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قال ابوعبداهلل عليه السالم: لو ان احدكم حج دهره ثم لم يزرالحسين بن على عليهماالسالم 
لكان تاركا حقا من حقوق رسول اهلل)ص( الن حق الحسين فريضة من اهلل تعالى واجبه 

على كل مسلم.

امام صادق)ع( فرمود: اگر يكى از شما تمام عمرش را احرام حج ببندد اما امام حسين عليه 
السالم را زيارت نكند حقى از حقوق رسول خدا)ص( را ترك كرده است؛ چرا كه حق حسين)ع( 

فريضه الهى و بر هر مسلمانى واجب و الزم است.



»همانا در قتل حسین)ع( حرارتی در دلهای 
مومنان است که هیچگاه به سردی نمی گراید«؛ 
این گفتار پیامبر عظیم الشان اسالم)ص( است 
که سالهای سال تاریخ تشیع را راهبری کرده 
اســت. تاریخی که سراســر مملو از رشادتها، 
مبارزات و ســتیزه گری بر علیه ظلم و بیداد 
خودکامگان و مستبدان است و حرارتی که شعله 
ور شده و تا ظهور قائم آل محمد)ص( و حتی 
قیامت و مجازات قاتلینش خاموش نخواهد شد.
حرارتی که گرمای آن اســالم ناب محمدی 
که میوه آن تشیع است را گداخته است و اگر 
نبود، نه تشیعی بود و نه اسالمی. همانگونه که 
سرزمین اصلی اسالم را اکنون وهابیت و انحراف 
از اسالم فراگرفته و اهل بیت پیامبر)ص( را در 
زادگاهشان در مهجوریت کامل فرو برده است؛ و 
همین است که امام راحل)ره( می فرمایند :»این 
محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته 
است« و نشان اصلی این حرارت، عزاداری ها و 
در رأس آن، مجالس و هیات های عزاداری اند 
که سالهای ســال محل نگهداری و انتقال این 

پیام عظیم بوده اند. 
امام خمینی )ره( مــی فرمایند: »هر مکتبی 
هیاهو می خواهد، باید پایش سینه بزنند، هر 
مکتبی تا پایش سینه زن نباشد تا پایش گریه 
کن نباشد تا پایش توی سرو سینه زدن نباشد 
حفظ نمی شود« )بیانات امام خمینی)ره( در 

جمع وعاظ و روحانیون 4/17 /58(
در عصر حاضر نیز با توجه به آثار و برکات عظیم 
عزاداری برای اهل بیــت)ع( و نقش عمیق و 
موثر هیات ها در پیروزی انقالب شــکوهمند 
اسالمی و همچنین 8 سال دفاع مقدس و پس 
از آن تهاجم فرهنگی و یا به تعبیر امام خامنه ای 

»ناتوی فرهنگی«، همانگونه که ایشان فرمودند 
هیات ها نقش اصلی و اساســی را در مقابله با 
این تهاجمات دشمن ایفا می کنند و به خوبی 
توانســته اند در برابر تهاجمات سخت و نرم، 
و نظامی و فرهنگی، مرکــز اصلی مقاومت و 
تربیت نیروی والیی و مبارز باشند و در صف اول 
مبارزه با فساد و تهاجم قرار گیرند. لذا دشمنان 
دین اسالم، مذهب تشیع و جمهوری اسالمی 
ایران که مولود فرهنگ تشیع است به خوبی از 
این قدرت نرم هیات ها آگاهند و به خوبی می 
دانند تا وقتی که پرچم های سیاه عزاداری اهل 
بیت)ع( و حضرت اباعبداهلل الحســین)ع( در 
خیابان ها و کوچه ها به اهتزار در بیایند و یکسره 
پیام شهادت طلبی و والیت مداری را زنده کنند، 
کاری از پیش نمی توانند ببرند لذا بر آن شده اند 
که هجمه و تهاجم خود را بر اصلی ترین سنگر 
تشیع که متشکل از علما، مادحین اهل بیت)ع( 
و عزادار والیی و شهادت طلب است وارد کنند.

بیهوده خواندن، افراطی جلوه دادن، غیرتوحیدی 
خواندن، آسیب شناسی های مغرضانه و تخریبی، 
طرح مباحــث اختالفی و تفرقــه افکن، ورود 
بدعت های نامناسب و تایید نشده در عزاداری 
و... مباحثی است که مغرضانه یا جاهالنه برای 
تخریب هیاتها مطرح می شود وهمه باید مراقب 
باشــند تا از بهانه دادن به دست دشمن پرهیز 
کنند و چه بسا گفتار و سبکی در عزاداری مطلوب 
باشد اما جلوه بیرونی و جهانی آن مخل وحدت و 
یا عقالنیت ناب شیعه باشد و همانگونه که قرآن به 
َِّذیَن آَمُنواْ  َُّها ال واسطه شأن نزول آیه مبارکه »یَا أَی
الَ تَُقولُواْ َراِعَنا َوُقولُواْ انُظْرنَا َواْسَمُعواْ َولِلَکافِِریَن 
َعَذاٌب أَلِیٌم« )سوره مبارکه بقره آیه 104( دستور 

می دهد، باید از اینگونه موارد پرهیز کرد.

ابن عباس نقل می کند مســلمانان صدر اسالم 
هنگامی که پیامبر )صلي اهلل علیه و آله( مشغول 
ســخن گفتن بود و بیان آیــات و احکام الهی 
می کرد، گاهی از او می خواســتند کمی با تانّی 
ســخن بگوید تا بتوانند مطالب را خوب درك 
کنند، و سؤاالت و خواسته های خود را نیز مطرح 
نمایند. برای این درخواست، جمله  »راعنا« به 
معنی مهلت دادن است به کار می بردند. ولی یهود 
همین کلمه »راعنــا« را از ماده »رعونه« که به 
معنی کودنی و حماقت است استعمال می کردند. 
)در صورت اول مفهومش این است: »به ما مهلت 
بده« ولــی در صورت دوم یعنــي اینکه »ما را 
تحمیق کن«!(. در اینجا برای یهود دستاویزی 
پیدا شده بود که با اســتفاده از همان جمله ای 
که مسلمانان می گفتند، پیامبر یا مسلمانان را 
مسخره کنند. این آیه نازل شد و برای جلوگیری 
از این سوء استفاده به مؤمنان دستور داد به جای 
جمله »راعنا«، جمله »اُنظرنا« را به کار برند که 
همان مفهوم را می رســاند، و دستاویزی برای 

دشمن لجوج نیست.)تبیان(
اما با وجود تهاجمات گســترده به شیعه علی 
الخصوص در دوره کنونی و پیدایش نوادگان 
صهیونیستی حجاج بن یوسف و آل امیه با پرچم 
داعش که به جرم شیعه گی سر می برند و جان و 
مال و ناموس شیعیان را بر خود مباح می دارند و 
لزوم وحدت مسلمانان و وحدت شیعه و سنی بر 
علیه تهاجمات، بهترین راه برای این مهم، تأسی 
از فرمایشات رهبر معظم انقالب امام خامنه ای 
است که همیشه راهگشای راه بوده است. باشد 

که رستگار شویم.
اَللُّهَمّ اِنّا نَْرَغُب اِلَْیَک فی َدْولَــٍة َکریَمٍة تُِعُزّ بَِها 

االِْسالَم َواَْهلَُه َوتُِذُلّ بَِها الِنّفاَق َواَْهلَُه.

تهاجم هيات ها و تهاجم به هيات ها
  هادی شريفی
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لرحمن  بســم اهلل ا
الرحیم

جلســه  خیلــي 
شــیرین و مطلوبي 
شد امروز بحمداهلل؛ 
بــرادران عزیــز بــا 
بیانــات خودشــان 
ز  ي بــا یچــه ا ر د
کردند به یک دنیاي 
زیبایــي از وضعیت 
مطلــوب فرهنگي 
و همچنین نشــانه 
هاي بســیار خوب 
و امیدوارکننده اي 

دادند از انگیزه هاي جوشان و متراکمي 
که در نســل جوان ما الحمداهلل هست. 
آنچه که بنده وظیفــه دارم انجام دهم 
در درجة اول، شکر خداست. ما خیلي 
چشــم انتظار شــما ها بودیم در طول 
چندین ســال. خب الحمداهلل شماها 

رسیدید و آمدید؛ خدا را شکر.
 حدس ما هم همین بود.  این دوستان 
پیشکسوتی که مشاهده می کنید، در 
یک دوره هایي- که ما خب، این برادران 
پیشکسوت هنری و فرهنگی را، خیلی 
هایشان را از نزدیک می شناسیم - در 
یک دوره اي واقعاً در اقلیت، در غربت 
بودند، هر کدامشــان؛ چــه در دنیاي 

در دوم ارديبهشت سال 1392 تعدادی از فعاالن تشکل های فرهنگی 
توفيق شــرفيابی به محضر مقام معظم رهبری )مدظله العالی( را 
می يابد. در اين ديدار حرفهای مهمی رد و بدل می شود و معظم له 
رهنمودهای بسيار مهمی را خطاب به حاضرين بيان می فرمايند 
در حقيقت مخاطب اين فرمايشات تمامی تشکل های فرهنگی 

می باشند که در اين عرصه فعاليت می نمايند.
اخيراً جامعه ايمانی مشعر مشروح اين فرمايشات را به همراه 
شرح مکمل بيانات حضرت آقا با ديگر بيانات معظم له را در 
قالب کتابی به نام قرارگاه های فرهنگی منتشر نموده است.
از آنجا که مشروح فرمايشات و رهنمودهای مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( در اين ديدار تاکنون منتشــر 
نشده است، نشــريه »هيات« با عنايت به اهميت اين 
سخنان با استخراج متن فرمايشــات در اين ديدار آنرا 
جهت بهره برداری مطلوب و عملياتی کردن آن خصوصًا در 
تشکل های فرهنگی علی الخصوص هيات های رزمندگان 

اسالم به شرح زير منتشر می نمايد.

فرهنگ هواست
انتظارات مقام معظم رهبری از تشکل های فرهنگی



7

الم
 اس

ان
دگ

زمن
ت ر

هيأ
ی  

هب
مذ

ي - 
نگ

ره
ه ف

نام
ماه

14
36

فر 
وص

رم 
مح

 - 
93

ذر
 و آ

ان 
-  آب

104
ره 

ما
ش

ادبیات، چه در دنیای هنر و بقیه عرصه 
های فرهنگی.

 امــروز الحمداهلل شــما جوانان آمدید 
تــوی میدان و مــن پیــش بیني مي 
کردم، امیــدوار بودم کــه یک چنین 
اتفاقی بیافتد. یک وقتــي هم در نماز 
جمعهاشاره کردم، سال ها پیش؛ شاید 
ده-دوازده سال پیش، گفتم ك بعضی 

ها می گویند ریزش داریم :
من هم قبــول دارم ریزش هــا را، اما 
معتقدم رویش هــا از ریزش ها قوی تر 
و انشــاءاهلل پربرکت تر است. الحمداهلل 

همین هم شده.
انشــاء اهلل موفق و مؤید باشید. حسن 
این گزارش هاي شــما هم این بود که 
پرمطلب و در واقع کم حجم بود؛ ..آدم 
احســاس مي کند که آنچه پشت این 
گزارش ها، پشت این الفاظ وجود دارد 
در ذهن ها و در دل ها، خیلي وسیع تر و 
شاید عمیق تر است. حاال وسعتش که 
قطعي است از آن چیزی که در الفاظ و 

کلمات بیان می شود.
من اولین مطلبــی که میخواهم عرض 
بکنم به شما، این اســت که در زمینه 
فرهنگی، درســت از قول بنــده نقل 
کردنــد، حقیقتــا بنده نگرانــی ام در 
طول سالهای متمادی، بیش از نگرانی 
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، نگرانی 
فرهنگی بود. علت هم برای شما واضح 
است، البته برای خیلی ها واضح نیست! 
اما شــما خودتان اهــل فرهنگید، می 
دانید که فرهنگ هواست، اگر این هوا 
سالم بود، یک بدن مستعد، با تنفس آن، 
خب انرژی می گیرد. اگر هوا مســموم 
بود، آدم های سالم هم صرفا در این هوا 
تنفس بکنند، مریض می شوند، ناتوان 
می شــوند، معلول می شوند؛ فرهنگ 

یک چنین حالتی دارد. 
این نگرانی، یــک نگرانی به جایی بود. 
این نگرانی های بنده از روی آشــنایی 

و آگاهــی و واقعیت هــای جامعه بود، 
توهمات نبود!

آنی که من در مجموع احســاس کردم 
در این ســال های متمادی، این است 
که این کارهــای فرهنگــی، در واقع 
ناهنجاری های فرهنگی که در گفتار، 
در آثــار فرهنگی و در رفتار مشــاهده 
می شود، نه اینکه بخواهیم بگوییم که 
همه اش را دشمنان ترتیب می دهند و 
تزریق می کنند، این را نمی شود گفت؛ 
لکن پشت این نا هنجاری ها یک برنامه 
وجود دارد. انســان این را احساس می 
کند؛ یعنی این طور نیست! حاال گاهی 
هست که فرض بفرمایید در یک جمع، 

یــک آدم بی خیال و مســت، کارهای 
عجیب و غریب انجام مــی دهد، نمی 
شود گفت که این حرکتی که این آدم 
ناباب یا مست یا بیخیال انجام داد، این 
را قبال بهش دســتور دادند، مثل یک 
هنرپیشه که می گویند این کار را بکن، 
انجام بده؛ نه! لکن گاهی اوقات پشــت 
صحنه،  یک نفر، دو نفر نشســته اند، 
این حرکات را رصد می کنند و آنجایی 
که باید تشدید کرد، تشدید می کنند، 
آنجایی که باید تضعیف کرد، تضعیف 
می کنند، آنجایی که باید با هم جفت و 
جور کید، جفت و جور می کنند. انسان 
یک برنامه ریزی احســاس می کند در 
طول این زمان ها، پشــت این حوادث 
فرهنگی و آفت های فرهنگی که ســر 

راه ما پیدا شد.
خب وقتي انســان نقطه مقابل را نگاه 
مي کند، یک جبهه ای مي بیند. ما در 
مقابلمان یک جبهة فرهنگي- سیاسي 
غرب وجود دارد که در دل آن جبهه، باز 
یک جبهه سرمایه داري خطرناك و آدم 
خوار وجود دارد، بــاز در کنار این، یک 
جبهه صهیونیستی، با اهداف مشخص 
وجود دارد؛ باز در کنار این، یک جبهه 
با ارتجــاع فکری و خــوك صفتي در 
زندگي بشــری وجود دارد - سالطین 
و مســئوالن امور خیلی از حکومت ها، 
زندگي حیواني شــان مثــل خوك و 
اهدافشان، اهداف دشمنان و فکرشان، 
فکرهای متحجر - که این ها همه یک 
مجموعه اي تشکیل دادند در مقابل ما؛ 

یک جبهه هستند.
ما اگر بخواهیم در مقابل این جبهه کار 
کنیم، هم باید تنوع داشته باشیم ، هم 
ابتکار داشــته باشــیم، هم باید انگیزه 
داشته باشــیم،  هم باید برنامه داشته 
باشــیم؛ کارمان برنامة هدایت شــده 
باشد. و این نمي شود مگر با )) تشکیل 
جبهه ((. این طرف هم بایستی جبهه 

من هم 
قبول دارم 

ريزش ها را، اما معتقدم 
رويش ها

 از ريزش ها قوی تر و 
انشاءاهلل پربرکت تر 

است.  الحمداهلل همين 
هم شده

حقيقتا 
بنده نگرانی ام 

در طول سالهای متمادی، 
بيش از نگرانی سياسی 
و اقتصادی و اجتماعی، 

نگرانی فرهنگی بود
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تشکیل داد. از افراد و حتی مجموعه ها، 
به تنهایي کار  بر نمی آید، باید یک کار 

وسیع جبهه ای انجام داد. 
این کار هم جز با حضــور مردم امکان 
ندارد؛ یعنی ابتــکارات مردم خیلی از 

کارها را می کند.
شما آمارهایی دادید که برای من جدید 
بود، مــن این آمارها را نمی دانســتم، 
اما می دانســتم یک حجم عظیمی از 
فعالیت هــای مردمــی در زمینه های 

فرهنگ وجود دارد.
در طول این ســال ها به افراد متعددی 
من تکلیف کردم بروید و این تشــکل 
های مردمــی، این مجموعــه ها، این 
واحدهاي مردمي را که خودشان دارند 
کار فرهنگــی می کننــد، بروید اینها 
را پیدا کنید، تشــویق کنید، متشکل 
کنید، در حــدود ممکن پشــتیباني 
کنید؛ نتوانســتند. آن کسانی که بنده 
بهشــان تکلیف کردم، نتوانستند. یک 
چنین حرکت عظیمی الزم است، خب، 
حاال شــما وارد این میدان شدید، این 
مسئولیت را به عهده گرفتید، بسیار کار 
خوبی است، بســیار کار مبارکي است.

ای کار یک لوازمي دارد که این لوازم را 
باید رعایت کرد. البته من در همین جا 
به شــما عرض بکنم که تقدم ابتکارات 
اشخاص و جوشش هاي فردي و دروني 
آدم های متنوع را بــه آنچه که حاال به 
صورت متمرکز به ذهــن بنده و امثال 
بنده ممکن است بیاید، این تقدم را من 

قبول دارم.
یعنی معتقــدم آنچه کــه از مجموعه 
شــماها بر می آید راقی تر و عمیق تر 
اســت از آن چیزی که به ذهن من می 
رســد، لکن چیزهایی هم به ذهن می 
آید که می خواهم بگویم تا توجه کنید.

یک مسئله این است که وقتي شما یک 
حرکتــی به این عظمت را شــروع می 
کنید - خیلی کار بزرگي شــما شروع 

کرده اید، ابعاد وسیع و بزرگي دارد - از 
جملــه اولین کارهایي کــه باید انجام 
بدهید این اســت که جایي براي آفت 
شناســي این کار بگذاریــد. چون کار 
بزرگ اســت و وقتی کار بــزرگ بود، 
آفتش هم خســارت بار است. از همین 
اول کار، شما نگاه کنید ببینید این کار 
وسیع و عظیم شما چه آفت هایي مي 
تواند پیدا کند، به نظر من جزو واجب 
ترین کارهاست. ما داشتیم؛ مجموعه 
هایي که نه با این وسعت، خوب شروع 
کردند، لکن خوب تمام نکردند؛ نمونه 
هاي متعدد هم داشــتیم. اگر مراقبت 
نکنید از اول آسیب ها را نبینید - با دقت 

تمام -  گرفتار خواهید شد. 
آفات هــم بخصــوص در  زمینه های 
فرهنگــی، تدریجي وارد مي شــوند. 
یکباره و چشــم گیر وارد نمي شوند، 
یک دفعه انسان احساس می کند ضربه 
ســختي خورده که تدارکش دشــوار 
خواهــد بود. این یکــی از توصیه های 

بنده است که به آن توجه کنید.
یک توصیه دیگر، که این هم به نظر من 
خیلی مهم اســت، این است که چنین 
کار بزرگ و گسترده اي، پشتوانه نظري 
فکري بسیار محکمي الزم دارد. اگر این 
پشتوانه فکري را نباشد، ممکن است در 
وسط راه و در درون تشکیالتتان دچار 
انحراف شــوید. دچار رکــود و ارتجاع 
بشوید. این خطرها در کمین شماست. 
یک کار به شــدت قوي و عمیق نظري 
و نرم افزاري حتمــاً احتیاج دارید. من 
وزن این کار عمیق و وسیعی را که شما 
شروع کردید، خیلي وزن سنگیني مي 
بینم که به نظر من می رسد این پشتوانه  
فکري و فرهنگي بایســتي خیلی مورد 
اطمینان باشد و اگر این پشتوانه نباشد، 
دچار سطحي نگري و انحراف مي شوید. 
نه اینکه خود شــما منحرف بشــوید، 
تشــکیالتتان آفت انحراف و سطحي 
نگري پیدا خواهد کــرد، آفتتکرار پیدا 
خواهد کرد، احیاناً آفت آفت تحجرهاي 
خطرنــاك پیدا خواهد کــرد. این هم 
یک نکته ای است که باید به آن توجه 

بکنید.
یک نکته دیگری که وجود دارد، بحث 
اولویت هاســت. نگاه کنید ببینید چه 
کاري زمین مانده است. حاال یک وقتي 
ست یک مجموعه اي کاري  را خودشان 
انجام مي دهند، شما براي آن نظیری 
هم ســراغ ندارید؛ خب پشتیبانی می 
کنید، اشکالی هم ندارد. چنانچه هرجا 
مالحظه کردید این کاري که شما مي 
کنید قباًل یک جایي تدارك دیده شده، 

وقتي 
انسان نقطه 
مقابل را نگاه 

  مي کند، يك جبهه ای 
مي بيند. ما در مقابلمان يك 
جبهۀ فرهنگي- سياسي 
غرب وجود دارد که در دل 
آن جبهه، باز يك جبهه 
سرمايه داري خطرناك و 

آدم خوار وجود 
دارد

مطلب 
ديگر اين است 

که تشکيالتتان را حتی 
المقدور ستادی نگه داريد 
و حتی المقدور وارد صف 
نشويد، صف را به عهده 

همين مجموعه های 
مردمی بگذاريد
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اول بروید سراغ آنجا، ببینید اگر تدارك، 
کافي و قانع کننده بود و باري از دوش 
شما برداشته است، افراد را ارجاع بدهید 
به آنجا و اگر نبود تکمیل کنید. باید با 
مجموعه ها همکاري کــرد، کم پیش 
مي آید که انســان یک مرکزي را پیدا 
کند که نشود با آن صد در صد کار کرد. 
کار تأسیسي، معلوم نیست زیاد پیش 
بیاید، مثل کار تبلیغ که اشــاره شــد. 
دوجور کار اســت. یک جور کار، مثل 
آن کار حجاب و مدرسه که ما هیچ جا 
نظیرش را نداریــم؛ یعنی این یک کار 
کامــاًل جدیدی اســت و در آن موازي 
کاري علي االجاله حــاال حاالها قابل 
تصور نیســت؛ به خاطر اینکه حاال یک 
زوجی پیدا شدند که مثاًل ده تا مدرسه 
را پوشــش می دهند، اگر مثل آن زوج 
ده زوج همراه با اینها شــد، کار توسعه 
پیدا مي کند در مدارس، صدتا مدرسه 
را پوشــش خواهند داد، صدتا مدرسه 

از هزاران مدرســه در کشور کم است، 
مابقی اش هنوز احتیاج دارد. یا مثاًل آن 
کاری که گفتید، مثل فرستادن مبلغ در 
مترو و جاهایي که گفتید جدید است و 
کارهایی است که نظیر ندارد، لکن یک 
وقت بحث فرستادن مبلغ است، خب، 
دوستان حوزه و یا همین دوستانی که 
اشاره کردید تشریف دارند، می دانند در 
حوزه کارهای تبلیغاتی زیادی انجام می 
گیرد، حتی آنجاها موازی کاری بود؛ ما 
به بعضی مجموعه ها گفتیم اعزام مبلغ 
نکنند، بنشینند برای اعزام مبلغ برنامه 
ریزی کنند. یعنی یــک خالیی وجود 
دارد، گفتیم این کار را بکنید. شما نگاه 
کنید، ببینید خالء کجاست، آن خالء 

را پر کنید.
یا در زمینه مســائل قرآني هم همین 
جوراســت. تفضیالت را حاال خود شما 
باید بگردیــد پیدا کنیــد. منظور این 
است که موازی کاری به معنای دوباره 

کاری درست نیست. حاال نه اینکه هر 
کار موازي کاري غلط باشد، نه؛ گاهی 
کارهای موازی چون نیاز زیاد است، الزم 
است، اما دوباره کاری ها و اضافه کاری 
های بی منطق را مواظب باشید پیش 

نیاید و جلویش را بگیرید. 
بنابراین این هم مســئله مهمی است 
که ســر خودتان را خیلی شلوغ نکنید 
به کارهایی که دیگران هم دارند انجام 
می دهند و یک گوشه چشمی می تواند 
خالیی را یا کمبــودی را از آنها پر کند 
باز شما خودتان بروید مشغول شوید؛ 
این خیلی لزومی ندارد. کارهای نشده 
و نکرده که شما باید انجام دهید، خیلی 
هســت. نگاه کنید ببینیــد اولویت ها 

چیست. این هم یک مطلب.
یک مطلب دیگر هم این است که یکی 
از مســائل مهم یک چنیــن کارهای 
فرهنگی، مسائل و بودجه و پشتیبانی 

های این جوری است.



ماهنامه فرهنگي - مذهبی  هيأت رزمندگان اسالم
شماره 104-  آبان  و آذر93 - محرم وصفر 1436

10

 لکن اگر بتوانید به جای کمک مالی، آن 
جاهایی که ممکن است - یک جاهایی 
هست که احتیاج به کمک مالی است، 
بدون آن امکان ندارد کار پیش برود - 
کمک های مالی تبدیل شود به زمینه 
سازی برای روی پا ایستادن اینها. شما 
خودتان هم گفتید کــه بعضی ها می 
گویند که با مــا اینطور رفتــار کنید، 
درست هم همین است. یعنی اگر شما 
چنانچه مثال وسیله پخش محصوالت 
آنها را فراهم بکنید، اینهــا احتیاج به 
کمک مالی شما ندارند، یعنی به خودتان 
وابســته نکنید مجموعه را محاذیری 
دارد، یعنی در آینده مشکالتی را برای 

شما و برای آنها فراهم می کند. 
مطلب دیگر این است که تشکیالتتان 
را حتی المقدور ســتادی نگه دارید و 
حتی المقدور وارد صف نشوید، صف را 

به عهده همین مجموعه های مردمی 
بگذارید. بنشینید تدبیر کنید. هدایت 
کنید، مدیریت کنید، مدیریت به معنای 
مورد نظر در این قضایــا، نه به معنای 
تصدی گری. در واقع یک مرزی برای 
خودتان قائل بشوید بین صف و ستاد؛ 
و حتی المقدور وارد کارهای عملیاتی 
نشــوید، عملیات را بگذارید به عهده 
دیگران و شما بنشــینید تدبیر کنید. 
یک کار به این وسعت، به نظر می رسد 
که اگر بخواهد ادامه پیدا کند، در این 

بیشتر موفقیت هست.
یک نکته دیگری هم که الزم است توجه 
کنید این است که شما گردانندگان این 
کار هستید در بخش های مختلف، هم 
خودتان و هم کساني که به شما مربوط 
هســتند را توجه بدهید به خودسازي. 
ببینید شما اشاره کردید به جهاد اکبر و 

جهاد اصغر، جهاد اکبر این است؛ یعنی 
ما اگر توانستیم، با بت دروني و شیطان 
دروني مبارزه کنیم، در همه این میدان 
ها پیروزیم. اگر انجا شکست خوردیم و 
مغلوب شدیم، در این میدان ها پیروزی 
پیدا نخواهیم کرد. حاال ممکن است در 
این میدان ها جوله ای یک وقت انسان 
پیدا کند اما دولت حق نخواهد داشت. 
آنجا را بایســتی عالج کرد، درونمان را 

باید درست کنیم. 
مراقب باشند جوان هایي که متصدي 
بخش هــاي مختلف هســتند که تقوا 
را، پرهیــزگاري را و پاکدامنــي را در 
درون خودشــان تقویت کننــد، اینها 
چیزهای الزمی اســت.  اگــر این را ما 
توجه نکردیــم و  رعایــت نکردیم در 
خیلي جاهــا کمیتمان لنــگ خواهد 
بود در بســیاری جاهای گوناگون، به 
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خصوص در کارهاي اساسي و حساس.
در زمینه های مالی هم، من اعتقادم این 
اســت که همان جاهایی که کمک می 
کنید و باید کمک کنید، یک ))نظارت 
مومنانه(( و نه نظارت دیوان ســاالرانه 
الزم اســت، باید وجود داشــته باشد. 
باالخره نگاه کنید ببینید چقدر هزینه 
می کنید، کجا و چطور هزینه می کنید؛ 
به اینها توجه کنید، این طور نباشد که 

یک بی حساب و کتابی تلقی بشود.
کارها، کارهای بســیار مهمی اســت، 
- آنچه که شــما به آن همت گماشته 
اید - مهم این اســت که کار ادامه پیدا 
کند. نفستان را نفس عمیق قرار بدهید، 
نگذارید نفســتان بین راه قطع بشود. 
البته ایــن الزاماتــی دارد؛ هم الزامات 
روحی و معنوی و هم الزامات مدیریتی 
و تدبیــری دارد و اگــر چنانچه به این 
الزامات توجه نشود، کار چنان چه باید 
و شــاید ادامه پیدا نخواهد کرد. به هر 
حال ایــن ها چیزهایی اســت که باید 
رعایت کرد. ممکن اســت من برخی از 
تذکراتی که الزم هست را بعداً به شما 

منتقل کنم.
یک چیز مهم که االن به این مناسبت، 
به خصوص در این برهه زمانی الزم است 
عرض کنم، از گسترش نفوذ و کلمه در 
سطح کشور در مسائل زودبازده، سعی 
کنید استفاده نشود، مثل انتخابات و فالن 
و اینها. حیف است کار وسیع فرهنگی را 
که انسان می خواهد انجام دهد، این را 
وسیله ای قرار بدهد که در انتخابات یکی 

جلو بیاید و یکی عقب برود.
 به نظر من حیف اســت این تشکیالت 
را تا جایی که ممکن اســت صرف این 
جور کارهای زودبازده کنید - البته من 
انتخابات را به عنوان مثال گفتم - این 
کارها را باید برای تقویت بنیه فرهنگی 
به کار برد. ما باید یــک بنیه فرهنگی 
قوی، هم در خودمان و هم در مجموعه 

نظام بوجود بیاوریــم، هم در تک تک 
مردم به وجود بیاوریم.

ما اگر بخواهیم به آن هدف واال، یعنی  
ایجاد یــک تمدن اســالمي به معناي 
حقیقي کلمه، که در آن هم دنیا هست 
و هم آخــرت، هم عــزت در مأل اعلي 
هســت و هم عزت در روی زمین است 
- این آن هدفی است که ما داریم - اگر 
بخواهیم به این برسیم که این خودش 
وســیله ای اســت برای تعالی معنوی 
روح انسان و عبودیت واقعی که خدای 
متعال ما را برای آن خلــق کرده، اگر 
اینها را بخواهیم دسترسی پیدا کنیم، 
احتیاج داریم خیلی کار بکنیم، خیلی 

تالش بکنیم و بنیه قــوی الزم داریم 
برای پیشرفت. باید بنیه فرهنگی خود 
را قوی کنیم، بنیه آحاد مردم و تک تک 

مردم را.
ان شاءاهلل خدواند متعال به شما نوفیق 

بدهد و کمکتان کند.
سوال مطرح کردید - ادامه راه چگونه 
خواهد بــود ؟- من عرضم این اســت 
که ادامه راه با اســتحکام زیرساخت ها 
ممکن اســت. اگر چنانچه زیرساخت 
ها را محکم کردید، کار در ادامه آسان 

خواهد شد.
هر چه بی ســروصدا تر حرکت کنید 
بهتر اســت. تعبیر چــراغ خاموش که 
چند نفر از دوستان مطرح کردند، تعبیر 
خوب و درستی اســت. منتهی بعضی 
کارهایی که گفتید خیلی هم چراغش 
خاموش نیســت.  بعضی کارها بروز و 
ظهور بیرونی هــم دارد، در یک حدی 
الزم است، اشکالی هم ندارد، اما هر چه 
بی سروصدا و بی انتساب وجود داشته 

باشد، بهتر است.
بارها مــا عرض کردیــم؛ برخی ها کار 
را نکرده، تابلو می زننــد. از یک جاده 
ای بنده عبور می کــردم نزدیک یک 
شهری، چند سال همانطور از آنجا عبور 
می کردیم، یک تابلویی من دیدم روی 
زمین افتاده، یک چیزی روی آن نوشته 
اند، روی زمین هم افتاده. امسال افتاده 
بود، سال بعد افتاده بود، بعد هم نرفتیم 
ببینیم، شــاید تا حاال هــم، آدم برود، 
تابلویی آن باال باشد و زمین هم همین 
طور افتاده باشــد. این فایده ای ندارد. 
بعضی جاها هست که هیچ تابلویی هم 
ندارد، اما جوشــش کار و حرکت آنجا 

فراوان است، این با ارزش است. 
ما که شــما را دعا مي کنیم ولي وقتي 
مي بینیم گرمتر دعا مي کنیم. گرمتر 

دعاي عاقبت به خیري مي کنیم.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

مراقب 
باشند 

جوان هايي 
که متصدي بخش هاي 

مختلف هستند که تقوا را، 
پرهيزگاري را و پاکدامني 

را در درون خودشان 
تقويت کنند، اينها 

چيزهای الزمی 
است

 
من 

عرضم اين 
است که ادامه راه با 

استحکام زيرساخت ها 
ممکن است. اگر چنانچه 
زيرساخت ها را محکم 

کرديد، کار در ادامه آسان 
خواهد شد
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اصول وعظ، مدح و هيأت داری
همگان او را به عنوان يك خطيب توانا می شناسند، وی در تبريز ديده به جهان گشوده، از همان کودکی تحت تربيت دينی و 
علمی پدر خود قرار گرفت که پدرش از زمره عارفان الهی بوده است، وی نزديك به 30 سال نزد مصطفوی تبريزی از عارفان 
و يکی از شاگردان ميرزای قاضی تلمذ کرد و همزمان به دروس حوزوی اشتغال داشت، پس از رحلت استادش در حضور 
بزرگانی همچون حضرات آيات محمدتقی آملی، بهاءالدينی، بهجت، عالمه طباطبايی و محمدحسن الهی طباطبايی )برادر 
کوچکتر عالمه طباطبايی(، که بيشترشان شاگردان آيت اهلل سيدعلی قاضی بودند، کسب فيض کرد. تخصص اين استاد 
اخالق در علم رجال و عرفان نظری و عملی کم نظير است، شرح و تفسير زيارت جامعه کبيره، کتاب سه جلدی »نکته ها 
از گفته ها« و فرهنگ انتظار از جمله تأليفات وی است. گاهی در سخنرانی های استاد سيدعبداهلل فاطمی نيا می بينيم که 

گريزی کوتاه و لطيف می زند، اما زود از مطلب رد می شود.
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اســتاد به عنوان نخستين سؤال 
بفرماييد در جلســات عزاداری 
حسينی در تکايا، هيئات، مساجد 
و حسينيه ها سخنران و مداح بايد 

چه اصولی را رعايت کنند؟
ما شــیعیان هنگامی کــه می خواهیم 
عزاداری کنیــم، اول باید یک جمله از 
زیارت اربعین سیدالشهدا)ع( را به خاطر 
بیاوریم، ممکن است بگویند چرا زیارت 
اربعین! اربعین که بعد از عاشوراســت، 
می گوییم که در زیــارت اربعین هدف 
سیدالشهدا)ع( از این نهضت را به دست 
می آوریم، در آن قسمت از زیارت اربعین 
که زائــر خطاب به خداونــد می گوید: 
»َوبََذَل ُمْهَجَتُه فیَک لَِیْسَتْنِقَذ ِعباَدَك 
ِمَن الَْجهالَِة«؛ امام حسین)ع( جان خود 
را در راه تو داد؛ تا بندگانت را از )گرداب( 
جهالت و نادانی و سرگردانی )در وادی( 
گمراهی برهاند، توجه کنید که نهضت 
سید الشهدا)ع( یک نهضت علمی بوده 

است.
بنابراین بر همین اساس به جوانان عرض 
می کنم که هر کجا دانش و علم دیدید، 
بدانید نماینده امام حسین)ع( است و 
هر کجا جهل را در هر عرصه ای دیدید، 
بدانید نماینده یزید اســت، پس از این 
فراز زیــارت اربعین پیداســت که امام 
حسین)ع( برای اینکه مردم را از نادانی 
برهاند، خون خــود را در راه خدا داد تا 

بندگان خدا را از نادانی برهاند.
بنابراین در ایام محرم در تکایا و هیئات 
که می  توانیم به راحتی در این 10 روز 
مــردم را جمع کنیــم و جمعیت هایی 
را به وجــود بیاوریــم، در حالی که در 
شرایط عادی جمع کردن مردم در یک 
راهپیمایی با هماهنگی انجام می شود، 
برای عزاداری امام حســین)ع( چنین 
هماهنگی الزم نیست، این تنها مختص 
شــیعه اســت و این به این دلیل است 
که ســلطان عشــق بر آن ها حکمرانی 

می کند، اکنون در روز عاشورا در تمام 
جهان دسته جات عزاداری که نمونه ای 
از تعظیم  شعائر الهی است، راه می افتد و 
این فقط عنایت سلطان عشق است، زیرا 
در روایت آمده است: »إِنَ  لَِقْتلِ  الُْحَسْینِ  
َحَراَرًة فِی ُقُلوِب الُْمْؤِمِنیَن اَل تَْبُرُد أَبَدا«، 
بی تردید در شــهادت حسین، حرارتی 
در دل های مؤمنین است که هرگز سرد 

نمی شود.
حاال که چنین فرصتی در ایام پیش آمد، 
باید منبری در ایــن دهه چه کار کند؟ 
چه بگویم من! خدمت شما عرض شود 
که خداوند إن شــاء اهلل به آن ها توفیق 
دهد، همین منبری ها باید قصد قربت 

کنند که در ســخنرانی های خودشان 
مطلبی را به مردم بگویند که در هدف 
ابا  عبداهلل)ع( باشــد تا معرفت و آگاهی 
مردم زیاد شــود، مداح هم باید این کار 
را انجام دهد، زیرا کســب معرفت برای 

عزادار الزم است.
حاال یک عده آدم  روشــنفکر هستند 
که می گویند که برای چی گریه کنیم، 
فلسفه گریه برای امام حسین)ع( چی 
هســت؟ خب جواب این ســؤال آسان 
اســت، خدا رحمت کند »ابــن اعثم 
کوفی« شاعر عرب را که خیلی مشهور 
است، در چند بیت به خوبی فلسفه گریه 
برای امام حســین)ع( را بیان می کند و 

می گوید:
»یابن النبــی المصطفــی، یابن الولی 
المرتضی، یابن البتون الزاکیه، تبکیک 
عینی ال، الجــل مثوبــه، لکنها عینی 

الجلک باکیه«
ای فرزند مصطفــی/ای فرزند علی/ای 

فرزند نسل پاك
چشم من بر تو برای ثواب گریه نمی کند/ 

بلکه چشمم به خاطر تو گریه می کند
امام حسین)ع( آن قدر عظمت دارد که 
ظلم بر او یعنی ظلم بر بزرگی و انسانیت 

و این گریه دارد.
پس عــزاداری باید باشــد، خــدا روح 
امام)ره( را شــاد کند، امــام)ره( واقعاً 
کلماتش عرشی بود که فرمودند:  »محرم 
و صفر را زنده نگــه دارید که ما هر چه 
داریم از محرم و صفر اســت«، بنابراین 
در ماه محرم هنگامی کــه در مجلس 
عزای امام حســین)ع( جمع می شوند 
و مطالب دینی و مذهبی را می گویند، 
منتها آن را ضایع نکنند، مثاًل در گذشته 
هیئت هایی در تهران مداح محور بود، 
یک روزی که از خیابان گذر می کردم، 
روی پالکاردی دیدم که اسم 10 مداح 
را نوشــته- الحمد اهلل همــه آن ها هم 
به مکه مشرف شــدند و لقب حاجی را 

 
امان از 

دست برخی 
مداحان که مراعات 

نمی کنند! مداح نبايد با 
فعل و حرکتش خدايی 

نکرده شأن اهل بيت)ع( 
را پايين بياورد

هر کجا 
دانش و علم 

ديديد، بدانيد نماينده 
امام حسين)ع( است 

و هر کجا جهل را در هر 
عرصه ای ديديد، بدانيد 

نماينده يزيد است
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داشتند- در گوشه ای از آن به خط ریز 
اسم سخنران را نوشته بودند!

آیت اهلل بهجت رحمت  اهلل علیه درباره 
محتوای سخنرانی در جلسات عزاداری 
اشاره داشتند که منبری ها از نهج البالغه 
بگویند، بنده دیدم که ایشــان درست 
می گویند، ولی اگر بخواهیم نهج البالغه 
را برای مردم شــرح بدهیم، شاید همه 
مردم متوجه نکات و ظرایف آن نشوند 
و باید بر اســاس عقول مــردم با آن ها 
سخن گفت، سخنرانان می توانند یک 
جمله از نهج البالغــه، مقداری از قرآن 
کریم یا فرازهایی از دعای عرفه را محور 
صحبت های خود قرار دهند، در کنار این 
موارد روضه ای هم باشد، یعنی صحبت 

خشک تنها نباشد.
توجه داشــته باشــیم که اگر کالم به 
زیبایی باال بیاید و گفته شود، چه مقدار 
می تواند جذاب باشد، پس اگر سخنران 
بخواهد حقایق عالم را سخت و عاری از 
هر گونه استعاره های ظاهری و معنوی 
مطرح کند، این نمی شــود، نگاه کنید 
قرآن مجید تعابیر را به بهترین شــکل 
و قالب  بیان کرده اســت، اگر قرآن به 
این زیبایی نبود، آیا می توانست قلوب را 
تسخیر کند، با اینکه عرب ها اهل شعر و 
شاعری بودند و در این رابطه از تخصص 
باالیی هــم برخوردار بودند و از شــعر 
گفتن هم لــذت می بردند، وقتی قرآن 
به میان آن ها آمد، شــعر در سایه قرار 
گرفت و این نشان از ایجاز معنایی قرآن 
دارد، بنابراین باید بــه تبعیت از قرآن 
و نهج البالغــه با مردم ســخن بگوییم 
و توجه داشته باشــیم که سخنانمان 
زیبایی داشته باشــد و خشک نباشد، 

تعارف که ندارد!
در یک جمع بندی برای اهل منبر عرض 
کنم که دعای عرفه- یک عمر مطلب از 
دعای عرفه بگویند باز تمام نمی شود- 

قرآن، نهج البالغه و صحیفه سجادیه را 
مالك قرار دهند.

این تجربه کســی اســت که 50 سال 
منبر رفته اســت، در ایام محرم شــرح 
دعــای عرفــه 10 روز از رادیو معارف 
پخش شد، بعد از این مدت رادیو با من 
تماس گرفت که مردم خواستار پخش 
دوباره این برنامه شده اند، ما هم دوباره 
مطالعه کردیم و شرح دعای عرفه دو ماه 
تمام روی آنتن رفت، این را گفتم برای 
اینکه بگویم مردم ما چقدر تشنه معارف 
هستند، همان گونه که ثامن الحجج امام 
رضا)ع( می فرماید: »َفإَِنّ الَنّاَس لَو َعلُِموا 
َمَحاِســَن َکاَلِمَنا اَلتَِّبُعونَــا«، اگر مردم 
زیبایی های سخنان ما را می شناختند، 
بی شک از ما پیروی می کردند، حال در 
برخی از مجالس آش، شله زرد، شربت 
و پلو می دهند کار درســتی هم هست 
خدا هم قبول کند، اما می خواهم بگویم 
عالوه بــر این ها باید بــه فکر معرفت و 

آگاهی مردم هم بود.
در مجلســی بود که جوانان زیادی که 
تعدادشــان به چند هزار نفر می رسید، 
حضور داشتم من آنجا سخنران نبودم، 
ولی به صاحب مجلــس گفتم که باید 
برای آن ها خوراك معنوی تهیه کنید، 

چرا که این ها محتوا می خواهند.
البته این را بگویم امان از دســت برخی 
مداحان که مراعــات نمی کنند! مداح 
نباید با فعــل و حرکتش خدایی نکرده 
شــأن اهل بیت)ع( را پاییــن بیاورد، 
بنده با این مخالف هستم، اینکه مداح 
می خواهند مردم گریه  کنند، واقعاً خوب 
است، ولی اخیراً چند تا فیلم به من نشان 
دادند که در بعضی  از هیئت ها حرکات 

خارج از عرف عزاداری انجام می دهند.

آيا اين نوع حرکات در مراسم عزای 
ائمه معصومين)ع( اشکال شرعی  

شعرعاشورایی

راه والیت
»قالو بلی« گفتیم و عشاق الستیم

ما با والیت تا به آخر عهد بستیم
عشق حسین ابن علی در سینه ی ماست
جایی که فرمان جهادی هست، هستیم

این اعتقاد ماست، در راه والیت
باید که باقی ماند با عشق و بصیرت
تا ظلم و باطل هست ما اهل نبردیم
جای است در رگ های شوق شهادت

شکرخدا شور وشجاعت همچنان هست
در سینه ها عشق والیت همچنان هست

ما درس آزادی ز عاشورا گرفتیم
در مردم ما استقامت همچنان هست

هرگز نمی خواهد ببیند شادی ات را
باور ندارد این چنین آبادی ات را

ایران من ای باشکوه جاودانی
دشمن ندارد طاقت آزادی ات را

»محمد حسين زاده«
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ندارد؟
اشــکال شــرعی یک بحثی است، چرا 
بعضی موارد ممکن است به عنوان اولیه 
حرام نباشد، ببینید اگر یک روحانی یک 
ســاندویچ بلند در خیابان بخورد و راه 
برود، می گویند خالف مروت اســت نه 

اینکه حرام باشد.
در اســالم به برخی رفتــار و کردارها 
می گویند خالف مروت است، می گویند 
مگس نجس نیست، ولی اگر در استکان 
چایی بیفتد، حــال آدم را برهم می زند 
و کســی دیگر در آن اســتکان چایی 
نمی خورد، حاال اوالً احکام همیشــه بر 
موضوعات بار می شــود، اگر به فقیهی 
بگوییم این مایعی را که هر کس بخورد، 
مســت می شــود، خــب آن فقیه هم 

می گوید نجس است!
چرا؟! چــون احکام بــر موضوعات بار 
می شــود، اگر االن از منظــر موضوع 
شناسی رقص حساب شــود، آقا! مورد 
تأمل اســت، اینکه واقعاً بــاال و پایین 
می پرند از نظر شــرعی رقص حســاب 
می شود یا نه! خب! ممکن است بگویند 
یک شور است، آنچه در عرب هم مشاهده 
می شود، حکم فقهی را باید مرجع بگوید 
و ما در  مقام اســتدالل نیستیم، با این 

وجود باز هــم تأکید می کنم مراســم 
عزاداری امام حسین)ع( باید به صورت 

رسمی و با عظمت اقامه شود.

در گذشته مداحان شاعر داشتند؟
بله! بعضی از آن ها شاعر بودند و برخی 
هم از شعرا مدد می گرفتند، اکنون نیز 
حداقل باید این امر محقق شــود، البته 
در ادامه بحث بگویم که برخی مداحان 
نباید چیزهایــی را بگویند که در کربال 
اتفاق نیفتاده است، این درست نیست، 
این عزیــزان حداقل یک بــار »نفس 
المهموم« حاج شیخ عباس قمی که به 

فارسی ترجمه شده است را مرور کنند و 
ببینید چه اتفاقی در حادثه عاشورا روی 

داده است.

   استاد فاطمی نيا به نظر شما 
مقتل خوانی در مجلس عزای امام 

حسين)ع( فراموش نشده است؟
بله! اکنون مقتل خوانــی نداریم، البته 
همان طور که گفتــم نباید کل حادثه 
عاشورا بی پرده گفته شود تا مگر حالی 
در مجلس ایجاد شود، بنده قبالً  هم این 
موضوع را مطرح کرده بــودم و در این 
زمینه دشمن هم پیدا کردم، چرا بعضی 
از مداحان مصیبت ها را خیلی بی پرده 
می خوانند، البته اگر در روز عاشورا یک 
دو جمله مقتضای شــرایط و جمعیت 
گفته شود تا مردم گریه کنند، ایرادی 

ندارد، زیرا روز عاشورا استثناء است.
جواب این است که ببینید این چیزهایی 
که برای مردم گفته شده مانند شهادت 
طفل شیرخواره درست است، اگر اینها 
گفته نمی شد ما هیچ کدام دل به دریا 
می زدیم! اکنون با این آگاهی آمدیم که 
این طفل رضیع در دستان پدرش شهید 
شد، حاال واجب نیست  این مصیبت را 

مکشوف کنید.
بلــه! مقتل خوانــی که شــما گفتید، 
متأسفانه کم است، باید یک نفر را موظف 
کنند، بنشیند، چند تا حدیث بخواند و 
توضیح دهد، به زبان هم مسلط باشد، 
زیرا مقتل خواندن کار آســانی نیست، 
میان مقاتل، مقتل »نفس مهموم« شیخ 
عباس قمی با جزئیات بیان شده است، 
را نمی توانم همه را به زبان بیاورم، اکنون 
در برخی نوحه خوانی ها مرســوم شده 
است که شــأن ائمه را پایین می آورند 
و توهین می کنند، در اینکه ائمه اطهار 
مورد ظلم قرار گرفته اند، شکی نیست، 
شما در زیارتنامه های ائمه دقت کنید از 
حضرات با تعابیر زیبا یاد می شود، بله! 

آيت اهلل 
بهجت )ره( 

درباره محتوای سخنرانی 
در جلسات عزاداری 

اشاره داشتند که 
منبری ها از نهج البالغه 

بگويند، بنده ديدم 
که ايشان درست 

می گويند
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 می توان ظلم را در قالب دیگری مطرح 
کرد، توجه فرمودید!

مرحوم آیت اهلل غروی اصفهانی-ایشان 
راضی نبودند که کمپانی گفته شــود- 
وقتی می خواهند ذکــر مصیبت طفل 
شیرخواره را بیان کند، به گونه ای مطرح 
می کند که ســنگ گریه می کند، ولی 
واقعه را شــرح نداده است، بلکه از زبان 
مادرش روضه را می خواند،  به هر حال 
منظور بنده این نیست که ظلم ها را انکار 
کنیم، بلکه باید این ظلم ها و ستم ها در 

تعابیر دیگر بیان شود.
بله!  مکتــب سید الشــهدا)ع( مکتب 
معرفت، آگاهی و پیشرفت روحی است، 
من باید در این مکتــب بفهمم که چه 
مواردی را باید یاد بگیرم، بنده به عنوان 
یک نفر گوینده که 50 سال تجربه منبر 
رفتــن را دارم، عــرض می کنم، محور 
سخنرانی در مجالس عزاداری باید قرآن، 
نهج البالغه، دعای عرفه و زیارت اربعین 
باشد، شــما از این بهتر کجا می توانید 

پیدا  کنید!

