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از گناه دوري كن
سوره مبارکه زلزال

عزاداریهای
بامعرفت

استاد محمد شجاعی
رئیس موسسه منتظران منجی
بايد اعتراف كنيم كه حذف شدن عنصرمعرفت از عزادارىها و
محوريت گرفتن مسائل عاطفى و تبديل شدن گريه و سوگوارى از
يكوسيله خوب و كارآم د به يكهدف اصلى موجب شده كه اينگونه
مجالس خاصيت و كاركرد اصلى خود را از دست بدهد .متأسفانه
تحريفات ،روشهاى ناپسند و بدعتهاى خطرناكى كه با فلسفه
عزادارى و روح حماسه حسينى در تضاد هستند ب ه وجود آمده .يكى
از داليل عمده و اصلى اينگونه تحريفها ،متوقف ماندن اين مرتبه
از عزادارى در سطح احساسات و اتكاي محض به گريه و عواطف
است .گريه كردن و گرياندن -و نه چيز ديگر -نقش اصلى را دارد
و انگيزه اصلى عزادارى است و جنبههاى حماسى و معرفتى يا اصال
سهمى ندارند يا سهم بسيار ناچيزي دارند .زيرا در اين مرتبه بيشتر
تشريح چگونگى حادثه عاشورا اهميت دارد ،نه درسها و پيامهاى
آن .بديهى است وقتى گريه كردن و گرياندن علت و هدف اصلى
عزادارى شد ،شيطان و نفس وسوسهگر در دروغپردازى و تحريف و
اختراع حركات ،روشها و اشعار ناپسند و غيرمنطبق با حقيقت دين
و قيام امام حسين gتاثيرگذارند .لذا هيچ خطرى از اين مجالس،
دشمنان امام حسين و امام زمان cرا تهديد نمیكند .به همين
علت در طول تاريخ ،طاغوتها و ستمگران نه تنها از اين مجالس
ترس نداشتند بلكه خود نيز به برپايى چنين مجالسى اقدام میكردند
تا با عوامفريبى ،باطن زشت و ظلمهاى خود را در پشت صورت
مقدس عزادارى ساالر شهيدان بپوشانند .به جز اين دو گروه يعنى
دوستان و شيعيان نادان و حاكمان ظالم و مدعى محبت اهل بيت
 bدسته سومى نيز از اينگونه مجالس كمخاصيت و تحريف شده
سود میبرند و آن گروه كفار و مستكبرين هستند كه از مجالس
عزادارى با بصيرت ،ضربههاى مهلك و كوبندهاى خوردهاند .چنين
دشمنانی با توطئه و دسيسههاى مختلف و صرف هزينههاى سنگین
سعى در تغيير مسير عزادارىها و بزرگ كردن بعد سوگوارى و
عاطفى آن و از بين بردن بعد معرفتى و حماسى آن كرده و میكنند.
ك بين مسلمين و غيرمسلمين
اساسا آنچه عزادار را از مرتبهمشتر 
باالتر میبرد و در گروه عزاداران و شيعيان حقيقى معصومين bوارد
میسازد ،صفاى باطن و باال رفتن ميزان محبت و معرفت او نسبت به
حقايق جهان است .در اين حال احساس میكند ماندن در مرتبه سوم او
را راضى نمیکند .به همين خاطر در اين مرتبه عطش و ظرفيت بيشترى
براى درك عظمت اهل بیتدر خود میبیند و در اين حال تالش او
براى رسيدن به معرفت جديد و عمق بيشتر آغاز میشود و براى برطرف
كردن عطش خود به معرفت جديد و رفع مجهوالتش حركت میكند.

تولیت آستان قدس رضوی در جمع اصناف گفت« :بازاریان مشهد با توجه به اینکه با زائران بارگاه رضوی در ارتباط هستند،
نقش الگو و فرهنگساز برای سایر بازاریان را در سایر شهرها دارند .همچنین روحیه و منش اسالمی -انقالبی بازاریان اصیل
باید به جوانانی که به تازگی وارد بازار میشوند و نسل جدید اصناف را تشکیل میدهند انتقال داده شود».

حجتاالسالم محمدرضا رنجبر :از گناه دوری کن
« َو َمن يَ ْع َم ْل ِم ْثق َ
َال َذ َّر ٍه شَ ًّرا يَ َره /هر کس به اندازه ذرهای بدی كند سزاي آن را میبیند»( .آیه  8سوره زلزال)
اگر به روستا رفته باشید حتما دیدهاید که در صحرا هیزمهای بزرگ را با هیزمهای کوچک و ریز روشن میکنند .گناهان بزرگ هم با گناهان کوچک
شروع میشوند .به همین خاطر است که قرآن روی گناهان کوچک حساسیت نشان داده و گفته اگر سراغ شر و شرارت بروید ،هرچند کم و ناچیز
نتیجه آن را خواهید دید .بنابراین حواسمان باشد که به سمت گناه هرچند ناچیز هم نرویم.

برخالفدستورمراجععملنکنیم
حجتاالسالم والمسلمین علی سعیدیان
بدعـت در لغـت بـه معنـای کار نـو و بیسـابقه اسـت و در اصطلاح بـه معنای
«ادخـال مـا لیس مـن الدیـن فیالدیـن» .یعنـی نسـبت دادن چیزی بـه دین که
درواقـع جـزو شـریعت و دیـن محسـوب نمیشـود .در برنامهریزیهـای صورت
گرفتـه توسـط اسـتعمار پیـر از مهمتریـن تخریبهـا ،زیـر سـوال بـردن سـه
ارزش خانـواده ،مرجعیـت و عـزاداری سیدالشـهدا gو ارادت بـه آسـتان اهل
بیـت bاسـت که بـا نـوآوری غلط و بدعـت بسـیار به ایـن اتفاق کمک شـده.
یکـی از مهمتریـن زمینههـای تخریـب در مکتـب سیدالشـهدا ،عملکرد اشـتباه
خـود محبیـن اهلبیت اسـت و قطعـا ضربـهای کـه وارد میکننـد ،مهلکتر از
تخریـب دشـمن خواهد بـود و نتیجهای جـز ضربه به دسـتگاه سیدالشـهداg
نـدارد .بـدون شـک گاهی اوقـات بعضی افـرادیکه لبـاس مقـدس روحانیت را
پوشـیدهاند از عوامـل مهـم بدعتنـد؛ افـرادی کـه بـا نگاه سـطحی و گـذرا زمینه
انحـراف فکری را در جامعه حسـینی ایجـاد میکنند .برخی از مصادیـق انحراف در
سـخنرانیها عبارتند از:
 .1سـطحینگری :مثلا سـخنرانی میگویـد چـرا برای جلسـات سیدالشـهدا و
مسـاجد هزینـه میکنید! این هزینههـا را در اختیار نیازمندان قـرار دهیم .در ظاهر
سـخن زیبایی به نظر میرسـد اما نتیجه آن ضربه به مجالس مذهبـی و نیازمندان
خیرسـاز اسـت و اگر
اسـت .زیـرا سـخنران محترم توجـه نکـرده که ایـن مجالس ّ
ایـن مجالـس ،شـکوه و حضور فعال مردم را نداشـته باشـد مردم از کجـا با فضیلت
ل بیت
ل بیت آشـنا شـوند؟ بدعـت و ضربه به دسـتگاه اه 
کمک به فقرا و سـیره اه 
در بسـیاری از مـوارد نتیجه سـطحینگری افراد اسـت در حالی که در سـیره ذوات

