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کتاب ضمیمه حاشیه

برای شش «دهه»

با شروع دهه محرم ،محافل عزای حسینی و مجالس سخنرانی و سوگ
برپا می شود؛ موسمی مردمی همراه با شور و شیدایی وصف ناشدنی  ،که
ارتباط دوباره امت با اهل بیت (ع) را نمایش می دهد .نقطه برجسته این
موسم  ،محوریت طلبه هایی است که ذاکر حسین اند و با نشان خادمی ،در
دهه نخست محرم و گاه در دهه های پنج گانه بعد ،بر بال مهر مردم جای
دارند ،تا راهنمایشان باشند و فر هنگ دین داری ،رهروی و ایستادگی را
ترسیم کنند .هنر قاطبه طالب جوان در این ایام ،دقت در «چه گفتن» ،
«چگونه گفتن» و «چه نگفتن» است  .این ضمیمه با محوریت این سه رکن
تبلیغی ،تنظیم و برای شش «دهه» محرم و صفر  ،تقدیم می شود.
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دستمالسفيد

پس از بازگشت امام به قم در روز هشتم محرم ،ایشان در
بیت قدیمی خود ،واقع در یخچال قاضی حاضر شدند و در
مجلس عزاداری شرکت جستند .با ورود امام به مجلس ،مردم
که از حضور ایشان به وجد آمده بودند ،رو به ایشان نشستند،
امام با صدای بلند فرمود :به سمت منبر بنشنید.
خطیب منبر آقای یثربی بود ،پس از مقدمهچینی ،روضة،
حضرت علیاکبر را خواند .در این هنگام حضرت امام
دستمال سفیدی را از جیب خود بیرون آورده و گریه کردند،
در این اثنا خطیب منبر از وقت استفاده کرد و یادی از فرزند
امام ،مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی کرد .دیدم امام دستمال
را از روی پیشانی خود برداشتند و در حدود یک دقیقه که
سخن از فرزند دلبندشان بود به آرامی نشستند ،آنگاه که
خطیب منبر روضة علیاکبر را ازسر گرفت ،باز دستمال را
بر پیشانی نهادند و گریه کردند .متوجه شدم که این مرد بزرگ
نمیخواست به اندازة یک دقیقه هم اشک بر علیاکبر را با
اشک بر فرزندش درهم آمیزد.
 -به نقل از ياد خوبان ،نشر آفتاب ،تهران ،1381 :ص 47

جرعهای از بیکران
يك روز در منزل آيتاهلل مرواريد بوديم كه
آيتاهلل بهجت فرمود :در رشت يك اهل منبر بود
كه مىگفت :وقتى باالى منبر مىروم ،اول به
امام حسين سالم مىدهم؛ اگر جواب مرا داد
منبر را ادامه مىدهم ،وگرنه از مردم عذرخواهى
مىكنم و پايين مىآيم .شخصى از او پرسید كه
چهكار كردى كه به اين مقام رسيدى؟ پاسخ
داد :يك مجلسى بود و دو تا منبرى دعوت كرده
بودند ،يكى من بودم و يكى ديگرى .آن منبرى
قبل از من به منبر رفت .من در دل گفتم :بايد
طورى صحبت كنم كه منبر او را خراب كنم؛ ولى
با نفس خودم مبارزه كردم و تا چهل روز به منبر
نرفتم و خداوند اين عنايت را به من كرد.
(نكتههاي ناب،ص)144

در نقل جريانات امام حسين خيلى بايد
دقت شود ،چهبسا بسيارى از آنچه گفته مىشود
درست نباشد ،هرچند عيان آنچه واقع شده،
فجيعتر از سماع آن است! به عكس جهان آخرت
استكه عيان آن بهتر و لذتبخشتر از سماع آن
است.
(در محضر آيتاهلل العظمي بهجت،ج ،2ص)130

وقت تبليغ بايد سعى كنيم يقينيات قرآن و
عترت را نقل كنيم و به مسموعات خود ـ بدون
مراجعه به دليل يا كتاب ـ اكتفا نكنيم ،حداقل به
همان كتابى كه از آن نقل مىكنيم ،استناد دهيم.
وقتى ما وارد كربال شديم ،مرحوم آقا
ميرزا هادى خراسانى -كه بعد از مرحوم آقا
سيدمحمدكاظم يزدى شايستة مرجعيت بود،
ولى قبول نكرد كه مرجع شود  -فوت كرده بود،
ولى چه آثار و بركاتى از ايشان نقل و ذكر خير
مىشد كه چگونه در مقتل حسينى و ديگر
موضوعات ،مطالب را با دقت نظر و با استناد به
دليل بيان مىكرده است.
(در محضر آيتاهلل العظمي بهجت،ج ،2ص)130

در مدرسة شيرازى سامرا كه بغدادىها و اهالى
كاظمين در سوم رجب (روز وفات امام هادى)
روضه داشتند ،واعظى پيرمرد  -كه سيدى الغر
اندام ،بلندباال و محترم بود  -به منبر رفت ،واقعاً
منبرى بود ،تمام منبر او روايات بود! بنده نه قبل
از او ،و نه بعد از او ،مانند او را نديدهام .از اول تا
آخر سخنرانىاش ،كلمهاى غير از روايت ،در منبر
نگفت و خيلى مراقب بود كه از روايت تعدى نكند.

هرگاه روايت مشكل مىخواند ،بالفاصله با روايتى
ديگر آن را توضيح و شرح مىداد و معناى روايت
را نيز با روايت بيان مىكرد .نوعاً هم به تناسب،
روايات كوتاه و قصار مىخواند .واقعاً كمال است
كه انسان يك ساعت صحبت كند و از خود هيچ
نگويد! و اآلن تعجب مىكنم كه او چگونه مصيبت
را خواند! بله عكسش را هم ديدهايم كه در منبرى
حتى يك روايت هم نبود ،ما هنوز خوابيم ،چه
طور نعمتهايى را كه در اختيار داشتيم ،به
واسطة ناسپاسى و كفران از دست داديم؟ مگر
اينكه از اروپا براى ما خبر بيايد كه آنچه در خانه
داريد گنج است!
(در محضر آيتاهلل العظمي بهجت،ج ،1ص)251

آقا شيخ مهدى واعظ خراسانى كه در
اين كار ـ رفتن به منبر ـ متبحر بود ،و در زمان
رضا پهلوى از ايران خارج شده بود و در مدرسة
ماحجره داشت ،بعد از هفتاد سال سابقة كار ،براى
رفتن به منبر ،مقيد به مطالعه بود ،مانند مدرسى
كه مىخواهد درس بدهد! هيچكارى نيست كه
احتياط در آن پشيمانى در پى داشته باشد.
(در محضر آيتاهلل العظمي بهجت،ج ،1ص)59
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آيتاهلل العظمی مجتبي تهراني از شاگردان امام خميني(ره) بوده و از محضر
آن بزرگوار بهرهها برده است ،در فرصت پيش رو از ايشان دربارة شعرخواني
وعاظ روي منبر،ميزان فصاحت كالم سخنران و گرياندن شنوندگان پرسيديم
و پاسخهاي عالمانهاي گرفتیم كه پيشكش حضورتان ميكنيم.
گفتگو از  :سيدحسين ميرهاديان

