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عزای بشریت

حجتاالسلام والمسـلمین سـیدابراهیم رئیسـی در گردهمایی خادمان فرهنگ رضوی کـه در تاالر قدس حرم مطهـر رضوی برگزار شـد ،هیئتهای مذهبی
را حریمـی دانسـت کـه در آنجـا صفات ،کمـاالت و آموزههـای اولیای الهی بیان میشـود؛ «اشـعار و سـرودههای مداحان بایـد از مفهو م و معنـای قابل قبولی
برخـوردار و بـه سـخن اهل بیـت bنزدیک باشـد و هیئتهای مذهبـی باید تشـکلهایی معرفتآفرین ،بصیرتافزا و جریانسـاز باشـند».

«فا ّما الّذین آمنوا فیعلمون ائه الحق من ربّهم و ا ّما الّذین کفروا فیقولون ماذا اراد اهلل بهذا َمث ًَل یضل به کثیرا ًو یهدی به کثیراً»( .آیه 26سوره بقره)
در روز عاشـورا پوسـت صورت عزاداران بر اثر تابش آفتاب سـیاه میشود اما در همان ایام علمها و پرچمهای سـیاه بر اثر تابش آفتاب به مرور رنگ و
رویشـان سـفید میشود .آفتاب اگرچه یکسان میتابد اما یکسان تأثیر نمیگذارد .قرآن نیز چیزی شـبیه آفتاب است که عدهای را هدایت میکند و
عدهای هدایت نمیشوند.

رحلت پیامبر kنقطه آغاز انحراف از اسالم
حجتاالسالم ابراهیم بهاری

روحاهلل مؤید ،پژوهشگر دینی
رحلـت پیغمبر اکرم kرا نباید یک رحلت سـاده یا رحلت یک بزرگمرد دینی
مدنظر داشـت بلکه باید بیشـتر از اینهـا به این مصیبت توجه کـرد .وقتی خدا
آدم را خلـق کـرد تعدادی از مالئکه مدعی شـدند این نوع خلقـت هرج و مرج
ایجـاد میکنـد اما خدا آدم را جانشـین خـود روی زمیـن خواند و آنقـدر به او
آبـروبخشـید که همه مالئک موظف به سـجده بـر این نوع تازه خلقت شـدند
و همه سـجده کردنـد اال ابلیس .یک یـک پیامبران بزرگ الهـیآمدند و مردم
را بـه یگانهپرسـتی دعوت کردنـد .آبرویی که خدا بـه پیامبرانـش داد کار را به
آنجـارسـاند که عدهای بـا هدایت انبیا و اوصیـا و عمل به فرامیـن آنها به مقام
فرشـتگان و حتی برتر از فرشـتگانرسـیدند .درود خـدا بر آدم ،نـوح ،ابراهیم،
عیسـی ،موسـی و تکتک پیامبـران الهی کـه آبروی خلـق روی زمیـن بودند
و درود خاصـه الهـی بـر خاتماالنبیـا kکه تاجدار و نور چشـم همـه انبیا بود.
وقتـی رسـول اکرم بار سـفر بسـت آبـروی خلقـت از میـان زمینیـان کوچ
کـرد و نمـاد توحیـد و هدایتگـری از مـردم دورشـد .رفتـن آن حضـرت
رفتـن یـک بزرگمـرد دینی یـا یک چهـره اثرگـذار تاریخـی نبـود .رفتن او
رفتـن حجـت خدا و آبـروی خلقت بـود .پـس از رفتن نبی اکـرم kچنان
شـکافی در مسـیر هدایت بشـریت ایجاد شـد که خدا در قرآن آن را شرک
و بتپرسـتی و جاهلیـت نامیده و فرموده اگر پیغمبر بمیرد یا کشـته شـود
شـما به گذشـته خود برمیگردید؟ این اسـت که رحلت پیامبـر مهربانیها
را تبدیـل به مصیبتی عظمی کرده؛ پیامبری که زندگـی و خانوادهاش را در
مسـیر هدایت مـردم و دعوت بـه توحید صرف کـرد .آن حضـرت برای بعد
از مـرگ خـود سـفارشهای فراوانـی کرد ولـی امـت ،جاهالنـه و عامدانه
بـه آنهـا عمل نکردنـد .هنوز بـدن مطهـر و رنجدیده آن حضـرت تدفین
نشـده بود کـه آخرین سـفارشهایش را نادیـده گرفتند و حدیـث ثقلین
را به فراموشـی سـپردند!
آخریـن پیـامآور الهـی از بیـن امـت رخـت بربسـت و رفـت امـا سـوال
ایـن اسـت کـه وظیفـه هدایتگـری و دعـوت بـه حـق بـا رحلـت ایشـان
تمـام میشـود و زحمتـی کـه انبیـا و اوصیـا بـرای یگانهپرسـتی کشـیدند
بینتیجـه خواهـد بود؟ جواب این سـوال روشـن اسـت .خدایـی که خلقت
را بـا حجـت خود شـروع کـرده و اولین خلق خـود را حجت خود قـرار داده
سلسـله هدایـت را تا اتمـام خلقت متصـل میکنـد .پیامبران و جانشـینان
آنهـا یکـی پـس از دیگـری بـار سـنگین هدایـت را بـه دوش میکشـند و
زمیـن لحظـهای از حجـت الهـی خالـی نمیمانـد .پـس از رحلـت پیغمبـر
اکـرم kوظیفـه سـنگین هدایت بـه عهـده امیرالمؤمنیـن ،امام حسـن ،امام
حسـین و فرزنـدان آن حضـرت قـرار گرفـت و اکنـون این سلسـله هدایت در
اختیـار امـام زمـان قـرار دارد .هـر کـس آمادگی هدایـت را در خـود ایجاد
کنـد و تقاضـای هدایت داشـته باشـد حضـرت ولیعصـر دسـتگیر او خواهد
بـود و از عنایـات وافیـه و کافیـه آن ذخیـره الهـی بهرهمنـد خواهـد شـد.

بازتاب

نبـی مکـرم اسلام kبعد از فتـح مکه دسـتور داد بتهايـى را كـه حوالی مكه
پرسـتيد ه مىشـدند از بيـن ببرنـد .آن حضـرت اطالع پيـدا كرد كـه گروهى از
قبايـل عـرب قصـد حملـه بـه مكـه را دارنـد .پيغمبـر وقتی نسـبت بـه صحت
ايـن گـزارش مطمئـن شـد 12 ،هـزار نفـر از مسـلمانان را بسـيج كـرد و براى
مقابلـه بـا آنهـا گسـيل داشـت .سـپاهيا ن دو طـرف در وادى حنين بـا يكديگر
روبـهرو شـدند .در آنجـا تنگـهاى بـود كـهدشـمن پيـش از مسـلمانان آن را به
تصـرف خـود درآورد .وقتـى مسـلمانان بـه آن محل رسـيدند ،دشـمن بـه آنها
حملـه کـرد .در اثـر ايـن حملـه گروهـى از مسـلمانان گريختنـد و ميانشـان
هـرج و مـرج حكمفرما شـد اما پيامبـر و برخى از مسـلمانان مردانـه جنگیدند.
مسـلمانانى كـه گريختـه بودنـد بـه تدريـج برگشـتند و به كفـار يـورش بردند
و صفـوف آنهـا را درهم شكسـتند .مسـلمانان بـه غنايـم فراوانىدسـت يافتند
ف قلـوب قريـش بـه
و پيامبـر اکـرم kامـوال بـه دسـت آمـده را در كار تأليـ 
كار گرفـت .پـس از پايـان جنـگ ،پيامبـر در انديشـ ه بازگشـت به مدينه شـد.
آ ن حضـرت پيـش از بازگشـت بـه مدينـه ،گروهى را بـ ه تعقيب كفـار به طائف
فرسـتاد .دژهاى طائف بلندتر از آ ن بود كه مسـلمانان ياراى دسـتيابى به شـهر
را داشـته باشـند .بنابراين بـدو ن اینكه بتوانند بـه دژها قدم بگذارند بازگشـتند.
هميـن كه پيغمبـر به مدينهرسـيد ،هيئتهايـى از نقاط مختلـف جزيرهالعرب
بـر آ ن حضـرت وارد شـدند و عالقه خود را نسـبت به دین اسلام اعلام کردند

