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در روز عاشـورا پوسـت صورت عزاداران بر اثر تابش آفتاب سـیاه می شود اما در همان ایام علم ها و پرچم های سـیاه بر اثر تابش آفتاب به مرور رنگ و 
رویشـان سـفید می شود. آفتاب اگرچه یکسان می تابد اما یکسان تأثیر نمی گذارد. قرآن نیز چیزی شـبیه آفتاب است که عده ای را هدایت می کند و 

عده ای هدایت نمی شوند. سوره   مبارکه بقره 

حجت االسـام والمسـلمین سـید ابراهیم رئیسـی در گردهمایی خادمان فرهنگ رضوی کـه در تاالر قدس حرم مطهـر رضوی برگزار شـد، هیئت های مذهبی 
را حریمـی دانسـت کـه در آنجـا صفات، کمـاالت و آموزه هـای اولیای الهی بیان می شـود؛ »اشـعار و سـروده های مداحان بایـد از مفهوم  و معنـای قابل قبولی 

برخـوردار و بـه سـخن اهل بیـتb نزدیک باشـد و هیئت های مذهبـی باید تشـکل هایی معرفت آفرین، بصیرت افزا و جریان سـاز باشـند«.  ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
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قرآن هدایتگر 

عزای بشریت 

 
نبـی مکـرم اسـام بعد از فتـح مکه دسـتور داد بت هایـی را کـه حوالی مکه 
پرسـتیده  می  شـدند از بیـن ببرنـد. آن حضـرت اطاع پیـدا کرد کـه گروهی از 
قبایـل عـرب قصـد حملـه بـه مکـه را دارنـد. پیغمبـر وقتی نسـبت بـه صحت 
ایـن گـزارش مطمئـن شـد، 12 هـزار نفـر از مسـلمانان را بسـیج کـرد و برای 
مقابلـه بـا آنهـا گسـیل داشـت. سـپاهیان  دو طـرف در وادی حنین بـا یکدیگر 
روبـه رو شـدند. در آنجـا تنگـه  ای بـود کـه  دشـمن پیـش از مسـلمانان آن را به 
تصـرف خـود درآورد. وقتـی مسـلمانان بـه آن محل رسـیدند، دشـمن بـه آنها 
حملـه کـرد. در اثـر ایـن حملـه گروهـی از مسـلمانان گریختنـد و میانشـان 
هـرج و مـرج حکمفرما شـد اما پیامبـر و برخی از مسـلمانان مردانـه جنگیدند. 
مسـلمانانی کـه گریختـه بودنـد بـه تدریـج برگشـتند و به کفـار یـورش بردند 
و صفـوف آنهـا را درهم شکسـتند. مسـلمانان بـه غنایـم فراوانی  دسـت یافتند 
و پیامبـر اکـرم امـوال بـه دسـت آمـده را در کار تألیـف  قلـوب قریـش بـه 
کار گرفـت. پـس از پایـان جنـگ، پیامبـر در اندیشـه  بازگشـت به مدینه شـد. 
آن  حضـرت پیـش از بازگشـت بـه مدینـه، گروهی را بـه  تعقیب کفـار به طائف 
فرسـتاد. دژهای طائف بلندتر از آن  بود که مسـلمانان یارای دسـتیابی به شـهر 
را داشـته باشـند. بنابراین بـدون  اینکه بتوانند بـه دژها قدم بگذارند بازگشـتند. 
همیـن که پیغمبـر به مدینه  رسـید، هیئت هایـی از نقاط مختلـف جزیره العرب 
بـر آن  حضـرت وارد شـدند و عاقه خود را نسـبت به دین اسـام اعـام کردند 

و  خواسـتند تعـدادی مبلّـغ برای تعلیم دسـتورات اسـام  میان آنها اعزام شـود. 
برائـت )توبـه( دوره سـیاهی و تباهـی جزیره العـرب پایـان  بـا نـزول سـوره 
یافـت. پیغمبـر اکـرم، حضـرت علـیg را بـه مکـه فرسـتاد تا این سـوره 
را میـان  حجاجـی کـه در منـا گـرد آمـده بودنـد بخوانـد. در ایـن سـوره بـه 
صراحـت  اعـام شـده کـه مشـرکین از این پـس نبایـد بـه مسـجدالحرام وارد 
شـوند. زیـرا خـدا از آنهـا بیـزار اسـت. همچنیـن آمـده هیـچ عهـد و پیمانی از 
مشـرکین پذیرفتـه نیسـت. پـس از ایـن اعـام  کسـی در جزیره العـرب نبـود 
مسـلمانان  تـرس  از  کـه  انـدك  گروه هایـی  مگـر  کنـد  شـرك   اظهـار  کـه 
بودنـد.  مانـده  باقـی  خـود  گذشـته  کیـش  پنهانـی  بـر  و  بودنـد  گریختـه 
پیامبـر در سـال دهـم هجـری تصمیم گرفت بـه حج بـرود. وقتی مسـلمانان از 
ایـن تصمیـم آگاهـی یافتنـد به سـوی آن  حضـرت شـتافتند. چون تعدادشـان 
بـه انـدازه کافـی رسـید، پیغمبر همـراه آنها بـه مکه  رفـت. پیامبر در این سـال 
کیفیـت بجـا آوردن حـج  اسـامی را بـه مسـلمانان آموخـت. زیـرا مشـرکین 
در سـال گذشـته پیامبـر و یارانـش را از اجـرای مراسـم حـج بازداشـته بودند.   
پیامبـر اکرم مناسـک حـج را به پایـان برد و خطبـه ای ایراد کـرد که حاوی 
تعالیـم دینـی و اخاقـی بـود. سـپس عزم بازگشـت بـه مدینـه  کـرد. برخی از 
یـاران مظاهـر نگرانـی را در چهـره آن حضـرت مشـاهده کردنـد. گویـا پیغمبر 
می  خواسـت رازی را آشـکار کنـد که از ابـراز آن نگران بود، یـا در انتظار فرصتی 
مناسـب بـرای مطـرح کـردن آن بـود. ایـن حـج آخرین حجـی بود کـه پیامبر 
بجـا آورد. بدیهـی بـود که پیغمبر می خواسـت همـه  چیزهایی را کـه به مصالح 
مسـلمانان و امـور سیاسـی و دینی آنهـا مربوط می  شـد بیان کنـد. آن حضرت 
می دانسـت وقتی بـدرود حیات  بگوید، اعراب که هنوز اسـام در ژرفای دلشـان 
ریشـه ندوانیـده بود دچار تشـتت بشـوند و دوباره بـه جنگ و خونریزی دسـت 
بزننـد و در نتیجـه دیـن فـدای اختافـات شـود. ایـن بـود کـه بـه آن حضرت 
وحـی شـد پـس از او حکومـت از آن علی بـن ابیطالبg  اسـت. او نخسـتین 
کسـی بـود که بـه خـدا و فرسـتاده  اش ایمـان آورده و سـختي های بسـیاری را 
متحمـل شـده بـود و در قضـاوت و دیگـر فضایـل انسـانی از دیگـران برتـر بود. 
پیغمبـر اکـرم سـرانجام در بیسـت و هشـتم صفر سـال یازدهم هجـری در 
حالـی کـه 63 سـال داشـت و 23 سـال  از عمـرش را بـه نشـر رسـالت جهانـی 
خویـش بـه چهـار گوشـه دنیـا پرداختـه  بـود بـه ملکـوت اعلـی پیوسـت. 
رحلـت آن حضـرت مصیبـت بزرگـی بـرای مسـلمانان بـه شـمار می  رفـت . 
بـا وفـات آن حضـرت   انحرافـی آشـکار در دیـن اسـام پدیـد آمـد. در حالـی 
کـه حضـرت علـیg به غسـل و کفـن پیغمبـر مشـغول بـود و همـراه دیگر 
دور هـم جمـع  نمـاز می گـزارد گروهـی  آن  حضـرت  پیکـر  بـر  مسـلمانان 
شـدند تـا جانشـین پیامبـر را انتخـاب کننـد و از همین جـا انحـراف آغاز شـد. 

