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کظمغیظ

سوره مبارکه آلعمران

راهکارهایعزتمندیازنگاه
اهلبیت
محمد معرفت ،استاد حوزه و دانشگاه
تحقـق عـزت و کمـال بـا بهرهگیـری از آموزههـای اهـلبیـت امـری
انکارناپذیـر اسـت .زيرا چگونگی حصـول عزتمندی برای انسـان از جمله
مسـائلی اسـت کـه از سـوی معصومین bمـورد توجه قـرار گرفتـه .در
آيـات و روايـات گوناگون مطالب مختلفي دربـاره عوامل عزت وارد شـده؛
عواملـي كه بـا تـدارك آنها ،فـرد عزيـز و در نتيجـه نفوذناپذيـر ،محكم،
راسـخ و شكسـتناپذير ميشـود و از ظلمت ذلت بيرون ميآيد .برخي از
راهکارهـای کلیدی حصول به عزتمندی از نگاه اهـلبیتbعبارتند از:
 .1اطاعـت در برابـر پروردگار :هيچ چيـز همچون بندگـي و اطاعت از
خدا آدمي را عزت نميبخشـد چراكه خداوند اصل و حقيقت عزت اسـت.
 .2تزکیـه نفس و پـرورش تقوای الهـی :تقـوا ،اصطالحـی اخالقی
بـه معنـای دوری از گناهان اسـت .در تعاليـم نوراني اهلبيـت bرابطه
مسـتقيمي ميـان تقـوا و عـزت به چشـم ميخـورد .رعايت تقـواي الهي
از چنـان جايگاهـي در عزتبخشـي برخـوردار اسـت كه مـوالی متقيان
علـي gدربـاره تقـوا فرمـوده« :چيـزي عزتبخشتـر از تقوا نيسـت».
 .3علمآمـوزی بـرای تقـرب به خـدا :بـدون شـک علمآمـوزی در
ی حصول سـعادت و
راسـتای تقرب بـه خدا از جملـه آموزههای ائمـه برا 
ی و کمال انسـان اسـت .امام صـادق gدر خصوص اهمیت این
عزتمند 
موضـوعفرمـوده« :هر کس بـرای خدا دانـش بیاموزد و بـه آن عمل کند
و بـه دیگـران آمـوزش دهد ،در ملکوت آسـمانها بـه بزرگی یاد شـود».
 .4اتـکا به کار و فعالیـت :کار و تالش انسـان را از وارد شـدن به گناه و
معصیت حفظ میکند و موجب حفظ آبرو و شـخصیت انسـان میشـود.
ن اسـاس ،اسالم برای تکریم شخصیت انسـانی دستور به کار و تالش
بر ای 
داده تا انسـان حتياالمكان دسـت نیاز ب ه سـوی دیگران دراز نکند.
 .5شایستهساالری در مناصب حکومتی :حضرت امير gدر فرمان
ت اسلامیاسـت،
ک اشـتر ک ه درواقعزیربنایمدیری 
ف خود بهمال 
معـرو 
ب مدیرانو کارگزاراننظامبرمیشمارد
ی انتخابو انتصا 
ی را برا 
معیارهای 
که عبارتند از :تقوا ،حسـنسابقه ،دانایی ،صالحیت اخالقی ،ضابطهگرایی
بهجایرابطهگرایی ،صداقت ،دوراندیشـیو آیندهنگری.
 .6نفـی هرگونه سـكوت و ذلتپذیـری در مقابل دشـمنان :امام
حسـین gدر روز عاشـورا ضمـن ایراد چند خطبه ،با كمال شـجاعت و
شـهامت موضع خود را عنوان كرد تا دشـمن را از هر تالشی برای به ذلت
كشـاندن خود و یارانش ناامیدسـازد.
 .7صبر بر قضای الهی تا شـهادت :شـیخ صدوق از امام سـجاد gنقل
كـرده« :در روز عاشـورا جنگ شـدیدی درگرفت و عـده زیادی از یـاران پدرم
به شـهادت رسـیدند و بدنهایشـان قطعه قطعه شـد .تعـدادی از اصحاب با
دیـدن ایـن وضع و نزدیكتر شـدن لحظه شـهادت نگـران شـدند اما چهره
امـام حسـین gلحظـه بـه لحظـه آرامتـر و درخشـانتر میشـد .آنها به
یكدیگر ميگفتند به حسـین نگاه كنید! هیچ هراسـی از مرگ نـدارد .پدرم
گزادگان! صبور باشـید و بدانید كه مرگ
با شـنیدن این جمله فرمود ای بزر 
همانند پلی اسـت كه شـما را از رنج و سـختی عبور داده ،به بهشـت وسیع و
نعمتهای جاویدان آن منتقل میكند» .سیدالشـهدا gكه روح حماسه و
عرفان و معلم عزت و افتخار اسـت ،حتی در آخرین لحظات زندگي كه زخم
ی رمق را از
شمشـیر و تیر و نیزه تمام بدنش را فرا گرفته و خونریزی و تشـنگ 
او گرفته بود ،به عجز و ناله نپرداخت بلكه چنین به مناجات با خالق هسـتی
پرداخـت« :پـروردگارا! بر اراده تو صبر میكنم كه هیچ خدایی جز تو نیسـت.
ای فریـادرس كمكخواهان».

مقام معظم رهبری تالش برای ترویج و فهم قرآن را از بزرگترین حسنات دانستند و با تأکید بر لزوم ادامه یافتن حرکت قرآنی در
کشور افزودند« :متأسفانه ما ملتهای مسلمان و کشورهای اسالمی از قرآن دور افتادهایم و با مفاهیم واقعی آن ناآشنا هستیم!» ایشان
کفر به طاغوت و ایمان به خدا را نمونهای از مفاهیم مهم و هویتساز قرآنی خواندند و خاطرنشان کردند« :تأکید بر هویت ایمانی به
معنای جنگیدن یا عدم ارتباط و تبادل نیست بلکه به معنای مرزبندی و استقالل است تا هویت ایمانی بتواند خود را در مقابل هویت
طاغوت و کفر حفظ کند و به پیشرفت خود ادامه دهد».

