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

راه تشخیص
امام حق از باطل چیست؟
حجتاالسالمعلیرضادرستکار

پژوهشگر،مبلغوواعظ

  مي گفتند  روضه خانگي به 
اهل خانه مصونیت مي د هد  
چندروايتاززندگيحجتاالسالم 
محمدمهديتاجلنگرودي

 شماره 61  سـه شنبه26 د ي 1396 28 ربیع الثانی 1439

هـیئت

صفحه  6صفحه 2

 حسـین هوشیار
 د ر گفت وگـو با چهارد ه
د غد غه هايـش مي گويد  از   

می ترسم از 
روزی که مداح 
خودش را بازيگر 
نقش اول بداند

صفحات4و5



َُعَلىُقُلوبِِهْمَوَعَلىَسْمِعِهْمَوَعَلىأَبَْصاِرِهْمِغَشاَوٌةَولَُهْمَعَذاٌبَعِظیٌم؛خدابردلهاوگوشهایآنانمهرنهاده؛وبرچشمهايشانپردهایافکندهشده؛و َخَتَماللَّ
عذاببزرگىدرانتظارآنهاست.)البقره/7(

د ر آزمایشگاه مد رسه پاره ای از اعضای بد ن انسان را به نمایش می گذاشتند ، هم مغز بود  و هم چشم و هم گوش، اما نه مغز چیزی می فهمید  و نه گوش چیزی می شنید  و نه چشم چیزی می د ید . وجود  
کافر هم د رست همین گونه است، چشم د ارد  اما نمی بیند ، گوش د ارد  اما نمی شنود ، مغز د ارد  اما نمی فهمد  تو گویی خد اوند  ختم جلسه را اعالم کرد ه باشد  و هر کد ام از این سه راه خود  را گرفته باشند ، 

د یگر چنین چشمی اگر سنگی بر سر راهی ببیند  بر نمی د ارد ، اگر گرهی ببیند  نمی گشاید ، ناله مظلومی را نمی شنود ، و نسبت به غصه های مرد م بی تفاوت بود ه و هیچ حقیقتی را د رک نخواهد  کرد .

حجت االسـالم سـید مهد ی خاموشـی، رئیـس سـازمان تبلیغـات اسـالمی کشـور د ر د یـد ار آیت اهلل سـید  مصبـاح عاملـی مد یر حـوزه علمیه خراسـان با 
اشـاره بـه اهمیـت تبلیـغ گفـت: »فضای مجـازی زند گی هـا را د گرگـون کرد ه اسـت و امـروز نیازمند  حضـور جـد ی و فعالیـت مبلغان د ر عرصـه فضای 
مجـازی هسـتیم. بـا تعاملـی کـه با کارشناسـان فضـای مجـازی انجام شـد ه به نظر می رسـد  تبلیـغ د ر ایـن عرصه مهم اسـت و بایـد  طالبی بـا رویکرد  

فضـای مجازی بـه عنـوان مبلغ تربیت شـوند .« ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

حقیقترادرکنمیکنند

بیهود ه گويي، آفت زبان 

قـال رسـول اهلل: َمـن ماَت و لَم یَعـرف امـاَم زمانِه مات میَتًة جاهلّیـة.... هرکس 
بمیـرد  و امـام زمـان خود  را نشـناخته باشـد  به مـرگ جاهلـی از د نیا رفته اسـت. 
ایـن حد یـث شـریف را شـاید  بارها و بارهـا خوانـد ه و شـنید ه ایم! اما براسـتی تا به 
حـال به معانـی آن د قـت کرد ه ایـم؟ و خود  را بـا معیار آن محـک زد ه ایـم؟ روایتی 
کـه از منظـر فریقیـن -یعنـی هم شـیعه و هم اهل سـنت- بـه حد  تواتر رسـید ه 
اسـت. د ر بررسـی محتوایی این روایت بسـیار مهم چهار نکته کلید ی وجـود  د ارد :

۱- ابتـد ا معنـا و مفهـوم امـام؛ چه کسـی را امـام می گوییـم؟ د ر مباحث لغوی 
امـام را پیشـوا و رهبـر معنـا کرد ه اند  و د ر اصطالح به شـخصی اطالق می شـود  
کـه امتـی بـه د نبـال او حرکت می کنـد  و قـول و فعـل او را حجت بـر کارهای 
خـود  می د اند . بـه طور کلی طبق فرمـود ه امام صـاد قg د ر قرآن کریـم از د و 
نـوع امـام یاد  شـد ه: امام حـق و امـام باطل. امـا راه تشـخیص امام حـق از امام 
باطـل چیسـت؟ آیـا ما تـوان تمیـز د اد ن امام حـق از امـام باطـل را د اریم؟ چه 
بسـیار مرد مانـی که پیامبر اکـرمk را د رک کـرد ه بود نـد  و از صحابی و تابعین 
صحابـی ایشـان بود ند  و سفارشـات او د ربـاره اهل بیتb را بـا گوش های خود  
شـنید ند  و تعظیـم و تکریـم خاتم االنبیا نسـبت به اصحاب کسـا را با چشـمان 
خـود  د ید نـد ! امـا د ر نهایت گوش و چشـم را فرو بسـته و همان هایی که مد عی 
شـناخت پیامبـر بود ند  بر اهل بیتb او تاختنـد ؛ و پس از آن بـه د نبال معاویه 
رفتـه و علـیg را کـه مصـد اق بـارز امـام حق بـود  تنها رهـا کرد نـد  و کار به 
جایی رسـید  که سـب و لعن علی بـن ابیطالبg بـر فراز منبرها تا صد  سـال 
واجـب بـود . و از آن د رد ناک تـر آن کـه بـه قـد ری تبلیغات مسـموم علیـه او روا 
د اشـتند  که وقتـی او را د ر محراب عباد تش شـهید  کرد ند  عد ه ای از مرد م شـام 
بـا تعجـب گفتند : مگر علی نماز هـم می خواند ؟! پـس از آن د ر زمـان فرزند ش، 
حسـن بن علی، سـرد اران سـپاه به طمع زر و سـیم، او را رها کـرد ه و به معاویه 
ملحـق شـد ند ! و امـام را مجبـور به صلح تحمیلـی نمود نـد . و کربـال! کربال که 
آزمـون بـزرگ مسـلمانان بـود ... چه بسـیار بود ند  مد عیانـی که برای امـام خود  
نامه نوشـتند  که حسـین جـان! باغ های ما سـبز اسـت و د ل هایمان از سـتمی 
کـه بـر شـما روا د اشـته اند  سـرخ! بیا تا بـه رهبری تـو و مـد د  تیغ انتقـام الهی 
ریشـه ظلـم را برَکنیـم و یزید ؛ که فسـاد  علنـی و چوب حـراج زد ن بـه آبروی 

اسـالم و مسـلمان را به غایت خود  رسـاند ه اسـت، سرکوب سـازیم و با تو بیعت 
کنیـم. اما چـه کرد ند ؟! ننـگ بر کوفـی و کوفی صفتانی بـاد  که عهد  خـود  را با 
امامشـان شکسـتند  و او د ر گـود ی قتلگاه به خـون خود  غلتیـد ... و تاریخ مملو 
از جهالت هـای ایـن چنینـِی امت، د ر حـق خاند ان رسـالت که مـود ت آنها اجر 
زحمات پیامبرشـان بود . اما سـوال اینجاسـت... چه شـد  که این بال بر سـر امت 
پیامبـر آمـد ؟! آیا جـز این بود  کـه آنها امـام خود  را نشـناخته و به جـای آن که 
مرحمـی بـر د رد های او باشـند  خـود  بـر او تاختند  و بر پیکـر او زخـم زد ند ! لذا 
اولیـن نکتـه ای کـه از فرمایـش وجـود  مبـارک پیامبر اکـرمk د ر ایـن روایت 
نورانی اسـتفاد ه می شـود ، ضرورت وجود  قوه تشخیص امام اسـت تا مباد ا مانند  
د یگرانـی که آبروی تاریـخ را به زمین ریخته انـد  کورکورانه به د نبـال امام باطل 

نرفته و جـزء ضالین عالَم قـرار نگیریم.
2- آنچـه که د ر فهـم امام حق و تمیـز د اد ن آن از امام باطل به کار می آید  بررسـی 
ویژگی های امام حق اسـت. امامی که نشناختن وی و نافرمانی از او موجب گمراهی 
و خروج از راه هد ایت و مرگ جاهلی اسـت، کیسـت؟ و چه ویژگی هایی د ارد ؟ آیا هر 
رهبـر و مقتد ایـی را د ر برمی گیـرد ؟ به یقین د ر ایـن روایات هر رهبر و پیشـوایی را 
قصـد  نکرد ه اند . لذا مرحوم ثقه االسـالم کلینی عنوان یکـی از باب های کتاب کافی 
شـریف را »بـاب مـن مات و لیـس له امام مـن ائمة الهد ی« قـرار د اد ه اسـت. اولین 
و مهم تریـن ویژگـی از ویژگی هـای امام حق: الـف( امام حق از جانـب خد ای تعالی 
منصوب می شـود  و نظر امـت د ر آن اثری نـد ارد . د ر ماجرای ذبح جناب اسـماعیل 
د ر قـرآن کریـم؛ خد ا فرمـود : من تو را بـرای مرد م امام و پیشـوا قـرار د اد م. لذا اولین 
ویژگـی امـاِم حـق، انتصـاب او از جانب خد اوند  اسـت. نه تعییـن و انتخـاب مرد م.

