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مجلس یزید
 

انسـان بـدون درد و رنـج نمی شـود. چـون بـا رنـج و سـختي خلـق شـده. 
ایـن درد، یـا درد دنیاطلبـی اسـت یـا درد آخرت طلبی اما كسـاني كه درد 
دیـن دارنـد تـا قیـام قیامـت در پیام رسـانی عاشـورا بایـد بـه طور مـداوم 
شـریك  باشـند تـا نگذارند حجـاب سـودجویی و سیاسـت بازی و شـهرت، 
نـور معنویـت و شـریعت را خامـوش كنـد و شـور حیـات دینـی را كـه از 
قیـام امـام حسـینg جـاری اسـت بخشـكاند و خودشـان و دیگـران بـا 
جـدا شـدن از اسـام و كربـا در ظلمـت سـرد زندگـی دنیـا بپوسـند. بـا 
نگاهـی بـه زندگی انسـان  ها در سـال های اخیر و گذشـته معنی پوسـیدن 
در ظلمـت سـرد دنیـا و سـقط  شـدن را در معنی با شـور ماندن و با شـعور 
مـردن می تـوان در رابطـه بـا دوری و نزدیكـی بـه كربـا ارزیابـی كـرد. 
عـده ای جـدا شـده از اباعبـداهللg و سـرد و بـی روح و دنیازده انـد و عـده ای 
متوسـل به امام حسین و سرشـار از امید و صبر و آرامش. از طرفی باید متوجه 
بود كسـی كه نتواند دشمن، حقیقت و زندگی حقیقی خود را بشناسد از خود 
شكسـت خورده. اگر دشمن خود را شـناخت و راهی جز راه اباعبداهلل g برای 
مقابلـه بـا آن برگزید بایـد بداند كه حتما منقضـی و مأیوس خواهد شـد و در 
راسـتای شكسـت از خـود از دشـمن خود نیز شكسـت خواهد خـورد. زندگی 
حقیقـی این اسـت كـه نگذاریم عمرمـان از انس بـا حضرت حق بریده شـود. 
انسـان  های بـزرگ و جدی معنی زندگـی را مقاومت در برابـر تهاجم فرهنگی 
می داننـد كـه می خواهـد حقیقـت حیات انسـان یعنـی انس بـا آسـمان را از 
بیـن ببـرد. انس واقعی با شـعار اصلی امام حسـینg در فریـاد »هیهات منا 
الذله« تفسـیر شـده و می شـود. زندگی با فرهنگ معاویه و نظام سـلطه غرب 
بـا قالـب مدرنیته، حیاتی ذلیانه اسـت كه می خواهـد ما را از آسـمان و غیب 

جـدا كـرده و اسـیر زمیـن تاریك و افسـرده كنـد. پس بـا اباعبداهلل بـودن بقا 
و زندگـی بـا ملكـوت و انـس پیوسـته و جـدی بـا حضرت حـق اسـت كه به 
واسـطه آن اسـام حفظ می شـود؛ چه بمانیم و چه كشـته شـویم. در فرهنگ 
كربـا عنصـری به نـام خطر مـرگ  وجـود نـدارد و اصا مرگ چیزی نیسـت 
كـه تصمیم گیری اصحاب كربـا و پیـروان آن را در بلنـدای تاریخ تحت تأثیر 
خـود قـرار داده و تصمیم  آنهـا را تغییر دهد. امام حسـین فرمود: »إِنِّـْی ال أََرَی 
الَْمْوَت إاَِلّ َسـَعاَدًه َوالَحیاَه َمَع الّظالِِمین إاِّل بََرما/ مرگ را جز سـعادت و زندگی با 
سـتمگران را  جز مایه مالت و بدبختی نمی بینم«. پس باید از انس با حضرت 
حـق كـه در كربا تمـام و كمال تعریف شـد و از انجـام وظیفه برای رسـیدن 
بـه آن باطن غنی و زیباسرشـت بگوینـد. باید بـاور كرد كه فرهنـگ معاویه و 
نظام سـلطه فرهنگ بریده از آسـمان و دروغ اسـت و همواره سـعی داشـته و 
دارنـد بـا القاي تـرس از مـرگ، بشـر را با پـای خود بـه كام مرگ بكشـانند و 
بشـكنند. اگـر باور كنیم كـه دیكتاتورهای مـدرن و مرتجع با القـاي توهم، در 
ذهن هـا و فكرهـا بر جسـم ها و بدن هـا حاكم می شـوند، امید به زندگـی و نور 
حقیقـت در دل هـا بـارور و زنده می شـود. آنگاه نظام سـلطه از ابهـت خودش 
فـرو می ریـزد و می شـكند. همین طور كه ایـن روزها در منطقه شـاهد آنیم. با 
ایـن رویكرد اسـت كـه بزرگ تریـن چالش برای جنـود ابلیس و دشـمن نظام 
شـیعی و انقاب اسـامی شـكل خواهد گرفـت چراكه نظام سـلطه نمی تواند 
فرهنگ شـیعه را به ناامیدی بكشـاند و خودش را بدون هیچ مقاومتی در تمام 
ابعـاد زندگی مسـلمانان جا گیـر كند. مرعوب آمریكا شـدن شكسـت روحی و 
شـخصیتی بزرگی اسـت كه دلیل آن نداشـتن روحیه عاشـورایي است. انسان 
بـا شـور، شـعور و حكمـت حسـینی در مقابـل هیچ  چیـز مرعوب نمی شـود. 
فرهنـگ حسـیني فرهنگـی اسـت كـه دشـمن نمی تواند اسـلحه  رعبـش را 
بـه رخ آن بكشـد. لـذا بـرای دشـمن دیگـر اسـلحه ای نمی ماند. وقتی انسـان 
تـرس از مـرگ را كشـت، انـگار همـه قـدرت دشـمن را كشـته و كربا یعنی 
همیـن. یعنـی  قبـل از مـرگ، از تـرس مرگ نمـردن. ایـن یعنی رسـوا كردن 
فریـب و بـا رسـوا شـدن فریب بـرای همیشـه آن فریـب، فریب می مانـد و نه 
حقیقت. شكسـت بسـیار فاحشی اسـت كه نظام معاویه ای سـلطه غرب آن  را 
در جبهـه مقاومـت به خوبی لمس كـرده. بنابرایـن كربا و به تبـع آن انقاب 
اسـامی دشـمن فریبـكار را رسـوا و در دادگاه وجدان و عدالـت محاكمه كرد 
و امـروز جهـان بـا فرهنـگ حسـینی بیـدار شـده و می دانـد آزادگـی و عزتی 
كـه امام حسـینg در صحـرای كربـا فریادش را بـرآورد چه شـاخصه های 
منحصر به فـردی را بـرای بشـریت بـه منصـه ظهـور  رسـانده كـه سـال های 
سـال فرهنـگ جوامعـی را بـا آن خصوصیت هـای نـاب ایمـن می سـازد. 

»آنچه به شما عطا شده متاع زودگذر زندگی دنیاست و آنچه نزد خداست برای کسانی که ایمان آورده و به پروردگارشان توکل می کنند بهتر 
و پایدارتر است«. )آیه 36 سوره شوري( 

بسیاری تصور می كنند شادی یعنی خنده ولی چه بسا فردی خوش خنده باشد و افراد زیادی را هم بخنداند اما افسرده ترین افراد باشد. برخی دیگر فكر می كنند 
شادی با تغییر چهره یا خانه بزرگ تر و ماشین مدل باالتر اتفاق می افتد. وقتی به آن می رسند احساس می كنند خوشحالند اما مدتی بعد دوباره افسرده می شوند 
و دنبال تغییر دوباره اند. شادی به معنای آرامش دل و سرور قلب است. اگر بخوا هم هیم به آرامش برسیم باید به فرمولی كه از آگاهی به دست می آید برسیم. هر 

كسی دنیا را بشناسند دیگر با غمگینش نمی كند. 

