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ایمان به غیب
سوره مباركه بقره


مهم ترین پیام 23سال رسالت
احمدیزاده ،پژوهشگر دینی
سیدحسن 

میاد درسـت
«شـما بچسـب به کارت! زن و بچه نون میخواهد ،نه شـعار سیاسـی .آقا 
میشـه .شـما نمازتو بخون ،چه کار به ایـن بازیهای سیاسـی داری؟! حـاال این انتخاب
بود خبری
بشـه یا اون یکـی .اینا همش دعوای سیاسـی برای قدرتـه .از اول هم معلـوم 
نیسـت .مـردم رو گذاشـتن سـر کار .خـوش به حـال اونـا ،ما کـه توفیقـش رو نداریم».
نشـود سـخنان بعضـی از مردم این زمانه شـبیه
شـاید باورتان 
چه حرفهای آشـنایی .
حرفهـای پیـروان آخریـن نبـی خـدا در صدر اسلام باشـد؛ مردمی که بـه حرفهای
ند کـه فرمود« :مـن کنت موال
اشـتند امـا به دسـتورش عمل نکرد 
پیامبرشـان ایمان د 
کنند و به
استند به آن عمل 
فهذا علی موال» .همین دسـتور به ظاهر سـاده که اکثرا نخو 
ت با امیرالمؤمنین gتفسیرش
دوسـت داشـتن ،محبت ورزیدن و کنار گذاشتن کدور 
کلید سـعادت بشـری
ند مهمترین پیام  23سـال رسـالت نبی گرامی اسلام kو 
کرد 
کرد که تنها پس از گذشـت  30سـال
بـود .دشـمن از این غفلـت مردم چنان اسـتفاده 
بود از دسـت مردم
کلید سـعادت بشـریت 
همین امیرالمؤمنینی که والیت و تابعیتش 
شکوه میکند .دستگاه تبلیغاتی دشمن مقام واالی اهلبیت عصمت و طهارت را چنان
آورد و به کسـانی که در کارنامه اعمالشـان جز دشـمنی با
نـزد مردم بیبصیـرت پایین 

نزد عامه مردم مسـاوی به نظر بیایند.
بخشید که 

اشـتند رفعت و مقام
اسلام چیزی ند 
اقعا فرق
نـد و 
بود که مردم نمیفهمید 
خـود را چنان خـوب انجـام داده 
بله ،دشـمن کار 
کنـد که ایـن جنـاح کار را در
بیـن حکومـت علـوی و امـوی در چیسـت .چه فرقی می 
رسـاند که در سـال

بگیـرد یا آن جنـاح .غفلت و بیتفاوتی مـردم کار را به جایی

دسـت
ود  50سـال پس از رحلت رسـول گرامی اسلام kآخرین عضو
 61هجـری یعنی حد 
جهاد مییابد
شـجره طیبه خمسـه و امـام زمین و زمان تنهـا راه بقای اسلام را قیـام و 
نزد همین مردمی اسـت
بازخورد این تصمیم 

ولـی نکته جالـب و پندآموز این جریان در
کـه به این پوسـته به ظاهـر دینی خو کـرده و باز هـم از خواب غفلت بیدار نمیشـوند.
شـوند و همـه را بازی
یزیـد که اسـاس دیـن و اسلام را منکر می 
عـدهای مثـل 
جـدا از 
مسـجد میروند.

انند و
خود را مسـلمان میدانند ،نمـاز میخو 
میپندارنـد ،بقیه مـردم 
فسـاد دسـتگاه
کشـند ولی به 

حتـی بـرای عوض نشـدن یک آیه از قرآن شمشـیر می
حاکـم کاری ندارنـد! فحشـا و منکر شـهر را گرفته ولی اعتراضی نمیشـود .عیسـی به
کنـد و خدا
علنا میگسـاری و سـگبازی می 
خـود موسـی به دین خـود .خلیفـه 
دیـن 
انـد و اعتراض
و پیغمبـر را منکر میشـود .امام حسـین gدیگر سـکوت را جایز نمید 
اند ولـی در مقابل پیام قیامـش ،یا مثل عبیداهلل
کنـد و مـردم را به اسلام فرا میخو 
می 
هنـدیا مثل عبـداهلل بن
فرزنـد را بهانـه قرار مید 
بـن حـر جعفـی کسـب و کار و زن و 
عمـر او را بـه صبـر و خویشـتنداری توصیـه میکنند .برخـی هم کـه در ارادتشـان به
ند به
خـود را در خانه محبـوس کرد 
صـرد خزاعـی 
نبـود مثل سـلیمان بن 
امام شـکی 
بـود که کاری انجـام ندادند .کم
خـود آن حضرت کارها را درسـت کند .این 
امیـد اینکه 

ند افرادی مثل حبیب بن مظاهر و مسـلم بن عوسـجه که در شـلوغی دنیا پیام قیام
بود 
یزیـد ریاحی در مقـام فرماندهی
بگویند یا مثـل حر بن 

بگیرنـد و بـه آن لبیک

امـام را
کنـد و به ندای «هـل من ناصر ینصرنی» امـام لبیک بگوید.
خود را پیدا 
سـپاه دشـمن 
تاریـخ گواه اسـت که اهل کوفه با تمام ارادتشـان به امیرالمؤمنیـن و فرزندانش چنان در
ند که برای همیشـه لکه ننگ امامزمانکشـی از دامنشـان پاک
گـرداب دنیا غرق شـد 
باشد تحملش آسانتر است
نمیشـود .حضرت علی gمیفرماید« :اینکه انسـان کور 
تـا اینکـه کـوردل باشـد» .در دنیای ما کور نشـدن بـا این همـه زرق و برق دنیـا فقط از
خود را برای لبیک گفتن به ندای امام زمانشـان آماده کرده باشـند.
آید که 
کسـانی برمی 

بازتاب

کرد و گفـت« :خدا را
قدردانی 
آیـتاهلل جـوادی آملـی در جمـع برپاكنندگان مجلس عزاي حسـيني از زحمـات خدمتگزاران در مجلـس امام حسـین g
بعد از ضربـت خوردن این بـود« :این
ارد روشـن میشـود .سـفارش امیرالمؤمنین gدر وصیتنامه معروفش 
باشـید که این چراغ به دسـت شـما د 

شـاکر
کنیـد و ایـن دو چـراغ را افروخته نگهدارید :چـراغ قرآن و چراغ عترت» .شـما بزرگواران در غیر ماه محرم و صفر و مراسـم سـوگ و ماتم
دو سـتون را اقامـه 
هسـتید و از این بابت خدا را شـاکر باشـید».

مشـغول اقامه این دو سـتون بزرگ (قرآن و عترت)

کردهایم انفاق میکنند».
ارند و از تمام نعمتها و مواهبی که به آنها روزی 
آورند و نماز برپا مید 

هستند که به غیب ایمان می

«پرهیزکاران کسانی
(آی ه  3سور ه بقره)
بیند اما دست به کار میشود .چون به سر برآوردن جوانه ،ساقه ،ثمره و خرمن باور دارد .این باور همان
خواهد دانه بکارد ،با اینکه چیزی نمی 

یک کشاورز وقتی می
اند تنها
خود را دانه میداند .او مید 
شوند با این تفاوت که انسان متقی 
ایمان است که اهل تقوا دارند؛ ایمانی از جنس باور که انسانها روزی برانگیخته و زنده می 
شود و انسان هم با خاکساری در
گذارد تا به اوج و حقیقت برسد .دانه با خاکسپاری سبز می 
خود است و با ادای نماز ،سر بر خاک می 
راه سبز شدن خاکساری 
رشد میکند.
مقابل حق 