حجتاالسالم و المسلمین علی سعیدیان
کارشناس معارف اسالمی

مقدسـه خالف ایـن اتفـاق را میبینیم؛ جایـی که ائمه bبـر برگزاری این شـعائر
الهـی در بهترین حالت و با برترین توجهات به برپاکنندگان شـعائر حسـینی تاکید
خیرسـاز و جامعهسـاز اسـت .کالم
دارنـد .زیرا مجلس سیدالشـهدا gانسانسـازّ ،
ایـن نوع سـخنوران به ظاهـر نو ولی موجبـات انحـراف در دین را فراهم مـیآورد و
نتیجـهای جز تخریب و تضعیف جلسـات سیدالشـهدا gندارد.
 .2طلب و خواسـت محبوبیت :یکی دیگر از عوامل بدعت این اسـت که صاحب
تریبـون چه سـخنران و چـه مداح ،منبـر را زمینه رسـیدن به شـهرت و محبوبیت
کننـد کـه در نتیجه برای نیل بـه این مقصود حاضر از هر وسـیلهای اسـتفاده کند.
هـدف وقتـی الهی نباشـد ،شـیطان بیشـترین ضربـه را به ایـن دسـتگاه خواهد زد
چراکـه شـیطان و اعـوان و انصارش به هر کسـی که نفـس امـاره را در خود تقویت
کنـد محبوبیـت بیشـتری میدهند .مثلا اینکه انسـان برای جـذب عـدهای البته
ظاهـرا حجـاب و حدیث معـراج را زیر سـوال میبرنـد؛ اینکه به مـردم بگوییم خدا
مهربـان اسـت و برای چنـد تار مـو آدم را در جهنم نمیسـوزاند ،بسـیاری را جذب
کالم مـا میکنـد در حالی که خودمـان میدانیم عوارض بدحجابی و بدلباسـی چه
بالیـی سـر جامعه مـیآورد و مـراد از پوشـاندن مو و داشـتن حجـاب جلوگیری از
عـوارض منفـی این رذیله اخالقی اسـت .حقیقتا این چهار تار مـو موضوعیت ندارد.
موضوعیت از بین رفتن حیا در جامعه و سسـت شـدن کیان خانـواده و اعتماد بین
اعضـای خانواده اسـت امـا دليل اینکه چرا عـدهاي چنین حرفی میزنند این اسـت
کـه این نوع سـخنان طرفـداران زیـادی دارد و محبوبیـت ایجاد میکند .شـاید اگر
اهـلبیـت bبـه جای اینکه مـردم زمانـه خویش را با دیـن تطبیق دهنـد خود را
بـا مردم تطبیـق میدادنـد این مقـدار در جامعه غریـب نمیماندند.
 .3ترویج محبت و عشق غلط :صاحبان تریبون بدون در نظر گرفتن مصالح کل
جامعه اسالمی و فقط به دلیل جلب توجه عدهای خاص گاهی برای جذب دیگران
با ترویج افکار و روشهای غلط عزاداری ميخواهند اینها را دلیل بر محبت تامه
به اهلبیت bبیان کنند و به نتایج منفی آن توجهی ندارند .مثل عزاداری با راه
رفتن روی خار یا ...که ظاهر این اعمال محبت و عشق را میرساند اما نتیجه آن
چیزی جز تخریب وجهه مذهب تشیع نیست .باید عمیق نگاه کنیم و به تعبیر
امام صادق gضامن آبروی مکتب اهلبیت باشیم ،نه باعث دفع مکتب تشیع! اما
بدعت در مداحی چیست؟ اینکه انسان نوآوری غلطی را به نام مدح اهلبیت انجام
دهد که نه با اصول و شرع سازگاری دارد و نه مورد رضای خداوند متعال است
و نه ائمه .چند زمینه مهم بدعت و نوآوریهای غلط عزاداریها عبارت است از:
 .1تحقیر اهلبیت bبا اشـعار ضعیف :معصومیـن در اوج غربت زندگی کردند
و بـه شـهادت رسـیدند اما گاهـی در بعضـی مداحیها و با خواندن اشـعاری شـأن
آنها شکسـته میشـود که ایـن برخالف نص روایتهاسـت .امـام باقـر gفرموده:
«وقـار و عظمت اهلبیـت را در کالم خـود حفظ کنید».
 .2تضعیـف عـزاداری بـا روشهـای نامتعـارف :نـوآوری غلـط ایـن اسـت با
روشهایـی عـزاداری کنیـم کـه زمینـه وهـن مذهـب و تخریـب عـزاداری اهل
بیـت را ایجاد کنـد .قطعا با رجوع بـه مراجع تقلید ميتوانيـم تصمیمگیری
درسـتي براي عزاداریها داشـته باشـيم چراکـه از آنها امام حسـینیتر نداریم.
زیرا خودشـان را وقف مکتب سیدالشـهدا gکردهاند .عمل برخالف دسـتورات
آنهـا بدعت و قطعـا حرام خواهـد بود.
ل بیـتb
 .3تضعیـف شـخصیت نوکـری و مداحـی :قطعـا انتسـاب بـه اهـ 
بـرای شـخص ذاکـر مسـؤولیتهایی ایجـاد میکنـد کـه او بایـد در رفتـار فـردی
و اجتماعـی خـود دقـت کنـد تـا زمینـه شکسـت جایـگاه خـود را ایجـاد نکنـد.
ل بیـت در شـما شـیعیان
یادمـان نـرود امـام صـادق gفرمـوده« :مثـل مـا اهـ 
همچـون درختـی اسـت کـه تنـه آن پیامبـر ،شـاخههایش اهـلبیـت و میـوه و
برگـش شـیعیان هسـتند و تمـام زیبایـی یـک درخت بـه میوه و برگشـان اسـت.
ل بیـت bنیسـتیم ،بـار بـر دوش آنهـا هـم نباشـیم.
مراقـب باشـیم اگـر یـار اهـ 

خـــــط خبــر

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت به زائرين اربعین که سن باال ،سیستم ایمنی ضعیف ،دیابت یا بیماری قلبی یا تنفسی
دارند ،برای تزریق واکسن آنفلوآنزا توصیه کرد .سیدعلی مرعشی گفت« :زائرين از طریق سامانه سماح برای پیادهروی
اربعین ثبتنام کنند تا بیمه عمر و درمان شوند .البته زائرين پیادهروی اربعین اجباری برای تزریق واکسن مننژیت ندارند».
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محفل بیت الزهرا

عاشقان ثاراهلل

سخنران :حاج علی قربانی
مداحان :حاج عبدالرضا هاللی ،کربالیی
سیدعلی مومنی ،حاج حنیف طاهری ،حاج
امیر تاجری ،کربالیی مسعود نصراللهی و
کربالیی مهدی شاهعلی
نشانی :تهران ،ابتدایی خزانه بخارایی ،نبش
خیابان شهید محمدیارلو
تاریخ 95/1/1 :الی 95/8/7
ساعت21 :

سخنرانان :حجج اسالم نادری و پیرهادی
مداحان :کربالیی حمید درجلو ،حاج مهدی
ارضی ،کربالیی رحمان جعفری ،سیدامیر
حسینی و عبدالحمید ابراهیمی
نشانی :تهران ،یافتآباد ،بلوار شهید
مهتدی ،خیابان سیدجمال الدین ،مسجد
حضرت ابوالفضلg
تاریخ 95/7/30 :الی 95/8/6
ساعت20 :

امامزادهابوالحسنg
سخنران :شیخ حسین انصاریان
مداح :ذاکران اهلبیت
نشانی :تهران ،شهرری ،خیابان شهید
رجایی ،بعد از سیزده آبان ،قبل از
بیمارستان هفت تیر ،آستان مقدس
امامزاده ابوالحسن
تاریخ 95/8/1 :الی 95/8/9
ساعت18:30 :

هیأت آل یاسین

دهه سوم
محرمهیأتکجابرویم؟

منمغالمکسیکه
بودگدایحسین
با توجه به اینکه این روزها همه هیأت ها مراسم
ویژهای دارند در اینجا درباره زمان و مکان برخی
از آنها اطالع رسانی شده است .شما هم
میتوانید زمان و مکان مراسم هیأتتان را
برای ما به نشانی
Qudsonline14@gmail.com
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مداحان :حاج اصغر ضرابی ،حاج اصغر دوستی،
حاج مجتبی صمدی وحاج پیمان امینی
نشانی :تهران ،خیابان سبالن شمالی ،خیابان
شهید نوروزی(گلسرخ) ،کوچه شهید نوروزی،
حسینیهامامحسنمجتبیg
تاریخ 95/8/2 :الی 95/8/6
ساعت21 :

