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آیتاهلل جوادی آملی با بیان اینکه فهم بعضی دعاهای نورانی ماه رجب سالها تالش میخواهد ،گفت« :ایام پربرکتی را که در صحابت آن
به سر میبریم به عالقهمندان قرآن و عترت تهنیت عرض میکنیم و از ذات اقدس الهی توفیق بهرهوری از این ایام پرفیض را خواهانیم.
مطمئن باشید که خواندن بعضی از این دعاهای نورانی ماه رجب سواد دقیقتر و علم بیشتری میخواهد .دعای نورانی پربرکت ماه رجب
این طور نیست که با هفت هشت سال درس خواندن حل بشود».

«یداهلل فوق ایدیهم/دست خدا باالتر از همه دستهاست»( .آیه  11سوره فتح)

بخشنده حقیقی
سوره فتح

خدایا ما را
الیق این ايام قرار ده
محسن رضایی ،پژوهشگر مسائل دینی
چند سال از خدا عمر گرفتهایم و چند ماه رجب ،شعبان و رمضان
از عمر ما گذشته اما در شب قدر متوجه شدهایم که قدردان این
شب نیستیم .گاهي خانوادهها برای یک مراسم ازدواج و یک شب
يا یک ضیافت چند ماه تدارک میبینند و برنامهریزی میکنند.
ي که اوج آن شب قدر است آمادگی میخواهد تا حال
ميهمانیا 
دل و روح ما الیق شود .چرا بعد از این همه سال هنوز تأیید و
امضای کارمان ظهور موالیمان نبوده؟ تا دیر نشده باید ریشهایترین
و اساسیترین مشکل کارمان را ارزیابی کنیم تا طبق دعای
معروف این ماه خدای متعال تمام خیرها را به ما عطا فرماید .اگر
به عهدهایمان پایبند بودیم این همه عقب نمیافتادیم .به صر ِ
احت
بسیاری از آیات و روایات و ادعیه ،اساس مشکل ما عدم وفاداری
است .در آیه  60سوره مبارکه یس میخوانيم« :اي فرزندان آدم!
مگر شما عهد نبستید ،پس چرا از شیطان پیروی میکنید؟!»
اگر در این مسیر ثابت قدم مانده بودیم با توجه به عظمت ماه
رجب قدم به قدم آمادگی ما برای شبهای قدر بیشتر میشد.
پس مهمترین اقدام در این ماه وفاداری است .شیخالرئیس در
رساله عهد خود نوشته« :همین که در دل خود میخواهیم
خوب باشیم پس با خدا عهد بستهایم» .قطعا با توجه به فطرت
ما این اتفاق افتاده است .تنها مانده اقدام عملی .قدم اول استغفار
بسته و شکستهایم .قدم دوم این است که
از هر عهدی است که 
جامعه اسالمی ما یکرنگ ،همدل ،همقدم و همعهد شوند برای
وفادار بودن .قدم سوم اين است كه با ظهور موالیمان تمام عالم
فتحالفتوح اسالم خواهد شد .به ظاهر راحت و دستیافتنی است
اما از صدر اسالم تاكنون هرجا که ضربه خورده و هرجا خون به دل
اماممان کردهایم مشکل عدم وفاداری ماست و هرجا که نزد خدا و
اهلبیت bروسفید بودهایم به خاطر اين بوده كه وفادار بودهایم.
شاهد مثال برای عدم وفاداری از واقعه غدیر گرفته تا مردم کوفه
که در تاریخ از آنها به عنوان نماد بیوفا یاد میشود و بعد قاتل امام.
بايد بدانیم هرچه میخوریم و مینویسيم از برکت امام عصرf
است و از نمک سفره او تناول میکنیم .پس باید حرمت سفره را
نگ هداريم و نمکدان نشکنیم.همين كه ما را به ماه باعظمت رجب راه
دادهاند اين نعمت است و بايد شكرگزار باشيم .ما امیدوار به رحمت
الهی ،محکم و استوار و سربازی وفادار به پیشگاه او التماس میکنیم
تا ما را با وفادار بودن ،الیق حضور در این ماه عزیز رجب قرار دهد.

در آخرين لحظههاي صفحهآرايي اين شماره
نشريه « چهارده» با خبر شديم كه پدر حاج سيد مجيد
بني فاطمه و مادر اخوان طاهري دار فاني را وداع گفتند.
نشريه« چهارده» ضمن آرزوي مغفرت ،به بازماندگان
اين عزيزان  -حاج مجيد بني فاطمه و حاج مرتضي ،حاج
محسن و حاج محمد رضا طاهري -تسليت ميگويد.

