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»اگر ايمان مى آوردند و از محرمات الهى پرهیز مى كردند، از جانب خدا به پاداشى بهتر از منافع سحر دست مى يافتند. ای كاش اين حقیقت را 
درمى يافتند«. )آيه 103 سوره بقره( 

آب را که از یک پارچ داخل لیوان بریزید، همزمان حباب های ریز و درشتی شکل می گیرد و با شتاب باال می آید و در زمان کوتاهی از بین می رود چراکه درون آنها 
هواست و برای همین خود به خود متالشی می شوند. هوا و هوس از انسان ها شخصیت  حباب واری می سازد. برای همین خدا در قرآن می فرماید فرجام نیک و 
پایان خوش از آن مردم هوس آلود نیست بلکه از آن اهل تقواست. فرد باتقوا مانند باغبانی است که می تواند هر چیزی را در باغ خود بکارد اما این کار را نمی کند.  سوره   مبارکه بقره 

حجت االسالم محمدتقی رهبر، نماینده سابق مجلس با بیان اینکه در حال حاضر روحانیونی با بیش از ۷۰ سال داریم که از کارافتاده و 
خانه نشین شده و بیماری سراغ آنها آمده، گفت: »خوب است این افراد به عنوان خادمان اسالم و اهل بیت  بیمه شوند. بسیار بجاست مداح 

و روضه خوان امام حسین g را که عمری زحمت کشیده بیمه کرد تا در سنین سالمندی و پیری احساس بی پناهی نکند«.  ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
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پرهيز از محرمات

02
ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
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امام سجادg؛    احياکننده اسالم 

 
بـا فـرا رسـیدن اربعیـن حسـینی شـور غیرقابل وصفـی شـیعیان و دوسـتداران 
اباعبـداهلل g را در برمی گیـرد. راز و رمـز این همـه دلدادگی و تکاپو بـرای زیارت 
سیدالشـهدا در روز اربعین چیست؟ این کشش و میل درونی فراتر از یک سفارش 
معمولی از سوی بزرگان دین است که سفارشاتشان بر بسیاری از اعمال مستحب 
و حتی واجب اسـت اما داسـتان اربعین و زیارت امام حسـینg در روز بیسـتم 
صفـر حسـاب دیگری دارد. چـرا در میان زیارات مخصوصی که برای امام حسـین  
وارد شـده زیـارت اربعین جایگاه ویـژه ای دارد؟ درباره اربعین سـواالت دیگری نیز 
مطـرح اسـت: اینکه چرا بـزرگان دین اینقـدر به زیـارت اربعین توصیـه کرده اند، 
نقش اربعین در تداوم قیام عاشـورا چیسـت و چرا به زیارت اربعین توصیه شـده؟ 
در قـرآن توصیـه شـده مؤمنیـن ایـام اهلل را یـادآور شـوند تا ایـن روزهـای بزرگ 
فرامـوش نشـوند. اربعیـن در تـداوم واقعـه عاشوراسـت. از ایـن رو بـرای پـاس 
داشـتن روز عاشـورا کـه از اعظـم ایام اهلل اسـت در روز اربعین عاشـقان حسـینی 
بـا حرکـت امـام حسـینg تجدیـد عهـد کـرده و ایـن تجدیـد عهـد را در 
بهتریـن وجـه خود یعنـی رفتن بـه زیـارت کربال ابـراز می  کننـد. از این روسـت 
کـه امـام عسـکریg زیـارت امـام حسـینg در روز اربعیـن را از عالئـم 
مؤمـن دانسـته  و فرمـوده  : »پنـج چیـز از نشـانه های مؤمـن اسـت. گـزاردن 51 
رکعـت نمـاز واجـب و نافلـه، زیـارت اربعیـن، انگشـتر در دسـت راسـت کـردن، 
پیشـانی بـر خـاك سـاییدن و بلنـد گفتـن بسـم  اهلل  الرحمـن  الرحیـم«. یکی از 
 gدالیلـی کـه باعـث شـده ایـن روز، روز مخصـوص زیارتـی امـام حسـین
باشـد ایـن اسـت کـه در آن سـر مقـدس امـام بـه بـدن شـریفش ملحـق شـد. 
در برخـی نقل هـا آمـده اولیـن زائـر امـام حسـینg جابر بـن عبـداهلل انصاری 
صحابـی جلیل القدر رسـول اکرمk بـوده که همـراه عطیه عوفـی در روز اربعین 

شـهادت امـام بـه کربال رفـت و امـام را زیـارت کرد. سـنت زیارت اربعین توسـط 
اهـل  بیت  احیا  شـده و شـیعیان بـه تبعیت از آن حضرت هر سـاله بـه زیارت 
قبـر اباعبـداهللg می رونـد. وگرنه زیـارت جابر هرچنـد از اصحاب پیامبر اسـت 
اما نمی توانسـت موجب ترغیب شـیعیان باشـد بلکه نگاه مؤمنین به سیره عملی 
اهـل  بیـت بـوده و نه کـس دیگـري. عطیه بن سـعد بن جنـاده عوفـی از علمای 
بـزرگ زمـان خـود بـود کـه در مـورد او گفته شـده اولین کسـی بـوده کـه امام 
حسـینg را بـا جابـر زیـارت کـرد. او گفته: »همـراه جابـر بن عبـداهلل انصاری 
بـرای زیـارت قبر امام حسـین g بیرون شـدیم. هنگامـی که وارد کربال شـدیم 
لـب رودخانه فرات رفت و غسـل کـرد. بعد لنگـی را به کمرش بسـت و پارچه ای 
را بـه دوش خود افکند و کیسـه ای را بیرون آورد و مقداری سـعد بر خود پاشـید. 
پـس در حالـی کـه مشـغول گفتـن ذکـر خـدا بـود به طـرف قبـر حرکـت کرد. 
هنگامـی کـه نزدیـک قبر رسـید، گفت دسـت مرا بـاالی قبـر بگذاریـد. من هم 
دسـت او را روی قبـر گذاشـتم. او از حـال رفـت و بی  هـوش شـد. مقـداری آب 
بـه صورتـش پاشـیدم. وقتـي به هـوش آمـد، گفت »یا حسـین« و سـه بـار این 
کلمـه را تکـرار کـرد و بعـد گفـت دوسـت جـواب دوسـت را نمی دهـد. سـپس 
گفـت چگونـه جواب مـرا بدهی کـه سـرت را از بدنت جـدا    و رگ هایـت را قطع 
کرده انـد. گواهـی می دهـم که تـو فرزند پیامبـر  و فرزند سـرور مؤمنین هسـتی. 
تـو بـا تقوا  هم  پیمـان بودی و ریشـه هدایـت به شـمار می رفتی. تـو پنجمین نفر 
از اصحاب کسـا هسـتی. تو فرزند سـید النقبا هسـتی. تو فرزند فاطمـه زهرایی«. 
در نقل دیگر گفته شـده عبـداهلل حر جعفی که از یاری امـام در کربال دریغ ورزید 
بعـد از دیـدار بـا عبیداهلل بـن زیاد به سـمت کربـال حرکت کـرد و در رثـای امام 
بـه نوحه سـرایی پرداخـت. عبداهلل بن حـر اولین زائـر کوفی مزار سیدالشـهدا بود 
کـه بـه کربال رفت و در آنجا اشـعاری با ایـن مضمون  گفت: »فرمانـده خیانتکار و 
فرزنـد خیانت پیشـه به مـن می  گوید چرا تـو با آن شـهید )فرزنـد فاطمه ( جنگ 
نکردی؟ آری، پشـیمانم که چرا او را یاری نکردم. هر شـخصی که به موقع  توفیق 
نیابد پشـیمان خواهد شـد. از اینکه از حامیانش نبودم حسـرتی در خود احساس 
می کنـم کـه هرگز از مـن جدا نخواهد شـد. خدا روان کسـانی را کـه در نصرتش 
کمر همت بسـته اند از باران رحمت خویش  همواره سـیراب گردانـد.  اکنون  که بر 
قبور و جایگاه آنها ایسـتاده  ام اشکم سـرازیر است و نزدیک است جگرم پاره شود«. 
پـس آنچـه را می تـوان راز زیـارت اربعیـن امـام حسـین در کربـال دانسـت نقش 
ایـن روز در تـداوم قیـام حسـینی اسـت. شـواهد خارجـی و نحـوه برخـورد 
شـیعیان بـا ایـن روز ایـن مسـئله را تایید می کنـد. اینکـه ائمه  اطهـار عمل 
جابـر را مـورد تحسـین قـرار دادنـد و بنا بـر نقلـی خـود اهـل  بیـت در اربعین به 
زیـارت ایشـان رفتنـد و از امـام صـادقg زیارتنامـه مخصـوص بـرای اربعیـن 
وارد شـده همـه نشـان از جایـگاه ویـژه اربعیـن در مانـدگاری واقعه عاشوراسـت. 