سخنران :حجتاالسالم سیدامیر عبدالملکی
مداحان :حاج محسن طاهری ،حاج اسماعیل خلجی ،حاج حیدر
توکل ،حاج مهدی فاطمی ،کربالیی سیدعلی مومنی ،حاج علی
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امیر کرمانشاهی و کربالیی حنیف طاهری
نشانی :مشهد ،خیابان معلم ،کوچه 17
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حمیدرضابرقعیمعتقداستاستعداد
شاعریاش در هیأت شکوفا شده

به نام نامیسر
بسمهتعالیسر

مجتبی برزگر
وقتی 15سالهبوداولینشعرشراسرودولیبهقولخودشآنطورکهبایدوشاید
قضيهجدینبود.پدربزرگششاعربودواينخودنشانهاياستبرايسيدحميدرضا.
اولينباروقتيكتابهايسهرابسپهريرادردستخواهرشديد،كنجكاوشدآنها
رابخواندامابهقولخودشازوقتييادشميآيدقيصرامينپورراهميشهدوست
داشته.ولیهرموقعازشعرهیأتمیپرسیمباحالتدلدادگیمیگویدهمیشهبه
اینکهمراشاعرآئینیمیخوانندافتخارمیکنم.چونبایدذواتمقدسهبخواهند
تا بتوانیم در این عرصه قلم بزنیم .معمار واژههای طوفانی و دلدادگی در حریم اهل
بیتbکسینیستجزحمیدرضابرقعیشاعرآئینیکشور.اودرچندکنگرهشعر،
مقام اول را کسب كرده و مدتی دبیری انجمن شعر قم را برعهده داشته .برقعي دو
سال دوران طلبگی راگذراند و سپس به دانشگاه رفت و رشته ادبیاتخواند .این
هنرمندتربیتشدهانقالباسالمیامروز33سالهاست.گفتوگویمارابااوبخوانید.

آیتاهلل جوادی آملی در جمع شاگردانش در درس خارج با اشاره به اختالف مذاهب اسالمی گفت« :اگر روش احترام
به یکدیگر و بررسی محققانه نظرات و آراي مخالف بین شیعه و سنی جاری بود ،دیگر امروز داعش نداشتیم .از اینکه
ما فحش بدهیم و آنها هم فحش بدهند نتیجهای حاصل نمیشـود .داعش نتیجه حل نکردن اختالفات بین مذاهب
اسالمی است».

اصلا چه چیـزی باعث شـد که شـعر گفتن
را جدی بگیرید؟
شـروع اصلـی کارم از هیـأت بـود .بـرای نوحههـاي
مداحـان شـعر میگفتـم .بـه همیـن بهانـه بـود کـه
بیشـتر بـه شـعر پرداختـم .مطالعـهام بیشـتر شـد و
در جلسـات شـعر متعـددی شـرکت کـردم امـا عامل
اصلـی ،اولیـن کنگرهای بود کـه در آن شـرکت کردم
و مقـام آوردم .وقتـی جایـزه گرفتـم احسـاس کـردم
یک شـاعر رسـمی هسـتم.
بـا توجـه بـه اینکـه شـما از درون هیئات و
مجالـس مذهبـی رشـد کردهاید و شـما را یک
هیأتی میشناسـند نقش هیئـات مذهبي را در
پـرورش اسـتعدادهای ادبـی چقـدر موثـر
میدانید؟
مـن یکـی از خاسـتگاههای خیـزش شـعر و بـه وجـود
آمـدن شـاعر را خـود هیئـات مذهبـی میدانـم .زیـرا
شـعر موضوعـی اسـت کـه ارتباط مسـتقیمي بـا بحث
عاطفـه دارد و از آنجـاکـه در هیئـات مذهبی شـاعر در
فضـای معنوی هیأت رفـت و آمد دارد ،مـدام با مفاهیم
ارزشـی ،عاطفی و حماسی درگیر است .به خاطر همین
اصلیتریـن مسـألهای کـه به صـورت مرتـب در ذهن او
شـکل میگیرد ،شـعر اسـت چراکه به صورت مـوزون و
آهنگیـن مراثی و حماسـه اهلبیت bرا میشـنود .از
این رو بسیاری از شعرا در همین فضاها استعدادهایشان
شـکوفا و رشـد و نمو پیـدا کرده.
بعضیهـا معتقدنـد مـردم بـا شـعر خـوب
گریـه نمیکنند .چون شـعر خوب پـر از ایجاز،
ایهـام و آرایههـای ادبـی اسـت .نظر شـما در
این خصوص چیست؟
بهتریـن نـوع شـعر شـعری اسـت کـه عـام فهـم و
خاصپسـند باشـد .یعنـی مـردم عـوام آن را درک
کننـد و خـواص هـم بـه عنـوان یک اتفـاق شـاعرانه
آن را بپذیرنـد .حـاال اگـر قـرار بـر این اسـت که یک
شـعر خالـی از صنایـع ادبی و صرفـا مقتـل را منظوم
کـرده باشـد کـه دیگر بـه آن شـعر نمیگوینـد .چون
عنصر اصلی شـعر خیـال و عاطفه اسـت .وزن و قافیه
کـه عنصر اصلی نیسـت .بعد از گذشـت مـدت زمانی
شـاعران به این نتیجه میرسـند که باید شعر نیمایی
یا سـپید بنویسـند .چون شـعر را کالمی میدانند که
پـر از عواطف و عناصر خیال باشـد .دیگـر آنجا وزن و
قافیـه جایی نـدارد .بنابرایـن وزن و قافیه معیار شـعر
بـودن یـک کالم نیسـت .لـذا اگـر قـرار بر این باشـد
كـه مقتـل را منظـوم بنویسـیم اصلا لزومـی نـدارد.
یـادم هسـت چنـد سـال پیـش نهجالبالغـه یـا قرآن
را بـه صـورت منظـوم نوشـتند .مقـام معظـم رهبری
بـه ایـن کار ایراد گرفتنـد و فرمودند چه نیازی اسـت
کـه قـرآن و مقاتـل را منظـوم بنویسـیم! در گذشـته
بـرای حفظ کـردن مطلبی این کار را انجـام میدادند!
مـا کـه نمیخواهیـم چيـزي را حفـظ کنیم .لـذا اگر
چنیـن حرفـی از طـرف کسـی زده شـود دو دلیـل
دارد :یـا بـه خاطـر سـهلانگاری اسـت یـا میخواهد
بالفاصلـه بـه نتیجـه برسـد .به نوعـی میتـوان گفت
آسـان گرفتن یـا تنبلی اسـت که بخواهید در جلسـه
به سـرعت به نتیجه برسـید .در صورتی کـه به اعتقاد
مـا هیأت یـک مکتبخان ه بـرای ارائه مفاهیم ارزشـی
اسـت .بـه همین خاطـر بایـد کار فرهنگی کـرد .االن
هیأتهایی را میشناسـم که در آنها شـعرهای صائب
خوانده میشـوند و مسـتمع آگاه به تفسـیر این اشعار
اسـت .زیـرا مداح تالش کـرده و فرهنـگ درک و فهم
شـعر را در آن هیـأت نهادینه کرده امـا در اکثر مواقع

