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گفت وگو با احمد بابایی:

خنثی بودن برای شعر  
مرگ وجدان است

گفت وگو با حاج علی اکبر فدائی:

هیأت باید سیاسی باشد  
ولی اهل سیاسی کاری نباشد

گفت وگو با رضا صیادی:

»عقیق« یک کشف مهم 
در حوزه رسانه بود   

گفتاری اخالقی از آیت اهلل حائری:

عاقبت قرآن 
بدون اهل بیت )علیهم السالم( 

»آهی« به آسمان 
پر کشید...

گفت وگو با پدر سه شهید دفاع مقدس:

غالمرضا از شهادت 
خود خبر داشت

گفت وگو با هادی چاروقلو:

کمتر دیده ام مداح 
قرآن را تبلیغ و ترویج کند

گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین زائری:
وارد شدن افراطی به سیاست 

به منبرها ضربه زده است  

گفت وگو با حاج احمد نیکبختیان:
مداح باید عامل به سیره 

و اخالق  معصومین)علیهم السالم( باشد 

بيانات رهبر معظم انقالب پيرامون حرفه ی مداحی و برهنه شدن در عزاداری

آیا این شکر نعمت است؟

    شکر نعمت و مسئوليت خطير 

مداحی اهل بيت عليهم السالم

  انقالب مجازی  هيأتی ها 

  حضور هيأتی ها در اردوهای جهادی

  جايگاه شناسی »اردوی راهيان نور« 
و »هيأت« در تربيت انسان تراز 
انقالب اسالمی



پندار ما اين است که ما مانده  ايم 
و شهدا رفته  اند،اماحقيقت آن 
است که زمان ما را با خود برده 

است و شهدا مانده  اند.

شهيد سيدمرتضی آوينی

   تصوير سردر خانه شهيدان سرمدی



مّنت خدای را عز و جــل که طاعتش موجب 
قربتســت و به شــکر اندرش مزید نعمت هر 
نفســی که فرو می رود ممّد حیاتست و چون 
بر می آید مفّرح ذات پس در هر نفسی دو نعمت 

موجودست و بر هر نعمت شکری واجب؛
از دست و زبان که برآید

کز عهده شکرش به در آید
»اِعملوا آَل داوَد شکراً َو قلیٌل ِمن عبادَی الشکور«

   
همه ساله دیدار جامعه مداحان و ستایشگران 
اهل بیت عصمــت و طهارت علیهم الســام 
در ســالروز والدت حضرت فاطمه زهرا سام 
اهلل علیها با رهبر معظم انقاب فرصت بســیار 
مناسبی اســت تا آنچه چراغ مسیر راه است از 

جانب رهبری عزیز به ایشان گفته شود.
توجه وافر ایشان به جامعه مداحان اهل بیت)ع( 
که در مسئولین و علما کمتر دیده شده است 
حاکی از وظیفه خطیر و بار سنگین مسئولیتی 
اســت که این جامعه بر دوش داشــته و البته 
انتظــارات فراوانی که رهبر انقــاب از جامعه 

ستایشگران اهل بیت)ع( دارند.
ایشان اصلی ترین راه مبارزه با تهاجم فرهنگی 
را تقویت هیات ها عنوان کرده اند پس می توان 
گفت برگزار کنندگان هیات ها باالخص مداحان 
که امروز در کانون توجه جوانان اهل بیتی این 
کشور قرار دارند از سرداران اصلی جنگ نرم و 

مبارزه با تهاجم فرهنگی هستند.
لذا باید توجه شود که هرچه هیات ها از آسیب ها 
در امان بمانند جامعه از تهاجم فرهنگی مصون 

تر خواهد بــود و تاکیدات اخیر رهبر انقاب بر 
رعایت برخی نکات در هیات ها، به نوعی صف 

آرایی سپاه و نظام بخشی مقابل دشمن است.
امسال نیز ایشان نکاتی را عنوان کردند که می 
توان آن را سرلوحه و خط مشی مداحان کشور 
خواند و به عبارتی شــکر نعمت مداحی اهل 

بیت)ع( را رعایت مسائل زیر عنوان کردند:
نکته اول ایشان شرافت بی نظیر حرفه مداحی 
که منتج از ستایشگری اهل بیت)ع( است بود 
که فرمودند:» خاندان پیغمبر خاندان فضیلتند؛ 
سرتاپا فضیلت. مادح خورشید مّداح خود است؛ 
شــما در واقع با مدح فضیلت خاندان پیغمبر، 
مدح خودتان را هم میکنید و در واقع شــرافت 

این شغل را نشان میدهید.«
دوم؛ فرصتی است که مداحان اهل بیت)ع( برای 
روشنگری و هدایت مخاطبان خود دارند و باید از 
این فرصت استفاده کرده و  آن را مغتنم شمرند.

سوم؛ استفاده از این فرصت برای ترویج معارف 
دین و سوق دادن نسل جوان به عمل به دین و 
شریعت و عمل به مسئولّیتهای بزرگ این دوران 
است؛ اما مهم اینکه برای تبلیغ معارف دین اول 
باید عامل خوبی به دین بود و یک مداح که عمر 
خود را در کنار بوستان مکارم اخاق اهل بیت 
علیهم الســام گذرانده باید آراسته به اخاق 
محمدی )ص( باشد و چه مغبون آنکه ِگِل وجود 
خود را به ُگِل این گلستان معطر نسازد! گلستان 
رسولی که به فرموده خویش آمد تا مکارم اخاق 

را به اتمام رساند.
و نکته چهارم و آخر که معظم له بر آن بسیار 

تاکید داشتند پرهیز از انحراف، خرافه گرایی 
و مشکل تراشــی در عقاید جوان ها بود؛ رهبر 
انقــاب فرمودند:»گاهی ما یــک کلمه ای 
میگوییــم که یک گرهــی در ذهــن جواِن 
مخاطب مــا به وجود می آید؛ ایــن گره را چه 
کســی میخواهد باز کند؟ این گرهی را که ما 
با بیان ناقص خودمان یا بیان غلط خودمان یا 
بی توّجهی و بی مسئولّیتی خودمان در ذهن این 
جوان به وجود می آوریم و عقیده ی او را دچار 
مشکل میکنیم، این گره چگونه باز خواهد شد؟ 

اینها »مسئولّیت« است«.
ایشان در ادامه درباره برهنه شدن در مجالس 
عزاداری تاکید کردند: »اینکه ما مجلس عزاداری 
و مدح سّیدالشهدا)ع( را ... تبدیل کنیم به یک 
نقطه ی سبک، به یک جایی که یک »تعدادی 
جوان لخت بشــوند، بپرند هوا، بپرند پایین و 
ندانند چه میگویند، درست است؟ این شکر این 
نعمت است که خدا به شما داده؟« این صدای 
خوش نعمت است؛ این توانایی اداره ی مجلس 
نعمت اســت؛ اینها چیزهایی است که خدا به 
همه نداده است، به شما داده؛ باید این نعمتها 

را شکر بگزارید.«
لذا بر همه مداحان اهل بیت)ع( واجب اســت 
که این نکات را از منبهــات کار خود قرارداده و 
بکوشند الگوی صحیح عزاداری اهل بیت)ع( 
را در هیات ها پیاده کننــد. انحراف هرچه کم 
باشد اما در طول زمان همان زاویه کم تبدیل به 
شکافی عمیق خواهد شد و تقلیدهای ناآگاهانه 

آن را مبسوط خواهد کرد.

شکر نعمت و مسئولیت خطیر 
مداحی اهل بیت علیهم السالم

   هادی شريفی
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»حاج علی آهی« رئیس هیأت مدیره خانه 
مداحان اهل البیت علیهم السام؛ پیرغام 
بااخاص و مهربان، باسواد، بااخاق و باادب 
اهل بیت)ع( و پرچمدار عرصه ستایشگری 
بود. او سال ها نزد علمای بزرگ تلمذ کرده 
و در عرصه شعر و مداحی صاحب نظر بود. 
استاد آهی که 87 سال داشت، مدتی بود که 

به  دلیل بیماری در منزل بستری بود.
این پیرغام اهل بیت)ع( که تا روزهای آخر 
عمر خود همچنان به شاگرد پروری و تربیت 
مداحان جوان و حضور در جلسات هفتگی 
خانه مداحان و بیان نکات آموزشی مشغول 
بود و همواره در این مجالس باوقار جلوی در 
می نشست و خود را صاحب عزا می دانست 

در آخرين لحظات تهيه و چاپ ماهنامه خبر درگذشت مرحوم حاج علی آهی پدر معنوی 
جامعه مداحان اعضای تحريريه ماهنامه را سوگوار کرد. ماهنامه هيأت ضمن تسليت به 
جامعه مداحان کشور و همچنين بازماندگان ايشان مروری بر زندگی نامه ايشان دارد. 

مروری بر زندگانی و سوابق پدر معنوی مداحان »حاج علی آهی«

آهی به آسمان پر کشید...

و در مصیبت اهل بیــت عصمت و طهارت 
اشک می ریخت. این چهره نام آشنای عرصه 
ستایشــگری روز گذشــته پس از تحمل 
یک دوره بیماری در ســن 87ســالگی در 
بیمارســتان شهید هاشــمی نژاد به دیدار 
یار شــتافت و به ارباب بی کفنش حضرت 

سیدالشهدا)ع( ملحق شد.
   مختصری از زندگی نامه

  نام و نام خانوادگی: علی آهی
  وجه تسمیه شهرت : پدر ایشان )مرحوم 
حاج قربانعلی آهی(، متولّد دهستان »آه« 
بوده است. »آه«به مجموع شش پارچه آبادی 
گفته می  شده که امروز مشهور به شهر آبعلی 
است و در 60 کیلومتری شمال شرقی تهران، 

جاده تهران- آمل قرار دارد.
  متولد: 14 آبــان 1307 هـ.ش.، تهران، 
بازارچه پامنار )یکــی از محله  های قدیم و 

اصیل تهران(.
وی دارای سه فرزند پسر به نام های حسین 
- حسن- محّمد و سه فرزند دختر می باشد. 
استاد حاج علی آهی برای رساندن پیام مکتب 
اهل بیت)ع( سفرهایی به عربستان سعودی- 
عراق- ســوریه - مصر - بحریــن - کویت 
- ترکیه - اردن هاشمی و لبنان داشته است.

  تحصیات: تحصیــات متداول مکاتب 
قدیم و تحصیات حوزوی )تا آستانه درس 

خارج( را نیز اخذ کرد.
  اساتيد 

   در ادبیــات عرب، منطــق، فقه، اصول، 
تفســیر، رجال و حدیث از محضر حضرات 
آیات: حاج سید علی اصغر میردامادی، حاج 
شــیخ احمد مجتهدی، حاج سید محّمد 

ضیاءآبادی و... .
  در منظومه مّاهادی سبزواری: از محضر 

آیت اهلل حاج سیدرضی شیرازی.
  در نهج الباغه: از محضر آیت اهلل حاج سید 

محمود طالقانی.
  در کام از آیــت اهلل حاج میرزا حســن 

لواسانی.
  در معارف ادعیه از محضر و درس آیت اهلل 
میرزا محّمدعلی شاه آبادی )استاِد بنیان گذار 
کبیر انقاب اســامی ایران حضرت امام 

خمینی)ره(
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  در اخــاق و علوم اعتقادی در شــعر 
و شــاعری از محضر آیت اهلل حاج شیخ 
جواد خراسانی )تهران(، آیت اهلل العظمی 
ســید محّمدهادی میانی )مشــهد(، 
آیت اهلل حاج میرزا جواد تهرانی )مشهد(، 
آیت اهلل العظمی ســید ابوالقاسم خویی 
)نجف اشــرف(، آیت اهلل العظمی ســید 
محّمدرضا گلپایگانی )قم(، آیت اهلل حاج 
شیخ علی نمازی شــاهرودی )مشهد(، 
آیت اهلل العظمی ســید محّمد وحیدی 
)قم(، آیت اهلل العظمی شــیخ حســین 
وحید خراســانی )قم(، شــهید آیت اهلل 
سید عبدالحسین دستغیب )شیراز( و... 
بهره برد. )قابل ذکراست که بین اساتید 
یادشده، مرحوم آیت اهلل حاج شیخ جواد 
خراسانی، عمده  ترین سهم را در تعلیم و 

تربیت استاد آهی داشته  اند(.
  تدريس 

  علوم حوزوی )تا لُمَعَتین(: در مدرســه 
آیةاهلل مجتهدی )ازسال 1344 تا 1347(، 
َمدرس  های عمومــی و خصوصی دیگر در 

رسائل و مکاسب و کفایتین.
  علوم اعتقادی در شــعر و شــاعری: در 
انجمن  های ادبی، محافــل آیینی، محافل 
خصوصی و تخصصی و... )از ســال 1342 

تاکنون(.
  فنّ مقدس مداحی، مقتل خوانی و علوم 
مرتبط دیگــر: در جوامــع مداحان تهران 
و شهرســتان  های مختلف، و نیز جلسات 
تخصصی متعدد که ماحصل بخشی از این 
تاش، پرورش و معرفــی بیش از یک صد 
مداح زبده به هیأت های مذهبی کشور است 
که بسیاری از ایشــان از مشاهیر گذشته و 

حال می  باشند.
  اجازات در امور حســبيه و نقل 

حديث
  از آیات عظام و مراجع کرام تقلید: حضرت 
امام خمینی)ره(، سید ابوالقاسم خویی، سید 
عبدالهادی شیرازی، سید محسن حکیم، 
سید محمود شــاهرودی، سید محّمدرضا 
گلپایگانی، ســید عبداهلل شــیرازی، سید 
محّمدهادی میانی، ســید شهاب  الّدین 
مرعشی نجفی، سّید علی حسینی خامنه ای.

  فعاليت  های سياسی
  حضور فعال درحوزه مردمی در جنبش 
ملی شــدن صنعت نفت به زعامت آیت اهلل 

سید ابوالقاسم کاشانی )در آغاز جوانی( .
  عضو هیــأت مدیره »جمعیــت اتحاد 
مســلمین« به سرپرســتی آیت اهلل سید 
هدایت اهلل تقوی شیرازی )علیه فرقه ضالّه 

بهاییت(.
  عضویت در »جمعیت فداییان اســام« 
به رهبری شهید حجت االسام سیدمجتبی 

نّواب صفوی.
  همراهی با شــهید آیت اهلل سعیدی، در 

فعالیت  های سیاسی ایشان.
  فعالیت همه  جانبه و مؤثر درخصوص  لغو 

الیحه »انجمن  های ایالتی و والیتی«.
  چــاپ و توزیع گســترده اعامیه  های 
ضدرژیــم )در مناســبت  ها و موضوعات 

مختلف(.
  ســرایش، قرائت و توزیع اشعار سیاسی، 

ّضد رژیم ستم شاهی
  مکاتبات فراوان با مراجع عظام )در امور 
سیاسی(، و نیز نامه  رسانی  های متعدد در 
این خصوص که بین علمای بزرگ تهران 
و مشهد و به واسطه ایشــان، به  همان جا 

می  رسید.
  دست گیری  های متعدد )ازجمله در واقعه 
15 خرداد 1342 و 17 شــهریور 1357( 
توسط ساواك، و تحمل شکنجه  های فراوان 
ـ  ـ حسن و حسین آهیـ  )دو فرزند ایشانـ 
نیز به جرم تبعیت از تحرکات سیاسی پدر، 

متحمل حبس و شکنجه شده  اند(.
  از مســئولین انتظامات مستقبلین، در 
سالروز ورود تاریخی امام خمینی به ایران 

)12 بهمن 1357(.
  پذیرش عضویت و مسئولیت در کمیته 
انقاب اسامی )تا سطح فرماندهی استان( 

به دعوت مرحوم آیت اهلل مهدوی کنی.
  حضور فعال در هشت سال دفاع مقدس و 

نیز پشتیبانی تدارکاتی و فرهنگی آن.
  تأسیس چند مسجد و حسینیه

  تأسیس چند کتابخانه )در تهران و آبعلی(. 
کتابخانه شخصی ایشــان، خود دارالکتب 
عظیمی است که بیش از بیست هزار جلد 

کتاب را در خود جای داده است.
  تأسیس بنیاد دعبل خزاعی

  تأســیس صندوق قرض  الحسنه الغدیر 
)در آبعلی(.

   نامه نگاری  های متعــدد با رهبرمعظم 
انقــاب و پیگیری  های بی  وقفه )از ســال 
1381هـ.ش.( درخصــوص برقراری بیمه 
تأمین اجتماعی برای مداحان و شــاعران 
اهل  بیت)ع( که سرانجام با مساعدت و دستور 
معظمٌ له منجر به تأســیس »بنیاد دعبل 

ُخزاعی« شد. )1385هـ.ش.(.
  عضو هیأت امنا و هیأت مدیره بنیاد دعبل 

خزاعی.
  تأســیس خانه مداحان اهل  البیت) ع( 
که پس از پیگیری  های فراوان ایشــان در 
خیابــان فخرالّدوله، عمــارت فخرالّدوله، 
به منظورپوشش امور فرهنگی و ارتقای سطح 
علمی مداحان اهل  البیت)ع (به انجام رسید.

  برخی از تأليفات استاد آهی
  مجموعه شعر »دیوان آهی«، 2 مجلد در 

قطع جیبی، سال1348هـ.ش.
  مجموعه شعر»آیینه نور«

  مجموعه شعر»انوار معرفت«
  توصیف صنایع شــعر کهن فارســی و 

پیرایش آن با کلک بدیع
  فلسفه قیام امام حسین)ع( از دیدگاه عقل

   شعر و شــاعری از نظرگاه قرآن، عترت 
و سّنت

  درس  هایی از علم کام )نگرش تحلیلی 
درباره تصــّوف و تأثیــرات آن در ادبیات 

آیینی(.
  تنویر االفکار )مباحث اعتقادی در شعر(.

  قافیه در شعر فارسی )نقد و بررسی قافیه، 
ـ با ویرایش استاد  از آغاز تا امروز(. این کتابـ 
ـ به صورت آموزشی تدوین  حســین آهیـ 

یافته که در نوع خود بی نظیر است.
  جزوات آموزشــی متعدد با موضوعات: 
جبر و تفویض، تشــبیه و تعطیل، تجّسم، 
تجّسد و... و نیز آشــنایی با عقاید متصّوفه 
مانند: صلح کل، وحدت وجــود، حلول و 
اتحاد، والیت نوعیه و... که به شــعر و ادب 
ـ راه  ـ و متأسفانه به اشعار آیینیـ  پارسیـ 

یافته است. 
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همه ساله هم زمان با والدت حضرت 
زهرا)س( مداحان کشورخدمت رهبر 
معظم انقالب رســيده و در محفلی 
صميمی نصايح ايشــان را به گوش 
جان می شنوند. متن بيانات ايشان 
پيرامون مداحی در ديدار با مداحان 
در تاريــخ 20 فروردين 94 در ادامه 

می آيد:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
والحمد هلل رّب العالمین والّصاه والّسام 
علی ســّیدنا محّمد و آله الّطاهرین و لعنة 
اهلل علی اعدائهم اجمعین. اللّهّم صّل علی 
فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها عدد ما احاط 

به علمک.
تبریک عرض میکنم این میاد مسعود را 

به همه ی عاشقان والیت، عاشقان نبّوت، 
عاشــقان خاندان پیغمبــر، دلباختگان 
فضیلت حقیقی. به شما عزیزان خوشامد 
عرض میکنم؛ یکایک شــما دارای ارج و 
مقامی هســتید که اشــاره خواهم کرد و 
عرض خواهم کرد. قبل از شروع عرایضم 
یاد مرحوم آقای آهــی )رحمت اهلل علیه( 
مّداح متعّهد و پایبند و خیرخواه و پرتاش 

را گرامی میدارم.
بنده مرحوم آهی را از سالهای اوایل دهه ی 
40 می شناســم. در مشهد یک جمعی از 
مادحان اهل بیت آمده بودند و ایشان فّعال 
بود؛ البّته آشنایی ای پیدا نکردیم اّما من 
ایشان را شناختم و دیدم؛ سالهای متمادی 
ایشان را از دور می شــناختیم؛ بعد هم از 
نزدیک خدمت ایشان رسیده بودیم. خدا 

ان شاءاهلل درجاتش را عالی کند، به معنای 
حقیقی کلمه، پابند و متعّهد و عاقه مند و 
بخصوص نسبت به جامعه ی مّداح دارای 
احساس تعّهد و مسئولّیت بود. و هر سال ما 
ایشان را در اینجا زیارت میکردیم. رحمت 
خدا بر او باد؛ خدا ایشان را بیامرزد؛ خدا ما 

را هم بیامرزد!
ســه مطلب را من عرض میکنــم: یکی 
درباره ی شما اســت، درباره ی مّداحی و 
درباره ی این حرفه ی بسیار شریف است؛ 
یکی درباره ی مســئله ی هسته ای است 
که امروز به یک مســئله ی رایج در کشور 
ما تبدیل شــده اســت؛ یکی هم راجع به 
مسئله ی یمن است. این سه مطلب را من 
امروز به طور اجمال با شــما عزیزان، و در 

واقع با ملّت ایران، مطرح میکنم.

بيانات رهبر معظم انقالب پيرامون حرفه ی مداحی و برهنه شدن در عزاداری در ديدار با مداحان

آیا این شکر نعمت است؟
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درباره ی مطلــب اّول؛ حرفــه ی مّداحی 
حرفه ی بسیار باشرافتی است؛ چرا؟ چون 
در طول تاریخ کسانی بودند که ستمگران 
را، ظالمان را، زورگویان را مدح میگفتند و 
مدح میکردند؛ امروز هم هستند. امروز هم 
در دنیا کسانی هستند که زبان میگشایند به 
مدح پلیدترین انسانهای عالم، یا قلمهایشان 
ـ در این  ـ با مزدی کثیف و پلیدـ  را با مزدـ 
راه به کار می اندازند؛ شما به عکس، زبانتان، 
نَفستان، حنجره تان، قدرت هنری تان در 
خدمت مدح فضیلت است. خاندان پیغمبر 
خاندان فضیلتند؛ ســرتاپا فضیلت. مادح 
خورشــید مّداح خود است؛ شما در واقع با 
مدح فضیلت خاندان پیغمبر، مدح خودتان 
را هم میکنید و در واقع شرافت این شغل را 
نشــان میدهید. من چند سال قبل از این، 
در همین مجلس مربوط به فاطمه ی زهرا 
)سام اهلل علیها( این شعر را از مرحوم صغیر 

اصفهانی خواندم:
در حدیث آمد که اندر لیلة االسراء پیمبر

اشترانی دید، من خود اشتری زان کاروانم
گر نداری باور و حّجت همی خواهی نظر کن
بر کتاب مدح او در دست من کاین هست بارم

رحمت خدا بر صغیــر اصفهانی. بنابراین 
شــما کتاب مدح فضیلت را در دســت 
دارید؛ این شــرافت بزرگی است؛ خوش 
به حال شــما؛ قدر بدانید ایــن حرفه را، 
این خصوصّیات را و این فرصت را مغتنم 
بشمارید. این، نکته ی اّول درباره ی مّداحی.

نکته ی دّوم؛ امروز جامعه ی مّداح کشور، 
فرصت بسیار بزرگی را در اختیار دارد؛ شما 
مجالسی تشکیل میدهید؛ جمعّیت های 
بزرگ، گاهــی جمعّیت های هزاران نفری 
و غالباً هم جوان جمع میشــوند پای منبر 
شــما و پای خواندن شما و مدیحه سرایی 
و مرثیه خوانی شــما؛ از این فرصت بهتر؟ 
این همه مخاطب، این همــه دل آماده ی 
شــنیدن و نیوشــیدن، این همه نفوس 
آماده ی تربیت شدن در اختیار شما هستند؛ 
َّها تَُمرُّ  این فرصت است؛ اِغَتِنُموا الُفَرص َفاِن
حاب. این فرصت را مغتنم بشمرید؛  َمرَّ السَّ

از این فرصت بهترین استفاده را بکنید.

نکته ی سّوم؛ بهترین اســتفاده ی از این 
فرصت چیســت؟ تبلیغ معــارف دین؛ 
تبلیغ همان چیزی که این بزرگواران، این 
نشــانه های عظمت و فضیلت برای خاطر 
آن، جانشان را کف دست گرفتند؛ این همه 
رنج بردند؛ این همه مصیبت کشــیدند؛ 
حادثه ی عاشــورا به وجــود آمد؛ حوادث 
گریه آور صدر اسام به وجود آمد. ]اینها[ 
برای چه بود؟ برای ترویج معارف دین بود. 
از این فرصت برای ترویج معارف دین، برای 
سوق دادن نسل جوان به عمل به دین، به 
عمل به شریعت، به عمل به مسئولّیتهای 
بزرگ این دوران استفاده کنید. امروز کشور 
ما، ملّت ما و دنیای اسام محتاج درست 
فهمیدن، درست عمل کردن و ایستادگی 
کردن است. ملّت ایران الگو است؛ در میان 
ملّت، جوانان موتور حرکتند. این جوانها در 
اختیار شما هستند؛ یعنی شما با یک نگاه 
ماحظه خواهید کرد که به یک معنا موتور 
حرکت دنیای اسام، زیر کلید شما است. 

معارف دین را تبلیغ کنید.
آنچــه را مردم احتیاج دارنــد و آنچه را این 
جوانها احتیاج دارند برای پاك بودن، برای 
پاك زیســتن، برای سبک زندگی اسامی، 
برای مسلمان شدن به معنای واقعی کلمه، 
برای عاقبت به خیــری، به اینها یاد بدهید؛ 
این در اختیار شــما اســت. ِکی ما در طول 

تاریخ این همه مجلس داشــتیم که در آنها 
این همه جوان جمع بشوند و دلهایشان را در 
اختیار شما بگذارند. در زمان ما و در دوره ی 
جوانی ما در مشــهد اگر همه ی مّداحها را 
میشمردند، از پنج شش نفر بیشتر نمیشدند، 
در تهران هم یک خرده بیشتر از این. این همه 
مجلس، این همه گوینده، این همه خواننده، 
این همه هنر، این همه صدای خوش، شعرا هم 
به کار می افتند و آنها هم شعر میگویند؛ از این 
فرصت استفاده کنید؛ این هم نکته ی بعدی.

و نکته ی آخر؛ پرهیــز از انحراف، پرهیز 
از خرافه گرایی، پرهیز از مشکل تراشــی 
در عقاید جوانها؛ گاهــی ما یک کلمه ای 
میگوییم که یک گرهــی در ذهن جواِن 
مخاطب ما به وجود می آید؛ این گره را چه 
کسی میخواهد باز کند؟ این گرهی را که ما 
با بیان ناقص خودمان یا بیان غلط خودمان 
یــا بی توّجهی و بی مســئولّیتی خودمان 
در ذهن این جوان به وجــود می آوریم و 
عقیده ی او را دچار مشــکل میکنیم، این 
گره چگونه باز خواهد شد؟ اینها مسئولّیت 
اســت. اینکه ما مجلس عزاداری و مدح 
ـ که عظمت او به خاطر  سّیدالشــهدا راـ 
شهادت است، عظمت او به خاطر فداکاری 
در راه خدا است، عظمت او به خاطر گذشت 
اســت؛ گذشــت از همه چیز، از همه ی 
ـ تبدیل  خواســته ها، از همه ی مطلوبهاـ 
کنیم به یک نقطه ی سبک، به یک جایی 
که یک تعدادی جوان لخت بشوند، بپرند 
هوا، بپرند پایین و نداننــد چه میگویند، 
درست است؟ این شکر این نعمت است که 
خدا به شما داده؟ این صدای خوش نعمت 
اســت؛ این توانایی اداره ی مجلس نعمت 
است؛ اینها چیزهایی است که خدا به همه 
نداده است، به شما داده؛ باید این نعمتها را 
شکر بگزارید. بنابراین من جامعه ی مّداح را 
از ته دل دوست میدارم؛ برایتان دعا میکنم؛ 
خداوند ان شاءاهلل به شماها توفیق بدهد، 
به شماها کمک کند؛ اّما این را هم عرض 
میکنم که انتظارات از جامعه ی مّداح، امروز 
در جامعه ی ایرانی و در کّل نگاه منطقه ای، 

انتظار باالیی است.

 

اينکه ما مجلس 
عزاداری و مدح 

سّيدالشهدا را... تبديل کنيم به 
يک نقطه ی سبک، به يک جايی 

که يک تعدادی جوان لخت بشوند، 
بپرند هوا، بپرند پايين و ندانند چه 
ميگويند، درست است؟ اين شکر 

اين نعمت است که خدا به شما 
داده؟
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اين نوشــتار به دنبال آن است که با 
مشخص کردن ويژگی ها و جايگاه دو 
ساختار تربيتی هيأت و اردوی راهيان 
نور، ميزان، حــدود و نوع تاثير و تاثر 
اين دو را بر هم مشخص نمايد. برای اين 
منظور ابتدا به روشن ساختن هر يک 
از اين دو ابزار پرداخته، آنها را از حيث 
محتوا و فرم مورد بررسی قرار می دهيم 
و در نهايت چگونگــی روابط آن ها با 

يکديگر را مشخص خواهيم نمود.

  چرا هيأت مهم است؟
هیــأت در حالت کلی بــه جمعی خطاب 
می شود که جهت رسیدگی به اموری خاص 
دورهم جمع می شوند. یعنی معادل واژه هایی 
چون گروه، جمع و غیره. این واژه مدت زیادی 
اســت که ارتباط وثیقی با مجامع مذهبی 
شیعیان پیدا کرده اســت. به عبارت دیگر 
امروزه در کشور ما لفظ هیأت در اولین نگاه 
مفهوم مجمع عزاداری یــا مولودی خوانی 
برای حضرات اهل بیت)ع( به ویژه حضرت 

اباعبداهلل)ع( را به ذهن متبادر می سازد.
هیأت های مذهبی که در این نوشتار اختصارا 
هیأت نامیده می شــوند یکی از موفق ترین 
نمونه های مجامعی است که شیعیان به وسیله 
آن توانســته اند به پرورش نیرو و استحکام 
وحدت درونی بپردازند. اگر حوزه های علمیه 
را مرکز پرورش علمای دین، انتقال معارف 
اهل بیت و تربیت خواص بدانیم، بدون شک 
هیــأت و روضه خوانی مرکز تربیت عمومی 

شیعیان بوده است.
شاید بتوان مدعی شد که هیأت ها در چند 
دهه اخیر در ایــران محوری ترین نقش را 
در ایجاد و بقای انقاب اســامی بر عهده 
داشــته اند. انتقال مفاهیم دینی و انقابی 
همچون مبارزه با ظلم و استکبار توسط منابر 

هیأت ها را می توان زمینه ســاز اصلی ایجاد 
انقاب اسامی دانســت. یقینا حسین بن 
علی)ع( به مثابه یک الگوی تمام عیار مبارزه 
با ظلم، فساد و انحراف، الهام بخش اصلی مردم 
کشور در تحمل هزینه های برپایی حکومت 
دینی بوده است. در ادامه نیز محوری ترین 
مفهوم در سالهای  دفاع از آرمان ها در جبهه ها 
حضرت اباعبداهلل)ع( اســت و قالبی که این 
آرمان در آن برای مردم و رزمندگان ترسیم و 

قابل فهم می شود، قالب هیأت است.
سوال اینجاست که چرا قالب های دیگر چنین 
توانی را ندارند؟ به نظر می رسد همراه شدن 
عقانیت و روشــنگری در منابر هیأت ها با 
خلوص عواطف در روضه و پاکسازی نفس از 
رذایل توسط اشک، معجون عجیبی است که 
هیأت را به مجموعه ای آرمانی جهت تربیت و 
مبارزه تبدیل کرده است. ویژگی هایی که در 

فرم های دیگر نیز وجود ندارند.

  راهيان نور، قالب ريزی دقيق از 
يک مفهوم

راهیان نور یکی از موفق ترین کلیدواژه ها و 
قالبهایی است که در سال های پس از دفاع 
مقدس توسط انقاب اســامی تئوریزه و 
عملی شده و خروجی های بسیار کارایی از آن 
دریافت شده است. این مفهوم پتانسیلهای 
پنهانی از جامعه جوان کشــور را نشان داد 
که شاید پیش از آن اینطور تلقی می شد که 
نسل جدید نخواهد توانست میراث دار امینی 
جهت حمل آرمان های انقاب اســامی و 
دفاع مقدس باشد. راهیان نور نشان داد که به 
راستی نسل جدید خواهد توانست آرمان های 
انقاب را به ســرمنزل مقصود برســاند؛ به 
شرط آن که بستر های تربیت در اندازه های 
حداقلی مهیا باشــد. این روزها راهیان نماد 
شکســت ناتوی فرهنگی دشمن داخلی و 

خارجی است؛ دشمنی که سالها جهت از بین 
بردن آرمانشهرهای جوانان مومن و انقابی 
فعالیت کرده است. دشمنی که از تریبون های 
مختلف فریاد پایان مبارزه سر داده و آرمانشهر 
دهکده جهانــی را در قالب هــای مختلف 
سخت افزاری و نرم افزاری برای جوان انقابی 
ترسیم می کند.پ امروز همین جوان را در 
میان خاك هایی می یابد که قرار بود متروك 
بماند و آرمان پدیدآورش به فراموشی سپرده 
شود. کشش خاك مقدس جبهه های عجیب 
و خارق العاده ای امروزه توانسته است سالها 
مهندسی فرهنگی دشمن را در میان اقشاری 

از جوانان بی تاثیر کند.
 

  هيأت ها، برگزار کنندگان راهيان 
نور

در ســاده ترین نگاه، هیأت ها همچنان که 
پایگاههای بسیج را تغذیه می کنند، برگزاری 
اردوهای زیارتی راهیان نور را نیز در بسیاری 
از مناطق برعهده دارند. قوت اجرایی فعالین 
هیأت ها سبب می شود که بتوانند مسئولیت 
اجرای اردوهای راهیان نور را بر عهده بگیرند. 
اگر به هیأت به عنــوان مرکزی برای تربیت 
اجرایی نیرو بنگریم، راهیان نور به سبب کار 
اجرایی سنگین و پیچیده ای که دارد، محملی 
جهت پخته شدن و آماده شدن نیرو جهت بر 
عهده گرفتن مسئولیت های بعدی در جامعه 
است. راهیان نور به سبب سبک خاص خود 
و حرکت مداوم کاروان در مسیرهای میان 
مناطق و بحران های اجرایی دائمی که برای 
آن اتفاق می افتد، سبب تقویت توان مدیریت 

بحران در برگزار کنندگان می شود.
ایجاد مشکل برای وسایل نقلیه، گم کردن 
مسیرها، هماهنگی تدارکات و تغذیه و سایر 
موارد از این دســت از جمله حــوادث رایج 
در حین برگزاری اردو اســت. در بسیاری از 

جایگاه شناسی »اردوی راهیان نور« 
و »هیأت« در تربیت انسان تراز انقالب اسالمی

   ابوالفضل عرفانيان
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دانشگاه ها، مســئولیت برگزاری اردوهای 
راهیان برعهده هیأت های دانشجویی است و 
یا حداقل بخشی از این کار را فعالین هیأت ها 

انجام می دهند.

   هيأت به مثابه محتوای راهيان نور
اما گذشته از همکاری های اجرایی که میان 
دو نهاد هیأت و بسیج جهت برگزاری اردوی 
راهیان نور برقرار می شــود، روابط هیأت با 
راهیان را می توان به طرق مختلفی می توان 
مورد تجزیه و تحلیل قــرار داد. از زاویه ای 
راهیان نور قالبی اســت که محتوا و درون 
آن از هیأت مملو است. نگاهی کلی به شیوه 
برگــزاری اردوهای راهیان نــور و توقف در 
مناطق مختلف عملیاتی نشان می دهد که 
آن محتوایی که به مخاطب راهیان منتقل 
می شود چیزی جز هیأت نیســت. برنامه 
اردوهای راهیان نور سرتاسر همراه با اتصال 

دفاع مقدس به عاشورا است. عاشورایی که 
در متن جبهه ها همواره زنده بوده و آن دفاع 
را مقدس کرده است. سخنرانان و مداحان 
همواره بدنبــال برقرار کــردن پلی میان 
حادثه عظیم دفــاع مقدس و صحرایی بنام 
کربا و آرمانی به نام اباعبداهلل الحسین)ع( 
هستند. گویا رزمندگان دفاع مقدس اصحاب 
آخرالزمانی سیدالشــهدا)ع( هستند که با 
تاخیری چندصدساله زنده شده اند تا بار دیگر 
»کل یوم عاشورا« را به نمایش بگذارند. اگر در 
فلسفه تاریخی شیعه از ظهر عاشورا به صبح 
ظهور خطی بکشیم بی گمان سالهای دفاع 
مقدس قسمت بسیار مهمی در این خط را 
پر خواهند کرد. به عبارت دیگر دفاع مقدس 
در معادله عاشورا- ظهور به طور کامل صدق 
می کند و اصا ظهور و بروز حادثه عظیم دفاع 
مقدس جز با وجود این دو مفهوم، معنایی 
نخواهد یافت. راهیان نور نیز به واسطه همین 

معادله است که زنده شده و زنده می ماند. به 
عبارت دیگر راهیان نور به واسطه محتوایی 
به نام روضه و سبک برگزاری هیأتی توانسته 
اســت خود را به طور کامل مصداقی از خط 
سیر فلسفه تاریخی شیعه قرار دهد. از همین 
روست که می گوییم محتوای اردوهای راهیان 
نور چیزی جز تجدید میثاق با سیدالشهدا 
نیست. همان محتوایی که فرمی به نام هیأت 

حمل کننده آن است.
 

  کليدواژه های هيــأت در بطن 
راهيان نور

نمونه هایی فراوان می توان یافت که مدعای 
باال را ثابت نماید. زائــران منطقه عملیاتی 
فکه همــواره با خاطره عطــش رزمندگان 
گردان کمیل درس اســتقامت گرفته اند و 
عطش گردان کمیل معنــا نمی یابد مگر با 
ذکر مصیبت عطش فرزندان اباعبداهلل)ع( 
در ظهر عاشورا. عطش در جای جای خاك 
جبهه در راهیان نور روضه می شود و به قلب 
زائر می ریزد چرا که عطش کلیدواژه بسیار 
اساسی در حادثه کربا اســت و از آنجا که 
جبهه قرار است مصداق »کل ارض کربا« 
شود، در راهیان نور هم مدام عطش در مقابل 
چشم زائر و خادم جوالن می دهد. حتی در 
کناره رود اروند هم عطش حضوری جدی 
دارد. غواصانی که در میان دل آب تشنه جان 
سپردند! نه از نبود آب که از شرم لبان تشنه 
حسین)ع(! یا در عملیات آزادسازی مهران 
وقتی مشخص شد رمز عملیات اسم مقدس 
قمربنی هاشم حضرت ابالفضل العباس)ع( 
است، بسیاری از رزمنده ها قمقمه های خود 
را خالی کردند و این چنین کلیدواژه عطش 
عاشورایی در جبهه پابرجا می ماند و در راهیان 
نور همچنان به مســیر خود ادامه می دهد. 
هر آنچه در هیأت فرآوری و آماده اســتفاده 
مخاطب شده، در راهیان نور نیز مورد استفاده 
مخاطب قرار می گیرد. صدالبته جز عطش 
مصادیق بســیاری می توان گواه بر این ادعا 

ذکر کرد. 
»چادر مشــکی« یــا »چادر خاکــی« نیز 
مفهومــی کلیدی در هیأت هاســت که در 

   یادمان شهدای رشهانی – اردوی راهیان نور هیأت محبین اهل بیت)ع( شهر قم



ت رزمندگان اسالم
ماهنامه فرهنگي - مذهبی  هيأ

ب 1436
شماره 107، رج

ت94
ش

ارديبه

12

راهیان نور خودنمایی می کند. عاوه بر اینکه 
ظواهر دختران جوان و زنــان زائر جبهه ها 
محوریت عنصر چادر مشــکی را در مناطق 
پررنگ می کند، برخی مناطق خود دارای بار 
معنایی حضور و نظارت مادر سادات، حضرت 
زهرا)س( است. بنگرید به منطقه عملیاتی 
شلمچه که در آن زمین عملیات کربا چهار 
و کربای پنج با رمز یازهرا)س( اجرا شده و 
نیز شهدای بسیار زیادی که در این منطقه 
تقدیم اسام شده اســت. زائران راهیان نور 
در شلمچه بی شــک یاد حضرت زهرا)س( 
می کنند چرا که حقیقتی که در تاریخ در این 
زمین شکل گرفته، حقیقتی است مرتبط با 

فاطمه زهرا)س(.
زائران شلمچه همچون شهدای این منطقه، 
در شب موعودشان به مادر سادات متوسل 
می شوند و این توسل میسر نمی شود مگر 
در هیأتی که بر خاك شلمچه برپا می شود و 
روضه زهرا)س( را به پا می کند. عزاداری برای 
مادر سادات با زمین شلمچه گره خورده و این 
گره نه توسط کاروان های راهیان نور، که به 
واسطه رزمندگان در سالها پیش ایجاد شده 
است. زائر جوان راهیان نور که هیچ چیز از 
جبهه و عملیات به خاطر نمی آورد، اما این 
ارتباط میان خاك شــلمچه و چادر خاکی 
زهرا)س( را به شــکل کامل درك می کند. 
چادر خاکی همچنان کــه در هیأت محور 
است در شلمچه و بسیاری از مناطق دیگر 
محوریــت دارد. اگر نباشــد روضه خوانی و 
برگزاری هیأت در خاك جبهه، راهیان نور 
از محتوا تهی خواهد شد. جمله »می روم تا 
انتقام سیلی زهرا بگیرم« که بر پشت لباس 
بسیاری از رزمندگان ثبت شده بود نشان از 
آن دارد که هیأت و جبهه و به تبع آن راهیان 

نور مفاهیمی جداناپذیر هستند.
به وضــوح می توان دید کــه در جای جای 
مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور، »کربا« 
حضوری جدی دارد. حضور کربا در راهیان 
نور با واســطه گری هیأت به کمال می رسد. 
در ایام پایانی سال که اوج شرکت جوانان و 
دانشجویان در اردوهای راهیان نور را شاهد 
هســتیم، مناطق مختلف عملیاتی میزبان 

جوانانی است که خود را به خاك می سپارند و 
بر زمین این مناطق علم روضه برپا می کنند. 
جای جای زمین طائیه همان محل انجام 
عملیات غرورآفرین خیبــر، در طول روز و 
نزدیک غروب پر از هیأت هایی است که در 
حال روضه خوانی و سینه زنی هستند. همواره 
در راهیان نور راویانی موفق هستند و مفاهیم 
بنیادین دفاع مقدس را به طرز دقیق و جذابی 
به مخاطب منتقــل می کنند که می توانند 
جایگاه دفاع مقدس را در معادله عاشــورا- 
ظهور به طور دقیقی روشن کنند. راویانی که 

روایت آن ها از دفاع مقدس ارتباطی با عاشورا 
برقرار نکند، تاثیر جدی بــر زائر جوان خود 
نخواهند گذاشت. اگر شهدای دفاع مقدس به 
شهید کربا متصل نشوند نه تنها راهیان نور 
به هدف خود نرسیده بلکه مسیر را اشتباه رفته 
است و نتیجه معکوس دریافت می کند. عموم 
خادمان راهیان نور این مسئله را کاما درك 
نموده اند و در گفتار و رفتار خود آن را منعکس 
می کنند. ارائــه مفاهیم ملی گرایانه و خاك 
پرســتانه از دفاع مقدس در راهیان نور هیچ 
جایی ندارد. حتی اگر کسی با چنین تصوراتی 

   یادمان شهدای رشهانی – اردوی راهیان نور هیأت محبین اهل بیت)ع( شهر قم

   مراسامت عزاداری در دفاع مقدس
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وارد سفر راهیان نور شود، قطعا در پایان سفر 
خود خواهد فهمید که دفاع مقدس در قالبی 
جز عاشورا توان تفسیر ندارد. هیأت در انتقال و 
فهماندن این مسئله نقش به سزایی در اردوها 

ایفا می کند.

  آيا در نزديکی اين ارتباط اغراق 
می کنيم؟

چرا اینقدر اصــرار داریم که هیأت و راهیان 
نور دو مفهوم جدایی ناپذیرند؟ دلیل روشن 
است. چرا که همان کلیدواژه هایی که هیأت 

بر روی آنها سوار است، سبب پیدایش دفاع 
مقدس و راهیان نور شــده اند. آیا می توان 
راهیان نوری بدون اهل بیت)ع( متصور شد؟ 
آیا می توان این حرکت عظیم و متحیرکننده 
را در قالبهای ناکارآمدی همچون ملی گرایی 
و حب وطن ترســیم کرد؟ آیا شهید بدون 
سیدالشــهدا معنایی دارد؟ اگر حسین)ع( 
سیدالشهدا اســت پس الزاما شهدای دفاع 
مقدس باید ارتباطی وثیق با ساالرشان داشته 
باشند. این ارتباط سبب می شود که هیأت 
به عنوان فرم متکفل انتقال مفهوم عاشورا، 

در راهیان نور مفهومی محوری گردد. آنان 
که با راهیان نور آشنا هستند، می دانند اگر 
روضــه را از راهیان نور بســتانیم، محصول 
فرهنگی دیگری جهت پر کردن خا وجود 
آن نخواهیم یافت، حتی آنجا که زائر با شهید 
ارتباط برقرار می کند. بدین واسطه است که 
زائر شهید را از انصار سیدالشهدا)ع( می داند 
و خود نیز می خواهد چون شهید در این زمره 
قرار گیرد. روضه خوانی برای شهدا نیز قالبی 
است که سبک خود را از هیأت ها وام دار است. 

