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قهرمان کربال 

 
د  ر زیـارت عاشـورا بـه واسـطه 36 د  عـا از خد  ای تبـارک و تعالـی د  رخواسـت می کنیم. 
از جملـه آن می گوییـم: »و لعـن اهلل امـه د  فعتکم عـن مقامکـم و ازالتکـم...« و د  ر جایی 
هـم می خوانیـم: »اللهـم اجعلنی عند  ک وجیهـا بالحسـین«. 18 مـورد   از این مجموعه 
د  عاهـا بـه لعن و نفرین د  شـمنان اباعبـد  اهلل و اهل  بیت برمی گـرد  د  . 15 مـورد   آن را 
د  ر حـق خود  مـان از خـد  ا د  رخواسـت می کنیـم: »وجیهـا بالد  نیـا و اآلخـره باشـیم«. یا: 
»اللهـم الرزقنی شـفاعه الحسـین یوم الـورود  «. از مجمـوع ایـن 15 مورد   د  ر چهـار د  عا 
از خـد  ا طلـب رزق معنـوی می کنیـم کـه عبارتنـد   از: »فاسـئل اهلل الذی اکـرم مقامک 
 .»k  و اکرمنـی بـک ان یرزقنـی طلـب ثـارک مـع امام منصـور مـن اهل  بیـت محمد
د  ومیـن مـورد   این عبـارت اسـت: »ورزقنـی البرائه مـن اعدائکم ان یجعلنـی معکم فی 
الد  نیـا و اآلخره«. ما از خد  ا می خواهیم روزی ما را برائت از د  شـمنان اهل  بیت و همراهی 
بـا آنهـا د  ر د  نیا و آخـرت قرار بد  هد  . سـومین عبـارت همـان عبـارت »ان یرزقنی طلب 
ثارکـم مع امـام هد  ی ظاهر ناطق بالحق منکم« اسـت. یک بار د  یگر د  ر زیارت عاشـورا از 
خـد  ا طلب می کنیم د  ر زمان خونخواهی اباعبد  اهللg همراه حضرت مهد  ی f باشـیم. 
د  ر چهارمیـن د  عـا هم از خد  ا می خواهیم شـفاعت امام حسـین را د  ر روز قیامت نصیبت 
مـا کند  ؛ »اللهم الرزقنی شـفاعه الحسـین یـوم الـورود   و ثبت لی قد  م صـد  ق عند  ک مع 
الحسـین و اصحاب الحسـین«. اینکه ثبات قد  م د  اشته باشـم نزد   تو )حضرت مهد  ی( به 
ماننـد   اباعبد  اهللg و اصحاب حضـرت. د  ر هر چهار د  عا واژه رزق به کار رفته که د  و مورد   
آن ارتباط مسـتقیمی با خونخواهی سید  الشـهد  ا  د  ارد  . با توجه به اینکه زیارت عاشورا د  ر 
زمـان امام باقـر و امام صاد  ق د  ر اختیار شـیعه قرار گرفته بـه راحتی می توان فهمید   
کسـانی کـه د  ر عصـر این د  و امام همام و کسـانی که قبـل از تولد   امام زمـانf زند  گی 
کرد  ه انـد  ، مسـئله ظهـور قطعا بـرای آنها اتفـاق نمی افتـد  . پس ایـن چه د  عایی اسـت؟ 
حقیقـت ایـن د  عا بـرای آنها د  ر مسـئله رجعـت اتفاق می افتـد  . برای ما هـم همین طور 
اسـت. اگر ظهـور د  ر زمان ما اتفاق نیفتـد   این د  عا یعنی اینکه من اگـر از د  نیا رفتم و آن 
 f حضـرت ظهور نکـرد  ، خد  ا توفیق بد  هـد   د  ر د  وران رجعـت و پس از ظهور امـام زمان
د  ر خونخواهـی اباعبـد  اهللg شـرکت کنـم. رجعـت از اعتقـاد  ات شـیعه و از ضروریات 
مذهب ماسـت به طوری که اگر کسـی اعتقاد   به رجعت ند  اشـته باشـد  ، شـیعه نیسـت. 

آیاتـی از قـرآن رجعـت را تأییـد   می کننـد  . از جملـه آیـه 83 سـوره نمـل، زند  ه شـد  ن 
حضـرت عزیر و زند  ه  شـد  ن مرد  ه ها توسـط حضرت عیسـیg. ما اد  له قرآنـی و روایی 
بـرای موضـوع رجعـت د  اریم و د  ر اد  عیه ما هم به اشـارات مسـتقیم و غیرمسـتقیم وارد   
شـد  ه. مثـا د  ر زیارت عاشـورا موضوع رجعت بـه صورت کنایه ای و غیرمسـتقیم مطرح 
 gشـد  ه؛ )ان یرزقنـی طلب ثارکم مع امـام هد  ی ظاهر ناطق...( اصل قیام سید  الشـهد  ا
زمانـی به نتیجه می رسـد   و این مصائب د  ر قلب شـیعه تشـفیع پید  ا می کنـد   که ظهور 
امام زمانf را شـاهد   باشـیم و انتقام مظلومیـت سید  الشـهد  اg را از ظالمین بگیرد  . 
نقـل اسـت وقتـی امـام عصـر ظهـور می کنـد   خـود  ش را این گونـه معرفـی می کند  : 
»اال یـا ایهـا العالـم عنـد  ک جد  ی الحسـین قتلـوه عطشـانا«. یـا روایتی کـه مائکه 
د  ر شـهاد  ت سید  الشـهد  اg بی تابـی کرد  نـد   و پـرورد  گار سـایه ای از وجـود   مبارک 
حضـرت مهـد  یf را به آنهـا نشـان د  اد   و فرمود   این آخرین امام شـیعیان اسـت و 
 خونخواهـی می کنـد  . اگـر همه ایـن  مـوارد   و اتفاقات را کنـار هم قرار بد  هیـم به این 
نتیجه می رسـیم که کسـی حسـینی اسـت که مهد  وی باشد  . کسـی د  لش برای امام 
حسـینg می تپـد   که تاش کند   مسـئله خونخواهی از مظلومیـت اباعبد  اهلل زود  تر 
رخ بد  هـد  . کمـا اینکـه بـه مسـئله خونخواهی سید  الشـهد  ا د  ر زیـارت عاشـورا د  و بار 
اشـاره شـد  ه. اگـر ما امام زمانی هسـتیم و بـاور د  اریم کـه آن حضرت هر سـال که از 
غیبتـش می گـذرد   غصه او بـرای مصائـب اباعبد  اهللg بیشـتر می شـود  . د  رواقع هر 
عاشـورایی می گـذرد   بـه قلـب آن حضرت فشـار می آید  . از این روسـت که سـفارش 
کرد  ه انـد   شـب و روز عاشـورا بـرای سـامتی امـام زمـانf صد  قـه کنـار بگذاریـد  . 
حـال سـوال این اسـت: مـا می توانیـم د  ر ظهـور امام زمـان تأثیـر بگذاریـم؟ خد  ا د  ر 
قـرآن فرمـود  ه: »سرنوشـت هر قومی د  سـت خود   آن قوم اسـت«. پس مـا می توانیم 
د  ر سرنوشـت خود  مـان بـه ویژه د  ر مسـئله ظهور تأثیر د  اشـته باشـیم. اگر سـینه ما 
بـرای غم هـای اباعبد  اهللg بـه د  رد   می آید   و اشـک های ما د  ر مصائـب کربا جاری 
می شـود  ، وظیفـه د  اریم برای تشـفیع د  ل امام زمـان و اهل  بیت و تشـفیع قلوب 
مؤمنیـن مقد  مـات ظهـور را فراهـم کنیـم. البتـه بایـد   بد  انیم کـه اوال مسـئله ظهور 
یـک مسـئله منطقه ای نیسـت بلکه بـه عنوان یک مسـئله جهانی یاد   می شـود  . پس 
بایـد   تاش کنیم امام حسـینg و مظلومیتـش را به عالم معرفی کنیـم. پیام امام 
حسـین را که بـا برآورد  ن نـد  ای هیهات منا الذله مملو از ظلم سـتیزی بـود   به گوش 
جهانیـان برسـانیم تـا مرد  م مشـتاق امـر ظهور شـوند  . بـراي مسـئله عد  الت محوری 
امـام زمـانf کـه عالـم را پـر از عـد  ل و د  اد   و آباد  انـی می کنـد   بایـد   توجـه مـرد  م 
را نسـبت بـه مسـئله ظهور و مسـئله امـام زمان بیشـتر کنیم. ایـن اتفـاق نمی افتد   
مگـر اینکـه سـعی کنیم معرفـت مرد  م را نسـبت بـه امام زمـان افزایش د  هیـم. باید   
سـعی کنیـم مجالس مـا فقـط منتهی بـه اللهم عجـل لولیک الفـرج نشـود  . د  ر این 
راه  بایـد   بـا اسـتفاد  ه از جریـان کربـا مـرد  م را بـه یاد   امـام غایب شـان بیند  ازیـم. با 
توجـه بـه فـد  اکاری اصحـاب اباعبـد  اهللg، امـام زمـانf هـم یارانـی می خواهد   
چنیـن وفـاد  ار و پـا بـه رکاب کـه جانانـه د  ر میـد  ان نبـرد   حضـور د  اشـتند   و جـان 
خود  شـان را فـد  ای احیای اسـام کرد  نـد  . باید   تـاش کنیـم از محرم بـرای پرورش 
سـربازان ظهـور امـام زمـانf ظرفیت سـازی کنیـم چراکـه مکتب عاشـورا مکتب 
سـربازپروری بـرای امـام زمان اسـت و مـا باید   وفـاد  اری نسـبت به آن حضـرت را از 
اصحـاب اباعبـد  اهلل یاد   بگیریم. کسـی که سـینه زنی و عزاد  اری می کنـد   باید   مهد  وی 
باشـد   و خـود  ش را بـرای فـد  ا کرد  ن امـام زمـان د  ر هر زمان و شـرایطی آمـاد  ه کند  . 

