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پرهيزكارشويد
سوره مباركه بقره


قهرمانکربال

آیـتاهلل هـادوی تهرانـی ،عضـو مدرسـین حوزه علمیه قـم در رابطه بـا معنا و مفهـوم دینداری حقیقی کـه امام حسـین gدر جریان کربال بـر آن تأکید
داشـت ،گفـت« :ایـن ایـام فرصتی بـرای بازخوانی حادثه کربالسـت کـه در طول قرنها همچنـان زنده مانده و منشـأ الهـام مجاهدين و مبارزيـن در طول
گرفتند و از امام حسـین gبه

تاریـخ بـوده؛ حادثـهای کـه فراتر از مرزهای عقیده رفته .شـخصیتهایی هم که حتی از اسلام نبودنـد ،از این حادثـه الهام
کنند افزایـش میيابند».
یـاد کردنـد .در جایی که نمایش دینداری بازار داشـته باشـد ،کسـانی کـه دیندارنمایی می 
خود 
عنـوان الگـوی 

آفرید تا پرهیزکار شوید»( .آيه  21سوره بقره)

ند
خود را پرستش کنید؛ کسي که شما و کسانی را که پیش از شما بود 
«ای مردم! پروردگار 
مانند آیات و کلمات قرآن که وقتی شکافته می 
شوند
شود جلوه خاصی پیدا میکند .
ارد اما همین که باز می 
پرهای طاووس زمانی که بسته است زیبایی چندانی ند 
هد توجهمان را جلب میکند .به خصوص وقتي تفسير آن را بخوانيم كه ديگر نور علي نور ميشود .به عنوان
ارند يا وقتي كسي براي ما شرح ميد 
جلوه بیشتری د 
ب به هموار کردن جاده و صاف
اوند میگوییم .اعرا 
عبد و پرستش خد 
مثال کلمه عبادت که چندینبار در نماز «نعبد» را تکرار میکنیم یا در آیات گوناگون از 
ورود خدا الزم است اول سنگالخ از بین برود.
کردن مسیر «عبادت» میگویند .یعنی برای 

عاشورا؛مکتبسربازپروریامامزمانf
بنیاد مهدویت
حجتاالسالم مرتضی عباسیان ،رئیس 

سیدعلی امامیان ،پژوهشگر دینی
هنگامـی که خبر والدت حضـرت زینب hرا بـه پیامبر kدادنـد ،آن حضرت
نـزد او بردند ،فرمود« :بـه حاضران و
نـزد او ببرند .وقتـی زینب را 
نـوزاد را 
فرمـود 

غایبـان وصیـت میکنم احتـرام این دختـر را نگهدارنـد .همانا این دختر شـبیه
خدیجـه اسـت» .در این تشـبیه اسـراری عمیـق نهفته اسـت و بیانکننـده آن
وجـود پربرکـت حضرت خدیجـه hبرای پیشـرفت

اسـت کـه همانگونـه که
بـود و همچون مـادری اسلام را پـرورش داد،
اسلام دارای آثـار بسـیار مبارکی 
جـدهاش خدیجـه نهـاد .او در روز یازدهـم
زینـب hنیـز اینگونـه جـا پـای 
محـرم وقتـی کنـار بـدن پـاره پـاره بـرادرش امـام حسـین gآمـد ،بـدن را
کـرد و گفـت خدایـا! ایـن قربانـی را از مـا بپذیر.
بلنـد 
بـا دسـتهایش اندکـی 
ایـن تعبیـر نشـاندهنده نهایـت فروتنـی و سپاسـگزاری حضرت زینـب hدر
زیاد هنگامـی کـه او از روی
پیشـگاه خداسـت .بر همین اسـاس در مجلـس ابن 
فرمـود جز زیبایی چیـزی ندیدم.

شـماتت به زینـب گفت در کربلا چه دیدی؟
همانگونـه کـه میدانیـم ،حفـظ یک نهضـت از انجـام آن مهمتر اسـت .وظیفه
نبـود آن عالمه
بعـد از ظهـر عاشـورا متجلی میشـود .اگـر 
حضـرت زینـب h
شـد بلکه
در کربلا ،نـه تنهـا انقلاب امـام حسـین gدسـتخوش تحریف می 
اسلام نیـز در معـرض خطـر قـرار میگرفت .تبلیـغ پیام شـهادت ،سرپرسـتی
قافلـه اسـرا ،پرسـتاری از امـام سـجاد ،gحراسـت از زنـان و کـودکان و...
عهـدهدار آنهـا بود.
بـود کـه آن حضـرت پـس از قیام 
مسـئولیتهای سـنگینی 
بود که
یزید آنچنان شـورانگیز 
زیاد و 
سـخنرانی حضـرت زینب hدر بـارگاه ابن 
ارکان حکومـت امـوی را بـه لـرزه انداخت .سـخنان پرشـور او در تشـریح اهداف
انقالب حسـینی و بیان اوضاع اندوهبار روز عاشـورا ،دسیسـهها و جنایات رژیم را
برمال کرد .روشـنگریهای آن حضرت توانسـت چشـم و گوشبسـته جامعه آن
پیامد تالشهـای حضرت زینـب hانقراض حکومـت اموی
زمـان را بـاز کنـد .
د اسلام بود.
و جلوگیـری از اتلاف خـون پـاک شـهدای کربلا و احیـای مجـد 
ایـراد خطبههای
زینـب در کوفـه و دمشـق با شـهامت و پایـداری وصفناپذیر و 
بالد اسلامی با
کرد و بـرای مردم مدینـه و دیگر 
تکاندهنـده یزیدیـان را رسـوا 
به تصویر کشـیدن فداکاری و جانبازی عاشـورائیان ،زمینه انقالب مردم مدینه و
آورد و با حـرکات ایمانی و اعتقادی
مکـه را جهت درهم کوبیـدن یزیدیان فراهم 
سند حقانیت تشیع را امضا کرد.
خویش به مردم عصرش روح اسالم را آموخت و 
کرد و نطق
آمد که در دمشـق نطـق 
حضـرت زینـب hاولین زنی به شـمار می 
او نـه تنهـا برای اهالی دمشـق بلکـه افرادی کـه در مجلس خلیفـه اموی حضور
وجود داشـت :یکی
متضاد 

اشـتند تأثیرگـذار بـود .در نطق آن حضـرت دو اثـر

د
کند جنبه
مناعـت و دیگری مظلومیـت .وقتی آدمـی از روی مناعت صحبت می 
شـنوند او را یک مظلوم

ماند و کسـانی که گفتهاش را می
مظلومیت او پنهان می 
زنـد نمیتواند
به شـمار نمیآورنـد .وقتی شـخصی از روی مظلومیـت حرف می 
کرد کـه حضـار از جمله
باشـد امـا زینـب طوری صحبـت 
دارای لحـن مناعـت 
ند و این کمال تسـلط در
خلیفه اموی مظلومیت و مناعت او را احسـاس میکرد 
بگنجاند و

خود
متضـاد را در کالم 

بتوانـد دو چیز

صحبـت کردن اسـت که ناطق
عدهای
شـد 
هـر دو در شـنونده مؤثر واقع شـوند .نطـق حضرت زینب hموجب 
برخیزند و انتقـام خـون او را از قاتالنش بگیرند.

بـه خونخواهی امام حسـینg

بازتاب

در زیـارت عاشـورا بـه واسـطه  36دعـا از خدای تبـارک و تعالـی درخواسـت میکنیم.
از جملـه آن میگوییـم« :و لعـناهلل امـه دفعتکم عـن مقامکـم و ازالتکـم »...و در جایی
مـورد از این مجموعه
هـم میخوانیـم« :اللهـم اجعلنی عندک وجیهـا بالحسـین» 18 .
مـورد آن را
ل بیت bبرمیگـردد 15 .
دعاهـا بـه لعن و نفرین دشـمنان اباعبـداهلل و اه 
در حـق خودمـان از خـدا درخواسـت میکنیـم« :وجیهـا بالدنیـا و اآلخـره باشـیم» .یا:
مورد در چهـار دعا
«اللهـم الرزقنی شـفاعه الحسـین یوم الـورود» .از مجمـوع ایـن  15
عبارتنـد از« :فاسـئل اهلل الذی اکـرم مقامک