 

سوره   مباركه شوري 

gترویج فرهنگ امام حسین
حجت االسالم علی شیروی، واعظ و کارشناس معارف اسالمی 

حـاج مهـدی خـادم آذریـان، مداح پیشكسـوت تبریـزی درباره ورود هیئت ها به مسـائل سیاسـی روز گفت: »نمی شـود من عاشـق امام حسـین باشـم اما 
انقابی نباشـم مگر اینكه مشـكلی داشـته باشـم. حركت سیدالشـهداg یك حركت جاری بود. كسـانی كه این حرف را می زنند و می گویند وارد مسـائل 
سیاسـی نشـوید، حركت امام را در همان سـال هاي 60 و 61 هجری تمام كردند و می گویند ماجرای امام حسـینg چون خیلی سـوزناک بوده ما داریم 

گریـه می كنیـم و فقط باید گریه كنیم و به مسـائل دیگر كاری نداشـته باشـیم امـا چنین چیزی نمی شـود. حركت جاری بـوده و هنوز هم ادامـه دارد«.  ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

روح اهلل مؤید، پژوهشگر دینی 

اول مـاه صفر بـود كه كاروان ماتم دیده كربا وارد شـام شـد مردم آمـاده ورود 
اسـرای كربـا بودند. با ورود اسـرا مردم پایكوبـی  كردنـد و از روی بام ها به آنها 
سـنگ  زدنـد و بر سـر و رویشـان خاكروبه و خاكسـتر  ریختنـد. ایـن قافله را 
»خارجـی« خطـاب می كردنـد. آنقـدر جهل و ظلمـت فراگیر بود كه كسـی 
نور حقیقـت را نمی دید و چهـره رنج دیده كودكان مظلوم به چشـم نمی آمد. 
گویـا كر و كـور بودند و خطبه هـای غرای امـام سـجادg و منطق حیدری 
حضرت زینبh را نمی دیدند و نمی  شـنیدند. اسـرا را به مجلس یزید بردند. 
رنج دیـده و طعنـه شـنیده اما انـگار نه انگار كـه داغی بـه دل دارنـد. حضرت 
زینبh مقابل نگاه یزید در مركز مجلس نشسـت و زنان هاشـمی اطراف او 
حلقه زدند. یزید صدایش را بلند كرد و گفت این زن متكبر كیسـت؟ گفتند 
او دختـر علـی بن ابیطالب اسـت. سـام خـدا بر زینـب كه منش برخـورد با 
ظالـم را به مـا آمـوزش داد و عزت منـدی در مقابل ظالم را به تصویر كشـید. 
همان سـخن پیامبر اكرمk كـه فرمود: »اظهار عجز در برابر ظالـم روا مباد«. 
تاریـخ عزت منـدی اسـرا و شـقاوت یزیـد و یزیدیـان را ثبت كرد. شـقاوت به 
اوج رسـید. یزیـد با چوبدسـتی خیزرانش بـه لب و دنـدان اباعبـداهللg  زد. 
عاطفه زنان بر انگیخته شـد. صدای شیونشـان بلند  شـد و مجلس به قساوت 
قلـب یزیـد تأسـف  خـورد. مجلـس یزیـد و اتفاقـات آن درواقع جلـوه صبر و 
عزت منـدی در برابر ظالم اسـت. صـدای علی در گوش زمـان  پیچید و زینب 
خطبـه  خواند و یزیـد را كوچـك  خوانـد: »إنّـی اَلَسـتصغرک« و او را به ذلت 
خانوادگـی اش خطـاب كرد: »یَابن الُطلَقـاء!« او یزید را منكوب كـرد و گفتار و 
رفتـارش را مضحكـه عام و خاص كـرد. تا آنجا كه صداهـا به توبیخ یزید بلند 
شـد. یزید برای فـرار از این هجوم سـخت، گناه را بـه گردن ابن زیـاد   انداخت. 
در نطـق حضرت زینـبh دو اثر وجود داشـت كه بقاعده باید متضاد باشـد: 
یكی مناعت و دیگری مظلومیت. وقتی آدمی از روی مناعت صحبت می كند 
جنبـه مظلومیـت او پنهان می ماند و كسـانی كه گفتـه اش را می شـنوند و او 
را می بیننـد وی را یـك مظلـوم به شـمار نمی آورنـد. وقتی شـخصی از روی 
مظلومیـت حـرف می زنـد نمي توانـد دارای لحـن مناعت باشـد امـا حضرت 
زینـب h طوری صحبت  كـرد كه حضـار از جمله خلیفه امـوی، مظلومیت 
و مناعـت هر دو را توأمان احسـاس می كردند و این كمال تسـلط در صحبت 
كردن است كه ناطق بتواند دو چیز متضاد را در كام خود بگنجاند و هر دو در 
شنونده مؤثر واقع شود. نطق حضرت زینب موجب شد عده ای به خونخواهی 
امام حسینg برخیزند و انتقام خون او را از قاتانش بگیرند. وقتی یزید خود 
را در مبارزه فكری با فرد فرد خاندان رسالت ناتوان دید و فهمید كه وجود آنها 
در دمشق ممكن اسـت دردسرساز باشد، نعمان بن بشیر خزرجی را فراخواند 
و بـه او مأموریت داد وسـایل سـفر خانـدان رسـول اهلل را برای اعـزام به مدینه 
فراهـم كند. در لحظـه ورود كاروان به مدینـه در حالی كه حضرت زینب h با 
صدای بلند می گریسـت و فریاد مي زد یا رسـو ل اهلل! یزیدیان حسـین تو را در 
كربا سـر بریدند و بر پیكرش اسـب تاختند، مردم مدینه از بیانات او به گریه 
افتادنـد و ناله سـر دادنـد و نفرت و بیـزاری خویـش را از امویان اعـام كردند. 

توکلبهخدا

02

بازتاب

*علیرضـا بیرانوند: رسـانه های مذهبـی با رویكرد اسـام 
نـاب محمـدی می توانند نقـش زیـادی در گرایـش عمیق تر 
مردم به معنویت داشـته باشـند. پس بدانید مسـئولیت شما 
نسـبت بـه یـك رسـانه عـادی و روزمـره سـنگین تر اسـت. 
*کاظم جاللیان: در صورتی كه به صورت هوشـمندانه عمل 
كنید می توانید نقش مهمی در حركت و هدایت هیئت ها ایفا 
كنید. در این مسیر از انتقاد كردن و گایه كردن خسته نشوید. 
*صالح نادری: برای هدایت درست هیئت ها، شاخص قرار دادن 
صحبت های مقام معظم رهبری بسیار مهم است در صورتی كه 
اگر توصیه های معظم  له در خصوص مجالس مداحی مورد توجه 
قرار گیرد شـاهد آسـیب های كمتـری در مداحی خواهیـم بود. 
*لیـال زهـدی: رسـانه های مذهبـی خصوصـا هفته نامـه 

»چهـارده« باید بیش از هر چیزی از مخاطبان خود شـناخت 
داشـته باشـند و هرچـه شناخت شـان دقیق تـر باشـد بهتـر 

می تواننـد برنامه ریـزی كنند. 
*امیـد واالمقـام: وقتـی فضـای مجـازی جـای فضـای 
حقیقـی را گرفته باید بترسـیم كه هیئت هـا از رونق بیفتند 
اما خوشـبختانه حضور رسـانه های مذهبـی اجازه ایجـاد این 
خألهـا را نداده. امیدوارم هر روز گسـترده تر و متنوع تر شـوید. 
*کاظـم غفـاری: اینكـه بـه جـای آسیب شناسـی عبارت 
قوت شناسـی را بـه كار می بریـد قابل تحسـین اسـت چراكه 
بایـد با تمام قوا بكوشـیم هیئت هـا هرچه پربارتر و شـكوفاتر 
به كارشـان ادامه دهنـد. جلوگیری از ضعف ها و مشـكات با 

تضعیـف و تخریـب راه به جایـی نمی برد. 

ابوذر بیوکافی: 
یكی از اهدافی كه رسـانه ها مسـبب تحقق آن شده اند، ترویج فرهنگ اهل  بیت است. سـوال این است كه 
این رسـانه های مذهبی خودجوش در خدمت یك تفكر مشـخصند و مبانی و شاخصه مشخصي دارند یا نه؟ 
رسـانه باید بداند وقتی این كارها را صرفا برای جذب مخاطب انجام می دهد، ذائقه ها به سـمت شـهرت طلبی 
سـوق می یابند. انتقادی كه به رسـانه های مذهبی دارم این اسـت كه قرار ما باید تقویت شـعائر الهی و مبانی 

دیني باشد، نه افراد. رسانه باید در خدمت یك فكر جهت دهنده باشد. االن متأسفانه برعكس شده و به جاي اینكه رسانه در خدمت نخبگان 
باشـد، نخبگان در خدمت رسـانه شـده اند! ما كاری كرده ایم كه مداح شهرستاني احساس سـرخوردگي مي كند. چون رسـانه ها ترازي را به 
عنوان هیئت یا مداح موفق نشـان داده اند كه همه اش كمي اسـت. مادامی كه بیانیه مأموریت برای خودتان را ننویسـید شما هم چند سال 
دیگر هماني می شـوید كه از آنها انتقاد می شـود. البته ناگفته نماند كه هفته نامه »چهارده« كمتر دچار این آسیب پرداخت به چهره هاست. 