وخواسـتند تعـدادی مبلّـغ براى تعليم دسـتورات اسلا م ميان آنها اعزام شـود.
بـا نـزول سـوره برائـت (توبـه) دوره سـياهى و تباهـى جزيرهالعـرب پايـان
یافـت .پيغمبـر اکـرم ،kحضـرت علـى gرا بـه مكـه فرسـتاد تا اين سـوره
را ميـا ن حجاجـى كـه در منـا گـرد آمـده بودنـد بخوانـد .در ایـن سـوره بـه
صراحـتاعلام شـده كـه مشـركین از اين پـس نبايـد بـه مسـجدالحرام وارد
شـوند .زيـرا خـدا از آنهـا بيـزار اسـت .همچنيـن آمـده هيـچ عهـد و پيمانى از
مشـركین پذيرفتـه نيسـت .پـس از ايـن اعلامكسـی در جزيرهالعـرب نبـود
ك كنـد مگـر گروههايـى انـدك كـه از تـرس مسـلمانان
كـه اظهـار شـر 
گريختـه بودنـد و پنهانـى بـر كيـش گذشـته خـود باقـی مانـده بودنـد.
پيامبـر در سـال دهـم هجـرى تصميم گرفت بـه حج بـرود .وقتی مسـلمانان از
ایـن تصميـم آگاهـى يافتنـد به سـوى آ ن حضـرت شـتافتند .چون تعدادشـان
بـه انـدازه كافـى رسـيد ،پيغمبر همـراه آنها بـه مك ه رفـت .پيامبر در اين سـال
كيفيـت بجـا آوردن حـجاسلامى را بـه مسـلمانان آموخـت .زيـرا مشـركین
در سـال گذشـته پيامبـر و يارانـش را از اجـراى مراسـم حـج بازداشـته بودند.
پيامبـر اکرم kمناسـك حـج را به پايـان برد و خطبـهاى ايراد كـرد كه حاوى
تعاليـم دينـى و اخالقـى بـود .سـپس عزم بازگشـت بـه مدينـهكـرد .برخى از
يـاران مظاهـر نگرانـى را در چهـره آن حضـرت مشـاهده کردنـد .گويـا پيغمبر
مىخواسـت رازى را آشـكار كنـد كه از ابـراز آن نگران بود ،يـا در انتظار فرصتى
مناسـب بـراى مطـرح كـردن آن بـود .ايـن حـج آخرين حجـى بود كـه پيامبر
بجـا آورد .بديهـى بـود كه پيغمبر میخواسـت همـ ه چيزهايى را كـه به مصالح
مسـلمانان و امـور سياسـى و دينى آنهـا مربوط مىشـد بيان كنـد .آن حضرت
ت بگويد ،اعراب كه هنوز اسلام در ژرفاى دلشـان
میدانسـت وقتی بـدرود حيا 
ريشـه ندوانيـده بود دچار تشـتت بشـوند و دوباره بـه جنگ و خونریزی دسـت
بزننـد و در نتيجـه ديـن فـداى اختالفـات شـود .ایـن بـود کـه بـه آن حضرت
 gاسـت .او نخسـتين
وحـى شـد پـس از او حكومـت از آن على بـن ابیطالب 
كسـى بـود كه بـه خـدا و فرسـتادهاش ايمـان آورده و سـختيهاى بسـيارى را
متحمـل شـده بـود و در قضـاوت و ديگـر فضايـل انسـانى از ديگـران برتـر بود.
پيغمبـر اکـرم kسـرانجام در بيسـت و هشـتم صفر سـال يازدهم هجـرى در
حالـى كـه  63سـال داشـت و  23سـالاز عمـرش را بـه نشـر رسـالت جهانـى
خويـش بـه چهـار گوشـه دنيـا پرداختـه بـود بـه ملکـوت اعلـى پيوسـت.
رحلـت آن حضـرت مصيبـت بزرگـى بـراى مسـلمانان بـه شـمار مىرفـت.
بـا وفـات آن حضـرت انحرافـى آشـكار در دیـن اسلام پديـد آمـد .در حالـی
کـه حضـرت علـى gبه غسـل و كفـن پيغمبـر مشـغول بـود و همـراه ديگر
مسـلمانان بـر پيكـر آ ن حضـرت نمـاز میگـزارد گروهـی دور هـم جمـع
شـدند تـا جانشـین پیامبـر را انتخـاب کننـد و از همینجـا انحـراف آغاز شـد.

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

حجتاالسالم علی سعیدیان:
عـدهای بـا عناوین گوناگون یـا درک نادرسـت مسـائل ،درباره هیئتهـا از عنوان ریا اسـتفاده
میکننـد .مثلا میگویند اگر قرار اسـت ما در رسـانه حضور داشـته باشـیم ،شـاید ایـن مورد
قبول امام حسـین gنباشـد در حالی که اثبات شـده تبلیغ و گفتن بعضی از مسـائل روزمره
در زمینههای مختلف مانند تجـارت و ...تاثیر زیادی دارد .چون این اقـدام به ترویج اهداف مورد
نظر کمک میکند .هیئتهای ما باید به سـمتی بروند که تبلیغ و کار کردن در قالب رسـانه را بیشتر ترویج دهند .معتقدم
اطالعرسانی و شفافسازی رسانهای هفتهنامه «چهارده» در مورد هیئات مذهبی باعث شده جلسات رونق بیشتری بگیرند
و تعامل هیئات با یکدیگر بیشـتر شـود و رفاقت مداحان با منبریها افزایش یابد .یقینا تبلیغ اثر مثبت و بجایی دارد .از این
رو از عزیزان دسـتاندرکار هفتهنامه «چهارده» میخواهم قدر کار خودشـان را بدانند و دوستان ما هم باید قدر آنها را بدانند.

*حسـن مشـکات :اصـل تبلیـغ دیـن براسـاس تواضـع،
نیکـوکاری ،حسـن خلـق و حکمـت اسـت .پیامبـر گرامـی
اسلا م kدیـن اسلام را اینگونـه به مـردم معرفـی میکرد.
لذا رسـانههای مذهبی باید چنین صفاتی را در سـبک حرفهای
خود داشـته باشـند و قشـر مذهبـی را این طـور تربیت کنند.
مثلا نقـاط محـروم را شناسـایی کننـد و بـه کمکرسـانی به
آنها بپردازند یا انتقادپذیر باشـند و بیشـتر از همه به نقد اقشـار
مذهبی و اشـتباهات آنهـا بپردازند.
*حسن کربالییزاده :رسـانههای مذهبی همچون «چهارده»
بایـد بـرای ترویج فرهنگ اهل بیت  تالش کننـد .برای این

کار باید از کلیشـههای مرسوم خارج شوند و به صورت ملموس
و عینی خود را نقد کنند.
*سـهیل رویگـر :هیئتهـا تـا حـد زیـادی دچـار فرمگرایی
شـدهاند .لذا رسـانههای مذهبی اول باید بتواننـد فرمهای موجود
را نقـد کـرده و بعد اقدام به معنادهی هیئات مذهبی کنند .در این
صورت مسـلما وضعیت هیئـات دگرگون خواهد شـد.
* فاطمـه رضایـی :اگـر رسـانههای مذهبـی انتقاد از قشـر
مذهبـی را بـا روشهای درسـت آغاز کنند موفـق خواهند بود.
نقد دقیق و مبتنی بر آگاهی درسـت و اخالق نقدپذیری باعث
رشـد و بالندگـی جریان مذهبی خواهد شـد.

