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ضرورت رعايت ظواهر دينی

هیئت مذهبی تشـکلی اسـت که مشـتمل بر مجموعـه ای از نیروهـا، عناصر 
مخلـص، صمیمی، دینـدار، متعهد و ملتزم به دین اسـت که هـدف و انگیزه 
آنهـا جـذب مـردم به سـوی دیـن، فرهنـگ دینی، اخـاق و تربیـت صحیح 
اسـامی و مکتب اهل بیت اسـت. هیئتي ها برای رسـیدن بـه این هدف 
از انـواع برنامه ها و شـگردهای مثبت، مفید و کارآمد بهـره می گیرند و از نظر 
کارشناسـان و صاحـب  نظـران اسـتقبال می کننـد. آنها بـرای رشـد و تعالی 
فعالیت هـای خـود برنامه ریـزی دارنـد و از انتقادهـا و پیشـنهادها  اسـتفاده 
می کننـد. اصلی تریـن رسـالت امـروز هیئت هـای مذهبـی، جـذب جوانان و 
نوجوانان به  سـوی دین، انقاب، نظام و نجـات آنها از برنامه های ضدفرهنگی 
دشـمن و بهره گیری از شـیوه ها و مدل های جدید و موفق در این راستاسـت. 
مهم این اسـت کـه هیئت ها- به ویـژه سـخنرانان و مداحان هیئـت- انگیزه 
داشـته باشـند که مطالعات دینی و اطاعات فرهنگی خود را باال ببرند و اهل 
مطالعه باشـند و انگیزه داشـته باشـند که از حرف ها و سـخنان غیرمسـتند، 
بی اسـاس و بی اعتبـار بپرهیزنـد. مهـم ایـن دو شـرط اسـت. زیـرا کتاب ها و 
منابـع تاریخی معتبر و مسـتند بسـیار زیادي نوشـته شـده. اخیـرا برخی از 
محققیـن کارهـای خوبـی را در این زمینـه انجـام داده و مقتل های تحقیقی 
و برگزیـده ای را بـه رشـته تحریـر درآورده انـد. توصیه مـن این اسـت که اوال 
اخـاص و انگیـزه الهی خـود را باال ببرنـد و از ریا، خودنمایی و شـهرت طلبی 
بپرهیزنـد و بداننـد که کار در پیش خـدا و اولیای او موقعـی ارزش دارد که با 
نیـت خالصانه صـورت بگیـرد. در وهله بعـدی بدانند که کمیـت کار چندان 
مهـم نیسـت بلکه کیفیت و حسـاب شـده بـودن و مؤثـر بـودن آن کار مهم 
اسـت. به عنـوان عامل دیگـر، جمعیت هرچند خوب اسـت ولـی اصلی ترین 
مـاک نیسـت. اگر هیئتي ها با چند جـوان و نوجوان کار کننـد و هدایتگری 
 gخطاب به امیرالمؤمنین kداشـته باشند، ارزش آن باالست. پیامبر اکرم
فرمـود: »اگـر خـدا به دسـت تو یک نفـر را هدایت کنـد، برای تو بهتـر از هر 
چیزي اسـت که خورشـید بـرآن می تابد«. بنابرایـن هیئتي ها باید بـه ارزش 

کار خـود توجـه کنند، خـود را دسـت کم نگیرند، جدیت و پشـتکار داشـته 
باشـند و از کار خود خسته و دلزده نشـوند. آنها باید در پی رشد و پیشرفت و 
موفق شـدن حرکت کنند و از ایسـتایی و رکود و توقف بپرهیزند و از نظرات 
صاحب  نظران و کارشناسـان بهره بگیرند. از تجربه موفق هیئت های دیگر در 
سـطح کشـور بهره ببرند و انتقادها و پیشـنهاد ها  را برای خود فرصت بدانند 
نه تهدید و در مواردی با هیئت های دیگر کار جمعی و مشـترک انجام دهند. 
نکتـه ای که به عنـوان یک نقیصه مهـم در هیئت ها و جلسـات مذهبی وجود 
دارد تحـت عنوان »عدم ارائه احکام و تکالیف شـرعی« چند وقتی اسـت ذهن 
مـرا به خودش مشـغول کـرده. البته در هیئت های سـنتی ترویـج احکام جزء 
رئـوس مجالس اسـت و خطبایی که در این جلسـات منبـر می روند، مکلف به 
بیـان احـکام شـرعی هسـتند. رویکرد سـخنم را به نـگاه امام رضـا g منوط 
مي کنـم کـه در 14 قـرن قبـل به فضل بن شـاذان نیشـابوری دسـتورالعملی 
را داد کـه بـراي ایـن روز  هـا راهگشاسـت. آن حضـرت بـه فضل گله کـرد که 
چـرا در میـان مجامـع مذهبـی بـه احـکام الهـی کم توجهـی می شـود. امـام 
رضـا g کـه ضرورت دانسـتن احکام را بر هـر فرد مکلفي واجب مي دانسـت، 
فرمـود: »اگـر می خواهیـد احکام الهی روی ذهن و جسـم شـما نهادینه شـود 
بایـد فلسـفه وجـودی احـکام را ادراک کـرده و از اهـل ذکـر سـوال کنیـد«.  
منظـور از اهـل ذکـر، محمـد و آل محمد اسـت. این اسـتنباط را از بیـان امام 
می تـوان داشـت کـه در عصـر غیبت فقهـای امـت ادامه دهنـده این اندیشـه 
خواهنـد بـود. نکتـه ای کـه از ایـن کام امـام هشـتم می تـوان اسـتنباط کرد 
ایـن اسـت که کمرنـگ شـدن توجه بـه احـکام الهـی در هیئت ها زاییـده دو 
عامـل اسـت: 1. عـدم دقت نظر برخـی از کارشناسـان مذهبی بـه رعایت این 
اصـل 2. عـدم همت مسـئوالن هیئت ها بـرای ایجـاد زمینه و بسـتر صحیح. 
همان طـور کـه در جشـن میـاد معصومیـن دسـت اندرکاران هیئت خود 
را بـه طـرح یک مسـابقه و دادن جایـزه مکلف می داننـد چه اشـکالی دارد که 
در یـک دوره دو یا سـه ماهه، احکام مبتابه توسـط کارشناسـان توضیـح داده 
شـود و بعد با یک بسـتر مشـوقانه تعلیم یافتگان این موضوع را بهره مند کنند. 
در کام امـام رضـاg نکتـه دیگری مطرح می شـود تحـت این عنـوان که با 
سـپردن مفاهیـم این احکام به دسـت افراد نـاآگاه، مبادا بر احـکام واجب الهی 
یـا فرایـض افزوده شـود. یکی از نقیصه هایی کـه این روزهـا در برخی هیئت ها 
دیده می شود متأسفانه تفاسیر گوناگون از احکامي است که توسط کارشناسان 
مذهبـی در حال ارائه  شـدن اسـت و باید حق داد شـنونده که هیئـت را محل 
فصل الخطـاب معارف مکتب می داند گناهی در این پذیرندگی نداشـته باشـد. 
آن حضرت تأکید دارد که نوع نگاه اشـخاص به احکام و تفاسـیر ناصحیحی که 
از فرایض دینی ارائه شـود ممکن اسـت افراد را به دینداران فصلی تبدیل کند. 
در اینجـا اشـاره می کنم به روایـت امام کاظمg که در قنـوت نماز خود مکرر 
ْقِصیر/  این دعا را می خواند: »اَللَُّهَمّ الَ تَْجَعلِْني ِمَن اَلُْمَعارِیَن وَ الَ تُْخِرْجِني ِمَن اَلَتّ
پـروردگارا! مـرا از کسـانی که دین شـان عاریتی  اسـت قرار نـده و مـرا از حالت 
مقصر بـودن خارج نکن«. در کتاب »بحاراالنوار« روایتی با این مضمون هسـت 
کـه امام رضـاg برادری 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 سـام کرد ولـی امام جواب او را نداد. گفت من برادر شـما 
هسـتم، چرا جوابم را نمی دهید! امام فرمود: »تو تا زمانی بـرادر من خواهی بود 
کـه اطاعت خـدا را کرده باشـی و حال که معصیت خدا را کـرده ای هیچ پیوند 
 gبرادری اي بین من و تو نیسـت«. این مسئله نشانگر آن اسـت که امام رضا
در احیا، ترویج و تثبیت احکام الهی حتی با منسـوبین خود هیچ تعارفی ندارد.

