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حضرت امام رضا علیه السالم :
»امام؛ خورشید تاباين اس��ت كه جهان را نوراين كرده و در افقي است كه دس��تها و ديده ها بدان مني رسد. 
امام ؛ ماه تابنده ،چراغ فروزنده نور طلوع كننده و س��تاره راهنما در تاريكي هاي شبها است.امام ؛ ابري 
باران زا، آمساين سايه خبش،زمیين مهوار و چشمه اي جوش��ان است. امام ؛ پدري  مهربان، مهانند مادري 

دلسوز و پناه بنده هاي خداست.«
»حتف العقول ؛ حممد بن حسن حراين«
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پـرنیـان عشـق
جمموعه شعر، پیامك و مقاالت برتر هفتمني جشنواره سراسری مدحیه سرايی وچاوشی خوانی رضوی 

)ویژه جشنواره هاي شعر و پیامك اديب رضوي (
اردبیل/شهريورماه  ماه 91

تالیف و گردآوری: سعید نوريان
زیر نظر: منصور شرفی

ــار: عسگر شاهی زاده ، صاحل عاصم كفاش اردبیلي ، مهدي مريزا رسول زاده ،اسد نیكفال  انتخاب آث
و سعید نوريان 

صفحه آرا :  مهران رجبعلی زاده
حروفچینی: ندا حیدرزاده

با سپاس از مهراهی های صادقانه : توحید بلورساز ، علي چشمه نور ، پروين قبادی و رقیه اکربی  
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انتشارات: مهر غزال
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فهرست
هفتمني جشنواره عشق ورزي  / منصور شريف

پرنیان عشق / سعید نوريان
بیانیه و آراء هیئت داوران

برگزيده هاي جشنواره شعر رضوي
اشعار منتخب جشنواره شعر رضوي

برگزيده هاي جشنواره پیامك رضوي
پیامك هاي منتخب جشنواره رضوي
برگزيده هاي خبش مقاالت رضوي
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هفتمين جشنواره عشق ورزي
منصور شريف  

مديركل فرهنگ وارشاداسالمي استان اردبیل و دبري جشنواره  

صلي اهلل علیك يا علي بن موسي الرضا )ع(
واليت ، هديه روشن و اساس عنايت خداوندی بر خلق و موالمیان آقا علی ابن موسی الرضا )ع( 
مناد مهربانی خدا با کائنات اس��ت .امامی رئوف و مهربان که رافت و مهربانی از قلب آمسانی اش 

سرچشمه می گريد و بزرگی و بی کرانگی ، در امتدادش جريان می يابد.
ای يادگار اهل بیت در غريبستان مرو؛ درخت های اين سرزمني عاشقان گل های معطر بوستان 
واليت ، با نورگلدسته های منور بارگاهت بزرگ می شوند و گل ها ، طراوت از گنبدطاليی ات 

می گريند .بادهای اين سرزمني ، هر سحر بوی تو را می دهند و باران ها ، لطافت تو را دارند.
عشق در اين سرزمني ، در نام تو خالصه شده است و حیات ، شجره ای است که باغبانی مهربان و 

دوست داشتنی چون تو دارد .
  هشتمني خورشید واليت، بهانه عشق ورزيدن و دوست داشنت است.او امري دهلاست و بر دهلای 
عاشق حکومت می کند.س��لطان خراسان آش��نای هر دور ونزديک و بزرگ و کوچک است.او 

مشهد را به واسطه حضورش به » طور« تبديل کرده که اينک میقات میلیونها موسای کلیم است.
سرزمني توس به وسعت ايران گسرتده شده است و مشهد مدينه ديگری است که پاره ای از پیکر 

مطهر رسول مهربانی ها، حضرت حممد )ص( در آن آرمیده است.
خورشیدی که با آرامیدن خود،عطر و بوی رسالت را با خويش آورده و میلیونها ايرانی را شیفته 

و شیدای خود کرده است.
حلظه تولد امام آب و آينه ها ،حلظه درخش��ش عش��ق بر نگني هستی اس��ت . حلظه ای که با خود 

رمحت و مهربانی را برای دوستداران آل علی )ع( به ارمغان آورده است.
اينک نه تنها مش��هد مقدس ،بلکه جای جای ايران اس��المی سرش��ار از عطر وجود مبارک آن 

نازنني زهرا)س( است.امواج زايران و حلقه های طايفان مرقد مطهرش ديدنی است. 
دمهني جشنواره بني املللی امام رضا )ع( و هفتمني جشنواره ملي مدحیه سرايی و چاوشی خوانی 
رضوی کمرتين ادای دين و احرتام به ساحت قدسی حضرت ثامن احلجج علی ابن موسی الرضا 
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)ع( است و  اين جشنواره در س��ال تولید ملي و محايت از كار و س��رمايه ايراين ، قطره ای است از 
دريای مهر و حمبت عندلیبان خوش نغمه گلس��تان عصمت وطهات به پیشگاه با عظمت و مهیشه 
نورانی هش��تمني مهر فروزان سپهر عصمت و طهارت ع�لیهم ال�س��الم آق�ا و موالمیان حضرت 

امام رضا )ع( .
 توجه به مداحان ، چاوشی خوانان  ، ش��اعران و حمققان  در راستای ترويج فرهنگ منور رضوی 
مهم  و ضروری است و  با برگزاری خبش مداحی و چاووشی خوانی رضوی از سری برنامه های 
جشنواره بني املللی امام رضا )ع( در ش��هر اردبیل که خود مهد مداحان و چاوشی خوانان مطرح 
جهان اس��الم اس��ت ، قصد دارمی تا به بهانه اين رويدادمهم از اين فرهنگبان��ان فرهنگ رضوی 
جتلیل کرده و زمینه گس��رتش مداحی و چاوش��ی خوانی را با توجه به میزان تاثريگذاری آن در 

جامعه فراهم سازمی.
اين جشنواره که با هدف  اش��اعه و ترويج فرهنگ منور رضوي ،گس��رتش فعالیتهاي فرهنگي 
هنري و مذهيب مرتبط با س��ريه ائمه معصومني بويژه امام رضا )ع(، گرامیداشت تولیدكنندگان و 
پديدآورندگان آثار برتر فرهنگي هنري در زمینه سريه ، شخصیت و معارف امام رضا )ع( و كمك 
به انتشار گس��رتده تر اين آثار وتکرمی و جتلیل از خادمان فرهنگ منور رضوی برگزار می گردد 
، بهرتين بهانه برای منايش ارادت و عش��ق مردم واليتمدار ايران اس��المی به اهل بیت عصمت و 

طهارت علیهم السالم است.
ضمن س��پاس از توجه خادمان فرهنگ منور رضوی به اين جشنواره ، باس��تحضار می رساند 
در جمموع 669 اثر شامل مداحی : مداحی : 86 اثر،چاوش��ی خوانی :47اثر،مقاالت پژوهشی: 
35 اثر ، شعر : 132اثرپیامك اديب :369 اثر توس��ط بیش از 700نفر از سراسر کشور به دبريخانه 
جش��نواره ارس��ال ش��ده بود که توس��ط کمیته انتخاب تعداد 26 اثر در خبش مداحی ، 110 اثر 
در خب��ش پیامك ، 56 اث��ر در خبش ش��عر ، 15اثر در خبش چاووش��ی خوان��ی و 5 اثر در خبش 
مقاالت پژوهش��ی برای حضور در خبش اصلی جشنواره انتخاب ش��د که در طی روزهای 29 
و 30 مهرماه در ش��هر اردبیل  ش��اهد اجرای زنده  خبش هاي مداحي و چاوش��ي خواين  بودمی. 
برگزاري آبرومندانه و با عظمت هفته فرهنگ رضوي در ش��هرهاي خمتلف استان  در ارديبهشت 
ماه س��اجلاري با برنامه هاي متنوع فرهنگي ، اديب و هنري ،تدوين س��ند مهكاري و مش��اركت 
دستگاههاي اجرايي  استان در دهه فرخنده كرامت ،تولید و انتشار سه عنوان كتاب )شوق وصال 
،حضرت باران و پرنیان عشق (، تولید دو عنوان آلبوم صويت از مداحان شركت كننده با عناوين) 
برآستان ش��وق و لطیف تر از باران ( ، تولید يك قطعه موس��یقیايي ،جتلیل از مداحان هشت سال 
دفاع مقدس ، جتلیل از مداحان نام آشنا و تاثريگذار، تشكیل كانون خربنگاران رضوي و جتلیل 
از رس��انه هاي برتردر حوزه  فرهنگ رضوي )فعالني در انعكاس مطلوب جشنواره سال گذشته 
و هفته فرهنگ رضوي امس��ال(، بزرگداشت امامزاده سید س��لیمان )ع( برادر گرانقدر حضرت 
امام رضا )ع( در شهر فخرآباد مشگني شهر ، برگزاري منايش��گاه هاي جلوه آفتاب در شهرهاي 
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خمتلف استان ، استقبال يب شائبه مداحان و چاوشي خوانان ، حمققان و شاعران  كشوري و  خلق و 
تولید آثار فاخر در حوزه فرهنگ رضوي و.....از مجله ويژگي هاي اين دوره از جشنواره مدحیه 

سرايي و چاوشي خواين رضوي است.
الزم می��دامن از تالش های ارزمشندانه مهه دوس��تان عزيز ، ش��رکت کنندگان حمرتم ، مس��ئولني 
اجرايی اس��تان ، جناب آقاي مهندس نیكزاد  اس��تاندار حمرتم و مديران س��تادی اس��تانداری 
،حضرت حجت االس��الم واملس��لمني جناب آقاي دكرت سیدحس��ن عاملي  مناين��ده حمرتم ويل 
فقیه در اس��تان و امام مجعه حمبوب اردبیل ، جناب اقاي دكرت ش��اه آبادي معاون حمرتذم وزير در 
امورهنري و مديران كل س��تادي معاونت امورهنري ، شورای فرهنگ عمومی ، دبريخانه کانون 
های مشاجد ، كانون مداحان استان اردبیل ، اجنمن شعر و ادب استان ، مركز اطالع رساين ، روابط 
عمومي و اموربني امللل وزارت فرهنگ و ارشاداسالمي ، سازمان فرهنگی و ورزشي شهرداری 
اردبیل ، اداره کل اوقاف و امور خرييه ، صداو سیمای مرکز اردبیل ،عزيزامنان در دبريخانه دامیی 
جشنواره بني املللی امام رضا )ع( ، عزيزامنان در س��تاد برگزاری جشنواره ، اعضای حمرتم هیئت 
های انتخاب و داوری جشنواره ، فرماندار ، امام مجعه ، ش��ورای اسالمی ، شهردار و اهالی حمرتم 
فخرآباد مشگني شهر ، هیئت امنای آستان مقدس امامزاده سیدسلیمان )ع( و مهکاران گرانقدرم 
در جمموعه اداره کل فرهنگ وارشاداس��المی اس��تان اردبیل بويژه مه��كار ارزمشندمان جناب 
آقاي س��عید نوريان مناينده حمرتم دبريخانه دامیي جش��نواره بني املللي امام رضا )ع( در اس��تان 

اردبیل قدردانی منامی.

والسالم علیكم ورمحه اهلل و بركاته
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پرنيان عشق 
سعید نوريان

گلوی بغض کرده زائران و عاشقان  آفتاب هزار آيینه ؛ حضرت علی ابن موسی الرضا )ع( مهواره 
دنبال واژه ای است برای عش��ق ورزی به هشتمني رکعت عش��ق ؛ ماوای دل شکستگان و تکیه 
گاه درماندگان ؛ آقا ثامن احلجج علی ابن موس��ی الرضا علیه السالم . هر غروب مهراه با کبوتران 
کويش ، وقتی گام های س��بز صدای اذان در مناره های بارگاه با عظمتش م��ی پیچد و دل را در 

لذتی هراسان رها می کنیم ، در سقاخانه دملان آماده اقامه هشتمني رکعت مناز عشق می شومی .
با نام بلند تو ؛ ای تس��کني خبش دل ه��ای بیقرار ؛ زان��وان لرزامنان به آرامش ، رض��ا می دهند و 

چشمان شناور در غروب مان ، بهجتی فرح انگیز وجودمان را فرا می گید.
با تو ، آيینه ای می شومی تن شس��ته از غبارها و زنگارها ؛ آن گونه که آفتاب ، سلول های جامنان 
را شعر می شود. اشک های هر ايرانی ش��یفته تو ؛ برای زيارتت حلظه مشاری می کنند و نفس ها ، 
حبس می ش��وند تا کبوترانه ، پیش پای ضرحیت بپرند؛ نکند لیاقت  کبوتر شدن در آمسان حرمت 

را نداشته باشیم !
بر آستان حرم تو هرکه س��ر فرود آورد ، بزرگ اس��ت و قابل متجید و دس��ت ها بر بلندای ردای 
تو حلقه اند و نفس ها ، گ��ره خورده به حال و ه��وای حرمت و افتخار علم و دانش و انديش��ه و 

احساس در اين ديار مهر و مهربانی ، پیش کش سرای تو بودن است و برای تو گفنت و نوشنت .
شاعران و صاحبان انديشه و احس��اس در اين آب و خاک مقدس ، مريدان نگاه تو  تواند و  ريزه 
خواران خوان گس��رتده و آمسانی ات . از تو نوش��نت ، برای تو گفنت و  کلمات را با نام تو به رقصی 
موزون فراخواندن ، مايه مباهات است و از تو س��رودن ، افتخار زبان ها.چه سعادتی باالتر از آن 

که در اين ديار گل آذين برای تو قلم بزنیم و دلسروده ها و دلنوشته هامیان را تقدمی کنیم.
و » پرنیان عشق « بار دل های عاشقی است که به آستان قدس رضوی ات عرضه کرده اند.

م��ن زائ��ر كعب��ه نگاه��ت هس��تم 
از ب��اده چش��م مي فروش��ت هس��تم
اح��رام گرفت��ه ام ك��ه ش��ايد برس��د
امش��ب به ضريح چش��م هايت دستم
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ــت  هئی آرای  و  ــه  بیانی
ــنواره  داوران هفتمنی جش
ــری مدحیه سرایی  سراس
و چاوشی خوانی رضوی 
ــل  ــهریورماه 91 اردبی ش
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بسم اهلل الرمحن الرحیم

حس��نت ب��ه ه��زار جل��وه آراس��ته اس��ت
زيباي��ي ات از رون��ق م��ه كاس��ته اس��ت

من آنچ��ه دل ت��و خواس��ت ، هرگز نش��دم 
ام��ا ت��و مه��اين ك��ه دمل خواس��ته اس��ت

س��الم بر تو اي امام غريبان که نام بلندت عظمت ايران مهیشه سربلند است و حضورت  در مشهد 
الرضا، ضامن سعادت و بهروزی ايرانیان.

سالم بر سلطان خراس��ان، آفتاب هزار آئینه ای که غبار قدمگاهش، س��رمه ديدگان هر ايرانی 
عاشق و شیدای واليت است. 

خدا کس��ی را به ما هديه کرده که مانند پدرانش قبل و بعد از هر چیز ديگر بنده خداست.يب چون 
و چرا نه برای ماندن��ش دلیل می خواهد و نه برای رفتنش به غربت. هر چه خدا خبواهد سراس��ر 

رضای اوست و برای مهني رضايتش ؛ برای ما رضا شده است.
 بی شک هستی و هويت واقعی يک ملت به فرهنگ و متدن آنان بستگی دارد و بی توجهی و يا کم 
توجهی به مس��ائل فرهنگی به مفهوم عام کلمه که فکر، عقیده، رفتار، اخالق، علم و دانش و مهه 
زمینه های فرهنگی را شامل می ش��ود، کم امهیت دادن و نگاه غري احتمالی به مسائل فرهنگی و 
هنری است که اين نوع فضاسازی و زمینه سازی برای س��قوط يک ملت و از دست دادن هويت 

آنان است.
هفتمني جشنواره سراسری مدحیه سرايی وچاوش��ی خوانی رضوی بر خود می بالد که در دمهني 
دوره جش��نواره بني املللي امام رضا)ع( ودر س��ال تولید ملي و محايت از كار و سرمايه ايراين در 
ش��هر اردبیل میزبان عندلبیان قدسي نفس، چاوش��ی خوانان خوش نغمه،   ش��اعران گرانقدر و 
پژوهشگران نام آشنای کش��وری در هفتمني س��ال برگزاری اين رويداد مهم فرهنگی و مذهبی 
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است.
ضمن قدردانی از اهتم��ام و تالش��های ارزنده مس��ئولني فرهنگی و هنری اس��تان و خبصوص 
دبريخانه اين رويداد مهم ، اجیاد ش��ور و نشاط در جامعه اس��المی مبنظور ترويج شعاير اسالمی 
و بزرگداشت ايام والدت مسعود حضرت علی بن موس��ی الرضا علیه السالم و نیز اجیاد فضايی 
صمیمی ش��اد و سرش��ار از معنويت و جتلیل و تکرمی خادمان آس��تان مقدس  و مبارک اهل بیت 
علیهم الس��الم را از دس��تاوردهای ارزنده ی اين رويداد مهم دانس��ته، بر ضرورت برگزاری آن 
در س��اهلای آتی با اس��تفاده از متامی ظرفیتها و توانا يیها و با حضور مداحان، شاعران، چاوشی 

خوانان وپژوهشگران كشورهای مسلمان تاکید می کند.
هیت داوران ضمن ابراز ارادت به حمضر  مهه  ش��رکت کنندگان  در اين آي��ني  فرهنگی  ومذهبی 
، مهت بلند  ومش��ارکت  ارزمشند  مداحان ، پژوهشگران  وچاوش��ی خوانان را در برگزاری  اين 
جش��نواره  آنهم  در ش��هر اردبیل  ارج نهاده  و با اعالم اينکه مهه کارهای  ارايه شده  در جشنواره 
از  ارزش وجايگاه وي��ژه ای  برخوردار بودن��د ، آرای خود را پس از س��اعتها تبادل نظر و حبث 
کارشناسی و صرفًا  بر اس��اس  معیارهای  اعالم  شده بشرح ذيل در خبش��های خمتلف اعالم  می 

دارد:

1- خبش جتلیل از مداحان هشت سال دفاع مقدس:
به پاس  جتلیل  از حضور متعهدانه در خلق محاس��ه ماندگار هش��ت س��ال دفاع مقدس و تالش 
صادقانه  وحضور  عاشقانه در حمافل  و جمالس ويژه بزرگداشت  ايام والدت وشهادت  ائمه  اطهار  
علیهم السالم  وزنده نگهداش��نت  فرهنگ منور  اهل بیيت ، ترويج و نشر فرهنگ و معارف رضوي 
؛ديپلم افتخار  و  هديه  ويژه  اين رويداد  مهم را به  مداحان گرانقدر آقايان حسن فتحي )جانباز و 
ايثارگر (، حسن مكارمي  )جانباز و ايثارگر (، سیدحممد عاملي)جانباز و ايثارگر (، كرمی حممدي 

)جانباز و ايثارگر (و بهروز سرباز)جانباز و ايثارگر (، اعطاء مي گردد.

2- خبش مداحان پیشكسوت و تاثري گذار :
به پاس  جتلیل  از حضور  عاش��قانه در حمافل  و جمالس ويژه بزرگداش��ت  ايام والدت وشهادت  
ائمه  اطه��ار  علیهم الس��الم  وزنده نگهداش��نت  فرهنگ منور  اه��ل بیيت و خلق آث��اري فاخر و 
شورانگیز در حوزه مداحي  ، ترويج و نش��ر فرهنگ و معارف رضوي؛ تنديس جشنواره و ديپلم 
افتخار به مهراه  هديه  ويژه  اين رويداد  مهم به جناب  استاد  س��لیم موذن زاده اردبیلي اعطاء مي 

گردد.
مهچنني لوح س��پاس و هديه ويژه س��تاد برگزاري جش��نواره   در اين خبش به مداحان عالیقدر 
آقايان حممد باقر متدن ،عبداحلسني جنارباش��ي ، اكرب ساجدي ، ش��هروز بیوك آقازاده اردبیلي و 

سیدحممد عاملي اعطاء مي گردد.
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3-خبش شاعران حوزه فرهنگ رضوي :
به پاس جتلیل از حضور ارزمشندانه در حمافل و جمالس بزرگداش��ت آفت��اب هزار آيینه حضرت 
علي ابن موسي الرضا و خلق آثاري ارزمشند در جشنواره هاي موضوعي رضوي در حوزه شعر  
، لوح سپاس  و  هديه  ويژه  اين رويداد  مهم را به جناب آقايان عسگرشاهي زاده ،حسني غفاري ، 

غالمرضا هادي ،يوسف معزي ورسول ناصرآزاد اعطاء مي منايد.

4-تالشگران و خادمان رضوي :
به پاس  جتلیل  از تالش��های صادقانه وتاثريگذار ،  مهاهنگی و مهگامی در اجرای  آيني افتتاحیه 
و میزبانی شايس��ته از میهمانان جش��نواره رضوی در کنار بارگاه امامزاده س��ید سلیمان )ع( در 
شهر فخر آباد ؛ لوح سپاس  وهديه  ويژه  جش��نواره  به منايندگی از طرف مسئولني اجرايی ، اهالی 
واليتمدار و اهل بیتی ش��هر فخر آباد به جناب  آقای علی امام قلی زاده خبش��دار حمرتم مشگني 
ش��رقی ، آقاي صاحبعلي رام س��ادات ش��هردار حمرتم فخرآباد و اصول الدين حمب��ويب )مداح و 

چاوشي خوان پیشكسوت ( اعطا می گردد.

برگزیده های جشنواره 
الف( مقاالت پژوهشی :

   مقاالت شایسته تقدیر :
هئیت داوران جش��نواره  به پاس جتلیل از ارايه آثاری ارزمشند و متناسب با جشنواره، با اعطای 

الواح سپاس و هديه  نقدي از هريک از  اين عزيزان جتلیل می منايد:
مسريا اصالين ، علی دژبانی ، موسي تقوي منني و مسلم نوروززاده

 رتبه سوم : هئیت داوران جشنواره ؛  لوح سپاس جشنواره و هديه ويژه خود را   به خامن  مرمی 
ابراهیمی از کرمان اعطاء می منايد.

 رتبه چهارم :  لوح سپاس  جشنواره و هديه ويژه س��تاد برگزاری   به  آقايان عسگرآرمون و 
عبداهلل  اسدي اعطاء می گردد.

هیئت داوران در خبش مقاالت پژوهش��ي ، هیچ مقاله اي را شايسته دريافت جايز رتبه هاي اول 
و دوم مني داند.

ب ( خبش پیامك اديب: 
لوح سپاس و هديه  نقدي جشنواره  به  هريك از آقايان و خامن ها : عزيز پناهي و وقار عبداهلل نژاد 
از پارس آباد ، ، ندا حیدرزاده  وفريبا امحدي از اردبیل ،نازيال هاشم زاده از گرمي، اسراجباري و 

پريسا فتاحي از مشگني شهر و امري حسن باقرزاده از بیله سوار اعطاء مي گردد.
ج ( خبش  شعر:  

 رتبه اول :  ديپلم افتخار و هديه  نقدي جشنواره  به آقاي علي سعادختاين  از شهرستان نري
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 رتبه دوم : لوح سپاس و هديه نقدي جشنواره به آقاي احسان حممدي از  اردبیل
ــوم : لوح سپاس و هديه نقدي جش��نواره مش��رتكًا به آقايان پیام جهانگريي و حممد   رتبه س

رضا بهرام پور از اردبیل
 رتبه چهارم : لوح س��پاس و هديه نقدي جش��نواره مش��رتكًا به  خامن ها مالح��ت نادري از 

خلخال و مسريا پريزاده از اردبیل
 رتبه پنجم : لوح سپاس و هديه نقدي جشنواره به خامن پرناز قرباين از  خلخال
 رتبه ششم : لوح سپاس و هديه نقدي جشنواره به خامن مرمی علیزاده از اردبیل 

د ( خبش  رسانه هاي فعال در حوزه فرهنگ رضوي : 
ستاد برگزاري جش��نواره ضمن س��پاس از تالش هاي موثر و تاثري گذار رس��انه هاي گروهي 
استان در جهت انعكاس مطلوب و مناسب جش��نواره مدحیه سرايي و چاوشي خواين و نیز اولني 
هفته فرهنگ رضوي ، با اعطاي لوح س��پاس و هداياي نقدي از هريك از رسانه هاي زير بعنوان 
رس��انه هاي برتر حوززه فرهنگ رضوي  قدرداين م��ي منايد: واحد اخب��ار و اطالعات صدا و 
سیماي مركز اردبیل ، خربگزاري های ايرنا ، فارس ، شبستان و مهر و نشريات حملي پیام اردبیل 

، طنني حق و اردبیل فردا.

ه ( خبش چاوشی خواين : 
برگزیده اول : هیئت داوران برای اين خبش انتخابی ندارد.

برگزیده  دوم : ديپلم افتخار و هديه ويژه جش��نواره سراسری مدحیه س��رايی و چاوشی خوانی 
رضوی به آقاي كرمی مجاعيت مثرين از استان اردبیل  اعطاء می گردد.

برگزیده  سوم:  لوح س��پاس  و هديه ويژه جشنواره سراسری مدحیه س��رايی و چاوشی خوانی  
رضوی به گروه چاوش��ی خوانی ثامن احلجج از شهرس��تان تفرش/  اس��تان مرکزی اعطاء می 

گردد.
برگزیده چهارم:  لوح س��پاس  جش��نواره و هديه ويژه س��تاد برگزاری جش��نواره مشرتكًا  به  
گروه برادران امسعیلی از شهرس��تان مشگني ش��هر/  اس��تان اردبیل و گروه صدف از ش�هرستان 

م�ین�اب/   استان هرمزگان  اعطاء می گردد. 
برگزیده پنجم : هئیت داوران جشنواره ؛  لوح سپاس جشنواره و هديه ويژه خود را  به آقای حممد 

خسرو پرويزي از شهرستان آستانه اشرفیه/  استان گیالن  اعطاء می منايد.

و( خبش مداحی :
 برگزیده اول :  هیئت داوران برای اين خبش انتخابی ندارد.

 برگزیده  دوم :  ديپلم افتخار و هديه ويژه جشنواره سراسری مدحیه سرايی و چاوشی خوانی  
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رضوی به آقاي  حممد امسعیلي از شهرستان مشگني شهر/   استان اردبیل اعطاء می گردد.
 برگزیده  سوم:  لوح سپاس  و هديه ويژه جشنواره سراسری مدحیه سرايی و چاوشی خوانی  

رضوی به  آقاي حمبوب شاهعلي پوراز استان اردبیل اعطاء می گردد.
 برگزیده چهارم:  لوح س��پاس  و هديه ويژه جش��نواره سراسری مدحیه س��رايی و چاوشی 

خوانی رضوی به آقاي مصطفي راغب از استان يزد اعطاء می گردد.
 برگزیده پنجم :لوح س��پاس  و هديه ويژه جش��نواره سراسری مدحیه س��رايی و چاوشی  به 

آقاي جالل امسعیلي از شهرستان مشگني شهر/  استان اردبیل اعطاء می گردد.
 برگزیده ششم : لوح سپاس  جشنواره و هديه ويژه ستاد برگزاری مشرتكا« به  آقايان مسعود 

غفراين از استان اردبیل و  ياسر امسعیلي از شهرستان اراك/  استان مركزي  اعطاء می گردد. 
 برگزیده هفتم : لوح س��پاس  و هديه ويژه جش��نواره سراسری مدحیه س��رايی و چاوشی  به 

آقاي  جواد سلیماين تربيت از مشهد مقدس/  استان خراسان رضوي اعطاء می گردد
 برگزیده هشتتم : لوح س��پاس  و هديه ويژه جشنواره سراس��ری مدحیه سرايی و چاوشی  به 

آقاي  حممد خسرو پرويزي از شهرستان آستانه اشرفیه/  استان گیالن اعطاء می گردد.

كمیته انتخاب و هیئت داوران 
هفتمنی جشنواره ملی مدحیه سرایی و چاوشی خوانی رضوی
قاس��م رفع��يت ، لطی��ف كاظم��ي ،ش��اپور ام��اين ،عس��گر 
ش��اهي زاده ، ص��احل عاص��م كف��اش اردبیل��ي ، ودود 
، مه��دي مريزارس��ول زاده  م��وذن ، ش��هروز حبی��يب 
،اس��د نیكف��ال ، موس��ي رج��يب اص��ل و س��عید نوري��ان
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دل سروده هاي رضوي
برگزیده هاي خنستنی 

جشنواره استاين شعر رضوي
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غزل در غزل  
علی سعادختانی/نري

»آقا، مرا.... دربست مشهد مي رساين ؟«
باد چموشی می وزد از پینه هامان

گويی متلق می کند آيینه هامان
وقتی که ارزش هامیان رنگی ندارد

وقتی که سگ دو می زند کابینه هامان
يکشنبه وحشت کرده است از نامهربانی

از بس درشتی می کند آدينه هامان
عیدی ندارد قريه ی سهراب کش ها

شال سیاه انداخته تهمینه هامان
يک پرده مانده تا گسل بوسد زمني را!

يک پرده... خاکسرت شود شومینه هامان
دستی بگريد چار سوق دستها را

نبض تغزل گم شده در سینه هامان



     / جمموعه شعر، پیامک و مقاالت برتر/  ویژه جشنـواره های شـعر و پیامـک ادبی رضـوی

   

تاکسی... و بوی گنبد و ترکیب خواين
آقا! مرا دربست مشهد می رسانی؟!

وقتی رسیدی پای درب شیشه چوبی
اذن دخولت می دهند و می توانی

حس می کنی از شرم رخسارت پريده
اينجا کمی دلشوره دارد میهمانی

وقتی گرفتی يک وضوی عاشقانه
مصرع به مصرع شانه ها را می تکانی
چشمت کبوترهای عاشق می مشارد 

تا پنجره فوالد خود را می رسانی
گم می شود در خیل انبوه مسافر
تا می روی مست پالک کفشدانی
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تا صحن اول می رسی و بی قراري
اصلًا منی خواهی... ولی دلشوره داری
اينجا شبیه خانه هاي هیچ کس نیست

حمو متاشای گچ و آيینه کاری
بر روی هر سنگی ستاره می درخشد

می ترسی اما الجرم پا می گذاری
شیخ خیابانی شهید صدر و ثانی

ذل می زنی تاريخ را- تاريخ- آری
حاال سوار موجي و مّواج هستی

حس می کنی شايد کمی سرگیجه داری
تا صحن اصلی می رسی باران گرفته

دل می سپاری می روی شب زنده داری


می لرزد اين جا پیش آقا، بند بندت 
آيا قبولش می شود ترکیب بندت؟!
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فصل انگور
احسان حممدی /  اردبیل

رود بايد مهیشه گريه كند،باد بايست نوحه خوان باشد
شب مي آيد مهیشه بعد از روز،كه عزادار آمسان باشد
هر كه عاشق نبود بسم اهلل، چشم هاي حسود بسم اهلل

كوه و دريا و رود بسم اهلل، تا غم ما غمي گران باشد
دل كه هرچه شكسته تر بهرت، دل درخون نشسته تر بهرت
رو سفیدمی اگرزمستان است، نوبهارمی اگرخزان باشد

گريه كردمی اگر چه خنديدند، بارا هلا ببخش آنها را
رجنش ما براي بعضي ها، زر و سیم و مقام و نان باشد

ما كه ديريست خوب مي دانیم، درد ها را به چاه بايد گفت
رسم دنیا مهیشه اين بوده، اين ِ دنیا مهیشه آن باشد

نان باطل اگر كه آجر شد، زهر در كاسه هامیان پر شد
زهر با ما غريبه نیست اگر پاي ابلیس در میان باشد

شور عشقي كه ما به سر دارمی، سر ِ ما تا تنور ها برده ست
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سر ِ ما خوش مهیشه نیزه سوار، چوب خوب است خیزران باشد!
سر به سجده كه مي برمی فقط هدف اين است رو به راه شومی

رو به راهي كه عشق فرموده ما نشانیم اگر نشان باشد
نوبت من رسیده تا بروم، رو به مست خدا رضا بروم

سفري را كه پیش رو دارم هشتمني راه امتحان باشد
كوله بار مدينه را بستم رو به خاكي كه مشهدم شده است

اشك هاي مدينه پشت سرم ، داغ روي دل جهان باشد
فقط امشب كه فصل انگور است راه ها رو به آمسان باز است

مي روم ! چشم تاك ها روشن، عشق بايد كه يب كران باشد
آبش از سر گذشت اين دريا، بس ترب ديده است اين جنگل

بعد از من به نور تكیه كنید، نور حّقي كه نوجوان باشد
بعد از من اگر چه مي آيد نور اّما جهان تاريكي ست

نور چشم من است آمده است تا كه راوي داستان باشد


رود بايد مهیشه گريه كند، باد بايد كه نوحه خوان باشد
شب مي آيد مهیشه بعد از روز، كه عزادار آمسان باشد ...
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ماه کامل
پیام جهانگريی/ اردبیل  

وقتی دمل جز در ره مشهد نباشد
بهرت که غري مشهدم مقصد نباشد

شعری که مقصودش تو هستی با چه رويی
بني متام شعرها سرمد نباشد؟

هر چند دستت سهم آهوهاست، ای کاش
بر سینه ام دست تو دست رد نباشد
ای ماه کامل با تو ممكن نیست بنِي 
دريای زائرهات جذر و مد نباشد

ای ماه کامل، گوشه چشمی از تو کافی ست
تا حلظه ای هم حال دنیا بد نباشد

قلبی که مشتاق زيارت هست بايد
در انتظار وقت و پیش آمد نباشد

قلبم پر از اندوه قفلی ناگشوده است
کار مرا مگذار به باشد... نباشد...
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هوای بارانی
حممد بهرامپور/  اردبیل

در هوای زمینی اين خاک دل ما گرم آمسان مشاست
ذره ای در مسري خورشیدمی چشممان مست کهکشان مشاست
دشت خشکیم و بی علف مانده امی تشنه ی يک هوای بارانی

ابر هم در مناز منتظر اذن باريدن از اذان مشاست
گرچه آماج تري صیادمی بني آوار تريه ی تاريخ

ضامن امتید و باکی نیست، هر چه آهوست در پناه مشاست
نعمت نام بی کران تو بود حلظه ای را اگر رضا بودمی

سايه ای بر سری اگر دارمی برکت دست مهربان مشاست
قطره بودمی و رو به درياتان مثل رودی روان روانه شدمی

موج در موج کاروان اکنون زائر خاک آستان مشاست
آشنای مهیشه ايد اما روزها را غريب سر کرديد

غربت ساهلای پی در پی راوی عمق داستان مشاست
از غم تلخ داغتان موال درد با نی به ناله می گويد:

» زخم عمريست نوحه می خواند، زمخه ديريست روضه خوان مشاست«
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دخيل عشق
مالحت نادری/ خلخال

منم مهان شاعره سر به هوای صحن تو
که آب می شود دمل فقط برای صحن تو

کنار گنبد طال مست بهار می شوم
غروب پنجشنبه در قنوت های صحن تو

طواف می کند دمل مروه، صفا، مدينه را
نشسته در خیال من مکه به جای صحن تو

میان کوچه های دل قصد مناز کرده ام
به نیت ظهور او، به اقتدای صحن تو
دمل گرفته و کسی به داد من منی رسد

صبور می کند مرا صرب خدای صحن تو
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و باز مثل آمسان چه بی نیاز می شوم
مهان دقیقه ای که من شوم گدای صحن تو

صدا بزن از ته دل مقلب القلوب را
حمول احلال کند دست دعای صحن تو

میان گلدسته تو ماه شکوفه می زند
بالل زنده می شود ز ربنای صحن تو
دخیل بسته باورم برای عدل مرتضی

ز مست معصومه قم تا به سرای صحن تو
به طاق هر منرب گل سجده منی کند دمل

مسري عشق می دهد قبله منای صحن تو
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مشهد در تو نفس می کشد
مسريا پريزاده/ اردبیل

چه می کند اين ديوار
وقتی فاصله می اندازد

بني دستهامیان
ومن آنقدر دخیل می بندم

که ساعت ها سبقت می گريند
روزها فرار می کنند
و کبوتر ها هیچ وقت

راه خانه شان را گم منی کنند
يک حلظه صرب کن

ديوارها را که کنار می زنی
کبوتر ها دانه می خورند

روزها به گنبدت پناه می آورند
و ديگر

دستهامی خالی منی ماند
کنار تو که باشم

فرقی منی کند
دنیا چراغانی شود

يا شب
دستمال سیاهی تعارفم کند
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متام دخلوشی ام از تو 
مهني اشک هاست

که نگاهم را دزديدند
مشال يا جنوب

غرب يا تو
اصلًا مهم نیست 

کجای نقشه ايستاده باشم
وقتی به تو می رسند

 متام جاده ها
حتی اگر

متام جاده ها هر روز بلندتر شوند
يا هواپیماها
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ديرتر به مقصد برسند
مريسم

به وعده گاه کبوتر هايی
که دور سرت می چرخند

خیابان ها شاهدند
مشهد در تو نفس می کشد

نقشه ها سر گیجه می گريند
و کبوتر ها

دانه می خورند
طعم تلخی می دهد اين روزها

منی دامن از کجای دنیا
دربست بگريم
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تا کبوتر ها تورا نشامن دهند
در ايستگاهی پیاده شوم

که تو در آن نفس کشیده ای
صحن انقالب

سفره ی دمل را پهن می کنم
فقط گاهی باران می گريد
و تو آن قدر بزرگ هستی 

که هیچ رنگني کمانی از تو باال منی رود
کنار ضرحیت

خواب به چشمامن منی آيد
تنهايی فرار می کند

و طعم خوبی می دهد اين روزها
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چمدانی پر از غزل
پرناز قربانی / خلخال

باز از دور و از فاصله زائر داری
چمدان غزلی بسته، مسافر داری

باز با شعر و غزل آمده پابوسی تو 
شاعر پاپتی ات را که به خاطر داری؟!