   هيأت هــا در راهيان نور و دفاع 
مقدس؛ تفاوت در چيست؟

براســتی هیأت همان قــدر در راهیان نور 
تاثیرگذار است و همان قدر متکفل اجرای 
وظایف در راهیان است که در جبهه ها بود. 
اگر نبود حضور هیأت ها در جبهه، چه بستر 
دیگری قرار بود رزمنده را تربیت کند؟ هیأت 
همانقدر در راهیان مهم اســت که در شب 
عملیات مهم بود. آنان که اهل بررسی تاریخ 
دفاع مقدس هستند، می دانند که پیش از 
آغاز هر عملیات هیأت وظیفه داشت نیروها را 
آماده رزمی تمام عیار کند؛ رزمی برای مقابله 
با دشمن بیرونی و نفس زبون. این حسین 
است که می تواند میانه میدان نوجوان را در 
مقابل ارتش آموزش دیده و گارد سلطنتی 
متخصص خصم پیروز کند چرا که قاســم 
ابن الحسن)ع( آرمانی برای نوجوان رزمنده 
ترســیم می کند کــه وی را از هر چه ترس 
و اضطراب اســت می رهانــد. همچنان که 
سید شهیدان اهل قلم، سیدمرتضی آوینی 
تاکید می کند: »غایت خلقت جهان، پرورش 
انسان هایی است که در برابر شداید بر هر چه 
ترس و شک و تردید و تعلق است غلبه کنند 
و حسینی شوند. هر چند جهاد فی سبیل اهلل 
بهترین عرصه ی پرورش کماالت انســانی 
است، اما خود از خورشید والیت نور می گیرد. 
آنان که دیروز اهل جهاد بودند، امروز هر چند 
در تبعیت از مقام والیت، اهل صبر و صاحند، 
اما برکات خفیه ی جهاد را از یاد نبرده اند. باب 
جهاد اصغر مغلوق گشته است، اما باب جهاد 

اکبر هنوز مفتوح است.«

   یادمان شهدای رشهانی – اردوی راهیان نور هیأت محبین اهل بیت)ع( شهر قم
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   محمدعلی سافلی
}وقتی شــما در یک محیطــی حاضر می 
شوید؛ در کویر، در کوهستان، در نقاط دور 
از دسترس، در میان مردم محروم مشغول 
کار می شوید، جوانی که در آنجاست، از شما 
الهام می گیرد و شما می شوید سفیر تاش و 
کار و خدمت و جهاد و مجاهدت. »من احیاها 
فکانّما احیا الّناس جمیعا« شما دلها را زنده 
می کنید؛ فایده ی بزرگی است. فوائد فراوانی 
در این کار هست. این جریان عظیم را حفظ 

کنید. مقام معظم رهبری{
اگر در عصر جدید، رســانه ها به اشــکال 
مختلف بر زندگی و افکار مردم سیطره یافته 
اند و به آن ها جهت می دهند، ما نیز نیاز به 
رسانه ای داریم که بتواند جامعه را منسجم 
و یکپارچه کند و همــه را در قالب یک تنه 
واحده هدایت کند. از دیرباز در تاریخ اسام 
بویژه مکتب تشیع مسجد و تکایای مذهبی 
سازوکار یک رسانه را داشتند. اگر وظیفه ی 
رسانه ها انتقال پیام است، مساجد و هیئات 
این وظیفه را به خوبی انجام می دادند. بی 
دلیل نیست که بر فراز مساجد منابری است 
که روزانه پیام توحیدی اسام و فراخواندن 
مردم به کارهای نیک را سر می دهد. هیأت 
ها نیز برای این شکل گرفتند که پیام عاشورا 
و نهضت اباعبداهلل الحسین)ع( را در جهان 

منتشر کنند.
به قول مقام معظم رهبری :» آن کسانی که 
سعی کردند اسام را از مسائل اجتماعی و از 
مسائل سیاسی برکنار بدارند و آن را منحصر 
کنند به مسائل شخصی و مسائل خصوصِی 
زندگی افراد - و در واقع نگاه سکوالر به اسام 
داشته باشند که تبلیغات دشمنان و دستهای 
دشمنان هم این بینش را در بین مسلمانان 
در طول ســالیان دراز ترویج کرده است - 
جوابشان مسئله ی غدیر است.«1 پس مکتب 
غدیر با این گستردگی نیاز به رسانه ای دارد 
که قابلیت پوشش تمام ابعاد دین را داشته 
باشد و پیام های آن را منعکس کند. رسانه 
های ما در قالب هیئات باید این رسالت مهم 
را عهده دار باشند. باز نیز به قول مقام معظم 
رهبری: »هیأت ها نمی توانند سکوالر باشند؛ 
هیأت امام حسین)ع( سکوالر ما نداریم.«2  

با قرار دادن این دو تعبیــر حکیمانه مقام 
معظم رهبری در کنار هم به این نتیجه می 
رسیم مجموعه های مذهبی بویژه هیئات و 
حسینیه ها باید همواره لساناً و عمًا  در این 
مسیر حرکت کنند. مسیری که هم به تبلیغ 
مکتب اسام سیاســی و اسام مجاهدت و 
اسام رحمت می پردازد و هم دیدگاه ها و 

نظرات سکوالر را از بین می برد.
از منابر پرشــور و آگاهی بخشی که بخش 
اعظمی از عقاید و باورها و اطاعات عمومی 
و دینی مردم را تشکیل می دهد تا تاثیرات 
معنوی آن بــر روی عموم جامعه که تامین 
کننده عنصر معنویت است اما آن وجه که 
باطل کننده افکار ســکوالر و غربی است با 
فعالیت و حضور هیئات مذهبی در فعالیت 
های سیاسی و اجتماعی تامین می شود. از 
ابتدای تاسیس هیئات مذهبی که تجمعی 
از مومنان برای تعظیم شعائر الهی و احیای 
امر اهل بیت و نام و یادشــان در جامعه بود 
نیز چنین کارکردی از آن ها مشــاهده می 
شد. چنان که در نهضت مقدس اسامی نیز 
می بینیم اکثریت هیأت های کشور ،بازوی 
مهمی برای حضرت امــام)ره( در پیش برد 

انقاب بودند.
احیــای آئین های مذهبــی و رنگ و بوی 
سیاســی گرفتن آن ها در جهــت انتقال 
پیام اصلی عاشــورا و ایســتادگی در برابر 
ظلم و ستم که در ســرنگونی رژیم پهلوی 
نقش اساســی داشــت. عاوه بر فعالیت 
سیاسی هیأت ها، فعالیت های اجتماعی 
نیز در قالب امور خیریه  و دستگیری از افراد 
نیازمند و حس همبستگی و اخوت از دیگر 
کارکردهای هیأت ها بــوده که باید مورد 

توجه همگان قرار گیرد.
     اردوی جهادی و هيأت جهادی

یکی از عرصه های فعالیت های اجتماعی 
خدمت به خلق است که به تعبیر حضرت 
امام)ره( کمتر عبادتی به این بزرگی هست. 
در چند سال اخیر که اردوهای جهادی در 
قالب های دانشجویی و دانش اموزی شکل 
گرفته اند، عرصه فعالیــت های اجتماعی 
مردم را گسترش داده اســت. امری که در 
ســال های گذشــته و از ابتدای انقاب به 
همت جهاد سازندگی انجام می شد، امروزه 
شکل و تنوع گوناگونی یافته و تشکل های 
مومن و انقابی در این راستا کارهای موثری 

   قرائت قرآن در اردوی جهادی دانشجویان سمنان به خراسان جنوبی

حضور هیأتی هــــــــــــا در اردوهای جهادی؛
سالم علی هیأت آل یـــــاسین، حین یعمرون...
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انجام داده اند. اما متاسفانه تاکنون پتانسیل 
و نقشــی که هیأت ها می توانند در برپایی 
این اردوها داشته باشند مغفول مانده است. 
هیأت ها هم از بعد نیروی فعال و مذهبی در 
مسائل عمرانی و ســازندگی و هم از حیث 
مســائل مذهبی و فرهنگی می توانند گام 
های موثری بردارند و چنانچه مردم مناطق 
محروم ببینند افراد مذهبی چگونه در مسائل 
اجتماعی در کنار امور سیاســی و مذهبی 
دخیلند، باور و اعتمــاد به مذهب در آن ها 
تقویت می شود. اما در این بین هستند هیأت 
هایی که از نیرو و توان خود برای خدمت به 
مردم استفاده نموده و بیرق اهل بیت علیهم 

السام را در همه جا برافرشته اند.
   سالم علی هيأت آل ياسين، حين 

يعمرون...
یکی از هیئات مذهبی که در این ســال ها 
در کنار مســائل مذهبی ورود چشمگیری 
به مباحث اجتماعی و کمک به محرومین 
داشته هیأت دانشــجوئی آل یاسین است 
که از نوروز 77 تاکنون در برگزاری اردوهای 
جهادی فعالیت دارد. اکثر شرکت کنندگان 
در اردوی جهادی این هیأت را دانشجویان و 
فارغ التحصیان دانشجوئی تشکیل داده و 
یکی از ویژگی های این هیأت در اردوهای 
جهادی تنوع ســنی و اندیشه ای است. این 
گروه جهادی از معدود گروه هایی است که 
همچنان نام هیأت را برای خود نگه داشته اند 
و به رغم پیشنهادات مختلف برای تبدیل آن 
به موسسه و یا سازمان، مسئولین آن همچنان 
تصمیم دارند تا زیر نام اهل بیت علیهم السام 
این اردوها را تشکیل دهند و همواره در تمام 
کارهای اردو ســعی در برجسته نمودن نام 

هیأت و بیرق اهل بیت)ع( دارند.
بــه گفته آقــای یافتیان، مســئول روابط 
عمومی، شــعار امســال این هیأت، جهاد 
فاطمی است که با توجه به ایام فاطمیه قرار 
است در منطقه زابل}که چند سالی است 

اردوهای هیأت در این شهرســتان برگزار 
می شود{ مراسم بزرگی بمناسبت شهادت 
حضرت زهرا)س( برگزار کنند و از تمامی 
شهرها و روستاهای این شهرستان در این 

مراسم شرکت داشته باشند. 
به گفتــه وی، این گروه در پروژه ســاخت 
مدرسه و مسجد، در هر مسجد هیأتی را بنا 
می کنند و پس از واگذاری هیأت به اهالی آن 
منطقه، خود روستائیان به برگزاری مراسم 
های هیأت توجه دارند. به گفته یافتیان، در 
برنامه اردوهای جهادی این هیأت، بعداز ظهر 
ها و شب ها برنامه های فرهنگی برای خود 
جهادگران تدارك دیده اند که سعی می شود 
این برنامه ها در مسجد روستا باشد، چراکه با 
توجه به فعالیت های تفرقه افکنانه وهابیت، 
نقطه ثقل فعالیت های چند سال اخیر این 

گروه بر مسائل فرهنگی است.
هیأت دانشجویی آل یاسین جزو 2 گروهی 
است که موفق به دریافت دستخط از جانب 
مقام معظم رهبری شــدند و ایشــان در 
ســال 82 پس از دیدار با اعضای این گروه 
و ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده، از 
خدمات آن ها تمجید کردند. چرا که در آن 
سال ها این هیأت فارغ از بحث های سیاسی 
و با توجه به امکانات کمی که دستگاه های 
اجرایی در اختیار آن ها قرا می دادند موفق 
به چنین کارهای پربرکتی شده بودند. امروزه 
نیز این هیأت با کمک بانیان مختلف و اعتماد 
نهادهایی مانند بنیاد برکت و ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره( در مناطق تحت پوشش گام 

های موثری برداشتند.
هیأت دانشجویی آل یاسین، امسال عاوه بر 
برنامه های مذهبی فاطمی، برنامه ساخت 
سه مدرسه و سه مســجد را در دستور کار 
خود دارند که کارهای اولیه و اساســی آن 
در ایام نوروز انجام می شود و بهره برداری 
نهایی به احتمال زیاد تــا پایان فصل بهار 

صورت می گیرد.

  بالغ مبين
موسسه تبلیغی - جهادی باغ مبین نیز نام 
مجموعه مذهبی دیگری است که اردوهای 
جهادی را با حضور روحانیون برگزار می کند. 
این موسسه در دو گروه طاب ایرانی و طاب 
غیر ایرانی در منطقه خوزستان حضور دارد. 
به گفته حجت االسام مرادی، مسئول گروه 
های جهادی طاب، گروه طاب خارجی در 
حدود 60 نفر از 20 ملیت در منطقه شادگان 
حضور دارند که صبح ها به کارهای عمرانی 
مشغولند و بعداز ظهرها و شب ها نیز به فعالیت 
های فرهنگی و نشســت هایی پیرامون کار 
جهادی می پردازند. اردوی جهادی دیگری 
نیز با حضور طاب ایرانــی و دانش آموزان 
برگزار می شود که کار تبلیغ در ایام فاطمیه 
بر عهده این گروه است. به گفته ایشان، این 
گروه 12 ســال است که در منطقه اندیکای 
خوزستان فعالیت و هیأتی تحت نام ثاراهلل)ع( 
راه اندازی کرده اســت که در مناسبت های 
مختلف بویژه محرم ها مورد استقبال هزار 
نفری مردم واقع می شود . همچنین این هیأت 
به الگویی برای روستاها و دیگر هیأت های آن 
منطقه تبدیل شده و سبک و سیاق عزاداری 
در آن منطقه همان سبک و سیاق عزاداری 
های سنتی و صحیح است. امسال نیز با توجه 
به مناسبت فاطمیه، قرار است مراسم های 
مذهبی در قالب منبر و عــزاداری با اهتمام 
جدی برگزار و همچنین پروژه ســاخت دو 
مدرسه و دو مسجد و همچنین مسکن برای 

محرومان انجام گیرد.
اردوهای جهادی مظهر کامل احیای سیره 
اهل بیت علیهم الســام است که یک وجه 
آن خدمت به خلق اســت که از نگاه حضرت 
امام)ره( بزرگترین عبادت و از طرفی زمینه 
خودسازی و انس معنوی را فراهم می آورد. لذا 
چنین کارهای مبارکی که آثار معنوی فراوانی 
دارد حیف است در بین هیأت ها و افراد مذهبی 
مورد توجه قرار نگیرد و ان شاءاهلل شاهد رونق 
و شکل گیری گروه های جهادی در هیئات 
مذهبی باشیم که هم از حیث نیروی فیزیکی و 
انسانی و هم از حیث مسائل فرهنگی و مذهبی 
نیروی بالقوه خوبی برای خدمت به محرومان 

و آبادانی کشورمان به حساب می آیند.

حضور هیأتی هــــــــــــا در اردوهای جهادی؛
سالم علی هیأت آل یـــــاسین، حین یعمرون...

1- ۰۷/۲۱/ ۱۳۹۳. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید غدیر
2- ۰۸/۲۰/ ۱۳۹۲ . بیانات در دیدار اعضای ستاد مرکزی هیأت رزمندگان اسالم 
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   محمد زاهدنيا

رهبر معظم انقــالب: اين فرصت 
تا امروز ِکی بــرای روحانيت وجود 
داشــته؟ عالوه بر اين، ابزارهای 
تســهيل کننده، مثــل رايانه ها 
و ارتباطــات اينترنتــی و فضای 
مجازی و ســايبری هم که االن در 
اختيار شماســت. اگر بتوانيد اينها 
را ياد بگيريــد، ميتوانيد يک کلمه 
حرف درسِت خودتان را به هزاران 
مستمعی که شما آنها را نميشناسيد، 
برسانيد؛ اين فرصت فوق العاده ای 

است؛ نبادا اين فرصت ضايع شود. 
اگر ضايع شد، خدای متعال از من و 
شما روز قيامت سؤال خواهد کرد: 
از فرصت اين همه جوان، اين همه 
اســتبصار، اين همه ميل و شوق به 
دانستن، شــما برای ترويج معارف 

اسالمی چه استفاده ای کرديد؟ 
)بيانات در 91/7/19(

شــبکه های اجتماعی در سراسر دنیا، با 
اهدافی از قبیل ســازماندهی انواع گروه 
های اجتماعی بــا تکیه بر اشــتراکات 

مختلف و رسیدن به اهداف مشترك در 
حوزه های مختلف اجتماعی، سیاســی، 
فرهنگی و... شکل گرفته است. در واقع 
توســعه مشــارکت اجتماعی در قالب 
گفتگوهای متعــدد و متقابــل یکی از 
بارزترین اهداف این شبکه هاست. پس 
از ورود این شبکه ها در ایران، ابتدا مورد 
استقبال قشــر خاصی قرار گرفت که از 
آن تحــت عنوان زندگــی دوم بهره می 
بردند. پس از گذر زمان و در اوایل ســال 
89 حضور اقشار مذهبی ایرانی در اکثر 
شبکه های اجتماعی با هدف گذاری های 
مختلفی همچون گسترش مبانی دینی 
و تشــکیل گروه های مذهبی گسترش 
پیدا کرده و تا به االن بسیار از بسیجیان، 
هیأتی ها و...در اکثر شبکه های اجتماعی 

وموبایلی حضور فعال دارند.
دغدغه های اقشــار مذهبی در شــبکه 
های اجتماعی که بیشتر در زمینه های 
اعتقادی بوده موجب شکل گیری گروه ها 
و صفحات در راستای تبلیغ مبانی دینی 
و اعتقادی گردید. از جمله بارزترین آنها 
می توان به رشــد و گسترش صفحات و 
گروه هایی در راستای تبلیغ هیأت های 
مختلف در سراســر کشــور و همچنین 
تبلیغ مداح و یا سخنران مد نظر کاربران 

بوده است.
هم زمان با رشــد تبلیغــات هیأت های 
مختلف کشــور، برخی مداحان ترغیب 
به حضور فعال در برخی از شــبکه های 

اجتماعی شده اند.

در واقع اين نوع رغبت را می توان 
حاصل دو عامل نســبتا مشترک 

دانست:
الف( مشاهده خیل عظیم پامنبری های 
مداحان در شبکه های اجتماعی که عاقه 
خود را نسبت به سخنران یا مداحی خاص 
با ایجاد صفحاتی با نام آن مداح ابراز می 

کردند.
ب( حضور دوستان و یا فرزندان مداحان 
در شــبکه های اجتماعی که واسطه ای 

   از راست به چپ پرسان محمودکریمی ومحمدطاهری، حاج محمودکریمی که تحت عنوان 
هیأت رزمندگان شمیرانات منترش شده

انقالب مجازی هیأتی ها
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جهت خود مداحان می گردید، به عنوان 
نمونه پســران حاج محمــود کریمی و 
محمد طاهــری در برخی شــبکه های 
اجتماعی من جمله اینستاگرام فعالیت 
داشته و به اشتراك گذاری تصاویر مراسم 

های هیأت های پدرانشان می پردازند.

  چه نوع هيأت هايی در شبکه 
های اجتماعی فعاليت می کنند:

الف( هیأت های معــروف تهران و دیگر 
شهرها که مورد استقبال بسیاری از اقشار 
مذهبی قرار گرفته اند، ســعی در اطاع 
رسانی به موقع پیرامون برنامه های هیأت 
و همچنین دریافــت بازخورد از کاربران 

شبکه های اجتماعی می نمایند.
هیأت هایی هم چــون هیأت رزمندگان 
شــمیرانات، هیأت الرضــا و...که برخی 
از آنها توســط کمپین هــای مردم نهاد 
تشکیل شــده و برخی مدیریت برخی از 
صفحات هیئات توسط مسئولین و دست 

اندرکاران خود هیأت صورت می گیرد.
ب( هیأت های نسبتا محلی که به دلیل 
حضور فعال جوانــان در این گونه هیأت 
ها، تبلیغات و معرفی هیأت و همچنین 
مراسم های آن به شدت بیشتری نسبت 
به دیگر هیأت ها صــورت می گیرد. به 
عنــوان نمونه هیأت ریحانــه النبی )در 
محله تجریش تهران( که معرفی آن در 
شبکه های مختلف اجتماعی و موبایلی 
اعم از: وایبر، فیس بوك، اینستاگرام و... 
به وفور دیده می شود. همین تبلیغات و 
به خصوص تصویربرداری های متعدد از 
مراســم هیأت موجب گردیده برخی از 
مداحان جوان نظیر محمدحسین پویانفر 
)مداح هیــأت ریحانه النبی( مورد توجه 
بیشــتر کاربران شــبکه های اجتماعی 

قرار گیرد.
 پ( هیأت هــای دانشــجویی: طبیعتا 
هریک از دانشجویان در مسجد دانشگاه 
خود اقدام به برپایی مراسم مذهبی تحت 
عنوان هیأت های دانشجویی می نمایند. 
این هیأت ها نســبت به مــوارد قبلی از 

جمعیت کمتری برخوردار بوده و مختص 
به قشرخاصی)دانشــجویان( می باشد. 
)هرچند که در برخی اوقات اســاتید و 
یا افرادی خارج از دانشــگاه نیز در این 
مراسم شرکت می کنند(. در این هیأت 
ها اکثر مسئولیت های اجرایی بر عهده 
خود دانشجویان بوده و به همین منظور 
دانشجویان جهت اطاع رسانی از مراسم 
ها و همچنین تشویق دیگر دانشجویان 
به حضــور در هیأت، به وفور در شــبکه 
های موبایلــی و اجتماعــی، اخباری را 
پیرامون مراســم های هیأت دانشــگاه 
منتشــر می نمایند. نقش شــبکه های 
موبایلی نظیر واتس آپ، وایبر و تانگو در 
این نوع هیأت ها پررنــگ تر به نظر می 
رسد. از آن جایی که دانشجویان در این 
شبکه های موبایلی گروه های دوستی از 
جمله )هم کاســی ها؛ هم ورودی ها به 
عنوان نمونه ورودی های ســال 90؛ هم 
عقیده ها به عنوان نمونه بســیجیان و یا 
تشکل های دانشــجویی و...( را تشکیل 
داده اند، بنابراین هر یک قادر خواهند بود 

در کلونی شــبکه های موبایلی به اطاع 
رسانی و تشویق دانشجویان جهت حضور 

در مراسم هیأت اقدام نمایند.
نکته حائــز اهمیت در ایــن باره حضور 
فارغ التحصیــان در این نوع مراســم 
هیأت دانشــجویی بوده که بیانگر عشق 
و عاقه جوانان بــه این گونه هیأت های 
دانشــجویی حتی پس از پایان تحصیل 
می باشد. هیأت دانشگاه امام صادق)ع( 
یکی از بارزترین نمونه های هیأت های 
دانشــجویی بوده که باتوجه به مداحی 
میثم مطیعی در بیت رهبری و همچنین 
حضور حجت االسام پناهیان به عنوان 
سخنران مورد استقبال بسیاری از آحاد 
مذهبی به خصوص دانشجویان می باشد.  
میزان پراکندگی هیأت های دانشجویی 
در شــبکه های اجتماعی )به خصوص 
شبکه های موبایلی( نسبت به موارد قبلی 
بیشتر بوده، چراکه هرگروه از دانشجویان 
در سراسر کشور که در مساجد دانشگاه 
های خود مســئولیت اجرایی پیرامون 
برپایی مراسم عزاداری برعهده داشته اند، 

   اطالع رسانی مراسم دعای کمیل توسط پامنربی های میثم مطیعی در فیس بوک
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پس از فارغ التحصیلی سعی در ادامه آن 
مراسم های مذهبی تحت عنوان هیأت 
های دوره ای در منازل خود و دوســتان 

هیأتی نموده اند.

   حضور مداحان در شبکه های 
اجتماعی

کمتر مداح معروفی را می توان یافت که 
توسط خودش یا پامنبری هایش در یکی 
از شــبکه های اجتماعی حضور مجازی 

نداشته باشــد. اکثر مداح ها تصاویری از 
خود یا هیأت مدنظرشان را در اینستاگرام 

منتشر می کنند. 

   کارکردهای هريک از شبکه 
های اجتماعی در تبيين مراســم 

هيأت های کشور:
الف( اســتفاده از شــبکه های 
اجتماعی فیس بوك، گــوگل پاس 
جهت ایجاد صفحات اطاع رســانی به 

منظور معرفی مراسم های هیأت توسط 
کاربران صــورت می گیــرد. این گونه 
صفحات اجتماعی یا بوسیله طرفداران 
هیأت یا مداحی خاص شــکل گرفته و 
یا توسط خود مســئولین هیأت ایجاد 
می گردد. آنچه در این بین به چشــم 
خورده، تبــادل نظــرات و آرا در ذیل 
مطالب ارســالی در صفحات مخصوص 
به آن هیأت می باشد. به عنوان نمونه، 
کاربرانی که در مراســم هــای هیأتی 
خاص شــرکت کرده اند، نظــر خود را 
پیرامون چگونگی برگزاری مراسم ابراز 
داشته و یا در مواقعی انتقاداتی را ایراد 
می نمایند. تبادل نظــرات متفاوت در 
اینگونه صفحات اجتماعــی هیأت ها 
موجب گردیده تــا افرادی که تابه حال 
در آن هیأت حضور نداشــته اند، مایل 
به شــرکت در مراســم عزاداری در آن 
هیأت شوند. نکته حائز اهمیت در این 
گونه شبکه های اجتماعی صرفا معرفی 
بیش از پیش هیأت به تمــام کاربران 
به منظور جذب حداکثری می باشــد. 
گاهی در شبکه های اجتماعی همچون 
فیس بوك دیده شده که پامنبری ها ویا 
طرفداران یک مداح یا هیأتی خاص به 
تبلیغ هیأت جهت کسب الیک)پسند( 
بیشتر یم پردازند. در واقع این کاربران 
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نه تنها به تبلیغ هیأت مورد عاقه خود 
در شبکه های اجتماعی پرداخته بلکه به 
نوعی سعی در کسب محبوبیت بیشتر 
هیأت نسبت به دیگر هیئات می پردازند.
ب( استفاده از شبکه های اجتماعی 
همچون اينستاگرام: این گونه شبکه 
ها صرفا به انتشــار تصاویر مراسم های 
عزاداری و یــا جمع های دوســتانه در 
هیأت تعلق داشته و بیشتر از دیگر شبکه 
های اجتماعی مــورد توجه کاربران قرار 
می گیرد. از آن جایــی که تصاویر نقش 
برجسته ای در نمایش یک مراسم مذهبی 
دارا می باشند، اینستاگرام توانسته نقش 
پررنگی در این زمینه داشته باشد. از آن 
جایی که اینســتاگرام قابلیت دسترسی 
راحتــی در گوشــی های تلفــن همراه 
داشــته، هریک از کاربرانی که در یکی 
از هیأت ها حضور داشــته بافاصله پس 
از تصویربرداری، عکس مورد نظر خود را 

برای همگان منتشر می کند.
پ( شبکه های اجتماعی موبایلی: وجه 
تمایز شبکه های موبایلی همچون وایبر، 
واتس آپ، تانگو و...بادیگر شــبکه های 
اجتماعی در ایجاد گروه های دوســتانه 
خصوصی می باشــد. درواقع در شبکه 
های موبایلی گســتره معرفی هیأت ها 
کمتر بــوده و در عوض اعضای فعال تر و 

یا هیأتی تر در آن حضور داشــته اند. در 
واقع گروه های موبایلی به منظور معرفی 
هیأت ها به تمام کاربران تشکیل نشده 
بلکه جهت تبادل نظرات پامنبری های 
یک هیأت خاص ایجاد می گردد. در این 
گروه های دوستی که پامنبری های یک 
هیأت را تشــکیل می دهند، نســبت به 
چگونگی برگزاری مراســم و همچنین 
تصاویر دوستانه ای که در هیأت ها گرفته 

شده به بحث و نظر می پردازند. 

در پایان شایان ذکر است که ایجاد شبکه 
های ارتباطی توســط اقشار مذهبی در 
انواع رسانه های اجتماعی موجب ترغیب 
بیشــتر جوانان و همچنین تغییر اطاع 
رسانی هیئات مختلف از تبلیغات خیابانی 
به تبلیغات مجازی شده است. همچنین 
تبادل نظرات توسط کاربران شبکه های 
اجتماعی موجب بهبود عملکرد مداحان 
و برگزاری مناسب تر مراسم های میاد 

و عزاداری می گردد.
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   قبل از آنکه وارد موضوع گفت 
و گو شويم و درباره فعاليت رسانه ای 
در فضای هيات ها صحبت کنيم، شايد 
بهتر باشد که مخطبان ما کمی بيشتر با 

شما و سوابقتان آشنا شوند.
بنده حــدودا 30 ســال دارم و بیش از 10 

سال اســت که به شــکل جدی در حوزه 
رســانه فعالیت می کنم.  در این سال ها در 
روزنامه ها و مجات بسیاری  فعالیت کردم 
به عنوان هایی چون خبرنگار، دبیر سرویس، 
دبیر تحریریه، معاون ســردبیر و سردبیر. 
امروز هم در موسسه همشهری سردبیری 

مجله همشهری آیه را به عهده دارم که از 
ابتدای ســال 91 با رویکرد سبک زندگی 
دینی مشــغول تولید آن هستیم. درهمه 
این سال ها در دو ژانر اجتماعی-شهری و 
دینی فعالیت کردم. اجتماعی به دلیل آنکه 
ورود من به مطبوعات با مطالب اجتماعی 
و بعضا شهری بود و تقریبا آخرین فعالیت 
جدی ام در این حوزه ســردبیری نشریات 
فرهنگ شهر و همشهری مسافر بود. اما به 
واسطه دغدغه های دینی و البته تحصیات 
حوزوی خدا این لطف را کــرد که توفیق 
فعالیت رسانه ای در حوزه های دینی را هم 
کسب کنیم، مانند همین همشهری آیه که 

عرض کردم.

   برسيم به ايده سايت عقيق. 
ايده اين مجموعه از کجا شکل گرفت؟

همان طور که عرض کــردم من و برخی از 
دوستان مطبوعاتی همفکر، همواره دغدغه 
یک فعالیت رســانه ای در حوزه هیات را 
داشتیم. احساس می کردیم روح و نشاطی 
در فضای هیات وجود دارد که رسانه ها از آن 
غافل مانده اند. برای مثل مایی که از کودکی 
در هیات رشد کرده ایم و به قول معروف اگر 
هیاتمان دیر شــود احساس کمبود و خأل 
می کنیم، یک وظیفه بود که در این حوزه 
هم فعالیت کنیم، اما واقعا بــه ایده قالب 
اجرایی این فعالیت رسانه ای نرسیده بودیم. 
فقط می دانســتیم کــه می خواهیم برای 
هیات ها کار کنیم. این یک طرف معادله بود. 
از سوی دیگر، برای خیلی از ما پیش آمده که 
یک شب دلمان بخواهد به یک هیات برویم 
، اما ندانیم که در آن شب چه مجلس هایی 
در گوشه و کنار شهر برگزار می شود. یک 
ســال در ایام مبعث که بیشتر ذاکران اهل 
بیت طبق سنت قدیمی خود به پابوس امام 
هشــتم)ع( می روند، با یکی از دوستان در 
تهران بودیم و مدام در فکر اینکه کجا هیات 
برگزار می شود تا در آن شرکت کنیم. سوال 
اصلی مان آن شب این بود که »امشب هیات 
کجا برویم؟« و به نتیجه رســیدیم که اگر 
بخواهیم در فضای هیات ها یک کار رسانه ای 

صيادی، مديرمسئول سايت عقيق  :

عقیق یک کشف مهم در 
حوزه رسانه بود

سايت عقيق يکی از آن سايتهايی است که در يک سال اخير مخاطبان هياتی 
زيادی را به خود جذب کرده است و به نوعی پايگاه اطالع رسانی هيئات مذهبی 
شده است. در همين راستا گفت و گويی داشتيم با رضا صيادی مدير مسئول 

اين سايت که در ادامه می خوانيد:
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بکنیم، بهترین حالت این است که سایتی 
راه بیندازیم که در آن به همین سوال مردم 
جواب دهد. یعنی اساسا ایده سایت عقیق 
از همین سوال »امشب هیات کجا برویم؟« 

بیرون آمد.

   و بعد همين ايده کم کم تکميل 
شد؟

بله، ابتدا خط اصلی را پیــدا کردیم و بعد 
به برکت مشــورت با بــزرگان و خبرگان، 
ایده پخته تر شــد. اما از همان روز تصمیم 
گرفتم، عقیق یک سایت خبری-کاربردی 
باشــد. یعنی هم اخبار و تصاویر را بازتاب 
دهد و هم راهنمایی باشد برای پیدا کردن 
مجالس. و این دو هدف، رویکردهای اصلی 
عقیق شد تا به امروز؛ ســایتی برای آنکه 
هیأت مورد نظرمان را انتخاب کنیم، برای 
آنکه روی نقشه شهر جانمایی هیأت های 
کوچک و بزرگ را نشــان دهد، برای آنکه 
بانک اطاعاتی هیأت ها را کامل کند، برای 
آنکه از مجالس اهل بیت )علیهم الســام( 
گزارش و تصویر و صــوت تهیه کند، برای 
آنکه ما را با سبک زندگی بزرگان دین آشنا 
کند، برای آنکه از جلسات اخاق شهرمان 
غافل نشــویم، برای آنکه معرفت مان را به 
قرآن و عترت بیشتر کنیم و در نهایت برای 

آنکه سایتی باشد برای همه هیأت ها. 

   بعــد از آن کار را عملياتــی 
کرديد؟

همــان روزها که بــه ایده اصلی ســایت 
رسیدیم، جلسات متعددی را برای پرداخت 
ایده و سروشکل دادن به کار برگزار کردیم. 
با افراد صاحب نظر بســیاری چه در حوزه 
هیات و چه در حوزه رسانه مشورت کردیم. 
همگی اذعان داشــتند که ایده بکر است و 
بسیار جای کار دارد. ما هم با روحیه بیشتر 
بخش های مختلــف را تعریف می کردیم 
و نقشه راه ســایت را می کشیدیم. مسائل 
مختلف بسیاری که شاید چندین ماه قبل 
از باال آمدن ســایت از ما وقت گرفت. مثا 
درباره نام ســایت شــاید بیش از 4 جلسه 

گاها چند ساعته گپ می زدیم. پیدا کردن 
یک اســم خوب که تکراری نباشد و البته 
دامینش نیز آزاد باشــد، بسیار سخت بود. 
در نهایت به اســم عقیق رســیدیم، چون 
در روایات داریم اولین ســنگی که والیت 
امرالمومنین را پذیرفت عقیق بود، از سوی 
دیگر یکی از نشــانه های مومن نیز عقیق 
است. من خودم همیشه می گفتم عقیق یک 
اسم گرافیکی هم هســت، یعنی بافاصله 
یک رنگ خاص را به ذهــن می آورد که از 
همین رنگ هم برای طراحی قالب گرافیکی 

سایت بهره بردیم.

   تيم اوليه راه اندازی سايت چه 
کسانی بودند؟

در بخش اجرا من بودم و آقای مهدی ملکپور 
که همین حاال به عنوان دبیرتحریریه سایت 
عقیق با هم همکار هستیم، اما در بخش ایده 
و راهبرد ســراغ یکی از دوستان بزرگوارم 
می رفتم که بسیار در حوزه رسانه صاحب 
نظر اســت و چند سالی اســت که توفیق 
همکاری بــا ایشــان را در مجموعه های 
فرهنگی مختلف دارم. تقریبا نسخه اولیه با 
همکاری همین سه نفر باال آمد. چند ماهی 
از فعالیت ما گذشت و به ایده های دیگری 
هم رســیدیم مانند آنکه برای راهنمایی 

مخاطب یک نقشــه هم در سایت داشته 
باشــیم تا هیات ها را روی نقشه جانمایی 
کنیم. از روز اول من تاکیدم بر این بود که 
بخش »هیات کجا برویم« باید یک بخش 
کاربردی باشد، به همین دلیل به ایده نقشه 
رسیدیم. مدتی بعد هم آقای محسن اخاقی 
که از دوســتان قدیمی من است را هم به 
همکاری دعوت کردم و ایشان هم در طول 
یک سال همکاری کمک های بسیاری به ما 
کرد و حاال هم در سنگر دیگری به نام سایت 
وارث در این مسیر خدمت می کند. به هر 
حال از ابتدای ســال 91 عقیق به صورت 
آزمایشی باال آمد و به لطف امام حسین در 
طول چند ماه توانســت جایگاه موثری در 

فضای هیات های کشور پیدا کند.

   آن اوايل با چه مشکالتی روبرو 
بوديد؟

 در مســیر راه اندازی فراز و نشــیب های 
بسیاری داشــتیم. روزهای اول باید برای 
هیأتی هــا توضیــح می دادیم کــه عقیق 
چیست و قرار اســت چه کار کند؟  اساسا 
ورود یک رسانه به مجالس اهل بیت)ع( با 
واکنش هایی روبرو می شود؛ خاصه مجالس 
عزا که جنسش »بی ریایی« است و این را 
می توان از خاموش شدن چراغ ها فهمید. 

   نقشه هيئات تهران در سايت عقيق
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اما همه اینها به مرور زمان حل شد و خدا را 
شکر امروز بیشتر مجالس کوچک و بزرگ 
وجاهــت فعالیت رســانه ای چون عقیق 
را پذیرفته اند و به همین دلیل اســت که 
استقبال از این سایت روز به روز بیشتر می 
شود. از سوی دیگر خودمان هم برای جمع 
آوری اطاعات و راه اندازی ساز و کار تهیه 
محتوا با موانعی روبرو بودیم. ما با بچه هایی 
این کار را شروع کردیم که با نیت جهادی 
وارد کار شدند. بچه های ما در آن اوایل، راه 
می افتادند در خیابان ها تا با موبایل عکس 
بگیرند و این »هیأت کجا برویم؟« را درست 
کنند. این مســئله ای که اآلن خیلی ساده 
شده به این ســادگی شکل نگرفته، بلکه با 
یک پروســه زمان بر و بسیار سخت شروع 

شده است.

     امروز رسانه های ديگری هم 

مانند عقيق وارد اين حوزه شدند، نظر 
شما در اين باره چيست؟

ببینید! پــس از فعالیت ســایت عقیق در 
هیات  ها، اتفاقی افتــاد که من فکر میکنم 
یک کشــف مهم در حوزه رسانه بود چون 
حوزه خبری و رسانه ای هیأت کشف شد.  
می دانیم که رسانه ها سرویس بندی دارند، 
مثًا فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، ورزشی و 
... خیلی جاها تخصصی تر می شوند و به زیر 
شاخه ها هم بها می دهند. ما به این نتیجه 
رسیدیم که هیأت یک حوزه رسانه ای است 
که جامع همه موارد است، هم محتوا دارد و 
هم حتی می توان نگاه ژورنالیستی داشت. 
مدتی گذشــت و چند تا از خبرگزاری ها 
به ما پیشــنهاد دادند که مــا میخواهیم 
سرویس هیأت راه بیندازیم. البته این یک 
محدودیت هایی داشت و در اجرا به توفیق 
نرســیدند، اما طبیعتا برخی رسانه ها که 

روحیه فعالیت در هیات را داشتند هم پس از 
عقیق وارد گود شدند. از همان روز نخستی 
که عقیق راه اندازی شد، برایمان قابل پیش 
بینی بود که این این حوزه بکر خبری، در 
انحصار عقیق نخواهد ماند و به مرور رسانه 
های دیگر هم فعالیت های مشابهی را انجام 
خواهند داد. اصا چه افتخاری از این باالتر؟ 
قصد ما این است که شعائر حسینی روز به 
روز پررنگ تر شود و چه خوب خواهد شد 
که روزی عقیق، ده ها سایت مشابه داشته 
باشــد. عقیق »نخســتین« پایگاه خبری 
هیات ها محسوب می شود، اما یقینا دیگر 
»تنها« سایت خبری در این حوزه نیست.  
امروز بسیاری از خبرگزاری های، هیات را به 
مثابه یک سرویس خبری مهم می دانند و به 
شکل جدی اخبار محافل مذهبی را پوشش 
می دهند و خدا را شکر امروز خودمان را در 
این عرصه تنها نمی بینیم، چرا که هر کدام 
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از آنها پرچم دیگری از مجالس سیدالشهدا 
هستند و  عقیق وظیفه خودش را حمایت از 
آنها می داند. البته یک نکته دیگر را هم باید 
در این بحث بگویم. من فکر می کنم رسانه 
هیأت خودش چند شاخه دارد، ما اآلن چند 
نوع رسانه هیأت داریم، یک وقت از رسانه 
مکتوب صحبت می کنیم مثل خیمه و مجله 
هیات که یک نگاه آئینی و مناسکی دارد. اما 
یک موقع درباره  فضــای مجازی صحبت 
می کنیم که احتماالً قرار نیســت به اندازه 
یک مجله عمق داشته باشد، یعنی جنسش 
اقتضا میکند و طبیعتــا دایره مخاطبانش 
بیشتر می شــود. اینجا دیگر ممکن است 
مخاطب غیر هیأتی هم بیاید داخل سایت 
و صدای حــاج منصور را هــم دانلود کند 
و گریه کند و برای ما هــم کامنت بگذارد 
که ما نمونه هایش را دیده ایم، می خواهم 
بگویم وقتی نوع مواجه شــدن با مخاطب 
اینطوری باشد حتماً اشخاص می آیند که 
یک استفاده ای کنند. فکر می کنم که این 
حوزه حوزه ای اســت که پاسخگوی همه 
نیازها می تواند باشد، چون که هیأت با همه 
کار دارد و رسانه اش هم می تواند با همه کار 

داشته باشد.

   چرا برخی رسانه ها نتوانستند 
پس از شما در اين حوزه فعاليت کنند؟

فکر می کنم رسانه باید آداب ورود به هیأت 
را بداند. یعنی قداست این ساحت و انتظارات 
این محیط را بشناســد و بعد وارد شــود. 
رسانه ها نگاهشــان وقتی رسانه ای است 
احساس می کنند که اســتادیوم با هیأت 
هیچ فرقی نمی کند. بعد وارد می شــوند و 
نمی دانند که باید چــکار کنند چون که با 
فضا آشنا نیســتند. رسانه ای می تواند وارد 
این محیط شود که این آداب را بشناسد و 
جنس هیأت را بداند، برای همین است که 
خیلی از رســانه ها با بودجه ای که داشتند 
آمدند و در این فضا سرمایه گذاری کردند 
و تبلیغ کردند؛ ولی به دو ماه نکشــید که 
تعطیل شد، یا خودشان متوجه شدند که 

هیأت نسبت به رسانه گارد عجیبی دارند.

   در آماده سازی مطالب سايت 
تا چه اندازه به محتوا و معارف اولويت 

می دهيد؟ 
سعی مان همیشه بر این بوده که از محتوا 
دور نشویم، یعنی همین خاصه منبرهایی 
که االن منتشر می کنیم شاید خیلی کلیک 
خور نباشــد و واقعاً هم کار ســختی است 
پیاده کردن آن ها ولی ســعی میکنیم که 
به هیچ وجه محتوا را فدا نکنیم. ما گزارش 
تصویری هایمان را داخل متن می گذاریم، 

یعنی مخاطب ابتدا از محتوا عبور کند.

   فکــر می کنــم اوايــل 
فعاليت هايتان به شما برچسب می زدند 
که قصد داريد فعاليت سياسی کنيد، 

درست است؟
بله و این بســیار آزار دهنده بــود. فارغ از 
گاردهایی که در هیأت ها نسبت به ما بود، 
دو سه تا انگ آن اوایل به ما  می زدند که شما 
وابسته به فان جا هستید و بودجه تان از 
فان سازمان می آید یا کار تبلیغاتی برای 
انتخابات می کنیــد و... درصورتی که ما از 
ابتدا مستقل بودیم و هستیم. اتفاقاً یکی از 
آقایانی که به ما نزدیک بود می گفت  که اینها 
از شهرداری بودجه می گیرند، به او گفتم که 
شــما من را می شناسید من در همشهری 
آیه سردبیرم؛ آنجا زیر نظر شهرداری است 
و هیچ باکی هم از گفتنش نــدارم. اما در 
عقیق دارم کار خودم را میکنم و هیچ وقت 
از شهرداری برای عقیق پول نگرفته ام. بعد 
از گذشت دو سه انتخابات برای همه معلوم 
شد که ما کار سیاســی نمی کنیم و زمان 

مسائل را حل کرد.

   امروز هزينه های سايت شما 
چطور تامين می شود؟

در این مدت با افرادی آشــنا شــده ایم که 

 
در مسير راه 

اندازی فراز و نشيب 
های بسياری داشتيم. 

روزهای اول بايد برای هيأتی ها توضيح 
می داديم که عقيق چيست و قرار است 
چه کار کند؟  اساسا ورود يک رسانه به 
مجالس اهل بيت)ع( با واکنش هايی 
روبرو می شود؛ خاصه مجالس عزا که 
جنسش »بی ريايی« است و اين را می 

توان از خاموش شدن 
چراغ ها فهميد
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هیچ مسئولیتی ندارند و حاضرند به عشق 
سیدالشهدا با افتخار به رسانه امام حسین 
کمک کنند و هیچ توقعی نداشــته باشند. 
از سوی دیگر خودمان هم به فرمول هایی 
برای درآمد زایی رسیدیم و مثا با راه اندازی 
بخش آگهی هایمان یا اجــرای پرژوه های 
فرهنگی توانستیم  بخشی از بودجه سایت 
را تامین کنیم. خیلی ها پیشنهاد دادند که 
بودجه عقیق را به آنها بســپریم و به قول 
معروف زیر بلیتشان برویم که به هیچ وجه 

قبول نکردم.
من معتقدم که رســانه هیأت مثل هیأت 
باید مستقل باشد و اگر هم قرار است کسی 
کمک کند به هیچ وجه نبایــد این نگاه را 
داشته باشد که دخالتی در این جریان بکند. 
برای ما پیش آمده که افراد سرشناسی در 
هیأت با عنوان حمایت از جریان فرهنگی 
هیأت خواســته اند به ما پول بدهند، اما ما 
می دانســتیم این آقا بعدها در این زمینه 
ذی نفع است و فردا می خواهد اعمال نظر 
کند. به همین دلیل به هیچ وجه از آنها پولی 
نگرفتیم چون اســتقال سایت ما فروشی 

نیســت. در عقیق نظرمان این اســت که 
کمک از مردم جمع کنم، و این گرفتاری ها 
برای تأمین هزینه ها وجود دارد. خیلی ها 
باورشان نمی شود که ما سر جمع حدودا 8 
نفریم که داریم در عقیق این کار را جلو می 
بریم و فکر میکنند یک شرکت و مجموعه 
عریض و طویلی هستیم.  ولی ما 8  نفر کار 
می کنیم و درآمدمــان هم از جای دیگری 
اســت و هرکداممان برای خودمان شغلی 
داریم و اینجا عشــق مان است. معتقدیم 
همانطور که امام حسین )ع( هیأت هایش را 
می چرخاند، اگر رسانه هایش هم در همان 
مســیر باشــند خود حضرت آن را تأمین 

میکند.

