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نماز؛ عمود الدين

نخستینروضه
دكتر محمدحسین رجبی دوانی
نخسـتین مراسـم عزاداری برای سیدالشـهدا gبه روز
عاشورا برمیگردد که بعد از شهادت آن حضرت توسط زنان
حرم امام و بانوان بازمانده حادثه کربال برپا شد .درواقع بانوان
نخسـتین کسـانی بودند که برای امام حسـین gمراسم
گرفتنـد و ایـن محفل در طـول قرنها با فراز و نشـیبهای
بسـیاری همـراه بـوده .اما نکتـهای که نیـاز به بررسـی دارد
چگونگی برپایی این مراسم اسـت .بیشتر هیأتهای آقایان
صحیـح و مطابـق با مسـائل والیـت و حکومت اسـت اما از
آنجـا کـه محافل بانـوان تنها با یـک پرچم سـیاه در جلوی
خانهها مشخص است و مابقی مجلس کامال پوشیده است،
کیفیت آنها مشـخص نیسـت .ما کمو بیش میشـنویم در
برخی مجالس بانوان مبلّغه که حتی مسائل ابتدایی شرعی
را هـم نمیداننـد میداندار میشـوند .آنها احـکام را به غلط
انتقال میدهنـد و برداشـتهای ناصحیح خـود را از مقاتل
میگوینـد یا نقلهایـی از مقاتـل بیاعتبـار میآورند .حتی
افرادی هسـتند که خـود گرایش انحرافی سیاسـی و دینی
دارنـد و از ایـن مجالس برای آنچه میخواهند سوءاسـتفاده
میکننـد .همین موضوع باعـث میشـود پیامدهای منفی
برخی از هیأتهای بانوان از پیامدهای مثبتش بیشتر شود.
در سـالهای گذشته سعی میشـد بانوان باعلم و کمال این
مجالس را اداره کنند چراکه اصل مجلس سـخنرانی و وعظ
و مداحی برای دقایقی برای شـور مجلس بـود اما هماکنون
مداحـی بهعنوان اصل مراسـم عـزاداری اسـت .این موضوع
تنهـا در مجالس بانوان نیسـت بلکـه در مراسـم آقایان هم
دیـده میشـود .مجالس بیشـتر بـه مداحی و نوحهسـرایی
کشـیده شـده ،در صورتـیکه فقط شـور مجلـس اهمیت
ندارد بلکه بهتر اسـت شـور و شـعور با هم باشـند .مجالس
امروز مدیریت نشـدهاند و سازوکاری برای بررسی صالحیت
افـرادی کـه در مجالـس زنانـه سـخنرانی و مدیحهسـرایی
میکننـد وجـود نـدارد .جـا دارد متولیـان ایـن حـوزه از
بانـوان فارغالتحصیـل حوزههای علمیه یـا فارغالتحصیالن
دانشـکده الهیات اسـتفاده کنند .همچنین میتوان از بانوان
مبلّغـه امتحانـی گرفته شـود و بعد بـرای آنها مجـوز صادر
کـرد .از طرفی خانمهایی که مجالـس برگزار میکنند پس
از دیـدن مجوز ،مبلّغین را به مراسـم خود دعوت کنند .باید
مرجعی برای هدایت این مبلّغهها وجود داشـته باشد .مردم
هم اگر خواستند مراسـمی بگیرند از این مراکز برای دعوت
واعـظ و مداح اسـتفاده کنند .نـه اینکه این مجالـس آنقدر
رهـا باشـد تا هـر فردی بـه اعتبـار صدایـی کـه دارد بتواند
مبلّـغ اسلامی در مجالس باشـد و مسـائلی را کـه خودش
هـم درسـت و غلـط آن را نمیدانـد به مـردم انتقـال دهد.

شیخحسینانصاریان«:اگرحادثهکربالاتفاقنمیافتاد،رابطهبینآیندگانوتمامپیغمبرانخداقطعمیشد.امامحسین gحلقه
اتصال بین آیندگان بعد از خود و تمام انبیا تا زمان حضرت آدم شد .آن حضرت در شعر «سبقه العالمین الی المعالی /به حسن خلیقه
و علو همت»فرموده در ارزشها ،در کرامات ،در خیرها ،در خوبیها ،در رفتارهای پاک ،در عقاید درست با تمام جهانیان مسابقه داده و
بر همه عالمیان پیروز شدهاند .برنده شدن در این مسابقه به خاطر نیکی باطن و به خاطر همت بسیار بلند این امام همام بوده است».

الص َ َ
ل َه َو ِم َّما َر َز ْق َنا ُه ْم ی ْن ِفقُون /کسانی هستند که به غیب ایمان میآورند و نماز برپا میدارند و از تمام نعمتها
ون ب ِالْغ ِ
ِیم َ
ِین ی ْؤ ِم ُن َ
«الَّذ َ
ون َّ
َیب َویق ُ
و مواهبی که به آنان دادهایم انفاق میکنند»( .آيه  3سوره بقره)
ورزشکارانی که پرش با نیزه را انجام میدهند ابتدا چند قدمی کوتاه و بلند برمیدارند و آنگاه نیزه را در یک نقطه به زمین میزنند و به وسیله
آن پرش میکنند .وگرنه هر قدر نیرومند و کارآزموده باشند امکان ندارد وقتی نیزه را به دست میگیرند همانجا به زمین بزنند و باال بروند.
نماز چیزی شبیه همان نیزه است؛ «الصاله عمود الدين» .بنابراين با کمک نماز میتوان اوج گرفت و معراج کرد.

خطبههای امام حسین gدر روز عاشورا را تبیینکنیم
حجت االسالم و المسلمين عبدالحمید شهاب

همانطـور کـه در فرازهایـی از زیـارت عاشـورا اشـاره شـده ،شـیعه
همـواره تلاش میکنـد در پنـاه و معیـت اهل بیـت عصمـت و طهارت
قـرار گیـرد اما رسـیدن بـه ایـن آرزو نیازمند ابزارهـا و الزاماتی اسـت که
شـیعه عالقهمند بـه اهل بیـت bباید بـه آن توجـه کند .اگر کسـی
از روی هـوای نفـس به عاشـورا و فرهنـگ آن توجه کند بدون شـک
متضـرر خواهـد شـد اما اگر کسـی بـرای اسـتفاده حقیقی از عاشـورا
و عزاداریهـای آن پـا در ایـن عرصـه بگـذارد و آن طـور کـه اهـل
بیـت bخواسـتهاند در راه حـق و عدالـت عمـل کنـد ،بـدون شـک
بهتریـن بهـرهوری را از ایـن مراسـ م و عزاداریها خواهـد گرفت .برای
فراهم شـدن بسـترهای عـزاداری ناب حسـینی ،رهبر معظـم انقالب
اسلامی بارهـا با اسـتفاده از روایتهـای اهل بیت ،محافـل و مجالس
حسـینی را به داشتن برنامه برای شـیعه توصیه و تاکید فرمودهاند در
چنیـن محافـل و مجالسـی باید سـه نکته اساسـی مورد توجه باشـد.
اول اینکه در چنین مجالسـی باید زمینه بـرای معرفتافزایی افراد فراهم
شـود چون معتقدم با افزایش معرفت اسـت که شـناخت از واقعه عاشورا
بیشـتر میشـود .امروزه شـاهد هسـتیم کـه بهترین محافـل و مجالس
دینـی برای پرورش افراد در مکتب حسـینی وجـود دارد اما به دلیل نبود