تو که صحن تو پذيرای دل است و چشمی
نه به نام و نه به قدر و نه به ظائر داری
روی آن گنبد و نزديک کبوترهايت

سهمی اندازه ی يک مرغ مهاجر داری
متربک بنما واژه ی بی اجر مرا

تو زاللی، نفس طّیب و طاهر داری
شک ندارم که غزل های مرا می خوانی

گر چه صد گونه خودت شاعر ماهر داری



                      /  جمموعه شعر، پیامک و مقاالت برتر/  ویژه جشنـواره های شـعر و پیامـک ادبی رضـوی    

هشتمين بيت
مرمی علیزاده/  اردبیل

يک نشان از بی نشانی ها نشامن داده ای 
از پس هر پرده معنا را نشامن داده ای

سقف دل آوار يک شهر مصیبت ديده بود
کعبه ای را در خرابی ها نشامن داده ای 

در طلب بودم به بازار آيد از مصر آن عزيز
عشق را ای يوسف زهرا نشامن داده ای
کعبه ی ما مرقد زيبای چشمان مشاست
باغ رضوان را در اين دنیا نشامن داده ای
کشتی ما غرق طوفان گناه خويش بود
راه ساحل را تو از دريا نشامن داده ای

ياس ها از تربت و پاکت تربک ديده اند
الله های دشت را موال نشامن داده ای

هر دم از شهر نبی اشک دمادم می رسد
غربت سردار تنها را نشامن داده ای

هشتمني بیت متام دفرتم نذر مشاست
آيتی از سطر » اعطینا« نشامن داده ای
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خسرو خراسان  
رسول ناصر آزاد/   اردبیل

ای عبد خدای کون و امکان
راضی به قضای رّب رمحان

انوار صفات کربيايی
از گوهر ذات تو منايان

در منقبت تو نطق عاجز
از مرتبت تو عقل حريان

وصف تو فروغ هر سخنور
مدح تو چراغ هر سخندان

جام تو کمال خبش آدم
نام تو جالل خبش انسان

زخم مهه کس ز تو به مرحم
درد مهه کس ز تو به درمان
پاکان مهه بر تو سر به تعظیم
نیکان مهه بر تو بنده فرمان

درگاه تو درگه اهلی
دست َکرم تو دست يزدان
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پیش رخ تو چو ذره خورشید
نزد کرمت چو قطره عمان

هر کس که نورزد عشق بر تو
بی بهره ُبَود ز نور امیان

ما عاشق آستان قدسیم
بر قرب شريف و عنرب افشان

گلدسته و گنبد طاليی
صحن و حرم و رواق و ايوان
روح شرف و کمال و عّزت 

در جان و حمبت تو پنهان
خوش گفت ابو نواس شاعر
با آن لب لعل و گوهر افشان

گومی به شهی چه وصف کز قدر
جربيل به جد اوست دربان

ابواب علوم آمسان ها
مفتوح شده به روی ايشان
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برخانه شان ز عرش اعال
اجالل نزول کرده قرآن

قرآن که شفای قلب ها است
ذکر است و مبني نور و فرقان

باشند به خاک طوس ائمه
در هر شب مجعه بر تو مهمان

با ياد غريبی تو موال
مجعیت ما شود پريشان

از آتش تیز زهر جان سوز
شد جان تو مثل مشع سوزان

کردی چو حسني به شوق تقدمی
جان را تو به پیشگاه جانان
با خون جگر تو سر نهادی

چون خامه به حکم عهد و پیمان
لطفی بنما به زائرانت

ای صاحب فضل و جود و احسان
اين شعر حمقرت رسوال

بر حمضر خسرو خراسان
باشد به عیار اهل عرفان

چون حتفه ی مور بر سلیمان
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پستچی
حممد بهرامپور/   اردبیل

بچه آهويی که
البه الی چراغهای قرمز چهارراه

فال تورا می فروخت
دلش را

به درختهای پري پیاده رو
دخیل بست

مردی که
چشمانش را خشکسالی گرفته بود

نگاه ترک خورده اش را
به ابر های خاکسرتی آمسان!

هر روز بچه آهويی 
هر روز مردی

خودش را به سطر سطر نامه ها می بندد
تا به دست تو برسد

و من
گره بزرگی از يک شهرم
راهی پیاده جاده هايت

با کبوترانی که
به هوای تو

روی شانه هامی نشسته اند
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دخيل کوی عشق
رسول ناصر آزاد/    اردبیل

به آستان تو موال دخیل آمده امی
به درگه تو چو عبد ذلیل آمده امی

پی عالج به دارالشفای حضرت تو
به جسم زار و نزار و علیل آمده امی

به خاک بوسی درگاهت ای امام رضا
پی رضای خدای جلیل آمده امی

توجهی بنما بهر ما گدايانت
به آستان تو از اردبیل آمده امی

 بر اين منای حمبت به سان امساعیل
نهاده دست به دست خلیل آمده امی

دلیل کعبه ی عشق است جلوه ی معشوق
شده ست عشق تو بر ما دلیل آمده امی
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زائران روضه رضوی  
رسول ناصر آزاد/    اردبیل

با دل پر اشتیاق سوی خراسان می رومی
جان به کف بر آستان بوسی جانان می رومی

چون ز دل ما عاشق قرب امام هشتمیم
بر جوار رمحت سلطان خوبان می رومی

جنت اهل دل است آن روضه ی عنرب سرشت
بر سراغ آن بهشت عنرب افشان می رومی

بسته امی احرام از دل بر حرمی دلربا
بر طواف کعبه اش لبیک گويان می رومی

تا بیابیم عّزت جاويد از مشس مشوس
مهچو ذره بر سوی آن مهربانان می رومی

در زيارت نامه اش خوانیم سلطان رئوف
میزبان مهربان را مجله مهمان می رومی

دردمندان را بود درگاه او دارالشفا
درد ها دارمی در دل بهر درمان می رومی

مهچو مور ناتوان با حتفه ي ناچیز خويش
بر حضور عّزت افزای سلیمان می رومی
مستمند و سائلیم و دردمند و دل غمني

بر در لطف و عطا و جود و احسان می رومی
ای رسول ما زائران عاشق قرب رضا

از ديار اردبیل بر باغ رضوان می رومی
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کعبه عشاق 
مهدی ديار مند/    سرعني

دل در طلب ضامن آهوی خراسان
می سوزد و برده مهه شب سر به گريبان
زآنروز که عشقش به سرم سايه فکنده

دارم هوس سرو دالرای خراسان
ای کعبه ی عشاق جگر سوخته ی عشق

خود، چون تو غريبی نبود بني غريبان
دل دفرتی از نذر و نیازيست که با خود 

آورده دخیل تو کند، زار و پريشان
آن دم که به ياد تو کنم مشق شبانه

می رقصد از آن ياد قلم شاد و خرامان
افسوس بر آن سر که ندارد سر عشقت

بايد که از اين ننگ نهد سر به بیابان
کاتب مهه شب چشم به دستان تو دارد

شاها نظری کن ز عنايت به گدايان
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حصن امن
حممود جهانديده/    اردبیل

صحن سبزت ِحصن ِامنی، شهر جان، ملک جهان را
بارگاهت کعبه ی دل هم زمني هم آمسان را

گنبد سبز تو دل را روضه ی رضوان رضا جان
گنبد زرد تو جان را مشرق عرفان رضا جان

مژده ی عشق حقیقی، صبح امید و يقینی
شیعیان را تکیه گاهی، هم امانی هم امینی

خود بیانکردی که بگريزد ز مومن ديو بد خو
در مناز پنج گانه، ای گل خوشبوی مینو

نیز فرمودی که هر کس پند گريد، گشت بینا
هر که بینا شد بفهمد و آن که فهمد، گشت دانا

کشته ی زهر جفايی، تو غريبی آشنايی
زنده ی جاويد حقی، يار مردان خدايی

خاک طوس از مقدِم پاِک تو گريد سرمه ی جان
ماه نو از ابروی حمراب تو بگرفته فرمان

مشع سوزان شهادت از تو روشن، شاه خوبان
شد »جهانديده« به عشقت والِه شهر واليت

ياد تو روشنگرش با رافت بی انتهايت
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جان جهان
حممود جهانديده /    اردبیل

ای جان جهان، خفته در آن خاک چو مینو
بپذير مرا بهر لقا ضامن آهو

واله شود از ديدنت ای روشن هستی
هم برده و هم صاحب و هم ديو و پری خو

ما را برسان فیض از آن خاک غريبت
تنهای مقّرب به خدا ای شه حق جو

با حبر متّنا به کرخمانه بیامی 
تا بانگ زمن سوی تو با نغمه ی ياهو

اين کثرت دل در پی ديدار تو آيد
در ساحل امن تو چو آهو زده زانو

آن سنبل گیسوی تو بهرت ز عبري است
باغیست بهارانه از آن چهره ی نیکو

ديدار تو هفتاد حج اکرب مقبول
ای مهر تو زيبنده ی دل قامت گل رو

باران معانی بزن اي اَبر کرامت
تا دل شود از بارش تو روضه ی خوش بو

در هر صدفی گوهر يک دانه بیابند
کی يافت يکی ُدر چو تو در دامن نعنو

ای پادشه ُملک و َمَلک گوشه ی چشمی
ما کم نه ز گربمی و نه ترسا و نه آهو
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ديدار ُرخت گرد غم از دل بزدايد
جان را بکن از چهره ی خود چون گل خوش بو

تو طائر رعنای دل آراِی بهشتی
ما تريه دل و زشت لقامی چو راسو

بی روی تو دنیاست سرابی که نريزد
يک عمر دويدن پِی اين نفس خطاجو

مرغان معانی مهه از فیض تو پّران
در دامنه ی دشِت پر از لفِظ سخن گو
ذّرات جهان رقص کنان گرد حرمیت

آيند پِی ماِه مجاِل تو ز هر سو
گوهر مهه جا در صدفش صاحب ارج است

در طارم اعلی رود او يا که به پستو
قربت، ز نظر گاه خدا وه چه بلند است

با ماه شب چارده حق زده پهلو
دل های شهیدان خدا در طلبت شاد

در حسرِت ديداِر تو شاهان به يکی مو
اقلیم نُُهم فخر کند دور تو گردد

ما نیز بیايیم به طوف تو ز هر سو
درگاه تو کوبیده ام ای شاه جوابی
بپذير »جهانديده« بفرما که بیا تو 
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غریبه
میهن كرمیي /    اردبیل

آرتیق اللرينی اوزدو هر ياندان
بیلدی کی دردينني يوخدو درمانی

حیات حسرتینده اؤلومه اويدو 
چامتادی بري يئره داها گومانی

طبیبلر بري به بري کور اولور دئیه
عمرونون قاالنني سالدی چوککه يه

سئري ائتدی خیالدا بري آن دونیانی
َال اوزدو هر نه دن باخدی سکكه يه

چاغريدی مرمیی نصرانی قادين
ای منله تانرمیني اورتاق يولداشی

قايتار گوزلرمیی آملا عؤمرومو
ائشیديب بو حوزنو ياندی سريداشی

دوشدی خیالینا غربت ائلینده
منیم اؤز يوردومدا بري طبیب واردير
دؤنوب سئوگیسینه دارخیما دئدی 

بري طبیب تانريام غريبه ياردير
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اوز توتدو غربتدن غريبه غريب
آملاندان ايرانا درمانا گلدی

گؤردو طب يئرينده بري غريب مزار
غصه دن اورئی الپ جانا گلدی

سوروشدو يولداشدان هانی او طبیب
وئرسني درمانیمی سون چاغدا اهلل
صدقیله ياپیشیپ ضرحیدن دئیب

اشهد ان ال اله اال اهلل 
غصه دن کدردن اوسامنیش قادين 

كورپه بري قوش کیمی بوکدو بوينونو
بري آندا َال اوزدو سانکی دونیادان
اولومدن اوياتدی بري غريب اونو

آچدی گوزلرينی غريب مزارا
بوتون خسته لیکدن دينجلمیش قادين

بريده تکرار ائتدی شهادتینني
آلدی تانريسیندان يئنی دن جانني
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شانلی گوَورچين
پرناز قربانی/  خلخال

شانلي گوَورچني     پرناز قربانی/ خلخال
گله جم يوالری بري بري چاتاجام من گوره سن

يئتیشب معجروه َال قاتاجام من گوره سن
او پوالد پنجره نني کولگه سی آلتیندا بی گون

چیخاديب دردی اوره كدن آتاجام من گوره سن
يورغونام آمما بو توپراقدا اولوم ايسَتمريم

سن اوالن توپراقني ايچره باتاجام من گوره سن
هامی اذعان ائله يري داغدی حمبت بازارون

يئتیشیب درمان آلیب درد ساتاجام من گوره سن
اوالجام شانلی گوَورچني اوچاجام اولکه سینه
باال جريان کیمی يورغون ياتاجام من گوره سن
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تقدیر غریب
احسان حممدی/    اردبیل

تاک را خون به جگر کرده خدايا! انگور 
آن طرف مست شده روح ريا، با انگور 
گندم و سیب که ديريست مقّصر هستند  
آخرين متهم اينجاست، مهني جا، انگور 

راوی قصه امروز فقط گريه شده ست 
از خداحافظی شهر بگو تا انگور1

باعث مامت افالک کدام است کدام؟ 
رسم نامردی دنیای زبون يا انگور

پسری گريه کنان پیش تو جنوا می کرد 
 اين چه تقدير غريبیست که بابا انگور...

تا که بوده  ست مهني بوده مهني، قسمت ما 
دشنه و زخم و غم ِ غربت و حاال انگور 

مشهد از فرط مهني درد به خود می پیچد 
خون به دل کرده غريب الغربا را انگور  

1 - روايتی از امام رضا )ع( هست که می فرمايد: از حلظه ی ودا من با شهر مدينه برای من گريه کنید.
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حيران الر   
احسان حممدی/    اردبیل 

آياغالريندا ياغیش وار گؤزونده رحیان الر
نفس نفس سنه مدهوش اوالر گولوستان الر

غزل ياغري دوداغیندان تعّجب ائیله مه رم
اگر فقط سنه خاطر يازيلسا ديوان الر

تعّجب ائیله مه رم جنگله اياق قوياسان
گئديب اورك وئره دام شكاره جريان الر

سنني حرمیووون عطري قويوب يئلي يوخوسوز
دلیلي وار كي سئوه رلر يئلي پريشان الر

گونش لرين گونشي يئر اوزونده نور ساچري
بوروق بوروق دوالنري الر يولوندا حريان الر

نفس چكري اوره يیم ده »رضا رضا« ذكري
گؤزومده قان ياش، الیم بوش، اورك ده طوفان الر

غريب لرين غرييب سن سن! السالم علیك!
قانادالنري حرمونده، عروج ائدير جان الر
سنني وجودووا خاطر شرف تاپیب وارلیق
كي درسي سندن آلیبالر شرفلي انسان الر



     / جمموعه شعر، پیامک و مقاالت برتر/  ویژه جشنـواره های شـعر و پیامـک ادبی رضـوی

مامن کبوترها   
پیام جهانگريی /    اردبیل

ای شانه هايت مأمن گرم کبوترها
انگور می ريزند چشمانت به ساغرها
سرشار از عطر حضورت نافه ی آهو
نامت جواب قاطعی بر قفل ها... درها
بی شک برای طفل هاشان موقع گريه

نام تورا تکرار می کردند مادر ها
حس می کنم غرق ضرحیت می شوم گاهی

که می درخشند از تب خورشید مرمرها
آرام خبش حال آهو هاست دستانت
ياد مشا، تسکني اين خاطر مکّدرها

ای آفتاب مشرقی ،  نام زالل تو 
ريشه دوانده تا ابد در عمق باورها
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جاللت امام رضا
يوسف معّزی/    اردبیل

شه ملک ايران امام رضا   
صفای خراسان امام رضا

سلیمان ائدن غبطه اجاللینه
سلیمان دوران امام رضا

سپهر شرافتده مشس اّلشموس
شريف بزرگان امام رضا

ُگل »هل اَتی« صاحب معجزه
خداوند برهان امام رضا

ائدن روز و شب خالق داوره
سپاس فراوان امام رضا

اوالن توتیا تربت اقدسی
منزه مسلمان امام رضا

آچان آستانینده مشکل لری
پناه حمبان امام رضا

ايشیغالنديران صورتی يثربی
مجالی درخشان امام رضا

علی آدی ، موسی الرضا ُکنیه سی
مالئک نگهبان امام رضا

خامن جنمه نني باغینني میوه سی
وجاهتلی انسان امام رضا



     / جمموعه شعر، پیامک و مقاالت برتر/  ویژه جشنـواره های شـعر و پیامـک ادبی رضـوی

اذان وئردی موسی قوالقالرينه
تاپیب شأن شايان امام رضا

امامني آچیب غنچه سی ُگل اولوب
آلیب درس قرآن امام رضا

فقريين الیندن دوتوب جددی تک
ائديب درده درمان امام رضا

چکردی الني بینوا باشینه
انیس يتیمان امام رضا

آلیب دعوتني خصم آل رسول
گلیب طوسه مهمان امام رضا

حامی شیعیه مشس رخشان کیمی
اولوبدور منايان امام رضا

اوگون مرد و زن چیخدی پئشوازينه
دعا ائتدی هر آن امام رضا

»معزی« يازار شعری اظهار ائدر
اولوب دينه قربان امام رضا
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قيزیل گونبذ
روزبه صمدی نريی/    نري

بئش آلتی گوندو قیزيل گونبذين دوشوبدو يادا
اورک قانادلی گلري قوللوغووا، من پیادا

يقني کی سن بیزی لوطفیله ايسته يیبسن آقا
مگرسن ايسته مه سن گونبذون دوشرمی يادا؟
گلیم او گونبذون اوستونده بري گؤورچني اولوم

و يا کی فرش اولوم اول درگهونده من آرادا
نه جور توتوم اته يیندن، منیم الیم گوده دير

او قاملیش عرشیده، آمما منیم الیم هاوادا
گوناهکاريق بیزه بري يول گؤز آلتی ائیله نظر
سیزين کی طايفه رحم ائیله يیبدی حیوانادا

شفاعتیز بیزه حمضر گونونده اولسا نصیب
جانیم کئچنده صراط کؤرپوسونو، دومشز اودا
اورک بو ثروتی ای گول سنني قاپوندا تاپیب

حئییف او گونلره کی سنسیز اوچدو گئتدی بادا
دئنن بو يولدا بلدسیز بو خسته نئیله يه جک

اؤزومده آج و سوسوز، يورقونام، اوزوندو جادا
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سلطان بالعزل  
   روزبه صمدی نريی/    نري

آهوی دمل سر به بیابان تو دارد
شوريدگی از کفرت ايوان تو دارد

اين برکه خشکیده و اين دشت عطش پوش
چشمی به ظهور لب ياران تو دارد

نازی که طال بر مس و مفرغ بفروشد
بر باغ ارم ملک خراسان تو دارد

هاروت سر افکنده به درگاه بلندت
ماروت نظر بر کف دربان تو دارد

لقمان غم بیماری خود پیش تو آرد
حامت طلب از سفره احسان تو دارد

مائیم که در خانه خود مهچو غريبیم 
هر دل خرب از ختت سلیمان تو دارد
سطالن بالعزل دل و جان جهانی
عامل مهه سر در پس فرمان تو دارد
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سفرنامه ی عشق
فريبا امحدي /    اردبیل 

دريا، دريا، دريا!
ويال، سوئیت، ويال

ويالها تنگا تنگ ، آدم های رنگارنگ
به کجا می روند؟ به کجا می رومی؟

سربازی سنگی، عکس های شاهد
شهدا آيه های قرآن اند

»الاله االاهلل عدد اللیالی و الدهور«
»الاله االاهلل عدد امواج البحور«
آخر اين راه کجاست؟ مهسفر 

سفر نامتام است و شعر نامتام
من مسافرم، کجا می روم؟ کی می رسم؟

سفر خبري مسافر!
يادت باشد شکوفه ها چمدانت را سنگني نکنند

و بوق ها ، قمری ها را نرتسانند
وی روغن و بنزين، علف ها را نلغزاند

صدای سی دی 
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خواب قناری ها و عروسی اطلسی ها را نیآشوبد 
يادت باشد 

در غربت، ديگر غريب نیستی
يادت باشد 

سفر را خسته کنی...
يادت باشد 

روزی من هم سبز خواهم شد
جاده های خسته، ماشني های خسته، آدم های خسته

تابلوهايی که خود را خمفی کرده اند
زن هايی پا در گل، خبت سیاه خود را لگد می زنند

تا چادر گلدارشان، سفید مباند
چه ارزان است اينجا درد!

سفره های باز، چشم های منتظر
آمسانی که چشم هايش مهیشه خیس است

آمسانی چه بزرگ ! ابرهايی چه سپید!
کوه هايی چه بلند ! دشت هايی چه وسیع!
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يدهايی جمنون! سر به زير انداخته
مردی که جوجه شد!

خوش آمدی و خداحافظ!
شهرهای شهیدپرور
دخرتان گل فروش

عکس های رب بر روی ديوار
اين رب ها متامی ندارد!

گلدسته هايی آشنا، امامزاده هايی غريب
بلواری که به بهشت می رسد، بلوار رضا )ع(

جاده های نامتام، مینی بوس های عتیقه
سبقت از چپ و راست! احنراف آزاد!

به هر طرف که خبواهی!
به هر طرف که بتوانی!

درختان مارپیچ، درختان پرنده!
چرا آنها را کاردستی می کنند؟

خنل های رنگی، پرتقال هاي سنگی!
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قبله جانان
فیاض علی عطايی/   هشتچني خلخال

ای حرمت قبله جانان رضا )ع(  
بارگهت چشمه احسان رضا )ع(

جان جوادت شه بینای من  
دامن تو دست متّنای من

دست کرم ُکشته زهر جفا  
ای در تو جنت هر بینوا

من به ازل نام تو را ازبرم  
حّب تو هرگز نرود از سرم

بر من افسرده پناهي بده  
در حرمت عّزت و جاهي بده

سر به رهت دارم و احسان کنم  
روسیه ام تا به تو قربان کنم

ناله شام و سحرم آشکار  
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حسرت ديدار توام بی قرار
دل ز حمبت کشدم سوی تو  

سر بنهم در حرم و کوی تو
ُخلق تو از قدرت يزدان بود  

مايه امید يتیمان بود
ضامن آهو شده ای از کرم  

فطرت تو بر مهگان حمرتم
گوشه چشمی اگرم بنگری  
جان جوادت تو گل حیدری

جان تو آتش بگرفت از جفا  
بود و نبودم به تو قربان رضا

نوحه گرم ناله کنم در حرم  
شاهد )فیاض( بود دفرتم
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طور تجّلی 
فیاض علی عطايی/   هشتچني خلخال 

وين جهان را نگرم حمو متاشای رضا
جّنيت بر مهگان صوت مصالی رضا

قدسیان آمده از بهر زيارت در تو
کعبه حسرت خورد از گنبد مینای رضا

می دهد نرّي اعظم ز شفق بر تو سالم
آمسان غبطه خور از نور مطالی رضا

حسرمت بود که روزی به خراسان برسم
فیض آهو دهدم طور جتالی رضا
من گدای در آن کومی و آن اجنمنم

آنکه سرگشته جمنومن و شیدای رضا
به مهه گومی و در هر دو جهان آزادم

نه به انگشرت موال، به متّنای رضا
زنگبارم به در خانه تو درويشم

رو سیه را که دهد هديه ز سودای رضا
برو فیاض به آمني دلت ياسني خوان

که رئوف است خدا قلب مصفای رضا
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ضامن آهو
جعفر فتح اهلی/   مشگني شهر

ای افتخار ملت ايران امام رضا
سلطان بی بديل خراسان امام رضا
دنیا سنني زيارتیوين تشنه کامیدير

شاهالر سنون غالموون اسکیک غالمیدير
سن سن ولی و حجت سبحان امام رضا

اهل وال واليتیوه پای بسته دير
عازمدير آستانیوه هر کس کی خسته دير
قووتله نري آدونال او دل کی شکسته دير
سن سن مريض دردينه درمان امام رضا

ذکرون سببدی موسم مشکل فرج لره
دارالشفا دی درگه قدسون فلج لره

دوزيول نشان وئرور حرمون راه کج لره 
ای مشکل هدايت انسان امام رضا

دريا سويون ايچم سوسوزام فیض قطرووه
دنیا مشامی غرقدی فردوسی عطرووه
ايواندا شیعه لر سیخیلیب ريز چطروه
ايران اولوبدی سنله گلستان امام رضا
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اهلل سنیله نعمتینی طوسه ياغديرير
نور اومیدووی دل مأيوسه ياغديرير

ُقددوسیان قدمگهووه بوسه ياغديرير
خادملروندی حوری و غلمان امام رضا

يکسر فرشته مشرتی ديبا و فرشووه
سّجاده پهن ائدوله مصالی عرشووه

عرش اهلی غبطه ائیله يري اجالل فرشووه
فرش اهلی افتخار ائدور اآلن امام رضا

گلواژه ي وجاهتووی آيه وئرمه رم
گلدسته وی، مناره وی، دنیايه وئرمه رم
عشق عاملینده مشهدی سینايه وئرمه رم
مشهددی اصل روضه رضوان امام رضا

دردين دواسی خاک ره مقدمونده دير
جان اختیاری دم به دم عیسا دمونده دير

عامل گوزی عطريلی ياشیل پرچمونده دير
اوملش حقیقت اوندا منايان امام رضا

آدون رضا دی سنکي رضا سن قضالره
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عطرون فضای روح يارامتیش فضالره
عزت وئروبدی بوگوزل آدون رضالره

هر کیم رضا دی سسله دئسون جان امام رضا
نیکو روشلر اسوه ي نیکو تانري سنی

غربتده کیم مريض اوال دجلو تانري سنی
درمانده لرده ضامن آهو تانري سنی

اعجازووی گورن قالور حريان امام رضا
دنیايه طرز فکرووی يايسني يئل ايسته يري

علمون آغريدی محل ائده حمکم بئل ايسته يري
توصیف ائده واليتووی دعبل ايسته يري
سندن گؤره کرامت و احسان امام رضا
اهلل دان آيری بري کسه باشون اَيیلمه دی

افسوس كي شأن و قدرووی مأمون بیلمه دی
غربتده اشک چشمووی بري کیمسه سیلمه دی

قالدون غريب ئولکه ده گويان امام رضا
بري آشنا که فاش ائده سن دردون اوملادی
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نامرد ائوينده غصه يئدون مردون اوملادی
معصومه نی جوادی چوخ ايسرتدون اوملادی

اولدی انیسون آيه قرآن امام رضا
ای آمسانه ناز ائیله ين آستانه سی
ارواحه روح ، راحیه جاودانه سی

بیلمم نه ايش گوروب سنه انگور دانه سی
خمدوش اولوبدی عامل امکان امام رضا

جان اوسته گلدی گوزلرووی باغالدی جواد
غسلون وئروبدی ما َخَلقی داغالدی جواد
قويدی مزاره نوحه دئییب آغالدی جواد

حرمتله دوتدی شام غريبان امام رضا
واردير يئری بوغمده جهان سینه داغاليا

مامت دوتا، نوايه گله، قاره باغاليا
جددين حسینه قومیاديالر بريکس آغاليا

ذبح ايلیوبله باشینی عطشان امام رضا
باش سیز بدن، گون ايستی سی، بري سايه بانی يوخ
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ايستی قوم اوستی، لبلری تشنه، ياراسی چوخ
اوخ چوخ ده يیبدی لیک يیخیب جددوی بري اوخ

آگاه سن او اوخ ده يیب هاردان امام رضا
فراش کینه سینه ده قاندان فراش ائديب

صندوق سّری سینديروب اسراری فاش ائديب
رد ايلسون کورکدن اوخی چوخ تالش ائديب

چونکه ئورکدن اوملادی امکان امام رضا
ای معدن کرم کرمون دل هوسله يري

عشق اهلی عشق نابووی دللرده بسله يري 
پاک آدوی مهیشه فتح اللهی سسله يري

جانیم يارالی جدوه قربان امام رضا
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ضامن آهو
مالحت نادری/   خلخال

تا کی دمل جمموعه ای از درد باشد
چشمم به سوی آن ضريح زرد باشد

تا صبح فردا  فرصتی باقی منانده
نگذار گل در پنجه نامرد باشد
آقا دعا کن شاخه نرگس بیايد

يک دخلوشی در اين زمني سرد باشد
در زير دستامن دعايت چشم دنیا

مانند يک آئینه بی گرد باشد
پشت ضريح تو دمل را دار بستم

می خواستم با غربتت مهدرد باشد
ای کاش در عمق سیاهی ضامن ما
مردی که آهو را ضمانت کرد باشد
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شوق دیدار رضا )ع(
غالمرضا حممد علیان ارشاد 

ای نسیم سحری بی تو سحر نیست مرا  
در شبان سیهم جز تو قمر نیست مرا

دل و دين باخته زلف پريشان شده ام  
يادم ار می نکنی ديگر اثر نیست مرا

روزگاريست گرفتار نگاهت شده ام   
چون به زندان دو چشم تو خطر نیست مرا

غم دوری تو جانا ز کفم برده قرار  
ز انتظار تو به دل درد برت نیست مرا

شوق ديدار رضا بر تن رجنور دو است  
مرمهی غري نگاه تو نظر نیست مرا

از سر کوی تو گر باد صبا باز آيد  
گو به تعجیل برو کز تو خرب نیست مرا

بسکه در هجر تو هر شام و سحر نالیدم  
قطره اشک به جز خون جگر نیست مرا
دارم امید که پیک سحری مژده دهد  

جز به پیغام وصال تو ظفر نیست مرا
تا که از باد صبا مژده ديدار رسد

به جز از صرب »صفا« راه ديگر نیست مرا
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ماه هشتم
مرمی عاليی/    اردبیل

 

ای امام، ای امام قشنگی
دوست دارم ببینم تو را زود

دوست دارم که جاری شوم من
در دل گنبدت مثل يک رود
دوست دارم که مهراه باران
روی گلدسته هايت ببارم

زير رنگني کمانی از احساس
دانه سبز گندم بکارم

دوست دارم کبوتر کبوتر
پر کشم تا مسري نگاهت  
از کويری ترين جای دنیا

آهوانه به شوق زيارت
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ای مهه، مهر و خوبی رضا جان!
ای پناه دل بچه آهو

دوست دارم تو را دوست دارم
مثل دريای پاکی که يک قو
ای رئوفی که پیوند خورده

نام زيبای تو با کرامت
می چکد از سر و روی صحن ات

قطره های قشنگ اجابت
نام تو رويش برگ و باران

نام تو آبروی درختان
سهم من از تو يک کاسه لبخند

ماه هشتم! امام خراسان!
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شاه خراسان
مرمی عاليی/    اردبیل

اقا سالم! شاه خراسان تو را سالم!
اقای خوب من ای هشتمني امام!

اری منم دخیل درت، می شناسی ام
آن زائر غريب که شد شاه را غالم

ای صاحب کبوتر و گندم! به ديدنت
با پای دل آمده ام مست و با خرام

من آهوانه آمدم آقا قبول کن
اين صید را که گشته گرفتار بند و دام

گلدسته های زرد و طال، صوت »يا رضا«
پر می زند دوباره دمل تا صالی بام

با حلقه های سبز و سپید کبوتران 
پر می کشم به سوی تو ای حرف نامتام
اين بار هم ضريح تو و دست های من

آقا سالًم شاه خراسان تو را سالم!
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یا موسی الرضا!    
رحیم اسداهلی ) درويش ( /   سرعني

کويونده عشقیلن يانري پروانه يا موسی الرضا
زائردی تورپاغني أوپور، مستانه يا موسی الرضا
ايوانني عرشه نور ساچري، زّوارينه يولالر آچري
عشقینه عاشیقدير اؤلوب ديوانه يا موسی الرضا

سؤز سینه ده دومنوش کؤزه، الل ديللری گلمیش سؤزه 
تورپاغینی سورتور گؤزه، فرزانه يا موسی الرضا
کويونده يول وار جّنته، عشقینله دوردوم خلوته
اولدون غريب و غربته، کاشانه يا موسی الرضا

عشقني اورکده قومیوش ايز، کیمدير بیزه سندن عزيز
گیزلني يئتريدين دردمییز، درمانه يا موسی الرضا

آچدين اورک موشكوللرين، ساندين غمني نیسگیللرين
دوتدون فقريين اللرين، شاهانه يا موسی الرضا

امرينده دير آهوله شري، سئومه ز گوزون گورسون اسري
حق بارگاهني بنزه يري، رضوانه يا موسی الرضا

بیلدين ديلني آهولرين، يوزدن سیلیب اشک ترين
قیل قصرينی ظالیملرين، ويرانه يا موسی الرضا

گیزلني سوزوندور سیم و زر، گوزياشالريندان ُدر گهر
بري گؤز اوجی سن قیل نظر، ايرانه يا موسی الرضا
قیلديق گوناه و معصیت، سن سن مريضه عافیت

ايسته لیاقت معرفت، اينسانه يا موسی الرضا
اولدوزالرين سن سن مهي ، يوخسولالرين شاهنشهي

» درويشي » دومشوش درگهي ، سلطانه يا موسي الرضا
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روح خدا، رضا رضا!   
رحیم اسداهلی ) درويش ( /   سرعني

نئی دوداغیندا سسله نري، دمده نوا رضا رضا
دينديريسن دئیري کیمی، درده دوا رضا رضا

قوشالری قیلدی زمزمه، عشقی يازيلدی پرچمه
درگهی اوملوش عامله، دارالشفا رضا رضا

گوهری چاتدی اليقه، صربی يئتیشدی صادقه
مشهدين اوملوش عاشقه، کرب بال رضا رضا
قوشالرينی انريدنه، کويینی دوندی گولشنه

لطف ائله يیبدی حق سنه ، روح خدا رضا رضا
عرشده گؤی عَلم َاسري، عشقه يارامنايیب نظري

عاشیقی درگهینده دير، ديلده دعا رضا رضا
گؤيده ستاره لر يانري، عاشق اوالن دؤزوب سانري



                      /  جمموعه شعر، پیامک و مقاالت برتر/  ویژه جشنـواره های شـعر و پیامـک ادبی رضـوی    

کويینی آشنا تانري، ملک بقا رضا رضا
قوشالری گلدی شیونه، اسدی خزانی گولشنه

وئردی رقیبلرين سنه، زهر جفا رضا رضا
گويده بولود قاناد يايیب، گورسنه اولدوز اوملايیب
سن کیمی خلق اولومنايیب، حققه رضا، رضا رضا

گويده قورولدی حمکمه، نوحه ديیلدی آدمه
عطرينی يايدی عامله، باد صبا رضا رضا

دردينی آشنا دئییب، قاره نی شیعه لر گئییب
سن کیمی هئچ کیم ائتمه يیب، عهده وفا رضا رضا

سنله ياراندی يئرده غم ، »درويشه« غم وئريب قلم
ايرانا ائیله دين کرم، صلح و صفا رضا رضا
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رضوان خراسان 
رسول ناصر آزاد/    اردبیل

سالروز مولود افتخار انسان است
افتخار هر انسان خسرو خراسان است
جان ما شود قربان بر قدوم آن سلطان

کز والدتش گیتی ، رشک باغ رضوان است
از برای جتلیل و احرتام آن مولود

نور مغفرت نازل بر جهان چو باران است
ای تو قبله ی هفتم ، ای تو حّجت هشتم

بر تو هر شب مجعه ، هفت و چار مهمان است
درگه تو درگاه رمحت خداوندی

دست جود تو دست بذل جود يزدان است



                      /  جمموعه شعر، پیامک و مقاالت برتر/  ویژه جشنـواره های شـعر و پیامـک ادبی رضـوی    

جّدت حضرت خامت سربلندی آدم
مامت حضرت زهرا افتخار نسوان است
در نشیب درگاهت ، گنج های بی پايان

در فراز ايوانت جلوه های قرآن است
جسم پاک تو روح فضل و دانش و تقوا

جان اطهرت جان عقل و دين و امیان است
هرکسی که چون سايه بوسد آستانت را

مهچو ِمهر در حمشر چهره اش درخشان است
اين رسول آزرده رو به درگهت دارد

درد دردمندان را درگه تو درمان است
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برگزیده ملي :
تومرزبان قلعه ي توحیدي/ حممود جهانديده ازاردبیل

برگزیده هاي استاين :
مدينه پرازعطرتوست/ درون دمل مهرتوست/ وقارعبداهلل نژاد از پارس آباد

دست هايت که براي آهوهاست، پابوسي ات را از من نگري/ ندا حیدرزاده از اردبیل
آقامی.ازفراق��ت .چش��مامن .ب��ه قاب ن��ام مبارک��ت گ��ره خورده.خیلي خس��ته تنهامی  
کاش تاغ��رق اي��ن دل خس��ته وفقريم.ازب��اب عش��ق وحس��رت. يب نی��ازم ک��ين.                                                                        

عزيز پناهي از پارس آباد
دلتنگي هاي کهنه ام پش��ت س��بالن قامی میش��وندوحال وهواي دعاکردن راروي باهلاي 

کبوترانت،بهانه میکنند/ پريسافتاحي از مشگني شهر
آمسان رابرايت زرد میکنم تاوقىت میبارد رنگ حرمت شود/ اسرا جباري از مشگني شهر             
چگونه آمسان در پنجره اي کوچک خالصه میش��ود؟ چگونه بهش��يت که از زمني و آمسان 

بزرگرت است در يک حرم جا میگريد؟
 شايد! حرم خود بهشت است بهشيت جمسم! بهشيت در غربت ،بهشيت بر زمني.../

فريبا امحدي از اردبیل 
يا ضامن آهو!دس��ت دمل را بر دامان ضمانتت دخیل مي بندم؛ اماما! تو را قس��م بر ديدگان 

باراين موال...ما را بطلب... / نازيال هاشم زاده از شهرستان گرمي
صحن و سرا و فضاي معنوي بارگاه امام رضا آنقدر دلنشني اس��ت كه فقط بايد آجنا بود تا 

اين دلنشیين را احساس كين.  / امري حسني باقرزاده از بیله سوار
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مامت گویونده گونشه تایسان
ایران ئولکه سینده ایشیقلي آیسان

خراسان ملکونه رونق وئریبسن
قوري شورانلیقدا بريآخارچایسان

نسرین شريدل ازاردبیل 

ــت قرارمي دهم  ــودرادر حصن والیت ــي راداري خ ــه رضایت اهل ــاي تواي رضاك من به رض
تاسرشارازعشق تومبامن. سجاد قارلقي ازكرمانشاه

گم مي شود متام دمل در هواي تو
من یک کبوترم که به بامت پریده ام

فایزه رسکيت ساري از استان مازندران

ــک.  ــته آقا جان/تو اقیانوس را در خانه ات جا داده اي يب ش به مغناطیس تو روحم هوایي گش
فایزه رسکيت ساري از استان مازندران

ــت غریب الغربا! فایزه رسکيت از  خسته از غربت این شهرپناهم دادي/حرم ات امن ترین جاس
استان مازندران

مشهد نه قبله گاه خراسان است /خورشید پر تاللو ایران است.فایزه رسکيت از مازندران

چگونه ازتوبگومي ،چگونه توراخبواهم اي آقا،درآين که دستهامي خايل است ووجودم پرازگناه 
ــتان  ــود .  فردین آردن ازاس ــم بنام عزیزت،چه ش وحرمت درمان دردهامي، پس مراخبوان قس