   شــما به فکر تربيت نيروی 
انسانی در اين حوزه هستيد؟

راستش را بخواهید، هر چه پیش می رویم، 
حوزه فعالیت عقیق بیشتر می شود. امروز 
می توان عقیق را به اندازه چند سایت خبری 
فعال، وسعت داد. انشــار خاصه منبرها، 
گزارش های تصویری از هیات، جمع کردن 

آرشیو صوتی، انتشار جدول های راهنمای 
مجالس، کامــل کردن بانــک اطاعاتی 
مجالس، جانمایی تــک تک مجالس روی 
نقشــه، گفت و گو با علما، ســخنرانان و 
مداحان، انتشــار پرونده های مناســبتی، 
پرداختن به شــعر آئینی، راه اندازی دفاتر 
اســتانی و این ســیاهه را می توان تا چند 
ســطر دیگر ادامه داد... همه اینها وظایفی 
است که بر دوش خود احساس می کنیم و 
نمی توان حتی قید یکی از آنها را زد. اهل 
فن می دانند کــه در چنین فعالیت هایی 
عمده مشکل»نیروی انسانی« است. یعنی 
جوان آماده به کار، دارای انگیزه و آشــنا با 
هیأت یا به زبانی ســاده تر بچه هیأتی. به 
همین دلیل تصمیم گرفتیــم دوره  های 
آموزشی »خبرنگار هیأت« را در عقیق راه 
اندازی کنیم که خدا را شــکر مدتی پیش 
دوره نخست آن برگزار و تعدادی از همین 
جوانان عاقه مند شناسایی و به کار گیری 
شدند. ان شــاء اهلل به زودی عقیق دومین 
دوره »خبرنگار هیأت« را به شکلی جامع تر 

از دوره قبل برگزار خواهد کرد.

   تا کنون فکر نکرديد که مطالب 
دينی غير هياتی را هم به عقيق اضافه 

کنيد؟
به نظر من امروز سایت خبری باید برود به 
سمت تخصصی شدن، مثًا سایت خبری 
ورزشی و حتی ســایت خبری فوتبال. ما 
رسیدیم به ســایت خبری هیأت. به ما می 
گفتند در سایتتان راجع به مسجد و دین و 
قرآن و عترت هم کار کنید، اما من می گویم 
هر کدام از اینها می توانند یک سایت داشته 
باشند، اما این عقیق، عقیق هیأت است. فکر 
می کنم، اگر بخواهیم این سایت را کشکولی 

کنیم، سایت هیأت تضعیف خواهد شد.

   برنامه تان برای آينده چيست؟
ما وارد یک اقیانوســی شدیم که خودمان 
پیش بینی نمی کردیم اینقــدر جای کار 
داشته باشــد. شــاید امروز تمام کارهایی 
که کردیــم، نصف آن افقــی که می بینیم 
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نیســت. همین اآلن اگر بخواهم بشــمارم 
شاید واقعاً 10 ایده جدید در این فضا دارم، 
اما اولین کار ما این است که کار فعلی مان 
را با توجه به بضاعت های مالی و شــرایط 
خاص خودمــان به یک ثباتی برســانیم. 
یعنی مخاطب دیگر بداند اگر اآلن دهه اول 
محرم نزدیک است، می تواند مراجعه کند 
به جدول ما و اطاعات بگیرد. اما قطعاً بحث 
توسعه فعالیت ها هســت. مثًا حوزه شعر 
آئینی یکی از ارکان هیأت اســت، البته در 
این حوزه چندتا سایت فعالیت می کنند و 
ما هم مدتی است که وارد این بحث شدیم. 
در ابتدا می خواهیم بیشتر این فضا را درك 
کنیم و بعد بیاییم جدی تر به شــعر آئینی 
بپردازیم. به نظرم واقعاً جا برای کار خیلی 
زیاد است و این موضوع رسانه هیأت آنقدر 
بکر و دست نخورده بوده که اگر 10 سایت 
دیگر هم راه بیفتند می تواند در این زمینه 
کار کند. خیلی ها به ما می گویند که شما 
برنامه تان چیســت؟ حقیقتش این است 
که من فکر می کنم که هیأت اآلن می تواند 
یک سایت جامع بسیار بزرگ و پویا داشته 
باشد و همه کارها در آن انجام شود، اما همه 
کارهای خوب دنیا را قرار نیســت ما انجام 
دهیم، می خواهم بگویم که همه این کارها 
خوب است اما ما ظرفیتمان یک حدی دارد. 
خیلی دغدغه داریم که یک ظرفیتی ایجاد 
شود تا بتوانیم وارد حوزه های جدید بشویم. 
زورمان، پولمان، جانمان، تا امروز به اینجا 
رسیده. ایده های خوب زیادی داریم اما اینها 
توان، انرژی و ظرفیت می خواهد که هنوز به 

آن نرسیده ایم.

   اما با اين حال چه برنامه هايی 
برای توسعه فعاليت عقيق داريد؟

ما در حــال حاضر در حال آماده ســازی 
دو سایت دیگر هســتیم که در دل عقیق 
باال می آیــد و فعالیت می کند؛ اول »عقیق 
راهنما« این ســایت یک ســامانه جامع 
برای همان بخش هیات کجا برویم است. 
یعنی فرم هــای کاملی بــرای هیات ها در 
نظر گرفتیم تا بیایند و برنامه های سالیانه 

خود را اعام کنند و برنامه ها بدون معطلی 
به جدول اضافه می شــود. ســامانه نقشه 
نیز در این بخش تعاملی شــده و هیات ها 
خودشان باید روی نقشه ، پرچم هیاتشان 
را نصــب کنند و ما فقــط تایید می کنیم. 
rahnama. این ســایت بر روی دامنه

aghigh.ir هم اکنون فعال است و پس 
از فعالیت آزمایشی رونمایی رسمی خواهد 
شد. دومین سامانه نیز عقیق  تی وی است 
که با نشانی tv.aghigh.ir هم اکنون باال 
آمده و به عنوان پایگاه اختصاصی اشتراك 
ویدئوی هیات فعال شــده است. اهل فن 
می دانند که راه اندازی سایت اشتراك ویدئو 
نیاز به زیرساخت های بسیار قوی و پهنای 
باند باال دارد که به لطف امام حســین)ع( 
توانستیم آن را فراهم کنیم. البته تا کنون 
تبلیغ چندانی برای معرفی این دو سامانه 
نکردیم و ان شاءهلل بزودی هر دو را رونمایی 

رسمی خواهیم کرد.

   مستند شرح مدح که توسط 
سايت عقيق ساخته شده بود، از رسانه 
ملی پخش شد. درباره آن مستند هم 

توضيحاتی بدهيد.
فکر می کنم این مستند تا کنون خیلی ها 
دید ه انــد و احتمــاال دریافته اند که حرف 
اصلی آن مســتند نقش رهبــر انقاب در 
تعیین راهبرد هیات ها بــود. حدود 3 ماه 

فعالیت فشرده برای آن کار انجام شد و انصافا 
همکارانم از دل و جان مایه گذاشتند. خدا 
را شــکر بازتاب هایی که از این کار داشتیم 
به شدت مثبت و امیدوار کننده بود و سعی 
خواهیم کرد حتما در قالب موسسه عقیق 
عاوه برا سایت در این حوزه ها نیز فعالیت 
جدی داشته باشیم.  اما در این مدت خیلی ها 
از من پرســیده اند که مداحانی که در این 
مستند با آنها گفت وگو شد با چه معیاری 
انتخاب شدند. ما سعی کردیم از هر قشر و 
دسته ای یک نماینده را انتخاب کنیم. مثا 
از طیف مداحان پیشکسوت که به جامعه 
مداحان سنتی کشــور تعلق دارند استاد 
سازگار انتخاب شــد. از مداحان شناخته 
شده و شهیر کشور که چهره رسانه ای تری 
دارند، سراغ حاج محمد رضا طاهری رفتیم. 
از مداحان جوان که به فرموده آقا رویش های 
این حوزه هستند سراغ آقای میثم مطیعی 
رفتیم. از شهرستانی ها استاد کامی زنجانی 
را انتخاب کردیــم و در نهایت حاج منصور 
ارضی به دلیل آنکه سال  ها مداح اصلی بیت 
رهبری بود، در این مستند حضور داشتند. 
اما هیچ کدام از این افــراد قهرمان فیلم ما 
نبودند. سوژه و محور اصلی رهبر انقاب بود 
و به توجه به تایم فیلم مجبور بودیم سراغ 
افراد محدودی برویم که این عزیزان انتخاب 

شدند. 

   در پايان اگــر نکته ای داريد، 
بفرماييد.

حرف آخر اینکه از مخاطبان هیاتی مجله 
شما می خواهم که برایمان دعا کنند تا در 
این مسیر مقدس، پایمان نلغزد و از جاده 
تقوا خارج نشویم . خودمان خوب می دانیم 
که کار امروز ما نواقصی دارد و باید به مرور 
زمان برطرف شود، حتما ارزیابی مان کنید، 
اشکاالتمان را بگویید که بسیار نیازمند نگاه 

تیزبینانه مخاطبان فهیم هیاتی هستیم. 

   متشکرم از وقتی که به ماهنامه 
هيات داديد و برايتان آرزوی موفقيت 

می کنم.

سعی مان 
هميشه بر اين بوده 

که از محتوا دور نشويم، يعنی 
همين خالصه منبرهايی که االن 

منتشر می کنيم شايد خيلی 
کليک خور نباشد و واقعًا هم کار 
سختی است پياده کردن آن ها 
ولی سعی ميکنيم که به هيچ 

وجه محتوا را فدا نکنيم
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   گفتگو: محمدزاهدنيا
   به عنوان اولين سوال خودتان 
را معرفی کــرده و بفرماييد که چند 
شهيد در راه اســالم و انقالب تقديم 

کرده ايد؟
بســم اهلل الرحمــن الرحیم. ایــن جانب 
حسینعلی برات ســرمدی،  پدر سه شهید 
به نام های محمود، منصور و غامرضا بیات 
سرمدی هســتم. البته جنازه منصور هنوز 
پیدا نشده و مفقود االثر می باشد. در زمان 
جنگ از 7پسرم، پنج تن از آنها به نام های: 
منصور، محمود، غامرضا،ناصر و مسعود در 
جبهه های جنگ حضور فعال داشته و در 

بسیاری از عملیات ها در کنار هم بودند. 
   از آقا منصور تا به االن خبری 
نشده؟ شما چه تالش هايی برای يافتن 

پسر مفقوداالثرتان کرديد؟
منصــور ســال 61 در عملیــات رمضان 
مفقوداالثر شد. زمانی که خبر مفقودیش 
را به ما دادند، حدودا 17 سالش بود. پس از 
گذشت سالها از خبر مفقودی منصور؛ سال 
72 با ما تماس گرفته شد تا برای شناسایی 
منصور به معراج شهدا برویم. من همراه با 
حاج خانم به معراج شهدا رفتم ولی بافاصله 
پس از رویت تابوت، حاج خانم گفتن که این 
جنازه منصور من نیست. همان موقع بنده 
عرض کردم که در تابــوت به جز تکه های 
استخوان که چیزی وجود ندارد! روی چه 
حساب چنین حرفی می زنی؟ به من گفت:  
من جنازه پسرم را می شناسم و این جنازه 
منصور من نیست. خاصه با اصرارهای بنده، 
ما جنازه را تحویل گرفتــه و دفن کردیم. 
همان شــب که جنازه را دفن کرده بودیم، 
منصور به خواب یکی از عروس هایمان آمده 
و با لبخندی گفــت: آن جنازه ای که دفن 
کردید من نبودم. حدودا تا دو سال منصور به 
خوابمان آمده و تاکید می کرد که به دنبال 

من برگردید و مرا پیدا کنید.
  شما در اين مدت دو سال چه 

کار کرديد؟
من به این فکر افتادم که به سراغ نامه های 
منصور بروم. در همین حین نامه و پاکی 

گفت وگو با پدر شهيدان سرمدی )پدر دو شهيد و يک مفقود االثر(:

غالمرضا از شهادت خود 
خبر داشت

از کوچه پس کوچه های نازی آباد عبور کرديم تا به يک خانه نسبتا قديمی 
رسيديم. در کنار درب خانه پيرمردی به رسم ادب ايستاده منتظر ما بود. حاج 
آقای بيات سرمدی، پدر دوشهيد و يک مفقوداالثر که در طول مصاحبه بيان 
شيرين و خودمانی داشت و بدون تکلف سخن می گفت. حاج آقای قصه ما، 
دوبار به ديدار خصوصی رهبرمعظم انقالب رفته و تنها دغدغه اش در حال 

حاضر بد حجابی و بی بندو باری های موجود در جامعه می باشد. 
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که تحت عنــوان پاك منصور به 
ما داده شــده بود را به چند تن از 
فرماندهان سپاه نشان داده و پرس 
و جو کردم که آیا می توان متوجه 
شد که پاك متعلق به چه سالی 
است؟ به من گفتند که حدودا می 
توان تشخیص داد. از آن جایی که 
در این پاك اســم لشکر خورده 
اســت، این پاك متعلق به سال 
های پس از 65 می باشد، چراکه 
تا قبل از این ســال هنوز لشکری 
در ســپاه و ارتش وجود نداشت. 
خب مــا تعجب کردیــم، چرا که 
منصور در ســال61 مفقود االثر 
شده بود. خیلی پیگیری کردم تا 
این تناقض را درك کنم. در آخر با 
پیگیری ها مداوم متوجه شدم که 
بنده خدایی که مسئول پیگیری 
مفقوداالثرها در معراج شهدا بوده 
برای خوشحالی دل ما، اسامی را 
تغییر داده و تحت عنوان منصور 

جنازه را به ما تحویل داده بود.
   پس از اينکه موضوع را متوجه 

شديد، چه واکنشی نشان داديد؟
البته قبل از هرچیــزی این نکته را متذکر 
شوم که حاج خانم، بعد از مشاهده جنازه 
متوجه این ماجرا شده بود. با اینکه جنازه را 
دفن کرده بودیم به همگی می گفت که این 
جنازه پسرم نیســت. پس از  اینکه متوجه 
شدیم اسامی را تغییر داده اند، من به معراج 
شهدا رفته و از مســئولین آن جا خواستم 
که اســم منصور را در لیست مفقوداالثرها 
به صلیب سرخ بدهند، تا دوباره به دنبالش 

بگردند.
پس با ایــن اوصاف آقا منصــور هنوز پیدا 

نشدند؟
خیر، هنوز که خبری نشــده اســت. البته 
گویا جدیدا می خواهند از ما تست دی ان 
ای بگیرند تا در صورت شناسایی جنازه ها 
بتوان آنها را تطبیق داد. البته این قرتی بازی 
ها را من قبول نــدارم )همراه با خنده( چرا 
که اگر منصورم شناسایی شود، خودم می 

توانم تشخیص بدهم و نیازی به تست و این 
حرف ها نیست. 

  حاج آقــا، زمانــی که خبر 
مفقوداالثر شــدن منصور را برايتان 
آوردند، غالمرضا و محمود شــهيد 

شده بودند؟
نه هنوز برادرانش در جبهه می جنگیدند. با 
این سوال، یعنی به طور کامل نحوه شهادت 
محمود و غامرضا رو توضیح ندهم؟ )همراه 

با خنده(
  خير حاج آقا. بفرماييد نحوه 
شــهادت محمود وغالمرضا چگونه 

بوده؟
اول از همــه نحوه حضــور غامرضا را در 
جبهه توضیح می دهم. غامرضا در دوران 
راهنمایی تحصیل می کرد. یک روز، نامه 
ای سفید برای من آورده بود که امضایش 
کنم، به من گفت نامه حضور به بسیج بوده، 
من به غامرضا گفتم، این نامه که چیزی 
داخلش نوشته نشــده، پاسخ داد: فرمانده 
بسیج از دوستان نزدیک من هستش، شما 

امضا کنید، بعدا نوشته ها را اضافه 
می کنم. خاصه مــا بعدا متوجه 
شــدیم که نامه به منظور سه ماه 
دوره آموزشی جهت اعزام به جبهه 
ها بوده، وقتی از آموزشی برگشت 
می خواست به جبهه ها برود. خب 
طبیعتا به خاطر سن کمش اجازه 
حضور بــه جبهه ها نمــی دادن، 
به همیــن منظور بعدهــا متوجه 
شدیم که با کپی شناسنامه برادر 
بزرگترش )یوسف( اعزام شده بود. 
البته این نکته را هم اضافه کنم که 
غامرضا قد بسیار بلندی داشت، به 
همین منظور کمتر کسی به پایین 
بودن سنش جهت حضور در جبهه 

ها دقت می کرد.  
پــس از عملیات کربــای 5 که 
اکثر پسرها با هم در جبهه حضور 
داشتند، به منظور عید نوروز همگی 
به منزل برگشتند. گویا غامرضا در 
کربای5 ترکش خورده بود، ولی به 
ما چیزی نمی گفت، وقتی از او پرسیدیم چرا 
لنگ می زنی؟ پاسخ داد که از ماشین افتادم 
و پام پیچ خورده است. غامرضا، پول عیدی 
هایی که در نوروز جمع کــرده بود، برای 
بازدید از بیمارســتان جانبازان خرج کرد. 
غامرضا، تنها شهید خانواده ما بوده که قبل 
از حضور در جبهه از شهادت خود با خبر بود. 
غامرضا خواب دیــده بود که همه در یک 
زمین فوتبال در حالی بازی کردن هستند 
واجازه حضور وی را به بــازی نمی دهند، 
نهایتا در انتهای بازی به او خبر رساندند که 
می تواند وارد زمین شده و فوتبال بازی کند. 
فردای آن شب متوجه این امر شد که همه 
افرادی که در حال فوتبال بازی کردن بودند 
شهید شــده اند به جز غامرضا! به همین 
منظور مطمئن شده که در عملیات بعدی 

شهید می گردد.
در همین راستا وصیت نامه خود را قبل از 
اعزام به جبهه نوشته و به یکی از بچه های 
پایگاه مسجد می دهد تا پس از شهادتش به 
ما برساند. در همان وصیت نامه ذکر کرده 

   تصویر منصور که به گفته پدرش در زمان جنگ، 
آرپی جی زن بوده است
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که من آخرین اعزامم بــه جبهه ها بوده و 
شهید خواهم شــد. در نهایت غامرضا در 
عملیات کربای 8 در شــلمچه، درســت 
زمانی که 7روز به 14 سالگیش مانده بود، 
در سال62 به مقام رفیع شهادت رسید. خبر 
شهادت غامرضا را سه نفر از اهالی جوادیه 
برای من آوردند، ابتــدا گفتند که یکی از 
پسرانت زخمی شــده، ولی من باور نکرده 
و گفتم دروغ می گویید.؛ شهید شده است. 
مادرش خواب دیده یکی از پسرانمان را از 

دست داده ایم.
  گويا آخرين شــهيد خانواده 
ســرمدی، آقا محمودبودند. ايشان 

چگونه شهيد شدند؟
بله. محمد بزرگترین پســرم بود که به این 
مقام رفیع نائل گردید. محمود از زمانی که 
سپاه افتتاح گردید، اسم نویسی کرد تا تحت 
لوای سپاه به جبهه ها عازم شود. ابتدا گزینش 
سپاه، محمود را جهت حضور در این ارگان 
رد کرده بود. محمــود به منظور اعتراض به 
محل گزینش سپاه رفته و علت را جویا شد. 
مسئول گزینش به اون گفت: ما سوال هایی 
پیرامون گروه فرقــان در مرحله گزینش از 
شما پرسیدیم و اکثر سوال هارا به طور کامل 
جواب دادید. پاســخ دقیق این سواالت را از 
کجا می دانستید، مگر اینکه خودتان جزو 
این گروه فرقان باشید!؟ محمود به مسئول 
گزینش پاسخ داد که نوشــته های من در 

کتاب های شهید مطهری صفحه فان ذکر 
شده و من این کتاب ها را مطالعه کرده بودم. 
خاصه مسئول گزینش اقناع شده و محمود 
به جبهه ها اعزام شد. اینقدر عاقه به تحصیل 
در این پسر وجود داشته که اوایل ترم دانشگاه 
در رشته الهیات،کتاب ها را تهیه کرده و پایان 

ترم به دانشگاه جهت امتحان بر می گشت.
  يعنی در طول جنگ کتاب ها را 

مطالعه می کرد؟
بله، هر زمــان وقــت آزادی در جبهه ها 
نصیبش می شد، به مطالعه می پرداخت. 
البته محمود به دلیل سطح معلومات باالیی 
که داشت در جبهه ها وظیفه هایی همچون 
تبلیغات مبانی دینی نیز بر عهده داشــته 
اســت. نهایتا هم در یکی از عملیات ها به 
نام ماهوت که وظیفه ضبط صدای توپخانه 
دشــمن را بر عهده داشته، با برخورد یکی 
از توپ ها به محل اســکان محمود به مقام 
شــهادت نائل گردید. البته آن طور که هم 
رزمان محمود تعریف کرده اند، وی در 17 
بهمن66 زخمی شــده و در 27 بهمن ماه، 
به دلیل وخامت شــدید در 25 سالگی دار 
فانی را وداع گفت. اینم قصه آخرین شهید 

خانواده بیات سرمدی بود.
  حاج آقا شما صرفا به زندگی 
آقاپســرها در دوران جبهه و جنگ 
پرداختيد. دوران کودکی و نوجوانی 
فرزندان حســينعلی بيات سرمدی، 

چگونه گذشــت و چه فعاليت هايی 
داشتند؟ 

همه پسران من )چه آنهایی که جبهه رفته 
و چه جبهــه نرفته هــا( دوران کودکی و 
نوجوانیشــان در مســاجد و هیأت را می 
گذشــت. در واقــع تحــت مکتــب امام 
حسین)ع( در مساجد رشــد پیدا کردند. 
همین آقا محمود ما، از 7سالگی هم مکبر 
و هم موذن مسجد ابوالفضل جوادیه بوده و 
در اکثر قرائت های قرآن شرکت می نمود. 

  اجــازه دهيد بــه زمان حال 
برگرديم. به نظر شــما چــرا پس از 
گذشت سالها از دوران دفاع مقدس، 
آن خلوص نيت و پاکی ميان مسئولين 
و فرماندهان جنگ فراموش شــده و 
در حال حاضر هر روز شاهد خبری از 
تجمل گرايی ها، اختالس ها، رشوه ها 
و... توسط برخی مسئولين ذی ربط در 

رسانه ها هستيم؟
یک جمله معروفی این مداح ها و سخنران 
ها دارند که همیشه در ذهن من حک شده 
است. می گویند: زمانی که شما 40 شب، 
نمازشــب بخوانید دیگر نمی توانید آن را 
ترك کنید. چون این نمازشــب و آثارش، 
جزوی از وجودتان شده اســت. پیرامون 
مفاســد اقتصادی و تجمل گرایی و غیره 
نیز همین گونه می باشد. در واقع زمانی که 
شما مسئولیتی یا مدیریتی را قبول کرده و 
در جایگاه خود کوچک ترین پول حرامی را 
به خانه می برید، به مرور زمان این پول ها 
جزوی از وجود شما می گردد و به آن عادت 

کرده و حق مسلم خودتان می دانید.
اینکه مشاهده می کنیم در رسانه ها اخباری 
پیرامون مفاســداقتصادی مطرح شده به 
دلیل کاهش معنویت در میان مســئولین 
و عادت به پول هایی اســت که با ذهنیتی 

نادرست حق مسلم خود می دانند.
  شما به عنوان خانواده ای که 
فرزندانتان را در راه نظام  انقالب فدا 
کرده ايد، با مشاهده مفاسد اقتصادی 
و يا گرانی هايی که وجود دارد، نسبت 

به انقالب نا اميد نشده ايد؟
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اتفاقا گاهی مردم توی بــازار و خیابان به 
من می گویند مثا پرتقــال یا مرغ هر روز 
گران تر شده و شما آن زمان فرزندانتان را 
بیهوده به جبهه ها فرستادید. به واقع آنها 
درك صحیحی از علل حضور رزمندگان به 
جبهه ها ندارند. فرزندان من و خود شخص 
حسینعلی برات سرمدی فقط و فقط جهت 
حفــظ و اعتای نظام مقــدس جمهوری 
اسامی و لبیک به فرمان امام خمینی)ره( 
وارد وادی جنگ و جهاد شده اند. یک زمانی 
ما حق وحوش به آمریکایی ها پرداخت می 
کردیم و درحال حاضر آنها سعی در مذاکره 
با ما می باشند. ما از ذلت به عزت رسیده ایم، 
این عزت کسب شده به خاطر خون شهدایی 
است که جان خود را فدا کرده اند. ببینید 
ما نیز انتقاداتی جهت بهبود وضع اقتصادی 
مطرح می کنیم ولی نه اینکه به طور کلی 
نا امید بشویم. اتفاقا بنده در دیدار خانواده 
های شــهدا با رهبرمعظم انقاب برخی از 
انتقادات در حوزه اقتصادی را مطرح کردم.

  پس شما ديدار نسبتا خصوصی 
هم با رهبری داشتيد. اين ديدار در چه 
سالی بوده و چه خاطره ای از آن زمان 

ها داريد؟ 
به لطف الهی خانواده برات سرمدی دوبار به 
دیدار رهبری رفته است. اولین بار سال 84 
در هنگامه انتخابات ریاست جمهوری)زمان 
ریاســت جمهوری آقای خاتمی( در بیت 
رهبری بــه دیدار ایشــان رفتیم. در صف 
انتظار برای صحبت بــا رهبری بودیم که 
حاج خانم به بنده گفتند: حسینعلی حرف 
های تندی به آقا نزنی هاااا ایشان همه چیز 
را می دانند. من گفتم حاج خانم یک سری 
مسائل هستند که بنده وظیفه خود دانسته 
مطرح کنم و اگر نگویم در آن دنیا باید جواب 
پسران شــهیدم را بدهم. خاصه وقتی که 
شرف یاب شــدیم؛ به آقا گفتم: آقا جلوی 
این بی بندو باری ها را بگیرید! ببینید چه 
بایی بر سر دختران ما می آوردند، ببینید 
چه پوششی دارند؟! این اولین موضوعی بود 
که برای حضرت آقا عنوان نمودم. دومین 
مســاله نیز تورم بود، گفتم: این مسئولین 

فعلی در حالیکه تورم 20 درصد است، فقط 
حقوق هــا را 10 درصد افزایش می دهند. 

لطفا رسیدگی کنید.
  مقام معظم رهبری چه جواب 

هايی دادند؟
آقا با لبخندی پیرامون مســائل اقتصادی 
گفتند چشــم. پیرامون بی بندوباری نیز 
فرمودند دعا بفرمایید مســئولین مومن و 

انقابی بر مسند ریاست قرار بگیرند.
   دومين ديدار شما با رهبری در 

چه سالی صورت گرفت؟
دومین دیدار سال گذشته بوده که توسط 
حاج آقــای رحیمیان به منظــور دیدار با 
رهبری معرفی شــدیم. ماشین فرستادن 
درب منزل مــا و این بار خانــه خود مقام 
معظم رهبری حضور پیدا کردیم. در واقع 
دیدار دوم کمی خصوصی تر بود. به خوبی 
یاد دارم که دومین نفر به منظور صحبت با 
آقا بودم. گفتم عرض کوچکی دارم، شــما 
ســکاندار کشــتی دین و نظام جمهوری 
اسامی هستید، خواهش می کنم مراقب 
این وزرای دولت جدید باشید، آقا باخنده 

ای پاسخ فرمودند چشم.
  چرا پيرامــون وزرای دولت 

حساس شده بوديد؟
خب بنــده احســاس می کــردم برخی 
منتصبین در وزارتخانه ها، ســابقه خوبی 

نداشته و حتی در فتنه حضور داشته اند.
  حاج آقا به فتنه88 اشــاره 
کرديد، به نظر شــما چرا رهبر معظم 
انقالب پس از فتنه 88 پيرامون خواص 

بی بصيرت به سخنرانی پرداختند؟
ببینید. به نظر من همــه اتفاقات در فتنه 
88 هماهنگ شده بوده، یعنی کشورهای 
خارجی با برخی از رجال سیاســی ارتباط 
گرفته و از طریق ایــن افراد در میان مردم 
نفوذ پیدا کردند. در واقع هدف این کشورها 
براندازی نظام جمهوری اسامی بوده است. 
این کشــورها برنامه ریزی دقیقی کرده و 
هزینه های زیادی بدین منظور صورت داده 
و متاسفانه برخی مسئولین سابق کشور هم 

در این زمینه همراهی کرده اند.
   خيلی ممنون جناب سرمدی که 
وقت خود را در اختيار ما قرار داديد. به 
عنوان آخرين سوال شما چه انتظاری از 

مسئولين در حال حاضر داريد؟
فقط جلوی بــی بندو باری هــا را بگیرند. 

والسام

   از راست به چپ منصور، غالمرضا، محمود بیات رسمدی
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السام علیکم جمیعاً و رحمه اهلل اعوذ باهلل 
السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم 
اهلل الرحمن الرحیم و صلی اهلل علی محمد 
و آل محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین.

به مناسبت شــهادت حضرت زهرا )س( 
بحثی را داشتیم که وارد موضوع والیت و 
محبت شدیم و گفتیم قرآن منهای اهل 
بیت )ع( و قرآن با اهــل بیت )ع( هریک 

کاربرد جداگانه دارند. 
جایگاه اهل بیت )ع( را در قرآن بررســی 
کنید. امروز هــم می بینید که گروه های 

تکفیری قــرآن را بدون اهــل بیت )ع( 
معنا می کنند. قرآن کریم را گشــوده اند 
عالمشان هم هرچه از قرآن فهمیده بدون 
این که بــا اهل بیــت )ع( ارتباطی برقرار 
کنند عمل می کنند، جان برکف هم عمل 
می کنند خیال می کنند کــه کار خوبی 
انجام می دهنــد و خیال می کنند که جز 
خودشان همه بر باطل و حق همین است 
که خودشان عمل و فکر می کنند قرآن هم 
می گوید: »الذیَن َضلَّ سُعُیهم فی الَحیاِه 
نیا و ُهم یَحَسُبوَن أنَُّهم یُحِسُنون ُصنعا«  الدُّ

آیا می خواهید ببیند چه کسی اخسرین 
اعمال اســت و بیش تر ورشکسته است؟ 
کســانی که در دنیــا کار می کنند و فکر 
می کنند که کار خوبــی انجام می دهند. 
این ها عملشان به آخرت منتقل نمی شود. 
نیا«  »الذیَن َضلَّ َســُعُیهم فی الَحیاِه الدُّ
گمراه شده معیشــان در حیات دنیا »و 
ُهم یَحَسُبوَن أنَُّهم یُحِسُنون ُصنعا« خیال 
می کنند که دارند کار خوب می کنند االن 
مثا داعش می گوید ما بیست هزار اروپایی 
را مسلمان کرده ایم. آن هم مسلمان جان 

سلسه مباحث اخالق آيت اهلل حائری شيرازی؛

عاقبت قرآن بدون اهل بیت  )علیهم السالم(



31

الم
 اس

ان
دگ

زمن
ت ر

هيأ
ی  

هب
مذ

ي - 
نگ

ره
ه ف

نام
ماه

14
36

ب 
رج

 ،1
07

ره 
ما

ش
94

ت
ش

به
ردی

ا

بر کف که برای اسام کشته می شود شما 
چند نفر را مسلمان کرده اید؟ این توهمات 
را دارند از اول حضرت محمد )ص( فرمود 
»انــی درك فیکم الثقلین کتــاب اهلل و 
عترتی« دو چیز گرانبها را بین شــما به 
یادگار گذاشــتم، کتاب خدا و خانواده ام، 
عترم جبرئیل هم به من گفت »انهما یفترقا 
حتی یردا علی الحوض« کتاب و اهل بیت 
)ع( از هم جدا نخواهند شــد تا بر حوض 
کوثر به هم ملحق بشوند. کسانی هم که با 
اهل بیت )ع( همراه نیستند با قرآن همراه 
نخواهند شد. ممکن است حافظ قرآن هم 
باشند اما همراه قرآن نیستند. حجاج بن 
یوسف حافظ کل قرآن بود. او می خواست 
روز عید قربان یحیی بن یعمر را به جای 
گوسفند و گاو و شتر به جرم این که گفته 
بود امام حسن و امام حســین )ع( ذریه 
پیغمبرند قربانی کند. می خواســت روز 
عید قربان این بنده خدا را برای رضای خدا 
سر ببرد. چون گفته بود حسن و حسین 
)ع( ذریه پیغمبرند. شعبی می گوید: من 
گفتم اگر شتر و غیره را قربانی کنی بهتر 
اســت - چون به او گفته بــود بیا قربانی 
من را امروز ببین - ایشــان گفت: متوجه 
شدم می خواهد یک شیعه را بکشد، گفتم 
امیر اگر طبق سنت عمل کیند، شتر، گاو 
یا گوســفند بهتر نیســت؟ گفت: تو اول 
حرف های او را بشنو بعد اظهار نظر کن. در 
گوشی به من گفت بعد دستور داد یحیی 
را بیاورند. او را آوردنــد. به او گفت:»انتم 
زعیم اهل العراق« آیا تو عراقی ها را رهبر 
هستی؟ قال ال انا فقیه گفت: نه من فقیه 
آن ها هستم، مســائل را از من می پرسند 
و من جواب می دهــم گفت »من فقهک 
انک تزعم ان الحسن و الحسین من ذریه 
رســول اهلل«؟ آیا این از فهم و فقه توست 
که می گویی حسن و حســین )ع( ذریه 
پیغمبر )ع( هستند؟ مگر نمی دانی ذریه 
از ناحیه پدر است نه از ناحیه مادر. این ها 
پسر دختر پیغمبرند. این که به یحیی گفته 
بود »نزعم« خیال می کنی؟ حال ببینید 
یحیی در حالی که زیر پایش سفره چرمی 

و باالی سرش ســیاف = شمشیرزن، آدم 
قوی بازویی که با یک ضرب سر او را قطع 
می کند در جایگاه حکومت هم حجاج بن 
یوسف نشسته که اگر با اشاره ابرو بگوید 
کار را تمام کن او سر را جدا می کند. غل و 
زنجیر هم به گردنش است گفت تو خیال 
می کنی حسنین ذریه پیغمبرند! یحیی 
بن یعمر گفت: »ما ... ذلک بل اقوله حقا« 
من که خیال نمی کنم که حسن و حسین 
)ع( ذریه پیغمبرند اعتقاد حقیقی من این 
است. این ها را خدا دوست می دارد. »کلمه 
حق عند امام جائر« بیش ترین ثواب از آن 
حرف حق در مقابل یک پیشــوای ظالم 
است. او گفت خیال می کنی؟ گفت خیال 

نمی کنم بلکه اعتقاد حقیقی ام این است. 
گفت از کجا می گویــی؟ »من این تقول 
ذلک«؟ قــال: »من کتــاب اهلل«. حجاج 
حافظ کل قرآن بود. قــرآن را مرور کرد 
گفت: از کدام آیه می فهمی که حســن و 
حســین ذریه اند؟ او آیه مباهله را خواند. 
گفت: منظورت این آیه است »تََعالوا نَدَع 
أبناءنَا و أبناءُکم َو نِساءنَا َو نِساءُکم َو أنُفَسَنا 
و أنُفَسُکم تَم نَبَتِهل َفَتجَعل لَعَنه اهللِ َعلی 
الّکاِذبِیَن« گفت ایــن آیه داللتش خوب 
است. او می دانســت حسن و حسین )ع( 
همراه جدشــان بودند و به همین ها ابناء 
گفته شده است. اما منن منظورم این آیه 
نیست. مرور دیگری روی قرآن کرد دید 
آیه دیگری نیست. یقین کرد که دستش 
خالی است. چیزی ندارد که به آن استناد 
کند. گفت: اگر آیه ای آوردی که داللت بر 
این امر نداشت، همین جا سرت را از تنت 

جدا می کنم. 
امروز روز عید قربان اســت و تو را قربانی 
می کنــم اما اگــر داللت داشــت آزادت 
می کنم، چهار هــزار درهم یا دینار هم به 
تو هدیه می دهم. گفت آیات سوره مریم 
را بخوان »َفلَّما اعَتَزلَُهم َو ما یَعُبدوَن ِمن 
َق َو یَعُقوَب« این  َدوِن اهللِ َوَهبَنا لَُه إســحَ
اشاره به کیست: »اعَتَزلَُهم« گفت ابراهیم 
)ع( وقتی ســاره را با پسر رها کرد خدای 
متعال در عوض، اسماعیل اسحق و یعقوب 
را داد. گفت ادامه بده »َو ِمن ُذرِّیَِتِه داُووَد 
َو ُسلیَمان« گفت ذریه کی هستند؟ گفت 
»َو ِمن ُذرِّیَِتِه داُووَد َو ُســلیَمان َو أیُّوَب َو 
یُوُسَف َو ُموسی َو هارون« بعدش  »َو َزکِریا 
و یحیی و عیَسی َو إلیاَس« گفت: عیسی 
)ع( ذریه کیســت که این جا گفته؟ گفت 
ذریه ابراهیم )ع( گفت چطور عیسی ذریه 
ابراهیم )ع( است »َولم یکن له« عیسی )ع( 
که بابا نداشت؟ مریم )ع( مادرش از ذریه 
ابراهیم )ع( بود. گفتی عیسی )ع( هم ذریه 
است. یحیی گفت: مریم )ع( نزدیک تر به 
ابراهیم )ع( است یا فاطمه )س(؟ عیسی 
)ع( به ابراهیم )ع( نزدیک تر است یا حسین 
و حســین )ع(؟ مریم )ع( تا ابراهیم )ع( 

امروز 
هم می بينيد که 

گروه های تکفيری قرآن را 
بدون اهل بيت )ع( معنا می کنند. 

قرآن کريم را گشوده اند 
عالمشان هم هرچه از قرآن 

فهميده بدون اين که با اهل بيت 
)ع( ارتباطی برقرار کنند عمل 

می کنند

کسی به 
امام گفت محبين 

شما را ديده ام کسی را که زنا و 
شرب خمر می کند آيا می توانم 
بگويم او فاسق است؟ گفت نه. 

گفت: پس چه بگويم؟ گفت: بگو 
عمل او زشت است ولی خودش 
آدم خوبی است. خوب بودن به 

محبت است
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چهار هزار سال فاصله است. وقتی فرزند 
او ذریه ابراهیم )ع( می شود. فاطمه )س( 
دختر بافصل پیغمبر است فرزند او ذریه 
نمی شود؟ او می خواست یحیی را به خاطر 
این که گفته حسن و حســین )ع( ذریه 
پیغمبرنــد قربانی کند! حــال می فهمد 
که قرآن هم همین را گفته اســت. قرآن 
می گوید: عیســی )ع( ذریه ابراهیم )ع( 
است. شعبی می گوید به چهره حجاج نگاه 
کردم و »کانه علقم حجرا« چنان اوقات او 
تلخ شده بود که چرا چنین چیزی در قرآن 
آمده اســت. گویی یک سنگ در گلویش 
گیر کرده بود اما چاره ای نداشــت باید به 
وعده اش وفا کند گفت: غل و زنجیر از او 
برگیرید و آزادش کنید. بعد گفت برو إن 
شــاءاهلل که خیر از عمرت نبینی. پول ها 
را هم به او داد و گفت إن شــاءاهلل برایت 
برکت نکند. پس حجاج حافظ قرآن بود 
اما می خواست کسی را که گفت حسن و 
حسین )ع( ذریه پیغمبرند را سر ببرد. چرا؟ 
چون با اهل بیت دشــمنی دارد. حضرت 
محمد )ص( اهل بیت )ع( را هم مثل قرآن 
به یادگار گذاشته است. این ها می گویند 
قرآن منهای اهل بیت. امشب می خواهم 
در این زمینه صحبت کنم که اهل بیت )ع( 
چه نقشی در کنار قرآن کتاب اهلل دارند. 
چرا مثل کتاب اهلل هستند؟ دین ظاهری 
و باطنی دارد. کسی به امام گفت محبین 
شما را دیده ام کسی را که زنا و شرب خمر 
می کند آیا می توانم بگویم او فاسق است؟ 
گفت نه. گفت: پس چــه بگویم؟ گفت: 
بگو عمل او زشت است ولی خودش آدم 
خوبی است. خوب بودن به محبت است. 
معرف انسان این است که ببینی چه چیز را 
دوست می دارد؟ ».... من احب«هر کس با 
آن که دوستش می دارد در قیامت محشور 
می شــود. قرآن کریم می فرمایــد: »یَوَم 
نَدُعو ُکل الّنــاِس بِاِماِمِهم« ما در قیامت 
هر قومی را به نام امامشان صدا می کنیم. 
هر کس فرعون را دوست می داشته وقتی 
می گویند فرعونیان بیایند همراه فرعون 
می آیند. هر کس شاه را دوست می داشته 

است وقتی می گوید شاه دوست ها بیایند 
آنان همراه شاه می آیند. همین طور است 
دوست داران آمریکا ... هر کسی به کسی 
عاقه داشته او امامش می شود و با او هم 
محشور می شود. علی )ع( این آیه را خواند 
»یَوَم نَدُعو ُکل الّنــاِس بِاِماِمِهم« و گفت: 
در قیامت می گویند اصحاب موش خرما 
بیایند، اصحاب سوسمار بیایند. حال شما 
می گویید چگونه امام کسی سوسمار شده 
است؟ هفت نفر ظاهرا جز یاران و نزدیکان 
و جنود علی )ع( بودند و منافق ولی باطنا 
با معاویه بودند. این ها می خواســتند به 
نماز جمعه علــی )ع( بیایند، از محلی که 
می خواستند بیایند تا آن جا در مسیر صحرا 
بود یک مقداری در صحرا یک سوسمار یا 
موش خرمایی بود یکی از این ها با سنگ 
زدش. بعد این را بــه یکی چوبی آویزش 
کرد. وقتی می رفتند با علی )ع( بیعت کنند 
بگویند: »السام علیک یا امیرالمومنین«. 
موش خرما را زد ســر چوب و دو دستش 
را جلو بــرد و گفت: »الســام علیک یا 
امیرالمومنین« که علی )ع( را مســخره 
کند. نفر بعدی هم آمــد گرفت و گفت: 
»الســام علیک یا امیرالمومنین« هفت 
نفرشــان این کار را کردند. آمدند مسجد 
وقتی حضرت صحبت می کرد گفت: »یَوَم 

نَدُعــو ُکل اناِس بِاِماِمِهم« هــر امتی را با 
امامش صدا می کنند. گفت در قیامت هفت 
نفر را صدا می کنند می گویند امت موش 
خرما بیایند. هفت نفر هستند که می آیند. 
این ها به همدیگر نگاه می کردند که کی 
رفت ما را لو داد. ببیند به مسخره گرفتند 
و خدا جدی می گیرد. هر کسی در قیامت 
با امامش محشور می شود. چرا این طوری 
است به خاطر این است که شما می گویید 
کهربا، آهن ربا آهن ربا غیر آهن چیز دیگر 
را جذب می کند؟ نه. مس، طا، روی هیچ 
فلزی حتی استیل را هم نمی گیرد. فقط 
آهن را جذب می کند. آن ها هم خوب ُربا 
هستند »الَخِبیَثاُت لِلَخِبیثیَن َو الَخِبیُثوَن 
ِیبیَن َو الَطیُبوَن  للَخِبیَثاِت و الَطیباُت لِلطَّ
یبــاِت« پاکان با پــاکان، ناپاکان هم  لِلطَّ
با ناپاکان. این آدم شــارب خمری دیده 
اما می دانســته که محب اهــل بیت )ع( 
است. شما ســوال می کنید مگر می شود 
محب اهل بیت )ع( شرب خمر بکند؟ مگر 
می شود محب اهل بیت )ع( زناکار باشد؟ یا 
کسی که زنا می کند چطور می شود محب 
اهل بیت )ع( باشــد؟ این سوال دقیقی 
است، علت دارد. اگرچه این دو گناه زنا و 
شرب خمر کرده، اما شاید صفات دیگری 
از جنود عقل، آن صفات در او بارز اســت. 

بین گناهان فرق است. 
دوره رژیم شاه، دانشجویی با دختری آشنا 
بود، دختر از این دانشجو حامله شد پدر و 
مادر متوجه شدند او را زیر فشار گذاشتند 
که با چه کسی رابطه داشــتی؟ کسی را 
معرفی کــرد، او را گرفتنــد بردند زندان. 
کسی آمد پیش قاضی، گفت: چنین کسی 
را که زندانی کرده ایــد بخاطر این اتهام و 
رابطه بــا آن دختر. گفت: بلــه. گفت این 
جریان مربوط به من اســت. او را آزادش 
کنید قاضی گفت اگر تو این قدر باشرافت 
هســتی که نمی خواهی کســی به جای 
تو زندان بــرود چطور این کار زشــت را 
کردی؟ اگر تو آدم الابالی هستی و کارهای 
زشــت می کنی چطور حاضر نیستی که 
ببینی بی گناهی جای تو به زندان افتاده 

کسانی 
هم که با 

اهل بيت )ع( همراه 
نيستند با قرآن همراه نخواهند 
شد. ممکن است حافظ قرآن هم 
باشند اما همراه قرآن نيستند. 

