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معـرفت به مـداحي مهـم تر
 از علـم ستايشـگري است



َوإِن مِّن َشْیءٍ إاِلَّ ِعنَدنَا َخَزآئِنُُهۥ َوَما نَُنزِّلُُهۥٓ إاِلَّ بَِقَدٍرۢ مَّْعُلوٍم؛ هیچ چیز نیست مگر آن که گنجینه آن نزد ماست، و ما جز به قدر معلوم آن را فرو نمی فرستیم.
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رحمت خدا اندازه دارد، مثل بزازها اندازه را از شما نمی پرسد که هر چه بیشتر بگویید برای او بهتر باشد. ولی خیاط ها کاری به زبان شما ندارند، اگر به آنها بگویید اندازه دور کمر شما 50 سانت 
بیشتر نیست او نمی پذیرد بلکه او خودش اندازه می گیرد. خداوند هم دقیقا همین طور است با اندازه کار می کند، یعنی رحمت و عزت و آبرو و رزق را به اندازه می دهد. اندازه ها را هم از زبان شما 
نمی شنود بلکه نگاه به عمل و رفتار و کردار شما دارد. بنابراین هر کس که عزت و آبروی بیشتری می خواهد بسم اهلل، یعنی به جای آن که فقط دست به دعا شویم باید به عمل روی آوریم. سوره   مبارکه حجر 

محسـن اسـماعیلی، عضو مجلس خبرگان رهبری در یکصدوچهارمین جلسـه شـرح و تفسـیر نهج البالغه، گفت: باید از هر کاری که موجب تفرقه و درگیری 
می شـود، اجتنـاب کـرد؛ همان گونه که قرآن کریم از ما خواسـته اسـت کـه حتی در اعتصام بحبـل اهلل و آویختن به ریسـمان الهی نیز با هم باشـیم و تک تک 
و متفـرق عمـل نکنیـم. اساسـا از قـرآن فهمیده می شـود کـه اصلی ترین هدف از ارسـال رسـل و انزال کتـب و از جمله فرسـتادن رسـول خاتم و نـزول قرآن 

کریـم، رفع اختالفات بشـر و همسوسـازی انسـان ها در حرکت به سـوی مقصد واحـد، یعنی عبادت خدا و کسـب کمال و معرفت اسـت. ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

 عبادت فقط برای خدا

 پيامبر؛ رحمه للعالمين است

یکـی از بزرگ تریـن و مهم تریـن مسـائلی کـه در قـرآن کریـم بـه آن 
پرداختـه شـده مسـئله الگوبـرداری از وجـود انبیاسـت. اسـوه بـودن 
شـخصیت رسـول خـدا را در آیـه 21 سـوره احـزاب به وضـوح می توان 
دیـد. جایی کـه خداونـد متعال هـم تأکیـد دارد انسـان ها بـدون روش 
و بـدون الگـو میـل به سـعادت و هدایـت نخواهند داشـت. آمـدن دین، 
مذهـب و کتـب آسـمانی و اعطـای مسـئولیت بشـریت بـه معصومیـن 
همـه بـرای بیـان ایـن الگـو و شـیوه بـوده اسـت. لـذا متأسـفانه چـون 
می کنـد  کار  قـوی  فوق العـاده  کـه شـیطان  داریـم  قـرار  دنیایـی  در 
و بـرای انسـان الگوهـای باطلـی را ترسـیم می کنـد کـه ایـن الگوهـای 
غلـط و باطـل باعـث شـده انسـان ها مسـیر و حرکت هـای خودشـان را 
براسـاس آن الگو و روش و آن کسـی که این مسـیر و جریـان را هدایت 
و راهبـری می کنـد، طـی کننـد. بنابـر آیـات قـرآن حقیقتـا خداوند بر 
مؤمنیـن منـت گـذارد کـه رسـولی از جنـس خودشـان مبعـوث کـرد 
تـا آیـات الهـی را بـرای آنهـا بخوانـد و آنهـا را از هرگونـه آلودگـی 
حالـی  در  بیامـوزد.  آنهـا  بـه  را  و حکمـت  کتـاب  و  گردانـد  پـاک 
کـه قبـل از آن در گمراهـی آشـکار بودنـد یعنـی پیامبـر بـه عنـوان 
یـک الگـو و اسـوه انسـان را از جهالـت و گمراهـی بیـرون مـی آورد. 
خـدا یـک انسـانی را بـه مـا مطـرح کـرد جامـع اطـراف یعنـی همه 
صفـات خـوب را دارد و مانـع اغیار اسـت. این شـخصیت کـه خدا در 
وصـف او گفتـه: هیـچ حرفـی نمی زنـد اال این کـه از جانـب خداونـد 
سـخن می گویـد. در آیـه ای از قـرآن کریـم می فرمایـد وجـود پیامبر 
بـرای شـما الگـو اسـت. این کـه می گوییـم وجـود پیامبر منظـور این 
اسـت کـه هم سـیره رفتـاری رسـول خـدا ، هـم سـیره گفتاری 
رسـول خـدا و هم سـیره عملی رسـول خـدا تمام حـرکات و 
همـه سـکنات و هـر کاری شـخصیت نبـی اکـرم انجـام می دهند 

بـه عنـوان الگو مطرح اسـت. لـذا پیامبـر هیچ چیـزی نـدارد بخواهد 
جـدای از مردم باشـد. چـه خلوت او و چـه جلوت او همه یکی اسـت. 
در یـک جـای دیگری در قـرآن کریم می فرمایـد: از کافران الگو و اسـوه 

نگیریـد چون شـما را به منجالب فسـاد می رسـانند.
ما بـرای این که پیامبـر اکرم را الگـوی خودمان قرار بدهیم خداوند سـه 
شـرط گذاشـته اسـت؛ شـرط اول این اسـت امید به خدا داشـته باشیم. 
پیامبـر عظیـم الشـأن اسـالم را الگو قـرار بدهید بـه این شـرط که امید 
بـه خدا داشـته باشـید. حـاال امیـد به خـدا چیسـت؟ این اسـت که در 
تمامـی حالت هایـی که زندگـی می کنید، خـدا را فراموش نکنیـد. از یاد 
خـدا غفلـت نکنیـد. این امیـد به خـدا خیلی موضـوع مهمی اسـت که 
خداونـد در یکـی دیگـر از آیات سـوره احـزاب بـه پیامبـر می فرماید تو 
مبشـری پیامبر؛ مبشـر یعنی بشـارت بـده. پیامبـر می فرمایـد باالترین 
درجـه ایمـان بـه خـدا امیـد به خـدا داشـتن اسـت. لـذا از ایـن جهت 
اسـت که ناامیدی و یـأس یکـی از بزرگ ترین گناهان به شـمار می رود. 
خداونـد همه گناهان را می بخشـد جـز یأس و ناامیدی! و دومین شـرط 
کـه پیامبـر را الگـو قرار بدهیـد، اعتقاد بـه روز قیامت اسـت؛ خداوند در 
قـرآن بنـای همـه ادیان را بر سـه اصـل توحید، نبـوت و معاد گذاشـته 
اسـت. اینجـا خداوند در قـرآن تأکید می کنـد اگر پیامبـر را می خواهید 
الگـوی خودتـان قـرار بدهیـد و تو را بـه عالی تریـن درجه برسـاند، باید 
اعتقـاد بـه روز معـاد داشـته باشـید. حـاال خـود معـاد چیسـت؟! معاد 
یعنـی تجسـم اعمـال. این که انسـان ها تمـام کارهـا و افعالی کـه انجام 
می دهنـد، بداننـد و این آگاهی را داشـته باشـند که بایـد در روز قیامت 
پاسـخ دهنـد. اگر معادی نباشـد انسـان اعمالـی را که انجـام می دهد از 
جملـه عفـت عمومـی، عفت فـردی، حیـای عمومی و حیـای فردی، 
در جامعـه مـا زیـر سـوال مـی رود. اگـر معـاد موجودیتی نداشـته 
باشـد لزومـی بـه حفـظ عفـت و حیـا و صداقـت نیسـت. لـذا معاد 
لـزوم اعتقـادی اسـت که در باطن انسـان بـرای الگوپذیـری پیامبر 
قـرار دارد. سـومین نکتـه ذکـر کثیر اسـت. می فرماید شـرط سـوم 
ایـن اسـت بایـد ذکر کثیر داشـته باشـید کـه پیامبر الگـوی رفتاری 
شـما باشـد. حـاال ذکـر کثیـر چیسـت؟ ذکـر کثیـر را امـام صـادق

g می فرمایـد: ذکـر تسـبیحات مادرمـان حضـرت زهراسـت. امـام 
رضـاg فرمودنـد همـان طـوری کـه فرزندانمـان را امـر بـه اقامـه 
نمـاز می کنیـم مکلـف بـه ادای تسـبیحات حضـرت زهـرا نیـز 
امـام  اسـت.  کثیـر  ذکـر  انسـان ها،  مـالک سـعادت   بکنیـم؛ چـون 
صـادقg مـالک بدبختـی و شـقاوت را تـرک ذکـر کثیـر می دانند. 
لـذا هرکسـی نمی توانـد ادعـا کنـد الگـوی مـن پیامبـر اسـت. ما در 
جامعـه هیئت هـای مذهبـی داریـم کـه اکثـرا می گوینـد مـن نوکـر 
امـام حسـینg و نوکـر امیرالمومنینـم. اگر کسـی قرار باشـد نوکر 
رسـول خـدا و مرید اهل بیت باشـد این سـه خصوصیـت را باید در 
امـورات زندگی اش داشـته باشـد؛ امید بـه خدا را کسـی دارد که نمـاز اول 
وقـت می خواند. اعتقاد به آخرت را کسـی دارد کـه دروغ نگوید. و ذکر کثیر 
را کسـی در دسـتور کار زندگی اش دارد که بتواند به مردم خدمت کند. 

