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 شعر  آیینی تجلی 
هویت دینی ماست 
 سرودن شعر مذهبی
 وظیفه شیعیان است 

 قرآن و امام حسین
 حجت االسالم سیدعبدالحمید

 شهاب، کارشناس معارف اسالمی

کربالی جبهه ها 
یادش بخیر! 

هـیئت

صفحه 6 صفحه 2

حاج رضا پوراحمد،  مداح جانباز به جوانان هیئتی 
تأکید دارد برای پاسداری از انقالب فعاالنه در میدان 

باشند 

 صفحه 4



مقام معظم رهبری تالش برای ترویج و فهم قرآن را از بزرگ ترین حسنات دانستند و با تأکید بر لزوم ادامه یافتن حرکت قرآنی در 
کشور افزودند: »متأسفانه ما ملت های مسلمان و کشورهای اسالمی از قرآن دور افتاده ایم و با مفاهیم واقعی آن ناآشنا هستیم!« ایشان 
کفر به طاغوت و ایمان به خدا را نمونه ای از مفاهیم مهم و هویت ساز قرآنی خواندند و خاطرنشان کردند: »تأکید بر هویت ایمانی به 
معنای جنگیدن یا عدم ارتباط و تبادل نیست بلکه به معنای مرزبندی و استقالل است تا هویت ایمانی بتواند خود را در مقابل هویت 

طاغوت و کفر حفظ کند و به پیشرفت خود ادامه دهد«. 
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ویژه نامه هیئت ها و محافل مذهبی
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راهکارهای عزتمندی از نگاه 
اهل  بیت

یکـی از مباحثی که متأسـفانه کمتر به آن پرداخته شـده رابطه امام حسـینg با 
قرآن اسـت؛ اینکه اباعبداهلل الحسـین در نهضت عاشـورا و قبل از آن به چـه آیاتی از 
 g قرآن استشهاد کرده و چه آیاتی از قرآن را تفسیر فرموده. اشتراکات امام حسین

و قرآن عبارتند از: 
1. قرآن کریم و امام حسینg هر دو محبت الهی هستند. 

2. امام حسـینg »نوراالرض« اسـت و قرآن نوری اسـت که خداونـد برای هدایت 
بشر فرستاده.

3. هدایت برای متقین اسـت: »هدی للمتقین«. امام حسـینg هم مصباح الهدی 
اسـت. هـر دو جاوید و زنده اند. چون هـر دو در جایگاه حقانیت قـرار دارند. خدا  قرآن 
را از جانب خود معرفی کرده و ذات امام حسـینg هم حق اسـت. چون اینها حق 
هسـتند می توانند کمال و رشـد را فراهم آورند. قرآن بعد از گذشـت این همه سـال 
از نزولش همچنان جاویدان و شـورانگیز اسـت. اباعبداهلل الحسینg هم بعد از این 

همه سـال که از قیامش مي گذرد همچنان جاویدان و شـورانگیز است. 
4. قرآن احیاگر و زنده کننده است و امام حسینg نیز زنده کننده است. 

5. انسـان هرچه قرآن می خواند از آن خسـته نمی شـود. اباعبـداهللg هم هرچه از 
نهضتش می گذرد احسـاس خسـتگی نمی کنیم. 

چهار گونه ارتباط در تاریخ راجع به استشهاد قرآنی امام حسین مشاهده می شود: 
1. پاسخگويي به شـبهات با قرآن: روایت اسـت عبداهلل بن عمروعـاص با عد ه اي 
از دوسـتانش نشسـته بود. همین که امام حسـینg آمد رد شـود، گفت هر کس 
می خواهـد نـور آسـمان ها و زمین را ببیند به چهره حسـین بن علي نـگاه کند. این 
قضیه بعد از شـهادت امیرالمؤمنینg اسـت. اباسـعید می گوید بـه او گفتم تو که 
ایـن را مي گویي پس چرا در صفین با پدرش جنگیدی؟ گفت پیامبر فرموده انسـان 
بایـد بـه حرف پـدرش گوش کنـد. من در صفین می دانسـتم حق با معاویه نیسـت 
ولـی بـه خاطر اطاعت از پدر و دسـتور پیامبر این کار را کردم. اباسـعید می گوید او را 
نـزد امام حسـینg بـردم و عرض کـردم یا بـن رسـول اهلل! او درباره شـما این طور 
مي گویـد. امـام بـه این آیه استشـهاد کـرد: »خـدا می گوید اگر پـدر و مادر به شـما 
دسـتوري  دادند که خالف دسـتور خداسـت آن را نپذیرید. اطاعت از پدر و مادر الزم 
اسـت اما نه در حد خالف دسـتور خدا«. بعد به فرمایش رسول  اکرم استشهاد کرد و 

خطـاب به عبداهلل بن عمر و عاص فرمود: »مگر نشـنیدی که رسـول اکـرم k فرمود 
هیچ طاعتی برای مخلوق نیسـت که در آن معصیت خالق باشـد؟« 

2. خواندن آيات در مسـیر حرکت:  امام حسـینg از زمـان حرکت از مدینه 
تا شـهادت آیاتی را خواند که همگی حسـاب شـده بودند و هر کدام آنها بنابر علتی 

حسـن انتخاب دارند. از ایشـان حدود 30 مورد آیات تفسـیری داریم. 
نمونه اول: امام حسـینg وقتی می خواهد از مدینه خارج شـود بیسـت و هشتم 
مـاه رجـب اسـت. جهـت وداع کنار قبر پیامبـرk مـی رود و ایـن آیـه را می خواند: 
»موسـی شـبانه از مصر خارج شـد و گفت خدایا! مرا از دسـت این ظالـم )فرعون( و 
اعمالـش نجات بـده«. در علوم قرآنـی بحثی تحت عنـوان »ما تکرر النـزول« وجود 

دارد. 
نمونه دوم: اشـعث بن قیس تا آخر با امیرالمؤمنین علیg مخالفت کرد. پسـرش 
محمد کسـی اسـت که مسـلم بن عقیل را در کوفه دسـتگیر کرد و در کربال مقابل 
امـام حسـینg ایسـتاد. او رو به امام کـرد و گفت تو پیش خدا چـه حرمتی داری 
و چـرا می گویـی حرمـت مرا نگـه دارید؟! مـا قـرآن و پیامبر را قبـول داریـم اما چرا 
بایـد به تو احتـرام بگذاریم؟ امام حسـینg فرمود: »خـدا آدم و نـوح و آل ابراهیم 
را برگزید. رسـول اکرمk از فرزندان ابراهیم و اسـماعیل اسـت و من هم نوه پیامبر 
هسـتم. مطابـق این آیه کـه می گوید: »مـا آدم و نـوح و آل ابراهیم را برتـری دادیم« 

من هم برتـری دارم«. 
نمونه سـوم: وقتـی امام حسـینg را به خانـه فرماندار مدینـه بردند مـروان بن 
حکـم آنجـا بود. قبـل از قضیه حرکـت امام، مـروان و ولید به امـام گفتند بیعت کن 
امـا امـام حسـینg نپذیرفت. مـروان به ولیـد گفت همین جـا از او بیعـت بگیر و 
نگـذار بـرود. اباعبداهللg ایـن آیه را خوانـد: »إِنَّما یُِریـُد اهللُ لُِیْذِهـَب َعْنُکُم الرجس 
أَْهـَل الَْبْیـِت و یطهرکم تطهیرا«. بعـد خطاب به مروان فرمود: »اي کسـي که به من 
می گویـی بیعـت کن تو پلید هسـتی اما ما خانواده ای هسـتیم کـه خـدا اراده کرده 

