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 تمرین عباد        ت د        ر شعبان
 

یکـی از ضرورت هـای فضـای اجتماعـی و بـه طـور خـاص فضـای د       ینـی جامعـه 
اسـامی یاد       گیـری و تمریـن چگونگـی برخـورد        با همد       یگـر اسـت. می د       انید        کـه د       ر 
فضـای ارتباطـی، مباحـث فـرد       ی و اجتماعـی به ویـژه جامعـه مذهبی  ما متأسـفانه 
بـه خاطر فرهنگسـازی های غلـط د       شـمنان از مکتب اهـل بیتb د       ر عمـل فاصله 
گرفته ایـم و از ایـن رو د       ر ارتبـاط بـا همد       یگـر د       چـار مشـکل هسـتیم. لـذا می بینیم 
آسـتانه تحمل هـا کاهـش پیـد       ا کـرد       ه. د       ر برخـورد        بـا همد       یگـر محبـت و عطوفتـی 
کـه اهـل بیـت از مـا خواسـته اند        وجـود        نـد       ارد        و بعضـا د       رصـد       د        پرخاشـگری، حـس 
تخریـب، غیبت، تهمـت، افترا و بـرد       ن آبروی بند       گان مؤمن هسـتیم. همه ایـن  موارد        
ریشـه د       ر د       وری از مکتـب اهـل بیـتb د       ارنـد       . هـر جـا از اهل  بیت فاصلـه گرفتیم، 
د       چـار گرفتـاری شـد       یم و هرجا بـه سـیره و روش و منـش ایـن بزرگـواران رو آورد       یم 
نا بِـِه ِمـْن واِلیَِتُکْم طیبـا لَِخلِْقَنا َو  د       چـار پاکـی، صاح و سـعاد       ت شـد       یم؛ »وَ مـا َخَصّ
َطهـارَهً ألِنُْفِسـَنا وَ تَْزِکَیـًه لَنـا وَ کّفـارَهً لُِذنُوبِنـا«. زیـارت جامعه کبیره این نکتـه را به 
خوبـی برای ما ترسـیم کـرد       ه و د       ر جـای د       یگـری این گونـه آورد       ه: »بُِمواالتُِکـْم َعلّمنا 
الـُهْ َمعالِـُم د       یِننـا و أْصلَـَح مـا کاَن َفَسـد       َ ِمْن د       ُنْیانـا«. ما اگـر اهل مواالت باشـیم، هم 
امـور د       ینی مـان را یـاد        می گیریـم و هـم فسـاد       های د       نیایی مـان اصـاح می شـود       . 
برای اینکه بتوانیم برخورد        خوبی با همد       یگر د       اشـته باشـیم، باید        محبـت، انس و الفت 
 b را به خاطر خد       ا د       اشـته باشـیم. حتی د       شـمنی هایمان را د       ر مسـیری که اهل  بیت
خواسـتند        هد       ایت کنیم و بتوانیم بـه ارتباطاتمان جهت  بد       هیم. د       ر این راسـتا نیازمند        
بازخوانـی رفتـار اهل بیت د       ر برخورد        با انسـان های گناهکار، مخالف و انسـان هایی که 
حتی منش و روش آنها را قبول ند       اشـتند        هسـتیم. به عنـوان نمونه چند        نکته و چند        
روایـت را نقـل می کنـم. البتـه اگـر بخواهیم بررسـی جامعی انجـام د       هیـم، مصاد       یق 
بسـیار فراوانـی از چگونگـی رفتار انبیـا و اولیا با افـراد       ی که گناهکارند        خطایـی از آنها 
سـر زد       ه وجـود        د       ارد       . یکـی از بارزتریـن نمونه های رفتـاری را د       ر زند       گـی وجود        مبارک 
امـام صـاد       قg مشـاهد       ه می کنیـم. بنابـر نقل برخـی از کتـب رجالـی، »معلب بن 
خنیـث« از شـاگرد       ان امـام صـاد       قg کـه د       ر حریـم خصوصی آن حضـرت خد       مت 
می کـرد       ه و بـه جرم محبت به ایشـان به شـهاد       ت رسـید       ه، نقـل کرد       ه: »د       ر یک شـب 
بارانـي و ظلمانـی د       ر کوچـه قد       م مـی زد       م. د       یـد       م امام صـاد       قg از خانه خارج شـد        و 
کیسـه ای بر د       وش اوسـت. ناگهـان د       ید       م چیزی از د       رون کیسـه به زمیـن ریخت. امام 

