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هـیئت ها



رمضان ماه تقويت اراده 

مـاه مبارک رمضان تنها ماهی اسـت که نام آن در قـرآن آمده و اهمیت 
آن از ایـن نظـر که ماه نزول همه کتب آسـمانی اسـت، بسـیار ویژه اسـت. 
ایـن میهمانـی بـا میهمانی های بشـر متفـاوت اسـت و چـون در میهمانی 
خداونـد روح عبودیـت و معنویـت جاری اسـت در آن از بنـدگان با مغفرت 
الهـی پذیرایی می شـود. اگر کسـی در این ماه مبارک تمریـن کند که بنده 
خدا باشـد و غیر از خدای سـبحان در برابر دیگران تعظیم نکند، به بهترین 
توشـه رسـیده اسـت. انسـانی که خداوند را در ماه رمضان درست پرستش 
کنـد، دیگر خود را تنها احسـاس نمی کنـد چراکه به جریانی متصل شـده 
که همه چیز به دسـت اوسـت. انسـانی که اتکا به خود را با عبـادت در این 
ماه به دسـت آورده باشـد، خالق می شـود. ماه مبارک رمضان از جنبه های 
اجتماعـی و فرهنگـی بسـیار باالیی برخـوردار اسـت. در ماه رمضـان، صله 
رحم، دسـتگیری از ضعفا و کمـک به ایتام ثواب مضاعفـی دارد. خداوند در 
مـاه مبـارک رمضـان این فرصـت را به انسـان داده کـه با تفکـر در اعمال و 
کردار گذشـته خویش قبل از اینکه او را محاسـبه کنند به محاسـبه اعمال 
خویش بپردازد. انسـان می توانـد با دعا و نیایش زمینه صیقـل دادن روح از 
گنـاه بـرای درک نورهـای رحمـت را که بر دل انسـان های موحـد و مؤمن 

می تابد فراهم سـازد. 
مـاه مبـارک رمضـان یکـی از بسـترها و فرصت هـای مناسـب بـرای 
بصیرت افزایی و ارتقاي سـطح بینش دینی به شـمار مـی رود چراکه یکی از 
راه هـای باال بردن بصیرت، تقواسـت. از طریق همین تربیت نفس اسـت که 
حـق و باطـل برای انسـان هویدا می شـود و به فرقان دسـت پیـدا می کند. 

همـان نکته ای که قرآن کریـم می فرماید: »َوَمـن یََتِّق اهللَ یَْجَعل لَّـُه َمْخَرًجا 
ْل َعلَی اهللِ َفُهَو َحْسـُبُه إَِنّ اهللَ بَالُِغ  َویَْرُزْقـُه ِمْن َحْیُث اَل یَْحَتِسـُب َوَمن یََتَوَکّ
أَْمـِرهِ قـد جعل اهلل لکل شـیء قدراً«. هر کسـی تقـوای الهی را پیشـه کند 
خداونـد بـه او فرقـان می دهـد. فرقـان هم یعنـی قوه فـارغ از حـق و باطل 
کـه اگـر این عینک مقابل چشـم انسـان قرار گرفت انسـان حـق و باطل را 
بـه راحتی تشـخیص می دهد. برای رسـیدن به ایـن تقوا و نیل به بینشـی 
کـه ثمـره این تقواسـت یکـی از مسـیرها همیـن روزه ماه مبـارک رمضان 
اسـت چراکه ذات اقـدس احدیت   فرموده یکی از مسـیرهای مهم رسـیدن 

به تقوا و دسـتیابی به بصیرت، مسـئله روزه اسـت. 
بصیرت یعنی شـناخت متفـاوت. بصیرت یـک آگاهی فوق العاده  اسـت 
کـه معنویـت حاصـل از مـاه مبـارک رمضـان بسـتر تقویـت آن را فراهـم 
می کنـد. دعـا در مـاه مبـارک رمضـان فرصتـی اسـت کـه خداونـد بـرای 
بنـدگان خـود فراهم کرده و بایـد از این فرصـت نهایت بهـره را ببریم. باید 
در کنـار ختـم قرآن و تفکـر و تدبر در آیـات الهی توجه ویـژه صورت گیرد 
و گاهـی تأمـل در یـک آیه می تواند سرنوشـت یک انسـان را تغییـر دهد و 
 bاو را متحول سـازد. مـاه رمضان همچون گنجینه ای اسـت و ائمه اطهار
در ادعیه هـا راه ارتبـاط بـا خداوند را به ما آمـوزش داده اند که بـا خواندن و 

تأمـل در آنهـا می تـوان به خـدا نزدیک تر شـد. 
برای رسـیدن بـه بصیـرت دو راه وجـود دارد: اول انسـان مطالعه کند و 
سـطح آگاهی اش را نسـبت به بصیـرت باال ببـرد. با درک صحیحـي که به 
واسـطه تفکر و تعقـل از واقعیت جامعه پیدا می کند مي تواند مسـیر حق را 
تشـخیص دهد و متناسب با تشـخیص، یک موضع مبتنی بر تکلیف اتخاذ 
کند. این یکی از مسـیرهایی اسـت که برای رسـیدن به بصیرت ذکر شـده 
و در دیـن مـا هم توصیه شـده امـا مهم ترین راه برای رسـیدن بـه بصیرت، 
پاالیـش روح و تزکیـه جـان، زنگارزدایـی و غبارروبـی از آیینه دل اسـت تا 
حقایـق در قلب انسـان تجلی پیدا کنند. به واسـطه این تجلی، انسـان حق 
را می بینـد. یکـی از فرصت هـای نابـي کـه خداوند ایـن گنج شـایگان را به 
رایـگان در اختیـار ما قـرار داده عبارت اسـت از فرصـت ارتبـاط و اتصال با 
منابع انسـانی به برکت جلسـات مذهبی در ماه مبارک رمضان. این فرصت 
را بایـد عزیـز و مغتنم بشـماریم و بهینه از این فرصت ها بهـره ببریم. یعنی 
باید سـازماندهی، مهندسـی و معماری کنیم. نبایـد همین طور وقت هیئت 
را مصـروف بـه ایـن معنـا کنیـم که یـک جـو کاذبی ایجـاد نماییـم و یک 
فضـای عاطفـی و احساسـی را فراهـم آوریـم تا جـوان به تخلیـه هیجانات 
بپـردازد و خـودش را در ایـن میدان از نظر احساسـی و عاطفی اغنا کند اما 
هیـچ خروجـی و نتیجه عینـی و عملی اي در سـلوک فـردی و جمعی این 
انسـان نداشـته باشـد. مسـئله انسان سـازی و اینکه مخاطب و این مستمع 
امانـت دسـت ماسـت و همین طور انسـان هایی کـه می خواهند اسـتفاده و 
بهـره وری کننـد. انسـان هایی کـه می خواهند از مـاه مبارک رمضـان نتایج 
خوبـی نصیب شـان شـود بایـد در گزینش محافل و مجالسـی که شـرکت 
می کننـد دقـت مضاعفی داشـته باشـند. باالخـره عزیزان تـالش می کنند 
که سعی شـان در مسـیری قرار بگیرد که منتهـی و منتج به نتیجه مطلوب 
بشـود. هر انسـانی از هـر کاری که انجـام می دهد یک غایـت و هدف رصد 
می کنـد. باید هدف را تعریف کرد و متناسـب با آن اقـدام و هدف را تعریف 
کـرد تـا هـدف انسـان به نتیجه برسـد و انسـان بـه  جایـی که باید برسـد. 
ان شـاءاهلل ماه رمضان ماهی باشـد کـه از جایگاهی که د ر آن هسـتیم ارتقا 
پیـدا کنیـم و به خـدا نزدیک تـر شـویم. خداوند همـواره به تعالـی معنوی 
مخلوقات خود توجه دارد و اینکه کسـی به سفره گسـترده این ماه روحانی 

توجـه نکنـد، در حقیقت از نـور به ظلمات گریخته اسـت. 

