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ویژه

مثل پيامبران خدا
سوره مباركه بقره


ارزشواهمیتتبلیغات
جعفرصبحزاهدی،پژوهشگردینی
هـر مکتـب و مرامی چه حـق و چه باطـل برای جـذب افـراد جدید نیاز
به تبلیغات و بیان زیباییهای آن مکتـب دارد .برای تأثیرگذاری تبلیغات
دیـن اسلام باید به جـای فعالیتهـای تکبعـدی و پرداختن بـه حدود
اسلام ،بـه همـه ابعـاد اسلام و عرصههای مربـوط بـه آن توجه شـده و
علاوه بر «نهی»هـا ،به «امر»ها نیز پرداخته شـود .عملکـرد غیرحرفهای
در اطالعرسـانی ،عدم استفاده از ادبیات و زبان امروز و تبلیغات مستقیم از
جملـه ضعفها و موانع امـروز در ارائه مطلوب تبلیغات دینی اسـت .برای
اينکه تبلیغات دینی مؤثر واقع شـود ،باید برنامهریزی دقیق و مشـخصی
در این زمینه وجود داشـته باشـد و دستگاهها به طور منسجم و یکپارچه
عمل کنند تا برآیند فعالیت آنها در سـطح جامعه مؤثر واقع شـود .شـیوه
ارائـه و بیـان تبلیغـات دینـی بایـد با توجـه بـه شـرایط روز و مقتضیات
زمـان بـوده و از تجهیـزات و امکانات روز بـرای فعالیت و عملکرد مطلوب
و تأثیرگذار اسـتفاده شـود .نکته مهـم و قابل توجه در تبلیغ دین ،شـیوه
غیرمسـتقیم اسـت که با اسـتفاده از این روش باید مخاطب را به گونهای
تحـت تأثیر قـرار داد که مجـذوب برنامههـا و آموزشها شـود .مبلّغ باید
مخاطب خود را بشناسـد و براسـاس درک و فهم او فعالیت داشـته باشد.
اسلام دیـن حق اسـت و باید نـدای حـق را به گـوش همگان رسـاند .از
آنجا که مسـلمانان طالب خیر و سعادت همه بشـرند ،خیرخواهی اقتضا
میکنـد به واسـطه اطالعرسـانی دقیق ،انسـانهای دیگـر را نیـز در این
سـعادت سـهیم کنیـم .در دنیای امـروز برای اطالعرسـانی دینـی باید از
برنامههـا و ابـزار جدیدی چـون پایگاههاي اینترنتی ،ایمیل و شـبکههای
ماهـوارهای اسـتفاده کرد .باید اطالعـات خود را از طریـق برنامهریزیهای
سـختافزاری و نرمافـزاری بـه جهانیان ارائـه دهیم تا با محتوای اسلام و
آثار ارزشـمند آن آشـنا شـوند .با نگاهی به وقایع تاریخـی خصوصا وقایع
تاریخی اسلام ،اهمیت تبلیغ بر کسی پوشـیده نمیماند .در جهان امروز
تبلیغ وسـیله بسـیار مهمي برای جذب انسـانها به سـوی افکار و عقاید
مختلف اسـت .صاحبان این افکار برآنند بدین وسـیله مـردم را پیرو خود
كرده و اندیشههایشـان را بر آنها تحمیل کنند .در دنیای امروز کسانی که
صاحب رسـانه باشـند ،افکار ،فرهنـگ ،ایدهها و نظراتشـان هرچند باطل
باشـد ،بـه دیگـران تحمیل میشـود .لذا جنـگ تبلیغاتي یا بـه تعبیری
جنگ رسـانهاي از مهمترین ابزارهای تسلط بر کشورهاست .از بزرگترین
مشکالت امروز ،ناهمگونی ابزار تبلیغات با تکنولوژی تبلیغی جهان است .از
این رو کسـانی که این ابزار را در اختیار دارند کاالهای تجاریشـان بیشتر
بـه فـروش میرسـد ،افکار و مـدل زندگیشـان بهتر پذیرفته میشـود و
از همـه مهمتر میتوانند بسـیاری از حقایـق را وارونه جلـوه دهند .یعنی
حـق را باطل و باطـل را حق جلوه دهند .مثل کاری که معاویـه انجام داد.
اولیـن فـرد روی کره زمیـن مبلّغ بـود و آخرین فرد آن نیـز مبلّغ خواهد
بـود .اولیـن آیاتـی که بر پیامبـر اكرم kنازل شـد به او دسـتور مـ یداد:
ـم َف َأنْذِر /برخیز و برسـان» .بنابراین اهداف خدا ،انبیـا و اوليا و محتوای
« ُق ْ
تبلیغ آنها با سـایر افراد متفاوت اسـت .محتوای تبلیغ تمام انبیا حول این
ـدوا اهللَ َو اج َتن ُِبـوا ا ّلطاغوت» به عنوان یک
اعب ُ
محور فراگیر شـده که «ا َ ِن ُ
فرهنگ غنی نهادینه شـود .این سـرفصل ،محتوای موحدین و طرفداران
خداسـت امـا در نقطه مقابل ،هـدف اسـتکبار از تبلیغات چیـزی جز به
اسـتضعاف کشـاندن مردم ،تحقیـر و تضعیف آنهـا و دیکته کـردن افکار
خـود به آنها نيسـت .حـال باید دیـد این تبلیغـات گسـترده در جهان با
چـه اهدافـی انجـام میشـود و با چـه محتـوا و ابـزاری و از چـه حلقومی
بیـرون میآیـد .هـدف اسلام از تبلیغـات ،زنـده کـردن مـردگان ،بیدار
کـردن عقلهـای خفتـه و مبارزه با ظلـم و دعـوت به عدالت و تقواسـت.

احـد دهبزرگی از پیشکسـوتان شـعر آیینی با بیان اینكـه هماكنون قریب به  ۶۰۰مداح در نوبت بیمه كانون مداحان و شـاعران آيینی هسـتند
بـر ایـن نكتـه تأكیـد كرد كـه مداحی هنـر اسـت و هنرمند تا اسـتاد نبیند بـه جایـی نمیرسـد؛ «ارتباط شـاعران با مداحـان باید بسـیار به
هـم نزدیـك باشـد .خدا را شـكر در اسـتان فارس آقایان مداح و شـاعر هفتـهای یكبار در كانـون گرد هـم ميآيند و مداحی میكننـد و روی
شـعرها و مقتلخوانیهـا نظـر میدهند».

ِن َق ْبل َ
ُون ب ِ َما أُن ْ ِز َل إِل َ َ
ُم یو ِقنُون /و آنان به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان
« َوالَّذِ َ
ین ی ْؤ ِمن َ
یك َو َما أُن ْ ِز َل م ْ
ِك َوب ِْالخِ َر ِه ه ْ
سوره بقره)

(آيه4
میآورند و به رستاخیز یقین دارند» .
َمثَل پيامبران خدا مانند عصای روشندالن است كه قطعه قطعه هر کدام روی دیگری سوار میشود .خداوند به وسیله پیامبران عصایی در اختیار انسانها
گذاشت تا راه را نمایان سازند .بنابراين هر پیامبری به اندازه میزان درک و فهم و بینش مردم زمان ه خود قطعهاي آورد تا اينكه آخرین سفیر با عصایی بلند،
اندیشه بشر امروز فرستاده شد .بشر امروز اگر بخواهد با انجیل مسیح و تورات موسی راه برود مثل آن است که آدمی با قد دو متر،

به بلندای قامت فهم و
عصای کودک پاشکستهای را به دست بگیرد .تردیدی نیست که همین عصا او را خسته و زمینگیر ميكند.

