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به خدا پناه ببر
سوره مباركه نحل


حضـرت آیـتاهلل خامنـهای در دیـدار میهمانـان شـرکتکننده در اجلاس محبان اهـلبیت bو مسـئله تکفیریهـا ،اتحـاد و همدلی امت
اسلامیدر شـرایط کنونـی را از اوجـب واجبات دانسـتند و گفتنـد« :جمهوری اسلامیایران در مقابل توطئه جبهه اسـتکبار و صهیونیسـم
بـرای ایجـاد جنگ و نزاع میان مسـلمانان ایسـتاده و خواهد ایسـتاد و به اذن پـروردگار در این مبارزه پیروز خواهد شـد همانگونه که شـجره
خبیثـه داعش در عراق و سـوریه قطع شـد».

«وقتی قرآن میخوانی از شر شیطان به خدا پناه ببر»( .آیه  98سوره نحل)
تا دانهای نکاشـتهای مراقبت نمیخواهد اما همینکه دانه را در زمین کاشـتی باید به آن آب و کود بدهی و سمپاشـیاش کنی .انسـان هم همینطور اسـت .تا سـوی
قرآن نیامده و در وادی قرائت و به کار بسـتن آن گامینزده از ناحیه شـیطان در امان اسـت و شـیطان هیچ کاری با او ندارد .چون همان اسـت که شـیطان میخواهد
ن که پـا در این وادی میگـذارد ،هجمهها ،حملهها و وسوسـهها یکی از پس دیگری آغاز میشـوند و اینجاسـت که در پناه لطف حـق باید گریخت.
امـا همیـ 

آمو زههایدینیشادزیستن

برای نهم ربیعاالول سنگ تمام بگذاریم
حسن فالح ،پژوهشگر دینی
نهم ربیعاالول از مناسـبتهای مهم تقویم شـیعیان اسـت که باید از بزرگترین جشـنها
باشـد اما درباره آن کم گذاشـته میشـود .روزی که برای شیعیان دوران معاصر نقطه عطف
چشـمگیری اسـت و آنها را به سـوی گمشـده واقعـی دلها سـوق میدهـد .در دورانی که
بسـیاری از افراد دنبال معنویتند و برای دسـتیابی به گمشدههایی نظیر عدالت ،انسانیت و
کرامـت در جسـتوجوی راهکارهای مذهبی هسـتند اما بـه دلیل کـمکاری مذهبیون یا
کم بودن تعداد مبلّغین به نسـبت جمعیت جهان یا گزینش شـیوههای اشـتباه از سـوی
خودشان به سـمت عرفانهای کاذب جذب میشوند .نهم ربیعاالول میتواند نقطه عطفی
برای شـروع یک حرکت ماندگار باشـد .درسـت است که شـهادت هر امامی مصادف با آغاز
امامـت امام بعـدی بوده اما از ایـن جهت که امام دوازدهم زنده اسـت و بـه برکت وجود
او رزق و روزی انسـانها میرسـد و با ظهور نورانیاش بشـر به آرزوهایش میرسـد ،روز
آغـاز امامـت حضرت مهـدی fبا دیگر ائمـه متفاوت اسـت و آنچه مغفـول مانده این
اسـت که امامـت منجی عالم بشـریت برای همـه آحاد جامعـه بشـریت دارای اهمیت
اسـت و بایـد همه را به سـوی این امر کشـاند تا قلوب بـرای ظهور آماده شـود .بنابراین
آن گونـه کـه برای والدت امام زمان fهمهجا پر از شـادی و سـرور اسـت ،بـرای آغاز
امامتش سـنگ تمام گذاشـته نمیشـود .باید فرصت را مغتنم شـمرد و روز آغاز امامت
آن حضـرت را کـه بـرای انسـانهای دوره معاصر روز غدیر دیگری اسـت بزرگ شـمرد
امـا نباید مثل مراسـم تاجگذاری پادشـاهان و افـراد مادیگرا صرفا به جشـن و پایکوبی
پرداخـت .لذا باید نهم ربیعاالول را به جشـن گسـتردهای تبدیل کرد که عالوه بر شـور
همگانی ،دنبال افزایش شـعور همگانی نیز باشـد و آحاد افـراد جوامع مختلف با حضور
در این جشـن بـزرگ ،با معنا و مفهـوم امامت ،آثـار و برکات امامت ،شـخصیت منجی
عالـم بشـریت و وظیفه منتظـران در قبال امـام حی و حاضر آشـنا شـوند و راه زندگی
خـود را پـس از خـروج از این مراسـ م پیدا کننـد .در همین راسـتا از تمامـی امکانات و
تکنولـوژی روز اعـم از مجـازی و حقیقی باید بهـره برد و جشـنها و برنامههـا را از کار
کلیشـهای خـارج کـرد تا انواع و اقسـام سلایق جامعه جـذب ضیافت مهدوی شـده و
اسـباب رشـد آنها فراهم شـود .حال بایـد از خودمان بپرسـیم چقدر از موقوفـات ما به
تبلیـغ امامت مهـدی موعود fاختصـاص داده شـده ،چقـدر از نذورات مـا نذر تبلیغ
امامت منجی عالم بشـریت اسـت ،چقـدر از همت و تلاش ما صرف آشـنایی خودمان
و دیگـران بـا امام زمان شـده و چقدر از رفتارهای مردم و مسـئوالن باعـث جذب دیگران
به عالم تشـیع و تبعیت از هادی جهانی میشـود .آیا تاکنـون از خودمان پرسـیدهایم که
چند درصد از اقداماتمان در راسـتای مهدویت بوده و برای نسـل بعدی و انتقال فرهنگ
انتظـار قدمی برداشـتهایم یا نه؟ خوب اسـت در ایـام نهم ربیعاالول برای جشـن بزرگ
مهدویت سـنگ تمـام بگذاریم و توجـه ویژهای به کودکان و نوجوانان داشـته باشـیم و
بـا برنامهریـزی ویژه برای این سـنین به شـکوفایی اصـول و اعتقادات و تـداوم فرهنگ
انتظـار و مهدویـت کمـک کنیـم .در پایـان متذکـر میشـوم که ارتبـاط امـام و مأموم
ارتباطـی دوسـویه اسـت و هر قدمی که بـرای امام و فرهنگ امامت برداشـته میشـود
چندین برابر آن از سـوی امام بر زندگی ما عنایت میشـود .لذا برای گسـترش فرهنگ
امامـت و مهدویـت نباید منتظر حکومتها ،نهادها و دسـتگاهها شـد بلکه هر شـخص
شـیعهای در هـر گوشـهای از دنیا باید شـخصا دسـت بـه کار شـود و نهم ربیـعاالول را
در زندگـی خـود تبدیل بـه روز آغاز نهضتی مهدوی کند که تا سـال بعد شـاهد رشـد
خـود و اطرافیـان و آثـار و برکات این حرکـت روی زندگی و جامعه پیرامونیاش باشـد.

بازتاب

حجتاالسالم محمد صدارت ،کارشناس معارف اسالمی

شـادی و نشـاط حلقه مفقـوده زندگی امروزی اسـت؛ نیـازی طبیعی و ضـروری که در
نقشـه راه زندگـی یعنـی دین بـه آن سـفارش شـده .آ ن گونه کـه در روایـات آمده یک
چهـارم فعالیتهـای شـبانهروز فـرد باید در راسـتای تقویت نشـاط و شـادابی و تقویت
روحیه شـادی باشـد اما در زندگی معاصر کمتر کسـی فرصت کافی برای شـارژ روحیه
خود از طریق شـادیهای سـالم پیدا میکنـد .از همین رو شـادی در زندگیها کمرنگ
شـده و افسـردگی و انواع بیماریها جایگزین آن گردیده .بازههای زمانی خاصی در طول
سـال هست که انسـان را به سمت این میبرند که شـادی مضاعفی پیدا کند و لحظات
شـیرینتری داشته باشـد .مانند فرا رسـیدن ربیعاالول که با داشـتن مناسبتهای شاد
و روحانگیز در کنار شـهادت جانگداز امام حسـن عسـکری gانگیزشـی برای داشـتن
روحیهای شـاد در طـول ماه در عاشـقان اهل بیت bایجـاد میکند.
امـا نکتـه مهـم این اسـت که برخـی افـراد علیرغم رسـیدن این مناسـبتها بـا اینکه
عاشـق رسـول اکرم و فرزندانش هسـتند ،به بهانه گرفتاری مالی یا مشـغله کاری خود
را بـه سـوی افسـردگی و انزوا میکشـند .درواقـع اینها بـرای اینکه بنابر تأکیـدات دین
از خمودگـی ،انزوا و افسـردگی رهایی یابند و به سـمت شـادی و شـادابی برونـد خود را
مشـغول گنـاه و شـادیهای کاذب میکننـد .باید مدنظر داشـت که شـادی یک حس
درونـی اسـت که فـارغ از فضای مـادی زندگی میتواند به راحتی در انسـان ایجاد شـود
به شـرط اینکه صداقت ،ایمان و خلوص در او رخ دهد .کما اینکه در سـختترین شرایط
دنیـوی زندگـی برخی افراد دیده شـده روحیهای شـاد داشـته و زندگی سـالمی دارند.
مـواردی کـه میتواننـد شـادی سـالم در انسـان بیافریننـد و او را دارای انـرژی مضاعف
کنند اموری هسـتند که چـه در فضای مجـازی و چه در زندگی حقیقـی باعث تقویت
ایمـان میشـوند و آدمـی را از فضـای آلـوده به گنـاه دور میکننـد .با توجه بـه اینکه از
معصومین bنقل شـده که در حزن ما اندوهگین و در شـادی ما شـاد باشـید باید ماه
ربیـع را قـدر بدانیم و به سـمت آموزههای دینی شـاد زیسـتن برویم.
آنچه جامعه امروزی ما نیازمند آن اسـت کنکاش در دسـتورات اجتماعـی دین و اجرای

