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سالمبچههیأتی!
رضا صیادی
بـرای مـا کـه از بچگـی در مجلـس روضـه سیدالشـهدا بـزرگ
شـدهایم ،مقـام واالی خادمالحسـینی یـک آرزوی بـزرگ محسـوب
یشـود .از همـان کودکـی وقتـی پـا بـه مجلـس سیدالشـهدا
م 
میگذاشـتیم ،سـتارههایی را میبینیـم کـه هـر کدامشـان در آسـتان
نوکری حضرت ارباب خوش درخشیدهاند .از پیرمردی که در ورودی
شهـا را جفـت میکنـد گرفتـه تـا
مجلـس بـا قامـت خمیـدهاش کف 
كسـی کـه بـا دسـتان لرزانـش چـای میریـزد و حاضـر نیسـت جایـش را
فتـر پیرمـردی بـه عـزاداران حسـینی
نهـا بدهـد .کمـی آن طر 
بـه جوا 
خوشـامد میگویـد و اسـپند دود میكنـد .جوانـی هـم در اتـاق صـوت
چهـای دسـتگاه را میچرخانـد .روحانـی روی منبـر ،مـداح
مـدام پی 
پشـت میکروفـون ،میانـداری کـه همـه بایـد بـه دسـتهای او نـگاه
کننـد و حتـی خـود مـا کـه از کودکـی دسـت در دسـت پـدر و مـادر بـه
مجالس اهل بیت رفتهایم همه یک ویژگی مشترک داریم و آن اینکه
خودمـان را خـادم آسـتان حضـرت اربـاب میدانیـم و والحـق که مقام
رفیعـی اسـت مقـام نوکـری امـام حسـین.
ایـن مقدمـه کوتـاه را نوشـتم تـا برسـم بـه اینکـه چـرا و چگونـه بـه
ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه ضمیمـه پیـش روی شـما را منتشـر کنیـم.
تهـای دینـی ،فرهنگـی ،سیاسـی و اجتماعـی
تهـا ظرفی 
امـروز هیأ 
چکـس پوشـیده نیسـت .ا گـر مخاطبـان
بینظیـری دارنـد کـه بـر هی 
تهـای کشـور را در ایـام معمولـی سـال تخمیـن بزنیـم درخواهیـم
هیأ 
چکـدام از پدید ههـای اجتماعـی نمیتواننـد بـا آن رقابـت
یافـت کـه هی 
نهای سـینمای کشـور پر از جمعیت شـود و همه
کنند .ا گر همه سـال 
اسـتادیومهای ورزشـی پـر از تماشـا گر شـود هیچکدامشـان بـه انـدازه
تهـا مخاطـب ندارنـد و قطعـا ایـن ظرفیـت بینظیـر میتوانـد
هیأ 
انقلاب اسلامی را در پیشـبرد اهـداف متعالـی خـود یـاری دهـد.
امروز دشمنان نیز متوجه اهمیت ظرفیتهای هیأتها شدهاند.
بـه همیـن دلیـل در چنـد سـال اخیـر بـه شـکل جـدی دنبـال نفـوذ در
یسـازند
محافـل مذهبـی هسـتند و بـه بهان ههـای مختلـف فتنهای م 
و آتـش اختالفـات را روشـن میکننـد .در شـرایط فعلـی و در حالـی کـه
میلیونها جوان در ایام سـال اوقاتشـان را در هیأت سـپری میکنند،
قطعا هیأتها خط مقدم جبهه اسالم و مکتب حقه تشیع محسوب
یشـوند  .بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در چنـد سـال اخیر رسـانههای
م 
مذهبـی کـه دغدغـه دیـن دارند به فکـر ورود به این حـوزه پرمخاطب
تهـا و
افتادهانـد .روزنامـه قـدس نیـز کـه مخاطبانـش قطعـا هیأ 
مجالـس اهـل بیـت هسـتند تصمیـم گرفـت بـا انتشـار ایـن ضمیمـه
هفتگی ،دغدغههای انقالب اسالمی را در حوزه هیأتها دنبال کند.
در همین گام اول از شـما میخواهیم برایمان دعا کنید تا در این
مسـیر مقدس پایمان نلغزد و از جاده تقوا خارج نشـویم.

وقتـی پیامبـر ا كـرم در روز پنجشـنبه هجدهـم ذیالحجـه بـه غدیـر خـم رسـید ،جبرئیـل بـر او نـازل شـد و آیـه  67سـوره مائـده را در مـورد نصـب
امیرالمومنیـن علـی خوانـد بـا ایـن مضمـون« :یـا ایهـا الرسـول ،بلـغ ما انـزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسـالته و اهلل یعصمک مـن الناس /...ای
پیامبـر! آنچـه از سـوی پـروردگارت بـر تـو نـازل شـده ابلاغ کـن .ا گـر انجـام نـدادی ،رسـالت او را ابلاغ نکـردی و خداونـد تـو را از مردمـان حفـظ خواهـد کـرد».
جالب است بدانید مرحوم عالمه امینی در جلد اول کتاب «الغدیر» نام  30نفر از دانشمندان اهل سنت را آورده که گفتهاند این آیه در روز غدیر خم در مورد
علی بن ابیطالب نازل شده .نشانی کتابها و حتی شماره صفحه کتابی که از آن نقل شده در کتاب «الغدیر» نوشته شده.
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از مـاه اول ذیالحجـه و بـه مناسـبت سـالروز ازدواج آسـمانی امیرالمؤمنیـن  و حضزت فاطمه زهرا  پویـش مردمی #من_غدیری_ام
در راسـتای لبیک به دسـتور پیامبرا کرم که فرمودند پیام غدیر را به گوش همه برسـانید ،راهاندازی شـد .اقشـار مختلف مردم عالوه
بر استفاده از مطالب ناب و جذاب این پویش میتوانند از طریق فضای مجازی با استفاده از لوگو و هشتگ #من_غدیری_ام از این پویش
حمایت کنند.

هفتـه گذشـته هیـأت «فدائیـان حسـین» اصفهـان یـک میهمـان ویـژه داشت؛«سلام بدرالدیـن» مـادر شـهید مدافـع حـرم «احمـد محمـد
مشـلب» کـه عکسهایـش بـا ماشـین  bmwدر فضـای مجـازی بـه صورت گسـترده پخش شـد ،قصـه دالوری هـای فرزنـدش را در این هیات
تعریف کرد و گفت که خدا را شا کر است که فرزند خوشتیپ و متمولش در راه دفاع از حرم به شهادت رسیده است :زمانی که حسین 
در خطـر اسـت ،زمانـی کـه مهـدی (عج) در خطر اسـت مگر مـی توانم فرزنـدم را نگه دارم؟

ویژهنامه هیأتها و محافل مذهبی
شماره اول

 29شهریور 1395

 17ذیالحجه 1437
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حمید محمدی محمدی

حجتاالسالم والمسلمین حامد کاشانی (استاد تاریخ اسالم)