۳- اما سـومین نکته د ر ایـن روایت نورانی اصل معنای معرفت امام اسـت! آیا فقط 
علـم د اشـتن بـه خصوصیـات امام حـق مـا را بی نیـاز از معرفـت امـام خواهد  
سـاخت یا پشـت پـرد ه آن، معنای ژرف د یگری مد نظر اسـت؟ بد انید  شـناخت 
همـه ویژگی هـا و خصوصیات امام فرع بر تسـلیم امر او شـد ن اسـت. چه بسـا 
کسـانی کـه ویژگی های امـام را د انسـتند  و به ظاهر امـام را شـناختند  اما خود  
را تسـلیم اوامـر او نکـرد ه و از اطاعـت فرامین او سـرباز زد ند . بسـیارند  د ر تاریخ 
آنهایـی کـه د ر مقابل فرمان امـام اجتهاد  کـرد ه و رأی خـود  را بـر رای و نظر او 
رجحـان د اد ن. ۴- آخریـن پیام این حد یث شـریف تبیین معنای حقیقی مرگ 
جاهلـی اسـت. که د ر بیان هـای نورانی اهل بیـتb از آن به مـرگ کفر و نفاق 
اطـالق شـد ه اسـت. بد ین معنا کـه ای بسـا عد م شـناخت امام و عـد م تمکین 
نسـبت به فرامین او زمینه های کفر و نفاق را پرورش د اد ه و ریشـه ایمان آد می 
را بسـوزاند . امـروز نیـز مـا گرفتـار بالئیـم... امروز هـم ما بـرای امام زمـان خود  
نامه ها نوشـته و می نویسـیم که یابن الحسـن! بیا تا د ور شـمع وجود  تو پروانه وار 
بسـوزیم و د ر رکاب تـو جـان خویـش را فد ا کنیـم... اما چه تضمینی بـر اد عای ما 
وجود  د ارد ؟ براسـتی ما چه میزان امام زمان خود  را می شناسـیم و قوت تشـخیص 
امام حق از باطل را د ر وجود  خود  احسـاس می کنیم؟ حقیقتا آیا می توانیم بگوییم 
کـه مـا پیـرواِن او و آمـاد ه اطاعت اوامر او هسـتیم؟ اگر د سـتورات او منافع مـا را به 
خطـر بیند ازد  آیا بـاز هم مطیع خواهیم  بود ؟ امروز حضرتش چه میـزان د ر زند گی 
مـا جایـگاه د ارد ؟ آیـا براسـتی آماد ه ظهـور او و جانفشـانی د ر رکابش هسـتیم؟ یا 
خـد ای نکرد ه از ما نیز فقط مشـتی اد عا و د عوتی بی پاسـخ به جـای خواهد  ماند ؟!
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بازتاب

*کبـریمعصومى: رسـانه وقتـی تاثیرگذار می شـود  کـه اصول 
رسـانه ای و حرفـه ای د ر آن رعایت شـد ه باشـد . بـد ون کار حرفه ای 
و اصولـی نمی شـود  د ر هیـچ حـوزه ای موفـق بـود . حاال ایـن کار د ر 

مباحـث د ینـی بـه مراتب باید  گسـترد ه تر شـود .
*مصطفىشـکوری: رسـانه هایی مثل چهـارد ه بیشـتر از این که 
روی هیئت هـا تاثیرگذار باشـند  روی مخاطبان هیئت هـا می توانند  

بگذارند .  تاثیر 
*احمـدمالقلى:کار ضعیف د ر حـوزه د یـن و مذهب، تخریبش 
از کار نکـرد ن، بیشـتر اسـت. بایـد  روز بـه روز قـوی شـد  و بایـد  

هوشـمند انه بـه موضوعـات پرد اخـت.
*فاطمـهعظیمـى:رسـانه های مذهبی اگـر به د ین و مسـائل 
عمـوم مـرد م بپرد ازنـد  و نـه فقـط تبلیـغ د ینـد اری و مسـائل 

خود شـان می تواننـد  د ر جامعـه موثـر باشـند .

*حسنقاسمى: رسـانه مذهبی اگر محتـوا و استراتژی مشخصی 
د اشـته باشـد  مسـلماً می تواند  اثرگذار بر هیئت ها باشد .

*محبوبـهبیات: محتـوای عمیـق و میل بـه نخبه پـروری د ر 
حوزه هـای تخصصـی همچـون د ینـی و مذهبـی آیند ه رسـانه را 

شـکل می د هـد .
*حجتاالسـالمموسـویراد:اصـل تبلیـغ د یـن بـر اسـاس 
تواضـع، نیکـوکاری، حسـن خلـق و حکمت اسـت. پیامبر اسـالم 
این گونـه د یـن اسـالم را بـه مـرد م معرفـی می کـرد . لـذا رسـانه 
مذهبی همچـون چهارد ه هم باید  چنین صفاتی را اول د ر سـبک 
حرفـه ای خود  د اشـته باشـد  ثانیا قشـر مذهبـی را چنیـن تربیت 
کند . مثال همیشـه نقاط محروم را شناسـایی کنـد  و به روش های 
کمک رسـانی بـه آنها بپـرد ازد . یا انتقاد پذیر باشـد  و حتی بیشـتر 

از همـه بـه نقد  خود  قشـر مذهبـی و اشـتباهات آنها بپـرد ازد . 

حجت االسالم محمد صد ارت 
رسـانه وقتـی پسـوند  مذهبی بـه خـود ش می گیـرد  انتظـارات از آن زیاد  می شـود  
چراکـه مـرد م مـا مخاطبان رسـانه ها هسـتند  و مسـائل مذهبـی برایشـان اولویت 
د ارد . رسـانه مذهبـی بایـد  پرچمد ار فعالیت رسـانه ای د ر حکومت اسـالمی باشـد . 
امـا االن د ر د نیـای رسـانه، رسـانه های مذهبـی آن طـور کـه بایـد  و شـاید  نقـش 
خود شـان را اد ا نکرد ه انـد  و جـای کار بیشـتری د ارد . از هفته نامـه چهـارد ه انتظـار 
مـی رود  بـرای جذب بیشـتر مخاطب فعالیـت کند  و با اسـتفاد ه از این شـبکه های 

اجتماعـی بتوانـد  مطالـب مفیـد  و ارزشـمند  خـود ش را بـه د سـت مخاطبـان بیشـتری برسـاند . چراکـه جامعه ما 
به خصـوص جوانـان تشـنه مطالـب مفیـد  و ارزشـمند  اهل بیـتb و اسـالم هسـتند . امـا گاهـی خود  ما هسـتیم 
کـه تغذیـه مناسـب ارائـه نمی د هیـم و فقـط منتظـر بهـره وری هسـتیم. د ر شـرایط امـروز که د شـمن بـرای د ین، 
اسـالم و هیئت هـا هـم برنامه ریزی های تبلیغی انجام د اد ه شـما رسـانه ها مستشـاران مقابلـه با این حربه ها باشـید .

  بازتاب های »چهارد      ه« را د      ر اينجا بخوانید      . منتظر پیشنهاد      ها و انتقاد      اتتان هستیم.
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سیدعليامامیان،پژوهشگرديني

پیامبر اسـالم فرمود ند : ارزشـمند ترین مرد م کسـی اسـت کـه آن چـه را بـه کار او نمي آید ، 
ترک کند . شایسـته نیسـت انسان سـرمایه عمر را با سـخنان بیهود ه و بی فاید ه از بین ببرد  و 
باید  بکوشـد  تا از هر لحظه عمر گرانبهایش بهره مند  شـود  و سـرمایه زند گانی را به سـاد گی 
از د سـت ند هد . باید  از آن چه مد ت کوتاهی د ر اختیارش گذاشـته شـد ه، بیشـترین استفاد ه 
را بـرد ه، بـرای آخرت خود  زاد  و توشـه ای فراهم آورد ؛ بنابراین سـخن بیهود ه، حتی برای یک 
لحظـه هم هد ر د اد ن سـرمایه اسـت. بیهود ه گویي از آفاتی اسـت که بیش تر انسـان ها به آن 
مبتالینـد  و بـه سـبب آن، به واد ی آفات د یگر زبان، کشـید ه می شـوند ؛ پس بایـد  د ر رفع آن 
کوشـید  و راه را بر گناهان زبان بسـت. مقصود  از بیهود ه گویي، به زبان آورد ن سـخنی اسـت 
کـه فایـد ه مجاز و مشـروع د نیایی یـا آخرتی، مـاد ی یا معنوی و عقالیی یا شـرعی ند اشـته 
باشـد . سـخن گفتـن از آن چه بـرای گویند ه بهـره ای ند ارد ، بیهود ه گویی اسـت کـه از آن به 
شـهوت کالم نیـز تعبیر شـد ه اسـت؛ البته بـی فاید ه بود ن سـخن بـرای گویند ه، بـه معنای 
بـی ارزش بود ن آن برای همگان نیسـت. چه بسـا سـخنانی که بـرای برخی بی فایـد ه و برای 
د یگـران سـود مند  و مفیـد  اسـت؛ از ایـن رو مفیـد  بـود ن را مي تـوان امری نسـبی به شـمار 
آورد ؛ گرچـه ممکـن اسـت برخی سـخنان، بـرای همگان بی فاید ه باشـد . سـخن کافـی و به 
انـد ازه د رباره موضوع سـود مند  و مفید ، اگر بیرون از جایگاه مناسـبش گفته شـود ، از اقسـام 
کالم بی فاید ه شـمرد ه مي شـود . نابجایی سـخن، گاه از عد م تناسـب سـخن با مخاطب پد ید  
مي آیـد ؛ ماننـد  اقامـه برهان های غامـض و د شـوار بـرای عـوام، و گاه از نبود  تناسـب زمانی، 
مکانـی و... مخاطـب حاصـل مي شـود ؛ مانند  سـخن گفتن بـا افـراد ی که از فرط خسـتگی، 

تـوان گوش سـپرد ن به سـخنان گوینـد ه را ند ارند . 
نهاد  پاک آد می، از زیان و کاسـتی نفرت د اشـته، انسـان را از هر امر زیانباری باز مي د ارد . از سـویی 
عمر، سـرمایه اصلی بشـر اسـت که به تند ی سـپری مي شـود  و راهی برای بازگشـت آن نیست. 
بـا توجه به ایـن د و نکته، خرد  آد می، به ناپسـند ی گفتار بیهود ه حکم کـرد ه، گزافه گو را سـزاوار 
نکوهـش مي د انـد . شـریعت هم با صحـه نهاد ن بر حکـم عقل، انسـان را از ایـن کار باز مـي د ارد . 
روایـات موجود  د ر این زمینه، اهمیت پرهیز از سـخن بیهود ه را نمایان مي سـازد . رسـول خد ا د ر 
حد یـث طوالنـی معـراج مي فرماید : )د یـد م( کـه د وزخ، هفت د ر د اشـت و بر هر د ری سـه جمله 
نوشـته شـد ه بود . بر د ر پنجم نوشـته بود ند : و د ر آن چه بیهود ه اسـت، بسـیار سـخن نگو که از 

رحمت خد ا سـاقط مي شـوی. 
همچنیـن بـه ابوذر غفاریw فرمود : آیا عملی آسـان و سـبک برای بد ن، و سـنگین و پر بها د ر 
میـزان اعمال بـه تو بیاموزم؟ عرض کرد : آری، ای رسـول خد ا حضرت فرمود : خاموشـی و خوش 

خلقی و ترک کار بیهود ه. 
عوامـل ذیل، انسـان را به واد ی بیهود ه گویي مي کشـاند : الف: کنجکاوی بیجا؛ ب: عالقه فـراوان و 

صمیمیت؛ ج: وقـت گذرانی؛ د : حب جـاه )جلب توجه(. 
د رمـان بیهود ه گویـي از د و راه علمـی و عملـی ممکن اسـت. د قـت د ر پیامد های سـخن 
بـی فایـد ه و یاد آوری مسـتمر آنها، سـبب ترک این عاد ت ناشایسـت مي شـود . بیهود ه گو 
بایـد  بد انـد  کـه عمر عزیزش بـر نمي گرد د ؛ پـس نباید  آن را صـرف کار بیهـود ه کند . اگر 
شـد ت عالقـه، او را به بیهود ه گویي وا د اشـته اسـت، بد اند  که با این کار عمر د وسـتش را 
تبـاه مي کنـد ؛ د ر حالی که مي تواند  با سـخنان سـود مند  محبـت خویش را ابـراز کند . به 
یـاد آورد ن ارزش واالی ذکـر خد ا و اند یشـه د ر مبـد ا و معاد  نیز او را بر ضـد  بیهود ه گویي، 
تشـویق و تحریـک مي کند . شـناخت نقش گفتار د ر میـان د یگر رفتار، گامی بسـیار مهم 
د ر تـرک بیهود ه گویـي اسـت. آن گاه کـه انسـان به اهمیت نقـش سـخن د ر زند گی آگاه 

شـود ، د یگر به گفتـار بی فایـد ه روی نخواهد  آورد . 