»ای مرد   م! پرورد   گار خود    را پرستش کنید   ؛ کسي که شما و کسانی را که پیش از شما بود   ند    آفرید    تا پرهیزکار شوید   «. )آیه 21 سوره بقره( 

پرهای طاووس زمانی که بسته است زیبایی چند   انی ند   ارد    اما همین که باز می شود    جلوه  خاصی پید   ا می کند   . مانند    آیات و کلمات قرآن که وقتی شکافته می شوند    
جلوه  بیشتری د   ارند    یا وقتي کسي براي ما شرح مي د   هد    توجه مان را جلب می کند   . به خصوص وقتي تفسیر آن را بخوانیم که د   یگر نور علي نور مي شود   . به عنوان 
مثال کلمه عباد   ت که چند   ین  بار د   ر نماز »نعبد   « را تکرار می کنیم یا د   ر آیات گوناگون از عبد    و پرستش خد   اوند    می گوییم. اعراب  به هموار کرد   ن جاد   ه و صاف 

کرد   ن مسیر »عباد   ت« می گویند   . یعنی برای ورود    خد   ا الزم است اول سنگاخ از بین برود   . 

 

سوره   مبارکه بقره 

   fعاشورا؛ مکتب سربازپروری امام زمان
حجت االسالم مرتضی عباسیان، رئیس بنیاد   مهد  ویت 

آیـت اهلل هـاد   وی تهرانـی، عضـو مد   رسـین حوزه علمیه قـم د   ر رابطه بـا معنا و مفهـوم د   یند   اری حقیقی کـه امام حسـینg د   ر جریان کربا بـر آن تأکید    
د   اشـت، گفـت: »ایـن ایـام فرصتی بـرای بازخوانی حاد   ثه کرباسـت کـه د   ر طول قرن ها همچنـان زند   ه ماند   ه و منشـأ الهـام مجاهد   ین و مبارزیـن د   ر طول 
تاریـخ بـود   ه؛ حاد   ثـه ای کـه فراتر از مرزهای عقید   ه رفته. شـخصیت هایی هم که حتی از اسـام نبود   نـد   ، از این حاد   ثـه الهام گرفتند    و از امام حسـینg به 

عنـوان الگـوی خود    یـاد    کرد   نـد   . د   ر جایی که نمایش د   یند   اری بازار د   اشـته باشـد   ، کسـانی کـه د   یند   ار نمایی می کنند    افزایـش می یابند   «.  ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

سید  علی امامیان، پژوهشگر د  ینی

هنگامـی که خبر والد  ت حضـرت زینبh را بـه پیامبرk د  اد  نـد  ، آن حضرت 
فرمـود   نـوزاد   را نـزد   او ببرند  . وقتـی زینب را نـزد   او برد  ند  ، فرمود  : »بـه حاضران و 
غایبـان وصیـت می کنم احتـرام این د  ختـر را نگه د  ارنـد  . همانا این د  ختر شـبیه 
خد  یجـه اسـت«. د  ر این تشـبیه اسـراری عمیـق نهفته اسـت و بیان کننـد  ه آن 
اسـت کـه همان گونـه که وجـود   پربرکـت حضرت خد  یجـهh برای پیشـرفت 
اسـام د  ارای آثـار بسـیار مبارکی بـود   و همچون مـاد  ری اسـام را پـرورش د  اد  ، 
زینـبh نیـز این گونـه جـا پـای جـد  ه اش خد  یجـه نهـاد  . او د  ر روز یازد  هـم 
محـرم وقتـی کنـار بـد  ن پـاره پـاره بـراد  رش امـام حسـینg آمـد  ، بـد  ن را 
بـا د  سـت هایش اند  کـی بلنـد   کـرد   و گفـت خد  ایـا! ایـن قربانـی را از مـا بپذیر. 
ایـن تعبیـر نشـان د  هند  ه نهایـت فروتنـی و سپاسـگزاری حضرت زینـبh د  ر 
پیشـگاه خد  اسـت. بر همین اسـاس د  ر مجلـس ابن زیاد   هنگامـی کـه او از روی 
شـماتت به زینـب گفت د  ر کربـا چه د  ید  ی؟ فرمـود   جز زیبایی چیـزی ند  ید  م. 
همان گونـه کـه می د  انیـم، حفـظ یک نهضـت از انجـام آن مهم تر اسـت. وظیفه 
حضـرت زینـبh بعـد   از ظهـر عاشـورا متجلی می شـود  . اگـر نبـود   آن عالمه 
د  ر کربـا، نـه تنهـا انقـاب امـام حسـینg د  سـتخوش تحریف می شـد   بلکه 
اسـام نیـز د  ر معـرض خطـر قـرار می گرفت. تبلیـغ پیام شـهاد  ت، سرپرسـتی 
قافلـه اسـرا، پرسـتاری از امـام سـجاد  g، حراسـت از زنـان و کـود  کان و... 
مسـئولیت های سـنگینی بـود   کـه آن حضـرت پـس از قیام عهـد  ه د  ار آنهـا بود  . 
سـخنرانی حضـرت زینبh د  ر بـارگاه ابن زیاد   و یزید   آنچنان شـورانگیز بود   که 
ارکان حکومـت امـوی را بـه لـرزه اند  اخت. سـخنان پرشـور او د  ر تشـریح اهد  اف 
انقاب حسـینی و بیان اوضاع اند  وهبار روز عاشـورا، د  سیسـه ها و جنایات رژیم را 
برما کرد  . روشـنگری های آن حضرت توانسـت چشـم و گوش  بسـته جامعه آن 
زمـان را بـاز کنـد  . پیامد   تاش هـای حضرت زینـبh انقراض حکومـت اموی 
و جلوگیـری از اتـاف خـون پـاک شـهد  ای کربـا و احیـای مجـد  د   اسـام بود  . 
زینـب د  ر کوفـه و د  مشـق با شـهامت و پایـد  اری وصف ناپذیر و ایـراد   خطبه های 
تکان د  هنـد  ه یزید  یـان را رسـوا کرد   و بـرای مرد  م مد  ینـه و د  یگر باد   اسـامی با 
به تصویر کشـید  ن فد  اکاری و جانبازی عاشـورائیان، زمینه انقاب مرد  م مد  ینه و 
مکـه را جهت د  رهم کوبیـد  ن یزید  یان فراهم آورد   و با حـرکات ایمانی و اعتقاد  ی 
خویش به مرد  م عصرش روح اسام را آموخت و سند   حقانیت تشیع را امضا کرد  . 
حضـرت زینـبh اولین زنی به شـمار می آمد   که د  ر د  مشـق نطـق کرد   و نطق 
او نـه تنهـا برای اهالی د  مشـق بلکـه افراد  ی کـه د  ر مجلس خلیفـه اموی حضور 
د  اشـتند   تأثیرگـذار بـود  . د  ر نطق آن حضـرت د  و اثـر متضاد   وجود   د  اشـت: یکی 
مناعـت و د  یگری مظلومیـت. وقتی آد  مـی از روی مناعت صحبت می کند   جنبه 
مظلومیت او پنهان می ماند   و کسـانی که گفته اش را می شـنوند   او را یک مظلوم 
به شـمار نمی آورنـد  . وقتی شـخصی از روی مظلومیـت حرف می زنـد   نمی تواند   
د  ارای لحـن مناعـت باشـد   امـا زینـب طوری صحبـت  کرد   کـه حضـار از جمله 
خلیفه اموی مظلومیت و مناعت او را احسـاس می کرد  ند   و این کمال تسـلط د  ر 
صحبـت کرد  ن اسـت که ناطق بتوانـد   د  و چیز متضـاد   را د  ر کام خود   بگنجاند   و 
هـر د  و د  ر شـنوند  ه مؤثر واقع شـوند  . نطـق حضرت زینبh موجب شـد   عد  ه ای 
بـه خونخواهی امام حسـینg برخیزند   و انتقـام خـون او را از قاتانش بگیرند  . 