اردبیل

اين منم غريبه .تنها تويي آشنا،رضا    
پناه جوي آهوي دمل ،هواي رضا      

اگرشوي رضاکه پذيراي من شوي، رضا      
به بوي خاک آستانه ات، شوم ،آشناي رضا         امحد کردرستمي از استان فارس    
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آقام ام��ام رضاغري��ب ديروتکديراماغريبلرين غرييب آهوالرين ضام��ين يوزلرمیلیون 
شیعه لرين مهمان نوازي 

بو جنه غريب دورببلم دونیاداقوناقي اولوربلکه بیزغريبیگ آشنا اوملامیشیق
 اي غريب آشناياورمان باش.تنهامیان نگذار. ايام وزيري شهرتازه کند )استان اردبیل (

السالم اي حضرت سلطان عشق ياعلي موسي الرضا اي جان عشق السالم اي بهر عاشق 
سرنوشت السالم اي تربت باغ بهشت / حممدرضاباقربور از اردبیل

السالم اىشاه ايران سلطان طوس آمدم باكوله باري ازگناه آمدم بادست خاىل آمدم آمدم 
مانندآهوامدم  / حجت ثقیىن  از خراسان رضوي

دارم براي کلمه ش��دن مي انديشم .کلمه يب واس��طه به تو مي رس��د . و مقابل ديدگانت پر 
میشود از گندمزار .سالم .سالم سالم/ فردين نعمت زاده از شهرستان نري

تويي كه شاخه اي از تك درخت خورشیدي
تويي توشاخه ي هشتم ومیوه ات مهه نور

ودر ازل شده قسمت نصیب آدم سیب
وبرگزيد لبان تو، خوشه ي انگور

پرينازستونه ازاردبیل

راضیم به رضاي خدا,که رضاي رضا,به رضاي خداست,پس امید آنست که راضي باشي 
از ما يا امام رضا )ع( / بیتا بیات از اصفهان

آقاجون اجازه هست نوکر نوکرات بش��م,دونه کفرتات بشم?لیاقتشوندارم که جومنوبدم 
برات.الاقل بذاربرم قربون اون کبوترات. / مسلم امیاين ازپلدخرت

دل من گ��م شده،اگرپیداشد/بس��پاريدامانات رضا)ع(  واگرازتپ��ش افتاد دمل /بربيدش 
به مالقات رضا)ع( ازرضاخواسته ام تاش��ايد،/بگذاردکه غالمش بشوم/مهه گفتندحمال 

است،اما دخلوشم من به حماالت رضا )ع(/   فاطمه شريازي نیا از شهرزاهدان
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آقاجون ام��ام رضا, پش��ت میکنم ب��ه مش��هدت,هرروزمنازم میخومن.چونک��ه میدومن 
هواموپشت سر خیلي داري / مصیب امیاين ازپلدخرت

ضامن آهو گرت خوامن خطاست/ يک نگاهت روزحمشر/ضامن خلق خداست
فاطمه شريازي نیا از شهرزهدان

خورش��یدبه س��وگ مصطفي مي گريد/مهتاب به حال جمتيب مي گريد /در مشهد دل چه 
کرباليي برپاست/ قومي به شهادت رضا)ع(  مي گريد/ فاطمه شريازي نیا ازشهرزاهدان

اعجازاين ضريح که مهواره يب حداست/چیزي شبیه پنجره فوالدمشهداست
فا طمه شريازي نیااز شهرزاهدان

سالم آقاي مهربانیها،كاش طفلي گمش��ده وجامانده درحرمت بودم كه درنهايت تنهايي 
وبیكسي بتوروی میاوردم آنگاه توبامهرباين دست نوازش برسرم میكشیدي 

معصومه مكرمي از اهواز

چون کبوتر يب پر ،  در حرم تو  بال گشودم  
تنها حرم توست 

 که در آن  کبوتران  عشق را پرواز مي کنند  /  ضیغم نیکجو وکیل آباد  از اردبیل  

جنس من ازغم است اگرغم میآورم،هرقدربیش��رتبپرم کم میآورم،تامريسم به مشهدتان 
بغض میکنم،لبخندوشوق وگريه اي درهم میآورم /  راضیه امحدي از لرستان 

س��الم آقاجان،صحن وس��رايت بوي بهش��ت میدهد،حمل ن��زول مالئك اس��ت ومیقات 
بهشتیان؛موالي مهربانیهامرانیزتوفیق حضورده / موالجان دوباره میهمامن فرما

معصومه مكرمي از اهواز

 باديل شكسته،آمدم بس��ويت ياامام رضا)ع( بامهه وجودم،دل عطامنودم ياامام رضا )ع( 
معصومه مكرمي از اهواز
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سالم اي پاره تن پیامرب.        معصومه مكرمي از اهواز

زائري باراين ام آقابه دادم مي رسي؟يب پناهم،خسته ام،تنها، به دادم مريسي؟
من دخیل التماسم رابه چشمت بسته ام،هشتمني دردانه زهرابه دادم مريسي؟   

 مسانه زهره وندي   

يا ضامن آهو!دس��ت دمل را بر دامان ضمانتت دخیل مي بندم؛ اماما! تو را قس��م بر ديدگان 
باراين موال...ما را بطلب... / نازيال هاشم زاده ازشهرستان گرمي

امام )ع( فرم��ود: هرکس توانايي نداش��ته باش��دکفاره گناه��ان خودرابده��د پس بايد 
برحممدوآل اوزيادصلوات بفرستد./ وقارعبداهلل نژاد از پارس آباد

مسافرکن مرا برطوس،آقا شوم ساالنه قربان؛ يارضاجان / شهال مشس از پارس آباد

مي خوام بش��م کبوترت  پربکش��م ، بیام برت  کبوتراي حرمت میش��ن فداي قدمت تاکه 
بیايي/  افشني بايرامي  ازنري

مرا درسرحرم،نقاره،کفرتترمن هاي باران،يارضاجان/ شهالمشس از پارس آباد        

مي خوام بشم کبوترت پربکشم ، بیام برت/ ابراهیم مشس از پارس آباد   

السالم عیلك يا علی ابن موسی رضا.يا امام رضا تا كی منو مهسرم بايد بارگاه نوراىن ات 
رو فقط از تلوزيون ببینیم ي��ا امام رضا تو را قس��م به خواهرت معصوم��ه)س( ما رو هم 

دعوت كن بیامی با بوست/  سوملاز فتحي از اردبیل  

کاش کبوتر مي شدم وباالي گنبدت پرواز مي کردم/  پانیذکرمیي از پارس آباد

کاش من باد بودم راه عاش��قان مشا را متیز میکردم هروقت آنها گرمش��ان مي شد براي آنها 
نسیم خنکي مي شدم تا آنها اذيت نشوند. / باب اهلل عزيزپور از  پارس آباد 
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زائري باراين ام آقا بدادم مريسي؟ يب پناهم، خسته ام،تنهابدادم مريسي ؟
گر چه آهونیستم اماپراز دلتنگي ام ضامن چشمان آهوهابه دادم مريسي ؟ 
 ازکبوترهاکه میپرسم نشامن میدهند گنبدو گلدسته هايت رابه دادم مريسي؟

من دخیل التماس رابه چشمت بسته ام هشتمني دردانه زهرابه دادم مريسي ؟ 
طاهر رضازاده از اردبیل

شهنشهي که نوازد زمهرآهو را  کجازدرگه لطفش کسی رود مايوس
بهول پوالدي از الهرودمشگني شهر

دمل،میخواهدتورا نه در خواب دربیداري،ببینم
روح انگیز علي نژاد از پارس آباد

آقا جون بدجوري دمل هواتو کرده گريه امامنو بريده از خودت میخوام تو را جبون جوادت 
از خدا خبواه غم رو قلبمو مثل يخ با گرماي وجودش آب  بکنه

آزاده اجمديان از كرمانشاه 

مادراين شهرغريبیم، ودراين ملك فقري،به مرام توگرفتاروبه يادتواسري!  
مهرانگیز شاهي از اردبیل

ياضامن آهو بااينکه ازت دورم ويل وقيت حرم مطهرت میادجلوي چشمام آرزومیکنم که 
اي کاش يکي ازاون کبوترها باشم. 

 رعنا سلطاين از پارس آباد

رضاي ما در آجناست كه رضا)ع( در آجناست .
 عدنان مرادي از استان كرمانشاه

در باغ واليت گل خوشبوس��ت رضاسروچمن گلشن مینوس��ت رضانومید مشو ز درگه 
احسانش زيرا به جهان ضامن آهوست رضا! 

 رعنا امحدي از اردبیل 
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س��الم آقا جان از راه دور سالم ما دل شکس��ته ها روقبول کن.اگر میل پريدن دارم و شور 
عطر سبزه ها مرا دربر گرفته اس��ت ازآشنايي کالم توس��ت آري باوربکن که به زاويه اي 

سرد، خاموش نشسته ام که مهه  خوبان راديده ام وتو را درنشاط نیازپرسوزم يافته ام. 
اعظم رستم پور از خلخال

س��الم آقاجون دوباره دمل هواي صحن باصفاتوک��رده دوباره دمل تن��گ نگاته ويل حیف 
تاحاالنیومدم میدوين آقاجون ما ايرانیان عاشق مهربونیتیم   نديده فدايتیم    

زهرا اخالصي از تهران  

سرچش��مه معرفت ياغري��ب الغربادکرت مهه دکرتها مه��ه میان صحن باصف��ات تاعقده 
دلشون وابشه مهه مريضاروشفابده 

زهرا رضا زاده از ردبیل

دوس��تت دارم امام رضا ... آنقدر که میخواهم کبوتران حرمت را ي��ک به يک در آغوش 
گريم، آنگونه که مادري کودکش را  و لباس��هامی را به خاک پاي مسافرانت مبامل. میدامن که 
به متام ستاره هاي نیمه جان نور مي پاشي. اي آخر ش��گفيت اي ماه درون حوض کوچک 
احساسم؛ اي بر بلنداي آمسان مدتها بود که فريادهامی گوشه اي درون اتاقک چويب تپیده 
بودند و من غريبان��ه از التهاب يب دردي م��ي نالیدم،تا اينکه گنبد طالي��ي ات را  بديدم و 
داغ پرپر شدنت الي س��نگ فرش��هاي قدمیي دمل جوانه زد و تاروپود احساسم با سنگیين 
آخرين وداعت گره خورد، آنقدر که هواي پروانه ش��دن، هواي عاشقي به سرم زد! هر بار 
که دلتنگي شانه به شانه غم مي آيد و مرواريد اش��ک مهپاي آه سردم میبارد با نگاهم گنبد 

میان ابرهايت را نشانه رفته و يب صدا فرياد/  شالله يزدان دوست از پارس آباد

قطار ارادت چه ناالن و سینه خیز تا حرمی آستان رضا مي دود.
حسن عاريف نیا     از خراسان رضوي

خوش حبال سنگفرشها
خاک پاي زائران رضا
 توتیاي چشم مي کنند

حسن عاريف نیا از خراسان رضوي
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دست خايل
نگاه پر امید

گنبد طال
حسن عاريف نیا

از خراسان رضوي

رو به ضريح دعاي فرج خواندم تا فرج يامب از غم
حسن عاريف نیا

از خراسان رضوي

زوار پیاده مشهدالرضا آمدند به اثبات عشق بربام امید، دست نیاز بازگشايند.
 اکرم سعادمتند از خراسان رضوي

دمشنان ايران زيرتیغ آفتاب هشتم هالک خواهندشد.
حمسن کلهرازمهدان 

در حرم که هیچ
در میدان مني هم که يا رضا مي گفتیم معرب باز میشد.

ندا حیدرزاده از اردبیل 

گنبدت را از خورشید ساختند
جنس کاشي هايت از ابرهاست

درياي زائرها را کدام ماه به مد مريساند؟
ندا حیدرزاده از اردبیل

به نام تو كه مي رسیم دملان رضا مي دهد.
مهدي جهانديده ازاردبیل

پنجره ي فوالدت رو به آمسان چندم باز مي شود؟
مهدي جهانديده از اردبیل
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تو هر کجا که پا گذاش��ته اي قدمگاه اس��ت عطر قدم هاي تو قمص��ر را گالب باران کرده 
است/  مهدي جهانديده از ا ردبیل

من ازتوبدون انتظارم آقا  / حممد فصیحي از بروجرد

س��الم برس��یدگلها،اي علي بن موس��ي الرضا.کانات ،غ��رق نورند،فرش��ته هاوآدمیان 
مس��رورند!مهه مي خواهندش��کفنت گل واالي والرا، دردنیاببینندوگل برگي ازنوازش 

اورابچینند.اغنیامکه روندوفقراسوي توآيند.جان به قربان توکه توحج فقرايي.
سعید رحیملو از خوي

به ملجأش��ريفتان که مي نگرم انگارمهه رام��ي دانید،آن گنبدوبارگاه ن��وراين،آن پنجره 
فوالد،ايوان طالوضريح مبارک،کلبه ي دل مي شکند، قطره اشکي جاري مي گردد. محید 

رحیملو از خوي

موالجان!کاش جاي کبوتران حرمت بودم تابتوامن دورگنبدطاليت طواف کنم.آه!ش��وق 
پروازدرجاي جاي پیکرم زبانه مي کش��د! وقيت به ضرحیت خريه میشوم آمسان چشمامن 

ستاره مي بارد،تاشايدتوماه چشمامن شوي!اي ضامن آهودل شکسيت ام رادرياب .
 محیدرحیملو از خوي

اي جلوه خداي نورامیدومهرباين مظهرلطف وصفاوپاکي ووفا،اي شهیدسلسله کربالواي 
وارث رساترين رس��انه عاشور،س��الم برعبادت  واطاعت وجنواهاي عاشقانه وعارفانه 
آيات خداونديکتا،اي عزيزمارايب غمزه ي ديده دوست،توان وياراي زدودن زنگارازاين 
سرانباش��د.چون آمسان مه آل��وده ام زدلتنگي .پراس��ت س��ینه ام ازاندوه گ��ران يب تو/ 

سعیدرحیملو از خوي

اي امام رئوف.اي که توچلچراغ هدايت ايران هس��يت،هربارکه غم دردمل سنگیين میکندبه 
هروسیله اي شده رهسپارديارتومي گردم تا 

بااندک اش��کي که براي مظلومیت تووجدومادرتوازس��راچه دل س��رازيرمیکنم بارغم 
ازدوشم کم میشود.يامشس الشموس

 فاطمه اسدلو از خوي
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تازمني درگردش و تاآمسان درچرخش اس��ت  ،ياد  مشابرقلب ماآرامش است .ياعلي ابن 
موسي الرضا)ع(/ حسن رحیملو از خوي

برخسرواقلیم خراسان صلوات،برضامن آهوي بیابان صلوات،اوقبله هفتم است وهشتم 
حجت کن هديه حمضرش هزاران صلوات ./ مالحت رحیملو از خوي

صحنن گورن بهش��ت برين ايتس��ه عاملني اي خاک پاک طوس سنده ش��رافت نقدروار، 
آغوشه چکموس��ن ايله برجس��م نازنني فخرايله سن بهش��ته اگروارلیاقتني غبطه جالل 

وشأنون ايده روضه برين
حسن رحیملوازخوي 

من ذره اي هس��تم تونوررمحت،برمن بت��اب اي خورش��یدواليت،دارم بدرگاهت ديده 
احسان،نازل شدرمحت حق به اهل امیان / لیالن کوسه يل از خوي

س��یاهي چش��مامن گیچ میخوردومن درپیچ وتاب ثانیه هابراي تورنگني کمان راهش��ت 
رنگ میکنم./  مهديه جهانگريي ازمشگني شهر

اي کاش زنبورها،باخط هاي سیاه وزرد ضرحیي ازتوبرامی بسازند. 
زهراحسني زاده ازمشگني شهر

درتکاپوي صداها،نام توبانغمه ي باد،درهوانوسان مي کند.
زهراحسني زاده.ازمشگني شهر.

دربندبندحلظه هاي کورم،دردهاي گمشده ام تکیه گاهي براي باران نیستند.
ناودان پري،خايل ازبوي باران است./ مهديه جهانگريي ازمشگني شهر

چه خوب میشد دوچشم در دمل داشتم تاعبورقدم هاي نامت را بردمل میديدم.  
رعنا طهماسيب از مشگني شهر

میرتسم وقيت که مي آمی زلزله اي که ش��هرم رالرزاند،برايت سوغات بیاورم،میرتسم وقيت 
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دستهامی رابلندمیکنم خانه نباشي. / پريسافتاحي از مشگني شهر

ابرهاي پرتراکم قلبم بردرياي طوفاين ديدارت منعکس میش��ود. کاش کلیدي باشم براي 
بازکردن قفل قارونیه. / زهراطهماسيب از مشگني شهر 

خط ممتدصبح درصداي اهلل اکرببالل،مثل جعبه ي مداد رنگي کودکي،12رنگ میش��ود.
ازمیان ان هازردهابه ديدنت  میشتابند. / زهراطهماسيب از مشگني شهر 

خدايا!میخواهم خانه ي توپي داشته باش��م.قل خبورم بروم پیش امام رضا بدون ترافیک 
ماشني ها. / مسانه جهانگريي ازمشگني شهر

کاش جاده ها ي کوچک شهرم ، مرا به تو مريساند. خیلي دمل هوايت را کرده.
حجت پژمان از مشگني شهر

السالم علیك يا على بن موس��ى الرضا..يا امام رضا بنده ى گناهكارى هستم كه چند ساله 
آرزوى زيارتت رو تو قلبم دارم  كه طلب كىن بیام پابوس��ت. از درگاهت واسه بچه اى كه 

تو دمله و مهه خانواده ام  سالمىت میخوام. / غزاله مشاخیي از مراغه 

میوه ه��اي وج��ودم راب��راي تومیچین��م ت��ا باکبوترهاي ش��هرم ب��راي توپس��ت کنم   
رعناطهماسيب از مشگني شهر

رضا   جان میکنم آه و فغان،آهسته آهسته
و اين دل را فرستم شهر تو،آهسته آهسته
اگر رخصت دهي تا من بگومی از براي تو

که عاشق گشته ام از بهر يک ديدار تو آهسته آهسته
خجل گشتم من از بار گناه و اين مهه ظلمت

مشا يک مرمهي ده تا دهد تسکني من،آهسته آهسته
مهتاب مرادي از خراسان رضوي

آقا قرار مکه و مشهد هست يادتان؟
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طناب بستم از دمل به ضريح قشنگتان؟
قطار،مشهد و آن صحن عتیق تان
آقا سوغات آورده دمل ازبرايتان!!

امري مرادي راد از خراسان رضوي

آقاجون مهه ي روياهام توبارون چشاي س��ردجامونده.گل هاي پژمرده ي ديروزدمل رو  
قفل، زجنريکرده وگلهاي خوش��بوي امروز را مني بینم .فردا درپس پنجره هاي بسته مانده 
ودس��تان مرامي طلبنداما... آقاجون گلربگ هاي دمل طراوت ب��اران رامي خواهند،توبیا 

باران دمل باش! سودافکور

ثانیه هاي عمرم راتاديدارت به ضريح قلبم گره خواهم زد. 
زهرا شاه حسیين مشگني شهر

برياوش��اق حس��رتده اورتکي يوخدور..بريآناآغاليري چورکي يوخدور..پیس بنده نني 
مگراوره کي يوخدور؟ياضامن آهو سس وئر سسلره./  شبنم فرضي زاده از  اردبیل 
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چکیده:
پژوهش حاضر ،  با هدف تبیني و تفس��ري پاره اي  از مقتضیات  آش��نايي ب��ا قرآن جهت 
مداحان اهلبیت  )ع( صورت گرفته است . براي رس��یدن به اين  هدف ، ابتدا برخي مطالب 
مورد نیاز مداح��ان اهلبیت)ع(  در خصوص قرآن کرمی ، در قال��ب آداب ظاهري  وباطين 
قرائت عنوان گرديد و س��پس مورد تبیني و تفسري واقع ش��دند . حاصل حتقیق دستیايب به 
شش پارامرت حتت عنوان مقتضیات آش��نايي با قرآن کرمی توس��ط مداحان اهلبیت بوده 
اس��ت که بر اس��اس احاديث معصومني )ع( مورد تبیني قرار گرفته ان��د . پژوهش حاضر 
از نوع نظري اس��ت که با روش توصیفي � حتلیلي صورت گرفته است . روش گرد آوري 
اطالعات در اين پژوهش به صورت کتاخبانه اي بوده است. نتايج حتقیق مبنّي آن است که 
يکي از لوازم مورد نیاز مداحان اهلبیت )ع( در مس��ري مداحي ،  قرآن کرمی است و استفاده  
، متسک و  توس��ل به قران آدايب دارد که رعايت آن ضروري است . بر اساس نتايج مذکور 
پیشنهاد مي ش��ود که مداحان حمرتم اهلبیت )ع( ضمن س��طح بندي، در  دوره هايي حتت 

عنوان آشنايي با قرآن ، اسرار ومعارف آن و . . . مورد آموزش قرار گريند . 
واژه هاي کلیدي : 

قرائت صحیح ، قرائت مهیشگي ، آداب ظاهري ، اسرار ومعارف ، تفسري به رأي .
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مقدمه 
خداي سبحان  براي برخي از انس��انها ، فرصت هاي طاليي و مغتنمي در دوران عمر رقم 
زده اس��ت . مداحي اهلبیت )ع( يکي از اين فرصت هاي طاليي اس��ت . چرا که رس��الت 
اصلي پیامربان  وائمه اطهار )ع( در طول تاريخ ، انس��ان س��ازي بوده اس��ت و هر کدام از 
آن بزرگواران  بر حس��ب موقعیت خويش به اين ام��ر خطري  اهتمام  ورزي��ده اند . مداح 
اهلبیت)ع(خوب مي داند که براي او س��فره اي مهیا گرديده اس��ت تا در اين س��فره ي با 
عظمت، فرصت را مغتنم مشرد و به نوبه ي خود دس��ت به انسان سازي زند . خداوند خالق 
بشريت است و براي انس��انها برنامه تربیيت مناسيب فراهم ديده اس��ت  تا آنان  با توسل  و 
متسک به آن، به سر منزل مقصود رسند .  نام اين برنامه تربیيت ارزمشند » قرآن کرمی « است  
. مداح اهلبیت)ع(  که در صدد  مغتنم مشردن فرصت ، جهت انس��ان سازي است راهي جز 
آشنايي با قرآن ندارد . اين حتقیق در صدد است تا برخي مطالب مورد نیاز مداحان اهلبیت 
)ع( در خصوص قران کرمی را به صورت فشرده ارائه منايد ؛ باشد که مورد استفاده مداحان 
بزرگوار قرار گريد . گرچه انس��اِن متناهي فاقد اخالص ، هرگز از درياي نامتناهي قرآن 
چیزي  جز در خور عقل و خ��رد اندک خود در مني يابد ؛ اما با اين مهه ، امید اس��ت که حق 

مطلب تا حدودي ادا گردد و اين اثر مورد رضاي خالق قرآن قرار گريد ، که:

آب دري��ا را اگ��ر نت��وان کش��ید
هم به قدر تش��نگي بايد چش��ید

 براي دس��تیايب به اين هدف ابتدا عناوين ذيل معريف  می گردد و س��پس با استفاده از کالم 
معصومني )ع( مورد تبیني و تفسري قرار مي گريند : 

قرائت صحی��ح قرآن
قرائت مهیشگي قرآن

آداب ظاه��ري قرائت 
ق��رآن خوانن��دگان 
اس��رار و معارف قرآن
تفس��ري به رأي ممنوع

براي ورود  به حبث ومعريف عناوين مذکور و تبی��ني آن، ابتدا توضیحايت چند در خصوص 
قرآن کرمی براي آگاهي بیشرت ارائه مي گردد. 

 قرآن کرمي: 
» قرآن ، تنها کتاب آمساين است که از حتريف مصون مانده و يگانه کالمي است که بر بلنداي 
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قله فصاحت و بالغت ، هدايت و رس��تگاري را نويد مي دهد و رمز و راز مکتوم عامل را باز 
مي گويد و عالیرتين  معارف گنجینه ی غیب را مهراه  با آهنگي روح نواز به عاملیان  هديه 

مي کند «)سعدي ، 1386، ص9(. 
موال )علي علیه السالم (در توصیف قرآن فرمود: 

قرآن نوري اس��ت که خاموش��ي ندارد . چراغي است که درخش��ندگي آن زوال نپذيرد . 
دريايي اس��ت که ژرفاي آن درک نش��ود . راهي اس��ت که رونده آن گمراه نگردد . شعله 
اي است که نور آن تاريک نش��ود . جدا کننده حق و  باطلي اس��ت که درخشش  برهانش 
خاموش نگردد . بنايي اس��ت که س��تون هاي آن خراب نش��ود ، ش��فادهنده اي است که 
بیماري هاي وحشت  انگیز  را بزدايد ،  قدريت اس��ت که ياورانش شکست ندارند و حقي 

است که ياري کنندگانش مغلوب نشوند .)نهج البالغه ، خطبه 198(.
امام مخیين )ره( که يکي از پرورش يافتگان مکتب قران و اهل بیت اس��ت بر اين باور است 
که » قرآن يک سفره گسرتده اي اس��ت که از  ازل تا ابد ، که از او مهه قشرهاي بشر استفاده 
مي کنند و مي توانند اس��تفاده کنند.«  ايش��ان در بیان حنوه استفاده اقش��ار خمتلف مردم از 
اين کتاب فرهنگ آفرين، مي فرمايد : » فالس��فه روي مسائل فلسفي ، عرفا روي مسائل 
عرفاين ، فقها روي مسائل فقهي ، سیاسیون روي مس��ائل سیاسي و اجتماعي اسالم تکیه 
مي کنند . لکن اسالم  مهه چیز است و قرآن مهه چیز «)مجعي از مساجد، 1371، ص31(. 

گوستاولوبون فیلسوف بزرگ فرانسوي معاصر در وصف عظمت قرآن مي گويد :» تعالیم 
اخالقي که قرآن آورده اس��ت ، چکیده ي آداب عالیه و خالصه اخالق فاضله اس��ت و بر 
بسیاري از آداب اجنیل  برتري دارد «  مهچنني توماس کاراليل دانشمند شهري اسکاتلندي 
معتقد اس��ت که » متام کتب اع��م از آمساين و غ��ري آن، در برابر قران کوچ��ک و حقريند « 

)حیدريان ، 1386، ص74(
در مهني راس��تا امام مخیين ) ره( مي گوي��د : » اگر قرآن نبود باب معرفت اهلل بس��ته بود ايل 
االبد . تا آن حدي که بیان     مي توانس��ته  ادا کند ، قرآن ادا کرده اس��ت و هیچ کتاب معرفيت 
ادا نکرده اس��ت . آنهايي که ادا کردند به تبع قرآن  ادا کردند« )مجعي از مس��اجد ، 1371، 
ص34(. عارف بزرگوار حضرت آيه ا. . . سید علي قاضي طباطبائي )ره( ، قرآن را نردبان 
ترقي خويش ب��ه مست کمال مي داند ومي فرمايد: » اگر به جايي رس��یده ام ، در س��ايه ي 
قرآن وتوسل به حضرت سید الش��هداء )ع( رسیده امی « ) مؤسس��ه آموزشي و پژوهشي  

تسنیم ، 1391 ، ص7(. 
لذا با توجه به جايگاه قرآن و با توجه به اين که قرآن کتاب آمساين ماست برخي از مسائل 
پريامون قرآن کرمی  که     مي تواند مورد نیاز مداحان اهل بیت  )ع( باشد ، مطرح مي گردد . 
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اين مسائل عبارتند از : 
1-قرائت صحیح قرآن 

الزمه ي ورود به مداحي ، آش��نايي ب��ا روخواين صحی��ح قرآن کرمی اس��ت . زيرا مداح 
اهلبیت)ع( در صوريت مي تواند عبارت و مضامني  عالیه ادعی��ه را صحیح  خبواند که قبلًا 
با روخواين قرآن آشنا باشد . مني تواند فرد مداح باش��د ، اهل خواندن دعاي کمیل و ندبه 
و عرفه باش��د اما قادر به قرائت صحیح قرآن نباش��د که در اينصورت قطعًا قادر بر قرائت 

صحیح ادعیه نیست. 
 بر اين اس��اس ، مداح اهلبیت )ع(اگر قادر به قرائت صحیح قرآن کرمی نیس��ت،  فراگريي 
قرآن را باي��د  اولني اولويت کاری خود ق��رار دهد که در اين صورت ، ه��م درکار مداحي 
موفق تر مي ش��ود ، و هم از اجر و مزد معنوي برخوردار    مي گ��ردد . فراگريي قرآن کرمی 
آنقدر حائز امهیت اس��ت که صادق آل حممد )صلي اهلل علیه وآله وسلم(  مي فرمايد :    »هر 
کس از دوستان و شیعیان ما مبريد و قرآن را خوب بلد نباشد ، در قربش قرآن به او آموخته 
ش��ود ، تا خداوند به س��بب آن درجه اش را باال برد ، زيرا درجات بهش��ت به اندازه مشار 

آيات قرآن است . پس به قرآن خوان گفته مي شود خبوان و باال برو«
 )نوحه خوان ، 1386 ، ص224(. 

 ممکن اس��ت فردي بگويد يادگريي قرآن ديگر از من گذشته اس��ت و برامی سخت است . 
امام صادق )ع(  در کالم ارزمشندی سخيت  کار را مي ستايد : » هر کس آموخنت قرآن بر او 

دشوار باشد ، دو اجر خواهد داشت و هر کس بر او آسان باشد ، با نیکان خواهد بود « 
) شیخ صدوق ، ترمجه انصاري حماليت ، 1386 ، ص195(. 

مهانطوري که قرائت قرآن در سنني نوجواين وجواين که انسان  در اوج سر مسيت و خوشي 
است ارزش وامهیت ويژه اي دارد . به طوري که امام صادق )ع( فرمود : هر کس درجواين 
قرآن خبواند ومومن باشد ، قرآن با گوش��ت و خون او آمیخته مي ش��ود و خداوند او را با 
سفريان خود که بزرگوار و نیکو کارند قرار خواهد داد و روز قیامت  قرآن مانع او از آتش 

دوزخ خواهد بود . ) شیخ صدوق ، ترمجه انصاري  حماليت ، 1386 ، ص197( 
 در دوران نوجواين و جواين انسان مي تواند مشغولیت هاي خمتلفي داشته باشد که فرصت 
انس با قرآن را از او بگريد، کالم امام علي )ع(  راهگشاست که فرمود: » آيا براي مشا  دين 
ش��ناس واقعي را معريف نکنم؟دين شناسي واقعي کسي اس��ت که ........ از قرآن به خاطر 

امور ديگر دست برندارد .........)حّراين ، ترمجه حسن زاده ، 1386 ، ص345(. 
در امهیت قرآن مهني بس، که امام صادق )ع( فرمود : 

وقيت خداوند اولني وآخري��ن آفريدگانش را گرد مي آورد ، ش��خصي پی��ش مي آيد که 
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نیکوروتر از او نديده اند و آن قرآن است . چون مؤمنان  به او نگاه مي کنند ، مي گويند : اين 
از ماست . اين بهرتين چیزي اس��ت  که ما ديده امی و چون به آن ها رسد و از ايشان بگذرد 
، شهیدان به او  مي نگرند ، مي گويند اين قرآن اس��ت و او از نزد مهه ي آنان مي گذرد تا به 
فرستادگان مي رسد و ايشان هم مي گويند اين قرآن اس��ت . پس از نزد آنان نیز مي گذرد 
تا به فرشتگان مي رسد و آنان نیز مي گويند اين قرآن است و از نزد آنان نیز مي گذرد  تا در 
مست راست عرش بايستد . آن گاه خداوند مي فرمايد : به شکست ناپذيري و شکوه و بلند 
مرتبگي ام س��وگند ، امروز هر کس را ، که تو راگرامي داش��ته ، گرامي خواهم داشت و هر 

کس را که تو را خوار ساخته ، خوار خواهم ساخت .
 ) کلیين ، ترمجه حسن زاده ، 1387، ج4، صص543 -545(

2-قرائت مهیشگي قرآن 
قرائت قرآن بايد جزء برنامه هاي روزانه و مهیشگي مداح  اهلبیت )ع( باشد . نبايد  مشغله 
هاي کاري ، مانع انس با قرآن گردد . چرا ک��ه بنا به فرموده ي امام صادق)ع( »قرآن پیمان 
خدا با آفريدگان اس��ت پس سزاوار اس��ت هر انس��ان مومين به پیمانش بنگرد و هر روز 

پنجاه آيه ازآن را خبواند«)کلینی،ترمجه حسن زاده، 1387 ، ج4 ، ص557(. 
البته منظور از خواندن روزي پنجاه آيه مطابق اين حديث ش��ريف اين اس��ت که حداقل 

روزي پنجاه آيه خوانده شود  وگرنه هر چه انس با قرآن بیشرت باشد ، باز هم کم است .
پیامرب اکرم )ص( فرمود: » اگر مي خواهید که مهچون س��عادمتندان زندگي کنید و مهچون 
شهیدان از دنیا برويد و در روز حسرت جنات يابید و در روز گرماي سخت سايباين داشته 
باشید و در روز گمراهي به راه راست برويد ؛ قرآن را خبوانید که کالم رمحان است و حرزي 

است در برابر شیطان و سبب سنگیين ترازوي اعمال است« ) احلیاة ، ج2 ، ص234(  
عالوه بر اين، خانه و زندگي انس��ان مملو از برکت مي ش��ود، وقيت که انس��ان با قرآن انس 
داشته باش��د . امام علي  )ع( در اين خصوص مي فرمايد : » خانه اي که در آن قران خوانده 
ش��ود و خدا در آن ياد گردد ، برکتش فراوان مي گردد و فرش��تگان در آن حاضر ش��ده، 
شیطان ها از آن دوري مي گزينند وبراي اهل آمسان مي درخشند ، چنان که ستارگان  براي 
اهل زمني مي درخش��ند و خانه اي که قرآن در آن خوانده مني شود و خداوند در آن ياد مني 

گردد ، برکتش اندک مي شود و فرشتگان از آجنا مي روند و شیاطني حاضر مي شوند «
 ) کلیين ، ترمجه حسن زاده ، 1387 ، ج4 ، ص561(. 

 شیطان  دمشن قس��م خورده انسان اس��ت و خباطر تکرب در تعظیم بر انسان، که اطاعت امر 
اهلي رامي طلبید ، نافرماين منود و از درگاه خداي سبحان رانده شد  ومهني براي دمشين اش 
نسبت به انسان کايف است. شیطان ما را سرگرم به دنیا و زندگاين  دنیا مي کند و اين در حايل 
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اس��ت که دنیا خودش، به تنهايي به اندازه اي کايف فريبنده و زينتکده است . امام کاظم )ع(  
خطاب به يکي از ياران خويش فرمود : » اي هش��ام ! به درس��يت َمَثل دنیا ، مهانند ماري 
است که دست سايیدن بر آن نرم است و درونش زهر کش��نده دارد . مردان  خردمند از آن 
پروا دارند و کودکان در دستشان بگريند ») حّراين ، ترمجه حسن زاده ، 1386 ، ص721(. 
 چه زيباست کالم ارزمشند رس��ول خدا ) ص(  که فرمود :  » دهلا مانند  آهن زنگ مي زند . 

گفتند : صیقل آن چیست؟ فرمود : ياد مرگ و خواندن  قرآن « ) نهج الفصاحه( 
امرياملومنني  علي )ع( نیز مي فرمايد: 

» مهانا خداوند س��بحان کس��ي را به چیزي چون قرآن پند نداده اس��ت که قرآن ريسمان 
استوار خدا و وس��یله اي امیين خبش اس��ت . در قرآن بهار دل و چش��مه هاي دانش است 
.براي قلب جاليي جز قرآن نتوان يافت ، خبصوص درجامعه اي که بیدار دالن در گذشته ، 

و غافالن و تغافل کنندگان حضور دارند «)نهج البالغه، خطبه 176(.
3- آداب ظاهري قرائت: 

خداوند در قرآن کرمی بر خواندن  قرآن با درنگ و آهنگ خوش تأکید کرده است .  » ورّتل 
القرآن ترتیال « )مزمل :4(  » عبداهلل س��لیمان گفته اس��ت از امام صادق)ع(  درباره ي اين 
سخن خداوند ) ورّتل القران ترتیال( پرس��یدم ، فرمود : امرياملؤمنني فرموده است : يعين آن 
را به روشين آشکار کن و مانند شعر پشت سر هم و به ش��تاب خنوان و مانند ريگ پراکنده 
اش مس��از ، بلکه دل هاي س��خت خود را با آن به هراس افکنید و انديش��ه ت��ان  به پايان 

رسیدن سوره نباشد «           ) کلیين  ، ترمجه حسن زاده ،1387 ، ج4، ص567(. 
از مجله حقوق قرآن ، قرائت آن با حلن خوش اس��ت. پیامرب اک��رم)ص( فرمود: » هر چیز 
زينيت دارد وزينت  قرآن صوت خوش اس��ت «)نهج الفصاحه(. حض��رت  صادق )ع(  در 
بیان حاالت جدش  فرمود:  علي ابن احلسني قرآن را از مهه مردم خوشرت مي خواندند ، به 
طوري که وقيت سقاها از در خانه ي حضرت مي گذشتند  ،  مي ايستادند و به صداي قرآن 

خواندن ايشان گوش مي کردند .) نوحه خوان، 1386 ، ص225(. 
مداح اهلبیت )ع( در اين راستا مس��ئولیيت دو  چندان دارد  وبايد نسبت به اين مهم اهتمام 
ورزد . البته ، اين که گفته ش��د قرائت قرآن با حلن خوش از مجله حقوق قرآن کرمی اس��ت ، 
نبايد مايه ي نا امیدي و دلس��ردي گردد و افراد از قرآن خواندن خويش نا امید شوند. چرا 
که گاهي اوقات هلجه ي افراد ، در صوت و  حلنشان تأثري گذار است . پیامرب )ص( فرمود: 
» وقيت مردي عجم از امتم ، قرآن را عجمي مي خواند ، فرش��تگان آن را به صورت وعريب 
صحیح باال مي برند « ) کلیين ، ترمجه حس��ن زاده ، 1387، ج4، ص577(. اما هر چه قدر 
مهت انس��ان صرف اين ش��ود که قرآن  صحیح و با حاليت  حمزون خوانده شود پسنديده تر 
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است . 
شايد اين کالم رسول خدا ) ص( که فرمود : » هر که قرآن به آهنگ خنواند ، از ما نیست « ) 
نهج الفصاحه( مسئولیت انسان را بیش��رت منايد . امام صادق )ع( در اين خصوص فرمود: » 

مهانا قرآن با اندوه نازل شده است ، پس آن را با اندوه خبوانید «
) کلیين ، ترمجه حسن زاده ، 1387 ، ج4، ص569(. 