در قـرآن آیـات زیـادی دربـاره غدیـر نـازل شـده کـه نشـاندهنده اهمیـت میشود .همچنین باید یادآوری کنیم که دور شدن از غدیر چه پیامدهایی
غدیـر در اسلام اسـت .امـا ما معمـوال وقتـی میخواهیم درباره غدیر سـخن دارد .شما مجبور شدید سالها زیر پرچم حکام ظالمی زندگی کنید که به
بگوییم فقط به آیه ا کمال و تبلیغ توجه میکنیم .ما معتقدیم دور شدن از نام اسالم حکومت میکردند .حتی به همین عبارت «من کنت مواله فهذا
غدیـر ،دور شـدن از روح قـرآن اسـت .امـروز آنهایی که به غدیـر بیتوجهاند ،علـی مـواله» کـه همـه گرو ههـا و مذاهب قبـول دارند هـم اصال عمل نشـده.
آیـات دیگـر قـرآن را هم نادیده میگیرند .مانند آیـه «لن یجعلاهلل للکافرین حـاال کـه بحث به این نقطه رسـید ،نکتـهای را میخواهم عرض کنم که به
بحـث نقـد سـالم کمـک میکنـد .مـن گاهـی بـا
علیالمومنین سبیال /خداوند هرگز کافرین را
بـرادران غیرشـیعی صحبـت میکنـم و میگویم
بر مومنین تسلطی نداده» .اما امروز میبینیم
اصلا بحـث امامـت امیرالمومنیـن را کنـار
شاه عربستان همه تصمیمات و فعالیتهای
بگذاریـد و فـرض کنیـد پیامبـر چنیـن
خـود را بـا اوبامـا تنظیم میکنـد .همچنین در
سـخنی را بیـان نفرمـوده .ا گـر منظـور پیامبـر،
قـرآن آیاتـی چـون «اشـدا علـی الکفـار /بـا کفـار
دوسـتی باشـد پـس نبایـد با امـام علی دشـمن
بـا شـدت برخـورد کنیـد» متاسـفانه امـروز
بـود .یعنـی به گفته پیامبـر ،ا گر علی را دوسـت
میبینیـم بسـیاری از کشـورهای اسلامی بـا
نداشته باشید ،پیامبر را هم دوست نخواهید
کفـار (کشـورهای مسـتکبر) رابطـه محبتآمیـز
داشـت .بـزرگان اهـل تسـنن معتقدنـد اطاعت
دارنـد .منظـور از کفـار کسـانی هسـتند کـه
نکـردن از جملـهای کـه یقینـا از پیامبـر باشـد
توطئه نظامی و امنیتی میکنند ،مسـلمانان
یکـه بـه جمله
یشـود در صورت 
کفـر محسـوب م 
را میکشـند و بر آنان مسـلط شدهاند .پس در
«مـن کنـت مـواله »...کـه دقیقا عبـارت پیامبر
نقد غدیر ،فقط با آیه ا کمال و تبلیغ مخالفت
اسـت عمل نشـده .چطور ممکن اسـت فردی
نشـده بلکـه از روح قـرآن فاصلـه گرفتـه شـده.
همچون معاویه دوست امیرالمومنین باشد و
در حقیقـت بـا والیـت اسـت کـه شـما جـرأت
هـزاران نفر از طرفداران آن حضرت را بکشـد؟!
میکنیـد حقیقت اسلام را بیابیـد .ا گر والیتی
ابوزهره اسـتاد تاریخ مصر در دو کتاب خود
ماننـد امیرالمومنیـن حـذف شـد نتیجـه
نقل کرده« :بنیامیه کاری کرد که مردم جرأت
یشـود کـه مسـتکبرین سـر کار میآینـد
ایـن م 
نکننـد روایتـی از غدیـر نقـل کننـد .همچنیـن
و مجبوریـد حقایـق اسلامی را کتمـان کنید و
دو
در
مصر
تاریخ
استاد
ابوزهره
سـنت دشـنام دادن بـه امیرالمومنیـن را رواج
محرمـات قطعـی را بپذیرید تا کشـته نشـوید.
کتاب خود نقل کرده« :بنیامیه
نهـای تشـیع
داد».امـروز بـا توجـه بـه جریا 
البتـه خـود مـا هـم در ایـن جریـان کـمکاری
ی و جریـان داعـش کـه
انگلیسـی کـه کینـهورز 
مقصریـم .چـون در تبلیغـات بسـیار ضعیـف
کاری کرد که مردم جرأت نکنند
خونریـزی را توسـعه میدهـد ،متاسـفانه
عمـل کردهایـم .در منابـع عـام مـوارد مسـلم
روایتی از غدیر نقل کنند.
زمینه بحث را بسیار کمرنگ کرده .غدیر سند
و بدیهـی غدیـر بـا منابـع مـا شـیعیان بسـیار
همچنین سنت دشنام دادن به
حقانیـت ماسـت.
متفاوت اسـت .ا گر کسـی به منابـع ما اعتماد
امیرالمومنین را رواج داد».امروز
بـرای همیـن میگویـم نیـاز بـه تبلیغـات
کنـد ،امامـت امیرالمومنیـن مثل روز روشـن و
با توجه به جریانهای تشیع
داریم ولی کمکار هسـتیم؛ به گونهای که حتی
مسلم میشود اما در منابع عام آنقدر تحریف
چنـد مقالـه خـوب هم ترجمـه نکردهایـم و این
صورت گرفته که تنها عبارت «من کنت مواله
ی و جریان
انگلیسی که کینهورز 
بهـا باقیمانـده .چـرا چـاپ
مـوارد الی کتا 
و فهـذا علـی مـواله» باقـی مانـده .یـک جـوان
داعش که خونریزی را توسعه
کتاب برجسـتهای ماننـد «الغدیـر» هنوز کامل
چیـک از
غیرشـیعی در منابـع رسـمی خـود هی 
میدهد ،متاسفانه زمینه بحث
نشـده؟! مـا در تبلیغـات انـگار سـنگ تـراش
اتفاقاتی را که در غدیر رخ داده پیدا نمیکند.
را بسیار کمرنگ کرده.
نخـوردهای را روی انگشـتر سـوار کردهایم .این
ا گـر مـا تلاش کنیـم راه درسـت را بـا تبلیغـات
حداقل توجه به میرات گرانبهای والیت است.
نشـان دهیـم ،حتمـا ایـن تعصبـات کمتـر
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یشود.
طبق نقل از خاطرات برخی مداحان پیشکسوت ،مراسم عزای مسلمیه شهرری حدودا  150سال است که برگزار م 

سالهاسـت کـه بلندترین طاق بازار شـهرری شـاهد حضـور عـزاداران ایام
مسـلمیه اسـت .وقتـی چهارپایـه نوح هخـوان زیـر طـاق آجرچینـی در محـل
یگیرد ،نفس در سـینه
چهارسـوق بـازار حـرم حضـرت عبدالعظیـم قـرار م 
یشود .آن وقت است که همه نجواکنان با چهارپایهرو (مداح)
زائرین حبس م 
یشـوند و سـوز داغ مسلم بن عقیل ،مراسم سینهزنی را سنگینتر
همکالم م 
یکنـد .طبـق تاریـخ شـفاهی ،بـه واسـطه وجـود حـرم حضـرت عبدالعظیم،
م 
شهرری سالهای متمادی است که میزبان عزاداران سفیر سیدالشهداست
و اهالی آن توفیق دارند برای سه روز متوالی میزبان عزاداران مسلم بن عقیل
باشـند .در تاریخ بلعمی آمده« :مسـلم بن عقیل در هشـتم ذیالحجه سـال
 60هجری در کوفه به شهادت رسید .سه روز بعد از شهادتش ،عمر بن سعد
بـر او نمـاز خوانـد و او را در کنـار داراالمـاره بـه خـا ک سـپردند .ایـن محـل برای
خا کسپاری مسلم انتخاب شد تا ابن زیاد رفت و آمد شیعیان را زیر نظر بگیرد
تـا نتواننـد مراسـم سـوگواری داشـته باشـند .هرچنـد طـی سـالهای گذشـته
برپایـی مراسـم مسـلمیه عمومیـت پیـدا کـرده امـا بـه نقـل از خاطـرات برخـی
یشود.
مداحان پیشکسـوت ،این مراسـم حدودا  150سـال اسـت که برگزار م 
استقبال خادمین حرم از عزاداران
عبدالمجید مساحتی یکی از قاریان معروف شهرری است که با  93سال
یگوید« :طی  80سال
سن سندی بر مراسم مسلمیه طی آن سالهاست .او م 
ل نیز
یشـود و به حتم سالهای قب 
گذشـته این مراسـم بسـیار منظم برگزار م 
یشده .آن زمان صنف خرازان ،بزازان و کفاشان بازار
مراسم مسلمیه برگزار م 
یکردند».
تهران در ایام مسلمیه در مراسم مسلمیه شهرری شرکت م 
یکنـد« :از
او خاطـرات دوران کودکـیاش در هیـأت را اینگونـه مـرور م 
حـدودا  10سـالگی در هیـأت سـادات شـیرازیها بـودم .وقتـی ایـن هیـأت در
یرسـید ،زیـر طـاق بلنـد بـازار،
روز آخـر مراسـم مسـلمیه بـه چهارسـوق بـازار م 
یکـرد .او مـردی بسـیار
یرفـت و نطـق م 
سـلطانالواعظین روی چهارپایـه م 
شسـیما بـود و چنـان صـدای رسـایی داشـت کـه وقتـی در
بلندقامـت و خو 
یرسید .یادم
یخواند ،بدون بلندگو صدایش به همه رواقها م 
سوگ مسلم م 
یخواست
هست وقتی هیأت سادات شیرازیها از چهارسوق میگذشت و م 
وارد صحن حرم شود ،خادمین حرم حضرت عبدالعظیم با چراغ و اللههای
یساختند و
یرفتند و صحنهای فراموشنشدنی را م 
روشن به استقبالشان م 
یکردند».
همـه زائریـن در سـوگ سـفیر امام حسـین گریـه م 