پرهيزكارشويد

02

بازتاب

*میثـم رشـیدی: تولـد رسـانه های مذهبـی در جامعه 
بسـیار مؤثر بوده. رسانه وقتی تأثیرگذار می شـود که اصول 
رسـانه ای و حرفـه ای در آن رعایت شـده باشـد. بـدون کار 
حرفـه ای و اصولی نمی شـود در هیـچ حوزه ای موفق شـد. 
*علـی کریمـی: هفته نامه شـما و برخـی از رسـانه های 
مذهبـی بیشـتر از اینکـه روی هیئت هـا تأثیرگذار باشـند 
روی مخاطبـان هیئت هـا می توانند اثـر بگذارنـد. آن گونه 
که برداشـت می کنم، هیئت ها کمتر از کسـی یا رسـانه ای 

تأثیـر می گیرند. 
*حاجی عابدینی: معتقدم تخریب کار ضعیـف در حوزه 

دین  و مذهب بیشـتر از کار نکردن است. 
*محسـن کرامت: اگـر به دیـن و مسـائل عمـوم مردم 

بپردازیـد در تبلیغ دینداری موفق خواهید شـد. »چهارده« 
این مسـیر را تا حدودی رفته و ان شـاءاهلل اسـتمرار داشته و 

الگوی دیگر رسـانه های مذهبی باشـد. 
*حسـین تیزهوش: اگر محتوا و اسـتراتژی مشـخصی 
داشـته باشـید هیئت هـا و بـه مثابـه آن مخاطبـان تأثیـر 
می  گیرنـد. محتـوای عمیـق و میـل بـه نخبه پـروری در 
حوزه هـای تخصصـی آینـده رسـانه ها را شـکل می دهـد. 
شـما در »چهارده« می توانید پیشقراول این حرکت باشید. 
*کربال کربال: هـر هفته »چهـارده« را در فضـای مجازی 
می خوانـم. چون نشـریه آن به دسـت من نمی رسـد و این 
گایه ای اسـت که خیلی ها دارند. امید اسـت توزیع آن هم 

مثل محتوای غنی اش توسـعه یابد. 

حجت االسالم بی آزار تهرانی: 
مزین شـدن این رسـانه به نام چهارده معصوم بسـیار ارزنده اسـت و برای گفتمان های درونی  عشاق 
اهل بیت چنین نشـریه ای سـرمایه بزرگی اسـت.  ان شـاءاهلل توفیقاتتان روزافـزون و برکاتتان به 
برکـت اهل بیـت افزون شـود. در هفته نامه »چهـارده« الگوهای مناسـب و مؤلفه های جدیـدي ارائه 
می شـود که می توانند تقابل شایسـته ای با هجمه فرهنگی فضای مجازی داشته باشند. اصا وظیفه 

رسـانه های مذهبـی وقف شـدن اسـت. از آنجا که فضـای مجازی قتلـگاه جوانان شـده بنابراین اولویـت ما بایـد فرصت گذاری 
و اهتمـام در ایـن زمینـه باشـد و بدانیم اینجا یـک میدان جهاد اسـت و در ایـن جهاد کبیر بایـد از همه ظرفیت هایمـان برای 
فرهنگسـازی اهـل  بیتـی و دین مـداری بر مبنای اخـاق و اصول اسـتفاده کنیم و از سـرزنش هیـچ سـرزنش کننده ای مأیوس 
نشـویم. نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه اگـر موفـق عمـل کنیـم می بینیـم هجمه ها علیـه  مـا  گسـتره بیشـتری پیـدا می کند.

  بازتاب های »چهارد     ه« را د     ر اینجا بخوانید     . منتظر پیشنهاد     ها و انتقاد     اتتان هستیم.

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 51  سه شنبه 25 مهر 1396 26 محرم 1439



ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

فریـد   ون فراهانی، اسـتاد    د   انشـگاه هنر با اشـاره به اینکه بسـیاری سـوال می کنند    آیـا می توانیم نوایـی را کـه روی مد   احی ها صورت می گیـرد    نوعی از 
موسـیقی بد   انیـم، تأکیـد    کـرد   : »طبق قاعـد   ه مد   احی نوعی از موسـیقی مذهبی اسـت، مگر اینکه مد   اح شـروع به سـخنرانی کند     یا کیفیت موسـیقی 
بـه سـطح پاییـن و سـاند    افکت برود    و از قاعد   ه خارج شـود   . مد   احی نیز باید    د   ر شـاخه موسـیقی مذهبی قرار بگیـرد    و نیازی به تعریف ند   ارد   . موسـیقی 

مذهبـی د   رخت تنومند   ی اسـت که شـاخه های مختلفی از جملـه تعزیه، روضـه و نوحه خوانی د   ارد   «. 

03

سخنران: حجت االسالم جالل نیازی 
مد  احان: جمال نیازی و 

سید  صابرحسینی 
نشانی: مشهد  ، مید  ان 17 شهریور، 
چهارراه شهید   صد  ر، شیرود  ی 3، 

بخشی 3 
زمان: 96/7/25 الی 96/7/28 

ساعت: 20 الی 22

 fهیئت جان نثاران حضرت مهد  ی

سخنران: حجت االسالم حسن قاسمی 
 با مد  احی ذاکرین اهل  بیت
نشانی: مشهد  ، خیابان عامل، 

بلوار شهید   کریمی، کریمی 16، 
 k  مسجد  النبی

زمان: 96/7/25 الی 96/7/27 
ساعت: 20

hهیئت جامعه الزهرا

سخنران: حجت االسالم اسکند  ری 
مد  اح: حسن جمالی 

نشانی: مشهد  ، مید  ان تختی 
نبش مطهری   )سعد  آباد  (، 
جنوبی 3، بنای فاطمیه 

زمان: 96/7/25 الی 96/7/27 
ساعت: 21 الی 23 

هیئت فاطمیه 

سخنران: حجت االسالم عماد   د  خانی 
مد  احان: مهد  ی سروری، جعفر مالئکه و 

علی جمعه پور 
نشانی: مشهد  ، چهارراه 35 متری، 

 مطهری شمالی 44، پالک 32، 
عالمت پرچم 

زمان: 96/7/25 الی 96/7/28
ساعت: 20:30 

 gهیئت جوانان قمر بنی هاشم

سخنران: حجت االسالم علیزاد  ه 
مد  اح: سید  رضا حسینی 

نشانی: مشهد  ، چهارراه نخریسی، 
کوشش 6، چهارراه اول، مسجد   

  آل  محمد
زمان: 96/7/25 الی 96/7/27 

ساعت: 20:30

  هیئت محبان آل  محمد

سخنران: حجت االسالم اژد  ری 
مد  اح: محسن تهرانی

نشانی: مشهد  ، موسوی قوچانی 
17، شهید   مقنیان 7 

زمان: 96/7/25 الی 96/7/27 
ساعت: 21 الی 23 

 gجامعه  الحسین

سخنران: حجت االسالم د  خانی 
شعرخوان: صابر خراسانی 

مد  احان: مهد  ی اکبری، حید  ر خمسه، علی 
براد  ران، مهد  ی کمانی، سعید   قانع، ایمان 

کیوانی و قائم پیشکار 
نشانی: مشهد  ، حد  فاصل چهارراه خسروی و 

چهار طبقه، مسجد   بناها 
زمان: 96/7/22 الی 96/7/27 

ساعت: 22

هیئت الحید  ر 

سخنران: حجت االسالم مرتضی عبد  اللهی 
مد  اح: حسن جمالی 

نشانی: مشهد  ، چهارراه راه آهن، جنب 
 ،gعباد  ی 48، حسینیه امام محمد   باقر

خیمه الزینبh )خواهران و براد  ران(
زمان: 96/7/25 الی 96/7/28

ساعت: 20 

hخیمه الزینب

سخنرانان: حجج اسالم جمالی و سید  ابراهیم رئیسی 
مد  اح: براد  ر الهی 

نشانی: مشهد  ، بلوار معلم، بین مید  ان تربیت و 
 چهارراه ستاری، معلم 62، پالک 32 

)خواهران و براد  ران(
زمان: 96/7/25 الی 96/7/27 

ساعت: 20:15 الی 22 

هیئت صاحب الزمانی ها 

مشهد      هیئت
کجا برویم؟ 
با توجه به اینکه این روزها همه هیئت ها مراسم 
ویژه ای د     ارند      د     ر اینجا د     رباره زمان و مکان برخی 

از آنها اطالع رسانی شد     ه است. شما هم 
می توانید      زمان و مکان مراسم هیئت تان را 

برای ما به نشانی
 Qudsonline14@gmail.com 

ارسال کنید      تا د     ر همین صفحه 
چاپ شود     . 
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حجت االسـام قرائتـی د   ر آییـن بهره بـرد   اری از مسـجد    پیامبر اعظم د   انشـگاه شـاهد    گفـت: »از خد   اوند    شـرح صـد   ر و روح بـزرگ بخواهیم. روح بـزرگ همچون 
السـتیک تراکتور از هر شـرایطی عبـور می کند   . از خد   ا بخواهیـم روح ما را بزرگ کند   . امام خمینی می گفت شـهید    رجایی عقل و عرضه اش بیش از سـواد   ش 
اسـت امـا بنی صـد   ر سـواد   ش بیش از ظرفیتش اسـت. از طرفی باید    بد   انیم که سـختی ها بی پاد   اش نمی ماننـد   . وقتی بد   انیم عمل ما د   ید   ه می شـود    و بـرای پاد   اش 
محاسـبه می شـود    انگیزه مـان بـرای عمل بیشـتر می شـود   . اگر بد   انیـم که اگر بـا خد   ا معاملـه کنیم به ما چنـد    برابر می د   هد    شـرایط خیلـی فرق خواهـد    کرد   «.  ـر

خبـ
ط 

ـــ
ــ

خ

مجتبی برزگر 

04

امیر کرمانشاهی مداح شناخته شده مشهد در گفت وگو با »چهارده« 
از چگونگی ستایشگری اهل بیت می گوید