حجتاالسالم والمسلمين عبدالحمید شهاب
كارشناس معارف اسالمي

معرفت و تالش برای افزایش آن ،چنین مجالسـی به توفیق نمیرسـند.
موضـوع دومـی کـه بایـد بـه رعایـت آن توجـه کـرد مسـأله
پیامهـای نهفتـه در مـاه محـرم اسـت .بایـد بـرای رسـیدن بـه
پیـام مـاه محـرم محرمیـت پیـدا کـرد تـا محرمـی واقعـی شـد.
محرمیـت محـرم یعنـی داشـتن بصیـرت در دیـن .اگر ایـن بصیرت
از اعتقـاد بـه حقانیـت و ادراک برسـد ،بصیـرت اخالقـی هـم بـه
دسـت میآیـد و فـرد بـا رسـیدن بـه چنیـن جایگاهـی میتوانـد
اشـکاالت خـود را در مـراودات اجتماعـی ،فرهنگـی و اخالقـی بـا
دیگـران بشناسـد و بـا تکیـه بر ایـن شـناخت ،خـود را اصلاح کند.
عامـل سـومی کـه شـیعه بـا آن کامـل میشـود اخالقمـداری و
اخالقپذیـری اسـت .یکـی از شـاخصهای مهـم شـناخت شـیعه
ت در خود
از دیگـر افـراد جامعـه ایـن اسـت که یک شـیعه اهـل بیـ 
خیانـت نـدارد و هرچه هسـت صداقـت و درسـتی و امانتداری اسـت.
انتظـاری کـه مـردم از یک شـیعه دارنـد بیشـتر از دیگران اسـت و به
ایـن دلیل ،هرچـه ضریب اخالقـی و رفتاری شـیعه در جامعه افزایش
پیـدا کنـد ،فـرد خـود را به قلب امـام معصـوم نزدیکتر میکنـد .اگر
میخواهیـم ایـن نزدیکـی بیشـتر شـود باید بـه روایتهـای ائمهb
توجـه کنیـم و روایتهـای آنهـا را نصبالعیـن خـود قـرار دهیـم.
اینـک کـه در مـاه محـرم قـرار داریـم بـه نظـر میرسـد برخـی از
مهمتریـن رویدادهـا و حـوادث ایـن مـاه کمتـر مـورد توجه قـرار گرفته
و نیازمنـد بازخوانـی مجـدد اسـت .از جملـه ایـن رویدادهـا ،خطبههای
 gاز کوفه و در مسـیر بصره
توپنجگانهای اسـت که امام حسـین 
بیسـ 
مطـرح کردنـد و پنج خطبهای اسـت کـه در روز عاشـورا بیان داشـتند.
ایشـان در این خطبهها به اخالق و اخالقمداری توجه جدی داشـتند اما
متاسفانه در بسیاری از محافل مذهبی مرتبط با عاشورا ،به موضوع اخالق
حسـینی توجه کافی نمیشود و با تاسف بیشتر شـاهدیم در هیأتهای
نوظهور به بسـیاری از آداب و مناسـک عزاداری حسینی توجه نمیشود!
خوشـبختانه با وجـود کاسـتیهایی که در حـوزه معرفتشناسـی و
اخالقشناسـی وجود دارد ،هیأتهای بزرگ و قدیمی تهران مانند هیأت
کفاشها ،هیأت بزازها ،هیأت میرعطا ،هیأت قناتآباد و ...که بیش از 100
سـال قدمت دارند ،اخالق و آموزههای اخالق حسینی به کسانی که برای
اسـتفاده از معرفتهای عاشورایی حاضر میشـوند آموزش داده میشود.
از سـوی دیگـر بـه نظـر میرسـد بـا توجـه بـه سـرمایهگذاریهای
گسـترده دشـمن برای مقابلـه بـا ارزشهای دینـی -خصوصا عاشـورا و
پیامهـای آن -نیازمنـد کار ویـژهای در حـوزه فرهنگی و دینی هسـتیم
چراکـه دشـمن با ایجاد شـبهاتی ماننـد اینکه بعـد از امامـان ،ولی فقیه
و حجتـی در زمیـن وجود ندارد میکوشـد جامعـه را به انحراف بکشـد.
دشـمن میکوشـد ایـن موضـوع را کـه در عصـر غیبـت ،ولی فقیـه در
جامعـه کاربـرد نـدارد مـردم را از پیروی والیـت فقیه دور کنـد در حالی
کـه عاشـورا ایـن پیـام را بـه مـا داده کـه پیـروی از والیـت فقیـه همان
اسـتمرار پیـروی از امامان اسـت و خـدا زمیـن را بدون حجت خـود رها
نمیکنـد .بنابرایـن هیأتهای مذهبـی وظیفه دارند چنیـن موضوعی را
در میـان مـردم تبیین کـرده و به وظیفه خـود در این زمینه عمل کنند.

خـــــط خبــر

دکترمحمدرضاسنگری«:شمربنذیالجوشنازفرماندهانسپاهامامعلی gدرجنگصفینوجانبازامی رالمؤمنینبودکهدرمیدان
جنگ تا شهادت پیش رفت .شمر آدم کوچکی نبود .اگر نیایشهای او را برای شما بخوانند و به شما نگویند که اینها مال شمر است شما با آنها
گریهمیکردید.شمر ۱۶بارباپایپیادهبهسفرحجرفت.فکرنکنیدشمراهلنمازوروزهنبودهیاازآندستهآدمهاییبودهکهعرقمیخوردند
وعربدهمیکشیدند.شمروبسیاریدیگرکهآنطرفایستادند،آدمهاییبودندکهپیشانیپینهبستهداشتندوبسیاریازآنهااهلتهجدبودند».
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هیأتمسجدکنی

هیأتدارالقرآنبیتالزهراh


سخنران:آیتاهللکاظمصدیقی
مداح:حاجعلیمهدوینژاد
نشانی:لویزان،سهراهلویزان،خیابانجوانشیر،
مسجدکنی
زمان:ازشبسیزدهمتاشبهجدهممحرم
ساعت :از ساعت 18تا19:30

سخنران :استاد حاج مهدی توکلی
مداح :حاج سیدمحمد قاضوی
نشانی :تهران  ،خیابان شریعتی ،انتهای
خیابان معلم ،خیابان برادران گوهری ،کوچه
شهیدگرامی
زمان :از شب سیزدهم تا شب بیستم محرم
ساعت :از ساعت  6:30تا 8:30

هیأتجوانانقمربنیهاشم
سخنران :حجتاالسالم شيخ علي خزايي
مداحان :نريمان پناهي و جواد حقیقت
زمان :ساعت 20
نشاني:تهران،تهرانپارس،بلوارپروین،
چهارراه سیدالشهدا ،شهرک شاهد،
کوچههشتم

هیأتانصار الحسینg

دهه دوم
محرم هیأت
کجا برویم؟

ارباب شدی که رو
به هرکس نزنم
با توجه به اینکه این روزها همه هیأتها مراسم
ویژهای دارند در اینجا درباره زمان و مکان برخی
ازآنها اطالعرسانی 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.