حجاج بن يوسف حافظ کل قرآن 
بود. او می خواست روز عيد قربان 
يحيی بن يعمر را به جای گوسفند 
و گاو و شتر به جرم اين که گفته 
بود امام حسن و امام حسين )ع( 

ذريه پيغمبرند قربانی 
کند
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اســت. گفت: آقای قاضی این دو مســاله 
فرق می کنــد. من نامرد نیســتم، با این 
دختر دوست بودم دیگر از دستم دررفت 
نمی خواست این جور بشــود پیش آمد. 
نامردی یک چیز و لغزش یک چیز دیگر 
است. گاهی از کسی شرب خمری، لغزشی 
سرزده گناه بزرگی است. زنا گناه بزرگی 
اســت اما اتفاق می افتد. در جلسات قبل 
گفتم: شخصی را آوردند نزد حضرت علی 
)ع( او دزدی کرده بود جرمش که ثابت شد 
حضرت انگشتانش را قطع کرد. این شخص 
آمد انگشت هایش را در دست چپش گرفت 
و رفت روی یک بلندی ایستاد و گفت: امروز 
صالح ترین، پاك ترین، درست کارترین و 
عادل ترین حاکم عالم دست مرا قطع کرد.  
او به نفع امیرالمومنین )ع( شهادت می داد. 
شما می گویید اگر او دزد است چه جوری 
به علی )ع( ارادت دارد؟ و اگر ارادت دارد 

چرا دزدی می کند؟ ایــن دو چگونه باهم 
می شــود؟ کســی به علی )ع( گفت: این 
شخص به نفع شما شعار می دهد. حضرت 
علی )ع( گفت: او را بیاورید ببینم. حضرت 

با او خیلی بحث کرد تا شاید او از این حرف 
دست بردارد و اگر از روی هوی و هوس و 
شعار است یا اگر از روی ایمان هم هست 
مشخص شــود. گفت تو با این کار دست 
کاســبی می کردی من آن را قطع کردم. 
گفت حکم خدا را اجرا کردی. من نباید این 
کار را می کردم. گفت به خاطر همین است 
که توفرق بین دوست و دیگران نمی گذاری 
و حکم خدا را اجرا می کنی. هرچه با او بحث 
کرد او ســر حرف خود ماند. علی )ع( دید 
ایمان واقعی دارد گفت انگشــت هایت را 
به من بده. او انگشت هایش را داد. حضرت 
آن ها را ســرجایش گذاشــت و دست به 
روی آن ها کشید و دعایش کرد انگشت ها 
به حال اول برگشــت. پس آدمی که این 
قدر محب اهل بیت )ع( است چرا دزدی 
کرد؟ این یک لغزش است که گاهی وارد 
می شود اما محبت رکن انسان است. این 

کسی به 
امام گفت محبين 

شما را ديده ام کسی را که زنا و 
شرب خمر می کند آيا می توانم 
بگويم او فاسق است؟ گفت نه. 

گفت: پس چه بگويم؟ گفت: بگو 
عمل او زشت است ولی خودش 
آدم خوبی است. خوب بودن به 

محبت است
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قدر فرق دارد اعتقاد امام ها درباره محبت 
مردم درباره محبت بی اطاع هستند که 
کسی به امام صادق )ع( عرض کرد. »هل 
الحب من الدین« آیا )چنان که نماز و روزه 
جزء دین است( دوســت داشتن هم جزء 
دین اســت؟ امام فرمود: »هــل الدین اال 
الحب«اگر محبت را برداری چیزی از دین 
باقی می ماند؟ من گفتم می خواهم در این 
رابطه صحبت کنم که چرا پیامبر می گوید 
»کتاب اهلل و عترتی« به خاطر این اســت 
که محبت خدا اساسی ترین عبادت است. 
خدا را دوست داشتن. حتی جهاد را وقتی 
مطرح می کند خود جهاد را مطرح نمی کند 

بلکه محبت جهاد را مطرح می کند. »ُقل إن 
َکاَن آباُؤُکم َو أَبَناُؤُکم َو إخَوانُُکم َو اَزواَجُکم 
َو َعِشــیَرتَُکم َو أَموال اقَترفُتموَها َو تَجاَرًه 
تَخَشوَن َکساَدَها َو َمساِکُن تَرَضونَها أََحبَّ 
إِلَیُکم من اهللِ َو َرسولِه َو ِجهاِد فی سبیلِه« 
اگر فرزندان، پدرانتان و عشــیره تان و ... 
نزد شما محبوب تر از خدا و رسول و جهاد 
در راه اوســت اگر خانه تان و یا تجارت تان 
که می ترسید کساد بشــود عزیزتر است 
اگر این ها عزیزتر از خدا و رســول و جهاد 
در راه خداست یعنی حب جهاد، نه خود 
جهاد. ماك جهاد از روی حب اســت نه 
جهاد از روی اکره دربــاره نماز می گوید: 

َاَه إالَّ َو ُهم ُکَسالی« جز با  »َوالَیَاتُوَن الصَّ
کسالت نماز نمی خوانند. »َوال یُنِفُقوَن إالَّ 
َو ُهم کارُِهون« انفاق نمی کنند مگر این که 
ناراحتند از این که انفاق نمی کنند. محبت 
موجب قبولی عمل می شود. خدا را دوست 
داشتن عصاره اعمال انســان است. نماز 
و روزه و جهــاد را اگر برای ریا انجام ندهد 
خدا که بخواهد مــزدش را بدهد جذبش 
می کند این جذبه محبت می شود. محبت 
مزد اعمال اســت. وقتی انسان با اخاص 
کار کرد خدا بــه او محبت می کند. یعنی 
چطور؟ جذبش می کند. وقتی انسان پاك 
شد مجذوب خدا می شود. چون خدا پاك 
یبات للطِیبیَن« مردی گفت:  است »والطَّ
دعا کن یک زن خوبی نصیبم شود گفتم تو 
چشمت را کنترل کن به نامحرم نگاه نکن 
یبات للطِیبیَن«  طیب می شــود و »والطَّ
طیب شــو تا طیب به تو بدهند. حال که 
اسم طیب آمد بگویک که طیب چاقوکش 
بود چطور شــد که در زمان رژیم پهلوی 
بعد از نیمه خــرداد 1342 او را گرفتند و 
به دست ساواك به شهادت رسید. هرچه 
کردند که او دســت از چاقوکشی بردارد 
برنداشت. مشورت کردند گفتند ببریدش 
زیارت سیدالشــهدا )ع( اگــر دلش تکان 
خــورد از او قول بگیرید که چاقوکشــی 
نکند دیگر روی حرف و قسم امام حسین 
)ع( حرفی نمی زند. این ها همه کار کرده 
بودند موثر نشده بود. این کار را هم کردند. 
به او گفتند می خواهیم تو را ببریم زیارت 
سیدالشــهدا )ع( طیب گفــت من کجا و 
زیارت سیدالشــهدا )ع( کجا؟ من آلوده 
هستم. با این حرف این  ها مطمئن شدند. 
برای او ویزا گذرنامه و بلیت گرفتند. او را 
راهی کردند. طیب وقتی چشمش به گنبد 
سیدالشهدا )ع( افتاد مثل زن فرزندمرده 
ضجه می زد و گریه می کرد. وقتی رسید به 
ضریح نشست دست و سرش را گذاشت در 
پنجره های ضریح و چنان اشک می ریخت 
که از هوش رفت دوباره به هوش آمد. به او 
گفتند طیب این جا کجاست؟ گفت: این جا 
ضریح سیدالشهدا )ع( است. گفت: بگو به 
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سیدالشهدا )ع( دیگر چاقو نمی کشم. گفت: 
به سیدالشهدا )ع( دیگر چاقو نمی کشم. 
بیست سال چاقو نکشید. یک روز به او چاقو 
زدند. او ارب خود را در شب یازدهم روی 
منجنیق جلو مردم آورد و به او گفت: اسم تو 
حسین است، به امام حسین )ع( قول دادم 
چاقو نکشم. بیست سال چاقو نکشیدم تو 
نامرد به نامردی به من چاقو زدی من چاقو 
به تو نمی زنم ولی نزد دوستانت دو سیلی 
به تو می زنم. سیلی زد ولی در عمرش دیگر 
چاقو نکشید چرا؟ چون امام حسین )ع( را 
دوست می داشت با این که چاقوکش بود؟ 
یک صفت خوبی داشــت هیچ وقت چاقو 
به نامردی نکشــید وقتی می دید کسی 
ظلم می کند نمی توانســت طاقت بیاورد 
بعد هم که دید این کار حرام است به امام 
حســین )ع( قول داد و ایــن کار را نکرد. 
بعد هم امام خمینــی )ره( به او گفت فردا 
)قبل از عاشورا( دسته سینه زنی را حرکت 
بده. بــه فرما امام خمینی )ره( دســت را 
حرکت داد زیر شکنجه شهیدش کردند. 
شکنجه برای این که بگوید من پول گرفتم 
گفت من به ســید تهمت نمی زنم پولی 
نگرفته ام چون نگفت شکنجه اش کردند و 
او را کشتند. من می خواهم بگویم محبت، 
عصاره اعمال انسان است اگر عمل درست 
بشود نتیجه اش محبت است. اگر نماز آدم 
قبول بشود اهل بیت )ع( پیدا می کند اگر 
توبه آدم قبول بشود محبت اهل بیت )ع( 
پیدا می کند؛ انســان باادعــا محبت پیدا 
نمی کند باید پاك باشد تا پاکان جذبش 
کنند و می گوییــد این چاقوکش که پاك 
نبود چطور مجذوب شد؟ باید حساب در 
کارش باشد اگر این چاقوکشی را برای پول 
می کرد آدم نمی شد این چاقوکشی را برای 
دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم می کرد آن 
هم علط است اما اشتباه می کرد. وقتی به 
امام حسین )ع( قول داد دیگر این اشتباه 
را نکرد، ادم شد. پس می شود، کسی امام 
علی )ع( را دوست بدارد اما از او غفلتی هم 
سر بزند، دزدی هم بکند مثل آن دزد مورد 
اشاره پیامبر )ص( گفت: »انی تارك فیکم 

الثقلین کتاب اهلل و عترتی«، محبت اهل 
بیت )ع( محبت خداست: »من احبکم فقد 
احب اهلل«. چه جور است که محبت این ها 
محبت خداست؟ به من بگو این چراغ ها از 
کجا نور می گیرند. برق از شبکه می گیرند، 
شبکه از یک شــبکه اصلی می گیرد تا به 
مرکزش می رســد. خد هم همین است 
اهل بیت )ع( ســیم وسط هستند؛ از یک 
طرف به خدا وصل انــد، از طرف دیگر هم 
امت به آن ها وصل اند. قرآن آیین نامه کار 
اســت، اهل بیت )ع( برق شما را درست 
می کند. شــما وقتی نماز می خوانید گویا 

المپ دارید، وقتی روزه می گیرید گویی 
بخاری برقی دارید وقتی حجت را به جا 
می آوری مثل این که یخچال برقی داری. 
این ها مانند وســایل برقی اند محبت تو 
همان برق است. کتاب اهلل وسایل برقی 
را برایت جور می کند اگر بدان عمل کنی  
عترت برق به تو می دهد. اگر این چراغ 
سالم من سویچ را برنم روشن می شود. 
اگر ســیم را قطع کنم برق نیاید روشن 
نمی شود. اگر برق باشد ولی المپ نباشد 
بازهم روشنی نیســت. یعنی هم چراغ 
)عبادات( را می خواهم و اهل بیت )ع( 
را به خاطر جریان برق! با دو کلمه مطلب 
امشب را خاصه کردم: چراغ برق، قرآن 
کریم چراغ است، اهل بیت )ع( برق است. 
هر وقت خواستی خاصه منبر امشب را 
به دست بیاوری بگو: چراغ برق: »کتاب 
اهلل و عترتی« کسانی کتاب را قبول کرند 
عترت را قبول نکردند، در نتیجه چراغ ها 
همه خاموش شد. یخچال درست کردند 
برق نداشــت همه غذاها در آن فاسد شد. 
اگر برق قطع شود وقتی فریزر را باز کنید از 
بوی آن باید ماسک زد. فرض کنید یک ماه 
برق قطع شده فریزر شما هم پر از گوشت 
و خوراکی بوده در را که باز کنید بوی آن 
شما را متاثر می کند. بعضی نمازها آن ها 

هم همین طور است اگر دقت کنید:
مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز 

ورنه در مجلس رندان، خبری نیست که نیست

نمی خواهــم خیلی بیش تر حــرف بزنم و 
بیش تر پرده دری کنم. این هم دیدم که به 
فاطمه )س( ظلم شده گفتم از حقش پاك 
شــوم. چرا می گفت: فاطمه )س( پشت در 
ایســاد، زن حامله 6 ماه دارد نباید در میان 
دودها بایستد، در را آتش زدند در خانه نرفت. 
در را همین طور گرفته بود برای بچه 6 ماهه 
خطرناك است. مادر بچه اش را دوست دارد 
آن موقع دستگاهی نبود که بفهمند بچه پسر 
است یا دختر؟ پیغمبر )ص( گفته بود بچه ات 
پسر است اسمش را هم محسن گذاشته بود. 

و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

کسی به 
امام صادق )ع( 

عرض کرد. "هل الحب من 
الدين" آيا )چنان که نماز و روزه 
جزء دين است( دوست داشتن 
هم جزء دين است؟ امام فرمود: 
"هل الدين اال الحب" اگر محبت 

را برداری چيزی از دين باقی 
می ماند؟

قرآن 
کريم 

می فرمايد: »يَوَم نَدُعو 
ُکل الّناِس بِاِماِمِهم« ما در 

قيامت هر قومی را به نام امامشان صدا 
می کنيم. هر کس فرعون را دوست 

می داشته وقتی می گويند فرعونيان 
بيايند همراه فرعون می آيند. هر کس شاه 
را دوست می داشته است وقتی می گويد 

شاه دوست ها بيايند آنان همراه شاه 
می آيند. همين طور است دوست داران 

آمريکا ... هر کسی به کسی عالقه 
داشته او امامش می شود 

و با او هم محشور 
می شود
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   در حــال حاضــر وضعيت 
روحانيت و وعاظ را در جامعه چگونه 

می بينيد؟
بسم اهلل الرحمن الرحیم . با توجه به جایگاه 

دین و مجالس حســینی در میان مردم و 
موقعیت ممتاز و قابل توجهی که روحانیت 
در این مجالس دارد می توان گفت علیرغم 
همه نگرانی ها و آســیب ها باز هم جایگاه 

بسیار مناسبی اســت و نقش روحانیت در 
جامعه کمرنگ و بی رنگ نمی شــود. متن 
جامعه ما متن دینداری است و منبر از اصلی 
ترین وسایل ارتباطی اســت و با قشرهای 

گفت وگوی خواندنی با حجت االسالم والمسلمين زائری: 

وارد شدن افراطی به سیاست و دسته بندی ها 
به منبرها ضربه زده است

اگر بخواهی در چند کلمه ايشان را تعريف کنی بايد بگويی صريح، صادق و دوست داشتنی. روحانی که صراحتش شايد 
زبانزد باشد و البته از آنجا که سابقه ويژه ای در مطبوعات دارد ميانه خوبی هم با اين قشر داشته و رسانه را نيز به خوبی 
می شناسد. مجموعه سرچشمه هم که چند سال اخير فعاليتش را آغاز کرده است به خوبی توانسته با مديريت ايشان 
در فاصله کوتاهی بدرخشد و هر شب گويی هياتی در اين مجموعه برپاست. مدتی است دغدغه ترويج سبک زندگی 
اسالمی و هياتی وی را وارد مقوله عملی اين مساله کرده و همين بهانه ای شد برای اينکه به گپ و گفتی با گپ و گفتی 

خواندنی با حجت االسالم والمسلمين محمدرضا زائری بپردازيم.
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مختلف مردم بیشــترین رابطه را دارد و در 
طول تاریخ ما همین باعث شده تا روحانیت 
بیشترین و نزدیکترین ارتباط را با توده ها 
داشته باشد . البته رقابت شبکه های ماهواره 
ای و وسایل ارتباطات جمعی و تغییر سبک 
زندگی مردم باعث شده است که اندکی از 
این نقش کسته شود اما با تمام این تفاصیل 
باز هم چون جامعه ما از اساس جامعه دینی 
است همیشه نقش روحانیت در آن حفظ 
خواهد شد هر چند که حفظ این جایگاه از 
آسیب ها و تهدید ها و استمرار این موقعیت 

مستقیما به خود روحانیت مربوط است. 

   وضعيت ارتبــاط روحانيت با 
مردم را چگونه می بينيد؟ آيا شکاف 
ارتباطی به وجود آمده و اين جايگاه 

تضعيف شده است؟
ببینید منبر جایگاهــی دارد که باید حفظ 
شود و روحانیون باید این جایگاه و ارتباط را 
حفظ کنند اما رقابت با منبر زیاد شده و توقع 
مردم و مخاطبان بســیار باال رفته و سطح 
علمی خطبا هم تا حدی پایین آمده است 
بنابر این می تــوان گفت جایگاه منبرها در 
معرض آسیب دیدن است. میانگین مخاطب 
سی سال پیش مخاطبی با سطح سواد پایین 
تر بود اما حال در پــای یک منبر، چندین 
دکتر و مهندس می نشینند و می توان گفت 
محتوای منبرها، به سرعِت افزایش سواد و 
توقع مخاطبان رشــد نداشته است. ضمن 
اینکه زبان روحانیت زبان عالمانه و حوزوی 
و طلبگی است. این چالش برای اهل سنت 
و حتی مبلغین تبشیری مسیحی نیز پیش 
آمده و چیزی نیست که مختص ما باشد و از 
اقتضائات دنیای جدید و تحوالت اجتماعی 
است، اما باز با این حال می توان گفت هنوز 
روحانیون بین مردم در موقعیت نسبتا خوبی 
قرار دارند و اگرچه به خاطر تبلیغات سوء و 
سمپاشی های دشــمن و برخی مشکات 
اقتصادی موجــود و یا برخــی رفتارهای 
خود روحانیون ممکن اســت عده ای دید 
خوبی نسبت به روحانیون نداشته باشند و 
مدام بدگویی کنند اما همان ها هم گاه در 

بزنگاههای زندگی باز به سراغ روحانیون می 
آیند و از آنها کمک می گیرند. بعنوان مثال 
در مجتمع مسکونی که مستاجر هستیم قبا 
همسایه ای داشتیم که خانمی بدحجاب بود 
و هر وقت من را می دید چه بسا نگاه تندی 
هم می کرد، یک روز دیــدم که با ظاهری 
بسیار نگران درِ خانه ما آمده است و متوجه 
شدم که به تازگی مادر خود را از دست داده و 
خوابی آشفته درباره او دیده و آمده بود سوال 
می کرد که تعبیرش چیست و من حاال چه 
باید بکنم و برای آرامش روح مادرش کمک 
می خواست منظورم این است که این افراد 
هم در شرایط حساس باز تنها مرجعی که 

دارند روحانیت است.

   به نظر شــما روحانيون تا چه 
حد در وعظ عملی نســبت به وعظ 
زبانی موفق بوده اند؟ حديثی داريم 
که می فرمايد »کونوا دعاه الناس بغير 
السنتکم« که با غير از زبان خود، مردم 

را به دين دعوت کنيد.
بله حدیث دیگری هم داریم که می فرماید 
: » کونوا دعاةً  لنا صامتیــن« که به همان 
وعظ عملی توصیه می کنــد، بینید نظام 
تربیت طلبگی به دلیل ساختاری که دارد 
متن محور و کام محور اســت و این یک 
مشکل جدی است که در مسیر رشد طاب 
و روحانیون اثر دارد و متاسفانه ساختار فعلی 
حوزه ها برای تربیت فقیه شــکل گرفته نه 
برای تربیت مبلغ که ایــن در درازمدت اثر 
خودش را می گــذارد که در بهترین حالت 
روحانیون ما برای ارائه بهتر متن هایی که 
آموخته اند موفق خواهند بود نه برای جذب 
مخاطب با شــیوه های عملی و اثر گذار در 
متن زندگی روزمره و بر اساس واقعیت های 
جاری در متن جامعه و مخاطب جوان و لذا 
مثا برای فراگیری روانشناسی مخاطب و 
جامعه شناسی محیط تربیت نمی شوند و 
آموزش نمی بینند  . در حالی که هیچ چیز 
مانند وعظ عملی تاثیرکذار نیســت و یک 
برخورد یک عالم مــی تواند خیلی موثر تر 
باشد تا وعظ و خطابه او . آقای قرائتی تعریف 
می کردند که تعدادی از شــاگردانم را نزد 
یکی از علما فرستادم که ظاهرا مرحوم آیت 
اهلل انصاری شیرازی بوده اند ، می گفتند آنها 
پس از بازگشت از محضر آن عالم خیلی به 
ایشان اظهار ارادت می کردند و شیفته اش 
شــده بودند ، دلیلش را پرسیدم گفتند در 
میان دیدار ایشان از اتاق خارج شدند وبعد 
از چند دقیقه برگشتند پس از اتمام جلسه 
متوجه شــدیم که ایشــان رفته اند پارچه 
نمداری روی کفش های مــا بیاندازند که 
آفتاب آنها را داغ نکند که پس از پوشیدن 
اذیت شــویم ، خاصه همین یک رفتار آن 

عالم آنها را جذب خود کرده بود. 

تغيير 
رويکر هيئات 

از روحانی محوری به 
مداح محوری يکی از عمده آسيب 
هايی است که متوجه هيات ها شده 

چرا که معتقدم اين رويکرد در طوالنی 
مدت به ما و کارکرد خود هيأت ها 

هم ضربه خواهد زد و نتيجه اش اين 
خواهد شد که هياتی های ما از بنيه 

دينی قوی و عمق 
معرفتی برخوردار 

نباشند

 
ساختار فعلی 

حوزه ها برای تربيت 
فقيه شکل گرفته نه برای 

تربيت مبلغ که اين در درازمدت اثر خودش 
را می گذارد که در بهترين حالت روحانيون 
ما برای ارائه بهتر متن هايی که آموخته اند 
موفق خواهند بود نه برای جذب مخاطب با 
شيوه های عملی و اثر گذار در متن زندگی 
روزمره و بر اساس واقعيت های جاری در 

متن جامعه و مخاطب جوان و لذا مثال برای 
فراگيری روانشناسی مخاطب و جامعه 

شناسی محيط تربيت نمی 
شوند و آموزش نمی 

بينند 
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   يعنی مردم آنچه در کتابها از 
رفتار پيشوايان دين می خوانند بايد 

در رفتار يک روحانی ببينند 
بله ، مردم به این لبــاس می گویند لباس 
پیغمبر ، برای همین این طور اعتقاد و اعتماد 
دارند . در خاطرات مرحوم فلسفی نقل شده 
که ایشــان از قول مرحوم پدر بزرگوارشان 
حضرت آیت اهلل تنکابنی عالم بزرگ تهران 
می گویند ایشان شبی بعد از مسجد ومنبر 
تاخیر کرد و وقتی هم آمد گریان بود ، اهل 
خانه که از تاخیر ایشان نگران بودند سوال 
کردند که دلیل گریه چیست؟ فرمود من که 
داشتم می آمدم دیدم زنی با ظاهری آشفته 
نزدم آمــد که یکــی از پاهایش هم کفش 
نداشت ، متوجه شدم از خانه بیرون آمده که 
زباله را دم در بگذارد و یک لنگه کفشش از 
پایش در آمده و داخل جوی آب افتاده و آب 
آن را با خود برده و مدتی از این کوچه به آن 
کوچه دنبال کفش رفته اما نتوانسته کفش 
را بگیرد و بعد ناگهان دیده که راه خانه را هم 
گم کرده و حال مانده که چگونه خانه اش را 
پیدا کند و هنگام برگشت به شوهرش چه 
بگوید که این همه تاخیر داشته و چه کند 
و از این رو وقتی مرا دیده هراســان و نگران 
به من روحانی پناه آورده است و من او را به 
خانه اش رساندم و اکنون من دارم برای این 
می گریم که فکر کردم خدا چه امانتی را به 
دست ما داده که این همه مردم به ما و لباس 
ما اعتماد دارنــد و اگر خدای ناکرده روزی 
کسی از ما ذره ای از این اعتماد سوء استفاده 

کند چه اتفاقی خواهد افتاد!

   يعنی مردم بــه قول معروف 
لباس پيغمبر را می بينند نه شخص را ؟

بله اما مشکل این است که امثال من بیشتر از 
آنکه به شیوه عملی اهل بیت تربیت کنند به 
عادات محیط خاص طلبگی تربیت می کنند 
و بیش از آن که سیره اهل بیت در تعامات 
اجتماعی شان برای ما الگو باشد از کتابهای 
فقهی و اصولی و فضای محیط اطراف و جو 
عمومی و عرف رایج و حاکم تأثیر می گیریم 
که مثا شأن طلبگی چیست و روحانی باید 

چگونه باشد برای همین کمتر امثال مرحوم 
سید مهدی قوام رضوان اهلل علیه را داریم ، 
به عنوان مثال یکی از دوستان تعریف می 
کرد که شــاخه گلی به یکی از علما دادم و 
ایشان بسیار ناراحت شدند یعنی که چرا به 
من روحانی جلوی جمع گل می دهی و کار 
سبکی است. من بعد از شنیدن این ماجرا 
فکر کردم دیدم تنها عکسی که ما از علما در 
این زمینه در ذهنمان است عکسی است از 
مرحوم آقای نجفی مرعشی رضوان اهلل علیه 
قبل از فوتشان در بیمارستان که شاخه گل 
دست ایشان است و علما کا این مساله را 

چیز مناسبی نمی دانند که گل بخواهند 
هدیه بگیرند، اما مثا داریم که خدمتکار 
امام صادق علیه السام به ایشان دسته گلی 
هدیه داد و ایشان خوشحال شدند و گل را 
بو کردند و خدمتکار را هم به عنوان تشکر 
از این هدیه در راه خدا آزاد کردند اما گاه 
روحانی ما بیش از آنکه از این حدیث درس 

بگیرد از عرف عمومی متأثر است .

   خوب اجازه بدهيد برگرديم 
به بحث منبر و هيأت و جايگاه و نقش 
روحانی ، در رويکرد هيات ها اخيرا 
می بينيم از روحانی محوری به مداح 
محوری تغيير پيدا کرده است. قبال 
مثال می گفتند برويم مجلس فالن 
واعظ االن مــی گويند برويم مجلس 

فالن مداح. دليل آن را چه می بينيد؟
ببینید این یکی از عمده آسیب هایی است 
که متوجه هیات ها شده و جا دارد که یک 
پرونده ویژه بر روی آن تشکیل داد و بحث 
کرد چــرا که من معتقدم ایــن رویکرد در 
طوالنی مدت به ما و کارکرد خود هیأت ها 
هم ضربه خواهد زد و نتیجه اش این خواهد 
شــد که هیاتی های ما از بنیه دینی قوی و 
عمق معرفتی برخوردار نباشند. مثل اینکه به 
بچه ای به جای شیر مادر و غذای مقوی فقط 
شیرخشک بدهند که شاید ظاهرا چاق تر هم 
بشود اما در طوالنی مدت مشکات ذهنی و 
جسمی متوجه آن نوزاد خواهد شد. نتیجه 
این گونــه رویکرد هم این اســت که افراد 
بیشتر احساس محور می شوند تا اندیشه 
محور و این ضــرر دارد و موجب تضعیف 
بنیانهای معرفتی می شــود. در احادیث 
داریم که اگر کسی به خاطر این و آن وارد 
دین شود به خاطر دیگری نیز از دین خارج 
خواهد شد. حاال البته دالیل متفاوتی ممکن 
است موجب این رویکرد شــده باشد که 
بخشی از آن به اقتضائات شرایط اجتماعی 
جدید برمی گردد و در عین حال رسانه ها 
مخصوصا صدا وسیما هم نقش دارند و یکی 
از دالیل هم این است که گاه منبرها آنچنان 
قوی و جذاب نیستند که جوانان را جذب 

 
در احاديث 

هم داريم که عالم در 
زمان غيبت معصوم مانند 

پدر و پناهگاهی برای مردم است و مردم 
بايد در کنار او پناه بگيرند نه اينکه با ورود 
به جزئيات مسائل روز و دسته بندی ها 

عده ای را از خود طرد کند. روحانی کافل 
ايتام آل محمد عليهم السالم است. پدر 
هيچ گاه با فرزندش در دسته بندی های 
سياسی وارد نمی شود بلکه سعی می 

کند تا می تواند او را جذب 
خانه و خانواده کند

 
اما به نظر من 

عمده داليل دوری از 
روحانی مطالبی است که 

درمنبرها عنوان می شود و محتوای خود 
منبرها ، دليل ديگرش هم اين است که 
گاهی بعضی منبرها گرايش افراطی به 
سياست دارند و به صورت افراطی در 
مسائل سياسی وارد می شوند. وارد 

شدن افراطی به سياست و ورود به دسته 
بندی ها و جزئيات سياسی به منبرها 

ضربه زده است
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خود کنند و افراد گاه نسبت به منبرها بی 
تفاوت شده اند و ما کا برای تربیت و توجه به 
جایگاه خطابه کم لطفی کرده ایم در حالی 
که تربیت منبری قدرتمند و اثرگذار مثل 
مرحوم کافی خیلی ارزش و ضرورت دارد و 
نقش یک منبری توانمند را هیچ کسی دیگر 

نمی تواند ایفا کند   

   به نظر شما اين به خود شخصيت 
و عملکرد آن روحانی نيز برمی گردد؟ 
بعنوان مثال يک روحانی که در مسجد 
نماز می خواند بعد از نماز چند دقيقه ای 
با مردم صحبت می کند و حال آنها را 
جويا می شود و يا روحانی ديگری بعد 
از خواندن نماز مسجد را ترک می کند؛ 
االن مرسوم است که واعظ سر ساعت 
می آيد و سر ســاعت يا چند دقيقه 
ديرتر می رود و تماسی هم با مخاطبان 
ندارد اما تماس مداح با مخاطب بيشتر 

است. 

بله این نکته هم هســت و قطعا شخصیت 
روحانی در ایــن زمینه موثر اســت اما در 
گذشــته هم گاه علما همین گونه بودند و 
بعضــا در مجالس فرصتی بــرای ارتباط با 
مخاطبان نبود اگرچه در خارج از آن ارتباط 
تنگاتنگی داشتند. اما به نظر من عمده دالیل 
دوری از روحانی مطالبی است که درمنبرها 
عنوان می شود و محتوای خود منبرها ، دلیل 
دیگرش هم این است که گاهی بعضی منبرها 
گرایش افراطی به سیاست دارند و به صورت 
افراطی در مســائل سیاسی وارد می شوند. 
وارد شدن افراطی به سیاست و ورود به دسته 
بندی ها و جزئیات سیاسی به منبرها ضربه 
زده است. یک منبری برای مردم باید مانند 
پدری مهربان عمل کنــد و نباید با ورود به 
دسته بندی ها و جزئیات مسائل سیاسی به 
نقش پدرانه خود ضربه بزند. در احادیث هم 
داریم که عالم در زمان غیبت معصوم مانند 
پدر و پناهگاهی برای مردم اســت و مردم 
باید در کنــار او پناه بگیرند نه اینکه با ورود 

به جزئیات مسائل روز و دسته بندی ها عده 
ای را از خود طرد کند. روحانی کافل ایتام آل 
محمد علیهم السام است. پدر هیچ گاه با 
فرزندش در دسته بندی های سیاسی وارد 
نمی شود بلکه سعی می کند تا می تواند او را 

جذب خانه و خانواده کند.

   اين به معنای هيات ســکوالر 
نيست؟

نخیر.این را با فــرض تبیین و تثبیت اصل 
ارزشها و کلیات می گویم ، عرض کردم به 
نظر من باید از ورود به جزئیات پرهیز کرد. 
یک روحانی و منبری بایــد از کلیات نظام 
و رهبری دفاع کند و مســائل را از آن زاویه 
بررســی کند. افراطش می شــود ورود به 
جزئیات مسائل و تفریطش می شود هیات 

سکوالر که هردو نامناسب است. 

   مثال درباره يک مساله ای مثل 
فتنه 88 بايد چگونه موضع بگيرد که 
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مخاطبش را هم از دست ندهد يا اينکه 
بين مخاطب و موضعش کداميک را بايد 

انتخاب کند؟
ببینید این موضع گیری ها باید هوشمندانه 
صورت بگیرد بــا دفاع از نظــام و رهبری 
و کلیات نظــام و عدم ورود بــه جزئیات با 
هوشمندی و تدبیر مناســب به نوعی که 
هم از نظام و رهبری حمایت کند و هم در 
مقابل فتنه موضع بگیرد و هم خیلی جزئی 
وارد نشود که البته مصادیق باید به تناسب 
محیط و مخاطب و ظرافت و هوشــمندی 
خود شخص تعریف شود که جمعیت منبر 
را پراکنده نکند و بــه جای یک مجلس پر 
رونق و با شکوه ما به یک مجلس ضعیف و 

بی رمق برسیم .

   صحبت جمعيت منبرها شد. 
آيا به نظر شما شلوغ بودن منبر مهم 
اســت يا اينکه بايد به کيفيت حضار 
توجه کرد. پيامبر)ص( در حديثی به 
امير مومنان می فرمايند که اگر يک نفر 
به دست تو هدايت شود از تمام آنچه 

آفتاب بر آن می تابد برتو بهتر است.
شلوغی مسلما مهم نیست ولی طبیعتا بهتر 
است که پای منبر افراد بیشتری بنشینند 
اما این نه به آن معنی اســت که حاال جایی 
دعوتمان کردند کــه کم تعداد بود ناراحت 
بشــویم و قبول نکنیم. بنده ممکن است 
برنامه ای در تلویزیون داشته باشم که چند 
میلیون از آن استفاده کنند ویا هیاتی بروم 
که 15 نفر نشسته باشــند. درست نیست 
که کســی هیات را به خاطر تعداد افرادش 
برود یا به خاطــر کمبود افراد به یک هیات 
نرود. بلکه تکلیف آن موقع تلویزیون است 
و تکلیف حاال تعداد کمی از افراد.بارها برای 
خودم پیش آمده که یک شــب دو تا منبر 
داشته ام یکی با جمعیت بسیار زیاد و یکی 
هم با جمعیت بسیار کم ، خوب حاال من باید 
روحیه ام طوری باشد که هر دو را بر اساس 
وظیفه نوکری یکسان ببینم و برایم فرقی 
نکند . آقای جواد محقــق نقل می کردند 
که پدربزرگوارشان وقتی از نجف به همدان 

برمی گردند منبرشــان رونقی نداشت و به 
همین دلیل تصمیم گرفتند که باز گردند به 
منطقه خودشان. استادشان مرحوم آخوند 
ماعلی رضوان اهلل علیه که ســبب را جویا 
شدند ایشان گفتند که اینجا زیاد افراد مرا 
نمی شناسند و بهتر است به محل خودمان 
باز گردم ، مرحوم آخوند می فرمایند شما 
همین جا بمان . همان شــب خواب دیدند 
که در خانه به صدا در آمد و پیرمردی مقابل 
در بود و بقچه ای را به ایشان داد و گفت این 
هدیه حضرت زهرا سام اهلل علیهاست برای 
شما. در عالم خواب بقچه را که باز کردند پر 
از نور بود. از خواب که بیدار شدند همان روز 
کسی سر راه جلوی ایشان را گرفت و گفت 
روحانی مجلس ما نیامده و اگر ممکن است 
شما برای مجلس ما تشریف بیاورید. ایشان 
به آن مجلس که مجلس شلوغی بود رفتند 
و کم کم در شهر شناخته شدند و منبرهای 
پرجمعیتی می رفتند. تا اینکه ســالها بعد 
یک روز صبح جمعه که برای نماز بلند شدند 
برفی شدید آمده بود بود طوری که با خود 
گفتند االن اصا کسی از خانه خود بیرون 
نمی آید در این هوای ســرد و برای همین 
دوباره خوابیدند. در خــواب دیدند همان 
پیرمرد آمد مقابل در و گفت حضرت زهرا 
سام اهلل علیها گفتنه اند که ما آن هدیه را 
ندادیم که در خانه خــودت نگه داری، اگر 

می خواهی در خانه ات نگهش داری بقچه 
را پس بده ! ایشان از خواب که بلند شدند، 
زیاد نگذشته بود و سریع خود را به منبرشان 
رساندند و تا آخر عمر مراقب بودند در منبر 

حتی ذره ای سستی نکنند .

   وضعيت اخالق را در هيات ها و 
پای منبری ها چگونه می بينيد؟ به نظر 
شما تغييری ايجاد شده؟ بعنوان مثال 
سالها قبل يک سری پامنبری خاص 
داشتيم که مجالس مرحوم حضرات 
آقايان حق شناس، مجتهدی، تهرانی 
يا خوش وقت مــی رفتند.  به نظرتان 
اين طيف افراد حاال بی پناه شده اند؟ 
گذشته از آن حاال می بينيم جماعتی 
از هياتی ها را که به دنبال اين هستند 
که بعد از هيات کجا بروند قليان بکشند 
يا رواج برخی ادبيات نامناسب را در 

گفتارها می بينيم. 
اوال عرض کنم که ضمــن اعتراف به جای 
خالی بزرگانی مثل آیت اهلل حاج آقا مجتبی 
تهرانــی و آیت اهلل حق شــناس و ایت اهلل 
خوشــوقت و امثال این بزرگان باید توجه 
داشته باشیم که اآلن هم بزرگوارانی چون 
حضرت آیت اهلل ضیا آبادی و جناب استاد 
حاج علی اکبری و حاج آقای ارفع وآیت اهلل 
حائری شــیرازی و برخی دیگر از بزرگان 
هستند و واقعا جلســات با برکتی دارند ، 
همین اآلن جلسه حضرت استاد حاج علی 
اکبری ك فضا و حال و هوایی دارد که من 
فکر می کنم از آن جلسات و محافلی که ما 
در دوره جوانی مــی رفتیم کم ندارد ، ثانیا 
نباید یک چیزی را از یاد ببریم که واقعیت 
غیر قابل انکار اســت و آن اینکه شــرایط 
جدید جامعه و کل دنیا در این وضع فعلی 
هیچ وقت در طول تاریخ سابقه نداشته و من 
بی تعارف معتقدم دینداری در طول تاریخ 
بشــر هیچگاه به اندازه زمان حاضر سخت 
نبوده و خیلی چیزها با بیست سی سال قبل 
فرق کرده ، واقعا آن معنویت و نورانیتی که 
فضای زمان جنگ بود اآلن از کجا می شود 
پیدا کرد ؟ در عین حال این همه تهدید و 

 
موضع گيری 

ها بايد هوشمندانه 
صورت بگيرد با دفاع از نظام و 

رهبری و کليات نظام و عدم ورود به 
جزئيات با هوشمندی و تدبير مناسب 
به نوعی که هم از نظام و رهبری حمايت 
کند و هم در مقابل فتنه موضع بگيرد 
و هم خيلی جزئی وارد نشود که البته 

مصاديق بايد به تناسب محيط و 
مخاطب و ظرافت و هوشمندی 

خود شخص تعريف 
شود
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فشار و توطئه که از در جریان جنگ نرم از 
طریق اینترنت و شــبکه های ماهواره ای 
و امثال اینها هســت کجا زمان جنگ بود 
؟ خوب شــرایط خیلی فرق کرده و همین 
وظیفه ما را حساس تر و سنگین تر می کند، 
اینجا نقش مدیران هیأت ها و بزرگترهایی 
مثل روحانیون یا ذاکرین اســت که نقش 
پدری داشته باشند و رفتار خودشان طوری 
باشد که آســیب ها را کنتر بکند و بتوانند 
برای جوان تر ها هــم نقش هدایت کننده 

داشته باشند .

   منبر مناســب از نظر شما چه 
شاخصه هايی بايد داشته باشد؟

در منبر به طور طبیعی یک اصولی هست که 
مهمترینش تناسب با نیاز و فضای مخاطب 
اســت و اثرگذار بودنش به آن بستگی دارد 
و عناصری هم هســت که به جذاب شدن 
منبر کمک می کند از محتوای قوی و غنی 
تا صدای منبری و تســلطش به مخاطب تا 
گرم بودن روضه اش ، اما قبل از همه اینها 
یک اصالتی باید در منبر باشد که با اخاص 
و توسل حاصل می شود ، باید خود صاحب 
مجلس ابتدا منبــری را به نوکری پذیرفته 
باشد که اگر این شد آن وقت منبر می شود 
منبر مرحوم شــیخ جعفر شوشتری وگرنه 
گفت : شاهد آن نیســت که مویی و میانی 
دارد ، بنده طلعت آن باش که آنی دارد . اگر 
این آن را خودشان به کسی مرحمت کردند 
یک یاحسین گفتنش دلها را هوایی می کند 
وگرنه هر چه هم سعی کند فقط ممکن است 
در کوتاه مدت یک رونق ظاهری پیدا کند . 
البته این نکته معنیش بی توجهی به اصول و 
قواعد حرفه ای نیست و همان طور که عرض 
کردم منبر هم مثا هر کار دیگری در عالم 
یادگرفتن و تمرین کردن و تجربه و تعلیم می 
خواهد و سالها زحمت می خواهد تا کسی به 

جایگاه معتبر و مورد توجه عموم برسد.

    چرا قرآن در هيات ها مهجور 
است؟ و چه بايد کرد برای خروج قرآن 

از اين مهجوريت؟

این دیگــر مظلومیت قرآن اســت و باید 
صادقانه اعتراف کنیم که از کوتاهی و غفلت 
خود ماست ، البته خوشبختانه در سالهای 
اخیر کارهایی صورت گرفتــه تا جایی که 
برخی هیات ها در ماه مبــارك رمضان یا 
ماه محرم برنامه ثابت قــرآن دارند و حتی 
در تبلیغاتشان نام قاری را کنار نام منبری و 
مداح ذکر می کنند یا گاه مثا کاس تعلیم 
قرآن در هیات دارند و این کارها همه به توجه 
بیشتر نسبت به قرآن کریم کمک می کند 
مثل برخی جلسات که مسابقه قرآن دارند و 

برنامه هایی این طور برگزار می کنند .

   با توجه به اينکه شما بر روی 
نحوه ترويج ســبک زندگی اسالمی 
تحقيقات و تجربياتی داشتيد، برای 
ترويج سبک زندگی هياتی چه نکاتی 

را بايد در نظر بگيريم؟
مهم ترین نکته در اینجــا همان رویکرد » 
اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد 
« اســت که در زیارت شــریفه عاشورا می 
گوییم ، اتفاقا هدف اصلی از هیات این است 
که زندگی ما را شکل بدهد و جهت بدهد و 
در رفتار و زندگی ما تغییر ایجاد کند و اصا 
قرار است هیات و مجالس حسینی ما را برای 
زندگی حسینی آماده کند ، برای همین باید 
به ترویج مجالس روضــه خانگی و تقویت 
شعائر دینی کمک کرد که این مجالس بتواند 
زمینه را برای اصاح رفتار اجتماعی ما فراهم 
کند . البته یک جهت مهم این بحث سبک 
زندگی تولیدات مورد نیاز این مخاطب است 
از لباس مشکی تا انواع محصوالت متناسب 
با این فضا که کارهایی هم پراکنده صورت 
گرفته مثل کارهایی که خود ما در مجموعه 
محیا انجام دادیم ولی به هر حال هنوز خیلی 

راه نرفته باقی ست .

   خــوب برويم ســراغ هيأت 
رزمندگان، شــما وضعيــت هيات 

رزمندگان را چگونه می بينيد؟
بعد از پایان جنگ، رزمنده هایی که در جبهه 
ها هیات تشکیل می دادند اقدام به تشکیل 

هیات هایی در شــهر ها کردند و ارام آرام 
هسته هایی شکل گرفت که منجر به تاسیس 
هیأت رزمندگان اسام شد و کار بسیار خوبی 
بود و در شهرستانها هم به خوبی جواب داد 
و االن می بینیم که هیات های بسیار خوب 
و منسجمی در سراســر کشور به نام هیات 
رزمندگان تشکیل می شود که از شاخصه 
های خوبی در مدیریت هیات، سخنرانی و 
مداحی برخوردار است و مورد استقبال مردم 
قرار گرفته و مجالس عظیم و شکوهمندی 
در که در شان اهل بیت علیهم السام باشد 
در انها تشکیل می شود. البته نکاتی هم باید 
در نظر گرفت که مثا این هیات ها وابسته 
به شخص یا جریان خاصی نباشند و هیات 
شخص محور نشود. معموال هیات هایی که از 
چند چهره در مداحی ، سخنرانی یا مدیریت 
استفاده می کنند و هیات با مشارکت هفت 
، هشت نفر اصلی برپاست بسیار کم آسیب 
ترند تا هیات هایی که به یک شــخص چه 
مداح و چه روحانی و چه مدیر وابســته اند 
و در صورت نبود آنهــا کار زمین می ماند. 
نکته دیگری هم که وجود دارد همان بحث 
خطر ورود افراطی به مسائل سیاسی است 
که احساس می کنم گاه در برخی هیات ها 
موجب لطمه شده است و آسیب وارد کردده 
که این هم باید انشاهلل رعایت شود تا هرچه 

پربار تر هیات ها برگزار شوند.

