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حجتاالسلام سـیدمهدی خاموشـی ،رئیـس سـازمان تبلیغـات اسلامی کشـور در دیـدار آیتاهلل سـید مصبـاح عاملـی مدیر حـوزه علمیه خراسـان با
اشـاره بـه اهمیـت تبلیـغ گفـت« :فضای مجـازی زندگیهـا را دگرگـون کرده اسـت و امـروز نیازمند حضـور جـدی و فعالیـت مبلغان در عرصـه فضای
مجـازی هسـتیم .بـا تعاملـی کـه با کارشناسـان فضـای مجـازی انجام شـده به نظر میرسـد تبلیـغ در ایـن عرصه مهم اسـت و بایـد طالبی بـا رویکرد
فضـای مجازی بـه عنـوان مبلغ تربیت شـوند».

َخت ََم َّ
ِم غ َ
یم؛ خدا بر دلها و گوشهای آنان مهر نهاده؛ و بر چشمهایشان پر دهای افکنده شده؛ و
اللُ َع َلى ُق ُلوب ِهِ ْم َو َع َلى َس ْم ِعهِ ْم َو َع َلى أَب ْ َ
ِشا َو ٌة َول َ ُه ْم َع َذ ٌ
صا ِره ْ
اب َعظِ ٌ
عذاب بزرگی در انتظار آنهاست( .البقره)7/
یدید.وجو د
درآزمایشگاهمدرسهپارهایازاعضایبدنانسانرابهنمایشمیگذاشتند،هممغزبودوهمچشموهمگوش،امانهمغزچیزیمیفهمی دونهگوشچیزیمیشنی دونهچشمچیزیم 
کافرهمدرستهمینگونهاست،چشمداردامانمیبیند،گوشداردامانمیشنود،مغزداردامانمیفهم دتوگوییخداون دختمجلسهرااعالمکردهباش دوهرکدامازاینسهراهخودراگرفتهباشند،
یدارد،اگرگرهیببین دنمیگشاید،نالهمظلومیرانمیشنود،ونسبتبهغصههایمردمبیتفاوتبودهوهیچحقیقتیرادرکنخواه دکرد.
دیگرچنینچشمیاگرسنگیبرسرراهیببین دبرنم 

بيهو دهگويي،آفتزبان

راه تشخیص امام حق از باطل چیست؟

سيدعلي اماميان ،پژوهشگر ديني
پيامبر اسلام فرمودند :ارزشـمندترين مردم كسـى اسـت كـه آن چـه را بـه كار او نميآيد،
ترك كند .شايسـته نيسـت انسان سـرمايه عمر را با سـخنان بيهوده و بىفايده از بين ببر د و
باي د بكوشـ د تا از هر لحظه عمر گرانبهايش بهرهمن د شـو د و سـرمايه زندگانى را به سـادگى
از دسـت ندهد .باي د از آن چه مدت كوتاهى در اختيارش گذاشـته شـده ،بيشـترين استفاده
را بـرده ،بـراى آخرت خو د زا د و توشـهاى فراهم آورد؛ بنابراين سـخن بيهوده ،حتى براى يك
لحظـه هم هدر دادن سـرمايه اسـت .بيهو دهگويي از آفاتى اسـت كه بيشتر انسـانها به آن
مبتالينـ د و بـه سـبب آن ،به وادى آفات ديگر زبان ،كشـيده مىشـوند؛ پس بايـ د در رفع آن
كوشـي د و راه را بر گناهان زبان بسـت .مقصو د از بيهو دهگويي ،به زبان آوردن سـخنى اسـت
كـه فايـده مجاز و مشـروع دنيايى يـا آخرتى ،مـادى يا معنوى و عقاليى يا شـرعى نداشـته
باشـد .سـخن گفتـن از آن چه بـراى گوينده بهـرهاى ندارد ،بيهو دهگويى اسـت كـه از آن به
شـهوت كالم نيـز تعبير شـده اسـت؛ البته بـى فايده بودن سـخن بـراى گوينده ،بـه معناى
بـىارزش بودن آن براى همگان نيسـت .چه بسـا سـخنانى كه بـراى برخى بىفايـده و براى
ديگـران سـودمن د و مفيـ د اسـت؛ از ايـن رو مفيـ د بـودن را ميتـوان امرى نسـبى به شـمار
آورد؛ گرچـه ممكـن اسـت برخى سـخنان ،بـراى همگان بىفايده باشـد .سـخن كافـى و به
انـدازه درباره موضوع سـودمن د و مفيد ،اگر بيرون از جايگاه مناسـبش گفته شـود ،از اقسـام
كالم بىفايده شـمرده ميشـود .نابجايى سـخن ،گاه از عدم تناسـب سـخن با مخاطب پديد
ميآيـد؛ ماننـ د اقامـه برهانهاى غامـض و دشـوار بـراى عـوام ،و گاه از نبو د تناسـب زمانى،
مكانـى و ...مخاطـب حاصـل ميشـود؛ مانن د سـخن گفتن بـا افـرادى كه از فرط خسـتگى،
تـوان گوش سـپردن به سـخنان گوينـده را ندارند.
يدارد .از سـويى
نها د پاك آدمى ،از زيان و كاسـتى نفرت داشـته ،انسـان را از هر امر زيانبارى باز م 
عمر ،سـرمايه اصلى بشـر اسـت كه به تندى سـپرى ميشـو د و راهى براى بازگشـت آن نيست.
بـا توجه به ايـن دو نكته ،خر د آدمى ،به ناپسـندى گفتار بيهوده حكم كـرده ،گزافهگو را سـزاوار
يدارد.
يدانـد .شـريعت هم با صحـه نهادن بر حكـم عقل ،انسـان را از ايـن كار باز مـ 
نكوهـش م 
روايـات موجو د در اين زمينه ،اهميت پرهيز از سـخن بيهوده را نمايان ميسـازد .رسـول خدا در
حديـث طوالنـى معـراج ميفرمايد( :ديـدم) كـه دوزخ ،هفت در داشـت و بر هر درى سـه جمله
نوشـته شـده بود .بر در پنجم نوشـته بودند :و در آن چه بيهوده اسـت ،بسـيار سـخن نگو كه از
رحمت خدا سـاقط ميشـوى.
همچنيـن بـه ابوذر غفارى wفرمود :آيا عملى آسـان و سـبك براى بدن ،و سـنگين و پر بها در
ميـزان اعمال بـه تو بياموزم؟ عرض كرد :آرى ،اى رسـول خدا حضرت فرمود :خاموشـى و خوش
خلقى و ترك كار بيهوده.
عوامـل ذيل ،انسـان را به وادى بيهو دهگويي ميكشـاند :الف :كنجكاوى بيجا؛ ب :عالقه فـراوان و
صميميت؛ ج :وقـت گذرانى؛ د :حب جـاه (جلب توجه).
درمـان بيهو دهگويـي از دو راه علمـى و عملـى ممكن اسـت .دقـت در پيامدهاى سـخن
بـى فايـده و يادآورى مسـتمر آنها ،سـبب ترك اين عادت ناشايسـت ميشـود .بيهو دهگو
بايـ د بدانـ د كـه عمر عزيزش بـر نميگر دد؛ پـس نباي د آن را صـرف كار بيهـوده كند .اگر
شـدت عالقـه ،او را به بيهو دهگويي وا داشـته اسـت ،بدان د كه با اين كار عمر دوسـتش را
تبـاه ميكنـد؛ در حالى كه ميتوان د با سـخنان سـودمن د محبـت خويش را ابـراز كند .به
يـادآوردن ارزش واالى ذكـر خدا و انديشـه در مبـدا و معا د نيز او را بر ضـ د بيهو دهگويي،
تشـويق و تحريـك ميكند .شـناخت نقش گفتار در ميـان ديگر رفتار ،گامى بسـيار مهم
در تـرك بيهو دهگويـي اسـت .آن گاه كـه انسـان به اهميت نقـش سـخن در زندگى آگاه
شـود ،ديگر به گفتـار بى فايـده روى نخواه د آورد.

بازتاب

حجتاالسالم علیرضا درستکار پژوهشگر ،مبلغ و واعظ

جاهلیـة ....هرکس
قـال رسـولاهللَ :مـن ماتَ و لَم یَعـرف امـا َم زمان ِه مات می َت ًة
ّ
بمیـر د و امـام زمـان خو د را نشـناخته باشـ د به مـرگ جاهلـی از دنیا رفته اسـت.
ایـن حدیـث شـریف را شـای د بارها و بارهـا خوانـده و شـنی دهایم! اما براسـتی تا به
حـال به معانـی آن دقـت کر دهایـم؟ و خو د را بـا معیار آن محـک ز دهایـم؟ روایتی
کـه از منظـر فریقیـن -یعنـی هم شـیعه و هم اهل سـنت -بـه ح د تواتر رسـیده
اسـت .در بررسـی محتوایی این روایت بسـیار مهم چهار نکته کلیدی وجـو د دارد:
 -۱ابتـدا معنـا و مفهـوم امـام؛ چه کسـی را امـام میگوییـم؟ در مباحث لغوی
امـام را پیشـوا و رهبـر معنـا کر دهان د و در اصطالح به شـخصی اطالق میشـود
کـه امتـی بـه دنبـال او حرکت میکنـ د و قـول و فعـل او را حجت بـر کارهای
یداند .بـه طور کلی طبق فرمـوده امام صـادق gدر قرآن کریـم از دو
خـو د م 
نـوع امـام یا د شـده :امام حـق و امـام باطل .امـا راه تشـخیص امام حـق از امام
باطـل چیسـت؟ آیـا ما تـوان تمیـز دادن امام حـق از امـام باطـل را داریم؟ چه
بسـیار مردمانـی که پیامبر اکـرم kرا درک کـرده بودنـ د و از صحابی و تابعین
صحابـی ایشـان بودن د و سفارشـات او دربـاره اهلبیت bرا بـا گوشهای خود
شـنیدن د و تعظیـم و تکریـم خاتماالنبیا نسـبت به اصحاب کسـا را با چشـمان
خـو د دیدنـد! امـا در نهایت گوش و چشـم را فرو بسـته و همانهایی که مدعی
شـناخت پیامبـر بودن د بر اهلبیت bاو تاختنـد؛ و پس از آن بـه دنبال معاویه
رفتـه و علـی gرا کـه مصـداق بـارز امـام حق بـو د تنها رهـا کردنـ د و کار به
جایی رسـی د که سـب و لعن علیبـن ابیطالب gبـر فراز منبرها تا ص د سـال
واجـب بـود .و از آن دردناکتـر آنکـه بـه قـدری تبلیغات مسـموم علیـه او روا
داشـتن د که وقتـی او را در محراب عبادتش شـهی د کردن د ع دهای از مردم شـام
بـا تعجـب گفتند :مگر علی نماز هـم میخواند؟! پـس از آن در زمـان فرزندش،
حسـن بن علی ،سـرداران سـپاه به طمع زر و سـیم ،او را رها کـرده و به معاویه
ملحـق شـدند! و امـام را مجبـور به صلح تحمیلـی نمودنـد .و کربلا! کربال که
آزمـون بـزرگ مسـلمانان بـود ...چه بسـیار بودن د مدعیانـی که برای امـام خود
نامه نوشـتن د که حسـین جـان! باغهای ما سـبز اسـت و دلهایمان از سـتمی
کـه بـر شـما روا داشـتهان د سـرخ! بیا تا بـه رهبری تـو و مـ د د تیغ انتقـام الهی
ریشـه ظلـم را بر َکنیـم و یزید؛ که فسـا د علنـی و چوب حـراج زدن بـه آبروی

