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قرآنشبیهآفتاباست
سوره مبارکه بقره

کشتینجات
جعفرصبحزاهدی
استاد دانشگاه و کارشناس معارف اسالمی
بـرای اینکـه اهمیـت یـک موضوع بـرای ما مشـخص
شـود بایـد عظمـت آن را درک کنیـم .یکـی از ایـن
موضوعـات مهـم واقعـه کربالسـت .بـرای اینکـه اهمیـت
ایـن قیـام بـرای مـا مشـخص شـود بایـد عظمتـش را
درک کنیـم .عظمـت امـام حسـین jبـه قـدری اسـت
کـه بـه فرمـوده رسـول اكـرم kآن حضـرت چـراغ
هدایـت انسـانها و کشـتی نجـات اسـت .یعنی انسـانها
میتواننـد بـه واسـطه امـام حسـین بـه کمـال و
سـعادت حقیقـی برسـند .از طرفـی یـاد امـام حسـین و
اشـک ریختـن و ذکـر مصیبـت و روضه بـرای آن حضرت
براسـاس روایاتـی کـه در کتابهـاي کاملالزیـارات ابـن
قولویـه ،لهـوف ابـن طـاووس ،نفسالمهموم شـیخ عباس
قمـی و خصائصالحسـینیه شـیخ جعفر شوشـتری و آثار
دیگـر آمـده انسـان را از آتـش جهنـم حفـظ میکنـد .از
طرفی رسـول اكـرم kفرموده« :مجالس الحسـین عرش
الرحمـان /مجالس امام حسـین عرش خداسـت» .درواقع
اگـر مـا به کنه و حقیقـت این جمله پی ببریـم و محتوای
آن را درک کنیـم بـه ایـن نتیجـه میرسـیم کـه عظمت
مجلـس امـام حسـین jبـه انـدازه عـرش خداسـت.
یعنـی همانطـور کـه باید حرمـت و احترام عـرش خدا
حفـظ شـود ،حرمـت و احتـرام مجالـس اباعبـداهلل نیـز
بایـد حفظ شـود .لذا هـر عملی حتی شـعر ،سـخنرانی،
مـدح یـا سـینهزنی و امثـال اینهـا کـه باعـث وهـن یـا
سـبک کـردن مجالـس امـام حسـین jشـود قطعـا
اشـکال دارد و خـدا ،پيامبـر و معصومیـن bاز چنیـن
انسـانهایی راضـی نخواهنـد بـود .بـر ایـن اسـاس،
سـخنرانان هـر حدیـث یـا هـر مطلبـی را کـه دربـاره
امـام حسـین در هـر کجـا خواندنـد یـا شـنیدند نباید
عنـوان کننـد تـا اینکـه بـه درسـتی آن پـی ببرنـد .هر
يـک از روضهخوانـان و مداحـان عزیـز هـر شـعر یـا هر
سـبکی را کـه باعث میشـود عظمـت امام حسـینj
بـه هر شـکلی خدشـهدار و جایـگاه عرشـی آن حضرت
بیحرمـت شـود نباید اسـتفاده کننـد .بالطبـع خواندن
روضههـای دروغیـن بـرای گریـه گرفتـن یـا احادیـث
دروغیـن بـرای بـزرگ جلـوه دادن امـام حسـین jدر
شـأن آن حضـرت نیسـت .بنابرایـن بعضـی از روضههـا،
سـبکها ،سـین ه زدنهـا و مسـائلی همچون قمـ ه زدن و
زنجیرهایـی که تیـغ روی آنها وجود دارد مسـلما اشـکال
شـرعی دارند و کسـانی که ایـن اعمال را انجـام میدهند
بایـد پاسـخگو باشـند .فرقـی بیـن سـبک قدیم و سـبک
جدیـد وجود نـدارد و به هر سـبکی که روضـه میخوانیم
بایـد عظمت عرشـی امـام حسـین jرا در نظـر بگیریم.

اعضايدو شبکهجعلویزایاربعین توسطپلیس فتادستگیر شدند .بهگفته سعیداوحدیرئیس سازمانحجوزیارت ،مردمباید
با مراجعه به سامانه سماح با سازمان حج و زیارت و خادمین خود در این سازمان در ارتباط باشند .بدون شک در صورت مشاهده
موارد مشابه ،مسؤوالن به صورت قانونی با متخلفان برخورد میکنند .خبرها حاکی از آن است که راههای منتهی به مهران تعریض
شده و مرزهای ویژه اربعین برای خروج زائران  ۲۴ساعته باز است و زائران میتوانند در تمامی ساعات روز از کشور خارج شوند.

«فا ّما الّذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربّهم و ا ّما الّذین کفروا فیقولون ما ذا اراد اهلل بهذا َم َث ً
ال یضل به کثیرا ً و یهدی به کثیراً».
(آیه  ۲۶سوره بقره)
در همان ایام علمها و پرچمهای سیاه بر اثر تابش آفتاب به مرور رنگ و رویشان
روز عاشورا پوست صورت عزاداران بر اثر تابش آفتاب سیاه میشود اما 
رفته و سفید میشود؛ آن هم پس آفتاب .اگرچه یکسان میتابد اما یکسان تأثیر نمیگذارد .قرآن نیز چیزی شبیه آفتاب است که بسیاری را روشن
کرده و هدایت میکند و برخی هدایت نمیشوند.

هیأتها زمینهساز تمدن حسینی هستند
حجتاالسالم والمسلمین احسان بیآزار تهرانی
اصل جلسـات بـه عنوان شـعائر حسـینی از کاخ یزیـد و از زمانی
کـه بـه بنبسـت سیاسـی و سراشـیبی سـقوط در مقابـل عظمـت
کالم امـام سـجاد jو حضـرت زینـب رسـید آغـاز شـد؛ زمانی
کـه حضـرت زینـب تقاضـای عـزاداری کـرد .ایـن عـزاداری در اوج
صالبـت بـود و در لبـاس اسـارت ،عمـارت بـر دلهـا آغـاز شـد .بـا
ایـن جملـه حضرت زینـب« :ال تنحـوا ذکرنا /تـوان از بیـن بردن
نـام مـا (اهـلبیـت) را نداریـد» .آن طور کـه در کتابهـای تاریخی
آمـده یزیـد چنـان بـه اسـتیصال و بیچارگـی رسـیده بود کـه فرياد
مـیزد« :لعـناهلل ابـن مرجانه» و همـه تقصیرهـا را متوجـه ابنزیاد
میکرد .او به چنان بنبسـت سیاسـیاي رسـید که بـه خانواده خود
و کنیزهایـش ابلاغ کـرد در مجلس عزای حسـین بن علی شـرکت
کننـد .ایـن سـند اولین روضه اشـک و عزاداری اسـت .ایـن مجالس
ادامـه پیـدا کـرد و در قـرون متمـادی جـاری بـود .علیرغـم میـل
دشـمنان کـه درصـدد بودنـد مجالـس حسـینی را محو کننـد ،روز
بـه روز ایـن عظمـت عالمگیرتر شـد .در اینجـا دو نکته وجـود دارد:
آنچـه در روضههـای گذشـته محوریت داشـت و این علـم کرامت
و حزن را به دسـت ما رسـانده اخالص گذشـتگان ماسـت کـه امروز
بایـد بـه عنـوان مهمتریـن سـرمایه در جلسـات مـا در اولویـت قرار