آن اسـت تا با اجرای دسـتوراتی نظیر احیای حق ،مسرور کردن دل دیگران ،گرهگشایی
از مشـکالت اطرافیـان ،صله رحـم ،اطعام دیگران ،گـردش و افزایش قدرت جسـمانی با
ورزش و مسـابقات بتوانـد شـادی را به بدنه جامعـه تزریق کند و فضا را دگرگون سـازد.
امـا نقیصه اینجاسـت که برخـی از ما با هیئات مذهبی و مسـاجد کـه باید منبع تغذیه
آموزههـای اجتماعـی دین باشـند در ارتباط نیسـتیم و انتظـار داریم هر روز سرشـار از
انـرژی شـویم و از گنـاه دوری کنیـم .از سـوی دیگر برخی مسـاجد و هیئتهـا در برابر
مسـائل روزمـره مردم منفعل شـدهاند و به واسـطه مدیریت ضعیف یا عـدم برنامهریزی
مـدون کارکـرد الزم را در این زمینه ندارنـد .یعنی در اصل به اندوهگیـن بودن در فصل
حـزن اهـل بیت bبیش از حد عمل میکنند اما در موضوع شـاد بودن در شـادی اهل
بیـت تعطیلند که این امر باعث دفع افراد از منبع اصلـی و ایجاد گرایشهای انحرافی در
تداران سنگین میشود چراکه
ایشـان میشود .در اینجا وظیفه متولیان مسـاجد و هیئ 
وقتی شـادی یکـی از نیازهای طبیعی و ضروری اسـت و در دین به آن سـفارش شـده،
قبیح اسـت که در مراکز تأمیـن انرژی مذهبی جامعه خبری از آن نباشـد.
چیزی که در آیات و روایات به آن اشـاره شـده قابل اجرا در مساجد و حسینیهها خواهد
بـود و حتمـا با اجرای این فصـل از زندگی روانـی جامعه ،جاذبه این اماکـن افزایش پیدا
خواهـد کرد .یـک تعامل دوسـویه بین افـراد عادی و متولیـان اماکن مذهبـی میتواند
آغازگر شـیوهای نوین برای تولید نشـاط و شـادابی در جامعه باشـد که برای طرفین
دارای منافـع کثیـر اسـت و هـر یک از طرفیـن میتوانند پیشـقدم باشـند و از ثواب
بیشـتری بهره ببرند.
تجربـه دفاع مقدس و حضور فرهنگ و اخالق بسـیجی در اماکن مذهبی عوامل اثرگذار
مهمی هسـتند که میتوانند یاریرسان جامعه در امر شـادی و نشاط باشند .حال نوبت
مـن و شماسـت کـه در این جنگ عظیـم فرهنگی فریـب خدعههای شـیاطین جبهه
اسـتکبار را نخوریـم و با آشـتی با اماکـن مذهبی و حضور پررنـگ خود از نـور عبادت و
بندگی برای کسـب روحیه شاداب و پرنشاط بهرهمند شـویم و با افزایش مطالبات خود،
متولیان امر را مجبور به ارائه سـبکی از زندگی شـاد با اسـتفاده از آموزههای دین بکنیم.
مسـجد به عنوان اصیلتریـن و قدیمیترین پاتوق مسـلمین که از ابتدای تاریخ اسلام
محل تجمع مسـلمین و آمـوزش دین و دینـداری بوده ،در طول تاریخ شـاهد شـراکت
مسـلمین در جشـن و عزای یکدیگر نیز بوده اما امروزه که در تصور ما جشـن و شـادی
در کـف زدن ،سـوت زدن و جیـغ کشـیدن خالصه شـده و هیچیـک از اینهـا با تقدس
مسـجد سـازگار نیسـت ،شـاهد هسـتیم که مردم خانه خـدا را محلـی برای عـزاداری
یداننـد و در شادیهایشـان از آن دوری میکننـد در حالی که با تبعیت از سـیره اهل
م
ی و به اشـتراک
بیـت bباید مسـجد را خانـه دوم خود بدانیـم و فعالیتهـای اجتماع 
گذاشـتن احساسـاتمان معطوف به این سـنگر الهی شود.
همانگونه که گفته شـده شـادترین افراد مؤمنین هسـتند ،اگر مسجدیها و مذهبیها
شـادترین افراد باشـند و الگوی شـادی از خانه خدا صادر شود دیگر شاهد به هر قیمتی
شـاد کـردن مـردم نخواهیم بـود و از شـادی مبتذل فاصلـه میگیریم .چه بسـا همین
شـادی کردنهـا و شـاد کردنهـا علاوه بـر افزایش شـادابی به رشـد نشـاط معنوی و
افزایش نور معنویـت در جامعه بینجامد.

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

حجتاالسالم سیدعبدالحمید شهاب:

ارتقـای ضریـب اندیشـه دینـی مبلّغیـن معـارف اهـلبیـت bیـک ضـرورت
اسـت .قـویکـردن نیروهـای مذهبـی بـه مباحـث معرفتی اهـلبیت،شـناخت
صحیـح مقـام امامـت و والیـت ،مسـئولیتپذیری و احسـاس ایـن مقـام در
عصـر غیبـت و تبعیـت از فرامیـن ولـی امـر ،اتحـاد و همبسـتگی در عقیـده و
عمـل از وظایفـی اسـت کـه مبلّغین معـارف اهـلبیت به خصـوص رسـانههای مذهبـی از جملـه هفتهنامه
«چهـارده» بایـد در دسـتور کار خودشـان قـرار دهنـد .توصیـهام بـه رسـانههای مذهبی این اسـت که نسـل
جـوان را بـه سـمت آگاهـی و بصیـرت هدایـت کننـد .امـروز زمـان آگاه شـدن و مسـلحشـدن بـه اندیشـه
اسـت و بـه هـر میـزان ضریـب اندیشـه دینیمـان را بـاال ببریـم دشـمن را در نطفـه خفـه خواهیـم کـرد.

*سهیل سـرلک :در دوران سلطه فرهنگ دینگریز مدرن بر رسانههای
غربـی کـه خوراکدهنـده اصلی رسـانهها در سـایر نقاط دنیا هسـتند در
جامعـ ه مذهبـی ایـران ،حضور پررنـگ و فعال رسـانههای مذهبـی نیازی
مبـرم و عینی اسـت و کسـی نمیتوانـد در آن تردید کند .لکـن این نکته
اساسـی را نبایـد از خاطـر بـرد کـه راهاندازی هر رسـانه مذهبـی جدید در
دورهای کـه دشـمنان اسلام دینزدایـی و تشـکیک در مبانی دینـی را در
ذهـن جوانـان ایرانی دنبال میکنند ،کاری بسـیار حسـاس ،طاقتفرسـا
و چندالیـه اسـت و نیازمنـد فراهـم کـردن مقدمـات و پیشنیازهـای
گسـترده و داشـتن چارچـوب ،برنامـه کالن و ایدئولـوژی مبنایـی اسـت.
*فاطمه رضایی :رسـانه مذهبی نباید در صف طویل برخی دستگاههای
فرهنگـی بیمحتـوا قرار بگیـرد و بودجـه و انرژی بیهـوده صرف آن شـود.