 

اربعين در امتداد عاشورا 
حجت االسالم ابراهیم بهاری محمد مقصودعلى، محقق و مدرس حوزه 

یکـی از مظلومیت های امام سـجادg این اسـت که چـون آن حضرت 
از شـهدای عاشـورای حسـینی نیسـت در دهـه اول محرم از او سـخنی 
بـه میـان نمی آید. حـال اینکه اگـر در شـرایط فرهنگـی - اجتماعی بعد 
از واقعـه جانگـداز عاشـورا نسـبت بـه دوران امامـت امام باقـرg تأمل 
شـود بخشـی از خدمات بی بدیـل امام سـجادg به عنوان یـک الگوی 
بی همتا، خسـته نشـدن در راه خدا رخ عیان می کند. درواقع امام سـجاد 
با مشـکالت طاقت فرسـای مـردم بی معرفت و غـرق در نفسـانیات   را که 
واقعـه عاشـورا را رقم زدند و حتی به پیراهن آسـیب دیده امـام که ارزش 

مـادی نداشـت و از بـاب هتـک حرمت بدان رحـم نکردند مواجـه بود . 
درواقـع امـام سـجادg در دوران نسـبتا طوالنـی امامت خـود چه کار 

عظمیـی انجـام داد؟   ایـن مهـم در حالی اسـت که: 
1. آن حضرت به دلیل مصائب طاقت فرسـای عاشـورا علی القاعده از نظر 

روحي ضربه بزرگي خـورده   بود. 
2. بـه دلیـل واقعـه عاشـورا کـه آن جنایـت سـهمگین را با سـبط نبی 
اکرم g کردند برخی از مردم از اعتقاداتشـان برگشـتند و بعضی مردد و 

منـزوی و برخی افسـرده و بدبین شـدند. 
3. عالمان دینی مطرح، یا سـکوت پیشـه کردند یا دسـتگاه ظلم را تایید 

و به نفع یزیـد رأی صادر کردند. 
4. دسـتگاه ظلمه بعد از شـهادت نبی مکرم اسـالم k به گونه ای تبلیغ 
کـرده و اقدامـات سیاسـی  - فرهنگی خاصـی را انجـام داده بود که عمال 

مرجعیـت همه جانبـه آل  اهلل را در محاق ببرد. 
5.آن حضـرت اهل  بیت را از سـادات بنی   زهرا به سـادات بنی  هاشـم 

توسعه داد. 
6.ارتباط گیـری با اهل  بیت و منتسـب بـه این خاندان بـودن هزینه 

فراواني به همراه داشـت. 
۷. امامـت امـام سـجادg در برهه ای دشـوار شـروع شـد کـه کمتر 
فـردي را می توان به شـاگردان او بودن نسـبت داد . به  گونه ای که شـاید 
چهار نفر را بتوان به آن حضرت منتسـب کرد. مثـال ابوخالد کابلی که از 
اصحاب آن حضرت اسـت و بعضا روایات تفسـیری قسمت هایي از دعای 

کمیل از طریق او بیان شـده. 
8.خفقـان حاکـم در دوران امامـت امام سـجادg به قدری شـدید بود 
کـه یحیـی ام طویل کـه برادر خوانـده رضاعـی آن حضرت بـود در زمان 
حجاج بن یوسـف ثقفی کـه رایحه ای از ارتبـاط و تعلق خاطـر او به امام 

سـجاد g منبعث شـد  زنـده زنده دسـت و پایش را قطـع کردند. 
وجـود ذی جـود امام سـجادg در چنین شـرایط طاقت فرسـایی 
امامیـن  تحـول شـگرف  دوران  کـه  داد  انجـام  نامحسـوس  قیـام 

صادقیـن رقـم خـورد. 

بازتاب

رسـانه،  کارکردهـای  از  یکـی  *حامـد 124: 
آمـوزش، تبلیـغ و ترویج پیام های دینی اسـت اما 
رسانه هایی که امروز می بینیم خالی از ترویج های 
دینی هسـتند. هفته نامه »چهارده« باید روی این 
خألها بیش از پیـش کار کند. موضوع خأل ترویج 
مسـائل دینی امروز بیش از ادوار گذشته در کشور 

احسـاس می شود. 
*كاظم غفـاری: می  دانید که رسـانه کانونی برای 
حرکـت مـردم در راسـتای دیـن، بیداری اسـالمی 
و کارکردهـای عبـادی، سیاسـی و تبلیغی اسـت و 
هفته نامه »چهارده« در این امتداد باید حرکت کند. 
*عبدالحسین برزيده: پرداختن به موضوعات 

روز و سـوژه های مورد نظر مخاطب چندی اسـت 
در »چهارده« دیده می شـود اما نکتـه ای که مورد 
انتقاد و گالیه ماسـت نبود چالش و پرداخت های 

انتقادی به این مسـائل است. 
*زهـرا كاظمى: یکی از نکاتـی که در »چهـارده« 
دیدم مطالـب کوتاه با تنوع عکس و طراحی اسـت. 
برخالف بسیاری از رسانه ها که تحلیل های خودشان 
را ارجـح به صحبت های مصاحبه شـونده می دهند. 
*سـهیل سـخنوری: انتظـار داریـم در فضای 
مجازی حضورتان گسترده تر شود و حتی المقدور 
تیراژ هفته نامه تان را بیشـتر کنید تا در دسـترس 

بیشـتر مخاطبان قرار گیرد. 

حجت االسالم ریاضت: 
هیئات به جهت اینکه رسـانه های قوی و بی نظیری در رسـاندن پیام اهل  بیت هسـتند همواره مورد توجه و عنایت 
علما و مراجع شـیعه بوده و به دقت رصد می شـوند. اگر شـب عاشورا یا تاسـوعا در خیابان ها قدم بزنید می بینید در طول سال 
آنهایی که به هیئت نمی روند اصرار دارند غذاي نذري بگیرند. حتی کسی که هیچ مشخصه  معنوی اي ندارد دوست دارد غذایی 
از هیئت بگیرد و این یعنی اینکه می خواهد بگوید من دلم به این سمت است. این مسئله را کجا باید حل کرد؟ بخش مهمی از 

آن کار رسانه است و بخشی هم کار هیئت. هیئت بزرگ ترین رسانه شیعه است  اگر درست تبیین شود و کارکرد خود را درست بشناسد. متأسفانه رسانه های 
مذهبی ما گاهی اوقات روی شور می دمند ولی گاهی اوقات مطلق روی شعور می دمند! باالخره ما فقط با دو بال می توانیم پرواز کنیم. اینکه مثال واقعه عاشورا 
و پیام هایش را تحلیل کنیم خوب است. زمانی هیئت ها سایت داشتند اما فقط مداحی می گذاشتند حاال به این سمت رفته اند که سخنرانی را هم مکتوب 
کنند. این مورد بعد معرفتی را دارد. تا بعد معرفتی را قوی نکنیم تربیتی شکل نمی گیرد. اگر در رسانه ها معرفت اجتماع را باال ببرید تربیت اجتماع باال می آید. 