رجـس و پلیدی از ما دور باشـد«. 
3. قرآن خواندن بعد از شـهادت: صاحب کتاب »حیاه الحیوان« می گوید چهار 
کودک در گهواره سخن گفتند و چهار نفر بعد از شهادت قرآن  خواندند که عبارتند از: 
1. سـربریده یحیـی بـن زکریا 2. مؤمن آل یاسـین بعد از شـهادت این آیـه را خواند: 
»به او گفتند تو شـهید شـدی برو بهشـت. گفت ای کاش این مردم می دانستند من 
چـه جایگاهـی دارم«. 3. جعفر بـن ابوطالب در جنگ موتـه با زبان روزه به شـهادت 
رسـید و از سـرش این صدا شنیده مي شـد: »واَل تَحَسـَبَنّ الَّذیَن ُقِتلوا في َسبیِل اهللِ 
أَمواتا«. 4. سـر بریده امام حسـینg سـه جا آیه قـرآن مي خواند. ابن شهر آشـوب 
در کتاب »المناقب«  نوشـته: »امام بعد از شـهادتش این آیه را خواند: »و َسـیعلَُم 
الّذیـَن َظلَموا أَی َمنَقلٍَب ینَقلِبون«. یعني ظالمان بدانند دسـت انتقام خدا دنبال 
آنهاسـت«. مرحوم شـیخ مفید هم نوشـته: »زید بن ارقم می گویـد من در حجره 
خـودم بـودم. وقتـی سـرها را عبـور می دادنـد سـر حسـین بن علـی  این آیـه  را 
قِیِم َکانُوا ِمـْن آیَاتَِنا َعَجًبا«. مثل  مي خوانـد: »أَْم َحِسـْبَت أََنّ أَْصَحاَب الَْکْهـِف َوالَرّ
جوانـان اصحـاب کهف کـه حاضر بـه پذیرش ظلم نشـدند او هـم این چنین بود. 
هـر کس روز عاشـورا بـرای وداع می آمد، امام ایـن آیه را مي خوانـد و وقتی باالی 
سـر مسـلم بن عوسـجه آمد همین آیـه را خواند. وقتـی خبر شـهادت قیس بن 
مسـهر را شـنید این آیـه را خواند: »ِمـَن الُْمْؤِمِنیـَن رَِجـاٌل َصَدُقوا َما َعاَهـُدوا اهللَ 

لُـوا تَْبِدیاًل«.  َعلَْیـِه َفِمْنُهـم َمّن َقَضی نَْحَبـُه َو ِمْنُهم َمّـن یَنَتِظُر َو َما بََدّ
4. امام حسـینg و تفسـیر آيات قرآن: به واسـطه جو خفقانی که بنی امیه 
در نشـر آثـار اهـل  بیـت راه  انداخته  بودند مطالب تفسـیری امام حسـین خیلی 
کـم بـه مـا رسـیده. آن حضـرت وقتـی بـه طرف مکـه می رفـت بشـر بن غالـب از 
امـام دربـاره تفسـیر ایـن آیـه پرسـید. امـام حسـینg فرمـود: »فرقه هایـی کـه 
بـه بهشـت می رونـد امامشـان آنهـا را می بـرد و فرقه هایـی که بـه جهنـم می روند 
شـیطان آنهـا را می بـرد«. هیچ کـس در روز قیامـت بـدون امام محشـور نمی شـود.

راءِ وَ الکاِظمیَن الَغیَظ وَ العافیَن َعِن الّناِس وَ اهللُ یُِحُب الُمحِسنین/ کسانی که از مال خود در حال وسعت و تنگدستی  ّراءِ وَ الضَّ »الّذیَن یُنِفقوَن فِی السَّ
انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از بدی مردم درمی گذرند نیکوکارند و خدا دوستدار نیکوکاران است«. )آیه 134 سوره آل عمران(

وقتي ماشین تان جوش می آورد کنار مي زنید و می ایستید وگرنه ممکن است ماشین تان آتش بگیرد. خودتان هم همین طور هستید. وقتی جوش 
می آورید و عصبانی می شوید، تخته گاز نروید. کمي سکوت کنید وگرنه آسیب می بینید. این نسخه شفابخش پیامبر اکرمk است که فرموده: »هرگاه 

عصبانی شدی سکوت کن«.  سوره مبارکه آل عمران

 gقرآن و امام حسین
حجت االسالم سیدعبدالحمید شهاب، واعظ و کارشناس معارف اسالمی

حجت االسالم سیدعبدالحمید شهاب
 واعظ و کارشناس معارف اسالمی 

محمد معرفت، استاد حوزه و دانشگاه 
تحقـق عـزت و کمـال بـا بهره گیـری از آموزه هـای اهـل  بیـت امـری 
انکارناپذیـر اسـت. زیرا چگونگی حصـول عزتمندی برای انسـان از جمله 
مسـائلی اسـت کـه از سـوی معصومین  مـورد توجه قـرار گرفتـه. در 
آیـات و روایـات گوناگون مطالب مختلفي دربـاره عوامل عزت وارد شـده؛ 
عواملـي که بـا تـدارک آنها، فـرد عزیـز و در نتیجـه نفوذناپذیـر، محکم، 
راسـخ و شکسـت ناپذیر مي شـود و از ظلمت ذلت بیرون مي آید. برخي از 
راهکارهـای کلیدی حصول به عزتمندی از نگاه اهـل  بیت  عبارتند از: 
 1. اطاعـت در برابـر پروردگار: هیچ چیـز همچون بندگـي و اطاعت از 
خدا آدمي را عزت نمي بخشـد چراکه خداوند اصل و حقیقت عزت اسـت. 
2. تزکیـه نفس و پـرورش تقوای الهـی: تقـوا، اصطالحـی اخالقی 
بـه معنـای دوری از گناهان اسـت. در تعالیـم نوراني اهل  بیـت رابطه  
مسـتقیمي میـان تقـوا و عـزت به چشـم مي خـورد. رعایت تقـواي الهي 
از چنـان جایگاهـي در عزت بخشـي برخـوردار اسـت که مـوالی متقیان 
علـي g دربـاره تقـوا فرمـوده: »چیـزي عزت بخش تـر از تقوا نیسـت«. 
3. علم آمـوزی بـرای تقـرب به خـدا: بـدون شـک علم آمـوزی در 
راسـتای تقرب بـه خدا از جملـه آموزه های ائمـه برای  حصول سـعادت و 
عزتمندی  و کمال انسـان اسـت. امام صـادقg در خصوص اهمیت این 
موضـوع   فرمـوده: »هر کس بـرای خدا دانـش بیاموزد و بـه آن عمل کند 
و بـه دیگـران آمـوزش دهد، در ملکوت آسـمان ها بـه بزرگی یاد شـود«. 
4. اتـکا به کار و فعالیـت: کار و تالش انسـان را از وارد شـدن به گناه و 
معصیت حفظ می کند و موجب حفظ آبرو و شـخصیت انسـان می شـود. 
بر این  اسـاس، اسالم برای تکریم شخصیت انسـانی دستور به کار و تالش 

داده تا انسـان حتي االمکان دسـت نیاز به  سـوی دیگران دراز نکند. 
5. شايسته ساالری در مناصب حکومتی: حضرت امیرg در فرمان 
 معـروف  خود به  مالک  اشـتر که  در واقع  زیر بنای  مدیریت  اسـالمی  اسـت، 
معیارهایی  را برای  انتخاب  و انتصاب  مدیران  و کارگزاران  نظام  برمی شمارد 
که عبارتند از: تقوا ، حسـن  سابقه ، دانایی ، صالحیت اخالقی ، ضابطه گرایی 

 به  جای  رابطه گرایی ، صداقت ، دوراندیشـی  و آینده نگری . 
6. نفـی هرگونه سـکوت و ذلت پذيـری در مقابل دشـمنان: امام  
حسـینg در روز عاشـورا ضمـن ایراد چند خطبه، با کمال شـجاعت و 
شـهامت موضع خود را عنوان کرد تا دشـمن را از هر تالشی برای به ذلت 

کشـاندن خود و یارانش ناامید   سـازد. 
7. صبر بر قضای الهی تا شـهادت: شـیخ صدوق از امام سـجادg نقل 
کـرده: »در روز عاشـورا جنگ شـدیدی در گرفت و عـده زیادی از یـاران پدرم 
به شـهادت رسـیدند و بدن هایشـان قطعه قطعه شـد. تعـدادی از اصحاب با 
دیـدن ایـن وضع و نزدیک تر شـدن لحظه شـهادت نگـران شـدند اما چهره 
امـام حسـینg لحظـه بـه لحظـه آرام تـر و درخشـان تر می شـد. آنها به 
یکدیگر مي گفتند به حسـین نگاه کنید! هیچ هراسـی از مرگ نـدارد. پدرم 
با شـنیدن این جمله فرمود ای بزرگ زادگان! صبور باشـید و بدانید که مرگ 
همانند پلی اسـت که شـما را از رنج و سـختی عبور داده، به بهشـت وسیع و 
نعمت های جاویدان آن منتقل می کند«. سیدالشـهدا g که روح حماسه و 
عرفان و معلم عزت و افتخار اسـت، حتی در آخرین لحظات زندگي که زخم 
شمشـیر و تیر و نیزه تمام بدنش را فرا گرفته و خونریزی و تشـنگی  رمق را از 
او گرفته بود، به عجز و ناله نپرداخت بلکه چنین به مناجات با خالق هسـتی 
پرداخـت: »پـروردگارا! بر اراده تو صبر می کنم که هیچ خدایی جز تو نیسـت. 