 استاد به نظر شما حوزه علميه نبايد 
در تربيت سخنور و خطيب بيش از 

بيش فعال تر شود؟

من به شما بگویم 20 سال پیش خدمت 
مقام معظم رهبری رسیده بودم، چند 
نفر از اهل علم هم حضور داشتند، یقین 
دارم آقا با این عزم راســخی که در این 
موضوع دارند، شاید موانعی برایشان به 
وجود آمده اســت، معظم له با ناراحتی 
فرمودند: آقا باید یک دانشــگاه تبلیغ 
تأسیس شود که هر کس از راه برسد به 
منبر نرود،- من که کسی نیستم- ایشان 
آقایی فرمودند و در آن جمعیت به من 
فرمودند: در آن رابطه با شــما ارتباط 
خواهــم گرفت، من هــم گفتم منتظر 
امر شما هستم، حاال خیلی از آن زمان 
گذشته است، من می دانم آقا از این فکر 
بیرون نیامده است، بلکه مانعی بوده که 
نشده است، خالصه مطلب اینکه ایشان 
خیلی با ناراحتی  فرمودند: هر کس از راه 
می رسه منبری می شود، بله!  واقعیتی 
است و باید دانشکده دارالتبلیغ تأسیس 

شود.
یادم هســت که پدرم می گفت: منبری 
بایــد در حد اجتهاد باشــد،  وی حرف 
بی ربطی هم نزده اســت، بی تعارف این 
مطلب را می گویم، عمر ما که دارد تمام 
می شــود! ببینید قرآن بــه زبان عربی 
نازل شــده »إِنَّا أَنَزلَْناُه ُقْرآنًــا َعَربًِیّا« و 

اهل بیت)ع( هم زبانشــان عربی بوده 
است، منتها بعضی از این منبری ها زبان 

عربی شان هنوز کامل نشده است.
باز تأکید می کنم مداح یا سخنران نباید 
برای اینکه مردم را به گریــه وا دارند، 
دست و پا بزنند و از هر کجا مایه بگذارند، 
در حالی که گریه دست خداست! خالصه 
عرایضم این است که سخنرانان مطالب 
را کوتاه بگویند، اطاله نکنند تا مردم از 

جلسات سخنرانی زده شوند.

نام رقیه بنت الحسین در یکی از کتاب 
انساب قرن ششم آمده است

 در رابطه با وجود دختر سه ساله 
امام حسين)ع( و صحبت هايی که 
از جانب شــما مطرح شده برای ما 

کمی توضيح می دهيد؟
سخنانی را از جانب بنده در مورد طفل 
سه ســاله اباعبداهلل)ع( نقل کردند، که 
من منکر این طفل سه ســاله بوده ام، 
خدا نمی گذرد، بنده روی منبر گفتم ما 
روی این دختر سه ساله امام حسین)ع( 
نام نمی گذاریم، اگر بگوییم نامش رقیه 
است، کسی که دو تا کتاب مقتل خوانده 
باشــد، می آید مچ ما را می گیرد که ما 

بله!  مکتب 
سيد الشهدا)ع( 

مکتب معرفت، آگاهی و 
پيشرفت روحی است، من 
بايد در اين مکتب بفهمم 
که چه مواردی را بايد ياد 

بگيرم
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رقیه بنت  الحسین نداریم، بنده گفتم که 
اسم این نازدانه را نمی دانیم، چی هست، 
شاید رقیه بوده است که مردم آن منطقه 

هم رقیه می گویند.
اتفاقاً یک مژده ای به شما بدهم، بعد از 
مدت ها در یک کتاب انساب قرن ششم 
هجری دیدم که اتفاقاً امام حسین)ع( 
رقیه  هم داشته است، پس در اینکه امام 
حسین)ع( یک دختر بچه سه ساله دارد، 
شکی در آن نیســت، البته من راه های 
دیگر برای اثبات این نازدانه دارم، ولی بر 
روی منبر گفتنی نیست، اینکه در زمان 
قدیم در آنجا کرامتی دیده شــده است 
که یکی از بزرگان نقل کرده بود،  قصد 
داشتم به سوریه سفر کنیم- خدا به حق 
حضرت زهرا)س( شرشان را به خودشان 
برگرداند، نابودشــان کند و آرامش در 
سوریه برقرار شــود- تا این مرد شامی 
را پیدا کنم، چه بسا مرحوم شده باشد، 

ولی گفتند که اوالدش هستند.

غرض از این صحبت هــا اینکه که یک 
دختر سه ساله امام حسین)ع( در دمشق 
آنجا هست، حال ســر اسم دعوا نکنید، 
حاال رقیه بوده یا نبوده، مهم نیست، اینکه 
آن ملعون آن رفتار را با این طفل سه ساله 
داشته که در اثر کثرت گریه و بی قراری 
در خرابه شام جان به جان آفرین تسلیم 
کرد، همه اینها درست است و در کتاب 

»کامل« بهایی هم آمده است.

 اســتاد به عنوان آخرين سؤال 
بفرماييد هدف امام حسين)ع( از 
قيامش و شهيد شدن در راه خدا 

چه بود؟
یک شــیخ ســنی در این باره کتابی 
نوشته که واقعاً عجیب است، نکته ای 
عرض می کنــم که مــا در علم ادب 
نکته ای به نام خالصه نویســی داریم، 
خالصه نویسی فنی است، اینکه یک 

ســخنرانی در چند جمله سخنانش 
را جا بدهد بســیار هنــر می خواهد، 
این شیخ مصری ســنی که در فلسفه 
نهضت اباعبداهلل)ع( کتابی تقریباً 600 

صفحه ای نوشته است.
حاال یــک نفر کــه 600 صفحه کتاب 
بنویسد و بگوید که این را خالصه نویسی 
کن تا آنجا که می توانــی خالصه کن، 
چقدر می تواند خالصه کند؟ اگر 600 
صفحه 50 صفحه بشــود، خیلی عالی 
اســت، ولی اگر خیلی هنرمند باشــد، 
می تواند در 20 صفحــه خالصه کند، 
من خودم ســال ها قبل می خواســتم 
کتابی را خالصه نویسی کنم، دیدم واقعاً 
خیلی سخت اســت؛ پوست آدم کنده 
می شود،  حاال باورتان نمی شود بگویم 
این شــیخ 600 صفحه را در سه سطر 
و نیم خالصه نویســی کرده که خیلی 

تماشایی است.
یعنی جان کالم در نهضت فلسفه امام 
حسین)ع( را این عالم سنی این چنین 
بیان می کند: در دنیا دو هجرت بود که 
سرنوشت بشر را عوض کرد، »الهجرت 
اولی لمحمد)ص(«، هجرت اول پیغمبر 
اکرم)ص( بود، ما در نحو یک کان ناقصه 
داریم یک کان تامه، کان تامه به معنی 
وقوع است و این فرد، کان تامه را استفاده 
می کند، یعنــی می گوید هدف هجرت 
پیامبر اکرم)ص( چه بوده است؟ هدف 
ساختمان اسالمی و باال رفتن کاخ اسالم 

بوده است.
اما یک هجرت دیگر هم بود و آن هجرت 
دوم، هجرت امام حســین)ع( بود که 
»کانت لمحافظه االسالم«، آن هجرت 
برای بنا بود و این بــرای مقاومت، امام 
حســین)ع( آمد که از ساخته جدش 
را محافظت کنــد، خود حضرت فرمود 
آمده ام تا دین جدم را تجدید کنم، پس 
اگر نهضت امام حســین)ع( نبود، یک 

الاله  االاهلل باقی نمی ماند.

شعرعاشورایی

نوبت هب ما  رسیده
امروز اگر چه جبهه ی ما اقتصاد ماست

اما هجوم ها همه بر اعتقاد ماست
ما ایستاده ایم، دماوند زاده ایم

آزادگی و نیکدلی در نهاد ماست
هیهات از اینکه روی به بیگانگان کنیم
»لبیک یا حسین« شعار و نماد ماست
ما مطمئن به نهضت و سرباز رهبریم

دشمن همیشه زخمی از این اعتماد ماست
بعد از عروج سرخ شهیدان انقالب

نوبت به ما رسیده، زمان جهاد ماست
حاال مقاومت همه اش با بصیرت است
یعنی همیشه چاره ی ما، اعتقاد ماست

»مصطفی نصر«
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1- نهی از دشنام و لعن مخالفان:
اگر دنیای امروز متفکران و علما، عوامل 
و ریشه های بدبینی اهل تسنن را نسبت 
به شیعیان جستجو کنند خواهند دید که 
از اصلی ترین عواملی که موجب شــکاف 
میان شیعیان و اهل تســنن شده است 
موضوع دشــنام و لعن بعضی شــیعیان 
نسبت به روسای اهل تسنن و به ویژه دو 
خلیفه اول و دوم است. امروز در دنیای اهل 
سنت به جز بخشــی از ناآگاهان افراطی 

و ابزار امپریالیســم، همه از گفتگوهای 
سازنده برای وحدت جهان اسالم استقبال 
می کنند اما آن ها نیز از این که در فرهنگ 
اهل سنت نسبت به خلفای بعد از پیامبر 

اهانت شود فراری هستند.
از آن جا که این موضع به یکی از بزرگ ترین 
موانع در جهت انسجام مسلمین تبدیل 
گشته اســت و هر گونه تالش و حرکتی 
را برای تقریب مذاهب اسالمی با مشکل 
روبه رو می سازد؛ الزم است دانسته شود 

که آیا واقعا این تفکر، آن گونه که مطرح 
می شود، از ضروریات و لوازم مکتب تشیع 
اســت و یا چنین نبوده و بدون اهانت به 
مقدسات دیگران نیز می توان شیعه بود! 

با نگاهی دقیق و عمیق بــه روایات ائمه 
اطهار – علیهم السالم – درخواهیم یافت 
که آن بزرگــواران هیچ گاه از شــیعیان 
دشــنام و یا لعن مخالفان را نخواسته اند 
بلکه آن چه همواره مورد تاکید آن ها قرار 
داشته شــناخت باطل و جداشدن از آن 

نهی از حرکات و عوامل برهم زننده ی وحدت اسالمی

حجت االسالم والمسلمين 
ميرزا محمدی

بی ترديد توصيه به وحدت هنگامی می تواند موثر واقع شود که افراد را از عوامل برهم زننده ی وحدت 
نيز برحذر داريم؛ در غير اين صورت نه تنها وحدتی واقعی ايجاد نخواد شد، بلکه اين توصيه ها نشان 
از عدم اراده به وحدت واقعی در گفتار دارد و بر فضای مخاصمه می افزايد؛ از همين رو گزارش های 
متعدد و فراوانی از اهل بيت – عليهم السالم – در نهی از رفتارها و غوامل اختالف زا رسيده است که 
نمونه هايی از آن را می توان در نهی از دشنام و لعن مخالفان، نهی از تکفير مخالفان، نهی از دادن 
نسبت های ناروا به مخالفان و نهی از دامن زدن به فضای تعصب و مخاصمه مشاهده نمود که در اين جا 

به گزارش هر يك از اين موارد می پردازيم:
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بوده است. باطلی که گاه با حق درآمیخته 
و شــناخت آن را نیز مشــکل می سازد. 
آن گونه که هنگامی کــه امیرالمومنین 
– علیه الســالم – در جنــگ صفین آگاه 
می شــوند که عمروبن عدی و عمرو بن 
حمق اهل شــام را لعن و نفرین می کنند 
ضمن نهی آن ها از ایــن کار، خطاب به 

آن ها فرمودند:
انِيَن  َقاَل: َکِرهُت لَُکــم أَن تَُکونُوا لَعَّ
َشتَّاِميَن تَشِتُموَن َو تَبَرئوَن َو لَِکن لَو 
َوَصفُتم َمَساِوَی أَعَمالِِهم َفُقلُتم ِمن 
تِِهم َکَذا َو َکَذا َو ِمن أَعَمالِِهم َکَذا  ِسيِرَ
و َکَذا َکاَن أَصَوَب ِفی الَقوِل َو أَبَلَغ ِفی 
الُعذِر َو لَو ُقلُتم َمَکاَن لَعِنُکم إِيَّاُهم َو 
بََرائِتُکم ِمنُهم: اللُهمَّ احُقن ِدَمائُهم 
َو ِدَمائَنا و أَصِلــح َذاَت بَيِنِهم َو بَيِنَنا 
َو اهِدِهم ِمــن َضاَللَِتِهم َحتَّی يَعِرَف 
الَحّقش ِمنُهم َمن َجِهَلُه َو يَرَعِوَس َعِن 
الَغیَّ َو الُعدَواِن ِمنُهم َمن لَجَّ بِِه لََکان 

أََحبَّ إِلَیَّ َو َخيراً لَُکم1 
برای شــما خوش ندارم که آنان را لعن و 
ناسزا گویید )که در نتیجه( ایشان نیز شما 
را ناسزا گویند و از شــما بیزاری جویند؛ 
ولی چه بهتر اســت که اعمال ناشایست 
ایشان را یادآور شده، بگویید« از جمله ی 
سیره)ی زشت( آنان چنین و چنان است 
و از اعمال )نادرست(شان این و آن است. 
این بهترین بیان و استدالل است و اگر به 
جای نفرین صرف آنان و بیزاری جستن 
از ایشــان چنین بگوییــد )و دعا کنید(: 
خداوندا! جان ما و ایشــان را حفظ کن و 
بین ما و ایشان را اصالح بگردان و آنان را 
از گمراهیشان نجات ده! تا آن که حق را 
نمی داند ، بشناسد و آن که از آن سرپیچی 
می کند بر آن گردن نهد؛ این را من بیش تر 
دوست دارم و برای شما )نیز( بهتر است. 2

البته این معنی را می توان از واژه »تبری« 
که در طول تاریخ به عنوای یکی از فروع 
اعتقادی شیعه در آمده است، نیز دریافت؛ 
زیرا »تبری« بــر وزن تعدی، مصدر باب 

تفعــل از ماده »بری« بــه معنای دوری 
و جداشــدن اســت. راغب اصفهانی در 

مفردات می نویسد:
أصل البرء و البراء و التبّری: التقصی مّما 
یکره مجاورته3 ؛ اصل تبــری به معنای 
دوری و جداشــن از چیزی اســت که از 

مجاورت آن کراهت وجود دارد.
شــیخ طوســی نیز در تفســیر تبیان 

می نویسد:
أصل الباب تبّری الشیء من الشیء 
و هو النفصاله منــه و برإ اهلل الخلق 
ای فطرهم، فإنهم انفصلو من العدم 
إلی الوجود ... و البراءه من الشــیء : 

المفارقه و المباعده عنه: و بریء اهلل 
من الکافر: باعده عن رحمته ...4 

تری شیئی از شیئی به معنای جداشدن 
آن شــی از شــی دیگر اســت و این که 
می گویند: »برأ اهلل الخلق؛ خداوند خلق 
را آفریــد« به معنای جداشــدن آن ها از 
عدم و به وجود پیوست آن هاست و برائت 
از شی نیز به معنای مفارقت و دور شدن از 
آن شی است. هم چنان که برائت خداوند 
از کافران به معنای دورســاختن آن ها از 

رحمتش است.
با این معنی، حقیقــت تبری در دین نیز 
به معنای دورشدن و جدا گشتن از باطل 
است که البته این خود مستلزم شناخت 
کامل و جامع نسبت به باطل است و بدین 
جهت کســی را می توان تبری کننده ی 

واقعی دانست که:
اوال شــناخت کامل و درســت نسبت به 
باطل و حق داشته ابشد و ثانیا با شناخت 

باطل از آن فاصله بگیرد.
اینجاست که هنگامی که حارث بن حوط 
در جنگ جمل به امیرالمومنین – علیه 
السالم – می گوید: از نظر من طلحه و زیبر 
و عایشه برحق بودند. حضرت در جواب 

می فرماید:
إِنَّك لَم تَعِرِف الَحقَّ َفَتعِرَف َمن أَتَاُه َو 

لَم تَعِرِف الَباِطل َفَتعِرَف َمن أَتَاه 5
همانا تو حق را نشــناختی تا آورنده اش 
را بشناسی و بالطل را )نیز( نشناختی تا 

آورنده اش را بشناسی. 6
این در حالی اســت که بــا توهین و لعن 
مخالفان، نه تنها به شــناختی نسبت به 
باطل دست نخواهیم یافت بلکه به گونه ای 
راه هدایت دیگران را نیز مسدود نموده ایم 
زیرا با حاکم کردن حجاب تعصب میان 
خود و مخالفان، آنان را از تفکر درباره ی 
حق و باطل بازداشته و حتی شاید آن ها را 
درمسیر باطل خویش نیز راسخ تر بکنیم. 
از این رو پیامبر بزرگوار اسالم – صلی اهلل 
علیه و آله – ضمن تاکید بر این اصل مهم 

ازاصلی ترين 
عواملی که  موجب  

شکاف ميان شيعيان و 
اهل تسنن شده است 

موضوع دشنام و لعن بعضی 
شيعيان نسبت به روسای 
اهل تسنن و به ويژه دو 

خليفه اول و دوم 
است

با نگاهی 
دقيق و عميق 

به روايات ائمه اطهار  
عليهم السالم درخواهيم 
يافت که آن بزرگواران 

هيچ گاه از شيعيان 
دشنام و يا لعن مخالفان 

را نخواسته اند 



ماهنامه فرهنگي - مذهبی  هيأت رزمندگان اسالم
شماره 104-  آبان  و آذر93 - محرم وصفر 1436

20

می فرمایند:
إنّی لَم أبَعث لَّعانًا َولکنی بُِعثُت داعيًا 
َو َرحمًه، اللُهَم اهــِد َقوِمی َفإنَُّهم ال 

يَعَلُمون7 
مــن نفرین گر برانگیخته نشــده ام بلکه 
فراخواننــده و رحمت مبعوث شــده ام. 

خدایا! مرا راه بنما که آنان نمی دانند.
هم چنین از آن بزرگوار روایت شده است 
که درباره ی مشرکان مقتول در جنگ بدر 

فرمودند:
ال تَسبوا َهُؤالء فإنَّه ال يخلص إليَهم 
ا تَُقولُوَن و تُؤذون األحياَء أال  شیٌء ِممَّ

أنَّ الَبذاَء لُؤٌم 8
به این جنازه ها دشــنام نگویید چیزی از 
دشنام شما به این ها نمی رسد ولی زندگان 
را اذیت می کنید. بدانید که دشنام دادن، 

فرومایگی است.
هم چنان که امام رضا – علیه السالم – نیز 
احادیثی را که در آن ها به صراحت نسبت 
به دشــمنان توهین شده است ساخته و 

پرداخته ی مخالفانشان می داند:
َعن إِبَراِهيَم بَن إبِی َمحُموٍد َقاَل: ُقلُت 
لَلرَِّضا – عليه السالم – يَا َرُسوِل اهلل! 
إنَّ ِعنَدنَا أَخَباراً ِفــی َفَضائِِل أِميِر 
الُمؤِمِنيَن – عليه السالم – َو َفضلُکم 
أَهَل الَبيت َو هَی من رَوايَه ُمَخالفيُکم 
نَعِرُف ِمثَلَها َعنُکم أََفَنِديُن بَِها؟  َو الَ

َفقال: يَا ابَن َمحُموٍد! لََقد أَخَبَرنِی أَبَی 
ِه – عليه السالم - أَنَّ  َعن أَبِيِه َعن َجدِّ
َرُســوَل اهلل -  صلی اهلل عليه و آله – 
قال: َمن أَصَغی إلَی نَاِطٍق َفَقد َعَبَدُه 
فإن َکاَن النَّاِطُق َعِن اهلل – َعزَّ َو َجلَّ 
– َفَقد َعَبَد اهلل َو إَن َکاَن النَّاِطُق َعن 
إِبِليَس َفَقد َعَبَد إِبِليَس ثُمَّ َقاَل الرَِّضا 
– عليه السالم – يَا ابَن أبِی َمحُموٍد! إنَّ 
ُمَخالِِفيَنا َوَضُعوا أَخَباراً ِفی َفَضائِِلَنا 
َو َجَعُلوَها َعَلی أَقَساٍم ثاََلثٍَه أََحُدَها 
الُغُلوُّ َو ثَانِيَها التَّقِصيــرُ ِفی أَمِرنَا َو 
ثَالُِثَها التَّصِريُح بَِمَثالِِب أَعَدائَِنا َفِإَذا 
ُروا ِشيَعَتَنا  َسِمَع النَّاُس الُغُلوَّ ِفيَنا َکفَّ
َو نََسُبوُهم إلَی الَقول بُربُوبيََّتنا َو إَِذا 
َســِمُعوا التَّقِصيَر اعَتَقُدوُه ِفيَنا َو إَِذا 
َسِمُعوا َمَثالَِب أَعَدائَِنا بِأسَمائِِهم ثََلُبونَا 
بِأَسَمائَِنا َو َقد َقاَل اهلل – َعزَّ َو َجلَّ - »َو 
َِّذيَن يَدُعوَن ِمن ُدوِن اهلِل  وا ال ال تَُسبُّ
وا اهلل َعدواً بَِغيِر ِعلٍم« يَا ابَن أبِی  َفَيُسبُّ
َمحُموٍد إَِذا أََخَذ النَّاُس يَِمينًا َو ِشَماالً 
َُّه َمن لَِزَمَنا لَِزمَناُه َو  َفالَزم َطِريَقَتَنا َفِإن

َمن َفاَرَقَنا َفاَرَقَناُه ...   9
ابراهیم بن ابی محمود می گوید: به امام 
رضا – علیه الســالم – عرض کردم: یا ابن 
رسول اهلل! نزد ما از روایات مخالفین شما 
در فضائل امیرالمومنین  – علیه السالم – و 
شما خاندان روایاتی هست که امثال آن را 

در بین روایات شما نمی بینم، آیا به آنان 
معتقد شــویم؟ حضرت فرمودند پدرم از 
پــدرش و آن حضرت از جــد خود برایم 
روایت کردند که حضرت رســول اکرم – 
صلی اهلل علیه و آلــه – فرمودند: هر کس 
به سخن گویی گوش فرا دهد او را عبادت 
کرده اســت. اگر آن ســخن گو از جانب 
خدا ســخن می گوید، او خــدا را عبادت 
کرده است، سپس فرمودند« ای ابن ابی 
محمود! مخالفان ما سه نوع خبر در فضائل 
ما جعل کرده اند: 1. غلــو، 2. کوتاهی در 
حق ما، 3. تصریح به بدی های دشمنان ما 

و دشنام به آن ها
وقتی مــردم اخبــار غلو آن دســته را 
می شنوند ما را تکفیر می کنند و می گویند: 
شــیعه قائل به ربوبیت ائمه خود است و 
وقتی کوتاهی در حق ما را می شــنوند، 
به آن معتقد می شوند و وقتی بدی های 
دشمنان ما و دشنام به آنان را می شنوند، 
مــا را دشــنام می دهند و حــال آن که 
خداوندمی فرماید: »به )معبود( آنا که جز 
خدا را می خوانند دشنام مدهید تا مبادا 
آن ها از روی دشــمنی با نادانی با خدا را 
دشنام گویند«10 . ای ابی محمود! وقتی 
مرد به چپ و راســت می روند تو پایبند 
طریقه ی ما باش، زیرا هر کس با ما همراه 
باشد ما با او همراه خواهیم بود و هر کس از 

در 
جايی که 

قرآن رعايت 
اصول ادب، عفت و 

نزاکت راحتی در برابر 
خرافی ترين اديان الزم 
می شمارد؛ ديگر هيچ 
بهانه ای برای شخص و 

گروهی باقی 
نمی ماند
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ما جدا شد ما نیز از او جدا خواهیم شد ...  10
در روایتی دیگر نیز امــام صادق – علیه 
السالم – هنگامی که آگاه می شوند مردی 
در مسجد آشکارا به دشمنانشان توهین 
می کند، می فرمایند: »او را چه شده است؟ 
- خدا لعنتش کند – با این کار معترض ما 

می شود«. 11
همچنین در کتاب ندای وحدت با استناد 
به جامع المسانید نقل شده که ابوحنیفه 
در زمانی که هنوز جــوان بود، به مدینه 
رفت و خدمت محمــد بن علی )حضرت 
باقر – علیه الســالم( رســید. سالم کرد 
و گفت که من از دوســتان شــما و اهل 
کوفه هستم. حضرت فرمودند: اهل کوفه 
ممنوع شــده اند که با ما تماس بگیرند. 
ابوحنیفه گفت: من از دوستان شما هستم 
حضــرت فرمودند: این جا ننشــین، زیرا 
اسباب زحمت می شود. ابوحنیفه اطاعت 
نکرد و عرضه داشت: دوســتان شما در 
کوفه به برخی از خلفــا اهانت می کنند. 
شما آنان را از این کار منع فرمایید. حضرت 
فرمودند: من به آن ها گفته ام، ولی اطاعت 
نمی کنند عــرض کرد: چرا؟ شــما امام 
و پیشوای آنان هســتید. امام فرمودند: 
آن ها هم مثل شما هستند. شما خود را از 
دوستان ما می دانید، اما وقتی به شما گفتم 
این جا ننشین، اهل کوفه نباید با ما تماس 

بگیرند، گوش نکردی و نشستی. 12
آن چه گفته شد به غیر از نصوص قرآنی 
اســت که صریحا ما را از توهین به عقاید 
مخالفان منع می کند. چنان چه که قرآن 

کریم در این باره می فرماید:
وا يَدُعوَن ِمن ُدوِن اهلِل  »َو ال تَُســبُّ
وا اهلل َعدواً بَِغيِر ِعلٍم َکَذلِك  َفَيُســبُّ

َزيَّنَّا لِکلِّ أُمٍَّه َعَمَلُهم« 13
)شــما مومنان( به )معبود( آنان که جز 
خدا را می خوانند دشنام مدهید تا مبادا 
آن ها از روی دشــمنی بــه نادانی خدا را 
دشنام گویند، )با دشنام حق از باطل تمیز 
نمی یابد و هر کس به هنگام دشنام خود را 

محق می داند( ما بدین سان برای هر امتی 
کارشان را بیاراستیم.

عالمه ی طباطبایی )ره( در تفسیر این آیه 
می نویسد:

این آیه یکی از ادب هــای دینی را خاطر 
نشان می ســازد که با رعایت آن، احترام 
مقدسات جامعه ی دینی محفوظ مانده، 
دســتخوش اهانت و ناســزا و یا سخریه 
نمی شود، چون این معنا غریزه ی انسانی 
است که حریم مقدسات خود دفاع نموده، 
با کســانی که به حریم مقدساتش تجاوز 
کنند به مقابله برخیزند و چه بسا شدت 
خشم او را به فحش و ناسزای به مقدسات 
آنان وادار سازد و چون ممکن بود مسلمین 
به منظور دفاع از حریم پروردگار بت های 
مشرکین را هدف دشنام خود قرار داده، 
در نتیجه ی عصبیت جاهلیت، مشرکین 
را نیز وادار سازند که حریم مقدس خدای 
متعال را مورد هتک قرار دهند لذا به آنان 
دستور می دهد که به خدایان مشرکین 
ناســزا نگویند، چون اگر ناسزا بگویند و 
آنان هم در مقام معارضه به مثل به ساحت 
قدس ربوبی توهین کنند در حقیقت خود 
مومنین باعث هتک حرمت و جسارت به 
مقام کبریایی خداوند شــده اند. از عموم 
تعلیلی ای که جمله ی »َکَذلِك َزيَّنَّا لِکلِّ 
أُمٍَّه َعَمَلُهم« آن را افاده می کند، نهی از 
هر کالم زشتی نسبت به مقدسات دینی 

استفاده می شود. 14
با دقت در معنی و تفسیر این آیه، می توان 
به نکاتی کلیدی و ارزشمند در خصوص 
نحوه ی برخورد با مخالفان مذهبی دست 
یافت که با رعایت آن ها تحولی عظیم در 

روابط میان مسلمین پدید خواهد آمد:
1. اهانت به مقدسات دیگران باعث خواهد 
شــد تا آن ها نیز از روی جهــل و نادانی 
به مقدســات ما توهین کنند. چنان که 
آلوسی دانشمند معروف سنی، در تفسیر 
روح المعانی نقل می کند که بعضی از عوام 
جاهل سنی را مشاهده نموده که ازدشنام 

شعرعاشورایی

کالم مقطعه
به نام نامی سر، بسمه  تعالی سر

بلند مرتبه پیکر، بلند باال سر
فقط به تربت اعالت، سجده خواهم کرد
که بنده ی تو نخواهد گذاشت، هر جا سر

قسم به معنی ال یمکن الفرار از عشق
که پر شده است جهان، از حسین سرتاسر

نگاه کن به زمین! ما رأیت إال تن
به آسمان بنگر! ما رأیت إال سر

سری که گفت: »من از اشتیاق لبریزم
به سرسرای خداوند می روم با سر
هر آنچه رنگ تعلق، مباد بر بدنم

مباد جامه، مبادا کفن، مبادا سر«
همان سری که »یحب الجمال« محوش بود

جمیل بود، جمیال بدن، جمیال سر
سری که با خودش آورد بهترین ها را

که یک به یک، همه بودن سروران را سر
زهیر گفت: حسینا! بخواه از ما جان
حبیب گفت: حبیبا! بگیر از ما سر

سپس به معرکه عابس،» أجّننی«گویان
درید پیرهن از شوق و زد به صحرا سر

بنازم » أم وهب«را، به پارة تن گفت
برو به معرکه با سر ولی میا با سر

خوشا به حال غالمش، به آرزوش رسید

ادامه ص23
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بعضی از شــیعیان نســبت به شیخین 
ناراحت شــده است و شــروع به اهانت 
به مقــام علی – علیه الســالم – می کند، 
هنگامی که از او سوال می شود چرا به علی 
– علیه الســالم – که مورد احترام توست 
اهانت می کنی؟ می گوید: من می خواستم 
شــیعه ها را ناراحت کنم زیرا هیچ چیز را 
ناراحت کننده تر از این موضوع برای آن ها 
ندیدم! پس او را به توبه از این جهل عظیم 

وادار ساختند. 15
اما متاســفانه گاهی این عکس العمل ها 
صورتی شــدیدتر به خــود می گیرد به 
گونه ای که حتی موجب ایجاد جنگ های 
فرقه ای و کشتار شــیعیان نیز می شود. 
پس با پرهیز از دشنام و توهین به عقاید 
مخالفان، می توان جلوی بسیاری از این 
انحراف ها و دشمنی ها را گرفت و فضای 
مخاصمه را به فضایی سازنده تبدیل نمود 
و چه نیکو امام صادق – علیه الســالم – 

می فرمایند:
وا  َما أَيَسَر َما ًرِضَی النَّاُس بِِه ِمنُکم ُکفُّ

أَلِسَنَتُکم َعنُهم
چه ساده اســت آن چه که مردم به آن از 
شما راضی هســتند زبان های خود را از 
آن ها باز دارید! )یعنی چه ســاده اســت 
آن چه مخالفان مذهبی از شما می خواهند؛ 
آنان فقــط می خواهند که به ایشــان و 

مقدساتشان دشنام نگویید.
2. از آن جــا که این اعمــال جاهالنه ی 
مخالفان، عکس العملی نسبت به توهین 
به مقدسات آن هاست، می توان شخص 
توحین کننده را نیز به گونه ای شــریک 
آن هــا در این جنایــات و گناهان بزرگ 
دانست. چنان که امام صادق – علیه السالم 
– پیرامون این فرمایش حضرت رسول – 
صلی اهلل علیه و آله – که »شرك مخفی تر 
از راه رفتن مورچه بر سنگ صاف در شب 

تاریک است« فرموند:
وَن َما يَعُبِد  َکاَن الُمؤِمنــوَنَ يَُســبُّ
الُمشــِرُکون ِمــن ُدون اهلل و َکاَن 
وَن َما يَعُبِد الُمؤِمنوَن  الُمشِرُکونَ يَُسبُّ

َفَنَهی اهلل َعن َســبَّ آلَِهِتِهم لَِکی 
اُر إلََه الُموِمِنيَن َفَيُکوَن  َ الُکفَّ الَيَُسبُّ
الُموِمُنوَن َقد أُشَرکوا بِاهلل ِمن َحيُث 
َِّذيَن  وا ال الَيَعَلُمون َفَقاَل »َو ال تَُســبُّ
وا اهلل َعدواً  يَدُعوَن ِمن ُدوِن اهللِ َفَيُسبُّ

بَِغيِر ِعلٍم« 16
مومنیــن معبود مشــرکین را دشــنام 
می دادند و این سبب می شد تا مشرکین 
هم در عــوض معبود مومنــان را )یعنی 
خداوند را( دشنام دهند. پس خدا مومنین 
را از دشنام به معبودات آن ها نهی نمود تا 
مبادا مشرکین خداوند را دشنام دهند و 
بدان علت مومنین در حالی که نمی دانند 
به خداوند مشرك شوند. پس خداوند به 
مومنین فرمود: »)شــما ای مومنان!( به 
)معبود( آنان که خز خــدا را می خوانند 
دشــنام مدهید تــا مبادا آن هــا از روی 

دشمنی به نادانی خدا را دشنام گویند.«
و از آن جا کــه در روایات یکی از مصادیق 
این آیــه، اولیای خدا و توهیــن کفار به 
آن ها دانسته شده است این آیه را می وان 
منطبق بر موضوع مورد بحث ما دانست. 
چنان چه که صاحب تفسیر أطیب البیان 

در این باره می نویسد:
ســّب اعدای دین اگر موجب سب آن ها 
شود به مقدسات دین، حرام است چون 
این سبب می شــود که سّب به مقدسات 
دین کنند و شریک می شــود در گناه او 
چنان چه آیه ی شــریفه بــه این مطلب 
َِّذيَن  وا ال اشاره دارد که فرمود: »َو ال تَُسبُّ
وا اهلل َعدواً  يَدُعوَن ِمن ُدوِن اهللِ َفَيُسبُّ
بَِغيِر ِعلٍم« و از همین باب اســت سّب 
روسای مذاهب بالطه که سبب شود آن ها 
سب به روســای دین کنند یا سّب کتب 
ضالل که منشا شود سب به کتب دینی 
کنند یا ســب به علمای آن ها که موجب 
شود سب به علمای مذهب کنند و هکذا 
... بلکه امر بســیار دقیق است، در سفینه 
دارد که شخصی از اصحاب امیرالمومنین 
– علیه السالم – را مار گزید حضرت سبب 

سّب 
اعدای دين اگر 

موجب سب آن ها شود به 
مقدسات دين، حرام است 
چون اين سبب می شود 
که سّب به مقدسات دين 
کنند و شريك می شود 

در گناه او
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آن را فرمودند که تو نزد فالن شخص عاتی  
سرکش بودی که قنبر غالم من وارد شد 
تو او را بسیار احترام گزاردی و برای او قیام 
کردی آن شخص عاتی17 سببش را پرسید 
گفتی چون غالم علی است این سبب شد 
که آن ملعون به قنبر بســیار اذیت کرد و 
در مقام اذیت به من هم برآمد. ای کاش 
ابناء نوع ما می فهمیدند که در چه جنایاتی 

شرکت دارند و اهلل الحافظ. 18
3. با دشنام و توهین نه تنها نمی توان کسی 
را از مسیر غلط بازداشت، بلکه به عکس، 
تعصب شــدید آمیخته با جهالت که در 
این گونه افراد است، سبب می شود که به 
اصطالح روی دنده ی لجاجت افتاده، در 

آیین باطل خود راسخ تر شوند.
4. در جایی که قرآن رعایت اصول ادب، عفت 
و نزاکت راحتی در برابر خرافی ترین ادیان 
الزم می شــمارد؛ دیگر هیچ بهانه ای برای 
شخص و گروهی باقی نمی ماند تا با توهین 
به عقاید سایر مسلمین موجبات تعصب و 
خصومت را در میان مسلمانان ایجاد نمایند.

5. این آیه بــه اصل اخالقی مهمی که در 
جوامع انســانی و ادیان الهی وجود دارد 
اشاره می کند و آن این که: »آن چه برای 
خود می پســندی، برای دیگران بپسند، 
آن چه را در حق دیگران خوش دار که در 

حق خود خوش می داری«
بی شک اگر مســلمانان و پیروان مذاهب 
اســالمی نیز به این موضعو توجه داشته 
باشــند کــه همان گونه کــه توهین به 
مقدساتشــان برای آن ها دردآور است، 
توهین به مقدســات دیگــران نیز برای 
آن هــا ســخت و ناگوار اســت، هیچ گاه 
حاضر نمی شــدند به مقدسات یکدیگر 
توهیــن کنند. این همان چیزی اســت 
که در جملــه ی »َکَذلِك َزيَّنَّا لِکلِّ أُمٍَّه 

َعَمَلُهم« به آن اشاره شده است.
6. همان گونه که عالمه طباطبایی بیان 
نمودنــد آن عموم تعلیلــی که جمله ی 
»َکَذلِک َزیَّنَّــا لِکلِّ أُمَّــهٍ َعَملَُهم« افاده 

می کند نهی از هر کالم زشتی نسبت به 
مقدسات دینی است. از این رو تخصیص 
زدن ایــن آیه به جواز لعن بر مقدســات 
مخالفان، بی معنی به نظر می رســد، زیرا 
امروز لعن برای مخالفان از فحش و دشنان 
نیز بدتر بوده، بلکه آن ها لعن را دشنامی 
بزرگ می دانند به گونــه ای که بعضی از 
آنان دشنام به شــیخین را موجب فسق 
می دانند ولی در مــورد لعن، همان عده 
فتوی به کفر و حتی قتل شــخص مقابل 

داده اند.  19
شده است که:

همان گونه مشاهده شده شیعه ی امامیه 
همواره در طول تاریخ سعی بلیغ داشته 
است به گونه ای سخن گوید که دشمنان 
اســالم نتوانند از آن برای ایجاد تفرقه و 
آشوب میان مسلمین بهره برده، فضای 
صلح، مدارا و انســجام میان مسلمین را 
برهم زنند؛ سیره ای که در واقع برگرفته 
از سیره و روایات اهل بین – علیهم السالم 
– بوده و علمای آشــنای بــه این مکتب 
لحظــه ای در انتخاب آن دچــار تردید 

نخواهند شد. 20
امروز نیز این که مــا ظالمان به حق اهل 
بیت – علیهم الســالم – را مستحق لعن 
می دانیم و در زیارت عاشورا به لعن آن ها 
می پردازیم، جای تردیدی در آن نیست، 
خود اهل ســنت هم مایل اند ظالمان به 
اهل بیت – علیهم السالم – را لعنت کنند، 
اما این که مراســمی خاص پیرامون این 
موضع تشــکیل شــود و با تصریح به نام 
افرادی آن ها را مخاطب لعن خویش قرار 
دهیم، با هم خودفریبی است که ما را در 
دامان دشمنان اسالم می اندازد زیرا بخش 
عمده ی ثمره ی برگزاری این مراســم، 
اعالم عمومی آن، برای تبلیغات هدفمند 
است، به گونه ای که حتی اگر خود مراسم 
در خفا برگزار شــود، خبر آن، اثر خود را 

خواهد گذاشت. 21
به هر حال در دنیا امروز که کار غیرشرعی 

شعرعاشورایی

گذاشت آخر سر، روی پای موال سر
چنان که یک تن دیگر به آرزوش رسید

به روی چادر زهرا گذاشت سقا، سر
پسر به کوری چشمان فتنه کاری کرد
پر از علی شود آغوش دشت، سرتاسر

میان خاك، کالم خدا مقطعه شد
میان خاك؛ الف، الم، میم، طا، ها، سر
حروف اطهر قرآن و نعل تازه ی اسب

چه خوب شد که نبوده است بر بدن ها سر
تنش به معرکه سرگرم فضل و بخشش بود
به هرکه هرچه دلش خواست داد، حتی سر
جدا شده است و سر از نیزه ها درآورده است

جدا شده است و نیفتاده است از پا سر
صدای آیة کهف الرقیم می آید

بخوان! بخوان و مرا زنده کن مسیحا سر
بسوزد آن همه مسجد، بمیرد آن اسالم

که آفتاب درآورد از کلیسا سر
عقیله، غصه و درد و گالیه را به که گفت؟

به چوب، چوبه محمل، نه با زبان، با سر
دلم هوای حرم کرده است می دانی

دلم هوای دو رکعت نماز باال سر

»سید حمید رضا برقعی«
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هــم در موبایل ها می چرخــد، این کارها 
جای خــود دارد، ده ها ســایت وهابی در 
حال حاضر مشغول اشاعه ی این فیلم ها 
هســتند22  و برگزارکنندگان این مراسم 
در قبال تخریب وجهه ی اهل بیت رسول 
اهلل – صلی اهلل علیه و آله – و جلوگیری از 
پیشرفت آن ها مسئول اند. متاسفانه امروز 
این تصاویر و فیلم ها دست آویزهایی برای 
دور نگاه داشتن ملت های سنی از حقیقت 
رسالت رســول اهلل – صلی اهلل علیه و آله 
– است؛ این تصاویر دست آویزهایی است 
برای قتل شیعیان عراق، پاکستان و ...، یک 
استشهادی وهابی با این تصاویر روزانه ده ها 
شیعه می کشد. خود را فریب ندهیم، ما در 
مقابل اعمال خود مسئول ایم و بی اعتنایی 
نســبت به اثرات این مراسم، قطعا عقاب 
اخروی خواهد داشت چنان که حضرت امام 

باقر – علیه السالم – می فرمایند:
ِد بِن ُمسِلٍم قال: َسِمعُت أَبَا  َعن ُمَحمَّ
َجعَفٍر – عليه السالم – يَُقوُل يُحَشُر 

الَعبُد يَوَم الِقَياَمه َو نَِدَی َدمًا َفُيدَفُع 
إلَيِه ِشبُه الِمحَجَمه أَو َفوَق َذلَك َفُيَقاُل 
لَُه: َهَذا َسهُمَك ِمن َدم ُفاَلٍن. َفَيُقوُل: 
! أنََّك لََتعَلُم أنََّك َقَبضَتِنی َو َما  يَا َربِّ

َسَفکُت َدمًا. َفَيُقوُل: بََلی َسِمعَت ِمن 
ُفالٍَن ِرَوايََه َکــَذا َو َکَذا َفَرَويَتَها َعَليِه 
َفُنِقَلت َحتَّی َصاَرت إِلَی ُفاَلٍن الَجبَّاِر 

َفَقَتَلُه َعَليَها َو َهَذا َسهُمَك ِمن َدِمه 23
بنده ی خدا روز قیامت محشــور شود در 
حالی که دســتش به خونی آلوده نشده 
است، )ظرف( همانند )ظرف( خون گیری 
حجامت یــا بیش تر از آن را به دســتش 
بدهند و بگویند: این سهم توست از خون 
فالن کس. عرض می کند: پروردگارا! تو 
خود می دانی، تو خود جان مرا گرفتی؛ من 
خون کسی را نریخته بودم )و هیچ خونی 
بر گردنم نبود(. خداوند فرماید: آری! )اما( 
تو از فالنی روایتی چنین و چنان شنیدی 
و به ضرر او بازگو کردی، پس زبان به زبان 
به فالن ستمکار رسید و بدان روایت او را 

کشت و این بهره ی تو از خون اوست. 24
پس ما نیز اندکی مراقب گفتار و رفتار خود 
باشیم تا خدای نکرده شریک این جانیان 

در کشتار بندگان خدا نباشیم.

با دشنام 
و توهين نه 

تنها نمی توان کسی را از 
مسير غلط بازداشت، بلکه 
به عکس، تعصب شديد 
آميخته با جهالت که در 

اين گونه افراد است، سبب 
می شود که به اصطالح 
روی دنده ی لجاجت 

افتاده، در آيين باطل خود 
راسخ تر شوند
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شعرعاشورایی

ن عقب ننشستن پای جا ات  
فرقی نمی کند که خزان است یا بهار

ما ایستاده ایم چنان سرو، استوار

ما ایستاده ایم، که مرگ از نشستن است
تا سنگ کینه هست، هراِس شکستن است

باید خشک تر شود اینجا سراب شان
آشفته تر شوند، ز تعبیر خوابشان

ما صف کشیده ایم، که از خویش بگذریم
ما  از تبار حضرت سلمان، ابوذریم!

هر جا که ظلمت است، چنان شمع روشنیم
با دشمنان آینه ها سخت دشمنیم

با ظلم دشمنیم، و این افتخار ماست
تا پای جان عقب ننشستن، شعار ماست
هیهات از آن زمان که بگوییم خسته ایم

باید وفا کنیم به عهدی که بسته ایم
هشدار می دهیم به آن جا که نور نیست

آینده روشن است، زمانی که دور نیست-
می آید آن که وارث خون خداست او

قول خدا و منتقم کربالست او
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یِهم. َفَقــال: »َما لـَـُه- لََعَنــُه اهلل - یَعــِرُض بَِنا«. َّــا فـِـی الَمســِجِد َرُجــالً یُعلـِـُن بَِســبِّ أعَدائُِکــم َو یَُســمِّ اهللِ، إن
13- واعظ زاده خراسانی، ندای وحدت، ص 142.

14- انعام، 108.
15- عالمه طباطبایی، تفسیر المیزان، ترجمه ی سید محمد باقر موسوی همدانی، ج 7، ص 434.

16- آلوســی، روح المعانــی، ج 4، ص 236. قاضــی نــوراهلل شوشــتری در کتــاب الصــوارم المهرقــه در این باره 
می نویســد: جماعــه أخــری مــن أتباعهمــا )ای الشــیخین( الذیــن کانــوا فــی ذلــک الزمــان إذا ســمعوا ســب 
الشــیخین مــن لســان أحــد الشــیعه بــادروا فــی مقابله بســب علــی علیــه الســالم. )گروهــی دیگــر از پیروان 
ابوبکــر و عمــر کــه در زمــان ماینــد وقتــی لعــن آن دو را از زبــان یکــی از شــیعیان می شــنوند در برابــرش 

بــه لعــن علــی  علیــه الســالم  دســت می زننــد.( الصــوارم المهرقــه، ص 239.
17- تفســیر علــی بن إبراهیم قمی، ج 1، ص 213؛ شــیخ طبرســی، تفســیر مجمــع البیــان، ج 4، ص 132؛ 
شــیح حــر عاملــی، وســائل الشــیعه، ج 16، ص 255؛ بحاراالنــوار، ج 69، ص 93. )ســند ایــن حدیــث موثــق 

اســت. علــی بــن ابراهیــم فــی تفســیره عــن أبیــه عــن مســعده بــن صدقه(
18- )از: عتــو( متکبــر و از حــد درگذرنــده. مــردی ســرکش در فســاد کــه پنــد هیچ کــس نپذیــرد )مهــذب 

االسماء(
19- سید عبدالحسین طیب، أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 168-167.

20- بهوتی، کشف القناع، ج 6، ص 218.
ــد 30  ــه در جل ــات ک ــته ای از روای ــند دس ــد س ــنی در نق ــف محس ــت اهلل آص ــه آی ــان ک 21- هم چن
بحاراالنــوار، بــاب 320، دربــاره ی طعــن، لعــن و تکفیــر خلفــای نخســت آمــده اســت، می نویســد: »ایــن 
بــاب بزرگ تریــن ابــواب بحاراالنــوار اســت و در آن، 172 روایــت گــرد آمــده اســت، امــا تنهــا شــش روایــت 
آن معتبــر اســت و شــواهد وقرائــن بــر جعلــی بــودن جملــه ای از آن هــا نیــز حکایــت می کنــد«. هیــچ یــک 
از ایــن شــش روایــت معتبــر نیــز، داللــت روشــنی بــر مقصــود و عنــوان مــورد گزینــش مرحــوم عالمــه 
نــدارد.« ر. ك. علــی آقانــوری، امامــان شــیعه و وحــدت اســالمی، ص 305 بــه نقــل از مشــرعه بحاراالنــوار، 

ج 2، ص 40-38.
ــق  ــان محق ــی، می نویســد: »)در زم ــد تنکابن ــرزا محم ــاء، می ــه صاحــب قصــص العلم ــان ک 22- هم چن
کرکــی( علمــای شــیعه کــه در مکــه بودنــد بــه علمــای اصفهــان نوشــتند، یعنــی بــه اربــاب محراب هــا و 
منبرهــا، کــه شــما ســب می  نماییــد متخلفیــن را در اصفهــان، و مــا در حرمیــن شــریفین می باشــیم و مــا 

را عامــه بــه ســبب ایــن ســب عــذاب و سیاســت می نماینــد ...«
ــا  ــم های م ــه در مراس ــایند ک ــراض بگش ــه اعت ــب ب ــرادی ل ــا اف ــن اســت در این ج ــه ممک 23- البت
اشــخاص ســنی مذهــب وجــود نــدارد کــه بــه صبــط صــوت یــا تصویــر ایــن مجالــس بپردازنــد کــه 
ــن مراســم  ــم و صــدا از ای ــط فیل ــه و ضب ــه تهی ــایت ها مســتقیما ب ــن س ــت ای ــد گف ــواب بای در ج
نپرداخته انــد، بلکــه همــواره افــراد شــیعه ی نادانــی بوده انــد کــه بــه ضبــط چنیــن تصاویــری پرداختــه 
و ســاده لوحانه بــا انگیــزه ی ترویــج مکتــب اهــل بیــت بــه نشــر و اشــاعه ی آن، مخصوصــا در اینترنــت، 
ــان مســلمین  ــه می ــاد تفرق ــه ایج ــن محصــوالت ب ــتفاده از همی ــا اس ــز ب ــمنان نی ــد، دش می پردازن

پرداخته انــد.
24- شــیخ کلینــی، کافــی، ج 2، ص 370؛ أحمــد بــن محمــد بــن خالــد برقــی، محاســن، ج 1، ص 105؛ 
شــیخ حــر عاملــی، وســائل الشــیعه، ج 16، ص 251. )ســند ایــن روایــت صحیــح اســت. محمــد بــن یعقوب 
عــن علــی بــن إبراهیــم عــن محمــد بــن عیســی )إشــاره( عــن یونــس عــن العــالء عــن محمــد بن مســلم(

25- شیخ کلینی، اصول کافی، ترجمه سید جواد مصطفوی، ج 4، ص 77، )با ویرایش(
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در حقیقت ائمه اطهار علیهم السالم با پایه 
ریزی این حرکت دینی و فرهنگی و استفاده 
از ظرفیت عظیم عاشورا جان تازه ای به شیعه 

داده و بقای مکتب شیعه را تضمین کردند.
 سیاســت گذاران فرهنــگ جاهلیت که 
هیچگاه بــه کتاب و عتــرت و آورنده این 
دو،ایمان نیــاورده بودند در فاصله کمی از 
رحلت پیامبر اســالم )ص(آخرین چراغ 
هدایت از خمسه طیبه و کشتی نجات امت 
را با شیوه ای بسیار ناجوانمردانه و جفا کارانه 
به شهادت رساندند و آزادی خواهان عدالت 
طلب را در سوگ ابدی او که گریه برفقدان 
عدالت و هدایت است به ماتم نشاندند.آن 
ها با تشکیل مجالس یاد حسین )ع(چراغ 
هدایت را برافروخته نگه داشتند.و با حسن 
استفاده از محرم و صفر کاری کردند که امام 
امت )ره(فرمود:این محرم و صفر است که 

اسالم را نگه داشته است. 
همین خاصیت صیانتی عاشــورا از اسالم 
و امت اسالمی موجب شــده تا دشمن به 
فکر مبارزه جدی تر با مراســم عزای امام 
حسین)ع( بیفتد واز راه تحریف و دخالت 
های محتوائی و دامــن زدن به اختالفات 
مذهبی این مراســمات را به نفع خود و در 
سمت و سویی که خود می خواهند پیش 
ببرند.در این مقاله سعی شده آثار و اهمیت 
عزاداری بر اهل بیت علیهم السالم تبیین 
گردیده و تعدادی از این آسیبها مورد بررسی 

قرار گیرند.