  بازتاب های »چهارد     ه« را د     ر اینجا بخوانيد     . منتظر پيشنهاد     ها و انتقاد     اتتان هستيم.
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حجت االسالم  والمسلمین سید ابراهیم  رئیسی در مراسم بدرقه خادمان و زائران اربعین که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار 
کرد: »معتقدم اربعین قدرت راهبردی برای اسالم و جنبش و خیزشی اسالمی است و این قدرت نرم در مقابل جهانیان به نمایش 
گذاشته می شود و توأم با معرفت است. صاحبان اربعین با دل حضور پیدا کرده اند و این نمایش قدرت از طرف مستکبرین سانسور 
می شود. رسانه ها این حرکت بی بدیل در عالم را نمایش نمی دهند که اگر نمایش داده شود تعجب همگان را در پی خواهد داشت« . 
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سخنران: حجت االسالم شیخ مهدی 
يادگاری 

مداح: ايمان كیوانى 
نشانى: مشهد، چهارراه میدان بار، 

قرنى 1
زمان: 96/8/11

ساعت: 22

 gهیئت حسین مظلوم

سخنران: حجت االسالم شیخ محسن 
حسین زاده 

 با مداحى مداحان اهل  بیت
نشانى: مشهد، میدان توحید، توحید 22 

زمان: 96/8/9 الى 96/8/17
ساعت: 20

 gهیئت پناهندگان حضرت ابوالفضل

سخنران: حجت االسالم علیرضا 
نژادحسین 

مداحان: مهدی اكبری و سعید قانع 
نشانى: مشهد، چهارراه شیرودی، 

hحسینیه حضرت زينب
زمان: 96/8/11

ساعت: 22

هیئت علمدار 

سخنران: حجت االسالم شیخ مرتضى 
عبداللهى 

مداح: رضا شیخى 
 نشانى: مشهد، خیابان طبرسى 4، 

مسجد محراب خان 
زمان: 96/8/10 

ساعت: 22 

 gهیئت ديوانگان حضرت ابوالفضل

مداحان: جواد قربانپور و جاويد كیانى 
نشانى: مشهد، خیابان امام رضا 28، 
 hپالک 70، حسینیه حضرت رقیه

زمان: 96/8/12
ساعت: 20 تا 22

 gهیئت بیت الحسین

سخنران: حجت االسالم شیخ حسن 
قاسمى 

مداح: مرتضى پارسا 
قرائت زيارت عاشورا: على پارسا 

نشانى: مشهد، گاراژدارها، كوشش 17 
زمان: 96/8/9 الي 96/8/10 

ساعت: 7 صبح 

 hهیئت غمزدگان حضرت رقیه

سخنران: حجت االسالم شیخ مسعود 
پورخسروانى 

مداح: على زمانیان 
نشانى: مشهد، چهارراه خسروی، كوچه 
 hشوكت الدوله، حسینیه حضرت زينب

زمان: 96/8/9
ساعت: 21:30

  هیئت جنت  العباس

مداح و روضه خوان: عباس حیدری 
نشانى: مشهد، نبش مطهری 

 gجنوبى 20، حسینیه جواداالئمه
زمان: 96/8/11 

ساعت: 21

 gهیئت مکتب الحسین

سخنران: حجت االسالم شیخ حسن قاسمى 
مداح: حسین طالبیان 

نشانى: مشهد، خیابان هاشمى نژاد 9، كوچه 
منوچهری،كوچه اول سمت راست ، پالک 3/21 

زمان: 96/8/9 الي 96/8/10
ساعت: 19:30 الى 21 

 gهیئت خادمان حسین

مشهد      هیئت
کجا برویم؟ 

با توجه به اينکه اين روزها همه هیئت ها مراسم 
ويژه ای د     ارند      د     ر اينجا د     رباره زمان و مکان برخى 

از آنها اطالع رسانى شد     ه است. شما هم 
 مى توانید      زمان و مکان مراسم هیئت تان 

را برای ما به نشانى
 Qudsonline14@gmail.com 

ارسال كنید      تا د     ر همین صفحه 
چاپ شود     . 

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
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حجت االسالم شهاب با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب درباره روضه گفت: »رهبر معظم انقالب فرمودند  روضه  بهترین دانشگاه 
تربیتی اهل  بیت  است. این کار برای این است که فرزندان ما  از کودکی در محافل و مجالس ذکر اهل بیت حضور داشته باشند 

و به حضور در این محافل انس بگیرند. این فرهنگ الزم است بار دیگر میان محبان و شیعیان احیا شود«.
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حاج محمود اکبرزاده از چشم 
و همچشمی برخی بانيان مجالس گالیه دارد 

 برای شروع از قصه مداح شدنتان برای ما بگويید. 
مـداح شـدن مـن بـه سـال 132۰ بر می گـردد. هشـت سـال بیشـتر 
بـودم.  هیئت هـا  نوحه خـوان  رفـت.  دنیـا  از  پـدرم  کـه  نداشـتم 
البتـه آن زمـان اصـال مداحـی بـه ایـن سـبک و سـیاق نبـود و بیـن 
سـینه زن ها نوحه خوانـی می کـردم. پـدرم مـداح نبـود و مـادرم هـم 
سـوادی نداشـت. از اطرافیانـم هـم کسـی مـداح نبـود. خودجوش به 
ایـن راه آمـدم. کتاب »خزائـن االشـعار« را می خوانـدم و در هیئت ها 
مداحـی می کـردم. اولیـن دفعـه ای کـه می خواسـتم بخوانم مـرا بغل 
کردنـد و روی چهار پایـه گذاشـتند. از خجالـت می لرزیـدم. پایه هـای 
صندلـی را گرفتنـد تـا بتوانـم بخوانـم. بعدهـا کم کـم جلسـاتی بـه  
عنـوان نوحه خوانی در مشـهد راه افتاد و  من در این جلسـات شـرکت 

می کـردم تـا بهتـر یـاد بگیرم. 
 استادی هم داشتید؟ 

اسـتاد  نداشـتم. به قـول معروف خـودرو بار آمـدم و بعد رفتـم دنبال 
ایـن کار تـا به اینجا رسـیدم. 

چطور وارد هیئت ها شديد؟ 
 kخاتم النبییـن نـام  بـه  هیئتـی  مشـهد  نانواهـای  زمـان  آن 
داشـتند. مـن بـه آنجـا می رفتـم و برایشـان نوحـه می خوانـدم. بعـد 
کـه شـاعر  آذري  تمـام شـد، حاج  آقـا   مدرسـه ام  و  اینکـه درس  از 
داشـت  مغـازه  قوچـان  دروازه  فلکـه  در  و  مداحـی می کـرد  و  بـود 
مـرا بـه هیئتـش بـرد. او هیئتـی بـه اسـم مجمع الذاکریـن داشـت 
دیگـر  آیینـی  شـاعر  چنـد  می کردیـم.  حفـظ  شـعر  آنجـا  در  کـه 
هـم در جمـع مـا بودنـد. مدت هـا در ایـن هیئـت شـاگردی کـردم. 

منابع مداحى و نوحه خوانى شما چه بود؟ 
آن زمـان آقای  سـراج نوحه های بسـیار خوبی را می سـرود کـه آنها را 
می خواندیـم. در مشـهد هم آقای  دلخون  شـعر می سـرود. حاج آقا  آذر 
هـم کـه رئیـس مداحـان مشـهد در آن زمان بـود، هم شـعر می گفت 
و هـم مداحـی می کـرد. دو دیـوان از اشـعار او را جمع آوری و منتشـر 

کردم. 
مگر اشعارشان را ثبت نمى كردند؟ 

آردفروشـی  مغـازه  در  دفتـرش  روی  از  مـن  می خوانـد.  فقـط  نـه، 
داشـتم.  را  اشـعار  ایـن  و  می کـردم  رونوشـت 

مگر شغل شان مداحى نبود؟ 
نـه، بـرای دلـش مداحـی می کـرد. حاج آقـا  آذري اول  راننـده بـود و 
بعـد دکان آردفروشـی بـاز کـرد. مداحـان و نوحه خوانـان به مغـازه او 

می آمدنـد. اسـتاد اولیـه مـن حاج آقـا آذري بـود. 
يعنى از مداحى ارتزاق نمى كردند؟ 

خیـر، فقط شـیخی کـه روی منبـر می خوانـد ممکن بـود روزی یکي 
دو تومـان بـه او بدهنـد. حاج آقـا آذر اصـال پـول نمی گرفـت. خودش 
کاسـب بـود. زمانـی را می گویـم کـه پـول گرفتـن مـداح اصـال معنا 

نداشت. 
پس چرا االن اين طور شده؟ 

متأسـفانه روز بـه روز هـم بدتـر می شـود و معلـوم نیسـت بـه کجـا 

مگـر مى شـود جايـى از پیرغالمـان حسـینى ياد شـود 
و نـام حـاج محمـود اكبـرزاده نباشـد؛ مداح خوشـرو و 
بااخـالق مشـهدی كـه در سـال 1312 در محلـه نوغـان 
اين شـهر بـه دنیا آمد و سـال ها در حرم امـام رضاg و 
به عشـق صاحب اين آسـتان خواند. حـاج محمود حدود 
هفـت دهه از عمـرش را وقف مـدح اهل بیـت كرده. 
ايـن شـماره با حـاج محمـود اكبـرزاده دربـاره ماجرای 
مداح شـدن، خط قرمزهـا در مداحـى و ويژگى های يک 
مداح خـوب گفت و گو كرده ايـم. او از آسـیب های تعیین 
نـرخ مداحى برای ما گفـت و معتقد اسـت بانیان مجالس 
هسـتند كه برخى مداحان را خراب كرده اند و با پرداخت 
پـول زياد حرمـت مجالس اهـل بیت را شکسـته اند. 