هفتهنامه «چهارده» باید کارکردهای متفاوتتری را ارائه دهد؛ در عین حال
که هر روز با تنوع و اثرگذاری بالقوه سـعی در توسـعه این حرکت مهم دارد.
*عباس محمدی :راهاندازی رسـانه مذهبی ،نیازمند داشتن یک اتاق فکر
و ایده قوی متشـکل از کسـانی اسـت کـه عالوه بر تسـلط بر امـور دینی،
در حوزههایی چون رسـانه ،روانشناسـی ،جامعهشناسی ،سیاست و اقتصاد
دارای مطالعـه و صاحب تحلیل باشـند و دائما بـرای اداره چنین رسـانهای
ایـده خلق کنند.
*محسـن کرامت :زمانه جدیـد محتاج ابزارهـا و شـیوههای جدید برای
تبلیـغ دین اسـت و بـرای اینکه رسـانه دینـی در رقابت با دشـمنان تا بن
دندان مسلح رسانهای آمادگی داشته باشد ،گردانندگان رسان ههای مذهبی
به شـیوههای جدیـد تولید محتوا و ارتباطات باید تسـلط داشـته باشـند.

مسئولهیئتمحبینالصادقgازبرنامههایفرهنگیشانمیگوید

آموزش سیره اهلبیت

به نوجوانان و جوانان
امیررضا سجادیان

نقـش هیئتهای مذهبـی و جایگاه مردمی آنها بر کسـی پوشـیده نیسـت .شـاید بزرگتریـن پایگاه
دینـی و ملـی در جامعه اسلامی مـا هیئتها و محافـل مذهبی باشـند .هرقـدر ارزش یـک هیئت در
میـان مردم شـناخته شـدهتر و واالتر باشـد ،میـزان تأثیرگـذاری آن بـر مردم بیشـتر خواهد بـود .با
توجـه به این نقش ارزشـمند بسـیاری از ضعفهـا و قوتهـای فرهنگی که میـان هیئتیهـا و جوانان
عالقهمنـد بـه اهلبیـت bدیده میشـود به نوعـی میتوان بـا برنامههـای هیئتها مرتبط دانسـت.
اگـر امـروزه جریانهـای عـزاداری و سـینهزنی میان جوانان از شـکل سـنتی خـود تا حـدودی خارج
ش به ظاهر آشـکار نبوده
شـده ،بیگمان هیئتها و مدیرانشـان در آن نقش داشـتهاند؛ هرچنـد این نق 
و نیسـت .محسـن دالور یکـی از مدیـران این هیئتهاسـت که نسـبت بـه برخـی از بدعتگذاریها
در مداحـی ،توجـه نکـردن بـه وعـظ و رواج بدعتها در سـینهزنی و جشـنها گالیـه و انتقـاد دارد .با
او گفتوگـو کردیـم تـا دربـاره هدایت و مدیریت هیئت به دسـت نسـلجـوان جامعه بیشـتر بدانیم.

خـــــط خبــر

آیتاهلل جوادی آملی در دیدار با سیدمحمد معتمدی و بهروز شعیبی دو تن از هنرمندان جوان کشورمان اظهار داشت« :هر نعمتی
که خداوند به ما داده در قبال آن مسئولیتی از ما میخواهد .به عبارت دیگر انسان در قبال نعمتهایی که خدا به او داده مسئولیت
دارد و از انسان درباره آن نعمتها سوال میشود».
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سایه امام رضاg
هیئـت محبیـن الصـادق gسـال  78در منطقه قاسـمآباد مشـهد تأسـیس و شـروع به فعالیـت کـرد .این هیئت
شـبهای پنجشـنبه هر هفته در مسـجد امام صادق gخیابان حسـابی شـمالی برگزار میشـود .در ایام شـهادت و
والدت اهلبیت bدر مسـجد مراسـ م ویژهای برگزار میشـود .محسـن دالور میگوید« :هیئت محبین الصادقg
در کنار فعالیتهای مذهبی ،کارهای فرهنگی همچون اسـتقبال از پیکر مطهر شـهدای مدافع حرم و حضور پرشـور
در مراسـم تشـییع و تدفین آنها را در دسـتور کار خود دارد .خوشبختانه مردم مشهد همیشـه از برکات و عنایات امام
رضـا gبهـره بردهانـد و مورد لطـف آن حضـرت بودهاند .این همجـواری تأثیر بسـزایی در بینش ،تربیـت و بصیرت
جوانـان انقالبـی و والیی داشـته و این توفیق برای ما حاصل شـده که از کودکی به نوکری این آسـتان بر خود ببالیم».

مقابله با حربههای شیطانی دشمنان
هیئتهـا چـون از دل مـردم مؤمن و والیی جوشـیدهاند همیشـه به عنـوان پایگاههای فرهنگی و اعتقادی محسـوب
میشـوند و در تربیـت و هدایـت خانوادهها به خصوص جوانان میتوانند بسـیار تأثیرگذار باشـند .خصوصـا در جامعه
فعلـی که دشـمنان دیـن از هر حربـهای برای گمراهـی جوانان اسـتفاده میکنند .هیئتهـا میتواننـد در مقابل آنها
بایسـتند و در رکاب ولیعصـر fقـدم بردارنـد .مسـئول هیئت محبینالصـادق gدربـاره اینکـه هیئتها چقدر
میتواننـد در رفـع معضالت اجتماعی و کاهش مشـکالت انسـانی و خانوادگی مردم تأثیرگذار باشـند ،میگویـد« :از
آنجـا که امام حسـین gکشـتی نجات بشـریت اسـت ،قطعا کسـی که سـوار بر این کشـتی شـود از همـه بالیا در
ل بیـت bو بهرهگیـری از رهنمودهـای پیرغالمان و
امـان خواهـد بـود .هیئتها بـا بینش ،بصیرت و اسـتعانت از اه 
بـزرگان دیـن میتوانند مسـیر را هموار کننـد و مردم را در مسـیر اهلبیـت قرار دهنـد .وقتی مردم جامعـه از ایمان
قـوی برخوردار باشـند و سـیره اهلبیـت bبه آنها آموخته شـود و به آن عمل کنند قطعا در برابر مشـکالت زندگی
صبـر خواهند کرد و به دلیل این صبر ،مشـکالت اجتماعـی و معضالت فرهنگی و اخالقی کاهش پیـدا خواهد کرد».

دغدغ ه هیئتیها
معمـوال هـر تشـکل مردمنهـادی باید در راسـتای خصوصیـات یا شـاخصهایی حرکت کنـد تا به سـرمنزل مقصود
برسـد .قطعـا یکـی از تشـکلهای مردمنهـاد تأثیرگـذار در عرصه دین هیئتها هسـتند .محسـن دالور در پاسـخ به
ایـن سـوال کـه هیئت محبینالصـادق gدر چه مسـیری حرکـت میکند تـا با نهادینه کـردن فرهنگ نـاب اهل
بیت bبرای نسـل جوان راهگشـا باشـد ،میگویـد« :دغدغههـا و شـاخصهای اعضای هیئت محبیـن الصادقg
بـا اسـتعانت از قرآن و توسـل بـه اه 
ل بیت که دو یادگار پیامبر گرامی اسلام kهسـتند توسـط مبلّغیـن ،واعظین
و مادحیـن هـر هفتـه بـه صـورت موضوعـی در هیئت تبییـن میشـود و یکـی از بهتریـن و مؤثرتریـن راههـا برای
نهادینـه کـردن فرهنـگ ناب اهلبیتـی و جلوگیـری از رواج سـبک زندگی غربی به شـمار میآیـد .همچنین ایجاد
فضاهـای تأثیرگـذار و معنـوی ایثـار و شـهادت و روایتگـری درباره شـهدای دفـاع مقـدس و مدافع حرم در جلسـات
هیئـت کـه باعـث خیر و برکـت و آشـنایی جوانان بـا فرهنگ جهاد و شـهادت اسـت از دیگـر فعالیتهای ماسـت».

حرکت در مسیر انقالب و رهبری

یکیازنکاتمؤثردرموفقیتفرهنگیودینیتشکلها،برنامهریزیوترسیمنقشهراهیاتعیین
ن الصادق gدر این خصوص میگوید« :برنامه هیئت
چشـمانداز است .مسئول هیئت محبی 
بیشتر بر جذب نوجوانان و جوانان منطقه و دعوت از خانوادههای آنها برای شرکت در برنامهها و
مراس م هیئت متمرکز شده تا بهتر و زودتر بتوانیم به هدفمان که تبیین سیره اهل بیت bاست
دست یابیم .از طرف دیگر هدف اصلی ما که جلب رضایت پروردگار و آمادهسازی خود و جامعه
برای ظهور ولیعصر fو رزمندگی و شهادت در رکاب آن حضرت است تحقق یابد .این را هم
بدانید که این هیئت وابسته به هیچ نهاد و حزبی نیست و همواره افتخار ما این است که در مسیر
انقالب و رهبری هستیم .انشاءاهلل که تا آخر در این مسیر بمانیم و شهادت قسمت ما بشود».
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آیتاهلل وحید خراسانی با بیان اینکه روز شهادت امام عسکری gباید احیا شود و همه هیئات باید بیرون بیایند ،گفت« :پیشامد
هشتم ربیع شهادت مظلومانه پدر امام زمان fاست .امام زمان قلب عالم است .روز شهادت امام عسکری gبه احسن وجه باید
احیا شود و همه هیئات باید بیرون بیایند».