 

زندگی بر مدار اسالم!
حجت االسالم سیدجالل موسویان، واعظ و کارشناس معارف اسالمی

بازتاب
*علیرضـا آزاد: بـه نظـر می رسـد در رسـانه های مذهبی که 
پرتوی از رسـانه های جریان انقالبی هستند بهترین اقدام، توجه 
بـه بیانـات رهبر معظـم انقـالب اسـت. از این جهـت این نکته 
مطرح می شـود که تقریبا تمامی نـکات و راهبردهای اصلی یک 
رسـانه توسط رهبر معظم انقالب طی سـال های گذشته مطرح 
شـده؛ در ایـن صـورت اسـت کـه یک رسـانه مذهبـی می تواند 

اثرگذاری جدی در جامعه داشـته باشـد.
*  فاطمـه نورایـی: به نظـر بنـده و از آنجایی کـه هیئت های 
مذهبـی یکـی از مردمی تریـن نهادهـا در جمهـوری اسـالمی 
هستند، بهترین راه تبلیغ هیئت ها، اسـتفاده از ظرفیت مردمی 
و خود اعضای هیئت اسـت و رسـانه های رسمی و خبرگزاری ها 

اثرگـذاری کمتـری در این زمینـه دارند.
*کبوتر حـرم: بهترین رویکـرد بـرای رسـانه ها و هیئت های 
مذهبـی توجه بـه نیروهای جـوان و انقالبـی اسـت. البته نکته 

مهمـی کـه وجـود دارد این اسـت کـه باید معـارف اسـالمی و 
انقالبـی به صورت کامل به جوانان منتقل شـود تا در کنار شـور 
و جوشـش انقالبی، بصیـرت و آگاهـی الزم نیز در بیـن جوانان 

به وجـود بیاید.
* امیر عرب: رسـانه مذهبی باید سرمشق بقیه رسانه ها باشد؛ 
شـما در هفته نامه چهـارده عالمانه تـر و فراتر از هر قشـر و گروه 
خاصـی عمـل می کنید و بیـش از حاشـیه به متـن می پردازید 

و ایـن همان چیزی اسـت که مخاطبان به دنبال آن هسـتند.
*کریم کاشـفی: از اواسط نشـر هفته نامه شما به مخاطبان 
این نشـریه ملحق شـدم مشـکلی که بنده و برخی دوسـتان 
ـ که معمـوال عالقه مند رسـانه های مذهبی هسـتندـ  داریم، 
عدم دسترسـی مناسـب به این هفته نامه اسـت. ان شـاءاهلل با 
راه انـدازی کانـال تلگرامـی یا اشـتراک اینسـتاگرامی بیش از 

پیش بـا مخاطبان همراه باشـید.

حجت االسالم ابراهیم بهاری: 
یکـی از نـکات بسـیار الزم و مهـم امروز، جلوگیـری از خرافه نـگاری و القای شـبهه در جامعـه دینی و 
بصیرت افزایـی نسـبت بـه این حربه جدید دشـمنان اسـت! رسـانه در دنیـای امروز صاحـب یک نفوذ 
بسـیار قـوی در ذهـن جوامع بشـری اسـت و اگر در مسـیر هدایت بشـری به سـوی حق تعالی باشـد، 
قطعـا صاحب دو ویژگـی قرآنی می شـود؛ اول لذت زندگی الهی دنیـوی و دوم نعمـت بی پایان آخرتی. 
هفته نامـه چهـارده منبعث از نام اهل بیـت دارای چنین ویژگی اسـت و می توانـد در هدایت جامعه 

بـه سـوی مدینه فاضله نبوی بیشـتر اثرگذار باشـد و سـیره عملـی و علمی اهل بیـت را بـرای آحاد جامعه تبییـن کند. تبلیغ 
تفکـر قرآنـی و ترویـج قرآن دانـی به جـای قرآن خوانـی می توانـد این هفته نامـه را ویژه کنـد و جامعـه آگاه هرگز گرفتـار خرافات 
نمی شـود. اهل بیـت بـا اخالق قرآنـی در جامعه دنبـال پیاده کـردن الگویی الهی و انسـانی بوده انـد که با دعوت مـردم به عمل 
بـه چنیـن رفتار هایـی، جامعـه قطعـا از هنجارشـکنی فـردی و اجتماعـی دور می شـود. اکنون بـه این باور رسـیده ایم که رسـانه 
ابـزاري بسـیار قـوي در انتقـال و تبیین معارف دینی و اسـالمی اسـت و هرآنچه که مـا دغدغه داریـم به گوش عامه مردم برسـد.

  بازتاب های »چهارد     ه« را د     ر اينجا بخوانيد     . منتظر پيشنهاد     ها و انتقاد     اتتان هستيم.

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
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سیدعلی امامیان، پژوهشگر دینی

خداونـد متعال در قرآن همه امت اسـالمي را به سرمشـق گرفتن از پیامبر ترغیـب کرده و با عنایت 
بـه این کـه الگوپذیـري از آن حضـرت محدود بـه حد خاص و زمینه مشـخص نشـده، جـا دارد هر فرد 
مسـلمانی سـیره آن حضـرت را در تمام شـئون زندگی اعـم از معاش و معـاد الگوی خود قـرار دهد. در 

اینجـا ما مفهـوم »رحمه للعالمین« در سـیره آن حضرت را مورد بررسـی قـرار می دهیم. 
در طـول تاریـخ بشـریت هیچ گاه ارسـال پیامبـران و مبلغان دینی قطع نشـده؛ براسـاس آیـات الهی و 
روایـات معصومیـن و براهین عقلی زمیـن هیچ گاه از وجود حجـت الهی و نگهبانان و مبلغـان دین خدا 
تهـی نبوده اسـت. محتوای دعوت پیامبران الهـی باوجود تفاوت های زمانی و مکانی و شـرایط اجتماعی 
و قومی یکسـان اسـت. همه آنان مردم را به پرسـتش خداوند و دوری از اطاعت طاغوت دعوت کرده اند. 
پیامبران از نظر کماال ت و مراتب فضل یکسـان نیسـتند بلکه بعضی از آنها بر برخی دیگر برتری دارند. 
لنا بعض النَّبییـَن َعلی بَعـض«. این آیه به  خداونـد متعـال در قـرآن کریـم می فرماید:»تلَک الرُّسـل َفضَّ
روشـنی دال لـت دارد که همـه پیامبران با این کـه ازنظر نبوت و رسـالت همانند بودند ولـی از نظر مقام 
یکسـان نیسـتند و بعضی از پیامبران از نظر درجه و مرتبه بر دیگری برتری دارند. صفت رحمان اشـاره 
بـه رحمـت عامه دارد که شـامل دوسـت، دشـمن، مؤمـن، کافر، نیکـوکار و بدکار اسـت. بـاران رحمت 
بی حسـابش همه را فـرا می گیرد، همه بنـدگان از مواهب گوناگون حیات بهره مند هسـتند، ولی رحیم 

اشـاره به رحمـت خاصه دارد که ویـژه بندگان صالح و مؤمن اسـت. 
امـام صـادق نیز می فرمایـد: »رحمت الهـی معنا و مفهـوم وسـیعی دارد«. خداوند رب العالمین، رسـول 
اعظـم را به عنـوان رحمه للعالمین مبعـوث کرد. همان طوری کـه رحمانیت خداوند صفت عامه اوسـت 
و همـه انسـان ها اعـم از مؤمـن و کافر را شـامل می شـود، پیامبر اعظم هم بـرای همه انسـان ها درهمه 
اعصـار و تمامـی مکان هـا تا پایان جهان رحمت اسـت؛ نـه تنها برای پیروان و دوسـتان بلکـه همه اهل 
عالم و دوسـت و دشـمن باید این مهربانی و رحمت را از پیامبر احساس کنند. تعبیر به عالمیان آنچنان 
مفهـوم وسـیعی دارد کـه تمـام موجـودات عالـم در تمام اعصـار و قـرون و حتی تمـام مال ئکـه الهی را 
شـامل می شـود. هنگامی که این آیه نازل شـد پیامبر از جبرئیل پرسـید: آیاچیزی از این رحمت عاید 
تـو شـد؟ جبرئیـل گفت: بله مـن از پایان کار خویـش بیمناک بودم، اما به خاطر شـما کـه رحمت برای 
جهانیـان هسـتی، از وضـع خود مطمئن شـدم. در سـیره پیامبـر رحمت نقل شـده تا آنجـا که ممکن 
بـود سـائل را رد نمی کـرد، حتـی روزی زنـی فرزند خـود را نزد پیامبر فرسـتاد و گفت بـه حضرت بگو 
پیراهـن خـود را به ما عنایـت فرماید. فرزنـدش خدمت حضرت رسـید و تقاضای پیراهن کـرد، پیامبر 

