4191 حدیث و گزارش 
تاریخـی بـا ترجمـه فارسـی اسـت. در ایـن 
نرم افـزار می توانید بـه 400 تحلیل و پژوهش 
و پاسـخگویی به شبهات و بررسـی تحریفات 
درباره ماجرای عاشـورا و زندگانی امام حسـین

g دسترسـی داشـته باشـید. می توانید برای 
تهیه  آن با موسسـه علمی فرهنگی دارالحدیث 
*خدایا اگر عظمت حق الناس را در نگاه تو در می یافتیم، )شـماره ۷1۷6413-0251( تمـاس بگیریـد. 

به یقین چنین بی محابا بر کشتگاه حقوق مردم نمی تاختیم. 
نگاه خودت را در همین جهان عیان کن. 

*خدایا مردم را از این »معیشـه َضنک« برهان که نتیجه 
اعراض از ذکر توسـت و یاد خودت را علی الدوام د ر دل های 

ما زنده بدار. 
*خدایا سـکه رایج حرام را از اعتبار بینـداز و بهره های 

شـیطان را روزافزون مپسند. 
*خدایا ما را گرفتار فتنه های آخرالزمان و مکر لیل و نهار 

مساز. 
*خدایا شـیطان و نفس به هم دسـت داده اند تا بندگان 
خوب تو را زمین بزنند. بی مساعدت تو مقاومت ممکن نیست. 

تلفن همراه
تاریخ جیبی 

علمـای فـن بـه تاریـخ می گوینـد »دانشـگاه«. 
می گوینـد می تواند آینـه عبرت آیندگان باشـد؛ 
آینـه ای تمام قـد برای دیـدن اشـتباهات و تکرار 
نکـردن آنها. اگر دلتان می خواهـد از همه اتفاقات 
روزهـای محرم سـال 61 هجـری اطالعات کافی 
داشته باشـید، نرم افزار تخصصی »روز شمار تاریخ 
اسـالم ویژه ماه محرم« را برای گوشـی همراهتان 
دانلـود کنید. در این نرم افـزار می توانید ماه محرم 
در آینـه آیـات و روایات، روزشـمار رویدادهای ماه 
محرم، سالشـمار مـاه محرم، شـرح کامـل وقایع 
کربال و... را پیدا کنید. نشـانی دانلود اصل نرم افزار:
pid=187585؟www.tebyan.net/newindex.aspx 

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

چهارده     ضمیمه هفتگی روزنامه قدس    ویژه نامه هیأت ها  و محافل مذهبی
www.aghigh.ir   مدیرمسوول: ایمان شمسایی با همکاری موسسه فرهنگی هنری عقیق

qudsonline14@gmail.com

هیأت روضه الزهراي اهواز موفق به جمع آوری دیون و جلب رضایت شـاکیان  براي آزادی زندانیان شـد. حجت االسـالم علی 
مرشدیان  مسوول این هیأت از آزادی سه زندانی جرائم غیر عمد به همت معاونت خدمات اجتماعی هیأت روضه الزهراh در 
حاشیه طرح ضیافت علوی خبر داد و گفت: »متاسفانه امروز از کارکردهای فراوان نهاد هیئات مذهبی غافل هستیم در حالی 

که پتانسیل عظیم هیأت می تواند در اجتماع تاثیر گذار باشد«. 
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مناجات سید مهدی شجاعی 

کتاب
روایت سقا 

رمان »سـقای آب و ادب« سـید مهدی شجاعی 
یقینـا با آثاری از همین قلم متفاوت اسـت ؛ هم 
از حیـث فرم و هم از حیث نـوع نگاه محتوایی. 
ایـن کتـاب شـامل 10 فصـل اسـت: »عبـاِس 
علـی، عبـاِس ام البنین، عبـاِس عبـاس، عباِس 
سـکینه، عباِس مواسـات، عباِس زینب، عباِس 
ادب، عباِس حسـین، عباِس فرشتگان و عباِس 
فاطمـه«. آنچـه ایـن کتـاب را از حیـث محتوا 
بـا دیگر آثـار شـجاعی متمایز می کند، بیشـتر 
در فصل »عباِس فرشـتگان« به چشـم می آید. 
این کتـاب 264 صفحه ای را می توانید با قیمت 
14500 تومان از انتشـارات نیستان تهیه کنید. 

محفل عشاق المهدي f،  مشهد مقدس، شهرک شهید رجایي
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