»نَبِّیء َعباِدی اَنّی أنَا الَغفوُر الَرحیم/ به بندگانم بگو من آمرزنده و مهربانم«. )آیه 49 سوره حجر( 

آب هرچند آلوده و لجن هم شده باشد زماني که به دریا مي رود صاف و زالل و پاک می شود. اصال با آن چیزي که قبال بوده فرق مي کند. یادمان 
باشد خدا هم دریای رحمت است که مهرباني اش انتها ندارد. ما مانند آب آلوده اگر به آغوش رحمت او باز گردیم هر قدر هم آلوده باشیم باز پاک 

می شویم. بنابراین هیچ وقت ناامید نشویم و به رحمت خدا امیدوار باشیم.  سوره مبارکه حجر

جو کاذب ايجاد نـکن 
خواندنی های حجت االسالم مصطفی کرمی، درباره ماه رمضان،هیئت و بصیرت  

 رضـا  معممی مقـدم، مدیـرکل تشـکل های دینـی و مراکـز فرهنگی سـازمان تبلیغات اسـالمي گفـت: »خط مشـی و راهبرد 
کانـون مداحـان، گفتمان سـازی ارزش هاسـت. رهبر معظـم انقالب در دیـدار با مداحان، خواهان گفتمان سـازی آنها شـدند. 
کانـون مداحـان و شـعرای آیینـی به  عنوان شـبکه مؤثـر در جغرافیـای ایران اسـالمی باید بیندیشـد که از ظرفیـت تریبون 

هنرمندانـه خود چـه گفتمانـی را می خواهد پیـش ببرد«. 
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حجت االسالم مصطفی کرمی
 واعظ و کارشناس معارف اسالمی 

حجت االسالم روح اهلل مؤید
واعظ و پژوهشگر دینی

یکـی از مهم تریـن عوامل پیشـرفت و موفقیـت در زندگـی اراده قوی و 
تصمیم جدی برای سـیر مسـیر کمال اسـت. بـوی ماه مبـارک رمضان که 
می آیـد اولیـن مطلبـی که به ذهن می رسـد تشـنگی ها و گرسـنگی هایی 
اسـت که تحمـل آن بـرای مخصوصا روزه اولی ها سـخت تر بـه نظر می آید 
امـا نگاه زیبایی که می تـوان به ماه مبارک رمضان داشـت، ماه تهذیب و ماه 
تقویت اراده است و خواسته و ناخواسته اراده ما تقویت و عرق دین خواهی و 
حق مداری مـان فعال می شـود. برنامه ریـزی که از مهم ترین عوامل رشـد به 
حسـاب می آید، بر پایه نظم و اراده اسـتوار اسـت. اگر یک فرد جویای رشـد 
برنامه نداشـته باشـد نمی تواند به آنچه مطلوب اوست برسـد. حتی عده اي 
برنامـه هم دارند ولـی در اجرای آن ضعیـف و بی انگیزه اند. می توانیم همین 
مـاه مبارک رمضان را سـکوی پیشـرفت معنوی، فکـری و ارادی خـود قرار 
دهیـم. چه خوب اسـت که عـالوه بر برنامه ای کـه خداوند در ایـن ماه برای 
مـا قـرار داده برنامه هایی نیز بـرای خودمان در نظر بگیریم. بـه عنوان مثال 
در مـاه مبارک رمضان که توفیق بیداری سـحر بـرای روزه داران عزیز فراهم 
مي شـود مي توانیم به بهترین وجه از این لحظات معنوی کمال اسـتفاده را 
ببریـم. اهتمام  ورزیدن به خواندن نافله نماز شـب می تواند سـکوی پرشـی 
بـرای عبادات روزانه باشـد و لذت دوچندانـی را از ماه مبارک رمضان برای ما 
داشـته باشد. یکی از مهمات سـالمت مادی و معنوی در آداب دین ما بیدار 
مانـدن در سـاعات بین طلوع فجر صادق و طلوع آفتاب اسـت که اصطالحا 
از آن بـا نام »بین الطلوعین« یاد می شـود. احادیث فراوانی موجود اسـت که 
حکایت از سـالمت جسـم و روح، افزایش رزق، نورانی شـدن و بشاش  شدن 
چهره، موفقیت بیشـتر در امـور روزمره و آثـار و فواید دیگـر دارند. حتی در 
تحقیقـات انسـان های موفق علمـی و اقتصـادی دیده مي شـود کـه از این 
تایـم روز اسـتفاده می کنند و این لحظات را سـکوی پرش روزانـه خود قرار 
مي دهند. دیگر فایـده ماه مبارک رمضان تقویت اراده تغذیه صحیح اسـت. 

در اسـالم تأکید بسـیاری بر تغذیه صحیح و کم شـده است. 
برخی از ما در این اندیشـه ایم که خوراک باید زیاد باشـد تا رشـد جسـمی 
مناسـب باشـد مخصوصا برای نوجوانـان اما با علـم و تجربه ثابت شـده در ماه 
مبـارک رمضـان تغذیه هرچه کمتر و مفیدتر باشـد اسـتقامت بـدن در زمان 
امسـاک بیشـتر و تداوم روزه داری راحت تر اسـت. خداوند متعال در قرآن کریم 
 فرموده: »اُنُظر إلی َطعاِمَک و شـرابِک/ در غذا و نوشـیدنی هایت دقت کن«. این 
توجه کردن عالوه بر حالل و طیب اسـتفاده کردن اشـاره بـه فواید و مقدار هم 
دارد کـه اهمیـت کیفی و کمی تغذیه را در اسـالم نشـان می دهد. بعد دیگری 
کـه از مؤکـدات بزرگان اسـت، ذکر و یاد خداوند اسـت که همین تـالش برای 
اجتنـاب از خوردن، آشـامیدن و اجتناب از انجام محرمات روزه می تواند شـروع 
ذکر و یاد خدا باشـد و در اعتالی کیفی طاعت روزه داران تأثیر بسـزایی بگذارد. 
تقیـدات ماه مبـارک رمضان نفس را به چالش می کشـند و ترکتـازی نفس را 
محدود می کنند. امیرالمؤمنینg  فرموده: »همیشه با نفس خودتان مبارزه 
کنید حتی زمانی که نفس شـما را وسوسه نمی کند تا نفس لحظه ای آسایش 
نبیند و زمان سرکشـی نداشـته باشـد«. پسـر مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی 
کـه از بـزرگان اخالقی و فقهی مشـهد بود نقـل کرده: »پـدر بزرگـوارم همواره 
سـفارش می کـرد اگـر در خیابـان در هـوای گـرم می خواسـتید آب خنک یا 
شـربتی تهیه کنیـد و رفع عطش کنید، به انـدازه چند مغازه دسـت نگه دارید 
و از چنـد مغـازه پایین تر این آب یا شـربت را تهیه کنید و نفس تان را بـه اندازه 
چنـد مغازه کنترل کنیـد و به آن لـگام بزنید. مبادا به نفس تـان توجه کنید و 
سـرکش شـود. ماه رمضان نماد واال و بارز مبارزه با نفس و تقویت اراده اسـت«. 

نااميد نباشيم 

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 33 سه شنبه 9 خرداد 1396 4 رمضان 1438



مسابقه رادیویی »نماز در قرآن« ویژه ایام ماه مبارک رمضان از کتاب »نماز در قرآن« دکتر اسماعیل پور با تفسیر حجت االسالم و المسلمین 
محسن قرائتی به شکل پیامکی برگزار می شود. این مسابقه با همکاری اداره کل صدای استان های سازمان صدا و سیماست و همه روزه در ماه 
مبارک رمضان از طریق 33 شبکه استانی و رادیویي روی آنتن خواهد رفت. هر روز به چهار نفر از برگزیدگان مسابقه به قید قرعه کمک هزینه 

سفر به مشهد مقدس اعطا خواهد شد و جمعا از 120 نفر تقدیر خواهد شد. 
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گرهگشايی از 
نیازمندان 

 gهیئت  خدمتگزاران کريم اهل  البیت
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بسیاری دارد 

قدم اول را چند نوجوان در سـال 1379 در کانون فرهنگی مسـجد الزهراh برداشتند 
و مدیریت آن را یکی از معلمین محله طبرسـی شـمالی مشـهد برعهـده گرفت. نام 
هیئـت را هـم خدمتگـزاران کریم اهـل  البیت گذاشـتند. کم کـم حرکت هیئت  
سـمت و سـوی اجتماعی تري به خود گرفت و به پایگاهی فرهنگی در محله طبرسی 
شـمالی تبدیل شـد. تـا آنجـا کـه از پوشـاک و لوازم التحریر سـال جدیـد گرفته تا 
آذوقـه و خواروبـار ماه مبـارک رمضان نیازمنـدان و فقرای منطقـه را تأمین می کنند. 
رضا فتحانی، مسـئول هیئت اطالعات جالبـی دربـاره آن در اختیار ما قـرار می دهد. 

امیررضا سجادیان

از دیگـر برنامه هـای هیئـت کمـک بـه نیازمنـدان اسـت. رضـا فتحانـی خاطـره ای را در ایـن زمینه 
تعریـف می کنـد و مي گویـد: »یکـی از تجـار مشـهد چهار تـن برنج نـذر فرج امـام زمان کـرد که 
به عنـوان عیـدی در خانـه مسـتضعفین توزیع شـود. دسـت اندرکاران هیئت هـم بـدون معطلی این 
برنج هـا را میـان نیازمندان تقسـیم کردنـد«. گویـا اکنون فعالیـت خیرخواهانـه هیئت ها به انـدازه ای 
شـده کـه خیریـه ای هم به همیـن نام فعـال شـده و بـرای گرهگشـایی از نیازمنـدان تـالش می کند. 
بنـای خّیریـن بر این اسـت کـه از ایـن حرکـت خداپسـندانه تصویر و گزارشـی تهیـه نشـود. برنامه 
خیریـه هـم متناسـب با زمـان و فصول سـال انجـام می شـود. مثال قبـل از فصل مـدارس، پوشـاک و 
لوازم التحریـر بـه مددجویـان هدیه می شـود، قبل از سـال  نـو لبـاس و پوشـاک و قبل از مـاه مبارک 
آذوقـه و خواروبـار می دهنـد. البتـه توزیـع اقـالم خواروبـار بـه صـورت ماهانـه انجـام می شـود که 
طـی یک سـال مبلغـی حـدود 100 میلیـون  تومـان بـرای کمـک بـه مددجویـان هزینه شـده اسـت. 