فقط سخن حق باقی می ماند
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قیـام کربلا در یـک نـگاه کالن و فراگیـر بـه دو بخـش اصلـی تقسـیم میشـود.
بخـش اول مربـوط بـه حوادثـی اسـت کـه قبـل از شـهادت اباعبـداهلل gرخ
اد و منجـر بـه شـهادت آن حضـرت و یـاران باوفایـش شـد .قهرمـان اصلی ایـن قیام
د 
بـود کـه بـا نامههـا ،بیانـات و خطابههـای بینظیـر
تاریخسـاز طبعـا سیدالشـهدا 
و اسـتثناییاش ارکان ،اهـداف و شـاخصهای قیامـش را تبییـن و تشـریح کـرد.
شـود کـه دارای ابعاد
بعد از شـهادت امـام مربـوط می 
بخـش دوم ایـن قیـام بـه وقایـع 
بـود و علاوه بـر آن ،بخـش جریانسـاز یـا بـه عبارتی
حماسـی و عملیاتـی گوناگـون 
هـد کـه قهرمـان آن حضـرت زینـب hبـود.
بخـش فرهنگـی قیـام را تشـکیل مید 
قیـام اباعبـداهلل gبا همه جزئیـات و ظرایـف آن از اقدامات و سـخنان امـام در مدینه
یزید یـا حتی بعد
گرفتـه تـا سـخنان انقالبی و جریانسـاز حضـرت زینـب در مجلس 
شـهادتگونه حضرت زینـب hحاوی نـکات دقیق و عمیـق علمی و

از آن تـا ارتحـال
قرآنـی اسـت .اساسـا قیـام سیدالشـهدا gبراسـاس آموزههای اصیـل دینـی در ابعاد
خـورد که الزم اسـت تکتـک جزئیات

گوناگـون سیاسـی ،اجتماعـی و فرهنگـی رقـم
ابعـاد آن بـه ویـژه سـخنان و اقدامات بسـیار حسـاب شـده و دقیق آن حضـرت مورد
و 
بگیـرد و این نوع مسـائل در هیئتها بیان شـود.

دقـت و پژوهـش عمیق اهل فـن قرار
بـه عنـوان مثال اینکـه امام همـه هسـتیاش را از فرزنـدان ،زنـان و اطفال خردسـال و
آورد و تکتک آنها نقشـی
فاسـد بـه میـدان مـی 
شـیرخوار بـه صحنه تقابـل با جریان 
کننـد و هیچیک از اعضـای کاروان امـام چه قبل از شـهادت و چه
در ایـن قیـام ایفا می 
بعـد از شـهادت آن حضـرت و در دوره اسـارت کوچکترین نقطه ضعـف یا خضوعی در

الشـهداg

ارند یکـی از غرایب این قیام اسـت .بخـش دوم قیام سید
مقابـل دشـمن ند 
کـرد بـه دسـت باکفایت
کـه آن را بـه یـک قیـام انسـان سـاز در طـول تاریـخ تبدیـل 
زینـب کبـری hانجـام شـد .اینکـه بانـوان و کودکان حـرم حسـینی را با شـکنجه و
ند و بعضا
آزار از کوفـه بـه شـام بردنـ د و در هـر شـهری مـردم از حـال آنهـا میپرسـید 
کرد و زمینـه معرفی اهل
ایجـاد 
نـد فضای عجیبـی را علیه دسـتگاه جور 
گریـه میکرد 
بیـت و شـناخت حقایـق به مـردم را بـه شـکل عجیبـی فراهـم آورد .روایت شـده امام

تبکـون من أجلنـا فمن ذا الـذي قتلنـا» .یا خطبه
سـجاد gمیفرمـود« :تنوحـون و
َ
فرمود اگرچه پیشـامدهای ناگـوار روزگار
یزید که 
تاریخـی حضرت زینـب hدر حضور 
مـرا به سـخن گفتـن با تو کشـانده ولـی در عیـن حـال ارزش تـو در نظر مـن ناچیز و
سرزنشـت بزرگ اسـت .چه کنم که چشـمها پر اشک و سینهها سـوزانند؛ و شگفتآور
آزاد شـده بودند
افراد نجیب حزب خدا در جنگ با حزب شـیطان که بردگان 
اسـت که 
کشـته میشـوند .خطبه آتشـین و روشـنگر حضرت زینب hو خطبه امام سـجادg
میـد تا اوضـاع به گونـهای به نفع
کالبـد مـرده جامعـه آن روز مسـلمین د 

روحـی را در
خود اظهار پشـیمانی
یزیـد از اقدامـات 
جریـان اهـلبیت bتغییـر کند .تـا جایی که 
خود قـرار داد.
زیـاد و حتی لعـن او را در دسـتور کار 
کـرد و همـه گناهـان را متوجه ابن 

متأسـفانه امروز ثقل کار در هیئتها روی امور سـطحی و قشـری قیام سیدالشـهداg
ازند در حالی که اسـاس
معطـوف شـده و کمتر به عمق دینـی و قرآنی این قیـام میپرد 
انید من برای سرکشـی و
فرمـود بد 

محمد حنفیه که

ایـن قیـام در نامـه آن حضرت بـه
نشـدهام بلکه برای دنبـال کردن
فسـاد از مدینه به سـمت کربلا خارج 
خوشـگذرانی و 
کـردهام و تصمیم گرفتـهام امر به معـروف و نهـی از منکر کنم
اصلاح امـت جـدم قیام 
و سـیره جـدم رسـول اکـرم و پدرم علـی بـن ابیطالـب را دنبال کنـم ،لذا تمرکـز روی
ابعـاد اجتماعـی و سیاسـی قیـام اباعبداهلل gو تشـریح و تبییـن آنها توسـط اهل فن

ضـروری اسـت .ایـن یـک وظیفـه دوسـویه اسـت که هـم به عهـده هیئتیهاسـت که
خـود را به سـمت مبانی عمیق و اساسـی قیـام اباعبـداهلل جهتدهی
ذائقـه و مطلـوب 
کننـد و هم به عهده منبریهاسـت
کننـد و از منبرهـا مطالـب اساسـی و پرمایه طلب 

کـه از پرداختـن به مسـائل فرعی و حاشـیهای و بعضا تکـراری خودداری کـرده و اصول
و مبانـی ایـن قیـام تاریخـی را بـا یـک عقبه علمـی و پژوهشـی متقـن تبییـن کنند.
امـروزه اصـل ایـن قیام ،مبانـی این قیـام و ارزشهایی که این قیام براسـاس آنها شـکل
ارد و دشـمنان اسلام ناب متوجه تأثیر شـگرف
ید و تحریف قرار د 
گرفته در معرض تهد 
ارادههـا علیه ظلـم و زورگویی
تودهها و انسـجام 
ایـن قیـام بزرگ در بسـیج احساسـات 
شـدهاند .لـذا بـا همـه ابزارهایـی کـه در دسـت دارنـد ،از ابزار قـدرت سیاسـی گرفته تا

د خاموش کردن مشـعل فروزان
رسـانهای و دسـتگاههای امنیتی و اسـتخباراتی درصـد 
نخواهد داشـت .چون همانطور که خدا در قرآن

هستند که قطعا اثری

سیدالشـهداg
ماند سـخن حق اسـت.
روند و آنچه باقی می 
ب از میان می 
فرمـوده اینها مثل کف روی آ 
اینکـه میبینیـم امـروزه دهها شـبکه ماهـوارهای با پـول سـرویسهای امنیتی انگلیس
انـد و هیـچ هدفـی جـز
افتاده 
و آمریـکا تحـت عناویـن امـام حسـین ،فـدک و ...بـه راه 
ایجـاد اختلاف بیـن جوامـع مسـلمین و ترویـج خرافـه و انحـراف در مبانـی ارزشـی

ارنـد تـا جایی کـه اساسـا حرکت امـام حسـین gرا زیر سـوال
ایـن قیـام مقـدس ند 
کشـتند و

گرفتنـد و او را

گوینـد یـک عـده یاغـی جلـوی حضـرت را

برنـد و می
می 
چند هـزار نفـری در مرکز لنـدن میکنند
خرید سـالن آمفیتئاتـر 
تمـام! یـا اقـدام بـه 
تـا در آنجـا ترویـج قمهزنـی کننـد .اینهـا نشـاندهنده هجمـه بـزرگ و برنامهریـزی
ایجـاد انحـراف در مبانـی ایـن قیام اسـت که
شـده بـا بودجههـای کالن دولتـی بـرای 
هنـد و بـا حساسـیت بـاال از اینگونه
طلبـد هیئتیهـای مـا هوشـیاری به خـرج د 
می 
جریانـات برحـذر باشـند .نـه تنهـا هیئتیهـا بلکـه خطبـا و مسـئوالن فرهنگـی مـا
بايـد نسـبت بـه خطـر تحریف
(ائمـه جماعـت ،سـخنوران ،مداحـان و شـعرا) همگـی 
یـا بازیچـه قـرار دادن مجلـس حسـینی بـرای ضربـه زدن بـه کیـان اسلام و وحـدت
بودهاند.
باشـند وگرنه به نـدای هل مـن ناصر ینصرنی امـام بیتوجـه 

مسـلمین برحذر

بازتابهای «چهارده» را در اینجا بخوانید .منتظر پیشنهادها و انتقاداتتان هستیم.