مد   احی سنتی
 همراه با نوآوری 

ماند   گـار مـی شود    

 با توجـه به اینکه به نظـرات بزرگ ترهای ستایشـگری 
خیلی توجـه د   ارید    اگـر موافق باشـید    گفت وگـو را د   رباره 

اسـاتید   ی که از آنها بهـره برد   ید    آغـاز کنیم. 
یـاد   م می آیـد    ابتـد   ای مد   احـی ام، اسـتاد    علی انسـانی بـه بند   ه 
گفـت اگـر د   نبال شـهرت باشـی شـهرت از تـو فراری اسـت و 
اگر خود   ت باشـی شـهرت د   نبالـت می کنـد   . این نکتـه عالمانه 
آویـزه گـوش من شـد   . وقتی برخـی از د   وسـتان را می بینم که 
عاقه منـد    بـه مد   احـی هسـتند    بـه آنها گوشـزد    می کنـم واقعا 
اگـر د   نبال شـهرت هسـتید    به جایـی نخواهید    رسـید   . فقط د   ر 
ایـن خانـه نوکـری کنید    کـه این مشـی را می خرنـد   . د   ر قضیه 
مد   احـی و خوانـد   ن بـه خیلی هـا می گویم مـا د   ر د   سـتگاه امام 
حسـینg بـرای چه کاری سـاخته شـد   ه ایم. نبایـد    این طور 
باشـد    کـه همـه خود   تـان را ملـزم بـه ستایشـگری بد   انیـم. د   ر 
این د   سـتگاه هم باید    سـخنران د   اشـته باشـیم، هم مـد   اح، هم 
چایی ریـز و هـم کفـش جفت کـن. همـه ایـن ارکان و عناصـر 
الزم و ضـروری اسـت. هـر کسـی وظیفـه ای د   ارد   . قرار نیسـت 
همـه بخواننـد   . البتـه لفـظ پـازل صحیح نیسـت اما د   ر د   سـتگاه 
قـرار  بایـد    کنـار هـم  ارکان  امام حسـینg همـه عناصـر و 
بگیرنـد    تـا روضه خوبـی برای آن حضـرت برگزار شـود   . خیلی 
از جوان هـا د   نبـال ایـن هسـتند    کـه مد   احـی کننـد   . خوانـد   ن 
جذابیـت د   ارد   . چون انسـان ذاتا د   وسـت د   ارد    د   ید   ه شـود   . قصد    
نصیحـت کرد   ن نـد   ارم اما خـوب اسـت مقـد   اری جوان ترها به 
ایـن نکات توجـه کنند    تا از شـرایطی که گرفتار آن هسـتیم و 
نامـش را »آسـیب های هیئت هـای مذهبـی« می گذارند    خارج 
شـویم و د   ر مسـیری باشـیم کـه صاحب کارمـان انتظـارش را 
د   ارد   . البتـه د   ر وهلـه اول  بایـد    صاحب کارمـان را بـه خوبـی 
بشناسـیم. برخـی اوقـات د   ر شـناخت صاحـب کار هم مشـکل 

د   اریم. 
 شـرایط امـروز شـما چقـد   ر بـا زمانی کـه بیـن مرد   م 
شـناخته شـد   ه نبود   ید    فرق کـرد   ه و چقد   ر یک مـد   اح نیاز 

بـه مواظبت و مراقبـت د   ارد   ؟
خیلـی زیـاد   . وقتـی می خواهـم مـاد   رم را بـا ماشـین بـه مکانـی 
برسـانم، تـرس و لـرز د   ارم. برخـی طـور خاصـی بـه آد   م نـگاه 
می کننـد   . چون متأسـفانه امـروز بیـش از متن به حاشـیه توجه 
می شـود   . با ایـن اوصـاف مد   احان ما بایـد    بیش از همـه مقاطع و 
د   وران هـا مراقبـت کننـد   . چـون خیلـی از حال ها برای مـا حرام 
می شـود   . مـن فقیه نیسـتم و فتـوا نمی د   هـم که همه چیـز برای 
مـا حـرام می شـود   . یعنـی خیلـی از کارهایی کـه د   یگـران انجام 
می د   هنـد    امـا عرف نمی پسـند   د    مـا نباید    انجـام د   هیم. همیشـه 
 gبـه د   وسـتان تـازه وارد   ی کـه وارد    عرصـه روضه امام حسـین
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اواخر د هه 70 بود  که مد احی برای اهل بیت را شروع 
کـرد  و خیلی زود  نامش بر سـرزبان ها افتـاد . این مد اح 
جوان قبل از اینکه د رباره مد احی و د غد غه  هایش حرف 
بزند  خود ش را اصالتا مشـهد ی معرفـی و به همجواری 
بـا امام رضـاg افتخار می کند  و می گویـد : »پد ربزرگ 
پد رم یکی از لوطی های مشـهد  به شمار می رفت. وقتی 
رضاخان د سـتور کشف حجاب می د هد  او برخی را جمع 
می کنـد  و می گوید  بایـد از روی جنازه ما رد  بشـوید  تا 
بتوانید  چاد ر از سـر نوامیس ما برد ارید . آنقد ر د ر مشهد  
د رگیر می شـوند  که رضاخان تصمیم می گیرد  پد ربزرگ 
پد رم را به کرمانشـاه تبعید  کند . از این رو خاند ان ما به 
کرمانشـاهی معروف شد ند «. امیر کرمانشاهی که خیلی 
اهل گفت وگو با رسـانه ها نیست معتقد  است بزرگ تر ها 
باید  راهکارهـا و باید ها و نباید های مد احی را د ر اختیار 
جوان تر هـا قرار د هند  تا خد ای نکرد ه بـه بیراهه نروند . 
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د   کتـر  محمد   حسـین رجبی د   وانـی گفـت: »د   ر تعجبـم که چرا علمـا و روحانیـون و حوزه هـای مـا د   ر برابر تحریف ها نمی ایسـتند   ؟! چـرا باید    رهبر معظـم انقاب 
همـه مـوارد    را تذکـر بد   هند    و نسـبت به آن احسـاس خطر کننـد   ؟ د   ر همین قضایـای مذاکـرات و برجام، رئیـس د   ولت اعام کـرد    که امام حسـینg نیز د   نبال 
مذاکـره بـود    و بـه آن د   یـد   اری کـه سید   الشـهد   ا  با عمر سـعد    د   اشـت اسـتناد    می کند   ! قبـح این موضـوع به قد   ری آشـکار بـود    که رهبر معظم انقاب نسـبت 
بـه آن عکس العمـل نشـان د   اد   نـد    و فرمود   نـد    ایـن چـه برد   اشـتی از تاریخ اسـت! آیا امام حسـین g د   نبال بد   ه بسـتان بـود   ه که چیـزی بد   هد    و چیـزی بگیرد   ؟« 
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شـد   ه اند    می گویـم رفتـار شـما د   ر زند   گـی شـخصی چـه بـا پـد   ر 
و مـاد   ر و چـه همسـر و فرزنـد    بایـد    طـوری فـرق کنـد    کـه همه 
احسـاس کنند    روضه امام حسـین چقد   ر بر شـما تأثیرگذار بود   ه. 
متأسـفانه عـد   ه ای از موقعی کـه به هیئـت می آیند    نمازهایشـان 
انتقـاد   ات  و  بد   اخـاق شـد   ه اند     یـا  میـان شـد   ه  د   ر  یـک خـط 
خانواد   ه هایشـان از گوشـه  و کنار به گوش ما می رسـد    و متأسفانه 

آسـیب و معضلی اسـت کـه بـا آن مواجهیم. 
 شـنید   ه ایم ارتبـاط خوبـی با علمـا مخصوصـا آیت اهلل 
سـید   ان د   ر مشـهد    د   اریـد   . ارتباط بـا علما چـه تأثیری بر  

مد   احـان مـا د   ارد   ؟ 
د   ر مسیر نوکری نگاه به چهره عالم اثر وضعی می گذارد   . 

 خود    شـما بیشـتر با چه چیـزی گریه می کنیـد   ؟ نوحه 
خاص یـا صد   ای کسـی یا حضـور د   ر پای منبـر موعظه ای؟ 
لطفـی که حضـرات به بنـد   ه کرد   ند    اگر یـک بچه پنج سـاله بخواند    

یـا یک مد   اح پیشکسـوت    گریه می کنـم. اصا برایم مهم نیسـت. 
 کد   ام یـک از روضه هـا بیشـتر د   ر مسـتمع شـما تأثیر 
د   ارد   ؟ مخاطبان شـما نسـبت بـه کد   ام شـخصیت مذهبی 

حساسـند    و د   وسـت د   ارنـد    د   ربـاره اش بخوانید   ؟ 
 .hو حضرت رقیه hبیشتر نسبت به روضه حضرت زهرا

 کـد   ام بخش از منویـات مقام معظم رهبـری د   ر خصوص 
مد   احـی و روضه خوانـی مغفول مانـد   ه و باید    بیشـتر مورد    
توجـه قرار گیـرد   . یعنی امروز بیشـتر جامعه ستایشـگری 

اهـل  بیت مخصوصـا جوانان نیازمنـد    آنند   ؟ 
حضـرت آقـا بر جمعیـت حد   اکثری اصـرار می ورزند   . بـه عنوان 
مثـال امروز کـه می گویند    امیـر کرمانشـاهی می خواند    و طیف 
خاصـی پـای خوانـد   ن مـن می آینـد   ، ایـن خـوب نیسـت. امام 
حسـینg رحمـت واسـعه خداسـت و سـفره اش بـرای همـه 
اقشـار و گروه هـا پهـن اسـت. ایـن سـفره محد   ود   یـت نـد   ارد   . 