 اين که گفته مي شود قرآن با حزن و اندوه خوانده شود ش��ايد به اين علت است که حزن و 
اندوه در ژرفاي روح آدمي خباطر جدا ش��دن از عامل پاک و دور ماندن ازجوار اهلي وجود 
دارد . زنده نگه داشنت   اين حزن و اندوه  ارزمشند است چرا که باعث مي شود مهواره به ياد 
اين فراق و جدايي از خداي سبحان باش��د و جوياي تقرب و کوشاي وصال . حال اگر اين 
حزن  در دل آدمي نباش��د ، علت آن، يعين جدايي ازجوار اهلي فراموش مي گردد  و انسان 
در صدد کسب س��عادت و وصل و قرب بر مني آيد و اين در حايل اس��ت  که مهه ي کائنات 

سرمست از نوشیدن جرعه ي عشق اهلي هستند. » وان من شي اال يسبح حبمده«
 )اسراء :44( پس آدمی بايد اين حزن و اندوه را در خود زنده بدارد و جانی درد آشنا و دلی 

درد پرور  داشته باشد .) احلیاة ، ج2(. 
يکي از آس��یب هاي جمالس عزاداري و حتريف هايي که در چند سال اخري صورت گرفته 
است ، اينست که متأس��فانه گاهي قرآن  مهراه با آهنِگ  غنا  خوانده مي شود که الزمست 
مداح اهل بیت )ع( در اي��ن خصوص از آگاهي کايف برخوردار باش��د  وخ��داي ناکرده،  
ناخوسته مرتکب گناه نشود . رس��ول خدا ) ص( در اين باره هشدار مي دهد که » قرآن را 
به آهنگها  و اصوات عرب خبوانید و از آهنگهاي اهل فس��ق و اهل گناهان کبريه بپرهیزيد  
که پس از من اقوامي  خواهند آمد که قرآن را به آهن��گ غناو نوحه و رهبانیت مي خوانند 
و اين خواندن از گلوگاه آنان در مني گذرد . قلوب  آنان و قلوب کس��اين که ايش��ان را مي 

پسندند ، واژگون است «. ) شیخ حّر عاملی ، 1367 ، ج4 ، ص858( .
موال علي )ع( در کالم ارزمشندي مي فرمايد :» قرآن را نیکو  )و با تدبر در معين آن ( خبوانید 
که بهرتين داستانهاست  و ش��فاي دردهايتان  را از آن  خبواهید  که شفا دهنده ي دهلاست و 
پريوي کنید نوري که خاموش نش��ود و صورت و چهره اي که فرسوده نگردد و فرامني آن 

را بپذيريد  زيرا مشا با قبول آن گمراه خنواهید شد  « 
) آمدي ، ترمجه انصاري، 1387،ص178(. 

4-خوانندگان  قرآن :
 قدمیي ترها که فاقد س��واد براي خواندن قرآن بودند، خود را مقید مي دانستند و مهه روزه 
قرآن را به دس��ت  مي گرفتند و آن  را مورد احرتام قرار مي دادند و بر ديده ي خويش مي 
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نهادند و مي بوسیدند و به اين وسیله  به قرآن کرمی اداي احرتام مي منودند . اين کار ارزمشند 
آنان ، انس��ان را به ياد س��خن گهربار رس��ول خدا )ص( مي اندازد که » نگاه کردن به سه 
چیز عبادت اس��ت ، نگريس��نت به صورت پدر و مادر ، به مصحف و به دريا « )احلیاة ، ج2 
، ص239( اما متاسفانه امروزه که افراد از س��واد خواندن آيات قرآن برخوردارند . قرآن 
خواندن را  آنطور که شايسته است سر لوحه کار و امور روزمره خويش قرار مني دهند . در 
حديثی از پیامرب اکرم )ص(  آمده است که » اي مردم ! من پیش از مشا از دنیا       مي روم و مشا 
) در صحراي رستاخیز( کنار حوض بر من وارد خواهید شد . هنگامي که نزد من مي آيید،  
از مشا درباره ي دو ذخريه ي نفیس ) ثقلني( پرس��ش خواهم کرد . مواظب باشید که پس از 
من با آنها چه خواهید کرد . ذخريه ي بزرگرت يعين کتاب خداي عّز و جّل ، وسیله اي است 
که يکطرف آن به دست خدا و  طرف ديگر آن به دست مشاست . پس آن را حمکم نگاه  داريد 

تا گمراه نشويد و آن را تغیري ندهید  وذخريه ي ديگر ، عرتت من است و اهل بیت من .«
 ) احلیاة ، ج2، ص286(

در طول تاريخ ، مهواره  دمشنان  اسالم  متام تالش خود را  صرف جدايي مسلمانان  از قرآن 
کرمی منوده اند . امام مخیين )ره(  مهواره اين خطر را به مردم گوشزد مي منود .» يکي از توطئه 
هاي شوم دمشنان  اسالم ، جدا کردن مسلمني از قرآن کرمی اس��ت که به چندين شیوه براي 
رسیدن به اين هدف متوسل شده اند .  ازمجله ش��یوه ها ، تبلیغات دروغني در مورد قرآن با 
عناوين مکفي نبودن قرآن براي اداره امور مس��لمني  ، تأويلها و تفس��ريهاي يک بعدي و 
احنرايف و خالف واقع آيات قرآن بود که متأس��فانه خیلي ها را در دام انداخت . از طريف، با 
جدا کردن دين از سیاست  ، قرآن کرمی را از زندگي و شئونات خمتلف آن خارج کرده ، آنرا 

مهجور منودند« ) مجعي از مساجد ، 1371 ، ص8(. 
آنان براي مهجوريت قرآن  و جدا کردن دين از سیاس��ت ، ساهلاس��ت که سرمايه گذاري 
هاي هنگفت مي منايند  تا بدين وس��یله قرآن را از عرصه ی زندگي م��ردم خارج منايند . 
گاهي اس��تفاده از  قرآن حمدود به اموري از قبیل گذاردن  آن بر سر سفره ي عقد، براي رد 
ش���دن مس��افر از زي�ر آن ، قرائت  آن در جم�الس خ�تم وقرائت آن بر سر قبور اموات و 
. . مي شود  گرچه  اس��تفاده از قرآن براي اين امور مطلوبس��ت اما اگر از قرائت  وتوجه به 

حقايق ناب قرآين  غفلت شود ، خساريت بس بزرگ و  جربان ناپذير است . 
 امام مخیين )ره(  در وصیتنامه  سیاس��ي � اهلي خويش فرمود :» م��ا مفتخرمی و ملت عزيز 
سر تا پا متعهد به اس��الم و قرآن، مفتخر اس��ت که مي خواهد  حقايق قرآين  که سراسر  آن 
از وحدت بني مسلمني ، بلکه بش��ريت دم مي زند ، از مقربه ها  و گورستانها جنات داده  وبه 
عنوان نسخه ي جنات دهنده بش��ر، از مجیع قیودي که بر پا و دست و قلب و عقل او پییچده 
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است  واو را به سوي فنا و نیسيت و بردگي و بندگي طاغوتیان مي کشاند، جنات دهد«
) روابط عمومي دفرت تبلیغات حوزه علمیه قم ، 1378، ص7-6(

بنابراين ، ق��رآن کرمی ه��م فراگرفتنش و هم آموخ��نت آن  به ديگران ، ه��م خواندن و هم 
ش��نیدنش و هم تدبر و  تأم��ل  در مضامني  عالی��ه ي آن هر کدام به نوبه ي خود انس��ان را 
از کمال خاصي برخ��وردار مي فرماي��د . در خصوص خواندن ق��رآن پیامرب اکرم )ص( 
خطاب به سلمان مي فرمايد: » اي س��لمان ! بر تو باد به خواندن قرآن که خواندن آن کفاره 
ي گناهان است و پوشش��ي از آتش و امیين از عذاب . . ..  چون مؤمن قرآن  خبواند  ، خدا به 
رمحت  در او نظر کند ، اي س��لمان !  چون مؤمن قرآن خبواند خدا درهاي رمحت را بر او مي 
گش��ايد ....بعد از  آموخنت  علم، هیچ  چیز را  خدا  بیش��رت از قرائت قرآن دوست مني دارد 

........« )احلیاة، ج2، ص230( 
قرآن ش��اخص ترين معجزه پیامرب خامت )ص( و جبل متینی است که هر کس به آن متسک 
جست ، ره به س��وي رس��تگاري پیمود و  چون بر گرد آن در آمد ، از افرتاق و انشعاب به 
دور ماند . » قرآن مشع فروزاين است که  هرگز تند بادهاي سهمناک  اعصار ، شعله هاي پر 
فروغ آن را فرو ننشانند و غبار کهنگي بر رخس��ار  او ننشست « ) حديثي  ، 1376، ص9( 
قران کتاب آمساين ارزمشندي اس��ت که ش��نیدن آن نیز برکات و مثرات متعددي دارد .امام 
صادق)ع( فرمود: هر کس حريف از کتاب خدا  را بدون خواندن بشنود، خدا براي او حسنه 
اي  مي نويسد و از او سیئه اي حمو مي کند ودرجه اي بر درجات او مي افزايد« )حّلی ، بی تا 
، ص270(.آري وقيت شنیدن قرآن کرمی اينقدر حسنه دارد ، مهدم بودن با قرآن چه  که مني 
کند.»اس��حاق عمار گفت : به امام صادق )ع( عرض کردم ، فدايت ش��وم من قرآن را از بر 
دارم . آن را از بر خبوامن بهرت است يا در مصحف بنگرم؟ امام فرمود: از روي قرآن خبوان که 
آن با فضیلت تر اس��ت  .مگر مني داين که نگاه کردن به قرآن عبادت است « ) کلیين ، ترمجه 

حسن زاده ، 1387 ، ج4، ص567( 
، بهشت مادي ترين و کم ترين پاداشي است که  خداوند روزي قرآن خوان واقعي مي کند . 
پیامرب اکرم)ص( فرمود:       » هر کس قرآن کالم او ، و مسجد خانه اش باشد ،  خداوند خانه 
اي در بهشت براي او بنا مي کند ) ش��یخ صدوق ، ترمجه  انصاري حماليت ، 1386 ، ص59( 
. حسن ختام اين خبش اين کالم گهربار  پیامرب )ص( باش��د که فرمود: » خداي متعال سه 
صوت را دوس��ت دارد ، بانگ خروس، بانگ ت��الوت کننده قران ، و بانگ کس��اين که در 

هنگام سحر طلب آمرزش را )استغفار( مي کنند . ) احلیاة ، ج2، ص230( 
5-اسرار و معارف قرآن : 

قرآن عهدو پیمان آفريدگار متعال با آفريدگان خويش اس��ت ومع��ارف و حقايق قرآن ، 
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رفعت خبش درجات روح انس��ان  و نردبان عروج و تکامل  اوس��ت ، تا آجنا که درجه ي 
تکامل انسان در دنیا و آخرت،  وابس��ته به  درجه ي انس  او با قران اس��ت . قرآن مائده و 
سفره ي گسرتده  ي اهلي است که بهره گريي از آن  تا س��ر حد توان توصیه اي رباين است 

چنانکه در آيه ي 20،سوره مزمل مي خوانیم:»فاقرءوا ما تیّسرمن القرآن«
)موسسه آموزشي وپژوهشي تسنیم، 1391، ص6(

 اگر امرياملؤمنني  در واپس��ني روزهاي حیات ارزمشند خويش فرم��ود: » خدا را ، خدا را 
درباره قران ، مبادا ديگران در فهم آن بر مشا پیش��ي گريند « ) حّراين ، ترمجه حس��ن زاده ، 
1386،ص333(خباطر احساس خطري است که ايش��ان، در سايه ي عدم توجه مردم به 
معارف قرآن ، نسبت به جامعه ي  اس��المي مي منايد .چراکه رسول مهرباين)ص( فرمود:         
» چون فتنه ها بر مش��ا ، مهچون پاره هاي  ش��ب تاريک روي آورده، ماي��ه ي گمراهي و 
اشتباهکاري شود ، بر مشا باد  به قرآن« ) احلیاة ، ج2، ص296(.آري آنگاه که حق وباطل 
با يکديگر  مشتبه مي ش��وند انس��ان مؤمن با مراجعه به قرآن      مي تواند  تا حدودي راه را 
دريابد و اگر احیانًا اشتباه کند ، باالخره حق را تشخیص مي دهد و در جستجوي  آن          مي 
کوش��د .پیامرب اکرم )ص( در توصیف حاالت مؤمن فرمود: » حکاي��ت مؤمن ، حکايت 
خوشه در مس��ري باد اس��ت . گاه      مي افتد  وگاه بر مي خیزد « ) مومن هم در اثر فتنه هاي 

دوران مي لغزد اما مني شکند و دوباره حرکت مي کند(
) مشکیين ، ترمجه جنتی، 1388، ص45(. 

امرياملؤنني )ع( در نهج البالغه به ما آموخته اس��ت که قرآن چه ويژگیهايي دارد و چگونه 
بايد با آن ارتباط برقرار منود آجنا که مي فرمايد:»آگاه باش��ید کسي باداشنت قرآن،نیازي 

ندارد و بدون قرآن يب نیاز خنواهد بود «) نهج البالغه ، خطبه 176( و آنگاه که فرمود:
درمان خود را از قرآن خبواهید  و در س��خيت ها از قرآن ياري بطلبید ک��ه در قرآن درمان 
بزرگ ترين بیماري ها يعين کفر و نفاق و سرکش��ي و گمراهي است پس به وسیله ي قرآن 
خواسته هاي خود را از خدا خبواهید  وبا دوسيت  قرآن به خدا روي آوريد و به  وسیله قرآن 
از خلق خدا چیزي خنواهید ، زيرا وس��یله اي ب��راي تقرب بندگان به خ��دا ، بهرت از قرآن 
وجود ندارد . آگاه باش��ید  که شفاعت قران پذيرفته و س��خنش تصديق مي گردد آن کس 
که در قیامت ، قرآن شفاعتش کند ، خبشوده مي ش��ود و آن کس که قرآن از او شکايت کند 
، حمکوم اس��ت ، در روز قیامت ندا دهندهاي بانگ مي زند که  آگاه باش��ید امروز هر کس 
گرفتار بذري است که کاشته وعملي اس��ت  که اجنام داده ، جز اعمال منطبق با قرآن . پس 
مشا در مشار عمل کنندگان به قران باش��ید ، از قرآن پريوي کنید با قرآن خدا را بشناسید و 
خويش��نت را با قرآن اندرز دهید و رأي و نظ��ر خود را در برابر قران متهم کنید و خواس��ته 
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هاي خود را با قرآن نادرست بشماريد . )مهان( 
بنابراين  جبا و شايس��ته اس��ت که مداح  اهلبی��ت )ع(  در موقعیت هاي مقتض��ي در کنار 
خواندن روضه ،که مثره اش اشک است معارف اين چنیين را به مستمعني  خويش بیاموزد  
تا اشکشان گوهر شود وکارها از آن بر آيد و اشک ، با عشق عجني و با معرفت توأم  گردد. 

6-تفسري به رأي ممنوع:
يکي از خط��رايت  که جامعه ي اس��المي را تهديد مي کند اين اس��ت که هر کس��ي قرآن را 
مطابق سلیقه ي ش��خصي خود و يا بر طبق منافع خود تفس��ري و تأويل منايد . ضربه اي که 
جامعه ي اسالمي در جريان خالفت حضرت رسول )ص(  خورد ، از مهني ناحیه بود . اوج 
خطر تفسري به رأي منودن قرآن ، از اينجا آشکار اس��ت که، ازمجله نگرانیهاي پیامرب اکرم 
)ص( است . » بیشرتين  ترسي که براي امتم  پس از خود دارم ، از پیدا شدن کساين است که 
به تأويل آيات قرآن مي پردازند  و آنها  را به معناهايي جز آنچه هست ، مي گريند «) احلیاة 
، ج2 ، ص268(. بنابراين  ، بر م��داح اهلبیت )ع( الزم و ضروري اس��ت که درعني تأمل 
و تّدبر در قرآن کرمی ، قرآن رامطابق رأي و نظر خويش تفس��ري ننماي��د که اگر در اين راه، 

اشتباهی صورت گريد ، خطايي غري قابل جربان است . 
امام صادق )ع( فرمود: هر کس قرآن را به رأي خود تفسري کند و  درست بگويد، پاداشي به 

او داده مني شود و اگر خطا کند ، گناه آن بر وي خواهد بود« ) مهان ، ص266(. 
 امرياملومنني علي  )ع( در ترسیم پیامد خموف  تفسري به رأي منودن قرآن فرمود: 

پس از من زماين  بر مشا خواهد  آمد که هیچ چیز پنهانرت و پوش��یده تر از حق و آشکارتر از 
باطل و افزونرت از دروغ بسنت بر خدا و پیامرب نیست، و در نزد مردم آن زمان ، هیچ کااليي 
يب خريدارتر از قرآن نیس��ت، هر گاه چنانکه بايد تالوت ) ومطرح شود( و رايج تر از آن 
نیس��ت ، هرگاه حتريف گردد ) و موافق خواست آنان تفسري ش��ود(  و در آن روزگار هیچ 
چیز در ش��هرها منکرتر  از معروف و معروفرت از منکر نیس��ت .......گويي آنان پیشوايان  
قرانند و  قرآن پیشواي  ايشان نیست . پس در نزد ايشان چیزي جز نام قرآن باقي مني ماند  

و جز خط و نوشنت آن چیز ديگري ندانند .) نهج البالغه ، خطبه 147(. 
زنگ خطري اس��ت براي جامعه اس��المي وقيت که امام باقر )ع( خوانندگان قرآن را  سه 

دسته معريف مي منايند :
» يکي  مردي که قرآن مي خواند و آن را براي خود مهچون کااليي قرار داده که به وس��یله  
ي آن شاهان را به  جانب خود جذب کند و بر مردمان گردن فرازي منايد . ديگر آنکه قرآن 
را مي خواند و حرف آن را حفظ ولی حدود آن را ضايع می کند ، و ديگر مردی که قرآن را 
می خواند و داروي قرآن را بر درد قلب خويش مي نهد ......) احلیاة ، ج2، ص255(و اگر 
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خداي ناکرده گفتار و رفتار انسان ضد و نقیض باش��د و رفتارش  گفتارش را تائید ننمايد 
مش��مول اين س��خن صادق آل حممد ) ص( مي ش��ود که فرمود: » از آن بپرهیز که در عني 

خوب ادا کردن حروف قرآن ، سبب تباه  گشنت حدود آن شوي « )مهان( 
معصومني  )ع( قرآن هاي ناطق: 

باالترين  وبرترين مفس��رين قرآن معصومني )ع( هستند که تفس��ري و تأويل قرآن، کاري 
در شأن آنان است و پس از ايش��ان  افرادي که از علم و  آگاهي  کايف برخوردارند . مگر نه 
اين است که موال علي) علیه الس��الم (فرمود: »به خدا سوگند ، رساندن پیغامها ، ووفاي به  
وعده ها  ، و مهه کلمات) وحقايق ق��رآن ( را از پیامرب  آموختم وابواب حکمت و علم و راه 
روشن )دين و رستگاري ( نزد ما اهلبیت اس��ت . آگاه باشید که احکام دين يکدست  است 
وراههاي آن راست است . هر کس ، از آن راهها برود ؛ مي رسد و سود مي برد و هر کس از 

رفنت از آنها خودداري کند ، گمراه و پشیمان         مي شود «) نهج البالغه ، خطبه 120(. 
 قران کرمی به ما آموخته اس��ت که افرادي که مي دانند، با آنان که مني دانند برابر و يکس��ان 
نیستند » هل يس��توي الذين  يعلمون  والذين ال يعلمون«  ) زمر:9(  و به ما آموخته است که 
آنچه را که مني دانیم  از اهلش بپرسیم .» فس��ئلوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون«  ) حنل : 43( 
امام باقر )علیه الس��الم(  در خصوص اهل ذکر،  در اين آيه فرمود: » مقصود از اهل ذکر، ما 
هس��تیم  « )احلیاة ، ج2، ص277( بنابراين در کنار مراجعه به قرآن کرمی واستفاده از آيات 
ارزمشند آن ، استفاده از سخنان  و فرمايش��ات گهربار معصومني )علیهم السالم(  مي تواند 

امدادگر مداح اهلبیت )علیهم السالم( در امر مقدس مداحي باشد . 
 بار خدايا بر حممد )ص( و آل او درود فرست و به وس��یله  قرآن بار سنگني گناهان  را از ما 
بیامرز و خوهای نیکوي نیکوکاران  را به ما ببخش و ما را پريو نشانه هاي کساين  بگردان  
که در ساعات  ش��ب و بامداد و ش��ام قرآن را براي تو بپا داش��تند .  ............بار خدايا  بر 
حممد و آل او درود فرس��ت و قرآن را براي ما در تاريکیهاي  ش��ب، مونس و آشنا گردان 
...................بار خدايا بر حممد و آل او درود فرس��ت و به وسیله قرآن خري و نیکي برون 
ما  راثابت  و پا برجا گردان ................بارخدايا بر حممد و آل او درود فرس��ت و به وسیله 
قرآن فقر و يب چیزي ما را به نداش��نت احتیاج اصالح فرما  و گشايش زندگاين وبسیاري 
فراخي روزيها  را به س��وي ما روان گردان و ما را از خوهاي نکوهیده و اخالق پست دور 

منا .........) صحیفه سجاديه ، دعاي 42(. 
حبث و نتیجه گريي : 

مداحي اهلبیت )علیهم السالم(  افتخاري اس��ت که خداوند روزي هر کس مني منايد و هر 
کسي اليق آن نیست . برمهني اس��اس ، مس��ئولیت ها و وظائف يک مداح نسبت به حفظ 
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دين مبني اس��الم و بهره برداري از قرآن، اين کتاب آمساين  سنگني است . قرآن کرمی کتايب 
اس��ت فرهنگ آفرين و اس��تفاده مطلوب از آن ، فرهنگ خاصي را مي طلبد . مسئولیت 
اصلي مداح  اهلبیت)ع(،  زمینه سازي جهت آش��نا منودن  مستمعني  با معارف ديين است . 
قرآن کرمی کتاب معرفت است .قرائت قرآن وانس مهیش��گي با قران زنگار از قلب آدمي 
مي زدايد و آنگاه که جان  انسان عاري از زنگار مي ش��ود و قلب صفا مي يابد ، کالم جان 
مي گريد و نواي آدمي  بر جان مي نش��یند. پس، انس با ق��رآن و ارتباط معنوي با اين کالم 
آمساين براي افرادي که مي خواهند س��همي در انسان سازي داشته باش��ند ، حائز امهیت  
بیش��رت اس��ت .قرائت قرآن آداب خاصي دارد که برخي در گ��روه آداب ظاهري قرائت 
جاي مي گريند و برخي ديگر، در گروه آداب باطين قرائت . قرائت قرآن با درنگ، صوت 
خوش ، حلن ع��ريب ، مهراه با ح��زن و اندوه، واح��رتام  و اکرام آن از مجل��ه آداب ظاهري 
قرائت حمسوب مي ش��وند . توجه به معارف و حقايق  قرآن  وتفسري به رأي ننمودن قرآن 
کرمی از مجله آداب باطين قرائت قرآن حمس��وب مي ش��وند . هر قدر، مداح اهلبیت )علیهم 
الس��الم(  بتوانند خودش را در اين راه ، مهاهنگ با خواس��ته ي معصومني) علیهم السالم(  
منايد، خود را به آنان نزديک تر و ش��بیه تر منوده و رضايت آن��ان را که در ادامه ي رضايت 
خداي سبحان  و رس��ول اکرم )ص( است ، کس��ب مي منايد. با توجه به نتايج پژوهش ، در 

راستاي عمل به وظايفمان نسبت به قران کرمی ، پیشنهاد مي گردد :
مداحان اهلبیت )ع(  س��طح آش��نايي خود را با قرآن کرمی تعیني منوده و در راستاي ارتقاء  
آن کوشا باشند . انس دائمي با قرآن را س��رلوحه امورات خويش قرار می دهند و جمالس 
خود را در موقعیت های مقتضی با آيات قرآن کرمی ومعانی آن مّنور منايند . با قرائت قرآن 
توأم با صوت و حلن زيبا ، خوش وحمزون، بر ش��کوه جمالس خوي��ش بیفزايند تا به عنوان 
الگو و اسوه ی قرآنی برای اطرافیان و طرفداران مطرح باش��ند .  خودشان بیش از پیش، 
اطالعات و آگاهی های خود را نس��بت به حقايق ناب قرآنی باال بربند و در  راستای نشر 
معارف و حقايق  عالیه ی قرآنی کوشا باش��ند . مهچنني تالش گسرتده ای در راستای فهم 
آيات قرآنی به عمل آوردند .  از تفسري و تأويل آيات بر اساس سلیقه  ی شخصی  و مطابق 
با رأی خويش خودداری منايند و در اين راس��تا، از بیان منودن  حکايت ها و داس��تانهای  

شبهه افکن و وهن  آمیز به شدت خودداری منايند . 
 در راس��تای تفس��ري آيات قرآن، از کتب تفس��ريی معترب و روايات معصوم��ني ) علیهم 

السالم(  که قرآنهای ناطق هستند ، بهره گريند . 
اخالص را سر لوحه  جمالس خويش قرار دهند و با اخالص آيات قرآن را تالوت و در آن 

تدّبر منايند  تا حقايق  آن برايشان  روشن و هويدا گردد . 
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چكیده
هنر ارزمشند مداحی، يك هنر مذهيب اس��ت كه نقش فراواين در احیاء، نشر و بیان معارف 
اهل بیت )ع(، تبیني فضائل و کرامات انس��انی، رشد باورهای مذهبی و برمال ساخنت ستم 
ها، غارت ها و س��لطه طليب هاي حكما و خلفاي ظلم پیش��ه و جبار، داشته است. بدين 
حلاظ، تبیني جايگاه مراس��م مداحي در ترويج معارف ائمه بزرگوار اس��الم و شناس��ايي 

آسیب ها ي فراروی اين مراسم، ضروري به نظر مي رسد.
در مهني راس��تا، اين مقاله با عنوان: » بررس��ي نقش مداحان در ترويج معارف اهل بیت 
)ع(؛ آس��یب ها و راهكارها«، با هدف شناس��ايي نقش مداحان در تبلیغ و ترويج معارف 
ائمه معصومني)ع( و شناس��ايي آس��یب هايي كه هنر مداحي را تهديد مي كند، پرداخته و 

راهكارهاي آسیب زدايي آن را بیان كرده است. 
طي اين مطالعه، كه ب��ه روش كتاخبانه اي اجنام يافته، مباحث جاي��گاه و امهیت عزاداري 
و مداحي اهل بیت )ع(، مداحان و تبلیغ معارف ائمه اطهار)ع(،آس��یب هاي مداحي اهل 
بیت)ع( و علل پديد آمدن آس��یب ها در مداحي، تبیني و حتلیل شده است و در اين راستا، 
برخي از مهمرتين آس��یب هاي مداحي از قبیل؛  بیان مطال��ب دروغ، اغراق در توصیف 
وقايع، نگرش تك بعدي و تك حموري، خرافات، كاربرد الفاظ توهني آمیز و  بدعتها، مورد 
بررس��ي قرار گرفته اس��ت. در ادامه، عوامل اصلي به وجود آورنده اين آس��یب ها و نیز 

راهكارهايي چند در آسیب زدايي ارائه شده است. 
نتايج به دس��ت آمده نش��ان مي دهد كه مداحي اهل بیت از دوران ش��كل گريي تاكنون 
توانسته اس��ت در تبیني معارف اهل بیت)ع( مؤثر واقع ش��ود. مهچنني،  مي توان با برنامه 
ريزي هاي منطقي، اصويل و مديريت اس��رتاتژيك، مانع ورود هر گونه آس��یب و آفت بر 

عرصه مداحي شد.
واژگان كلیدي: مداح، مداحي، اهل بیت)ع(، آسیب ها، راهكارها.
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مقدمه
مراسم مداحي، يكي از ابزارهايي اس��ت كه در ترويج و تبلیغ معارف ائمه معصومني)ع(، 
نقش بسزايي داشته است. اين مراسم جايگاه وااليي در سعادت مسلمانان و روشن شدن 

راه هدايت مردم داشته است. بدين حلاظ احیاء و پاسداشت آن ضروري مي باشد.
كمرت مرامسي را مي توان مشاهده كرد كه به اندازه برپايي مراسم عزاداري و مدحیه سرايي 
بر ائمه اطهار)ع(، در حفظ دين از احنراف و از هجوم يب امان دمشنان اس��الم براي نابودي 
دين و مهچنني توسعه فرهنگ ديين موثر باشد. اين مراسم سهم بزرگي در رشد و بالندگي 
اعتقادات مذهبی و كرامات انسانی و فراموش نش��دن دالوري ها، ارزش و جايگاه ائمه 

معصومني)ع( و افشاگری ظلم و فساد حاكمان جبار و طاغوتیان داشته است.
در بی��ان امهیت، عظم��ت و جاي��گاه م��داح و مداحي اهل بی��ت )ع( مهني ب��س كه امام 
صادق)ع(، به خاطر وجود مداحان و مرثیه س��رايان بر ائمه معصومني )ع(، خدا را سپاس 
مي گويد: »َاحْلَمُد هلِلِّ الَّذى َجَعَل ِف الّن��اس َمْن َيفد اِلَْینا و میدُحن��ا و َيْرثى لنا«)حرعاملي، 
1409ق، ج10، ص469(؛ خدا را س��پاس که در میان مردم، کس��اىن را ق��رار داده که به 

سوى ما مى آيند و ما را مدح و مرثیه مى گويند.
هدف اساسي اين مقاله، شناس��ايي نقش و جايگاه مداحان در تبلیغ و ترويج معارف ائمه 
معصومني)ع( و بررسي حتريف ها وآس��یب هاي تهديد كننده حوضه مداحي اهل بیت)ع( 
و نیز بیان راهكارهاي اثر خبش و كارآمد در آس��یب زدايي اين حوزه است. جهت نیل به 
اين هدف، از ديدگاهها، جتارب و نظريه هاي انديش��مندان، متفكرين و علماي معاصری 
که در دهه ه��ای اخري بر اين ام��ر اهتمام ورزيده ان��د و در زدودن بر چس��ب های ناروا و 
حتريف از عرصه زندگ��ي و وقايع دوران ائمه بزرگوار و نش��ان دادن چهره س��ازنده آن، 

جماهده کرده اند، استعانت و مدد گرفته مي شود.

  مداحی اهل بیت)ع( از گذشته تا کنون
از خلقت آدم تا زمان وقوع حادثه کربال، جريان ش��هادت سرور و ساالر شهیدان به طرق 
خمتلف مطرح گرديده است. برای آن امام مهام، انبیا و امامان گريسته و يا متأمل شده اند و از 

ضّجه فرشتگان و ُبکای آنان در کتب مشهور سخن به میان آمده است
)باقري بیدهندي، 1382(.

عزاداري بر امام حس��ني)ع( از زمان ش��هادت ان حضرت بوده اس��ت؛ ويل ت��ا زمان آل 
بويه)در سال 352ق( اين عزاداري ها خمفي بود. قبل از قرن چهارم قمري، عزاداري براي 
امام حس��ني)ع( علين نبود و نهاين در خانه ها اجنام مي گرفت؛ اما از نیمه دوم قرن چهارم 
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قمري، سوگواري در روز عاشورا آشكار و در كوچه و بازار اجنام گرفت
)گروه مؤلفان، 1385(.

ابن اجلوزي گفته است: در سال 352ق معزالدوله ديلمي دستور داد مردم در روز عاشورا 
مجع شوند و اظهار حزن كنند. در اين روز بازارها بسته شد، خريد و فروش موقوف گرديد، 
قصابان گوسفند ذبح نكردند، هريسه پزها، هريس��ه)حلیم( نپختند، مردم آب ننوشیدند، 
در بازارها خیمه به پا كردند و به رس��م عزاداري بر آنها پالس آوخیتند، زنان بر سر و روي 

خود مي زدند و بر حسني)ع( ندبه مي كردند)مهان(. 
ذکر منقبت و بیان موس��یقايی وقايع مذهبی- تارخیی، از دير باز تا کنون در سرزمني ايران 
جايگاه ويژه ای داشته اس��ت. سیاوشانه يا سیاوش خوانی در س��اهلای قبل از اسالم )در 
میان ايرانیان( و واقعه کرب��ال و مصايب خاندان حضرت علی )ع( پس از اس��الم و در بني 
مسلمني جای خود را به مداحی، عزاداری و ش��بیه خوانی داد تا اين سنت ها با حفظ مهه 
اصالت ها و ارزش هايش به امروز منتقل ش��ود. اين قدمت تارخی��ی گويای جايگاه رفیع 

وموقعیت مهم اين سنت در میان ايرانیان است)فصلنامه هنر، 1385 صص156 – 173(.
در قرن نهم هجرى »كاش��فى« - كه دانش��مندى فصیح و بلیغ و ش��اعر پركار بود- كتاب 
»روضة الشهدا« را تالیف كرد. كاش��فى كتاب  روضة الش��هدا را در واقعه كربال به فارسى 
نوش��ت و چون مطال��ب اي��ن كت��اب را در جمالس ع��زادارى از روى كتاب بر س��ر منرب 
مى خواندند، خوانن��دگان اين كتاب به  »روضه خوان« معروف ش��دند و بتدريج  خواندن 
روضه از روى كتاب منسوخ ش��د و روضه خوانها مطالب  كتاب را حفظ كرده و در جمالس 
عزادارى مى خواندند. در زمان صفويه اقامه عزادارى  بسیار رواج گرفت. كتاب »روضة 
الش��هدا« كه حاوى ذكر مقتل و حوادث كربال بود، در قرن دهم توس��ط حممد بن سلیمان 

فضوىل، با نام »حديقة السعداء« به تركى ترمجه شد )مهان(. 
در زمان كنوين هم مداحي اهل بیت با پش��ت س��ر گذاشنت فراز نش��یب هايي مهچنان با 
شكوه و رونق بیشرتي توس��ط مداحان و ذاكران، در بیان فضايل و مناقب و واقعیت ها ي 
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم - به خصوص واقعه عاشورا- به كار خود ادامه 

مي دهد. 
 

 تعاریف و اصطالحات
مداحي: »مداحي« در لغت عبارتس��ت از: بی��ان مصیبت، گريه كردن ب��ا آواز، آواز مامت، 
ش��یون و زارى، مويه گ��رى، زارى بر مرده؛ ش��عرى ك��ه در مامت و س��وگوارى با صوت 
حزين و ناله و زارى خوانند، اعم از س��وگوارى  براى كس��ى كه تازه مرده، يا براى امامان 
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شیعه. تركیبات ديگر آن عبارت اس��ت از: نوحه آراسنت، نوحه س��اخنت، نوحه سرودن، 
نوحه خواىن)دهخدا، 1382(.

مداحي نوعي الگو دادن به خماطبان و ش��خصیت پردازي اجتماعي و الگويي براي جامعه 
ارزشي و س��نگري براي پراکندن و نش��ر فضیلت ها در قاليب مؤثر و فراگري نسبت به مهه 

است.
 فلسفه اساس��ي مداحي ترويج خويب ها و تبیني روحیه هاي واالي شهیدان کربال و دمیدن 
روح تعهد و محاسه در شیعه است و يک عشق و امیان اس��ت نه يک حرفه و شغل. مداحي 

نوعي منرب و رسانه است که مهمرتين وظیفه  آن تبلیغ و بیان معارف اهل بیت)ع( است.
مداح: در اصطالح شیعى، »مداح« به كساىن گفته مى شود كه در ايام والدتها وشهادتهاى 
ائمه )ع( در جمالس جشن و عزا به خواندن اشعارى در فضايل و مناقب حممد وآل حممد، يا 
در مظلومیت آنان مى پردازند. وىل اغلب، به »مرثیه خوانان حس��یىن« گفته  مى شود كه با 

خواندن شعر مرثیه و ذكر مصیبت، اهل جملس را مى گريانند
)پايگاه اطالع رساين آويين، 1387(. 

در اصطالح ش��یعي مداح، به کس��اين مي گويند که در ايام والدت ها و شهادت هاي ائمه 
اطهار)ع( در جمالس جش��ن و عزا ب��ه خواندن اش��عاري در فضايل و مناق��ب حممد و آل 

حممد)ع( يا در مظلومیت آنان مي پردازند.
مناقب خواين: س��روده هاي ش��عرا در مدح و منقب��ت امامان معصوم توس��ط گروهي كه 

مناقب خوان نامیده مي شدند، براي مردم كوچه و بازار خوانده مي شد. 
»مناقب خوانها ش��بیه مداحان عمل مي كردند با اين تفاوت كه كار آنها حمدود به اوصاف 
امامان و ائمة ش��یعة حض��رت علي)ع( ب��وده و در اين زمین��ه به نقل حدي��ث و روايت و 

داستان هاي محاسي و مذهيب مي پرداختند« )معصومي، 1386، ص 21(.
حتريف: »حتريف« از ريش��ه »حرف« در زبان عريب اس��ت. در لغت واژه حتريف به معاين 
ذيل آمده است: تغیري دادن، تبديل كردن، وارونه ساخنت، جابه جا منودن، كم و زياد كردن، 
از حالت اصلي درآوردن و به طرز و وضع ديگري انداخنت، كج س��اخنت، تقلب كردن و...

)دهخدا، 1382(.