یکند ،جامعه
آن طور که علیا کبر قوام که  92ساله است برایمان تعریف م 
یآمدند اغلبشان نابینا بودند
مداحان که شـب اول مسـلمیه به شهرری م 
یتوان به مرشـد باقر ،مرشـد اسـماعیل و ...اشـاره کرد و هیأت
و از بین آنها م 
بنیفاطمه از هیأتهای معروف و قدیمی بود.
سوگواری  35هیأت
غالمرضـا سـازگار از مداحـان و شـاعران بنام تهران به مدت  15سـال اسـت
که برگزاری مراسم مسلمیه و حضور هیأتهای تهرانی در شهرری را مدیریت
یگوید« :سـالهای زیادی
یکنـد .او در خصوص قدمت مراسـم مسـلمیه م 
م 
یشود و دلیل این اتفاق ،وجود
است که مراسم مسلمیه در شهرری برگزار م 
حرم مبارک سـیدالکریم است».
یگوید« :مراسـم در مـاه ذیالحجه از
او دربـاره زمـان برپایـی ایـن مراسـم م 
یشـود و تـا سـه شـب متوالـی ادامـه دارد و
شـب وفـات امـام باقـر شـروع م 
یکنند .حدودا  60سـال پیـش تنها چهار
مداحـان بنـام ایـن مراسـم را اداره م 
یشـدند اما ا کنـون به لطف خدا بیـش از 35
هیـأت از تهـران روانـه شـهرری م 
یشـوند».
هیـأت از تهـران عازم شـهرری م 
یگوید« :از
غالمرضـا سـازگار با اشـاره به مداحـان و روضهخوانان قدیمـی م 
مداحان قدیمی که در سالهای گذشته در ایام مسلمیه در شهرری حضور
یتـوان بـه حـاج مـزروق ،حـاج ا کبـر ناظـم ،آقـا شـاه و حـاج عبـاس
داشـتند م 
زریباف و منبریهایی مثل آقایان فلسفی و شیخ جواد خراسانی اشاره کرد».
برپایی بلندترین طاق بازار
یهـای شـهرری از مراسـم مسـلمیه شهرشـان خاطـره
تقریبـا همـه قدیم 
دارنـد .امیـر نوارچـی از سـا کنین قدیمی شـهرری یکی از همین افراد اسـت .او
چند سـالی اسـت در یک اقدام خودجوش خیمه بزرگی را در بلندترین طاق
یکند که بیش از یک قرن است محل قرار گرفتن چهارپایه مداحان
بازار برپا م 
شـده .تصویـر همـه مداحـان قدیمـی تهـران کـه در ایـام مسـلمیه در شـهرری
یگوید« :یکی از خاطراتی
حضور داشتهاند به این خیمه نصب میشود .او م 
که از بزرگان نقل شده مربوط به حضور حاج عباس زریباف است .او قبل از
انقالب تبعید شده بود .یکبار در مدت تبعید برای برگزاری مراسم مسلمیه
به شهرریآمد و بعد از اینکه در چهارسوق بازار از چهارپایه پایین آمد توسط
سـاوا ک دستگیر شـد .مسلمیه شهرری از این دسـت خاطرات بسیار دارد».

اسـتاد ذا کریـن ،پیشکسـوت شـعر آئینـی ،پیرغلام اهلبیـت،
دسـتپرورده مراجـع عظـام ،آخریـن شـا گرد شـیخ جـواد خراسـانی
یشـود برای مـردی انتخـاب کرد که
و ...د ههـا عنـوان و صفـت دیگـر م 
سـال گذشـته پس از حدود  87سـال عمر بابرکت  دنیا را ترک کرد و به
ارباب بیکفنش پیوست .حاج علی آهی تمام عمر ترک دنیا کرده بود
و بـا آن زندگـی سـاده و زیسـت معمولـیاش فقـط به هدایـت و حمایت
مداحان و شاعران فکر میکرد .او در دوران میانسالی ،فرمانده انتظامی
حسـاسترین نقطه کشـور در مرزهای شـرقی جمهوری اسالمی یعنی
سیسـتان و بلوچسـتان بـود امـا نـه در میان قبایـل بلوچ و نـه در محل
یشـد .لبـاس او پالتـوی
کار خـود هیـچگاه بـا لبـاس نظامـی حاضـر نم 
بلنـد طوسـیرنگ مداحـیاش بود که بـا آن صدها عکـس دارد .او بعد
از پذیـرش مسـئولیتهای دیگـر در نیـروی انتظامـی و مدیریـت امـور
ایثارگـران ایـن نیـرو اواخر دهه  60از این مسـئولیتها کنـاره گرفت و باز
هم به جمع مداحان بازگشـت .شـا گردان او بیصبرانه این موضوع را
دنبال میکردند و پس از حدود  13سال از پیروزی انقالب و انفصال او
از فضای تربیت مداحان ،تشنه آموختن از او بودند .آهی این تقاضا را
به خوبی درک کرد و به صحنه تعلیم بازگشت .دوباره شور و اشتیاق به
جلسات جامعه مداحان تهران برگشت و شبهای ماه مبارک رمضان
در زمسـتان سـال 69محافل گرم و پرشوری از این جلسـات را رقم زد.
یکبار دیگر او توانسـته بود ذا کرین و مداحان سـنتی را از تفرق نجات
دهـد و همـه را زیـر یک خیمه جمع کند.
تهـای او رنـگ و بـوی دیگـری گرفـت و از
از ابتـدای دهـه  70فعالی 
مجلسداری و هیأتگردانی فراتر رفت .او که تمام توان ،ذوق ،اندوخته
علمی و کاریزمای اجتماعی را برای گرد هم آوردن مداحان به کار گرفته
میدانست كه ا کنون وقت کارهای بزرگتر است.از اینجا بود که تالش
او در مسـیر خدماترسـانی صنفی به ذا کرین ،به ویژه سـالخوردگان و
مداحان خانهنشین قرار گرفت .او قبلتر هم به صورت کامال شخصی و
غیرسازمانی سرکشی از پیشکسوتان و پیرغالمان بیمار را وظیفه انسانی
خـود میدانسـت و همیشـه فهرسـتی از آنهـا را بـرای مراجعـه منظم در
جیب همان پالتوی بلند طوسیرنگ میگذاشت.
او بـرای پیگیـری بیمـه مداحـان و تاسـیس بنیـاد دعبـل خزاعـی
نامههای متعددی به رهبر معظم انقالب نوشت و رایزنیهای فراوانی
با روسای سازمان تبلیغات اسالمی و نهادهای دیگر کرد .البته سالها
طول کشید تا تالشهای او برای راهاندازی این موسسه حمایتی به ثمر
بنشیند .سرانجام بنیاد دعبل خزاعی در سال  84پا گرفت در حالی که
آهی فقط عضوی از اعضای هیأت مدیره آن بود و طمعی برای گرفتن
مسئولیت اصلی در آن نداشت .درواقع او برای گستراندن خدمت به
مداحان در سراسر ایران تالش کرده و حاال که چنین جایی راه افتاده
بود دیگر چه فرقی میکرد که مسئول آن چه کسی باشد.

شماره اول
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دشمن از هیأت میترسد
یک استکان چای روضه با حاج احمد واعظی
از لشکر  5نصر تا مداحی در بیت رهبری

آن روز ،روز حاج احمد بود .از همان لحظهای که پشـت میکروفون
قـرار گرفـت و بـا سلام بـه امـام رضـا برنامـهاش را شـروع کـرد ،سـکوت
عجیبـی در مجلـس حا کـم شـد .رزمنـده نوجـوان دیـروز لشـکر نصـر هـم
یشـد سـنگ تمـام گذاشـت ،اشـعارش بوی
نطـور کـه پیشبینـی م 
هما 
حماسـه مـیداد ،بـوی عزت و بوی تسـلیم نشـدن .به همیـن خاطر بود
کـه بارهـا رهبـر انقلاب نگاهشـان را بـه سـمت او چرخاندنـد و بـا لبخنـد
اشـعارش را تاییـد کردنـد؛ «هـر چـه تهدیـد و یـا هر چه که تحریم شـویم،
به خداوند محال اسـت که تسـلیم شـویم» .مردم از شـدت شـوق دیگر
نمیتوانسـتند روی پـا بنشـینند« :آی ای دشـمن زهـرا و علـی ننگـت
یسـروپا زمزمـه جنگـت باد/کـه مـرا زمزمـه جنـگ تـو آزار
بـاد /کمتـر ای ب 
دهـد /و ا گـر رهبـر مـن رخصـت پیـکار دهـد /بـه خـدا سـر ز تـن نحـس تـو
سرکش بزنم /دفتر و میز و گزینههایت آتش بزنم» .مجلس به اصطالح
یهـا منفجـر شـد .عـدهای بلنـد شـدند و فریـاد اهلل ا کبـر سـر دادنـد.
هیأت 
لبخنـد آقـا هـم مهـری تاییدی شـد بر اشـعار حـاج احمـد .آن روز در بیت
رهبـری روز حـاج احمـد واعظـی بود؛ آنقدر که صداوسـیما تا روزها فقط
یکـرد.
همـان مداحـی را پخـش م 
حـاج احمـد واعظـی حـاال دیگـر محاسـنش رو بـه سـپیدی رفتـه و
عمـرش را در مسـیر نوکـری سیدالشـهدا سـپری کـرده .میگویـد هـر
چه دارم از امام رضاست و برای همین است که هیچ مجلسی را بدون
ذکر حضرت ثامناالئمه ترک نمیکنم .برای نخستین شماره هفتهنامه
«چهـارده» سـراغ ایـن مـداح مشـهدی رفتیـم.