سوره   مبارکه البقره 

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
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بـا هـد ف ارتقـای سـطح علمی مهاجـران افغانسـتانی مقیم اسـتان تهـران، اولین همایـش مهد ویت با مشـارکت د سـتگاه های اجرایـی برگزار شـد . د ر ایـن همایش 
حجت االسـالم مرتضـی رجبـی، از اسـتاد ان مرکـز تخصصـی مهد ویت با موضـوع مهد ویت به سـخنرانی پرد اخـت. این برنامه توسـط انجمـن فرهنگی سـربازان امام 
زمان)مهاجران( با همکاری بنیاد  حضرت مهد یf شهرسـتان ری، سـتاد  اقامه نماز شـهرری، سـپاه اسـتان تهران و ناحیه شـهرری، اد اره تبلیغات اسـالمی شهرری، 

فرمانـد اری شهرسـتان ری و معاونـت فرهنگی اجتماعی شـهرد اری منطقه 20 اجرا  شـد .
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 گفت وگو با ابراهیم قانع
 از زند گي شخصي تا د غد غه هاي مد احي

مد ح مد اح
 بايد  معرفت بد هد 

ملیکاوظیفهشناس

حـدودسـهدهـهازعمـرشرادرحـوزهمداحـيگذرانـدهاسـتوتجربیـاتوسـخناني
شـنیدنيدراينبـارهدارد.حـاج»ابراهیمقانـع«توفیقدوبـارمداحيبهمناسـبتوالدت
حضـرتزهـراhرادربیـترهبـريداردودارايتحصیـالتحـوزوياسـت.اوهرآنچهرا
داردازبرکـتسـفرهامـامحسـینgميدانـد.ازقانـعدربـارهاينکـهازچهزمانـيوارد
مداحـيشـدهودرايـنسـالهانگاهـشبهمداحـيچقـدرتغییرکردهاسـت،ميپرسـم
gکـهميگويـد:»درخانـوادهايبزرگشـدمکهازهمـانکودکـيدردسـتگاهاباعبدالل
رشـدکرديـم.پـدرموبـرادرانبزرگتـرمروضهخـوانهسـتندورشـديافتـندرهمین
فضـايخانوادگـيباعثشـدکـهبهايـنعرصـه،کشـشپیـداکنـم.«اوادامـهميدهد:
»پـدروبرادرانـمصـدايخوبـيداشـتندوايـنصـدايخـوببـهمنهـمرسـیدهبودو
همـهخانـواده،ايـنصـداراخـرجدسـتگاهامـامحسـینgواهلبیـتbکرديـم.«
حدود28سـالاسـتکـهدردسـتگاهامـامحسـینgميخواندوازبیسـتسـالگيبه
bطـورحرفـهايواردايـنعرصـهشـدهاسـت.اوايـنتوفیـقرالطـفخـداواهلبیت
ميدانـدکـهشـاملحالـششـدهوميگويـد:»گاهـيدربرخـيمجالـس،باروضـهايکه
خوانديـم،واسـطهشـديمتـادلهايـيآمـادهشـوندوکسـانيبودندکـهگفتهاندبـااين
روضـهامامحسـینgتوبهکـردموازامشـبنمازخـوانميشـوم،اينهاهدايتاسـت.«

  شهرت ماند گار معنوي
بـه بـاور قانع، شـهرتي کـه از ایـن راه به د سـت مي آید ، شـهرتي معنوي اسـت که ماند گار مي شـود : »شـهرتي 
کـه د ر ایـن د سـتگاه به د سـت مي آید ، شـهرتي ابد ي اسـت. هنوز هـم نام حـاج آقاي کوثـري کـه روضه خوان 
امام خمینيw بود ند  براي بسـیاري ماند گار اسـت. ما سـر سـفره امام حسینg نشسـتیم و از همین مسیر 
امـرار معـاش مي کنیم نـه به این معنا که کاسـبي ما از این راه باشـد . عد ه اي هسـتند  کـه مي گویند  نمي خوانم 
مگـر این کـه فـالن مبلـغ را بگیـرم ولـي حقیر، اگـر پنج تـا مجلـس مـي روم، د و تایـش صلـه د ارد  و سـه تاي 
د یگـر بـد ون پاکـت اسـت. گاهـي بـه برخي مجالـس که شـرایط مالـي خوبـي ند ارند ، کمـک هـم مي کنیم.«

این مد اح مشهد ي د رباره د ستمزد هاي باالي برخي مد احان، معتقد  است این د ستمزد ها باعث مخد وش شد ن چهره 
مد احان د ر کشـورمان مي شـود . او مي گوید :»چه بسـا د سـتمزد هاي باال باعث مي شـود  که مرد م از برگزاري مجالس 
روضه خواني بترسـند . گاهي برخي د وسـتان کاري مي کنند  که با این د سـتمزد هاي باال، مرد م عقب نشـیني کنند  و 
روضه خواني ها کم مي شـود .« او اد امه مي د هد :»گاهي باني یک مجلس چنان غرق روضه امام حسینg مي شود  که 
لـذت مي بـرد  و د لـش مي خواهد  که هد یـه اي را به مد اح بد هد ، این د لیل نمي شـود  که اگر جایي بـه مد احي هد یه اي 
د اد ند ، او بي حیا شـود  و براي کارش د ر مجالس بعد ي، قیمت آنچناني تعیین کند  تا مرد م از روضه خواني بترسـند .«

قانـع ایـن بیت شـعر را مي خواند  کـه »ما د رون را بنگریـم و حال را، ني بـرون را بنگریم و قال را« و معتقد  اسـت 
متاسـفانه د ر زمانـه اي قـرار د اریـم که این بیت، عکس شـد ه اسـت یعني برخـي از باني هـا، د نبال قـال و ظاهر 
هسـتند  و د سـت روي مد احانـي مي گذرانـد  کـه یکد فعه معروف شـد ه تا بگوینـد  فالنـي را د عوت کرد یـم، آن 
مـد اح هـم وقتي مي بیند  که د نبالش هسـتند ، قیمـت را باال مي برد  د ر واقع مسـبب این ماجرا، باني ها هسـتند . 

  امام حسینg نوکرش را وا نمي گذارد 
تاکیـد  حـاج ابراهیم قانع بر این اسـت که اگر مد اح هر چه گفت و باني هم جواب د اد  چشـم، این باعث مي شـود  
کـه آن مـد اح، د سـتمزد  باال تعیین کنـد  ولي اگر د ه تـا باني، جلوي مـد اح را گرفتند  که چرا ایـن قیمت؟! باعث 
مي شـود  که مد اح از د سـتمزد  باال، عقب نشـیني کند . متاسـفانه وقتي فالن شـخص د ر فالن شـهر مي خواهد  
نماینـد ه مجلس شـود ، مد احي راکـه آهنگ هاي آنچناني خواند ه اسـت د عوت مي کند  تـا از خود ش تبلیغ کند ، 
ایـن وضعیت باعث مي شـود  کـه مد احان د یگر هم به همین سـمت بروند ، نه فقـط د ر بین مد احـان که د ر بین 
منبري هـا هم کسـاني هسـتند  که نرخ هـاي آنچناني مي گیرنـد . او تعریـف مي کند : »جوانـي آمد  که مـرا براي 
روضـه د عـوت کنـد  و همـان ابتد اي کار از من پرسـید  کـه حاج آقا د سـتمزد تان چقد ر اسـت؟ این سـوال برایم 
بسـیار ناراحت کنند ه بود ، مي خواسـتم زمین د هان باز کنـد  و بروم د اخل. گفتم، مگر من از پول حـرف زد م؟! آن 
جـوان گفـت آنقد ر رقم هاي آنچناني شـنید یم که ترسـید یم. تا به حال امام حسـینg هیچ کـد ام از نوکران و 
ذاکرانشـان را وانگذاشـته اند . مد احان پیري را مي شناسـم که د یگر توان خواند ن ند ارند  اما زند گي شان از جاهایي 
تامین مي شـود  که فکرش را نمي کرد ند . حق اسـت با وجود  چنین اربابي، براي روضه ها چنین برخورد  کنیم؟!«

  شور با شعور مهم است
قانـع د ربـاره معرفـت افزایـي د ر مجالـس روضـه هـم د ید گاهـش را این گونه بیـان مي کند :»یـک مد اح 
بایـد  مطالعـه کند  و معرفتش را باال ببـرد  د ر حالي که االن خوانند ه زیاد  د اریم. تعریف او از مد اح، کسـي 
اسـت کـه وقتي وارد  مجلس شـد ، قبـل از خواند نـش، حضـور او، فضاي معنـوي مجلـس را تغییر د هد  
و مـرد م این قـد ر بـه او باور د اشـته باشـند  که اگر لـب باز کنـد  و مد ح اهل بیـتb را بخواند ، مسـتمع 
چیـزي بایـد  بگیـرد  نـه این که فقـط میکروفن بـه د سـت بگیرند  و یک سـاعت نـام امام حسـین g را 
بگوینـد ، البتـه نام امام حسـینg، ذکراعظم اسـت اما اشـعار یک مـد اح براي مسـتمعین باید  معرفت 
آفریـن باشـد  یعنـي د ر خواند نـش قبـل از شـور، شـعور ببـارد ، از ایـن د سـت مد احـان کـم د اریـم.« 
بـه بـاور او، مد احـي موفـق اسـت کـه مسـتمعش بعـد  از مراسـم بتوانـد  چنـد  د قیقـه د ربـاره حضرت 
زهـراh یـا امـام حسـینg صحبت کنـد  ولـي االن بیشـتر مد احـان، تاریـخ مصـرف د ارنـد . قد یم ها 
این طـور نبـود  و مد احـان تا هشـتاد  سـالگي، میکروفن د سـت مي گرفتند  و مجالس شـان پر بـود . امروز 
عـد ه اي هسـتند  کـه چنـد  سـال مد احي مي کننـد  و نامشـان روي همـه پرد ه ها هسـت اما چنـدی بعد 
د یگـر خبـري از آنهـا نمي شـود ، این هـا تاریـخ مصـرف د ارنـد  و زود  تمـام مي شـوند  کـه حیـف اسـت. 
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محسـن اسـماعیلی، اسـتاد  د انشـگاه د ر اد امه سلسـله جلسـات تفسـیر نهج البالغه امیر المؤمنینg گفت: »عالوه بر اجتماع، الفت میان د ل ها برای جامعه اسالمی 
الزم اسـت. ایـن موضـوع حتـی یکی از مهم ترین د الیل بعثت رسـوالنb به شـمار مـی رود .« وی د ر اد امه به د وران قبـل از بعثت پیامبرk و د وران جاهلیت اشـاره 
کـرد  و گفـت: »بـر اسـاس روایـات و منابع د ینی، جهل د ر مقابل سـه معنا به کار مـی رود ، گاهـی د ر مقابل علم، گاهی د ر مقابـل عقل و گاهی هـم د ر مقابل حلم. د ر 

