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خـــــط خبــر

02

ها و محافل مذهبی
نامه هـیئت
ویژه

سكوت كن
سوره آلعمران


ضرورت رعایت ظواهر دینی
احسانآیتی،پژوهشگردینی
ش از ایـن ماهـواره داشـتن قبیـح شـمرده میشـد و مـردم از تـرس
پیـ 
آبـرو و از وحشـت برخـورد دسـتگاههای مربوطه ماهـواره خـود را پنهان
میکردنـد امـا ايـن روزهـا علنـا ماهـواره را در پشـت بامهـا يـا پشـت
پنجرههـاي خانهشـان نصـب كـرده و فیلمهـا و برنامههایـی را که شـب
قبـل دیدهانـد بـرای همدیگر تعریـف میکنند! دشـمنان اين مـرز و بوم
هـر روز شـبکههای جديـد فارسـ یزبان تأسـیس میکننـد .مـردم در
ماهـواره چـه میبیننـد؟ بهتریـن حالـت این اسـت که پای شـبکههای
خبری مينشـینند و فیلمهای مسئل هداریا مسـتهجن را نگاه نميکنند
امـا در همـان برنامههـای خبـری بـه طـور مسـتمر زنـان بیحجـاب با
لباسهـای نامناسـب را میبيننـد آن هـم در جمـع خانـواده .غـرض از
بیـان ایـن مطالـب نقد ماهـواره داشـتن نیسـت .هـدف این اسـت كه با
واقعیتـی مواجـه شـويم و براسـاس آن بتوانيم درسـت تصمیـم بگيريم.
مـردی که هر شـب زنـان بیحجاب بـا دامن کوتـاه و لباسهـاي یقه باز
را تماشـا میکند کمکم اینگونه پوشـش بـرای نگاهش عادي میشـود.
ثمـره این عادي شـدن آن اسـت که وقتی همسـر ،دختر یـا خواهر خود
را میبینـد که روسـری به سـر و مانتویـی هم به تـن دارند و پاهـای آنها
با سـاپورت پوشـیده شـدهاند آنها را محجبـه م یدانـد! آن مردیـا آن زن
خـود را بـا مـردان يا زنانی مقایسـه میکنـد که هر شـب را با ديـدن آنها
سـپری میکند .لذا در مقایسـه با آنها احسـاس بیلباسـی نمیکنـد .در
فضایـی که برهنگی موج م یزند ،او از اینکه چنین لباس سـخیفی بر تن
دارد احسـاس کمبـود آزادی میکند! کانالها ،گروههـا و صفحات فضای
مجـازی را هـم به ماهـواره اضافه کنید .اما چـاره کار چه میتواند باشـد؟
یکی از شـرایط امر به معروف و نهی از منکر اثرگذاری اسـت و در این بین
شـرط تأثیرپذیـری این اسـت که فـردی که مـورد امر به معـروف و نهی
از منکر قرار میگیرد در وهله اول متوجه باشـد که کارش ناپسـند اسـت
امـا فردی که بـه گناه خو گرفته کمکـم با تغییر گرایشهايـش ،معروف
و منکـر نـزد او جابهجا میشـوند و وقتـی مورد امـر به معروف یـا نهی از
منکر واقع میشـود متعجب و حیرانیا گاه عصبانی میشود .این فریضه
در چنیـن فـردی نه تنها اثرگذار نیسـت بلکـه از آنجا کـه حس میکند
طرف مقابل ،او را از کار خوبی باز م یدارد واکنش عجیبي نشـان میدهد!
بـا توجه بـه آنچه برای امـر به معروف و نهـی از منکر گفته شـد در گام
نخسـتبایـد با چنین افـرادی ابتـدا همدلی کـرده و با زبان مناسـب و
گاه اسـتداللی و عقالیـی مصادیـق معـروف و منکر مـورد نظر شـرع را
بـه آنهـا القـا کنيم .یکـی از نـکات مورد توجـه این اسـت كه دینـداران
در حفـظ شـعائر و ظواهـر دینـی اسـتحکام بیشـتری به خـرج دهند.
گ کند،
یعنـی وقتی از آن سـو دشـمن درصـدد اسـت ظواهـر را کمرن 
رنگ شـوند تا کسـانی کـه آن بخش را
از ایـن سـو ایـن ظواهـر بایـد پر 
میبیننـد ،بـا دیدن ظاهر مسـتحکم بـه تعادل برسـند و به قبـح گناه
عـادت نکننـد .متأسـفانه تغییـرات در طراحـی چـادر موجب شـده در
مـوارد زیـادی اینگونـه اسـتحکامها از بیـن بـرود .الزم بـه ذكـر اسـت
ش کـردن زنـان چـادری ،چادرهـای اندامـی و از ایـن دسـت
كـه آرایـ 
ی شـدن بیحجابـی بـاز میکنند.
حجابهـای ناقـص راه را بـرای عـاد 
بـه عنـوان نمونه وقتی دشـمن درصـدد تقدسزدایـی از وجـود مبارک
پیامبر اکرم و ائمهاطهار bاسـت و با سـاختن فیلمها و کاریکاتورهای
موهـن ایـن اقـدام را انجـام میدهـد بایـد سـعی کنیـم در بـردن نـام
معصومیـن و بـه خصـوص نبي مكرم اسلام kحساسـیت بیشـتری
بـه خـرج دهیم و بـا احترام بیشـتر و جامعتری اسـامی مقـدس آنها را
بـر لـب بیاوریم تـا با ایـن کار نقشـه تقدسزدایی دشـمن از بیـن برود.

نخسـتین دعـای کمیل در موسـم حـج  ۹۶با حضور گسـترده زائران کشـور در مدینـه منوره برگزار شـد و هموطنانمـان در فضایـی آکنده از
معنویـت ،ضمـن قرائت دعـای کمیل در مظلومیت ائمه بقیع اشـک ماتـم ریختند .هماکنون بیـش از  ۱۱هـزار ایرانی در مدینه حضـور دارند
و زائـران بـه تدریـج پـس از اقامـت شـش روزه در مدینـه عازم مکـه میشـوند .گفتنی اسـت زائران کشـور در  ۲۳هتـل که همـه در نزدیکی
مسـجدالنبی واقعند اسـکان داده شدهاند.

مین الغ َ
ب ال ُم ِ
حسنین /كسانی که از مال خود در حال
َیظ َو
العافین َع ِن الن ِ
َ
الس ّرا ِء َو الضَّ را ِء َو الکاظِ َ
«ال ّ َ
ذین یُنف َ
ّاس َو اهللُ یُحِ ُ
ِقون فِی َّ
وسعت و تنگدستی انفاق میکنند و خشم خود را فرو میبرند و از بدی مردم درمیگذرند نیکوکارند و خدا دوستدار نیکوکاران
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(آيه 134
است» .
ماشینتان جوش میآورد و حرکت نمیکند .کنار ميزنيد و میایستید .وگرنه ممکن است ماشینتان آتش بگیرد .خودتان هم
همینطور هستيد .وقتی جوش میآورید و عصبانی میشوید ،تختهگاز نرويد .كمي سكوت كنيد وگرنه آسیب میبینید .نسخه
شفابخش پیامبر اكرم kاین است که فرمود« :هرگاه عصبانی شدی سکوت کن».