یکی از ضروریاتی که در مداحی مطرح اسـت ،تعلیم دیدن اسـت.
اسـاتید و پیرغالمـان ایـن عرصـه معتقدنـد مداحـان نسـل جدیـد
نسـبت به مداحان پیشکسـوت کمتر اسـتاد دیدهاند .نظر شما در
ایـن خصوص چیسـت؟

اسـتاد دیـدن ریشـه کار اسـت .امـکان دارد هـر فـرد ذوق و اسـتعداد متناسـب
بـه خـودش را داشـته باشـد و بـه طـور ذاتی خداونـد در وجود هر یـک از بندگانش
اسـتعدادهای خاصـی را قـرار داده امـا روانشناسـان معتقدنـد انسـانهای موفـق
کسـانی هسـتند کـه اسـتعدادهای پنهـان خودشـان را کشـف میکننـد .ا گـر ایـن
توانمندیهای بالقوه را كشف کنند و در جهت باور آنها گام بردارند نقطه عطف
مـورد نظـر و ایـدهآل بـه دسـت خواهـد آمـد .حـاال ایـن ذوق و اسـتعداد و کسـب
موفقیت بدون اسـتاد هیچ سـیر کمال و پیشـرفتی نخواهد داشـت .خیلیها در
گذشـته برای رسـیدن به جایی شـا گردی میکردند .یکی از این هنرها و حرفهها
کـه ریشـه قدوسـی دارد بحـث مداحـی و نوکـری سیدالشهداسـت .اینکـه شـما
احسـاس کنیـد یـک مقـداری صـدا داریـد و سـبکهای مداحـی را تمریـن کنید و
بـا صـوت بخوانیـد حتـی با اقبالـی هم روبهرو شـود ،مقطعی و زودگذر اسـت .ولی
حقیقـت امر این نیسـت.

به این مسئله كه مداح شدن عنایت اهل بیت است معتقدید؟

امیدوارم همه كسانی که به اهلبیت عرض ادب میکنند عنایت آنها شامل
حالشان شود .اما همهچیز عنایت نیست بلکه بخشی از این موفقیت بستگی
یهـای افـراد دارد چرا کـه مداحـی تلفیقـی از چندیـن هنـر اسـت.
بـه سـطح توانای 
قطعـا ا گـر یـک مداح اسـتاد ببینـد جایگاه او واالتـر و حوزههای هنری وسـیعتری
خواهد داشت.

به نظر شما مهمترین وظیفه یک مداح و ذا کر اهل بیت چیست؟

قبال در یکی از گفتوگوهایم درباره همین موضوع صحبت کردم .این رسالت
را هر سال مقام معظم رهبری تبیین میکنند .نوکری امام حسین با موضوع زمان
همیشـه به موازات هم پیش میرود .ما نمیتوانیم سیدالشـهدا را از مسـائل روز
جدا کنیم .مگر میتوانیم بگوییم از بنیامیه بدمان میآید ولی با آمریکا مشکلی
یهـا و تکفیریهای امروز
نداریـم .اینهـا ادامهدهنده همان رشـته هسـتند .وهاب 
نهـا قبل هسـتند و هیـچ فرقی با آنها ندارند .صهیونیسـتها
همـان بنیامیـه قر 
یهـا همـان یهـود و نصـاری و همـان دشـمنان همیشـگی مسـلمانان
و آمریکای 
بوده و هستند .عدهای که فکر میکنند ا گر امروز زیر بار مسائلی مانند مذا کرات
یشـود ایـن طـور نیسـت .ایـن دشـمنی،
هسـتهای رفتهایـم ،مشـکل مـا حـل م 
ریشـهای اسـت .حـاال بحـث هسـتهای نباشـد آنقـدر مـوارد هسـت کـه
بهانهتراشـیکننـد .اینهـا اصلا ما را نمیخواهند و با ما مشـکل
دارند .ا گر دقت کنید انقالب اسالمی نشأت گرفته از همین
هیهـات بـود .بنابرایـن آنهـا بـا مـا مخالفنـد.

بـا توجـه بـه اینکه خیلیها به ویـژه جوانان و
نوجوانان از مداحان الگو میگیرند ،عملکرد
و رفتار یک مداح چگونه باید باشد؟

طبیعـی اسـت ا گـر افـرادی ماننـد مـن در جامعـه
الگو باشند باید خیلی از مسائل را در کار و رفتارشان
رعایـت کننـد .تفریحـات سـالمی کـه بسـیاری از
من مداح  نمیتوانم
مردم میتوانند انجام دهند ِ
انجـام دهـم .مـا مداحـان بایـد مقیـد باشـیم و
حواسـمان باشـد چرا کـه حـرفزدن مـا ،لبـاس

پوشـیدن مـا ،نـوع برخـورد مـا و کال همـه حرکاتمان زیـر ذرهبین مردم اسـت .چه
بخواهیـم و چـه نخواهیـم مـردم از مـا توقع انجـام خیلی کارهـا را ندارند .مداحی
امام حسین و شاخص شدن در این زمینه ،سع ه صدر میخواهد .ما از کسانی
یشـان را داریم که الگو بودهاند .پس باید مثل آنها
حرف میزنیم و ادعای نوکر 
رفتار کنیم .روایت داریم فردی نزد امام حسن مجتبی آمد و به ایشان و پدر
و مادرشـان ناسـزا گفـت ..آن حضـرت خندیدنـد و فرمودنـد« :ا گـر مشـکلی داری
بگو برایت حل کنم ،ا گر اینجا غریبی بیا خانه من و مهمان خودم باش» .ما چه
نشـانهای از ایـن حضـرات داریـم؟ مـا فقـط ادعـای نوکری آنهـا را داریم!

شـما عمـده برنامههایتـان را بـا نـام ثامنالحجـج شـروع
میکنیـد و ارادتتـان بـه ایـن امـام همـام مثالزدنـی اسـت  .بسـیاری
یهـا حـاج احمـد واعظـی را بـا امـام رضا میشناسـند .از
از بچههیأت 
عشـق و محبـت بـه امـام رضـا برایمـان بگوییـد.

مـن هرچـه دارم از امـام رضاسـت .ا گر بـا ذكر صلواتی برای آن حضرت مقداری
خواسـتم حواسـم به سـفره و نمک ایشـان باشـد کار زیادی انجام ندادهام .بعد از
پایان جنگ مقداری مشکالت جسمانی داشتم و سپس در مشهد وارد فضاهای
فرهنگی و نوکری امام حسین شدم .به هر جایی رسیدهام به واسطه توسل
بـه امـام رضـا بـوده .ا گـر احمـد واعظـی را امروز میشناسـند عنایـت خداوند و
امام رضا بوده .ا گر از مشهد به هیأتهای مختلف کشور میروم و مردم وقتی مرا
میبینند دلشـان به سـمت حرم امام رضا پرمیزند و مرا مورد محبت
قـرار میدهنـد بـه خاطـر وجـود نازنیـن امـام رضاسـت .وگرنـه مـن کـه
قابل این حرفها نیسـتم.

خاطـرهای از احواالتتـان بـا امـام رضـا در حـرم
داریـد؟
یـادم نمـیرود سـالها پیش روز شـهادت امام رضا
بـود و هیـأت ما به سـمت میـدان فلکـه آب راه افتاده بود.
ابتـدای ورودی حـرم بلندگوهـا را گرفتنـد و مـا وارد حـرم
شـدیم .یکی از خادمین حرم دسـت من و

این کار را نکرده بودند .ما گفتیم تنها اشـکالی که این فیلم دارد نشـان دادن چهره حضرت ابوالفضل  اسـت و اینکه باید آن را با هاله
نور بپوشـانند اما آقایان حاضر نیسـتند این کار را انجام دهند و با شـکایت ادعای خسـارت کردهاند.

