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آتشی که هیچ وقت
 خاموش نمی شود 

حاجیـان خانـه خـدا قبـل از ورود بـه مسـجد الحرام ابتـدا ُمحـرم می شـوند. چـون به 
خاطـر حضـور در آن سـرزمین مقـدس بایـد از همـه تعلقـات و امـور مـادی و عـادی 
دسـت بکشـند. حتـی لباسشـان را نیـز تغییـر می دهنـد و فقـط از دو تکـه پارچـه 
بـرای پوشـش خودشـان اسـتفاده می کننـد. اینهـا را گفتـم تـا بی مقدمه ایـن جمله 
را عـرض کنـم کـه دهـه محـرم فرصتی بـرای ُمحرم شـدن در عزای حسـینی اسـت 
تـا َمحـرم شـویم و همنشـین او در دنیـا و آخرت. شـاید در نـگاه اول بگوییـم 10 روز 
زمانـی کمـی بـرای وصـال یار اسـت اما وقتـی به گسـتره ایـن فرصت نـگاه می کنیم 
کـه آسـمان ها و زمیـن را فـرا گرفتـه، مصمم تـر بـه محرمیـت بـا امام حسـین g فکر 
می کنیـم. درواقـع خـدا در ایـن 10 روز حسـینیه ای بـه وسـعت جهـان آفرینـش دارد و 
فضـا بـه گونه ای اسـت کـه هیچ کس بـا هیـچ مذهـب و گرایش فکـری، نمی توانـد خود 
را محـروم از ایـن سـفره بابرکـت و رزق معنـوی بدانـد. امـا نکتـه حائـز اهمیت پاسـخ به 
این سـوال اسـت کـه چه کنیم تـا از این میهمانـی بزرگ بیشـتر و بهتر اسـتفاده ببریم؟ 
اجازه دهید سـوالی را از یك منظر دیگر مطرح کنم: چه شـد که مردم آن روزگار که اکثرشـان 
از جایگاه و شـأن فرزند رسـول اهلل خبر داشـتند حاضر شـدند او، فرزندان و یارانش را به مسـلخ 
ببرنـد و حتی به کشـته شـدن عـادی او راضی نشـوند؟ به  نظر می رسـد پاسـخ این سـوال را 
باید در فرمایشـات امام حسـینg در مسـیر کربال و در روزهای حضور در کربال جسـت وجو 
کـرد. بندگـی دنیا و دلبسـتگی به مظاهـر دنیوی و داشـتن دیـن بی پایه و اسـاس مهم ترین 
شـاخصی اسـت که اباعبداهلل الحسـین به  آن اشـاره کرده و  فرموده: »به درستی که مردم بنده 
دنیا هسـتند و دین لقلقه زبان آنها شـده. اینها گـرد دین می گردند مادامی کـه دنیای آنها 
روبـه راه باشـد اما هنگامی که پـای امتحان پیـش بیاید، دینـداران واقعی کم مي شـوند«. 

درواقع عاشـورا صحنه تقابل دنیاپرسـتان و خداپرستان اسـت و گوشه گوشه آن صحرا 
گـواه روشـنی بر این مدعاسـت. نـه تنهـا در کربال بلکه در تمامی مسـیر حرکـت امام 
حسـینg از مکـه تا کربـال این تقابل به وضوح قابل مشـاهده اسـت. بنا بر نقل تاریخ 
وقتی آن حضرت عازم عراق شـد، افراد مختلفی با او برخورد کردند و سـواالت یکسانی 
را پرسـیدند از ایـن قبیل: »چـرا می روید؟ کجا می رویـد؟ اگر ممکن اسـت از رفتن به 
این سـفر صرف  نظـر کنید«. یکی از این اشـخاص عبـداهلل بن عمر فرزنـد خلیفه دوم 
بـود. او در برخـورد بـا سیدالشـهداg انگیـزه امـام از رفتن به این سـفر را جویا شـد. 
امـام بـه او فرمـود این وعـده الهی اسـت و عـازم عراق هسـتم. عبداهلل بـن عمر عرض 
کـرد اگر مقـدور اسـت از این تصمیم دسـت بردارید . شـاید یزید عمر کوتاهی داشـته 
باشـد و خدا شـما را به خواسـته تان برسـاند. او جمله دیگری گفت که با پاسـخ قاطع 
امـام مواجـه شـد. عـرض کرد مـن همه نگرانـی ام این اسـت که چهـره زیبای شـما با 
ضرب شمشـیرها آسـیب ببیند. امام حسـینg به او فرمود تا زمانی که آسـمان ها و 
زمیـن برپاسـت، اوف بـر کالم تو! بـا نگاهی دقیق به بخشـی از کلمات رد و بدل شـده 
بیـن امام و عبـداهلل بن عمر متوجه تقابل تفکـر توحیدی و تفکر دنیاپرسـتی خواهیم 
شـد. هـدف از بیـان ایـن مقدمـه کوتاه این اسـت که کسـانی کـه می خواهنـد در ماه 
محـرم به مقـام محرمیت با سیدالشـهداg برسـند باید از گـذرگاه دنیا به سـالمت 
عبـور کنند و وابسـته بـه تعلقـات و زیبایی هـای ظاهری دنیا نباشـند. رمـز توفیق 
اصحاب امام حسـین و رسـیدن آنهـا به عالی تریـن مقامات معنـوی در جدایی آنها 
از دنیـا و دلدادگی شـان بـه امـام و حجـت خداسـت. ایـن شـیفتگی آنهـا  بـه آنجا 
می رسـد که هیچ خواسـته و دغدغه ای جز یـاری و نصرت امام و رضایـت او ندارند. 
آنگاه که مسـلم بن عوسـجه غرق خـون روی زمین افتاد، اباعبداهلل الحسـینg سـر 
او را بـه دامـن گرفـت. حبیـب بـن مظاهر نیز خـود را بـه او رسـاند و به مسـلم گفت من 
هـم سـاعتی بعـد به تو ملحـق می شـوم وگرنه دوسـت داشـتم وصیتی کنـی تـا در دنیا 
برایـت انجـام دهم. مسـلم به امام حسـینg اشـاره کرد و گفـت وصیت من این اسـت 
کـه از ایـن مـرد محافظت کنی و جانت را فـدای او کنی. بر این اسـاس، رمـز ورود به کربال 
همراهـی و محرمیت با امام حسـینg عبـور از گردنه های پر پیـچ و خم دنیـا و رها کردن 
تعلقـات اسـت. اگر این گونه شـد آنگاه اسـت که در آسـمان در معیـت امام پـرواز خواهیم 
کـرد. دهـه اول محرم بهترین فرصت بـرای آغاز این راه به برکت عنایات سیدالشهداسـت. 
دوسـتان عزیـز بیاییـد قدر ایـن فرصت هـا را بدانیم. مبـادا در این 10 شـب اسـیر مظاهر 
دنیا شـویم. مبادا در این 10 شـب عزای سیدالشـهداg اسـیر فضای مجازی شـویم 
و از فضـای حقیقـی غافـل شـویم. در خاتمه به عنـوان یادگار بـه برخی از امـوری که 
موجـب جدایـی مـا از فریب هـای دنیـا می شـود اشـاره می کنـم کـه توجـه و عمل به 
هـر یك از آنها می تواند سـرعت سـیر ما را در سـلوک عاشـورایی افزایـش دهد: تـالوت قرآن، 
مواظبت بر نماز شـب، مداومت قرائت زیارت عاشـورا، حضور مسـتمر در مجالس عـزاداری 
 .gسـرور و سـاالر شـهیدان و اشـك در عـزای اهـل  بیـت بـه خصـوص سیدالشـهدا

»اگر آنها ایمان می آوردند و از محرمات الهی پرهیز می کردند، از جانب خدا به پاداشی بهتر از منافع سحر دست می یافتند. ای کاش این حقیقت 
را درمی یافتند«. )آیه 103 سوره بقره( 

آب را که از پارچ داخل لیوان بریزید، همزمان حباب های ریز و درشتی شکل می گیرد که با شتاب باال می آیند و در زمان کوتاهی از بین می روند چراکه درون آنها 
هواست و برای همین به خودي خود متالشی می شوند. هوا و هوس از انسان ها شخصیتي حباب وار می سازد. انسان ممکن است با هوا و هوس در شرایطی باال 
بیاید و چندصباحی نام و عنوان پیدا کند و سر زبان ها بیفتد اما هوا و هوس نه تنها انسان را به گل مراد خود نمی رساند بلکه به برگی از گل هم دست پیدا نمی کند. 