در جبهه بر سر سفرهای نشسته بودیم كه يكي از بزرگان یک لقمه گرفت و به بغل دستیاش داد و خواست آن را به بغل دستي خود بدهد .از او نیز همین
را خواسـت تا رسـید به من که نفر آخر بودم .او با لبخند زیبای خود به من فهماند که لقمه مال شماسـت و من به جای اینکه از بغل دسـتی خود تشـکر
کنم از او تشـكر کردم .البته کار درسـت هم همین بود اما اگر نابینا بودم شـاید از کسـی مثل بغل دستی خود ممنون میشدم که هیچکاره بود .حواسمان
باشـد بخشـنده خداسـت ولی نه به صورت مستقیم بلکه دست به دست میچرخد تا به ما برسـد .بیچاره ما که نابیناییم و بخشنده حقیقی را نمیبینیم!
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دوران بعثت حضرت رسـول kعصر حاکمیت عقل و حکمـت و دوران قبل
از بعثـت آن حضـرت عصر جاهلیت نامیده میشـود .خـدا در قرآن تصریـح دارد
که ممکن اسـت در هر عصر و زمانی به واسـطه بیتوجهی عملـی به معارف ناب
وحیانی ،زمینه بازگشـت به عصر جاهلیت برای هر فرد ،خانواده و جامعهای حتی
خانـواده پیامبر فراهم شـود .این بازگشـت به جاهلیـت نه زمان میشناسـد و نه
مکان ،نه نسـب میشناسـد و نه حسـب بلکه بسـتگی دارد به نوع ارتباط فرد با
خدا و اولیای معصومش .اگر در مقابل معارف ناب قرآن و عترت خاضعانه تسـلیم
شـویم مسـلمان خواهیم بود حتی اگر با پیامبر نسـبتی هم نداشته باشيم .مثل
اویـس قرنيها و سـلما ن فارسـیها .از آن طرف اگرچه توفیق نفس کشـیدن در
کنار پیامبر را داشـته باشيم و حتی نسـبت فامیلی نزدیک با ايشان مدال افتخار
ما باشـد امـا ایمان بـه او ،حرفها و به سـبک زندگیاش نداشـته باشـیم درواقع
بـه عصر جاهلیت بازگشـته و نام ما میشـود ابوجهل .آنچه مـا را از ابوجهل بودن
دور میسـازد تنظیم زندگی براسـاس معارف قرآن ،پیامبر و عترت اوست .پیامبر
همچـون پدری مهربان ،چراغی در تاریکی دنیا به دسـت گرفت کـه اگر با نورش
همراه شـویم ما را به سلامت از تمـام تاریکیهای دنیا ،قبر ،بـرزخ و قیامت عبور
میدهـد و بـه سـرمنزل مقصود میرسـاند .مسـلمان باید همچون سـلمان اهل
رعایت اسلام باشـد تا «منا اهل البیت» شـامل حال او هم بشـود.
مسـلمانان دو گونهاند :مسـلمان روایتی و مسـلمان رعایتی .مسلمان روایتی
از معـارف دیـن (آيـات و روایـات) صرفـا بـه خوانـدن و روایت کردن آنها بسـنده
میکنـد .آیـات و روایـات را همچـون ضبط صوتی به زبـان روایت میکنـد اما در
مرحله عمل اهل رعایت گفتهها و شـنیدههایش نیسـت .مسلمان رعایتی کسی
اسـت کـه آیـه و روایت را بـه نیت رعایـت و عمل كـردن قرائت میکنـد .پس از
بعثـت ،ترس پیامبر بـرای جهل ما نبـود بلکه بـرای رعایت نکردن بـه اطالعاتی
بـود کـه از او فرا گرفتـه بودیم .پیامبر اكـرم kفرموده« :نجات هر مسـلمان در
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رعایـت کردن روایت اسـت و هالک هر مسـلمان در روایت کردن بـدون رعایت».
بنابرایـن باید سـبک زندگی پیامبر را سـرلوحه زندگیمان قـرار دهیم.
 .1توجـه ویـژه به یادگیـری علم دیـن و تبدیل کـردن آن بـه دارايی
دینی :پيامبر اكرم kوقتی وارد مسـجد میشـد کنار گروهی مینشسـت که
اطالعـات دینـی را یاد میگرفتنـد و آنها را به ديگـران یاد میدادنـد .آن حضرت
من مسـلمان
میفرمود« :إِن َّ َما ب ُ ِع ْث 
ت ُ ُم َعلَّما /همانا من آموزگار مبعوث شـدم» .اگر ِ
به یادگیری و یاد دادن معارف دینی توجه نداشـته باشـم ،عمال با یکـی از اهداف
بعثت مخالفـت کردهام .آن حضرت میفرمود« :اف بر مسـلمانى كه هفتهاى يك
روز را بـه كار آموختـن امـور دينى خود و پرسـيدن مسـائل دينـياش اختصاص
ندهـد» .یکـی از مصادیق «مغضوب علیهـم» را که ما در نمـاز از خدا میخواهیم
جـزو آنها نباشـیم ،فرد و مدیر خانهای میدانسـت که عالم بـه اطالعات دنیایی و
جاهل به معلومات آخرتی باشـد.
 .2برنامهریزی :پيامبر kبرنامهریزی درسـت را از نشـانههای انسـان عاقل
میدانسـت و میفرمـود« :هـر کس بـرای گـذران زندگانـی خویش به درسـتی
ی میبخشـد» .بـر امـت خویش نه
برنامهریـزی کنـد ،خـدای مهربـان بـه او روز 
از فقـر کـه از برنامهریزی نادرسـت بیم داشـت و در شـرایط عادی وقتش را سـه
قسـمت میکرد .بخشـی برای مناجـات با خدا ،قسـمتی برای خانواده و بخشـی
نیـز بـرای خـودش .البته بارهـا اتفاق میافتـاد کـه از وقت مخصوص خـود برای
ی برايداشـتن تفریح
رفع مشـکالت مردم بهره میبرد .آن حضرت در برنامهریز 
سـالم و در مسیر بندگی خدا تأکید داشت و میفرمود« :سرگرمی و تفریح داشته
باشـید چراکه خوش ندارم در دین شـما سـختی دیده شـود».
 .3اخالقمحـوری :اخالقمحـوری بـه ایـن معناسـت کـه شـخص
در تمـام انتخابهـا ،ارتباطهـا و دغدغههایـش بـا اخلاق حرکـت کنـد.
در تعاملات فـردی ،خانوادگـی ،اجتماعی ،فرهنگـی ،اقتصادی ،سیاسـی،
نظامـی و ...اخلاق بایـد حضـور داشـته باشـد .اینکه فـرد در بیـرون خانه
بانشـاط باشـد امـا در برخـورد بـا اهل خانـه و زیردسـتان حوصله نداشـته
باشـد ،اینکـه برای ارتبـاط با دنیای مجازی سـاعتها وقت بدون محاسـبه
صـرف کنـد اما بـرای خانـواده وقت کمـی قائل شـود آن فـرد اخالقمحور
نیسـت .اتفاقـا تأکیـد پیامبـر اكـرم kبر ایـن اسـت کـه در محیطهایی
کـه معمـوال افـراد همیشـه حاضـر هسـتند مثـل خانـه برخـورد فرد نشـانه
اخالقمحـوری باشـد .لـذا ميفرمـود« :بهتریـن شـما کسـی اسـت کـه در
ل خانـه بهترین باشـد و من نیـز در خانه بـرای اهلـم بهترین
خانـه بـرای اهـ 
هسـتم» .آنگاه که از فلسـفه بعثتش سـخن میگفـت ،میفرمـود« :من براى
ايـن برانگيخته شـدهام كـه مكارم اخلاق را به كمال برسـانم» .اگـر پیامبر از
همـه ابزارهای پیـدا و پنهان برای جذب و گسـترش بعثتـش بهرهمند بود اما
خـودش از اخالق نیکـو و جذاب محروم بـود هیچگاه نمیتوانسـت دیگران را
به سـوی خدا سـوق دهـد و همـه از اطرافـش پراکنده میشـدند.
 .4تقویـت معنویـت :خـدا در قـرآن یکـی از مسـئولیتهای سرپرسـتان
خانـواده را تقویـت معنویـت افـراد تحت پوشـش بیـان كـرده .یکی از سـؤاالتی
کـه هـر يـک از مـا بایـد در دوران پـس از مرگ پاسـخگو باشـیم این اسـت که
بـرای معنویـت خانواده خـود چـه کردهایم .پیامبر رحمـت ،سرپرسـتی را که به
معنویـت افـراد تحـت پوشـش خـود چـه در خانـواده و چـه در اداره خصوصی و
دولتی توجه نداشـته باشـد مـورد لعن قـرار داده و فرمـوده« :از رحمت خـدا دور
اسـت سرپرسـتی که افراد تحت پوشـش خـود را ضایع کند» .مسـلم اسـت که
یکـی از مصادیـق اتـم ضایع کـردن این اسـت که فرد بـه بعد روحـی و ملکوتی
خـود یا افـراد تحـت تکفل خـود توجهی نداشـته باشـد .حضرت رسـول kاز
هـر فرصتـی برای تقویـت معنویت و توجـه به ابدیت اسـتفاده میکـرد .در خانه
همـه رفتارهـای پیامبر بـه عنوان سرپرسـت خانـواده زمینهسـاز معنویـت بود.

خـــــط خبــر

آیتاهلل مظاهری در دیدار مدیران مدارس علمیه و مسئوالن مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان ضمن تأکید بر اهمیت و ضرورت
نهاد مدیریت در حوزههای علمیه ،از تالشها و فعالیتهای مدیران و مسئوالن مرکز مدیریت حوزه استان قدردانی کرد و گفت:
«یکی از وظایف و کارکردهای نهاد مدیریت در حوزه علمیه ،برقراری نظم و انضباط سازنده در همه امور آموزشی و تربیتی طالب
و ارتقاي برنامههای علمی و اخالقی است».
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محیط جهادی برای جامعه اسالمی بسازند

رئیـس هیئـت انصارالحسـین gبـا بيان اينكـه هیئتهای مذهبـی نقش مهمـی در مهندسـی فرهنگی جامعه
دارنـد ،ميگويـد« :هیئتهـا بایـد با تالش و مشـارکت بیشـتر نقش مؤثـری را در مهندسـی فرهنگـی جامعه ایفا
کننـد .هیئتهـا باید تمـام تلاش و برنامهریـزی خـود را در راسـتای انتقـال صحیح پیام فرهنـگ عاشـورا به کار
بگیرنـد و محیـط جهـادی برای جامعه اسلامی بسـازند تا جامعـه آماده ظهـور شـود .درواقع باید گفـت از فرصت
زمانـی ایجاد شـده بعد از انقلاب در جامعه برای انتقـال پیام عاشـورا و جلوگیری از تحریف پیام قیام امام حسـین
 gبهـره ببریـم و راه آن مظلـوم تاریـخ را بـهدرسـتی ادامـه دهیـم تا بسـتر ظهـور امام عصـر فراهم شـود».

هیئتهای فاقد روحانی یک تهدید جدی هستند

علی گنابادی با اشـاره به مسـئله مهم وجود روحانیون در هیئتها ميگويد« :مسـأله روحانی در هیئتها بسـیار مهم و
تأثیرگذار اسـت .لذا باید شـاخصهای الزم برای این امر مدنظر قرار گیرد .هیئتهايي كه فاقد روحانی هستند مهندسی
ناکارآمد و پوکی خواهند داشـت که مملو از شـور خواهد شـد .شور بدون شعور و عاری از بصیرت مطمئنا نظام مهندسی
فرهنگی و دینی جامعه را خدشـ هدار میکند .باید در راسـتای اصالح این خدشـه و آسـیب اقدامات مؤثری انجام شـود.
بهره بردن از وجود روحانی در هیئت انصارالحسـین gاز اصول اساسـي اسـت .چون ما با این هدف هیئت را تشـکیل
تاندرکاران
دادهایم و برمبنای قواعدی کار را جلو میبریم .اگر واقعا دالیل تشـکیل هیئتهای مذهبی برای بانیان و دسـ 
امر معلوم شود ،آنگاه عناصر و ارکان هیئتها از میان نخبگان فرهنگی ،اجتماعی و معنوی مشخص و انتخاب میشوند».