  بازتاب های »چهارد     ه« را د     ر اینجا بخوانید     . منتظر پیشنهاد     ها و انتقاد     اتتان هستیم.
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خ حجت االسـام موسـوی  هوایـی از مدیـران سـازمان تبلیغـات اسـامی در مـورد مسـائلی كـه باعـث وهـن در هیئت هـاي مذهبـی می شـود، گفـت: »بایـد 

نسـبت بـه پاالیـش هیئت هـاي مذهبـی اقـدام كنیـم. بعضـی مسـائل را كـه بـا سـاحت معصومیـن و رسـالت عظیـم هیئـت متناسـب نیسـت و اهـداف 
هیئـت را تغییـر می دهـد وهـن می دانیـم. چـه در سـخنرانی، چـه در اشـعار مـداح و چـه در اداره هیئـت  یـا عائـم ظاهـری هیئـت ممكـن اسـت وهـن 
وجـود داشـته باشـد. اینهـا را بر مبنـای قـرآن و سـیره اهـل بیـت و آنچـه بـزرگان دیـن، مراجـع تقلیـد، امـامw و مقـام معظم رهبـری فرمودنـد تعریف 
كـرده و موظفیـم رعایـت كنیـم. اصـل قضیـه ایـن اسـت كـه امـام حسـینg بـرای چیزی شـهید شـد كـه مهم تـر از خـود او بـود. ایـن را بایـد بفهمیم«. 
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سخنران: حجت االسالم شیخ مهدی 
یادگاری 

مد  احان: حسین طالبیان 
و ایمان کیوانی 

نشانی: مشهد، چهارراه میدان بار، 
قرنی 1، مسجد گلمکانی ها 
زمان: 96/8/2 الی 96/8/4 

ساعت: 22

 gهیئت حسین مظلوم

سخنران: حجت االسالم شیخ حسن یوسفی 
 با مد  احی ذاکرین اهل  بیت

نشانی: مشهد، بلوار فردوسی، فرامرز 
 hعباسی 4، بیت  الرقیه

زمان: 96/8/3 الی 96/8/5 
ساعت: 21

hهیئت بیت  الرقیه

سخنران: حجت االسالم علیرضا 
نژادحسین 

مد  احان: مهدی اکبری و سعید قانع 
نشانی: مشهد، چهارراه شیرودي، 

 hحسینیه حضرت زینب
زمان: 96/8/4 

ساعت: 22 

هیئت علمدار 

سخنران: حجت االسالم خادمیان 
مد  احان: جمال مقدم، رضا شیخی، عادل 
خوشرو، امیر احمدنیا، امیر سلیمانی پور و 

مصطفی رحیم دادی 
نشانی: مشهد، فرامرز عباسی 3، حسینیه 

 hروضه  الرقیه
زمان: 96/8/3 الي 96/8/4

ساعت: 21

hحسینیه روضه  الرقیه

سخنران: حجت االسالم دست پروری 
مد  اح: امیر کرمانشاهی 

نشانی: مشهد، خیابان هاشمی نژاد 12، 
 gحسینیه امام رضا

زمان: 96/8/2 
ساعت: 20

 fهیئت انصارالحجه

سخنران: حجت االسالم شیخ کاظم خراسانی 
 با مداحي ذاکرین اهل  بیت

نشانی: مشهد، خیابان سلمان فارسی، 
نبش کالهدوز، پالک 82

زمان: 96/8/2 الی 96/8/7
ساعت: 21

 hهیئت یا رقیه خاتون

سخنران: حجت االسالم شیخ حسن 
قاسمی 

مد  احان: رضا نظامی و عباس پرچم
نشانی: مشهد، خیابان 17 شهریور 9، 
بلوار شهدای حج، حسینیه مددیان 

زمان: 96/8/2 الی 96/8/5 

 gهیئت حمزه سیدالشهدا

سخنرانان: حجج  اسالم زرین و شیخ کاظم 
علم الهدی 

مد  اح: علی زمانیان 
نشانی: مشهد، چهارراه خسروی، کوچه 
 hشوکت الدوله، حسینیه حضرت زینب

زمان: 96/8/3 الي 96/8/5
ساعت: 14 

  هیئت جنت العباس

سخنران: حجت االسالم اژدری 
مد  احان: مرتضی پارسا، امیر کردی، رضا شیخی و 

مرتضی عابدی ها 
نشانی: مشهد، حاشیه میدان بسیج )فلکه برق(

زمان: 96/8/3 الي 96/8/4 
ساعت: 21

fهیئت جان نثاران صاحب الزمان

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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امیـن فروغـی، پژوهشـگر موسـیقی آیینی و مذهبـی گفـت: »در ایـن روزگار با تنوع و تكثـر ملودی هایی روبه رو هسـتیم كـه عمر آنها یك شـب و اثرگـذاری و 
معنویت شـان بسـیار انـدک اسـت. اكنـون ضرباهنگ هـا تنـد شـده، ریتـم جـای معنـا را گرفتـه و محتـوا مغلـوب شـكل شـده اسـت. هنـری و فاخـر برگـزار 
كـردن مجالـس در روزگار مـا مغفـول مانـده و بـه ظواهـر و سـرعت ها، تحرک هـا و تنوع هـا بیشـتر می پردازنـد. در گذشـته این گونه نبـود كه هر شـب نوحه ای 
را بشـنویم. از دوره یغمـای جندقـی تـا بیـش از 100 سـال بـا ملودی هایـي متفـاوت در نوحه هـا مواجـه نیسـتید و ملودی هـا عمدتـا یـك آهنـگ دارنـد. 
چـون بایـد روزگاری بـر ایـن ملـودی بگـذرد و مـردم شـب و روز بـا ایـن ملودی هـا مأنـوس باشـند و كم كـم قداسـت اطـراف ایـن ملـودی تشـكیل شـود«.  ـر

خبـ
ط 

ـــ
ــ

خ
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گفت وگو با حاج منصور 
نورایی که مناجات خوانی و 
مداحی اش در جبهه زبانزد بود 

 مداحی امـروز با چالش هـای فراوانی از جنس اسـتاد 
ندیـدن، شـورهای نامتعـارف، روضه هـای بـدون منبع، 
بی اهمیتـی بـه منبـر و وعـظ و... روبه روسـت و البته در 
مقابـل ستایشـگری های بـه روز بـا اتـکا بـه ارزش های 
اسـالمی و معارف غنی را نیز شـاهد هسـتیم. اگر موافق 

باشـید گفت وگـو را از همیـن موضوع آغـاز کنیم. 
كلمـه ستایشـگری را بایـد این طـور معنا كـرد كه ستایشـگری 
بـرای چـه كاربـرد دارد و اصـا چه كسـی را باید سـتایش كنیم 
و مـدح و ثنایـش را بگوییـم. اگـر قـرار باشـد مـدح و ثنـای امام 
حسـینg را بگوییم،  باید در وهله اول او را به خوبی بشناسـیم 
و سـیره اش را مطالعـه كنیـم. اگـر قرار اسـت ستایشـگر باشـیم 
بایـد بدانیـم چـه كسـی را بـرای مسـتمع سـتایش می كنیـم و 
خصوصیـات و ویژگی هـای اخاقی و سـیره عملـی اش را بدانیم. 
بایـد صفاتـی را كـه داشـته در خودمـان نهادینه كنیـم. چون تا 
زمانـی كـه خودمـان بـه بـاور آن صفـات نرسـیده ایم نمی توانیم 
آن صفـات را بیـان كنیم. تـا خوب نباشـیم نمی توانیـم از خوبی 
تعریف كنیم و تا نسـبت به بدی تنفر نداشـته باشـیم نمی توانیم 
بـدی را معنـا كنیـم. یعنـی حتمـا بایـد بـدی را در وجودمان بد 
بدانیـم تا بتوانیـم از آن تعریف كنیم و باید آتـش جهنم را خوب 
لمـس كنیم تا بتوانیـم از آتش جهنـم پرهیز كنیم. باید بهشـت 
را احسـاس كنیـم تـا از آن تعریـف كنیـم. اگـر قـرار اسـت ایـن 
طـور باشـیم و در چنیـن چارچوبی ستایشـگری كنیـم باید این 
ویژگی هـا را در خودمـان نهادینه كنیم. در این راسـتا الزم اسـت 
از ابزارهایـی كـه ممـدوح دارنـد اسـتفاده كنیـم. اگر قرار باشـد 
مـدح اهـل  بیـت  را بگوییـم بایـد از ابزارهایـی كه اهـل  بیت 
معرفـی كرده اند اسـتفاده كنیـم، نـه ابزارهایی كه دیگـران برای 
ترویـج گنـاه از آن بهـره می برنـد. یكـی از ویژگی هـای مداحـان 
قدیـم ایـن بـود كـه ابتـدا خودشـان را متصـل بـه صفـات ائمـه 
می كردند و آن طور كه اهل  بیت دوسـت داشـتند می شـدند. 
امـام صادق g فرمـوده: »ُكونوا لَنـا َزیْنـا َوال تَكونوا َعلَْینا َشـْینا/ 
بـرای ما مایه زینت باشـید، نـه ننگ و عار«. ستایشـگران قدیمی 
سـعی می كردنـد زینـت اهل  بیت باشـند و نـه مایه ننـگ و عار. 
متصـل نبـودن به صفـات اهـل  بیـت ستایشـگر را نمی تواند 

ستایشـگر خوبی بـار بیاورد. 
 بعضی ها معتقدند انتقـاد از مداحان به ضرر دین اسـت. 