   اگر نکته ناگفتــه ای داريد 
بفرماييد؟

خیلی ممنون ، ا زشــما متشکرم و از مجله 
هیأت که به خوبی توانسته کار تشکیاتی 
هیات رزمندگان را تکمیل کند و وســیله 
ارتباطی خوبی باشــد با هیات های سراسر 
کشور که بســیار کار خوبی است و فضای 
هیات های حسینی و مجالس عزاداری بیش 
از اینها به کارهای رسانه ای نیازمند است و 
این قدر این حوزه گسترده است که هر چه 

از این کارها بشود جا دارد .

   متشــکريم از فرصتی که در 
اختيار ما قرار داديد. 
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حاج احمد نيک بختيان که بيشتر 
ظهور مداحی هــای وی را در دهه 
اخير در هيات رزمندگان غرب تهران 
و در معيت حاج سعيد حداديان می 
توان ديد از مداحانی اســت که در 
ميان مخاطبانش به خلق نيکو زبانزد 
است؛ اگرچه سابقه قرآنی کارنامه 
وی بســيار بر اين نکته تاثيرگذار 
بوده است. متن زير مصاحبه ماهنامه 

هيات با وی می باشد:

  وضعيت تربيــت مداحان و 
شــعرای آئينی جوان را در کشور 

چگونه می بينيد؟

بحمداهلل در کشور ما بواسطه عشق و عاقه 
جوانان به اهل بیت عصمــت و طهارت 
علیهم السام شــاهد شکوفائی و حضور 
مداحان جوان در این عرصه هستیم. در 
وادی شعر آئینی شاهد وضعیت خوب و 
رشد چشمگیری هستیم. شعرای خوبی 
تربیت شــده اند. در این عرصه، جلسات 
شعر زیاد شده است، شاعران جوان خوبی 
رشــد کرده اند. در شــعر مرثیه، مدح و 
مولودی و بیــان مناقــب و فضائل اهل 
بیت)س( و هم در ســبک های مداحان 
این شــکوفائی اتفاق می افتد به شرطی 
که به همین قوتی که شــعرای اهل بیت 
رو به جلو هستند ادامه دهند و مادحین 

محترم هم با همین شتاب رشد نمایند. 
الحمدهلل حمایت های مقام معظم رهبری 
خیلی تاثیر گذار بوده،طبیعتاً اگر شــعرا 
کارهای خوبی عرضه نمایند و مداحان و 
ذاکران هم از شعرهای خوب و قوی و فنی 
استفاده کنند، شاهد شکوفائی و تحوالت 

مثبتی در هیئات خواهیم بود.
اما در این رابطــه چند نکته حائز اهمیت 
اســت. اول باید نهاد یا سازمانی برای آن 
تاسیس شــود؛ در حال حاضر موسسات 
مختلفی مثل خانه مداحــان، مجموعه 
قدیم االحســان و... هســتند که در این 
زمینــه فعالیت می کنند امــا بحث بود 
که برای آن دانشــگاهی تاسیس شود و 

حاج احمد نيکبختيان:

مداح باید عامل به سیره 
و اخالق  معصومین)علیهم السالم( باشد
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دروس و کتب درسی تدوین شود اما در 
حال حاضر بزرگان ستایشگری اهل بیت 
) علیهم الســام ( فعالیت های آموزشی 
در این زمینــه دارند که بــه نظر حقیر  
موثرترین آن ها مجموعه قدیم االحسان 

می باشد.

  گرايش جوانان به مداحی را 
چه طور ارزيابی می کنيد؟

در حــال حاضر اســتقبال جوانــان از 
مداحی بســیار بروز و ظهور پیدا کرده و 
پرشور اســت، جوان ها به مداحی خیلی 
عاقه دارند اما باید توجه داشــته باشند 
که نگاهشــان به مداحی نشر سیره اهل 
بیت)ع( و شناســاندن بیشتر و بهتر این 
خاندان به عموم مردم  باشد، نه نگاه دیگر.

  به نظرشــما کسی که سراغ 
مداحی بخواهد برود چه خصوصياتی 
بايد داشته باشد؟ آيا جنبه علم را 
در مداحی بيشتر می بينيد يا ذوق 
و سليقه و هنر را؟ يعنی دانشگاه و 
کالسهای مداحی بيشتر تاثير گذار 
اســت يا درونيات و استعداد يک 

مداح؟
مسلما در درجه اول مداحی باید از درون 
جوشیده باشد، صدای خوش داشته باشد 
و البته مطالعه بســیار تاثیر گذار است؛ 
صرف اینکه نوار مداحی گوش بدهد کافی 
نیست. مداح باید روی معنویات زیاد کار 
کند، با ایمان باشد. اخاص در او هست، 
تقوا هست، واجباتش را درست و به موقع 
انجام می دهد و سعی می کند محرمات را 
ترك کند و معصیــت و گناه نکند. بعد از 
آن باید دنبال فن مداحی هم برود. برود 
دنبال مداحی اصولــی، یاد بگیرد که چه 
شــعری بخواند و چگونــه بخواند و چه 

آهنگی را انتخاب کند.
مثا مرحوم آقای آهی را که زندگی نامه 
شان را مطالعه می کنی پر است از حضور 
در مباحث و کاسهای مختلف و تلمذ در 
محضر اســاتید بزرگ که نزد آنها تعلیم 

دیده است و صرفا فقط فن مداحی را فرا 
نگرفته بلکه تاریخ اســام، ادبیات عرب، 
اخاق و... خیلی از درسهای دیگر را نزد 
اساتید بزرگی مثل مرحوم آیت اهلل شاه 
آبادی فراگرفته است. این خیلی مهم است 

که مداح استاد دیده باشد و فقط در یک 
زمینه و تک بعدی نباشد. وجود استاد در 
فراگیری مداحی بسیار مهم است و یک 

اصل اساسی است.

  ضمن اينکه مداح بايد توجه 
داشته باشــد برای چه کسانی می 
خواند. مرحوم آقای آهی می گفت: 
يک استاد می تواند دانشجو را تعريف 
کند ولی يک دانشــجو نمی تواند 
استاد را تعريف کند، حاال ما چه طور 
می توانيم اهل بيت )ع( را با اين همه 

اوصاف تعريف کنيم؟
داشتن تقوا و اخاق اسامی برای مداح 
بسیار مهم اســت، مداح باید متواضعانه 
خود را از جنس مردم بداند. در کنار اینها 
باید فن مداحی را هم بداند، مقام معظم 
رهبری بارها اشــاره داشتند که مداحی 

یک هنر است.
مرحوم آقای آهی می فرمودند: چه بســا 
مداحانی هــم بودند که صــدای خوبی 

نداشــتند اما با گفتن یک یاحسین)ع( 
خالصانه، اشک مردم سرا زیر می شد.

  بله فکر کنم منظور ايشــان 
»آقاياحسين« کرمانشاهی بوده که 
اول مجالس دعوت می کردند که فقط 

يک ياحسين بگويد؟
بله اما االن مداحان دیگری هم داریم که 
نفس گرمی دارند و با یاحسینشان اشک 
ها سرازیر می شود. بعنوان مثال مجلسی 
بودیم که مداحان زیادی افاضه فیض کرده 
بودند و جمعیت بواســطه طوالنی شدن 
جلسه خسته شده بودند، حاج آقای ارضی 
که آمد و همان اول »السام علیکم یا اهل 
بیت النبوه« را گفت یک دفعه صدای گریه 
تمام مجلس را فرا گرفت، این اثر نفس و 

شب زنده داری ها و .... است.
کیفیت خوب، شعر خوب، مطلب درست 
خواندن و درست تفهیم کردن، همه گیر 
و همه پسند بودن شعر خیلی مهم است. 
سن و تحصیات و موقعیت جمعیتی که 
مداح برای آنها می خواند هم مهم است. 
گاهی مداح در مدرســه می خواند، گاه 
دانشــگاه، گاهی هیات هــای خاص و یا 
گاهی هیات های عام، همه اینها شــعر و 
ســبک و نحوه اش متفاوت است. ذائقه 

افراد با هم فرق دارد.
حاج منصــور می گفت مــداح باید قبل 
از مداحــی پای درس عالم و ســخنران 
بنشــیند و حتما با وضو باشــد. قبل از 
خواندن خودش قطره اشــکی بریزد و با 

حال متفاوتی باالی منبر برود.
این انتخاب شعر و انتخاب آهنگ متاثر از 
آن ایمانش است. یعنی اگر ایمان داشته 
باشد، سعی می کند شعری را انتخاب کند 
که در شــأن اهل بیت باشد و در آن وهن 
اهل بیت و مذهب نباشد. آهنگی انتخاب 
کند که توهین به اهل بیت نباشــد. همه 
این ها ریشه اش در ایمان است. مداح اگر 
ایمان نداشته باشــد  ممکن است که هر 
شعری را بخواند. هر آهنگی را بخواند. هر 
کجا برود بخواند. به هر مجلسی تن بدهد. 

مرحوم 
آقای آهی می گفت: 

يک استاد می تواند دانشجو را 
تعريف کند ولی يک دانشجو نمی 
تواند استاد را تعريف کند، حاال ما 

چه طور می توانيم اهل بيت )ع( را با 
اين همه اوصاف تعريف کنيم؟ چه 
بسا مداحانی هم بودند که صدای 
خوبی نداشتند اما با گفتن يک 

ياحسين)ع( خالصانه، 
اشک مردم سرا زير 

می شد
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اینها خیلی مهم اســت و ریشه در ایمان 
مداح دارد. اگر مداح متدین بود تمام این 
چیزها را رعایت می کنــد و از آن طرف 
هم خداوند متعال بــه او تفضل می کند. 
اهل بیت به او نگاه می کنند و دستش را 

می گیرند.
توفیقاتی که خداوند به مداحان می دهد 
بر اســاس همین ایمانشــان است. خدا 
می بیند که این دارد خوب جلو می آید و 
خوب بندگی می کند به او جایزه می دهد. 
این توفیقات هم مداح را باال می برد. پس 
نتیجه می گیریم که ابتدا و شــروع کار و 
پیش شرط و ریشــه اصلی مداحی ایمان 

است.

    به نظر شما آنچه که االن در 
مجالس بيشــتر به آن اولويت داده 
می شود سخنرانی است يا مداحی؟ 
يعنی مخاطب بيشــتر دنبال مداح 

است يا سخنران؟
مردم دنبال کســب معرفت هســتند و 
آشنائی با سیره اهل بیت علیهم السام و 
اصا وارد اینگونه بحث ها نباید بشویم . 
اما شرایط متفاوت است. یادم هست در 
ماه رمضان چندین ســال قبل وقتی در 
هیات رزمندگان غرب تهــران از قاریان 
برجســته کشــور جهت تاوت پیش از 
مداحی استفاده می کردیم، خیلی ها می 
آمدند قرائت قاری را بشــنوند. حال هم 
برخی می آیند فقط قرآن و سخنرانی را 
استفاده کنند و قبل از مداحی می روند 
یا یک ســری می آیند برای سخنرانی و 
مداحی یا فقط مداحی. سلیقه ها و طبع 
افراد متفاوت است. این بدین معنا نیست 
که جلسه ســخنران محور است یا مداح 
محور. مردم دنبال کسب معارف اهل بیت 
علیهم السام هستند و سایق متفاوت 

است.

  خيلی کوتــاه از تفاوت ها 
و ســختی های اين عرصه با قديم 

بگوئيد.

البته االن خیلی کار برای مداحی سخت 
تر از قدیم شــده، یادم می آید که حدود 
20 سال پیش هرسال فاطمیه یک هیات 
می رفتم که یکی از بزرگواران به مداحی 
می پرداختند که از دنیا رفتند و خداوند 
روحش را قرین رحمت کند، ایشان شش 
سال یک شعر را می خواندند و تکرار می 
کردند اما االن بواسطه حضور تکنولوژی 
و اینترنت و هزاران مطلب دیگر و انتقال 
سریع اشعار و ســبک های مراسمات به 
جامعه، برای هر مجلسی باید شعر خودش 
را بگویی و شعر تکراری هم نخوانی، برای 
یک جلسه خواندن، کلی استرس و تاش 
برای سبک و شعر جدید داریم. خیلی از 

مداحان چندین ماه قبل از محرم شروع به 
آماده کردن شعر و سبک می کنند، ممکن 
است از شش ماه یا نُه ماه قبل این کار را 

انجام بدهند.

   صحبت قرآن شد، چه راهی 
را برای استقبال از جلسات قرآن در 

هيئات پيشنهاد می دهيد.
در جلســات اگر مداح و ســخنران پای 
قرائت قرآن بنشینند و به آن توجه کنند 
و مردم را در سخنرانی و مداحی تشویق 
به استفاده از قرآن کنند خیلی تاثیرگذار 
است و در جلساتی که بیشتر بر مداحی 
استوار است و مداح معروفی دارد، اگر خود 
مداح پای سخنرانی و قرائت قرآن بنشیند 
خیلی تاثیر گذارتر است. اینکه یک جوان 
ببیند مداح یا ســخنران محبوبش پای 

قرائت قران نشسته خیلی مهم است.
مداح خودش بایــد قرآن را خوب بخواند 
و حداقل مسلط به روخوانی و روانخوانی 
قرآن باشد و در معانی قرآن نیز تدبر نموده 
و در کل مأنوس با قرآن باشد. اگر مداح با 
قرآن و اهل بیت)ع( انس نداشته باشد و 
قرآن و ادعیه را نتواند خوب بخواند قطعا 

مداح خوبی نیست.

   شاخصه های شعر خوب را چه 
چيزی می دانيد؟

در شعر خوب باید از الفاظ خوب استفاده 
شده باشد، اســتعاره ها و تعابیرش قابل 
فهم باشد، مفهومش درست باشد و دروغ 
و خاف واقع و سند جعلی نداشته باشد. 
بعضا می بینیم که در اشعار غلو می شود 
که به کلی مردود است. تعالی دهندگی 
در شعر، ذوق و سلیقه و استناد به آیات 
و روایات نیز خیلی مهم است. شعر باید 
روان باشــد و هر سطحی از مخاطب که 
بشــنود آن را بفهمد و ارتباط بگیرد. در 
عین حــال باید بار معنــوی خوبی هم 
داشته باشد. بعضی از اشعار عامیانه که 
خوانده می شــود اصا مناسب نیست. 
همانطور که گفتم دانشــجو نمی تواند 

مداح 
خودش بايد 

قرآن را خوب بخواند 
و حداقل مسلط به روخوانی و 

روانخوانی قرآن باشد و در معانی 
قرآن نيز تدبر نموده و در کل مأنوس 

با قرآن باشد. اگر مداح با قرآن و 
اهل بيت)ع( انس نداشته باشد و 

قرآن و ادعيه را نتواند خوب بخواند 
قطعا مداح خوبی 

نيست.

 
در جلسات 

اگر مداح و سخنران 
پای قرائت قرآن بنشينند و 

به آن توجه کنند و مردم را در 
سخنرانی و مداحی تشويق 

به استفاده از قرآن کنند خيلی 
تاثيرگذار است. اينکه يک جوان 
ببيند مداح يا سخنران محبوبش 
پای قرائت قران نشسته خيلی 

مهم است
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استاد را تعریف کند، مداح باید بداند که 
در مقابل اهل بیت)ع( شعر می خواند و 
الفاظ و وزن مناسبی از لحاظ معنوی به 
کار ببرد و شأن اهل بیت علیهم السام را 
همیشه در نظر داشته باشد. خیلی باید 
در این زمینه مراقبت نمائیم. همچنین 
همانطور که مقام معظــم رهبری بارها 
اشاره داشــته اند، مداح باید مسائل روز 
را در اشــعار و مطالبی که ارائه می دهد 
مد نظر داشته باشد و در اشعار آئینی که 
انتخاب می نماید دقــت الزم و کافی را 

داشته باشد.

  شما خودتان بيشتر از اشعار 
چه شعرايی استفاده می کنيد؟

مدت زیادی است اشعاری که در والدت ها 
و مناسبت ها استفاده می کنم از شعرای 
بزرگ، در این عرصه است. در والدتها از 
اســاتیدی چون حاج آقای سازگار، حاج 
آقای مؤید، استاد کامی زنجانی، جناب 
آقای وفایی از مشــهد و از شعرای آئینی 
جوان از جمله آقایــان: لطیفیان، لطفی، 

عرب خالقی و دیگر ایــن بزرگواران؛ در 
نوحه ها و سرودها از آقایان: علی صالحی، 
مسعوداصانی، حســین عرب سمنانی، 
رحمان نوازنی از کرج که یک گروه برای 
این کار دارنــد و خیلی از عزیزانی که اگر 
بخواهیم اسم ببریم بسیار زیادند و الزم 
می دانم همین جا از همه این بزرگواران 
که زحمــات زیادی در ایــن عرصه می 
کشند تشکر کنم. الزم میدانم این نکته رو 
عرض کنم که استاد گرانقدر، جناب حاج 
آقای سازگار سرچشــمه شعرند، ایشان 
می گفتند روزی نبوده که برای اهل بیت 
شعر نگویم و خیلی مهم است که مضمون 
هایشان عالی و حائز اهمیت تر اینکه غیر 
تکراری است و مســائل روز نیز در اشعار 

ایشان مشهود می باشد.

   در مولودی چه طور سبک را 
انتخاب و متفاوت می کنيد؟

اگر مداح به دستگاه های قرآنی و موسیقی 
مسلط باشد خیلی مهم است. کسی که به 
دستگاه ها آشناســت، می داند کجا و در 
چه زمانی از هر دستگاه موسیقی استفاده 
نماید.مثا دستگاهی خاص برای مواردی 
که شادی و نشاط می بایست در مستمع 
ایجاد نماید استفاده شــود و دستگاهی 
دیگر برای حزن و انــدوه. این که با یک 
دستگاه محزون مولودی بخوانی از عدم 
شناخت این مهم است. لذا باید دستگاه ها 
را بشناسی و برمبنای آنها سبک بسازی 
که بتوانی در مولــودی خوانی هم موفق 

باشی.

   به نظرتان خانواده يک مداح 
چقدر در موفقيت يک مداح موثرند؟

ســهم خانواده در موفقیت مــداح واقعا 
چشمگیر است. خیلی وقت ها ماه محرم 
و صفر یا ماه مبــارك رمضان برنامه های 
پی در پی داریــم، همین که کمتر منزل 
هستیم مشخص می شود که بارها بیشتر 
بر دوش خانواده می افتد و آنها باید تحمل 
کنند. اگر خانواده ها همراه نباشند، مداح 
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فرد موفقی در این عرصه نمی شود. یک 46
بار یادم می آید پسرم یک سال و نیمه بود 
که به  مجلس مولودی آقای طاهری رفتیم 
و پسرم خیلی آرام در کنارم نشسته بود، 
همین که من شــروع به خواندن کردم و 
صدای جمعیت بلند شد پسرم شروع کرد 
به گریه کردن، تــا جایی که حاج محمد 
آقای طاهــری هم به هــم ریختند، من 
هم  پســرم را بغل کردم و با همان حالت 
خواندم که مجلس خیلی خوبی هم شد. 
یک بار هم دخترم حدودا سه ساله بود و 
در مجلس در حالی که دخترم روی پاهایم 
نشســته بود روضه حضرت رقیه)سا اله 
علیها( خواندم که آن مجلس هم خیلی 

متفاوت شد.

   خاطــره ای در مجالس اهل 
بيت عليهم الســالم با فرزندانتان 

داريد؟
یک بار یادم می آید پسرم یک سال و نیمه 
بود که به مجلس مولودی آقای طاهری 
رفتیم و پسرم خیلی آرام در کنارم نشسته 
بود، همین که من شروع به خواندن کردم 
و صدای جمعیت بلند شــد پسرم شروع 
کرد به گریــه کردن، تا جایــی که حاج 

محمد آقای طاهری هم به هم ریختند، 
من هم  پسرم را بغل کردم و با همان حالت 
خواندم که مجلس خیلی خوبی هم شد. 
یک بار هم دخترم حدودا سه ساله بود و 
در مجلس در حالی که دخترم روی پاهایم 
نشســته بود روضه حضرت رقیه)سا اله 
علیها( خواندم که آن مجلس هم خیلی 

متفاوت شد.

   مــداح را در زمينه ورود به 
مسائل سياسی چه طور می بينيد؟

 سیاست که از دیانت جدا نیست، کل کار 
و حرکت امام حســین)ع( سیاسی بود، 
کار حضرت زهرا)س(، امام حســن)ع(، 
امیرالمومنین)ع( و پیامبر)ص( سیاسی 
بــوده و مداحی و هیات را نمــی توان از 

سیاست جدا کرد.
مداح باید از مسائل روز آگاه باشد تا بتواند 
درســت نقش خود را ایفا کند. بحمدهلل 
مداحان در فتنه 88 مردودی نداشــتند. 
در ورود به مسائل سیاسی هم باید توجه 
و دقت بســیار زیادی داشــته باشیم که 
بی محابا به مباحث و جنجال  های سیاسی 
وارد نشــویم. ببینیم نظــر مقام معظم 
رهبری چیســت و به تامین آن خواسته 

بپردازیم چــون اصل آقاســت، نباید به 
دشمن فرصت سوء استفاده از نظراتمان 

را بدهیم.
امام رحمه اله علیه فرمودند : اهل منبرـ 
ایدهم اهلل تعاليـ  کوشش کنند در این که 
مردم را ســوق بدهند به مسائل اسامي 
و مســائل سیاســيـ  اســامي مسائل 

اجتماعي ـ اسامي.
امام )ره( می فرمایند: مســأله کربا، که 
خودش در رأس مسائل سیاسی هست، 
باید زنده بماند. زنده نگه داشتن عاشورا، 
یک مسأله بسیار مهم سیاسی - عبادی 
است. محرم و صفر است که اسام را زنده 

نگه داشته است.
مقام معظم رهبری هم فرمودند: هیأتها 
نمیتوانند ســکوالر باشــند؛ هیأِت امام 
حســیِن ســکوالر ما نداریــم! هرکس 
عاقه  مند به امام حســین اســت، یعنی 
عاقه  مند به اسام سیاسی است، اسام 
مجاهد است، اسام مقاتله است، اسام 
خون دادن است، اسام جان دادن است؛ 
معنای اعتقاد به امام حســین این است. 
اینکه آدم در یک مجلس روضه یا هیأت 
عزاداری مراقب باشد که نبادا وارد مباحث 

اسام سیاسی بشود، این غلط است.

مداح 
بايد از مسائل 

روز آگاه باشد تا بتواند 
درست نقش خود را ايفا کند. در 

ورود به مسائل سياسی هم بايد توجه 
و دقت بسيار زيادی داشته باشيم 

که بی محابا به مباحث و جنجال  های 
سياسی وارد نشويم. ببينيم نظر مقام 
معظم رهبری چيست و به تامين آن 
خواسته بپردازيم چون اصل آقاست، 

نبايد به دشمن فرصت سوء 
استفاده از نظراتمان را 

بدهيم
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البّته معنای این حرف این نیست که هر 
حادثه  ی سیاسی در کشور اتّفاق میافتد، 
ما باید حتماً در مجلس روضه آن را با یک 
گرایش خاّصی - حاال یا این طرف، یا آن 
طرف - بیان کنیم و احیاناً با یک چیزهایی 
هم همراه باشــد؛ نه، اّما فکر انقاب، فکر 
اسام، خّط مبارکی که امام )رضوان اهلل 
علیه( در این مملکت ترسیم کردند و باقی 
گذاشتند، اینها بایستی در مجموعه  ها و 

مانند اینها حضور داشته باشد.

   اخيرا گــروه های زيادی در 
شــبکه های موبايلی برای ترويج 
مباحث دينی و شعر به راه افتاده يا 
اينکه بسياری مداحان در شبکه های 
اجتماعی عضو شده اند، شما اينها را 

چگونه می بينيد؟
ورود به شــبکه های مجــازی یا به قول 
حضرتعالی موبایلی بســیار خوب است و 
باید به نحو احسن اســتفاده شود. مقام 
معظم رهبری هم به این مساله و استفاده 
بهینه توسط مداحان از تکنولوژی های 
نوین در ســال گذشته اشــاره و تأکید 
داشــتد. اما باید دقت داشــته باشیم که 
حریم ها حفظ شود ضمن اینکه از لحاظ 

کارایی تعــداد گروه ها در شــبکه های 
موبایلی خیلــی زیــاد و مطالب خیلی 
تکراری شده و دســته بندی تخصصی 
برای مطالب در نظر گرفته نشــده است. 
استفاده از تکنولوژی تاثیر مثبت دارد اما 

نحوه استفاده اش خیلی مهم است.
یکی از نکاتی که می بایســت در فضای 
مجازی بــه آن اهمیت داده شــود خط 
قرمزها است که باید رعایت شود و آبروی 
اشخاص در نظر گرفته شود. با آبروی افراد 
بازی نشود. در این فضاها فقط به تبادل 
نظر و نقد اشعار و مســائل با رعایت ادب 
پرداخته شود و از بیان مسائلی که برای 
خود و دیگران مشکل ساز باشد بپرهیزیم. 
هــرگاه می خواهیم کســی را نقد کنیم 
باید ببینیم اگــر خودمان جای آن کس 
بودیم چگونه دوست داشتیم نقد شویم، 

همانگونه با دیگران هم برخورد نمائیم.

    نکته ناگفته...
اگر عنایت اهل بیت)علیهم السام( نباشد 
مداح به ســر منزل مقصود نمی رسد. ما 
مداحان هرچه عــزت و آبرو داریم از اهل 
بیت)علیهم الســام( و در زیر سایه این 
بزرگواران است. البته من در مجالس سعی 

می کنم بیشــتر مستمع باشم و استفاده 
کنم. مداح باید در جلسات، خودش تعالی 
معنوی پیدا کند تا بتواند جمع را به تعالی 

برساند.
پیغمبــر)ص( فرمودنــد قــرآن و اهل 
بیتم)ع( را در میان شــما بــه جای می 
گذارم یعنی این دو با هم اســت. هم باید 
قرآن را ســرلوحه قرار دهیــم و هم اهل 
بیت)ع( را. اهل بیت)ع( هم فقط مداحی 
و روضه خواندن نیســت بلکه باید سیره 
اهل بیــت)ع( را مطالعه کنیــم و آنها را 
در عمل به کار بندیم. باید ببینیم آیا در 
رفتار ما رفتار اهل بیت)ع( ویا مواردی که 
مورد پسند ایشان هست وجود دارد؟ آیا 
اخاق ما اخاق دینی و اهل بیتی است. 
این خیلی بد اســت که عمری را در کنار 
اهل بیت)ع( صرف کنیم و نتوانیم سیره 
اخاقی آنها را بگیریم و عمل کنیم. مداح 
در درجــه اول خود بایدعامل به ســیره 
معصومین)علیهم السام( باشد. خداوند 
در این راه همه ما را یاری و مدد نماید ان 

شاءاهلل.

   بسيار ممنونم از وقتی که در 
اختيار ما قرار داديد.

اهل 
بيت)ع( هم 

فقط مداحی و روضه 
خواندن نيست بلکه بايد سيره اهل 

بيت)ع( را مطالعه کنيم و آنها را در عمل 
به کار بنديم. بايد ببينيم آيا در رفتار 
ما رفتار اهل بيت)ع( ويا مواردی که 

مورد پسند ايشان هست وجود دارد؟ 
آيا اخالق ما اخالق دينی و اهل بيتی 
است. اين خيلی بد است که عمری 
را در کنار اهل بيت)ع( صرف کنيم و 

نتوانيم سيره اخالقی 
آنها را بگيريم و عمل 

کنيم
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احمد بابايی را بيشــتر در ديدار سال 
گذشته شــاعران با رهبر انقالب که 
شعری درباره تکفيری ها و داعش خواند 
و شعرش با تشويق مقام معظم رهبری 
و ديگر شاعران حاضر در جلسه روبرو 
شد می شناسند. فرصتی شد تا به گفت 
و گويی با اين شاعر جوان بنشينيم که 

متن آن را در ادامه می خوانيد:

   شعر و شــعر آيينی را چگونه 
آغاز کرديد؟

اینکه آنچه آغاز شده واقعا »شعر« است یا 
نه، خودش موضوعی است! با فرِض صحِت 
این خوش بینی که در سوال شما هست، با 
اجازه، یک عنصر غیر ارادی اشاره می کنم 

و آن عنصر، »ســلیقه و سبک زندگی پدر 
بزرگوارم« بود که اغلب با شعرهای متعالی 
آیینی مانوس بود. )در بین آذری  زبانان با نام 
بزرگانی چون یحیوی، منزوی، مضطر، انور، 
سعدی زمان و ... در بین شاعران فارسی زبان 
با نام مفاخری مانند سازگار، موید، ژولیده، 
عامه، حسان، انســانی، کربایی و ... برای 
نخستین ها به برکت وجود نازنین ایشان آشنا 
شــدم.( از همان ایام کودکی، این مفاخر و 
بزرگانی که ذکر نامشان شد، پیش از آنکه در 
تصور بنده »شاعر« باشند  »نوکران آل اهلل« 
بودند و ابزار نوکری شان، »شعر« بود. به هر 
حال آشنایی با نوکری و شعر آیینی و روضه را 
ممنون و مرهون و مدیون پدر بزرگوام »حاج 

سیروس بابایی« هستم.

اما از کسانی که به واسطه دستگیری آنها، 
شعر برایم موضوعی جدی شد نام دو عزیز 
را تبّرکا می آورم: اســتاد انسانی و شیخنا 
رضا جعفری. استاد انســانی بزرگوار با آن 
روضه خوانی های منحصر به فردش در طول 
سالیانی طوالنی، آرام آرام ارزشمندی شعر را 
در بساط نوکری، به مخاطبانش نشان می داد 
و بنده هم از مخاطبــان دائمی روضه های 
ایشان بوده و هستم. حضرت رضا جعفری 
نازنین دلنوازانه و فروتنانه و صبورانه، شعر و 
طبع مرا جدی گرفت و یا الاقل کاری کرد 
که شعر برایم جدی شــده و تعریفی تازه 
بیایبد. آن خاطرات شیرین و برخوردهای 
ســنجیده و نقدهای پختــه حضرت رضا 

جعفری هیچگاه از خاطرم نخواهد رفت.

احمد بابايی:

خنثی بودن برای شعر 
مرگ وجدان است
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   وضعيت شعر امروز و همچنين 
شعر آيينی را چگونه می بينيد؟

اگر شــعر آیینی را در میان همه انواع آثار 
هنری و ادبی، تافته ای جــدا بافته بدانیم 
گزافه نیست! وضعیت »شــعر امروز« )بی 
در نظر گرفتن شعر آیینی( مانند وضعیت 
»امروز« ماست. »امروز« هیاهوی فتنه های 
آخرالزمانــی و غبارهای شــدید فعلی در 

فضاهای معرفتی حاکم شده است.
»امروز«، ریزگردهای شبهه و مه دودهای 
انکار، چشم ها را کور می کند. الاقل امکان 
تماشــای واقعیت هــا را از بشــر »امروز« 
گرفته اند. هنر امروز و شــعر امروز نتیجه 
طبیعی »امروز« هســتند، هنرمند که از 
جامعه خود جدا نیســت. تاریکی و گردو 
خــاك و آلودگی و خباثــت و گندیدگی و 
فاجعه و خیانت، دنیای »هنر و شعر امروز« 
را جوالنــگاه ســرویس های جاسوســی 

صهیونیستی کرده، شک نکنید!
اما همانطور که عرض کردم »شعر آیینی« 
در میان همه انواع و اقسام آثار هنری و ادبی، 
یک تافته جدا بافته اســت! یعنی همانند 
رگه شــفافی که در معدنی ســیاه و آلوده، 
خبــر از وجود یک صبح صــادق می دهد. 
عظمت هنر و شعر ایینی امروز را در قیاس 
با لشگرکشــی های ابرهه وار شیطان باید 
تخمین زد! امروز رســما شیطان در دنیا به 
قصد تخریب خانه های خدا لشگرکشی کرده 
و به جای فیل، سوار بر هنرهای سکوالر شده 
است. شعر آیینی، در حکم سّجیل است و 
شــاعران و هنرمندان، ابابیل آخرالزمانی 

والیت هستند.
تعریف مــن از وضعیت شــعر و هنر امروز 
جز این نیست: »ســیاهی کور« و تعریفم 
از وضعیت شــعر و هنر آیینی امروز»صبح 

صادق«.
هنــری کــه امــروز عصــای دســت 
کودك کش های دنیاست هنر نیست سحر 
اســت. مقام هنر، اجّل از این حرف هاست. 
سحر در شعر و هنر، به دنبال احمق شمردن 
و احمق ســاختن ملت هاست. سحر، سوء 
اســتفاده از جهل مردم است. اما هنر، عقل 

و علــم را در محیطی با نشــاط به یکدیگر 
می رساند. هنر، پهلو به معجزه می زند. شاعر 
آیینی، امروز خط مقدم جنگ حق و باطل 
را می شناســد. بنابراین فریب سامری های 
مدرن را نمی خــورد و به هیــچ عنوان نه 
می خواهد و نه می تواند شعر سکوالر بگوید.

آنطور که پیداست شعر و هنر سامری های 
امروز آخرین نفس هایش را می کشد و شعر 
و هنر آیینی در ابتدای راهی است که پایانش 

ظهور است. انشاءاهلل.

   آســيب های پيش روی شعر 
آيينی از نظر شما چيست؟

پیش از پرداختن به آسیب ها، به انحرافات 
رایج در آسیب شناســی های متداول باید 

پرداخت.
امروز معیارهــای نقد شــعر آیینی دچار 
بیماری است، چون تعریف درستی از شعر 

آیینی امروز انجام نشده است.
بعضی از آسیب شناسی های حرفه ای روزگار 
ما در ُشله زرد، دنبال نخود می گردند! یعنی 
انتظاراتی از شــعر آیینــی دارند که اصوال 
بی وجه اســت. به عقیده بنــده، باید دقت 
کنیم در این مطلب که شعر آیینی، امروزه 
یک موجود عزیز و شریفی است که در عین 
شــباهتش به چند گونه شعری سابقه دار، 
در مقام جمع الجمعی، بی سابقه محسوب 
می شود، فلذا معیارهای نقدش نیز متفاوت 
است. کسانی که به شعر مذهبی دوره های 
قبل تعلق دارند )اگر ظرایف شــعر آیینی 
معاصر را نشناسند(، تحمل جوانی های شعر 
جوان را ندارند و احیانا به چشــم اعتراض 
به شــعر آیینی امروز نگاه می کنند. گاهی 
کسانی که از فضای روشنفکری و یا گاهی 
از زاویه اعتراض و چشم اندازه های سیاسی 
و اجتماعی و یا گاهی صرفا با دیدگاه انتزاعی 
زیباشناســی و یــا گهگاه تنهــا از دریچه 
مخاطب گرایی - و کاردگرایی به تماشــای 
وضع موجود و وضوع مطلوب شــعر آیینی 
امروز می پردازند و اقدام به آسیب شناسی 

می کنند.
به هر حال، باید درك کنیم که شعر آیینی 
امروز با همه انواع متنوع این زوایا متفاوت 
است. فلذا اغلب آسیب شناسی های موجود، 

تک بعدی و ناقص هستند.
اما در پاسخ به ســوال شما می توانم به طور 
خاصه و تیتروار به دو آسیب جدی اشاره 
کنم: اول - گلخانه ای شدن شعر آیینی، دوم 
- خنثی و بی تفاوت شدن و کارکردگریزی و 

مخاطب نشناسی شعر آیینی.
شعر آیینی امروز ما چه به لحاظ زیباشناسی 
و قواعد هنری و چه به لحاظ تکلیف گرایی و 
قواعد رسانه ای، بار وظایفی را دوش می کشد 
که به نظرم کسانی که در خلق آثار و یا انتشار 
و توزیع و تبلیغ و نقد و آسیب شناسی این دو 

شعر 
آيينی بايد هم 

زيبا و هنری باشد، هم 
دارای نوگرايی های جوان باشد، هم 
زمان شناسی و تکليف محور باشد، 
هم معرفتی باشد، هم واجد حال و 

مضمون و شور و حماسه باشد، هم به 
مخاطب متنوع خود احترام بگذارد، 
هم ظلم ستيز باشد، هم يار مظلوم 

باشد.

 
خيلی از اين 

نهادها و موسسات 
ابدا به مفهوم "جنگ 

نرم" معتقد نيستند و ذاتا برای دوره 
صلح، تعبيه شده اند! اگر اينها 

می دانستند و باور داشتند که جبهه 
فرهنگی انقالب و واليت در چه جنگ 

وحشتناک و معرکه سرسام آوری 
مشغول به دفاع هستند، اينقدر 

خنثی و محافظه کارانه، 
مانع تراشی 
نمی کردند
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مفهوم را نشناسند باعث آسیب  های جدی 
هستند. فی المثل شاعری که بدون توجه 
به رشد ذائقه ادبی و هنری مخاطب، تنها به 
وجه رسانه بودن شعر آیینی تکیه می کند و 
یا شاعری که بدون عنایت به نیاز اجتماعی 
و سیاسی و فرهنگی مخاطب در وهم ذهنی 
خود مشغول به سرودن شعرهایی زیبا ولی 
خنثی و بی تفاوت است، دچار آسیب وظیفه 

نشناسی است.
متاسفانه گاهی انحصارگرایی و تنگ نظری ها 
کار را بــه اتهام زنی های بی فایده کشــیده 
است. شعر آیینی باید هم زیبا و هنری باشد، 
هم دارای نوگرایی های جوان باشــد، هم 
زمان شناســی و تکلیف محور باشــد، هم 
معرفتی باشــد، هم واجد حال و مضمون و 
شور و حماسه باشد، هم به مخاطب متنوع 
خود احترام بگذارد، هم ظلم ستیز باشد، هم 
یار مظلوم باشد، ... کار شاعران آیینی برای 
سرودن شــعر متعالی قطعا دشوارتر از هر 
فضای شعری دیگر است. شاعران آیینی باید 
پارامترهایی را در شعر آیینی رعایت کنند 
که برای دیگر شاعران اصوال این پارامترها 
»مطرح« نیست. فلذا اجرشــان هم قابل 

قیاس با دیگر شاعران نیست.
به قول ظریفی، برای ساخته شدن خانه ای در 
بهشت، خانه شاعر در این دنیا ویران می شود! 
فارغ از مزاح این جمله، اینکه در زبان روایات 
معتبر، می فرمایند در ازای هر بیت شاعر، 
بیتی )خانه ای( در بهشت، صله داده می شود 
آنقدرها نیز ساده انگارانه نیست زیرا شاعر 

آیینی، کار سخت تری دارد...

   چه راهــکاری را برای تقويت 
شــعر آيينی و تربيت شعرای آيينی 
پيشــنهاد می کنيد؟ و معموال برای 

شعرای تازه کار چه توصيه ای داريد؟
من هنوز خودم را تازه کار می دانم و به دنبال 
استاد می گردم تا دستگیری کند. باور کنید 
این حرف ها از جنس »روتنی های متکبرانه« 
نیست بلکه واقعیتی اســت که باید برای 
همه تازه کارهایی شــبیه بنده ملکه بشود. 
حقیر به جد معتقدم که شــاعر اهل بیت 

علیه السام هر چه کهنســال تر و ماهرتر 
می شود در ســاحت مقدس ستایشگری، 
خاضع تر و تازه کارتر می شود... بگذریم! اما 
از جنبه دیگر، تمام فعاالن این جریان، باید 
تجربیات شخصی خودرا به اشتراك بگذارند. 
ما نگاهمان به یکدیگر باید از جنس برادری 
و محبت باشد و نسبت به ارائه و به اشتراك 
گذاشتن داشته های علمی و تجربی خود، 
حسود و بخیل نباشیم. زیرا با رگ و پوست 
و اســتخوان و با جان و دلمان به این معنا 
رســیده ایم که برکت از در خانه اهل بیت 
علیه السام نازل می شود. پس وقتی همه 
حســن ها و خوبی ها و برکت ها از اهل بیت 

علیه السام است، تنگ چشمی چرا؟!
کاش محیط هایی )چه در عالــم واقعی و 
چه در عالم مجازی( برای این معنا ساخته 
می شــد تا همســنگران جبهه اهل البیت 

علیه الســام از حال و قال همدیگر باخبر 
باشند.

    به نظر شما مردم شعر آيينی 
را بيشــتر از زبان مداح دوست دارند 
بشنوند يا شعار؟ چرا ارتباط شعرا با 

مردم کم شده است؟
به نظرم مــردم )که مخاطب اصلی شــعر 
آیینی هســتند( در مورد دو موضوع بدون 

رودریایستی مواجه می شوند:

اول - شعر خوب 
دوم - شعر خوانی )و ارائه( خوب.

به هر حال این دو موضــوع از یکدیگر جدا 
هستند. شعر خوب، شــرایطی دارد و شعر 
خوانی خوب نیز شرایطی دارد. پس این دو 
موضوع را مستقا باید بررسی کنیم. ای بسا 
شاعر خوبی که شعر خوانی اش ضعیف است 
و ای بسا مداحی که شــعرهای خوب را )و 
حتی شعرهای بد را!( با شعرخوانی خوبش 

زنده می کند.
نکته اینجاست که طبیعتا شاعران نسبت 
به مداحان، احاطه بیشتری به پیچ و خم و 
ریزه کاری های شعر خود دارند و این دست 
شــاعر را برای ارتباط بهتر بــا مخاطب باز 

می کند.
اما از طرفــی دیگر، مداحان بــرای ارائه و 
شعرخوانی و مخاطب شناسی، علی القاعده، 

مسلط تر و آشناترند.
بنابراین نمی توان حکم کلی داد. اما در یک 
بررسی ناقص )ولی عینی( به نظرم ارتباط 
مردم با شعرخوانی شاعران رشد بسیار زیادی 
پیدا کرده است. شابد به دلیل اینکه مداحان، 
امروزه نسبت به ارائه شعرهای خوب سعی 

کمتری می کنند...
اما درباره قسمت دوم سوال عرض کنم که 
به نظرم بر خاف این پندار، به عقیده من، 
مردم به دالیلی در جای خــود باید بحث 
شود، امروزه ارتباط بسیار بهتر و کامل تر و 
حرفه ای تری با شعر پیدا کرده اند. بنده با این 
نظری که در سوال طرح شده مخالفم. اقبال 
مردمی نسبت به شعر خوب و شعرخوانی 
خوب و جلسات. شــعری صرف و استقبال 
از شاعران آیینی، اصوال قابل قیاس با سابق 
نیســت از طرفی دیگر، این حجــم و این 
کیفیت در شعر آیینی، کا در تاریخ ادبیات 

ما بی سابقه یا الاقل کم نظیر است.

    نقش مداح را در توليد شــعر 
خوب چگونه می دانيد؟

مداح اگر درك و فهم درستی از ادبیات و شعر 
داشته باشد از دو طریق می تواند در تولید 
شــعر خوب، ایفای نقش کند: اول - نقش 

 
"شعر واليی"، 

هيأتی، مذهبی، 
دينی، آيينی و ... به عنوان يک 
تبليغات مذهبی، بدون هيچ 

چشمداشت و بدون هيچ وابستگی 
و تعلق به نهادها و موسسات، با اتکاء 
به خود، برآمده و رشد کرده است. 
پشتيبان شعر آيينی اجل از آن 
است که چشم اميد به نهادها و 

موسسات داشته 
باشد!
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مستقیم مداح، سفارش »شعر خوب«است! 
)ســفارش می تواند معطوف به موضوع و 
محتوای ویژه ای باشــد یا معطوف به قالب 
و در زمان خاص و ویــژه و ...(. چیزی که تا 
حاال دیده شده است )متاسفانه، غالبا( این 
است که مداحان، »شــعر« می خواهند نه 
»شــعر خوب«! ناراحت کننده تر این است 
که امروزه بیشــتر ســفارش ها دیگر حتی 
خواستن »شعر« هم نیست بلکه، »سبک« 

و ... بگذریم!
دوم - نقش غیر مســتقیم مداح، در تربیت 
مخاطبین و ترغیب آنها به شــنیدن و فهم 
»شعر خوب« است. بسیاری از تغییر ذائقه ها 
در جمع مخاطبین هیأتی، توسط مداحان 
انجام می شود. البته در طول سالیان طوالنی. 
این تغییر ذائقه ها، گاهی منفی بوده و گاهی 

نیز مثبت.
اجــازه بفرمایید، نکته ای را متذکر شــوم. 
رابطه مداح - شاعر، متاسفانه بدون تعریف 
اســت. نباید بی توجه و بی تفاوت از ظرایف 
و خصایص ویــژه رابطه مداح - شــاعر رد 
شد. خیلی از آسیب های هیأت ها از کامل 
و درســت نبودن رابطه مداحان و شاعران 

ناشی می شود.

   آيا نهادها و موسساتی که در 
زمينه شــعر آيينی فعاليت می کنند 
توانسته اند به خوبی ايفای نقش کنند؟

پاســخ شــما را با توضیح دو تجربه عرض 
می کنم، یکــی »تجربه ناموفق شــعر« و 
دیگری »تجربه موفق« در طول سی و چند 
سال گذشته و به دلیل دو گونه وابستگی، 
رگه هایی از شعر انقاب، روز به روز کمرنگ 
و بی رمق شده اســت: اول - وابستگی غیر 
قابل توجیه به حلقه بســته ای از شاعران و 

بی توجهی به انتقال نسلی به آیندگان.
دوم- تکیه عجیب و غریب و غیر قابل قبول 
و بیش از حد به نهادها و موسســات. شک 
نکنید اگر نبود اعتقادات و باورهای قلبی و 
تعلقات مذهبی شاعرانی که کاما شخصی 
)و بــدون ارتباط با هر موسســه و نهادی( 
مشغول خلق آثار ادبی هستند، دیگر امروز 

هیچ خبر شنیدنی از جریانات شعر انقاب 
وجود نداشت! اگر کام بنده، برای بعضی ها 
سنگین و تلخ می باشد، لطفا به دغدغه های 
فرهگنی حضرت آقا تاملی دقیق تر کند! یا به 
گایه های مراجع و اندیشمندان نگاه کنند. 
این دغدغه ها و این گایه ها به وضوح ایرادها 

را نشان می دهد. 
نهادها و موسســات غالبا وظیفــه خود را 
نمی شناســند و غالبا به وظیفه خود عامل 

نیستند.
ظاهرا خیلی از این نهادها و موسســات ابدا 
به مفهوم »جنگ نرم« معتقد نیســتند و 
ذاتا برای دوره صلح، تعبیه شده اند! اگر اینها 
می دانستند و باور داشتند که جبهه فرهنگی 
انقاب و والیت در چه جنگ وحشتناك و 
معرکه سرسام آوری مشغول به دفاع هستند، 
اینقدر خنثی و محافظه کارانه، مانع تراشی 
نمی کردند. به هر حــال اینهایی که عرض 
کردم یک »نجربه ناموفق« در فضای شعر 

انقاب بود. امروزه رگه های باقیمانده از شعر 
انقاب ارتباطی با نهادها و موسسات ندارد.