حد یـث جنـود  عقـل و جهـل، جهل د ر مقابل حلم به معنای سـفاهت آمـد ه، امـا د ر روایات جهل بیشـتر د ر مقابل عقل به کار رفته اسـت.« ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

 حسین هوشـیار د ر گفت وگو
 با چهـارد ه از د غد غه هايش مي گويد 

شـمادرجامعـهمداحيوهیئتيهاشـناختهشـدهايد 
امـابـراياينکهديگرمخاطبانهمباشـماآشـناشـوند؛
بهعنـواناولینسـوالبفرمايیـدمداحيراازچـهزمانى

وچگونـهآغـازکرديد؟
سـال 67 د ر آخریـن ماه هـاي جنـگ بـه عنوان گـروه سـرود  عازم 
جبهـه شـد م. د ر قرارگاه کربـال اولیـن زمزمه هاي مد احـي را انجام 
د اد م. بعـد  از پایـان جنـگ همزمـان بـا ارتحـال امـام عزیزمـان د ر 
مصلـي شـروع بـه خوانـد ن کـرد م. صبـح کنـار سـرد خانه اي کـه 
پیکـر امـام د ر آنجا بـود  با سـوز د ل نغمه نوحـه سـر د اد م. د ر واقع 
همان جا رسـما شـروع بـه خواند ن کـرد م. بعـد  از آن بـراي امام د ر 
مسـجد  محل د ر جواد یه مجلسـي گرفتیم. شـعري کـه د ر آن ایام 
به د سـت آورد م د ر مسـجد  خواند م. د ر واقع اولین خواند ن رسـمي 

مـن د ر پشـت میکروفـن زمـان ارتحال امـامw بود . 
استادومشوقيهمدراينزمینهداشتید؟ 

اولیـن مشـوق من نـوار کاسـتي بود  کـه از حـاج منصـور ارضي 
بـه د سـتم رسـید . خواهـرم د ر مسـجد  جامـع بـازار صبح هـاي 
محـرم د ر جلسـات حـاج منصـور شـرکت مي کـرد . د ر آن نـوار 
کاسـت او بـا نغمـه سـوزناکي مي خوانـد : »زینـب میـان محمل، 
رنـگ از رخـش پریـد ه. زیرا که لحظـه اي او روي حسـین ند ید ه. 
د ارم  د وسـت  جـان،  حسـین  اي  مي گویـد   عاشـقانه  رمـز  بـا 
حسـین جـان. فـد ات بشـم حسـین جـان.« مـن ایـن را تقلیـد  
»گـوش  طاهـري؛  محسـن  حـاج  نوحـه  مي خوانـد م.  و  کـرد م 
د ل زمزمـه آه کشـید «، نـواي کاروان حـاج صـاد ق آهنگـران و 
»هنگامـه پیـکار یاران خـد ا آمـد « حاج غـالم کویتي پـور اولین 
چیزهایـي بـود  کـه مـن گـوش مي کـرد م و زمزمـه مي کـرد م. 
تمریـن اینهـا مـن را تشـویق بـه مد احـي مي کـرد . بعـد  از آن 
در کالس هـاي حـاج ناد علـي کربالیـي د ر بـازار د وم نازي آبـاد  
حسـینیه حجـت سـال 66 شـرکت کـرد م. سـال 70 د ر منـزل 
حـاج سـعید  حد اد یان با او آشـنا شـدم و بـه منزلشـان مي رفتم. 
سـال 72 بـا حـاج محمد  طاهـري آشـنا شـد م و او بـراي اولین 
بـار د ر یـک هیئـت بـه طـور رسـمي بـه مـن میکروفـن د اد . از 
لحاظ کالسـیک مـن شـاگرد  حاج محمـد  طاهري هسـتم چون 
اولیـن هیئتـي کـه د ر آن خوانـد م، هیئـت رهـروان شـهد اي 
نازي آبـاد  د ر سـال 7۱ بـود  و حـاج طاهـري د ر آنجـا بـه مـن 

سنتهاورعايتاصولمداحيبرايشازهرچیزي
مهمتراسـت؛چراکهدرالبهاليگفتوگوهمواره
ازبزرگانـيهمچـونسـیدمهديقـوام،نادعلي
کرباليـيوشـیخاحمدکافـينامميبـردکهاز
لحـاظمعرفتيواخالقيسـرآمدبودند.حسـین
هوشـیارميگويدمداحيايننیستکهفقطصدا
داشـتهباشـي،تحريربزنيوتقلیدکني!اينکار
يكخوانندهاسـتنهذاکراهلبیتb.وقتيبااو
گفتوگـوراآغازکرديمخیليسـريعبابگاليهو
ناراحتيهايخودشراازاوضاعواحوالهیئتهاو
جامعهستايشگرياهلبیتbبازميکندواعتقاد
داردانحرافازآنجاآغازشـدکهبرخيهیئتهاي
مـاکهمحلتغذيـهوبارگیريمعنـويبودندمحل
تخلیهبارشـدند.يعنيگاهياوقاتيكکنسـرت
موسیقيفالنخوانندههمانکاريراميتواندبراي
مخاطـبانجـامبدهدکـهبرخيهیئتهـاانجام
ميدهند.حاجحسینهوشـیار43سالهکهبیش
ازيكدههسابقهمعلميداشتهامروزازمداحان
شـناختهشـدهاهلبیـتbبهشـمارمـيرود.

می ترسم از روزی که 
مداح خودش را بازيگر 

نقش اول بداند
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مجتبىبرزگر
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کربالیـی نریمـان پناهـی د رخصوص ناآرامی های اخیر د ر کشـور و نقشـی کـه هیئت های مذهبی و چهره های سرشـناس مذهبـی د ر همراهی با مـرد م و جمع 
شـد ن غائله آشـوب ها می توانند  د اشـته باشـند ، گفت:»جنگ تنها اسـلحه به د سـت گرفتـن د ر جبهه نیسـت. جنگ روانـی، جنگ فرهنگی سـخت تر و مهم تر 
اسـت. مـا بایـد  گوشـمان به حرف هـای بزرگ ترها باشـد . آقا مـد ام بر بصیـرت تاکید  می کنند . مـا د ر هـرکاری باید  بصیرت د اشـته باشـیم. نباید  بگوییـم به ما 

چـه ربطی د ارد . د ر این گونه مواقع مسـئولیت ما بیشـتر و سـنگین تر اسـت.«

مي خوانـد م.  شـهد ا  رهـروان  د ر  مـن  او  از  بعـد   کـرد .  اعتمـاد  
سـبكهاوشـعرهايدهـه70و80خیلـيدرهیئتها 
جريانسـازبـود.امـروزنظرتـاندرموردبعضيسـبكها

چیسـت؟ مداحي در
ویژگـي سـبک هاي آن د وران ایـن بـود  کـه اگـر نـوآوري انجـام 
مي د اد نـد  بـا تکیـه بـر سـنت ها بـود . این کـه ریشـه د ر سـنت 
د اشـته باشـد  و میـوه نو بد هد  ارزشـمند  اسـت. د ر غیـر این صورت 
بي هویـت اسـت. اگـر مد احي هـاي آن د وران مانـد گار بـود  و هنوز 
هـم تازگـي د ارد  بـه همیـن تکیـه بـر سـنت ها و رعایـت اصـول 
مد احـي برمي گـرد د . امـروز بسـیاري از سـبک ها ایـن اصالـت را 
ند ارنـد . صرفـا یـک ملود ي زیبـا هسـتند  که بـد ون پـرد ازش و اد ا 
شـد ن حـق اسـتفاد ه مي شـوند . خیلي هایشـان اصـال بـاري ند ارند  
کـه بخواهنـد  حقـي د ر مـورد  آن اد ا بکننـد . چـون از جایـي آمد ه 
کـه بـه د رد  د سـتگاه اهل بیـتb نمي خـورد . د هه هـاي هفتـاد  و 
هشـتاد  کـه بـه قولـي د وره گـذر سـنت بـه مد رنیتـه بـود  بهترین 
سـبک ها را د اشـت و میـراث د ار حماسـه هاي جبهـه بـود . د ر عین 
حـال مناسـب نسـل جوانـي بود  که تشـنه معـارف حسـین بود ند . 
آن زمـان سـبک ها، آهنگ هـا، ملود ي هـا و نوحه هایـي سـاخته و 
پرد اختـه شـد  کـه هنـوز هـم مانـد گار اسـت. اي کاش االن که د ر 
آسـتانه ۱۴00 هسـتیم؛ به نوحه هـاي د هـه 70 و 80 برگرد یم که 
تأثیـر گرفتـه از جبهه هاي جنـگ بود  و پـرد ازش خوبي شـد ه بود . 
چـراازجايـيمجالسروضهواشـكکمرنـگومنبرها 

خلوتوليشـورپررنگشـد؟
ایـن به یـک کج فهمـي برمي گـرد د  کـه من مـد اح بـه خوانند ه 
القـا مي کنـم. از قد یـم گفته انـد  حـرف مي گـرد د  و ضمیـرش 
را پیـد ا مي کنـد . مخاطـب هـم مـد اح مـورد  عالقـه اش را پیـد ا 
مي کنـد . اینجـا انحرافـي وجـود  د ارد . آن انحـراف این اسـت که 
بعضـي هیئت هـاي مـا بـه جـاي این کـه محـل تغذیـه باشـند ، 
صرفـا محـل تخلیه هسـتند  و این خیلـي خطرناک اسـت. یعني 
هیئـت از قد یـم محل تغذیـه رواني و روحـي و فرهنگـي بود ه و 
نـه صرفـا تخلیـه. یعنـي اتفاقـي مي افتد  که یـک نفر د ر خلسـه 
مي افتـد  و مي گویـد  یـک هیئتـي رفتـم حـال کـرد م. خروجـي 
چـه بـود ه؟ از آن د ر کـه بیرون آمـد ي چه اتفاق جد یـد ي د ر تو 
افتـاد  و بـه چـه تعهـد ي رسـید ي؟ بعضـي هیئت ها تیپ سـازي 
مي کننـد . یعنـي مسـتمعین را از تیپشـان تشـخیص مي د هیـم 
کـه کـد ام هیئـت مي رونـد  و ایـن خیلـي بـد  اسـت. کاسـبي با 
ایـن نیسـت کـه بگوییـم کسـي د ر قبـال  اهل بیـتb فقـط 
خوانـد ن پـول مي گیـرد . کاسـبي اهل بیـتb ایـن اسـت کـه 
عـد ه اي د نبـال وجهـه از ایـن کار هسـتند  و د نبـال لـذت برد ن 
هسـتند . ایـن هـم نوعي کاسـبي اسـت و اخـالص نیسـت. مگر 
به خاطـر  خد ایـا  مي گفتنـد   کـه  ند اریـم  بـزرگان  احـواالت  د ر 
نمازهایـي کـه خوانـد م و د ر آن خـود م لـذت برد م و شـاید  قربتا 
الـي اهلل نبـود ه توبـه مي کنـم. چون قـرار بود  مـن بند گـي تو را 
کنـم. قرار نیسـت چون لـذت مي بریـم، بند گي کنیـم. من براي 
کسـب معرفـت، هیئت امام حسـینg مـي روم. که عهـد  ببند م 

و راهـش را اد امـه بد هـم. 
متأسـفانهامـروزبعضيهیئتهابهجـايتبلیغحضرت 
سیدالشـهدامـداحراتبلیـغميکننـدوگاهـيميبینیم
تشـکیالتعريضوطويليبـرايتبلیغيكمـداحدارند.