برای همین خدا در قرآن   فرموده: »فرجام نیك و پایان خوش از آن مردم هوسباز نیست بلکه از آن اهل تقوا و پرهیزکاران است«.  سوره   مبارکه بقره 

عبور از دنیا و تعلقات آن رمز ورود به  کربالست 
حجت االسالم مهدی شریف، کارشناس معارف اسالمی 

جواد محقق، مدیر گروه کودک و نوجوان جایزه دعبل با اشـاره به خأل شـعر عاشـورایی کودک و نوجوان گفت: »معموال این طور نیست که یك شاعر مثال 15 شعر 
برای عاشـورا یا هر موضوع دیگری بگوید، مگر اینکه پس از سـال ها شـاعری تمام شـعرهای مربوط به آن موضوع به این حجم برسـد. در شعر بزرگسال هم تقریبا 
همین طور اسـت. یعنی نداشتن کتاب شعر عاشورایی برای کودک یا نوجوان تقریبا طبیعی  اسـت مگر اینکه گردآوری از آثار شاعران باشد. طرح اتفاقات عاشورا آن 
هم برای کودکان به گونه ای که هم رواج خشونت نباشد و هم روح کودک را آزرده نکند کار ساده ای نیست. فجایع عظیمي که بعد از هزار سال اشك بزرگساالن را 
درمی آورد با کودکان چه خواهد کرد؟ پس چگونگی طرح عاشـورا برای کودکان اصال آسـان نیست و باید به همه ابعاد تأثیرگذاری روحی و روانی قضیه توجه کرد«. 
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روح اهلل مؤید، پژوهشگر دینی 

نـام محـرم که می آید عشـق بـه اباعبـداهلل الحسـینg در وجود هر 
عاشـقی فـوران می کنـد. چنانچـه پیامبر اکـرمk فرموده: »شـهادت 
حسـین حرارتـی در دل هـا افکنده کـه هیچ وقت خاموش نمی شـود«. 
اما سـوال اینجاسـت کـه این ابـراز محبت چگونه باشـد بهتر اسـت یا 
اصال این ابراز محبت و اقامه عزا چطور باشـد که نشـانگر عشـق واقعی 
باشـد؟ مـادری را تصـور کنید کـه کنار بـدن بی جان فرزندش باشـد. 
چگونـه بی تابـی می کنـد و جمالتـی دلخـراش می گوید کـه حرارتی 
از آتـش وجـود اوسـت. حال تصـور کنید نشسـته اید و روضه خـوان از 
حـرارت دل جمالتـی می گویـد و اشـعاری می خوانـد. اینجاسـت کـه 
دل می شـکند و اشـك جـاری می شـود. این یعنی عشـق، ایـن یعنی 
عاشـقی، ایـن یعنـی ابـراز محبت. عـزای اهل  بیـت  در سـال های 
مختلـف بـا هنـر و سـالیق مختلف تـرک، عـرب و فـارس به اشـکال  
مختلـف سـینه زنی، زنجیرزنـی و دیگـر انـواع عـزاداری تبدیل شـده. 
حـال سـوال اینجاسـت که دیگـر انـواع عـزاداری آیا بدعت محسـوب 
می شـود یـا نـه و از نـگاه دیـن ایـرادی بـر آن وارد می شـود یـا خیر؟ 
قبـل از پرداختـن بـه ایـن سـواالت الزم بـه ذکر اسـت کـه بدعت به 
معنـی هـر کار نو و جدیدی نیسـت بلکه بدعت به معنـی کار جدیدی 
اسـت که به دین منتسـب شـود و مثال بگوییم این کار را یکی از اهل 
 بیـت انجـام مـی داده در حالی که در سـیره اهل  بیت نبـوده. نکته 
مهـم این اسـت که انواع جدیـد عزاداری نباید به دین منتسـب شـود 
و مثـال بگوییم ایـن عزاداری خـاص را اهـل  بیت انجـام می دادند. 
نکتـه مهم تـر اینکه وقتـی می خواهیم بـرای یك پیشـوای دینی اقامه 
عـزا کنیم و شـعائر دیـن را احیا کنیم مسـلما باید از ابـزاری که مورد 
تاییـد دیـن و مراجع عظام باشـد اسـتفاده کنیـم و در انواع عـزاداری 
مهـر تاییـد مراجـع عظـام را نیـز الزم داریـم. گاهـی پیش آمـده که 
برخـی از شـیوه های جدید عزاداری را منتسـب به فعـل معصوم کرده 
و بـر آن نـام »مواسـات« مي گذاریم و به سـمت آن حرکـت می کنیم 
کـه خـود ایـن کار جـای بحـث دارد کـه اسـتنباط حکـم شـرعی به 
عهـده مرجـع تقلید اسـت و مـا باید مقلـد باشـیم. اگر شـیوه خاصی 
از عـزاداری را بخواهیـم بـه اسـم مواسـات مهر تاییـد بزنیم ایـن کار، 
کار مرجـع تقلید اسـت نـه کار مقلدیـن. بیاییم دین را مقـدم بر خود 
بدانیـم و با روشـی که مـورد تاییـد دین و سیدالشهداسـت عـزاداری 
و شـعائر حسـینی را احیـا کنیم. در این شـور حسـینی هرچه شـعور 
و معرفـت بیشـتر باشـد، اجـر کار و کیفیـت کار باالتـر خواهـد رفت. 

فرجام نیک با پرهیزكاران است 
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بازتاب

*مراد: »هفته نامه »چهـارده« کار خودش را در مسـیر 
خوبـی دنبال می کند و مطالب متنوع و کوتاه و گرافیك 
خـوب در طراحی صفحات  باعث می شـود حوصله  ما  از 
مطالعه آن سـر نرود و ضمن دریافـت اطالعات کاربردی 

متنوع، از طراحی صفحات هـم لذت ببریم«. 
*یا حسـین یا حسـین: »جـای چنیـن نشـریه  ای 
که بیانگر مسـائل، مشـکالت و نکات کاربردی پیرامون 

هیئت هـاي مذهبی کشـور اسـت خالی بـود«. 
*عمـو جاهد 110: »یکـی از نکاتی که خوشـبختانه 
شـاهد آن هسـتیم این اسـت کـه »چهـارده«، هم به 

صـورت کاغـذی در دکـه روزنامه فروشـی قابل خرید 
اسـت و هـم پـی دی اف آن در فضـای مجـازی قابـل 
مشـاهده اسـت. این در دسـترس بـودن نقطه عطفی 

اسـت که در رسـانه های امـروز وجـود دارد«. 
*مرتضی حسینی زاده: »در »چهارده« توازن میان 
پرداختـن به مداح و شـاعر جـوان و پیرغـالم را برقرار 
کرده اید. تشـکر می کنم کـه هم می توانیـم از تجارب 
بزرگان اسـتفاده کنیم و هم با اسـتعدادهای نو و نسل 

جدید آشـنا  شویم«.
*علیرضـا فـالح 79: »از نکاتـی کـه در هفته نامه 

»چهارده« دیدم عدم برخورد جناحی و سیاسـی کاری 
اسـت کـه همـه اقشـار را بـه مطالعـه نشـریه دعوت 
می کنـد چراکـه معتقـدم بایـد بـه دور از هرگونـه 
جبهه گیری سیاسـی، انتقاد کرد و راهـکار داد چراکه 
در عالـم مذهـب بـه این نـوع رویکـرد نیـاز داریم«. 

ابتـکار و  »نـوآوری،   :M.H.HASANI1365*
عـدم برخـورد سفارشـی بـا افـراد را در هفته نامـه 
»چهـارده« دیـدم. امیـدوارم این مسـیر ادامـه پیدا 
کند و در جلوگیری از تشـدید آسـیب های هیئت ها 

باشـد«.  تأثیرگذار 

حسین سازور: 
تقویت هیئت هاي مذهبی وظیفه شماست 

بهترین توصیه من به شما این اسـت که کارهای رسانه ای را 
جهـت دار انجام دهید و جهت تان را گم نکنیـد. لزومی ندارد 
کـه به هر مطلبی از هر هیئت و مداح و سـخنرانی بپردازید. 

درواقع شـما افراد را ترغیب و تشـویق می کنید کـه اگر تاکنون 10 مخاطب داشـته  اند، از 
امروز با تبلیغ شما به 20 و بیشتر برسد. کار شما باید در جهت اعتال و تقویت هیئت هاي 
مذهبـی و بـه اهتـزاز درآوردن پرچـم امـام حسـینg بر فـراز جوامع اسـالمی باشـد. 

  بازتاب های »چهارده« را در اینجا بخوانید. منتظر پیشنهادها و انتقاداتتان هستیم.
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خ حسـن رحیم پـور ازغـدی در هشـتمین روز از دهمیـن دوره آموزشـی فرهنگـی اندیشـه های آسـمانی در مشـهد مقدس بـا بیان اینکـه معابـد در ادیان مختلف 

تك بعـدی و یـك کاره هسـتند و تنهـا در اسـالم اسـت کـه مسـجد مرکـز زندگـی اسـت، گفـت: »مسـجد در اسـالم تنهـا یـك سـاختمان مقـدس نیسـت 
بلکـه مرکز همه چیز اسـت. مسـجد کانـون تمدن سـازی، مرکز تعلیـم و تربیت، مشـاوره، مرکـز دفاعی، امنیتـی و نظامی بـرای عـزت و آرامش جامعه اسـالمی 
اسـت. مسـجد مرکـز گفت وگـو بیـن ادیـان و مذاهب مختلـف، کانـون روابط بین الملل، مدرسـه و دانشـگاه اسـت. مسـجد در اسـالم، خانه مـردم، پناهـگاه فقرا، 
دادگاه بـرای دفـاع از مظلومیـن، پـادگان و دانشـگاه اسـت. احتـرام بـه مسـاجد به معنای سـاخت مسـاجد گران نیسـت. مسـاجد نیـاز به شـکوه مـادی ندارند«. 

03
ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 46  سه شنبه 21 شهریور 1396 21 ذی الحجه 1438

مرکز فعالیت های هیئت عشاق االئمه در مسجد پنبه چی است 

این هیئت یادگار شهداست 
امیررضا سجادیان 

مسـجد بهشـت روی زمین و تنها مکانی است که انسـان با حضور در آن به سـاحل آرامش و اطمینان می رسد؛ 
مکانـی که با حضـور در آن می تـوان پله های ترقي را طی کرد. آشـنایی بیشـتر با این مکان مقدس و شـناخت 
ویژگی هـا، احکام و مسـائل پیرامـون آن به فرد کمک می کنـد با نگاهی عمیق تـر در این مکان حضـور یابد. از 
آنجا که اسـالم دین انسان سـازی اسـت و هدف از تعالیم دینی سـاختن و تربیت انسان هاسـت، همـه ابزارها و 
امکانـات در ایـن جهت به  کار گرفته می شـوند. مسـجد نیز با داشـتن جایگاهی بس رفیع در فرهنگ اسـالمی 
خـود مکانـي برای سـاختن و تربیت انسان هاسـت. نگاهـی که حسـین باقری به برگـزاری هیئت هـا در داخل 
مسـاجد دارد و معتقـد اسـت نقش مسـجد در مقابله بـا تهاجـم فرهنگی حیاتی اسـت؛ »مسـاجد مانند یک 
دانشـگاه افسری هسـتند که افسـران جنگ نرم در آن تربیت می شـوند. درواقع نقش مسجد تقویت و تحکیم 
باورها و معارف اسـالمی اسـت. با این تفاسـیر شایسته اسـت هیئت ها در مساجد برگزار شـوند به شرط اینکه 
بزرگ ترهـا و جوان ها همکاری تنگاتنگی با هم داشـته باشـند«. در این شـماره مشـروح گزارش »چهـارده« از 
هیئت عشـاق  االئمه را که یادگار شـهدای مسـجد پنبه چی و تالش جوانان این مسـجد اسـت با مـا مرور کنید. 