نشسـت و بسـم اهلل گفـت و فرمـود        خد       ایـا! ایـن را به مـا برگـرد       ان. رفتم جلو و سـام 
کـرد       م. امـام فرمـود        کمک کـن چیزهایـی را که بر زمیـن ریخته جمـع کنیم. همین 
کـه د       ر د       ل شـب می گشـتم، د       ید       م تکه هـای نـان روی زمین ریختـه. از امام پرسـید       م 
ایـن تکه هـای نـان را بـرای چـه کسـانی می بریـد       ؟ فرمود        بـرای فقـرا می بـرم. رفتیم 
به سـمت سـایبانی کـه د       ر قبیله بنی سـاعد       ه بـود       . آنجـا فقرا و کسـانی کـه به تعبیر 
امـروزی کارتن خـواب بود       ند        و جایی برای اسـتراحت ند       اشـتند        حضور د       اشـتند       . د       ید       م 
امـام صاد       قg به د       سـت خود       ش شـروع کرد        به تقسـیم کـرد       ن نان ها و بـد       ون اینکه 
کسـی بید       ار شـود        زیـر لباس و عبـای هر فـرد       ی چند        تکه نـان می گذاشـت و همه را 
تقسـیم کرد        و برگشـتیم. وقتی برگشـتیم از امام پرسـید       م اینهایی که بـه آنها کمک 
کرد       ید        شـیعه بود       نـد        و حق را می شـناختند        و می د       انسـتند        که حق با شماسـت؟ امام 
فرمـود        اگـر اینهـا با مـا بود       نـد        و مـا را می شـناختند        موظف بود       یـم نمک خانه مـان را 
نیـز با آنها تقسـیم کنیم«. این رفتـار امـام صـاد       قg را د       ر کنار رفتارهایـی بگذارید        
کـه برخـی مواقع با برخی از د       وسـتان امام حسـینی و شـیعیان انجـام می د       هیم. ائمه 
مـا چطور با مخالفانشـان برخـورد        می کرد       نـد        و ما بـا خود       مان چگونه رفتـار می کنیم! 
وقتـی د       ر زیـارت عاشـورا می خوانیـم: »یـا اباعبـد       اهلل انی سـلم لمن سـالمکم و حرب 
لمـن حاربکـم« آیـا بـه ایـن حرف هـا عمـل می کنیـم؟ مبـاد       ا سـخنی را بـر زبـان 
بیاوریـم کـه بـه آن پایبنـد       ی ند       اریـم. مبـاد       ا بگوییـم یا اباعبـد       اهلل! مـا بـا کسـی کـه 
شـما د       وسـت هسـتید        د       وسـت هسـتیم. بعد        نگاه کنیم انـواع و اقسـام د       شـمنی را با 
د       وسـتان اهـل بیـتb د       اریـم و د       شـمنی را بـا د       شـمنان واقعـی کنـار گذاشـته ایم. 
لـذا اگـر روایـات را ببینیـد        یکـی از عقب ماند       گی هـای جامعـه شـیعه ایـن اسـت 
کـه مـا بـا همد       یگـر همد       ل نیسـتیم. لـذا فـرج محقـق نمی شـود       . اتحاد        شـیعیان 
و مسـلمانان د       ر واقـع رمـز فـرج و گشـایش امـور مـا د       ر د       نیـا و آخـرت اسـت. 
از نمونه هـای د       یگـری کـه بتوانـم د       ر رفتارشناسـی اهـل بیـتb د       ر برخـورد        بـا 
این گونـه افـراد        اشـاره کنم همـان ماجرای معـروف بُشـر حافی اسـت و برخورد       ی 