رحمت هـم پیراهن خود را بـه او داد.
در منابع شـیعه و اهل تسـنن از امیرالمومنینg روایت شـده که آن حضرت فرمود: در روی زمین دو 
وسـیله امـان از عذاب الهی اسـت؛ یکی وجـود با برکت رسـول خدا کـه از دنیا رحلت کردنـد و دیگری 
اسـتغفار اسـت که به آن تمسـک بجوییـد. این که وجـود نازنین آن حضـرت مانع از عذاب الهی  اسـت 
چـون که بـا وجود دیگر انبیا، امـت آنها مورد عـذاب الهی واقع شـده اند. از دیگر ویژگـی پیامبر رحمت 
این اسـت که هیچ گاه کسـی را نفرین نکرد و در هیچ حال از درگاه خداوند عذاب کسـی را درخواسـت 
نکـرد امـا حضرت نوح عرضه داشـت: پـروردگارا! کافـران را هال ک کـن و از آنها کسـی روی زمین باقی 
مگـذار.  امـا از پیامبـر اعظـم درخواسـت می کردند کـه در حق مشـرکین نفریـن کند، می فرمـود: من 
بـرای رحمـت آمـده ام نه نفرین بلکـه در حق آنهـا و برای هدایت شـان دعا می کـرد. همچنان که پیامبر 
رحمـت در فتـح مکه وقتی وارد شـهر شـد با کفار و مشـرکین که از هرگونـه اهانت، جسـارت، غارت و 
تجـاوز بـر پیامبر و یـاران او کوتاهی نکردند و انتظار مجازات را داشـتند اما همه را مورد عفو و بخشـش 
قرار داد و فرمود: امروز روز رحمت و مهرورزی اسـت. بروید امروز همه شـما آزاد هسـتید. پیامبر رحمت 
حتـی در لحظـه مرگ دلواپس عـذاب امت گناهکار خـود در قیامت بود هنگامی که ملـک الموت برای 
قبـض روح آمـد، پیامبـر فرمود: صبـر کن بـرادرم جبرئیل بیایـد بعد از مدتـی که جبرئیل آمـد فرمود 
چـرا دیـر آمدی؟ جبرئیـل عرض کرد یا رسـول اهلل مشـغول تزئین بهشـت بودیـم. فرمود: اینهـا دلم را 
خـوش نمی کنـد بگو بـا امت مـن چه خواهد شـد. جبرئیـل رفـت و برگشـت و عرضه داشـت خداوند 
سـال م می رسـاند و می فرمایـد آن قـدر از امت خـود در روز قیامت شـفاعت کن تا خودت راضی شـوی.
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 حجت االسـالم والمسـلمین مبلغـی، عضـو مجلـس خبـرگان رهبری گفـت: امام صـادقg هیچـگاه اجازه ندادند که مسـاجد شـیعه جداگانه سـاخته شـود 
چـون همیـن امـر، اولیـن گام در جداشـدن و بریده شـدن و دیوار کشـیدن بین شـیعه و سـنی بود و بـرای اهل سـنت از حیـث اجتماعـی ارزش فوق العاده ای 
قائـل بودنـد و اگـر امـام صـادقg در حـال مبـارزه بودند نه با اهل سـنت بلکـه با حکومـت وقت بود کـه بسـیاری از امامان مذاهـب هم با حکومت هـا درگیر 

بودنـد و بـه زندان هـم افتادند.
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چـه اتفاقي برایتـان افتاد که به دنیاي شـعر و شـاعري 
راه پیـدا کردید؟

بـه اعتقـاد من، شـعر موهبتي اسـت از طرف خدا که یـا به صورت 
ژنتیـک یـا بـه صـورت یک اتفـاق به بنـده عطا مي شـود. بـه بیان 
دیگـر، این طـور نیسـت کـه بـا شـعر خوانـدن زیـاد بتـوان شـاعر 
شـد، مي  تـوان با ایـن راهکار قـوه شـعري را تقویت کـرد، اما براي 
شـاعرانگي باید ذوق و طبع شـعري را در خود داشـته باشـید. این 
قضیـه در مـن صـدق مي کند چـرا که مرحـوم پـدرم و مادربزرگم 
هـر دو اهل شـعر بودند و ایـن میراث به من هم رسـید. در خاطرم 
هسـت که در دوران راهنمایي بیتي سـرودم با عنوان »اي حسـین 
اي جـان مـا جانان مـا، اي حسـین اي روح ما ریحان مـا« و وقتي 
بـه پدرم نشـان دادم، خیلي مرا تشـویق کردند. در واقـع، آنجا بود 
که احسـاس کردم توانایي سـرودن شـعر را دارم و این راه را ادامه 

دادم تا االن که در خدمت شـما هسـتم. 
حال چه شد که به شـعر هیئت و آییني عالقه مند شدید؟

در پاسـخ بـه ایـن سـوال شـما، بایـد بگویـم کـه اگـر غیـر از این 
مي شـد جـاي تعجـب داشـت. زیـرا مـن در محیطي بزرگ شـدم 
کـه فاکتورهاي تربیتـي دوران ما، دعا، مناجات، محرم، سـینه زني 
و مـواردي از ایـن دسـت بـود، بنابرایـن طبیعي اسـت کـه باید به 
شـعر هیئت عالقه مند مي شـدم و این چیز عجیبي نیسـت. در آن 
زمـان، هیئـت براي ما یـک اصل بـود، و من هم به سـوي عالقه ام 
یعني هیئت، تمایل داشـتم، بنابراین نتایج آن را هم در شـعرهایم 
وارد کـردم. اگـر بـه بیـان دیگر بخواهـم عنـوان کنم، بایـد بگویم 
کـه واژه هـاي شـعر هیئت، بـا شـیر مـادر در کام من ریخته شـد. 

وقتـي صحبـت از شـاعري بـه میـان مي آیـد، شـاید بیشـتر مـردي بـا مـو و محاسـن بلنـد کـه جـز قلـم چیـزي در دسـت 
نگرفتـه و جـز ادبیـات بـه چیـزي فكـر نكـرده اسـت در ذهـن تداعـي مي شـود امـا واقعیـت چیـز دیگـري اسـت، چـرا کـه 
شـاعرانگي محـدود بـه قشـر خاصـي از جامعه نیسـت بلكـه بخشـي از وجـود و جوهر انسـاني اسـت کـه در برخي نمـود پیدا 
مي کنـد و تجلـي مي یابـد. سیدحسـین سـیدي نیـز از جملـه روحانیوني اسـت کـه با کشـف بعد ادبـي خـود، موفق شـده به 
جرگـه شـاعران ملحـق شـود. او پـس از دریافـت دیپلـم علـوم انسـاني، وارد حـوزه علمیـه شـد و اکنـون مدرك سـطح چهار 
درس خـارج فقـه و اصـول را دارد و در حـال حاضـر، در بنیـاد بین المللـي فرهنگـي هنـري امـام رضـاg فعالیـت مي کنـد. 

تعریف شما از شعر آییني چیست؟
شـعر آیینـي، در واقـع به هـر شـعري اطالق مي شـود کـه ردپاي 
فرهنـگ، آداب و رسـوم و سـنت در آن دیـده شـود؛ امـا همیـن 
شـعر آیینـي درجه بنـدي مختلفـي دارد. به عنـوان مثـال، شـعري 
که در وصف امیر المومنینg باشـد و شـعري که در باب توصیف 
قطعـه اي از یک واقعیت تاریخي هم باشـد، هر دو آییني هسـتند، 
امـا بـه قول شـاعر، هـر دو جـان سـوزند، اما ایـن کجـا و آن کجا. 
شـعر امیرالمومنینg از نظر درجه بندي در عرش اسـت، و شـعر 

تاریخـي در مرتبـه اي پایین تر قـرار دارد. 
بـا ایـن حسـاب، شـما نباید بـه غیـر از شـعر آییني و 
هیئـت، شـعر دیگـری را در کارنامه خود داشـته باشـید؟ 
البتـه کـه دارم، جالـب اسـت بدانیـد که من کال با شـعر عاشـقانه 
شـروع کـردم و کتابـي را هـم بـا عنـوان »اي کاش غزل هـاي دلم 
چـاپ نمي شـد« را منتشـر کـردم کـه موضـوع آن شـعر آزاد و 
اجتماعـي اسـت. این طـور بیـان کنـم کـه شـاعر آیینـي، ضرورتا 
بایـد عاشـقانه هـم کار بکنـد، امـا با ایـن تفاوت کـه عاشـقانه کار 
کـردن هـدف غایـي او نباشـد. امـا اگـر دقیق تـر بـه شـعر آیینـي 
بنگریـم، متوجه مي شـویم که شـعر آییني در کل عاشـقانه  اسـت، 

البتـه عشـق آن از نـوع پایـدار و ملکوتي و آسـماني اسـت. 
در شـخصیت شـما، بعد شـاعرانگي تان بیشتر سنگیني 

مي کند یـا بعـد روحاني تان؟
این روزها خیلي کم شـاهد شـاعر طلبه هسـتیم، این در حالي است 
که در گذشـته، بسـیاري از علما شـاعر هم بودند یا بهتر بگویم شاعر 
مسـلک بودند. شـعر هم جزئي از زندگي است، فقه و طلبگي در شعر 
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هـم جریـان دارد و بین آنهـا منافاتي وجود نـدارد. اما این کـه حضور طلبه 
شـاعر یا شـاعر طلبـه در مجالس جـا بیفتد و باعـث تعجب نشـود، نیاز به 
زمـان دارد کـه ایـن اتفـاق در گذشـته بـوده و باز هم تکـرار مي شـود. اگر 
بخواهـم با مثـال دیگر، این مورد را توضیح دهم بایـد بگویم که بهترین راه 
تبلیغ شـعر اسـت چرا که تاثیـر فراواني بر مـردم مي گـذارد و عالقه مندان 
به شـعر شـاید بیشـتر از شـنیدن سـخنراني باشـند. چرا کـه همه مـا، از 
همـان ابتداي هسـتي بـا الالیي مادر با شـعر آشـنا مي شـویم و تـا زماني 
کـه از ایـن دنیا برویم، با نوشـتن شـعر روي سـنگ قبرمـان، با ایـن بعد از 
ادبیات عجین خواهیم ماند. من در مقام یک طلبه شـاعر، وقتي سـخنراني 
مي کنـم، مردم من را به چشـم یـک روحاني مي بینند که گاهي شـعر هم 
در کالمـش دیـده مي شـود، و وقتي هم که به عنوان یک شـاعر، شـروع به 
شـعر خوانـدن مي کنـم، مردم مـن را به عنـوان یک شـاعري مي بینند که 
لبـاس روحانیت بر تـن دارد. از ایـن رو، نمي توان منافاتي بیـن این دو دید 

که کـدام یک بـر دیگري سـنگیني مي کند. 
از نظـر شـما کـه بـه واسـطه درس فقـه و تحصیـل در حوزه، 
شـناخت قوي تري از دین داریـد، تفاوت یك شـاعر آییني طلبه 

و یك شـاعر آیینـي غیرطلبه چـه مي تواند باشـد؟
یکـي از ارکان سـرودن شـعر بـه ویـژه شـعر آیینـي، شـناخت کافـي از 
شـخصیت ها و تاریخ اسـت. بي شـک وقتي تاریخ را خوب بشناسـي، دایره 
لغاتت بیشـتر مي شـود، شخصیت هاي بیشـتري را مي شناسـي و این ها به 
سـرودن شـعر قوي  کمـک خواهند کـرد. مثل ایـن مي ماند کـه یک بناي 
خوش ذوق و با سـابقه، تمام وسـایل مورد نیاز اعم از سـیمان خوب، کارگر 
خـوش ذوق، سـنگ و... را داشـته باشـد و یک بنـاي تـازه کار هیچ چیزي 
بـه غیـر از خـود و یک کارگر نداشـته باشـد، قطعا سـاختماني که توسـط 
این ها سـاخته مي شـود تفاوت فاحشـي از هر نظـر با هم دارنـد. این قضیه 
در ایـن مـورد هم صدق مي کنـد. بنابراین شـناخت، فاکتور بسـیار مهمي 
اسـت کـه مي توانـد حتي به شـعر جهت  هم بدهـد و مهم تر این کـه تاریخ  
و شـناخت شـخصیت ها کمـک مي کند بـه اشـتباه و انحراف هـم نیفتیم. 