هیئتیهاچهوظایفیدارند؟
حجتاالسالمسیدعبدالحمیدشهاب
کار خـود توجـه کنند ،خـود را دسـت کم نگيرند ،جدیت و پشـتکار داشـته
هیئت مذهبی تشـکلی اسـت که مشـتمل بر مجموعـهای از نیروهـا ،عناصر
باشـند و از کار خود خسته و دلزده نشـوند .آنها بايد در پی رشد و پیشرفت و
مخلـص ،صمیمی ،دینـدار ،متعهد و ملتزم به دین اسـت که هـدف و انگیزه
موفق شـدن حرکت کنند و از ایسـتایی و رکود و توقف بپرهیزند و از نظرات
آنهـا جـذب مـردم به سـوی دیـن ،فرهنـگ دینی ،اخلاق و تربیـت صحیح
صاحبنظران و کارشناسـان بهره بگیرند .از تجربه موفق هیئتهای دیگر در
اسلامی و مکتب اهل بیت bاسـت .هيئتيها برای رسـیدن بـه این هدف
سـطح کشـور بهره ببرند و انتقادها و پیشـنهادها را برای خود فرصت بدانند
از انـواع برنامهها و شـگردهای مثبت ،مفید و کارآمد بهـره میگیرند و از نظر
آخرین شعر استاد در مدح امام رضاg
نه تهديد و در مواردی با هیئتهای دیگر کار جمعی و مشـترک انجام دهند.
ب نظـران اسـتقبال میکننـد .آنها بـرای رشـد و تعالی
کارشناسـان و صاحـ 
نکتـهای كه به عنـوان یک نقیصه مهـم در هیئتها و جلسـات مذهبی وجود
فعالیتهـای خـود برنامهریـزی دارنـد و از انتقادهـا و پیشـنهادها اسـتفاده
دارد تحـت عنوان «عدم ارائه احکام و تکالیف شـرعی» چند وقتی اسـت ذهن
میکننـد .اصلیتریـن رسـالت امـروز هیئتهـای مذهبـی ،جـذب جوانان و
مـرا به خودش مشـغول کـرده .البته در هیئتهای سـنتی ترویـج احکام جزء
نوجوانان بهسـوی دین ،انقالب ،نظام و نجـات آنها از برنامههای ضدفرهنگی
رئـوس مجالس اسـت و خطبایی که در اين جلسـات منبـر میروند ،مکلف به
دشـمن و بهرهگیری از شـیوهها و مدلهای جدید و موفق در این راستاسـت.
بیـان احـکام شـرعی هسـتند .رویکرد سـخنم را به نـگاه امام رضـا gمنوط
مهم این اسـت کـه هیئتها -به ویـژه سـخنرانان و مداحان هیئـت -انگیزه
ميكنـم کـه در  14قـرن قبـل به فضل بن شـاذان نیشـابوری دسـتورالعملی
داشـته باشـند که مطالعات دینی و اطالعات فرهنگی خود را باال ببرند و اهل
را داد کـه بـراي ايـن روزهـا راهگشاسـت .آن حضـرت بـه فضل گله کـرد که
مطالعه باشـند و انگیزه داشـته باشـند كه از حرفها و سـخنان غيرمسـتند،
چـرا در میـان مجامـع مذهبـی بـه احـکام الهـی کمتوجهـی میشـود .امـام
بیاسـاس و بیاعتبـار بپرهیزنـد .مهـم ایـن دو شـرط اسـت .زیـرا کتابها و
يدانسـت،
رضـا gكـه ضرورت دانسـتن احکام را بر هـر فرد مکلفي واجب م 
منابـع تاریخی معتبر و مسـتند بسـیار زيادي نوشـته شـده .اخیـرا برخی از
فرمـود« :اگـر میخواهیـد احکام الهی روی ذهن و جسـم شـما نهادینه شـود
محققيـن کارهـای خوبـی را در این زمینـه انجـام داده و مقتلهای تحقیقی
بایـد فلسـفه وجـودی احـکام را ادراک کـرده و از اهـل ذکـر سـوال کنیـد».
و برگزیـدهای را بـه رشـته تحریـر درآوردهانـد .توصیه مـن این اسـت که اوال
منظـور از اهـل ذکـر ،محمـد و آل محمد اسـت .این اسـتنباط را از بیـان امام
اخلاص و انگیـزه الهی خـود را باال ببرنـد و از ریا ،خودنمایی و شـهرتطلبی
میتـوان داشـت کـه در عصـر غیبت فقهـای امـت ادامهدهنـده این اندیشـه
بپرهیزنـد و بداننـد كه کار در پیش خـدا و اولیای او موقعـی ارزش دارد که با
خواهنـد بـود .نکتـهای کـه از ایـن کالم امـام هشـتم میتـوان اسـتنباط کرد
نیـت خالصانه صـورت بگیـرد .در وهله بعـدی بدانند که کمیـت کار چندان
ایـن اسـت که کمرنـگ شـدن توجه بـه احـکام الهـی در هیئتها زاییـده دو
مهـم نیسـت بلکه کیفیت و حسـاب شـده بـودن و مؤثـر بـودن آن کار مهم
عامـل اسـت .1 :عـدم دقت نظر برخـی از کارشناسـان مذهبی بـه رعایت این
اسـت .به عنـوان عامل دیگـر ،جمعیت هرچند خوب اسـت ولـی اصلیترین
اصـل  .2عـدم همت مسـئوالن هیئتها بـرای ایجـاد زمینه و بسـتر صحیح.
ملاک نیسـت .اگر هيئتيها با چند جـوان و نوجوان کار کننـد و هدایتگری
همانطـور کـه در جشـن میلاد معصوميـن bدسـتاندرکاران هیئت خود
داشـته باشند ،ارزش آن باالست .پیامبر اكرم kخطاب به اميرالمؤمنينg
یداننـد چه اشـکالی دارد كه
را بـه طـرح یک مسـابقه و دادن جایـزه مكلف م 
فرمـود« :اگـر خـدا به دسـت تو یک نفـر را هدایت کنـد ،برای تو بهتـر از هر
در یـک دوره دو یا سـه ماهه ،احکام مبتالبه توسـط کارشناسـان توضیـح داده
چيزي اسـت که خورشـید بـرآن میتابد» .بنابرايـن هيئتيها بايد بـه ارزش
شـود و بعد با یک بسـتر مشـوقانه تعلیمیافتگان این موضوع را بهرهمند کنند.
در کالم امـام رضـا gنکتـه ديگری مطرح میشـود تحـت این عنـوان که با
سـپردن مفاهیـم این احکام به دسـت افراد نـاآگاه ،مبادا بر احـکام واجب الهی
یـا فرايـض افزوده شـود .یکی از نقیصههایی کـه اين روزهـا در برخی هیئتها
دیده میشود متأسفانه تفاسیر گوناگون از احکامي است كه توسط کارشناسان
مذهبـی در حال ارائ ه شـدن اسـت و باید حق داد شـنونده که هیئـت را محل
یداند گناهی در این پذیرندگی نداشـته باشـد.
فصلالخطـاب معارف مکتب م 
آن حضرت تأکید دارد که نوع نگاه اشـخاص به احکام و تفاسـیر ناصحیحی که
از فرايض دینی ارائه شـود ممکن اسـت افراد را به دینداران فصلی تبدیل کند.
در اینجـا اشـاره میکنم به روایـت امام کاظم gکه در قنـوت نماز خود مکرر
ين َو الَ تُخْ ِر ْجنِي م َِن اَل َّتقْصِ ير/
این دعا را میخواند« :اَل ّلَ ُه َّم الَ ت َْج َعلْنِي م َِن اَل ْ ُم َعا ِر َ
پـروردگارا! مـرا از کسـانی که دینشـان عاریتیاسـت قرار نـده و مـرا از حالت
مقصر بـودن خارج نکن» .در كتاب «بحاراالنوار» روایتی با این مضمون هسـت
کـه امام رضـا gبرادری بـه نام زید داشـت که بعدها مشـهور بـه «زیدالنار»
شـد .او که در مدینه دست به منکر علنی و فحشـایی زده بود روزی امام هشتم
را زیـارت کرد و به او سلام کرد ولـی امام جواب او را نداد .گفت من برادر شـما
هسـتم ،چرا جوابم را نمیدهید! امام فرمود« :تو تا زمانی بـرادر من خواهی بود
کـه اطاعت خـدا را کرده باشـی و حال که معصیت خدا را کـردهای هیچ پیوند
برادریاي بین من و تو نیسـت» .این مسئله نشانگر آن اسـت که امام رضاg
حجتاالسالم سیدعبدالحمید شهاب
در احیا ،ترویج و تثبیت احکام الهی حتی با منسـوبين خود هیچ تعارفی ندارد.
واعظ و کارشناس معارف اسالمی

خـــــط خبــر

حمید منتظر ،پیرغالم و مداح اهل بیت bدر خصوص چرایی بیاخالقیها و رفتارهای ناپسند در برخی مداحان گفت« :از قدیم
گفتهاند بیپیر مرو خرابات! این یعنی همه کسانی که در این مسیر قرار میگیرند باید استاد داشته باشند و در این مسیر البته تنها
اسـتاد مداحی کافی نیسـت .اگر استاد اخالق نباشد نمیتوانیم به جایی برسیم .این حنجره امانت خدا دست ما مداحان است و در
امانت نباید خیانت کرد».
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آیینیاش به نام «باغ آیينه» را در کانون شـاعران و نویسـندگان و به همت انتشـارات ضریح آفتاب منتشـر
کـردم کـه چاپ این کتاب در آشـنایی جامعه ادبی با شـعر آیینی اسـتاد شـکوهی نقش بسـزایی داشـت».