حجتاالسالم علی سرلک:
کـذب خبـــری آفـت کار خبـری اسـت .هفـــتهنامه
مذهبـی «چهـارده» بایـ د بایـ د پیشقـراول سـتیز بـا
ایـن رویکـر د حرکـت کنـ د و بـا همـه پتانسـیل خـود
بکوشـ د بـا ارائـه راهکارهـا و بیـان رویدادهـای مناسـب
مهارتـی مخاطبـان را جـذب کنـ د البتـه بایـ د بدانیـم کـه رسـانههای ضدانقلاب
ایـن رویـه را سالهاسـت در دسـتور کار خودشـان قـرار دا دهانـد .بیتردیـ د میـزان
مخاطـب هـم مهـم بـوده ولـی رسـانهای موفق اسـت کـه بـا اسـتراتژی منطبق بر
صـدق و راسـتی و هـدف بصیرتافزایـی و آگاهـی دادن به جامعـه وار د میدان شـود.

عمـوزاده :وقتی هیئتهـا را معرفـی میکنید
انگیـزهای بـرای جوانـان ایجـا د میشـو د که در
ایـن مسـیر حرکـت کننـد .حـاال هرقـدر ایـن
هیئتهـا با فرهنگهـای منطبق بـر آرمانهای
انقلاب و الگوسـازی مناسـب باشـند ،یـک نوع
رویکردسـازی هـم انجـام میشـود.
صفـری  :12هفتهنامه «چهارده» مسـیر خوبی
را طـی میکنـد .پیشـنها د میکنـم اعلام
برنامههـای هیئتهایتـان بیشـتر شـود .تربیت
نیروهای انقالبی ،مذهبـی و هدفمن د کردن این

جریـان و سـوق دادن افـکار عمومـی در جهـت
اهـداف و مصالح نظـام ،باال بـردن آگاهی و فهم
عاشـورایی و تصویـر صحیح بـه دور از تحریفات
از روز واقعـه از دغدغههای بنده حقیر اسـت که
امیـدوارم در رسـانهتان بـه آن بپردازیـد.
حمیدرضـا :یکـی از نکاتـی کـه امـروز بـه آن
نیـاز داریـم پاسـخگویی مناسـب بـه شـبهات
اسـت .پاسـخگویی بـه شـبهات مذهبـی و
فرهنگسـازی مناسـب در خصـوص هیئتهـای
مذهبـی و جلوگیـری از انحـراف بایـ د در

دسـتور کار شـما قـرار بگیـر د تـا بـا تفرقـهای
کـه برخـی اوقـات فضـای اعتقـادی و معنـوی
هیئتیهـای مـا را مسـموم میکنـ د تقـارن یابد.
سـعید :احسـاس میکنـم در ایـن سـالها
رسـانههای مذهبـی بـرای جـذب جوانـان بـه
سـمت دینـداری کاری نکردهانـد .حداقـل
آمارها ایـن را میگویند .هفتهنامـه «چهارده»
بـرای هدایت مناسـب جوانـان بـه هیئتهای
مذهبـی باید یک برنامه رسـانهای مشـخص و
اصولـی را پیـش ببرد.

خـــــط خبــر

قدمهای دیگـری الزم
ﺟﻮﺍﺩ ﺣﯿﺪﺭﯼ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ bدربـاره اینکـه علاوه بـر بودجـه و توجـه ارگانهـای فرهنگـی بـه شـعر اهـ ل بیـت چه 
رفتند محضـر آقا ،مـا را هم بردند .دو سـه سـاعت گـزارش دادند.
شـود تا شـعر بـه پختگی الزم برسـد ،گفـت« :گروهی از دوسـتان 
اسـت در این مسـیر برداشـته 
نبودهایـد .حـرف روز حرف
بلد هسـتم .به صداقت شـما هم شـکی نـدارم اما خروجی کار شـما چیسـت؟ یعنی اینکه شـما به فکر خروجـی 
گفتنـد مـن کار 

آقـا
کنند اگر برای امام حسـین gشـعر بگویید ،شـعر بهروز انقالبی نگفتهاید .اتفاقا انقالبیتر از اشـعار مربوط به امام حسین نداریم».
سیدالشهداسـت .برخی فکر می 
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هیئت مجتمع الزهراh

سخنران :حجتاالسالم شیخ حسن
قاسمی
حمید علیمی و

مداحان :حسن خلج،
سعید قانع

نشانی :مشهد ،چهارراه گاراژدارها،
مسجد امام علیg

زمان 96/7/18 :الی 96/7/20
ساعت21 :

قرائت زیارت عاشورا ،سخنرانی و
عزاداری توسط مداحان اهلبیتb
نشانی :مشهد ،مطهری جنوبی  ،24بین
چهارراه اول و دوم ،عالمت پرچم
زمان96/7/20 :
بعد از نماز مغرب و عشا
ساعت :

هیئت علمدار مشهدالرضا

سخنران :حجتاالسالم حاتمی
مناجات :علیرضا نژادحسین
سعید قانع

مداحان :مهدی اکبری و
نشانی :مشهد ،چهارراه شیرودی،
حسینیه حضرت زینبh
زمان96/7/20 :
بعد از نماز مغرب و عشا
ساعت :

هیئت
کجا برویم؟

با توجه به اینکه این روزها همه هیئتها مراسم
ارند در اینجا درباره زمان و مکان برخی
ویژهای د 
از آنها اطالعرسانی شده است .شما هم
توانید زمان و مکان مراسم هیئتتان را

می
برای ما به نشانی
Qudsonline14@gmail.com
کنید تا در همین صفحه
ارسال 
چاپ شود.

هیئت محبانالزهراh
سخنران :حجتاالسالم ایلخانی
مداحان :عباس واعظی و حسن کاشانی
نشانی :تربت حیدریه ،محله حسنی،
مزار بیبی حسینیه
زمان 96/7/18 :و 96/7/19
ساعت21 :

هیئت خدام الحسنg

روضه حضرت زینبh

سخنران :حجتاالسالم
سیدمحمد غیور
مداح :صادق صباغ
نشانی :مشهد ،چهارراه گاز،
خیابان رسالت  ،45پالک 16
زمان96/7/24 :
بعد از نماز مغرب و عشا
ساعت :

سخنرانی ،مداحی و عزاداری
توسط مداحان اهلبیتb
نشانی :مشهد ،دانشگاه ،15
پالک 6
زمان 96/7/18 :الی 96/7/23
ساعت21:30 :

هیئتمحبانالرضاg
سخنرانی ،مداحی و عزاداری
توسط مداحان اهلبیتb
نشانی :مشهد ،بلوار فرودگاه،
پروین اعتصامی  ،21حسینیه
محبانالرضاg
زمان96/7/20 :
ساعت20:30 :

هیئت انصار العباسg

هیئتالرسولk

محمد گریتی

مداحان :سیدامیر اسماعیلزاده و
نشانی :مشهد ،جاده کالت ،روستای کاظمآباد،
شهید یعقوبیپور ،فاطمیه

خیابان
حضرت زهراh
زمان96/7/23 :
ساعت20 :