 حجت االسالم سيدحسين سيدي شعر را يكي از راه هاي تبليغ مي داند

شعر هيئت، با شير مادر در  كامم ريخته شد

تقديم 
به امام 
gرضا

دلم شوق تو را از باغ رضوان بیشتر دارد
بهشت کویت از فردوس خواهان بیشتر دارد  

هواي روح من ابري است، آقا جان بگریانم
هوا وقتي که دلگیر است، باران بیشتر دارد  

اسیر پیله خویشم، پرم از حسرت پرواز
چنین پروانه اي شوق گلستان بیشتر دارد  

تو خورشیدي اگرچه بر تمام خلق مي تابي
ولي همسایه با همسایه، احسان بیشتر دارد  

بیا دل را به اقیانوس آرام رضا بسپار
اگر دلشوره از شب هاي توفان بیشتر دارد  

همیشه ازدحام دست ها بر سفره ات پیداست
هر آنكس دست و دلباز است مهمان بیشتر دارد  

بزرگي کن مرا کوچك حسابم کن که مي دانم
نظر با مور، امثال سلیمان بیشتر دارد  

اگر دنیا جوابم کرده، دنیاي جوابي تو
که این دارالشفا از درد، درمان بیشتر دارد  

شفاعت کن مرا نزد خدا با آبروي خود
رضاي دوست از این راه، امكان بیشتر دارد  

غالمي تو را از مادرت زهرا طلب کردم
که مادر، نقش، در تصمیم سلطان بیشتر دارد  

اگرچه عطر رضوان در جهان پیچیده با نامت
ولي فیض حضورت را خراسان بیشتر دارد  



حجت االسـالم کاظـم صدیقی در مسـجد امام حسـن مجتبیg میـدان امامت تهران تأکید کـرد: اگر امروز جهاد، رزم و شـهادت در جامعـه به یک فرهنگ تبدیل 
شـده، همگـی برگرفتـه از آموزه هـای مکتب جعفری اسـت. حدود سـه میلیون حدیـث از پیامبـر و ائمه وجـود دارد که نیمـی از این احادیـث از امام باقـر و امام 
صـادق اسـت. پیامبـر در بیانـی فرموده که من هـم زندگی و هم وفاتم برای شـما خیر اسـت، اطرافیان در این باره توضیح خواسـتند، حضرت فرمود: اعمال شـما 

بـر مـن عرضه می شـود و مـن نیز وقتی در اعمال شـما خیر ببینـم برایتان دعـا و وقتی گناه ببینـم، برایتان طلب مغفـرت می کنم. ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

مهدي اكبري از مسـئوليت سـنگين
 مداحان اهـل بيت مي گويد

 دیـدگاه شـما در اوایل کار بـه مداحي چگونه بود و چه کسـاني 
شما را در این عرصه راهنمایي و هدایت کردند؟

در اوایـل فقط یـک روضه خواني معمولي بود و هیچ وقـت قصد معروفیت و 
مشـهور شدن نداشـتم و از کودکي آرزو داشـتم روزي روي صندلي بایستم 
و بخوانـم و عده اي هم سـینه بزنند. خیلي ها بنده را بـراي موفقیت در این 
مسـیر هدایـت و راهنمایي کردنـد؛ در وهلـه اول دعاي مادرم و بعـد از آن 
کمـک عزیـزي به نـام آقا رضـا تختي چي. کم کم کـه وارد مراحـل عالي تر 
عرصـه مداحي شـدم، خیلي هـا در مداحي و دادن شـعر و محتـواي مقاتل 
و... بنـده را یـاري دادند ولي کالس جایي نرفتـم. اما ناگفته نماند به محضر 
اسـتادان برجسـته اي رسـیدم و بارهـا هـم توفیـق داشـتم در معیت شـان 

کسـب فیض کنم. 
 شـرایط امروز شـما چقدر با زمانـي که در میان مردم شـناخته 

شده نبودید، فرق کرده است؟
باالخره یکسـري محدودیت هایي بـه وجود مي آید. حاال یـک وقتي بازیگر، 
هنرمنـد یـا خواننـده اي معروف و مشـهور مي شـود اما یک وقتـي مداحي 
که پرچمدار جریان حضرت سیدالشهداسـت بـه معروفیت و محبوبیت نزد 
مردم مي رسـد. اینجا مسـئولیت سـنگین تر و انسـان را محدودتـر مي کند. 
بـه گونـه اي که بسـیاري از مـوارد مبـاح براي مـداح واجـب و بسـیاري از 

مکروه هـا، حرام مي شـود. 
در این شـرایط سخت و مسئولیت سـنگین مملو از محدودیت، 
بسـیاري دوسـت دارنـد وارد عرصـه مداحـي بشـوند؛ شـما که 
سال هاسـت ایـن وادي را تجربه کردیـد و بین مداحـان طراز اول 
کشـور جـزو بهترین هـا هسـتید، چـه معیارهایـي را بـراي این 

مداحان نسل جدید پیشنهاد مي کنید؟ 
اعتقـاد دارم نـام مـا را روضه خـوان بگذارند بهتر اسـت، چراکـه مداحي 
نام بزرگي اسـت و به یدک کشـیدن آن مسـئولیت هاي سنگیني را روي 
دوش فـرد مي گـذارد. بـه قـول بـزرگان ما، مـداح بـه کسـي مي گویند 
کـه هنـگام روضه خواندن امـام زمـان را روبـه روي خودش ببینـد. براي 
مـا یـک چنین اتفاقـي نیفتاده! اگر کسـي که قصـد ورود بـه این عرصه 
را دارد، بـه فکـر معروفیـت باشـد بدانـد کـه معروفیـت و محبوبیـت در 
مداحـي تنهـا بـه امضـاي حضرت زهراسـت و رسـیدن بـه ایـن جایگاه 
هـم نیازمنـد تالش ها و مراحل خودسـازي ویژه اسـت. برخي متأسـفانه 
مي آینـد و بـه بنـده مي گوینـد مي توانیـم خدمت شـما برسـیم و درس 
پـس بدهیـم! در صورتي کـه بنـده خـودم شـاگردي بیـش نیسـتم بـه 
ایـن دوسـتان توصیـه مي کنـم خدمـت بـزرگان مداحـي و پیرغالمـان 
را  ستایشـگري  بـه  معرفـت  آنهـا  از  و  برسـند  اهل بیـت  ستایشـگري 

وقتي حاج منصور روضه حضرت زهرا را مي خواند بیشـتر 
دلباخته خواندن شد. همان روزي که حاجي »سرمایه محبت 
زهراسـت دیـن مـن« را مي خواند. شـعري که حـاج مهدي 
مي خوانـد. »سـرمایه  پایـان ستایشـگري اش  معمـوال در 
محبـت زهراسـت دین من، مـن این دین خویـش را به دو 
دنیـا نمي دهـم.« او در سـي ام تیرماه سـال 57 همزمان با 
والدت امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه الشـریف( در مشهد 
به دنیا آمد. از سـال 70 تا 72 شـروع به قرائت قرآن کریم 
کـرد و از سـال 72 تا االن هـم روضه خوان هیئت هاسـت. 
او دوسـت دارد همیشـه صدایـش کنیم همسـایه دیوار به 
 بـه نوکري حضـرت فاطمـه زهرا .gدیـوار امام رضـا
افتخـار مي کند و نسـبت بـه جوانان و جامعه ستایشـگري 
نسـل جدیـد هم اعتقـاد ویـژه اي دارد. برخالف بسـیاري 
بـه آنها میـدان مي دهد امـا در عین حال منتقد سـبك هاي 
ابداعي و برخي نوآوري هاي غلط در مداحي هم هست. از طرفي 
دغدغه دیده شـدن هیئت هـاي مذهبي شهرسـتان ها را دارد 
و از تمرکززدایي رسـانه اي و تبلیغـي در هیئت هاي تهران هم 
گالیه مي کند. نام حاج مهدي اکبري به گوش جوانان عالقه مند 
هیئت هاي مذهبي کشـور خورده و بسـیاري از شهرستان هاي 
مختلـف هر پنج شـنبه شـب به مشـهد مي روند تا پـاي منبر 
او در هیئـت علمدار بنشـینند و از نـواي گرم او بهـره ببرند. 

معرفت به مداحي مهم تر 
از علم ستايشگري است
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حجت االسـالم محسـن مهاجرنیـا، عضـو هیئـت علمـی پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه گفـت: امام صـادقg وظیفه خودشـان می  دانسـتند کـه از هویت 
گفتمانـی تشـیع صیانـت بکننـد و ایـن هویـت گفتمانی و مکتـب اهل بیت که در آن شـرایط اسـتحاله می شـد و اکثریت بـه قرائت امـوی تمایل پیدا 
کـرده بودنـد، حفـظ مکتـب اهل بیـت و ایجـاد تمایـز و شـاخص  گذاری بـرای این مکتـب کار بسـیار مهمی بـود کـه در ایـن دوران حضرت انجـام دادند 

بـرای این کـه هویت مسـتقل تشـیع دیده شـود.