 

رحلت پیامبر نقطه آغاز انحراف از اسالم
حجتاالسالمابراهیمبهاری روحاهللمؤید،پژوهشگردینی

رحلـت پیغمبر اکرم را نباید یک رحلت سـاده یا رحلت یک بزرگمرد دینی 
مدنظر داشـت بلکه باید بیشـتر از اینهـا به این مصیبت توجه کـرد. وقتی خدا 
آدم را خلـق کـرد تعدادی از مائکه مدعی شـدند این نوع خلقـت هرج و مرج 
ایجـاد می کنـد اما خدا آدم را جانشـین خـود روی زمیـن خواند و آنقـدر به او 
آبـرو  بخشـید که همه مائک موظف به سـجده بـر این نوع تازه خلقت شـدند 
و همه سـجده کردنـد اال ابلیس. یک یـک پیامبران بزرگ الهـی  آمدند و مردم 
را بـه یگانه پرسـتی دعوت کردنـد. آبرویی که خدا بـه پیامبرانـش داد کار را به 
آنجـا  رسـاند که عده ای بـا هدایت انبیا و اوصیـا و عمل به فرامیـن آنها به مقام 
فرشـتگان و حتی برتر از فرشـتگان  رسـیدند. درود خـدا بر آدم، نـوح، ابراهیم، 
عیسـی، موسـی و تک تک پیامبـران الهی کـه آبروی خلـق روی زمیـن بودند 
و درود خاصـه الهـی بـر خاتم االنبیـا که تاجدار و نور چشـم همـه انبیا بود. 
وقتـی رسـول اکرم بار سـفر بسـت آبـروی خلقـت از میـان زمینیـان کوچ 
 کـرد و نمـاد توحیـد و هدایتگـری از مـردم دور  شـد. رفتـن آن حضـرت 
رفتـن یـک بزرگمـرد دینی یـا یک چهـره اثرگـذار تاریخـی نبـود. رفتن او 
رفتـن حجـت خدا و آبـروی خلقت بـود. پـس از رفتن نبی اکـرم چنان 
شـکافی در مسـیر هدایت بشـریت ایجاد شـد که خدا در قرآن آن را شرك 
و بت پرسـتی و جاهلیـت نامیده و فرموده اگر پیغمبر بمیرد یا کشـته شـود 
شـما به گذشـته خود برمی گردید؟ این اسـت که رحلت پیامبـر مهربانی ها 
را تبدیـل به مصیبتی عظمی کرده؛ پیامبری که زندگـی و خانواده اش را در 
مسـیر هدایت مـردم و دعوت بـه توحید صرف کـرد. آن حضـرت برای بعد 
از مـرگ خـود سـفارش های فراوانـی کرد ولـی امـت، جاهانـه و عامدانه 
بـه آنهـا عمل نکردنـد. هنوز بـدن مطهـر و رنجدیده آن حضـرت تدفین 
نشـده بود کـه آخرین سـفارش هایش را نادیـده گرفتند و حدیـث ثقلین 

را به فراموشـی سـپردند! 
آخریـن پیـام آور الهـی از بیـن امـت رخـت بربسـت و رفـت امـا سـوال 
ایـن اسـت کـه وظیفـه هدایتگـری و دعـوت بـه حـق بـا رحلـت ایشـان 
تمـام می شـود و زحمتـی کـه انبیـا و اوصیـا بـرای یگانه پرسـتی کشـیدند 
بی نتیجـه خواهـد بود؟ جواب این سـوال روشـن اسـت. خدایـی که خلقت 
را بـا حجـت خود شـروع کـرده و اولین خلق خـود را حجت خود قـرار داده 
سلسـله هدایـت را تا اتمـام خلقت متصـل می کنـد. پیامبران و جانشـینان 
آنهـا یکـی پـس از دیگـری بـار سـنگین هدایـت را بـه دوش می کشـند و 
زمیـن لحظـه ای از حجـت الهـی خالـی نمی مانـد. پـس از رحلـت پیغمبـر 
اکـرم وظیفـه سـنگین هدایت بـه عهـده امیرالمؤمنیـن، امام حسـن، امام 
حسـین و فرزنـدان آن حضـرت قـرار گرفـت و اکنـون این سلسـله هدایت در 
اختیـار امـام زمـان قـرار دارد. هـر کـس آمادگی هدایـت را در خـود ایجاد 
کنـد و تقاضـای هدایت داشـته باشـد حضـرت ولی  عصـر دسـتگیر او خواهد 
بـود و از عنایـات وافیـه و کافیـه آن ذخیـره الهـی بهره منـد خواهـد شـد. 

بازتاب

*حسـنمشـکات: اصـل تبلیـغ دیـن براسـاس تواضـع، 
نیکـوکاری، حسـن خلـق و حکمـت اسـت. پیامبـر گرامـی 
اسـام  دیـن اسـام را این گونـه به مـردم معرفـی می کرد. 
لذا رسـانه های مذهبی باید چنین صفاتی را در سـبک حرفه ای 
خود داشـته باشـند و قشـر مذهبـی را این طـور تربیت کنند. 
مثـا نقـاط محـروم را شناسـایی کننـد و بـه کمک رسـانی به 
آنها بپردازند یا انتقادپذیر باشـند و بیشـتر از همه به نقد اقشـار 

مذهبی و اشـتباهات آنهـا بپردازند. 
*حسنکربالییزاده:رسـانه های مذهبی همچون »چهارده« 
بایـد بـرای ترویج فرهنگ اهل بیت b تاش کننـد. برای این 

کار باید از کلیشـه های مرسوم خارج شوند و به صورت ملموس 
و عینی خود را نقد کنند. 

*سـهیلرویگـر: هیئت هـا تـا حـد زیـادی دچـار فرم گرایی 
شـده اند. لذا رسـانه های مذهبی اول باید بتواننـد فرم های موجود 
را نقـد کـرده و بعد اقدام به معنادهی هیئات مذهبی کنند. در این 

صورت مسـلما وضعیت هیئـات دگرگون خواهد شـد. 
*فاطمـهرضایـی: اگـر رسـانه های مذهبـی انتقاد از قشـر 
مذهبـی را بـا روش های درسـت آغاز کنند موفـق خواهند بود. 
نقد دقیق و مبتنی بر آگاهی درسـت و اخاق نقدپذیری باعث 

رشـد و بالندگـی جریان مذهبی خواهد شـد. 

حجت االسالم علی سعیدیان: 
عـده ای بـا عناوین گوناگون یـا درك نادرسـت مسـائل، درباره هیئت هـا از عنوان ریا اسـتفاده 
می کننـد. مثـا می گویند اگر قرار اسـت ما در رسـانه حضور داشـته باشـیم، شـاید ایـن مورد 
قبول امام حسـینg نباشـد در حالی که اثبات شـده تبلیغ و گفتن بعضی از مسـائل روزمره 
در زمینه های مختلف مانند تجـارت و... تاثیر زیادی دارد. چون این اقـدام به ترویج اهداف مورد 

نظر کمک می کند. هیئت های ما باید به سـمتی بروند که تبلیغ و کار کردن در قالب رسـانه را بیشتر ترویج دهند. معتقدم 
اطاع رسانی و شفاف سازی رسانه ای هفته نامه »چهارده« در مورد هیئات مذهبی باعث شده جلسات رونق بیشتری بگیرند 
و تعامل هیئات با یکدیگر بیشـتر شـود و رفاقت مداحان با منبری ها افزایش یابد. یقینا تبلیغ اثر مثبت و بجایی دارد. از این 
رو از عزیزان دسـت اندرکار هفته نامه »چهارده« می خواهم قدر کار خودشـان را بدانند و دوستان ما هم باید قدر آنها را بدانند. 

  بازتاب های »چهارد     ه« را د     ر اینجا بخوانید     . منتظر پیشنهاد     ها و انتقاد     اتتان هستیم.

