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دشمنازهیأتمیترسد
یک استکان چای روضه با 

حاجاحمدواعظی
در آستانه هفته دفاع مقدس 

 از لشکر 5 نصر تا مداحی در بیت رهبری

  حجت االسالم والمسلمین حامد کاشانی:

غدیرسندحقانیتماست
 محمد سهرابی در  گفت وگو با »چهارده«:

غدیریهسراییرااحیاکنیم

منتخدایراکهعلیشدامامما
نخستینشمارهویژهنامه

»چهارده«درآستانهعیدغدیر
پیشرویشماست

مردیباپالتویبلندطوسی
 یادیازپیرغالماهلبیت�
مرحوم حاج علی آهی



سالمبچههیأتی!
رضا صیادی

بـزرگ ازبچگـیدرمجلـسروضـهسیدالشـهدا� کـه مـا بـرای
بـزرگمحسـوب آرزوی یـک واالیخادمالحسـینی مقـام شـدهایم،
سیدالشـهدا�  مجلـس بـه پـا وقتـی کودکـی همـان از میشـود.
کدامشـاندرآسـتان کـههـر میگذاشـتیم،سـتارههاییرامیبینیـم
کهدرورودی نوکریحضرتاربابخوشدرخشیدهاند.ازپیرمردی
تـا گرفتـه میکنـد جفـت را کفشهـا قامـتخمیـدهاش بـا مجلـس
کـهبـادسـتانلرزانـشچـایمیریـزدوحاضـرنیسـتجایـشرا کسـی
کمـیآنطرفتـرپیرمـردیبـهعـزادارانحسـینی بـهجوانهـابدهـد.
خوشـامدمیگویـدواسـپنددودمیکنـد.جوانـیهـمدراتـاقصـوت
مـدامپیچهـایدسـتگاهرامیچرخانـد.روحانـیرویمنبـر،مـداح
نـگاه او بـهدسـتهای بایـد کـههمـه پشـتمیکروفـون،میانـداری
کودکـیدسـتدردسـتپـدرومـادربـه کـهاز کننـدوحتـیخـودمـا
مجالساهلبیترفتهایمهمهیکویژگیمشترکداریموآناینکه
کهمقام خودمـانراخـادمآسـتانحضـرتاربـابمیدانیـمووالحـق

رفیعـیاسـتمقـامنوکـریامـامحسـین�.
کوتـاهرانوشـتمتـابرسـمبـهاینکـهچـراوچگونـهبـه ایـنمقدمـه
کنیـم. کـهضمیمـهپیـشرویشـمارامنتشـر ایـننتیجـهرسـیدیم
امـروزهیأتهـاظرفیتهـایدینـی،فرهنگـی،سیاسـیواجتماعـی
گـرمخاطبـان ا نیسـت. پوشـیده بـرهیچکـس کـه دارنـد بینظیـری
کشـوررادرایـاممعمولـیسـالتخمیـنبزنیـمدرخواهیـم هیأتهـای
کـههیچکـدامازپدیدههـایاجتماعـینمیتواننـدبـاآنرقابـت یافـت
کشـورپرازجمعیتشـودوهمه گرهمهسـالنهایسـینمای کنند.ا
گرشـودهیچکدامشـانبـهانـدازه اسـتادیومهایورزشـیپـرازتماشـا
میتوانـد بینظیـر ظرفیـت ایـن قطعـا و ندارنـد مخاطـب هیأتهـا

انقـالباسـالمیرادرپیشـبرداهـدافمتعالـیخـودیـاریدهـد.
امروزدشمناننیزمتوجهاهمیتظرفیتهایهیأتهاشدهاند.
بـههمیـندلیـلدرچنـدسـالاخیـربـهشـکلجـدیدنبـالنفـوذدر
محافـلمذهبـیهسـتندوبـهبهانههـایمختلـففتنهایمیسـازند
کـه وآتـشاختالفـاتراروشـنمیکننـد.درشـرایطفعلـیودرحالـی
میلیونهاجواندرایامسـالاوقاتشـانرادرهیأتسـپریمیکنند،
قطعاهیأتهاخطمقدمجبههاسالمومکتبحقهتشیعمحسوب
کـهدرچنـدسـالاخیررسـانههای میشـوند.بـههمیـندلیـلاسـت
کـهدغدغـهدیـندارندبهفکـرورودبهاینحـوزهپرمخاطب مذهبـی
و هیأتهـا قطعـا مخاطبانـش کـه نیـز قـدس روزنامـه افتادهانـد.
گرفـتبـاانتشـارایـنضمیمـه مجالـساهـلبیـتهسـتندتصمیـم
کند. هفتگی،دغدغههایانقالباسالمیرادرحوزههیأتهادنبال
کنیدتادراین گاماولازشـمامیخواهیمبرایماندعا درهمین

مسـیرمقدسپایماننلغزدوازجادهتقواخارجنشـویم.

کـهنشـاندهندهاهمیـت درقـرآنآیـاتزیـادیدربـارهغدیـرنـازلشـده
غدیـردراسـالماسـت.امـامامعمـوالوقتـیمیخواهیمدربارهغدیرسـخن
کمالوتبلیغتوجهمیکنیم.مامعتقدیمدورشدناز بگوییمفقطبهآیها
کهبهغدیـربیتوجهاند، غدیـر،دورشـدنازروحقـرآناسـت.امـروزآنهایی
آیـاتدیگـرقـرآنراهمنادیدهمیگیرند.مانندآیـه»لنیجعلاهللللکافرین

کافرینرا علیالمومنینسبیال/خداوندهرگز
برمومنینتسلطینداده«.اماامروزمیبینیم
شاهعربستانهمهتصمیماتوفعالیتهای
خـودرابـااوبامـاتنظیممیکنـد.همچنیندر
کفـار قـرآنآیاتـیچـون»اشـداعلـیالکفـار/بـا
امـروز متاسـفانه کنیـد« برخـورد شـدت بـا
بـا کشـورهایاسـالمی از میبینیـمبسـیاری
کفـار)کشـورهایمسـتکبر(رابطـهمحبتآمیـز
کـه هسـتند کسـانی کفـار از منظـور دارنـد.
توطئهنظامیوامنیتیمیکنند،مسـلمانان
رامیکشـندوبرآنانمسـلطشدهاند.پسدر
کمالوتبلیغمخالفت نقدغدیر،فقطباآیها
گرفتـهشـده. نشـدهبلکـهازروحقـرآنفاصلـه
کـهشـماجـرأت درحقیقـتبـاوالیـتاسـت
گروالیتی میکنیـدحقیقتاسـالمرابیابیـد.ا
ماننـدامیرالمومنیـن�حـذفشـدنتیجـه
کارمیآینـد کـهمسـتکبرینسـر ایـنمیشـود
کنیدو کتمـان ومجبوریـدحقایـقاسـالمیرا
کشـتهنشـوید. محرمـاتقطعـیرابپذیریدتا
کـمکاری ایـنجریـان در هـم مـا البتـهخـود
تبلیغـاتبسـیارضعیـف مقصریـم.چـوندر
کردهایـم.درمنابـععـاممـواردمسـلم عمـل
وبدیهـیغدیـربـامنابـعمـاشـیعیانبسـیار
کسـیبهمنابـعمااعتماد گر متفاوتاسـت.ا
کنـد،امامـتامیرالمومنیـنمثلروزروشـنو
مسلممیشودامادرمنابععامآنقدرتحریف
کنتمواله کهتنهاعبارت»من گرفته صورت
وفهـذاعلـیمـواله«باقـیمانـده.یـکجـوان
غیرشـیعیدرمنابـعرسـمیخـودهیچیـکاز
کهدرغدیررخدادهپیدانمیکند. اتفاقاتیرا
کنیـمراهدرسـترابـاتبلیغـات گـرمـاتـالش ا
کمتـر تعصبـات ایـن حتمـا دهیـم، نشـان