سخنران:شیخمیثمعلیپناه
مداحان :حاج مهدی سماواتی و حاج ناصر آئینی
نشانی :تهران ،خیابان جانبازان
غربی،خیابانشهیدقاری،خیابانشهید
خامهای ،کانون فرهنگی شهدا
زمان :از شب دهم تا شب نوزدهم محرم
ساعت :از ساعت  2 0تا 22:30

حسینیهاباعبداهللالحسینg
سخنران:شیخحسینعالمیان
مداحان :حاج مهدی شعبانی و حاج هادی بابایی
نشانی:تهرانپارس،خیابانجشنواره،
خیاباندرختی،خیابانقاسمی،حسینیه
اباعبداهللالحسينg
زمان :از شب یازدهم تا شب نوزدهم محرم
ساعت :از ساعت  2 0تا 2 2

هیأت آستان مقدس شاهچراغg

سخنرانان :حججاسالم جاوید و سعادت
مداحان :برادران محمدی ،انجوی ،نگهبان،
رودکی ،روستا ،شریفزاده ،خائفپناه و
یقطین
نشانی :شیراز ،آستان مقدس شاهچراغg
زمان :از شب اول محرم تا شب آخر ماه صفر
ساعت :بعد از نماز مغرب و عشاء

هیأتانصارالمهدیf


هیأت آل یاسین

هیأت جوانان عاشورایی ثاراهللg


مداح :کربالیی مهدی آرام
نشانی :مشهد ،خیابان خواجه ربیع ،بلوار
 22بهمن ،جاده کالت ،مسجد مزار فرخد
تویکم
زمان :از شب یازدهم تا شب بیس 
محرم
ساعت :از ساعت  19:30تا 22:30

سخنران :حجتاالسالم جاننثاری
مداح :حاج مجید بادکوبه
نشانی :تهرانپارس ،خیابان دماوند ،نبش خیابان رشید ،مسجد
امالمومنین حضرت خدیجهh
زمان :از شب دهم تا شب نوزدهم محرم
ساعت :از ساعت  17:30تا 19

سخنرانان :حججاسالم عنبری و حسینی
مداح :کربالیی مهدی اکبری
نشانی :شهر بهار ،کوی پاسداران ،پشت
استادیوم ورزشی ،تکیهگاه حضرت رقیهh
زمان :از شب دوازدهم تا شب بیست و یکم
محرم
ساعت :از اذان مغرب تا ساعت 20:30

ویژهنامه هیأتها و محافل مذهبی

شماره پنجم

سهشنبه  27مهر 1395

 16محرم 1438
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سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت« :مردم باید نسبت به وعدههای دروغین برخی دفاتر غیرمجاز و جاعالن ویزا هوشیار
باشند و تمامی کارهای سفر زیارتی خود را از مراکز قانونی انجام دهند .قیمت ویزای اربعین حسینی از سوی دولت عراق  ۴۰دالر
تعیین شده .بنابراین بههیچ عنوان نمیتوان با رقمی پایینتر از حد تعیین شده ویزا صادر شود و این تبلیغات دروغپردازی و کذب
است .آنها قصد کالهبرداری از زائرین حسینی را دارند».

نریمانپناهیدرگفتوگوبا«چهارده»:

نوآوري

بايددرشأن
اهلبيت باشد
مجتبی برزگر

اعتقاد عجیبی به دقت و توجه به غنیبودن شعر و سبک اساتید
قدیمی مداحی دارد و به جوانان توصیه میکند پای درس اساتید قدیمی
بنشینند و فرصتها را مغتنم بشمارند و به نحو شایستهای از آنها بهره
ببرند .چون خودش را مدیون و مرهون فرصتی میداند که در هشت
سال دفاع مقدس برای او پیش آمد .به اعتقاد خودش مداحی را در جبهه
آموخته و از الگوهایی همچون حاج منصور ارضی و حاج ماشاءاهلل عابدی
تبعیت میکند و سوز نوای آهنگران در زمان جنگ را نیز میپسندد.
این مداح برجسته کشور تاکید دارد در عرصه والیتمداری باید پا به
رکاب باشیم و از فرمان والیت جلوتر نباشیم .در شبهای حزنآلود
محرم به هیأت مکتب الحسین gدر حسینیه احمدیه تهران رفتیم و
ساعتی با او به گفتوگو نشستیم که ماحصل آن پیش روی شماست.
اگـر موافـق باشـید گفتوگـو را از حضورتـان در جبهههـا آغـاز
کنیـم؛ روزهایـی که عالقـه به مداحـی در وجودتان شـعله کشـید و
نواحیخوانی را شروع کردید.
 18سـاله بـودم کـه به جبهـه رفتـم .اولین مکانـی که حضـور پیدا کـردم تیپ
سیدالشـهدا gبـود .در همیـن دوران ایـن توفیـق را داشـتم کـه بـه عنـوان
مسـؤول پایگاه بسـیج مسـجد جعفری نیز فعالیت کنـم .هیچگاه یـادم نمیرود
کـه در گـردان علیاصغـر gبـه خاطر سـه بیت شـعر راهـی عملیـات والفجر
 2شـدم و در دومیـن اعـزام بـه جمـع رزمنـدگان لشـکر  27محمـد رسـولاهلل
 kپیوسـتم .مدتـی را در گـردان مقـداد و چنـد صباحـی نیز در گـردان میثم
توفیـق رزمندگـی داشـتم .حقیقتا گـردان میثمیهـا و مقدادیها در جسـارت
و شـجاعت نظیر نداشـتند؛ مردانی همچون داوود حیدری ،حسـین اسـکندرلو،
نـوزاد ،جذبانی ،صـراف و کروبی که همگـی به درجه رفیع شـهادت نايل آمدند.
یـک روز قبـل از عملیـات کربالی  2با شـهید کروبی در سـنگر نشسـته بودیم.
خیلـی بیمقدمـه رو بـه مـن کرد و گفـت برای مـا نمیخونـی؟ بـرای اولین بار
بـود کـه این اتفـاق میافتاد .شـروع کردم به خوانـدن .فـردای آن روز به محض
خـارج شـدنش از سـنگر ،ترکش خمپـاره او را شـهید کرد.
مداحـی در دوران دفـاع مقـدس چـه تفاوتهـا و شـباهتهایی با
امروز دارد؟
مجالـس عـزاداری آن دوران بـا هیأتهـای مذهبـی و مجالـس عـزاداری امروز
تفاوتهـای زیـادی داشـت .حـال و هـوای جنـگ چیـز دیگـری بـود و گفتنی
نیسـت و بـا امـروز از زمیـن تـا آسـمان فـرق میکنـد .در آن زمـان دو نفـر از
رزمنـدگان بـا یک لیـوان آب وضـو میگرفتنـد و نماز شبشـان قضا نمیشـد،
چـه برسـد بـه نمـاز صبحشـان .آن دوران مثـل چشـم برهمزدنـی گذشـت و
شـاید بـه معنـای واقعـی ،مفهـوم و معـارف آن را دریافـت نکردیـم .در جنـگ
تحمیلـی هرچـه میدیدیم نور بـود؛ از راه رفتن ،خوابیدن و خـوردن غذا گرفته
تـا مناجاتهـا و روضهخوانیهـا .چـون بـا کسـانی همراه بودیـم که عمـده آنها
شـربت شـهادت را نوشـیدند .بـا آنهـا زندگـی کردیم .حـاالت ،اخالق ،شـیوه و
سـیره زندگـی آنهـا اصال بـا جامعه امـروز قابل قیـاس نیسـت .آنجا تقـوا حاکم
بـود و همـه از ارتـکاب بـه گناه فـراری بودنـد .در تمام اوقـات با خاک سـروکار
داشـتیم و کسـی به تجملات فکر نمیکرد و اصلا زرق و برق دنیـا را نمیدید.
خـدا حضرت امـام را رحمت کند کـه در خصوص دفـاع مقدس تعبیر دانشـگاه
را بـه کار بردنـد .االن واقعـا حسـرت آن زمـان را میخـورم .حسـرت بـه ایـن
دلیـل کـه نمیدانسـتیم در چه بهشـتی حضـور داریـم .آن موقع اصلا تعلقات
اهمیتی نداشـت .شـهدا پیروز شـدند و مـا جملگی شکسـت خوردیـم و گرفتار
دنیـا و مادیات شـدیم.
در جبهه بیشتر چه زمانی هیأت داشتید؟
اکثـر شـبها هیـأت داشـتیم و در ایـن بیـن ،گروهان مـا بیـش از گروهانهای
دیگـر مجالس عـزاداری برپـا میکرد.
انس رزمنـدگان با کدام ذوات مقدسـه بیشـتر بود؟ گردان شـما به
توسل به کدامیک از اهلبیت معروف بود؟
بعضـی بـه حضـرت زهـرا hتوسـل داشـتند و برخـی بـه حضـرت ابوالفضـل
 .gگروههایـی نیـز از حضـرت علیاصغـر gو علیاکبـر gحاجـت طلـب
میکردنـد .اینکـه بگویـم رزمنـدگان فقـط به یکـی از ایـن ذوات مقدسـه انس