اسلام و مسـلمان را به غایت خو د رسـانده اسـت ،سرکوب سـازیم و با تو بیعت
کنیـم .اما چـه کردند؟! ننـگ بر کوفـی و کوفیصفتانی بـا د که عه د خـو د را با
امامشـان شکسـتن د و او در گـودی قتلگاه به خـون خو د غلتیـد ...و تاریخ مملو
چنینـی امت ،در حـق خاندان رسـالت که مـودت آنها اجر
از جهالتهـای ایـن
ِ
زحمات پیامبرشـان بود .اما سـوال اینجاسـت ...چه شـ د که این بال بر سـر امت
پیامبـر آمـد؟! آیا جـز این بو د کـه آنها امـام خو د را نشـناخته و به جـای آنکه
مرحمـی بـر دردهای او باشـن د خـو د بـر او تاختن د و بر پیکـر او زخـم زدند! لذا
اولیـن نکتـهای کـه از فرمایـش وجـو د مبـارک پیامبر اکـرم kدر ایـن روایت
نورانی اسـتفاده میشـود ،ضرورت وجو د قوه تشخیص امام اسـت تا مبادا مانند
دیگرانـی که آبروی تاریـخ را به زمین ریختهانـ د کورکورانه به دنبـال امام باطل
نرفته و جـزء ضالین عالَم قـرار نگیریم.
 -۲آنچـه که در فهـم امام حق و تمیـز دادن آن از امام باطل به کار میآی د بررسـی
ویژگیهای امام حق اسـت .امامی که نشناختن وی و نافرمانی از او موجب گمراهی
و خروج از راه هدایت و مرگ جاهلی اسـت ،کیسـت؟ و چه ویژگیهایی دارد؟ آیا هر
رهبـر و مقتدایـی را در برمیگیـرد؟ به یقین در ایـن روایات هر رهبر و پیشـوایی را
قصـ د نکر دهاند .لذا مرحوم ثقهاالسلام کلینی عنوان یکـی از بابهای کتاب کافی
شـریف را «بـاب مـن مات و لیـس له امام مـن ائمة الهدی» قـرار داده اسـت .اولین
و مهمتریـن ویژگـی از ویژگیهـای امام حق :الـف) امام حق از جانـب خدای تعالی
منصوب میشـو د و نظر امـت در آن اثری نـدارد .در ماجرای ذبح جناب اسـماعیل
در قـرآن کریـم؛ خدا فرمـود :من تو را بـرای مردم امام و پیشـوا قـرار دادم .لذا اولین
ویژگـی امـا ِم حـق ،انتصـاب او از جانب خداون د اسـت .نه تعییـن و انتخـاب مردم.
 -۳اما سـومین نکته در ایـن روایت نورانی اصل معنای معرفت امام اسـت! آیا فقط
علـم داشـتن بـه خصوصیـات امام حـق مـا را بی نیـاز از معرفـت امـام خواهد
سـاخت یا پشـت پـرده آن ،معنای ژرف دیگری مدنظر اسـت؟ بدانی د شـناخت
همـه ویژگیهـا و خصوصیات امام فرع بر تسـلیم امر او شـدن اسـت .چه بسـا
کسـانی کـه ویژگیهای امـام را دانسـتن د و به ظاهر امـام را شـناختن د اما خود
را تسـلیم اوامـر او نکـرده و از اطاعـت فرامین او سـرباز زدند .بسـیارن د در تاریخ
آنهایـی کـه در مقابل فرمان امـام اجتها د کـرده و رأی خـو د را بـر رای و نظر او
رجحـان دادن -۴ .آخریـن پیام این حدیث شـریف تبیین معنای حقیقی مرگ
جاهلـی اسـت .که در بیانهـای نورانی اهلبیـت bاز آن به مـرگ کفر و نفاق
اطلاق شـده اسـت .بدین معنا کـه ای بسـا عدم شـناخت امام و عـدم تمکین
نسـبت به فرامین او زمینههای کفر و نفاق را پرورش داده و ریشـه ایمان آدمی
را بسـوزاند .امـروز نیـز مـا گرفتـار بالئیـم ...امروز هـم ما بـرای امام زمـان خود
نامهها نوشـته و مینویسـیم که یابن الحسـن! بیا تا دور شـمع وجو د تو پروان هوار
بسـوزیم و در رکاب تـو جـان خویـش را فدا کنیـم ...اما چه تضمینی بـر ادعای ما
وجو د دارد؟ براسـتی ما چه میزان امام زمان خو د را میشناسـیم و قوت تشـخیص
امام حق از باطل را در وجو د خو د احسـاس میکنیم؟ حقیقتا آیا میتوانیم بگوییم
کـه مـا پیـرو ِان او و آمـاده اطاعت اوامر او هسـتیم؟ اگر دسـتورات او منافع مـا را به
خطـر بینداز د آیا بـاز هم مطیع خواهی م بود؟ امروز حضرتش چه میـزان در زندگی
مـا جایـگاه دارد؟ آیـا براسـتی آماده ظهـور او و جانفشـانی در رکابش هسـتیم؟ یا
خـدای نکرده از ما نیز فقط مشـتی ادعا و دعوتی بی پاسـخ به جـای خواه د ماند؟!

بازتابهای «چهارده» را در اینجا بخوانید .منتظر پیشنهادها و انتقاداتتان هستیم.

حجتاالسالم محمدصدارت

رسـانه وقتـی پسـون د مذهبی بـه خـودش میگیـر د انتظـارات از آن زیا د میشـود
چراکـه مـردم مـا مخاطبان رسـانهها هسـتن د و مسـائل مذهبـی برایشـان اولویت
دارد .رسـانه مذهبـی بایـ د پرچمدار فعالیت رسـانهای در حکومت اسلامی باشـد.
امـا االن در دنیـای رسـانه ،رسـانههای مذهبـی آنطـور کـه بایـ د و شـای د نقـش
خودشـان را ادا نکر دهانـ د و جـای کار بیشـتری دارد .از هفتهنامـه چهـارده انتظـار
مـیرو د بـرای جذب بیشـتر مخاطب فعالیـت کن د و با اسـتفاده از این شـبکههای
اجتماعـی بتوانـ د مطالـب مفیـ د و ارزشـمن د خـودش را بـه دسـت مخاطبـان بیشـتری برسـاند .چراکـه جامعه ما
بهخصـوص جوانـان تشـنه مطالـب مفیـ د و ارزشـمن د اهلبیـت bو اسلام هسـتند .امـا گاهـی خو د ما هسـتیم
یدهیـم و فقـط منتظـر بهـرهوری هسـتیم .در شـرایط امـروز که دشـمن بـرای دین،
کـه تغذیـه مناسـب ارائـه نم 
اسلام و هیئتهـا هـم برنامهریزیهای تبلیغی انجام داده شـما رسـانهها مستشـاران مقابلـه با این حربهها باشـید.

* کبـری معصومی :رسـانه وقتـی تاثیرگذار میشـو د کـه اصول
رسـانهای و حرفـهای در آن رعایت شـده باشـد .بـدون کار حرفهای
و اصولـی نمیشـو د در هیـچ حـوزهای موفـق بـود .حاال ایـن کار در
مباحـث دینـی بـه مراتب بای د گسـتر دهتر شـود.
* مصطفی شـکوری :رسـانههایی مثل چهـارده بیشـتر از اینکه
روی هیئتهـا تاثیرگذار باشـن د روی مخاطبان هیئتهـا میتوانند
تاثیر بگذارند.
*  احمـ د مالقلی :کار ضعیف در حـوزه دیـن و مذهب ،تخریبش
از کار نکـردن ،بیشـتر اسـت .بایـ د روز بـه روز قـوی شـ د و بایـد
هوشـمندانه بـه موضوعـات پرداخـت.
*  فاطمـه عظیمـی :رسـانههای مذهبی اگـر به دین و مسـائل
عمـوم مـردم بپردازنـ د و نـه فقـط تبلیـغ دینـداری و مسـائل
خودشـان میتواننـ د در جامعـه موثـر باشـند.

* حسن قاسمی :رسـانه مذهبی اگر محتـوا و استراتژی مشخصی
داشـته باشـ د مسـلماً میتوان د اثرگذار بر هیئتها باشد.
*  محبوبـه بیات :محتـوای عمیـق و میل بـه نخبهپـروری در
حوزههـای تخصصـی همچـون دینـی و مذهبـی آینده رسـانه را
یدهـد.
شـکل م 
* حجتاالسلام موسـویراد :اصـل تبلیـغ دیـن بـر اسـاس
تواضـع ،نیکـوکاری ،حسـن خلـق و حکمت اسـت .پیامبر اسلام
اینگونـه دیـن اسلام را بـه مـردم معرفـی میکـرد .لـذا رسـانه
مذهبی همچـون چهارده هم بای د چنین صفاتی را اول در سـبک
حرفـهای خو د داشـته باشـ د ثانیا قشـر مذهبـی را چنیـن تربیت
کند .مثال همیشـه نقاط محروم را شناسـایی کنـ د و به روشهای
کمکرسـانی بـه آنها بپـردازد .یا انتقادپذیر باشـ د و حتی بیشـتر
از همـه بـه نق د خو د قشـر مذهبـی و اشـتباهات آنها بپـردازد.