کهدورشدنازغدیرچهپیامدهایی کنیم میشود.همچنینبایدیادآوری
کهبه کنید دارد.شمامجبورشدیدسالهازیرپرچمحکامظالمیزندگی
کنتموالهفهذا ناماسالمحکومتمیکردند.حتیبههمینعبارت»من
گروههـاومذاهبقبـولدارندهـماصالعملنشـده. کـههمـه علـیمـواله«
کهبه کنم کـهبحثبهایننقطهرسـید،نکتـهایرامیخواهمعرض حـاال
گاهـیبـا کمـکمیکنـد.مـن بحـثنقـدسـالم
بـرادرانغیرشـیعیصحبـتمیکنـمومیگویم
کنـار اصـالبحـثامامـتامیرالمومنیـن�را
چنیـن پیامبـر� کنیـد فـرض و بگذاریـد
گـرمنظـورپیامبـر، سـخنیرابیـاننفرمـوده.ا
دوسـتیباشـدپـسنبایـدباامـامعلیدشـمن
گرعلیرادوسـت گفتهپیامبـر،ا بـود.یعنـیبه
نداشتهباشید،پیامبرراهمدوستنخواهید
داشـت.بـزرگاناهـلتسـننمعتقدنـداطاعت
کـهیقینـاازپیامبـرباشـد نکـردنازجملـهای
کفـرمحسـوبمیشـوددرصورتیکـهبـهجمله
کـهدقیقاعبـارتپیامبر کنـتمـواله...« »مـن
اسـتعملنشـده.چطورممکناسـتفردی
همچونمعاویهدوستامیرالمومنینباشدو
هـزاراننفرازطرفدارانآنحضرترابکشـد؟!
کتابخود ابوزهرهاسـتادتاریخمصردردو
کهمردمجرأت کرد کاری کرده:»بنیامیه نقل
کننـد.همچنیـن نکننـدروایتـیازغدیـرنقـل
سـنتدشـنامدادنبـهامیرالمومنیـنرارواج
تشـیع جریانهـای بـه توجـه بـا داد«.امـروز
کـه کینـهورزیوجریـانداعـش کـه انگلیسـی
متاسـفانه میدهـد، توسـعه را خونریـزی
کرده.غدیرسند کمرنگ زمینهبحثرابسیار

حقانیـتماسـت.
تبلیغـات بـه نیـاز میگویـم همیـن بـرای
کهحتی گونهای کمکارهسـتیم؛به داریمولی
چنـدمقالـهخـوبهمترجمـهنکردهایـمواین
چـاپ چـرا باقیمانـده. کتابهـا الی مـوارد
کامل کتاببرجسـتهایماننـد»الغدیـر«هنوز
تـراش سـنگ انـگار تبلیغـات در مـا نشـده؟!
کردهایم.این نخـوردهایرارویانگشـترسـوار
گرانبهایوالیتاست. حداقلتوجهبهمیرات

کـهبلندترینطاقبازارشـهرریشـاهدحضـورعـزادارانایام سالهاسـت
مسـلمیهاسـت.وقتـیچهارپایـهنوحهخـوانزیـرطـاقآجرچینـیدرمحـل
چهارسـوقبـازارحـرمحضـرتعبدالعظیـم�قـرارمیگیرد،نفسدرسـینه
زائرینحبسمیشود.آنوقتاستکههمهنجواکنانباچهارپایهرو)مداح(
همکالممیشـوندوسـوزداغمسلمبنعقیل،مراسمسینهزنیراسنگینتر
میکنـد.طبـقتاریـخشـفاهی،بـهواسـطهوجـودحـرمحضـرتعبدالعظیم،
کهمیزبانعزادارانسفیرسیدالشهداست شهرریسالهایمتمادیاست
واهالیآنتوفیقدارندبرایسهروزمتوالیمیزبانعزادارانمسلمبنعقیل
باشـند.درتاریخبلعمیآمده:»مسـلمبنعقیلدرهشـتمذیالحجهسـال
کوفهبهشهادترسید.سهروزبعدازشهادتش،عمربنسعد 60هجریدر
کسـپردند.ایـنمحـلبرای کنـارداراالمـارهبـهخـا بـراونمـازخوانـدواورادر
کسپاریمسلمانتخابشدتاابنزیادرفتوآمدشیعیانرازیرنظربگیرد خا
گذشـته تـانتواننـدمراسـمسـوگواریداشـتهباشـند.هرچنـدطـیسـالهای
کـردهامـابـهنقـلازخاطـراتبرخـی برپایـیمراسـممسـلمیهعمومیـتپیـدا
کهبرگزارمیشود. مداحانپیشکسـوت،اینمراسـمحدودا150سـالاسـت

استقبال خادمین حرم از عزاداران 
کهبا93سال عبدالمجیدمساحتییکیازقاریانمعروفشهرریاست
سنسندیبرمراسممسلمیهطیآنسالهاست.اومیگوید:»طی80سال
گذشـتهاینمراسـمبسـیارمنظمبرگزارمیشـودوبهحتمسالهایقبلنیز
کفاشانبازار مراسممسلمیهبرگزارمیشده.آنزمانصنفخرازان،بزازانو

تهراندرایاممسلمیهدرمراسممسلمیهشهرریشرکتمیکردند«.
»از میکنـد: مـرور اینگونـه را هیـأت در کودکـیاش دوران خاطـرات او
حـدودا10سـالگیدرهیـأتسـاداتشـیرازیهابـودم.وقتـیایـنهیـأتدر
روزآخـرمراسـممسـلمیهبـهچهارسـوقبـازارمیرسـید،زیـرطـاقبلنـدبـازار،
سـلطانالواعظینرویچهارپایـهمیرفـتونطـقمیکـرد.اومـردیبسـیار
کـهوقتـیدر بلندقامـتوخوشسـیمابـودوچنـانصـدایرسـاییداشـت
سوگمسلممیخواند،بدونبلندگوصدایشبههمهرواقهامیرسید.یادم
هستوقتیهیأتساداتشیرازیهاازچهارسوقمیگذشتومیخواست
واردصحنحرمشود،خادمینحرمحضرتعبدالعظیمباچراغواللههای
روشنبهاستقبالشانمیرفتندوصحنهایفراموشنشدنیرامیساختندو

گریـهمیکردند«. همـهزائریـندرسـوگسـفیرامامحسـین�

که92سالهاستبرایمانتعریفمیکند،جامعه کبرقوام کهعلیا آنطور
کهشـباولمسـلمیهبهشهرریمیآمدنداغلبشاننابینابودند مداحان
کردوهیأت وازبینآنهامیتوانبهمرشـدباقر،مرشـداسـماعیلو...اشـاره

بنیفاطمهازهیأتهایمعروفوقدیمیبود.

سوگواری 35 هیأت 
غالمرضـاسـازگارازمداحـانوشـاعرانبنامتهرانبهمدت15سـالاسـت
کهبرگزاریمراسممسلمیهوحضورهیأتهایتهرانیدرشهرریرامدیریت
میکنـد.اودرخصوصقدمتمراسـممسـلمیهمیگوید:»سـالهایزیادی
کهمراسممسلمیهدرشهرریبرگزارمیشودودلیلایناتفاق،وجود است

حرممبارکسـیدالکریماست«.
اودربـارهزمـانبرپایـیایـنمراسـممیگوید:»مراسـمدرمـاهذیالحجهاز
شـبوفـاتامـامباقـر�شـروعمیشـودوتـاسـهشـبمتوالـیادامـهداردو
مداحـانبنـامایـنمراسـمراادارهمیکنند.حدودا60سـالپیـشتنهاچهار
کنـونبهلطفخدابیـشاز35  هیـأتازتهـرانروانـهشـهرریمیشـدنداماا

هیـأتازتهـرانعازمشـهرریمیشـوند«.
غالمرضـاسـازگاربااشـارهبهمداحـانوروضهخوانانقدیمـیمیگوید:»از
گذشتهدرایاممسلمیهدرشهرریحضور کهدرسالهای مداحانقدیمی
کبـرناظـم،آقـاشـاهوحـاجعبـاس داشـتندمیتـوانبـهحـاجمـزروق،حـاجا
زریبافومنبریهاییمثلآقایانفلسفیوشیخجوادخراسانیاشارهکرد«.

برپایی بلندترین طاق بازار 
تقریبـاهمـهقدیمیهـایشـهرریازمراسـممسـلمیهشهرشـانخاطـره
کنینقدیمیشـهررییکیازهمینافراداسـت.او دارنـد.امیـرنوارچـیازسـا
چندسـالیاسـتدریکاقدامخودجوشخیمهبزرگیرادربلندترینطاق
گرفتنچهارپایهمداحان کهبیشازیکقرناستمحلقرار بازاربرپامیکند
کـهدرایـاممسـلمیهدرشـهرری شـده.تصویـرهمـهمداحـانقدیمـیتهـران
حضورداشتهاندبهاینخیمهنصبمیشود.اومیگوید:»یکیازخاطراتی
کهازبزرگاننقلشدهمربوطبهحضورحاجعباسزریبافاست.اوقبلاز
انقالبتبعیدشدهبود.یکباردرمدتتبعیدبرایبرگزاریمراسممسلمیه
بهشهرریآمدوبعدازاینکهدرچهارسوقبازارازچهارپایهپایینآمدتوسط
کدستگیرشـد.مسلمیهشهرریازایندسـتخاطراتبسیاردارد«. سـاوا
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کتاب»الغدیر«نوشتهشده. کهازآننقلشدهدر کتابی کتابهاوحتیشمارهصفحه علیبنابیطالبنازلشده.نشانی