از خـدا طلـب رزق معنـوی میکنیـم کـه
و اکرمنـی بـک ان یرزقنـی طلـب ثـارک مـع امام منصـور مـن اهلبیـت محمد.»k
مـورد این عبـارت اسـت« :ورزقنـی البرائه مـن اعدائكم ان یجعلنـی معکم فی
دومیـن 
الدنیـا و اآلخره» .ما از خدا میخواهیم روزی ما را برائت از دشـمنان اهلبیت و همراهی
بـا آنهـا در دنیا و آخـرت قرار بدهد .سـومین عبـارت همـان عبـارت «ان یرزقنی طلب
ثارکـم مع امـام هدی ظاهر ناطق بالحق منکم» اسـت .یکبار دیگر در زیارت عاشـورا از
مهدی fباشـیم.
خـدا طلب میکنیم در زمان خونخواهی اباعبداهلل gهمراه حضرت 
در چهارمیـن دعـا هم از خدا میخواهیم شـفاعت امام حسـین را در روز قیامت نصیبت
الـورود و ثبت لی قدم صـدق عندک مع

مـا کند؛ «اللهم الرزقنی شـفاعه الحسـین یـوم
نزد تو (حضرت مهدی) به
الحسـین و اصحاب الحسـین» .اینکه ثبات قدم داشته باشـم 
ماننـد اباعبداهلل gو اصحاب حضـرت .در هر چهار دعا واژه رزق به کار رفته که دو مورد

الشـهدا دارد .با توجه به اینکه زیارت عاشورا در

آن ارتباط مسـتقیمی با خونخواهی سید
زمـان امام باقـر و امام صادق در اختیار شـیعه قرار گرفته بـه راحتی میتوان فهمید
تولد امام زمـان fزندگی
کسـانی کـه در عصـر این دو امام همام و کسـانی که قبـل از 
کردهانـد ،مسـئله ظهـور قطعا بـرای آنها اتفـاق نمیافتـد .پس ایـن چه دعایی اسـت؟

حقیقـت ایـن دعا بـرای آنها در مسـئله رجعـت اتفاق میافتـد .برای ما هـم همینطور
نیفتـد این دعا یعنی اینکه من اگـر از دنیا رفتم و آن

اسـت .اگر ظهـور در زمان ما اتفاق
هـد در دوران رجعـت و پس از ظهور امـام زمانf
حضـرت ظهور نکـرد ،خدا توفیق بد 
در خونخواهـی اباعبـداهلل gشـرکت کنـم .رجعـت از اعتقـادات شـیعه و از ضروریات
اعتقاد به رجعت نداشـته باشـد ،شـیعه نیسـت.
مذهب ماسـت به طوری که اگر کسـی 

تأییـد میکننـد .از جملـه آیـه  83سـوره نمـل ،زنده شـدن
آیاتـی از قـرآن رجعـت را 
مردهها توسـط حضرت عیسـی .gما ادله قرآنـی و روایی
زنده شـدن 
حضـرت عزیر و 
بـرای موضـوع رجعـت داریم و در ادعیه ما هم به اشـارات مسـتقیم و غیرمسـتقیم وارد
شـده .مثلا در زیارت عاشـورا موضوع رجعت بـه صورت کنایهای و غیرمسـتقیم مطرح
شـده؛ (ان یرزقنـی طلب ثارکم مع امـام هدی ظاهر ناطق )...اصل قیام سیدالشـهداg
کنـد که ظهور
رسـد و این مصائب در قلب شـیعه تشـفیع پیدا می 
زمانـی به نتیجه می 
شـاهد باشـیم و انتقام مظلومیـت سیدالشـهدا gرا از ظالمین بگیرد.

امام زمان fرا
کنـد خـودش را اینگونـه معرفـی میکند:
نقـل اسـت وقتـی امـام عصـر ظهـور می 
«اال یـا ایهـا العالـم عنـدک جدی الحسـین قتلـوه عطشـانا» .یـا روایتی کـه مالئکه
وجـود مبارک

نـد و پـروردگار سـایهای از
در شـهادت سیدالشـهدا gبیتابـی کرد 
فرمود این آخرین امام شـیعیان اسـت و
اد و 
حضـرت مهـدی fرا به آنهـا نشـان د 
مـوارد و اتفاقات را کنـار هم قرار بدهیـم به این

ن
خونخواهـی میکنـد .اگـر همه ایـ 
نتیجه میرسـیم که کسـی حسـینی اسـت که مهدوی باشد .کسـی دلش برای امام
کند مسـئله خونخواهی از مظلومیـت اباعبداهلل زودتر
تپـد که تالش 
حسـین gمی 
رخ بدهـد .کمـا اینکـه بـه مسـئله خونخواهی سیدالشـهدا در زیـارت عاشـورا دو بار
اشـاره شـده .اگـر ما امام زمانی هسـتیم و بـاور داریم کـه آن حضرت هر سـال که از
گـذرد غصه او بـرای مصائـب اباعبداهلل gبیشـتر میشـود .درواقع هر
غیبتـش می 
گـذرد بـه قلـب آن حضرت فشـار میآید .از این روسـت که سـفارش
عاشـورایی می 
انـد شـب و روز عاشـورا بـرای سلامتی امـام زمـان fصدقـه کنـار بگذاریـد.
کرده 

حـال سـوال این اسـت :مـا میتوانیـم در ظهـور امام زمـان تأثیـر بگذاریـم؟ خدا در
خود آن قوم اسـت» .پس مـا میتوانیم
قـرآن فرمـوده« :سرنوشـت هر قومی دسـت 
در سرنوشـت خودمـان بـه ویژه در مسـئله ظهور تأثیر داشـته باشـیم .اگر سـینه ما
آید و اشـکهای ما در مصائـب کربال جاری
رد می 
بـرای غمهـای اباعبداهلل gبـه د 
میشـود ،وظیفـه داریم برای تشـفیع دل امام زمـان و اهلبیت bو تشـفیع قلوب
بایـد بدانیم کـه اوال مسـئله ظهور
مؤمنیـن مقدمـات ظهـور را فراهـم کنیـم .البتـه 
یاد میشـود .پس
یـک مسـئله منطقهای نیسـت بلکه بـه عنوان یک مسـئله جهانی 
بایـد تالش کنیم امام حسـین gو مظلومیتـش را به عالم معرفی کنیـم .پیام امام

بـود به گوش
حسـین را که بـا برآوردن نـدای هیهات منا الذله مملو از ظلمسـتیزی 
جهانیـان برسـانیم تـا مردم مشـتاق امـر ظهور شـوند .بـراي مسـئله عدالتمحوری
بایـد توجـه مـردم
کنـد 
اد و آبادانـی می 
امـام زمـان fکـه عالـم را پـر از عـدل و د 
را نسـبت بـه مسـئله ظهور و مسـئله امـام زمان بیشـتر کنیم .ایـن اتفـاق نمیافتد
مگـر اينكـه سـعی کنیم معرفـت مردم را نسـبت بـه امام زمـان افزایش دهیـم .باید
سـعی کنیـم مجالس مـا فقـط منتهی بـه اللهم عجـل لولیک الفـرج نشـود .در این
یاد امـام غایبشـان بیندازیـم .با
بایـد بـا اسـتفاده از جریـان کربلا مـردم را بـه 
راه 
توجـه بـه فـداکاری اصحـاب اباعبـداهلل ،gامـام زمـان fهـم یارانـی میخواهد
اشـتند و جـان

نبـرد حضـور د
چنیـن وفـادار و پـا بـه رکاب کـه جانانـه در میـدان 
باید تلاش کنیـم از محرم بـرای پرورش
خودشـان را فـدای احیای اسلام کردنـد .
سـربازان ظهـور امـام زمـان fظرفیتسـازی کنیـم چراکـه مکتب عاشـورا مکتب
باید وفـاداری نسـبت به آن حضـرت را از
سـربازپروری بـرای امـام زمان اسـت و مـا 
باید مهدوی
کنـد 
یاد بگیریم .کسـی که سـینهزنی و عزاداری می 
اصحـاب اباعبـداهلل 
باشـد و خـودش را بـرای فـدا کردن امـام زمـان در هر زمان و شـرایطی آمـاده کند.