ضرورتامربهمعروفونهیازمنکردرجامعهديني
حجتاالسالم مرتضی ادیب یزدی ،واعظ و کارشناس معارف
بـا جدیت و غیرت بیشـتری در ایـن زمینـه گام بردارند و سـراغ تبیین ابعاد
بـدون تردیـد دو ابـزار امـر به معـروف و نهـی از منکر کـه بـه انقالبیترین و
عمیقترین احکام انقالب تکاملی اسلام معروف اسـت بـرای ارتقاي معنویت
عظیـم این دو حکـم بروند و افراد شایسـته ،قابل ،متدین و مجاهـد را در این
در جامعـه اسلامی و تسـهیل اطاعت احـکام حضرت حقتعالی جـزء اوجب
زمینـه بـا کیفیت اعمـال فریضتین آشـنا کننـد و مـا در جای جای کشـور
اسلامی سـایه مبـارک امر به معـروف و نهـی از منکـر را در جامعـ ه ببینیم
واجبـات اسـت .یکـی بسترسـازی میکنـد و معایـب ،زشـتیها ،کژیهـا و
در حالـی کـه ایـن غفلت باعث میشـود شـاهد بـاال رفتن منحنـی جرائم و
منکـرات را از سـاحت جامعـه تنزیـه میکنـد کـه آن نهـی از منکر اسـت و
آخرین شعر استاد در مدح امام رضاg
سـایر زشـتیها باشـیم اما گسـترش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه
دیگـری جامعـه را آمـاده رشـد ،ترقی ،پیشـرفت و کمـال میکنـد و آن امر
کاری اسـت کـه باید به صـورت هماهنگ در جامعه اسلامی ما انجام شـود،
بـه معروف اسـت .به اجـرا درآمدن این دو حکم بسـیار واال و عمیـق الهی در
نـه اینکـه بعضی نهادهـا به صورت سـلیقهای وارد میـدان شـوند و وقتی هم
اسلام از ابتدا به شـدت مورد تأکید رسـول اكرم ،وجود مبارک امیرالمؤمنین
مـورد هجوم واقع شـدند میـدان را ترک کننـد! پس حتما بايد یک سـازمان
و حضـرات معصومیـن bبود؛ خصوصـا اباعبـداهلل الحسـین gدر انقالب
قوی داشـته باشـیم .چون این سـتاد کنونی امر به معروف و نهـی از منکر به
جهانی و بینظیرش که در روز عاشـورا فرمود اراده کردیـم و راه افتادیم تا امر
بـه معروف و نهی از منکر کنیم .بنابراین جامعه اسلامی باید این دو حقیقت
هیـچ عنوان پاسـخگوی نیازهای جامعه نیسـت و باید برخی کـه قابلیت این
معنـا را دارند تربیت شـوند .مخصوصا هیئتهـا که میتوانند به مثابه شـعار
را بـرای نورانـی کـردن وجهـه اسلام عزیز همچنـان دارا باشـد .ایـن واجب
«هیهـات منـا الذله» مسـتحکمتر و بااعتقادتر در این میـدان فعالیت کنند و
الهـی مـورد تأکید حضـرت امـام wو خصوصـا رهبر معظـم انقلاب بوده.
در راستای فرهنگسـازی این دو مقوله ارزشمند عبادی -سیاسی گام بردارند.
بدیهـی اسـت پیاده کـردن این دو حکـم نیازمنـد دارا بودن جامعهشناسـی،
امـا آسـیبهای نهادینه نشـدن امر بـه معروف و نهـی از منکـر در جامعه
ت آوردن فرهنگ جامعه اسالمی است تا انسان بتواند
مردمشناسـی و به دسـ 
چیسـت؟ بدون شـک اگر این مهم در جامعه نهادینه نشـود شـاهد ایجاد
آنها را در جای خودش مطرح کند و موجب شـکوفایی جامعه اسلامی شود.
تشـنج در جامعـه و درگیریهـای متعـدد میـان مؤمنیـن و انسـانهای
درواقع دو حکم بسـیار پردغدغه و مهمی اسـت که دربـاره آن هرقدر تحقیق
ولنـگار خواهیـم بـود و ایـن درگیریهـا ممکـن اسـت اوج بگیرنـد و
و کار کارشناسـی شـود بـاز هـم جـا دارد ولـی متأسـفانه از آن غفلت شـده!
بـرای قـوه قضائیه و نیـروی انتظامی موجب دردسـر شـود .اینکه امروز
علـت معطل ماندن امر به معروف و نهی از منکر عدم فرهنگسـازی مناسـب
میبینیـم برخـی از معضلات و آسـیبهای اجتماعـی فراگیـر شـده
توسـط مسـئوالن امـر و نامشـخص بـودن جایـگاه امر بـه معـروف و نهی از
بـه خاطـر ایـن اسـت کـه درواقـع از تأثیـر امـر بـه معـروف و نهـی از
منکـر در میـان احکام الهی اسـت .امر به معـروف و نهی از منکر امـکان دارد
منکـر غافـل شـدهایم .ایجاد انسـجام ،هماهنگـی و درک معنـای بهروز
برخـی اوقـات جایـگاه باالتـری از نمـاز و روزه داشـته باشـد .چون بـه برکت
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر وظیفـه نهادهـای متعهـد ،بسـیجی و
ایـن دو حکـم ،احـکام الهی و جهـاد در راه خدا محقق و راه دشـمنان اسلام
انقالبـی خصوصـا هیئتهـای مذهبـی اسـت .امر بـه معـروف و نهی از
سـد میشـود اما اينكه چطور میشـود چنین حکمـی در میان مـردم آنقدر
منکـر نوعـی تکامل در ذات خودش دارد .یعنی هرچه شـاهد پیشـرفت
غریـب و مهجـور باقـی مانده به این جهت اسـت کـه توقع داریم کسـانی که
تمـدن بشـري هسـتیم امـر بـه معـروف هـم اشـکال ،قانونمندیهـا و
سـكان فرهنگ اسالم و فرهنگسازی اسلامی در جامعه را به دست گرفتهاند
روشهـای جدیـدی پیـدا میکنـد .ایـن مسـئله بسـیار مهم اسـت که
بـه آن «اجتهـاد زمـان» میگویند .نهادهـای متعهد و انقالبـی متضمن
و متکفـل کشـف حقایـق بهروز امـر به معـروف و نهی از منکر هسـتند.
یعنـی مـا نمیتوانیم با ابزار گذشـته ایـن دو حکم الهـی را جا بیندازیم
بلكـه بایـد تفکـرات ،راهکارهـا و محتواهـای جدیـد بـرای امر بـه معروف
تعریـف کنیـم .امـر به معـروف و نهـی از منکـر در هیچ شـرایطی متوقف
نمیشـود و همواره سـایه بلند آن باالی سـر جامعه اسلامی اسـت .بدون
تردیـد اثـر مانـدگاری اسلام و ارزشهـای انسـانی و الهـی در جامعـه را
بـه برکت اجـرای شایسـته ایـن واجب الهـی در جامعـه خواهیم داشـت.
بسـیاری از منکـرات ،زشـتیها ،بزهکاریهـا و جنایتهـا به برکـت امر به
معـروف و نهـی از منکـر در جامعـه از بیـن میرونـد .اگر امر بـه معروف و
نهـی از منکـر به صورت جـدی جا بیفتـد زندانهای ما خالی میشـوند و
دانشـگاههای ما پیشـرفتهای علمی پیـدا خواهند کرد و حقیقتا دشـمن
شـاهد یـک جامعـه بسـیار منظـم خواهـد بـود .یعنی خیلـی از مسـائلی
را کـه االن همـه آرزو دارنـد بـه واسـطه پیـاده شـدن ایـن واجـب الهـی
در جامعـه ببيننـد خواهنـد دیـد و آنچـه را مـردم نمیخواهنـد ببینند و
فطرتشـان آن را نمیپسـندد نخواهنـد دید .اگـر این دو واقعا مـورد توجه
مسـئوالن قـرار بگیـرد ،در یـک کلمـه زندانهای مـا خالی خواهد شـد و
مطمئنـا خواهیـد دیـد چـه برکاتـی بـه جامعـه اسلامی مترتـب خواهد
حجتاالسالم مرتضی ادیب یزدی
شـد .لـذا میطلبـد با جدیـت خاصی بـا ایـن واجب الهـی برخورد شـود.
واعظ و کارشناس معارف

خـــــط خبــر

محمدرضا ابنالدین ،عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه امامحسین gدر همایش بزرگ اربعینی با عنوان «بر بال اربعین»
گفت« :کسی که در راهپیمایی اربعین حضور پیدا میکند ،در زمان بازگشت باید ارزشهای اربعینی را به وطن خود بیاورد .اگر میخواهیم
رفتارهای اربعینی در وجودمان نهادینه شود ،ابتدا باید محبت امام حسین gدر قلبمان بنشیند و لحظه به لحظه تقویت شود .پیامبر
اکرم kدر کالمی میفرماید در چرخه زندگی ما برای تکامل شـخصیت سـه تا هفت سـال وجود دارد .هفت سـال اول اوقات پادشاهی
و امیری كودك اسـت .در این ایام شـرکت فرزندان در مراسـم عزاداری ،مساجد و ...در تربیت و رشد آنها بسیار میتواند تأثیرگذار باشد».
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پدر و پدربزرگم هم منبری بودند

سیدمحمدموسـوی سجاسـی پیرغالم  73سـاله از هشـت سـالگی مداحی را در محضر پدرشسیدحسین
آغـاز کـرد؛ «مـن در تهران در خیابـان ری و محله آبمنـگل به دنیا آمـدم .مرحوم پـدرم از منبریهای آن
محلـه بـود .یعنـی سـخنرانی ميکـرد و بعد ذکـر مصیبت ميگفـت .نفس گـرم و گیرایـی هم داشـت .دو
منبـری روضهخـوان در آن محـل بودند .یکی پـدرم و دیگری حاج جواد سـهدهی .پدربزرگمسـیدعلی هم
سـخنران بـود .یادم هسـت پـدرم گاهی به زبـان ترکی هـم روضـه ميخواند».
آقا سـید از هشـت سـالگی به مداحـی عالقه نشـان ميدهد و بـا اصـرار از پدر ميخواهـد او را یـاری دهد؛
«پدرم چند خطی مينوشـت و به دسـتم ميداد تا بخوانم .در مجلس هم منتظر اشـاره او بودم تا بخوانم».
آقـا سـید اولیـن شـعری را که پدر به دسـتش داده هنـوز بعد از  65سـال در سـینه دارد و زمزمـه ميکند:
«ای اصغـر صغیـر مـن /طفـل نخورده شـیر مـن /ای اصغر صغیـر مـن /الی الی علی الی الی علی /شـش
ماهـه قربونی شـده /دسـت بابا خونی شـده /الی الی علـی الی الی علی /گهواره شـد تابوت تـو /خون گلو
شـد قوت تـو /الی الی علـی الی الی علی».