بیاموزنـد. نـگاه صـرف به معروفیـت به نظرمن انسـان را بیشـتر از دامن 
معرفـت و علـم بـه ستایشـگري و اصـول مداحـي دور مي کنـد و بـدون 
مقدمـه مـداح جـوان و ناپختـه را وارد حواشـي ایـن حرفـه مي کنـد. 
توصیـه بنـده این اسـت که اگـر اسـتادي در شهرشـان دارنـد حتما در 
کالس هاي این اسـتاد شـرکت کنند. قبـل از مداحي بیـش از هرچیزي 
بـه بحـث خودسـازي و اقامه نمـاز اول وقـت اهتمـام بورزنـد؛ مي دانید 
اخـالق و معرفـت در هـرکاري اولویت بیشـتري دارد. شـما بهترین هاي 
دنیا را داشـته باشـید وقتي اخالق نداشـته باشـید، انگار یک باطن تهي 
داریـد. حـاال برخـورداري از این ذات حسـنه و مـکارم اخالق ویـژه کار 
مـداح را در راسـتاي تعمیق معنویـت جلو مي انـدازد در غیر این صورت 

در بحـث روضه خوانـي و مداحـي بـا چالـش همـراه مي کند. 
اصـال به واژه آسیب شناسـي در مداحـي اعتقاد داریـد و از نظر 

مهدي اکبري انحراف در مداحي وجود دارد؟
انحـراف در همـه چیـز وجـود دارد. شـیطان براي هرکسـي به شـیوه و 
مسـیر خـودش وارد مي شـود و بـر او رسـوخ مي کنـد. مـا مداحـان باید 
بیـش از مشـاغل و افـراد دیگر مراقبـت انجـام دهیم، چون منتسـب به 
حضـرت سیدالشـهداg هسـتیم اگـر خطایـي از مـا سـر بزنـد برخـي 
سوءاسـتفاده گر و چالش انـداز در عرصـه دیـن ، منتظـر هسـتند ایـن 
خطاهـا را بـا حربه هاي تبلیغـي خود برجسـته کنند و به دیـن ما ضربه 
بزننـد. در واقـع آسـیب و انحـراف در مداحـي و هیئت هـاي مـا تبعـات 
سـنگیني بـراي بي دین کردن مـردم مـا دارد. از این بابت مسـئولیت ما 
بسـیار سخت و سـنگین اسـت. باید سـعي کنیم یکسـري مراقبت هایي 
داشـته باشـیم و پـاي درس اخالق علما بنشـینیم که بسـیار کارسـاز و 
راهگشاسـت. مـن خودم سـعي مي کنم پـاي منبر کسـاني را کـه قبول 

دارم، بنشـینم و از مواعـظ آنهـا بهـره ببرم. 
شـما که زانـو زدن پـاي منبر وعـاظ تأثیرگـذار را جـزو اصول 
مداحـي خـود مي دانیـد، فكـر مي کنیـد ارتباط مـداح بـا علما 

چقدر مي تواند به رشد و نمو ستایشگر ما کمك کند؟
بسـیاري از واعظیـن مـا سـخنان پرمحتـوا، اصولـي و عقالنـي دارنـد کـه 
هدایتگر هسـتند و براي مداح ما کاربردهاي بسـیار غنـي دارد. باید بدانیم 
میـان حـق و باطل چـه زوایـا و ابعـاد پنهاني وجـود دارد که گاهـي اوقات 
چه قدر فرد دچار اشـتباه محاسـباتي مي شـود و یک عمر براي او پشیماني 
دارد. اسـتفاده از بیـان راهگشـاي علما و واعظیـن ما بسـیار مي تواند براي 

مـردم بـه خصوص مداحـان ما مؤثر باشـد. 
دسـتخوش  مي گیرنـد  مداحـان  برخـي  کـه  دسـتمزدهایي 
تحرکات یكسـري از سـایت هاي ضدانقالب و شـائبه هایي اسـت 
کـه در جامعـه مطـرح مي شـود. درسـت اسـت کـه مي گوینـد 

مداحان معروف دستمزدهاي هنگفتي مي گیرند؟

مداح 
بايد 

چگونه باشد؟

این کـه مـداح، چطـور مخاطـب و 
نیاز مجلس را بشناسـد، بسـتگي 
بـه ذکاوت و هـوش او دارد، بعضـي 
از مداحـان نـوع ارتبـاط بـا مردم 
را مي شناسـند. ایـن کار یـك نوع 
ذکاوت فطري مي خواهـد، بقیه اش 
هم آموختن اسـت. مهـدي اکبري 
مي گوید:»عزیـزان  بـاره  ایـن  در 
باید مطالعه کنند، به معناي اشـعار 
مسلط باشند و مطابق فضاي غالب 
مجلـس، شـعر و روضـه بخواننـد. 
مهم تریـن آفـت، از میـان رفتـن 
اخالص اسـت. اگر کسـي به اندازه  
ذره اي بـه فكـر خودنمایـي بیفتد، 
اگر کمي از اخالصش کاسـته شود، 
کارش تمـام اسـت. از آن گذشـته، 
عزیزان نباید براي گریانـدن مردم، 
روضـه دروغ بخوانند و نسـبت هاي 
غلـط به اهل بیـت بدهنـد. باید 
اصـل مقاتـل و کتب مرجـع درباره 
اهل بیت را مطالعه کنند و ذره اي 
از مرز واقعیت خارج نشـوند. اصوال 
در هـر کاري اگـر عشـق و عالقـه 
باشـد، کار بـه جایي مي رسـد. آدم 
وقتي عالقه مند باشـد، هر سختي 
را تحمل مي کنـد.« او اعتقـاد دارد 
کـه برخـي از جوانـان مـداح مـا 
آن طور که باید و شـاید نسـبت به 
مسـئولیت ستایشـگري خودشان 
عمـل نمي کننـد: »مداحان نسـل 
جدیـد مـا بداننـد مسـتمعي کـه 
مي آید پـاي منبر مداح، نسـبت به 
ثانیه و ثانیـه وقتي که مي گـذارد و 
ذهن و فكـرش را درگیر مي کند، ما 
مسئول هستیم؛ نباید طوري باشد 
خدایي ناکرده ما مدیون بشـویم به 
آن کسـي کـه درمجلس نشسـته! 
همان گونه که باید حواسـمان باشد 
از مـرز ابتـكار و نوآوري به سـمت 
نكنیـم.«  حرکـت  بدعت گـذاري 
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دسـتمزدي کـه بـه مـا مي دهنـد بـه آن صلـه مي گوینـد. صلـه یـک نوع 
هدیـه اسـت کـه از زمـان امـام صـادقg کـه ایشـان روضـه مي گرفتند 
بـه روضه خوان هـا تعلـق مي گرفـت. عـرف مداحـي و هیئـت داري ایـن 
 اسـت کـه روضه خـوان روضه بخوانـد و وظیفه اش این اسـت کـه در روضه 
سیدالشـهداg کـم نگـذارد و کسـي کـه او را بـه عنـوان مسـئول هیئت 
دعـوت کـرده هم باید بـه وظایف خـودش عمل کنـد. اما ایـن نکته جالب 
اسـت که بدانید مـا مي خوانیم و صاحب هیئت شـخص دیگري اسـت چه 
بـه مـا صله بدهند و چه ندهند برنده ما هسـتیم! به اصطـالح مداحي براي 
مـداح یـک بازي و میـدان داري برد برد اسـت. بنده و بسـیاري از دوسـتان 
ایـن نـوع نگرشـي داریـم اما ایـن که مطـرح مي شـود مداحان مـا نجومي 
مي گیرنـد ایـن همان چیزي اسـت کـه سوءاسـتفاده گران به دنبـال ایجاد 

چالـش در هیئت ها و آسیب رسـاندن بـه معنویت مردم هسـتند. 
هیئـت علمـدار یكـي از هیئت هـاي مطرح مشـهد اسـت که 
سال هاسـت به عنـوان مـداح این هیئـت مطرح هسـتید. ضمن 
اشـاره به این هیئت بفرماییـد فضاي هیئت هاي مشـهد را چطور 

مي بینید؟ 
 هیئت علمدار از سـال 81 همزمان با شـام رحلت حضرت ام البنین برپا 
شـد؛ خوشـبختانه هیئتي هاي مـا نه ادعایـي دارند و نه هیئت مان وابسـته 
به جایي اسـت. خودمان بـه صورت خودجوش هزینه هـاي هیئت را تأمین 
مي کنیـم. خوشـحالیم کـه ایـن روزها بیـش از مواقـع قبل بـه هیئت هاي 
شهرسـتان ها اهمیـت مي دهنـد چراکه رسـانه ها گسـترش بیشـتري پیدا 
کرده انـد و روزگاري انـگار هیئت فقـط در تهران بود و بس! امـروز مداحان 
و وعـاظ شهرسـتان ها را هـم تهراني هـا دعـوت مي کننـد و ایـن نشـان از 
گسـترش هیئت هـاي ما و نگاه سراسـري بـه جریـان هیئت هاي مـا دارد. 
توسـعه رسـانه هاي مذهبـي بـه گسـترش و توسـعه هیئت هـاي مذهبـي 

کشـور هم کمـک مي کند. 
خود شـما بیشـتر با چه چیـز گریـه مي کنید؟ نوحـه خاصي یا 

صداي کسي؟
جالـب اسـت بدانیـد اولیـن روضه اي کـه گوش کـردم روضه حـاج منصور 
ارضـي بـود که روضه حضـرت زهـرا  را خواندند. چون مـن خودم عالقه 
بسـیاری بـه روضه حزن انگیـز حضرت زهـرا   دارم اکثر اوقات یاد شـعر 
»سـرمایه محبـت زهراسـت دین من؛ مـن این دیـن خویش را بـه دو دنیا 

مي افتم.  نمي دهـم«، 
آیا شما به دنبال کردن مسائل سیاسي روز اعتقاد دارید؟

حتمـا مـداح باید با روز حرکت کند و عقب تر از اتفاقات و مسـائل سیاسـي 
روز نباشـد. امـا مـا بیـش از هرچیـزي وظیفـه دارم تبعیـت از والیت فقیه 
و یـاري رسـاندن بـه حضرت آقـا را بـه جوانـان هیئتي مان بیاموزیـم. حاال 
ایـن کار مي توانـد در موعظـه، شـعر و نوحـه باشـد. والیتمـداري یک اصل 
اسـت کـه امروز نبایـد در میـان جوانان هیئتي مـا به آن بی توجهی شـود. 
بـه نظرشـما وظیفه مـداح امـروز مـا و دغدغـه امـروز مهدي 