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

حجتاالسالم بیآزار تهرانی:
مزین شـدن این رسـانه به نام چهارده معصوم بسـيار ارزنده اسـت و برای گفتمانهای درونی عشاق
اهل بیت چنین نشـریهای سـرمایه بزرگی اسـت .انشـاءاهلل توفیقاتتان روزافـزون و برکاتتان به
برکـت اهل بیـت افزون شـود .در هفتهنامه «چهـارده» الگوهای مناسـب و مؤلفههای جدیـدي ارائه
میشـود که میتوانند تقابل شایسـتهای با هجمه فرهنگی فضای مجازی داشته باشند .اصال وظیفه
رسـانههای مذهبـی وقف شـدن اسـت .از آنجا كه فضـای مجازی قتلـگاه جوانان شـده بنابراین اولویـت ما بایـد فرصتگذاری
و اهتمـام در ایـن زمینـه باشـد و بدانیم اینجا یـک میدان جهاد اسـت و در ایـن جهاد کبیر بايـد از همه ظرفیتهایمـان برای
فرهنگسـازی اهـلبیتـی و دینمـداری برمبنای اخلاق و اصول اسـتفاده کنیم و از سـرزنش هیـچ سـرزنشکنندهای مأیوس
نشـویم .نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه اگـر موفـق عمـل کنیـم میبینیـم هجمهها علیـهمـا گسـتره بیشـتری پیـدا میکند.

*میثـم رشـیدی :تولـد رسـانههای مذهبـی در جامعه
بسـیار مؤثر بوده .رسانه وقتی تأثیرگذار میشـود که اصول
رسـانهای و حرفـهای در آن رعایت شـده باشـد .بـدون کار
حرفـهای و اصولی نمیشـود در هیـچ حوزهای موفق شـد.
*علـی کریمـی :هفتهنامه شـما و برخـی از رسـانههای
مذهبـی بیشـتر از اینکـه روی هیئتهـا تأثیرگذار باشـند
روی مخاطبـان هیئتهـا میتوانند اثـر بگذارنـد .آن گونه
که برداشـت میکنم ،هیئتها کمتر از کسـی یا رسـانهای
تأثیـر میگیرند.
*حاجی عابدینی :معتقدم تخریب کار ضعیـف در حوزه
ن و مذهب بیشـتر از کار نکردن است.
دی 
*محسـن کرامت :اگـر به دیـن و مسـائل عمـوم مردم

بپردازیـد در تبلیغ دینداری موفق خواهید شـد« .چهارده»
این مسـیر را تا حدودی رفته و انشـاءاهلل اسـتمرار داشته و
الگوی دیگر رسـانههای مذهبی باشـد.
*حسـین تیزهوش :اگر محتوا و اسـتراتژی مشـخصی
داشـته باشـید هیئتهـا و بـه مثابـه آن مخاطبـان تأثیـر
یگیرنـد .محتـوای عمیـق و میـل بـه نخبهپـروری در
م
حوزههـای تخصصـی آینـده رسـانهها را شـکل میدهـد.
شـما در «چهارده» میتوانید پیشقراول این حرکت باشید.
*کربال کربال :هـر هفته «چهـارده» را در فضـای مجازی
میخوانـم .چون نشـریه آن به دسـت من نمیرسـد و این
گالیهای اسـت که خیلیها دارند .امید اسـت توزیع آن هم
مثل محتوای غنیاش توسـعه یابد.
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گیـرد نوعی از
کنند آیـا میتوانیم نوایـی را کـه روی مداحیها صورت می 
اسـتاد دانشـگاه هنر با اشـاره به اینکه بسـیاری سـوال می 

فریـدون فراهانی،
کند یا کیفیت موسـیقی
تأکیـد کـرد« :طبق قاعـده مداحی نوعی از موسـیقی مذهبی اسـت ،مگر اینکه مداح شـروع به سـخنرانی 

موسـیقی بدانیـم،
بگیـرد و نیازی به تعریف ندارد .موسـیقی

باید در شـاخه موسـیقی مذهبی قرار
برود و از قاعده خارج شـود .مداحی نیز 
بـه سـطح پاییـن و سـاندافکت 
مذهبـی درخت تنومندی اسـت که شـاخههای مختلفی از جملـه تعزیه ،روضـه و نوحهخوانی دارد».
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هیئتجاننثارانحضرتمهدی

هیئت جامعه الزهراh

سخنران :حجتاالسالم جالل نیازی
مداحان :جمال نیازی و
سیدصابرحسینی
نشانی :مشهد ،میدان  17شهریور،
چهارراه شهید صدر ،شیرودی ،3
بخشی 3
زمان 96/7/25 :الی 96/7/28
ساعت 20 :الی 22

سخنران :حجتاالسالم حسن قاسمی
با مداحی ذاکرین اهلبیتb
نشانی :مشهد ،خیابان عامل،
شهید کریمی ،کریمی ،16

بلوار
مسجدالنبیk
زمان 96/7/25 :الی 96/7/27
ساعت20 :

هیئت فاطمیه

سخنران :حجتاالسالم اسکندری
مداح :حسن جمالی
نشانی :مشهد ،میدان تختی
(سعدآباد) ،نبش مطهری
جنوبی  ،3بنای فاطمیه
زمان 96/7/25 :الی 96/7/27
ساعت 21 :الی 23

مشهدهیئت

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 جوانان قمر بنیهاشمg
سخنران :حجتاالسالم عماد دخانی
مداحان :مهدی سروری ،جعفر مالئکه و
علی جمعهپور
نشانی :مشهد ،چهارراه  35متری،
مطهری شمالی  ،44پالک ،32
عالمت پرچم
زمان 96/7/25 :الی 96/7/28
ساعت20:30 :

هیئت محبان آلمحمد

جامعهالحسینg

سخنران :حجتاالسالم علیزاده
مداح :سیدرضا حسینی
نشانی :مشهد ،چهارراه نخریسی،
کوشش  ،6چهارراه اول ،مسجد
ل محمدb
آ
زمان 96/7/25 :الی 96/7/27
ساعت20:30 :

سخنران :حجتاالسالم اژدری
مداح :محسن تهرانی
نشانی :مشهد ،موسوی قوچانی
 ،17شهید مقنیان 7
زمان 96/7/25 :الی 96/7/27
ساعت 21 :الی 23

هیئت الحیدر
سخنران :حجتاالسالم دخانی
شعرخوان :صابر خراسانی
مداحان :مهدی اکبری ،حیدر خمسه ،علی
سعید قانع ،ایمان

برادران ،مهدی کمانی،
کیوانی و قائم پیشکار
نشانی :مشهد ،حدفاصل چهارراه خسروی و
مسجد بناها

چهار طبقه،
زمان 96/7/22 :الی 96/7/27
ساعت22 :

هیئت صاحبالزمانیها
سخنرانان :حجج اسالم جمالی و سیدابراهیم رئیسی
مداح :برادر الهی
نشانی :مشهد ،بلوار معلم ،بین میدان تربیت و
چهارراه ستاری ،معلم  ،62پالک 32
(خواهران و برادران)
زمان 96/7/25 :الی 96/7/27
ساعت 20:15 :الی 22
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خیمه الزینبh
سخنران :حجتاالسالم مرتضی عبداللهی
مداح :حسن جمالی
نشانی :مشهد ،چهارراه راهآهن ،جنب
محمد باقر،g

عبادی  ،48حسینیه امام
خیمه الزینب( hخواهران و برادران)
زمان 96/7/25 :الی 96/7/28
ساعت20 :
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ند شـرح صـدر و روح بـزرگ بخواهیم .روح بـزرگ همچون
شـاهد گفـت« :از خداو 
مسـجد پیامبر اعظم دانشـگاه 

حجتاالسلام قرائتـی در آییـن بهرهبـرداری از
شـهید رجایی عقل و عرضهاش بیش از سـوادش

السـتیک تراکتور از هر شـرایطی عبـور میکند .از خدا بخواهیـم روح ما را بزرگ کند .امام خمینی میگفت
شـود و بـرای پاداش
بدانیم عمل ما دیده می 
بدانیم که سـختیها بیپاداش نمیماننـد .وقتی 
باید 
اسـت امـا بنیصـدر سـوادش بیش از ظرفیتش اسـت .از طرفی 
کرد».
اهـد 
هد شـرایط خیلـی فرق خو 
چنـد برابر مید 
بدانیـم كه اگر بـا خدا معاملـه کنیم به ما 
شـود انگیزهمـان بـرای عمل بیشـتر میشـود .اگر 
محاسـبه می 