مدح اهل بيت
قيمت ندارد

ملیکا وظیفه شناس 

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
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محمدحسین محمدزاده، مدیر سیمای قرآن در نشست خبری طرح سیمای اربعین گفت: »بسیاری از طرح های رسانه ملی با یکی 
از سه ضلع عالقه مندی، مصلحت و نیاز مخاطب طراحی می شود و سیمای اربعین از هشتم آبان  ماه با همین رویکرد کار خود را 

آغاز کرده. ما هر سه ضلع را در مراسم اربعین پیش بینی و نیازسنجی کردیم«. 
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می رسـد. وقتـی می گوینـد فـالن مـداح اینقـدر پـول گرفتـه بـه نظر 
مـن نبایـد آن مـداح را مالمـت کـرد کـه چـرا اینقـدر گرفتـی بلکـه 
بایـد بانـی مجلـس را مالمت کرد کـه چرا اینقـدر به مداح پـول داده.

بانـی مجلسـی را که حاضر اسـت به مداحـی 2۰ میلیـون تومان برای 
پنـج شـب بدهـد بایـد مالمـت کـرد. در ایـن شـرایط از دیگـران چه 

دارید؟  توقعـی 
پسرهايتان هم مداحى مى كنند؟ 

بله، پسر هایم همگي مداحند ولی هیچ کدامشان پول نمی گیرند. 
يعنى شغل ديگری دارند؟ 

مشـغول کار و کاسـبی خودشـان هسـتند. هیچ کـدام آنهـا احتیاج به 
پـول مداحـی ندارنـد. همه شـان دوره هـای مداحـی را گذرانده اند . 

به نظر شـما مداحـى كه نـرخ تعییـن مى كنـد و مى گويد 
من زيـر اين قیمـت نمى آيـم مقصر ماجرا نیسـت؟ 

بانـی مجلس نبایـد قبول کند و اینقـدر به او پول ندهـد. همه بدبختی ها 
سـر چشـم و همچشـمی هیئت هاسـت که با هـم رقابت دارنـد که فالن 
مـداح را دعـوت کردیـم و فـالن قـدر بـه او پول دادیـم. آن وقـت هیئت 
دیگـری به فالن مـداح می گوید من بیشـتر می دهم. بیا بـرای ما بخوان! 

هیچ کـدام اینها برای خدا و امام حسـینg نیسـت. 
چـرا بعضى از مداحـان اينقدر معـروف مى شـوند كه برای 
كارشـان نرخ تعییـن مى كنند و زيـر آن نـرخ كار نمى كنند؟ 

چـون روی نـرخ پاکـت آنهـا بانی ها پـز می دهند کـه به فالنـی، فالن 
قـدر بـرای چند شـب دادیم. حتی از شـهر دیگـری مـداح می آورند و 
هزینه هـای رفـت و آمـد و اقامتش را هـم می دهند. هیئت هـا مداحان 
را خراب کرده اند و سـر چشـم و همچشـمی قیمت های بـاال می دهند 
و در مـداح توقـع نادرسـت ایجـاد می کننـد. مداحـی داریـم کـه پول 
نمی گیـرد ولـی جـزو مداحـان بسـیار خوب کشـور اسـت. چنـد تا از 
اینهـا داریم؟ به تعداد انگشـتان دسـت. االن هم وضعیت رقابتی شـده 
و هـر کس بیشـتر پـول بدهـد، مـداح گران تـر و معروف تـری را برای 

هیئتـش می آورد. 
 يعنـى مداحـى كـه نـرخ تعییـن مى كنـد، كـم و كیـف 

مجلـس برايـش مهـم نیسـت كـه چـه باشـد؟ 
اصـال برایـش مهم نیسـت که کجـا و برای چـه کسـانی می خواند. اگر 
بـه آنهـا پـول بدهند حتـی به مجالسـی کـه مـورد تایید مقـام معظم 

رهبری نیسـت هـم می روند.
از نظر شما مداح خوب چه ويژگى هايى دارد؟ 

مـداح خـوب بایـد بـرای رضـای خـدا و اهـل بیـت  کار کنـد. باید 
مداحـی را بلـد باشـد و زیـاد مطالعـه کنـد و بتواند شـعر حفـظ کند. 
االن کسـی شـعر حفـظ نمی کنـد بلکـه کاغـذ دست شـان می گیرند و 
می خواننـد. االن هم از روی موبایل می خواننـد. قدیم ها این طور نبود. 
كمـى بیشـتر از خودتان بـرای مـا بگويید. گويـا در جبهه 

هـم نوحه خوانى داشـته ايد. درسـت اسـت؟ 
بـه یـاد دارم چند بار کـه با گروهـی از مداحـان به جبهه رفتـه بودیم 
در گـردان محمـود کاوه نوحه خوانی داشـتیم. حتـی نزدیکی های خط 
مقـدم. یکی از آنهـا مرحوم حاج رضـا انصاریان بود. حتـی آقای احمد 

واعظی هـم بود. 
 از خاطراتتان با رهبری هم برايمان مى گويید. 

خاطـرات خیلـی خوبی از مقام معظم رهبـری دارم چه پیش از انقالب 
که در مسـجد کرامت و مسـجد امام حسن g سـخنرانی های انقالبی 
داشـتند و چـه پـس از انقالب کـه رهبری نظـام را برعهـده گرفتند و 
همچنـان دیدارهایـی بـا مداحـان و هیئتی ها دارنـد. به یـاد دارم قبل 
از انقالب ایشـان در مسـجد کرامت، هـم نماز می خواندنـد و هم منبر 
می رفتنـد امـا وقتـی آنجـا لـو رفـت بـه مسـجد امـام حسـن g در 
خیابـان دانـش رفتنـد. جالب اسـت که آن مسـجد فرش هم نداشـت 
و حصیـر انداختـه بودنـد اما وقتـی ایشـان روی منبر می رفتنـد آنقدر 
شـلوغ می شـد کـه تـوی مسـجد جـای سـوزن انداختـن نبـود. وقتی 

از روی حصیرهـا بلنـد می شـدیم شـلوارهایمان پر از گل شـده بود. 
توصیه های رهبری به مداحان چیست؟ 

اگـر گوش شـنوایی باشـد یـک کتـاب توصیه بـه مداحان دارنـد. خدا 
کنـد که گـوش کننـد. به ویـژه مداحـان جوان. 

كار مداحان جوان را چطور مى بینید؟ 
بعضی هایشـان خـالف می خواننـد! گاهـی مـداح خوش صـدا و خوبـی 
هسـتند ولـی اینکه فقط به پول فکر کنند نمی شـود. حسـاب کسـانی 
کـه فقط بـه فکر پول هسـتند جداسـت. آقـای علی انسـانی بـا اینکه 
مـداح بسـیار معروفی اسـت امـا از ایـن راه ارتـزاق نمی کند. کسـب و 
کارش چیـز دیگـری اسـت و مغـازه برنج فروشـی دارد. حـرف  او همه 
جـا خریـدار دارد. چون مـداح پولی نیسـت و نـرخ تعییـن نمي کند. 