پیـام آقـا این اسـت کـه می گوینـد    محد   ود   یـت قائل نشـوید   .
روی  متأسـفانه  ولـی  نگذاریـد     خط کـش  فرمود   نـد     بارهـا   
ایـن موضـوع د   قـت نمی شـود   . ایـن طیـف فـان مرجع اسـت 
کـه انقابـی نیسـت یـا فـان مرجـع کـه انقابـی اسـت. آقـا 
فرمود   نـد    د   ر اشـعار یـک خطـی هـم بـرای تبیین جریـان روز 
رعایـت شـود   . یعنـی بـه عبـارت بهتـر شـعری کـه 80 د   رصـد    
مضمـون اهـل  بیتـی و 20 د   رصـد    جریـان روز را مطـرح کنـد   . 
متأسـفانه امـروز 80 د   رصـد    مسـائل روز و 20 د   رصـد    د   ر تـه 
نیسـت.  ایـن  آقـا  نظـر  و  اهـل  بیـت می پرد   ازنـد     بـه  کار 

 مد   احـی د   ر همجواری امـام رضاg یک عنایت اسـت. 
از ایـن فرصت مغتنم چـه بهره هایـی برد   ه اید   ؟ 

امـام رضـاg امام رئـوف اسـت. د   ر روایات آمـد   ه که روضـه د   ار امام 
حسـینg روضـه د   ار امـام رضـاg اسـت   . این ستایشـگری حال 
عجیبـی د   ارد    کـه همـواره خد   اونـد    متعـال را به خاطر ایـن توفیق و 

عنایت شـکرگزارم. 
 حاج امیر کرمانشـاهی مد   احی اسـت که به ستایشگری 
سـنتی اهتمـام جـد   ی د   ارد    و د   ر عیـن حال به نـوآوری هم 

می پرد   ازد   . از ایـن رویه ستایشـگری برایمان بگویید   . 
مـا هرچه د   اریـم از سنت هاسـت. ای کاش به سـنت  ها و الگوهای 
روضه خوانـان قد   یـم برگرد   یـم. برخـی از روضه خوانـان قد   یم قبل 
از جلسـه، زیـارت عاشـورا می خواند   نـد    و متوسـل می شـد   ند    و 
د   ر مسـیر جلسـه هم ذکـر می گفتنـد    اما امـروز برخـی هیئت ها 
متأسـفانه اصـا مقد   مـه و مؤخـره ند   ارنـد    و ایـن نیـاز یـک مد   اح 
اسـت که قبل از روضه خوانی متوسـل شـود    و اشـک بریزد    و این 
نکتـه د   ر روضه خوانـان قد   یـم خیلـی زیاد    بـود    ولـی د   ر امروزی ها 
کمرنـگ شـد   ه. حتمـا مد   احـی سـنتی و نـوآوری توأمـان بایـد    
د   ر د   سـتور کار همـه باشـد   . بـد   ون شـک مد   احی هـای سـنتی و 

پرد   اخـت مبتکرانـه و نوآورانـه د   ر تاریـخ بـه یـاد   گار می مانند   . 
 کمی د   رباره پیشـینیه هیئـت انصارالحجـهf بگویید    
و بـرای پیشـرفت ایـن هیئـت د   ر ایـن  سـال ها روی چـه 
موضوعاتی تأکید    د   اشـتید    تـا به عنوان یـک هیئت مطرح 

شـناخته شود   ؟ 
مهم تریـن چیـزی کـه د   ر هیئـت مـا مهـم اسـت. علی رغـم 
توجـه بـه قرائـت قـرآن و توسـل همـراه بـا خواند   ن زیـارت و 
اد   عیـه و تعظیـم شـعائر، سـخنرانی خوب اسـت چراکـه اعتقاد    
د   ارم سـخنران بـه هیئـت شـکل می د   هـد    و اصـا هیئـت بـا 
وعـظ عالمانـه رسـمیت پیـد   ا می کند   . ضمـن اینکـه د   ر هیئت 
زیـارت  فـراز  ایـن  کـه سرلوحه شـان  د   اریـم  تعـد   اد   ی خـاد   م 
عاشوراسـت: »بابـی انـت و امـی«. آنهـا عهـد    و قـراری د   ارنـد    
کـه تحـت هـر شـرایطی د   ر روضـه امـام حسـینg باشـند   . 
می شـوند     مشـرف  کربـا  بـه  خیلی هـا  اربعیـن  د   ر  حتـی 
بـه  ملـزم  را  خود   شـان  اینهـا  نمی کننـد   .  برگـزار  هیئـت  و 
می کننـد   .  شـرایط  ایـن  د   ر   fانصارالحجـه هیئـت  رونـق 
چـون اعتقـاد    د   ارنـد    کسـانی کـه از قافلـه کربـا جـا ماند   نـد    
بتواننـد    بهـره ای از روضـه امـام حسـینg ببرند   . یعنـی تمام 
زند   گی شـان را براسـاس روضـه امـام حسـین تنظیـم کرد   ه اند   . 

جوان ها
 را با سعه صد ر 
جذب کنیم 

د ر  تـازه ای  سـبک های  اخیـر  د هـه  د و  د ر 
 روضه خوانـی و مد احـی برای ائمـه اطهار
رایج شـد ه کـه د ر وهلـه اول عالوه بـر اقبال 
بخشـی از نسـل جوان، واکنش مثبت عد ه ای 
را هم به د نبال د اشـت. ایـن واکنش مثبت از 
زاویه گشـود ه شـد ن پنجره ای تازه  و نگاهی 
نو برای جـذب جوانان بـه ارزش های مذهبی 
بود  امـا با عیان شـد ن ابعـاد  مختلـف و آثار 
منفی چنین روش هایـی، مواضع موافقین نیز 
تغییـر کـرد . اسـتفاد ه از ریتم هـای تنـد  که 
اساسـا نسـبتی با عـزاد اری ند ارنـد  و صرفا 
د امـن زد ن بـه هیجانـات کاذب و د ور شـد ن 
از فلسـفه عـزاد اری محرمنـد ، بهره بـرد اری 
از اشـعار وهن آمیـز کـه هرچنـد  د ر ظاهـر 
د ر راسـتای اراد ت بـه ائمـه اطهـار بود  با 
اند کـی تأمـل د رمی یابیـم کـه اسـائه اد ب 
به سـاحت مطهـر ایشـان اسـت و د ر نهایت 
رفتارهـای خالف عـرف و نمایشـی د ر حین 
روضه خوانـی افـراد  را از حقیقـت عـزاد اری 
بـرای امـام حسـینg د ور می کنـد . البتـه 
امیـر کرمانشـاهی د ر گفت وگو بـا هفته نامه  
»چهـارد ه« علی رغم قبـول انتقاد اتـی که به 
این نسـل وارد  است از شـورهای نامتعارف تا 
اسـتاد  ند ید ن و... نقش بزرگ ترها را اساسـی 
و حیاتـی می د انـد  و می گویـد : »انتقـاد  وارد  
اسـت اما نـوع برخـورد  انتقـاد ی بزرگ ترها 
بایـد  د رسـت و اصولـی باشـد . بزرگ ترهای 
ما بـا سـعه صـد ر بیشـتری می تواننـد  این 
جوانـان را جذب کننـد . این جوانـان به د لیل 
ذات خوبی کـه د ارند  تذکراتشـان را با جان و 
د ل می پذیرنـد . البتـه د ر عین حـال تعد اد ی 
از جوانـان وقتـی مسـتمع پیـد ا می کننـد  
بـه ایـن بـاور می رسـند  کـه اسـتقالل پید ا 
کرد ه انـد  و از همـه بیشـتر می فهمنـد  اما د ر 
نـوع برخورد شـان باید  قـد ری تجد یـد  نظر 
شـود  چراکه نه تنهـا وضعیت بهتـر نخواهد  
شـد  بلکـه فضـای طـرد  شـد ن و د لخـور 
شـد ن گسـترش بیشـتری پیـد ا می کنـد «. 
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محمـود    تـاری، رئیس بسـیج مد   احان تهـران با انتقـاد    از وضع موجود    ستایشـگری گفت: »چرا بعضـی مد   احان د   ر مد   احی هـاي خود    از شـبکه های غربی و 
بیگانه الگو گیری مي کنند    و بعضي هیئت ها از موسـیقی لس آنجلسـی تقلید    می کنند   ؟ آیا مجلس امام حسـین g رقص نور می خواهد   ؟! رجوع می کنیم به 
بیانـات مقـام معظـم رهبری که این کار را هنر می د   انند   . مد   احی د   ر واقع یک هنر اسـت به شـرط آنکه این هنر د   ر راسـتای صحیح انجام شـود   . حال اگر یک 
مـد   اح ایـن هنـر را صرف امـور د   ینی، والیی و اهل بیـت  کند   ، یقینا این امر هنـری د   ر جامعه با اقبال خوبی مواجه خواهد    شـد    و تأثیرگـذار خواهد    بود   «.  ـر

خبـ
ط 

ـــ
ــ

خ

06
ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی

 شماره 51  سه شنبه 25 مهر 1396 26 محرم 1439

 فاطمه شعبانی 

افتخارم خاد می
 مکتب الحسین  است 

مرور خاطرات حاج محمود صادقی 
که خانه اش را حسینیه کرده 

شـاگرد  نوحه خوان او شد م. پنج سال شاگرد ی 
مـن طول کشـید «. 