حفظ اشعار سرمایهداری است

گفتوگو با سيدمحمد موسوي سجاسي
كه آبرويش را از اهل بيت bميداند

 65سال نوكري ارباب
راحله عبدالحسینی

جوانـیات را که پـای روضه بگـذاری ،صدایت را که خـرج اربابت کنـی و آبرویت را که خـرج هیئت کنی ،به
پیری که ميرسـی ميشـوی پیرغالم .پیـری قواعـد خـودش را دارد اما پیری تو یک پسـوند اضافـه دارد؛
پیرغالمی اباعبداهلل .gگرد پیری که نشسـت روی سرت و شـدی پیرغالم اباعبداهلل یعنی تاج بندگی را بر
سـرت گذاشـت ه و عنایت کردهاند تا روایت بزرگترین قیام تاریـخ را بخوانی .ميهمان خانه یکی از پیرغالمان
آقا اباعبداهلل gسـیدمحمد موسوی سجاسـی شـدیم که با دیدنش یاد حالوت صدایش ميافتیم؛ صدایی
کـه بارها در حسـینیه امام خمینـی wدر محضر رهبـر فرزانه انقالب طنیـن انداختـه و دلهـا را لرزانده.

مرحوم سیدحسـین سجاسـي ،آقاسـيد را با تعلیمات دینی آشنا ميکند و کتاب «خزائناالشـعار» را به دستش
ميدهـد؛ «کتـاب «خزائناالشـعار» کتـاب معروفـی اسـت که مرحوم عباسـی حسـینی جوهری آن را نوشـته
و جـزو کتابهـای رایـج مصیبتخوانـی اهل بیـت bاسـت .درواقع مجموعـهای از مدايـح و تذکـره اهل بیت
بـه خصـوص واقعـه کربالسـت .درواقع کتاب خوانـدن و حفظ اشـعار را از پـدر آموختـم» .او به قدری به اشـعار
مسـلط ميشـود و نفسـش در مداحی جان ميبخشـد که در نوجوانی و جوانی در مسـجد جامع بازار و مسـجد
سـیدعزیزاهلل مداحی ميکند .بیشـتر کسـانی که آقاسـید را ميشناسـند و پای منبرش نشسـتهاند ميدانند او
در یک کالم گنجینه اشـعار بلند و قصیدههای طوالنی و گاه صدبیتی از مشـاهیر شـعر و ادب و پارسـی اسـت.
بـه همیـن دلیل مجالـس روضـهاش یگانه اسـت و بـرای اهل معنا دلبـری ميکنـد؛ «پدرم همیشـه ميگفت
کسـانی که محفوظات کمی دارند در این راه دوام نمیآورند .تو سـرمایهدار باش .سـرمایهات محفوظات شـعری
توسـت .دیگـر کاغـذی دسـتم نمـیداد .اشـعار را برایـم انتخـاب ميکـرد و مـن آنهـا را بـه ذهن ميسـپردم».

صفای درون از خوشصدایی مهمتر است

کتابخانه پر و پیمانش گواه این مدعاسـت که او سـینهای پرشـعر دارد و برای روضهخوانی و مداحی مطالعه
را یکـی از شـرایط اساسـی ميدانـد؛ «کتاب فراوان اسـت و طالب کم .اگر ذوق و شـوقی نداشـته باشـی در
این مسـیر رشـد نمیکنی .ممکن اسـت دو سـه روزی مداحی کنی و جوالن بدهی و بر سـر زبانها بیفتی
امـا مانـدگار نمیشـوی و زود از پـا ميافتـی .تالش و همت تو که باشـد ،خودشـان عنایت ميکننـد و تو را
انتخـاب ميکننـد .اهل بیـت bمداح را انتخـاب ميکنند .تا خودشـان نخواهند با بهترین صدا هم کسـی
نمیتوانـد مـداح شـود .خودشـان ایـن حلاوت را در صدایـت مياندازند .این ميشـود یک عشـق دوطرفه.
تـو بایـد تالش کنـی و درونـت را پاک کنی تـا انتخاب شـوی .صفـای درون خیلـی از خوشصدایی مهمتر
اسـت .نگران صدا نباش .حالوت و شـیرینی را خودشـان عنایت ميکنند .اول باید تو عشـق داشـته باشی».

نگران نباش! بیمزد نمیمانی

وقتـی گریـزی ميزنـم و دربـاره مسـائل مالی ميپرسـم ،آقاسـید سـری تـکان ميدهـد و ميگویـد« :اگر
مسـائل مالـی را در ایـن رشـته وارد کنـی سـرت کاله رفتـه .مـن یقیـن دارم ائمـه bکسـی را بیمـزد
نمیگذارنـد .محـال اسـت مداحی یک کلمه بگوید یا نیمخط شـعر بااخالص بخواند و مـزدی از ائمه نگیرد.
توجـه باطنـی فرد نسـبت بـه اهل بیت bنفسـش را گـرم و گیـرا ميکنـد و در مخاطب تأثیـر ميگذارد.
مرشـد اسـماعیل خاضعی از مداحان قدیم تهران نفس گرمی داشـت .چون اخالص داشـت .در مسـیر اهل
بیت که باشـی ،دسـتت را ميگیرند و نفسـت حق ميشـود .درسـت مثل مرشـد اسـماعیل».

ارادت قلبی به بانوی دوعالم

آقاسـید توسلات خاصی به مادرش حضرت زهرا hدارد .علت را که ميپرسـم ،این طور پاسـخ ميدهد« :ریشه
اصلی اهل بیت حضرت زهراسـت .اسـم حضرت زهرا hکه ميآمد امامان ما از جای خود برمیخاسـتند .شـما
هم از من به یادگار داشـته باشـید که اگر به بانوی دوعالم توسـل پیدا کردید ،محال است دست خالی برگردید».

اهل بیت bبه مداح آبرو ميدهند

آقاسيد به سبک و سنت پدر و پدربزرگش منبری است و نزدیک  30سال است در هیئت صنف
لباسفروشهاحضوردارد؛«منرشتهمنبریراانتخابکردم،نهسینهزنیرا.بهعقیدهمنمنبردرس
دارد و حرفی گفته ميشود» .آقاسید درباره پیوند مردم جامعه و مداحان هم ایدهای دارد؛ «مداحی
داریمکهجامعهبهاوتکیهميکندوحرفشراقبولدارد.اینمداحاناستخوانخردکردهوشاگردان
خوبی هم تربیت کردهاند» .خانه مداحان مرکزی است که بسیاری از پیشکسوتان مداحی در آن
حضور دارند و برای جوانترها اصول راه را مشخص ميکنند .آقاسید ميگوید« :خانه مداحان سنگ
محکی برای جوانترهاست .مدتی در آن تلمذ ميکنند و آموزش ميبینند .برخی هم انتظار دارند با
دو سه جلسه مداح شوند! مداحی زحمت دارد و خود اهل بیت bبه کار آبرو و حیثیت ميدهند».
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آیتاهلل جوادی آملی از مراجع تقلید برای نخستین دوره تربیت مربی نهجالبالغه پیامی تصویری صادر کرد؛ «افراد عادی که دست به قلم
میبرندیا شروع به سخن گفتن میکنند ،اصحاب بیانند .آنها اثری جز تعریف و تصنیف ندارند و ثمری جز سخنرانی نخواهند داشت اما
ی بن ابیطالب gوقتی سخن میگوید يا نامهای مینگارد در کالم و کتابش تجلی دارد .سخن از تحریف نهجالبالغه را باید به سیدرضی
عل 
استناد داد .علیبن ابیطالب در خطبهها و کلمات خودش تجلی کرده .این تنها تغییر لفظ یا اصطالح نیست .این مطلب را انسان از بیان نورانی
ی اسالم kوذات مقدس خلیفهاهلل است».
امیرالمؤمنين gمیتواند استفاده کند .آن حضرت خلیفه راستین رسول گرام 

شهيدجواد محمدي

ی از پاســداران شــهر «درچــه»
شــهيد جــواد محمــد 
در اســتان اصفهــان سهشــنبه  16خردادمــاه  94در
نبــرد بــا تروریس ـتهای تکفیــری در اســتان حمــاه بــه
فیــض شــهادت نايــل آمــد .از ایــن شــهید مدافــع حــرم
یــک فرزنــد دختــر بــه نــام فاطمــه بــه یــادگار مانــده.