داشـتند به ایـن صورت نبـود اما امکان نداشـت نـام حضرت زهـرا hبیاید و
روضههـا جانسـوزتر نشـود.
هیأتهـا در هـر برههای از تاریخ رسـالت و وظیفـهای را با قدرت
دنبـال کردهانـد .مثل نقـش پررنگی کـه در دوران دفـاع مقدس به
منصـه ظهـور رسـاندند .بـه نظرشـما امـروز مهمترین وظیفـه آنها
چیست؟
مـا بایـد همیشـه جامعـه هدفمـان را بـا رویکردهـا و نگـرش بزرگترهـا
تنظیـم کنیم .امـروز جوانان و اقشـار مردمـی از هیأتهای مذهبی اسـتقبال
میکننـد .وقتـی جمعیـت زیاد میشـود ،به همـان انـدازه بار منفـی و برخی
سوءاسـتفادهها هـم افزایـش پیـدا میکنـد .همـه کـه طرفـدار ولـی فقیـه،
شـهدا و آرمانهـای انقلاب اسلامی نیسـتند .بایـد بـه هجمههـای مخالفان
و رویکردهـای مثبـت موافقـان توجـه کنیـم .همـواره بایـد در راسـتای ایـن
مشـکالت و هیاهوهـا بـه بزرگترهـا رجـوع کنیـم .بزرگتـر مـا مقـام معظم
رهبـری اسـت و بایـد گـوش فـرا دهیـم کـه ایشـان چـه فرمانـی میدهنـد.
چـون ایشـان میدانند افقهـا چه هسـتند و چـه رویکردهایی ایـن انقالب را
بـه سـرمنزل مقصـود میرسـانند .درواقع ایـن خط و مشـی مدنظـر معظمله
انحـراف و گمراهـی به همـراه نـدارد و در صورتی که بـه این منویـات پایبند
نباشـیم گمـراه خواهیم شـد .نکتـه دیگر اینکـه عـدهای میخواهنـد از مقام
عظمـای والیـت هم جلوتـر برونـد .این پیشـروی خطرناک اسـت .متاسـفانه
بعضـا در زمـان حضرت امـام شـاهد ایـن افراطیگریها بودیـم .آن موقع
هـم مـا جلـو نزدیـم و هرچـه ایشـان امـر میکردنـد در راسـتای آن حرکت
میکردیـم .امـروز هـم مقـام معظـم رهبـری هرچـه فرمـان دهنـد تبعیـت
میکنیـم و بـه علم ناچیزمـان رجـوع نمیکنیم .عـدهای خودشـان را فقیه و
عالمتـر از حضـرت آقـا میداننـد!
عـزاداری امام حسـین gمثل روز روشـن اسـت و همچون آفتابی اسـت که
میدرخشـد .االن حضـرت آقـا پرچمـدار نهضت حسـینی هسـتند و مـا باید
پشـت سـر ایشـان حرکت کنیم تا آسـیب نبینیم .امـام معصـوم فرمودند اگر
معلم داشـته باشـید ،در هر عرصهای موفق میشـوید .باید در خواندنهایمان
خیلـی دقـت کنیـم .چون همه مـا را رصـد میکننـد و میلیونها نفـر صدای
مـا را میشـنوند و مـا را میبیننـد .بایـد از اشـعار قـوی و تاثیرگـذاری که در
مـدح و منقبت اهلبیت bسـرودهشـدهاند و اشـعار انقالبـیای که حضرت
آقـا روی اشـاعه آنهـا تاکیـد دارنـد اسـتفاده کنیـم .زیرا دعـوا بر سـر همین
انقلاب اسلامی اسـت .اصلا دشـمن از عمقبخشـی انقالب اسلامی هراس
ت حسـینی توسـعه پیـدا کند و نـه انقالب
دارد .دشـمن نـه میخواهـد نهض 
اسلامی .بایـد هوشـیارانه در این مسـیر گام برداریم.
متاسـفانه ایـن روزها بـا برخـی عزاداریهای نادرسـت مواجهیم
که بسـیاری اعتقـاد دارند بـه رفتارهـای غیرعالمانه مداحان نسـل
جدیـد برمیگـردد .بـه نظر شـما مداحان نسـل جدید بایـد چهکار
کنند؟
نکتـهای کـه مطـرح کردید درسـت اسـت اما خـدا را شـکربچههـای قدیمی
خودشـان را حفـظ کردهانـد .از هـر آسـیب دیگـری کـه بگذریـم ،مـا هنـوز
نتوانسـتهایم نـوع لبـاس پوشـیدنها را درسـت کنیـم! عـدهای بـا هـر نـوع
آرایـش صورت و لباسـی که دوسـت دارنـد به هیـأت میآیند .قبلا احترام و
ارزشـی بـرای ایـن مکانها قائل بودنـد و نـوع برخوردها و رفتارهـای فیزیکی
س پوشیدنشـان از اصولـی تبعیـت میکرد.
و لبـا 
خودتان بیشتر از کدامیک از اساتید تبعیت کرد ه و میکنید؟
معلـم من شـهید حمید رفیعیان بـود .در خوانـدن هم به حـاج منصور ارضی
و حـاج ماشـاءاهلل عابـدی و در شـعر بـه نیـر تبریزی و جـودی تأسـی کرده و
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آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی« :عاشورا یک برنامه جامع برای هدایت بشری است و اصحاب
امام حسین gدر یاری آن حضرت هرچه غیرخدا بود کنار گذاشتند .لذا وقتی سیدالشهدا وفاداری و معرفت یارانش را مشاهده کرد
گوشهای از بهشت و مقام آنها را نشان داد .سیدالشهدا gدر تابلویی به عظمت عاشورا به تمام ملتها درس آزادگی و معرفت داد و
حتی در شب و روز عاشورا دنبال هدایت دشمن بود و در آخرین لحظات به موعظه و نصیحت کردن شمر پرداخت».