عزاداری در سيره معصومين
 ســیره و ســنت قولی و فعلی معصومین 
علیهم السالم بر برپایی عزاداری ابی عبداهلل 
به عنوان یکی از راه های احیاء نهضت ابی 
عبداهلل الحســین)ع( و مکتب تشیع بوده 
است. ایشان هم ســفارش به عزاداری بر 
ساالر شهیدان داشتند، هم خود مجالس 
عزاداری برپــا می کردند. امامان شــیعه 
برای حفظ مکتــب، روش های مختلفی 
داشتند؛روشهایی که پس از شهادت سید 
الشهداء به عنوان روشهای استراتژیک برای 
حفظ مکتب اصیل تشیع و احیاء نهضت ابی 
عبداهلل)ع( بود و به مرحله اجرا در می آمد 

عبارت بودند از:
الف(دعوت شــاعران به ســرودن شعر در 

عزاداری ابی عبداهلل علیه السالم؛ 
ب(سفارش به زیارت ساالر شهیدان؛

ج(تاکید بر استحباب سجده بر تربت امام 
حسین )ع(؛

د(استحباب گریســتن و گریاندن و حالت 
گریه کننده به خود گرفتن)تباکی( در عزای 

امام حسین)ع(؛
ه(دعوت به بر پایی مجلــس عزا برای امام 
حســین)ع( و بر پا داشــتن مراسم عزای 

حضرت از سوی خود آنان.
در روایتی از حضرت امام رضا )ع(رســیده 
است» آن کس که مصائب ما را به یاد آورد 
و بر مصائب ما بگریــد، در قیامت با ما و در 
درجه ای که ما هستیم، خواهد بود و کسی 

که مصیبت ما را به یــاد دیگران  بیندازد و 
خود بگرید و دیگران را بگریاند، روزی که 
چشمها گریان است،چشم او گریان نخواهد 
بود وکسی که در مجلسی بنشیند که امر 
ما در آن احیاء می گردد،روزی که دلها می 

میرد،قلب او نمی میرد« 
در ســیره معصومان می بینیم در خفقانی 
ترین شــرایط مجالس عزاداری برای امام 
حسین )ع( تشکیل می شــد و گاهی هم 
مجالس عادی تبدیل بــه مجالس عزا می 
شــد که نمونه های متعددآن را در زندگی 
معصومان مشاهده می کنیم. از جمله امام 
سجاد علیه السالم در طول 53 سال امامت 
خویش در هر شرایطی کربال و عاشورا را به 
یاد می آورد  و بــر مصیبت پدر بزرگوارش 

اشک می ریخت.
امــام صــادق)ع(  فرمود:»بکــی علی بن 
الحسین عشرین سنه و ما وضع بین یدیه 
طعام اال بکی؛ امام ســجاد)ع( بیست سال 
گریه کرد و هر گاه در جلوی حضرت غذایی 

گذاشته می شد،می گریست.« 
مالک جهنی می گوید:امام باقر )ع(درباره 
روز عاشورا فرمود :»در روز عاشورا برای امام 
حسین زاری کرده و بگریید و اهل خانه را 
هم امر به گریستن به حضرت کنید. در خانه 
خود برای حضرت مجلس عزا برپا کرده و 
داغ خویش را ابراز کنیــد و ضمن دیدار و 
مالقات همدیگر بر آن حضرت گریه کنید 
و یکدیگر را در داغ امام حسین )ع(تعزیت 

بی شك يکی از اعمالی که باعث تقرب به خداوند شده ودر روايات و سيره معصومين عليهم السالم بسيار بر آن تاکيد 
شده است عزاداری بر اهل بيت )ع( مخصوصا سيد و ساالرشهيدان، ابا عبد اهلل الحسين عليه السالم می باشدکه دارای 
آثار و برکات بی شمار بوده و حضرات معصومين عليهم السالم،شيعيان را با گفتار و کردارخويش نسبت به برگزاری آن 
تشويق و ترغيب کرده و خود نيز پرچم دار و جلودار اين حرکت دينی و سياسی و اجتماعی بودند چرا که ايشان با تمام 
وجود به ارزش و اهميت اين امر واقف بوده و به ظرفيت های عظيم عزاداری به عنوان نماد مبارزه با ظلم و ستم ودين 

گرايی و کفر ستيزی آگاه بودند.

  حجت االسالم حجت اهلل رجبی   

اهمیت و نقش عزاداری برای ساالر شهیدان 
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دهید وهر کس این عمل را انجام دهد برای 
او در نزد خدا ثواب دو هــزار حج و عمره و 
جهاد در رکاب رسول خدا و امامان راشدین 

را ضمانت می کنم.  

نقش مجالس عزاداری
مجالس عزاداری ابی عبداهلل الحسین علیه 
الســالم در طول تاریخ تریبونی گسترده 
برای معرفی  اسالم ناب محمدی در پرتو 

آن حضرت بوده است.
این مجالس نقشی اساسی در احیاء نهضت 
ابی عبداهلل علیه الســالم و تبیین آرمان 
های بلند آن شهید سر افراز داشته است و 
حفظ مکتب و دستاوردهای تعالیم پیامبر 
خدا ،در سایه زنده نگه داشتن»فرهنگ 
اهل بیت«بوده است. از آنجا که حاکمان 
جور، پیوسته تالش برای محو این فرهنگ 
داشــتند، عزاداری خود بــه خود رنگ 
سیاسی و مبارزاتی هم به خود گرفت. بعد 
سیاســی در گریه و عزاداری، همان زنده 
نگه داشتن روحیه مبارزه با ستم و تشکل 

انقالبیون شیعه با محوریت کربال و شهدای 
عاشورا اســت. آن همه ثواب و پاداش که 
برای آن یاد شــده است، افزون بر جهات 
تربیتی و اخروی، بــه لحاظ آثار و برکات 
اجتماعی نیز می باشــد. امام خمینی در 
این باره می فرماید:»االن هزارو چهار صد 
سال است که با این منبرها، با این روضه 
ها، با این مصیبت ها و با این ســینه زنی 
ها حفظ کرده اند اسالم را...هر مکتبی تا 
پایش سینه زن نباشد،تا پایش گریه کن 
نباشد،تا پایش سر و سینه زن نباشد،حفظ 

نمی شود...«  
امروز اگر راه و فرهنگ و تعالیم اهل بیت 
زنده و پابرجاست، در سایه همین برنامه 
احیاگر است. در چنین مجالسی، کسانی با 
عنوان خطیب،مداح،ذاکر و مرثیه خوان، با 
وعظ،مرثیه و نوحه پیوند شیعیان را با ائمه 
تقویت می کنند و تجمعات عاشــورایی 
همیشه منشــا بســیاری از تحول ها و 
اجتماعات و بیداری سیاسی-اجتماعی 
و نهضتهای رهایی بخش بوده اســت.به 

تعبیر شهید مطهری:»در شرایط خشن 
یزیدی،در حزب حسینیها شرکت کردن 
و تظاهــر به گریه کردن بر شــهدا نوعی 
اعالن وابســته بودن به گروه اهل حق و 
اعالن جنگ با گروه باطل و در حقیقت، 
نوعی از خود گذشتگی است. اینجاست که 
عزاداری حسین بن علی )ع(یک حرکت 
است،یک موج است،یک مبارزه اجتماعی 

است.  
ســنت عزاداری،با برخورداری از عشق و 
محبتی که از امام حسین )ع(در دلها بوده 
و هست، تبدیل به یک برنامه گسترده و 
مردمی و مقدس شده است و هرگز سستی 
و خاموشــی ندارد و به برکت آن،اقشــار 
بسیاری با امام حسین)ع(و دین و فرهنگ 

عاشورا آشنا می شوند.

انواع آسيب ها
 آسیب هایی که مجالس حسینی را مورد 
تهدید قرار داده و می توانند اهداف قیام 
امام حســین )ع( را به انحراف کشیده و 

2727



ماهنامه فرهنگي - مذهبی  هيأت رزمندگان اسالم
شماره 104-  آبان  و آذر93 - محرم وصفر 1436

28

مسیر عزاداری ها را تغییر دهند را می توان 
به سه دسته تقسیم کرد.

الف(آسیبهای اغراضی،که دشمنان مکتب 
تشیع با ایراد شبه های گسترده و دامنه دار 
و با تبلیغات مسموم و با روشهای متنوع، 
ســعی در انحراف افکار عمومی مردم به 
سمت و سویی دارند که با افکار و اعتقادات 
خودشــان مطابقت دارد و در حقیقت؛ 
این آسیبها به انگیزه ها و نّیت ها و جهت 
گیری های دست اندرکاران و مغرضان بر 
می گردد، یعنی اهداف راهبردی که باعث 
انحراف در افکار مردم شده و ایشان را از 
تمایل و گرایش به مکتب شیعه منصرف 

می کند.
 ب(آســیبهای گفتاری،یعنی محتوای 
سخنانی که مطابق موازین شرعی نیست 

و نهضت عاشورا را تخریب می کند.
ج(آسیب های کرداری،یعنی نوع عملکرد 
و شیوه های نامطلوب اجرایی مجالس امام 
حسین)ع(که چهره بدی از قیام عاشورا و 
مذهب شیعه در اذهان بدخواهان ترسیم 

می کند. 
اولین و مهمترین آسیبی که عزاداری امام 
حسین)ع( را تهدید می کند ایراد شبهه 
های مبنایی و اعتقــادی و فقهی بر اصل 
عزاداری و مشــروعیت آن است؛ بویژه از 
سوی پیروان مجعول و دست ساز انگلیس 

یعنی وهابیت،که تنها به القای شبهه اکتفا 
نمی کنند بلکه تا سر حد جنگ و کشتار 
و ترور و جنایت و انفجار مساجد و اماکن 
متبرکه و حســینیه هــای محل تجمع 
شیعیان عزادار امام حسین)ع(اقدام می 
کنند و به زعم خودشــان مــی خواهند 
برگزاری این گونه مجالس را تعطیل و به 

فراموشی بسپارند.
الف(آسيب های اغراضی

1.شبهات وهابیت
ازجمله دالیل مخالفت وهابیان با عزاداری 

امام حسین)ع( عبارتند از:
الف( ما هیــچ دلیل قرآنــی و و روایی بر 

مشروعّیت عزاداری نداریم.
ب( عــزاداری برمبنای عدم تســلیم و 
رضایت از کار خداونــد و گردن نهادن به 
قضا و قدر الهی اســت. چرا که ما وظیفه 
داریم در مصیبــت ها صبر کنیم نه گریه 

و بی تابی.
ج( عزاداری گاهی همراه با کارهایی است 
که در شــرع مطهر اسالم نکوهیده است 

مانند قمه زنی،دریدن لباس و مانند آن.
د(گریه و عزاداری کفراســت!!ابن تیمیه 
در این مورد می گوید: مسلمانان بدانند 
که گریه کردن بر حسین)ع(به دلیل این 
که اومظلوم و از روی دشمنی کشته شد، 
لغو بلکه کفر و موجب خروج از دین اسالم 

است. 
و(عزاداری باعث اختالف می شود.زرندی 
حنفی شهادت حضرت را مصیبتی بزرگ 
می داند ولی می نویســد: مومن در این 
مصیبت و بقیه مصیبتها فقط بایستی)انا 
هلل و انا الیه راجعون(بگویــد و نباید روز 
عاشــورا را به عــزاداری پرداخت مانند 
نادانان! و بســیاری از روایات که در مورد 
روز عاشورا نقل می شود دروغ است و این 
کار باعث فتنه انگیزی و ایجاد دشــمنی 
بین مسلمانان است و این عزاداریها باعث 
می شــود که مردم عوام به شک و شبهه 

بیفتد. 
پاسخ این شبهات بی اســاس  را بزرگان 
شیعه در حجم چند کتاب ارائه کرده اند؛ از 
جمله عالمه امینی)ره( در کتاب »سیرتنا 
و سنتنا و سیرة نبینا و سنته« چهل روایت 
از کتاب های اهل سنت نقل کرده و سند 
تک تک این روایات را بر مبنای رجالی و 
حدیثی مولفین )صحاح سته(و )مسانید 
اربعه(مورد بررسی قرار داده  و اثبات کرده 
که طبق  مبنای بزرگان اهل ســنت و بر 
اســاس روایاتی که نقل کرده اند،پیامبر 
اسالم قبل از شهادت امام حسین )ع(و در 
زمان طفولیت آن حضرت،پیشاپیش در 
چهل مورد از شهادت امام حسین)ع(خبر 
دادند و بر عزای آن حضرت گریه کردند. 
و همچنین همراه با اصحاب در شهادت 
حمزه سید الشــهداء به سوگ نشسته و 
مجلس عزا ترتیب دادند  در صحیح بخاری 
و سنن نسائی و سنن ابن ماجه هم اخباری 
مبنی بر عزاداری اصحاب واهل البیت )ع( 
در رحلت پیامبر اسالم به چشم می خورد 
عالوه بر ریشــه های تاریخــی و روایی 
مشروعیت عزاداری، ریشه ی قرآنی هم 
بر این امر می توان ارائه نمود و ثابت کرد 
که عزاداری برساالر شهیدان نه تنها جایز؛ 
بلکه برپایی آن یک ارزش بزرگ اســت؛ 

زیرا:
اوال:عزاداری بر امام حسین)ع(مصداق بارز 
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تعظیم شعائر است شعائر به معنای عالمت 
و نشانه است، شعائراهلل یعنی نشانه های 
الهی، نهضت سید الشــهداء از شعائر بی 
تردید دین است. این نهضت بود که دین را 
پر آوازه کرد وتا قیامت، دین وامدار ساالر 
شهیدان است، بنابر این عزاداری بر سید 

الشهداء بزرگداشت شعائر دین است.
ثانیا:عــزاداری بــر امــام حســین)ع(

مصداق»مــودت قربی« اســت که مزد 
رســالت اســت.آنجا کــه خداوند می 
فرماید:»قل ال اسئلکم اجرا اال المودة فی 
القربی؛بگو:اجری بر رسالت از شما طلب 
نمی کنم؛مگر دوستی اهل بیتم« وگریه 
و عزا، خالصانه ترین و پاکترین و نابترین 
حالت یک انســان نســبت به محبوب و 
معشوق خویش است و مصداق بارز مودت 

در قربی در این امر محقق می شود.
 دوستی نشــانه دارد. دوست در شادی 
دوســتش شــاد اســت و در اندوهش 
اندوهگین اســت. در روایتی از حضرت 
امیرالمومنین علی)ع( آمده است:»ان اهلل 
تبارك و تعالی...فاختارنا واختار لنا شیعة 
ینصروننا و یفرحــون لفرحنا و یحزنون 
لحزننا و یبذلون اموالهم و انفســهم فینا 
اولئک منا و الینــا ؛خداوند متعال ما را از 
میان بندگان خویــش برگزید و برای ما 
پیروانی انتخاب نمود که همواره در شادی 
و غم ما شــریک اند و با مال و جانشان به 
یاری ما میشتابند،آنان از مایند و به سوی 

ما خواهندآمد.
ثالثا:مجلس عزای ابــی عبداهلل)ع(فریاد 
پرخروش ظلم ســتیزی اســت آن هم 
ظلمی بی نظیر در تاریخ بشــریت، پسر 
پیامبر را دعوت کردن،لب تشنه کشتن، 
عزیزانش را به اســارت بردن،خیمه ها را 
به آتش کشــیدن، اسب بربدن عزیز خدا 
تاختن و...و...در کجــای تاریخ این همه 
ظلم یک جا سابقه دارد؟باید علیه آن فریاد 
برآور، مجلس عزای ابی عبداهلل)ع(همان 
فریاد است، تریبونی که از آغاز این حادثه 

دردناك تاکنون نگذاشــته است که این 
ظلم فراموش شود و در کنار آن به احیاء 
اهداف ابی عبداهلل پرداخته است.»ال یحب 
اهلل الجهر بالســوء من القول اال من ظلم؛ 
خداوند متعال فریــاد زدن به بدگویی را 
دوســت ندارد،جز برای کسانی که مورد 

ستم قرار می گرفته اند«
از این آیه اســتفاده می شود که خداوند 
متعال نه تنها به مظلومــان اجازه فریاد 
و افشــاگری داده؛ بلکــه چنین فریادی 
محبوب ذات اقدس الهی قرار گرفته است. 
در جواب شبهات دیگر باید گفت که هیچ 
دلیلی بــر کفر یا بدعت بــودن عزاداری 
وجــود نــدارد و همانطور که ذکر شــد 
عزاداری، ســیره قطعی پیامبر و صحابه 
بوده است و اساس این عزاداری وگریه را 
خود پیامبر)ص( و امیرالمومنین)ع( نهاده 
اند و لعن و سب مربوط به کسانی است که 
اساس ظلم و ســتم به خاندان پیامبر را 
گذاشتند که استحقاق سب و لعن را دارند 
نه ســلف صالح که حفظ احترام و شان 
و جایگاه ایشــان در طول تاریخ، همیشه 
مورد توجه شــیعیان بوده و مورد تاکید 
ائمه)ع( بوده است و ذکر وقایع تاریخی با 
همبستگی و وحدت هیچ  منافاتی ندارد 
وبیان و یادآوری ظلم و ستم بنی امیه بر 
اهل بیت)ع( باعث فتنه انگیزی وشــبهه 
افکنی نمی گردد چرا که عزاداری و مقتل 
خوانی هیچ ارتباطی با ایجاد شبهه و فتنه 
در میان مسلمین ندارد. آن چه مسلم است 
این که شیعیان و بسیاری از اهل تسنن 
این گریه و عزا را شرعا مطلوب می دانند 
و بسیاری از روایات مربوط به عزاداری در 

کتب عامه ذکر شده است.

ب( آسیب های گفتاری

 یکی دیگر از آســیبهایی که هدف قیام 
امام حســین)ع( را مــورد تهدید جدی 
قرار می دهد آسیبهای گفتاری می باشد 
که با عناویــن مختلف همچون تحریف 

شعرعاشورایی

کاس خورشید انع
چه غمی بود کزو واهمه می داشت تنور
هم نوا با چه کسی زمزمه می داشت تنور

اینکه از هر نفس اش آتش غم برمی خاست
شعله از آه دل فاطمه می داشت تنور

انعکاس رخ خورشید به عرش، آه ببین
نوری از آینه در قائمه می داشت تنور

عرشیان آمده بودند همه ناله کنان
که به دل از غمشان همهمه می داشت تنور

آتش اش از نفس فاطمه روشن می شد
کی به لب صحبتی از خاتمه می داشت تنور

تا نصیبی ببرد از جگر سوخته اش
شعله در شعله شرر بر همه می داشت تنور
»یاسر« از ناله ی زهرا دل خون داشت، مگو

چه غمی بود کزو واهمه می داشت تنور

»محمود تاری)ياسر(«
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لفظی و معنوی،دروغ،غلو،ســوژه های 
حــزن آور و شورآفرین،ســخنان ذلت 
بار،اســتفاده از الفاظ قدیمی و نامفهوم 
یا بدمفهوم،بد گفتن به گردون و متهم 
کردن نظــام هستی،اســتفاده از الفاظ 
رکیک و ســبک و دور از شان مجالس 
عــزاداری ،و عــدم اســتفاده از کتب 
مقتل،تاریــخ و حدیث،انجام می گیرد. 
کتابهایی که به عنوان مقتل نوشته شد 
و روضه هایی که برای عاشــورا گفته و 
خوانده شد،گاهی چون با انگیزه گریاندن 
مستمعین بود،آمیخته به مطالب ضعیف، 
غیر مســتند و احیانا دروغ گشت.عالقه 
ای که به چهره های عاشــورایی وجود 
داشت،سبب شد در حوادث آن حماسه، 
غلوها و مبالغه هایی نقل شــود که غیر 
عقلی و باور نکردنی اســت.آمار و ارقام 
کشته ها و برخی حوادثی که بظاهر غم 
انگیز و سوزناك بود،بر اصل واقعه افزوده 
شد. انگیزه آن حماسه اجتماعی و خونین 
نیز، گاهی تا حد»کشــته شــدن برای 
شــفاعت از گنهکاران امت تنزل یافت. 
نوع برخوردهای امام حسین)ع(، زینب و 
امام سجاد)ع( و کودکان و اهل بیت)ع(، 
گاهی به صــورت عجز و البــه و ذلت و 
حقارت در برابر فاسقانی چون یزید و عمر 
سعد و ابن زیاد و شمر و...درآمد و خواسته 
بزرگ امام در این میدان حماسه،که رد 
بیعت با حکومت جور بود، به درخواست 
جرعه ای آب برای لب عطشان خویش یا 

گلوی خشک علی اصغر درآمد.
اعتقاد به شــفاعت سید الشــهدا و نیز 
ثواب های فراوان برای اشک ریختن بر 
آن حضرت و همچنین نتایج ارزشمند 
محبت و والیت اهل بیت)ع(همه صحیح 
است؛اما این مسائل به گونه ای یک جانبه 
طرح شــد که بســیاری  از عالقمندان 
اهل بیــت، تعارضی میان گریســتن بر 
حسین)ع(و ارتکاب فسق و فجور و زیر 
پا نهادن حق الناس و ترك وظایف ندانند 

و امیدشان به حسین)ع( باشد،هر چند 
که غرق گناه باشــند! امام سجاد )ع(که 
همان روح حسینی و شــجاعت علوی 
را داشت و در عاشــورا به مصلحت الهی 
بیمار بود و توان جنگیدن نداشــت،در 
پی همیــن تلقینات تحریف شــده، به 
»امام بیمار«شــهرت یافت و دراذهان 
عموم، مردی الغر، رنگ پریده، بی حال 
و زرد چهره و عصا به دســت جلوه کرد.
حتی قضایایی بی اساس،همچون حجله 
عروسی قاسم نوجوان در شب عاشورا، به 
عنوان دستمایه اشگ گرفتن از اهل عزا، 
به مرثیه ها و مقتل ها راه یافت و قضایایی 

به عنوان رویا و خواب)راست یا دروغ(باب 
شد و دهان به دهان و سینه به سینه نقل 
گشت و به تدریج حالت یک امر مسلم و 

قطعی یافت.
 

ج( آسيب های کرداری
یکی دیگر از خطرات و آسیبهایی که با 
اهداف عزاداری و قیام امام حســین)ع(
در تضاد بوده و بــا روح تعالیم ائمه )ع( 
در تعارض است آســیب های کرداری 
در رابطه با عزاداری برمصیبت های اهل 
بیت)ع( می باشــد که در قالب آمیختن 
عزاداری با آهنگ هــای مبتذل و آالت 
موسیقی،قمه زنی،ضعف دانش و بینش 
کارگردانــان مجالس،وطوالنی کردن 

مجالس، انجام می گیرد. 
در سالهای اخیر،شکل جدیدی از مداحی 
رواج یافته که ترکیبی اســت از فرهنگ 
های مختلــف با محتوایــی کم و بیش 
دینی و سبک ها و آهنگ های  اقتباس 
شــده از بیگانه و یا از فرهنگ خودی اما 
ضد مذهبی و غیر متناســب با فرهنگ 
دینی.مجالــس مذهبی خود ســبک و 
آهنگ خاص و مســتقل دارند و سابقه 
ای بس طوالنی و اصیل دارند و به عنوان 
بخشــی از فرهنگ مذهبی و حتی ملی 

سنت 
عزاداری،با 

برخورداری از عشق 
و محبتی که از امام 

حسين )ع(در دلها بوده 
و هست، تبديل به يك 

برنامه گسترده و مردمی 
و مقدس شده 

است
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ما شناخته می شــوند و شناسنامه ای 
مخصوص به خود دارند. استفاده از آهنگ 
های نوظهور،جدای از این که دون شان 
حضرات معصومیــن و محافل معنوی و 
عرفانی آنها است، موجب تخریب و تعرض 
به بخشی از فرهنگ اصیل ملی و مذهبی 
ما می شود و برای کسانی که حتی یک 
بار نوع منفی این اهنگها را شنیده باشند، 
مفهوم بدی را در ذهنشــان تداعی می 

کند.
باید توجه داشت که این اتفاق، مستقل 
از تاثیر رو به گســترش فرهنگ غربی و 
غربزده در جامعه نیســت. عوام گرائی و 
سطحی نگری و ابتذال عناصری هستند 
که در منش و زندگی غربی حضوری پر 
رنگ دارند و در شاکله ی اخالقی غربی 
تاثیر عمده ای گذارده اند. فرمایشــات 
مقام معظم رهبری در مورخه 84/5/5 
درجمع مداحان و ذاکران ،فروغی فرا راه 
اهل والیت و جویندگان صراط هدایت 

است.
یکی از آسیبها و تخریب های بسیار موهن 
نســبت به مذهب خردورز و خردمحور 
شیعه،انجام اعمالی سؤال برانگیز و زشت 
نشان دادن چهره اسالم ناب علوی است 
و آن عمل، قمه زنی و ایجاد صحنه هائی 

وحشــت زا و خونین و فاقد پیام و جذبه 
تبلیغ است؛ بلکه به عکس سبب بد بینی 
و گریز دیگران از مذهب حق می شــود. 
موضوع قمه زنی از دو بعد از دیدگاه شرع 

مطهر اسالم قابل بررسی است.
1. از بعد اضرار بر نفس یا اعضاء بدن و یا 

سلب و تضییع منافع بدن.
2.از بعد انعکاس تاثیــرات منفی آن بر 
باورهای مخالفان شــیعه.که در هر دو 
صورت از نظر شــرعی اشــکال دارد و 
بسیاری از مراجع معظم تقلید بر حرمت 

این عمل فتوا داده اند.
از دیگر آفتهای مجالــس عزاداری که 

آثــار منفــی اش در پیکره و شــکل و 
محتوای مجالس تاثیر گذار اســت و در 
نتیجه بر مجموعــه مرتبطین با عزای 
امام حســین)ع( تاثیرگذار اســت، کم 
ســوادی و ضعف فرهنگی کارگردانان 
برخی هیئت هاست که اگر با اصل واقعه 
عاشورا و اهداف امام حسین)ع( و شرائط 
سیاســی موجود زمان و اهــداف پلید 
دشــمنان در تحریف عزاداری و تزریق 
سیاســتهای شیطانی شــان به منظور 
به کنترل در آوردن مجالس و ســمت 
و ســو دادن دلخواه خود بــه مجالس، 
آشنائی داشته باشند،هیچگونه آسیبی 
عزاداری را تهدید نخواهد کرد و اهداف 
امام حسین)ع(در کمترین فاصله زمانی 
محقق خواهد شدولی افسوس که غالبا 
مجالس ما بر اثر نا آگاهی و ضعف بینش و 
دانش متصدیان گرفتار نارسائی ها شده 
وبا اهداف قیام امام حســین )ع( فاصله 

می گیرد.
آخرین آسیبی که مجالس عزاداری را 
تهدید می کند، طوالنی کردن مجلس و 
استفاده از شگردها و شیوه های مختلف 
جهت گریاندن مردم اســت که شاید 
تعداد اندکی از مردم تحمل آن را و حتی 
اشتیاق نسبت به طوالنی شدن مجلس را 
داشته باشند اما قطعا این عمومیت ندارد 
و موجب دلزدگی و ســلب عالقمندی 
برای شرکت در مجالس بعدی خواهد 
شــد.و وقتی ائمــه )ع(تصریــح دارند 
که ثواب عزاداری که همان بهشــت و 
همجواری با ائمه معصومین است برای 
قطره اشــک و حتی برای اشکی که به 
اندازه پر پشه ای باشد به عزاداران داده 
می شود پس کمیت و طول زمانی مطرح 
نیست بلکه آنچه مهم است زنده کردن 
یاد و نام امام حسین )ع( در جامعه وزنده 
کردن دلهای مرده بــا تبیین اهداف و 
آرمان های قیام و پاســداری از مکتب 

اهل بیت)ع( می باشد.  

از 
ديگر آفتهای 

مجالس عزاداری 
که آثار منفی اش در 

پيکره و محتوای مجالس 
تاثير گذار است، کم 

سوادی و ضعف فرهنگی 
کارگردانان برخی 

هيئت هاست
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   برنامه های سيما برای محرم 
چيست؟

گروه های معارف سیما تحت سازماندهی 
واحد عمل می کنند، شورای معارف سیما 
دستورالعمل ها و جهت گیری های فکری 
که قرار است در شبکه ها اجرا شود توسط 
این شورا تصویب و تبدیل به دستورالعمل 
و ابالغ می شود و کلیه گروه های معارف در 
همان چارچوب عمل می کنند، انتخاب 
ســخنران، مداح برای ایام محرم انجام 
می گیرد، اما به طــور طبیعی برنامه های 
مناسبتی برای ماه محرم، دو برنامه ویژه 
مستند و آفتاب شرقی پخش زنده از کربال 
داریم، ضمن اینکه پخش سخنرانی حاج 
آقا مجتبی تهرانی در شب های محرم از 

شبکه یک پخش خواهد شد.

   چرا در افکار عمومی هيأت 
به عنوان جايی بی برنامه نمود دارد؟

اینگونه نیست که کارهای بی برنامه کار 
هیأتی باشد، اصالً کار هیأتی کاری مردمی 
است و بیشتر ازاینکه سازماندهی دولتی و 
نهادی داشته باشد یک سازماندهی مردم 
نهاد دارد که متناســب با ذوق و سلیقه 
مردم برنامه ریزی، مدیریت و اجرا می شود، 
این ســازماندهی یک برنامه ریزی جدی 
می خواهد که بطور طبیعی تمام شکل های 
مذهبــی و غیرمذهبی به نحــوی در آن 
هسته مرکزی هیأت ها حضور اجرایی و 
فکری دارند. عمده کسانی که برنامه های 
هیأت ها را اداره می کنند عموماً کســانی 
هستند که وابستگی  های فکری و اعتقادی 
به نظام فکری و اعتقادی اهل بیت دارند، 
همه این اشخاص به هر عنوانی که هستند 
تحت یک سازماندهی محلی، مسجدی یا 
تکیه ای موظف به مسئولیتی می شوند، 
خود این یعنی سازماندهی و برنامه ریزی، 
منتهی به جهت این که این سازماندهی 
و برنامه ریزی در هیأت ها بسیار سریع و 
متکی به آراء گردانندگانشان و مردم است، 

مصطفی توکليان 53 سال سن دارد و از 20 سالگی به اتفاق سه نفر از دوستان و 
همکالسی هايش وارد حوزه علميه، مدرسه آقای مجتهدی شده است. يکی از 
دوستانش به نام سعيد ساسانی بود که در سال 62 در جزيره مجنون به شهادت 
رسيد، دوست ديگر هم سيد مهدی حسينی بود که االن نماينده ولی فقيه در 
استان البرز می باشد، تا سال 70 مدرسه آقای مجتهدی بود، کفايه را در مدرسه 
مروی خواند و تا سال 80 در محضر آيت اهلل آقا مجتبی تهرانی در درس خارج 
شرکت می کرد. آيت اهلل سيد رضی شيرازی، حاج آقا ضياء آبادی و مرحوم رئوفی 
از اساتيدی بودند که در محضر ايشان کسب فيض نمود. از سال 63 که به جبهه 
رفت منبر خود را نيز از همان زمان آغاز کرد، همزمان در مدارس نيز به عنوان 
مربی تربيتی مشغول بود، از سال 89 وارد صدا و سيما شبکه جام جم شد و سال 

90 مدير گروه معارف شبکه يك شد.
با وجود مشغله زياد ما را به حضور پذيرفت و صميمانه به سواالتمان پاسخ داد.

هيأت رزمندگان اسالم 
پاره فرهنگى كشور است

گفتگوی هیأت با حجت االسالم والمسلمین توکلیان 
رییس گروه معارف شبکه یک سیما:
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از این جهت فکر می کنند هیأت ها برنامه 
ندارند ولی تا آنجایی کــه من خبر دارم 
بسیاری از هیأت ها مداح و سخنران خود 
را از یک سال قبل برنامه ریزی و هماهنگ 

کرده اند.

   آفت منبر را در کجا می دانيد؟ 
آفت منبر عــدم اخالص اســت، وقتی 
منبر و هر چیزی که متناســب با شأنیت 
اهل بیت)ع( هست مســتلزم منیت ها و 
خودخواهی ها شد آن منبر هم تأثیرش را 
از دست می دهد هم ارزشش و هم از جهت 

معنوی بی ارزش است و ضایع می شود.

   جايگاه علمــا را در وحدت 
بخشی چگونه می بينيد؟

به نظر می رسد عموماً در کشور ما تا کنون 
بزرگترین جریانی که مردم را به واسطه 
قومیت ها، تفکرات و مذاهب متفاوت دور 
هم جمع نگه داشته روحانیت بوده و مردم 
به واسطه اعتقادشان به لباس روحانیت 
و ارزش مداری نظــام فکری روحانیت و 
تأثیراتی که اهل بیت)ع( در سازمان فکری 
روحانیت داشته آن ها را به نحوی تربیت 
شده نظام فکری اهل بیت)ع( باید بنامیم، 
بزرگتریــن و اساســی ترین نظام متحد 
کننده مردم در صده اخیر بوده اســت. با 
توجه به وجود قومیت ها و مذاهب مختلفی 
که در کشــور وجود دارد شخصیت هایی 
مانند شیخ فضل اهلل نوری، مرحوم مدرس 
و دیگر علما از درگیر شدن این جریانات 

جلوگیری کرده اند.

    المان ها، نمادها و رفتارهايی 
که بارها مراجع تقليد عزاداران را 
از آن منع کرده اند و ما هنوز آثار و 
خودســری هايی در اين زمينه می 
بينيم، توصيه شما در اين زمينه به 

عزاداران چيست؟
عزاداری را که برای عزاداری نمی خواهیم، 

هرچیزی یا هر المانی از مناســبت های 
دینی و مذهبی را که در فرهنگ ما از آن 
تعریف، تبلیغ و ترویج می کنیم قصدمان 
این است که به واسطه آن المان ها دینمان، 
فرهنگمان و اعتقاداتمان را تعریف و تبلیغ 
کنیم، اگر قرار باشــد خود آن چیزی که 
ارزش است ضد ارزش شــود مسلماً در 
فرهنگ ما نمی گنجد، جــدای از اینکه 
مقام معظم رهبری بارهــا در این زمینه 
فرمایشــات و فتاوایی داشته اند عقل نیز 
حکم می کند اگر قرار باشد فرهنگ شیعی 
را مبتنی بر فرهنگ اسالم ناب و تعریف 
شده حضرات معصومین است تبلیغ کنیم 
به گونه  ای باید باشد که محور اصلی تعریف 
حقیقی و خالص آن ها باشد و شائبه ای از 
خرافه گرایی یا به نحــوی که ارزش های 
دینی در آن مورد هجوم قرار گیرد بوجود 
نیاید. زمانی در ایران قمه زنی شایع بود، 
برخی از مراجع گذشته ما هم نسبت به 
اتفاقاتی که افتاده بود ابراز ناراحتی کرده 
بودند، در آن شرایط دیدیم که بسیاری از 
این فرمایشات تبعیت کردند و آن خرافه 
را از فرهنگ شیعی خودمان دور کردند. 
اما به هر حال اگر قرار اســت کسی برای 
ما دین را تعریف کند علمــا و مراجع ما 
هستند. تبعیت از مرجعیت و روحانیت 
اساس اصلی کشور دینی و مبنای جدی 

فرهنگی است. اگر کسی خودش بخواهد 
از دین تعریف کند و آن را اســالم بداند 
مسلماً مورد قبول هیچ کس نیست. مردم 
ما هم تا کنون نشان داده اند که این فتاوا 
را می پذیرند و می پذیرند که مرجعیت ما 
می خواهند اسالم و شیعه از چندپارگی و 
خرافه گرایی و تهمت های ناروای زمانه دور 
باشد، لذا هر چه می فرمایند با مصالح دین 

ما تعریف می شود.

   برنامه سيما برای گسترش 
همکاری با هيأت رزمندگان اسالم 

چيست؟
برنامه جدی مان فعاًل همان دعای ندبه 
اســت اما اگر هیأت رزمندگان اســالم 
بــرای اینکه بتواند یــک جایگاه تعریف 
شده دیگری هم در ســیما داشته باشد 
ما استقبال می کنیم و حاضر به مذاکره 
هستیم چون هیأت رزمندگان اسالم پاره 
فرهنگی کشور است و برای ترویج فرهنگ 
دینی زحمات زیادی می کشد و اشخاصی 
در این ستاد مشغول فعالیت هستند که 
واقعــاً دغدغه دین، فرهنگ و شــیعه را 
دارند، لذا همفکری با هیأت برای ما افتخار 
است و عالقه مندیم در این چارچوب برای 
رسیدن به اهداف مشترکمان با همفکری 

کنیم.

   برنامــه ای برای باالتر بردن 
کيفيت پخش دعای ندبه داريد؟

به نظر می رســد برای اینکه دعای ندبه 
و برنامه های از این دســت مخاطب های 
جدی تــر و بیشــتری پیدا کنــد باید از 
قالب های ســنتی به قالب هــای نو نگاه 
کند و از آیتم های جدید و نو برای ارتقاء 
فرهنگ مهدویت اســتفاده کند، منتهی 
اینکه چگونه باشد مستلزم همفکری و نو 
اندیشی و نگاه جدی عالقه مند به فرهنگ 
مهدویت است که بتوانیم به یک چارچوب 

خوب برسیم.

آفت 
منبر عدم 

اخالص است، 
وقتی منبر و هر چيزی 
که متناسب با شأنيت 

اهل بيت)ع( هست مستلزم 
منيت ها و خودخواهی ها 
شد آن منبر هم تأثيرش 
را از دست می دهد هم 

ارزشش را
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اعوذ باهلل من الشــیطان الرجیم بسم اهلل 
الرحمن الرحیــم الحمدهلل رب العالمین 

الصلوه و السالم علی سیدنا و نبینا محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل 

فرجهم 
در بخشی از دعای شب نیمه شعبان است 
که مرحوم شــیخ عباس قمی آورده اند 
کــه »اللهم ال تجعل الدنیــا اکبر هم منا 
و ال مبلــغ ان منه« خدایــا دنیا را همت 
بزرگ تر ما قــرار نده، چرا می گوید دنیا را 

َهِمّ اکبر ما قرار نده چون بدون تعارف ما 
نمی توانیم دغدغه دنیا را نداشته باشیم؛ 
در طول ســال هم خوب است انسان این 
دعا را بخوانــد، همین گوینده ای که االن 
در محضر شماست اگر بگوید دغدغه دنیا 
ندارد دغدغه معاش ندارد دروغ می گوید، 
به هر حال بشــریم ما، نه تنها ما بشریم 
بلکه انبیا هم بشــراند؛ »ُقْل إِنََّما أَنَا بََشٌر 
ِمْثُلُکْم«)کهف/110(، بشــر اشاره به بعد 
جسمانی انسان دارد، برای انسان هم بنی 

آدم گفته اند هم بشر، بشر از بشره در زبان 
عربی بشره به پوســت می گویند انسان، 
چون در میان موجودات زنده پوســتش 
آشکار است پس ما بعد جسمانی هستیم 
و نیازمندی هایی داریم و نمی توانیم بدون 
دغدغه باشــیم. در تعقیب نماز عشا هم 
هســت »اللَُّهَمّ إِنَُّه لَْیَس لِی ِعلٌْم بَِمْوِضِع 
ِرْزقِی« خدایا مــن نمی دانم منبع رزقم 
از کجاســت »انما اطلبوه« من دنبالش 
می روم از این شهر به آن شهر، خدایا منبع 

مداحى آخرين كار است
گفتاری از حجت االسالم والمسلمین نظافت در همایش مداحان جوان و نوجوان:
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رزق من را نزدیک قرار بده. 
پس ببینید اگر بخواهیــم تعارف نکنیم 
انسان دغدغه معاش دارد منتهی در تعالیم 
به ما گفتند که از خدا این را بخواهید که 
دنیا را َهِمّ اکبر ما قرار ندهد، مثال انســان 
دوســت دارد در این دنیا محبوب باشد، 
کیست که نسبت به این موضوع بی توجه 
باشد؟ بچه ها را دیده اید چقدر خودنمایی 
می کنند؟ خــدا آدم را ذاتاً ریا کار آفریده 
است، شما انســانی را پیدا نمی کنید که 
دوست نداشته باشد کسی به او توجه نکند. 
هر کسی دوســت دارد محبوب دیگران 
باشــد و منفور نباشــد و از این مسایل 
نمی شود فرار کرد. دین ما می گوید دنیا 
را مقبولیت نزد مردم را، همت اصلی خود 
قرار ندهید بلکه آخــرت و مقبولیت نزد 
خدای متعال را همت اصلــی خود قرار 
بدهید، مابقی امور خود به  خود درســت 
می شود. امیرالمومنین)ع(  فرموده هر کس 
رابطه خودش را با خــدا اصالح کند خدا 
رابطه او را با مردم اصالح می کند، هر کس 
همتش را آخرت قــرار دهد خدا دغدغه 
دنیای او را کفایت می کند، هر انسانی از 
نظر روزی سهمی دارد باال بره پایین بیاد 
سهمش معینه پس حیف است که انسان 
برای چیزی که معین است و مقدر است 

خودش را برای آن به آب و آتش بزند.
مداحی فرصتی است برای رشد مداحان 
جوان، منتهی رشد باید در قالب خدمت 
به اهل بیت)ع( باشــد، خــوب پس باید 
اول خودتان را بشناسید و معتقد باشید، 
شــخصی به پیامبر)ص( گفت: یا رسول 
اهلل علم چیست؟ حضرت فرمودند: ساکت 
بودن، گفت خوب بعد چه؟ فرمودند: گوش 
دادن. یک موقع یک نفر ساکت است اما 
حواسش جای دیگری است، بین شنیدن 
و گوش دادن تفاوت است. بعد فرمودند: 
حفظ کردن، گفت بعد چــه؟ فرمودند: 
عمل کــردن، گفت بعد چــه؟ فرمودند: 
منتشر کردن. یادتان باشد مداحی آخرین 

کار است نه اولین کار، سخنرانی آخرین 
کار اســت نه اولین کار. مــداح باید اهل 
مطالعه باشــد، درجا نزنیم و سعی کنیم 
برای هر جلسه ای که می خواهیم برویم 
برای آن مجلس مطالعه داشــته باشیم. 
امیرالمومنین)ع( در نهج البالغه فرمود 
پول را که خرج می کنی کم می شود ولی 
علم را که خرج می کنی زیاد می شود. پس 
ما می خواهیم رشــد کنیم از طریق رشد 

دادِن دیگران. 
در ادامه آمده است»محبوبک فی ارضک 
و ثوابک« خدایــا منو محبوب کن هم در 
زمین هم در آســمان. چه زمان انســان 
در آسمان محبوب اســت؟ وقتی که بت 
دیگران نشــود، وقتی که محبوبیتش به 
نفع اسالم تمام شود، من وقتی محبوبم اگر 
درست عمل کنم دیگران یاد می گیرند. 
صدای زیبا آدم را محبوب می کند، مداح 
باید با خود بگوید که من باید مواظب خودم 
باشم، حاال که محبوب شدم رفتارم و عملم 
شــعری که انتخاب می کنم باعث رشد 
شود مقام معظم رهبری بارها به مداحان 
تأکیــد کردند که شــعرهای پرمحتوی 
انتخــاب کنید، مداح اگــر بخواهد برای 
امام زمان)عج( ســرباز تربیت کند باید 
کاری کند که ســربازانش به دنبال علم 
و معرفت هم باشــند، تصمیم بگیرید هر 

دفعه می روید در جلســه یک کتاب تازه 
معرفی کنید.

افتخار مــا شــیعیان این اســت که ما 
گنجینه هایــی از دعا داریــم که دنیایی 
از معرفت اســت، دعــای عرفه، صحیفه 
سجادیه، ابوحمزه ثمالی، مناجات شعبانیه 
و سایر دعاها، پس مداح اگر فکر کند این 
دعاهای آخر را چه دعاهایی کند خودش 
پیام و درس است، یعنی از لحظه لحظه اش 
می تواند استفاده کند برای رشد دیگران، 
بایــد پیمان ببندیم که مــا مدیون وقت 
دیگران نشــویم و وسیله رشــد دیگران 
باشــیم الگوی عملی رشد باشیم، حاال از 
نظر اخالقی هم همین طــور، یعنی اگر 
کســی با زندگی خصوصی ما آشنا شد 
چیزهای بیش تــری یاد بگیرد، چیزهای 
بهتری یــاد بگیرد. در روایــت داریم اگر 
کسی 2 روزش مساوی باشد باخته است 
نباید 2 روز ما مســاوی باشد، چرا باخته 
برای این کــه عمرش دارد مــی رود ولی 
چیزی گیــرش نیامده اســت عمر دارد 
می رود باید یک چیــزی گیر ما بیاید، در 
روایت داریم روزگار در تو عمل می کند و 
از تو می گیرد، تو هم سعی کن از روزگار 
چیزی بگیری، سهم ما از این روزهایی که 
می گذرد چیست؟ سهم ما باید رشد باشد، 
رشد بدون علم و عمل نمی شود پس آن 
روایت چی بود! ســوال کرد یا رسول اهلل 
علم چیســت؟ فرمود ساکت بودن گفت 
بعد چی فرمود گوش دادن گفت بعد چی 
فرمود حفظ کردن برای اینکه یادشــان 
نرود نوشتن یک راهشه، ترویج کنین در 
جلسات مذهبی نوشتن را، امام صادق)ع( 
فرمود دوست داشتم شالق بردارم به سر 
بچه شــیعه ها بزنم که یاد بگیرن نوشتن 
را! ترویج کنید نوشــتن را، اصال عبادت 
است آن قدر خوب است انسان زمانی که 
از دنیا می رود از او یادداشــت های خوب 
باقــی بماند، همین کلماتی که نوشــته 
می شود این ها ثواب دارد. بعد گفت خوب 

مداحی 
فرصتی است 

برای رشد مداحان 
جوان، منتهی رشد بايد 
در قالب خدمت به اهل 
بيت)ع( باشد، خوب 
پس بايد اول خودتان 
را بشناسيد و معتقد 

باشيد
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دیگر؟ فرمود عمل کردن، اگر یک شعری 
می خواهید بخوانید که توش توصیه های 
اخالقی هست آن شعر را اول بروید حفظ 
کنید. گفــت دیگر چه؟ فرمود منتشــر 
کردن، مداحی و ســخنرانی نشــر دادن 
محسوب می شــود، آن وقت اثر دارد، در 
محتوای اشــعاری که انتخاب می کنید 
یک بخشــش این بحث هــای روز مانند 
سبک زندگی باشد، زندگی هامون خراب 
شــده! همه کارهای ما برعکس شده! با 
اشعار باید  اصالح سبک زندگی را مطالعه 
کنید شــعری را انتخاب کنید که ترویج 
عقاید محکم، ساختن عقاید و فضایل اهل 
بیت)ع( را در اشعار بایستی بصیرت افزایی 
و دشمن شناسی باشد، در البه الی اشعار 
می شــود این مضامین را آورد، در اشعار 
باید مواظب باشیم در دامن دشمن نیافتیم 
اختالف افکنی نکنیم، اختالف افکنی یعنی 
در دام دشــمن افتادن، یعنــی در زمین 
دشمن بازی کردن، که متأسفانه بعضی از 

مداحان گرفتارش می شوند. 
در اشعار باید خط اعتدال را ترویج کنید، 
یعنی مردم معموال اهــل افراط یا تفریط 
هستند، االن جامعه ما تقسیم شده، یک 
عده  اهل مطالعه اند، یک عده  اهل عبادتند، 
عــده ای اهل ســینه زنی اند، عده ای اهل 
قرآنند، در حالی که اســالم همه این ها را 
می خواهد اسالم می گوید هم اهل توسل، 
هم اهل نماز هم اهل مطالعه هم اهل انفاق 
باشند. مجموعه را باهم داشته باشید این 
که هر کسی به یک بخشی از دین چسبیده 
است. یکی از درخواست های امام رضا)ع( 
از شما این است که مواظب باشید اختالف 
ایجاد نکنند بین بچه  شیعه ها، یعنی شما 
پیام آور دوستی بین هیات ها باشید، امام 
رضا)ع( در پیامی به عبدالعظیم حسنی 
فرمود سالم من را به دوستانم برسان بگو 
به دیدن یکدیگــر بروند معموال مداحان 
در دعاهایشان می گن خدایا سفر مدینه 
نصیب ما بگردان کربال نصیب ما بگردان، 

خوبه عیب هم نداره ولی مــا باید این را 
ترویج کنیم که زیارت مومن ثواب زیارت 
کربال را دارد، چطور حاضری ریسک بکنی 
جانت رو به خطر بیاندازی 15 روز 1 هفته 
وقت بگذاری پول هم بدهید کربال بروید 
یا بیایید مشــهد. ائمه معصومین گفتند 
مومنین هوای همدیگر را داشته باشید، 
این که پشت ســر هم غیبت می کنیم و 
سعی می کنیم همدیگر را پایین بکشیم 
سعی می کنیم خودمان را باال ببریم، این 
خالف اخالقه، چرا از هــم دیگه تعریف 
نمی کنیم؟ از هم تعریف کنید امام رضا)ع( 
به عبدالعظیم حسنی فرمود بگو به دیدن 
یکدیگر بروند به این وسیله به من نزدیک 
می شــوند، کی نزدیکه به امام رضا)ع(؟ 
هرکســی که سوار مردم شــده دستش 
رسیده به ضریح؟! متاسفانه معرفت کمه 
... بعد فرمود به این ها بگو خودشــون رو 
مشغول نکنن به تکه تکه کردن یکدیگر! 
غیبت آقا غیبت می کنیــم همدیگه رو 
تحقیر می کنیم نمی توانیــم همدیگر را 
ببینیم، می دانی چرا؟ چــون نگاهمون 
جبهه ای نیست چون یادمون رفته ما تو 
جبهه امام زمانیم، من ســوال می کنم در 
فوتبال یکــی گل می زند، خوب چرا بقیه 
خوشحال اند باید همان کسی که گل زده 
خوشحال باشــد چون در قالب یک تیم 
هســتند یکی گل زده پیروزی، یکی گل 
می خورده دروازه بان فقط ناراحت نیست 
همه ناراحتند، اگر آبروی یک مداح برود 
آبروی همه مداحان رفته اســت اگه یک 
مداح گل بکنه الحمــدهلل تو جبهه ی ما 
باریکال یکی پیشرفت کرده مردم دوسش 
دارند، امام رضا)ع( فرمود من قسم خوردم 
آقا خیلی عجیبه ها آلیت علی لفظی قسم 
خــوردم و انت اهلل از خدا بخــوام که خدا 
کســی رو که اختالف ایجــاد می کند به 
اشــدالعذاب در دنیا مبتال نماید. بدانید 
که نفرین امام رضا)ع( مستجاب می شود 
پیام آور محبت باشید بین هیات ها پیام آور 

شعرعاشورایی

این دسِت علی بود
با یاد عطش در غزلم همهمه افتاد
شعرم پر و بالی زد و در علقمه افتاد
در حیرتم ای آب که آنروز چگونه

چشم تو به چشمان بنی فاطمه افتاد
بعد از لب خشکیده ات ای چشمه ی پاکی

زمزم چه شنیده است که از زمزمه افتاد
نزدیکی گودال زنی خسته زمین خورد

حیدر مددی کن، نکند فاطمه افتاد
سخت است تماشای سر و دشنه برادر !
حق داشت اگر خواهر تو این همه افتاد

آنها که شنیدند یداهلل بدانند
این دست علی بود که در علقمه افتاد
از قافیه این شعر کم آورد  ولی شکر

شور تو در این روضه همین یک نمه افتاد

»عباس شاهزيدی )خروش(«
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دوستی باشید یعنی نه تنها آتش اختالف 
روشن نکنید اگر هنر دارید خاموش کنید، 
خاموش کنیم چــه جوری؟ دعوت کنیم 
دو تا مداح با هم اختالف دارند، روسای دو 
تا هیات با هم اختالف دارند آن ها دعوت 
کنیم منزل، حتی عیب ندارد اگر دروغی 
مصلحتی هم بگید اختالف را رفع کنید 
بعد می گویند این ثوابــش از نماز و روزه 
یک سال بیشتر است. که امیرالمومنین 
در هنگام شهادت فرمود اهلل اهلل فی اصالح 
ذات بینکم صلح ایجاد کنید محبت ایجاد 
کنید از امام رضا)ع( آقا کمک کن من مداح 
دوست داشتنی شما باشم من می خواهم 
نورچشم شما باشم وقتی تریبون دستمون 
میاد خوب احتمــال بده که آخرش قراره 
بمیری آخرش می خوام بمیرم امام زمان رو 
ناظر بر خودمان ببینیم این خالص می شود 
نمی شود کســی یاد مرگ باشد و خالص 
نباشد نمی شود کسی امام زمان را حاضر 
و ناظر ببیند و خالص نباشد، هر کسی امام 

رضا)ع( را دوســت دارد هر کسی لج بازی 
ندارد هر کســی که ضد انقالب نیســت 
جزو ماست. برای چی روز به روز خودمان 
کوچک کنیم برای چی دشمن تراشــی 
کنیم که عاقالنه نیست ما حاال با ذهنیت با 

تََوُهم به هرکسی انگ بزنیم.  
ما باید محکمات را بگیریم و آخرین نکته به 

مردم تذکر بدهید نعمت امنیت جمهوری 
اسالمی را به مردم توجه بدهید و بگویید 
خدای متعال گفته  و تهدید کرده که کفران 
نعمت عذاب در پــی دارد، تذکر بدهید 
به این نعمت و نعمت جمهوری اسالمی 
که در ســایه وحدت در سایه هدایت امام 
زمان)عج( محور وحدت هم رهبری عظیم 
الشان است، برخی مردم متوجه نیستند 
در دنیا رهبری که ما داریــم نظیر ندارد 
نمی خواهم بگویم امام معصوم اســت نه! 
فاصله رهبر ما با امام زمان)عج( به اندازه 
زمین تا آسمان است ولی عنایت شده امام 
زمان)عج( است، هدیه امام زمان)عج( به 
این مردم است، این هم یکی از توجهاتی 
است که باید تذکر بدهم که قبل از مداحی 
توسل داشته باشیم دو کلمه از ته دلمان 
خدایا کمک کن خدایا اثر بده خدایا ثمر 
بده خدایا  نتیجه بده خدایا بتوانم آن جوری 

که تو دوست داری آن جوری عمل کنم.
آمین. والسالم علیکم 

افتخار 
ما شيعيان 

اين است که ما 
گنجينه هايی از دعا داريم 

که دنيايی از معرفت 
است، دعای عرفه، 

صحيفه سجاديه، ابوحمزه 
ثمالی، مناجات شعبانيه 

و ساير دعاها
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مناجات خوانى معرفت افزا است
مصاحبه هیأت با حجت االسالم والمسلمین ناصر شهیدی

ناصر شــهيدی متولد 1352 در يزد، ده سال اســت که در درس خارج فقه و اصول شرکت می کند و در ضمن فارغ 
التحصيل مرکز تخصصی مهدويت نيز هست که با تدوين پايان نامه مبانی قرآنی زيارت جامعه کبيره  در حال پيگيری  

پايان نامه سطح چهار حوزه بوده و چند سالی است مشغول تاليف و تدريس می باشد.
وی را می توان جزء مناجات خوان های خوب دانست که به همين بهانه از ايشــان خواستيم تا وقتی به ما بدهد و از 

تفاوت های مداحی با روضه خوانی برايمان بگويد که در ادامه می آوريم.
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    از چه زمان وارد عرصه منبر 
و مناجات خوانی شديد؟

سال های آخر جنگ که 15 سال داشتم 
زیارت عاشورا و دعا و نوحه می خواندم، 
از زمانی که وارد عرصه طلبگی شــدم 
وارد عرصه مناجات خوانی شدم. هیأتی 
بود بــه نام طالب رزمنده و بســیجی، 
در آنجا نوکــری ما ادامه پیــدا کرد تا 
زمانی که در پایه ششــم حوزه بدست 
مبارك مقام معظم رهبری حفظه اهلل 
معمم شدم و مداحی را کنار گذاشتم؛ 
دلیلــش این بود کــه در حرم حضرت 
فاطمــه معصومــه)س( محفل زیارت 
جامعه کبیره که بوجود آمد باعث شد 
نوع نوکری کردنــم در بحث مناجات 
و دعا شــکل بگیرد، طبیعتاً زمانی که 
معمم باشــی به خاطر حجم دروس و 
رعایت شئون طلبگی  فرصت مداحی 
نداری و به جهت توفیقی که خداوند من 
داده بود منبر و مناجات خوانی مکمل 
یکدیگر قرار گرفت و لذا نوعا در برنامه 
های که مردم محبت داشــته و توفیق 
حضور داشتم به منبر و مناجات خوانی 

پرداخته شد.