گزارشي از فعاليتهاي متفاوت هیئت انصارالحسین مشهد

هیئتباپیوست
اجتماعي
محمودرضا درخشانی

هيئــت انصارالحســین gمشــهد را بــه اقدامــات خداپســندان ه و نیکوکارانهاش میشناســند؛
جایــی کــه ســال  1346توســط گروهــی از افــراد مؤمــن تأســیس شــد و اوایــل دهــه  70بــا
خریــد حســینیه اســتقالل پیــدا کــرد چراکــه تــا آن زمــان هیئــت در منــازل اعضــا و برخی
از مســتمعین برگــزار میشــد .از همــان بــدو تأســیس دســتاندرکاران هیئــت معتقــد
بودنــد کــه بایــد بــه اصــل شــعائر اهــلبیــت bرو آورد .بــه تعبیــر بهتر حضــور فعاالنــه در
ن محرومیتزدایــی و فعالیتهــای عامالمنفعــه .رفتهرفتــه کار بــا تشــکیل خیریــه
میاديــ 
ســمت و ســوی جدیتــری بــه خــود گرفــت .توزیــع غــذا در مناطــق محــروم ،جم ـعآوری
دارو و تشــکیل پایــگاه درمانــی ،آزادی زندانیــان ،آمــوزش ازدواج بــرای جوانان و بســیاری از
اقدامــات فرهنگــی تأثیرگــذار در این راه اســت .خوشــبختانه مســیر بــا پویایی و هوشــمندی
مناســبی طــی شــد تــا مــردم بیــش از پیــش بــا هیئــت انصارالحســین gآشــنا شــوند و
ایــن گســتردگی حــوزه تعامــات موجبــات گســترش اعتبــارات مربــوط بــه تنــوع و افزایش
خدمــات و فعالیتهــای خیریــه هیئــت را فراهــم آورد .یکــی از اقداماتــی کــه بیــش از پیش
هیئــت انصارالحســین gرا در ذهــن مخاطبــان مانــدگار کــرده طــرح جمـعآوری داروهــای
مــازاد خانگــی بــود چراکــه طبــق آمارهــای رســمی ســرانه مصــرف دارو در ایــران ســه برابر
میانگیــن جهانــی اســت .اســراف دارو در ایــران همانند اســراف در مــواد غذایی و ســایر منابع
طبیعــی هزینــه بســیار گزافــی بــه اقتصــاد کشــور تحمیــل میکنــد .از ســوی دیگر بخشــی
از جامعــه بــه علــت فقــر مــادی توانایــی دسترســی صحیــح بــه درمــان و اســتفاده از منابع
دارویــی را ندارنــد .ایــن داروهای مــازاد خانگی توســط کارشناســان متخصص بازبینــی و پس
از تفکیــک بیــن بیمــاران محــروم در مناطــق حاشیهنشــین مشــهد توزیــع خواهــد شــد .به
همیــن بهانه بــا علی گنابــادی مســئول هیئــت انصارالحســین gدربــاره تالشهــای مؤثری
کــه یــک هیئــت میتوانــد در مســیر پویایــی جامعــه داشــته باشــد گفتوگــو کردهایــم.

باید اعتقاد و باور به مردم منتقل شود

گنابـادی معتقـد اسـت شـناخت محیط داخلـی و بیرونـی هیئتهـای مذهبی تأثیـر ویـژهای در عملکـرد آنها بر
جامعـه و مهندسـی فرهنگـی آن دارد؛ «نکتـه مهـم این اسـت کـه علم ،عقل و احسـاس دینـی و انقالبـی ،مبانی
و بنیـان سـخنرانیهای موفـق در هیئتهاسـت و بیـان مطالبـی خـارج از ایـن دایره آسـیب محسـوب میشـود.
ن گونه مـوارد بایـد آگاهانه برخـورد کننـد .ایجاد اعتقـاد و بـاور بین اعضـای هیئتها
متولیـان ایـن هیئـت در ایـ 
یکـی از مهمتریـن ویژگیهای برجسـته هیئتهاسـت که بایـد ب ه مردم منتقل شـود و بـرای تأثیرگـذاری هیئت
بـر اعتقـادات اعضـا و تـوده مؤمنیـن نیتها بایـد خالص باشـد» .رئیس هیئت انصارالحسـین gتبلور نشـانههای
یداند و میگوید« :ایمـان ،عمل صالح ،حقگرایی،
اعالمـی در قرآن را بیانگر موفقیت فعالیتهای یک هیئت مذهبـی م 
مقاومت و پایداری از نشـانههای اعالمی در قرآن اسـت و اگر در رفتار اجتماعی افراد و اعضای هیئتها متبلور شود بیانگر
موفقیت فعالیتهای یک هیئت مذهبی محسـوب میشود .مسئوالن حسـینیهها ،روحانیون ،مداحان ،قاریان و اعضای
هیئـت از ارکان تشـکیلدهنده یک هیئت موفقنـد و هر یک از ایـن ارکان به جـای خودنقش مؤثـری را ایفا میکند».

برنامهریزی؛ از اصول موفقیت هیئتها

میدانـد؛
نکتـهای کـه گنابـادی بـه آن تأکیـد دارد برنامهریـزی اسـت و آن را از اصـول موفقیـت در هـر کاری 
«بـدون برنامهریـزی صحیـح ،مـدون و هوشـمندانه کنتـرل امـور ممکـن نیسـت .البتـه مهـم اسـت کـه اعضای
هیئتهـای مذهبـی کـه از مؤمنیـن فهیـم جامعـه هسـتند بایـد بـر همـه امـور هیئـت تسـلط کامـل داشـته
باشـند تـا از هرگونـه انحرافـی در برنامهریزیهـای هیئتهـا جلوگیـری شـود .فرصـت خدمـت در هیئتهـاي
مذهبـي یـک غنیمـت بسـیار ارزشـمند بـرای انسـان اسـت .لـذا تمرکـز مسـئوالن هیئتهـا نبایـد تنهـا بـه
برگـزاری مراسـم عـزاداری معطـوف باشـد بلکـه خودسـازی ،تعمیـق معنویـت و معرفـت اعضـای هیئتهـا،
عـزاداران و تشـریح ابعـاد مختلـف حرکـت انقالبـی امـا م حسـین gرا بایـد بسـیار مـورد توجـه قـرار دهنـد».

تربیتجوانان
عاشورایی
رئیـس هیئـت انصارالحسـین gبـا تأکیـد بـر رسـالت مهـم هیئتهـاي مذهبی
ميگويـد« :دنیـای خفتـه دیـد کـه حضـور نسـل جـوان مؤمـن و انقالبـی در خط
مقـدم مقابلـه بـا تروریسـتهای تکفیـری و غـرش جانفـزای لبیک یا حسـین
و لبیـک یـا زینـب ،گـواه زنـده تأثیـر مهـم هیئتهـا و زنـده بـودن راه امـام
حسـین gاسـت .زیـرا همـه میدانند کـه این جوانـان همیـن اعضـای هیئتهاي
عـزاداری سـاالر شـهیدان هسـتند کـه از کودکـی در مکتـب حسـینی پـرورش
یافتهاند و در شـرایط حسـاس جانفشـانی کردنـد و به راه خـود ادامه خواهنـد داد».

ویژهنامه هیئتها و محافل مذهبی
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هیئت شهدای گمنام به زودی در مکان جدید و با رویکردی متفاوت فعالیت خود را از سر خواهد گرفت .دستاندرکاران این هیئت با
صدور بیانیهای در این خصوص اعالم کردند« :به یمن میالد پر از خیر و برکت حضرت امیرالمؤمنین علی gو بهار خودسازی ماه رجب
هیئت شهدای گمنام از پنجشنبه این هفته بار دیگر خادمی برای آلاهلل را از سر گرفته و هر هفته میزبان دلهای گرم شما خانوادههای
مؤمن خواهد بود» .هیئت شهدای گمنام در چند ماه گذشته به دلیل در اختیار نداشتن مکان مناسب برگزار نشد .بدونشک عدم احساس
مسئولیت ،بیکفایتی و یاری نرساندن برخي از متولیان و نهادهای فرهنگی کشور ،در تعطیلی چندماهه این جلسات کمتأثیر نبوده است.

توگو با صابر خراسانی شاعر آييني که كليپ
گف 
شعرخوانياش اين روزها دست به دست ميشود