 بلغ ما انزل الیک من ربک
سورهمبارکهمائده/آیه67

غدیرسندحقانیتماست
کاشانی )استاد تاریخ اسالم(  حجت االسالم والمسلمین حامد 

عزایسفیرحسیندرقبلهتهران
مرور تاریخچه برگزاری مراسم مسلمیه در شهرری

ابوزهره استاد تاریخ مصر در دو 
کرده: »بنی امیه  کتاب خود نقل 
که مردم جرأت نکنند  کرد  کاری 

کنند.  روایتی از غدیر نقل 
همچنین سنت دشنام دادن به 
امیرالمومنین را رواج داد«.امروز 

با توجه به جریان های تشیع 
کینه ورزی  و جریان  که  انگلیسی 
که خون ریزی را توسعه  داعش 
می دهد، متاسفانه زمینه بحث 

کرده. کمرنگ  را بسیار 

کهبرگزارمیشود. طبقنقلازخاطراتبرخیمداحانپیشکسوت،مراسمعزایمسلمیهشهرریحدودا150سالاست

ازمـاهاولذیالحجـهوبـهمناسـبتسـالروزازدواجآسـمانیامیرالمؤمنیـن�وحضزتفاطمهزهرا�پویـشمردمی#من_غدیری_ام
گوشهمهبرسـانید،راهاندازیشـد.اقشـارمختلفمردمعالوه کهفرمودندپیامغدیررابه کرم� درراسـتایلبیکبهدسـتورپیامبرا
براستفادهازمطالبنابوجذاباینپویشمیتوانندازطریقفضایمجازیبااستفادهازلوگووهشتگ#من_غدیری_امازاینپویش

کنند. حمایت

گذشـتههیـأت»فدائیـانحسـین«اصفهـانیـکمیهمـانویـژهداشت؛»سـالمبدرالدیـن«مـادرشـهیدمدافـعحـرم»احمـدمحمـد هفتـه
گسـتردهپخششـد،قصـهدالوریهـایفرزنـدشرادراینهیات کـهعکسهایـشبـاماشـینbmwدرفضـایمجـازیبـهصورت مشـلب«
کهحسین�  کهفرزندخوشتیپومتمولشدرراهدفاعازحرمبهشهادترسیدهاست:زمانی کراست کهخداراشا گفت کردو تعریف
کـهمهـدی)عج(درخطراسـتمگرمـیتوانمفرزنـدمرانگهدارم؟ درخطـراسـت،زمانـی

مردیباپالتویبلندطوسی
حمید محمدی محمدی 

کریـن،پیشکسـوتشـعرآئینـی،پیرغـالماهلبیـت�، اسـتادذا
خراسـانی جـواد شـیخ گرد شـا آخریـن عظـام، مراجـع دسـتپرورده
که کرد و...دههـاعنـوانوصفـتدیگـرمیشـودبرایمـردیانتخـاب
کردوبه گذشـتهپسازحدود87سـالعمربابرکتدنیاراترک سـال
کردهبود ارباببیکفنشپیوست.حاجعلیآهیتمامعمرترکدنیا
وبـاآنزندگـیسـادهوزیسـتمعمولـیاشفقـطبههدایـتوحمایت
مداحانوشاعرانفکرمیکرد.اودردورانمیانسالی،فرماندهانتظامی
حسـاستریننقطهکشـوردرمرزهایشـرقیجمهوریاسالمییعنی
سیسـتانوبلوچسـتانبـودامـانـهدرمیانقبایـلبلوچونـهدرمحل
کارخـودهیـچگاهبـالبـاسنظامـیحاضـرنمیشـد.لبـاساوپالتـوی
کهبـاآنصدهاعکـسدارد.اوبعد بلنـدطوسـیرنگمداحـیاشبود
ازپذیـرشمسـئولیتهایدیگـردرنیـرویانتظامـیومدیریـتامـور
گرفتوباز کنـاره ایثارگـرانایـننیـرواواخردهه60ازاینمسـئولیتها
گرداناوبیصبرانهاینموضوعرا همبهجمعمداحانبازگشـت.شـا
دنبالمیکردندوپسازحدود13سالازپیروزیانقالبوانفصالاو
ازفضایتربیتمداحان،تشنهآموختنازاوبودند.آهیاینتقاضارا
کردوبهصحنهتعلیمبازگشت.دوبارهشورواشتیاقبه بهخوبیدرک
جلساتجامعهمداحانتهرانبرگشتوشبهایماهمبارکرمضان
گرموپرشوریازاینجلسـاترارقمزد. درزمسـتانسـال69محافل
کرینومداحانسـنتیراازتفرقنجات یکباردیگراوتوانسـتهبودذا

کند. دهـدوهمـهرازیـریکخیمهجمع
گرفـتواز ازابتـدایدهـه70فعالیتهـایاورنـگوبـویدیگـری
مجلسداریوهیأتگردانیفراتررفت.اوکهتمامتوان،ذوق،اندوخته
علمیوکاریزمایاجتماعیرابرایگردهمآوردنمداحانبهکارگرفته
کارهایبزرگتراست.ازاینجابودکهتالش کنونوقت کها میدانست
کرین،بهویژهسـالخوردگانو اودرمسـیرخدماترسـانیصنفیبهذا
مداحانخانهنشینقرارگرفت.اوقبلترهمبهصورتکامالشخصیو
غیرسازمانیسرکشیازپیشکسوتانوپیرغالمانبیمارراوظیفهانسانی
خـودمیدانسـتوهمیشـهفهرسـتیازآنهـارابـرایمراجعـهمنظمدر

جیبهمانپالتویبلندطوسیرنگمیگذاشت.
اوبـرایپیگیـریبیمـهمداحـانوتاسـیسبنیـاددعبـلخزاعـی
نامههایمتعددیبهرهبرمعظمانقالبنوشتورایزنیهایفراوانی
کرد.البتهسالها باروسایسازمانتبلیغاتاسالمیونهادهایدیگر
طولکشیدتاتالشهایاوبرایراهاندازیاینموسسهحمایتیبهثمر
بنشیند.سرانجامبنیاددعبلخزاعیدرسال84پاگرفتدرحالیکه
گرفتن آهیفقطعضویازاعضایهیأتمدیرهآنبودوطمعیبرای
مسئولیتاصلیدرآننداشت.درواقعاوبرایگستراندنخدمتبه
کردهوحاالکهچنینجاییراهافتاده مداحاندرسراسرایرانتالش

کهمسئولآنچهکسیباشد. بوددیگرچهفرقیمیکرد

مرحومعلیآهی
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ح اسـت، تعلیم دیدن اسـت.  که در مداحی مطر یکی از ضروریاتی 
اسـاتید و پیرغالمـان ایـن عرصـه معتقدنـد مداحـان نسـل جدیـد 
نسـبت به مداحان پیشکسـوت کمتر اسـتاد دیده اند. نظر شما در 

ایـن خصوص چیسـت؟ 
کاراسـت.امـکانداردهـرفـردذوقواسـتعدادمتناسـب اسـتاددیـدنریشـه
بـهخـودشراداشـتهباشـدوبـهطـورذاتیخداونـددروجودهریـکازبندگانش
اسـتعدادهایخاصـیراقـراردادهامـاروانشناسـانمعتقدنـدانسـانهایموفـق
گـرایـن کشـفمیکننـد.ا کـهاسـتعدادهایپنهـانخودشـانرا کسـانیهسـتند
گامبردارندنقطهعطف کنندودرجهتباورآنها توانمندیهایبالقوهراکشف
کسـب مـوردنظـروایـدهآلبـهدسـتخواهـدآمـد.حـاالایـنذوقواسـتعدادو
کمالوپیشـرفتینخواهدداشـت.خیلیهادر موفقیتبدوناسـتادهیچسـیر
گردیمیکردند.یکیازاینهنرهاوحرفهها گذشـتهبرایرسـیدنبهجاییشـا
کـهریشـهقدوسـیداردبحـثمداحـیونوکـریسیدالشهداسـت.اینکـهشـما
کنیدو کنیـدیـکمقـداریصـداداریـدوسـبکهایمداحـیراتمریـن احسـاس
بـاصـوتبخوانیـدحتـیبااقبالـیهمروبهروشـود،مقطعیوزودگذراسـت.ولی

حقیقـتامرایننیسـت.

به این مسئله که مداح شدن عنایت اهل بیت� است معتقدید؟ 
کهبهاهلبیتعرضادبمیکنندعنایتآنهاشامل کسانی امیدوارمهمه
حالشانشود.اماهمهچیزعنایتنیستبلکهبخشیازاینموفقیتبستگی
کـهمداحـیتلفیقـیازچندیـنهنـراسـت. بـهسـطحتواناییهـایافـرادداردچرا
گـریـکمداحاسـتادببینـدجایگاهاوواالتـروحوزههایهنریوسـیعتری قطعـاا

خواهدداشت.