خـــــط خبــر

بـا هـدف ارتقـای سـطح علمی مهاجـران افغانسـتانی مقیم اسـتان تهـران ،اولین همایـش مهدویت با مشـارکت دسـتگاههای اجرایـی برگزار شـد .در ایـن همایش
حجتاالسلام مرتضـی رجبـی ،از اسـتادان مرکـز تخصصـی مهدویت با موضـوع مهدویت به سـخنرانی پرداخـت .این برنامه توسـط انجمـن فرهنگی سـربازان امام
زمان(مهاجران) با همکاری بنیا د حضرت مهدی fشهرسـتان ری ،سـتا د اقامه نماز شـهرری ،سـپاه اسـتان تهران و ناحیه شـهرری ،اداره تبلیغات اسلامی شهرری،
فرمانـداری شهرسـتان ری و معاونـت فرهنگی اجتماعی شـهرداری منطقه  20اجرا شـد.
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شهرت ماندگار معنوي
بـه بـاور قانع ،شـهرتي كـه از ايـن راه به دسـت ميآيد ،شـهرتي معنوي اسـت كه ماندگار ميشـود« :شـهرتي
كـه در ايـن دسـتگاه به دسـت ميآيد ،شـهرتي ابدي اسـت .هنوز هـم نام حـاج آقاي كوثـري كـه روضهخوان
امام خميني wبودن د براي بسـياري ماندگار اسـت .ما سـر سـفره امام حسين gنشسـتيم و از همين مسير
امـرار معـاش ميكنيم نـه به اين معنا كه كاسـبي ما از اين راه باشـد .ع دهاي هسـتن د كـه ميگوين د نميخوانم
مگـر اينكـه فلان مبلـغ را بگيـرم ولـي حقير ،اگـر پنج تـا مجلـس مـيروم ،دو تايـش صلـه دار د و سـه تاي
ديگـر بـدون پاكـت اسـت .گاهـي بـه برخي مجالـس كه شـرايط مالـي خوبـي ندارند ،كمـك هـم ميكنيم».
اين مداح مشهدي درباره دستمزدهاي باالي برخي مداحان ،معتق د است اين دستمزدها باعث مخدوش شدن چهره
مداحان در كشـورمان ميشـود .او ميگويد«:چه بسـا دسـتمزدهاي باال باعث ميشـود كه مردم از برگزاري مجالس
روضهخواني بترسـند .گاهي برخي دوسـتان كاري ميكنن د كه با اين دسـتمزدهاي باال ،مردم عقبنشـيني كنن د و
يدهد«:گاهي باني يك مجلس چنان غرق روضه امام حسين gميشود كه
روضهخوانيها كم ميشـود ».او ادامه م 
لـذت ميبـرد و دلـش ميخواه د كه هديـهاي را به مداح بدهد ،اين دليل نميشـود كه اگر جايي بـه مداحي هديهاي
دادند ،او بي حيا شـود و براي كارش در مجالس بعدي ،قيمت آنچناني تعيين كن د تا مردم از روضهخواني بترسـند».
قانـع ايـن بيت شـعر را ميخوان د كـه «ما درون را بنگريـم و حال را ،ني بـرون را بنگريم و قال را» و معتق د اسـت
متاسـفانه در زمانـهاي قـرار داريـم كه اين بيت ،عكس شـده اسـت يعني برخـي از باني هـا ،دنبال قـال و ظاهر
هسـتن د و دسـت روي مداحانـي ميگذرانـ د كـه يكدفعه معروف شـده تا بگوينـ د فالنـي را دعوت كرديـم ،آن
مـداح هـم وقتي ميبين د كه دنبالش هسـتند ،قيمـت را باال ميبر د در واقع مسـبب اين ماجرا ،بانيها هسـتند.

يگذارد
امام حسين gنوكرش را وا نم 

گفتوگو با ابراهيم قانع
از زندگي شخصي تا دغدغههاي مداحي

مدحمداح

د معرفت بدهد
باي 
مليكا وظيفهشناس

حـدو د سـه دهـه از عمـرش را در حـوزه مداحـي گذرانـده اسـت و تجربيـات و سـخناني
شـنيدني در اين بـاره دارد .حـاج «ابراهيم قانـع» توفيق دوبـار مداحي به مناسـبت والدت
حضـرت زهـرا hرا در بيـت رهبـري دار د و داراي تحصيلات حـوزوي اسـت .او هرآنچه را
يدانـد .از قانـع دربـاره اينكـه از چه زمانـي وار د
دار د از بركـت سـفره امـام حسـين gم 
مداحـي شـده و در ايـن سـالها نگاهـش به مداحـي چقـدر تغيير كرده اسـت ،ميپرسـم
كـه ميگويـد« :در خانـوا دهاي بزرگ شـدم كه از همـان كودكـي در دسـتگاه اباعبداهللg
د يافتـن در همين
د و رشـ 
رشـد كرديـم .پـدرم و بـرادران بزرگتـرم روضهخـوان هسـتن 
يدهد:
فضـاي خانوادگـي باعث شـد كـه به ايـن عرصـه ،كشـش پيـدا كنـم ».او ادامـه م 
د و ايـن صـداي خـوب بـه من هـم رسـيده بو د و
«پـدر و برادرانـم صـداي خوبـي داشـتن 
همـه خانـواده ،ايـن صـدا را خـرج دسـتگاه امـام حسـين gو اهلبيـت bكرديـم».
د و از بيسـت سـالگي به
حدو د  28سـال اسـت كـه در دسـتگاه امـام حسـين gميخوان 
طـور حرفـهاي وار د ايـن عرصـه شـده اسـت .او ايـن توفيـق را لطـف خـدا و اهلبيتb
يدانـد كـه شـامل حالـش شـده و ميگويـد« :گاهـي در برخـي مجالـس ،با روضـهاي كه
م 
د بـا اين
د و كسـاني بودند كـه گفتهان 
خوانديـم ،واسـطه شـديم تـا دلهايـي آمـاده شـون 
روضـه امام حسـين gتوبه كـردم و از امشـب نمازخـوان ميشـوم ،اينها هدايت اسـت».

تاكيـ د حـاج ابراهيم قانع بر اين اسـت كه اگر مداح هر چه گفت و باني هم جواب دا د چشـم ،اين باعث ميشـود
كـه آن مـداح ،دسـتمز د باال تعيين كنـ د ولي اگر ده تـا باني ،جلوي مـداح را گرفتن د كه چرا ايـن قيمت؟! باعث
ميشـو د كه مداح از دسـتمز د باال ،عقب نشـيني كند .متاسـفانه وقتي فالن شـخص در فالن شـهر ميخواهد
نماينـده مجلس شـود ،مداحي راكـه آهنگهاي آنچناني خوانده اسـت دعوت ميكن د تـا از خودش تبليغ كند،
ايـن وضعيت باعث ميشـو د كـه مداحان ديگر هم به همين سـمت بروند ،نه فقـط در بين مداحـان كه در بين
منبريهـا هم كسـاني هسـتن د كه نرخهـاي آنچناني ميگيرنـد .او تعريـف ميكند« :جوانـي آم د كه مـرا براي
روضـه دعـوت كنـ د و همـان ابتداي كار از من پرسـي د كـه حاج آقا دسـتمزدتان چقدر اسـت؟ اين سـوال برايم
بسـيار ناراحت كننده بود ،ميخواسـتم زمين دهان باز كنـ د و بروم داخل .گفتم ،مگر من از پول حـرف زدم؟! آن
جـوان گفـت آنقدر رقمهاي آنچناني شـنيديم كه ترسـيديم .تا به حال امام حسـين gهيچ كـدام از نوكران و
ذاكرانشـان را وانگذاشـتهاند .مداحان پيري را ميشناسـم كه ديگر توان خواندن ندارن د اما زندگي شان از جاهايي
تامين ميشـو د كه فكرش را نميكردند .حق اسـت با وجو د چنين اربابي ،براي روضهها چنين برخور د كنيم؟!»

شور با شعور مهم است
قانـع دربـاره معرفـت افزايـي در مجالـس روضـه هـم ديدگاهـش را اينگونه بيـان ميكند«:يـك مداح
بايـد مطالعـه كند و معرفتش را باال ببـرد در حاليكه االن خواننده زيا د داريم .تعريف او از مداح ،كسـي
اسـت كـه وقتي وار د مجلس شـد ،قبـل از خواندنـش ،حضـور او ،فضاي معنـوي مجلـس را تغيير دهد
و مـردم اينقـدر بـه او باور داشـته باشـن د كه اگر لـب باز كنـد و مدح اهلبيـت bرا بخواند ،مسـتمع
چيـزي بايـد بگيـر د نـه اينكه فقـط ميكروفن بـه دسـت بگيرن د و يك سـاعت نـام امامحسـين gرا
بگوينـد ،البتـه نام امام حسـين ،gذكراعظم اسـت اما اشـعار يك مـداح براي مسـتمعين بايد معرفت
آفريـن باشـ د يعنـي در خواندنـش قبـل از شـور ،شـعور ببـارد ،از ايـن دسـت مداحـان كـم داريـم».
بـه بـاور او ،مداحـي موفـق اسـت كـه مسـتمعش بعـ د از مراسـم بتوانـد چنـد دقيقـه دربـاره حضرت
زهـرا hيـا امـام حسـين gصحبت كنـد ولـي االن بيشـتر مداحـان ،تاريـخ مصـرف دارنـد .قديمها
اينطـور نبـود و مداحـان تا هشـتاد سـالگي ،ميكروفن دسـت ميگرفتند و مجالسشـان پر بـود .امروز
عـ دهاي هسـتند كـه چنـد سـال مداحي ميكننـ د و نامشـان روي همـه پردهها هسـت اما چنـدی بعد
ديگـر خبـري از آنهـا نميشـود ،اينهـا تاريـخ مصـرف دارنـ د و زود تمـام ميشـوند كـه حيـف اسـت.