راءِ َو الكاِظميَن الَغيَظ َو العافيَن َعِن الّناِس َو اهللُ يُِحُب الُمحِسنين/ كسانی كه از مال خود در حال  ّراءِ َو الضَّ »الّذيَن يُنِفقوَن ِفی السَّ
وسعت و تنگدستی انفاق می كنند و خشم خود را فرو می برند و از بدی مردم در می گذرند نيكو كارند و خدا دوستدار نيكوكاران 

است«. )آيه   134 سوره   آل عمران( 
ماشين تان جوش می آورد و حركت نمی كند. كنار مي زنيد و می ايستيد. وگرنه ممكن است ماشين تان آتش بگيرد. خودتان هم 
همين طور هستيد. وقتی جوش می آوريد و عصبانی می شويد، تخته گاز نرويد. كمي سكوت كنيد وگرنه آسيب می بينيد. نسخه 

شفا بخش پيامبر اكرمk اين است كه فرمود: » هرگاه عصبانی شدی سكوت كن«.  سوره   آل عمران 

هیئتی ها چه وظايفی دارند؟ 
حجت  االسالم سيدعبدالحميد شهاب

نخسـتین دعـای کمیل در موسـم حـج ۹۶ با 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. هم اکنون بیـش از 11 هـزار ایرانی در مدینه حضـور دارند 
و زائـران بـه تدریـج پـس از اقامـت شـش روزه در مدینـه عازم مکـه می شـوند. گفتنی اسـت زائران کشـور در 23 هتـل که همـه در نزدیکی 

مسـجدالنبی واقعند اسـکان داده شده اند. 
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حجت  االسالم سيدعبدالحميد شهاب
 واعظ و كارشناس معارف اسالمی 

احسان آيتی، پژوهشگر دينی 

پیـش  از ایـن ماهـواره داشـتن قبیـح شـمرده می شـد و مـردم از تـرس 
آبـرو و از وحشـت برخـورد دسـتگاه های مربوطه ماهـواره خـود را پنهان 
می کردنـد امـا ایـن روزهـا علنـا ماهـواره  را در پشـت بام هـا یـا پشـت 
پنجره هـاي خانه شـان نصـب کـرده و فیلم هـا و برنامه هایـی را که شـب 
قبـل دیده انـد بـرای همدیگر تعریـف می کنند! دشـمنان این مـرز و بوم 
هـر روز  شـبکه  های جدیـد فارسـی زبان تأسـیس می کننـد. مـردم در 
ماهـواره چـه می بیننـد؟ بهتریـن حالـت این اسـت که پای شـبکه  های 
خبری مي نشـینند و فیلم  های مسئله دار  یا مسـتهجن را نگاه نمي کنند 
امـا در همـان برنامه  هـای خبـری بـه طـور مسـتمر زنـان بی حجـاب با 
لباس  هـای نامناسـب را می بیننـد آن هـم در جمـع خانـواده. غـرض از 
بیـان ایـن مطالـب نقد ماهـواره داشـتن نیسـت. هـدف این اسـت که با 
واقعیتـی مواجـه شـویم و براسـاس آن بتوانیم درسـت تصمیـم بگیریم. 
مـردی که هر شـب زنـان بی حجاب بـا دامن کوتـاه و لباس هـاي یقه باز 
را تماشـا می کند کم کم این گونه پوشـش بـرای نگاهش عادي می شـود. 
ثمـره این عادي شـدن آن اسـت که وقتی همسـر، دختر یـا خواهر خود 
را می بینـد که روسـری به سـر و مانتویـی هم به تـن دارند و پا هـای آنها 
با سـاپورت پوشـیده شـده اند آنها را محجبـه می دانـد! آن مرد  یـا آن زن 
خـود را بـا مـردان یا زنانی مقایسـه می کنـد که هر شـب را با دیـدن آنها 
سـپری می کند. لذا در مقایسـه با آنها احسـاس بی لباسـی نمی کنـد. در 
فضایـی که برهنگی موج می زند، او از اینکه چنین لباس سـخیفی بر تن 
دارد احسـاس کمبـود آزادی می کند! کانال ها، گروه هـا و صفحات فضای 
مجـازی را هـم به ماهـواره اضافه کنید. اما چـاره کار چه می تواند 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 می گیرد در وهله اول متوجه باشـد که کارش ناپسـند اسـت 
امـا فردی که بـه گناه خو گرفته کم کـم با تغییر گرایش هایـش، معروف 
و منکـر نـزد او جا به جا می شـوند و وقتـی مورد امـر به معروف یـا نهی از 
منکر واقع می شـود متعجب و حیران  یا گاه عصبانی می شود. این فریضه 
در چنیـن فـردی نه تنها اثرگذار نیسـت بلکـه از آنجا کـه حس می کند 
طرف مقابل، او را از کار خوبی باز می دارد واکنش عجیبي نشـان می دهد! 
بـا توجه بـه آنچه برای امـر به معروف و نهـی از منکر گفته شـد در گام 
نخسـت  بایـد با چنین افـرادی ابتـدا همدلی کـرده و با زبان مناسـب و 
گاه اسـتداللی و عقایـی مصادیـق معـروف و منکر مـورد نظر شـرع را 
بـه آنهـا القـا کنیم. یکـی از نـکات مورد توجـه این اسـت که دینـداران 
در حفـظ شـعائر و ظواهـر دینـی اسـتحکام بیشـتری به خـرج دهند. 
یعنـی وقتی از آن سـو دشـمن درصـدد اسـت ظواهـر را کمرنگ  کند، 
از ایـن سـو ایـن ظواهـر بایـد پر رنگ   شـوند تا کسـانی کـه آن بخش را 
می بیننـد، بـا دیدن ظاهر مسـتحکم بـه تعادل برسـند و به قبـح گناه 
عـادت نکننـد. متأسـفانه تغییـرات در طراحـی چـادر موجب شـده در 
مـوارد زیـادی این گونـه اسـتحکام ها از بیـن بـرود. الزم بـه ذکـر اسـت 
کـه آرایـش  کـردن زنـان چـادری، چادر هـای اندامـی و از ایـن دسـت 
حجاب  هـای ناقـص راه را بـرای عـادی  شـدن بی حجابـی بـاز می کنند. 
بـه عنـوان نمونه وقتی دشـمن درصـدد تقدس زدایـی از وجـود مبارک 
پیامبر اکرم و ائمه  اطهار  اسـت و با سـاختن فیلم ها و کاریکاتور های 
موهـن ایـن اقـدام را انجـام می دهـد بایـد سـعی کنیـم در بـردن نـام 
معصومیـن و بـه خصـوص نبي مکرم اسـامk حساسـیت بیشـتری 
بـه خـرج دهیم و بـا احترام بیشـتر و جامع تری اسـامی مقـدس آنها را 
بـر لـب بیاوریم تـا با ایـن کار نقشـه تقدس زدایی دشـمن از بیـن برود.

سكوت كن

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 42  سه شنبه 24 مرداد 1396 22 ذي القعده 1438
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ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 42  سه شنبه 24 مرداد 1396 22 ذي القعده 1438

جايگاه اشعار غالمرضا شكوهي در گفت وگو با مصطفي محدثي

استاد به شعر آيینی معاصر 
جلوه ای تازه داد

سيدمحمدحسين خانيان 

پدرش ارتشـی بـود و حافظ قرآن. معمـم هم نبود امـا امام جماعت مسـجد را برعهده داشـت. او آنقدر 
بـه اهـل بيت ارادت داشـت كـه فرزندان پسـرش را با پيشـوند »غالم« نامگـذاري   كـرد؛ غالمرضا و 
غالمحسـين. غالمرضا شـكوهي كه در خيابان امام  رضای فعلی مشـهد رشـد كرده از پيشـگامان غزل 
 نو، غزل آيينی و مذهبی كشـور بود. از جمله كتاب های منتشـر شـده او »صد پرده آواز خاموش«، »آهی 
بـر باغ آيينه«، »يک سـاغر نگاه« و »سـرمه در چشـم غزل« اسـت. پيش از اين اشـعار زيادی از اسـتاد 
غالمحسـين شكوهی در سايت شهرسـتان ادب منتشر شـده كه از آن جمله می توان به  سـه غزل برای 
حضـرت زهـراh و دو غزل برای عيد غدير  اشـاره كرد. آخرين شـعرخوانی اسـتاد شـكوهی در شـب 
شـعر بزرگ مقام رضـا بود كـه در اين مراسـم با حضور برترين های شـعر معاصر از اسـتاد شـكوهی به 
عنوان چهره برجسـته شـعر رضوی تقدير شـد. به همين بهانه سـراغ مصطفی محدثی خراسانی شاعر 
پيشكسـوت خراسـانی رفتيم كه خاطرات زيادی از اسـتاد شـكوهي دارد و با او به گفت وگو نشسـتيم. 