اکبري چیست؟
امـام  بـا  را  جـوان  و  اسـت  بصیرت افزایـي  و  روشـنگري  مـا   وظیفـه 
مـردم  بـه  را   gعلـي حقانیـت حضـرت  کنیـم.  رفیـق   gحسـین
بشناسـانیم. وظیفـه مـا ایـن اسـت کـه بـه مـردم بگوییـم چـرا علـي 
علـي  و  شـود  تکـرار  ثقیفـه اي  دوبـاره  نگذاریـم  و  شـد  خانه نشـین 
خانه نشـین شـود و به جـوان بفهمانیم از یک جا شـروع کنیـد چه بهتر 
کـه ایـن شـروع از نماز اول وقت باشـد. کسـي پـاي منبر ما مي نشـیند 
بـه او بگوییـم هیـچ کس بـراي تو پـدر و مادر نمي شـود حتي اگـر مانع 
هیئـت رفتـن تو شـدند! بـا آنهـا بدخلقـي نکنیـد و تعظیـم و تبعیت از 
پـدر و مـادر را هم به آنهـا بیاموزیـم. توأمان بـا این یادآوري هـا بگوییم 
هرچـه داریـم و ایـن هیئت ها با صالبـت برگزار مي شـود بـه برکت یک 
رهبر اندیشـمند و شـجاعي اسـت کـه خودش از سـالله زهراسـت. تنها 
کشـور ماسـت کـه رهبـرش روضـه فاطمیـه مي گیـرد. وقتـي رهبرمان 
مي فرماینـد بصیـرت داشـته باشـید و بر وحـدت و برادري تأکیـد دارند 
در عیـن حـال روضـه فاطمیـه مي گیرنـد ایـن یـک کیاسـت و دیانـت 
بالقـوه اي اسـت کـه نیازمنـد آمـوزه  فراگیـري دارد؛ جوانان مـا بیش از 
پیـش فـرا بگیرنـد و از آن بهـره الزم را ببرنـد. دغدغـه امـروز مهـدي 
اکبـري هـم ایـن اسـت کـه مسـئولیتي را کـه بـر دوش مـا گذاشـتند، 
بتوانیـم بـه نحـو احسـن انجـام بدهیـم و خـودم سـعي کنـم عنایتـي 
را کـه حضـرت سیدالشـهداg بـه مـن ارزانـي داشـته، خـراب نکنـم. 
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حـاج رضـا يعقوبيان از ستايشـگران مشـهد بيشـتر 
آسـيب هاي مداحي را نداشـتن اسـتاد مي داند

  حضور در جبهه
حـاج رضـا یعقوبیـان، کارمنـد نیـروي هوایي بـود ولي به عنـوان مـداح بارها به 
جبهـه می رفـت و یکـي، دومـاه مي ماند تا بـراي رزمنده هـا، مداحي کنـد، البته 
در سـتاد پشـتیباني جنـگ هـم فعالیـت مي کـرد. مي گوید:»گاهي بعـد از نماز 
صبـح، سـنگر به سـنگر مي رفتیم بـا این که زیـر آتش بود، شـاید همـان روز در 
30 یا 40 سـنگر رزمندگان، مداحـي مي کردیم.« او توضیح مي دهـد: »آن زمان 
مداحان توسـط اسـتادان فن همچون حاج منصـور ارضي یا حاج آقاي سـازگار، 
به سـتاد جبهـه و جنگ، معرفـي و از آن طریق بـه جبهه ها اعزام مي شـدند. در 
مناطـق جنگي هم به مناسـبت هاي مختلف اجراي مداحي داشـتیم. گاهي قبل 
از عملیـات، برنامـه ذکر مصیبت و مـدح اهل بیت براي تهییـج نیروها برگزار 
مي شـد تا بیشـتر حـال و هواي معنوي پیـدا کنند. گاهـي هم زیر آتـش نبود و 
شـرایط آرام بـود بـراي این که روحیه در رزمنـدگان ایجاد شـود و از نظر معنوي 
هـم آمادگـي باالتـري پیدا کننـد، نوحه خواني و مداحي اجرا مي شـد که بسـیار 

هم تاثیرگـذار بود.« 
مداحـان، پـا به پـاي رزمندگان در سـنگرهاي حـق علیه باطل، حضور داشـتند 
از همـه شـهرها، بویـژه تهران، مشـهد، اصفهـان و شـیراز که مداحان بیشـتري 
داشـتند به جبهه هـا مي رفتند. این مداح پیشکسـوت با بیان خاطراتـي از دوران 
دفاع مقدس، یادآور مي شـود: »بـه یاد دارم در عملیات والفجـر8 صبح روزي که 
رزمنده ها جمع شـده بودند، دو سـه سـاعت قبل از عملیات، وقتي شـروع کردم 
بـه خوانـدن، آنچنـان حـال و هوایي بیـن رزمنده ها ایجاد شـد که اصـال متوجه 
نشـدند به خـط مقـدم نزدیک شـده ایم، هیـچ وقت فرامـوش نمي کنـم یکي از 
رزمنده هـا چنـان تحت تاثیر قـرار گرفت که اشـک چهـره اش را پوشـانده بود و 
بـه عنوان اولین نفر در آن عملیات به شـهادت رسـید. وقتي او را به بیمارسـتان 
صحرایـي آوردنـد، در آغـوش من بود و تا زماني که چشـمانش بسـته شـد، ذکر 

اباعبداهلل الحسـینg بر لبانش جـاری بود.«

   جذب مستمع به هر قيمتي نباشد
جنـس مداحي هـاي قدیم بـا االن چـه فرقي کـرده؟ آیا خلوص مردم قدیم بیشـتر 
بوده اسـت؟ یا نه اشـکال در جاي دیگري است؛ یعقوبیان در این باره مي گوید: »االن 
هم مسـتمعان همان خلوص را دارند اما برخـي مداحان جوان، به خاطر کم تجربگي 
و نداشـتن استاد، مشـکالتي را براي خودشان و جامعه ایجاد مي کنند، ضمن این که 
بانیـان و کسـاني کـه مجالـس را برگزار مي کننـد به شـرایط دامـن مي زنند یعني 
مداحـي را دعـوت مي کننـد که به هـر طریقي فقط دنبـال جذب جوان ها باشـد تا 
تعداد حاضران در مجلس شـان زیاد شـود، در چنین مجلسـي شـاید شور حسیني 
باشـد اما شعور حسـیني کمرنگ اسـت. قدیم ها، باني هاي مجالس، مداحان و شعرا 
کنـار هم بودند و این همراهي باعث شـده بود کـه در راه اهداف انقـالب قدم بردارند 

ولي االن این همبسـتگي رنگ باخته است.«
او دربـاره این کـه چـرا شـعور در بیـن برخي مداحـان کمتر مـورد توجه اسـت، 
تاکیـد دارد که مداحـان باید پاي منبر علما بنشـینند و درکشـان را از قیام امام 
حسـینg و مکتـب اهـل بیت بـاال ببرند. این شـاعر آییني مي گویـد: »در 
بیـن شـعراي جـوان مي بینیـد کسـاني کـه در محضـر اسـتادان فن، شـاگردي 
کردنـد وقتـي اشعارشـان را در محضر رهبـري مي خوانند، چه اشـعار پرمحتوا و 
بـه روزي مي سـرایند یعنـي رهنمودهـاي حضرت آقـا را در شعرهایشـان لحاظ 
کرده انـد اما کسـاني که تحت نظر اسـتادي نیسـتند و مقداري طبع شـعر دارند 
 و خـودرو بـار آمده انـد، اشـعاري مي گوینـد کـه گاهـي در شـأن اهـل بیـت
نیسـت. در بیـن مداحان هم چنین اسـت، گاهي مي بینید کـه در برخي محافل 
و مجالـس، شـور هسـت ولـي آن شـعور الزم نیسـت که اگـر مسـتمعي در آن 

مجلـس بـود، از نظر فکـري و اخالقي تغییـر کند.« 
او از مداحانـي گلـه دارد کـه بـدون بررسـي، شـعري را مي خواننـد در حالي کـه 
شـاعر و مـداح باید در کنار هم باشـند. البته مشـهدالرضا نسـبت به ایـن ماجرا، 
حساسـیت بیشـتري دارد و حساسـیت پیشکسـوتان مداحـي باعـث شـده کـه 
مداحـان جـوان از نظـر درک شـعري ارتقـا یابند، ضمـن این که شـعراي آییني 

خوبـي در ایـن شـهر تربیت شـده اند. 

   لطف امام رضاg شامل حالم شد
ماجـراي شـعر گفتـن و طبع شـاعري حاج رضـا یعقوبیان هـم بـه دوران جبهه 
و جنـگ برمي گـردد، زمانـي کـه بـه منطقـه مي رفـت و براسـاس نیـاز وقـت، 
چـون شـعرا و شعرهایشـان در دسـترس نبـود، همانجا شـعرهایي را مي سـرود. 
 gزمانـي هـم کـه در سـال 75 از تهـران بـه مشـهد آمـد و بـا امـام رضـا
همجـوار شـد بـه برکـت وجـود حضـرت، وضعیـت شـعر گفتنـش بهتـر شـد. 

اهل تهران اسـت اما 21 سـال پیش، اتفاقات جوري رقم  خورد که او را سـاکن و دلبسـته مشهد 
کرد. حاج رضا یعقوبیان که اکنون 61 سـاله اسـت، از 20 سـالگي وارد عرصه مداحي شـده یعني 
چهـار دهه پیـش. مي گوید: »پـدرم، مداح بود و صداي بسـیار خوبي داشـت، خواندن ایشـان 
باعث شـد که بـه مداحي گرایش پیدا کنم. بـه گفته او قبل از پیروزي انقالب، مشـكالت زیادي 
پیـش روي مداحان و ذاکران اهل بیت وجود داشـت. تعریف مي کند: گاهي براي این که شـعر 
خوبـي پیـدا کنیم از تهران به قم و حتي به کاشـان مي رفتیم تا از شـعراي خوب، شـعر بگیریم 
ولـي بعد از شـكوفایي انقالب، شـرایط خیلي بهتر شـد. وقتي هـم دفاع مقدس آغاز شـد، اوج 
شكوفایي مداحي اهل بیت را شاهد بودیم و شعراي انقالبي، اشعار بسیار زیبایي را سرودند.« 
سـاعتي بـا او به گفت وگو نشسـتیم تا هـم از خـودش برایمان بگویـد و هـم از دغدغه هایش. 