 جایگاه و امهیت عزاداري و مداحي اهل بیت )ع(
در مكتب تش��یع، عزاداری بر ائمه اطهار)ع( از قدمی االيام تاكنون م��ورد توجه و اهتمام 
عموم شیعیان بوده است و اين امر مهم در طول تاريخ به شكل هاي خمتلفی نظري؛ مداحي، 

مرثیه سرايی، سینه زنی، زجنريزنی و... اجنام يافته است.
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مداحي و عزاداري نقش بس��یاری در رش��د باورهای دينی-مذهبی و فضايل انسانی و 
فراموش نشدن بزرگواري ها، ش��جاعت هاي ائمه معصومني)ع( در زمینه ترويج معارف 

اسالمي و شناساندن مقام ائمه و افشاگری جنايات بیدادگران داشته است. 
مداح اهل بیت)ع( با يادآوري فضايل و تعظیم ش��عائر اهلي، عموم مردم را به الگوگريي از 
بزرگان دين فرا مي خواند و با هنر ماندگار مداح��ي، حمبت اين چهره هاي ماندگار اهلي را 
در دل انس��انها جاي مي دهد. به مهني دلیل امامان معصوم)ع( هر يك به حنوي از مداحان 

اهل بیت)ع( ستايش مي كردند.
در طول تاريخ، مداحي يكي از قوي تري��ن و كارآمدترين عوامل احیاء دين و مكتب اهل 
بیت )ع( بوده و نقش بسیار مهمي را در پاسداري و گس��رتش مكتب تشیع و نشر معارف 
اهل بیت)ع( ايفا كرده است، به صوريت كه توانسته در دل خود از هر قشر و صنف و نژادي 
را جاي داده و كارآمدترين پايگاه روش��نگري عاملان ديين و خاس��تگاه فكري و معنوي 
انديش��مندان و مبارزين و انقالبیون و جوانان حق جو و خداجو بوده اس��ت؛ تا جايي كه 
خیمه هاي عزا و پرچم هاي سرخ و س��یاه، منادي براي عدالت خواهي و دفاع از مظلوم و 

مقابله با ظلم و جور حاكمان جبار و زورگو شدند.
حضرت ام��ام مخیين »قدس س��ره« پرده در زمین��ه ي جايگاه روضه خ��واين، مداحي و 
عزاداري مي فرمايد: »اآلن هزار و چهارصد سال است كه اين منربها، با اين روضه ها و با 

اين مصیبت ها و با اين سینه زين ها ما را حفظ كرده اند«
)موسوي مخیين، 1382، ج 8، صص 69 و 70(.

عزاداري و برپايي مراسم مامت در س��وگ ائمه و اولیاء خدا امري اس��ت که در قرآن كرمی 
و س��ريه پیامرب)ص( و امامان)ع( ريش��ه دارد. در قرآن كرمی اين ع��زاداري ها مصداق؛ 

»مودت اهل بیت)ع( 1 «، »تعظیم شعائر اهلي 2« و »فرياد مظلوم علیه ظامل3 « آمده است. 
»امام رضا)ع(« فرمود: »َمْن َتَذكََّر ُمصابَنا، َفَبكى َو أْبكى مَلْ َتْب��كِ َعْیُنُه َيْوَم َتْبِكى اْلُعُیوُن، َو 
َمْن َجَلَس جَمِْلسًا حُیْىي فیِه أْمُرنا مَلْ میَُْت َقْلُبُه يْوَم متَُوُت اْلُقُلوُب«)حر عاملي، 1409ق، ج14، 
ص502(؛ »هر كس مصائب ما � اهل بیت عصمت و طهارت � را يادآور ش��ود و گريه كند 
يا ديگرى را بگرياند، روزى كه مهه گريان باش��ند او خنواهد گريست، و هر كه در جملسى 

بنشیند كه علوم و فضائل ما گفته شود مهیشه زنده دل خواهد بود.«
مهچنني، امام رض��ا )ع( فرم��ود: »َفَعلى َمَثُل احُلَس��ني َفلَیب��َك الَباُكون«)مه��ان، ج10، 

ص394(؛ بر مهانند حسني بايد گريه كنندگان گريه كنند.
1- سوره ي شورا، آيه ي 23. 
2 - سوره ي حج، آيه ي 32.

3- سوره نسا، آيه ي 48.
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امام صادق )علیه الس��الم( به يكى از يارانش به نام فضیل فرمود: »آيا تشكیل جملس مى 
دهید و با يكديگ��ر پريامون معارف دي��ىن و فضايل اهل بیت )علیهم الس��الم( گفتگو مى 
كنید؟ فضیل پاسخ داد:آرى، امام )علیه الس��الم( فرمود: »ان تلك املجالس احبها فاحیوا 
امرنا فرحم اهلل من احیا امرنا« چنني جمالس��ى را دوس��ت مى دارم مكتب م��ا را زنده نگه 
داريد،خداوند رمحت كند كس��ى را كه مكتب ما را احیا كند. س��پس امام )ع( ادامه داد: هر 
كس كه مصائب ما را ياد آورد و يا نزد او از ما يادى شود و اشك از ديدگانش سرازير گردد، 

هر چند اندك باشد، خداوند گناهانش را بیامرزد«)مهان، ج10، ص392(. 
»مقام معظ��م رهربی« مهچن��ني در بی��ان امهیت عزاداري و مداحي محاس��ه عاش��ورا، 
فرمودند: »امروز حس��ني بن علی)ع( می تواند دنیا را جنات بدهد، به شرط آنکه چهره او 
را با حتريف مغش��وش نکنند. نگذاريد مفاهیم حتريف آمیز، کارهای حتريف آمیز و غلط، 
چش��م ها و دل ها را از چهره مبارک و منّور حس��ني بن علی)ع( منص��رف کند؛ با حتريف 

بايستی مقابله کنید«)خامنه اي، 1383(. 

 مداحان و تبلیغ معارف اهل بیت علیهم السالم 
يكي از بزرگرتين هدف م��داح در پرداخنت به ام��ر مداحي، تبیني، تبلی��غ، ترويج و زنده 
نگه داشنت معارف اهل بیت)ع( در جامعه است. بر اين اس��اس، در موفقیت تبلیغ چندين 
عنصر نقش اساس��ی دارد، از مجل��ه: 1- عنصر پی��ام و جاذبیت آن 2� عنص��ر پیام آور و 
ويژگیهای جّذاب او 3- ابزار پیام رسانی 4-ش��یوه ابالغ پیام. حبث جامع در زمینه تبلیغ 
و عوامل موفقیت در آن در گرو بررس��ي چهار موضوع فوق است. لکن در اينجا با اهلام از 
سريه امامان تنها به حبث در مورد عنصر چهارم)شیوه ابالغ پیام( پرداخته مي شود. بر اين 
اساس، به اختصار س��ه روِش »تبلیغ عملي«، »برخورد مؤدبانه« و »استفاده از ابزارهاي 
متعدد«، پريامون بهرتين ش��یوه ابالغ پیام، با بهره گريي از سريه پیامرب)ص( و امامان)ع( 

حبث مي شود:
1- تبلیغ عملی

مؤثرترين روش امامان در عرصه تبلیغ، تبلیغ عملی بود. يعنی خود جتسم عالی ارزشهای 
انسانی که مهان ارزشهای قرآنی است بودند. قرآن کرمی آنان را که مردم را به خويب دعوت 
مي كنند اما خود عامل به آن نیس��تند مورد نکوهش قرار می دهد: »اتأمرون الناس بالربو 
تنس��ون انفس��کم و انتم تتلون الکتاب افال تعقلون1 ؛ آيا مردم را به نیکی دعوت می کنید و 
آنها را دعوت به امیان به پیامربی می کنید که صفات او آشکارا در تورات آمده اما خودتان 

1 - سوره بقره، آيه 44.
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را فراموش می منائید با اينکه مش��ا خودتان کتاب آمسانی را می خوانی��د، آيا هیچ فکر منی 
کنید.«

»يا ايها اّلذين آمن��وا مل تقولون ماال تفعلون کرب مقت��ا عند اهلّل ان تقولوا م��ا ال تفعلون1؛ ای 
کسانی که امیان آورده ايد چرا چیزی را که اجنام منی دهید به مردم می گوئید در نزد خداوند 

مبغوض و گناه بزرگ است که کاری را که خود اجنام منی دهید به ديگران بگوئید.«
بیشرتين س��فارش امامان »در عرصه تبلیغ«، دعوت به تبلیغ عملی بوده است. حضرت 
امام علی)ع( فرمود: »من نصب نفس��ه للناس امام��ا فلیبدأ بتعلیم نفس��ه قبل تعلیم غريه 
ولیکن تأديبه بس��ريته قبل تأديبه بلسانه و معلم بنفس��ه و مؤدبها احق باالجالل من معلم 
الناس و مؤدبهم )دش��يت، 1385،  حکمت 73(؛ هر کس خويش را پیشوای ديگران قرار 
دهد اصالح خويش را بر اصالح ديگران مقدم بدارد و پی��ش از آنکه مردم را با زبان خود 
تبلیغ کند با سريت و رفتار خود دعوت کند و کسی که معلم و ادب کننده خويشنت است به 

احرتام سزاوارتر است از کسی که معلم و مربی مردم است.«
در روايت��ی از حضرت امام صادق )ع( رس��یده اس��ت: »کونوا دعاة الن��اس باعمالکم و 
التکونوا دعاة الناس بالسنتکم)جملس��ي، 1403ق، ج 5، ص 198)؛ مردم را با عمل خود 
به نیکی ها دعوت کنید نه با زبان خود«. تأثري عمیق »دعوت عملی« از اينجا سرچش��مه 
می گريد که هرگاه شنونده بداند گوينده از صمیم جان س��خن می گويد و به گفته خودش 
صددرصد امیان دارد گوش جان خود را بروی س��خنانش می گشايد و سخن کز دل برآيد 

الجرم بر دل نشیند.
حضرت امريمؤمنان امام عل��ی)ع( فرمود: »اّن الوع��ظ اّلذی المیّجه مس��ع واليعد له نفع 
ماسکت عنه لسان القول و نطق به لس��ان الفعل)متیمي آمدي، 1407ق، حکمت 3538(؛ 
براستی آن پندی که بر هیچ گوشی س��نگینی منی کند و هیچ نفعی با آن برابری منی منايد آن 

است که زبان از گفتار خاموش و به آن زبان کردار گويا باشد.«
بدون ترديد از عوامل عمده موفقّیت پیامرب)ص( و امامان)ع( در نشر مکتب رفتار عملی 
آنها بوده اس��ت. بر اين اس��اس مداحان اهل بیت)ع( هم بايد در عرص��ه عمل به مكتب و 

معارف ائمه معصومني پیشقدم باشند تا گفتارشان در دهلاي شنوندگان تأثري گذار باشد.
2- برخورد مؤدبانه

ادب واژه اي است عريب به معناي خواندن و به مهني جهت، عرب به کسي که مردم را براي 
اطعام دعوت مي کند »آِدٌب« گويد. ابن منظور مي گويد: »در اصل »َادب« دعا و خواندن 
است و بدان حلاظ ادب گفته شده كه مردم را به س��وي خويب ها مي خواند و از بدي ها نهي 

1 - سوره ي صف، آيات 2 و 3.
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مي كند«)ابن منظور، 1408ق، ج4، ص192(. عالمه دهخ��دا در تعريف ادب مي گويد: 
»ادب عبارت اس��ت از هر رياضت س��توده که به واسط  آن انس��ان به فضیليت آراسته مي 
گردد«)دهخدا، 1382( و مرحوم عالمه  طباطبائي معتقد اس��ت »ادب، ظرافت در عمل 

است«)طباطبائي، 1362، ج6، ص273(. 
بنا به آيات قرآن كرمی، يكي از علل اصلي مؤثر واقع ش��دن تبلیغ پیامرب اكرم)ص(، خوش 
اخالقي آن حضرت بوده اس��ت. قرآن كرمی در مورد اخالق پیامرب اكرم )ص( مي فرمايد: 

»َو ِإنََّك لََعلى  ُخُلٍق َعظیٍم1 «؛ و تو داراى اخالق بسیار نیكو و وااليی هسىت.
 از روايات نوراين ائمه)ع( معلوم مي ش��ود كه: »ادب نیكو س��بب تزكي  اخالق مي شود و 
هر كه دلداد  ادب باش��د، بدي هايش كم ش��ود«)متیمي آمدي، 1470ق، حديث 5520 و 
8271(. ادب باعث رس��یدن انس��ان ها به کمال مي ش��ود)مهان، حديث 998( و موجب 

سامان يافنت آدمي و قوام و استواريش در امور مي گردد)مهان، حديث 6335(. 
امام صادق )ع( فرمود: »مخس من مل تک��ن فیه مل يکن فیه کثري مس��تمتع قیل و ماهن يابن 
رس��ول اهلّل قال الدي��ن و العقل و احلی��اء و حس��ن اخللق)جملس��ي، 1403ق، ج 72، ص 
73(؛ پنج چیز اس��ت که اگر در کسی نباش��د فايده زيادی خنواهد داشت پرسیده شد اينها 
چیست؟ حضرت فرمود: دين، عقل، حیاء، خوش خوئی و ادب نیکو.« امري مؤمنان علی 
)ع( »ادب« را كم��ال مرد برمشرده و فرموده اس��ت: »االدب کم��ال الرجل)متیمی آمدی، 

1407ق، ص 247(؛ 
گرچه ادب در اين روايات معنای عامی دارد ولی بدون تردي��د يکی از زير جمموعه های 

اين واژه مهان است که ما نامش را رعايت ادب و احرتام می گذارمی.
نبی گرامی اس��الم)ص( فرمود: »من کان آمرًا مبعروف فلیکن امر ذلک مبعروف« )حممدی 
ری ش��هری، 1386، ص 132(؛ آن کس که آمر به معروف است بايد اين کار را با شیوه ای 
معروف )مؤدبان��ه( صورت دهد، نیز حض��رت فرمود: »اياک ان...تتکل��م فی غري ادب« 

)ديلمي، 1408ق، ص 273(؛ مبادا که...بی ادبانه سخن بگوئی.
حضرت مولی علی )ع( فرمود: »اياک و مايستهجن من الکالم، فانه حیبس علیک اللئام و 
ينفرعنک الکرام)متیمي آمدي، 1407ق، حکمت 2722(؛ از س��خن غريمؤدبانه و زشت 
بپرهیز که اين س��بب می ش��ود آدمهای پس��ت اطرافت مبانند و آدمهای با ش��خصیت از 

اطرافت پراکنده گردند.«
با اين وصف، رعايت ادب و احرتام توس��ط مداحان در جامعه، مي تواند از عوامل مهم در 

تأثري گزاري مداحي آن و جذب دهلاي مشتاق به ساحت اهل بیت)ع( باشد.

1- سوره ي قلم، آيه ي 4.
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3- استفاده از ابزارهاي متعدد
يكي ديگر از ش��یوه هايي كه مداحان در تبلیغ معارف اهل بی��ت)ع(، مي توانند از آن بهره 
بگريند، استفاده از ابزارهاي متعدد در تبلیغ، نظري؛ بهره گريي از آيات قرآن كرمی، استفاده 
از احاديث معترب و اش��عار نغز و پرمايه در باب ائمه معصومني)ع( است. يكي از كارهاي 
شايسته اي كه در ساهلاي اخري در جمالس منود بیش��رتي پیدا كرده است، شركت شاعران 

در مراسم مداحي و خواندن اشعار به زبان خود شعرا در اينگونه جمالس است.
امامان )ع( برای دع��وت مردم به خدا از مهه ابزارهای مفید و ج��ّذاب بهره می گرفتند گاه 
موعظه داشتند، گاه خطابه می خواندند و گاه شعر می سرودند)ابن شهر آشوب، 1412ق، 
ج 4، ص 19( و شاعران متعهد را مورد تش��ويق قرار می دادند. تشويق شاعران متعهد در 
سريه امامان به معنای استفاده از هنر در تبلیغ دين است پیامرب اکرم)ص( به شاعران متعهد 
بهاء می داد و آنان را تشويق می کرد که شعر مذهبی بسرايند و در مورد اشعاری اين چنني 
فرمود: »واّلذی نفس حممد بی��ده فکانها تنهضونهم بالنبل)ابن امح��د، 1418ق،  ج 3، ص 
460(؛ به آن کس��ی که جان حممد)ص( در دست قدرت اوس��ت، با اين اشعار گوئی تري به 

سوی آنان پرتاب می کنید.«
در مورد يکی از ش��عرا اين چن��ني فرم��ود: »اهجو ف��ان جربئیل معک« )مه��ان، ج 3، 

ص460(؛ آنها را هجو کن که جربئیل باتوست.
پیامرب اکرم)ص( شعر شاعران متعهد را جهاد با زبان نامیده است به هنگامی که آيات آخر 

سوره شعراء که حاوی نکوهش شاعران غري متعهد است نازل شد.
کعب بن مالک )شاعر با امیانی که در تقويت اسالم شعر می سرود( از پیامرب)ص( پرسید: يا 
رسول اهلّل )ص( درباره شعر اين آيات مذمت آمیز نازل شده چه کنم؟ حضرت فرمود: »اّن 
املؤمن جیاهد بنفسه و سیفه و لسانه؛)قرطبی، 1374، ج 7، ص 4869( مهانا مؤمن با جان 
و مشش��ري و زبانش در راه خدا جهاد می کند.« يعنی شعر تو مش��مول آن نکوهشها نیست 

کار تو جهاد با زبان است.
امامان به ش��اعران متعهد عنايتی ويژه داش��تند، بر اين اساس ش��اعران از دور و نزديک 
به س��وی آنان می ش��تافتند و مورد اکرام ويژه امامان قرار گرفته و از اين بزرگواران صله 
مناس��بی دريافت می کردند به شعرش��ان گوش فرا می دادند و صرف وق��ت می کردند تا 
جائی که خواندن و شنیدن اينگونه اش��عار از بهرتين عبادات به مشار می آمد و در اوقات و 

امکنه متربک بدان می پرداختند.
»کمیت بن زيد اسدی)از شعرای متعهد و مکتبی پريو اهل بیت )در ايام تشريق در منی نزد 
امام صادق)ع( آمد و عرض کرد فدايت شوم ش��عری خبوامن امام )ع( فرمود: روز بزرگی 



     / جمموعه شعر، پیامک و مقاالت برتر/  ویژه جشنـواره های شـعر و پیامـک ادبی رضـوی

است اين روزها )کنايه از اين که برای خواندن و شنیدن شعر مناسب نیست( کمیت عرض 
کرد آنچه می خواهم خبوامن درباره مشاست )انها فیکم( يعنی شعر متعهد است چون امام اين 
سخن کمیت را شنید کسی فرستاد تا مهه نزديکان و آشنايانی که در منی بودند گرد آمدند 
و چون گردآمدند به کمیت اس��دی فرم��ود: خبوان کمیت قصیده المی��ه خويش را خواند 
امام او را دعا کرد و فرمود: »اللهم اغفر للکمیت ما قّدم و اّخر و ما اس��ر و اعلن واعطه حتی 
يرضی؛ خدايا متام گناهان گذشته و آينده، گناهان پنهان و آشکار کمیت را ببخش و آنقدر 
به او عنايت کن تا راضی گردد، س��پس حضرت 1000 دينار و جام��ه ای به او صله داد او 
گفت به خدا قسم مشا را به خاطر دنیا نیس��ت که دوست می دارم، اگر دنبال پول بودم سراغ 
ديگرانی می رفتم که پولدارند ولیکن من مشا را خباطر آخرت دوست دارم فقط جامه را که 

به بدن مشا متاس حاصل کرده می پذيرم چون متربک است اما پول را منی پذيرم«
)امیين، 1403ق، ج2، صص282 و283(. 

جتلیل و تکرمی امامان از شاعران متعهد فراوان است که نقل مهه آنها در اين مقاله سخن را به 
درازا می کشاند خوش��بختانه کتابها و مقاالت ارزمشندی در اين عرصه تدوين شده است 

که پژوهشگران می توانند به آنها مراجعه کنند)مهان، صص 49-13(.
آنچه در اين عرصه گفتنی است آن اس��ت که مداحان گرانقدر با تلفیق ابزارهاي متعددي 
نظري؛ اس��تفاده از آيات قرآن كرمی، احاديث و روايات معترب و اش��عار پربار و شايسته مي 

توانند در نشر پیام مکتب ائمه اطهار)ع(، هنر متعهد را در خدمت مکتب به کار گريند. 
در دهه هاي اخري، آس��یب هايي چن��د، جمالس و مراس��م مداحي را تهديد كرده اس��ت. 
شناسايي و اختاذ راهكارهايي در غلبه بر آس��یب ها از ضروريات اين مراسم تأثري گزار 
اس��ت. بنابراين، در ادامه مقاله به بررسي برخي از آس��یب هاي تهديد كننده مداحي و نیز 

بیان برخي از راهكارهايي در غلبه بر موانع و آسیب ها پرداخته مي شود. 

 آسیب هاي مداحي اهل بیت)ع( و دیدگاه اندیشمندان
در گذش��ته مداحان، مضامني و حمتواه��ای عالی و بلن��د را در قالب اش��عار و نوحه ها و 
سبکهای مناسب در بر زبان جاري مي س��اختند و متام هنر مداح  در اين بود که آن مطالب 
را با تأثريگذارترين و عمیق ترين ش��کل ممکن به خماطب حتويل  دهند. اما با گذشت زمان 
مداحي هاي از مسري صحیح خود منحرف شده و توسط بعضي از مداحان كم جتربه و نوپا 

به برياهه مي رود. 
در گذش��ته بني جامعه مداحان بعضی س��نتهای پسنديده رواج داش��ت، از مجله؛  خواندن 
قصايد پندآموز و ي��ا خواندن منت يک روايت مه��راه با ترمجه و توضی��ح  خمتصر که برای 



                      /  جمموعه شعر، پیامک و مقاالت برتر/  ویژه جشنـواره های شـعر و پیامـک ادبی رضـوی    

آماده تر شدن دهلا و اجیاد آگاهي در مستمع، بسیار مفید بود. اما امروز اين امر چندان مورد 
توجه مداحان قرار مني گريد.

از بررس��ي كلي ديدگاه متفكرين و انديش��مندان معاصر،  حاصل مي ش��ود كه آسیب ها 
و حتريف هاي مداحی متعدد هس��تند. برخي از مهمرتين اين آس��یب ها عبارتند از: بیان 
مطال��ب دروغ، اغراق در توصیف وقاي��ع، نگرش تك بعدي و تك حم��وري، كاربرد الفاظ 
توهني آمیز و  بدعت ها و خرافات. در ذيل اين آس��یب ها با مقايسه و تطبیق ديدگاههاي 

خمتلف مورد بررسي و حتلیل قرار مي گريد.

1- بیان مطالب دروغ
از آسیب هاي مداحي، اس��تفاده و بیان مطالب دروغ توسط مداح است. بعضی از مداحان 
و شاعران مدحیه سرا دانسته يا ندانس��ته، با نقل مطالب نادرس��ت و دروغ پردازی باعث 

احنراف فکری مردم نسبت به ائمه اطهار)ع( می شوند. 
در اغلب موارد، آش��نا نبودن نوحه خوان با تاريخ های معترب و مش��هور، باعث می شود 
در خواندن نوحه و روضه به ذکر وقايع و حوادث دروغ و بی پايه روی بیاورد و چه بسا با 
مهني کار جملس عزاداری ائمه اطهار)ع( را نیز با دروغ پردازی غرق در مامت و اشک منايد. 
آهنگ ها و نوحه هايی که می توان گفت هیچگونه نسبت و يا قرابتی با فرهنگ اصیل اهل 

بیت)ع( و جمالس عزاداری آنان ندارد.
بس��یاري از مطالب يب اس��اس و دروغ كه موجب وهن اهل بیت)ع( اس��ت و متأسفانه به 
عنوان مرثیه مطرح مي گردد، ريش��ه در منابع غري معترب دارد و از اين رو منبع شناسي در 
كنار اخالص، خنستني ش��رط ذاكران و مرثیه سرايان راس��تني ائمه معصومني)ع( است و 

كساين كه فاقد اين شرط باشند، شايستگي براي ذكر مصیبت اهل بیت)ع( را ندارد. 
شخصي در شهر كرمانش��اه خدمت عامل كامل جامع فريدي، آقا حممدعلي صاحب مقامع 
و غريه � قدس س��ره � رس��ید و عرض كرد: در خواب مي بینم به دندان خود گوشت بدن 
مبارك حضرت سید الش��هداء)ع( را مي َكَنم! آقا او را مني شناخت، س��ر به زير انداخت و 
متفكر شد، پس به او فرمود: شايد روضه خواين مي كين؟! عرض كرد: بلي. فرمود: يا ترك 

كن يا از كتب معتربه نقل كن)نوری طربسی، 1384، صص 253 و 254(.
بر مهني اس��اس، »ش��هید مطهري« با عده اي  ك��ه توجیه مي كنند: »چ��ون هدف مقدس 
اس��ت پس در مداحي اهل بیت)ع( جهت تأثري گذاري بیش��رت از دروغ اس��تفاده شود«، 
خمالف است. بنا به نظر شهید مطهري، اين موضوع، دردي اس��ت که صد سال قبل مرحوم 
حمدث نوري در »كتاب لؤلؤ و مرجان« از آن نالیده و به حنو مبس��وط در نکوهش دروغ و 
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دروغگويي در عزاها سخن گفته و منونه هايي هم آورده است. ايشان درباره اين کتاب مي 
گويند: »من خیال مني کن��م در هیچ کتايب درباره دروغ به ان��دازه اي که در اين کتاب حبث 
شده، حبث شده باشد. چنني کتايب شايد در دنیا وجود نداشته باشد«)مطهري، 1380، ص 

.)104
يادآورى مظلومیتهاي ائمه اطهار)ع(، به تنهايي كاف است تا مستمعان  را بگرياند و ديگر 
نیازى به دروغ پردازي يا نقل حرفهاى ىب پايه و  اس��اس در ذك��ر مصیبت و مرثیه خواىن 
نیس��ت. در بیان عظمت مظلومیت ائمه اطهار)ع( خبصوص امام حسني)ع(، مهني بس كه 
امام سجاد)ع ( بیست  سال به ياد عاشورا  گريس��ت و  فرمود: »اىّن مَلْ ُاْذُكر مصرع َبىن فاِطَمة 
إاّل َخَنْقَتىن ِلَذِلك ِعرَبة« )جملسي، 1403ق، ج 45، ص 109(؛ ياد شهادت فرزندان  فاطمه 

چشمامن را پر از اشك مى كند. 

2- اغراق در وصف
آس��یب ديگر در عرصه ي مداحي، بیان مس��ائل غلوآمیز در جمالس و عزاداري هاست. 
اغراق و غلو از آفات جريان های مذهبی اس��ت.غلو در لغت به معنای زيادت و بلند شدن 
است. در لس��ان العرب غلو چنني معنا ش��ده اس��ت: »غلو جتاوز کردن از حد و اندازه و يا 
خارج شدن از حد اعتدال اس��ت«)ابن منظور، 1408ق، ج6، ص329( و گفته شده غلو 

بلند شدن و جتاوز از حد و اندازه در هر چیز را گويند.
غلو در اصطالح شرع به معنای افراط در دين اس��ت و آن جتاوز از حد وحی به سوی هوا 
و هوس و س��لیقه های خمتلف اس��ت؛ مانند اين که پیامربان و امامان را خ��دا بدانند؛ مثل 

نصاری که به پیامران و بزرگان خود مقام الوهیت قايل شدند.
مصداق بارز غلو در دين اس��الم که اگر بدون قرينه به کار رود بر آن صدق می ش��ود، غلو 

کسانی است که به الوهیت ائمه )ع( به ويژه امام علی )ع( اعتقاد دارند.
  مسئله »غلّو« درباره پیشوايان يکى از مهم ترين سرچشمه هاى احنراف در اديان آمساىن 
بوده است. غلّو مهواره يک عیب بزرگ را به مهراه دارد و آن ويران منودن اساس دين، يعىن 
خداپرسىت و توحید است، به مهني دلیل اسالم در باره ُغالت سخت گريى شديدى کرده تا 

جايی که در کتب »عقائد«  و »فقه« ُغالت از بدترين کفار معرف شده اند
)جملسي، 1403ق، ج25، ص 265(.

غلّو در دين ب��ه مثابه انکار دين اس��ت؛ زيرا زيان غل��ّو کمرت از زيان ان��کار و نقض دين 
نیست. گاه غلو در دين سبب مى شود که بس��یارى از دين برگردند؛ زيرا فطرت پاک آنان 
آلودگی ها و خلط هاى غلّو را منى پذيرد. آن گاه به مه��راه رّد و انکار آن آلودگی ها اصل 
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دين هم مورد رّد و انکار واقع مى ش��ود؛ مثلًا غلّو مس��یحیان در حق عیسى سبب گرخینت 
فرهیختگان و مردم با فرهنگ از دين مس��یح و انکار رس��الت گرديد؛ زيرا آنان به فطرت 
صاف خود دريافته بودند که امیان به الوهیت بشرى از سخافت برخوردار است؛ از اين رو 
کفر را بر اين سخافت ترجیح دادند و خود را به رنج نیفکندند تا مگر خرافات را از حقیقت 

دين جدا سازند.
بر اين اساس، نبايد مسايلي بر زبان مداحان جاري شود که بوي غلو مي دهد. امرياملؤمنني 
علي)ع( فرمودند: »َهَل��َک يِف َرُجاَلِن، حُمِبَّ َغ��ال َو ُمبِغَض َحال«؛ »دو گ��روه درباره ما 
هالک ش��دند، آنها که غلو مي کنند و ما را برتر از مقاممان معريف مي کنند و مهچون خداوند 

مي ستايند و دمشناين که )العیاذباهلل( به ما لعن مي کنند«)دشيت، 1385(.
»شهید مطهري« می گويد: »در بشر يک حس قهرمان پرستی هست که در اثر آن، درباره 
قهرمان های ملی و قهرمان های دينی افسانه می سازد... قسمتی از حتريفاتی که در حادثه 
کربال صورت گرفته، معلول حس اسطوره سازی اس��ت. اروپايی ها می گويند در تاريخ 

مشرق زمني، مبالغه ها و اغراق ها زياد است و راست هم می گويند«
)مطهري، 1381، ص104(.

كارب��رد اغراق، مبالغ��ه گويی و ش��خصیت س��ازی در خصوص ب��زرگاين مهچون امام 
حسني)ع( و ساير امامان نه تنها چیزی بر عظمت آن ش��خصیت ها منی افزايند؛ بلكه با اين 
کار جريان حتريف را با دست خود وارد اين واقعیت ها مي كنیم. شهید مطهری با دردمندی 
می گويد: »اين حس اسطوره س��ازی خیلی کارها کرده است. ما نبايد يک سند مقدس را 
در اختیار افس��انه س��ازها قرار دهیم... ]به عنوان مثال[ ما نبايد در تاريخ حادثه عاشورا؛ 
حادثه ای که ما دس��تور دارمی هر س��ال آن را به صورت يک مکتب زنده بدارمی، اين مهه 

افسانه وارد شود)مهان(.
»عالمه امیين« در كتاب الغدير)1403ق( در خصوص تأثري واقعه عاش��ورا در ش��عر و 
ادبیات مي گويد: »وقيت يك واقعه تارخیي مهم تلقي مي ش��ود و ح��يت ارزش اعتقادي و 
قرآين پیدا مي كند، يب گمان ش��اعران و اديبان حتت تأثري اين واقعه قرار مي گريند و سعي 
مي كنند آن را ب��ه صورت هاي خمتلف به جهانیان عرضه كنند. ش��عر عاش��ورايي و واقعه 

عاشورا هم حقیقيت جز اين ندارد.

3- نگرش تك بعدي و تك حموري
ائمه اطهار علیهم السالم انسان هاي كاملي بودند كه از جانب خداوند، بعد از نبوت ختمي 
مرتبت، حضرت حممد)ص( سّكان هدايت بش��ريت را به عهده گرفتند. ايشان از هر جهت 
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كه مورد حبث قرار گريد ش��اخص و كامل بودند به گونه اي كه الگوي كامل اخالقي براي 
غري مسلمانان نیز قرار گرفته اند.

 ائمه اطهار)ع( به عنوان ثقل اصغر با ثقل اكرب پیوندي تفكیك ناپذير داشته و اهتمام وصف 
ناپذيري نسبت به كتاب خدا از خود نشان داده اند؛ به گونه اي كه مي توان هر يك از رفتار و 
گفتار آنها را جتلي آيه اي از آيات خدا دانست. آنان نه تنها خود عامالن و حامالن حقیقي 
قرآن كرمی بوده ان��د، بلكه فرامني الزم را ب��ه منظور انس و پیوند مس��لمانان با كتاب خدا 

صادر فرموده اند. 
ش��ناخت ائمه اطهار)ع( و حقیقت مقام ملکوتى ش��ان نه تنها براى هیچ صاحب انديشه و 
متفکر تیز پروازى مقدور نیست، بلکه قوه وهم و ختیل ش��ان نیز از تصور افق و کرانه هاى 

آنان عاجز است.
يكي از آسیب ها در حوضه مداحي عبارتست از:  طرح يک جانبه سیماي پیامرب)ص( و 
ائمه معصومني)ع(، در جمالس عزا و ش��ادي اهل بیت)ع( و مطرح کردن تنها جنبه قداست 
و ملکويت امامان و بس. ب��ا توجه به اينكه  پیام��رب و امامان دو جنبه دارن��د: يکي »جنبه 
ملکويت« که در اين نگاه معصوم اند، علم غیب دارن��د، واليت تکويين دارند و... و ديگري 
ا أنَا َبَش��رٌ ِمْثُلُکْم 1« ما بايد در جمالس اهل بیت هر دو بعد را  »جنبه ُملکي« و زمیين »ُقْل إمنَّ
مطرح کنیم و بر بعد دوم تاکید بیشرتي داشته باشیم؛ آنها الگوي زندگي اند، بايد جنبه هاي 
الگويي زندگي اهل بیت مطرح شود. اينس��ت که سازنده است؛ در مناقب اهل بیت از انس 
آنها با خداوند، ارتباط صمیمي با مردم، گره گش��ايي از کار مردم، زهد، ش��جاعت و... و 

دهها بعد ديگر گفته شود)خامتي، 1384(.
»رهربمعظم انقالب« م��ي فرمايند: »چون به آنها - حضرات معصومني)ع(- دسرتس��ی 
ندارمی، آنها را منی فهمیم و درک منی کنیم، گاهی تعبرياتی گفته می شود که خیلی هم دقیق 
نیس��ت... چون می خواهند تکرمی و تعظیم کنند، اما واقعیت مطلب در ذهن کوچک ما منی 
گنجد... چیز ديگری که بنده اطالع پیدا کردم، استفاده از مدح ها و متجیدهای بی معناست 
که گاهی هم مضر است. فرض کنید راجع به حضرت اباالفضل)ع( صحبت می شود، بنا مي 
کنند از چش��م و ابروی آن بزرگوار تعريف کردن؛ مثلًا »قربون چشمت بشم!« مگر چشم 
قشنگ در دنیا کم اس��ت؟ مگر ارزش اباالفضل)ع( به چشم های قش��نگش بوده؟... اينها 
سطح معارف دينی ما را پايني می آورد. معارف شیعه در اوج اعتالست...؛ ارزش اباالفضل 
العباس)ع( به جهاد، فداکاری، اخالص و معرفت اوس��ت؛ به صرب و اس��تقامت اوست نه 
در قد رش��یدش يا بازوی پیچیده اش. قد رشید که خیلی در دنیا هس��ت. اينها که در معیار 

1 - سوره ي كهف، آيه ي110. 
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معنوی ارزش نیس��ت... اين که ما مهه اش بیائیم روی ابروی کمانی و بینی قلمی و چش��م 
مخار اين بزرگ��واران تکیه کنیم، اين که مدح نش��د. در مواردی ضرر ه��م دارد... اين کار 

خوب نیست«)دفرت نشر فرهنگ اسالمي، 1386(. 
آيا اينها وصف فضائل اهل بیت است؟ آيا چش��م هاي زيبا داشنت ارزش است يا خلوص، 

فداکاريها و از جان گذشتگي ها؟ و....
با اين توضیح مي توان گفت كه در بیان مقام و عظمت امامان بزرگوار و شهداي عاشوراي 
حس��یين، در جمالس عزاداري بايد هم مقامات معنوي، عرفاين و ملکويت امامان بیان شود 

و هم مقامات زمیين و ُملکي آنان.

4- بیان مطالب ذلت آمیز
يكي ديگر از آس��یب ها، آفت ذلت و خواری اس��ت که متأس��فانه در برخی از مداحی ها 
نس��بت به اهل بیت)ع( ترويج يافته است. واضح اس��ت كه ذلت و خواری در زندگي اهل 
بیت جايي به خود نداش��ته اس��ت و در كالم گهربار ائمه اطهار)ع( نیز هیچگونه س��خنان 
ذلت باری را منی توان پیدا کرد. با اين حال، بعضی از مداحان با دس��ت مايه قراردادن اين 
آسیب به سرودن نوحه هايی مي پردازند که در آن به ش��خصیت ائمه بزرگواري مهچون؛ 
امام حس��ني )ع( و يارانش ناخودآگاه توهني می ش��ود. بايس��تی خاطرنشان ساخت که 
سیدالشهداء)ع( در زمان خود مظلوم واقع ش��د، اما مظلومیتی که در حتقق يك آرمان دينی 
بود، نه اينكه مظلومیيت ذلت بار باشد، ولی متأس��فانه بعضي از شعرای کج انديش به گونه 
ای کالم خود را بیان می کنند که امام حس��ني )ع( و يارانش در حادثه ی کربال مورد ذلت و 

خواری قرار گرفتند.
بر اساس ديدگاه و بررسي هاي »خامتي« )1384(، طرح مطالب ذلت آمیز، با تعبريهايي؛ 
مهچون: »زينب مضطر«، »امام زين العابدين بیمار« و... از س��احت مقدس اهل بیت)ع( 
َة و ِلَرس��وِله َو لِْلُمؤِمنني 1«؛ حسیين که نه تنها خودش مناد عزت  به دور است. که: »َوهلل اْلِعزَّ
اس��ت حيت به بازماندگان خويش هم تأکید بر حف��ظ عزت دارد: »يا ُاخيت إيّن أْقَس��ْمُت 
َعَلیَک َفُابرئ ِقسِمي اَل َتْش��ِقي َعَلي َحبیًبا َواَل خَتَمش��ي َعَلي َوْجهًا َواَل َتدِعي َعَليَّ بِالَويِل 
َو الُثُبوِر إَذا أَن��ا َهَلْکَت«)طربي، 1387، ج 4، صص 318 و 319(؛ »خواهرم تو را قس��م 
مي دهم که پس از من گريبان چاک مزن، س��یلي بر صورت مزن، و بر من واژه هاي واي و 
نابودي را به کار مرب.« آن وقت با اين مهه تأکید کس��ي بیايد بگويد: پس از آن که عبیداهلل 
بن زياد عمربن سعد را به سوي امام حسني)ع( فرستاد تا با آن حضرت جبنگد )چون انبوه 

1- سوره ي منافقون، آيه ي8 . 
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سپاهیان عمر بن سعد را ديد و فهمید که با ياران اندکش توان مقابله با آنها را ندارد( به عمر 
بن سعد گفت يکي از سه پیشنهاد مرا بپذير:
1( رهامی کن از مهان راهي که آمدم برگردم!