سخنرانان :حجج اسالم بابایی و
حسنزاده
احمد احمدی

مداحان :ابراهیم احمدی و
نشانی :مشهد ،خیابان مطهری شمالی
 ،21انتهای کوچه مسجد ابوالفضلیها
زمان 96/7/18 :و 96/7/19
ساعت 20 :الی 23
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دکتر رضا بابایی ،محقق و پژوهشـگر نسـبت به آنچه از واقعه عاشـورا بیان میشـود ،گفت« :در سخنرانیها بهتفصیل درباره شجاعت و رشـادت امام حسین gو
گویند و اشـارهوار از آن میگذرند .مسائل اصلی
گویند اما از کوشـش بسـیار و شگفت آن حضرت برای جلوگیری از جنگ و پرهیز از خونریزی کمتر می 
یارانش می 
شود جرم یزید
یاکبر gیا بیوفایی کوفیان یا قساوت شمر و سنان .یکی از آفتهایی که کمتر به آن توجه می 
یزید یا زیبایی عل 
عاشورا اینهاست ،نه میمونبازی 
شـد».
یزید 
نشـد بلکه با کشـتن بیگناهان 
یزید 
یزید با شـراب 
بود که خون ریخت و برای جان و مال و آبروی مردم ارزشـی قائل نبود .
یزید این 
اسـت .جرم اصلی 

سیاهپوش اباعبداهلل gاز بدو تولد

گفتوگو با خانواده حاج حجت کسری
که پس از بیماری فقط ذکر موال به لب دارد

مردیکه فقط
د«علی»
گوی 
می
نفیسه خانلری

آمـد امـا از آنجا
حجـت کسـری سـال  1325در تهـران بـه دنیا 
کرد از
کـه فرزندان پسـر خانـواده زندهنمیماندنـد ،مادرش نـذر 
تولد او را در عزای امام حسـین gسـیاهپوش کند.
همـان بـدو 
چه بسـا که حجـت کسـری از همان سـال اول زندگـیاش تمام
ایـام محـرم و صفـر مشـکی بـر تـن داشـت و در سـالهای بعد
پایبنـد مانـد.درواقع شـخصیت حجت کسـری

نیـز بر ایـن نذر
از کودکـی بـا محوریـت امـام حسـین شـکل گرفـت و بـا عالقه
بـه خانـدان اهـل بیـت bتـا جایی پیـش رفت کـه به یکـی از
خوشـنامترین مداحـان تبدیـل شـد .دختـر بزرگ حـاج حجت
کسـری (نفیسـه) در خصـوص ارادت پـدرش بـه اهـل بیـتb
میگویـد« :پدربزرگـم در زمانهـای قدیـم تعزیـه اجـرا میکرد
و پـدرم نیز پـای همیـن تعزیهها بـزرگ شـد .بنابرایـن میتوان
اد او به اباعبداهلل gریشـه در یک سـنت
گفـت عالقـه و اسـتعد 
خانوادگـی داشـته .آن طور که خـودش برای ما تعریف کـرده ،از
هد و از هشـت سـالگی
پنج سـالگی به مداحی عالقه نشـان مید 
کند و در  12سـالگی رسما
مداحی را به شـکل جدی شـروع می 
ازنـد کـه این بـه خدمتی
عبـای مداحـی را روی دوشـش میاند 
 50سـاله در دسـتگاه امام حسـین gختم میشـود».
حجـت کسـری اگرچه  13سـالی هسـت که تـوان خوانـدن را از
دسـت داده و در بسـتر بیمـاری افتـاده امـا بـا این حـال هنوز با
کنـد و دو ماه تمام سـیاهپوش
آغـاز ماه محرم مشـکی بر تن می 
میماند .نفیسـه کسـری بـه آیین سیاهپوشـان در منـزل پدری
«بعـد از بیمـاری پـدر تمـام

کنـد و میگویـد:
خـود اشـاره می 

چنـد شـب قبـل از آغـاز مـاه محـرم بـه
مداحـان و شـاگردانش 
شـوند و مراسـم سیاهپوشـان
احتـرام پـدر در منزل ما جمع می 
را برگـزار میکننـد .همـه حضـار از جملـه پـدرم در این مراسـم
کنند و با خواندن
پوشند و منزل ما را سـیاهپوش می 

مشـکی می
زیـارت عاشـورا به اسـتقبال محـرم میرونـد .اگرچه پـدرم دیگر
کنـد امـا هیئتیها یک شـب از
توانـد در هیئتهـا شـرکت 
نمی 
دهـه محـرم را در خانـه مـا هیئـت میگیرنـد .در پایـان محـرم
آیند تـا پیراهنهای مشـکی
مداحـان بـار دیگر بـه منزل مـا می 
رآورنـد و سـیاهیها را از منزلمـان بـاز کنند».

را از تـن مـا د

تنها کالم پیرغالم اهل بیت

خود در عرصه
حجت کسـری تا سـال  84با تمام توان به فعالیت 
بود که بیماری او را برای همیشـه
بعد از آن 
اد اما 
مداحـی ادامه د 
خانهنشـین کرد؛ کسـی که حـاال کالمی جز «یاعلـی»نمیگوید
و گاهی برخی از فرازهای معنـوی را بر زبان میآورد .دخترش در
ایـن خصوص میگویـد« :بیماری پـدر از اولین سـفرش به کربال
بعد از
شـروع شـد .او سـال  76بـرای اولیـن بار بـه کربال رفـت و 
بازگشـت بدون هرگونه پیشـینه قبلی به فشـار خون مبتال شـد.
بعـد از
رآورد و در نهایـت 
ایـن بیمـاری روز بـه روز پـدر را از پـا د 
رسـید و پدرم

خود
دومین سـفرش بـه کربال در سـال  84به اوج 
خـود را نیز از دسـت
شـد بلکه قـدرت تکلم 
نـه تنها خانهنشـین 
داد .درواقع بیماری پدر ریشـه در عشـق به اباعبداهلل gداشـت.
خود او شـنیدیم که در سـفر کربال تمام روضههایی را که
از زبان 
طی سـالها خوانده دیده و فشـار زیادی را تحمل کرده؛ فشـاری
کـه به خاطـر ممنوعیـت عـزاداری ،مضاعف شـده و او را بسـیار
آزرده بـود .پـدر و همراهانش در آن شـرایط چارهای جز سـکوت
کنند که همین
عقدههای دلشـان را خالی 
نتوانستند 

اشـتند و

ند
شـرایط ،مقدمـات بیمـاری پـدر را فراهـم کـرد .همراهـان پدرم
گوینـد وقتـی از حاجآقا میخواسـتیم برایمان روضـه بخواند،

می
ببینیـد و گریه کنید».

میگفـت اینجا روضه نـدارد،
حجـت کسـری با اینکه  13سـال اسـت هیچ سـخنی بـر زبان
نمـیآورد اما پاسـخ هـر حرفـی را با یـک «یا علـی» میدهد؛

خـــــط خبــر

حجتاالسلام حسـین فتحـی ،مدیرعامـل مؤسسـه هنـر و ادبیـات هلال گفـت« :نقل اسـت شـخصی در حضور شـیخ جعفر شوشـتری روضـه میخوانـد .او
زد بـرادرم ،بـرادرم! شـیخ جعفـر گفـت چـرا دروغ میگویـی؟! در روضـه یکبار
خـود گفـت هنـگام وداع امـام حسـین gخواهـرش صـدا 
در بخشـی از روضـه 
کنند براسـاس مقتـل و تاریخ
تأکید می 
زیاد اسـت .اینکه بـزرگان مـا از جمله رهبر معظـم انقالب توصیـه و 
ببینیـد چقـدر 

گفـت بـرادرم .دوبـار نگفـت .دقـت را
ند».
تقیـد را بسـیار رعایـت میکرد 
بخوانیـد ،بـرای جلوگیـری از تحریفـات تاریخـی و معارفـی اسـت .رهبـر معظـم انقلاب زمانی کـه مقتـل میخواندنـد ،این 
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برای امام
حسین
طاقچه باال
نگذارید

اتفاقـی کـه بسـیار عجیـب به نظـر میرسـد و قطعـا توضیحی
جـز نظـر لطـف اهـل بیـت bنـدارد .نفیسـه کسـری در این
خصـوص میگویـد« :خودمـان هـمنمیدانیـم اوضـاع از چـه
قـرار اسـت .حتـی پزشـکان از این وضعیـت پدر اظهـار تعجب
کننـد و میگوینـد او از بیمـاران نـادر ماسـت .پـدرم بـه
می 
خوبـی «یاعلـی» میگویـد و پاسـخ هـر حرفـی را بـا همیـن
ذکـر میدهـد .جالـب اسـت بدانیـد میتوانـد صلوات بفرسـتد
و دعاهایـی را کـه از تلویزیـون پخـش میشـود زمزمـه کند و
حتـی بـا مداحانـی که بـه خانه مـا میآینـد همراهی کنـد اما
حد اسـت و او اصلانمیتواند
محـدوده کالمی پـدر در همین 
حـرف بزنـد و حتـی یـک سلام سـاده بر زبـان بیـاورد امـا به
شـاید باور

رسـد او از ایـن شـرایط کامال راضی اسـت.
نظـر می 
باشـد امـا در یکـی از نوارهای کاسـت بسـیار

کردنـش سـخت
قدیمـی ،پـدر حرفـی زده کـه آدم متعجـب میشـود .او در آن
نـوار میگویـد« :خدایـا! سالهاسـت کـه میخوانـم و دیگـران
شـود روزی ایـن صـدا را از مـن بگیری تا
گریـه میکننـد .می 
دیگـران بخواننـد و مـن گریـه کنم» .شـنیدن این نـوار اگرچه
مـا را بسـیار اندوهگیـن میکنـد اما به هـر حـال میبینیم که
او بـه آرزویـش رسـیده و از این وضعیـت کامال راضی اسـت».