ملیكا وظیفه شناس

دست مداح جوان را در 
دست پيرغالمان بگذاريم
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حجت االسـالم والمسـلمین سـیدابراهیم رئیسـی در جمـع خدام حرم مطهـر رضوی، خدمـت در بارگاه ملکوتـی حضرت رضـاg را موهبتی الهـی و افتخاری 
بـزرگ خوانـد و اظهـار کـرد: در نگاه اسـالم خدمت به دیگران نه برای منفعت شـخصی و نه آرامـش درونی؛ بلکه تنها بـرای خداوند و رضایت حق تعالی اسـت. 
از منظـر دیـن، خدمـت بـه دیگران تنها با هدف رضایت الهی اسـت و منافع شـخصی و رسـیدن بـه آرامش درونـی مطرح نیسـت. گره گشـایی از کار دیگران و 

خدمـت بـه مـردم از مصادیق خدمت بـه حضرت رضاg اسـت که موجـب رضایت الهـی و ارتقا و عروج معنوی انسـان می شـود.
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یعقوبیان که بازنشسـته نیروي هوایي اسـت، ماجراي آمدنش به مشـهد را لطف 
امـام رضـاg مي دانـد و تعریـف مي کند:»خـودم را زودتر بازنشسـته کـردم اما 
گفتند که باید برگردید و نمي خواسـتم برگردم. دوسـتي گفت مي توانید بگویید 
کـه مـرا منتقـل کنیـد مشـهد و چون پرسـنل خاصـي را مي فرسـتند مشـهد، 
احتماال نیاز به شـما نداشـته باشـند، نوشـتم مرا منتقل کنید مشـهد. چند روز 
بعد که نامه را گرفتم دیدم نوشـته اند بروید مشـهد. روز قبل از تاسـوعاي سـال 
75 بـا خانـواده به مشـهد آمدیـم و لطف امام هشـتم از همان لحظه اول شـامل 
حالـم شـد. طي دو مـاه محرم و صفر که در مشـهد بودم، به اندازه کسـي که 20 
سـال در ایـن شـهر زندگي کـرده، جا افتـادم. همراه بـا خانواده به شـهر علي بن 
موسـي الرضاg آمدیم، سـاعت 6 صبح بود که به مشـهد رسـیدیم، خانـواده ام 
بـه زائرسـراي نیـروي هوایي رفتند، سـاعت 10 صبـح حاج خانم تمـاس گرفت 
کـه بنـده خدایـي آمـده، در زده و گفته که چند نفر هسـتید؟ گفتـم پنج نفر و 
به تعـداد اعضاي خانواده، دعوتنامه مهمانسـراي حضرت داده اسـت. ظهر اولین 
روزي کـه بـه مشـهد آمدیـم، در مهمانسـراي حضرت دعـوت بودیم و با اشـک 

شـوق، غذاي حضـرت را مي خوردیم.«
او همزمـان بـا کار در نیـروی هوایـی، عشـقش را که مداحـي بود هم ادامـه داد، 
مدتـي را در عقیدتـي سیاسـي فعالیـت کـرد و همین باعث شـد مطالعـه اش را 
دربـاره سـیره اهل بیت بیشـتر کنـد. یعقوبیـان مي گوید:»همان سـال ها در 
حـوزه هنـري سـازمان تبلیغـات، مشـغول بـه تدریـس مداحـي شـدم و اولین 
کالس هاي مداحي را در اسـتان خراسـان رضـوي برگزار کردیـم، البته کالس ها 
به تدریـج، داراي طرح درس شـد.«او ادامه مي دهد:»گاهـي در طول روز، صبح ها 
سـرکار بـودم و عصرهـا، دو تـا سـه کالس آمـوزش مداحـي داشـتم. آن موقـع 
مقتل خواني، شـناخت شـعر و فنـون مداحـي را تدریس مي کردیـم و مثل االن، 
اینترنـت نبـود، گاهي براي گرفتـن منابع، حضـوري به تهران مي رفتـم و برخي 

منابـع و طـرح درس هـا را از حاج آقـاي سـازگار مي گرفتم.«
 ایـن پیـر غـالم اهل بیت کـه همچنـان تدریس و آمـوزش مداحـي را دنبال 
مي کند، مي گوید: »سـال 83 بازنشسـته شـدم و 13 سال اسـت که فقط به امور 
مداحي مشـغولم. طي سـال هـم یکي دو تـا کتاب از اشـعار خودم یا گـردآوري 
اشـعار دیگران را دارم، ضمن این که در کالس هاي آموزش مداحي در شـهرهاي 
مختلـف شـرکت مي کنـم. در بعثه رهبر معظـم انقالب هم مسـئولیت مصاحبه 

مداحانـي را دارم کـه براي عتبات انتخاب مي شـوند.«

   مداح بايد شغل داشته باشد
بسـیاري بر این باورند که کاسـبي از آسـیب هاي مداحي اسـت. یعقوبیان از این 
موضـوع انتقاد دارد و مي گوید:»بیشـتر مداحان، شـغلي براي خودشـان انتخاب 
نمي کننـد و به کسـب درآمـد از این راه فکر مي کننـد. در واقع فقـط ته صدایي 
دارنـد و اکثـرا هـم تقلیدي مي خواننـد، وقتي باني ها بـه آنها بهایي بیـش از حد 
ظرفیت شـان مي دهند، دنبال شـغل دیگري نمي رونـد با این که بسـیاري از آنها 
تخصص هاي بسـیار خوبـي دارند. بسـیاري از مداحان پیشکسـوت هم معتقدند 
که مداح باید، شـغل دیگري داشـته باشـد تا از آن راه معیشـت اش بگذرد. وقتي 
مداحـي، شـغل دارد کمتر سـراغ کاسـبي مـي رود و در بسـیاري از مـوارد، پول 
هـم نمي گیـرد یا حتـي خجالت مي کشـد کـه از باني پاکـت بگیـرد، جوان هاي 

باصفایـي از این دسـت در بیـن مداحان، کـم نداریم و جاي امیدواري اسـت.«
او بـا تاکیـد بـر این کـه بایـد جوان هـا را بیشـتر کنـار خودمـان جمـع کنیـم و 
نظراتشـان را بپرسـیم، مي گوید:»نبایـد مـداح جـوان را طـرد کـرد، بسـیاري 
از مشـکالت بـه دسـت همیـن جوان هـا حـل مي شـود. بایـد ادبیـات مشـترک 
و گفتمانـي واحـد بیـن پیشکسـوتان مداحـي و مداحان جـوان به وجـود بیاید 
چـون گاهـي جوان ها از سـر ناآگاهـي، کاري را مي کنند، بسـیاري از آنها اسـتاد 
نداشـته اند کـه ادب را بیاموزنـد، ته صدایي داشـتند و کار تقلیـدي مي کردند.«

یعقوبیـان تعریف مي کنـد:»در کالس هاي آموزشـي به فراگیـران مي گویم که برایم 
بخوانید، اولین چیزي که مي خوانند شـورخواني اسـت چون با شاعران و شعر آییني 
آشنا نیسـتند، چون استاد نداشـته اند. اگر دسـت این جوان ها در دست استادانشان 
باشـد و از طـرف دیگـر، عملکـرد بزرگ ترها طوري باشـد کـه این جوان هـا، جذب 
اخالقشـان شـوند نه این که آنهـا را طرد کنند، بسـیاري از آسـیب هاي مداحي رفع 
مي شـود. عملکـرد بـزرگان مداحـي بایـد طوري باشـد کـه جوان ها به سـمت آنها 
کشـش پیدا کنند. حتـي اگر جوانـي، کمي آسـیب دارد نباید طـردش کنیم بلکه 
باید او را دعوت و راهنمایي کرد. البته صبوري جوان ها هم کم شـده اسـت و دوست 
دارنـد که زود به شـهرت برسـند. هیـچ وقت فراموش نمي کنـم که مـا در جواني، از 
تهران به قم مي رفتیم تا بتوانیم صبح جمعه، 2 سـاعت از محضر اسـتادمان استفاده 
کنیـم ولـي االن جوان هـا مي خواهند سـریع به نتیجه برسـند و مشـهور شـوند.«