نظرشـمادراينبارهچیسـت؟
مي ترسـم از روزي کـه هیئت هاي ما به جاي این که هیئت باشـند ؛ 
محل اسـتود یوي تصویربـرد اري و صد ابـرد اري بشـوند . امروز خطر 
بزرگـي کـه هیئت هـاي بـزرگ مـا را بـا مد اح هـاي خـوب تهد یـد  
مي کنـد ، همیـن اسـت. یعنـي معنویـت حسـینیه تحت الشـعاع 
یکسـري اتفاقات قرار بگیرد . مي ترسـم روزي برسـد  و کار به جایي 
برسـد  که مد اح امام حسـینg، خود ش را بازیگر نقـش اول بد اند  
و مخاطب هاي جلسـه، بازیگران سـیاهي لشـکرش بشـوند . هیئتي 

کج فهمي 
از نفهمي 

خطرناك تر
 است

فرهنــگراتیــغدولبــهايميدانــدکــه
دشــمنانازپــِسشکســتخــوردندر
عرصــهنبــردنــرميــابــهقولــيتهاجم
فرهنگــيايــنشــرايطرابهوجــود
ــرحســین ــهتعبی ــهب ــد.چراک آوردهان
هوشــیارامــروزدشــمنمتوجــهشــده
ــد ــینgرانميتوان ــامحس ــهام ک
ــورده ــهايخ ــرضرب ــردوه ــابگی ازم
ــون ــذااکن ــوردهل ــگخ ــنفرهن ازاي
ــرده.او ــروعک ــاراش ــبهیئته تخري
ــهاســم ــد:»امــروزمتاســفانهب ميگوي
ــنکاررا ــراي ــهاگ ــانک ــذبجوان ج
نکنیــمبايــدازپــايقلیــانوماهــواره
ــه جمعشــانکنیــمبعضــيمداحــانب
ــه ــاتوجی ــااينه ــیدهاندام ــارس اينج
ــراز ــدبهت ــربمان ــنباي ــت.زمی اس
ــینgرا ــامحس ــهام ــتک ــناس اي
ناقــصمعرفــيکنیــم.دردســتگاهامام
ــي ــيازنفهم ــجفهم ــینgک حس
خطرناكتــراســت.چــوناگرکــجفهــم
ــا ــامحســینgقربت باشــند؛ســرام
ــم ــانفه ــود.ام ــدهميش ــياللبري ال
کــهباشــندجاهلیــتاســت.پیغمبــررا
ــروز ــد.ام ــانميآورن ــدوايم ميبینن
gــین ــامحس ــدام ــمنميگوي دش
رانميشــودازاينهــاگرفــتپــس
ــم. ــيميدهی ــینجعل ــاحس ــهآنه ب
ســینهزنيرانميشــودازاينهــاگرفــت
ــم ــتداري ــهدوس ــهک ــسآنگون پ
ميزننــدکــهبيخطرتــربشــود.«
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کـه نتوانـد  مخاطبان زند ه خـود  را تغذیـه کند  مطمئناً با سـي د ي 
هـم نمي توانـد  ایـن عواطـف را برانگیـزد . ایـن هیئـت د ر بهتریـن 
حالـت همان تخلیـه را انجام مي د هـد . ما بایـد  هیئت هایمان محل 
تغذیـه باشـند . بـراي این اتفـاق، بایـد  هرچیـزي را که د سـت و پا 
گیـر اسـت از سـر راهـش برد اریم. بلـه عـزاد اري قطعا بایـد  ثبت و 
ضبـط شـود . امـا اول پیش خـد ا و مأموریـن ثبت اعمالمـان. یعني 
کاري کنیـم کـه باالیي هـا برایمـان ضبـط کننـد . الزمـه اش ایـن 
اسـت کـه ضبط هـاي زمیني بـه قـد ري هد ف نشـود  کـه از هد ف 
اصلـي د ور شـویم. گاهي نـوع خواند ن عوض مي شـود  وقتـي براي 
ضبـط مي خوانـد . مثال روضـه کم مي شـود  و ریتم هـا مرتب عوض 
مي شـود  و اینهـا نشـان مي د هد  با این روضه قرار اسـت پسـت هاي 
اینسـتاگرام پر شـوند  و کلیپ ها ساخته شـوند . نمي گویم نشود  اما 
ایـن کار بایـد  د ر اسـتود یو با افکت هاي اسـتود یویي انجام شـود  نه 
هیئـت. د ر هیئـت امام حسـینg این اتفاق نیفتـد  و به مخاطبان 
امام حسـینg احتـرام بگذاریم و از هرچه که ممکن اسـت حواس 
بیننـد ه و مخاطـب را خراب کنـد  و حواس او را پـرت کند  و تمرکز 
معنـوي او را بـه هـم بریزد  حـذر کنیم. این کـه اگر زیـر پرچم امام 
حسـینg د نبال اسـم خـود م هم هسـتم، این را خـود م مي د انم و 

اربـاب خـود م و این یک نوع کاسـبي اسـت. 
سـواليکـهبـرايجوانـانمطـرحميشـودايناسـت 
کـهاگرمـداحبرايامـامحسـینgميخواندچـراپول
ميگیـردواگـربـرايصلهمسـتحبپـولميگیـردچرا

قیمتهـايباالوشـرطميگـذارد؟
قطعـاً مد احـي شـغل نیسـت. توصیـه ام بـه مد احـان جـوان تـازه 
وارد  ایـن اسـت کـه حتماً د نبال شـغل باشـند  که مبـاد ا د ر عرصه 
ستایشـگري، امیـد ي به ایـن ببند ند  کـه بتوانند  ارتـزاق کنند . د ر 
مـورد  خـود م ایـن قضیـه صـد ق مي کند . مـن تـا ۱5 سـال بعد  از 
خواند نـم ریالـي نمي گرفتم. د ر یـک برهه اي اگر چیـزي مي د اد ند  
قبـول مي کرد م؛ اسـتاد ي د اشـتم کـه به مـن نصیحتي کـرد : »تو 
بند گـي چـو گد ایـان بـه شـرط مزد  نکـن کـه خواجه خـود  روش 
بنـد ه پـروري د انـد .« سـعي مي کـرد م به ایـن بیت عمل کنـم. د ر 
هیئت هایـي که شـخص حقیقـي د ر مقابلم باشـد  قطعـاً چیزي را 
قبـول نمي کنـم. امـا اگر نهـاد  یـا ارگاني د عـوت کند  و چیـزي را 
بخواهنـد  بد هنـد ، قبـول مي کنـم البتـه محـال اسـت شـرط کنم 
و قیمـت بد هـم و بسـیاري جاهـا رفتـم و ریالـي هـم ند اد نـد  و 
صحبتـي هم نکرد م. اما صله مشـخص اسـت یعني چـه. یعني آن 
شـخصي کـه مي گیـرد  نه شـرط کـرد ه و نـه مي د اند  چقد ر اسـت 
و نـه برایش مهم اسـت کـه چقد ر باشـد . یعني د ر سـبد  اقتصاد ي 
خـود ش حسـابي بـاز نمي کنـد . واقعاً به نیـت نمک زند گـي به آن 
 b نـگاه کننـد  و ایـن معیـار روشـني اسـت. کاسـبي از اهل بیت

حرام اسـت. مـا باید  بگوییـم نوکر امام حسـینg هسـتیم. 
درجلسـاتيکـهمداحانبـارهبرمعظمانقـالبدارند؛ 
حضورداشـتهايداگرخاطـرهوصحبتيداريـد،بفرمايید؟

مـن د و مرتبـه توفیق د اشـتم د ر محضر ایشـان بخوانم. یکي سـالروز 
والد ت حضـرت زهـراh و د ر یـک جلسـه عمومي بود  و یـک بار هم 
د ر یـک جلسـه خصوصـي روز 28 صفـر بـود  کـه روضه امام حسـن 
مجتبـيg را خواند م. خاطـره اي کـه از آن روز د ارم این اسـت که د ر 
انتهـاي خواند نم، فراز د عاي توسـل مربوط به امام حسـنg را زمزمه 
کـرد م. وقتي بـه عبارت »یـا وجیها عند اهلل« رسـید م اشـاره کرد م که 
د سـت ها را بـاال ببریـم و بـا افـراد  حاضـر تکـرار کرد یم. تمام که شـد  
حضـرت آقا سرشـان را به سـمت مـن نزد یـک کرد ند  و بـه من تذکر 
د اد نـد  که شـما چـرا گفتیـد  د سـت ها را بـاال بیاوریـد . و اد امـه د اد ند  
کـه فراز اول د عاي توسـل د عاسـت و د سـت بـاال مي آیـد  ولي بعد ش 
خطـاب بـه معصومین اسـت و نیازي نیسـت د سـت بـاال بیایـد . این 
د سـت مختـص د عـا بـه د رگاه خد اسـت. مـن ایـن نکتـه و ظرافت و 
هوشـمند ي را کـه د ر فرمایـش آقا د ید م برایم بسـیار جالـب بود . بعد  
از آن سـعي کـرد م فـرق د عـا و توسـل را د ر خواند ن هـا رعایـت کنم. 