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
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مصطفی خرسـندی، رئیس کانون مداحان و شـاعران آیینی کل کشـور در اختتامیه یازدهمین آیین تجلیل از نوگان حسـینی با تأکید بر لزوم تقلید از دیگران 
گفـت: »تقلیـد الزم اسـت امـا باید بدانیم از چه کسـی باید تقلیـد کرد. باید از سـبک مداحی تقلید شـود، نه صـدای مداح. اخاص، نمـاز اول وقـت، احترام به 

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبیپـدر و مـادر، اخاق، ادب، حسـن انتخاب و دانش الزم از جمله مسـائلی اسـت که باید مداحان دانش آموز ما به آن توجه داشـته باشـند«. 
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آسیب   ها و فرصت    های پیش روی هیئت    های مذهبی
 در گفت وگو با مسئوالن هیئت ها 

با برنامه ریزی
جوانان را جذب کنیم

امیررضاسجادیان

فرصتهـایزیادیدرهیئتهاوجودداردکـهبرایجذبجوانانمیتوانازآنهابهـرهبرد.هیئتهاپایگاههایی
هسـتندکهپیروجوانوزنومردراپایکارخدمتبهدسـتگاهائمهbمیآوردامادراینبینآسیبهاییآنها
راتهدیـدمیکندکهبایدجدیگرفتهشـوندتاخدایناکردهلطمـهایبهاینپاتوقهایدینیواردنشـود.برای
بررسـیبیشـتراینموضوعسـراغدوتنازمسـئوالنهیئتهایمشـهدرفتهایموباآنهاگفتوگـوکردهایم.

 سنت های قدیمی در هیئات 
رضـا عیدگاهیان، مسـئول هیئت عبداهلل بن الحسـنg که سـابقه تأسـیس هیئت شـان به سـال 
1322 بر  می گـردد،   می گویـد: »ایـن هیئت نسـل سـوم خـودش را   می بینـد. االن بیشـتر هیئتی   ها 
جواناننـد امـا سـعی کرده ایـم هیئـت را بـه همـان شـکل سـنتی خـودش برگـزار کنیم و مراسـم 
مذهبی ما بیشـتر به شـیوه سـنتی اسـت تا مـدرن«. او دربـاره این هیئـت  که مؤسسـین آن پدر، 
عمـو و چنـد نفـر از هم محله ای    هایـش بوده انـد،   می  گویـد: »هیئت    هایـی که به اسـم مـدرن بودن 
تـاش   می کننـد عـزاداری و نوحه خوانی شـان متفـاوت باشـد نوحه ها را بـا آهنگ    هـای آن ور آبی 
  می خواننـد یـا روضه خوانشـان مدلـی   می خوانـد که در شـأن هیئت نیسـت. آنهـا مدعی انـد دارند 
کار جدیـدی بـرای جـذب جوانـان انجـام   می دهنـد. ما ایـن شـیوه   ها را قبـول نداریـم و آن را در 
شـأن هیئـت    نمی دانیـم«. عیدگاهیان کـه پدربزرگـش در زمان رضاخـان با وجـود ممنوعیت    های 
حکومتـی نوحه    خوانـی و تعزیه    خوانـی   می کـرده،   می گویـد: »پدربزرگـم بـه خاطـر نوحه    خوانـی 
تـا یک قد  مـی  مـرگ پیـش رفـت. پـدر و عموهایـم در همیـن دم و دسـتگاه بـزرگ شـدند و تمام 
زندگـی مـا بـا این هیئـت پیونـد خـورده؛ هیئتی کـه سال هاسـت در حسـینیه کوچه کربـا همه 

را دور هـم جمـع می کند«.

 gپذیرایی از زائران امام رضا 
مسـئوالن هیئـت عبـداهلل بن الحسـنg سـعی کرده اند شـکل هیئت و مجالس را به شـیوه سـنتی 
خـود حفـظ کننـد و سینه زنی   هایشـان به سـبک قدیم اسـت. عیدگاهیـان در این خصـوص می گوید: 
»بـا اینکـه حسـینیه بـه خاطـر محدودیـت فضـا کوچـک اسـت و امـکان پذیرایـی از زائـران علی بن 
موسـی الرضاg را نـدارد ولـی هـر کسـی که به هیئـت بیاید،   می تواند سـر سـفره خانـدان عصمت و 
طهـارت بنشـیند. البته شـب  هایی بـوده کـه تعـدادی از زائران امام هشـتم بعـد از مجلـس آمده اند و 
گفته انـد ما امشـب جا بـرای خوابیدن نداریـم و درب هیئت به رویشـان باز بوده«. ایـن فعال فرهنگی 
مذهبـی بـا تأکید بر اینکه بـرای جـذب حداکثری جوانان بـه هیئت   ها بایـد برخـورد هیئتی   ها جاذبه 
داشـته باشـد،   می گویـد: »معمـوال بعـد از اتمام مجلـس عـزاداری و جمع کـردن سـفره    های پذیرایی 
تـور والیبـال   می بندیـم و بـا جوان  هـا والیبـال بـازی   می کنیـم یا بـرای جوانان هیئت سـالن ورزشـی 
  می گیریـم و سـعی   می کنیـم جاذبه    هایـی را ایجـاد کنیـم تـا برنامه    هـای هیئـت یکنواخت نباشـند و 

جوان  هـا بـا ایـن مراکز دینـی بتوانند ارتبـاط صمیمـی  و عمیق برقـرار کنند«.

 هیئتی واقعی کیست؟ 
مهـدی رجب پـور، مسـئول هیئـت جواداالئمه مشـهد معتقد اسـت هیئت   هـا به دسـتگاه اهل بیت

b وصلنـد. بنابرایـن هیئتی   هـا بایـد از هـزار و یـک معضـل دور باشـند تـا مـدال هیئتـی بـودن 
روی سینه شـان بدرخشـد؛ »هیئتی    هـای واقعـی قطعـا سـراغ قلیـان، سـیگار و قهوه خانه    هایی که 
متأسـفانه بیـن برخـی از هیئتی هـا بـاب شـده نمی روند. اولویـت اول یـک هیئتی واقعـی خواندن 
نمـاز صبـح اسـت. هیئتـی واقعـی بایـد در بهتریـن دانشـگاه   ها قبـول شـود و بهتریـن جایـگاه 
اجتماعـی را داشـته باشـد«. او بـا بیـان اینکـه هیئت   ها بـه معنـای واقعـی مظلومند، تأکیـد کرد: 
 bمسـاجد و پایگاه    هـای بسـیج متولـی دارنـد امـا اگرچـه متولـی اصلـی هیئت   هـا اهـل بیـت«
هسـتند و نبایـد دولتی و سیاسـی باشـند امـا بسـیار مظلومنـد و هیچ حمایتـی از آنها نمی شـود. 
هیئتـی کـه قمـه   می زنـد و رفتار  هـای مناسـبی ندارد، بـاز هـم فرصت اسـت اما چون کارشـناس 
مذهبـی بـرای جلوگیـری از ایـن آسـیب   ها نـدارد، تهدیـد   محسـوب می شـود. مثـا بـرای معضل 
قمه زنـی همیشـه   می گوییـم نبایـد ایـن کار را کـرد امـا راهـکار چیسـت؟ جوانـی بـه هـر دلیلـی 
دوسـت دارد روز عاشـورا قمـه بزنـد. بایـد به او راه حل را نشـان داد کـه جای قمه زنـی مثا خون 
خـودش را اهـدا کنـد. باید آسـیب   ها را شـناخت و برایشـان راه حل پیـدا کرد. هیئـت جواداالئمه

g دو سـه سـال اسـت که در روز عاشـورا بـه اهدای خـون توصیه   می کنـد. ما سـراغ هیئت    های 
قمـه زن رفتیـم و گفتیـم خونتـان را در راه امام حسـینg اهـدا کنید«. 

 ارائه راهکار برای کاهش آسیب ها
 مسـئول هیئـت جواداالئمـهg از دورهمی هایی که برخـی از هیئتی ها بعد از برگزاری مراسـم دارند 
گایـه دارد و می گویـد: »عـده ای هسـتند کـه پاتوقشـان بعـد از هیئت قهوه خانه اسـت. چـرا به جای 
قهوه خانـه ایـن دورهمی را در مسـجد گوهرشـاد برگـزار نمی کننـد! باید در کنـار آسـیب، راهکار هم 
ارائـه داد. بـا توجـه بـه اینکه امام حسـینg روزبـه روز به اوج   می رسـد و محـور هیئت   ها برافراشـته 
نگه داشـتن پرچـم سیدالشهداسـت، رویش   هـا در هیئت    هـای مذهبـی بایـد بیشـتر باشـد امـا بـرای 
جـذب بیشـتر، تدبیـر و برنامه ریـزی الزم اسـت«. رجب پـور بـا بیـان اینکه اگـر بخواهیم پـای منبر و 
روضـه جمعیـت بیاید بایـد برنامه    هایی بـرای جذب مردم داشـته و به شـیوه    های اصیـل هیئتی بودن 
معتقـد باشـیم،   می گویـد: »بچه هیئتی هـا خالص ترین، مخلص تریـن، باادب تریـن و باتقواتریـن آدم ها 
هسـتند. وقتی هیئتی هسـتی باید احترام پدر و مادرت را داشـته باشـی و در جامعه بااخاق باشـی«.