کر اهل بیت چیست؟  به نظر شما مهم ترین وظیفه یک مداح و ذا
قبالدریکیازگفتوگوهایمدربارههمینموضوعصحبتکردم.اینرسالت
راهرسالمقاممعظمرهبریتبیینمیکنند.نوکریامامحسینباموضوعزمان
همیشـهبهموازاتهمپیشمیرود.مانمیتوانیمسیدالشـهداراازمسـائلروز
جداکنیم.مگرمیتوانیمبگوییمازبنیامیهبدمانمیآیدولیباآمریکامشکلی
نداریـم.اینهـاادامهدهندههمانرشـتههسـتند.وهابیهـاوتکفیریهایامروز
همـانبنیامیـهقرنهـاقبلهسـتندوهیـچفرقیباآنهاندارند.صهیونیسـتها
وآمریکاییهـاهمـانیهـودونصـاریوهمـاندشـمنانهمیشـگیمسـلمانان
کرات گرامروززیربارمسائلیمانندمذا کهفکرمیکنندا بودهوهستند.عدهای
هسـتهایرفتهایـم،مشـکلمـاحـلمیشـودایـنطـورنیسـت.ایـندشـمنی،

هسـت مـوارد آنقـدر نباشـد هسـتهای بحـث حـاال اسـت. کـهریشـهای
بهانهتراشـیکننـد.اینهـااصـالمارانمیخواهندوبامامشـکل

گرفتهازهمین کنیدانقالباسالمینشأت گردقت دارند.ا
هیهـاتبـود.بنابرایـنآنهـابـامـامخالفنـد.

بـا توجـه بـه اینکه خیلی ها به ویـژه جوانان و 
نوجوانان از مداحان الگو می گیرند، عملکرد 

و رفتار یک مداح چگونه باید باشد؟ 
گـرافـرادیماننـدمـندرجامعـه طبیعـیاسـتا
کارورفتارشان الگوباشندبایدخیلیازمسائلرادر
از بسـیاری کـه سـالمی تفریحـات کننـد. رعایـت
مردممیتوانندانجامدهندمِنمداحنمیتوانم
انجـامدهـم.مـامداحـانبایـدمقیـدباشـیمو
کـهحـرفزدنمـا،لبـاس حواسـمانباشـدچرا

گرفتوباهمرفتیمطبقهباالوپشـتبامحرمبهشـکلمعجزهآسـایی پدرمرا
گنبدطالدرآوردم.وقتیازآنباالنگاهمبهضریحامامرضاوزائرینافتاد، سراز
کردم: کهتازهساختهبودمخطاببهایشانزمزمه گرفتموشعریرا ازآقااجازه
گدایتویاثامنالحجج«. کنونمنم/درپشتدر کنبهرویمنآقا »درباز

دربـاره روز مالقـات بـا حضـرت آقـا و اجـرای حماسـی و تاثیرگذارتان 
در محافـل و رسـانه ها صحبت هـای زیـادی داشـتید. خودتـان فکـر 

کنـد؟  گل  می کردیـد آن روز خواندنتـان اینقـدر بـه اصطـالح 
آنهـمعنایـتامـامرضـا�بود.منشـعریهمدراینفضاسـاختمبااین

مضمون:
روزمیالدحضرتزهراهمهجاباصفاستمیدانم
گللبخندرهبرومردمثروتیپربهاستمیدانم

بهمناینلطفوعیدیازطرفعلیموسیالرضاستمیدانم

وقتی شعر شما تبسم آقا را به همراه داشت، چه حسی پیدا 
کردید؟ 

ایـنلبخنـدرضایـتآقـاافتخـاربزرگـیبرایـمبـود.امـاجالـباسـت
و کلیپهـایصوتـی مراسـم،یکسـری ایـن از بعـد روز بدانیـدچنـد
کـه تصویـریراازرسـانههایبیگانـهمثـلصـدایآمریـکاآوردنـدودیـدم
گرفتـهام.حقیقتـاخوشـحال چقـدرمـوردتوهیـندشـمنانقـرار
کـهدر کـردم شـدموبـهوجـدآمـدم.خـداراشـکر
کارنامهنوکریامکاریکردمکهآمریکاعصبانی

شود.

بعـد از خوانـدن هم خدمت 

یک استکان چای روضه با حاج احمد واعظی
 از لشکر 5 نصر تا مداحی در بیت رهبری 

از  آسـتانه هفتـه دفـاع مقـدس هسـتیم. عکـس معروفـی  در 
بـا  نوجوانـی  رزمنـده  آن  در  کـه  شـده  منتشـر  جنـگ  دوران 
کسـی  کمتر  گرفته. شـاید  بلندگوی دسـتی برای رزمنده ها دم 
کـه آن مـداح نوجـوان حـاج احمـد واعظـی اسـت. بـه  بدانـد 
همیـن بهانـه می خواهیـم از حـال و هـوای مداحـی در جبهـه 

بگوییـد.  برایمـان 
کهبعدازدوراندفاعمقدسخیلیتمایلنداشتم حقیقتایناست
و روزنامههـا از بسـیاری بـودهام. رزمنـده بگویـم مجالـس و محافـل در
کـهدرمقابلمادر کردندامابـاورماینبود مجـالتهـمبارهـاازمـنسـوال
کردهورزمندگانی کهچهارفرزندخودرادرراهاحیایاسالمفدا شهیدی
کـهامـروزبامجروحیتشـیمیاییسـختزندگیمیکننـد،چطورمیتوانم
کهمنبلندگوی کنم.یکوقتیدیدماینعکسمعروف ادعایرزمندگی
گرفتـهاموبـرایرزمندههـامیخوانمدریکسررسـیدچاپشـده. دسـتی
کهمیدانسـتنداینتصویرمتعلقبهمداحیبندهدرعملیات دوسـتانی
کنـم.بـهخاطـرهمیـننـهبـهدلیـل والفجـر3اسـتخواسـتندآنرابازگـو

کردم. کـردنخـودمبلکـهبنابراحسـاستکلیفصحبتهایـی مطـرح
کـهبـرایرزمنـدگانتیـپ21  گرفتـهشـدهروزیبـود کـهعکـس روزی
گرفتـهبـودم.آندفتـرشـعرونوحـه امـامرضـا�بـابلندگـویدسـتیدم
کولهپشـتی کـهازمـنجدانمیشـدودرشـبعملیاتدر تنهـاچیـزیبـود

میگذاشـتموهمـراههمیشـگیمـنبـود.مـنآنجـا16سـالهبـودم.

که عازم جبهه شدید؟  اولین بار چند ساله بودید 
کـه14سـالهبـودمبـهعنوانرزمندهراهیجبههشـدم. سـال61زمانـی

گریهوزاریودسـتبردندرشناسـنامه! کلـی البتـهبـا

کـه رزمنـده لشـکر 5 نصر بودید می خواسـتید  گویـا در آن زمـان 
پاسـدار شوید؟  

از بسـیاری کربـالی4 یـادممیآیـدسـال65درجریـانعملیـات بلـه،
کـهفرماندهـیلشـکر5نصـررابرعهده دوسـتانبـهخصـوصآقـایقالیبـاف
داشتندمیگفتندتوبایدرسمیبشوی.آنهاهموارهمشوقبندهبودندتا
کارراهمانجام پاسـدارشـوم.البتهخودمهمخیلیدوسـتداشـتمواین
دادم.امابعدازمجروحیتوبازگشتدوباره،اینتوفیقازبندهسلبشد.

