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اگر احسـاس خـواب به شـما
دسـت داد در مـکان امنـی
ماننـد پارکینگهـای جادهای
خـودرو را متوقـف کنیـد و
از توقـف در شـانه بزرگـراه
خـودداری کنیـد.

برداشت

محرماز 
نگاه

رهبرمعظم
انقالب

قدر مجالس عزاداری را بدانند ،از این مجالس اســتفاده کنند و روحاً و قلباً این مجالس را
اتصال هرچه محکمتر میان خودشــان و حســینبنعلی
وســیلهای برای ایجاد ارتباط و
ِ
علیهالسالم،خاندانپیغمبروروحاسالموقرآنقراردهند.
١۳۷۳/۰۳/١۷

بررسی شعر آیینی در گفتوگو با «امیرحسین حیدری» شاعراهل بیت

چرانوحهخوانیهایفاخررانشرنمیدهیم؟

سلبریتیهابهکدومهیأتمیرن؟

استحکامبنایشعرگذشتهرانمیشودمنکرشدولیدرپرداختنبهموضوعاتامروزموفقترهستیم

شایدبرایتانجالبباشدکهبدانیدچهرههای
معروف کدام هیأت میروند؟ باید گفت هیأت
الرضا(ع)شهرتهرانپرستارهترینهیأتدراین
چند سال اخیر بوده که با استقبال هنرمندان
مشهور و ورزشکاران روبهرو شده است .هیأت
الرضاییها در چند سال اخیر معموالً پذیرای
بیشترین چهرههای سرشناس بودهاند .مثال
محمد رضا گلزار ،بهرام رادان ،حبیب کاشانی،
محسنکاوه،علیرضاواحدنیکبخت،جهانگیر
الماسیورسولنجفیان.
بنیامین بهادری؛ مسجد ارک

اما هیأتالرضا(ع) تنها مکان مذهبی نیست که
درماهمحرمپاتوقچهرههایسرشناسهنریو
ورزشی است .بسیاری از چهرهها هنوز ترجیح
میدهند مراسم عزاداری ماه محرم را در محله
قدیمی خود یا دیگر هیأتها حضور داشــته
باشــند .بنیامین بهادری و حســین یاری از
چهرههــای سرشناســی هســتند کــه
هر از چندگاهی برای عزاداری به مسجد ارک
میروند.بنیامینکهقبلازبهشهرترسیدنبه
عنوان خواننــده پاپ ،در جلســات مذهبی و
هیأتها حضور پررنگی داشته ،این روزها هم
مثل قبــل در هیأتها شــرکت میکند و به
عزاداری میپردازد .حمید گودرزی هم یکی
دیگر از هنرمندان کشورمان در سالهای اخیر
در مراسم شام غریبان در حسینیه امام خمینی
در عزاداری سید و ساالر شهیدان حضور داشت.
طرفداران «سیدمجید»

بسیاری از چهرههای هنرمند از طرفداران
سیدحســن آقامیــری ،روحانــی جوان و
سیدمجیدبنی فاطمه مداح مشهورهستند،
به طــوری که معمــوال جلســات این دو
همیشــه با حضور چهرهها همراه اســت.
سیاوش خیرابی و ســید علی ضیاء مجری
تلویزیون و ســیدمهدی رحمتی از جمله
این چهرهها هستند.

امیرقلعهنوعیدرنازیآباد

امیر قلعه نوعی از جمله افرادی است که هنوز ماه
محرم در محله قدیمی خود حاضر میشود ،در
هیأت سیدالشــهدا(ع) در میــدان انصاری که
سالها پیش توســط او و چند تن از دوستانش
تأسیس شد .هادی ساعی هم از دیگر چهرههایی
اســت که ایام محرم را در شــهرری در مسجد
ساجدینحاضرمیشود .فرهادکاظمیهمیکی
دیگر از چهرههای معروف است که هر ساله ماه
محرم درمحلهقدیمیجوادیهتهرانحضوردارد.
علیکریمیدرهیأتحاجمحمودکریمی

حاج محمود کریمی یکــی از پرطرفدارترین
مداحان کشورمان است که جلسات خود را به
صورت مناسبتی در محله چیذر تهران برگزار
میکند .علی کریمی ،چهره محبوب فوتبال
کشورمانوهمچنینحمیدعلیعسگرمراسم
عزاداری این روزها را در گلزار شهدای امام زاده
علیاکبر(ع)چیذرحاضرمیشوند.
ورزشکاران به هیأت «محمد دادکان»
میروند