ها و محافل مذهبی
نامه هـیئت
ویژه

شماره 61

سهشنبه  26دي 1396

 28ربیعالثانی 1439

خـــــط خبــر

04

محسـن اسـماعیلی ،اسـتا د دانشـگاه در ادامه سلسـله جلسـات تفسـیر نهجالبالغه امیرالمؤمنین gگفت« :عالوه بر اجتماع ،الفت میان دلها برای جامعه اسالمی
الزم اسـت .ایـن موضـوع حتـی یکی از مهمترین دالیل بعثت رسـوالن bبه شـمار مـیرود ».وی در ادامه به دوران قبـل از بعثت پیامبر kو دوران جاهلیت اشـاره
کـر د و گفـت« :بـر اسـاس روایـات و منابع دینی ،جهل در مقابل سـه معنا به کار مـیرود ،گاهـی در مقابل علم ،گاهی در مقابـل عقل و گاهی هـم در مقابل حلم .در
حدیـث جنـو د عقـل و جهـل ،جهل در مقابل حلم به معنای سـفاهت آمـده ،امـا در روایات جهل بیشـتر در مقابل عقل به کار رفته اسـت».

میترسم از روزیکه
مداحخودش را بازیگر
نقش اول بداند
حسين هوشـيار درگفتوگو
گويد
با چهـارده از دغدغههايش مي
مجتبی برزگر

سنتها و رعايت اصول مداحي برايش از هرچيزي
مهمتر اسـت؛ چراكه در البهالي گفتوگو همواره
از بزرگانـي همچـون سـيدمهدي قـوام ،نادعلي
كرباليـي و شـيخ احمد كافـي نام ميبـرد كه از
لحـاظ معرفتي و اخالقي سـرآمد بودند .حسـين
هوشـيار ميگويد مداحي اين نيست كه فقط صدا
داشـته باشـي ،تحرير بزني و تقليد كني! اين كار
يك خواننده اسـت نه ذاكر اهلبيت .bوقتي با او
توگـو را آغاز كرديم خيلي سـريع باب گاليه و
گف 
ناراحتيهاي خودش را از اوضاع و احوال هيئتها و
د و اعتقا د
جامعه ستايشگري اهلبيت bباز ميكن 
دار د انحراف از آنجا آغاز شـد كه برخي هيئتهاي
د محل
مـا كه محل تغذيـه و بارگيري معنـوي بودن 
تخليه بار شـدند .يعني گاهي اوقات يك كنسـرت
د براي
موسيقي فالن خواننده همان كاري را ميتوان 
مخاطـب انجـام بدهد كـه برخي هيئتهـا انجام
ميدهند .حاجحسين هوشـيار  43ساله كه بيش
از يك دهه سابقه معلمي داشته امروز از مداحان
شـناخته شـده اهلبيـت bبه شـمار مـيرود.
   شـما در جامعـه مداحي و هيئتيها شـناخته شـ دهاي 
د
امـا بـراي اينكه ديگر مخاطبان هم با شـما آشـنا شـوند؛
به عنـوان اولين سـوال بفرماييـ د مداحي را از چـه زمانی 
و چگونـه آغـاز كرديد؟
سـال  67در آخريـن ماههـاي جنـگ بـه عنوان گـروه سـرو د عازم
جبهـه شـدم .در قرارگاه كربلا اوليـن زمزمههاي مداحـي را انجام
دادم .بعـ د از پايـان جنـگ همزمـان بـا ارتحـال امـام عزيزمـان در
مصلـي شـروع بـه خوانـدن كـردم .صبـح كنـار سـردخانهاي كـه
پيكـر امـام در آنجا بـو د با سـوز دل نغمه نوحـه سـر دادم .در واقع
همانجا رسـما شـروع بـه خواندن كـردم .بعـ د از آن بـراي امام در
مسـج د محل در جواديه مجلسـي گرفتيم .شـعري كـه در آن ايام
به دسـت آوردم در مسـج د خواندم .در واقع اولين خواندن رسـمي
مـن در پشـت ميكروفـن زمـان ارتحال امـام wبود.
  استا د و مشوقي هم در اين زمينه داشتيد؟
اوليـن مشـوق من نـوار كاسـتي بود كـه از حـاج منصـور ارضي
بـه دسـتم رسـيد .خواهـرم در مسـجد جامـع بـازار صبحهـاي
محـرم در جلسـات حـاج منصـور شـركت ميكـرد .در آن نـوار
كاسـت او بـا نغمـه سـوزناكي ميخوانـد« :زينـب ميـان محمل،
رنـگ از رخـش پريـده .زيرا كه لحظـهاي او روي حسـين نديده.
بـا رمـز عاشـقانه ميگويـد اي حسـين جـان ،دوسـت دارم
حسـين جـان .فـدات بشـم حسـين جـان ».مـن ايـن را تقليـد
كـردم و ميخوانـدم .نوحـه حـاج محسـن طاهـري؛ «گـوش
دل زمزمـه آه كشـيد» ،نـواي كاروان حـاج صـادق آهنگـران و
«هنگامـه پيـكار ياران خـدا آمـد» حاج غلام كويتيپـور اولين
چيزهايـي بـود كـه مـن گـوش ميكـردم و زمزمـه ميكـردم.
تمريـن اينهـا مـن را تشـويق بـه مداحـي ميكـرد .بعـد از آن
در كالسهـاي حـاج نادعلـي كرباليـي در بـازار دوم نازيآبـاد
حسـينيه حجـت سـال  66شـركت كـردم .سـال  70در منـزل
حـاج سـعيد حداديان با او آشـنا شـدم و بـه منزلشـان ميرفتم.
سـال  72بـا حـاج محمد طاهـري آشـنا شـدم و او بـراي اولين
بـار در يـك هيئـت بـه طـور رسـمي بـه مـن ميكروفـن داد .از
لحاظ كالسـيك مـن شـاگرد حاج محمـد طاهري هسـتم چون
اوليـن هيئتـي كـه در آن خوانـدم ،هيئـت رهـروان شـهداي
نازيآبـاد در سـال  71بـود و حـاج طاهـري در آنجـا بـه مـن

اعتمـاد كـرد .بعـد از او مـن در رهـروان شـهدا ميخوانـدم.
سـبكها و شـعرهاي دهـه  70و  80خيلـي در هيئتها
جريانسـاز بـود .امـروز نظرتـان در مور د بعضي سـبكها
در مداحي چيسـت؟
ويژگـي سـبكهاي آن دوران ايـن بـو د كـه اگـر نـوآوري انجـام
يدادنـ د بـا تكيـه بـر سـنتها بـود .اينكـه ريشـه در سـنت
م
داشـته باشـ د و ميـوه نو بده د ارزشـمن د اسـت .در غيـر اينصورت
بيهويـت اسـت .اگـر مداحيهـاي آن دوران مانـدگار بـو د و هنوز
هـم تازگـي دار د بـه هميـن تكيـه بـر سـنتها و رعايـت اصـول
مداحـي برميگـر دد .امـروز بسـياري از سـبكها ايـن اصالـت را
ندارنـد .صرفـا يـك ملودي زيبـا هسـتن د كه بـدون پـردازش و ادا
شـدن حـق اسـتفاده ميشـوند .خيليهايشـان اصلا بـاري ندارند
كـه بخواهنـ د حقـي در مـور د آن ادا بكننـد .چـون از جايـي آمده
كـه بـه در د دسـتگاه اهلبيـت bنميخـورد .دهههـاي هفتـا د و
هشـتا د كـه بـه قولـي دوره گـذر سـنت بـه مدرنيتـه بـو د بهترين
ثدار حماسـههاي جبهـه بـود .در عين
سـبكها را داشـت و ميـرا 
حـال مناسـب نسـل جوانـي بو د كه تشـنه معـارف حسـين بودند.
آن زمـان سـبكها ،آهنگهـا ،ملو ديهـا و نوحههايـي سـاخته و
پرداختـه شـ د كـه هنـوز هـم مانـدگار اسـت .اي كاش االن كه در
آسـتانه  1400هسـتيم؛ به نوحههـاي دهـه  70و  80برگرديم كه
تأثيـر گرفتـه از جبهههاي جنـگ بو د و پـردازش خوبي شـده بود.
چـرا از جايـي مجالس روضه و اشـك كمرنـگ و منبرها
خلوت ولي شـور پررنگ شـد؟
ايـن به يـك كج فهمـي برميگـردد كـه من مـداح بـه خواننده
القـا ميكنـم .از قديـم گفتهانـد حـرف ميگـردد و ضميـرش
را پيـدا ميكنـد .مخاطـب هـم مـداح مـورد عالقـهاش را پيـدا
ميكنـد .اينجـا انحرافـي وجـود دارد .آن انحـراف اين اسـت كه
بعضـي هيئتهـاي مـا بـه جـاي اينكـه محـل تغذيـه باشـند،
صرفـا محـل تخليه هسـتند و اين خيلـي خطرناك اسـت .يعني
هيئـت از قديـم محل تغذيـه رواني و روحـي و فرهنگـي بوده و
نـه صرفـا تخليـه .يعنـي اتفاقـي ميافتد كه يـك نفر در خلسـه
ميافتـد و ميگويـد يـك هيئتـي رفتـم حـال كـردم .خروجـي
چـه بـوده؟ از آن در كـه بيرون آمـدي چه اتفاق جديـدي در تو
افتـاد و بـه چـه تعهـدي رسـيدي؟ بعضـي هيئتها تيپسـازي
ميكننـد .يعنـي مسـتمعين را از تيپشـان تشـخيص ميدهيـم
كـه كـدام هيئـت ميرونـد و ايـن خيلـي بـد اسـت .كاسـبي با
اهلبيـت bفقـط ايـن نيسـت كـه بگوييـم كسـي در قبـال
خوانـدن پـول ميگيـرد .كاسـبي اهلبيـت bايـن اسـت كـه
عـدهاي دنبـال وجهـه از ايـن كار هسـتند و دنبـال لـذت بردن
هسـتند .ايـن هـم نوعي كاسـبي اسـت و اخلاص نيسـت .مگر
در احـواالت بـزرگان نداريـم كـه ميگفتنـد خدايـا بهخاطـر
نمازهايـي كـه خوانـدم و در آن خـودم لـذت بردم و شـايد قربتا
الـي اهلل نبـوده توبـه ميكنـم .چون قـرار بود مـن بندگـي تو را
كنـم .قرار نيسـت چون لـذت ميبريـم ،بندگي كنيـم .من براي
كسـب معرفـت ،هيئت امام حسـين gمـيروم .كه عهـد ببندم
و راهـش را ادامـه بدهـم.
  متأسـفانه امـروز بعضي هيئتها به جـاي تبليغ حضرت
سيدالشـهدا مـداح را تبليـغ ميكننـ د و گاهـي ميبينيم
تشـكيالت عريض و طويلي بـراي تبليغ يك مـداح دارند.
نظر شـما در اين باره چيسـت؟
ميترسـم از روزي كـه هيئتهاي ما به جاي اينكه هيئت باشـند؛
محل اسـتوديوي تصويربـرداري و صدابـرداري بشـوند .امروز خطر
بزرگـي كـه هيئتهـاي بـزرگ مـا را بـا مداحهـاي خـوب تهديـد
ميكنـد ،هميـن اسـت .يعنـي معنويـت حسـينيه تحتالشـعاع
يكسـري اتفاقات قرار بگيرد .ميترسـم روزي برسـ د و كار به جايي
برسـ د كه مداح امام حسـين ،gخودش را بازيگر نقـش اول بداند
و مخاطبهاي جلسـه ،بازيگران سـياهي لشـكرش بشـوند .هيئتي