کـه امـام کاظم g با شـخصیتی کـه رسـما گناه کـرد       ه بسـیار د       رس آموز اسـت. 
متأسـفانه گاهـي اوقـات د       ر امـر به معروف هایمـان د       چار اشـتباه می شـویم. روایت 
اسـت امـام کاظـمg از مقابـل خانـه ای رد        می شـد        کـه د       یـد        صـد       ای سـاز و آواز 
می آ یـد       . خد       متـکار خانـه آمـد        جلـوي د       ر زبالـه بگـذارد       . از او پرسـید        صاحـب این 
خانـه آزاد        اسـت یا بنـد       ه؟ مرد        گفـت آزاد        اسـت. امام فرمـود        آزاد        اسـت و این گونه 
رفتار می کند       ! وقتی خد       متکار خانه برگشـت د       اخل، صاحبخانه )بُشـر( از او پرسـید        
چـرا اینقـد       ر د       یـر آمد       ی؟ گفـت آقایـی جلـوی د       ر به من گفـت صاحب ایـن خانه 
آزاد        اسـت یـا بنـد       ه. گفتـم آزاد        اسـت. گفـت آزاد        اسـت و این گونه رفتـار می کند       ! 
صاحبخانـه بـا پـای برهنـه از خانـه بیـرون آمـد        و خـود       ش را به امـام رسـاند        و از 
ایـن کار خـود        توبـه کـرد        و بـه خاطـر ایـن رفتـار آرام، تأثیرگـذار و اند       یشـمند       انه 
امـام تـا پایـان عمـر  پا برهنـه راه رفـت و از این رو بـه »بُشـر حافی« معروف شـد       . 
اگـر خطایـی می بینیـم بایـد        این گونـه تذکـر بد       هیـم. اگـر بناسـت خطـا را تذکر 
بد       هیـم و واکنـش نشـان بد       هیـم اوال ببینیـم خود       مـان د       ر آن زمینـه خطـاکار 
هسـتیم یـا خیر. ایـن خیلی نکتـه مهمی اسـت و ثانیـا نـگاه کنیم ببینیـم رفتار 
اهـل بیـتb د       ر قبـال افـراد       ی کـه خطـا می کننـد        چگونـه اسـت. آیـا وقتـی با 
یـک انسـان خطـاکار برخـورد        می کنیـم بایـد        آبـروی او را ببریـم؟ بایـد        د       ر فضای 
مجـازی خطـای آن فـرد        را کلیپ و تصویر کنیـم و د       ر بخش هـای مختلف نمایش 
د       هیـم یـا اینکـه پرد       ه پـوش و مظهـر سـتارالعیوبی خد       اونـد        باشـیم. محبـت بـه 
امیرالمؤمنیـنg عمـل نیکی اسـت که گناهـان نمی تواننـد        آن را ریشـه کن کنند       . 
لذا اگر د       وسـت و شـیعه آن حضرت هسـتیم باید        رفتارمـان را د       ر برخـورد        با مخالفان، 
خطـاکاران و گنهـکاران اصـاح کنیـم. گمـان نکنیـم کـه خود       مـان خوب هسـتیم. 
چـون ریشـه بسـیاری از مشـکات افراد        جامعـه همین حـس تکبـر و خود       برتربینی 
اسـت کـه د       ر وجـود        ماسـت و د       ر بسـیاری از مواقـع از آن خبـر ند       اریم. اگـر محبت و 
د       شـمنی هایمان را به خاطر خـد       ا اصاح کنیم می بینیم که د       ر راسـتای اصاح جامعه 
قـد       م برد       اشـته ایم و ان شـاءاهلل زمینه سـاز ظهـور حضـرت ولی عصر خواهیم شـد       . 