میکنـم .مـن با اینهـا زندگی کردهام .کسـانی کـه از آنهـا نامبـردم پهلوانان
تشـیعند .مداحانـی کـه سـبک غربی تقلیـد میکننـد بیاینـد و نـام معلمان
خودشـان را بگوینـد؟ کسـانی کـه بـه مـن روضه یـاد دادنـد ،با رنـگ و بوی
شـهدا ،ایثار و مجاهدت آشـنا هسـتند.
بـا ایـن حسـاب یـک مـداح خـوب بایـد از چـه ویژگیهایـی
برخوردار باشد؟
مـداح بایـد مداحـی کند .باید بـه گونهای مـدح و منقبت و فضایـل اهلبیت
 bرا بخوانـد کـه رضایـت خداونـد و اهـلبیـت در آن باشـد .مداحـان باید
مبلّغیـن کارآمـد و هوشـمند دین و اهلبیـت عصمت و طهارت باشـند .تنها
هنر مداحی ،خواندن نیسـت .براسـاس فرمایشـات معصومیـن bگریاندن و
گریـه کـردن در مجالـس روضه نوعـی یاری اهل بیت محسـوب میشـود .ما
ل بیـت را یاری
مداحـان هـم به سـهم خودمـان از طریـق خواندن روضـه ،اه 
میکنیـم .مسـتمع هـم بـا گریـه و عـزاداری در این مسـیر قـدم برمـیدارد.
مـداح بایـد باتقوا باشـد .آن طور که بـزرگان دیـنفرمودهاند یک مـداح باید
بـر مقاتـل و روضههـای اهلبیت bاشـراف عالمانه داشـته باشـد.
چقـدر بـه جوانگرایی اعتقـاد داریـد و به عنـوان یـک بزرگتر
مداحـی فکـر میکنید بـا چـه رویکـردی باید بـه جوانـان در این
عرصه میدان داد؟
تـا وقتی بـه جوانـان فرصت ندهیـم ،نمیتوانیـم چیزی را بـه آنهـا بیاموزیم.
تمـام کسـانی کـه بـا مـن میخواننـد یـا پیـش مـن میآینـد بـه آنهـا یـاد
میدهـم هر شـعری را نخوانند .باید اشـعار وزیـن و تاثیرگذار باشـند و حتما
در روضههـا بـه رفتـار عالمانـه متکـی بـر مقتل توجه شـود.
اصلا میتوانیـم بـرای هیأتهـا برچسـب قائـل شـویم یعنـی
بگوییم این هیأت خوب است و این هیأت خوب نیست؟
حـرم خـوب اسـت امـا در همیـن حـرم هـر کسـی وارد میشـود امـا خـوب
بـودن و بـد بـودن افـراد ربطی به حـرم نـدارد .هیأت و جلسـه روضـه خیلی
خـوب و معنـوی اسـت ولی بـرای جلوگیـری از انحـراف مسـتمعین میتوان
در هیأتهـا نظـارت و مدیریـت بهتری داشـت .مـا باید مراقـب هیأتهایمان
باشـیم و بـا جدیت بحث کنتـرل در آنها را پیگیری کنیم .مسـؤولین هیأتها
و مداحـان باید بکوشـند موضوع پـرورش مسـتمعین خصوصا جوانـان دنبال
شـود .آنهـا بایـد اخلاق و دینـداری را بیاموزنـد .بـا همه ایـن تفاسـیر اصال
نمیتـوان گفـت یـک هیأت بد اسـت.
اساسـا به چـه مداحی میتوانیـم بگوییم نـوآور؟ به نظر شـما از
درون نـوآوری ،بدعتهـای غلـط به وجـود نمیآید و میـان این دو
موضوع چه تفاوتی وجود دارد؟
نـوآوری اتفـاق هنرمندانـهای اسـت کـه از سـوی برخـی از مداحـان پدیـد
میآیـد امـا عـدهای هـم در ایـن میـدان نـوآوری را بـه صـورت غیراصولی و
غیرعالمانـه انجـام میدهنـد و باعث ایجـاد بدعت میشـوند چراکه هر شـعر
و سـبکی را نبایـد وارد مداحـی کـرد .بایـد سـبکهایی انتخاب شـوند که در
شـأن امـام حسـین gباشـند و مسـتمع با شـنیدن آنها یـاد سیدالشـهدا و
اهـلبیـت عصمت و طهـارت bبیفتـد .این نوآوری اسـت .اما اگـر بخواهیم
نـوآوری کنیـم تـا مسـتمع رضایت داشـته باشـد بـه جایی نمیرسـیم.
در گذشـته میگفتنـد چـرا فلان مـداح طـی میکند یا
شـماره حسـاب میدهـد و حتـی میاندارهـا هـم
حقالزحمـهای دریافت میکنند اما ایـن روزها کار
به فضـای مجـازی کشـیده شـده و چکهایی
نقـل محافـل و مجالس میشـود کـه جایگاه
واالی مداحـی را دچار چالش میکند .شـما
ایـن حاشـیهها و فضای مسـموم تهمت و
افترا علیه مداحان را چطور میبینید؟
شـخصا به این موضوعـات ورود نمیکنم و
به نظـرم نباید بـه بعضی از کارهـا دامن
بزنیـم؛ چـه صحـت داشـته باشـند و
چـه نداشـته باشـند .معصومیـن
میفرماینـد چیزی را که با چشـم
خود ندیدهاید باور نکنید .دشـمن
دنبـال همیـن روزنههـای اختالف
و حاشیهسازیهاسـت تـا بـه مقاصد
شـوم خود دسـت پیدا کند .مـا باید از
این فضاهای حاشیهای و مملو از تهمت و
افتـرا دوری کنیم و نگذاریم اختالفات
و دشـمنیها گسـترش یابند.
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حسینجان
ایآبروی دو عالم
نریمـان پناهی این روزهـا روضههای
مختلفـی را زمزمـه میکند کـه برای
همـه حزنانگیـز اسـت .خـودش
میگویـد« :زخـم تنـت روی ریـگ
بیابـان /اشـک دلسـوز آه یتیمـان/
خدایـا از ایـن غـم چـه چـاره کنم/
حسـین جـان ای آبـروی دو عالـم/
نگیـن سـلیمان بـه حلقـه خاتـم/
خدایـا روی نیزه رأس پـر از خون /به
روی ناقهها من و دلخـون /خداحافظ
ای بـرادر زینـب /به خـون غلتان در
برابـر زینـب» .در دوران جنـگ
تحمیلـی بسـیار بـا این شـعر لذت
میبـردم و همین االن هـم در جایگاه
یک روضـه کامـل جـواب میدهد».
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خـــــط خبــر
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تکیه ثاراهلل میدان هفت تیر سالهاست در روز تاسوعا به اقلیتهای مذهبی اعم از ارامنه ،مسیحی و زرتشتی غذای نذری میدهد.
در این مراسم حجتاالسالم والمسلمین مرتضوی روحانی جانبازی که از ناحیه دو چشم بیناییاش را از دست داده سخنران هیأت
بودكه درباره رشادتها و جانبازیهای قمر بنیهاشم در میان اقلیتهای مذهبی سخنراني كرد .شعرخوانی صابر خراسانی و
عزاداری بخش دیگری از مراسم بود.

زندگی سخت
و شهادت غریبانه

قدر پدرت را بدان

زنــــدگي امـام ســـجاد gاز زنـــدگي
اميرالمؤمنيـن gپرتالطمتر بـود .آن حضرت
در بحبوحه جنگ صفين به دنيا آمـد و در دوران
زمامداری معاويه بزرگ شـد .امـام زینالعابدین،
معاويه را با كشـتارهاي دسـتهجمعي شـيعيان
ديـد و بعد از حماسـه عاشـورا و اسـارت ،دوران
س يزيـد را با اهل بيت
حکومـت ابنزيـاد و مجال 
پدرش پشـت سر گذاشـت .آن حضرت ماجرای
حره ،عبـداهلل بن زبيـر ،حكومت مـروان ،زندان
حجاج بن يوسـف ،كشـتار بيـش از ۱۰۰هزار نفر
بـه جرم دوسـتي بـا اهـل بيـت bرا از نزدیک
دید .پیشـوای چهارم شـیعیان 57سـال در این
دنیـا زندگـی کرد و غریبانه به شـهادت رسـید.

حـق پـدرت آن اسـت کـه بدانـی او اصـل توسـت و تـو شـاخه و
فـرع او و اگـر او نبـود ،تـو نیز نبـودی .پس هـرگاه در خـود چیزی
دیـدی کـه تـو را شـادمان کـرد بـدان کـه اصـل آن نعمـت را از
پـدرت داری و خـدا را بـه خاطـر آن سـپاس گـو و شـاکر بـاش.

شکرگزار مادرت باش

حـق مـادرت ایـن اسـت کـه بدانـی او تـو را در جایـی نگ هداشـته که
یدارد و از میـوه دلش به تو داده که کسـی به کسـی
کسـی نگـه نمـ 
نمیدهـد و از تـو بـا همـه وجـودش از گـوش و چشـم و دسـت و پا و
مـو و پوسـت ،با شـادمانی و سـرور نگهداری کـرده و نامالیمـات ،غم
و انـدوه و نگرانیهـا را تحمـل میکنـد و شـادمان و خرم اسـت که تو
را سـیر کند و خود گرسـنه بماند ،تو را بپوشـاند و خود برهنه باشـد،
تـو را سـیراب کند و خود تشـنه بمانـد ،خـود در آفتاب باشـد و بر تو
سـایه افکنـد ،با تحمل مشـقت ،آرامـش و تنعم تـو را فراهـم آورد و با
پذیـرش رنـج بیخوابـی تو را از لذت خواب بهرهمند سـازد .شـکمش
ظرف وجود تو و دامنش پناهگاه امن تو و سـینهاش چشـمه جوشانی
بـرای رفـع عطش تـو و جانش فدای تو شـده و سـرد و گـرم روزگار را
بـه خاطـر تـو پذیرا گشـته .پـس باید بـه پـاس این همـه محبت و
زحمت ،شـکرگزار او باشـی و هرگز نمیتوانی مگر خدا یاریات کند.