رضاعیدگاهیان مهدیرجبپور



حجت االسـام جعفـر مرتضوی، مدیر کل تبلیغات اسـامی اسـتان چهارمحـال و بختیاری گفـت: »انقاب اسـامی که ثمره ایثار و شـهادت جوانان مملکت اسـت 
موجـب تغییـر و تحول در تمامی سـطوح جامعه شـد. فرهنگ ایثار و شـهادت فرهنگی اسـت کـه بدون خودخواهـی و خودمحوری و بـا آزاداندیشـی در اعماق قلب 
نوجوانـان جامعـه نفـوذ کرده. امام حسـینg در حرکـت اصاحی خود حجـت را بر همگان تمام کـرد و با این حماسـه بزرگ، ارزش هـای عالی انسـانی را در تمام 

طـول تاریخ جاری سـاخت«.  ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

هیئت ها در زلزله کرمانشـاه یک بار دیگر کارکردهای 
اجتماعی محافل مذهبی را نشـان دادند 

 هر کس درد مردم را نداند هیئتی نیست 
وقتـی خبـر زلزله را شـنید حسـی از درون مثـل خوره اذیتـش می کرد؛ 
نگرانـی از اینکـه چـه باید بکنـد. تا اینکـه در فاصلـه کوتاهـی بچه های 
انقابـی راهـی مناطـق زلزلـه زده شـدند؛ بچه هایـی کـه خیلـی  از آنهـا 
هنـوز گـرد سـفر اربعیـن را از تن خـود نـزدوده  بودند. رحیـم آب فروش 
می گویـد: »اگـر مداحان، شـاعران، پیرغامان و بچه هیئتی هـا درد مردم 
را نداننـد بـه نظر من هیئتی نیسـتند. این نگاه تا حـدود زیادی کمرنگ 
شـده و بایـد اصـاح شـود. در گذشـته هیئت هـای مـا علمـدار خدمات 
اجتماعـی بی سـروصدا بودنـد. اکنون نیـز همین طور اسـت. زمانی که به 
قصر شـیرین رسـیدیم همراهان مداح و شـاعر ما خواسـتند حضورشان 
رسـانه ای نشـود اما تصمیـم بر این شـد که در فضـای غبارآلـود مجازی 
ایـن حضورها را اعام کنیم. باید متناسـب با شـرایط موجـود بازتعریفی 
از فضـای امـروز هیئت داشـته باشـیم. هیئت ها ایـن روزها پـا به عرصه 
گذاشـته اند و باید این سـنت حسـنه را که پیشـینیان علمـدار آن بودند 
احیـا کننـد. حضـور هیئت هـا در خدمـات اجتماعـی و رسـیدگی بـه 

مشـکات مردم یـک ضـرورت اجتناب ناپذیر اسـت«. 

 هیئت تراز 
پرچم هیئت ها بلند شـد تا هیچ انسـان دردکشـیده ای تنها نماند. رحیم 
آب فروش معتقد اسـت ایـن نگاه، نـگاه آرمانی یک هیئت تراز اسـت   که 
اثر اجتماعی برای مردم داشـته باشـد؛ »هیئت ها نباید سـرگرم تبلیغات 
و نگاه هـای امروزی بشـوند. ناگفته نماند که برخی هیئت هـا با این تفکر 
فرسـنگ ها فاصلـه دارنـد و جـز آزار و اذیت )سـروصدا( بـرای مردم چیز 
دیگـری ندارند. ان شـاءاهلل هیئت های انقابـی، والیی و اهل  بیتـی در راه 

اصـاح وضع موجود قـدم بردارند«. 

 صاحبان تریبون باید می آمدند 
حضـور واعظـان، شـاعران و مداحـان در مناطـق زلزلـه زده زمانـی اتفاق 
افتـاد که رهبـر معظم انقـاب فرمودند هر کـس به هر شـکلی می تواند 
تـاش کنـد و بخشـی از درد و آالم این مـردم را کاهش بدهـد به میدان 
برود. آب فروش می گوید این جماعت وظیفه خودشـان دانسـتند که بین 
مـردم حضور پیدا کننـد و تا جایی که امـکان دارد آرامش بخش دردهای 
آنهـا باشـند. هدف  ما این بود که صاحبان تریبـون محافل مذهبی بیایند 
و ایـن دردهـا را از نزدیک ببیننـد. آقایان عرفان پور و فیض نیز دسـت به 

قلم شدند و شـعرهای خوبی گفتند«. 

 پرچمی که یک بیمار سنی را متحول کرد 
رحیـم آب فـروش در ادامـه خاطـره ای از پرچمـداری احمـد واعظی نقل 
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شـدوخادمانموکبهایاربعینکههنوزبهشهرهایخود
نرسـیدهبودندراهشانرابهروسـتاهاوشهرهایزلزلهزده
کجکردندتـاجلوهدیگریازایثاروازخودگذشـتگیرابه
نمایـشبگذارند.مداحانوشـاعرانزیـادیهمچونمیثم
مطیعـی،مهـدیرسـولی،ابـوذربیوکافی،احمـدواعظی،
محمدمهدیسـیار،ناصـرفیض،میالدعرفانپـورو...برای
کمکرسـانیبهمناطقزلزلهزدهرفتنـد.فرصتخوبیبود
کهبـرایتبیینبهتـرنقشهیئتهـادرکمکبـهمناطق
زلزلـهزدهسـراغرحیمآبفـروش،مهدیرسـولی،محمد
رسولیومحمدحسینپویانفربرویموباآنهاگفتوگوکنیم.

مجتبیبرزگر

امدادگران حسینی 
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مظفـر سـاالری، نویسـنده یـزدی از انتشـار کتاب »دعبل و زلفا« توسـط انتشـارات »به نشـر« آسـتان قدس رضوی بـه تعداد 2 هزار نسـخه در چـاپ اول خبر 
داد. سـال ها پیـش از سـوی دارالحدیـث مجموعه داسـتانی هایی در مورد امام رضاg چاپ شـد که داسـتان »آسـتین« دربـاره دعبل خزاعی یکـی از آنها بود. 

دعبـل خزاعـی شـاعر پرآوازه جهان اسـام اسـت کـه امام رضـاg دو بیت بـه قصیده او اضافـه کرد و این افتخاری اسـت که شـامل حال او شـد. 

می کنـد و می گویـد: »یـادم هسـت کـه اهـل  تسـنن می آمدنـد و سـر و 
صـورت ذاکـران را می بوسـیدند و می گفتند همیـن که آمدید مـا را بس 
اسـت و بـه گونـه ای از ایـن حضـور تجلیـل می کردنـد. حـاال در فضـای 
مجـازی بگوینـد ایـن حضورهـا و حرکت ها نمایشـی و فرمایشـی اسـت! 
روزی کـه احمـد واعظـی پرچـم امام رضـاg را بـرای یک بیمار سـنی 
به بیمارسـتان برد مرد سـنی گفت شـرایطم به گونه ای نیسـت که پولی 
جهـت تبرك بدهم و ابزار شـرمندگی  کـرد. اینها صحنه هایـی نبودند که 

بتوانیـم از کنارشـان بگذریم«. 