رهبر انقالب رسـیدید؟ 
بلـه،آقـاخیلـیبزرگوارانـهمـنرامـوردمحبـتقـراردادنـد.صورتـمرابوسـیدند
کردیـد. گـرمحـقاهـلبیـت�راادا وبعـدفرمودنـدشـماامـروزبـاایـنحنجـره

گریـهامبگیرد. کـهنزدیکبـود گرفتـم حقیقتـاآنقـدرتحـتتاثیـرقـرار

از تذکـرات اصلـی رهبـر معظـم انقـالب بـه هیأتی هـا مراقبـت  یکـی 
گویا بسـتر اصلی آن هیئات  که  درباره نفوذ تشـیع انگلیسـی اسـت 
گفته اند ایـن فرقه انحرافی  مذهبی کشـور اسـت. برخـی از مداحان 
پیشـنهاد هایی بـه آنهـا داده انـد. ایـن جریـان سـراغ شـما هـم آمـد؟ 
جرأتنکردندپیشـنهادبدهند.همهمیدانیمتبریجزءفروعدینماسـت
امـاچگونـهوبـهچـهروشـی؟بنـدهبـاازبیـنبـردنریشـهبرائـتمخالفـم.چـون
موضوعتبرییکبحثریشهایدارد.دررابطهبااینموضوعیکعبارتیدارم
گفتهاممگرمامیتوانیمبگوییمعاشـقامامحسـین�هسـتیمو کههمیشـه
کـهمـاعاشـقاعتـالیانقالباسـالمی کارینداریـم.مثـلایـناسـت بـابنیامیـه
هسـتیموازحضـرتآقـاتبعیـتمیکنیـمولـیمیگوییـمبـاآمریـکاهـممشـکلی
نداریـم.امـااینکـهعـدهایبیاینـدوبـاروشهاییآبدرآسـیابدشـمنبریزندو
کنندقطعابازیدرزمیندشـمناسـت. آتشاختالفرابینمسـلمینشـعلهور
مجالسبرائتیهمکهدرسالهایقبلبرگزارمیشدموردسوءاستفادهدشمن

گرفت. قرار

گسترش فضای رسانه ای را هم در این موضوع موثر می دانید؟ 
کهموجباتتنشدرمیـانمردمو کاری قطعـاهمینطـوراسـت.امـروزازهـر
کرد.یـکوقتیمیگفتنداینمجالسرا کنـدبایدپرهیز امـتمسـلمانرافراهـم
درخانههابرپامیکنندوکسیسوءاستفادهاینمیکند.قراراستیکمجلسی
کردهاند کهبرخیازمتولیـانآننیزاعالم بـاایـنفضـایمجازیامروزبرگزارشـود
بهمردممیگوییمموبایلهارادرجلویدرتحویلبدهند!چهتضمینیاست
کردهو کهمراسـمضبطنشـودودراینترنتقرارنگیرد؟زیراتکنولوژیپیشـرفت
درونبعضـیسـاعتهاهـملنـزدوربیـنفیلمبـرداریوجـوددارد.پـسایـنهمه
کجاآمده؟ گرفتهشدهودرفضایمجازیموجوداستاز فیلمازمجالسلعن

کنند. درست است؟  از دریچه  هیأت ها قرار است با ما مبارزه 
کـهنظریـهمعـروفمایـکللورانـت 12سـالپیـشروزنامـهایبـرایمـنآوردنـد
کهدریکیازهمایشهایویژه یکیازسرانسازمانسیادرآنمنتشرشدهبود
مداحانبدانپرداختم.اواعتقادداشتتشیعدرایرانازدوقطبتشکیلشده
کهنمیتوانجلویپیشرفتاینعواملراباسالحنظامیگرفتوپیروزیقطعی
گرومقابلهباایندوقطباست.ایندوقطبعبارتندازمرجعیتکهمردم مادر
اعتقـادویـژهایبـهعلمـاومراجـعخاصـهولـیفقیهدارنـدوقطبدیگـرمداحانو
کردندتادرراستایبه هیأتهایمذهبیاهست.ازآنروزعزمخودشانراجزم

گامبردارند. همریختنمبانیدینی،عدمتبعیتازولیفقیهومراجع

خودمراشاعرنمیدانم
عنایـتدرسـیرتکاملـیوپیشـرفتیـکشـاعرتاثیرمسـتقیمدارد.یک
گفتمدررابطهبا کودکیباآنخطمقطعابتداییشعری وقتیدردوران
کردمیکچیزهاییرامیتوانمبنویسـموبگویم. شـاه.یکدفعهاحسـاس
ازوقتـییـادممیآیـدپـدرمیـامینویسـدیاشـعرمیسـازد.بـهخاطرهمین
کودکیونوجوانیصبحهای گرفتـم.دردوران خیلـیزوددرایـنفضـاقرار
جمعهبهانجمنشعرفرخدرمشهدمیرفتمودرواقعکمسنوسالترین
عضوآنجابودمدرآنانجمنفقطهماشعارآئینیخواندهنمیشد.همه
که کـهخـودمراشـاعرنمیدانمامـااینلطفیاسـت نـوعشـعریبـود.مـن
خداوندواهلبیتبهمنداشـتهاند.ازهمانعنایتهایامامرضا� 

کهشـاملحالبندهحقیرشـده.

سیاسیخواندنیعنیچه؟
درفضـایامـروزتـامیخواهیـمدرمـوردمباحـثسیاسـیروز،جنـگ
کنیم،دوستانمیگویندسیاسیحرف نرم،تشیعانگلیسیو...صحبت
میزنیـدیـاسیاسـیمیخوانیـد!مـننمیفهمـمسیاسـیخوانـدنیعنـی
گـرازابتـداتـااالنمثـلیکرشـتهطنابببینیـدابتدای چـه؟بنیامیـهراا
کـهدرفضـایامـروزدشـمنان آنبنیامیـهودرامتـدادآنصهیونیسـتها
سرسـختاهلبیتندهسـتند.شـنیدناینمفاهیمازسخنرانانوتبیین
کریـننیـازمبـرمامـروزهیأتهـایعـزاداریاسـت. بخشـیازآنتوسـطذا
مقابـل در بایـد امـروز مـن اسـت. امـامحسـین�همیـن نوکـری اصـال
کنـم.چـونایـننحلـهفکـریرابهوضـوحمیبینم. بنیامیـهموضعگیـری
کاری مـنچطـورمیتوانـمبگویـمطرفـدارامـامحسـینهسـتموبـایزیـد
نـدارم.مگـرچنیـنچیـزیامکانپذیـراسـت!یزیـددیـروزوامـروزرابایـد
بشناسـیمواینوظیفههیئاتمذهبیخاصهواعظینومداحاناسـت.

که پشـت میکروفون  آن روز، روز حاج احمد بود. از همان لحظه ای 
کـرد، سـکوت  گرفـت و بـا سـالم بـه امـام رضـا برنامـه اش را شـروع  قـرار 
کـم شـد. رزمنـده نوجـوان دیـروز لشـکر نصـر هـم  عجیبـی در مجلـس حا
کـه پیش بینـی می شـد سـنگ تمـام گذاشـت، اشـعارش بوی  همان طـور 
حماسـه مـی داد، بـوی عزت و بوی تسـلیم نشـدن. به همیـن خاطر بود 
کـه بارهـا رهبـر انقـالب نگاهشـان را بـه سـمت او چرخاندنـد و بـا لبخنـد 
کردنـد؛ »هـر چـه تهدیـد و یـا هر چه که تحریم شـویم،  اشـعارش را تاییـد 
که تسـلیم شـویم«. مردم از شـدت شـوق دیگر  به خداوند محال اسـت 
ننگـت  علـی  و  زهـرا  دشـمن  ای  »آی  بنشـینند:  پـا  روی  نمی توانسـتند 
کمتـر ای بی سـروپا زمزمـه جنگـت باد/کـه مـرا زمزمـه جنـگ تـو آزار  بـاد/ 
گـر رهبـر مـن رخصـت پیـکار دهـد/ بـه خـدا سـر ز تـن نحـس تـو  دهـد/ و ا
گزینه هایت آتش بزنم«. مجلس به اصطالح  سرکش بزنم/ دفتر و میز و 
کبـر سـر دادنـد.  هیأتی هـا منفجـر شـد. عـده ای بلنـد شـدند و فریـاد اهلل ا
لبخنـد آقـا هـم مهـری تاییدی شـد بر اشـعار حـاج احمـد. آن روز در بیت 
رهبـری روز حـاج احمـد واعظـی بود؛ آنقدر که صدا وسـیما تا روزها فقط 

همـان مداحـی را پخـش می کـرد. 
و  رفتـه  بـه سـپیدی  رو  واعظـی حـاال دیگـر محاسـنش  احمـد  حـاج 
کـرده. می گویـد هـر  عمـرش را در مسـیر نوکـری سیدالشـهدا� سـپری 
که هیچ مجلسی را بدون  چه دارم از امام رضاست و برای همین است 
ذکر حضرت ثامن االئمه ترک نمی کنم. برای نخستین شماره هفته نامه 

»چهـارده« سـراغ ایـن مـداح مشـهدی رفتیـم. 

دشمنازهیأتمیترسد
کالهمـهحرکاتمانزیـرذرهبینمردماسـت.چه پوشـیدنمـا،نـوعبرخـوردمـاو
کارهـاراندارند.مداحی بخواهیـموچـهنخواهیـممـردمازمـاتوقعانجـامخیلی
کسانی امامحسینوشاخصشدندراینزمینه،سعهصدرمیخواهد.مااز
کهالگوبودهاند.پسبایدمثلآنها حرفمیزنیموادعاینوکریشـانراداریم
کنیم.روایتداریمفردینزدامامحسنمجتبی�آمدوبهایشانوپدر رفتار
گـرمشـکلیداری گفـت..آنحضـرتخندیدنـدوفرمودنـد:»ا ومادرشـانناسـزا
گراینجاغریبیبیاخانهمنومهمانخودمباش«.ماچه کنم،ا بگوبرایتحل

نشـانهایازایـنحضـراتداریـم؟مـافقـطادعـاینوکریآنهـاراداریم!