شهروند| بررسی تعریــف ،پیشــینه ،مشخصهها،
آســیبها ،بایدها و نبایدهای شــعر آیینــی از نکات
پراهمیتی اســت که در ایام ماه محرم به آن پرداخته
میشــود« .شــهروند» هم بــه همیــن منظور طي
گفتوگویی با «امیرحســین حیدری» شاعر جوان به
بررسی و واکاوی شعری آیینی پرداخته است .آنچه
در ادامه میآید شرحی از این گفتوگو است.
«ارزیابیشماازنقششعرآیینیدرتبیین
وتبلیغمفاهیمدینی»؛اگرموافقهســتیدبا
اینسوالگفتوگوراآغازکنیم.
هر مفهوم واالیی برای رسیدن به کمال نیاز به ابزار
و وسیلهای دارد .حال هر چقدر آن مفهوم ارزشمندتر
باشــد ،باید از ابزار مقدستری برای نشر و تبیین آن
بهره برد .هنر شــعر آنقدر موثر اســت کــه در قرآن
کریم برای بیان کالم وحی از نشــر مسجع یا آهنگین
بهره برده شده اســت؛ چرا که قافیه و وزن و همچنین
آرایههــای ادبی نقش بســزایی در انتقــال و تبیین
مفاهیم دارد .حتــی در کالم معصومین هم میتوان
ردپای شعر و نثر موزون را مشاهده کرد؛ مثل مناجات
منظوم امیرالمومنین علی (ع) کــه در مفاتیحالجنان
آمده است .همچنین در طول تاریخ از تأیید و تشویق
شــعرایی که در حوزه دین و اخالق قلم زدهاند ،توسط
ائمه معصومین میتوان به تأثیر این هنر پی برد .حال
شعر که بستر بسیار مناســبی برای به کمال رساندن
یک مفهوم اســت ،چــرا آن را در واالترین و نابترین
موضوعات که سرلوحه آنها دین مبین اسالم و مکتب
تشیع است به کار نبریم.
آیافرضبردینیبودنمحتوایشعریکافی
استکهآنراشعرآیینیبنامیم؟
اگر دیــن را برنامــه زندگی بشــر بدانیــم ،هر امر
پســندیدهای را میتوان در حوزه دین تلقی کرد و به
حســاب آورد .مداحان اهل منبر در گذشــته برنامه
خود را با غزلی اخالقی یا اجتماعی یا بعضا سیاســی
(به معنای اعــم مثل مبارزه با ظلــم و احیای حق) از
شاعرانی مثل حافظ سعدی صائب و ...آغاز میکردند.
امروز هم هر اتفاقی که در دنیای پیرامون ما در حال
افتادن است را میشود از

ازدیگرهیأتهایمعروفتهرانکهبااستقبالچهرهها
همراهاست،هیأتمحمددادکاناست.اینهیأتپیش
از این متعلق به پدرش حاج مصطفی دادکان بوده است
و در محله پاچنار تهران واقــع در خیابان خیام برگزار
میشود.حاجرضایی،محمدرضاطالقانی،مهدیاربابی
رئیس سابق هیأت فوتبال از جمله کسانی هستند که
هرسالهدراینهیأتحضوردارند.

درنگ

هلیامنشاری | شــهر کوفه یکی از مهمترین عناصر تاثیرگذار در
واقعه کربال است؛ در کتب تاریخي آمده که فاصله کوفه تا کربال بیش
از  ١٦فرسنگ است .شــهر کوفه در آن دوران برخالف مکه و مدینه
شــهري با قبایل و مردم عرب هم نبوده است ،بلکه مردمي از مناطق
مختلف در آن ســاکن بودند .در آن دوره زمامداری کوفه با فردی به
نام عبیداهلل بن زیاد بن ابیه مشــهور به ابن زیاد بوده است .این فرد از
شخصیتهای مهم و تاثیرگذار در واقعه کربال بوده است .عبیداهلل بن
زیاد بن ابیه همچنین فرمانده نظامی مشهور امویان و والی بصره بود.
یزید او را در سال  ٦۰ه.ق پس از آشفتگی کوفه با حفظ سمت به امارت
این شهر گماشت و سرکوب قیام امامحسین(ع) رابه او سپرد .در مقتل
الحسین آمده است :ابن زیاد در روز چهارم محرم سال  ٦١ه.ق در یک

خطابه مخالفان حکومت یزید را به سختی تهدید کرد و به کسانی که
از او پیروی میکنند وعده پول فراوان و مرکب مناســب داد .او در این
خطابه گفت که تمامی کرم و سخاوت و تدبیر معاویه که شما دوست
داشتید در فرزندش یزید برجسته است .او رفتاری مهربان و بخشش
بسیار دارد ،هر کس به او خدمت کند ،ذخیرهای تمامنشدنی برای تمام
عمرش فراهم میکند و ارزاق شما را افزایش میدهد اگر همگی بر ضد
حسین(ع) اقدام کنید .از سران بزرگ کوفه از جمله شیث بن ربعی و
سنان بن انس در برابر او تسلیم شدند و گروهی را به سوی کربال روانه
کردند .گروهی از مردم میگفتند که آنهایی که دیروز برای حســین
بیعتنامهفرستادهبودندامروزشمشیرونیزهبهدستگرفتهاندوبرضد
او به میدان میروند .