 کانال تلگرامی »ذخیره خیر« 
محمـد رسـولی و داوود کریمـی برای کمک بـه مردم زلزله زده کرمانشـاه 
کانـال تلگرامـی »ذخیـره  خیـر« را راه انـدازی کردنـد. رسـولی در ایـن 
خصـوص می گویـد: »از موقعـی کـه حضـرت آقـا فرمودنـد آتـش بـه 
اختیـار باشـید، بـا گروهـی از دوسـتان جهـادی دور هم جمع شـدیم تا 
در زمینـه محرومیت زدایی و یاری مسـتضعفین کاری انجـام دهیم. البته 
قبـل از زلزلـه اقداماتـی بـرای بازگشـایی مدارس، مسـکن فقـرا و... انجام 
داده بودیـم. خوشـبختانه مبلـغ 65 میلیون تومـان برای مـردم زلزله زده 
جمـع آوری شـد. مفتخریـم که کانـال کمک بـه محرومین مـا 800 نفره 
شـده. هیئت هـا از قدیم االیـام محـل کمک هـای مردمـی بوده انـد و بـه 
صـورت سـنتی کیسـه می چرخاندنـد و پـول و صدقـه و قربانـی جمـع 
می کردنـد. االن کـه رسـانه مـا فعـال شـده بیشـتر مـورد توجـه قـرار 
می گیـرد. دوسـتان هیئتی کـه اینجـا آمده اند واقعـا دارنـد کار می کنند. 
ممکن اسـت فیلمـی هم از خودشـان بگیرنـد و پخش کنند. تـا آنجا که 
می دانـم فیلـم می گیرنـد تا مـردم بداننـد اینجا چه خبر اسـت و بیشـتر 
کمـک کننـد. آنهـا به نوعـی موجـب فراگیـر شـدن کمک هـای مردمی 
می شـوند. مـردم کرمانشـاه بـه کمـک و همدلـی همـه نیازمندنـد. بعید 
می دانـم کسـی به نیت نمایـش آمـده باشـد. از فرصت اسـتفاده می کنم 
و می خواهـم مـردم جنـس نفرسـتند. منطقـه مملـو از اجنـاس اهدایـی 
اسـت. بهتر اسـت تا می توانند کمک های نقدی بفرسـتند. باید سـرویس 
بهداشـتی و محل اسـکان موقت احداث شـود. مخصوصا   حاال که زمستان 
نزدیک اسـت و مردم برای کارهای زیرسـاختی به این مبالغ نیـاز دارند«. 

 ساخت منازل روستایی 
هیئـت  توسـط  کـه  هسـت  یک سـالی  »همـدردی«  تلگرامـی  کانـال 
ریحانه النبـیh بـرای کمـک بـه محرومیـن راه انـدازی شـده و کارهای 
بزرگـی هـم انجـام داده. وقتـی موضـوع زلزله کرمانشـاه پیش آمـد ابتدا 
دو کانتینـر آب و سـپس کمک هـای نقـدی و غیرنقـدی را ارسـال کـرد. 
محمدحسـین پویانفـر می گوید: »اسـتقبال مـردم در ارسـال   کمک های 
نقـدی و غیرنقـدی بـه زلزلـه زدگان غیرقابـل تصور بـود. دوسـتان ما در 
هیئـت ریحانه النبـیh در مناطـق زلزلـه زده تحقیقـات میدانـی انجـام 

می دهنـد تـا منـازل یـک روسـتای 25 خانـواره را بازسـازی کنیـم«. 

 باید عمل مان را به مردم نشان دهیم 
امـروز  و  بـود  داعـش  برابـر  در  حضـور  هیئتی هـا  وظیفـه  زمانـی 
وظیفه شـان محرومیت زدایـی اسـت. هیئتی ها باید سینه شـان را سـپر 
کننـد تا جلـوی فاصله  طبقاتـی را بگیرند. پویانفر دربـاره اینکه عده ای 
می گوینـد ایـن حرکت ها نمایشـی و فرمایشـی اسـت، می گویـد: »این 
شـائبه ها را مطرح می کنند چون از ما بیشـتر شـعار شـنیده اند. بیشتر 
از اینکـه شـعار بدهیـم باید عمل کنیـم و بیشـتر از اینکه چهـره  ما را 
ببیننـد بایـد عمل    مـا را ببیننـد. ورود روحانیـون به مناطـق زلزله زده 
و خدمت رسـانی آنهـا آثـار تبلیغاتـی زیـادی دارد و چـون از مـا عمل 

تأثیرگذارتر اسـت«.  می بیننـد 
مهـدی رسـولی یکـی از مداحانـی که هنـوز در مناطـق زلزلـه زده حضور 
دارد، می گویـد: »عـاوه بـر کمک رسـانی و رفـع مشـکات مـردم یکـی 
از مهم تریـن اهـداف مـا دلجویـی از مـردم بـود. می دیـدم کـه مـردم بـه 
واسـطه اهـل  بیـتb چقـدر به مـا محبـت دارنـد. برای مـا کنـار مردم 
بـودن درس آمـوز اسـت. البتـه بـا همـه کمک هایـی که انجـام شـده اما 
کمبودهـا هنـوز ملموس اسـت و مردم در سـختی بـه سـرمی برند. مردم 
اینجـا بیشـتر نیـاز دارند کـه به درددلشـان گـوش کنیـم. ان شـاءاهلل در 
روزهـای آینـده کمک ها سـاماندهی می شـوند و به جامعیت می رسـند«. 

اهمال کاری
 و گالیه های 

مردم 

مهدیرسـولیبـابیـاناینکـهفضای
مسـمومعلیـههیئتهـاوهیئتیهـا
بیشـتر »مـا میگویـد: شـده، زیـاد
توانسـتهایم کمتـر امـا کردهایـم کار
بـهمـردمنشـانبدهیـمکـهفضاهای
مسـمومتبلیغاتیزیادبوده.رسانههای
بیگانهکـهخـویاسـتکباریدارندکم
نگذاشـتهاند.اشـتباهاتواهمالکاری
هیئتیهـامزیـدبـرعلـتشـدهتـا
مردمـیکـهازهیئتیهـافاصلـهدارند
دغدغههایشـاندرایـنزمینههـاهـر
حزباللهیهـا شـود. کمرنگتـر روز
نشـاندهنـد. را بایـدحضـورخـود
خیلیازبچههـادارنـدکارمیکننداما
عـدهایمارامتهمبهکارهایینمایشـی
میکننـدولیواقعیـتایناسـتکهاز
جمـعمـاهیئتیهـافقـطپنـجدقیقه
فیلـمبیرونآمدهوبقیهاشرادوسـتان
خبرندارند.رفتندوسـتانمداحبسیار
نمیگوینـد فقـط و اسـت تأثیرگـذار
رفتهانـد. ورزشـکاران و هنرمنـدان
تریبـونداران کـه میبیننـد مـردم
مذهبـیهمبـهصحنهعمـلآمدهاند«.

از اقامه 
عزا به 

اقامه حق 

مهـدیرسـولیمعتقداسـتهیئتو
جریـانمداحـیکشـوربایـدازاقامه
عـزابـهاقامـهحـقبرسـدوقطعـا
همیـن هیئتیهـا وظایـف از یکـی
اسـت.ازشـمامیپرسـمچنددرصد
هنرمنـدانمادرروزهایعـادیمانند
مـردمزندگیمیکنندوکجایسـبک
اسـت؟ مـردم ماننـد زندگیشـان
بزنگاههـاکمکهایـی در آنهـا حـاال
میکننـدومـردمدوستشـاندارند
وهمـراهوهمزبانشـانهسـتندامـا
میشـود باعـث مسـموم تبلیغـات
مـردم نـزد مذهبـی جریانهـای
قلبـیای ارادت امـا شـوند تخریـب
کـهمـردمبـهمعصومیـنbدارنـد
کـرده. سـخت را دشـمنان کار
مداحـان،واعظـانوشـاعرانآیینـی
همیشـهبـهایـنمیدانهـامیآینـد
بـامـردممیداننـد«. را وخودشـان
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محمـد امینی از مداحان سرشـناس اسـتان گیان در خصـوص اینکه برخی از مداحان قبل از مراسـم نرخ تعیین می کنند، گفـت: »بنده حتی یک بار هم 
قیمت را طی نکرده ام. هر کس هم نرخ داد مجلسـش را قبول نکردم ولی از آن طرف هر کس هر مبلغی را صله بدهد با جان و دل می پذیرم. چون واقعا 

برکتش را در زندگی دیده ام. متأسـفانه در رشـت خیلی از آقایان هسـتند که قبل از جلسـه شماره حساب و نرخ می دهند!« 
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ورودشـمابـهشـغلدیگریکـهازآنامـرارمعاش
کنیدباعثلطمهخوردنبهکارمداحیتاننشد؟