تخیل فرهیخته


این شـاعر پیشکسـوت خراسانی اسـتاد شـکوهی را معلم وارسـتهای ميداند که در غزل معاصر تأثیر زيادي
داشـته؛ «اسـتاد شكوهي از انگشتشمار غزلسـرایانی بود که توانسـت جریان غزل نوي معاصر را پیش ببرد
و به سـامان برسـاند .او در سـالهای اخیر ورود ارزشـمندی به حوزه شـعر آيینی داشـت و توانست مفاهیم
ارجمنـد مذهبـی را با تخیـل فرهیخته و زبان بسـیار نو و خالقانه و شـفاف خودش جلوهای تازه ببخشـد و
موجـب بـه وجود آمدن فضایی نو در جریان شـعر و غزل آيینی شـود .اسـتاد شـكوهي شـاعری پـرکار بود
كه به دور از حاشـیهها و جنجالهای رسـانهای سـرگرم سـرایش بود .پیشـه معلمی داشـت و در آموزش و
پرورش و خارج از آن معلم بود و بسـیاری از شـاعران خراسـان شـاگرد او بودهاند».

ن شاعر
نوآورتری 

جايگاهاشعارغالمرضاشكوهيدرگفتوگوبامصطفيمحدثي

استاد به شعر آيینی معاصر
جلوهای تازه داد
سیدمحمدحسین خانیان

پدرش ارتشـی بـود و حافظ قرآن .معمـم هم نبود امـا امام جماعت مسـجد را برعهده داشـت .او آنقدر
بـه اهـل بيت bارادت داشـت كـه فرزندان پسـرش را با پيشـوند «غالم» نامگـذاريكـرد؛ غالمرضا و
غالمحسـين .غالمرضا شـكوهي كه در خیابان امامرضای فعلی مشـهد رشـد کرده از پیشـگامان غزل
نو ،غزل آیینی و مذهبی کشـور بود .از جمله کتابهای منتشـر شـده او «صد پرده آواز خاموش»« ،آهی
بـر باغ آیینه»« ،یک سـاغر نگاه» و «سـرمه در چشـم غزل» اسـت .پیش از این اشـعار زیادی از اسـتاد
غالمحسـين شکوهی در سایت شهرسـتان ادب منتشر شـده که از آن جمله میتوان بهسـه غزل برای
حضـرت زهـرا hو دو غزل برای عید غدی ر اشـاره کرد .آخرین شـعرخوانی اسـتاد شـکوهی در شـب
شـعر بزرگ مقام رضـا بود کـه در این مراسـم با حضور برترینهای شـعر معاصر از اسـتاد شـکوهی به
عنوان چهره برجسـته شـعر رضوی تقدیر شـد .به همين بهانه سـراغ مصطفی محدثی خراسانی شاعر
پیشکسـوت خراسـانی رفتيم که خاطرات زیادی از اسـتاد شـكوهي دارد و با او به گفتوگو نشسـتيم.

آغاز آشنايي

مصطفـي محدثی خراسـانی از نزدیکان اسـتاد غالمرضا شـکوهی اسـت و در مـورد اینکه کجا بـرای اولین بـار او را دیده
و آشـنا شـده ،میگویـد« :در نوجوانـی و زمانـی که چنـدان چیزی از شـعر نمیفهمیدم با شـادروان غالمرضا شـکوهی
آشـنا شـدم .حدود  10سـالگی زمانی بود کـه گاهی همراه پدرم کـه از فعاالن جامعه ادبی خراسـان بـود روزهای جمعه
بـه انجمـن فـرخ میرفتم و تا پدرم از جلسـه بیایـد ،توی حیـاط منزل فرخ که بـاغ کوچکی بـود بازی میکـردم و آنجا
ایـن بـزرگان را میدیدم .مرحوم اخوان ثالث ،محمدرضا شـفیعی کدکنی ،محمد قهرمـان و ...را برای اولیـن بار در همان
سـالها در انجمـن فـرخ دیـدم اما بعدها که تقدیـر مرا هم به کاروان شـعر ملحـق کرد ،از حدود سـالهای  63با اسـتاد
شـكوهي آشـنایی جدی پیدا کردم و به مرتبه و شـأن شـاعری او پـی بردم».

چاپ «باغ آيينه»

ق شـدن و جـدیشـدن رابطه با اسـتاد شـکوهی از طریق انتشـار اولیـن کتابش
مصطفـي محدثـی بـا اشـاره به عمی 
ميگويد« :زمینه آشـنایی بیشـتر من با اسـتاد به این دلیل بود که از سـال  68تا  80همزمان مسـئول جلسـه شـعر
حوزه هنری مشـهد و مسـئول کانون شـاعران و نویسـندگان آموزش و پرورش اسـتان خراسـان بودم و چون اسـتاد از
همـکاران مـا در آمـوزش و پـرورش بـو د و از دبیران بنـام ادبیات،ارتباط بیشـتری با او داشـتم و اولین مجموعه شـعر

یکـی از مسـائلی کـه در مـورد فن و اصول شـعر و شـاعری مطرح میشـود توجـه و رعایت ظرافتهاسـت.
غالمرضـا شـکوهی از جمله کسـانی بود که به این موضوع بسـیار توجه داشـت .مصطفي محدثـی در مورد
رعایـت ایـن چارچوبهـا و اصـول الزم در فضـای شـعر و ادبیـات آیینـی میگویـد« :اسـتاد شـکوهی بین
ن افـراد بود؛ چـه در حـوزه ذهن و چه
شـاعران کالسیکسـرای خراسـان در دهههـای اخیـر جـزء نوآورتری 
زبـان .نمیگویـم بزرگتریـن شـاعر چراکـه او همـواره از ارجمندانی چون اخـوان ثالث ،شـفیعی کدکنی و
قهرمـان بـ ه عنـوان اسـتاد نـام میبـرد امـا معتقدم بیـن غزلسـرایان دهههـای اخیر کسـی را بـه خالقیت
ذهنـی و زبانـی او نداریم».

ایستادن بر سکوی سنت

مصطفـي محدثي به نوگرایی اسـتاد در عین توجه به سـنتها اشـاره میکنـد و ميگويد« :در خراسـان اوال
شـاعر مطـرح شـدن به این سـادگیها نیسـت و سـالها طول میکشـد تـا از بین صدها اسـتعداد شـعری
یکـی در آن فضای سـنگین ادبی خراسـان مطرح شـود و ثانیا نوگرایـی در چنين فضایي به این سـادگیها
نیسـت کـه صرفا با برخی بازیهای زبانی بتوانید تشـخص بیابید و نوگرا قلمداد شـوید .آنجـا برای نوگرایی
هـزار نکتـه باریکتـر از مـو در کار اسـت که اصلیترین آن ایسـتادن بر سـکوی سـنت اسـت .میدانید که
نوگرایـی مبتنی بر سـنت چه توانمنـدی و احاطهای بر معـارف گوناگون و ظرایف هنـری و ادبی میطلبد و
اسـتاد شـکوهی از پس این آزمونهای سـخت برآمد .یعنی هم از مطرحترین شـاعران خراسان در دهههای
اخیر شـد و هـم از نوآورترین آنها».

آخرین شعر استاد در مدح امام رضاg
آخرین شعر مرحوم غالمرضا شـکوهی در مدح امام رضا gدو شب قبل از فوتش در
مراسـم شـب شعر خوانده شد و از او به مناسبت این همه سـال سرودن شعرهای فاخر و
ماندگار تجلیل به عمل آمد.
مضمونبکرغیرتوپیدانمیکنم
تا مدح توست ،لب به سخن وا نمیکنم
معنای پاک اسم تو در هیچ واژه نیست
من با پیاله دست به دریا نمیکنم
در وصفت آستین سخن را به هیچ روی
صد سینه حرف دارم و باال نمیکنم
آنقدرسربلندبرایواننشستهام
کز خانه هم به جز تو تماشا نمیکنم
من ذرهام که خانه خورشید خویش را
از هیچکس به جز تو تقاضا نمیکنم
ای گنبد همیشه مطهر به عطر اشک
جز در حریم کوی تو ماوا نمیکنم
در آستان بخشش تو چون حضور شمع
جز با سرشک و شعله مدارا نمیکنم
نامم اگر «غالمرضا»ست خویش را
با نردبان اسم تو باال نمیکنم
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حجتاالسالم احمد سالک ،عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت« :امروز نسل جوان دنبال الگوست و هرچه این الگو از
حیث تدین ،اخالق و کرامت غنیتر باشد ،نقشآفرینی او در زندگی شخصی افراد بیشتر است .تمام رفتارها و گفتار و نوع نگاه آنها میتواند
برای جامعه جوان الگو شود چراکه قشر روحانیت ،جامعه مداحان و دانشمندان دینی به عنوان الگوی قشر مذهبی شناخته میشوند .طبعا
این افراد و چهرههای شاخص باید صاحب ورع (فوق تقوا) باشند و حتی به مسائل شبههناک نیز ورود نکنند».