نظر شـما در این خصوص چیست؟ 
براسـاس سـیره اهل  بیت نبایـد خیلی جامعه مداحـی را تضعیف 
كـرد. به دلیـل اینكه زنده نگه داشـتن نهضت امام حسـینg از 

میـان رزمنده ها به خصـوص بچه های لشـکر 27 محمد 
نورایـی  منصـور  نـام  تخریـب  گـردان  و   kرسـول اهلل
آشناسـت؛ مداحی که سبک نوینی را در مناجات خوانی و 
مداحی در جبهه ها پایه گذاری کرد و بسیاری از کسانی که 
بعدها به  عنوان مداح شـناخته شدند، شاگرد او محسوب 
می شـوند. نورایی بعد از قطعی شـدن اعزام رزمنده ها به 
لبنان به درخواست حاج احمد متوسلیان به عنوان نیروی 
رزمی به سـوریه رفت و سـه مـاه در آنجا بـه فعالیت های 
فرهنگـی و تبلیغـی پرداخـت. یکـی از دغدغه هـاي او 
توجه به سـنت ها، والیتمـداری و انقالبی گـری در جامعه 
ستایشـگری اسـت که امـروز مـورد غفلت قـرار   گرفته. 
او بـا روحیـه رزمندگـی و صراحت کالم از وضـع موجود 
ستایشـگری امـروز، فاصله گرفتن هیئت هـا از معیارهای 
دینـی و نداشـتن دانش دینـی و معرفتـی الزم برخی از 
مداحـان گالیـه دارد اما در پاسـخ به همه ایـن گالیه ها و 
انتقادات توصیه مي کند: »نگذارید حاشـیه ها جای متن را 
بگیرند و فضای دینی و مذهبـی جامعه را تضعیف کنند«. 
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محمدرضا غامزاده، مداح  اهل  بیت درباره اینكه برخی مبالغ دریافتی از سوی مداحان برای برگزاری جلسات خارج از عرف و منطق است، گفت: »در زمان پهلوی روضه خوانی 
جرم محسـوب می شـد. كسـی كه روضه خوانی می كرد، شـكنجه و زندانی و حتی از برخی حقوق اجتماعی محروم می شـد. لذا در آن دوران شـاهد این هسـتیم كه اساتید و 
پیشكسوتان ما برای مقابله با اندیشه های ظالمانه حكومت پهلوی ورود بیشتری به عرصه مداحی و ذاكری داشتند و حتی می توان گفت مداحی به یك شغل تبدیل شده بود اما 
بعد از انقاب دیگر این محدودیت ها وجود نداشت. به نظرم مداحی یك تخصص و هنر است. این هنر را باید آموخت و در راه خودش یعنی در مسیر اهل  بیت استفاده كرد«. 
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هـر كار دیگری مهم تر اسـت. منافقین به پیامبـر اكرمk گفتند 
مـا بـت می پرسـتیدیم و دخترانمان را زنـده به گـور می كردیم و 
جمعیتـي پراكنده بودیم. شـما مـا را متمركز كردیـد. قدرت و 
فرهنـگ و اصالـت دادید و ما را موحد كردیـد و از قتل و غارت 
و جنایـت نجـات دادید. حـاال آمده ایم مزد رسـالت بی نظیرتان 
را بدهیـم. هرچـه بگویید همـان می كنیم. پیامبرk در پاسـخ 
آنهـا فرمـود هرچـه می گویم از خداسـت. آیـه قرآن نازل شـد 
كـه بگـو از شـما مـزدی نمی خواهـم. مزد رسـالت مـن مودت 
اهـل  بیـت من اسـت. اگـر واقعا چیـزی مهم تـر از مـودت اهل 
بیـت بـود حتمـا آیـه نـازل می شـد. مـودت فی القربـی باعـث 
حفـظ دیـن می شـود. اگـر حقیقـت دیـن در جامعـه مـا حفظ 
شـود حقیقتا تمام بایدهـا و نبایدهایی كه خـدا در قرآن آورده 
و تمـام معروف هـا و منكرهـا خـود بـه خـود در جامعـه اجـرا 
می شـوند. نبایـد بگذاریم مـودت فی القربی تضعیف شـود. عامل 
مـودت فی القربـی در تـوده مـردم، مداحاننـد. اگـر آنهـا تضعیف 
شـوند عما دیـن تضعیف می شـود. البته منظورم این نیسـت كه 
نبایـد بـه اینهـا تذكـر داده شـود و از آنها انتقـاد كرد. هر كسـی 
ممكن اسـت خطا كنـد و به بیراهه بـرود. قبل از اینكـه بیراهه ها 
ایجـاد شـود باید به این مداح تذكر داده شـود. یكی از مشـكاتی 
كـه در جامعـه مداحـی وجـود دارد عـاوه بر اسـتاد ندیـدن این 
اسـت كـه صدا و سـیمای ما برخـاف اصـول عمل می كنـد. یعنی 
فـرد بـدون اینكـه دانـش الزم و اتصـال بـه صفـات الهی داشـته 
باشـد در ایـن راه قـدم برمـی دارد و بی گـدار بـه آب می زنـد. این 
الگوسـازی های كاذب باعـث شـده جامعه بـه مشـكل اعتقادی و 

فرهنگی دچار شـود. 
  بـا توجه بـه اینکه با بـزرگان مداحـی آشـنایی دارید و 
مداحـی در مقاطع مختلف را تجربـه کرده اید فکر می کنید 

چه چیزی باید سـرلوحه نسـل جدید مداحی باشـد؟ 
دعـای  شـامل  بایـد  باشـد  ستایشـگر  می خواهـد  كـه  كسـی 
امـام صـادقg باشـد كـه فرمـود خـدا رحمـت كنـد كسـی 
را كـه امـر مـا را احیـا می كنـد. امـر اهـل  بیـت چیسـت؟ 
امـام حسـین g فرمـود: »وقتـی فسـق یزیـد سراسـر جامعه 
را فراگرفتـه، اگـر قیـام نكنـم باید فاتحـه اسـام را خواند. من 
بـرای اصـاح امـت جـدم و احیـای امـر بـه معـروف و نهـی از 
منكـر وارد عرصه شـدم. اگر دین جدم رسـول خدا جـز با قتل 
مـن پابرجـا نمی ماند ای شمشـیرها مـرا در خودتـان بگیرید«. 
امـام حسـینg بـرای احیای امـر به معـروف و نهـی از منكر 
بـه میـدان آمـد. بنابرایـن ستایشـگر ما بایـد در وهلـه اول هم 
آمـر به معـروف و هـم ناهـی از منكـر باشـد. وگرنـه نمی تواند 

وظیفـه ای را كـه بـه او واگـذار كرده انـد انجـام دهد. 
 شـما در جایـی دو انتقـاد داشـتید: اینکـه هیئت ها 
با معیارهـای دینـی اداره نمی شـوند و مداحـان از دانش 
روز فاصلـه گرفته اند. ایـن مشـکالت در هیئت داری ها و 

مداحـان بـه کجـا برمی گردد؟ 
منظـورم تحصیـات آكادمیـك نیسـت. معتقـدم مداحـان باید 
عالـم باشـند چراكـه علـم چنـد مرحلـه اسـت. یكـی مقدمات 
علـم اسـت كـه همـان پایه هـای ادبیـات، اصـول اعتقـادات، 
عربـی، تاریـخ و ایـن چیزهاسـت  امـا مهم تـر از آن اگـر كسـی 
تمـام كتاب هـا را بخوانـد و حفـظ كنـد ولـی بـه چیـزی  كـه 
خوانـده عمـل نكنـد آرام آرام از ذهنـش بیـرون مـی رود. امـا 
حتـی اگـر به یـك آیه قـرآن عمل كـرده باشـد روز قیامت باال 
مـی رود ولـي اگـر حافـظ قـرآن، عامـل بـه قـرآن نباشـد همه 
چیـز از ذهـن او بیـرون مـی رود. مداحی كـه می خواهـد مدح 
اهـل  بیـت را بگویـد و امـام حسـینg را معرفی كنـد باید از 
تمـام راه  هـا، فنـون و ابزارهـای علمـی بهـره ببـرد تـا بـه یك 
هدف درسـت و اصولی دسـت یابـد. اینها را باید مـداح بیاموزد 
و با شـعر، قـرآن و معارف اهل  بیت آشـنا شـود. اگر متصل 
بـه صفـات الهـی نباشـد ستایشگری هایشـان اثر زیـادی ندارد 
چراكـه اگـر این اثرگـذاری فراگیر بـود امروز با ایـن همه مداح 
قـوی و تبلیغـات رادیویـی، تلویزیونـی و فضـای مجـازی بایـد 
جامعـه اصـاح می شـد. در عزاداری ها گاهی زنـان بد حجاب از 
عـزاداران پذیرایـی می كننـد اما یك نفـر اینها را امـر به معروف 
و نهـی از منكـر نمی كنـد. به ایـن نتیجه می رسـیم كه بسـیاری 
بـه هیئـت می آینـد تـا تخلیه انـرژی كننـد یا بـه قولی بـه وجد 
بیایند. چون شـاهد هدایتگری و تحول معنوی نیسـتیم تا به این 
محافـل ماهیـت بدهـد و از خراب شـدن به خوب شـدن حركت 
كنـد. تغییـرات در جامعـه كـم اسـت و هرچـه وجـود دارد ظاهر 