شهيد محسن حججي

شـهيد محسـن حججی در سـال  ۷۰در نجفآباد اصفهان
بـه دنیـا آمـد و از جملـه رزمنـدگان دالور مدافع حـرم بود
که در خاک سـوریه به شـهادت رسـید .محسن حججی از
جهادگران و اعضای فعال مؤسسه شهید احمد کاظمی بود
که در عملیاتی مستشـاری نزدیک مرز سـوریه بـا عراق به
اسـارت گروه تروریستی داعش درآمد و پس از دو روز اسارت
بهدست تروریستهای تکفیری مظلومانه به شهادت رسید.

گزارش متفاوتي از هیئت فدائیان حسین gكه تاكنون شش شهيد در محور مقاومت داده

اينهيئتهامدافعحرمميسازند
مجتبی برزگر

شهید حمیدرضا داییتقی

شـهید حمیدرضـا داییتقـی از شـهداي مدافـع حـرم
 31سـال سـن داشـت و دارای دو فرزنـد دختـر و پسـر
بـود .ایـن شـهید بزرگـوار در حـال بـه پایـان رسـاندن
تحصیلات خـود در مقطـع کارشناسـی بـود کـه پـس از
اعـزام بـه سـوریه و در دفـاع از حـرم حضـرت زینـب hو
مبـارزه بـا تروریسـتهای تکفیـری بـه شـهادت رسـید.

فدايي سيدالشـهدا gهسـتند و مدافـع حرم خواهـرش حضرت
زينـب hكـه در واقعه عاشـورا مدافع حريـم آلاهلل بود .شـهدايي
چون ابوالفضل شـیروانیان ،مسـلم خیزاب ،علی شاهسـنایی ،جواد
محمـدی ،حمیدرضـا داییتقـی و محسـن حججـی كه نامشـان با
هیئـت فدائیـان حسـین اصفهـان گـره خـورده .اين هيئت سـال
 ۸۷از يـك مدرسـه کار خـود را آغـاز کرد و حـاال ديگـر آوازهاش
در همـه ايـران پيچيـده .یکـی از وجـوه تمایـز این هیئت نسـبت
بـه هیئتهـای دیگـر روحیـه انقالبیگـری و شـهادتطلبی در
میان مسـتمعیني اسـت کـه با نهایـت تقـوا و اخالص به سـرزمین
مقاومـت میروند و به نـدای «هلمـن ناصر» مدافعین حـرم آلاهلل
لبیـک میگوینـد؛ هیئتـی کـه بیـش از هم ه چیـز به والیـتفقیه
و اعتلای جایـگاه رهبری و نظـام میاندیشـد .مهدی حیـدری كه
اكنـون چهار سـال اسـت مديريت ايـن هيئـت را برعهـده گرفته
اعتقـاد دارد بایـد ایـن راه بـا انسـجام و قدرت بیشـتر ادامـه پیدا
کنـد و در زمانـهای کـه برخـی از هیئتهـا تنها به شـور حسـینی
میپردازنـد مـا شـور و شـعور را توأمـان بـا هـم داشـته باشـیم.

هيئت عاشورايي

یکـی از موضوعاتـی کـه اين روزهـا بیش از هر چیـز ديگري بایـد در هیئتها
وجود داشـته باشـد نـگاه عالمانه بـه موضوع ايثارگـري و فرهنگسـازی در اين
زمينه اسـت .مهدی حیدری ،مسـئول هیئت در خصوص اینکه چه اتفاقی در
هیئـت فدائیان حسـین gافتاده کـه جوانان به شـهادت ترغیب میشـوند،
میگویـد« :اولیـن نکتـه بحث اخلاص در هیئت اسـت که بـه وفـور در میان
نوجوانـان و جوانـان هیئـت فدائیان حسـین gدیـده میشـود .مخاطبان ما
ارتبـاط خوبی با شـهدا برقرار میکننـد و هیئت هم برنامه خوبی بـرای انتقال
ایـن معـارف و آموزههـا دارد .امکان نـدارد جلسـهای را برگزار کنیـم و آموزه و
حماسـهای از شـهدا مطـرح نشـود و بحـث والیتپذیـری را سـخنرانان ما به
شـکل مناسـب و عالمانهای تبیین نکنند .البتـه از دیگر برنامههـای تأثیرگذار،
دیـدار یـا دعـوت از خانـواده معظم شهداسـت .وقتـي این برنامههای مناسـب
و اتفاقـات نورانـی کنـار هم قـرار میگیرنـد یک چنیـن هیئت عاشـوراییاي
بیـرون میآید».

توجه به منويات رهبري

مسـئول هیئـت فدائیان حسـین gبا اشـاره بـه پرداختـن به منویـات مقام
معظـم رهبری در هیئتهای هفتگی ،موضوع فرهنگسـازی در زمينه مسـائل
اخالقـي و دينـي را یک امر جـدی در هيئت ميداند و ميگويد« :در جلسـات
حتما کلیپهـای صوتی و تصویـری از مقام معظم رهبـري پخش میکنیم تا
مخاطبان هرچه بیشـتر با توصیههای ایشـان آشنا شـوند .بحث والیتپذیری
موضوعي جدی اسـت که هیئت فدائیان حسین gدر دسـتور کار خود دارد.
عالوه بر اينكه سـخنرانان از موضوعات روز اسـتفاده ميكنند ،اشـعار سیدرضا
نریمانی مداح هیئت هم به گونهای تدوین میشـود که در مسـیر فرهنگسازی
قـرار بگیـرد .یادم نمیرود سـیدرضا دو سـال پیش راجـع به نماز شـعری را با
ایـن مضمون کـه گریه بر امام حسـین gبـدون نماز فایـدهای نـدارد خواند
و از تلویزیـون پخـش شـد .گويا بعـد از محـرم خانمی كه اهل تسـنن بـود از
بندرعبـاس با صداوسـیمای اسـتان تماس گرفته بـود که پس از شـنیدن این
اشـعار ،هم چادری شـده و هـم نمازخوان».

 2000جوان فعال

مشـکلی که هیئت فدائیان حسـین gکماکان با آن دست و پنجه نرم میکند
مشکل نداشـتن مکان ثابت و حمایت مالی اسـت؛ موضوعی که حیدری با گالیه
از برخـی مسـئوالن آن را مطـرح میکند و میگویـد« :بزرگترین معضـل ما در
تداری اسـت .واقعا مسـاجد آنطور که باید و شـاید با ما
شهرسـتانها بحث هیئ 
همـکاری نمیکننـد! درواقع مـا معضل مکان داریـم .هیئتی که در هفتـه 2000
يدانند كه هيئت مـا در طول
جـوان شـبهای جمعه به آن میآیند ،مسـئوالن م 
سـال  110مراسـم برگزار میکنـد و بدون بودجه و پشـتیبانی از نها د و سـازمانی
بـا پـول بچهها جلـو مـیرود .حتی فضـا و زمینـی در اختیار مـا قـرار ندادهاند که
خودمـان آن را بسـازیم .از هیچ جایی کمک نشـده .این بزرگترین معضل هیئت
ماست .برای پر كردن اوقات فراغت جوانان برنامههای فرهنگي و تفريحي متنوعي
داريـم اما دریغ از توجه و پشـتیبانی مالی که باید برای اسـتمرار اینگونه برنامهها

خـــــط خبــر

حجتاالسالم والمسلمین علیرضا پیروزمند ،استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسالمی گفت« :حج فرصتی استثنایی برای حجاج
اسـت تا به وسـیله آن به معرفتاهلل برسـند .حج موضوعي است که تکتک انسانها میتوانند از طریق آن در حصن الهی قرار بگیرند .طواف خانه کعبه باید
واسـطهای باشـد تا خدا انسـان را در حصن الهی قرار دهد؛ حصنی که انسـان با قرار گرفتن در آن میتواند مسیر حرکت به سـوی آینده را سهلتر و با آرامش
بیشـتری طـی کند .خدا در جریـان حج مـا را از روال طبیعی زندگی دنیایی خارج میکنـد و در یک قرارگاه الهـی و نورانی ،معـارف را به ما تزریق میکند».
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در اختیـار هیئت ما همچون یک پایگاه و کانون فرهنگی باشـد».