خـــــط خبــر

مصطفی خرسـندی ،رئیس کانون مداحان و شـاعران آیینی کل کشـور در اختتامیه یازدهمین آیین تجلیل از نوگالن حسـینی با تأکید بر لزوم تقلید از دیگران
گفـت« :تقلیـد الزم اسـت امـا باید بدانیم از چه کسـی باید تقلیـد کرد .باید از سـبک مداحی تقلید شـود ،نه صـدای مداح .اخالص ،نمـاز اول وقـت ،احترام به
پـدر و مـادر ،اخالق ،ادب ،حسـن انتخاب و دانش الزم از جمله مسـائلی اسـت که باید مداحان دانشآموز ما به آن توجه داشـته باشـند».
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سنتهای قدیمی در هیئات

مهدی رجبپور

رضا عیدگاهیان

آسیبهاوفرصتهایپیشرویهیئتهایمذهبی
در گفت وگو با مسئوالن هیئتها

بابرنامهریزی
جوانان را جذبکنیم
امیررضا سجا دیان

تها پایگا ههایی
تها وجود دارد کـه برای جذب جوانانمیتوان از آنها بهـره برد .هیئ 
تهـای زیادی در هیئ 
فرص 
بهایی آنها
هسـتند که پیر و جوان و زن و مرد را پای کار خدمت به دسـتگاه ائمهbمیآورد اما در این بین آسی 
را تهدیـدمیکند که باید جدی گرفته شـوند تا خدای ناکرده لطمـهای به این پاتوقهای دینی وارد نشـود .برای
تهای مشـهد رفتهایم و با آنها گفتوگـو کردهایم.
بررسـی بیشـتر این موضوع سـراغ دو تن از مسـئوالن هیئ 

رضـا عیدگاهیان ،مسـئول هیئت عبداهلل بن الحسـن gکه سـابقه تأسـیس هیئتشـان به سـال
 1322برمیگـردد،میگویـد« :ایـن هیئت نسـل سـوم خـودش رامیبینـد .االن بیشـتر هیئتیها
جواناننـد امـا سـعی کردهایـم هیئـت را بـه همـان شـکل سـنتی خـودش برگـزار کنیم و مراسـم
مذهبی ما بیشـتر به شـیوه سـنتی اسـت تا مـدرن» .او دربـاره این هیئـتکه مؤسسـین آن پدر،
عمـو و چنـد نفـر از هممحلهایهایـش بودهانـد،میگویـد« :هیئتهایـی که به اسـم مـدرن بودن
تلاشمیکننـد عـزاداری و نوحهخوانیشـان متفـاوت باشـد نوحهها را بـا آهنگهـای آن ور آبی
میخواننـد یـا روضهخوانشـان مدلـیمیخوانـد که در شـأن هیئت نیسـت .آنهـا مدعیانـد دارند
کار جدیـدی بـرای جـذب جوانـان انجـاممیدهنـد .ما ایـن شـیوهها را قبـول نداریـم و آن را در
شـأن هیئـت نمیدانیـم» .عیدگاهیان کـه پدربزرگـش در زمان رضاخـان با وجـود ممنوعیتهای
حکومتـی نوحهخوانـی و تعزیهخوانـی میکـرده ،میگویـد« :پدربزرگـم بـه خاطـر نوحهخوانـی
تـا یکقدمـیمـرگ پیـش رفـت .پـدر و عموهایـم در همیـن دم و دسـتگاه بـزرگ شـدند و تمام
زندگـی مـا بـا این هیئـت پیونـد خـورده؛ هیئتی کـه سالهاسـت در حسـینیه کوچه کربلا همه
را دور هـم جمـع میکند».

پذیرایی از زائران امام رضاg

مسـئوالن هیئـت عبـداهلل بن الحسـن gسـعی کردهاند شـکل هیئت و مجالس را به شـیوه سـنتی
خـود حفـظ کننـد و سینهزنیهایشـان به سـبک قدیم اسـت .عیدگاهیـان در این خصـوص میگوید:
«بـا اینکـه حسـینیه بـه خاطـر محدودیـت فضـا کوچـک اسـت و امـکان پذیرایـی از زائـران علی بن
موسـیالرضا gرا نـدارد ولـی هـر کسـی که به هیئـت بیاید،میتواند سـر سـفره خانـدان عصمت و
طهـارت بنشـیند .البته شـبهایی بـوده کـه تعـدادی از زائران امام هشـتم بعـد از مجلـس آمدهاند و
گفتهانـد ما امشـب جا بـرای خوابیدن نداریـم و درب هیئت به رویشـان باز بوده» .ایـن فعال فرهنگی
مذهبـی بـا تأکید بر اینکه بـرای جـذب حداکثری جوانان بـه هیئتها بایـد برخـورد هیئتیها جاذبه
داشـته باشـد،میگویـد« :معمـوال بعـد از اتمام مجلـس عـزاداری و جمع کـردن سـفرههای پذیرایی
تـور والیبـالمیبندیـم و بـا جوانهـا والیبـال بـازیمیکنیـم یا بـرای جوانان هیئت سـالن ورزشـی
میگیریـم و سـعیمیکنیـم جاذبههایـی را ایجـاد کنیـم تـا برنامههـای هیئـت یکنواخت نباشـند و
جوانهـا بـا ایـن مراکز دینـی بتوانند ارتبـاط صمیمـیو عمیق برقـرار کنند».

هیئتی واقعی کیست؟

مهـدی رجبپـور ،مسـئول هیئـت جواداالئمه مشـهد معتقد اسـت هیئتهـا به دسـتگاه اهل بیت
 bوصلنـد .بنابرایـن هیئتیهـا بایـد از هـزار و یـک معضـل دور باشـند تـا مـدال هیئتـی بـودن
روی سینهشـان بدرخشـد؛ «هیئتیهـای واقعـی قطعـا سـراغ قلیـان ،سـیگار و قهوهخانههایی که
متأسـفانه بیـن برخـی از هیئتیهـا بـاب شـده نمیروند .اولویـت اول یـک هیئتی واقعـی خواندن
نمـاز صبـح اسـت .هیئتـی واقعـی بایـد در بهتریـن دانشـگاهها قبـول شـود و بهتریـن جایـگاه
اجتماعـی را داشـته باشـد» .او بـا بیـان اینکـه هیئتها بـه معنـای واقعـی مظلومند ،تأکیـد کرد:
«مسـاجد و پایگاههـای بسـیج متولـی دارنـد امـا اگرچـه متولـی اصلـی هیئتهـا اهـل بیـتb
هسـتند و نبایـد دولتی و سیاسـی باشـند امـا بسـیار مظلومنـد و هیچ حمایتـی از آنها نمیشـود.
هیئتـی کـه قمـهمیزنـد و رفتارهـای مناسـبی ندارد ،بـاز هـم فرصت اسـت اما چون کارشـناس
مذهبـی بـرای جلوگیـری از ایـن آسـیبها نـدارد ،تهدیـدمحسـوب میشـود .مثلا بـرای معضل
قمهزنـی همیشـهمیگوییـم نبایـد ایـن کار را کـرد امـا راهـکار چیسـت؟ جوانـی بـه هـر دلیلـی
دوسـت دارد روز عاشـورا قمـه بزنـد .بایـد به او راه حل را نشـان داد کـه جای قمهزنـی مثال خون
خـودش را اهـدا کنـد .باید آسـیبها را شـناخت و برایشـان راه حل پیـدا کرد .هیئـت جواداالئمه
 gدو سـه سـال اسـت که در روز عاشـورا بـه اهدای خـون توصیهمیکنـد .ما سـراغ هیئتهای
قمـهزن رفتیـم و گفتیـم خونتـان را در راه امام حسـین gاهـدا کنید».

ارائه راهکار برای کاهش آسیبها

مسـئول هیئـت جواداالئمـه gاز دورهمیهایی که برخـی از هیئتیها بعد از برگزاری مراسـم دارند
گالیـه دارد و میگویـد« :عـدهای هسـتند کـه پاتوقشـان بعـد از هیئت قهوهخانه اسـت .چـرا به جای
قهوهخانـه ایـن دورهمی را در مسـجد گوهرشـاد برگـزار نمیکننـد! باید در کنـار آسـیب ،راهکار هم
ارائـه داد .بـا توجـه بـه اینکه امام حسـین gروزبـهروز به اوجمیرسـد و محـور هیئتها برافراشـته
نگهداشـتن پرچـم سیدالشهداسـت ،رویشهـا در هیئتهـای مذهبـی بایـد بیشـتر باشـد امـا بـرای
جـذب بیشـتر ،تدبیـر و برنامهریـزی الزم اسـت» .رجبپـور بـا بیـان اینکه اگـر بخواهیم پـای منبر و
روضـه جمعیـت بیاید بایـد برنامههایی بـرای جذب مردم داشـته و به شـیوههای اصیـل هیئتی بودن
معتقـد باشـیم،میگویـد« :بچههیئتیهـا خالصترین ،مخلصتریـن ،باادبتریـن و باتقواتریـن آدمها
هسـتند .وقتی هیئتی هسـتی باید احترام پدر و مادرت را داشـته باشـی و در جامعه بااخالق باشـی».
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خـــــط خبــر
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حجتاالسلام جعفـر مرتضوی ،مدیر کل تبلیغات اسلامی اسـتان چهارمحـال و بختیاری گفـت« :انقالب اسلامی که ثمره ایثار و شـهادت جوانان مملکت اسـت
موجـب تغییـر و تحول در تمامی سـطوح جامعه شـد .فرهنگ ایثار و شـهادت فرهنگی اسـت کـه بدون خودخواهـی و خودمحوری و بـا آزاداندیشـی در اعماق قلب
نوجوانـان جامعـه نفـوذ کرده .امام حسـین gدر حرکـت اصالحی خود حجـت را بر همگان تمام کـرد و با این حماسـه بزرگ ،ارزشهـای عالی انسـانی را در تمام
طـول تاریخ جاری سـاخت».