آموزشی تمامعیار در نوای خیمهگاه

حجت کسـری سـالهای سـال عالوه بر مداحی در دسـتگاه امام
حسـین gبه عنـوان اسـتادی محبـوب و در قالـب کالسهای
مداحـی نـوای خیمهگاه بـه تربیت شـاگردانی پرداخت کـه از راه
خود را برای شـرکت در کالسهای او میرسـاندند
دور و نزدیـک 
و تحـت هیـچ شـرایطی حاضـر بـه از دسـت دادن ایـن کالسها
ود به سـن
اسـتاد کسـری محـد 

نبودنـد .حضـور در کالسهـای
شـد و بچهها از پنج سـالگی تا نوجوانـی و جوانی در
خاصـینمی 
آن شـرکت میکردند .نفیسـه کسـری در خصـوص این کالسها
بـود و بچهها اصال
میگویـد« :پدرم با شـاگردانش بسـیار مهربان 
نـد و بـا اشـتیاق زیـادی در کالسهـا
احسـاس غریبـینمیکرد 
تأکیـد زیـادی نسـبت بـه

حاضـر میشـدند .حاجآقـا همیشـه
درس و تحصیـل بچههـا داشـت .بنابرایـن فقـط در صورتـی آنها
باشـد و مداحـی
را میپذیرفـت کـه سـطح نمرههایشـان خـوب 
وارد نکند .چه بسـا که همیـن ویژگیها،
لطمـهای به درس آنهـا 
خانوادههـا را بیش از پیش بـه حضور فرزندانشـان در کالسهای

مداحـی پدر ترغیب میکـرد .کالسهای مداحی نـوای خیمهگاه

خـود او دیگر قادر
بعـد از بیماری پـدر هنوز پابرجاسـت و اگرچه 

به برگـزاری این کالسها نیسـت اما تعـدادی از شـاگردانش این
کالسهـا را هدایـت میکنند».

نباید لباس نامناسب بپوشد
مداح 

بـرای حجـت کسـری تربیـت شـاگردان صرفـا محـدود بـه
شـد و او نسـبت بـه رعایـت
آمـوزش اصـول خوانندگـینمی 
تأکیـد زیادی داشـت .نفیسـه کسـری در

اصـول اخالقـی نیـز
ایـن خصـوص میگویـد« :به طـور کلی پـدر یکسـری اصول
اخالقـی بـرای مداحـان قائـل بـود .مثلا میگفـت یـک مداح
بایـد بـا عبـا در مراسـم حاضـر شـود .بـا پوشـیدن لباسهـای
نامتعـارف و حتـی پیراهـن آسـتین کوتـاه مداحـان بسـیار
مخالـف بـود و میگفـت ظاهـر نامناسـب یـک مـداح باعـث
میشـود مردم از خودشـان بپرسـند چـرا اینها که در دسـتگاه
امام حسـین gهسـتند این طور ناشایسـت لباس میپوشند!
پـدرم هنـگام مداحـی همیشـه عبـا بـه تـن داشـت و حرمـت
خاصـی بـرای ایـن کار قائل بـود .البتـه این حساسـیت را فقط
مورد مسـتمعینی که
نسـبت به مداحـان به خرج مـیداد و در 
ند اصال ایـن طور نبـود .پدرم اعتقاد داشـت
بـه هیئـت میآمد 
هـر کسـی با هر تیـپ و ظاهـری را بایـد به هیئت جـذب کرد
و مانـع از دوری آنهـا از هیئت شـد».

مبادا به جای آقا برای خودتان بخوانید!

نفیسـه کسـری به برخـی از توصیههـای پدر به شـاگردانش اشـاره
کنـد و میگویـد« :پـدرم بیـش از  10هـزار بیـت شـعر از حفظ
می 
اعتقـاد داشـت خوانـدن از روی کاغـذ هنر نیسـت .همیشـه

بـود و

کـرد و اهمیـت
تأکیـد می 

ایـن موضـوع را بـه شـاگردان خـودش
زیـادی بـه این موضـوع مـیداد .یکـی از مهمترین توصیههـای پدر
بـه شـاگردانش بیتوجهـی بـه مبلغ صلـه بـود .هیچوقت بـه مبلغ
کـرد و اصلانمیدانسـت چه کسـی چقدر بـه او
صلـه توجـهنمی 
کند یا بشـمارد ،داخل پاکت
داده .پـول هـر بانی را بـدون اینکه نگاه 
میگذاشـت تـا مبـادا بـه خاطـر مقـدار مبلغ بـرای کسـی کمتر یا
کنـد و تفاوتی قائل شـود .میگفت هر چیـزی دارم
بیشـتر مداحی 
از امام حسـین gاسـت و برکت هم با همین نام میآید .همیشـه
بـه شـاگردانش میگفـت هیچوقـت با کسـی مبلـغ را طـی نکنید
گفتید بـرای شـما نوکری

تـا اگـر در آن دنیـا بـه آقـا امام حسـین
خوانـدهای نـه بـرای مـن!»

نگویـد بـرای خـودت

کـردم ،بـه شـما

حجت کسـری همیشـه بـا اطرافیان
برخـورد میکـرده و

خـود به نیکـی

تعهـد خاصـی نسـبت بـه روضههـا

نشـان مـیداده بـه طـوری کـه
هیچوقـت روضـهای به دلیـل غیبت
او لغـونمیشـده و همـه مـردم بـه
انسـتند کـه بدقولـی در

خوبـی مید
کار او نیسـت .نفیسـه کسـری از این
کند و
یـاد می 
ویژگی پـدر به نیکـی 
میگوید« :پـدر احترام خاصـی برای
بانیـان مجالـس و مسـتمعین قائـل
شـد و در نهایـت ادب و احتـرام
می 
برخـورد میکـرد .بینظمی

بـا آنهـا
در کار بـرای او هیچ معنایی نداشـت.
میگفـت طاقچه بـاال گذاشـتن برای
مراسـم امام حسـین gهیچ کمکی
کنـد و تا فرصت هسـت
بـه آدمنمی 
باید توشـه جمـع کرد .مثال  40سـال

تمـام به خانـه پیرزنی میرفـت که او
تنها مسـتمع روضـه بـود .همراهان
حاجآقـا بارهـا بـه او گفتـه بودنـد
بیـا ایـن روضـه را لغـو کن امـا پدرم
پیشـنهاد را نپذیرفت

هیچوقـت این
و سـالهای سـال در خانه این پیرزن
روضـه خواند .میگفـت میزبان اصلی
این روضـه حضرت زینب hاسـت و
تمـام برکـت یـک مـاه روضهخوانی
مـن در همیـن یـک روضـه خالصه
میشـود .درواقـع پـدرم بـا ایـن
خود راه درسـت
کارش بـه شـاگردان 
اد تـا آنهـا نیـز در
را نشـان مـید 
مسـیر خدمـت بـه اهـل بیـتb
اصـــل قضیـه را فرامـوش نکنند».