گفتگو با آيتاهلل العظمی مجتبي تهراني

تكلف درسخن يكي از آفات زبان است
آيا براي خطيب مجلس امام حسين،
شعرگويي و شعرخواني رواست؟در صورت
مجازبودن به اين كار ،چه نكاتي را بايد مراعات
كنيم؟
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اشعاري كه در مدح پيشواي معصومسروده
يا خوانده ميشود ،نهتنها اشكالي ندارد ،بلكه
ستودني است .شعرخواني دربارة امامان ،سبب
افزايش معرفت ،محبت و ارادت شنوندگان
به ايشان ميشود و اين پاداش كمي ندارد .در
روايتي از امامرضا آمده است كه هيچ مؤمني
شعري ـ كه ما را بستايد ـ درباره ما نسرود ،مگر
آنكه خداوند شهري در بهشت براي او ساخت
كه هفت بار گستردهتر از دنياست و هر فرشتة
مقرب و هر پيامبر فرستادهشدهاي در آن شهر ،او
را زيارت ميكند.بنابراين خواندن و سرودن شعر
در وصف مصيبتهاي حضرت سيدالشهدا ،هم

اجر ويژة خود را دارد كه پيشوايان معصوم
بر آن تاكيد بسيار داشتهاند .دعبل خزاعي كه
از شاعران و مداحان اهلبيت بود ميگويد :در
ايام محرم بر امام رضاوارد شدم و ديدم امام
محزون و غمگين هستند و اصحاب هم بر گرد
ايشان نشستهاند .وقتي امام مرا ديد ،فرمود:
آفرين بر تو اي دعبل! آفرين بر ياريكنندة ما با
دست و زبانش ،سپس براي من جايي در آنجا
كه نشسته بود باز كرد و مرا كنار خود نشاند،
سپس به من فرمود :دوست دارم شعري بخواني،
اين روزها ،روزهاي اندوه ما اهلبيت و روزهاي
شادي دشمنان ما ،بهويژه بنياميه است .در آنجا
امام به دعبل ميفرمايد :اي دعبل كسي كه بر
مصيبتهاي ما بگريد يا بگرياند ،اگرچه يكبار
باشد ،پاداشش بر خداست .توجه به اين موارد،
مشخص ميكند كه اشعار ستودنی و پسنديده،

آن دسته از اشعاري هستند كه در راه پشتيباني
از حق و ترويج و اشاعة آن سروده ميشوند .اما
اشعاري كه در آنها فقط خيالپردازي وجود دارد،
ولي به دفاع از حقيقت و معرفي آن نپردازد،
چندان مورد سفارش و ستايش شريعت نيست.
بسياري از سخنرانان ،در منبر امام
حسين مهمترين بخش برنامة خود را
گرياندن مردم قرار ميدهند .نظر حضرتعالي در
اين باره چيست؟

گريه از فراق خوبان وپاكان ،ستودني و پسنديده
است؛ چنان كه حضرت فاطمه در فراق پيامبر
اكرم(صلی اهلل و علیه و آله و سلم) بسيار گريست.
امام حسن نيز در بستر شهادت ،از فراق خوبان
و پاكاني چون حضرت سيدالشهدا و حضرت
زينب كبري گريست و علت گريه را جدايي از

ايشان بيان فرمود .گريه بر حضرت سيدالشهدا
به اندازهاي از سوي پيشوايان معصوم سفارششده
كه نزد پيروان ايشان جايگاهي بسيار باال يافته
است .سفارشهاي فراوان امامان بر گريه در
مصيبتهاي حضرتش به قدري بوده كه اين رفتار
را به صورت كرداري معمول و شايع نزد شيعيان
و بلكه مسلمانان درآورده است .مجلسهاي
گوناگوني كه برخي از امامان در نوحهسرايي بر
امام حسينبرپا داشتهاند ،خود گواهي آشكار
بر نهايت ستايش از اينگونه رفتار است.پيشينه
گريه بر امام حسين را در رفتار پيامبراكرم
(صلی اهلل و علیه و آله و سلم) نيز ميتوان
مشاهده كرد ،چنانكه امام باقر از اميرمؤمنان
عليچنين نقل ميكند كه روزي رسول خدا
به شدت گريست ،امام حسين از او پرسيد چرا
ميگرييد؟ حضرت فرمود :جبرئيل به من خبر داد
كه همانا شما از كشتهشدگان خواهيد بود.
سخنراني از روي تكلف و گفتن مطالب
ثقيل و مفصل را براي وعاظ پيشنهاد ميدهيد
يا سادهگويي و مختصر گفتن را؟ ميزان فصاحت
كالمسخنرانبايدچهقدرباشد؟

بهرهبرداري درست از نعمتهاييكه خداوند در
اختيار آدم قرار داده ،شرط تكامل است .چه بسيار
الطاف خداوندي كه به خاطر نفس اماره ،در مسير
انحرافي بهكاررفته و سبب گمراهي انسان ميشوند
كه البته چيزي بهجز كفران نعمت نبوده و صد
البته مورد نكوهش است .سخن نعمتي است كه
براي نقل معاني و تعامل و تعارف در زندگي ،به
آدمي بخشيده شده است ،ولي در كشاكش نفس
و خرد به زشتيهاي بسيار مبتال ميشود و انسان
را گرفتار مصيبتهاي خود ميکند .انتقال معاني
از نيازهاي جدي و مهم بشر است كه بدون آن،
زندگي گروهي بيمعناست و زبان بهترين ابزار
انتقال معنا شمرده ميشود كه اين نياز را بهآساني
برطرف ميکند .انسان بسياري از نيازهاي روزمرة

خويش را با بهرهگيري آسان از اين نعمت برآورده
ميكند .ولي گاه براي نقل آنچه در ذهن دارد ،زبان
را به غالبهاي دشوار و نامأنوس سخن واميدارد
تا از جانب اين فصاحت مشقتبار و اين زيبايي
ساختگي ،منزلتي بهدست آورده و در دل ديگران
جايي باز كند .البته فصيح سخن گفتن و زيبا

ساختن ،کدام از محاسن آن بوده و سبب نفوذ
سخن در دلها ميشود و شنوندگان را تشويق و
تحريك کرده و آنها را به وجد ميآورد .ولي اگر اين
فصاحت در جايي كه به آن نياز نباشد ،به كار بسته
حد افراط برسد ،تكلف
شود يا در جايي ديگر به ّ
سخن پديد ميآيد كه يكي از آفات زبان است.
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حضرت آيتاهلل حاج شيخ مح ّمد ناصري دولتآبادي ،به سال 1309هجري شمسي ،در شهر
دولتآباد برخوار واقع در ده كيلومتري شهر اصفهان ،در خانوادهاي كه سهمي بهسزا از زهد و تقوا
و دانش ديني به دست آورده بود ،به دنيا آمد .ايشان  ،محضر اخالقي  -عرفاني زاهد و عارف نامدار،
مرحو م آيتاهلل آقا س ّيدمح ّمد كشميري فرزند عارف بزرگ آيتاهلل س ّيدمرتضي كشميري را غنيمت
شمردند ،و از محضر او بسيار آموختند و به رشتة عمل درآوردند .گذشته از ايشان ،با بزرگان ديگري
همچون مرحوم آيتاهلل حاج شيخ ع ّباسقوچاني ،وصي مرحوم عالمه قاضي نيز آشنا شدند و به
درك محضر آنان پرداختند .فرصتي دست داد تا با اين خطيب توانا گفتوگو كنيم.
گفتگو از  :باقر هادوي