در زلزله کرمانشاه دلهای زیادی برای کسانی که عزیزانشان
زیـر خروا رها خاک مانده بودند لرزید .برای همین جادههای
منتهی به کرمانشـاه پر از خودروهایی شدند که برای کمک
و همدردی آمده بودند .مردم سـایر نقاط کشـور که دلشان
بیتـاب هموطنانشـان بـود آمـده بودنـد از آنهـا دلجویی
یها هم مثل همیشـه سـنگ تمام
کنند .در این میان هیئت 
گذاشـتند .سریع آشپزخانه مجهز آسـتان قدس در مهران
بـرای تأمین غذای گرم زلزلهزدگان به سـرپل ذهاب منتقل
شـد و خادمان موکبهای اربعین که هنوز به شهرهای خود
نرسـیده بودند راهشان را به روسـتاها و شهرهای زلزلهزده
کج کردند تـا جلو ه دیگری از ایثار و ازخودگذشـتگی را به
ن میثم
نمایـش بگذارند .مداحان و شـاعران زیـادی همچو 
مطیعـی ،مهـدی رسـولی ،ابـوذر بیوکافی ،احمـد واعظی،
محمدمهدی سـیار ،ناصـر فیض ،میالد عرفانپـور و ...برای
کمکرسـانی به مناطق زلزلهزده رفتنـد .فرصت خوبی بود
که بـرای تبیین بهتـر نقش هیئتهـا در کمک بـه مناطق
زلزلـهزده سـراغ رحیم آبفـروش ،مهدی رسـولی ،محمد
رسولی و محمدحسین پویانفر برویم و با آنها گفتوگو کنیم.

هر کس درد مردم را نداند هیئتی نیست

امدادگرانحسینی
هیئتها در زلزله کرمانشـاه یکبار دیگر کارکردهای
اجتماعی محافل مذهبی را نشـان دادند
مجتبی برزگر

وقتـی خبـر زلزله را شـنید حسـی از درون مثـل خوره اذیتـش میکرد؛
نگرانـی از اینکـه چـه باید بکنـد .تا اینکـه در فاصلـه کوتاهـی بچههای
ی از آنهـا
انقالبـی راهـی مناطـق زلزلـهزده شـدند؛ بچههایـی کـه خیلـ 
هنـوز گـرد سـفر اربعیـن را از تن خـود نـزدودهبودند .رحیـم آبفروش
میگویـد« :اگـر مداحان ،شـاعران ،پیرغالمان و بچههیئتیهـا درد مردم
را نداننـد بـه نظر من هیئتی نیسـتند .این نگاه تا حـدود زیادی کمرنگ
شـده و بایـد اصلاح شـود .در گذشـته هیئتهـای مـا علمـدار خدمات
اجتماعـی بیسـروصدا بودنـد .اکنون نیـز همینطور اسـت .زمانی که به
قصر شـیرین رسـیدیم همراهان مداح و شـاعر ما خواسـتند حضورشان
رسـانهای نشـود اما تصمیـم بر این شـد که در فضـای غبارآلـود مجازی
ایـن حضورها را اعالم کنیم .باید متناسـب با شـرایط موجـود بازتعریفی
از فضـای امـروز هیئت داشـته باشـیم .هیئتها ایـن روزها پـا به عرصه
گذاشـتهاند و باید این سـنت حسـنه را که پیشـینیان علمـدار آن بودند
احیـا کننـد .حضـور هیئتهـا در خدمـات اجتماعـی و رسـیدگی بـه
مشـکالت مردم یـک ضـرورت اجتنابناپذیر اسـت».

هیئت تراز

پرچم هیئتها بلند شـد تا هیچ انسـان دردکشـیدهای تنها نماند .رحیم
اسـت که
آبفروش معتقد اسـت ایـن نگاه ،نـگاه آرمانی یک هیئت تراز 
اثر اجتماعی برای مردم داشـته باشـد؛ «هیئتها نباید سـرگرم تبلیغات
و نگاههـای امروزی بشـوند .ناگفته نماند که برخی هیئتهـا با این تفکر
فرسـنگها فاصلـه دارنـد و جـز آزار و اذیت (سـروصدا) بـرای مردم چیز
دیگـری ندارند .انشـاءاهلل هیئتهای انقالبـی ،والیی و اهلبیتـی در راه
اصلاح وضع موجود قـدم بردارند».

صاحبان تریبون باید میآمدند

حضـور واعظـان ،شـاعران و مداحـان در مناطـق زلزلـهزده زمانـی اتفاق
افتـاد که رهبـر معظم انقلاب فرمودند هر کـس به هر شـکلی میتواند
تلاش کنـد و بخشـی از درد و آالم این مـردم را کاهش بدهـد به میدان
برود .آبفروش میگوید این جماعت وظیفه خودشـان دانسـتند که بین
مـردم حضور پیدا کننـد و تا جایی که امـکان دارد آرامشبخش دردهای
آنهـا باشـند .هدفما این بود که صاحبان تریبـون محافل مذهبی بیایند
و ایـن دردهـا را از نزدیک ببیننـد .آقایان عرفانپور و فیض نیز دسـت به
قلم شدند و شـعرهای خوبی گفتند».

پرچمی که یک بیمار سنی را متحول کرد

رحیـم آبفـروش در ادامـه خاطـرهای از پرچمـداری احمـد واعظی نقل

میکنـد و میگویـد« :یـادم هسـت کـه اهـلتسـنن میآمدنـد و سـر و
صـورت ذاکـران را میبوسـیدند و میگفتند همیـن که آمدید مـا را بس
اسـت و بـه گونـهای از ایـن حضـور تجلیـل میکردنـد .حـاال در فضـای
مجـازی بگوینـد ایـن حضورهـا و حرکتها نمایشـی و فرمایشـی اسـت!
روزی کـه احمـد واعظـی پرچـم امام رضـا gرا بـرای یک بیمار سـنی
به بیمارسـتان برد مرد سـنی گفت شـرایطم به گونهای نیسـت که پولی
جهـت تبرک بدهم و ابزار شـرمندگیکـرد .اینها صحنههایـی نبودند که
بتوانیـم از کنارشـان بگذریم».

کانال تلگرامی «ذخیره خیر»

محمـد رسـولی و داوود کریمـی برای کمک بـه مردم زلزلهزده کرمانشـاه
کانـال تلگرامـی «ذخیـره خیـر» را راهانـدازی کردنـد .رسـولی در ایـن
خصـوص میگویـد« :از موقعـی کـه حضـرت آقـا فرمودنـد آتـش بـه
اختیـار باشـید ،بـا گروهـی از دوسـتان جهـادی دور هم جمع شـدیم تا
در زمینـه محرومیتزدایی و یاری مسـتضعفین کاری انجـام دهیم .البته
قبـل از زلزلـه اقداماتـی بـرای بازگشـایی مدارس ،مسـکن فقـرا و ...انجام
داده بودیـم .خوشـبختانه مبلـغ  65میلیون تومـان برای مـردم زلزلهزده
جمـعآوری شـد .مفتخریـم که کانـال کمک بـه محرومین مـا  800نفره
شـده .هیئتهـا از قدیماالیـام محـل کمکهـای مردمـی بودهانـد و بـه
صـورت سـنتی کیسـه میچرخاندنـد و پـول و صدقـه و قربانـی جمـع
میکردنـد .االن کـه رسـانه مـا فعـال شـده بیشـتر مـورد توجـه قـرار
میگیـرد .دوسـتان هیئتی کـه اینجـا آمدهاند واقعـا دارنـد کار میکنند.
ممکن اسـت فیلمـی هم از خودشـان بگیرنـد و پخش کنند .تـا آنجا که
میدانـم فیلـم میگیرنـد تا مـردم بداننـد اینجا چه خبر اسـت و بیشـتر
کمـک کننـد .آنهـا به نوعـی موجـب فراگیـر شـدن کمکهـای مردمی
میشـوند .مـردم کرمانشـاه بـه کمـک و همدلـی همـه نیازمندنـد .بعید
میدانـم کسـی به نیت نمایـش آمـده باشـد .از فرصت اسـتفاده میکنم
و میخواهـم مـردم جنـس نفرسـتند .منطقـه مملـو از اجنـاس اهدایـی
اسـت .بهتر اسـت تا میتوانند کمکهای نقدی بفرسـتند .باید سـرویس
مخصوصا حاال که زمستان

بهداشـتی و محل اسـکان موقت احداث شـود.
نزدیک اسـت و مردم برای کارهای زیرسـاختی به این مبالغ نیـاز دارند».