   به عقيده شــما تفاوتی در 
مناجات خوانی و مداحی وجود دارد 
و آيا هرکس مداحی خوش صدا بود 
می تواند مناجات خوان خوبی هم 

باشد؟
مناجات خوانی و مداحی دو مقوله کاماًل 
متفاوت و جدا از هم هستند، به تعبیری 
دو شــاخه جدا از هم هستند، هرچند 
می توانند در بعضی جاها مکمل یکدیگر 
باشــند. مناجات بر خــالف روضه که 
با احساسات ســر و کار دارد در بحث 
مناجات خوانی با مباحث معرفتی ارتباط 
برقرار می کند. کســی که برای دعای 
ابوحمزه ثمالی می نشیند و دل می دهد 
آنچه که باید بشنود تا ارتباط برقرار کند 

مباحث معرفتی نسبت به پروردگار عالم 
است. اگر چه با بعضی از فقرات این دعا  
مانند })و الحمد اهلل الذی تحبب الی( 
حمد و ســپاس مخصوص خدایی که 
با ما اظهار دوســتی و محبت کرد{  به 
قدری می توان مباحث احساسی را در 
آن دخیل دانست  ولی بیشتر معرفتی 

است تا احساسی، یعنی شنونده دعا اگر 
معرفتش نســبت به خدا به این مقدار 
باشــد که خداوند متعال با آن بزرگی 
و عظمتش صفــت غفاریت را هم دارد 
و بنده ای اگر ســراپا گناه باشد اگر در 
درگاه خداوند قرار بگیــرد و توبه کند 
خداوند متعال گناه او را نادیده می گیرد 
به مراتب بیش از شنیدن مصائب اهل 
بیت انقالب درونی صورت میگیرد اصال 
ما بیهوش شدن و از خود بیخود شدن را 
در ارتباط با مناجات با پروردگار از اهل 

بیت مکرر شنیده ایم.

    برگزاری مراسمات دعا و 
مداحی چطور؟

چگونگی برگزاری این مراســم ها هم 
تفاوت دارد، در بحث مداحی با ســبک 
های جدیدی که وجود دارد، با شــیوه 

های نوینی که با ذوق سلیم و هنرمندی 
برخی نوکــران اهل بیــت)ع( بوجود 
آمــده مجالس اداره می شــود ولی در 
بحث مناجات خوانی اینگونه نیست. در 
مداحی مداحان می توانند با هنرمندی 
جلسه را خوب اداره کنند ولی در بحث 
مناجات خوانی تنها به صدا و دانستن 
شیوه مجلس داری و گریز زدن به برخی 
مناجات ها و راز و نیازهای اهل بیت)ع( 
ندارد، آنچه  به یــک محفل مناجاتی 
حقیقــت می بخشــد این اســت که  
مناجات خوان ابتــدا باید خودش هّض 
راز و نیاز با خدای خودش را چشــیده 
باشد تا بتواند این راز و نیاز را به مستمع 
انتقال دهد. اینطور نیست که اگر کسی 
صدای زیبایی داشته باشد و مداحی بلد 

باشد بتواند مناجات خوان شود.
در بحث مجلس داری تفاوت در مجالس 
مناجات خوانی نــوع مبلغان، و نوکران 
اهل بیت)ع( کاماًل مشــهود است. در 
مراسم مناجات خوانی مجلس داری با 
مراسم مداحی تفاوت دارد، در مجالس 
مداحی می توان با برخی هنرمندی ها و 
شیوه های مختلف مجلس را خوب اداره 
کرد ولــی در موضــوع مناجات خوانی 
کاماًل متفاوت اســت، کســی که برای 
گوش دادن به مناجات وارد مجلس می 
شود از ابتدا بدنیال دست آوردن خلوِت 
درونی است و چه بســا از ابتدا سرش 
را پایین بیاندازد و تنها شــنونده باشد 
و زمانی که با خدای خــودش ارتباط 
برقرار کرد دیگر به ظاهر اداره مجلس 

توجهی ندارد.

   آيا تاکنون بــه محافل و 
مجالس مناجات خوانی توجه شده 

است؟
متأسفانه به بحث مناجات خوانی امروز 
در کشــور اهمیت چندانی قائل نشده 
اند هرچند به راحتی میشــد فرهنگ 

متأسفانه 
به مناجات  

خوانی امروز در کشور 
اهميت چندانی قائل 

نشده اند هرچند به راحتی 
می شد فرهنگ مناجات 
خوانی که بيشتر در جبهه 
ها در بين رزمندگان شکل 
می گرفت به شهرها وبين 

مردم رواج داد
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مناجــات خوانی که بیشــتر در جبهه 
ها در بین رزمندگان شکل می گرفت 
به شــهرها وبین مــردم رواج داد  ولی 
در این زمینه کوتاهی شــد و با تاسف 
فراوان مانند بشیاری موارد از فرهنگ 
جبهــه و شــهادت مناجات و عشــق 
بازی با حضرت محبــوب هم بهره ای 
نصیب جامعه نشــد و من معتقدم اگر 
محافل مناجاتی بیشــتر با آن سبک و 
ســیاق که در جبهه ها بود و راز و نیاز 
و عاشقانه ای که شــهداء و رزمندگان 
با پروردگار داشــتند چناچــه در بین 
جوانان جامعه امــروز رونق می گرفت 
ما گرفتار بسیاری از آسیب ها نبودیم  
آنچه امروز می بینیم دعاهایی هم که 
از سیما پخش می شود بیشتر به انجام 
شعائر دینی اکتفا می کند و آن حال و 
هوای مناجــات و راز و نیاز را  ندارد. به 
این صورت که دردعــای ندبه و کمیل 
هم به دید مناجات با خدای عالم نمی 
پردازدنــد و با مناجات خوانی بیشــتر 
معطوف به ماه رمضان شده آن هم فقط 
در برخی محافل، مثاًل ســال گذشته 
برای اولیــن بار مناجات شــعبانیه در 
سحرهای ماه رمضان در حرم حضرت 
معصومه)س( برگزار شــد، ســه سال 
هم توفیق داشــتیم در دارالهدایه حرم 
امام رضا)ع( مناجات خوانی داشــتیم 
که آن هم برای اولیــن بار بود والحمد 
ا... هردوی ایــن مناجات خوانی خوب 
بود و مقبول واقع شــد. آیت ا... مصباح 
در جمع کارگروه دعا و توسل فرمودند 
مناجات باید یک حالی داشــته باشد 
مثل مناجات حضرت امیر در نخلستان 
که بعد از مناجات غــش می کردند و 
بیهوش بر زمین می افتادند، این صحیح 
نیســت که فقط دعا را از رو بخوانیم و 
در اثنای دعــا و مناجات ذکر مصیبتی 
کنیم و احساسات مستمع را برانگیخته 
کنیم ولی این اتفاق را بطور گسترده در 

سطح کشور می بینیم، هرچند  هیأت 
رزمندگان در دعای ندبه ای که برگزار 
می کند به موضــوع مناجات و مباحث 
مربوط به حضــرت ولی عصر)عج( می 

پردازد.

   با ايــن تعاريفــی که از 
مناجات خوانــی کرديــد کدام 
مناجات خوان را در حدی می بينيد 

که اين نکات را رعايت کند؟
بنده خــودم را که اصاًل قبــول ندارم 
مناجات خوانی خودم را می پســندم 
ولی در مجموع در بحث مناجات خوانی 
کســانی که با خدا خوب  ارتباط برقرار 

می کنند می توانیم از اساتیدی همچون 
حاج شــیخ حســین انصاریان، حاج 
ماشــاهلل عابدی و حاج منصور ارضی را 
نام ببرم، االن هم بعضا در حال تربیت 
مناجات خوان هستند که این امر همت 
عالی را می طلبد. ما در جلســه زیارت 
جامعه کبیــره که در حــرم حضرت 
معصومه)س( داریم یک محفل جامعی 
اســت و اگرچه محور زیارت و معرفتی 
اســت ولی با توجه به اینکه نزدیک به 
نیمه شب جمعه و گاهی در سحرهاست 
با سبک و سیاق مناجات است و  گاهی 
واقعاً آنقدر مجلس مناجاتی می شود که 
مردم در حال خود نیســتند و در حال 
اشــک ریختن و حال مناجاتی خاصی 
که حقیقتاً کم نظیر است گذشت زمان 
را احســاس نمی کنند البته جلسه ما 
یک ساعت بیشتر نمی شود همچنین 
بعضی جلسات مانند مناجات  شعبانیه 
که ســحرهای مــاه شــعبان در حرم 
مطهر حضرت فاطمه معصومه )سالم 
اهلل علیها( برگزار میشــد و یا جلسات 
مناجات دعای ابوحمــزه ثمالی که در 
دارالهدایه حرم مطهر امام رضا 3 سال 

برگزار شد و حقیر توفیق داشتم.

   چــرا در بحــث آموزش 
مناجات خوانی ضعيف هستيم؟

مناجات خوانی آموزشی نیست، نمی 
شود مانند برگزاری کالس مداحی با 
آن رفتار کرد، بله بایــد ادبیات عرب 
مناجات خوان خوب باشد، قرائت دعا 
را بــه خوبی انجام دهنــد و با ظرافت 
لهجه عربی و تجوید خوب بخوانند ولی 
بخش دیگر آن حال مناجات است که 
بتواند یک جلسه را خوب اداره کند و 
صدایش صدای مناجاتی باشد و دارای 
نمک و حزن باشــد تا به دل شنونده 
بنشیند، نمی توان دعا خوانی را به چند 
فن تقسیم کرد و گفت اگر این ها را فرد 

مناجات 
خوانی 

آموزشی نيست، نمی 
شود مانند برگزاری کالس 
مداحی با آن رفتار کرد، 

بله بايد ادبيات عرب 
مناجات خوان خوب 
باشد، قرائت دعا را به 

خوبی انجام 
دهند

 
آيت ا... 

مصباح در 
جمع کارگروه دعا و 

توسل فرمودند مناجات 
بايد يك حالی داشته 
باشد مثل مناجات 

حضرت امير در نخلستان 
که بعد از مناجات غش 

می کردند
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رعایت کند دعاخوان خوبی می شود، 
مناجات خوان بایــد اول خودش حال 
خوب پیدا کند.حکایــت اینکه  حاج 
سعید حدادیان در جمعی گفته بودند 
نوکر اهل بیت)ع( که می خواهد بگریاند 
باید خودش حداقل یک استکان اشک 
داشــته باشــد تا بتواند از مردم چند 
قطره اشــک بگیرد. ما در شــب های 
قدر می بینیم کمی دعا می خوانند بعد 
ذکر مصائب اهل بیــت)ع( می کنند، 
مستمع هم اشک می ریزدولی مردم را 
از حقیقت اصلی سحر و دعا و مناجات 

بی بهره می گردانند.

   گاهــًا می بينيم خطبای ما 
بدليل مشغله باال و تعدد منبرهايی 
که می روند فرصت مطالعه ندارند؛ 
شما اين قضيه را چگونه می بينيد؟

اهل منبر باید مطالعه شــان بر اساس 
مخاطبشان باشد، از احواالت حضرت 
آیت اهلل جوادی آملی شــنیدم ایشان 
را برای سخنرانی دعوت کردند ایشان 
فرموده بودند چــون مطالعه نکردم در 

آن جلسه شرکت نمی کنم. 
ایشان که مفسر کم نظیر قرآن هستند 
و قرآن را در سینه دارند و دریایی از علم 
را دارا هستند آن سخنرانی را رد کردند؛ 
مقام معظم رهبری هم در دیداری که با 
سخنرانان داشتند فرمودند هیچ کس از 
شما گمان نکند اهمیت منبر امروز کمتر 
از دیروز است؛ باید منبر را تحت ضابطه 
در آورید. ضابطه به این معنی که حقیقتاً 
یک منبری خودش را ضابطه مند کند 
هرچند جمعیت زیادی برای سخنرانی 
آمده باشند و متأسفانه دست اندر کاران 
جلسه هم کاری ندارند سخنرانی که به 
مجلس دعوت کرده انــد چه مطلبی را 
می خواهد بگوید، چــون مقبول عموم 
اســت اصرار می کنند، ایشان هم قبول 

می کنند و به منبر می روند. 

شــخص منبری اگر خود را ضابطه مند 
کند قطعاً این مراسم ها را بدون مطالعه 
قبلی شرکت نمی کند. به لطف خداوند 
جدیداً جلساتی تشــکیل می شود که 
هیأت رزمندگان اســالم هم بانی یکی 
از آن جلسات اســت، این جلسات در 
معاونت تبلیــغ حوزه در قــم برگزار 
می شود که سخنرانان هیأت رزمندگان 
اســالم نیز در این جلسات شرکت می 
کنند و ســخنرانان با هــم تبادل نظر 
و موضوعات مختلــف مرتبط را بحث 
می کنند و گاهی استاد محترم حاج آقا 
ماندگاری موضوعات کاربردی را مطرح 
می کنند و اینها تا اندازه ای خطبا را  از 

جهت محتوایی پشتیبانی می کند.

    لطفا چند مورد از تاليفات 
خود را بيان کنيد؟

1- گذری بر زیــارت جامعه کبیره 2- 
درمان غیبت 3- مقتل الزهرا)سالم اهلل 
علیها(  4- از فاطمیه تا محرم 5- فراق 
مهدی رثای حســین)علیه الســالم( 
6- تدوین فرات تا فرات 7- انتشار ویژه 

نامه سه قدم مانده به صبح

   اگــر ناگفتــه ای داريد 
بفرماييد.

نکته ای کــه در پایان به کســانی که 
می خواهند وارد این وادی شوند عرض 
می کنــم، زمانی شــخصی می خواهد 
مداح، مناجات خوان، منبری شــود و 
برای این مقصود استاد می بیند، زحمت 
می کشــد، نمی گویم این کار را نباید 
انجام دهــد؛ اما بخش زیــادی از طی 
کردن این مســیر توفیقی است که از 
جانب خداوند متعال و اهل بیت)ع( باید 
به شخص داده شود و طالب باید اول و 

آخر ، آنجا استغاثه کند.
به ذره گر نظر لطف بو تراب کند
به آسمان رود و کار آفتاب کند

شعرعاشورایی

ردیا...
عباسم و در پی خطر می گردم

دور و بر خیمه تا سحر می گردم
صدبار اگر علقمه را فتح کنم

لب تشنه تر از گذشته بر می گردم
 ***

گاهی به حضور مهر، ای ماه برو
تا جاذبه ی سیر ، الی اهلل برو

زینب به طنین گام تو دلگرم است
گاهی جلوی خیمة او راه برو

 ***
تا پرچم سرخ عشق بردوش من است
شوق ظفر و صبر، هم آغوش من است

یک لحظه مرا نمی گذارد آرام
این نالة العطش که در گوش من است

 ***
با یاد اباالفضل دلم آسوده ست

با او دل ما را سر و سری بوده ست
در حاشیة علقمه گفتم نکند

یک عمر دو دست در تنم بیهوده ست؟!
 ***

کس پیش تو دم ز زور و بازو نزند
کو آن که برابر تو زانو نزند

لب تشنه ز علقمه گذشتی آری
دریا که به رودخانه ها رو نزند

»محمد جواد غفورزاده )شفق(«
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    نحــوه ورودتــان به عرصه 
مداحی چگونه بود؟

سابقه آشــنایی من با مداحی به نوارهای 
کاســتی برمیگردد که خواهر بزرگترم از 
خواندن های حاج مرتضی طاهری و حاج 
منصور ارضی بین سالهای 61 تا 63 در خانه 
گوش می کرد و گاهاً با ایشــان به مسجد 
جامع بازار تهران می رفتم و آنجا از منبر حاج 
حسین انصاریان و بعد هم از مداحی حاج 
منصور ارضی استفاده می کردیم، آن زمان 
کودکی هشت ساله بودم ولی اولین تقلید 
خواندنم را من از توی اون نوار انجام دادم که 

یادمه خواندن حاج محسن طاهری بود.
گوشه دل زمزمه ی آه شنید           

ناله ای از دل جانکاه شنید ...
مرثیه ای در رسای حضرت علی)ع( بود که 
در راهروی خانه می نشستم و می خواندم 
و صدا می پیچید. بدلیل شرایطی که در 
آن دوره و تاثیری که جنگ بر نوحه های 
داشــت نوحه های حاج صادق آهنگران 
و غــالم کویتی پور خیلی بــر من تاثیر 

گذاشت.
»با نوای کاروان« را حفظ بودم درحالیکه 
نه سال بیشتر نداشــتم و در مدرسه تمام 
نوحه های حاج صادق آهنگران را بازخوانی 
می کردم و این رویه تــا زمان رحلت امام 
ادامه پیدا کرد که من خواندن رسمی ام را 
با رحلت امام آغاز کردم و آشنایی بیشتری 
با اساتیدی همچون حاج منصور ارضی پیدا 
کردم و در واقع هدایت اصلی خواندن من و 
سبک من تحت تاثیر حاج منصور بود که با 
ارتحال امام به اوج خودش رسید، مراسمی 
هم که در مسجد محل گرفته بودیم، در آن 
مراسم رسما برای عموم مردم خواندم. اول 
دبیرســتان بودم، یعنی در سال 68 اولین 
خواندن رسمی ام را در رسای امام عزیزمان 
در مســجد محله انجام دادم، شعری بود 
از آقای پوراحمد؛ بعــد از ارتحال امام وارد 
کالس های مداحی حاج سعید حدادیان 
شدم، آن دوره در منزل حاج محمود ژولیده 

اگر بنا بر سكوت بود 
كرباليى رخ نمى داد!

گفتگوی اختصاصی هیأت با حاج حسین هوشیار

اشاره: حسين هوشيار متولد 1353و متولد جنوب تهران، بزرگ شده جواديه 
راه آهن با اصالتی اردبيلی می باشد. مدرکش ليسانس حقوق و فوق ليسانس 
الهيات اســت و االن نيز معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 
22 تهران می باشد، سالها در کسوت معلمی به عنوان معلم عربی و دينی در 
دبيرستان ها تدريس می کرده و تدريس را جزو شيرين ترين و ماندگارترين 
خاطراتش می داند و دوســت دارد. روزی که ما به محل کارش در شهرداری 
رفتيم تولد چهل سالگی اش بود و می گفت چه زود گذشت. خود را مديون حاج 
منصور ارضی و برادران طاهری و حاج سعيد حداديان می داند. آشنايی کامل 
با سبك های موسيقی دارد دغدغه هايی داشت از اوضاع روز جامعه مداحان 
و هيئات مذهبی که در گفتگويی تفصيلی با ماهنامه هيأت مطرح شد که در 

ادامه می آيد.
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در میدان فلسطین برگزار می شد که به نظر 
من بی نظیر بود.

هم دوره ای های من آقایان حسن گروسی، 
ابوالفضل بختیاری و داوود حسن پور بودند 
نسلی بودیم که افتخار این شاگردی را در 
آن دوره داشتیم دوره ای که تا اواسط سال 

72 طول کشید.
در سفری که ســال 74 به مناطق جنگی 
دوکوهه داشتم باب آشــنایی من با حاج 
محمد رضا طاهری آغاز شد و تا سال 78 با 
حاج محمد طاهری بودم به جرات می توانم 
بگویم که دوره اصلی تحول من در خواندن 
با آشنایی که با حاج محمد رضا طاهری پیدا 
کردم رخ داد که در هیأت ایشان در نازی آباد 
-هیأت رهروان شهداء- خواندنم و بصورت 
جدی هم پای ایشان به عنوان شاگرد می 
خواندم، واحد ها و شــورها را می خواندم، 
البته شورهایی به سبک دهه 70 که دوره 

خیلی خوبی بود.
دو نگاه فلسفی به موضوع عزاداری وجود 
دارد که آیا در ایــن مجالس می خواهید 
تغذیه شوید یا تخلیه؟ دهه 70 درشورها 
سوز و حماسه موج می زد، االن هم شورهای 
بسیار زیبایی داریم البته شورها آن زمان 
ساده تر بود. ریتم ها و شورهایی که خوانده 

می شد ساده تر و حماسی تر بود.
االن به نظر می رســد برخــی نوآوری ها 
شورها سوز و حماسه را از مداحی ها گرفته 
و فانتزی به نظر می رســند، امروز شورها 
یک بار مصرف شده است و خطر اینجاست 
که به خاطره تولیدات زیاد و ذائقه مستمع 
دارد عوض می شود یعنی مستمعین سطح 
توقعشان به ســمتی دارد میرود که ذائقه 
مستمع ما مورد تهدید قرار می گیرد. به یاد 
دارم در یکی از دیدارها حضرت آقا صحبتی 
با این مضمون داشتند که »شما مداحان 
هستید که ذائقه مستمع را با خواندن شعر 

قوی، تربیت می کنید«.
   مداح محبوبتان کيست؟

همه مداحان نســل من قطعا پیر و مراد 

خودشان را کسانی که حماسه سرایی کردند 
می دانند، مداحی که ممزوج از دوران جبهه 
و شــهدا بوده؛ همه ما بدون استثناء حاج 
منصور ارضی را در ایــن زمینه به عنوان 
محبوب خودمان می دانیم اگر ایشــان را 
مستثنی کنیم کسانی که بیشترین دینم را 
به اونها دارم حاج محمد رضا طاهری و حاج 
سعید حدادیان را در جزء مداحان محبوبم 

می دانم.

   مداحی علم اکتسابی است يا 
هنر ذاتی؟

مداحی هم علم اســت و هم هنر، به زبان 
دیگر مداحی علمی اســت که برای نشان 
دادنش باید هنر داشــت و هنری است که 
بدون داشــتن علم انتظار بروز آن را نباید 

داشت.  

   آموزش مداحی و تشــکيل 
کاله های مداحــی را چقدر ضروری 

می دانيد؟ 
در بحث مداحی آمــوزش را یک ضرورت 
می دانم اما بستگی دارد چه کسانی اینکار را 
انجام می دهند. امروز به نظر می رسد با یک 

نگاه اجمالی به این کالس ها که تبلیغاتشان 
را در سطح شــهرها می بینیم؛ قطعاً این 
یک آفت اســت و به نظر می رسد عده ای 
شور و شوق کســانی را که می خواهند در 
وادی اهل بیت قدم گذارند این کالس ها را 
تبدیل به یک متاعی کرده اند برای رسیدن 
به یک سری اهداف مالی، چون در برخی 
از این کالس ها شــهریه ای هم گرفته می 
شود، درحالی که من معتقدم باید پایه های 
مداحی  بر اساس همان آموزش های سنتی 
باشد، یعنی کسانی که مراحلی را گذراندند و 
استعداد و توانایی که در خواندن دارند را قبال 
کشف کرده اند و بعد در یک فضای کامال 
سنتی و یک فضای معلم و شاگردی، یک 
فضای پیر و مرشدی باید به تحصیل و به 
یادگرفتن مداحی بپردازند نه در یک کالس 

صرف و شهریه و هزینه ثبت نام.

   حال با اين صحبت هايی که 
فرموديد به نظرتان اين آموزش اگر 
به صورت رشــته ای در دانشگاه در 
بيايد مناسب است يا مخالف اين امر 

هستيد؟
از یک سطحی به بعد باید آموزش به صورت 
آکادمیک اتفاق بیافتد، یعنی باید کسانی که 
بصورت آکادمیک می خواهنــد آن را یاد 
بگیرند اشخاصی باشند که حتماً در بحث 
مداحی مراحلی را طی کرده باشند، توانایی 
گرداندن مجلس را داشته باشند و به عنوان 
یک مداح به رسمیت شناخته شده باشد. 
کالس ها و آموزش هــای تخصصی مثل 
ادبیات عربی، شعر، ادبیات فارسی، مقتل، 
تاریخ و فقه، احکام و تمام مسائلی که یک 
مداح به عنوان یک عنصر مذهبی می بایست 
بداند را آنجا یاد بگیرند؛ پیش نیاز چنین 
تحصیالت دانشــگاهی این است که این 
شــخص قبال توانایی اجرا را داشته باشد و 
بعد وارد این بحث شود، به عبارت بهتر صرفاً 
عالقمندی مالك نباشــد، توانمندی هم 

لحاظ شود.

همه 
مداحان نسل 
من قطعا پير و 

مراد خودشان را کسانی 
که حماسه سرايی کردند 

می دانند، مداحی که 
ممزوج از دوران جبهه و 
شهدا بوده؛ همه ما بدون 

استثناء حاج منصور 
ارضی را در اين زمينه به 
عنوان محبوب خودمان 

می دانيم
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    سبك های مداحی موجود را 
مناسب می دانيد؟

خاطره ای دارم از منزل قدیمی حاج سعید 
حدادیان در خیابان تختی، شنبه ها ایشان 
روضه هفتگی داشت)هنوز هم دارد( و در 
انتهای مراسم روضه سینه زنی هم داشتیم، 
سال 74 یا 75 بود که من نوحه واحدی را 
با سبکی خاص ساخته بودم که قباًل مورد 
استقبال حاج محمد رضا طاهری قرار گرفته 
بود، وقتی این واحد را در آن جلسه خواندم 
ایشان نه تنها من را تشویق نکردند بلکه بعد 
از جلسه مورد انتقاد هم قرار دادند که این 
ســبک جدید چه بود که خواندی؟ وقتی 
پاسخ من را شنیدند جمله جالبی گفتند 
که من بعد از سالها متوجه عمق این جمله 
شدم، ایشان گفتند امروز اگر الگوی تو در 
نوآوری حاج محمد رضاســت - اون موقع 
حاج محمد رضا نماد مداحان پیشرو و جوان 
بود و هنوز حاج محمود کریمی مطرح نشده 
بود- که دارد نوآوری می کند اعتبارش به 
برادران مداح و پدر مداحشان است و حداقل 
دوهزار بیت شعر حفظ هستند، منظور حاج 
سعید این بود که نوآوری نکن مگر اینکه 
تکیه گاهی به نام سنت داشته باشی، یعنی 
نمی شود بدون نگاه به قدیم و بدون داشتن 

پشتوانه بخواهیم نوآوری کنیم.
من معتقد هستم که امروز بهترین نوآوری 
ها، نوآوری هایی اســت که تکیه به سنت 
دارند، با نگاه به گذشــته آینده را ترسیم 
می کند، اوج این قضیه را من در بســیاری 
از کارهای حــاج محمود کریمی می بینم 
ایشان در اوج نوآوری سبک های قدیمی در 

خواندنش دیده می شود.

    جايگاه شــعر را در مداحی 
چگونه می بينيد؟

واقعیت این است که متاسفانه جایگاه شعر 
امروز نسبت به گذشته تضعیف شده، چرا که 
جایگاه شعر، جایگاه بی بدیلی است و من به 
جایگاه شعر اعتقاد قطعی دارم ولی واقعیت 

این اســت که امروز این جایگاه به خاطر 
پررنگ شدن بیش از حد موسیقی و آهنگ 
تا حدودی مورد تزلزل قــرار گرفته. حاال 
موسیقی که میگوییم شاید مخاطب فکر 
کند منظورم آهنگ زدن است. امروز نغمات، 
تحریرها و به اصطالح برخی سوز صدا و لحن 
و صوت به قدری جایگاه خودش را با توجه 
به تکنیک های صوتی که امروز وجود دارد 
در جوان ها باز کرده اســت، شما مالحظه 
می کنید در مداحان جــوان ما  دغدغه ای 
نسبت به اینکه چه پیامی می خواهد برساند 
وجود ندارنــد و در واقع نغمه دارد آرام آرام 
جای شعر رو می گیرد و به نظر من این یک 
خطر است. یعنی ما امروز باید بتوانیم جایگاه 

شعر را بین جوان ها جا بندازیم.

   در مداحی وضعيت سيستم 
صوتی برايتان مهم است؟

من با توجه به آسم و بیماری تنفسی که دارم 
ناگزیر به استفاده از سیستم صوتی مناسب 
هستم و باید از سیســتم صوتی استفاده 
کنم تا جبران کمبود نفس من را بکند، اما 
واقعیت این است که هیچ گاه عالقه نداشتم 
جور صدای من را سیستم صوتی بکشد و 

تالشم بر این بوده که اینطور نباشد.
    در بحث مولودی خوانی چرا 

ضعيف هستيم؟
بسیاری از مداحان در بحث مولودی باید 
سطح فنی در مولودی خوانی را باال ببرند، 
کافی اســت که یک مداح فرق بین چند 
دستگاه اصلی موسیقی را بداند. اگر اینطور 
باشــد مثال دســتگاه ماهور را بشناسد و 
مولودی را در این دســتگاه شــروع کند، 
طبیعتاً اون حزن که در مجلس عزاســت 

دیگر در مجلس مولودی رخ نمیدهد.
بسیاری از مداحان مخصوصاً مداحان جوان 
ما چون شناخت کافی از کارکرد دستگاه 
های موسیقی در مداحی ندارند، فرقی بین 
مولودی و عزا در مجلس شان وجود ندارد و 
می بینیم شعری را که در مجلس مولودی 

پیامی شوق انگیز و شادی بخش دارد در 
محزون ترین حالت می خوانند و واقعیت 
این است که به غیر این هم بلد نیستند و اگر 
این شعر را عوض کنند و شعر عزا به او بدهند 
تفاوتی در لحــن آن مداح ایجاد نمی کند. 
توجه داشته باشــید که منظور من سرود 
نیست، منظورم غزل خوانی و شعر خوانی 
است، متاسفانه بسیاری از مداحان جوان ما 
به خاطر عدم آشنایی با کارکرد دستگاه های 
موسیقایی نمی توانند شعر خوانی درست از 
آن شعر مولودی یا همان غزل داشته باشند، 
کافی است که نقش و اثر و روح حاکم بر یک 
دستگاه موسیقی را یک مداح باید بداند و 
بتواند تشخیص دهد که کجا از این دستگاه 
استفاده کند، در اینصورت شاید نیمی از 
مشکل ما در بحث مولودی خوانی حل شود.

   استفاده مداحان از تريبون ها 
برای بيان مسايل سياسی را صحيح 

می دانيد؟
من معتقدم مرز حساسی را باید در این زمینه 
رعایت کنیم، اگر کســانی که اعتقاد دارند 
مداحان نباید وارد مســائل سیاسی شوند 
اگر منظورشــان این است که مداح تبدیل 
به عناصری بی خاصیت شــوند غلط است. 
جامعه مداحان به عنوان تاثیرگذارترین عناصر 
فرهنگی در جامعه اعالن موضعشان در موارد 
مختلف به عنوان کسانی که جمع کثیری تابع 
نظر آن ها، تحت تاثیر نظر آن ها و تحت تاثیر 
صحبت های آن ها هستند گریز ناپذیراست، 
یعنی اصل موضوع که مداح باید یک عنصر 
تاثیر گذار و فرهنگی و سیاسی باشد قبول 
داریم و من به این تاکیــد دارم اما موضوع 
اینجاست که نه در هر جایی و به هر نحوی؛ 
من معتقدم میکروفون جلسه امام حسین)ع( 
امانتی اســت در دســت ما و نباید نظرات 
شخصی در آن بیان شود، معتقدم تریبون 
مجلس امام حسین)ع( محل اعالن مواضع 
سیاسی ما هم هست، قیام امام حسین)ع( هم 
به واسطه همین اعالن مواضع سیاسی بوده 
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است، اصالً اگر قرار بود اعالن مواضع سیاسی 
نکنیم و بنا برسکوت بود کربالیی رخ نمی داد 
چون امام حسین)ع( اعالن مواضع کرد کربال 
رخ داد، ما نیز به عنوان نوکر امام حسین)ع( و 
به عنوان کسانی که در این راه قدم برداشتیم 
اعالن مواضع می کنیم ولی باید بصیرتمان 
را هر لحظه باالتر ببریم و ببینیم آیا مواضع 
مبتنی بر مواضع و خط مشی اربابمان امام 
هست؟ بحث والیت پذیری، بحث دعوت به 
وحدت، ظلم ستیزی، این ها مباحثی هستند 
که معتقدم یک نوکر امام حسین)ع( باید به 
آن حساس باشد. مقام معظم رهبری االن 
محور وحدت است، درست در جایی که یک 
گروه سیاسی انتظار می کشد یا آرزو می کند 
به اینکه موضع آقا در مورد شخص خاصی 
متفاوت باشد می بینیم ایشان با رفتاری پدرانه 
همه رو در حول دایره والیت جمع می کنند، 
جامعه مداحان نیز باید با همین دید به مسایل 
نگاه کنند، مداح باید محور وحدت سالیق 
سیاسی باشد، اگر در جلسه اش کسانی که 
حضور دارند خط فکری و سیاسی مداح را هم 
بدانند ولو اینکه با خطوط سیاسی مختلف 
حضور پیدا کنند اســتفاده کنند ولی آن را 
قبول نکنند این یک برگ برنده ای برای مداح 
است.  بودند کسانی که به خاطر یک سری 
سوء تفاهمات سیاسی در نوع اعالن مواضع 
دل چرکین و آزرده خاطر شدند و جلسات را 
رها کردند، چقدر خوب است که مداح محور 
همدلی و وحدت در محله خودش باشــد، 
ضمن اینکه در اعالن مواضع اصولی خودش 
کوتاه نیاید و با شــیوه درست و پدرانه بیان 
کند. در بحث وحدت شیعه و سنی هم که 
من فکر می کنم مقام معظم رهبری حجت را 
تمام کرده و امروز آنقدر ایشان واضح مطلب 
را بیان فرمودند که هیچ کس هیچ بهانه ای 
ندارد مبنی بر اینکه ایشان بدون هیچ گونه 
مالحظه ای و با صراحت خاص خودشــان 
اعالم کردند هرچیــزی عمل یا رفتاری که 
وحدت مسلمانان را خدشــه دار  کند حرام 

است. 

   تأثيرات حضورتان در عرصه 
مداحی در عرصه زندگی شخصيتان 

چگونه بوده است؟
خدای خودم را شکرگزارم که این توفیق را به 
من دادند و از خداوند مسألت می کنم که این 
امر را از من سلب نکند، مادرم تعریف می کند 
که قبل از به دنیا آمدنم، در حالیکه من را 
باردار بودند خوابــی را می بینند در رویای 
صادقه که در صحرایی خشــک و بی آب و 
علف قدم برمی دارند و با هر قدمی که برمی 
دارند در زیر پایشان جواهراتی را می بینند، 
در خواب به مادرم گفته میشود که اینجا 
کربالســت، وقتی مادرم از خــواب بیدار 
می شوند خواب را برای پدر بزرگ مرحومم 
-زین العابدین هوشیار بیان می کنند- تعبیر 
خواب را همانجا به مادرم می گویند کسی  
را که در شکم دارید پسر است و او نوکر امام 
حسین)ع( می شــود، با توجه به اینکه در 
سال 52 سونوگرافی نبوده و جنسیت بچه 
در شکم مادران قابل تشخیص نبوده و از 
آن مهم تر این که مادرم این داســتان را در 
سن 20 سالگی ام برایم تعریف کردند و این 

درحالی بود که من مداح شده بودم.
 این قضیه در زندگی من مشیت الهی بوده، 
ما اهل بیت را حقایق هســتی می دانیم، 
مهمترین چیــزی راکه اهــل بیت به من 
داده اند این است که نگاه من را به حقیقت 
هستی اصالح کردند و من را با حقیقت اصلی 

آشنا کردند، به قول حافظ علیه الرحمه: 
عاشق شو ار نه روزی، کار جهان سراید          

نا خوانده درس مقصود، از کارگاه هستی 

   چه توصيه ای به عالقه مندان 
اين حوزه داريد؟ 

باید بی رو در بایستی بگم؛ امروز حقیقت این 
است که آفت بزرگی در بحث مداحی وارد 
شــده و آن نگاه کاسب مآبانه به این عشق 
اســت، یعنی برخی مداحی اهل بیت)ع( 
را به یک شــغل تبدیل کرده اند نه به یک 
عشــق و این باعث شــده که جاها عوض 

شود. خواهشم از عزیزانی که می خواهند 
وارد این عرصه شوند این است که هیچ گاه 
نیتشان را برای این حضور کسب و کار قرار 
ندهند، حال این کسب ممکن است کسب 
پول باشد، ممکن است کسب محبوبیت 
باشد؛ بعضی ها ادعا می کنند که ما در قبال 
خواندنمان پول نمی گیریم ولی در عین حل 
انتظار کاسبی دیگری را دارند و آن آبروست.

به نظر من مداحــی که در قبال خوندنش 
حتی انتظار آبرو هم نداشــته باشد نوکر 
واقعی است، مشــکل از اینجاست که ما 
نوکر پرتوقع هستیم، نوکر پرتوقع فقط این 
نیست که من در ازای کاری که می کنم پول 
بگیرم، ممکن است در جمعی که حضور 
داریم نیز انتظار و توقع احترام داشته باشیم.

همه ما در این دستگاه وظیفه ای بر عهده 
داریم، یکی چراغ مجلس را روشن می کند، 
یکی چای می ریزد، یکی کفش ها را جفت 
می کند و یکی هم مداحــی می کند، تا 
حاال شنیده اید کسی که کفش ها را جفت 
می کند و یا چای می ریزد انتظاری داشته 
باشــد؟ روزی که مداحی هــای ما به آن 
مرحله برسد که هیچ توقعی از هیچ کس 
نداشته باشــیم جزو آرزوهای من است، 
در دهه شــصت این گونه بــود. حاال این 
را مقایســه کنید با اتفافاتی که االن در 
جلسات می افتد، چه گله هایی می شود و 
دلخوری ها از چه جنسی است و من اعتقاد 
دارم اولین آســیب متوجه مســتمعین 

می شود. 

   در پايان اگر ناگفته ای داريد 
بفرماييد. 

دست همه اساتیدم را می بوسم، حاج منصور 
ارضی، حاج سعید حدادیان، اخوان محترم 
طاهری، حاج حسن خلج و حاج محمود 
کریمی که همواره برایشان به خاطر حقی 
که به گردن ما دارند دعا می کنم و به همه 
مداحان هم دوره خودم سالم می کنم و می 

گویم یادش بخیر چه زود پیر شدیم.
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ارکان هيات :
پای منبر: 

ســت  ممکن ا
اول به نظر بیاید 
کــه راس منبر 
اهمیت بیشتری 
در شکل گیری 
یک هیات دارد . اگر چه نقش منبر فوق 
العاده است اما پای منبر است که هیات 
را شکل میدهد و اگر او نباشد هیچ چیز 
نیست . نه منبری هست و نه هیاتی . این 
پای منبر است که تصمیم میگیرد چه 
سخنرانی و چه مداحی را به کار بگیرد و 
پای منبر است که ویژگی مردمی بودن 

هیات را حفظ میکند . ویژگی خودجوش 
بودن هیات را شکل میدهد . پای منبر 

نماد جوششی بودن هیات است . 
پای منبر جایی اســت که قرار است به 
اراده او رشد و تربیت شکل بگیرد . او است 
که رشد میکند او است که اراده میکند 
اواست که متحول میشود اساسا همه این 

صحنه برای او چیده شده است . 
پای منبر را باید جایگاه انســان در حال 
تربیت و هدایت بدانیم . در فرایند هدایت 
آن کسی که مهم است انسانی است که 
قرار است هدایت شود . همه هدف انبیا 
و اولیا همین بوده اســت که این موتور 
حرکت شــروع به حرکت کنــد . آنچه 

پیامبر را پیر کرد این آیه از سوره هود بود 
که فرمود فاستقم کما امرت و من تاب 
معک . رشد خود تو بعالوه رشد کسانی 
که با تو هستند . پیامبر قرار است همه را 
به سمت خدا سوق دهد و اال خودش که 
رفته بود و به خدا رســیده بود مشکل او 

همراه کردن انسانها است . 
توجه به مردم و رشــد مــردم در هیات 
اهمیت ویــژه ای دارد و کم کم میتوان 
فهمید نقش مردم در نگاه علمای حقیقی 
در جامعه دینی چه اندازه کلیدی است 
. و چقدر این رکن برایشــان مهم است . 
مستعد بودن اینها و عزمشان برای رشد 
و تربیت و بیداری اینها است که جریان 

هيات معيار
ضرورت بررسی يك هيات معيار 

 حجت االسالم 
علی مهديان

بخش دوم
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مقاصد اهل بیت را شکل میدهد و پیش 
میبرد.

با این حساب هیات خوب هیاتی است 
که پای منبری های خوبی دارد نه حتی 
لزوما مداح یا سخنران خوب . چرا که این 
پا منبری ها هستند که موتور حرکت را 
در خود دارند و اینها هســتند که کار را 

پیش میبرند . 
شاید یکی از اشکاالت و آفاتی که امروز 
خیلی از هیاتهای بزرگ با آن مواجهند 
و به آن دقت نمیکنند این اســت که در 
برپایی هیات به پا منبری ها کاری ندارند 
بلکه ســخنران و مداح و رسانه برایشان 

اساس است . 
هیاتهــای کوچک از ایــن جهت مهم 
هستند که جمعهای خودجوش مردمی 
آنها را شکل داده اند . و هیاتهای بزرگ 
جایی نیست که در آن مردم نقش اساسی 
داشته باشــند بلکه مردم در این هیاتها 
صرفا میایند از یک فرد استفاده فردی 
میکنند و میروند . ایــن بدنه پای منبر 
نیســت که کار را در دست دارد لذا یک 
هویت پایدار و پویا از این هیاتها نمیتوان 

انتظار داشت .
هیاتهای واقعی با پول مردم اداره میشود. 
چه بســیار بچه هایی که میروند از این 
همسایه و آن همسایه گدایی میکنند که 
پول برای هیات جمع کنند و چه بسیار 
انسانهای متمولی که سعی میکنند در 
کنــار دیگران که هر کــس خدمتی به 
برپایی هیات میکند بــرای یک هیات 

خرج کنند و پول بدهند . 
حتی در ارتقای یک هیات و عوض کردن 
حال و هوای هیات توجه به آدمهایی که 
در هیات شرکت میکنند و عوض کردن 
جغرافیای نیروی انســانی پای منبر در 
تحول و رشــد هیات فوق العاده نقش 

بازی میکند . 
هیات خوب با این رویکرد، مداح پرور و 
سخنران پرور خواهد بود مداحهای خوب 

و سخنرانهای خوب در چنین مجالسی 
رشد کرده اند و این اتفاقی است که در 

عمل افتاده است . 
اما برای رشد پای منبر باید چه کرد ؟ باید 
هیاتی ها زیاد شوند یعنی افرادی با حال 
و هوای هیاتی را به هیات دعوت کنیم و 
ســعی کنیم تعداد این گونه افراد را در 
هیات زیاد کنیم و چنین نیروهایی البته 

تربیت کنیم . 
هیاتی ها چه ویژگی هایی دارند . هیاتی 
در عین این که گریــه میکند و ارتباط 
با امــام دارد، این ارتبــاط را در دل یک 
جمع ایجاد میکند. هیاتی سعی میکند 
با حال و هوای خودش دیگران را هم به 

سمت امام سوق دهد. هیاتی یک گوشه 
نمینشیند و فقط با خودش صرفا خلوت 
نمیکند . هیاتی هیات را در درون خود 
پیاده کرده است و پیاده کردن هیات به 
جمع کردن دو وضعیت با یکدیگر است 
یکی ارتباط با معصوم و هجرت به سوی او 
و زیارت او و دیگری همراه کردن دیگران 
و نصرت به دیگران که نصرت امام است. 
هیاتی این دو را با هــم دارد . او هم اهل 
دل اســت و همه دلها را به سمت امام 
سوق میدهد . او دلداده است و برای امام 

دلبری میکند .
حضرت امام در یک ســخنرانی درباره 
فلســفه تباکی در هیات میگوید نقش 
گریه ایجاد حرکتهای اجتماعی است و 
اال چه لزومی به تباکــی بود. هیاتی بلد 
است با گریه فضا را به هم بریزد و همه را 
بگریاند . هیاتی به موقع زبان میگیرد و به 
موقع دیگران را هم به مدد میطلبد. همان 
حقیقتی که در دعای ندبه آمده است که 
آیا کسی هست در کنار من بنشیند و با 
من گریه کند و با گریه کردنش مرا یاری 
دهد . ندبه کننده برای امام زمان این گونه 
گریه میکند. لذا میگرید و میگریاند. این 
که گریاندن برای اهــل بیت این مقدار 
توصیه شده است این نکته ای است که 
در وجود همه باید باشــد یعنی همه پا 
منبری ها هم گریه میکنند و هم طوری 
گریه میکنند که بگریانند . گریه هجرت 
و حرکت به سمت امام است اما گریاندن 
نصرت امام اســت . گریه هیاتی اساسا 
گونه دیگری است گریه در وسط میدان 
اســت. آن گونه که حضرت زهرا گریه 
میکرد و کل مدینه را به هم میریخت، آن 
گونه که حضرت رقیه گریه میکرد و اول 
خرابه را و سپس شام را متحول میکرد. 
آن گونه که حضرت ربــاب و ام البنین 
گریه میکردند که حتی دشمن را منقلب 
و منکوب میکردند . این گریه کردن بچه 
هیاتی است . لذا هر اهل گریه ای هیاتی 

هياتهای 
کوچك از اين 

جهت مهم هستند 
که جمعهای خودجوش 

مردمی آنها را شکل داده 
اند . و هياتهای بزرگ 
جايی نيست که در آن 

مردم نقش اساسی داشته 
باشند

بايد 
هياتی ها 

زياد شوند يعنی 
افرادی با حال و هوای هياتی 

را به هيات دعوت کنيم و 
سعی کنيم تعداد اين گونه 
افراد را در هيات زياد کنيم 

و چنين نيروهايی البته 
تربيت کنيم
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نیست ، هیاتی میخواهد گریه کند و با 
گریه اش همه را بگریاند . این طور آدمها 
باید در هیات زیاد باشــند . البته خود 
هیات در تربیت این انســانها نقش و اثر 

ویژه ای دارد. 
نکته دیگر اینکــه باید فضای عمومی و 
رفاقتی بچه ها دوســتانه و دارای حالت 
نصرت باشد باید بچه ها با هم رابطه های 
قلبی داشته باشــند. یکدیگر را دوست 
داشته باشند . بلد باشند با هم یک ارتباط 

محبتی حول معصوم برگزار کنند. 
همین طــور باید فضــای هیات فضای 
مجاهدت باشد یعنی همه بخواهند با این 
هیات کاری کنند و خود هیات را مقدمه 
کاری قرار دهند. حس عزم بر مجاهدت 
حال و هوای افراد را کامال متحول میکند 
و نوعی قیام درونی و قیام در هیات شکل 

میدهد .  
عزم جمعی یکی از راههای ایجاد فضای 
بر انگیختگی در هیات است . کار مشترك 
و دیدن نیازها و عزم بر تغییر آنها فضای 
هیات را عــوض میکند . کســانی که 
میخواهند مشــکلی را حل کنند و درد 
را درك میکنند قــدرت تغییر فضاها را 
بیشتر دارند . میگویند هیاتهایی که مثال 
گردان تخریب برگــزار میکردند حال و 

هوای دیگری داشت . 

