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تهایمذهبی
حضورهیأ 
درفضایمجازی
مصطفی اسماعیلی ،مدیر طلبهگرام
در هر دورهای با ورود نوعی از رسـانه مواجهیم که باید تعامل خودمان
را بـا آن پدیـده نوظهور و آن رسـانه تنظیم کنیـم تا زندگی ،تحصیل
و معیشـت ما را تحت تأثیر قـرار ندهد چراکه امام رضـا gفرموده:
«اوقات انسـانها باید به عبادت ،استراحت ،معیشـت و وقت با خانواده
بودن تقسـیم شود» .با این اوصاف قرار است از کدام وقت برای مصرف
رسـانهايمان بهره ببریـم چراکه اگر اسـتفاده از این ابـزار تأثیرگذار را
مدیریـت نکنیـم ،آسـیبهای زیادی گریبانگیـر جامعه خواهد شـد.
گاهی اوقات وقتی موضوع پوشـش رسـانهای و اسـتفاده از رسانههای
نویـن در هیأتهـاي مذهبـی را مـورد بررسـی قـرار میدهیـم بـه
یک پرسـش مشـترک از سـوی منتقدیـن برخورد میکنیـم که این
فضـای مجـازی بایـد در هیأتهـا متوقـف شـود تا تمرکز بیشـتری
در اسـتفاده از مجالـس عـزاداری داشـته باشـیم ،در حالـی که نباید
نـگاه سـلبی بـه ایـن موضـوع داشـته باشـیم .زیـرا هـر عـزادار ،هـر
هیـأت و هـر منبـر بایـد بـرای انتقـال برنامههـا و معـارف دینـی
رسـانهای تأثیرگـذار باشـد تـا بتوانیـم در مقابلـه بـا شـبیخونهای
فرهنگـی و حربههـای تبلیغـی آلـوده دشـمن مقابلـه کنیـم.
اگـر ايـن روزهـا واژههایی مثل کربلا ،عاشـورا و گزارههـای معرفت و
دینـی با حجـم انبوهـی از مباحث انحرافـی مواجهند شـاید به دلیل
ضعف تهیه و گردآوری محتواهای مناسـب توسط هیأتهای مذهبی
اسـت که بتواند بـه نحو شایسـتهای با این اهـداف شـوم و حربههای
آلـوده دشـمن مقابله کنـد .البته این حضـور پررنگ نیـاز به مدیریت
و فرهنگسـازی دارد .مدیریت این فضا کار سـختی اسـت ولی هر کار
سـختی را نبایـد رهـا کرد .پیشـنهاد مـن این اسـت کـه هیأتهای
مذهبـی ایـن فضای مجـازی را جـدی بگیرند تا از تشـدید معضالت
اجتماعـی و خانوادگـی جلوگیری شـود .تمـام دغدغه بنـده از ایجاد
تعامـل میان کاربران اجتماعی و هیأتهاي مذهبی ،خطبا و حوزویان
این اسـت که حداقل جلوی آسـیبها را بگیریم .زیرا امروز با کمعمق
شـدن اطالعـات ،دانسـتهها و آموزههـای دینی و معرفتـی مخاطبان
مواجهیم .چـون اگر کاربران در شـبکههای اجتماعی دنبال شـبهات
هم نباشـند و پاسـخ این دسـت از مطالب را جویا شـوند ،با پاسخها و
مباحثی سـطحی روبهرو میشوند که خود ابهام ایجاد میکنند .چون
توسط افرادی منتشـر میشود که متخصص دین نیستند .دنبال این
هسـتیم که بتوانیم این ارتبـاط بین حوزه مجـازی و حوزه حقیقی را
ایجاد کنیم تا انشـاءاهلل با رشـد علمی و معرفتی مخاطبان نسبت به
معارف عمیق دین مبین اسلام و معارف اهلبیت bروبهرو شـویم.
نقش رسـانه در هیأت ،مهمترین بخش اسـت .جلسـات و هیأتهای
مذهبـی حتمـا باید بخش رسـانهای تشـکیل دهنـد و برنامههایی را
کـه برگـزار میشـوند برای عمـوم جامعه تهیـه کنند و در دسـترس
عمـوم قرار دهند .بعضـی اعتقاد دارنـد که هیأت خودش یک رسـانه
اسـت .پس به رسـانه دیگـری نیـازی نـدارد .درواقع ایـن را که هیأت
يك رسـانه اسـت تاییـد میکنـم ولـی در فضای مجـازی بـا برپایی
یـک سـایت ،دقیقـهای چنـد هـزار کلیـک میخـورد .بـه همیـن
خاطـرنمیتـوان پوشـش رسـانهای را نادیـده گرفـت .همانطـور
کـه یک هیـأت را بـا همه تـوان برگـزار میکنیـم ،باید بـرای فضای
مجـازی هـم برنامههایـی از پیـش تعییـن شـده داشـته باشـیم؛
آنقـدر کـه مسـلمانان خـارج از کشـور هـم ایـن مراسـ م را ببیننـد.

حاج محسن طاهری مداح اهل بيت با تأکید بر حفظ وحدت در برگزاری مراسم ده ه فاطمیه گفت« :مداحان ما جهت حفظ وحدت
ی برخی افراد خودداری کنند اما این بدان معنی نیست که ظلمهای
بهتر است در زمان ذکر مصیبت حضرت فاطمه hاز نام بردن اسام 
دشمنان به والیت معرفی نشود .مداحان ما باید مراقب باشند در زمان کنونی حرفی نزنند كه برای اهلبیت bو شیعیان دشمنتراشي
كنند .زیرا دشمن دنبال اين است كه با پررنگ کردن اختالفات میان شیعه و سنی ،به اسالم ضربه وارد کند».

« َك ِل َم ُه ا ِ
ِی ال ْ ُع ْلیا /سخن خدا برترین است»( .آيه  40سوره توبه)
هلل ه َ