خـــــط خبــر

مظفـر سـاالری ،نویسـنده یـزدی از انتشـار کتاب «دعبل و زلفا» توسـط انتشـارات «به نشـر» آسـتان قدس رضوی بـه تعداد  2هزار نسـخه در چـاپ اول خبر
داد .سـالها پیـش از سـوی دارالحدیـث مجموعه داسـتانیهایی در مورد امام رضا gچاپ شـد که داسـتان «آسـتین» دربـاره دعبل خزاعی یکـی از آنها بود.
دعبـل خزاعـی شـاعر پرآوازه جهان اسلام اسـت کـه امام رضـا gدو بیت بـه قصیده او اضافـه کرد و این افتخاری اسـت که شـامل حال او شـد.

05

شماره 55

ها و محافل مذهبی
نامه هـیئت
ویژه

سهشنبه  30آبان 1396

 2ربیعاالول 1439

اهمالکاری
و گالیههای
مردم
مهدی رسـولی بـا بیـان اینکـه فضای
یهـا
تهـا و هیئت 
مسـموم علیـه هیئ 
زیـاد شـده ،میگویـد« :مـا بیشـتر
کار کردهایـم امـا کمتـر توانسـتهایم
بـه مـردم نشـان بدهیـم کـه فضاهای
مسـموم تبلیغاتی زیاد بوده .رسانههای
بیگانه کـه خـوی اسـتکباری دارند کم
نگذاشـتهاند .اشـتباهات و اهمالکاری
هیئتیهـا مزیـد بـر علـت شـده تـا
مردمـی کـه از هیئتیهـا فاصلـه دارند
دغدغههایشـان در ایـن زمینههـا هـر
روز کمرنگتـر شـود .حزباللهیهـا
بایـد حضـور خـود را نشـان دهنـد.
خیلی از بچ ههـا دارنـد کار میکنند اما
عـدهای ما را متهم به کارهایی نمایشـی
د ولی واقعیـت این اسـت که از
میکننـ 
جمـع مـا هیئتیهـا فقـط پنـج دقیقه
فیلـم بیرون آمده و بقیهاش را دوسـتان
خبر ندارند .رفتن دوسـتان مداح بسیار
تأثیرگـذار اسـت و فقـط نمیگوینـد
هنرمنـدان و ورزشـکاران رفتهانـد.
مـردم میبیننـد کـه تریبـونداران
مذهبـی هم بـه صحنه عمـلآمدهاند».

ساخت منازل روستایی

کانـال تلگرامـی «همـدردی» یکسـالی هسـت کـه توسـط هیئـت
ریحانهالنبـی hبـرای کمـک بـه محرومیـن راهانـدازی شـده و کارهای
بزرگـی هـم انجـام داده .وقتـی موضـوع زلزله کرمانشـاه پیش آمـد ابتدا
دو کانتینـر آب و سـپس کمکهـای نقـدی و غیرنقـدی را ارسـال کـرد.
ارسـال کمکهای

محمدحسـین پویانفـر میگوید« :اسـتقبال مـردم در
نقـدی و غیرنقـدی بـه زلزلـهزدگان غیرقابـل تصور بـود .دوسـتان ما در
هیئـت ریحانهالنبـی hدر مناطـق زلزلـهزده تحقیقـات میدانـی انجـام
میدهنـد تـا منـازل یـک روسـتای  25خانـواره را بازسـازی کنیـم».

باید عملمان را به مردم نشان دهیم

زمانـی وظیفـه هیئتیهـا حضـور در برابـر داعـش بـود و امـروز
وظیفهشـان محرومیتزدایـی اسـت .هیئتیها باید سینهشـان را سـپر
کننـد تا جلـوی فاصل ه طبقاتـی را بگیرند .پویانفر دربـاره اینکه عدهای
میگوینـد ایـن حرکتها نمایشـی و فرمایشـی اسـت ،میگویـد« :این
شـائبهها را مطرح میکنند چون از ما بیشـتر شـعار شـنیدهاند .بیشتر
از اینکـه شـعار بدهیـم باید عمل کنیـم و بیشـتر از اینکه چهـره ما را
عمل مـا را ببیننـد .ورود روحانیـون به مناطـق زلزلهزده
ببیننـد بایـد 
و خدمترسـانی آنهـا آثـار تبلیغاتـی زیـادی دارد و چـون از مـا عمل
میبیننـد تأثیرگذارتر اسـت».
مهـدی رسـولی یکـی از مداحانـی که هنـوز در مناطـق زلزلـهزده حضور
دارد ،میگویـد« :علاوه بـر کمکرسـانی و رفـع مشـکالت مـردم یکـی
از مهمتریـن اهـداف مـا دلجویـی از مـردم بـود .میدیـدم کـه مـردم بـه
واسـطه اهـلبیـت bچقـدر به مـا محبـت دارنـد .برای مـا کنـار مردم
بـودن درسآمـوز اسـت .البتـه بـا همـه کمکهایـی که انجـام شـده اما
کمبودهـا هنـوز ملموس اسـت و مردم در سـختی بـه سـرمیبرند .مردم
اینجـا بیشـتر نیـاز دارند کـه به درددلشـان گـوش کنیـم .انشـاءاهلل در
روزهـای آینـده کمکها سـاماندهی میشـوند و به جامعیت میرسـند».

از اقامه
عزا به
اقامهحق
مهـدی رسـولی معتقد اسـت هیئت و
جریـان مداحـی کشـور بایـد از اقامه
عـزا بـه اقامـه حـق برسـد و قطعـا
یکـی از وظایـف هیئتیهـا همیـن
اسـت .از شـما میپرسـم چند درصد
هنرمنـدان ما در روزهای عـادی مانند
مـردم زندگی میکنند و کجای سـبک
زندگیشـان ماننـد مـردم اسـت؟
حـاال آنهـا در بزنگاههـا کمکهایـی
میکننـد و مـردم دوستشـان دارند
و همـراه و همزبانشـان هسـتند امـا
تبلیغـات مسـموم باعـث میشـود
جریانهـای مذهبـی نـزد مـردم
تخریـب شـوند امـا ارادت قلبـیای
کـه مـردم بـه معصومیـن bدارنـد
کار دشـمنان را سـخت کـرده.
مداحـان ،واعظـان و شـاعران آیینـی
همیشـه بـه ایـن میدانهـا میآینـد
و خودشـان را بـا مـردم میداننـد».
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محمـد امینی از مداحان سرشـناس اسـتان گیالن در خصـوص اینکه برخی از مداحان قبل از مراسـم نرخ تعیین میکنند ،گفـت« :بنده حتی یکبار هم
قیمت را طی نکردهام .هر کس هم نرخ داد مجلسـش را قبول نکردم ولی از آن طرف هر کس هر مبلغی را صله بدهد با جان و دل میپذیرم .چون واقعا
برکتش را در زندگی دیدهام .متأسـفانه در رشـت خیلی از آقایان هسـتند که قبل از جلسـه شماره حساب و نرخ میدهند!»