سیاسی خواندن یعنی چه؟

پدرم را گرفت و با هم رفتیم طبقه باال و پشـت بام حرم به شـکل معجزهآسـایی
سر از گنبد طال درآوردم .وقتی از آن باال نگاهم به ضریح امام رضا و زائرین افتاد،
از آقا اجازه گرفتم و شعری را که تازه ساخته بودم خطاب به ایشان زمزم ه کردم:
«در باز کن به روی من آقا کنون منم /در پشت در گدای تو یا ثامنالحجج».

دربـاره روز مالقـات بـا حضـرت آقـا و اجـرای حماسـی و تاثیرگذارتان
تهـای زیـادی داشـتید .خودتـان فکـر
در محافـل و رسـانهها صحب 
میکردیـد آن روز خواندنتـان اینقـدر بـه اصطلاح گل کنـد؟
آن هـم عنایـت امـام رضـا بود .من شـعری هم در این فضا سـاختم با این
مضمون:
روز میالد حضرت زهرا همه جا باصفاست میدانم
گل لبخند رهبر و مردم ثروتی پربهاست میدانم
به من این لطف و عیدی از طرف علی موسیالرضاست میدانم

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

ایـن لبخنـد رضایـت آقـا افتخـار بزرگـی برایـم بـود .امـا جالـب اسـت
پهـای صوتـی و
کسـری کلی 
بدانیـد چنـد روز بعـد از ایـن مراسـم ،ی 
تصویـری را از رسـانههای بیگانـه مثـل صـدای آمریـکا آوردنـد و دیـدم کـه
چقـدر مـورد توهیـن دشـمنان قـرار گرفتـهام .حقیقتـا خوشـحال
شـدم و بـه وجـد آمـدم .خـدا را شـکر کـردم کـه در
کارنامه نوکریام کاری کردم که آمریکا عصبانی
شود.

بعـد از خوانـدن هم خدمت

ویژهنامه هیأتها و محافل مذهبی
شماره اول

 29شهریور 1395

 17ذیالحجه 1437

خودم را شاعر نمیدانم

در فضـای امـروز تـا میخواهیـم در مـورد مباحـث سیاسـی روز ،جنـگ
نرم ،تشیع انگلیسی و ...صحبت کنیم ،دوستان میگویند سیاسی حرف
میزنیـد یـا سیاسـی میخوانیـد! مـن نمیفهمـم سیاسـی خوانـدن یعنـی
چـه؟ بنیامیـه را ا گـر از ابتـدا تـا االن مثـل یک رشـته طناب ببینیـد ابتدای
آن بنیامیـه و در امتـداد آن صهیونیسـتها کـه در فضـای امـروز دشـمنان
سرسـخت اهل بیتند هسـتند .شـنیدن این مفاهیم از سخنرانان و تبیین
تهـای عـزاداری اسـت.
بخشـی از آن توسـط ذا کریـن نیـاز مبـرم امـروز هیأ 
اصلا نوکـری امـام حسـین همیـن اسـت .مـن امـروز بایـد در مقابـل
بنیامیـه موضعگیـری کنـم .چـون ایـن نحلـه فکـری را به وضـوح میبینم.
مـن چطـور میتوانـم بگویـم طرفـدار امـام حسـین هسـتم و بـا یزیـد کاری
نـدارم .مگـر چنیـن چیـزی امکانپذیـر اسـت! یزیـد دیـروز و امـروز را بایـد
بشناسـیم و این وظیفه هیئات مذهبی خاصه واعظین و مداحان اسـت.

خ ـ ـ ــط خبـ ـ ـ ـ ـ ــر
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در آخرین لحظات روز عرفه مادر حاج منصور ارضی  به دیار باقی شتافت .مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت والده ایشان را  تسلیت
گفتند .متن پیام رهبر معظم انقالب بدین شرح است:
جناب آقای حاج منصور ارضی دامت توفیقاته ،درگذشت والد ه مکرمه را به جنابعالی و سایر بازماندگان محترم تسلیت میگویم و رحمت
و مغفرت الهی را برای آن مرحومه از خداوند متعال مسئلت دارم .سیدعلی خامنهای

وزیر ارشـاد درباره سرنوشـت فیلم رسـتاخیز که با اعتراض شـدید هیأتیها روبرو شـده بود ،گفت:به رغم اینکه فیلم «رسـتاخیز» از نظر حوزه
علمیه  ۲۵اشکال داشت ،ما تنها یک اشکال را مطرح کردیم .عوامل این فیلم از ابتدا به ما گفتند که نظر همه مراجع را جویا شدهاند اما
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عنایـت در سـیر تکاملـی و پیشـرفت یـک شـاعر تاثیر مسـتقیم دارد .یک
وقتی در دوران کودکی با آن خط مقطع ابتدایی شعری گفتم در رابطه با
شـاه .یکدفعه احسـاس کردم یک چیزهایی را میتوانم بنویسـم و بگویم.
یسـازد .بـه خاطر همین
از وقتـی یـادم میآیـد پـدرم یـا مینویسـد یا شـعر م 
خیلـی زود در ایـن فضـا قرار گرفتـم .در دوران کودکی و نوجوانی صبحهای
جمعه به انجمن شعر فرخ در مشهد میرفتم و درواقع کمسن و سالترین
عضو آنجا بودم در آن انجمن فقط هم اشعار آئینی خوانده نمیشد .همه
نـوع شـعری بـود .مـن کـه خـودم را شـاعر نمیدانم امـا این لطفی اسـت که

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

حقیقت این است كه بعد از دوران دفاع مقدس خیلی تمایل نداشتم
در محافـل و مجالـس بگویـم رزمنـده بـودهام .بسـیاری از روزنام ههـا و
مجلات هـم بارهـا از مـن سـوال کردند اما بـاورم این بود کـه در مقابل مادر
شهیدی که چهار فرزند خود را در راه احیای اسالم فدا کرده و رزمندگانی
کـه امـروز با مجروحیت شـیمیایی سـخت زندگی میکننـد ،چطور میتوانم
ادعای رزمندگی کنم .یک وقتی دیدم این عکس معروف که من بلندگوی
دسـتی گرفتـهام و بـرای رزمند ههـا میخوانم در یک سررسـید چاپ شـده.
دوسـتانی که میدانسـتند این تصویر متعلق به مداحی بنده در عملیات
والفجـر 3اسـت خواسـتند آن را بازگـو کنـم .بـهخاطـر همیـن نـه بـه دلیـل
مطـرح کـردن خـودم بلکـه بنابر احسـاس تکلیف صحبتهایـی کردم.
روزی کـه عکـس گرفتـه شـده روزی بـود کـه بـرای رزمنـدگان تیـپ 21
امـام رضـا بـا بلندگـوی دسـتی دم گرفتـه بـودم .آن دفتـر شـعر و نوحـه
یشـد و در شـب عملیات در کولهپشـتی
تنهـا چیـزی بـود کـه از مـن جدا نم 
میگذاشـتم و همـراه همیشـگی مـن بـود .مـن آنجـا  16سـاله بـودم.

اولین بار چند ساله بودید که عازم جبهه شدید؟

سـال  61زمانـی كـه  14سـاله بـودم بـه عنوان رزمنده راهی جبهه شـدم.
البتـه بـا کلـی گریه و زاری و دسـت بردن در شناسـنامه!

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

بلـه ،یـادم میآیـد سـال  65در جریـان عملیـات کربلای 4بسـیاری از
دوسـتان بـه خصـوص آقـای قالیبـاف کـه فرماندهـی لشـکر 5نصـر را برعهده
داشتند میگفتند تو باید رسمی بشوی .آنها همواره مشوق بنده بودند تا
پاسـدار شـوم .البته خودم هم خیلی دوسـت داشـتم و این کار را هم انجام
دادم .اما بعد از مجروحیت و بازگشت دوباره ،این توفیق از بنده سلب شد.

خداوند و اهل بیت به من داشـتهاند .از همان عنایتهای امام رضا
که شـامل حال بنده حقیر شـده.