مـداح میخواهـد از مسـتمع گریـه بگیـرد .یعنـی به
عبارتی معیار مداح از یک جلسـه خـوب ،گریه کردن
باشـکوه مسـتمع است.
اینجـا نقص بعضـی از مداحان هم هسـت که
اصلا اشـراف مناسـبی بـر اشـعار ندارنـد تـا
بتوانند آن را به مخاطب خوب القا کنند!
چـرا از قدیـم میگفتنـد مـداح نبایـد کاغـذ دسـت
بگیـرد .این هـزار حـرف دارد .یعنـی مداح باید شـعر
را حفـظ كنـد و قبلا خـودش بـا آن ارتبـاط روحی،
دلـی و معنـوی برقرار کرده باشـد .سـپس در جلسـه
بخوانـد .وگرنـه وقتـی بخواهـد از روی کاغـذ بخواند،
معلـوم میشـود که مـداح یکمرتبـه تـا دومرتبه هم
ایـن شـعر را نخوانده.
شـعرتان وقتـی در محافـل مذهبـی خوانده
میشـود و بـا عکسالعمـل مـردم مواجـه
میشوید چه حسی به شما دست میدهد؟
بایـد دیگـران در مـورد آن قضـاوت کنند .مـن خودم
هنـوز فکـر میکنـم اتفاقـی کـه میخواهـم در مورد
شـعرم بیفتـد ایدهآلی که مدنظرم اسـت هنـوز اتفاق
نیفتاده.
از دیـدگاه خودتان بهتریـن و تأثیرگذارترین
شعری که تا به حال سرودهاید کدام است؟
در اين سـالها شـعرهای زيـادي سـرودهام ولی مردم
با شـعر «بـه نام نامی سـر ،بسـمه تعالی سـر» ارتباط
مناسـبی برقرار کردند.
غیـر از شـعر آئینـی اشـعار دیگـری هـم
سرودهاید؟
بلـه ،مـن اصلا معتقـد بـه ایـن نیسـتم کـه شـاعر
مذهبـی خـودش را محـدود کنـد .زیـرا شـعر یـک
فضـای تعریف شـده نـدارد .ممکـن اسـت موضوعات
دیگـری هـم بـه ذهن شـاعر برسـد و شـعر عاشـقانه
بنویسـد .شـما میدانید مقام معظم رهبـری(در دیدار
شـعرا فرمودند شـعر عاشـقانه خـوب و عاشـقانه پاک
خیلـی هـم خوب اسـت .من شـعر عاشـقانه هـم زیاد
مینویسـم .شـعرهایی که موضـوع آنها اصلا ارتباطی
ل بیت نـدارد و اعتقـادم این
بـا مدح و منقبـت اه 
اسـت كه شـاعر نبایـد خـودش را در موضـوع محدود
کنـد امـا از آنجاکه ارادتـم به اهل بیـت bاز جنس
دیگـری اسـت دوسـت دارم قالـب اشـعارم در مدح و
مراثـی آنها باشـد.
اینکـه میگوییـد شـعر خـوب ،اصلا بـه
کداميك از اشـعار شـعر خوب ،مطلـوب ،غنی
و تأثیرگذار میگویند؟
شـعر یکسـری اصـول و قواعـد دارد .شـعری کـه از
عنصـر خیـال ،تصویر ،صنایـع ادبی و در عیـن حال از
عنصـر تفکر بهره برده باشـد و زبان هـم زبان معیاری
باشـد و ایـن سـه عنصـر را داشـته باشـد مـا بـه آن
میگوییم شـعر خـوب .عنصـر خیال ،سلامت زبان و
عنصـر تفکـر .این سـه عنصر اگر وجود داشـته باشـد
شـعر تأثیرگـذار و غنـی از آب درمیآید.
اگر شـعر ،شـعر هیأتی ،اهلبیتـی و مذهبی هم
باشـد طبق همیـن چارچوب باید سـروده شـود؟
هیـچ فرقـی نمیکنـد .مـا چـرا فکـر میکنیـم شـعر
هیـأت بایـد سـادهتر باشـد؟ ایـن برداشـت مـرا یـاد
جملـهای میاندازد کـه چندی پیش بـرای انجام یک
کاری میگفتنـد باید فالن کار را هیأتـی انجام دهیم.
یعنـی کاری کـه میخواسـتیم سـبک انجـام شـود و
خیلی از اصول و قواعدی تبعیت نکند .االن متأسـفانه
ایـن تفکـر در مـورد شـعر هیأت هـم به وجـود آمده.
ما بایـد بـرای بهترین مخلوقـات خدا بهتریـن چیزها
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رضا معممیمقدم مدیر کل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات گفت« :شیوه دشمن در تخریب شیعه عبارت است
از برجستهسازی مطالب خالف شرع سخنرانان و مداحان ،انحرافی جلوه دادن عزاداریهای شیعیان ،برجستهسازی
غلو شـیعیان و جمعآوری اسـناد اهانت افراطیون شـیعه .لذا عزاداران باید مراقب باشند و حدود شرعی مراسم را
رعایت کنند».
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مأموریت و رسالت شاعر

را خلـق کنیم.
بـا توجه بـه فرمایشـات مقام معظـم رهبری
که شـاعر نسـبت به حوادث و اتفاقات پیرامون
خـود نبایـد بیتفاوت باشـد ،شـما در سـرودن
اشعار خود به این مقوله پایبند هستید؟
بلـه ،پایبندم .نـه به این معنا کـه خودم را ملـزم بدانم
حتمـا هـر اتفاقـی کـه امـروز افتـاد در مورد آن شـعر
بگویـم .آخریـن شـعر موضوعـی کـه نوشـتم در مورد
بحریـن بود .چون روزی جلوی تلویزیون نشسـته بودم
و داشـتم اخبـار و تصاویـر را ميدیـدم .دلـم بـه درد
آمـد و شـروع کردم به نوشـتن .تصنعی نوشـتن در هر
زمینـهای را نمیپسـندم امـا شـاعر نبایـد بـه حوادث
روز مملكـت و دنيـا بیتفاوت باشـد .فـرض کنید االن
در دوران دفاع مقدس قرار داشـته باشـيم ،آيا نوشـتن
شـعر طنز اقتضا میکند؟ شـاید الزم باشـد در دورهای
بـرای ارتقـاء روحیـه امـا بیتفـاوت بـودن نسـبت بـه
وضعیت جامعه درسـت نیسـت .شاعر اگر شـاعر باشد،
نسـبت بـه ایـن حـوادث نمیتوانـد بیتفاوت باشـد.
بـزرگان مـا میگوینـد شـاعر باید زبـان اهل
بیـت باشـد .از نظرشـما ایـن جملـه به چه
معناست؟
حـرف خیلـی بزرگـی اسـت .زبـان اهـل بیـت بـودن
واقعا کار من نیسـت .آنقدر رسـالت ،رسـالت سنگینی
اسـت کـه مـن بـه آن فکـر نمیکنـم .مـا گوشـهای از
ذهـن خودمـان را نسـبت بـه اهـلبیت bبـه تصویر
میکشـیم.
بـه نظـر شـما مسـألهای كـه در شـعر آئینی
امروز بـه آن پرداخته نمیشـود یا کمتـر به آن
توجه میشود چيست؟
وظیفـه مـا ایـن اسـت کـه در اشـعارمان بـه امامان
غریـب بپردازیم .مـا آنقدر به بعضـی از اهل بیت
نپرداختهایـم کـه یـک نفـر پیـدا میشـود و بـه امام
جـواد gتوهیـن میکند! در مـورد بقیـه اهل بیت
همیـن خطـر وجود دارد .احسـاس میکنـم در حال
حاضـر وظیفـه داریـم بیشـتر از اهـلبیـت بدانیـم.
چـون ما به هـر حـال شـیعه دوازده امامی هسـتیم.
بايـد بـه حضـرات معصومینـی کـه کمتـر بـه آنهـا
پرداختهایـم بپردازیـم .نکتـه ديگر اينكه حماسـه در
اشـعار آئینـی باید بیشـتر شـود .ما بـه انـدازه کافی
بـه مرثیـه دربـاره اهـل بیـت پرداختهایـم .عنصـر
اصلـیاي کـه حادثـه عاشـورا را زنـده نگهداشـته
عنصـر عاطفـه و مراثـی اسـت .امـا عنصر حماسـه را
نبایـد فرامـوش کنیـم .چیزی کـه باعث بیدار شـدن
روحیـه ظلمسـتیزی و بیـداری انسـان میشـود بعد