حاجعلیاکبرغالمشاهیپیرغالماهلبیتb
از آسیب های نوآوری در مداحی بدون شعور حسینی می گوید

مداح باید
پایمنبرعلما بنشیند
ملیکا وظیفهشناس

حـاج علیاکبر غالمشـاهی پنـج دهه اسـت که خـادم خاندان
عصمت و طهارت اسـت .او نزد مرحوم حاج غالمرضا آذرحقیقی
نوحهخوانـی را آموخته و یـک دهه در محضر او شـاگردی کرده
و سـه دهـه میشـود کـه جلسـهای بـه نـام مجمعالذاکریـن
بیتالجـواد gرا راهانـدازی کـرده .سـابقه شـکلگیری ایـن
جلسـه بـه سـال  64میرسـد و تـا امـروز ادامـه دارد .حـاج
علیاکبـر غالمشـاهی در خانـوادهای مذهبـی بـزرگ شـده و
پـدرش از راه کارگـری امرار معـاش میکرده .با اینکه مؤسـس
بیتالجـواد gاسـت امـا تأکید دارد کـه رئیس آنجا نیسـت و
میگویـد« :هیچوقـت بـه خـودم اجـازه نمیدهم در دسـتگاه
امـام حسـین gبگویم رئیسـم .من خـادم کوچکی هسـتم و
نوکری اهل بیـت bرا میکنم» .او در بیتالجـواد gبه جوانان
و نوجوانـان عالقهمند به مداحـی درس ادب و احتـرام میدهد.
توگـوی «چهـارده» با ایـن پیرغلام حسـینی را بخوانید.
گف 

آقای غالمشـاهی! مداحی از گذشـته تاکنـون چه فرقی
کرده؟
االن سـبکهای مداحـی فـرق کـرده و انـگار بین مداحـان اخالص
کمتـر شـده .در گذشـته اخلاص بیـن مـردم بیشـتر بـود .وقتـی
میگفتم السلام علیک یا اباعبداهلل ،اشـک از دیـدگان مردم جاری
میشـد ولـی االن نیمسـاعت هـم بخوانیـد کمتر کسـی اسـت که
اشـک بریزد.
نزد چه کسی مداحی را آموختید؟
من شـاگرد اسـتاد آذرحقیقی بـودم .او مغازه آردفروشـی داشـت و
بسـیاری از مداحان قدیمی و خوشـنام مشهدی شـاگرد او بودند .او
کـه حکـم پدر را برایم داشـت به مـن میگفت روزها بـرو کار کن و
شـبها برو بـرای امام حسـین gبخـوان .میگفت خوانـدن برای
اهـل بیـت bرا بـرای خودت شـغل قرار نـده .این طور نباشـد که
جایـی بخوانی و منتظر باشـی پاکت پولی به تـو بدهند .به نصیحت
اسـتادم گـوش کـردم و بـه لطف خـدا و ائمه اطهـار bتا امـروز از
کسـی پولـی نگرفتـهام بـه جز حـرم امـام رضـا gکـه میگویند
بهتـر اسـت هدیه حـرم را بگیـری .چـون بیحرمتی میشـود .االن
که سـنم بـاال رفته ،پسـرم در حـرم میخواند.
یعنی پاکتی برای مداحی نمیگیرید؟
اصلا ،امـام باقـر gفرمـوده خـدا لعنـت کنـد کسـی را که مـا را
منبع کسـب درآمد بـرای خودش قـرار دهد .باید بـرای رضای خدا
خوانـد .امـام حسـین gخودش جبـران میکنـد .همانطـور که
برای مـا جبـران کرده.
کسانی که روزیشان از این راه است چه؟
نمیگویـم هدیـه نگیرنـد .اگـر کسـی هدیـه داد بگیرنـد و بانـی
مجلـس هم باید حواسـش باشـد اگر مداحـی زندگـیاش از این
راه تأمیـن میشـود ،بـه او پاکتـی بدهـد ولـی شـرط دارد .اگـر
مداحـی را جایی دعـوت کردند و مثال پاکتـش دو میلیون تومان
بـود بـا جایی کـه پاکتش  100هزار تومان اسـت فرقـی بین آنها
نگـذارد .چـون این هدیـه بانی مجلس اسـت .باید رضـای خدا را
مدنظـر بگیـرد .زیرا ایـن پول با رضـای خدا برکت پیـدا میکند.
خبرهایـی را میشـنوم کـه تعـداد انگشتشـماری از مداحـان
مبالـ غ کالن میگیرنـد و حتـی مجلسـی را کـه پـول بیشـتری
بدهنـد قبـول میکنند .این دیگر برای امام حسـین gنیسـت.
آن مـداح فقـط بـه فکر پول اسـت.
مشکل از کجاست که چنین وضعیتی پیش آمده؟
یک بخش مشـکل بـه بانیـان مجالس برمیگـردد کـه میخواهند
بگوینـد مـا فالنـی را دعـوت کردیـم و فالنقـدر بـه او پـول دادیم.

اینهـا فخرفروشـی اسـت در حالـی کـه مجلـس امام حسـینg
بایـد بـا تواضـع و خلـوص باشـد .اگـر مجلس بـرای رضـای خدا و
امـام حسـین باشـد ،مداح ،قـاری ،منبـری و بانی همـه در خدمت
اباعبـداهلل الحسـین هسـتند .دلها بـا السلام علیک یـا اباعبداهلل
مـداح نرم میشـود و اشـکها جـاری ولی اگـر قرار بـر خودنمایی
باشـد کـه فالنـی را به فلان مجلس دعـوت کردنـد ،این درسـت
نیست .
االن مشـغول چـه کاری هسـتید و از چـه راهـی امرار
معـاش میکنیـد؟
اسـتادم میگفـت حتمـا شـغل دیگـری داشـته بـاش و مداحـی
را شـغل خـودت قـرار نـده .االن برنجفروشـی دارم و خـدا لطـف
کـرده و مجتمعـی را بـا  1100متـر زیربنـا در پنـج طبقـه بـه نام
بیتالجواد gتأسـیس کردهام و به نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن
آمـوزش مداحی میدهیـم .دورههـای آموزش قرآن در رشـتههای
مختلـف برگـزار میشـود و مراسـم دهههـای مختلـف را داریـم
تـا مناسـبتهای مهـم دینـی را حفـظ و تکریـم کنیـم .جلسـات
مجمعالذاکریـن هـم در آنجـا برگـزار میشـود.
هـدف از آمـوزش مداحـی در بیتالجواد gچیسـت و
قرار اسـت چـه مداحانی تربیت شـوند؟
مـداح بایـد بـا سـیره و سـخنان ائمـه اطهـار bآشـنا باشـد و به
دسـتورات زندگیسـاز و انسانسـاز آنهـا عمـل کنـد .اگـر مداحی
به سـیره اهـل بیت عمل کنـد ،هـم در دنیا عاقبت بخیر میشـود
هـم در آخرت.
یک مداح خوب چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
باید اخالص در عمل داشـته باشـد و معتقد باشـد اگر برای رضای
خـدا بخواند ،خـدا و ائمه اطهار bدر زندگـیاش جبران میکنند.
چـون اهل بیـت خودشـان را بدهکار کسـی نمیگذارنـد .مداحان
زیـادی را دیـدهام کـه صدایشـان را وقـف اهـل بیـت کردهانـد و
زندگیهـای آبرومنـدی دارند .خدا به من به عنـوان خادم کوچکی
در این دسـتگاه لطف داشـته و شـکر خدا زندگی آبرومنـدی دارم.
شعر در مداحی چقدر مهم است؟
بسـیار مهم اسـت .آشـنایی با ادبیات باعث میشـود مداح شـعر
خوب انتخاب کند .قرار نیسـت شـعر مضامیـن پیچیده و بلندی
داشـته باشـد تا مسـتمع متوجه آن نشـود .مضامینی هست که
درک آنها برای مسـتمع آسان اسـت و معانی بسیار مهمی دارد.
محتشـم کاشـانی  12بند شـعر دارد که میگوید« :بـاز این چه
شـورش اسـت کـه در خلـق عالـم اسـت» .این شـعر خیلـی بر
دلهـا مؤثر واقع شـده .اشـعار سـادهای کـه یک دنیـا حرف در