چهارپایه خوانی   
حاج آقـا صاد قی با احترام خاصی از اسـتاد  نام 
می برد  و می گوید : »شـاه حسـین بهـاری من 
را د م د سـت خـود ش تعلیـم د اد . گاهی میان 
نوحـه خواند نـش بـه مـن هـم متن مـی د اد  
و می گذاشـت چنـد  خـط بخوانـم. آن زمـان 
بلند گـو مرسـوم نبـود  و بـه نوحه خوانانی که 
قابـل بود نـد  اجـازه می د اد نـد  روی چهارپایـه 
بخوانند  و نوحه خواند ن روی چهارپایه تصد یق 
و گواهینامه نوحه خوانی بـود . د ولت منع کرد ه 
بود  هیئت   های محلی د سـته عـزاد اری بیرون 
بیاورنـد . فقـط هیئت   هـای صنفـی بیـرون 
می آمد نـد . هیئـت ما هیئت صنـف نجار  های 
خانی آبـاد  بـود  و بـه همـه هیئت هـا می رفت. 
آن زمان اوسـتاها و شـاگرد   های کفاشـی بازار 
هیئت   هـای جد اگانـه د اشـتند . بزرگ تریـن 
کاری کـه شـاه حسـین کـرد  ایـن بـود  کـه 
آنهـا را بـا هـم یکی کـرد . هیئـت کـه بیرون 
می رفت شـاه حسـین بـه من اجـازه مـی د اد  
باالی چهارپایـه بخوانم و وقتی مطمئن شـد  
که نمی لـرزم اجـازه د اد  باالی چهارپایـه بروم: 
»یا رسـول اهلل حسـینت بر زمین افتاد ه است/ 
بر زمیـن از صـد ر د ید ن سـلطان د یـن افتاد ه 
اسـت«. باالخره یک روز د ر بازار روی چهارپایه 
خوانـد م و این تصد یق نوحه خوانی مـن بود «. 

 خانه ای که حسینیه شد  
حـاج آقـا صاد قی 50 سـال پیـش د ر محله 
وحید یه قطعـه زمیني 100 متـری  خرید  و 
خانه ای را  سـاخت و سـاکن این محله شـد . 
حاجـی اد امـه می د هـد : »آن زمـان وحید یه 
د ر حـال شـکل گیری بـود . یـک شـب د ر 
منزل حـاج ابوالفضل میرزایـی هیئت برقرار 
بود . بـه عنوان مسـتمع د ر مجلس شـرکت 
آقـا سـید رضا بنی طبـا می خوانـد .  کـرد م. 
د ر  کرد نـد ،  خامـوش  را  چـراغ  وقتـی 
تاریکـی شـروع بـه خوانـد ن کـرد م. چراغ 
که روشـن شـد  آقـای میرزایی گفت شـما 
کـه صـد ای بـه ایـن خوبـی د ارید  چـرا د ر 
هیئت شـرکت نمی کنید ؟ بعد  از آن خاد م 
مکتب الحسـین g شـد م. محـرم شـد  و 
د یـد م هیئـت جـا و مـکان نـد ارد . رفتم از 
خانی آبـاد  چـاد ر قـرض گرفتـم و د ر یـک 
خرابـه چاد ر زد یـم و هیئـت راه اند اختیم. 
پد ر شـهید  مجید  سـعید ی چند ین سـال 
منزلـش را د ر اختیار هیئت گذاشـت. بعد  
از او هـم چنـد  سـال خانـه آقـای میرزایی 
هیئـت برقـرار بـود . بعـد  از فـوت او کـه 
منزلـش را فروختنـد  مانـد ه بود یـم چـه 
کار کنیـم. بـا بچه هایم مشـورت کـرد م و به 
ایـن نتیجه رسـید یم کـه د یوار  هـای خانه را 
برد اریـم و خانه را تبد یل به حسـینیه کنیم. 
ایـن طوری خانه ما با حسـینیه یکی شـد« . 

 پنج سال شاگرد ی کرد م 
حـاج آقـا صاد قـی چهـره نورانـی و مهربانـی 
د ارد  و صحبت هایـش را بـا سـام و د رود  بـر 
ائمـه اطهار شـروع می کند ؛ »متولد  سـال 
1306 تهران بخش 5 قنات آباد  هسـتم. پد رم 
سمسـار خیابان الله زار بود . از روی د یانتی که 
د اشت پیش نماز مسـجد  الله زار )سید مهد ی 
اللـه زار( او را خاد م مسـجد  محل کـرد . ما نان 
از سـفره ای می خورد یـم کـه بـا عشـق اهـل 
بیـت عجیـن شـد ه بـود . سـال 1324 به 
سـربازی رفتـم و د و سـال بعد  که از سـربازی 
برگشتم به استخد ام شـرکت نفت د ر آمد م«. 

هـر بـار کـه نامـی از امـام حسـینg برد ه 
می شـود  صحبت هایمـان از اشـکی کـه از 
چشـمان حاجـی سـرازیر می شـود  خیـس 
می شود  و گفت وگویمان عطر و بوی حسینی 
می گیـرد  و مجبور می شـویم چنـد  لحظه ای 
صحبت  مـان را قطـع کنیـم. حاجـی اد امـه 
می د هـد : »همـان زمـان مـن را بـه بزرگ تـر 
هیئت بنی هاشم خانی آباد  یعنی شاه حسین 
بهاری معرفی کرد ند . شـاه حسین نوحه خوان 
برجسـته تهـران بـود . شـاه حسـین مـد اح 
سـنتی خوان تهران بود  و هیئت بنی هاشم هر 
هفته روز  های یکشـنبه جلسـه د اشـت و من 

الغوث یا 
صاحب الزمان 

حاج آقا صاد قی 20 سـفر مکه رفته 
و سـالیان سـال د ر کاروانی که شاه 
حسـین بهاري می بـرد ه میهماند ار 
از اولیـن سـفرش  بـود ه. حاجـی 
خاطـره ای را نقل می کنـد  که خالی 
از لطف نیسـت؛ »جـوان بـود م و د ر 
سفر مکه د اماد  شـاه حسین بهاری 
)شـیخ حمیـد  مقد سـیان( منبـر 
می رفـت و مـا گـوش می کرد یـم. 
یک بـار گفـت هرجـا د ر زند گـی 
گیـر کرد یـد ، بـه آقـا امـام زمـان
f متوسـل شـوید . شـاه حسین 
بهاری شـب عرفـات به مـن گفت. 
صبح شـما 45 حاجی را بـا خود ت 
بیـاور. صبـح کـه می خواسـتیم از 
میقـات حرکـت کنیـم بـه یکباره 
تعـد اد  زیـاد ی حاجـی خارجـی از 
کشـور  های آفریقایی قاطی کاروان 
مـا شـد ند  و مـن اعضـای کاروان را 
گم کـرد م. هرچـه با بلند گـو اعالم 
می کرد م، خبری از حجاج نمی شـد . 
بـا ناامید ی تمـام رو به سـوی کعبه 
کـرد م و با اشـک گفتـم: »الغوث یا 
صاحب الزمـان«. یـک وقـت د ید م 
یکـی از د وسـتانم د ارد  بـه پشـتم 
می زند  کـه چرا حرکـت نمی کنی؟ 
ظـرف چنـد  د قیقه همـه حاجی ها 
جمع شـد ند . صورتـم را روی زمین 
گذاشـتم و شکر کرد م که ائمه اطهار
 آبـروی مـن را حفـظ کرد ه اند «. 



ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

سـید   مرتضي بختیـاري، قائم مقام تولیت آسـتان قد   س رضوي د   ر د   ید   ار با معاون اول و مد   یران کمیسـیون د   رسـتکاري عـراق گفت: »راهپیمایي عظیم 
اربعیـن حسـیني و خیل گسـترد   ه زائـران پیاد   ه د   هه آخر صفر امام هشـتم  نماد    بارز عشـق و اراد   ت مرد   م مسـلمان و د   لد   اد   ه به اهـل بیت به معارف 
و فرهنـگ ناب اسـامي اسـت. با د   سـتور تولیت آسـتان قـد   س رضوي بـراي زائـران عرب زبان بـارگاه ملکوتي امام رضـاg د   ر مناسـبت هاي مختلف 
برنامه هاي متنوع فرهنگي و تبلیغي اجرا مي شـود    و د   ر طول سـال نیز از زائران غیرایراني د   ر مهمانسراي آن حضرت با غذاي متبرک پذیرایي مي شود   «. 
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 نخسـتین بـار د ر د وران نوجوانـي شـعر گفـت امـا 
تجربـه شـعری کـه او را زیـر چکـش نقـد  قـرار د اد  
د وران  از  پـس  کـرد ،  پیـد ا  وجـود   ابـراز  و جرئـت 
تحصیل کارشناسـی یعنی د ر 22 سـالگی  آغاز شـد . 
را  تقریبـا خـود   روزهـا  آن  انسیه سـاد ات هاشـمي 
د ر همـه قالب هـا  آزمـود  ولـی قالبی کـه بـا آن ماند  
شـعر کالسـیک به خصوص غـزل بود . انسیه سـاد ات 
شـاعر ممتازی اسـت کـه بارهـا او را د ر محضـر مقام 
معظـم رهبـری د ید ه ایـم. او د ر حـال حاضر مشـغول 
مطالعـات  رشـته  د ر  د کتـري  پایان نامـه  نـگارش 
 hترجمـه عربـی و پایان نامـه سـطح 3 جامعه الزهـرا
در رشـته تفسـیر و علـوم قرآنـی اسـت و د ر عیـن 
حـال بـه کار ترجمـه و تد ریـس د ر حوزه و د انشـگاه 
نیز مشـغول اسـت. البتـه او د ر کنـار ایـن فعالیت ها 
به نـگارش کتـاب و سـرود ن شـعر نیـز می پـرد ازد . 