 تأسیس در سال 63 
یکـی از فعالیت هـای بچه های مسـجد پنبه چی که خیلی تأثیرگـذار بوده و ایـن روزها بعد رسـانه ای خودش را 
دنبـال می کند، هیئت عشـاق االئمه اسـت که به بسـتری برای جذب بیشـتر نوجوانـان و جوانان تبدیل شـده. 
حسـین باقری که چند سـالی اسـت بار سـنگین مسـئولیت این هیئـت را به دوش می کشـد، می گویـد: »این 
هیئـت در سـال  63 بـا همت عزیزانی که بسـیاری از آنها به درجه رفیع شـهادت نایل آمده اند تأسـیس شـد«. 

 پایگاه اصلی برگزاری مراسم  هیئت 
هیئـت یکی از تأثیرگذارترین و پربرکت ترین جاهایی اسـت که مأمن بسـیاری از جوانان به شـمار می رود، 
کـه البتـه اگـر مراسـم در مسـجد برگزار شـود قطعـا تأثیـرات بیشـتری خواهـد داشـت. حسـین باقری، 
مسـئول هیئـت عشـاق االئمه اعتقـاد دارد فعالیت در مسـجد برکـت بیشـتری دارد. البته به شـرط همراه 
کـردن بزرگ ترهـا و کنتـرل کوچك ترهـا؛ »ایـن هیئـت سـال ها بـه صـورت سـیار در منـازل اهالي محل 
برگـزار می شـد امـا توجـه هیئت بـه برنامه های ویژه مسـجد بـود تا عموم مـردم بتواننـد از ایـن فضا بهره 
ببرنـد؛ کاری کـه امـروز متأسـفانه کمتر می شـود یا اصـال نمی شـود. در هر صورت از سـال 87 بـه بعد به 
دلیـل تغییـر منـازل و نوع سـاخت جدید حاکم بـر محل و تبدیل شـدن منـازل قدیمی بـه آپارتمان های 
چنـد واحـدی هیئـت قـادر به برگزاری مراسـم سـیار بـرای خواهـران و بـرادران نبـود. لـذا از آن تاریخ به 
بعـد ایـن هیئـت، مسـجد پنبه چی را بـه عنـوان پایـگاه اصلـی برگـزاری برنامه های خـود انتخـاب کرد«. 

 تلفیق هیئت و مشکات 
یکـی از بهتریـن راه هـای انتقال آموزه هـای دینی در جامعه برپایی جلسـات مذهبی از جمله هیئت اسـت. 
مسـئول هیئت عشـاق االئمه مي گوید: »همواره سـعی کرده ایم با استفاده درسـت از ظرفیت جوانان هیئت 
بـا چارچـوب انقالبی  بـودن پیش برویـم و در اجـرای برنامه ها منویـات رهبر انقـالب در نظر گرفته شـود. 
از ایـن رو جلسـات ویـژه جوانـان در اولویـت اول مـا قـرار گرفـت. از طـرف دیگر جلسـات مشـکات که 
ویـژه جوانـان برگـزار می شـد از سـال 81 بـا یك اسـتقبال مناسـب و حضور اسـاتید برجسـته با هیئت 

عشـاق االئمه تلفیـق شـد. این کار هـم موجبات تقویت و رونق بیشـتر حضـور جوانان را فراهـم آورد«. 

 همه در خدمت مسجد هستیم 
سـهیم کـردن نوجوانـان و جوانان در کارها از نکاتی اسـت که در هیئت عشـاق االئمه از دیربـاز مورد توجه 
بـوده. باقـری  در ایـن خصوص می گویـد: »معموال بـا جوانان کارهـای بزرگ تر و بیشـتری می تـوان انجام 
داد. بیشـتر مواقـع آنهـا انگیزه و نیت هـای بهتری دارنـد. البته همه ظرفیت ها یعنی بسـیج، هیئـت  امنا و 
هیئـت هر سـه در خدمت مسـجدند. بـه همین منظـور در دهـه اول محرم، شـب های قدر، یادواره شـهدا 
و طـرح نشـاط و تعالی که برنامه های تفریحی، آموزشـی و قرآنی سـه ماه تابسـتان اسـت بـا همه ظرفیت 
بـه میـدان می آییـم تا ایـن فعالیت ها و اقدامات درخور شـأن محلـه و مردم برگزار شـود. افتخـار می کنیم 
کـه نـام خودمـان را هیئتی بگذاریـم. چون همه بچه هـای هیئت مشـغول کار یا تحصیل در سـطوح عالی 
هسـتند. یکـی از نکاتی کـه هیئت عشـاق االئمه آن را دنبـال می کند مدیریت نسل هاسـت. ما بـرای ادامه 
حیـات بهتـر و حرکت در مدار درسـت هر روز به فکـر اسـتفاده از ظرفیت ها و پـرورش ظرفیت های جوان 
هسـتیم چراکـه امـکان دارد هر تیمـی که برمی گزینیـم بنابر دالیلی افراد مشـغول کارهای دیگری شـوند 
و نتواننـد آن طـور که شایسـته اسـت برای مدیریـت هیئت وقـت بگذارند و مـا از این جهت هـر روز افراد 
جدیدتـری را جـذب مي کنیـم و بـرای هـر بخش هیئـت چندین جایگزیـن پـرورش می دهیـم. البته این 
کار و هـدف بـه تثبیـت مدیریـت هیئـت و توسـعه نقـش فرهنگـی و تأثیرگـذار هیئـت کمـك می کند«. 

مسـجد پنبه چی اولین پایگاه مذهبی بود که سفر به سـرزمین نور )راهیان  نور( را از مساجد 
و محالت آغاز کرد. این مسـجد اجرای مراسـم اعتکاف را جدی می گیرد، ماه مبارک رمضان 
جزءخوانی قرآن را اصل می داند و چندسـالی هسـت که مراسـم احیاي شـب نیمه شعبان را 
برگزار می کند. مسئول هیئت عشاق  االئمه در خصوص اینکه چقدر هیئت ها می توانند در رفع 
معضالت اجتماعی و کاهش مشـکالت اجتماعی و خانوادگی مردم تأثیرگذار باشند، می گوید: 
»ما خودمان تجربه کردیم که چقدر هیئت می تواند انسان ساز باشد و نسل جدید را با معارف 
غنی آشـنا کند. امروز اگر برای نمازخوان کردن جوانی سـعی می کنیم یا بـرای احیاي امر به 
معروف و نهی از منکر می کوشـیم اما اقبالی ندارد ولی در پس همه این کوشـش ها به راحتی 
با یک نوحه و روضه امام حسـینg چند جوان پای کار می  آید که باور آن برای برخی سخت 
اسـت. جوانانی را که جذب می کنیم برایشـان جلسـات ویژه بصیرت افزایی برگزار می کنیم. 
تمام سـعی  ما جلوگیری از معضالت اجتماعی حداقل در محله خودمان اسـت. از طرفی برای 
تقویت بنیان خانواده ها هم سلسـله جلسـات ویـژه ازدواج و خانواده را برگـزار کرده ایم. در 
این راه برای کمک به محرومین و مسـتضعفین هم اقداماتی داشـته ایم ولی کارهای خیریه به 
صورت محدود انجام می شـود. برای شـناخت بیشـتر هیئت در فضای مجازی هم تالش هایی 
کرده ایم. ان شـاء اهلل روزی را شـاهد باشیم که مسـجد پنبه چی کانون انتشار معنویت باشد«. 

کانون معنویت 



نشسـت خبری پانزدهمین همایش ادبی سـوختگان وصل تحت عنوان »کبوتران حرم« ویژه شهدای حادثه تروریسـتی حله با حضور سعید حدادیان برگزار شد. 
حدادیان در این نشست با اشاره به تاریخچه ای اجمالی از دوره های مختلف همایش ادبی  سوختگان وصل که کار خود را در اولین دوره با موضوع جانبازان شیمیایی شروع 
کرد، گفت: »امسال با توجه به شهادت جمعی از زائران امام حسینg در منطقه حله که پس از مراسم اربعین اتفاق افتاد، به این فکر افتادیم که این شهدا مصادیق 
واقعی سوختگان وصل هستند. بنابراین اهالی قلم نباید بگذارند این حادثه فراموش شود. با سرودن یك بیت شعر یا داستان کوتاه می توان به این واقعه پرداخت«.  ـر