اسـت و خبری از باطن نیسـت. 
 تکلیـف امـروز مداحـان چیسـت و چه وظیفـه ای بر 

دوش دارنـد؟ 
امـروز و فردا نـدارد. هدف مداحـان باید احیاي امـر به معروف 
و نهـی از منكـر باشـد و جامعـه را به سـوی جامعه الهی سـوق 
دهنـد. وظیفـه مـداح این اسـت كه مـردم را حسـینی پرورش 
داده و از دنیاطلبـی و شیطان پرسـتی بـه خداپرسـتی و دوری 
از دنیـا سـوق دهد. مداحـان باید معنای عبـارت » اللَُّهـَمّ اْجَعْل 
ٍد َو َمماتی َممـاَت محّمٍد َو آِل  َمْحیـاَی َمْحیـا ُمَحّمـٍد َو آِل ُمَحَمّ
ـد« را خوب درک كرده و ایـن فرهنگ را نهادینه كنند كه  ُمَحَمّ
حیات و ممات بشـریت از سـیره امام حسـینg نشأت بگیرد. 

 کاش مثل 
شهید غفاری 
عاشق باشیم 

وقتـی تصاویـر دوران دفـاع مقـدس را به 
نظاره می نشـینیم و نوای مملو از حماسـه 
و انگیـزه مداحـان را می شـنویم چقدر به 
نواهـای امـروزی کـه بـرای دفـاع از حرم 
حـاج  دارد.  شـباهت  می شـوند  خوانـده 
منصور نورایـی درباره اینکه چـرا همه این 
تأثیرگذاری هـا بـه مداحی هـا و هیئت هـا 
برمی گـردد، می گویـد: »یـادم می آید اول 
انقالب شـعار »نهضـت ما حسـینیه، رهبر 
ما خمینیـه« را فریـاد می کردیـم. نهضت 
مـا حسـینیه یعنـی کاری کـه می کنیـم 
 gهمـان کاری اسـت کـه امـام حسـین
کرده. شـهید حججـی همـان کاری را کرد 
که امام حسـین بـه جهانیان آموخـت. لذا 
اشـعار در همـان وادی اي اسـت کـه امـام 
حسـین سـیر کرده و ستایشـگری ها هم 
در همیـن امتـداد انجـام می شـوند. سـر 
سیدالشـهداg دیروز از بدنش جدا شـده 
و سـر محسـن حججـی امـروز. یـک راه 
بیشتر نیسـت و آن راه تکامل و رسیدن به 
خـدا و اهـداف الهی اسـت. همان طـور که 
همه پیامبـران از آدم تا خاتـم حول محور 
یک هدف قـدم برداشـتند لذا یـک راه را 
می رونـد. چه بـرای امام حسـین بخوانیم، 
چه برای شـهدای دفاع مقـدس و چه برای 
شـهدای دفاع از حرم شـعرها باید در یک 
مسـیر حرکت کنند و حماسـه، جاودانگی، 
اقتـدار، صالبـت و عـزت را فریـاد بزننـد. 
شـهید محمود غفـاری هـم شـاعر بود، 
هم نوحه خـوان و همـه سـینه زن. عالوه 
بـر اینهـا عـارف بـود و فقیـه. او یکی از 
نیروهـای خوب سـپاه به شـمار می رفت 
کـه در بـازی دراز بـه شـهادت رسـید و 
جنـازه اش 11 روز روي زمیـن ماند. غروب 
عاشـورا فریاد مـی زد جگرم از تشـنگی 
می سـوزد. پـس به حسـین چه گذشـت! 
آن وقـت دیوانه وار سـینه مـی زد و گریه 
بریـدم  دم  »آن  مي خوانـد:  و  می کـرد 
مـن از حسـین دل/ کامد به مقتل شـمر 
سـیه دل/ او می دویـد و مـن می دویـدم/ 
او  قاتـل/  سـوی  مـن  مقتـل  سـوی  او 
می کشـید و مـن می کشـیدم/ او خنجـر 
از کیـن، مـن نالـه از دل/ او می نشسـت و 
مـن می نشسـتم/ او روی سـینه مـن در 
مقابـل/ او می کشـید و من می کشـیدم«. 
به اینجای شـعر که رسـید »او از حسـین 
سـر، من از حسـین دل/ او می بریـد و من 
می بریـدم« خـودش را مـی زد و از حـال 
می رفت. کاش مـا هم مثل شـهید محمود 
غفاری عاشـق امام حسـینg شـویم«. 
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آیـت اهلل جـوادی آملـی در جلسـه درس اخـاق در خصـوص ارزش نهادن بر خویش گفـت: »چرا خودتـان را گم كرده ایـد؟ چقدر این بیـان نوراني علي بن 
ابیطالب g شیرین است كه قرن ها قبل گفته شده. تعجب مي كنم كه مردم خودكار، دستمال، تسبیح و چاقویشان را گم مي كنند و بعد اعام مي كنند كه 
ما چاقویمان را گم كردیم، سـاعت مان را گم كردیم. آنها در حقیقت خودشـان را گم كرده اند و نرفته اند نزد كسـی بگویند آقا من گم شده ام. من را پیدا كن!«  ـر
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 امیررضا سجادیان 

کاسـبی با عاشـقی 
فرق دارد 

گفت وگوی »چهارده« با سیدابوالفضل کاظمی 
 نویسنده کتاب »کوچه نقاش ها« 

این هیئت ابتدا شهید قاسـم دهباشی معاون 
شـهید چمران بود و منبری این هیئت شهید 
محمود غفاری بود كه در ارتفاعات بازی دراز به 
شـهادت رسـید. مداح این هیئت شهید داوود 
دهقان بود و میانداران آن هم شهیدان حسین 
محمودی نژاد، حسـین طاهـری و داوود نیازی 
بودند كـه به درجه رفیع شـهادت نایل آمدند. 
 g     مـا در چنیـن محیطی نـام امام حسـین
را بـه زبـان آوردیم؛ جایی كه چنیـن بزرگانی 
پـرورش پیـدا كردنـد و بـا همیـن فضـا و 
حـس و حـال رفتند و بـرای دفـاع از تمامیت 
ارضـی كشورشـان بـه شـهادت رسـیدند«. 

 کاسبی را با عاشقی قاطی نکنید! 
سیدابوالفضل كاظمی در مورد تفاوت   هیئت های 
دیـروز و امـروز مي گویـد: »ریشـه هیئت هـای 
دیـروز در جبهـه و جنـگ رعایت سـنت ها و در 
رأس آن قرائـت قـرآن بـود. هنـوز این سـنت ها 
در هیئـت مـا رعایـت می شـود. یـادم می آیـد 
بعـد از قرائـت آیاتـی توسـط چند نفـر، بعضی 
از بزرگ ترهـا در احـواالت آن آیـات صحبـت 
می كردنـد. چند دقیقه ای قبـل از منبر مداحي 
داشـتیم و بعد منبری هـای با اخاصی همچون 
سـیدعلی نجفـی می آمدنـد كه سـنگ صبور 
رزمنـدگان بودند. بعد از آن مراسـم توسـل و در 
موقع جشـن ها مداحی داشـتیم. هنوز مردم در 
هیئت محبـان  والیت به این اصـول واقفند  ولی 
مشـكل هیئت هـای امـروز قائل نشـدن مرزی 
میان كاسبی و عاشقی اسـت. دیده اید كه اخیرا 
آیت اهلل سیسـتانی فتوایی داده اند كه در دستگاه 
سیدالشـهداg طرح پـول و مادیات مشـكل 
دارد. البتـه بحـث هدیه و هبـه جداسـت. امروز 
ما هرچه می بینیم اشـك چشـم نیسـت بلكه 
بیشتر هیاهوست چراكه در هیئت های قدیمی 
وقتی یك سـام به امام حسـینg می دادند 
به پهنـای صـورت اشـك می ریختند امـا امروز 
بیشـتر فریاد می زنند و هیاهو بـه پا می كنند«. 