 روی منبر : 
منبر عــرش قلب هیات اســت . یعنی 
نسبتی که قلب انســان با رشد انسان و 
تربیت او دارد و این که این قلب است که 
جایگاه هدایت است همچنانکه حکومت 
ولی جامعه در نسبت با کل بدنه جامعه 
نسبت قلب به کل وجود را دارد و جایگاه 
هدایتگری و تربیت میباشد، دقیقا همین 
جایگاه را روی منبر با پای منبر باید برقرار 
کند. قلب جایگاه حکمت و اندیشه ایمانی 
اســت . البته منبر در پله های پایین تر 
خود مرتبه به مرتبه محل بروز احساس 

بر اساس آن »علم ایمانی« میشود. روی 
منبر باید محل تالقی اندیشه و احساس 

باشد. 
بین منبری و هیاتیها باید یک تعلق خاطر 
و رابطه عاطفی و رفاقتی برقرار باشــد . 
نوعی پذیرش تســلط منبری بر هیات 
باید توسط مخاطبین اتفاق بیفتد . برای 
شکل گیری این والیت در فضای هیات 

باید یک کار دو سویه انجام شود . 
در پای منبرکسانی نشسته اند که مظهر 
میل و عطش و قیام و رشد و حرکتند و 
روی منبر و دامنه منبر محل زمینه سازی 
و هدایت و جهت دهی به قلب انسانها بود 
گویا از عرش قلــب این حکمت و ایمان 
است که در یک فضای محبتی و والیی 

جاری میشود . 
قدیم پله هــای منبر هــم موضوعیت 
داشــت و این مهم بود که هرکس کجا 

باید بنشیند .
محتوای منبر صرف بیان اطالعات علمی 
نیست منبر به گونه ای طراحی میشود 
که مقدمه حرکت قلبی و روحی باشــد 
قبل از منبر و بعد از منبر باید آمیخته به 
یک احساس و عاطفه باشد . منبر باید از 
دست یک مداح تحویل بگیرد و به یک 
مداح تحویل دهد . چرا که این دانش قرار 
است قلب را به ســمت اهل بیت جهت 

دهد و ســوق دهد . پای منبر میخواهد 
و تصمیم دارد حــول امام و خلیفه خدا 
حلقه بزند . نمیخواهد یک ارتباط ذهنی 
و خیالی با او بگیرد بلکه میخواهد واقعا 
به او نزدیک شود یعنی در پی یک رابطه 
واقعی قلبی و روحی اســت . اگر به این 
نکات توجه نکنیم نمیتوانیم درك کنیم 

که روی منبر چه کار باید بکند . 
» مقصد قرآن و حدیْث تصفیه عقول و 
تزکیه نفوس اســت برای حاصل شدن 
مقصد اعالی توحیــد. و غالباً شــّراح 
احادیث شــریفه و مفسرین قرآن کریم 
این نکته را، که اصِل اصول است، مورد 
نظر قرار ندادند و سرسری از آن گذشته  
اند و جهاتی را که مقصود از نزول قرآن 
و صدور احادیث بــه هیچ وجه نبوده، از 
قبیل جهات ادبی و فلسفی و تاریخی و 
امثال آن، مورد بحث و تدقیق و فحص و 

تحقیق قرار داده اند.

منبر 
عرش قلب 

هيات است . يعنی 
نسبتی که قلب انسان با 
رشد انسان و تربيت او 
دارد و اين که اين قلب 
است که جايگاه هدايت 

است
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حّتی علماء اخالق هم که تدوین این علم 
کردند، یا به طریق علمی- فلسفی بحث 
و تفتیش کردنــد ......و این نحو تألیف 
علمی را در تصفیه اخالق و تهذیب باطن 
تأثیری بسزا نیست، اگر نگوییم اصاًل و 
رأساً نیست...که َصرف وقت در آن انسان 
را از مقصد اصلی بازمی دارد....بالجمله، 
به نظر قاصر، اخــالق علمی و تاریخی و 
همین طور تفسیر ادبی و علمی و شرح 
احادیث بدین منوال از مقصد و مقصود 
دور افتادن و تبعیِد قریب نمودن است. 
نویســنده را عقیده آن است که مهم در 
علم اخالق و شــرح احادیث مربوطه به 
آن یا تفسیر آیات شریفه راجعه به آن، 
آن است که نویسنده آن با ابشار و تنذیر 
و موعظــت و نصیحت و تذّکــر دادن و 
یادآوری کردن، هر یک از مقاصد خود 
را در نفوس جایگزین کند. و به عبارت 
دیگر، کتاب اخالق، موعظه کتبّیه باید 

باشد و خود معالجه کند دردها و ِعیبها 
را، نه آن که راه عالج نشان دهد.

ریشه  های اخالق را فهماندن و راه عالج 
نشان دادن، یک نفر را به مقصد نزدیک 
نکند و یک قلــب ظلمانی را نور ندهد و 
یک ُخلق فاسد را اصالح ننماید. کتاب 
اخالق آن است که به مطالعه آن، نفس 
قاسی نرم، و غیر مهّذب مهّذب، و ظلمانی 
نورانی شود؛ و آن، به آن است که عالِم در 
ضمن راهنمایی، راهبر و در ضمن ارائه 
عالج، معالِج باشد و کتاب، خود، دواِی 

درد باشد نه نسخه دوانما.
طبیب روحانی بایــد کالمش حکِم دوا 
داشته باشد نه حکم نسخه. و این ُکتب 
مذکوره نسخه هستند نه دوا، بلکه اگر 
جرأت بــود می گفتم: »نســخه بودن 
بعضی از آنها نیز مشکوك است«، ولی 
از ایــن وادی صرف نظر کــردن اولی 
است.«»شرح حدیث جنود عقل و جهل، 

امام خمینی، ص: 14«
این بیانات نشــان میدهد که مخاطب 
دنبال چه اتفاقی اســت و اساسا چرا در 
هیات بحث هنــر خاصی به میان میاید 
و نقــش عواطف و محبــت در این فضا 
برجسته میشود . هیات مجلس درس و 
بحث به معنای رایج آن نیست و این را 
همه مخاطبین میفهمند و همین را هم 

میخواهند. 
همه محتوای هیات توجه به انسان کامل 
و خلیفه خدا است . خلیفه خدا آنگاه که 
بیشــترین بروز و ظهور در دل بردن و 
عاشق کردن انسان ها به سمت حضرت 
حق بود در رخسار حضرت ابی عبداهلل 
جلوه گر شد . او بهترین نقطه و مرحله 
برای شــروع و آغاز هیات است و آنچه 
در هیات باید به نهایت برســد و نقطه 
نهایی اســت حضرت امام زمان اســت 
یعنی جایی که همه عشق و محبت و فهم 
هیاتی گره میخورد به این زمان و مکان و 
اینکه حاال باید چه کرد . هیات باید محل 
نصرت امام شــود. این جمله ای است 
که سید بن طاووس اول کتاب لهوف از 
قول پیامبر اکرم برای همه گریه کنها و 
هیاتیهای عالم بیان میکند که »اتبکونه 
و ال تنصرونه « . گریه قرار اســت در این 
جا خود مقدمه نصرت باشد و آمیخته به 

نصرت باشد . 
توجه و تمایل و ارتباط عاشقانه و قلبی با 
انسان کامل صورتهای مختلف دارد که 

هر یک باید در جای خود بنشیند. 
اول : اندوه و غصــه و مصیبت . مصیبت 
و غصه های امام کجا شــکل میگیرد . 
روشن است که این غمها و غصه ها اوال 
در رســیدگی به اهداف امام رخ میدهد 
جایی که قرار است انســانها را هدایت 
کند و پیش ببرد این غم و غصه اســت 
که شــکل میگیرد . غصه هایی از امام 
که مصیبتها و روضه ها را شکل میدهد 
در یک فضای اجتماعی شکل میگیرد. 
مصیبت امام محل تالقی حرکت امام و 
حرکت ظالمان و مخالفین و انسانهایی 
است که نمیخواهند حرکت و قیام کنند 
و بــا او همراه شوند.انســان کامل برای 
حرکت خود به مانع برخورد کرده است . 
هدف خلقت و هدف بعثت و هدف همه 
انبیا و اولیا ســیر دادن همه انسانها به 
سمت حضرت حق بوده است . قرار است 

همه 
محتوای 

هيات توجه به 
انسان کامل و خليفه خدا 
است . خليفه خدا آنگاه 

که بيشترين بروز و ظهور 
در دل بردن و عاشق 

کردن انسان ها به سمت 
حضرت حق بود
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جریان حق رشد کند و فراگیر شود . در 
روایات ما توجه به مصیبت اهل بیت و 
اقامه این مصیبت همراه گریه و اشــک 
همیشــه مورد توجه بوده است . حتی 
بیان حماسه و مدح اهل بیت این مقدار 
مد نظر نیست اگر چه جایگاه آن را نیز 
بیان میکنیم . بحث از مصیبت با بحث از 
نصرت امام گره خورده است . دوم : مدح 
. رابطه دیگر با اهل بیت هجرت به سمت 
امام و نزدیک شدن به او است این واقعه 
ای است که به روح انسانها مربوط است 
و بحث از عمق وجود امام در این مرحله 
رخ میدهد . در اینجا است که باید گفت 
مدح مهم میشود. مدح روح روضه است . 
مدح عمق روضه است . مدح جایی است 
که مصیبت را موثر تر میکند و در وجود 
انســان درست مینشــاند . مدح کاری 
میکند که اساسا مصیبت قابل فهم شود . 

در یک هیات خوب باید در نقطه شروع 
با مصیبت شروع کرد . چرا که مصیبت 
زودیاب تر و قابل فهم تر است بعد با مدح 
باید عمیق شود و در نقطه نهایی مدح و 
مصیبت درش به توازن و قوت میرسد 
. یعنی مصیبتی که بعد از مدح خوانده 
میشــود اساســا یک مصیبت دیگری 

است . 
در هر فرایند و حرکت در قلب انســان 
نقطه شروع نصرت است چرا که نصرت 
جایی اســت که صالحیــت یک عمل 
تثبیت میشود ســالم در نصرت کالبد 
عمل طراحی میشود و در این مرحله اگر 
چه توجه بــه روح و به عمق وجود دارد 
ولی عنایت بیشتر به کالبد عمل است. 
بعد از این مرحله نوبت به عمق بخشی 
به عمل میرسد که روح عمل است و در 
نهایت هم یک وضعیت متوازن از این دو 

یعنی روح و کالبد شکل میگیرد. حتی 
اگر قرار است مثال نماز به بچه یاد بدهیم 
اول صورت نماز را یاد میدهیم بعد روح 
نماز را اضافه میکنیم. کالبد و شــکل و 
صورت زندگی ساده یاب تر است سریع 
تر میتواند انجام شود و شکل بگیرد اما 
همین کالبد وقتی روح عمل هم مورد 
رسیدگی واقع شد چیز دیگری خواهد 

شد.  
نســبت مصیبت و مدح در یک هیات 
بحثی بوده که از قبل نیز مطرح و مورد 
توجه بوده اســت . عده ای برای اینکه 
هیاتها را به ســمت انقالب و حماســه 
ســوق دهند ســعی میکردند به جای 
بحــث از مصیبت معصومیــن بحث از 
حماســه آنها را پیش بکشــند. به نظر 
میرسد این طرح خوب است ولی ناقص 
است جایگاه مصیبت نباید تضعیف شود 
. حضرت امام نقش گریه بر مصیبت را 
نقشی جدی میداند. و همین را به عنوان 
ویژگی اصلی هیاتها ذکر میکند و جایگاه 

اجتماعی اش را تبیین مینماید . 
اما نقش مدح و حماســه را نیز باید در 
هیات در نظر گرفت . مــدح اهل بیت 
البته موجب تاثیر بیشتر خود مصیبت 
میشــود یعنی هر چه مــدح اهل بیت 
بیشتر باشــد در روضه ها درد مصیبت 
بیشتر حس میشود و به جان مینشیند 
و سوزنده تر اســت . مدح روح مصیبت 
است . مدح سخن از بیان روح امام است 
و مصیبت سخن از بیان عمل و اهداف 
و ظلمی که به او شــده است. دردهای 
امام حاال بعد از جمع این دو فضا کامال 

فهمیده میشود .  
مدح اهل بیت خود دسته بندی هایی 
دارد یک مدح است که اشاره به ارتباط 
ما با اهل بیت و گدایی ما دارد این مدح 
برای شروع خوب است . مدح دوم مدحی 
است که در عمق این گدایی است و اشاره 
به دارایی ها و تواناییها و اوصاف و کرامات 
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اهل بیت دارد این هم زیبا است ولی مدح 
سوم مدحی است که در آن به نوعی بروز 
این کماالت در باره انســانها است و در 
فضای اجتماعی رقم میخورد . این مدح 
هم قوی است و عالی است این سه دسته 

مدح باید از هم تفکیک شوند . 
برای یک هیــات ایده آل همه این انواع 
مدح باید به اندازه و در جای خود وجود 
داشته باشد . هیات خوب است از توجه 
به مصیبت شــکل بگیرد در این جا تا 
اندازه ای دلها آماده میشود حاال به بیان 
گدایی و تمایل ما بگذرد بعد به بیان مدح 
معصوم بگذرد و سپس به بیان مقصد و 
هدف او بگذرد و در نهایت به مصیبت و 

روضه دیگری ختم شود . 
این فرایند مربوط به کل منبر است چه 
مداحی چه سخنرانی همه فرایند روی 
منبر باید این باشــد. منبری خوب باید 
مقدمه خوبی بــرای روضه فراهم کند . 
منبر و فرایند قبل از روضه باید به بیان 

این نکات بگذرد .
قدیــم منبر با یک ذکر روضــه و گدایی 
شروع میشــد بعد منبر پر بود از حال و 
هوایی از مدح و بیان ویژگیها و مقاصد امام 
معصوم و در نهایت به روضه ختم میشد . 
اما همه این واقعــه باید در یک مجلس 
مســتعد و آماده برای برافروختگی رخ 

دهد . 
مجلس آماده مهم است لذا آماده کردن 
مجلس مهمترین کار منبری ها است . 
بعالوه که بر افروخته بودن و آماده بودن 
خود منبری ها بــرای یک هیات خوب 

بسیار موثر است. 
اگر همه با عــزم و آمادگی برای چنین 
حضوری در هیات آماده شــوند قدرت 
ایجاد چنیــن فضایی در هیــات زیاد 

میشود . 
هیات ویژگی کلیدی اش ارتباط با انسان 
است نه با مفاهیم انتزاعی . هیات همه 
چیز را در انسان کامل جستجو میکند . 

اساسا هیات بازخوانی همه حقایق را در 
انسان میکند تحقق حقایق را در وجود 
افراد میجوید . افرادی که در هیات باید 
بررسی شــوند چند دسته اند . اول امام 
معصوم . دوم کسانی که امام دوستشان 
دارد یا آنها امام را دوســت دارند . سوم 
کســانی که اصحاب و یار و کمک حال 

امام هستند.
اگر بخواهیم عمق و یا علو یا حد باالی 
یک چیز را بیان کنیم خوب اســت به 
خودش نزدیک نشویم بلکه از دور به آن 
بپردازیم . مثال در مورد مدح اهل بیت 
خوب است مدح نزدیکان و دوستانش را 
بگوییم بعد به او پل بزنیم و اشاره کنیم 

. هر کســی به صورت طبیعی فاصله ها 
را در حد فهــم خود تنزل میدهد وقتی 
دیگران را بین خودمان و امام فاصل قرار 
دهیم و نشــان دهیم که این تازه مدح 
اصحاب امام است بیشتر میتوانیم درك 

کنیم که او چقدر با ما فاصله دارد . 
در بحــث بیان مصائــب و روضه ها نیز 
خوب اســت همین را رعایــت کنیم 
یعنی فاصله روضه بــا امام را زیاد کنیم 
از سایه ها و حواشی شروع کنیم خوب 
پردازش کنیم آن وقت تحمل مصیبت 
ها در مخاطب کمتر میشود و احساس 

مصیبت در فرد بیشتر میشود . 
این کار البته نباید به نحوی باشــد که 
افراد اساســا فراموش کننــد که خود 
مصیبت و پلشتی دشــمن چقدر زیاد 

بوده است. 
به نظرم حتی برای نشــان دادن زشتی 
یک دشــمن امام خوب است از زشتی 
دشــمنان در الیه های پایین تر مثال 
بزنیم . افراد حس بیشتری از یک مصیبت 
پیدا میکنند در یک مجلس روضه یکی 
از هیاتی ها برای نشــان دادن زشــتی 
و پلشتی عمر ســعد و یارانش میگفت 
داعش و جنایاتش را نگاه کن لشکر یزید 

و عمر سعد، پدر جد اینها بوده اند . 
رابطه بدنه هیات)پای منبر( باید با قلب 
هیات )روی منبر (زیاد باشد . هم رابطه 
قلبی و عاطفی داشته باشند هم فکری و 
هم البته رابطه عملی. رابطه عملی از این 
جا شروع میشودکه مثال با هم دم بگیرند 
با هم نفس بزنند و با هم همکاری کنند 
در هیات داری . به قول یکی از پیر غالمان 
میگفت نوحه غیر از دم است .»»دم« بر 
عهده ذاکر و مداح است و »نوحه« غالباً بر 
عهده مستمعین و عزاداران است و »دم« 
اگر در چارچوب خاص خود باشد، شنونده 
به نوحه کردن تشویق مي شود.« )کتاب 

یک دم . علی انسانی (
ادامه دارد...

نقش 
مدح و حماسه 

را نيز بايد در هيات 
در نظر گرفت . مدح اهل بيت 
البته موجب تاثير بيشتر خود 
مصيبت ميشود يعنی هر چه 
مدح اهل بيت بيشتر باشد در 
روضه ها درد مصيبت بيشتر 

حس می شود

افرادی 
که در هيات 

بايد بررسی شوند 
چند دسته اند . اول امام 

معصوم . دوم کسانی که امام 
دوستشان دارد يا آنها امام را 
دوست دارند . سوم کسانی 

که اصحاب و يار و کمك حال 
امام هستند
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   ابتدا مختصــری از خودتان 
بگوييد.

بسم اهلل الرحمن الرحیم با سالم به پیشگاه 
با عظمت آقا و موال و صاحبمون حجه ابن 
الحسن العسگري ارواح ناله الفداه و دورد 
به ارواح طیبه شــهدا و امام بزرگوارمان 
و ســالمتي و طول عمر براي رهبر عزیز 
و شــجاعمون امام خامنه اي و پیروزي 
مسلمانان که در مقابل کفر ایستادند، به 
ویژه مردم مظلوم غزه فلسطین افغانستان 
و پاکستان و اردن و مصر و سوریه و عراق. 
خدمتتون عرض کنم اوال عنایت خداي 
تبارك و تعالي و توجه ارباب با کرامتمان 
حضرت ابا عبداهلل حســین )ع( بود و از 
همان دوران کودکي که حدود 10 سال 
بیش تر نداشــتم عالقه زیادي به تالوت 
قرآن داشتم که با راهنمایي مرحوم پدرم 
و دعاي خیر مادر مرحومه ام باعث شــد 
انگیزه ام بیش تر شــد هم در قران و هم 
در مداحــي و ذاکري اهــل بیت)ع( که 
االن حدود 47 ساله بنده این افتخار رو 
دارم که اگر مــوال و آقایمان قبول کنند 
جزء مداحان و نوکران اهل بیت)ع( باشم 

انشاهلل 

   الگوی شما در مداحي چه 
کسی بوده؟

هم رزمی داشتم که خدا رحمتش کند، 
قطعا شاید عزیزان بزرگوار مداح ایشان را 
ندیده باشند، من با ایشون مانوس بودم 
و هم رزم خودم بود شــهید بي سر حاج 
شیرعلي سلطاني و شهید مسعود گل آرا 
و قبل از این دو بزرگوار مرحوم کافي که 

من ارادت خاصي به ایشان داشتم.

   و مداح محبوبتان؟
حاج منصــور عرضي، عــالوه بر این که 
حاج صادق آهنگران عزیز ماست، لکن 
اگر بخواهم به صداي کسي گوش بدهم 
ترجیح می دهم حاج منصور گوش کنم. 

حاج کاظم محمدی از پيشکســوتان عرصه دفاع مقدس و ذاکر آل اهلل، از 
خطه هنرپرور استان فارس و شهر شيراز می باشد. هرچند از کودکی از هنر 
خود برای ترويج معارف قرآنی به تالوت آيات الهی مشغول بوده است، لکن 
شروع مداحيش با دفاع مقدس و لشکر 19 فجر گره خورده است. هم اينك 
از مداحان سرشناس کشــوری که مردم صبح های آدينه با ندای خوشش 
مأنوسند. گفتگوی مختصر و تلفنی تحريريه نشريه با ايشان برای آشنايی 

بيشتر مالحظه فرماييد. 

مداح بايد پلى باشد 
بين مردم و مسئولين

گفتگوی هیات با مداح اهل بیت حاج کاظم محمدی



53

الم
 اس

ان
دگ

زمن
ت ر

هيأ
ی  

هب
مذ

ي - 
نگ

ره
ه ف

نام
ماه

14
36

فر 
وص

رم 
مح

 - 
93

ذر
 و آ

ان 
-  آب

104
ره 

ما
ش

  به نظر شما مداحي  علم است 
يا هنر؟ 

مداحي هنر هست و استعدادی خدادادي 
هم هست که در اثر تمرین و تالش زیاد 
همراه با استاد مي تواند یک مداح موفق 
بشود و مسلما دانستن یک سري نکات 

براي موفقیتش ضروري است.

  نظرتان راجع به کالسهاي 
مداحي که در ســطح شهر برگزار 

مي شود چيست؟
تشکیل کالس ها الزم و ضروري است؛ 

روح پدرم شاد که مي گفت به استاد 
فرزند مرا عشق بیاموز دگر هیچ 

این کالس ها باید آموزش به عشق اهل 
بیت)ع( باشد 

  سبك هاي مداحي که االن 
موجود است را کافي مي بينيد؟

سبک هاي موجود االن کفایت نمي کند 
اما من با نوگرایي هم مخالفتي ندارم، اگر 
این نوگرایي در راستاي حفظ ارزش ها و 

اصالت ها باشد ارزشمند است.

   نظرتــان راجع بــه احياء 
سبك های قديمی چيست؟ 

حضرت امام فرمودند روضه هاي ســنتي 
بخوانید، اگر ما پیرو ولي فقیه و پیرو امام و 
رهبر عزیزمان باشیم، سبک هاي قدیمی را 
از یاد نبریم و آنان را احیا کنیم، ما باید با تلفیق 
سبک هاي قدیم و جدید تغییري ایجاد کنیم 
تا تاثیرش بر مردم بیش تر باشد، مي بینیم که 
سبک هاي مولودي ما هم خیلي ضعیف است 
و دست مداح هم خالي است و بعضا مجبور 
است در میالدها روضه هم بخواند، مداحان 
باید با دستگاه هاي موسیقي آشنا شوند تا 

مجلس خوبي داشته باشیم.

  شناخت شما از دستگاه هاي 
موسيقي چقدر است؟

استادی داشــتم به نام اســتاد رضوي 
سروستاني؛ ایشان در سبک  و دستگاه  
استاِد محمد رضا شجریان بودند که چند 

سالي خدمت ایشون بودم. 

   جايگاه شعر در مداحي از نظر 
شما چه اهميتی دارد؟ 

مقام معظم رهبري بارها و بارها در بیاناتشون 
بارها فرمودند که لسان شعر باالترین لسان 
است، شعر الزم است مضامین قوي داشته 
باشد، محکم باشد، گویا باشد، پیام  داشته 

باشد، حکمت آمیز باشد.

  آيا مداح می تواند از تريبونی 
که در اختيار دارد به بيان مسايل 

سياسی بپردازد؟
مسلم است که دین ما از سیاست ما جدا 
نیست؛ ما مرجع تقلید خودمان را نایب 
بر حق امام زمان)عــج( مي دانیم و باید 
گوش به فرمان ولي فقیه مان باشــیم، 
سیاست زیر مجموعه ای از فرهنگ است 
لکن مداح اهل بیت نباید تریبونی که در 
اختیار دارد را به بازي هاي سیاسي وارد 
کند و ملعبه دست سیاسیون قرار بدهد.

 
   از تاثير مداحی برای اهل بيت 
در زندگی شخصيتان برايمان بگوييد  

خوب الحمداهلل این الطاف قابل شمارش 
نیست، مهم تر از همه درگیري ذهن من 
با نام زیباي اهــل بیت)ع( مخصوصا آقا 
امام حسین)ع( » َفما اَْحلی اَْسمائَُکْم« 
چقدر نام اهل بیت شــیرین است و من 

کدام تاثیر را در زندگي ام بشمارم؟

هيــأت: نقــش مداحــان در 
انسجام بخشي ملي و وحدت ملي 

چيست؟ 
ما وقتي مي گوییم ذاکــر اهل بیت)ع( 
هستیم یعني هم مداح هستیم و هم مبلغ 
سیره ائمه)ع(، یعني باید هر کجا که وارد 
مي شویم و مي خواهیم مداحي کنیم باید 
بین مردم عامل وحدت باشــیم یعني ما 
باید یک پلي باشیم بین مردم و مسئولین. 

  اگــر بخواهيد بــرای دل 
خودتان روضه بخوانيد کدام روضه 

را مي خوانيد؟
مي دانید که کربال گوشه هایي دارد که هر 
گوشه  از روضه ها انسان را منقلب مي کند 
و چقدر سخت اســت خواهری تنها را از 
برادرش جدا کنند، از یادگار مادرش جدا 
کنند، روضه عمه سادات زینب کبري خیلي 
سخت است، واقعا ســخت است که یک 
خواهر بخواهد از بدن برادرش این جوري 
جداش کنند، برادری که زیر سمِّ ستوران از 

هم متالشی شده آن هم با تازیانه... 

  اگر در پايان سخنی داريد 
بفرماييد

من خاك کف پاي غالمان امام حسین 
هستم؛ اشــخاصی که می خواهند وارد 
حلقه مداحی شــوند اول خدا را شاکر 
باشند که این اجازه را از سوی اهل بیت 
پیدا کردند تا بتواننــد وارد این عرصه 
شوند و دوم اینکه قربه الي اهلل بخوانند، 
خدابین باشند نه خودبین، به فکر مشهور 

شدن نباشند. 

حضرت 
امام فرمودند 

روضه هاي سنتي 
بخوانيد، اگر ما پيرو 

ولي فقيه و پيرو امام و 
رهبر عزيزمان باشيم، 

سبك هاي قديمی را از ياد 
نبريم و آنان را 

احيا کنيم
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اســتاد محمد جواد غفورزاده د ر سال 1322 در شهر 
مقدس مشهد ديده به جهان گشود. تحصيالتش را در 
مشهد ادامه داد و از دوران دبيرستان به تدريج سرودن 
شعر را به صورت جدی پی گيری کرد. وی در 24 سالگی 
به اســتخدام اداره کل دادگستری خراسان درآمد اما 
پس از پيروزی انقالب به اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی خراسان منتقل شــد تا بتواند به دغدغه های 
فرهنگی اش برسد. آخرين مسئوليتش رياست اداره ی 
امور فرهنگی آســتان قدس و مســئول انجمن ادبی 
آن جا می باشد. انجمنی که هر هفته در صحن جمهوری 
حرم مظهر رضوی برگزار می شود و شاعران و مادحين 

اهلبيت گرد هم می آيند. غفورزاده در اشعارش »شفق« 
تخلص می کند و شعرهايش به واسطه ی اجرا در مجالس 
مدح و مرثيه  ی ذوات مقدس معصومين برای بسياری 
آشناست. اشعار شفق همچون ديگر شاعران خراسانی 
دارای ساختاری مستحکم و نظام مند است و در عين 
حال با بيانی ســهل ممتنع می باشــد؛ به  گونه ای که 
مضامين و آموزه های دينی بــدون هيچ پيچيدگی  و 
دشــواری  زبانی در آن قرار می گيرد. در آستانه ی ماه 
محرم به خدمت ايشان رسيديم تا گپ و گفتی با ايشان 
درباره شعر آيينی داشته باشيم. در زير می توانيد اين 

گفت وگو را بخوانيد.

شعر اگر اعجاز باشد بى بلند و پست نيست
گفتگوی هیأت با استاد شفق:
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  تعريف استاد شفق از شعر 
آيينی چيست؟

امروزه بیشتر شعر آیینی را شعرهایی 
می دانند که برای اهلبیت علیهم السالم 
سروده شده اســت اما قطعا حوزه شعر 
آیینی گسترده تر از این است و حضرت 
آیت اهلل خامنه ای هم بسیاری از اشعار 
گذشــتگان را که از معنویت و قرآن و 
عترت سرچشــمه گرفته است را شعر 
آیینــی می دانــد. در کل بــه نظر من 
موضوعیت شعر اگر از قرآن و احادیث 
باشد می توان آن را شعر آیینی دانست. 
مثال اشعار صائب را هم می توان شعری 
دانست که از آیین برگرفته است. اما در 
این زمان اصطالحا این گســتردگی را 
تقسیم بندی می کنند و ریزتر در نظر 
می گیرند و فقط به اشــعاری که برای 
حضرات معصومین باشــد شعر آیینی 

می گویند. 

  آيا شما جايگاه خاصی برای 
شعر هيات متصور هستيد؟

اصوال مــن معتقد به وجــود گونه ای 
ویژه ی شعر هیات نیستم مگر نوحه ها 
و اشــعار آهنگین با همــان ویژگی ها 
مثل نوع قرار گرفتن مصرع ها و وجود 
گوشواره و... که می توان اصطالحا آن ها 
را شــعر هیات خواند. در واقع هر شعر 
مناســبی را می توان در هیات ها خواند 
و نیازی به دستی بندی به شعر هیات و 
غیر هیات نیست. مثنوی، غزل  مرثیه و 
یا هر قالب دیگری که در هیات خوانده 
می شــود، در هر جای دیگری نیز قابل 
ارائه می باشد و نیازی هم نیست که آن 

را محدود به یک فضای خاص کنیم.

  به نظر شما حضور شاعران 
در هيات چه تاثيری روی شــعر 

آن ها دارد؟
ببینید شــاعر هم مثل بقیه ی مردم 

وقتی در هیات قــرار می گیرد حس 
و حالش عوض می شود و تحت تاثیر 
قرار می گیــرد و منقلب می شــود، 
منتها تفاوتی کــه وجود دارد در این 
هست که شاعر این توفیق را دارد که 
می تواند تحت تاثیر آن شرایط شعری 
بگویــد و با کاری هنــری آن حس و 
حال را بیان کند کــه این از برکات و 
توفیقات حضور در هیات است. حضور 
شاعر در جلســات خاصیت دیگری 
که دارد این اســت که شاعر متوجه 
می شــود مردم یا به قول ما مستمع 
به چه موضوعی و چه سوژه ای توجه 
بیشتری دارد و یا حتی خود شاعر از 
آن فضا ســوژه ای بگیرد. در کل این 
حضــور خیلی خوب و موثر اســت و 

بازدهی خوبی به همراه دارد.

  در سطح کشــور استقبال 
شــاعران جوان به شــعر آيينی 
گسترده تر شده است؛ نظر شما در 

اين باره چيست؟
این اســتقبال اتفاق مبارکی اســت و 
خوب است که شاعران جوان ما به این 
حوزه وارد شــده اند اما باید دقت کنند 
که اشعارشان از آســیب ها دور باشد و 

آن ها را ویرایــش کنند و به اصطالح از 
تولید به مصرف نباشــد. شعرهایشان 
باید بدهند به اساتید تا ویرایش کنند و 
کارهایشان را از نظر اساتید بگذرانند. در 
مجموعه هایی هم که چاپ می شود باید 
این دقت وجود داشــته باشد؛ البته در 
هر مجموعه ای توقع نیست که همه ی 
اشــعار بهترین باشند و به قول معروف 
»شــعر اگر اعجاز باشد بی بلند و پست 
نیســت/ در ید بیضا همه انگشــت ها 
یکدست نیست« اما باید توجه داشت 
کــه شــعرهای خوب تر و مناســب تر 

انتخاب شود.

  به نظر شما چه آسيب هايی 
شعر آيينی را تهديد می کند؟

یکی از آســیب ها بــه زبان اشــعار 
برمی گــردد. برخی از شــاعران زبان 
شــعر را خیلی به زبان کوچــه و بازار 
نزدیــک کردنــد و ادبیــات فاخر و 
سنگینی که وجود داشته را بعضی ها 
رعایت نمی کنند و زبان را دســت کم 

می گیرند. 
دیگر اینکه به موضوعاتی می پردازند 
که در شــأن اهلبیت علیهم الســالم 
نیست. چه موضوعاتی که به حضرت 
زهرا )س( و حضرت زینب )س( مرتبط 
است و چه سوژه های که درباره دیگر 
معصومین مطــرح می کنند. برخی از 
این سوژه ها ســاخته و پرداخته ذهن 
خودشان اســت و هیچ پشــتوانه ی 
مطالعاتی ندارند و یا حتی پای منبرها 
هم ننشســته اند  چون خــود منبرها 
هم به نوعی مطالعه حساب می شوند 
و برخی از منبرها تاثیر بیشــتری از 
مطالعه هم دارد- این امر در خیلی از 
اشعار امروز کمرنگ شده و جای آن را 
چیزهایی گرفته است که خیلی جالب 
نیست و اگر دقت نشود شعرها صورت 

زیبایی پیدا نمی کند.

امروزه 
بيشتر 

شعر آيينی را 
شعرهايی می دانند که 
برای اهلبيت عليهم 

السالم سروده شده است 
اما قطعا حوزه شعر آيينی 

گسترده تر از اين 
است



ماهنامه فرهنگي - مذهبی  هيأت رزمندگان اسالم
شماره 104-  آبان  و آذر93 - محرم وصفر 1436

56

  پيشنهاد شــما برای سير 
مطالعاتــی يك شــاعر آيينی 

چيست؟
کتاب هایی که مربوط بــه معصومین 
است حتما باید مورد مطالعه قرار بگیرد 
حتی خواندن ادعیه و مفاتیح هم باید 
باشد. ادعیه ای که در مفاتیح هستند، 
معرفی شخصیت اهلبیت علیهم السالم 
توسط خود ایشان هست و این بهترین 
معرفی و شخصیت پردازی آن هاست. 
مثال دعای بعد از زیارت امام رضا )ع( از 
همین جنس است که خواندنش بسیار 
تاثیرگذار اســت یا مثال زیارت نامه ها. 
وقتی در آن ها به ایــن خوبی و زیبایی 
معصومین معرفی شده اند و یا در متون 
دیگر همچون نهــج البالغه و صحیفه 
ســجادیه به این زیبایی ســخن گفته 
شــده، باید از آن بهره گرفــت و برای 
مضمون ســازی و شــخصیت  پردازی 
اهلبیــت، به جــای تخیــل و اکتفا به 

ذهنیت شخصی از آن ها استفاده کرد.

  در ابتدای مصاحبه از نوحه 
فرمودين و با توجه به اينکه شما 
از شاعرانی هستيد که نوحه های 
درخشانی سروده ايد، می خواستم 
در اين بــاره توضيحی بفرماييد و 
اينکه آيا اين نوحه ها در تعامل با 

مداحان سروده شده است؟
من معموال مســتقال ایــن نوحه ها را 
نوشتم و در هیچکدام آن ها مداح خاصی 
مرتبط نبوده است؛ حاال شاید مداحی 
از آن ها استفاده کرده باشد و نکاتی را به 
من گفته باشد اما در کل همه ی آن ها 
بر اساس یک زمزمه ای یا در مجالس و 
محافلی مختلفی که بودم شکل گرفته 
است. مثل کتاب »ســفرنامه گل ها« 
که مجموعــه ای از نوحه های محرم و 
صفر بنده را شامل می شود و انتشارات 
جمهوری منتشــر کرده است، همه با 

ســبک ها و نواهای مختلفی است که 
به ذهن خودم رســیده و با اســتقبال 

بسیاری از مداحان روبرو شده است.

 انجمنی که شما و آقای مويد 
در حرم مطهر رضوی داير کردين، 
از بهترين و پربار ترين جلســاتی 
اســت که در حوزه شــعر آيينی 
وجود دارد؛ می شود درباره ی اين 
انجمن و رمز موفقيت آن توضيحی 

بفرماييد.
خب همین موقعیت مکانی و برقراری 
جلسه در کنار بارگاه امام رضا )ع( سبب 
شده اســت که هر کســی تحت تاثیر 

قرار بگیرد و این توفیق حضور در حرم 
باعث می شود که جلسه پربرکت باشد 
و برخورد شــاعران هــم در آن تفاوت 
داشته باشــد. الحمدهلل خود شاعران 
خوشبختانه بسیاری از نکات را رعایت 
می کنند  و مراقبند که در این جلســه 
شــعری را بخوانند که خواهی نخواهی 
با آن حال و هوا سازگاری داشته باشد. 
البته پایه گذاری و مبنای راه اندازی این 
جلسه هم بر همین اســاس بود و این 

خصوصیت اصلی انجمن است.

 بــه عنوان ســوال آخر از 
جايگاه نقــد و نقدپذيری در اين 

جلسه توضيحی بفرماييد.
معموال نقدها متفاوت است و کسانی که 
نقد می کنند هم دیدگاه های مختلفی 
دارند. چه آقای موید، چه آقای شکوهی 
و چه بنده یا دوســتان دیگری که در 
جلسه هستند. این به خود شاعر برمی 
گردد کــه باید از این نقدهــا بهره مند 
شود و مجموع آن ها را در نظر بگیرد تا 
برای او کارساز باشد و در کل کسی که 
انتقادپذیر باشد آن  ها را قبول می کند 
و همین سبب پیشــرفت شعرش هم 
می شــود. از ابتدا هم وجود اساتیدی 
همچون استاد کمال، استاد صاحبکار، 
استاد خوســرونژاد و... باعث شده بود 
نظرات جمعی و شورایی سبب پیشرفت 
جلسه و شاعران بشود. کسانی هم که 
انتقادپذیر نباشــند و بخواهند مستقل 
فکر کنند دیگر مربوط به این انجمن و 

یا جاهای دیگر نمی شود.

  با تشکر و سپاس از فرصتی 
کــه در اختيار ما گذاشــتيد و 
انشاهلل که هميشه نائب الزياره ی 
ما و خوانندگان نشريه هيأت در 
کنار بارگاه ملکوتی امام هشتم 

باشيد.

کتاب هايی 
که مربوط به 

معصومين است بايد مورد 
مطالعه قرار بگيرد حتی 
خواندن ادعيه و مفاتيح 

هم بايد باشد. ادعيه ای که 
در مفاتيح هستند، معرفی 
شخصيت اهل بيت  عليهم 

السالم توسط 
خود ايشان 

هست

برخی 
از شاعران 

زبان شعر را خيلی 
به زبان کوچه و بازار نزديك 

کردند و ادبيات فاخر و 
سنگينی که وجود داشته را 
بعضی ها رعايت نمی کنند و 

زبان را دست کم 
می گيرند
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منتظر شدم تا 
خلوت شــود و 
دوستان دوری 
و بری اش بروند. 
شاید منتظر بود 
من هم بگویم: 
»داداش ترکوندی به موال« اما برعکس 
با عصبانیت رفتم به سمتش. جا خورد و 

سریع گفت: »چیزی شده؟«
منم بی معطلی جواب دادم: »مگه قرار 
نبود دیگه هر چیــزی و نخونی. دوباره 
خودت نشستی خودســر چند تا کلمه 
بی وزن و قافیه کنار هم گذاشتی و فکر 
میکنی این شد شعر! بعدش هم اومدی 
با آهنگ و باال پاییــن پریدن به خورد 

مستمع دادی توقع تشکر هم داری!؟«
برعکس دفعه ی قبــل که حرف هام اثر 
داشــت، اینبار پوزخندی زد و قیافه ی 
حق بــه جانبی گرفــت. همینطور که 
داشــت از باالی عینکش بــه من نگاه 

می کرد، البالی لبخنــدش گفت: »نه 
داداش! این حرف هــارو باید به رفیقای 
شاعر خودت بگی. من یه سبک دادم به 
معروف ترین شاعر محل و اون هم این 
شعر و بهم داد. اتفاقا خیلی هم قشنگ 
بود و روی ســبک خوب نشست. طرف 
شــاعر بود و معلومه که شعرش وزن و 

قافیه هم داره دیگه!«
از لحنش فهمیدم منظورش از شاعر چه 
کســی بود. یکی از بچه های مسجد که 
اتفاقا من از دوران مدرسه می شناختمش. 
همــون موقع ها هــم می گفت شــعر 
می نویســم اما هر بار که بحث می شــد 
می گفت: »من نه شعرای شاعرای دیگه 
رو می خونم و نه از هیچ جلسه و انجمنی 
خوشم میاد که بخوام شــرکت کنم.« 
حتی چند بار هم براش کتاب های شعر 
برده بودم اما باز می گفــت: »من جای 
خوندن شعرهای این کتاب ها، شعرهایی 
که فالن مداح می خونه و گوش می کنم.« 

همین هم بود کــه هیچوقت نه اصول و 
قواعد اولیه شعر را یاد گرفت و نه هیچگاه 
پیشرفتی کرد. اما خوب توی محله همه 
به عنوان شاعر هیاتی می شناختنش. می 
گفتند توی قهوه خانه حلقه اش می کنند 
و شــعر می خواند و گاهــی از خود هم 

بی خود می شود.
***

رو کردم و گفتم: »وقتی اســم خودتو 
می ذاری مداح باید یه سری از مقدمات 
و هم یاد بگیــری؛ حداقلش نکات اولیه 
شعر و باید بدونی شناخت همینطور که 
منابع صحیح و مقاتل معتبر رو. اگر تو 
هم به این چیزا توجه نکنی میشی مثل 
همون مداحی که این رفیق شاعرمون 

ازش الگو و سرمشق می گرفته«
هماطنور که بــه دور نــگاه می کرد و 
سرش را به نشــانه تاکید تکان می داد، 
چشــم هاش را تنگ کــرد و رفت توی 

فکر...

مداح بايد شعرشناس باشد!

محمد غفاری
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حاج غالمرضا سازگار:
جواب1( مداحان اگر خودشان انسجام داشته باشند، می توانند انسجام ملی و وحدت اسالمی ایجاد 
کنند. مشروط بر اینکه بتوانند دلهایشــان را با هم یکی کنند و با هم متحد باشند. مثل اصحاب امام 
حســین)ع(، مداحان اگر در مداحی اختالف سلیقه ای دارند، در خط انقالب  و پیروی از رهبری یک 
جهت باشند. در مورد جلوگیری از بحث های تفرقه افکن؛ االن موقعیت به گونه ای است که جلوی تفرقه 
باید شدیداً  گرفته بشود، ما نباید جمله ای را بگوئیم که باعث ایجاد دودستگی بین مسلمین بشود، به قول آقای قرائتی وقتی پنج 

تا انگشت یکی شدند، مشتی می شوند بر دهان دشمن، اما اگر جدا جدا باشند می شکنند.

جواب2( روضه وداع امام حسین)ع( با شعری از عمان سامانی یا شیعه نامه خودم.

حاج يداهلل بهتاش :
جواب1( کساني که تریبون دستشان است حاال چه مداح چه واعظ، خواه ناخواه تعدادی مخاطب به حرف 
های شان  توجه می کنند و به تبع آن محبوبیتي بین مردم دارند اگر از این موقعیت بتوانند استفاده کنند 
می توانند با تذکراتي که مي دهند انسجام بین مردم ایجاد کنند. ذکر این نکته هم حیاتی است، مجالس اهل 
بیت قدرت جذب بسیاری دارند، هر کس با هر مرامی زیر پرچم اهل بیت جمع می شود، نکته اینجاست باید 
مطالبی گفته شود که جاذبه موجود حفظ و بیشتر شود و از دافعه پرهیز شود. از طرفی استفاده از احادیث و روایات هم همین اثر گذاری 

را دارند و  برای همین مسأله است که رهبری بزرگوار همیشه در سفارشاتي به مداحان مي فرمایند" مجالستان خالي از موعظه نباشد "

جواب2( روضه ای که خیلي عالقه دارم و احساس کردم عنایت خاصي به ما دارند، روضه حضرت زینب)س( است و فکر مي کنم 
بزرگ ترین مصیبت حضرت زینب)س( وقتي است که کنار بدن برادر بزرگوارشان آمدند. با این شعر: گلي گم کرده ام مي جویم او 

را/ به هر گل مي رسم مي بویم او را

  1( نقش مداحان در جلوگيري از تفرقه، انسجام بخشي ملی و وحدت اسالمي چيست ؟
2(  اگر بخواهيد براي دل خودتان روضه ای بخوانيد، چه روضه ای می خوانيد؟

در آستانه ماه محرم با مداحان و ذاکران اهل بيت)ع( تماس گرفتيم و 2 سوال کوتاه که يکی دغدغه امروز بزرگان سياسی 
و مذهبی کشور است و دومی سوالی در خصوص روضه دلی از آنان پرسيديم، تعدادی از اين مداحان و ذاکران پاسخ اين 

سواالت را بيان فرمودند که جهت بهره برداری به شرح زير تقديم خوانندگان ماهنامه می گردد.

حاج علی مشکينی:
جواب1(خداوند در سوره آل عمران در آیه)103( می فرمایند: وَاْعَتِصُمواْ بَِحْبِل اهللِّ َجِمیًعا واَلَ تََفرَُّقواْ وَاْذُکُرواْ نِْعَمَة 
اهللِّ َعلَْیُکْم  و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید. ما مداحان از 
تریبونی که به نام امام حسین)ع( در اختیار داریم؛ نباید به نام نهضت ایشان به مردم دروغ بگوییم. ما باید مکتب 
امام حسین)ع( را با ویژگی های خود این مکتب به مردم معرفی کنیم. نا با ذهنیات و افکار خودمان. ما باید 
تالش کنیم با این سرمایه عظیمی که داریم، مردم را به انقالب اسالمی خوش بین کنیم و تالش کنیم و پشت رهبری باشیم نه پیش رهبر.

جواب2( "اگر مسلمان نیستی، آزاد مرد باش"

پای صحبت مداحان
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حاج جواد اعتماد سعيد:
جواب1(  نقش مداحان با مطالبي که از اهل بیت مي گویند واحادیث و روایاتي که نقل مي کنند ، نقش 
مهمی دارند، خداوند رحمان را شاکریم که همه پیرو والیتیم و این مساله رسالت سنگینی است، عنایت 
داشته باشید، مجلس ما  فقط صرف خواندن اشعار و یکي دو ســاعت مجلس اداره کردن نباشد و به 

احادیث و روایات توجه ویژه بشود.
 اگر به گذشته بنگریم باالخص به بزرگانی که واقعا صاحب  سبک بودند، می بینیم عالوه بر مجلس داری توجه ویژه ای به احادیث 
و روایات داشتند و همین امر ســطح معرفتی جلساتشان را  باالتر می برد. منتها ما متاسفانه بســنده کردیم به اشعار و روضه و 
مجلس گرداني که در انتها به ما مي گویند مجلس خوبی داشتید، حال اینکه کسی به این کار ندارد که دوساعت چي گفته شد و 
چه گفته نشد! چه قدمي برداشت براي وحدت اسالمي، یا حتي وحدت بین هیات ها یا وحدت بین مداحان! متاسفانه این موارد 
اجرانمي شود اگر مداحان روی اصول  بتوانند بخوانند و از احادیث و روایات و از کتب معتبر استفاده نمایند، از بیانات مقام معظم 

رهبري در رابطه با وحدت اسالمي استفاده بکنند، در راه وحدت امت واحده اسالمی قدم برداشته اند.

جواب2( جمیع مصائب اهل بیت مهم اند و تاثیر گذارند. اما روضه غربت ابي عبداهلل خیلي بیش تر از همه ا آدم را مي سوزاند، زمانی 
که همه اصحاب و یارانش به شهادت رسیدند، به نیزه تکیه داد. دیدند که هیچ کس از یارانش باقي نمانده است، تک تک اصحاب 
و یارانش را صدا زد. نگاهي به طرف کوفه کرد مســلم)ع( را صدا زد به طرف علقمه نگاه کرد حضرت ابالفضل)ع( را صدا زد ... این 

غربت بی اندازه سوزناك است.

حاج مهدی منصوری:
جواب1( پیامبر اکرم)ص( و ائمه هدی علیه السالم همه وحدت آفرین بودند. در طول تاریخ زندگی 
پربرکتشان مظهر وحدت بودند. بنابراین بهترین الگویمان سیره اهل بیت برای وحدت آفرینی است. 
شــما نگاه کنید پیامبر اکرم)ص( و تمام انبیاء و اولیاء دنبال این بودند کــه بین مردم وحدت ایجاد 
کنند. بنابراین ما مداحان به لطف خداوند بهترین سرمایه را برای وحدت آفرینی داریم، با فعال کردن 
این ســرمایه عظیم، در وصول به وحدت نقش آفرین باشیم. مجالس اهل بیت و حضرت سید الشهدا)ع( چه دشمن بخواهد چه 
نخواهد اهل بیت به پا می کنند. شما نگاه کنید وقتی روضه برگزار می شود از همه اقشار ثروتمند، فقیر، مسلمان و مسیحی در 
مجالس شرکت می کنند. در تاسوعا و عاشورا نگاه بکنید، خود ارمنی ها نذری می دهند، عزاداری می کنند. بنابراین خداوند یک 
فرصت استثنایی در محرم، صفر و رمضان ایجاد می کند. به برکت اهل بیت)ع( دلهای مردم دست ماست و چون این چنین است، 
تأثیرگذاری بسیار زیاد است. بهترین فرصت وحدت آفرینی همین مجالس هستند  و ما باید حرف های منطقی و عقالنی بزنیم 

تا این امر میسر شود.