آیینی اش به نام »باغ آیینه« 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 وارسـته ای مي داند که در غزل معاصر تأثیر زیادي 
داشـته؛ »اسـتاد شکوهي از انگشت شمار غزلسـرایانی بود که توانسـت جریان غزل نوي معاصر را پیش ببرد 
و به سـامان برسـاند. او در سـال های اخیر ورود ارزشـمندی به حوزه شـعر آیینی داشـت و توانست مفاهیم 
ارجمنـد مذهبـی را با تخیـل فرهیخته و زبان بسـیار نو و خاقانه و شـفاف خودش جلوه ای تازه ببخشـد و 
موجـب بـه وجود آمدن فضایی نو در جریان شـعر و غزل آیینی شـود. اسـتاد شـکوهي شـاعری پـرکار بود 
که به دور از حاشـیه ها و جنجال های رسـانه ای سـرگرم سـرایش بود. پیشـه معلمی داشـت و در آموزش و 

پرورش و خارج از آن معلم بود و بسـیاری از شـاعران خراسـان شـاگرد او بوده اند«. 

نوآورترين  شاعر 
یکـی از مسـائلی کـه در مـورد فن و اصول شـعر و شـاعری مطرح می شـود توجـه و رعایت ظرافت هاسـت. 
غامرضـا شـکوهی از جمله کسـانی بود که به این موضوع بسـیار توجه داشـت. مصطفي محدثـی در مورد 
رعایـت ایـن چارچوب هـا و اصـول الزم در فضـای شـعر و ادبیـات آیینـی می گویـد: »اسـتاد شـکوهی بین 
شـاعران کاسیک سـرای خراسـان در دهه هـای اخیـر جـزء نوآورترین  افـراد بود؛ چـه در حـوزه ذهن و چه 
زبـان. نمی گویـم بزرگ تریـن شـاعر چراکـه او همـواره از ارجمندانی چون اخـوان ثالث، شـفیعی کدکنی و 
قهرمـان بـه  عنـوان اسـتاد نـام می بـرد امـا معتقدم بیـن غزلسـرایان دهه هـای اخیر کسـی را بـه خاقیت 

ذهنـی و زبانـی او نداریم«. 

ايستادن بر سكوی سنت 
مصطفـي محدثي به نوگرایی اسـتاد در عین توجه به سـنت ها اشـاره می کنـد و مي گوید: »در خراسـان اوال 
شـاعر مطـرح شـدن به این سـادگی ها نیسـت و سـال ها طول می کشـد تـا از بین صدها اسـتعداد شـعری 
یکـی در آن فضای سـنگین ادبی خراسـان مطرح شـود و ثانیا نوگرایـی در چنین فضایي به این سـادگی ها 
نیسـت کـه صرفا با برخی بازی های زبانی بتوانید تشـخص بیابید و نوگرا قلمداد شـوید. آنجـا برای نوگرایی 
هـزار نکتـه باریک تـر از مـو در کار اسـت که اصلی ترین آن ایسـتادن بر سـکوی سـنت اسـت. می دانید که 
نوگرایـی مبتنی بر سـنت چه توانمنـدی و احاطه ای بر معـارف گوناگون و ظرایف هنـری و ادبی می طلبد و 
اسـتاد شـکوهی از پس این آزمون های سـخت برآمد. یعنی هم از مطرح ترین شـاعران خراسان در دهه های 

اخیر شـد و هـم از نوآورترین آنها«. 

آخرين شعر مرحوم غالمرضا شـكوهی در مدح امام رضا g دو شب قبل از فوتش در 
مراسـم شـب شعر خوانده شد و از او به مناسبت اين همه سـال سرودن شعرهای فاخر و 

ماندگار تجليل به عمل آمد. 
مضمون بكر غير تو پيدا نمی كنم 

تا مدح توست، لب به سخن وا نمی كنم 
معنای پاک اسم تو در هيچ واژه نيست 

من با پياله دست به دريا نمی كنم 
در وصفت آستين سخن را به هيچ روی 

صد سينه حرف دارم و باال نمی كنم 
آنقدر سر بلند بر ايوان نشسته ام 

كز خانه هم به جز تو تماشا نمی كنم 
من ذره ام كه خانه خورشيد خويش را 
از هيچ  كس به جز تو تقاضا نمی كنم 
ای گنبد هميشه مطهر به عطر اشک 

جز در حريم كوی تو ماوا نمی كنم 
در آستان بخشش تو چون حضور شمع 

جز با سرشک و شعله مدارا نمی كنم 
نامم اگر »غالمرضا«ست خويش را 

با نردبان اسم تو باال نمی كنم 
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حمید منتظر، پیرغام و مداح اهل بیت در خصوص چرایی بی اخاقی ها و رفتارهای ناپسند در برخی مداحان گفت: »از قدیم 
گفته اند بی پیر مرو خرابات! این یعنی همه کسانی که در این مسیر قرار می گیرند باید استاد داشته باشند و در این مسیر البته تنها 
اسـتاد مداحی کافی نیسـت. اگر استاد اخاق نباشد نمی توانیم به جایی برسیم. این حنجره امانت خدا دست ما مداحان است و در 

امانت نباید خیانت کرد«. 

آغاز آشنايي 
مصطفـي محدثی خراسـانی از نزدیکان اسـتاد غامرضا شـکوهی اسـت و در مـورد اینکه کجا بـرای اولین بـار او را دیده 
و آشـنا شـده، می گویـد: »در نوجوانـی و زمانـی که چنـدان چیزی از شـعر نمی فهمیدم با شـادروان غامرضا شـکوهی 
آشـنا شـدم. حدود 10 سـالگی زمانی بود کـه گاهی همراه پدرم کـه از فعاالن جامعه ادبی خراسـان بـود روزهای جمعه 
بـه انجمـن فـرخ می رفتم و تا پدرم از جلسـه بیایـد، توی حیـاط منزل فرخ که بـاغ کوچکی بـود بازی می کـردم و آنجا 
ایـن بـزرگان را می دیدم. مرحوم اخوان ثالث، محمدرضا شـفیعی کدکنی، محمد قهرمـان و... را برای اولیـن بار در همان 
سـال ها در انجمـن فـرخ دیـدم اما بعدها که تقدیـر مرا هم به کاروان شـعر ملحـق کرد، از حدود سـال های ۶3 با اسـتاد 

شـکوهي آشـنایی جدی پیدا کردم و به مرتبه و شـأن شـاعری او پـی بردم«. 

 چاپ »باغ آيینه« 
مصطفـي محدثـی بـا اشـاره به عمیق  شـدن و جـدی  شـدن رابطه با اسـتاد شـکوهی از طریق انتشـار اولیـن کتابش 
مي گوید: »زمینه آشـنایی بیشـتر من با اسـتاد به این دلیل بود که از سـال ۶8 تا 80 همزمان 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 بـود  و از دبیران بنـام ادبیات،  ارتباط بیشـتری با او داشـتم و اولین مجموعه شـعر 



حجت االسام احمد سالک، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی گفت: »امروز نسل جوان دنبال الگوست و هرچه این الگو از 
حیث تدین، اخاق و کرامت غنی تر باشد، نقش آفرینی او در زندگی شخصی افراد بیشتر است. تمام رفتارها و گفتار و نوع نگاه آنها می تواند 
برای جامعه جوان الگو شود چراکه قشر روحانیت، جامعه مداحان و دانشمندان دینی به عنوان الگوی قشر مذهبی شناخته می شوند. طبعا 

این افراد و چهره های شاخص باید صاحب ورع )فوق تقوا( باشند و حتی به مسائل شبهه ناک نیز ورود نکنند«. 
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 شـما در جايـی گفته بوديـد اگر از علمـا فاصلـه بگيريم، به 
انحراف كشـيده می شـويم. همچنيـن نبايد روضه سـنتی را با 
مسـائل سياسـی تلفيق كنيم. اگر موافق باشـيد گفت وگو را با 