هدف اصلی تشـکیل هیئت، فعالیت تربیتی و فرهنگی بود چراکه در مناطق حاشـیه شهر به دالیل مختلف، آسیب  هاي 
فرهنگی بسـیاري وجود داشـت و مسـئول وقت هیئت بـا برگزاری برنامه هـای مختلف مثل پخش فیلم، تشـکیل تیم 
فوتبال، مسـابقات فوتبال دسـتی، شـنا و اردوهای تفریحی توانسـت نوجوانان و جوانـان زیادي را جذب کنـد و از این 
موفقیـت بهترین اسـتفاده را بـرای تربیت و رشـد فرهنگی جوانان محلـه کرد. چون قرار گذاشـته بودند کسـانی که 
می خواهنـد از این برنامه ها اسـتفاده کنند باید در نماز جماعت مسـجد و برنامه عزاداری هفتگی هیئت شـرکت کنند. 

 برگزاری جلسات در منازل 
جلسـات چندین سـال به همین منوال مدیریت شـد و بعد به خاطر مهاجرت مسـئول هیئـت از محله، مدیریت به برخـی از نوجوانانی 
کـه در طـول ایـن سـال ها تربیـت شـده بودند واگذار شـد امـا به دلیـل اختالفاتی کـه میان هیئت امنای مسـجد بـا جوانان بـه وجود 
آمـد دیگر جلسـات هیئت در مسـجد تشـکیل نمی شـد و آنها برای برگزاری جلسـات هفتگـی کمترین امکانـات را هم نداشـتند اما با 
دلسـوزی و حمایـت خانواده هـا مراسـم دوشنبه شـب ها بـدون سیسـتم صوتي یـا امکانات دیگـر با پذیرایـی خیلی مختصـر که گاهی 

فقط چـای بـود در منازل افـراد مختلف برگزار می شـد. 

 ساخت حسینیه 
حضـور در منازل برکاتی داشـت از جمله آشـنا شـدن با افراد بیشـتر و شـناخته شـدن در محله. بـا همت جوانان جلسـه آرام آرام 
امکاناتـی همچـون سیسـتم صوتـي، پرچم، سـیاهی و... تهیه شـد. مدتی از رفع مشـکالت نگذشـته بود کـه محرم از راه رسـید و 
مسـئوالن هیئـت بـه تکاپـو افتادنـد که مکان مناسـبی بـرای مراسـم محرم تـدارک ببیننـد. با عنایـت معصومینb سـه منزل 
پیشـنهاد شـد و بـه صالحدیـد بزرگ ترهـا یکـی از آنهـا را بـرای برپایـی ثابـت مراسـم انتخاب کردند. سـه سـال متوالی مراسـم 
دهـه اول محـرم، دهـه آخـر صفـر و دهه فاطمیـه در یک منزل سـه طبقه برگزار می شـد. اسـتقبال باشـکوه مـردم و کمبود فضا 
باعـث شـد صاحـب همـان منـزل خانـه اش را بفروشـد و زمینـی را کـه پایین تـر از منزلـش بود بـه نیت سـاخت حسـینیه کریم 

اهل  بیـتg خریـداری کند. 

 برپایی برنامه های مختلف 
برنامه هـای فرهنگـی هیئت که بیشـتر شـد، جوانان تصمیم گرفتند برای ثبت رسـمی هیئت به سـازمان تبلیغات اسـالمی بروند و نام 
»خدمتگـزاران کریـم اهـل  البیـت« را بـرای هیئت ثبت کنند. مراسـم هیئت در سـه دهه محرم، صفـر و فاطمیه، احیاء شـب های 
 و جلسـات هفتگی دوشنبه شـب ها کـه روز زیارتی امام حسـن  و امام حسـین bقـدر و شـب های والدت و شـهادت ائمـه  اطهـار
اسـت برگزار می شـد. در تابسـتان و ماه مبارک رمضان هـم برپایی کالس های قرآن و احـکام به تفکیک نوجوانان، بانـوان و کالس های 

مهارت هـای زندگـی بـرای خواهران در حسـینیه تدارک دیده شـده بود که مورد اسـتقبال قـرار می گرفت. 
در سـال های اخیـر برنامه هـای فرهنگی این هیئت بیشـتر شـده و تالش مسـئوالن بر گسـترش فرهنـگ مهدویت و انتظار اسـت. آن 
طور که مسـئول هیئت تعریف می کند از نخسـتین شـب اعیاد شـعبانیه تا شـب نیمه شـعبان این هیئت برنامـه دارد و نـام برنامه اش 
را هـم »دهـه مهدویـت و جشـن بزرگ انتظـار« نامگـذاری کـرده؛ برنامه  ا ی که مورد اسـتقبال بسـیاری قـرار گرفت و عموم مـردم در 

آن شـرکت داشتند. 

 انتخاب آبدارچی 
یکـی از خالصانه تریـن کارهایـی کـه در هیئت هـای مذهبی انجام می شـود نظافت و پذیرایی از مسـتمعین اسـت. رضـا فتحانی تعبیر 
جالبـی دارد: »مالک انتخاب آبدارچی هیئت امام حسـن مجتبیg جالب بود. کسـانی که قبل از آشـنایی بـا هیئت در محله قلدرتر 
بودنـد، برای خودشـان نوچه و اطرافیانی داشـتند و به شـلوغکاری معروف بودنـد و به عنایت امام مجتبیg توبه می کردند رهسـپار 

هیئـت می شـدند و فعالیـت در آبدارخانه  هیئت و خادمـی عزاداران اهل  بیـت عصمت و طهارت را برعهـده می گرفتند«. 

پايگاه  فرهنگی و خیريه هیئت 
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دکتر مصطفی دلشاد تهرانی در پنجمین نشست »اخالق مداری در رفتار شناسی امام علیg « که در موزه شهید بهشتی برگزار می شود، 
تأکید کرد: »امیرالمؤمنینg همواره بر مدار اخالق زیست و اگر رفتارشناسی اش را بررسی کنیم به یک نتیجه می رسیم و آن این است 
که آن حضرت در هیچ امری خالف اخالق عمل نکرد. البته به نظر می آید این امر طبیعی است چراکه امیرالمؤمنینg تربیت یافته قرآن و 

پیامبر اکرمk است و شما نمی توانید انتظار داشته باشید کسی که تربیت یافته قرآن و پیامبر است، خالف اخالق عمل کند« .  ـر
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زير آسـمان ارك
سحرهاي ماه مبارك رمضان

 با نواي حاج منصور ارضي حال و هواي ديگري دارد

بیـش از دو دهـه از مناجات خوانـی معـروف حـاج منصور 
پایتخـت می  گـذرد؛  قلـب  از مسـاجد  ارضـی در یکـی 
مجلسـی که بـا انابه هـای باشـکوه و با صالبت، مسـتمعین 
به اوج می رسـند. شـاید تا چند سـال گذشـته این محافل 
بیشـتر در شـب های لیالـی قـدر رونـق می  گرفـت     امـا با 
تحولـی که این اسـتاد ستایشـگری بـه مداحـی و ذاکری 
اهـل  بیـتb داده و جوانـان بااسـتعدادی را بـه سـمت 
تأثیرگـذار و مخاطب پسـند  مداحـی عالمانـه، مدبرانـه، 
هدایـت کـرده حـاال دیگـر شـب هاي مـاه میهمانـی خدا، 
مسـجد ارک مأمنـی بـرای رفت  و آمدهـای عاشـقان خدا و 
معصومینb اسـت. در آسـتانه ماه مبـارک رمضان فرصتی 
دسـت داد تا از سـابقه  مسـجد ارک تهران، 30 شـب مجلس 
مناجـات و توصیه های رمضانـی حاج منصـور ارضی بگوییم. 