حماسـی زندگـی اهـل بیت اسـت.
حضـرت آقـا در دیـدار شـعرای حوزه شـعر
مذهبـی و آئینی فرمودند شـعر مذهبی بهترین
شـکرانه شـاعری اسـت .تحلیـل شـما از ایـن
فرمایش معظمله چیست؟
تعبیر بسـیار بجایی اسـت .برادر شـاعرم آقای شـرافت
جملـهای را میگفتنـد کـه االن یـاد آن افتـادم كـه
خیلـی حـرف خوبـی اسـت و همیشـه آن را بـا خودم
زمزمـه میکنـم .هـر شـعری کـه بـرای اهـلبیتb
مینویسـیم صله شـعر قبلی اسـت .یعنی اهـلبیت به
مـا این محبـت را میکننـد و میگذارند در موردشـان
شـعر بگوييـم .ایـن از بزرگـواری آنهاسـت کـه بـه مـا
اجازه میدهند در موردشـان بنویسـیم و شعر بگوییم.
«از دسـت و زبـان کـه برآیـد /از عهـده شـکرش به در
آیـد» .واقعا بهترین شـکرانه اسـت.
یک شـاعر خیلـی تلاش میکند شـعری را
بسـراید .آیا برای شـما مهم اسـت کـدام مداح
شعرتان را بخواند؟
خیـر ،اشـعارم را در اختیار همـه مداحان قـرار دادهام.
االن کـه رسـانهها و فضـای مجـازی فعـال اسـت
شـعرهايم را در صفحه مجـازی خودم قـرار میدهم تا
بیشـتر و فراگیرتـر مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.
سرودههای کدام شاعر را بیشتر میپسندید؟
مـن بـا سـعدی و نظامـی مأنوستـرم .در دوره معاصر
هـم اشـعار شـعرايی همچـون حسـین منـزوی ،قیصر
امینپـور ،فـروغ فرخـزاد و سـهراب سـپهری را
میپسـندم.
فضای شـعر ایـران به خصوص اشـعا ر مذهبی
و اهل بیتي را چگونه ارزیابی میکنید؟
توصیـهام بـه دوسـتان شـاعر ایـن اسـت كـه از عجله
کـردن در ارائـه شـعر بپرهیزنـد.
بـه جوانانـی کـه ذوق دارنـد و میخواهند در
ایـن مسـیر گام بردارند چـه پیشـنهادی داريد
تـا بتوانند شـعر اهـلبیتـی بگوینـد و در این
عرصه خدمت کنند؟
توصیــهام ایــن اســت کــه ایــن مســأله را ســاده
نگیرنــد .عرصــه خطیــر و پرتالشــی اســت .کســی کــه
میخواهــد وارد آن شــود ،خیلــی بایــد مطالعه داشــته
باشــد و شــعر حفــظ کنــد .شــعر گفتــن عرقریــزی
روح اســت و کار آســانی نیســت .حتــی اگــر از طبــع
شــعر مناســبی برخــوردار باشــیم .گذشــت زمانــی که
آدمــی بــا یــک طبــع شــعری خیلــی کارهــا را انجــام
مـیداد .کســی كــه میخواهــد از اهــل بیت بنویســد،
خیلــی بایــد مطالعه داشــته باشــد و شــعر حفــظ کند.

رسـالت شـاعر ،سـرودن شـعر خوب اسـت؛ شـعری که برآمده
از جـان و تفکر شـاعر اسـت امـا این بایـد در اختیـار ارزشهای
انسـانی باشـد حاال فـارغ از هـر نکته و مسـألهای كه باشـد .ما
شـعر حافـظ را هـم شـعر آئینـی میدانیـم .چـون صحبـت از
ارزشهای انسـانی ،مکتب اسلام و همه حـرف حافظ حرفهای
عرفانـی و معنـوی اسـت .لذا موضوع اشـعار حافظ شـاید آئینی
نباشـد امـا موضعـش آئینـی اسـت .یعنی یـک موقع شـعری
مینویسـم كـه موضـوع آن آئینـی اسـت و در مـدح و منقبت
اهلبیت bاسـت اما یـک موقع درباره تفکـر امیرالمومنینg
در فلان خطبـه نهجالبالغـه شـعر مینویسـم .موضـع ایـن
شـعر آئینـی اسـت .اعتقـادم بـر ایـن اسـت کـه شـاعر بنابر
رسـالتی کـه برعهـده دارد ،بايد شـعر خـوب بگویـد و از ابزاری
به اسـم شـعر بـرای تبلیـغ ارزشهـای انسـانی اسـتفاده کند.

تقدیم به قمر بنی هاشم
نه در توصیف شاعرها نه در آواز عشاقی
تو افزونتر از اندیشه ،فراوانتر از اغراقی
		
وفاداری و شیدایی ،علمداری و سقایی
ندارند این صفتها جز تو دیگر هیچ مصداقی
		
به خوبی تو حتی معترف بودند بدخواهان
یزید آنجا که میگوید اال یا ایها الساقی
		
تمام کودکان معراج را توصیف میکردند
مگر پیداست از باالی دوش تو چه آفاقی
		
چنان رفتی که حتی سایهات از رفتنت جا ماند
رکاب از هم گسست از بس برای مرگ مشتاقی
		
فرار از تو فراری میشود در عرصه میدان
چنان رفتی که بعد از آن بخوانندت هوالباقی
		
بدون دست میآیی و از دستت گریزانند
پر از زخمی هنوز اما برای جنگ قبراقی
		
به سوی خیمهها یا عدتی فی شدتی برگرد
که تو بیمشک سقایی که تو بیدست رزاقی
		
شنیدم بغض بیگریه به آتش میکشد جان را
بماند باقی روضه درون سینهام باقی
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خـــــط خبــر

06

علیاکبر مداحی مسـؤول قرارگاه اربعین درباره حضور سـخنرانان و مداحان در مراسـم اربعین گفت 40« :تن از سخنرانان و مداحان تاکنون
برای حضور در مراسم راهپیمایی اربعین قول قطعی دادهاند .آقايان علیرضا پناهیان ،محمدمهدی میرباقری ،سیدابراهیم رئیسی ،علی صمدی،
یزاده ،آقاتهرانی ،ماندگاری ،تویسـرکانی ،حیدری کاشـانی و حاجتی از سـخنرانان و سـعید حدادیان ،محمدرضا طاهری،
سـیدمهدی حائر 
سیدمجید بنیفاطمه ،مهدی سماواتی ،صادق آهنگران ،حسین هوشیار و میثم مطیعی از مداحانی هستند که در مراسم اربعین حضور دارند».

حسينیه153ساله

تکیهنیاورانهمچنانمیزبانعزادارانحسینیاست
عاطفه صبور

دیوارهـای کاخ نیـاوران کـه تمام میشـود ،روبهرو گنبدی سـبزرنگ اسـت کـه روزگاری یکـی از پررونقتریـن تکیههای تهـران بوده
و حـاال عنوانـش قدیمیتریـن تکیـه تهران اسـت .نمای بیرونـیاش ایـن قدمت را نشـان نمیدهـد .از درب چوبـی و قدیمـیاش که پا
بـه داخـل ميگـذاری میتواني سـفری بـه تاریـخ بكنـي .جایگاههایی کـه پیـش از ایـن بزرگترهـای مجلس بـر آن تکیـه میزدند
و نخلـی کـه نقاشـی روی آن بـه زردی میزنـد .کنـار درب ورودی مـوزهای از وسـایل قدیمـی تعزیهخوانـی و قـوری و سـماورهای
قدیمـی هسـت .سـقف ایـن بنای هشـت ضلعـی چوبـی اسـت و میانـه آن هم ضریـح بازسـازی شـده امام حسـین gیک سـالی
میشـود کـه در ایـن مـکان نصـب شـده .ایـن گوشـهای از نمـای تکیـ ه نیـاوران بـود .ایـن تکیـه خواندنیهـای دیگـری هـم دارد.