مراسم بزرگد اشت عالم ربانی حاج آقا مجتبی تهرانی روز چهارشنبه 20 د ی ماه از ساعت 7 تا ۱0 صبح د ر خانه مد احان برگزار شد . حجت االسالم جان نثاری 
د ر این مراسم با اشاره به مراتب علمی آقامجتبی تهرانی گفت: »مرحوم آقامجتبی تهرانی د ر نکته پرد ازی مسائل اخالقی بسیار د قیق و ظریف بود ، گاهی 

برای یک سخنرانی د ر خصوص مثال حسد  یک ماه زمان صرف و آیات و روایات مختلف را بررسی و حالجی می کرد .« ـر
خبـ

ط 
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ــ
خ
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ششـمديمـاهبودکـهخبردرگذشـتاسـتادوعـظومنبـرحجتاالسـالممحمدمهدي
تاجلنگـروديدررسـانههامخابـرهشـد.ايناسـتاداخـالقکهبیسـتودومبهمـن1310
درلنگـرودمتولدشـدهبـوداز14سـالگيدرحـوزهعلمیهالهیجـانتحصیـالتخودرا
آغـازکـردوسـال1326بـرايادامهتحصیـالتدينيبـهقمرفـتودردرسخـارجفقه
محضـرمرحـومآيـتاللبروجـرديدرمسـجدباالسـرودرسخـارجاصولمحضـرامام
خمینيwدرمسـجدسلماسـيبهرهبرد.مرحـومحجتاالسـالمتاجلنگروديدرسـال
133۹همزمـانبـاهجـرتبهتهـراننويسـندگيرابانـگارشمجموعـهتاجآغـازکردو
تاکنـون51جلـدکتاببـهرشـتهتألیـفدرآوردهاندکـهازمهمترينآثارمنتشـرشـده
ويميتـوانبـه»ازمدينـهتـامدينـه«،»واعـظخانـواده«،»گفتـاروعـاظ«،»سـیماي
امـامزمـانf«،»بـاامامحسـینبهسـويبهشـت«،»زشـتوزيبـا«،»داسـتانزنان«،
»اخـالقانبیـاء«،»گفتـارانبیـاء«و...اشـارهکرد.برايآشـناييبیشـترباسـبكزندگي
ايـنمنبريسـراغفرزندشمحسـنتاجلنگـروديرفتیـموبـااوبهگفتوگونشسـتیم.

سیدمحمدحسینخانیان

 مي گفتند  روضه خانگي به 
اهل خانه مصونیت مي د هد 

چند  روايت از سبك زند گي حجت االسالم محمد  مهد ي 
تاج لنگرود ي د ر گفت وگو با فرزند ش

تجربه خود شـان بود ، چون د ر منزل پد ري ایشان 
روضـه خانگي برقرار مي شـد . لذا بـه این امر مهم 
عالقه منـد  بود نـد  و بـا یـک شـوق وصف ناپذیر و 
اعتقـاد  ویـژه اي د ر مجالس روضه خانگي شـرکت 

مي کرد نـد  و اهتمـام خاصـي د اشـتند . 
پـدرشـماازواعظینمتواضـعوفروتن 
بودنـدکـهايـنويژگـيميتوانـدالگويي
بـرايجامعهواعظینباشـد.گويـاروزياز
ايشـانخواستندبرايتفسـیرنهجالبالغه
جلسـهايدراصفهـانداشـتهباشـدکـه
ايشـاندرعینتواضعوفروتنيخواستند
ازخطیبفعاليدراصفهاناسـتفادهشود؛
کميازايناخالقايشـانبرايمانبگويید؟

یکـي از کارهـاي مهـم مـا بایـد  ریشـه یابي صفات 
پسـند ید ه و رذیله باشـد ؛ من گمان مي کنم تواضع 
و فروتني ایشان ناشي از عد م وجود  حسد  د ر ایشان 
بـود ، نسـبت بـه کسـي حسـاد ت ند اشـتند ؛ یـاد م 
هسـت د ر سـال هاي اخیر)بعـد  از قطع شـد ن پا( با 
عـد ه اي از اهـل منبر از مشـهد  با قطار عـازم تهران 
بود یـم و نوعاً علمـا به خاطر اخالق حسـنه مرحوم 
پـد رم مي آمد نـد  د ر کوپـه حاج آقـا، حجت االسـالم 
سید ابوالقاسـم شـجاعي که یکي از افتخـارات اهل 
منبر هستند  و به تعبیري سید القوم هستند ، ایشان 
به پـد ر بزرگـوارم فرمود ند : »آقاي تاج هیچ حسـود  
نیسـتند «. همیشـه خوبي هاي مـرد م را مي د ید ند ؛ 
نه بد ي هـا. و این بـود  که الگوي اخـالق بود ند  براي 
همـه. و نکته د یگـر هم تعهـد  زمانی ایشـان زبانزد  
همـگان بـود  و گاهي از تعهد  ایشـان این طور تعبیر 
مي شـد  که سـاعت را با آمـد ن ایشـان باید  تنظیم 
کرد . ایشـان به حد ي متعهد  بود ند  که اگر مجلسي 
را قـول مي د اد ند  سـنگ هم مي بارید  محـال بود  به 

تعهد  خود شـان عمل نکنند . 
ايـنروزهابرخـيازمنبريهـابهجاي 
اسـتفادهازروشهايمناسبالقايمفاهیم
دينيبهمخاطبازبیانفلسـفياسـتفاده
ميکنند.ازبیانشـیواوگويشمناسـبو

علمگیـرايپدرتاندروعـظبگويید.
نـوع روایـات مـا همـه فهمنـد ؛ بیـان معصومین 
مي کننـد ؛  د رک  و  مي فهمنـد   مـرد م  همـه  را 
لـذا اهل بیـت مـا فرمود ه انـد : »علـي قـد ر عقـول 
بشـر« قابـل فهـم بـا مـرد م سـخن مي گوییـم. 
ایشـان هـم سـاد ه و همه فهـم با مـرد م صحبت 
مي کرد نـد . و بـه تعبیـري مـرد م بیشـتر حسـي 
هسـتند  تـا شـمي؛ نبایـد  بیشـتر را فـد اي کمتر 
کـرد . ایشـان اعتقاد  د اشـتند  هم نشـیني بـا افراد  
پـاک، پاکي مـي آورد ، لـذا مقید  به همنشـیني با 
بـزرگان بود ند ؛ مثـل مرحوم آیت اهلل خوشـوقت و 
مرحـوم آقا شـیخ علي مقـد اد ي )فرزند  آقا شـیخ 
حسـنعلي نخود کي( و بعضـي از بـزرگان د یگر. و 
بعـالوه نشسـتن پـاي منبري کـه موعظه بـود  و 
سراسـر قال الباقر و قال الصاد ق بود  و از شـنید ن 
موعظـه لذت مي برد نـد  به خصوص منبـري که با 
روضـه تمـام مي شـد . یکـي د یگـر از اهتمام هاي 
ایشـان اسـتفاد ه از وقت بـود ، هیچ گاه د ید ه نشـد  
وقت ایشـان بیهود ه بگـذرد  یا مطالعـه مي کرد ند  
یـا مي نوشـتند  یا منبـر مي رفتنـد  و هنگامي هم 
کـه کنار همسـر و فرزنـد  بود نـد  از د اسـتان هاي 
عبرت آمـوز غافـل نمي شـد ند . و یکـي د یگـر از 
صفات پسند ید ه ایشـان اد ب بسـیار باالي او بود ؛ 
حتـي د ر صـد ا کـرد ن فرزنـد ان، با احتـرام و اد ب 
صـد ا مـي زد  و حتـي نسـبت بـه فرزنـد ان ضمیر 
جمـع بـه کار مي بـرد ؛ هیچ موقـع مـا از ایشـان 
»تو« نشـنید یم، همیشـه »شـما« بـه کار مي برد ؛ 
بـا ماد ر مـا هم خیلي بـا احترام برخـورد  مي کرد . 

پدرتانراکهبیشـتراسـتادانوبزرگان 
منبـريبهعنـوانپیشکسـوتواسـتاد
وعظميشناسـند،بیشـترمعرفـيکنید
درکجاوچطـوريواردعرصهوعظومنبر

شـدند؟چهاسـتادانىداشـتند؟
ایشـان از سـن طفولیت همراه پد رشان د ر مجالس 
د یـد ن  بـا  و  مي کرد نـد ؛  شـرکت   bاهل بیـت
منبري هـا و منبـر تأثیرگذارشـان از همـان د وران 
طفولیت عالقه شـد ید ي بـه منبر رفتن د اشـتند ؛ 
و بـا آمـد ن بـه قـم و اد امه طلبگـي د ر قـم و د ید ن 
منبري هایـي مثـل مرحـوم حـاج انصـاري واعظ و 
مرحوم تربتي واعظ و مرحوم اشـراقي واعظ؛ شـوق 
و عالقه ایشـان بـه منبر رفتـن افزون شـد ؛ و یکي 
از برنامه هـاي ایشـان رفتـن بـه منبر بـراي تبلیغ 
بـود . و وقتـي وارد  تهـران شـد ند ؛ از همـان ابتـد ا با 
اسـتقبال مرد م تهران روبـه رو شـد ند  و د عوت هاي 

متعـد د  براي منبر، نشـان مـي د اد  که منبر ایشـان 
هم تأثیرگـذاري خـود  را د ارد . و د ر تهران با مرحوم 
حجت االسالم والمسلمین فلسـفي آشنا شد ند  و از 
ایشـان د ر منبر رفتـن الگو مي گرفتند ؛ و ایشـان را 

به عنـوان اسـتاد  انتخـاب کرد ند . 
يکـيازنکاتـيکـهنسـبتبـهپـدر 
مرحومشـمانقلميشـوداهمیتبسـیار
ايشـانبهروضههاومجالـسخانگيبوده؛
چرااينقـدربهروضههـايخانگياعتقاد

داشتند؟
مرحـوم  خـود   جـد   از  را  روضه خوانـي  ایشـان 
حجت االسـالم شـیخ محمـود  تاج الواعظیـن بـه 
ارث برد نـد ؛ که روضـه فاطمیه ایشـان از مرحوم 
آقا شـیخ محمـود  تاج الواعظیـن به ارث رسـید ه 
و اعتقاد شـان ایـن بـود  کـه روضه خانگـي یـک 
مصونیتـي بـراي اهل خانـه ایجاد  مي کنـد  و این 