حجتاالسالم والمسلمین احسان بیآزار تهرانی
کارشناس معارف اسالمی

بگیـرد .چون بـر زیـارت سیدالشـهدا jعرضـه میداریم« :السلام
علیـک یا خالصـه اهلل».
امـا آنچـه فقـدان روضههـای دیـروز بـود و دسـتمایه امـروز
ماسـت جهانـی شـدن نـام سیدالشـهدا در همـه عالـم اسـت .تـا
جايـی کـه قطعـا میتوانیـم مدعی شـویم کشـوری در دنیـا خالی
از ذکر سیدالشـهدا jنیسـت و ایـن یعنی تمدن حسـینی .بدون
شـک پیوند خلـوص گذشـتگان و ظرفیت بـاالی امـروز مقدمهای
اسـت بـرای ظهور حضـرت حجت کـه جهان از آن حسـینیون
خواهـد بود.
حقیقتـا سـرمایه مردمیاي کـه پشـتوانه الهـی دارد و میتواند با
نظـام سـلطه و فرهنـگ ماتریالیسـتی (مادیگرايـی محـض) مقابله
کنـد همیـن اجتماعات حسـینی اسـت کـه علیرغم میل دشـمنان
هـر سـاله بـه عنوان یـک فرهنـگ و تمـدن خـون تـازهای در کالبد
احـرار و آزادگان عالـم تزریـق میکند و به دشـمنان گذشـته و حال
و آینـده تفهیـم میکنـد کـه عاشـورا یـک حادثـه غمانگیـز و یـک
تـراژدی صرف نیسـت بلکه غمی اسـت کـه در پـی آن تمامیت امید
و غلبـه بـر بدیهـا ضمانت شـده.چنانچـه اراده الهـی و اولیایش در
عظمـت اربعین سیدالشـهدا jو حضـور میلیونی بـا چنین کیفیت
اکـرام ،احتـرام و گدایی معکـوس یعنـی التماس بـرای خدمتگزاری
محقـق شـده و علیرغـم سانسـور خبـری غولهـای رسـانهای غرب
هر سـاله مجذوبیـن و رهیافتـگان وادی حقیقت به ایـن خیل عظیم
میپیوندنـد .امیـدوارم بـا اخلاص روزافـزون هیئـات و جلسـات
عـزاداري از حیـث محتواسـازی ایـن شـعائر و پیونـد شـور و شـعور
سـهمی در بازگشـت ولـی منتقـم و پیادهکننـده اهـداف عاشـورای
امـام زمان باشـیم.
میدانیـم بهترینهـا هیأتیهـا هسـتند .خدایـی کـه عشـقش را
روز ازل در گل مـا سرشـته رئوفتـر از آن نیسـت کـه لغزشهـای
مـا را ببخشـد و خریـدار عزاداریهـای مـا باشـد؟ بـا اینکـه پیونـد
مـردم و ائمـه bاز جنـس محبـت و لطف اسـت اما آنقـدر پیچیده
اسـت کـه نمیتـوان با صراحـت از علـت حضـور مـردم در هیأتها
حـرف زد .شـناخت دیـن خدا ،نشـان دادن عشـق و ارادت بـه ائمه،
احسـاس وظیفـه یـا حتـی ادای نـذر ،طلـب حاجـت و ...بنابـر هـر
دلیلـی كـه باشـد از یـک حقیقـت ثابـت نشـأت میگیـرد؛ حقیقتی
کـه مـردم را بـه هیأتهـا میکشـاند ،عـدهای از جوانـان را مفتخـر
بـه خادمـی هیـأت میکنـد و مـدال پیرغالمی را بـه سـینه پیرترها
میچسـباند .تلاش بـرای مثـل خوبهـا زندگـی کـردن و خـوب
شـدن و خـوب ماندن را هـر بچهمسـلمانی میتوانـد انجـام دهد اما
بچههیأتیهـا بیشـتر از بقیـه دمخـور خوبها میشـوند و خودشـان
را خـادم خوبهایـی کـه بـه هیـأت میآینـد میداننـد .بیـش از هر
کـس دیگـری بایـد حواسـمان بـه ایـن تلاش باشـد؛ کم کـردن از
وقـت اسـتراحت و حتـی مایـه گذاشـتن از زندگـی برای تشـکیل و
راهانـدازی هیأتـی کـه میخواهـد در خدمـت خاندان رسـولاهللk
باشـد .انشـاءاهلل معنای واقعی هیأتـی بودن را حفظ کنیـم و با کنار
گذاشـتن حاشـیهها اصل را بهتـر درک کنیم .هیأتی بودن حسـینی
بـودن اسـت به شـرط آنکه معنـای واقعی هیـأت را فرامـوش نکنیم.

خـــــط خبــر

مصطفـی خرسـندی مدیرعامـل خانـه مداحـان« :مقـرر شـده بعـد از محـرم و در اوایـل صفـر نخبههـای
عرصـه ستایشـگری را گـرد هـم جمـع و یـک منشـور اخالقـی بـرای روضههـای خانگـی آمـاده کنیـم .امـروز باید
یشـود
ی مـا و فعالیتهایـی را کـه در ایـن سـطح اجرا م 
بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته باشـیم کـه دشـمن خانههـا 
هـدف قـرار داده و مـا در بخـش مداحـی نبایـد از فعالیـت هیأتهـا در منـازل و روضههـای خانگـی غافل باشـیم».
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حرم مطهر رضوي

هيأتموكبالعباس

سخنرانان :حجتاالسالم والمسلمين
صالحي خوانساري
مداحان :شالبافان ،احمدي ،وليزاده،
يزدخواستي و حاج احمد واعظي
نشانی :شبستان امام خميني
تاریخ :دهه اول صفر
ساعت :هر شب بعد از نماز مغرب
و عشاء

سخنران :حجتاالسالم محمد دغانلو
مداحان :نريمان پناهي و كرباليي
مهدي عزيزيان
نشانی :همت غرب ،شهرك راهآهن،
بلوار اميركبير ،مسجد جواداالئمه
زمان95/8/14 :
ساعت20 :

هيأتمحبينشهادت
سخنران :حجتاالسالم سيدعلياكبر
هاشمي
مداحان :حاج امير عباسي و ديگر ذاكرين
اهل بيت
نشانی :تهران ،شهرك قدس ،خيابان هرمزان،
مسجد الزهرا
تاریخ :از 95/8/10الی 95/8/19
ساعت19:30 :

دهه اول صفر
هیأتکجا برویم؟
با توجه به اینکه این روزها همه هیأت ها مراسم
ویژهای دارند در اینجا درباره زمان و مکان برخی
از آنها اطالع رسانی شده .شما هم میتوانید
زمان و مکان مراسم هیأتتان را برای ما
به نشانی
Qudsonline14@gmail.com
ارسال کنید تا در همین صفحه
چاپ شود.

هيأتاخوالزينب
سخنران :حجتاالسالم عبدالملكي
مداحان :محمد نوروزي ،علي عليان و
مجتبي صمدي
نشانی :ميدان خراسان ،كوچه رئيسي
تاریخ95/8/14 :
ساعت :از  15الي نماز مغرب و عشاء

هيأت رزمندگان اسالم

اجتماع بزرگ مدافعان حرم

سخنرانان :آیتاهلل صدیقی ،حجتاالسالم
رفیعی و حجتاالسالم الهی
مداحان :کربالیی رضا پوراحمد ،حسین
هوشیار،مهدی پناهی ،امیرنعیمی،سیدمهدی
بنیهاشم ،رضا پورابراهیمی و محمود امامی
نشانی :تهران ،باقرشهر ،خیابان  15خرداد،
مسجد قمر بنیهاشمj
تاریخ 95/8/7 :الی 95/8/13
ساعت 18 :الی 20

سخنران :حجتاالسالم بدري
مداحان :حاج موسي رضايي و كرباليي
سهراب افشاري
نشانی :اتوبان محالتي ،ميدان امام
حسن مجتبي ،پاسدار گمنام
غربي ،خيابان صادقي ،حسينيه امام
خميني
تاریخ95/8/13 :
ساعت19 :

هيأت شهداي بسيج

هيأت زوار اباالمهدي

هیأت یا زینب

سخنران :حجتاالسالم ابوالقاسمي
مداحان:حاج مجيد شعباني ،حاج ناصر
آييني و كرباليي سجاد آشتياني
نشانی:خيابان شهيد مدني شمالي ،سهراه
وحيديه ،مسجد امام رضا
تاریخ 95/8/10 :الی 95/8/14
ساعت19 :

سخنران :حجتاالسالم حاج مهدي ابراهيمزاده
مداح :حاج محسن آقاجاني
نشانی :بابلسر ،خيابان شهيد بهشتي ،بهشتي 12
تاریخ95/8/14 :
ساعت19 :

سخنران :استاد ضیایی
مداح :هادی خادمالحسینی
نشانی :قم ،گلزار شهدای حضرت علی
بن جعفر jو حسینیه شهدای مدافع
حرم حضرت زینب
تاریخ95/8/20 :
ساعت20 :
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آیـتاهلل جـوادی در بخشـی از درس تفسـیر خود در حالـی که بغض گلویش را گرفته و اشـک در چشـمانش حلقه
یخواهد اقتصاد
زده بـود ،مراتـب تأثر و ناراحتی خود را از وجود ربا در سیسـتم بانکی ابراز کرد و گفـت« :ما دلمان م 
یشود .ربا جنگ با خداوند است .االن این پولی که شما
مقاومتی درسـت کنیم .این فقط با سـفارش و توصیه حل نم 
یگویند سـود دارد و سود علیالحساب دارد».
یگذارید ،چه تحریم باشـد ،چه نباشـد ،چه تورم باشد و چه نباشد ،م 
م

از همـان روزهای نخسـتی که امام خمینی نهضت اسلامی -مردمـی ایـران را آغاز کرد ،مسـاجد و هیأتها
پایـگاه اصلی مبـارزات مـردم و محور انقالبیگـری بودند .بـا پیروزی انقلاب این جریـان ادامه پيدا كـرده و هر
وقت نظام اسلامی با مشـکل و بحران مواجه میشـود ،مسـاجد و هیأتها در صف نخسـت مبارزه میایسـتند.
رهبـر معظـم انقلاب همـواره در دیدارهایـی که بـا مداحان اهـل بیت دارنـد ،بر ایـن موضوع تأکیـد میکنند
کـه هیأتها بایـد در صف نخسـت دفاع از انقالب اسلامی باشـند .ایشـان سـال  ۹۲در دیدار با اعضـاي هیأت
حسـین سـکوالر ما نداریم! هرکس
رزمندگان اسلام فرمودند« :هیأتها نمیتوانند سـکوالر باشـند .هیأت امام
ِ
عالقهمنـد بـه امام حسـین اسـت ،یعنـی عالقهمند به اسلام سیاسـی اسـت ،اسلام مجاهد اسـت ،اسلام
مقاتله اسـت ،اسلام خـون دادن اسـت ،اسلام جـان دادن اسـت .معنای اعتقـاد به امام حسـین این اسـت».
در سـالهای اخیر و به برکت روشـنگریهای رهبر انقالب ،نسـل جدیـدی از مداحان انقالبی وارد میدان شـدند
کـه مورد اقبال مـردم قرار گرفتنـد .در این مطلب نگاهی داریم به کـم و کیف فعالیت مداحـان تازهنفس انقالبی.