ای فریـادرس کمک خواهان«.

کظم غیظ



حجت االسالم محمود ریاضت گفت: »همان طور که برای دفاع از حرم، ضریح و قبر مطهر اهل  بیت مدافعانی وجود دارد و در این راه به 
 درجه رفیع شهادت می رسند و عنوان مدافع حرم را به خودشان اختصاص می دهند امروز دفاع از حریم افکار و اهداف نورانی اهل  بیت
نیز دفاعی دوچندان می طلبد. امروزه دشمنان بیش از آنکه چشم طمع به مشتی خاک تحت عنوان حرم داشته باشند درصدد تخریب قبور 
مطهر ائمه برآمده اند و طراحی پیچیده ای برای ترور شخصیت و تفکر و فرهنگ مورد نظر اهل  بیت انجام داده اند. بر ماست که از شخصیت و 

اهداف و افکار اهل  بیت  بیش از پیش دفاع کنیم«. 
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سخنران: حجت االسالم حاج علی حاج 

علی اکبری 
مداح: امین مقدم 

نشانی: تهران، خیابان ولی عصرf، چهارراه 
امیريه، مهديه تهران 

زمان: هفدهم ارديبهشت ماه 
ساعت: بعد از نماز مغرب و عشا 

مهديه تهران 

سخنران: حجت االسالم شیخ 
مصطفی کرمی 

مداح: حسین سازور 
نشانی: تهران، خیابان 17 شهريور، 

نبش بلوار قیام 
 زمان: سه شنبه دوازدهم

 ارديبهشت ماه 
ساعت: 21:30 

 gهیئت موج الحسین

سخنران: حجت االسالم مهدی شريف 
شعرخوان: وحید قاسمی 

مداحان: حامد خمسه و ناصر آيینی 
 ،gنشانی: تهران، میدان امام حسین

 ،gخیابان دماوند، بعد از اتوبان امام علی
gحسینیه ارباب حسین

زمان: سه شنبه دوازدهم ارديبهشت ماه 
ساعت: 20:30 

 gهیئت ارباب حسین

سخنران: حجت االسالم اويسی 
مداحان: حامد رضوانفر و احمد مالکیان 
نشانی: تهران، شهرری، آستان مقدس 

 gحضرت عبدالعظیم حسنی
زمان: سه شنبه دوازدهم ارديبهشت ماه 

ساعت:  بعد از نماز ظهر و عصر 

 gحرم عبدالعظیم حسنی

سخنران: کاظم زنگنه 
مداحان: حسن جلیل زاده و حسین 

زارع زاده 
نشانی: تهران، بريانک، خیابان 

شهید دعوتی، کوچه شهید سیاقی 
 زمان: سه شنبه دوازدهم

 ارديبهشت ماه 
ساعت: 21 

حسینیه بیت الکريم 

نماز جماعت صبح، قرائت قرآن، سخنرانی 
و بیان احکام 

زيارت عاشورا با نوای سعید حداديان 
نشانی: تهران، خیابان آزادی، غرب 

بزرگراه يادگار امام، مهديه امام حسن 
 g مجتبی

زمان: پنجشنبه چهاردهم ارديبهشت ماه 
ساعت: 5:30

 gمهديه امام حسن مجتبی

سخنران: استاد سعید دارستانی 
مداحان: محمد خامنه، مجتبی 

شاپورزاده، ابوالفضل بیاتی، مصطفی 
خامنه و سیدمجید شجاعی 

نشانی: تهران، میدان توحید، خیابان 
نصرت غربی، عالمت پرچم 

زمان: سه شنبه دوازدهم ارديبهشت ماه 
ساعت: 20:30 

 gهیئت محبان الحسین

سخنران: حجت االسالم محمدرضا عرشی 
مداحان: حمید رمضانپور، علی مهدوی نژاد، 

بهرام جمال پور، مهدی خادم، حسین 
درويش و روح اهلل پايدار 

 gنشانی: میدان امام حسین
زمان: سه شنبه دوازدهم ارديبهشت  ماه 

ساعت: 18:30 

هیئت رزمندگان اسالم 

سخنرانان: آيت اهلل سیدمهدی میرباقری و 
حجت االسالم پناهیان 

مداحان: مهدی سماواتی و سیدمهدی میرداماد 
نشانی: تهران، میدان شهدا، به سمت بهارستان، 

حسینیه آيت اهلل حق شناس 
زمان: سه شنبه دوازدهم ارديبهشت  ماه 

ساعت: 6:30 

حسینیه آيت اهلل حق شناس 

  اعیاد شعبانیه
هیئت کجا برویم؟

 با توجه به اينکه اين روزها همه هیئت ها مراسم 
ويژه ای دارند در اينجا درباره زمان و مکان برخی 

از آنها اطالع رسانی شده. شما هم می توانید 
زمان و مکان مراسم هیئت تان را برای ما 

به نشانی
 Qudsonline14@gmail.com 

ارسال کنید تا در همین صفحه 
چاپ شود. 



 g آیت اهلل حسین مظاهری از مراجع تقلید و رئیس حوزه علمیه اصفهان با اشاره به چهار والدت در این ماه اظهار داشت: »والدت امام حسین
در این ماه فرصتی است که درس اخالق پیرامون امتیازات امام حسینg را ارایه کنم. طبق فرمایش پیامبر اکرمk، امام حسینg حرارتی 

در دل شیعیان دارد که تا قیامت خاموش نمی شود«. 
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رضا پوراحمـد را رزمندگان با ستايشـگری مجاهدانه اش 
در بحبوحـه عملیـات کربـالی 5 می شناسـند که بـا نوای 
دلنشـینش می خوانـد: »نـام تـو در جبهه ها، رمـز پیروزی 
مـا يا زهـرا«. به عنـوان مقدمه قـدری از خودتـان برای ما 

بگويید. 
مـن از ابتدای انقالب مدیحه سـرایی را شـروع کردم. تقریبا 40 سـال 

اسـت که توفیـق دارم زیر بیرق سیدالشـهداg نوکـری می کنم. 
ايـام اعیـاد شـعبانیه مخصوصـا روز میالد امام حسـین  و 
حضـرت ابوالفضـلc همـه سـراغ پاسـداران و جانبـازان 
اباعبـداهلل  میـالد  روز  چـرا  می کنیـد  فکـر  می رونـد. 

الحسین g را روز پاسدار نامگذاری کرده اند؟ 
بهترین دلیلش این اسـت که امام حسـینg پاسـدار واقعی دین 
بـود و نه تنهـا جان خـودش بلکه خانـواده ا ش را نیز در راه اسـالم 
فدا کرد. پاسـداران با تأسـی از شـعائر و حماسـه های حسـینی در 
همـه میادیـن و عرصه هـا از انقـالب اسـالمی و ارزش هـای مقدس 
آن پاسـداری می کننـد. این عوامل ارزشـمند بهترین انگیزه اسـت 

تا میـالد امام حسـینg را روز پاسـدار بنامند. 
هیئت هـای مذهبـی، مداحـان و منبری هـا چه رسـالتی 
در قبـال اين پاسـداری و رويکردی که سیدالشـهداg به 
عنوان يـک اصـل در دسـتور کار خـود قـرار داد برعهده 

دارند؟
رسالت شـان پاسـداری از دیـن بـه معنـای واقعـی و تبییـن عملی 
خطبه هـا و پیام هـای امـام حسـینg اسـت. واقعـا شـهدای مـا 
مصـداق  حقیقی این تأسـی عملی هسـتند. البته امـروز هم تابعین 
محـض والیـت را داریم کـه واژه پاسـدار و دفـاع از دسـتاوردهای 

ارزشـمند انقـالب اسـالمی را بـه منصـه ظهور رسـانده اند. 
شـما عـالوه بـر پاسـداری، درجـه رفیـع جانبـازی را هم 