اس َو ا ُ
ِمین الغ َ
المحسِ نین /كسانی که از مال خود در حال وسعت و تنگدستی
َیظ َو
العافین َع ِن ال ّن ِ
َ
الس ّرا ِء َو الضَّ را ِء َو الکاظ َ
ذین یُنف َ
«ال ّ َ
هلل یُحِ ُب ُ
ِقون فِی َّ
انفاق میکنند و خشم خود را فرو میبرند و از بدی مردم درمیگذرند نیکوکارند و خدا دوستدار نیکوکاران است»( .آيه  134سوره آلعمران)
وقتي ماشینتان جوش میآورد کنار ميزنيد و میایستید وگرنه ممکن است ماشینتان آتش بگیرد .خودتان هم همینطور هستيد .وقتی جوش
میآورید و عصبانی میشوید ،تخته گاز نرويد .كمي سكوت كنيد وگرنه آسیب میبینید .این نسخه شفابخش پیامبر اكرم kاست که فرموده« :هرگاه
عصبانی شدی سکوت کن».
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یکـی از مباحثی که متأسـفانه کمتر به آن پرداخته شـده رابطه امام حسـین gبا
قرآن اسـت؛ اینکه اباعبداهلل الحسـين در نهضت عاشـورا و قبل از آن به چـه آیاتی از
قرآن استشهاد کرده و چه آیاتی از قرآن را تفسیر فرموده .اشتراکات امام حسینg
و قرآن عبارتند از:
 .1قرآن کریم و امام حسین gهر دو محبت الهی هستند.
 .2امام حسـین« gنوراالرض» اسـت و قرآن نوری اسـت که خداونـد برای هدایت
بشر فرستاده.
 .3هدایت برای متقین اسـت« :هدی للمتقین» .امام حسـین gهم مصباحالهدی
اسـت .هـر دو جاوید و زندهاند .چون هـر دو در جایگاه حقانیت قـرار دارند .خدا قرآن
را از جانب خود معرفی كرده و ذات امام حسـین gهم حق اسـت .چون اينها حق
هسـتند میتوانند کمال و رشـد را فراهم آورند .قرآن بعد از گذشـت این همه سـال
از نزولش همچنان جاویدان و شـورانگیز اسـت .اباعبداهلل الحسين gهم بعد از اين
همه سـال كه از قیامش ميگذرد همچنان جاویدان و شـورانگیز است.
 .4قرآن احیاگر و زندهکننده است و امام حسين gنیز زندهکننده است.
 .5انسـان هرچه قرآن میخواند از آن خسـته نمیشـود .اباعبـداهلل gهم هرچه از
نهضتش میگذرد احسـاس خسـتگی نمیكنيم.
چهار گونه ارتباط در تاریخ راجع به استشهاد قرآنی امام حسین مشاهده میشود:
 .1پاسخگويي به شـبهات با قرآن :روايت اسـت عبداهلل بن عمروعـاص با ع دهاي
از دوسـتانش نشسـته بود .همين كه امام حسـین gآمد رد شـود ،گفت هر کس
میخواهـد نـور آسـمانها و زمین را ببیند به چهره حسـین بن علي نـگاه کند .این
قضیه بعد از شـهادت امیرالمؤمنین gاسـت .اباسـعید میگوید بـه او گفتم تو که
ايـن را ميگويي پس چرا در صفین با پدرش جنگیدی؟ گفت پیامبر فرموده انسـان
یدانسـتم حق با معاویه نیسـت
بایـد بـه حرف پـدرش گوش كنـد .من در صفین م 
ولـی بـه خاطر اطاعت از پدر و دسـتور پيامبر این کار را کردم .اباسـعید میگوید او را
نـزد امام حسـین gبـردم و عرض کـردم یا بـن رسـولاهلل! او درباره شـما این طور
ميگويـد .امـام بـه این آیه استشـهاد کـرد« :خـدا میگوید اگر پـدر و مادر به شـما
دسـتوريدادند که خالف دسـتور خداسـت آن را نپذیرید .اطاعت از پدر و مادر الزم
اسـت اما نه در حد خالف دسـتور خدا» .بعد به فرمایش رسو ل اكرم استشهاد كرد و
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خطـاب به عبداهلل بن عم روعاص فرمود« :مگر نشـنیدی که رسـول اكـرم kفرمود
هیچ طاعتی برای مخلوق نیسـت که در آن معصیت خالق باشـد؟»
 .2خواندن آیات در مسـیر حركت :امام حسـين gاز زمـان حرکت از مدينه
تا شـهادت آیاتی را خواند که همگی حسـاب شـده بودند و هر کدام آنها بنابر علتی
حسـن انتخاب دارند .از ايشـان حدود  30مورد آیات تفسـیری داریم.
نمونه اول :امام حسـین gوقتی میخواهد از مدینه خارج شـود بيسـت و هشتم
مـاه رجـب اسـت .جهـت وداع کنار قبر پیامبـر kمـیرود و ایـن آیـه را میخواند:
«موسـی شـبانه از مصر خارج شـد و گفت خدایا! مرا از دسـت این ظالـم (فرعون) و
اعمالـش نجات بـده» .در علوم قرآنـی بحثی تحت عنـوان «ما تکرر النـزول» وجود
دارد.
نمونه دوم :اشـعث بن قیس تا آخر با امیرالمؤمنین علی gمخالفت کرد .پسـرش
محمد کسـی اسـت که مسـلم بن عقیل را در کوفه دسـتگیر کرد و در کربال مقابل
امـام حسـین gایسـتاد .او رو به امام کـرد و گفت تو پیش خدا چـه حرمتی داری
و چـرا میگویـی حرمـت مرا نگـه دارید؟! مـا قـرآن و پیامبر را قبـول داریـم اما چرا
بایـد به تو احتـرام بگذاریم؟ امام حسـین gفرمود« :خـدا آدم و نـوح و آل ابراهیم
را برگزید .رسـول اكرم kاز فرزندان ابراهیم و اسـماعیل اسـت و من هم نوه پیامبر
هسـتم .مطابـق این آیه کـه میگوید« :مـا آدم و نـوح و آل ابراهیم را برتـری دادیم»
من هم برتـری دارم».
نمونه سـوم :وقتـی امام حسـین gرا به خانـه فرماندار مدینـه بردند مـروان بن
حکـم آنجـا بود .قبـل از قضیه حرکـت امام ،مـروان و ولید به امـام گفتند بیعت کن
امـا امـام حسـین gنپذیرفت .مـروان به ولیـد گفت همینجـا از او بیعـت بگیر و
يـد ا ُ
ِـب َع ْن ُك ُم الرجس
نگـذار بـرود .اباعبداهلل gایـن آیه را خوانـد« :إِن َّما يُ ِر ُ
هلل ل ُِي ْذه َ
أَ ْه َ
ـل ال ْ َب ْي ِ
ـت و یطهرکم تطهیرا» .بعـد خطاب به مروان فرمود« :اي كسـي که به من
میگویـی بیعـت کن تو پلید هسـتی اما ما خانوادهای هسـتیم کـه خـدا اراده کرده
رجـس و پلیدی از ما دور باشـد».
 .3قرآن خواندن بعد از شـهادت :صاحب کتاب «حیاه الحیوان» میگوید چهار
کودک در گهواره سخن گفتند و چهار نفر بعد از شهادت قرآنخواندند كه عبارتند از:
 .1سـربریده یحیـی بـن زکریا  .2مؤمن آلیاسـین بعد از شـهادت این آیـه را خواند:
یدانستند من
«به او گفتند تو شـهید شـدی برو بهشـت .گفت ای کاش این مردم م 
چـه جایگاهـی دارم» .3 .جعفر بـن ابوطالب در جنگ موتـه با زبان روزه به شـهادت
بيل اهللِ
ذين ُقتِلوا في َس ِ
ـب َّن ال َّ َ
َحس َ
رسـید و از سـرش این صدا شنیده ميشـدَ « :وال ت َ
أَمواتا» .4 .سـر بریده امام حسـین gسـه جا آیه قـرآن ميخواند .ابن شهرآشـوب
در كتاب «المناقب»نوشـته« :امام بعد از شـهادتش اين آيه را خواند« :و َسـیعلَ ُم
ذیـن َظلَموا أَی َمن َقلَ ٍب ین َقل ِبون» .يعني ظالمان بدانند دسـت انتقام خدا دنبال
ال ّ َ
آنهاسـت» .مرحوم شـیخ مفید هم نوشـته« :زید بن ارقم میگویـد من در حجره
ی این آیـهرا
خـودم بـودم .وقتـی سـرها را عبـور میدادنـد سـر حسـین بن علـ 
َ
اب ال ْ َك ْه ِ
ِـن آيَات ِ َنا َع َج ًبا» .مثل
الرقِي ِم َكان ُوا م ْ
ـب َت أَ َّن أَ ْص َح َ
ميخوانـد« :أ ْم َحسِ ْ
ـف َو َّ
جوانـان اصحـاب کهف کـه حاضر بـه پذیرش ظلم نشـدند او هـم اینچنین بود.
هـر کس روز عاشـورا بـرای وداع میآمد ،امام ایـن آیه را ميخوانـد و وقتی باالی
سـر مسـلم بن عوسـجه آمد همین آیـه را خواند .وقتـی خبر شـهادت قیس بن
ـدوا اهللَ
ِيـن ِر َج ٌ
ـال َص َد ُقوا َما َعا َه ُ
ِـن ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
مسـهر را شـنید این آیـه را خواند« :م َ
َعلَ ْيـ ِه َف ِم ْن ُهـم َّمن َقضَ ى ن َْح َبـ ُه َو ِم ْن ُهم َّمـن يَن َتظِ ُر َو َما ب َ َّدلُـوا ت َْبد ً
ِيل».
 .4امام حسـین gو تفسـیر آیات قرآن :به واسـطه جو خفقانی که بنیامیه
ل بیـت راهانداخت ه بودند مطالب تفسـیری امام حسـین خیلی
در نشـر آثـار اهـ 
کـم بـه مـا رسـیده .آن حضـرت وقتـی بـه طرف مکـه میرفـت بشـر بن غالـب از
امـام دربـاره تفسـیر ایـن آیـه پرسـيد .امـام حسـین gفرمـود« :فرقههایـی کـه
بـه بهشـت میرونـد امامشـان آنهـا را میبـرد و فرقههايـی که بـه جهنـم میروند
شـيطان آنهـا را میبـرد» .هیچکـس در روز قیامـت بـدون امام محشـور نمیشـود.