گفتگو با آيتاهلل محمد ناصري

بااليمنبرخيليبايدمحتاطبود
اصليترين محور مطالبي كه يك واعظ بايد
بيانكندچيست؟

بسم اهللالرحمنالرحيم ،تشیع این نیست که
آدم موقع سینه زدن باال بپرد ،اسم امام حسین
را نصفه و نیمه ببرد .یک نفر از اهل علم ،حالش
به هم خورده بود .میگفت عدهای را دیده بود
که روی زمین خوابیده بودند و آنها را روی زمین
میکشیدند ،صورتشان به زمین کشیده میشد و
خون جاری شده بود .حال اهل علم بد شده بود؛
ائمه به این راضیاند؟ ما عاشق اهلبیت هستیم ،اما
ببینید واقعاً اهلبیت از این حرکت راضیاند؟ وقتی
بنا بشود عالم برود کنار ،محور بشود یک جوان؛
این جوان همه کار میکند .اعتقادات ما که نباید از
بین برود .باید ببینیم اهلبیت از ما چه میخواهند.
رضایت آنها در چیست.
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طرح مضامين عاشورايي بر روي منبر ،تا چه

ميزان اهميت دارد؟

منبري بايد روي منبر ياد مردم بيندازد كه كل
يوم عاشورا و كل ارض كربال .قيام امام حسين
مال ديروز و گذشتهها نبوده ،مال همة دورانهاست،
اين موضوع بايد به كساني كه پاي منبر نشستند
منتقل شود .نباید زير بار ظلم و ستم رفت ،اينها
بايد مدام به مردم گوشزد شود .حاال اين ظلم در هر
جايي كه میخواهد باشد ،پيام امام حسينهم
همين است :هيهات من الذله .مردم به متذكر
نياز دارند .قضية امام حسين كه فقط نبايد
چشمهاي ما را منقلب كند؛ بايد دلهاي ما نيز
منقلب شود و عبرت بگيريم كه واعتبروا يا اولي
االبصار.
مهمترين دغدغة سخنران بر فراز منبر چه
بايدباشد؟

باالي منبر خيلي بايد محتاط بود .واقعة كربال

واقعة مهمي است ،پس خطيب بايد خوب حواسش
را جمع كند ،هر مطلبي را در منبر پيامبر(صلی
اهلل و علیه و آله و سلم) نگويد .مردم ميفهمند،
مردم عقل دارند و هر مطلب و هر روايتي را قبول
نميكنند .درستش هم همين است .پس كار ،يك
كار فوقالعاده حساسي است .بايد با شناخت و
معرفت براي مردم حرف زد تا وقتي كه از پاي منبر
ميروند ،در خودشان احساس كنند كه چيزي
به علمشان و معرفتشان اضافه شده است ،نبايد
وقت مردم را بيهوده گرفت ،بايد رفت سراغ مقاتل
صحيح و خوراك سالمي به مخاطب رساند.
امروزه بيان چه موضوعات و عناويني توسط
يك خطيب اولويت دارد؟

باالي منبر بايد از مظلوميت عقايد امام حسين
هم حرف زد ،بايد به همه گفت كه اين مرد چه
ميكشيد اينها بايد به گوش مردم ما برسد .همينها

معرفی کتاب آه

بازخوانی مقتل حسین بن علی(ع) ویرایش یاسین
حجازی ،مؤسسة فرهنگی جامطهور

بود كه وقتي پيامبر(صلی اهلل و علیه و آله و سلم)
امام حسينرا از همان ايام طفوليت ميديد،
گريه ميكرد و براي او اشك ميريخت .اين وقت
است كه گريه ارزش پيدا ميكند .ما بايد نگاه
خودمان را اين گونه تنظيم كنيم .براي ابيعبداهلل
بايد خالصانه كار كرد امام حسين بر گردن همة
ما حق دارد ما بايد اين حق را به نحو كامل و
درست ادا كنيم تا در قيامت شرمندة ايشان
نشويم .امام حسين عزيزترين كسان خودش را
فداي اسالم كرد تا اسالم زنده بماند .ما هم اآلن و
در جامعة امروز نبايد از هيچ كوششي دريغ كنيم،
اين وظيفة ماست ،وظيفة هر مسلماني است و
در اين شك و شبههاي وجود ندارد .همه ،اعم
از منبري و غيرمنبري ،بايد امر به معروف و نهي
از منكر كنند؛ از مشكالت جامعه حرف بزنند و
بيتفاوت نباشند .پيام عاشورا همين است و اص ً
ال
امام حسين براي همين شهيد شد.

كتاب حکایت کاروانی است که صدای زنگ ناقهاش
چنگ میاندازد تا تمام رشتههای درهم تنیدة دلت را پاره
کند ،کاروانی که راه خشکیدن گرفت تا دین محمد (صلی
اهلل و علیه و آله و سلم)را آبیاری کند .راه داغ سرزمین داغ
تف ،حکایت کاروان حسین نیست؛ حکایت کاروان زنی
است که در ظهر خونین ،خونابه به آسمان پاشید و سوز
جگرش زهرة دل جنبندگان زمین و آسمان را ریخت که
وا محمداه ،هذا حسین بالعرا…
کتاب آه بازخوانی مقتل امام حسین است که به
همت یاسین حجازی با نثری وزین بازنویسی شده است و
به واقعة عاشورا ،از شش ماه قبل تا پس از آن میپردازد.
اصل این کتاب «نفس المهموم» نام دارد که نوشتة محدث
نامی ،شیخ عباس قمی است .نفس المهموم نخستین بار پنجاه سال پیش توسط عالمه شعرانی ترجمه
و نام دمع السجوم بر آن نهاده شد .در پایان این کتاب واژهنامهای مشتمل بر معنای سلیس لغات عربی
و مشکل موجود در این اثر و نقشهای از تمامی منازل و شهرهای سال  ۶۱هجری ارائه شده است.
نسخة صوتی این کتاب نیز توسط انتشارات مربوطه عرضه شده است .تکاندهندهترین صفحة کتاب،
همان صفحه است که به ابتکار نویسنده به رنگ سرخ مزین شده است.
بخشی از کتاب
حسین آهنگ جنگ کرد به نفس خویش ،و فریاد زد« :کسی هست که دشمن را از حرم پیغمبر
براند؟ خداپرستی هست که از خدا بترسد و ما را ا ِعانت کند؟ فریادرسی هست که برای ثواب ،ما را
یاری کند؟»
صدای زنان به شیون بلند شد.
آن خویش را شنید از تشنگی میگرید .شیرخوار بود ،نامش عبداهلل.
حسین روی بگردانید .طفلی از ِ
او را بگرفت و گفت« :ای مردم! اگر بر من رحم نمیکنید ،بر این طفل ّترحم کنید».
کاهل اسدی ،تیری بیفکند که در گلوی طفل آمد و او را ذبح کرد.
حرمله بن ِ
میان ما و این مردمی که ما را خواندند تا یاری کنند،
کن
حکم
«خدایا!
گفت:
ی
م
و
بگریست
حسین
ِ
آنگاه ما را کشتند».
چشم خدا میبیند،
دو دست زیر گلوی او گرفت و چون پر شد ،به آسمان پاشید و گفت« :چون
ِ
آنچه بر من آمد سهل باشد».
و خون او بر زمین ریخت و گفت« :ای پروردگار! اگر نصرت را از آسمان بر ما بستهای ،پس بهتر از
آن نصیب ما کن و از این ستمکاران انتقام ما را بگیر».
حصینبنتمیم ،تیری افکند که در لب او جای گرفت و خون از دو لبش روان گشت.
از اسب به زیر آمد و با غالف شمشیر قبری کند و طفل را به خون بیاغشت و دفن کرد.
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 9فرمان براي بهترگويي بر فراز منبر