 4400نفر در حسینیه مجازی

سـخنرانان هیئت فدائیان حسـین gثابت نیسـتند اما مداح این هیئت از ابتدا
سـیدرضا نریمانی بـوده که به ظـن دسـتاندرکاران این هیئت از بحث نمـاز اول
وقـت و حضـور در جبهـه مقاومـت و اخالص تا رعایـت موازین اخالقی و شـرعی
نکاتـی را که بـه جوانان میگوید خـودش در اجرای آن پیشـقدم اسـت .حیدری
در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه بازخـورد كارهايـي را کـه در هیئت انجام میشـود
چگونـه از مخاطبان پیگیـری میکنیـد ،ميگويـد« :بازخوردهایمـان را از طریق
فضای مجازی و انتقادات و پیشـنهادهايی که مردم به ما دارند پیگیری میکنیم.
وقتـی میگفتنـد هر  30شـب ماه رمضـان را برنامه داشـته باشـیم و مـا این کار
را انجـام دادیـم شـاهد رشـد جمعیت بودیم .خوشـبختانه هر سـال بـر کمیت و
کیفیت جلسـات هیئت فدائیان حسـین gافـزوده میشـود .از دیگر نکاتی که
مـردم بـه طـور جـدي پیگیـری میکردند حسـینیه مجـازی بـود که بـه لطف
اهلبیـت از فلوجه عـراق ،سـوریه ،آذربایجان تا دیگر شـهرهای دوردسـت با
مـا ارتباط خوبی داشـتند و برنامههـاي هیئت را دنبـال میکردند بـه گونهای که
مـا در شـبهای مـاه رمضـان خصوصـا در شـبهای قـدر  4400نفر بـه صورت
همزمـان جلسـه را رصـد میکردنـد و ایـن یک اتفـاق فرهنگـی ایدهآل اسـت».

شهيد علي شاهسنايي

شهید علی شاهسنایی متولد سال ۶۴از نیروهای لشکر ۱۴
امام حسـین gبود که به صـورت داوطلبانه بـرای دفاع از
حرم عقیل ه بنیهاشـم عازم سوریه شـد و به شهادت رسید.
او نهمین شـهید مدافع حـرم از خطه شـهیدپرور اصفهان
اسـت کـه در دفاع از حرم حضرت زینب hآسـمانی شـد.

معرفت و بصیرت

یکـی از اتفاقـات خـوب در هیئـت فدائیـان حسـین gبرنامهریـزی دقيـق
و حسـاب شـده اسـت .بـه گفتـه مسـئول ایـن هیئـت ،هـر هفتـه جلسـات
شـورایی متشـکل از  15نفـر برگـزار میشـود و تمـام برنامههـا جـزء بـه جزء
مـورد بحـث و بررسـی قـرار میگیرند .اینکـه هیئت بر مـدار مداحمحـوری یا
وعظمحـوری حرکـت میکنـد موضـوع دیگری اسـت کـه از مسـئول هیئت
جویـا ميشـویم و او در ایـن خصـوص ميگويـد« :سـخنرانان خوبـی دعـوت
میشـوند و مطالـب خوبـی هـم مطرح میکننـد امـا تقریبا مسـتمعین ما به
مداحمحـوری گرایش دارند .براي همين به شـور حسـینی و شـعور حسـینی
توأمـان میپردازیـم امـا واقعیت امـر توجه مسـتمعین ما به مداحی بیشـتر از
وعـظ معطوف اسـت .خودمـان هم ایـن موضوع را بـه عنوان یـک ضعف مهم
بررسـی کردهایـم و برنامههایـی را گذاشـتهایم تـا ایـن معضـل برطرف شـود.
تـا جايـی کـه جوانان مـا امـروز قبـل از سـخنرانی در هیئت حاضر میشـوند
و هنـگام وعـظ جایـی برای نشسـتن پیـدا نمیکنیـد .بزرگتریـن اتفاقی که
دنبـال آن هسـتیم در هیئـت فدائیان حسـین gرقـم بخورد این اسـت که
جوانـان را بـا خـدا آشـتی بدهیم .درواقع اول شـعور حسـینی و سـپس شـور
حسـینی را داشـته باشـند .یعنی به عبـارت بهتر جوان بـا خدا و نمـاز ارتباط
خوبـی برقـرار کنـد و بعـد بتوانـد روضـه و عـزاداری را بـه جـد دنبـال کند».

شهداي تأثيرگذار هيئت

شهید ابوالفضل شیروانیان طي سالهاي 90و 91به هیئت میآمد و اولین شهید این
هیئت به شـمار میرود .شهید مسلم خیزاب ،شهید سجاد مرادی ،شهید حمیدرضا
داییتقی ،شـهید علی شاهسنایی ،شهید جواد محمدی و شهید محسن حججی از
کسـانی بودند که هر کدام آنها دریایی از محبت ،صمیمیت ،رشـادت ،شـجاعت و
دلیرمـردی را ابتـدا از درون این هیئتها آموختند و سـپس به عنـوان آموزههایی
زمینـی و حقیقی به عنـوان یادگار از خودشـان برجا گذاشـتند .مهـدی حیدری
کـه بـه قـول خـودش بـا هـر يـک از ایـن شـهدا روزگاری را گذرانـده و خاطرات
خوبـی از آنهـا دارد ،میگویـد« :آنها بیشـتر روی هیئت تأثیر گذاشـتند .اخالص
و تقوایشـان بالمنازع بـود .هیچگاه یادم نمیرود پدر شـهيد ابوالفضل شـیروانیان
مسـئول معراجالشـهدا و بنیـاد حفظ آثار بـود و قرار شـد مکانـی را از بنياد حفظ
آثـار در دهـه محـرم در اختیار مـا قرار دهـد اما آن طـور که باید و شـاید برنامهها
پیـش نمیرفـت و ابوالفضـل آنقدر غصـه میخورد کـه به اوگفتـم حضرت همه
چیـز را درسـت میکند امـا او انگار میخواسـت جـان خـودش را بـرای برگزاری
بهتر عزاداری سیدالشـهدا gبدهد و آن حضرت هم مزد دلسـوزیهایش را داد و
اربعین همان سـال به درجه رفیع شـهادت نايل آمد .یا شـهید مسـلم خیزاب که
آنقـدر بـه عفـاف و حجاب و نمـاز اول وقت پافشـاری میکـرد که برای همـه ما و
مسـتمعین جوان قابل توجه و درسآموز بود .شـهید سـجاد مرادی به سعه صدر
ی میشـناختند.
بـاال و حوصلـه زیاد معـروف بود و همـه او را به گذشـت و بردبار 
شـهید جواد محمدی یک انسـان متعصب و باغیرت بود .یکی از کسـانی که باعث
شـد بحث والیتفقیه با جدیت در هیئت فدائیان حسـین gدنبال شـود ،شهید
جواد محمدی بود .شهید محسن حججی ارادت بالمنازعی به حضرت زهرا hداشت
و حتـی قبل از رفتن به خانوادهاش وصیـت کرده بود دعا کنید همچون حضرت زهرا
پیکـرم برنگـردد و گمنام بمانـم .البته همانطور هم شـد و هنوز پیک ر او برنگشـته».

شهيد مسلم خيزاب

شـهید مسـلم خیزاب ،فرمانده گـردان یازهـرا و از مدافعان
حـرم حضـرت زینـب hدر عرصـه رویارویـی بـا عناصـر
تروریسـتی تحـت فرمـان ابوبکـر البغـدادی در مهرمـاه
 94در سـوریه بـه فیـض عظیم شـهادت نايـل آمـد .او در
قسـمتی از وصیتنامـهاش نوشـته« :روي سـنگ قبـرم
بنويسـيد که تشـنه نابودي صهيونيسـتها بوده و هسـتم
و بهتريـن روزم روز نابـودي صهيونيستهاسـت .حاضـر
نيسـتم هيچکس برايم مشـکي بپوشـد و عزا بگيـرد و کار
خيـري را بـه تعويـق بينـدازد .راضي نيسـتم همکارانـم از
وقـت کاري خـود بزننـد و در مراسـم من شـرکت کنند».

شهيد ابوالفضل شيروانيان

شــهید ابوالفضــل شــیروانیان در بیســت و هشــتم
شــهریورماه  62در اصفهــان متولــد شــد و بیســت و
چهــارم آذرمــاه  92بــه درجــه رفیــع شــهادت نايــل آمــد.
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خـــــط خبــر
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آیتاهلل محمدحسن قافی یزدی خطاب به طالب گفت« :طالب باید بدانند هیچ خدمتی باالتر از سربازی امام زمان نیست .پس اگر یکی از
شما این خدمت عظیم و بزرگ را حقیر شمارد ،گناهی نابخشودنی انجام داده .طالب جدیدالورود نیز بدانند که در بهترین راه قدم گذاشته و اگر
با نیت خالص به عرصه طلبگی وارد شوند ،خدا و امام زمان از آنها راضی خواهند بود».