خـــــط خبــر

حجتاالسالم محمود ریاضت گفت« :همانطور که برای دفاع از حرم ،ضریح و قبر مطهر اهلبیت bمدافعانی وجود دارد و در این راه به
درجه رفیع شهادت میرسند و عنوان مدافع حرم را به خودشان اختصاص میدهند امروز دفاع از حریم افکار و اهداف نورانی اهلبیتb
نیز دفاعی دوچندان میطلبد .امروزه دشمنان بیش از آنکه چشم طمع به مشتی خاک تحت عنوان حرم داشته باشند درصدد تخریب قبور
مطهر ائمه برآمدهاند و طراحی پیچیدهای برای ترور شخصیت و تفکر و فرهنگ مورد نظر اهلبیت انجام دادهاند .بر ماست که از شخصیت و
اهداف و افکار اهلبیت بیش از پیش دفاع کنیم».
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مهدیهتهران

هيئتموجالحسینg

سخنران :حجتاالسالم حاج علی حاج
علیاکبری
مداح :امین مقدم
نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر ،fچهارراه
امیریه ،مهدیه تهران
زمان :هفدهم اردیبهشت ماه
ساعت :بعد از نماز مغرب و عشا

سخنران :حجتاالسالم شیخ
مصطفی کرمی
مداح :حسین سازور
نشانی :تهران ،خیابان  17شهریور،
نبش بلوار قیام
زمان :سهشنبه دوازدهم
اردیبهشت ماه
ساعت21:30 :

هیئتاربابحسینg
سخنران :حجتاالسالم مهدی شریف
شعرخوان :وحید قاسمی
مداحان :حامد خمسه و ناصر آیینی
نشانی :تهران ،میدان امام حسین،g
خیابان دماوند ،بعد از اتوبان امام علی،g
حسینیه ارباب حسینg
زمان :سهشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه
ساعت20:30 :

حسینیهبیتالکریم

اعیادشعبانیه
هیئتکجا برویم؟
با توجه به اینکه این روزها همه هیئتها مراسم
ویژه ای دارند در اینجا درباره زمان و مکان برخی
از آنها اطالعرسانی شده .شما هم میتوانید
زمان و مکان مراسم هیئتتان را برای ما
به نشانی
Qudsonline14@gmail.com
ارسال کنید تا در همین صفحه
چاپ شود.

سخنران :استاد سعید دارستانی
مداحان :محمد خامنه ،مجتبی
شاپورزاده ،ابوالفضل بیاتی ،مصطفی
خامنه و سیدمجید شجاعی
نشانی :تهران ،میدان توحید ،خیابان
نصرت غربی ،عالمت پرچم
زمان :سهشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه
ساعت20:30 :

حرمعبدالعظیمحسنیg
سخنران :حجتاالسالم اویسی
مداحان :حامد رضوانفر و احمد مالکیان
نشانی :تهران ،شهرری ،آستان مقدس
حضرت عبدالعظیم حسنیg
زمان :سهشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه
ساعت :بعد از نماز ظهر و عصر

مهدیهامامحسنمجتبیg
نماز جماعت صبح ،قرائت قرآن ،سخنرانی
و بیان احکام
زیارت عاشورا با نوای سعید حدادیان
نشانی :تهران ،خیابان آزادی ،غرب
بزرگراه یادگار امام ،مهدیه امام حسن
مجتبیg
زمان :پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه
ساعت5:30 :

سخنران :کاظم زنگنه
مداحان :حسن جلیلزاده و حسین
زارعزاده
نشانی :تهران ،بریانک ،خیابان
شهید دعوتی ،کوچه شهید سیاقی
زمان :سهشنبه دوازدهم
اردیبهشت ماه
ساعت21 :

هيئت محبان الحسینg

 5شعبان 1438

حسینیه آیتاهلل حقشناس
سخنرانان :آیتاهلل سیدمهدی میرباقری و
حجتاالسالم پناهیان
مداحان :مهدی سماواتی و سیدمهدی میرداماد
نشانی :تهران ،میدان شهدا ،به سمت بهارستان،
حسینیه آیتاهلل حقشناس
زمان :سهشنبه دوازدهم اردیبهشتماه
ساعت6:30 :

هیئت رزمندگان اسالم
سخنران :حجتاالسالم محمدرضا عرشی
مداحان :حمید رمضانپور ،علی مهدوینژاد،
بهرام جمالپور ،مهدی خادم ،حسین
درویش و روحاهلل پایدار
نشانی :میدان امام حسینg
زمان :سهشنبه دوازدهم اردیبهشتماه
ساعت18:30 :

ها و محافل مذهبی
نامه هیئت
ویژه
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آیتاهلل حسین مظاهری از مراجع تقلید و رئیس حوزه علمیه اصفهان با اشاره به چهار والدت در این ماه اظهار داشت« :والدت امام حسینg
در این ماه فرصتی است که درس اخالق پیرامون امتیازات امام حسین gرا ارايه کنم .طبق فرمايش پیامبر اكرم ،kامام حسین gحرارتی
در دل شیعیان دارد که تا قیامت خاموش نمیشود».

آرشـیو مناجاتهـای جبهـه را کـه مـرور کنیـد میتوانید رد
پـای روضههـای حـاج رضـا پوراحمـد را پیـدا کنید .بـه ویژه
توسـل معروفـش بـه علمـدار کربال که شـب عملیـات کربالی
 5آن را خوانـده .او در گردانهـای میثـم و مقداد بـا محمدرضا
طاهـری ،نریمان پناهـی و شـهدایی همچون غالمعلـی رجبی،
حـاج مجید سیبسـرخی و جواد رسـولی همرزم بـوده و مدال
جانبـازی بـر گـردن دارد .در سـالروز تجلیـل از پاسـداران و
جانبازان سـراغ مداح بااخالق و بدون حاشـیه کشـور که هنوز
سـوز صـدای دوران جنگ خـود را حفـظ کـرده و دغدغهها و
گالیههايـی از بعضـی مداحـان دارد رفتیـم .او خیلـی صریـح
حرفـش را میزنـد« :چـه خوب اسـت مداحـان امـروزی حتما
اسـتاد ببیننـد ،اخالقمداری پیشـه کننـد و از والیـت فقیه و
احـکام الهی غافل نشـوند .حرکت در جهت رسـیدن به امیال و
اهـداف منفعتطلبانه ،آنهـا را از اصالت مداحـی دور میکند».
حـاج رضا پوراحمـد این روزها دلش برای حماسـههای هشـت
سـال دفـاع مقـدس و روضههای شـب عملیـات تنگ شـده.
او هیئتهایـی را تجربـه کـرده کـه مـداح از ابتـدا در مجلس
حضـور پیـدا میکرد و بـه منبری و واعـظ اهمیت مـیداد ولی
امـروز ایـن خبرهـا نیسـت .مشـروح گفتوگـوی هفتهنامـه
«چهـارده» بـا این مـداح اهلبیـت bرا در ادامـه میخوانید.