آنهـا خوابیده زیاد اسـت.
این انحرافات در مداحی از کجا میآید؟
چـون پـای منبـر و سـخنرانی بـزرگان و علمـا نمیرونـد .علمایی
هسـتند کـه درس اخلاق و مکتـب و معـارف میدهنـد .باید پای
منبر آنها بنشـینند و درباره مداحی و شـعر تعلیم ببینند .اینکه نام
امام حسـین gرا سـریع پشـت سـر هم تکرار میکنند که اسـم
مطهـر آن حضـرت را کامـل ادا نمیکنند چـه معنایـی دارد! اینها
زمینههـای تهاجـم فرهنگـی اسـت کـه بـه سـبکهای نامتعارف
میخواننـد .شـعر خـوب وزن دارد و دارای مفهوم اسـت.
آیا مـداح باید حافظه خوبی هم داشـته باشـد و اشـعار
را از گنجینه ذهنش بیرون بکشـد؟
اینکـه مداح شـعر را حفظ کند چند خاصیـت دارد .اول اینکه بهتر
میتواند شـعر را برای مسـتمع بخوانـد .باید شـعری را که از حفظ
میخواند با تسـلط کامل باشد .االن اشـعار را از روی صفحه گوشی
همراهشـان میخوانند و میگویند چه فرقـی میکند! یعنی مداح
زحمت این را که شـعری را حفظ کند به خـودش نداده .این بحث
احترام به مسـتمع اسـت .باید اشـعار خوب را حفظ کننـد و تأیید
آن را از اساتید ادبیات بگیرند.
پـس مداحـی بـه این نیسـت کـه فقـط صـدای خوبی
داشـته باشـیم .درسـت است؟
مهمتـر از صـدای خـوب ،خلـوص ،ادب و درک اسـت .مرحـوم
کوثـری صـدای آنچنانـی نداشـت ولـی وقتـی میگفت السلام
علیـک یـا اباعبـداهلل ،امـام دستمالشـان را بیـرون میآوردنـد و
مثـل ابـر بهـار اشـک میریختند .عالمـی کـه دنیا را بـه تالطم
درآورده بـود ،پـای مداحی آقـای کوثری اشـک میریخت .مقام
مداحـی ،مقـام واالیی اسـت بـه این شـرط کـه مـداح بداند در
چه مقامـی قـرار گرفته.
از دیگـر آسـیبهای مداحـی خودنمایی اسـت .اگر در
ایـن خصوص توضیحـی داریـد بفرمائید.
متأسـفانه االن خیلـی زیـاد شـده .وقتـی هـم بـه آنهـا میگوییم
ایـن چـه شـکل مداحی اسـت ،میگوینـد شـما قدیمی شـدهاید،
مـا جدید هسـتیم! شـعری را کـه میخوانند معنـا و مفهـوم آن را
نمیداننـد .ایـن اسـمش جدید بودن اسـت؟! اشـعاری هسـت که
شـاعر برای سـرودن هر مصـرع آن خـون جگر خـورده ولی برخی
مداحان سـراغ اشـعاری میروند که اصلا مفهـوم آن را نمیدانند.
مثلا بـه امام حسـین میگویند تو لیلی منـی و من مجنـون توام.
آخـر مگر میشـود امام حسـین را به لیلی تشـبیه کرد! متأسـفانه
اشعارشـان چیزی ندارد و گاهی به سـاحت اباعبداهلل الحسینg
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آیـتاهلل صافـی در پیـام تبریـک به مناسـبت نابودی داعـش با تأکید بـر نقش کلیدی حاج قاسـم سـليماني در ايـن پيروزي گفـت« :جنايات
بيشـمار وهابيـت و دستنشـانده آن داعش تبهکار سـابقه نداشـت و امروز مسـلمانان جهان به ويژه مسـلمانان منطقه از شـر وجـود جنايتکار
آنهـا راحت شـدند .خداي بـزرگ را بر ايـن فتح عظيم سپاسـگزاريم».
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بیحرمتـی میشـود.
دلیلشـان ایـن اسـت کـه جوانهـا را جـذب کننـد.
میگوینـد نـوآوری میکنیـم .به نظر شـما اسـم ایـن کار
نوآوری اسـت؟
اینهـا نـوآوری نیسـت .میخواهنـد نـوآوری کننـد بروند اشـعار
خـوب را بخواننـد .اگر شـعر حافـظ را بااخلاص بخواننـد ،مردم
اشـک میریزنـد .نـوآوری بـه چه قیمتـی؟ نـوآوری این نیسـت
کـه مـردم را تا سـاعت یک و دوی نصف شـب بیدار نگـهداری تا
نمـاز صبحشـان قضـا شـود .اینها درسـت نیسـت .مجلـس مداح
بایـد سـاعت  10شـب تمـام شـود تا مـردم سـاعت  11شـب به
خانهشـان برسـند و اسـتراحت کننـد و بـرای نمـاز صبـح بیـدار
شـوند .نـه اینکـه سـاعت دوی نصـف شـب بـه خانـه برسـند و
سـاعت چهار صبح بـرای نماز صبح بیدار نشـوند .فـردای قیامت
یقـه مـداح و بانـی مجلـس را میگیرنـد .همـه اینهـا در گنـاه
نمـاز نخواندن مردم شـریکند .اگـر این مداحان پـای درس علما
برونـد و ادب را بیاموزنـد ،نـوآوری را یـاد میگیرنـد .اول بایـد
شـعور حسـینی را بیاموزنـد و بعـد شـور حسـینی .اگـر شـعری
دارای محتوا و شـعور نباشـد ،شـوری هـم ندارد .گاهی کسـی با
یکبیـت چنـان شـوری در جامعـه راه میانـدازد کـه در وصـف
نمیگنجـد .مرحـوم شـهریار بـا شـعر «علـی ای همـای رحمت،
تـو چه آیتی خـدا را» چه میکند .شـعری که سـیدرضا نریمانی
بـرای مدافعان حـرم خواند بیـن جوانها غوغا کرد .چـون محتوا
داشـت و شـور و شـعور همـراه با هـم بود.

تأثیر مداحی
در زندگی
حـاج علیاکبر غالمشـاهی دربـاره تأثیـر مداحی در
زندگی خودش برایمان میگویـد« :مداحی در زندگی ام
بسـیار تأثیر گذاشته .وقتی میبینم خانوادهام حسینی
هسـتند و اهل روضه و منبرند احسـاس خوشـحالی
میکنم .نوه سـه سـالهای دارم که برای امام حسینg
میخواند .کسـانی هسـتند که میلیاردها تومان ثروت
دارنـد .کسـیهـم هسـت کـهثروتـیجـز آبرویش
نـدارد .نمیگویم کسـانی کـه پولدارنـد آبـرو ندارند.
اصلا منظورم این نیسـت ولـی احترامی که مـردم به
خادمان امام حسـین میگذارند قیمت نـدارد .خادمی
و نوکری امام حسـین gخیلی بـه آدم آبرو میدهد».
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حاج محمد کمیل ،مداح اهل بیت bبا تأکید بر اینکه دامن زدن به اشتباه مداحان آسیبهای بیشتری در پی دارد ،گفت« :شاید با یک سبک،
لحن و صدا بتوان اجرای مناسب داشت اما مداح یک الگو و شاخص است .برای ساختن این شاخص نیاز داریم از اساتید باتجربه و ماهر کسب
کنیم .بنابراین مداحی فقط به خواندن خالصه نمیشود».

نـزد مشـهدی تقی گودرزی گذاشـتند که در مکتبخانـهاش 70 ،60
شـاگرد داشـت .مکتبخانه از شـب چله تا شـب عید باز بود .مسـائل
ریاضـی را نـزد مالعلـی شـاه یاد گرفتـم و همه جـا شـاگرد اول بودم.
شـوهرعمهام شـاگرد آیتاهلل مرعشـی بود و ماه رمضان به ده میآمد.
یـک توفیـق بـزرگ بود که احـکام دیـن را از او یـاد بگیرم».