  شعر آیینی د قیقا به چه نوع شعری اطالق می شود ؟ 
قید  »د قیقا« پاسـخ به این سـوال را مشـکل می کند . شـاید  هنوز کسی 
نتواند  تعریف د قیق، جامع و مانعی برای شعر آیینی ارائه د هد  اما با توجه 
به سفارشـات مقام معظم رهبری د ر د ید ار با شاعران می توان گفت شعر 
آیینی د ر حقیقت د ایره ای بسـیار وسـیع تر از آنچه امروز جا افتـاد ه د ارد . 
بـا اینکه اکثرا شـعر آیینی را محد ود  به شـعر مد ح و مرثیـه می د انند  اما 
تمام اشـعاری که ارزش های ایرانی- اسامی را بیان می کنند ، زند ه کنند ه 
آییـن ما و د ر نتیجه شـعر آیینی هسـتند . این اشـعار می توانند  مربوط 
بـه د فاع مقد س، سـبک زند گی، حکمـت، عرفـان، مناجات و... باشـند . 

  چه زمانی متوجه وجود  طبع شاعری د ر خود  شد ید ؟ 
شـاید  خند ه د ار باشـد  اگـر بگویم خـود م متوجـه وجـود  چنین طبعی 
نشـد م. د ر حقیقـت اولیـن بـار مسـئوالن مد رسـه مـا را بـه عنـوان 
اسـتعد اد  های شـعر بـه انجمـن شـعر فرسـتاد ند . البتـه آن روز که یک 
د انش آموز د بیرسـتانی بـود م د ر انجمن شـعر ماند گار نشـد م و با فضای 
آنجـا ارتبـاط برقرار نکـرد م ولی پـس از پایان د وره کارشناسـی شـعر را 
هـم به عنوان بخشـی از زند گی ام د ر کنـار تحصیل د ر حوزه و د انشـگاه 
بـه طـور جـد ی د ر برنامـه ام قـرار د اد م و وقتـی پیشـرفت را د ر رونـد  
سـرود ن خود  احسـاس کـرد م، به قریحه شـاعری خـود م ایمـان آورد م. 
  گویا از شـاعران طلبه و ممتاز هسـتید . چطور به این جایگاه 
رسـید ید  و آیا حوزوی ها صاحب کرسـی شـاعری  یـا انجمن 

هستند ؟  شعری 
د ر پاسـخ به این سـوال باید  به یک حقیقت اعتراف کنم. من همیشه 
از نظر د رسی- اگر نمره را ماک قرار د هیم- د انشجو و طلبه ممتازی 
بـودم اما روزی که وارد  عرصه شـعر و سـپس تبلیغ و تد ریس شـد م، 
فهمید م خیلي کم می د انم، فهمید م د رس به تنهایی سـواد  نمی آورد  
و بـه ایـن نتیجه رسـید م که اگـر تأثیر تحصیـات رسـمی د ر ایجاد  
آگاهی 20 د رصد  باشـد ، تأثیر مطالعه آزاد - البتـه آگاهانه- 80 د رصد  
اسـت. اگرچه به عنـوان یک فرد  تحصیلکرد ه وارد  حوزه شـعر شـد م 
ولـی باید  اعتـراف کنم کـه ابتد ا خیلـی از مضامیـن اشـعار آیینی را 
متوجه نمی شـد م. چون اطاعات کافی د ر آن زمینه ها ند اشـتم. مگر 
مـا چقد ر د ر د انشـگاه و حتی حـوزه از تاریخ اسـام و ائمه می خوانیم 
و همـان را کـه می خوانیم چطـور می خوانیم؟ شـعر یکـی از عواملی 
بـود  که مـرا واد ار به مطالعه کرد . پـس از آن تبلیـغ و تد ریس عوامل 
د یگـری بود ند  که مرا بیش از پیش به سـمت مطالعـه د ر زمینه های 
مختلف کشـاند ند . از وقتی به اهمیت مطالعه پـی برد م، بد ون مطالعه 
شـعر آیینی نگفتم. حوزوی ها چند  سـالی است جلسـات، همایش ها 
و کنگره هـای شـعر ویـژه خـود  را د ارنـد  و ایـن رونـد  روز بـه روز رو به 
افزایش و بهبود  اسـت و نتایج بسـیار خوبی هم د اشته. البته همچنان 
قائلم که طلبه اگر تنها محد ود  به کتب د رسـی باشـد  و مطالعه نکند ، 

شـعرش چند ان توفیری با شـعرهای د یگر نخواهد  د اشت. 
  چه شد  که سراغ شعر آیینی رفتید ؟ 

تجربـه  شـعر را بـا طنـز شـروع کـرد م. طبـع طنزپـرد ازی د اشـتم ولی 
ارائـه شـعر طنـز بـرای یـک خانـم کار د شـواری بـود . پـس سـراغ 
تجربه هـای د یگـر رفتـم. عاشـقانه را آزمود م کـه خیلی تصنعـی از کار 
د رآمـد . سـپس آیینـی را شـروع کـرد م و تشـویق شـد م و اد امـه د اد م. 
چـون شـروع به مطالعـه کـرد م، زبان شـعرم به نثـر نزد یک شـد . برای 
همیـن تمرین شـاعرانگی را با عاشـقانه انجـام د اد م و آرام آرام احسـاس 
کرد م شـعرهایم زبـان نرم تری پیـد ا کرد ه اند . پس به آیینی بازگشـتم و 
د ر عیـن حال بقیه زمینه هـا را رها نکـرد م. چند  بعد ی بـود ن را ترجیح 
می د هـم امـا از بیـن انواع اشـعار، شـعر آیینی احسـاس اباغ رسـالت را 
به شـاعر می د هـد  و ایـن نیرویی مضاعف برای سـرود ن ایجـاد  می کند . 
  به نظر شـما شـاعری که می خواهد  برای اهل  بیت شـعر 
بگویـد  باید  از چه شـاخصه هایی بهـره ببرد  یا بـه تعبیر بهتر 

چه تفاوتـی این فضا با فضای عاد ی شـعر آیینـی د ارد ؟ 
شـاعر آیینـی فقـط قـرار نیسـت شـور بیفکنـد  و احساسـات را به هر 
قیمتـی تحریـک کند . شـاعر آیینی یـک مبلّغ اسـت و بایـد  مثل یک 
مبلّغ د سـتش پر باشـد . همان طور که مبلّغ مورد  سـوال قرار می گیرد  و 
باید  مسـتند  و مسـتد ل جواب د هد ، شـاعر آیینی هم باید  برای تک تک 

ابیاتش پاسـخگو باشد . هم شاعر موظف اسـت پاسخ مستند  بد هد ، هم 
مخاطب موظف اسـت شـاعر آیینـی را مورد  سـوال قـرار د هـد . اگر این 
طور نباشـد  و شـاعر هرچه خواسـت بگوید  و مرد م هم باور کنند ، شـعر 
ظاهـرا آیینـی اولین عامل آسـیب زنند ه بـه آیین حقیقی خواهـد  بود  و 
بـه تحریف و تغییـر و ایجاد  بد عـت د ر تاریـخ و عقاید  د امن خواهـد  زد . 
شایسـته یک شاعر آیینی نیسـت که اگر از او پرسـید ند  این مضمون را 
از کجا آورد ی، بگوید  د ر روضه شـنید م! شنید ن مد رک معتبری نیست. 
باید  منبع مسـتند  آورد . خیلـی از مرد می که د ر مجالـس روضه و مرثیه 
شـرکت می کنند  از عوام هسـتند  و مطالعـات کاملی ند ارنـد  و هرچه را 
می شـنوند  بـاور می کننـد . شـاعر بـرای تک تـک کلماتـی کـه د ر ایـن 
مجالـس به مـرد م منتقل می کند  مسـئول اسـت. ایـن اشـعار د ر ذهن 
کـود کان نقـش می بند ند  و با آن تصاویر بزرگ می شـوند . اگر شـاعر این 
تعهـد  را د ر خـود  د ید ، بسـم اهلل بگوید  و پا به عرصه بگذارد  و سـعی کند  
مضامین حقیقی و معتبر را با شـور شـاعرانه اش بیامیـزد  و عرضه کند . 