حاج احمد چینی معتقد است برای مجلس اهل بیتb
نبايد مبلغ طی شود

روضهخوانیبیاخالص
ارزشی ندارد
مجتبی برزگر

حـاج احمد چيني را میشـود یکی از شـاگردان علمـای اخالق
چـون آیـتاهلل حقشـناس ،آیـتاهلل مجتهـدی ،آقامجتبـی
تهرانـی و آیتاهلل خوشـوقت دانسـت .ایـن پیرغالم  70سـاله،
مداحی را کنار منبر شـیخ محمود نجفی از روحانیون برجسـته
دهـه  40آغاز کـرده و بیشـتر اشـعارش را از میان سـرودههای
مرحوم غـروی کمپانی ،ن ّیر تبریـزی و صغیـر اصفهانی انتخاب
میکنـد .او معتقد اسـت اشـعار شـاعران جـوان هـم پرمغز و
پرمحتواسـت امـا بعضـی از آنهـا را نمیشـود با صـوت خواند
و بـرای دکلمه کـردن مناسـبترند؛ «نبایـد روضه سـنتی را با
مسـائل سیاسـی تلفیق کرد .اگر مـداح میخواهد به مسـتمع
خـودش توصیههـای اخالقـی ،رفتـاری و حتی بصیرتـی بدهد
اگـر پیش از روضـه ایـن کار را انجـام دهد ،هم تأثیر بیشـتری
دارد و هـم در کار روضهخوانـی خللـی ایجاد نمیکنـد .مداحان
نسـل جوان مـا باید از پیشکسـوتان خـود درس یـاد بگیرند».
شـما در جایـی گفته بودیـد اگر از علمـا فاصلـه بگیریم ،به
انحراف کشـیده میشـویم .همچنیـن نباید روضه سـنتی را با
مسـائل سیاسـی تلفیق کنيم .اگر موافق باشـيد گفتوگو را با
تبیین ایـن دو دیـدگاه یا انتقاد شـروع کنیم.
مفاسـدی کـه در بعضی اقشـار و عرصههـا وجـود دارد به عدم آشـنایی
بـا علمـا ،همنشـینی و فاصلـ ه گرفتـن از ایـن بـزرگان برميگـردد .اگر
ت و مشـورتها بـا علمـا و بـزرگان انجام شـود قطعا شـاهد
ایـن مـراودا 
ایـن مفاسـد ،معضلات و انحرافـات در جامعـه نخواهیم بـود .مخصوصا
در مداحـی چـه از جهت انتخاب شـعر ،کیفیـت خواندن و چـه از حیث
برگزیدن مقاتل و بیان حوادث تاریخی کمتر شـاهد آسیبهایی هستیم
کـه امـروز چالشهـای زیادی را ایجـاد کردهانـد .وقتی اسـاتید و بزرگان
کنـار مـا باشـند ،هنـگام مواجهه بـا خطـرات و آسـیبها به ما هشـدار
ميدهنـد و بـرای مقابلـه بـا آنهـا توصیـه و راهـکار الزم را در اختیـار ما
میگذارنـد .اينکـه گفتـه بـودم روضه سـنتی را نباید با سیاسـت تلفیق
کنیـم بـه خاطر این بـود که سیاسـتزده نشـویم .یعنی باید نسـبت به
مسـائل سیاسی آگاه باشـیم ولی در روضههایمان خللی ایجاد نکند و آن
حالت عـزاداری از بیـن نرود.
ل مداحی بـه این
عمـده ایـن مفاسـد و عـدم رعایـت اصـو 
موضـوع برمیگردد که نسـل جـوان مداحان ما محضر اسـتاد
را کمتـر درک میکننـد .شـما خودتان ایـن مرحلـه را چگونه
گذراند هايـد و چگونـه مـداح شـدهاید؟
هیچکـس از میـان خانـواده بنـده مـداح نبودند .بـه همین خاطـر پدرم
از کودکـی دسـت ما را به دسـت علمـا داد .اولین مرحله آشـنایی من با
علما ،آشـنايي با آیتاهلل مجتهدی بـود .در محضر ایشـان اولین روزهای
ستایشـگری را گذرانـدم و ایـن توفیـق حاصـل شـد كه محضـر علما را
درک کنـم و مراحـل رشـد را بگذرانـم .در خصـوص اينكه چطـور مداح
شـدم بايـد بگويـم یـک عشـق الهـی در فطرت مـن بـود کـه عالقهای
وصفناپذیـر در مـن ایجـاد کـرد و جذب ستایشـگری آسـتان حضرت
اباعبـداهلل الحسـين gشـدم .در مـورد معضل اسـتاد ندیـدن مداحان
نسـل امروز نيز باید بگویم از آنجا که سـالها در خدمت علما شـاگردی
کردهام ،به روشها و رفتار درسـت مداحی رسـیدهام چراکه وقتی انسـان
در محضـر بـزرگان و علما باشـد بـه خوبی میفهمـد باید چـه کار کند،
چطـور بخواند و چه چیـزي را کجا نخواند .علما توصیههای الزم و مقاتل
مسـتند و معتبـر را بـه بنـده میکردند و میگفتنـد چه موقع مـداح به
کیفیـت خوانـدن میرسـد و اگـر نقطـه ضعفی هـم داشـتم آن را تذکر
میدادنـد .همنشـینی بـا دانشـمندان و علمـا ایـن اثـر را دارد که قطعا
انسـان از خطاها مصـون میماند.
مداحان قدیمی و پیرغالمان مثل خودتان زمان ستایشـگری
پوشـش خاصی داشـتند و دارنـد .از این نوع پوشـش بگویید و
اينكه چطور در نسـل شـما مرسوم است؟

باالخره باید کسـوت مداحی را حفظ کرد تا پوشـش مـا زیبنده نوکری
امام حسـین gباشـد .اگر آرایش نامناسـب محاسـن و کیفیت لباس
پوشـیدن مداح طوری باشـدکه مـردم بگویند این پوشـش به یک نوکر
امام حسـین نمیخورد ،زیبنده نیسـت .مداح باید عالوه بـر برخورداری
از باطن آراسـته ،ظاهر آراسـتهای هم داشته باشد.
بعضـی از جوانها به نسـل شـما انتقاد دارنـد و میگویند به
ع در مداحی را
ی و ابـدا 
د یا فرصت نـوآور 
آنها میـدان نمیدهی 
در اختیـار آنها نمیگذاریـد .این گفتهها چقدر صحـت دارند؟
ن طور نیسـت .مـن مداحان جـوان را خیلـی دوسـت دارم و گاهی از
ای 
مجالسشـان بهره میبرم و آنها را در مداحی تشـویق میکنم و هیچگاه
آنهـا را از نـوآوری منع نکـردهام .باید ابتکار عمل و نوآوری وجود داشـته
باشـد .رهبرمعظ م انقالب فرمودهاند باید مداحان از اشـعار تازه و جدید
اسـتفاده کنند ولی از چارچوب مداحی سنتی خارج نشوند .یعنی نباید
بگذاریم از سـبکهای غربـی و آهنگهـای کذایی در مداحی اسـتفاده
شـود .متأسفانه اشـعار اهلبیت bرا روی سبکهایی که یک خواننده
غربـی میخوانـد میگذارند! فقط ما به ایـن کارها انتقاد نمیکنیم بلکه
علمـا و مقـام معظم رهبری هم همـواره تذکـر دادهاند که ایـن حالت و
فضای سنتی حفظ شـود وگرنه نوآوری اشـکال ندارد.
گاهـی اوقات افـراط و تفریطهایـی میان برگزاری جشـنها
و عزاداریهـا ایجـاد میشـود کـه عـدهاي میگوينـد مگـر
امـام صـادق gنفرمـوده در حـزن مـا (اهـلبیـت) محزون
و در شـادیهای مـا شـاد باشـید! دلیـل عـدم توجه بـه این
مرزبندیهـا چیسـت؟
در عزاداریهـا بایـد حـد و مـرزی وجود داشـته باشـد .مرحـوم حاجآقا
مجتبـی تهرانـی کـه  35سـال در جلسـات ایشـان مداحـی ميکـردم
عقیدهشـان بر این بود کـه عزاداریها نباید زیاد طول بکشـد .این را که
جلسـات عزاداری دو سـاعت پشت سر هم برگزارشوند قبول نداشتند و
معتقد بودند باید در این میان اعتدال برقرار شـود .در مراسـم شـادیها
نميگويیـم روضه بخواننـد بلكه بايد شـادی کنند .منتهـا رهبر معظم
انقالب و علما میفرمایند در مسـاجد و مکانهای متبرک هنگام سـرود
و مولـودی کـف نزنيـد؛ مخصوصـا کفهایـی از جنس مرتـب .یعنی به
گونـهای نباشـد که حرمت آن مسـاجد و محلهای مقدس نگه داشـته
نشـود وگرنـه اشـکالی ندارد شـادی کننـد .شـادی حتما به کـف زدن
نیسـت .البتـه برخی در مجالس کـف هم میزنند و اشـکال نمیگیرند.
اگر حالت موسـیقایی نداشـته باشـد ،خیلی اختالف ایجاد نمیکند .ما
در مجالـس حاجآقا مجتبی مطلقـا کف نمیزدیم و سـرود میخواندیم
و مـردم جـواب میدادند .مجالسـی که کف میزننـد باید ببينند مرجع
تقلیدشـان چه میگوید تا به مشـکل شـرعی برنخورنـد .این موضوعی
نیسـت که بیـن ما و مداحـان جدید فاصلـه ایجاد کند.
پس اختالف نظر کجاست؟
اختلاف نظـر آنجاسـت که نسـل ما حرمـت نگـه میدارنـد و احتیاط