يدي
كـه نتوانـ د مخاطبان زنده خـو د را تغذيـه كن د مطمئناً با سـ 
هـم نميتوانـ د ايـن عواطـف را برانگيـزد .ايـن هيئـت در بهتريـن
يدهـد .ما بايـ د هيئتهايمان محل
حالـت همان تخليـه را انجام م 
تغذيـه باشـند .بـراي اين اتفـاق ،بايـ د هرچيـزي را كه دسـت و پا
گيـر اسـت از سـر راهـش برداريم .بلـه عـزاداري قطعا بايـ د ثبت و
ضبـط شـود .امـا اول پيش خـدا و مأموريـن ثبت اعمالمـان .يعني
كاري كنيـم كـه باالييهـا برايمـان ضبـط كننـد .الزمـهاش ايـن
اسـت كـه ضبطهـاي زميني بـه قـدري هدف نشـو د كـه از هدف
اصلـي دور شـويم .گاهي نـوع خواندن عوض ميشـو د وقتـي براي
ضبـط ميخوانـد .مثال روضـه كم ميشـو د و ريتمهـا مرتب عوض
يده د با اين روضه قرار اسـت پسـتهاي
ميشـو د و اينهـا نشـان م 
اينسـتاگرام پر شـون د و كليپها ساخته شـوند .نميگويم نشو د اما
ايـن كار بايـ د در اسـتوديو با افكتهاي اسـتوديويي انجام شـو د نه
هيئـت .در هيئـت امام حسـين gاين اتفاق نيفتـ د و به مخاطبان
امامحسـين gاحتـرام بگذاريم و از هرچه كه ممكن اسـت حواس
بيننـده و مخاطـب را خراب كنـ د و حواس او را پـرت كن د و تمركز
معنـوي او را بـه هـم بريز د حـذر كنيم .اينكـه اگر زيـر پرچم امام
يدانم و
حسـين gدنبال اسـم خـودم هم هسـتم ،اين را خـودم م 
اربـاب خـودم و اين يك نوع كاسـبي اسـت.
  سـوالي كـه بـراي جوانـان مطـرح ميشـو د اين اسـت
كـه اگر مـداح براي امـام حسـين gميخوان د چـرا پول
ميگيـر د و اگـر بـراي صله مسـتحب پـول ميگيـر د چرا
قيمتهـاي باال و شـرط ميگـذارد؟
قطعـاً مداحـي شـغل نيسـت .توصيـهام بـه مداحـان جـوان تـازه
وار د ايـن اسـت كـه حتماً دنبال شـغل باشـن د كه مبـادا در عرصه
ستايشـگري ،اميـدي به ايـن ببندن د كـه بتوانن د ارتـزاق كنند .در
مـور د خـودم ايـن قضيـه صـدق ميكند .مـن تـا  15سـال بع د از
يدادند
خواندنـم ريالـي نميگرفتم .در يـك برههاي اگر چيـزي م 
قبـول ميكردم؛ اسـتادي داشـتم كـه به مـن نصيحتي كـرد« :تو
بندگـي چـو گدايـان بـه شـرط مز د نكـن كـه خواجه خـو د روش
بنـده پـروري دانـد ».سـعي ميكـردم به ايـن بيت عمل كنـم .در
هيئتهايـي كه شـخص حقيقـي در مقابلم باشـ د قطعـاً چيزي را
قبـول نميكنـم .امـا اگر نهـا د يـا ارگاني دعـوت كن د و چيـزي را
بخواهنـ د بدهنـد ،قبـول ميكنـم البتـه محـال اسـت شـرط كنم
و قيمـت بدهـم و بسـياري جاهـا رفتـم و ريالـي هـم ندادنـ د و
صحبتـي هم نكردم .اما صله مشـخص اسـت يعني چـه .يعني آن
يدان د چقدر اسـت
شـخصي كـه ميگيـر د نه شـرط كـرده و نـه م 
و نـه برايش مهم اسـت كـه چقدر باشـد .يعني در سـب د اقتصادي
خـودش حسـابي بـاز نميكنـد .واقعاً به نيـت نمك زندگـي به آن
نـگاه كننـ د و ايـن معيـار روشـني اسـت .كاسـبي از اهلبيتb
حرام اسـت .مـا باي د بگوييـم نوكر امام حسـين gهسـتيم.
  در جلسـاتي كـه مداحان بـا رهبر معظم انقلاب دارند؛
حضور داشـتهاي د اگر خاطـره و صحبتي داريـد ،بفرماييد؟
مـن دو مرتبـه توفيق داشـتم در محضر ايشـان بخوانم .يكي سـالروز
والدت حضـرت زهـرا hو در يـك جلسـه عمومي بو د و يـك بار هم
در يـك جلسـه خصوصـي روز  28صفـر بـو د كـه روضه امام حسـن
مجتبـي gرا خواندم .خاطـرهاي كـه از آن روز دارم اين اسـت كه در
انتهـاي خواندنم ،فراز دعاي توسـل مربوط به امام حسـن gرا زمزمه
كـردم .وقتي بـه عبارت «يـا وجيها عنداهلل» رسـيدم اشـاره كردم كه
دسـتها را بـاال ببريـم و بـا افـرا د حاضـر تكـرار كرديم .تمام كه شـد
حضـرت آقا سرشـان را به سـمت مـن نزديـك كردن د و بـه من تذكر
دادنـ د كه شـما چـرا گفتيـ د دسـتها را بـاال بياوريـد .و ادامـه دادند
كـه فراز اول دعاي توسـل دعاسـت و دسـت بـاال ميآيـ د ولي بعدش
خطـاب بـه معصومين اسـت و نيازي نيسـت دسـت بـاال بيايـد .اين
دسـت مختـص دعـا بـه درگاه خداسـت .مـن ايـن نكتـه و ظرافت و
هوشـمندي را كـه در فرمايـش آقا ديدم برايم بسـيار جالـب بود .بعد
از آن سـعي كـردم فـرق دعـا و توسـل را در خوان دنهـا رعايـت كنم.

خـــــط خبــر

کربالیـی نریمـان پناهـی درخصوص ناآرامیهای اخیر در کشـور و نقشـی کـه هیئتهای مذهبی و چهرههای سرشـناس مذهبـی در همراهی با مـردم و جمع
شـدن غائله آشـوبها میتوانن د داشـته باشـند ،گفت«:جنگ تنها اسـلحه به دسـت گرفتـن در جبهه نیسـت .جنگ روانـی ،جنگ فرهنگی سـختتر و مهمتر
اسـت .مـا بایـ د گوشـمان به حرفهـای بزرگترها باشـد .آقا مـدام بر بصیـرت تاکی د میکنند .مـا در هـرکاری بای د بصیرت داشـته باشـیم .نبای د بگوییـم به ما
چـه ربطی دارد .در اینگونه مواقع مسـئولیت ما بیشـتر و سـنگینتر اسـت».
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كج فهمي
از نفهمي
خطرناكتر
است
يدانـد كــه
فرهنــگ را تيــغ دولبـهاي م 
ـس شكســت خــوردن در
دشــمنان از پـ ِ
عرصــه نبــر د نــرم يــا بــه قولــي تهاجم
فرهنگــي ايــن شــرايط را بهوجــود
آور دهانــد .چراكــه بــه تعبيــر حســين
هوشــيار امــروز دشــمن متوجــه ش ـده
كــه امــام حســين gرا نميتوانــد
از مــا بگيــر د و هــر ضربــهاي خــورده
از ايــن فرهنــگ خــورده لــذا اكنــون
تخريــب هيئتهــا را شــروع كــرده .او
ميگوي ـد« :امــروز متاســفانه بــه اســم
جــذب جوانــان كــه اگــر ايــن كار را
د از پــاي قليــان و ماهــواره
نكنيــم باي ـ 
جمعشــان كنيــم بعضــي مداحــان بــه
د امــا اينهــا توجيــه
دهان 
اينجــا رســي 
د بهتــر از
اســت .زميــن بايــر بمانــ 
ايــن اســت كــه امــام حســين gرا
ناقــص معرفــي كنيــم .در دســتگاه امام
حســين gكــج فهمــي از نفهمــي
خطرناكتــر اســت .چــون اگركــج فهــم
باشــند؛ ســر امــام حســين gقربتــا
الــي اهلل بريــده ميشــود .امــا نفهــم
د جاهليــت اســت .پيغمبــر را
كــه باشــن 
د و ايمــان ميآورنــد .امــروز
ميبيننــ 
د امــام حســينg
دشــمن ميگويــ 
را نميشــو د از اينهــا گرفــت پــس
يدهيــم.
بــه آنهــا حســين جعلــي م 
ســينهزني را نميشــو د از اينهــا گرفــت
پــس آنگونــه كــه دوســت داريــم
ميزننــد كــه بيخطرتــر بشــود».

ها و محافل مذهبی
نامه هـیئت
ویژه

شماره 61

سهشنبه  26دي 1396

 28ربیعالثانی 1439

خـــــط خبــر

06

مراسم بزرگداشت عالم ربانی حاج آقا مجتبی تهرانی روز چهارشنبه  20دیماه از ساعت  7تا  10صبح در خانه مداحان برگزار شد .حجتاالسالم جاننثاری
در این مراسم با اشاره به مراتب علمی آقامجتبی تهرانی گفت« :مرحوم آقامجتبی تهرانی در نکتهپردازی مسائل اخالقی بسیار دقیق و ظریف بود ،گاهی
برای یک سخنرانی در خصوص مثال حسد یک ماه زمان صرف و آیات و روایات مختلف را بررسی و حالجی میکرد».