گفتوگو با حاجکریم حجازی
کهخانهاشراحسینیهکرده

تعزیهخوانی

میراث خانوادگی
فاطمه شعبانی

ی یـک مدال افتخار اسـت که بـدوناغـراق بـا زور و پول
پیرغالمـ 
نمیتـوان آن را گرفت .باید سـالها در این راه قدم بـرداری و زحمت
بکشـی و عرق بریزی و از جان و مال خودت مایه بگذاری تا مردم این
مدال را به گردنت بیاویزند و وقتی نامیاز یک پیرغالم برده میشـود
انگشـت اشـار ه مردم به سـمت تو برود و نام تو را ببرنـد .حاج کریم
حجازی که 56سـال از عمرش سـپری شـده سالیان سـال است به
واسـطه قرآن و اهـل بیت bچنان اعتبـاری برای خـودش خریده
که در نبود پیشنماز مسـجد محل نمـاز جماعـت را اقامه میکند.

مکتبخانه
حـاج کریـم حجـازی سـادگی و صداقـت خاصـی دارد و از رسـایی
صدایش مشـخص اسـت که ایـن صدا بـدون میکروفن هـم میتواند
قـرآن بخوانـد و هنـگام تعزیـه صدایـش را بـه گوش همگان برسـاند.
بیـش از  30سـال اسـت که اهالی محـل او را به خوبی میشناسـند و
خیلـی وقتها جلسـات قرآن محل را برگـزار کرده .او که در روسـتای
کاییـد بیـن اراک و بروجـرد بـه دنیـا آمـده دربـاره دوران بچگـیاش
میگویـد« :پنـج سـاله بودم که پـدرم مـن را به مکتبخانه فرسـتاد.
آن زمـان در مکتبخانـه چـوب و فلـک در کار بـود و بـا آن سـن کم
تـا ظهر بیشـتر دوام نیـاوردم و دیگر پایم را مکتبخانه نگذاشـتم .نزد
مرحـوم پـدرم عم جـزء و هوالفتاح العلیـم را یاد گرفتم .پـدرم حروف
الفبـا و قـرآن خوانـدن را هم به مـن آموخت .بزرگتر که شـدم من را

پامنبری حجج اسالم فلسفی و کافی
حاجآقا حجازی مثل بسـیاری از همسـن و سـاالنش در  13سالگی
همـراه پسـرعموهایش کـه از او بزرگتـر بودنـد بـه تهـران آمـد و
در سرچشـمه سـاکن شـد امـا حضـورش در پایتخـت باعث نشـد
از مجالـس مذهبـی دور بمانـد؛ «عالقـه زیادی به علما داشـتم .آن
زمـان در روزنامـه مینوشـتند فلان کـس فالنجا سـخنرانی دارد
یـا روی دیـوار اعالمیـه میزدنـد .ایـن بـود کـه میگشـتم ببینـم
آقایـان کافی ،فلسـفی ،شـجاعی و انصاریـان کجا جلسـه دارند .هر
طـور بـود خـودم را به مجالسشـان میرسـاندم .یـک ضبط صوت
کوچـک داشـتم و سـخنرانیها را ضبـط میکـردم .به طـور مداوم
پنـج سـال روزهـای جمعـه از سـاعت  7صبـح در محضـر حاجآقـا
محمـدی صـرف و نحـو عربی را یـاد گرفتم .در  19 ،18سـالگی در
روسـتاها و تهـران کالس داشـتم .بعـد از پیروزی انقلاب به محله
مجیدیـه آمـدم و در مسـاجد ضرابخانـه ،ابوالفضـل و در خانههـای
لویـزان کالس قـرآن برگـزار میکردم .تـا به حال در  120مسـجد
تلاوت قـرآن داشـتهام .در حال حاضر هم در مکتـب قرآن و عترت
و چنـد جای دیگر تلاوت قـرآن دارم».
باوضوتعزیهمیخواندیم
حاجآقـا حجـازی عالوه بر اینکـه معلم قرآن اسـت ،تعزیهخوان هم
هسـت و تعزیهخوانی نسـل در نسـل در خونشـان اسـت .او درباره
تعزیهخوانـی با عشـق و عالقـه خاصی صحبت میکنـد و میگوید:
«پدربزرگـم میـرزا حسـین شهسـواری تعزیهخوان خوانیـن بزرگ
بـود .او موافقخـوان بـود و صـدای بسـیار خوبـی داشـت .در دهات
مـا  20روز محرم پشـت سـر هـم تعزیه بود و گاهی مـردم در طول
سـال نـذر میکردنـد و تعزیـه میگرفتنـد .در طول سـال وسـایل
تعزیـه از قبیـل شمشـیر ،سـپر ،کالهخـود ،زره و لباسهـا در خانه
مـا گوشـه یـک اتـاق تـر و تمیـز  18متـری نگهـداری میشـدند.
کـف اتـاق فرشهای دسـتباف پهـن بود و ایـن اتاق بـرای خودش
قداسـت خاصـی داشـت .فاصلـه خانه ما تا حسـینیه  10متـر بود.
وقتـی تعزیـه داشـتیم ،در همـان اتاق لبـاس را میپوشـیدیم و به
تعزیـه میرفتیـم .سـنت بـود همـه تعزیهخوانان بـا وضو باشـند و
وقتـی لبـاس میپوشـیدند جلوی آینـه نمیرفتنـد و خودشـان را
نمیدیدنـد .خیلـی وقتها از دهـات دیگر هم میآمدنـد و به پدرم
میگفتنـد فـردا تعزیه ماسـت .پـدرم همـه را خبر میکـرد و برای
تعزیـه میرفـت و یـک ریال هـم پـول نمیگرفت».
عزاداری امام حسینکه نمرده!
حاجآقـا حجـازی در  10سـالگی قاسـمخوان و علیاکبرخـوان شـده
و آنقـدر محـزون میخوانـده کـه خوانیـن محـل بعـد از تعزیه بـه او
میگفتنـد بچـه! ما را کشـتی آنقدر که گریـه مـا را درآوردی .او درباره
عشـقش بـه تعزیه میگوید 15« :سـاله بودم .یک ماه بـه محرم مانده
بـود کـه مـن را برای کار به اهـواز بردند .پدرم به معمار گفت پسـرم را
بـرای محرم بفرسـت بیایـد .نزدیک محرم بـود و امیدی به فرسـتادن
مـن نبـود .روزها برای خودم اشـعار تعزیـه را زمزمه میکردم و اشـک
میریختـم .دو روز مانـده بـه محرم به یکبـاره معمار آمـد و گفت کار
تعطیـل اسـت ،برویـد .کم مانده بـود بال دربیـاورم .آن زمـان مردم به
تعزیه خیلی ارادت داشـتند .بنده خدایی برای پسرش تعزیه نذر کرده
بـود .برحسـب اتفاق پسـرش فوت کـرد .فـردای فوت پسـرش دوباره
تعزیـه را ادامـه داد .گفتیـم پسـرت که مـرد چرا تعزیـه گرفتی! گفت
پسـرم مرد امـا عزاداری امام حسـین که نمـرده».
بـه گفتـه حاجآقـا حجازی بهترین نسـخه تعزیـه نسـخههای اراک و
کردسـتان اسـت و نمیشـود به اصل نسـخهها دسـت زد؛ «نسـخهها
همانطـور بایـد حفظ شـوند و بـه اصالتشـان لطمه نخـورد».

اعتبار
قرآنی
تعزیهخـوان بـودن بـه همیـن راحتیهـا نیسـت و
فرقـی نمیکنـد موافقخوان باشـی یـا مخالفخوان.
حاجآقـا حجـازی بـا اشـاره به اینکـه نقشـی که در
تعزیـه اجـرا میکنیـم در طـول سـال و همـه جا با
ماسـت ،میگوید« :یـک تعزیهخوان خیلـی مراقبت
میخواهـد و فرقی بیـن موافقخـوان و مخالفخوان
نیسـت .بـرای یـک تعزیهخـوان خـوب شـدن باید
از سـن کم بـه تعزیـه آمـد و بایـد صـدا و آهنگ را
خـوب یـاد گرفـت .کسـی کـه در سـن بـاال بیایـد
نمیتوانـد تعزیهخـوان شـود .در ایـن سـالها نـه
بـرای تعزیـه خواندنم و نه بـرای قـرآن خواندنم یک
ریال نگرفتـهام امـا در زندگیام هرچـه دارم از قرآن
و اهل بیت bاسـت .تمـام اعتبار و زندگـیام از این
دو تاسـت .در جوانـی بـه تنهایـی در تهـران زندگی
میکـردم .تنهـا چیـزی کـه نگذاشـت بـه سـمت و
سـوی گناه بـروم همین قـرآن بـود .هر بـار که فکر
گناه بـه ذهنم خطـور میکـرد میگفتم حـاج کریم!
یـادت باشـد تـو نقـش علیاکبـر را ایفـا میکنـی
و میخواهـی بـروی سـر کالس قـرآن بنشـینی».