کنـد .پزشـکانی داریـم کـه تـا زیرمیـزی نگیرنـد بـه اتـاق عمـل
نمیرونـد و پزشـکانی داریـم کـه در خیریههـا حضـور دارنـد و
خدمـت مجانـی به مردم برایشـان اهمیـت دارد .در حـوزه مداحی
هـم تعـداد انگشتشـماری هسـتند کـه پاکتهـای نجومـی
میگیرنـد که بیشـتر هـم در تهران هسـتند در حالی کـه مداحان
سـالم قیمـت تعییـن نمیکننـد.
مهمتریـن آسـیبهایی کـه مداحـی را تهدیـد میکند
چیست؟
بیشـترین آسـیبها متوجـه هیئتهاسـت .مشـخص نیسـت کـه
هیئتهـا را چـه کسـانی اداره میکننـد .هیئتـی که باید دربسـت
در اختیـار امام حسـین gباشـد دسـت عـدهای افتاده کـه برای
امیـال شخصیشـان هـر کاری انجـام میدهنـد .اگـر جلسـه
خدایـی باشـد کـه راه را درسـت رفتهایـم ولـی اگـر جلسـه بـرای
مطـرح کـردن خـود باشـد آن جلسـه اجـر معنـوی نـدارد .اینکـه
کسـی خودنمایـی کنـد ،به هیئـت و مداحی آسـیب میزنـد .باید
نیتهـا را خالـص کـرد تا عـزت هـر دو جهـان را به دسـت آوریم.

حاج علی خوشچهره ،پیرغالم مشهدی گذران زندگی با نوحهخوانی را آسیب نمیداند

کاسبانمداحیراهشانازبقیهجداست
ملیکا وظیفهشناس
حـاج علی خوشچهره از مداحان قدیمی و پیرغالمان مشـهدی اسـت که از سـال  1340وقتی  10سـاله بـود نوحهخوانی را آغاز
کـرد .او همراه پدرش به جلسـات قرآن و هیئتهای مذهبی میرفت و از کودکی بذر عشـق خانـدان عصمت و طهارت در قلبش
کاشـته شد .او دوران دبسـتان را در مدارس دینی عابدزاده و با آموختن دروس دینی گذراند .سـپس وارد بازار کار شد اما مداحی
را رهـا نکـرد .او از راه مداحی ارتزاق نمیکند اما از کسـانی که روزی خانوادهشـان از این راه تأمین میشـود دفـاع میکند و راه
آنهـا را که پاکتهـای نجومی بـرای مداحی میگیرنـد و مداحی را به دکان کاسـبی برای خودشـان بدل کردهاند جـدا میداند.

ورود شـما بـه شـغل دیگری کـه از آن امـرار معاش
کنید باعث لطمه خوردن به کار مداحیتان نشد؟
از زمانـی کـه وارد کار قمـاش شـدم ،به دوسـتانی کـه همراه
و همفکـر مـن بودنـد توصیـه میکردم هـم میتوانند کاسـب
خوبـی باشـند و هـم مـداح قابـل قبولی .عـدهای هسـتند که
فقـط مداحنـد و فرصـت کاسـبی ندارنـد .این مسـئله شـامل
کسـانی میشـود کـه تماموقـت مداحـی میکنند .اگر کسـی
بخواهـد فقط به کاسـبی بچسـبد ،از کار مداحی بـاز میماند.
اگـر هـر دو را بخواهد ،باید بیـن این دو تعـادل ایجاد کند که
در ایـن بیـن شـدت و ضعفهایـی وجـود دارد .یعنی کسـانی
کـه مداحـی آنهـا از کسبشـان قویتـر اسـت و عکس آن.
کسـانی کـه مداحـی را بـه عنـوان شـغل انتخـاب
میکنند ،به وادی کاسبی از مداحی نمیافتند؟
اگر یک پزشـک بخواهـد تماموقت در اختیار بیمار باشـد ،کار
دیگـری نمیتواند انجـام دهـد .مداحی هم همینطور اسـت.
اگـر کسـی تمـام وقتـش را روی مداحـی بگـذارد نمیتوانـد
کار دیگـری انجـام دهـد .درواقـع چـرخ زندگـی او از این راه
میچرخـد امـا نبایـد نـگاه کاسـبکارانه بـه مداحـی داشـت.
کسـانی هسـتند کـه نیتشـان نوکری اهـل بیت bاسـت و
زندگیشـان از این راه تأمین میشـود .یادم هسـت سـال 58
کـه دو سـال از ازدواجـم میگذشـت ،در خانهمـان جلسـات

روضـهای برگـزارشـد که یک آقـای منبـری به این جلسـات
میآمـد .شـب آخر او را ندیـدم که پاکت هدیه را بـه او بدهم.
بـه خانـهاش رفتـم و پاکـت را تقدیم کـردم .او گفـت نباید از
شـما پـول بگیرم چـون همـکارم هسـتید .بعـد از کمی مکث
گفـت البتـه چه کنم که خـدا روزی همسـر و فرزندانـم را در
ایـن راه قـرار داده .وقتی یک منبری منبر بـرود و پول نگیرد،
هزینههـای زندگـیاش را بایـد از کجا تأمیـن کند؟
دولـت مصر بـرای قاریـان قـرآن ممتاز حقـوق تعییـن کرده.
در کشـور مـا هـم قاریان قـرآن جایـگاه ویـژهای دارنـد اما به
مداحـان آن طـور کـه باید توجه نمیشـود! البته تعـداد کمی
از مداحـان بیمـه شـدهاند ولی پوشـش الزم را نـدارد .ممکن
اسـت بگوییـد وقتی قـرار اسـت بیمه شـوند ،همـه میگویند
مـا مداحیـم! در ایـن خصـوص بایـد شـرایط مـداح بـودن
احـراز شـود .اینکـه هر کسـی چهـار بیت شـعر بخوانـد مداح
نمیشـود .مداحـی کـه صرفا کارش مداحی اسـت الزم اسـت
بیمـه شـود .بایـد منصفانه بـه ایـن موضوع نـگاه کرد.
متأسـفانه برخـی مداحـان بـا گرفتـن پاکتهـای
نجومـی موجـب شـدهاند نـگاه بـه ایـن قشـر مثبت
نباشد!
هسـتند امـا زیـاد نیسـتند .مثـل پزشـکی کـه زیرمیـزی
میگیـرد و باعـث میشـود نـگاه جامعـه بـه ایـن قشـر تغییر

مکتب
انسانساز
امام حسین
حـاج علـی خوشچهـره دربـاره سـبکهای جدیـد
مداحـی و شـورخوانی جوانـان در هیئتهـا دیـدگاه
جالبـی دارد و میگویـد« :مداحـان جـوان خوبـی در
هیئتهـا داریـم کـه اشـعار پرمحتـوا میخواننـد اما
برخی از مداحان معلوم نیسـت شعرهایشـان را از کجا
میآورند! اشعارشـان نـه وزن دارد ،نـه قافیه و نه حتی
محتـوای غنـی در حالـی که مکتـب امام حسـینg
مکتبـی انسانسـاز اسـت .واقعـه عاشـورا درس
زندگـی و آزادگـی میدهـد .لحظه بـه لحظـه زندگی
سیدالشـهدا درس زندگی است .مسـئولیت خانوادهها
و منبریهـا بسـیار مهم اسـت و بایـد جوانـان را آگاه
کننـد .اگر هرکسـیبهوظیفـهاشعملکند،آسـیبهادر
آنبخشکمترمیشـود.بایدببینیمسیدالشـهدا gچطور
از مـا راضـی میشـود .رضایـت خـدا بایـد مدنظـر
مداحـان باشـد .مداحـان جـوان بایـد اخلاق و ادب
را بیاموزنـد و در مسـیر امـام حسـین گام بردارنـد».