شاعري هستم و
وقتشبرسد سربازم
مجتبی برزگر

خيليهـا او را در ابتدای راه با خواهرزاده مرحوم آغاسـی اشـتباه
میگرفتنـد و معتقد بودند او بیشـتر از این شـاعر تقلید میکند
امـا او آمده بـود تا ادبیـات جدیدی از جنـس نـوآوری را در هنر
غریب شـعرخوانی جا بینـدازد .بنابراین صابر خراسـاني هیچگاه
دنیای خودش را محدود به سـرودن شـعر نکرد و همواره کوشـید
بـا ارايه ترانههـای جدید تحولـی در فضای مذهبی کشـور ايجاد
كنـد چراکـه نسـل جـوان امـروز موسـیقی را وسـیلهای بـرای
القای مناسـب معـارف ،اندیشـه و اعتقـادات میدانـد و میتوان
اندیشـههای نـاب اسلام محمـدی را بـا هوشـمندی و درایـت
هنرمندانـه انتقـال داد؛ همـان کاری که مصطفی صابر خراسـانی
چند سـالی اسـت با سـرودن شـعرهای بـهروز و سـفارش ترانه
بـه شـاعران آیینی برجسـته بـا زبان موسـیقی تحول شـگرفی
به فضـای مذهبی کشـور بـه وجود آمـده .بـه تعبیر صابـر ،او و
برخی از مداحان و دوسـتان مذهبیاش تحت لوای موسـیقی قرار
نگرفتهاند بلکه کوشـیدهاند موسـیقی را تحت سـیطره خودشان
درآورنـد .نـوآوری ،تنـوع در کالم و خالقیت در اسـتفاده از رنگ
و لعابهـای تصویری از شـاخصههایی اسـت که صابر خراسـانی
بـرای انجـام رسـالت خدمـت ادبـی و آیینی بـه مردم کـه خود
وظیفـه خطیـری در هدایت جامعه به مسـیر درسـت محسـوب
میشـود به کار بسـته .صابر خراساني معتقد اسـت امروز بیش از
دورانهای گذشـته کشور نیازمند توسـعه و گسترش فعالیتهای
فرهنگی اسـت که بـه واسـطه آن اقتصـاد و دیگـر عرصهها هم
متحول خواهند شـد .زیرا در غیـر این صورت افـکار بیگانه برای
میـدان فرهنگـی مـا تصمیـم میگیرند و اندیشـههای مسـموم
غربـی جـای خـودش را به عقایـد مقـدس اسلامیمیدهند .به
تازگي چند كليپ از شـعرخواني او در حضـور رهبر معظم انقالب
در شـبكههاي اجتماعي منتشر و با اسـتقبال مواجه شد .بنابراين
فرصـت را مناسـب ديديـم تـا با ايـن شـاعر آييني گـپ بزنيم.
میدانیـد کـه در جامعـه امـروز و در میـان اینهمـه فعالیت
فرهنگی خأل هنر شـعرخوانی بسـیار محسـوس اسـت .چـرا راه
شعرخوانی را برگزیدید؟
كسـي كـه شـعرخوانی ميكنـد میتوانـد شـاعر هم باشـد .اصلا یکی
از مزیتهـای شـعرخوان ایـن اسـت کـه در وهلـه اول شـاعر باشـد تـا
بتوانـد بـا اشـراف بهتـری وظیفـه سـنگینش را انجـام دهـد ولـی هـر
شـاعری مسـتلزم این نیست که شـعرخوان هم باشـد .زیرا شاعر وظیفه
سـرودن شـعر را برعهـده دارد و شـعرخوان رسـالت اجـرای هنرمندانه
آن سـروده را .شـعرخوانی فضـای جدیدی از اجـرا را به هنرمند نشـان
میدهـد کـه امـروز نیـاز آن در جامعه بسـیار احسـاس میشـود و ما با
یـک بضاعـت محـدود فضای عالقهمنـد به هنـر شـعرخوانی را مدیریت
میکنیـم .ایـن را هـم بدانیـد کـه هرچـه شـعرخوان اشـراف بهتـری
بـه ادبیـات و شـعر داشـته باشـد ،قـدرت شـعرخوانیاش بـاال مـیرود.
شـعرخوانی امـروز یـک محیـط اجـرا در جامعـه ایجـاد کـرده کـه بـه
نظـر مـن نیـاز آن در جامعه ما بـوده ،هسـت و خواهد بود .در گذشـته
کسـانی بودنـد كـه شـعر میگفتنـد و شـعر میخواندند ولـی در فضای
اجـرا بـه صـورت حرفـهای ورود نمیکردنـد .تـا زمـان مرحوم آغاسـی
کـه مقداری مسـیر شـعرخوانی را در ریل رشـد و نمـو قـرار دادند و به
عبارتـی ایـن فضا را اجتماعیتر کردند و شـعر برای مردم آشـناتر شـد.
زیـرا اگر شـعرخوان طبـق موازین و اصولی کـه باید شـعر را قرائت کند
قطعـا مـردم با حـوزه ادبیات و شـعر ارتباط بهتـری پیـدا خواهند کرد.
بیشتر از اشعار خودتان استفاده میکنید یا از اشعار دوستان؟
بیشـتر از اشـعار خـودم اسـتفاده میکنـم اما دو سـه سـالی هسـت که از
اشـعار بقیه هـم اسـتفاده میكنم .به خاطـر اینکه نـوع دیـدگاه و رویکرد
جامعـه و نگـرش نسـل امـروز مـا بـه سـمت شـعر لطیفتـر و عاطفیتـر
حرکـت کـرده و ما هم شناسـایی به موقعی داشـتیم و آمدیـم در موضوع
ترانـه فعالیـت جدیـدی را آغاز کردیـم .میدانید که ترانه بخشـی از شـعر
تخصصـی و ویژهای اسـت که ترانهسـرا این کار را به خوبـی انجام میدهد.
از ایـن رو ترانههایی را با موضوع روز به دوسـتان ترانهسـرا سـفارش دادیم.
البته بنده سـابقه سرودن ترانه را با فیلم «شـیار  »143داشتم؛ همان ترانه
مربـوط به مادران شـهدای گمنام .وقتـی ترانهها به کلیپهایـی تأثیرگذار
تبدیل شـدند مردم دنبـال این بودند که اجرای صحنـه را هم ببینند .ابتدا
بـا انتقاداتـی مواجه شـدیم .یکـی دو سـالی زمان برد تـا این رویـه و تنوع

ایجـاد شـده در فضای شـعرخوانی جا بیفتد.
فکر میکنیـد چه چیـزی باعث شـد جامعه مذهبی کشـور
شما را با روی باز بپذیرد؟
اجـازه دادیم هـر کس هر انتقـادی دارد بكند و در این راه پرفراز و نشـیب
ترجیـح دادیم صبـر کنیم .به جـای تقلید ،بـه نـوآوری و اجراهای متنوع
و هنرمندانـه رو آوردیم .میدانسـتم كه کلمـات بارهای متفاوتـی دارند و
اجرای شـعر کالسـیک با ترانـه نیازمنـد فضاسـازیهای متفاوتی اسـت.
به ظن بسـیاری از بـزرگان یکی از نکات موفقیت یک شـاعر
و شـعرخوان نـوآوری و نگاه متنوع به آثار اسـت .شـاعر هر اثر
را بـا یک تفکـر و اندیشـهای خلـق میکنـد .ایـن موفقیتها
چگونه به دست آمدهاند؟
بـا تمریـن و ممارسـت .هـر کاری کـه در پشـت آن تفکر و اندیشـه باشـد
خروجی مثمرثمر و موفقیتآمیزی خواهد داشت .برای اینکه در شعرخوانی
بتوانـم تحولـی ایجـاد کنم بـرای جوانانی کـه امـروز دنبال شـکل جدید و
متفاوتی هسـتند بایـد زبـان تجربه را امتحـان میکـردم .به عبـارت ديگر
بایـد یک هنرمند علم القای هنرمندانه و عالمانه را بداند تا معـارف و اهداف
مـورد نظرش را به بهترین شـکل ممکن به سـمع و نظر مخاطب برسـاند.
یکـی از نكاتی که امـروز بحـث آن مطرح اسـت ورود برخی
از مداحـان و شـاعران از جملـه جنابعالـی به فضای موسـیقی
اسـت .برخی اعتقاد دارنـد از ایـن راه بهتر میتـوان در میدان
مذهبی به سـرمنزل مقصود رسـید امـا در این میـان برخی به
شـدت نسـبت به ورود شـاعران و مداحـان به این فضـا انتقاد
دارند .نظر شما در این خصوص چیست؟
مـا در عرصـه جهانـی باید فراختـر و بازتر بیندیشـیم .نسـل جدید ما
طالب موسـیقی اسـت .چون موسـیقی فضایی را برای جـوان ما ایجاد
میکنـد که بـه بسـیاری از خواسـتههای روحی و روانیاش میرسـد.
مسـئولیت صابر خراسـانی این اسـت که زیر سایه موسـیقی کار کند
یـا موسـیقی را زیر سـایه مذهب قـرار دهد .اگـر بتوانیم موسـیقی را
زیـر سـایه فضای مذهبـی بیاوریـم موفق خواهیم شـد .یعنـی بیاییم
یـک پسصدایـی را انتخـاب کنیـم كـه بتوانـد خشـک بـودن فضای
شـعر را بپوشـاند .همانطـور کـه آهنـگ در کالم یـک مـداح ایـن
جذابیـت را بـرای مخاطـب ایجـاد میکنـد ،شـعرخوان هـم میتواند
از ایـن فرصت بـرای القای مناسـب معارف نـاب اعتقادی بهـره ببرد؛
البتـه موسـیقی غیرغنایـی کـه شـأن واالی کار را زیـر سـؤال نبـرد.
یعنـی مـا زیـر چتـر موسـیقی نرفتیـم و موسـیقی را زیر چتر اشـعار
آیینـی و اهـلبیتـی آوردیم .بایـد مراقب باشـیم در فضای موسـیقی
دچـار اشـتباه نشـویم .یعنـی همـواره باید خودمـان را امتحـان کنیم
و مراقـب رفتـار موسـیقی کـه بـا ما میشـود باشـیم .میدانیم نسـل
جـوان ما موسـیقی پرسـ روصدا را دوسـت دارد .بیاییـم در فضای این
موسـیقی پرسـ روصدا بـا همـان روشهای دینـی و مذهبـی خودمان
آرامشـی را ایجـاد کنیم.
اتفـاق جذابـی که سـال گذشـته افتاد شـعرخوانی شـما در
محضـر رهبـر انقالب بـود .به ظـن بسـیاری یکـی از اجراهای
هنرمندانه و زیبا خدمت ایشـان بـود .از تجربه شـعرخوانی در
محضر معظمله بگویید.
همیشـه گفتـهام من یک شـعرخوان هسـتم و بایـد در هم ه جـا کارم را
خـوب انجـام دهـم .شـعرخوانی در محضر یـک بزرگتر ،رهبـر و مرجع
دینی بسـیار سـختتر از اجراهای مردمیاسـت .وقتی شـعرخوان بداند
بایـد شـعر خوب ارايه بدهـد و هر جا الزم باشـد به میـدان القای معارف
هنرمندانـه بـرود .از طـرف دیگـر آن روز بسـیار آرامـش داشـتم .چـون
قبـل از هـر اجرایی بـه ائمه اطهار bتوسـل پیدا میکنم .خوشـبختانه