 شغل خودتان چیست؟ 
مـن دفتر مصالح سـاختمانی دارم و پسـرهایم مشـاغل   دیگـری دارند. 
پسـرهایم وقتـی وارد این کار شـدند می دانسـتند که نبایـد از این راه 
پـول دربیاورنـد و ارتـزاق کننـد. نـگاه من را می دانسـتند. چـون کنار 
دسـت  خـودم بـزرگ شـده بودنـد. کسـانی کـه بـه مداحی بـه عنوان 

شـغل نـگاه می کننـد به ایـن عرصـه آسـیب می زنند. 
 سبک هايى را كه بین جوان ها شايع است مى پسنديد؟ 

نمی گویم که همه باید سـبک سـنگین بخواننـد ولی برخـی در خواندن 
سـبک های شـور افـراط می کننـد، بعضـی مداحـان هـم متأسـفانه از 
خواننده های آن ور آبی تقلید می کنند. اینها درسـت نیسـت و متأسـفانه 
اوضـاع رهـا شـده. انگار هر کسـی بیشـتر پـول بگیـرد معروف تر اسـت. 
شـب های سه شـنبه جلسـه مداحـی داریـم کـه مداحـان آنجـا جمـع 
می شـوند. 3۰ سـال اسـت کـه ایـن جلسـات را دارم. مداحـان در ایـن 

جلسـات هـم شـعر می خواننـد و هـم مشکالتشـان را بیـان می کنند. 

شرمنده
اهل بيت  

هستم 

حاج  محمـود اكبرزاده خاطـرات زيادی 
از سـال ها  مداحـى دارد كـه هیچ وقت 
آنها را فرامـوش نمى كند؛ »پـدرم را در 
هشـت سـالگى از دسـت دادم. وقتى 
10، 12 سـاله شـدم، شـب ها بـه هیئت 
مى رفتـم و آنجـا نوحـه مى خوانـدم. 
بـرای همین بعضى شـب ها كـه دير به 
خانـه مى آمـدم پدربزرگم كـه قیم ما 
بـود به مـادرم مي گفت صالح نیسـت 
بچه تـا اين موقع شـب بیرون باشـد. 
مادرم شـب هايى كـه ديـر مى كردم، 
چـراغ موشـى را برمى داشـت و با زن 
همسـايه توی كوچه هـا راه مى افتاد و 
از در و همسـايه پـرس و جـو مى كرد 
كه محمـود ما كجاسـت. به يـاد دارم 
يـک شـب وقتـى بـه خانـه آمـدم 
ديروقـت بـود. مـادرم گفـت ديگـر 
راضى نیسـتم به هیئت بـروی. گفتم 
باشـد نمى روم. صبـح كه شـد مادرم 
گفت هرجـا كـه مى رفتى بـرو . گفتم 
نـه ديگر نمـى روم. چـون گفتـى  نرو! 
گفـت ديشـب كـه ايـن حـرف را به 
تـو زدم خواب ديـدم آقـای مظاهری 
) متولى گنبد خشـتى آن زمان( شـال 
سـبزی بـر گـردن دارد و بـا هیئتـى 
همـراه اسـت و از پله های خانـه دار د 
مى رفتنـد  مـردم  داخـل.  مى آيـد 
جلــوی او و چیــــزی مى گرفتند. 
مـن هـم رفتـم و گفتـم بـه مـن هم 
بدهیـد.  گفـت تـو كـه بـه بچـه ات 
گفتـى هیئـت نـرود ! همین شـد كه 
مـادرم به من گفـت به هیئـت بروم. 
مـن در زندگـى   فـراز و نشـیب زياد 
داشـته ام ولـى همیشـه شـاكر خدا 
و شـرمنده اهـل بیـت  بـوده ام. 
 gرضـا امـام  حـرم  در  سـال ها 
مداحـى كـردم و همیشـه شـرمنده 
الطـاف آن حضـرت بـوده ام. االن 84 
سـال دارم و تـا هـر وقت حنجـره ام 
 بیـت اهـل  بـرای  كنـد  يـاری 
قبلـى ام  اگرچـه صـدای  مى خوانـم. 
را نـدارم امـا شـکر خـدا هنـوز توان 
خوانـدن دارم و هیـچ توقعـى هـم از 
بـه  كسـى نـدارم. چـون زندگـى ام 
  لطـف خـدا و عنايـت اهـل بیـت
مـن  اسـت.  تأمیـن  لحـاظ  هـر  از 
و  هسـتم  دسـتگاه  ايـن  شـرمنده 
اصـال نمى توانـم سـرم را بلنـد كنم«. 
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دکتر محمدحسین رجبی دوانی گفت: »هرقدر مداحان ما باسواد باشند و نسبت به مسائل اعتقادی و شرعی مطالعات باالیی داشته 
باشند و در ارتباط با شناخت مقاتل و منابع تاریخی اهل  بیتشناخت کافی داشته باشند، تأثیرگذاری کارشان باال می رود و 
می توانند خأل روحانی و واعظ را تا حدودی پر کنند، که البته باز هم کافی نیست و معتقدم حتی موفق ترین هیئت ها هم بدون 

روحانی عالم و عامل از اهداف اصلی و اثرگذاری عمیق دور خواهد شد«.  ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

06

 امیررضا سجاديان 

رسانه ها بيشتر هيئت های 
تهران را می بينند 

 گفت وگو با محمد گالبگير
 که بارها صدایش را در صحن رضوي شنيده ایم 

بـرم!« ایـن مطالـب خیلی درخـور یـک مداح 
اهـل  بیـت کـه بصیرت داشـته باشـد نیسـت. 
چون نسـبت به مسـئولیت و رسالتی که برعهده 
دارند، متعهد نیستند برای همین پنج ماه جلسه 
می گیرنـد و خیلی افـراط می کننـد و یکدفعه با 
کوچک تریـن اتفاقـی کنـار می کشـند. آنهـا بـه 
صـورت کاذب معـروف می شـوند و کارهایـی 
غیراصولـي انجام می دهنـد. می بینید یک دفعه 
شـب عروسي حضرت قاسـمg گل می آورند 
و می خواننـد »بدو بدو ان شـاءاهلل مبـارك!« این 
مطالب متأسـفانه هیچ کدام با حماسه حسینی 

مطابقـت ندارند. 

 مداحان استاد ندیده 
اینکـه رسـانه ها  بیـان  بـا  محمـد گالبگیـر 
می بیننـد  را  پایتخـت  هیئت هـای  بیشـتر 
تا شهرسـتانی های مسـتعد، فعـال و پویـا را، 
مي گویـد: »مـا هیئت هـای بـزرگ و فعالـی 
در مشـهد داریـم ولی رسـانه ها و صداوسـیما 
بیشـتر بـه تهرانی هـا و هیئت هـای پایتخـت 
از  خیلـی  کـه  می بینیـد  می کننـد!  توجـه 
تهـران  هیئت هـای  همیـن  بـه  آسـیب ها 
برمی گردد. اسـتان خراسـان رضـوي در طول 
سـال بـه کل دنیـا مـداح می فرسـتد. مثـل 
آلمـان و آمریکا. مداحان ما امسـال به هلند و 
آلمان رفتنـد. کل شهرسـتان ها را که ببینید 
چـه در کاشـان و چـه در میبد اکثـر مداحان 
در  مـا  اصلـی  دغدغـه  هسـتند.  مشـهدی 
شهرسـتان ها این اسـت که برخـی از مداحان 
مـداح  اگـر  اسـتاد ندیده اند.  تهرانـی  جـوان 
جوانی اسـتاد داشـته باشـد یقیـن بدانید در 
مداحـی اصـل را رعایت خواهد کـرد اما چون 
فقط به معروفیت می اندیشـد و مي خواهد ره 
صدساله را یک شبه برود همچون حباب روی 
آب مقطعـی خـوب می خواند ولی به وسـیله 
یـک اتفـاق مشـکلی برایـش پیـش می آید«. 