اما به یک تجربه موفق، هم اشــاره ای کنم. 
»شعر والیی«، هیأتی، مذهبی، دینی، آیینی 
و ... به عنوان یک تبلیغات مذهبی، بدون هیچ 
چشمداشت و بدون هیچ وابستگی و تعلق به 
نهادها و موسسات، با اتکاء به خود، برآمده و 
رشد کرده است. پشتیبان شعر آیینی اجل از 
آن است که چشم امید به نهادها و موسسات 

داشته باشد!
شــاعران اهل بیــت علیه الســام خود را 
سربار، نوکر، خادم، عاشــق و دلداده آل اهلل 
علیه السام می دانند. اگر نهادها و موسسات 
برحسب قانون، احساس می کنند که در قبال 
شعر و شاعر آیینی وظیفه ای دارند، محبت 
فرموده و مانع ســرعت کار شاعران آیینی 
نباشند! امیدوارم هیچگاه »تجربه موفق« 
استقال شعر و شــاعران آیینی از نهادها 
و موسسات، دچار شکســت نشود. امروزه 
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قدرت شعر آیینی و اعتای غیرقابل کتمان 
این نوع شعری آنقدر باالست که دیگر هیچ 
نهاد و موسسه و منتقد و رسانه ای نمی تواند 
بی توجه از این ماهیت بگذرد، اما به نظر بنده، 
بزرگان و وامداران و تاثیرگذاران شعر آیینی 
باید با تمام قوا، در مقابل اثرگذاری )منفی( 
نهادها و موسسات بایســتند. شاعر آیینی 
حتی برای معیشت و مسکن و بیمه و ... نباید 
ذلیل نهادها و وزارتخانه ها و ... باشد. در عالم 
تشبیه، استقال شــاعران، مانند استقال 
مراجــع و حوزه هاســت. عدم وابســتگی 
شاعران به مبادی رســمی دولتی در مثل 
مانند لزوم وابسته نبودن مساجد و هیأت ها 

به نهادهاست!
اینکه در سوال پرسیده شــده »آیا نهادها 
و موسســاتی که در شــعر آیینی فعالیند 
توانســته اند به خوبی ایفای نقش کنند؟« 
پاســخش را به نظرم با توجه به آن تجربه 
ناموفق در شعر انقاب، با یک طنز تلخ باید 
داد: اگر این نهادها وظیفه اشان جلوگیری از 
رشد شعر آیینی است، بله، به خوبی ایفای 

نقش کرده اند!
به هر حال عملکرد این نهادها، در بهترین 
حاالت و موفق ترین شــیوه، بــازی برای 
استقال »شعر آیینی« مضر است. به نظر 
بنده وظیفه نهادها و موسســات در قبال 
شعر و شاعران آیینی، کمک به رشد فضای 
تحقیق و پژوهش و آموزش و ایجاد و توسعه 
زیرساخت های الزم در ســطح کشور و به 
حداقل رســاندن دخالت ها در مسیر شعر 
آیینی است. نهادها و موسسات باید خادم 

خاشعی برای شعر آیینی باشند.

    اخيرا گروه هــای مختلفی 
در زمينه شــعر آيينی در شبکه های 
اجتماعی موبايلی شکل گرفته  است. 
نظر شما در اين زمينه چيست؟ آيا در 
اين گروه ها يا شــبکه های اجتماعی 
فعال هســتيد؟ نقاط مثبت و منفی 

اينگونه گروه ها چيست؟
ماهیت شبکه های اجتماعی موبایلی )فارغ از 
آسیب های امنیتی آشکار، که بارها شنیده و 

دیده ایم( از لحاظ تهدیدات فرهنگی شدیدا 
مناقشه برانگیز است. فلذا اجازه بدهید بدون 
رودربایستی پاســخ صریحی به این سوال 
بدهم. بنده بعــد از چند ماه فعالیت در این 
شبکه ها و گروه ها به تمام دوستان و رفقای 
اندیشمند و بزرگوارم پیشنهاد می کنم که 
به این فرآورده های تکنولوژیک خوش بین 

نباشند.
پس از این بحث اولیه، درباره ماهیت پرخطر 
این شــبکه ها، اگر بخواهم به طور خاصه 
درباره نقاط مثبت و منفی اینگونه گروه ها 
سخنی عرض کنم به یک گزینه منفی و به 

یک مورد مثبت اشاره می کنم:
اول - ارتباط مســتقیم یک شاعر با جمع 
شاعران و یا جمع مخاطبان خود، اصوال اتفاق 
جالب و مبارکی است. این گروه ها می توانند 
قدرت یک رسانه شخصی را داشته باشند و 
واسطه ها را در توزیع شعرهای خوب از بین 
ببرند. به هر حال اینها موارد مثبتی هستند 
که برای استفاده کنندگان می تواند دامان 

خیرات و برکات باشد.
دوم - در ادامه بحث اولیه ام پیرامون ماهیت 
این شــبکه ها عرض می کنم که در فضای 
مجازی، بیــش از آنکه، شــئون حقیقی 
شناسنامه دار، حاکم باشــند، این نقاب ها 
هستند که حرف می زنند. فضاهای مجازی، 

سرزمین سوء تفاهم هاست.

    فاصله شعر آيينی امروز را با 
مولفه های رهبر انقالب درباره شــعر 

آيينی چقدر می بينيد؟
مولفه هایی که رهبری عزیز درباره شــعر 
عموما و درباره شعر آیینی خصوصا مطرح 
می کننــد عالمانه و دلســوزانه و آگاهانه و 
بسیار اهمیت و حیاتی است. ایشان با وجود 
تاییدات مکرری که از ســیر رشد شعر به 
عمل آورده اند علی الدوام نسبت به موانع و 
ضعف ها تذکر جدی فرموده  اند. علی ایحال 
به تجربه عرض می کنم که در سی و شش 
سال گذشته آثار خلق شده در هیچ شیوه و 
اسلوب ادبی مانند شعر ادبی به مولفه های 

رهبری نزدیک نبوده است.

اهالی این جریان شعری، اغلب با حساسیت 
نســبت به فرمایشــات بزرگان و مراجع و 
رهبری دســت به خلق آثار شعر می زنند و 
بیشتر از هر هنرمند و ادیبی در این سرزمین، 
دغدغه عمل به این منویات را دارند، بدون 

آنکه بخواهند جاروجنجال تبلیغاتی کنند.
علی رغم همه بی ادبی ها و فتنه انگیزی ها، 
الحمداهلل، ارتباط عاطفی اهل شعر آیینی با 
حضرت آقا هر روز بهتر و قوی تر شده است. 
شاید دلیل این امر، اعتماد دو طرفه رهبری و 
شاعران آیینی است. اما اینکه آیا شعر آیینی 
دقیقا همان است که باید باشد؟ پاسخش 
کاما معلوم است که »نیست« دهها دلیل 
این برای این »نیست« وجود دارد، اما فقط به 
یکی از آنها اشاره می کنم و آن بی سابقه بودن 
فضای تاریخی امروز ماســت. خارج شدن 
مکتب شیعه از حالت  غربت اپوزیسیونی و 
ورود به ساحت آخرالزمانی حکومت جهانی 
مهدوی به برکت خون شهدا، همه عناصر 
هنری و ادبی را مات کرده است. شعر آیینی 
)مثل همه هنرها و گونه های شــعری( از 
انقاب اســامی و اکنون تاریخی ما عقب 
مانده است... باید به سمت استقرار حاکمیت 
والیت اهلل بر تمام دنیا حرکت کرد. شــعر 
آیینی جزء پیشروترین هنرهاست اما همه 

ما از شهدا عقب تریم...
انشاءاهلل دعای شهدا، شامل حال ما هم باشد.

   چرا شعرای آيينی ما از مسائل 
روز در شعر خود بهره نمی گيرند؟

عقب ماندگی از سرعت اتفاقات عالم اسام، 
گاهی در الیه های سیاسی و گاه در الیه های 
فرهنگی دیده می شود. بسیاری از مدعیان 
عقب افتــاده از فــرط اعتیاد بــه باورهای 
تخدیری، از تحلیل حوادث حیرت آور روزگار 

عاجزند. 
نه تنهــا از تحلیل، عاجزند بلکــه به دلیل 
حماقت های تاریخی این خوارج گســتاخ، 
حرکت امت اســام در مسیر اصاح، آماج 
تمســخرها و اتهام ها و زخــم زبان ها قرار 
می گیرد. وقاحت و بی شــمری و جسارت 
کوتوله های بی چشم  و رو غالبا با الف های 
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شیعی نما و گزاف های دینی نما همراه است. 
اسام آمریکایی و تشیع های منحرف و بیمار 
لندنی و صهیونیستی، دست از سر مردم و 

نظام نمی کشد.
به هر حال فتنه مذهبــی، در خاکریزها و 
الیه های مختلف به شکلی و به رنگی مشغول 
به کار است. این خوارج وقیح، دین ما را در 
حد معیوب ذهن خود می شناسند. آنها دین 
را مثل کشتی بزرگی می دانند که در ساحل 

امنی پهلو گرفته است.
اهل مهدویت می دانند که کشتی در ساحل، 
امن تر است ولی برای این کار ساخته نشده 
است. اینها در خاکریز اهل علم، به گونه ای 
نیروگیری کرده انــد. در خاکریزی طایفه 
مداحان به گونه ای دیگر، در خاکریز شاعران 
آیینی نیز بدون شک نیروگیری کرده اند. به 
هر حال این قبیله کور و کر، اگرچه با ظاهری 
شــدیدا متعصب نســبت به مبانی تشیع 
جلوه فروشــی می کنند اما کاما پیداست 
که شارالتان های دنده اتوماتیکی هستند 
که برای کاه گذاشتن بر سر خلق اهلل از هیچ 

فریبی رویگردان نیستند.
این تیبــپ گنده گوی بــزدل، اعتقادی به 
اصالت وحی و حجیــت عقل ندارند و روی 
دیگر سکه وهابی ها هستند یعنی با تکیه بر 
ظواهر، به راحتی دیگران را تکفیر می کنند.

گاهی اوقــات، برخی از شــاعران آیینی را 
می بینید که شدیدا در خلق اثر خود، مشغول 
به پیچ و تاب های انتزاعی و ذهنی خودشان 
هستند و وظیفه اجتماعی خود را فراموش 
کرده اند، اینها نشانه هایی آشکار نفوذ فتنه 
مذهبی است. خنثی بودن و بی تفاوتی برای 
شــعر، در حکم مرگ وجدان است. تعارف 
نمی توان کرد؛ بعد از قرن ها شــیعه با تمام 
حیثیت خودش به میــدان آمده و عده ای 
ناقص العقل به نام شــیعه گری در پی بدنام 
کردن شیعه هستند و به دنبال احمق نشان 
دادن شیعیان. به چه دلیل باید سکوت کرد؟! 
وقتی می بینیم که ربط و بسط این خوارج 
مدرن با وهابی ها و صهیونیســت ها و ضد 

انقاب کاما آشکار است.
به هر حــال در خاکریز شــعر آیینی هم 

متاسفانه گهگاهی بوی گند تشیع انگلیسی 
شامه آزار است، همانطور که در خاکریزی 
وعاظ و مداحان هم متاسفانه گهگاه این بوی 
تند و آزاردهنده به مشــام می رسد. تعارف 
نمی شود کرد ... باشــک می دانید امروزه 
ســخن گفتن از مصائب و مدایح حســین 
علیه السام در شعر، نه تنها منافع و آبرو را در 
خطر نمی اندازد بکله منافع و آبروها را تامین 
هم می کند، اما اگر شاعری به فضای انقاب 
و اسام سرخ شهادت طلب وارد شود، منافع 

و آبرویش را به خطر انداخته است!
فلذا شــک نکنید جوانمردی آن است که 
همانطور که از حسین علیه السام دم می 
زنیم از تداوم خط ســرخ او تا امروز نیز در 
شــعرهایمان حرف بزنیم. یعنی سرایش 
شعر آیینی باید مســوالنه و غیرتمندانه 
و عاقانه باشــد. البته توجه کنیم به این 
مطلب که شــعر آیینی در مســیر رشد 
است. تمام تجربه تاریخ ادبیات و کوهی از 
مکاشفات و دریایی از خاقیت پشتگرمی 
این حرکــت آخرالزمانی اســت. اصا به 
عقیده من گوشت ادبیات، با بسم اهلل شعر 

آیینی، حال می شود! 
ستون این بســم اهلل، والیت اســت. برای 
شکســتن این ســتون، اوباما وتو می کند، 
پاپ سکوت می کند، روشنفکر پلورالیست 
خمیازه فلسفی می کشد، مفتی های وهابی 
تکفیر می کنند، داعش ذبح می کند؛ اما باید 

بدانیم شکستن این ســتون، برای دو گروه 
آسان تر از همه اینهاست: »عالم متهتک و 
جاهل متنسک« . تشیع لندنی، نماد واضح 
و آشکار، »عالم متهتک و جاهل متنسک« 

است در دوره ما.

    چه راهکارهايی برای تقويت 
شعر آيينی با شاخصه های مورد نظر 

رهبری می بينيد؟
در دو سوال گذشته به طور خاصه عرض 
کردم که همه هنرها و همه انواع شــعرها 

نسبت به ذات انقاب اسامی، جامانده اند.
گفتیم که با این همه شعر آیینی مسئوالنه تر 
از هر گونه ادبی دیگر نســبت به زمانه خود 
برخورد می کند. برای تقویت شعر ایینی با 
شاخصه های مورد نظر رهبری ناگزیریم که 
با برخوردهای علمی و آکادمیک شروع کنیم. 
ارائه مقاالت کارشناســانه و پایان نامه های 
مرتبط با شــعر آیینی و برگزاری جلسات 
هم اندیشی در موضوعات و زیرشاخه های 
متکثر شعر آیینی از راهکارهایی است که 
باید مذنظر قرار دارد. تدوین شیوه نامه های 
جامع نقد شــعر آیینی نیز از امور مغفول 
مانده ای است که باید انجام شود. از طرفی 
باید با ســعه صدر و نگرشــی تخصصی و 
حرفه ای، بانک اطاعاتی جامعی مربوط با 
شعر آیینی و شاعران آیینی به صورت کامل 

ساخته و آماده بهره برداری گردد.
الزاما باید یک نهضت نرم افزاری و دیجیتالی 
برای ایجاد ارتباط های درســت و منطقی 
میان شــاعران آیینی و همه دلبستگان و 
مخاطبان انجام گیرد و اجازه وجود فضای 
پر ابهام مافیایی در توزیع و انتشــار اشعار 

داده شد.
بد نیست اشاره ای به این موضوع داشته باشم 
که جای جای جایزه سال کتاب شعر آیینی 
کاما احساس می شود و ای کاش نسبت به 
تهیه هدیه های درخور و داوری های مقبول 

اقدام الزم انجام گیرد.

   بسيار سپاسگزارم از وقتی که 
در اختيار ما قرار داديد...

 
می توانم 

به طور خالصه و 
تيتروار به دو آسيب جدی 
اشاره کنم: اول - گلخانه ای 
شدن شعر آيينی، دوم - 
خنثی و بی تفاوت شدن و 
کارکردگريزی و مخاطب 

نشناسی شعر آيينی
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    لطفــا بفرماييد هيات چه 
زمانی تشــکيل شد و هيات امنا را 
در حال حاضر چه کسانی تشکيل 

می دهند.

این هیات شــاید اولین هیاتی باشد که 
با نام هیات رزمندگان تشکیل و شروع 
به فعالیت نموده، یعنی بعد از سخنرانی 
تاریخی آقا در تیرماه سال 1371 و پس 

از سخنرانی مشــهور ایشان در رابطه با 
تهاجم فرهنگی بود. اعضای هیات امنا 
آقایان پرویز سروری، سعید حدادیان، 
صفرعلی براتلــو، داود غفارپور، محمد 

حاج علی اکبر فدائی:

هیئات باید سیاسی باشند 
ولی اهل سیاسی کاری نباشند

هيات رزمندگان غرب تهران محبان فاطمه زهرا)س( يکی از آن هيات هايی است که در کشور نمونه يک هيات الگو و 
يک هيات داری مدبرانه است. از قرائت قرآن و سخنرانی و مداحی تا مستمعين و پذيرايی کنندگان و نظافت و ... همه 
دست به دست هم داده اند تا يک هيات شاخص را به نمايش بکشند. مسلما يکی از ارکان اصلی اين توفيق مديريت 
مناسب هيات است لذا در اين شماره ماهنامه فرصتی را با حاج علی اکبر فدائی به گفت و گو نشستيم تا بتوانيم گوشه 

های اين موفقيت را به نمايش بکشيم.
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رسولی، احمد ذوالقدر، عبداهلل سهرابی، 
غام حسین کمیجانی و بنده )علی اکبر 

فدائی( هستیم.

    با توجه به اينکه محوريت 
مداحی در هيــات آقای حداديان 
است بفرماييد ســخنرانان هيات 

چگونه انتخاب می شود.
دعوت از سخنرانان  عمدتا توسط حقیر 
صورت می گیرد ولــی در مواردی نیز از 
دیگر اعضای امنا بخصوص حاج سعید 

حدادیان هم کمک گرفته می شود.

    در زمينــه آنچه بايد مداح 
بخواند از شــعر گرفته تا سبک و 
آهنگ و آنچه بايد سخنران بگويد 
هم وارد می شــويد يــا به عهده 

خودشان واگذار می کنيد؟
در رابطه با حاج سعید آقا، که بحمداهلل 
خودشان استاد هســتند و صاحب نظر 
و صاحب ســبک و نیز دارای طبع شعر 
و ذوق و قریحه هــای هنــری ولی در 
عین حال ایشــان اشــعاری را که خود 
می سرایند قبا در جمع محدودی از امنا 
و خادمین می خوانند یا بهتر بگویم اجرا 
می کنند که بدیهی است از نقطه نظرات 

دوستان متواضعانه استفاده می کنند. 
در رابطه با ســخنرانان با توجه به سطح 
سخنرانانی که دعوت می شوند عمدتا در 
انتخاب موضوع آزادند لیکن سوژه ها و 
پیشنهاداتی اگر باشد قبا از سخنرانی ها 
به ایشــان ارائــه و معموال پــس از هر 
سخنرانی که به دفتر تشریف می آورند 
اگر مطالبی باشد حتما در میان گذاشته 
می شــود. به هر حال مخاطب شناسی و 
روان شناسی مستعمین بسیار مهم است 
که آقایان سخنران آن ها را درنظر دارند.

    کارهــای جانبــی هيات 
چيست؟ ازقبيل کمک به نيازمندان 

و يا اردوهای زيارتی و...
یکــی از بهترین کارهایــی که هیات از 

همان ابتدا در دستور کار قرارداد تشکیل 
صندوقی به نام خیریه حضرت معصومه 
سام اهلل علیهاست که وظیفه اش کمک 
و مســاعدت به خانواده های آبرومند و 
نیازمند اســت. از همین رهگذر هزینه 
تحصیل، تهیه جهیزیه، مســاعدت در 
امر جراحی بیماران و غیره بوده و به طور 
متوسط تحت پوشــش قراردادن 110 
خانواده آبرومند که کمک  هایی به آن ها 
می شود و 14 بچه یتیم از سادات است 
که کمک های به صــورت ماهانه صورت 

می گیرد.
بحمداله در طــول ســالیان متمادی 
اقدامات بسیار خوبی از این دست انجام 

شده که در این مجال نمی گنجد.

    تاکنون برای تقويت فعاليت 
های جانبی هيــات از قبيل احداث 
کتابخانه، مرکز فرهنگی، کالسهای 
مختلف علمی و فرهنگی و مذهبی 
باشگاه ورزشی و... اقدامی کرده ايد؟

در ســال های اولیه هیــات 2 برنامه با 
حضــور شــرکت کنندگان در مشــهد 
داشــتیم که به صــورت خانوادگی در 
برنامه حضور یافتنــد. چند راهپیمایی 
از محل هیات به مرقد امــام رحمه اله 
علیه داشتیم؛ یک برنامه راهیان نور در 
جبهه های جنوب داشتیم که روز عرفه 
دعای عرفه در مشــهد شهدای شلمچه 

توسط حاج سعید اجرا شد.
در این چند سال اخیر تقریبا همه ساله 
اردویی با حضور خادمین خواهر و برادر 
هیات بااســتعدادی حــدود 180 نفر 
در ماه های بهمن یا اســفند در مشهد 
داشتیم که در طی این اردو برنامه های 
عقیدتی - سیاســی نیز اجرا می شود. 
از دیگر موارد اعــزام خادمین هیات به 
صورت خانوادگی به مشهد مقدس نیز 
هست که سال قبل از انجام و بناست إن 
شااهلل امسال نیز انجام شود. بناست إن 
شــااهلل حدفاصل فاطمیه اول و دوم در 
سال 94، اردوی راهیان نور در مناطق 

جنگی نیز داشته باشیم.

    تاکنون برای تقويت فعاليت 
های جانبی هيــات از قبيل احداث 
کتابخانه، مرکز فرهنگی، کالسهای 
مختلف علمی و فرهنگی و مذهبی 
باشگاه ورزشی و... اقدامی کرده ايد؟

مــا در طول ســالیان گذشــته به طور 
متوسط ســالی 110 برنامه داشته ایم. 
از آن جایی که عمــده برنامه های هیات 
صبح برگزاری می شود و این به آن دلیل 
است که از ابتدا بنا این بوده که تزاحمی 
با برنامه های مســاجد و هیئات محلی 
نداشــته باشــد و موجب تضعیف آن ها 
نشــود لذا اجرای برنامه هــای فرهنگی 
خیلی امکان نداشــته ولــی برنامه های 
مســابقات فرهنگی - کتابخوانی، حفظ 
داعاهای ماثوره از جمله مناجات شعبانیه 
و دعای ابوحمزه ثمالی داشته  ایم که مورد 
اســتقبال نیز قرار گرفته است. یکی از 
برنامه های خوب فرهنگی که در هیات 
اجرا شده برپایی پایگاهی قرآنی در ماه 
مبارك رمضان گذشــته بود که پدران 
و مادرانی که در برنامه های شــب های 
رمضان حضور می یافتند فرزندان خود 
را همــراه آورده تحویل پایگاه می دادند 
که هر شب حدود 2 ساعت تحت تربیت 
مربیان عزیز قــرار گرفته هم برنامه های 
قرانی – ورزشــی و فرهنگی داشتند که 
بسیار مورد استقبال قرار گرفت. حدود 
300 نفر از دختران و پسران در برنامه ها 
شرکت داشتند که شبستان مسجد امام 
حسن مجتبی )علیه السام( و هم سالن 
ورزشی 9 دی مورد استفاده قرار گرفت. 
جالب اینجاســت که اکثریت قریب به 
اتفاق پدران و مادران خواهان این بودند 
که این برنامه ها در طول سال اجرا شود 
که متاسفانه به دلیل محدودیت هایی که 
در مکان هیات اســت عما این موضوع 
میسر نشد. إن شااهلل درسال جاری نیز 
حداقل ماه مبارك این کار انجام خواهد 

شد.
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از دیگرا اقدامات فرهنگی در حاشــیه 
برگزاری هیات، حضور طاب فاضل به 
عنوان مشاور است که با نصب تابلو کاما 
در معرض دید هستند و مراجعین بسیار 
داشته اند معموال این برنامه  در شب های 
ماه مبارك و ایــام محرم و دهه ها انجام 
می شود. سال قبل از عزیزان ستاد قامه 
نماز نیز حضور داشتند. طلبه های عزیز 
از طابی هســتند که موسســه ایمان 
ماندگار تحت سرپرستی حضرت آقای 

جاودان اعزام می شوند.

    به نظر شــما سخت ترين 
کار در مديريت هيات چيســت؟ 
چه مشکل هايی در هيات پيش رو 

داريد؟
از معصوم شنیده ایم که بهترین کارها، 
ســخت ترین آن هاســت کار در فضای 
هیات ســختی ندارد بلکه شــیرینی و 
حاوت خاص خود را دارد. وجود نازنین 
امام حســین )ع( در روز عاشورا پس از 
شــهادت 6ماهه اش در آغوش فرمودند 
خداونــدا! خوشــحالم از این کــه این 
اتفاقات در پیشگاه تو صورت می گیرد. 
لذا مرارت ها و سختی های این کار و این 
مسیر شیرین خاص خود را دارد. به هر 
حال امروز تامین اعتبارات مورد نیاز را 

شــاید بتوان گفت از مشکات است که 
ما در این زمینه هم به روش سنتی عمل 
می کنیم و در تمامی جلســات در کنار 
جمع آوری صدقه، بــرای رفع نیازهای 
هیات هــم به صورت مــوردی و هم به 
صورت ماهانه کمک جمــع می کنیم. 
دوســتانی که در مهدیه امام حســن 
مجتبی )ع( حضور یافته اند می دانند که 
مساحت مهدیه حدود 5000 مترمربع 
است بدیهی اســت حفظ و نگهداری و 
سرپا نگه داشــتن این فضا هزینه هایی 
دارد که با کمک های مردمی نمی توان 
این امور را ســامان داد و باالجبار باید 
دست به دامان مسئولین محترم شویم 

که این امر شــاید بــرای خدمتگزاران 
هیات صعوبت داشــته باشد. به هر حال 
کمک هایی که مردم می کنند می تواند 
بخشــی از هزینه های جاری را پرکند 
بدیهی است برای هزینه هایی همچون 
تعمیرات، نگهداری، صوت، گرمایش و 
سرمایش و ... هزینه های زیادی دارند که 
باید مســئولین محترم برای یک چنین 
مراکزی فکری کنند. شما ببینید داشتن 
حداقل 110 برنامه در ســال و به طور 
متوســط حدود 3000 نفر شرکت در 
برنامه ها و نیز هر برنامه به طور متوسط 2 
ساعت چه حجمی را به لحاظ نفر ساعت 

پوشش می دهد.
جالب اینجاســت که تمامــی این امور 
کاما به صورت مردمی و داوطلبانه انجام 
می شــود، نیروی موظف و حقوق بگیر 
نداریم و این هنر بچه  هیاتی هاست که 
با هنر مدیریت جهادی خود این کارها 
را انجام می دهند. حــرف در این مقوله 

بسیار است.

    تنظيم قسمت های مختلف 
هيات از قبيل پذيرايی، حراست، 
صوت و تصوير، نظافت و... معموال 

چگونه انجام می شود؟
این امور کامــا به صــورت مردمانه و 

مگر 
می شود ما بينش 

سياسی نداشته باشيم و 
نسبت به مسائل سياسی 
بی تفاوت باشيم؟ به تعبير 

حضرت آقا ما "هيات سکوالر 
نداريم". نمی شود از انتظار گفت 

از انتظار عدالت دم زد ولی با 
ظالمان نجنگيد
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داوطلبانه انجام می شــود. جالب است 
بدانید هم چنان که در زمان جنگ شاهد 
بودیم نســل اول و دوم انقاب کنار هم 
می جنگند امروز بحمداهلل در این هیات 
همچون سایر هیات ها نسل اول و دوم و 
سوم و حتی چهارم انقاب در کنار هم 
انجام وظیفــه می کنند بدون هیچ گونه 
چشمداشتی به عنوان مثال بخش های 
تصویــر و اینترنت ما توســط یک عده 
جوان و نوجوان اداره می شــود و حتی 
صوت هیات در بخــش پذیرایی هیات 
که عمدتا تهیه صبحانه اســت بسیاری 
از عزیزان ساعت ها قبل از اجرای برنامه 
در محل هیات حضور می یابند تقریبا از 
شب پنجشنبه عزیزان، حضور دارند تا 
برمانه صبحانه روز پنجشــنبه را آماده 
کنند و جالب اســت ابتکاراتی به خرج 
می دهند و با عشــق و عاقه پذیرایی ها 
از عزیزان با توجه به وســع هیات انجام 
می دهند که در کم تــر جایی می  توان 
ســراغ گرفت. معمــوال هزینه های این 
برنامه هــا را بانیان محتــرم که خود از 
شرکت کنندگان در هیات  هستند تامین 
می کنند. در بخش پذیرایی جالب است 
بدانیــد که عمدتــا عزیزان مــا دارای 

تحصیات عالیه هستند.

    شاخصه های هيات خوب از 
نظر شما چيست؟

بدیهی است هیات های رزمندگان باید 
دارای شاخصه هایی فراتر از هیات های 
دیگر باشــند. هیات رزمنــدگان باید 
رزمنده پرور باشــد. تاش کند روحیه 
استقامت و پایداری را در جامعه زنده نگه 
دارد. روحیه والیت پذیری را گســترش 
دهد. نسبت به مسائل روز توجه داشته 
باشد. اولویت ها را در نظر بگیرد. منویات 
مقام والیت را نصب العین خود قرار دهد 
در یک کلمه ســرباز تربیــت کند برای 
ظهــور حضرت ولی عصر )عــج(. حقیر 

همیشه عرض کرده ام برنامه هفتگی ما 
که قرائت زیارت عاشوراست در حقیقت ، 
در زیارت عاشورا اعام می کنیم که »انی 
مسلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم 
الی یــوم القیمه« و یا در فــرازی دیگر 
می خوانیم »اللهــم اجعل محیای محیا 
محمد ...« یعنی از خداوند می خواهیم 
خدایا شهادت در راه خود را نصیب ما کن 
پس یکی از شاخصه های مهم هیات ها و 
به خصوص هیات هــای رزمندگان باید 
بسط و گســترش روحیه شهادت طلبی 

باشد.

    ورود هيئات به مســائل 
سياسی از نظر شــما چگونه بايد 

باشد؟
عرض کردم وقتی ما دم از زیارت عاشورا 
می زنیــم و در حقیقت اعــام مواضع 
می کنیم یعنی چه؟ ســلم با چه کسی 
و حرب با چه کســی؟ مگر می شود ما 
بینش سیاســی نداشته باشیم و نسبت 
به مسائل سیاسی بی تفاوت باشیم؟ به 
تعبیر حضرت آقا ما »هیات ســکوالر 
نداریم«. نمی شــود از انتظــار گفت از 
انتظار عدالــت دم زد ولی بــا ظالمان 
نجنگید. ما اعتقاد داریم که باید هیئات 
ورود به مسائل سیاســی داشته باشند 

ما اعتقاد 
داريم که بايد 

هيئات ورود به مسائل 
سياسی داشته باشند ولی اهل 

سياسی کاری نباشند. بازی 
سياست بازان را نخورند. ملعبه 

دست جناح ها و گرايش ها 
نشود. در مسائل اساسی 

انقالب حضوری فعال داشته 
باشند.
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ولی اهل سیاســی کاری نباشند. بازی 
سیاســت بازان را نخورند. ملعبه دست 
جناح ها و گرایش ها نشــود. در مسائل 
اساســی انقاب حضوری فعال داشته 
باشــند. خداوند را شــاکریم که به این 
هیات توفیــق داد در فتنه هایی که در 
سال های 1378و 1388 در این کشور 
اتفاق افتاد حضوری فعال داشــت و در 
حقیقت مکان هیات یکی از پایگاه های 
مهم دفــاع از نظام مقــدس جمهوری 
اسامی بود. بحمداهلل مداح هیات، حاج 
سعید آقا دارای بینش سیاسی است و 
خوب مســائل را می فهمد و عندالزوم 
معموال با هماهنگی با هیات امنا، اعام 
موضع می کند. شــاید بتوان گفت یکی 
از سیاسی ترین ذاکرین اهل بیت علیهم 

السام در این عصر باشد.

    برای اينکه قرآن در هيئات 
از مهجوريت خارج شــود چه بايد 
کرد؟ در اين زمينــه چه کارهايی 

کرده ايد و چه برنامه هايی داريد؟
بدون استثناء در تمامی جلسات هیات 
قرآن تاوت می شود که عمدتا به صورت 
ترتیل اســت و یک سورة خاص تاوت 
می شــود و حضار هم قرآن به دســت 
می گیرند، در ماه مبارك رمضان برنامه 

جزء خوانی از ابتدا بوده است. 
تاش هایــی هــم در رابطه بــا قرآن 
داشتیم که به نظرمان کفایت نمی کند 
و بایــد بیش تر از این هــا کار کرد. در 
همین رابطه ســال قبل تاش شــد با 
محوریت  هیات، شورای قرآنی منطقه 
10 تهــران راه اندازی شــود که انجام 
شد و دســتگاه های دیگر هم تشریک 

مساعی کردند لیکن به تاش بیش تری 
نیاز اســت و باور داریم که کاری را که 
باید انجام دهیم، انجام نداده ایم. اضافه 
کنــم در برنامه های خــاص از حضور 
قراء محترم و بین المللی کشور دعوت 
می شود و ســال قبل در شب عید فطر 
از حضور حافظ جوان و اعجوبه کشور 
جناب محمد مهدی حق گویان دعوت 
شــد در برنامه حضور یافتند که خیلی 
مورد اســتقبال قرار گرفت. همین جا 
عرض کنم که بحمداهلل حاج ســعید 
آقا نیز با قرآن بسیار مانوس هستند و 
مبلغ این موضوع که جوان ها در جیب 
خود یک جلد کام  اهلل مجید داشــته 

باشند.

    چه بايد بکنيم تا نکاتی که 
رهبر انقالب بــرای هيئات در نظر 

دارند عملی شود؟
بدیهــی اســت ســخنرانی ها در طول 
سالیان متمادی گذشته که رهبر عزیز 
و فرزانه انقاب به خصوص در ســالگرد 
والدت حضرت زهــرا )س( مطالبی را 
در جمع مادحیــن و ذاکرین اهل بیت 
علیهم السام داشــتند باید جمع آوری 
و بایدها و نبایدهای آن اســتخراج و به 
عنوان منشــور کاری سرلوحه امور قرار 
گیرد. در مجله  هیات که توســط هیات 
رزمندگان اســام چاپ می شود برخی 
از این رهنمودها را دیده ام. خوبست این 
مطالب تحت عنــوان »بایدها و نباید«  
جمع آوری و در اختیار هیات قرار گیرد 
که همگی ضمن عمل به آن ها، پایبندی 
خود را نشــان دهیم که والیت پذیری 

یعنی این.

    فعاليت هيــات در فضای 
مجازی را چگونه می بينيد؟

این هیات بحمداهلل شــاید از اولی ترین 
هیئات باشد که پخش اینترنتی داشته 
و به خصوص در ماه های رمضان و محرم 
که پخش مســتقیم دارد و بسیار مورد 
استقبال قرار گرفته و در اقصی نقاط عالم 
از آن بهره می برند که توصیه می کنم با 
مسئولین مربوطه نیز مصاحبه ای داشته 
باشد. همچنین سامانه پیامکی هیات با 
حدود 7000 مشــترك فرصت خوبی 
است برای اطاع رســانی برنامه ها. در 
شبکه های مجازی خادمین هیات نیاز 
فعال هستند نکته حائز اهمین این است 
که به دوستان عرض کرده ایم که فضای 
مجازی نیز همچون فضای واقعی است 
و هم قداستی که در فضای واقعی وجود 
دارد در فضای مجازی هــم باید وجود 

داشته باشد.

    برنامه ها از چه طريق اطالع 
رسانی می شود؟

از طریــق ســایت هیــات به نشــانی 
valasr.ir همچنیــن ما همه ســاله 
برنامه های هیات را در قالب یک تقویم 
دیواری چاپ می کنیــم که برنامه های 
صبــح و شــب آن هــر یک بــا رنگ 
مخصوصی نمایش داده می شــود و این 
یکی از بهترین روش های اطاع رسانی 
اســت. در عین حال در مناســبت ها از 
شــبکه و ســامانه پیامکی نیز استفاده 

می شود.

    تربيت نيروی هياتی در اين 
هيات چگونه بوده است؟
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ا از ویژگی های خاص این هیات این که 
در کنار استاد عزیز حاج سعید حدادیان 
در طول ســالیان گذشــته مداحان و 
ذاکران جوانی پرورش یافتند که امروز 
بحمداهلل خود گردانندگان جلســات 
دیگر هستند و این یعنی که نسل اول و 
دوم و سوم در کنار هم تربیت عزیزانی 
همچون حاج سید مجید بنی فاطمه، 
حاج احمد نیک بختان، محمد حسین 
حدادیان، علی جباری، وحید یوسفی، 
مهدی مبینی پور و ... هســتند که این 
یعنی رویــش یعنــی زایندگی یعنی 
شناسایی و پرورش استعدادها، روحیه 
و ظرفیت آموزشی حاج سعید آقا که در 
برنامه اسراء شــبکه قرآن و معارف هم 
در همین رابطه اجرای برنامه داشتند 

می تواند الگو باشد برای دیگر هیئات.

    کار ويــژه ای که در هيات 

انجام داده ايد به نظرتان چيست؟
از جملــه ابتکارات هیــات رزمندگان 
غــرب تهران که شــاید بتــوان گفت 
بنیانگذار این کار بود راه اندازی دسته 
عزاداری به مناسبت شهادت حضرت 
زهرا )س( اســت که بحمــداهلل مورد 
توجه و عنایت و تاکیــد مراجع عظام 
تقلید قرار گرفت و امروز تبدیل به یک 

فرهنگ شده است.
بعــد از ماه مبــارك رمضــان و عرفه 
پرجمعیت ترین برنامه های هیات دهه 
اول محرم اســت. جالب این جاســت 
کــه برنامه دهه اول در طول ســالیان 
گذشته در زمستان واقع شده که برای 
اقامه نماز جماعت صبح شــیفتگان و 
عاشقان اباعبداهلل علی رغم این که خود 
شب ها در برنامه های محلی خود حضور 
دارند در برنامه نماز جماعت به گونه ای 
حضــور می یابند که مهدیــه مملو از 

جمعیت است. نکته جالب جوان بودن 
جمعیت اســت که بسیار حائز اهمیت 

است.
در توهینی که به ساحت مقدس پیامبر 
اســام اخیرا انجام شــد اقدام خوبی 
هیات داشــت که در نوع خود کم نظیر 
بــود. در ایام فاطمیه منتهی به ســال 
93 یک برنامه ابتکاری انجام شد و آن 
مراسم نکوداشت شاعران و ذاکران اهل 
بیت علیهم الســام آقای حاج محمود 
ژولید، سید محمد میرهاشمی و حاج 
رضا پوراحمد بود که بســیار زیبا و در 
عین حــال باصفای معنــوی خاصی 
برگزار شد که بســیار مورد توجه قرار 
گرفت. قرار اســت إن شااهلل این برنامه 

در سال 94 نیز ادامه یابد. 

    سپاسگزارم از فرصتی که 
در اختيار ما قرار داديد. 
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هادی چاروقلو قاری و حافظ قرآن:

کمتر دیده ام مداح قرآن را در مجلسش 
تبلیغ و ترویج کند

هادی چاروقلو از اساتيد جوان قرآن اســت که در حفظ و قرائت قرآن تا کنون 17 رتبه کشوری داشته و هم اکنون 
نيز به تدريس قرآن در هيئات و مساجد ومدارس مشغول است. متن گفت و گوی ماهنامه هيات را با وی می خوانيد:
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    لطفا خودتان را معرفی کنيد 
و بفرماييد چه دوره ها و اساتيدی 
داشــته ايد و چه مقام هايی کسب 

کرده ايد؟
بســم اهلل الرحمــن الرحیــم هــادی 
چاروقلو متولد اســفند 62 کارشناس 
اقتصاد)گرایش امورگمرکی( از دانشکده 

امور اقتصادی.
قرائــت قــرآن بصورت کاســیک از 
سال74 تحت نظراستاد مجید زکي لو 
آغاز کردم و از سال 77 افتخارشاگردی 
اســتاد سیدمحسن موســوی بلده در 
علم تجوید نصیبم شــد. تا ســال83 
افتخارشاگردی استاد محمود امینی( 
برادرشــهیداحمدامینی( ازسال 80 تا 
کنون درکارنامه قرآنیم مي درخشــد. 
البته ازمحضراستاد عارف حسینی هم 
تلمذ کرده ام. حدود 17 رتبه کشوری 
)11رتبه اول، 3رتبه دوم و 3رتبه سوم 
کشــور( در رشــته های قرائت حفظ 
ترتیل اذان و دعاخوانی ازســال 79 تا 

93 دارم.

    وضعيت آموزش قران را در 
کشور چه طور می بينيد؟

وضعیــت آموزش قــرآن بــا توجه به 
نیازجامعه کمرنگ اســت اما اونطورکه 
در مؤسسات هستم ومیبینم  اگرمؤسسه 
یا مسجد یاپایگاهی فعال و به روز باشه 
متقاضیان قابل توجهی داره اما متأسفانه 
درهمین مؤسسات بحث آموزش و بیان 

مفاهیم قرآن کریم کمرنگ است.

    هيئات چه نقشی می توانند 
در ترويج قرآن داشته باشند؟

چون اســتقبال ازهیئــات در جامعه 
بسیاربیشــتر از جلســات و مؤسسات 
قرآني اســت هیئات در صورت اقدام و 
داشــتن فکرهای خوب و کارشناسانه 
فرصت خوبي دراختیــار دارند تاقرآن 
را بخوبــی معرفی وتبلیــغ کنند. باید 

مادحیــن اهلبیت )ع( قرآندوســت و 
قرآنخواه و قرآني باشــند و بخواهند از 
قرآن بگویند تاقرآن ترویج شود. نقش 
بســیارمفیدی میتوانند داشته باشند 
البته اگر بخواهند و اهمیت این مهم را 

درك کرده باشند.

    برای اينکه قرآن در هيئات 
از مهجوريت خارج شــود چه بايد 

کرد؟ 
بنده در مجلس اکثرغامــان و ذاکران 
اهلبیــت)ع( بــوده ام و هســتم تقریبا 
میتوانم بگویم کمتــر دیده ام عزیزی را 
که درد قرآن به دل داشته باشد و قرآن را 
در مجلسش تبلیغ و ترویج کند همانطور 
که اساتید قرآن بایدسعی داشته باشند 
معــارف اهلبیــت)ع( را در حــد توان 
درجلساتشان بیان کرده و ترویج نمایند. 
بنده هیأت میروم اما متأســفانه هیأتی 
نشــده ام. ملجأ و مــأوای همه محبین 
آل اهلل  قرآن و عترت)ع( اســت. هیأت 

پاالیشگاه درون است.

    شاخصه های هيات خوب از 
نظر شما چيست؟

هیأت خوب هیأتی اســت که اهل بیت 
)ع( رابشناســاند و برمعرفــت و محبت 
مستمعین بیفزاید هیأتي است که فقط 

ذکر مصیبت محوریت نداشــته باشــد 
شناســاندن اهلبیت)ع( بسیار واجبت 
ازذکرمصیبت اهلبیت)ع(اســت  قران 
کریــم میفرماید: تَــری أَعُیَنُهم تَفیُض 
ْمــِع ِمّماَعَرفوا قطعــا طعم و رنگ  ِمَنالدَّ
و جنس اشــک عــارف به حــق و مقام 
اهلبیــت)ع( با غیر او متفاوت اســت و 

غیرقابل قیاس.

    ســخنرانی ها چگونه بايد 
باشند؟

سخنرانیها بایستی ثقلینی باشد تا درهم 
آمیختگــی و جدانبــودن آن دو تفهیم 
گــردد.  دراینصورت به هــردو پر اخته 
شده است. یعنی هردوثقل درسخنرانی 
مدنظرباشــند و هردو شناسانده شوند  
شناســاندن قرآن کریم  آشنایی با آن و 
انس دادن مردم با قرآن بایستی از اهداف 
مهم ســخنرانان و برنامه ریزان هیئات 

بویژه هیئات بزرگ و الگو باشد.

    نکاتی که بــه نظرتان در 
سواالت ناگفته ماند را بفرماييد.

مادامی که درذهن ما قرآن و اهلبیت)ع( 
جداباشــند ما عقبیم شاید برخی عرض 
بنده راقبول نداشته باشند امابه نظرحقیر 
متأسفانه اینطوراست ما واقعا و در عمل 
بســیارکمتر افــرادی را میبینیــم که 
میزان شناختشــان از قــرآن و عترت و 
پرداختنشــان به آن دو گوهر بي پایان 
به یک اندازه باشــد این چنین است که 
بایســتی هّم واعظیــن و خطبای عزیز 
شناســاندن و افزودن این شــناخت و 
درنتیجه محبت قرآن و عترت عزیز باشد 
مگر ما اهلبیــت را قرآن ناطق نمیدانیم 
پس این را بایســتی واقعا به مخاطبان 
بویــژه جوانان بچشــانیم و فقط در حد 

اطاعات نباشد. 

    بسيار ممنونم از وقتی که در 
اختيار ما گذاشتيد.