گزارشي درباره نسل جديد
ذاكرين اهل بيت

مداحان
انقالبي
تازهنفس

از حاج منصور تا آهنگران
حـاج منصـور ارضی شـاید جـزو اولیـن مداحانی
اسـت کـه ثابـت کـرد هیئـات مذهبـی میتوانند
در پیشـبرد اهـداف انقلاب اسلامی گامهـای
ارزشـمندی بردارنـد .او زنـگ نقشآفرینـی در
ایـن مسـیرها را بـه صـدا درآورد .البتـه پـس
از او شـخصیتهایی همچـون حـاج صـادق
آهنگـران ،حـاج حسـین سـازور ،حـاج سـعید
حدادیـان ،حـاج محمدرضـا طاهـری و احمـد
واعظـی نوجـوان در جمـع رزمنـدگان جنـگ
تحمیلـی بـه تبلیـغ پرداختنـد و نقـش بسـیار
موثـری در جـذب رزمنـدگان و حضـور جوانـان
در جبهههـای حـق علیـه باطـل داشـتند .يكـي
از چهرههـاي سرشناسـي كـه بـه طـور جـدي
بـه تبييـن اهـداف انقلاب اسلامي در هيأتهـا
پرداخـت اسـتاد اكبـرزاده از مداحـان انقالبـي
و واليـي مشـهد اسـت .در ایـن مقطـع هـم ایـن
شـخصیتها بـا نبـوغ و ابتـکار عملـی که بـه کار
بردنـد ثابـت کردنـد میتـوان در جامـه مداحی با
سلاح تبلیـغ اقدامـات ارزشـمندی را بـه منصـه
ظهـور رسـاند .بعـد از آن شـخصیتهایی مثـل
حـاج محمـود کریمی هـم آمدند و با سـبکهای
جدیـد و نو ،ستایشـگری اهلبیـت را وارد عرصه
تـازهای کردنـد .البته در این بیـن مداحان انقالبی
نسـل اول بر خواندن اشعار حماسـی و انقالبی در
هیئات مذهبـی تأکید بسـیاری داشـتند اما رفته
رفتـه جبهه سـخت دشـمن وارد دریچههـای نرم
و پیچیـده و خطرناکتـری شـد که نیاز داشـتیم
حـوزه مداحـی بـا ایـن نـگاه پرصالبتتـر کار را
ادامـه دهـد و در همیـن شـرایط بود کـه مداحان
جـوان ،بااسـتعداد ،خوشقریحـه و اهـلدانش به
میـدان آمدنـد.
ويژگي هاي مداح انقالبي
بـا مـرور بیانات رهبـر معظم انقلاب درمییابیم
کـه مداح تـراز انقالب اسلامی باید نشـانههایی
داشـته باشـد .مداح خوب بایـد تقـوا و معنویت
داشـته و همـواره اهـل مطالعـه باشـد چراکـه
تـا خودسـازی نکنیـم و اهـل معنویـت نباشـیم
نمیتوانیـم معنویـت را بـه مخاطـب منتقـل
کنیـم .مـداح خـوب نبایـد دنبـال محبوبیـت و
شـهرت باشـد و بایـد خـودش را بـا همـه وجود
نوکـر دسـتگاه اهـلبیـت بدانـد ،خـط و نشـان
بـرای مجالس اهلبیت نکشـد و مسـائل مالی و
سـبک و سـنگین کردن آن را دخالـت ندهد ،به
خاطـر مادیـات مجلـس اهل بیـت را بـه قیمت
ارزان نفروشـد بلکـه هدفـش ترویـج مکتب اهل
بیـت باشـد و راضـی بـه مقـدرات الهـی باشـد.

مـداح خـوب نباید روضههـای ضعیـف بخواند و
بـه خاطر مسـائل احساسـی دچـار دروغ و گناه
زبانـی شـود بلکـه بایـد سـعی کنـد بـا مطالعـه
و در چارچـوب قـرآن و عتـرت حرکـت کنـد و
مطابـق میل مخاطـب هر سـخنی را نگوید و هر
سـبکی را پیـاده نکند.
ظهور يك مداح جديد
اواخـر دهـه  80در مراسـم عـزاداری روز اربعیـن
بیـت رهبـری ،یـک مـداح جـوان پشـت تریبـون
حاضر شـد و بـا لحن و اعتمـاد به نفـس مثالزدنی
روضه خوانـد .جوان گمنامی کـه در آن روزگار و در
بین مداحان شـناخته شـده کشـور اسـم و رسـمی
نداشـت باعـث شـد خیلـی زود نامش در فهرسـت
مداحـان تراز اول کشـور قرار بگیـرد؛ میثم مطیعی.
مطیعـی از دانشـجویان دانشـگاه امام صـادق jو
مـداح اصلـی هیـأت ايـن دانشـگاه بـود اما پـس از
اينکـه در مراسـم ظهـر اربعیـن توفیـق مداحی در
حضـور رهبـر انقالب را پیـدا کرد ،خیلیها دوسـت
داشـتند بدانند او کیسـت و شـاگرد چه کسی است
و کلـی سـوال دیگـر .بـه مرور زمان مشـخص شـد
ایـن مـداح جـوان از شـاگردان آیتاهلل آقـا مجتبی
تهرانـی و آیـتاهلل مهدوی کنی اسـت و دانشـجوی
مقطـع دکتـرای دانشـگاه امـام صـادق jاسـت؛
اتفاقـی کـه تـا آن روزگار بسـیار کـم رخ داده بـود.
اکثر مداحان کشـور به دلیل اينکه بیشـتر اوقاتشان
صـرف مداحی میشـود ،کمتـر وقت تحصیـل پیدا
میکننـد و بـه همیـن دلیـل در میـان مشـاهیر
مداحـی ،تقریبـا هیچکدامشـان در سـطح مطیعی
تحصیلات عالیـه ندارنـد .تسـلط او به زبـان عربی
باعـث شـده بود خیلی خـوب به زبان عربـی بخواند
و بعضا در کشـورهای عربی نیز فایلهای صوتیاش
پخش شـود .این مداح جوان خیلی زود در فهرسـت
مداحـان اصلی مجالس بیـت رهبری قـرار گرفت و
این موفقیـت بزرگی برای نسـل جـوان مداحی بود
کـه با روحیه انقالبی و بااسـتعدادهای ویژه وارد گود
شـده بودند.
میثـم مطیعـی نماینـده جوانـان پرشـور انقالبـی
در جامعـه مداحـی کشـور محسـوب میشـد .او بـا
صراحـت مضامین انقالبـی را در اشـعار و نوحههای
خـود جـا مـیداد و بـا همیـن نواهـا روزبـهروز
مشـهورتر میشـد .فایل صوتی دو مداحی «چشـم
مـن و امـر ولـی ،جـان مـن و سـیدعلی» و «رهبـر
مـن طالیدار اللههایـی» در شـبکههای اجتماعی و
تلفنهـای همـراه بـا سـرعت تکثیـر میشـدند.
خشم عربها
پرداختن بـه موضوعات روز جهان اسلام و جنایات

خـــــط خبــر

آيین اختتامیه نوگالن حسـینی در فرهنگسـرای اندیشـه با حضور مسـؤوالن وزارت آموزش و پرورش ،جمعی از پیرغالمان اهل
بیـت و دانشآمـوزان مداح شـهر تهران برگزار شـد .امسـال بیش از  8هـزار متقاضی از مدارس شـهر تهـران در آيین نوگالن
حسـینی شـرکت کردنـد که حـدود  ۵۰۰نفر آنها بـه مرحله اسـتانی راه پیدا کردند .طبق ارزشـیابی بـه عمل آمـده از بین ۵۰۰
شـرکتکننده ۱۰ ،نفـر از هـر مقطع به مرحله نهایـی راه پیدا کرده و درنهایت در مرحله نهایی نفرات برگزیده مشـخص شـدند.
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سیدرضا نریمانی