»ارک« از مسـاجد مشـهور و تاریخی شـهر تهران در محله پامنار اسـت. 
ایـن مسـجد که مقابـل محوطه کاخ گلسـتان واقع شـده، زمـان قاجاریه 
بـرای خانم هـای دربار بنا شـده بـود اما سـال 132۸ به همـت جمعی از 
بازاریـان تهـران در دو طبقه سـاخته شـد. این مسـجد ابتدا تنهـا دارای 
یک شبسـتان و صحـن عمومی بود که در سـال 13۴0 صحن دیگری به 
آن اضافـه شـد. آن طور که قدیمی هاي مسـجد تعریـف می  کنند ابتدای 
دهه 50 آیت اهلل مکارم شـیرازی از سـخنرانان مسـجد ارک بود. در اسناد 
تاریخی سـاواک درباره سـخنرانی آیت اهلل مکارم شـیرازی آمده: »در 17 
مهر 1352 آیت اهلل مکارم شـیرازی در سـخنانی  در جمع حـدودا 2 هزار 
نفری در مسـجد ارک، با اشـاره به جنگ اعراب با اسـرائیل، برای نابودی 

اسـرائیل دعا کـرد که بـا آمین حضار همراه شـد«. 
 30 شب  پیش منبری  

گویا تا سـال 1367 سـیدعلی آقامیرهادی  از اسـاتید حـاج منصور ارضی 
در مسـجد امین الدولـه مراسـم دعاخوانـی و مناجات خوانـی داشـته و به 
همیـن دلیل حـاج منصـور بـه احتـرام اسـتادش برنامـه مناجات خوانی 
نداشـت. تا اینکـه آقامیرهادی برنامـه اش را تعطیل کرد و از همان سـال 
بـه بعد حاج منصـور ارضی در شـب های مـاه مبارک رمضان در مسـجد 
محبـان فاطمه الزهـراh در محلـه پاچنار برنامه داشـت. ایـن برنامه دو 
سـه سـالی ادامه یافـت و بعـد از آن بـه مسـجد ارک آمدند کـه تاکنون 
ادامـه داشـته. قبـل از اینکـه حـاج منصـور بـه طـور مسـتقیم مدیریت 
مجالـس مناجات مسـجد ارک را به دسـت بگیرد 30 شـب  پیش منبری  
ثابت داشـت که از آقایانی همچون حاج  جواد اعتمادسـعید، حاج سـعید 
حدادیان، حاج احمد چینی و... اسـتفاده می شـد. منبری ها هم 30  شـب 
حضـور داشـتند. بعد ها کـه حاج منصـور اداره مجلس را بـه عهده گرفت 
منبری هـا به سـه دهه تقسـیم شـدند و بیشـتر از سـخنرانانی اسـتفاده 
می شـد کـه در هیئت هـای خـود حـاج منصـور سـخنرانی می کردنـد؛ 
شـخصیت هایی همچون حجت االسالم عدالتی، شـیخ علی متبحری و... . 

 برائت و مودت داشته باشیم 
حـاج منصـور ارضـی البـه الی مداحی هایـش توصیه هایـي هـم بـرای 
مسـتمعین دارد؛ »ما باید حالمان این گونه باشـد کـه در برائت و مودت 
غوطه ور باشـیم. اگر این گونه نباشـیم »الی یوم القیامـه« ضرر می کنیم. 
یعنـی زمانی هم که از دنیا برویم، اگر با این برائت و مودت زندگی کرده 
باشـیم این حـال برایمان همچنـان باقی اسـت چراکـه می گوییم  »الی 
یوم القیامه«. ما نسـبت بـه جنایاتی که تکفیری های خبیـث این روزها 
در سـوریه و عـراق انجـام می دهنـد چه احساسـی داریم؟ حـس ترحم 
و مـودت نسـبت بـه شـهدا و مظلومان یا حس برائت نسـبت بـه قاتالن 
و جنایتـکاران؟ اگـر ناراحت شـویم و آرزو کنیم ای کاش می توانسـتیم 
ماسـت«.  برائـت  نشـان دهنده  ایـن  بگیریـم  انتقـام  ظالمـان  ایـن  از 

مجتبی برزگر 



نرم افزار اندرویدي موبایلی »قرآن سـراج« که شـامل متن، ترجمه، تفسیر و صوت قرآن است در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم  تولید و به صورت رایگان ارائه شد. مهم ترین محتوای 
این نرم افزار، متن قرآن کریم، ترجمه فارسی، ترجمه به زبان های خارجی، تفسیر المیزان و نمونه ترجمه سیدمحمدرضا صفوی، ترتیل 
ـرشش قاری برجسته به صورت کامل، ترتیل بیش از 70 قاری به صورت آیه به آیه )آیات و ترجمه( و ترتیل کامل سوره های قرآن است. 
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ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 33 سه شنبه 9 خرداد 1396 4 رمضان 1438

مرد        م جذب خلق نیکوی 
پیامبر شد        ند         

علت صحبت کردن 
حاج منصور 

قبل از شروع 
مناجات 

 به خدا پناه ببريم 
یکـی از نـکات مهمـی که در مـاه بندگـی زیاد به آن سـفارش شـده 
توبه و اسـتغفار اسـت. حـاج منصور ارضـی درباره این موضـوع نکاتی 
مهمـی را عنـوان می  کنـد: »در این ماه از همه مهم تر اسـتغفار اسـت. 
چـه در عمـل و چـه در زبـان. اسـتغفار عملی این اسـت کـه از آنچه 
خـدا نهـی کـرده دوری کنیم و به سـوی خـودش فرار کنیـم. عده ای 
فـرار نمی کننـد. فقـط می گوینـد »اسـتغفراهلل ربـی اتوب الیـه« ولی 
عـده ای فـرار می کننـد. چـون می دانند خدایی کـه یکی از اسـمائش 
»ملجأالهاربین« اسـت و در صلوات شعبانیه و در مناجات شعبانیه هم 
داریـم »فقد هربت الیـک«. اگر آدم بفهمد خداونـد اینقدر پناه دهنده 
اسـت مخصوصـا ما کـه می خواهیـم از ایـن بـار گناهمان فـرار کنیم 
خیالمـان راحت می شـود. آنها قبـول می کننـد. منتها مانـدن در این 

ملجـأ مهم اسـت کـه خیلی هـا نمی مانند«. 
 کسی از خوشحالی شیطان نگرانی ندارد 

چقـدر نگـران دین مـان هسـتیم و بـرای حفـظ آن چقـدر تـالش 
می  کنیـم؟ عـده اي معتقدنـد دینـداری در میـان مـردم کمرنـگ 
شـده. حـاج منصـور ارضـی در مجموعـه توصیه هـای رمضانـی اش 
بـه ایـن نـوع شـائبه ها پاسـخ می دهـد؛ »درد ایـن اسـت کـه ما از 
دعـوت شـیطان و خواسـته های شـیطانی امتنـاع نمی کنیـم و بـه 
او لبیـک می گوییـم. بـه خواسـته های دنیایـی لبیـک می گوییـم. 
مثـال برای دیـدن یک مسـابقه ورزشـی دغدغـه داریـم و وقت مان 
را تنظیـم می کنیـم و تـا دیروقت هم شـده آن را دنبـال می کنیم. 
بـا  بـه همیـن بچه هیئتی هـا می گفتیـم امشـب همـه  اگـر  حـاال 
هـم زیـارت عاشـورا بخوانیـم هـر کسـی یـک کاری برایـش پیش 
می آمـد. نمی گویـم تفریـح نداشـته باشـید و بـازی نکنیـد ولـی 
می گویـم گاهـی وقت هـا بـه ایـن فکـر کـن کـه مـن روزی چقدر 
بـرای بـازی و تفریـح و اسـتراحت وقـت می گـذارم و چقـدر بـرای 
قـرآن و دعـا و کارهـای مسـتحبی. درد ایـن اسـت نگـران زیـارت 
عاشـورای صبـح سه شـنبه ها نیسـتیم، نگـران دین مـان نیسـتیم، 
نگـران اینکـه بـه فیض مـاه رمضان نرسـیم نیسـتیم. کسـی نگران 
ایـن چیزها نیسـت! کسـی از خوشـحالی شـیطان نگرانی نـدارد«. 

 مردم فقیر روضه اند 
از دغدغه هـای حـاج منصور، توجـه مداحان به فضای مناجات اسـت. 
او پیشـنهادهایش را این گونـه مطـرح می کنـد: »مداحانـی کـه شـعر 
می خواننـد کاش شـعر مناجاتـی هـم بخواننـد. چـون وقتـی دل ها با 
مناجـات شـیرین می شـود زودتـر بـه سیدالشـهداg می رسـد. این 
دعاهـا خودشـان مقتـل هسـتند. مثـل دعـای عرفـه، دعای جوشـن 
صغیـر و ادعیـه و زیارت هـا کـه بـرای اهل  بیـتb آمده. شـعرا باید 
امیـن اهلل را سرمشـق زندگی خود قـرار دهند. اگر این گونه شـد دیگر 
بـه چیزی نیـاز نداریم. مـا باید دشـمن را تحریم کنیم، تا دشـمن ما 
را. بـه ایـن معنـی که سـبک ها و سـلیقه هایی کـه بوی غیـر حضرت 
امیرالمؤمنیـنg و فرزندانـش  را می دهـد از خودمـان دور کنیـم. 
کاری کـه در مـاه رمضـان بایـد انجـام دهیـم این  اسـت کـه اول باید 
 bبگوییـم مـردم فقیـر مناجاتنـد و فقیـر روضـه صحیح اهـل  بیت
هسـتند. خـط روضه از امام حسـینg تا خداسـت و خـط مناجات 