خبـ
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 مداح جوان پیشـرو در خواندن سـبک های انقالبـی و والیی اول 
فروردیـن مـاه 60 در محله آزادی بـه دنیا آمد و از همـان دوران 
کودکی بـا وجـود لکنـت زبـان، آرزوی نوحه خوانی بـرای امام 
حسـینg را در دل داشـت. امیر عباسـی با پارچه های سیاه و 
چادرهای مشـکی مادرش در پارکینگ منزلشـان هیئت برقرار 
می کـرد و نوحـه می خواند. حتی بارهـا در بعضـی از مجالس به 
او اجـازه خوانـدن نمی دادنـد اما او از ادامه مسـیر ناامید نشـد 
چراکـه اعتقـاد داشـت حضـرت اباعبـداهللg او را طلبیده و 
نوکـری اش را قبـول کرده. به همین خاطر مسـیر ستایشـگری 
را در پیـش گرفـت امـا بـا همراهی دوسـتان دیگر مثـل میثم 
مطیعی تعریف جدیدی از مداحی حماسـی و انقالبی در دانشگاه 
امام صادقg ارائه کرد. البته امیر عباسـی همیشـه به مداحی 
و عزاداری سـنتی توجـه دارد و تلفیقی از فضای دیـروز و امروز 
را بـه عنـوان یک سـبک نـو و تـازه ارائـه کـرده. در آسـتانه 
محـرم سـراغ او رفتیم تـا از فضای عـزاداری و مداحی سـنتی 
و اعتقاد ویژه به اسـتاد داشـتن در ستایشـگری برای ما بگوید.  مجتبی برزگر
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 گفت و گوی »چهارده« با امیر عباسی که معتقد است 
مداحي باید در مسیر اهداف انقالب باشد

مداح باید خودش را از 
حاشیه ها دور نگه دارد

 اگر موافق باشـید از نخسـتین  مداحی اي که کردید آغاز 
 . کنیم

بـرای اولیـن  بار کـه برای گرفتـن درس هـای اخالق مداحـی خدمت 
حـاج احـد خجسـته رسـیدم فکـر می کـردم حاج آقـا بـه مـن بگوید 
بـرو چنـد بیـت بخـوان ولـی او در برخـورد اول بـه من گفت بـرو دم 
در حسـینیه را جـارو بـزن تـا میهمانان کـه می آیند تمیز باشـد. من 
آن روز واقعـا نتوانسـتم درک کنـم کـه چـرا حاج آقـا ایـن کار را بـه 
مـن محـول کـرده ولـی االن هرچـه بیشـتر از عمـر نوکـری ام بـرای 
سیدالشـهدا g می  گـذرد اثر آن جـارو زدن ها را بیشـتر در زندگی و 

مسـیر نوکـری ام احسـاس می کنم. 
 ایـده و فکـر انقالبی خوانـدن از کجا شـروع شـد و چه 
خألیی احسـاس کردیـد که به این نـوع مداحـی رو  آوردید؟ 
این سـوال مهمی اسـت که نوع جواب دادن به آن نیز باید خاص باشـد. 
اینکـه به من می گویند مداح انقالبی، خیلی موافق این تفکیك سـازی ها 
نیسـتم. اکثر مداحـان ما انقالبی هسـتند. یعنی موقعی کـه باید موضع 
می گیرند و وظایف شـان را انجام می دهند. شـاید یك مقدار سـلیقه های 
مـا  با هم متفـاوت اسـت. احسـاس می کردیـم در مقوله نهادینـه کردن 
اندیشـه های انقالبـی و رویکردهـای ستایشـگری بـه روز تـا حـدودی 
کمبودهایـی وجـود دارد. بـرای همیـن ورود کردیـم. البته جالب اسـت 
بدانیـد نـوع مداحی بنـده و امثال مـن همان امتـداد مداحی هـای حاج 
منصـور دهه هـاي 70 و 80 اسـت. مـا همـان راه را داریـم طی  می کنیم 

حاال بـا یك مقدار ادبیـات جدیدتـر و متفاوت تـر از آن دوران. 
 اسـتقبال مـردم از سـبک مداحی شـما و آقـای مطیعی 

بود؟  چطـور 
به نظرم اسـتقبال بسـیار خـوب بوده و همیـن که ما احسـاس کنیم 
حضـرت آقـا از ما راضی هسـتند، برای ما باالترین دلخوشـی اسـت. 

 شـما به احیـای عـزاداری سـنتی و عـزاداری همـراه با 
ابتـکار و نـوآوری رو  آوردید. هدفتان از این نـوآوری و احیاي 

مداحی سـنتی چـه بود؟ 
مـن سـال ها مسـتمع حـاج علـی انسـانی بـودم. آنجـا بـا نوحه هـای 
قدیمـی و سـنتی آشـنا شـدم و تصمیـم گرفتـم با قـدری نـوآوری، 
ضمـن احیای نوحه های سـنتی و توجـه به فضای امروز ستایشـگری 
بسـته ای تلفیقـی از فضای دیـروز و امـروز ستایشـگری را ارائه بدهم. 
خـدا را شـکر در ایـن عرصه موفق شـدم و بسـیاری از اسـاتید هم از 

ایـن کار ابـراز رضایـت کردند. 
 نوحـه ای کـه از میـان مداحی هـای سـنتی بـه دلتـان 

نشسـت کـدام نوحـه بود؟ 
نوحـه ای بـود که سـال 93 با میثـم مطیعی ترکیبـی اجـرا کردیم با 
ایـن مضمـون: »ای نام و نشـان مـن، جان مـن جهان مـن، می گیرم 

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
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حجت االسـالم محمدیـان، نویسـنده کتـاب »علـی از زبان علـی« در مراسـم رونمایـی از این کتاب گفـت: »امیرالمؤمنیـنg از همه جهـات، ویژه، اسـتثنایی و 
بی نظیـر اسـت. امیـدوارم ایـن اثـر مورد توجـه آن حضـرت قرار بگیـرد. البته ایـن کتـاب در مقابل عظمت آسـتان علوی پر کاهی بیش نیسـت مگـر اینکه خود 
آن حضـرت نظر عنایتی داشـته باشـد. متأسـفانه بسـیاری از سـخنان امیرالمؤمنینg هنوز بـه گوش ما نرسـیده و بسـیاری از آثار دربـاره آن حضـرت هنوز به 
جوامـع شـیعی نرسـیده! خداونـد روح امـام خمینـیw را متعالـی کنـد کـه نهج البالغـه پـس از انقالب اسـالمی شـناخته شـد و مـردم بـا آن انـس گرفتند«. 
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سـراغت، می گریـم ز داغـت«. همـه ایـن نوحه ها موفـق بودند. 
 اساتید شما چه کسانی بودند؟

حـاج احـد خجسـته، حاج رسـول فیضی، حاج حسـین فیضـی، حاج 
علی انسـانی، حاج سـعید حدادیـان و حاج علـی قربانی. 

  فکـر می کنیـد از ایـن اسـاتید چـه نکتـه مهمـی یـاد 
گرفته ایـد که برای نسـل جوان مـداح امروزی کاربـرد دارد؟ 
همـه اسـاتید ما ایـن نکته را متذکر شـده اند کـه اگر کار بـرای خدا و 
اهل  بیت باشـد برکت می آورد، نه برای اینکه امیر عباسـی بزرگ 

شـود و به اصطالح وجهـه ای پیدا کند. 
 بـا توجه بـه اسـتقبال جوانان مـا از فضای ستایشـگری 
فکر می کنید چـه معیارهایی برای مداح شـدن وجـود دارد؟ 
اول اینکـه انسـان بایـد اسـتعدادهای بالقـوه اش را داشـته باشـد و 
آنهـا را در جهـت بالفعل شـدن قـرار دهد. ایـن نکته به عنـوان نیاز 
اصلـی مطـرح اسـت. اینکه از گنـاه بایـد دوری کند. مـا نمی توانیم 
هـم مداح باشـیم، هـم گنـاه مرتکب شـویم. مـداح باید یك سـری 
اصـول را رعایـت کنـد و خـودش را از حاشـیه ها دور نگـه دارد. در 
عیـن حـال دوری از گنـاه برای یـك مـداح حائز اهمیت اسـت که 
بتوانـد بهتـر نوکـری کنـد؛ اینکه توسـل به اهـل  بیت داشـته 
باشـد. متأسـفانه االن توسـل بـه اهـل  بیـت خیلـی کمرنگ شـده. 
قشـر نوجـوان و جـوان ما بایـد ارتباطات قلبی شـان با اهـل  بیت را 
بیشـتر کننـد و با اسـتعدادهایی که دارنـد این فضـا را رونق دهند. 

امیـدوارم در این مسـیر موفق شـوند. 
 به نظر شـما کـدام بخـش از منویات مقام معظـم رهبری 
در خصـوص مداحـی و روضه خوانـی مغفـول مانـده و بایـد 

بیشـتر مـورد توجه قـرار بگیرد؟ 
دغدغـه ای کـه حضـرت آقـا همیشـه روی آن بحث دارند اشـعار 
اسـت کـه هنـوز تا حـدودی مغفـول مانـده. مـا باید در اشـعار و 
نوحه هـا بـه آیـات و روایـات و مسـائل دنیـای اسـالم بپردازیـم. 
هرچنـد کارهـای خوبـی صـورت گرفته ولی بـه نظر حقیـر کافی 
نیسـت. دشـمن بـه خوبـی فهمیده کـه مهم تریـن و سـریع ترین 
راه رسـیدن بـه اهدافش در زمینـه فرهنگی، اسـتفاده از ظرفیت  
هیئت هـاي مذهبـی اسـت و شـدیدا در ایـن راه هزینـه می کنـد 
امـا متأسـفانه ما تا حـاال در هیئت هایمـان کار فرهنگی مناسـب 
و چشـمگیری نکرده ایـم و بیشـتر از اصـل مطلـب، بـه حواشـی 
پرداخته ایـم. نسـل جدیـد دیگـر هر روضـه و هر روایـت ضعیفی 
را از وعـاظ و مداحـان قبـول نمی کنـد و مطالـب بایـد به صورت 
هنـری و منطقـی بـه مخاطـب عرضـه شـوند. مـا بایـد جریـان 
گفتمـان عاشـورایی را در هیئت هـا تقویـت کنیـم کـه مباحـث 
بـه  بایـد  و  می گنجـد  آن  در  والیـت  و  شـهدا  ضداسـتکباری، 
سـمتی پیـش برویم کـه دیدگاه های مقـام  معظم  رهبـری درباره 