خـــــط خبــر

حجتاالسالم حامد کاشانی با بیان اینکه مداح باید سیاسی باشد اما بازیگر جریانات سیاسی نشود ،گفت« :میگویند مداح فقط مدح اهل
بیت کند .یعنی درواقع دین را از کارکرد اجتماعی خارج کنیم .آن وقت به این معناست که همچون مداح عصر قاجار و صفویه در عین اجرای
مداحیهای سیاسی ،در مقام مجیزهگوی سلطنت آن زمان قرار بگیرد».
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که به گـردن شـاعران امروز حـق دارند.

ارتباط با مداحان

به واسـطه فعالیتـم در حوزه شـعر آیینی مانند بسـیاری از دوسـتان با
مداحـان همـکاری داشـتهام کـه مهمترین آنها حـاج صـادق آهنگران
اسـت .با حاج سـعید حدادیان نیز همکاری داشـتهام .خیلیها کارهای
مـن را خواندهانـد کـه مهمتریـن آنها حاج صـادق آهنگران اسـت.

توفیقی
مستمر

گفتوگو با اسماعیل امینیکه دکترای زبان و ادبیات فارسی دارد

موسیقی مداحی شاعرم کرد
سعید سعیدی

بین شـاعری که تحصیالت آکادمیک ادبیات داشـته باشـد
بـا شـاعری که صرفـا از سـر عالقـه و طبـع شـعری ذوق و
اسـتعداد خـود را کشـف کرده باشـد تفـاوت زیـادی وجود
دارد و آن اسـتفاده درسـت از عالئـم شـعری از جمله عروض
و قافیه اسـت؛ خواه این شـعر کالسـیک باشـد خواه آیینی.
اسـماعیل امینـی از جمله شـاعران عصـر حاضر اسـت که
در بیشـتر حوزههـای شـعری فعالیـت دارد که یکـی از آنها
حـوزه شـعر آیینـی اسـت امـا تفاوتش بـا برخی شـاعران
به واسـطه مـدرک دکترا در رشـته زبـان و ادبیات فارسـی و
وسـواس خـاص روی اشـعار اوسـت .همین مسـئله موجب
شـد بـا گفتوگـو بـا او ،از دیدگاهـش نسـبت بـه شـعر،
دسـتهبندی شـعر و نحوه ورود به دنیای ادبیات مطلع شویم.
عالقهمندی به شعر

مهمتریـن عاملـی کـه در سـوق دادن مـن بـه دنیـای شـعر تأثیرگذار
بـود ،شـنیدن نوحههـا و نواهایی بـود کـه در ایام محـرم و عـزاداری یا
حتـی مولودیهـا میشـنیدم .درواقـع به واسـطه بافت نسـبتا مذهبی
محلـه و خانـواده ،از دوران بچگـی همراه پـدرم به هیئتهای عـزاداری
میرفتـم و شـنیدن نوحههـا و مداحیهـا بـرای مـن به گونـهای دیگر
بـود چراکـه از موسـیقی و ضرباهنگ مداحیهـا لذت میبـردم و برایم
دلنشـین بود .همین موسیقی و نظم شعرها باعث شـد از مداحیهایی
که میشـنیدم تقلیـد کنـم و از دوران راهنمایی روی همان موسـیقی
مداحیهـا هـم بـه فارسـی و هـم به ترکـی شـعر میگفتـم .بعدها که
جلوتـر رفتـم و در ایـن ماجـرا دقیقتـر شـدم ،متوجـه شـدم کـه این
موسـیقی درواقع همان ارکان شـعر اسـت .علاوه بر اینهـا در خانه آثار
مولوی ،سـعدی ،حافظ و شاهنامه فردوسـی را میخواندم .خواندن آثار
اینهـا ذهـن مرا برای سـرودن شـعر تقویـت میکرد.

تحتتأثیرمحافلمذهبی

کسـی که بـا محافـل مذهبـی رفـتو آمـد دارد ،طبیعتا تحـت تأثیر
شـنیدههای آن محافل قـرار میگیرد و درواقع چیزهایی را که شـنیده

هـر سـال شـاعران دو جلسـه بـا مقـام معظـم
رهبـری برگزار میکنند .اولین جلسـه به جلسـه
شـاعران در شـب میالد امام حسـن مجتبیg
برمیگـردد کـه  20سـال اسـت دارد برگـزار
میشـود .توفیـق ایـن را داشـتهام کـه از همان
ابتـدا در تمـام سـالها در ایـن جلسـات حضور
داشـته باشـم و در بعضـی سـالها شـعرخوانی
هم کردهام .جلسـه دوم جلسـه شـاعران آیینی
و مداحـان بـا حضـرت آقاسـت که چند سـالی
توفیـق حضـور در ایـن جلسـات را داشـتهام.

بـه زبان شـعر درمیآورد .رفـت و آمد بـا محافل مذهبی باعث شـد در
زمینه شـعر آیینی فعال باشـم .تعـداد قابل توجهی غـزل و مثنوی هم
در زمینـه اشـعار آیینی سـرودهام .در همه سـبکها کار کـردهام به جز
شعر سـپید و بیوزن.

تفاوتآیینیباهیئتی

تفاوت شـعر آیینی با شـعر هیئتی در مخاطب فرضی آنهاسـت .به این
معنـا که مخاطب شـعر هیئت قـرار اسـت این شـعر را بشـنود و از آن
لـذت ببرد .قرار نیسـت مخاطـب دارای درک و شـعور آکادمیک باشـد
و زیباییهـای شـعر را از هـر بعـدی بشناسـد بلکـه شـعر زبانی سـاده
را میطلبـد کـه در ذهـن مخاطـب حاضـر در محفـل تأثیر بگـذارد .از
ایـن رو نمیتـوان این دو شـاخه از شـعر را همتـراز هم دانسـت چراکه
شـاعر آیینـی وقتـی اشـعار خـود را بـرای چـاپ در قالب کتـاب آماده
میکنـد ،مخاطبـش اهـل ادبیـات اسـت کـه این کتـاب را میخـرد و
مطالعـه میکنـد و از ظرافتهای شـعری آگاه اسـت.

کوشش یا جوشش ،مسئله این است

اینکه عدهای میگویند شـعر اساسـا حاصل جوشش اسـت ،از نظر من
اعتبار علمی ندارد .شـعر هم مانند هر چیز دیگری ممکن اسـت جرقه
موضوعش با جوشـش و الهام زده شـود اما بدون کوشش ممکن نیست
بـه نتیجـه برسـد .به عنـوان مثـال یـک نقـاش نمیتواند بـدون اینکه
تالشـی داشـته باشـد قلم را بگیرد و بدون فکر قلـم را روی بوم حرکت
دهـد و در نهایـت یـک شـاهکار خلق کند .بـه اعتقاد من ایـن حرفها
اعتبـار علمـی ندارنـد چراکه اگـر اینگونه بـود باید تمامی شـاعران به
هر زبانی میتوانسـتند شـعر بگویند .بـه عبارت دیگر صـورت هنر ،نیاز
به دانش ،تجربـه و تمرین دارد.

سعدیراخیلیمیپسندم

ایران از جمله کشـورهایی اسـت که از نظر ادبیات و شعر فرهنگ بسیار
غنیای دارد .با سـعدی ارتباط قویتری دارم و اشـعار او را میپسـندم و
بـه راحتی با آنها ارتباط برقرار میکنم .درواقع سـعدی نمونه برجسـته
شـعر روان فارسی اسـت .اشـعار مولوی هم از نظر محتوایی بینظیرند.
از بیـن شـاعران معاصـر نیـز میتوانـم بـه زندهیـاد قیصـر امینپـور،
سیدحسـن حسینی ،موسـوی گرمارودی و مشفق کاشـانی اشاره کنم

میان این خیمههایسوزان
چه جای صحبت از آرزویم
چگونه این قصه را بگویم که بغض ره بسته بر گلویم
مگر که دفتر به اشک شویم چرا اشک میریزد آبرویم
به خیمهها طفل دلشکسته به انتظار عمو نشسته
چه کودکانه امید بسته که آب میآورد عمویم
هراس و حسرت شبان و روزان زمانه چون آتش فروزان
میان این خیمههای سوزان چه جای صحبت از آرزویم
چو کودکی در شب سیاهم به هیچ سویی نمانده راهم
یتیم و تنها و بیپناهم زمانه سیلی زده به رویم
ببین چه تلخ است روزگارم ،ببین که خون است گوشوارم
ببین که بر پا خلیده خارم ،ببین که آتش گرفته مویم
چگونه گویم که قصه چون شد ،فتاد سقا ،علم نگون شد
پناه عالم که غرق خون شد پناه خود را کجا بجویم
امام تنها شکسته قامت به روی نیزه سرت سالمت
کنار آن قامت قیامت نمیتوانم سخن بگویم
اال اگر دین جدم احمد به قتل من استوار گردد
بگو جهان تیغ خود برآرد ،بیفکند تیر خود به سویم
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رضا معممیمقدم ،مدیر کل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسالمیبا اشاره به فعالیت  ۹۱هزار هیئت مذهبی در کشور گفت« :امنیت ملی وامدار
حرکت تشکلهای دینی و مردمیبهعنوان بزرگترین ظرفیتهای دینی کشور است .ظرفیتهای دینی در مجموعهای به نام سازمان تبلیغات
اسالمی ب ه خوبی نهادین ه شدهاند و مسئوالن و نمایندگان دولت باید برای تقویت نحوه اجرای شعائر دینی از ظرفیت این سازمان استفاده کنند».