»َو قالوا لَو ُکّنا نَسَمُع أَو نَعِقُل ما ُکّنا ِفی اَصحاِب الَسعیر/ مي گویند         اگر شنید        ه و پذیرفته بود        یم یا تعقل کرد        ه بود        یم د        ر میان د        وزخیان 
نبود        یم«. )آیه 10 سوره ملک( 

ارزش یک مد        اد         به مغز آن است. مد        اد        ی که مغز ند        ارد         چوبی بیش نیست و فقط به د        رد         سوختن می خورد        . بعضي از مد        اد        ها مغز د        ارند         ولي به د        رد         نمي خورند         
و زود         مي شکنند        . پس این نوع مد        اد        ها هم براي نوشتن مفید         نیستند        . ارزش آد        می هم به مغز اوست وگرنه هیچ بهایی ند        ارد        . د        وزخ جای کسانی است 
که بی مغزند         و از مغز خود         هیچ بهره ای نبرد        ه اند        . این سخن اهل جهنم است که می گویند        : »اگر می شنید        یم و از عقل خود         بهره می برد        یم اینجا نبود        یم«.  سوره مبارکه ملک

رفتار اهل بیتb با گناهکاران و مخالفان 
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علـی ابوالقاسـمی، مد        یـر توزیع و فروش آثـار آیت اهلل جواد        ی آملـی از ترجمه کتاب »مفاتیح الحیاه« خبـر د        اد         و گفت: »ایـن اثر به زبان 
ارد        و ترجمه و د        ر کشـور پاکسـتان توزیع شـد        ه اسـت«. این اثر یکی از کتاب های پرمخاطب طی سـال های اخیر اسـت که د        ر سی امین 
د        وره نمایشـگاه کتـاب نیز مورد         اسـتقبال مخاطبـان قرار گرفت. به  گفتـه مد        یر توزیع و فـروش آثار آیـت اهلل جواد        ی آملی، د        ویسـت و 

د        همیـن چاپ کتاب »مفاتیح الحیاه« منتشـر شـد        ه. هر کـد        ام از چاپ های این اثر د        ر 5000 نسـخه عرضه شـد        ه اند        . 
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حجت االسالم مهد        ی شریف
واعظ و کارشناس معارف اسالمی

سید        حسن احمد        ی زاد        ه
 پژوهشگر د        ینی 

د       ر روزمرگی د       نیایی، د       ر هیاهوی اجتماع، د       ر شـلوغی های کسب و کار 
و د       ر زمانـی کـه د       رد        نان اولویت اول شـد       ه و د       رد        بی د       ینی کسـی را رنج 
نمی د       هـد       ، آرام آرام روزگار سـپری می شـود        و اضطراب و پریشـان حالی 
به یک عاد       ت همیشـگی انسـان ها تبد       یل شـد       ه و همه مشـغول خود        
 gکـه امیر المؤمنین kهسـتند        و از خـود        بی خبرنـد       . پیامبر اکـرم
او را بـا صفـت »طبیـُب د       ّوار« معرفـی می کـرد        بـرای این د       رد        بشـری 

نسـخه  هاي جالبی پیچید       ه . 
نقل شـد       ه پیامبر مهربانی ها د       ر یکی از آخرین جمعه های ماه شـعبان 
رو بـه مـرد       م کرد        و خطبـه ای خواند        کـه بعد       ها به »خطبه شـعبانیه« 
معـروف شـد       ؛ »ای مرد       م! مـاه خد       ا با برکت و رحمت و آمرزش به شـما 
رو آورد       ه«. ماه میهمانی خد       ا، ماه خود       سـازی و د       وری از خود       ِ نفسـانی و 
رنـگ و بوی آسـمانی پید       ا کرد       ن و یک مـاه برای پاالیـش روح د       ر یک 
سـال و شـاید        یک عمر اسـت. حـاال د       ر ایـن میهمانی آسـمانی با چه 

ظاهر و لباسـی باید        حاضر شویم؟ 
شـیخ طوسـی د       ر کتاب گرانسـنگ »مصبـاح المتهجد       «  هنـگام ذکر 
اعمال ماه شـعبان صلواتی را از امـام زین العابد       ینg نقل کرد       ه که آن 
حضرت هر روز ماه شـعبان هنگام زوال آفتـاب این صلوات را می خواند        
و بـه  د       نبـال آن این د       عا را مسـئلت می کـرد       : »اللّهـم صل علی محمد        
و آل محمـد        وَ اْعُمْر َقلِْبـي  بَِطاَعِتـَک  وَ اَل تُْخزِنِي بَِمْعِصَیِتک / بارالها! بر 
محمـد        و آل محمد        د       رود        فرسـت. د       ر این ماه قلبـم را با بند       گی خود       ت 