د مهدي
د روايت از سبك زندگيحجتاالسالم محم 
چن 
تاجلنگرودي در گفتوگو با فرزندش

د روضهخانگي به
يگفتن 
م 
يدهد
اهلخانهمصونيتم 
سيدمحمدحسين خانيان

ششـم ديمـاه بود كـه خبر درگذشـت اسـتا د وعـظ و منبـر حجتاالسلام محمدمهدي
ت ودوم بهمـن 1310
تاجلنگـرودي در رسـانهها مخابـره شـد .اين اسـتا د اخلاق كه بيسـ 
در لنگـرو د متول د شـده بـو د از  ۱۴سـالگي در حـوزه علميه الهيجـان تحصيلات خو د را
آغـاز كـر د و سـال  ۱۳۲۶بـراي ادامه تحصيلات ديني بـه قم رفـت و در درس خـارج فقه
محضـر مرحـوم آيـتاهلل بروجـردي در مسـج د باالسـر و درس خـارج اصول محضـر امام
خميني wدر مسـج د سلماسـي بهره برد .مرحـوم حجتاالسلام تاجلنگرودي در سـال
 ۱۳۳۹همزمـان بـا هجـرت به تهـران نويسـندگي را با نـگارش مجموعـه تاج آغـاز كر د و
تاكنـون  ۵۱جلـد كتاب بـه رشـته تأليـف درآور دهاند كـه از مهمترين آثار منتشـر شـده
وي ميتـوان بـه «از مدينـه تـا مدينـه»« ،واعـظ خانـواده»« ،گفتـار وعـاظ»« ،سـيماي
امـام زمـان« ،»fبـا امام حسـين به سـوي بهشـت»« ،زشـت و زيبـا»« ،داسـتان زنان»،
«اخلاق انبيـاء»« ،گفتـار انبيـاء» و ...اشـاره كرد .براي آشـنايي بيشـتر با سـبك زندگي
ايـن منبري سـراغ فرزندش محسـن تاجلنگـرودي رفتيـم و بـا او به گفتوگو نشسـتيم.

  پدرتان را كه بيشـتر اسـتادان و بزرگان
منبـري به عنـوان پيشكسـوت و اسـتاد
وعظ ميشناسـند ،بيشـتر معرفـي كنيد
در كجا و چطـوري وار د عرصه وعظ و منبر
شـدند؟ چه اسـتادانی داشـتند؟
ايشـان از سـن طفوليت همراه پدرشان در مجالس
اهلبيـت bشـركت ميكردنـد؛ و بـا ديـدن
منبريهـا و منبـر تأثيرگذارشـان از همـان دوران
طفوليت عالقه شـديدي بـه منبر رفتن داشـتند؛
و بـا آمـدن بـه قـم و ادامه طلبگـي در قـم و ديدن
منبريهايـي مثـل مرحـوم حـاج انصـاري واعظ و
مرحوم تربتي واعظ و مرحوم اشـراقي واعظ؛ شـوق
و عالقه ايشـان بـه منبر رفتـن افزون شـد؛ و يكي
از برنامههـاي ايشـان رفتـن بـه منبر بـراي تبلیغ
بـود .و وقتـي وار د تهـران شـدند؛ از همـان ابتـدا با
اسـتقبال مردم تهران روبـهرو شـدن د و دعوتهاي

يدا د كه منبر ايشـان
متعـ د د براي منبر ،نشـان مـ 
هم تأثيرگـذاري خـو د را دارد .و در تهران با مرحوم
حجتاالسالم والمسلمين فلسـفي آشنا شدن د و از
ايشـان در منبر رفتـن الگو ميگرفتند؛ و ايشـان را
به عنـوان اسـتا د انتخـاب كردند.
   يكـي از نكاتـي كـه نسـبت بـه پـدر
مرحوم شـما نقل ميشـو د اهميت بسـيار
ايشـان به روضهها و مجالـس خانگي بوده؛
چرا اين قـدر به روضههـاي خانگي اعتقاد
داشتند؟
ايشـان روضهخوانـي را از جـ د خـو د مرحـوم
حجتاالسلام شـيخ محمـو د تاجالواعظيـن بـه
ارث بردنـد؛ كه روضـه فاطميه ايشـان از مرحوم
آقا شـيخ محمـو د تاجالواعظيـن به ارث رسـيده
و اعتقادشـان ايـن بـو د كـه روضهخانگـي يـك
مصونيتـي بـراي اهل خانـه ايجا د ميكنـ د و اين

تجربه خودشـان بود ،چون در منزل پدري ايشان
روضـه خانگي برقرار ميشـد .لذا بـه اين امر مهم
عالقهمنـ د بودنـ د و بـا يـك شـوق وصفناپذير و
اعتقـا د ويـژهاي در مجالس روضهخانگي شـركت
ميكردنـ د و اهتمـام خاصـي داشـتند.
   پـدر شـما از واعظين متواضـع و فروتن
بودنـد كـه ايـن ويژگـي ميتوانـ د الگويي
بـراي جامعه واعظين باشـد .گويـا روزي از
ايشـان خواستن د براي تفسـير نهجالبالغه
جلسـهاي در اصفهـان داشـته باشـد كـه
ايشـان در عين تواضع و فروتني خواستند
از خطيب فعالي در اصفهان اسـتفاده شود؛
كمي از اين اخالق ايشـان برايمان بگوييد؟
يكـي از كارهـاي مهـم مـا بايـ د ريشـهيابي صفات
پسـنديده و رذيله باشـد؛ من گمان ميكنم تواضع
و فروتني ايشان ناشي از عدم وجو د حس د در ايشان
بـود ،نسـبت بـه كسـي حسـادت نداشـتند؛ يـادم
هسـت در سـالهاي اخير(بعـ د از قطع شـدن پا) با
عـ دهاي از اهـل منبر از مشـه د با قطار عـازم تهران
بوديـم و نوعاً علمـا به خاطر اخالق حسـنه مرحوم
پـدرم ميآمدنـ د در كوپـه حاجآقـا ،حجتاالسلام
سيدابوالقاسـم شـجاعي كه يكي از افتخـارات اهل
منبر هستن د و به تعبيري سيدالقوم هستند ،ايشان
به پـدر بزرگـوارم فرمودند« :آقاي تاج هيچ حسـود
يديدند؛
نيسـتند» .هميشـه خوبيهاي مـردم را م 
نه ب ديهـا .و اين بـو د كه الگوي اخلاق بودن د براي
همـه .و نكته ديگـر هم تعهـ د زمانی ايشـان زبانزد
همـگان بـو د و گاهي از تعه د ايشـان اينطور تعبير
ميشـ د كه سـاعت را با آمـدن ايشـان باي د تنظيم
كرد .ايشـان به حدي متعه د بودن د که اگر مجلسي
يدادن د سـنگ هم ميباري د محـال بو د به
را قـول م 
تعه د خودشـان عمل نكنند.
  ايـن روزها برخـي از منبريهـا به جاي
اسـتفاده از روشهاي مناسب القاي مفاهيم
ديني به مخاطب از بيان فلسـفي اسـتفاده
ميكنند .از بيان شـيوا و گويش مناسـب و
علم گيـراي پدرتان در وعـظ بگوييد.
نـوع روايـات مـا همـه فهمنـد؛ بيـان معصومين
را همـه مـردم ميفهمنـ د و درك ميكننـد؛
لـذا اهلبيـت مـا فرمو دهانـد« :علـي قـدر عقـول
بشـر» قابـل فهـم بـا مـردم سـخن ميگوييـم.
ايشـان هـم سـاده و همه فهـم با مـردم صحبت
ميكردنـد .و بـه تعبيـري مـردم بيشـتر حسـي
هسـتن د تـا شـمي؛ نبايـ د بيشـتر را فـداي كمتر
كـرد .ايشـان اعتقا د داشـتن د همنشـيني بـا افراد
پـاك ،پاكي مـيآورد ،لـذا مقي د به همنشـيني با
بـزرگان بودند؛ مثـل مرحوم آيتاهلل خوشـوقت و
مرحـوم آقا شـيخ علي مقـدادي (فرزن د آقا شـيخ
حسـنعلي نخودكي) و بعضـي از بـزرگان ديگر .و
بعلاوه نشسـتن پـاي منبري كـه موعظه بـو د و
سراسـر قال الباقر و قال الصادق بو د و از شـنيدن
موعظـه لذت ميبردنـ د بهخصوص منبـري كه با
روضـه تمـام ميشـد .يكـي ديگـر از اهتمامهاي
ايشـان اسـتفاده از وقت بـود ،هيچگاه ديده نشـد
وقت ايشـان بيهوده بگـذر د يا مطالعـه ميكردند
يـا مينوشـتن د يا منبـر ميرفتنـ د و هنگامي هم
كـه كنار همسـر و فرزنـ د بودنـ د از داسـتانهاي
عبرتآمـوز غافـل نميشـدند .و يكـي ديگـر از
صفات پسنديده ايشـان ادب بسـيار باالي او بود؛
حتـي در صـدا كـردن فرزنـدان ،با احتـرام و ادب
صـدا مـيز د و حتـي نسـبت بـه فرزنـدان ضمير
جمـع بـهكار ميبـرد؛ هيچموقـع مـا از ايشـان
«تو» نشـنيديم ،هميشـه «شـما» بـهكار ميبرد؛
بـا مادر مـا هم خيلي بـا احترام برخـور د ميكرد.