تبيين ايـن دو ديـدگاه يا انتقاد شـروع كنيم. 
مفاسـدی کـه در بعضی اقشـار و عرصه هـا وجـود دارد به عدم آشـنایی 
بـا علمـا، همنشـینی و فاصلـه  گرفتـن از ایـن بـزرگان برمي گـردد. اگر 
ایـن مـراودات  و مشـورت ها بـا علمـا و بـزرگان انجام شـود قطعا شـاهد 
ایـن مفاسـد، معضـات 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 آسیب هایی هستیم 
کـه امـروز چالش هـای زیادی را ایجـاد کرده انـد. وقتی اسـاتید و بزرگان 
کنـار مـا باشـند، هنـگام مواجهه بـا خطـرات و آسـیب ها به ما هشـدار 
مي دهنـد و بـرای مقابلـه بـا آنهـا توصیـه و راهـکار الزم را در اختیـار ما  
می گذارنـد. اینکـه گفتـه بـودم روضه سـنتی را نباید با سیاسـت تلفیق 
کنیـم بـه خاطر این بـود که سیاسـت زده نشـویم. یعنی باید نسـبت به 
مسـائل سیاسی آگاه باشـیم ولی در روضه هایمان خللی ایجاد نکند و آن 

حالت عـزاداری از بیـن نرود. 
 عمـده ايـن مفاسـد و عـدم رعايـت اصـول  مداحی بـه اين 
موضـوع برمی گردد كه نسـل جـوان مداحان ما محضر اسـتاد 
را كمتـر درک می كننـد. شـما خودتان ايـن مرحلـه را چگونه 

گذرانده ا يـد و چگونـه مـداح شـده ايد؟ 
هیچ کـس 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، آشـنایي با آیت اهلل مجتهدی بـود. در محضر ایشـان اولین روزهای 
ستایشـگری را گذرانـدم و ایـن توفیـق حاصـل شـد که محضـر علما را 
درک کنـم و مراحـل رشـد را بگذرانـم. در خصـوص اینکه چطـور  مداح 
شـدم بایـد بگویـم یـک عشـق الهـی در فطرت مـن بـود کـه عاقه ای 
وصف ناپذیـر در  مـن ایجـاد کـرد و جذب ستایشـگری آسـتان حضرت 
اباعبـداهلل الحسـین g شـدم. در مـورد معضل اسـتاد ندیـدن مداحان 
نسـل امروز نیز باید بگویم از آنجا که سـال ها در خدمت علما شـاگردی 
کرده ام، به روش ها و رفتار درسـت مداحی رسـیده ام چراکه وقتی انسـان 
در محضـر بـزرگان و علما باشـد بـه خوبی می فهمـد باید چـه کار کند، 
چطـور  بخواند و چه چیـزي را کجا نخواند. علما توصیه های الزم و مقاتل 
مسـتند و معتبـر را بـه بنـده می کردند و می گفتنـد چه موقع مـداح به 
کیفیـت خوانـدن می رسـد و اگـر نقطـه ضعفی هـم داشـتم آن را تذکر 
می دادنـد. همنشـینی بـا دانشـمندان و علمـا ایـن اثـر را دارد که قطعا 

انسـان از خطاها مصـون می ماند. 
  مداحان قديمی و پيرغالمان مثل خودتان زمان ستايشـگری 
پوشـش خاصی داشـتند و دارنـد. از اين نوع پوشـش بگوييد و 

اينكه چطور در نسـل شـما مرسوم است؟ 

حـاج احمد چيني را می شـود يكی از شـاگردان علمـای اخالق 
چـون آيـت اهلل حق شـناس، آيـت اهلل مجتهـدی، آقامجتبـی 
تهرانـی و آيت اهلل خوشـوقت دانسـت. ايـن پيرغالم 70 سـاله، 
مداحی را كنار منبر شـيخ محمود نجفی از روحانيون برجسـته 
دهـه 40 آغاز كـرده و بيشـتر اشـعارش را از ميان سـروده های 
مرحوم غـروی كمپانی، نّير تبريـزی و صغيـر اصفهانی انتخاب 
می كنـد. او معتقد اسـت اشـعار شـاعران جـوان هـم پرمغز و 
پرمحتواسـت امـا بعضـی از آنهـا را نمی شـود با صـوت خواند 
و بـرای دكلمه كـردن مناسـب ترند؛ »نبايـد روضه سـنتی را با 
مسـائل سياسـی تلفيق كرد. اگر مـداح می خواهد به مسـتمع 
خـودش توصيه هـای اخالقـی، رفتـاری و حتی بصيرتـی بدهد 
اگـر پيش از روضـه ايـن كار را انجـام دهد، هم تأثير بيشـتری 
دارد و هـم در كار روضه خوانـی خللـی ايجاد نمی كنـد. مداحان 
نسـل جوان مـا بايد از پيشكسـوتان خـود درس يـاد بگيرند«.  روضه خوانی بی اخالص

 ارزشی ندارد

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

مجتبی برزگر 
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05 رئیـس سـتاد بازسـازی عتبات عالیـات با بیـان ارائه تسـهیات ویژه به متقاضیـان موکـب داری گفت: »هیئت هـای مذهبی مایل به مشـارکت 
میزبانـی زائـران اربعین حسـینی می تواننـد برای ثبت نام و تشـکیل پرونده موکب داری به دفاتر سـتاد بازسـازی عتبات عالیات سراسـر کشـور 
مراجعـه کننـد. هم اکنـون ۶00 پرونـده موکب داری برای هیئت های مذهبی تشـکیل شـده و بـه هیئت هایی کـه در این طرح ثبت نـام کرده  و 

پروانـه موکـب داری دریافت کنند تسـهیات ویژه ای ارائه می شـود«. 

هيئت هـا مانند بسـياری از عرصه های ديگـر بايد برای 
رسـيدن بـه تـراز مناسـب از معيارها و شـاخصه هايی 
اصولـی تبعيـت كننـد. حـاج احمـد چينـی در مورد 
اينكـه چه هيئتی خداپسـند و اهل بيت پسـند اسـت 
می گويـد: »همه هيئت هـا خوبنـد. نمی توانيم هيئت ها 
را مبناگـذاری كنيـم و روی آنهـا برچسـب بگذاريـم. 
كسـانی كه آنجـا تبليغ می كنند يا سـخندان  يـا مداح 
هسـتند بايـد در چارچـوب درسـت و اصولـی حركت 
كنند و از يک سـری خصوصيـات اخالقی اسـالمی نيز 
برخـوردار باشـند. مسـئول هيئت هـم بايـد بداند چه 
كسـانی را بـرای سـخنرانی و مداحی انتخاب كنـد. در 
ايـن صـورت آن هيئت رشـد پيـدا می كنـد و كيفيت 
آن بـاال می رود. از طرفی شـعر خوب شـعری اسـت كه 
از جهـت اعتقـادی محكم باشـد و نه در آن غلو باشـد 
و نـه در آن مقـام اهـل  بيت را سسـت كنـد و تنزل 
بدهـد. ديگـر اينكه شـعری باشـد كه وقتی مسـتمع 
در آن مجلـس می نشـيند و بلند می شـود وجـودش را 
معرفت افزايی اي فرا بگيرد. ممكن اسـت من دو سـاعت 
در يک جلسـه مداحی بنشـينم و هزاران بار »حسـين 
حسـين« بگويم. اين ذكر مقدسـی اسـت اما اينكه امام 
حسـينg را با معرفت صـدا بزنم اثر بيشـتری دارد«.

gامام حسین
 را با معرفت 
صدا بزنیم 
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باالخره باید کسـوت مداحی را حفظ کرد تا پوشـش مـا زیبنده نوکری 
امام حسـینg باشـد. اگر آرایش نامناسـب محاسـن و کیفیت لباس 
پوشـیدن مداح طوری باشـدکه مـردم بگویند این پوشـش به یک نوکر 
امام حسـین نمی خورد، زیبنده نیسـت. مداح باید عاوه بـر برخورداری 