شـروع  ثامن الحجـج�  نـام  بـا  را  برنامه هایتـان  عمـده  شـما 
می کنیـد و ارادتتـان بـه ایـن امـام همـام مثال زدنـی اسـت . بسـیاری 
از بچه هیأتی هـا حـاج احمـد واعظـی را بـا امـام رضا می شناسـند. از 

عشـق و محبـت بـه امـام رضـا� برایمـان بگوییـد. 
گربـاذکرصلواتیبرایآنحضرتمقداری مـنهرچـهدارمازامـامرضاسـت.ا
کارزیادیانجامندادهام.بعداز خواسـتمحواسـمبهسـفرهونمکایشـانباشـد
پایانجنگمقداریمشکالتجسمانیداشتموسپسدرمشهدواردفضاهای
فرهنگیونوکریامامحسین�شدم.بههرجاییرسیدهامبهواسطهتوسل
گـراحمـدواعظـیراامروزمیشناسـندعنایـتخداوندو بـهامـامرضـا�بـوده.ا
گرازمشهدبههیأتهایمختلفکشورمیرومومردموقتیمرا امامرضابوده.ا

میبیننددلشـانبهسـمتحرمامامرضا�پرمیزندومراموردمحبت
کـه قـرارمیدهنـدبـهخاطـروجـودنازنیـنامـامرضاسـت.وگرنـهمـن

قابلاینحرفهانیسـتم.

تتـان بـا امـام رضـا� در حـرم  خاطـره ای از احواال
داریـد؟ 

یـادمنمـیرودسـالهاپیشروزشـهادتامامرضا� 
بـودوهیـأتمابهسـمتمیـدانفلکـهآبراهافتادهبود.
گرفتنـدومـاواردحـرم ابتـدایورودیحـرمبلندگوهـارا

شـدیم.یکیازخادمینحرمدسـتمنو

درآخرینلحظاتروزعرفهمادرحاجمنصورارضیبهدیارباقیشتافت.مقاممعظمرهبریدرپیامیدرگذشتوالدهایشانراتسلیت
گفتند.متنپیامرهبرمعظمانقالببدینشرحاست:

جنابآقایحاجمنصورارضیدامتتوفیقاته،درگذشتوالدهمکرمهرابهجنابعالیوسایربازماندگانمحترمتسلیتمیگویمورحمت
ومغفرتالهیرابرایآنمرحومهازخداوندمتعالمسئلتدارم.سیدعلیخامنهای

گفت:بهرغماینکهفیلم»رسـتاخیز«ازنظرحوزه کهبااعتراضشـدیدهیأتیهاروبروشـدهبود، وزیرارشـاددربارهسرنوشـتفیلمرسـتاخیز
کهنظرهمهمراجعراجویاشدهانداما گفتند کردیم.عواملاینفیلمازابتدابهما علمیه25اشکالداشت،ماتنهایکاشکالرامطرح
کهاینفیلمداردنشـاندادنچهرهحضرتابوالفضل�اسـتواینکهبایدآنراباهاله گفتیمتنهااشـکالی کاررانکردهبودند.ما این
کردهاند. کارراانجامدهندوباشـکایتادعایخسـارت نوربپوشـاننداماآقایانحاضرنیسـتنداین ــــر
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که برای واقعه غدیر خم و در مدح امیرالمومنین� سـروده   اشـعاری 
شـده  اند، در حوزه شـعر مذهبی چه جایگاهی دارند؟ 

کهدرباره دراشـعارسـرودهشـدهبرایمعصومیناعمازمدیحهومرثیهاشـعاری
امیرالمومنیـنوسیدالشـهدا�سـرودهاندپررنگتـروشـاخصترند.البتهسـابقه
مرثیـهبـرایامامحسـینپررنگتراسـت.نکتهجالبتراینکـههردوبزرگـوار»ثاراهلل«
هستند.چونمیگوییم»السالمعلیکیاثاراهللوابنثاره/سالمبرتوایخونخدا
وپسرخونخدا«.امیرالمومنین�هممثلسیدالشهدا�خونخداست.اما
دربارهجایگاهاشـعارسـرودهشـدهبرایایندوبزرگواردرشـعرمعصومجایگاه»سـر«
به»تن«یاجایگاه»وجه«نسـبتبه»سـر«اسـت.یعنیمادرمدارکشناسایییک
شـخصاورابـا»وجـه«و»صـورت«میشناسـیم،نـهبـامـویسـروقـدیـاسـن.چون
اینهـادرمـدارکشناسـاییاعتبـاریندارنـدوفقـطحکممـدرک،»صورت«شـخص
است.اشعارسرودهشدهدربارهامیرالمومنینوسیدالشهدا�وجهشناختنشعر
گراشعارآنهادرشعرآئینینبودند،نمیتوانستیمشعرمعصومرا معصومند.یعنیا

بشناسیم.

 پیشـینه سـرودن شـعر برای امیرالمومنین� و غدیریه سـرایی به چه 
زمـان و مکانی بازمی گردد؟ 

نخستینشعربرایامیرالمومنین�راخداسرودهوجبرئیلآنراخوانده.مثال
اینشعر:»انفیالجنتنهرمنلبنلعلیولزهراوحسینوحسن«.یارجزمعروفی
که کـهجبرئیـلدریکـیازغـزواتآوردوخواند:»الفتیاالعلیالسـیفاالذوالفقار«
کامـالدارایوزناسـت.بنابرایـناولمـداحامیرالمومنیـن�،خداونـدباریتعالـی

است.اینخیلیمهماستکهبدانیمخدامداحامیرالمومنین�است.اساساآن
کارهایحضرتباریتعالی،مدحامیرالمومنین�است طورکهمنفهمیدمیکیاز
گزافینیست.مدحامیرالمومنین�درقرآنبهوفوردیدهمیشود.تا واینسخن
کهشیخعباسقمیدر»مفاتیحالجنان«میگوید:»منظوراز»علی«درآیات جایی
َحِکیم(امامعلی�است«.یا اْلِکتاِبَلَدْیناَلَعِلّیٌ ّمِ

ُ
ُهِفیأ

َ
ابتداییسورهزخرف)َوِإّن

کهمنظورشخصامیرالمومنین�  مثال»نباءالعظیم«بهمعنیخبربزرگراداریم
کاردرزمینتوسط که کهمجموعهایازمعانیاستامادرظاهرامریعنیآنجا است
کـیانجـاممیشـود،اولیـنشـعربـرایحضـرتامیـرراظاهرا»حسـانبن شـخصخا

ثابت«درروزخجستهومبارکغدیرسروده.

و  غدیـر  شـعر  جایـگاه  آمـد،  میـان  بـه  غدیـر  شـعر  از  حـرف  کـه  حـاال   
اسـت؟  چگونـه  فارسـی زبان  شـاعران  اشـعار  مجموعـه  در  غدیریه سـرایی ها 
شـعرغدیرتقریبادراشـعارهمهشـاعرانشـیعیدیدهمیشـود.حتیبسـیاریاز
شعرایغیرشیعیهمدرمدحامیرالمومنین�واشارهبهواقعهخجستهومبارک
غدیرسـرودههاییدارند.البتهامروزهمهمینطوراسـت.اشـعارزیادیبرایغدیر
گفتهمیشوداماچوندردورانمادرشعرمعصوم،مرثیهغالباستوبهنوعیشعر
گفتاینوجهشـعرمعصومبیشـتراز گرفتهشـایدبتوان آئینیدرخدمتمرثیهقرار
مدحبرایامیرالمومنین�دیدهمیشـود.بهعبارتدیگرشـعرمعصومدردوران
گذشتهاینطورنبوده. کرده.امادر مابیشـتردرروضهسیدالشـهدا�نمودپیدا
شاعراناصالتدیوانشانراحداقلبایکشعربرایغدیروامیرالمومنین�اثبات
میکردند.امروزهمبرایغدیرشـعرزیادسـرودهمیشـودوشـاعرانبزرگداشـتاین

کردهانـد.بـههرحالامروزشـعرغدیـربهلحاظ واقعـهرادرشعرشـانحفـظ
کمیرشدچشمگیرینسبتبهگذشتهداشتهواینبهراحتیقابلاثبات
کـردایـنمضمـونومعنـایمتعالـی،در اسـتامـابایـدهرچـهبیشـترسـعی

قالبهایفاخربیانشود.