متواضع
و فروتن بود
حجتاالسلاممرتضياسماعيلپور
اسـتا د حـوزه علميـه نبياكرمk
درباره استـــا د محــمدمهدي
تاجلنگرودي ميگويـد«:از خاطرات
آن دوران ،مجالـس خانوادگـي بود
كـه در آن مجالـس از كتـاب واعظ
خانواده مرحوم لنگرودي اسـتفاده
ميكرديـم؛ مـن آرزو ميكـردم
روزي نويسـنده ايـن كتابهـا را
ببينـم و از ايشـان تشـكر كنـم تا
اينكـه زمـان گذشـت و بـه تهران
د
آمـدم و سـال  ۱۳۶۷در مسـج 
حضـرت ابوالفضـل gسـتارخان
د
بـا مرحـوم حجتاالسلام محمـ 
مهدي تاجلنگرودي آشـنا شـدم .از
جمله ارزشهـاي اخالقي مرحوم تاج
قالعاده
لنگرودي تواضع و فروتني فو 
ايشـان و همينطـور بسـيارخوش
مشربومهربانبودند.هنگامورو ددر
مسـج د به عنوان اينكه ايشان حق
استاديداشتن دمن كفشايشانرادر
يدادم ايشان ناراحت
برابرشان قرار م 
ميشـدن د ولـي بنـده ميگفتـم
مـن به شـما مديـون هسـتم .يك
روزي كه ايشـان وار د مسـجدنظام
مافي شـدند؛ ديـدم بهسـختي راه
ميرونـ د و متوجـه شـدم يكـي از
پاهـاي ايشـان را در اثربيماري قطع
د
كر دهانـ د پرسـيدم چـرا؟ گفتنـ 
بـه علـت بيمـاري «بريبـري»
كـه واقعـا ناراحـت كننـده بـود».

گفتوگو با سیدهاشم وفایی از شاعران آیینی و مداحان مشهد

متاسفانهبرخیشعرها
دبهمصرفند
ازتولی 

شـعر بخشـی از زندگی اسـت یا حتی خـو د زندگی؛ شـاعران با شـعر زن دهان د و همـه عناصر پیرامـون خو د را مانن د شـعر
میبیننـد؛ بـه تعبیری اینـان شـعر میخورند ،شـعر مینوشـن د و در نهایت شـعر میگوینـد .حـال این زندگی شـاعرانه
چقـدر زیباتـر خواه د بو د اگـر خـوراک آن از محلی فراتـر از مادیـات تغذیه شـود .یعنی در سـرایش شـعر از زندگی ائمه
معصومیـن و پیامبـران الهام گرفته شـو د و به زبان شـعر بازگو شـود .این رسـالتی اسـت که شـاعران آیینی بسـیار به آن
توجـه دارنـ د و تاثیـر آن را بـه چشـم در زندگیشـان دی دهانـد .ایـن را بهانهای کردیـم تا گفتوگویـی با یکی از شـاعران
آیینی مشـهدی داشـته باشـیم تـا از دیدگاههـای او و نحـوه ورودش به دنیای شـعر بیشـتر بدانیـم .سیدهاشـم وفایی با
اصالـت یزدی از شـاعران اهل مشـه د اسـت که زندگـی او از سـال  57بـا مداحی و از سـال  62با شـعر گره خورده اسـت.

خـــــط خبــر

حجتاالسلام ریاضـت بـا تأکیـ د بر اهمیـت قلبیات در قبولـی اعمال گفـت« :امام صـادق gدر روایتی فرمـود« :قلب حرم خداسـت و در حرم خـدا غیر خدا
را سـاکن نکنیـد» .یعنـی قلـب بـه عنوان امانت اسـت که نبای د بـه غیر از خـدا و خلیفـهاهلل در آن جا داد .همچنیـن در روایتـی دیگر داریم «قلـب مؤمن عرش
خداسـت» .از ایـن رو بایـ د مراقب قلبیات بود .شـاخصه قبولـی اعمال در قیامت قلبیات اسـت».
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کسـی را قبول ندارنـد؛ غرور بدترین چیز اسـت .به قول شـاعر ،با تواضع
بـاش ماننـ د درختی پرثمـر  /گر در ایـن باغ وفا نـام و نشـانت دا دهاند.
با توجـه به فعالیتتان در حوزه شـعر و همچنین مداحی،
ارتباطتان با سـایر مداحان به چه صورت اسـت؟
ارتباط بسـیار خوبی دارم و با بسـیاری همکاری دارم .با مداحان مشهدی
بسـیار همـکاری نزدیکـی دارم؛ اما از بیـن مداحان معروف نیـز میتوانم
بـه دوسـتان خوبـی همچـون حاج سـعی د حدادیـان ،حاج سـی د مجید
بنیفاطمه و محسـن میرداما د اشـاره کنم.
یدهید ،از شـعرهای
در مداحیهایـی کـه خودتان انجام م 
خودتان اسـتفاده میکنید؟
95درصـ د از اشـعار خـودم میخوانـم ،امـا گاهی هـم پیش آمـده که از
شـعری خوشـم آمده و این حـس را در خودم دیدم که بایـ د آن را بخوانم
و خوانـ دهام .ایـن حـس که خودم شـاعر هسـتم پس نیازی بـه تعامل با
شـاعران دیگر نـدارم ،در وجـو د خو د نمیبینم.
زیباترین خاطرهای که در این حوزه داشتهای د چیست؟
بـه لطف ائمه معصومین ،bخاطـرات خوب زیـا د داریم .اما یکـی از آن
خاطرات به سـالی مربوط میشـو د که در خوانسـار بودم .ایام عاشـورا بود
و خدمـت حاج رضا انصاریان بودم .با حاج رضا بسـیار رفیق هسـتیم و با
هـم میخوانیم .برای مراسـم در منزل ابنالرضا خوانسـاری دعوت بودیم.
انصاریان به من گفت چه بخوانیم .در آن زمان شـعری سـروده بودم و زیر
لـب زمزمه میکردم؛ دیـدم آخر آنچـه را باور نبو د  /شـاهدم جز دیدگان
تـر نبـود .این شـعر را با هـم خواندیـم و آن شـب غوغایی به پـا کر د که
توصیفکردنی نیست.
آیـا ایـن توفیـق را داشـتهای د کـه در حضور مقـام معظم
رهبری هم شـعرخوانی داشـته باشـید؟
بلـه خوشـبختانه چنـ د بـار ایـن توفیـق برایـم حاصـل شـده اسـت و
بیشـتر در مشـه د ایـن اتفـاق افتـاده اسـت .زمانـی کـه مقـام معظـم
رهبـری در مشـه د میآینـ د در منزل پدری جلسـاتی با شـاعران برگزار
میکننـد .خاطـرهای دیگـر دارم کـه مربـوط بـه ایـن دیدارهاسـت.
در یکـی از ایـن جلسـات شـعری خوانـدم در مـور د جانباز که بیـت اول
آن اینگونـه بـود :از شـاخه وجـو د شـما گر گلـی فتا د  /چیزی نگشـت
کـم ز صفـای دل شـما .وقتـی تمـام شـد ،آن را تقدیـم آقـا کـردم امـا
مقـام معظم رهبـری شـعر را از مـن گرفتند ،گفتنـ د این شـعر در خور
مـن نیسـت اما کسـی را میشناسـم کـه ایـن توصیـف برازنده اوسـت.

بال
عشـق
صبروشكيب گشته گل محفل شما

چطور ش د که به دنیای شعر و شاعری راه پیدا کردید؟
ایـن عالقه و کشـش من به شـعر آیینی تـا حدی بـه خانـوا دهای که در
آن رشـ د یافتـم بر میگر دد؛ چراکـه در خانوا دهای مذهبی متول د شـدم و
حضـور در جلسـات و هیئتهـای مذهبی بخشـی از برنامـه زندگیمان
یدلیل نبوده است .اما
بو د از این رو ،کشـش من به سـمت شـعر آیینی ب 
اینکه چه زمانی این اسـتعدا د شـکوفا شـد ،به زمان حضورم در جبهه و
جنـگ مربوط میشـود .حال و هوای جبهه و شـرایط آن بـه صورتی بود
که احسـاس شاعری در من نفوذ کر د و میل به شعر گفتن را در من زنده
کرد .به واسـطه همین عالقه ،نشسـت و برخاست با شـاعران را در برنامه
کاری خـو د قرار دادم و از اسـتا د احم د کمالپور که همسـایه حضرت آقا
در مشـه د هم بودند ،بهرههای زیادی بردم .همین نشسـت و برخاستها
باعث شـ د تا این چشـمه به جوش بیاید.
بـا توجه بـه فعالیـت طوالنیمدت خـو د در حوزه شـعر،
موفـق به انتشـار کتـاب هم شـ دهاید؟
بله خوشـبختانه طی این سـالها تمام تلاش خو د را بـه کار گرفتهام
تـا نتیجـه کارهایـم را در قالب کتاب نیز منتشـر کنم .تاکنون شـش
جلـ د کتـاب از آثارم را منتشـر کـر دهام .کتابهـای گلبن وفـا ،گلبن
شـهادت ،گنجینه بـرکات ،آینه وحی و شـکوفههای صلـوات از جمله
کتابهای منتشـر شـده هسـتند .امـا جدیدتریـن کتاب مـن ،دیوان
 600صفحـهای  14معصـوم اسـت کـه  29فصـل دار د و از والدت تـا
وفـات یـا شـهادت  14معصـوم را بازگـو میکنـد .بیـش از  95درصد
شـعرهایم آیینی هسـتند ،اما شـعرهایی هـم با مضامیـن اجتماعی و

عاشـقانه را نیز در کارنامه خـو د دارم.
تفاوت شعر آیینی دیروز با امروز در چیست؟
تفاوت شـعر این عصر با عصر گذشـته در دو مسـئله اسـت .مسـئله اول
اینکه شـعر امروز از لحاظ قریحه رشـ د خوبی داشـته اسـت .اما مسـئله
مهمتـر اینکه به سـاختار زبانی توجه خاصی نمیشـو د و شـاعران صرفا
میخواهن د شـعر بگوین د و به اصطالح شـعرها امـروز از تولی د به مصرف
شـ دهاند .شـاعران امـروزی کمتـر به مطالعـه آثـار شـاعران بزرگی چون
حافـظ و صائب تبریـزی میپردازن د که قواع د زبانی در اشـعار این بزرگان
بسـیار مشهو د اسـت و مطالعه آنها یک کالس درس محسـوب میشود.
ذات شـعر ماندگاری اسـت ،امـا با بی توجهی به سـاختار زبانی که نمونه
آن را در سـالهای اخیـر شـاه د بو دهاید ،قطعا مانـدگار نخواه د بود.
چه راهکاری برای حل این بحران پیشنها د میکنید؟
راهکار بسـیار سـاده اسـت؛ افـرادی کـه در حوزه شـعر فعالیت میکنند
بای د پذیرای این واقعیت باشـن د که از شـعرای مقدم اسـتفاده کنن د و به
ایـن تکیه نکنن د چون توانایی گفتن شـعر را دارن د دیگر شـاعر شـ دهاند.
جلسـات نق د شعر و دورهمیهای شاعرانه برگزار شـو د و در آن به تجزیه
و تحلیـل شـعرهای یکدیگر بپردازن د تـا از آفت از تولی د بـه مصرف بودن
در امان باشند.
در واقـع یکـی از معضلات امـروز شـعر ایـن اسـت که همین که شـعر
میگوییـم فکـر میکنیم شـاعر شـ دهایم .کسـی که تشـنه علم باشـد
هیچگاه سـیراب نخواه د شـ د و همیشـه احسـاس عطش دارد .احساس
نیاز دارد .میل به کمال دارد .بعضی شـاعران متاسـفانه دچار غرور شده و