اواخر دهه  70بو د که مداحی برای اهل بیت bرا شروع
کـر د و خیلی زو د نامش بر سـرزبانها افتـاد .این مداح
جوان قبل از اینکه درباره مداحی و دغدغههایش حرف
د خودش را اصالتا مشـهدی معرفـی و به همجواری
بزن 
د و میگویـد« :پدربزرگ
بـا امام رضـا gافتخار میکن 
د به شمار میرفت .وقتی
پدرم یکی از لوطیهای مشـه 
د او برخی را جمع
یده 
رضاخان دسـتور کشف حجاب م 
د تا
د بايـد از روی جنازه ما ر د بشـوی 
د و میگوی 
میکنـ 
د چادر از سـر نوامیس ما بردارید .آنقدر در مشهد
بتوانی 
د که رضاخان تصمیم میگیر د پدربزرگ
درگیر میشـون 
د کند .از این رو خاندان ما به
پدرم را به کرمانشـاه تبعی 
کرمانشـاهی معروف شدند» .امیر کرمانشاهی که خیلی
د است بزرگترها
اهل گفتوگو با رسـانهها نیست معتق 
د راهکارهـا و بایدها و نبایدهای مداحی را در اختیار
بای 
د تا خدای نکرده بـه بیراهه نروند.
جوانترهـا قرار دهن 

امیرکرمانشاهی مداح شناخته شده مشهد درگفتوگو با «چهارده»
یگوید
از چگونگی ستایشگری اهل بیت م 

مداحیسنتی
همراه با نوآوری
ماندگـارمـیشود

مجتبی برزگر

با توجـه به اینکه به نظـرات بزرگترهای ستایشـگری
باشـید گفتوگـو را درباره

ارید اگـر موافق
خیلی توجـه د 
ید آغـاز کنیم.
اسـاتیدی که از آنها بهـره برد 
یـادم میآیـد ابتـدای مداحـیام ،اسـتاد علی انسـانی بـه بنده
گفـت اگـر دنبال شـهرت باشـی شـهرت از تـو فراری اسـت و
اگر خودت باشـی شـهرت دنبالـت میکنـد .این نکتـه عالمانه
آویـزه گـوش من شـد .وقتی برخـی از دوسـتان را میبینم که
عالقهمنـد بـه مداحـی هسـتند بـه آنها گوشـزد میکنـم واقعا
اگـر دنبال شـهرت هسـتید به جایـی نخواهید رسـید .فقط در
ایـن خانـه نوکـری کنید کـه این مشـی را میخرنـد .در قضیه
مداحـی و خوانـدن بـه خیلیهـا میگویم مـا در دسـتگاه امام
حسـین gبـرای چه کاری سـاخته شـدهایم .نبایـد این طور
باشـد کـه همـه خودتـان را ملـزم بـه ستایشـگری بدانیـم .در
این دسـتگاه هم باید سـخنران داشـته باشـیم ،هم مـداح ،هم
چاییریـز و هـم کفـش جفتکـن .همـه ایـن ارکان و عناصـر
الزم و ضـروری اسـت .هـر کسـی وظیفـهای دارد .قرار نیسـت
همـه بخواننـد .البتـه لفـظ پـازل صحیح نیسـت اما در دسـتگاه
امامحسـین gهمـه عناصـر و ارکان بایـد کنـار هـم قـرار
بگیرنـد تـا روضه خوبـی برای آن حضـرت برگزار شـود .خیلی
از جوانهـا دنبـال ایـن هسـتند کـه مداحـی کننـد .خوانـدن
جذابیـت دارد .چون انسـان ذاتا دوسـت دارد دیده شـود .قصد
نصیحـت کردن نـدارم اما خـوب اسـت مقـداری جوانترها به
ایـن نکات توجـه کنند تا از شـرایطی که گرفتار آن هسـتیم و
نامـش را «آسـیبهای هیئتهـای مذهبـی» میگذارند خارج
شـویم و در مسـیری باشـیم کـه صاحبکارمـان انتظـارش را
دارد .البتـه در وهلـه اول بایـد صاحبکارمـان را بـه خوبـی
بشناسـیم .برخـی اوقـات در شـناخت صاحـبکار هم مشـکل
داریم.
شـرایط امـروز شـما چقـدر بـا زمانی کـه بیـن مردم
ید فرق کـرده و چقدر یک مـداح نیاز
شـناخته شـده نبود 
بـه مواظبت و مراقبـت دارد؟
خیلـی زیـاد .وقتـی میخواهـم مـادرم را بـا ماشـین بـه مکانـی
برسـانم ،تـرس و لـرز دارم .برخـی طـور خاصـی بـه آدم نـگاه
میکننـد .چون متأسـفانه امـروز بیـش از متن به حاشـیه توجه
بایـد بیش از همـه مقاطع و
میشـود .با ایـن اوصـاف مداحان ما 
دورانهـا مراقبـت کننـد .چـون خیلـی از حاللها برای مـا حرام
میشـود .مـن فقیه نیسـتم و فتـوا نمیدهـم که همه چیـز برای
مـا حـرام میشـود .یعنـی خیلـی از کارهایی کـه دیگـران انجام
نباید انجـام دهیم .همیشـه
د مـا 
هنـد امـا عرف نمیپسـند 
مید 
وارد عرصـه روضه امام حسـینg
بـه دوسـتان تـازهواردی کـه 
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باید رهبر معظـم انقالب
ایسـتند؟! چـرا 

دوانـی گفـت« :در تعجبـم که چرا علمـا و روحانیـون و حوزههـای مـا در برابر تحریفها نمی
دکتـرمحمدحسـین رجبی
کـرد که امام حسـین gنیز دنبال
هند و نسـبت به آن احسـاس خطر کننـد؟ در همین قضایـای مذاکـرات و برجام ،رئیـس دولت اعالم 
ارد را تذکـر بد 
همـه مـو 
بـود که رهبر معظم انقالب نسـبت
اسـتناد میکند! قبـح این موضـوع به قدری آشـکار 

سـعد داشـت
سیدالشـهدا با عمر 
بـود و بـه آن دیـداری کـه 
مذاکـره 
هد و چیـزی بگیرد؟»
نـد ایـن چـه برداشـتی از تاریخ اسـت! آیا امام حسـین gدنبال بده بسـتان بـوده که چیـزی بد 
نـد و فرمود 
سالعمـل نشـان داد 
بـه آن عک 
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جوانها
را با سعه صدر
جذبکنیم

اند میگویـم رفتـار شـما در زندگـی شـخصی چـه بـا پـدر
شـده 

کنـد کـه همه
بایـد طـوری فـرق 
فرزنـد 

و مـادر و چـه همسـر و
کنند روضه امام حسـین چقدر بر شـما تأثیرگذار بوده.
احسـاس 
آیند نمازهایشـان
عـدهای از موقعی کـه به هیئـت می 
متأسـفانه 
اند و انتقـادات
شـده 
یـک خـط در میـان شـده یـا بداخلاق 
رسـد و متأسفانه
خانوادههایشـان از گوشـهو کنار به گوش ما می 

آسـیب و معضلی اسـت کـه بـا آن مواجهیم.
شـنیدهایم ارتبـاط خوبـی با علمـا مخصوصـا آیتاهلل

مشـهد داریـد .ارتباط بـا علما چـه تأثیری بر

سـیدان در
مداحـان مـا دارد؟
در مسیر نوکری نگاه به چهره عالم اثر وضعی میگذارد.
خود شـما بیشـتر با چه چیـزی گریه میکنیـد؟ نوحه

خاص یـا صدای کسـی یا حضـور در پای منبـر موعظهای؟
ند اگر یـک بچه پنج سـاله بخواند
لطفـی که حضـرات به بنـده کرد 
يـا یک مداح پیشکسـوتگریه میکنـم .اصال برایم مهم نیسـت.
کدامیـک از روضههـا بیشـتر در مسـتمع شـما تأثیر
دارد؟ مخاطبان شـما نسـبت بـه کدام شـخصیت مذهبی
ارنـد دربـارهاش بخوانید؟
حساسـند و دوسـت د 

بیشتر نسبت به روضه حضرت زهرا hو حضرت رقیه.h
کـدام بخش از منویـات مقام معظم رهبـری در خصوص
باید بیشـتر مورد
مداحـی و روضهخوانـی مغفول مانـده و 
توجـه قرار گیـرد .یعنی امروز بیشـتر جامعه ستایشـگری
نیازمنـد آنند؟

اهـلبیت bمخصوصـا جوانان
حضـرت آقـا بر جمعیـت حداکثری اصـرار میورزند .بـه عنوان
مثـال امروز کـه میگویند امیـر کرمانشـاهی میخواند و طیف
خاصـی پـای خوانـدن مـن میآینـد ،ایـن خـوب نیسـت .امام
حسـین gرحمـت واسـعه خداسـت و سـفرهاش بـرای همـه
اقشـار و گروههـا پهـن اسـت .ایـن سـفره محدودیـت نـدارد.
پیـام آقـا این اسـت کـه میگوینـد محدودیـت قائل نشـوید.
بارهـا فرمودنـد خطکـش نگذاریـد ولـی متأسـفانه روی
ایـن موضـوع دقـت نمیشـود .ایـن طیـف فلان مرجع اسـت
کـه انقالبـی نیسـت یـا فلان مرجـع کـه انقالبـی اسـت .آقـا
فرمودنـد در اشـعار یـک خطـی هـم بـرای تبیین جریـان روز
رعایـت شـود .یعنـی بـه عبـارت بهتـر شـعری کـه  80درصـد
مضمـون اهـلبیتـی و  20درصـد جریـان روز را مطـرح کنـد.
متأسـفانه امـروز  80درصـد مسـائل روز و  20درصـد در تـه
کار بـه اهـل بیـت bمیپردازنـد و نظـر آقـا ایـن نیسـت.