 متواضع 
و فروتن بود 

حجتاالسـالممرتضياسماعیلپور
kاسـتادحـوزهعلمیـهنبياکرم
دربارهاستـــادمحــمدمهدي
تاجلنگروديميگويـد:»ازخاطرات
آندوران،مجالـسخانوادگـيبود
کـهدرآنمجالـسازکتـابواعظ
خانوادهمرحوملنگرودياسـتفاده
ميکـردم آرزو مـن ميکرديـم؛
را ايـنکتابهـا نويسـنده روزي
ببینـموازايشـانتشـکرکنـمتا
اينکـهزمـانگذشـتوبـهتهران
آمـدموسـال1367درمسـجد
حضـرتابوالفضـلgسـتارخان
بـامرحـومحجتاالسـالممحمـد
مهديتاجلنگروديآشـناشـدم.از
جملهارزشهـاياخالقيمرحومتاج
لنگروديتواضعوفروتنيفوقالعاده
ايشـانوهمینطـوربسـیارخوش
مشربومهربانبودند.هنگاموروددر
مسـجدبهعنواناينکهايشانحق
استاديداشتندمنکفشايشانرادر
برابرشانقرارميدادمايشانناراحت
ميگفتـم بنـده ولـي ميشـدند
مـنبهشـمامديـونهسـتم.يك
روزيکهايشـانواردمسـجدنظام
مافيشـدند؛ديـدمبهسـختيراه
ميرونـدومتوجـهشـدميکـياز
پاهـايايشـانرادراثربیماريقطع
کردهانـدپرسـیدمچـرا؟گفتنـد
»بريبـري« بیمـاري علـت بـه
کـهواقعـاناراحـتکننـدهبـود.«
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حجت االسـالم ریاضـت بـا تأکیـد  بر اهمیـت قلبیات د ر قبولـی اعمال گفـت: »امام صـاد قg د ر روایتی فرمـود : »قلب حرم خد اسـت و د ر حرم خـد ا غیر خد ا 
را سـاکن نکنیـد «. یعنـی قلـب بـه عنوان امانت اسـت که نباید  بـه غیر از خـد ا و خلیفـه اهلل د ر آن جا د اد . همچنیـن د ر روایتـی د یگر د اریم »قلـب مؤمن عرش 

خد اسـت«. از ایـن رو بایـد  مراقب قلبیات بود . شـاخصه قبولـی اعمال د ر قیامت قلبیات اسـت.«
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شـعربخشـىاززندگىاسـتياحتىخـودزندگى؛شـاعرانباشـعرزندهاندوهمـهعناصرپیرامـونخودرامانندشـعر
مىبیننـد؛بـهتعبیریاينـانشـعرمىخورند،شـعرمىنوشـندودرنهايتشـعرمىگوينـد.حـالاينزندگىشـاعرانه
چقـدرزيباتـرخواهدبوداگـرخـوراكآنازمحلىفراتـرازماديـاتتغذيهشـود.يعنىدرسـرايششـعراززندگىائمه
معصومیـنوپیامبـرانالهامگرفتهشـودوبهزبانشـعربازگوشـود.اينرسـالتىاسـتکهشـاعرانآيینىبسـیاربهآن
توجـهدارنـدوتاثیـرآنرابـهچشـمدرزندگىشـانديدهانـد.ايـنرابهانهایکرديـمتاگفتوگويـىبايکىازشـاعران
آيینىمشـهدیداشـتهباشـیمتـاازديدگاههـایاوونحـوهورودشبهدنیایشـعربیشـتربدانیـم.سیدهاشـموفايىبا
اصالـتيزدیازشـاعراناهلمشـهداسـتکهزندگـىاوازسـال57بـامداحىوازسـال62باشـعرگرهخوردهاسـت.

عاشـقانه را نیز د ر کارنامه خـود  د ارم.
    تفاوتشعرآيینىديروزباامروزدرچیست؟

تفاوت شـعر این عصر با عصر گذشـته د ر د و مسـئله اسـت. مسـئله اول 
این که شـعر امروز از لحاظ قریحه رشـد  خوبی د اشـته اسـت. اما مسـئله 
مهم تـر این که به سـاختار زبانی توجه خاصی نمی شـود  و شـاعران صرفا 
می خواهند  شـعر بگویند  و به اصطالح شـعرها امـروز از تولید  به مصرف 
شـد ه اند . شـاعران امـروزی کمتـر به مطالعـه آثـار شـاعران بزرگی چون 
حافـظ و صائب تبریـزی می پرد ازند  که قواعد  زبانی د ر اشـعار این بزرگان 
بسـیار مشهود  اسـت و مطالعه آنها یک کالس د رس محسـوب می شود . 
ذات شـعر ماند گاری اسـت، امـا با بی توجهی به سـاختار زبانی که نمونه 

آن را د ر سـال های اخیـر شـاهد  بود ه اید ، قطعا مانـد گار نخواهد  بود .
    چهراهکاریبرایحلاينبحرانپیشنهادمىکنید؟

راهکار بسـیار سـاد ه اسـت؛ افـراد ی کـه د ر حوزه شـعر فعالیت می کنند  
باید  پذیرای این واقعیت باشـند  که از شـعرای مقد م اسـتفاد ه کنند  و به 
ایـن تکیه نکنند  چون توانایی گفتن شـعر را د ارند  د یگر شـاعر شـد ه اند . 
جلسـات نقد  شعر و د ورهمی های شاعرانه برگزار شـود  و د ر آن به تجزیه 
و تحلیـل شـعرهای یکد یگر بپرد ازند  تـا از آفت از تولید  بـه مصرف بود ن 

د ر امان باشند .
د ر واقـع یکـی از معضـالت امـروز شـعر ایـن اسـت که همین که شـعر 
می گوییـم فکـر می کنیم شـاعر شـد ه ایم. کسـی که تشـنه علم باشـد  
هیچ گاه سـیراب نخواهد  شـد  و همیشـه احسـاس عطش د ارد . احساس 
نیاز د ارد . میل به کمال د ارد . بعضی شـاعران متاسـفانه د چار غرور شد ه و 

کسـی را قبول ند ارنـد ؛ غرور بد ترین چیز اسـت. به قول شـاعر، با تواضع 
بـاش ماننـد  د رختی پرثمـر / گر د ر ایـن باغ وفا نـام و نشـانت د اد ه اند .

    باتوجـهبهفعالیتتاندرحوزهشـعروهمچنینمداحى،
ارتباطتانباسـايرمداحانبهچهصورتاسـت؟

ارتباط بسـیار خوبی د ارم و با بسـیاری همکاری د ارم. با مد احان مشهد ی 
بسـیار همـکاری نزد یکـی د ارم؛ اما از بیـن مد احان معروف نیـز می توانم 
بـه د وسـتان خوبـی همچـون حاج سـعید  حد اد یـان، حاج سـید  مجید  

بنی فاطمه و محسـن میرد اماد  اشـاره کنم.
    درمداحىهايـىکـهخودتانانجاممىدهید،ازشـعرهای

خودتاناسـتفادهمىکنید؟
95د رصـد  از اشـعار خـود م می خوانـم، امـا گاهی هـم پیش آمـد ه که از 
شـعری خوشـم آمد ه و این حـس را د ر خود م د ید م که بایـد  آن را بخوانم 
و خوانـد ه ام. ایـن حـس که خود م شـاعر هسـتم پس نیازی بـه تعامل با 

شـاعران د یگر نـد ارم،  د ر وجـود  خود  نمی بینم.
    زيباترينخاطرهایکهدراينحوزهداشتهايدچیست؟

بـه لطف ائمه معصومینb، خاطـرات خوب زیـاد  د اریم. اما یکـی از آن 
خاطرات به سـالی مربوط می شـود  که د ر خوانسـار بود م. ایام عاشـورا بود  
و خد مـت حاج رضا انصاریان بود م. با حاج رضا بسـیار رفیق هسـتیم و با 
هـم می خوانیم. برای مراسـم د ر منزل ابن الرضا خوانسـاری د عوت بود یم. 
انصاریان به من گفت چه بخوانیم. د ر آن زمان شـعری سـرود ه بود م و زیر 
لـب زمزمه می کرد م؛ د یـد م آخر آنچـه را باور نبود  / شـاهد م جز د ید گان 
تـر نبـود . این شـعر را با هـم خواند یـم و آن شـب غوغایی به پـا کرد  که 

نیست. توصیف کرد نی 
  آيـاايـنتوفیـقراداشـتهايدکـهدرحضورمقـاممعظم

رهبریهمشـعرخوانىداشـتهباشـید؟
بلـه خوشـبختانه چنـد  بـار ایـن توفیـق برایـم حاصـل شـد ه اسـت و 
بیشـتر د ر مشـهد  ایـن اتفـاق افتـاد ه اسـت. زمانـی کـه مقـام معظـم 
رهبـری د ر مشـهد  می آینـد  د ر منزل پد ری جلسـاتی با شـاعران برگزار 
می کننـد . خاطـره ای د یگـر د ارم کـه مربـوط بـه ایـن د ید ارهاسـت. 
د ر یکـی از ایـن جلسـات شـعری خوانـد م د ر مـورد  جانباز که بیـت اول 
آن این گونـه بـود : از شـاخه وجـود  شـما گر گلـی فتاد  / چیزی نگشـت 
کـم ز صفـای د ل شـما. وقتـی تمـام شـد ، آن را تقد یـم آقـا کـرد م امـا 
مقـام معظم رهبـری شـعر را از مـن گرفتند ، گفتنـد  این شـعر د ر خور 
مـن نیسـت اما کسـی را می شناسـم کـه ایـن توصیـف برازند ه اوسـت.

متاسفانه برخی شعرها 
از تولید  به مصرفند 

بال
 عشـق

صبروشکیبگشتهگلمحفلشما
اخالصوعشق،خیمهزدهدردلشما 

مادربهارعشقنکرديمگل،ولي
عشقوصالبتاستگلمحفلشما 

پیشانيشماستپُرازنوروکردگار
گوياسرشتهعشقدرآبوگلشما 

آئینهدارعرصهايثاروهمتید
درساحلفراتبودمنزلشما 

ازشاخهوجودشماگرگُليفتاد
چیزينگشتکمزصفايدلشما 

وقتيکهبالعشقفراهمنمودهايد
بيدستيشماستکجامشکلشما 

دريادلیدووقتمناجاتباخدا
بويبهشتميوزدازساحلشما 

دائمشکوفهايستبهلبهايتانزشکر
درحیرتمازآندلناغافلشما 

چونشاخهگليز»وفائي«قبولکن
شعريکهنیست،دستهگليقابلشما 

گفت وگو با سید هاشم وفايی از شاعران آيینی و مد احان مشهد 

    چطورشدکهبهدنیایشعروشاعریراهپیداکرديد؟
ایـن عالقه و کشـش من به شـعر آیینی تـا حد ی بـه خانـواد ه ای که د ر 
آن رشـد  یافتـم بر می گرد د ؛ چراکـه د ر خانواد ه ای مذهبی متولد  شـد م و 
حضـور د ر جلسـات و هیئت هـای مذهبی بخشـی از برنامـه زند گی مان 
بود  از این رو، کشـش من به سـمت شـعر آیینی بی د لیل نبود ه است. اما 
این که چه زمانی این اسـتعد اد  شـکوفا شـد ، به زمان حضورم د ر جبهه و 
جنـگ مربوط می شـود . حال و هوای جبهه و شـرایط آن بـه صورتی بود  
که احسـاس شاعری د ر من نفوذ کرد  و میل به شعر گفتن را د ر من زند ه 
کرد . به واسـطه همین عالقه، نشسـت و برخاست با شـاعران را د ر برنامه 
کاری خـود  قرار د اد م و از اسـتاد  احمد  کمال پور که همسـایه حضرت آقا 
د ر مشـهد  هم بود ند ، بهره های زیاد ی برد م. همین نشسـت و برخاست ها 