آیین

کوفهوعبیداهلل

ضرورتتغییر 
نگاه
درنشرمداحیونوحهخوانی
امروزنگاهبهنوحهوسبکسازیدر
محافلمذهبیودربرخیازجلساتبه
صورتتخصصیپیگیریمیشوداما
مننقدشمارابهسمتنحوهاستفاده
ازفضایمجازیسوقمیدهم.امروز
متاسفانهپیشازآنکهمداحیو
نوحهخوانیهایفاخرنشرپیداکند،
مواردیرسانهایمیشود
کهعمومینیست
نگاه و منظر دین به آن پرداخت و با زبان شعر در مورد
آن حرف زد شــاعر در هر عصری باید به میدان بیاید
و رســالتی که قران و اهل بیت(ع) داشــتهاند؛ یعنی
دعوت به خوبیها و دوری از بدیها و بیان ارزشهای
انسانی را دنبال کند.
باوجوداینکهشــعرآیینیدرکشــورما
قدمتباالییدارد،امــاانتقادهایفراوانیدر
مورداشعاراستفادهشــده(توسطبسیاریاز
نوحهخوانها)مطرحاست.بهنظرشماچرااز
ظرفیتغنیشعرآیینیدرمراسمهایدینی
کمتربهرهبردهمیشود؟
نمیتوان به طــور کلی گفت کــه از مفاهیم بلند و
ظرفیتهای غنی شعر مثل گذشته در مراسم مذهبی
بهره برده نمیشــود .امروز با حمایتهای مقام معظم
رهبری از جایگاه شــعر و مداحی و نکاتی که هر ساله
در دیدار با مداحان و شــاعران میفرمایند ،جمعها و
انجمنهای قوی در حوزه شعر آیینی در سراسر کشور
تشکیل شــده است و جوانان مشــتاق و بااستعداد در
آنجا فعالیــت میکنند .اگر بخواهم پاســخ تخصصی
بدهم ،باید عرض کنم در شعر رشد بسیاری داشتهایم
حتی با ســرعت بیش از گذشــته اما چنین پیشرفتی
را در نوحههــا نداشــتهایم البته این موضــوع را هم
نمیتوان کلی گفت .امروز نگاه به نوحه و سبکسازی
در محافــل مذهبی و در برخی از جلســات به صورت
تخصصی پیگیری میشود اما من نقد شما را به سمت
نحوه استفاده از فضای مجازی ســوق میدهم .امروز
متاسفانه پیش از آنکه مداحی و نوحهخوانیهای فاخر
نشر پیدا کند ،مواردی رســانهای میشود که عمومی
نیســت و در برخی موارد حتی در جلسات خاص هم
شایسته نیست.
البته حقیر معتقدم که نباید هر ساله پیش از محرم
به صورت مســتقیم به این آسیبشناســی پرداخت؛
چرا که بیگانگان و دشمنان قسمخورده دین و انقالب
منتظر پرداختن به این مســائل هســتند که هیچگاه
نباید بهانه به دســت آنها داد ولی غرضم این اســت
که باید از راهش وارد شــد؛ جشــنواره یا انجمنهای
تخصصی سبکسازی و نوحهســرایی تشکیل شود
و در آنجا توســط اساتید
دلســوز و متخصــص
آسیبشناسیها انجام
شــود .ناگفته نماند که
دوری از مبانــی دینــی