همین طـور«.  هم 
 با دعا مأنوس باشید 

حـاج منصـور ارضی مداحـان و وعـاظ را این گونـه مورد خطـاب قرار 

می  دهـد: »دشـمن از هیئت هـا، وعـاظ و مداحـان می ترسـد. چـون 
آنهـا مـردم را به خـدا دعـوت و از شـیطان دور می کنند. این مسـئله 
را بارهـا گفتـه ام و از ایـن حرفـم کوتـاه نمی آیـم. حافـظ و سـعدی 
بهتریـن شـعرا بودند ولی اگر اینها مقتدایتان باشـند خطرناک اسـت. 
نبایـد اینهـا مقتـدای شـاعر شـوند. مقتـدای مـا شـخصیت دیگـری 
اسـت. تربیت شـده دسـتگاه اهـل  بیـتb باید شـعرش بـا دیگران 
فـرق کنـد. نیاز نیسـت بـرای جنگیدن بـا دیگر شـعرا، همچـون آنها 
شـعر بگوییم. مـا باید وصـف خاندان اهل بیـتb را بگوییـم و بس. 
همیشـه بـه مداحان نزدیـک خـودم گفته ام وقتـی می خوانیـد، برای 
خودتان بخوانید و برای خودتان خلوت کنید. این مسـیر خودسـازی، 
خودشناسـی و خداشناسـی اسـت و همیـن کار تمام مجلس شـما را 
بـه  هم می ریـزد. مـا دنبـال همین هسـتیم. کسـی از شـهرت کاذب 

بـه جایی نمی رسـد«. 
 کمتر بخوريد و کمتر بخوابید 

حـاج منصـور ارضـی بـا بیـان اینکه بـه مـن می گوینـد روضـه باز 
بخوانـم، تأکیـد می  کنـد: »چـرا مقـام معظـم رهبـری در سـالروز 
والدت حضـرت زهـراh فرمودنـد هیچ یـک از شـما روضه خـوان 
نیسـتید. مـن روضه خوانـم. شـما مداحیـد. یعنـی  چه؟ ایـن یعنی 
مـا هنوز درس روضـه را یـاد نگرفته ایم. روضه  خواندن که به شـعر 
خوانـدن نیسـت. باید برویـد و زانو بزنیـد، باید کمـک بگیرید، باید 
از سـودای دل نالـه بزنیـد، بایـد دعاهـای آمـده را در هـر صبـح و 
ظهـر و شـب بخوانیـد، بایـد مناجـات کنیـد، بایـد با شـب مأنوس 
باشـید. کمتـر بخورید، کمتـر بخوابید تـا بتوانید مـردم را به جایی 
برسـانید«. او حرف هایـش را این گونـه ادامـه مـی د  هـد: »دشـمن 
بـه کمـک تقویت و توسـعه ابزارهـای رسـانه ای همچـون اینترنت، 
موبایـل، ماهـواره و... طوری عمل کـرده که نگذارد مـداح به خوبی 
بـه رسـالت ذاکـری خـودش بپـردازد. اگر بعضـی از اخالق هـا را از 
خودتـان دور نکنیـد، اگـر بعضـی از ارتباطاتتـان را تعطیـل نکنید 
و اگـر مواظبـت و مراقبـت نکنیـد مداح نمی شـوید. وقتـی مرحوم 
فیـض کاشـانی، مرحـوم آیـت اهلل قاضـی و... داسـتان زندگی شـان 
را تعریـف می کننـد اگـر متعجـب می شـوید بـرای ایـن اسـت کـه 
اینهـا یک سـری مراقبت هـا و مواظبت ها داشـتند و به هر مجلسـی 
نمی رفتنـد. در مـاه رمضـان اگـر خواسـتید روضـه بخوانیـد قبلش 
مناجـات بخوانیـد. اگـر دیدیـد مـردم گریـه نکردنـد، خودتـان را 

اذیـت نکنیـد. بلند شـوید و مجلـس را تـرک کنید«. 
 شعر مناجاتی بگويید 

حـاج منصـور ارضي یـک توصیه هـم بـرای شـاعران دارد: »توصیه 
مـن به شـاعران این اسـت که شـعر مناجاتی بگویند و سـبک هایی 
را کـه در آن زمزمـه داشـته باشـد بسـرایند. در مناجات نمی شـود 
هـر شـعری را خواند. شـعر بایـد زمزمه داشـته باشـد. در دعاها به 
مـا یـاد داده انـد کـه چگونـه مناجـات و زمزمـه کنیم. مـن توصیه 
می کنم شـما چندین بـار زیارت رسـول  اکـرمk را بخوانید . چون 
در آن بـه مقاماتـی از حضـرت اشـاره می شـود کـه تأثیـر زیـادی 
روی شـما دارد. مـن تجربـه ای از خـودم را در اختیـار شـما قـرار 
می دهـم. هـر روز قـرآن بخوانیـد. کسـی کـه هـر روز یـک جـزء 
قـرآن می خوانـد و در طـول ماه یـک ختم قـرآن دارد واقعـا برنده 
اسـت ولـی هر روز قـرآن خواندن خـود را نذر یکـی از خاندان اهل 
 بیـتb کنیـد. مثال یـک روز را نـذر مادر رسـول اکـرمk کنید، 
یـک روز را نـذر مـادر امیرالمؤمنینg تـا بهره بیشـتری ببرید«. 

جلسـاتی که سـیدعلی آقامیرهادی در مسـجد 
»شـب زنده داران«  عنـوان  تحـت  امین الدولـه 
داشـت سـخنران نداشـت و کال جلسـه مناجات 
بود و خـودش بعضـا موعظه و نصیحتـی می  کرد. 
مناجـات و دعـا خوانـده می شـد و در آخـر هـم 
کمی روضـه و ذکر توسـل می  گرفـت. آن مجلس 
حالـت خصوصـی داشـت. چـون حـدود چهـل 
پنجـاه نفر از خوبـان تهران آنجا جمع می شـدند. 
کسـانی که هـر کدام بـرای خـود سـتونی بودند 
آنجـا می رفتنـد. علمـا هـم حضـور داشـتند. 
جواد حیدری، رئیس مؤسسـه قدیم االحسـان در 
مـورد دالیـل صحبت  کـردن حاج منصـور ارضی 
قبل از شـروع مناجـات می گوید: »یکـی از دالیل 
توصیه هـای حاج منصـور قبل از شـروع مناجات 
این اسـت کـه حاجـی روی جوانان و مسـتمعین 
بسـیار تأثیرگـذار اسـت. حـاج منصـور بـه این 
اصـرار دارد و می شـود از بیانـات مقـام معظـم 
رهبـری فهمیـد کـه خواننده یـک مبّلغ اسـت. 
در بحـث تبلیـغ الزم اسـت بعضـی از مطالـب با 
گویـش سـخنرانی گفته شـود. حاجـی می گوید 
مداح مکمـل عالم مجلس اسـت و صحبت هایش 
تکمیل کننده سـخنان سـخنران مجلس اسـت. 
حـاج منصـور در سـال های قبـل بیـن مناجـات 
را  دعـا  از  قسـمتی  یعنـی  می کـرد.  صحبـت 
و  می کـرد صحبت هـا  بعـد شـروع  می خوانـد، 
احادیـث را می گفت و بعد ادامه دعـا را می خواند«. 



طرح قرآنی »سفیران نور« به همت سازمان دارالقرآن الکریم طی ماه مبارک رمضان در سطح 1۴ استان محروم و کم برخوردار کشور اجرا 
مي شود. طی اجرای این طرح قرآنی، محافل انس با قرآن و کرسی های تالوت قرآن کریم توسط قاریان و حافظان قرآن کریم که به صورت 
یک تیم قرآنی در اسـتان های مختلف حضور پیدا می کنند برگزار خواهد شـد. دو نفر از قاریان ممتاز، خوشخوان و مطرح در سطح کشور 

همراه یک حافظ و یک مجری توانمند قرآنی در این برنامه حضور دارند.  ـر
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با دعای پدر و 
 مادرم نـوکر 

اهل بیت شدم

گفت وگو با احمد زين العابدين 
که قاری و مداح اهل بیتb است

از وقتـی چشـم بـاز کـرد در خانـه پـدری نجـوای روضه بـود و 
قـرآن. شـاطر محمـود و آقـا مهـدی هـر مـاه با اسـب بـه خانه 
آنهـا می آمدند تـا روضه ماهانـه را بخواننـد. احمـد زین العابدین 
قـاری و مـداح نام آشـنای اهل  بیـتb می گویـد از دعـای پدر 
و مـادرش توانسـته در ایـن مسـیر قرار بگیـرد. صـدای خوش و 
نجـوای مناجـات او را بارهـا از صفحه تلویزیـون شـاهد بوده ایم. 
زین العابدیـن متولـد سـال 1340 و دانش آموختـه کارشناسـی 
فقـه و حقـوق اسـت. در ایـن مطلـب بـا مـا همـراه شـوید تـا 
بیشـتر با سـبک زندگی ایـن مـداح و قاری قرآن آشـنا شـوید. 