حاجرضاپوراحمدمداحجانبازبهجوانانهیئتیتأکید
دارد برای پاسداری از انقالب فعاالنه در میدان باشند

کربالیجبههها
یادشبخیر!
مجتبی برزگر

رضا پوراحمـد را رزمندگان با ستایشـگری مجاهدانهاش
در بحبوحـه عملیـات کربلای  5میشناسـند که بـا نوای
دلنشـینش میخوانـد« :نـام تـو در جبههها ،رمـز پیروزی
مـا یا زهـرا» .به عنـوان مقدمه قـدری از خودتـان برای ما
بگویید.
مـن از ابتدای انقالب مدیحهسـرایی را شـروع کردم .تقریبا  40سـال
اسـت که توفیـق دارم زیر بیرق سیدالشـهدا gنوکـری میکنم.
نو
ایـام اعیـاد شـعبانیه مخصوصـا روز میالد امام حسـی 
حضـرت ابوالفضـل cهمـه سـراغ پاسـداران و جانبـازان
میرونـد .فکـر میکنیـد چـرا روز میلاد اباعبـداهلل
الحسين gرا روز پاسدار نامگذاری کردهاند؟
بهترین دلیلش این اسـت که امام حسـین gپاسـدار واقعی دین
بـود و نه تنهـا جان خـودش بلکه خانـوادهاش را نیز در راه اسلام
فدا کرد .پاسـداران با تأسـی از شـعائر و حماسـههای حسـینی در
همـه میادیـن و عرصههـا از انقلاب اسلامی و ارزشهـای مقدس
آن پاسـداری میکننـد .این عوامل ارزشـمند بهترین انگیزه اسـت
تا میلاد امام حسـین gرا روز پاسـدار بنامند.
هیئتهـای مذهبـی ،مداحـان و منبریهـا چه رسـالتی
در قبـال این پاسـداری و رویکردی که سیدالشـهدا gبه
عنوان یـک اصـل در دسـتور کار خـود قـرار داد برعهده
دارند؟
رسالتشـان پاسـداری از دیـن بـه معنـای واقعـی و تبییـن عملی
خطبههـا و پیامهـای امـام حسـین gاسـت .واقعـا شـهدای مـا
مصـداق حقیقی این تأسـی عملی هسـتند .البته امـروز هم تابعین
محـض والیـت را داریم کـه واژه پاسـدار و دفـاع از دسـتاوردهای
ارزشـمند انقلاب اسلامی را بـه منصـه ظهور رسـاندهاند.
شـما علاوه بـر پاسـداری ،درجـه رفیـع جانبـازی را هم
یدک میکشید .از جانبازیتان برای ما بگویید؟
عملیـات بیتالمقـدس  2کـه در مـاووت عـراق انجـام شـد تنهـا
عملیاتـی بـود کـه بـا چکمـه انجـام شـد و پوتیـن در آن کاربـرد
نداشـت .در حیـن عملیـات تیـر بـه پـای بنـده اصابـت کـرد و
سـیاتیک پایـم قطـع شـد کـه باعث شـد مـچ پایـم فلج شـود .در
جریـان آن روز مـن را جهـت مداوا بـا هلیکوپتـر به عقـب بردند.
بعـد بـه تبریز بردنـد و از آنجا با قطـار به تهران منتقـل کردند .آن
موقـع محمدرضـا طاهـری در سـپاه فعالیت میکرد و بـرای کمک
بـه مجروحيـن در منطقـه حاضر شـده بـود .بـه او گفتم بگـو اینها
مـن را بـه بیمارسـتان بانـک ملـی کـه شـنیدهام بهتـر رسـیدگی
میکننـد ببرنـد .ایـن بـود کـه مـن را بـه بیمارسـتان بانـک ملـی
فرسـتادند .فضـای بیمارسـتان مملـو از روضـه بود و حـال و هوای
عجیبی داشـت.

شـما جـزو رزمندگانـی بودیـد کـه کار تبلیغـات را از
لشـکر محمد رسـولاهلل kآغاز کردیـد .بفرمائید یادتان
هسـت آن روزهـا بـرای رزمندهها چـه دمـی میگرفتید
کـه امـروز شـنیدن یا خوانـدن آن شـما را یـاد روزهای
دفاع مقدس میاندازد؟
بـه امـر امـام و براسـاس احسـاس وظیفـه سـال  60بـه
جبهههـای حـق علیـه باطل رفتم و سـال  66در زمره پاسـداران
انقالب اسلامی قـرار گرفتم و رسـما بـه عضویت سـپاه درآمدم.
اولیـن عملیاتـی کـه در آن حضور پیـدا کردم عملیات مسـلم بن
عقیـل بـود .آنجـا ،هم مداحـی میکـردم و هم در میـدان جنگ
حضـور داشـتم .تنهـا بـرای مداحی کـردن بـه جنـگ نمیرفتم.
زیـرا کار رزمی و فعالیت نظامی را دوسـت داشـتم .البتـه ناگفته
نمانـد که اهمیـت تبلیغـات را میدانسـتم اما از دفـاع رزمی هم
غافـل نبـودم .دلـم بـرای ایثارگریهـا و دالوریهـای آن روزهـا
حسـابی تنـگ شـده .مدیحـه «شـعار یـاران حسـین این اسـت/
جنـگ بـرای شـرف و دین اسـت /جنگ جنـگ تا پیـروزی» هم
جنبـه تبلیغی داشـت و هـم حماسـی .در صبحگاه بـا بچهها این
دم را میگرفتیـم و زمزمـه میکردیـم.
چـه خاطـرهای از آن دوران داریـد کـه وقتی بـه یاد آن
میافتید اصطالحا شما را منقلب میکند؟
دلـم برای آن روزهـا و بزرگوارانی کـه در جبههها به شـهادت
رسـیدند تنـگ شـده؛ گلهایی کـه در جبهههـا پرپر شـدند و
هـر کدامشـان سـتارهای در آسـمان جمهـوری اسلامی ایران
بودند.
بـه نظـر شـما هیئتهـای مذهبـی چطـور میتواننـد
روحیـه انقالبیگـری را در عرصههـای مختلـف ایجـاد و
تقویت کنند؟
ایجـاد و توسـعه آن بسـتگی به مـداح و واعـظ دارد کـه بتوانند در
پیـادهکـردن اشـعار یـا منبرها به خوبـی القا کننـد و ایـن راه را به
جوانـان انتقـال بدهنـد و بداننـد تنهـا کسـی که علـم اسلام را به
دوش گرفتـه و پاسـداری از دیـن دارد مقـام معظـم رهبری اسـت.
بایـد ایشـان را دعـا کنیـم و از سخنانشـان پیـروی محض داشـته
باشیم.
پیش از ستایشـگری مدت سـه سـال طلبه بودید .چقدر
س حوزوی بر مداحی شـما
دوران طلبگـی و اشـراف بر درو 
تأثیر گذاشته است؟
آشـنایی بـا آیـات و روايـات و صـرف و نحـو معانـی آنهـا نقـش
تعیینکننـده و مهمـی در ستایشـگری دارد.
رابطـه مـداح با علمـا و اسـاتید اخالق چـه تأثیری در
توسعه شعائر اهل بیت bمیتواند داشته باشد؟
بـه مداحـان جوان توصیـه میکنم به ایـن بزرگان نزدیک شـوند
و از نصایـح و رهنمودهـای ارزشمندشـان بهـره ببرنـد .قبـل از
انقلاب توفیق داشـتم از مقطع راهنمایی بـه بعد دروس حوزوی
را در مدرسـه آقـای مجتهـدی بخوانـم و بـا آقایـان سـیدباقر
علمالهـدی ،ابوالحسـنی و کازرونـی همـدوره باشـم .االن هـم بـا
علمـای بسـیاری در ارتباطم.
مداحـان امـروزی در مقایسـه بـا مداحـان قدیمی که
همـه تحتنظر اسـاتید برجسـتهای کارآزموده شـدهاند
استاد ندیدهاند .نظر شما در این خصوص چیست؟