شـب بـرف میآیـد و روز آب میشـود .حرفهـای مـردم مثـل بـرف اسـت كـه نبايـد روی آنهـا حسـاب بـاز كـرد .چـون ماننـد بـرف زود از
ف میزننـد و فـردا حـرف دیگـریَ .مثَـل ایـن مـردم ماننـد ایـن اسـت کـه اگـر روی سرسـره چیـزی گیـر کـرد،
بیـن میرونـد .امـروز یـک حـر 
روی زبـان مـردم هـم حـرف گیـر میکنـد .اینجاسـت کـه بایـد از قـرآن درس بگیریـم ،زمانـی کـه میگویـد فقـط حـرف خـدا را داشـته بـاش.
چـون حـرف او بـاالی سـر همـه حرفهاسـت .وقتـی سـخن خـدا باالسـت ،تـو را هـم بـاال میبـرد .بـاال کـه رفتـی ،افـق دیـدت زیـاد میشـود.
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یکی از مباحثی که این روزها درباره عزاداری ایام فاطمیه مطرح میشـود اين اسـت
که آیا زنده نگ هداشـتن یاد و خاطره حضرت صدیقه طاهره hخالف وحدت نیسـت
و اهل بیت bدر این زمینه چ ه رفتاری داشـتند .مسـلم اسـت كه اهل بیت در این
زمینـه الگـوی کاملی بودند .فـراوان شـنیدهایم كه معصومین bمقابل افـرادی که
ناسـزا میگفتند و بهتان ميزدند بزرگوارانه برخورد میکردند اما نسـبت به ماجرای
حضـرت زهـرا hبه شـدت و بـا دقت سـعی میکنند ایـن موضوع فراموش نشـود.
امیرالمؤمنین gوقتی به حکومت رسـید سعی کرد نام حضرت صدیقه طاهرهh
را در اذهـان شـیعیان ایجاد کنـد .مورد اول وقتی اسـت که عثمان بـن حنیف والی
بصـره به میهمانی ثروتمندانرفـت .او فردي زاهد و از اصحـاب نزدیک امام علي بود.
امیرالمؤمنیـن gبـه محض آگاهـی از این ماجـرا ،نامه مشـهور  45نهجالبالغه را
بـرای اونوشـت و خطـاب به اوفرمـود« :چرا در میهمانـیاي که فقرا در آن شـرکت
نکردهانـد رفتهای؟ دلت راضی میشـود کـه به تو بگویند اسـتاندار علي بن ابيطالب
در حالی که افراد گرسـنه و تشـنه در کنار تو باشـند؟» موضوع نامه  45نهجالبالغه
اصلا موضـوع اختالف میـان امیرالمؤمنین gو واليها نیسـت .موضـوع توبیخ یا
ارشـاد یکی از آنهاسـت که در یکی از اسـتانها در محفل پولدارها شرکت کرده .امام
علي در  25سـالی که خانهنشـین شـد ،چاههایی حفر و باغهای زیـادی احداث كرد
و همـه آنهـا را وقـف میکرد امـا در کنـار دیگر فرمایشـاتش میفرمـود« :ما فدکی
داشـتیم .عـدهای بـه آن بخـل ورزیدند و عـدهای که اهلبیت باشـند با سـخاوت از
کنـار آن گذشـتند» .امـا نفرمود که ایـن موضوع با گذشـت به پایان رسـیده چراکه
در ادامه میفرماید« :از اين مسـأله گذشـتم امـا در قیامت دادخواهـی خواهم کرد».
شـبیه این مسـأله را در یک جای دیگر نهجالبالغه و برخی اسـناد اسالمی به وضوح
میتـوان یافـت؛ «خدایـا از قریش که حقم را خوردند شـکایت میکنـم و در قیامت
دادخواهـی خواهم کرد» .این مسـأله نشـان میدهد که اهلبیـت bنمیخواهند
مسـأله فدک فراموش شود.
امـام علي gدر مقطع دیگـری در باب ماندگاری فدک در حافظه شـیعیان بحث
کرده که یکی به «خطبه شقشـقیه» مشهور اسـت و دومی نامه معروف ايشان است
کـه بخشـی از آن به عنوان خطبـه  26نهجالبالغه آمـده .بعد از شـهادت محمد بن
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حنفیـه در مصر ،سـربازان امیرالمؤمنین gمصـر را فتح کردند و بعـد از فتح آنجا
برخـی از یـاران آن حضرت مثل حجر بن عـدی ،حبه بن جوين عرنی و ...به ايشـان
گفتند نظر شـما راجع به خلیفه اول و دوم چیست؟ امیرالمؤمنین gدر شرایطي
كـه خیلی غمگین بود ،فرمود« :شـیعیانمـا را کشـتهاند و مصر تازه فتح شـده .در
این شـرایط این چه بحثی اسـت!» اما وقتی دید اینها دنبال کسـب حقایق ماجرای
مظلومیت شـیعه هسـتند ،فرمود« :نامهای مینویسـم .آن را حفـظ کنید و برای
شـیعیانما بخوانید» .جالب اسـت سـؤال را شـفاهی میپرسـند اما ايشـان رأساً
اقـدام میکنـد و مکتوبـی مينویسـد كـه در کتابهای اسلامی موجود اسـت.
آن حضـرت در ایـن مکتـوب بعد از حمـد و ثنای خـدا و تجلیـل از خدماتی که
رسـول اكـرم kو برکاتـی که رسـالت ایشـان بـرای مسـلمین و اعراب داشـت،
فرمـود« :باورم نمیشـد بعد از اینکـه پیامبر اكـرم kاز دنیا رفت ،مـردم از اهل
بیت ايشـان رو برگردانند!»
ایـن انتخـاب نـوع نـگارش بـه خاطر ایـن اسـت کـه امیرالمؤمنیـن 
 gنامه را
عمومی نوشـته .چـون برخی از مخاطبان نامـه او را معصوم نمیدانسـتند .از این
رو در جایـگاه یـک فـرد عادی جامعـهفرمود باورم نمیشـد از سفارشـات پیامبر
اكـرم  kرو برگرداننـد! تا اینکـه آن حضرت بـه موضوع مظلومیتها میرسـد؛
اینکه چه اتفاقاتی افتاد و به خاطر حفظ اسلام مجبور شـد صبر پیشـه کند .اما
وقتی محاصره شـد ،کسـی را نداشـت و اگر میخواسـت با آنها مقابلـه کند اهل
بیتش کشـته میشـدند .آن حضرت نه طرفداری داشـت و نه مدافعـی! برای اینکه
بتواند اهلبیتش را حفظ کند ،خار در چشـم و اسـتخوان در گلو صبوری کرد .طبق
آنچه در تاریخ آمده ،فرصت براي امام حسـن gمحدود بود ولی سیدالشـهداg
در نامـهای کـه به مردم بصرهنوشـت،فرمـود« :این حکومـت از ابتدا برای مـا بوده و
در حـق ما ظلم شـده» .اشـاره بـه حق ضایع شـده قاعدتا همان مظلومیـت و ضایع
یدانید کـه در آموزههـای اهلبیت
کـردن حقـوق صدیقه طاهره hاسـت .البتـه م 
 bخصوصا مکتب صادقین بارها به طور منسـجم به این ارث از دسـت رفته اشـاره
شـده .نمونه بعدی امام کاظم gاسـت کـه دو بـار در مورد زنده نگ هداشـتن یاد و
خاطـره حضرت زهرا ،hشـهادت ایشـان و غصب فـدک اقدام کرد .یکبـار در زمان
خليفه عباسـی (مهـدی) که برای فریب افکار عمومی دوسـت داشـت خـودش را با
نـام مهـدی معرفی کند و بگوید اهـل عدالت اسـت .او امام کاظم gرا خواسـت و
خطاب به ايشـان گفت بیایید فدک را تحويل بگیرید .آن حضرت قبول نکرد چراکه
اعتقاد داشـت این فدک عالمت غصب اسـت.
امـام کاظـم gاین بحـث را در محافل مختلف مطرح كـرد .هارونالرشـید بعد از
مهدی عباسـی دوباره آن حضرت راخواسـت و گفت فدک شـما کجاسـت تا آن را
به شـما بدهم؟ امـام کاظم gفرمود« :فدك چهارگوشـه جهان اسلام اسـت».
روايـت اسـت روزی شـخصی نـزد امـام جـواد gرفـت و گفـت میخواهـم به
مکـه بـروم .آیـا میتوانـم از طـرف امامـم کـه شـما باشـید طـواف نیابـی انجام
دهـم؟ آن حضـرت در پاسـخفرمود« :شـما از طرف خـودم و خاندانـم میتوانید
طـواف انجـام دهیـد» .او بـه حـج رفت و برگشـت و خدمـت امامرسـيد و گفت
يكبـار بـه نیابت از شـما و پیامبر اكرم ،امیرالمؤمنین ،امام حسـن ،امام حسـین
و دیگـر ائمـه طواف انجـام دادم .یکبـار هم به نیابـت از حضـرت صدیقه طاهره
طـواف کـردم .امـا بـه ذهنـم آمـد کـه ایشـان امـام نیسـتند .آیـا میتوانسـتم
بـه نیابـت از ایشـان هـم طـواف کنـم؟ امـام جـواد gدر پاسـخفرمـود« :این
عمـل را زیـاد انجـام دهیـد .انشـاءاهلل از بهتریـن اعمـال شـما باشـد بـه نیابت
از طـرف صدیقـه طاهـره .»hآن حضـرت از عبـارت افضـل اسـتفاده ميکنـد.
ايـن مسـأله نشـان میدهـد كـه شـخصیت صدیقـه طاهـره hچقدر واالسـت
و آن حضـرت دنبـال ایـن اسـت کـه ایـن افـراد در نیتهـای خودشـان و حتی
درونهـای بـروز و ظهـور داده نشـده ماجـرای حضرت زهـرا را فرامـوش نکنند.