کمتر 
ديده ام عزيزی را 

که درد قرآن به دل داشته باشد 
و قرآن را در مجلسش تبليغ و 
ترويج کند همانطور که اساتيد 
قرآن بايدسعی داشته باشند 

معارف اهلبيت)ع(رادرحدتوان 
درجلساتشان بيان کرده وترويج 

نمايند
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روز بیست و هفتم شهر رجب که با روز نوروز 
مطابق بود حضرت محمد بن عبداهلل به سن 
چهل سالگی مبعوث به رســالت شد و به 
روایت امام حسن عسکری علیه السام چـون 
چـــهل سال از سن آن حضرت گـذشت 
حق تعالی دل او را بهترین دلها و خاشعتر 
و مطیعتر و بزرگتــر از همه دلها یافت پس 
دیده آن حضرت را نور دیگر داد و امر فرمود 
که درهای آسمان را گشودند و فوج فوج از 
مائکه به زمین می آمدند و آن حضرت نظر 
می کرد و ایشان را می دید و رحمت خود را از 
ساق عرش تا سر آن حضرت متصل گردانید. 
پس جبرئیل فرود آمد و اطراف آســمان و 
زمین را فرو گرفت و بــازوی آن حضرت را 
حرکت داد و گفت: یا محمد بخوان. فرمود: 

چه چیز بخوانم؟ گفت:
)اقرء باســم ربک الذي خلق، خلق االنسان 

من علق...()1(
پـس وحیهای خدا را به او رسانید.)2( و به 
روایت دیگر پس بار دیگر جبرئیل با هفتاد 
هزار ملک و میکائیل بــا هفتاد هزار ملک 
نازل شدند و کرســی عزت و کرامت برای 

آن حضرت آوردند و تاج نبوت بر ســر آن 
سلطان سریر رسالت گذاشتند و لوای حمد 
را به دستش دادند و گفتند بر این کرسی 
باال رو و خداوند خود را حمد کن و به روایت 
دیگر آن کرسی از یاقوت سرخ بود و پایه ای 
از آن از زبرجد بود و پایه ای از مروارید.)3(

پـس چـون مائکه باال رفتند و آن حضرت 
از کوه حــراء به زیر آمد، انــوار جال او را 
فرو گرفته بود که هیچ کــس را یارای آن 
نبود که به آن حضرت نظــر کند و بر هر 
درخت و گـیاه و سنـگ که می گـذشت آن 
حضرت را سجده می کردند و به زبان فصیح 
می گفتند: )السام علیک یا نبی اهلل، السام 

علیک یا رسول اهلل(.
و چـــون داخل خانه خدیجه شد از شعاع 
خورشید جمالش خانه منور شد. خدیجه 
گفت: یا محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم 
این چه نور است که در تو مشاهده می کنم؟ 
فرمود که این نور پیغمبری است، بگو: )ال 

ال ه ا ال اهلل محمد رسول اهلل(.
خدیجه گفت که سالها است من پیغمبری ترا 
می دانم، پس شهادت گفت و به آن حضرت 

ایمان آورد؛ پـس حضرت فرمود: ای خدیجه، 
من سرمائی در خود می یابم جامه ای بر من 
بپوشان. چون خوابید از جانب حق تعالی ندا 

به او رسید:
)یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر()4(

ای جامه بــر خود پـــیچیده برخیز پس 
بترسان مردم را از عذاب خدا، و پروردگار 
خود را پـــس تکبیر بـگـو و به بزرگی یاد 
کن؛ پس حضرت برخاســت و انگشت در 

گوش خود گذاشت پس گفت:
اهلل اکبر اهلل اکبر.

پس صدای آن حضرت بــه هر موجودی 
رسید و همه با او موافقت کردند.)5و6(

 پی نوشت:
1ـ سوره علق )96(، آیه 1ـ  2.

2ـ )بحار االنوار( 309/17.
3ـ )مناقب(  ابن شهر آشوب 72/1.

4ـ سوره مدثر )74(، آیه 1ـ  3.
5ـ )مناقب(  ابن شهر آشوب 73/1ـ  74؛ 

)بحار االنوار( 196/18. 
6-منتهی االمال حاج شیخ عباس قمی)ره(

بعثت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله

رسول مهر و امید
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مشهور آن است که آن حضرت در روز جمعه 
ســیزدهم ماه رجب بعد از سی سال از عام 
الفیل در میان کعبه معظمه متولد شده است، 
پدر آن حضرت ابوطالب پـسر عبدالمطلب 
بوده که با عبداهلل پـدر حضرت رسول صلی 
اهلل علیه و آله و سلم برادر اعیانی )پـــدری 
و مادری(  بوده و مــادر آن حضرت، فاطمه 
بنت اسد بن هاشم بن عبدمناف بوده و آن 
حضرت و برادرانش اول هاشــمی بودند که 
پـدر و مادرشان هر دو هاشمی بودند. و در 
کیفیت والدت آن جناب روایات بسیار است 
و آنـچـــه به سندهای بسیار وارد شده آن 
است که روزی عباس بن عبدالمطلب با یزید 
بن قعنب و با گروهی از بنی هاشم و جماعتی 
از قبیله بنی العزی در برابرخانه کعبه نشسته 
بودند ناگاه فاطمه بنت اسد به مسجد درآمد 
و به حضرت امیر المؤمنین علیه السام نه 
ماه آبستن بود و او را درد زائیدن گرفته بود، 
پس در برابر خانه کعبه ایستاد و نظر به جانب 
آسمان افکند و گفت:پروردگارا! من ایمان 
آورده ام به تو و به هر پـیغمبر و رسولی که 
فرستاده ای و به هر کتابی که نازل گـردانیده 
ای و تصدیق کرده ام به گـــفته های جدم 
ابراهیم خلیل که خانه کعبه بنا کرده او است، 
پـس سؤ ال می کنم از تو به حق این خانه و 
به حق آن کسی که این خانه را بنا کرده است 
و به حق این فرزندی که در شکم من است و 
با من سخن می گوید و به سخن گفتن خود 
مونس من گـردیده است و یقین دارم که او 
یکی از آیات جال و عظمت تو است که آسان 

کنی بر من والدت مرا.
عباس و یزید بن قعنب گفتند که چون فاطمه 
از این دعا فارغ شد دیدیم که دیوار عقب خانه 
شکافته شد فاطمه از آن رخنه داخل خانه 
شــد و از دیده های ما پنهــان گردید، پس 
شکاف دیوار به هم پیوست به اذن خدا. و ما 
چون خواستیم در خانه را بگشاییم چندان 
که سعی کردیم در گشوده نشد دانستیم که 
این امر از جانب خدا واقع شده و فاطمه سه 
روز در اندرون کعبه ماند اهل مکه در کوچـه 
ها و بازارها این قصه را نقل می کردند و زنها در 
خانه ها این حکایت را یاد می کردند و تعجب 
می نمودند تا روز چهارم رســید پس همان 

موضع از دیوار کعبه که شــکافته شده بود 
دیگر باره شکافته شد فاطمه بنت اسد بیرون 
آمد و فرزند خود اسداهلل الغالب علی بن ابی 
طالب علیه السام را در دست خویش داشت و 
می گـفت: ای گـروه مردم ! به درستی که حق 
تعالی برگـزید مرا از میان خلق خود و فضیلت 
داد مرا بر زنان برگزیده که پیش از من بوده 
اند؛ زیرا که حق تعالی برگزید آســیه دختر 
مزاحم را و او عبادت کرد حق تعالی را پنهان 
در موضعی که عبادت در آنجا ســزاوار نبود 
مـگـر در حال ضرورت یعنی خانه فرعون؛ 
و مریم دختر عمران را حق تعالی برگزید و 
والدت حضرت عیســی علیه السام را بر او 
آسان گردانید و در بیابان درخت خشک را 
جنبانید و رطب تازه از برای او از آن درخت 
فرو ریخت و حق تعالی مرا بر آن هر دو زیادتی 
داد و همچنین بــر جمیع زنان عالمیان که 
پیش از من گذشته اند؛ زیرا که من فرزندی 
آورده ام در میان خانه برگـزیده او و سه روز در 
آن خانه محترم ماندم و از میوه ها و طعامهای 
بهشت تناول کردم و چون خواستم که بیرون 
آیم در هنگامی که فرزند برگزیده من بر روی 
دست من بود، هاتفی از غیب مرا ندا کرد که 
ای فاطمه ! این فرزنــد بزرگوار را )علی(  نام 
کن به درستی که منم خداوند علی اعا و او 
را آفریده ام از قــدرت و عزت و جال خود و 
بهره کامل از عدالت خویش به او بخشیده ام 
و نام او را از نام مقدس خوداشتقاق نموده ام 
و او را به اداءب خجسته خود تاءدیب نموده 
ام و امور خود را بــه او تفویض کرده ام و او را 
بر علوم پـنهان خود مطلع کرده ام و در خانه 
محترم من متولد شده است و او اول کسی 
است که اذان خواهد گـــفت بر روی خانه 
من و بتها را خواهد شکست و آنها را از باالی 
کعبه به زیر خواهد انداخت و مرا به عظمت و 
مجد و بزرگواری و یگانگی یاد خواهد کرد و 
اوست امام و پیشوا بعد از حبیب من برگزیده 
از جمیع خلق من محمد صلی اهلل علیه و آله 
و سلم که رسول من است و او وصی او خواهد 
بود خوشا حال کسی که او را دوست دارد و 
یاری کند او را، و وای بر حال کسی که فرمان 
او نبرد و یاری او نکند و انکار حق او نماید.)1(

و در بعضی روایات است که چون حضرت امیر 

المؤمنین علیه السام متولد شد ابوطالب او را 
بر سینه خود گرفت و دست فاطمه بنت اسد 

را گرفته به سوی ابطح آمدند و ندا کرد:
یارب یاذا الغسق الدجی

بین لنا من حکمک المقضي
والقمر المبتلج المضی

ماذا تری فی اسم ذا الصبی؛
مضمون این اشعار آن است که ای پروردگاری 
که شب تار و ماه روشــن و روشنی دهنده را 
آفریده ای، بیان کن از برای ما که این کودك 
را چه نام گذاریم؟ ناگاه مانند ابر چیزی از روی 
زمین پیدا شد نزدیک ابوطالب آمد، ابوطالب 
او را گرفت و با علی علیه السام به سینه خود 
چسبانید و به خانه برگشت چون صبح شد دید 

که لوح سبزی است در آن نوشته شده است:
خصصتما بالولد الزکی
فاسمه من شامخ علي

والطاهر المنتجب الرضی
علی اشتق من العلی؛

حاصل مضمون آنکه مخصوص گردیدید شما 
ای ابوطالب و فاطمه به فرزند طاهر پاکیزه 
پسندیده، پس نام بزرگوار او علی علیه السام 
اســت و خداوند علی اعا نام او را از نام خود 

اشتقاق کرده است.
پـس ابوطالب آن حضرت را علی نام کرد و آن 
لوح را در زاویه راست کعبه آویخت و چنان 
آویخته بود تا زمان هشام بن عبدالملک که آن 
را از آنجا فرود آورد و بعد از آن ناپیدا شد.)2(

در بعضی روایات نیز آمده علی )ع( با چهره ای 
خندان می گوید: السام علیک یا رسول اهلل 
و رحمة اهلل و برکاته، و آنگاه به دستور رسول 
اکرم )صلی اهلل علیه و آله( شروع به خواندن 
کتابهای آسمانی می کند، و از صحف آدم و 
نوح و ابراهیم آغاز نمــو د و آیاتی را از زبور و 
تورات و انجیل قرائت کرده و در پایان از اول 
سوره »مؤمنون« تا آیه دهم را با آهنگ زیبا 
تاوت می کند.  تا جایی که پیامبر خدا)ص( 
در مورد علی علیه الســام فرمودند:»لقد 
ولد لنا اللیلة مولود یفتــح اهلل علینا به ابوابا 
کثیرة من النعمة و الرحمــة« یعنی همانا 
خداوند متعال برای ما در این ایام فرزندی عطا 
فرمودند که در سایه او درهای زیادی از نعمت 

و رحمت الهی به روی ما گشوده می گردد.

علی عالی اعلی
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والدت بــا ســعادت آن حضــرت روز 
دوشنبه سوم صفر یا در غره رجب سال 
پـــنجاه و هفت در مدینه منوره واقع 
شد و آن حضرت در واقعه کربا حضور 
داشــت و در آن وقت چهار سال از سن 
مبارکش گذشــته بود، والــده ماجده 
اش حضرت فاطمه دختر امام حســن 
مجتبی علیه الســام بود کــه او را ام 

عبداهلل می گفتند.
در مقــام مادر گرامی ایشــان از دعوات 
راوندی  نقل اســت که روایت شــده از 
حضرت امام محمدباقر علیه الســام که 
فرمود: روزی مادرم در زیر دیواری نشسته 
بود که نــاگاه صدایی از دیوار بلند شــد 
و از جا کنده شد خواســت که بر زمین 
افتد مادرم به دســت خود اشاره کرد به 
دیوار و فرمود نباید فرود آیی، قســم به 
حق مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم 
که حق تعالی رخصت نمی دهد تو را در 
افتادن؛ پـــس آن دیوار معلق در میان 
زمین و هوا باقی ماند تا آنکه مادرم از آنجا 
بـگـذشت، پس پدرم امام زین العابدین 
علیه السام صد اشــرفی برای او تصدق 

داد.  )1(
و نیز راوی از حضرت صادق علیه السام 
روایت کرده که روزی آن جناب یاد کرد 
جده اش مادر حضرت امــام محمدباقر 
علیه السام را و فرمود: ) کانت صدیقة لم 
یدرك فی آل الحسن علیه السام مثلها( 
؛ جــده ام صدیقه بــود و در آل حضرت 
حسن علیه السام زنی به درجه و مرتبه 

او نرسید.)2(
اسم شریف آن حضرت محمد و کنیت آن 
جناب ابوجعفر و القاب شریفه اش باقر و 
شاکر و هادی است و مشهورترین لقبهای 
آن حضرت باقراست و این لقبی است که 
حضرت رسالت صلی اهلل علیه و آله و سلم 
آن جناب را به آن ملقب فرموده چنانچه 

به روایت سفینه از جابر بن عبداهلل منقول 
است که حضرت رسول صلی اهلل علیه و 
آله و سلم به من فرمود: ای جابر! امید است 
که تو در دنیا بمانی تا ماقات کنی فرزندی 
از من که از اوالد حسین خواهد بود که او 
را محمد نامند یبقر علم الدین بقرا؛ یعنی 
او می شکافد علم دین را شکافتنی، پس 
هرگاه او را ماقات کردی سام مرا به او 

برسان.)3(
در ) تذکره ســبط ابن الجوزی(  مسطور 
اســت که آن حضرت را باقــر نامیدند از 
کثرت ســجود آن حضرت ) بقر السجود 
جبهته، ای فتحها و شقها( ؛ یعنی گشاده 
کرد ســجود جبین او را. ) و قیل لغزارة 
علمه( ؛ یعنی گفته اند که آن حضرت را 
به سبب غزارت و کثرت علمش باقر لقب 
کرده اند. )4( و ابن حجر هیثمی با کثرت 
نصب و عنــادش در ) ضواعــق محرقه(  

گفته:
و نقش نـگـین آن حضرت ) العزة هلل(  یا 
) العزة هلل جمیعا(  بوده، و به روایت دیگر 
انگشتر جد خود حضرت امام حسین علیه 
السام را در دست می کرد و نقش آن ) ان 
اهلل بالغ امره(  بــوده و غیر این نیز روایت 
شــده و منافاتی بین این روایات نیست؛ 
چه ممکن است آن حضرت را انگشترهای 
متعدد بوده که بر هر کدام نقش معینی 

باشد.)5(
قطب راوندی روایت کرده از ابوبصیر که 
گفت: بــا حضرت امــام محمدباقر علیه 
السام داخل مسجد شدیم و مردم داخل 
مســجد می شــدند و بیرون می آمدند، 
حضرت به من فرمود: بـپـــرس از مردم 
که آیــا می بینند مرا، پــس هرکه را که 
دیدم پرسیدم که ابوجعفر علیه السام را 
دیدی؟ می گفت: نه ! در حالی که حضرت 
آنجا ایستاده بود تا آنکه ابوهارون کفوف 
یعنی نابینا داخل شــد حضرت فرمود از 

این بپرس، از او پرسیدم که آیا ابوجعفر را 
دیدی؟ گـفت: آیا آن حضرت نیست که 
ایستاده اســت ! گفت: از کجا دانستی؟! 
گفت: چگونه ندانم و حال آنکه آن حضرت 

نوری است درخشنده.
و نیز ابوبصیر گـــفته که از حضرت باقر 
علیه السام شنیدم که به مردی از اهل 
افریقیه فرمود: حالت راشد چگونه است؟ 
عرض کرد: وقتــی که من بیرون آمدم از 
وطن زنده و تندرست بود و سام فرستاد 
بر شما، حضرت فرمود: چه زمان؟ فرمود: 
دو روز بعد از بیرون آمدن تو، عرض کرد: 
به خدا ســوگند مرض و علتی نداشت، 
حضرت فرمود: مگر هــر که می میرد به 
سبب مرض و علت می میرد؟ راوی گوید: 
گفتم: راشد کیســت؟ فرمود: مردی از 
موالیان و محبان ما بود، ســپس فرمود: 
هرگاه چنان دانســتید کــه از برای ما 
نیست چشمهایی که ناظر بر شما باشد 
و گوشهایی که شــنونده آوازهای شما 
باشد، پـس بد چـیزی دانسته اید، به خدا 
سوگـند که بر ما پـوشیده نیست چـیزی 
از اعمال شما، پـــس ما را جمیعا حاضر 
دانید و خویشتن را عادت به خیر دهید 
و از اهل خیر باشــید که بــه آن معروف 
باشید، به درســتی که من به این مطلب 

امر می کنم اوالد و شیعه خود را.)6و7(

 پی نوشت
1- ) دعوات رواندی(  ص 68.

2- همان مأخذ.
3- ) ارشاد شیخ مفید(  159/2.
4- ) تذکرة الخواص(  ص 302.

5- ر.ك: ) جألالعیون(  عامه مجلســی، 
ص 849.

6- ) الخرائج راوندی(  595/2.
7- منتهــی االمــال حاج شــیخ عباس 

قمی)ره(

والدت حضرت امام محمدباقر علیه السالم

یادگار کربال
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عامه مجلسی رحمه اهلل در )جألالعیون( 
ذکر کرده، فرموده: ابن شهر آشوب به سند 
معتبر از حکمیه خاتــون صبیه محترمه 
امام موســی کاظم علیه الســام روایت 
کرده اســت که روزی برادرم حضرت امام 
رضا علیه الســام مرا طلبید و فرمود که 
ای حکیمه امشب فرزند مبارك خیزران 
متولد می شود باید که در وقت والدت او 
حاضر باشــی، من در خدمت آن حضرت 
ماندم چون شب درآمد مرا با خیزران و زنان 
قابله در حجره آورد و از حجره بیرون رفت 
و چراغی نزد ما افروخت و در را بر روی ما 
بست چـون او را درد زاییدن گرفت و او را 
بر باالی طشت نشاندیم چراغ ما خاموش 
شد و از خاموش شدن چراغ مغمون شدیم 
ناگاه دیدیم که آن خورشید امامت از افق 
رحم طالع گـردید و در میان طشت نزول 
نمود و بر آن حضــرت پرده نازکی احاطه 
کرده بود مانند جامه و نوری از آن حضرت 
ساطع بود که تمام آن حجره منور شد و ما 
از چراغ مستغنی شدیم. پـس آن نور مبین 
را برگرفتم و در دامن خود گذاشــتم و آن 
پرده را از خورشید جمالش دور کردم ناگاه 
حضرت امام رضا علیه الســام به حجره 
درآمد بعد از آنکه او را در جامه های مطهر 
پیچیده بودیم و آن گوشواره عرش امامت 
را از ما گرفت و در گـهواره عزت و کرامت 
گذاشت و آن مهد شــرف و عزت را به من 
سپرد و فرمود که از این گـهواره جدا مشو. 
چـــون روز سوم والدت آن حضرت شد 
دیده حقیقت بین خود را به سوی آسمان 
گـشود و به جانب راست و چب خود نظر 
کرد و به زبان فصیح ندا کرد که )اشهد ان 
ال اله اال اهلل و اشهد ان محمدا رسول اهلل.( 
چون این حالت غریــب را از آن نور دیده 
مشاهده کردم به خدمت حضرت شتافتم 
و آنچه دیده و شنیده بودم به خدمت آن 
حضرت عرض کــردم، حضرت فرمود که 
آنـچـه بعد از این عجایب احوال او مشاهده 

خواهی کــرد زیاده اســت از آنچه اکنون 
مشاهده کردی.)1(

و در کتــاب )عیون المعجزات( به ســند 
معتبــر از کلیم بن عمــران روایت کرده 
است که گـــفت: به خدمت حضرت امام 
رضا علیه السام عرض کردم که دعا کن 
حق تعالــی ترا فرزنــدی کرامت فرماید، 
حضرت فرمود که حــق تعالی به من یک 
پسر کرامت خواهد کرد و او وارث امامت 
من خواهد بود. چـون حضرت امام محمد 
تقی علیه السام متولد شد حضرت فرمود 
که حق تعالی به مــن فرزندی عطا کرده 
است که شبیه است به موسی بن عمران 
علیه الســام که دریاها را می شکافت و 
نظیر عیسی بن مریم علیه السام که حق 
تعالی مقدس و مطهــر گردانیده بود مادر 
او را و طاهر و مطهر آفریده شده بود پس 
حضرت فرمود که ایــن فرزند من به جور 
و ستم کشته خواهد شــد و بر او خواهند 
گـریست اهل آسمانها و حق تعالی غضب 
خواهد کرد بر دشمن او و کشنده او و ستم 
کننده بر او و بعد از قتل او از زندگـانی بهره 
نخواهد برد و به زودی به عذاب الهی واصل 
خواهد گردید. در شب والدت آن حضرت 
تا به صبح در گهواره با او سخن می گفت 
و اسرار الهی را به گوش الهام نیوش   او می 
رسانید.)2( و مشــهور آن است که رنگ 
مبارك آن حضرت گندم گون بود و بعضی 
ســفید گفته اند و میانه باال بود، و مروی 
است که نقش خاتم آن حضرت نعم القادر 
اهلل بود. )3( و تســبیح آن حضرت در روز 
دوازدهم و سیزدهم ماه است و این است 

تسبیح آن جناب:
)سبحان من الیعتدی علی اهل مملکته، 
ســبحان من الیؤ اخذ اهل االرض بالوان 

العذاب، سبحان اهلل و بحمده(.)4(
و در )درالنظیــم( از حکیمــه نقل کرده 
که حضرت جواد علیه الســام روز ســوم 
والدتش عطســه کرد و گفت: )الحمدهلل و 

صلی اهلل علی ســیدنا محمد و علی االئمة 
الراشدین.( )5(

علما روزها را دوازده ساعت بخش کرده اند 
و هر ســاعتی را به امامی نسبت داده اند و 
ساعت نهم روزها متعلق به حضرت جواد 
علیه السام است. )6( و در دعای آن ساعت 
اشاره شد به سؤال مأمون از آن حضرت از 
آنچه که در دست داشت و همچنین سؤال 
یحیی بن اکثم از آن حضرت و جواب دادن 

حضرت ایشان را در آنجا که فرموده:
)و باالمــام الفاضل محمد بــن علی علیه 
السام الذی سئل فوفقته للجواب و امتحن 
فعضدته بالتوفیق و الصواب صلی اهلل علیه 

و آله و سلم و علی اهل بیته االطهار(.
و توسل به آن حضرت در این ساعت برای 
وسعت رزق نافع است و شایسته است که 

در توسل به آن حضرت این دعا را بخواند:
)اللهم انی اســئلک بحق ولیک محمد بن 
علی علیه الســام اال جدت بــه علی من 
فضلــک و تفضلت به علی من وســعک و 
وسعت به علی من رزقک و اغنیتنی عمن 
ســواك و جعلت حاجتی الیــک و قضاها 

علیک انک لما تشأ قدیر(.)7و8(
بعضی گفته اند این دعــا بعد از هر نماز به 

جهت اداء دین مجرب است.

 پی نوشت:
1- )مناقب( ابن شهر آشوب 425/4.

2- )عیــون المعجــزات( ص 121، چاپ 
أعلمی، بیروت.

3- )جألالعیون( ص 960ـ  961.
4- )دعوات راوندی( ص 93.

5- )درالنظیم( ص 703.
6- )بلد اال مین( کفعمی ص 210، أعلمی، 

بیروت.
7- )مفاتیح الجنان( باب اول، فصل هفتم، 

تحت عنوان دعای توسل دیگری.
8- منتهــی االمــال حاج شــیخ عباس 

قمی)ره(

والدت حضرت امام جواد)ع(

دردانه شمس الشموس
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شــهادت آن حضرت در بیست وپنجم 
رجب سنه صد و هشــتاد وسه در بغداد 
در حبس ســندى بن شــاهک واقع شد 
وبعضى پنجم ماه مذکور گفته اند. وعمر 
شریفش در آن وقت پـنجاه وپـنج سال 
وبه روایت )کافى( پـــنجاه وچهار سال 
بود.)1( وبیست ســاله بود که امامت به 
آن جناب منتقل شد ومدت امامتش سى 
وپنج سال بوده که مقدارى از آن در بقیه 
ایام منصور بوده واوبه ظاهر متعرض آن 
حضرت نشد وبعد از او ده سال و کسرى 
ایام خالفت مهدى بــود واوحضرت را به 
عراق طلبید ومحبوس گردانید وبه سبب 
مشاهده معجزات بسیار جرأت بر اذیت به 
آن حضرت ننمود وآن جناب را به مدینه 
برگـردانید وبعد از آن یک سال وکسرى 
مدت خالفت هادى بود واونیز آسیبى به 

آن حضرت نتوانست رسانید.)2(
صاحب )عمــدة الطالــب( گفته: هادى 
آن حضرت را گرفــت ودر حبس   نمود، 

امیرالمؤمنین علیه الســالم را در خواب 
دید که بــه اوفرمود:)فهل عســیتم ان 
تولیتم ان تفســدوا فى االرض و تقطعوا 

ارحامکم؟( )3(
چـــون بیدار شــد مــراد آن حضرت را 
دانســت، امر کرد حضرت امام موســى 
علیــه الســالم را از حبس رهــا کردند، 
بعد از چـــندى بازخواست آن حضرت 
را حبس کنــد واذیت رســاند، اجل اورا 
مهلت نداد وهالک شد، چون خالفت به 
هارون الرشید رسید آن حضرت را به بغداد 
آورد ومدتى محبوس داشــت ودر سال 
چـهاردهم خالفت خویش آن حضرت را 

به زهر شهید کرد.)4(
در سال که سال صد وهفتاد ونهم هجرى 
بود وهارون براى استحکام خالفت اوالد 
خود به گـرفتن امام موسى علیه السالم 
اراده حج کرد و فرمانها به اطراف نوشت 
که علما وساداءت واعیان وواشراف همه 
در مکه حاضر شــوند که از ایشان بعیت 

بگیرد ووالیت عهد اوالد اودر بالد اومنتشر 
گردد. )5(

اول به مدینه طیبه آمد، یعقوب بن داود 
روایت کرده اســت که چــون هارون به 
مدینه آمد، من شبى به خانه یحیى برمکى 
رفتم واونقل کرد که امروز شــنیدم که 
هارون نزد قبر رسول خدا صلى اهلل علیه 
وآله وســلم با اومخاطبه مى کرد که پدر 
ومادرم به فداى توباد یا رســول اهلل، من 
عذر مى طلبم در امرى کــه اراده کرده 
ام در باب موســى بن جعفر، مى خواهم 
اورا حبس کنم براى آنکه مى ترسم فتنه 
برپا کند که خونهاى امت توریخته شود، 
یحیى گـفت: چـنین گمان دارم که فردا 
اورا خواهد گرفت. چون روز شد، هارون 
فضل بن ربیع را فرستاد در وقتى که آن 
حضرت نزد جد بزرگـوار خود رسول خدا 
صلى اهلل علیه وآله وسلم نماز مى کرد، در 
اثناى نماز آن جناب را گرفتند وکشیدند 
که از مسجد بیرون برند. حضرت متوجه 

شهادت حضرت 
امام موسى بن جعفر علیه السالم

کشته 
زهر جفا
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قبر جد بزرگوار خود شد وگفت:یا رسول 
اهلل! به توشکایت می کنم از آنـچـــه از 
امت بدکــردار توبه اهل بیت بزرگـــوار 
تو می رســد، ومردم از هر طرف صدا به 
گریه وناله وفغان بلنــد کردند، چون آن 
امام مظلوم را نزد هارون بردند ناســزای 
بســیار به آن جناب گفت، وامر کرد که 
آن جناب را مقید گردانیدند ودومحمل 
ترتیب داد برای آنکه ندانند که آن جناب 
را به کدام ناحیه می برند، یکی را به سوی 
بصره فرستاد ودیگری را به جانب بغداد 
وحضــرت در آن محمل بود ك به جانب 

بصره فرستاد و محبوس کرد.
شیخ صدوق از ثوبانی روایت کرده است 
که جناب امام موسی علیه السام در مدت 
زیاده از ده سال هر روز که می شد بعد از 
روشن شدن آفتاب به سجده می رفت و 
مشغول دعا وتضرع می بود تا زوال شمس 
ودر ایامی که در حبس بود بسا می شد که 
هارون بر بام خانه می رفت ونظر می کرد 
در آن حجره که آن جناب را در آنجا حبس   
کرده بودند، جامه ای می دید که بر زمین 
افتاده است وکسی را نمی دید، روزی به 
ربیع گفت: این جامه چیست که می بینم 
در این خانه؟ ربیع گفت: این جامه نیست 
بلکه موسی بن جعفر است،که هر روز بعد 
از طلوع آفتاب به سجده می رود تا وقت 
زوال گـفت: هرگـاه می دانی که اوچنین 
است چرا اورا در این زندان تنگ جا داده 
ای؟ هارون گـــفت: هیهات! غیر از این 
عاجی نیست،)6( یعنی برای دولت من 

در کار است که اوچنین باشد.)7(
وروایت شــده که در ایامی که در حبس 
فضل بن ربیع بود، فضل گـــفت: مکرر 
نزد من فرستادند که اورا شهید کنم من 
قبول نکردم واعام کــردم که این کار از 
من نمی آید و چـــون هارون دانست که 
فضل بن ربیع بر قتــل آن حضرت اقدام 
نمی کند آن جنــاب را از خانه اوبیرون 
آورد ونزد فضل بن یحیی برمکی محبوس 
گردانید. فضل هر شب )خوانی( برای آن 
جناب می فرســتاد ونمی گذاشت که از 

جای دیگر طعام بــرای آن جناب آورند. 
ودر شب چهارم که خوان را حاضر کردند 
آن امام مظلوم سر به جانب آسمان بلند 
کرد وگفت: خداونــدا! تومی دانی که اگر 
پیش از این روز چنین طعامی می خوردم 
هر آینه اعانت بر هاکت خود کرده بودم 
وامشــب در خوردن این طعــام مجبور 
معذورم، وچـون از آن طعام تناول نمود 
اثر زهر در بدن شریفش ظاهر شد ورنجور 
گردید، چون روز شــد طبیبی برای آن 
حضرت آوردند چــون طبیب احوال آن 
حضرت پرســید جواب اونفرمود، چون 
بسیار مبالغه کرد، آن جناب دست مبارك 
خود را بیرون آورد وبه اونمود وفرمود که 
علت من این است. چون طبیب نظر کرد 
دید که کف دســت مبارکش سبز شده 
وآن زهری که به آن جنــاب داده اند در 
آن موضع مجتمــع گردیده. پس طبیب 
برخاست ونزد آن بدبختان رفت وگفت: 
به خدا سوگـند که اوبهتر از شما می داند 
آنچه شــما بااوکرده اید. واز آن مرض به 

جوار رحمت الهی انتقال نمود.)8(
آمده است که فضل بن ربیع، سندی بن 
شــاهک را طلبید وامر کرد کــه آن امام 
معصوم را مسموم گـرداند ورطبی چـند 
به زهر آلوده کرد به ابن شاهک داد که نزد 
آن جناب ببرد ومبالغه نماید در خوردن 
آنها ودست از آن جناب بر ندارد تا تناول 
نمود، و موافق روایتی سندی خرماهای 
زهرآلود را برای آن حضرت فرستاد وخود 
آمد ببیند تناول کرده اســت یا نه، وقتی 
رســید که حضرت ده دانــه از آن تناول 
فرموده بود، گـفت: دیـگـــر تناول نما، 
فرمود که در آنچه خــوردم مطلب توبه 
عمل آمــد وبه زیاده احتیاجی نیســت. 
پس پیش از وفــات آن حضرت به چند 
روز قضات وعدول را حاضر کرد و حضرت 
را به حضــور ایشــان آورد وگفت: مردم 
می گویند که موسی بن جعفر در تنگی 
وشدت است، شما حال اورا مشاهده کنید 
وگواه شوید که آزار وعلتی ندارد وبر اوکار 
را تنگ نگرفته ایم، حضرت فرمود که ای 

جماعت! گواه باشید که سه روز است که 
ایشان زهر به من داده اند وبه ظاهر صحیح 
می نمایم ولکن زهــر در اندرون من جا 
کرده است ودر آخر این روز سرخ خواهم 
شد به سرخی شدید وفردا زرد خواهم شد 
زردی شدید وروز سوم رنـگـم به سفیدی 
مایل خواهد شــد وبه رحمت حق تعالی 
واصل خواهم شد، چون آخر روز سوم شد 
روح مقدســش در مأل اعلی به پیغمبران 

وصدیقان وشهدأ ملحق گردید.) 9(
به مقتضای کریمــه: )و اما الذین ابیضت 
وجوههم ففی رحمة اهلل( )10(، روسفید 

به رحمت الهی منتقل شد.  
شــیخ صدوق وغیره، از حسن بن محمد 
بن بشار روایت کرده که گـــفت: شیخی 
از اهــل )قطیعة الربیع( که از مشــاهیر 
عامه بود وبسیار موثق بود واعتماد بر قول 
اوداشتیم، مرا خبر داد که روزی سندی 
بن شاهک مرا با جماعتی از مشاهیر علما 
که جملگی هشتاد نفر بودیم جمع کرد 
وبه خانه ای درآورد که موسی بن جعفر 
علیه السام در آن خانه بود. چـون نشستم 
سندی بن شاهک گـــفت: نظر کنید به 
احوال این مرد یعنی موسی بن جعفر علیه 
السام که آیا آســیبی به اورسیده است؛ 
زیرا که مردم گـمان می کنند که اذیتها 
وآسیبها به اورسانیده ایم واورا در شدت و 
مشقت داریم ودر این باب سخن بسیار می 
گـویند، ما اورا در چـنین منزل گشاده بر 
روی فرشهای زیبا نشــانیده ایم. خلیفه 
نسبت به اوبدی در نظر ندارد، برای این اورا 
نگاه داشته که چون برگردد با اوصحبت 
بدارد ومناظره کند، اینک صحیح وسالم 
نشســته اســت ودر هیچ باب بر اوتنگ 
نگرفته ایم اینکه حاضر است از اوبپرسد 
و گواه باشــید. آن شیخ گفت که در تمام 
مجلس همــت ما مصروف بــود در نظر 
کردن به سوی آن امام بزرگـوار وماحظه 
آثار فضل وعبادت وانوار سیادت ونجابت 
و ســیمای نیکی وزهادت کــه از جبین 
مبینش ســاطع والمع بود، پس حضرت 
فرود که ای گروه! آنچه بیان کرد در باب 
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توسعه مکان ومنزل ورعایت ظاهر چنان 
است که او گفت ولکن بدانید وگواه باشید 
که اومرا زهر خورانیده اســت در نه دانه 
خرما وفردا رنگ من زرد خواهد شد وپس 
فردا خانه رنج وعنا رحلت خواهد کرد وبه 
دار بقأ ورفیق اعلنی محلق خواهد شــد، 
چون حضرت این ســخن فرمود، سندی 
بن شاهک به لرزه در آمد مانند شاخه های 
درخت خرما بدون پلیدش می لرزید.)11(

روایت شده که چـون سندی بن شاهک 
جنازه آن امام مظلوم را برداشت که به مقابر 
قریش نقل نماید کســی را وا داشته بود 
که در پـیش جنازه ندا می کرد: هذا امام 
الرافضة فاعرفوه؛ یعنی این امام رافضیان 
است بشناسید اورا. پس آن جنازه شریف 
را آوردند در بازار گذاشتند ومنادی ندا کرد 
که این موسی بن جعفر است که به مرگ 
خود از دنیا رفته، آگـاه باشید ببینید اورا، 
مردم دورش جمع شــدند ونظر افکندند 
اثری از جراحت یا خفگی در آن حضرت 
ندیدند.)12( ودیدند در پای مبارکش اثر 
حنأ اســت، پس امر کردند علما وفقها را 
که شهادت خود را در این باب بنویسند. 
وروایت شده که آن بازاری که نعش شریف 
در آن گـذاشته بودند نامیده شد به )سوق 
الریاحین( ودر آن موضع شــریف بنایی 
ساختند ودری بر آن قرار دادند که مردم پا 
بر آن موضع نگذارند بلکه تبرك بجویند، 

به آن وزیارت کنند آن محل را.
شــیخ مفید رحمه اهلل فرمود که جنازه 
شریف را بیرون آوردند وگذاشتند بر جسر 
بغداد وندا کردند که این موسی بن جعفر 
اســت وفات کرده نگاه کنید به او، مردم 
می آمدند ونظــر به صورت مبارکش می 
نمودند ومی دیدند وفات کرده.)13( وابن 
شهر آشوب فرموده که سندی بن شاهک 
جنازه را بیرون آورد وگذاشــت بر جسر 
بغداد وندا کردند که این موسی بن جعفر 
است که رافضی ها گمان می کردند نمی 
میرد، پس نظر کنید بر او. واین را برای آن 
گفتند که واقفه اعتقاد کرده بودند که آن 
حضرت امام قائم است وحبس اورا غیبت 

اوگـــمان کرده بودند، پـس در این حال 
که سندی ومردمان در روی جسر اجتماع 
کرده بودند اسب ســندی بن شاهک رم 
کرد واورا در آب افکند پس سندی غرق 
شــد در آب و خداوند تعالی متفرق کرد 

جماعت یحیی بن خالد را.)14(
شیخ کلینی رحمه اهلل روایت کرده از یکی 
از خادمان حضرت امام موسی علیه السام 
که چـون حضرت موسی علیه السام را 
از مدینه به جانب عــراق بردند آن جناب 
حضرت امام رضا علیه الســام را امر کرد 
که هر شــب تا ماداءمی که من زنده ام و 
خبر وفاتم به تونرسیده باید که بر در خانه 
بخوابی، راوی گوید که هر شب رختخواب 
آن حضرت را در دهلیز خانه می گشودیم 
چون بعد از عشأ می شد می آمد ودر دهلیز 
خانه به سر می برد تا صبح، چـــون صبح 
می شد به خانه تشریف می برد، وچـهار 
سال بدین حال به ســر می برد تا صبح، 
چون صبح می شد به خانه تشریف می برد، 
وچـهار سال بدین حال به سر برد تا یک 
شــبی فراش آن حضرت را گستردیم آن 
جناب نیامد به این سبب خاطر زاکیه اهل 
وعیال مستوحش شد وما هم از نیامدن آن 
حضرت ترسان ووحشتناك شدیم تا صبح، 
چون صبح طالع گردید آن خورشید رفعت 
وجالت طالع گـردید ودر خانه تشریف 
برد ورفت نزد ام احمد که بانوی خانه بود 
وفرمود بیاور آن ودیعتی که پـدر بزرگوارم 
به توسپرده تسلیم من نما، ام احمد چون 
این سخن استماع نمود آغاز توجه وزاری 
کرد واز سینه پـــر درد آه سرد برآورد که 
واهلل آن مونس دل دردمندان وانیس جان 
مســتمندان این دار فانی را وداع گفته، 
پس آن جناب وی را تســلی داده از زاری 
وبیقراری منع نمود وفرمود که این راز را 
افشا مکن واین آتش حسرت را در سینه 
پنهان دار تا خبر شــهادت آن حضرت به 

والی مدینه رسد.
پـس ام احمد ودائعی که در نزد اوبود به 
آن حضرت سـپـرد وگـــفت: روزی که 
آن گـــل بوستان نبوت وامامت مرا وداع 

می فرمــود، این امانتها را به من ســپرد 
وفرمود که کسی را به این امر مطلع نساز 
وهرگاه که من فوت شدم پس هریک که 
از فرزندان من نزد توآمــد واز تومطالبه 
آنها نمود به اوتسلیم کن وبدان که در آن 
وقت من دنیا را وداع کرده ام. پس حضرت 
آن امانتها را قبض فرمود وامر کرد که از 
شهادت پدر بزرگوارش لب ببندد تا خبر 
برسد، پس دیگر حضرت در دهلیز خانه 
شب نخوابید، راوی گوید که بعد از چند 
روزی خبر شــهادت حضرت امام موسی 
علیه السام به مدینه رسید، چون معلوم 
کردیم در همان شــب واقع شده بود که 
جناب امام رضا علیه السام به تأیید الهی 
از مدینه به بغداد رفته مشــغول تجهیز 
وتکفین والد ماجدش گردیده بود آنگاه 
حضرت امام رضا علیه السام واهل بیت 
عصمت به مراسم ماتم حضرت موسی بن 
جعفر علیه السام قیام نمودند.)15و16(

 پی نوشت:
1- )الکافی( 486/1.

2- )مناقب( ابن شهر آشوب 349/4.
3- سوره محمد صلی اهلل علیه وآله وسلم 

)47(، آیه 22.
4- )عمدة الطالب( ص 196.

5- )جألالعیون( ص 899/898.
6- )عیون اخبار الرضا علیه السام( 95/1.

7- )جألالعیون( ص 903.
8- )جألالعیون( عامه مجلسی، ص 903 

ـ 904.
9- )جألالعیــون( مجلســی، ص 904ـ  

905، )بحاراالنوار( 247/48.
10- سوره آل عمران )3(، آیه 107.

11- )امالی شیخ صدوق( ص 210ـ  213 
مجلس 29، حدیث 235ـ  237.

12- )مقاتل الطالبیین( ص 417.
13- )ارشاد شیخ مفید( 242/2.

14- )مناقب( ابن شهر آشوب، 3353/4.
15- )الکافی( 381/1ـ  382.

16- منتهــی االمال حاج شــیخ عباس 
قمی)ره(
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مشهور این اســت که آن حضرت در 15 
رجب سال 62 هجري روز یکشنبه وفات 
کرده اســت. پس از حادثه کربا حضرت 
زینب )س(، حدود یک ســال و شش ماه 
زندگی کرد. حضرت در کاروان اســیران، 
همراه دیگر بازماندگان قافله کربا به کوفه 

و سپس به شام برده شد.
درباره چگونگي وفات حضرت زینب کبري 
باید گفت: براساس برخي از نوشته ها آن 
حضرت بیمار شد و به طور طبیعي وفات 

کرد )منتخب التواریخ، ص 67(
براساس برخي از احتماالت حضرت زینب 
کبري توسط عوامل یزید مسموم شد و به 
شهادت رسید )زینب الکبري من المهد 

الي اللحد، ص 592(
یکی از موضوعات مورد پرســش تعیین 
محل دقیق قبر مطهر حضرت زینب کبری 
علیها السام است. این ســؤال به خاطر 
انتساب مکان های مختلفی به آن بانوی 
بزرگوار در کشــورهای مختلف است و از 

قدیم االیام سه مکان به عنوان قبر مطهر 
این بانوی بزرگوار مطرح است.

1- قبری کــه در شــهرك زینبیه امروز 
در نزدیکی دمشق، پایتخت فعلی کشور 

سوریه وجود دارد. 
2-  محلی که در شهر قاهره پایتخت مصر 

به نام »زینبیه « مشهور است.
3- شــهر مدینه نیز به عنوان محل دفن 
حضرت زینب علیها السام معرفی شده 
است، گرچه در مدینة النبی محلی به این 

نام مثل دمشق و قاهره وجود ندارد.
 مرحوم حاج شــیخ عباس قمی به نقل 
از استاد خودش مرحوم محدث نوری، و 

دیگران احتمال شام را تقویت کرده اند.
گفته می شود زینبی که در مصر )قاهره( 
دفن شده است، زینب بنت  یحیی المتوج 
بن الحسن االنور بن زید بن حسن بن علی 

بن ابی طالب است.
گرچه دفن حضرت زینب علیها الســام 
در مدینه )بقیع( یــک امر ممکن و کاما 

طبیعی است اگرچه باید توجه داشت که 
اگر او در این قبرستان دفن شده بود، طبعا 
مزارش با توجه به شــخصیت و عظمت 
مقامش مشخص می شد اما می توان فرض 
را بر بی نشانی مزار ایشــان همچو مادر 

گرامیشان حضرت زهرا)س( گذاشت.
طرفداران نظریه دفن حضرت در شــام 
می گویند: در مدینه قحطی و دست تنگی 
شــدیدی به وجود آمد. عبــداهلل جعفر 
تصمیم گرفت با همســر خــود حضرت 
زینب علیها السام به شــام که مقداری 
زمیــن زراعتی داشت ســفرکند. پس از 
مسافرت به شام حضرت زینب علیها سام 
در همانجا درگذشــت. البته بسیاری از 
مورخین نوشته اند: آنکه در شام دفن است 
»ام کلثوم « فرزند علی علیه السام است. 

اما باید گفت مزار زینب علیها السام در 
واقع دل های مردم عارف اســت و در هر 
نقطه ای که مدفون باشد تمام زیارتگاه های 

منسوب به ایشان مورد احترام.