تعمیر کن و با گنـاه و نافرمانی خجالت زد       ه ام نسـاز«. 
تمام فعالیت های یک کشـور د       ر پایتخت آن برنامه ریزی می شود       . تمام 
فعالیـت، خواسـته ها و تمایـات یک فـرد        نیـز د       ر قلـب او برنامه ریزی 
می شـود       . عقـل و مغـز نمـاد        تفکر اسـت ولـی قلـب جایـگاه عایق و 
تمایات اسـت. آن حضرت د       ر این مـاه از خد       اوند        منان عمران و تعمیر 
قلـب را می خواهـد        تا د       ر پـی آن قلبی پاک و د       رسـت به اسـتقبال ماه 
خد       ا برود       . این فرمایش هنگامی روشـن می شـود        که شـب سرنوشـت  
و لیالـی قد       ر د       ر این میهمانی آسـمانی قـرار د       ارد        و مقـد       رات آیند       ه ما را 
بـا توجـه به ظـرف ظاهـری ما تقسـیم می کننـد       . اینکه د       ر این شـب 
مهـم و سرنوشت سـاز از خد       اوند        چـه مقد       راتی را بـرای خود        بخواهیم و 
خـد       ای مهربان چه تقد       یری برایمـان رقم بزند       ، همگی بـه رنگ و بوی 
قلـب و جهت گیری آن بسـتگی د       ارد       . امام زین العابد       یـنg چه زیبا و 
حکیمانـه د       رمـان د       رد        ما را بـه زبان د       عـا از خد       اوند        متعـال می خواهد       : 
»پرورد       گارا! قلب ما را تعمیر کن تا د       ر ماه میهمانی ات مستحق بهترین 

پذیرایی ها شـویم«. 
از ایـن گفتـه یک نکتـه د       یگر هـم می شـود        آموخت که ایـن تعمیر و 
عمـران قلـب بـا اطاعت حاصـل می شـود        ولی به شـرطی که بـا گناه 
خرابـش نکنیـم. د       ر ایـن شـب و روز پایانی ماه شـعبان بـرای عباد       ت 
بهتـر تمرین کنیم چراکه نمـاز این ماه ثـواب ویـژه د       ارد        و روزه اش اجر 

مضاعف. 
خـوب اسـت خد       ا د       ل مـا را تعمیر کند        امـا اگر خود       مـان از طرف د       یگر 
مشـغول تخریب آن شـویم، لطف خـد       ا راه بـه جایی نخواهد        بـرد       . لذا 
امام سـجاد       g به این مهم تذکر د       اد       ه  که خراب شـد       ن د       ل با معصیت 
صـورت می گیـرد       . کسـی که به گناه مشـغول باشـد       ، برخاف مسـیر 
قلبش قـد       م بر مـی د       ارد       . چون خد       ا وجود        انسـان را بـر فطرت توحید       ی 
خلـق کـرد       ه؛ »فطـره اهلل التی فطـر الناس علیهـا«. این قـد       م بر خاف 
مسـیر، منجر بـه تخریـب قلب خواهد        شـد       . پـس بـرای ورود        بـه ماه 

میهمانی خد       ا، هـم اطاعت الزم اسـت، هم خـود       د       اری. 

ارزش انسان
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آیت اهلل محسن اراکی، د        بیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسامی د        ر حاشیه کنفرانس »روسیه و جهان اسام« د        ر گروزنی چچن با رستم 
مینیخانوف رئیس جمهور تاتارستان د        ید        ار و گفت وگو کرد        . د        بیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسامی با اظهار آماد        گی این مجمع برای تقویت 
و فعال سازی نقش جمهوری  های روسیه و به ویژه تاتارستان د        ر جهان اسام د  ر مورد         د        انشگاه مذاهب اسامی تحت مد        یریت و اشراف مجمع 
تقریب مذاهب اسامی گفت: »د        ر این د        انشگاه طاب و د        انشجویانی از مذاهب مختلف اسامی توسط علمای هر مذهب آموزش می  بینند        «. 
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هیئت د        اری 
از پشـت خاكریز تا مسـجد   

 gگزارشی از هیئت محبان  المرتضی 
كه فعالیت خود         را از روزهای د        فاع مقد        س آغاز كرد        ه