يدک می کشید. از جانبازی تان برای ما بگويید؟ 
عملیـات بیت المقـدس 2 کـه در مـاووت عـراق انجـام شـد تنهـا 
عملیاتـی بـود کـه بـا چکمـه انجـام شـد و پوتیـن در آن کاربـرد 
نداشـت. در حیـن عملیـات تیـر بـه پـای بنـده اصابـت کـرد و 
سـیاتیک پایـم قطـع شـد کـه باعث شـد مـچ پایـم فلج شـود. در 
جریـان آن روز مـن را جهـت مداوا بـا هلی کوپتـر به عقـب بردند. 
بعـد بـه تبریز بردنـد و از آنجا با قطـار به تهران منتقـل کردند. آن 
موقـع محمدرضـا طاهـری در سـپاه فعالیت می کرد و بـرای کمک 
بـه مجروحیـن در منطقـه حاضر شـده بـود. بـه او گفتم بگـو اینها 
مـن را بـه بیمارسـتان بانـک ملـی کـه شـنیده ام بهتـر رسـیدگی 
می کننـد ببرنـد. ایـن بـود کـه مـن را بـه بیمارسـتان بانـک ملـی 
فرسـتادند. فضـای بیمارسـتان مملـو از روضـه بود و حـال و هوای 

داشـت.  عجیبی 

آرشـیو مناجات هـای جبهـه را کـه مـرور کنیـد می توانید رد 
پـای روضه هـای حـاج رضـا پور احمـد را پیـدا کنید. بـه ويژه 
توسـل معروفـش بـه علمـدار کربال که شـب عملیـات کربالی 
5 آن را خوانـده. او در گردان هـای میثـم و مقداد بـا محمدرضا 
طاهـری، نريمان پناهـی و شـهدايی همچون غالمعلـی رجبی، 
حـاج مجید سیب سـرخی و جواد رسـولی همرزم بـوده و مدال 
جانبـازی بـر گـردن دارد. در سـالروز تجلیـل از پاسـداران و 
جانبازان سـراغ مداح بااخالق و بدون حاشـیه کشـور که هنوز 
سـوز صـدای دوران جنگ خـود را حفـظ کـرده و دغدغه ها و 
گاليه هايـی از بعضـی مداحـان دارد رفتیـم. او خیلـی صريـح 
حرفـش را می زنـد: »چـه خوب اسـت مداحـان امـروزی حتما 
اسـتاد ببیننـد، اخالق مداری پیشـه کننـد و از واليـت فقیه و 
احـکام الهی غافل نشـوند. حرکت در جهت رسـیدن به امیال و 
اهـداف منفعت طلبانه، آنهـا را از اصالت مداحـی دور می کند«. 
حـاج رضا پوراحمـد اين روزها دلش برای حماسـه های هشـت 
سـال دفـاع مقـدس و روضه های شـب عملیـات تنگ شـده. 
او هیئت هايـی را تجربـه کـرده کـه مـداح از ابتـدا در مجلس 
حضـور پیـدا می کرد و بـه منبری و واعـظ اهمیت مـی داد ولی 
امـروز ايـن خبرهـا نیسـت. مشـروح گفت وگـوی هفته نامـه 
»چهـارده« بـا اين مـداح اهل  بیـت را در ادامـه می خوانید. 

کربالی جبهه ها 
یادش بخیر! 

حاج رضا پوراحمد مداح جانباز به جوانان هیئتی تأکید 
دارد برای پاسداری از انقالب فعاالنه در میدان باشند 

 
 

مجتبی برزگر
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تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنیg  در اختتامیه دومین اجالس آستان های مقدس جهان اسالم که به میزبانی آستان مقدس 
امام حسینg برگزار شد، طی سخنانی به تشریح حقوق معنوی زائر و وظایف تولیت های آستان های مقدس در این خصوص پرداخت و گفت: 
»باید پژوهش های میدانی و آکادمیک جهت آگاهی از نیازهای زائران صورت پذیرد«. آیت اهلل ری شهری با تشریح جایگاه حقوق زائر اظهار کرد: 
ـر»واژه حقوق که در منشور به کار رفته، بار معنایی جدی و ویژه ای دارد و ناظر بر کاربرد آن در دنیای جدید و علومی چون فقه و حقوق است«. 
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شـما جـزو رزمندگانـی بوديـد کـه کار تبلیغـات را از 
لشـکر محمد رسـول اهللk آغاز کرديـد. بفرمائید يادتان 
هسـت آن روزهـا بـرای رزمنده ها چـه دمـی می گرفتید 
کـه امـروز شـنیدن يا خوانـدن آن شـما را يـاد روزهای 

دفاع مقدس می اندازد؟ 
بـه   60 سـال  وظیفـه  احسـاس  براسـاس  و   امـام امـر  بـه 
جبهه هـای حـق علیـه باطل رفتم و سـال 66 در زمره پاسـداران 
انقالب اسـالمی قـرار گرفتم و رسـما بـه عضویت سـپاه درآمدم. 
اولیـن عملیاتـی کـه در آن حضور پیـدا کردم عملیات مسـلم بن 
عقیـل بـود. آنجـا، هم مداحـی می کـردم و هم در میـدان جنگ 
حضـور داشـتم. تنهـا بـرای مداحی کـردن بـه جنـگ نمی رفتم. 
زیـرا کار رزمی و فعالیت نظامی را دوسـت داشـتم. البتـه ناگفته 
نمانـد که اهمیـت تبلیغـات را می دانسـتم اما از دفـاع رزمی هم 
غافـل نبـودم. دلـم بـرای ایثارگری هـا و دالوری هـای آن روزهـا 
حسـابی تنـگ شـده. مدیحـه »شـعار یـاران حسـین این اسـت/ 
جنـگ بـرای شـرف و دین اسـت/ جنگ جنـگ تا پیـروزی« هم 
جنبـه تبلیغی داشـت و هـم حماسـی. در صبحگاه بـا بچه ها این 

دم را می گرفتیـم و زمزمـه می کردیـم. 
چـه خاطـره ای از آن دوران داريـد کـه وقتی بـه ياد آن 

می افتید اصطالحا شما را منقلب می کند؟ 
دلـم برای آن  روزهـا و بزرگوارانی کـه در جبهه ها به شـهادت 
رسـیدند تنـگ شـده؛ گل هایی کـه در جبهه هـا پرپر شـدند  و 
هـر کدامشـان سـتاره ای در آسـمان جمهـوری اسـالمی ایران 

ند.  بود
بـه نظـر شـما هیئت هـای مذهبـی چطـور می تواننـد 
روحیـه انقالبی گـری را در عرصه هـای مختلـف ايجـاد و 

تقويت کنند؟ 
ایجـاد و توسـعه آن بسـتگی به مـداح و واعـظ دارد کـه بتوانند در 
پیـاده  کـردن اشـعار یـا منبرها به خوبـی القا کننـد و ایـن راه را به 
جوانـان انتقـال بدهنـد و بداننـد تنهـا کسـی که علـم اسـالم را به 
دوش گرفتـه و پاسـداری از دیـن دارد مقـام معظـم رهبری اسـت. 
بایـد ایشـان را دعـا کنیـم و از سخنانشـان پیـروی محض داشـته 

شیم.  با
پیش از ستايشـگری مدت سـه سـال طلبه بوديد. چقدر 
دوران طلبگـی و اشـراف بر دروس  حوزوی بر مداحی شـما 

تأثیر گذاشته است؟ 
آشـنایی بـا آیـات و روایـات و صـرف و نحـو معانـی آنهـا نقـش 

دارد.  ستایشـگری  در  مهمـی  و  تعیین کننـده 
رابطـه مـداح با علمـا و اسـاتید اخالق چـه تأثیری در 

توسعه شعائر اهل  بیت می تواند داشته باشد؟
بـه مداحـان جوان توصیـه می کنم به ایـن بزرگان نزدیک شـوند 
و از نصایـح و رهنمودهـای ارزشمندشـان بهـره ببرنـد. قبـل از 
انقـالب توفیق داشـتم از مقطع راهنمایی بـه بعد دروس حوزوی 
بـا آقایـان سـیدباقر  را در مدرسـه آقـای مجتهـدی بخوانـم و 
علم الهـدی، ابوالحسـنی و کازرونـی همـدوره باشـم. االن هـم بـا 

علمـای بسـیاری در ارتباطم. 
 مداحـان امـروزی در مقايسـه بـا مداحـان قديمی که 
همـه تحت  نظر اسـاتید برجسـته ای کارآزموده شـده اند 