صـورت گرفتـه در عـراق ،سـوریه ،یمـن و بحریـن
و پیونـد زدن آن بـه حـوادث کربلا از موضوعـات
تقریبـا ثابـت مداحیهـای میثـم مطیعـی اسـت.
خصوصـا که بسـیاری از آنهـا به زبان عربـی خوانده
ميشـوند و در میـان عربزبانهـا بازتـاب قابـل
توجهـی دارنـد .تا آنجا کـه اثر «یا تکفیـری صبرک
صبـرک» کـه بـه دو زبـان فارسـی و عربـی و علیه
جنایـات داعش خوانده شـده ،در میـان عربزبانها
بسـیار محبـوب اسـت و بارهـا توسـط مداحـان
عـرب در عـراق ،سـوریه و لبنـان بازخوانـی شـده.
اخیـرا اثـر دیگـری از ایـن مـداح صـدای شـبکه
تلویزیونـی «العربیـه» وابسـته بـه دربار آلسـعود
را درآورده؛ مداحـیاي که در شـب هشـتم محرم
و بـا نـام «صبـر و نصـر» بـه زبـان عربـی خوانده
شـد و در آن حاکمان آلسعود را دانشآموختگان
صهیونیسـتها نامیده اسـت .وی وهابیت را چون
افعـی خطرنـاک و خزنـده دانسـته و در ادامـه بـا
برشـمردن جنایـات آلسـعود علیه مـردم یمن و
شبیهسـازی آن بـا حـوادث عاشـورا ملـت یمن را
حسـینی و فدايـی حسـینخوانـده کـه صبورانـه
مقاومت میکنند و پیروزی نهایی از آن آنهاسـت.
بازتاب گسـترده ایـن مداحی در رسـانههای داخلی
و برونمـرزی باعث شـد شـبکه «العربیـه» به دلیل
نزدیکـی به رژیم صهیونیسـتی در میان بسـیاری از
مـردم منطقـه شـبکه «العبریـه» خوانده میشـود،
ضمـن اختصـاص یـک قسـمت از برنامـه «مرایـا»
کـه به صـورت روزانه از این شـبکه پخش ميشـود
و بـه مسـائل روز منطقـه و جهـان میپـردازد ،از
اینکـه مجالس عـزای فرزنـد رسـولاهلل kبه جای
یـادآوری مصائـب این حضـرت و گریه بر ایشـان به
موضوعـات روز و بهرهگیری از قیام کربال در مسـائل
جهـان اسلام روآوردهانـد احسـاس نگرانـی کنـد!
مشـاری الزایدی تحلیلگر ثابت این برنامه که سابقه
همکاری بـا روزنامههـای الوطن و الشرقاالوسـط را
در کارنامه خـود دارد ،در ابتدای این برنامه با اشـاره
به برخی سـخنان چهرههای مذهبی ایـران از اینکه
هیأتها کارکرد سیاسـی پیدا کردهانـد و به حوادث
جهانـی و مسـائل منطقـه واکنش نشـان میدهند،
نگـران شـده و با بیـان گوشـههایی از مداحی میثم
مطیعـی ،از اینکـه آلسـعود بـه شـاگردان صهیون
تشـبیه شـدهاند عصبانـی میشـود .چندیـن مداح
جـوان تازهنفـس دیگـر نیـز وارد میـدان شـدهاند.
گفتنـي اسـت نسـل جـوان مداحـی ،حـاال الگـوی
بسـیاری از نوجوانان و کودکانی شـدهاند که دوست
دارنـد در مسـیر نوکری اهـل بیت bقـرار بگیرند.

«منـم باید بـرم ،آره برم سـرم بـره» .سـید رضـا نریمانی با
همیـن مداحی معروف شـد .او را یکـی از پرچمـداران اعالم
انزجار از مسـتکبرین جهان و گروههـای تکفیری میخوانند
و حتی میتـوان گفت زبان گویـای درددلهـای خانوادههای
سـیدرضا ستایشـگری اسـت کـه وقتی

معظم شهداسـت.
همسـر شـهید خیزاب بـه او میگوید فراق همسـرم را با
توسـل به حضـرت زینب hتحمل کـردهام امـا نمیدانم
بـا کنایههـا و حـرف و حدیثهـای مـردم باید چگونـه کنـار بیاییم،
بغـض کـرد و از شـهدا خواسـت کاری را در جهـت تسـلی خاطـر و
صالبت روحیـه و صبـوری او انجام دهنـد كه ماحصـل آن مدیحهای
مملـو از زبان حـال ایـن خانوادههای مظلوم شـد .سـیدرضا نریمانی
امـروز یکـی از مداحـان تأثیرگذاری اسـت که بـه واسـطه مدیحه و
مرثیـه او بسـیاری باحجـاب شـدهاند یـا مسـیر زندگیشـان تغییر

کرده .خـودش میگوید« :یکـی از برکاتی که شـهدای
مدافـع حـرم داشـتند ايـن بـود كـه مداحـان را بـه
سـمتی بردند کـه مجبور شـدند از یکسـری مضامین
بخواننـد .ایـن از برکـت شـهدا بـود کـه ایـن نـوع
خواندنهـا تغییـر کـرده .ولـی بـاز هـم خیلـی عقب
هسـتیم و بیـش از اینهـا بایـد پیشـروی کنیـم .چرا
وقتـي نـام یـادواره شـهدا میآیـد بـه دو سـه مداح
میرسـیم .چـون بسـتهای نداریـم کـه بخواهیـم بـه شهرسـتانها
ارائـه دهیم .متأسـفانه هنوز برخـی از مداحان ما فضـای تأثیرگذاری
شـهید را نچشـیدهاند و بـه تعبیـری درد سـوخته را سـوخته درک
میکنـد .خیلـی از مداحـان مـا هنـوز بـه اهمیـت بحث شـهید در
جامعـه نرسـیدهاند و پایشـان در ایـن مقولـه میلغـزد .برخـی
میگوینـد مـا فقـط بـرای امـام حسـین jمیخوانیـم والغیـر!»

ابوذر بیوکافی

ابـوذر بیوکافی مداحی از نسـل سـوم انقالب اسـت .او متولد
سـال  ۱۳۶۳اسـت و مداحـی را از کودکـی شـروع کـرده اما
ورود رسـمی را از  ۱۳سـالگی دنبال کرده اسـت .بیوکافی یاد
کـردن از اسـاتیدش را از مراتـب ادب میداند و معتقد اسـت
برکت هـم دارد .او در مواجهه با اینکه برخی نام اساتیدشـان
را میآورنـد تا خودشـان را مهم جلـوه دهند ،میگویـد« :از
آوردن اسـم این بزرگواران هیچ غرضی مگر عرض ادب ندارم.
خدا توفیق داده و از محضر اسـاتید بزرگواری چون حاج سـعید حدادیان،
حاج حسـین هوشـیار ،حـاج قاسـم رضایـی ،حـاج مهدی سلحشـور،
سـیدمهدی میردامـاد و سـیدمهدی حسـینی کسـب فیض کـردهام».
بيشـتر مجالس او در شـهر مقدس قم برگزار میشـوند .خودش میگوید:
«نمیتوانـم به اندازه شـاعران و خیلی تخصصـی درباره شـعر حرف بزنم
اما معتقدم شـعر خوب شـعری اسـت که عوامفهم و خواصپسند باشد».

او بـر گفتههـای رهبر معظـم انقلاب در دیدار با شـاعران
تأکیـد دارد و اینکـه شـاعران بـرای خلق اشـعار سـراغ
زیارتنامههـا و ادعیه برونـد .بیوکافی یک جوان سیاسـی
اسـت و از مجالسـی که با مسـائل روز پیش میرونـد و در
آنها درباره تحوالت جهان و کشـور سـخن گفته میشـود
اسـتقبال میکنـد و ایـن مجالـس را دارای تـراز و قدرت
باالتـری در جذب جوانـان قلمداد میکند .او معتقد اسـت
انقالب اسلامی هیئات را از فضای اسلام فردی به فضای اسالم در صحنه
و فعال تعالی بخشـید .تـا به موضـوع دفاع از حرمین و تشـکیل تجمعات
مدافعـان حرم میرسـد .بيوكافي ميگويد«:امروز دفاع از مشـاهد شـریفه و
حـرم معصومین bبرگرفتـه از فرهنگ عاشوراسـت .فرهنگی کـه مملو از
حماسـه و عرفان و عاطفه است .قطعا کفرسـتیزی و آزادیخواهی و شجاعت
و شـهادتطلبی از بارزترین شـاخصههای پرورشیافتگان عاشوراسـت».