آئيننامهراهنماييوسخنراني
محمدحسن شاهنگی

 .1منبرهاي بدون آگاهي ،تا اطالع ثانوي تعطيل!
ناآگاهي از مضامين واقعة عاشورا و فقدان دانش كافي براي تمييز دادن
درست از نادرست و تحريف از حقيقت ،از سويي و غفلت و بياطالعي از
ناداني خود از سوي ديگر ،برخي وعاظ را عليرغم داشتن نيت الهي ،در
شمار گمراهكنندگان قرار ميدهد .چنين افرادي با وجود داشتن انگيزة نيك،
به علت نداشتن آگاهي از واقعيات نهضت امام حسين و بيتوجهي به
ناداني خود ،ديگران و شنوندگان را از چشيدن طعم شيرين حقيقت محروم
ميكنند.
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 .2در مسير تبليغ ،با سرعت مطمئنه برانيد!
بيتوجهي و غفلت از نداشتن چيرگي الزم در برداشت روايات ،گاهي خطيب
را به وادي هولناك تفسير به رأي ميكشاند و آنچه را خالف واقع است ،با نام
دين به ديگران منتقل ميکند .همچنين ممكن است با وجود شناخت درست
از معارف حسيني ،به علت ناآگاهي از شيوههاي بحث و جدل و عدم تسلط
كافي بر شبهات ،به طرح آنها پرداخته و نتواند بحث را بهخوبي جمع كند و با
اين كار خود ،سبب پيدايش شك در باورهاي مخاطبان و موجب گمراهی شود.
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 .3خودنمايي ممنوع!
خطيب دستگاه امام حسينخالصانه كار ميكند و به فكر نمايش خود
و تواناييهايش نيست .چنين فردي از هرگونه ريا و تزویر مبراست و در پی
به دست آوردن وجهه و جايگاه در قلوب مخاطبان نيست .چنين خطيبي از
ابزارهايي چون نيكويي صوت ،فصاحت و بالغت در جهت صحيح آن استفاده
ميكند.
 .4از محل خطكشيهاي سادهگويي عبور كنيد!
مخاطب يك خطيب عموماً تودة مردم و افرادي عادي هستند .پس خطيب
بايد در كالم خود مالحظه ايشان را بكند و سنگين سخن نگويد .بايد مدام
با خود مرور كند كه در مجلسي عمومي سخن ميگويد ،نه در محفلي ادبي
كه شنوندگان آن شاعران و اديبان و عربيدانان هستند .خطيب در کالم خود
بايد به اندازه از آرايههاي و صنايع ادبي استفاده كند و افراط را از سر نگذراند و
دغدغهاش اين باشد كه طوري سخن نگويد كه در مجلس بعدي شنوندهاش
رغبتي براي حضور در جلسه نداشته باشد.

 .5كمربندها را محكم ببنديد!
بر اساس حدس و گمان و ظن و برداشتهاي شخصي نميتوان معارف
ناب حسيني را به مردم منتقل كرد .بايد از روايات مطمئنه بهره گرفت و
نسبت به اين موضوع ،حساسيت داشت .مخاطبين تشنة شنيدن هستند،
نبايد جانهاي پاك را با آبهاي ناخالص سيراب كرد.
 .6جادة گرياندن باريك ميشود!
هدف وسيله را توجيه نميكند ،گرياندن با هر وسيلهاي پسندیده نیست.
تصور غلطي است كه هر واعظي كه مردم را بيشتر بگرياند ،واعظ بهتري
است .مهم كيفيت کار است .يك قطره اشك بامعرفت ،بهتر از اقيانوسها
اشك بيمعرفت است.
 .7چشم هاي مردم مشغول كارند!
مستمعين عالوه بر اينكه گوششان در پاي منبر ابيعبداهلل كار ميكند،
چشمهايشان نيز مشغول كار است و رفتار و كردار خطيب را بهدقت مينگرند
پس بايد از دوگانگي در گفتار و رفتار پرهيز كرد .اگر ارزشهاي وااليي چون

ظلمستيزي ،ايثار و آزادگي كه برگرفته از نهضت كربالست ،بر زبان خطيب
جاري ميشود ،بايد عمل خطيب نيز چه در روي منبر و چه در پائين منبر،
همسو با اين مضامين باشد تا تأثير بسزایی بر اذهان مردم بگذارد.
 .8از سمت پیراستن حركت كنيد!
منبر مكان مقدسي است ،كسي كه میخواهد از معصوم براي مردم سخن
بگويد ،بايد سنجيده سخن براند ،پاك سخن بگويد و هر كلمه اي را در جايگاه
رسول اهلل(صلی اهلل و علیه و آله و سلم)بر زبان جاري نكند ،لحن او لحني
مؤدبانه باشد و شيوة بيانش به گونهاي باشد كه وقتي از منبر پائين ميآيد
مردم به نشانة تحسين پيش پايش بلند شوند.
 .9مسير شهرتطلبي مسدود است!
نيتتان را طاهر كنيد ،براي خدا و رضاي او كار كنيد ،منيات را به كناري
نهيد ،به جاي آنكه خودتان را در ميان مردم شهره كنيد ،در نزد صاحب اصلي
مجلس شهره كنيد و موجبات خرسندي حضرتش را فراهم آورید.
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حجتاالسالم والمسلمین شیخ حسين انصاريان ،خطيب و سخنوري تواناست كه در
چهل سال اخيرتوانسته است با طبع لطيف و سخنی شيوا و سليس كه درسراسر خطابهها و
نوشتارهاى وى مشهود و ملموس است ،جانهاي تشنة بسیاری را در پاي منبر خود جذب كند.
با استاد مصاحبة كوتاهي دربارة حواشي مصيبتخواني امام حسين(ع) انجام دادهايم كه در
ادامه ميخوانيد.
گفتوگو از :فاطمه اشجع

گفتوگو با حجتاالسالم والمسلمین شيخ حسين انصاريان

گنجمعنويشيعه؛ذکرمصیبت
گاهي اوقات وعاظ روي منبرها دم از عشقورزي به ساالر شهيدان
ميزنند ،اين نكته باید با چه ظرايفي همراه شود؟