بعـد از اجـرای برنامـه حضـرت آقـا بنـده را تشـویق کردند و یکسـری
صحبتهایـی هم داشـتند کـه بگذاریـد خصوصی باقـی بماند.
نقـش هیئتهای مذهبـی را در پـرورش اسـتعدادهای ادبی
چقدر مؤثر میدانید؟
بـه نظر من بیشـتر از اینکه اقتصـاد باید در جامعه تقویت شـود نیازمند
توسـعه فعالیتهای فرهنگی هسـتیم .حضـرت آقا االن حدود  20سـال
اسـت کـه میفرماینـد کار فرهنگی انجـام دهید .چـرا این حـرف تکرار
میشـود؟ چـون مـا کار فرهنگـی نکردهایم یا بـه معنای بهتـر این فضا
را نشـناختهایم .اگر ما امروز برای نسـل جدید کار فرهنگـی بهروز انجام
ندهیـم از بیـرون میآیند و خوراک مسـموم و ناشـناخته ارايه میدهند.
وقتی شـما تقاضا دارید و عرضه نیسـت شـخص دیگری به شـما عرضه
میکنـد و موفـق میشـود .اگـر امـروز در مجالـس مذهبی به شـناخت
نسـل جـوان اهمیت ندهنـد فضا به سـمت ناکجاآبـاد هدایت میشـود.
چـرا هنوز برای مصداق آوردن از تجربه مقدس جنگ تحمیلی اسـتفاده
میکنند؟ چون این کار فرهنگی ارزشـمند در سـایه توجه به اندیشـهها
و اعتقـادات یک عده همگرایش و همنسـل به منصه ظهور رسـید .امروز
دسـتاندرکاران تأثیرگـذار حوزههـای مذهبی باید نیازهای این نسـل را
بهتـر بشناسـند .بدانیم جـوان مـا از مداحی چـه انتظـاری دارد و همان
مسـیر درسـت را بـرای او طراحـی کنیم که دنبال مسـیر غلط نـرود .ما
اگـر نیازهـای جامعه را بشناسـیم قطعا در هـر زمینهای موفـق خواهیم
بـود .بایـد بدانیم که نسـل امروز فرهیختهتر شـدهاند و باید بـه جد روی
حوزههـای اندیشـهای کار کنیم تـا در میان ایجـاد چالش ،افـکار بیگانه
رسـوخ نکنند .میدانیم که نمیتوانیم جلوی توسـعه و گسـترش فضای
مجـازی را بگیریـم امـا میتوانیم با فضاسـازی درسـت فضا را به سـمت
تولیدات ارزشـمند رهنمون سازیم.
ی گوش کـرده باشـید كـه آن مداحی يا
پیش آمـده بـه مداح 
شـعرش شـما را ناراحت کرده باشـد؟ چقدر این اتفاق را آسـیب
میدانید؟
بـرای همـه قطعـا پیش آمـده .بـه نظر مـن حـوزه مذهبی به حساسـیت
دقیقتـر و صحیحتری نیـاز دارد .چـون این منابع کامل و جامع هسـتند و
هیچکـس نمیتواند بـرای قرآن و کالم معصومین نقص قائل شـود و بگوید
ایـن مفاهیم ارزشـمند بـرای امروز جامعـه کاربـردی ندارنـد .فکر میکنم
مشـکل جامعه ما عدم مطالعه اسـت .مخصوصا کسـانی کـه در حوزههای
مختلف مسـئولیت دارند .وقتی من مسـئله غلطـی را ارايـه میکنم بعدها
میبینیـم همان موضوع غلط همهگیر شـده .ما باید نسـبت به حضـور در
این میدان تأثیرگذار مسـئولیتپذیری داشـته باشیم.
صابـر خراسـانی هـم شـعرهای خوبـی را برمیگزینـد و هم
لحـن و آوایی را بـرای اجرا بـه کار میبندد .از نظر شـما شـعر
خوب چه شعری است؟
شـعر خـوب شـعری اسـت کـه از لحـاظ محتـوا ،عاطفـه ،حماسـه و
از لحـاظ موضوعـات مختلفـی کـه میخواهیـم در مـورد آن بـه کار
ببریـم جایگاه ویـژه و شـاخصههای خوبی داشـته باشـد .یعنی وقتي
میخواهیم مدح امیرالمؤمنین gبخوانیم و بسـراییم بايد متناسـب
بـا واقعیـت امـروز بـوده و به شـنونده مـن نزدیک باشـد .هـر چیزی
کـه از دل حقایـق دربیایـد قطعا تأثیرگـذار خواهد بـود .وقتی چیزی
از خـودم اضافـه میکنـم کار خـراب میشـود .البتـه شـاعر میتواند
بخـش عاطفـه و حماسـه و رجـز شـعر را بیشـتر کنـد امـا در بعضی
مـوارد هـم نمیتوانیـم دسـت ببریـم .دیـن یـک قانـون و چهارچوب
اسـت ما اگـر داخـل چهارچـوب و قاعده تعریف شـده حركـت كنیم
هیچکـس نمیتوانـد مانعتراشـی کنـد .بـه نظـر مـن شـعر خـوب
شـعری اسـت که بیانگـر واقعیت باشـد.
هر موقـع در مجلسـی حاضر ميشـويد همـه با نـام و عطر
وجودتـان بـرای یک لحظه هم شـده به یـاد پنجره فـوالد امام
رضـا gمیافتنـد .پیـش آمده کـه شـعری را با موضـوع امام
رضـا انتخاب کنیـد ،بسـرایید یـا اجرا کنیـد و اتفـاق خاصی
بیفتد که گفتنی باشد؟
فـراوان .چـون ذوات مقـدس معصومیـن مرکـز نـور هسـتند ،قطعـا نور
روشـنایی در ظلمـت ایجاد میکند .در جایی اجرا ميکردم كه شـخصی
گفت  20سـال اسـت مشـهد نرفتهام و انگار دلم با اشـعار شـما به حرم
امـام رضـا gرفـت .یا شـخص دیگـری جلـوی مـن را گرفـت و گفت
گرهـی در زندگـيام افتـاده .بعدها كـه او را دیـدم گفت به عنایـت امام
رضـا gآن گـره بـاز شـد .واقعا این تمسـکها و توسـلها مؤثر اسـت.
کار امـام رضـا و اهلبیت bگرهگشـایی و راهانداختن کار مردم اسـت.

خـــــط خبــر

حجتاالسالم محمدجواد حاج علیاکبری در جمع زائران و مجاوران امام رضا gبه نعمت والیت و محبت امیرالمؤمنین علی gاشاره
کرد و گفت« :خداوند متعال به ما شیعیان نعمت گرانقدر و باعظمتی همچون والیت حضرت علی gعطا کرده که اگر قدردان این نعمت
باشیم ،با هیچيک از نعمات موجود در دنیا قابل مقایسه نخواهد بود .والیت حضرت علی gریشه تمام نعمات جهان است و در صورتیکه
انسان شکر این نعمت را بجا آورد و پس از آن برای شناخت این نعمت گرانبها تالشکند ،یقینا به سعادت دنیوی و اخروی خواهد رسید».
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باید
ظرفیتها را
بیشترکنیم
یکـی از دغدغههـای صابر خراسـانی جلوگیری از آسـیبهايی
اسـت کـه دشـمنان میکوشـند هـر روز بـا طراحـی فرقـه یا
موضـوع جدیـدی جلـوی موفقیتهـای پیاپـی و تأثیرگـذار
هیئتهـای مذهبـی را بگیرنـد؛ «بـه نظـر مـن الزم اسـت
یکسری شـعرخوان در فضای هیئتها و فضاهای غیرمذهبی
داشته باشـیم .امروز در فضای شعرخوانی جامعه دارای ظرفیت
محـدودی هسـتیم و متأسـفانه در فضای هیئـت و غیرهیئت
دارای کرسـی نیسـتیم! مسـئوالن فرهنگی کشـور باید در این
راسـتا اسـتعدادهای بالقوه کشـور را که هر روز بیشتر میشوند
بـا توانایـی و هوشـمندی به حالـت بالفعـل درآورنـد .واقعا این
همـه عالقهمنـدی نیاز بـه سـاماندهی دارد تـا از جایـی دیگر
بـه ایـن افـکار ارزشـمند خط فکـری منحـرف و آلـوده ندهند
كـه بعدها بـه معضلات تأثیرگـذار جامعـه تبدیل شـود .باید
در ایـن راسـتا هوشـمندانه و بـا مطالعـات و اشـراف مناسـب
ریشـههای روانشناسـی جامعـ ه را بـه خوبـی بشناسـیم».
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صـادق آهنگـران در نشسـت خبری مسـئوالن برگزاری جشـنواره مردمی موسـیقی انقالب اسلامی گفـت« :توصیه مـن به تمامی
هنرمندان فعال موسـیقی انقالب این اسـت که فرمایشـات مقام معظم رهبـری را رعایت کنیم تا آثار از کیفیت قابـل قبولی برخوردار
باشند .انقالب ما نشأت گرفته از فرهنگ عاشوراست .بنابراین در زمان جنگ نیز تمام تالش خود را انجام دادیم که طبق رهنمودهاي
حضرت امام اشـعاری بخوانیم که روحیه حماسـی داشـته باشـند .یادش بخیر که در دوران دفاع مقدس با یک میکروفن سـاده،
آمپلیفایـر ضعیـف و یـک دفترچـه نوحه سـاده اشـعار ملی وطنـی را اجـرا میکردیم کـه برگرفته از نهضـت سیدالشـهدا gبود».