مهدی رسولی

نام مهدی رسـولی این روزهـا در زنجان پرآوازه اسـت و مردم
یگوینـد جوان صاحب
این خطه او را دوسـت دارنـد و به او م 
سـبک زنجانی؛ کسـی کـه نوکرى اهـل بیت bرا بـراى هر
بچه شـیعهاي باعـث افتخـار میداند .رسـولي تقریبـا از ۱۰
سـالگى مداحـى را آغـاز کـرد و اولیـن مداحى رسـمى او با
خواندن شـعرى در مـورد دفاع مقـدس بود که ایـن موضوع
مقـارن با شـب عاشـورا شـد .او از نوجوانـی کار خـود را در
حسـینیه اعظم زنجان آغـاز کرد و به نوعی سنتشـکن شـد .تهرانیها
او را بـا هیأت میثاق با شـهداي دانشـگاه امـام صـادق gو در کنار حاج
میثـم مطیعـی میشناسـند اما ایـن مـداح و ذاکر اهـل بیت غایـت کار
خـود را در زنجـان و حتی تهـران نمیبینـد و دنبال جریانسـازی در بین

شـیعیان آذریزبان کشـورهای منطقه ،از ترکیـه گرفته تا
قفقاز و آذربایجان اسـت .خـودش ميگويد« :مـا تریبون و
نماینده گفتمان و جریان عاشورا هستیم و مطابق فرمایش
رهبـر انقالب هر جای دین را هم که بشـود سیاسـی نکرد،
زندگانی امام حسـین jرا به هیچوجه نمیتوان سیاسـی
نکرد چراکه قیام آن حضرت حرکتی کامال سیاسـی است».
یـا در جـای دیگـر انقالبیگری خـودش را اینگونـه فریاد
زده« :بایـد پـای حاکمیت حجت خـدا روی زمین فـداکاری کـرد ،قلم زد
و رسـانه درسـت کرد .برای ایـن حاکمیـت فتنههایی ایجاد خواهد شـد
که نسـبت به آنهـا باید ابـراز وجود کـرد و حـق را از باطل شـناخت .اگر
مسـائل سیاسـی اینهاسـت کـه کل مبنـای دین اسلام همین اسـت».

امیر عباسی

ل بیت bو یکـی از مداحان پیشـرو
شـاعر و ذاکر جـوان اهـ 
در خوانـدن سـبکهای انقالبـی و والیـی اسـت .او در اول
فروردیـن سـال ۶۰در محلـه آزادی بـه دنیـا آمـد و از همـان
دوران کودکـی بـا وجود لکنـت زبـان ،آرزوی نوحهخوانی برای
امام حسـین jرا در سـر داشـت .برای بسـیاری از افـراد نام
او بـا دیگر مـداح موفق کشـورمان میثم مطیعی گـره خورده
چراکـه ایـن دو ذاکر جوان ،محرم سـالهای اخیر در دانشـگاه
امام صـادق jخوش درخشـیدند و تعریـف جدیدی از مداحی حماسـی و
انقالبی را به مخاطبان خـود ارائه کردند .امير عباسـي درباره فعالیت مداحان
انقالبی میگوید« :ما دنبال سیاسیکاری نیستیم اما معتقدیم مفاهیمی مانند
مقاومت اسالمی ،مضامین ضداسـتکباری ،شـهدا ،امام و رهبری باید در

مجالس مذهبی مطرح شوند که متأسفانه در بعضی از هیأتها
اینها گفته نمیشـوند! با نگاه به قیام امام حسـین jمتوجه
میشـویم اگر آن حضرت در مدینه مانده بود ،مقام ،آسـایش
و احترامـش بجا بـود اما چـرا آن حضرت این همه سـختی را
به جان خریـد؟ برای اینکه بیـان حق و مبارزه بااسـتکبار آن
زمـان را بـه عافیتطلبـی ترجیـح داد؛ عافیتطلبـیاي که
امروز برای جامعه ما یک معضل اسـت و متأسـفانه بسـیاری
از افـراد نـه تنهـا از بیان مباحـث انقالبـی در هیأتهـا دوری میکنند بلکه
سـعی دارنـد کسـانی را هم کـه در این زمینه فعال هسـتند بـه هر طریقی
از ایـنکار نهـی کنند ولـی مـا معتقدیـم راه درسـتی را انتخـاب کردهایم
و طبـق فرمایـش امـام خمینـی wمـا ملـت گریه سیاسـی هسـتیم».
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توليـت آسـتان قـدس رضـوي« :امـروز متأسـفانه جمعیـت زیـادی از زائـران بـا درآمدهـای متوسـط بـه پاییـن تـوان مالـی
اسـکان در هتلهـا و مهمانپذیرهـا را ندارنـد و عمومـا در کمپهـای سـطح مشـهد مقـدس اسـکان مییابنـد .بیتردیـد ایـن
نـوع اسـکان در شـأن مشـهدالرضا و مهمانـان امـام رضـا jنیسـت .تلاش مـا بـر ایـن اسـت تـا بـا احـداث زائرشـهر رضـوی در
ورودی مشـهد مقـدس ،تـا حـد زیـادی از مشـکالت و معضلات زائـران کمدرآمـد امـام رضـا jبـرای اسـکان را بکاهیـم».

شعر هیأت را نباید دستکمگرفت
توگو با مهدی سیارکه شعر «شمیم رحمان از یمن میآید» را سروده
گف 
مجتبی برزگر

موفقیت او در قالب شـعر نیمایی است؛ جریانی که میتواند بهترین شـیوهها و نمونههای نوآوری مبتنی برای سنت را ارائه كند .شعر مهدی
سـیار شعری کامال امروزی با تمام زیباییشناسـی و مولفههاسـت .او همانطور که زندگی میکند و همانطور که اعتقاد دارد شعر میگوید
شـود همان اسـت کـه از رفتار ،منـش و زندگیاش به وضـوح میتوان دید.
و شـعر و زندگیاش درهم تنیدهاند .هرچه از شـعر او دیده می 
غزلیات عاشـقانه و حدیث نفس او در کنار شعرهای آئینی ویژه مداحان و دغدغه نظام و انقالب در سرودههای موسیقیایی ،فضای متفاوتی
را از ایـن شـاعر فعال در عرصه موسـیقی و مداحی به نمایش گذاشـته .گفتوگوی «چهارده» با این شـاعر انقالبـی را در ادامه میخوانید.

در اشــعار شــما مبانــی مقاومــت و مقابلــه بــا اســتکبار بســیار
نمود دارد .چرا در این حوزه شعر میسرایید؟
شــعرهای مــن را میتــوان بــه ســه دســته تقســیم کــرد .یــک دســته اشــعاری
هســتند کــه در کتابهــا بــه چــاپ رســیده و جنبــه سیاســی کمتــری دارنــد
و بیشــتر ســعی کــردهام عالقههــای ادبــی ،عاشــقانه و فلســفی خــودم را در
آنهــا بگنجانــم .البتــه نیمنگاهــی هــم بــه مســائل اجتماعــی و اوضــاع و احــوال
امــروز ایــران و جهــان در آن شــعرها وجــود دارد .دســته دیگــر شــعرهایی
هســتند کــه بــرای تولیــدات موســیقیایی ســروده میشــوند کــه درواقــع بــه
ســرود و ترانههایــی کــه شــنیدید درمیآینــد .در برخــی از ایــن دســت آثــار،
بــه مقتضــای موقعیــت سیاســی و اجتماعــی کشــور بــه موضوعــات مختلفــی
پرداختـهام کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا بحــث جایــگاه فعلــی کشــور و انقالب
در مواجهــه بــا ســلطه اســت .بخــش ســوم کارهایــم درواقــع توفیقی اســت که
سالهاســت بــه بنــده عطــا شــده و آن هــم توفیق شــعر گفتــن بــرای مجالس
اهــل بیــت و بــه خصــوص مجالــس سیدالشــهدا و حضــرت زهراســت.
عــزاداری بــرای اهــلبیــت یــک امــر تاریخــی صــرف و مرتبــط با گذشــته
نیســت بلکــه بایــد در برگــزاری ایــن مجالــس نــگاه کامــا روشــنی بــه اتفاقات
امــروز جهــان اســام داشــت .شــاید معروفتریــن آنها شــعری اســت کــه برای
یمــن خوانــده شــده« :شــمیم رحمــان از یمــن میآیــد» .ایــن شــعر در جهــان
عــرب و جهــان اســام اقبــال فراوانــی داشــت .حتــی شــنیدم در فضــای انزوای
رســانهای و محاصــره توســط دشــمن ،ایــن شــعر و اشــعاری کــه توســط حــاج
ی تأثیر بســزایی
میثــم مطیعــی خوانــده میشــوند در روحیــه رزمنــدگان یمنـ 
داشــتهاند .البتــه یکــی از شــعرای یمــن چنــدی پیــش میگفــت آنقــدر ایــن
شــعر خــوب اجــرا شــده كــه مــردم یمــن حتــی بخشهــای فارســی آن را نیــز