عــزاداران حســینی ســالهای ســال اســت نگهــدار و حافــظ تکیــه
نيــاورانبودهانــد تــا ایــن میــراث یکــی از پرشــورترین و اصیلتریــن
هیأتهــای تهــران را شــکل دهــد .مجیــد طباطبایــی ،تهرانشــناس
دربــاره قدمــت ایــن بنــا میگویــد« :قدمــت تکیــه نیــاوران بــه 153
ســال پیــش برمیگــردد و ناصرالدیــن شــاه دســتور ســاخت بنــای آن
را بــه اســتاد حســن خرپاکــوب داد».
تکیه تابستانی اعیانیها
طباطبایــی میگويد«:مســاحت تکیــه  1500متــر مربــع و مشــتمل بــر
صحــن میانــی مســتطیل شــکل بــا گوش ـههای پــخ شــده اســت کــه در
چهارضلــع آن طاقنماهــا و غرفههایــی در دو طبقــه ســاخته شــدهاند.
فضــای میانــی تکیــه در اصــل روبــاز بــوده و تنهــا هنــگام مراســم بــا چادر

دیوارهــای ایــن قســمت بلنــد شــده و دیگــر الزم نیســت از آن بــاال
مراســم پاییــن را نــگاه کننــد .زیــرا تلویزیونهــاي الس ـیدی بزرگــی
در آنجــا نصــب شــده .ایــن موضــوع نشــان میدهــد كــه تکیــه در طول
عمــرش تغییــرات زیــادی کــرده .صحبتهــای حســین الجــوری مهــر
تاییــدی اســت بــر همیــن تصــور .او کــه از قدیمیهــای ایــن تکیــه
اســت ،میگویــد« :شــکل تکیــه در طــول زمــان تغییــرات زیــادی
کــرده .در آن روزگار خبــری از شــیروانی و طاقنمــا نبــود .دور تــا
دور ایــن تکیــه طاقنمــا بــود و هــر يــک از ایــن طاقنماهــا نیــز
مربــوط بــه یکــی از خانوادههــای نیــاوران میشــد کــه میآمدنــد
در قســمت خودشــان چــای درســت میکردنــد و بــا چــراغ نفتــی و
پارچــه ســیاه بــه اســتقبال محــرم میرفتنــد» .ایــن بازنشســته آموزش
و پــرورش ادامــه میدهــد« :محرمهــا اینجــا را چــادر میزدنــد و
عــزاداری میکردنــد امــا بعــد از محــرم و صفــر اینجــا تعطیــل بــود.
بعدهــا آمدنــد اینجــا را شــیروانی زدنــد و سروشــکلی بــه آن دادنــد و
در طــول ســال نیــز فعــال شــد».
او دربــاره روحانیونــی کــه تاکنــون در تکیــه روضهخوانــی کردهانــد و
منبرشــان را بــه علمــای بعــد از خــود دادهانــد ،میگویــد« :مــا ابوتــراب،
حــاج آقــا دینپــرور ،حاجآقــا دربنــدی و شــیخ هــادی نــوری از
منبریهــای ایــن تکیــه بودنــد و حــاال هــم حاجآقــا مصطفــوی  40ســالی
اســت کــه بــر منبــر ایــن تکیــه مــا را بــه فیــض میرســانند .مرشــد اکبــر
و حــاج اســداهلل خیــری هــم از مداحــان معــروف بودنــد» .جــدا از علمــا و
مداحــان بایــد گفــت حــاج محســن پــدرام (گرجــی) و حــاج اســماعیل
نیاورانــی نیــز از متولیــان تکیــه بودنــد و حــاال پنــج ســالی هســت کــه
علیاصغــر شــهنازی متولــی قدیمیتریــن تکیــه تهــران را برعهــده دارد.

تعزیهخوانی
اهالی محل

خیر و اســتاد
مســقف میشــده امــا حــدود نیمقــرن پیش بــا کمــک افــراد ّ
ن بخــارا بــا پوشــش شــیروانی بــرای همیشــه پوشــانده شــد .در ایــن
حسـ 
تکیــه کــه شــبیهخوانی نیــز اجــرا میشــد ،ســکوی دایرهایشــکل دارد
کــه شــرکتکنندگان بــا نشســتن در ایــوان مراســم را تماشــا میکننــد.
لبههــای ایــوان هنــوز چوبــی و دس ـتنخورده باقــی مانــده .در ایــن بیــن
روی ایــوان پاییــن ،ایــوان دیگــری بنا شــده که طبقــه دوم تکیه را تشــکیل
میدهــد و جایــگاه زنــان اسـت .درب اصلــی تکیــه هــم بــا ارتفــاع بیــش از
ســه متــر و نیــم و قطــر  50ســانتیمتر از چــوب گــردو ســاخته شــده کــه
همچنان پابرجاســت».
با همه تغییرات ،اصالت پابرجاست
از راهــروی باریکــی بــاال میرویــم و وارد قســمت خانمهــا میشــویم.

تکیه نیـاوران از همان ابتدا تا امروز برکات بسـیاری داشـت.
اول اینکـه برپـا کـردن تکیه در روسـتاهای شـمیران رونق
گرفت و بعد از تکیه نیاوران تکیههای متعددی سـاخته شد.
بعـد از آن هم دلهـا به هم نزدیک شـدند و اهالی محل گرد
هم جمعشـدند .حسـین الجوری میگویـد« :از همان قدیم
در تکیـه شـبیهخوانی و تعزیهخوانی اجرا میشـد .هنوز هم
بعد از چند سـال در این تکیه تعزیه اجرا میشـود و بچههای
نیاوران خودشـان تعزیهخوانی میکنند .چندین سـال قبل،
تعزیهخوانان ما از شهر قم بودند اما مدتی هست که دیگر خود
اهالی محل تعزیهخوانی میکنند .معمـوال تعزیهخوانی چند
روز بعد از عاشـورا و آخرهای صفر اجرا میشـود» .الجوردی
بعـد از صحبتهایش بـه ضریح میانه تکیه اشـاره میکند و
میگویـد« :این ضریح را سـال پیـش وقف تکیـه کردهاند».

یگوید
ابوذر بیوکافی مداح جوان از دغدغههایش م 

برخیناخواسته
سرباز دشمناند!

بصیرت شـاخصه مهمی اسـت که یک مداح باید در کنار نوای دلنشـین داشـته باشـد .در جامعه امروز مداحی عاشقانه دیگر
جـواب نمیدهـد بلکه باید یک ستایشـگر اهل بیت براسـاس علم و اعتقاد ،تأثیرگذار و جهانشـمول باشـد .آنگاه اسـت كه
خطر شـیعه انگلیسـی احسـاس نخواهد شـد .ابوذر بیوکافی از مداحان جوان انقالبی اسـت کـه تالش میکند همیـن راه را
بـرود .او به روحیه استکبارسـتیزی شـهره اسـت و در هیأتهای خود در حسـینیه حـاج همت میکوشـد در مداحیهایش
بـا فرقههـای انحرافـی که به دسـتگاه سیدالشـهدا gآسـیب میزنـد از جملـه بدعـت و نوآوریهـای غلط مقابلـه کند.