میکننـد و مثلا در جشـنها کـف نمیزننـد .آنهـا میگوینـد مـا
میخواهیـم كف بزنیم و ممکن اسـت این فاصله ایجاد شـود .در خیلی
از مقاطـع امـکان دارد فاصلـه ایجـاد شـود .اگر یـک مداح سـبک ترانه
بخوانـد ،نـه تنهـا ما بلکـه علمـا میگوینـد نخوانـد .اینها فاصلـه ایجاد
میکننـد .اگر حـد و مرزهای الهـی را رعایت کنیم فاصلـهای میان ما و
مداحـان تازه كار نیسـت.
بیمحتـوا بـودن برخـی مداحیهاي جامعـه امـروز را قبول
دارید؟
تـا حـدودی قبـول دارم .مداحـان قدیم اشـعاری میخواندند كه اشـعار
محتـوادار بزرگان بـود .اگر موعظه و غزل میخواندنـد ،از صائب و صغیر
اصفهانـی بود يـا غزلهای پرمحتـوای حافـظ و سـعدی را میخواندند.
شـعرهای عـزاداری هـم مرثیههـا و نوحههـای پرمحتوایـی بودنـد امـا
امـروز بـا وجـود شـعرهای پرمحتـوا ،مداحان نسـل جدید از شـعرهای
سـبک و خودمانی اسـتفاده میکنند که در شـأن مجلس عزاداری امام
حسـین gنیسـت .وقتی به بزرگانمان نـگاه میکنیم ،اشـعاری را که
ل بیت bانتخـاب میکردند از مرحوم عمان سـامانی ،مرحوم
بـرای اه 
ّنیـر تبریزی و مرحوم آیـتاهلل کمپانی بود که وزنههایی در عالم تشـیع
بـه شـمار میرفتنـد .اینهـا تـا حـدودي کمرنگ شـده و مثل گذشـته
نیسـت .در گذشته اشـعار پرمحتوا بودند و رهبر معظم انقالب هم تکیه
بر این روش و شـیوه در مداحی دارند و فرمودهاند اشـعار بلند پرمحتوا را
مـداح بایـد حفظ کند ،بخوانـد و به مسـتمع تفهیم کند.
یکـی از مسـائلی کـه فضـای مداحـی امـروز را بـه چالش
کشـیده و حـرف و حدیثهایی از جنـس نفوذ دشـمن ایجاد
کـرده پاکتها و طی کردنهایی اسـت که مرسـوم شـده .نظر
شـما در این خصوص چیسـت؟
کسـی که برای کسـب درآمد به عرصـه مداحی بیاید به نظـر من اصال
مـداح نیسـت و باید کنـار برود .باید به عشـق امام حسـین gمداحی
کنیـم و هیچوقت به کسـب درآمـد در این عرصه فکر نکنیـم .مداحان
قدیمـی که در خدمتشـان بودیم هـم در این وادیهـا نبودند .مداحی
کـه از ابتدا برای پول میآید ،مرخص اسـت اما اگر در جلسـهای بخواند
و به او صله بدهند ایرادی ندارد .ائمه bهم به ستایشـگر و شـاعر صله
میدادنـد اما اینکه بیاییم قبـل از منبر مبلغ را طی کنیـم و بگوییم آن
را بـه حسـابمان بریزند بایـد فاتحه مداحـی را خواند .دیگـر آن اخالص
که ریشـه مداحی اسـت وجود نـدارد .اگر تمـام فنون مداحـی از جهت
ادبیـات ،شـعر ،صدا و کیفیت را داشـته باشـيم و اخالص نباشـد ارزش
نـدارد .بنابراین چیـزی که باید برای یک مداح ارزش داشـته باشـد این
اسـت کـه اهـلبیت bبـه او بگویند کسـی را کـه برای پول و کسـب
درآمـد به عرصـه مداحی آمده بـه عنوان مداح نمیشناسـيم.
توصیه خاصـی از اسـاتید اخالقی که در محضرشـان روضه
خواندهایـد به خاطـر دارید؟
آیتاهلل حقشـناس سـفارش فراوانی به زیارت عاشـورا و روضه حضرت
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رئیـس سـتاد بازسـازی عتبات عالیـات با بیـان ارائه تسـهیالت ویژه به متقاضیـان موکـبداری گفت« :هیئتهـای مذهبی مایل به مشـارکت
میزبانـی زائـران اربعین حسـینی میتواننـد برای ثبتنام و تشـکیل پرونده موکبداری به دفاتر سـتاد بازسـازی عتبات عالیات سراسـر کشـور
مراجعـه کننـد .هماکنـون  600پرونـده موکبداری برای هیئتهای مذهبی تشـکیل شـده و بـه هیئتهایی کـه در این طرح ثبتنـام کرده و
پروانـه موکـبداری دریافت کنند تسـهیالت ویژهای ارائه میشـود».
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علیاصغـر gمیکردنـد .ایـن توصیهای بود کـه بسـیاری مواقع به من
میگفتند از مظلومیت اباعبداهللالحسـین gدر لحظه شهادت حضرت
علیاصغر gبسـیار بخوانید .مداحان بايد حتما بـه این توصیهها توجه
کننـد و از داشـتن اسـاتید اخالق مجدانه بهـره ببرند .یا مرحـوم حاجآقا
مجتبـی تهرانـی به قـدری مقید بـه مجلس عـزاداری امام حسـینg
بودنـد کـه تقريبا  35سـال برای ایشـان میخواندم .سـابقه نداشـت که
موقـع مداحـی بـا کسـی حـرف بزننـد .هر کـس هـم مراجعـه میکرد
میگفتنـد صبر کنیـد روضه تمام شـود.
بـه نظـر شـما گـره برخـی از انحرافـاتیـا آسـیبهای
مداحیهـای امـروز چگونـه بـاز میشـود؟
نخسـت اینکه مداح باید تواضع داشـته باشد .یعنی در عین اینکه جلوی
سـه چهار هـزار نفـر خوانده و بـه قول خـودش مجلس را منقلـب کرده
باشـد بـاز هـم مغـرور نشـود .نکتـه دوم این اسـت که مـداح بایـد روح
پذیرش انتقاد را داشـته باشـد .یعنـی ما فقط حالـت خوانندگی به خود
نگیریم و گوشـی برای شـنیدن هم داشته باشـیم چراکه امروز میبینیم
بسـیاری حاضر نیسـتند دو کلمه تذکـر دیگران را تحمـل کنند! به نظر
مـن مداحی که انتقادپذیر نباشـد رشـد نمیکند.
بـا وجـود اینکـه آن همـه از ارزش و اهمیت اسـتاد داشـتن
گفتیـد ،خودتان هم ذخیـرهای دارید کـه بتوانیم بـه او عنوان
شـاگرد حـاج احمد چینـی بدهیم؟
مـن فرزنـدی دارم کـه افتخـار ذاکـری اهـلبیـت bرا دارد .یکـی از
اخـویزادگان من هم مشـغول نوکـری سیدالشهداسـت .او از کودکی با
مـن بـوده و صـدای خوبـی دارد و گاهی که نمیرسـم به مجلسـی بروم
یکـی از ایـن دو را میفرسـتم.
اگـر روزی مسـافر آخـرت شـدید دوسـت داریـد کدامیک
از روضههـای شـما را هیئتیها بیشـتر بشـنوند و آن را یادگار
ارزشـمند حـاج احمد چینـی بدانند؟
به جای جواب دادن به این سـوال دلم میخواهد در مراسـم تشـییع من
حتما زیارت عاشـورا خوانده شـود .ایـن را از مرحوم آیتاهلل حقشـناس
یـاد گرفتم که بـرای زیارت عاشـورا با ترتیبات خاصی چلـه میگرفتند.
بعضی وقتهـا هم به من میگفتنـد آن رابرایـم بخوان.