2( يا بگذار بروم به مرز و سرحدات ترک و با آنها جبنگم!
3( و يا مرا پیش يزيد برب تا دستم را در دس��ت او بگذارم و با او بیعت کنم تا او خود درباره 

من حکم کند!
چنني مطاليب قطعًا دروغ و ذلت اس��ت، و با س��احت مقدس سیدالش��هدا)ع( سازگاري 

ندارد.

5- بدعت در مداحي واقعه عاشورا
بدعت در لغت به معناى كار نو و ىب سابقه اس��ت و معموال به كار ىب سابقه اى گفته مى شود 

كه بیانگر نوعى حسن و كمال در فاعل باشد.
بدعت در م��ورد ائمه اطه��ار)ع(، از کارهای منف��ور و نکوهیده می باش��د. »والبدعة يف 
املذهب: إيراد قول مل يس��نتَّ قائلها وفاعلها فیه بصاحب الشريعة وأماثلها املتقّدمة وأصوهلا 

املتقنة«)راغب اصفهاين، 1404ق، ص39(.
بدعت در دين، گفتار و كردارى است كه به صاحب شريعت مستند نباشد و از موارد مشابه 

و اصول حمكم شريعت استفاده نشده باشد.
 امام باقر و امام صادق علیه الس��الم فرمودن��د: »ُکّل ِبْدَعٍة َضاَلَلٌة َو ُکّل َضاَلَلٍة َس��ِبیُلَها ِإىَل 
الّنار«)كلی��ين، 1382، ج1، ص72(؛ هر بدع��ىت گمراهى و هر گمراهى راهش بس��وى 

دوزخ است.
رس��ول خدا )ص( فرمود: »ِإَذا َظَهَرِت الِْبَدُع ِفی ُأّمِتی َفْلُیْظِهِر اْلَعامِلُ ِعْلَمُه َفَمْن مَلْ َيْفَعْل َفَعَلْیِه 
لَْعَنُة اهلّلِ«)مه��ان، ص70(؛ زمانیکه در امتم بدعت ها هويدا گش��ت بر عامل اس��ت که علم 

خويش را آشکار کند، هر که نکند از رمحت خدا خدا به دور است.
يك احنراف در مورد مداحي واقعه عاشورا اين است كه واقعه عاش��ورا از محاسه به مرثیه 
تبديل شد واحنراف ديگر اينكه؛ عاشوراي مرثیه نیزبه خرافات آلوده گرديد. تنزل محاسه 
عاشورا به مصیبت، يك عیب است و داخل ش��دن خرافات، حتريفات و بدعت در آن عیيب 

ديگر)اسفندياري، 1384، ص 115(.
امرياملومنني )ع( پريامون علل ش��كل گريي جريان بدعت گذاري در دين مي فرمايد: »َو 
ُة َفاتَُّقوا الِْبدَع َو اَْلَزُموا امَلهیَع َأْن َعَواِزَم ااْلُُموَر َأْفَضُلَها َو إن  َما َأْحَدَثت ِبدَعَة إالَّ َتَرَك بَِها ُس��نَّ
حُمَْدَثَتَها َشَراَرَها«؛ »هیچ بدعيت در دين اجیاد مني ش��ود مگر آنكه سنيت ترك گردد. پس از 
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بدعت ها بپرهیزيد و در راه راست و جاده آشكار حق باشید. نیكوترين كارها، سنيت است 
كه سالیاين بر آن گذشته و درسيت آن ثابت شده باشد و بدترين كارها آن است كه تازه پیدا 

شده و آينده آن روشن نیست«)دشيت، 1385، خطبه 145(.
موارد ذيل مي تواند از نتايج و پیامدهاي ش��كل گريي جريان بدع��ت گذاري در جامعه 

باشد: 
الف � تضعیف مباين اعتقادي و باورهاي ديين در جامعه؛ 

ب � شكس��نت حرمی حرمت اولیا و رهربان ديين از رهگذر طرح اكاذيب تا حدي كه مردم 
در امر واقعیت توسل به اولیاي اهلي و معصومني )ع ( دچار شك و ترديد شوند؛ 

ج � مقابله با مذهب راستني تش��یع به عنوان مكتب عاري از اوهام خرافات و تعصب ها و 
خشونتها؛  )به نقل از پايگاه اطالع رساين باشگاه انديشه، 1387(. 

بنابراين، مداح��ان اهل بیت)ع(، جهت حفظ حرمت ائمه معصوم��ني)ع(، از بدعت پرهیز 
كنند و معارف اهل بیت)ع( را صادقانه و خالصان��ه و به دور از اوهام، خرافات و بدعت ها 

بیان كنند.

 علل پدید آمدن آسیب ها در مداحي 
وجود حتريف و آس��یب ها در هر پديده اجتماعی،  معلول علت هايی در درون آن جامعه  
هستند که »شناخت درست آن ها«، خنستني و شايد مهم ترين گام برای برخورد مناسب با 
آن باشد. از اين رو، در قدم اول بايد به شناسايي ريشه ها و عوامل اجیاد و گسرتش حتريف 

و آسیب ها ي مورد حبث پرداخته شود.
بزرگ ترين مش��کل در فعالیت های فرهنگی و دينی عدم آس��یب شناسی است. عوامل 
خمتلفي در وارد شدن آس��یب ها در مداحي مي توانند دخیل باش��ند. در ذيل به تعدادي از 

آنها اشاره مي شود:
1( نداشنت علم و دانش كايف: اگر مداحان و مستمعان از دانش و معرفت کافی در خصوص 
دين و مقاتل ائمه اطهار علیهم الس��الم برخوردار نباش��ند،  س��بب ورود حتريفات به اين 

جمالس می شوند.
2( عدم استناد به منابع معترب: يكي ديگر از راههاي ورود آسیب در مداحي عدم استناد به 
منابع معترب و مطمئن توسط مداحان اهل بیت)ع( اس��ت. مداحان، بايد در جهت گزينش 
ش��عرهاى معترب، پر معين، زيبا و بديع، مطالع��ه مقتلهاى معترب و منابع تارخیى، اش��عار و 
مطالب اخالقى، فكرى و عقیدتى، آموزش هاي الزم را ببینند و از مبالغه وگفنت حرفهاى 

اغراق آمیز و غري قابل قبول، پرهیز كنند.
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3( فرقه ها و گروههاي فعال: از ديگر عوامل مؤثر در اين زمینه گروههاي خمتلف فعال در 
زمینه مداحي اس��ت. »حسینی بوشهری1 « با بیان آس��یب های موجود در مراسم مذهبی 
اظهار داش��ت: آسیب شناس��ی دينی به معنای ش��ناخت آفات و خطراتی است كه دين را 
تهديد می كند؛ اين خطرات از جانب سه گروه اجیاد می ش��ود؛ گروه اول كسانی  هستند كه 
با برنامه ريزی دقیق و با س��ابقه دمشنی نسبت اسالم و تش��یع و قصد اجیاد آفات در دين را 
دارند؛ گروه دوم افرادی هس��تند كه از روی ناآگاهی به دين ضربه می زنند و گروه س��وم 

كسانی  هستند كه آگاهانه در برابر اين آسیب ها سكوت می كنند.
بر اساس ديدگاه »ش��هید مطهري« )1380(، عوامل حتريف و آس��یب ها به طور کلی سه 

قسم است: 
1. عامل عداوت وغرض که از سوی دمشنان صورت می گريد؛

2. عامل اسطوره سازی که يک حس اصیل در بشر است؛ 
3. عامل دوستی و متايل که از سوی نزديکان و دوستان صورت می پذيرد. 

بايد در اين عرص��ه جانب اعت��دال را گرفت. در برپاي��ي عزاي حس��یين و اهل بیت)ع( 
تاکید داش��ته باش��یم، از خطبا و مداحان خملص جتلیل و تکرمی کنیم، در عني حال رسالت 
روشنگري خود را در عرصه عزاداري ها مهانند ديگر عرصه ها داشته باشیم. بنابراين اگر 
در اين جملس عظیم س��خن از آس��یب ها دارمی، هرگز در صدد ختريب عزاداري ها، خطبا 
و مداحان خملص نیس��تیم؛ بلکه در پي آنیم که اين نهاد مقدس با نش��اط و ش��اداب مباند و 

مهانند گذشته اهلام خبش باشد.

 راهكارهایي درآسیب زدایي مداحي
در آسیب شناسي، اغلب به بررسي و شناسايي آفات و معضالت پرداخته مي شود ويل به 
جتزبه و حتلیل آن كمرت توجه مي ش��ود و اغلب، تالش ها براي شناسائي پديد آورندگان 
آسیبها اجنام مي شود. با اين اوصاف هرگز دس��تیايب به مرحله مهم و اساسي فعالیت؛ يعين 
»درم��ان و راه حل« امكان پذي��ر خنواهد بود. مهانط��ور كه بیان گرديد، ه��دف اصلي از 
بررسي و شناسايي آسیب ها و مشكالت، دستیايب به نتايج عملي و مطلوب جهت آسیب 

زدايي است. 
نهادها و سازمانهاي فرهنگی، مانند: صدا و سیما، فرهنگ و ارشاد، حوزه هنری، تبلیغات 
اس��المي،حوزه علمیه و... در زمینه شناس��ايي آس��یب هاي مراس��م و جمالس مداحي 
می توانند نقش بسیار مؤثري داشته باشند. خبصوص صدا و س��یما که بیشرتين ارتباط را 

1 - مدير حوزه ی علمیه ی قم) سخنراين در مهايش بانوان مداح در حمرم سال 1386ش(.
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با مردم داراس��ت، به خوبی می تواند رس��الت خود را در حفظ اصالت مذهبی، فرهنگی و 
هنری اجنام دهد. البته، کارهای پراکنده بس��یار اجنام شده است اما به علت عدم انسجام در 
مديريت و برنامه ريزی خرد و کالن، ادامه پیدا نکرده است. بايد از نوحه سرايی و مداحی 
اصیل محايت کرد، آن را اش��اعه داد و به مردم شناساند و اين در بني مردم نیز تأثريی مثبت 
خواهد گذاش��ت. بايد از مداحان اصیل و قدمیی تقدير کرد، آنها را به جامعه معريف كرد، تا 
مردم زيبايی و اخالص را بیش��رت احس��اس کنند، چرا که هرچه اين مراسم ها اصیل تر و 
وزين تر برگزار شود، )طوری که هم در شأن يک ايرانی شیعه با اخالص باشد که از حیات 
تا ممات به اهل بیت)ع( عش��ق می ورزد باشد و هم ش��أن ائمه معصومني)ع( را حفظ کند( 
بار معنوی و فکری آن بیشرت و زمینه بهانه جويی و غرض ورزی بدخواهان، يا کج فکران 
کمرت خواهد ش��د و در جهت رش��د معنوی و فرهنگ��ی اجتماع، تأثريی به س��زا خواهد 

داشت.
از سفارشهاي »امام مخیين)ره(«، اس��تفاده مي شود که ايش��ان از حدود 60 سال پیش به  
آسیب زدائي جمالس اهل بیت)ع( توجه داش��ته و فرموده اند: »بايد بدانید که اگر خبواهید 
نهضت مشا حمفوظ مباند بايد اين سنت ها را حفظ کنید. البته اگر چنانچه ناروايي بوده است 
سابق و دست اشخاصي يب اطالع از مسائل اس��الم بوده، آنها يک قدري تصفیه شود لکن 

عزاداري به مهان قوت خودش باقي مباند«)خامتي، 1384(.
»آيت ا... مكارم ش��ريازي« در مجع مداحان و مبلغان، با توجه به جايگاه و امهیت مداحي 

و نقش مداحان در اين زمینه، موارد ذيل را  به آنان توصیه كرده اند: 
 برخی قصد دارند خراف��ات را با واقعیت هاي زندگي و ش��جاعت هاي ائمه اطهار)ع( 

خملوط کنند و دمشن نیز از اين مسأله سوء استفاده می کند و به دين ضربه می زند. 
مراقب باشید کارهايی که بدعت آمیز است وارد مقوله عزاداری نشود. 

 اجازه ندهید آالت موسیقی، آگاهانه و يا ناآگاهانه در جمالس عزاداری استفاده شود. 
 از سبک های نامتناسب و مبتذل در مداحی ها بهراسید و دوری کنید. 

 عزاداری به صورتی نباشد که آسیب به بدن برسد، زيرا شرعًا درست نیست. 
 اجازه ندهید برخی تعبريات موهن در عزاداری بکار برده شود. 

 مداحان بايد مناعت طبع را رعايت کنند و مواظب باش��ند با رفتارو گفتار خود به دين  
ضربه نزنند. 

 در عزاداری زياده روی نکنید و... )به نقل از پايگاه اطالع رساين تبیان، 1387(.
با بررسي هاي به عمل آمده در مورد آس��یب هايي كه حوضه مداحي اهل بیت)ع( و واقعه 
عاشورا را تهديد مي كند و نیز با اس��تمداد از صاحب نظران در اين زمینه، موارد ذيل را مي 
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توان جهت آسیب زدايي مؤثر دانست:
1- نكته اول در مورد ش��خصیت و منش مداحان اس��ت، که بايد روی اين موضوع بسیار 
حس��اس بود و بر آن تأکید ورزيد. منش مداحان بیش از هر کس��ی باي��د به اهل بیت)ع( 
نزديک باش��د، چرا که خادم و نوکر اهل بیت)ع( از هر کسی به اين خاندان نزديکرت است، 
چرا که به مقام عنايت رس��یده اس��ت و هنرش را وقف اين فرهنگ و خاندان کرده است تا 
خلق خدا را مدام به ياد خاندان عش��ق و پاکی و نور بیاندازد و اين، خود يک کار فرهنگی 

عظیم است؛
2- عرصه مداحی و هیأت، تبديل به عرصه ای فعال و حس��اس در بسرت فرهنگ سازی 
خودجوش در کشور شده است و جباست كه توسط نهادها و سازمان هاي نظاريت، دقت و 

نظارت و بیشرتی بر آن شود؛
3- مداحان بايد شعر و موس��یقی اصیل را خوب بشناس��ند و در عرصه کاری خود ارائه 
دهند و در واقع، ترتیبی اختاذ ش��ود تا مداحان جوان، ابعاد خمتلف اين هنر واال را آموزش 
ببینند. بنابراين، برگزاري دوره هاي آموزش��ي براي مداحان و تش��ويق آنان در شركت 

كردن در اين دوره ها از ضروريات است؛
4- به كارگريي مديريت و برنامه ريزي اس��رتاتژيك جهت پیش��گريي قبل از ش��یوع و 

پديدآيي موهومات در سطح جامعه و نفي آنها در آغاز شكل گريي؛ 
5- ختصیص فضاها، امكانات و كاالهاي فرهنگي از مجله، كتاخبانه ها، مراكز پژوهش��ي،  

فعالیت هاي ديين و فرهنگي جهت مطالعه و باالبردن سطح معلومات؛ 
6- بررس��ي و حتلیل تارخیچه ي ش��كل گ��ريي آفت ها،  ش��بهات و بدعت ه��ا با هدف 
شناسايي ريش��ه ها و فهم دقیق درراس��تاي دس��ت يايب به حتلیلي كارشناس��انه و تهیه 

راهكارهاي اجرايي مبتين بر واقعیت هاي بومي جهت مقابله با جريانات بدعت گذار؛
7- برنامه ريزي زماين مناسب براي برگزاري جمالس مداحي و عزاداري، به عنوان مثال؛ 
خودداري از برگزاري جمالس مداحي در وقت مناز، پرهیز از مراسم پر هیاهو در خیابانها 

و كوچه ها در ساعات دير وقت شب؛
8-تعمیق سطح معلومات عمومي و آگاه سازي مداحان اهل بیت و خماطبني جهت مقابله 

با آسیب هاي احتمايل از طريق رسانه هاي گروهي؛ 
9- اجی��اد مراكز اطالع رس��اين و آگاه س��ازي براي مداح��ان؛ نظري: اجیاد س��ايت هاي 

اينرتنيت، اجیاد مراكز مشخصي براي مشاوره دادن به آنان و.... 
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مجع بندي و نتیجه گريي:
با توجه به سريه معصومان)علیهم الس��الم( و احاديث پیامرب)ص( و امامان)ع( كه در اين 
نوشتار بررسي گرديد. مداح اهل بیت)ع(مهواره مورد س��تايش ائمه معصومني)ع( بوده 
اس��ت. دلیل اين س��تايش نیز آثار فراوان ماندگار زبان هنر در تقويت باورهاي مذهيب، 
ترويج معارف اهل بیت)ع( و گسرتش ارزشهاي پايدار مكتب اهل بیت)علیهم السالم( و 
هدايت و جنات بشريت است. اساس��ي ترين قدم براى اجیاد نگرش مثبت نسبت به مسائل 
و واقعیت ها در جامعه، ارائه اطالعات صحیح و درس��ت مي باش��د. كس��اين كه عهده دار 
انتقال اين اطالعات هس��تند بايد از صالحیت هاى ش��ناخىت، عاطفى و عملكردى الزم 
برخوردار باشند تا سخنان، گفتار و نوش��تار آنها در دهلا نفوذ كرده و آنها را متحول و متأثر 
سازد.  براين اس��اس، »مداحان اهل بیت )ع(« به عنوان زبان گويا و مبلغان معارف ديين 
و مذهيب، نقش و وظیفه حس��اس و س��نگیين را در مناياندن وقاي��ع و دالوري ها، اهداف 
و انگیزه هاي قی��ام ائمه اطهار)ع( به عه��ده دارند. بنابراين مداحان باي��د با علم و آگاهي 
بیشرت، جهت تقويت اعتقادات ديين جامعه، اخبار و اطالعات درست و تصوير صحیحي 
از كرامات و بزرگواري هاي ائمه معصومني)ع( ارائه دهند، افسانه ها را در آن وارد نكنند 

و مطالب دور از شأن و عزت ائمه اطهار و اهل بیت )ع( را بیان ننمايند.
مطابق مباحث ذكر شده در اين مقاله، عمده ترين آس��یب هايي كه مداحی اهل بیت )ع( را 
تهديد مي كند؛ ش��امل: وارد منودن خرافات در مداحي، اغراق بیش از اندازه در توصیف 

واقعیت ها، حتريف، دروغ و به كاربردن الفاظ توهني آمیز است. 
با توجه به مطال��ب و مباحثي كه در زمینه مداحي اهل بیت علیهم الس��الم و آس��یب هاي 
مطرح ش��ده در آن  مورد بررس��ي و حتلیل قرار گرف��ت، مي توان گفت ك��ه عرصه و هنر 
مداحي، نیازمند مديريت و برنامه ريزي اس��رتاتژيك در كش��ور است. بر اساس مديريت 
و برنامه ريزي اس��رتاتژيك، بايد در برخورد با آس��یب ها، آفات مداحي در زمان حال و 
آينده؛ آينده نگ��ري و آينده بیين كرد و از پديد آمدن آن جلوگ��ريي كرد. با توجه به قانون 
مسلم »پیش��گريي بهرت از درمان اس��ت«، مي توان با برنامه ريزي هاي منطقي و اصويل، 
مانع ورود هر گونه آس��یب و آفت بر عرصه مداحي ش��د. ويل اگر به هر ش��رايطي آسیب 
هاي ذكر شده در مداحي مشاهده گرديد، بايد در مهان مراحل آغازين شكل گريي با آن 
مقابله كرد و مانع پديد آمدن آس��یب هاي بزرگرت وجدي تر بعدي – ك��ه مي تواند اثرات 
جربان ناپذيرتري داش��ته باش��د- ش��د. اين اصل اگر در مديريت مداحي اهل بیت )ع( 
رعايت ش��ود، در ممانعت از ورود آسیب ها و زدودن آس��یب هاي به وجود آمده، مؤثر و 

كارساز خواهد بود. 
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علی دژبانی 

چکیده 
از آجنا که مداحی در ايام س��رور و ش��ادی و مرثیه خوانی در عزای معصومان مظلوم –که 
درود خدا بر آنان باد- هنری مقدس و حرفه ای بس واال و ارزمشند اس��ت، در صورتی که 
توأم با قصد قربت باش��د و مهراه با رفتارهای خالف شرع نباش��د، جزو کارهای عبادی 

است و برای تصّدی آن شروط و قیودی وجود دارد.
مداحی به عنوان يک هنر دينی نقش موثر و بس��زائی در احیاء ، نش��ر و گسرتش فرهنگ 
اهل بیت)ع( داشته است بدين حلاظ اين مقاله با عنوان بايس��ته های مداحی و شعر آيینی 
به بررس��ی ويژگی های اخالقی مداح موفق و بايدهای مداحی و نیز بايدهای شعر آيینی 

می پردازد.

مقدمه :
مداحان اهل بیت)ع( به عنوان زبان گويا و مبلغان معارف دينی و مذهبی، نقش و وظیفه ی 
حس��اس و س��نگینی را در مناياندن وقايع، اه��داف و انگیزه های قیام ائم��ه اطهار)ع( به 
عهده دارند. بنابراين مداحان بايد با علم و آگاهی بیش��رت، جه��ت تقويت اعتقادات دينی 
جامعه، اخبار و اطالعات درس��ت و تصوير صحیحی از کرام��ات و بزرگواری های ائمه 

معصومني)ع( ارائه دهند.

 رسالت مقدس و بایدهای مداحی
بر آنان که قصد پیوس��نت به مجع خدمتگزاران آس��تان واالی امام حس��ني)ع( و مداحان 
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بااخالص اهل بیت)ع( را دارند الزم است، اموری را پاس دارند تا در زمرة بزرگشماران 
ش��عائر اهلی قرار گرفته و بر ارش��اد و هدايت بندگان خدا و تبلیغ باالترين رکن دين يعنی 
»حمبت و واليت« توفی��ق يابند و به پاداش های فراوان دس��ت يابند. بر آنان الزم اس��ت 
عالوه بر پرياستگی از بدن ها و حتصیل قداست روح و نزاهت جان و برخورداری از کردار 
نیک و اخالق رفیع اسالمی »و من احس��ن قولًا مّمن دعا الی اهلل و عمل صاحلًا1« و رعايت 
تقوا از متام آلودگی ها دوری کنند و به اوامر و نواهی خداوند پايبند باش��ند و به خاطر سامل 

ماندن از خطرات به خدا پناه برده و از او کمک خبواهند.
خداوند را شاکر باش��ند که مهر آل علی و عشق رس��ول اهلل)ص( و اهل بیت آن حضرت را 
به عنوان بهرتين سرمايه در دلش��ان قرار داد، آنان را به واليت چهارده معصوم)ع( هدايت 
کرد و به آنان توفیق داد تا در ز ی ش��ريف مداحان درآيند و احس��اس و زبان و هنر خود 
را در خدمت پیشوايان دين نهاد و عمری را در جهت عش��ق به اهل بیت –سالم اهلل علیهم 
امجعني- با حضور در جلس��ات مذهبی به ذکر ائمه اطهار به وي��ژه گلگون کفن صحرای 
کربال و يارانش بگذرانند و قلبها را عاشق شیدای چهره های پاک اهل بیت سازند. از خدا 

خبواهد اين منصب ارادتشان حفظ گردد.

مناد خادمان والیی
م��ّداح دارد ريش��ه در آب و گل عش��ق
م��ّداح يعن��ی چلچ��راغ حمف��ل عش��ق
م��ّداح يعن��ی ل��ب ب��ه غیب��ت وا نکردن
م��ّداح يعن��ی ب��ا کس��ی ب��د ت��ا نکردن
بی رياي��ی و  عاش��قی  يعن��ی  م��ّداح 
يعن��ی خل��وص و اعتق��اد و پارس��ايی
م��ّداح يعن��ی عی��ب کار خوي��ش ديدن
يعن��ی خ��دا را در کن��ار خوي��ش ديدن
م��ّداح يعن��ی ع��ارف و وارس��ته بودن
تنه��ا ب��ه اوالد عل��ی دلبس��ته ب��ودن

مّداح دانی کیس��ت آنکو اهل درد اس��ت    
با نفس خود پیوس��ته در حال نربد اس��ت

م��ّداح يعن��ی در عم�ل م���ّداح ب�ودن     

1 سورة فصلت، آيه 23 ، چه کسی خوش گفتارتر است از آن کسی که به سوی خدا دعوت کند و عمل شايسته اجنام دهد.
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دائ�م پ��ی خودس���ازی و اصالح ب�ودن
م��ّداح يعن��ی دل به  حرف عش��ق دادن      
دار ش���هادت را به دوش خ���ود نه�ادن

م��ّداح يعن��ی آن�که ح�ق را می س��تايد     
دهل�ای ع�اش��ق را تص�احب می ن�مايد

م���ّداح ب��ا دهل�ای م���ردم ک��ار دارد     
با اش����ک ج�اری رون�ق ب��ازار دارد

م�����ّداح يع�نی ب�ی توق���ع ، ب�ی مت�ّلق    
وابس����ته برم�وال ج��دا از هر تع��ّلق

م����ّداح يعنی مشع روش��ن  در ش��ب تار       
م��ّداح يعنی س���یم وصل دل ب��ه  دلدار

م�ّداح اه�ل بیت اهل س��یم و زر نیس��ت  
زيرا به ش���رط مزد م��داحی هنر نیست

حیف اس��ت م��ّداح علی ، م���ّداح زهرا     
س����ودا کند س���رماية  خ�ود را به دنی�ا

م��داحی آن��ان که کار کردگ�ار اس���ت    
گربنده ای ش��دکارش اين آن افتخار است

م�داح��ی آل عبا  ک�اری خ�دايی اس��ت         
هرکس تواند کرد کارش کربيايی اس��ت

آن ک�و ک�ه  ب��ا آيی�نه س��ن�خیت ن�دارد          
ک�ی در هر ح�رمی روش��نايی پ��ا گ�ذارد

م�ّداح باي���د  زي��ور مم��دوح باش���د       
دي�دار  او ي���ادآور مم��دوح ب�اش����د

اين گ�ونه م��ّداح اس��ت در خط واليت       
هر دم ب��ر او روح الق��دوس دارد عناي�ت
م��داح�ی آل ع�ب���ا  قی��مت ن��دارد      
هرک�س بر آن قیمت نهد ع���ّزت ن�دارد
م��ّداح، روی بن��دگ��ی تأک���ید دارد        
تن��ها ب��ه م��وال دي����دة امی��د دارد.1

1- شعر از حممد موحديان قمی )امید(.
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ویژگیهای اخالقی مداح موفق و منونه :
)1( تعمیق معرفت

يک مداح موفق برای ايفای نقش مهم مداحی قبل از اجرای برنامه می کوش��د با ش��رکت 
در کالس��های مربوطه بر جمموعه ای از معارف علمی و تارخیی آگاهی پیدا کند تا معرفت 
خود را نس��بت به ممدوحان باال ب��ربد و با معرفت ب��ه منزلت واقعی آن��ان و توانايی برای 
جمالس داری به س��تايش گری روی آورد و ضمن مطالعه کتابهای معت��رب در باب زندگی 
پیشوايان اس��الم و خواندن مقاتل معترب و استفاده از جتربیات اس��اتید و پیش کسوتان و 
بهره گريی از متون ادبی هدفمند، اشعاری را دستماية کار خود قرار دهد که مجال صورت 
را با کمال مضمون يکجا داش��ته باش��د. به عب��ارت ديگر، افزون ب��ر خصايص عاطفی و 
خیال، و بکار گ��ريی صنعت های بالغی، بار اعتقادی و پیام داش��ته باش��د و معّرف مقام 

پیامرب)ص(، اهل بیت)ع(، حقانّیت، عّزت و کرامت و در عني حال مظلومیت آنان باشد.
مداحان جوان می توانند نیازهای ضروری کار خود را از جمموعه های شعری زير برآورده 
سازند که مش��تمل اس��ت بر مرثیه های آگاهی دهنده و متني و پرحمتوا که سرايندگان آنها 
ظرافت لفظ را با صالبت و اتقان معنا چون شري و شکر در هم آمیخته اند و فراهم آورندگان 
در سیاحتی روحانی گوهرهای درخشان از دل دريای ادب عاشورايی به دست آورده و 

سخاومتندانه تقدمی خوانندگان خويش کرده اند.
جمموعه های شعری که توسط آقای امحد امحدی بريجندی، و جمموعه هايی که به انتخاب 
و اهتمام آقای حممدعلی جماهدی)پروانه( و جمموعه هايی که به کوش��ش آقای حممدعلی 
مردانی و نیز جمموعه ای که توسط آقای علی انسانی و شاعر جماهد و هدفمند، آقای حاج 

صادق تائب گزينش شده است.
مداحانی که اس��تاد نديده و در جهت غنای فکری و حمتوايی برنامه خويش منی کوشند و با 
علمای صاحل ارتباط ندارند، منی توانند مطالبی را در اختیار ش��نونده بگذارند که از عمری 
که آنان در اختیار مداحان گذاشته اند گرانبهاتر باش��د و منی توانند کلمات عربی را که گاه 

جاجبايی يک حرکت اعراب، معنی را خراب می کند صحیح تلّفظ کنند.

)2( اصالح نیت و جلب رضایت خدای مهربان
يکی از مسائل با امهیتی که برای مدحیه س��رايان و مداحان توجه به آن ضروری و ارزش 
آفرين اس��ت، پاکس��ازی نیت و دوری از ريا و ظاهرسازی اس��ت. چون عزاداری برای 
عزيزان درگاه خدا، امری عبادی )نه توصلی( است1  و عبادت بدون قصد قربت و خلوص 

1- نک : اکسري السعاده فی اسرار الشهاده از سید عبداحلسني شوشرتی، ص17، 22
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نیت مورد پذيرش واقع منی شود، از اين رو بايسته است مداح و ذاکر اهل بیت)ع( اخالص 
را که جوهر، خدايی اس��ت در خود پديد آورد و فقط برای رضايت خداوند و خش��نودی 
پیامرب)ص( و امامان پاک مداحی کند تا عمل بی ش��ائبه او نزد خدا و خلق و در پیش��گاه 
ارواح طّیبة معصومان مقبول واقع شود. در غري اينصورت هیچ تأثريی در قلوب بر جای 

خنواهد گذاشت و خواندنش تنها در حّد شنیدن است و بس.
عالمه نوری طربسی ضمن تأکید فراوان بر اين مسأله می نويسد:

»البته )مرثیه خوانان( و روضه خوانان بايد بدانند و ملتفت ش��وند ک��ه اين عبادت، مانند 
ساير عبادات اس��ت و اين عمل آنگاه عبادت ش��ود که در هنگام به جای آوردن آن، جز 
رضای خداوند و خش��نودی رس��ول و ائمه هدی)ع( غرض و مقصدی نداش��ته باشد و 
اگر دارد، مهان جمرد يافنت ثواب های موعوده و پاک ش��دن از گناهان مهلکه باش��د که با 
اخالصی در عمل منافاتی ندارد. چه عمل باز ب��رای فرمانربداری از فرمان خود حضرت 

باری تعالی است که به وسیلة آن، به آن ثواب ها برسد و از شّرگناهانش امین شود.1«
)3( قبل از اجرای برنامه با دعا و خواندن آية الکرس��ی، دادن صدقه و استعاذة واقعی خود 
را به خدای توانا بس��پارد و با اس��تمداد از روح بلند چهارده معصوم پ��اک، برنامة خود را 
با نام خدای س��بحان آغاز کند و بعد از آن درود و صلوات بر س��رور عاملیان و آل پاک او 

بفرستد.
)4( هدف کلی او احیای امر و انديشة امامان و ارزشهای دينی، معنوی و فرهنگی و احیای 
روحیة جهاد و شهادت طلبی و زنده داش��نت ياد و تاريخ پرشکوه نهضت حسینی و محاسه 
آفرينان آن باش��د. از عواطف پاک دوس��تداران اهل بیت و جهت دادن به آنها در مس��ري 
تهذيب نفس و آراس��تگی اخالقی نیکو به حنو شايس��ته اس��تفاده کند. در باال بردن سطح 

مطالبات بانیان و شنوندگان از کیفیت شعرها، شأنیت سبک ها و نغمه ها، تالش کند.
)5( نغمه ها و س��بک های زيبای س��نتی نبايس��تی با غنا مهراه باش��د و هیچگونه شبهه و 

شباهتی مستقیم با نغمات هلو و لعب نداشته باشد.
مداحان، به حلاظ آنکه کارش��ان بر دو عنصر »صدا« و »ش��عر« متکی است، بايد مواظب 
باشند غنا خنوانند؛ زيرا در حرمت غنا میان عاملان ش��یعه خالف نیست و بنا بر ادلة منع، و 
عدم ثبوت خمصص، غنا کردن در جمالس حسینی نیز حرام است و از قداست و موقعیت آن 

می کاهد.
)6( مداحی را وسیله کسب خويش نسازد

مفروش خويش ارزان که تو بس گرانبهايی

1- لؤلؤ و مرجان، ص 14
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برگزار کنندگان جمالس حس��ینی ذاکر منیع الطبعی که رعايت انتس��اب خود را به خاندان 
وحی می کند و عّزت نفس دارد، بس��یار دوس��ت داشته و او را بیش��رت حتويل می گريند و 
به عنوان گوش��ه ای از ارادت و عش��ق به ائمه هدی)ع( از پرداخت وجه ب��ه آنان مضايقه 
نداش��ته و ندارند، لیکن تبديل ش��دن اين فرهنگ به نوعی کسب و کار س��ودآور و تعیني 
پیش ش��رطها و پیش پرداختهای مالی و حرفه ای ش��دن، وجهة مداحان عزيز را لکه دار 

می سازد.
در حديثی حال اينگونه مردم چنني بیان شده است: »يطلبون الدنیا باعمال اآلخره«1 

)با کار آخرتی دنیا را می جويند(.
امام علی)ع( در نکوهش افرادی که از راه استفاده بی مورد از عالقه های دينی مردم امرار 
ه ِمن دينه ماَيأُکُلُه2   ؛ کسی که نان به دين  معاش می کنند فرموده است: » َامُلستأِکُل بدينه َحظُّ

می خورد، بهرة او از دينش مهان است که می خورد.«
جتربه نیز اين واقعیت را تأيید می کند. اگر بانیان جمالس و مس��تمعان ببینند مداحی مهواره 
دم از پول می زند و خدای ناخواسته در رفتارش بی مباالتی وجود دارد، عّزت او از دست 
رفته و از نفوذ کالمش کاس��ته می ش��ود و اس��باب غیبت و تهمت علیه خود را نیز فراهم 
می س��ازد و اين به هیچ وجه اليق ش��أن مداحان مذهبی نیست. چه بس��یار افرادی که به 
واس��طة عملکرد ناصحیح برخی از مداح��ان، از مجع اين نوکرهای بااخالص حس��ینی 

دلسرد شده اند.
)7( پذيرش دعوت بانیان بدون تبعیض

يکی ديگر از بايس��ته های مرثیه خوانی و ذکر مصیبت خاندان وحی اين اس��ت که ذاکران 
و مداحان بدون تبعیض هرجا که فراخوانده می ش��وند، حضور يابند و به ارادت خالصانة 

مردم پاسخ مثبت بدهند و بني ثرومتند و مستمند، مسئول و غريمسئول،
 شهری يا روستايی فرق نگذارند.

مبّلغان و ذاکران بزرگواری بوده اند که دست رد به سینة هیچ مشتاقی ننهاده اند و وقتی امر 
داير ش��ده، که در س��اعتی معني در منزل کارگر فقريی اجنام وظیفه کنند يا فردی ثرومتند، 
فقري را ترجیح داده اند و معتقد بودند شايد امام زمان)عج( جلسة پرمجعیت فالن هیأت را 
ناديده بگريد و در کوچه پس کوچه های شهر در جلسة کهنسال خملصی که با حضور چند 

نفر حمفل کوچک و بی ريايی تشکیل داده، شرکت منايد.
)8( احیای نام ياران امام

به ياد کرد مهه ياران پاکباز و اصحاب فداکار امام حس��ني)ع( و اس��ريان س��رافراز کربال 
1- حبار االنوار، ج 75، ص 63
2- حبار االنوار، ج 78، ص 63
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توجه داشته باشد.
تنها به ذکر مصیبت برخی از آنان بس��نده نکند زيرا در منايش عاش��ورا مهه سرباز به معنی 
واقعی کلمه بودند نقش قهرمان را تنها يعض��ی از اصحاب بازی نکرده اند، بلکه هر يک در 

جای خود و به جای خود، سرباز و قهرمان بوده اند.
)9(یادکرد از منتقم حقیقی

جمالس خود را با ياد حضرت مهدی)عج( –که منتقم حقیقی واقعه کربال است- پیوند زنند 
و توسل به آن حضرت و دعا برای فرج حضرتش را در برنامه خود قرار دهند.

)10( رعایت احرتام پیش کسوتان
هر قوم و مل��ت و صنفی پیش کس��وتانی دارد که باي��د از جتربیات آنها اس��تفاده کرد و به 
شخصیت آنان احرتام گذاش��ت زيرا ايشان نیز مهان رس��التی را به دوش کشیده اند که او 
ادامه دهنده آن است مگر نه اين اس��ت که قرآن می فرمايد: »الس��ابقون السابقون اولئک 

املقربون1«
)11( نیز بايستی به گويندگان، سرايندگان، خدمتگزاران جمالس حسینی احرتام بگذارد، 

چرا که احرتام به آنان، به نوعی احرتام به امام حسني)ع( است.
)12( متانت و وقار توأم با تواضع

مداح خملص ائمه)ع( در جملس حس��ینی جانب متانت و وقار را نگه م��ی دارد و از به کار 
بردن عبارت های مستهجن و قبیح در جلسات ش��ادی و سرور می پرهیزد و خماطبان را با 
تعبريهای وزين مورد خطاب ق��رار می دهد زيرا می داند اگر عف��ت کالم و ادب را در اين 
گونه جمالس مراعات نکند، م��ورد احرتام مردم قرار منی گريد و به ه��دف خود که اقناع و 

ترغیب مستمعان است، منی رسد.
)13( مستند گویی

اس��توار بودن س��خن براس��اس منابع و مآخذ قابل قبول و مورد اطمینان، خاصه در ماه 
مبارک رمضان. به قول حافظ:

در بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست    
يا س�خن دانسته گو ای مرد خب�رد يا مخوش

)14( اندازه نگه دار که اندازه نکوست
در ذکر مصائب اندازه نگه دارند و از خواندن روضه های دخلراش و مصیبت های بس��یار 
فجیع پرهیز کنند. هنرمند کس��ی اس��ت که بتواند از کنار مصیبت رد شود و مردم را به شور 

آورد. »کنايه« در ذکر مصیبت بهرت از صراحت است.