رهبر انقالب رسـیدید؟

بلـه ،آقـا خیلـی بزرگوارانـه مـن را مـورد محبـت قـرار دادنـد .صورتـم را بوسـیدند
و بعـد فرمودنـد شـما امـروز بـا ایـن حنجـره گـرم حـق اهـل بیـت را ادا کردیـد.
حقیقتـا آنقـدر تحـت تاثیـر قـرار گرفتـم کـه نزدیک بـود گریـهام بگیرد.

یهـا مراقبـت
یکـی از تذکـرات اصلـی رهبـر معظـم انقلاب بـه هیأت 
درباره نفوذ تشـیع انگلیسـی اسـت که گویا بسـتر اصلی آن هیئات
مذهبی کشـور اسـت .برخـی از مداحان گفتهاند ایـن فرقه انحرافی
پیشـنهادهایی بـه آنهـا دادهانـد .ایـن جریـان سـراغ شـما هـم آمـد؟

جرأت نکردند پیشـنهاد بدهند .همه میدانیم تبری جزء فروع دین ماسـت
امـا چگونـه و بـه چـه روشـی؟ بنـده بـا از بیـن بـردن ریشـه برائـت مخالفـم .چـون
موضوع تبری یک بحث ریشهای دارد .در رابطه با این موضوع یک عبارتی دارم
که همیشـه گفتهام مگر ما میتوانیم بگوییم عاشـق امام حسـین هسـتیم و
بـا بنیامیـه کاری نداریـم .مثـل ایـن اسـت کـه مـا عاشـق اعتلای انقالب اسلامی
هسـتیم و از حضـرت آقـا تبعیـت میکنیـم ولـی میگوییـم بـا آمریـکا هـم مشـکلی
نداریـم .امـا اینکـه عـدهای بیاینـد و بـا روشهایی آب در آسـیاب دشـمن بریزند و
آتش اختالف را بین مسـلمین شـعلهور کنند قطعا بازی در زمین دشـمن اسـت.
مجالس برائتی هم که در سالهای قبل برگزار میشد مورد سوءاستفاده دشمن
قرار گرفت.
گسترش فضای رسانهای را هم در این موضوع موثر میدانید؟
نطـور اسـت .امـروز از هـر کاری که موجبات تنش در میـان مردم و
قطعـا همی 
امـت مسـلمان را فراهـم کنـد باید پرهیز کرد .یـک وقتی میگفتند این مجالس را
در خانهها برپا میکنند و کسی سوءاستفادهای نمیکند .قرار است یک مجلسی
بـا ایـن فضـای مجازی امروز برگزار شـود که برخی از متولیـان آن نیز اعالم کردهاند
به مردم میگوییم موبایلها را در جلوی در تحویل بدهند! چه تضمینی است
که مراسـم ضبط نشـود و در اینترنت قرار نگیرد؟ زیرا تکنولوژی پیشـرفت کرده و
درون بعضـی سـاعتها هـم لنـز دوربیـن فیلمبـرداری وجـود دارد .پـس ایـن همه
فیلم از مجالس لعن گرفته شده و در فضای مجازی موجود است از کجا آمده؟
از دریچ ه هیأتها قرار است با ما مبارزه کنند .درست است؟
 12سـال پیـش روزنامـهای بـرای مـن آوردنـد کـه نظریـه معـروف مایـکل لورانـت
یکی از سران سازمان سیا در آن منتشر شده بود که در یکی از همایشهای ویژه
مداحان بدان پرداختم .او اعتقاد داشت تشیع در ایران از دو قطب تشکیل شده
که نمیتوان جلوی پیشرفت این عوامل را با سالح نظامی گرفت و پیروزی قطعی
ما در گرو مقابله با این دو قطب است .این دو قطب عبارتند از مرجعیت که مردم
اعتقـاد ویـژهای بـه علمـا و مراجـع خاصـه ولـیفقیه دارنـد و قطب دیگـر مداحان و
هیأتهای مذهبی اهست .از آن روز عزم خودشان را جزم کردند تا در راستای به
هم ریختن مبانی دینی ،عدم تبعیت از ولیفقیه و مراجع گام بردارند.

شماره اول

 29شهریور 1395

تهران
مسجد حضرت امیر 
سخنران :استاد شیخ حسین انصاریان
مداح :مداحان اهل بیت
نشانی :تهران ،خیابان کارگر شمالی
تاریخ و زمان برگزاری 9 :صبح سیام شهریور ماه

تهران
هیأت متوسلین به حضرت زهرا 
سخنران :حجتاالسالم مرتضی ادیبیزدی
مداح :حاج محسن طاهری
نشانی :تهران ،خیابان شهید مدنی (نظامآباد)

ی
ایستگاه کهن،باالتر از اتوبان امام عل 
زمان برگزاری 20 :الی  22:30سیام شهریور ماه
سفره احسان :دارد.

تهران
هیأت رایه العباس 
سخنران :حجت االسالم میثم علیپناه
مداح :حاج محمود کریمی
نشانی:چ ــیذر،آس ــتانام ــامزادهعــلى ا كــبر
هــیأت رایة العـ ــباس-رزمندگان شـمیرانات
تاریخ ٢٩ :شــهریور  1395از نـماز مـغرب

تهران
مهدیه تهران
سخنران :آیتاهلل  حسینی بوشهری
مداح :حاج روحاهلل بهمنی

نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر
باالتر از چهاراره مولوی ،مهدیه تهران
تاریـخ و زمـان برگزاری :دوشـنبه  29شـهریور ماه
بعـد از نماز مغرب و عشـا

تهران
حسینیه مکتب الزهرا 
سخنران :علیا کبر رائفیپور
مداح :حاج محمدرضا طاهری
و کربالیی حسین طاهری
نشـانی :خیابان  ۱۷شـهریور ،نرسـیده به میدان
خراسـان ،خیابان شـهید عجبگل
تاریخ ٢٩ :شــهریور  1395از نـماز مـغرب

خ ـ ـ ــط خبـ ـ ـ ـ ـ ــر

ویژهنامه هیأتها و محافل مذهبی
 17ذیالحجه 1437

است .این گروه به نیت دردانه سهساله اباعبداهلل اقدام به درست کردن و توزیع عروسکهایی برای کودکان حاضر در این گردهمایی
جهانـی کردهانـد .ایـن هدایـا قـرار اسـت طبـق روال سـالهای گذشـته بـه کودکان خردسـال میزبان و همچنین شـرکت کنندگان کشـورهای
اسالمی اهدا شود .این طرح ابتکاری و زیبا با نام «لبخندی بر لبان کودکان اربعین» در حال اجراست.

مشهد
حرم مطهر امام رضا 
ی خراسـانی و
سـخنرانان :آیـتاهلل احمد حسـین 
حجج اسالم مرتضی آقاتهرانی و مرتضی حسینی
مداحان :حاج سیدجعفر ماهرخسار
حاج مهدی سروری ،حاج مهدی سلحشور
حاج مرتضی طاهری ،و حاج جعفر مالئکه
نشانی :صحن جامع رضوی
تاریخ و زمان برگزاری :از عید قربان تا عید غدیر
هر شب از ساعت  ۱۸۳۰:تا ۲0۳0:

تهران
حسینیه بیت الزهرا 

سخنران :حجت االسالم عدالتی
مداح :حاج منصور ارضی

نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر
جنب مهدیه تهران ،کوچه شیخ احمد کافی
تاریخ و زمان برگزاری 29 :و  30شهریور ماه
از اذان مغرب

عیدغدیر

هیأت کجا  برویم؟

در روز عید غدیر خم ،امام حسـن مجتبی بود و بر اطعام دیگران در این روز توسـط ائمه تا کید شـده .بنابراین طرح ضیافت علوی در
روز عید غدیر با مشارکت مردم در این استان برگزار میشود».