فقط با خدا
راز و نیاز میکرد

امام سـجاد gهمیشـه بیشـترین زمـان خود
را صـرف راز و نیـاز بـا خـدا میکـرد و هربـار که
نمـاز میخواند ،انـگار بـرای آخرین بار اسـت که
بـامعبـودشرازونیـازمیکنـد.وقتـیازاودلیل
اینگونهنمازخواندنراپرسـیدند،فرمود«:کسـی
که نزد خداوند بلندمرتبه میایستد سـزاوار است
خائف باشـد» .آن حضرت در جای دیگریفرموده:
«مگـر نمیدانیـد که خدمـت چه خـدای بزرگی
هسـتیدودرمقابـلکهایسـتادهاید؟!»امـامباقر
 gدر مـورد پـدر بزرگـوارش فرموده« :پـدرم در
شـبانهروز هزار رکعت نماز میخواند و هنگامی که
در حـال نماز بـود رنگش تغییر میکـرد و از خوف
خدا تمـام اعضـا و جوارحش بـه لـرزه میافتاد».

صدقه پنهانی
انـگار در دنیا هیـچ دغدغهای جز رسـيدگى به
درمانـدگان ،ايتام و تهیدسـتان نداشـت و همه
تـوان خـود را میگذاشـت تـا بـه آنهـا کمک
کند .روايت اسـت آن حضرت هزينـه زندگى۱۰۰
خانواده تهيدسـت را برعهده داشـت .گروهى از
اهالـی مدينه با غذايى كه شـبانه به دستشـان
میرسـيد زندگیشـان را میگذراندند در حالی
ن الحسـينg
کـه تـا قبـل از شـهادت علىب 
هیـچگاه متوجـه نشـدند چـه کسـی آن را
برایشـان مـیآورده .امـام زينالعابديـن آرد و
مـواد غذايـى را بـه صورت ناشـناس بـه دوش
مىكشـيد و در خانه فقـرا ونیازمنـدان مىبرد.
آنقـدر كه شـانهاش پينه بسـته بـود .البته این
موضـوع پـس از شـهادت او و هنگامی که پیکر
مطهـرش را غسـل میدادنـد آشـکار شـد.

بچهها را ببخش

حـــق کـــودک مهـر ورزیــــدن بـه او ،پـرورش و آمـوزش
او و گذشــــت و پردهپوشـی از خـــطاهای کودکانـه وی و
نرمـش و کمـک کـردن بـه اوسـت .زیـرا سـبب توبـه ،مـدارا
و تحریــــک نکـردن او و کوتاهتـر شــــدن راه رشـد اوسـت.

حواست به فرزندت باشد

نکاتی از سبک زندگی
و فرمایشات امام سجاد gدر رساله حقوقی
کهکمترشنیدهاید

صحیفهزندگی
محمودرضا درخشانی

دربـاره امـام سـجاد gبسـیار گفتهاند و بسـیار شـنیدهایم اما شـاید بیشـتر
گفتههـا و شـنیدهها دربـاره واقعـه عاشوراسـت؛ دوران پررنجـی کـه خـدا
مقـدر کـرد امـام چهـارم شـیعیان زنـده بماند تـا جامعه اسلامی بـدون رهبر
و راهنمـا نمانـد .بـرای همیـن کمتـر دربـاره سـبک زندگـی امـام سـجادg
میدانیـم و اطالعـات چندانی از صحیفه سـجادیه و رسـاله حقوقـی آن حضرت
نداریـم؛صحیفـهای کـه یکـی از جامعتریـن و ارزندهتریـن منابـع اسلامی
اسـت کـه بسـیاری از محققیـن بـه آن «خواهـر قـرآن» « ،زبـور آل محمـد» و
«انجیـل اهـل بیـت» میگوینـد .در این مطلـب برخی از سـجایای امـام چهارم
ی موجود در صحیفـه سـجادیه را با هم مـرور میکنیم.
شـیعیان و نکات اخالقـ 

حـق فرزنـدت این اسـت که بدانـی او از تو و وابسـته به توسـت .در
زندگـی دنیـا و خیـر و شـرش با توسـت و تو نسـبت بـه تربیت و
راهنمایـی او و فرمانبـرداری از خـدا در مـورد خودت و او را مسـؤول
هسـتی و در صورت انجام این مسـؤولیت ثواب میبری و در صورت
کوتاهـی کیفـر میشـوی .پس دربـاره او بـه گونهای رفتـار کن که
خوبـی اثر او در دنیا مشـهود و در پیشـگاه پـروردگار عذری بین تو
و او باشـد به سـبب سرپرسـتی خوبی کـه از او کـردی و نتیجهای
کـه از او گرفتـی و کمکـی جـز از ناحیـه خداونـد برای تو نیسـت.

برای خانهات خرید کن

امـام سـجاد فرمـوده« :دوسـت دارم پولـی داشـته باشـم
و وارد بـازار شـوم و از قصابـی گوشـت بخـرم و بـرای همسـر و
عائلـهام ببـرم .مـن ایـن کار را از آزاد کـردن بنـده در راه خداونـد
تبـارک و تعالـی بیشـتر دوسـت دارم .خداونـد از مردانـی
راضیتـر اسـت کـه در مخـارج عائلـه گشادهدسـت باشـند».

باهمسرتمهربانباش

حـق همسـرت ایـن اسـت کـه بدانـی خداونـد تبـارک و تعالی با
آفرینـش او وسـیله آرامـش و رفـاه و انس و نگهـداری تـو را فراهم
کـرده .هـر یک از شـما (زن و مـرد) بر نعمت وجود دیگـری خدا را
سـپاس گوید و بداند که این نعمت الهی اسـت .بر او و بر تو واجب
اسـت کـه نعمت الهـی را گرامی داشـته باشـی و در معاشـرت با او
خوشـرفتاری و رفق پیشـه کنی .اگرچه حق تو بر زن سـختتر و
رعایت محبوب و مکروه تواگر زیادهخواهی نباش د بر او الزمتر است
ولـی زن حق مهربانـی و انس بر تو دارد و جایگاه آرامش و آسـایش
غریـزهایاسـت که گریـزی از آن نیسـت و این حق بزرگی اسـت.

با سالمندان کشمکش نکن

حق سالمند اين است كه احترام سنش را داشته باشى و اگر از فضال
باشد با پيشى داشتن او ،اسالمش را بزرگ دارى و با او به كشمكش
نپـردازى و جلوتـر از او راه نـروى و بـا او نابخردى نكنـى و اگر او با تو
نابخردى كرد ،شكيبايى کنى و به احترام اسالم و سالمندیاش او را
بزرگ دارى چراكه به راسـتى حق سـالمندى به قدر اسلام اسـت.