1- سوره واقعه، آيه 10
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)15( اصالح خطا
اگر در خواندن مرثیه اش��تباهی کرد، در مهان جلس��ه و اگر نتوانس��ت در جلسة بعد، آن 

اشتباه را تصحیح منايد.
)16( خمتصر و مفید

با رعايت زمان معني، مداحی را طوالنی نکن��د خاصه در حمافلی که عالقه و زمینة کمرتی 
نسبت به مداحی در آن ها وجود دارد. به تعبري شاعر:

حکیم و عاقل و دانا کس��ی بود که س��خن
به فهم گوي��د و ک��م گويد و نک��و گويد1

)17( استیذان
در جمالس خصوصی بدون اذن صاحب جملس، به مداحی نپردازد و در مکانهای وقفی که 

متولی شرعی دارد، از متولی اجازه بگريد.
)18( دوری از غرور

گاه کثرت مس��تمعان يا تعريف و متجیدهای آن��ان و گاه عوامل ديگر س��بب غرور مداح 
می ش��ود که با دانش اندک ادعای دانايی تا عرش می کند! اين روحیه اگ��ر با تقوا و تزکیه 

نفس ريشه کن نشود آفتی است بزرگ و مانع رشد و تکامل اصالح جان او.
)19( پرهیز از غلو

يکی از پیامدهای بس��یار زيان بار غلو در مقوله عزاداری، باال رفنت ظرفیت سوء استفاده 
دمشنان از اين گونه مراس��م اس��ت لذا يک مداح خوب از غلو دوری می گزيند. يعنی امام 
حس��ني)ع( را در جايگاه واقعی خودش معرفی کند نه کمرت و نه بیشرت، چون هرچیزی که 
از حد اعتدال خارج شود، موجب احنراف خواهد شد. حمبت به معصومان نیز از اين مطلب 

مستثنی نیست؛ مهان طور که اين احنراف در تاريخ رخ داد و موجب پیدايش غالیان شد.
با کمال تأسف شنیده شده است که بعضی از مداحان به علت حمبت خارج از حّدی که تابع 
احساسات و ختّیالت اس��ت، در حال مداحی از راه اصلی منحرف شده و سخنانی مطرح 
کرده اند که تا سرحّد شرک بوده اس��ت! برای در امان ماندن از غلو در مداحی، الزم است، 
مهواره ديدگاهها و نظرات مراجع عالیقدر تقلید و بزرگان حوزه علمیه را مّد نظر داش��ته 

باشند و از اجنام هر نوع فعالیت مغاير با انديشه ها و ديدگاههای ايشان پرهیز کنند.
)20( پرهیز از بکار بردن القابی که از مقام ائمه)ع( می کاهد

مش��اهده می ش��ود مداحان يا مرثیه س��رايانی که به منظور عظمت دادن به حضرت امام 
زمان)عج( در مدحیه سرايی، ايش��ان را با لقب »اعلیحضرت« می خوانند. اين دلیل بر اين 

1- کلیات سعدی، ص 164
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است که فرهنگ واژگانی اين مدحیه سرا آنچنان حمدود اس��ت که تصور منی تواند بکند که 
مهان لقب »امام« هزارها بار واالتر و باالتر از اين نوع القاب ساخته شده به دست بادجمان 
دور قاب چینان درباری است و هرگز در شئونات اين حضرات مقدس نیست که حضرت 
رضا ثامن االئمه)ع( را شاهنش��اه خبوانند، در حالی که مرتبه شاهی بس��ی نازلرت از مقام 
امامت و واليت اس��ت1« مهني جا بايد افزود که کاربرد نامناس��ب اس��امی معصومان در 

مداحی های امروزی موجب هتک حرمت امام و وهن عزاداری هاست.
)21( برپایی جمالس

مدحیت پرداز اهل بیت)ع( نه تنها در جلس��اتی که ديگران تش��کیل می دهند با اخالص 
شرکت می کند و به هنگام اس��تماع روضه حالت بکاء يا تباکی به خود می گريد، بلکه خود 
نیز در صورت توان اقدام به تشکیل جلسات به مناسبت والدت و شهادت پیشوايان دينی 
می منايد و از وعاظ فاضل دعوت به عمل می آورد و نیز در صورتی که جملس نداشته باشد 

پای سخنان گوينده جملس می نشیند.
)22( تنّفر از متلق گویی

مداح چاپلوس کس��ی اس��ت که به انگیزة طمع برخالف عقیدة باطنی خود، لب به متجید 
از صاح��ب جملس می گش��ايد و با ثناگوي��ی ناجبا، ش��خصیت و ارزش انس��انی خود را 
پامیال می کن��د. بنابراين، يک مداح خ��وب اگر در مواردی الزم اس��ت از صاحب جملس 
و دس��ت اندرکاران جملس روضه خوان��ی و خدمات مفید و انس��انی آنه��ا از باب »من مل 
يش��کر املخلوق مل يش��کر اخلالق2« تش��کر کند، حد اعتدال را مراعات کرده و از افراط و 
گزافه گويی و تعريفهای غريواقعی و توصیف های اغراق آمیز و چاپلوسیهای گدامنشانه 
اجتناب منايند که از امام عل��ی)ع( روايت کرده اند: »کثره الثناء مل��ق حیدث الّزهو ويدنی 
من العّزه3« از زياده روی در مدح ديگران، چاپلوس��ی اس��ت که تکرب را به دنبال دارد. و 

شخصیت انسان را پايني می آورد.
)23( پرهیز از سوگند

خداوند محید در ق��رآن جمید می فرماي��د: »وال جتعل��وا اهلل عرضه ألمیانک��م4« خدا را در 
معرض سوگندهای خود قرار ندهید.

امام صادق)ع( فرمود: »و الحتلف��وا باهلل صادقنَي و کاذبنَي5«. به خدا س��وگند خموريد چه 
راستگو باشید و چه دروغگو؛ زيرا قس��م خوردن به »اهلل« جز برای اثبات حق در حمکمة 

1- هگمتانه تا مهدان، ص 400
2 - آنکه از آفريده تشکر نکند، شکر آفريدگار را هم جبا نیاورده است

3 - غرر احلکم، 563
4- تفسري نورالثقلني، ج 1، ص 218

5- وسائل الشیعه، ج 12، ص 37
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قضايی مکروه و حرام است.
)24( دعوت میزبان خوش نام را در روستاها برای میهمانی بپذيرد.

)25( با طرح مسائل اختالف انگیز خود را درگري اختالفات ديگران نکند.
)26( در حرکتهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دقت کند که به دم يا قلم و قدم از سداد و 

وداد اعراض نکنند و خالف شأن عمل نکنند و از زی ذاکران اهل بیت خارج نشود.
)27( هیأت ظاهری اين طايفة جلیل، با مکانت او مهاهنگ باشد.

)28( مداح بايد کوش��ش کند از مواضع تهم��ت دوری گزيند، که گفته ان��د: »اتقوا مواقف 
الّري��ب« در صورت ع��دم اجتناب از زمینه س��ازی اتهام خ��ود و عموم م��ردم به خاطر 

سوءتفامهی که پیدا می شود گرفتار سوءظن و ديگر گناهان خواهندبود.
)29( پوش��یدن لباس س��یاه در دو ماه عزا )حمرم، صفر(، دس��ت کم در دهة حمرم، به ويژه 
روزهای تاس��وعا و عاشورا و اگر از س��ادات مکّرم است با شال س��بز در جمالس حاضر 

شود.
)30( مراقب باشند که آلت دست و وسیلة اجرای مقاصد پست مغرضان و مفسدان و افراد 

فرصت طلب واقع نشوند و در حدود وظايف و تکالیف شرعیة خود به مداحی بپردازند.
)31( تکرار و مترين داش��ته باش��د تا مراثی و اش��عار در ذهنش نقش ببن��دد و در هنگام 

مداحی يا مرثیه خوانی دچار وقفه نشود.
)32( به مناسبت خبواند.

)33( خصوصی��ات منطق��ه ای و جغرافیايی منطقه ای ک��ه برای مداحی ب��ه آجنا می رود 
بشناسد و اهتمام به شکسته نشدن سنتهای صحیح اجتماعی داشته باشند.

)34( مداحان عزيز که در منظر و مرآی مردم، وابس��ته به مکتب امام حس��ني)ع( شناخته 
می شوند، بايد اسوه و مسبل خوبی ها باشند. به خاطر مهني وابستگی مردم انتظار دينداری 
متام از آنها دارند. از اين رو آنان بیش��رت از ديگران بايد پايبند به دس��تورات و تعالیم اسالم 
باش��ند. گناه آنان با ديگران فرق دارد. زيرا هرگاه اينان بد عمل منايند، خطر سست شدن 
مردم کم ظرفیت و کاهش پايبندی آنان به عزای امام حس��ني)ع( و حت��ی رويگردانی از 
اسالم جّدی اس��ت. مردم نیز متوجه باشند که منونه های فاس��دی که در مجع مداحان وارد 

شده اند به ماهیت حقیقی آنها پی برده و آنها را به حساب دين و امام حسني)ع( نگذارند.
)35( انتقاد پذیری

انتقادناپذيری نش��ان عجب و خودخواهی و دلیل کم دانشی اس��ت لذا مداحان خملص به 
انتقاد صحیح به ش��یوهة کارش با کمال میل توجه کرده و درصدد رفع نواقص برمی آيند و 

برای نظر، انتقاد و پیشنهاد مردم ارزش و احرتام قائل می شوند.
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)36( پرهیز از اموری که در ختصص او نیست
مانند مس��أله گويی، اس��تخاره برای ديگران، اجرای عقد نکاح و غ��ريه؛ »رحم اهلل امرء 

عرف قدره و مل يتجاوز حّده«
)37( متکی به دستگاه )بلندگو، آمپلی فاير و اکو( نباشد.

)38( بی تکرب باشد تا مردم جذب او شوند.
)39( برخورداری از اخالق نیکو

اخالق نیکو از عوامل بسیار مؤثر در اثرگذاری پیامهای مداحی است.
)40( اگر س��الم پايان جملس��ی را به عهده دارد در مکانهايی که امامزادگان الزم التعظیم 
وجود دارند مانند قم و شهر ری پس از سالم به ائمه معصومني)ع( سالم به آن بزرگوار نیز 

رعايت شود.

نوای شاعران حسینی
توصیه های اهل بیت)ع( مبنی بر بزرگداشت واقعة دخلراش طف و عمق و شدت تراژدی 
عاش��ورا از عواملی اس��ت که بس��یاری از اديبان متعهد را از دوره های خفقان بار اموی 
و عباس��ی تاکنون حتت تأثري قرار داد و عواطفش��ان را ش��عله ور س��اخت و آنان سوگ 

سروده هايی از خود پريامون واقعة کربال به جای گذاشتند.1
شاعران پرشور آيینی با انشای اش��عار نغز و بلند و دلنش��ني که بیانگر عّزت و مظلومیت 
حسینی است قیام عاش��ورا و ياد حس��ني)ع( و مظلومیت آل علی و ش��هیدان راه حق و 
کشتگان نینوا را ترسیم می منودند. حکام و سالطني اس��المی را به انتقام گرفنت از بنی امّیه، 

که عامل حادثه هولناک طف بودند، سخت حتريک می منودند.
اگر مضمون پردازی متناسب با ش��أن اهل بیت و اهداف واالی امامان به ادبیات عاشورا 
زيبايی و غنای خاص منی خبشید، اين جمالس کمرت می توانس��ت در جان سوگواران شور 
و انقالب برپا کند و آنان را متأثر سازد و ش��ور درونی آنان را برآشوبد و شعور ناب را در 
آن فعال س��ازد. نقش ش��اعران بامعرفت آيینی –که خامة خويش را در جوهر، عاشورا 
فرو برده و مظلومیت و عشق و محاس��ه را با خوش ترين واژگان و شکومهندترين سوگ 
س��روده ها منايانده اند. در زنده نگاه داشنت و پايايی محاسه عاش��ورا و ترويج فضائل اهل 
بیت)ع( و تعمیق حمبت و معرفت اين اس��وه های زندگی اساس��ی و حتسني برانگیز است و 
ش��اعران اهل  بیت منزلت وااليی دارند. زيرا الگوهای بی بديل آمسانی را که خالق هستی 

ستوده است، مدح می منايند.

1- استاد جواد شرّب، خبشی از مراثی سیدالشهداء را در فرهنگی قطور به نام »ادب الطف« در زياده، از يازده، جلد فراهم آورده است
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آنچه شعرای اهل بیت بايد مورد توجه قرار دهند بدين قرار است:
1( داشنت غريت دينی و پاسخ به اشعاری که به سفارش دمشن سروده شده است.

2( مطالعه مقاتل صحیح و تاريخ های معترب تا ش��عری که انش��اء می ش��ود ات��کا به متون 
صحیح داشته باش��د. امام حس��ني)ع( را صادقانه و عارفانه توصیف کند و منّزه از هون و 
وهن و مرّبای از حتّجر باش��د و فقط بر غم و اندوه و اش��ک و آه اقتص��ار ننموده، تصويری 
راستني از س��تمکاری جاری ش��ده بر علويان ارائه دهد. و از حمتوای معترب و آرمان گرا و 

قالب های وزين و سنگني و در عني حال زيبا و جّذاب برخوردار باشد.
3( آگاهی از حتريفات تاريخ عاشورا داشته باشد تا از گزند آفات اين مسري دور مباند.

4( دور بودن از عقايد و افکار غلوآمیز را وظیفة خود بداند. زيرا ريشه های فکری امامیه 
که از قرآن کرمی و سنت صحیح مايه گرفته است با تصورات غالیانه سرستیز دارد.

شاعر خملص اهل بیت در مدح پیشوايان دين نبايستی راه افراط را بپیمايد و از حمدوده ای 
که دين مبني تعیني فرموده، خارج ش��ود. اگرچه پیامرب اکرم و ائمه اطهار)ع( انسان هايی 
منونه هستند، که بايد فضايل و مقامات و درجات بلند آنان را گفت و تصديق کرد، اما افراط 
مقولة ديگری است که بش��ّدت مورد نهی و نکوهش قرار گرفته اس��ت و پیشوايان با متام 
تالش، خود را برای اصالح اين احنرافات و جنات آلوده شدگان به کار گرفته اند. علی)ع( 

درباره خود فرمود:
»هلک فّی رجالن: حمّب غال و مبغض قال.1؛ دو مرد )دو طرز تفکر( دربارة من تباه و نابود 

شدند، )يکی( دوست افراط گرا و )ديگری( دمشنی که در دمشنی، زياده روی منايد.«
آن حضرت در س��خنی ديگر در پرهیز از غلو دربارة اهل بیت)ع( فرم��ود: »اّياکم والغلّو 

فینا2« از غلو و زياده روی دربارة اهل بیت بپرهیزيد.
امام صادق)ع( در ضمن روايتی فرمود: »اّن قومًا يقولون ماال نقول فی أنفسنا، نربأ الی اهلل 
منهم3« گروهی درباره ما )خان��دان نبوت( چیزهايی می گويند که م��ا خود منی گويیم، از 

اينان بیزاری می جويیم و به خدا پناه می برمی.
امثال اينگونه روايات در کتب شیعه، فراوان يافت می شود و بزرگان شیعه نیز مهني روش 

را پی گرفته اند.
پريوان آگاه اباعب��داهلل)ع( به گويندة اش��عار غري صحیح��ی که از آن بوی کفر و ش��رک 

استشمام می شود، اجازه منی دهند در جمالس حسینی به اجرای برنامه بپردازد.
ممکن اس��ت برخی با دس��ت آويز قرار دادن برخی از احاديث مثل: »نّزلون��ا عن الربوبیه 

1- نهج البالغه، صبحی صاحل، حکمت ش 117 و چاپ فیض االسالم، حکمت مشاره 113
2- غرر احلکم و درر الکلم، ص 324

3- حبار االنوار، ج 25، ص 286
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و قولوا فی فضلنا ماشئتم1« س��روده های غلوآمیز ش��اعران را موّجه جلوه دهند، اما اين 
پندار بر پايه درستی استوار نیست؛ زيرا مهانگونه که يکی از فقهای عالیقدر معاصر مرقوم 

فرموده اند: »اعتبار اين حديث حمقق نیست و ضعیف است2«
5( شعرش بدآموزی نداشته باشد.

در بعضی يادداشتها آمده است، شاعری زبردس��ت و واليی که »حاجب« ختلص داشت، 
در وصف امريمؤمنان)ع( شعر نامناسب زير را سرود:

»حاجب« اگر معامله حش��ر با علی است
من ضامنم ، ت��و هرچه خبواه��ی گناه کن

اين حمبت کاذب که در اين بیت ترويج شده بسیار خطرناک و چراغ سبزی برای بزهکاران 
است. ش��نونده يا خواننده اس��ري دام هوس به واس��طة اعتماد بر مضمون اين بیت، ديگر 
امهیتی به س��یئات و گناهان منی دهد و عملًا بی تقوايی و بی پروايی از خدا را پیش��ة خود 
می س��ازد؛ در حالی که امام حسني)ع( کشته نش��د که دس��ت ما در گناه باز باشد بلکه به 

شهادت رسید تا ريشة گناه سوزانده شود.
جالب توجه آنکه ش��اعر مزبور، ش��بی در عامل رؤيا حضرت علی)ع( را دي��د، امام به او 

فرمود: حاجب اين چه شعری است که گفته ای؟
شاعر گفت: چگونه بسرامی؟

امام)ع( پاسخ داد:
»حاجب« اگر معاملة حشر با علی است

شرم از رخ علی کن و ک�مرت گناه ک�ن
6( رعايت ادب و احرتام به اهل بیت)ع(

از آجنا که ستايش��گران و ش��اعران آيینی در خدمت ذوات مقدس َمَثل اعالی انسانیت و 
تنديس اخالق هستند، بايستی در نهايت ادب و فروتنی از آنان سخن بگويند.

در بکار بردن کلمات احرتام آمیز نسبت به آن بزرگواران نهايت دقت را داشته و بدينسان 
حرمت و عصمت آنان را پاس بدارند. و از بکارگريی عبارات خارج از ش��أن واالی ائمه 
هدی)ع( و مضامني واهی و يا جمع��ول که نوعی حتقري و کوچک مش��ردن ايثار گران کربال 
و نش��انگر ضعف و ناتوانی و ذلت پذيری و خواهش امام حس��ني)ع( و يارانش در مقابل 

دمشن است و با کیان ذاتی اين شخصیت استثنايی در تعارض است، جّدًا پرهیز کنند.

1- اللمعه البیضاء فی شرح خطبه الزهراء)ع(، ص 64
2- واليت تکوينی و واليت تشريعی، از آيت اهلل صافی گلپايگانی
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: �ن ر ��ن�ا �م�دا�ح�ا در د��ي�دا

1. اوِل مداحی، ق��دری نصیحت کنید يا به ج��ای نصايح، معارف اس��المی و مناقب اهل 
بیت)ع( را بیان کنید.

2. خودتان را پااليش درونی کنید، مهه ی ما احتیاج دارمی و من به اين پااليش بیش��رت از 
مشا احتیاج دارم.

3. مداحی ادامه ی راه ستايشگران برجسته اهل بیت)ع( در دوران اختناق اموی و عباسی 
اس��ت. قضیه، فقط قضیه ی شعرخوانی نیس��ت، بلکه مسأله، مس��أله ی پراکندن مدايح و 
فضايل و حقايق در قالبی است که برای مهه ی ش��نوندگان، قابل فهم و درک و در دل آنها 

دارای تأثري است.
4. اگر مداحی بتواند يک شعر خوب را که دارای مضمون و حمتوای خوبی باشد، با صدای 

خوبی خبواند، اين خدمت بزرگی است.
5. مشا پیون��د عاطفی مردم با ائم��ه)ع( را حفظ کنید که يک خبش آن هم مس��ائل اخالقی 

است.
6. به اعتقاد بنده، جمالس عزاداری حس��ینی)ع( بايد از س��ه ويژگی برخوردار باشد: زياد 

شدن حمبت اهل بیت)ع(، اجیاد معرفت بیشرت، تقويت معارف دينی.
7. برويد اش��عار قوی فارس��ی را در کتاب های گوناگون پیدا کنی��د و آن هايی را که برای 
تفهیم مفاهی��م و عقايد و اخالق اس��المی و ي��ا بینش سیاس��ی و يا هر آن چ��ه که امروز 

جامعه ی اسالمی به آن نیاز دارد مناسب است، برگزينید و بیاوريد در حمافل خبوانید.
8. يکی از چیزهايی که بايد در اين اشعار باش��د، عبارت از مفاهیم بلند اسالمی – مثلًا در 
باب توحید و نبوت است. بهرتين اش��عار قدما در باب توحید و نبوت، مهني مداحی است 

که شعرای بزرگ ما درمقدمه ی ديوان ها و مثنوی هايشان ذکر کرده اند.
9. مشا مداحان امتیازتان بر گوينده نثر اين اس��ت که برای تفهی��م و القای مطلب، از دو هنر 
–هنر شعر و هنر خوانندگی- اس��تفاده می کنید. اين دو چیز مهمی است. البته خوانندگی 
در مقام مدح هم هنر خاصی اس��ت. معنايش هم فقط صدای خوب نیست. اين هنر را بايد 

ياد گرفت.
10. بدانید که مداحی و س��تايش گری ائمه)ع( در حقیقت ستايش گری نیکی و معنويت و 
جهاد است، ستايشگری خورشید امامت و واليت، خورش��ید حقیقتی که سعی شد آن را 

ببپوشانند، اما مهني زبان های گويا نگذاشتند.
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آ
�ه�ن�� ��و ا �عر �م�دن ��� �ح�ورنه ��� ���ش �عرا ر ��ن�ا ���ش د��ي�دا

1- ش��عر آيینی و ش��عر مذهبی بهرتين مسري اس��تفاده از قرحیه ش��اعری است و بهرتين 
حمتواها، حمتواهای مذهبی و شعر دينی است.

2- ش��اعران آيینی و مذهبی از منابع اصیل و معترب مانند صحیفه س��جاديه و دعای عرفه 
اس��تفاده کنند و اين آثار را مطالعه کنند. مقام معظم رهربی از مرحوم بهجتی اردکانی ياد 

بردند که روزگاری دعای ابومحزه مثالی را به شعر درآورده بودند.
3- به مداحان اش��عار خوب را توصیه کردند و اش��اره فرمودند که اس��تفاده از شعرهای 

خوب و سطح باال ذائقه مردم را هم ارتقاء می دهد.
4- از مداحان اهل بیت)ع( و ش��عرای مذهبی خواس��تند به زيارت جامعه ی کبريه توجه 
کنند تا از افراط و تفريط دور ش��وند. برای مناقب ائمه از زيارت ه��ا به خصوص زيارت 

جامعه ی کبريه استفاده کنید.
5- ايش��ان ضمن چند توصیه فن��ی مث��ل مضمون ياب��ی، ترکیب س��ازی های جديد و 
درست گويی زبانی به موضوع حمیط های ادبی اش��اره کردند و از شعرای آيینی خواستند 
با مترکز و متشکل س��اخنت مس��تمر حلقه های خود، از تأثريپذيری از حمیط های هنری و 

حمافل ادبی آنچنانی بپرهیزند.
6- ايشان به موضوعاتی مانند مسائل انقالب، جنگ و جهاد مقدس اشاره کردند که کمرت 
به آنها پرداخته می ش��ود. به ظرفیت های جدی هشت س��ال دفاع مقدس اشاره کردند و 
برای مثال جانبازانی که هر از چندگاهی خرب ش��هید شدنشان شنیده می شود را مثال های 
خوبی برای کار کردن مشردند. يکی از امانتدارها مشا -ش��عرای مذهبی- هستید بايد اين 

امانت را حفظ کنید بايد منتقل کنید.
7- بعضی از ش��عرها واقعًا از س��طح تفکر عمومی مردم باالتر اس��ت. لیکن توجه داشته 
باش��ید ذهن مردم و تلقی خماطب با خواندن مشا باال می آيد اي��ن را من به مداح ها می گومی 
يعنی مشا می توانید ذهن مردم را باال بیاوريد. شعرهای خوب، الفاظ زيبا، مضامني عالی و 

معارف قوی خوانده شود.
8- مناجات هم جزو ش��عر آيینی است. ش��عر آيینی فقط مس��أله ی مدح و مرثیه نیست 
مناجات هم جزو ش��عر آيینی اس��ت. برای اينکه مضمون مناجات را درس��ت پیدا کنیم، 

بهرتين مرجع دعاهاست. دوستان با صحیفه ی سجاديه انس پیدا کنید.
9- معارف بلند اس��المی و قرآن��ی را از خود ق��رآن، نهج البالغه و بعض��ی روايات اهل 
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بیت)ع( –روايات اصول کافی در خبش هايی- اخذ کنید با اين منابع انس پیدا کنید. ش��عر 
آيینی خیلی دامنه ی وسیعی دارد و مشا می توانید بر روی ذهنیت جامعه اثر بگذاريد.

10-  در موضوعات مربوط به مرثی��ه، مرثیه ی سیدالش��هداء)ع( و قضايای کربال، زبان 
حال هايی که گفته می ش��ود، زبان حال های زيادی اس��ت. البته ممکن اس��ت بعضی اش 
هم مطابق با واقع نباش��د يعنی چیزهايی نباش��د که انس��ان بتواند آنها را تأيید کند، لیکن 
زمینه هايی وجود دارد. مثلًا درباره ی مصیبت حضرت ابوالفضل)ع( به نظر می رس��د که 
يکی از خبش های مهم و جذابی که می توان��د اين مصیبت را بیان کند، مهان زبان حال مادر 
حضرت ابوالفضل اس��ت. مهان »التدعونی ويک اّم البنني« و ... اينه��ا میدان های مهمی 
است يعنی ش��رح حال ها و زبان حال ها فقط بیان آن حالی که در آن حلظه قهرمان داستان 
دارد، نباشد، بلکه می تواند ش��رح خصوصیات او،  ش��خصیت او، ظرافت های روح او و 

عظمت هايی که در وجود او هست، باشد.

حبث و نتیجه گريی:
در مداحی اهل بیت)ع( داش��نت ذوق، اس��تعداد و عالقه به تنهايی کافی نیس��ت. مهچنني 
منی ت��وان مداحی را صرف��ًا به عن��وان يک ش��غل برگزيد، بلکه الزم اس��ت ک��ه اهداف 
مقدس تری برای آن در نظر گرفت. مداح اهل بیت)ع( بايد يک انس��ان س��اخته  شده ای 
باش��د که بتواند در مس��ري مداحی خود انسان س��ازی منايد و جملس مداحی خويش را به 

کالس انسان سازی تبديل کند.
متصف ب��ودن به خصوصیات اخالق��ی و تربیتی چون اخالص، تواض��ع، تقوا، مهاهنگی 
اعمال با گفتار، جلب رضايت خداوند و ائمه معصومني)ع(، س��رلوحه ق��رار دادن قرآن 
کرمی، احاديث و روايات برج��ا مانده از معصوم��ني)ع( در زندگی ف��ردی و اجتماعی و 
برنامه های خود، رعايت اح��رتام بزرگان، عدم متل��ق گويی، صداق��ت و ... از مهمرتين 

ضروريات مداحی است.

منابع:
1( باقری بید هندی، ناصر ؛ عزاداری بايدها و نبايدها ؛ انتشارات نور السجاد؛ چاپ اول  1384.

2( خو حممدی خريآبادی، سعید؛ مداحی در مکتب اهل بیت)ع(؛ نشر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ اردبیل؛ چاپ اول  آبان ماه 1386
3( جمموعه ی راهنما و شیوه نامه های اجرای طرح های معاونت پژوهشی و آموزشی در استان ها؛ سازمان تبلیغات اسالمی مرکز؛ 1385

4(جزوه آموزشی مديريت در تشکل های دينی و روش کار گروهی – معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان مرکزی تبلیغات اسالمی.
5( سايت مقام معظم رهربی )مد ظله العالی(.
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مقدمه
آدمی ازآغاز تولد تا پايان زندگی خويش به طور فطری،ارزش های اخالقی را درك می 
كند، و به آنها گرايش دارد وس��عی دارد  فعالیت خود را در حوزه فردی و اجتماعی با اين 
ارزشهاو اصول تطابق داده  تا به سعادت  دنیا و آخرت برس��د. ما نیز مهیشه زندگی  خود 
را بر اين مهم قرار داده امی و در اين مسري بايد ابتدا ارزش��ها رابشناسیم.  يكی از ارزشهای 
واالی دينی ما، دوست داشنت اهل بیت است،كه هرحركتی در اين مسري به زندگی ما صفا 
و معنای خاص می خبشد ،و مهني امر باعث شده تا در جشنواره امام علی ابن موسی الرضا 
)ع(، در زمینه مداحی اس��تان سربلندمان مقاله ای بنويس��م ،امیدوارم اين  مقاله مفید بوده 
ومورد لطف آن امام  بزرگوار قرار گريد. تا صفا و معنوي��ت آن را در زندگی خويش درك 

كنم. چرا كه دوستی با اهل بیت ، دوستی با خداست.

مداحی ، دوستی اهل بیت
مهانگونه كه اشاره كردمی دوس��تی با اهل بیت يكی از ارزش��های بزرگ دين اسالم  است 
وظیفه هر مس��لمان اين اس��ت كه از اين ارزش پريوی  كند  چرا كه اهل بیت و دوستی آنها 
ضامن سعادت و خوشبختی ماست مشا مردم به وسیله ما در تاريكی های گمراهی هدايت 
يافتید، وبه قلْه فضیلت رسیديدو از شب تريه به سپیده دم صبح در آمديد. كر  باد گوشی كه 
صدای نصیحت را نشنودو چگونه كس��ی كه  هیاهو و فرياد گوشش را كر ساخته ،صدای 
ضعیف را خواهد شنیدآرام ومطمئن باد دلی كه با ترس خدا می تپد1. هر عملی كه  ما را  به 

1- خطبه 4 نهج البالغه،ترمجه دكرت علی شريوانی ص50
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دوستی اهل بیت نزديك كند ، ارزش و مقام وااليی دارد ، در اين میان مداحی هم كه ما را با  
احوال و اوصاف و  اخالق  اهل بیت آش��نا می كند ،جايگاه خاصی دارد وبه معنای  واقعی 
مناد اصلی دوستی اهل بیت است.مداحی  ازمهان اوايل اسالم  بوده و منونه های بسیاری در 

تاريخ اسالم دارد، كه مؤيد  رابطه تنگاتنگ آن با دوستی اهل بیت است.
سالم بر تو  ای پیامرب خدا، سالم من و دخرتت كه اكنون در كنار تو آمده،  و به سرعت  به تو 
پیوسته. ای رسول  خدا ، بر مرگ دخت  برگزيده  تو  شكیبايی ام اندك شد، و طاقت و توامن 
از دس��ت رفت ، ولی مرا كه غم بزر گ جدايی تو را ديده ام و رنج مصیبت تو را كش��یده ام 
جای شكیبايی است؛زيرا من با دست خود تو را در بسرت قرب خواباندم،پس ما از خدايیم و 

به خدا باز می گردمی.1  

اردبیل دوستدار اهل بیت
استان اردبیل از دير باز بعنوان استان داراالرشاد، مهیش��ه يك منطقه ای بوده كه با مفاهیم 
دينی ، اجني بوده ، نام ق��دمی  اين منطقه يعنی آرتاويل  يعنی ش��هر مقدس خود  مناينگر اين 
موضوع اس��ت. مردم اين استان مهیش��ه  طاليه دار  دوستی  اهل بیت  و  اس��الم بوده اند و   
هستند.   خروج كاروانهای زيارتی به ش��هرهای مقدس و بارگاههای  ملكوتی  از ساهلای 
خیلی دور  تا امروزه ، برپايی  مراس��م در  اغلب مناس��بتهای مذهبی ، توسل خاص مردم 
اين منطقه به ائم��ه )ع( ،  مهگی  نش��انگر ارادت خاص اين مردم  به  اه��ل بیت   عصمت و 
طهارت اس��ت.  حفظ اس��الم و قرآن، مناز، عرتت، عدالت اجتماعی ، رفاه حال  عمومی 
مسلمانان  به  تاس��ی از مفاهیم واالی  حوادث بزرگ اس��الم ،خصوصأ حادثه عاشورا از 
مش��خصات و عنايات بارز اين دوس��تی اهل بیت اس��ت كه در عموم مردم مشهود است.  
اين عالقه و اش��تیاق و دوس��تی اهل بیت عصمت و طهارت ، نه تنها در خود استان ، بلكه 
در متامی شهرستانها، خبش��ها و روستاهای استان به چش��م می خورد، طوری كه حتی در 
برخی مناسبتهای مذهبی ، بعضی روس��تاهای كوچك میزبان ،  میهمانانی از استان يا حتی 
كشورمی شوند واين عنايات حق تعالی است كه در مسري حب اهل بیت   برمردم اين ديار 

اعطاء شده است.  

مداحی در اردبیل
مكتب عرفانی و اسالمی مردم استان اردبیل  باعث شده مداحی ، چاووشی ،تعزيه خوانی
شبیه خوانی ، مقتل خوانی و بسیاری اعمال كه ريشه آنها در ُحب اهل بیت است ، در اين 

1- درد دل با پیامرب در سوگ فاطمه،خطبه 202 ،مهان ص382
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اس��تان رونق و جايگاه خاصی داشته باش��ند.ارج و احرتامی كه در اين استان به خادمان 
اهل بیت گذاشته می ش��ود ، بی نظري اس��ت. عالوه بر اين خود خادمان اهل بیت با افتخار 

معنوی  اين مسولیت عظیم آگاهند و خود را در مقابل اين اصالت بزرگ مسؤل می دانند.
اما ش��ايد هیچ واقعه مذهبی به اندازه واقعه عاش��ورا بر فرهنگ و حمبت اين منطقه بر اهل  
بیت تاثري گذار نبوده اس��ت.  و مردم  اردبیل پ��س از واقعه عظیم  كربال بر امام  حس��ني و  
يارانش گريسته ، در اوصاف واحوال  اين بزرگواران شعرها س��روده و مداحی كرده اند. 
حضور مداحان شهري و نام آشنا در سراسر استان و  هر گوشه و  كناری از اين  منطقه باعث 
شده تا هر جملس و مراس��م اهل بیبت ، صفا و جلوه ای  خاص داشته باشد.مهچنني باعث 

كثرت و فزونی مراسم شده است. 
توجه خاص و ويژه مداحان استان به اهداف اصلی مداحی ،  روشها  و  اصول مداحی بايد 
ها و نبايدهای آن  باعث شده ،  روز به روز  بررونق و اشاعه مداحی افزوده شده و جوانان 
و نوجوانان به مست مداحی و برگزاری مراسم تشويق شوند، در هر مرامسی  وجود جوانان 
،  ساخلوردگان ، افراد علمی  و دانشگاهی ،نش��انگر متون صحیح وارائه  مناسب مداحان 
استان اردبیل اس��ت ، كه باعث دلس��ردی  و دوری  اهل دانش از مراسم  نشده و حضور پر 

شور مردم در مراسم را به دنبال دارد.

مراسم مذهبی و نقش مداحان در استان 
مهانطور كه اش��اره ش��د،جايگاه ويژه اهل بیت عصمت وطهارت در استان اردبیل  باعث  
شده تا در مناس��بتهای مذهبی در  سراسر اس��تان ،  مراسم برگزار ش��ود ، كه در اين میان  
مداحان نقش به سزايی در مراسم ايفا می كنند ، مهیشه در اعیاد اسالمی، مبعث،غدير،نیمه 
شعبان، فطر، قربان ، سالروز تولد امامان معصوم و... اكثر مساجد  بزرگ استان و مهچنني  
گاهأ نهادهای دولتی  و حتی غري دولتی با دعوت از مداحان استان مرامسیربگزار می كنند.

مهچنني در طول س��ال و طبق برنامه از پیش تعريف ش��ده ای، هیات های مذهبی استان  
اس��تان بصورت هفتگی و ماهانه مراس��م برگزار می كنند، كه گاهی با توجه به مناس��بتها 
مراس��م بصورت عزاداری ومولودی خوانی هم برگزارمی شود.مراس��م معموأل با قرائت 
قرآن كرمی ،آغازوسپس روحانی جملس س��خنرانی كرده،جملس قرائت و تفسريبرگزارو  
س��پس مداحان  جملس  به نوبت به مداحی م��ی پردازند  كه معموأل  مطالب با س��خنرانی  
روحانی مرتبط بوده و نظم خاصی به جملس می دهد.مش��خصه گ��ران قیمت هیات های 
استان،خودجوش بودن آنها، تامني مالی توس��ط مردم،تعلق به مهه آحاد مردم ، رسیدگی 

به نیاز نیازمندان،  واجیاد احتاد و يكپارچگی مردم زير سايه قرآن و تشیع است. 
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مداحی اردبیل و عاشورای حسینی
بی شك  اس��تان اردبیل با مردمی عاشق حس��ني وياران باوفايش،مهیش��ه در هر مدح و 
جملسی زبان به مدح و س��تايش و ذكر امام و عاش��ورا می پردازند،و با توجه به ارادت اين 

مردم به  حضرت ابوالفضل )ع( مهیشه مدح اين بزرگوار در جمالس حمسوس است.
اغلب در مراسم هیات ها و مراس��م روضه خوانی و ذكر مصائب، توجه به اصول مداحی 
از ويژگیهای بارز مداحی اس��تان است، در مراس��م  روضه خوانی برای  جمالس خواهران  
وبرادران ،مداح با توس��ل به  ش��هیدان كربال و ذكر مصائب ،  تطابق زمان  روضه خوانی  با  
ش��هادت امامان معصوم  را در نظر می گريد ، مراس��م  با نظم  خاصی  و  طبق برنامه برگزار 
می ش��ود، بطوريكه مثأل يك هیات طبق اعالن قبلی با راهنمايی  عالمت پرچم  در يكی از 
منازل  گرد هم می آيند.  ريش سفیدان  معموأل  زودتر از مهه  می آيند ،  بعد از ذكر مصائب 
توسط مداحان  و سخنرانی روحانی ، قرائت و تفسري قرآن كرمی، به تناسب در هیئت شعرا 
به ترتیب ش��عر و در هیئت مذهبی به  ترتیب  مداحان  به مدح و  نوحه به تناسب موضوع، 

می پردازند.
از مجله هیات های مشهور اس��تان كه مداحان به نامی را در مهه س��اهلا پرورش و به خود  
ديده اند  می توان  به  هیات های ، ش��عرا و نوحه خوانان حس��ینی اردبیل ،  ش��عرا و نوحه  
خوانان حضرت سید الش��هدا، هیات عباسی شهرستان،  متوسلني مس��لم ابن عقیل شعرا  
ونوحه خوانان متوس��لني به  حضرت موس��ی  بن جعفر و...   اش��اره كرد ك��ه  در  آموزش 

مداحان ،ترويج مداحی و پرورش استعدادهای مداحی نقش وااليی ايفاء می كنند. 