خـــــط خبــر

جمشید میرشاهی ،مدیرعامل سازمان عمران و توسعه حریم حرم امام رضا gهدف از نصب پنجره فوالد در مسجد جامع گوهرشاد
را تکمیل المانهای زیارتي در اين مسجد دانست و گفت« :این پنجره که در عین استحکام ،یک شاهکار هنری به شمار میرود در
قسمت غرفه پیش روی مبارک روضه منوره در مسجد گوهرشاد در حال نصب است و سعی شده عملیات نصب به گونهای باشد که
یهای به کار رفته در این غرفه صورت گیرد» .پنجره فوالد پس از لحاظ شدن این موارد در ابعاد سه متر و
کمترین تغییر در کاشیکار 
 18سانتیمتر عرض و  4متر و  35سانتیمتر ارتفاع طراحی و ساخته شده».
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هیأتجوانانسیدالشهداg

هيأت انصارالعباسg

سخنران :شیخ مهدی رفعتی
مداحان :کاظم غفارنژاد ،حمید علیمی ،محسن
عربخالقی ،محمدحسین پویانفر ،محمد کمیل،
علی پورکاوه ،علی مشکینی و محمد فصولی
نشانی :تهران ،دولتآباد ،بین فلکه دوم و سوم،
پشت پارک کودک
زمان :از بیست و ششم تا بیست و هشتم بهمن
ساعت20:30 :

سخنران :حجتاالسالم سیدامیر
عبدالملکی
مداح :کربالیی رسول اسفندیار
نشانی :تهران ،خیابان دماوند ،ایستگاه
سبالن ،خیابان شهید اشراقی ،کوچه
صانعی
زمان:ازبیستوششمتابیستوهشتمبهمن
ساعت19:

هیأتفرهنگیمذهبیذوالفقار
سخنرانان :حججاسالم علوی تهرانی ،کرمی،
بیآزار تهرانی ،اوتارخانی و سعیدیان
مداحان :حسین سازور ،علی آیینهچی ،امیر
نعیمی ،احد قدمی ،موسی رضایی ،ابوذر بیوکافی و
محمدصادق زواره
نشانی :شهرری،آستان مقدس امامزاده هادیg
زمان :از بیست و نهم بهمن تا سوم اسفند ماه
ساعت :از  20:30تا 22:30

 دهه اول فاطمیه

هیأت

کجا برویم؟
با توجه به اینکه این روزها همه هیأتها مراسم
ویژهای دارند در اینجا درباره زمان و مکان برخی
از این هیأتها اطالعرسانی شده است .شما
هم میتوانید زمان و مکان مراسم هیأتتان
را برای ما به نشانی
Qudsonline14@gmail.com
ارسال کنید تا در همین صفحه
چاپ شود.

هیأت غریب مادر
سخنران :حجتاالسالم دادور
مداحان :محمد نوروزی ،نریمان پناهی و
مجید پناهی
نشانی :تهران ،خیابان اشرفی اصفهانی ،باغ
فیض ،خیابان  22بهمن ،خیابان شهید کافی
ماسوله (جنت) ،کوچه ششم شرقی
زمان :بیست و ششم بهمن ماه
ساعت20:30 :

هیأت فاطميه

حسینیه امام حسن مجتبیg

سخنرانان :حججاسالم ادیب یزدی و روضاتی
مداحان :مادحین تهران ،تبریز ،اردبیل و
مراغه
نشانی :تهران ،میدان منیریه ،خیابان ابوسعید،
کوچه گلبانگ
زمان :از بیست و ششم تا بیست و هشتم
بهمن ماه
ساعت :از ساعت  20تا 23

سخنران:حجتاالسالمسیدعبدالحمیدشهاب
مداحان :سیدمحمد عاملی ،امین مقدم،
محمدباقر منصوری ،نادر جوادی ،شهزاد
عیسیپور ،علیرضا اسفندیاری و طاهر قلندری
نشانی :تهران ،نازیآباد ،ته خط ،خیابان
شهیدشیرمحمدی
زمان :بیست و ششم بهمن ماه
ساعت20 :

حسینیهصنفلباسفروشان

حسينيهمكتبتشيع

سخنران :حجتاالسالم ملکی
مداح :حاج منصور ارضی
نشانی :تهران ،خیابان سعدی جنوبی ،حسینیه
صنف لباسفروشان
زمان :بیست و ششم بهمن ماه
ساعت 5:45 :صبح

سخنران :حاج سعيد تكلو
مداحان :سيدمجيد بنيفاطمه ،سياوش پورصمدی ،مهدي
عليزاده ،حسين رجبيه ،يحيي صادقپور ،عبدالرضا هاللی،
روحاهلل بهمنی ،سعيد خرازي ،حيدر خمسه ،امين مقدم ،مهدي
قربانی ،احد قدمي ،محمد فصولی ،فريد فروغي و كاظم غفارنژاد
نشانی :تهران ،خيابان وحدت اسالمي ،حسينيه مكتب تشيع
زمان :از بیست و ششم تا بیست و هشتم بهمن ماه
ساعت :از ساعت  20تا 23

حسینیهچهاردهمعصومb
سخنران :آیتاهلل عبداهلل فاطمینیا
ل بیتb
مداح :مداحان اه 
نشانی :اصفهان ،دروازه دولت ،خیابان
سپاه ،چهارراه تلفنخانه ،حسینیه چهارده
معصومb
زمان :بیست و ششم تا بیست و نهم
بهمن ماه
ساعت20 :
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حاج غالمرضا سازگار با تأکید بر اینکه مداحان باید در روضهخوانی ایام فاطمیه دقت بیشتری داشته باشند ،تصریح کرد« :در گذشته
 gهم روضه میخواندیم ،روضه همانجا حبس میشـد و فرد دیگری آن را نمیشـنید اما اکنون اگر در
اگر در صحن امام رضا 
زیرزمین حرم هم روضه بخوانیم ،میبینیم از شبکههای مختلف پخش میشود .روضه حضرت زهرا hنسبت به مجالس و روضههای
دیگر به دقت بیشتری نيازمند است .اولین توصیه ما به مداحان این است که هم روضه حضرت زهرا را بخوانید و هم وحدتتان را
حفظ کنید و طوری مداحی نکنید که بین مسلمانان اختالف بیفتد .واقعا آنچه را هست بیان کنید».

حجتاالسالمغالمرضاقاسمیان
  از  روشهاي ماندگاري وعظ و خطابه ميگويد

عالمانه  و ساده
منبربرويم
مجتبی برزگر

درسـت بعد از اينكه از دانشـگاه شـريف در رشـته مهندسي
عمـران فارغالتحصيـل شـد تصميـم گرفـت در حـوزه هـم
تحصيل كند .آنقدر پشـتكار و عالقه داشـت كـه درسهاي10
سـاله حوزه را در طول سه سـال و نيم ياد گرفت و خيلي زود به
دليل جاذبههاي گفتـارياش به يكي از روحانيـون مورد عالقه
دانشـجويان تبديل شـد .حجتاالسلام غالمرضا قاسـميان
علاوه بر وعظهاي عالمانـه ،در نغمهسـرایی و روضهخوانی هم
هنر دارد و خيليها او را به همين هنر ميشناسـند .اين منبري
 43سـاله عالوه بر رسالت منبری ،مسـؤولیت قرارگاه جهادی
امـام رضـا gو حوزه علمیـه مشـکات را نیز برعهـده دارد.