مداحـی را در عرصـه عملـی محقـق کنیم. 
 گفته می شـود مداحی به سـمتی مـی رود که عـده اي براي 
چهره شـدن و کسـب منفعت مالی سـراغ این جریان آمده اند. 
به چه صـورت می تـوان از توسـعه این نـوع رویکـرد در حوزه 
مداحـی جلوگیـری کرد کـه یک نـوع پاالیـش انجام شـود؟ 
اینهـا مسـائلی اسـت که بـزرگان و پیشکسـوتان ایـن عرصـه باید در 

مـورد  ش صحبـت کننـد و نظـر بدهند. 
 چـرا می گوینـد مـداح بیـش از سـخنران بایـد عالم به 

باشـد؟  زمان 
بیـش از سـخنرانش را نشـنیده بودم ولی بـه هر حال چـون مادحین 
محـل رجوع بسـیاری از افراد هسـتند یقینا بایـد به مسـائل  روز آگاه 
باشـند که ایـن در موضع گیری ها و بصیرت افزایـی آنها کمك می کند. 
 به نظر شـما بیان مباحث سیاسـی در هیئت های مذهبی 

لزومی دارد؟  چه 
ما دنبال سیاسـی کاری نیسـتیم اما معتقدیم مفاهیمی مانند مقاومت 
اسـالمی، مضامیـن ضد اسـتکباری، شـهدا، امـام  و رهبـری بایـد در 
مجالـس مذهبـی مطرح شـوند کـه متأسـفانه در بعضـی از هیئت ها 
اینهـا گفتـه نمی شـود! بـا نـگاه بـه قیـام امـام حسـینg متوجـه 
می شـویم کـه اگـر آن حضـرت در مدینه مانده بـود، مقام، آسـایش و 

احترامـش بجـا بود امـا چرا امـام این همه سـختی را به جـان خرید؟ 
بـرای اینکه بیان حق و مبارزه با اسـتکبار آن زمـان را به عافیت طلبی 
ترجیـح داد؛ عافیت طلبـی اي کـه امـروز بـرای جامعه مـا یك معضل 
اسـت و متأسـفانه بسـیاری از افراد نه تنها از بیان مباحـث انقالبی در 
هیئت هـا دوری می کننـد بلکه سـعی دارند کسـانی را هم کـه در این 
زمینـه فعالند بـه هر طریقـی از ایـن  کار نهی کنند ولی مـا معتقدیم 
راه درسـتی را انتخـاب کرده ایـم و طبق فرمایش امـام خمینیw ما 

ملت گریه سیاسـی هسـتیم. 
 چقـدر الزم اسـت کـه مادحیـن در هیئت هـا حرف هـای 
سیاسـی بزنند و مباحث انتقادی مورد نظرشان را مطرح کنند؟ 
سیاسـت مـا آمیخته بـا دیانـت ماسـت و به نظر بنـده مطـرح کردن 
مباحثـی کـه عـرض شـد از احتیاجات مجالـس اهل  بیت اسـت 
ولـی متأسـفانه اسـتفاده از الفـاظ نامتعـارف روی منبـر مجلـس امام 
حسـینg یکی از بزرگ ترین آفات عرصه مداحی اسـت که ذهنیت 
بدی را برای بسـیاری از مسـتمعین ایجاد می کند. ایـن ادبیات طوری 
جلـوه می  کنـد کـه حـرف درسـت آن گوینـده را در ذهن عـوام غلط 
نشـان می دهـد. االن زمانـه، زمانـه رسـانه اسـت و بایـد مباحـث را با 
منطـق، اسـتدالل و در قالـب هنـری آمیختـه بـا معنویت بیـان کرد. 
ممکـن اسـت ما بـا اصل حـرف ایـن گوینـدگان موافـق باشـیم ولی 
بـا حرف هـای نامتعـارف و نسـبت های بـد بـه ایـن و آن دادن موافق 

 . نیستیم
 در آسـتانه مـاه محرم فکـر می کنیـد هیئت هـا باید در 
راسـتای چه موازینی حرکـت کنند؟ مثال مداحـان مداحی و 
سـخنرانان بـه وعظ خـود بپردازنـد تا به مـدار اهـداف قیام 

شوند.  نزدیک  عاشـورا 
االن مـا با یـك دوگانگی روبـه رو هسـتیم. یك فرهنـگ به ظاهر 
عاشـورایی کـه آمریـکا و غرب پـول می دهنـد و یك سـری افراد 
دانسـته یا نادانسـته آن را ترویـج می کنند و به جـای اینکه مبلّغ 
دین اسـالم باشـند، آگاهانـه یا ناآگاهانه تیشـه به ریشـه اسـالم 
عزیـز می زننـد و از آن طـرف یك فرهنـگ عاشـورایی که فردی 
مثـل محسـن حججـی آن را قبـول داشـت؛ همـان فرهنگـی که 
حضـرت امـامw و حضـرت آقـا به مـا آموختنـد، نـه آموزه های 
اسـالم آمریکایـی و تشـیع انگلیسـی. مـا باید یکی از ایـن دو راه 
را انتخـاب کنیـم. خون محسـن حججی راه را برای همه روشـن 
کـرد. امیـدوارم همـه مـا در هـر جایگاهـی کـه هسـتیم سـرباز 
اسـالم، مکتـب قـرآن و اهـل بیـت باشـیم کـه باالتـر از این 
سـعادتی نیسـت و ایـن میسـر نمی شـود مگـر بـا پیـروی از ولی 
 فقیـه. ایـن اعتقـاد حججـی و حججی هاسـت کـه بـا فـدا کردن 
جانشـان صـدق گفتـار و اعتقادشـان را بـه عالـم نشـان دادنـد. 

 اهمیت
 عزاداری

 سنتی

یکـی از نکاتی کـه به قـول اسـاتید بزرگی 
مثـل حـاج غالمرضـا سـازگار بـه ورطـه 
فراموشی سـپرده شـده، عزاداری و مداحی 
سـنتی است. خواندن شـعرهای بدون مایه و 
محتـوا، عدم توجه به سـند معتبـر مقتل ها 
و روضه هـا و سـبک های مـدرن متکـی بـه 
آسـیب های  و  آفت هـا  غربـی  ترانه هـای 
پرداختـن بـه عـزاداری نویـن اسـت. البته 
برخـی از مداحـان مـا در همیـن فضـا آثار 
زیبـا و غنـی هـم ارائـه می دهند. بـا تلفیق 
عزاداری سـنتی و نـوآوری و ابتکار در فضای 
امـروز، بسـته ای از ستایشـگری پرمحتوا را 
به مسـتمعین خـود ارائـه می دهنـد. یکی 
از این تالشـگران امیر عباسـی اسـت که با 
اشـاره به تفاوت عـزاداری سـنتی و نوآوری 
در عـزاداری و اینکه چقدر امـروز به عزاداری 
سـنتی نیاز داریم و چـه ثمـرات و برکاتی را 
بـرای هیئت هـای مذهبـی مـا بـه دنبـال 
دارد، می گویـد: »عـزاداری نویـن و سـنتی 
در ظاهـر و سـاختار تفـاوت دارنـد ولی در 
اصـول یکـی هسـتند. در عـزاداری نوین 
اگر اصـول را رعایـت کنیم و پیـام نهضت 
عاشـورا را برسانیم چه بسـا کامل تر و بهتر 
بـه سـمع و نظر مخاطبـان می رسـد. ما در 
قبال روشـنگری هیئت های مذهبی کشور 
وظیفـه داریم. البتـه من به آینـده توجه و 
پیگیری مجدانه عزاداری و مداحی سـنتی 
امیـد بسـیاری دارم کـه آرام آرام احیـا و 
تقویت شـود و قشـر جوان بتواننـد دوباره 
ایـن نوحه هـای ارزشـمند را بخواننـد و بر 
مانـدگاری اش بیفزاینـد. البتـه از راه هـاي 
ترغیـب انگیـزه در میـان نسـل جدیـد، 
فرهنگسـازی عـزاداری و مداحـی سـنتی 
اسـت. فرهنگسـازی هم بـا یک سـال و دو 
سـال محقـق نمی شـود. بایـد بـه صـورت 
مسـتمر بـه آن پرداخـت کـه یقیـن  دارم 
بـه موفقیـت دسـت پیـدا خواهیم کـرد«. 
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محمـد اسـفندیاری، عضو هیئت علمـی بنیاد دعبل گفـت: »مهم ترین اولویـت پژوهش و نگارش درباره امام حسـینg دسـتیابی به اجتهـاد تاریخی به  
معنای تمام کلمه اسـت. کتاب های مقاتل متعددی که تا کنون برای امام حسـین نوشـته شـده هیچ کدام دارای  اجتهاد تاریخی نیسـتند و ما اصال  اجتهاد 
تاریخی نداریم. بسـیاری از کتاب های تاریخی ما به  معنای دقیق کلمه تاریخ محسـوب نمی شـوند بلکه داسـتانند. شـرط نگارش کتاب تاریخی، دسـتیابی 
بـه  اجتهـاد تاریخی  اسـت. چنانچه فقهـا  دارای اجتهاد فقهی و فقه االحکام هسـتند. تاریخ نویسـان ما نیـز باید دارای  اجتهـاد تاریخی  و فقه التاریخ باشـند«.  ـر
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محبت
 اهل بیت 
جاودانه است 

بـه این خصوصیت ویژه برسـند. مداحـان هم باید تزکیه نفـس را فرا بگیرند 
تـا نفس شـان مؤثر واقع شـود. اگـر این تزکیه نفـس نهادینه نشـود مداحی 