 پاي منبر بزرگان 
شـکي نیسـت کـه مطالعه یـک مـداح و پای 
می توانـد  همـواره  نشسـتن  بـزرگان  منبـر 
بـه تأثیرگـذاری بیشـتر هیئت هـای مذهبی 
کمک کنـد. محمد گالبگیـر در این خصوص 
می گوید: »به نظر مـن اگر یک بزرگ تر باالی 
سـر مداح نباشـد بـه هیـچ جایی نمی رسـد. 
االن خیلـی از مداحـان بزرگ تـر ندارنـد و هر 
جایـی که دلشـان می خواهـد می رونـد! خط 
فکـری منحرفـی را داریـم کـه چنـد شـبکه  
دارد.  خـود  بـرای  ماهـواره  در  اختصاصـی 
چقـدر آدم برای این بنده خدا کار می کنند و خط 
فکـری به او می دهند و خوراك سیاسـی بـرای او 
جور می کنند و چقـدر از مداحان و سـخنرانان را 
جـذب خـود کـرده. لـذا او از چنیـن مداحانی به 
عنوان ابزاری برای منافع شـخصی خود اسـتفاده 
می کنـد. آنهـا در شـبکه های ماهـوار ه ای خـود 
چنـد مـداح و سـخنران را کنـار خود نشـانده اند 
منتشـر  سـایت ها  در  و  می گیرنـد  عکـس  و 
می کننـد. زیـرا مداحـی که رفتـه آنجـا بزرگ تر 
ندیـده و مطالعه و بصیرت خوبی نداشـته اسـت. 
اگر بصیـرت داشـت هیـچ گاه آن کار را نمی کرد. 

 معيارهاي مداحي 
محمد گالبگیـر در خصوص  اینکـه معیارهاي 
مداحي چیسـت و مداحـان جـوان چه چیزي 
را باید سـر لوحه کارشـان قرار دهنـد، مي گوید: 
»اگـر کسـي مي خواهد مداح خوبي باشـد باید 
آموزه هـای ستایشـگری را زیر نظر یک اسـتاد 
معرفت افـزا و فهیـم بیامـوزد. خـودم سـال ها 
نزد اسـتاد مرشـد قاسـم )ثابـت(، اسـتاد مؤید 
و اسـتاد شـفق شـاگردی کردم. باید بـا دقت و 
هوشـمندانه مطالبی را بازگو کنیم که به دور از 
هرگونه انحراف و مسـتدل باشـند. الزم نیست 
هـر معجـزه و مقتل بدون سـند و معتبـری را 
بگوییـم. هـر آهنگی کـه تبدیل به مدح شـود 
و مسـتمع را به یاد آن موسـیقی حرام بیندازد 
نوعـي انحـراف اسـت. از همه مهم تـر بصیرت 
بـرای امـروز مداحـان مـا کاربـرد دارد که مقام 

معظـم رهبری بارهـا روی آن تأکیـد کردند«. 

 عد ه اي تعهد ندارند! 
می گوینـد نسـل مداحان جدیـد راه را اشـتباه 
می رونـد، بـه اسـتاد دیـدن اعتقـادی ندارند و 
شـورهای نامتعارف می خوانند. محمد گالبگیر 
در خصـوص ایـن نقدهـا و اینکه جوانـان امروز 
تـوان پذیرش مسـئولیت هیئـت داری را دارند، 
می گویـد: »مداحان امروز دو دسـته اند. یا صفر 
تـا صـد اصیل خواننـد و بـه آنچـه می خواننـد 
اعتقاد دارند یا شـورخوان هستند که متأسفانه 
شـورخوانان مـا لحن تهدیـدی دارنـد! مثال به 
امـام حسـینg می گوینـد مـا را بـه کربـال 
نبـردی! یـا داخـل شـورخوانی و مداحی شـان 
ضعیـف و بی بصیرتنـد. مثال می خواننـد: »من 
سـگ حسـینم!«  یـا »قربـون چشـم و ابـروت 

مداح باید گوش به 
فرمان رهبری باشد 

 
محمـد گالبگیـر بـا بیـان اينکه 
فقـط  امـروز  شـرايط  در  مـداح 
بايد نـگاه كنـد و ببیند باال سـری 
و  مى گويـد  چـه  رهبـرش  و 
خـط فکـری او چیسـت و كجـا 
»اگـر  گفـت:  بـرود،  مى خواهـد 
مداح پای درس بزرگ تر ننشـیند 
و سـخنان رهبری را گـوش ندهد 
سـر  و  مى كنـد  گـم  را  خطـش 
از جاهايـى درمـى آورد كـه خـدا 
مى دانـد. مى رود كنار سـید صادق 
مـن  لـذا  مى نشـیند.  شـیرازی 
مـداح بـه مطالعـه بیـش از حـد 
نیـاز دارم. حداقـل از كسـى كـه 
بايـد  مى خوانـد  روزنامـه  فقـط 
بیشـتر مطالعه كنـم و در كنار آن 
ببینیم امـروز رهبری كجا صحبت 
كرده انـد و چـه گفته انـد و بـا چه 
كسـانى ديـدار داشـته اند و چـه 
فرموده انـد. بـه نظـر مـن آخرين 
سـخنرانى رهبـری كـه در جمـع 
مداحـان داشـتند به همـه ما خط 
فکـری مى دهـد. ايشـان از اينجا 
تايیديـه  مذاكره كننـدگان  بـرای 
مى فرسـتند كـه مـا حمايت تـان 
مى  كنیـم و از ايـن مواضـع حـق 
نداريـد كوتـاه بیايیـد. اگـر بـه 
اينهـا دقـت كنیـم كامال مسـیر 
پیـش مى گیريـم  در  را  روشـنى 
كنیـم. تفحـص  نداريـم  نیـاز  و 
لـذا اگـر اين گونه شـود هرگـز از 
مجالس نابجـا سـردر نمى آوريم«. 
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توفیق سـه دهه نوكری سیدالشـهدا g را دارد و از كودكي با تشـويق پسرخاله هايش 
پـا بـه اين عرصـه گذاشـته. محمـد گالبگیر صـداي خوبي داشـت و همـه مي  گفتند 
مى توانـى ايـن صـدا را در هیئت هـا برای اهـل  بیت خـرج كني. محمـد گالبگیر، 
مداح خراسـانى كـه جامعه ستايشـگری مشـهد و زائـران امـام رضاg بارهـا نوای 
دلنشـین او را در حـرم مطهر رضوی شـنیده اند دربـاره معیارهايى كـه مداحان جوان 
مـا بايد در دسـتور كار خود قـرار دهند حرف هـاي زيادي بـراي گفتن دارد. سـاعتي 
بـا او به گفت وگو نشسـتیم تا هـم از خودش بـراي ما بگويـد و هـم از دغدغه هايش. 
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حجت االسالم نبوی در همایش آموزشی- توجیهی ویژه مبلّغین اعزامی اربعین با بیان اینکه این راه تمرینی است، برای حفظ دین و 
حکومت در شرایط سخت گفت: »در این پیاده روی فداکاری و ازخود گذشتگی در راه دین و امام حسینg را می آموزیم. پیاده روی 

اربعین بزرگ ترین اجتماع دینی جهان است که همدلی مسلمانان را نشان می دهد و این تجمع موجب تضعیف باطل می شود«. 
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شـعر و شـاعری موهبتـى اسـت كـه بايـد بـه صـورت بالقـوه در ذات فـرد وجود داشـته باشـد و شـکوفا شـدن آن 
مسـتلزم جرقـه ای اسـت كـه بايـد به موقـع زده شـود تـا بـه اسـتعدادی بالفعل تبديـل شـود. از آنجـا كه ايـران در 
اعصـار مختلـف مهـد شـاعرانى بـزرگ بـوده، عالقـه بـه ادبیـات در زندگـى بیشـتر ايرانى هـا به چشـم مى خـورد. 
جـواد شیخ االسـالمى از شـاعران جوانـى اسـت كه كشـف اسـتعداد شـعری اش را مديـون معلـم ادبیات خود اسـت. 
امـا اينکـه چطـور توانسـت بـه دنیـای شـعر و شـاعری ورود كنـد ماجرايـى دارد كـه در ادامـه آن را مى خوانیـد. 