یکـی از جالبترین نکاتی که در منبر شـما وجـود دارد لحن
گفتـار و مطالب ثقیل را سـاده وعظ کردن اسـت .چطـور به این
شیوه سخنرانی رسیدید؟
آن ل ِل ّ ِذ ْكـر» .یـا در
خـدا در قـرآن کریـم میفرمایـدَ « :و لَق ْ
ُـر َ
ـرن َا الْق ْ
َـد يَ َّس ْ
جـای دیگـری میفرمایـد« :إن ّا سـنلقى علیـک قـوالً ثقیال» .يعنـي فرد
باید سـنگین حـرف بزنـد اما سـاده .محتوا بايـد عالمان ه باشـد امـا روان
بیـان شـود .اگـر کسـی خـودش را از مـردم بدانـد ،متوجه میشـود كه
بـرای تأثیرگـذاری سـخنانش بايد بیان مطالـب ثقیل و پیچیـده را کنار
بگـذارد و از كالم سـاده بهره بگیـرد .چون میداند این نـوع بیان میتواند
مقصـود و هدف گوینـده را منتقل كند .مـا منبریها نبايد دنبـال اثبات
علـم خودمان باشـيم .باید بـا مردم صحبـت کنیم و تمام تلاش ما فهم
مسـايل مطروحه باشد.
به نظر شـما امـروز ،منبریها و واعظين چه رسـالتی برعهده
دارند؟
منبریهـا و روحانیـون خادم مردمند .یعنی وظیفهشـان این اسـت که با
تأسـی به پیامبر اکرم kو ذوات مقدسـه ،اهداف واالی دین مبین اسالم
را به منصه ظهور برسـانند .ما واعظين دو وظیفه بزرگ را باید در دسـتور
کار خـود قـرار دهیـم .یکی اینکه مـردم را با معارف معصومین bآشـنا
کنیـم .این هدف با منبر محقق میشـود مشـروط بر اينکه بـراي اجرای
شایسـته این هدف مهـم درس بخوانیم .اتفاقا بنده که امـروز مدیر حوزه
علمیه مشـکات هسـتم ،بیش از طلبههای سـاده ،حوزه وظیفه آموختن
و فراگیـری علم و دانـش را دارم .باید همواره خـودم را در مرزهای علمی
آماده و باصالبت نگهدارم .دوم ،وظیفه رسـیدگی به وضعیت دنیوی مردم
اسـت .وقتی میخواستند اهلبیت را غسـل بدهند میدیدند پشتشان
رد کیسـههای آذوقه نقش بسـته اسـت؛ جای همان کمکهایی که برای
مـردم میبردنـد .مـا اگـر در عرصه رسـیدگی بـه وضعیت دنیـوی مردم
پیشـاهنگ باشـیم متوجه میشـویم که روحانیون در این عرصه فعالیت
چشـمگیری دارند و مردم هم اسـتقبال میکنند.
چه نوع هیأتهایی را اهلبیتپسند میدانید؟
هیأتهایـی چون مسـجد ارک و دانشـگاه شـریف به دلم مینشـینند و
هـر کـدام یک ویژگـی منحصر به فـرد دارنـد .در هیأتهایی مثـل ارک،
یک نوع سـوز ،حال و نشـاطی وجـود دارد که در هیچ محفل و مجلسـی
شـاهد آن نبـودهام .همیشـه دوسـت دارم بـه هیأتهایـی بـروم که یک
حـال معنـوی شـگرفی به مـن دسـت ميدهد .آن حال منشـأ بسـیاری
از خاصیتهاسـت .هیـأت دانشـگاه شـریف گردهمایـی و مانـور معنوی
نخبگانـی اسـت کـه به اعتقـاد بنـده اگر ایـن نـوع حرکتهـا و اقدامات
ارزشـمند انجـام شـود همچـون ضربههـای اول دومینـو ،پیشقـراول و
تأثیرگذار خواهـد بود.
فكـر ميكنيد صـدای خوش و لحـن یک منبری چقـدر روي
مخاطب تأثير دارد؟
صدای خوب تأثی ر بسـزایی دارد .مردم خیلی استقبال میکنند و در روح
و روان جامعه تأثیر مسـتقیم میگذارد .نغمهسرایی تأثیرات بالمنازعی را

خـــــط خبــر

آیتاهللوحید خراسانی با اشاره به اینکه ایام فاطمیه فرصتی برای احیای محدثه عظمیو تالش در جهت شناخت حضرت زهراست،
تصریح کرد« :هیچکدام ما حضرت فاطمه hرا نشناختیم و این نشناختن ،مقتضای قاعده است ،نه خالف قاعده .یعنی شناخت
ايشان ممکن نیست».
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مردم جذب خلق نیکوی

نغمههايدلنشينحجتاالسالمغالمرضا
شدند
پیامبر
است
معروف
قاسميان

ناحلهالجسم...

روی مخاطـب میگذارد اما وقتی به طور مسـتمر خوانده شـود ،شـاید
فضایی بـرای غفلت از محتوای منبر ايجاد كنـد در صورتی که من آواز
را بـرای انتقال معارف و حب اهلبیـت bمیخواندم.
عـدهاي معتقدنـد واعظیـن خوشلحـن در روضهخوانـی
مجلـس را به گونـهای مدیریـت میکنند کـه مداح بعـد از او
کار خاصـی در روضهخوانـی نمیتوانـد انجام دهد .نظر شـما
در ایـن خصوص چیسـت؟
به نظر من این جمله درسـتي اسـت .خودم هم در مقاطعي كه بیشـتر
روضـه میخوانـدم متوجه میشـدم مـداح پـس از روضهخوانی مفصل
یـک منبـری چه حالی پیـدا میکنـد .البته اگر مـداح حرفهای باشـد،
پس از گرما بخشـیدن به فضای هیأت سـعی میکند جـو را آرام کند.
متأسـفانه ايـن روزهـا در هيأتهـا كمتـر روضـه خوانـده
ميشـود و افـراد بيشـتر بـه سـينهزني ميپردازند! بـه نظر
شـما چرا چنيـن اتفاقـي افتاده؟
شـاید به ايـن دليل اسـت كه جوانـان از سـینهزنی و عزاداری اسـتقبال
بیشـتري ميكنند ولی هنوز مجالس قدیمی بسـياري برپا ميشـود كه
در امتداد روشها و شـیوههای مناسـب گذشـته قدم برمیدارند .به نظر
من روحیه سـینهزنی در هيأت راه به جایی نمیبرد .چون سینهزنی یک
حالت ریتمیک دارد و عاطفه و احساس در روضه و مقتل تبادل میشود.
عـدهاي معتقدنـد بیـن مداحـان بـه ويـژه جوانـان نوعی
رقابـت وجـود دارد .آیـا ايـن موضـوع ميـان منبریهـا هم
صـدق ميكنـد؟
بـه طور کلي اگر رقابت سـالم باشـد اشـکالی ندارد .به هر حـال عدهاي
وقتي تلاش منبريهاي ديگر را ميبينند سـعي ميكنند منبر خوبي
بروند .اصال اسـتباق کار بدی نیسـت اما اگر رقابت به حسـادت تبدیل
شـود و به تخریب افراد روآورده شـود قطعا ناپسند اسـت .گاهی اوقات
جوانـان کار همدیگـر را خـراب میکننـد .مـن در قالب یـک منبری و
واعـظ این اتفاقات را کمتـر دیدهام.
امـا عـدهاي در میـدان رقابـت و بـه ظاهـر ایجـاد تعامـل
میکوشـند بـا مطـرح کـردن برخـی موضوعـات ،به شـیوه
غیرعالمانـه در جامعـه چالـش ایجـاد کننـد .این اتفـاق هم
در واعظيـن و هـم در مداحـان وجـود دارد .نظر شـما در این
خصوص چیسـت؟
ما موظف به مشـتری جمع کردن نیسـتیم و قرار نيست برای جذابیت
هـر كاري انجام دهيـم .وظيفه ما بيان احكام اسلام اسـت .وزن خوف
و رجـا را بایـد متعـادل نگـه داریـم .این نکته مهمی اسـت .اگر کسـی
وزن خـوف و رجا را زیاد کند ،قطعا به او لطمه و آسـیب وارد میشـود.
یک سـخنران خوب بایـد چه اقداماتی را قبل از سـخنرانی
و قبـل از منبر رفتـن لحاظ کند؟
توصیـهام ایـن اسـت کـه اوال مطالعـه کننـد .مـن خـودم ایـن کار را
انجـام میدهـم و تمرکـز ایجاد میشـود .مطالب جلسـات سـخنرانی
را دسـتهبندی میکنـم تـا مطالـب سـادهتر و دقیقتـر منتقل شـوند