آنها شـبیه بـه یك  هـای و هوی ظاهـری خواهـد بود. 
 از مـواردی کـه بـرای یـک میاندار مهم اسـت دودمه اسـت. سـّر 
مانـدگاری دودمه هـای قدیمی مثل »بر مشـامم می رسـد هر لحظه 
بـوی کربال« یا »ای سـاقی لب تشـنگان« چه بوده و چگونه اسـت که 
بعد از ده ها سـال و بلکـه یک قرن در اذهـان مردم باقـی  مانده اند اما 
بسـیاری از دودمه ها تنها متعلـق به یک محرم هسـتند و ماندگاری 

ندارند؟ 
همـه اینهـا برمی گـردد بـه کسـاني کـه توانسـته اند چنین آثـار ارزشـمندی 
را بیـان کننـد. افـرادی مثـل مرحـوم ناظـم مـرده را زنـده می کـرد. زمانـی 
می بینیـد  شـما  کـه  سـبك ها  از  برخـی  مثـل  باشـد  حـق  نفـس  کـه 
جاودانـه می شـود. ماننـد »بـر مشـامم می رسـد هـر لحظـه بـوی کربـال«. 
 تعریف شـما از نوکری برای اهل بیت چیسـت و نوکری اهل بیت 

چه نسـبتي با بندگی خدا دارد؟ 
کسـانی کـه در دسـتگاه امـام حسـینg می خواهنـد بـه جایـی برسـند 
حضـرت  آن  دهنـد.  قـرار  خـود  الگـوی  را   gابوالفضـل حضـرت  بایـد 
تواضـع  و  ادب   خاطـر  بـه  بـود،   g امیرالمؤمنیـن فرزنـد  اینکـه  سـوای 
بالمنازعـش بـه ایـن جایـگاه واال و مقـام عالـی رسـید امـا همیشـه خـودش 
را خاکسـار امـام حسـینg می دانسـت. اگـر در دسـتگاه امـام حسـین 
خاکسـار باشـی و خـودت را کوچـك بدانـی، قطعـا بـه همـه  جـا می رسـی. 

پیرغالمان هرچه بیشـتر می سـوزند و خـاک می خورند 
تأثیر بیشـتری در مجلـس می گذارند. مجتبی توسـلی 
در خصـوص اینکه چطور ایـن اتفاق می افتد و دسـتگاه 
امـام حسـینg چه چیـزی دارد کـه هر کـس در این 
وادی هرچـه خـاک مي خـورد نفسـش تأثیرگذارتـر 
می شـود، می گویـد: »امـام حسـینg بـه مرحلـه ای 
از آزمـون الهـی رسـید و همـه هسـتی اش را در طبـق 
اخـالص گذاشـت و در راه خـدا تقدیـم کـرد. خـدا  هم 
برای او سـنگ تمام گذاشـت. تقریبا 1400 سـال اسـت 
کـه محـرم می آیـد و هنوز بـرای مـا تازگـی دارد. هیچ 
چیز آن تکراری نیسـت. مثل قرآن که زنده و پویاسـت. 
هـر کـس در ایـن دسـتگاه نوکـری با اخـالص داشـته 
باشـد جاودانه اسـت. در حقیقـت محبت اهـل  بیت به 
خصوص سیدالشـهداg برای همیشـه جاودانه است«. 

تزکیه نفس
 الزمـه 

هیئتی هاست 

 گفت و گو با مجتبی توسلی که سال ها 
در هیئات میانداری می کند 

31 تیرمـاه  40 در خیابـان آب منـگل تهـران بـه دنیـا آمد. 
اولیـن جایی کـه فعالیـت قرآنی خـودش را در آنجـا آغاز 
کـرد هیئـت جوانـان صالحیـن بـود. سـیدکاظم بحرینی 
اسـتاد قـرآن هیئت بـود و قـرآن را آمـوزش مـی داد. در 
آخـر شـب هـم روضه خوانـی را بـه نوجوانـان و جوانـان 
هیئـت می آموخـت. زمانـی کـه ایـن هیئـت برپـا بـود و 
فعالیت هـای فرهنگـی انجـام مـی داد ایران تحـت خفقان 
و ظلـم طاغوتیان قـرار داشـت. آرام آرام با حضـور فعاالنه 
پـدرش در ایـن عرصه هـا کـه از اعضـای حـزب مؤتلفـه  
بـود بـا هیئـت بیشـتر انـس گرفـت و بـه تعبیـر خودش 
عشـق بـه اهـل  بیـت بـا پوسـت و گوشـتش آمیخته 
شـد. مجتبی توسـلی کـه در هیئت هـاي »حسـین  جان«، 
 ،»g مکتب االئمـه«، »پیـروان شـهدا«، »مـوج  الحسـین«
کـرده  میانـداری  ارک«  »مسـجد  و   »  hمکتب  الزهـرا«
در  هیئت هـا  همـه  کـه  ببینـد  را  روزی  اسـت  امیـدوار 
موازیـن و چارچـوب درسـت خودشـان حرکـت کننـد و 
امـام عصـرf از عملکردشـان راضـی و خشـنود باشـد. 

 سیدمحمدحسین خانیان 

 شـما رفاقت دیرینـه اي با مداحانـی همچون حاج منصـور ارضی، 
محمدرضـا طاهری و حسـین سـازور داریـد. از کجـا و کی بـا این 

آشـنا شدید؟  عزیزان 
زمـان جنگ هیئتي بـه نام »مکتب االئمه« برپا می شـدکه مـداح اصلی آن 
حـاج مرتضی طاهری بود. محمود کریمی و سـعید حدادیـان هم به اعتبار 
و جایـگاه حـاج مرتضی به این هیئـت می آمدند و می خواندند. چهارشـنبه 
صبح هـا ایـن هیئت به صورت سـیار از شـرق و غـرب تهران تا وسـط های 
شـهر به منازل دوسـتان می رفت و رونق خوبی داشـت. این هیئت مدیری 
هم داشـت کـه در قـرارگاه رمضـان بود. گاهـی اوقات پنجشـنبه ها هیئت 
در قـرارگاه رمضـان برگـزار می شـد و از اینجـا مـداح می بردیـم و در غرب 
کشـور هـم پرچم ایـن هیئت برافراشـته می شـد. سـال 61 زمانـی که در 
دادگاه انقـالب مشـغول کار بـودم، جسـته و گریختـه در مناجـات دعـای 
کمیـل حاج منصـور که در حـرم حضـرت عبدالعظیمg برگزار می شـد 
شـرکت می کـردم. خدا رحمت کند شـهید حسـین فیاض بخـش را که از 
قدیمی هـای هیئت حسـین جان بود. با هـم به هیئت می رفتیـم. آرام آرام 
این حضورها پررنگ شد و به فعالیت در جلسات هفتگی رسید. محمدرضا 
طاهـری در هیئت هاي حسـین  جـان، مکتب االئمه و رهروان شـهدا خیلی 
جـدی حضـور پیـدا می کرد. حسـین سـازور هـم صبح هـا زیارت عاشـورا 

داشـت و بعضا با محسـن سـلیمی به آنجـا می رفتیم. 
 چه شد که در این مسیر میاندار شدید؟ 

ابتدا در جلسات می خواندم و مداح بودم. خدا رحمت کند مجید سیب سرخی 
را. بـا او هیئتـی در محل  داشـتیم به نـام »یا حسـین« کـه در آن می خواندم. 
مرحـوم حـاج حسـن گودرزی هـم حکم اسـتادی به گـردن من داشـت و در 
باب ستایشـگری توصیه هـای زیادی به من کـرد. مدتی که خواندم احسـاس 
 gکـردم مداحـی کردن وظیفه من نیسـت. چون در دسـتگاه امام حسـین
باالتریـن رتبـه، مداحـی و ذاکری اهل  بیت اسـت. نه اینکه نمی توانسـتم 
بخوانـم. اتفاقـا خوب هـم می خواندم. در مقطعـی در هیئت رهروان شـهدا در 
اعیاد می خواندم اما احسـاس کردم در سـمت مجلس گرم  کـردن و میانداری 
مثمرثمرتـر می توانم ظاهر شـوم. البتـه در اصل هرچه آنها بخواهند می شـود 
و خودشـان هـم بنده را به این سـمت هدایـت کرده اند. به نظر من هر کسـی 
در هر بخشـی که می توانـد خوب نوکری کند همـان کار را به عهده بگیرد. در 
ایـن صـورت اهل  بیـت از او راضی  مي شـوند. همه  چیز بسـتگی به احسـاس 

خود فـرد دارد. 
 عـد ه اي فکر می کنند کسـی کـه میاندار اسـت روحیه خشـن و 

توأم بـا تحکـم دارد. از آداب و احـکام میانداری بـراي ما بگویید. 
اتفاقـا میانـدار بایـد در عیـن جذابیـت، روحیه لطیفی داشـته باشـد اما به 
هـر حـال چون جنـس میانداری جنسـی اسـت کـه باید فریـاد بزنـد و با 
داد و فریـاد خـود مجلـس و مسـتمع را هدایـت کند و مخاطـب بداند کی 
باید دو دسـت سـینه بزند، کی تك دسـت سـینه بزند و کی شـور داشـته 
باشـد. وگرنـه میاندارهـا باید در اخـالق، رفتار، کـردار و گریه کـردن حرف 
اول را بزننـد. بعضـی از هیئت هـا ایـن طـور شـده اند که وقتـی واعظ منبر 
مـی رود مسـتمعین یا دیـر می آینـد یـا دم در هسـتند و اسـتقبال خوبی 
انجـام نمی شـود و وقتـی مداح شـروع می کنـد، جایـی برای نشسـتن در 
هیئت نیسـت. بنابراین میاندار باید از ابتدا در هیئت حضور داشـته و برای 
غنـی شـدن هیئـت و توجـه بـه معرفت افزایـی و تقویت شـعور حسـینی 
توصیه هایی به مسـتمعین داشـته باشـد. به خاطـر همیـن میاندارها باید 
بـرای تزکیـه نفس خود تـالش کنند و بیـش از دیگر قسـمت های هیئت 
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مراسـم رونمایی از دو کتاب »روضه اصحاب چیسـت؟« و »مسـلم ولی  امر اسـت« از جدیدترین کتب منتشـر شـده توسـط انتشـارات مرکز تحقیقات 
بسـیج دانشـگاه امام صادقg که توسـط حجت االسـالم سـیدعلی اصغر علوی نوشـته شـده  در آسـتانه آغاز ماه محرم برپا شـد. حجت االسالم علوی 
تاکنـون چندیـن اثـر با عنـوان »زیر خیمه حسـینg« »گنبـد مسـتجاب«، »تنها عـالج«، »امضای کوچـك« و »مبانـی مدیریت عاشـورایی« را به 