البهآرزویشرسید
گفتوگوباپیرغالمیکهباساختحسینیهعلمدارکرب 

نیمقرنعاشقی
زینب زینالزاده

کوچـه شـهیدعلیاکبر چیتگری در محلـه جوادیه به خاطر حضور شـش خانواده شـهید و حسـینیه علمدار کربال بین اهالی شـناخته
شـده و معروف اسـت .البته ایـن روزها به جز خانواده چیتگری ،سـایر خانوادههاي شـهدا از آن کوچـه نقل مکان کردهاند .سـراغ خانواده
محمـود چیتگری برادر شـهیدانعلیاکبـر و مرتضی چیتگری و بانی حسـینیه علمـدار کربلا را میگیریـم و اهالی خانه شـماره  11را
نشـانمان میدهند .به گفته همسـایهها درب خانه چیتگریها همیشـه باز اسـت و اعضای خانواده آماده خدمتگزاری به اهالی هسـتند.
محمود چیتگری  40سـال آرزوی سـاخت حسـینیه را داشت که سـال  1364به آن رسـید و اکنون پیرغالم حسـینیه علمدار کربالست.
 51سال خدمت در هيئت
محمـود چیتگـری  69سـاله اسـت و بـه گفتـه خـودش از  18سـالگی در
هيئـت خدمـت کـرده .او اکنـون پیـر شـده و خیلـی از کارهـا را بـه بچهها
و نوههایـش سـپرده .بانـی حسـینیه علمـدار کربال میگویـد 51« :سـال به
عاشـقان و دوسـتداران ائمه اطهـار bخدمت کـردهام و از این بابـت خدا را
شـاکرم .انسـان عالوه بر دنیـا باید به فکر آخـرت خود هم باشـد و از خودش
باقیالصالحـات باقـی بگذارد .وقتـی میبینم اهالی به حسـینیه میآیند و در
برنامههـای عـزاداری و مولودیخوانـی شـرکت میکنند و در پایـان با جمله
ت ميبـرم چراکه حس
«خـدا پـدر و مـادرت را بیامـرزد» بیرون میرونـد لذ 
میکنـم فرزند خلفی برای والدینم بـودهام .امیدوارم درهای حسـینیه بعد از
مـن همچنان باز بمانـد و فرزندانم راه من را ادامهدهنـد و اجازه ندهند چراغ
حسـینیه خاموش شود».
خرید خانه به عشق ساخت حسینیه
خانـواده چیتگـری ابتـدا در خانـه شـماره  13زندگـی میکردنـد .بـه گفته
خـودش مجبـور میشـوند آنجـا را بفروشـند و به خانـه دیگری نقـل مکان
کنند؛ «خانه را به نیت سـاخت حسـینيه در کوچه دو شـهید محله جوادیه
خریـدم .ابتـدا تـوان مالی تخریب و نوسـازی آن را نداشـتم .بـه همین دلیل
چند سـال محـرم در خانه مراسـم برگزار کردیـم .پسانداز کـردم و تصمیم
گرفتم خانهام را تخریب و نوسـازی کنم و یک طبقه را به حسینیه اختصاص
دهـم .بـرای گرفتن پروانه سـاخت به شـهرداری رفتـم و طبق بررسـیهای
شهرسازی مشخص شـد خانه در طرح است و نمیتوانم آن را بسازم .ناراحت
شـدم و به مشـاور املاک محله رفتـم و خواسـتم ملک مناسـبی برایم پیدا
کند .مالک خانه شـماره  11فـوت كرده و وراث تصمیم به فـروش آنگرفته

بودنـد .وقتی از مشـاور امالک محل تمـاس گرفتند و خبر فـروش این ملک
را دادنـد ،بـدون معطلی خودم را به آنجارسـاندم و خانه را معاملـه كردم45 .
میلیون تومـان مبلغی بود که برای خانه تعیین کـرده بودند .پولم کافی نبود
و از دامـادم پـول قرض کـردم و آن را خریدم».
ستونهای حسینیه علم شد
سـالها برنامههای هيئـت در حیاط خانـه برگزار میشـد .محمود چیتگری
میگویـد« :بـا مشـارکت دامـادم وام گرفتیـم و خانـه را تخریب و شـروع به
سـاخت و سـاز کردیم .مـن معمار هسـتم و از ایـن فرصت اسـتفاده كردم و
حسـینیه را آ ن گونه که آرزویش را داشـتمسـاختم .ابتـدا کارهای مربوط به
حسـینیه را انجام دادم .زیرزمین را به گونهای طراحی کردم که یک حسینیه
با تمام امکانات مانند آشـپزخانه ،انباری و سـرویس بهداشـتی داشته باشیم.
طرح توسـط مهندسين تأیید و سـاخت آن را شـروع کردم».
بانی حسـینیه علمدار کربال هر روز صبح وضو میگرفت و سنگ روی سنگ
میگذاشـت و دیوارهای حسـینیه را باال میبرد .محمـود چیتگری میگوید:
«سـاخت حسـینیه لذتبخشترین تجربـه کاری من بـود .هیچوقت اینقدر
از کار کـردن لـذت نبرده بـودم .هر روز که میگذشـت پرانرژیتـر از روزهای
قبـل کار میکـردم و دلـم میخواسـت هرچـه سـریعتر کارها تمام شـود و
درهـای حسـینیه را بـاز کنـم .سـال 64کار سـاخت خانه بـه اتمامرسـيد و
درهای حسـینیه بـه روی اهالی باز شـد».
آموزش قرآن به  500نفر
بانـی حسـینیه علمـدار کربال بـه برخـی از کارهایی کـه در حسـینیه انجام
میشـود اشـاره میکنـد و میگویـد« :هـر هفتـه روزهای شـنبه ،یکشـنبه

و دوشـنبه کالس قـرآن ویـژه بانوان در حسـینیه برگـزار میشـود .تاکنون
حـدود  500قـاری قرآن موفق شـدهاند با شـرکت در این کالسهـا مدارک
معتبـر دریافت کنند .پنجشـنبه هر هفته بعـد از نماز مغرب و عشـا هيئت
برپـا و مطابـق مناسـبتهای مذهبـی مراسـم سـخنرانی ،مولودیخوانـی،
مدیحهسـرایی و سـوگواری برگـزار میشـود».
محمـود چیتگـری میگویـد« :در مناسـبتهای عروسـی و عـزا ميهمانانی
از شهرسـتانهای دور و نزدیـک میآینـد کـه اهالـی بـرای اسـتقرار آنها در
آپارتمانهـای کوچـک مشـکل دارند .در حسـینیه ایـن امکان فراهم شـده
تـا اهالـی بـدون دغدغه ميهمانـان خـود را برای هـر مدتی کـه میخواهند
اسـکان دهند».
بانی حسـینیه علمدار کربال درباره ادای نذری در حسینیه میگوید« :خیلی
از اهالی روضه و سـفره نـذر کردهاند اما به دلیل کمبود فضای خانههایشـان
نمیتواننـد آن را ادا کننـد .حسـینیه علمـدار کربال در اختیار اهالی اسـت و
میتوانند از این فضا و امکانات آن برای ادای نذرهایشـان اسـتفاده کنند».

کمک به
نیازمندان
حسینیه علمدار کربال متعلق به همه مردم است و به گفته محمود
چیتگری او و خانوادهاش خدمتگزار مردم هسـتند؛ «حسـینیه
صنـدوق جمعآوری کمکهای مردمی ندارد .وسـط حسـینیه
سـتونی هسـت که آن را به شـکل کفالعباس درست کردهایم
کـه شـهروندان میتوانند نذوراتشـان را داخـل آن بیندازند».
به گفته بانی حسـینیه علمدار کربال اهالی در قبال اسـتفاده از
امکانـات و تجهیزات حسـینیه هزینهای پرداخـت نمیکنند؛
«شـهروندان بـرای اسـتفاده از امکانـات و فضـای حسـینیه
ملـزم بـه پرداخـت هزینـه نیسـتند امـا در صـورت تمایـل
میتواننـد کمکها یا نذوراتشـان را داخل صنـدوق بیندازند».
محمود چیتگری با اينكه درآمد زیادی ندارد اما هرگز از کمک به
نیازمندان غافل نشده اسـت .او میگوید« :امکانات خاصی برای
کمکبهنیازمنداننداریماماخودمدرحدتوانبهکسانیکهنیازمند
هستندکمکمیکنمواگرنیازبهحمایتهایبیشتریباشدآنهارا
بهمؤسسهیاگروههايخ ّیرکهازدوستانمهستندمعرفیمیکنم».
چیتگـری و اعضای خانوادهاش خودشـان را خدمتگـزار اهالی
میدانند و اجازه نمیدهند کسی از حسینیه دست خالی برگردد.