از زمانـی کـه وارد کار قمـاش شـدم، به دوسـتانی کـه همراه 
و همفکـر مـن بودنـد توصیـه می کردم هـم می توانند کاسـب 
خوبـی باشـند و هـم مـداح قابـل قبولی. عـده ای هسـتند که 
فقـط مداحنـد و فرصـت کاسـبی ندارنـد. این مسـئله شـامل 
کسـانی می شـود کـه تمام وقـت مداحـی می کنند. اگر کسـی 
بخواهـد فقط به کاسـبی بچسـبد، از کار مداحی بـاز می ماند. 
اگـر هـر دو را بخواهد، باید بیـن این دو تعـادل ایجاد کند که 
در ایـن بیـن شـدت و ضعف هایـی وجـود دارد. یعنی کسـانی 

کـه مداحـی آنهـا از کسب شـان قوی تـر اسـت و عکس آن. 
کسـانیکـهمداحـیرابـهعنـوانشـغلانتخـاب

میکنند،بهوادیکاسبیازمداحینمیافتند؟
اگر یک پزشـک بخواهـد تمام وقت در اختیار بیمار باشـد، کار 
دیگـری نمی تواند انجـام دهـد. مداحی هم همین طور اسـت. 
اگـر کسـی تمـام وقتـش را روی مداحـی بگـذارد نمی توانـد 
کار دیگـری انجـام دهـد. درواقـع چـرخ زندگـی  او از این راه 
می چرخـد امـا نبایـد نـگاه کاسـبکارانه بـه مداحـی داشـت. 
کسـانی هسـتند کـه نیت شـان نوکری اهـل بیتb اسـت و 
زندگی شـان از این راه تأمین می شـود. یادم هسـت سـال 58 
کـه دو سـال از ازدواجـم می گذشـت، در خانه مـان جلسـات 

حـاجعلیخوشچهرهازمداحانقدیمیوپیرغالمانمشـهدیاسـتکهازسـال1340وقتی10سـالهبـودنوحهخوانیراآغاز
کـرد.اوهمراهپدرشبهجلسـاتقرآنوهیئتهایمذهبیمیرفتوازکودکیبذرعشـقخانـدانعصمتوطهارتدرقلبش
کاشـتهشد.اودوراندبسـتانرادرمدارسدینیعابدزادهوباآموختندروسدینیگذراند.سـپسواردبازارکارشدامامداحی
رارهـانکـرد.اوازراهمداحیارتزاقنمیکنداماازکسـانیکهروزیخانوادهشـانازاینراهتأمینمیشـوددفـاعمیکندوراه
آنهـاراکهپاکتهـاینجومیبـرایمداحیمیگیرنـدومداحیرابهدکانکاسـبیبرایخودشـانبدلکردهاندجـدامیداند.

روضـه ای برگـزار  شـد که یک آقـای منبـری به این جلسـات 
می آمـد. شـب آخر او را ندیـدم که پاکت هدیه را بـه او بدهم. 
بـه خانـه اش رفتـم و پاکـت را تقدیم کـردم. او گفـت نباید از 
شـما پـول بگیرم چـون همـکارم هسـتید. بعـد از کمی مکث 
گفـت البتـه چه کنم که خـدا روزی همسـر و فرزندانـم را در 
ایـن راه قـرار داده. وقتی یک منبری منبر بـرود و پول نگیرد، 

هزینه هـای زندگـی اش را بایـد از کجا تأمیـن کند؟ 
دولـت مصر بـرای قاریـان قـرآن ممتاز حقـوق تعییـن کرده. 
در کشـور مـا هـم قاریان قـرآن جایـگاه ویـژه ای دارنـد اما به 
مداحـان آن طـور کـه باید توجه نمی شـود! البته تعـداد کمی 
از مداحـان بیمـه شـده اند ولی پوشـش الزم را نـدارد. ممکن 
اسـت بگوییـد وقتی قـرار اسـت بیمه شـوند، همـه می گویند 
مـا مداحیـم! در ایـن خصـوص بایـد شـرایط مـداح بـودن 
احـراز شـود. اینکـه هر کسـی چهـار بیت شـعر بخوانـد مداح 
نمی شـود. مداحـی کـه صرفا کارش مداحی اسـت الزم اسـت 

بیمـه شـود. بایـد منصفانه بـه ایـن موضوع نـگاه کرد. 
متأسـفانهبرخـیمداحـانبـاگرفتـنپاکتهـای
نجومـیموجـبشـدهاندنـگاهبـهایـنقشـرمثبت

نباشد!
زیرمیـزی  کـه  پزشـکی  مثـل  نیسـتند.  زیـاد  امـا  هسـتند 
می گیـرد و باعـث می شـود نـگاه جامعـه بـه ایـن قشـر تغییر 

ملیکاوظیفهشناس

کنـد. پزشـکانی داریـم کـه تـا زیرمیـزی نگیرنـد بـه اتـاق عمـل 
نمی رونـد و پزشـکانی داریـم کـه در خیریه هـا حضـور دارنـد و 
خدمـت مجانـی به مردم برایشـان اهمیـت دارد. در حـوزه مداحی 
نجومـی  پاکت هـای  کـه  هسـتند  انگشت شـماری  تعـداد  هـم 
می گیرنـد که بیشـتر هـم در تهران هسـتند در حالی کـه مداحان 

سـالم قیمـت تعییـن نمی کننـد. 
مهمتریـنآسـیبهاییکـهمداحـیراتهدیـدمیکند

چیست؟
بیشـترین آسـیب ها متوجـه هیئت هاسـت. مشـخص نیسـت کـه 
هیئت هـا را چـه کسـانی اداره می کننـد. هیئتـی که باید دربسـت 
در اختیـار امام حسـینg باشـد دسـت عـده ای افتاده کـه برای 
جلسـه  اگـر  می دهنـد.  انجـام  کاری  هـر  شخصی شـان  امیـال 
خدایـی باشـد کـه راه را درسـت رفته ایـم ولـی اگـر جلسـه بـرای 
مطـرح کـردن خـود باشـد آن جلسـه اجـر معنـوی نـدارد. اینکـه 
کسـی خودنمایـی کنـد، به هیئـت و مداحی آسـیب می زنـد. باید 
نیت هـا را خالـص کـرد تا عـزت هـر دو جهـان را به دسـت آوریم. 

 حاج علی خوش چهره، پیرغالم مشهدی گذران زندگی با نوحه خوانی را آسیب نمی داند 

مکتب 
 انسان ساز 

gامام حسین

حـاجعلـیخوشچهـرهدربـارهسـبکهایجدیـد
مداحـیوشـورخوانیجوانـاندرهیئتهـادیـدگاه
جالبـیداردومیگویـد:»مداحـانجـوانخوبـیدر
هیئتهـاداریـمکـهاشـعارپرمحتـوامیخواننـداما
برخیازمداحانمعلومنیسـتشعرهایشـانراازکجا
میآورند!اشعارشـاننـهوزندارد،نـهقافیهونهحتی
gمحتـوایغنـیدرحالـیکهمکتـبامامحسـین
درس عاشـورا واقعـه اسـت. انسانسـاز مکتبـی
زندگـیوآزادگـیمیدهـد.لحظهبـهلحظـهزندگی
سیدالشـهدادرسزندگیاست.مسـئولیتخانوادهها
ومنبریهـابسـیارمهماسـتوبایـدجوانـانراآگاه
کننـد.اگرهرکسـیبهوظیفـهاشعملکند،آسـیبهادر
آنبخشکمترمیشـود.بایدببینیمسیدالشـهداgچطور
ازمـاراضـیمیشـود.رضایـتخـدابایـدمدنظـر
مداحـانباشـد.مداحـانجـوانبایـداخـالقوادب
رابیاموزنـدودرمسـیرامـامحسـینگامبردارنـد«.