سودابه رنجبر
شـما کـه نوجـوان هیأتـی دیـروز هسـتید فکـر میکنیـد
هیأتیهـای دهههـاي  60و  70چـه تفاوتهـا و شـباهتهايی با
مجالس و هیأتهای امروز دارند؟
در دهههـاي  60و  70هیأتهـا بیشـتر دنبـال کیفیـت بودنـد تـا کمیت.
هیأتیهـاي آن روزهـا با اخالص ،معنویـت ،تواضـع ،ادب ،ادای فریضه نماز
شـب و احتـرام به والدین بسـیار مأنـوس بودند و متأسـفانه امـروز غافل از
این هسـتند که کمیت با کیفیـت و تعمیق معنویت حاصل میشـود .آن
روزهـا جان جلسـات مذهبـی ما دعـا و روضه بـود .یکی از نقاط مشـترک
هیأتهـای دیـروز و امروز تکلیفمداری و تأثیر مسـتقیم بر ترویج فرهنگ
انقلاب اسلامی دارد .البته این مهـم روزبهروز تقویت میشـود .به گونهای
که تنها عده معدودی هسـتند که به پیروزی حق و شکسـت باطل اعتقاد
ندارنـد و حتی به مراتب اعتقاد دارم رویشها در نسـل جدید چشـمگیرتر
اسـت .حقیقتا میدان سـتیز دشـمن و ایجاد هجمههای سنگین تبلیغاتی
آلوده علیه اسالم و مکتب شیعه بسیار گسترده طراحی شده اما اگر نگوییم
گرایشهاي اعتقادی و انقالبی جوانان امروز بیشتر از گذشته نیست ،کمتر
هم نیسـت .ایـن موفقیـت را مدیون همیـن منبرها و هیأتهـای مذهبی
هستیم.
به عنوان یک مـداح جوان چـه برنامهای را به طـور خاص برای
ارتقـای دانش معارف اسلامی جوانان شـرکتکننده در جلسـه
خود دارید؟
یکـی از مشـکالتی کـه امـروز در مداحی به چشـم میخورد ،عـدم تربیت

مناسـب برخی از هیأتیها و ذاکرين اسـت .منظـور از تربیت ،کاری اسـت
که عارف و اسـوه اخالقی همچون آیتاهلل قاضی در حق شـاگردانش انجام
داده .مصادیق آن ،مداحان بزرگوار و اهل نفسـی هستند که پای درس علما
و عرفا نشسـتند و خودشـان و نفسشـان را سـاختند .اگر این خودسـازی
انجـام شـود ،مقدمهای اسـت بر ایجاد آمـوزش .حقیقتا راه نجات بشـریت،
خودسـازی و تربیـت در سـه حـوزه عقلی ،قلبی و جسـمی اسـت .سـعی
میکنـم روضههایی کـه میخوانـم پیامی را مخابـره کنند .مثلا ماجرای
شـهادت مسـلم بن عقیـل را بـا ربط به موضـوع والیـت فقیه و نایـب امام
تبییـن کردم .به نظـرم در جامعه امروز دیگر مداحی صرف عاشـقانه جواب
یکنند .امروز
نمیدهـد .الحمدهلل مـردم هم با این روشها ارتبـاط برقرار نم 
مداحی براسـاس علم و اعتقاد بسـیار تأثیرگذار و جهانشـمول خواهد بود.
شـما به عنـوان یـک مب ّلـغ فرهنگی کـه بـا جوانـان زیادی
سـروکار دارید فکر میکنید چطور میتوان با تبلیغات سـنگین
انحرافی دشمن مانند شـیعه انگلیسـی مبارزه کرد و جوانان را از
ایـن دام خطرنـاک نجـات داد؟ آیـا شـما در چنین فضایـی قرار
گرفتهاید؟
بحمـداهلل مـن تـا االن در ایـن فضاهـا قـرار نگرفتـهام .دشـمن طـرف
مقابـل خـودش را میشناسـد و بعـدا دام پهـن میکنـد .امـا بـرای
نجـات بعضـی کـه دچـار غفلـت و گرفتـاری جـذب بـه ایـن فرقههای
ضالـه شـدهاند بایـد بـا اسـتفاده از همـه ابزارهـا ،روشـنگری کنیـم.
بهتریـن روش هـم بـرای روشـنگری ،قیـاس مصادیـق شـیعه

خـــــط خبــر

حجتاالسالم صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه به اظهارات یکی از مداحان واکنش نشان داد و گفت« :مداح محترمی در پاسخ به این
سوال که چرا در مجالس ناسزا ميگویید ،گفته زیرا به امام حسین gاقتدا میکنیم! امام حسین یک کلمه فحش و سب ندارد .آن
حضرت روز عاشورا فرمود« :ان الدعی بن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السله و الذله»« .دعی» در زبان عربی یعنی کسی که خوانده
شده .معنا در اصل همان زنازاده است اما با لفظی فخیم و کنایی .ما در ترجمه آن به اشتباه میگوییم زنازاده ،پسر زنازاده».
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علـوی و شـیعه انگلیسـی براسـاس اسـتناد بـه آیـات و روایـات اسـت.
برخیمداحاندرمقاطعیموضعگیریهاییداشتندکههجمههاییایجاد
شـدامابرخـیگفتنداصلامـداحراچهبهمداخلهدرمسـائلسیاسـی؟
مـداح قبل از اینکه مداح باشـد ،مسـلمان اسـت و به تکالیف اسلامی باید عمل
کنـد .هـر وقت یک مسـلمان اجازه داشـت سیاسـی نباشـد -منظـور از گرایش
سیاسـی حق و باطل اسـت ،نـه حزبی -درواقع بصیرت و فهم سیاسـی نداشـته
باشـد به ضعف مسـائل دینـی و اندیشـهای او برمیگردد.
شـما هم از مداحـان فعـال در عرصـه حمایـت از مدافعـان حرم و
گردهماییهـای حمایت از مردم مظلوم جهان اسلام بودید .نظر شـما
در خصوص حضور مداحان و برگزاری اینگونه گردهماییها چیست؟
ایـن اتفاقی که با عنـوان مدافعان حرم برای نسـل امروز افتاده یک نعمت اسـت.
نسـلی که جنـگ را درک نکـرده ثابت کرد که عاشـق شـهادت و مبـارزه با کفر
اسـت ،اهل شجاعت و دلبسته به دنیا نیسـت و تکلیفگرایی پیشه كرده .پیامی
کـه شـهدای مدافـع حرم بـرای همگان بـه جا گذاشـتند ایـن بود که عاشـقان
شـهادت کم نیسـتند و این محافل و گردهماییها میتواند به تقویت جبهه حق
کمک کند .این گردهماییها بازخوانی اهداف سبک زندگی ،روحیات و معنویات
شهداسـت .از طرفی هم یک رژه عظیم و حرکت باشـکوه است که به دشمن القا
میشـود که جوان شـیعه همواره آمـاده جهاد اسـت و تحت فرمـان ولی فقيه با
قدرت وارد میدان کارزار میشـود.
حضـرت آقا در خصوص مجالس برائت ،فرمایشـات اندیشـمندانه و
حکیمانهای داشـتهاند در حالی که عدهاي رعایت نمیکنند .شـما فکر
نمیکنید برخی از مداحان ما به انسـجام و وحدت جهان اسلام ضربه
یزنند؟
م
بـا فضای رسـانهای امروز کمعقلی اسـت که فکـر کنیم بعضی از مجالـس و نوع
مداحیهـا بـه کینهتـوزی و عمیقتـر شـدن فاصلههـا و تقویت جنـگ مذهبی
نینجامد .هنوز شاهد هسـتیم که برخی از کلیپها در مناطق زندگی اهل سنت
دسـت به دست میشوند و به واسطه برخی از نگرشهای افراطی این متظاهرين
به مکتب تشـیع چـه خونهایی که به ناحـق ریخته میشـود .درواقع ایـن افراد
ناخواسـته نقش سرباز و مزدور دشـمن یا بندگان نفس و شهرت را ایفا میکنند.