 سودابه رنجبر 

بـه  الفت نیـا  از علی اکبـر  احمـد زین العابدیـن 
می کنـد.  یـاد  خـود  مداحـی  اسـتاد   عنـوان 
سـراغ حـاج علی اکبـر الفت نیـا رفتیـم تـا از 
او دربـاره احمـد زین العابدیـن بپرسـیم. حـاج 
علی اکبـر می گویـد: »حـاج احمـد یـک نابغـه 
بـود. خیلـی زود یـاد می گرفـت و عالقـه زیادی 
محلـه شـاه  در  او  داشـت.  قـرآن  تـالوت  بـه 
غالمـان قد کشـید و جلوی چشـم ما بزرگ شـد 
و امـروز نه تنها افتخار محله بلکه شـهر ماسـت«. 
حـاج علی اکبـر از پـدر کشـاورز و باایمـان حـاج 
احمـد می گوید: »با حـاج محمـد زین العابدین پدر 
حـاج احمد همسـایه و دوسـت بودیم. او مشـتری 
ثابـت دعای ندبه حسـینیه مسـلم بن عقیـل بود. 
همیشـه قبل از اینکـه من برسـم، برای بـاز کردن 
حسـینیه پشـت در ایسـتاده و منتظر مراسم دعا 
بـود. یـادم می آیـد در روزگار جوانـی یـک روز در 
حسـینیه اثنی عشـری ها نمـاز می خواندیـم کـه 
نگاهـی بـه منبـر کـرد و گفـت از خدا خواسـته ام 
یـک پسـر بـه مـن بدهـد کـه روی همیـن پلـه 
منبر بایسـتد و اقامـه و اذان نمـاز جماعت بگوید«. 
زمـان زیـادی از آرزوی حاج محمد نگذشـته بود که 
پسـر پنج شـش سـاله اش احمد روی منبر ایستاد 
و تکبیـر نماز آقـای اثنی عشـری را  گفت. انـگار از 
همـان روزها نـور معنویت بر چهره این پسـر تابید 
و صدایـش سـوز خاصـی پیدا کـرد. حـاج محمد 
ایـن سـعادت را فقط بـرای خودش نمی خواسـت. 
او آنقـدر بـه کودکانـی کـه جـذب مسـجد و دعا 
می شـدند عالقه داشـت که برایش فرقی نداشـت 
فرزند چه کسـی هسـتند. همیشـه مبلغی را کنار 
می گذاشـت و از طریق شـخص دیگری بـه  صورت 
ناشـناس بـرای تشـویق بچه های محل کـه اقامه 
و اذان نمـاز جماعـت را می گفتند هدیـه می داد«. 
حـاج علی اکبـر کمی مکـث می کنـد و می گوید: 
»اگـر حـاج احمد در تـالوت و مداحی موفق شـد 
بـا دعـا و آرزوی پـدرش بـود. وقتی احمـد آقای 
محلـه ما کـودک بـود، در کالس هـای درس قرآن 
آقـای شـمس الدین شـرکت می کـرد که اسـتاد 
دانشـگاه تربیـت معلـم بـود. بعد ها حـاج احمد 
در همیـن حسـینیه تدریـس قـرآن می کـرد. او 
بـا برخـی از جوانان محلـه، یک پایـگاه فرهنگی 
در حسـینیه )مسـلم بن عقیل( راه انداختند و از 
همیـن پایـگاه جوانان زیادی سـر به راه شـدند و 
مسیر مناسـبی را در زندگی خود انتخاب کردند«. 

 هديه های
 پنهانی برای

 کودکان قاری
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ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی

 شماره 33 سه شنبه 9 خرداد 1396 4 رمضان 1438

حـاج احمد کـه در یک خانـواده کامال مذهبـی متولد شـده، می گوید: 
»افتخـار می کنـم که پدرم کشـاورز بود و نـان حالل به خانه مـی آورد. 
مـادرم چهـار ماه از سـال را روزه بود و همیشـه ما را برای تـالوت قرآن 
تشـویق می کـرد. زندگـی قرآنـی ام را مدیـون خانه و مدرسـه هسـتم. 
مدرسـه مـا در کوچـه اعتمـادی بـود؛ مدرسـه ای کـه نامش عسـکری 
اسـالمی بـود و بعد هـا بـه جـاده قـم منتقـل شـد. یـک روز مـا را بـه 
صـف کردنـد و به مدرسـه جـاده قم بردند کـه معلم هـاي دینی خوبی 
داشـت. از همـان دوران ابتدایی در کالس های قرآنی شـرکت می کردم. 
آقـای صالحـی جـزء نخسـتین معلم هـای قـرآن من بـود. سـپس زیر 
نظـر آقـای عبدالمجیـد مسـاحتی از قاریان مشـهور و پیشکسـوت که 
حـاال حـدود 93 سـاله اسـت آمـوزش دیـدم. در دوران ابتدایـی رو خوانی 
قـرآن را کامـل کردم. بزرگ تر که شـدم بـا یک موتور گازی همراه با پسـر 
خواهرم به مسـجد امامزاده یحییg در تهران رفتیم و زیر نظر اسـاتید 
بزرگـی مثل اسـتاد صـدرزاده در کالس های تجوید شـرکت کردیم. آنقدر 
کالس هـا شـلوغ بـود و مشـتاقان قرآن زیـاد بودند کـه ماهـی یک بار هم 
نوبت به قرائت ما نمی رسـید. آن زمان با اسـتاد محمدحسـین سعیدیان، 
شـهریار پرهیـزکار و... همدوره بودیـم. بعـد از گذراندن ایـن دوره زیر نظر 
اسـتاد خواجـوی دوره کوتاه و فشـرده ای را در دانشـگاه طی کردیـم. دوره 
تکمیلـی صـوت و لحـن و تجویـد را همـراه بـا دوسـت و همراهـم حـاج 
محمدرضـا غالمرضـا زاده در کالس هـای دکتـر صلح جـو طـی کردیـم. 
اسـتاد صلح جـو به دلیل اسـتقبال بی نظیـر جوانان شـهرری در مسـجد 
خاتم النبییـنk تـا مدت هـا حضور پیـدا می کـرد و آمـوزش مـی داد«. 

 مکبر حاج آقا بافقی 
احمد زین العابدین از دوران کودکی اش برایمان تعریف می کند و مي گوید: 
»از دوران کودکـی افتخـار داشـتم مکبر نماز جماعـت آیت اهلل  محمدنقی 
بافقـی باشـم. حضـورم در قرائت خانه اثنی عشـری بسـیار تأثیر گـذار بود. 
بزرگانـی مثـل حجت االسـالم کافـی و آیـت اهلل  اثنی عشـری در ایـن 
قرائت خانـه نفـس کشـیده و مـردم را وعـظ کرده انـد. البته تشـویق های 
غیر مسـتقیم پـدرم هم بسـیار تأثیر گـذار بـود بـه  طوری که یـادم می آید 
وقتـی خیلی کم سـن و سـال بـودم در قرائت خانه اثنی عشـری در حضور 
حجت االسـالم محمدی اصفهانی قـرآن قرائت می کـردم و آن زمان مبلغ 
20 تومـان از او هدیـه گرفتم. 20 تومـان آن روزها پول خیلـی زیادی بود. 
سـال های زیادی گذشـت تا فهمیـدم که پدرم آن مبلـغ را بـه او داده بوده 

که بـرای تشـویق به مـن بدهد«.

 مداح و قاری خوش صدا 
عـده اي معتقدنـد صـدای خـوش ذاتی اسـت و عده اي هـم بر ایـن باورند 
که بـا تمرین می تـوان صـدای خوش داشـت. حـاج احمد می گویـد: »به 

مدت 1۸ سـال صـوت و لحن و قرائت قرآن را زیر نظر اسـاتید مجـرب آموزش 
دیدم. خودم هم نسـبت به ادای صحیح مناجات ها بسیار سختگیر بودم. از نظر 
معنـوی هم افتخار شـاگردی اسـاتید اهل دلی مثـل حاج  علي اکبـر الفت نیا و 
حـاج اکبر کاوه را داشـتم و در نهایت عشـق به اهل  بیـتb و یقین به اینکه 
آنهـا در مجلس ما حضـور دارند حس احترام و سـوز و گـداز را افزون می کند«. 
او می افزایـد: »در هـر مجلسـی کـه وارد می شـوم بـه صاحـب همـان مجلس 
متوسـل می شـوم امـا توسـل بـه حضـرت زهـراh روزی مـن اسـت و هـر 
لحظـه از او مـدد می خواهـم. آیـه شـریفه داریـم: »ای کسـانی کـه ایمـان 
آورده ایـد! تقـوای خـدا را پیشـه کنیـد و دنبـال وسـیله باشـید«. منظـور از 
وسـیله نظـر مفسـرین بـه اتفـاق وجـود نورانـی حضـرت زهـراh اسـت«. 



 موهبت خدا 
همان طور که می دانید سـرودن قریحه ای ارتزاقی اسـت کـه خداوند به بعضی افراد 
عنایت می کند. این موهبت خداوند به من هم اعطا شـد و اولین بار در 13 سـالگی 
این اسـتعداد را در خودم کشـف کردم که تا امروز اسـتمرار داشـته اسـت. پس از 
ورود جدی به دنیای شـعر، در انواع شـعر از نظر قالب و محتوا طبع آزمایی کردم اما 
بیشتر در حوزه شعر آیینی متمرکز هستم. این موضوع هم به حال و هوای حسی 
خودم و حضـور در عرصه ها و هیئت های مذهبی و بافت خانوادگی مان برمی گردد. 