چراکـه بایـد از وقتـی كـه مـردم میگذارنـد نهایـت بهـره را بـرد و به
تعبیـر بسـیاری مدافع فرصتهـا بود .چـرا برخی از منبریهـا به جای
صحبتهـای مبنایی و تأثیرگذار ،رؤیاها و خوابهـا را روایت میکنند؟
نکتـه دوم ايـن اسـت كه بايـد منبريها به حرفـي كه ميزننـد اعتقاد
واقعـي داشـته باشـند و به آن عمـل كنند.
يعني برای منبر رفتن از قبل تمرین میکنید؟
تمریـن منبـر نمیکنـم ولـی مطالـب را در ذهن خـودم دسـتهبندی
میکنـم.
مهمتریـن آسـیب و تهدیدی کـه هیأتهای مذهبـی با آن
مواجهند ،چیست؟
اگر هیأت از معارف اهلبیت bو از آيات و روایات خالیشـود آسـيب
ميبينـد .بـه نظر من مقـداری هم اگـر بحثهای سیاسـی و اجتماعی
بـا مبنـا در هيـأت انجام شـود خوب اسـت .هیأتهـا و مسـاجدی که
انقلاب را برپـا کردنـد امـروزه نباید بـه گونهای عمـل کنند کـه انگار
کاری به رشـد و نمو انقلاب ندارند .نمیگوییم همه مسـاجد اما تعداد
قابل توجهی هیأت و مسـجد باید به یک تعامل و تراز مناسـب برسند.
وضـع موجـود جامعـه منبریهـا و مداحـان را چگونـه
میبینیـد ؟
متأسـفانه برخـی از منبریهـا و مداحـان ما در مجلـس عزاداری
حرفهـای زشـت و ناپسـندی ميزننـد کـه شايسـته نيسـت!
بعضيهـا هـم بـا خودروهاي مـدل باال در شـهر تردد دارنـد يا در
خانههايـي زندگـي ميكننـد كـه در شـأن مـداح و منبـري اهـل
بيت bنيسـت.
هیأتهـای مذهبی چگونـه میتواننـد در کاهش معضالت
جامعه ماننـد اختالفات خانوادگـی و فقر تأثیرگذار باشـند؟
قطعا باید در این زمینه هم کار کنند و در جامعه راهگشـا باشـند .اصال
ایـن وظیفـه مسـؤوالن هیأتهاسـت کـه بـرای رفع معضلات جامعه
هـم گام بردارنـد .البته تا آنجـا که اطلاع دارم خیلیهـا در این زمینه
پیشـقدم هسـتند و مشـاورههای خانوادگیاي که بعضـی از روحانیون
هیأتهـا میدهنـد توانسـته به رفـع اختالفـات خانوادگی بسـیاری از
افراد کمـک کند.
اجـازه دهید چند سـؤال شـخصی هم بپرسـیم .مهمترین
آرزوي شـما چیست؟
آرزوی عاقبـت بخیـری دارم و دوسـت دارم در همیـن مجالس ،منبر و
وعـظ از دنیـا بروم .هیچگاه نخواسـتم منبری ایدهآل بشـوم .من خیلی
منبر مـیروم و هیچگاه نخواسـتهام یک منبری آنچنانی بشـوم.
الگویی نداشتید؟
نمیتـوان گفت الگوی مسـتقیم ،امـا در حالت غیرمسـتقیم از الگویی
چون شـهید مرتضـی مطهری بهره بـردهام.
ی و مداح ارتباط خوبی دارید؟
با کدام منبر 
به جلسـه حججاسلام عالـی و پناهیـان مـیروم و به نغمههـای حاج
منصـور ارضـی ،محمـود کریمـی و هاللی گـوش میدهم.

ناحلهالجسمیعنینحیفودلشکستهمیری
جوونیامامادرپیری،بهونهسفرمیگیری
باکیهالعینیعنیبارونغصههامیباره
چشایمادرماتارهدیگهعلیشدهبیچاره
منهدهالرکنیعنیتوونبراتنموندهبانو
کیقلبتوسوزوندهبانو،کیبالتوشکوندهبانو
معصبهالرأسیعنیبستیسریروکهپردرده
رنگ رخ تو مادر زرده ،تو کوچه کی جسارت کرده
جوریلگدخوردیکهنمیتونیبلندشیازجات
جای غالفه رو بازوهات ،داری میری کنار بابات
هیچکسی ای وای من نگفت تو کوچه به اون کافر
نزن زن رو جلوی شوهر بمیره زینبت ،ای مادر

رسیدگی به محرومان
وظیفه همه است
حجتاالسلام قاسـمیان که کمک بـه محرومين
جامعـه از دغدغههـای اصلـی اوسـت ،میگویـد:
«افراد مؤمن و انقالبی همیشـه باید نگـران و عامل
حل نارسـاییهای اجتماعی باشـند .همـ ه ما باید
ایـن احسـاس را داشـته باشـیم کـه در اموالمان
حقـی بـرای محروميـن اسـت .خـدا میفرماید:
ِلسـائ ِِل َوال ْ َم ْح ُروم» .این تفکر
« َوفِی أَ ْم َوال ِ ِه ْ
ـم َح ٌّق ل َّ
بایـد بـه وجـود بیاید کـه مـن اگر مؤمن هسـتم،
بایـد بـه محرومين رسـیدگی کنم .اگر رسـیدگی
نمیکنـم ،پس چـه مؤمنی هسـتم؟ ایـن تفکر و
روحیـه باید در مـا به وجـود بیاید و هر کسـی در
ن طور
هـر حرفهای به ایـن حرکت بپیوندد .مثلا آ 
که بنـده شـنیدهام ،حدود  3هـزار نفـر در انتظار
هسـتند تا جزو خدام حـرم امام رضا gشـوند.
پیشـنهاد میکنم افـرادی که دوسـت دارند خادم
امام هشـتم شـوند یا چندیـن هزار نفـر در عرصه
هیأتهـای مذهبـی فعالیـت میکنند ،هـر کدام
با هـر حرفه و شـغلی کـه دارنـد بیاینـد در طول
ت زمان محـدودی رایـگان به محرومین
سـال ،مد 
و آسـیبدیدگان خدمت کنند .اگر دندانپزشـکی
یـک مـاه در سـال نیازمنـدان را رایـگان بـه نیت
خدمـت بـه امـام رضـا gدرمـان کند یـا دکتر
دیگـری بـا تخصص دیگـر چنین کنـد ،میبینید
چه حرکـت بـزرگ و مفیدی آغـاز خواهد شـد».
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گروه فرهنگیمذهبی ریحانهالنبی hهفتمین نمایشواره بزرگ فرهنگیمذهبی «کوچههای بنیهاشم» را برگزار میکند .اين نمایشواره
از تاریخ  26بهمن ماه الی  14اسفند ماه به مدت  18روز در میدان امام حسین gو از ساعت  17الی  21اجرا میشود و بازدید و
شرکت در آن برای عموم رایگان است.

غسل و كفن
در مسجد
ارك

مردم جذب خلق نیکوی
پیامبر
شدندلها میکوشـید
ها که سـا
بابارضای هیأتی

توگو با فرزندش
سبك زندگي سيدرضا خانيان ،پيرغالم اهل بيت bدر گف 

گفتند
هيأتيهابهاو بابا رضا مي

در جهـت توسـعه شـعاير اهلبیـت bقدم
بـردارد اول بهمـنمـاه امسـال بر اثر سـکته
قلبی در بیمارستان سیدالشـهدا gدارفانی
را وداع گفـت .هیأتیهـا و دوسـتداران و
ل بیـت ،پیکـر مطهـرش را در
محبيـن اهـ 
مسـجد ارک همـراه با قرائـت زیارت عاشـورا
و روضـه مظلومیـت و غربـت امـام حسـن
مجتبـی gشستوشـو دادنـد و سـوم
بهمنماه پـس از تشـییعي باشـکوه در جوار
آسـتان شـیخ صـدوق بـه خـاك سـپردند.

سبحان زارعی

اسـوه اخلاق بود و توجه ويژهاي به ايتام داشـت و براي برپايي شـعاير اهـل بيت bاز جان و دل مايه ميگذاشـت .مرحوم سـیدرضا خانیان كه
چنـد هفتهاي اسـت از ميـان ما رفتـه ،در روزهای پایانی عمـر بابرکتش در خیابان بهشـت کربالی معلی بـه همراهانش میگویـد میخواهم تا
ت محبانالمرتضی ،هیـأت منتظران امام زمـان fو روضههای خانگـی دهه پایانی صفر
آخریـن نفس نوکر امام حسـن gبمانم .جوانـان هیأ 
او را همچـون فرزندانـش «بابارضـا» میخواندنـد .چون ماننـد پدر به همـه مهربانی ميكرد و محبت داشـت .ايـن پيرغالم اهل بيـت عالوه بر
عضویـت در هیأت امنای مسـجد ارک ،جزو مؤسسـين هیأت محبان المرتضـی بود که جانبازان و پیشکسـوتان دوران دفاع مقـدس را گرد هم
آورده .در روزهايي كه هنوز داغ پدر بر دل فرزند سـنگيني ميكند سـراغ سـيدحميد خانيان رفتيم و با او درباره پدرش به گفتوگو نشسـتيم.

اول فروردیـن سـال  1311در منطقه لواسـانات بـه دنيا آمد؛ جایی کـه امروز به
آن روسـتای جـورد یـا آبادی سـادات میگویند .پـدرش سیداسـماعیل که برای
ترویـج نمـاز جماعـت بر پشـت بـام منزلـش اذان میگفـت ،نامش را سـیدرضا
گذاشـت .او در منطقـه مجـاور امامزاده یحیـی gو سرآسـیاب دوالب پرورش
يافـت .روحیـ ه باصالبـت و بانشـاط او باعث شـد از مغـازه کوچـک الکتریکیاش
بـه توسـعه آبادانـی روسـتاها اسـتفاده کنـد و بـه گازرسـاني و برقرسـانی در
روسـتاهای شـمال کشـور رو بياورد .حتی برای ساختن یک مسـجد در روستای
محمودآبـاد کیـاکال در بابـل دغدغـه عجیبـی داشـت و خـودش به میـدان آمد
و کمکهـای مردمـی و پشـتیبانیهای مسـؤوالن را متوجـه احـداث ایـن
مـکان عبـادی سیاسـی در ایـن منطقـه کـرد .در این حیـن هیچ چیـزی باعث
نشـد سـیدرضا از حضـور فعاالنـه در هیأتهـای مذهبـی کشـور غافـل شـود.