 19محرم 1439

خـــــط خبــر
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خوانند و مردم جذب میشـوند؟ خب بشوند .من به عنوان یک سخنران
استاد حوزه و دانشـگاه گفت« :چرا ناراحتیم که مداحان می 
سـیدمجتبی حسـینی ،
خود داشـته باشـم اینها با
باید مداح را رقیب خودم بدانم؟ وقتی او را رقیب خودم ندانم و اگر یک سـازماندهی دقیق هم در مجلس 
و نـه یـک روحانـی ،چـرا 
کـرد اما ما دائما میخواهیم پاسـخ را از بیرون بگیریم یا بگوییم حوزه ،سـازمان تبلیغات
خواهند 

شـوند که مخاطـب را اقناع و ارضا
هـم تبدیـل به پازلی می 
نباشـند تا من باشـم».

ارشـاد چنیـن و چنـان کننـد .مداحی و منبر و تلویزیون هر کدام یک رسـانه هسـتند .ما نمیتوانیم بگوییم این رسـانهها
یـا وزارت 

معتقد است

مداح جوان مشهدی
باید آسیبشناسی شوند
محتوای اشعار 

آسیبهایمداحان
استادندیده
امیررضا سجادیان

آمـد و از همـان کودکی عالقـه زیادی به
مشـهد بـه دنیا 

دهـه  60در یـک خانواده مذهبی در
کرد تا دورههای آموزشـی
یـد کمکش 
مداحی داشـت .پدرش که عالقه او را در ستایشـگری د 
مداحـی را تخصصیتـر دنبـال کنـد .او سـال گذشـته در قالـب یازدهمیـن دوره مسـابقات
مشـهد که در گروه سـنی  25تا  30سـال برگزار شـد ،عنوان اول را به

تخصصی ستایشـگری
مشـهد مداحی میکند.

خـود اختصاص داد .سـیدامیر احمدنیا اکنون در محله شـهرک غرب

معتقد اسـت

خود قرار داده و
حماسـهخوانی مدافعان حـرم را هم چندی اسـت در دسـتور کار 
کنـد و بـهروز باشـد .گفتوگوی ما
خـود را آماده 

باید اشـعار
هـر مداحی متناسـب بـا زمانـه 
کنـد بخوانید.
بـا او را که هشـت سـال اسـت مداحـی را به صـورت تخصصـی پیگیـری می 

بـا توجه بـه اینکه دورههـای تخصصی
ایـد به نظر شـما
کرده 
مداحـی را سـپری 
چه معیارهایـی بـرای مداح شـدن وجود
دارد؟
خود امـام حسـین و اهل
پیـش از هـر چیـزی 
بایـد ایـن توفیـق را به کسـی بدهند
بیـت b
بعد این اسـت که گاهی
که مداح شـود .نکتـه 
خواهـد بـرای دل خـودش در

اوقـات آدم می
مجموعـه کوچکـی مداحـی کنـد .داشـتن
نباشـد امـا

شـاید خیلـی مهـم
صـدای خـوب 
بخواهد بـرای مجموعـه بزرگتری در

اگـر آدم
کند داشـتن صـدای خوب
حد کشـور مداحی 


اهمیـت دارد .چون زمانی که مـردم صدای او را
بگوینـد چه زیبـا برای

بشـنوند ،ممکن اسـت
امـام حسـین gمداحـی میکنـد .سـومین
بایـد مطلب
گزینـه این اسـت کـه یک مـداح 
داشـته باشـد .یعنـی اشـعار زیبایـی را انتخاب
خـود آن طور که
بتواند بر مسـتمعین 
کند تـا 

شایسـته و بایسـته اسـت اثرگذار باشد.
خدمـت چـه اسـاتیدی کسـب فیض
کردهایـد؟
زمانـی کـه مقطـع دبیرسـتان را بـه پایـان
آمـد در
وارد حـوزه شـدم ،رفـتو 
رسـاندم و 
حوزه و دوسـتان طلبه و خوانـدن ادبیات عرب

کـرد کـه بتوانـم خیلـی خوب
بـه مـن کمـک 
مقتـل و روضـه بخوانم و البـهالی روضـه برای
مستمعین روایت و داستان تعریف کنم .استادم
حجتاالسلام سـاعی همواره بـه من میگفت
اگـر تواضـع کنـی خـدا بزرگـت میکند.
اعتقـاد دارید؟

بـه انحـراف در مداحـی
بـه نظـر شـما چـه چیزهایـی را بایـد
آسیبشناسـی کنیـم؟
انحـراف در مداحـی گاهـی اوقـات دیـده
باید آسیبشناسـی
میشـود .محتـوای اشـعار 
خوردهایـم از
شـود .بیشـترین ضربههایـی کـه 
زاویـه محتـوای اشـعار بـوده .محتـوا میتوانـد
باشـد کـه برای
متـن اشـعار مداحان و مطالبی 
تواند سـبک
شـود یا می 
مسـتمعین خوانده می 
روضهخوان باشـد؛ سـبکهایی که متأسـفانه از
تقلیـد میشـود!

خوانندههـا

برخـی از
یـد راه را
گویند نسـل مداحـان جد 
می 
اسـتاد دیدن اعتقادی

اشـتباه میروند ،به
ندارنـد ،شـورهای نامتعـارف میخواننـد
ل خودتـان وارد
و . ...ایـن نقدهـا را به نسـ 
میدانیـد؟
برخـی از مداحـان جـوان کـه تـازه پـا بـه این
ارند و
اسـتاد ند 

اند اعتقـادی به
عرصـه گذاشـته 
بیشـترین آسـیبی که جامعـه مداحی دیـده از
استاد نداشته یا اعتقادی
ستایشـگرانی بوده که 
کند و
اند که کسـی آنهـا را راهنمایـی 
نداشـته 
کردهاند.
همیشـه مسـتقل عمل 
باید عرصـه را به جوانان سـپرد
کـم کم 
اعتمـاد کـرد .تـوان پذیـرش

و بـه آنهـا
مسـئولیت هیئتداری را در جوانـان امروز
چطـور میبینید؟
اند که
کرده 
جوانـان از زمان جنگ تاکنون ثابت 
تواننـد در همـه عرصههـا خصوصـا مباحث
می 
فرهنگی پرچمدار باشـند .آنها در هیئتداری با
اند اتفاقات خوبی
نوآوری و ابتکار عمل توانسـته 
باید ابزار هیئتداری را داشـته
بزننـد اما 
را رقم 
باشـند .در عیـن حـال از تجربیـات بزرگترهـا
بتواننـد به اهداف عالیهشـان

کننـد تا
اسـتفاده 
برسند.
یـد مداحان
دغدغـه اصلـی نسـل جد 
باید باشـد؟
امـروز چه 
بـه نظر مـن دغدغه اصلـی مداحان نسـل جدید
کننـد اگـر امام
باشـد کـه تصـور 
بایـد طـوری 

باشـد بعد
زمـان fدر مجلـس حضـور داشـته 
بگوید تقبـلاهلل! چون
بزنـد و 
لبخنـد 

از مداحـی
س ما حاضر و ناظر اسـت.
بالزمـان در مجال 
صاح 
هرچـه دسـتورات اهـل بیـت bرا اجـرا کنیم،
مداحـی ما سـمت و سـوی عالمانهتری بـه خود
میگیـرد.
چقـدر بـه نـوآوری در مداحـی اعتقاد
دارید؟
نـوآوری خیلـی مهم اسـت .بیشـترین گرایشـی
ارند به کسـانی
کـه مـردم بـه مداحـان کشـور د 
اسـت کـه نـوآوری دارنـد .زمانـی کـه ابتـکار
خـود و بـه دور از هرگونـه
در مسـیر صحیـح 
چارچـوب غلـط توأمـان بـا بدعتگـذاری
بگیـرد مـردم جـذب هیئـت میشـوند.