از باطن آراسـته ، ظاهر آراسـته ای هم داشته باشد. 
 بعضـی از جوان ها به نسـل شـما انتقاد دارنـد و می گويند به 
آنها ميـدان نمی دهيد  يا فرصت نـوآوری  و ابـداع  در مداحی را 
در اختيـار آنها نمی گذاريـد. اين گفته ها چقدر صحـت دارند؟ 
این  طور نیسـت. مـن مداحان جـوان را خیلـی دوسـت دارم و گاهی از 
مجالس شـان بهره می برم و آنها را در مداحی تشـویق می کنم و هیچ گاه 
آنهـا را از نـوآوری منع نکـرده ام. باید ابتکار عمل و نوآوری وجود داشـته 
باشـد. رهبر  معظم  انقاب فرموده اند باید مداحان از اشـعار تازه و جدید 
اسـتفاده کنند ولی از چارچوب مداحی سنتی خارج نشوند. یعنی نباید 
بگذاریم از سـبک های غربـی و آهنگ هـای کذایی در مداحی اسـتفاده 
شـود. متأسفانه اشـعار اهل  بیت را روی سبک هایی که یک خواننده 
غربـی می خوانـد می گذارند! فقط ما به ایـن کارها انتقاد نمی کنیم بلکه 
علمـا و مقـام معظم رهبری هم همـواره تذکـر داده اند که ایـن حالت و 

فضای سنتی حفظ شـود وگرنه نوآوری اشـکال ندارد. 
 گاهـی اوقات افـراط و تفريط هايـی ميان برگزاری جشـن ها 
و عزاداری هـا ايجـاد می شـود كـه عـده اي می گوينـد مگـر 
امـام صـادقg نفرمـوده در حـزن مـا )اهـل  بيـت( محزون 
و در شـادی های مـا شـاد باشـيد! دليـل عـدم توجه بـه اين 

مرزبندی هـا چيسـت؟ 
در عزاداری هـا بایـد حـد و مـرزی وجود داشـته باشـد. مرحـوم حاج آقا 
مجتبـی تهرانـی کـه 35 سـال در جلسـات ایشـان مداحـی مي کـردم 
عقیده شـان بر این بود کـه عزاداری ها نباید زیاد طول بکشـد. این را که 
جلسـات عزاداری دو سـاعت پشت سر هم برگزار  شوند قبول نداشتند و 
معتقد بودند باید در این میان اعتدال برقرار شـود. در مراسـم شـادی ها 
نمي گوییـم روضه بخواننـد بلکه باید شـادی کنند. منتهـا رهبر معظم 
انقاب و علما می فرمایند در مسـاجد و مکان های متبرک هنگام سـرود 
و مولـودی کـف نزنیـد؛ مخصوصـا کف هایـی از جنس مرتـب. یعنی به 
گونـه ای نباشـد که حرمت آن مسـاجد و محل های مقدس نگه داشـته 
نشـود وگرنـه اشـکالی ندارد شـادی کننـد. شـادی حتما به کـف زدن 
نیسـت. البتـه برخی در مجالس کـف هم می زنند و اشـکال نمی گیرند. 
اگر حالت موسـیقایی نداشـته باشـد، خیلی اختاف ایجاد نمی کند. ما 
در مجالـس حاج آقا مجتبی مطلقـا کف نمی زدیم و سـرود می خواندیم 
و مـردم جـواب می دادند. مجالسـی که کف می زننـد باید ببینند مرجع 
تقلیدشـان چه می گوید تا به مشـکل شـرعی برنخورنـد. این موضوعی 

نیسـت که بیـن ما و مداحـان جدید فاصلـه ایجاد کند. 
 پس اختالف نظر كجاست؟ 

اختـاف نظـر آنجاسـت که نسـل ما حرمـت نگـه می دارنـد و احتیاط 

می کننـد و مثـا در جشـن ها کـف نمی زننـد. آنهـا می گوینـد مـا 
می خواهیـم کف 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 می گوینـد نخوانـد. اینها فاصلـه ایجاد 
می کننـد. اگر حـد و مرزهای الهـی را رعایت کنیم فاصلـه ای میان ما  و 

مداحـان تازه کار نیسـت. 
 بی محتـوا بـودن برخـی مداحی هاي جامعـه امـروز را قبول 

داريد؟ 
تـا حـدودی قبـول دارم. مداحـان قدیم اشـعاری می خواندند که اشـعار 
محتـوادار بزرگان بـود. اگر موعظه و غزل می خواندنـد، از صائب و صغیر 
اصفهانـی بود یـا غزل های پرمحتـوای حافـظ و سـعدی را می خواندند. 
شـعرهای عـزاداری هـم مرثیه هـا و نوحه هـای پرمحتوایـی بودنـد امـا 
امـروز بـا وجـود شـعرهای پرمحتـوا، مداحان نسـل جدید از شـعرهای 
سـبک و خودمانی اسـتفاده می کنند که در شـأن مجلس عزاداری امام 
حسـین g نیسـت. وقتی به بزرگانمان نـگاه می کنیم، اشـعاری را که 
بـرای اهل  بیت انتخـاب می کردند از مرحوم عمان سـامانی، مرحوم 
نّیـر تبریزی و مرحوم آیـت اهلل کمپانی بود که وزنه هایی در عالم تشـیع 
بـه شـمار می رفتنـد. اینهـا تـا حـدودي کمرنگ شـده و مثل گذشـته 
نیسـت. در گذشته اشـعار پرمحتوا بودند و رهبر معظم انقاب هم تکیه 
بر این روش و شـیوه در مداحی دارند و فرموده اند اشـعار بلند پرمحتوا را 

مـداح بایـد حفظ کند، بخوانـد و به مسـتمع تفهیم کند. 
 يكـی از مسـائلی كـه فضـای مداحـی امـروز را بـه چالش 
كشـيده و حـرف و حديث هايی از جنـس نفوذ دشـمن ايجاد 
كـرده پاكت ها و طی كردن هايی اسـت كه مرسـوم شـده. نظر 

شـما در اين خصوص چيسـت؟ 
کسـی که برای کسـب درآمد به عرصـه مداحی بیاید به نظـر من اصا 
مـداح نیسـت و باید کنـار برود. باید به عشـق امام حسـینg مداحی 
کنیـم و هیچ وقت به کسـب درآمـد در این عرصه فکر نکنیـم. مداحان 
قدیمـی که در خدمت شـان بودیم هـم در این وادی هـا نبودند. مداحی 
کـه از ابتدا برای پول می آید، مرخص اسـت اما اگر در جلسـه ای بخواند 
و به او صله بدهند ایرادی ندارد. ائمه هم به ستایشـگر و شـاعر صله 
می دادنـد اما اینکه بیاییم قبـل از منبر مبلغ را طی کنیـم و بگوییم آن 
را بـه حسـابمان بریزند بایـد فاتحه مداحـی را خواند. دیگـر آن اخاص 
که ریشـه مداحی اسـت وجود نـدارد. اگر تمـام فنون مداحـی از جهت 
ادبیـات، شـعر، صدا و کیفیت را داشـته باشـیم و اخاص نباشـد ارزش 
نـدارد. بنابراین چیـزی که باید برای یک مداح ارزش داشـته باشـد این 
اسـت کـه اهـل  بیت بـه او بگویند کسـی را کـه برای پول و کسـب 

درآمـد به عرصـه مداحی آمده بـه عنوان مداح نمی شناسـیم. 
 توصيه خاصـی از اسـاتيد اخالقی كه در محضرشـان روضه 

خوانده ايـد به خاطـر داريد؟ 
آیت اهلل حق شـناس سـفارش فراوانی به زیارت عاشـورا و روضه حضرت 

علی اصغـرg می کردنـد. ایـن توصیه ای بود کـه بسـیاری مواقع به من 
می گفتند از مظلومیت اباعبداهلل الحسـینg در لحظه شهادت حضرت 
علی اصغرg بسـیار بخوانید. مداحان باید حتما بـه این توصیه ها توجه 
کننـد و از داشـتن اسـاتید اخاق مجدانه بهـره ببرند. یا مرحـوم حاج آقا 
 gمجتبـی تهرانـی به قـدری مقید بـه مجلس عـزاداری امام حسـین
بودنـد کـه تقریبا 35 سـال برای ایشـان می خواندم. سـابقه نداشـت که 
موقـع مداحـی بـا کسـی حـرف بزننـد. هر کـس هـم مراجعـه می کرد 

می گفتنـد صبر کنیـد روضه تمام شـود. 
 بـه نظـر شـما گـره برخـی از انحرافـات  يـا آسـيب های 

می شـود؟  بـاز  چگونـه  امـروز  مداحی هـای 
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 می بینیم 
بسـیاری حاضر نیسـتند دو کلمه تذکـر دیگران را تحمـل کنند! به نظر 

مـن مداحی که انتقادپذیر نباشـد رشـد نمی کند. 
 بـا وجـود اينكـه آن همـه از ارزش و اهميت اسـتاد داشـتن 
گفتيـد، خودتان هم ذخيـره ای داريد كـه بتوانيم بـه او عنوان 

شـاگرد حـاج احمد چينـی بدهيم؟ 
مـن فرزنـدی دارم کـه افتخـار ذاکـری اهـل  بیـت را دارد. یکـی از 
اخـوی زادگان من هم مشـغول نوکـری سیدالشهداسـت. او از کودکی با 
مـن بـوده و صـدای خوبـی دارد و گاهی که نمی رسـم به مجلسـی بروم 

یکـی از ایـن دو را می فرسـتم. 
 اگـر روزی مسـافر آخـرت شـديد دوسـت داريـد كدام يک 
از روضه هـای شـما را هيئتی ها بيشـتر بشـنوند و آن را يادگار 

ارزشـمند حـاج احمد چينـی بدانند؟ 
به جای جواب دادن به این سـوال دلم می خواهد در مراسـم تشـییع من 
حتما زیارت عاشـورا خوانده شـود. ایـن را از مرحوم آیت اهلل حق شـناس 
یـاد گرفتم که بـرای زیارت عاشـورا با ترتیبات خاصی چلـه می گرفتند. 