 اصغرم شد لبت کهربایی 
آخریـن فرمانـده گـردان میثم كـه نـام او برای 
بسـیاری از بچه هـای هیئـت و رزمنـدگان و 
فرماندهان نام آشنایی است اعتقاد دارد 90 درصد 
شـهدا و فرماندهان جنگ بچه هیئتـی بودند. و 
قوی ترین سـكوی پرتاب ابدی هیئت بوده. اكثر 
فرماندهانی كه بـا آنها زندگی كـرده ام همچون 
ابراهیم هادی، احمد متوسلیان و عباس كریمی 
اولین افتخارشـان ایـن بوده كه هیئتـی بوده اند 
و همه سینه هایشـان بیمـه سیدالشهداسـت. 
سـیدابوالفضل كاظمـی می گویـد: »عملیـات 
 g والفجر 8 قرار شـد گـردان حضرت علی اصغر
از لشكر 10 سیدالشهداg به فرماندهی سردار 
شهید حسـین اسـكندرلو یك كار ایذایی انجام 
دهـد. به خاطـر همیـن 12 قایـق و در هر قایق 
20 نفر به سـمت جزیره ام الرصـاص راه افتادند. 
حسین اسكندرلو به مرحوم مجید سیب سرخی 
گفت بخواند. او هم این شـعر را خوانـد: »اصغرم 
شـد لبـت كهربایـی/ الی الی الی كـی شـود 
عقـده ات دلگشـایی«. گفتنـد آرام بخوانیـد«. 

كتـاب »كوچـه نقاش هـا« داسـتان زندگـی 
سـید ابوالفضل كاظمی فرمانده گـردان میثم 
از زبان خودش اسـت. او سال 1335 در تهران 
بـه دنیـا آمـد. دوران جوانـی اش مقـارن بود با 
سـال های مبـارزه علیه رژیـم طاغـوت و بعد 
از آن هشـت سـال دفاع مقـدس. او همرزمی 
با شـهید چمران و دو سـال حضـور در خاک 
روزهـای  خاطره انگیزتریـن  از  را  كردسـتان 
زندگـی اش می دانـد. البتـه قبـل از هـر چیز 
سـیدابوالفضل یك هیئتـی پابه ركاب اسـت. 
مـادرش از سـال ها پیـش خانه شـان را وقـف 
هیئـت كـرده و نامـش را گذاشـته »تكیـه 
سـادات«. شهید دهباشی از فرماندهان جنگ 
سـال 1348 هیئـت نوباوگان محبـان والیت 
را در خانـه پدری سـیدابوالفضل تشـكیل داد 
و امـروز این هیئت بـا نورانیت 40 شـهید در 
كوچـه نقاش ها بـا حفظ سـنت هایی كه این 
پیرغام بر رعایت آنها تأكید دارد مي درخشد. 

   چه شده که حاج احمد سراغی 
از ما نمی گیرد! 

سال های 59 او و دوستانش در هیئت محبان  والیت 
برای دفاع از وطن نخسـت همراه شهید چمران و 
بعد همراه حاج احمد متوسلیان وارد جبهه شدند. 

سـیدابوالفضل كاظمی می گوید: »گاهی اوقات با 
چند تن از همرزمان حاج احمد متوسلیان ساعاتی 
را دور هـم جمع می شـویم و به یـاد آن روزها گپ 
می زنیـم. گاهـی وقت ها می گوییـم چقـدر از آن 
روزهـا و آن حـال و هـوا دور شـده ایم. شـاید حـاج 
احمـد بـا ما قهـر كـرده كـه دیگـر سـراغی از ما 
نمی گیرد، وگرنه او همیشه به فكر دوستانش بود. 
پس چه شـده كه دیگر سـراغی از ما نمی گیرد!« 

  شروع نوکری با نوباوگان محبان  
والیت 

در محلـه نقاش هـا هیئتـی وجـود دارد كـه 
نورانیـت آن همه محلـه را فراگرفته. زیـرا 40 
شـهید تقدیـم انقـاب كـرده و حـاال خرقـه 
خادمـی ایـن هیئـت بعد از قاسـم دهباشـی 
و خیلـی از بـزرگان دیگـر بـه سـیدابوالفضل 
كاظمی رسـیده. به تعبیر خودش این افتخار 
نصیـب او و خانـواده اش شـده  كـه منزلشـان 
وقـف اهـل  بیـت اسـت و مـردم آن را 
بـه نـام »تكیـه سـادات« می شناسـند. البته 
هیئتی كه خودشـان تشـكیل داده اند نامش 
محبان  والیت اسـت و از سال 48 تحت عنوان 
نوبـاوگان فعالیـت خـودش را انجـام می دهد. 
سـیدابوالفضل كاظمـی می گوید: »مسـئول 

 افتخارم سینه زنی 
برای امام 

حسین است 
هنـوز وقتی می خوانـد »ذکـر دل بُود 
یـا علی مـدد/ بی حد و هـدف یا علی 
مـدد« یـاد روزهای جنـگ تحمیلی 
می افتـد؛ روزهایـی که شـهید داوود 
عابدی این اشـعار را با آن حال و هوای 
معنوی دفاع مقـدس می خواند. البته 
سـیدابوالفضل می گوید این اشعار به 
آرم گـردان میثم تبدیل شـده بودند. 
سیدابوالفضل کاظمی با اشاره به حال 
و هوای محـرم دفاع مقدس در سـال 
59 می گویـد: »روز تاسـوعا در جبهه 
بودم. حضرت آقا تشـریف داشـتند. 
شـهید چمـران گفت فـردا عاشـورا 
مـا در خـط دسـته برگـزار می کنیم. 
در آن شـرایط و خفقان دسـته برگزار 
شـد. اینکه جوانان هیئتـی امروز چه 
تجـارب و ارزش هایـی را از آن دوران 
به عنـوان اندوخته  برداشـت کنند به 
رعایت اصـول و سـنت ها برمی گردد. 
مـا در میانـه راه اصیل دچار مشـکل 
هستیم. بسـیاری از جوانان ما هیئت 
می رونـد و باشـکوه هـم عـزاداری 
می کننـد اما احتـرام پـدر و مـادر را 
نگه نمی دارند. کسـی نبایـد در خانه 
امام حسـینg و شـهدا نقش بازی 
کنـد. باید حسـینی و صاف و سـاده 
رفتـار کنند. یـادم می آید سـیدعلی 
نجفی همیشـه می گفت اگـر صاف و 
سـاده دق الباب کنید در ایـن خانه به 
همه آبرو می دهند. بدانیـد که تا قیام 
قیامـت نام امـام حسـین و نوکرانش 
مانـدگار خواهد مانـد و چیزهایی که 
برخالف این مسـیر باشـد خیلی زود 
تاریخ انقضایشـان به سـر می رسد«. 
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سـرهنگ یوسـف ملك زاده، سرپرست پلیس امنیت اسـتان فارس گفت: »زائران در طول زمان پیاده روی اربعین به هیچ وجه عروسك و اسباب بازی های 
باتـری دار را از افـراد ناشـناس نگیرنـد. زوار ایرانـی فقـط با گذرنامـه و گرفتن ویـزا از مبادی رسـمی و قانونی می توانند بـرای زیارت اربعیـن وارد عراق 
شـوند. براسـاس تفاهمنامـه ایران  با كشـور عراق سـفر زائـران ایرانی بدون داشـتن گذرنامـه و ویزا امكان پذیر نیسـت و برخـورد پلیس در ایـن ارتباط 
جـدی اسـت. زائرانـی كـه تصمیـم دارنـد به كربـا بروند هرچـه زودتر بـرای گرفتـن گذرنامـه از طریـق مراجعه بـه دفاتر پلیـس +10 اقـدام كنند«. 

07

را در حافظـه   ایرانی هـا کـه حافـظ و سـعدی  بـرای 
تاریخی شـان دارنـد، شـعر و ادبیات با زندگی بسـیاری 
از آنهـا عجیـن شـده و خیلی هـا آرشـیوی از شـعر ها 
را در ذهـن خـود دارنـد امـا عـده ای دیگـر آن حافظه 
دنیـای  بـه  توانسـته اند  و  بـرده  ارث  بـه  را  تاریخـی 
خلـق شـعر قـدم بگذارنـد. قاسـم صرافـان از جملـه 
ایـن افراد اسـت کـه با پـی بـردن بـه اسـتعداد ذاتی 
خـود نـه تنهـا توانسـته عنـوان شـاعر را بـرای خود 
 برگزینـد بلکـه بـا اسـتمداد طلبیـدن از اهـل بیت
ایـن توفیق را داشـته که به شـاعری آیینـی و قوی در 
ایـن حوزه تبدیل شـود تـا ارادت خود را بـه ائمه اطهار 
ابـراز کنـد. گفت وگـوی مـا را بـا او در ادامـه بخوانید.