پیشـنهاد میکنـم حتما اسـتاد ببینند .در صورتی که نتوانسـتند
ایـن کار را انجـام دهنـد ،از راه دور آمـوزش ببیننـد .مـداح باید
اهـل مسـتحبات ،نمـاز شـب و قرآن باشـد .آنقـدر بایـد معنویت
داشـته باشـد کـه زود بـه پایـان نرسـد چراکـه اگـر معنویـت
نداشـته باشـد در برهـهای میآیـد و زود فرامـوش میشـود.
كسـانی کـه اصالـت دارنـد بـه احـکام اسلام مقیدند.
چطـور میتوان احـواالت آن موقـع جنگ را بـه جوانان
هیئتـی امروز که متأسـفانه در برخـی مواقع راه را اشـتباه
میروند منتقل کرد؟
نقـل کـردن آن خاطرات و تصویرسـازیهای حقیقـی امکانپذیر
نیسـت اما نسـل جدیـد مداح بایـد از یـادگاران جبهـه معنویت،
اخلاص ،شـجاعت ،پیـروی از والیـت فقیـه ،ادب ،گذشـت و
بزرگاندیشـی که همـه را جملگی در جنگ دیـدم درس بگیرند.
جوانـان مـداح میتواننـد از یـادگاران آن روزهـا بهـره ببرند.
دغدغه امروز شما به عنوان یک مداح چیست؟
دوست دارم احکام اسالمی نهادینه شوند و رهنمودهای مقام معظم
رهبری به مرحله اجرایی و عملیاتی برسـند .انشـاءاهلل در انتخابات
و مواقع حسـاس انقالب شـاهد مشـارکت حداکثری مردم باشـیم.
چـرا جریـان انحرافی سـراغ هیئتهـا و مداحـان رفته
است؟
شـخصا سـراغ مـن نیامدهانـد .شـاید جـرأت پیـدا نکردهانـد .از
نزدیـک بـا آنهـا برخـورد نداشـتم امـا بسـیار متأثـر میشـوم که
اخبـار این جریان به گوشـم میرسـد .اینهـا دقیقا مقابـل رهبری
ایسـتادهاند .در صورتـی کـه حضـرت آقـا فقـط برای رضـای خدا
صحبـت میکنـد و هدف احیـای اسلام و اهلبیت را در دسـتور
کار خود دارد شـیعه انگلیسـی حـرف از برائت میزنـد و کارهایی
انجـام میدهـد که دشـمن خوشـحال ميشـود.
یکـی از نکاتـی کـه بارهـا مطـرح کردهایـد انتقـاد از
مداحان جوان است .از این گالیهها و انتقادها بگویید؟
مـن اعتقـادم به حـذف جوانان مداح نیسـت امـا ماندنشـان باید
تحـت شـرایطی باشـد و وقتهـای هیئـت آنهـا تنظیـم شـود.
شـنیدهام یکـی از مسـتمعين هیئـت آقـای مقـدم بـه یکـی از
دوسـتان مـا گفتـه بـود حاجآقـا اعتقـادی بـه منبریهـا ندارند.
جوانهـا را جـذب میکننـد ولـی متأسـفانه چارچـوب و اخلاق
و ادب ندارنـد .چـون ایـن چیزهـا رعایـت نمیشـود متأسـفانه
بـه نتیجـه مطلـوب نمیرسـیم .حضرت آقـا رهنمودهـای زیادی
دارنـد ولـی بهتریـن نکتهای که شـاید در اینجا الزم بـه یادآوری
اسـت ایـن اسـت کـه مداحـان اخالقـی باشـند ،از خطـوط قرمز
مذهبـی عبور نکنند ،شـعرهای خـوب و انقالبی مرتبـط با جهان
اسلام را بخواننـد و از بدعتگـذاری و ستایشـگری بـر پایـه
مقاتـل ناصحیـح جلوگیـری کننـد .متأسـفانه جوانانـی کـه اهل
شـور هسـتند و به اصالـت مداحـی توجـه ندارند بـه توصیههای
مقـام معظـم رهبـری اهمیـت نمیدهنـد .درواقـع میخواهنـد
تنهـا امیـال خودشـان بـه سـرمنزل مقصـود برسـد و کاری بـه
رهنمودهـای مقـام معظم رهبری ندارند و شـاهد هسـتیم عمدتا
در زمـان سـخنرانیها در مجالس مربوطه حضور پیـدا نمیکنند.
یکـی از نکاتـی که امـروز مطـرح میشـود این اسـت که
هیئتها نباید وارد مسـائل سیاسـی شـوند .حتـی در مواقع
حسـاس همچون انتخابات اعتقاد دارنـد هیچ موضعگیریاي
حتـی در تبیین انتخاب اصلح نداشـته باشـند .نظر شـما در
این خصوص چیست؟
بـه نظـر مـن بهتریـن حالت سیاسـی بـودن مـداح این اسـت که
حرفهـای رهبـری را منعکـس کنـد نـه اینکـه خـودش موضـع
بگیـرد .بـه عبارت بهتر متأسـفانه برخـی از جنـاح خاصی حمایت
کردنـد و خـوب درنیامد و باعث شـرمندگی شـد .آنچـه را رهبری
میفرماینـد بایـد منعکـس کنیم.
در پایان اگر صحبتی دارید بفرمائید.
اگـر امـام حسـین gآن دنیـا به ما نـگاه رضایتبخشـی نداشـته
باشـد کارمـان زار اسـت .چـه پرادو سـوار شـوید و چه بـراوو هر دو
زودگذرنـد .نباید بگذاریم شـرمنده سیدالشـهدا شـویم.

خـــــط خبــر

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی gدر اختتامیه دومین اجالس آستانهای مقدس جهان اسالم که به میزبانی آستان مقدس
امام حسین gبرگزار شد ،طی سخنانی به تشریح حقوق معنوی زائر و وظایف تولیتهای آستانهای مقدس در این خصوص پرداخت و گفت:
«بايد پژوهشهای میدانی و آکادمیک جهت آگاهی از نیازهای زائران صورت پذیرد» .آیتاهلل ریشهری با تشریح جایگاه حقوق زائر اظهار کرد:
«واژه حقوق که در منشور به کار رفته ،بار معنایی جدی و ویژهای دارد و ناظر بر کاربرد آن در دنیای جدید و علومی چون فقه و حقوق است».
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آن روزها
دیگر تکرار
نمیشوند
جانبـازان و ایثارگـران ،روزهـای جنگ تحمیلی و پاسـداری
از انقلاب را از یـاد نمیبرنـد .مخصوصـا حاج رضـا پوراحمد
کـه دلتنگیهـای خـودش را پشـت تریبـون ستایشـگری
فریـاد میکنـد .او دربـاره تفاوتهـای مداحـی در دوران
دفـاع مقـدس و امـروز میگویـد« :آن روزهـا اخلاص و
معنویـت بیشـتر از امـروز بود و خیلـی دنبال سـبک نبودند.
شـورهایی کـه ایـن روزهـا با ایـن شـکل و سـیاق میگیرند
در آن روزهـا مفهومـی نداشـت .خیلی اخالصهـای زیبایی
داشـتند و بـه معنـای واقعـی مسـتمع و مـداح با هـم لذت
میبردنـد و اسـتفاده میکردنـد .یکـی از نکتههایـی کـه
مداحـان جـوان بایـد بداننـد ایـن اسـت کـه خودشـان باید
از معنویـت و نورانیـت مداحـی بـرای اهلبیت bاسـتفاده
کننـد ،نـه اینکـه فقـط بـرای دیگـران بخواننـد و آنهـا بهره
ببرند .بـه تعبیر حاجآقا قرائتی کیسـهکش دیگران نباشـیم.
همـه را تمیز کنیـم و خودمان چرک باشـیم .در مورد اینکه
میپرسـند آن روزهـا تکـرار میشـوند میگویـم آن هشـت
سـال چیـز دیگـری بـود .ایثارهـا ،مقاومتهـا ،عملیاتهـا و
راز و نیازهـا چیـز دیگـری بودنـد و دیگـر تکرار نمیشـوند.
حـس و حـال و ایثارگریهـای آن موقع خیلـی عجیب بود.
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مرکز بینالمللی نشـر اسـراء در نظر دارد در سـیامین دوره نمایشـگاه کتاب تهران تعداد  201عنوان کتاب و  90عنوان سـیدی را برای
عالقهمندان عرضه کند .براساس اعالم این مرکز قرار است در ایام برگزاری نمایشگاه تعداد  545حلقه سیدی و یک هزار و  912جلد کتاب
عرضه شـود .مجلدات  41 ،40 ،39و  42تفسـیر «تسنیم» از جمله آثاری است که این مرکز در نمایشگاه کتاب تهران عرضه خواهد کرد.
هلل عبداهلل جوادی آملی است .روش محوری این تفسیر بر پایه اسلوب
تفسیر «تسنیم» از تفاسیر ترتیبی قرآن کریم به زبان فارسی اثر آیتا 
تفسیری عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان ،روش تفسیر قرآن به قرآن است.



سیداحمد نادمی معتقد است سرودن شعر مذهبی وظیفه شیعیان است

شعرآیینیتجلی
هویتدینیماست
سعید سعیدی

«خیلـی بـا تعبیـر شـعر آیینـی موافـق نیسـتم و بنابـر تقسـیمبندیهای ویـژهای کـه وجـود دارد آن را شـعر مذهبـی
میدانـم کـه از نظـر مـن تعبیـری رسـاتر و درسـتتر اسـت» .اینهـا بخشـی از گفتههـای شـاعری شـناخت ه شـده اسـت
کـه سـالها در ایـن عرصـه فعالیـت میکنـد و ایـن نـوع اشـعار را هـم الزمـه کار شـاعری میدانـد .سـیداحمد نادمـی،
شـاعر ،نویسـنده و مترجمـی اسـت کـه در ایـن شـماره بـا او گفتوگـو کردیـم کـه ماحصـل آن پیـش روی شماسـت.