جرقه شاعر شدنتان از چه زمانی زده شد؟
سـال  85بود که ایده تشـکیل یک انجمن شـعر آیینی با رویکرد توسـعه
و بالندگی شـعر اهـل بیت bذهن بنده و چند نفر از دوسـتانم همچون
آقایان حجتاالسالم سیدرضا جعفری ،رحمان نوازنی ،علی اشتری و هادی
جانفدا را به خود مشـغول کرد و بعد از اخذ مجوزهای الزم از وزارت ارشـاد این
اتفاق محقق شد .محل انجمن کتابخانه امیرکبیر کرج بود و روزهای یکشنبه
تحتعنوان انجمن شـعر آیینی موعود به عنوان اولین انجمن شـعر آیینی
در سـطح کشـور فعالیـت خود را شـروع کـرد .ابتدا نیت بنـده حقیر کمک
به رشـد و انتشـار این سـبک از شـعر آسـمانی بود کـه جـای آن در محافل
ادبی خالی بود ولی همین دغدغه باعث شـد ناخواسـته به سـرایش شـعر رو
ک طرف و حس تکلیـف از طرف دیگر
بیـاورم و ایـن توانمنـدی و عالقـه از ی 
مشـوق من برای دسـت به قلم شـدن شـد .البته قبـل از آن هم متـون ادبی
مینوشـتم و گاهـی نظمی میسـرودم ولی نـه ب ه صورت جدی و منسـجم.

کمـی عامترنـد .شـعر هیئت چون در یک محیط مشـخص بـا مخاطبان
عمدتـا مشـخص و توسـط مـداح بـا ویژگیهای معلـوم خوانده میشـود
الزم اسـت غیـر از پرداختـن بـه موضوعـات دینـی ،دارای ویژگیهایـی
باشـد کـه قابلیـت اجـرا در هیئـت از جمله آنهاسـت .برخی اشـعار چون
قابلیت ایجاد شـور و هیجان ،غلیان احساسـات و گریانـدن یا گریه کردن
ندارنـد در هیئتهـا اسـتفاده نمیشـود و بـه عنوان شـعر هیئت توسـط
مادحیـن محتـرم پذیرفته نمیشـوند ،کـه البته ایـن مرزبنـدی به نظرم
درسـت اسـت .چـون سـفارش خـود اهـل بیـت بـوده کـه در مصائب ما
گریـه کنیـد و بگریانیـد و ایـن ویژگی گریه در هیئت بسـیار مهم اسـت
امـا نـه بـه هـر قیمتـی .متأسـفانه گاهـی از اشـعار سـطحی و بیمحتوا
اسـتفاده میشـود! اشـعاری کـه نه پیـام دارنـد ،نه مسـتمع را به تصمیم
میرسـانند ،نـه اهـل بیـت را درسـت و کامـل معرفـی میکننـد بلکـه
صرفـا اقبال مسـتمعین جـوان را هدف گرفتهاند .شـعر هیئت یک شـعر
رسـالتی اسـت .یک حرکـت انقالبی در راسـتای انقالب سیدالشـهداg
اسـت و ایـن موضـوع مهـم دارد فرامـوش میشـود .مقام معظـم رهبری
بارهـا بـه اسـتفاده مادحین محترم از اشـعار اخالقـی ،پیاممحـور و دارای
کاربـرد فرهنگـی دسـتور دادنـد و خیلیهـا هـم رعایـت میکننـد امـا
برخی متأسـفانه گویا نمیشـنوند یـا نمیخواهند بشـنوند .چون ممکن
اسـت کمـی از مسـتمعین آنهـا کم شـود یا از شهرتشـان کاسـته شـود.

فقط شـعر کالسـیک ميسـراييد یا نوحه هم ميگوييد؟
بـا افتخـار اعلام میکنـم کـه فقـط بـرای اهـل بیـت bشـعر میگویم و
وقـت و انـرژی خـود را صرف هیـچ موضوع دیگری نمیکنـم .چون معتقدم
همـه خوبیهـا و خیـرات عالـم در پیـروی و ارتبـاط و انـس بـا اهـل بیـت
شـکل میگیرد .موضوعات عاشـقانه ،ابراز احساسـات ،موضوعات اجتماعی،
حماسـه و غیـرت ،فضایـل اخالقی ،معضلات فرهنگی و همـه موضوعاتی
کـه میتواننـد موضوع شـعر باشـند ،در اهل بیت وجـود دارد .از سـوی دیگر
وجـود نظـام پـاداش و جزا در این حـوزه وجه تمایز زیادی بـا حوزههای دیگر
ایجـاد کـرده .بـه ایـن معنا که کسـانی کـه بـرای اهل بیت شـعر میگویند
بـدون شـک مزد معنـوی خوبـی دریافـت و این دریافـت را بـه خوبی حس
میکننـد .ایـن در حالی اسـت کـه این ویژگی در شـعر آزاد وجود نـدارد .بعد
از چند سـال فعالیت در حوزه شـعر کالسـیک وارد سـرایش نوحه و اشـعار
آهنگین شـدم و از سـال ،92هم ملودی نوحه ساختم ،هم شعرش را نوشتم.

وقتیخدا
قصداجابت
مینماید

بااینحساببهشعرجوششیمعتقدهستیدیاکوششی؟
برخلاف دوسـتانی کـه معتقدنـد شـعر فقـط بایـد جوشـش کنـد ،بـر
ایـن بـاور هسـتم کـه گاهـی یـک دغدغـه مقـدس یـا یـک تکلیـف
اجتماعـی ممکـن اسـت جـای خالـی جوشـش و اسـتعداد شـعری
را تـا حـدی پـر کنـد .لـذا کسـانی کـه اول راه هسـتند از اینکه برایشـان
سـخت اسـت شـعر بگوینـد یـا ممکـن اسـت خـود را مسـتعد نبینند،
هرگـز نترسـند و بـا نیـت خدمـت به اهـل بیـت bکار را شـروع کنند.

گفتوگوبامهدیتوزندهجانی
كه فقط براي اهل بيت bشعر ميسرايد

شعرهيئت
ادامهقيام

سيدالشهداست
سعيد سعيدي

درسـت در سـال پيـروزي انقلاب بـه دنيـا آمـده و فـوق
لیسـانس روابـط بینالملـل دارد .البتـه مـدرس دانشـگاه
فرهنـگ و هنـر البـرز در حـوزه رسـانه و روابـط عمومی هم
هسـت .مهـدی توزنـده جانـی كـه  10سـالي اسـت وقـت و
انـرژی خـود را صـرف سـرودن شـعر بـراي اهـل بیـتb
كـرده ،ميگويد« :وقتم را صرف سـرایش شـعر بـا موضوعات
دیگـر نمیکنـم چراکـه معتقـدم همـه نیکیهـای عالـم و
موضوعـات عاشـقانه و ...در اوج خـود در اهـل بیـت bوجود
دارد» .دقايقـي بـا ايـن شـاعر جـوان اهـل کرج بـه گفتوگو
نشسـتيم تـا هـم از خـودش بگويـد و هـم از دغدغههايش.

ارتباطتـان بـا جامعـه مداحـان چطور اسـت و بـا آنها
همکاریدارید؟
ارتبـاط خوبـی داریـم .مادحیـن زیـادی چـه در تهـران ،کـرج یـا
شهرسـتانها هسـتند کـه محبـت دارنـد .بـ ه ویـژه حـاج حسـن خلـج
کـه چندیـن سـال اسـت افتخـار سـرایش نوحـه و واحدهـای محـرم و
صفـر ایشـان بـا حقیـر و دوسـت عزیـزم جنـاب آقـای طالبیپور اسـت.
یکی از افتخارات شـاعران ،حضور و شـعرخوانی در محضر
مقـام معظم رهبـری اسـت .آیا بـه این توفیـق نایل شـدهاید؟
بلـه ،چندیـن بـار ب ه صـورت عمومـی در دیدار شـعرا و مادحیـن و یکبار
بـ ه صـورت خصوصی همـراه دیگر شـاعران به محضر معظم له شـرفياب
شدیم.
چـه عواملـی میتواننـد در موفقیت یک شـاعر آیینی
مؤثرباشند؟
یک شـاعر آیینی کارش سـختتر از یک شـاعر آزاد اسـت .شـاعر آزاد خط
قرمزهـای خیلـی کمتـری دارد ولـی یـک شـاعر آیینـی جـدا از تسـلط به
اصـول ادبـی و داشـتن دانـش علمـی کافـی الزم اسـت بـه تاریـخ مسـلط
باشـد آن هـم بـهصـورت کامـل .بايد با فضـای مخاطب خود آشـنا باشـد،
از جریانـات روز کشـور آگاه باشـد ،نیازهـا را خـوب بسـنجد و از همه مهمتر
اینکـه مراقب باشـد کارش صبغـه مادی به خـود نگیرد و اخالصـش تا آخر
محفوظ باشـد و سـلوک داشـته باشـد .ارتباط روحی و دلی با اهل بیتb
بـ ه ویـژه سی دالشـهدا gشـاهکلید موفقیـت یک شـاعر اهل بیتی اسـت.
بهنظرشـماشعرآیینیباشـعرهیئتچهتفاوتهاییدارد؟
شـعر آیینـی با اینکه حول محـور دین میچرخـد و از موضوعات مختلف
دینـی بـهویژه خود اهل بیت پیامبر kسـخن میگوید ولی مخاطبانش