هیئت هاي مذهبي از قد       یمي ترین نهاد       هاي مرد       مي و اجتماعي بود       ه اند        که د       ر راستای توسعه شعائر اهل  بیت عصمت و طهارت 
فعالیت می کنند       . اصلي ترین رسالت هیئت هاي مذهبي، اقامه عزاد       اري، سوگواري و ذکر مصیبت د       ر شهاد       ت سید       الشهد       اg و 
احیاي فرهنگ پرشور و شعور و بالند       ه عاشورا و تعظیم شعائر مذهبي و د       یني است. البته امروز همین نهاد        فعالیت تأثیرگذار و 
گسترد       ه ای د       ر فضای اقد       امات عام المنفعه، د       ستگیری از نیازمند       ان و مرهمی برای بیماران صعب العالج د       ارد       . اما آنچه کمتر مورد        
توجه قرار گرفته، نقش اجتماعي هیئت هاي مذهبي د       ر جامعه و کارکرد        آنها د       ر برقراري تعامالت د       ر سطوح مختلف مرد       مي است. 
یکي از کارکرد       هاي بسیار مؤثر هیئت هاي مذهبي، الگوسازي مبتني بر د       ین باوري و رعایت هنجارها، ارزش ها و اخالقیات است. 
افراد        با حضور د       ر د       ستجات، تکایا و حسینیه ها و استماع احاد       یث و د       روس اخالقي و گوش د       اد       ن به آیات  الهي و اشعار مد       احان 
د       ر مد       ح و ثناي اهل  بیتb به صورت علمي و کاربرد       ي )تعلیم و تربیت( راه به فرهنگي مي برند        که مبناي آن رعایت معنویات، 
اخالقیات، اصول و مباني انساني، خود       شناسي و خد       اشناسي است. این کارکرد        انسان را براي رسید       ن به یک هویت مذهبي و 
حیات د       یني کمک مي کند       . محمود        ژولید       ه که عالوه بر ستایشگری و سرود       ن اشعار آیینی، هیئت د       اری اصولی و به تعبیر خود       ش بر 
مد       ار ارزش ها حرکت می کند        یکي د       یگر از تعامالت هیئت هاي مذهبي را پر کرد       ن اوقات فراغت افراد        به طور منسجم می د       اند       . برای 
معرفی هیئتی که تمام ارکانش الگویی بالمنازع از خد       مت صاد       قانه و ایثارگرانه برای احیای اسالم ناب محمد       ی به شمار می روند        و حاال 
عالوه بر برپایی هیئت د       ر مساجد        به صورت سیار، قافله عاشقان سید       الشهد       اg د       ر هیئت محبان  المرتضیg به منازل شهید       ان، 
جانبازان و ایثارگران حرکت می کنند        سراغ محمود        ژولید       ه مد       اح و شاعر اهل  بیتb رفتیم و با او د       رباره این هیئت، ارزش هایی که 
ترویج د       اد       ه و کارکرد       های اجتماعی و الگوسازی هایی که این نهاد        تأثیرگذار می تواند        د       ر جامعه د       اشته باشد        به گفت وگو پرد       اختیم. 

آغاز فعالیت د        ر د        وران د        فاع  مقد        س 
زمـان جنـگ هیئتی بـه نـام محبان المرتضـیg راه انـد       ازی کرد       یـم و مسـئولیت آن 
بعـد        از شـهید        د       اوود        عابـد       ی بـا بنـد       ه حقیـر بـود       . یکـي از جماتـی کـه همـواره روی 
اطاعیه هـای آد       رس هیئت هـای هفتگـی می زد       یـم، ایـن جملـه کلید       ی امـام بود       : 
»پـای هـر مکتبـی تـوی سـر و سـینه زن می خواهـد       . سراسـر کشـور روضـه بخوانند       ، 
سراسـر کشـور گریـه کنند       . همـه گریه کننـد        و همـه روضه بخواننـد       «. من هنـوز این 

اطاعیه هـا را کـه مربـوط بـه بیسـت و چنـد        سـال پیش بـود        د       ارم«. 