مثل آیــات و روایات و فرهنگ اهــل بیت و همچنین
عدم مطالعه آثــار فاخر گذشــتگان و رویآوردن به
ذائقه کاذب امــروز و پررنگشــدن ذوق غیرعقالنی
و احساســات ســطحی از نقاط ضعف عــده اندکی از
نوحهسراهای ما است.
درموردبایدونبایدهایشعرآیینیصحبت
کنیم؛آیاشعرآیینیخطقرمزدارد؟
سال گذشته در برنامه عطر اربعین و در شبکه قرآن
همین ســوال را این طور پاسخ دادم که اگر شاعر شعر
آیینی خــود را در محضر امام معصــوم حاضر ببیند،
هیچگاه خطــا نمیکند .بــه عقیده مــن قلمزدن و
شعرســرودن برای اهل بیت عبادت است؛ عبادت هم
آدابی دارد  .در شــعر برای جایگاه عترت باید طهارت
داشت .اگر در شعر آیینی و مشــخصا شعر برای اهل
بیت به مقام آنها در حد فهم پی برده باشیم و از منابعی
مثل زیارت جامعه کبیره سیراب شده باشیم به بیراهه
نمیرویــم و خطوط قرمــز را رد نمیکنیم که خالف
قرآن و نظر معصوم باشد.
موافقهســتیددرموردتفاوتشعرآیینی
درعصرمعاصروگذشتهصحبتکنیم؟
عرض کردم کــه معتقدم در شــعر یعنی قالبهای
مرســوم قصیده و غزل و رباعی ما رشد فوقالعادهای
داشــتیم .امروز درباره هر اتفاقی که در جهان اسالم
میافتد ،شاعران با سالح شــعر به میدان میآیند؛ از
کشتهشــدن کودکی بیگناه در آن ســوی مرزها تا
جبهههای مقــدس مدافعان حرم این حــد تنوع در
موضوعات را نمیشد در آثار گذشتگان مشاهده کرد.
البته استحکام بنای شعر گذشته را نمیشود منکر شد
ولی در پرداختن به موضوعات امروز موفقتر هستیم.
ازنخستینشــعرآیینیکهســرودهاید
برایمانبگویید.
یادم است که نخستین شــعری که برای امام زمان
سرودم را پیش یکی از اســاتید بردم .حدود  15سال
پیش با کلی ذوق نخســتین غزلم را نشــان دادم و با
فهمیدن اینکه در قافیهها اشتباهات فاحشی داشتم،
کلی وارفتم اما ناامید نشــدم .برایم خاطرهای شیرین
شــد هر بار که آن غزلــم را میخوانم از اشــتباهاتم
خندهام میگیرد.
یکخاطرهازمحرم؟
یک شــب پس از اتمام هیأت در دهه اول شــخصی
به طرف من آمد و خیلی تشــکر کــرد و التماس دعا
گفت و در پایان گفت که من اهل تســنن هستم ولی
امشب از جلسه شــما بهره و لذت بردم .از آن شب به
بعد بیشتر به این موضوع پی بردم که امامحسین فقط
برای ما شــیعهها نیست؛ امامحســین متعلق به همه
انسانهاست.
نذریکهبیشتردوستدارید؟
نذریهای ماندگار و بیســروصدا را خیلی دوســت
دارم؛ چه مادی چه معنــوی؛ خرید یک عدد مهر نماز
یا یک قرآن برای یک حســینیه یا مسجد یا هدیه یک
منبر چوبی تا همیشــه حتی بعد از مرگ هم بتوان از
آثار آن بهره برد.
یک بیت شــعر آیینی که مورد عالقه امیرحسین
حیدری است.
شعری از محتشم
از آب هم مضایقه کردند کوفیان
خوش داشتند حرمت میهمان کربال

سوگواریمتفاوت،سنگالها

به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری ساالر شهیدان
حسین بن علی(ع) و تاسوعا و عاشورای حسینی ،مراسم عزاداری
آن حضرت توسط پیروان اهل بیت(ع) در مناطق جمهوری سنگال
و نهادهای رسمی ایران در این کشور مانند رایزنی فرهنگی ،سفارت
و دانشگاه المصطفی با شــکوه فراوان و انسجام ویژهای برگزار شد.
موسسه اسالمی اجتماعی داکار با مدیریت شیخ عبدالمنعم زین
(خلیفه ی عام پیروان أهل بیت در ســنگال) ،موسسه المزدهیر با
هدایت شــریف حیدرا (رئیس موسسه) ،موسســه عمل و تالقی
با مدیریت شیخ حسین ،مسجد درویش و مســاجد پیروان أهل
بیت در دیگر شــهرهای ســنگال مانند تیئس ،فتیک ،کاوالک و

زینگشوت برگزار شد .اما نحوه عزاداري در سنگال به شکل سنتي
است ،براي مثال در شب عاشــورا مردم سنگال غذایي مخصوص
دارند که به همراه گوشــت گاو صرف ميکنند .ســپس مراسمي
مثل قاشــقزني که در زمان قدیم در ایران مرسوم بوده است ،برپا
ميکنند .مرثیهخواني نیز در بین فرقههــاي تیجانیه و قادریه تا
اندازهاي رواج دارد و واقعه عاشــورا را از طریق نوارهاي صوتي براي
مردم تشــریح ميکنند و مرثیهخوانان معــروف واقعه کربال را به
صورت نوار صوتي درآوردهاند .روز عاشورا در سنگال تعطیل رسمي
است .در سنگال حسینیه ،هیأت یا فاطمیه وجود ندارد و مجالس
سخنرانيهاي روز عاشورا در مساجد انجام ميشود.