مداحـی در همجواری امـام رضا gیک عنایت اسـت.
بردهاید؟
از ایـن فرصت مغتنم چـه بهرههایـی 
امـام رضـا gامام رئـوف اسـت .در روایات آمـده که روضـهدار امام
حسـین gروضـهدار امـام رضـا gاسـت .این ستایشـگری حال
اونـد متعـال را به خاطر ایـن توفیق و
ارد کـه همـواره خد 
عجیبـی د 
عنایت شـکرگزارم.
حاج امیر کرمانشـاهی مداحی اسـت که به ستایشگری
ارد و در عیـن حال به نـوآوری هم
سـنتی اهتمـام جـدی د 
میپردازد .از ایـن رویه ستایشـگری برایمان بگویید.
تها و الگوهای
مـا هرچه داریـم از سنتهاسـت .ای کاش به سـن 
روضهخوانـان قدیـم برگردیـم .برخـی از روضهخوانـان قدیم قبل
ند و
نـد و متوسـل میشـد 
از جلسـه ،زیـارت عاشـورا میخواند 
گفتنـد اما امـروز برخـی هیئتها

در مسـیر جلسـه هم ذکـر می
ارنـد و ایـن نیـاز یـک مداح
متأسـفانه اصلا مقدمـه و مؤخـره ند 
بریزد و این
شـود و اشـک 
اسـت که قبل از روضهخوانی متوسـل 
بـود ولـی در امروزیها
زیاد 
نکتـه در روضهخوانـان قدیـم خیلـی 
کمرنـگ شـده .حتمـا مداحـی سـنتی و نـوآوری توأمـان بایـد
در دسـتور کار همـه باشـد .بـدون شـک مداحیهـای سـنتی و
پرداخـت مبتکرانـه و نوآورانـه در تاریـخ بـه یـادگار میمانند.
کمی درباره پیشـینیه هیئـت انصارالحجـه fبگویید
ن سـالها روی چـه
و بـرای پیشـرفت ایـن هیئـت در ایـ 
اشـتید تـا به عنوان یـک هیئت مطرح

تأکید د

موضوعاتی
شـناخته شود؟
مهمتریـن چیـزی کـه در هیئـت مـا مهـم اسـت .علیرغـم
توجـه بـه قرائـت قـرآن و توسـل همـراه بـا خواندن زیـارت و
ادعیـه و تعظیـم شـعائر ،سـخنرانی خوب اسـت چراکـه اعتقاد
دارم سـخنران بـه هیئـت شـکل میدهـد و اصلا هیئـت بـا
وعـظ عالمانـه رسـمیت پیـدا میکند .ضمـن اینکـه در هیئت
تعـدادی خـادم داریـم کـه سرلوحهشـان ایـن فـراز زیـارت
عاشوراسـت« :بابـی انـت و امـی» .آنهـا عهـد و قـراری دارنـد
کـه تحـت هـر شـرایطی در روضـه امـام حسـین gباشـند.
حتـی در اربعیـن خیلیهـا بـه کربلا مشـرف میشـوند
و هیئـت برگـزار نمیکننـد .اینهـا خودشـان را ملـزم بـه
رونـق هیئـت انصارالحجـه fدر ایـن شـرایط میکننـد.
چـون اعتقـاد دارنـد کسـانی کـه از قافلـه کربلا جـا ماندنـد
بتواننـد بهـرهای از روضـه امـام حسـین gببرند .یعنـی تمام
زندگیشـان را براسـاس روضـه امـام حسـین تنظیـم کردهاند.

در دو دهـه اخیـر سـبکهای تـازهای در
روضهخوانـی و مداحـی برای ائمـه اطهارb
رایج شـده کـه در وهلـه اول عالوه بـر اقبال
بخشـی از نسـل جوان ،واکنش مثبت ع دهای
را هم به دنبال داشـت .ایـن واکنش مثبت از
زاویه گشـوده شـدن پنجرهای تاز ه و نگاهی
نو برای جـذب جوانان بـه ارزشهای مذهبی
بو د امـا با عیان شـدن ابعـا د مختلـف و آثار
منفی چنین روشهایـی ،مواضع موافقین نیز
تغییـر کـرد .اسـتفاده از ریتمهـای تنـ د که
اساسـا نسـبتی با عـزاداری ندارنـ د و صرفا
دامـن زدن بـه هیجانـات کاذب و دور شـدن
از فلسـفه عـزاداری محرمنـد ،بهرهبـرداری
از اشـعار وهنآمیـز کـه هرچنـ د در ظاهـر
در راسـتای ارادت بـه ائمـه اطهـار bبو د با
اندکـی تأمـل درمییابیـم کـه اسـائه ادب
به سـاحت مطهـر ایشـان اسـت و در نهایت
رفتارهـای خالف عـرف و نمایشـی در حین
روضهخوانـی افـرا د را از حقیقـت عـزاداری
بـرای امـام حسـین gدور میکنـد .البتـه
امیـر کرمانشـاهی در گفتوگو بـا هفتهنامه
«چهـارده» علیرغم قبـول انتقاداتـی که به
این نسـل وار د است از شـورهای نامتعارف تا
اسـتا د ندیدن و ...نقش بزرگترها را اساسـی
یدانـ د و میگویـد« :انتقـا د وارد
و حیاتـی م 
اسـت اما نـوع برخـور د انتقـادی بزرگترها
بایـ د درسـت و اصولـی باشـد .بزرگترهای
ما بـا سـعه صـدر بیشـتری میتواننـ د این
جوانـان را جذب کننـد .این جوانـان به دلیل
ذات خوبی کـه دارن د تذکراتشـان را با جان و
دل میپذیرنـد .البتـه در عین حـال تعدادی
از جوانـان وقتـی مسـتمع پیـدا میکننـد
بـه ایـن بـاور میرسـن د کـه اسـتقالل پیدا
کر دهانـ د و از همـه بیشـتر میفهمنـ د اما در
نـوع برخوردشـان بای د قـدری تجدیـ د نظر
شـو د چراکه نه تنهـا وضعیت بهتـر نخواهد
شـ د بلکـه فضـای طـر د شـدن و دلخـور
شـدن گسـترش بیشـتری پیـدا میکنـد».

خـــــط خبــر
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خود از شـبکههای غربی و
موجود ستایشـگری گفت« :چرا بعضـی مداحان در مداحیهـاي 

انتقـاد از وضع
محمـود تـاری ،رئیس بسـیج مداحان تهـران با 

تقلید میکنند؟ آیا مجلس امام حسـین gرقص نور میخواهد؟! رجوع میکنیم به
كنند و بعضي هیئتها از موسـیقی لسآنجلسـی 
بیگانه الگوگیری مي 
بیانـات مقـام معظـم رهبری که این کار را هنر میدانند .مداحی درواقع یک هنر اسـت به شـرط آنکه این هنر در راسـتای صحیح انجام شـود .حال اگر یک
خواهد بود».