خـــــط خبــر

نشسـت تبیین سـیره عملی و علمی ثامنالحجج gبه زبان کودکانه در شـعبه زینبیه جامعهالقرآن برگزار شـد .در کنار این نشسـت ،ضمن تبیین شـخصیت
و شـیوههای تربیتی امام رضا ،gمراسـم سـوگواری و مدیحهسـرایی برگزار شـد .شـعبه زینبیه جامعهالقرآن در تهران ،خیابان سـئول ،خیابان شـهید رشـید
یاسـمی ،روبهروی درب شـمالی باشگاه آرارات ،مجتمع مسـکونی زینبیه قرار دارد.
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علاوه بـر اینهـا یـک رمـان بـه نـام «زخـم سـکوت» بـا موضـوع ادبیات
انقلاب را هـم زیر چـاپ دارم.
ارتباط کاریتان با مداحان چطور است؟
با مداحان همکاری دارم اما نه به شـکلی که امروز رواج دارد و مرسـوم شـده
که شـاعر شـعر را به مداح میدهد و مداح آن را در محافل مذهبی میخواند.
شـیوه همـکاری من به این صورت اسـت کـه تقریبا هر یکی دو سـال کتابی
منتشـر و اشـعارم را در آن ارائه میکنـم .از این رو مداحـان میتوانند با تهیه
کتابهایـم اشـعار دلخواه خود را انتخـاب کنند و بخوانند .خدا را شـاکرم که
شـعر حقیر در هیئتهـای مذهبی زیاد خوانده میشـود.
تا به حال کارگاه آموزشی هم برگزار کردهاید؟
یـک کارگاه آموزشـی در حـوزه آموزش شـعر اهـل بیـت bدارم که بعد
از ظهـر چهارشـنبهها در حـوزه هنری برگزار میشـود .دو سـالی هسـت
کـه در ایـن زمینـه فعالیت میکنـم و در راسـتای تربیت شـاعران هیئتی
تلاش میکنم تـا دین خـود را از ایـن طریـق ادا کنم.
بزرگترین دغدغه شما چیست؟
به واسـطه ارتباط نزدیکی که با بسـیاری از دوسـتان شـاعر دارم ،باید عرض
کنـم بزرگترین دغدغـه من نبود یک تشـکل یا واحد صنفی برای شـاعران
آیینی اسـت .شـاید تصورش سخت باشـد اما باید بدانید بسـیاری از دوستان
شـاعر مـن بیمـه ندارند و از سـر بیکاری با ماشـین کار میکننـد .وجود یک
تشـکل صنفی برای شـاعران هیئتی به شـدت احساس میشـود تا از حقوق
آنها دفاع شـود .امیدوارم به یاری خدا و لطف مسـئوالن این مهم تحقق یابد.

گفت وگو با وحید قاسمی از شعر آیینی تا دغدغهها و فعالیتهایش در این حوزه

باعنایتسیدالشهدا شاعرشدم
سعید سعیدی

بعضیهـا آنقـدر به شـعر عالقـه دارنـد که بـا حفـظ و مطالعـه کتابهای شـعر کمکم به سـمت شـعر گفتـن میروند و جسـته
گریختـه قلـم میزننـد .این افـراد درواقـع از کودکی عاشـق شـعرند .در این میان اسـتثنا هـم داریم .کسـانیکه شـعر گفتن در
مخیلهشـان نمیگنجید ولی بعدها جزء شـاعران خوب روزگار شـدند .وحید قاسـمی از این اسـتثنائات اسـت .هرچند او حسابدار
اسـت امـا بـه دنیـای شـاعری ورود کـرده و یکـی از فعـاالن این حـوزه اسـت .گفتوگـوی کوتـاه مـا را بـا او در زیـر میخوانید.

چطـور شـد که از حسـابداری به سـمت شـاعری سـوق
پیـدا کردید؟
شـعر گفتن یک کار دلی اسـت که باید ارتباط حسـی برقرار شـود و
هرچنـد تحصیالت آکادمیک آن را هم داشـته باشـید ،بـاز نمیتوان
انتظـار شـاعری را از شـما داشـت بلکـه بایـد طبع شـعری در شـما
بالقـوه شـود .ایـن اتفـاق بـرای من هـم افتاد .شـاید عجیب بـه نظر
بیایـد امـا هیـچ عالقهای به شـاعری نداشـتم و بـه هیچوجـه این را
کـه روزگاری شـعر بگویـم تجسـم نمیکـردم .جرقه شـاعری من با
عنایت اهل بیت bزده شـد و کار شـاعری را از همان ابتدا با شـعر
گفتـن بـرای آنها آغاز کردم .سـال  1383برای نخسـتین بـار توفیق
شـعر گفتـن برایـم اتفـاق افتاد .آن سـال سـفری به کربال داشـتم و
امـام حسـین gعنایتی کرد و باعث شـد طبع شـعری من شـکوفا
شـود و از آن زمـان به بعد شـعر بگویم.
بین شعر آیینی و شعر هیئت چه تفاوتی قائلید؟
شـعر آیینی و شـعر هیئـت از نظر محتـوا تفاوتی با هـم ندارند .تنها
وجـه تمایزشـان در کاربرد آنهاسـت .بـه این صورت که شـعر هیئت
را در مجالـس روضـه اسـتفاده میکننـد امـا شـعر آیینـی کاربـرد
کمتـری دارد و بیشـتر در محافـل ،کنگرههـا و جلسـات اینچنینی
کاربـرد دارد .زیـاد موافـق ایـن نیسـتم کـه بیـن ایـن دو میتـوان
تفـاوت قائـل شـد چراکـه معتقـدم وقتـی بـرای اهل بیت bشـعر
گفتـه میشـود کاربـرد دارد .خـواه در هیئـت گفتـه شـود خـواه در
محافـل خـاص مثل دانشـگاه.
خودتان بیشتر در چه زمینهای شعر میگویید؟
مـن خـودم را بیشـتر شـاعر اهـل بیتـی میدانـم و عمـده کارهایم
در ایـن زمینـه اسـت امـا اشـعار اجتماعـی ،عاشـقانه و اشـعاری بـا

موضوعات مسـائل روز و مسـائل مربـوط به انقالب را نیـز در کارنامه
کاری خـود دارم.
شـعرهایی که میسـرایید بیشـتر جوششـی هسـتند یا
کوششی؟
کسـی کـه در زمینـه اهـل بیـت bشـعر میگویـد شـعرهایش
جوششـی اسـت امـا وقتـی یکسـری مناسـبتها مانند واقعـه نهم
دی پیـش میآینـد در کنـار عنصر جوشـش ،کوشـش شـاعر اسـت
کـه باید شـعری را در ایـن زمینهها خلـق کند .مثال دیگـر میتواند
شـهادت محسـن حججـی باشـد کـه شـاعر باید بـا کوشـش ذهنی
خـود ،در توصیف رشـادت او شـعر بسـراید.
تحت تأثیر شاعر خاصی قرار گرفتهاید؟
نمیتوانـم بگویـم تحـت تأثیـر شـاعر خاصـی بـودهام امـا در کنـار
مطالعـات شـخصی ،نـگاه خاصی بـه ادبیـات کهـن دارم و از ادبیات
انقلاب هم غافـل نبودهام .با ادبیـات مدرن و ادبیات دنیـا هم بیگانه
نبـودهام و بـا بررسـی موضوعـات ادبـی روز همیشـه سـعی کـردهام
اطالعـات خـود را در ایـن زمینـه بـاال ببـرم تـا بتوانـم راهـم را بـا
موفقیـت ادامـه دهم.
گویـا چنـد کتاب شـعر هم از شـما چاپ شـده .درسـت
است؟
در حـوزه شـعر اهـل بیتـی بیش از هفـت اثـر از من چاپ شـده که
کتابهـای «رهـل نـی»« ،هفتـاد و دو کیلومتر بعـد از کربلا»« ،از
آب گذشـته»« ،مرثیـه بـه وقـت ملکـوت» و ...از جمله آنهاسـت .در
حـوزه پژوهشهـای تاریخـی هم دسـت به قلـم شـدهام و دو کتاب
بـا عنـوان «قبیله سـلمان» و «جمهـوری علوی» را که پژوهشـی در
سـیره حکومـت امـام علـی gاسـت در کارنامـه کاری خـود دارم.

ترسمکه
شمر را تو
شفاعتکنی
حسین!
گیسوی تو مراد هزاران مرید شد
باالی نی دلیل جنون را مزید شد
کافی است دلشکسته بگوییم یا حسین
تا قفل بسته گوش به زنگ کلید شد
آموختم به رنگ و زبان و نژاد نیست
«ج ْون» سیاه چهره تو روسپید شد
ُ
بدنام روزگار خودش بود حر ولی
خوشنام توبهاش شد و آخر شهید شد
ترسم که شمر را تو شفاعت کنی حسین!
وقتی قیامت از همه جا ناامید شد
تأثیر رنج و سختی این روزگار نیست
از داغ روضههای تو مویم سپید شد
زخم لبت گشود اگر لب درون تشت
تقصیر خیزران یزید پلید شد
داغی عظیم بود و به دلها مدام ماند
در تشت زر ،تالوت تو ناتمام ماند

خـــــط خبــر
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علی الریجانی طی دیداری با اعضای هیئت امنای حرم حضرت موسی مبرقع gو مدیر کل و معاونان اوقاف استان در جریان طرح توسعه حرم
حضرت موسی مبرقع قرار گرفت و با بیان اینکه طرح توسعه حرم حضرت موسی مبرقع gامری بسیار مهم و حائز اهمیت است ،گفت با توجه
به جایگاه واالی این امامزاده عظیمالشأن این امر الزم و ضروری است.