حفــظ هســتند .میدانیــد کــه ایــن شــعر بــه دو زبــان عربی و فارســی ســروده
شــده و یکــی از شــعرای عربزبــان بخــش عربــی آن را گفتــه.
از بخــش پرداختهــای سیاســی شــما بگذریــم .بــه نظــر شــما
مهمترین ویژگی یک شاعر آئینی چیست؟
شــعر آئینــی عرصــه ادب خیــال اســت .یعنــی خیــال شــاعر اســت که شــعر را
پیــش میبــرد و تخیــل اوســت کــه شــعر را بــه هــر ســویی میکشــد .شــعر
آئینــی عرصـهای اســت کــه ادب خیــال در آنجــا جلــوه پیــدا میکنــد و خیــال
شــاعر حــق نــدارد خیلــی از مضامین را بشــکند .یعنی تجســم لحظات عاشــورا
نبایــد بــا ذرهای تحریــف همــراه شــوند .هرگز نبایــد خیــال کامــا آزاد و رها به
ایــن موضــوع بپــردازد .در شــعر آئینــی بایــد خیــال بــا تعقــل ،مطالعــه و وقایع
تاریخــی همــراه شــود و همینطــور عاطفــه شــاعر کــه باعــث پیونــد شــعر بــا
دل مخاطــب میشــود .امــا همــه اینهــا بایــد در یــک مســير حرکــت کنند که
ادب خیــال یــا ادب عاطفــه شــاعر نــام دارد.
چه شد که وارد عرصه شعر هيأتي شدید؟
مــن حضــور و فعالیــت ادبــی خــودم را در عرصــه ادبــی ،کتــاب ،انجمن و شــب
شــعر میدیــدم و بــه شــعر هيأتــي فکــر نمیکــردم ولــی اســم شــاعر روی مــا
بــود و همــان موقــع برخــی اشــعار آئینــی را کــه میگفتــم آقــای مطیعــی کــه
همــکالس مــن در دانشــگاه بــود آنهــا را در جلســات میخوانــد .مثــل شــعر
را /ای ماه ســجده آر بســوزان خســوف را» .آن
«ایــن آفتاب مشــرقی بیکســوف 
موقــع هنوز هیأت دانشــگاه گســترده نشــده بــود و کار منســجم نبــود و هیأت
داخلــی بــود و در دانشــگاه بــرای دانشــجویان برگــزار میشــد امــا کمکــم
فضــای هیــأت را بــاز کردنــد تــا مــردم بیاینــد و بــه صــورت منظــم ،هفتگــی و
دائمــي شــد و آقــای مطیعــی باالخــره روزی از مــن خواســت به صــورت جدی

وارد ایــن کار شــوم .اولیــن بــار کاری بــرای روضــه امــام صــادق jبــود کــه
گفتنــد دانشــگاه مــا بــه نــام امــام صــادق اســت و آن حضــرت حــق بزرگــی
بــه گــردن مــا دارد .مجلســی هــم داشــتند کــه مرحــوم مهــدوی کنــی بانــی
آن بــود و روضــه امــام صــادق jبرگــزار ميشــد .آن موقــع آقــای مطیعــی
خواســت شــعری بــرای نوحــه بگویــم .بــا اینکــه تــا بــه حــال چنيــن شــعري
نگفتــه بــودم و فکــر نمیکــردم بتوانــم بگویــم پذیرفتــم و کمکــم شــروع
كــردم بــه شــعر گفتــن.
چــرا عــدهاي معتقدنــد شــعر هیــأت را بایــد صریــح و بــدون
مقدمهچینی گفت؟
شــعر هیــأت لزوما نبایــد صریــح باشــد و مختصــات خــودش را دارد .البته بايد
ســاده باشــد امــا نــه به ایــن معنا کــه دمدســتی و ســطحی باشــد .ســادگی به
معنایــی کــه در شــعر ســعدی و بــزرگان ادبــی میبینیــم .درواقــع در ســنت
ادبــی آن را «ســهل و ممتنــع» مینامنــد .ســاده شــعر گفتــن ســختتر از
پیچیــده شــعر گفتن اســت.
تاکنون با مقام معظم رهبری هم دیداری داشتهاید؟
دو بــار .در یکــی از دیدارهــا کــه نیمــه رمضــان انجــام شــد پــس از
افطــا ر و قبــل از شــروع جلســه رســمی فرصتــی پیــش آمــد و چنــد
دقیقــهای بــا آقــا صحبــت کــردم .صحبتهــا و محبــت ایشــان مثــل
همیشــه بســیار شــیرین و دلگرمکننــده بــود و حالوتــش مدتهاســت
بــا مــنمانــده .بهقــول شــاعر« :مــن ب ـ ه گــوش خــود از دهانــش دوش/
ســخنانی شــنیدهام کــه مپــرس» .در ایــن چنــد دقیقــه دربــاره شــعری
کــه چنــد وقــت پیــش دربــاره یمــن ســروده بــودم و آقــای مطیعــی
آن را خواندنــد صحبتــی شــد و آقــا فرمودنــد هــم شــعر خــوب بــود،
هــم محتــوا خــوب بــود و هــم اجــرا و آهنــگ آن خیلــی خــوب بــود.

تامرایاریکند
مردی،سواری
هستآیا
تکیهبرشمشیرزد،پرسیدياریهستآیا
تا مرا یاری کند ،مردی ،سواری هست آیا
پیش رو یک دشت تنهایی است ،تنهایی است بیسر
باز سر گرداند و از نو گفت یاری هست آیا
ناگهاندرآنسکوتهلهلهآلود،صوتی
پرسش بیپاسخم را پاسخ آری هست آیا
آری آری ،هق هقی ،نه حق حقی آمد رجزوار
	کودک شش ماهه را با جنگ کاری هست آیا
این گلو خشکیده مردم ،یک سر سوزن مروت
یا کف آبی به قدر شیرخواری هست آیا
آسمانهمرحمشآمد،گوییابارانگرفته
چیستپسبررویومویماینکهجاریهستآیا
در جهان حرفی ،کالمی یا سکوتی تا برم من
در جواب مادر چشم انتظاری هست آیا
محمدمهدیسیار

توگو با مهدی زنگنه سازنده مستند «میراث مرثیه»
گف 

نوآوریجایخودشرا
به بدعتداده

مهدی زنگنه را شـاید بیشـتر هیأتیها به عنوان شـاعر و مداح بشناسـند اما او پیش از فعالیـت در عرصه هیـأت ،دانشآموخت ه
سـینما در مؤسسـه روایت فتح بـوده و تـا به حال بیـش از 10مسـتند سـاخته و فیلمنامههای متعـددی را بـرای مجموعههای
تلویزیونـی نوشـته .او در موسـیقی مذهبی و ادبیـات هم سالهاسـت فعالیـت جـدی دارد؛ از خوانندگی تیتراژ گرفتـه تا آلبوم
موسـیقی عاشـورایی که در آیندهای نزدیک منتشـر خواهد کرد .زنگنه سـال قبل با اولین قسـمت از مسـتند «میـراث مرثیه»
بـا موضوع آئینهـای عـزاداری ایران خـود را به عنوان مستندسـاز به مخاطبانش معرفـی کرد .او امسـال نیز ۹قسـمت دیگر از
ایـن مجموعـه را روی آنتن صداوسـیما برد؛ مسـتندی در مورد زندگی کسـانی کـه در آئینهای عـزاداری مـا نقشهای کلیدی
دارنـد و آثارشـان مانـدگار اسـت .نکته جالب اینکـه گویندگی متـن این مجموعه مسـتند را بازیگـران و چهرههـای محبوب و
آشـنای سـینما ،تلویزیون و رادیو از جمله ثریا قاسـمی ،سـیاوش طهمورث ،محمدرضا علیمردانی و رضا رهگذر روایـت کردهاند.