قـرار

نزدیک شدن
بهآرمان های
سید الشهدا 

بعضی مداحـان در برخـی مجالس
عـزاداری رفتارهایـی میکننـد
شـاید خیلـی بـا حماسـه

کـه
حسینی همسـویی نداشـته باشد
و اتفاقـات اصلـی در هیئتهـا بـه
ورطـه فراموشـی سـپرده شـده و
بدعـــتهایی جای آن را میگیرد.
سـیدامیر احمدنیـا در خصـوص
بایـد در محـرم
اینکـه هیئتهـا 
بیشـتر به چـه نگـرش و رویکردی
روبیاورنـد ،میگویـد« :هرچـه
بیشـتر به آرمانهای سیدالشـهدا
 gنزدیـک شـویم موفقتـر
هسـتیم .مطمئنم هرچه دستورات
اهـل بیـت bدر ستایشـگری
شـود زودتـر بـه نتیجـه

پیـاده
بایـد نسـبت بـه بحث
میرسـیم .
عزاداری درسـت برای سیدالشـهدا
 gتوجـه داشـته باشـیم .یکی از
یـد با
آسـیبهای هیئتهـای جد 
وجـود نوآوریها و ابتـکارات خوبی

ارند این اسـت کـه بحث گریه
که د 
کردن برای امام حسـین gکمرنگ
شـده .از طرفی هـم وقت مـردم را
بـدون هیچگونـه معرفتافزایـی
میگیرنـد .توصیه میکنـم مقاتل
بخواننـد کـه سـینه بـه سـینه

را
به مـا رسـیده و مـا وظیفـه داریم
آن را بـه آینـدگان برسـانیم».

محمد میرهاشمی ،جانباز و شاعر اهل بیتb

گفت وگو با سید

شـعرهـیئت

رد مردم
شعردلاست و د 
گسـتردهتری نسـبت به شـعر هیئت دارد .درواقع شـعر آیینی کمی کالسـیکتر و شـاعرانهتر اسـت

«شـعر آیینی حوزه
کـه با بـه کارگیـری ظرافتهای خـاص شـاعرانه همراه اسـت اما شـعر هیئت بـه زبان عـوام و به صـورت همهفهـم برای
همه سـنین قابل درک اسـت» .این بخشـی از حرفهای شـاعر جانبازی اسـت که شعرهایش شـمیم جنگ و دفاع مقدس
رد مردم .بـه عبارت دیگر شـعر آیینی علاوه بر
معتقد اسـت شـعر هیئت ،شـعر دل اسـت و شـعر د 

را بـه همـراه دارد .او
گسـترده بودن ،شـعر شـاعر اسـت در حالی که شـعر هیئت که یکی از اجزای شـعر آیینی به شـمار میرود ،شعر مخاطب
بگویـد و هـم از دغدغههایش.

محمد میرهاشـمی شـدیم تا هم از خودش

اسـت و شـعر مسـتمع .دقایقی میهمان سـید

خـــــط خبــر

نمایـش «عـروس روز دهـم» بـه نویسـندگی و کارگردانـی مریم شـعبانی از روز بیسـتم مهرماه در سـالن اصلـی پردیس تئاتـر تهران بـه روی صحنه
آشـوبد و موجـب درگیـری بیـن

مـیرود .در خالصـه داسـتان آن آمـده« :یـک خـواب و کابـوس یـاران عاشـورایی امـام حسـین gابلیـس را می
شـود و هانیه به جمع شـهدای روز عاشـورا میپیوندد».
شـود کـه در نهایت ابلیس مغلوب می 
او و یکـی از همراهـان اباعبـداهلل به نام هانیه اموهب می 
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پیادهروی شب اربعین از محل
مراسم عزاداری بسـیجیها و دسته 
بـود که با شـعری که من
گـردان شـهادت به سـمت گردان میثم 
سـروده بودم و مداحی حاج محمدرضا طاهری و میانداری فرمانده
شـهید جو اد صراف و حضور خیلـی از فرماندهان

گردان شـهادت
بزرگی که امروز جایشان خالی است همراه بود .این یکی از بهترین
خاطرات من اسـت که شـور عجیبی در دلهـا انداخته بود.
اید چه
سـروده 

زیباتریـن شـعری که بـرای عاشـورا
بو ده؟
شـوند زیبا
همـه شـعرهایی که بـرای اهـل بیت bگفتـه می 
هسـتند ولی بعضـی از اشـعار در دل مخاطبـان و مـردم جا باز

سـرودههایی است

کنند اما سـروده «بیا نگار آشـنا» یکی از
می 
شـاید هیچ هیئتی و مداحی
کـه از نظـر مردم قابل توجه بوده و 
را در سراسـر کشـور پیدا نکنیم که از این سروده استفاده نکرده
باشد.
شـعر نوحه امروز چه تفاوتی با شـعر نوحـه آن دوران
دارد؟
رویکرد تهییج

بود و عمدتا با
شـعر نوحه زمان جنگ بیشتر حماسی 
شد اما شعر امروز بیشتر با فاکتورهای
شهادتطلبی سروده می 
روحیه 
بود و شعر امروز
احساسـات همراه است .شعر جنگ شعر طلب وصل 
شـعر حزن در فراق شهدا و گریه بر مصائب اهل بیت bاست.

بیانگار
آشنا
بیا نگار آشنا شب غمم سحر نما

مرا به نوكری خو دشها تو مفتخر نما

ای گل وفا حسین  ،معدن سخا حسین

میكشی مرا حسین ،میكشی مرا حسین

تجلی والیتی ،سرشته با دل منی

تمام هستیام تویی ،تو صاحب دل منی

آیه محبتی ،سوره کرامتی

كعبه وال حسین ،میكشی مرا حسین

ز كودكی دلم شده اسیر و مبتالی تو

یاد كربالی تو
كند كه جان دهم به 
خدا 

شد عبادتم ،تشنه شهادتم
ذكر تو 

شد که از دنیای شعر و شاعری سر درآوردید؟
چه 
مانند بسـیاری از شـاعران دیگر جوشـش شـعر از کودکی در من

متبلـور شـد.درواقع از سـنین کودکـی و نوجوانـی در هیئتها و
جلسـات مذهبـی مخصوصا مجلس حـاج منصور ارضی شـرکت
بـود که عالقه زیادی به ادبیات و شـعر پیدا
داشـتم .از همان موقع 
سـرودههایی مربوط به سـالهای نوجوانی در کارنامه خود

کردم و
دارم.
مندشدید؟
شدکهبهشعرهیئتوجنگعالقه 
چه 
یکـی از دالیـل آن فضـای جبهههـا بـود .مـن کـه در فضای
جبهـه و جنـگ و هیئتهـا حضـور داشـتم عالقـهام بـه این
سـبک از شعر دوچندان شـد .از طرفی در دوران تحصیل نیز
به این سـبک شـعر عالقـه داشـتم و در برنامههـای فرهنگی
شـرکت میکـردم .لـذا از همـان ابتـدا نـگاه ویژهای به شـعر
هیئت و شـعر جنگ داشـتم .همچنیـن ارتبـاط تنگاتنگی با
رزمندگان ،هیئتیها و بسـیجیهایی داشـتم که یک پایشان
بـود و یـک پایشـان در سـنگرها .علاوه بـر اینهـا
در هیئـت 
بـا مادحیـن و ذاکریـن آن دوران هـم ارتبـاط خوبی داشـتم.

مـوارد عالقه مرا برای سـرودن شـعر هیئـت و جنگ

همیـن
بیشـتر میکرد.
از آنجـا که اشـعار زیـادی در حـوزه هیئـت و جنگ
دارید ،بـا کدامیک از مداحان آن زمان همکاری داشـتید؟
از عنفـوان نوجوانـی کـه در جبهه شـعر میگفتم ،تقریبـا با تمام
ت در ارتباط بـودم .مخصوصا با حاج
مداحـان عرصه جبهه و هیئـ 
محمد طاهـری ،حاج

سـعید حدادیـان ،حاج

منصـور ارضی ،حاج
احمد و حاج آقا سـازور .این عزیزان افتخار همـکاری را به
رضـا پور 
کردهاند.
سـرودههای بنـده اسـتفاده 

مـن داده و از
درحالحاضرارتباطتانباجامعهمداحانچطوراست؟
در حـال حاضـر در مؤسسـه قدیماالحسـان کـه متمرکـز بـر
فعالیتهای مداحی و شـاعری هیئت اسـت در محضر آقایان حاج
محمود ژولیده و دیگران هسـتم

منصور ارضی ،حاج جو اد حیدری،
و همـکاری خوبی با آنهـا دارم.
بهتریـن خاطرهتـان از ایام محـرم و عاشـورا در زمان
جنگ چه بـوده؟
یکـی از بهترین خاطرات من از ایام محرم در زمان جنگ مربوط به

یار مه لقا حسین ،میکشی مرا حسین

شهدیام
شود ز باده وال دهی تو 
چه می 

مهدیام
د كنی صال زنم كه من غالم 
مد 

كو امام منتظر ،یار غایب از نظر

چشمه بقا حسین ،میکشی مرا حسین

خـــــط خبــر
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استاد حسین انصاریان منتشر و روانه بازار شد.
سید و ساالر شهیدان کتاب «آیین اشک و عزا در سوگ سیدالشهدا »gاثر 
همزمان با ایام سوگواری شهادت 
این اثر  287صفحهای در دو عنوان اصلی و  10بخش به ارائه بیش از  120مطلب خواندنی پیرامون شخصیت نورانی سیدالشهدا gمیپردازد.