اطعام به نيت چهارده معصومb

مرحـوم آیتاهلل مهدویکنی از مؤسسـين هیأت عاشـقان صاحبالزمـان fبود.
ايـن هيـأت بعـد از انقلاب از حالـت تمرکـز در یـک محـل خـارج شـد و بـرای
پررنگکـردن روضههـای خانگـی صبحهـای جمعـ ه به صـورت سـیار در منازل
مـردم برپـا ميشـد .امـا این توجه بـه هیـأت خصوصا پررنـگکـردن روضههای
خانگـی از  14کاسـه بـه نیت چهـارده معصوم آغاز شـد .سـیدحمید خانیان
در ايـن خصـوص میگويـد« :پـدرم در دوران جوانـی نـذر خـودش را بـرای
سـفرهداری در شـهادت امـام حسـن مجتبـی gبـا  14کاسـه اطعـام به نیت
چهـارده معصـوم آغـاز کرد و واقعـا لـذت و شـادمانی را در چشـمان او میدیدم.
پـدرم آنقـدر بـه امـام حسـن gعالقـه داشـت کـه گاهـی از محبـت زیـاد به
ایـن امـام همـام ،بـا حالت حسـرت و گریـه میگفـت انشـاءاهلل روزی میرسـد
كـه شـیعيان بـرای امـام حسـن gهـم حـرم بسـازند .البتـه پـدرم در دهـه
آخـر صفـر و مناسـبتهای دیگـر در منـازل مـردم هـم روضـه خانگی داشـت و
معتقـد بـود ایـن سـفرهها بـرای منـازل و فضـای خانوادههـا بـه مصونیـت از از
همگسسـتگی و تقویـت روحیه انسـجام و همدلی میانجامـد .روضههای خانگی

ادامـه پیـدا کرد تـا اينكـه روزی پـدرم پیشـنهاد داد یک صندوق قرضالحسـنه
درسـت شـود تا مشـکالت شـرکتکنندگان در ایـن روضههـا را برطـرف کند».

خدمت به ايتام

سـیدحمید خانیان از مقيـد بودن اين پيرغلام اهل بيت bبه نمـاز اول وقت
ميگويـد« :پدرم آنقدر به نماز اول وقت اعتقاد داشـت که برای توسـعه و ترویج
ایـن اقـدام الهی خانوادهاش را نیـز همراه میکرد .یک سـاعت و نیم قبل از نماز
صبـح بیـدار میشـد و معتقد بـود بعـد از اقامه نماز شـب حتمـا بایـد ادعیه و
اذکار خاص خوانده شـود .قرائت زیارت عاشـورایش ترک نمیشـد و بعد از اذان
و طلـوع آفتـاب بیدار بـود و در محل کارش حضـور پیدا میکرد .در راه توسـعه
فرهنگ بدون منت به ایتام و مستمندان در خیریه امام زمان fفعالیت جدی
داشـت .وقتـی خوشـحالی را در چهـره یتیمي میدید سـر از پا نمیشـناخت.
پـدرم از عنفوان جوانـی ،خدمت به مردم ،آبادانی و برقـراری عدالت اجتماعی را
برگزیـد و اعتقاد داشـت فقط سـفرهداری به این نیسـت که بچهها روی سـفره
بنشـینند بلکه سفره ،سـفره اسلام و انقالب اسـت و باید مردم روی این سفره
بنشـینند .این سـفره هم با اشـتغالزایی و تولیـد کار و آبادانی ،شـدنی اسـت».

ارادت ويژه به امام حسنg

سـيدحميد خانيان در ادامه خاطرات پدرش را در سـفر به كربلا اينگونه مرور
ميكنـد« :همـه هیأتیهـا پـدرم را بـه عشـق و دلدادگی مکتب اهـلبیتb
میشناسـند و میداننـد او چقدر بـه امام حسـن gعالقهمند بـود .در کربال
بـه همراهانـش گفته بود چشـمی که بـرای امام حسـن گریه کنـد در آن دنيا
گریان نخواهد شـد .در بینالحرمین حال عجیبی داشـت و همواره از غربت امام
حسـن gمیگفت .بـه مصايب اهلبیت اشـاره میکرد و در آخـر گریزی به
غربت و مظلومیت امام سـوم شـيعيان داشـت .چقدر عاشـقانه برای مظلومیت
کریـم اهلبیت گریه میکرد .چیزی که در سـفر کربلا دیدم و برایم جالب
بـود ایـن بود که همـه اذکار و عقایـدش را به امام حسـن gختـم میکرد».

اخالص؛ الگویی برای
هیأتیهای نسل جدید
چیزی که به عنوان الگو میتواند مطرح
باشد ،سفرهداری این پیرغالم اهل بيتb
در ابعـاد مختلف اسـت؛ چه سـفرهای که
برای ایتام باشـد ،چه سفرهای که برای امام
ن gو چه سـفرهای که برای مردم
حسـ 
ايجـاد شـغل و آبادانی کند .چیـزی که در
بین این سفرهداری مهم است رنگ اخالص
اسـت .هرقدر این رنگ اخلاق عمق پیدا
کند ،این فرد نزد خدا محبوبتر میشـود.
مـا ایـن اوج اخلاص و مراتب اخلاص را
در مرحوم سـيدرضا خانيـان میدیدیم و
ایـن میتواند بـرای همه رنـگ جدیتری
بگیـرد چراکه هرقدر اخالص باالتر باشـد،
تأثیرگـذاری بیشـتري خواهـد داشـت.
سيدحميد خانيان ميگويد« :هیأتیها باید
در مرور زندگی مرحوم پـدرم اخالق را یاد
بگیرنـد .واقعا در طول زندگـیاش با مرام،
رفتار ،گفتار و کرداری رفتار میکرد که همه
جذب او میشدند .کسی را نمیشناسم که
از او آزاری دیـده باشـد .در مجلس غیبت
نمینشست و اصال بدگویی دیگران را تحمل
نمیکرد .همیشه لبخند روی لبانش بود و با
دیگران برخوردهای جوانمردانهای داشت».

مهدیرحیمیمعتقداستاشک معرفتیبیشترازشعر
به شعور مخاطب وابسته است

شعراهلبیتb

تاریخسازاست
یاسین سجادی

زمسـتان سـال  60در اراک بـه دنیـا آمـد .پـدر و خانـوادهاش عالقـه زیادی بـه ادبیات داشـتند؛
به گونـهای که پـدرش سـاعاتی از شـبانهروز را به خوانـدن دوانین قدمـا اختصاص مـیداد و بعضا
آثـاری را هـم دکلمه میکرد .شـعر همـراه و همزاد زندگـی روزمرهاش شـده بود .تا اینکه 20سـاله
شـد و طبع شـاعری او رنـگ و بـوی پختهتری بـه خودش گرفـت .مهدی رحیمـی امـروز یکی از
شـعراي كمنظیر در عرصه سـرودن اشـعار آیینی به شـمار مـیرود .او در مرور خاطراتـش اینطور
میگویـد« :مشـاعره از تفریحات مـا در کودکی بود .ایـن فضای دگرگونه ادامه داشـت تـا اینکه در
دوران دبیرسـتان احسـاس کردم میتوانم بنویسـم .البته تشـویقهای بیدریغ خانـواده مخصوصا
خواهـر بزرگتـرم نقـش تأثیرگـذاری را ایفـا کرده کـه امروز توفیق سـرودن شـعر اهـلبیتb
را داشـته باشـم» .اهالی ادب و شـعر او را بـا آثار ماندگارش میشناسـند؛ آثاری همچـون «رقص بر
پل چینـود»« ،انار پا بـه مـاه»« ،ارواح در ترخیص»« ،پاییزهای بیچمدان»« ،تنهایی دسـتهجمعی»،
«رأس ساعت سـر»« ،بینالغزلین»« ،مشـبه بهتر»« ،مراعات بینظیر»« ،اسب حیوان نجیبی نیست
بعـد از کربال» و «احلـی من الغزل» .مهدی رحیمی از جمله شـاعرانی اسـت که سـنگبنای کنگره
خانگـی شـعر را هم گذاشـته و دبیري بخش شـعر اهلبیتی نشـر جمهـوری را هم برعهـده دارد.
رسـالت شـعر هیأتـی چيسـت و گریـه
باعـزت یعنـی چـه؟
اگـر تعریـف درسـتی از گریـه ارايـه شـود خواهيـم
فهميـد كـه ریشـه اشـک بـر مراثـی اهـلبیتb
کجاسـت و گريـه به خاطر ايـن بزرگـواران را از گریه
به معنـای عام آن تفکیک خواهیم كرد .جایگاه گریه
بـر مصیبـت آلاهلل آنقدر واالسـت کـه ذرهای از حال
امـام زمـان fدر گریـه بر امـام حسـین gبا آن
توصیفات را که اگر اشـک چشـمم تمام شـود ،صبح
و شـب بر مصیبت امام حسـین خـون گریه میکنم
دریابیم که ریشـه گریه بر سیدالشـهدا gقطعا در