جواب2( من اگر روضه ای بخوانم روضه حضرت زهرا)س( چون احساس می کنم همه اهل بیت خوشحال می شوند.

حاج حسين هوشيار:
جواب2( من علی اکبری هســتم! یعنی نسبت به روضه حضرت علی اکبر)ع( حساسیت خاصی 

دارم.
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حاج محمد فراهانی:
جواب1(نقش مداحان در هیات ها بسیار مهم است.کاری که مداح می کند وجوه روحانی انسانها را 
تقویت می کند، کسی که از لحاظ معنوی وضعیت خوبی داشته باشد می تواند طبیعتاً با آراء مخالف 
زندگی کند و با دیگران تعامل کند. بهترین وحــدت را در هیات می بینیم چرا که مردم در طینت 
خودشان و در فطرتشان عشق به امام حســین)ع( دارند. پیامبر اکرم)ص( فرمودند:" بی تردید در 

شهادت حسین، حرارتی در دلهای مومنین است که هرگز سرد نمی شود"

جواب2( یکی روضه حضرت علی اصغر)ع(، یکی هم روضه حضرت رقیه)ع(، این دو بزرگوار در نهضت امام حسین)ع( تاثیر بسیاری 
داشتند. اثر گذاری این دو شخصیت مهم هم در روایات اهل بیت)ع( و هم در کالم دشمنان اهل بیت نمایان است. جالب اینجاست 

که دشمن چقدر روی این دو شخصیت کار کرده تا با شبهه افکنی ها نقش این دو بزرگوار را انکار کند.

 حجت االسالم والمسلمين ناصر شهيدی:
جواب2(مناجات ابوحمزه ثمالی که از گســتردگی باالیی برخوردار اســت و یــادگار آقا امام زین 

العابدین)ع( است را بسیار دوست دارم.

 سيد محمد امام
جواب1(مداحان اهل بیت)ع( به عنوان افراد تاثیرگذار یا الگو، در جامعه، مقابل دیدگان مستمعین هستند، اگر خداي نکرده از 
چارچوب هایي که  شرع ما مشخص کرده خارج شوند و حساسیت و هجمه رسانه ای که علیه جمهوري اسالمي به عنوان ام القرای 
در سطح جامعه بین الملل هست نادیده بگیرند، آن هم با وجود فتنه  انگیزی ها و توطئه هایي که دشمنان امروز  در منطقه ایجاد 

کردند و در راس همه فتنه ها اختالفات بین فرقه هاي مذهبی بین اهل تسنن و اهل تشیع است.  
اگر مداحان عزیز بر اساس احساســات بخواهند مطالبي را بفرمایند، ممکن اســت عواقب جبران ناپذیری را داشته باشد. 
باالخص االن شبکه هاي ماهواره اي فارسی زبان به اســم تشیع به کام استکبار مواردي را ترویج مي کنند که همان ها باعث 
می شود که مجوزي و سندی باشد یک مسلمان برادر دیني خودش رو به خاطر اهانت هایي که به سالیق و یا اعتقاداتشون 

شده از بین ببرد.
 اگر خداي نکرده احساسات را تحریک بکنیم یا مطالبي را بگوییم که در چارچوب کتب معتبر روایی نباشد مطمئنا ما هم 
در این گناه سهیم هستیم. براساس فرمایشات خود حضرت آقا)دامت برکاته(  مي بینیم که در شرایط گوناگون مطالبي 
را ایشان فرمودند که باید به مقدسات سایر عزیزان مســلمان هم احترام گذاشته بشود. اگر ما مداحان اشعار و مطالب را 
در چارچوبي که حضرت آقا مشــخص فرمودند هدایت کنیم، مطمئنا هم باعث اسنجام ملي و هم با عث وحدت اسالمی 

می شود. 

جواب2( ما چون جزء خطا کاران هستیم طبیعا روضه حضرت حر رو انتخاب مي کنیم براي این که برای  محرم آمادگي پیدا بکنیم، 
از لطفي که حضرت نسبت به ایشان داشتند و چشم پوشي که از خطاي ایشان کردند، روضه خواهم خواند.
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حاج داوود رضايی:
جواب1( مداحان با استفاده از سبک زندگی اهل بیت)ع( حتی االمکان زندگی شان را شبیه این بزرگان 
کنند و به تعبیری خود را بروز رسانی کنند تا بتوانند با الهام از سیره عملی ایشان مردم را به گذشت، 

ایثار، هم دلی و پیروی از ولی زمان شان هدایت کنند.

جواب2( دو روضه برای من خیلی مهم هست. یکی روضه حضرت زینب)س( و دیگری روضه حضرت رقیه)س(.

 حاج کاظم محمدی:
جواب1(ما وقتي مي گوییم ذاکر اهل بیت)ع( هستیم یعني هم مداح هستیم و هم مبلغ سیره ائمه)ع(، 

یعني باید هر کجا که وارد مي شویم و مي خواهیم مداحي کنیم باید بین مردم عامل وحدت باشیم.

جواب2( مي دانید که کربال گوشه هایي دارد که هر گوشه  از روضه ها انسان را منقلب مي کند و چقدر 
سخت است خواهری تنها را از برادرش جدا کنند، از یادگار مادرش جدا کنند، روضه عمه سادات زینب کبري خیلي سخت است، 
واقعا سخت است که یک خواهر بخواهد از بدن برادرش این جوري با تازیانه جدا شــود کنند، برادری که زیر سمِّ ستوران از هم 

متالشی شده است... 

حجت االسالم واضحی:
جواب1(مداحان در تحریک احساسات و تهییج شور مردم نسبت به اهل بیت علیه السالم موثرند. این 
تحریک احساسات و تهییج شور بیشتر باعث می شود که جذابیت هیأت برای مذهبی ها بیشتر بشود 
و در نهایت منجر به الگو شدن مداح می شود، وقتی فردی در چنین موضعی قرار گرفت، دیگر اکثریت 
مردم می خواهند بدانند که او چه دیدگاه و نظری دارد؟ چه برخوردی دارد؟ اگر مداحی حرفی بزند 
که باعث تفرقه افکنی بشود،  باعث انحراف در امت اسالم بشود، این تاثیر مستقیم برا افکار، اذهان و رفتار و کردار مردم می گذارد . 
مستمعین از آنجا که از جلسات وعظ و مداحی تاثیر می پذیرند و به  آنچه از هیأت ها شنیدند عمل می کنند و اگر حرفی احساسات 

مردم را تهییج کند و به جای نامربوطی ببرد ممکن است حادثه آفرین باشد.
االن در این موقعیت زمانی با توجه به حمالت اخیر، نظیر وهابیت و داعش به تشیع و هجمه شان به اسالم ، االن اگر کسی دم از 
تفرقه افکنی بین شیعه و سنی بزند با اهانت کردن، یا حرف نسنجیده و از روی هوای نفس، باعث ایجاد تشنج و دو دستگی بشود، 

بی شک حرف او عواقب غیر قابل پیش بینی خواهد داشت. 
من همیشه توصیه می کنم به دوستان که در مقتل خوانی و مرثیه خوانی وظیفه داریم فقط حادثه را بگوئیم نه عاملش را! مخصوصاً 
در مقتل حضرت زهرا)س(، بیان صریح آنچه که کوی بنی هاشم رخ داده است با ریز جزئیات، االن کار درستی نیست. ما می توانیم 
حدیث نبوی را درست جا بیندازیم: هرکه فاطمه)س( را بیازارد، مرا آزرده است، هر که مرا بیازارد، خدا را آزرده است و هر که خدا 

را بیازارد ملعون است. 

جواب2( روضه تل زینبیه با شعر مرحوم ژولیده؛ " تو در کرب و بال رفتی منم همراه تو بودم/ تو دیدی از عطش تب خال دختر را/
تو از داغ پسر خون جگر خوردی منم خوردم/ تو دیدی پیکر صد چاك اکبر را منم دیدم/ حسین جان تو هر داغی که دیدی منم 

دیدم/ ولی باور نمی کردم سرت را روی نی بینم"
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حاج داوود شفيعی:
جواب1(مداحان چون با روح و روان مردم سروکار دارند طبیعی است که نقش بسیار کلیدی در وحدت 
اسالمی خواهد داشت، با شعرش و نوع انتخاب مطلب و روایات اهل بیت و برقراری ارتباط معنایی با 
شرایط روز. عالوه بر این موارد فاکتور های دیگری هم دخیل اند،  با رفتار و کردار مناسب، با پوشش و  
گفتار پسندیده می تواند اثر گذار باشد. مسأله بعدی در سطح دیگر مطرح می شود، مداح باید سیره اهل 
بیت)ع( هم در گفتار  و هم در عمل ادا کند تا مجلسش و روضه اش اثر کند و عامل مهم دیگر تحت فرمان والیت باشد و از رهنمود 

های ایشان استفاده کند.  در این شرایط است که می شود گفت نقشش را در این مورد انجام داده است.

جواب2( من با روضه حضرت علی اصغر)ع( بیشتر مأنوسم، در طول ســال اگر مجلسی باشد و شعری انتخاب نکرده باشم، بی 
اختیار سفره حضرت علی اصغر)ع( برایم باز می شود. تعبیر عاطفی این روضه اینگونه هست. این مصیبت، مصیبت عجیبی است،  
از طرفی امضای خونین قیام امام حسین)ع( است. از طرفی هیچ خونی از زمین کربال به غیر از خون علی اصغر به آسمان نرفت. 
امام سجاد)ع( در روایتی می فرمایند: مالئک بر هم سبقت می گرفتند تا سریع تر خون حضرت علی اصغر)ع( را به آسمان ببرند. 

حاج محسن طاهری:
جواب1(مداحان از اقشار تأثیر گذار در جامعه هستند، مشروط بر اینکه خودسری را کنار بگذارند و به بیانات 
بزرگان دین و علمای اعالم به ویژه مقام معظم رهبری)دامت برکاته( توجه ویژه ای داشته باشند. معظم له 
بر هم افزایی بصیرت تاکید داشتند و ما باید این مساله را سرلوحه کار خودمان قرار بدهیم. یک مداح آگاه به 
زمان در راستای اهداف انقالب اسالمی و بیداری جهان حرکت می کند، کاری نمی کند که خدای ناکرده در 
محدوده ای که دارد تبلیغ می کند باعث ایجاد تفرقه بشود یا خدای نکرده با طرح شبهه باعث تفرقه افکنی بشود. مداحان باید با استفاده از 
فرصتی که در اختیار دارند، در راهنمایی و ارشاد جوانان بکوشند و در تعالی حیات جوانان موثر باشند. همه این موارد زمانی میسر است که 
در چارچوبی که بزرگان دین و مخصوصاً مقام معظم رهبری تعیین کردند حرکت کنند. در غیر این صورت هر لحظه ممکن است با خواندن 

یک شعر با خواندن یک شور، جمعیت را به حال و هوایی ببرند که هیچ گاه مد نظر دین نبوده و آب به آسیاب دشمن بریزند.

جواب2( ایام ذی الحجه ایام آغاز حرکت با قافله سید الشهدا)ع( است.  نمی شود کسی نوکر اهل بیت )ع( باشد و با این قافله همراه 
نباشد، این همراهی کاماًل  دلی است. قبل از اینکه انسان در یک فضای عمومی با این قافله همراه بشود، دلش باید همراه قافله سید 
الشهدا بشود، یک نوع از همراهی دلی است، یک نوع از همراهی، هم گامی با تاریخ است که در این روز قافله از کجا به کجا آمد و چه شد؟
من این شعر را می پسندم: حرم را از حرم کردند بیرون/ همه سرگشته اند در دشت و هامون/ همانان که بر عالم پناهند/برون کردند از بیت خداوند.

حاج مرتضی طاهری:
جواب1( همه آحادجامعه می توانند در ایجاد انسجام و وحدت اسالمی نقش داشته باشند. اما نقش 
مداحان و وعاظ موثر تر است. مشروط بر اینکه در مسیر رهنمود های مقام معظم رهبری )دامت برکاته( 
حرکت کنند و نکاتی که ایشان در طول سالیان متمادی مطرح فرمودند را در خواندن شان به کار ببرند. 
مداحان از بیان مطالب تفرقه انگیز به شدت دوری کنند  که االن جامعه ما بیش از هر وقت دیگری به 

وحدت نیاز دارد. همه باید از وحدت پاسداری کنند باالخص مداحان اهل بیت)ع(.

جواب2( روضه حضرت زهرا)س( بسیار تأثیرگذار می دانم.
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حاج جواد علی گلی: 
جواب1(مداحان مناقب گوی اهل بیت اند، مناقب گو خصوصیات اهل بیت را می گوید. اهل بیت چگونه برخورد می کردند با فرقه 
های زمان خودشان، با مذاهبی که آن زمان بودند؟ مثاًل امام جعفر صادق)ع( با ابوحنیفه چه برخوردی داشتند؟ چگونه به یاران 
می فرمودند بروید با اهل سنت دیدار داشته باشید در مجالس شان شرکت کنید و پشت سرشان نماز بخوانید. امام هادی)ع( با 
مردم سامرا که اکثرشان سنی بودند چه برخوردی داشتند؟  الگوی مداحان باید منش و روش اهل بیت)ع( باشد.  اهل بیت)ع( هیچ 
گاه خواهان تفرقه نبودند، برای مثال تعصب مداحان نسبت به حضرت زهرا)س( از حضرت امیرالمومنین علی)ع( بیشتر است؟ 
از حضرت امام حسن)ع( و امام حسین)ع( بیشتر است؟ ما باید مصالح عالیه امت واحده اسالمی را در نظر بگیریم و عملکرد اهل 
بیت)ع( را الگو قرار داده و  از روی سلیقه شخصی با این مسائل برخورد نکنیم. ما باید منادی وحدت باشیم، نه منادی تفرقه، همیشه 

شیعه دعوت به وحدت کرده است، عالمه کاشف الغطاء فرمودند کلمه التوحید )توحید  کلمه(

جواب2( روضه غربت امام حسین)ع(؛ با این شعر" مسلمانان حسین مادر ندارد/ غریب است و کسی یاور ندارد."

حاج محسن گرسويی:
جواب1( بهترین منبع برای رجوع در این زمینه، یبانات مقام معظم رهبری)دامت برکاته(، نقش یک 
منبری خوب که مستقیماً با مخاطب روبرو می شود، باالتر از صدا و سیماست. سخنران و مداح زمانی 
در نقش خود موثر است، که بیانات معظم له را سرلوحه کار خود قرار دهد، در آن صورت بسیار می تواند 

در وحدت ملی و انسجام اسالمی و انتقال پیام انقالب ایفای نقش کند.  
در بجث جلوگیری از تفرقه: حضرت امام خمینی)ره( از همان روزهای آغازین حیات جمهوری اسالمی ایران بحث وحدت را بیان 

فرمودند، نخستین بار زمان حج بود که فرمودند: ای نشستگان کنار کعبه، برای کسانی که در برابر آمریکا ایستاده اند دعا کنید. 

جواب2( روضه وداع سیدالشهدا)ع( با عقیله بنی هاشم؛ با این شعر:" شه ز شوق دوست در تاب و تب است/ این که راهش را گرفته 
زینب است/ در دو دست آن بطول عالمین/ بند اسب و رشته قلب حسین/ بس که سوز از سیره دل ساز کرد/ آن خدایی دیده چشمی 
باز کرد/ نیست ممکن لحظه ای باز ایستم/ این مرا با خود برد من نیستم/ در بال جز از خدا تمکین مکن/ مثل زهرا خلق را نفرین 

مکن/ اال ای که خدا باشد پناه/ وعده دیدار ما در قتله گاه"

سيد جواد ميری: 
جواب1( اجرا کردن فرمایشــات رهبر معظم انقالب ، بهترین روش برای تحقق این امر است. در بحث 
جلوگیری از تفرقه باید از برگزاری جلسات و حرف های شبهه افکن پرهیز کنیم. برا ی مثال، ضرورتی 
به برپا کردن مجلس عید الزهرا نیســت، بعضاً پیش آمده که یک معاندی با یک موبایل از این اجلسات 
فیلمبرداری کرده و در این فایل ها را در اختیار یک گروه ماجراجو قرار داده است. عبدالمالک ریگی می 
گفت ما شبهای عملیات، فایل صوتی عید الزهرا برای اعضای گروهک پخش می کردیم و این انگیزه ای می شد برای اینکه افراد ما بروند 
و سر ببرند.  ما نباید چنین مجالسی به پا بکنیم و چنین حرف هایی بزنیم، حضرت آقا خیلی شفاف فرمودند که این کار ها را نکنید.

جواب2( روضه حضرت زینب)س(، من هر وقت از حضرت زینب شعر خواندم از موضع حماسه خواندم و به این شعر ارادت خاصی 
دارم: "کربال در کربال می مرد اگر زینب نبود/ شیعه می پژمرد اگر زینب نبود"
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حاج احمد چينی:
جواب2(همه مصائب کربال جانسوز است ولی برای من مصیبت حضرت زینب)س( خیلی جانسوزتر از 
مصائب دیگر است، آقا امام زمان)عج( نیز برای اسیر و قافله ساالر، حضرت زینب)س( و مصائبی که به 
دوش حضرت زینب )س( بود خیلی گریه می کنند، من هم هر وقت گرهی به کارم بیافتد به حضرت 

زینب)س(  توسل پیدا می کنم.

حاج محمدرضا عاصی:
جواب1(  مداحان در اقشار مردم در شادی ها و سوگواری ها جایگاه رفیعی پیدا کردند، خوشبختانه اکثر 
مادحین هم به این مسئله توجه دارند و می توانند در وحدت گروه های مختلف، افکار مختلف، سنین 
مختلف اثرگذار باشند. اعمال شان، گفتارشان به نوبه خود می توانند برای جامعه وحدت بخش باشند 
تا وضع کنونی جهان، منطقه و کشور خودمان مخصوصا در ایام محرم و صفر را در نظر داشته باشند تا 
بتوانند حداکثر بهره را ببرند. همان طوری که موال امیرالمومنین علی)ع( و حضرت زهرا)س( برای وحدت مسلمین خیلی از مسائل، 
زجرها و مصایبت  را به جان خریدند تا به امت نوپای اسالمی خدشه ای وارد نشود. اکنون نیز شرایط به همانگونه است؛ دشمنان 
از هر سو برای تضعیف اسالم هم در گفتار هم در عمل نقشه ها کشیده اند، تفرقه و قتل عام مسلمانان به دست خود مسلمانان را 
در برنامه  دارند، خصوصا از طرف شیطان بزرگ آمریکا و استعمار پیر انگلیس ملعون که در همه این مصیبت هایی که بر مسلمین 

وارد می شود نقش دارند. 

جواب2( روضه ی وداع را می خوانم، وداع سیدالشهدا)ع( با اهل بیت)ع (با اهل حرم

حاج مهدی مبينی پور:
جواب1(وحدت، اتحاد و انسجام برگرفته از درون آدمی است، یعنی دل ها اگر با هم یکی، هم هدف 
و همراه شود وحدت و اتحاد و انسجام ایجاد خواهد شد، از آن جایی که مادحین اهل بیت ذاکرین 
آل اهلل)ع( با دل مردم سر وکار دارند یعنی شعور و شوری که در مردم هست از عواطف و احساسات 
پاکی که دارند قطعاً می توانند با شعرهایشــان حرفی بزنند حتی در روضه خواندن هایشان دارند 
به ویژه با نوحه های حماسی، با نوع انتخاب اشــعار، نوع انتخاب کلمات؛ اعتقاد قلبی من این است که هر چقدر ما در اعمال 
خودمان مردم نشون بدهیم اهل اتحاد و رفاقت و  تابع والیت فقیه هستیم من به اندازه سنم یادم هست مردم به مداح به دید 
یک آدم مقدس نگاه می کرده اند به همین جهت کردار و رفتار و گفتارشان را می پسندیدند. هر کسی یک ذره سیاست نهضت 
امام حسین)ع( را درك کرده باشد می فهمد هیات سکوالر نداریم ولی به قول بزرگانمان نباید سیاست زده شویم و هیأت از 

معنویات خارج شود. 

جواب2( به توفیق الهی استادمان ما را اهل روضه بار آورده ولی اگر بخواهم مشخصا روضه خاصی که بیانش دلم را می سوزه و بنده 
را مهیا می کند برای اداره مجلس، روضه های صدیقه طاهره)س( است. 
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کرباليی محسن عرب خالقی:
جواب1(به نظرم می آید که مداح امام حســین)ع( باید به رسالت اصلی خودش که ستایشگری اهل 
بیت)ع( بپردازد، فارغ از همه جریانات و بازیای سیاســی که تاثیر کالمشــان را کم می کند و باعث 
گسستگی در مستعمین و مردم می شود. اگر مداح رسالت خودش را انجام دهد تاثیر نفسش بیش تر 

می شود و مردم بیش تر جمع می شوند و بیش تر به حرفش گوش می دهند

جواب2( روضه حضرت علی اکبر)ع(، هشتم هر ماه هم در خانه ام روضه  حضرت علی اکبر می خوانم و فکر می کنم روضه ای را که 
می خوانم که خود امام حسین)ع( برای آن گریه می کند.

حاج سيد احمد صالحی خوانساری:
جواب1(: بهترین محیط برای وحدت و هماهنگی همین مساجد و مجالس روضه است که البته باید 
سخنران و مداح و حتی نوحه خوان و شورگیر آن مجلس خود بصیر باشد تا بتواند به دیگران بصیرت و 
وحدت ببخشد و آرامش در ملت و مملکت ایجاد کند. بارها از امام راحل و رهبر معظم انقالب و دیگر 
بزرگان سخن گفته شده و قائل بر آن هستم که دشمن در طول سال نقشه می کشد برای اهداف منحوص 
خود، اما با یک ماه محرم و صفر تمام نقشــه های آنان بر آب ریخته می شود و از بین می رود دلیلش این است که مجالس مذهبی 

بهترین مکان و بهترین محیط برای وحدت و انسجام ملی است.

جواب2( بنده تمام توسالت و روضه ها را دوست دارم اما از جوانی از مادرم حضرت زهرا مرضیه )س( یک خواهش کردم که بنده 
یک مجری صرف نباشم خودم هم بکایی داشته باشم، حالی داشته باشم تا بتونم به مجلس سوز و حالی ببخشم اما ناگفته نماند آن 
روضه که در خلوت خودم حتی در پشت فرمان خودرو می خوانم و قطره اشکی می ریزم روضه ها و مصائب مادرم حضرت زهرای 

مرضیه )س( و روضه عمه ام زینب کنار قبر برادر سیدالشهدا)ع(؛ این 2 روضه را من واقعا شکننده و منقلب کننده  است. 

حاج صادق آهنگران :
جواب1( زمان دفاع مقدس در کردستان با برادران اهل تسنن و پیش مرگان کرد آن قدر پیوند داشتیم 
که من یک دو سه بار هم دعای توسل برایشان خواندم، طوری نشان داده شده که ایشان به اهل بیت)ع( 

اعتقادی ندارند ولی اینگونه نیست و خیلی هم صمیمی و باصفا و بامحبت برخورد می کردند.
 15 سال است در دهه آخر محرم 2 شب در سنندج برنامه  دارم، آن هیأت آشپزخانه ای دارد که دوازده 
شب به مردم اطعام می دهند، افراد شاغلی که در این آشپزخانه بال استثناء اهل تسنن هستند و این آشپزخانه را می گردانند حتی 
2-3 نفر از آنها میان دار هستند و سینه می زنند. به نظر من مداح می تواند با استفاده از زرنگی که دارد بر روی مسایل مشترکی که 
داریم دست بگذارد و انسجام بوجود آورد و می شود ارمنی ها، مسیحی ها، هندوها و تمام مذاهب که به امام حسین)ع( عالقه مند 

هستند دور این محور جمع کرد بدون این که توهینی به مقدساتشان شود.

جواب2( شام غریبان حضرت زینب)س( برای من خیلی سنگین است.
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  خواسته اصلی شهدا از 
ما چيست و برای اين خواسته 

چه اقداماتی صورت گرفته؟
خواسته  شهدا از ما استکبارستیزي 
بوده؛ یوم عاشورا به واقع  برای این 
برگزار می شود و شیعیان عزاداری 
می کنند برای اینکه مردم بدانند 
یزید زمان کیســت، به قول شهید 
واال مقام مرتضــی مطهري بدانند 
شمر این زمان کیســت و بتوانند 
با بســتری که در هیات دارند آن 
نواي استکبارستیزي واقعي را سر 
بدهند ولی این امر چرا فقط در 
حد شعار باقی مانده. شعار مرگ 
بر آمریکا را زیاد داده ایم ولی ما 
می توانیم بــا کارهای فرهنگی 
کــه در بســتر هیات هایمان 
انجــام می دهیم این شــعار در 
ذهن عزیزاني کــه مخاطبین 

هیأت هســتند بنشیند و آن چیزي که 
در سیر زندگي شــهدا مشخص است 
استکبارستیزي نهفته و نهادینه شده. 
شهدایي که خونشان ریخته شد مطمئناً 
برائت از دشمنان اهل بیت)ع( و برائت از 

آمریکا و استکبار را داشته اند.
به قــول مقام معظم رهبــری االن چه 
رفتاري مي کنیم با این دست چدني که 
سمت ما دراز مي کنند یا این تحریم هایي 
که بر ما تحمیل می کنند، ما برنامه ای 
داریم که در روز 13 آبان این نوع آگاهي 
را به عزیــزان عاشــورایي بدهیم و آن 
جبهه ملموس شمرگونه و یزیدگونه را 
برای عموم مردم ترســیم کنیم و قیام 
عاشورا را در راه پیمایي بزرگ شیعیان 
در سراسر کشور جا بیندازیم و این کار 
هم کار کوچکي نیســت و  کار بســیار 
بزرگي و سنگینی است. االن مذاکراتي 
دارد انجــام مي شــود، دیپلماتهایمان 

روز عاشورا 
روز مرگ بر آمريكاي واقعى ماست

به مناسبت 13 آبان و روز دانش آموز در گفتگویی با مجید فهمیده مطرح گردید:

روز دانش آموز همواره ما را به ياد فداکاری نوجوانی می اندازد که خمينی 
کبير او را رهبر اين کشــور معرفی می کند. دانش آموزان امروز بايد با 
فهميده های ايران آشنا شوند و بدانند اگر اينان نبودند گفتن حال و 
روز االنمان بسيار سخت و حتی تصورش امری نشدنی است، به همين 
مناسبت دعوت کرديم از برادر شهيد حسين فهميده تا با حضور در 
دفتر ماهنامه هيأت به گفتگو بنشينيم و از خاطرات و دغدغه  امروز 
اين خانواده بشنويم؛ مجيد فهميده  برادر شهيدان محمد حسين 
و داود فهميده، ســاکن کرج و در تهران کارمند است، وقتی باب 
صحبت را با او باز کرديم متوجه شديم دلی پر درد و نگران از حال و 
روز امروز دانش آموزان دارد و به دنبال پشتيبانی است تا بتواند افکار 

انقالبی خود را عملی کند و برای معرفی بهتر شهدا کاری کرده باشد.
گفتگوی کوتاهی با وی انجام داديم که به نظر شما می رسد.
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دارند نهایت سعیشان را مي کنند که آن 
چهره ي پنهان یا آن ماه پشــت ابر را به 
مردم معرفي کنند، با این همه مذاکرات 
صورت گرفته بــاز مي بینیم آن چه که 
باید بشود نمي شــود و توافقات به ثمر 
نمي رسد و امیدواریم که به توافق برسند 

چون واقعاً زحمات زیادي مي کشند.
زمان بســیار ویژه  و حساســي است و 
باید از ایمانمان مراقبت کنیم، امســال 
عالقه مندیم روز عاشــورا روز مرگ بر 
آمریکاي واقعی ماســت و برای اینکه 
این اتفاق بیافتد نیاز بــه کار فرهنگي 
گســترده اي است و با شــعار لبیک یا 
حسین و برائت جستن از دشمنان اهل 
بیت)ع( نشان می دهند که به چه میزان 
پیرو این مکتب هستند، ما باید واقعیتها 
را دوباره براي مردم بیان و روشن کنیم، 
شــروع این کار باید در دهه محرم رقم 
خورده شود؛ منبریان و مداحان ما باید 
در این قضیه نقــش اصلی را ایفا کنند، 
استکبار را شناســایي و معرفي کنند و 
بصیرت و دشمن شناسي که به حسین 
 دوست ها مي دهند امتداد و ادامه داشته 
باشد، کار سنگین است اما حرکت رو به 
جلو را سرلوحه کار خود قرار خواهیم داد 
و امیدواریم در روز 13 آبان روز پربار و 
پرثمري نسبت به سال هاي قبل داشته 
باشیم و از آن حرکت های شعاري یکی 
دو قدم جلوتر بیایم و قیام عاشــورا را با 
شــعار مرگ بر آمریکاهایي که داشتیم 
مخلوط کنیم و حقیقتا جبهه ي استکبار 
و جبهه ي کفــر و جبهه ي درگیري که 
ما االن بــا این ها داریم را بــرای مردم 
روشن تر کنیم و در اخالق، رفتار و بستر 
سیاسي اجتماعي  مردم این موضوع را 

بسط و گسترش دهیم. 

  هيات رزمندگان اسالم پنجم 
محرم هر ســال همايشي برگزار 
مي کند که نوجوانان و جوانان در 

سراسر کشور در محل های تعيين 
شــده تجمع می کنند، در تهران 
نيز در ميدان امام حسين)ع( جمع 
می شوند، امسال اين مراسم با نام 
شهيد حسين فهميده گره خورده، 
به عنوان برادر شــهيد چه پيامی 
برای نوجوانــان و جوانانی که در 
اين مراسم عظيم شرکت می کنند 

داريد؟
پیام دادن برای یــک روز خاص امری 
صرفا شــعاری اســت، ما برای آن روز 
کار و طــرح تعریــف کردیم کــه قرار 
اســت با هماهنگی نهادهــای مربوط 
علی الخصوص هیأت رزمندگان اسالم 

این مهم را به ســرانجام برسانیم و در 
این روز کاری مهــم و تأثیرگذار، خارج 
از شعارها و کارهای کلیشه ای و زودگذر 
صورت گیرد، با بســیج دانش آموزي، 
نهادهایي که در فضــاي دانش آموزي 
تنفس مي کنند از این روز و مناســبت 
به نحو احسن استفاده و برداشت کنیم. 

   در معرفی شهيدان چرا کار 
فرهنگی آن گونــه که بايد صورت 

نگرفته است؟
مي گویند شــهید فهمیده فقط متعلق 
به خانواده نیســت بلکه بــه متعلق به 
همه اســت؛ خب ما هم کــه حرفمان 
همین است، اگر قرار باشد شهدا را در 
بستر خانواده خفه کنیم که نمي شود، 
بستر شهدا بســتری اجتماعي است، 
فرهنگمان باید به نام شهدا باشد، باید 
شهدا هم سیطره ي اسمي داشته باشند 
هم سیطره ي عملي، حاال اگر قرار باشه 
وارد این فضا شــویم نیــاز به حرکت و 
کار بیش تــر داریم. مثــال می آیند تا 
شهید را معرفي کنند کارتون و سریال 
مي ســازند ولي معرف اون شخصیت 
شــهید نیســت، معرف نحوه  شهادت 
و المان هاي مبارزه اســت و معرف آن 
الگودهي صحیح تربیت اسالمي نیست. 
آن وقت اگر ما این نوع نگاه را نســبت 
به شهدا داشته باشــیم نه فقط شهید 
حســین فهمیده این دیــد مثمر ثمر 
است. دلم مي ســوزد این همه هزینه 
مي شود دانش آموز و نوجوان عاشورایي 
را مي آوریم، نوجواني که باید دائماً با او 
در تماس باشي و رصدش کني او را رها 
مي کنیم تا یک سال دیگر؛ چه چیزی 
به آن جوان یاد دادیم؟ چه چیزی به او 
گفتیم؟ چه چیزی به او نشــان دادیم؟ 
چه کمکي به او کردیم؟ در کمک هایی 
که کردیم چه المان هایــي را انتخاب 

کردیم؟ 

خواسته  
شهدا از ما 

استکبارستيزي بوده؛ يوم 
عاشورا به واقع  برای اين 
برگزار می شود و شيعيان 
عزاداری می کنند برای 
اينکه مردم بدانند يزيد 

زمان کيست

زمان 
بسيار ويژه  و 

حساسي است 
و بايد از ايمانمان مراقبت 
کنيم، امسال عالقه منديم 
روز عاشورا روز مرگ بر 
آمريکاي واقعی ماست و 

برای اينکه اين اتفاق بيافتد 
نياز به کار فرهنگي 

گسترده اي 
است
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فضــاي دانش آمــوزي فضاي بســیار 
حساس و مهمی اســت که ما از دست 
دادیــم و جــاي مــا دیگــران آمدند 
و دارنــد نوشت افزارشــان را تبلیــغ 
مي کنند. چه دفتري غیر از بنتن، مرد 
عنکبوتی، کاله قرمزي و شکرســتان را 
برای بچه هایمان تهیــه کنیم، مگر ما 
شــخصیتي که به دانش آموز هویت و 
نقش بدهد نداریم؟ چرا باید کارهای ما 

فقط در حد شعار باشد؟ 
بیاییــم دانش آموزانمان را بــا تدابیر 
مختلف از جملــه اســتفاده از فضاي 
مجــازي، فضــاي رســانه اي، فضاي 
مطبوعاتی المان هاي شهید و شهادت 
را کار کنیم و بــه نوجوانانمان بفهماند 
شهداي ما چه بودند. بچه ها را رها نکنید 

چون شیطان در کمین است.  
در دیداری که با مقــام معظم رهبری 
داشتیم فرمودند پتروس که یک انگشت 
زد تو ســوراخ ســد او را به کل جهان 
معرفي کردند ما نتوانستیم شهدایمان 
را به دنیا معرفي کنیم. می دانید آقا این 
سخن را چه ســالي فرمودند؟ من دلم 
مي سوزد، آقا این حرف را سال ها پیش 
فرمودند ولی ایــن حرف همین جوري 
دارد خاك مي خــورد، انگار ما هنوز به 
این نتیجه نرســیده ایم که این قضیه 
را عملیاتي اش کنیم، تا مي آییم بحث 
را شــروع کنیــم و کاری انجام دهیم 
بسیج مدعی می شــود من متولی این 
امر هســتم و من باید این کار را انجام 
دهم، انجمن اســالمي دانش آموزان از 
آن طرف مدعی می شود، کانون تربیت 
فکري نوجوانــان از طرف دیگر مدعی 
می شود و این شده که همچنان این کار 

روی زمین مانده است.
 امیدوارم بتوانیم ســعي کنیم امسال 
متحدتر و متشــکل تر این فضا را ایجاد 
کنیم و به حــول و قوه الهی آغاز خوبي 

برای سال های آینده باشد.

  هدف از تشکيل بنياد شهيد 
فهميده چيست؟

ما در حال تشکیل بنیاد شهید فهمیده 
هستیم و مسایلی که به آن اشاره کردم 
در این بنیاد بررسي شده و ستادي هم 
معرفي شده به نام ستاد مردمی نوجوانان 
عاشــورایی ولي چون دیگــر گروه ها و 
دیگــر عزیــزان باید در شــکل گیری 
این قضیه نقش پیدا کنند. این ســتاد 
اجرایي در دولت مصوب شده بود، ستاد  
اجرایي بزرگداشت شــهید فهمیده و 
شــهداي دانش آموز، اطالعی ندارم که 
االن این ســتاد وجود دارد یــا نه و اگر 
وجود دارد مشــغول به چه کاری است. 

ما االن جبهه مقدم این قضیه نمي توانیم 
باشیم و نخواهیم بود، چون این نهادهاي 
دولتي ای داریم که براي تحقق این امر 
برایشان بودجه تعریف شده و ما دستمان 
خالی است. امیدوارم با حمایت، کمک 
و پشتیباني هیأت رزمندگان اسالم این 
کار را اجرایی کنیــم و بتوانیم این کار 
را قدرتمندتر و عظیم تر در کل کشــور 

احیا کنیم.

فضاي 
دانش آموزي 

فضاي بسيار حساس 
و مهمی است که ما از 
دست داديم و جاي ما 
ديگران آمدند و دارند 

نوشت افزارشان را تبليغ 
مي کنند

در ديدار 
خصوصي که 

با سيد حسن نصراهلل 
داشتيم گفت اگر حسين 
فهميده اي نبود ، معلوم 
نبود حزب اهلل امروز چه 

وضعي داشت
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  باالخره شــهيد فهميده به 
عنوان يك نماد در کشور ماست، 
خانواده شــما چطور توانست دو 
شــهيد تقديم به انقــالب کند و 
چطور می شود که حسين فهميده 
در آن ســن به اين بصيــرت و از 
خودگذشتگي مي رســد که آن 
شجاعت بی نظير را از خود به خرج 

می دهد؟ 

بگذارید این گونه بیا کنم، ببینید وقتي 
یک ساختمان در حال احداث به خوبی 
مهندسي شود این ساختمان به خوبی 
ساخته خواهد شد، سپس بحث حفظ 
و نگهداري ساختمان پیش می آید که 
آن نیز بسیار مهم است، حاال این را بسط 
دهید به بدنیا آمــدن و تربیت اوالد. در 
خانواده ما از همان بــدو تولد با قران و 
اهل بیت)ع( مانوســمان کردند، مادرم 
از ابتدا روزهای سه شنبه متولي مجالس 
قرآن و پدر نیز از قبل از انقالب متولي 
برنامه هاي اهل بیت)ع( و مجالس روضه 
بوده اســت و من معتقد به این هستم 
که در این فضاي نگهــداري و مراقبت 

بیش ترین امری اســت که بــر این دو 
شهید تاثیر گذاشــته و حرکتی هم که 
حسین انجام داده والیت پذیرِي محض 
ایشان را می رساند و این والیت پذیری 
هرگز متوقف نخواهد شــد. شــهدا در 
مقطعی زماني با یــک گفتمان والیي 
در جبهه حضور داشــتند و شــعار کل 
یوم عاشورا کل عرض کربال را به ظهور 
رساندند، حاال یکي در فضا و جایگاهي 
بوده که براي انفجار تانک مستعد بوده 
و چــون چاره ي دیگری نداشــته و آن 
تانک باید متوقف می شــده و توانست 
کاري کند کــه امامش بر ایــن اتفاق 
صحه گذاشــت، به او مدال افتخار داد. 
مقام معظم رهبری فرمودند این شهید 
کشورش را مي شــناخته، دشمنش را 
مي شــناخته، خودش را مي شناخته، 
استعداد درونش را مي شناخته، توانسته 
این ها را جمع کند و در یک لحظه با یک 

حرکت بتواند این کار را بکند. 
در دیدار خصوصي که با ســید حسن 
نصــراهلل داشــتیم گفت اگر حســین 
فهمیده اي نبود و نمي توانستیم صحه ي 
عملیات استشهادي را از کالم امام)ره( 
اقتبــاس کنیم معلوم نبــود حزب اهلل 
امروز چه وضعي داشت و چه شاکله اي 
پیدا کرده بود ولی در کشور خودمان به 
خاطر دارم برخی از فرماندهان نظامی 
با کــم لطفی گفتند حســین فهمیده 
داستانی ساختگی اســت و اصاًل در آن 
منطقه عراق تانک نداشته یا اصاًل در آن 
تاریخ عملیاتی نشده و این عمل را زیر 

سوال بردند.
اگر امــروز فریاد می زنــم و مي گویم 
آشــنایی این نوجوانان را با اسم شهید 
فهمیده فقط شــعاري نکنیــد، فقط 
منفجر کــردن تانک را در ذهنشــان 
ننشانید، به جای این حرف ها اردوهایي 
برگــزار کنید تا فهمیده هــا را بیش تر 

درك کنند.

 امروز 
فرياد می زنم 

و مي گويم آشنايی اين 
نوجوانان را با اسم شهيد 

فهميده فقط شعاري نکنيد، 
فقط منفجر کردن تانك را 

در ذهنشان ننشانيد

مي گويند 
شهيد فهميده 

فقط متعلق به خانواده 
نيست بلکه به متعلق به 
همه است؛ خب ما هم که 
حرفمان همين است، اگر 

قرار باشد شهدا را در بستر 
خانواده خفه کنيم 

که نمي شود
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نسخه ايرانى عالقه به اهل بيت)ع( قابل كپى برداری نيست

عالء ُقبِیسی، فعال فرهنگی لبنانی

خود را هم سن انقالب اسالمی ايران می داند، داشته های خود و مردمش را مديون انقالب و امام می داند و شيفتگی اش 
به آيت اهلل خامنه ای از گفته هايش کاماًل مشهود است؛ به گفته خودش دوست دارد هميشه تاسوعا و عاشورا را در ايران 
باشد و می گويد لبنانی هايی که به ايران می آيند وقتی حجم عالقه و ارتباط ايرانی ها با اهل بيت)ع( را می بينند می گويند 
ايرانی ها رابطه شان با اهل بيت)ع( خيلی شديد است، اين شدت را به حدی می دانند که نمی توان از آن کپی برداری کرد 
ولی گاليه هايی داشت که شنيدنی است. عالء قبيسی از سال 1390 در حال ساخت مستند سيدالشهدا)ع( با موضوع 
بررسی واقعه عاشورا با محوريت مسير حرکت کاروان امام حسين)ع( از مدينه تا شام است و حوادث و اتفاقاتی که بر 
سر راه کاروان حضرت سيدالشهدا)ع( از مدينه تا مکه و از مکه تا کربال و نهايتاً به سرزمين شام رخ داده است و همچنين 
وضعيت امروزی منازل و کاروانسراهای مختلف در مسير 4000 کيلومتری حرکت کاروان از مدينه تا شام را در کشورهای 

عربستان، عراق، سوريه و لبنان در اين مستند روايت می شود. 
چندی پيش همايشی با حضور نمايندگان و مسئوالن رسانه ای هيأت های مذهبی در جوار مسجد مقدس جمکران برگزار 
شد که عالء با لهجه شيرينش يکی از سخنرانان اين همايش بود، گفته های صميمی او ما را بر آن داشت تا اين صحبت ها 

را به اطالع شما خوانندگان هيأت برسانيم. 
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بســم اهلل الرحمن الرحیم؛ من از لبنان 
آمده ام، بعد از انقالب بــه دنیا آمدم و 
به جرأت می توانم بگویم شاهد بودیم 
در این ســال ها هر چه داریم از انقالب 
و حضــرت امام)ره( اســت، خودم که 
هم ســن انقالب هستم شــاهد بودم 
قدیم ترها مراســم روز عاشورا چگونه 
برگزار می کردند که بســیار متفاوت با 
نحوه مراسم این سال هاست و آخرین 
عاشــورایی که با حضور ســید حسن 
نصراهلل برگزار شد بیش از 350 میلیون 
نفر در سراســر دنیا بیننده این مراسم 
بودند، حاال ایــن را با 30 ســال قبل 

مقایسه کنید. 
انقالب اســالمی یکی از اتفاقات بسیار 
ویــژه در دنیا بود چــون معتقدم برای 
انقــالب تجربه قبلی یا مبارزه مشــابه 
نبــود و وقتی که اصطالح اســالم ناب 
محمدی)ص( برای این انقالب برگزیده 
شد شاهد بودیم که دنیا علیه این انقالب 
موضع گرفت و جنگ را به راه انداخت 
و حصار و تحریم بوجود آوردند؛ اضافه 
کنید به این مطالب این که مسلمان ها 
در دنیا اکثریت نیســتند و شیعیان نیز 
اقلیت در مســلمان ها هســتند و این 
کشور زبان و نژاد خاص خودش را دارد؛ 
زبانش فقط در یکی دو کشــور وجود 
دارد یعنی مثال اگــر عربی بود حداقل 
20 کشــور متوجه می شــدند و یا اگر 
زبانشان انگلیسی یا اسپانیایی بود نصف 
دنیا متوجه شــعارها خواسته های این 

انقالب می شدند. 
این همه رابطه بیــن حزب اهلل لبنان و 
ایران وجود دارد ولی متأســفانه همه 
آن را یک رابطه پولی می دانند، دلیلش 
هم این اســت چون ما هنوز یک هیات 
مذهبی و عــزاداری ایرانــی در لبنان 
نداریم یا هنوز مراسم عاشورایی شبیه 
مراســمی که در ایران برگزار می شود 
ندیده ایــم، اگر این رابطــه یک رابطه 

فرهنگی محکم بود بحــث پول کم تر 
به میان می آمد و بحث موشــک کمتر 

دیده می شد.
با توجه به لشکرکشــی های فرهنگی 
صدور انقالب خیلی سخت است و هرچه 
تا امروز صادر شد خواست خدا بوده و به 
نظر من تالش جدی در این زمینه نبوده 
اســت. با وجود اینکه از سال 1376 به 
ایران رفت وآمد دارم متوجه حرکت های 
جدی صدور انقالب نشــدم، یک سری 
سازمان ها یک ســری کارهای اداری 
انجام می دهند و بعضی مواقع  حضوری 
فیزیکی دارند اما تا حاال آن برنامه  جدی 
برای مقابله با این حجــم تهاجم دنیا 
علیه ایران وجود نداشته است؛ در این 
مســیر اشــتباهات زیادی داشتیم، به 
عنوان نمونه بگویم ایران 70 میلیونی 
چند هــزار نفر خارج از ایــران حضور 
دارند؟ چقدر برای فرهنگشان کار شده 
که اگر روزی به آن ها نیاز شد به کمک 
کشورشان بشتابند؟ در لبنان 5 میلیون 
نفر زندگی می کنند و جالب است بدانید 
15 میلیون لبنانی در خارج داریم و ما با 
کار فرهنگی که کردیم این 15 میلیون 
نفر را به نفع مقاومت کردیم و آن هایی 
که با مقاومت ارتباط دارند کمک های 
فراوانی به مقاومت کرده اند و در هرجای 
دنیا که هســتند برای چهره  مقاومت 
تالش فراوان کرده اند تــا دیگران را با 

فرهنگ مقاومت آشنا کنند. 
به عنوان یک نفر که از خارج به مساله 
هیأت در ایران نگاه می کنم اینطور به 
نظر می رسد در برنامه های شیعیان در 
دنیا یک نوع غلو می بینیم ولی در ایران 
خیلی عاطفه خرج می کنند و یک رابطه  
خیلی جدی دارند که بعضا در پاکستان 
نیز این رفتارها و احساســات در مقابل 
اهل بیت وجود دارد، در عراق مراســم 
سنگین زیاد می بینیم ولی در جاهای 
دیگر یک رابطه ســطحی و یک مراسم 

شعرعاشورایی

سواری با دست
داشت می رفت لب سرچشمه سوری با دست 
دشت لبریز عطش بود ، عطش ...اما دست- 

داشت می رفت بنوشد ، نه بنوشاند آب 
به لب تشنه ی خورشید ، به آن باال دست 

دست در آب فرو برد ، فرو پاشید آب 
ریخت دریای سخاوت به دل دریا ، دست

 
مشک سیراب شد از آب و فرات از عباس 
تا کجا می کشد این بار امانت را دست؟؟؟ 

...تیغ ها پشت هم آهسته صدایش کردند 
کم شده فاصله ی سینه ی صحرا تا دست

 
کیست یاری بکند یک تنه خورشیدش را؟ 
نیست دیگر به سر شانه ی این سقا دست 

 
داشت می رفت سر چشمه سواری با دست 

داشت می آمد از آن دور سواری بی دست

»رضانیکوکار«
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اتوکشیده در یک حسینیه روی صندلی 
می نشــینند، موضوعی که در لبنان و 
کشــورهای اروپایی زیاد می بینیم و با 
این توضیح عزاداری ابا عبداله را در سه 
مدل می توان تقسیم کرد، مدل ایرانی، 

مدل عراقی و مدل اروپایی.
لبنانی هایی که به ایران می آیند وقتی 
حجم عالقه و ارتبــاط ایرانی ها با اهل 
بیت)ع( را می بینند می گویند ایرانی ها 
رابطه شان با اهل بیت)ع( خیلی شدید 
اســت، این شــدت به حدی است که 
نمی توان از آن کپی بــرداری یا تکثیر 
کرد ولی یک نکته اینجاســت که باید 
آن را بیان کنم، می گویند در ایران 93 
هزار هیأت وجود دارد، به راستی چند 
هیأت داریم که قابلیت جهانی شدن و 

بین المللی شدن را دارند؟ 
به نظر من برای نشر فرهنگ هیات در 
دنیا باید برخی از موانع را برداریم، یکی 
از آن موانع این است که مثال مراسمی 
برگزار می شود و در آن مراسم چراغ ها 
را خاموش می کنند، نورهای ســبز و 
قرمز می تابانند،  لخت می شوند، چند 
ساعت سینه می زنند و حسین حسین 
می گویند؛ این مراسم ها ضبط می شود 
و به سرعت در کل دنیا پخش می شود،  
خوب من چگونه می توانــم برای یک 
شــخص خارجی که هیچ شناختی از 
امام حسین)ع(، روز عاشــورا و شیعه 
نــدارد این مســاله را توضیــح دهم و 
توجیه کنم و او را جــذب کنم؟ این ها 
را نمی تــوان به دنیا فهمانــد. االن در 
لبنان مداحی های سخیفی که ترجمه 
شــده و با زیرنویس توزیع شده و یادم 
هست اولین نوحه هایی که ترجمه شد 
در بخشی از ســینه زنی می گفت من 
سگ رقیه ام، حاال چگونه این را از بازار 
جمع کنیم؟ یا مســاله لخت شدن در 
مراسم عزاداری، خوب وقتی مقام معظم 
رهبری می گوید لخت نشوید پس چرا 

به این گفته گوش نمی دهید و در برخی 
موارد موضع گیری هم می کنید؟ من که 
بین دوستان و آشنایان بعنوان نماینده 
ایران می شناسند واقعاً نمی دانم چگونه 
این مسایل را برای آن ها توضیح دهم و 

هیچ وقت هم نتوانستم. 
مشــکل ما با مردم عراق در بحث روز 
عاشــورا خیلی متفاوت است و آن ها از 
عاشــورا فقط یک مراســم می بینند و 
حتی حاضرند زندگیشــان را خرج این 
مراســم می کنند و هنگامی که شما از 
یک عراقی می پرســی که چرا این کار 
را انجام می دهی می گوید آقا حســین 
کشته شــد! و هیچ وقت این امر به یک 

شعار سیاســی، به یک انقالب، به یک 
حرکت مردمی جدی تبدیل نشد. امام 
فرموده ما هرچه داریم از محرم و صفر 
است، پس چرا مردم عراق این را درك 
نکردند؟ من توفیق داشتم سه سال در 
سالگرد اربعین کربال بودم، آن جمعیتی 
که خود را خادم زائر حســین می داند 
و حاضر اســت برای دادن یک استکان 
چای به زائرین فرزند خود را نیز قربانی 
کند هنوز درك سیاســی این حرکت 
عظیــم اباعبداله را نــدارد. این لبنان 
کوچک چه تاثیراتی بر دنیا داشــته؟ 
دلیلــش همین بدســت آوردن درك 

شما 
از يك عراقی 

می پرسی که چرا 
اين کار را انجام می دهی 

می گويد آقا حسين کشته 
شد! و هيچ وقت اين امر 
به يك شعار سياسی، به 

يك انقالب، به يك حرکت 
مردمی جدی 

تبديل نشد

لبنانی هايی 
که به ايران 

می آيند وقتی حجم 
عالقه و ارتباط ايرانی ها با 
اهل بيت)ع( را می بينند 

می گويند ايرانی ها 
رابطه شان با اهل بيت)ع( 

خيلی شديد 
است،
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سیاســی اجتماعی از حرکــت و قیام 
اباعبداله است.