کاسبان مداحی راهشان از بقیه جداست 
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نشسـت تبیین سـیره عملی و علمی ثامن الحججg به زبان کودکانه در شـعبه زینبیه جامعه القرآن برگزار شـد. در کنار این نشسـت، ضمن تبیین شـخصیت 
و شـیوه های تربیتی امام رضاg، مراسـم سـوگواری و مدیحه سـرایی برگزار شـد. شـعبه زینبیه جامعه القرآن در تهران، خیابان سـئول، خیابان شـهید رشـید 

یاسـمی، روبه روی درب شـمالی باشگاه آرارات، مجتمع مسـکونی زینبیه قرار دارد. 
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چطـورشـدکهازحسـابداریبهسـمتشـاعریسـوق
کردید؟ پیـدا

شـعر گفتن یک کار دلی اسـت که باید ارتباط حسـی برقرار شـود و 
هرچنـد تحصیات آکادمیک آن را هم داشـته باشـید، بـاز نمی توان 
انتظـار شـاعری را از شـما داشـت بلکـه بایـد طبع شـعری در شـما 
بالقـوه شـود. ایـن اتفـاق بـرای من هـم افتاد. شـاید عجیب بـه نظر 
بیایـد امـا هیـچ عاقه ای به شـاعری نداشـتم و بـه هیچ وجـه این را 
کـه روزگاری شـعر بگویـم تجسـم نمی کـردم. جرقه شـاعری من با 
عنایت اهل بیتb زده شـد و کار شـاعری را از همان ابتدا با شـعر 
گفتـن بـرای آنها آغاز کردم. سـال 1383 برای نخسـتین بـار توفیق 
شـعر گفتـن برایـم اتفـاق افتاد. آن سـال سـفری به کربا داشـتم و 
امـام حسـینg عنایتی کرد و باعث شـد طبع شـعری من شـکوفا 

شـود و از آن زمـان به بعد شـعر بگویم. 
بینشعرآیینیوشعرهیئتچهتفاوتیقائلید؟

شـعر آیینی و شـعر هیئـت از نظر محتـوا تفاوتی با هـم ندارند. تنها 
وجـه تمایزشـان در کاربرد آنهاسـت. بـه این صورت که شـعر هیئت 
را در مجالـس روضـه اسـتفاده می کننـد امـا شـعر آیینـی کاربـرد 
کمتـری دارد و بیشـتر در محافـل، کنگره هـا و جلسـات این چنینی 
کاربـرد دارد. زیـاد موافـق ایـن نیسـتم کـه بیـن ایـن دو می تـوان 
تفـاوت قائـل شـد چراکـه معتقـدم وقتـی بـرای اهل بیتb شـعر 
گفتـه می شـود کاربـرد دارد. خـواه در هیئـت گفتـه شـود خـواه در 

محافـل خـاص مثل دانشـگاه. 
خودتانبیشتردرچهزمینهایشعرمیگویید؟

مـن خـودم را بیشـتر شـاعر اهـل بیتـی می دانـم و عمـده کارهایم 
در ایـن زمینـه اسـت امـا اشـعار اجتماعـی، عاشـقانه و اشـعاری بـا 

بعضیهـاآنقـدربهشـعرعالقـهدارنـدکهبـاحفـظومطالعـهکتابهایشـعرکمکمبهسـمتشـعرگفتـنمیروندوجسـته
گریختـهقلـممیزننـد.اینافـراددرواقـعازکودکیعاشـقشـعرند.دراینمیاناسـتثناهـمداریم.کسـانیکهشـعرگفتندر
مخیلهشـاننمیگنجیدولیبعدهاجزءشـاعرانخوبروزگارشـدند.وحیدقاسـمیازایناسـتثنائاتاسـت.هرچنداوحسابدار
اسـتامـابـهدنیـایشـاعریورودکـردهویکـیازفعـاالناینحـوزهاسـت.گفتوگـویکوتـاهمـارابـااودرزیـرمیخوانید.

موضوعات مسـائل روز و مسـائل مربـوط به انقاب را نیـز در کارنامه 
کاری خـود دارم. 

شـعرهاییکهمیسـراییدبیشـترجوششـیهسـتندیا
کوششی؟

کسـی کـه در زمینـه اهـل بیـتb شـعر می گویـد شـعرهایش 
جوششـی اسـت امـا وقتـی یک سـری مناسـبت ها مانند واقعـه نهم 
دی پیـش می آینـد در کنـار عنصر جوشـش، کوشـش شـاعر اسـت 
کـه باید شـعری را در ایـن زمینه ها خلـق کند. مثال دیگـر می تواند 
شـهادت محسـن حججـی باشـد کـه شـاعر باید بـا کوشـش ذهنی 

خـود، در توصیف رشـادت او شـعر بسـراید. 
تحتتأثیرشاعرخاصیقرارگرفتهاید؟

نمی توانـم بگویـم تحـت تأثیـر شـاعر خاصـی بـوده ام امـا در کنـار 
مطالعـات شـخصی، نـگاه خاصی بـه ادبیـات کهـن دارم و از ادبیات 
انقـاب هم غافـل نبوده ام. با ادبیـات مدرن و ادبیات دنیـا هم بیگانه 
نبـوده ام و بـا بررسـی موضوعـات ادبـی روز همیشـه سـعی کـرده ام 
اطاعـات خـود را در ایـن زمینـه بـاال ببـرم تـا بتوانـم راهـم را بـا 

موفقیـت ادامـه دهم. 
گویـاچنـدکتابشـعرهمازشـماچاپشـده.درسـت

است؟
در حـوزه شـعر اهـل بیتـی بیش از هفـت اثـر از من چاپ شـده که 
کتاب هـای »رهـل نـی«، »هفتـاد و دو کیلومتر بعـد از کربـا«، »از 
آب گذشـته«، »مرثیـه بـه وقـت ملکـوت« و... از جمله آنهاسـت. در 
حـوزه پژوهش هـای تاریخـی هم دسـت به قلـم شـده ام و دو کتاب 
بـا عنـوان »قبیله سـلمان« و »جمهـوری علوی« را که پژوهشـی در 
سـیره حکومـت امـام علـیg اسـت در کارنامـه کاری خـود دارم. 

سعیدسعیدی

عـاوه بـر اینهـا یـک رمـان بـه نـام »زخـم سـکوت« بـا موضـوع ادبیات 
انقـاب را هـم زیر چـاپ دارم. 

ارتباطکاریتانبامداحانچطوراست؟
با مداحان همکاری دارم اما نه به شـکلی که امروز رواج دارد و مرسـوم شـده 
که شـاعر شـعر را به مداح می دهد و مداح آن را در محافل مذهبی می خواند. 
شـیوه همـکاری من به این صورت اسـت کـه تقریبا هر یکی دو سـال کتابی 
منتشـر و اشـعارم را در آن ارائه می کنـم. از این رو مداحـان می توانند با تهیه 
کتاب هایـم اشـعار دلخواه خود را انتخـاب کنند و بخوانند. خدا را شـاکرم که 

شـعر حقیر در هیئت هـای مذهبی زیاد خوانده می شـود. 
تابهحالکارگاهآموزشیهمبرگزارکردهاید؟

یـک کارگاه آموزشـی در حـوزه آموزش شـعر اهـل بیـتb دارم که بعد 
از ظهـر چهارشـنبه ها در حـوزه هنری برگزار می شـود. دو سـالی هسـت 
کـه در ایـن زمینـه فعالیت می کنـم و در راسـتای تربیت شـاعران هیئتی 

تـاش می کنم تـا دین خـود را از ایـن طریـق ادا کنم. 
بزرگتریندغدغهشماچیست؟

به واسـطه ارتباط نزدیکی که با بسـیاری از دوسـتان شـاعر دارم، باید عرض 
کنـم بزرگ ترین دغدغـه من نبود یک تشـکل یا واحد صنفی برای شـاعران 
آیینی اسـت. شـاید تصورش سخت باشـد اما باید بدانید بسـیاری از دوستان 
شـاعر مـن بیمـه ندارند و از سـر بیکاری با ماشـین کار می کننـد. وجود یک 
تشـکل صنفی برای شـاعران هیئتی به شـدت احساس می شـود تا از حقوق 
آنها دفاع شـود. امیدوارم به یاری خدا و لطف مسـئوالن این مهم تحقق یابد.

گفت وگو با وحید قاسمی از شعر آیینی تا دغدغه ها و فعالیت هایش در این حوزه 
 ترسم که 
شمر را تو 

شفاعت کنی 
حسین! 