برگزاری برنامه ها د        ر مسجد        
جاذبـه ای کـه امـروز هیئـت د       ر جامعه د       ارد        فکـر می کنم حد       اقـل هم اند       ازه و حتی بیشـتر 
از مسـجد        اسـت. اگر بگوییم کارکرد        هیئت از مسـجد        بیشتر است سـخن گزافی نگفته ایم 
و آن هـم بـه د       لیـل اقبـال عمومی جوانان اسـت. مـا آن زمـان هیئت ها را د       ر مسـاجد        برپا 
می کرد       یـم تا تعظیم شـعائر د       ر بهترین مکان هـای د       ینی و عباد       ی برقرار شـود       . چون جوان 
د       ر د       رجـه اول بـه مسـجد        رجـوع می کند        ولی بنابـر د       الیل مختلـف، تد       اوم حضـور جوانان 
از سـمت مسـجد        قد       ری به سـمت هیئت ها کشـید       ه شـد       ه که این منافاتی ند       ارد        و خد       ای 
نکرد       ه تخطئه مسـجد        نیسـت. ما خود       مان مسـجد       ی هسـتیم و اساسا د       ر مسـجد        پرورش 
فکـری و روحـی د       اشـتیم و د       اریـم. ایـن سـخن بند       ه بـه منظور این نیسـت کـه بعضی ها 

بگوینـد        فانی گفتـه جوان هـا االن د       ر هیئت ها هسـتند        و پیرمرد       ها د       ر مسـاجد       ند       . 

اهد        اف برپایی هیئت 
بیان ظلم سـتیزی امام حسـینg و ذوات مقد       سـه د       ر مد       یحه ها، اشـعار و نوحه ها توسـط 
مد       احـان، شـعرا و منبری ها جاذبـه کتمان  ناپذیـری د       ارد       . جوانان، ظلم سـتیزی را د       وسـت 
د       ارنـد        و به د       لیل اینکه ظلم سـتیزی د       ر هیئت بیشـتر از جاهای د       یگر اسـت بیشـتر عاقه 
د       ارنـد       . ناگفتـه نماند        د       ر جایی که تلفیق هیئت و مسـجد        هسـت، به مراتب بیشـتر پاسـخ 
گرفته ایـم و ایـن یـک روش حماسـی د       ر هیئـت د       اری و مسـجد       د       اری اسـت کـه از همـان 
ابتـد       ا د       نبـال آن بود       ه ایـم و حـاج منصـور ارضـی از علمـد       اران ایـن جریـان بود       ه و هسـت. 
ارائـه مـد       ح و فضایـل اهل  بیتb و سـنت و سـیره آنها د       ر اعیـاد        و مولود      ی هـا  د       ر برپایی 
هیئـت محبان  المرتضـیg را د       ر د       سـتور کار قـرار د       اد       یـم تـا ایـن مهـم به منصـه ظهور 
برسـد       . مقـام معظـم رهبـری بارهـا فرمود       ه انـد       : »خوانند       گـی و مد       احـی هنـری اسـت که 
وقتـی شـعر، آهنگ، فضایـل اهل  بیـتb و مهارت مـد       اح با هـم آمیخته می شـوند        یک 
خروجـی فوق العـاد       ه بـاال و جذابـی بـرای جـوان د       ارد       «. پس به ایـن د       لیل کارکـرد        هیئت 
فوق العـاد       ه باالسـت. چـون فضایـل اهـل  بیـت باالسـت، مراثـی و مصیبت هـای اهل بیت 
هـم باالسـت. ما بـه تمـام ایـن ویژگی هـا اند       یشـید       ه ایم و از ابتد       ا تاکنـون سـعی کرد       ه ایم 
د       ر ایـن مـد       ار حرکـت کنیم تـا الگویی بامنـازع د       ر میـان هیئت های مذهبی تلقی شـود       . 