د ر مظلومیت 
حضرت 
 h زینب
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گفت وگو با انسیه  سادات هاشمی، شاعره ای 
که در مقطع ارشد حوزه تحصیل کرده 

بدون مطالعه 
نمی توان شعر 

آیینی  گفت

سری چرخاند ، مرد ی نیست، حاال او خود ش مرد  است 
 زنی که د اغ هایش را به روی خود  نیاورد   است 

به جای قاسم و عباس و اکبر روی محمل ها 
نشاند  اهل حرم را یک به یک بانو خود ش تنها

نگاه آخرش، آه از نگاه آخر زینب 
ند ارد  پاسخی »أمن یجیب المضطر« زینب 

کسی کو تا بپوشاند  حریم قد سی او را 
کسی کو تا رکاب او کند  مرد انه زانو را 

به گود ال است چشمش ناامید  و تار و غرق اشک 
شبیه چشم سقا لحظه برخورد  تیر و مشک 

تمام کربال د ر یک نظر د ر چشم او حک شد  
میان وسعت چشمان او د نیا چه کوچک شد  

چه تصویری د رون چشم زینب نقش می بند د  
که هم از گریه لبریز است و هم مستانه می خند د  

د و انگشت امام انگار قاب چشم های اوست 
که لذت می برد  مثل شهید ان از بالی د وست 

که حتما د ید ه آنجا را که اهل کربال د ید ند  
میان قتلگه خود  را د ر آغوش خد ا د ید ند  

و شاید  د ست عباس علی را د ید ه د ر محشر 
کنار د ست بابا می کند  سقایی کوثر 

و د ید ه اکبر از د ست پیمبر جام می گیرد  
و اصغر روی د ست فاطمه آرام می گیرد  

حسین اما نشسته گوشه ای د ست د عا د ارد  
به جای تک تک گریه کنانش ربنا د ارد  

عجب جایی نشسته با خد ا از عشق می گوید  
گمانم مثل ایوان نجف آنجا صفا د ارد  

به اهل روضه هایش بر مالئک فخر می ورزد : 
چنین د یوانگانی غیر بزم من کجا د ارد  

یکایک نامه های عاشقانش را که می خواند 
به او لبیک می گوید ، حسین است او وفا د ارد  

میان نامه ای پیش خد ا هی اشک می ریزد  
برای کود کی از او تمنای شفا د ارد  

فرا می خواند  از هرجای د نیا میهمان ها را 
برای اربعین از بس برات کربال د ارد  



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     .

اپلیکیشن

حبل المتین 
ــه  ــرد ی اي ک ــای کارب ــی از نرم افزاره یک
می تــوان از آن بهــره بــرد ، نرم افــزار 
ــزار  ــن نرم اف ــت. ای ــن« اس »حبل المتی
بســیار جامــع و کامــل اســت و می تــوان 
ــت  ــا تبل ــی ی ــب آن روی گوش ــا نص ب
خــود  خیلــی راحــت بــه همــه د عاهایــی 
کــه د ر مفاتیح الجنــان آمــد ه د سترســی 
ــامل  ــد ی ش ــه اند روی ــن برنام ــت. ای یاف
قــرآن، ترجمــه، قــرآن صوتــی، تفســیر 
آن  ویژگی هــای  د یگــر  از  اســت.  و ... 
د اشــتن قابلیــت تفــأل بــه قــرآن اســت 
ــار  ــه د چ ــی ک ــوان د ر مواقع ــه می ت ک
ــد .  ــتفاد ه کنی ــتید  از آن اس ــد  هس ترد ی

ای آنکه از خیانت های چشـم آگاه اسـت و از پنهانی های د ل 
بـا خبـر. ای آنکه آینـد ه را می د انـد  و نیامد ه را می شناسـد . 
ای آنکـه او را جـز او نمی شناسـد  و از او جـز او خبـر ند ارد . 
ای آنکـه زمین را از آب انباشـت و هوا را با آسـمان مسـد ود  
کرد . ای کسـی کـه مهربان ترین نام هـا و کریم ترین اسـم ها 
از آن اوسـت. ای آنکـه د ر ذلـت خواند مش و عزتم بخشـید . 
د ر جهـل خواند مـش و شـناختم عنایـت کـرد . د ر تنهایـی 
صد ایـش زد م و جمعیتـم بخشـید . د ر غربـت طلبید مـش و 
بـه وطن بـازم گرد اند . د ر فقر خواسـتمش و غنایم بخشـید . 

کانال تلگرام 
بانک سخنرانی های ناب 

ــرد   ــه روي ف ــی ک ــن راه های ــی از مؤثرتری یک
ــه  ــت. ب ــوش د اد ن اس ــذارد ، گ ــر می گ تأثی
همیــن جهــت اســت کــه بســیاری از علمــا 
بــر موعظه خوانــی و وعــظ د ر هیئت هــا 
ــی  ــع نقش ــد . د ر واق ــد  د ارن ــاجد  تأکی و مس
کــه منبــر د ارد  هیــچ رســانه د یگــری 
ــی  ــماره کانال ــن ش ــن رو د ر ای ــد ارد . از ای ن
را بــرای معرفــی د ر نظــر گرفتیــم کــه 
از  اعــم  زیــاد ی  ســخنرانی های  حــاوی 
صوتــی و تصویــری از بــزرگان، واعظــان، 
ــت.  ــی اس ــان مذهب ــخنوران و کارشناس س
کافــی  کانــال  ایــن  د ر  عضویــت  بــرای 
 t.me/sokhan_din  آی د ی اســــت 
را د ر شــبکه تلگرامــی خــود  وارد  کنیــد  و 
از مــــطالب روزانــه آن بهره منــد  شــوید . 

qudsonline14@gmail.c om
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مناجاتنامه  کتاب
من بچه

 شیعه هستم 

 
کتـاب شعـــــر »مـن بچـه شـیعه 
سـید  محمد  هاد ی  نوشـته  هسـتم« 
نویسـند ه  صد رالحافظـی اسـت کـه 
د ر معرفـی آن گفته: » ایـن کتاب د ر 
جهت معرفی چهـارد ه  معصوم به 
زبانی کود کانـه و مطابق با معیارهای 
اصیـل شـیعه تنظیم شـد ه. از این رو 
توصیـه می کنـم با خوانـد ن آن برای 
کـود کان، انگیزه آشـنا شـد ن با اهل 
کنیـد «.  ترغیـب  آنهـا  د ر  را  بیـت 
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چهارد     ه  ضمیمه هفتگی روزنامه قد     س  
ویژه هیئت ها و محافل مذهبی

مد     یر مسئول:  ایمان شمسایی 
د     بیر تحریریه: زكیه سعید     ي د     بیر ویژه نامه: رضا صیاد     ي   

طراح نامواره: محمد      صمد     ي
www.aghigh.ir با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری عقیق

هـیئت

سید      مهد     ی شجاعی 

روابط عمومی و تبلیغات؛ ضرورت هیئت ها 
نـه تنهـا عیبـی ند ارد  کـه یک هیئت مراسـم خـود  را بـا پوسـتر، بنر و  

پیامک اطاع رسـانی کند  بلکه د ر بسـیاری موارد  الزم هم هسـت. فقط 
نبایـد  تبلیغـات به اسـراف و زیاد ه روی بینجامـد  و د ر عین حـال باید  از 
بهتریـن روش هـا و زود  بازد  ه تریـن آنهـا اسـتفاد ه کرد . یکـی از مصاد یق 
تبلیغـات، تولیـد  و توزیـع محصـوالت محتوایـی هیئت )سـخنرانی ها، 
مقـاالت، جـزوات، مد احی هـا و...( اسـت کـه بایـد  بـا همـکاری اعضای 
هیئـت بـه صـورت مکتـوب تکثیر شـود  و همین طـور گاهی بـا تاش 
اعضـای متخصـص د ر زمینـه نرم افـزار تولیـد  و بـه شـرکت کنند گان 
بلکـه عمـوم مرد م ارائه شـود . همچنین آشـنا نبـود ن مسـئوالن روابط 
عمومـی هیئت ها به نحـوه و میزان پیگیـری برای د عوت از سـخنرانی 
فاضـل و خوش بیـان بـرای مراسـم هیئـت به خصـوص د ر ایـام خاص 
یکـی از ضعف هـای هیئت هـای مذهبـی اسـت. اگـر یـک هیئـت یـا 
مد یـر آن بـه ایـن نتیجـه رسـید  که فان شـخص بـرای سـخنرانی یا 
مد احـی هیئـت مناسـب اسـت بایـد  از هفته هـا قبـل بلکـه از چند ین 
مـاه قبـل از مراسـم از روابـط عمومـی بخواهـد  که پیگیری مسـتمر و 
مصرانه ای برای د عوت از آن شـخص د اشـته باشـد  و بـا کمترین جواب 
رد  تصمیـم خود  را عوض نکنـد . گاهی پیگیری روابـط عمومی یا مد یر 
هیئـت بـرای د عـوت از هیئت هـای د یگر یـا رفتن د سـته جمعی اعضا 
بـه سـایر هیئت ها عـاوه بر اینکـه باعث انـس، گفتمـان و وحد ت بین 
هیئت هـا می شـود ، موجـب تنوع د ر مراسـم نیـز هسـت و مجموعه ها 
بـا فضاهـا، سـایق و تجربیـات جد ید ی روبـه رو می شـوند  و نـگاه آنان 
بـه محیط اطـراف و خد مـات سـایر زحمتکشـان د ر عرصه د یـن بازتر 
و واقعی تـر می شـود . هیـچ هیئتـی را نبایـد  کوچـک د انسـت و باید  به 
همه هیئت هـا و اعضای آن بـه عنوان برپاکنند گان و شـرکت کنند گان 
د ر مجالـس اهـل بیـت احترام کـرد . به خصـوص به پیشکسـوتان. 
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