گیسویتومرادهزارانمریدشد
باالینیدلیلجنونرامزیدشد 

کافیاستدلشکستهبگوییمیاحسین
تاقفلبستهگوشبهزنگکلیدشد 

آموختمبهرنگوزبانونژادنیست
»ُجْون«سیاهچهرهتوروسپیدشد 

بدنامروزگارخودشبودحرولی
خوشنامتوبهاششدوآخرشهیدشد 

ترسمکهشمرراتوشفاعتکنیحسین!
وقتیقیامتازهمهجاناامیدشد 

تأثیررنجوسختیاینروزگارنیست
ازداغروضههایتومویمسپیدشد 

زخملبتگشوداگرلبدرونتشت
تقصیرخیزرانیزیدپلیدشد 

داغیعظیمبودوبهدلهامدامماند
درتشتزر،تالوتتوناتمامماند 

با عنایت سید الشهداg شاعر شدم



با»حسینحسین«داریمپیرمیشویم
یکی از سنت های زیبای هیئت های قد     یمی گرفتن عکس یاد     گاری با کتیبه و پرچم هیئت بود     ه که د     ر این سال ها فراموش شد     ه است.

پیشنهاد      می کنیم د     ست به  کار شوید      و پس از پایان مجلس تان یک عکس یاد     گاری د     سته جمعی بگیرید      و برای »چهارد     ه« ایمیل 
کنید      تا د     ر همین صفحه منتشر شود     .

اپلیکیشن
خاتماالنبیا

از  یکــی   »خاتم االنبیــا« نرم افــزار   
برنامه هــای  و کامل تریــن  جامع تریــن 
اندرویــدی دربــاره پیامبــر اکرم اســت. 
ــر  ــع پیامب ــزار زندگــی جام ــن نرم اف در ای
ــا فهرســت بندی دقیــق  گرامــی اســام ب
برحســب تاریــخ وقــوع رخدادهــا و ده هــا 
ــرت  ــارك آن حض ــود مب ــتان از وج داس
که شــاید کمتــر شــنیده باشــید گنجانده 
ــرد  ــه ف ــر ب ــای منحص ــده. از قابلیت ه ش
ایــن برنامــه می تــوان بــه خبرنامــه و 
ارســال مطالــب بــه صــورت آناین اشــاره 
ــد  ــزار می توانی ــن نرم اف ــق ای ــرد. از طری ک
فیلــم ســینمایی »محمــد رســول اهلل« را با 
ــه صــورت  دو کیفیــت متوســط و HD ب
ــود  ــا آن را دانل ــرده ی ــا ک ــن تماش آنای

کنیــد. 

ایخدایحسـین!آسـتانحسـینتوبـرپابرهنـگانوگمنامانو
ازقلـمافتـادگانومهـرباطلخوردگانگشـادهتراسـت.مـارااز
اینآسـتانکرامتمحـروممکن.ایخدایشـامغریبـان!غریبی
وبیکسـیتقدیـراهـلوعیالتوسـت.ماراتـبغربـتوتابو
تـوانقرابتعنایتکن.ایخدایمسـلمبنعقیل!وقتیمعشـوق
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یاضامنآهو
ــو«  ــن آه ــا ضام ــی »ی ــال تلگرام  کان
فعــال،  اجتماعــی  شــبکه  های  از 
پرمخاطــب و پربازدیــدی اســت کــه با 
انتشــار مداحی، مولودی، شــعر و ســایر 
اخبــار حــرم رضــوی فعالیــت می کند. 
بــا عضویــت در ایــن کانــال می توانیــد 
ضمــن بهره منــدی از نواهای دلنشــین 
ــوط  ــات مرب ــایر اطاع ــوی از س رض
بــه امــام هشــتم منتفــع شــوید. 
ــت آی دی  ــی اس ــت کاف ــرای عضوی ب
 t.me/ya_zamene_ahou
را در کانــال تلگرامــی خــود وارد کنیــد. 
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مناجاتنامه  کتاب کانالتلگرام
اصولدیپلماسیدراسالمورفتار

سیاسیپیامبر


»اصـول دیپلماسـی در اسـام و رفتـار سیاسـی 
پیامبر« نوشـته محمد غفـوری از کتاب هایی 
بـه فلسـفه سیاسـی اسـام  اسـت کـه در آن 
پرداختـه شـده. از عمده تریـن موضوعـات قابـل 
بـه  دولـت  اسـامی، ضـرورت  بحـث در فقـه 
عنـوان سـازمان سیاسـی ملـت اسـت کـه از 
نیـاز جامعـه بـه مدیریـت اجتماعـی، سیاسـی 
و اقتصـادی نشـئت می گیـرد. در ایـن میـان 
پیغمبـر اکـرم  را باید از بانیان علم سیاسـت 
دانسـت کـه موفق بـه ایجـاد پیونـد و رابطه ای 
ناگسسـتنی میان دین و سیاست شـد. نگارنده 
نخسـت تعریفی از دیپلماسـی و مفاهیم جنگ 
و صلـح در جهـان عرضـه می کند و سـاختارهای 
دیپلماسـی در مکتـب اسـام بـه ویـژه در رفتار 
تحـول  تاریـخ  ادامـه  در  و  بررسـی  را  پیامبـر 
دیپلماسـی را در دولت های پس از اسـام بررسی 
و ویژگی های سـفیران در اسـام را بیان می کند. 

gمسجدموسیبنجعفر،gهیئتانصارالحسین
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سیدمهدیشجاعی

رقابت پذیری در هیئت 
برخی هیئت هـا از بعضی دیگر بهتر و قوی تر عمل کـرده و در جذب مخاطب 
حسـاب شـده تر اقـدام می کننـد ولی ایـن دلیـل نمی شـود که به خودشـان 
مغـرور شـوند و اعام کنند که مـا از دیگران برتریـم. به هر حال بعضـی افراد 
با سـایق خاصی جذب می شـوند. برخی هیئت ها بسـیار سـنتی هسـتند و 
بـه شـیوه های جدید هیئتی و تشـکیاتی عاقـه ندارنـد ولی در عیـن حال 
مخاطبـان زیـادی دارند و مـردم با عاقـه در آنها شـرکت می کنند. بعضی 
دیگـر جوان پسـندند و کارهـای فرهنگی مفیدی در سـطح شـهر و کشـور 
انجـام می دهنـد. برخـی مجموعه هـا افـراد کم سـوادتر را جـذب کرده اند و 
بعضی هیئت ها متشکل از دانشـجویان و تحصیلکرده ها هستند. آنچه مهم 
اسـت تقواسـت و خدای متعـال در درجـه اول تقـوای افراد را می پسـندد. 
لـذا این نـوع غرورهای شـیطانی هیئت هـا را کم عمـق و مانـدگاری آنها را 
کوتـاه می کنـد. هـر هیئتـی به مـرور افـرادی را جـذب می کند کـه گاهی 
بیـن آنها شـخصیت های باایمان، بـااراده و کارآمدی وجـود دارد. یک مدیر 
اگـر نتوانـد این گونـه افـراد را در امور فکـری و اجرایی هیئـت دخالت دهد 
بی شـک خسـارتی بـزرگ به مجموعـه خـود خواهـد زد. هنر یـک هیئت 
موفـق این اسـت کـه بتواند همـه افراد را با اهـل بیتb و معـارف عالی و 
ارزشمندشـان آشـنا کند و عملگرایی و تقویت ایمان افراد را هدف کار خود 
قرار دهد. نباید به اسـم اختاف در افکار یا سـایق اعم از سیاسـی، نظری 
یـا عملـی افـراد را دفع کـرد و بایـد تا جایـی که امـکان دارد بـه گفت وگو 
نشسـت و بـا محبت و احترام مشـکات را برطرف کرد. به هـر حال یک مدیر 
نباید نسـبت بـه این امور بی تفاوت باشـد. مدیر باتقوا و بابصیرتی کـه در رأس 
هیئـت قـرار دارد چـون می خواهد مجموعه را پیش ببـرد و انحرافـات و آفات 
زیاد نشـود، باید ایـن قبیل امور را با مشـاور مذهبی هیئت در میـان بگذارد و 
نـه تنها افراد را دفع نکند بلکه با محبت و احسـاس وظیفه مانع از اشـتباهات 
ایشـان شـود؛ چنان که هر کس نسـبت به برادر خـود ایـن کار را خواهد کرد. 

علی الریجانی طی دیداری با اعضای هیئت امنای حرم حضرت موسی مبرقعg و مدیر کل و معاونان اوقاف استان در جریان طرح توسعه حرم 
حضرت موسی مبرقع قرار گرفت و با بیان اینکه طرح توسعه حرم حضرت موسی مبرقعg امری بسیار مهم و حائز اهمیت است، گفت با توجه 

به جایگاه واالی این امامزاده عظیم الشأن این امر الزم و ضروری است. 
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