اگر مىخواهيد عاشق يك انسانى بشويد ،به قول حضرت مسيح،
عاشق كسى بشويد كه وقتى حرف مىزند ،به علمتان اضافه كند؛ وقتى
چهرهاش را مىبينيد ،ياد خدا بیفتید؛ وقتى زندگىاش را مىبينيد ،به
آخرت رغبت پيدا كنيد؛ به شما اضافه كند ،كم نكند .اگر من عاشق مال،
شىء ،عنصر يا شخصى شدم كه باعث شود چیزی از من كم شود؛ اين
عشق ،عشق باطل ،دوزخى ،حیوانی و شيطانى است.بايد خيلى مراقب
حدود محبتها ،نفرتها ،كينهها و دشمنىها بود .بعضى از كينهها قطعاً
آدم را اهل جهنم مىكند .چنانکه بعضى از كينهها انسان را اليق بهشت
مىكند ،و بعضى از محبتها آدم را به جهنم مىكشد .بعضى از محبتها
نردبان رسيدن به بهشت پروردگار است.عشق به ابيعبداهلل و بغض به
قاتالن وي از اينگونه است.
يكي از محورهاي كمتر پرداختهشده توسط مبلغين نهضت
عاشورا ،موضوع ارزشهاي قيام سيدالشهداء است .به نظر شما
مهمترين اين ارزشها كداماند و در اين باره چه بايد گفت؟
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وجود مبارك ابىعبداهللالحسين در شب عاشورا مىتوانستند دست
مبارك خود را بلند كنند و بفرمايند :خدايا! پس از اينهمه سال حسين
بودن ،از تو تقاضايى دارم و آن اين است كه تمام دشمنان مرا از بين
ببرى تا بقية عمر خود را با خانوادهام زندگى كنم و راحت بميرم .خدا
نيز دعاى او را برنمىگرداند و مستجاب مىكرد .از ويژگىهاى انسانهاى
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مؤمن ،صبر است و به همديگر نيز صبر را سفارش مىكنند .قرآن مجيد
در سى جزء ،يكصدوچهارده سوره و بيش از ششهزار آيه ،باالترين مقام
را براى صابران قرار داده است؛ يعنى آنچه خدا به صابران عطا كرده است،
به هيچ طايفهاى در عالم عطا نمىكند .اين آيه بارها در قرآن تكرار شده
ين»؛ بين من و صبركنندگان ـ كسانى كه خود را در
الص ّاب ِ ِر َ
استَ «:وبَشّ ِر َ
حريم الهى و دين نگهمىدارند ـ بشارتى است .اينها با نگهداشتن خود ،به
گناه آلوده نمىشوند ،چون گناه خروج از حريم حق و مربوط به حريم
شيطان است .آن كسى كه اهل گناه است ،حزب شيطان است .كسى
كه در فرار كردن و خوددارى از گناه است ،در حريم حق و رفيق حضرت
حق است؛ عبد ،آشنا و محرم حضرت حق مىشود .اين معناى صبر است.
كسانى كه خود را در حريم حق نگهدارند ،ثمرة اين نگهداشتن خود ،آلوده
نشدن آنها به گناه است .حريم حق از عبادت موج مىزند .در حريم حق،
بىكارى و سستى از عبادت وجود ندارد ،بلكه انسان در عبادت ف ّعال است،
يعنى خود را در كنار همة عبادات قرار مىدهد و از عبادت جدا نمىشود.
هميشه نماز ،روزه ،جهاد ،زكات و اخالق همراه اوست؛ يعنى با همة حقايق،
ارتباط عملى دارد .كسى كه در حريم حق است ،عاشقانه اهل عبادت است
و بىكار نيست.
محرم زمان مناسبي برای تقويت دينداري مردم از طريق
معرفتافزايي آنان است .شما سبك ترويج و تبليغ اين امر را چگونه
پيشنهاد ميدهيد؟

ارزش عمل نيز به معرفت ،فهم و شعور است .اين از زيباترين حرفهاى

فرهنگ اهلبيت است كه نمونة آن در هيچ فرهنگى نيست .در روز
قيامت ،پروردگار به مردم به اندازة عقل و درك آنها پاداش مىدهد؛ يعنى
جن و انس پاداش
يك ضربت اميرمؤمنان در خندق را باالتر از عبادت ّ
مىدهد .معرفت ،مالك پاداش اعمال در قيامت است .چرا نماز ،روزه ،حج
و هزينه كردن مالى منافقان ،در دوزخ است؟ فقط به خاطر نداشتن معرفت
است .اما چرا وجود مبارك موسىبنجعفر به وكيل خود در نيشابور و
مدينه مىفرمايد :تمام پنجاههزار درهم و سىهزار دينار طال و چندهزار
متر پارچه را به مردم برگردان ،فقط آن دو درهم پيرزن نيشابورى را به
من بده؟ آن براى ما ارزش دارد .بقيه به اندازة كاه نيز ارزش ندارد .چرا؟
به خاطر معرفت.
در زمان قديم كه برق نبود ،جلسات محرم و صفر را در زمستان ،با
بخارى هيزمى گرم مىكردند .آخوند مالعباس تربتى در روستاهاى تربت
حيدريه منبر مىرفت .تمام مردم مىآمدند و پاى منبرش جمع مىشدند،
ده دقيقه كه حرف مىزد ،مىديد بدنه بخارى سرخ شده ،از باالى منبر
اين بدنه بخارى را نگاه مىكرد و بلند بلند میگریست .به يكى از اين
روستايىها مىگفت :برو كنار اين بخارى بنشين ،انگشت خود را يك لحظه
به بدنة بخارى بچسبان .مىگفت :آقا! آهن سرخ شده است ،مىگفت :سرخ
شده باشد ،تو به قدر يك چشم به هم زدن انگشت خود را بگذار و بردار.
مىگفت :من نمىتوانم ،آنوقت گريهاش بيشتر مىشد و مىگفت :شما
كه نمىتوانيد انگشت خود را يك لحظه به اين آهن داغ بزنيد ،با اينهمه
حرامخورىها ،معصيتها ،دروغها ،غيبتها و تهمتها ،چگونه مىخواهيد
در هفت طبقه جهنم برويد؟
در مصيبتخواني امام حسينچگونه بايد سخن گفت؟

شدیدترین و کوبندهترین و سختترین مصیبتی که در کربال حادث شد
جن و انس ،بر فرشتگان ،بر
و بر همة موجودات ،بر آسمانها ،بر زمین ،بر ّ
انبیا و اولیاگران بود ،کشته شدن حضرت سیدالشهدا بود .مصیبتهای
حضرت را اهلبیت و امامان چه به صورت زیارت و چه به صورت
روایت ،و دانشمندان به صورت تاریخ کربال ،در کتابهایی مثل ارشاد،
منتخب ترینی ،مقتل ابومخنف ،لهوف سید ابنطاووس ،فرساناالیجاء،
أعیانالشیعه ،منتهیاآلمال ،ضریعه النجاه ،نفسالمهموم ،کاملالزیارات،
نقل کردهاند .یک مطلب مهم که باید توجه داشت و بر شیعه واجب است
که به عنوان یک گنج معنوی از آن بهرهمند شود و در حفظش بکوشد و
به نسلهای بعدی وصیت کند ،گریه بر حضرت سیدالشهدا و گریاندن بر
حضرت سیدالشهدا است ،که همة انبیا و امامان و اولیا ،و به فرمودة امام