بوی حرم ،عطر گالب ناب هیئت
شبهای زیبای پر از مهتاب هیئت
بسته به نیتهای پاک زائرینش
گاهی زیارتخانه ارباب هیئت
دلخسته باشی ،مأمنت آغوش بازش
لبتشنه باشی مثل ظرف آب هیئت
یک روز بهر خفتهها بیدار باش و
یک روز رویاییتر از یک خواب هیئت
گاهی ز جنس سنگ آهن ،گاه یاقوت
مردم زمین خام و گوهریاب هیئت
وقتی خدا قصد اجابت مینماید
او حاجتت را میدهد ،اسباب هیئت
این گوی سرگردان دل هرجا که باشد
در انتهایش میشود پرتاب هیئت
کافی است تا یک یاحسین اینجا بگویی
بارانی و توفانی و بیتاب هیئت

خـــــط خبــر

حجتاالسالم والمسلمين سیدابراهیم رئیسی در مراسم گرامیداشت و تجلیل از خانواده شهیدان «حججی» و «مشلب» که همزمان با  23ذیالقعده
روز زیارتی امام علی بن موسـیالرضا gدر حرم مطهر رضوی برگزار شـد ،گفت« :خون هر شـهید مایه سنگینتر شدن بار مسئولیت مدیران و
دستاندرکاران نظام مقدس ایران اسالمی است .پیام شهدا به مسئوالن و مدیران این نظام اين است که عزت ،اقتدار و افتخاراتی را که به برکت خون
شهدا در این کشور به دست آمده حفظ کنند .آنچه کشور ما را در برابر دشمن حفظ و به پیروزی میرساند مقاومت است».
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آن را بـرای عالقهمنـدان بـه مداحی ضـروری میدانید؟
بـه هـر حال بایـد توجه داشـت کـه مداحی نوعـی هنر اسـت و طبعا
دارای اصولـی اسـت که از جملـه آنها بحث آموزش اسـت .لذا به صرف
بهرهمنـدی از صـدای خـوب و مطالعـه فـردی نمیتـوان بـه جایـگاه
خوبـی در عرصـه مداحی دسـت یافـت .از این حیث معتقـدمباید در
محضر اسـاتید ،پیشکسـوتان و پیرغالمان اهل بیت bکه در این راه
مویی سـپید کردهانـد متواضعانه زانـوی تلمذ زد تـا عالوه بـر اصول و
فنـون و ریزهکاریهـای خوانندگی و اجـرا ،به صفـات و فضایلی چون
تقوا ،اخالص ،اخالق در مداحی ،آداب معاشـرت با مردم و مسـتمعین،
خودسـازی و ...دسـت یافت .در کل آنچه مهم است این است که نقش
اسـتاد و مربـی برای موفقیـت در عرصه مداحی بسـیار مهم و کلیدی
اسـت .چـه اينکه بـه قول شـاعر« :طـی این مرحلـه بیهمرهی خضر
مکن /ظلمات است بترس از خطر گمراهی» .از این حیث حتما باید از
وجود اساتید استفاده کرد و از نظرات و رهنمودهای این بزرگواران بهره
الزم را بـرد .بـه خصوص در انتخاب اشـعار ،روایـات ،نکات ناب تاریخی
و بیـان مقاتـل ،نظر اسـاتید فن را باید جویا شـد تا خدای نکرده شـعر
و مـدح و مرثیه ما موجب وهن اهل بیت bو مذهب تشـیع نشـود و
بتوانیم مایه آبـروی آن بزرگواران در کار خود باشـیم.

توگوی صمیمانه با سيدرضا جدا كه مسئول سازمان بسيج مداحان قم است
گف 

من حسـینی شدم از بس
پدرمگفتحسین
محمدمهدی موسوی

سـیدرضا جـدا از مداحـان شـهر کریمـه اهـل بیت hاسـت کـه در همین شـهر به دنیـا آمـده و به قـول خـودش توفیق
ستایشـگری ائمـه اطهـار bرا از دوران نوجوانـی پیـدا کـرده .او کـه متولـد سـال  58اسـت و اكنون مسـئولیت سـازمان
بسـیج مداحـان اسـتان قـم را برعهـده دارد معتقـد اسـت مداحی اهـل بیـت اگرچه فینفسـه یک هنـر اسـت و اصول و
اقتضائـات خـاص خـود را دارد امـا در پرتو اخلاص و توکل و توسـل بر حضـرات معصومین bاسـت که برای مـداح ،توفیق
و عاقبتبخیـری بـه همـراه مـیآورد .آنچـه در ادامـه میآیـد مشـروح گفتوگـوی «چهـارده» بـا اين مـداح قمي اسـت.

*اصول و فنون مداحی را از چه زمانی و چگونه فرا گرفتید؟
«مـادرم داد بـه مـن شـیر محبـت امـا /من حسـینی شـدم از بس
پـدرم گفـت حسـین» .از همـان دوران کودکـی کـه همـراه پـدرم
در مجالـس روضـه امـام حسـین gشـرکت میکردم ایـن عالقه
بـه مداحـی شـکل گرفـت و از آنجا کـه پـدرم از میانداران باسـابقه
هیئتهـاي مذهبـی قم بـود ،روزبهروز ایـن عشـق و ارادت به لطف
الهی در وجودم بیشـتر میشد .از سـویی تقارن دوران کودکی بنده
بـا سـالهای دفـاع مقدس و بـه برکـت خون شـهدایی کـه پیاپی

بـا تشـییع بدنهـای مطهرشـان در گوشـه و کنار شـهر رایحـه دلنواز
ایثـار و شـهادت عطرآگیـن میشـد ،حقیـر به سـمت و سـوی اجرای
سـرودهای انقالبی ،حماسی و دینی گرایش پیدا کردم .از همان کالس
دوم ابتدایـی به عنوان تکخوان گروه سـرود مدرسـه فعالیت میکردم
و به تدریج شـرایطی پیش آمد که در سـال  75و در دوران دبیرسـتان
بـه صورت رسـمی قـدم بـه وادی مداحی گذاشـتم که به لطـف الهی
تـا امروز حدود  21سـال اسـت افتخار نوکری ائمـه اطهـار bرا دارم.
*تـا چـه اندازه بـه آمـوزش در این عرصـه اعتقـاد دارید و

*شـاید بـرای عـدهای از مداحـان ایـن عرصه یـک نوع
شـغل و منبـع کسـب درآمـد باشـد .نظـر شـما در این
خصوص چیسـت؟
بـا توجـه بـه اینکـه منظـور و هـدف از مداحـی اهـل بيـت bزنده
نگ هداشـتن يـاد برتريـن انسـانهاي تاريـخ ،بيـان عاليتريـن معارف
انسـاني و اسلامي و نیـز معارف مـورد نياز مردم اسـت ،لـذا به عقیده
بنـده هیـچ زمانی مداحی بـه عنوان حرفه و شـغل مطرح نبـوده و هر
کـس در ایـن عرصه قـدم میگـذارد ،پیـش از هر چیز به عشـق ائمه
و بـه امید انجـام نوکری بر آسـتان حسـینی وارد این میدان میشـود
و چنانچـه خـدای نکـرده غیـر از این باشـد و ما نـگاه دیگری بـه این
موضوع داشـته باشیم ،یقینا مسـیر را گم ميكنيم و به سـعادت مورد
نظـر دسـت نخواهیم یافـت .به همین خاطـر به شـدت معتقدم قبل
از هـر چیـز یـک مـداح اول بایـد خودش بسـوزد تـا بتواند دیگـران را
بسـوزاند و این مهم میسـر نخواهد شـد مگر با امتزاج قلب و دل انسان
بـا عشـق بـه آلاهلل و تالش مسـتمر و بیوقفه در مسـیر خودسـازی.

تريبون
مداحييك
رسانهاست
سـيد رضا جدا دربـاره اينكه مداحـان در زمانـه کنونی در
زمینه بصیرتبخشـی بـه آحاد مـردم و به خصوص نسـل
جوان چه وظیفـهای برعهـده دارند و باید بیشـتر روی چه
موضوعـات و مباحثی تأکید کننـد ،مي گويـد« :همانطور
که رهبـر معظم انقلاب نیـز فرمودهانـد تریبـون مداحی
یک رسـانه محسـوب میشـود و مداحان میتوانند از این
رسـانه فراگیر نهایـت اسـتفاده را ببرند و با خواندن اشـعار
پرمحتـوا بـا مضامین عالـی ،رسـا ،همهفهم و متناسـب با
شـرایط روز از نظر سیاسـی ،اجتماعی و فرهنگی و استفاده
از پنـد و انـدرز ،احادیـث و روایات نـاب ،در افزایش بصیرت
و آگاهـی در سـطح جامعـه بـه خصوص قشـر جـوان که
مخاطبـان اصلـی بسـیاری از هیئتهاي مذهبی هسـتند
نقـش مؤثـری ایفا کننـد .به هر حـال نبایـد از یـاد ببریم
کـه توفیق نوکـری در خانـه اهل بیـت bبه ما داده شـده
و مـدال نوکری ارباب دو عالم حضرت سیدالشـهدا gرا به
این واسـطه دریافت کردهایم .لذا باید بکوشـیم تا واپسـین
نفـس عمر در این دنیا در همین مسـیر باشـم تا انشـاءاهلل
در بـرزخ و قیامت مورد شـفاعت معصومین قـرار بگیریم».