از قم
تا گیالن
ابـوذر بیوکافی از مداحان جوان کشـور اسـت که در هیـأت ثاراهلل
گیلان مداحـی میکند .او سـاکن قم اسـت و تحصیالتـش را در
کـرج گذرانـده .بیوکافـی خـودش را اینگونـه معرفـی میکند:
«طي سـالهاي 81تـا 84در دانشـگاه آزاد کرج تحصیـل کردم و
همان زمان شـرایطی فراهم شـد تا جسـته گریختـه در محافل و
جلسـات خانگی کرج مداحی کنـم .اصالتا گیالنی هسـتم و پدر
و مادرم سالهاسـت سـاکن شهرسـتان رشـت هسـتند .به امر
مادرم سـال 84برگشتم و توفیق شـد با همکاری دوستان انقالبی
و متدیـن ،هیـأت ثـارهلل را راه بیندازیـم .اينكه چطور شـد به قم
آمدم سـوالی اسـت که بسـیاری از من میپرسـند .همانطور که
بـه امر مادرم به شهرسـتان رشـت نقل مـکان کـردم ،هجرتم به
قم بـه امر مـادر و تاکیـد پدرم بود و خوشـبختانه تقريبا هشـت
سـال اسـت در شـهر حضـرت معصومـه نفـس میکشـم».
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شـبکه رادیویـی اربعیـن در سراسـر کشـور و خـارج از کشـور آغـاز بـه کار کـرد .علاوه بـر طـول موجهـای اعلام شـده
در تمـام نقـاط جهـان کـه امـکان دسترسـی بـه شـبکه اینترنـت وجـود داشـته باشـد ،بـا اسـتفاده از اپلیکیشـن تلفـن
همـراه رادیـو کـه از طریـق نشـانی  www.iranseda.irقابـل دريافـت اسـت ،امـکان شـنیدن ایـن شـبکه وجـود دارد.

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 صحبتکردن

هیأت بابالحوائج /شام غریبان محرم ۱۴۳۸

فیلم

عاشورا به روایت
شهابحسینی

«کتـاب آه» را البـد خواندهایـد؛ کتابـی که هشـت
سـال پیـش منتشـر شـد و بازخوانـی مقتـل امام
حسـین gاسـت؛ از مـرگ معاویه و بیعـت مردم
با یزید تا شـهادت امام و یارانش و بازگشـت خاندان
آن حضـرت به مدینه بـدون او .درواقع «کتـاب آه»
حاصـل بازخوانی یکـی از مهمترین مقاتل مکتوب
و بـه جا مانده از واقعه کربالسـت؛ «نفسالمهموم»
که شـیخ عبـاس قمـی آن را تألیف و حاال یاسـین
حجازی بـا وسـواس و ظرافـت آن را ویرایش کرده.
آلبـوم «هفتاد و سـومین نفـر» نسـخهای صوتی از
پارههای همین کتاب اسـت که شـهاب حسـینی،
حامد بهـداد و بهروز رضوی آنها را بازخوانی کردهاند
ی شـده .ایـن آلبـوم موسسـ ه فرهنگی و
و شـنیدن 
هنری رسـان ه آفتـاب را بـا قیمـت  5000تومان به
صورت آنالین از نشانی  goo.gl/yZ4zoxبخرید.

کتاب
سفارش حاج قاسم را بخوانید

هفته پیش خبر رسید که سردار قاسم سلیمانی به
ابراهیم حاتمیکیا پیشنهاد داده فیلم داستان کتاب
«آن بیسـت و سه نفر» را بسـازد .اگر هنوز کتاب
احمد یوسـفزاده را نخواندهاید ،دسـت بجنبانید.
نویسـنده اول کتاب نوشته« :ماجرای «آن بیست
و سـه نفـر» اتفاقی اسـت کـه نمونـهاش در هیچ
جنگـی رخ نـداده» .او از حکایتهـای زندگـی
 23رزمنـدهای حـرف میزنـد کـه سـالهای
شـیرین نوجوانیشـان را در اسـارتگاههای عـراق
گذراندنـد .داسـتان  23نوجـوان اسـیر  13تا 17
سـاله کـه در ماجرایی با صـدام حسـین مالقات
میکننـد و در حالـی که صـدام پیشـنهاد آزادی
بـه آنهـا میدهد امـا آنها بـرای عزت کشورشـان
پاسـخ منفی میدهنـد .کتاب چهـار فصل اصلی
بـا نامهای بهـار ،تابسـتان ،پاییز و زمسـتان دارد
و بـا خاطـرات نویسـنده از حضـور خـودش و
دو بـرادر دیگـرش در جبهـه شـروع میشـود و
بـه داسـتان اردوگاه و اسـارت و مالقـات بـا صـدام
میرسـد .کتاب «آن بیسـت سـه نفر» را انتشارات
سـوره مهر با قیمـت  13900تومان منتشـر کرده.

اپلیکیشن

از پیامبر اكرم نقل شـده وقتی حضرت موسـی gبا حضرت
خضـر gمالقـات کـرد ،حضـرت موسـی از او خواسـت موعظهاش
کنـد .حضـرت خضر گفت ای کسـی کـه جویای دانشـی! بـدان که
گوینده کمتر از شـنونده خسـته میشـود .پس هیچگاه اهل مجلس
خود را خسـته نکن .درباره آداب صحبت کردن سـفارشهای زیادی
شـده که ایـن فقـط یکـی از آنهاسـت .درواقع دربـاره حـرف زدن با
دو مسـأله طرفیـم .اول نـوع بیـان و آداب گفتوگـو بیـن طرفیـن و
دوم مطالـب و مباحثـی کـه قابـل طـرح در معاشـرت بـا دیگـران و
جلسـه سـخن اسـت .درباره هـر کدام بـا جزئیات بـه مواردی اشـاره
شـده .مثلا گفتهاند زیبا باشـد و خریدار داشـته باشـد ،نـرم و مالیم
باشـد و از روی علـم و آگاهـی باشـد ،بیفایده و مسـتهجن نباشـد و
پاکیزه باشـد و پاسـخش کسـی را ناراحت نکند .یکی دیگـر از آداب
سـخنوری ،گـوش دادن به حرفهای دیگران اسـت .امـام صادقg
در ايـن خصـوص فرمـوده« :سـه چیـز دلیل درستاندیشـی اسـت:
برخـورد خـوب بـا مـردم ،گـوش فـرا دادن به گفتـار مـردم و خوب
پاسـخ دادن بـه سـوال اشـخاص» .ابراهیـ م بـن عبـاس دربـاره ایـن
خصلـت از امـام رضـا gمثالـي آورده بـا ايـن مضمـون « :هیچگاه
ندیـدم امام رضا gکالم کسـی را تا بـه پایان نرسـیده قطع کند».

مداحیهای بنیفاطمه را بشنوید

اگــــــر میخــــواهید برنامههــــای هیــأت
ریحانهالحســین و مجالــس ســیدمجید
بنیفاطمــه را دنبــال کنید ،اپلیکیشــن «لهوف»
را دانلــود کنیــد .بــا نصــب ایــن اپلیکیشــن بــه
آرشــیو صوتــی و تصویــری مداحیهــا و
ســخنرانیهای هیــأت ریحانهالحســین
دسترســی داریــد .ایــن آرشــیو دســتهبندی
شــده و میتوانیــد بــه تفکیــک مناســبتها و
فرمــت فایلهــا آنهــا را بشــنوید و ببینیــد .حتی
میتوانیــد ایــن فایلهــا را بـرای دوســتانتان هم
بفرســتید تا از آنها استفاده کنند .این اپلیکیشن
امــکان اســتفاده از پخش مســتقیم مراسـمهای
ایــن هیــأت را هــم فراهــم میکنــد« .لهــوف»
برنامههــای بعــدی هیــأت ریحانهالحســین
را هــم بــه شــما اطالعرســانی میکنــد و
بعــد از هــر مراســم هــم گزارشــی تصویــری
از برنامــه را بــه شــما نمایــش میدهــد.
اپلیکیشــن را میتوانیــد از «کافــ ه بــازار» در
نشــانی  goo.gl/YXMleYدانلــود کنیــد.

مناجاتنامه

سید مهدی شجاعی

*خدایا در هجوم بیامان شدايد و سختیها گروهی به دامن تو
میآویزند و گروهی از دامن تو میگریزند .مأمن و گریزگاه ما را
آغوش مهربان خودت قرار ده.

*خدایاآنانکهحقیقترابهمسلخمصلحتمیبرند،آنانکهدین
میفروشندودنیامیخرند،آنانکهدرمرتعحقوقمردممیچرند،
به کفر از ایمان نزدیکترند .نقاب ایمان را از چهرهشان بستان.

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

دبير تحريريه :زكيه سعيدي
		
دبير ويژهنامه :رضا صيادي
طراح نامواره :محمد صمدي
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