شـد و تأثیرگـذار
خواهد 

مـداح ایـن هنـر را صرف امـور دینی ،والیی و اهل بیـت bکند ،یقینا این امر هنـری در جامعه با اقبال خوبی مواجه

شـاگر د نوحهخوان او شدم .پنج سال شاگردی
مـن طول کشـید».
چهارپایهخوانی
حاج آقـا صادقی با احترام خاصی از اسـتا د نام
میبر د و میگوید« :شـاه حسـین بهـاری من
را دم دسـت خـودش تعلیـم داد .گاهی میان
یداد
نوحـه خواندنـش بـه مـن هـم متن مـ 
و میگذاشـت چنـ د خـط بخوانـم .آن زمـان
بلندگـو مرسـوم نبـو د و بـه نوحهخوانانی که
یدادنـ د روی چهارپایـه
قابـل بودنـ د اجـازه م 
بخوانن د و نوحه خواندن روی چهارپایه تصدیق
و گواهینامه نوحهخوانی بـود .دولت منع کرده
بو د هیئتهای محلی دسـته عـزاداری بیرون
بیاورنـد .فقـط هیئتهـای صنفـی بیـرون
میآمدنـد .هیئـت ما هیئت صنـف نجارهای
خانیآبـا د بـو د و بـه همـه هیئتهـا میرفت.
آن زمان اوسـتاها و شـاگردهای کفاشـی بازار
هیئتهـای جداگانـه داشـتند .بزرگتریـن
کاری کـه شـاه حسـین کـر د ایـن بـو د کـه
آنهـا را بـا هـم یکی کـرد .هیئـت کـه بیرون
یداد
میرفت شـاه حسـین بـه من اجـازه مـ 
باالی چهارپایـه بخوانم و وقتی مطمئن شـد
که نمیلـرزم اجـازه دا د باالی چهارپایـه بروم:
«یا رسـول اهلل حسـینت بر زمین افتاده است/
بر زمیـن از صـدر دیدن سـلطان دیـن افتاده
اسـت» .باالخره یک روز در بازار روی چهارپایه
خوانـدم و این تصدیق نوحهخوانی مـن بود».

مرور خاطرات حاج محمود صادقی
که خانهاش را حسینیه کرده

افتخارمخادمی
مکتبالحسین است
فاطمه شعبانی
پنج سال شاگردی کردم
حـاج آقـا صادقـی چهـره نورانـی و مهربانـی
دار د و صحبتهایـش را بـا سلام و درو د بـر
ائمـه اطهار bشـروع میکند؛ «متول د سـال
 1306تهران بخش  5قناتآبا د هسـتم .پدرم
سمسـار خیابان الل هزار بود .از روی دیانتی که
داشت پیشنماز مسـج د الل هزار (سیدمهدی
اللـ هزار) او را خادم مسـج د محل کـرد .ما نان
از سـفرهای میخوردیـم کـه بـا عشـق اهـل
بیـت bعجیـن شـده بـود .سـال  1324به
سـربازی رفتـم و دو سـال بع د که از سـربازی
برگشتم به استخدام شـرکت نفت در آمدم».

هـر بـار کـه نامـی از امـام حسـین gبرده
میشـو د صحبتهایمـان از اشـکی کـه از
چشـمان حاجـی سـرازیر میشـو د خیـس
میشو د و گفتوگویمان عطر و بوی حسینی
میگیـر د و مجبور میشـویم چنـ د لحظهای
صحبتمـان را قطـع کنیـم .حاجـی ادامـه
یدهـد« :همـان زمـان مـن را بـه بزرگتـر
م
هیئت بنیهاشم خانیآبا د یعنی شاه حسین
بهاری معرفی کردند .شـاه حسین نوحهخوان
برجسـته تهـران بـود .شـاه حسـین مـداح
سـنتیخوان تهران بو د و هیئت بنیهاشم هر
هفته روزهای یکشـنبه جلسـه داشـت و من

خانهایکه حسینیه ش 
د
حـاج آقـا صادقی  50سـال پیـش در محله
وحیدیه قطعـه زمیني  100متـریخری د و
خانهای راسـاخت و سـاکن این محله شـد.
یدهـد« :آن زمـان وحیدیه
حاجـی ادامـه م 
در حـال شـکلگیری بـود .یـک شـب در
منزل حـاج ابوالفضل میرزایـی هیئت برقرار
بود .بـه عنوان مسـتمع در مجلس شـرکت
کـردم .آقـا سـیدرضا بنیطبـا میخوانـد.
وقتـی چـراغ را خامـوش کردنـد ،در
تاریکـی شـروع بـه خوانـدن کـردم .چراغ
که روشـن شـ د آقـای میرزایی گفت شـما
کـه صـدای بـه ایـن خوبـی داری د چـرا در
هیئت شـرکت نمیکنید؟ بع د از آن خادم
مکتبالحسـین gشـدم .محـرم شـ د و
دیـدم هیئـت جـا و مـکان نـدارد .رفتم از
خانیآبـا د چـادر قـرض گرفتـم و در یـک
خرابـه چادر زدیـم و هیئـت راه انداختیم.
پدر شـهی د مجی د سـعیدی چندین سـال
منزلـش را در اختیار هیئت گذاشـت .بعد
از او هـم چنـ د سـال خانـه آقـای میرزایی
هیئـت برقـرار بـود .بعـ د از فـوت او کـه
منزلـش را فروختنـ د مانـده بودیـم چـه
کار کنیـم .بـا بچههایم مشـورت کـردم و به
ایـن نتیجه رسـیدیم کـه دیوارهـای خانه را
برداریـم و خانه را تبدیل به حسـینیه کنیم.
ایـن طوری خانه ما با حسـینیه یکی شـد».

الغوث یا
صاحبالزمان
حاج آقا صادقی  20سـفر مکه رفته
و سـالیان سـال در کاروانی که شاه
حسـین بهاري میبـرده میهماندار
بـوده .حاجـی از اولیـن سـفرش
خاطـرهای را نقل میکنـ د که خالی
از لطف نیسـت؛ «جـوان بـودم و در
سفر مکه داما د شـاه حسین بهاری
(شـیخ حمیـ د مقدسـیان) منبـر
میرفـت و مـا گـوش میکردیـم.
یکبـار گفـت هرجـا در زندگـی
گیـر کردیـد ،بـه آقـا امـام زمـان
 fمتوسـل شـوید .شـاه حسین
بهاری شـب عرفـات به مـن گفت.
صبح شـما  45حاجی را بـا خودت
بیـاور .صبـح کـه میخواسـتیم از
میقـات حرکـت کنیـم بـه یکباره
تعـدا د زیـادی حاجـی خارجـی از
کشـورهای آفریقایی قاطی کاروان
مـا شـدن د و مـن اعضـای کاروان را
گم کـردم .هرچـه با بلندگـو اعالم
میکردم ،خبری از حجاج نمیشـد.
بـا ناامیدی تمـام رو به سـوی کعبه
کـردم و با اشـک گفتـم« :الغوث یا
صاحبالزمـان» .یـک وقـت دیدم
یکـی از دوسـتانم دار د بـه پشـتم
میزن د کـه چرا حرکـت نمیکنی؟
ظـرف چنـ د دقیقه همـه حاجیها
جمع شـدند .صورتـم را روی زمین
گذاشـتم و شکر کردم که ائمه اطهار
 bآبـروی مـن را حفـظ کر دهاند».

گفتوگو با انسیهسادات هاشمی ،شاعرهای
که در مقطع ارشد حوزه تحصیل کرده

بدونمطالعه
نمیتوان شعر
آیینیگفت

نخسـتين بـار در دوران نوجوانـي شـعر گفـت امـا
د قـرار داد
تجربـه شـعری کـه او را زیـر چکـش نقـ 
و جرئـت ابـراز وجـو د پیـدا کـرد ،پـس از دوران
ی آغاز شـد.
تحصیل کارشناسـی یعنی در  22سـالگ 
انسیهسـادات هاشـمي آن روزهـا تقریبـا خـو د را
در همـه قالبهـاآزمـو د ولـی قالبی کـه بـا آن ماند
شـعر کالسـیک به خصوص غـزل بود .انسیهسـادات
شـاعر ممتازی اسـت کـه بارهـا او را در محضـر مقام
دهایـم .او در حـال حاضر مشـغول
معظـم رهبـری دی 
نـگارش پایاننامـه دکتـري در رشـته مطالعـات
ترجمـه عربـی و پایاننامـه سـطح  3جامعهالزهـراh
در رشـته تفسـیر و علـوم قرآنـی اسـت و در عیـن
حـال بـه کار ترجمـه و تدریـس در حوزه و دانشـگاه
نیز مشـغول اسـت .البتـه او در کنـار ایـن فعالیتها
به نـگارش کتـاب و سـرودن شـعر نیـز میپـردازد.