شعري براي 
 حضرت 
g عباس

عنایت 
 hحضرت زهرا

مرا به سمت شعر 
آیینی کشاند

قاسم صرافان معتقد است ضعف ساختارهای 
شعری فقط مختص اشعار آیینی نیست 

مسئوالن فرهنگی 
هم به میدان بیایند 

چشم ستاره غرق تماشا بود 
آن شب که در نگاه دو دریا بود    

وقتی امیر خاک سخن می گفت 
شرم نگاه یاس چه زیبا بود    

ما را به سیر عاشقی خدا بردند 
آنان که زلف شان شب اسرا بود    

دل را به دست مهر علی دادم 
چشمم به ماه صورت زهرا بود    

موضـوع عنایت اهل  بیـت به شـاعران اتفاق 
جدیـدی نیسـت چراکـه در میـدان عشـقبازی 
بـا ذوات مقدسـه خـود ائمـه دسـت اندرکاران 
یـاری  را  مقـدس  رویدادهـای  ایـن  برگـزاری 
می دهنـد. وقتی از قاسـم صرافان سـوال کردیم 
چطور شـد به سـمت سـرودن شـعرهای آیینی 
و هیئت سـوق پیـدا کردید، گفت: »در دانشـگاه 
داشـت  وجـود  متعـددی  ادبـی  فعالیت هـای 
ولـی در ایـن دوره از نظـر درونـی به یـک نقطه 
خاص رسـیده بودم و احسـاس می کـردم در این 
برهـه، معرفـت، معلومـات و پختگی اندیشـه  ام 
جوابگـوی سـرایش شـعر بـا مضامیـن متعالـی 
نیسـت. فهمیـدم بـا آن اطالعـات و معلومـات 
نمی توانـم مضامیـن و تصاویـر را آن گونـه بـا 
احسـاس و زبـان به هـم پیونـد بزنم که شـعرم 
تبدیل بـه اثری روشـن، قوی و امیدبخش شـود. 
بـه همیـن دلیـل تصمیـم گرفتـم مـدت زمانی 
را در سـکوت بگذرانـم و بیشـتر مطالعـه کنم و 
در کنـار آن نـگاه عاشـقانه ام را به عالم هسـتی 
تقویـت کنـم. یـادش بخیـر سـال 80 به اشـاره 
اهـل دلـی بـه مناسـبت ازدواج امیرالمومنین  و 
حضرت فاطمه که شـب اول ذی الحجه اسـت 
شـعری سـرودم که بـه عنایـت خاصـه حضرت 
زهـراh شـروعی دوبـاره بـر شـاعری ام شـد«.   

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 52  سه شنبه 2 آبان 1396 4 صفر 1439

  به عنوان کسـی که شـعرهای شـما را دنبـال می کند 
بـا دو صرافـان مواجهیـم: صرافانـی کـه عاشـقانه های 
فوق العـاده ای می گویـد و صرافانـی که شـعرهای آیینی 
دقیـق و تأثیرگـذاری می سـراید. خودتان بیـن این دو 
فضـا تفـاوت قائلید یا منشـأ هـر دو را یکـی می دانید؟ 
بـه نظـرم تفـاوت چندانی وجـود ندارد. چـون ما انسـان هایي 
داشـته  شـخصیتی  نمی كنیـم  سـعی  و  هسـتیم  تك بعـدی 
باشـیم كـه دارای ظرفیتـی باشـد و همزمـان در سـاحت های 

گوناگـون بیندیشـد و زندگـی كنـد. بـه نظـر می رسـد اینهـا 
جمع نقیضین هسـتند و رگ و ریشـه هـر دو حوزه به موضوع 
عشـق برمی گـردد. بنابرایـن اگـر نتوانیـم زیبایـی یـك گل را 
 gدرک كنیـم، نمی توانیم زیبایی های عاشـورای امام حسـین
و دیـن را درک كنیـم؛ همان طـور كـه از یـك آدم بی سـواد 
نمی توانیـم بپذیریـم كه كتابی را بنویسـد یا در حـوزه ادبیات 
صاحـب كرسـی باشـد. كسـی كـه زیبایی هـای اطـراف خـود 
 gرا نمی بینـد نمی توانـد زیبایی هـای زندگـی و رفتار امـام علی
را درک كنـد. معتقـدم عكـس ایـن قضیـه تعجـب آور اسـت. 
چطور كسـی از عشـق امام حسـینg دم می زند اما نسـبت 
بـه زیبایی هـای دنیـا دریافتی نـدارد؟! شـاعر در عصـر جدید 
شـعرش را زندگـی می كنـد و نمی توانـد فقـط زندگـی اش در 
هیئـت باشـد و فقـط شـعر آیینـی بگویـد و نسـبت بـه بقیه 
اتفاقـات عاشـقانه و اجتماعـی پیرامـون خود بی تفاوت باشـد. 
بـرای بنده فعالیـت در دو حوزه خللی ایجاد نكـرده و كماكان 
در هـر دو حـوزه قلـم می زنـم. مطالـب و توضیحـات مفصـل 
دیگـری هم وجـود دارد اما سـعی كـرده ام با توجه بـه فضای 
مصاحبـه گوشـه ای از مصدایـق و توضیحـات گفتـه شـوند. 

  بهتریـن تعریفـی کـه از شـعر عاشـورایی داریـد 
چیسـت؟ 

شـعر عاشـورایی یـك شـعر كامـل اسـت و ابعـاد مختلفـی 
همچون عاشـقانه، حماسـی، مذهبـی، اجتماعی، سیاسـی و... 
را دربرمی گیـرد. شـعر عاشـورایی از ایـن نظـر با شـعر انتظار 
و شـعر مهـدوی گـره خـورده. در شـعر مهـدوی هـم مباحث 
عاشـقانه، سیاسـی، فـراق، عاطفـه، اندیشـه و... مطرح اسـت. 

  ایـن روزها شـعرهای گوناگونـی در هیئت ها شـنیده 
می شـود که برخـی از آنها واقعا سـخیف و کم ارزشـند. 
مشـکل کار کجاست و کجا بد عمل شـده که نتایجش را 

امـروز در این نواهای عاشـورایی می شـنویم؟ 
ایـن را كـه در شـعر ضعیـف هسـتیم قبـول دارم و دلیـل آن 
مشـكل سـاختاری اسـت و این خاص شعر عاشـورایی نیست 
و نسـبت به سـطح شـعر بین المللی و شـاعران قدیم خودمان 
و حتـی آنچـه جامعه نیـاز دارد دچار ضعفیم. ایـن برمی گردد 
بـه نكتـه ای كـه حضـرت آقـا در جلسـات تأكیـد دارنـد كـه 
شـعر جـدی گرفتـه نمی شـود و ایـن جـدی گرفتـه نشـدن 
یـك موضـوع سـاختاری اسـت و فقـط مخاطـب آن شـاعران 
نیسـتند و روی سـخن ایشـان هم با مدیران فرهنگی اسـت و 
تـا زمانی كـه سـاختاری را فراهم نكنیـم تا نیروهـای جوان و 
بااسـتعداد را جـذب این حوزه كنیم و چندین سـال برای آنها 
برنامـه داشـته باشـیم، این ضعـف تبدیـل به قوت نمی  شـود. 
االن كـه توسـط شـاعران بنام حـوزه هیئت به  صـورت تفننی 
و غیرحرفـه ای بـه شـعر پرداختـه می شـود قاعدتـا نمی تـوان 
انتظـار داشـت كـه بـا شـرایط ایـده آل و ظرفیت كامـل از آن 
خروجـی گرفـت. وقتی شـاعر هـزاران دغدغـه دارد و در كنار 
اینهـا می خواهـد قلمی بزنـد و فرصتی برای فراغـت و آرامش 
شـاعر نیسـت نتیجـه خیلی خاصـی را هـم نمی تـوان متوقع 
بـود. تعدادی از شـعراي شـعر هیئت هم هسـتند كـه مطالعه 
می كننـد و مقدماتـی بـرای آنهـا جـور اسـت و در كنـار آن 
اسـتعدادی هـم دارند. كارهـای خوبـی ارائه می كننـد و البته 
تعدادشـان زیاد نیسـت. عده ای هـم در كنار اینها هسـتند كه 
بـه ایـن حـوزه عاقه مندنـد امـا اسـتعداد و مطالعـه و تجربه 
كافـی ندارند. مطالبی را می نویسـند و چون فضـای مخاطبان 
مـا حرفـه ای نیسـت و بـا توجـه بـه رنـگ و بـوی احساسـی 
ایـن اشـعار در جلسـات و هیئت هـا دیـده و شـنیده می شـود 
و تـا زمانـی كـه ایـن سـاختار درسـت نشـود فقـط می تـوان 
حركاتـی مقطعـی ماننـد برگـزاری جلسـات نقـد انجـام داد. 
عنایـت حضـرت زهـراh مـرا به سـمت شـعر آیینی كشـاند 

 سعید سعیدي 



با»حسینحسین«داریمپیرمیشویم
یكی از سنت های زیبای هیئت های قد     یمی گرفتن عكس یاد     گاری با كتیبه و پرچم هیئت بود     ه كه د     ر این سال ها فراموش شد     ه است.