خ ـ ـ ــط خبـ ـ ـ ـ ـ ــر

06

گروه هنری خودجوش و مردمی «عهد» ،برای سومین سال متوالی ،برای راهپیمایی عظیم اربعین حسنی برنامه متفاوتی را در نظر گرفته

 110هزار غذای متبرک در طرح ضیافت علوی و در روز عید سعید غدیر خم در استان خوزستان طبخ و توزیع میشود .حجتاالسال م امین
فاطمیکیا دبیر ستاد طرح ضیافت علوی در استان خوزستان ،ضمن تا کید بر اهمیت اطعام در این روز گفت« :نخستین بانی طرح اطعام

07
ویژهنامه هیأتها و محافل مذهبی
شماره اول

 29شهریور 1395

 17ذیالحجه 1437

مشهد
هیأت انصار الحجه مشهد
مداح :حاج امیر کرمانشاهی
سخنران :حجت االسالم موسوی کاهانی
نشانی :میدان شهدا ،کوچ ه ناظر

من آن پیرم که از شوق تو از پا در نمیآید*  

حسینیه امام رضا
تاریـخ و زمـان برگـزاری :سـاعت  21بیسـت و نهم
شـهریور ماه

تهران
مسجد آشتیانیها
سخنران :حاج مهدی توکلی
مداحان :حاج غالمرضا سازگار ،حاج سیدحسن
ج علـی
نپـور ،حـا 
احمـدی ،حـاج حمیـد رمضا 
ینـژاد و حاجسـیدمصطفی حسـینی
مهدو 
نشانی :خیابان  17شهریور ،ایستگاه ناصری
مسجد آشتیانیها
تاریخ و زمان برگزاری :دوشنبه  29شهریور
از نماز مغرب و عشاء

غدیریهسرایی را  احیا کنیم
گفتوگو با محمد سهرابی درباره شعر آئینی و مدح امیرالمومنین
ی دارستانی
علیرضا جبار 

تهران
هیأت امام حسن مجتبی
سخنران :حجتاالسالم میثم علیپناه
و حجتاالسالم امیر انصاریان
مـداح :کربالیـی محسـن فتاحیـان ،حـاج محسـن
عربخالقی ،کربالیی علی کرمی  و سیدعلی چاوشی
نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر
جنب مهدیه تهران ،حسینیه بیت الحسن
جمعیت سادات چاوشی
تاریخ و ساعت برگزاری ۲0۳0: :الی۲۳
از بیست و هشتم تا سیام شهریور ماه
سفره احسان :دارد.

تهران
هیأت سراج الحسین 
سخنران :سیدحسین مومنی
مداحان :حاج منصور ارضی ،حاج حسـین سـازور،
حاج سیدمجید بنیفاطمه ،حاج سعید حدادیان
حاج ابوالفضل بختیاری
نشـانی :شـهرری ،سـهراه ورامیـن  ،آسـتان مقـدس
امامـزاده عبـداهلل
سهشنبه  30شهریور ساعت 17

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
آئینی معنامحور ید طوالیی دارد .این
خودش برگزیده دوستانش او را «معنی» صدا میکنند .اغراق نیست ا گر گفته شود او از شاعرانی است که در سرودن اشعار ِ
سـخن را افرادی که سـرودههایش را خواندهاند ،خوب میفهمند .او که به سـبک هندی شـعر میگوید ،در مدح اهل بیت حق مطلب را زیبا ،عاشـقانه و
حکیمانه ادا میکند .روزهای مبارک غدیر فرصت مناسبی است که این شاعر توانمند درباره برپایی محافل شعر غدیری برایمان بگوید.

اشـعاری که برای واقعه غدیر خم و در مدح امیرالمومنین سـروده
شـدهاند ،در حوزه شـعر مذهبی چه جایگاهی دارند؟
در اشـعار سـرود ه شـده برای معصومین اعم از مدیحه و مرثیه اشـعاری كه درباره
گتـر و شـاخصترند .البته سـابقه
امیرالمومنیـن و سیدالشـهدا  سـرودهاند پررن 
مرثیـه بـرای امام حسـین پررنگتر اسـت .نکته جالبتر اینکـه هر دو بزرگـوار «ثاراهلل»
هستند .چون میگوییم «السالم علیک یا ثاراهلل و ابن ثاره /سالم بر تو ای خون خدا
و پسر خون خدا» .امیرالمومنین هم مثل سیدالشهدا خون خداست .اما
درباره جایگاه اشـعار سـروده شـده برای این دو بزرگوار در شـعر معصوم جایگاه «سـر»
به «تن» یا جایگاه «وجه» نسـبت به «سـر» اسـت .یعنی ما در مدارک شناسایی یک
شـخص او را بـا «وجـه» و «صـورت» میشناسـیم ،نـه بـا مـوی سـر و قـد یـا سـن .چون
اینهـا در مـدارک شناسـایی اعتبـاری ندارنـد و فقـط حکم مـدرک« ،صورت» شـخص
است .اشعار سروده شده درباره امیرالمومنین و سیدالشهدا وجه شناختن شعر
معصومند .یعنی ا گر اشعار آنها در شعر آئینی نبودند ،نمیتوانستیم شعر معصوم را
بشناسیم.
پیشـینه سـرودن شـعر برای امیرالمومنین و غدیری هسـرایی به چه
زمـان و مکانی بازمیگردد؟
نخستین شعر برای امیرالمومنین را خدا سروده و جبرئیل آن را خوانده .مثال
این شعر« :ان فی الجنت نهر من لبن لعلی و لزهرا و حسین و حسن» .یا رجز معروفی
کـه جبرئیـل در یکـی از غـزوات آورد و خواند« :الفتی اال علی ال سـیف اال ذوالفقار» که
کاملا دارای وزن اسـت .بنابرایـن اول مـداح امیرالمومنیـن ،خداونـد باریتعالـی

است .این خیلی مهم است که بدانیم خدا مداح امیرالمومنین است .اساسا آن
طور که من فهمیدم یکی از کارهای حضرت باریتعالی ،مدح امیرالمومنین است
و این سخن گزافی نیست .مدح امیرالمومنین در قرآن به وفور دیده میشود .تا
جایی که شیخ عباس قمی در «مفاتیحالجنان» میگوید« :منظور از «علی» در آیات
َ َ
َ َّ ُ ُ ّ ْ
تاب ل َد ْینا ل َع ِل ٌّی َح ِكیم) امام علی است» .یا
ابتدایی سوره زخرف (و ِإنه ِفی أ ِم ال ِك ِ
مثال «نباء العظیم» به معنی خبر بزرگ را داریم که منظور شخص امیرالمومنین
است که مجموعهای از معانی است اما در ظاهر امر یعنی آنجا که کار در زمین توسط
یشـود ،اولیـن شـعر بـرای حضـرت امیـر را ظاهرا «حسـان بن
شـخص خا کـی انجـام م 
ثابت» در روز خجسته و مبارک غدیر سروده.
حـاال کـه حـرف از شـعر غدیـر بـه میـان آمـد ،جایـگاه شـعر غدیـر و
غدیری هسـراییها در مجموعـه اشـعار شـاعران فارسـیزبان چگونـه اسـت؟
یشـود .حتی بسـیاری از
شـعر غدیر تقریبا در اشـعار همه شـاعران شـیعی دیده م 
شعرای غیرشیعی هم در مدح امیرالمومنین و اشاره به واقعه خجسته و مبارک
غدیر سـرودههایی دارند .البته امروز هم همینطور اسـت .اشـعار زیادی برای غدیر
گفته میشود اما چون در دوران ما در شعر معصوم ،مرثیه غالب است و به نوعی شعر
آئینی در خدمت مرثیه قرار گرفته شـاید بتوان گفت این وجه شـعر معصوم بیشـتر از
یشـود .به عبارت دیگر شـعر معصوم در دوران
مدح برای امیرالمومنین دیده م 
ما بیشـتر در روض ه سیدالشـهدا نمود پیدا کرده .اما در گذشته اینطور نبوده.
شاعران اصالت دیوانشان را حداقل با یک شعر برای غدیر و امیرالمومنین اثبات
یشـود و شـاعران بزرگداشـت این
میکردند .امروز هم برای غدیر شـعر زیاد سـروده م 

صدا در آید از دیوار و از ما در نمیآید
ت از دیوانه حیدر نمیآید
که غیر از به 
مرا در التجا طرزی است گرچه در نمازی تو
من آن پیرم که از شوق تو از پا در نمیآید
چه قبح است اینکه میگویند کس حیدر نخواهد شد
مودب باش و گو دیگر چنان قنبر نمیآید
نمیافتد شگونی جز الوهیت به تمالفقر
برادر غیر شیر حق به پیغمبر نمیآید
به عیناهلل جایز نیست خفتن در همه احوال
به چشم شیر یزدان خواب از این منظر نمیآید
قیاس ذبح نفس و ذبح اوالد از سفیهان است
خلیلاهلل با یک سجده او بر نمیآید
نفوس قابل درگاه را گیرد ولو عقبی
ا گرچه مهلت محض است و هرگز سر نمیآید
کدامین گوش کر گم کرده آواز سلونی را
چه میگویند آن سبوح بر منبر نمیآید
خدایا تر مکن انداز ه مویی سر ما را
ز بارانی که از خمخان ه حیدر نمیآید
سر معنی بگیر و در غدیر خم شرابش ده
جگر تفتیدهام ،کار من از ساغر نمیآید
محمد سهرابی (معنی)
*این غزل از مجموعه شعر «آواز الل» انتخاب شده.