 ویژگی شعر آیینی 
شـعر آیینی همان طـور که از نامـش پیداسـت در دایره مذهبی سـیر می کند. 
البتـه این نام عمومیـت دارد و شـامل مدح و مراثـی اهل بیت و اولیـای الهی و 
پندیات و اخالقیات نیز می شود. به همین علت محور واژگانی آن هم در همین 
زمینه است و به خاطر حساسـیت موضوع، مرز بندی های خاص خودش را دارد 

اما مهم ترین ویژگی شـعر آیینـی رعایت مرز عصمت آل اهلل اسـت. 

 تفاوت شعر آیینی با آزاد 
بین شـعر آزاد و شـعر آیینی تفاوت وجود دارد. در شـعر آزاد احساسـات و تخیل به 
تنهایی می تواند بر مرکب واژه ها سـوار شـود و شـاعر را به مقصد برساند اما در شعر 
آیینی مطالعه و شناخت شخصیت های مذهبی بسیار حائز اهمیت است و اگر این 
شناخت خوب مطالعه و بررسی نشـود، اثرات نامطلوبی را در شعر خواهد گذاشت. 

 نقطه ضعف شاعران آیینی 
بزرگ تریـن نقطه ضعف شـعر آیینـی، ضعف سـاختاری و محتوایـی بعضی از 
شعرهاسـت که به عدم مطالعه شـاعر آیینـی بر می گردد. عدم شـناخت از اهل 
بیتb پرداختن به مسـائل سطحی و کم عمق، کمرنگ شدن مدح و منقبت 
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محمـود شـریفی با تخلـص »کمیل کاشـانی« نیمـه دوم سـال 1350 در خانـواده اي مذهبـی به دنیـا آمد و پـس از گذرانـدن دوره 
راهنمایـی وارد حـوزه علمیه شـد و تحصیـالت حـوزوی را تا اتمـام »لمعه و اصـول« ادامـه داد. در سـال های پایانی دفـاع مقدس، 
توفیـق حضور در جبهه های جنگ را داشـت و پس از اتمام جنگ توانسـت دیپلم خودش را بگیرد و پس از آن وارد دانشـگاه شـود. 
او در دانشـگاه موفق به دریافت مدرک کارشناسـی در رشـته ادبیات فارسـی شـد و هم اکنون در کسـوت مداحی و شاعری افتخار 
نوکـری اهـل بیـتb دارد. دقایقی با او درباره شـعر آیینـی و ویژگی های آن به گفت وگو نشسـتیم کـه آن را در ادامـه می خوانید. 

آل اهلل و نـگاه احساسـی صـرف بـه واقعه عاشـورا و مصائب اهل بیـت از جمله 
ضعف های شـعر آیینی امروز اسـت. 

 اثرات و کتاب ها 
طـی سـال هایي کـه در ایـن حـوزه فعالیـت کـرده ام، موفق بـه انتشـار 30 اثر 
در حوزه شـعر شـده ام. کتاب هایی چـون »نینوای نالـه«، »ناله های سـوخته«، 
»غریبانه«، »یک سـجده دیـدار«، »باب القبله«، »روضه عشـاق«، »قبیله قبله« 

و... دیگـر از افتخـارات مـن در این حـوزه به شـمار می روند. 

 توفیق نداشتم 
یکی از توفیقاتی که در عرصه شـعر آیینی به شاعر می شود، حضور در جلسات 
شعرخوانی در محضر مقام معظم رهبری است. متاسفانه تاکنون توفیق تشرف 
بـرای شـعر خوانی به محضر مقام معظـم رهبری را نداشـته ام اما ایـن افتخار را 
 bداشـته ام که چند بار شـعرهایم در محضر ایشان توسـط مداحان اهل بیت

خوانده شـده و مورد عنایت قرار گرفته اسـت. 

 بهترین خاطره 
هر کسـی در هر عرصه ای که فعالیت می کند خاطرات خوبی را در ذهن خود دارد. 
بهترین خاطرات من تعلق دارد به لحظات همنفسی با بزرگان و اساتید شعر و ادب 
و تنفس در هوای شعر. یعنی هر روز که درگیر شعر هستم برایم خاطره است. شعر 
برایم زندگی اسـت. بارها گفته ام که اگر شعر نبود زندگی برایم هیچ لذتی نداشت. 

 ارتباط با مداحان 
و  مسـتمر  حضـور  مداحـی  وادی  در  امـروز  تـا  کودکـی  از  کـه  آنجـا  از 
دارم  تنگاتنـگ  و  ارتبـاط صمیمانـه  ایـن عزیـزان  بـا  دارم،  و  فعـال داشـته 

 امیررضا سجادیان 

کـرده ام  برگـزار  متعـددی  کالس هـای   bبیـت اهـل  مداحـان  آمـوزش  در  و 
شـده اند.  برتـر  رتبه هـای  حائـز  کشـوری  مسـابقات  در  شـاگردانم  الحمـداهلل  و 

 ارتباط با فضای مجازی 
فضای مجازی دیگر جزو زندگی حقیقی افراد شـده و اگر در مسیر صحیح قرار بگیرد 
بسـیار سازنده اسـت. من هم به ناچار در این فضا هستم. وبالگ دارم، در تلگرام کانالي 
بـه نام »کمیل کاشـانی« دارم که آثـارم را در آن قـرار می دهم و از آثار دیگـران هم در 

فضای مجازی استفاده می کنم. 

 سرودن شعر ویژه رمضان 
در حـال و هـوای مـاه رمضان، مناجات و امیر المؤمنیـنg کارهای زیـادی دارم که 
بیشترشـان در ماه رمضان سـروده شـده اند. معتقدم باید شـعر سـراغ شـاعر بیاید تا 
شـعری خوب سـروده شـود. البته به اقتضای مناسـبت های خاص شعر کوششی هم 

سـروده ام اما اشـعاری را که به صورت جوششـی سـروده ام بیشتر دوسـت دارم. 

محمود شريفی نوکري اهل بیتb را 
افتخار خود مي داند 

گروه تواشیح بین المللی محمد رسول اهللk  آثار جدید خود را به مناسبت ماه رمضان روی ناوشکن دماوند واقع در بندر انزلی تصویربرداری کرد. گروه 
تواشیح محمد رسول اهللk  بسیج تهران با تجمیع 13 گروه تواشیح تهران بزرگ متشکل از گروه های محراب، الهادی، والیت، ابرار، ذکر، قدر، کریم 

اهل بیت، نورالساجدین، سبحان، الغدیر، نورالمهدی، ذوالقدر و نجم است.

 موال علی، امام
 علی، راهبر
 علی است

شخص نبی مدینه علم است و در علی است
  یعنی که از زمین و زمان با خبر علی است

در کهکشان روشن توحید و معرفت
  خورشید شد محمد و قرص قمر علی است

در جلوه شهود شهید است و شاهد است
  در محضر خدا سند معتبر علی است

حکم قضا به ِمهر علی ُمهر می شود
 دست خدا و کاتب لوح قدر علی است

جز او کسی صالی »سلونی« نمی زند
  بر شام جهل ، مژده صبح سحر علی است

غیر از خدایی اش که فقط عین ذات اوست
  مجموعه صفات خدا جمله در علی است

اصلی است کز اثر به مؤثر توان رسید
  آری مؤثر است خدا و اثر علی است

تا کوی دوست قافله ساالر اولیاست
  سیر و سلوک اهل دل از هر نظر علی است

سرسبز از طراوت لبخند او بهشت
  نخل بلند باغ خدا را ثمر علی است

تفسیر و شرح و ترجمه آیه های وحی
»المؤمنون و بسمله ، قدر و ُزمر« علی است  

مسند نشین کاخ جاللت که در جهان 
  کرد اکتفا به زندگی مختصر علی است

از کودکی برای دفاع از مرام حق
  آزاده ای که بست به همت کمر علی است 

در لیله المبیت که جای رسول خفت
  معلوم شد هر آینه مرد خطر علی است

دریادلی که پشت به دشمن نکرد و کرد 
 در پیش دوست سینه خود را سپر علی است

شیرافکنی که فتنه گران در مصاف او
  فریاد می زنند که: »این المفر« علی است 

دیدند قدسیان شب اسری به کائنات
 با حضرت رسول خدا همسفر علی است

جز آنکه با حبیب خدا در ظهور بود 
  در روح انبیاي رسل مستتر علی است

نوح و خلیل و یوسف و یعقوب و شیث و هود
  آدم ، شعیب، موسی و عیسی نگر علی است

رکن و مقام و سعی صفا، مروه، عمره، حج
  خیف و منا و مشعر و ِحجر و َحَجر علی است 

دنیا و آخرت علی و دین و دین علی
  سرور علی ُسرور علی ِسّر و سر علی است 

روز غدیر دست علی را نبی گرفت
  فرمود بعد من به همه تاج سر علی است 

حجت علی ، امیر علی، مقتدا علی
  موال علی، امام علی، راهبر علی است 

با ماست در بهشت هر آن کس که با علی است 
بر ماست آن دلی که پر از کینه بر علی است   

شور و شعور و فضل و کرامت ، شرف، کمیل
 در یک نفر خالصه شد، آن یک نفر علی است 
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بايد با شناخت بیشتری
 شعر بگويیم 



داریمبا»حسینحسین«پیرمیشویم...
یکی از سنت های زیبای هیئت های قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیئت بوده که در این سال ها فراموش شده است.