قبر حضرت زینب )س( کجاست؟
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سال شــهادت آن حضرت به اتفاق، در 
سنه دویست وپنجاه وچهار هجری بوده 
ودر روز وفات اختاف است. جمله ای از 
علما روز ســوم ماه رجب را اختیار کرده 
اند وبنابر آنکه والدت آن حضرت در سنه 
دویست ودوازده باشد سن شریفش   در 
وقت وفات قریب چـــهل ودوسال بوده 
ودر وقت وفات پـدر بزرگـوارش هشت 
سال وپـنج ماه تقریبا از عمر شریف آن 
حضرت گـذشته بود که به منصب جلیل 
امامت کبری وخافت عظمی ســرافراز 

گـــردید ومدت امامت آن جناب ســی 
وسه سال بود.

عامه مجلســی فرموده کــه قریب به 
سیزده سال در مدینه طیبه اقامت فرمود 
وبعد از آن متوکل آن حضرت را به سر من 
رأی طلبید وبیست سال در سر من رأی 
توطن فرمود در خانه ای که اکنون مدفن 

شریف آن حضرت است.)1(
شــیخ عباس قمی در منتهی االمال می 
گوید: بنابر آن روایت است که متوکل آن 
حضرت را در سنه دویست وچـهل و سه 

به ســامره طلبید مدت اقامت آن جناب 
در سامره قریب یازده ســال می شود و 
بنابر قول مسعودی قریب نوزده سال می 
شود، ودرککرد در ایام عمر شریف خود 
مقداری از خافت مأمون وزمان معتصم 
وواثق ومتوکل ومنتصر ومستعین ومعتز، 
ودر ایام معتز آن حضــرت را زهر دادند 

وشهید نمودند.
مســعودی در مــروج الذهــب فرموده 
که حدیث کــرد مرا محمد بــن الفرج 
به مدینه جرجان در محلــه معروفه به 

شهادت  امام هادی علیه السالم

غریب سامراء
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غسان گفت حدیث کرد مرا ابودعامه که 
گفت: شرفیاب شدم خدمت حضرت امام 
علی بن محمد بن علی بن موســی علیه 
السام به جهت عیادت اودر آن علتی که 
در آن وفات فرمود، چـــون خواستم از 
خدمت آن جناب مراجعت کنم فرمود: 
ای ابودعامه! حق توبر من واجب شده می 
خواهی حدیثی برای تونقل کنم که شاد 
شوی؟ عرض کردم: خیل شائق ومحتاجم 
به آن، فرمود: حدیث کرد مرا پدرم محمد 
بن علی از پدرش علی بن موسی از پدرش   
موسی بن جعفر از پدرش جعفر بن محمد 
از پـدرش محمد بن علی از پدرش علی 
بن الحســین از پدرش حسین بن علی 
از پــدرش علی بن ابی طالب از رســول 
خدا صلــی اهلل علیه وآله وســلم پس به 
من فرمود: بنویس، گفتم: چه بنویسم؟ 
فرمود: بنویس که رســول خدا صلی اهلل 

علیه وآله وسلم فرمود:
)بسم اهلل الرحمن الرحیم االیمان ما وقرته 
القلوب )2( و صدقته االعمال و االســام 

ما جری به اللسان و حلت به المناکحة(.
ابودعامه گـــفت: گفتم یابن رسول اهلل 
صلی اهلل علیه وآله وســلم! نمی دانم که 
کدام یک از این دوبهتر است این حدیث 
یا اسناد آن، فرمود: این حدیث در صحیفه 
ای است به خط علی بن ابی طالب وامأل 
رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم به هر 

یک از ماها به ارث رسیده.)3(
شیخ طبرســی روایت کرده که ابوهاشم 
جعفری رحمه اهلل این اشــعار را در باب 
علت وکالت حضرت امام علی نقی علیه 

السام گفته:
مادت االرض بی وادت فؤادی

واعترتنی موارد العروأ

حین قیل: االمام نضو علیل
قلت: نفسی فدته کل الفدأ

مرض الدین العتالک و اعتل

و غارت له نجوم السمأ
عجبا ان منیت بالدأ و السقم

و انت االمام حسم الدأ
انت اسی االدوأ فی الدین و

الدنیا و محیی االموات واالحیأ

یعنی مضطرب ومتزلزل شد زمین بر من 
وسنـگـین شد فؤ اد ودل من فروگـرفت 
مرا تب ولرز هنـگـــامی که گـفتند به 
امام علیه الســام الغر وعلیل گـــشته، 
گـــفتم: جان من فدا وتمام فدای اوباد، 
پـس گـفتم مریض وعلیل شد دین برای 
علت تووستارگان آســمان برای مرض 
توفروشدند ای آقای من! تعجب می کنم 
که تومبتابه درد و ناخوشی شوی وحال 
آنکه توامامی هســتی که درد ومرض را 
می بری وقطع مــی کنی، وتویی طبیب 
دردهای دین ودنیا وتویی که حیات می 

دهی به مردگان و زنده ها.)4(

وبالجمله: بنابر قول شیخ صدوق وبعضی 
دیگر، معتمد عباســی بــرادر معتز آن 
حضرت را مســموم کرد )5( ودر وقت 
شهادت آن امام غریب غیر از امام حسن 
عسکری علیه السام کســی نزد بالین 
آن جناب نبود وچـــون حضرت از دنیا 
رحلت فرمود جمیع امرا واشراف حاضر 
شدند، وامام حسن علیه السام در جنازه 
پدر شهید خود گریبان چاك زد وخود 
متوجه غسل وکفن ودفن والد بزرگـوار 
خود شد وآن جناب را در حجره ای که 
محل عبادت آن حضــرت بود دفن کرد 
وجمعی از جاهان احمق بر آن حضرت 
اعتراض کردند که گـریبان چاك زدن در 
مصیبت مناسب وشایسته نبود، حضرت 
فرمود : چه می دانید احکام دین خدا را، 
حضرت موسی علیه السام پیغمبر بود 
و در ماتم برادر خود هارون علیه السام 

گریبان چاك زد.)6(

مسعودی در )اثبات الوصیة( نقل کرده 
که شدت کرد گرمی هوا بر حضرت امام 
حسن عسکری علیه السام در تشییع 
جنازه پدر بزرگوارش در رفتن در شارع 
برای نماز به آن حضرت ودر برگشــتن 
بعاوه زحمتی که بر آن حضرت رسید 
از کثرت جمعیت وفشــار مــردم آن 
جناب را، پـــس در وقتی که برگـشت 
به منزل برود در بین راه رسید به دکان 
بقالی که آب پاشــیده بــود به طوری 
که خنک شــده بود، حضرت چـــون 
هوای خنــک آنجا را دید ســام کرد 
بر آن مرد ورخصت خواســت که آنجا 
بنشــیند لحظه ای استراحت کند، آن 
مرد اذن داد آن حضرت در آنجا نشست 
ومردم نیز اطراف آن جناب ایستادند، 
در این هنگام جوان خوشرویی با جامه 
نظیف وارد شد در حالی که سوار بر استر 
اشهبی وجامه ای که در زیر قبا داشت 
سفید بود پس از استر پیاده گشت واز 
آن حضرت خواست که سوار شود پس 
آن جناب سوار شد تا به خانه آمد وپیاده 
گشت واز عصر همان روز بیرون آمد از 
ناحیه آن حضرت توقیعــات وغیر آن 
همچنان که از ناحیه والد بزرگـوارش 
بیرون می آمد گـویا مردم فاقد نشدند 
مگر شخص حضرت امام علی نقی علیه 

السام را.)7و8(

 پی نوشت:
1- )جألالعیون( عامه مجلسی ص 977.

2- )ماوقر فی القلوب(، )نسخه بدل(.
3- )مروج الذهب( 85/4.

4- )إ عام الوری( 126/2.
5- )مناقب( ابن شهر آشوب 433/4.

6- )رجال کشی( 842/2.
7- )اثبات الوصیة( ص 243.

8- منتهی االمــال حاج شــیخ عباس 
قمی)ره(
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به آستان پيامبر رحمت
تنزیِل آیات است یا باران گرفته؟

از بارش اشکت زمین هم جان گرفته؟

ای »رحمٌت للعالمین«! روح تو انگار
آیینه  رو در روی »الرحمن« گرفته 

»إقرأ« که از تو عشقـ  اِی خط نانوشته!ـ 
سرمشق های »َعلََّم االنسان« گرفته

طاقت ندارد کوه، دریای دل تو
اما چه راحت وسعت قرآن گرفته

در مصحفت، عشقی است در آواز داود
عشقی که یوسف را هم از کنعان گرفته

عشقی که در کشتی نشسته پشت سکان
وقتی که دورِ نوح را طوفان گرفته

عشقی که با زنبور و گاهی پیش مور است
تخت از سلیمان، طاقت از سلمان گرفته

مهماِن »عقل اول« و دست حکیم است
هر لقمه ی حکمت اگر لقمان گرفته

»تبت یدا« ... هر کس که دستت را رها کرد
از او چنین دست خدا تاوان گرفته

دندانه ی اسم تو را »یس«! اََحد داد
وقتی اُُحد از جسم تو دندان گرفته

وحی تـ  امین!ـ  توصیف روِی آشنایی ست
روح االمینت از کجا فرمان گرفته؟

»الیوم اَکَملُت لَُکم« یعنی که انگار
کار تو هم خاتم! به ُخم پایان گرفته

پیمانه از دست علی پر کن محمد!
یادت که می آید، خدا پیمان گرفته 

قاسم صرافان



73

الم
 اس

ان
دگ

زمن
ت ر

هيأ
ی  

هب
مذ

ي - 
نگ

ره
ه ف

نام
ماه

14
36

ب 
رج

 ،1
07

ره 
ما

ش
94

ت
ش

به
ردی

ا

بگذار و بگذر این همه گفت و شنود را

کي مي کنیم ریشه آل سعود را

یارب به حق ناقه صالح عذاب کن 

نسل به جاي مانده قوم ثمود را

افتاده دست ابرهه ها خانه خدا 

سجیل کو که سر شکند این جنود را

چیزي به غیر وهن ندارد نمازشان 

بایدشکست بر سر آنها عمود را

اي واجب الوجود ز لوث وجودشان

کي پاك مي کني همه ُملک وجود را

انکار مي کنند هرآنچه که بوده را

اصرار مي کنند هر آنچه نبود را

جده، یمن، مدینه، غدیر، از قدیم ها 

این قوم مي خرند تمام شهود را

در آن زمین که نام علي گل نمي کند 

هرگز مجوي مدفن یاس کبود را 

کو وارث کسي که در قلعه کنده است 

تا بشکند دوباره غرور یهود را

اسفند روز آمدنش کور میکند 

یک صبح جمعه چشم بخیل و حسود را 

تقدیم به حضرت زینب سام اهلل علیها؛

عطیه سادات حجتی

ای هرچه رود در قدمت سر به زیر تر !

آزاده ای که سرو به پایت اسیر تر !

دست تو را رسول بدست امام داد

روزی که بود از همه روزی غدیر تر

ای زینت پدر که خودش خواست دخترش

باشد امیر ... از همه عالم امیر تر

تاریخ را به خطبه ی مادر رسانده ای

ای در طنین خطبه ی حیدر دلیر تر

خورشید هر نگاه حسینی، که می شوی

در انعکاس آینه ها چشم گیر تر

ماه است در برابر تو، اینکه از ادب

هربار، از همیشه ی خود سر به زیرتر

ای رازهای فاطمه در سینه ات نهان

داغ کدام غصه تورا کرده پیرتر ؟!

دنیا ندیده است به عمر بلند خویش

از خاك روی معجر زینب، سفیر تر

تفسیر آیه های خدا خطبه های اوست

شرحی نخوانده ایم از این بی نظیر تر...

وحیده گرجی 
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وصف تو را خدا به بیانی رسا نوشت
روز ازل به یمن شما » َهل اَتی « نوشت
زیباترین قصیده ی خلقت کلید خورد
آن جا که استعاره ی چشم تو را نوشت

هفت آسمان خالصه ی » َوالّشمس « روی توست
دیباچه ی فروغ تو را » والّضحی « نوشت

وقتی که در جهان به تجلّی در آمدی
اسرار » یا« و »سین « تو را در خفا نوشت

منظور خلقتی و خداوند از ابتدا
نام تو را به دفتر خود مبتدا نوشت

آن گاه آیه آیه تو را منتشر نمود
تشریح انبعاث تو را در حرا نوشت

نوری شد و تمام تو را در خودش سرود
در »نَجم« و »َدهر« و »نور« و »ُ خان« بر مال نوشت

آن قدر خوب و پاک و زاللی که دست حق
یک پرده از مقام تورا در »کسا« نوشت

محموِد آفرینشی، نام تو را خدا
در هر کجا نوشت یقیناً به جا نوشت
شرح تو را خدا به بیانی دگر نوشت

تو خوِب خوب بودی و او خوب تر نوشت

علی کفشگر

نسل رودیم ، زاده دریا

موج خیزیم و صاحب ژرفا

همچو شمعیم پاک و روشن دل

مثل پروانه ایم بی پروا

ما چو کوهیم ، با وقار ، آرام

اهل صبریم اهل صبر اّما

گر بخواند به رزممان رهبر

گر که ما را به صف کند موال

می زنیم آنچنان به ُگرده خصم

که نماند تنی ازو برجا

هست همت نصیب ما امروز

هست نصرت از آن ما فردا

می رسد صبح مرگ اسرائیل

می رسد شام دفن امریکا

روزی آخر نماز می خوانیم

در شبستان مسجد االقصی

جواد محمد زمانی

 



75

الم
 اس

ان
دگ

زمن
ت ر

هيأ
ی  

هب
مذ

ي - 
نگ

ره
ه ف

نام
ماه

14
36

ب 
رج

 ،1
07

ره 
ما

ش
94

ت
ش

به
ردی

ا

اسام ما، طریقت ما، راه و دین ما
کشتِی نوح ما،همه حبل المتین ما
اسام ما، تشیع ما، جان ما... سام!

خون- الله ها فدای تو،... ایران ما... سام!
این راه و رسم َسر بنهادن، حسینی است

ُکًا طریقت همه ی ما خمینی است
این انقاِب صادره، اسام سرمدی است

حکم خمینی است، ز احکام سرمدی است
درِس جهاد نقطه ی عطِف کتاب ماست

خوِن شهید، ضامن این انقاب ماست
ماندن به ایستادن و در راه و در خطر...

یوسف شدن به قیمت یک چاه و در خطر...
ما ُسفره هایمان پُِر از ناِن غیرت است

برکت فزوِن سفره ی ما از بصیرت است
سیلی گرفته از شِب زجریم تا ابد
فرزنِد فجر و عاشِق فجریم تا ابد

باید به عهِد آینه ای در شتاب بود
باید کنارِ خامنه ای همرکاب بود

باید فُشرد این همه دستاِن گرم را
همرزم بود حادثه ی جنِگ نرم را
باید بساِط کفر، بچینیم از جهان
باید که طرِح تازه ببینیم از جهان

یا صاحب الزمان تو خودت دسِت ما بگیر
تا در مسیر و راه نگردیم ما اسیر

میثم رنجبر
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نهمين ســوگواره نواها و اشعار آيينی 
امشب پنج شنبه هفتم اسفندماه جاری 
با حضور غالمعلــی حدادعادل رئيس 
فرهنگســتان زبان و ادبيات فارسی 
و نماينده مجلس شــورای اسالمی، 
حســين نجات، حاج اکبــر بازوبند، 
حسن گروسی، علی اکبر مداحی رئيس 
هيأت رزمندگان اسالم، مرتضی اميری 
اسفندقه شــاعر آيينی در تاالر ايوان 

شمس برگزار شد.

  سال آينده سوگواره نواها و اشعار 
آيينی استانی برگزار می شود

در ابتدای این مراسم علی اکبر مداحی رئیس 
هیأت رزمنــدگان گفــت: در نهمین دوره 
سوگواره نواها و اشــعار آیینی 2500 اثر در 
رشته شعر و 600 اثر در مداحی به دبیرخانه 
واصل شــد که در طی ســه مرحله داوری، 
برگزیدگان خود را شــناخت، داوری بخش 
مداحی را ماشاء اهلل عابدی، محسن طاهری، 
عباس دلجو، عباس حیدرزاده و … بر عهده 

داشتند.
وی افزود: در بخش شعر هم داوری بر عهده 
سعید حدادیان، سیدمحمد حسینی و مرتضی 
امیری اسفندقه بود، در نظر داریم سال آینده 
ســوگواره نواها و اشــعار آیینی را در سطح 
استانی برگزار کنیم و برگزیدگان استانی در 
مرحله نهایی و مرکــزی به رقابت بپردازند تا 
سطح مسابقات در سطح باالتری برگزار شود.

مداحی با اشاره به برگزاری جلسات آموزشی 
ویژه هشت دوره این همایش در مشهد مقدس 
ابراز داشت: در نظر داریم هرسه یا  شش ماه 

نهمین سوگواره نواها و اشعار آیینی برگزار گردید
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یک بار این جلسات آموزشی را در شهرهایی 
مانند تهران و قــم برگزار کنیم تا مداحان در 
سنگر مداحی بیش از گذشــته بدرخشند. 
در ادامه مراســم برگزیدگان بخش های سه 
گانه ســوگواره به اجرای برنامــه پرداختند، 
مرتضی امیری اســفندقه هم به شرح داوری 
اشعار رسیده به دبیرخانه پرداخت و در ادامه 
چند بیت شعری راجع به حضرت زینب)س( 

پرداخت.

  مجالس روضه انقالبی را به وجود آورد 
که در جهان بی نظير بود

در این نشســت حدادعادل با اشاره به اینکه 
مداحان مأموریت بزرگی در جمهوری اسامی 
ایران برعهده گرفته اند، ابراز داشت: برای بنده 
توفیقی است که در خدمت شما باشم و وظیفه 
دارم از این برنامه که در ســال های گذشته و 
امسال برگزار شده است سپاسگزاری کنم و 
به همه شما ستایشگری و مداحی اهل بیت را 

تبریک بگویم.
وی با تأکید براینکه این مسابقات جنبه معنوی 
و الهی دارد، افزود: برای بنده مشاهده تحولی 
که با انقاب اسامی در عرصه نوحه خوانی و 
مداحی پدید آمده است بسیار پرمعنا است. 
از وقتی که به دنیا آمده ام تاکنون در مجالس 
روضه که در محله و منزل ما برگزار شده است، 
شرکت کرده ام، حال که تاریخ شصت هفتاد 

ساله را مرور می کنم، خدا را شکر می کنم که 
تحوالت مثبتی در این عرصه رخ داده است.

رئیس فرهنگســتان زبان و ادبیات فارســی 
بیان داشــت: وقتی جوان بودم و به دانشگاه 
می رفتم، در ســال 42 و 43 هنوز تبلیغات 
مارکسیست ها علیه دین در دانشگاه انعکاس 
داشت و می گفتند دین افیون توده ها و ملت ها 
است، دین وســیله ای برای خام کردن مردم 
و برای مخالفــت جنبش هــا و نهضت های 
آزادیبخش است! وی ادامه داد: مارکسیست ها 
درباره مجالس روضه و عزاداری تبلیغات منفی 
می کردند و می گفتند از این گریه ها، نوحه ها 
و ســینه  زدن ها چه نتیجه ای عاید می شود و 
ســال ها پیش در جامعه ما چنین تبلیغاتی 
بود، اما شاهد بودیم که همین مجالس روضه، 
هیأت ها و حوزه های علمیه انقابی به وجود 
آورد که در جهان بی نظیر بود و آثارش جهان 

را متحول کرد.

  اتفاق مبارکی که در عرصه مداحی 
رخ داده است

حدادعادل با اشاره به اینکه آثار روضه ها هم 
در انقاب و هم در دفاع مقدس مشهود است، 
بیان داشت: می خواهم بگویم که عزاداری ها به 
انقاب کمک کرد و هم انقاب به روضه ها، این 
مجالس زمینه ای برای پیروزی انقاب شد و 
انقاب هم فضایی را برای رشــد و تسریع آن 

فراهم آورد. وی با اشاره به جلسات عزاداری که 
در محضر مقام معظم رهبری برگزار می شود، 
ادامه داد: بنده در این جلسات در یک گوشه 
جلسه می نشــینم و این تاریخ شصت هفتاد 
ســاله را مرور می کنم و پیش خودم مقایسه 
می کنم کــه چقدر مداحــی و روضه خوانی 
رشد کرده و این را یک اتفاق مبارکی می دانم 
که در عرصه مداحی رخ داده است که نشان 
از حقیقت عاشــورا و کربا و ظلم ستیزی و 

عدالتخواهی است.
نماینده مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
در گذشته نسبت به نهضت حسینی جفا شده 
است، گفت:  بیشتر به جنبه های که بوی ذلت 
و خواری می داد در روضه ها می پرداختند و در 
اثر تصور غلطی که از کربا و چهره قهرمانان 
کربا در جامعه ترسیم شد و تصویری که از 
حضرت زینب)س( ایجاد شــده بود که جز 
ستم گریزی و ســتمدیدگی مطلب دیگری 
نداشــت و در خانواده هایی که در منزلشان 
روضه برگزار می شد، اسم دخترانشان را زینب 

نمی گذاشتند.
وی افزود: اگر هم  اکنون به ســازمان ثبت  و 
احوال مراجعه کنید، درصــد کمی از بانوان 
باالی 50 سال اسم زینب دارند، اما در کاس 
سوم مدرسه دبیرستان که از پسرها که 40 نفر 
بودند، پرسیدم چند نفر شما در خانه زینب 
دارید، 17 نفر دست شان را بلند کردند که این 
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خیلی معنا دارد. این تحول از کجا ایجاد شد؟! 
پس از انقاب از حضرت زینب)س( به عنوان 
یک بانــوی قهرمان و همزمــان ارائه تصویر 

حماسی از ایشان ترسیم شد.

 لزوم استفاده از اشعار شعرای گذشته 
در مداحی

حدادعادل با تأکید بر اینکه استکبار جهانی 
با همین روضه ها مقهور مانده اســت، ابزار 
داشــت: مداحان باید با الهــام از انقاب و 
اندیشه امام و رهنمودهای رهبری این راه را 
به پیش ببرند و این تحول در عرصه مداحی 
را روزافــزون کنند، در اشــعار و برنامه های 
خودشــان تاش کنند تا عاشــورا، محرم و 
عزاداری که از سال 41 با قیام امام راحل آغاز 
و شکوفا شــد، این حرکت آفرینی را با قوت 

ادامه دهند.
وی با اشــاره بــه اینکه مداحان بــه راحتی 
می تواننــد در دل و اذهان مــردم ورود پیدا 
کنند، خاطرنشان کرد: شما مداحان باید سعی 
کنید سطح تفکر دینی خود را ارتقا دهید و از 
آنجایی که من ریاســت فرهنگستان زبان و 
ادبیات فارسی را دارم و عاقه ای به شعر فارسی 
از جمله شعر آیینی دارم، با استفاده از حاصل 
تجربه خود به مداحان توصیه می کنم که عاوه 
بر شعرهای آیینی شــعرهای آیینی شاعران 

معاصر از شعرهای اخاقی، عرفانی و معنوی 
شاعران بزرگ زبان فارسی هم استفاده کنند.

نماینده مجلس شــورای اسامی گفت: چرا 
که گاهی مداح بــا خواندن یک غزل اخاقی 
از شــاعری مانند صائــب در ابتدای مداحی 
خودشان می توانند یک پیامی را بهتر از یک 
منبر به صورت فشرده به مستمعان خودشان 

منتقل کنند.
وی مداحان را توصیه به خواندن شــعرهای 
حافظ، موالنا و صائب کرد و ادامه داد: هرچه 
می توانید به راز و رمز سیر تاریخی شعر تسلط 
بیشتری پیدا کنید، صنایع ادبی را بیاموزید 
و شعر و ادبیات فارســی را در حد کامل یاد 

بگیرید.

 مداحان نگذارند سبک محاوره ای در 
مداحی غالب شود/مداحان وارثان سنت 

1400 ساله مرثيه سرايی هستند
حدادعادل با اشــاره به اینکه امروزه برخی از 
مداحان اشــعاری به زبان محاوره و شکسته 
می خوانند، ابراز داشــت: در گذشته در میان 
مداحان مرســوم نبود که به زبان محاوره ای 
مداحی کنند، به طور مثــال از قول حضرت 
زینب)س( امام حسین را داداش نمی خواندند، 
بلکه برادر صدا می کردند، نمی خواهم بگویم 
این نوع ســبک نوحه خوانی عیب دارد، ولی 

می خواهم بگویم مداحان مراقب باشــند که 
این نوع ســبک غلبه پیدا نکند و استحکامی 
و استقامت زبان فارسی تحت زبان محاوره ای 
قرار نگیرد، هرچند که کمی تا قسمتی سبک 
محاوره ای ذائقه مخاطــب را عوض می کند، 
اما شما مداحان وارثان ســنت 1400 ساله 

مرثیه سرایی هستید.

 کاشانی ها بيشترين جوايز نهمين 
سوگواره را از آن خود کردند

در خاتمه برنامه برگزیدگان نهمین سوگواره 
نواها و اشعار آیینی با حضور غامعلی حداد 
عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی 
مورد تقدیر قرار گرفتند، اسامی برگزیدگان 

این سوگواره به این شرح است:

 بخش دعاخوانی
-رده سنی باالی 20 سال:

یوســف زاهدی )تهــران( حجت احســان 
 بخش)دزفول( امین جمادی)سوسنگرد(

-رده سنی 20 سال:
معین علی مددی)کاشان(

*بخش مداحی
-گروه الف)12 تا15 سال(

سید سعید حســینی بافقی)بافق( ابوالفضل 
مناجاتی )کرمانشاه( مهدی حسنی )کرمان(

-گروه ب )16 تا 20 سال(
علی عراقــی آرانی )آران و بیــدگل( نریمان 

محمدحسینی)تهران( سعید شعبانی)قم(
-گروه ج)21 تا 25 سال(

ابوالفضل علی بلندی )کاشان( علیرضا آبیار 
کاشی )کاشان( مجید پاینده )الهیجان(

-گروه د)16 تا 20 سال(
حسن محمدیان)تهران( عباد صالحی)آران و 
بیدگل( سید محمدعلی خورشیدی)مشهد(

*شــعر -بخــش ویژه)حضرت قاســم بن 
الحسن)ع((

میثم داودی)قم(
-برگزیدگان:
فائزه زرافشان

محمدحسین ملکیان
علی اصغر شیری
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مراسم تشــییع پیکر مطهر سه شهید گمنام 
دفاع مقدس، امروز، چهارشنبه 13 اسفندماه، 
همزمان با ســالروز شــهادت حضرت صدیقه 
طاهره)س( در خیابان فاطمی تهران برگزار شد.

این مراســم با حضور باشــکوه عموم مردم 
شــهیدپرور تهران با قرائت زیارت عاشــورا 
توســط حاج صادق آهنگران در مسجد نور 
آغاز و سپس پیکرهای مطهر بر روی دستان 
مــردم در خیابان فاطمی تــا فاطمیه تهران 

تشییع شد.
مردم تهران با ذکر یازهرا)س(، یا حسین)ع(، 

یامحمد)ص( و شعارهای »مرگ بر آمریکا«، 
»مرگ بر اسرائیل« و »مرگ بر انگلیس« پیکر 
مطهر شهدا را به سمت محل تدفین مشایعت 

کردند.
بعد از اتمام مراســم تشــییع بر پیکر مطهر 
شــهیدان به امامت حجت االســام کاظم 
صدیقی امام جمعه موقــت تهران نماز اقامه 
شد. سپس مراسم تدفین با مداحی مداحان 
اهل بیت ســعید حدادیان، صادق آهنگران، 
مرتضی خلیلی و علی مهدوی نژاد و سخنرانی 
حجت االســام صدیقی مقابل ســاختمان 

فاطمیه تهران برگزار شــد. حجت االســام 
صدیقی بااشــاره بــه مقــام واالی حضرت 
زهــرا)س( درمورد شــخصیت آن حضرت 
سخنانی ایراد کرد. سپس پیکر مطهر شهدا 

در ساختمان فاطمیه به خاك سپرده شدند.
شــهیدان گمنامی که در فاطمیه تهران به 
خاك سپرده شدند یک شــهید 18 ساله از 
منطقه جزیره مجنون، شــهید 33 ســاله از 
عملیات کربای 4 در منطقــه ام الرصاص و 
یک شهید 20 ساله از منطقه زبیداد تفحص 

شده اند. 

تشییع سه شهید گمنام در فاطمیه بزرگ تهران 



ت رزمندگان اسالم
ماهنامه فرهنگي - مذهبی  هيأ

ب 1436
شماره 107، رج

ت94
ش

ارديبه
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بندر انزلی
بانوان هیأت پیروان عترت)ع( و حوزه علمیه فاطمیه)س( 
شهرســتان بندرانزلی برای احیای سیره حضرت فاطمه 
زهرا)س( و همچنین آشنایی بیشتر بانوان با قیام فاطمی 

خطبه خوانی فدکیه را به صورت نمادین اجرا نمودند.
در این مراســم عاوه بر اجرای نمادیــن خطبه فدکیه، 
سخنرانی حجت االسام والمسلمین زمانی، جهت بصیرت 
افزایی پیرامون شــخصیت حضرت فاطمــه زهرا )س( و 
مدیحه سرایی حاج جمشــید بذربخش، به مناسبت ایام 
فاطمیه انجام شد. این مراســم با پخش بروشور، مسابقه 
)جمات منتخب از خطبه فدکیه(، اهداء جوایز و پذیرایی 

از مدعوین به پایان رسید.
الزم به ذکر است که مخاطب اصلی این برنامه دانشجویان، 

طاب، دانش آموزان، فرهنگیان بودند.

میناب
واحد پیروان عترت هیأت رزمندگان اسام شهرستان میناب 
اقدام به برگزاری چهل هفته دعای ندبه با حضور خواهران 
شــورا و خادمین افتخاری پیروان عترت نمود که با لطف 
و عنایت الهی این برنامه با برگــزاری 39 هفته دعای ندبه 
در سطح شهر و روستاها به همراه مباحث بصیرتی به نحو 
شایسته ای انجام گرفت و چهلمین هفته دعای ندبه با حضور 
چهل نفر از این خواهران درجــوار بارگاه ملکوتی حضرت 

فاطمه معصومه )س( و مسجد جمکران قم برگزار گردید.

هرسین
مراســم عزاداری شــهادت حضرت فاطمه زهرا ســام 
اهلل علیها باحضــور خواهران بعدازظهرروزســه شــنبه 
4/1/94درمرقدمطهر امامزاده مهدی)ع(توســط پیروان 
عترت)ع(واحدخواهران هیأت رزمندگان اســام هرسین 
وباهمکاری واحدفرهنگی امامزاده مهدی)ع( باسخنرانی 
حجت االســام فتح الهی دررابطه باچگونگی به شهادت 
رسیدن خانم فاطمه زهرا)سام اهلل علیها(مطالبی رابیان 
فرمودندودرادامه بامداحی وروضــه خوانی روح اهلل لطفی 

حال وهوای خاصی به مجلس بخشیدند برگزارشد.

بافق

همایش سبوی صبر و بصیرت حسینی به همت هیأت رزمندگان 
اسام پیروان عترت خواهران شهرستان بافق با همکاری پایگاه 
مقاومت نبی اکرم )ص( در جــوار حضرت ظهیر الدین عبداهلل 

جنب گلزار شهدای این شهرستان برگزار گردید.
در ابتدای مراسم ، پس از تاوت آیاتی چند از کام اهلل مجید ، 
حجه االسام والمسلمین کارگران رئیس اداره اوقاف شهرستان 
بافق پیرامون شــخصیت واالی حضرت زینب سام اهلل علیها  
مطالبــی را بیان کرده و افــزود : حضرت زینــب )س(در وقار 
شخصیت چون جده اش حضرت خدیجه علیها السام و در عفاف 
و عصمت همانند مادرش زهرا علیها السام بود و بی شک همه 
کماالت آن حضرت در کل ، عاوه بر بیان ابعاد مختلف شخصیت 
بی نظیر این بانوی بزرگوار، به درجه باالی عرفان و خداشناسی او 
داللت دارد. اگر مرتبه توحیدش قریب به مرتبه توحید حضرات 
معصومان نبود ، هرگز نمی توانست سکاندار طوفان کربا باشد .

وی اظهار داشت : حضرت زینب )س( اسوه صبر و پایداری و دارای 
شاخصه های رفتاری بارز و برجسته ای بود و از همه مهمتر ایشان 
عاشق و فدائی والیت بود . وی اسوه صبر و حلم بود یعنی اینکه 
میدانست در قبال این صبر و شکیبائی به اهداف خاصی خواهد 

رسید. وی پیام آور قیام خونین اباعبداهلل الحسین)ع( بود.
حجه االسام والمسلین کارگردان با اشاره به روز پرستار و والدت 
بانوی مکرم اسام حضرت زینب کبری)س( خاطر نشان کرد: بی 
تردید در شرائط سخت کنونی اگر بانوان جوامع اسامی سیره 
عملی و اوصاف اخاقی شیرزن کربا را الگو و اسوه خود قراردهند 
، روز به روز ارزشها و فضائل آنان شکوفاتر خواهد شد و بی شک 
در صورت تحقق چنین مهمی زمینه سعادت دنیا و آخرت برای 

مسلمانها مهّیا خواهد شد.
سخنران این مراسم جایگاه حضرت زینب)س( را در معرفی قیام 
عاشورا بسیار ارزشمند دانســت و گفت : همواره قیام و نهضت 
حضرت امام حسین )ع( در راستای مصائب حضرت زینب)س( 
می باشد و آنقدر سختی های حضرت زینب)س( زیاد می باشد 
که امام موســی کاظم)ع( خود را روحی فداك زینب)س( می 
دانستند و خصوصیات حضرت زینب)س( به فرموده ی حضرت 
امام موسی کاظم)ع( 1- فدائی والیت بود 2-صبرشان توام با علم 
و حلم بود 3-در میان قرآن بود و با قرآن ، بدان معنا که شخصیتی 

بود که رفتار و عمل و کردارش قرآنی بود.
در ادامه این مراسم مداح اهل بیت )ع( محمد رضا ناظم به مدیحه 
ســرائی در وصف بی بی دوعالم حضرت زینب ســام اهلل علیها 
پرداخت . در پایان مسابقه حضوری پیرامون شخصیت حضرت 
زینب )س( و قرعه کشی مسابقه فرهنگی وصیتنامه الهی سیاسی 
حضرت امام خمینی )ره( که در ایام اهلل دهه فجر برگزار شده بود 

صورت گرفت و به تعداد 30نفر هدایائی اهداء گردید.
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شهرستان گرمه
به گزارش روابــط عمومی پیروان عترت - واحــد خواهران هیأت 
رزمندگان اســام شهرستان گرمه مراســمی در ایّام فاطمیه اول 
تحت عنوان همایش فاطمیون در محل نظرگاه علی)ع( شــهر 

گرمه با سخنرانی دکتر سعید عزیزی استاد دانشگاه تهران برگزار 
گردید. این مراسم که با همت واحد خواهران هیأت رزمندگان اسام 
شهرستان گرمه برگزار گردید جمع زیادی از بانوان این شهرستان 
حضور داشتند ودر سوگ بانوی گرانقدر عالم بشریت حضرت صدیقه 

کبری)س( نشستند.

لنگرود

هیأت رزمندگان اسام شهرستان لنگرود در روز پنج شنبه 
مورخ 93/12/14در مسجد شهداء میزبان وداع با پیکر شهید 
مدافع حرم فرهاد خوشه بر بود . این مراسم که بعد از اقامه نماز 
مغرب و عشاء برگزار گردید ابتدا پس از تاوت قرآن مجید و 
زیارت عاشورا توسط برادر سید سجاد اشرف زادگان ؛ سردار 
ســید محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین 
ستاد کل نیروهای مسلح که مهمان جلسه بودند به سخنرانی 
پرداختند. ایشان بیان داشتند:امروز شاهد مظلومیت مکتب 
اسام و صدای حق در جهان هستیم ولی در این بین زنان و 
مردان مســلمان با فتواهای مراجع شیعه و با اقتدا کردن به 
انقاب ایران در برابر دشمن مقتدرانه ایستادگی می کنند. 
وی با بیان اینکه جایگاه شهدای حرم کمتر از شهدای جنگ 
تحمیلی نیســت اظهار کرد : انقاب ایران در ســال 1342 
ظهور و در جنگ تحمیلی تثبیت شد و جوانان امروز حمایت 
کنندگان مکتب اسام و آرمان های انقاب هستند. وی ادامه 
داد: جوانان امروزی نمی توانند بگویند چون که در ایام دفاع 
مقدس نبودیم و در انقاب نبودیم االن کاری نداریم، نه خیر. 
پیشگامانی مثل شهید فرهاد خوشه بر به ما می آموزند که 
خط اندیشه حق صاری و جاری است و این خط باید تداوم پیدا 
کند. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای 
مسلح افزود : امروز فرهنگ دفاع مقدس ما به عراق منتقل شده 
است ایشان در ادامه مطرح داشتند: ای خانواده های معظم 
شهدا و ای کسانی که به زیبایی و با شکوه تمام امتحانتان را 
در دوران دفاع مقدس و بعد از آن پس داده اید سرتان را باال 
بگیرید چون که ثمره خون فرزندانتان در عراق به بار نشسته و 
امروز دیگر کسی در عراق از صدام یاد نمیکند که بگویند این 
صدام , این طارق یوحنا عزیز, این طاها یاسین رمضان این ها 
کجا رفتند اینها به زباله دانی تاریخ پیوستند. وی با بیان اینکه 
فرهنگ حسینی ضامن امنیت کشور است، گفت : جوانان باید 
به داعشی ها و تکفیری ها ثابت کنند که هیچ گاه پرچم اسام 
و انقاب بر روی زمین نخواهد ماند. در ادامه مراسم عزادارن به 

نوحه خوانی و سینه زنی پرداختند

ایوان
در 13 جمــادی االول مقارن با شــهادت حضــرت زهرای 
مرضیه)س( مراسم عزاداری در شهرستان ایوان برگزار گردید. 
این مراســم که با همت واحد پیروان عترت هیأت رزمندگان 
اسام شهرستان ایوان برگزار شد حجت االسام والمسلمین 
صارمی به ســخنرانی معرفتی در منزلت حضرت زهرا )س( 
پرداختنــد. در این مراســم جمع کســیری از خواهران این 
شهرســتان حضور بعمل آوردند و به عزاداری پرداختند. در 

پایان مراسم از حضار پذیرایی مختصری به عمل آمد.

مهران
هیأت پیروان عترت واحد خواهران شهرستان مهران استان 
ایام به مناســبت ایام فاطمیه به مدت 3 روز اقامه ی مجلس 
عزا نمود. این مراسم همراه با قرائت زیارت عاشورا، سینه زنی و 
مداحی و سخنرانی پیرامون زندگی و شخصیت حضرت زهرای 

مرضیه)س( برگزار گردید.

تهران
به مناسبت فرارسیدن ایّام فاطمّیه و شهادت مظلومانه ی بی 
بی دو عالم حضرت زهــرا )س(، به هّمت پیروان عترت هیأت 
رزمندگان اسام تهران مراسم سوگواری بانو در سرداب امام 

زاده صالح )ع( از ساعت 8 صبح تا 14 برگزار شد.
بعد از تاوت قرآن و قرائت دســته جمعی دعای فرج، حجت 
االســام والمســلمین گواهی در  تحلیل و بررسی مجالس 

عزاداری حضرت زهرا )س( به ایراد سخنرانی پرداختند.
هم خوانی توسط مدعوین با مرثیه سرایی خواهران سرکار خانم 
ها حصارکی، رجبی، فرامرزی و زیارت در سرداب امامزاده صالح 

بن علی)ع( از برنامه های این مراسم بود.
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آستارا

به مناسبت یوم شهادت بانوی بزرگ اسام حضرت فاطمه 
زهرا)سام اهلل علیها( آیین های مختلفی در نقاط مختلف 
شهرستان مرزی بندر آســتارا برگزار شد و ارادتمندان آن 
حضرت و عاقه منــدان به خاندان عصمت و طهارت در هر 
گوشه از این شهرســتان در حال برگزاری مراسمی برای 
گرامیداشت حضرت زهرا)سام اهلل علیها( بانوی مظلومیت 

هستند.
گروهی از عزاداران شهادت حضرت فاطمه)سام اهلل علیها( 
نیز با راه اندازی دســته عزاداری خیابانی در قالب دســته 
سینه زنی بار دیگر ارادت خود به ساحت مقدس آن حضرت 

را نشان دادند.
در مراسم مسجد حضرت فاطمه زهرا)س( حجت االسام 
کاظم حافظ نیا، امام جمعه آستارا در مراسم سالروز شهادت 
حضرت فاطمه زهرا)ســام اهلل علیها( در مسجد حضرت 
فاطمه زهرا)سام اهلل علیها( این شهر که با حضور گسترده 
عاشقان خاندان اهل بیت)علیه السام( برگزار شد، اظهار 
کرد: در روز قیامت همه انبیاء و اولیای الهی محتاج شفاعت 
حضرت محمد)صلی اهلل و آله و ســلم( هســتند و بعد از 
پیامبر اسام حضرت علی)علیه السام( و حضرت فاطمه 
زهرا)سام اهلل علیها( از شفاعت کنندگان بزرگ روز قیامت 
می باشــند. وی با بیان اینکه عظمت و عزت دنیای اسام 
به پاس خدمات و جان فشــانی های حضرت فاطمه زهرا 
)سام اهلل علیها( است، تصریح کرد: خدواند در روز قیامت 
به احترام حضرت فاطمه زهرا)ســام اهلل علیها( پیروان و 

عاشقان آن حضرت را از آتش دوزخ رهایی می بخشد.
امام جمعه بندر آســتارا افزود: به خاطر مهر و محبتی که 
خدواند در قلب های ما نسبت به انبیاء الهی و اهل بیت)علیه 
الســام( قرار داده باید پروردگار را شکرگزار باشیم و آن را 

قدر بدانیم.
حجت االسام حافظ نیا با اشاره به اسامی مبارك محدثه، 
بتول و کوثــر، تصریح کرد: هر کدام از این اســامی بیانگر 
شخصیت معنوی و با عظمت بانو حضرت فاطمه زهرا)سام 

اهلل علیها( است.
این کارشناس علوم دینی و مذهبی با بیان اینکه سوره کوثر 
در شان و مقام حضرت زهرا)سام اهلل علیها( نازل شده است، 
اظهار کرد: حضرت زهرا)سام اهلل علیها( شخصیت بزرگی 
است که هر کس آن بزرگوار را در زندگی خود الگو قرار دهد 

در دنیا و آخرت به سعادت می رسد.
وی با اشاره به اینکه حضرت فاطمه زهرا )سام اهلل علیها( با 
دفاع از والیت درس تبعیت از ولی عادل و آگاه به زمان را 

به مسلمانان آموختند، افزود: دفاع از حریم مقدس امامت 
و والیت از عمده فعالیت های سیاسی آن بانوی بزرگوار بود 
که شایسته است پیروان آن حضرت به عنوان سرمشق بدان 
توجه جدی بکنند و با جان و دل تابع ولی فقیه زمانه باشند.

امام جمعه بندر آستارا تصریح کرد: در زمان غیبت حضرت 
صاحب الزمان )عج( مدیریت جامعه اسامی بر عهده ولی 
امر مسلمین جهان حضرت آیت اهلل امام خامنه ای می باشد 
که مســئوالن و مردم بدون هیچ گونه چون و چرایی باید 
مطیع دستورات مقام معظم رهبری باشند تا کشور به اوج 
قله های عزت و افتخار برسد و دشمنان در رسیدن به اهداف 

پلیدشان ناکام بمانند.
حجت االسام حافظ نیا با بیان اینکه نسل حضرت محمد 
)صلی اهلل و آله و سلم( توســط حضرت فاطمه زهرا )سام 
اهلل علیها( ادامه یافت، اظهــار کرد: امروز در رأس حکومت 
اسامی یکی از فرزندان شایسته و صالح حضرت زهرا )سام 
اهلل علیها( کشتی انقاب و اسام را با اقتدار به پیش می برد 
و شایسته اســت ما با جان و دل تابع دستورات این بزرگوار 
باشیم و در هر زمان و مکانی آماده دفاع از ارزش ها و آرمان 

های انقابی باشیم که حاصل خون شهداست.
وی به سخنان با صابت حضرت آیت اهلل امام خامنه ای در 
جمع زائران و مردم مشهد مقدس در آستان مقدس حضرت 
علی بن موسی الرضا)علیه الســام( اشاره کرد و ادامه داد: 
شعار » دولت و ملت ، همدلی و همزبانی « باید در عمل به 

منصه ظهور برسد و در حد شعار باقی نماند.
امام جمعه بندر آســتارا تصریح کرد: در راستای رساندن 
کشــور به اوج قله های عزت و اقتدار باید بین دولت و ملت 

تعامل و وحدت و همدلی وجود داشته باشد.
حجت االسام حافظ نیا با اشاره به اینکه رهبر معظم انقاب 
در بیانات شــان در جمع زائران و مردم مشــهد مقدس در 
آستان مقدس حضرت علی بن موسی الرضا)علیه السام( 
ملت را به حمایــت از دولتمردان ســفارش کردند، افزود: 
دولتمردان نیز باید خادم خوبی برای مردم باشند و شبانه 
روز در رفع مشکل ملت گام برداشته و از هیچ تاشی دریغ 

نکنند.
وی اضافه کرد: ملت نیز از هر سلیقه و فکری از انتقاداتی که 
به توسعه و ترقی کشور آسیب می رساند پرهیز کنند و فقط 

به انتقاد سازنده بپردازند که به نفع کشور است.
حجت االسام حافظ نیا گفت: تا زمانی که ملت و دولت با 
همدلی و هم زبانی پیرو راســتین والیت فقیه باشند، هیچ 
آسیبی کشور ما را تهدید نخواهد کرد و نقشه های دشمنان 

ناکام می ماند.
مراسم با قرایت زیارت نامه دسته جمعی حضرت زهرا)س( 

و مداحی مادحین اهل بیت به پایان رسید.
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