واقعـه را در شعرشـان حفـظ کردهانـد .بـه هر حال امروز شـعر غدیـر به لحاظ
کمی رشد چشمگیری نسبت به گذشته داشته و این ب ه راحتی قابل اثبات
اسـت امـا بایـد ه رچـه بیشـتر سـعی کـرد ایـن مضمـون و معنـای متعالـی ،در
قالبهای فاخر بیان شود.
جایگاه غدیریهسرایی را در شعر امروز چطور ارزیابی میکنید؟
در حلق ههـای بیـن نسـل ما و شـعرای گذشـته ،توجه به غدیـر همتراز با
ح امیرالمومنیـن اسـت .بـرای همیـن شـاید تحلیـل شـما
توجـه بـه مـد 
در خصـوص ایـن شـاعران درسـت نباشـد .مثلا آقـای سـازگار که بـه نظر من
حلقه واسط بین ما و شعرای گذشته است و وجودش بسیار عزیز و مغتنم
است ،در شعرهایش این توجه ویژه را واقعا داشته .یا اساتید دیگری مانند
اسـتاد شـفق کـه میتوانیـم این اهتمـام را در شـعرهایش ببینیم .امـا ا گر به
یشـود ،یکی از دالیلش
نظرتان شـعر غدیر در جوانان شـاعر کمتر سـروده م 
عـدم مطالعه و آ گاهی کافی اسـت .یعنی دربـاره واقعه غدیر فقط میدانند
یـک واقعـه غدیری اتفاق افتـاده و حضرت امیر از جانب حضرت باریتعالی،
نه صرفا از جانب حضرت رسول بهعنوان وصی معرفی و منصوب شد .شاید
از خطبـه غدیـر یا در مورد چگونگی اتفاق مطالعهای نداشـت ه باشـند .البته
به اعتقاد من شعرهای ویژه غدیر کم نیستند .واقعا شعرهای زیادی برای
واقعه مبارک غدیر سـروده شـده اما همانطور که گفتم چون اشـعار مرثیه
یشـود .امـروز باید
سیدالشـهدا زیـاد هسـتند ،شـعر غدیـر کمتـر دیده م 
شـاعران غدیریه سـرایی را احیا کنند.

خ ـ ـ ــط خبـ ـ ـ ـ ـ ــر
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یکـی از کـودکان شـیعه سـوری مدتـی پیـش یکـی از نوح ههـای دو زبانـه حـاج میثـم مطیعـی را
بازخوانـی کـرد کـه بـه صورت گسـترده در فضای مجازی منتشـر شـد .شـما میتوانید با اسـتفاده از
نـرم افزارهـای بارکدخـوان ،ایـن ویدئـو را در همیـن بخـش نشـریه در تلفـن همراهتـان ببینیـد.

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

فردا  عقداخوتبخوانید

سایت

کتاب
مقتل بخوانید

کانال
مداحی بشنوید

عکسببینید
هـر وقـت دلتـان بـرای حـرم حضـرت
ثامناالئمـه تنـگ شـد ،سـری بـه سـایت
«عکـس رضـوی» بـه نشـانی

مقتلالحسـین از جملـه نخسـتین
مقاتلـی اسـت کـه بـا موضـوع گـزارش واقعـۀ
عاشـورا و شـهادت امامحسـین ،دو نسـل بعد
از آن واقعـه نگاشـته شـده و بهخاطـر شـهرت
ـین ابومخنـف
گردآورنـدۀ آن بـه مقتلالحس ِ
شهرت یافته است .مقتل ابومخنف تا حدود
قرن چهارم موجود بوده اما بعدها مانند دیگر
آثـار ابومخنـف از بین رفته اسـت .امـا به تازگی
انتشـارات خیمـه ،بخشهایـی که بـه صورت
مسـتند از کتـاب
ابومخنف در کتب
تاریخـی آمـده را
جمـع آوری کـرده
و در قالـب مقتـل
ابومخنـف منتشـر
کـرده اسـت.

روز غدیر آداب مختلفی دارد كه در روایتهای فراوانی به آن تا كید
شده و خیلی از علما به سیره ائمه معصومینعمل میكردند اما
ایـن روزهـا ایـن مسـئله در جامعه مـا كمتـر رواج دارد و حتیبعضیها
نمیدانند در چنین روز بزرگی مستحب است این اعمال را بجا بیاورند.
یکی از این اعمال ،بستن عقد اخوت با یکدیگر است .در روز عید غدیر
میـان پیامبـر ا کـرم و امام علی عقد اخوت بسـته شـد .بعد
از آن بـود کـه دیگـر عقـد اخـوت (پیمان برادری) از سـنتهای حسـنه
اسالم قرار گرفت و تا کید فراوانی بر آن شد؛ تا آنجا ا گر کسی بخواهد با
دیگـری پیمـان اخوت ببنـدد و امکان حضور با برادر دینـیاش را پیدا
نکند ،میتواند به کسی وکالت دهد که آن عقد را برایش بخواند .البته
مهـا هـم میتوانند میان خـود عق د ببندند .در فرهنگ اسلامی،
خان 
منظور از عقد اخوت جاری کردن صیغ ه برادری بین دو نفر با خواندن
دعایـی اسـت کـه در کتـاب مفاتیحالجنـان نوشـته شـده .بـه واسـطه
ایـن صیغه ،میثاقی ویـژه بر رعایت حقوق برادری میان آن دو اسـتوار
یشـود  .ایـن عقـد تعهداتـی همچـون ارث و محرمیت افراد وابسـته
م 
بـه طرفیـن ایجـاد نمیکنـد .بنابرایـن ایـن افـراد از هـم ارث نمیبرند و
یشـود .با
هیچگونـه رابطه محرمیـت میان وابسـتگان آنها ایجاد نم 
توجه به نکات گفته شده مضمون این عقد رعایت برخی امور معنوی
ً
نسـبت بـه یکدیگـر در دنیـا و پـس از مـرگ اسـت .مثلا بـرادران متعهـد
میشوند که در دنیا همدیگر را از دعا فراموش نکنند و در آخرت هم ا گر
از اهل نجات و شفاعت باشند ،همدیگر را شفاعت کنند.معروفترین
عقد اخوت مربوط به پیمانی است که پیامبر  بین مهاجران و
انصـار بسـت.پیوند بـرادری میـان پیامبـر  و امام علـی  جزو
متواترات تاریخی است.

 photo.aqr.irبزنیـد کـه یـک گنجینـه
شهـای مختلـف حـرم
تصویـری نـاب از بخ 
امـام هشـتم اسـت .در این سـایت به طـور کلی
بـه  8بخـش تقسـیم شـده اسـت :حـرم مطهـر،
سهـای قدیمـی ،گـزارش
مشـهدالرضا ،عک 
تصویری ،نفایس ،نگارخانه ،چند سط عکس
و فوکـوس   .مثلا 
در بخـش حـرم
شهـای
مطهـر بخ 
مختلفـی ماننـد
گنبـد ،گلدسـته،
رواق ،صحنها و ...
وجـود دارد.

اینروزهاتلگرامپرمخاطبتریناپلیکیشن
موبایلـی کشـور ماسـت .حتمـا همـه شـما در
چندین گروه عضو هسـتید ،اما یک پیشنهاد
خـوب برایتـان داریـم ،بـا عضویـت در کانـال

مادحین به نشانی تلگرامی @madehin
میتوانیـد بهتریـن و جدیتریـن فایلهای
صوتـی مداحـی را بشـنوید .در آسـتانه مـاه
یهـای
محـرم ،هـر روز در ایـن کانـال مداح 
شنیدنی در استقبال از ماه عزای سیدالشهدا
یشـود.
منتشـر م 
در ایـن کانـال
لهـای صوتـی
فای 
سـخنر ا نی ها ی
منتخـب واعظـان
شـهیر کشـور نیـز
یشـود
.منتشـر م 

خدایـا ! در طوفانهـای سـنگین و بنیـان کـن ،بعضـی تـو را از دسـت
میدهنـد 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 میفروشـند و دنیـا می خرنـد ،آنان که در مرتع حقـوق مردم می
چرند ،به کفر از ایمان نزدیکترند.نقاب ایمان را از چهره شان بستان.

چهارده ضمیمه هفتگی روزنامه قدس ویژه هیأتها  و محافل مذهبی
مدیرمسئول:ایمان شمسایی
مجری طرح :مؤسسه فرهنگی هنری عقیق
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