با «حسین حسین» داریم پیر میشویم

یکی از سنتهای زیبای هیئتهای قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیئت بوده که در این سالها فراموش شده است.
بگیرید و برای «چهارده» ایمیل

شوید و پس از پایان مجلستان یک عکس یادگاری دستهجمعی
پیشنهاد میکنیم دست ب ه کار 

.
شود
منتشر
صفحه
همین
ر
د
کنید تا

qudsonline14@gmail.com

خادمان امام حسین

کانال تلگرام
هیئتبینالحرمینتهران

کربالیــی جــو اد مقــدم از مداحــان جوانــی
اســت کــه ایــن روزهــا بــه لحــاظ ســبک
خوانــدن طرفــداران زیــادی از قشــر جــوان را
خــود کــرده .بــرای دسترســی بــه
مجــذوب 
انیــد عــاوه بــر
آرشــیو مداحیهــای او میتو 
خریــد لوحهــای فشــرده ،ســری بــه کانــال

بزنیــد و بــه عضویــت ایــن کانــال

تلگرامــش
ـد تــا ضمــن دسترســی بــه آرشــیوی از
دربیاییـ 
مداحیهایــش ،از برنامههــا و مراســم او نیــز
اطــاع یابیــد .ب ـرای ایــن کار کافــی اســت آی
دی beynolharameyn_tehran :را وارد
نالحرمیــن کــه
ارد کانــال هیئــت بی 
ـد تــا و 
کنیـ 
مربــوط بــه کربالیــی جـو اد مقدم اســت شــوید.

اصل و اسـاس برپایی هیئت آشـنایی با قـرآن و عترت اسـت .لذا محور
بایـد ثقلیـن باشـد .اعضـای یـک هیئـت مذهبـی 
باید
برنامهریزیهـا 
بخواننـد و در روخوانـی و روانخوانی سـطح

بتواننـد به خوبـی قـرآن را

متوسـط یا خوبی داشـته باشـند .بنابرایـن برپایی جلسـات روخوانی و
هرچند الزم نیسـت حتما

باید جزو برنامههای اصلی باشـد.
روانخوانـی 
قبل از شـروع سخنرانی یک ساعتی را به جلسـه قرآن اختصاص دهند
شـود و شـرکتکنندگان
چراکـه ممکن اسـت زمان هیئـت طوالنی 
کنند بلکه میتوان جلسـاتی
نتواننـد در همـه برنامههـا حضور پیـدا 

را در روزهـای جداگانـه از برنامههـای هفتگـی بـه جلسـه قـرآن
اد و از میـان اعضـای جلسـه کسـانی کـه پیشـرفت
اختصـاص د 
شـوند تـا قبـل از سـخنرانی

ارنـد بـرای تشـویق دعـوت
بیشـتری د 
هیئـت پنـج دقیقـهای تلاوت خوبـی داشـته باشـند .از برنامههـای
توانـد در کنـار برنامههای اصلـی هیئت قـرار بگیرد،
دیگـری که می 
تواننـد  45دقیقـه در هفتـه

افـراد هیئـت می
حدیثخوانـی اسـت .
مسـجد محـل یـا مـکان مناسـب دیگـری دور هـم جمع شـوند

در
و زیـر نظـر یـک روحانـی فاضـل ،روایـات کتاب اصـول کافـی را که
برتریـن کتاب حدیثی شـیعه اسـت مطالعه کننـد .همینطور کتاب
صحیفه سـجادیه .در کنـار این برنامـه میتوان یکربع سـاعت را به
مفید اختصـاص داد .اگر در
کتابشناسـی دینـی و معرفی کتابهـای 
بتواند بـه امر مشـاوره بپردازد
باشـد که 

هـر هیئتی روحانـی فاضلی
باشـد بسـیار

و در امـور مختلـف اجتماعی ،فردی و ...راهنمای اعضا
تواند نیازهای معارفـی ،اخالقی و...
مفید اسـت .همچنیـن می 
مؤثر و 
بخواهند بـه بیان مطالبی

هنـد و از سـخنرانان محترم
را تشـخیص د 
کـه پاسـخگوی ایـن نیازهاسـت بپردازند .لـذا مدیر هیئـت میتواند
خود چنین شـخصی را پیدا کـرده و به اعضـا معرفی کند.
بـا پیگیـری 

مسج د مهدیه

کتاب

اپلیکیشن

مدرسهحسینی

نــور

کتاب «مدرسـه حسـینی» نوشـته مصطفی
لشـاد تهرانی شـامل یک مقدمه و دو فصل
د 
اسـت که نگارنده در آن به بررسـی خاستگاه
و اصول مدرسـه حسـینی پرداخته .نویسنده
پـس از پرداختـن بـه جایـگاه مدرسـه
حسـینی ،سـاختار مدرسـه حسـینی را
بررسـی کرده که این سـاختار براسـاس فهم
درسـت اسلام ،جامعیـت اسلام و هندسـه
صحیـح اسلام اسـت .نگارنـده در بخـش
پایانـی کتـاب بـه اصـول تربیتـی مدرسـه
حسـینیپرداختـه و اصولـی چـون آزادگی،
پارسـایی ،عدالتخواهـی ،شـجاعت ،جهـاد،
اسـتقامت ،دیگرخواهـی ،حقمحوری ،غیرت
دینـی ،نفـی خودکامگـی ،سـازشناپذیری،
بینایـی ،بیداردلـی و ...را در نهضت حسـینی
و فرهنـگ اسلامی بررسـی میکنـد.

محتوایهیئت

احادیــث و روایــات معصومیــن آنقدر
ـاد اســت کــه بخشــی از معروفتریــن
زیـ 
کاربردیتریــن آنهــا را از زبــان علمــا و

و
ـنیدهایم امــا صحــت و ســقم
واعظیــن شـ 
تعــدادی از آنهــا را نمیتوانیــم تشــخیص
دهیــم .نرمافــزار جامــع «نــور» یکــی از
برنامههایــی اســت کــه بــا نصــب روی
ـد شــما را بــه
گوشــی یــا تبلــت میتوانـ 
مرجعــی کامــل از احادیــث تبدیــل
کنــد .ایــن نرمافــزار شــامل بیــش از
 17000حدیــث مرتــب شــده براســاس
نــام معصومیــن bاســت و قابلیــت کپی
کــردن و ارســال احادیــث را داراســت.

*

مناجاتنامه

خدایـا! فتنـه فزونـی گرفته ،بال بـزرگ شـده و آزمایش
شـدت یافته اسـت .خدایا! اسـرار هویـدا شـده ،رازها برمال
پردهها افتاده اسـت.
شـده و 
خدایـا! در ایـن حـال و روز ،شـکایت جـز تـو بـه کجـا
میتـوان بـرد؟ جز بـر زانوی تو سـر بـر کجا میتـوان نهاد؟
جـز به ریسـمان تو بـه کجـا میتـوان آویخت؟ جـز در پناه
گزیـد و جز بر تـو ،بر کـه میتوان

تو کجـا میتوان سـکنی
تکیـه کرد؟
خدایـا! در سـختی و آسـانی تکیـهگاه جز تو کیسـت و
پناهـگاه جـز سایهسـار مهر تو کجاسـت؟

*

*

سیدمهدی شجاعی

هـیئت
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