 جایگاه غدیریه سرایی را در شعر امروز چطور ارزیابی می کنید؟
گذشـته،توجهبهغدیـرهمترازبا درحلقههـایبیـننسـلماوشـعرای
توجـهبـهمـدحامیرالمومنیـن�اسـت.بـرایهمیـنشـایدتحلیـلشـما
کهبـهنظرمن درخصـوصایـنشـاعراندرسـتنباشـد.مثـالآقـایسـازگار
گذشتهاستووجودشبسیارعزیزومغتنم حلقهواسطبینماوشعرای
است،درشعرهایشاینتوجهویژهراواقعاداشته.یااساتیددیگریمانند
گربه کـهمیتوانیـمایناهتمـامرادرشـعرهایشببینیم.امـاا اسـتادشـفق
کمترسـرودهمیشـود،یکیازدالیلش نظرتانشـعرغدیردرجوانانشـاعر
کافیاسـت.یعنیدربـارهواقعهغدیرفقطمیدانند گاهی عـدممطالعهوآ
یـکواقعـهغدیریاتفاقافتـادهوحضرتامیرازجانبحضرتباریتعالی،
نهصرفاازجانبحضرترسولبهعنوانوصیمعرفیومنصوبشد.شاید
ازخطبـهغدیـریادرموردچگونگیاتفاقمطالعهاینداشـتهباشـند.البته
کمنیستند.واقعاشعرهایزیادیبرای بهاعتقادمنشعرهایویژهغدیر
گفتمچوناشـعارمرثیه که واقعهمبارکغدیرسـرودهشـدهاماهمانطور
کمتـردیدهمیشـود.امـروزباید سیدالشـهدا�زیـادهسـتند،شـعرغدیـر

کنند. شـاعرانغدیریهسـراییرااحیا

کهازشوقتوازپادرنمیآید* منآنپیرم
صدادرآیدازدیواروازمادرنمیآید

کهغیرازبهتازدیوانهحیدرنمیآید 
گرچهدرنمازیتو مرادرالتجاطرزیاست
کهازشوقتوازپادرنمیآید منآنپیرم

چهقبحاستاینکهمیگویندکسحیدرنخواهدشد
گودیگرچنانقنبرنمیآید مودبباشو
نمیافتدشگونیجزالوهیتبهتمالفقر
برادرغیرشیرحقبهپیغمبرنمیآید

بهعیناهللجایزنیستخفتندرهمهاحوال
بهچشمشیریزدانخوابازاینمنظرنمیآید
قیاسذبحنفسوذبحاوالدازسفیهاناست

خلیلاهللبایکسجدهاوبرنمیآید
گیردولوعقبی نفوسقابلدرگاهرا

گرچهمهلتمحضاستوهرگزسرنمیآید ا
کردهآوازسلونیرا گم کر گوش کدامین
چهمیگویندآنسبوحبرمنبرنمیآید

خدایاترمکناندازهموییسرمارا
کهازخمخانهحیدرنمیآید زبارانی

سرمعنیبگیرودرغدیرخمشرابشده
کارمنازساغرنمیآید جگرتفتیدهام،

محمد سهرابی )معنی(

*اینغزلازمجموعهشعر»آوازالل«انتخابشده.

در شـاعران معاصر ما، کمتر کسـی اسـت که به اندازه محمد سـهرابی در سـتایش امیرالمومنین � اثر داشـته باشـد. به دلیل تخلصی که محمد سـهرابی برای 
گر گفته شود او از شاعرانی است که در سرودن اشعار آئینِی معنامحور ید طوالیی دارد. این  خودش برگزیده دوستانش او را »معنی« صدا می کنند. اغراق نیست ا
که به سـبک هندی شـعر می گوید، در مدح اهل بیت� حق مطلب را زیبا، عاشـقانه و  سـخن را افرادی که سـروده هایش را خوانده اند، خوب می فهمند. او 

حکیمانه ادا می کند. روزهای مبارک غدیر فرصت مناسبی است که این شاعر توانمند درباره برپایی محافل شعر غدیری برایمان بگوید. 

گفت وگو با محمد سهرابی درباره شعر آئینی و مدح امیرالمومنین�
علیرضا جباری  دارستانی  

غدیریهسراییرااحیاکنیم
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تهران
مسجد حضرت امیر �  

سخنران:استادشیخحسینانصاریان
مداح:مداحاناهلبیت�

کارگرشمالی نشانی:تهران،خیابان
تاریخوزمانبرگزاری:9صبحسیامشهریورماه

تهران
حسینیه بیت الزهرا �  
سخنران:حجتاالسالمعدالتی

مداح:حاجمنصورارضی
نشانی:تهران،خیابانولیعصر�

جنبمهدیهتهران،کوچهشیخاحمدکافی
تاریخوزمانبرگزاری:29و30شهریورماه

ازاذانمغرب

مشهد
 هیأت انصار الحجه� مشهد 

مداح:حاجامیرکرمانشاهی
سخنران:حجتاالسالمموسویکاهانی

نشانی:میدانشهدا،کوچهناظر
حسینیهامامرضا� 

تاریـخوزمـانبرگـزاری:سـاعت21بیسـتونهم
شـهریورماه

تهران
هیأت رایه العباس �  

سخنران:حجتاالسالممیثمعلیپناه
مداح:حاجمحمودکریمی

کــبر� نشانی:چـــیذر،آســـتانامـــامزادهعــلیا
هــیأترایةالعــــباس-رزمندگانشـمیرانات

تاریخ:٢٩شــهریور1395ازنـمازمـغرب

تهران
حسینیه مکتب الزهرا �  

کبررائفیپور سخنران:علیا
مداح:حاجمحمدرضاطاهری

وکربالییحسینطاهری
نشـانی:خیابان17شـهریور،نرسـیدهبهمیدان

خراسـان،خیابانشـهیدعجبگل
تاریخ:٢٩شــهریور1395ازنـمازمـغرب

تهران
هیأت امام حسن مجتبی�

سخنران:حجتاالسالممیثمعلیپناه
وحجتاالسالمامیرانصاریان

کربالیـیمحسـنفتاحیـان،حـاجمحسـن مـداح:
عربخالقی،کربالییعلیکرمیوسیدعلیچاوشی

نشانی:تهران،خیابانولیعصر�
جنبمهدیهتهران،حسینیهبیتالحسن�

جمعیتساداتچاوشی
تاریخوساعتبرگزاری::30 20الی23

ازبیستوهشتمتاسیامشهریورماه
سفرهاحسان:دارد.

تهران
هیأت سراج الحسین �
سخنران:سیدحسینمومنی

مداحان:حاجمنصورارضی،حاجحسـینسـازور،
حاجسیدمجیدبنیفاطمه،حاجسعیدحدادیان

حاجابوالفضلبختیاری
نشـانی:شـهرری،سـهراهورامیـن،آسـتانمقـدس

عبـداهلل� امامـزاده
سهشنبه30شهریورساعت17

مشهد
 حرم مطهر امام رضا �

سـخنرانان:آیـتاهللاحمدحسـینیخراسـانیو
حججاسالممرتضیآقاتهرانیومرتضیحسینی

مداحان:حاجسیدجعفرماهرخسار
حاجمهدیسروری،حاجمهدیسلحشور
حاجمرتضیطاهری،وحاججعفرمالئکه

نشانی:صحنجامعرضوی
تاریخوزمانبرگزاری:ازعیدقربانتاعیدغدیر

هرشبازساعت:30 18تا:30 20 

تهران
مهدیه تهران   

سخنران:آیتاهللحسینیبوشهری
مداح:حاجروحاهللبهمنی

نشانی:تهران،خیابانولیعصر�
باالترازچهارارهمولوی،مهدیهتهران

تاریـخوزمـانبرگزاری:دوشـنبه29شـهریورماه
بعـدازنمازمغربوعشـا

تهران
مسجد آشتیانی ها 

سخنران:حاجمهدیتوکلی
مداحان:حاجغالمرضاسازگار،حاجسیدحسن
احمـدی،حـاجحمیـدرمضانپـور،حـاجعلـی

مهدوینـژادوحاجسـیدمصطفیحسـینی
نشانی:خیابان17شهریور،ایستگاهناصری

مسجدآشتیانیها
تاریخوزمانبرگزاری:دوشنبه29شهریور

ازنمازمغربوعشاء

تهران
هیأت متوسلین به حضرت زهرا �
سخنران:حجتاالسالممرتضیادیبیزدی

مداح:حاجمحسنطاهری
نشانی:تهران،خیابانشهیدمدنی)نظامآباد(

ایستگاهکهن،باالترازاتوبانامامعلی� 
زمانبرگزاری:20الی22:30سیامشهریورماه

سفرهاحسان:دارد.