امام حسینg
را با معرفت
صدا بزنیم
هیئتهـا مانند بسـیاری از عرصههای دیگـر باید برای
رسـیدن بـه تـراز مناسـب از معیارها و شـاخصههایی
اصولـی تبعیـت کننـد .حـاج احمـد چینـی در مورد
اینکـه چه هیئتی خداپسـند و اهلبیتپسـند اسـت
میگویـد« :همه هیئتهـا خوبنـد .نمیتوانیم هیئتها
را مبناگـذاری کنیـم و روی آنهـا برچسـب بگذاریـم.
کسـانی که آنجـا تبلیغ میکنند یا سـخندانیـا مداح
هسـتند بایـد در چارچـوب درسـت و اصولـی حرکت
کنند و از یکسـری خصوصیـات اخالقی اسلامی نیز
برخـوردار باشـند .مسـئول هیئت هـم بایـد بداند چه
کسـانی را بـرای سـخنرانی و مداحی انتخاب کنـد .در
ایـن صـورت آن هیئت رشـد پیـدا میکنـد و کیفیت
آن بـاال میرود .از طرفی شـعر خوب شـعری اسـت که
از جهـت اعتقـادی محکم باشـد و نه در آن غلو باشـد
و نـه در آن مقـام اهـلبیت bرا سسـت کنـد و تنزل
بدهـد .دیگـر اینکه شـعری باشـد كه وقتی مسـتمع
در آن مجلـس مینشـیند و بلند میشـود وجـودش را
معرفتافزاییاي فرا بگیرد .ممکن اسـت من دو سـاعت
در یک جلسـه مداحی بنشـینم و هزاران بار «حسـین
حسـین» بگویم .این ذکر مقدسـی اسـت اما اينكه امام
حسـین gرا با معرفت صـدا بزنم اثر بیشـتری دارد».
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حجتاالسالم احمد رهدار ،رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسالمی فتوح اندیشه گفت« :ممکن است تشخیص دهید که دین خوب است
و آموزههای زیادی دارد و با این آموزهها میتوان جامعه را مدیریت کرد اما در هر حال حب جاه ،هوس و اغراض مختلف مانع از این شود که در
مقام عمل به دین اجازه حضور دهید .روش دیگر رویکرد حداقلی به دین ،سخت بودن مسیر دین است .مسیر دین از آنجا که به شما گنج تحویل
میدهد ،توأم با رنج است و یک عالمه شرط و شروط دارد اما مسیر مقابل دین اینگونه نیست و مانند از کوه پایین آمدن است».

کاشیهايي
بارنگهاي
صددرصد
طبيعي

تكيه معاونالملك جلوهای بینظیر از پیوند معماری و کاشیکاری در كرمانشاه است

بيش از يك قرن قدمت
مونا صباغيان

تاريخ سـاختش به 118سـال قبل برميگردد؛ تكيهاي زيبا كه حسـین خان معینالرعایا از شـاعران معاصر آن را پايهگذاري كرد و دهم آذرماه
سـال 1354با شـماره ثبت 945به عنوان یکی از آثار باشـکوه ملی ایران به ثبت رسـید .تکیه معاونالملک از آثار تاريخي دوره قاجار است که
در محله آبشـوران قديم کرمانشاه بنا شده .اين تكيه دارای سـه درب ورودی اسـت که درب غربی به خیابان حداد عادل ،درب شمالی به کوچه
معاونالملک و درب جنوبی به کوچه ایلخانی مشـرف اسـت .در دوران اوج مبارزات مشروطهخواهی تکیه معاونالملک محل اجتماع مخالفان
مشـروطه شده بود .به همین دلیل در همان سـالها گروهی از مشروطهخواهان این بنای زیبا و ارزشمند را به توپ بسـتند و آن را ویران كردند
اما در سـال 1307با فروکش کردن آتش هرج و مرج ،حسـين خان معینالرعایا معروف به معاونالملک بازسـازی این بنای ارزشمند را آغاز کرد.

زيباييهايمنحصربهفرد

درب اصلـی ایـن عمـارت در خیابـان حـداد عادل قـرار گرفته .بـه دلیل اینکه
عمـارت شـش متـر پایینتـر از سـطح زمین قـرار گرفتـه بعـد از ورود از درب
اصلی باید  17پله را طی کنید تا وارد بخش ورودی مجموعه شـوید .مجموعه
اصلی این تکیه از سـه بخش حسـینیه ،زینبیه و عباسـیه تشکیل شده .دلیل
سـاخت دربهـای متعـدد در ایـن مجموعـه برگـزاری هرچـه بهتـر مراسـم
مذهبـی و ورود افـراد و هیئتهـای مختلف بـدون تداخل با یکدیگر بـوده .در
حال حاضر دو درب شـمالی و جنوبی بسـتهاند و بازدیدکنندگان تنها از درب
غربـی تـردد دارنـد .یکی از بخشهـای جالب توجه و منحصر به فـرد در تکیه
معاونالملک ،کاشـیکاریهای اسـتثنايی آن اسـت .تنوع رنگهای به کار رفته
در کاشـیکاریها ،تنـوع در سـاخت و ابعـاد کاشـیها و جذابیت بصـری به کار
رفتـه در آنهـا این تکیه را به یکی از منحصر بـ ه فردترین و باارزشترین بناهای
بـه جا مانـده از دوران قاجـار تبدیل کرده.

حسینیه

بعـد از ورود بـه بخش اصلـی در کنار پلههـای ورودی ،سـقاخانه کوچکی قرار
گرفته که تزئینات آن کاشـیکاریهایی با نقوش حضرت ابوالفضل gاسـت.
حسـینیه بخش کوچکی اسـت که با حجرههای دو طبقه ،طاقنماهای زیاد و
تزئینات کاشـیکاری آراسـته شـده .داخل طاقنماها نیز با تابلوهای کاشیکاری
تزئیـن شـده کـه در این تابلوها نقوشـی از مراسـم عزاداری نشـان داده شـده.
علاوه بـر این کاشـیهايی با نقوش هندسـی زیبا نیـز در این بخش اسـتفاده
شـده .هنگام مرمت حسـینیه آثـاری از آيینهکاری و گچبری بـر دیوارهای آن

پدیـدار شـد کـه نشـان میدهد بنـای اولیه بـا گچبـری و آيینـهکاری تزئین
شـده بوده است.

زینبیه

بخـش میانـی یـا زینبیـه بـه صـورت صحنی مسـقف اسـت کـه اطـراف آن
حجرههـای متعـددی قـرار گرفتـه .حجرههـای بخـش بـاال محـل اسـتقرار
بانوان در مراسـم سـوگواری بوده .در باالی قسـمت دیواره گنبد هشـت تابلوي
کاشیکاری شده وجود دارد كه عبارتنـد از :صحنـهای از عروج پیامبـر اكرمk
و دیـدن حضـرت علـی gدر معراج ،ضمــانت امـام رضا gاز آهـو ،قربانی
کـردن حضـرت اسـماعیل gتوسـط حضـرت ابراهیـم ،gنبـرد حضرت
علـی gبا سـردار خیبریان (حـب) ،باطل کردن جـادوی جادوگـران فرعون
توسـط حضـرت موسـی gو مکتبخانـه فرزنـدان حضـرت علـی .gقبر
مرحـوم معاونالملـک کـه در سـال  1327دار فانـی را وداع گفـت درون اتـاق
کوچکـی در جنوب شـرقی زینبیه قـرار دارد.

عباسیه

بنای عباسـیه بخش بزرگی اسـت که در قسـمت جنوبی آن ایوانی قرار گرفته
و در قسـمت شـرقی آن بنای دو طبقهای برپا شـده .دیوارهای بخش عباسـیه
نیـز بـا کاشـیکاریهای زیبا تزئیـن شـدهاند .در ایـن صحن عالوه بر نقوشـی
از ائمـه ،تصاویـری از شـخصیتهای مذهبـی -سیاسـی و رجـال دوره قاجـار
کرمانشـاه نیز قرار گرفته اسـت.