مجید شعبانی ،مداح اهل بیت bاز دغدغهها و شاخصههاي هيئت تراز انقالب میگوید

ی بزرگترین آسیب
بیبصیرت 
برخي هیئتهاست
سبحان سجادیان

شـادیهای غیرمتعارف و دور از شـأن اهل بیت bیکی از مسـایلی اسـت که در ایام والدت ائمه در بعضی هیئتها دیده میشـود؛
همـان حد و حـدودی که مدیران هیئتهـاي مذهبیباید با نگاه به سـنتهای قدیمی نگذارند جوزدگـی فضای مقدس هیئتها
را فـرا بگیرد .این تعادل و رسـیدن به حد متعارف از طریق تعامل با علما ایجاد میشـود .برخی از مداحان باعث شـدهاند دشـمنان
و سوءاسـتفادهگران اکثـر هیئتهـای مذهبی را به افراطیگری محکوم کنند .به تعبیر مجید شـعبانی باید همان مسـیر سـنتی
کـه از گذشـته در مسـیر هیئتها خصوصـا در مقوله شـادی وجود داشـت پیـش گرفته شـود و نه ابـداع یکسـری بدعتها.

همانطور کـه رهبر معظـم انقلاب در فرمایشاتشـان تأکید
کردنـد ،ضعف هیئتهـای امروز برگزاری نادرسـت جشـنهای
اهلبیت bاسـت کـه تنها در رنـگ با عـزاداری فـرق دارد .به
نظر شـما حد و حدود این شـادیها در هیئتهـاي مذهبی بايد
چگونه مدیریت شود تا شاهد ابتذال و بدعتگذاری نباشیم؟
اگر مقصودتان بحث اشـک در هیئتهاي اسـت که برخـی از والدتها با
اشـک قرین میشـوند بايد بگويم بعضی اشـکها اشـک ذوق اسـت .مثل
هلل الحسـين gکه با شـنیدن ماجرای
میلاد حضرت زینب hيا اباعبدا 
والدت آنهـا چـه بخواهیـم و چـه نخواهیم اشـکها را لبریـز میکنند اما
اگـر در بـاب والدت ،روضهخوانـی خاصـی قرائـت شـود یا با سـینهزنی به
پایان برسـد بنده مخالف اين قضيه هسـتم .در شـادی اهـلبیت bباید
شـادی کنیـم آن طور که توصیه شـده؛ همـان کفزدنهای متعـارف در
فضاهایـی همچـون هیئتها و حسـینیهها که مجاز اسـت .متأسـفانه در
برخـی هیئتهـا ایـن اتفـاق میافتـد! مدیـران هیئتهـاي مذهبی حد
شـادیها را مدیریت میکنند .آنها باید افرادی باشـند که مسـائل شـرعی
بـهروز را بداننـد .خیلیهـا فکـر میکننـد در هیئـت هـر کاری میتوانند
انجـام دهنـد اما اینطور نیسـت .مدیـران ما نبایـد بگذارنـد هیئتها در
حالـت جوزدگی قـرار بگیرند .متأسـفانه برخی از رؤسـای هیئتها به این
موضـوع بیتوجهند! امیـدوارم با برقراری ارتباط خـوب با علما این معضل
حـل شـود کـه آن هم الزمـه ارتباط خـاص هیئتیهـا با علما و دانسـتن

خط درسـت از نادرسـت است.
یکی از مشـکالتی کـه در مداحی امروز شـاهد آن هسـتیم
تقلیـد از آهنگهـا و موسـیقیهای دون شـأن اهـلبیـتb
است .نظر شما درباره این نوع خط مشیها چیست؟
حضـرت آقـا در روز میلاد حضـرت زهـرا hتوصیـهای در رابطـه با این
موضـوع داشـتند .متأسـفانه دوسـتان ما چون وقـت نمیگذارنـد و روی
سـبکهای سـنتی متنـوع و جـذاب کار نمیکننـد .فقـط میخواهنـد
متناسـب با یک سـبک و آهنگ آماده شـعری را انتخاب کنند و مستمع
هـم که از قبـل بـا آن آهنگ و موسـیقی ارتباط برقـرار کرده خودشـان
را مطـرح کننـد .امیـدوارم دوسـتان ما بیـش از پیش به ایـن رهنمودها
توجـه کنند و بدانند عمـل کردن به این نصایـح راه را هموار میسـازد و
به پیشـرفت و مطرح شـدن منتهـی میکند.
به نظر شـما یک مـداح بـرای موفقیت به چه شـاخصههایی
نیازمنـد اسـت؟ آیـا هر کـس صدای خـوب یـا سـبکی را به
مناسـبترین شـکل ممکن ادا کـرد میتوانیم بـه او لقب ذاکر
اهلبیت بدهیم؟
اولیـن اصـل یـک مـداح بـرای موفقیـت ،ادب ،ارتبـاط بـا یـک بزرگتر
يـا یک اسـتاد بسـیار مناسـب اسـت .خـدا رحمـت کنـد بزرگـی را که
مـا خدمـت او میرسـیدیم میفرمـود اگـر مداحـی را بـه  100قسـمت
تقسـیم کنیم فقط یک قسـمت آن صداسـت .مداح بایـد اول خودش را

خـــــط خبــر

داوود علیزاده ،مداح پیشکسـوت کشـور با تأکید بر اینکه مداحی یک هنر اسـت و هر هنر هم یک علم عنوان کرد« :در جامعالمقدمات
اولین جملهای که نوشته شده این است« :اولالعلم معرفت الجبار» .اولین علم معرفت ذات الهی است و برای کسی که میخواهد مداح
شـود معرفت به ارباب مرحله اول اسـت .جامعهای که میخواهد در آن فعالیت کند ،پیشکسـوتان جامعه مداحی ،اسـاتید و مستمعين
مراحل بعدی معرفتند که باید آن را کسب کنند .وقتی به مداحی به عنوان یک علم نگاه کنیم باید بدانیم که هر علمی زیرمجموعههای
خاص خود را دارد که کسب آنها مستلزم زمان است و این زمان باید زیر نظر اساتید گذرانده شود تا مسیر درست را به مداح بیاموزند».
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بـه مسـیری کـه باید باشـد وصل کند .مـداح بایـد اهل نمـاز اول وقت باشـد.
امیدواریـم دوسـتان مـا بیشـتر از همـه به این مسـائل تأکید داشـته باشـند.
متأسـفانه روی ایـن موضوع کم کار میشـود .زیرا کسـی که منتسـب به اهل
بیـت bاسـت قطعـا باید رنـگ و بوی اهل بیت داشـته باشـد .وقتـی رنگ و
ل بیـت نامید.
ل بیـت گرفـت میتـوان او را مـداح اه 
بـوی اهـ 
واقعـا مـداح و هیئتهـای مـا در القـای شـادی اهـلبیـتb
نمیداننـد باید چـه مسـیري را طی کننـد! این یک معضـل و حتی
در برخـی مـوارد بـه تهدیـد تبدیل شـده اسـت .چون دشـمنان و
سوءاسـتفادهگران مـا را محکوم بـه افراطیگری میکنند .نظر شـما
در این خصوص چیست؟
در پـارهای از موارد شـاید این طور باشـد .برخی از دوسـتان مـا نمیدانند ولی
اگـر همان مسـیر سـنتی کـه از قدیم در مسـیر هیئتهـا خصوصـا در مقوله
شـادی طی شـود مطمئنا مشـکل خاصی پیش نمیآیـد .متأسـفانه برخی از
ل بیـت bیکسـری از بدعتها را رسـم میکنند که
مداحـان و خادمـان اه 
بـه قهقرا میرود و باعث میشـود دشـمنان مـا را افراطگرا بخواننـد .مداحان و
هیئتیها باید به یک جمعبندی برسـند و اتاقهای فکری در خودشـان شکل
بدهنـد که جلـوی این رونـد بینظمیهـا را بگیرد.
البته تشـیع انگلیسـی و بازیگردانان اصلی این فرق با هزینههای
هنگفتی سـعی میکنند مسـیر را به سـمت افراط و عزاداری صرف
رهسـپار کننـد اما بـا ایـن اوصاف شـما تهدیـد امـروز هیئتهای
مذهبی و خصوصا مداحان را در چه میبینید؟
بزرگتریـن آفت بـرای هیئتهای مذهبـی خصوصا مداحـان ،عدم بصیرت
اسـت .مداح و هیئتیها اگر بصیرت الزم را نداشـته باشـند این مسـیرهای
الهی به انحراف کشـیده خواهد شـد .متأسـفانه شـاهد این اتفاقات هستیم
و بیـش از اینکـه دوسـتان مـا بـه ایـن موضوعـات مهـم توجه کننـد همه
تمرکزشـان روی پاکتهـای دنیایـی اسـت .بـه نظـر مـنبایـد نسـبت بـه
دسـتگاه حضـرت سیدالشـهدا gاحسـاس مسـئولیت کننـد چراکـه
تشـیع انگلیسـی و همراهانـش بـا رنگآمیزی فریبنـده جنبههـای دنیایی
ستایشـگری ،همـه را از مسـیرهای الهـی و مقـدس منحـرف میکننـد.
متأسـفانه موفـق هم شـدهاند! دوسـتانی که دسـت در دسـت آنهـا دارند
ذهـن خودشـان را معطـوف ایـن مسـائل کردهاند.