یخالقشعرمعروف«كربالمنتظرماستبياتابرويم»
گفتوگوباابوالقاسمحسینجان 

عاشورا درکدنیاست
نهترک دنیا
سودابه رنجبر

عشـق بـه شـعر و ادبیـات از کودکـی در او جوانه زد و چنـان در وجودش تنیده شـد تـا امروز عنوان شـاعر ،نویسـنده ،مترجم و
نهجالبالغهپژوه را داشـته باشـد .وقتی با او همکالم میشـوی ،انگار سـر کالس درس نشسـتهای؛ درسـی از جنس عاشـورا که با
ی که
شـعر و معنا گره خورده .خودش میگوید« :عاشـورا مرکز زندگی اسـت و هرچه دارم از عاشوراسـت».ابوالقاسـم حسـینجان 
دانشآموخته رشـته مهندسـی برق در مقطع کارشناسـی ارشـد اسـت و همه ما او را با شـعر «کربال منتظر ماسـت بیا تا برویم»
میشناسیم متولد سـال 1328در بندر انزلی اسـت.او در کارنامه خود سـابقه فعالیتهای انقالبی در دوران طاغوت را دارد و در سال
توگوی ما را به این شاعر آئینی بخوانید.
 ۱۳۴9توسـط سـاواک دستگیر شـده و بعد از انقالب نیز مدتی فرماندار بندر انزلی بوده .گف 

به عنوان یک شـاعر و پژوهشـگر دینی و کسـی که در این
زمینه کتابهایـی را به رشـته تحریـر درآورده فکر میکنید
چگونه میتوان مخاطبان را به شعر آئینی جذب کرد؟
شـاعر آئینی باید انسـان ،زندگی ،شـعر ،عاشـورا و حوادث را در تاریخ و
جغرافیای خود بشناسـد .شـاعر نباید در یک جوزدگی قرار بگیرد که با
مخاطبش بیگانه شـود .شاعر و مخاطب هر دو یکی هستند .همانطور
که عاشـورا درس حرکت اسـت ،شاعر نیز باید در بسـتر حوادث معنا و
محتوا را از عاشـورا بیان کند .درواقع شـاعر نباید دنبال مخاطب باشـد.
شـعر کـه قـوی و پرمعنـا باشـد ،مخاطـب جـذب آن میشـود .وقتی
شـاعر معنای عاشـورا و دلیل جنگ در آن روز را بفهمد که فلسـفهاش
ظلمسـتیزی بـود ،مخاطب نیز با شـعر او همراه میشـود.
با توجه بـه اینکه بعضی از مداحان و مرثیهخوانان عاشـورایی
از اشـعار کممحتـوا اسـتفاده میکننـد و بـه توصیـف ظواهر
میپردازند ،به نظر شـما این اشـکال متوجه انتخاب شعر توسط
مداحان اسـت یا ضعفی اسـت که در اشـعار آئینی وجـود دارد؟

ایـن مسـأله را میتـوان از ابعـاد مختلـف مـورد ارزیابـی قـرار داد .البته
همیشـه اشعار خوب وجود داشـته و دارد .انتخاب شعر توسط مداح نیز
بسـتگی به فرهنگسـازی و بسـتر جامعه دارد .وقتی عامه مردم در یک
سـطح آگاهی قرار داشـته باشـند از آنها انتظار نمیرود که درخواسـت
اشـعار پرمحتوا داشـته باشـند .به نظر مـن این موضوع بیشـتر متوجه
سیاسـتگذاران فرهنگـی اسـت .درواقـع اندیشـیدن بـه ایـن موضـوع
مسـؤولیت آنها را سـنگینتر میکند .شـعر عاشـورایی باید برای مردم
باشـد و در درک و فهـم آنهـا بگنجـد .امام حسـین gخـودش را در
جملـهای با عنـوان «من برای شـما یک الگو هسـتم» معرفی میکند.
ایـن مسـأله الگوبرداری بـرای تولید انبوه فرهنگ انسـانیت اسـت .امام
حسـیندر روز عاشـورا بـه عنـوان امـام و پیشـوا بـه ما درس عشـق و
ظلمسـتیزی میدهـد .آن حضرت نیامـد که بجنگد بلکه آمـد همه را
زنـده کنـد .او آم د جریـان زندگی را به مسـیر اصلـی و عادالنه خودش
بازگرداند .در روز عاشـورا که همه در فکر این هسـتند که چه کسـی را
بکشـند ،امام حسـین gدائم در حال صحبت با مردم و دعوت آنها به

خـــــط خبــر

ش نشان داد و گفت« :چک  ٢٠میلیون تومانى که تصویر آن را در
محمدرضا طاهری درباره شایعه چکهای  20میلیون تومانی واکن 
صفحات مجازى منتشر کردند مسألهای است کامال از پیش طراحى شده و هیچیک از دوستان عزیزم حاج سعید آقا ،حاج محمود آقا و
حاج آقا رضا هاللى در جریان آن نبوده و نیستند .ما این قضیه را با یک وکیل دادگسترى مطرح کردیم و قطعا از شایعهپراکنان شکایت
میکنیم و انشاءاهلل عموم مردم عزیز مطلع خواهند شد».
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سـوی حـق و حقیقت اسـت و در جنـگ کار فرهنگی انجـام میدهد.
به نظر شـما آسیبشناسی مراسـم محرم در این ایام مناسب است
یاایناتفاقبایدبهزمانهایدیگرموکولشود؟
همـه روزهـا عاشوراسـت و همه زمینها کربالسـت .عاشـورا فقـط این دهه
نیسـت .عاشورا از قربان و غدیر شروع میشود .کسی میتواند عاشـورا را درک
کنـد کـه غدیر را درک کرده باشـد .حتی رسـیدن به افکار آن بـزرگان ،ترک
دنیا نیسـت بلکه درک دنیاست .آسیبشناسی همیشـه خوب است اما باید
این آسیبشناسـی مناسـب باشـد .ما اگر دنیا را اصل ندانیم ،هرگز به آخرت
نمیرسـیم .در تمام طول سـال میتوانیم با آگاهی و مطالعه آسیبشناسـی
کنیم اما هیچوقت نباید هدف را گم کنیم .متاسـفانه ما دچار مناسبتزدگی
شـدهایم! باید از مناسـبتزدگی بپرهیزیم و به تناسبها برسیم.
به عنوان یک شاعر آئینی چه حس و حالی در محرم دارید؟
من همچنان در حال پژوهش هستم و یک طرح پژوهشی به نام «از گفتمان
حسینی تا گفتمان یزیدی در عاشورا» را دنبال میکنم .گفتمان حسینی در
روز عاشورا ،حرکت ،عشق ،منطق ،ایمان ،نماز ،دعا و شفافیت است و گفتمان
یزیدی در روز عاشـورا شـلوغ کردن ،هیاهوساالری ،توطئه ،گستاخی و مکر و
فریب اسـت .شـاید علت این نوع رویکرد در تفکر و آثارم این باشد که با علی،
 bزندگی کردهام و کوشیدهام آنها را درک کنم.
ب 
حسین ،ابوالفضلو زین 

رقص شمشير چه زيباست
از آثار ابوالقاسـم حسـینجانی میتـوان بـه مجموعههایی
چون «بیمـرگ»« ،مثل صنوبـر»« ،مقدمهای بر شـیطان»،
«اگـر شـهادت نبـود»« ،حسـین؛ احیاگـر آدم»« ،در اقلیم
خویشـتن»« ،چفیههـای چاک چـاک»« ،سـمت صمیمانه
حیات»« ،فراسـوی خیال خاکیان» و «عشـق کبریت نیست
که بیخطرش را بسـازند» اشـاره کرد .یکی از مشـهورترین
اشـعار حسـینجانی غـزل معـروف او در رثـای اباعبـداهلل
الحسین gاسـت با نام «کربال منتظر ماسـت بیا تا برویم».
جاده و اسب مهیاست بیا تا برویم
کربال منتظر ماست بیا تا برویم
ایستاده است به تفسیر قیامت زینب
آن سوی واقعه پیداست بیا تا برویم
خاک در خون خدا میشکفد ،میبالد
آسمان غرق تماشاست بیا تا برویم
تیغ در معرکه میافتد و برمیخیزد
رقص شمشیر چه زیباست بیا تا برویم
از سراشیبی تردید اگر برگردیم
عرش زیر قدم ماست بیا تا برویم
زره از موج بپوشیم ردا از طوفان
راه ما از دل دریاست بیا تا برویم
کاش ،ای کاش که دنیای عطش میفهمید
آب مهریه زهراست بیا تا برویم
چیزی از راه نماند است چرا برگردیم
آخر راه همین جاست بیا تا برویم
فرصتی باشد اگر باز در این آمد و رفت
تا همین امشب و فرداست بیا تا برویم
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سعید بیابانکی« :اگر کسی به ما بیاحترامی و توهین کرد میتوانیم برویم شکایت کنیم و قانون او را مؤاخذه میکند اما در مورد
معصومین bچنین چیزی وجود ندارد .توهین به ائمه از مصادیق جرم است اما گاهی برخی مداحان شعری را انتخاب میکنند
و میخوانند که توهینآمیز است و کسی کاری به کار آنها ندارد!مداح به خیال خود دارد به دین خدمت میکند در حالی که دارد
خیانت میکند .درواقع به جای مدح ائمه bبه ذم آنها میپردازد».