در مـورد کاشـیکاریهای ایـن تکیـه عـدهای بـر
ایـن باورنـد کـه از رنگهـای صددرصـد طبیعی در
ساخت آنها اسـتفاده شـده .عالوه بر کاشیکاریهای
کمنظیـر و منحصر بـه فرد در ایـن بنا ،معمـاری زیبا
و قابل تحسـین آن بـه ارزشهای آن افـزوده و گویی
هویـت معمـاری ایرانـی را در قالب نقـوش و تصاویر
به آینـدگان عرضـه مـیدارد .بانـی این بنـا مرحوم
حسـين خـان معینالرعايـا بـود کـه در آن زمـان با
هزینه شـخصی خود هنرمنـدان نامی و چیرهدسـت
را گـرد هـم آورد تا بنایی باشـکوه و درخـور معماری
ایرانی برپـا دارند؛ هنرمندانی چون اسـتاد محمد بنا،
حاج حسـن کاشـیپز تهرانی ،سیدابوالقاسـم مانی،
حسـن تهرانی و حسـین خطاط .عالوه بر کاشـیهای
بینظیـر و منحصر به فرد نصـب شـده روی دیوارها،
کاشـیهایی نیـز در انبـار ایـن مجموعـه نگهـداری
میشـود که اشـعار محتشـم کاشـانی با خط سـفید
بـر زمینه آبی روی آن نگاشـته شـدهاند و متأسـفانه
جـای خالی آنهـا بر دیـواره این بنای ارزشـمند حس
میشـود .در ایـام سـوگواری اباعبداهللالحسـينg
برنامههـا و مراسـم خاصـی از جملـه اجـرای تعزیه
و شـبیهخوانی بـا نـوای «هـوره» در ایـن مـکان
هـا ادامـه دارد.
انجـام میشـد که هنـوز ایـن برنامه 

خـــــط خبــر

همایـش ملـی «از غدیر تا اربعین» برای دومین سـال متوالی به همت مؤسسـه مطالعـات راهبردی و فرهنگی اصحاب الحسـین gو با
همکاری آستان قدس رضوی از  22الی  24شهریورماه در مشهد مقدس و به میزبانی آستان قدس رضوی برگزار میشود .برپايي  35نشست
اندیشهورزی در  9شهر تهران ،کرج ،قم ،مشهد ،یزد ،بغداد ،نجف ،بیروت و کویت تا ایام اربعین حسینی از ديگر برنامههاي اين همايش است.
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مداحی میرفتم اسـتادم همیشـه میگفـت اگر میخواهیـد در کارتان
موفـق باشـید و دارای اخالص ،ایـن یک بیت را همواره از حفظ باشـید
و در خلـوت خودتـان زمزمـه کنیـد« :ای حسـینی که ز دل عشـق تو
درمـان مـن اسـت /نام تـو سـوز دل و اول و پایـان من اسـت» .حقیقتا
وقتـی این شـعر را میخوانـدم بدنم میلرزیـد و حـس و حال عجیبی
داشـتم و در طـول این سـالها نیز سـعی کـردهام بدانـم اول و آخر کار
مـا بـا ارباب اسـت و به ایـن خاطر نباید از این مسـئله غافل شـویم که
بـه هر حـال ما نوکر سیدالشـهدا و حضـرات معصومین bهسـتيم و
باید رسـم نوکـری را خـوب بجا بیاوریـم .باید این بـاور در ما باشـد که
ظاهـر و باطـن را حسـینی کرده و مهمتـر اینکه این حالـت و روحیه را
در خـود حفـظ و تقویت کنیم.
به نظر شـما مهمترین آسـیب و چالشـي که ممکن اسـت
یک مداح را تهدیدکند چیست؟
به نظر من مهمترین مسـئله نداشـتن تخصص در کنار عدم تعهد الزم
اسـت .چـون وقتی هـر يک از اینها باشـد و دیگری نباشـد ،به مشـکل
برمیخوریـم .در حـال حاضر مشـاهده میکنیـم که بـه راحتی برخی
افراد بدون گذراندن آموزش مناسـب و تقویت بعـد ایمانی و اخالقی در
خود بـه مداحـی میپردازند که اینها خودش آسیبزاسـت .متأسـفانه
عـدهاي بـا هر بهانـهای دنبال جذب بیشـتر افـراد به هیئت هسـتند و
در این راه چه بسـا از برخی مداحیها و شـیوههایی اسـتفاده میشـود
كه درسـت نيست.

مداحی
توأمان با
هنر به نتیجه
میرسد

گفتوگ و با مداح جواني كه بين بچههيئتيهاي قم طرفداران زيادي دارد

تعهد و تخصص الزمه مداحي است
محمدمهدی موسوی

سـال 1368در قـم بـه دنیا آمـد .از کودکـی در حـال و هوای
مذهبی این شـهر مقدس همـراه پـدرش در هیئتها حضور
داشـت و از ایـن فیض معنـوی در جوار حضـرت معصومهh
بهـره برد .هرچند کـه از دوره کودکـی و نوجوانی عالقهمند به
مداحـی بود اما به صورت جدی حدود شـش سـال اسـت که
کار مداحی را آغاز کرده .در دوران خدمت سربازی در حسینیه
سـتاد مشـترک ارتش مداحی میکـرد و این ستایشـگری
را بعـد از آن دوره در هیئتهـای قـم ،تهران و دیگر شـهرها
ادامه داد .سـیدعلیرضا طباطبایی از مداحان جواني اسـت كه
اين شـماره ميهمان «چهارده» شـده تـا هم از خـودش و هم
از دغدغههايـي كـه در حـوزه مداحـي دارد برايمـان بگويد.
گويـا آمـوزش مداحـي ديدهايـد و از محضر اسـاتيد بهره
بردهايد .درست است؟
بلـه ،در همـان آغـاز آمـوزش را در محضـر اسـتاد صالحی کـه یکی از
شـاگردان نزدیـک حـاج منصـور ارضـی اسـت شـروع کـردم و در این
مقطع بیشـتر روی صداسـازی کار میکردیم .بعدها نیز از فیض حضور
در کالسهـای سـیدمهدی میردامـاد بهرهمنـد شـدم کـه حقیقتا این
بزرگـوار حـق بزرگـی بـر گـردن بنـده دارد؛ هـم از حیث آمـوزش فن

مداحـی و هـم از حيـث اخالقی و معرفتـی .البتـه ناگفته نمانـد که از
همـان دوران نوجوانـی با پـدرم کار میکردم .چون او مداح اسـت و من
را تشـویق میکـرد که توفیـق مداحی و نوکـری خانه اهـل بیت bرا
پیـدا کنم.
با توجه بـه لزوم تعمیق و تقویت بینـش و معرفت در عرصه
مداحـی به ویـژه در مباحث اخالقی چقدر سـعي ميكنيد اين
مسائل را رعايت كنيد؟
در مباحـث معرفتـی و اخالقـی سـعی کـردهام از آثار و جلسـات درس
اخلاق اسـاتید حـوزه کـه به لطـف الهی ایـن امکان بـه خوبـی در قم
فراهـم اسـت اسـتفاده کنـم .ضمن اينکه به شـدت شـیفته سـلوک و
سـیره بزرگانی چون آیتاهلل بهجت و آیتاهلل حقشـناس بوده و هستم
و اعتقـادم بـر این اسـت که ما مداحـان نباید ارتباطمان بـا روحانیون و
به خصوص اسـاتید اخالق در حوزه کمرنگ شـود چراكـه اگر اینگونه
شـد در درجـه اول خودمان ضـرر کردهایم.
از دیرباز بسـیاری از پیشکسـوتان مداحی و پیرغالمان اهل
بیـت bتأکیـد داشـته و دارند كه یـک مداح به خصـوص از
نـوع جوان آن همواره باید بداند برای چه کسـی و در راسـتای
چه هدفـی کار میکند اما گاهی احسـاس میشـود که برخی
مداحـان جوان توجه الزم به اهمیت و قداسـت این کسـوت را
ندارند .صحبت شـما بـا این گروه افـراد که معموال همسـن و
سال خودتان هستند چیست؟
هیـچگاه یـادم نمـیرود کـه در دوران کودکی و نوجوانی کـه به کالس

چنـد سـالی اسـت کـه رهبـر معظـم انقلاب
نسـبت بـه برخـی خطراتـی کـه هیئتهـا و
محافـل مذهبـی را تهدیـد میکنـد بـا جملـه
«تضعیـف پایههـای شـعور هیئتـی و رواج
سکوالریسـم» هشـدار میدهند .سـیدعلیرضا
طباطبایـی در مـورد مراقبـت از دچـار شـدن
ت میگویـد« :حضـرت
بـه ایـن قبیـل آفـا 
آقـا بـا بصیـرت ،درایـت و حکمتـی کـه دارند
همـواره بر بحـث زیبایی هنـر مداحـی در کنار
محتـوای غنـی و جـذاب آن تأکیـد كـرده و بر
لـزوم وجـود روحیـه انقالبـی و مردممدارانه از
سـوی مداحان نیـز تأکید ویـژهای داشـتهاند و
اینکـه بایـد در هیئتها به جنگ سکوالریسـم
برويـم چراکـه دشـمن دنبـال سـکوالر کردن
هیئتهاسـت .ایشـان همواره تأکیـد دارند که
اگر میخواهیـم یک کار فرهنگی اثرگذار شـود
بایـد با هنر مخلـوط و ممـزوج شـود .این نکته
مهمی بـرای مـا هیئتیهـا و مداحان اسـت که
بدانیـم اگـر مباحـث فرهنگـی با چاشـنی هنر
باشـند بـه نتایـج خوبـی میرسـیم چـه آنکه
بـه هر حـال خـود مداحی هـم یک هنر اسـت
و بایـد الزامـات آن را رعایـت کـرد .در بحـث
مقابلـه با سکوالریسـم نیـز باید واقعـا بصیرت
خـود را افزایش دهیـم و در این مسـیر ،بیانات
رهبـر معظم انقلاب و کسـانی را کـه یک عمر
نوکـر با اخلاص اهـلبیـت bبودهانـد گوش
دهيـم و بـه آنهـا عمـل کنیـم و بکوشـیم
روزبـهروز معرفتمـان نسـبت بـه دسـتگاه
امام حسـین gدر همه ابعادش بیشـتر شود.
انشـاءاهلل طـوری عمل کنیـم که حقیقتـا و نه
صرفا در شـعار ،زندگیمان امام حسینی باشد و
باعث خشـنودی قلب حضرت زهرا hشـویم».