در ابتدای مصاحبه کمی از خودتان برای ما بگویید.
سـیداحمد نادمـی هسـتم متولـد سـال  1343در تهـران .در عرصه
شـعر فعالیـت میکنـم و گهگاهـی هـم کار نویسـندگی و ترجمـه
انجـام میدهـم .پـس از اخـذ دیپلـم و قبـول شـدن در کنکـور وارد
دانشـگاه شـدم و توانسـتم در رشـته مخابرات در مقطع کارشناسـی
فارغالتحصیـل شـوم.
چه شد که سر از دنياي شعر و شاعري درآوردید؟
شـعر گفتن بـه عالقه و اسـتعداد فـرد مربوط اسـت .در مـورد اینکه
این عالقه از کجا شـکل گرفـت باید بگویم در نوجوانـی عالقه زیادی
به خواندن شـعر داشـتم .این امر انگیزهای شـد كه در عرصه سرودن
شـعر وارد شـوم و ایـن راه را ادامه دهم.
چه شد که سبک و سیاق شعر آیینی را انتخاب کردید؟

قبـل از هـر چیـز باید بگویـم در اصل بـا نامگذاری این سـبک از
شـعر مشـکل دارم و این نام را نمیپسـندم .تعبیری که برای آن
اسـتفاده میکنم شـعر مذهبی اسـت چراکـه معتقدم هـم تعبیر
صحیحتـری اسـت و هـم رسـاتر .نکتـه بعـدی این اسـت که من
این سـبک از شـعر یـا همـان شـعر مذهبـی را انتخاب نکـردهام
بلکـه خـود را ناگزیر از سـرودن این سـبک از شـعر میدانم .زیرا
دیـن و مذهب یکـی از مهمتریـن مؤلفههای هویتی آدمی اسـت
و شـاعر ناگزیـر از تجلی هویتش در شـعر اسـت .این امـر در من
هـم صـدق میکنـد و بـه عنـوان یـک مسـلمان شـیعه وظیفـه
خـودم میدانـم کـه در چنین فضایـی هم شـعر بگویم.
بـا توجه به سـالهایی که فعالیـت میکنید آیـا کتابی را
هم به مرحله انتشـار رسـاندهاید؟

کتابی را با عنوان «شمشـیر باستانی شـرق» که درباره جنگ و اشعار
دفاع مقدس اسـت منتشـر كردهام .این کتاب یادنامهای از سیدحسن
حسـینی اسـت که توانسـتم آن را گردآوری كرده و با کمک مؤسسه
هنر و رسـانه اردیبهشت منتشر کنم.
ویژگـی شـعر آیینی یـا به تعبیر شـما مذهبـی را در چه
میبینید ؟
از نظر من شـعری دینی و مذهبی اسـت که مواجهه و رویکرد شـاعر
را بـا عالـم قدسـی بنمایانـد و پاسـخی را کـه او از تجربـهاش از امـر
قدسـی یافتـه بـه خواننـده و مخاطب شـعر ارایـه کند .یعنـی وقتی
مخاطـب یا خواننده شـعر را میخواند ،رابطه و احسـاس خالق شـعر
بـا عالم قدسـی را بـه وضوح درک کنـد و درک این رابطه و احسـاس
بر خواننـده نیز تأثیر بگـذارد.
بـه غیـر از شـعر مذهبـی در زمینههـای دیگر هم شـعر
میسـرایید؟
بهای غـزل و...
در تمام زمینهها سـعی میکنم شـعر بگویم و در قال 
شـعرهای زیـادی گفتـهام .به عبارت ديگـر باید بگويم شـعر مذهبی
تنهـا یکـی از دغدغههای شـعری مـن اسـت و همانطـور که گفتم
سـرودن این سـبک از شـعر را الزمـه کار خـود میدانم و از سـرودن
آن ناگزیرم.
طی سـالها فعالیـت در این عرصه ،چه امـری را به عنوان
افتخار برای خـود قلمداد میکنید؟
هر شـاعری بـرای خود ویژگیها و شـاخصههایی دارد که به داشـتن
آنهـا افتخـار میکند .یکی سـبک جدیـدی را ابـداع و بـه آن افتخار
میکنـد و دیگـری فعالیت در کنار بـزرگان همعرصه خـود را افتخار
میدانـد امـا در خصـوص مـن اگـر بشـود نامـش را افتخار گذاشـت
میتوانـم بگویـم افتخـار مـن در شناسـاندن شـعر خـوب اسـت که
سالهاسـت در ایـن زمینهکوشـیدهام.
چطور میشـود که سـرودن شـعر را آغاز میکنید؟ آیا در
آن لحظه از چیـزی الهام میگیرید؟
قطعـا همینطور اسـت .وقتی شـاعر شـعری را میسـراید ،آن شـعر
بازتاب اتفاقی پیرامون اوسـت .حاال میتواند عاشـقانه باشد یا عارفانه
یـا مذهبـی .بـرای من هم تأثیـر و تأثـرات عاطفی غالبا نقطه شـروع
سرودن شـعر هستند.
برای احمـد نادمی به عنوان یک شـاعر چـه فاکتورهایی
در سرودن شـعر اهمیت دارد؟
عوامـل زیـادی دخیلند که در نفوذ کالم بـر مخاطب تأثیر میگذارند
امـا بـه طور کلی سلامت زبانی ،سـاختار درسـت شـعر و بکـر بودن
موضـوع را از مهمترین عوامل شـعر گفتـن میدانم.
در سـرودن شـعر کدامیـک از شـاعران را الگـوی خـود
میدانیـد؟
در پاسـخ به سـؤال شـما بایـد بگويم از آنجـا کـه از نوجوانی به
حفـظ شـعر عالقـه داشـتم ،سـعی میکنم شـعر تمام شـاعران
را بخوانـم و بـا جنبههـا و زوایـای مختلـف فکـری آنهـا آشـنا
شـوم چراکـه ایـن امر بـه گسـتردگی و وسـعت دید مـن کمک
میکنـد .از ایـن رو میتوانـم بگویم همه شـاعران جهـان الگوی
شـعری من هسـتند.
بـا توجه بـه اینکـه به شـعرهای مذهبـی عالقـ ه دارید،
آیـا ایـن عالقه در خصـوص مداحـان هم صـدق میکند .به
عبـارت دیگر با صـدای کدامیـک از مداحان بیشـتر ارتباط
برقـرار میکنیـد و آیا بـا مداحان هـم همکاری داشـتهاید؟
پاسـخ شـما را در سـؤال قبلی دادم .همانطور که گفتم سبکهای
متفاوت شـعری را دوسـت دارم و شـعر تمـام شـاعران را میخوانم.
راجـع بـه مداحـان هـم بایـد بگویـم اغلـب مداحیهـا را گـوش
میدهـم و بـا آنهـا ارتبـاط برقـرار میکنـم اما مـرزی بـرای خودم
تعریـف نکـردهام کـه از فالن مـداح فقط خوشـم بیایـد .عالقه من
بـه مداحـان عزیـز به صـورت کلی اسـت و بـه یک شـخص خاص
محدود نمیشـود .در خصوص همـکاری با مداحان هـم باید عرض
کنـم که تاکنـون این اتفـاق نیفتاده اسـت.