رشـته تحریر درآورده که توسـط نشـر سـدید منتشـر و عرضه شده اند. 
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»یـک مـداح هرگـز نمی توانـد بـا شـعر و شـاعری و ادبیـات بیگانـه باشـد. بـرای همیـن طبیعـی اسـت از همـان ابتـدا 
کـه دسـت بـه میکروفـن شـدم شـب و روزم بـا شـعر و ادبیـات سـپری شـد«. اینهـا بخشـی از گفته هـای میثـم نـادی 
اسـت کـه عـالوه بـر مداحـی، توانسـته بـا عشـق بـه اهـل بیـت در کسـوت شـاعری هـم ارادت خـود را نسـبت به 
ائمـه ابـراز کنـد. اگـر بـا مـا در ایـن گفت وگـو همـراه شـوید می توانیـد بـا ایـن شـاعر اهـل بیت بیشـتر آشـنا شـوید. 

 چه عواملی در موفقیت یک شـاعر آیینی می تواند مؤثر باشد؟ 
شـاعر آیینـی باید همزمـان بـا اینکه دینـدار و دین شـناس باشـد، درد 
فرهنگی هم داشـته باشـد. اصوال نمی توانید اسم شـاعر را روی خودتان 
بگذارید اما نسـبت بـه اطراف و جامعـه خود بی تفاوت باشـید. این مدل 
با روحیه احساسـی شاعرانه همگن نیست. شـاعر آیینی یکی از پل های 
آشـتی و ارتبـاط مخلـوق بـا خالـق اسـت و می تواند حتی بـا یك بیت 
خالصانه و دردمندانه، انقالبی درون خواننده اشـعارش ایجاد کند. به نظر 
مـن اگر این دو عامل )دینـداری و دغدغه مند بـودن( با هم تجمیع و به 
فنون شاعری افزوده شود موفقیت های بسـیاری را در پی خواهد داشت. 
کما اینکه در سال های اخیر می بینیم شاعران جوان آیینی شعرهایشان 

بعضا جریان سـاز هم شـده اند. 
 ارتباطتـان بـا جامعـه مداحان چطـور اسـت و  آیا بـا مداحان 
همـکاری دارید؟ اگـر جوابتان بله اسـت برای محرم امسـال چه 

دارید؟  برنامه هایـی 
طبیعی اسـت که به واسطه کسـوت نوکری، اصوال زندگی ما با هیئت و 
مداح و شـاعر درهم تنیده شـده است. مطلع هسـتید که حقیر سال ها 
عالوه بر شـاگردی مستقیم حاج سـعید حدادیان، با او همسـایه بودم و 
درواقـع در یـك منزل زندگی می کردیم. آن سـال ها در مـوارد متعددی 
سبك هایی می ساختم که بعضا حتی قبل از اینکه خودم آنها را بخوانم، 
ابتدا به او می دادم و پس از ارائه حاج سعید، آن را در مجالسم می خواندم. 
یـادم می آیـد در یکی از سـال ها به مناسـبت میالد سـه مولود شـعبان 
سـبك هیجانی زیبایی کار شد که حاج سعید در شـب والدت حضرت 
عباسg هم از سـبك و هم از شـعری که روی آن گذاشـته شده بود 
شـدیدا لذت بـرد و 50 هـزار تومان به من صلـه داد. با سـایر مداحان به 
ویژه جوانان هم رده ارتباطات خوب و نزدیکی دارم. اتفاقا جالب اسـت که 
برایتان بگویم امروز تعداد قابل توجهی از مداحان کشوربه ویژه در تهران 
و برخی شهرسـتان ها که حقیر با آنها ارتباط دارم، یا ابتدا شـاعر بوده اند 
و بعـد در کسـوت مداحی درآمده اند یا همزمـان در هر دو مقوله فعالیت 
داشـته اند. محرم امسـال هم مانند سال های گذشـته در مجالسی که از 

 سعید سعیدی

قبل تنظیم شـده، توفیق نوکری خواهم داشـت. تا االن سـه شور و یك 
نوحه اختصاصی کار کرده ام. احتماال چند شور و نوحه دیگر نیز در دست 
خواهم گرفت. عالوه بر اینها مشـغول سـراییدن غزل هم هستم که اگر 
حضـرت ارباب عنایت کنـد، بتوانم تا محرم آن را به جمع بندی برسـانم. 
 زیباترین شعری که در خصوص محرم و عاشورا سروده اید چیست؟ 
اخیرا پس از شـهادت مدافع حرم شـهید محسـن حججی و با توجه به 
نزدیکـی ماه محرم غزلی سـرودم کـه آن را برای اولین بار جهت انتشـار 

تقدیم شـما می کنم. 
 زیباترین خاطره از محرم را برایمان بگویید. 

خاطـرات محرمی فراوان اسـت اما بسـیاری از آنها خصوصی هسـتند و 
بسیاری هم قابلیت گفتن ندارند. اما برای خودم زیباترین خاطره محرمی 
نخسـتین دیدارم با حضرت آقاسـت. در یکی از شـب هایی که ایشان در 
 بیـت روضه داشـتند، همراه حاج سـعید حدادیان به حسـینیه امام
رفتیم. بعد از مراسـم، تعداد معدودی از افراد شام را همراه با ایشان صرف 
کردنـد که قـرار بود ما نیز همراه با حاج سـعید شـرفیاب شـویم. آنقدر 
دلشـوره داشـتم که متوجه نشـدم با چه سـرعتی و از چه مسیری خود 
را به محل دیدار رسـاندم. از قضا کسـی هم مانع این سـرعت و حضورم 
نشـد. دم در ایسـتاده بودم که ناگهـان حضرت آقا وارد شـدند. بی اختیار 
اشـك در چشـمانم حلقـه بسـت. خم شـدم و بوسـه ای به دست شـان 
زدم. ایشـان هم پدرانه دسـتی به سـرم کشـیدند و مرحمتی داشـتند. 

شاعر  آیینی باید دین شناس باشد 
استقبال از 

شهید حججی در 
آستانه محرم 

حال و هوای حرم سمت سر افتاده است 
باز دل مضطرم در شرر افتاده است   

ناله هل من معین خواب ز چشمم گرفت 
نامه مرد غریب در گذر افتاده است   

کیست بپرسد ز من شکوه تو از کجاست 
کیست بداند چرا دیده  تر افتاده است   

قافله می آید و می رود و همچنان 
در وسط عقل و عشق جنگ درافتاده است   

باز کیان عجم حافظ مختار شد 
بین عرب با عجم مرز ور افتاده است   

معجزه چشم چیست، بردن دل تا جنون 
طالع اهل جنون در سحر افتاده است   

مثل زهیر بن قین برق نگاه تو را 
هر که گرفتار شد در به در افتاده است   

رهرو گم کرده راه، عاشق دلباخته 
راز و نیازش چنین مختصر افتاده است   

تازه شهیدا بگو خانه معشوق کو 
گفت همانجا که سر بیشتر افتاده است   

گفت و گو با میثم نادی، مداح و شاعر اهل بیت 

 اگر موافق باشـید در ابتداي مصاحبه از خودتان شـروع کنیم. 
مـن متولد کرج هسـتم اما اکثر سـال های زندگـی ام را در تهران سـپری 
کرده ام. رشته  تحصیلی  من تکنولوژی آموزشـی بود اما اکنون دانشجوی 
کارشناسـی هسـتم و در رشـته ای دیگر ادامه تحصیـل می دهم. همین 
ابتـدا عـرض کنم که اگر حضـرت ارباب مـرا به عنوان نوکر روسـیاه خود 
بپذیرد، بیشتر حقیر را به عنوان یك ذاکر و در کسوت مداح می شناسند. 

 جرقه شاعر شدنتان از چه زمانی زده شد؟ 
یـك مداح هرگـز نمی تواند با فضای شـعر و شـاعری و ادبیات بیگانه باشـد. لذا 
طبیعی اسـت از همان ابتدا که دسـت به میکروفن شـدم، شـب و روزم با شـعر 
و ادبیات سـپری شـد. به جهت مشـغولیاتی که در حوزه ستایشـگری دارم و به 
دلیـل کم توفیقی ها و بعضا تنبلی و کوتاهی در فضای شـعر و شـاعری آن طور 
که بایسته و شایسته است نتوانسته ام به توفیقاتی دست یابم اما غزل، ترکیب بند 
و دو بیتی هایـي به من عنایت شـده. عـالوه بر این تقریبا اکثر نوحه ها، شـورها و 
زمزمه هایـی را کـه می خوانم، چـه در قالب سبك سـازی و چه در قالب شـعر از 
تولید به مصرف بوده. بنابراین بیشتر در قالب هیئتی و سپس به صورت مختصر 
در فضای آیینی به صورت محدود سـعی کرده ام دسـتی بر آتش داشـته باشـم. 
 ویژگـی اصلـی شـعر آیینـی چیسـت و شـعر آیینـی چه 

تفاوت هایـی بـا شـعر هیئـت دارد؟
قطعـا میان شـعر آیینـی و شـعر هیئـت تفاوت هایـی در فرم، محتـوا و 
مخاطـب وجـود دارد. به نظرم هر شـعری کـه در آن رگه هایـی از عرفان، 
مباحـث دینی، توصیه های اخالقی، نوع متعالی از رفتار انسـانی و... وجود 
داشته باشد می تواند در رده شعر آیینی قرار بگیرد. شاید یك شعر پدرانه 
را که در آن سـفارش ها و وصیت هایی به فرزندان صورت گرفته هم بتوان 
شـعر آیینی دانست اما شـعر هیئت همان گونه که از اسمش پیداست در 
هدفگذاری متفاوت است و مخاطب خاص و معدودتری دارد. اگر بخواهم 
جمع بندی داشـته باشـم، هر شـعر هیئتی می تواند یك شعر آیینی هم 
محسـوب شود اما بالعکس آن ممکن نیسـت. فرم شعر هیئت هم بعضا 
تفاوت هایـی با شـعر آیینی دارد. شـاید بتوان گفت شـعر هیئـت قدری 
روان تر، همه فهم تر و بعضا جنبه روایی تری نسـبت به شـعر آیینـی دارد. 