سجاد همة موجودات و آسمانها و زمین ،در این گریه کردن و گریاندن
شرکت داشتند .امام هشتم میفرماید :نام حسین ،مثل چهار آیة سجدة
واجب قرآن است ،چنانکه هرکس آن آیات را بشنود ،واجب است سجده
کند؛ کسی که نام حسین را بشنود ،واجب است گریه کند .بر گویندگان
مذهبی و مدیحهسرایان واجب است که در اوقات خاص ،غیر از ایام جشن
ـ جشن ائمه ـ هیچ سخنرانی و منبری را در میان مردم بدون ذکر مصیبت
آن حضرت تمام نکنند .این حقیقتی است که در فتاوای بعضی از فقها
آمده ،که فتوا دادهاند سخنرانی و مداحی مستحب است و اگر کسی در این
امر مستحب قرار گرفت ،ذکر مصیبت امام حسین در پایان سخنرانی و
مداحی ،واجب است .این فتوایی است که من خودم دیدم ،ازجمله فقهایی
که به این مسئله فتوا دادند ،حضرت آیتاهللالعظمی گلپایگانی بود.
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حاجشیخاحمدكافیدرسال1315هـجریشمسی
جد بزرگوارش
در شهر مشهد دیده به جهان گشودّ .
مرحوم آيتاهلل ميرزا احمد كافي يزدى ،از علما و ز ّهاد
بزرگ یزد بود .مرحوم حاج شیخ احمد كافی در راستای
اهداف بلند خویش كه در رأس آنها تبلیغ دین مبین
تشیع بود ،به شهرهای مختلف كشور
اسالم و مذهب ّ
سفر میكرد و در آن شهرها به تشكیل و بنای مهدیه
همت میگمارد تا مردم ،بهویژه جوانان را در آن شرایط
ّ
و فضای فسادآلودی كه رژیم ستمشاهی پهلوی در
جامعه ایجاد کرده بود ،به مجالس و هیئتهای مذهبی
جذب نماید .از آن جمله میتوان به مهدیههای رشت،
سیرجان ،كرمان و در رأس آنها مهدیة تهران اشاره نمود
كه تا این زمان هم مورد توجه جوانان هیئتی میباشد.
مرحوم كافی میگفت« :من به  108شهر ایران سفر
كردهام و در آن شهرها به سخنرانی پرداختهام» كه با
در نظر گرفتن وسایل ارتباطی آن روزها ،این كار بسیار
سخت و طاقت فرسا بوده است.
ازمهمترينويژگيهايايشاندرامرمنبروسخنرانى،
اخالص بینهایت آن بزرگوار و نیز ارادت قلبی خاص
ایشانبهساحتمقدسحضرتولیعصرموجب
شده بود كه سخنان گهربارش از جان و روح بلندش
نشئت بگیرد ،لذا بر دلها مینشست و تح ّولی ژرف در
جانهاپدیدمیآورد.
از شهرهای گوناگون ،ایشان را برای سخنرانی
دعوت میكردند .مرحوم کافی در این مجالس هیچ

چش مداشتی به مردم نداشت ،حتی پولهایی را كه به
یدادندوهدیههاییراكهازمناطقمختلفبرایش
ویم 
میآوردند ،خرج مهدیة تهران میكرد .یكی از دوستان
مرحوم آقای كافی میگفت« :روزی به آقای كافی گفتم
ماباهمشروعبهتحصیلعلومدینی كردیم،باهمبحث
میكردیم و با هم منبری شدیم ،چه شد كه شما آقای
كافی شدید؟! ایشان با زبان طنز به من گفتند« :هرچه
از منبر و سخنرانی به من دادند ،من به مهديه بردم و
تو هرچه از منبر درآوردي ،خرج زن و بچهات كردى».
يكي از ويژگيهاي ديگر مهم مرحوم كافى كه سبب
جذابيت منبرهاي ايشان شده بود ،این بود كه همواره
سعی میكرد كه منبر از قالب س ّنتی خود خارج نشود.

ایشان برخالف عدهای كه در آن روزها سعی میكردند
روضهخوانی را از سخنرانیها و منبرها حذف كنند،
همواره بر این امر پافشاری میكرد و میگفت« :روضه
نمك منبر است و حتماً باید در آخر منبر خوانده شود».
از دیگر ویژگیهای ایشان حسن سلیقه بود كه سبب
شده بود همگان مشتاقانه پای منبرشان حاضر شوند
و به سخنان جانبخش ایشان گوش دهند .یكی از
فضالی قم میگوید به مرحوم كافی گفتم كه شما از
چه كتابی استفاده ميكنید كه منبرهای شما این قدر
جذاب است؟ ایشان در پاسخ گفت« :از كتاب سلیقه».
منبع:کافیواعظشهیر،تدویندکترمهدیکافی،انتشارات

مرکزاسنادانقالباسالمی،تهران1378،

طرح از :عباس گودرزی

منبرهایمشهور 2 -

عالمه اميني

در یکی از روزهای سال  1320در شهر تبریز
کودکی چشم به جهان گشود که پدر بزرگوارش،
به سبب عشق وافری که به امام حسین داشت،
اسم او را «عبدالحسین» گذاشت و در تربیت و
پرورش فضایل اخالقی او سعی تمام کرد .از همان
اوان کودکی آثار نبوغ و تیزهوشی در او دیده
میشد .این امر پدر را ،که خود اهل دانش بود،
بر آن داشت که لحظهای از آموزش او غافل نشود
و از هر فرصتی برای باالبردن سطح معلومات او
استفاده کند .طولی نکشید که این تالشها ثمر داد
و این کودک به مرحلهای از کمال و دانایی رسید
که اندیشمندان بزرگ دنیای اسالم را به تحسین
و تکریم او وا داشت.
عالمه امینی در کنار کارهای پژوهشی
و خدمات فرهنگی بزرگ ،از تبلیغ و منبر ،که
از مؤثّرترین شیوههای ترویج معارف اسالمی
است ،غافل نبودند .ایشان در زمان خود یکی از
مبلغان وارسته بهشمار میآمدند .در مجموعة

سخنرانیهایشان جز رضایت خداوند و تبیین
معارف اهلبیت هدف دیگری نداشتند.
در کنار مسافرتهای علمی و پژوهشی که
داشتند ،به هر شهر یا کشوری که وارد میشدند،
بخشی از وقت خود را صرف ایراد سخنرانیهای
محبت و مو ّدت
روشنگرانة علمی میکردند و بذر ّ
اهلبیت را در سرزمین دلهای عاشقان
میپاشیدند .نقل میکنند هرگاه از والیت
اهلبیت و مظلومیت امیرمؤمنان سخن
میگفتند ،اشک از چشمانشان سرازیر میشد
و شنوندگان را بیاختیار به گریه وا میداشتند.
بعدها برخی از مجموعه سخنرانیهای ایشان به

صورت کتاب منتشر شد ،ازجمله آنها زندگینامه
حضرت زهرا است.
محمد سعید دحدوح در نامهای که به ایشان
نوشت در توصیف منابر ايشان ميگويد« :بهراستی
شما اخالق را از آلمحمد به ارث بردهاید ...از قدیم
شنیده بودم که مرد مؤمن کسی است که حال
او تو را به یاد خدا اندازد ،نه گفتة او .معنی این
حدیث را نمیفهمیدم تا وقتی که شما را دیدم.
باید گفت شما مصداق آیة شریفة «کونوا ُدعا َه
اس بِغ َْی ِر اَلْسِ َن ِت ُک ْم» هستيد.
ال ّن ِ
منبع :يادنامة عالمه اميني،نشر دانشگاه تهران ،تهران:

،1385صص89-47
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بر روي منبر سيدالشهداء چه نبايد گفت و چگونه نبايد
گفت؟پاسخ دادن به اين سؤال بهانهاي شد تا گفتوگوي
صميمانهاي با استاد ابوالقاسم عليدوست ،مدرس حوزة علمية
قم و مدرسة رسول اكرم و عضو هيئت علمي پژوهشگاه
فرهنگ و انديشة اسالمي ترتيب دهيم كه حاصل آن را با هم
ميخوانيم.
گفتگو از :احمد جعفريان

گفتگو با حجتاالسالم والمسلمین ابوالقاسم عليدوست

هيچچيزقايمشدنینيست!
به عنوان پرسش نخست ،بفرماييد پيرايش
و آرايش سخن مب ّلغ چه اهميتي دارد؟