بعضی وقت هـا هم به من می گفتنـد آن را  برایـم بخوان. 



کاشی هايي 
با رنگ هاي 
صددرصد
 طبیعي 

در مـورد كاشـيكاری های ايـن تكيـه عـده ای بـر 
ايـن باورنـد كـه از رنگ هـای صد در صـد طبيعی در 
ساخت آنها اسـتفاده شـده. عالوه بر كاشيكاری های 
كم نظيـر و منحصر بـه فرد در ايـن بنا، معمـاری زيبا 
و قابل تحسـين آن بـه ارزش های آن افـزوده و گويی 
هويـت معمـاری ايرانـی را در قالب نقـوش و تصاوير 
به آينـدگان عرضـه مـی دارد. بانـی اين بنـا مرحوم 
حسـين خـان معين الرعايـا بـود كـه در آن زمـان با 
هزينه شـخصی خود هنرمنـدان نامی و چيره دسـت 
را گـرد هـم آورد تا بنايی با شـكوه و در خـور معماری 
ايرانی برپـا دارند؛ هنرمندانی چون اسـتاد محمد بنا، 
حاج حسـن كاشـی پز تهرانی، سيد ابوالقاسـم مانی، 
حسـن تهرانی و حسـين خطاط. عالوه بر كاشـی های 
بی نظيـر و منحصر به فرد نصـب شـده روی ديوارها، 
كاشـی هايی نيـز در انبـار ايـن مجموعـه نگهـداری 
می شـود كه اشـعار محتشـم كاشـانی با خط سـفيد 
بـر زمينه آبی روی آن نگاشـته شـده اند و متأسـفانه 
جـای خالی آنهـا بر ديـواره اين بنای ارزشـمند حس 
 gمی شـود. در ايـام سـوگواری اباعبداهلل  الحسـين
برنامه هـا و مراسـم خاصـی از جملـه اجـرای تعزيه 
مـكان  ايـن  در  »هـوره«  نـوای  بـا  شـبيه خوانی   و 
انجـام می شـد كه هنـوز ايـن برنامه هـا   ادامـه دارد.

بیش از يك قرن قدمت 
تكیه معاون الملك جلوه ای بی نظیر از پیوند معماری و کاشیكاری در کرمانشاه است

تاريخ سـاختش به 118 سـال قبل برمي گردد؛ تكيه اي زيبا كه حسـين خان معين الرعايا از شـاعران معاصر آن را پايه گذاري كرد و دهم آذرماه 
سـال 1354 با شـماره ثبت 945 به عنوان يكی از آثار باشـكوه ملی ايران به ثبت رسـيد. تكيه معاون الملک از آثار تاريخي دوره قاجار است كه 
در محله آبشـوران قديم كرمانشاه بنا شده. اين تكيه دارای سـه درب ورودی اسـت كه درب غربی به خيابان حداد عادل، درب شمالی به كوچه 
معاون الملک و درب جنوبی به كوچه ايلخانی مشـرف اسـت. در دوران اوج مبارزات مشروطه خواهی تكيه معاون الملک محل اجتماع مخالفان 
مشـروطه شده بود. به همين دليل در همان سـال ها گروهی از مشروطه خواهان اين بنای زيبا و ارزشمند را به توپ بسـتند و آن را ويران كردند 
اما در سـال 1307 با فروكش كردن آتش هرج و مرج، حسـين خان معين الرعايا معروف به معاون الملک بازسـازی اين بنای ارزشمند را آغاز كرد. 

 مونا صباغيان 

 

زيبايي هاي منحصر به فرد 
درب اصلـی ایـن عمـارت در خیابـان حـداد عادل قـرار گرفته. بـه دلیل اینکه 
عمـارت شـش متـر پایین تـر از سـطح زمین قـرار گرفتـه بعـد از ورود از درب 
اصلی باید 17 پله را طی کنید تا وارد بخش ورودی مجموعه شـوید. مجموعه 
اصلی این تکیه از سـه بخش حسـینیه، زینبیه و عباسـیه تشکیل شده. دلیل 
سـاخت درب هـای متعـدد در ایـن مجموعـه برگـزاری هرچـه بهتـر مراسـم 
مذهبـی و ورود افـراد و هیئت هـای مختلف بـدون تداخل با یکدیگر بـوده. در 
حال حاضر دو درب شـمالی و جنوبی بسـته اند و بازدیدکنندگان تنها از درب 
غربـی تـردد دارنـد. یکی از بخش هـای جالب توجه و منحصر به فـرد در تکیه 
معاون الملک، کاشـیکاری های اسـتثنایی آن اسـت. تنوع رنگ های به کار رفته 
در کاشـیکاری ها، تنـوع در سـاخت و ابعـاد کاشـی ها و جذابیت بصـری به کار 
رفتـه در آنهـا این تکیه را به یکی از منحصر بـه  فردترین و با ارزش ترین بناهای 

بـه جا مانـده از دوران قاجـار تبدیل کرده. 
حسینیه 

بعـد از ورود بـه بخش اصلـی در کنار پله هـای ورودی، سـقاخانه کوچکی قرار 
گرفته که تزئینات آن کاشـیکاری هایی با نقوش حضرت ابوالفضلg اسـت. 
حسـینیه بخش کوچکی اسـت که با حجره های دو طبقه، طاق نماهای زیاد و 
تزئینات کاشـیکاری آراسـته شـده. داخل طاق نماها نیز با تابلوهای کاشیکاری 
تزئیـن شـده  کـه در این تابلو ها نقوشـی از مراسـم عزاداری نشـان داده شـده. 
عـاوه بـر این کاشـی هایی با نقوش هندسـی زیبا نیـز در این بخش اسـتفاده 
شـده. هنگام مرمت حسـینیه آثـاری از آیینه کاری و گچبری بـر دیوارهای آن 

پدیـدار شـد کـه نشـان می دهد بنـای اولیه بـا گچبـری و آیینـه کاری تزئین 
شـده بوده است. 

زينبیه
بخـش میانـی یـا زینبیـه بـه صـورت صحنی مسـقف اسـت کـه اطـراف آن 
حجره هـای متعـددی قـرار گرفتـه. حجره هـای بخـش بـاال محـل اسـتقرار 
بانوان در مراسـم سـوگواری بوده. در باالی قسـمت دیواره گنبد هشـت تابلوي 
 k کاشیکاری شده وجود دارد که عبارتنـد از: صحنـه ای از عروج پیامبـر اکرم
و دیـدن حضـرت علـی g در معراج، ضمــانت امـام رضا g از آهـو، قربانی 
کـردن حضـرت اسـماعیل g توسـط حضـرت ابراهیـمg، نبـرد حضرت 
علـی g با سـردار خیبریان )حـب(، باطل کردن جـادوی جادوگـران فرعون 
توسـط حضـرت موسـیg و مکتب خانـه فرزنـدان حضـرت علـیg. قبر 
مرحـوم معاون الملـک کـه در سـال 1327 دار 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 طبقه ای برپا شـده. دیوارهای بخش عباسـیه 
نیـز بـا کاشـیکاری های زیبا تزئیـن شـده اند. در ایـن صحن عاوه بر نقوشـی 
از ائمـه، تصاویـری از شـخصیت های مذهبـی- سیاسـی و رجـال دوره قاجـار 

کرمانشـاه نیز قرار گرفته اسـت. 