اخالص و عشق ،خيمه زده در دل شما

مادر بهار عشق نكرديم گل ،ولي

عشق و صالبت است گل محفل شما

پيشاني شماست پُر از نور و كردگار

گويا سرشته عشق در آب و گل شما

آئين هدار عرصه ايثار و همتيد

در ساحل فرات بو د منزل شما
از شاخه وجو د شما گرگ ُلي فتاد
چيزي نگشت كم ز صفاي دل شما

وقتي كه بال عشق فراهم نمو دهايد

بي دستي شماست كجا مشكل شما

دريادلي د و وقت مناجات باخدا

بوي بهشت ميوز د از ساحل شما

دائم شكوفهايست به لبهايتان زشكر

درحيرتم از آن دل ناغافل شما

چون شاخه گلي ز«وفائي» قبول كن

شعري كه نيست ،دسته گلي قابل شما

ها و محافل مذهبی
نامه هـیئت
ویژه

شماره 61

سهشنبه  26دي 1396

 28ربیعالثانی© 1439

خـــــط خبــر
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حجتاالسلا م ناصـر رفیعـی ،عضو هیئتعلمی جامعهالمصطفیالعالمیه بابیان اینکه مسـیرهای مختلفی برای رسـیدن انسـان به بهشـت وجـو د دارد ،عنوان
کـرد« :هرچنـ د انجـام دسـتورات دینـی بـرای همگان واجب اسـت امـا در طول تاریـخ افرا د بسـیاری بودنـ د که با عنایـت ائمه اطهـار bمسـیر زندگی خود
را تغییـر دادنـ د و بهشـتی شـدند ».او بـا تأکیـ د بـر اینکـه فردی که بـرای امام حسـین gگریـه میکن د سـمت گناه نمـیرود ،گفـت« :اگر فردی با سـاالر
یدارد».
شـهیدان کربلا ارتبـاط معنوی خـو د را حفظ کن د سـمت گناه نمـیرود ،گریه برای امام حسـین gانسـان را از گناه بازمـ 

با «حسین حسین» داریم پیر میشویم

یکی از سنتهای زیبای هیئتهای قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیئت بوده که در این سالها فراموش شده است.
بگیرید و برای «چهارده» ایمیل

شوید و پس از پایان مجلستان یک عکس یادگاری دستهجمعی
پیشنهاد میکنیم دست ب ه کار 

.
شود
منتشر
صفحه
همین
ر
د
کنید تا

qudsonline14@gmail.com

تأسی به اهلبیتb

مخاطبـان هیئتهـا اهلبیت bرا دوسـت دارنـد ،چون رفتار ایشـان و
ایثارشـان را دوسـت دارن د و از تواضع و گذشتشـان روایتهای بسـیاری
شـنی دهان د بـرای همیـن توقع دارنـ د هیئتها هم با تاسـی به آنهـا رفتار
ی دیهای مداح خـو د را عرضـه کن د و
کننـد .اگر یـک هیئتی فقـط سـ 
فقـط سـخنرانیها و کتابهـای سـخنران خـو د را بـه فـروش بگـذارد،
هـر چنـ د کاری خوب اسـت اما کامل نیسـت و گاهـی بودار اسـت .چرا
خوبیهـای دیگـران را نبینیم؟ مداحـی که از تریبون هیئت اسـتفاده
کنـد و بـه جهت موقعیـت و شـهرتی کـه دارد ،نمیتواند هر سـخنی
را بیـان کنـد و خـدای ناکرده از پشـت تریبـون افراد را ضایـع کند یا
بـه اصـرار از مخاطبان بخواهد به شـکل خاصی بنشـینند یـا در حلقه
اصلـی سـینهزنی شـرکت کننـد یـا این طـور و آن طـور کننـد ،اینها
گاهـی عالوه بـر بدبینیهـا و دور شـدنها ،ظلم به شـرکتکنندگانی
اسـت کـه بـه عشـق اهلبیـت bپـا در ایـن مجلـس گذاشـتهاند و
ممکـن اسـت اولیـن بارشـان هـم باشـد کـه بـه هیئـت میآینـد و
بـا ایـن کارهـا شـاید آخریـن بـار .مـا چـه میدانیم کسـی کـه حاال
در حلقـه اصلـی سـینهزنی حضـور پیـدا نمیکنـد چـه عـذری دارد؟
شـاید اعتقـاد او بـه حضـور در بیـن سـینهزنان بیشـتر از خـود آنـان
باشـد .شـاید او امروز خسـته اسـت و قطعا برای تماشـاگری و بطالت
نیامـده .شـاید و شـاید .چـرا اینقـدر اصـرار؟ مگـر حـاال کـه نیایـد
چقـدر به دیـنداری دیگران لطمه میخورد؟ متاسـفانه گاهی انسـان
میبینـد کـه برخـی مداحان جـوان همیـن که به شـهرت میرسـند
رفتارشـان هـم تغییـر میکند کـه این در شـأن اهلبیت bنیسـت.
خادمان هيئت متوسلين به اباعبداهلل حسين /gمسج د ثاراهلل انقالب

  کانال تلگرام
موکب ذاکرین

مداحـان از نوجوان گرفته تا جوان و میانسـال
و پیرغالمـان همـه و همه یک هـدف را دنبال
میکننـد .امـا هرکـدام بـا توجـه بـه سـبک
و سـیاقی کـه در مداحـی دارنـد ،طرفـداران
و مخاطبـان خـاص خـو د را دارنـد ،از ایـن
رو ،در نظـر داریـم در ایـن بخـش بـه معرفـی
کانالـی در تلگـرام بپردازیـم که به یـک مداح
خـاص اشـاره نـدار د و نواهای زیبا و ارزشـمند
از مداحـان مختلـف برای سلایق متفـاوت را
یدهـد .کانـال تلگرامـی «موکـب
پوشـش م 
ذاکریـن» از جملـه کانالهایـی اسـت کـه
بـا معرفـی نواهـا و مداحیهـای جدیـ د و
تدار از مداحـان خوب کشـور از جمله
مناسـب 
محمـو د کریمـی ،حسـین سیبسـرخی،
عبدالرضـا هاللی و بسـیاری دیگر اسـت .برای
عضویـت در ایـن کانال ،کافـی اسـت وار د این
لینـک  https://t.me/zakerin114شـوید.

کتاب

حضرت سکینهh
اسطوره ادب و عرفان

سـخن گفتن در مـور د حضرت سـکینه ،hدختر
سیدالشهدا gدشـوار و در عین حال جالب است.
از آن جهت دشـوار است که متون تاریخی در مورد
ایشـان ،هم اندک است و هم مشـوش .از آن جهت
جالب اسـت که بـا شـخصیت و موقعیت دختری
از خانـدان نبوت بیشـتر آشـنا میشـویم .به نقل
از متـون تاریخی ،امام حسـین gآنچنان انس
و عالقـه ویـژهای بـه ایـن دختر خویش داشـتند
کـه باعـث شـگفتی دیگـران میشـد .کتـاب
حاضر از سـه بخش تشـکیل شـده اسـت .بخش
نخسـت ترجمـه منتخبـی از کتـاب «بیوگرافـی
خانمهـای خانـدان نبـوت» اسـت کـه توسـط
خانـم دکتـر بنـت النشـاطی (اسـتا د دانشـگاه
مغـرب) بـه رشـته تحریـر درآمـده اسـت .بخش
دوم اشـارهای اسـت کوتـاه بـه برخـی لحظههـا
و برشهـای زندگـی و شـخصیت حضـرت
سـکینه hو بخش سـوم حاوی برداشت نویسنده
از مطالعه متون مختلف در مور د این بزرگوار اسـت.

مناجاتنامه

اپلیکیشن
صحاح سته

«صحاح سـته» یـا کتابهـای صحیح شـشگانه،
معتبرتریـن کتـب حدیـث نز د اهل سـنت اسـت.
ایـن کتابها پـس از قـرآن کریـم مهمترین منابع
دینـی بـوده کـه در دسـترس اهـل سـنت اسـت
و توسـط علمـای اهـل سـنت مطالعـه و اسـتفاده
میشـود .این کتـب عبارتانـ د از :صحیـح بخاری،
صحیح مسـلم ،سـنن ابوداود ،سـنن ترمذی ،سنن
نسـائی ،سـنن ابـن ماجـه .بیـن ایـن کتابهـای
حدیـث ،لفـظ صحیح تنهـا بـه دو کتـاب صحیح
بخاری و صحیح مسـلم اختصـاص داده میشـود،
در حالـی کـه چهـار کتـاب حدیـث دیگـر ،هـم
شـامل احادیـث صحیـح و هـم تعـدا د اندکـی
غیرصحیـح (یعنـی در درجـه پایینتـر از صحیح)
هسـتن د و کاربـر د واژه صحیـح در چهار تـای آخر
تغلیبـی اسـت .در این قسـمت به معرفـی نرمافزار
صحـاح سـته میپردازیـم کـه میتوانیـ د بـا نصب
روی گوشـی هوشـمن د خود ،از آن بهرهمن د شوید.

خدایا!
خنجـر جهالت ،کندتر از شمشـیر عداوت نیسـت .پناه بر
تو از جهالت دینداران و عـداوت دنیامداران.
ای خدا!
من از شراب چشم تو گر مست میشدم،
فارغ از این جهان و هر چه در او هست میشدم.
ای خدا!
بـی آب و نـان هم اگر بتـوان زنـده ماند ،بیعشـق جانان
نمیتوان!
از این نعمت ناب زندگی محروممان مکن.
ای خدا!
من به سـجو د مسـتمر امواج ،بر سـاحل عبودیت رشـک 
میبر م .
مقام انسان را کهتر از آب و خاک مخواه!
سی دمه دی شجاعی 

هـیئت

ده ضمیمه هفتگی روزنامه قدس
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