خـــــط خبــر

حجتاالسالم والمسلمين ناصر رفیعی با بیان اینکه منبریها و مداحان باید در دفاع از والیت فقیه و نظام صحبت کنند ،گفت« :اگر
قرار است در منابر محرم ،صفر و رمضان به امور جناحی پرداخته شود ،بنده مخالف هستم .ما نباید در اینگونه امور ورود پیدا کنیم.
منبری و مداح باید درباره کلیات سیاست و به ویژه در دفاع از والیت فقیه و دفاع از نظام صحبت کند .مگر میشود این همه کشتار را
در یمن دید و حرفی نزد؟ به قول شهید مطهری شمر امروز اسرائیل است که امروزه همان نتانیاهوست».
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مسـتقیم مطرح نباشـد .محرمی نیست که ما کتیبههای شعر محتشـم را بر در و
دیـوار نبینیم .محرمی نیسـت کـه مردم نوحههای حـاج ناظم را زمزمـه نكرده یا
از ملودیهای آن نوحهها اسـتفاده نکنند .شـب عاشورایی نیسـت که مردم نوحه
«مکـنای صبـح طلوع» را که سـروده پدر آیـتاهلل بهجت اسـت نخوانند یا حاج
مـرزوق حائری که اساسـا مداحی سـنتی امروز ما بـر پایه ابداعـات و نوآوریهای
او در زمان قدیم شـکل گرفته.
سـه نفـر دیگر میماننـد .سـیدمهدی قوام ،شـیخ رضا سـراج و میرزاحسـین بابا
مشـکین .قوام در اخالق و مشـی زندگی انسان اسـوهای بود .او نمونه یک روحانی
مـردمدار بـود .البتـه خـودم هم دوسـتش دارم .مرحوم سـراج شـاید اثـر ادبی یا
ملودیکی در این حوزه نداشـته باشـد اما نـوع روضهخوانی شـاخصی را که امروزه
مرسـوم اسـت او پایهگذاری کرده .میرزاحسـین مشکین شـخصیت محبوب من
اسـت و نوحههایـش هنـوز در هیأتها خوانده میشـوند.
بـا توجه به اینکه شـما سـینما خواندهاید و مداح هسـتید ،حسـن
بزرگی بود که «میراث مرثیه» هنرمندانه ساخته شد.
بزرگتریـن هنرمنـدان ،مداحـان امـام حسـین jهسـتند .چون اساسـا روضه
خواندن برای امام حسـین یکی از سـختترین کارهایی اسـت که مداحان ما
انجـام میدهنـد .زیرا تلفیقی از چنـد هنر را یک مداح به منصه ظهور میرسـاند.
اول هنر آواز ،دوم هنر شـعر و سـوم هنـر پردهخوانی و تعزیهخوانی .وقتی کسـی
روضـه میخوانـد در حقیقـت واقعـهای را نقـل میکنـد .برخـی از روضهخوانـان
امام حسـین jکارشـان نزدیک بـه حوزههای نمایشـی میشـود و یک نمایش
را هـم اجـرا میکننـد .بنابرایـن روضهخوانان خـوب امامحسـین در حقیقت
هنرمندان واقعی هسـتند.
در جایـی گفته بودید امیدوارم در دهه  ۹۰فضای موسـیقايی مداحی
غالب شـود .ایـن اعتقاد از کجـا میآید؟ شـما با تأثیرپذیـری مداحان
از خوانندگان موافقید؟
متأسـفانه وضعیـت موسـیقی مداحـی مـا خـوب نیسـت .زمانـی تصـورم ایـن بود
بـا اتفاقاتـی کـه در دهـه  ۸۰افتـاد ،در دهـه  ۹۰موسـیقی مداحیمـان بـه تعالـی
برسـد امـا در موسـیقی مداحی نـه تنها پیشـرفت نكردیم بلكـه پسرفـت كردیم!

ماندگاران
هیأت

سودابه رنجبر
چه شـد که تصمیم گرفتیـد در حوزه هیـأت کار هنرمندانهای
تحت عنوان «میراث مرثیه» بسازید؟
معتقـدم هیأت به عنوان یـک پایگاه مهم اجتماعی در فرهنـگ مردم ایران
یکـی از مهمتریـن بسـترهایی اسـت کـه زمینههـای داسـتانپردازیهای
بسـیار گوناگونـی را در خـودش جـای داده .هیـأت فضایـی اسـت کـه
انسـانهای مختلـف بـا تفکرات ،اندیشـهها و سـلیقههای مختلـف دور هم
جمـع میشـوند و همیـن گردهماییهـا باعث میشـود قصههـای فراوانی
در ایـن پایـگاه اجتماعـی رخ بدهـد و متأسـفانه کمتریـن توجـه از سـوی
نویسـندگان و فیلمسـازان مـا بـه مهمتریـن پایـگاه اجتماعی مـردم ایران
شـده و میبینیم کمترین قصه از بسـتر هیـأت روایت میشـود .در صورتی
کـه همـه آدمهـای ایران بـا هر تفکـر و گرایـش دینـی از هیأت بـه عنوان
یـک نهـاد و پایگاه کاملا مردمی خاطـره دارنـد و این فضا را میشناسـند
ولـی کمتریـن داسـتانها را در این فضـا روایـت کردهایم .متأسـفانه هیأت
بـه عنوان یک بسـتر تأثیرگذار از چشـم نویسـندگان و فیلمسـازان ما دور
بـوده در صورتـی کـه پایـگاه مهـم و تأثیرگـذاری در حفـظ دین به شـمار
مـیرود .به نظرمن کارکرد رسـانه در ایام محرم این نیسـت کـه هیأت را به
خانههـا بیـاورد در صورتـی که باید کاری کنـد که مردم از خانههایشـان به
هیأتهـا برونـد .وقتی میخواهیم چنیـن کاری انجام دهیم ،باید در بسـتر
هیـأت قصـه تعریف کنیـم و مردم بـا دیدن آن قصـه در تلویزیـون ترغیب

شـوند در هیأتهـا حضـور پیـدا کننـد .بـرای همیـن تصمیـم گرفتیم در
مجموعه مسـتند داسـتانی «میراث مرثیـه» قصههایـی را تعریف کنیم که
اگـر مخاطـب ببیند دلـش بخواهـد در آن ایام به هیـأت بـرود .دلیل دیگر
فراموشـی آداب و رسـوم اصیل عزاداری در هیأتهاسـت .متأسفانه نوآوری
جـای خـودش را بـه بدعـت داده! مـا نیازمنـد این هسـتیم كه سـنتهای
عزاداری گذشـتگانمان را در عرصههای مداحی ،شاعری و منبری بازخوانی
و بـا توجـه بـه آن آداب دوباره عـزاداری کنیم.
به نظر شـما چقدر سـاخت آثار هنری میتواند زمینـه را برای
نیل به موفقیت و خلق اتفاقات خوب رقم بزند؟
بایـد بپذیریم كه هیأت یک رسـانه اسـت وقتی متناسـب بـا مختصات آن
ی کنیـم .قـرار نیسـت هیأت شـبیه یـک اداره یا شـرکت یا یک
برنامهریـز 
نهـاد دولتـی اداره شـود .از طرفـی قرار نیسـت هیأت را شـبیه یک شـبکه
تلویزیونـی یـا یک سـایت ببینـم .اتـاق فکـر آن هیـأت بایـد ظرفیتهای
یـک هیأت را بسـنجد .متأسـفانه هیأتهـا بعضا تصورشـان این اسـت که
بایـد شـبیه یک شـبکه تلویزیونی یـا یک سـایت خبری عمل کننـد .تمام
تالشـمان ایـن بود كـه با ديدن «میـراث مرثیه» مـردم با الگوهای درسـت
عـزاداری آشـنا شـوند و بداننـد هیأت سـنتی یعنی چه.
برای انتخاب شخصیتها چه مالکی داشتید؟
چهار نفر هسـتند که نمیشـود در محـرم و عزاداریها اثـری از آنها به طور

مجموعه مسـتند داسـتانى «میـراث مرثیه» در هفت قسـمت
 ۵٠دقیقهای تهیه و از سـال گذشـته و دهه اول محرم امسـال از
شـبکههای یک و مسـتند سـیما پخش شـده .این مجموعه با
موضوع بررسـى زندگـى ،آثار شـاعران و مداحـان اهل بیت
در سـاختار مسـتند داستانى سـاخته شـده .تهیه و تولید این
مجموعه دو سـال زمـان برده و در هر قسـمت به زندگـى و آثار
ل بیت پرداخته شـده .پیشتولید
یکى از شـاعران و مداحان اه 
این مجموعه که شـامل تحقیق و پژوهش ،مصاحبه با شـاعران
و مداحـان ،انتخاب بازیگران ،انتخاب عوامل و انتخاب لوکیشـن
بـرای بازسـازی برخی وقایع بـوده نزدیک به یک و نیم سـال به
طول انجامیـد .در این مجموعه به زندگى و آثار شـخصیتهایی
همچون محتشـم کاشـانى ،شـیخ رضـا سـراج ،حاج مـرزوق
حائرى ،سیدمهدى قوام ،کربالیی محمود بهجت ،عمان سامانی،
حاج احمد شمشـیری ،میرزا حسین بابا مشـکین ،شاه حسین
بهـاری ،حـاج احمد دلجـو ،حـاج احمـد آرام ،حجتاالسلام
کوثری (مـداح بیت امام) ،نادعلی کربالیـی و اکبر ناظم پرداخته
شـده .هدف از سـاخت و تولید چنین مجموعهاى آشنایی مردم
بـا افـراد تأثیرگـذار در دسـتگاه امام حسـین jبوده اسـت.
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آیـتاهلل اسـتادی درباره گرفتن صله توسـط منبریهـا و مداحان گفـت« :گاهی حرفهایی این طـرف و آن طرف زده میشـود
کـه خیلی از آنها دروغ اسـت .گفته میشـود کسـی که مدیحهسـرایی برای اهل بیت bمیکنـد اینقدر و آنقـدر پول میگیرد
کـه ایـن مسـائل مبعـد اسـت و نه مقـرب .هرقـدر مـداح خـوب بخوانـد و خوشصدا باشـد اگـر کارش بـا این حرفهـا قاطی
شـود مبعـد اسـت .مقـرب آن اسـت که هـم جاذبه داشـته باشـد و مـردم بدانند حق اوسـت کـه پول بگیـرد ولـی نمیگیرد».