حاج 
غالمرضا
 سازگار

بسـیاري از پیشكسـوتان مداحـي و پیرغالمان 
حسـیني، در خاطراتشـان از وجود یـك یا چند 
اسـتاد یـاد کرده انـد کـه در آموختـن علـم و 
بوده انـد. آسـیبي  راهنمایشـان  مداحـي،  ادب 
کـه امـروز مداحـان جـوان را تهدیـد مي کنـد، 
نداشـتن درك حضـور در محضـر یـك اسـتاد 
اسـت. اسـتادي که بـه او بیامـوزد شـور خالي از 
شـعور، جز خسـته کردن تارهاي صوتـي، فایده 
دیگري ندارد. حـاج غالمرضا سـازگار از مداحان 
و شـاعران آییني پیشكسوت کشـورمان معتقد 
اسـت که با »سـین سـین کـردن« کسـي مداح 
نمي شـود. او بر شـاگردي کـردن مداحـان جوان 
در محضـر اسـتادان باتقـوا تاکید دارد، اسـتادي 
کـه مطالعه مقتلي و شـیعي قوي داشـته باشـد، 
زحمـت کشـیده باشـد و آنچـه را از دیگـران 
آموختـه حفظ کـرده و با تجربه باشـد. همچنین 
بایـد بـه شـاگرد سـختگیري کنـد. او تعریـف 
مي کنـد: »مرحـوم حاج احمـد صالـح مي گفت 
دو سـال از اسـتادي شـعر مي گرفتـم مي گفـت 
حـق خوانـدن نداري فقـط باید حفـظ کني. یك 
بـار به مـن در بـازار گفت بـرو نوحه بخـوان. من 
نوحـه جدیـد دسـتم بـود. روي چارپایـه رفتم 
کـه از رو بخوانم مـرا از چارپایه پاییـن انداخت.«
سـازگار همچنین به حفظ ادب در محضر اسـتاد 
اشـاره کـرده و یادآور مي شـود: »یك پیـر صداش 
از دسـت رفتـه و نمي توانـد مجلـس را اداره کند. 
یـك جـوان خوش صـدا هـم آمـده و مجلـس را 
قبضه مي کنـد. جوان اگـر بخواهد صـدا را به خاطر 
پیـر خـراب کند کـه مجلس امـام حسـینg را 
خـراب کـرده ولـي مي تواند بـا دلجویـي و احترام 
و بوسـیدن دسـت آن پیرغالم و گفتن جمالتي از 
این دسـت کـه »ما هرچـه داریـم از اینهـا داریم«، 
هـم مجلس را درسـت پیش ببـرد و هـم پیر غالم 
خراب نشـود. مـن در جواني یك بـار در مقابل یك 
پیر، ششـدانگ صـدا را به کار گرفتـم. این پیرمرد 
سـرافكنده بیـرون رفت. من بعـد از آن شـش ماه 
صدایـم گرفت. به طـوري که ناامید و مأیوس شـده 
بـودم. توبه کـردم و از خدا خواسـتم نادانـي من را 
ببخشـد تـا دوبـاره صدایـم باز شـد. انسـان تا 
توانایـي دارد، دانایي ندارد. دانایي که پیدا شـود، 
توانایي را از دسـت مي دهـد. از جوانان مي خواهم 
تـا توانایـي دارنـد بـه دانایـي مراجعـه کنند.«

با »سين سين كردن«
 كسي مداح نمي شود



با»حسینحسین«داریمپیرمیشویم
یکی از سنت های زیبای هیئت های قد     یمی گرفتن عکس یاد     گاری با کتیبه و پرچم هیئت بود     ه که د     ر این سال ها فراموش شد     ه است.

پیشنهاد      می کنیم د     ست به  کار شوید      و پس از پایان مجلس تان یک عکس یاد     گاری د     سته جمعی بگیرید      و برای »چهارد     ه« ایمیل 
کنید      تا د     ر همین صفحه منتشر شود     .

اپلیكیشن
منتخب ادعیه امام زمان

ارتبــاط و توســل بــه حضــرت مهــدی، از 
جملــه کارهایــی اســت کــه ما مســلمانان 
ــام  ــه تم ــاید ب ــا ش ــم، ام ــام می دهی انج
 ــدی ــرت مه ــه حض ــه ب ــی ک دعاهای
مرتبط می شــود آشــنایی نداشــته باشــیم. 
از ایــن رو، نرم افــزار منتخــب ادعیــه امــام 
ــم.  ــی می کنی ــان معرف ــان را برایت زم
ایــن برنامــه شــامل دعــای عهــد، زیــارت 
آل یاســین، دعــای فــرج، دعــای ســالمتی 
ضــراب  صلــوات  و   زمــان امــام 
ــه  ــا مراجع ــد ب ــت. می توانی ــی اس اصفهان
بــه هــر ادعیــه، متــن عربــی همــراه 
ــه  ــن ترجم ــل و همچنی ــراب کام ــا اع ب
ــد.  ــدا کنی ــی پی ــی دسترس ــال فارس کام

ای آن کـه از خیانت هـای چشـم آگاه اسـت و از پنهانی های دل 
باخبر!

ای آن که آینده را می داند و نیامده را می شناسد!
ای آن که او را جز او نمی شناسد و از او جز او خبر ندارد!

ای آن که زمین را از آب انباشت و هوا را با آسمان مسدود کرد!
ای کسـی کـه مهربان تریـن نام هـا و کریم ترین اسـم ها از آن 

اوست!
ای بردارنده و برطرف کننده غم و اندوه و ابتال از ایوب!

ای بازدارنـده دسـت های ابراهیـم از ذبـح فرزنـد ارجمندش! 
فرزندی کـه در نهایت عمر و منتهای پیری نصیبش شـده بود.
ای آن که دعای ذکریا را مسـتجاب کرد و یحیی را بدو بخشـید، 

و او را تنها و بی کس فرو نگذاشـت! 
ای آن که یونس را از شكم ماهی نجات داد!

ای آن که دریا را برای بنی اسـرائیل شـكافت و نجاتشـان داد و 
فرعون و سـپاهیان را غرقه ساخت!

ای آن که بادها را بشـارت دهندگان و طالیـه داران باران رحمت 
داد! قرار  خویش 

از قبر تا قیامت
یکـی از نکاتـی کـه بایـد در ذهـن داشـته 
باشـیم، فکر کـردن به مرگ اسـت که بعضا 
آن را فرامـوش می کنیـم. اما اگر هـر روز به 
این موضـوع فکر کنیم که قرار اسـت روزی 
در این دنیا نباشـیم، بسـیاری از مشـکالت 
زندگـی مادی به خودی خود حل می شـود، 
چرا که در اثر فکر کردن به آن دنیا، اندیشـه 
انسـان جنبـه ای دیگر بـه خود می گیـرد و 
دیگر محدود به مادیات نیسـت بلکه زوایای 
دیگـری را در خـود جای می دهـد. عرفا نیز 
در دسـتور العمل های خـود هیـچ ذکـری را 
بـه انـدازه ذکر مـرگ و یـادآوری عوالم پس 
از آن، در اصـالح نفـس مؤثـر نمی دانند. در 
ایـن کانـال، نیـز بـه مـواردی ایـن چنینی 
اشـاره شـده اسـت کـه بـا عضویـت در آن 
 https://t.me/bademot به نشـانی
می توانیـد از مطالـب آن بهره منـد شـوید. 
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کتاب   کانال تلگرام
مردان و رجزهایشان

 
کتاب »مردان و رجزهایشـان« شامل رجزهای 
شـهیدان کربال در روز عاشوراسـت که توسـط 
سـید مهـدی شـجاعی جمـع آوری و ترجمه 
شـده اسـت. عـالوه بر متـن و ترجمـه رجزها، 
توضیحات و شـرح حال مختصری هـم درباره 
صاحبـان رجزهـا آمـده اسـت. در مقدمـه این 
کتـاب می خوانیـم: معمـوال رجـز خوانـدن در 
میدان جنگ، ویژه خاّصان و بلندرتبگان اجتماع 
بـود و عـوام نوعا از رجزخوانـی بی نصیب بودند. 
از افتخـارات سـپاه امـام حسـینg در کربال 
همین بود که از خواص و عـوام، هر دو درمیدان 
رزم عاشـورا رجزهایـی روایت شـده اسـت. این 
از آن روسـت کـه همه آنچـه در خـواص یاران 
حضرت مایه افتخار شـمرده می شـد، وابسـته 
ارزش هـای معنـوی و شـرافت روح ایشـان بود 
و...« خوانـدن ایـن کتـاب را از دسـت ندهیـد.
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سید      مهد     ی شجاعی 

مديريت صدا در هيئت ها
اسـتفاده از اکـو و سیسـتم های قوی صوتی در مراسـم مختلـف، از جمله 
مراسـم عـزاداری، رواج نامناسـب و نابجایـی پیدا کرده اسـت. هیئت های 
عـزاداری تصـور می کنند با اسـتفاده از این امکانات ابهت و شـکوه فعالیت 
خـود را بیشـتر نشـان می دهنـد، در صورتی کـه صدای طبیعی انسـانی، 
زیباتر و دلنشـین تر اسـت. نوحه سـرایان به مردم فرصت دهند که اشـعار 
را خودشـان تکرار کنند. در حین تکرار مردم، وقتی نوحه سـرا با استفاده از 
صـدای قوی دسـتگاه ها، با صدای طبیعـی مردم همراه می شـود، به دلیل 
غلبـه صـدای دسـتگاه ها بر صـدای عادی مـردم، عمـال انگیزه آنـان برای 
همراهـی کاهـش می یابد. یک مشـکل اساسـی در سیسـتم های صوتی، 
عدم تسـلط اسـتفاده کنندگان به کاربری دستگاه هاسـت. این دسـتگاه ها 
صـدا را تقویت می کننـد، تا حدی که همه به راحتی بشـنوند؛ نـه این که 
شـدت صدا به حـدی افزایش پیدا کند که آزار دهنده باشـد! اگر چه هیچ 
کـس به خاطر احتـرام به نوع مراسـم، بـه خود اجـازه اعتـراض نمی دهد. 
کسـانی که روزهـای انقالب را به خاطر دارنـد، می دانند که ابهت و عظمت 
راهپیمایی هـا بـا هم آوایـی و هم صدایـی مـردم بـود و از امکانـات صوتـی 
موجود، کمتر اسـتفاده می شـد. بنابراین، وضع مقرراتی بـرای محدودیت 
در کاربـرد دسـتگاه های صوتی ضـرورت دارد. اگـر در هیئت های هفتگی 
شـرکت می کنید، درسـت اسـت که قلبتان بـرای اهل بیـت می تپد، 
امـا گاه در همسـایگی و مجـاورت مسـاجد و تکایـا افـراد پیر یـا مریضی 
زندگـی می کننـد که نیاز بـه آرامش و اسـتراحت دارند. بنابرایـن در همه 
حال در اسـتفاده از ابزارهای صوتی، مراعات حال دیگران را داشـته باشید.

دانشـگاه بین المللي امام رضاg در نوزدهمین نمایشـگاه بین المللي کتاب ناشـران جهان اسـالم و هشـتمین نمایشـگاه ملي کتاب دفاع مقدس 
حضور یافته و در آییني دو اثر منتشـر شـده خود را رونمایي و معرفي کرد. کتاب »مهندسـي محیط زیست؛ مباني نظري و کاربردهاي عملي« و 

»ریاضي مقدماتي« عناوین این آثار اسـت که در ششـمین روز از برگزاري این نمایشـگاه و طي مراسـمي رونمایي شد.
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