ها و محافل مذهبی
نامه هـیئت
ویژه
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خـــــط خبــر
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معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی با هدف ترویج سیره اهل بیت به ویژه امام رضا gمحصوالت فرهنگی متعددی متناسب با ردههای
سنی مختلف تولید میکند که مجله «کبوتران حرم» یکی از آنهاست که با استقبال خوب مخاطبان روبهرو شده .مسابقه و سرگرمی از دیگر عناوینی
است که در این مجموعه گنجانده شده .سواالت این مسابقه از متن همین ویژهنامه طراحی شده که کودکان  7تا  11ساله میتوانند با تکمیل
پاسخنامه در این مسابقه فرهنگی شرکت کنند.

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 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.c om

هـر تکنولـوژیاي کـه وارد بـازار میشـود هرچنـد زندگـی
بشـر را از بسـیاری لحـاظ راحـت میکنـد امـا بعضا مشـکالتی
را هـم بـه بـار مـیآورد کـه باعـث رنجـش خاطـر دیگـران
میشـود .شـاید بپرسـید چـه مشـکالتی؟ در دنیای ایـن روزها
بـه لطـف دوربینهـای مداربسـته و گوشـیهای هوشـمند در
جیـب اطرافیـان ،آدم بایـد دائـم حواسـش را جمع کنـد .چون
عـدهای دائـم در کمیننـد كـه ببیننـد در زندگـی شـما چـه
میگـذرد .خداي بـزرگ و مهربان بـا آن دوربین گسـترده و لنز
پانورامایـیاش سـتارالعیوب اسـت امـا مـا آدمها با یـک دوربین
کوچـک شـروع کردهایـم بـه تجسـس در زندگـی همدیگـر و
ریختـن آبـروی یکدیگـر .خدا در سـوره حجـراتفرمـوده« :اى
كسـانى كـه ايمـان آوردهايـد! از بسـيارى از گمانهـا بپرهيزيد
كـه پـارهاى از گمانها گناه اسـت و جاسوسـى نكنيـد و بعضى
از شـما غيبـت بعضى ديگر را نكنند .آيا كسـى از شـما دوسـت
دارد گوشـت بـرادرمردهاش را بخـورد؟ از آن كراهت داريد.پس
از خدا بترسـيد كـه خدا توبهپذير و مهربان اسـت» .همه اینها را
میدانیـم و باز هـم میبینیم که نفوذ کردن در زندگی شـخصی
افراد شـده کار بعضـی از افراد جامعـه .به عبارت دیگـر از جمله
شـروط ایمان ،عدم دخالت و تجسـس بیجا در امور مسـلمانان
اسـت و بـا صیغـه نهـی كـه آمـده داللـت بـر حرمت تجسـس
میكنـد و در روایـت نیـز در مـورد مجـازات اینگونـه افـراد در
قیامـت آمـده« :كسـی كه بـه مكالمات افـراد گـوش میكند در
حالـی كـه آنها از اینكه كسـی به گفتـه آنها گـوش دهد كراهت
دارنـد ،روز قیامـت در گوش او سـرب مـذاب ریخته میشـود».

هیئت دیوانگان امام حسین ،اصفهان

کانال تلگرام

کتاب

کانالعاشقانامامحسینg

اگــر ماننــد خيليهــا عــادت کردهايــد
ســاعتها در دنیــای مجــازی بمانيــد و از ايــن
طريــق دانــش و آگاهيتــان را بــهروز كنيــد
اشــكالي نــدارد امــا خــوب اســت از هميــن
فضــاي مجــازي بـراي شــناخت ســبك زندگي
معصوميــن bبهــره ببريــد چراكــه بــه
كارگيــري ســبك زندگــي ائمــه نه تنهــا خيلي
از مشــكالت زندگــي مـا را رفــع ميكنــد بلكــه
زمينــه جامعــه مطلوبتــري را فراهــم ميكند.
كانــال تلگرامــي «عاشــقان امــام حســين»g
يكــي از هميــن كانالهاســت كــه ميتوانــد
كمــك كند بــا زندگــي ،ســیره ،هدف و رســالت
اباعبــداهلل gآشــنا شــوید .نشــانی كانــال
 LOVERS_CHANNEL_IMAM_HUSSEINاست.

اپلیکیشن
نوای هیئت

دست دعا ،چشم امید

کتـاب «دسـت دعـا ،چشـم امیـد» نوشـته
سـیدمهدی شـجاعی دریافتـی از مناجـات
پانزدهگانـه امـام سـجاد gاسـت کـه تعبیـر
نویسـنده از آنها چنین اسـت« :مناجات خمس
عشـره کـه از وجـود قدسـی امـام سـجادg
تـراوش کـرده از لطافـت و حالوتـی خـاص و
منحصر به فـر د برخوردار اسـت .امتیـاز خاص و
منحصر به فرد مناجات خمس عشـر این اسـت
کـه هـر انسـانی بـا ویژگیهـای روحـی و روانی
خـودش و همـه انسـانها در شـرایط روحـی و
روانی مختلـفمیتواند مناجات مـورد نیاز خود
را در ایـن مجموعه پیدا کنـد .به عبارتی میتوان
گفـت حـاالت مختلـف انسـانهای مختلـف از
 15موقعیـت کلـی تجاوز نمیکند کـه مناجات
خمس عشـره برای یکایک این شـرایط و حاالت
نسـخهای جدا و مسـتقل تـدارک دیده اسـت».

التجسسوا!

درســت اســت كــه نشســتن در مجالــس اهــل
بيــت bشــور و حالــي وصفنشــدني دارد كــه
نميتــوان آن لحظــات را در فضــاي مجــازي
درك كــرد امــا شــاید همیشــه وقــت نداشــته
باشــیم بــه هیئــت برویــم و زمانــی کــه دلمــان
گرفــت هیئــت برنامــه نداشــته باشــد .بــراي
هميــن برنامههــاي اندرویــدی گزينــه خوبــي
هســتند تــا از ایــن طریــق هــر زمــان کــه تمایل
داشــته باشــید حضور خــود را در هیئــت متصور
شــوید .نرماف ـزار «ن ـوای هیئــت» حــاوی بیــش
از  3000نــوا ،شــعر و ســبک اســت و آرشــیو
کاملــي از ايــام فاطمیــه  87تــا رمضــان  96را در
ايــن برنامــه ميتوانيــد پيـدا كنيــد .بهروز شــدن
نرمافـزار از طریــق اینترنــت از دیگــر مزایــای این
نرمافــزار اســت .بــرای بهرهمنــدی از امکانــات
ایــن نرماف ـزار کافــی اســت آن را دانلــود كــرده
و روی گوشــی تلفــن همـراه خــود نصــب کنید.

*

مناجاتنامه

خدایـا! در آشـوب و فتنه و بلا عدهای تـو را گم میکنند
و عـدهای تو را پیدا .مـا را از بنـدگان یابنده خودت قـرار ده.
خدایـا! در توفانهـای سـهمگین و بنیانکـن بعضی تـو را از
دسـت میدهنـد و برخـی تـو را به دسـت میآورند .دسـت
ما را از دسـت خـودت درنیاور و دسـت و دلمـان را از خودت
خالـی نکن.

*

خدایـا! در هجوم بیامان شـدايد و سـختیها ،گروهی به
دامـن تو میآویزنـد و گروهـی از دامن تو میگریزنـد .خدايا!
مأمن و گریزگاه مـا را آغوش مهربان خـودت قرار ده.

سیدمهدی شجاعی

هـیئت

چهارده ضمیمه هفتگی روزنامه قدس
ویژه هیئتها و محافل مذهبی
مدیرمسئول:ایمان شمسایی
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دبير ويژهنامه :رضا صيادي
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