باعث شـد  تا این چشـمه به جوش بیاید .
    بـاتوجهبـهفعالیـتطوالنىمدتخـوددرحوزهشـعر،

موفـقبهانتشـارکتـابهمشـدهايد؟
بله خوشـبختانه طی این سـال ها تمام تـالش خود  را بـه کار گرفته ام 
تـا نتیجـه کارهایـم را د ر قالب کتاب نیز منتشـر کنم. تاکنون شـش 
جلـد  کتـاب از آثارم را منتشـر کـرد ه ام. کتاب هـای گلبن وفـا، گلبن 
شـهاد ت، گنجینه بـرکات، آینه وحی و شـکوفه های صلـوات از جمله 
کتاب های منتشـر شـد ه هسـتند . امـا جد ید تریـن کتاب مـن، د یوان 
600 صفحـه ای ۱۴ معصـوم اسـت کـه 29 فصـل د ارد  و از والد ت تـا 
وفـات یـا شـهاد ت ۱۴ معصـوم را بازگـو می کنـد . بیـش از 95 د رصد  
شـعرهایم آیینی هسـتند ، اما شـعرهایی هـم با مضامیـن اجتماعی و 



با»حسینحسین«داریمپیرمیشویم
یکی از سنت های زیبای هیئت های قد      یمی گرفتن عکس یاد      گاری با کتیبه و پرچم هیئت بود      ه که د      ر این سال ها فراموش شد      ه است.

پیشنهاد       می کنیم د      ست به  کار شوید       و پس از پایان مجلس تان یک عکس یاد      گاری د      سته جمعی بگیرید       و برای »چهارد      ه« ایمیل 
کنید       تا د      ر همین صفحه منتشر شود      .

اپلیکیشن
صحاحسته

»صحاح سـته« یـا کتاب هـای صحیح شـش گانه، 
معتبرتریـن کتـب حد یـث نزد  اهل سـنت اسـت. 
ایـن کتاب ها پـس از قـرآن کریـم مهم ترین منابع 
د ینـی بـود ه کـه د ر د سـترس اهـل سـنت اسـت 
و توسـط علمـای اهـل سـنت مطالعـه و اسـتفاد ه 
می شـود . این کتـب عبارت انـد  از: صحیـح بخاری، 
صحیح مسـلم، سـنن ابود اود ، سـنن ترمذی، سنن 
نسـائی، سـنن ابـن ماجـه. بیـن ایـن کتاب هـای 
حد یـث، لفـظ صحیح تنهـا بـه د و کتـاب صحیح 
بخاری و صحیح مسـلم اختصـاص د اد ه می شـود ، 
د ر حالـی کـه چهـار کتـاب حد یـث د یگـر، هـم 
اند کـی  تعـد اد   و هـم  احاد یـث صحیـح  شـامل 
غیرصحیـح )یعنـی د ر د رجـه پایین تـر از صحیح( 
هسـتند  و کاربـرد  واژه صحیـح د ر چهار تـای آخر 
تغلیبـی اسـت. د ر این قسـمت به معرفـی نرم افزار 
صحـاح سـته می پرد ازیـم کـه می توانیـد  بـا نصب 
روی گوشـی هوشـمند  خود ، از آن بهره مند  شوید .

خدايا!
خنجـرجهالت،کندترازشمشـیرعداوتنیسـت.پناهبر

توازجهالتديندارانوعـداوتدنیامداران.
ایخدا!

منازشرابچشمتوگرمستمىشدم،
فارغازاينجهانوهرچهدراوهستمىشدم.

ایخدا!
بـىآبونـانهماگربتـوانزنـدهماند،بىعشـقجانان

ن! نمىتوا
ازايننعمتنابزندگىمحروممانمکن.

ایخدا!
منبهسـجودمسـتمرامواج،برسـاحلعبوديترشـك

. م مىبر
مقامانسانراکهترازآبوخاكمخواه!

موکبذاکرين
مد احـان از نوجوان گرفته تا جوان و میانسـال 
و پیرغالمـان همـه و همه یک هـد ف را د نبال 
می کننـد . امـا هرکـد ام بـا توجـه بـه سـبک 
و سـیاقی کـه د ر مد احـی د ارنـد ، طرفـد اران 
و مخاطبـان خـاص خـود  را د ارنـد ، از ایـن 
رو، د ر نظـر د اریـم د ر ایـن بخـش بـه معرفـی 
کانالـی د ر تلگـرام بپرد ازیـم که به یـک مد اح 
خـاص اشـاره نـد ارد  و نواهای زیبا و ارزشـمند  
از مد احـان مختلـف برای سـالیق متفـاوت را 
پوشـش می د هـد . کانـال تلگرامـی »موکـب 
کـه  اسـت  کانال هایـی  از جملـه  ذاکریـن« 
و  جد یـد   مد احی هـای  و  نواهـا  معرفـی  بـا 
مناسـبت د ار از مد احـان خوب کشـور از جمله 
سیب سـرخی،  حسـین  کریمـی،  محمـود  
عبد الرضـا هاللی و بسـیاری د یگر اسـت. برای 
عضویـت د ر ایـن کانال، کافـی اسـت وارد  این 
شـوید .  https://t.me/zakerin۱۱۴ لینـک

qudsonline14@gmail.c om
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کتاب کانالتلگرام
hحضرتسکینه

اسطورهادبوعرفان

سـخن گفتن د ر مـورد  حضرت سـکینهh، د ختر 
سید الشهد اg د شـوار و د ر عین حال جالب است. 
از آن جهت د شـوار است که متون تاریخی د ر مورد  
ایشـان، هم اند ک است و هم مشـوش. از آن جهت 
جالب اسـت که بـا شـخصیت و موقعیت د ختری 
از خانـد ان نبوت بیشـتر آشـنا می شـویم. به نقل 
از متـون تاریخی، امام حسـینg آن چنان انس 
و عالقـه ویـژه ای بـه ایـن د ختر خویش د اشـتند  
کتـاب  می شـد .  د یگـران  شـگفتی  باعـث  کـه 
حاضر از سـه بخش تشـکیل شـد ه اسـت. بخش 
نخسـت ترجمـه منتخبـی از کتـاب »بیوگرافـی 
خانم هـای خانـد ان نبـوت« اسـت کـه توسـط 
خانـم د کتـر بنـت النشـاطی )اسـتاد  د انشـگاه 
مغـرب( بـه رشـته تحریـر د رآمـد ه اسـت. بخش 
د وم اشـاره ای اسـت کوتـاه بـه برخـی لحظه هـا 
حضـرت  شـخصیت  و  زند گـی  برش هـای  و 
سـکینه h و بخش سـوم حاوی برد اشت نویسند ه 
از مطالعه متون مختلف د ر مورد  این بزرگوار اسـت. 

خادمانهیئتمتوسلینبهاباعبداللحسینg/مسجدثاراللانقالب

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

bتأسی به اهل بیت
مخاطبـان هیئت هـا  اهل بیتb را د وسـت د ارنـد ، چون رفتار ایشـان و 
ایثارشـان را د وسـت د ارند  و از تواضع و گذشتشـان روایت های بسـیاری 
شـنید ه اند  بـرای همیـن توقع د ارنـد  هیئت ها هم با تاسـی به آنهـا رفتار 
کننـد . اگر یـک هیئتی فقـط سـی د ی های مد اح خـود  را عرضـه کند  و 
فقـط سـخنرانی ها و کتاب هـای سـخنران خـود  را بـه فـروش بگـذارد ، 
هـر چنـد  کاری خوب اسـت اما کامل نیسـت و گاهـی بود ار اسـت. چرا 
خوبی هـای د یگـران را نبینیم؟ مد احـی که از تریبون هیئت اسـتفاد ه 
کنـد  و بـه جهت موقعیـت و شـهرتی کـه د ارد ، نمی تواند  هر سـخنی 
را بیـان کنـد  و خـد ای ناکرد ه از پشـت تریبـون افراد  را ضایـع کند  یا 
بـه اصـرار از مخاطبان بخواهد  به شـکل خاصی بنشـینند  یـا د ر حلقه 
اصلـی سـینه زنی شـرکت کننـد  یـا این طـور و آن طـور کننـد ، اینها 
گاهـی عالوه بـر بد بینی هـا و د ور شـد ن ها، ظلم به شـرکت کنند گانی 
اسـت کـه بـه عشـق اهل بیـتb پـا د ر ایـن مجلـس گذاشـته اند  و 
ممکـن اسـت اولیـن بارشـان هـم باشـد  کـه بـه هیئـت می آینـد  و 
بـا ایـن کارهـا شـاید  آخریـن بـار. مـا چـه می د انیم کسـی کـه حاال 
د ر حلقـه اصلـی سـینه زنی حضـور پیـد ا نمی کنـد  چـه عـذری د ارد ؟ 
شـاید  اعتقـاد  او بـه حضـور د ر بیـن سـینه زنان بیشـتر از خـود  آنـان 
باشـد . شـاید  او امروز خسـته اسـت و قطعا برای تماشـاگری و بطالت 
نیامـد ه. شـاید  و شـاید . چـرا این قـد ر اصـرار؟ مگـر حـاال کـه نیایـد  
چقـد ر به د یـن د اری د یگران لطمه می خورد ؟ متاسـفانه گاهی انسـان 
می بینـد  کـه برخـی مد احان جـوان همیـن که به شـهرت می رسـند  
رفتارشـان هـم تغییـر می کند  کـه این د ر شـأن اهل بیتb نیسـت.

حجت االسـالم  ناصـر رفیعـی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه بابیان این که مسـیرهای مختلفی برای رسـید ن انسـان به بهشـت وجـود  د ارد ، عنوان 
کـرد : »هرچنـد  انجـام د سـتورات د ینـی بـرای همگان واجب اسـت امـا د ر طول تاریـخ افراد  بسـیاری بود نـد  که با عنایـت ائمه اطهـارb مسـیر زند گی خود  
را تغییـر د اد نـد  و بهشـتی شـد ند .« او بـا تأکیـد  بـر این کـه فرد ی که بـرای امام حسـینg گریـه می کند  سـمت گناه نمـی رود ، گفـت: »اگر فرد ی با سـاالر 

شـهید ان کربـال ارتبـاط معنوی خـود  را حفظ کند  سـمت گناه نمـی رود ، گریه برای امام حسـینg انسـان را از گناه بازمـی د ارد .«
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