گرفته گروههنریخودجوشومردمی»عهد«،برایسومینسالمتوالی،برایراهپیماییعظیماربعینحسنیبرنامهمتفاوتیرادرنظر
گردهمایی کودکانحاضردراین کردنوتوزیععروسکهاییبرای گروهبهنیتدردانهسهسالهاباعبداهلل�اقدامبهدرست است.این
کشـورهای کنندگان کودکانخردسـالمیزبانوهمچنینشـرکت گذشـتهبـه کردهانـد.ایـنهدایـاقـراراسـتطبـقروالسـالهای جهانـی

کودکاناربعین«درحالاجراست. اسالمیاهداشود.اینطرحابتکاریوزیبابانام»لبخندیبرلبان

110هزارغذایمتبرکدرطرحضیافتعلویودرروزعیدسعیدغدیرخمدراستانخوزستانطبخوتوزیعمیشود.حجتاالسالمامین
گفت:»نخستینبانیطرحاطعام کیدبراهمیتاطعامدراینروز فاطمیکیادبیرستادطرحضیافتعلویدراستانخوزستان،ضمنتا
کیدشـده.بنابراینطرحضیافتعلویدر درروزعیدغدیرخم،امامحسـنمجتبی�بودوبراطعامدیگراندراینروزتوسـطائمهتا
روزعیدغدیربامشارکتمردمدرایناستانبرگزارمیشود«.

عیدغدیر
هیأتکجابرویم؟

ــــر
ـــــــ

خبـ
ط 

خـــــــ

ــــر
ـــــــ

خبـ
ط 

خـــــــ
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داریمباحسینحسینپیرمیشویم...
کهاینسالهافراموششده کتیبهوپرچمهیأتبودهاست گرفتنعکسیادگاریبا یکیازسنتهایزیبایهیأتهایقدیمی

کنیدتادر پیشنهادمیکنیمدستبهکارشویدوپسازپایانمجلستانیکعکسیادگاریدستهجمعیبگیریدوبرای»چهارده«ایمیل
www.qud son l i n e . i r.همینصفحهمنتشرشود

فرداعقداخوتبخوانید
کید روزغدیرآدابمختلفیداردکهدرروایتهایفراوانیبهآنتا
شدهوخیلیازعلمابهسیرهائمهمعصومین�عملمیکردنداما
کمتـررواجداردوحتیبعضیها ایـنروزهـاایـنمسـئلهدرجامعهمـا
نمیداننددرچنینروزبزرگیمستحباستایناعمالرابجابیاورند.
یکیازایناعمال،بستنعقداخوتبایکدیگراست.درروزعیدغدیر
کـرم�وامامعلی�عقداخوتبسـتهشـد.بعد میـانپیامبـرا
کـهدیگـرعقـداخـوت)پیمانبرادری(ازسـنتهایحسـنه ازآنبـود
گرکسیبخواهدبا کیدفراوانیبرآنشد؛تاآنجاا اسالمقرارگرفتوتا
دیگـریپیمـاناخوتببنـددوامکانحضوربابرادردینـیاشراپیدا
نکند،میتواندبهکسیوکالتدهدکهآنعقدرابرایشبخواند.البته
خانمهـاهـممیتوانندمیانخـودعقدببندند.درفرهنگاسـالمی،
منظورازعقداخوتجاریکردنصیغهبرادریبیندونفرباخواندن
کتـابمفاتیحالجنـاننوشـتهشـده.بـهواسـطه کـهدر دعایـیاسـت
ایـنصیغه،میثاقیویـژهبررعایتحقوقبرادریمیانآندواسـتوار
میشـود.ایـنعقـدتعهداتـیهمچـونارثومحرمیتافرادوابسـته
بـهطرفیـنایجـادنمیکنـد.بنابرایـنایـنافـرادازهـمارثنمیبرندو
هیچگونـهرابطهمحرمیـتمیانوابسـتگانآنهاایجادنمیشـود.با
توجهبهنکاتگفتهشدهمضموناینعقدرعایتبرخیامورمعنوی
نسـبتبـهیکدیگـردردنیـاوپـسازمـرگاسـت.مثـاًلبـرادرانمتعهـد
گر میشوندکهدردنیاهمدیگرراازدعافراموشنکنندودرآخرتهما
ازاهلنجاتوشفاعتباشند،همدیگرراشفاعتکنند.معروفترین
کهپیامبر�بینمهاجرانو عقداخوتمربوطبهپیمانیاست
انصـاربسـت.پیوندبـرادریمیـانپیامبـر�وامامعلـی�جزو

متواتراتتاریخیاست.

کانالسایتکتاب
مقتل بخوانید

نخسـتین جملـه از مقتلالحسـین�
واقعـۀ گـزارش بـاموضـوع کـه اسـت مقاتلـی
عاشـوراوشـهادتامامحسـین،دونسـلبعد
ازآنواقعـهنگاشـتهشـدهوبهخاطـرشـهرت
ابومخنـف مقتلالحسـیِن بـه آن گردآورنـدۀ
شهرتیافتهاست.مقتلابومخنفتاحدود
قرنچهارمموجودبودهامابعدهاماننددیگر
آثـارابومخنـفازبینرفتهاسـت.امـابهتازگی
کهبـهصورت انتشـاراتخیمـه،بخشهایـی
کتـاب از مسـتند
کتب ابومخنفدر
را آمـده تاریخـی
کـرده آوری جمـع
مقتـل قالـب در و
منتشـر ابومخنـف

اسـت. کـرده

عکس ببینید
حضـرت حـرم بـرای دلتـان وقـت هـر
ثامناالئمـه�تنـگشـد،سـریبـهسـایت

نشـانی بـه رضـوی« »عکـس
گنجینـه کـهیـک photo.aqr.ir  بزنیـد
حـرم مختلـف بخشهـای از نـاب تصویـری
امـامهشـتماسـت.دراینسـایتبهطـورکلی
بـه8بخـشتقسـیمشـدهاسـت:حـرممطهـر،
گـزارش قدیمـی، عکسهـای مشـهدالرضا،
تصویری،نفایس،نگارخانه،چندسطعکس
مثـال  فوکـوس. و
حـرم بخـش در
بخشهـای مطهـر
ماننـد مختلفـی
گلدسـته، گنبـد،
رواق،صحنهاو...

دارد. وجـود

مداحی بشنوید
اینروزهاتلگرامپرمخاطبتریناپلیکیشن
کشـورماسـت.حتمـاهمـهشـمادر موبایلـی
گروهعضوهسـتید،امایکپیشنهاد چندین
کانـال در عضویـت بـا داریـم، برایتـان خـوب
@madehinمادحینبهنشانیتلگرامی

 میتوانیـدبهتریـنوجدیتریـنفایلهای
مـاه آسـتانه در بشـنوید. را مداحـی  صوتـی
مداحیهـای کانـال ایـن در روز هـر  محـرم،
 شنیدنیدراستقبالازماهعزایسیدالشهدا
میشـود.  منتشـر
کانـال ایـن  در
صوتـی  فایلهـای
ی ها نی ا  سـخنر
واعظـان  منتخـب
نیـز کشـور  شـهیر
میشـود .منتشـر

کـن ،بعضـی تـو را از دسـت  خدایـا ! در طوفانهـای سـنگین و بنیـان 
می دهنـد و برخـی تـو را بـه دسـت مـی آورند.

دست ما را از دست خودت در نیاور و دست و دلمان را  از خودت 
خالی نکن!

  خدایا ! در هجوم بی امان شدائد و سختی ها ، گروهی به دامن تو 
می آویزند و گروهی از دامن تو می گریزند.

مامن و گریزگاه ما را آغوش مهربان خودت قرار ده .
  خدایا ! آنان که حقیقت را به مسلخ مصلحت می برند، آ نان که 
دیـن می فروشـند و دنیـا می خرنـد ،آنان که در مرتع حقـوق مردم می 
چرند، به کفر از ایمان نزدیکترند.نقاب ایمان را از چهره شان بستان.

سیدمهدی شجاعی 

کـودکانشـیعهسـوریمدتـیپیـشیکـیازنوحههـایدوزبانـهحـاجمیثـممطیعـیرا یکـیاز
گسـتردهدرفضایمجازیمنتشـرشـد.شـمامیتوانیدبااسـتفادهاز کـهبـهصورت کـرد بازخوانـی

نـرمافزارهـایبارکدخـوان،ایـنویدئـورادرهمیـنبخـشنشـریهدرتلفـنهمراهتـانببینیـد.

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

چهارده     ضمیمههفتگیروزنامهقدس    ویژههیأتهاومحافلمذهبی
مدیرمسئول: ایمان شمسایی

ح: مؤسسه فرهنگی هنری عقیق مجری طر
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