کتاب ضمیمه حاشیه

دهه

بسم اهلل الرحمن الرحيم ،قال رسول اهلل«:ان
الرجل ليتكلم بالكلمه ال يدري ما بلغت من سخط
اهلل فيوجب اهلل له بها النار الي يوم القيامه» و قال
امير الحكمه و البيان اميرالمومنين«:ان كالم
الحكما اذا كان صواب دواء واذا كان خطا داء» .در
ابتداي سخنم بايد عرض كنم كه به برهان عقل و
نقل ،مبلّغ بايد بخشي از توان فكري خود را ـ در
ساحت اثبات ـ به اين موضوع اختصاص دهد كه
چه بگويد و چگونه بگويد و در ساحت نفي نيز ،به
اين دو محور توجه داشته باشد كه چه نگويد و
چگونه نگويد .روي سخن ما در اينجا مربوط به
محور دوم است .احاديثي كه در ابتداي مصاحبه
عرض كردم ،اهميت بحث ما را مشخص ميكند
گاهي انسان كلمهاي را بیان ميكند كه اين كلمه
را خودش نميفهمد و به جايي ميرسد كه خشم
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خدا را در ميآورد .امام علي نيز ميفرمايند كه
اگر كالم حكما صواب باشد ،درمان است و اگر
اشتباه باشد ،درد است.
جنابعالي اشاره به «چگونه نگفتن»
کردید.لطف ًا مصاديقي از اين موضوع را بيان
فرماييد.

مبلِّغ بايد بهشدت از بيان مطالب ناقص پرهيز
كند و مطالب را جامع و كامل بيان كند تا شنوندة
او دچار مشكل نشود .به عنوان نمونه در تفسير
نورالثقلين آمده است كه شخصي دو انار دزديد
و مقداري از آن را صدقه داد .امام صادق به
او گفت :چرا چنين ميكني؟آن شخص در جواب
گفت :من به حكم قرآن عمل ميكنم .امام از
جواب آن شخص ناراحت شد و فرمود :شما از
قرآن برداشت ناقصي داريد و عمل شما پذيرفتني
نيست .اين شخص ادعاي تفسير قرآن را داشت و

عمل خود را توجيه میکرد .نتيجه اين ميشود
كه آيات به صورت منفك و بدون متمم تفسير
ميشود و فرد ميگويد اگر دزدي كنم ،اما صدقه
بدهم اشكالي ندارد .مثال ديگر اينكه ما در روايات
داريم كه به ديگران حسنظن داشته باشيد ،ولي
در جاي ديگر هم داريم كه اگر جامعه فاسد
شد،حسنظن صحيح نيست .خوب طبيعي است
كه بايد نگاه كلي به روايات داشت و هر دو را بيان
كرد.مبلّغ بايد برخي مطالب را به صورت حلقوي
و در عرض هم و برخي ديگر را به صورت هرمي
و در طول هم بچيند و بهنوعي مطالب را مديريت
و سازماندهي كند .مبلغ بايد در سه زمينة قرآن،
روايات و ضروريات دين اطالعات نسبتاً كامل
داشته باشد.
دربارة چگونه نگفتن نيز ،گاهي ما از يك شخص
يا نهاد ديني به گونهاي صحبت ميكنيم كه
شخصيت يا نهاد ديني ديگر زير سؤال ميرود.

مث ً
ال آنقدر از جهاد و قيام دم ميزنيم كه صلح
امام حسن را در انظار قبيح جلوه مي دهيم.
مب ًّلغ بايد بتواند تعادلي در اين زمينه ايجاد كند.
بنده ظهر يكي از روزهاي ماه رمضان در حرم
حضرت معصومه نشسته بودم و از مبلّغي
شنيدم كه ميگفت :خدا رحيم است ،تا جايي
كه به موسي گفت قارون از تو درخواستي براي
بخشش كرد و تو نپذیرفتی ،اگر از من درخواست
ميكرد من ميبخشيدم .من با شنيدن اين حرف
ترسيدم .مبلّغ غيرمتخصص با گفتن اين حرف،
يب َ َرد و اين سؤال را در
مسئلة توسل را زير سؤال م 
ذهن مخاطب پديد ميآ َورد چرا من از ائمه چيزي
بخواهم؟ من از خود خدا ميخواهم .درحاليكه
ميدانيم توسل يك نهاد ديني است و همة
مسلمانان به غير از وهابيون آن را قبول دارند.
مبلّغ بايد از بيان مطالبي كه نميتواند اسوه
باشد ،پرهيز كند .مث ً
ال گويندهاي در جايي
ميگفت :حضرت زينب وقتي ميخواست
براي ديدن پيامبر برود حسنين او را در چپ
و راست همراهی ميكردند و اجازه نميدادند
چشم نامحرمي به ايشان بيفتد .در حالي كه
ميدانيم در آن زمان ايشان چهار يا پنج ساله
بوده و مسافت كوتاهي هم بين منزلشان تا منزل
پيامبر(صلی اهلل و علیه و آله و سلم) بوده .اص ً
ال
معلوم نيست سند اين قضيه كجاست .آيا بايد
دخترهاي چهارسالة ما هم اآلن اينگونه بيرون
بيايند؟ زينب كبري ساحتهاي جامعتري
دارد كه آنها بايد مورد توجه قرار بگيرد .مبلّغ بايد
از بيان خوابها و قصههاي بيبنياد پرهيز كند.
يكي از آسيبهايي كه به انتشارات ما وارد است،
همين قصهنويسيها و حالتنويسيهاست .درصد
كمي از اينها راست است و غالباً فضاي مسمومي
در جامعه ايجاد ميكنند و طرح اينها با حكمت
ناسازگار است.

يك مب ّلغ چه مالحظاتي را ميبايست در
كالم خود در نظر داشته باشد تا از خطوط قرمز
بياني عبور نكند؟

ما نبايد كاتوليكتر از پاپ باشيم .بسياري از
مسئلهگوييهاي ما با مواضع فقهي مناسبتي
ندارند .بنده از سيماي جمهوري اسالمي موردي
را شنيدم كه جدا ً جاي تأسف دارد كه ميگفت
اگر يك قطره از وضو در فضاي ديگري ،مثل خانة
همسايه بچكد يا هنگام وضو دست انسان در فضاي
خانة همسايه برود ،وضو باطل است! البته در اين
زمينه فتاواي برخي مراجع وجود دارد كه بهراحتي
نقدپذیر است .اسالم را نبايد بد جلوه بدهيم و نبايد
با طرح موارد مشكوك نقدپذیر اذهان را آشفته
كنيم و يا مطالبي از مقدس اردبيلي نقل ميشود
ال صحت ندارد .مث ً
كه اص ً
ال ميگويند شخصي
صدها سال در عذاب بود ،در اثر اينكه يك خالل
از بار هيزم يك فرد ديگر برده بود! طرح اين موارد
اص ً
ال به صالح نيست.
در تبليغ گاه سوءبرداشتهايي براي مبلّغ
بهوجود ميآيد كه صحيح نيست .مث ً
ال بنده در
تلويزيون ديدم كه مبلّغي ميگفت در مباحث
ازدواج ،اسالم به زيبايي همسر خيلي بها ميدهد
و بايد پیش از ازدواج ،طرفين حتماً همديگر را
ببينند .ما در اسالم با اين شدت و وصف ،چنين
چيزي نداريم.گاه سوءبرداشتهايي براي مخاطب
پديد ميآيد ،مث ً
ال فردي ميگفت من در يك
تفسير قرآني ديدهام كه صواب اين سوره براي
كساني است كه آن را تالوت و به آن عمل
ميكنند و چون من نميتوانم به آن عمل كنم،
پس آن را هم نمیخوانم و اص ً
ال سراغ آن سوره
نميروم .ببينيد منظور نويسندگان آن تفسير
مسلماً چنين نبوده است كه تالوت سوره بدون
عمل به آن ثواب ندارد ،پس در اينگونه موارد بايد
به كمك و مدد شنونده رفت.