بدون استاد نباشيم
خالـق نوای «خداحافـظ» و نغمه زیبـای «دلم میلرزد
داداش حسـین» اعتقاد دارد بدون شـاگردی کردن فرد
خواننـده میماند ولـی برای مداح شـدن راه بسـیاری
در پیـش دارد .مجید شـعبانی در پاسـخ به این سـؤال
کـه آفتهـای مداحـی کـردن بـدون داشـتن اسـتاد
چیسـت ،میگویـد« :متأسـفانه بعضـی از مداحـان و
دوسـتان مـا اسـتاد ندیدهانـد و خواننـده هسـتند تا
مـداح! مداحـان مـا خیلی مانـده تا بـه امثـال محمد
عالمههـا ،مرحـوم ناظمهـا و بـه ذاکرانـی کـه واقعـا
حرفهایشـان تأثیـر داشـت برسـند .ایـن تأثیرها کم
شـده .چـون مـداح روی خـودش کار نمیکنـد .وقتی
کسـی اسـتاد نبینـد ،تبعیتپذیـری پیـدا نمیکنـد.
همیشـه اسـتاد راه درسـت را نشـان میدهد و نسبت
بـه خیلـی از مجهـوالت اشـراف پیـدا میکنـد .کار
مـداح فقط خوانـدن نیسـت و بایـد خیلی از مسـائل
مربـوط بـه هیئتهـا را نیـز درک کنـد .اگـر اسـتاد
نداشـته باشـد قطعا در این مسیر سـردرگم میشود».
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نماینده مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری گفت« :هیئتهاي مذهبی سالمترین و مؤثرترین نهاد تربیتی برای تربیت انسانهای
مؤمن و پیروان واقعی اهل بیت bهستند» .حجتاالسالم محمد حاج ابوالقاسم دوالبی در جمع مسئوالن فرهنگی و مداحان هیئتهای
مذهبی با بیان اینکه هیئتهاي مذهبی حلقه اتصال بین جوانان و نوجوانان با اهل بیت bهستند ،افزود« :فهیمترین و باشخصیتترین
جوانان با هیئت در ارتباطند .زندگی اهل بیت bابعاد مختلفي دارد که هیئت مذهبی باید همه ابعاد زندگی آنها را به جوانان معرفی کند».

داریم با «حسین حسین» پیر میشویم...

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

خصوصیاتبچههیئتی

همراهـان هیئت گروهی هسـتند که با هیئت شـناخته میشـوند
و بـه آنهـا «بچههیئتـی» گفتـه میشـود .اولیـن ویژگـی یـک
بچههیئتـی ایـن اسـت کـه یـادش نرود بـا چـه هدفی بـه هیئت
میآیـد .هـدف بـه هیئـت رفتـن یـک جـوان ارضـای هیجانـات
درونـیاش نیسـت .بچههیئتیهـا آمدهانـد کـه بـه مراسـم
سیدالشـهدا gرونـق بدهنـد .ایـن نکتـه مهمتریـن ویژگی یک
بچههیئتـی اسـت .دومیـن ویژگی یـک بچههیئتی اين اسـت که
بداند یک رسـانه اسـت .بچههیئتی کسـی اسـت که بداند نگاهها،
راه رفتـن ،کالم ،دوسـتیها ،دشـمنیها ،نـوع رفتـار با خانـواده و
تمـام رفتارهایش باید مطابق تعهد نانوشـتهای باشـد کـه در برابر
هیئـت دارد .یـک فرد یا بـه این تعهد عمـل میکند یـا نمیکند.
بچههیئتی کسـی اسـت که این تعهد را پیش چشـم خود داشـته
و نگـران دلواپسـیهای جامعـه در برابـر خـودش باشـد .اخلاق
یکهیئتـی در محیط کار ،محیط مدرسـه ،دانشـگاه ،خانواده و به
طـور کلی اجتمـاع باید یک رسـانه دايـم برای دعـوت غیرکالمی
از مـردم بـه هیئـت و دیـن باشـد .سـومین وظیفـه کسـی کـه با
ایـن محیط شـناخته میشـود اين اسـت کـه هیئـت را متصل به
مسـائل و وظایـف اجتماعـی و سیاسـی بداند .هیئت باید بسـتری
برای مسـئله دشمنشناسـی باشـد .هیئتی که از مسائل اجتماعی
و سیاسـی زمـان جدا باشـد ،هیئت بالنـده و مؤثـری نخواهد بود.
عکس یادگاری :خادمان هیئت عاشقان روحاهلل ،مسجد منشور ،تهران ،میدان حر1395 ،

اپلیکیشن

مرجع دعاهای صوتی

بسـیاری از دعاهـا مناسـبتی هسـتند و در
اعیـاد یـا مناسـبتهای خاصـی خوانـده
میشـوند و برخـی دیگـر دعاهـای عـام
هسـتند که خواندن آنها ثـواب دارد .از این رو
در نظـر داریـم برنامهای را برای شـما معرفی
کنیـم که مجموعـه کاملـی از این دعاهـا را
دربرداشـته باشـد تا بتوانید به راحتـی از آنها
اسـتفاده کنید .نرمافـزار اندرویـدی «مرجع
دعاهای صوتـی» که حـاوی  130دعاسـت
این قابلیـت را به شـما میدهد کـه دعاها را
با صوت بشـنوید .همچنین میتوانید آنها را
دانلود كنيد یا به اشـتراک بگذاریـد .عالوه بر
آن میتوانیـد دعاها را به عنوان زنگ گوشـی
خـود انتخـاب کنیـد .از دیگـر ویژگیهـای
آن ایـن اسـت کـه میتوانیـد یـک دعـا را با
صـدای بسـیاری از عزیـزان مداح بشـنوید.

کتاب

آثار و برکات اما م حسین
در دنیا

آثـار و بـرکات امـام حسـین gدر دنیـا
کتاب «آثار و برکات امام حسـین gدر دنیا»
از آثار مفسـر و اندیشمند بزرگ جهان تشیع،
السید الهاشم الناجی الموسوی الجزایری است
که در متن خود با اسـتناد به احادیـث و روایات
متعدد نقل شـده از معصومین bبه بررسی
ت وجـودی تولد ،حیـات و شـهادت امام
بـرکا 
حسـین gپرداختـه .این کتاب که نسـخه
اصلـیآنبـهزبـانعربـینـگارششـده،بـه
کوششدکترمحمودمهدویدامغانیاستادیار
دانشکدههایالهياتوادبیاتدانشگاهفردوسی
مشـهد بـه زبـان فارسـی ترجمـه و از سـوی
انتشارات کتاب نیسـتان به چاپ رسیده است.
ایـن کتـاب در 14فصل تدوین شـده و فصل
مشـترک تمامـی فصـول آن بررسـی برکات
وجـودی زندگـی سی دالشـهدا gاسـت.

کانال تلگرام
حـاج حسـین سیبسـرخی

خوشـبختانه در کشـوری زندگـی میکنیم
کـه مداحـان خـوب و خوشصـدا در آن کم
نیسـتند .به انـدازه همـه سـلیقهها ،صدای
خـوب وجـود دارد .یکـی از ایـن صداهـای
خـوب و منحصـر بـه فـرد صـدای حـاج
حسـین سیبسـرخی اسـت کـه بـا نـوای
دلنشـینش بسـیاری را به خود جلب کرده.
او هـم از قافلـه تکنولـوژی عقب نمانـده و با
هـدف آگاهی و اطالعرسـانی از برنامههایش
بـرای دوسـتداران خـود کانالـی را در تلگرام
راهانـدازی کـرده .عالقهمنـدان به صـدای او
میتواننـد مداحیهـا و روضههـای جدیـد
او را در ایـن کانـال دانلـود کنند و آرشـیوی
از مداحیهـای او را داشـته باشـند و از
برنامههايـی کـه در آن حضـور دارد اطلاع
یابنـد .آدرس کانـال تلگرامـی او اين اسـت:
telegram.me/etrsibinfo

مناجاتنامه

* خدایا! اگر عظمت حقالناس را در نگاه تو درمییافتیم ،به یقین
چنین بیمحابا بر کشتگاه حقوق مردم نمیتاختیم .نگاه خودت را
در همین جهان عیان کن.
* خدایا! مردم را از این «معیشت ضَ نک» برهان که نتیجه اعراض
از ذکر توست و یاد خودت را علیالدوام در دلهای ما زنده بدار.
* خدایا! سکه رایج حرام را از اعتبار بینداز و بهرههای شیطان را
روزافزون مپسند.
* خدایا! ما را گرفتار فتنههای آخرالزمان و مکر لیل و نهار مساز.
* خدایا! شیطان و نفس به هم دست دادهاند تا بندگان خوب تو را
زمین بزنند .بیمساعدت تو مقاومت ممکن نیست.

سیدمهدی شجاعی
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