داریم با «حسین حسین» پیر میشویم...

یکی از سنتهای زیبای هیأتهای قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیأت بوده که در این سالها فراموش شده.
پیشنهاد میکنیم دست بهکار شوید و پس از پایان مجلستان یک عکس یادگاری دستهجمعی بگیرید و برای «چهارده» ایمیل
کنید تا در همین صفحه منتشر شود.
qudsonline14@gmail.com

آداب انتخاب دوست

عکس یادگاری جمعی از خادمین هیأت ثاراهلل زنجان /محرمالحرام ۱۴۳۸

فیلم

بادیگارد

به لحاظ سـاختار شـکلی ،فيلمهاي «بادیـگارد» و
«آژانس شیشـهای» به هـم ربطی ندارنـد .قهرمان
«آژانـس شیشـهای» شـخصیت برونگرایـی بـود
کـه احساسـات و افـکارش را بیـرون میریخـت
و مسـألهاش را بـا دیگـران تقسـیم میکـرد ولـی
قهرمان «بادیگارد» درونگراست که محاکات درونی
بـا خویـش دارد .بـ ه هرحـال بازیگر مشـترک این
دو فیلـم پرویز پرسـتویی اسـت و به نظر میرسـد
نشـانههای مشـترکی دارد .من خیلی هـم اصرار به
انـکار این شـباهت نـدارم .خـود ابراهیم حاتمیکیا
هـم قبـول دارد کـه آخریـن اثـر او را بـا یکـی از
محبوبتریـن فیلمهایـش مقایسـه میکننـد و
خیلیها «بادیگارد» را بازگشت حاتمیکیا به دوران
یدانند؛ یک «آژانس شیشـهای» دیگر
طالییاش م 
که باز هم قهرمان آن پرویز پرسـتویی است که این
بار وظیفه محافظت از مقامات باالی مملکتي را دارد
و دردسـرهایی برای او به وجود میآید که او را دچار
تردید میکند .نسـخه دیویدی «بادیگارد» که در
اکران نوروزی امسـال فروشـی نزدیک به  ۹میلیارد
تومان داشـت ،این روزها همـراه فیلم اختصاصی از
ت صحنـ ه آن به شـبک ه نمایش خانگـی آمده.
پشـ 

کتاب
مرحوم کافی را بیشتر بشناسید

«کتـاب کافـی» درباره شـیخ احمـد کافـی اسـت .درباره
مردی که اگرچه رسـانههای رسـمی در هم ه این سـالها
کـم و بیـش او را فرامـوش کردهانـد امـا هنـوز بـازار نـوار
کاسـتهای سـخنرانی او -که حاال سـیدی و دیویدی
شدهاند -پرمشـتری است و هنوز در کوچه پسکوچههای
منتهـی به حـرم امـام رضا ،حضـرت معصومـه و حضرت
عبدالعظیـم bو حاشـی ه هـر امامـزاده دیگـری صـدای
کافـی از بلندگو پخـش میشـود و خلقاهلل میایسـتند
به تماشـای کلیپهـای سـاده و هنوز روضـ ه دوطفالن
مسـلم و حضـرت علیاکبـرش خیلیهـا را میگریاند.
ن حسـا م مظاهری در این کتاب کـه از مجموعه
محسـ 
کتابهای «صاحبدالن» انتشـارات خیمه است زندگی
مرحـوم کافـی را در قالـب داسـتانهای مینیمـال و به
صـورت برشهایی از زندگـی او به روایت افراد مختلف یا
آوردن بخشی از سخنرانیهایش تنظیم کرده .برای این
روایتهـا و برشهـا از منابـع مکتوب موجـود ،مصاحبه
بـا نزدیکان،خانـواده ،دوسـتان،پامنبریها و حتی اسـناد
ساواک استفاده شده .این کتاب ۱۷۷صفحهای را انتشارات
خیمه با قیمت ۵۵۰۰تومان در قطع جیبی منتشر کرده
و متنهـای خوشـخوان آن ،خوانـدن روایتهـای زندگی
شـیخ احمد کافی را برایتان شـیرینتر و راحتتر میکند.

اپلیکیشن

امام سـجاد jاز شـخصي پرسـید از دوسـتانت کسـی بر تو وارد میشـود که
هرچه نیاز دارد بدون اجازه از کیسـهات بردارد؟ مرد گفت نه .امام فرمود بنابراین
شـما با یکدیگر دوسـت و بـرادر نیسـتید .تعریف رفاقـت و دوسـتی در همین
یـک خط روایـت از امام سـجاد jاسـت .مسـألهای که همیشـه روی زندگی
و مسـیر آدمیـزاد تاثیـر میگـذارد و گاهـی به آنها آگاه هسـتیم و گاهـی نه .به
خاطـر همین اسـت که امیرالمؤمنیـن jفرمـوده« :از هر چیزی جدیـدش را
انتخاب کن اما از دوسـتان قدیمیاش را» .در باب این موضوع توصیههای زیادی
کردهانـد .مثلا گفتهاند دوسـتی را انتخاب کن که تقوا داشـته باشـد و حتما او
را از دوسـتداشـتنت مطلـع کـن .یا گفتهاند دوسـت و بـرادر واقعی تو کسـی
اسـت که لغزش و اشتباهت را ببخشد ،عذرت را بپذیرد و عیبهایت را بپوشاند.
همیشـه به حفظ دوسـتی هم سـفارش شـده .به عنوان مثال از امام صادقj
روایـت شـده« :هـر وقت دوسـتی داشـتی که بـه ریاسـت رسـید و آن موقع با
یکدهـم حقـی کـه قبـل از ریاسـتش برعهـده او داشـتی با تـو برخـورد کرد،
بـدان دوسـت خوبی اسـت» .در روایات مختلـف درباره معیار انتخاب دوسـت
سـفارشهای زيادی شـده .مثال امام صـادق jفرموده« :هرگاه از آشـنایان
و برادرانـت کسـی بود که سـه بار بر تو عصبانی شـد اما دربـارهات چيز بدی
نگفـت ،او را به دوسـتی خـود انتخـاب کن» .امـام جـواد jتعبیر عجیبی
دربـاره دوسـت بـد دارد؛ «بـا انسـانهای شـرور دوسـتی نکن .چـون مانند
شمشـیر آختهای هسـتند که قیافهشان زیباست اما اثرشـان زشت و ناپسند
اسـت» .بـه عنـوان آخرین کلیـد میتوان بـه حکمتـی از لقمان اشـاره کرد
کـه گفتـه« :دوسـتت را نمیشناسـی مگر وقتـی بـه او نیاز پیـدا میکنی».

درست نماز بخوانیم
اگــر دنبــال راهــی میگردیــد کــه یکبــار
بــرای همیشــه از کیفیــت و درســتی نمــاز
خودتــان مطمئــن شــوید ،اپلیکیشــن «نمــاز
بهتــر» میتوانــد عصــای دســت شــما باشــد.
دوره آموزشــی نماز بهتر مجموعـهای از دروس
ســطحبندی شــده اســت کــه از آمــوزش
حمــد و ســوره بــهعنــوان ابتداییتریــن و
واجبتریــن بخــش قــرآن شــروع میشــود
و پــس از تمریــن و تعامــل الزم ،ســطوح
بعــدی شــامل آمــوزش الفــاظ واجــب ،الفــاظ
مســتحب ،فصیحخوانــی و زیباخوانــی نمــاز را
در اختیــار شــما قــرار میدهــد .در ایــن برنامه
میتوانیــد حمــد و ســوره خــود را بخوانیــد و
صدایتــان را بــرای ســامانه «حامیــم» ارســال
کنیــد تــا براســاس ارزیابــی تخصصــی ایــن
قرائــت ،بازخــورد آموزشــی متناســب بــا
نیازتــان دریافــت کنیــد و بــا دریافــت تاییدیــه
هــر ســطح بــه ســطح بعــدی وارد شــوید.

مناجاتنامه

خدایـادرهجـومبیامانحـوادثآخرالزمان،عـدهایامانرادرآسـتان
بندگان میجوینـد و خانه سامانشـان را بر سسـتترین گمـان بنیان
مینهند.عدهایویرانوویالنمیشـوندوبرخیپریشانوسرگردان.این
همهدرجسـتوجویامانبهدامانایـنوآنمیآویزند.دراینفتنههای
یداننـدودرحریمامنو
گراناماتنهامؤمنانندکهنشـانیداراالمـانرام 
آغـوشگرمتـوجاودانمیمانند.ماراهمـوارهازمؤمنانخودتقـرارده.
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