حاج علیرضا نهادی ،مداح روشندل
از راهاندازی هيئت مکتبالذاکرین میگوید

باچشـمدلمیبینم
حسن حسنزاده

خردسـال بـود کـه بـر اثـر یـک حادثـه بینایـیاش را از دسـت داد .دارو و درمان هـم فایـدهای نداشـت و تاریکی برای همیشـه
در چشـمهایش خانـه کـرد امـا نابینایـی بـرای او آغـاز یـک راه روشـنتر بـود؛ راهـی که چشـم دلـش را بـه برکت روضـه امام
حسـین gروشـن کـرد تا بـه قول خـودش دیگـر نیازی به چشـم سـر نداشـته باشـد .حـاج علیرضـا نهـادی پیرغلام اهل
بیـت bكه سـاكن شـرق تهـران اسـت بـا اراده آهنیـن و قلـب مهربانـش حق اسـتادی بـه گـردن بسـیاری از مداحـان جوان
و نوپـا دارد و بـا همـت و تلاش مضاعف نخسـتین مرکز تخصصـی آموزش مداحـی کشـور را ایجاد کـرده؛ مرکزی که با گذشـت
توگـوی ما را
 27سـال از تأسـیس آن از جایـگاه ویـژهای میان عاشـقان و دلباختگان اهـلبیت bبرخـوردار اسـت .در ادامه گف 
بـا او دربـاره یادگیـری مداحـی ،راهانـدازی مکتـب الذاکریـن اهـل بیـت bو آمـوزش مداحی بـه جوانـان مسـتعد میخوانید.
شـما نخسـتین مداح و ذاکر خانوادهتان بودید .عشـق و عالقه به
ذکـر اهـل بیـت bاز کجـا در وجـود شـما ریشـه دواند کـه حاال
خودتان را وقف آموزش مداحی به نوجوانان مستعد کردهاید؟
خانـه مـا در کاشـان همیشـه محـل برگـزاری روضـه و هیئـت بـود .از آن
خانههـای قدیمـی کـه در مـاه چند بار صـدای روضـه از آن بلند بـود و هر
وقـت اهالی محلـه قدیمی ما دلشـان هوای روضـه اهلبیـت میکرد،
سـر سـفره همیشـه پهن خانه ما مینشسـتند .با این وجود من نخسـتین
مداح خانواده بودم .اسـتعداد خوبی در حفظ اشـعار آیینی و نوحهها داشتم

و دلـم میخواسـت از صدایم بـرای هیئت امام حسـین gاسـتفاده کنم.
یـک روز در حضـور همه اعضای خانـواده و بسـتگان دور و نزدیک که برای
روضـه به خانـه ما آمـده بودند نوحـه خوانـدم و مادربزرگم یک سـکه پنج
ریالـی به مـن داد .قدیمیهـا از برکت روضههـا میگفتند و من هـم به یاد
خاطـره خوش آن روز تا دو سـال آن سـکه همیشـه همراهم بـود .از همان
موقـع بـود کـه تصمیـم گرفتـم علاوه بـر درس و تحصیل ،خیلـی جدی
هلل الحسـین gنوحه بخوانم.
مداحـی را دنبال کنم و برای عاشـقان اباعبدا 
با وجود اینکه در خردسـالی بیناییتان را از دسـت دادید ،شعرها

خـــــط خبــر

همزمان با فرا رسیدن ایام والدت میالد امام حسین gو روز پاسدار و میالد حضرت ابوالفضل gو روز جانباز آیین نکوداشت همسران شهدای
مدافع حرم در قالب ویژه برنامه «پاسداران حریم عشق» با مشارکت مدیریت فرهنگی هنری مترو و بسیج دانشجویی مرکز مقاومت ثاراهلل برگزار
شد .اجرای برنامههای فرهنگی و هنری ،سخنرانی سردار اهوازیان ،اجرای سرود ،نماهنگ ،شعرخوانی شاعران در وصف مدافعان حرم ،خاطرهگویی
و تجلیل از همسران شهدای مدافع از جمله برنامههای این مراسم بود .در این مراسم از اساتید رزمنده و جانباز هشت سال دفاع مقدس تجلیل شد.
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را چگونه حفظ میکردید؟
شـش سـاله بودم که در برنامههای مسـجد محلـه حاضر ميشـدم و گاهی برای
نمازگـزاران مداحـی میکـردم .یکبار کنار منبر شـروع به مداحی کردم .بیشـتر
جوانـان و نمازگـزاران مسـجد هم حضور داشـتند .یکی از ابیات شـعر را فراموش
کردم و چون سـن کمی داشتم ،وسط شـعرخوانی گفتم یادم رفت! آن روز دلگیر
از همهمـه جمعیـت بـه خانه رفتـم اما حجتاالسلام صـرافزاده امـام جماعت
مسـجد محلـه بـه خانه مـا آمـد و گفـت ناراحـت نبـاش .اين بـود كه هـر وقت
ميخواسـتم مداحـی کنـم ،کنـار مـن مینشسـت و اول ابیاتـی را کـه فراموش
ميکـردم زیـر لب برایـم زمزمـه میکرد.
ک او تصمیـم گرفتم شـعرهای بیشـتری را حفـظ کنم .چـون هنوز خط
بـا کمـ 
بریل نمیدانسـتم .یکی از دوسـتان و همسـن و سالهایم اشـعار کتابها را برایم
ن اشـعار را بـرای حفظ کـردن انتخاب
میخوانـد و مـن هـم از میـان آنهـا بهتری 
میکـردم .بعدها خـط بریل را یاد گرفتـم و ادامه تحصیـل دادم و دروس حوزوی
را هـم خوانـدم امـا هنـوز همه اشـعار را حفـظ میکنم .چـون اعتقـاد دارم مداح
نبایـد از روی دفتر شـعر بخواند.
اگـر موافق باشـید دربـاره تأسـیس مکتـب الذاکرین صحبـت کنیم؛
مکانـی که محل رشـد صدها مـداح و ذاکر اهـل بیت bبـوده .چطور به
فکرتأسیسچنینمکانیافتادید؟
 10سـاله بـودم که مداح رسـمی کاشـان شـدم .در هیئـت و روضههـای خانگی
بـرای عـزاداران نوحـه میخوانـدم امـا بیشـتر از آن به معلمـی عالقه داشـتم .تا
جایـی که در  12سـالگی مداحی آموزش میدادم و شـاگردانم حتی چند سـالی
از مـن بزرگتـر بودند .اعتقـاد دارم شـخصی که میخواهـد وارد عرصـه مداحی
شـود باید اطالعـات کافی در تمـام زمینههای مرتبط با مداحی داشـته باشـد .تا
آن زمـان هیچ مرکز تخصصی آموزش مداحی در کشـور وجود نداشـت و جوانان
بـه شـیوه سـنتی و در هیئـت مداحـی را یـاد میگرفتند .بـرای همیـن وقتی به
تهـران آمـدم ،تصمیم گرفتم با مشـورت بـزرگان این عرصه ماننـد حاج غالمرضا
سـازگار ،حاج علی آهـی و حاج نادعلی کربالیی مرکزی بـرای تحقق این موضوع
و آمـوزش نظاممنـد مداحی به افـراد مسـتعد و عالقهمند راهانـدازی کنم.
 27سـال از تأسـیس مکتـب الذاکرین در شـرق تهران میگـذرد .چه
چهرههای سرشناسی اصول مداحی را در این مرکز آموختهاند؟
در این سـالها بیـش از  12هزار مداح جوان در این مرکز آمـوزش دیدهاند و میتوانم
بگویـم مکتبالذاکرین در طول  27سـال فعالیتش بیـش از  400مـداح و ذاکر مثل
حـاج علی مقدم ،حسـین حیاتی و حمید شـمس را تربیـت کرده که هر کـدام آنها
خودشـان از اساتيد این حوزه محسـوب میشوند و شـاگردان زیادی تربیت کردهاند.
اسـتفاده از کتابخانه محتشـم کاشـانی تنها ویژه مداحان جوانی است
که برای یادگیری مداحی در مرکز ثبتنام کردهاند؟
خیـر ،اسـتفاده از این کتابخانـه رایگان اسـت و عالقهمنـدان به کتـاب و کتابخوانی
میتواننـد از  50هـزار عنـوان کتـاب متنـوع کتابخانـه در تمام ایام سـال بـه غير از
ماههـای محرم ،صفـر و رمضـان اسـتفاده کنند.