 حجت االسام احمد رهدار، رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسامی فتوح اندیشه گفت: »ممکن است تشخیص دهید که دین خوب است 
و آموزه های زیادی دارد و با این آموزه ها می توان 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 

می دهد، توأم با رنج است و یک عالمه شرط و شروط دارد اما مسیر مقابل دین این گونه نیست و مانند از کوه پایین آمدن است«.  ـر
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همایـش ملـی »از غدیر تا اربعین« برای دومین سـال متوالی به همت مؤسسـه مطالعـات راهبردی و فرهنگی اصحاب الحسـینg و با 
همکاری آستان قدس رضوی از 22 الی 24 شهریورماه در مشهد مقدس و به میزبانی آستان قدس رضوی برگزار می شود. برپایي 35 نشست 
اندیشه ورزی در ۹ شهر تهران، کرج، قم، مشهد، یزد، بغداد، نجف، بیروت و کویت تا ایام اربعین حسینی از دیگر برنامه هاي این همایش است. 
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سـال 1368 در قـم بـه دنيا آمـد. از كودكـی در حـال و هوای 
مذهبی اين شـهر مقدس همـراه پـدرش در هيئت ها حضور 
hداشـت و از ايـن فيض معنـوی در جوار حضـرت معصومه
بهـره  برد. هرچند كـه از دوره كودكـی و نوجوانی عالقه مند به 
مداحـی بود اما به صورت جدی حدود شـش سـال اسـت كه 
كار مداحی را آغاز كرده. در دوران خدمت سربازی در حسينيه 
سـتاد مشـترک ارتش مداحی می كـرد و اين ستايشـگری 
را بعـد از آن دوره در هيئت هـای قـم، تهران و ديگر شـهرها 
ادامه داد. سـيدعليرضا طباطبايی از مداحان جواني اسـت كه 
اين شـماره ميهمان »چهارده« شـده تـا هم از خـودش و هم 
از دغدغه هايـي كـه در حـوزه مداحـي دارد برايمـان بگويد. 

گويـا آمـوزش مداحـي ديده ايـد و از محضر اسـاتيد بهره 
برده ايد. 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 می کردیم. بعدها نیز از فیض حضور 
در کاس هـای سـید مهدی میردامـاد بهره منـد شـدم کـه حقیقتا این 
بزرگـوار حـق بزرگـی بـر گـردن بنـده دارد؛ هـم از حیث آمـوزش فن 

مداحـی و هـم از حیـث اخاقی و معرفتـی. البتـه ناگفته نمانـد که از 
همـان دوران نوجوانـی با پـدرم کار می کردم. چون او مداح اسـت و من 
را تشـویق می کـرد که توفیـق مداحی و نوکـری خانه اهـل بیت  را 

پیـدا کنم. 
با توجه بـه لزوم تعميق و تقويت بينـش و معرفت در عرصه 
مداحـی به ويـژه در مباحث اخالقی چقدر سـعي مي كنيد اين 

مسائل را رعايت كنيد؟ 
در مباحـث معرفتـی و اخاقـی سـعی کـرده ام از آثار و جلسـات درس 
اخـاق اسـاتید حـوزه کـه به لطـف الهی ایـن امکان بـه خوبـی در قم 
فراهـم اسـت اسـتفاده کنـم. ضمن اینکه به شـدت شـیفته سـلوک و 
سـیره بزرگانی چون آیت اهلل بهجت و آیت اهلل حق شـناس بوده و هستم 
و اعتقـادم بـر این اسـت که ما مداحـان نباید ارتباطمان بـا روحانیون و 
به خصوص اسـاتید اخاق در حوزه کمرنگ شـود چراکـه اگر این گونه 

شـد در درجـه اول خودمان ضـرر کرده ایم. 
از ديرباز بسـياری از پيشكسـوتان مداحی و پيرغالمان اهل 
بيـت تأكيـد داشـته و دارند كه يـک مداح به خصـوص از 
نـوع جوان آن همواره بايد بداند برای چه كسـی و در راسـتای 
چه هدفـی كار می كند اما گاهی احسـاس می شـود كه برخی 
مداحـان جوان توجه الزم به اهميت و قداسـت اين كسـوت را 
ندارند. صحبت شـما بـا اين گروه افـراد كه معموال همسـن و 

سال خودتان هستند چيست؟ 
هیـچ گاه یـادم نمـی رود کـه در دوران کودکی و نوجوانی کـه به کاس 

 محمدمهدی موسوی 

گفت وگو  با مداح جواني که بین بچه  هیئتي هاي قم طرفداران زيادي دارد 

تعهد و تخصص الزمه مداحي است
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مداحی
 توأمان با 

 هنر به نتیجه
 می رسد

چنـد سـالی اسـت كـه رهبـر معظـم انقـالب 
نسـبت بـه برخـی خطراتـی كـه هيئت هـا و 
محافـل مذهبـی را تهديـد می كنـد بـا جملـه 
رواج  و  هيئتـی  شـعور  پايه هـای  »تضعيـف 
سكوالريسـم« هشـدار می دهند. سـيدعليرضا 
طباطبايـی در مـورد مراقبـت از دچـار شـدن 
»حضـرت  می گويـد:  آفـات   قبيـل  ايـن  بـه 
آقـا بـا بصيـرت، درايـت و حكمتـی كـه دارند 
همـواره بر بحـث زيبايی هنـر مداحـی در كنار 
محتـوای غنـی و جـذاب آن تأكيـد كـرده و بر 
لـزوم وجـود روحيـه انقالبـی و مردم مدارانه از 
سـوی مداحان نيـز تأكيد ويـژه ای داشـته اند و 
اينكـه بايـد در هيئت ها به جنگ سكوالريسـم 
برويـم چراكـه دشـمن دنبـال سـكوالر كردن 
هيئت هاسـت. ايشـان همواره تأكيـد دارند كه 
اگر می خواهيـم يک كار فرهنگی اثرگذار شـود 
بايـد با هنر مخلـوط و ممـزوج شـود. اين نكته 
مهمی بـرای مـا هيئتی هـا و مداحان اسـت كه 
بدانيـم اگـر مباحـث فرهنگـی با چاشـنی هنر 
باشـند بـه نتايـج خوبـی می رسـيم چـه آنكه 
بـه هر حـال خـود مداحی هـم يک هنر اسـت 
و بايـد الزامـات آن را رعايـت كـرد. در بحـث 
مقابلـه با سكوالريسـم نيـز بايد واقعـا بصيرت 
خـود را افزايش دهيـم و در اين مسـير، بيانات 
رهبـر معظم انقـالب و كسـانی را كـه يک عمر 
نوكـر با اخـالص اهـل  بيـت بوده انـد گوش 
بكوشـيم  و  كنيـم  عمـل  آنهـا  بـه  و  دهيـم 
دسـتگاه  بـه  نسـبت  معرفت مـان  روز بـه روز 
امام حسـين g در همه ابعادش بيشـتر شود. 
ان شـاءاهلل طـوری عمل كنيـم كه حقيقتـا و نه 
صرفا در شـعار، زندگی مان امام حسينی باشد و 
باعث خشـنودی قلب حضرت زهراh شـويم«.

مداحی می رفتم اسـتادم همیشـه می گفـت اگر می خواهیـد در کارتان 
موفـق باشـید و دارای اخاص، 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 می خوانـدم بدنم می لرزیـد و حـس و حال عجیبی 
داشـتم و در طـول این سـال ها نیز سـعی کـرده ام 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 هسـتیم و 
باید رسـم نوکـری را خـوب بجا بیاوریـم. باید این بـاور در ما باشـد که 
ظاهـر و باطـن را حسـینی کرده و مهم تـر اینکه این حالـت و روحیه را 

در خـود حفـظ و تقویت کنیم. 
به نظر شـما مهم ترين آسـيب و چالشـي كه ممكن اسـت 

يک مداح را تهديد   كند چيست؟ 
به نظر من مهم ترین مسـئله نداشـتن تخصص در کنار عدم تعهد الزم 
اسـت. چـون وقتی هـر یک از اینها باشـد و دیگری نباشـد، به مشـکل 
برمی خوریـم. در حـال حاضر مشـاهده می کنیـم که بـه راحتی برخی 
افراد بدون گذراندن آموزش مناسـب و تقویت بعـد ایمانی و اخاقی در 
خود بـه مداحـی می پردازند که اینها خودش آسیب زاسـت. متأسـفانه 
عـده اي بـا هر بهانـه ای دنبال جذب بیشـتر افـراد به هیئت هسـتند و 
در این راه چه بسـا از برخی مداحی ها و شـیوه هایی اسـتفاده می شـود 

که درسـت نیست. 