با»حسینحسین«داریمپیرمیشویم
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 یك عکس یادگاری دسته جمعی بگیرید و برای »چهارده« ایمیل 
کنید تا در همین صفحه منتشر شود.

اپلیکیشن

 g شناخت امام حسین
نــام   »g حســین امــام  »شــناخت 
ــوم  ــام س ــهادت ام ــاره ش ــزاری درب نرم اف
شــیعیان و یارانــش اســت. از جملــه 
امکانــات ایــن نرم افــزار می تــوان بــه 
ــی  ــا زندگ ــنایی ب ــون آش ــواردی همچ م
امــام حســین g، آشــنایی بــا مدیریــت 
امــام  شــفاعت   ،g حســین امــام 
حســین g، احــکام عــزاداری و عــزاداری 
ــورایی،  ــات عاش ــار و ادبی ــی و انتظ حقیق
ــگاه  ــورا از ن ــورایی، عاش ــای عاش آموزه ه
دیگــران، آسیب شناســی عــزاداری و ... 
اشــاره کــرد. کافــی اســت ایــن برنامــه را 
ــد  ــب کنی ــود نص ــراه خ ــن هم روی تلف
تــا از ایــن امکانــات بهره منــد شــوید. 

*خدایـا! فتنه فزونی گرفته، بال بزرگ شـده و آزمایش شـدت 
یافتـه اسـت. خدایا! اسـرار هویـدا شـده و رازها برمال شـده و 
پرده هـا افتـاده اسـت. خدایـا! زمین تنگـی می کند و آسـمان 

خودداری. 

*خدایـا! در ایـن حـال و روز، شـکایت جـز بـه تـو بـه کجا 
می تـوان برد؟ جـز بر زانوی تو سـر بر کجـا می توان نهـاد؟ جز 
به ریسـمان تو بـه کجا می تـوان آویخت؟ جـز در پنـاه تو کجا 
می تـوان سـکنی گزید و جـز بر تو، بـر که می توان تکیـه کرد؟ 

*خدایا! در سختی و آسـانی تکیه گاه جز تو کیست و پناهگاه 
جز سایه سـار مهر تو کجاست؟ 

* خدایا! تو را به حق عزیزان سـوگند که باران گشایشـت را بر 
ما ببار و از آسـتان فرجت نسـیمی بر دل های خسته جاری کن. 

کانال تلگرام 
 Madh_ir

 روزهــای پایانــی مــاه ذی الحجــه کــه از راه 
ــنیده  ــه ش ــی ک ــه نواهای ــر هم می رســد دیگ
ــی  ــر کس ــتند و ه ــی هس ــوند محرم می ش
ســعی می کنــد در ایــن ایــام نوحه هــا و 
ــه اش  ــورد عالق ــان م ــای مداح روضه خوانی ه
ــره  ــود ذخی ــه خ ــا رایان ــراه ی ــن هم را در تلف
کند تا همیشــه همراهش باشــد. از ایــن رو در 
ایــن بخــش، کانال تلگرامــی را برایتــان معرفی 
ــد  ــت در آن می توانی ــا عضوی ــه ب ــم ک می کنی
بــه گلچینــی از دلنشــین ترین مداحی هــا 
بــرای  نواهــای محــرم گــوش دهیــد.  و 
عضویــت در ایــن کانــال کافــی اســت آی دی 
Madh_ir@ را وارد کنیــد تــا از نواهــای زیبــا 
و دلنشــین منتشــر شــده در آن بهره مند شوید. 

qudsonline14@gmail.c om

نشـر  سـوی  از  میرباقـری  سـیدمحمدمهدی  آیـت ا هلل  امام شناسـی  مباحـث  سلسـله  از  خلقـت«  نظـام  در  امـام  جایـگاه  الهیـه؛  »والیـت  کتـاب 
تمـدن نویـن اسـالمی منتشـر شـد. گفتارهـای سـیدمحمدمهدی میرباقـری در ایـن مجموعـه بـر چنـد محـور کلـی اسـتوار اسـت کـه عبارتنـد از: 
امام شناسـی از منظـر آیـات و روایـات 2. امـام؛ محـور تحقـق توحیـد در جامعـه، تاریـخ و تکویـن 3. پیامدهـا و نتایـج جریـان امامـت  1. ضـرورت 
در عالـم 4. حـق امامـت؛ محـور جعـل و اسـتیفای حقـوق مخلوقـات 5. والیـت امـام؛ پایـگاه تعریـف خیـر و شـر 6. رابطـه معرفـه اهلل و معرفـه االمـام. 
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مناجاتنامه 

کتاب

شهید عشق 

تـا نامی از حسـین  بن علـیg برده می شـود، 
دل هـر آزاده ای به لـرزه می افتد. فرقی نمی کند 
مسـلمان باشـی یـا مسـیحی، بودایی باشـی یا 
هنـدو چراکه ایـن درد بی نهایت جغرافیـا ندارد. 
کتاب »شـهید عشـق« به وسـیله یك نویسنده 
ترکیه ای به نـام احمد تورگوت به رشـته تحریر 
درآمـده و توسـط اسـماعیل بندی داریـان، دریا 
تـوره و محمـد فروهر ترجمه شـده. ایـن کتاب 
تاکنـون در ترکیـه 250 هـزار نسـخه فروخته و 
جلد نخسـت از سه گانه نویسـنده در این زمینه 
به شـمار مـی رود. به گفته نویسـنده، ایـن رمان 
ابتدا به منظور یك سـناریوی تلویزیونی نوشـته 
شـد امـا بعدا تصمیـم گرفتـه شـد آن را تبدیل 
بـه رمـان کنند. طـرح ایـن رمـان از آغـاز مرگ 
معاویه شـروع مي شـود و بـا پایـان حادثه کربال 
و حضـور اهل بیـت در مدینه به اتمام می رسـد. 

fروستای ایرج، هیئت انصار المهدی ،gمجتمع فرهنگی مذهبی مسجد و حسینیه حضرت ابوالفضل
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چهارده  ضمیمه هفتگی روزنامه قدس  
ویژه هیئت ها و محافل مذهبی

مدیر مسئول:  ایمان شمسایی 
دبیر تحریریه: زكیه سعیدي دبیر ویژه نامه: رضا صیادي   

طراح نامواره: محمد صمدي
www.aghigh.ir با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری عقیق

هـیئت

سید مهدی شجاعی 

فضیلت پوشیدن لباس مشکي در محرم 
 هنـوز مـاه محـرم از راه نرسـیده پرچم هـای سـیاه بـر سـردر خانه هـا 
آویـزان می شـود و بـازار لباس هـای مشـکی رونـق می گیـرد. خیلی از 
افـراد در مـاه محـرم کمتـر لباس رنگـی می پوشـند و پیراهن مشـکی 
بـر تـن می کننـد تا از ایـن طریـق ارادت خـود را به شـهادت مظلومانه 
امـام حسـینg و یارانش ابراز کننـد اما قطعا این کار مانند بسـیاری 
از کارهـا آدابـی دارد کـه شـاید جالـب باشـد آن را بدانیـم. در این بین 
دو دیـدگاه وجـود دارد: دیـدگاه اول نظـر کسـاني اسـت کـه با عشـق 
و عالقـه وصف ناپذیـري در ایـام محـرم و صفـر لبـاس سـیاه بـه تـن 
کـرده و بیرق هـاي مشـکي بـر سـر در منـازل خـود نصـب مي کننـد 
و معتقدنـد ایـن لبـاس اظهـار حـزن و همـدردي بـا عتـرت پیامبـر 
اکرم k اسـت. دیدگاه دوم نظر کسـاني اسـت که مي گویند پوشـیدن 
لبـاس سـیاه مفهـوم چنداني نـدارد و بـه نوعي تحـت تأثیـر القائات و 
تفکـرات روشـنفکرمآبانه قـرار گرفته اسـت. نکته  قابل توجه این اسـت 
کـه عـده اي از فقهـا قائلنـد پوشـیدن لبـاس مشـکي در عـزاداري امام 
حسـینg از حکـم کراهت پوشـیدن لباس مشـکي مسـتثني اسـت 
و پوشـیدن آن در عـزاداري امـام حسـینg کراهت نـدارد. آنها علت 
کراهـت را این گونـه بیـان کرده انـد: »پوشـیدن لبـاس مشـکي در ایام 
وفـات ائمـه خصوصـا در ایـام محـرم و صفـر اظهـار محبت به سـاحت 
مقـدس اهـل بیـت اسـت. شـیعیان و محبیـن آن بزرگـواران با به 
تـن کـردن جامه سـیاه، حزن و انـدوه خود را ابـراز کرده و به سـفارش 
ائمـه کـه فرموده انـد شـیعیان در حـزن مـا محزونند عمـل مي کنند«. 
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