عاطفه محض نیسـت و شـناخت جایگاه ویـژهای در
سرازیر شـدن اشـک دارد .در مصیبت آلاهلل ،درواقع
به سوگ انسانیت گریانیم و هیچ اشکی اینقدر عزت
نـدارد .به همین خاطر شـناخت و معرفت مسـتمع،
میزان سـنجش اشک اوسـت و این امر یک امر کامال
ذاتی و شخصی است و بیشتر از آنکه به شعر بستگی
داشته باشـد ،به میزان شـعور مخاطب بستگی دارد.
برخی از علما تأکیـد دارند که روضهخوانان
و شعرخوانان هیأت نباید فقط دنبال گریاندن
مسـتمعین خود باشـند بلکه بایـد از طریق
شـعرهای خـود دنبال بیـان حقایق باشـند.

خـــــط خبــر
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حاجمهدیتوکلیدرمراسمعزاداریفاطمیهاولبابياناينكهاقتصادیعنیمیانهرویکهیکیازصفاتمهماخالقاست،گفت«:امیرالمؤمنی 
در نه جالبالغه جملهای دارد با اين مضمون« :جاهل یا افراط میکند یا تفریط که هر دو در اسالم منفورند» .اسراف یعنی اینکه شما در هر کاری
زیادیروی کنید .مثال اگر با یک بشقاب غذا سیر میشوید ،دو بشقاب بخورید اما تبذیر این است که انسان مالی را بیخردانه استفاده کند .مثال باید
برای چهار نفر غذا درست کند ،یکدفعه برای 10نفر غذا درست میکند و زیادیاش را دور بریزد .این میشود تبذیر».

قطعا بخشـی از این وظیفه بر دوش شـاعران
است .نظر شـما درباره این رسالت و چگونگی
گام برداشـتن در ایـن عرصـه چیسـت؟
مـن در رابطـه بـا اشـک و حماسـه به ممیـزی قائل
یدانم
نیسـتم و این دو مورد را در تقابل با یکدیگر نم 
بلکـه حماسـه و عاطفـه را در مراثـی اهـلبیتb
ممزوج و درهم تنیـده میبینم اما چند نکته ظریف
در پخـش آثار حماسـی و عاطفی قابل تأمل اسـت.
متأسـفانه خیلی از آثـاری را که مختص لحظاتی در
هیأتهـا سـروده شـدهاند بایـد فقـط در آن لحظـه
خـاص اسـتفاده کـرد! نکتـه بعـد اینکه یـک اتفاق
تراژیک مثل کربال سرشار از حس و عاطفه ،حماسه،
رزم ،تاریخ ،جغرافیا و ...اسـت و از یک زاویه نگریستن
بـه چنیـن اتفاقـی ،اشـتباه محـض خواهـد بـود.
بـا ایـن حسـاب شـاعر چقـدر میتوانـد
در خوانـدن روضههـای درسـت و تفسـیر
درایتهـا و حماسـهآفرینیهای اهلبیتb
تأثیرگذار باشـد؟
به هر حال شـاعر در تغذیه مداح بسـیار مؤثر اسـت
و درک درسـت شـاعر از لحظات مدح و مرثیه آلاهلل
میتوانـد راهگشـای مداحـان باشـد اما این تنهـا راه
نیسـت و مداحـان بـه عنـوان سـکانداران کشـتی
هیأتها نقش تعیینکنندهتـر و مؤثرتـری دارند .به
عبارت ديگر نخستین مخاطب شـعر شاعر ،مداحی
اسـت که میخواهد از آن شـعر در جلسهای استفاده
کنـد .درواقع برای درک درسـت باید بین سـه ضلع
مـداح ،شـاعر و مخاطب بـه طور نسـبی رابطه ایجاد
كرد تا یک شـعر مؤثر واقع شـود .یک شعر خوب به
تنهایـی نمیتواند ایـن بار را به دوش بکشـد.
در حـوزه شـعر آیینی کنونی ما دو دسـته
شـکل گرفتـه :عـدهاي را شـاعر آیینـی
میشناسـند و عـدهاي را نیـز شـاعر هیأتی
معرفـی میکنند .آیا شـما این تقسـیمبندی
را قبـول داریـد؟
صددرصـد .درسـت اسـت کـه در طول این سـالها
در حـوزه تعریـف جامـع و کاملـی به مـدد متولیان
ضعیـف اینگونـه شـعر در بیـن مـردم وجود نـدارد
امـا در حوزه مصـداق ،مصادیق زیـادی در این زمينه
وجـود دارد .یعنی شـاعر ،مداح و مسـتمع به تجربه
و بـه صورت مصداقی تفاوت شـعر هیأتی را از شـعر
آیینـی درمییابد ،که البتـه تفاوتهای عمدهای بین
ایـن دو گونه از همـه جهات وجـود دارد.
شـما مجموعه شعرهای متفاوتی داشتهاید.
مجموعه اشـعار آیینی را که در بـازار کتاب و
نشـر موجود اسـت چگونه ارزیابی میکنید؟
شـعر اهلبیتي امروزه تاریخسـاز اسـت .یعنی شـما
در هیـچ دورهای از تاریـخ ادبیـات با چنین کیفیت و
کمیتی از شـعر آیینی مواجه نبودهاید و حتما بعدها
در مـورد ایـن دوران مطالـب فراوانی نوشـته خواهد
شـد .به خاطـر همین ،قضـاوت در مـورد دورهای که
هنوز در حال گذار اسـت و تثبیت نشـده به سـختی
انجـام میشـود .بـه نوعـی مـا خـود درون گودیم و
آیینـهای بايد تا گود را به ما نشـان دهـد .اما نکتهای
کـه در مـورد آثـار چـاپ شـده امـروز حایـز اهمیت
اسـت ،مقولـه دگرگونهنویسـی و کشـف فضاهـای
تـازه اسـت .بـا توجه بـه اینکه در نشـر جمهـوری با
کمـک دوسـتانم در حـال چـاپ کتب شـعر آیینی
با عنـوان «جهـان تازه شـعر اهلبیت »bهسـتم
و طبیعتا اشـراف نسـبی به ایـن آثـار دارم که عموما
شـعرای ایـن دوره بـه آن بیتوجهنـد ،بـه خاطـر
همیـن ،کلیشـهها دامنگیـر شـعر آیینـی شـدهاند.
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بدون فاطمه ،شیعه هزار چیز نداشت

و گفت فاطمه جان خانهات دو چیز نداشت
حسن نداشت غمت را ،حسین نیز نداشت
در این نداشتنیها چه چیزها که نبود
نداشت ...نه ،مثال بستر مریض نداشت
برای شانهزدن زحمتت زیاد شد ه است
هزار شکر که طفل تو سینهریز نداشت
تمام روز به این فکر کردهام اصال
د ِر ورودی این خانه میخ تیز نداشت
و سیلی از دو طرف صورت تو را میبرد
مدینه بود ولی کوچه عریض نداشت
حسن نبود اگر با تو توی آن کوچه
به کوچه روضه تو اینقدر گریز نداشت
حسن نبود اگر با تو بعدِ این همه سال
خون حسن لخته غلیظ نداشت
به تشتِ ،
ِ
بوبال این بضاعت مزجات
و خاک کر 
بدون فاطمه ،یا ایها العزیز نداشت
شلوغ بود چنان وقت نیزه دور حسین
که دست موقع پرتاب ،دورخیز نداشت
والیت علی و کربال و دولت یار
بدون فاطمه ،شیعه هزار چیز نداشت
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حجتاالسلام مسـعود عالي با بيان اينكه گاهی به جایی میرسـیم که از خداوند طلبکار میشـویم ،گفت« :اگر نماز بنده حقیر را با
نماز سـلمان فارسـي بسـنجند اصال او را مؤاخذه میکنند و به پایش گناه مینویسـند که این چه نماز غفلتکارانهای اسـت! حاال من
نمیگویـم ایـن کار را هم نکنیم اما میگویم حداقل دیگر از خداوند طلبکار نشـویم که من ایـن کار را کردهام ،مـن آن کار را کردهام».