پیشنهاد      می كنیم د     ست به  كار شوید      و پس از پایان مجلس تان یك عكس یاد     گاری د     سته جمعی بگیرید      و برای »چهارد     ه« ایمیل 
كنید      تا د     ر همین صفحه منتشر شود     .

اپلیکیشن
صحیفه سجادیه 

امـام  دعاهـای  مجموعـه  سـجادیه  صحیفـه 
سـجاد g اسـت كـه در نهایـت ظرافـت و 
زیبایـی نوشـته شـده. بی دلیـل نیسـت كـه 
اخت القـرآن می نامنـد.  را  صحیفـه سـجادیه 
چون بـا اینكه مضمونـی دعایـی دارد، بـه طور 
زندگـی  زیبایی هـای  و  اهـداف  فوق العـاده ای 
اسـامی را بـاز می كنـد و بـه تنهایـی یـك 
سـیره تربیتی اسـت. برنامـه اندرویدی صحیفه 
سـجادیه ای كـه اكنـون قصـد معرفـی آن را 
داریـم اولیـن نرم افـزار صوتـی فارسـی- عربـی 
این كتاب شـریف اسـت. صـوت این نرم افـزار از 
اسـتاد علوی است. تنظیم نحوه نمایش ترجمه 
دعاهـا به صـورت كلی یـا جزئي، اضافه شـدن 
قابلیـت جسـت وجو در معنای فارسـی دعاها و 
ارسـال بـا پیامك متون عربـی یا فارسـی یا هر 
دو بـا هـم از جمله ویژگی هـای ایـن نرم افزارند. 
عاقه مندان می توانند برای دانلـود آن به آدرس 
http://goo.gl/8AcRrt مراجعـه كنند. 

ای آنکـه بـر سـواد معاصـی من قلـم سـتر کشـید و پرده 
آبرویـم را بـه گنـاه فاحـش ندریـد. ای آنکـه بـا خوبـی و 
احسـانش خـود را بـه مـن نشـان داد و مـن بـا بدی هـا 
و عصیانـم در مقابلـش ظاهـر شـدم. ای آنکـه بـه ایمـان 
از آنکـه شـکر در مقابـل نعمـت را  هدایتـم کـرد پیـش 
بشناسـم. ای آنکـه در ازای ناسپاسـی من محرومـم نکرد و 
تـدارک حرمـان ندیـد. خطاهـای من گسـترش یافـت ولی 
رسـوایم نسـاخت. گناهانم عظیم شـد ولی آبرویـم را نبرد. 
لغزش هایـم فزونـی گرفـت و پـرده حیثیتـم را ندریـد. مرا 
غـرق در نافرمانـی خویش دید ولی شـهره بدنامـی ام نکرد. 

کانال تلگرام 
تراب 

اگــر اهــل خواندن شــعر و ادبیــات به ویژه اشــعار 
آیینی هســتید و دوســت دارید اشــعار زیــادی را 
حفظ كنیــد، خیلی كار ســختی نیســت. الزمه 
آن خوانــدن شــعر و تكــرار و درگیــر كــردن خود 
بــا ابیــات اســت. بــا توجه بــه ســلیقه مخاطبان 
كــه بچه هیئتی هــا هســتند، در نظــر داریــم در 
این بخــش كانالــی را در تلگــرام معرفی كنیم تا 
بــا عضویــت در آن بــه آرشــیوی از شــاه بیت های 
غزل هــای آیینــی دسترســی پیــدا كننــد. 
كانــال تلگرامــی »تــراب« ایــن امــكان را بــرای 
عاقه منــدان حــوزه اشــعار آیینــی فراهــم آورده 
كــه بتوانند هــر روز بــا تعــدادی از اشــعار آیینی 
ــل  ــهیدان و اه ــاالر ش ــف س ــی در وص و هیئت
بیــت ذهــن خــود را متبــرک كننــد. بــرای 
ــت آی دی ــی اس ــال كاف ــن كان ــت در ای  عضوی

 t.me/torab110 را وارد شبكه تلگرامی كنید. 

qudsonline14@gmail.c om

آیت اهلل اختری، دبیر كل مجمع جهانی اهل  بیت با اشاره به اینكه امسال پس از ایام اربعین در عراق همایش اربعین برگزار 
می كنیم، گفت: »عنوان این همایش »ابعاد انسانی نهضت امام حسینg« است كه با حضور 60 میهمان خارجی از حدود 50 

كشور برگزار خواهد شد«. 
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مناجاتنامه  کتاب
آواز ابابیل 

كتـاب »آواز ابابیـل« نوشـته مجیـد پور ولـی 
كلشـتری، داسـتان رزمنـده ای به نـام حبیب 
ابریشـم اسـت كه در بحبوحه جنگ تحمیلی 
اثـر  بـر  در عملیـات كربـای 5 مجـروح و 
اصابت گلولـه به گیجگاهش دچار فراموشـی 
می شـود. او بـا یـك خانـواده   كـرد در شـمال 
عـراق در حالی كـه هیچ تصویری از گذشـته 
و خانـواده واقعی اش نـدارد زندگی می كند. تا 
اینكـه در سـال 89 به علـت تصادفی ناگهانی 
حافظـه اش بـاز می گـردد و از آن پـس همـه 
دختـرش  و  لیـا  همسـرش  دنبـال  را  جـا 
هانیـه می گـردد تـا ردی از آنهـا پیـدا كنـد 
امـا از آنجـا كـه هیـچ مدركـی بـرای اثبـات 
هویتش ندارد، با مشـكات عدیـده ای روبه رو 
می شـود. اگـر اهـل جبهـه و جنگ هسـتید 
عاقه مندیـد،  این چنینـی  رمان هـای  بـه  و 
ندهیـد.  دسـت  از  را  رمـان  ایـن  خوانـدن 
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هـیئت

سید      مهد     ی شجاعی 

برنامه ریزی در هیئت 
هیئـت نباید تمـام وقت اعضـا را پر كنـد. این نگاه كـه باید تمام  

زندگـی افـراد را بـا برنامه هـا و فعالیت های هیئت پوشـش دهیم 
نـگاه غلطـی اسـت. هیئـت بایـد قواعـد دینـی زندگی كـردن و 
در صـراط مسـتقیم مانـدن و به اصطـاح ماهیگیـری را به اعضا 
یـاد دهد. اگـر قرار باشـد آنقـدر كار فرهنگـی و حاشـیه ای برای 
هیئـت بتراشـیم كـه دیگـر صبح تا شـب وقـت اعضـا در هیئت 
و بـرای هیئـت بگذرد پـس از مدتی با آسـیب های جـدی مواجه 
خواهیم شـد. ابتدا ممكن اسـت شـكایات خانواده هایـی كه برای 
فرزندانشـان برنامه دارند شـروع شـود. لـذا هیئت را مانع از رشـد 
فرزنـد خواهنـد دیـد و مانع از حضـورش در هیئت خواهند شـد. 
گاهی تشـخیص ندادن اسـتعداد اعضا توسط مسـئوالن هیئت و 
بی برنامگـی و مناسـب نبـودن كیفیـت كارهـا و هـدر رفتن عمر 
و اسـتعداد در فعالیت هایـی كـه هیئت بـرای اعضا تعریـف كرده 
موجـب صدماتـی بـه افـراد و خانواده هایشـان می شـود. عـاوه 
بـر اینهـا حضـور زیـاد در فعالیت هـای هیئـت و نبودن در سـایر 
عرصه هـا گاهـی موجب پایین آمدن سـطح علمی و آسـیب های 
مـادی بـه اعضـا می شـود. در هیئت هـای بـزرگ گاهـی مدیـر 
می توانـد بـرای اینكـه كارهـای متفرقه را كنتـرل كنـد و همه را 
درگیـر كارهـای جزئی نكند یـك نفر از فعـاالن هیئـت را كه در 
حـال تحصیل نیسـت و وقت كافـی هم دارد بـا تخصیص بودجه 
و حقـوق ماهانه به اسـتخدام هیئت درآورد تـا در اوقات امتحانات 
و عـدم حضـور برخـی از اعضاي هیئت با مشـكلی مواجه نشـود. 
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