استاد نديده اند. نظر شما در اين خصوص چیست؟ 

پیشـنهاد می کنـم حتما اسـتاد ببینند. در صورتی که نتوانسـتند 
ایـن کار را انجـام دهنـد، از راه دور آمـوزش ببیننـد. مـداح باید 
اهـل مسـتحبات، نمـاز شـب و قرآن باشـد. آنقـدر بایـد معنویت 
داشـته باشـد کـه زود بـه پایـان نرسـد چرا کـه اگـر معنویـت 
می شـود.  فرامـوش  زود  و  می آیـد  برهـه ای  در  باشـد  نداشـته 

کسـانی کـه اصالـت دارنـد بـه احـکام اسـالم مقیدند. 
چطـور می توان احـواالت آن موقـع جنگ را بـه جوانان 
هیئتـی امروز که متأسـفانه در برخـی مواقع راه را اشـتباه 

می روند منتقل کرد؟ 
نقـل کـردن آن خاطرات و تصویرسـازی های حقیقـی امکان پذیر 
نیسـت اما نسـل جدیـد مداح بایـد از یـادگاران جبهـه معنویت، 
و  ادب، گذشـت  والیـت  فقیـه،  از  پیـروی  اخـالص، شـجاعت، 
بزرگ اندیشـی که همـه را جملگی در جنگ دیـدم درس بگیرند. 

جوانـان مـداح می تواننـد از یـادگاران آن روزهـا بهـره ببرند. 
دغدغه امروز شما به عنوان يک مداح چیست؟ 

دوست دارم احکام اسالمی نهادینه شوند و رهنمودهای مقام معظم 
رهبری به مرحله اجرایی و عملیاتی برسـند. ان شـاءاهلل در انتخابات 
و مواقع حسـاس انقالب شـاهد مشـارکت حداکثری مردم باشـیم. 
 چـرا جريـان انحرافی سـراغ هیئت هـا و مداحـان رفته 

است؟ 
شـخصا سـراغ مـن نیامده انـد. شـاید جـرأت پیـدا نکرده انـد. از 
نزدیـک بـا آنهـا برخـورد نداشـتم امـا بسـیار متأثـر می شـوم که 
اخبـار این جریان به گوشـم می رسـد. اینهـا دقیقا مقابـل رهبری 
ایسـتاده اند. در صورتـی کـه حضـرت آقـا فقـط برای رضـای خدا 
صحبـت می کنـد و هدف احیـای اسـالم و اهل  بیت را در دسـتور 
کار خود دارد شـیعه انگلیسـی حـرف از برائت می زنـد و کارهایی 

انجـام می دهـد که دشـمن خوشـحال مي شـود. 
يکـی از نکاتـی کـه بارهـا مطـرح کرده ايـد انتقـاد از 

مداحان جوان است. از اين گاليه ها و انتقادها بگويید؟
مـن اعتقـادم به حـذف جوانان مداح نیسـت امـا ماندنشـان باید 
تحـت شـرایطی باشـد و وقت هـای هیئـت آنهـا تنظیـم شـود. 
شـنیده ام یکـی از مسـتمعین هیئـت آقـای مقـدم بـه یکـی از 
دوسـتان مـا گفتـه بـود حاج آقـا اعتقـادی بـه منبری هـا ندارند. 
جوان هـا را جـذب می کننـد ولـی متأسـفانه چارچـوب و اخـالق 
و ادب ندارنـد. چـون ایـن چیزهـا رعایـت نمی شـود متأسـفانه 
بـه نتیجـه مطلـوب نمی رسـیم. حضرت آقـا رهنمودهـای زیادی 
دارنـد ولـی بهتریـن نکته ای که شـاید در اینجا الزم بـه یادآوری 
اسـت ایـن اسـت کـه مداحـان اخالقـی باشـند، از خطـوط قرمز 
مذهبـی عبور نکنند، شـعرهای خـوب و انقالبی مرتبـط با جهان 
پایـه  بـر  ستایشـگری  و  بدعت گـذاری  از  و  بخواننـد  را  اسـالم 
مقاتـل ناصحیـح جلوگیـری کننـد. متأسـفانه جوانانـی کـه اهل 
شـور هسـتند و به اصالـت مداحـی توجـه ندارند بـه توصیه های 
مقـام معظـم رهبـری اهمیـت نمی دهنـد. در واقـع می خواهنـد 
تنهـا امیـال خودشـان بـه سـرمنزل مقصـود برسـد و کاری بـه 
رهنمودهـای مقـام معظم رهبری ندارند و شـاهد هسـتیم عمدتا 
در زمـان سـخنرانی ها در مجالس مربوطه حضور پیـدا نمی کنند. 
يکـی از نکاتـی که امـروز مطـرح می شـود اين اسـت که 
هیئت ها نبايد وارد مسـائل سیاسـی شـوند. حتـی در مواقع 
حسـاس همچون انتخابات اعتقاد دارنـد هیچ موضع گیری اي 
حتـی در تبیین انتخاب اصلح نداشـته باشـند. نظر شـما در 

اين خصوص چیست؟
بـه نظـر مـن بهتریـن حالت سیاسـی بـودن مـداح این اسـت که 
حرف هـای رهبـری را منعکـس کنـد نـه اینکـه خـودش موضـع 
بگیـرد. بـه عبارت بهتر متأسـفانه برخـی از جنـاح خاصی حمایت 
کردنـد و خـوب درنیامد و باعث شـرمندگی شـد. آنچـه را رهبری 

می فرماینـد بایـد منعکـس کنیم. 
در پايان اگر صحبتی داريد بفرمائید. 

اگـر امـام حسـینg آن دنیـا به ما نـگاه رضایت بخشـی نداشـته 
باشـد کارمـان زار اسـت. چـه پرادو سـوار شـوید و چه بـراوو هر دو 

زودگذرنـد. نباید بگذاریم شـرمنده سیدالشـهدا شـویم. 

جانبـازان و ایثارگـران، روزهـای جنگ تحمیلی و پاسـداری 
از انقـالب را از یـاد نمی برنـد. مخصوصـا حاج رضـا پوراحمد 
کـه دلتنگی هـای خـودش را پشـت تریبـون ستایشـگری 
دوران  در  مداحـی  تفاوت هـای  دربـاره  او  می کنـد.  فریـاد 
و  اخـالص  روزهـا  امـروز می گویـد: »آن  و  مقـدس  دفـاع 
معنویـت بیشـتر از امـروز بود و خیلـی دنبال سـبک نبودند. 
شـورهایی کـه ایـن روزهـا با ایـن شـکل و سـیاق می گیرند 
در آن روزهـا مفهومـی نداشـت. خیلی اخالص هـای زیبایی 
داشـتند و بـه معنـای واقعـی مسـتمع و مـداح با هـم لذت 
نکته هایـی کـه  از  یکـی  اسـتفاده می کردنـد.  و  می بردنـد 
مداحـان جـوان بایـد بداننـد ایـن اسـت کـه خودشـان باید 
از معنویـت و نورانیـت مداحـی بـرای اهل  بیت اسـتفاده 
کننـد، نـه اینکـه فقـط بـرای دیگـران بخواننـد و آنهـا بهره 
ببرند. بـه تعبیر حاج آقا قرائتی کیسـه کش دیگران نباشـیم. 
همـه را تمیز کنیـم و خودمان چرک باشـیم. در مورد اینکه 
می پرسـند آن روزهـا تکـرار می شـوند می گویـم آن هشـت 
سـال چیـز دیگـری بـود. ایثارهـا، مقاومت هـا، عملیات هـا و 
راز و نیازهـا چیـز دیگـری بودنـد و دیگـر تکرار نمی شـوند. 
حـس و حـال و ایثارگری هـای آن موقع خیلـی عجیب بود.

آن روزها
 دیگر تکرار 
 نمی شوند

ویژه نامه هیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 29 سه  شنبه 12 اردیبهشت 1396 5 شعبان 1438
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»خیلـی بـا تعبیـر شـعر آيینـی موافـق نیسـتم و بنابـر تقسـیم بندی های ويـژه ای کـه وجـود دارد آن را شـعر مذهبـی 
می دانـم کـه از نظـر مـن تعبیـری رسـاتر و درسـت تر اسـت«. اينهـا بخشـی از گفته هـای شـاعری شـناخته  شـده اسـت 
کـه سـال ها در ايـن عرصـه فعالیـت می کنـد و ايـن نـوع اشـعار را هـم الزمـه کار شـاعری می دانـد. سـید احمد نادمـی، 
شـاعر، نويسـنده و مترجمـی اسـت کـه در ايـن شـماره بـا او گفت وگـو کرديـم کـه ماحصـل آن پیـش روی شماسـت. 