داریم با «حسین حسین» پیر میشویم...

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

یکــی از مســايلی کــه اخیــرا بــه چشــم میخــورد هیأتهــای
بیمنبــر اســت .برخــی هیأتهــا زیــارت عاشــورا میخواننــد و
بعــد هــم عــزاداری و ســخنرانی ،احــکام یــا مطلبــی ندارنــد .لــذا
در ایــن هیأتهــا انحــراف وارد میشــود .در بعضــی هیأتهــا
هــم بــاب شــده منبریهــای غیرحــوزوی میآورنــد .هیــأت
جــای ســخنرانی دینــی اســت .ســخنرانی دینــی ،عالــم دینــی
میخواهــد .جــای عالــم دینــی هــم در حــوزه علمیه اســت .باید
عالــم دینــی دعــوت شــود تــا روی منبــر بــرود .بعضــی هیأتهــا
هــر ســخنرانی را میآورنــد! اخیــرا مرســوم شــده ســخنرانی
میآورنــد کــه ظاهــر دینــی نــدارد .بعضــی مداحــان هــم ظاهــر
اســامی ندارنــد .مســتمع هــم وقتــی میبینــد و اعتــراض
نمیکنــد ،در قیامــت گیــر اســت .بیــن ســخنران حــوزوی
و غیرحــوزوی فــرق وجــود دارد .بیــن ســخنران غیرحــوزوی
و حــوزوی فــرق بگذاریــد ،نــه بیــن ســخنران کتشــلواری
و غیرکتشــلواری .بــه عنــوان مثــال االن آقــای رحیمپــور
ازغــدی ســخنرانی دینــی دارد .او طلبــه اســت و معمــم نیســت.
آقــای دینانــی یــک مجتهــد اســت .او شــاگرد عالمــه طباطبایی
اســت امــا معمــم نیســت .آقــای جعفــر شــهیدی یــک عالــم بــه
تمــام معنــا بــود ولــی معمــم نبــود .لــذا در انتخــاب ســخنرانی
و دعــوت از آنهــا ،مســؤول ایــن کار بایــد دقــت الزم را داشــته
باشــد تــا در هیأتهــا دودســتگی بــه وجــود نیایــد .نکتــه مهــم
دیگــر اینکــه هیــأت بایــد در خــط والیــت فقیــه باشــد .از خــط
والیــت جــدا نشــوید وگرنــه از خــط امــام حســین gجــدا
میشــوید .هیأتــی ،هیــأت اســت کــه در خــط والیــت فقیــه
باشــد .هیأتــی کــه در خــط والیــت فقیــه نیســت و لــو از امــام
حســین gدم بزنــد ،در خــط اســتکبار اســت .کســانی هم که
ادعــای والیتــیبــودن دارنــد ،بایــد بــه حرفهــای آقــا گــوش
دهنــد و هیأتشــان را تــراز حرفهــای ایشــان قــرار دهنــد.
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کتاب

اپليكيشن

شام برفی

زندگيامام حسینg

«شـام برفـی» کتابی اسـت که بـه شـرح  159روز
اسـارت  49زائـر ایرانـی حـرم حضـرت زینـبh
میپـردازد کـه در مـرداد مـاه  91بـه دسـت
تروریسـتهای وهابـی جیشالحـر سـوریه بـه
اسـارت درآمدند .ایـن گروه ایرانی بـه منظور زیارت
عزم دمشـق کـرده بودنـد ولی بـه بهانه اینکـه آنها
پاسـدار هسـتند و سـابقه نظامی دارند ،اتوبوسشان
را ربودنـد و به منظور تحت فشـار قـرار دادن جبهه
مقاومـت در سـوریه و کشـورهای حامی سـوریه از
جمله جمهوری اسلامی ايران آنها را مورد شکنجه
و آزار قـرار دادنـد« .شـام برفـی» را میتوان بهترین
منبع برای شـناخت روحیات تروریستهای سوریه
دانسـت .نویسـنده هم انصافـا از پـس کار برآمده و
توانسـته حـس و حـال پنـج مـاه اسـارت  49زائـر
ايراني را در دسـت اين موجودات متعصب و خونریز
به خوبی نشـان دهـد؛ حکایتی عجیـب و خواندنی
که پیشـنهاد میکنیم مطالعه آن را از دست ندهید.
این کتاب نوشـته محمد محمودی نورآبادی اسـت
که انتشـارات ملک اعظم آن را منتشـر کرده اسـت.

شـاید بسـیاری از ما فقـط در ماه محـرم و در
هیأتهـای مذهبی بـه سـینهزنی میپردازیم
و سـخنران هم به دلیل کمبود وقـت آ ن طور
کـه بایـد وقـت نکنـد دربـاره سـیره زندگانی
سـاالر شـهیدان صحبت کند .خوانـدن کتاب
هـم از طرفی وقتگیر اسـت و هر کسـی بنابر
دغدغههـای روزمـره زندگی شـاید وقت نکند
به مطالعه کتاب بپـردازد .براي همين آن طور
كـه بايـد و شـايد از زندگینامـه ایـن حضرت
نمیدانیم .با اسـتفاده از نرمافزار و اپلیکیشـن
«امـام حسـین »gمیتوانیـد بـا سـیره
زندگـی آن حضرت آشـنا شـوید .کافی اسـت
ایـن برنامـه را روی تلفـن همـراه خـود نصب
کنیـد تـا بـ ه اطالعاتـی همچـون زندگینامه،
مدایـح ،زیارتنامـه ،زیـارت عاشـورا ،فضايـل
و کرامـات آن حضـرت دسـت پیـدا کنیـد.

اهمیت سخنرانی در هیأت

کانالتلگرام
محمدرضاطاهری

خدایـا! آنان کـه حقیقت را به مسـلخ مصلحـت میبرند،
آنـان کـه دیـن میفروشـند و دنیـا میخرنـد و آنـان
کـه در مرتع حقـوق مـردم میچرنـد ،بـه کفـر از ایمان
نزدیکترنـد .نقـاب ایمان را از چهرهشـان بسـتان .خدایا
!به اسـیران سـتمدیده ،عـزت و پایمـردی و مقاومت و به
خاندانشـان ،شـکیب و وقار و شـوکت ببخش .ای خدایی
کـه اسـم و رسـمت رحمـت اسـت ،از آنـان کـه رسـم
تـو را بـا اسـم تـو سـر میبرنـد ،رحمتـت را دریـغ کن.

سید مهدی شجاعی

حـاج محمدرضـا طاهری جـزو مداحانی
اسـت که سـالها با صـدای دلنشـینش،
بغـض کـرده و محرمهـا را سـپری
کردهایـم .عـدهای آنقـدر بـه ایـن مـداح
صاحب سـبک عالقه دارند کـه پامنبری
ثابـت او هسـتند و عـدهای هـم به گوش
دادن مداحیهـای او در خـودرو و ...اکتفـا
میکننـد امـا حتمـا همـه ایـن امـکان
را ندارنـد و بـه شـیوهای دیگـر بـه نـوای
محمدرضـا طاهـری گـوش میدهنـد.
یکـی از ایـن شـیوهها عضـو شـدن در
کانـال تلگرامـی او بـه آدرس telegram.
 me/hajmohamadtaheriاسـت .بـا
عضویت در ایـن کانال میتوانیـد عالوه بر
صـدای دلنشـین و مداحیهای جدیـد ،از
کلیپهـا و برنامههـای او نیـز آگاه شـوید.

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

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