 گفتند حرم 
جای نماز است 

و زیارت 

جواد شيخ االسالمی معتقد است بهترین سروده هایش در هيئت اجرا شده اند 

ارادتم را در شعر مي گویم 

بیچاره   عصیان شده ايم از تو چه پنهان 
چون زلف پريشان شده ايم از تو چه پنهان   

گفتند حرم جای نماز است و زيارت 
ای يار غزلخوان شده ايم از تو چه پنهان   

ما چون علف هرزه به امید نگاهى 
در باغ تو پنهان شده ايم از تو چه پنهان   

مستیم ولى مست تو هستیم پس از اين 
ما رستم مستان شده ايم از تو چه پنهان   

ديروز اگر دل به كسى غیر تو داديم 
امروز پشیمان شده ايم از تو چه پنهان   

  چطور شد كه پايتان به دنیای شعر باز شد؟ 
من در مشـهد متولد شـدم و تحصیالت خود را در این شـهر به 
پایان رسـاندم. امـا نکته جالب اینجاسـت که آمـوزش و پرورش 
مشـهد- حداقـل در مدرسـه مـا- مـدارس را بـا ادبیات و شـعر 
گـره زده و انجمن هـای شـعری در مـدارس برگـزار می کنـد. به 
واسـطه همین فضا و برخورداری از معلم های خوب و با اسـتعداد 
در زمینـه ادبیـات به شـعر عالقه مند شـدم چرا کـه انجمن های 
دانش آمـوزی بـا موضوع شـعر از قدیم االیـام در مدارس مشـهد 
با عنوان کانون شـاعران و نویسـندگان آموزش و پـرورش برگزار 
می شـد. هرچنـد آن کانـون سال هاسـت تعطیـل شـده امـا این 
رسـم بـه هـر حـال در آمـوزش و پـرورش کمی رسـوخ کـرده. 
در همـان دوران مـن چند نمونه شـعر بـرای خودم گفتـه بودم 
امـا وقتـی وارد دبیرسـتان شـدم، آن چنـد نمونـه شـعر را برای 
معلـم ادبیـات خـود آقـای هـادی اسـماعیلی خوانـدم. آقـای 
اسـماعیلی هـم از شـعر من بسـیار اسـتقبال کـرد و باعث شـد 
شـعر گفتـن با اصـول درسـت و حرفه ای ترغیـب شـوم. در واقع  
کشـف استعداد شـعری و قدم گذاشـتنم در این مسیر را مدیون 
راهنمایی هـا و روحیـه  دادن هـای آقـای اسـماعیلی هسـتم. بـه 
کمک راهنمایی های او توانسـتم چندین مقام شـهری، اسـتانی 
و منطقـه ای را در انجمن هـای شـعری کسـب کنـم. اگـر روزی 
بـه مرحله ای برسـم کـه ایـن توانایـی را در خـود ببینـم، حتما 

فعالیت هـای ادبـی را در مـدارس مشـهد رونق خواهـم داد. 
  بعـد از كشـف اسـتعداد خود چـه انگیـزه ای باعث 
شـد به سـرودن اشـعار آيینـى و هیئتـي رو  بیاوريد؟ 
بـه لحـاظ روحیه مذهبی اي که از قدیم داشـتم شـخصیت ادبی 

مـن بی تأثیر از این اتفاق نبود. از سـال ها قبل رابطه ام با مسـجد 
و هیئـت خوب بود و در هیئت محل مداحـی می کردم و دیدگاه  
آیینـی مذهبـی در من وجـود داشـت. از این رو برای کسـی که 
زندگـی اش بـا معصومیـن عجین اسـت، سـرودن شـعر در 
زمینـه مذهبـی و آیینـی امر عجیبی بـه نظر نمی رسـد و این را 
وظیفـه خـود می دانم که بـه  عنوان یک مسـلمان شـاعر، عالوه 
بر سـرودن شـعرهای عاشـقانه، اشـعاری را هـم در مـدح امامان 
بنویسـم. بـه عبـارت دیگـر شـاعر حـرف خـود را به زبان شـعر 
می زنـد. مـن هـم ارادت به ائمـه را در قالب شـعر ابـراز می کنم. 
البته بسـیاری از کارهای کالسـیک من در قالب غزل و عاشـقانه 
هسـتند اما در خصوص شـعر آیینی فعالیتم در سـرودن نوحه و 

سـرودهاي آیینی است. 
  بـا ايـن اوصاف، اشـعار شـما كوششـى محسـوب 

يـا جوششـى؟  مى شـوند 
از دیدگاه من شعر نمی تواند صرفا جوششی باشد یا صرفا کوششی 
بلکه تلفیقی از این دو تاسـت که یک شعر را به سرانجام می رساند. 
در واقع شـعر از اسـاس جوشش اسـت. چون موضوع اصلی آن الهام 
است، بنابراین شـعر را از اساس جوششـي می دانم اما این جوشش 
همانند چشـمه ای جوشـان اسـت که بـرای جاری شـدن نیازمند 
رودی اسـت کـه آن را هدایـت کنـد کـه می تـوان از ایـن رود بـه 
عنـوان کوشـش یاد کـرد. به عبـارت سـاده تر محتوا و پیـام اصلی 
شـعر جوششـی اسـت که با کوشـش شـاعر به سـرانجام می رسد. 
  در مسـیر شـاعری عالوه بـر معلم ادبیـات خود كه 
هدايتگـر شـما بـود بیشـتر تحـت تأثیـر كدام يک از 

شـاعران بـوده   و از آنهـا الگوبـرداری كرده ايد؟ 

از آنجـا کـه معتقـد به این نیسـتم کـه از لحـاظ ادبی و شـعر باید 
پیـرو شـخص خـاص بـود و اسـتاد خاصی داشـت سـعی می کنم 
اشـعار تمـام شـاعران را مطالعه کنـم و از سـبک آنها الهـام بگیرم. 
از مالقات هـای حضـوری و دیدگاه هایشـان بهره منـد مي شـوم و 
حتـی از یادداشـت ها و مقـاالت آنهـا اسـتفاده مي کنـم. از ایـن رو 
اگـر بخواهم فهرسـتی از ایـن افـراد را نـام ببرم فهرسـتی بلندباال 
خواهـد بود . از جمله کسـانی کـه از آنها بسـیار آموختـم می توانم 
به اسـتاد محمدکاظم کاظمی اشـاره کنم که سـاکن مشهد است 
و در ایـن مسـیر یار و یـاور من بـوده. همچنین اسـتاد علی محمد 
مؤدب در سـیر و سلوك شـاعرانه در من نقش آفرینی کرده. مرحوم 
حسـین منزوی را هیـچ گاه ندیدم اما همیشـه با اشـعارش مأنوس 
بـوده ام. او از جملـه کسـانی بـود که در مـن تأثیرگذار بـود. نتیجه 
همـه اینهـا کتابـی بـه نـام »بی تو بـودن« اسـت کـه سـال 94 از 
سـوی مؤسسـه شهرسـتان ادب به چاپ رسـید. این کتـاب حاوی 
38 غـزل اسـت و غالب آنها عاشـقانه، آیینی و اجتماعی هسـتند. 
   رابطه تـان بـا جامعه مداحـان چطور اسـت و با آنها 

داشـته ايد؟  همکاری 
به واسـطه دوسـتی با محمدمهدی سـیار و میـالد عرفان پور که 
هـر دو از شـاعران خوب کشـور هسـتند، با حـاج میثم مطیعی 
آشـنا شـدم و این آشـنایی نتایـج خوبی دربر داشـت کـه تجربه 
همـکاری بـا او از جملـه آنهـا بـود. بـه برکـت همین دوسـتی، 
تجربه هـای خوبی در زمینه سـرودن شـعر در فضـای نوحه پیدا 
کـردم. ایـن آشـنایی آنقدر برایم ارزشـمند اسـت که اگـر از من 
بپرسـند بهترین شـعرهایم کدام شعرها هسـتند، با صدای بلند 
می گویـم شـعرهایی کـه در هیئت  اجرا شـده اند. شـعرهایی که 
در پیاده روی اربعین و در مراسـم تشییع شـهدای غواص و دیگر 
شـهدا اجرا شـده اند چرا کـه این شـعرها را هزاران نفر شـنیده و 

از آنهـا لـذت برده انـد. این برای من ارزشـمند اسـت. 
  بـا توجـه بـه ايـن موفقیت هـا آيـا توفیق حضـور و 
شعرخوانى در محضر مقام معظم رهبری را هم داشته ايد؟ 
 تاکنـون چهـار پنـج بـار ایـن توفیـق برایم حاصل شـده کـه در 
محضـر رهبـر معظـم انقالب حضـور پیدا کنـم اما اینکـه خودم 
شـعرخوانی داشـته باشـم خیـر. منتهـا بـه واسـطه دوسـتی و 
همـکاری بـا حاج میثـم مطیعی آن توفیق را داشـتم که شـعرم 
بـا هنـر مداحـی در محضـر ایشـان اجرا شـده اسـت. البتـه در 
دیدارهایی که با ایشـان داشـتم نیز کتاب خود را تقدیم حضرت 

آقـا کـردم و مشـورت هایی را هـم از ایشـان گرفتم. 