سعید سعیدی 

 شعر  آیینی تجلی 
هویت دینی ماست 

سید احمد نادمی معتقد است سرودن شعر مذهبی وظیفه شیعیان است 

  در ابتدای مصاحبه کمی از خودتان برای ما بگويید. 
سـیداحمد نادمـی هسـتم متولـد سـال 1343 در تهـران. در عرصه 
شـعر فعالیـت می کنـم و گهگاهـی هـم کار نویسـندگی و ترجمـه 
انجـام می دهـم. پـس از اخـذ دیپلـم و قبـول شـدن در کنکـور وارد 
دانشـگاه شـدم و توانسـتم در رشـته مخابرات در مقطع کارشناسـی 

فارغ التحصیـل شـوم. 
  چه شد که سر از دنیاي شعر و شاعري درآورديد؟ 

شـعر گفتن بـه عالقه و اسـتعداد فـرد مربوط اسـت. در مـورد اینکه 
این عالقه از کجا شـکل گرفـت باید بگویم در نوجوانـی عالقه زیادی 
به خواندن شـعر داشـتم. این امر انگیزه ای شـد که در عرصه سرودن 

شـعر وارد شـوم و ایـن راه را ادامه دهم. 
  چه شد که سبک و سیاق شعر آيینی را انتخاب کرديد؟ 

قبـل از هـر چیـز باید بگویـم در اصل بـا نامگذاری این سـبک از 
شـعر مشـکل دارم و این نام را نمی پسـندم. تعبیری که برای آن 
اسـتفاده می کنم شـعر مذهبی اسـت چرا کـه معتقدم هـم تعبیر 
صحیح تـری اسـت و هـم رسـاتر. نکتـه بعـدی این اسـت که من 
این سـبک از شـعر یـا همـان شـعر مذهبـی را انتخاب نکـرده ام 
بلکـه خـود را ناگزیر از سـرودن این سـبک از شـعر می دانم. زیرا 
دیـن و مذهب یکـی از مهم تریـن مؤلفه های هویتی آدمی اسـت 
و شـاعر ناگزیـر از تجلی هویتش در شـعر اسـت. این امـر در من 
هـم صـدق می کنـد و بـه عنـوان یـک مسـلمان شـیعه وظیفـه 

خـودم می دانـم کـه در چنین فضایـی هم شـعر بگویم. 
  بـا توجه به سـال هايی که فعالیـت می کنید آيـا کتابی را 

هم به مرحله انتشـار رسـانده ايد؟ 

کتابی را با عنوان »شمشـیر باستانی شـرق« که در باره جنگ و اشعار 
دفاع مقدس اسـت منتشـر کرده ام. این کتاب یادنامه ای از سید حسن 
حسـینی اسـت که توانسـتم آن را گردآوری کرده و با کمک مؤسسه 

هنر و رسـانه اردیبهشت منتشر کنم. 
  ويژگـی شـعر آيینی يـا به تعبیر شـما مذهبـی را در چه 

؟  می بینید
از نظر من شـعری دینی و مذهبی اسـت که مواجهه و رویکرد شـاعر 
را بـا عالـم قدسـی بنمایانـد و پاسـخی را کـه او از تجربـه اش از امـر 
قدسـی یافتـه بـه خواننـده و مخاطب شـعر ارایـه کند. یعنـی وقتی 
مخاطـب یا خواننده شـعر را می خواند، رابطه و احسـاس خالق شـعر 
بـا عالم قدسـی را بـه وضوح درک کنـد و درک این رابطه و احسـاس 

بر خواننـده نیز تأثیر بگـذارد. 
  بـه غیـر از شـعر مذهبـی در زمینه هـای ديگر هم شـعر 

می سـرايید؟ 
در تمام زمینه ها سـعی می کنم شـعر بگویم و در قالب  های غـزل و... 
شـعرهای زیـادی گفتـه ام. به عبارت دیگـر باید بگویم شـعر مذهبی 
تنهـا یکـی از دغدغه های شـعری مـن اسـت و همان طـور که گفتم 
سـرودن این سـبک از شـعر را الزمـه کار خـود می دانم و از سـرودن 

ناگزیرم.  آن 
  طی سـال ها فعالیـت در اين عرصه، چه امـری را به عنوان 

افتخار برای خـود قلمداد می کنید؟ 
هر شـاعری بـرای خود ویژگی ها و شـاخصه هایی دارد که به داشـتن 
آنهـا افتخـار می کند. یکی سـبک جدیـدی را ابـداع و بـه آن افتخار 
می کنـد و دیگـری فعالیت در کنار بـزرگان هم عرصه خـود را افتخار 
می دانـد امـا در خصـوص مـن اگـر بشـود نامـش را افتخار گذاشـت 
می توانـم بگویـم افتخـار مـن در شناسـاندن شـعر خـوب اسـت که 

سال هاسـت در ایـن زمینه  کوشـیده ام. 
 چطور می شـود که سـرودن شـعر را آغاز می کنید؟ آيا در 

آن لحظه از چیـزی الهام می گیريد؟ 
قطعـا همین طور اسـت. وقتی شـاعر شـعری را می سـراید، آن شـعر 
بازتاب اتفاقی پیرامون اوسـت. حاال می تواند عاشـقانه باشد یا عارفانه 
یـا مذهبـی. بـرای من هم تأثیـر و تأثـرات عاطفی غالبا نقطه شـروع 

سرودن شـعر هستند. 
  برای احمـد نادمی به عنوان يک شـاعر چـه فاکتورهايی 

در سرودن شـعر اهمیت دارد؟ 
عوامـل زیـادی دخیلند که در نفوذ کالم بـر مخاطب تأثیر می گذارند 
امـا بـه طور کلی سـالمت زبانی، سـاختار درسـت شـعر و بکـر بودن 

موضـوع را از مهم ترین عوامل شـعر گفتـن می دانم. 
  در سـرودن شـعر کدام يـک از شـاعران را الگـوی خـود 

می دانیـد؟ 
در پاسـخ به سـؤال شـما بایـد بگویم از آنجـا کـه از نوجوانی به 
حفـظ شـعر عالقـه داشـتم، سـعی می کنم شـعر تمام شـاعران 
را بخوانـم و بـا جنبه هـا و زوایـای مختلـف فکـری آنهـا آشـنا 
شـوم چرا کـه ایـن امر بـه گسـتردگی و وسـعت دید مـن کمک 
می کنـد. از ایـن رو می توانـم بگویم همه شـاعران جهـان الگوی 

شـعری من هسـتند. 
  بـا توجه بـه اينکـه به شـعرهای مذهبـی عالقـه  داريد، 
آيـا ايـن عالقه در خصـوص مداحـان هم صـدق می کند. به 
عبـارت ديگر با صـدای کدام يـک از مداحان بیشـتر ارتباط 
برقـرار می کنیـد و آيا بـا مداحان هـم همکاری داشـته ايد؟ 
پاسـخ شـما را در سـؤال قبلی دادم. همان طور که گفتم سبک های 
متفاوت شـعری را دوسـت دارم و شـعر تمـام شـاعران را می خوانم. 
راجـع بـه مداحـان هـم بایـد بگویـم اغلـب مداحی هـا را گـوش 
می دهـم و بـا آنهـا ارتبـاط برقـرار می کنـم اما مـرزی بـرای خودم 
تعریـف نکـرده ام کـه از فالن مـداح فقط خوشـم بیایـد. عالقه من 
بـه مداحـان عزیـز به صـورت کلی اسـت و بـه یک شـخص خاص 
محدود نمی شـود. در خصوص همـکاری با مداحان هـم باید عرض 

کنـم که تاکنـون این اتفـاق نیفتاده اسـت. 
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شـما نخسـتین مداح و ذاکر خانواده تان بوديد. عشـق و عالقه به 
ذکـر اهـل بیـت از کجـا در وجـود شـما ريشـه دواند کـه حاال 