روز عاشــورا سید حســن فقط با یک 
ندای لبیک یا حسین که مردم تکرار 
می کنند قدرت این حرکت به نمایش 
گذاشته می شود، در این هنگام دیدم 
اشــک از چشمان سید ســرازیر شد 
سپس در گوشه ای ایســتاد از همین 
صحنه لبیک یا حســین چقدر ذوق 
می کــرد و این یک خــوراك روحی 
است، در لبنان از شب تا صبح لبیک یا 
حسین می گوییم و این را فقط این جا 
می گوییم و در هیچ جــای دنیا گفته 

نمی شود، یعنی ما محصولی که اینجا 
داریم هیچ جای دیگر وجود ندارد. بعد 
انقالب، هیات باید به یک مرحله برسد 
که مــرز ایران عبور کنــد ولی خیلی 
باید مواظب باشــیم و بدانیم که کدام 
محصول هیأتمان مخصوص صادرات 
است، به قول شــما ایرانی ها عالمت 
استاندارد داشته باشد. االن نمی توانیم 
بگوییم تمام کارهای هیات استاندارد 
دارد و قابلیت صدور به خارج از کشور را 
دارد و در بحث مسائل جامعه شناختی 
و روان شناســی روی محصوالتــی از 
هیأت که می خواهیم صادر کنیم کار 
کنیم چون این کار بر پایه یک اطالعات 

عمیق از جامعه است. متاسفانه دشمن 
در ایــن زمینه خیلی موفق اســت و 
مسائلی از جامعه ما می داند که شاید 
خودمان نمی دانیم و به خوبی جاهای 
آســیب پذیر جامعه را پیــدا می کند 
و روی ایــن ضعف ها مانــور می کند. 
پوستری دیدم که در آن پوستر عکس 
مقام معظم رهبری، ســید حســن و 
ابوبکر بغدادی را کنار هم چیده اند و به 
زبان عبری نوشته اند دشمن امروز ما 

در دنیا این ها هستند. 
االن جامعه آمریکا نمی تواند تشخیص 
بدهد مقام معظم رهبری، سید حسن و 
ابوبکر بغدادی چــه فرقی دارد، چگونه 
می توانم تفاوت عملیات استشــهادی 
حزب اهلل لبنان را بــا عملیات انتهاری 
داعش بیــان کنم؟ داعــش در جامعه 
بین الملل قرآن را فاســد کرده، کلمه 
پاك اهلل اکبر، پیامبر اسالم را متاسفانه 
فاسد کردند و با این شرایط کار برای ما 
و هیأت های عزاداری در نحوه ارایه یک 
محصول خوب و غنی را بســیار سخت 
می کند و این فاصله ای که به نازکی یک 
تار مو بین داعش و شــیعه واقعی برای 
جهانیان وصف کنیم و به آن ها بفهمانیم 
که این ها فاســد، تروریست و دشمن 
بشریت هســتند و با سخنرانی و حرف 
نمی توانیم جلوی این ها بگیریم، با این 
که کارهای سنگینی را انجام می دهیم 
دنیا نمی تواند تشخیص دهد و تفاوت را 

احساس کند. 
این فرصت عظیمی که در ایران هست، 
این همه هیات ، این همه مراســم که 
واقعا نعمت اســت باید محصولی ناب  
تهیــه کنیم و نــاب بودنــش را حفظ 
کنیــم و پیشــرفتش بدهیــم که این 
محصول بــرای خارج از کشــور آماده 
ارائه باشــد و این حامل همان افکار و 
خواســته های حضرت امام)ره( و امام 

خامنه ای)مدظله العالی( باشد. 

اين 
فرصت 

عظيمی که در 
ايران هست، اين همه 
هيات ، اين همه مراسم 

که واقعا نعمت است بايد 
محصولی ناب  تهيه کنيم 

و ناب بودنش را 
حفظ کنيم

هيات 
بايد به يك 

مرحله برسد که مرز ايران 
عبور کند ولی خيلی بايد 
مواظب باشيم و بدانيم که 

کدام محصول هيأتمان 
مخصوص صادرات است
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   در ابتــدا معرفی ای از خود 
و مســئوليتتان در مرکز اسالمی 

هامبورگ بفرماييد.
بسم اهلل الرحمن الرحیم و بهی نستعین. 
تشکر می کنم از  شما عزیزانی که برای 

اعتالی فرهنگ امام حسین )ع( در ایام 
محرم زحمت می کشــید. این توفیقی 
است که خدا نصیب هر کسی نمی کند 
و انشاهلل ماجور باشید. بنده سید مسعود 
معصومی در خدمت شما هستم. البته با 

توجه به این که شما با گرایش به یکی از 
مسئولیت هایی که من در غرب داشتم 
ســوال فرمودید، لذا همین مقدار کافی 
است که عرض کنم بنده معاونت مرکز 
اســالمی هامبورگ را بر عهده داشتم و 

زن راهبه ای كه روز عاشورا شيعه شد

در گفتگوی اختصاصی هیأت با حجت االسالم والمسلمین سید مسعود معصومی مطرح شد:

روزهای زيادی نبود که از آلمان برگشته بود و در مسئوليتی جديد به عنوان قائم مقام دانشگاه قرآن و حديث منسوب 
شده بود. فهميده بوديم که پيش از اين مسئوليتی در مرکز اسالمی هامبورگ آلمان داشته و اين موضوع در آستانه ی 
ماه محرم می توانست بهانه ی خوبی باشد برای مصاحبه با حجت السالم و  المسلمين معصومی. در يك غروب پاييزی، 
هماهنگی ها انجام شد و چون مصاحبه درباره ی امام حســين )ع( بود به زودی پذيرفته شديم و به گفت وگو با ايشان 

پرداختيم. در زير گزيده ای از اين گفت وگو را با هم می خوانيم:
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توفیق این را داشتم که در آن جا خدمت 
کنم.

 
    از فعاليت ها و برنامه هايی که 
در مرکز اسالمی صورت می پذيرفت 

توضيحی بفرماييد.
مرکز اســالمی هامبــورگ تقریبا نیم 
قرن ســابقه حضور فعال در عرصه های 
فرهنگی در کشــور آلمان و در واقع در 
بخش مهمی از کشورهای اروپایی دارد. 
54 سال پیش جمعی از ایرانیان متدین 
در هامبورگ از مرحوم آیت اهلل العظمی 
بروجردی درخواست می کنند که اجازه 
دهند در آنجا مســجدی ساخته بشود 
و این مرجــع عالی قدر با هوشــیاری و 
بلند نظری خیلی اســتقبال می کنند و 
حتی بخش جــدی ای از مخارج را هم 
تامین می کنند. االن مرکز در واقع حکم 
مرکزیت و مرجعیــت هدایت جمعیت 
شــیعی در آلمان و در اروپــا را دارد و 
مشتمل بر ســه بخش می شود که یک 
بخش آن مرکز اسالمی هامبورگ هست، 
یک بخش آکادمی اســالمی هامبورگ 
هست که فعالیت های دانشگاهی صورت 
می دهد و یک بخش هم مسجد امام علی 
)ع( که این سه بخش عمال فعالیت های 

مختلفی را بر عهده گرفتند.
مرکز انحصاری به ایرانی ها ندارد و ایرانی 
بودن در آن مالك نیست؛ که همه شیعیان 
اعم از عرب  و ترك  و افغانی  و پاکستانی  
و هندی  و خالصه کشورهای معموال در 
این جا به عنوان یک منشــا و یک مرجع 
مراجعه می کنند و ســواالت و مســائل 
شرعی شان را می پرسند. در واقع پایگاه 
دفاع از تشیع در آلمان و اروپا این مرکز 
است. البته فقط منحصر تشیع نیست و 
مراجعات بسیاری هم از غیرمسلمان ها 
داریم. مراجعات بســیار زیــادی از اهل 
سنت داریم. آن ها در نمازهای ما شرکت 
می کننــد در ســخنرانی های ما حاضر 

می شوند و اصال متکفل برخی از برنامه 
هســتند. واحدی در آن جا هست برای 
استقبال از توریست ها و پاسخگویی به 
مراجعــات.  این به جهت آن اســت که 
مرکز از لحاظ موقعیــت جغرافیایی در 
یک منطقه ای واقع شــده کــه مردم و 
توریست های زیادی به آن جا می آیند و 
همان جا هم ایستگاهی هست برای یک 
محیط تفریحی و معموال به مناسبت های 
مختلف و تعطیالت جمعیت زیادی به آن 
منطقه می آیند و طبیعتا به سمت مرکز 
اسالمی هم سوق داده می شوند. بنابراین 
شــرکت کنندگان و کســانی  که حاضر 
می شوند از تیپ های مختلف و قومیت ها 
و ادیان مختلف هســتند. از طرف دیگر 
کانونی در آلمان هست که دانش آموزان 
و دانشــجویان را با محیط های مذهبی 
آشــنا می کند و جوان هــا و گروه های 
تحقیقاتی و گزیده ای از پژوهشگران در 
دانشگاه یا پژوهشکده های مختلف را در 
هفته 3-4 مدرسه و مدرسه دانشگاه به 
مرکز اســالمی می آورند. بنابراین هم از 
لحاظ موقعیت جغرافیایی و هم موقعیت 
اجتماعی از جایگاهی خاصی برخوردار 

است.
همچنین واحد خواهران هست که فعالیت 
خواهران را ســامان دهی می کند. واحد 
جوانان که فعالیت جوان ها را پی گیری 
می کنند؛ فعالیت های ورزشی، هیاتی به 
اسم بین الحرمین دارند و فعالیت های این 
چنینی و فعالیت های مفصل که گفتنش 
خیلی وقت شما را خواهد گرفت و باالخره 
در بخش مسجد که تمام مراجعاتی که در 
مساجد هست اعم از برگزاری مراسمات، 
جشن ها و شــهادت ها و نماز جمعه ها، 
دعای کمیل و ســخنرانی ها و اعتکاف را 
شامل می شود. چون غیر از مسجد امام 
علی )ع( مســجد جامع دیگری در اروپا 
نیست، از همه ی مناطق برای اعتکاف به 

هامبورگ می آیند.

شعرعاشورایی

محشر
شور و شوقم را ببین، یاور نمی خواهی عمو؟
اکبری یک ذره کوچکتر نمی خواهی عمو؟

تاب دورِی مرا اینجا دل پاکت نداشت
قاسمت را پیش خود آن ور نمی خواهی عمو؟
چهره ی زهرایی ام زیباست اما یک رجز

روز آخر با دم حیدر نمی خواهی عمو؟
شال بر دوش و گریبان باز و صورت قرص ماه

در میان کربال محشر نمی خواهی عمو؟
وقت رفتن تو مگر با یاد زهرا مادرت

بر فراز نیزه هجده سر نمی خواهی عمو؟
پیکرم شاید سم این اسب ها را خسته کرد
یک فدایی این دم آخر نمی خواهی عمو؟

یادگاری از حسن بودم گلی از باغ عشق
از برادر هدیه ای پرپر نمی خواهی عمو؟

»قاسم صرافان«
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     ايام محرم حــال و هوای 
مرکز چگونه بود؟ استقبال شيعيان 
از برنامه های عزاداری و حتی اهل 
سنت و يا اديان ديگر به چه صورت 

بود؟
بحث محرم را شــاید نتوانیــم از یک 
نگاه کامال شــکلی وارد شویم، حکایت 
امام حســین)ع( دو بنیان اصلی دارد؛ 
یک بنیان آزادی خواهی و دیگری بنیان 
عشــق و عرفان، در غرب مســیحی ها 
می گویند اولین شــهید راه آزادی خود 
حضرت مسیح)ع( است که برای مبارزه 
بر علیه خشونت و مبارزه بر علیه ظلم و 
برای برپایی آزادی و تعالی و محبت در 
جامعه خود آمد و کشــته شد و شهید 
شد. یعنی آزادی خواهی و آزادی طلبی 
یــک رفتــار ارزشــمند و یــک رفتار 
پسنیده  است در غرب. امام حسین)ع( 
هم نماد این آزادگی اســت و هم نماد 
آزادی و زیر بار ظلم نرفتن اســت. این 
اشتراکی است که می توانیم به غربی ها 
بشناسانیم و امام حسین)ع( را اینگونه 
معرفی کنیم. این می شود که شما هیچ 
مراســمی را در غرب نمی بینید که به 
اندازه عاشورا جمعیت جمع کند؛ یا به 
اندازه امام حسین)ع( افراد را تحت تاثیر 
قرار دهــد. خانم هایی می آیند که اصال 
حجاب ندارند یا افرادی می آیند آن جا 
که اصال آن ها را به عنوان یک مسلمان 
به ظاهر نمی توان شــناخت، کسی هم 
نرفته سراغشان، سینه زنی می کنند چه 
ســینه زنی ای! جوان هایی می آیند که 
آدم نگاهشــان می کند می گوید این ها 
برای دیســکوها خوبند و برای جاهای 
مختلف اما نمی روند دیسکو و می آیند 
مســجد برای امام حســین)ع(؛ لذا ما 
پرجمعیت ترین مراسم هامان مراسمات 

محرم است.
علی الرغم این که حــاال روزهای دیگر 
هم برای مراسمات ما وجود دارد، اعیاد 

هست، دعا و ذکر هست، شب های احیا 
هست اما هیچ کدام به اندازه شب و روز 
تاسوعا عاشورا در ایام محرم ما جمعیت 
نداریم به طوری کــه در این مرکز اصال 
نمی توان راه رفت یــا حتی نمی توانیم 
غذا بدهیم. دست به دست می دادیم که 
ببرند چون داخل جا نبود. توی حیاط 
جمعیت پر بود و تا پارکینگ و توی راه 
پله ی طبقات همه پر از آدم می شــد. 
چیزی حدود 4000 نفــر آدم به مرکز 
می آید، خوب این بــرای ما خیلی بود، 
4000 نفر در غرب اصاًل یک راهپیمایی 
اســت. شــما یادتان نرود این عدد در 
کشورهای اسالمی خیلی زیاد نیست اما 
برای آن جا که کل جمعیت مسلمان ها 
35000 نفر است، شرکت این 4000 در 

یک برنامه خیلی کار بزرگی و خوبی بود. 
شــما وقتی  می ببینید که خیلی  از غیر 
مســلمان ها می آیند برای تماشای این 
مراسم یا می آیند برای شرکت در مراسم 
متوجه می شــوی که این قصه، قصه ی 
همیشگی امام حســین)ع( است، این 
که امام حسین)ع( چطور حرارت ایجاد 
می کند در قلب ها و محرم واقعا یک چیز 
دیگری است. وقتی شــما می روی به 
مجلس عرب ها، وقتی می روی به مجلس 
افغانی ها یا ترك ها، آن   وقت احســاس 
می کنی که اینجا یک جای دیگر است و 

با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.
االن در همین آلمان، شیعه و مناسک 
مذهبی و همین مراســمات محرم به 
چنان جایگاهی رسیده که ما شیعه ها 
نیازی به تقیه و پوشــش نداریم و یک 
مراسمی اســت که حتی مجامع علمی 
آلمان و حتی دیگر کشورهای اروپایی 
هم آن را پذیرفته اند. من ســال گذشته 
دعوت شدم به دانشگاه سوربُن فرانسه 
برای شــرکت در یک همایشــی برای 
شــهید و شــهادت و آن جا هم از من 
درباره ساالر شهیدان ســوال شد و در 
این باره برای آن ها صحبت کردم. یعنی 
عالوه بر عرصه های عمومی، عرصه های 
علمــی و تخصصی هم به این ســمت 
گرایــش جدی پیدا کرده انــد. االن در 
یکی از دانشگاه های آلمان یک کرسی 
شیعه شناســی راه افتاده که این خیلی 
اتفاق بزرگی است و در کنار جنبه های 
عاطفه و احساسی، باید به مسائل علمی 

هم توجه ویژه داشت.
 

   به نظر شــما در اين مسير 
چه آســيب هايی وجــود دارد و 
اين مراســم  را تحت الشعاع قرار 

می دهد؟
بحمداهلل عشق و ارادت به امام حسین)ع( 
هر روز بیشــتر و شــکوفاتر از گذشته  

بحمداهلل 
عشق و ارادت 

به امام حسين)ع( 
هر روز بيشتر و شکوفاتر 

از گذشته  می شود به 
خصوص در کشورهايی 

که طبيعتا دچار 
سردرگمی های ماهوی 

هستند

 
االن 

در يکی از 
دانشگاه های آلمان يك 
کرسی شيعه شناسی راه 
افتاده که اين خيلی اتفاق 

بزرگی است و در کنار 
جنبه های عاطفه و احساسی، 

بايد به مسائل علمی هم 
توجه ويژه داشت
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می شود به خصوص در کشورهایی که 
طبیعتا دچار ســردرگمی های ماهوی 
هستند. دنیای غرب فهمیده این جا چه 
خبر است و لذا جریانات تخریب کننده 
را وارد کرده است. مسأله ی قمه زنی را 
توسعه داده اند برای این که چهره شیعه 
را تخریب کنند و تصاویر شــنیع خون 
ریختن از ســر را پخش می کنند. این 
موارد زیاد شده و آن ها هم خیلی خشن 
نشان می دهند. یک وقت از انگلیس یک 
عده آورده بودند در مجالس شــیعیان 
که قمه زنی راه بیاندازند، از انگلســتان 
بعضی ها اسم خودشــان را گذاشته اند 
شــیعه. هفته وحدت را کرده اند هفته 
برائت و... و بعد فتــوا می دهند این کار 
باید صورت بگیرد، می آیند و می ریزند 
در مجالس شــیعه که جامعه را متنفر 
کنند و معنویت و لطف و محبت و عشق 
و عرفان حسینی را تبدیل کنند به یک 
رفتار خشــن خام و بــه تعبیری دیگر، 

چهره ای وهابی گونه از آن بسازند.
برای این کــه آن وقــت همان طور که 
می خواســتند با جعل وهابیت مردم را 
از اســالم دور کنند، با این کار شیعه را 
از امام حســین)ع( دور کنند؛ در مراسم 
امام حسین)ع( به وفور می بینید که به 
شیعیان اضافه می شــود و روند شیعه 
شدن در محرم سرعت می گیرد، ما باید 
اینگونــه از محرم اســتفاده ی معرفتی 
کنیم. خالی کردن مجالس از سخنورها 
و تبدیل کردن آن فقط به نوحه خوانی و 
سینه زنی و مجالس نشست و برخاست، 
بدون خواندن حتی یک زیارت عاشورا 
طبیعتاً آســیب هایی اســت که در این 
مجموعه وجود دارد. به هر حال باید با آن 
مقابله کرد اما آن چه مسلم است فرصت 
طالیی است که امام حسین)ع( در اختیار 
مردم دنیا گذاشــته و آلمــان و غرب و 
روسیه و... هم نمی شناسند و شاید محرم 
در کشورهای غیراسالمی دیدنی تر باشد؛

    در پايــان اگر خاطره ای از 
مراسم های محرم در مرکز اسالمی 

هامبورگ داريد برای ما بفرماييد.
خیلی ها تازه مسلمان می شوند و شیعه 
می شــوند و می بینی آمده خانه اش را 
بدهد برای مرکــز. خانه اش هم که یک 
آپارتمان 40، 50 متری است اما همان 
را هــم می دهد برای امام حســین)ع(. 
فردی بود که سالیان قبل در آلمان با یک 
خانمی ازدواج کرده بود که این خانم در 
گذشــته راهبه بوده و االن هم با کلیسا 
کار می کرد و به عنوان پرستار در کلیسا 
حضور داشت. بارها شــده بود که آقا به 
مجالس می آمد اما خانمش در طول این 
14، 15 سال هرگز همراهش نیامده بود 
و گفته بود من رابطه ام با خدا خوب است 
و نیازی ندارم، حتــی من هم چند بار با 
این خانم صحبت کرده بودم اما باز هم 

توجهی نمی کرد.
یک بار به آقا گفتم هرجور شــده برای 
مراســم محرم خانمت را هم همراهت 
بیاور اما اصال برای مراسم نیایید و صرفاً 
برای تماشــا بیایید که بهانــه نیاورد. 
همین هم شد و عاشورا تاسوعا باالخره 
خانم برای تماشا آمد و همین تماشای 
مراسم امام حسین)ع( کاری کرد با این 
خانم که من امسال ایشان را در مراسم 
اعتکاف دیدم حضور داشــت، یعنی با 
یک بار قرار گرفتن در مجاورت مراسم 
امام حســین)ع( کاری که سال ها انجام 

نمی پذیرفت، درست شد.
 

   ما بــه نيابــت از همه ی 
خوانندگان نشــريه هيات از شما 
تشکر می کنيم بابت فرصتی که در 
اختيارمان قرار داديد و اميدواريم 
که هميشه در راه ترويج و اعتالی 

فرهنگ شيعی موفق باشيد.
من هم از شــما سپاســگزارم و آرزوی 

موفقیت و سربلندی برای تان دارم.

شعرعاشورایی

جمال قمر
خورشید نگاهش به جمال قمر افتاد

راز قمر هاشمی از پرده در افتاد
وقتی که به چشمان اباالفضل نظر کرد

انگار نگاهش به نگاه پدر افتاد
در بدرقه اش خواست بگوید که برادر

اما سخن عشق به وقتی دگر افتاد
ماهیست درخشنده که بر منبر نی هاست
سرویست جوانمرد که بی دست و سر افتاد

لشکر همه دیدند که یک شیر خروشان
مانند کبوتر شد و بی بال و پر افتاد

دیدند که یکروز پس از رجعت سرخت
گیسوی تو در دست نسیم سحر افتاد

این زمزمه را از لب مختار شنیدند
» با آل علی هر که در افتاد ور افتاد«

کوتاه سخن این که بلند است مقامت
ای تشنه لبان تشنه ی یک جرعه مرامت

»احمد علوی«
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الف- معرفي جريان  شيرازي ها78
شــیرازي ها بازمانده خاندان معروف و 
شــاخص فقاهت و مرجعیــت در 150 
سال گذشته اند که شخصیت هایي چون 
آیت اهلل سیدحســن شیرازي معروف به 
میرزاي شیرازي، صاحب فتواي مشهور 
تحریم تنباکو و آیت اهلل میرزا محمدتقي 
شــیرازي رهبر مقابله با اشــغال عراق 
توسط انگلیس را پرورش داده اند اما پس 
از فوت آیت اهلل ســیدمهدي شیرازي، 
مرجعیت در این خانــدان به بازیچه اي 
سیاسي تبدیل و به انحراف کشیده شد. 
سیدمحمد فرزند ارشــد ایشان در دهه 
40 شمسي در عین نداشتن صالحیت 
مرجعیت، ادعاي مرجعیت نمود. این ادعا 
با مخالفت حضرات آیات سیدابوالقاسم 
خویي و ســیدمحمود شاهرودي بزرگ 
مواجه و پا نگرفت. در عین حال با فوت 
سیدمحمد، برادرش سیدصادق همان 

مسیر را ادامه داد. 
این جریان جنگ با صدام را برادرکشي 
نامیــده و مواضعي علیــه نظام مقدس 
جمهوري اســالمي اتخاذ کرده و براي 
پیشبرد اهداف سیاســي خود حتي از 

اهانت علیه مراجع گرانقدري چون آیات 
عظام بهجت، مکارم شیرازي، حسن زاده 
آملي، شــهید مطهــري و رهبر معظم 
انقالب فروگذار نبوده  است. پایگاه اصلي 
سیدصادق شیرازي عراق بوده و مقلدین 
وي عمدتاً در کشورهاي عربي و تعدادي 

در ترکیه مي باشند.
جالب این که شیرازی ها برخالف داشتن 
ریشه ي ایراني امروز مروج ناسیونالیسم 
عربي بوده و مدعي دفاع از اسالم عربي 
در برابر اسالم ایرانی هستند که برگردان 
همان اســالم صفــوي مــورد ادعاي 
گروهک هــاي بعثي و تکفیــري امثال 

داعش مي باشد.

ب- حرکــت روي خــط تفرقه و 
تحريك

این جریان علیرغم آشــنایي با تاریخ و 
فضاي جهاني که گویاي سوءاســتفاده 
دشــمنان اســالم از اختــالف در بین 
مسلمانان است و اطالع از آثار شکل گیري 
وحدت در جهان اسالم و روحیه جهادي 
در برابر بیگانگان بــرای صیانت از عزت 
اسالم و مســلمین، برخوردار از عملکرد 

مشــکوکي اســت کــه بوي عمــل به 
دستورات اتاق هاي فکر و ابسته به جهان 
غرب به ویژه انگلیــس و آمریکا را براي 
پیاده سازي تز ))اختالف  بیفکن، حکومت 
کن((، مي دهد. اقدامات متفرقه افکنانه و 

مشکوك این جریان عبارتند از:
1- تاکيد بر مسائل اختالفي شيعه 

و سني
این جریان نه تنها اسالم عربي را مقابل 
اسالم عربي مي گذارد، بلکه با اهانت به 
مقدسات اهل سنت و تشویق هواداران به 
سب و فحاشي علیه سه خلیفه و عایشه 
زوجه حضرت نبي، به احساسات مذهبي 
اهل ســنت علیه شــیعه دامن زده و در 
مقابل بزرگداشت هفته وحدت که از 12 
تا 17 ربیع است، ایام 9 تا 15 ربیع االول را 

هفته برائت نامیده است.

2- ترويــج خرافه هــا و اعمال 
غيرمتعارف مذهبي

در حالي که اکثر مراجع بزرگ شــیعه، 
اعمالي چون قمه زني را شــنیع و حرام 
دانســته و با آگاهي از قضــاوت ناظران 
غیرشیعه به اســتفاده از زنجیر تیغ دار و 

آشنايى با جريان موازی سلفيت تكفيری در شيعه 
)جريان شيرازی ها(

به موازات جريان هاي تکفيري منتسب به اهل سنت که آتش فتنه را به جان مسلمانان انداخته و 
پديده اسالم هراسي را به نفع صهيونيست هاي مسيحي تقويت مي کنند، جريان تکفيري ديگري؛ 
منتسب به اهل تشيع و مدعي مرجعيت نيز با اهانت به مقدسات اهل سنت و تبليغ خرافه هاي 
مذهبي منتسب به شيعه به اختالف افکني بين شيعه و سني و بهانه تراشي به سود تکفيري هاي 

سني رو آورده اند که محوريت آن در بيت سيدصادق شيرازي مدعي مرجعيت شيعه قرار دارد.
اين جريان مشکوك که با گذشت زمان، وابستگي آن به استعمار پير انگلستان، آشکارتر مي گردد 

بدنبال توسعه نفوذ خود به هيأت های مذهبی و ترويج نوعی سکوالريسم مي باشد.
تشــديد فعاليت هاي اين جريان همزمان با راهبرد جهان غرب به بهره برداري از شــکاف هاي قومي- مذهبي براي 
فتنه انگيزي در جهان اسالم و فرسايش توان مســلمانان و جلوگيري از احياء تمدن اسالمي با به راه  انداختن آتش 

اختالفات دروني، انگيزه اي براي معرفي آن فراهم ساخته که اين نوشتار بدنبال تأمين آن است.

دکتر رسول 
سنايی راد
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راه رفتن روي خار و آتش و ... عزاداران را 
از چنین اعمالي برحذر مي دارند، جریان 
شیرازي مهمترین مصادیق بزرگداشت 
شــعائر حســیني را در مواردي چون 
قمه زني، اســتفاده از زنجیر تیغ دار و راه 
رفتــن روي خار و آتش و ... در مراســم 
عزاداري دانسته و تنها از هیأت هایي که به 
این اقدامات مبادرت مي ورزند پشتیباني 

مالي مي کنند.

3- حرمت شکني حريم مراجع و 
توهين به علما

گرچه اولویت این جریان، نفوذ به بیوت 
مراجع و علماء دیني است ولي آنجا که 
از این خط بازمانــده و نتوانند همراهي 
مراجع و علما را کسب کنند رو به هتاکي 
و بي اعتبارســازي آنــان مي آورند که 
حرمت شکني علیه آیات عظام بهجت، 
مکارم و امام خامنه اي نمونه آن اســت. 
در عوض این جریان بــا برخي مدعیان 

مرجعیــت مثــل آقاي صانعــي روابط 
حسنه اي دارد.

ج- جاده صاف کن ســلطه غرب و 
مروج سکوالريسم

جریان منتســب به آقاي ســیدصادق 
شــیرازي، که مدیون شــهرت نیاکان 
مبارزي چون میرزاي شــیرازي صاحب 

فتواي تنباکو و میرزامحمدتقي شیرازي 
رهبر مبارزه با اشــغالگران انگلیسي در 
عراق بوده و به خط انگلیسي مذهب زدایي 
از سیاست وسکوالریسم آشنایي دارند، 
انحراف خود را در عرصه عمل از پیشینیان 
مبارز خویش با دفــاع از جدایي دین از 
سیاست و همراهي با جهان سلطه برمال 
ساخته اند که موارد ذیل شاخص هاي این 

انحراف بزرگ است:
1- این جریــان در دوره ســیدمحمد 
شیرازي علیرغم استقبال اولیه از حضرت 
امام خمیني)ره( در دوره تبعید به عراق 
و خواندن نمازجماعت پشت سر ایشان، 
پس از اطــالع از خط مبــارزه و نظریه 
والیت فقیه ایشان، به تدریج رابطه خود را 
با معظم له سرد و سرانجام تیره ساختند، 
به گونه اي که پس از استقرار سیدمحمد 
شــیرازي در کویــت او و حامیانــش، 
حمالتي را علیه امام)ره( صورت داده و 
حتي مدعي تفسیق و تکفیر ایشان شدند.

شيرازی ها 
برخالف داشتن ريشه ي 

ايراني امروز مروج 
ناسيوناليسم عربي بوده 
و مدعي دفاع از اسالم 
عربي در برابر اسالم 

ايرانی هستند



ماهنامه فرهنگي - مذهبی  هيأت رزمندگان اسالم
شماره 104-  آبان  و آذر93 - محرم وصفر 1436

80

این روند پس از پیروزي انقالب اسالمي 
نیز ادامه داشــت و علیرغم روشن بودن 
ماهیت صدام و حامیان شــرقي و غربي 
او در جنگ 8 ساله جریان شیرازي حتي 
پس از ورود به جمهوري اســالمي این 
جنگ را برادرکشي نامیده و با طرح نظریه 
))والیت شوراي مراجع(( مقابل نظریه)) 
والیت فقیــه((، و حاکمیــت ولي فقیه 
موضع گیري داشــت که سیدصادق هم 

همان را ادامه داده است.
2- ترویج اسالم خنثي و بي اثر و مبارزه 
با مباني اســالم انقالبــي و در رأس آن 
ارزشــي هاي جهادي و شــهادت که با 
توصیه علنــي مداحــان و هیأت هاي 
مذهبــي به جمع آوري عکس شــهدا و 
مســکوت گذاشــتن مفاهیــم جهاد و 
شهادت و اسم نیاوردن از شهیدان تجلي 
مي کند. یکي از شــروط این جریان در 
کمک هایشــان به هیأت هاي مذهبي 
سخن نگفتن از شهید و شهادت مي باشد. 
همچنین اعضاء وابســته به این جریان 
در ســخنراني هاي خود هیــچ نامي از 
امام و رهبري نبرده و ســکوت نســبت 

به سرنوشــت انقالب اسالمي را ترجیح 
مي دهند.

3- ســکوت جریان شــیرازي در برابر 
جنایــات گروهک هــاي تکفیــري، 
اشــغالگران غربــي و جنایــات رژیم 
صهیونیســتي همراه با حمله حزب اهلل 
و سیدحســن نصراهلل قهرمان مبارزه با 
سلطه صهیونیست ها بر سرزمین هاي 
اسالمي یکي دیگر از شاخص هاي تفکر 
سکوالر این جریان انحرافي است که در 
مهمترین مسائل جهان اسالمي موضع 

انفعالي مي گیرد.
د- شبکه سازي براي ترویج افکار انحرافي

جریان انحرافي شیرازي ها با در اختیار 
داشتن منابع مالي وسیع و حمایت دولت 
انگلیس و سرویس هاي اطالعاتي برخي 
کشــورهاي عربي توان باالیي در ایجاد 
شبکه هاي اجتماعي مجازي و حقیقي 
دارد کــه در قالب هاي زیر پیاده شــده 

است.
1- شبکه مداحان و عناصر تبليغي: 

بهره بــرداري از عواطف و احساســات 
مذهبي یکي از شــیوه هاي توسعه نفوذ 

این جریان اســت که با ارتباط گیري با 
هیأت هاي مذهبــي، حوزه هاي علمیه، 
مداحان و طالب و روحانیون و پیشنهاد 
کمک هاي مالي و حل مشــکالت آنها 

دنبال مي شود. 
هیأت ها و مداحاني که گرایش افراطي به 
تحریک احساسات و استفاده از شیوه هاي 
نامتعارف و جنجالي مثل قمه زني و اهانت 
علیه مقدسات اهل سنت دارند، از جمله 
اهداف اصلي ایــن جریان براي وصل به 

شبکه تبلیغي به شمار مي آیند.

2- تأسيس مؤسسات ديني:
یکي از شبکه هاي فرهنگي و اجتماعي 
این جریان با تأسیس حوزه هاي علمیه 
و مراکز فرهنگي اجتماعي مثل کتابخانه 
و صندوق قرض الحســنه شکل گرفته 
که گفته مي شــود به 1000 مؤسسه در 
زمینه هاي مذهبي، مالــي، اجتماعي، 
علمي و فرهنگي مي رسد. تنها در داخل 
کشور 17 حوزه علمیه و 23 کتابخانه و 
دهها صندوق  قرض الحسنه در اختیار این 

جریان انحرافي مي باشد.
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3- شبکه وسيع رسانه اي
بهره بــرداري از فضــاي مجــازي و 
شــبکه هاي ماهــواره اي از جملــه 
ویژگي هاي جریان شــیرازي ها است 
که بــا ســخاوت و حمایــت انگلیس 
و ســرویس هاي دول غربي تبدیل به 
شــبکه  ي گســترده و توانمندي شده 

است.
این جریان با در اختیار داشــتن دهها 
شبکه ماهواره اي و سایت اینترنتي تحت 
عناوین مقدســي چون شبکه جهاني 
امام حسین)ع(، شبکه جهاني چهارده 
معصــوم، شــبکه ماهــواره اي فدك، 
شــبکه ماهواره اي حضرت ابوالفضل، 
شبکه جهاني مرجعیت، شبکه القائم، 
سایت عقاید شیعه، ســایت حرم امام  
حسین)ع( و... به زبانهاي فارسي، عربي، 
انگلیسي و ترکي و ... فعالیت مي کند. 
این شبکه ها در حالي با بهترین کیفیت 
اداره مي شوند که رسانه هاي جمهوري 
اسالمي ایران تحت تحریم قرار داشته و 
حتي به شبکه قرآن جمهوري ا سالمي 

ایران اجازه فعالیت داده نمي شود.
جالب اینکه شــبکه فدك که توســط 
یاســرالحبیب دامــاد ســیدمجتبي 
شیرازي اداره مي شــود در لندن قرار 
داشته و هیچ مزاحمتي از سوي انگلیس 

علیه آن صورت نمي گیرد.

4- ارتباط آشکار با پيراستعمار و 
سرويس هاي اطالعاتي

نــه تنهــا شــبکه هاي ماهــواره اي و 
ســایت هاي اینترنتــي ایــن جریان 
بدون هیچگونه مزاحمتــي با عناوین 
مذهبي فعال مي باشــند و انتقال پول 
به راحتي از طریق شــبکه هاي بانکي 
کشــورهاي مختلف براي آنها مقدور 
است، عناصر اصلي شبکه هاي رسانه اي 
آنها در انگلیس مســتقر مي باشــند. 
عناصر اصلي که در دامن  پیر استعمار 

مشغول فرقه سازي هســتند، عبارتند 
از مجتبي شــیرازي و یاســر الحبیب 
داماد وي که چند ســال قبل، پس از 
اهانت به عایشه و مقدسات اهل سنت 
توسط عوامل پلیس کویت دستگیر و به 
اعدام محکوم اما با وساطت انگلیسي ها 
آزاد و به لندن منتقــل و اال آن نه تنها 
شبکة ماهواره بلکه حوزة علمیه امامین 
العســکرین را هم در انگلیس مدیریت 
مي کننــد جالب تر اینکــه او در لندن 
حسینیه اي نیز به اســم رسول اعظم 
راه اندازي و مراسم قمه زني را روزهاي 
تاسوعا و عاشورا با تأمین پلیس انگلیس 
در خیابــان منتهي به این حســینیه 
ودر مالء عــام برگــزار مي کند. دولت 
انگلیس هم با اعزام تعدادي آمبوالنس، 
مداواي مجروحان و عزاداران قمه زن را 

پشتیباني مي کند. 
همچنیــن ایــن جریــان علي رغــم 
تندروي هــاي مذهبي در کویت که در 
دورة راه اندازي هیــأت خدام المهدي 
انجام مــي داد و االن هم در هیأت هاي 
خود دنبال مي کنــد، هیچ محدودیتي 
براي تردد به کشــور کویت ندارد که از 
همســویي عملکرد آن با خواسته هاي 
سرویس هاي امنیتي کشورهاي عربي 

حکایت مي کند. 

جمع بندي: 
جریان شیرازي ها که با ادعاي مرجعیت 
ســیدمحمد شــیرازي و پس از مرگ 
او با ســید صادق شــیرازي شناخته 
مي شــود، گرچه به اعتبار نیاکان عالم 
و مجاهد آنان در بین بخشــي از تودة 
مردم در کویت، عراق و ترکیه شــهرت 
یافته اما به صورت مشکوکي همسو با 
سلفیت تکفیري، بزرگنمایي اختالفات 
و شکاف بین شــیعه و سني را دنبال و 
از تندروي هــا و خرافه هایــي حمایت 
مي کند که نتیجــة آن کمک به پدیدة 

شیعه هراسي است. 
به عالوه دسترسي آسان این جریان به 
شبکة گستردة رسانه اي و ماهواره اي 
که به نــام اهلبیت و شــیعه، توهین 
علیه مقدســات اهل سنت را پیگیري 
مي کند، نشــان از انحرافي دارد که با 
سیاســت جهان غرب و پیر استعمار 
براي فرســایش توان جهان اسالم با 
تحمیل تفرقــه و ترویج کینة مذهبي 
هماهنگ اســت. این جریان نه تنها با 
رهبري و آموزه هاي انقالب اسالمي و 
جمهوري اسالمي سر همراهي ندارد 
بلکه علیه چهره هاي بــزرگ بیداري 
اسالمي مثل سیدحســن نصر اهلل نیز 
موضع داشــته و همزمان چشــم بر 
جنایات تکفیري ها در سوریه و عراق 

مي بندد.
آنچه بیشــتر از همة عوامل این جریان 
را با شک و تردید جدي مواجه ساخته 
حمایت علنــي انگلیــس و میزباني از 
بخش عمدة رسانه اي و ماهواره اي آن 
در لندن مي باشــد که همراه با حضور 
عناصر کلیــدي بخش تبلیغات جریان 
شیرازي ها یعني سیدمجتبي شیرازي 
و یاسر الحبیب در لندن و توانایي تأمین 
هزینه هاي ســنگین شــبکة تبلیغي 
وابسته، تردیدي در حمایت غرب از آن 

باقي نمي گذارد. 

هيأت هايی 
که گرايش 

افراطي به تحريك 
احساسات و استفاده از 

شيوه هاي نامتعارف و جنجالي 
مثل قمه زني و اهانت عليه 

مقدسات اهل سنت دارند، از 
جمله اهداف اصلي اين جريان 
براي وصل به شبکه تبليغي 

به شمار مي آيند
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خيلی از آيات 
وحی در قرآن 
ح  يــم مد کر
ی  شخصيت ها
ارزشمند عالم 
وجــود و مدح 

ارزش هاست.
در مرتبه اول مــدح و حمد و تايش 
مخصــوص خداوند عالميان اســت 
قرآن کريم در خيلی از سوره و آيات 
وصف توحيــد و بی نيازی و يگانگی و 
بی همتايی و مهربانی و بخشــندگی 
خداســت توصيف و مدح خداوند به 
اندازه ای قداست دارد که قرآن کريم 

می فرمايد:
َن  يَصفــو َعمــا  هلل  ا َن  ُســبحا

االّ عباَداهلل الُمخَلصيَن  
)صافات/160/159(

بندگان مخلف خدا حق توصيف خداوند 
را دارند کســانی حق توصيف خدا را 
دارند که حق تعالی آنان را برای خود 
خالص کرده و خود را به آنان شناسانده 
و غير خود را از يادشان برده و در نتيجه 
تنها خدا را می شناسند و غيرخدا را 

فراموش می کنند.
چنين افرادی اگــر مداحی خدا را 
کنند، به اوصافی وصف می کنند که 
اليق ســاحت کبريايی اوست و اگر 
هم به زبان وصف کنند هر چند الفاظ 
قاصر و معانی آن ها محدود باشــد 
ليکن اعتراف می کنند که بيان بشر 

عاجز و قاصر 
است از اين 
که خــدا را 
توصيف کند.

تمامی ستايش ها مخصوص خداست و 
تنها خدا سزاوار ستايش است.

مدح انبياء در قرآن کريم
خداوند متعال فراوان انبياء را ستوده 
است که بيان همه آن ها در اين مقوله 
نمی گنجد به عنــوان نمونه ايه 146 
سوره ی آل عمران خداوند متعال انبياء 

را اين گونه مدح می کند
َو َکاَّيِن ِمن نَّبٍی قاتََل َمَعُه ربُّيوَن َکثيٌر َفما 
َو َهُنوالِما اَصابَُهم فی َسبيِل اهلل َو ما َضُغُوا 

َو َما اسَتکانُوا َو اهللُ يُِحبُّ الّصابِريَن
»چه بسيار پيامبرانی که مردان الهی 
فراوان به همراه آنــان جنگ کردند 
آن ها هيچ گاه در برابــر آن چه در راه 
خدا به آنان می رسيد سست و ناتوان 
نشدند و تن به تسليم ندادند و خداوند 

استقامت کنندگان را دوست دارد.«
در آياتی چند در سوره اسراء، انبياء، 
صافات، نمل، مريم، يوسف، خداوند 
متعال برخی از انبياء را به مقام عبوديت 

می ستايد.
راجع به حضرت نــوح )انه کان عبداً 

شکورا(
راجع به ابراهيم و اسحق و يعقوب ) و 
ُکالَّ َجَعلنا صالِحيَن( )و کانوا لَنا عابَِدين(

َُّه ِمن ِعباِدنَا  راجع به حضرت الياس )اِن
الُمؤِمنيَن(

راجع به حضرت ايوب )نَعَم الَعبد(
راجع به داود و سليمان )َعلی َکثيٍر ِمن 

ِعباِدِه الُمؤِمنيَن(
حدوداً هشــتاد بار عبارت بشارت و 
مشتقات آن در قرآن آمده است که 
اکثر آن خطاب بــه انبياء بوده 
است که پيامبران را به مبشر 

بودن خداوند ستوده است.

در برخی از آيات سخن از متصف بودن 
انبياء به صفات الهی است که از لطف حق 
بهره مند شده اند. در برخی آيات خداوند 

سالم و درود به انبياء فرموده است.
)َسالٌم َعلی نوٍح ِفی العالَمين( )َسالٌم 
َعلی ُموســی َو هروَن( )َســالٌم َعلی 

اِبراهيم(
و اين نشانه برجستگی خاص آن هاست 
که در همه عوالم مشمول درود خاص 
خداوند هستند در شخصيت و عظمت 
حضرت ابراهيم )عليه السالم( همين 
بس که نام و صفات او شصت ونه مرتبه 
در سی وپنج ســوره قرآن کريم ذکر 

شده است.
در ســوره ی حضــرت يوســف 
)عليه الســالم( خداوند فراوان مدح 
حضرت يوسف )عليه السالم( را فرموده 
و از عفو و بخشش يوسف )عليه السالم( 
نسبت به برادران و کرامت اخالقی وی 

توصيفاتی فرموده است.
اولين مداح پيامبر گرامی اسالم ذات 

اقدس الهی است.
توصيفاتی که قرآن از نبی گرامی اسالم 
دارد شايسته اســت به صورت کتابی 
درآيد که خداوند متعال چه زيبا او را 
ستوده و به خاليق معرفی فرموده است. 

نمونه هايی را ذکر می کنيم.
سوره ی ابراهيم آيه 1:

پيامبر گرامی اســالم واسطه فيض 
هدايت است و مردم را از ظلمت به نور 

خارج می کند.
سوره ی قلم آيه 4:

او دارای اخالق عظيم است.
سوره ی انبياء آيه 107:

او رحمتی است برای عالميان.

جایگاه مداحی در قرآن

عباس دلجو

بخش دوم
آموزش
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سوره ی نجم آيه 3 و 4:
خداوند و مالئکه بر او درود می فرستند.
در اکثر آيات نام پيامبر را خداوند در 
کنار نام خود می آورد. در برخی آيات او 
را محبوب خدا معرفی می کند و رضای 

او را رضايت خود ذکر می کند.
سوره ی انشراح آيه4:

نام و ياد تو را واال مرتبه قرار داديم.
سوره ی نسا آيه84:

از او و اهل بيت گرامی اش به طهارت و 
پاکيزگی ياد می کند.

مداحی اهل بيت )عليه السالم( در 
قرآن کريم

قرآن کتاب جامعی است که در تمام 
مباحث زيربنايی و اعتقادی و اخالی 
و اجتماعی و احکام چيزی را فروگذار 
نکرده است. آيا می توان باور کرد قرآنی 
که نسبت به همه مسائل صاحب نظر 
است درباره ی مســئله واليت که در 
درجه ی اول قــرار دارد بی تفاوت و 
خاموش باشد فلذا اولين کسی که مدح 
اولياء خود را فرموده قرآن و حق تعالی 
می باشد که الزم است ستايشگران به 
 آن چه خداوند متعال در وصف واليت 
و جانشــينان پيامبر خاتم )صلی اهلل 
عليه و آله( و خاندان عصمت و طهارت 
عليهم الســالم فرموده بدانند و الگو 
بگيرند و در ترويج و معرفی و ابالغ آن 

به اهل واليت کوتاهی ننمايند.
آيه 3 سوره ی مائده:

 ديََنُکم َو اَتَممُت َعَليُکم اَليوَم اَکَملُت لَُکم
نِعَمتی َو َرضيُت لَُکُم االِسالَم دينًا

هشت حديث معتبر داريم که در کتاب 
ُدّر المنثور سيوطی ج 2 و الغدير مرحوم 
امينی ج 1 الميزان ج 5 و مجمع البيان 
ج 3 که اين آيه در واليت اميرالمومنين 
)عليه السالم( و امامت آن حضرت است.

»به نقل از کتاب آيات الواليه«
سوره مائده آيه 35

يا ايها الذين آمنوا اتقواهلل و ابتغوا اليه 
الوسيله

در تفسير قمی و مناقب ابن شهر آشوب 
و مجمع البيان احاديث معتبری داريم 
که وســيله ای که خدا در آيه فرموده 
وجود مبارك امام معصوم )عليه السالم( 

و اميرالمومنين و ائمه بعد از او هستند.
سوره مائده آيه 55

َِّذيَن آَمُنواْ  ُکُم اهللُّ َوَرُســولُُه َوال ََّما َولِيُّ إِن
َکاَة  اَلَة َويُْؤتُوَن الزَّ َِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ ال

َوُهْم َراِکُعوَن 
سرپرست شما فقط خداست و پيامبر 
او و کسانی که ايمان دارند و مداومت 
بر نماز می کنند و در آن حال که رکوع 

می کنند زکات می دهند.
به راستی چقدر اين آيه و آيات ديگر 
در معرفی اميرالمومنين )عليه السالم( 
گوياســت اين توصيفی که خداوند 
متعال در اين آيه دارد چه کسی به جز 

اميرالمومنين )عليه السالم( است.
شيخ صدوق به اســناد معتبر از امام 
باقر حديث نقل می کند داستان مردی 
فقير که ســر نماز از اميرالمومنين 
)عليه السالم( کمك می طلبد حضرت 
انگشتر خود را در حال رکوع به سائل 

می بخشد.
در کتاب آيات الواليه تاليف دانشمند 
گرانقدر اســتاد ســيد کاظم ارفع 
دويست وهشتادو شش آيه را با توضيح 
احاديث متناســب و تفسير و تاويل 
مســتند در توصيف امامت و واليت 
خاندان عصمت و طهارت عليهم السالم 
تاليف نموده است که اميد است ذاکرين 
و شعرای اهل بيت )عليه السالم( از آن 

بهره مند باشند.