در آسيبشناسي تبليغ ،به نظر شما
عمدهترين معضالت كداماند و راه چارة آنها
چيست؟

مب ّلغ نبايد موضوعات حساسيتزا را اعم از
موضوعات سياسي ،ملي ،محلي و مذهبي طرح
كند .در اينجا نكتة مهم اين است كه امروزه
هيچچيز قايم شدنی نيست .چهبسا مطالبي در
جلسات خصوصي طرح شود و فرداي همانروز
در اينترنت قرار بگيرد .مبلغين ما متأسفانه در اين
مورد در فضاي پنجاه سال پيش به سر میبرند و
مطالبي را بيان ميكنند كه موجبات دو دستگی
را پديد ميآورد و سبب خواری مذهب و شريعت
ميشود.
برخي از مبلّغين ،يك حالت ماكياوليستي بر
ذهنشان غلبه ميكند و هدف براي آنها وسيله
را توجيه ميكند و ميخواهند در مجالس ،به هر
قيمت ممكن اشك بگيرند؛ ولو با مطالب نادرست،
مسلماً اين راه ،راه درستي نيست.
مبلغ بايد از هرگونه غلوگويي و خرافه بپرهيزد.
بنده زماني در كرج منبر ميرفتم.مداحي آمد و
اجازه خواست بعد از منبر من ذكر مصيبت كند،
من پذيرفتم او در ذكر خود گفت :خدا در روز
قيامت به امام حسين ميگويد :حسين جان من
شرمندة تو هستم! بعد از ذكر مصيبت آن مداح،
من باالي منبر رفتم و گفتم كسي تكان نخورد؛ من
بايد به مطلبي اشاره كنم ،سپس جمالت آن مداح
را رد كردم و گفتم :سيدالشهدا حتي پس از
عاشورا نسبت به خدا مديونتر شد .مسئلة توحيد،
مسئلة مهمي است ،بايد اين نوع جمالت جدي
گرفته شود؛ بايد با زينباللهيها ،علياللهيها،
حسيناللهيها مقابله كرد؛ نبايد اجازه داد شيعه
با اين اتهامات بدنام شود .من در جايي شنيدم:
با تو قهرم اي خدا! تا مرا نبري كربال! اين اشعار و
جمالت اشتباه است ،كفر است ،شرك است.
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ابزار اصلي يك خطيب ،گذشته از اعمال و
رفتار وي ،واژگاني است كه به كار ميبرد .در اين
ميان جمالت و تركيبات ،توليدات اين ابزار تلقي
ميشوند ،خطيبي موفق خواهد بود كه بتواند
مناسبترین واژگان را در بهترين موقعيت بهكار
ببرد .دربارة حروف مقطعه ،تفسیرهای گوناگونی
وجود دارد :يكي از تفسیرها ميگويد كه خداوند
متعال ،با آوردن حروف مقطعه میخواهد به ما
بگويد كه قرآن همين حروف سادهای است كه
شما استفاده میکنید ،نازل شده است .دربارة
واژگان نيز همينگونه است .پس كلمه ،ابزار ساده
و در عين حال مهمي است .منبر يك واعظ بايد
جذاب باشد ،عيار يك خطيب ،با سخنان وي
آشكار ميشود در واقع در كنار سواد علمي نوع
كلماتي كه يك منبری بهکار میبرد ،بسيار مهم
است تا منبر تأثير خود را بگذارد .نكتة مهم در
اين ميان آن است كه هم بايد شيوا سخن گفت،
و هم زيبا بيان كرد؛ اگر خطيبي اين دو نكته را
رعایت كرد ،قطعاً موفق خواهد بود..
طبيعتاً يك خطيب نبايد از غلطهای رايج
استفاده كند و از حشوگويي بايد بپرهيزد.
مراد من از زيبا سخن گفتن اين است كه
ممكن است يك كلمه مترادفهاي بسیاری
داشته باشد ،يك خطيب موفق كسي است كه
مناسبترین معادل را برگزيند.

در كتاب «شكوه شعر عاشورا» گسترة وسيعي
براي شعر آیيني وجود دارد .كليه اشعاري كه
والیی و با چهارده معصوم مرتبط باشند ،آیینی
محسوب میشوند .در نگاهي گستردهتر ،تمام
اشعاري كه به جنبة آسماني ما كمك كنند ،اعم
از اشعار توحيدي ،اخالقي و دفاع مقدس ،آیيني
محسوب ميشوند .استفاده از يك بيت شعر
آيیني ،چه بسا كار چند منبر را بكند.در شعر
آیيني پتانسيل خوبي وجود دارد كه ميتواند
به مراتب تأثيرگذارتر و قويتر باشد ،شعر آیيني
بهتنهايي يك رسانه است و در بسياري از مواقع
ميتواند متمم و مكمل خوبي براي كالم عادي
یک واعظ تلقي شود در واقع شعر ميتواند
گواه حرف ما تلقي شود .شعر خصوصاً اگر از
نوع آیيني باشد ،به كالم ما تنوع ميدهد و از
سررفتن حوصلة مخاطب جلوگيري ميكند.
در مورد جايگاه استفاده از شعر هم بايد
گفت؛ پیش از روضهها معموالً زمان مناسبي
براي شعرخواني است .استفاده از اشعار شاعران
اهلبيت؛ كساني چون سازگار ،شفق ،انساني و
حسان از متأخرين و نيز وصال شيرازي و فدايي
مازندراني از قدما نيز توصيه ميشود.اينكه شعر
در كجاي منبر استفاده شود بستگي به مديريت
خطيب دارد .ذوق و سليقة وي قطعاً در اينجا
نقش تعيينكنندهاي دارد .درخاطرم هست

كه واعظي شعر سپيد «خط خون» سيدعلي
موسوي گرمارودي را بر روي منبر خواند
و چه شوري را بر پا كرد .من به همه وعاظ
توصيه ميكنم كه كتاب «گنجشك و جبرئيل»
سيدحسن حسيني را الاقل يكبار مطالعه كنند.
بايد سنجيد كه خطيب در چه مجلسي سخن
ميگويد؟ آيا در جمع مردم عادي است يا در
جمع ادبا و فرهيختگان؟ بههرحال موقعيت
مكاني و زماني فاكتور تعيينكنندهاي در
كموكيف شعرخواني خطيب دارد.
در مورد بهكارگيري نثر مسجع نيز بايد
بگويم كه امروزه مشتري زيادي ندارد .بههرحال
ذائقه مخاطب عوض شده است و حتي شاعران
و نويسندگان عصر ما نيز كمتر به اين سمت
ميروند .مث ً
ال قيصر امينپور ،دكتر سنگري و
بقيه ،با اين سبك ادبيات چندان موافق نيستند.
البته خواندن دايرهالمعارفها و نيز خواندن
تاريخ بيهقي خوب است .اما اين خواندنها نبايد
در بيان ما تأثير گذارد.
خطباي جوان وقت بهتر و بيشتري دارند.
بهتر است كه بيشتر با شعر انس بگيرند و شعر
خوب را خوب بخوانند .اين نكته مهمي است با
اين كار طبعشان تقويت ميشود .بايد از شعر،
درست و بهجا استفاده و از افراط يا تفريط
پرهیز کرد.