 سعید سعیدي 
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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
نماز شب 

برنامــه اندرویدی »نماز شــب« اپلیکیشــنی 
کم حجــم در زمینــه آمــوزش خوانــدن 
نمــاز پر فیــض شــب اســت. در ایــن 
ــب  ــاز ش ــا آوردن نم ــول بج ــزار اص نرم اف
ــا اقامــه  و تمامــی مســتحبات در رابطــه ب
ــزار  ــن نرم اف ــده. در ای ــع آوری ش آن جم
گفته هــای  از  شــب  نمــاز  فضایــل 
معصومیــن هــم آمــده و ارتبــاط 
ــا  ــتحب ب ــه مس ــن فریض ــاده ای فوق الع
ــل  ــا را نق ــل از آنه ــه نق ــش روزی ب افزای
می کنــد. از ویژگی هــای ایــن نرم افــزار 
می تــوان بــه ظاهــری زیبــا و ســاده، 
امــکان تغییــر فونــت نوشــته ها و قابلیــت 
بیــدار شــدن بــرای نمــاز شــب و... اشــاره 
 کــرد. بــرای دریافــت ایــن نرم افزار بــه آدرس

 https://goo.gl/xwkFca مراجعه کنید. 

* خدايـا ! در آشـوب و فتنـه و بال عده ای تـو را گم مى كنند 
و عـده ای تو ر ا پیدا مى كننـد. ما را از بنـدگان يابنده خودت 

ده.  قرار 
* خدايـا! در توفان هـای سـهمگین و بنیان كـن بعضـى تو 
را از دسـت مى دهنـد و برخـى تـو را بـه دسـت مى آورنـد. 
دسـت ما را از دسـت خودت در نیاور و دسـت و دلمـان را از 

خـودت خالـى نکن. 
* خدايـا! در هجـوم بى امان شـدايد و سـختى ها گروهى به 
دامـن تو مى آويزنـد و گروهـى از دامن تـو مى گريزند. مأمن 

و گريزگاه مـا را آغوش مهربان خـودت قرار ده. 

كانال تلگرام 
 gعشاق الحسین

روزهــاي عاشــقي پیــاده روي اربعیــن نزدیــک 
اســت و عاشــقان سید الشــهداg در حــال 
ثبت نــام و آماده ســازی خــود بــرای ورود 
ــن رو در  ــتند. از ای ــی هس ــالی معل ــه کرب ب
ــی را  ــم کانال ــر داری ــمت در نظ ــن قس ای
در تلگــرام برایتــان معرفــی کنیــم کــه 
ــا  ــال، نوحه ه ــر از کرب ضمــن ارســال تصاوی
ــای  ــف و رث ــی در وص ــای زیبای و مداحی ه
امــام حســینg منتشــر می کنــد. کانــال 
»عشاق الحســین g« کانــال ویژه عاشــقان 
ــداهلل اســت. اگــر عاشــق آن حضــرت  اباعب
هســتید، می توانیــد بــه عضویت ایــن کانال 
در آییــد. برای عضویت کافی اســت بــه آی دی 
تلگرامیt.me/gaderkarballa وارد شــوید. 

qudsonline14@gmail.c om

حجت االسالم علیرضا پناهیان در همایش آموزشی توجیهی ویژه مبلّغین اعزامی اربعین با تأکید بر اینکه با تعظیم اربعین حسینی 
می توانیم از دین و عزاداری سکوالر دوری بجوییم، گفت: »امروزه برخی جریان ها سعی دارند در روضه خوانی عافیت طلبی را در 
 gباالست و پیروزی از  آن ایشان است. چون امام حسین gپیش بگیرند اما هرگونه که برخورد کنند باز پرچم امام حسین

ستون خیمه اسالم است«.  ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

مناجاتنامه  كتاب
غنچه ياس كبود 

داسـتان ایـن کتـاب از ازدواج حضـرت علی 
بـا حضرت فاطمـه شـروع می شـود و در 
ادامـه با ماجرای والدت امام حسـنg ادامه 
پیـدا می کنـد. نویسـنده در ادامـه بـا روایت 
ماجراهـای تاریخـی مانند غدیر خـم، رحلت 
پیامبـر اکـرم، حضـرت فاطمـه و شـهادت 
حضـرت علـی ادامـه پیـدا می کنـد و 
در فصـول پایانـی نیـز بـه شـرح صلـح امام 
حسـنg با معاویـه و شـهادت آن حضرت 
می پـردازد. شـریفی در این کتاب بـرای بیان 
داسـتان خـود و در کنـار اسـتفاده از نثـری 
مـوزون، بـا توانمنـدی، احادیـث و روایـات و 
نقل های ارائه شـده در منابع دینی و تاریخی 
زندگـی ائمـه را در خدمـت متـن داسـتانی 
کتـاب درآورده. به گفته او ایـن اثر با ویرایش 
سید مهدی شجاعی منتشر شـده. این کتاب 
از سـوی انتشـارات نیسـتان منتشـر شـده.

هیئت نورالرضاg، مسجد جامع امام جعفر صادق، اقدسیه، شام غريبان
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هـیئت

سید      مهد     ی شجاعى 

هيئت و سياست 
هیئتـی که از مسـائل سیاسـی دور باشـد و خـود را تافته جدا  

بافته از نظام اسـالمی بداند و به اسـم عرفان و سـیر و سـلوك 
و دوری از فتنه هـا و هـر اسـم دیگـری بـه عزلـت بنشـیند  
اگـر منصفانـه نـگاه کنیـم خواهیـم گفـت سـطحی نگری و 
سـاده لوحی در آینـده ای نزدیـک در آن مـوج خواهـد زد و از 
درون آن انحرافاتـی ناخواسـته برخواهـد خاسـت. سـوال ایـن 
اسـت کـه آیا هیئت هـا در نـگاه اولیه بایـد به هیئتی سیاسـی 
شـناخته شـوند و مانند احزاب جلوه های آنچنانی داشته باشند 
و سخنرانی هایشـان بـه جـای معـارف دینـی و بیـان سـیره و 
دسـتورات اهل بیـت به نشسـت ها و تحلیل های سیاسـی 
تبدیـل شـود یـا خیـر؟ ایـن نـوع برنامه ریزی هـا و حرکت هـا 
باید بـه عنوان برنامه هـای جنبی )البته با تعـادل( و مخصوص 
اعضـای اصلـی هیئت باشـد و قالـب و چارچـوب اصلی هیئت 
کـه همـان برنامه های هفتگی و مراسـم ویژه ایام اسـت باید به 
همـان شـکل و قالـب هیئت سـنتی که بیـان تاریـخ و حدیث 
و احـکام و البتـه تحلیل هـای دینـی و بصیرانه و روضه هاسـت 
بگـذرد. قطعـا اگـر هیئت هـا زیـر پرچم والیـت فقیه باشـند و 
تحـت اشـراف علمـای ربانی حرکـت کنند به موقع تشـخیص 
خواهنـد داد که در مسـائل سیاسـی چگونه و در چه سـطحی 
بایـد شـرکت کننـد و الزم نیسـت به اسـم سیاسـی و انقالبی 
بـودن همه برنامه هایشـان و حتـی سـخنرانی ها و مداحی های 
هفتگی شـان بـه تحلیل هـای سیاسـی هفتـه تبدیـل شـود. 
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