درس اول مدح و منقبت
مداح و شاعر متعهد و واليی الزم است 
در درجه اول مدح و ستايش خداوند 
متعال را با اســتفاده از آيات و روايات 

بنمايد توصيفاتــی که اميرالمومنين 
)عليه السالم( در نهج البالغه از خداوند 
متعال دارد و توصيفاتی که امام سجاد 
در صحيفه ی سجاديه از حق تعالی دارد 
چقدر زيباست که هنرمندانه در اوج 
احساس و ادب به شعر درآيد و با اجرای 
مداحی در باب توحيد و نبوت و امامت 
مردم را به حقايق آشنا و سبب تقرب 
بيش تر آنان به خدا و رسول و آل پيامبر 

)صلی اهلل عليه و آله( باشند.
در اين زمينه اشعار فراوانی در دواوين 
بــزرگان علــم و ادب در قالب های 
گوناگونی وجود دارد که متاسفانه در 
مداحی کم تر بــه آن توجه و اهتمام 

دارند.
شايسته آن اســت که مداح و شاعر 
اول يك دوره آموزش خداشناسی و 
پيامبرشناسی و امام شناسی و تفسير 
قرآن را از اهل آن آموخته تا بداند راجع 
به هر کدام چه بايد بگويد و بخواند و 

بسرايد.
هر چــه را که قــرآن و اهــل بيت 
)عليه السالم( آن را تعريف و توصيف 
و مدح فرمودند آن هــا را مدح کند و 
در مدح خود انذار و بشارت و اسماِء و 
صفات الهی تبيين و تعريف کند مدح 
انبياء را بخواند مــرح واليت و امامت 
را بخواند عدل و معاد را تبيين کند از 
عبادت از عباد الصالحين از روزه داران 
از اهل زکات و حج گذاران و از مجاهدان 
و جهاد از کماالت اخالقی از تقوا از ايمان 
و عمل صالح و نعمت ها شکرگذاری و از 
هر آن چه که قرآن و حق تعالی در مدح 
و وصف او رهنمود و معرفی فرمودند 
بسرايد و بخواند و مردم را با اين گونه 

معارف آشنا سازد.
اگر مداحی، در اين درجه قرار گرفت 
مدح و منقبــت او بوی توحيد و قرآن 
می گيرد و مشام جان ها را معطر و دل ها 

را جال می دهد.
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صدام در ابتــداي حمله دو گــردان از 
نیروهاي خود یعنــي 600 نفر را مأمور 
اشغال خرمشهر کرده بود اما وقتي آنها 
نتوانســتند کاري انجام دهند دو لشکر 
زبده که تعداد نفراتشان 5400 نفر بود، 

مأمور این کار شدند.
اشــغال یک شهر توســط دو لشکر که 
برخوردار از انواع ســالحهاي پیشرفته 
روز دنیا هســتند واز سوی هواپیماهای 
جنگی پشتیبای هوایی می شوند،کاري 

ساده است.
به خصوص که مدافعان آن یعني حدود 
هشتصد نفر از رزمندگان ارتشي، پاسدار، 
خواهران و برادران بسیجي و پاسداران 
کمیته انقالب اسالمي سابق، با کمترین 

و ابتدائي ترین ســالحها مانند تفنگ، 
آرپي جي 7 و کوکتــل مولوتوف از این 
شهر حفاظت کنند. اما این اصل در جایي 

کارساز اســت که عنصر ایمان به خدا، 
عشق به وطن و فرهنگ ایثار و مردانگي 

جبهه حضور نداشته باشد.
دو لشکر و دو گردان از نیروهاي عراقي که 
از طریق هواپیماها وبالگردهای جنگی و 
توپخانه هاي دوربرد مورد حمایت بودند، 
در برابر تعداد اندکي از مدافعان شهر که 
مورد بي مهري برخي مسئولین کشور از 
جمله رئیس جمهور و فرمانده وقت کل 
نیروهاي مسلح ایران، بني صدر خائن، 
بودند، نمي تواننــد کاري انجام دهند و 
پس از گذشت روزهاي متوالي همچنان 
خرمشهر در دست مدافعان شهر مي ماند. 
صدام که قول فتح چنــد روزه تهران را 
داده است حاال چند هفته اي است پشت 

34 روز حماسه
با هجوم دشــمن براي تصرف خرمشــهر در تاريخ 31 مهر 59 در منطقه، 
مسئوليت لشکر 92 زرهي اهواز آغاز مي شود و با مقاومت دليرانه رزمندگان 
گــردان 151 دژ و 232 تانك يگانهايي از ژاندارمــري و تکاوران دريايي و 
دانشجويان دانشگاه افسري به فرماندهي شهيد نامجو همراه نيروهاي مردمي 
و سپاه پاسداران انقالب اسالمي 34 روز به طول مي انجامد. نيروهاي شناخته 
شده دشمن شامل لشکر 3، 6 و 12 زرهي، 8 مکانيزه، يك گردان شناسايي و 
يك تيپ پياده تحت کنترل و تيپ 26 زرهي از لشکر 5 در اين هجوم شرکت 

داشتند.

مهاجمان 
عراقي با شدت 

تمام شهر را مي کوبيدند، 
آتش توپخانه، تانك و 

بمبهايي که از هواپيماهاي 
عراقي بر روي شهر 

مي ريخت، بي وقفه ادامه 
داشت
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دروازه هاي خرمشهر زمین گیر شده. او 
به ناچار یک لشکر دیگر هم وارد جبهه 

خرمشهر کرد. 
مهاجمان عراقي با شــدت تمام شــهر 
را مي کوبیدنــد، آتــش توپخانه، تانک 
و بمبهایــي کــه از هواپیماهاي عراقي 
بر روي شــهر مي ریخت، بي وقفه ادامه 
داشت. فریادهاي مدافعان شهر در کمک 

خواستن به جایي نمي رسید.
رفته رفته رزمندگاني که در خرمشــهر 
مشــغول دفاع مردانه بودند به شهادت 
مي رســیدند، مجروح مي شــدند و یا 
به اســارت دشــمن در مي آمدند. تمام 
نامردان خارجي و داخلي دست به دست 
هم مي دهند تا بــا قرباني کردن صدها 

نفراز اسطوره هاي این ملت در قربانگاه 
خرمشــهر، تلخ ترین روز تاریخ معاصر 
ایران را رقم بزنند، خرمشهر پس از 34 

روز مقاومت مردانه در مقابل هزاران نفر 
از مهاجمان عراقي و غیر عراقي سرانجام 
در سوم آبان 1359 سقوط کرد و حزن 
و اندوه این شکست نابرابر در سینه هاي 
تک تک ایرانیان ماند تا در ســوم خرداد 
1361 فرزندان قهرمان این ملت با انجام 
عملیات غرور آفرین بیــت المقدس و 
پس از 25 روز نبرد با مهاجمان عراقي و 
با کشتن 16/000 نفر از آنها و به اسارت 
گرفتن 19/000 نفر، بار دیگر خرمشهر 

را به آغوش میهن اسالمي بازگردانند.
روزي که خرمشــهر ســقوط کرد تنها 
حدود 150 نفر نیرو از مدافعان شــهر 
باقیمانده و بقیه به شهادت رسیده بودند. 
این 150 نفر هم با دست خالي در مقابل 

صدام 
در ابتداي 

حمله دو گردان از 
نيروهاي خود يعني 600 نفر را 
مأمور اشغال خرمشهر کرده 
بود اما وقتي آنها نتوانستند 
کاري انجام دهند دو لشکر 
زبده که تعداد نفراتشان 

5400 نفر بود، 
مأمور اين کار 

شدند
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هزاران نیروي نظامي و 200 دســتگاه 
تانک تا آخرین نفس مردانه جنگیدند.

بخشي از نامه دریابان علي شمخاني که 
آن موقع فرمانده سپاه پاسداران انقالب 
اســالمي استان خوزســتان بود، شاید 
قدري از وضعیت آن زمان را روشن کند. 
ایشان در بخشي از نامه خود خطاب به 
مسئولین و به خصوص بني صدر خائن 

این چنین مي نویسد:
» مسئولین، مسلمین به داد ما برسید. 
این چه ســازمان رســمي شــناخته 
شــده ایي اســت که اســلحه انفرادي 
ندارد؟از150پاسدارخرمشــهرتنها 30 
نفرباقي مانده، مامي توانیم با30 خمپاره 
خونین شهر* رابراي 30 ماه نگه داریم و 

امروز 30تفنگ نداریم .«
نمونه هایي از این فداکاري و دلیرمردي 
مدافعان جان برکف خرمشهر که تاکنون 

کمتر در جایي بیان شده ؛
شهید استوار قاسم خسروي مانند یاران 
صدیق امام شهیدان در صحنه کربال در 
حالي که به تنهایي با تفنگ 106 بدون 
داشتن موضع، دشمن را هدف قرار مي 

داد رجز مي خواند که »من زنده باشــم 
و تو به خاك من تجــاوز کني«. طنین 
صداي این دالور مرد خوزســتاني هنوز 
در پهناي خاك خونین خرمشهر باقي 
است و یادآور حماسه هاي جاوید ارتش 
اســالم در دفاع از خاك میهن است. او 
یک هفته حرکت ســتون عراقي را در 
پلیس راه خرمشــهر به عقب انداخت و 
سرانجام دشــمن با به شهادت رساندن 
وي توانست از پلیس راه عبور کرده وارد 

خرمشهر شود.
یکي از برادران ســپاهي بنام بهرامي از 
جانبازان جنگ تحمیلــي در ارتباط با 
مقاومت 34 روزه خرمشهر مي گوید: من 
که خدمت سربازي را انجام داده بودم و 
درجه هاي ارتش را خوب مي شناختم 
در یکي از صحنه هاي درگیري شــاهد 
بودم که ســتوان یکم امیري با تانک با 
دشمن درگیر بود، آخرین مقاومتهاي 
پادگان دژ بود که مــا به همراه تعدادي 
از برادران ســپاهي و نیروهاي مردمي 
براي کمک به برادران ارتشي به سمت 
پادگان دژ رفتیم. به ستوان امیري گفتم: 
تو هم با ما به داخل شهر بیا تا به همراه 
دیگران در شهر با دشمن بجنگیم، گفت: 
»ایران کشوري بزرگ است ولي جایي 
براي عقب نشیني امیري وجود ندارد«. 
این افسر شــجاع تا پاي جان در مقابل 
دشمنان ایستاد تا به شرف شهادت نائل 

گردید. 
در یک صحنه دیگر در جریان درگیریها 
تعدادي از برادران سپاه در گوشه اي از 
شهر در محاصره دشمن افتاده بودند که 

بايد 
از شهيدان 

گرانقدري چون 
شهيد آقاَرب پرست، محمد 
جهان آرا و سرهنگ شريف 

النسب که در روزهاي آغازين 
هجوم و مقاومت 34 روزه 

خرمشهر، فرماندهي و هدايت 
نيروهاي بدون سازمان اعم از 

نظامي و مردمي را 
بر عهده داشتند 

ياد کنيم
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با هجوم دلیرانه تکاوران نیروي دریایي از 
محاصره خارج مي شوند. در مقاومت 34 
روزه خرمشهر باید از شهیدان گرانقدري 
چون شهید آقاَرب پرست، شهید محمد 
جهان آرا و شهید سرهنگ شریف النسب 
که در روزهاي آغازین هجوم و مقاومت 
34 روزه خرمشهر ، فرماندهي و هدایت 
نیروهاي بدون ســازمان اعم از نظامي 
و مردمي را بر عهده داشــتند یاد کنیم. 
سرهنگ شریف النسب به همراه روحاني 
شهید شریف قنوتي در خیابان 40 متري 
مورد اصابت گلوله هاي دشمن قرار مي 
گیرند. روحانی شهید قنوتي به شهادت 
مي رسد و ســرهنگ شریف النسب که 
مجــروح در کنار شــهید قنوتي افتاده 
بود صداي سرباز عراقي را که با سرنیزه 
به سر شــهید قنوتي مي زد و مي گفت: 
من یــک خمیني را کشــتم، خوب به 
خاطر مي آورد. آنان که در آن روزهاي 
حماســه تجربه حضور در خرمشهر را 
داشته اند سخنرانیهاي حماسي سرهنگ 
شریف النسب را در مقابل مسجد جامع 
خرمشــهر هیچ گاه از یاد نخواهند برد. 

خاك خونین خرمشــهر شاهدیست از 
ایثارگریها و فداکاریهاي اقارب پرستها، 
قنوتیهــا و شــریف النسبهاســت. در 
اواخر مهرماه )حــدوداً  27( فرمانداري 
خرمشهر به دست دشــمن اشغال مي 
شود ولي هجوم دلیرانه تکاوران دریایي، 
فرمانداري را از لوث وجــود متجاوزان 
پاك مي کند. دانشــجویان دانشــگاه 
افسري نیز که داوطلبانه کالسهاي خود 
را رها کرده و به فرماندهي شهید نامجو 

براي دفاع از میهن به خرمشــهر رفته 
بودند در اطراف و اکنــاف و خیابانهاي 
شــهر از همان روزهاي آغازین هجوم 
با هدایت گروههــاي مختلف مردمي و 
نیروهاي باقیمانده از گردانهاي 151 دژ 
و 232 تانک و 165 مکانیزه که بیشــتر 
فرماندهان خــود را در جریان مقاومت 
از دســت داده بودند با دشــمن مردانه 
جنگیدند و شهداي گرانقدري را تقدیم 
میهن اســالمي نمودند. عصر روز سوم 
آبان، دشــمن به پاي پل خرمشهر مي 
رسد و باقیمانده نیروهاي خودي جهت 
جلوگیري از اشــغال کامل خرمشــهر 
توسط قایقهاي نیروي دریایي به قسمت 
جنوبي منتقل مي شوند و خرمشهر پس 
از 34 روز مقاومت حماسي دالورمردان، 
به اشــغال دشــمن در مي آید. اشغال 
خرمشهر توســط متجاوزین 19 ماه به 
طول مي انجامد و سرانجام در تاریخ سوم 
خرداد 1361 دلیرمردان ارتش اســالم 
در قالــب عملیات بیــت المقدس، این 
خطه حماســه آفرین را به دامان میهن 

باز گرداندند.

عصر 
روز سوم 

آبان، دشمن به 
پاي پل خرمشهر مي رسد 

و باقيمانده نيروهاي خودي 
جهت جلوگيري از اشغال 

کامل خرمشهر توسط 
قايقهاي نيروي دريايي به 

قسمت جنوبي منتقل 
مي شوند
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در آستانه ماه محرم، نهمين همايش 
سراسری وعاظ و سخنرانان مرتبط 
با هيات رزمندگان اسالم روزهای 
4و 5 مهرماه در مشــهد مقدس 

برگزار گرديد.
به گزارش روابــط عمومی هيات 
رزمندگان اســالم، اين همايش 
جهت هماهنگی هرچه بيشــتر 
محورهای قابل طرح در سخنرانی 
هــا و منابر با موضوعــات اصلی 
شــيوه ها و روش محتوا سازی در 
منابر با ســخنرانی آيت اهلل سيد 

احمد علم الهدی، تحليل سخنان 
حضرت سيدالشهدا)ع( و تطبيق 
آن با شــرايط و دغدغه های روز 
با ســخنرانی آيت اهلل سيد احمد 
خاتمی، چينــش محتوايی يك 
ســخنرانی و نقش آن در افزايش 
تفهيم و تاثير کالم با ســخنرانی 
حجت االســالم عليرضا پناهيان، 
چگونگی جلوگيری از آسيب تفرقه 
و تکفير در هيئات با ســخنرانی 
حجت االسالم محمدجواد نظافت 
و مسائل سياسی روز با سخنرانی 

سردار حسين نجات با حضور بيش 
از 50 نفر از سخنرانان مطرح سراسر 

کشور برگزار شد.
گفتنی در اســت اين همايش که 
روزهای جمعه و شــنبه، چهارم و 
پنجم مهرماه در سالن اجتماعات 
هتل نخل مشهد مقدس در جوار 
حرم مطهر و منور حضرت رضا )ع( 
برگزار شد؛ ســخنرانان برجسته 
کشور به بحث و بررسی پيرامون 
موضوعات قابل طرح در منابر ماه 

های محرم و صفر پرداختند.

نهمين همايش سراسری وعاظ و سخنرانان 
مرتبط با هيات رزمندگان اسالم برگزار شد

گزارش هيأت
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سوال 1441: استفاده از طبل و سنج و 
شيپور و هم چنين زنجيرهايی که دارای تيغ هستند 

در مجالس و دسته های عزاداری چه حکمی دارد؟
جواب: اگر استفاده از زنجیرهای مزبور موجب وهن مذهب 
در برابر مردم شود و یا باعث ضرر بدنی قابل توجهی گردد، 
جایز نیست ولی استفاده از شیپور و طبل و سنج به نحو 

متعارف اشکال ندارد.

سوال 1442:  در بعضی از مساجد در ايام عزاداری 
از علم های متعددی اســتفاده می شود که دارای 
تزيينات زياد و گران بهايی است و گاهی موجب 
سوال متدينين از اصل فلسه آن ها می گردد و در 
برنامه های تبليغی خلــل ايجاد می کند و حتی با 
اهداف مقدس مسجد تعارض دارد، حکم شرعی 

در اين رابطه چيست؟
جواب: اگر قراردادن آن ها در مســجد با شئونات عرفی 
مسجد منافات داشته باشد و یا برای نمازگزاران مزاحمت 

ایجاد کند، اشکال دارد.

سوال 1445: اگر بعضی از واجبات از مکلف به سبب 
شــرکت در مجالس عزاداری فوت شود مثال نماز 
صبح قضا شود، آيا بهتر اســت بعد از اين در اين 
مجالس شرکت نکند يا اين که عدم شرکت او باعث 

دوری از اهل بيت عليه  السالم می شود؟
جواب: بدیهی است که نماز واجب، مقدم بر فضیلت شرکت 
در مجالس عزاداری اهل بیت علیه السالم است و ترك نماز 
و فوت شدن آن به بهانه شرکت در عزاداری امام حسین 
علیه السالم جایز نیست، ولی شرکت در عزاداری به گونه ای 

که مزاحم نماز نباشد، ممکن و از مستحبات موکد است.

ســوال 1446: در بعضــی از هيات های مذهبی 
مصيبت هايی خوانده می شــود که مســتند به 

مقتل معتبری نيست و از هيچ عالم يا 

مرجعی هم شنيده نشده اســت و هنگامی که از 
خواننده ی مصيبت از منبع آن سوال می شود پاسخ 
می دهند که اهل بيت عليه السالم اين گونه به ما 
فهمانده اند و يا ما را راهنمايی کرده اند و واقعه کربال 
فقط در مقاتل نيست و منبع آن هم فقط گفته های 
علما نمی باشد بلکه گاهی بعضی از امور برای مداح 
يا خطيب حسينی از راه الهام و مکاشفه مکشوف 
می شود، سوال من اين است که آيا نقل وقايع از اين 
طريق صحيح است يا خير؟ و در صورتی که صحيح 

نباشد، تکليف شنوندگان چيست؟
جواب: نقل مطالب به صورت مزبور بدون این که مستند 
به روایتی باشد و یا در تاریخ ثابت شده باشد وجه شرعی 
ندارد مگر آن که نقل به عنوان بیان حال به حسب برداشت 
متکل بوده و علم به خالف بودن آن، نداشــته باشــد و 
تکلیف شــنوندگان نهی از منکر به شرطی که موضوع و 

شرایط آن نزد آنان ثابت شده باشد.

سوال 1448: نظر شريف حضرتعالی نسبت به ادامه 
حرکت  دسته های عزاداری در شب های محرم تا 

نصف شب همراه با استفاده از طبل و نی چيست؟
جواب: به راه انداختن دسته های عزاداری برای سیدالشهدا 
و اصحاب او و شــرکت در امثال این مراســم امر بسیار 
پسندیده و مطلوبی است و از بزرگ ترین اعمالی است که 
انسان را به خداوند نزدیک می کند، ولی باید از هر عملی 
که باعث اذیت دیگران می شود و یا فی نفسه از نظر شرعی 

حرام است، پرهیز کرد.

سوال 1455: آيا جايز است زنان با حفظ حجاب و 
پوشيدن لباس خاصی که بدن آنان را بپوشاند در 

دسته های سينه زنی و زنجيرزنی شرکت کنند؟
جواب: شرکت زنان در دسته های سینه زنی و زنجیرزنی 

شایسته نیست.

  تهيه و تنظيم:حجت االسالم و المسلمين سعادت نژاداستفتائات

احکام فقهی مقام معظم رهبری در باب عزاداری
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نکاتی از ســخنان حجت االسالم 
پناهيان؛

 تشکیل خانواده یعنی قرار گرفتن در 
یک فضای جدید برای مبارزه با هوای 
نفس و تشــکیل ندادن خانواده یعنی 
تالش مذبوحانه بــرای فرار از مبارزه با 

هوای نفس.

   انسان هیچ وقت به چیزی که دوست 
دارد نمی رســد، بهتر است که انسان 

انتخاب گر باشــد و مبارزه با هواهای 
نفس را انتخاب کند.

  کسانی که خدمت حضرت امام)ره( 
می رفتند که خطبه عقدشان را ایشان 
بخوانند بعد از عقــد حضرت امام)ره( 
نصیحتی که مــی فرمودند این بود که 
با هم بسازید و با سازش امکان زندگی 
وجود دارد. این یک نوع مبارزه با هوای 

نفس است.

 کسی نباید در مورد ازدواج احمقانه 
فکر کند. یعنی خیال پردازانه و زیادی 
خــوش و خــرم ازدواج را دیدن و بی 
تاب و بی طاقت شدن در کوچکترین 
مســائل. بســیاری از طالق هایی که 
در جامعه اســت به این دلیل اســت 
که مردم اصاًل تلقی صحیح از ازدواج 

ندارند.

  افراد هواپرســت در مرحلــه اول از 

مراسم گراميداشت هفته دفاع مقدس 
با سخنرانی حجت االسالم پناهيان و مداحی حاج محسن طاهری در مسجد امام صادق)ع( برگزار شد

ازدواج و بچه دار شدن مبارزه با هواپرستی است/ جهاد اکبر و جهاد اصغر زن در خانه است 
همزمان با هفته دفاع مقدس مراسم گراميداشت سال های حماسه و دفاع به همت هيات رزمندگان اسالم در مسجد 

امام صادق)ع( برگزار شد.
در اين مراسم حجت االسالم پناهيان سخنرانی کرد و در ادامه حاج محسن طاهری به مداحی پرداخت.

گزارش هيأت
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ازدواج فرار می کنــد و بعد که درگیر 
ازدواج می شوند در مرحله بعد از بچه 
داری فرار می کننــد.ازدواج و بچه دار 
شــدن مغایر با هواپرســتی است و لذا 
خانــواده محل جهاد با هوا پرســتی و 

مبارزه با هوای نفس خواهد بود.

 نگاه ما به خانواده و ازدواج این است 
که باید عاقالنه یک سلسله از مشکالت 
معقــول را پذیرفت و اعــالم کرد من 
مردانه پای مشکالت می ایستم. ازدواج 
دلیری می خواهد. انسان در مشکالت 
اســت. راحت طلبی که حاضر نیست 
خود را در ســختی هــای معقول قرار 

بدهد برابر با حیوان است.

   اســتقبال از یک ســختی معقول 

و منطقــی و تعالی بخــش و زیبا بچه 
دارشدن اســت. اســتقبال از سختی 
معقول عالمت انسانیت در درجه اول 

و بعد عالمت ایمان و معنویت است.

  صریحاً در مورد بانوان محترم بحث 
جهاد اکبر مطرح می شود. زن در خانه 
به جهاد اکبر مــی پردازد و جهاد اصغر 
هم همان جاست. مرد در خانواده فقط 
جهاد اکبر دارد. زبان زن را تحمل می 
کند و فقر را بــرای خودش تحمل می 
کند و به خاطر پول رساندن به خانواده 
و روزی رساندن ســختی را تحمل می 
کند. این جهاد اکبر است و جهاد اصغر 
این که بیرون از خانه و خانواده بجنگد. 
اما زن مرد را تحمل می کند و سختی 
های بچه ها را تحمل مــی کند جهاد 

اکبر و جهاد اصغر است.

  جهاد اکبر عبادت االخری مبارزه با 
نفس است. خانواده محل هواپرستی 
نیست و محل خودداری است. مردی 
که خانواده از میل او غذا بخورند نشانه 
نفاق او اســت. از عالئم ایمان در مرد 
این اســت که او به میل خانواده غذا 

بخورد.

  بســیاری از افراد مشــکالت را غیر 
طبیعی می دانند و نمی توانند تحمل 
کننــد. در مــورد آقایان بســیاری از 
مشکالت اســت که باید تحمل کنند. 
یکی از این مشکالت بدزبانی برخی زن 
ها می باشــد و به دستور پیامبر مردها 

باید تحمل کنند.
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وسعت کالن شهر کرج موجب گرديده است که در اين شهرستان چند شعبه هيأت رزمندگان فعاليت نمايند، 
يکی از اين شعب هيأت نورالشهداء ميباشد که جهت آشنايی بيشتر با مدير، مسئول نوجوانان و مداح آن گفتگويی 
صورت گرفته است مالحظه می فرمائيد. الزم به ذکر است تالش ما برای گفتگو با سخنران ثابت اين هيأت حضرت 

حجت االسالم و المسلمين جناب آقای الهی به نتيجه نرسيد.

   درابتدا بيوگرافی از خود و 
شروع فعاليت در هيأت رزمندگان 

اسالم را بفرمائيد؟
اینجانــب غالمرضا رضوانــی، متولد 
1350 هستم. درسال 1376 که هیأت 
رزمندگان اسالم در کرج فعالیت خود 
را شروع نمود، بنده ازهمان ابتدا حضور 
داشتم و بعنوان یکی از خادمین این 

هیأت فعالیت دارم.

   تاريخچــه ای از هيــأت 
رزمندگان شهرســتان خود بيان 

کنيد؟
با پایان هشــت ســال دفاع مقدس در 
سال 1373 با توجه به نیاز جامعه ودر 
جهت ترویج فرهنگ جهاد و شهادت با 
حضور جمعی از یادگاران 8 سال دفاع 
مقدس هیأت رزمندگان کرج تأسیس و 
با برگزاری مراسمات مختلف اعیاد ملی 

و مذهبی ایام سوگواری و عزاداری اهل 
بیت عصمت و طهارت در نقاط مختلف 
شهر در هدف تعیین شده گام موثری بر 
میداشت که در ســال 1381 با تدفین 
پیکر مطهر 8 شهید گمن ام در ارتفاعات 
کوه عظیمیه کرج محل دائمی هیأت در 
جوار حرم مطهر شهدا قرار و نام هیأت 
رزمندگان کرج نورالشهدا نیز بنام کوه 
نورالشــهدا تعیین گردید. بــا توجه به 

شهرداری تهران از ما الگو برداری كرد
گفتگو با مسئول هیأت رزمندگان اسالم کرج)نورالشهداء(
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اینکه محل برگزاری مراســمات هیأت 
چه از نظــر جغرافیایی و چه از نظر قرار 
گرفتن در جوار قبورمتبرکه شهدا قرار 
دارد بحمداهلل تعدد شــرکت کنندگان 
بسیار زیاد است که این موضوع به گونه 

ای مسئولیت ما را زیاد کرده است.

   آيا تا کنون برنامه های نو 
آوری در هيأت داشــته ايد؟ وبه 
نظر شــما چند درصد از اهداف 
شما دراين برنامه ها اجرا گرديده 

است؟
برگزاری مراسمات ویژه ایستگاههای 
صلواتی در ایام شــهادت امام رضا)ع( 
در شهر مقدس مشــهد و ایام رحلت 
حضرت معصومه در شهر مقدس قم و 
همچنین در جریان برگزاری مسابقات 
فوتبال دوتیم اســتقالل و پرسپولیس 
در استادیوم آزادی این هیأت به منظور 
خدمات رســانی به جوانــان با برپایی 
ایســتگاه صلواتی و محل اســتراحت 
جوانان شهرستانی اقدام جدیدی بود 
که از آن پس شــهرداری تهران از این 
عمل الگو بــرداری نمــود. همچنین 
در ایام ســوگواری شــهادت حضرت 
زهرا)س( و شــهادت حضــرت امام 
صادق)ع( اقدام به طبــخ غذا در یکی 
از میادین سطح شهر، که این اقدام در 
جهت ترویج سوگواری اهل بیت نقش 

بسزایی داشته است.

   طبق گفته های شما ، هيأت 
نورالشهداء کرج در خارج از استان 
البرز فعاليت زيادی داشته ، هدف 
شــما از اين کار چيست؟ چرا در 
شــهر های ديگر اين مراسمات را 

انجام داديد؟
اشاعه فرهنگ شهادت یکی از وظایف 
ما در این هیأت است. هیأت رزمندگان 
اسالم با هدف زنده نگاه داشتن فرهنگ 

شهادت تشــکیل شــد پس این یک 
وظیفه ای اســت که بر دوش ما است و 
برای تبلیغ این فرهنگ ما باید در تمامی 
نقاط کشور فعالیت کنیم. از طرفی دیگر 
برای جذب جوانان به این هیأت ما باید 
تنوع در کارهایمان داشته باشیم، مثاًل 
برپایی ایستگاه صلواتی قبل از مسابقه 
فوتبال استقالل و پرسپولیس یک نوع 
برنامه تبلیغی برای جذب جوانان بود که 

تا حد زیادی هم موفق بودیم.

   به نظر شــما آسيب هايی 
که امروزه برای هيــأت ها وجود 
دارد چيســت؟ وچه راهکارهايی 

پيشنهاد می کنيد؟
از ابتدای راه اندازی هیأت رزمندگان 
تا کنون آســیب هایی وجود داشــته 
که برخی از آنها رفع شــده اما بعضی 
از آســیب ها هســتند که متأسفانه 
خودمــان آنها را بوجود مــی آوریم ، 
مانند برگزاری مراســمات طوالنی و 
خســته کننده. البته این گونه آسیب 
ها در هیأت ها تفاوت دارد وباید خود 
مسئولین هیأت جلوتر از بروز آسیب 
پیشگیری کنند . به عقیده بنده مهم 
ترین راه حــل برای رفع آســیب ها 
پذیرش نقد و پیش بینی همه جانبه 

در برنامه های هیأت است.

   شما در هيأت نورالشهدا از 
سخنران و مداح ثابتی استفاده می 

کنيد؟
بله از مداح و ســخنران ثابت استفاده 
می کنیم ، ســخنران ما حجت االسالم 
و المسلمین الهی و مداح برادر سعیدی 

هستند.

   به نظر شما هيأت رزمندگان 
اسالم تاکنون چند درصد از اهداف 
پيش بينی شــده را پياده نموده 

است؟ 
در هیأت رزمندگان اســالم یکسری 
اهدافی پیش بینی شده که تا به امروز 
تعدادی از آن اهداف محقق گشته ، اما 
هنوز بسیاری از اهداف هنوز مانده که 
دالیل زیادی دارد ، برخــی از آنها در 
دراز مدت باید صــورت پذیرد، برخی 
دیگر باید از نظــر مالی تأمین گردد و 
در بعضی از موارد هم مشکالت حاشیه 
ای باعث محقق نشدن آنها شده. البته 
در گذر زمان این گونه مشــکالت حل 

می گردد.

   شما در انجام کارهای هيأت 
بيشتر با چه کســانی مشورت و 

کمك می گيريد؟
برای کارهای هیــأت از علماء و مبلغان 
دین، پیشکسوتان دفاع مقدس و برخی 
از کارشناسان تجربی در مسائل هیأت 
و هیأت داری مشــورت و کمک های 

زیادی می گیرم.

   در پايان اگر صحبتی داريد 
بفرمائيد؟

 ســخن خاصی ندارم فقــط به تمامی 
عزیزانی که در ایــن هیأت فعالیت می 
کنند و زحمت می کشند خسته نباشید 
می گویم و امیدوارم همچنان مثل ثابق 

با انرژی به کار خود ادامه دهند. 

اشاعه 
فرهنگ 

شهادت يکی از وظايف 
ما در اين هيأت است. 

هيأت رزمندگان اسالم با 
هدف زنده نگاه داشتن 

فرهنگ شهادت تشکيل 
شد
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   در ابتــدا خودتان را معرفی 
نمائيد؟ و بفرمائيد چند سال است که 
با هيأت رزمندگان شهرستان شازند 

همکاری داريد؟
 اینجانب محمد مهدی سعیدی هستم ، 
که بعنوان مداح حدود 5 ســال در هیأت 
نورالشــهداء کرج مشغول خدمت گزاری 

هستم. 

   جايگاه مــداح را در هيأت 
رزمندگان اسالم چگونه می بينيد؟

جایگاه مداح در هیأت های رزمندگان از 
حساسیت خاصی برخوردار است زیرا عمدتاً 
جمعیتی که در هیأت هــای رزمندگان 
حضور پیدا می کنند اغلب از عموم مردم 
هستند و مداح هیأت به عبارتی نماد هیأت 

محسوب می شود.

   يك مداح چگونه می تواند در 
کار خود رشد کند؟

 برای رشد در مداحی فاکتورهای زیادی 
وجود دارد که باید به تــک تک آن دقت 
کرد. به طور مثال انتخاب اساتید مجرب 
و دلسوز، استفاده از منابع مستند و مورد 
تأئید علما، ارتبــاط خوب با علما و جامعه 
روحانیت، ارتباط با شــعرا و به روز بودن 
در شعر و سبک که کمتر مورد توجه قرار 
گرفته اســت. البته باید توجه داشت که 
یک مداح قبل از رعایت این گونه مسائل 
دنبال چه هدفی در مداحی است، آیا هدف 
خدمت درهیأت است ویا اهداف دیگری را 
دنبال می کند؟ مطمئن باشید اگر مداح 

نیتش فقط خدمت در هیأت باشد و برای 
مظلومیت سیدالشهداء مداحی کند مورد 
توجه و عنایت قــرار خواهد گرفت، چون 
مداحیش قلبی اســت و بردل مردم می 
نشیند. به طور کل مداح با اهداف درست 

راه صحیح را زود پیدا می کند.

   مداحان شهرستان کرج، از 
نظر شما در چه سطحی قرار دارند؟

 مادحیــن اســتان البرز از ســطح باالی 
برخوردارند. به دلیل برگزاری کالسهای 
مداحی در سطح شهر و برپایی مراسمات 
عزاداری به صورت تجمعات بزرگ باعث 
افــزودن تجربه مداحان جــوان گردیده. 
شهرســتان کرج با وجود اقوام متعدد از 
مداحان مختلفی در گویشهای گوناگون 
بهره می برد که این موضوع یک امتیاز برای 
این شهر محسوب می شود ، بدلیل اینکه 
وجود اقوام مختلف مراســمات متفاوت 
برگزاری می شود و برگزاری این مراسمات 
انتقال تجربیات را باال مــی برد که این به 

تنهایی یک کالس درس می باشد.

   آيا شما توانسته ايد به رسالت 
خود که در زمينه مداحی می باشد را 

خوب ادا کنيد؟
 همه خدمتگزاران به دســتگاه اهل بیت 
مهمترین دغدغه شان نوکری با اخالص 
و عاری از هر گونه ریا و تظاهر میباشــد، 
ان شااهلل حقیر هم از آن دسته از نوکران با 
اخالص باشم. اما از نظر مداحی بنده فعاًل 

باید کسب تجربه کنم .

   آيا يك مــداح بايد آداب و 
اخالق خاصی داشته باشد؟

 شاید برخی از مداحان فکر کنند که فقط 
در زمان برگزاری مراســم مورد مشاهده 
مردم هستند، اما اینگونه نیست ، یک مداح 
از زمانی که از درب منزل خارج می شــود 
در دید مردم اســت ، چون مردم دیگر او 
را باعنوان یک خدمتگزار در دستگاه ابی 
عبداهلل می شناسند و انتظار دیگری از وی 
دارند و هیچ گونه رفتار غیر عرفی را از یک 
مداح قبول نمی کنند. مردم انتظار دارند 
گفتار یک مداح با عملش یکی باشــد که 

البته باید هم چنین باشد.

   سبك هايی که در مداحی و يا 
مولودی انتخاب می کنيد، آيا تقليدی 
است و يا اينکه خودتان در اين زمينه 

خالقيت به خرج می دهيد؟
در بیشتر موارد سبک ها و شعرها ساخته 
ذهن خودم است. البته سبک های زیادی 
هستند که بسیار عالی و استادانه کار شده ، 
بنده از این سبک ها هم استفاده می کنم. به 
طور کل در انتخاب سبک و شعر از وسواس 
خاصی برخوردارم. یکی از مشکالت مداحی 
آشنا نبودن مادحین به دستگاه ها و نواهای 
موسیقی اســت که این نکته معموالً زیاد 
دقت نمی شود ، ولی آشنا بودن به دستگاه 
های موسیقی می تواند مداح را برای انتخاب 
یک شــعر خوب و انتخاب سبک برای آن 
شــعر کمک بســیاری کند و نتیجه آن 
برگزاری یک مداحی از نظر شعر و سبک 

خواهد بود.

 از مشكالت مداحى آشنا نبودن مادحين 
به دستگاه ها و نواهای موسيقى است

گفتگو با مداح هیأت رزمندگان اسالم کرج)نورالشداء(
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    در ابتدا بيوگرافی از خود و 
شروع فعاليت در هيأت رزمندگان 

اسالم را بفرمائيد؟
اینجانب علی لک ، متولد 1369 هستم. 
بنــده از ســال 1390 در ایــن هیأت 
مشــغول به انجام وظیفه هســتم که 
یکی از بزرگترین افتخارات زندگی من 

محسوب می شود.

   آيا تا کنــون برنامه های نو 
آوری در هيأت داشته ايد؟ وبه نظر 
شما چند درصد از اهداف شما دراين 

برنامه ها اجرا گرديده است؟
در هیأت نوجوانان کارهای بسیار زیادی 
صورت پذیرفته است که اگر از دید برگزار 
شدن در این هیأت نگاه کنیم چون برای 
اولین بار در این هیأت انجام شــده می 
توان گفت نوآوری بوده اما این کارها در 
بســیاری از هیأتهای رزمندگان در کل 
کشور قباًل انجام شده است. برای مثال 
جذب نیرو، جــذب خادم جهت هیأت، 
تاســیس اطاق صوت، اعزام نیروها به 

سفرهای زیارتی و سیاحتی.

   به نظر شما آسيب هايی که 
امروزه برای هيأت نوجوانان وجود 
دارد چيســت؟ وچه راهکارهايی 

پيشنهاد می کنيد؟
آسیبهایی که برای نوجوانان وجود دارد، 
عدم آگاهی آنان با عزاداری ها و مراسمات 
دینی و مذهبی است. زمانیکه یک نوجوان 
مراسم خوب و مراســم ضعیف را نمی 

تواند تشــخیص دهد چه بسا  به راحتی 
آسیبهایی که وجود دارد گریبانگیر وی 
خواهد شــد. راهکارهایی که می شود 
پیشــنهاد نمود ایجاد کالسهای متعدد 
جهت آشنایی نوجوانان با مسائل دینی و 
استفاده از سخنرانان زبده جهت این امر.

    تاکنون چه برنامه هايی برای 
گرايش جوانان و نوجوانان به هيأت 
پياده نموده ايد و چه پيشــنهادی 
برای ديگرمديران در هيأت داريد؟ 

- برگزاری کالسهای مذهبی و دعوت از 
کارشناسان زبده جهت آشنایی نوجوانان 
با مســائل مذکور و اعــزام نوجوانان به 
اردوهای زیارتی و ســیاحتی، پیشنهاد 
اینجانــب بــرای مدیران ایــن امر می 
باشد که برای پیشــرفت فکری و دینی 
نوجوانان کوشــا باشند و از هیچ تالشی 
جهت ارتقای فکری نوجوانان کوتاهی 

نکنند.

   در برگــزاری مراســمات 
همکاری مســئولين شهر چگونه 

است؟
 الحمداهلل مســئولین شــهر همکاری 
متقابل داشته و کمکهایی به مجموعه 
ارائه نموده انــد. البته در برخی از مواقع 
برخی از افراد هستند که همکاری الزم را 
ندارند ولی تاکنون هیچ یک از کارهای 
هیأت نمانده و همیشــه به بهترین نحو 

انجام شده .
   مهمترين مشــکل شما در 

واحد نوجوانان چيست؟
مسائل در برگزاری مراسمات زیاد است 
اما مشکالتی که بخواهند مانع رسیدن 
به اهداف باشد وجود ندارد وما همیشه 
باید توجه داشته باشیم که برای راه دین 
قدم برداشــته ایم همانند سیدالشهدا ، 
پس چیزی باعنوان مشکل وجود ندارد.

   شما در انجام کارهای هيأت 
بيشتر با چه کسانی مشورت و کمك 

می گيريد؟
 بیشتر با مدیر و سخنران هیأت مشورت 
میکنم ، اما در جریان برگزاری مراسمات 
پیشنهادهایی از سوی شرکت کنندگان 
به دســت ما میرســد که بیشــتر آنها 

پیشنهادهای سازنده ای است.

   انتظارات خود را از مسئولين 
ستاد مرکزی بفرمائيد؟

 انتظار اینجانب از مسئولین ستاد مرکزی 
این می باشد که برنامه ریزی منسجم و 
مناسبی داشته و راهکارهای مناسب و 
خوبی از ناحیه ســتاد مرکزی به هیأت 
ها وجود داشــته و از کارشناسان زبده و 
مجرب و مسلط به علم روز استفاده گردد.

   در پايان اگر صحبتی داريد 
بفرمائيد؟

در پایان آرزوی ســالمتی و طول عمر 
برای رهبــر فرزانه انقالب اســالمی و 
ســالمتی و موفقیت تمامی نوجوانان و 

جوانان عاشورایی را دارم.

چيزی باعنوان مشكل وجود ندارد

گفتگو با مسئول نوجوانان عاشورایی هیأت نورالشهداء کرج



ماهنامه فرهنگي - مذهبی  هيأت رزمندگان اسالم
شماره 104-  آبان  و آذر93 - محرم وصفر 1436

96

کرج 

   برگزاری مراســم دعای عرفه در هيات 
عاشقان ثاراهلل رزمندگان شرق کرج 

مراسم دعای عرفه در آستان مقدس امامزاده حیدر کالك 
کرج و تو سط هیات عاشــقان ثاراهلل رزمندگان شرق کرج 
برگزار گردید ، این مراسم معنوی با سخنرانی  حجت االسالم 
والمسلمین حاج رضا اویسی و مداحی برادران محمد طی و 

حکمت حاجی محمدی انجام شد.

   برگزاری مراســم دعای عرفه در هيات 
انصاراالمام رزمندگان 

مراسم دعای پرفیض عرفه در حسینیه امام خامنه ای هیات 
انصاراالمام رزمندگان کرج با مداحی برادران حاج سید حمید 
موســوی ، حاج حمید عبداله پور و کربالیی میثم رعیتی 

برگزار گردید.

بهاباد

آیین پرفیض و روحبخش دعــای عرفه با حضور مردم 
مومن و خداجوی بهاباد در جوار آرامگاه آخوند مال عبد 
اهلل بهابادی برگزار شد. آئین پر فیض دعای عرفه با حضور 
اقشــار مختلف مردم مســئوالن و امام جمعه در محل 
آرامگاه آخوند مال عبد اهلل بهابادی با حضور حجت االسالم 
اسفندیاری برگزار شد . دعای عرفه از جایگاه واالیی در بین 
مراسم مذهبی برخوردار بوده و دروازه ورود به برگزاری 
مراسم عزاداری شهادت سید و ساالر شهیدان حضرت 

اباعبداهلل الحسین)ع( و یاران با وفای ایشان است .
حجت االسالم اســفندیاری گفت: زمزمه های عارفانه 
و مناجاتهای عاشقانه امام حســین)ع( در روز عرفه و 
حرکت کاروان آن امام همام به سوی کربال بزرگترین 
فرهنگ و آموزه دینی برای همه مسلمانان به خصوص 
شــیعیان اســت. دعای نورانی عرفه توســط حجت 
االسالم اسفندیاری یکی از مداحان اهل بیت عصمت 
و طهارت)ع( و روحانی اعزامی از تهران در محل آستانه 

متبرکه آخوند مال عبد اهلل بهابادی قرائت شد.
شهرکرد

همزمان با سراسر کشــور مراسم دعای پرفیض عرفه در 
شهرکرد برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی هیأت رزمندگان اسالم 
استان چهارمحال وبختیاری؛ همزمان با سراسر کشور در 
روز عرفه در فضای آکنده از عطر معنویت دعای پرفیض 
عرفه حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم در مصالی 
بزرگ امام خمینی )ره( به همت هیأت رزمندگان اسالم 
شــهرکرد با نوای گرم واعظ شهیر کشور حجت االسالم 

والمسلمین حاج شیخ جعفر واضحی  برگزارشد.

همزمان با ایام شهادت مظلومانه حضرت امام محمدباقر 
علیه السالم نشست کانون مداحان وشعرای آیینی استان 
چهارمحال وبختیاری با حضور قائــم مقام بنیاد دعبل 
خزاعی در سالن اجتماعات دارالقرآن شهرکرد برگزارشد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی هیأت رزمندگان اسالم 
اســتان چهار محال وبختیاری؛ رئیس کانون مداحان و 
شــاعران آیینی و نماینده بنیاد دعبل خزاعی استان، در 
نشست مسئولین کانون مداحان شهرستانها با تسلیت 
شهادت پنجمین امام شــیعیان گفت:مداحان اهلبیت 
عصمت و طهارت علیهم اسالم درخنثی سازی توطئه های 

دشمنان نقش مهمی دارند.

داراب
خود فراخوانده و دعای عرفه یک دوره عرفان واقعی و که خداوند بندگان را در ایــن روز به عبادت و طاعت بیان نمود: روز عرفه یکی از اعیاد بزرگ اسالمی است صادق زاده مسئول هیات رزمندگان اسالم شهرستان در حاشیه ستاد هماهنگی دعای روز عرفه حاج غالمرضا جمعی از مسووالن و مردم مومن داراب برگزار شد.این دعای روح بخش در مصلــی نمازجمعه با حضور عرفه را زمزمه و از خداوند طلب مغفرت کردند.خانواده هایشان در این مراسم معنوی، دعای پرفیض داراب ؛ مردم مومن داراب اعم از پیر و جوان به همراه به گزارش خبرنگار هیات رزمنگان اسالم شهرستان سراسر کشور در شهرستان داراب برگزار شد.مراســم پرفیض دعای عرفه عصر شــنبه همزمان با 

داراب و ستاد دعای ندبه شهرستان برگزار می شود.وی افزود: این مراسم به همت هیات رزمندگان اسالم حقیقی است.
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دومین همایش فصلی هیأت رزمندگان اســالم اســتان 
مرکزی در شهرستان خمین برگزار شد.

در روز یکشنبه 23 شــهریورماه دّومین همایش سال 93 
هیأت رزمندگان اسالم استان مرکزی در شهرستان خمین 
برگزار شــد . در این همایش مدیر اجرائی استان مرکزی 
علی اکبر نجفی به بیان مصوبات همایش اردیبهشت ماه و 
اهداف همایش پیش رو اشاره نمود. در ادامه حجت االسالم 
و المسلمین حاج آقا مبارك آبادی  عضو هیأت امناء استان 
مرکزی پیرامون عبرتهای عاشورا، حجت االسالم حسینی 
امام جمعه شهرســتان خمین پیرامون تبیین فرمایشات 
مقام معظم رهبری)مد ظلّه العالی( حول محور محرم و صفر، 
برادر کریمی مسئول هیأت امناء استان مرکزی حول محور 
رسالتهای هیأتهای رزمندگان در عصر کنونی، مسئول پیروان 
عترت و دبیرخانه هیأت رزمندگان اسالم استان مرکزی زهرا 
فرقدان نحوه ارائه شناسنامه، گزارش شش ماهه اّول سال 
جاری و ارسال مشخصات خادمین، سخنرانان و مداحان اهل 

بیت)ع( تا پایان شهریورماه مطالبی را بیان کردند.
سپس مدیران اجرائی و مسئولین هیأت امناء شهرستانها و 
شهرهای استان مرکزی به ارائه گزارش پرداختند و در پایان 
برادر کریمی به جمع بندی همایش پرداخت و از هیأتهای 

فعال شازند، خمین و میالجرد تقدیر به عمل آمد.
 

 بافق

مراسم جشن دو زوج آسمانی، مولود کعبه حضرت 
علی )ع( و حضرت زهرای اطهر )س(

مراسم جشن دو زوج آسمانی، مولود کعبه حضرت علی علیه 
السالم و حضرت زهرای اطهر سالم اهلل علیها در حسینیه بیت 
رقیه با حضور جمع کثیری از خواهران محترمه برگزار گردید 
. در این مراسم باشکوه و معنوی که همراه با مولودی خوانی و 
اهداء هدایا به نفرات برتر مسابقه فرهنگی دهه مبارك کرامت 
بود سرکار خانم حسینی از حوزه علمیه خواهران پیرامون 
سبک زندگی آسان سخنرانی نمودند.  در خاتمه مولودی 
خوانی توسط سرکار خانم موسوی از مرکز استان و سخنرانی 
مسئول واحد پیروان عترت پیرامون برنامه های هیئت در ماه 
محرم و مراسم جهانی حضرت علی اصغر علیه السالم و اهداء 

هدایا انجام گرفت.

بافق

مراسم دعای عرفه در جوار گلزار شهدای گمنام بافق برگزار 

گردید. در این مراســم معنوی حجه االسالم و المسلمین 

طباطبائی با ســخنرانی خود در مورد روز و دعای عرفه و با 
قرائت دعا توسط مداحان کربالیی محسن و قاسم باقر میدانی 

و ذکر در مورد سرور و ساالر شهدا حضرت امام حسین علیه 

السالم و برادر با وفایش حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم 

عموم مردم را به فیض کامل رسانده و در پایان با برگزاری نماز 
جماعت مغرب و عشاء مراسم خاتمه یافت.

زاهدان 

   برگزاری مراســمی بمناســبت سالروز 
شکسته شدن حصر آبادان

بمناسبت هفته دفاع مقدس و سالروز شکسته شدن حصر 
آبادان به فرمان امام خمینی )ره( و یادواره شهداء منطقه 7 
زاهدان، مسئول هیات رزمندگان اسالم استان سیستان و 
بلوچستان سردار باغبانی در خصوص عملیات پیروز مندانه 
آزادسازی آبادان در این جلسه سخنرانی نموده و یاد و خاطره 

شهیدان واال مقام این عملیات را گرامی داشتند.

   گلباران و غبارروبی قبور مطهر و پاك شهدا 
سرافراز ايران 

بمناسبت چهارمین روز از هفته دفاع مقدس جهت غبارروبی 
از مزار شهدا مردم والیتمدار استان سیستان و بلوچستان 
باالخص شهرستان زاهدان در محل گلزار شهیدان و با حضور 
ایثارگران و خانواده های شهدا و آزادگان و جانبازان دوران 
دفاع مقدس برگزار گردید، در این مراسم که با سخنرانی و 
مداحی صورت گرفت از حماسه سازان و ایثارگران دوران 

هشت سال دفاع مقدس تقدیر و تشکر به عمل آمد.

   شهادت امام جواد )ع( امام خوبی ها
بمناسبت شــهادت امام محمد تقی )ع( مراسمی در شب 
شهادت آن حضرت با حضور مسئولین استانی و اقشار مختلف 
مردم در مسجد امام جواد )ع( شهرستان زاهدان برگزار گردید 
که با سخنرانی حجت االسالم اصغری و مداحی مداحان اهل 
بیت عصمت و طهارت در مقام و فضائل آن امام همام مطالب 

ایراد گردید و در پایان از مردم پذیرایی بعمل آمد.
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هر عاشقی ست در طلبت أیها الّرسول
اَلَجَنُة لَُه َوَجَبت أیها الّرسول

عالم هنوز تشنه ی درک حضور توست
أرض و سماست در طلبت أیها الّرسول
روشن شده است تا به ابد عالم وجود

از سجده ی نماز شبت أیها الّرسول
تو می روی و در دل هر کوچه جاری اَست

عطر متانت و ادبت أیها الّرسول

آماده ی سفر شدی و با وصیتت
جان ها اسیر تاب و تبت أیها الّرسول

گفتی رضای فاطمه شرط رضای توست
خشم خداست در غضبت أیها الّرسول

اما تو چشم بستی و یک شهر درد و داغ
شد سهم یاِس جان به لبت أیها الّرسول

اجر رسالت تو ادا شد ولی چه زود
بی تو نصیب فاطمه شد چهره ای کبود
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