خودتان را وقف آموزش مداحی به نوجوانان مستعد کرده ايد؟ 
خانـه مـا در کاشـان همیشـه محـل برگـزاری روضـه و هیئـت بـود. از آن 
خانه هـای قدیمـی کـه در مـاه چند بار صـدای روضـه از آن بلند بـود و هر 
وقـت اهالی محلـه قدیمی ما دلشـان هوای روضـه اهل  بیـت  می کرد، 
سـر سـفره همیشـه پهن خانه ما می نشسـتند. با این وجود من نخسـتین 
مداح خانواده بودم. اسـتعداد خوبی در حفظ اشـعار آیینی و نوحه ها داشتم 
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خردسـال بـود کـه بـر اثـر يـک حادثـه بینايـی اش را از دسـت داد. دارو و درمان هـم فايـده ای نداشـت و تاريکی برای همیشـه 
در چشـم هايش خانـه کـرد امـا نابینايـی بـرای او آغـاز يـک راه روشـن تر بـود؛ راهـی که چشـم دلـش را بـه برکت روضـه امام 
حسـینg روشـن کـرد تا بـه قول خـودش ديگـر نیازی به چشـم سـر نداشـته باشـد. حـاج علیرضـا نهـادی پیرغـالم اهل 
بیـت  که سـاکن شـرق تهـران اسـت بـا اراده آهنیـن و قلـب مهربانـش حق اسـتادی بـه گـردن بسـیاری از مداحـان جوان 
و نوپـا دارد و بـا همـت و تـالش مضاعف نخسـتین مرکز تخصصـی آموزش مداحـی کشـور را ايجاد کـرده؛ مرکزی که با گذشـت 
27 سـال از تأسـیس آن از جايـگاه ويـژه ای میان عاشـقان و دلباختگان اهـل  بیت برخـوردار اسـت. در ادامه گفت و گـوی ما را 
بـا او دربـاره يادگیـری مداحـی، راه انـدازی مکتـب الذاکريـن اهـل بیـت و آمـوزش مداحی بـه جوانـان مسـتعد می خوانید. 

و دلـم می خواسـت از صدایم بـرای هیئت امام حسـینg اسـتفاده کنم. 
یـک روز در حضـور همه اعضای خانـواده و بسـتگان دور و نزدیک که برای 
روضـه به خانـه ما آمـده بودند نوحـه خوانـدم و مادربزرگم یک سـکه پنج 
ریالـی به مـن داد. قدیمی هـا از برکت روضه هـا می گفتند و من هـم به یاد 
خاطـره خوش آن روز تا دو سـال آن سـکه همیشـه همراهم بـود. از همان 
موقـع بـود کـه تصمیـم گرفتـم عـالوه بـر درس و تحصیل، خیلـی جدی 
مداحـی را دنبال کنم و برای عاشـقان اباعبداهلل  الحسـینg نوحه بخوانم. 
با وجود اينکه در خردسـالی بینايی تان را از دسـت داديد، شعرها 

 حسن حسن زاده 

را چگونه حفظ می کرديد؟ 
شـش سـاله بودم که در برنامه های مسـجد محلـه حاضر مي شـدم و گاهی برای 
نمازگـزاران مداحـی می کـردم. یک بار کنار منبر شـروع به مداحی کردم. بیشـتر 
جوانـان و نمازگـزاران مسـجد هم حضور داشـتند. یکی از ابیات شـعر را فراموش 
کردم و چون سـن کمی داشتم، وسط شـعرخوانی گفتم یادم رفت! آن روز دلگیر 
از همهمـه جمعیـت بـه خانه رفتـم اما حجت االسـالم صـراف زاده امـام جماعت 
مسـجد محلـه بـه خانه مـا آمـد و گفـت ناراحـت نبـاش. این بـود که هـر وقت 
مي خواسـتم مداحـی کنـم، کنـار مـن می نشسـت و اول ابیاتـی را کـه فراموش 

مي کـردم زیـر لب برایـم زمزمـه می کرد. 
بـا کمـک  او تصمیـم گرفتم شـعرهای بیشـتری را حفـظ کنم. چـون هنوز خط 
بریل نمی دانسـتم. یکی از دوسـتان و همسـن و سال هایم اشـعار کتاب ها را برایم 
می خوانـد و مـن هـم از میـان آنهـا بهترین  اشـعار را بـرای حفظ کـردن انتخاب 
می کـردم. بعدها خـط بریل را یاد گرفتـم و ادامه تحصیـل دادم و دروس حوزوی 
را هـم خوانـدم امـا هنـوز همه اشـعار را حفـظ می کنم. چـون اعتقـاد دارم مداح 

نبایـد از روی دفتر شـعر بخواند. 
اگـر موافق باشـید دربـاره تأسـیس مکتـب الذاکرين صحبـت کنیم؛ 
مکانـی که محل رشـد صدها مـداح و ذاکر اهـل بیت بـوده. چطور به 

فکر تأسیس چنین مکانی افتاديد؟ 
10 سـاله بـودم که مداح رسـمی کاشـان شـدم. در هیئـت و روضه هـای خانگی 
بـرای عـزاداران نوحـه می خوانـدم امـا بیشـتر از آن به معلمـی عالقه داشـتم. تا 
جایـی که در 12 سـالگی مداحی آموزش می دادم و شـاگردانم حتی چند سـالی 
از مـن بزرگ تـر بودند. اعتقـاد دارم شـخصی که می خواهـد وارد عرصـه مداحی 
شـود باید اطالعـات کافی در تمـام زمینه های مرتبط با مداحی داشـته باشـد. تا 
آن زمـان هیچ مرکز تخصصی آموزش مداحی در کشـور وجود نداشـت و جوانان 
بـه شـیوه سـنتی و در هیئـت مداحـی را یـاد می گرفتند. بـرای همیـن وقتی به 
تهـران آمـدم، تصمیم گرفتم با مشـورت بـزرگان این عرصه ماننـد حاج غالمرضا 
سـازگار، حاج علی آهـی و حاج نادعلی کربالیی مرکزی بـرای تحقق این موضوع 

و آمـوزش نظام منـد مداحی به افـراد مسـتعد و عالقه مند راه انـدازی کنم. 
 27 سـال از تأسـیس مکتـب الذاکرين در شـرق تهران می گـذرد. چه 

چهره های سرشناسی اصول مداحی را در اين مرکز آموخته اند؟ 
در این سـال ها بیـش از 12 هزار مداح جوان در این مرکز آمـوزش دیده اند و می توانم 
بگویـم مکتب الذاکرین در طول 27 سـال فعالیتش بیـش از 400 مـداح و ذاکر مثل 
حـاج علی مقدم، حسـین حیاتی و حمید شـمس را تربیـت کرده که هر کـدام آنها 
خودشـان از اساتید این حوزه محسـوب می شوند و شـاگردان زیادی تربیت کرده اند. 
اسـتفاده از کتابخانه محتشـم کاشـانی تنها ويژه مداحان جوانی است 

که برای يادگیری مداحی در مرکز ثبت نام کرده اند؟ 
خیـر، اسـتفاده از این کتابخانـه رایگان اسـت و عالقه منـدان به کتـاب و کتابخوانی 
می تواننـد از 50 هـزار عنـوان کتـاب متنـوع کتابخانـه در تمام ایام سـال بـه غیر از 

ماه هـای محرم، صفـر و رمضـان اسـتفاده کنند. 

حاج علیرضا نهادی، مداح روشندل 
از راه اندازی هیئت مکتب الذاکرین می گوید 

 

همزمان با فرا رسیدن ایام والدت میالد امام حسین g و روز پاسدار و میالد حضرت ابوالفضلg و روز جانباز آیین نکوداشت همسران شهدای 
مدافع حرم در قالب ویژه برنامه »پاسداران حریم عشق« با مشارکت مدیریت فرهنگی هنری مترو و بسیج دانشجویی مرکز مقاومت ثاراهلل برگزار 
شد. اجرای برنامه های فرهنگی و هنری، سخنرانی سردار اهوازیان، اجرای سرود، نماهنگ، شعر خوانی شاعران در وصف مدافعان حرم ، خاطره گویی 
و تجلیل از همسران شهدای مدافع از جمله برنامه های این مراسم بود. در این مراسم از اساتید رزمنده و جانباز هشت سال دفاع مقدس تجلیل شد. 