شعر آیینی دقیقا به چه نوع شعری اطالق میشود؟
قی د «دقیقا» پاسـخ به این سـوال را مشـکل میکند .شـای د هنوز کسی
نتوان د تعریف دقیق ،جامع و مانعی برای شعر آیینی ارائه ده د اما با توجه
به سفارشـات مقام معظم رهبری در دیدار با شاعران میتوان گفت شعر
آیینی در حقیقت دایرهای بسـیار وسـیعتر از آنچه امروز جا افتـاده دارد.
یدانن د اما
بـا اینکه اکثرا شـعر آیینی را محدو د به شـعر مدح و مرثیـه م 
تمام اشـعاری که ارزشهای ایرانی -اسالمی را بیان میکنند ،زن دهکننده
آییـن ما و در نتیجه شـعر آیینی هسـتند .این اشـعار میتوانن د مربوط
بـه دفاع مقدس ،سـبک زندگی ،حکمـت ،عرفـان ،مناجات و ...باشـند.
چه زمانی متوجه وجو د طبع شاعری در خو د شدید؟
شـای د خن دهدار باشـ د اگـر بگویم خـودم متوجـه وجـو د چنین طبعی
نشـدم .در حقیقـت اولیـن بـار مسـئوالن مدرسـه مـا را بـه عنـوان
اسـتعدادهای شـعر بـه انجمـن شـعر فرسـتادند .البتـه آن روز که یک
دانشآموز دبیرسـتانی بـودم در انجمن شـعر ماندگار نشـدم و با فضای
آنجـا ارتبـاط برقرار نکـردم ولی پـس از پایان دوره کارشناسـی شـعر را
هـم به عنوان بخشـی از زندگیام در کنـار تحصیل در حوزه و دانشـگاه
بـه طـور جـدی در برنامـهام قـرار دادم و وقتـی پیشـرفت را در رونـد
سـرودن خو د احسـاس کـردم ،به قریحه شـاعری خـودم ایمـان آوردم.
گويا از شـاعران طلبه و ممتاز هسـتید .چطور به این جایگاه
ی یـا انجمن
رسـیدی د و آیا حوزویها صاحب کرسـی شـاعر 
شعری هستند؟
در پاسـخ به این سـوال بای د به یک حقیقت اعتراف کنم .من همیشه
از نظر درسی -اگر نمره را مالک قرار دهیم -دانشجو و طلبه ممتازی
بـودم اما روزی که وار د عرصه شـعر و سـپس تبلیغ و تدریس شـدم،
یدانم ،فهمیدم درس به تنهایی سـوا د نمیآورد
فهمیدم خيلي كم م 
و بـه ایـن نتیجه رسـیدم که اگـر تأثیر تحصیلات رسـمی در ایجاد
آگاهی  20درص د باشـد ،تأثیر مطالعه آزاد -البتـه آگاهانه 80 -درصد
اسـت .اگرچه به عنـوان یک فر د تحصیلکرده وار د حوزه شـعر شـدم
ولـی بای د اعتـراف کنم کـه ابتدا خیلـی از مضامیـن اشـعار آیینی را
متوجه نمیشـدم .چون اطالعات کافی در آن زمینهها نداشـتم .مگر
مـا چقدر در دانشـگاه و حتی حـوزه از تاریخ اسلام و ائمه میخوانیم
و همـان را کـه میخوانیم چطـور میخوانیم؟ شـعر یکـی از عواملی
بـو د که مـرا وادار به مطالعه کرد .پـس از آن تبلیـغ و تدریس عوامل
دیگـری بودن د که مرا بیش از پیش به سـمت مطالعـه در زمینههای
مختلف کشـاندند .از وقتی به اهمیت مطالعه پـی بردم ،بدون مطالعه
شـعر آیینی نگفتم .حوزویها چن د سـالی است جلسـات ،همایشها
و کنگرههـای شـعر ویـژه خـو د را دارنـ د و ایـن رونـ د روزبـهروز رو به
افزایش و بهبو د اسـت و نتایج بسـیار خوبی هم داشته .البته همچنان
قائلم که طلبه اگر تنها محدو د به کتب درسـی باشـ د و مطالعه نکند،
شـعرش چندان توفیری با شـعرهای دیگر نخواه د داشت.
چه ش د که سراغ شعر آیینی رفتید؟
تجربـهشـعر را بـا طنـز شـروع کـردم .طبـع طنزپـردازی داشـتم ولی
ارائـه شـعر طنـز بـرای یـک خانـم کار دشـواری بـود .پـس سـراغ
تجربههـای دیگـر رفتـم .عاشـقانه را آزمودم كـه خیلی تصنعـی از کار
درآمـد .سـپس آیینـی را شـروع کـردم و تشـویق شـدم و ادامـه دادم.
چـون شـروع به مطالعـه کـردم ،زبان شـعرم به نثـر نزدیک شـد .برای
همیـن تمرین شـاعرانگی را با عاشـقانه انجـام دادم و آرام آرام احسـاس
کردم شـعرهایم زبـان نرمتری پیـدا کر دهاند .پس به آیینی بازگشـتم و
در عیـن حال بقیه زمینههـا را رها نکـردم .چن د بعدی بـودن را ترجیح
یدهـم امـا از بیـن انواع اشـعار ،شـعر آیینی احسـاس ابالغ رسـالت را
م
یدهـ د و ایـن نیرویی مضاعف برای سـرودن ایجـا د میکند.
به شـاعر م 
ل بیت bشـعر
به نظر شـما شـاعری که میخواه د برای اه 
بگویـ د بای د از چه شـاخصههایی بهـره ببر د یا بـه تعبیر بهتر
چه تفاوتـی این فضا با فضای عادی شـعر آیینـی دارد؟
شـاعر آیینـی فقـط قـرار نیسـت شـور بیفکنـ د و احساسـات را به هر
قیمتـی تحریـک کند .شـاعر آیینی یـک مبلّغ اسـت و بایـ د مثل یک
مبلّغ دسـتش پر باشـد .همانطور که مبلّغ مور د سـوال قرار میگیر د و
بای د مسـتن د و مسـتدل جواب دهد ،شـاعر آیینی هم بای د برای تکتک

خـــــط خبــر

سـيدمرتضي بختيـاري ،قائم مقام توليت آسـتان قدس رضوي در ديدار با معاون اول و مديران كميسـيون درسـتكاري عـراق گفت« :راهپيمايي عظيم
نماد بارز عشـق و ارادت مردم مسـلمان و دلداده به اهـل بيت bبه معارف
اربعيـن حسـيني و خيل گسـترده زائـران پياده دهه آخر صفر امام هشـت م 
و فرهنـگ ناب اسلامي اسـت .با دسـتور توليت آسـتان قـدس رضوي بـراي زائـران عربزبان بـارگاه ملكوتي امام رضـا gدر مناسـبتهاي مختلف
شـود و در طول سـال نيز از زائران غيرايراني در مهمانسراي آن حضرت با غذاي متبرك پذيرايي ميشود».
برنامههاي متنوع فرهنگي و تبليغي اجرا مي 
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ابیاتش پاسـخگو باشد .هم شاعر موظف اسـت پاسخ مستن د بدهد ،هم
مخاطب موظف اسـت شـاعر آیینـی را مور د سـوال قـرار دهـد .اگر این
طور نباشـ د و شـاعر هرچه خواسـت بگوی د و مردم هم باور کنند ،شـعر
ظاهـرا آیینـی اولین عامل آسـیبزننده بـه آیین حقیقی خواهـ د بو د و
بـه تحریف و تغییـر و ایجا د بدعـت در تاریـخ و عقای د دامن خواهـ د زد.
شایسـته یک شاعر آیینی نیسـت که اگر از او پرسـیدن د این مضمون را
از کجا آوردی ،بگوی د در روضه شـنیدم! شنیدن مدرک معتبری نیست.
بای د منبع مسـتن د آورد .خیلـی از مردمی که در مجالـس روضه و مرثیه
شـرکت میکنن د از عوام هسـتن د و مطالعـات کاملی ندارنـ د و هرچه را
میشـنون د بـاور میکننـد .شـاعر بـرای تکتـک کلماتـی کـه در ایـن
مجالـس به مـردم منتقل میکن د مسـئول اسـت .ایـن اشـعار در ذهن
کـودکان نقـش میبندن د و با آن تصاویر بزرگ میشـوند .اگر شـاعر این
تعهـ د را در خـو د دید ،بسـماهلل بگوی د و پا به عرصه بگذار د و سـعی کند
مضامین حقیقی و معتبر را با شـور شـاعرانهاش بیامیـز د و عرضه کند.