کتابخانهای
با  70هزار
جلد کتاب
یکی از ویژگیهای برجسته هيئت مکتب الذاکرین کتابخانه غنی
آن اسـت که عنوان محتشم کاشانی را برای آن انتخاب شده .حاج
علیرضا نهادی درباره هـدف از راهانـدازی این کتابخانه میگوید:
«از کودکی عالقه زیادی به مطالعه داشـتم .هر وقت به مجلسـی
میرفتـم و بعـد از روضهخوانی و مداحی مبلغی بـه من میدادند،
بیشـتر آن را خرج خریدن کتاب میکردم .در خانه قدیمیمان در
کاشان چند قفسه کوچک درست كرده بودم و تمام کتابهایی را
که تهیه میکردم آنجا میگذاشتم .بعضی از آن کتابهای قدیمی
در کتابخانه مرکز موجود است .عالقهام به کتاب باعث شد همزمان
بـا راهاندازی هيئت مکتبالذاکرین به فکر تأسـيس کتابخانه هم
باشـم .با کمک نهادهـا و کتابخانههای دیگر منابـع الزم را تأمین
کردم .در این سالها خیلیها با اهدای کتاب به غنی شدن کتابخانه
کمک کردهاند .حاال در کتابخانـه  70هزار جلد کتاب از کتابهای
مرجع تا منابع کمک آموزشـی ،کودک و نوجـوان و ...وجود دارد».

ها و محافل مذهبی
نامه هیئت
ویژه

شماره 29

سهشنبه  12اردیبهشت 1396

 5شعبان 1438

خـــــط خبــر

08

حجتاالسالم والمسلمین کریم خانمحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم ضمن گرامیداشت فرا رسیدن نهم اردیبهشت به عنوان
روز شوراها اظهار داشت« :اساسا در دین مبین اسالم و فرهنگ شیعه توجه ویژهای به شورا و نهاد مشورت شده .امیرالمؤمنین در همين
راستافرموده کسي که با دیگران مشورت کند عقل آنها را با عقل خود جمع ميکند و بهره الزم را ميبرد».

داریم با «حسین حسین» پیر میشویم...

یکی از سنتهای زیبای هیئتهای قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیئت بوده که در این سالها فراموش شده است.
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

چهارم شـعبان مصادف اسـت بـا والدت باسـعادت حضرت
ابوالفضـل و بـرای تجلیـل از جانبـازان ایـن روز را به عنوان
«روز جانبـاز» نامگـذاری کردهانـد .از این رو بسـیار مهم اسـت
کـه تجلیل از جانبـازان و ایثارگران دفاع مقـدس را از مهمترین
رفتارهـای خـود بدانیـم .ایـن احتـرام وظیفـهای اسـت کـه از
محبـت و ازخودگذشـتگیهای این عزیـزان قدردانـی کنیم .به

عنـوان یک بچههیئتی که در مجلس سـاالر شـهیدان شـرکت
میکنیـم بایـد بـا این موضـوع بـه خوبی آشـنا باشـیم چراکه
اگـر آنهـا ازخودگذشـتگی نمیکردنـد شـاید مـا االن در این
هیئـت حضور نداشـتیم .جانباز در لغتنامـه دهخدا به معني
كسـي اسـت كه با جـان خود بـازي ميكنـد و آن را به خطر
ميانـدازد .از ديـدگاه بنيـاد جانبـازان كسـي كـه در جنـگ
دچار مصدوميت شـده جانباز اسـت .در اصطالح عـام جانباز
كسـي اسـت كه براي دفاع از ارزشهاي انسـاني و ميهني به
جنـگ عليه دشـمن متجـاوز رفته و دچـار معلوليت شـده و
چـون آگاهانه براي دفاع از ارزشـي واال به اسـتقبال شـهادت
رفته داراي بار ارزشـي و حماسـي اسـت .جانبازان را میتوان
بهتریـن الگـو برای جوانـان این مـرز و بوم برشـمرد .چنانچه
مقـام معظم رهبـری هـم فرمودهانـد« :جانبـازان قدرتهای
بسـیاری را کـه خداونـد متعـال در روح و جسـم انسـان بـه
ودیعـه نهاده اسـت به کار گرفتنـد و در میدان علـم ،مدیریت و
ورزش و نیز در بسـیاری از مسائل دین و دنیا شگفتی آفریدند».

هیئت انصارالزهرا ،hشهرسـتان بروجرد

کانال تلگرام
فرهنگمهدویت

یکـی از مهمتریـن مناسـبتهای مـاه شـعبان،
والدت امـام زمـان اسـت .همـه مسـلمانان
منتظـر ظهـور آن حضـرت هسـتند تـا جهـان
را خالـی از ظلـم و سـتم کنـد .ظهـور ايشـان
مسـتلزم اعمالـی اسـت کـه بایـد انجـام شـود.
یکـی از ایـن اعمـال ،آشـنایی بـا فرهنـگ و
اندیشـه مهدوی اسـت .از ایـن رو کانالـی را در
تلگـرام برایتـان معرفـی میکنیـم که بـا دنبال
کـردن آن میتوانیـد بـا اندیشـهها و فرهنـگ
مهـدوي آشـنا شـوید و خـود را بـرای ظهـور
امـام زمـان آمـاده کنیـد .بـا عضویـت در
کانـال تلگرامـی «فرهنـگ مهدویت» بـه آدرس
t.me/Farhange_Mahdaviat

میتوانیــد از ایــن مــوارد بهرهمنــد شــوید.

کتاب
کمی دیرتر

کتـاب «کمـی دیرتـر» نوشـته سـیدمهدی
شـجاعی نگاهی متفـاوت و نقادانـه به فضای
انتظـار جامعـه امـروز دارد و بـا یـک اتفـاق
شـگفتانگيز و غریـب آغاز میشـود :جشـن
نیمهشـعبان و مجلسی پرشـور و بسیاری که
فریـاد «آقـا بیـا آقا بيـا» سـر دادهانـد .در این
میان جوانی اسـت و فریادی کـه« :آقا نیا ،آقا
نيا!» این شـروع جذاب ما را با شخصیتهایی
آشـنا میکنـد کـه همـه مدعـی انتظارنـد
امـا وقتـی هنـگام عمـل میرسـد و هنگامـه
عمـل بـه شـعارها میرسـد آن نمیکننـد
که میگفتنـد .رمان در فضایی مکاشـفهگونه
و بیزمـان پیـش مـیرود و مواجهـه همـه
آدمهـا را بـا قصـه ظهـور میبینیـم ...و
کشـف چرایـی آقـا نیـاي جـوان .نویسـنده
همـه آفتهـای انتظـار را بـا شـخصیتهای
قصـهاش بـرای مخاطـب روایـت نمیکنـد
بلکـه بـه تصویـر میکشـد و نشـان میدهد.

به نام سروقامتان جانباز

اپلیکیشن
شعبانیه

شعبان یکی از زیباترین ماهها برای مسلمانان
اسـت .این ماه مملو از جشـن و سـرور است و
در کنـار آن میتـوان از فوایـد معنـوی آن نیز
بهـره بـرد و اثـرات آن را در زندگـی دنیـوی
شـاهد بـود و توشـهای بـرای زندگـی اخروی
ذخیـره کرد .نرمافـزار «شـعبانیه» یک همراه
همیشـگی و خوب برای ماه شـعبان است که
شـامل اطالعاتی چـون پیامکهای شـعبان،
آهنگهـای پیشـواز ،اعمـال مـاه شـعبان
شـامل  ۱۰مـورد بسـیار نیکـو ،فضیلتهای
ماه شـعبان ،مناجات شـعبان و مناسبتهای
شـعبان اسـت .همچنیـن در ایـن نرمافـراز
مـوارد مفیـدی چون دعـای کمیل ،صلـوات،
سـجدهها و دعاهـای رسـولاهلل kو زیـارت
امـام حسـین gگنجانـده شـده اسـت.

مناجاتنامه

* خداونـدا! به صاحبمنصبـان چهره واقعی دنیا را نشـان بده
تـا تمام هسـتی خـود را یکجـا بـه داو نیاورنـد و تمـام ایمان
خویـش را به کابیـن نبرند.
* خداونـدا! چنان ایمانـی به ما عنایـت کن که خود را اسلام
نشـمریم و دین معنـا نکنیم و نفسـانیت خود را بـا رضایت تو
اشتباه نگیریم.
* خداونـدا! معانـی از واژههـای خـود دور افتادهانـد و واژهها
معانـی واژگـون یافتهاند .خدايـا! معانی را بـه واژگان برگردان.
* خداوندا! ما را در قیامت پیش پای شهیدان سرافکنده نكن.

سید مهدی شجاعی

هـیئت

چهارده ضمیمه هفتگی روزنامه قدس
ویژه هیئتها و محافل مذهبی
مدیرمسئول:ایمان شمسایی

دبير تحريريه :زكيه سعيدي
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طراح نامواره :محمد صمدي
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