 کتابخانه ای
 با 70 هزار
 جلد کتاب

يکی از ويژگی های برجسته هیئت مکتب الذاکرين کتابخانه غنی 
آن اسـت که عنوان محتشم کاشانی را برای آن انتخاب شده. حاج 
علیرضا نهادی درباره هـدف از راه انـدازی اين کتابخانه می گويد: 
»از کودکی عالقه زيادی به مطالعه داشـتم. هر وقت به مجلسـی 
می رفتـم و بعـد از روضه خوانی و مداحی مبلغی بـه من می دادند، 
بیشـتر آن را خرج خريدن کتاب می کردم. در خانه قديمی مان در 
کاشان چند قفسه کوچک درست کرده بودم و تمام کتاب هايی را 
که تهیه می کردم آنجا می گذاشتم. بعضی از آن کتاب های قديمی 
در کتابخانه مرکز موجود است. عالقه ام به کتاب باعث شد همزمان 
بـا راه اندازی هیئت مکتب الذاکرين به فکر تأسـیس کتابخانه هم 
باشـم. با کمک نهادهـا و کتابخانه های ديگر منابـع الزم را تأمین 
کردم. در اين سال ها خیلی ها با اهدای کتاب به غنی شدن کتابخانه 
کمک کرده اند. حاال در کتابخانـه 70 هزار جلد کتاب از کتاب های 
مرجع تا منابع کمک آموزشـی، کودک و نوجـوان و... وجود دارد«.
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داریمبا»حسینحسین«پیرمیشویم...
یکی از سنت های زیبای هیئت های قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیئت بوده که در این سال ها فراموش شده است.

پیشنهاد می کنیم دست به کار شوید و پس از پایان مجلس تان یک عکس یادگاری دسته جمعی بگیرید و برای »چهارده« ایمیل 
کنید تا در همین صفحه منتشر شود.

به نام سروقامتان جانباز 
چهارم شـعبان مصادف اسـت بـا والدت باسـعادت حضرت 
ابوالفضـل و بـرای تجلیـل از جانبـازان ایـن روز را به عنوان 
»روز جانبـاز« نامگـذاری کرده انـد. از این رو بسـیار مهم اسـت 
کـه تجلیل از جانبـازان و ایثارگران دفاع مقـدس را از مهم ترین 
رفتارهـای خـود بدانیـم. ایـن احتـرام وظیفـه ای اسـت کـه از 
محبـت   و ازخودگذشـتگی های این عزیـزان قدردانـی کنیم. به 
عنـوان یک بچه هیئتی که در مجلس سـاالر شـهیدان شـرکت 
می کنیـم بایـد بـا این موضـوع بـه خوبی آشـنا باشـیم چراکه 
اگـر آنهـا ازخودگذشـتگی نمی کردنـد شـاید مـا االن در این 
هیئـت حضور نداشـتیم. جانباز در لغت نامـه دهخدا به معني 
کسـي اسـت که با جـان خود بـازي مي کنـد و آن را به خطر 
مي انـدازد. از دیـدگاه بنیـاد جانبـازان کسـي کـه در جنـگ 
دچار مصدومیت شـده جانباز اسـت. در اصطالح عـام جانباز 
کسـي اسـت که براي دفاع از ارزش هاي انسـاني و میهني به 
جنـگ علیه دشـمن متجـاوز رفته و دچـار معلولیت شـده و 
چـون آگاهانه براي دفاع از ارزشـي واال به اسـتقبال شـهادت 
رفته داراي بار ارزشـي و حماسـي اسـت. جانبازان را می توان 
بهتریـن الگـو برای جوانـان این مـرز و بوم برشـمرد. چنانچه 
مقـام معظم رهبـری هـم فرموده انـد: »جانبـازان قدرت های 
بسـیاری را کـه خداونـد متعـال در روح و جسـم انسـان بـه 
ودیعـه نهاده اسـت به کار گرفتنـد و در میدان علـم، مدیریت و 
ورزش و نیز در بسـیاری از مسائل دین و دنیا شگفتی آفریدند«. 

اپلیکیشن
شعبانیه 

شعبان یکی از زیباترین ماه ها برای مسلمانان 
اسـت. این ماه مملو از جشـن و سـرور است و 
در کنـار آن می تـوان از فوایـد معنـوی آن نیز 
بهـره بـرد و اثـرات آن را در زندگـی دنیـوی 
شـاهد بـود و توشـه ای بـرای زندگـی اخروی 
ذخیـره کرد. نرم افـزار »شـعبانیه« یک همراه 
همیشـگی و خوب برای ماه شـعبان است که 
شـامل اطالعاتی چـون پیامک های شـعبان، 
شـعبان  مـاه  اعمـال  پیشـواز،  آهنگ هـای 
شـامل 10 مـورد بسـیار نیکـو، فضیلت های 
ماه شـعبان، مناجات شـعبان و مناسبت های 
شـعبان اسـت. همچنیـن در ایـن نرم افـراز 
مـوارد مفیـدی چون دعـای کمیل، صلـوات، 
سـجده ها و دعاهـای رسـول اهللk و زیـارت 
اسـت.  شـده  گنجانـده   gحسـین امـام 

* خداونـدا! به صاحب منصبـان چهره واقعی دنیا را نشـان بده 
تـا تمام هسـتی خـود را يکجـا بـه داو نیاورنـد و تمـام ايمان 

خويـش را به کابیـن نبرند. 
* خداونـدا! چنان ايمانـی به ما عنايـت کن که خود را اسـالم 
نشـمريم و دين معنـا نکنیم و نفسـانیت خود را بـا رضايت تو 

نگیريم.  اشتباه 
* خداونـدا! معانـی از واژه هـای خـود دور افتاده انـد و واژه ها 
معانـی واژگـون يافته اند. خدايـا! معانی را بـه واژگان برگردان. 

* خداوندا! ما را در قیامت پیش پای شهیدان سرافکنده نکن. 

سید مهدی شجاعی

کانال تلگرام 
فرهنگ مهدويت 

یکـی از مهم تریـن مناسـبت های مـاه شـعبان، 
والدت امـام زمـانf اسـت. همـه مسـلمانان 
منتظـر ظهـور آن حضـرت هسـتند تـا جهـان 
را خالـی از ظلـم و سـتم کنـد. ظهـور ایشـان 
مسـتلزم اعمالـی اسـت کـه بایـد انجـام شـود. 
یکـی از ایـن اعمـال، آشـنایی بـا فرهنـگ و 
اندیشـه مهدوی اسـت. از ایـن رو کانالـی را در 
تلگـرام برایتـان معرفـی می کنیـم که بـا دنبال 
کـردن آن می توانیـد بـا اندیشـه ها و فرهنـگ 
مهـدوي آشـنا شـوید و خـود را بـرای ظهـور 
امـام زمـانf آمـاده کنیـد. بـا عضویـت در 
کانـال تلگرامـی »فرهنـگ مهدویت« بـه آدرس
 t . m e / F a r h a n g e _ M a h d a v i a t
می توانیــد از ایــن مــوارد بهره منــد شــوید. 

qudsonline14@gmail.com

مناجاتنامه 
کتاب

کمی ديرتر 

کتـاب »کمـی دیرتـر« نوشـته سـید مهدی 
شـجاعی نگاهی متفـاوت و نقادانـه به فضای 
انتظـار جامعـه امـروز دارد و بـا یـک اتفـاق 
شـگفت انگیز و غریـب آغاز می شـود: جشـن 
نیمه  شـعبان و مجلسی پرشـور و بسیاری که 
فریـاد »آقـا بیـا آقا بیـا« سـر داده انـد. در این 
میان جوانی اسـت و فریادی کـه: »آقا نیا، آقا 
نیا!« این شـروع جذاب ما را با شخصیت هایی 
آشـنا می کنـد کـه همـه مدعـی انتظارنـد 
امـا وقتـی هنـگام عمـل می رسـد و هنگامـه 
عمـل بـه شـعارها می رسـد آن نمی کننـد 
که می گفتنـد. رمان در فضایی مکاشـفه گونه 
و بی زمـان پیـش مـی رود و مواجهـه همـه 
و  می بینیـم...  ظهـور  قصـه  بـا  را  آدم هـا 
کشـف چرایـی آقـا نیـاي جـوان. نویسـنده 
همـه آفت هـای انتظـار را بـا شـخصیت های 
بـرای مخاطـب روایـت نمی کنـد  قصـه اش 
بلکـه بـه تصویـر می کشـد و نشـان می دهد. 
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