درمظلومیت
حضرت
زینب
سری چرخاند ،مردی نیست ،حاال او خودش مر د است
نیاورد است

زنی که داغهایش را به روی خو د
به جای قاسم و عباس و اکبر روی محملها
نشان د اهل حرم را یک به یک بانو خودش تنها
نگاه آخرش ،آه از نگاه آخر زینب
ندار د پاسخی «أمن یجیب المضطر» زینب
کسی کو تا بپوشان د حریم قدسی او را
کسی کو تا رکاب او کن د مردانه زانو را
به گودال است چشمش ناامی د و تار و غرق اشک
شبیه چشم سقا لحظه برخور د تیر و مشک
تمام کربال در یک نظر در چشم او حک شد
میان وسعت چشمان او دنیا چه کوچک شد
چه تصویری درون چشم زینب نقش میبن دد
که هم از گریه لبریز است و هم مستانه میخن دد
دو انگشت امام انگار قاب چشمهای اوست
که لذت میبر د مثل شهیدان از بالی دوست
که حتما دیده آنجا را که اهل کربال دیدند
میان قتلگه خو د را در آغوش خدا دیدند
و شای د دست عباس علی را دیده در محشر
کنار دست بابا میکن د سقایی کوثر
و دیده اکبر از دست پیمبر جام میگیرد
و اصغر روی دست فاطمه آرام میگیرد
حسین اما نشسته گوشهای دست دعا دارد
به جای تکتک گریهکنانش ربنا دارد
عجب جایی نشسته با خدا از عشق میگوید
گمانم مثل ایوان نجف آنجا صفا دارد
به اهل روضههایش بر مالئک فخر میورزد:
چنین دیوانگانی غیر بزم من کجا دارد
یکایک نامههای عاشقانش را که میخواند
به او لبیک میگوید ،حسین است او وفا دارد
میان نامهای پیش خدا هی اشک میریزد
برای کودکی از او تمنای شفا دارد
فرا میخوان د از هرجای دنیا میهمانها را
برای اربعین از بس برات کربال دارد

خـــــط خبــر
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شيخ حسین انصاریان در بقعه شیخ نوایی شهرستان خوی گفت « :كلمه «ال اله اال اهلل» عجب کلمهای است .هم ه چیز در همین
است .دنیا در «ال اله اال اهلل» است ،آخرت در «ال اله اال اهلل» است ،نبوت در «ال اله اال اهلل» است ،والیت در «ال اله اال اهلل» است.
احکام ،معارف ،حقایق و بهشت همه در «ال اله اال اهلل» هستند .به جهنم بگو نه ،به بهشت بگو آری .کار دنیا و آخرت د ِ
رست درست
باید جلو باشد».
بعد از نه بگویی آری ،نه 
است .اگر بگویی نه 

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 
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نـه تنهـا عیبـی ندار د کـه یک هیئت مراسـم خـو د را بـا پوسـتر ،بنر و
پیامک اطالعرسـانی کن د بلکه در بسـیاری موار د الزم هم هسـت .فقط
نبایـ د تبلیغـات به اسـراف و زیا دهروی بینجامـ د و در عین حـال بای د از
بازدهتریـن آنهـا اسـتفاده کرد .یکـی از مصادیق
بهتریـن روشهـا و زود 
تبلیغـات ،تولیـ د و توزیـع محصـوالت محتوایـی هیئت (سـخنرانیها،
مقـاالت ،جـزوات ،مداحیهـا و )...اسـت کـه بایـ د بـا همـکاری اعضای
هیئـت بـه صـورت مکتـوب تکثیر شـو د و همینطـور گاهی بـا تالش
اعضـای متخصـص در زمینـه نرمافـزار تولیـ د و بـه شـرکتکنندگان
بلکـه عمـوم مردم ارائه شـود .همچنین آشـنا نبـودن مسـئوالن روابط
عمومـی هیئتها به نحـوه و میزان پیگیـری برای دعوت از سـخنرانی
فاضـل و خوشبیـان بـرای مراسـم هیئـت به خصـوص در ایـام خاص
یکـی از ضعفهـای هیئتهـای مذهبـی اسـت .اگـر یـک هیئـت یـا
مدیـر آن بـه ایـن نتیجـه رسـی د که فالن شـخص بـرای سـخنرانی یا
مداحـی هیئـت مناسـب اسـت بایـ د از هفتههـا قبـل بلکـه از چندین
مـاه قبـل از مراسـم از روابـط عمومـی بخواهـ د که پیگیری مسـتمر و
مصرانهای برای دعوت از آن شـخص داشـته باشـ د و بـا کمترین جواب
ر د تصمیـم خو د را عوض نکنـد .گاهی پیگیری روابـط عمومی یا مدیر
هیئـت بـرای دعـوت از هیئتهـای دیگر یـا رفتن دسـتهجمعی اعضا
بـه سـایر هیئتها علاوه بر اینکـه باعث انـس ،گفتمـان و وحدت بین
هیئتهـا میشـود ،موجـب تنوع در مراسـم نیـز هسـت و مجموعهها
بـا فضاهـا ،سلایق و تجربیـات جدیدی روبـهرو میشـون د و نـگاه آنان
بـه محیط اطـراف و خدمـات سـایر زحمتکشـان در عرصه دیـن بازتر
و واقعیتـر میشـود .هیـچ هیئتـی را نبایـ د کوچـک دانسـت و بای د به
همه هیئتهـا و اعضای آن بـه عنوان برپاکنندگان و شـرکتکنندگان
در مجالـس اهـل بیـت bاحترام کـرد .به خصـوص به پیشکسـوتان.
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کانال تلگرام
بانک سخنرانیهای ناب

یکــی از مؤثرتریــن راههایــی کــه روي فــر د
تأثیــر میگــذارد ،گــوش دادن اســت .بــه
همیــن جهــت اســت کــه بســیاری از علمــا
بــر موعظهخوانــی و وعــظ در هیئتهــا
و مســاج د تأکیــ د دارنــد .درواقــع نقشــی
کــه منبــر دار د هیــچ رســانه دیگــری
نــدارد .از ایــن رو در ایــن شــماره کانالــی
را بــرای معرفــی در نظــر گرفتیــم کــه
حــاوی ســخنرانیهای زیــادی اعــم از
صوتــی و تصویــری از بــزرگان ،واعظــان،
ســخنوران و کارشناســان مذهبــی اســت.
بــرای عضویــت در ایــن کانــال کافــی
یدی t.me/sokhan_din
اســــت آ 
را در شــبکه تلگرامــی خــو د وار د کنیــ د و
از مــــطالب روزانــه آن بهرهمنــ د شــوید.

کتاب

اپلیکیشن

من بچه
شیعه هستم

حبلالمتین

کتـاب شعـــــر «مـن بچـه شـیعه
هسـتم» نوشـته سـیدمحمدهادی
صدرالحافظـی اسـت كـه نويسـنده
در معرفـی آن گفته« :ايـن كتاب در
جهت معرفی چهـار د ه معصوم bبه
زبانی کودکانـه و مطابق با معیارهای
اصیـل شـیعه تنظیم شـده .از این رو
توصیـه میكنـم با خوانـدن آن برای
کـودکان ،انگیزه آشـنا شـدن با اهل
بیـت را در آنهـا ترغیـب کنیـد».

روابط عمومی و تبلیغات؛ ضرورت هیئتها

یکــی از نرمافزارهــای کاربــر دیاي كــه
میتــوان از آن بهــره بــرد ،نرمافــزار
«حبلالمتیــن» اســت .ایــن نرمافــزار
بســیار جامــع و کامــل اســت و میتــوان
بــا نصــب آن روی گوشــی یــا تبلــت
خــو د خیلــی راحــت بــه همــه دعاهایــی
کــه در مفاتیحالجنــان آم ـده دسترســی
يافــت .ایــن برنامــه اندرویــدی شــامل
قــرآن ،ترجمــه ،قــرآن صوتــی ،تفســیر
و ...اســت .از دیگــر ویژگیهــای آن
داشــتن قابلیــت تفــأل بــه قــرآن اســت
کــه میتــوان در مواقعــی کــه دچــار
تردیــ د هســتی د از آن اســتفاده کنیــد.

مناجاتنامه

ای آنکه از خیانتهای چشـم آگاه اسـت و از پنهانیهای دل
د و نیامده را میشناسـد.
یدانـ 
بـا خبـر .ای آنکه آینـده را م 
د و از او جـز او خبـر ندارد.
ای آنکـه او را جـز او نمیشناسـ 
ای آنکـه زمین را از آب انباشـت و هوا را با آسـمان مسـدود
کرد .ای کسـی کـه مهربانترین نامهـا و کریمترین اسـمها
از آن اوسـت .ای آنکـه در ذلـت خواندمش و عزتم بخشـید.
در جهـل خواندمـش و شـناختم عنایـت کـرد .در تنهایـی
صدایـش زدم و جمعیتـم بخشـید .در غربـت طلبیدمـش و
بـه وطن بـازم گرداند .در فقر خواسـتمش و غنایم بخشـید.
سیدمهدی شجاعی
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