با «حسین حسین» داریم پیر میشویم

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

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

.
شود
منتشر
صفحه
همین
ر
د
کنید تا

qudsonline14@gmail.com

هیئت انصارالحسین ،gمسجد موسی بن جعفرg

کانال تلگرام
یا ضامن آهو
کانــال تلگرامــی «یــا ضامــن آهــو»
از شــبکههای اجتماعــی فعــال،
پرمخاطــب و پربازدیــدی اســت کــه با
انتشــار مداحی ،مولودی ،شــعر و ســایر
اخبــار حــرم رضــوی فعالیــت میکند.
بــا عضویــت در ایــن کانــال میتوانیــد
ضمــن بهرهمنــدی از نواهای دلنشــین
رضــوی از ســایر اطالعــات مربــوط
بــه امــام هشــتم منتفــع شــوید.
بــرای عضویــت کافــی اســت آیدی
t.me/ya_zamene_ahou
را در کانــال تلگرامــی خــود وارد کنیــد.

کتاب
اصول دیپلماسی در اسالم و رفتار
سیاسیپیامبرk

«اصـول دیپلماسـی در اسلام و رفتـار سیاسـی
پیامبر »kنوشـته محمد غفـوری از کتابهایی
اسـت کـه در آن بـه فلسـفه سیاسـی اسلام
پرداختـه شـده .از عمدهتریـن موضوعـات قابـل
بحـث در فقـه اسلامی ،ضـرورت دولـت بـه
عنـوان سـازمان سیاسـی ملـت اسـت کـه از
نیـاز جامعـه بـه مدیریـت اجتماعـی ،سیاسـی
و اقتصـادی نشـئت میگیـرد .در ایـن میـان
پیغمبـر اکـرم kرا باید از بانیان علم سیاسـت
دانسـت کـه موفق بـه ایجـاد پیونـد و رابطهای
ناگسسـتنی میان دین و سیاست شـد .نگارنده
نخسـت تعریفی از دیپلماسـی و مفاهیم جنگ
و صلـح در جهـان عرضـه میکند و سـاختارهای
دیپلماسـی در مکتـب اسلام بـه ویـژه در رفتار
پیامبـر را بررسـی و در ادامـه تاریـخ تحـول
دیپلماسـی را در دولتهای پس از اسلام بررسی
و ویژگیهای سـفیران در اسلام را بیان میکند.

رقابتپذیری در هیئت

برخی هیئتهـا از بعضی دیگر بهتر و قویتر عمل کـرده و در جذب مخاطب
حسـاب شـدهتر اقـدام میکننـد ولی ایـن دلیـل نمیشـود که به خودشـان
مغـرور شـوند و اعالم کنند که مـا از دیگران برتریـم .به هر حال بعضـی افراد
با سلایق خاصی جذب میشـوند .برخی هیئتها بسـیار سـنتی هسـتند و
بـه شـیوههای جدید هیئتی و تشـکیالتی عالقـه ندارنـد ولی در عیـن حال
مخاطبـان زیـادی دارند و مـردم با عالقـه در آنها شـرکت میکنند .بعضی
دیگـر جوانپسـندند و کارهـای فرهنگی مفیدی در سـطح شـهر و کشـور
انجـام میدهنـد .برخـی مجموعههـا افـراد کمسـوادتر را جـذب کردهاند و
بعضی هیئتها متشکل از دانشـجویان و تحصیلکردهها هستند .آنچه مهم
اسـت تقواسـت و خدای متعـال در درجـه اول تقـوای افراد را میپسـندد.
لـذا این نـوع غرورهای شـیطانی هیئتهـا را کمعمـق و مانـدگاری آنها را
کوتـاه میکنـد .هـر هیئتـی به مـرور افـرادی را جـذب میکند کـه گاهی
بیـن آنها شـخصیتهای باایمان ،بـااراده و کارآمدی وجـود دارد .یک مدیر
اگـر نتوانـد اینگونـه افـراد را در امور فکـری و اجرایی هیئـت دخالت دهد
بیشـک خسـارتی بـزرگ به مجموعـه خـود خواهـد زد .هنر یـک هیئت
موفـق این اسـت کـه بتواند همـه افراد را با اهـل بیت bو معـارف عالی و
ارزشمندشـان آشـنا کند و عملگرایی و تقویت ایمان افراد را هدف کار خود
قرار دهد .نباید به اسـم اختالف در افکار یا سلایق اعم از سیاسـی ،نظری
یـا عملـی افـراد را دفع کـرد و بایـد تا جایـی که امـکان دارد بـه گفتوگو
نشسـت و بـا محبت و احترام مشـکالت را برطرف کرد .به هـر حال یک مدیر
نباید نسـبت بـه این امور بیتفاوت باشـد .مدیر باتقوا و بابصیرتی کـه در رأس
هیئـت قـرار دارد چـون میخواهد مجموعه را پیش ببـرد و انحرافـات و آفات
زیاد نشـود ،باید ایـن قبیل امور را با مشـاور مذهبی هیئت در میـان بگذارد و
نـه تنها افراد را دفع نکند بلکه با محبت و احسـاس وظیفه مانع از اشـتباهات
ایشـان شـود؛ چنان که هر کس نسـبت به برادر خـود ایـن کار را خواهد کرد.

اپلیکیشن
خاتماالنبیاk

نرمافــزار «خاتماالنبیــا »یکــی از
جامعتریــن و کاملتریــن برنامههــای
اندرویــدی دربــاره پیامبــر اکرم kاســت.
در ایــن نرمافــزار زندگــی جامــع پیامبــر
گرامــی اســام بــا فهرس ـتبندی دقیــق
برحســب تاریــخ وقــوع رخدادهــا و دههــا
داســتان از وجــود مبــارک آن حضــرت
که شــاید کمتــر شــنیده باشــید گنجانده
شــده .از قابلیتهــای منحصــر بــه فــرد
ایــن برنامــه میتــوان بــه خبرنامــه و
ارســال مطالــب بــه صــورت آنالین اشــاره
کــرد .از طریــق ایــن نرمافــزار میتوانیــد
فیلــم ســینمایی «محمــد رســولاهلل» را با
دو کیفیــت متوســط و  HDبــه صــورت
آنالیــن تماشــا کــرده یــا آن را دانلــود
کنیــد.

مناجاتنامه

ای خدای حسـین! آسـتان حسـین تو بـر پابرهنـگان و گمنامان و
از قلـم افتـادگان و مهـر باطل خوردگان گشـادهتر اسـت .مـا را از
این آسـتان کرامت محـروم مکن .ای خدای شـام غریبـان! غریبی
و بیکسـی تقدیـر اهـل و عیال توسـت .ما را تـب غربـت و تاب و
تـوان قرابت عنایت کن .ای خدای مسـلم بن عقیل! وقتی معشـوق
هسـت هیچ عاشـقی تنها نیسـت .حتی اگر همه عالم کوفه شـود،
همه درها بسـته و همه دسـتها آلـوده به خدعه شـوند .ای خدای
زهیر! وقتی شـمیم والیـت اطراف خیمـه دلمان وزیـدن میگیرد،
روح زهیر و گریز و سـتیز را از ما بسـتان و روح عشـق و تسـلیم و
رضـا به مـا عنایت کـن .ای خدای حـر! هـر روز عاشوراسـت و هر
زمین کربالسـت و انسـان هـر لحظه در معـرض آزمایـش و فتنه و
بالست .روسـفیدمان کن .ای خدای اشک! اشـک عزای حسین آب
حیات تشـیع اسـت .میان شـیعه و گریه فاصله مینـداز .ای خدای
فرات! عطـش دیـدار به مـا عنایت کن.

سی دمه دی شجاعی
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