پیشنهاد می کنیم دست به کار شوید و پس از پایان مجلس تان یک عکس یادگاری دسته جمعی بگیرید و برای »چهارده« ایمیل 
کنید تا در همین صفحه منتشر شود.

ختم قرآن فردی 
شـاید نیت هر سـاله  ما باشـد کـه در ماه مبـارک رمضان قـرآن را ختم 
کنیـم. حتـی روزهای نخسـت جزء هـا را طبـق برنامه تـالوت می کنیم 
امـا همیـن کـه هفـت هشـت روز گذشـت کم کـم تعـداد آیـات تالوت 
شـده در روز کمتـر می شـود و در نهایـت تـا پایـان ماه مبـارک رمضان 
نمی توانیـم یـک ختـم کامل قـرآن داشـته باشـیم. در حالی کـه با یک 
برنامه ریـزی دقیـق و از پیـش تعییـن شـده می توانیـم همـراه خیلی از 
مسـلمانان هـر روز یـک جزء قرآن را تـالوت کنیم و در پایـان ماه ثواب 
تـالوت یـک ختـم قـرآن را ببریم. شـاید نخسـتین روش که بیشـترین 
افـراد بـرای تـالوت قـرآن در مـاه رمضـان آن را انتخـاب می کننـد این 
اسـت کـه سـاعتی از روز یا شـب را تنهایی گوشـه ای بنشـینند و کالم 
خـدا را دسـت بگیرند و بـه آرامی نجوا کنند. سـاعت قرائـت قرآن برای 
ایـن گـروه از افـراد کامـال اختیاری اسـت و در هر سـاعت از شـبانه روز 
می تواننـد قـرآن را تـالوت کننـد. در ایـن میـان بـه یک دلیل روشـن 
نبایـد ترجمـه قـرآن را فرامـوش کـرد چراکـه قـرآن کتـاب زندگـی  
اسـت و بایـد تک تـک جمالتـش را سـر لوحه زندگـی   قـرار داد. امـام 
زین العابدیـنg در پاسـخ بـه فـردی کـه دربـاره افضل تریـن اعمـال 
پرسـید،  فرمـود: »کسـی کـه خوانـدن قـرآن را آغـاز کنـد و بـه انجـام 
برسـاند و هـر زمانـی کـه از اول قـرآن شـروع کـرد تـا آخـر برسـاند«. 
حواسـمان باشـد حکم قرائـت قرآن در مـاه رمضان به خاطـر فضلیتش 
در ایـن مـاه بسـیار فـرق می کنـد تـا جایی کـه ثـواب تالوت یـک آیه 
در مـاه رمضـان معـادل ختـم قـرآن در ماه هـای دیگـر اسـت. بـا ایـن 
حسـاب اگـر می خواهیـد فضلیت تالوت قـرآن را از دسـت ندهید، بهتر 
اسـت برنامه ریزی داشـته باشـید. یکـی از روش ها این اسـت کـه تعداد 
صفحـات یـک جزء قـرآن را که معموال دو صفحه اسـت تقسـیم بر پنج 
یعنـی نوبت هـای نمـاز یومیـه کنیـد و بعـد از هر نمـاز با تـالوت چهار 
صفحـه از کتـاب خـدا می توانیـد قـرآن را در مـاه مبـارک ختـم کنید. 

اپلیکیشن
مراقبات ماه رمضان 

مـاه رمضـان ماهـی اسـت که همـه چیز 
و  می شـود  محسـوب  عبـادت  آن  در 
لذت بخش تـر خواهـد شـد اگـر کارهـای 
اگـر  دهیـم.  انجـام  معنـوی  و  مفیـد 
خـوب  دیجیتـال  دنیـای  بـا  رابطه تـان 
اسـت، برنامـه »مراقبـات مـاه رمضـان« 
را روی گوشـی یـا تبلـت خـود نصـب 
ایـن  شـوید.  بهره منـد  آن  از  و  کنیـد 
»مراقبـات  کتـاب  از  برگرفتـه  برنامـه 
مـاه رمضـان« تألیـف آیـت اهلل محمـدی 
ری شـهری اسـت کـه شـامل بخش های 
جامـع و مدونـی از جملـه فضایـل مـاه 
خـدا،  میهمانـی  بـرای  آمادگـی  خـدا، 
آداب میهمانـی خدا، شـب قدر و... اسـت. 

*خدایـا! فتنـه فزونـی گرفته، بال بـزرگ شـده و آزمایش شـدت یافته 
اسـت. خدایا! اسرار هویدا شـده و رازها برمال شده و پرده ها افتاده است. 
*خدایـا! زمیـن تنگـی می کنـد و آسـمان خـودداری. خدایـا! در ایـن 
حـال و روز، شـکایت جـز بـه تو بـه کجا می تـوان بـرد و جز بـر زانوی 
تـو، سـر بر کجـا می تـوان نهاد؟ جـز به ریسـمان تـو، به کجـا می توان 
آویخـت؟ جـز در پنـاه تـو، کجـا می توان سـکنی گزیـد و جز بـر تو، بر 

کـه می تـوان تکیـه کرد؟ 
*خدایـا! در سـختی و آسـانی تکیـه گاه جـز تو کیسـت و پناهـگاه جز 

سایه سـار مهـر تو کجاسـت؟ 
*خدایـا! تـو را سـوگند بـه حق این عزیـزان. بـاران گشایشـت را بر ما 
ببـار و از آسـتان فرجت نسـیمی بـر این دل های خسـته جـاری کن. 
سید مهدی شجاعی

کانال تلگرام 
رمضان

 یکـی از مسـائلی کـه در مـاه رمضـان 
مطرح می شـود، احـکام مربـوط به این 

مـاه و روزه داری اسـت. 
آدرس بـه  رمضـان  تلگرامـی   کانـال 

t دارای  .me / ramezan_com
مطالـب مفیـدي در خصـوص فضایـل 
رمضان و روزه داری اسـت. عالوه بر ذکر 
ایـن فضایـل، این کانـال احـکام مربوط 
بـه روزه و ماه مبارک رمضان را منتشـر 
می کنـد کـه عالقه منـدان و مخاطبـان 
می تواننـد بـا رجـوع و عضویـت در این 
کانـال از مطالـب آن بهره منـد شـوند. 
ایـن کانـال بـرای افـرادی کـه مشـغله 
دارنـد و نمی تواننـد یـا وقـت نمی کنند 
اسـت. مناسـب  برونـد  رسـاله  سـراغ 

qudsonline14@gmail.com

حجت االسالم و المسلمین محمدرضا حشمتی، رئیس بیست و پنجمین نمایشگاه قرآن به ارائه توضیحاتی در مورد شعار نمایشگاه پرداخت 
و عنوان کرد: »سال قبل نمایشگاه با شعار »به سوی فهم قرآن« برپا و این شعار مورد استقبال واقع شد. خصوصا فعاالن قرآنی از این شعار 
استقبال کردند اما طبیعتا این شعار کلی است و ذیل آن باید جزئی تر به موضوع نگاه کنیم و به شعارهای مهم تر بپردازیم. یکی از شعارهایی 
که در موضوع فهم قرآن مطرح اسـت، شـعار  قرآن، اخالق و زندگی است. اخالق مبحثی است که  از ضرورت ها محسوب می شود. به مبانی 

اخالق که در قرآن و سیره اهل بیتb آمده باید توجه داشت چراکه آنها نجات بخش همه ما خواهند بود«. 
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ط 
ـــ
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مناجاتنامه 
کتاب

سخنی درباره روزه 

»سـخنی دربـاره روزه« کتابي اسـت که در 
سـه بخش، فضیلـت و ثـواب روزه، فضیلت 
ماه مبارک رمضان و برخی احکام و مسـائل 
مـورد ابتـالی روزه داران را بیـان کـرده و 
بـر دعاهـای  شـرحی اخالقـی و عرفانـی 
روزهـای ماه مبـارک رمضان اسـت. در این 
اثر، به بحـث درباره محتـوای عرفانی ادعیه 
مـاه رمضـان، حضـور قلـب در نمـاز، موانع 
اسـتجابت دعا، مراتب رشد و کمال انسانی، 
توبه و اسـتغفار، ظهور صفات خدا در برخی 
انسـان ها، معارف توحیدی، ویژگی های روز 
قیامـت، مهم تریـن اعمـال در مـاه مبـارک 
رمضـان، آثار منفی گنـاه در دنیـا و آخرت، 
محاسـبه نفس در ماه رمضان و برخی دیگر 
از مسـائل اخالقـی، از مهم تریـن مندرجات 
مطـرح شـده در ایـن کتاب اسـت. ایـن اثر 
نوشـته سید هاشـم رسـولی محالتی است. 

هیئت محمد رسـول اهللk ، تهران مؤسسـه فرهنگی حجت االسالم شهید حسین اسـکندری، شام غریبان، محرم 95
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