اردبیل زادگاه مداحان نامی جهان تشیع
اس��تان  اردبیل از  دير باز بعنوان  يك قطب مداحی  در كش��ور مطرح بوده  و هست. وجود  
مداحان بزرگ و نام آشنا در اين استان ، مهیشه نگاهها را به خود جلب كرده است،طوری 

كه گاهأ از كشورهای  شیعه نشني  و مسلمان دنیا  دعوت نامه هايی برای  مداحان  استان 
فرستاده می شود.آنچه مس��لم اس��ت حب اهل بیت با مردم اين ديار اجني است و در اين 

میان مداحان ،نقش برجسته ای را بازی می كنند.
اس��تان اردبیل به لط��ف خداوند تب��ارك وتعال��ی و توجهات چه��ارده معص��وم علیهم 
السالم،مهد نوحه خوانان وش��اعران بزرگ ومداحان نامی می باشد،ش��اعران و اساتید 
و مداحان نامی  اين اس��تان ، حبمد اهلل آنقدر زياد است كه ذكر اس��امی در فرصت ناممكن 
اس��ت ولی حس��ب وظیفه مواردی را به عنوان قطره از دريا در ذيل ذكر می كنیم. استادان 
بزرگی چون ، حاج حس��ینقلی داوودی،مريزا حممد متدنی، حاج مريزا حمم عیناللهی حاج 
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عبدالرحیم جعفری،حاج قدرت جوادی،حاج نصريحسینی،مريزا غالم ترابی،كرباليی 
مريزا يعقوب بلبلی،مريزا آقا باب��ا مهران،حاج رضا مفتاح پور،ح��اج حمب اهلل خانقاهی 

واستاد اغلب مداحان نامدار اردبیلی،حاج مريزا عزيز فرهودی

قطره ای از دریای عشق 
آنچه مشخص و مربهن است پرداخنت  به مداحی و مداحان نامی استان،  چیزی نیست كه 
دريك مقاله و حتی يك جلد كتاب بگنجد ، لذا جهت حف��ظ حرمت و ارزش اين گهرباران 
معرفت حب اهل بیت در اين كوتاهی مطلب ناگزير ب��ه چند منونه ازهزاران گوهر مداحی 
و ش��اعری اهل بیت می پردازمی ،  هر چند  قطره ای از دريای عشق  به  اهل بیت  عصمت و 
طهارت است كه مهان فرهنگ مردم اين منطقه است ولی بهانه ای بر تكلیف است تا شايد 

،گوشه ای از  ارادت مردم استان اردبیل به اهل بیت را توصیف كرده باشم

استاد شیخ عبدالكرمي موذن زاده  
پدر گرامی اساتید بزرگ ،حممود ، نعیم ،داوود،رحیم  و سلیم موذن زاده كه مهگی موذن

و مداح كه افتخار جهان تشیع و میهن بزرگ و سرافراز مان بوده اند.
اذان ها و ذكرها  و مداحی های مهه اين عزيزان بعنوان اثر هايی ماندگار قلب هر مومنی

 را مست خدا می برد وانسان را متوجه به  اهلل می كند.

استاد سلیم موذن زاده اردبیلی
تاريخ مداحی و نوحه خوانی جهان  تشیع و دنیای اسالم  در دل خود حكايت های  بسیار

دلنشني و تاثري گذاری از اين نابغه بزرگ مداحی استان اردبیل دارد.
استاد سلیم موذن زاده ،هم بعنوان موذن و مداح مهیشه برای مردم ايران و ساير كشورهای 
مسلمان يك چهره شهري و بزرگی است و ساهلا در اردبیل و ساير شهرهای ايران به مداحی

اهل بیت عصمت و طهارت پرداخته اند.

استاد حسنقلی اردبیلی
متول��د اردبیل كه س��اهلادر حمل��ه گازران اردبی��ل به مداح��ی پرداخته اند،س��اكن حمله 
منصوريهك��ه در اواي��ل نیم��ه دوم ق��رن 14 هجری مشس��ی ، وف��ات كرده ان��د. مريزا 
رحیم)عندلیب( از مداحان نامی اردبیلی در اواخر قرن 13 و اوايل قرن 14 هجری مشسی 
،كه برای حمله دروازه مداحی می كردند.آشنايی كامل به اكثر دستگاههای موسیقی و نغمه 
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ها ، شدت و تن صدای بسیار عالی از ويژگیهای بارز اين مداح به مشار می رفت.

یعقوبعلی بلبلی
از مداحان  نامی استان كه به مدت 15 سال در دسته كوچه مجعه مسجد ،مداحی می كردند 

و به جهت خوش صدايی لقب بلبل به ايشان داده بودند.

زنده یاد علی ستاره صبح
مداح  معروف اردبیلی كه در مراس��م  خود بطور معمول يك ربع  س��اعت سالم عربی می  
دادند،مسلط به اغلب دس��تگاههای موس��یقی كه صدايی بس��یار قوی ، هزين و دلنشني 

داشتند واز نوابغ مداحی استان به مشار می رفتند.

نگاهی كلی به مداحی استان
ش��اعران  مرثیه س��رای  و مداحان اردبیلی قرن هاست  كه با س��روده ها و نوای  توحیدی   
خود خاطره مناقب و مصايب ائمه اطهار )ع( را در اذهان به تصوير كش��یده اند .به نوش��ته 
مورخان معترب ، مردم اردبیل به  عنوان يكی از پیش��گامان پذيرش دين اسالم ،   به خاندان 
عصمت و طهارت )ع( عش��ق ورزيده واديب��ان خوش قرحیه منطق��ه از آن زمان مصايب 

چهارده معصوم )ع( را به نظم و نثر كشیده اند. 
به دلیل از بني رفنت اسناد  و مدارك ، اولني ش��اعر مرثیه سرای اردبیلی را منی توان شناسايی 
كرد اما به نوشته برخی تذكره نامه ها درعصر صفويه ش��اعران مرثیه پرداز فراوانی از اين 
ديار بر ادبیات عاشورا گام نهاده اند . به مهني دلیل  داراالرشاد  و زمانی هم داراالمان لقب 
گرفته است.اشعار مرثیه س��رايان  به نام اردبیلی  كه با هنرمنايی مداحان اهل بیت به شكلی 
دلپذير و تاثري گذار ارايه می گردد نقش به سزايی در رونق  عزاداری های حمرم   در مناطق  
آذری نشني و ساير نقاط كشور دارد.  در مرثیه های شاعران اردبیلی به واقعه بزرگ كربال 
از زاويه های گوناگون پرداخت شده و در آن ها محاس��ه بزرگ پديد آورندگان عاشورا ، 

مظلومیت اهل بیت و قساوت يزيد و يزيديان به زيبايی هر چه متام عرضه شده است. 
صاحبنظ��ران می گويند: مركزي��ت اردبیل به عنوان خاس��تگاه مذهب تش��یع در دوران 
حكومت صفويه باعث گرايش ش��اعران و عندلیبان به اهل بیت )ع( ش��ده اس��ت. مرثیه 
س��رايان فراوانی از مجل��ه بیضا ، دخل��ون ، ثاب��ت ، ناصر ، عاص��م ، مطلع ، ناط��ق ، انور ، 
غمگني ، س��یدحكاك ، خبتیاری ، جلیلی وند ، صدراملمالی ، حییوی  و منزوی  در اين ش��هر 

می زيسته اند  كه اكنون فقط آثار ارزمشندی از آنان به يادگار مانده است. 
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نوای توحیدی مداح��ان و موذنان اردبیلی پس از گذش��ت قرن ها هن��وز از حنجره آنان 
برخاسته و  دل میلیون ها مسلمان را با نور اهلی و هاله ائمه اطهار)ع( تابناك می كند. صدها 
نفر در منطقه اردبیل به حرفه مداحی و نوحه خوانی اش��تغال دارند و ه��ر حمله يك و يا دو 
نوحه خوان برای استفاده در ايام عزاداری ائمه اطهار )ع( و آيني های ترحیم ساكنان حمله 
دارند. می گويند : مرحوم ش��یخ فرج ، پدر مرحوم ش��یخ عبدالكرمی م��وذن زاده اردبیلی 
قدمیی ترين اذان گويی اس��ت ك��ه  اطالعات خمتص��ری  از وی موجود می باش��د.  به گفته  
سال خوردگان  اردبیلی صدای اذان او را ساكنان روستاهای واقع  در حاشیه سه فرسنگی 

اردبیل  سحرگاهان از بام مسجد زينال اين شهر می شنیده اند. 
صدای گريا در خانواده مرحوم شیخ فرج اردبیلی موروثی بوده و فرزندان و نوادگان اونیز 
اين موهبت بزرگ اهلی را به يادگار برده اند. ش��یخ عبدالكرمی فرزند ش��یخ فرج خنستني 

موذن در ايران است كه نوای اذان دلنشني او شهرت جهانی دارد. 
س��لیم موذن زاده اردبیلی با س��ابقه ترين و مش��هورترين مداح اين خطه اس��ت كه نوای 
توحیدی و روحبخش او پس از گذش��ت بیش از نیم قرن هن��وز از حنجره جادويی اش 
گوش و دل عاش��قان ائمه اطهار )ع( را نوازش می دهد.  اعجاب و توانايی  بی وصف او  در 
اجرای  برنامه های متنوع مداحی ،  نوحه خوانی و  مولودخوانی  از دوران نوجوانی  وی را 

در رديف يكی از مطرح ترين مداحان جهان قرار داده است. 

منابع:
1- عزاداری در اردبیل،ربیع البلبلی،ج1 

2- نهج البالغه ،ترمجه دكرت علی شريوانی ،قم
3- سايت اردبیل،چشمه ای از بهشت 
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پابوس حرمي تو
» کاغذهای دفرتم را يکی يکی به عقب بر می گردم، تا برسم به آينه آفتاب تو. می رسم تا 
دم در باب اجلوادت، يا نه، صحن انقالب، مهس��ايگی شیخ حر، چشم در چشم عالمه و دمل 
تري می کشد از فاصله ممتدی که میان من و تو افتاده. چمبامته می زمن روی سّجاده، دوال می 
شوم روی دفرتم و سعی می کنم خطوط منّظم اين صفحه سفید را مثل خیاباِن تو، در ذهنم 
ترسیم کنم. و به مهني سادگی می آمی به پابوس حرمی تو، ای مهربان و ای رئوف! ای ضامن 
مهه ی بدی هامی؛ ای ضامن آهوی رمیده نفس��م در هوای هوس! از کنار حرم می گذرم و 
برق س��نگ فرش هايت يادم می اندازد که حیا کنم و چش��م هامی را از شرم به زير بیندازم، 
قدم های آرامم را آرام ت��ر می کنم و زير لب زبان می گريم، می رس��م تا کنار باب اجلواد و 
اذن می گريمی: »من ايس��تاده ام اينجا؛ پیش پای مشا که می بینی ام به کرامت چشم هايتان 
و می شنوی صدامی را … و چقدر رسا جواب می گويی س��المم را؛ من ايستاده ام اينجا و 
شهادت می دهم به اين مهه و اشک توی چش��م هامی حلقه می زند. من ايستاده ام اينجا تا 
صدای خود خود خودت را بش��نوم. ای خدا! بگو وارد شوم. ای رس��ول! بگو وارد شوم. 
ای مهه عرش و مالئکه اش! بگويید وارد ش��وم. ای آرام گرفته به اين خاک مقّدس! مّنت 

بگذار و بگو وارد شوم. من بد! به خوبی ات، به خوبی هايت… بگو وارد شوم، لطفًا«
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 مقدمه
مردم اردبیل از ديرباز اراديت خالصانه به امام حس��ني)ع( ساالر ش��هیدان و ياران باوفاي 
او دارند. عشق مردم اين منطقه به امام حس��ني)ع( به آن اندازه است كه در طول تاريخ اين 

شهر و منطقه به شهر حسیين معروف گشته است.
اردبیل به دلیل برخاس��نت تش��یع علوي از سینه اين ش��هر، عشق و عاش��قي و وابستگي 
كامل خود را به خاندان رس��الت و اهل بیت ايثار و ش��هادت به خصوص س��رور شهیدان 
جهان حضرت اباعبداهلل احلس��ني)ع( به اثبات رس��انیده اس��ت و روي اين اصل است كه 
با فرارس��یدن ماه حمرم اين ش��هر يك پارچه در غم و مامت فروم��ي رود.از اول ماه حمرم تا 
عاشوراي حسیين روز و شب از هر نقطه اين ش��هر صداي يا حسني به گوش مي رسد. پري 
و جوان و زن و مرد لباس سیاه بر تن مي پوش��ند و بدون احساس خستگي شب و روز در 
مراسم خمتلف ماه حمرم حضور مي يابند، بر سر و سینه مي زنند و به ياد حسني و مظلومیت 
خاندان وي اشك از ديده جاري مي س��ازند. ما نیز دراين مقاله سعی کرده امی که از وجود 
مداحان و شاعران حس��ینی در اين شهر که س��بب عنوان يافنت اردبیل به مهد مداحان نام 

آشنا شود را بررسی کنیم.

اردبیل؛ پیشگام در هنر مداحي و مرثیه سرایي اهل بیت)ع(
سروده هاي مرثیه سرايان اردبیلي که مهواره با هنرمنايی مداحان اهل بیت)ع( اردبیلی،به 
ش��کلي دلپذير و تاثريگذار ارايه مي شود، نقش بس��زايي در رونق عزاداري هاي حمرم در 
مناطق آذري نشني و ساير نقاط کشور دارد که زينت خبش جمالس و آيني هاي عزاداري و 

يا مولودي خواين است.
در مرثیه هاي شاعران اردبیلي به واقعه بزرگ کربال از زاويه هاي گوناگون پرداخت شده 
و درآنها محاسه بزرگ پديدآورندگان عاش��ورا، مظلومیت اهل بیت)ع( و قساوت يزيد و 

يزيديان به زيبايي هرچه متام عرضه شده است.
يکي از خادمان پري آس��تان مقدس س��رور آزادگان مي گويد: »پرداخنت به مرثیه و نوحه 
س��نيت و ترغیب نوجوانان در اين زمینهبه پیش��گريي از نفوذ فرهنگ مس��موم بیگانه که 

روزبه روز در جامعه درحال گسرتش است کمک خواهد کرد.«
وي می گويد: »در عص��ري که به علت تبادل س��ريع اطالعات ديواره��اي فرهنگي بني 
کش��ورها و جوامع از میان برداش��ته ش��ده و آيني هاي مذهيب س��نيت ب��ه تدريج درحال 
فراموشي هستند، هنوز درديار شیعه پرور اردبیل طنني سوزناک اذان و نوحه انسان ها را 

به سوي معنويت هدايت مي کند.«
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نوای توحیدی مداح��ان و مؤذنان اردبیلی پس از گذش��ت قرن ها هن��وز از حنجره آنان 
برخاسته و دل میلیون ها مسلمان را با نور اهلی و هاله ائمه اطهار)ع( تابناک می کند.

هم اکنون )سال 1391 هجری مشس��ی( در شهر اردبیل بیش از س��یصد دسته سینه زنی و 
زجنري زنی وجود دارد که هر کدام نوحه خوانی مس��تقل دارند و بیش از چهارصد و پنجاه 
هیأت مذهبی فعال خمصوص برادران وج��ود دارد که هر کدام در بدو تأس��یس الاقل دو 
نوحه خوان ثابت داش��ته اند، لذا آمار نوح��ه خوانان معروف و در س��طوح خمتلف تقريبًا 
بیش از يک هزار و يکصد نفر می باشد و در برخی از هیأت های مذهبی ده ها نوحه خوان 
مشغول فعالیت هستند و برخی از نوحه خوانان نیز در چندين هیأت عضو هستند. در دهه 
ی اول ماه حمرم به جز برخی فعالیت هیأت های مذهبی تعطیل اس��ت و مهه نوحه خوانان 
در جای جای کش��ور و حتی خارج از کش��ور به نوحه خوانی و اقامه تعزيه داری و نشر 

معارف اسالمی و مذهبی می پردازند.

مداحان ومرثیه سرایان اردبیلی
مداحان اردبیلی قرن هاس��ت که با س��روده ها و نوای توحیدی خود خاطره عاش��ورا را 
زنده نگهداش��ته اند و صحنه هايی از اين محاس��ه و ديگر مناقب و مصايب ائمه اطهار)ع( 
را در اذهان به تصوير کشیده اند.به نوش��ته مورخان معترب، م��ردم اردبیل به عنوان يکی از 
پیشگامان پذيرش دين اس��الم، به خاندان عصمت و طهارت )ع( عشق ورزيده و اديبان 

خوش قرحیه منطقه از آن زمان مصايب چهارده معصوم )ع( را به نظم و نثر کشیده اند.
به دلیل از بني رفنت اسناد و مدارک ، اولني شاعر مرثیه سرای اردبیلی را منی توان شناسايی 
کرد اما به نوشته برخی تذکره نامه ها در عصر صفويه ش��اعران مرثیه پرداز فراوانی از اين 
ديار بر ادبیات عاشورا گام نهاده اند .شهر اردبیل نزديک به  ۲۰۰سال مرکز جتمع و حضور 
عارفان و ش��اعران پرآوازه بوده وبه مهني دلیل داراالرش��اد و زمانی ه��م داراالمان لقب 

گرفته است.       
زبان ترکی دارای ويژگی خاصی برای س��رودن محاس��ه های عاش��ورايی است که ساير 
زبان ها فاقد اين قابلیت می باش��ند . گذر زم��ان و نفوذ فرهنگ های بیگانه نیز نتوانس��ته 
است قلم های مرثیه پردازان اردبیلی را از نوشنت بازداشته و يا نوای روحبخش عندلیبان 

را در حنجره های آنان حبس کند.
الزم به ذکر است که، شاعران نوحه پرداز متوفی اردبیلی از شنیده های خود در منابر علما 
و نیز مطالعه کتاب هايی چون مقاتل، تاريخ اسالم و وقايع کربال در سرودن اشعار محاسی 

استفاده می کرده اند.
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مرثیه سرايان فراوانی از مجله بیضا، دخلون، ثابت، ناصر، عاصم، مطلع، ناط ، انور، غمگني، 
سیدحکاک، خبتیاری، جلیلی وند، صدراملمالی، حییوی و منزوی در اين شهر می زيسته اند 
که اکنون فقط آثار ارزمشندی از آنان به يادگار مانده است.ش��اعران مرثیه سرای اردبیل 
معتقدند که شاعران غري مرثیه پرداز نیز دست کم بايد در س��روده های خود نیم نگاهی به 

شور و حال ساالر شهیدان داشته باشند.
تاج الشعراده هااثرارزمشندازمجلهبساطکربال،اسرار عاشورا، پرچم عزا و آخرين آثار به 
يادگار مانده است. اديبانصاحبنظرازويبهعنواناستادمسلمتجسمدربهتصويرکشیدنوقايع
کربال و مصائب ائمه اطهار)ع( ياد می کنند. اغلبمنظومه هايتاج الشعرادارايآهنگیحماسیه

ستندبطوريکهخوانندگانويا شنوندگان ، خود را در قلب واقعه احساس می کنند.      
اس��تادان اصغر ش��اهی ، منعم ، حممد تقايی ، هادی ، غفاری ، معزی ، شفیع تفاخری ، صبا ، 
صنعا ، حسني خبتیاری ، عاصم کفاش اردبیلی ، مريعلی عابديان ، يوسف معماری ، شفیع 
خلیل زاده ، آذراوغلی ، جمرد ، راثی ، ناصر آزاد ، ايلچی و سید تقی سیفی نیز در اين زمینه 

قلم فرسايی می کنند.

قرآن و مداحان اردبیلی
مداحان اردبیلی مهیشه متوسل به انبیاء و اوصیای اهلی و ش��هدا و اسرای کربال می شوند 
چرا که می دانند ايشان مقام و منزلتی بسیار باال نزد خداوند مّنان دارند و هرگز از قرآن به 
عنوان معجزه ای جاويد غافل نشده اند چرا که می دانند غفلت از قرآن تباهی، فساد، فقر، 
ظلم و ستم و … به بار می آورد. مداحان اردبیلی می دانند که اوصیای اهلی مهه سربلندی 
از عمل به قرآن يافته اند و قرآن هادی جاويد بش��ريت به فالح و رستگاری می باشد. لذا، 

از اين رو مهیشه در مدح های خود از قرآن غافل منی شوند.

انواع مراسم نوحه خوانی خواهران در اردبیل
عالوه بر دسته های عزاداری خمتلف مردانه، هزاران هزار جمالس روضه خوانی خمصوص 
بانوان در کل شهر اردبیل و در روستاها و خبش��های تابعه آن در طول سال برگزار می شود 
و خمصوصًا در متام روزهای ماه های؛ ذحیجه، حمرم و صفر از جانب خواهران مراس��م ويژه 
ای برپا می گردد. مراس��م روضه خوانی » صحرا، راه ش��ام، بیابان، قرنلوخ س��فرا )سفره 
تاريک(، باغلی قاپی )درب بسته(، س��فره حضرت اباعبدا…احلسني)ع(، سفره حضرت 
اباالفضل العباس)ع( و … « با مداحی و نوحه خوانی آقايان و روحانیون از پش��ت در يا 
پرده در منازل شخصی، در تکیه ها و يا درمس��اجد برگزار می شود. مراسم مقابله )قرآن 
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خوانی( و عزاداری و نوحه خوانی )با نوحه خوانی و »اوخش��اما«گويی خامن ها(، بسیار 
باش��کوه و باجالل خاص در مهه ی کوچه های ش��هر اردبیل داير می ش��ود. اين آداب و 
رسوم سینه به سینه و نسل به نسل منتقل می گردد تا اينکه مشا امروز شور و شوق حسینی 

و فرهنگ عاشورايی را در جوانان اردبیل مالحظه می منايید.1

اسامی برخی از مداحان عاشورایی اردبیل
اردبیل به لطف خداون��د و توجهات چهارده معصوم علیهم الّس��الم مه��د نوحه خوانی و 
شاعری و مداح پروری است و مداحان، شاعران، اس��اتید فن و نوحه خوانان گرانقدری 
چون مرحوم حاج حس��ینقلی داوودی)ره(، حاج م��ريزا حممد متّدن��ی)ره(، حاج مريزا 
حممد عني اهلی)ره(، حاج عبدالرحیم جعف��ری)ره(، حاج قدرت جوادی)ره(، حاج نصري 
حس��ینی)ره(، حاج غالم تراب��ی)ره(، کرباليی مريزا يعق��وب بلبلی)ره(، م��ريزا آقا بابا 
مهرانی)ره(، حاج رضا مفتاح پور)ره(، حاج مريزا عب��اس مالئیان)ره(، حاج حمب ا… 
خانقاهی)ره(، استاد اغلب نوحه خوانان  نامدار اردبیلی حاج مريزا عزيز فرهودی)ره( و 

… در اين سامان فعالیت داشته اند.
از ديگر مداحان مش��هور اهل بیت)ع( در شهرس��تان اردبیل مي توان به استاد حاج سلیم 
مؤذن زاده اردبیلي، حاج حممدباقر متّدنی اردبیلی، حاج ش��هروز اردبیلی، اکرب ساجدي، 
حاج سّید حممد عاملی اردبیلی، حاج غالم ترايب،حاج داود علیزاده اردبیلی، حاج شهروز 
حبیيب، حممدپناهنده، حاج حجت پروين پر اردبیلی، حاج جعفر امیان نژاد اردبیلي و حاج 

حمّمدباقر منصوري اردبیلي اشاره کرد.
خداوند عنايتی خاص بر مردمان اين ديار دارد که جای بسی شکر و سپاس است.

خانواده مؤذن
بطور مس��لم صدای گريا در خانواده مرحوم ش��یخ فرج مؤذن اردبیل��ی موروثی بوده و 
فرزندان و نوادگان او نیز اين موهبت بزرگ اهلی را به يادگار برده اند. شیخعبدالکرمیفرزند

شیخفرجنخستینمؤذندرايراناستکهنواياذاندلنشیناو شهرت جهانی دارد.
مرحوم شیخ فرج، پدر بزرگ استاد سلیم موذن زاده اردبیلی و قدمیی ترين اذان گويی بوده 
اس��ت که اطالعات کاملی از او موجود منی باشد.به گفته س��ال خوردگان اردبیلی صدای 
اذان او را ساکنان روس��تاهای واقع در حاشیه س��ه فرسنگی اردبیل س��حرگاهان از بام 

مسجد زينال اين شهر می شنیده اند.

1- اغلب مطالب روضه خوانی بر اساس مصاحبه با نوحه خوانان و حتقیق میدانی نوشته شده است.
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مرحوم شیخ عبدالکرمی مؤذن زاده اردبیلي در سال 1273 مشسي در حمله تازه شهر اردبیل 
چشم به جهان گشود و تا سال 1321 مشسي، نواي توحیدي او از مناره مسجد مريزا علي 

اکرب اردبیل به گوش مي رسید.
  اغلب مطالب روضه خوانی بر اس��اس مصاحبه با نوحه خوانان و حتقیق میدانی نوشته 

شده است.
مرحوم حاج رحیم م��ؤذن زاده اردبیل��ی، اذان گويی و نوحه خوانی و منربی را از ش��یخ 
عبدالکرمی ب��ه ارث برد و تا آخر عمر راه او را ادامه داد.ايش��ان گفته ان��د که اذان گويی در 
خانواده آنها، 150 س��ال قدمت دارد و نام خانوادگ��ی آنها نیز به مهني دلیل مؤذن ش��ده 
است؛ »زمانی که آن موقع ها در اردبیل شناس��نامه می دادند، به تناسب شغل و حرفه، نام 
خانوادگی انتخاب می کردند. به پدربزرگم هم گفته بودند تو چه کاره ای؟ گفته بود مؤذن. 

گفته بودند پس نام خانوادگی مشا مؤذن خواهد بود.«
 وی در کودکی به مکتب خانه می رود و حتت نظر مريزا عزيز، قرآن و دستگاه های موسیقی 
را فرا می گريد. به گفته ی خودش��ان؛ پس از يادگريی اصول نوحه خوانی و اذان گويی، با 
مهراهی پدر در مسجد اردبیل به اين کار مشغول می ش��ود و گاهی نیز برای خواندن نوحه  

به شهرهای اطراف، خصوصا تالش مريفت.
مرحوم حاج رحیم مؤذن برای حتصیل حوزوی رهس��پار قم می شود. حاج مهدی سراج 
از دوس��تان حاج رحیم مؤذن می  گويد: » صدای رحیم آن قدر خوب بود که ديگر مهیشه 

او در جمالس قم، مداحی میکرد.
 مداحان قم پیش ش��یخ کرمی ش��کايت کرده بودند که با آمدن رحیم م��ا از کار افتاده امی«. 
رحیم در کنار درس خواندن، ظهرها در حرم حضرت معصومه اذان می گفت.سال 1329 
شیخ کرمی فوت می کند و رحیم که فقط 25 سال س��ن دارد، به تهران می آيد تا جای خالی 
پدر را در مس��جد امام پرکند. خودش ماجرا را اين گونه تعريف می کن��د: »مرحوم پدرم 
س��ال 1322 برای خنس��تني بار اذان را در راديو گف��ت و مهني روند ت��ا 1326 که برنامه 

سحری را به صورت زنده اجرا می کرد، ادامه داشت. 
او در سال 1329 فوت کرد و من قبول کردم جای او اذان بگومی تا االن که با اين سن و سال 
هنوز مش��غومل و افتخار دارم که با گفنت آن يک اذان، برای اسالم و مملکتم کاری کرده ام. ما 
که نه ثروت دارمی، نه مکنت و مهني يک اذان برامیان بهرتين خري است.«در مهني سال است 
که نام خانوادگی او نزد مردم از مؤذن به م��وذن زاده اردبیلی تغیري می کند.جعفر مؤذن زاده 
اردبیلی، پسر ارش��د حاج رحیم تعريف می کند که: »وقتی شیخ کرمی فوت می کند و پدرم 
به جايش اذان می گويد، جمري��ان راديو ايران برای معرفی او به م��ردم، »زاده اردبیلی« را 
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به فامیل پدرم اضافه می کنند تا به ش��نوندگان بگويند او پسر ش��یخ کرمی است. سر مهني 
موضوع، مهه فکر کردند که نام خانوادگی پدر من »مؤذن زاده اردبیلی« اس��ت و مهني نام 

هم تا آخر روی او ماند.«
مؤذن زاده در آخرين روزهای زندگی اش به مکه مش��رف می ش��ود و به آرزوی خود که 

مهان زيارت خانه خدا بود، می رسد. 
در مکه از او خواسته می ش��ود اذانی بگويد که مجله »اش��هد ان علیًا ولی اهلل« در آن نباشد 
اما او اين موضوع را منی پذيرد و دس��ت آخر مسئوالن عربس��تانقبول می کنند مؤذن زاده 
اردبیلی اذان را با ش��هادت بر علی)ع( بگويد. حجاج مهراه وی گفت��ه اند که حاج رحیم 
اذانش را 20 دقیقه خوانده اس��ت. جعفر در ادامه به نکته ای اشاره می کند که عدم حتقق آن 
تأسف انگیز است؛»بیست سال پیش پدرم می خواست يک اذان ديگر را بهمدت 15 دقیقه

کهدرمیانآندعامهبود،پرکندامانگذاشتند و گفتند که اذان 6 دقیقه بیشرت منی شود.«

استاد سلیم مؤذن زاده اردبیلی
اس��تاد س��لیم مؤذن زاده اردبیلییکیاز مداحان معروف ايرانی اس��ت که در س��ال 1315 
خورشیدی در شهر اردبیل چشم به دنیا گشوده است. وی که بیش تر نوحه هايی را به زبان 
ترکی آذری سروده، به زبان های فارس��ی و عربی نیز تسلط دارد. در جهان کنونی يکی از 
نوحه خوانان و مداحان نامدار جهان تشیع و جهان اسالم، استاد سلیم مؤذن زاده اردبیلی 
می باش��د. ايش��ان، حنجره و صوت ملکوتی خود را وقف قرآن، اسالم، تش��یع، نبّوت و 
امامت منوده اند. استاد شیخ عبدالکرمی مؤذن زاده اردبیلی)ره( پدر گرامی اساتید واالمقام 
آقايان: حممود)ره(، نعیم )ره(، داوود )ره(، رحیم )ره( و سلیم مؤذن زاده اردبیلی می باشد و 
مهه اين بزرگواران مؤذن و مداح و افتخار جهان تش��یع بوده و هستند و اذان هايی که گفته 

اند و ذکرها و قرائت هايی که از قرآن کرده اند مهه اثرهايی جاويد هستند.
نوای توحیدی و روحبخش اين اس��تاد واالمقام پس از گذش��ت بیش از نیم قرن هنوز از 
حنجره جادويی اش گوش و دل عاشقان ائمه اطهار)ع( را نوازش می دهد. اعجابوتوانايیب

ی وصفاودراجرايربنامه هامیتنوعمداحی،نوحه خوانی ومولودخوانی از دوران نوجوانی، 
وی را در رديف يکی از مطرح ترين مداحان جهان قرار داده است.
سلیم مؤذن زاده اردبیلی چهره ماندگار مداحان جهان تشیع است.

تاريخ مداحی و تعزيه خوانی جهان تشیع و دنیای اسالم، در دل خود حکايت های بسیار 
دلنشني از استاد سلیم مؤذن زاده اردبیلی حمفوظ داشته که مورد مباهات مسلمانان است.

اشاره به برخی از شاهکارهای نوحه خوانی استاد سلیم مؤذن زاده اردبیلی:
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» یا زینب کربی )س( «
 زي����ن����ب زي����ن����ب زي��ن��ب
زي����ن����ب زي����ن����ب زي���ن���ب
ک�����ان�����ون وف�������ا زي���ن���ب
آم����������اج ب������ال زي���ن���ب
س���ی���م���ای ح���ی���ا زي���ن���ب
زي��ن��ب دوا  درده  ه����ر 
ق����ه����رم����ان����ی غ�������م   
زه�������������را ن����ش����ان����ی
امی�����ان ب�����ا  روح  ای 
ج���ان���ی���م س���ن���ه ق���رب���ان
ج���ان���ی���م س���ن���ه ق���رب���ان

 » زبان حال بانوی وفادار در سوگ حضرت علی اصغر )ع( «
ع����م����روم ح��ی��ات��ی��م ع��ل�����ی  
ش�����ور ون���ش���اط���ی���م ع��ل�����ی

الي�����الی س��ی��ن��ه م����ون گلی  
 ال����ل����رمی����ه س������وو گ��ل��ی

ب��وش��ِب��ش��ی��گ��ون َب�������َزَرم 
دوزرم گ����ل  اوس����ت����ون����ه 

چ���ول���ل���ری س���ن���دن س����اری   
 َم����َل����ر َم����َل����ر َگ�������َزَرم

حاج سّیدحممد عاملی اردبیلی
حاج س��ّیدحمّمدعاملي درس��ال 1342 درش��هراردبیل درحمله ي حمّمديه درخانواده اي 
مذهيب ديده به جهان گش��ود. خانواده اي كه اجدادش��ان ازروضه خوانان شهرياردبیل به 
مشارفته ودرخدمت دربارباعظمت موالأباعبداهلل احلسني ) ع ( سابقه ي درخشاين دارند.

نوحه خواين را ابتدا در هیئت حضرت رقّیه )س( شهرس��تان اردبی��ل بصورت حرفه اي 
آغاز منوده و در حال حاضر حدود 26 سال است كه در استان ملك پاسبان موال أباعبداهلل 
احلسني )ع( در استان اردبیل و ساير استان ها و اخريا از طرف جممع جهان��ي اهل بیت در 
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چن�د كشور اروپائ�ي و آسیاي��ي مداح���ي مي منايند.
ايشان از زمحات برادر بزرگوارش حضرت حجت اإلس��الم و املسلمني دكرت سّید حسن 
عاملي مناينده واليت فقیه در اس��تان و امام مجعه اردبیل كه زمحات زيادي را در خصوص 
آشنايي وي با فرهنگ عاشورايي برايشان كش��یده است و اساتید » حاج سلیم مؤذن زاده 
اردبیلي، حاجارشدانوري وحاجیوسفپورحسني«وشعراياستان»مرحوحماجیحیوی،مر

حوممنزوي،مرحومانور،كالمیزجناين، غفارياردبیلي،هادياردبیلي و سّیدتقي سیفي « كه 
از حمضرشان كسب فیض منوده مهیشه تقدير و تشكر و ياد خري مي منايند.

حاج داود علیزاده اردبیلی
حاج داود علیزاده در سال 1330 در تهران و در خانواده ای مذهبی و عاشق اهل بیت )ع( 
بدنیا آمد و قبل از اينکه راهی مدرس��ه ش��ود نوحه خوانی و مرثیه سرايی را با ذکر حسني 
حسني، شروع منود. نام ايش��ان برای عاشقان س��ّید و ساالر ش��هیدان آشناست. از مجله 
برنامه هاي وي می توان به طش��ت گذاری که مهه ساله در مس��جد انصار احلسني تهران و 
در آخرين مجعه ذی احلجه برگزار می شود اش��اره منود. از منونه مداحي هاي يب نظري وي 
می توان به مرامسات ايام فاطمیه در منزل ش��اعر نامي حاج كالمي، مصیبت يتیم در سال 
54 ، خطبه حضرت زينب )س(، خطبه امام س��جاد )ع( در مس��جد اموی و ... اشاره منود 
که ايش��ان را در زمره چهره های ماندگار مدح و مرثیه ي آل عبا )ع( قرار داده است. با تو

جهبهآشنايیومهشهريبودنبامرحوممنزويومرحومانوردرقیدحیاتشانازاش��عارآنانوبعداز 
رحلتشان از اشعار استاد کالمی زجنان�ی اس��تفاده می منايد.در مورد حاج داوود علیزاده 
و تبحر کامل وی در مداحی جای هیچ حرفی نیس��ت وی خبصوص در اوخش��اما خوانی 
نیز تبحر دارد و عالوه بر آن در خواندن مثنوی ه��ای قضايای کربال نیز آثار فاخری دارد. 
حاج داوود عالوه بر اينها مداح خاص حضرت علی اکرب )ع( نیز می باشد و آثار متنوعی 
را در اين مورد اجرا کرده و نوحه های بس��یار زيبايی در مورد اش��به الناس الّرس��ول اهلل 

خوانده است از نوحه های حاج حییوی و منزوی گرفته تا نوحه های حاج کالمی.

حاج حممدباقر منصوری اردبیلی
حمّمدباقر منصوری در سال 1362 در خانواده ای مذهبی که در حمله امام جعفر صادق)ع( 
اردبیل سکونت داش��تند بدنیا آمده اس��ت. مادرش فرزند روحانی و روضه خوان شهري 
اردبیل، مرحوم حاج مريامساعیل فاضل جمتهدی می باش��د. والدين وي نیز هر دو اصالتًا 
اهل اردبیل بوده و در حمله ي مجعه مسجد اين ش��هر به دنیا آمده اند.ايشان از سن 8 سالگی 
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به تشويق مادرش شروع به مداحی کرده است. در
ايام حمرم در حمالت خمتلف به ترتیب: حمله پريم��ادر، منلر و اوچدّکان اجنام وظیفه مي منايد. 
اس��اتیدی که نقش آفرينی بس��زايی در ش��کل گريی مداحی وي داش��ته اند عبارتند از: 

مرحوم استاد قامسی، استاد حاج رحیم حیدری و استاد حاج حممدباقر متّدنی مي باشند.

کـالم آخـر
وقتی انس��ان جاودانه ش��د، گذر زمان او را کهنه يا تکراری منی کند و بُع��د زمان موجب 
فراموشی او منی ش��ود. ابر مردی چون حس��ني بن علی)ع( به ابدّيت تعلق دارد و گذشت 
روزگار در برابر حیات معنوی او مفهوم مصطلح خود را می بازد؛ از اين رو داس��تان عشق 
بازی و قیام او هر سال بر سر زبان هاس��ت. فقها، متفّکران، مورخان، شعرا و… هر يک به 

فراخور حال خود به واقعه ی کربال نگريسته و درباره ی آن سخن گفته اند.
من نتوانس��ته ام يک از هزار هم بنويسم، آری قلم از ش��رح بیان احوال حسینیان اردبیلی 
بسیار قاصر اس��ت و من جز اندکی از آن را منی توامن بیان کنم. من چیزی نوشته ام و مشا هم 
چیزی می خوانید، نه من می توامن بنويس��م و نه مشا می توانید حقیقت مسأله را بطور کامل 
متوجه شويد. پس در تعزيه داری اردبیل شرکت کنیم تا هم من و هم مشا تا حدودی درک 

مطلب کنیم.
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