داریم با «حسین حسین» پیر میشویم...

یکی از سنتهای زیبای هیأتهای قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیأت بوده است 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 لقمه
درباره خوردن و نوشـيدن زياد نوشـتهاند و زياد خواندهايم .بعضي
از آنهـا هنـوز آويـزه گوشـمانند و بعضي را پشـت گـوش مياندازيم.
بهتـر اسـت يكبار بـراي هميشـه يـك دور تنـد ايـن آداب را به ياد
بسـپاريد تا از همين امروز آنها را رعايت كنيد تا عادت شـود« .بسـم
اهلل الرحمـن الرحيم» گفتن كه مثل همه كارها از اصول اوليه اسـت.
توصيـ ه كردهاند ابتدا و انتهـاي غذا هم نمك يا سـركه بخوريد .برای
نمـک در روايتهـا خواص زيـادي آمده که مصـون مانـدن از جذام،
پیسـی ،گلودرد ،دنداندرد و شـکمدرد از جمله آنهاست .فوت نكردن
و با دسـت راسـت غذا خوردن هم از سـفارشهاي ويژه غـذا خوردن
اسـت .لقمه كوچك برداشتن ،خوردن غذا با سـبزي ،با صدا نخوردن
و طـول دادن خوردن غـذا از توصيههاي ديگري اسـت كه انجام آنها
خيلـي سـخت نيسـت و كافي اسـت به انجـام آنها عـادت كنيـد .از
امام حسـن gهـم نقل شـده كـه فرمـوده« :از جمله آداب سـفره
چهار چیز اسـت :خـوردن از آنچه در جلوی توسـت ،کوچک گرفتن
لقمـه ،خـوب جویـدن غـذا و کمتـر نگاه کـردن بـه صورت مـردم».

هیأت مجتمع بنی فاطمه ،مشهد مقدس  ،محرم95

مستند
ميراث مرثيه

اگـر دنبـال منبـع دسـت اولـي ميگرديـد كـه بـا
اصالتتريـن مداحـان و سـخنرانان و سـبك زندگي
آنها را بشناسيد ،مستندهاي «ميراث مرثيه» بهترين
گزينـه هسـتند .در هـر اپیـزود ایـن مجموعـه بـه
زندگی و آثار یکی از شـخصیتهای تاثیرگـذار تاریخ
عـزاداری مـردم ایـران پرداختـه میشـود کـه تاثیـر
زيـادي در آداب و رسـوم عـزاداری مـردم در ایام محرم
داشـت هاند .حاج اكبر ناظـم ،كرباليي محمود بهجت،
سـيدمهدى قـوام ،شـيخ رضا سـراج ،ميرزا حسـين
بابا مشـكين ،حاج مرزوق حائرى ،محتشـم كاشانى،
عمان سـامانی ،مرحـوم احمـد شمشـیری ،مرحوم
حجتاالسلام محمدتقی فلسـفی ،مرحـوم محمد
عالمه ،مرحوم احمد دلجـو ،مرحوم نادعلی کربالیی،
مرحوم آرامدل ،مرحوم سـیدمحمد کوثری و مرحوم
شاهحسـین بهاری مداحان و سخنراناني هستند که
اپیزودها با محوریت کاراکتر آنها تولید شده .مجموعه
مسـتند داسـتانی «میراث مرثیه» در محرم امسال از
شـبکه مسـتند پخش شـده اما اگر آنهـا را نديدهايد،
ميتوانيد از نشاني  goo.gl/AcLLLzدانلود كنيد.

کتاب

حاء ،سین ،نون

«حاء ،سـین ،نون» روايتی داسـتانی از زندگاني
امـام حسـن مجتبـي gاسـت کـه در بسـتر
زماني شـهادت حضرت امير gو آغاز خالفت
امـام تـا شـهادت ايشـان ادامـه پیـدا میکنـد.
محوريـت موضـوع کتـاب دربـاره صلـح امـام
اسـت .سـیدعلی شـجاعي پسـر خـوشذوق و
خوشقلـم سـیدمهدی شـجاعی در ايـن رمان
بـا رفـتو برگشـتهاي راوي ميـان دو جبهـه
امـام و معاويـه و بازسـازي و بازيابـي اهـداف و
افـكار و شـخصيت معاويـه ،تصويـري جديد از
صلح امـام به مخاطـب ارائه ميدهـد .تصویری
کـه بـه سـبک ادبیـات آقـای پـدر ارائـه شـده
و میتوانیـد از خواندنـش لـذت ببریـد .ايـن
كتـاب را انتشـارات نيسـتان منتشـر كـرده.

اپلیکیشن

غررالحکم آنالین
کتـاب ارزشـمند «غررالحکـم و دررالکلـم» را
عبدالواحـد تمیمی آ ُمـدی از علمـای قرن پنجم
هجـری تألیـف کـرده .کتابـی کـه دربردارنـده
حـدود  11هزار کلمه قصـار از امیرالمومنینg
اسـت .به قـول مترجـم این کتـاب دريايـى پر از
گوهـر و آسـمانى پـر از انجـم و اختـر اسـت كـه
ياقوتهـاى فـروزان و اختـران تابانـش ديـدگان
بيننـده را در پرتـو و لمعان انوار درخشـانش ،خيره
و مات مىسـازد .اپليكيشـن «غررالحكم» براساس
کتاب «تصنیف غررالحکم» نوشته شده و فهرست
موضوعـی دارد که اسـتفاده از این کتاب شـریف را
برای شـما آسـانتر میکند .اين اپليكيشن قابلیت
جسـتوجو و ارسـال کلمه قصار دلخـواه به صورت
پیـام کوتـاه را دارد .ایـن نرمافـزار موبایلی کـه برای
نصـب روی هر يـک از سیسـتمهای عامل جـاوا و
اندروید جداگانه طراحی شـده ،در دو نسخه فارسی
و عربـی ارائـه شـده و میتوانیـد از وبسـایت
 www.mobinmobile.comدانلـودش کنیـد.

مناجاتنامه

خدایا ما فقط تو را میخواهیم بیهیچ کم و بیش .بیهیچ کم .چون
کمتر از تو هیچ نیست که اقناعمان کند .بیهیچ بیش .چون بیش از
تو چیسـت .هیچ نیست .تو ما را کفایتی که خود فرمودهای« :ألیس
اهلل بکاف عبده .آیا خدا برای بندهاش کافی نیست؟!»
سیدمهدی شجاعی

چهارده ضمیمه هفتگی روزنامه قدس
ویژه هیأتها و محافل مذهبی
مدیرمسؤول:ایمان شمسایی

		
دبير ويژهنامه :رضا صيادي
طراح نامواره :محمد صمدي

دبير تحريريه :زكيه سعيدي

با همکاری موسسه فرهنگی هنری عقیق www.aghigh.ir
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