ها و محافل مذهبی
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حجتاالسالم سیدمهدی میرباقری ،رئیس فرهنگستان علوم اسالمی قم و کارشناس معارف اسالمی در خصوص اینکه زیارت ائمه هدی
چه جایگاهی در فرهنگ دینی ما دارد ،گفت« :زیارت فرصتی برای نزدیک شدن به معرفت الهی است که از وادی والیت امام عبور میکند
و هدف ما از زیارت این است كه عهدهایی را که با خدا بسته و از آنها تخطی کرده بودیم دوباره تحکیم کنیم .زیرا خیلی وقتها از عهدمان
تخلف میکنیم .درواقع تخلف گناه به هم زدن این عهد است».

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

در دیـن اسلام و مذهـب تشـیع وقتـی نـوزادی متولـد میشـود یـک
بزرگتـر در گـوش او اذان میگویـد تا از همـان ابتدا با اصول اسلامی
آشـنا شـود و گوشـش بـه برکت شـنیدن نـام «اهلل» عادت به شـنیدن
اصـوات خوب کنـد .اما این همه ماجرا نیسـت .بـرای اینکه یک کودک
در مسـیر سـعادت قرار بگیـرد ،باید از همـان ابتدا او را بـا اصول تربیت
اسلامی رشـد داد تـا هیـچگاه در خـود شـک و شـبههای راه ندهـد و
فرزنـدی صالـح بـه بـار آیـد .متأسـفانه ايـن روزهـا بسـیاری از والدین
بـرای آرامـش یافتن بچهها دسـت به هـر کاری میزننـد .مثل خریدن
تبلـت و گوشـی بـرای کـودکان و ایـن یکـی از بزرگترین اشـتباهاتی
اسـت کـه والدیـن مرتکـب میشـوند .از کودکـی کـه غـرق در دنیای
مجـازی و غیرواقعـی بازیهـای کامپیوتـری میشـود چـه انتظـاری
میتوان داشـت؟ مثـال دیگر اجـازه تماشـای کارتونهایی اسـت که با
روحیـه کـودکان مغایر اسـت و جز خشـونتطلبی و انزوا چیـزی را در
ذهـن آنهـا پـرورش نمیدهـد .به جـای ایـن کارها بایـد کـودکان را با
داسـتانهای زندگی پیامبران و ائمه اطهار bآشـنا کـرد و کتابهایی
را در ایـن زمینـه برایشـان خوانـد و کارتونهایـی بـا ایـن موضوعات را
برایشـان تهیـه کرد کـه عالوه بر لـذت بردن از آنهـا ،بتوانند بـه عنوان
یـک الگو به آنها اسـتناد کنند و در ذهن خود شـخصیت مثبتی را الگو
قـرار دهند ،نه یک شـخصیت انیمیشـن خشـونتطلب .اسلام مکتب
تربیـت اسـت و والدین را به تربیـت نیکوی خود و فرزندانشـان ترغیب
ِیـن آ َم ُنوا ْ
و تشـویق كرده .خداوند متعـال در قرآن فرمـوده« :یَا أَی َّها الَّذ َ
ُقـوا ْ أَنفُس ُ َ
َـارا /ای کسـانی کـه ایمـان آوردهایـد! خود و
َ
ـکم ْ َو أ ْهل ِیکـم ن ً
خانـواده خـود را از آتـش نگـه داریـد» .امیرالمؤمنیـن gدر تفسـیر
ایـن آیه شـریفهفرمـودهَ « :علّمـوا انف َُسـ ُکم و اُهل ِی ُکـم الخَ یـر و أ َّدبو ُهم/
بـه خـود و خانـواده خـود خوبـی بیاموزیـد و آنـان را تربیـت کنیـد».

مجموعه فرهنگی عاشورائیان اصفهان

کانال تلگرام
استاد محسن قرائتی

یکــی از شــخصیتهایی کــه سالهاســت او
را میشناســیم و شــيوه ســخنراني و آموزشــي
متفاوتــي دارد اســتاد محســن قرائتــی اســت.
حجتاالســام قرائتــي بــا برنامــه «درسهایــی
از قــرآن» هم ـواره کوشــیده قــرآن و آموزههــای
دینــی را بــه همــه گروههــاي ســني منتقــل
كنــد« .درسهايــي از قــرآن» از جملــه برنامههای
مهــم و تأثیرگــذاري اســت کــه سالهاســت
اســتمرار دارد .از ایــن رو در ایــن بخــش در
نظــر داریــم کانالهــای تلگرامــیاي را برایتــان
معرفــی کنیــم کــه محــور آنهــا اســتاد قرائتــی
اســت .مثــل کانــال تفســیر موضوعــی قــرآن
بــا آیدی  ،@mohsen_gharaatiکانــال
تخصصــی نمــاز بــا آیدی @namaz_ir
و کانــال درسهایــی از قــرآن بــا آیدی
 .@Qaraatiبــا عضویــت در ایــن کانالهــا
میتوانیــد از مطالــب مفیــد آنها بهرهمند شــوید.

کتاب
مناظره دکتر و شیخ

«مناظـره دکتـر و شـیخ» کتابی اسـت که تا بـه حال
 130هـزار نسـخه از آن به چاپ رسـیده .جالب اینکه
نویسـنده آن یک مهندس خودروسـت .همانطور که
از نـام کتـاب برمیآیـد محتـوای آن بـه صـورت یک
مناظـره آمـده کـه ایـن مناظره بـه بحث بین شـیعه
و سـنی میپـردازد و بـه تمـام ابهامات و شـبهات اهل
سـنت پاسـخ میدهد .هرچند در مقدمـه آن آمده که
ایـن کتـاب به هیچوجـه قصد شـیعه كردن کسـی را
نـدارد امـا گفتههـای نویسـنده و تعـدد نسـخههای
چـاپ شـده گـواه ایـن هسـتند کـه عـده زیـادی از
اهـل سـنت بـه مذهـب تشـیع گرویدهاند .نویسـنده
ایـن مناظـرات را در مکـه و مدینه با اهل سـنت انجام
داده و ماحصـل آن را در قالـب کتابـی درآورده .نکتـه
بـارز در تمام بحثهـا و مناظـرات نویسـنده آن دکتر
محمدحسـن شـجاعیفرد بـا شـیوخ اهـل سـنت در
ایـن اسـت کـه بـرای متقاعـد کـردن آنهـا بـه برتری
شـیعه به هیچ عنوان از سـند و روایت شـیعی استفاده
نكرده و تمام اسـناد مربوط به خود اهل سـنت اسـت.

تربیت اصولی و اسالمیکودک

اپلیکیشن
اشراق
«اشــراق» يــك نرمافــزار اندرویــدي اســت
کــه از چهــار بخــش ادعیــه ،صلواتشــمار،
ذکــر روز و تعقیبــات نمــاز تشــکیل شــده
و هــر چهــار بخــش آن امکانــات زیــادی
را در اختیــار شــما قــرار میدهــد و زبــان
برنامــه کامــا فارســی اســت .بــا نصــب ایــن
برنامــه روی گوشــی تلفــن همـراه یــا تبلــت
خــود بــه راحتــی میتوانیــد از امکانــات
آن اســتفاده کنیــد .اگــر ق ـرار اســت تع ـداد
خاصــی صلــوات بفرســتید ،میتوانیــد از
قســمت صلواتشــمار آن اســتفاده کنیــد.
همانطــور کــه گفتــه شــد ،ایــن نرماف ـزار
دارای ذکــ ر روزهــای هفتــه اســت .از ایــن
رو میتوانیــد هــر روز خــود را بــا ذکــر
آغــاز كــرده تــا بابرکــت حرکــت کنیــد.
پــس از هــر نمــاز هــم میتوانیــد تعقیبــات
آن را از ایــن طریــق بگوییــد و ارزش
معنــوی نمــاز خــود را دوچنــدان کنیــد.

*

مناجاتنامه

خدایـا! در سـختی و آسـانی تکیـهگاه جز تو کیسـت و
پناهـگاه جـز سایهسـار مهـر تو کجاسـت؟

*

خدایـا! تو را به حق عزیزان سـوگند که باران گشایشـت
را بـر ما ببـار و از آسـتان فرجت نسـیمی بر دلهای خسـته
جـاری کن.

*

خدایـا! طاقتـم تمام شـده ،شـکیبم سـرآمده و کارد به
اسـتخوان صبوری رسـیده اسـت.

سیدمهدی شجاعی
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