داریم با «حسین حسین» پیر میشویم...

یکی از سنتهای زیبای هیئتهای قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیئت بوده که در این سالها فراموش شده است.
پیشنهاد میکنیم دست ب ه کار شوید و پس از پایان مجلستان یک عکس یادگاری دستهجمعی بگیرید و برای «چهارده» ایمیل
کنید تا در همین صفحه منتشر شود.
qudsonline14@gmail.com

نقـش مدیـر هیئـت و مبانـی فکـری او در شـکلگیری و آینده
هیئـت بسـیار مهم اسـت؛ چه بسـا هیئتی کـه به دلیـل حضور
شـخصی احساسـی یا بدسـلیقه یا بیاطلاع از روح دیـن باعث
انحـراف افراد زیادی شـده .معموال میتـوان از روحیـات و رفتار
افـراد یک هیئت تشـخیص داد کـه مدیر آن دارای چه نگرشـی
اسـت .بـه خصـوص اگـر مدیـر هیئـت مـورد تأییـد و محبـوب
اعضـای هیئت باشـد تأثیـرات زیـادی بـر روحیه و رفتـار جمع
خواهـد گذاشـت .انقالبـی بـودن مدیر ،توجـه مدیر بـه احکام و
شـرع مقدس ،تواضـع مدیر ،احتـرام او بـه میهمانان ،احتـرام او
بـه علما ،شـهدا و سـادات و حتـی گرایشهـای علمـی و عملی
او از مسـائلی اسـت کـه اگـر در مدیر باشـد میتـوان آنهـا را در
دیگـران هـم مشـاهده کـرد .بنابراین هیئتـی که مدیری سـالم
و باتقـوا دارد معمـوال از انحرافـات مصـون اسـت .مدیـر هیئـت
بایـد فـردی عاقـل ،باتقـوا ،مخلـص ،آشـنا بـه احـکام اسلام،
ایثارگـر ،انقالبـی ،دوراندیـش ،خوشسـابقه ،مردمـی ،مؤمـن و
بلندنظـر باشـد و ارادت ویـژهای بـه اهل بیت bداشـته باشـد.
در مدیریـت یـک هیئـت آنچـه مهمتـر اسـت جایـگاه حقیقـی
مدیر اسـت نـه جایگاه حقوقـی او .یعنی مدیر هیئـت باید بدون
در نظـر گرفتـن جایگاهـش شـخصیتی واقعـی داشـته باشـد.
مهربانـی ،متانـت ،نجابت ،پـرکاری و صالبت مدیر در پیشـرفت
یـک هیئـت بسـیار مؤثـر اسـت .مدیر هیئـت نقش کلیـدی در
انتخـاب اعضـای اصلـی ،اجرایـی و بـه خصوص خادمـان هیئت
دارد و خادمـان هیئـت بایـد افـرادی عاقـل ،خوشبرخـورد،
مـؤدب ،متواضـع و معتقـد بـه آیینهـای سـنتی باشـند.

هیئت عبداهلل بن الحسن

کانال تلگرام

کتاب

یکــی از عالقههــای بچههیئتیهــا شــنیدن
نواهــای دلنشــین مداحــی اســت .بــه همــان
انــدازه کــه ســلیقهها متفــاوت اســت ،صداهای
متفــاوت و ســبکهای مختلــف وجــود دارد.
در ایــن بخــش کانالــی را در تلگــرام برایتــان
معرفــی میکنیــم کــه اختصــاص بــه یــک
مــداح نــدارد و بــا عضویــت در آن میتوانیــد
گلچینــی از بهتریــن مداحیهــای موجــود را
دانلــود کنیــد و از شــنیدن آنهــا لــذت ببریــد.
حتــی اگــر بــه مــداح خاصــی هــم عالقهمنــد
باشــید ،میتوانیــد جدیدتریــن نواهــای او را
دانلــود کنیــد .بــرای عضویــت در ایــن کانــال،
لینــک t.me/downloadmadahiir
را در شــبکه تلگـــرامی خــود وارد کنــــید.

کشتی پهلو گرفته

اپلیکیشن
شمیم گل نرگس

دانلود مداحی

«کشـتی پهلـو گرفتـه» پرفروشتریـن اثـر
سـیدمهدی شـجاعی اسـت کـه بـا مـرور نقاط
عطـف حیـات حضـرت فاطمـه ،hروایتگـر
مصائب آن حضـرت از زبان او و اطرافیان اوسـت.
درواقـع میتـوان گفـت ایـن کتـاب مرثیـهای
اسـت منثـور از زبـان صاحبـان عـزای فاطمـی.
«کشـتی پهلو گرفته» از  ۱۴فصل تشکیل شده
و راوی اول شـخص در هـر یـک از فصـول یکـی
از وابسـتگان حضرت فاطمه hاسـت .فصل اول
رسـول اکرم ،kفصـل دوم حضرت خدیجه،h
فصـل سـوم حضـرت زهـرا ،hفصـل چهـارم
امیرالمؤمنین ،gفصل پنجم امام حسـن،g
فصـل ششـم امـام حسـین ،gفصـل هفتـم
مجـددا حضرت زهـرا ،hفصل هشـتم حضرت
زینـب ،hفصل نهم فضه ،فصل دهـم ام کلثوم،
فصـل یازدهـم اسـما ،فصـل دوازدهـم حضرت
زهرا ،hفصل سیزدهم حضرت امیر gو فصل
چهاردهـم از زبـان آسـمان روایت میشـود .این
کتاب توسـط انتشارات نیسـتان به چاپ رسیده.

نقش مدیر هیئت

نرمافــزار «شــمیم گل نرگــس» در روزهایــی
کــه بــا آغــاز امامــت حضــرت مهــدیf
گــره خــورده از اپلیکیشــنهایی اســت کــه
حــال و هوایتــان را مهــدوی میکنــد .ایــن
نرمافــزار شــامل بخشهــای مختلفــی اســت
و یکــی از آنهــا بــه آیــات قــرآن اختصــاص
دارد کــه شــامل  255آیــه از آیــات مرتبــط
بــا حضــرت مهــدی fهمــراه بــا تفســیر
آنهــا و احادیــث مربوطــه اســت .بخــش بعــدی
پرســمان اســت .در ایــن بخــش بیــش از
 800پرســش و پاســخ در  15گــروه شــامل
زندگينامــه ،غيبــت ،طــول عمــر و ...وجــود
دارد .بخــش دیگــری بــه نــام «کتابخانــه
دیجیتالــی» در ایــن نرمافــزار وجــود دارد کــه
بیــش از  620جلــد کتــاب دربــاره شــخصیت
حضــــرت مهــــدی fدر آن وجــــود دارد.

*

مناجاتنامه

خدایـا! در آشـوب و فتنه و بلا عدهای تو را گـم و عدهای
تـو را پیدا میکننـد .ما را از بنـدگان یابنده خودت قـرار ده.

*

خدایـا! در توفانهای سـهمگین و بنیانکـن ،بعضی تو را
از دسـت میدهند و برخـی تو را به دسـت میآورند .دسـت
ما را از دسـت خـودت درنیاور و دسـت و دلمـان را از خودت
خالی نکن.

*

خدایـا! در هجـوم بیامان شـداید و سـختیها گروهی به
دامن تـو میآویزنـد و گروهی از دامـن تو میگریزنـد .مأمن
و گریـزگاه مـا را آغوش مهربان خـودت قرار ده.

سیدمهدی شجاعی

هـیئت

چهارده ضمیمه هفتگی روزنامه قدس
ویژه هیئتها و محافل مذهبی
مدیرمسئول:ایمان شمسایی

دبير تحريريه :زكيه سعيدي
		
دبير ويژهنامه :رضا صيادي
طراح نامواره :محمد صمدي
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