داریمبا»حسینحسین«پیرمیشویم...
یکی از سنت های زیبای هیئت های قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیئت بوده که در این سال ها فراموش شده است.

پیشنهاد می کنیم دست به  کار شوید و پس از پایان مجلس تان یک عکس یادگاری دسته جمعی بگیرید و برای »چهارده« ایمیل 
التجسسوا! کنید تا در همین صفحه منتشر شود.

زندگـی   هر چنـد  می شـود  بـازار  وارد  کـه  تکنولـوژی اي  هـر 
بشـر را از بسـیاری لحـاظ راحـت می کنـد امـا بعضا مشـکاتی 
باعـث رنجـش خاطـر دیگـران  بـار مـی آورد کـه  بـه  را هـم 
می شـود. شـاید بپرسـید چـه مشـکاتی؟ در دنیای ایـن روزها 
بـه لطـف دوربین هـای مدار بسـته و گوشـی های هوشـمند در 
جیـب اطرافیـان، آدم بایـد دائـم حواسـش را جمع کنـد. چون 
عـده ای دائـم در کمیننـد کـه ببیننـد در زندگـی شـما چـه 
می گـذرد. خداي بـزرگ و مهربان بـا آن دوربین گسـترده و لنز 
پانورامایـی اش سـتارالعیوب اسـت امـا مـا آدم ها با یـک دوربین 
کوچـک شـروع کرده ایـم بـه تجسـس در زندگـی همدیگـر و 
ریختـن آبـروی یکدیگـر. خدا  در سـوره حجـرات   فرمـوده: »ای 
کسـانی کـه ایمـان آورده  ایـد! از بسـیاری از گمان هـا بپرهیزید 
کـه پـاره  ای از گمان ها گناه اسـت و جاسوسـی نکنیـد و بعضی 
از شـما غیبـت بعضی  دیگر را نکنند. آیا کسـی از شـما دوسـت 
دارد گوشـت بـرادر  مرده اش را بخـورد؟ از آن کراهت دارید.  پس  
از خدا بترسـید کـه خدا توبه  پذیر و مهربان اسـت«. همه اینها را 
می دانیـم و باز هـم می بینیم که نفوذ کردن در زندگی شـخصی 
افراد شـده کار بعضـی از افراد جامعـه. به عبارت دیگـر از جمله 
شـروط ایمان، عدم دخالت و تجسـس بی جا در امور مسـلمانان 
اسـت و بـا صیغـه نهـی کـه آمـده داللـت بـر حرمت تجسـس 
می کنـد و در روایـت نیـز در مـورد مجـازات این گونـه افـراد در 
قیامـت آمـده: »کسـی که بـه مکالمات افـراد گـوش می کند در 
حالـی کـه آنها از اینکه کسـی به گفتـه آنها گـوش دهد کراهت 
دارنـد، روز قیامـت در گوش او سـرب مـذاب ریخته می شـود«. 

اپليكيشن

نوای هيئت 
درســت اســت کــه نشســتن در مجالــس اهــل 
بیــت شــور و حالــي وصف نشــدني دارد کــه 
نمي تــوان آن لحظــات را در فضــاي مجــازي 
ــت نداشــته  ــا شــاید همیشــه وق ــرد ام درک ک
باشــیم بــه هیئــت برویــم و زمانــی کــه دلمــان 
ــراي  ــد. ب ــته باش ــه نداش ــت برنام ــت هیئ گرف
ــي  ــه خوب ــدی گزین ــاي اندروی ــن برنامه ه همی
هســتند تــا از ایــن طریــق هــر زمــان کــه تمایل 
داشــته باشــید حضور خــود را در هیئــت متصور 
شــوید. نرم افــزار »نــوای هیئــت« حــاوی بیــش 
ــیو  ــت و آرش ــبک اس ــعر و س ــوا، ش از 3000 ن
کاملــي از ایــام فاطمیــه 87 تــا رمضــان ۹۶ را در 
ایــن برنامــه مي توانیــد پیــدا کنیــد. به روز شــدن 
نرم افــزار از طریــق اینترنــت از دیگــر مزایــای این 
ــات  ــدی از امکان ــرای بهره من ــت. ب ــزار اس نرم اف
ــرده  ــود ک ــی اســت آن را دانل ــزار کاف ــن نرم اف ای
و روی گوشــی تلفــن همــراه خــود نصــب کنید. 

* خدايـا ! در آشـوب و فتنه و بـال عده ای تـو را گم می كنند 
و عـده ای تو ر ا پيدا. مـا را از بنـدگان يابنده خودت قـرار ده. 
خدايـا ! در توفان هـای سـهمگين و بنيان كـن بعضی تـو را از 
دسـت می دهنـد و برخـی تـو را به دسـت می آورند. دسـت 
ما را از دسـت خـودت در نياور و دسـت و دلمـان را از خودت 

خالـی نكن. 

* خدايـا ! در هجوم بی امان شـدايد و سـختی ها، گروهی به 
دامـن تو می آويزنـد و گروهـی از دامن تو می گريزنـد. خدايا! 

مأمن و گريزگاه مـا را آغوش مهربان خـودت قرار ده.

كانال تلگرام 

 gكانال عاشقان امام حسين
کرده ایــد  عــادت  خیلي هــا  ماننــد  اگــر 
ســاعت ها در دنیــای مجــازی بمانیــد و از ایــن 
ــد  ــه روز کنی ــان را ب ــش و آگاهي ت ــق دان طری
ــن  ــت از همی ــوب اس ــا خ ــدارد ام ــکالي ن اش
فضــاي مجــازي بــراي شــناخت ســبک زندگي 
معصومیــن بهــره ببریــد چرا کــه بــه 
کارگیــري ســبک زندگــي ائمــه نه تنهــا خیلي 
از مشــکات زندگــي مــا  را رفــع مي کنــد بلکــه 
زمینــه جامعــه مطلوب تــري را فراهــم مي کند. 
 »gکانــال تلگرامــي »عاشــقان امــام حســین
ــد  ــه مي توان ــت ک ــن کانال هاس ــي از همی یک
کمــک کند بــا زندگــي، ســیره، هدف و رســالت 
ــال ــانی کان ــوید. نش ــنا ش ــداهلل g آش  اباعب

 LOVERS_CHANNEL_IMAM_HUSSEIN است. 

qudsonline14@gmail.c om

معاونت تبلیغات اسامی آستان قدس رضوی با هدف ترویج سیره اهل بیت به ویژه امام رضاg محصوالت فرهنگی متعددی متناسب با رده های 
سنی مختلف تولید می کند که مجله »کبوتران حرم« یکی از آنهاست که با استقبال خوب مخاطبان روبه رو شده. مسابقه و سرگرمی از دیگر عناوینی 
است که در این مجموعه گنجانده شده. سواالت این مسابقه از متن همین ویژه نامه طراحی شده که کودکان 7 تا 11 ساله می توانند با تکمیل 

پاسخنامه در این مسابقه فرهنگی شرکت کنند. 
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مناجاتنامه  كتاب

دست دعا، چشم اميد 
نوشـته  امیـد«  چشـم  دعـا،  »دسـت  کتـاب 
مناجـات  از  دریافتـی  شـجاعی  سـید مهدی 
پانزده گانـه امـام سـجادg اسـت کـه تعبیـر 
نویسـنده از آنها چنین اسـت: »مناجات خمس 
 gعشـره کـه از وجـود قدسـی امـام سـجاد
تـراوش کـرده از لطافـت و حاوتـی خـاص و 
منحصر به فـرد  برخوردار اسـت. امتیـاز خاص و 
منحصر به فرد مناجات خمس عشـر این اسـت 
کـه هـر انسـانی بـا ویژگی هـای روحـی و روانی 
خـودش و همـه انسـان ها در شـرایط روحـی و 
روانی مختلـف  می تواند مناجات مـورد نیاز خود 
را در ایـن مجموعه پیدا کنـد. به عبارتی می توان 
گفـت حـاالت مختلـف انسـان های مختلـف از 
15 موقعیـت کلـی تجاوز نمی کند کـه مناجات 
خمس عشـره برای یکایک این شـرایط و حاالت 
 نسـخه ای جدا و مسـتقل تـدارک دیده اسـت«. 

هيئت ديوانگان امام حسين، اصفهان
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