روحیه انقالبی گری
کسـي نمی توانـد        طاقـت بیـاورد        وقتي بگوینـد        د       ر قتلـگاه با امام حسـینg چـه کرد       ند       . 
طـرف بـه مجلس می آیـد        و گریه اش را می کنـد        و می رود        و تـا د       فعه بعد        که بیایـد        همواره 
د       ر فکـر اسـت کـه بـا امام من چـه کرد       نـد       . خوب اسـت بـروم د       ر مقابل د       شـمن بایسـتم. 
د       فعـه بعـد        که بـرود        نفـرات جد       ید        را بـا خود        همـراه می کند       . این یـک بعـد        از کارکرد       های 
متفـاوت و مختلفی اسـت که هیئـت د       ارد       . ما د       ر هیئت محبان  المرتضیg سـعی کرد       یم 
ایـن کارکـرد        د       شمن سـتیزانه و استکبارسـتیزانه و روحیـه انقابی گـری را فعـال کنیـم. 

 bسیره ائمه
د       قیقـا نمی د       انیـم کـه هیئـت د       اری و علمد       اری از کجا شـروع شـد       ه ولـی می د       انیـم که قد       مت 
و تاریخچـه هیئـت و هیئـت د       اری به خـود        اهل  بیـتb برمی گرد       د       . د       ر سـیره زند       گانـی امام 
سـجاد       ، امـام باقـر و امام صـاد       قb ایـن را د       اریم. شـاید        یکـی از د       الیل تبعید       ها، روشـنگری 
اهـل  بیت نسـبت بـه حاد       ثه عاشـورا بـا برپایی مجالـس روضـه بـود       ه. د       ر اثر همین جلسـات 
ذهن های مرد       م روشـن و اعتراضات نسـبت به حکومت ها بیشـتر می شـد       . البته تبعید        و زند       ان 
رفتـن ائمـه قطعا بـه د       لیل سیاسـی و نفـوذ ایـن بزرگـواران هم بـود       ه اسـت. ایـن روش ائمه 
اد       امـه پیـد       ا کـرد        تا به د       سـت علمـا و پیشکسـوتان، مراجع بـزرگ و امام رسـید       . امـام د       ر 
سـنت و سـیره خود       شـان نـه تنهـا د       یـن را احیـا می کرد       ند        بلکـه د       ر جملـه صریح خود       شـان 
د       ر مـورد        روضـه می فرمود     نـد       : »بـه همـان سـبک و سـیاق سـنتی سـعی کنیـد        روضه هـا و 
سـینه زنی ها را اجرا کنیـد       «. یا د       ر جـای د       یگری  فرمود     ه اند       : »د       ر سراسـر کشـور روضه بخوانند        
و همـه گریـه کنند       . همه وظیفـه د       ارند        منبر سید       الشـهد       ا g را برپا کننـد       . تمام اسـام از آن 
سید       الشهد       اسـت. آنچـه بـه مـا رسـید       ه از سید       الشـهد       ا و از منبـر آن حضرت اسـت«. حضرت 
امـام د       ر جـای د       یگـری  فرمود     ه انـد       : »هر مکتبی بـر سـر و سـینه زن الزم د       ارد       «. این جمله 
خیلـی جالـب و جوان پسـند        و د       ر عیـن حال عمیـق و عالمانـه   اسـت. رزمنـد       گان د       وران د       فاع 
مقـد       س و جوانـان مؤمـن د       ر د       وران حضـرت امـام ایـن حـرف را خـوب سـر د       سـت گرفتنـد       . 
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امیررضا سجاد        یان 



محمدرضا جعفري، معاون آموزش و پژوهش ستاد عالي کانون هاي مساجد کشور بـا اشـاره بـه اجرای طرح تاوت نور د        ر مسـاجد         کشـور 
اظهـار د        اشـت: »با نزد        یک شـد        ن بـه ماه مبارک رمضـان، کانون های فرهنگی هنری مسـاجد         به منظور تأمین نیاز به قرآن د        ر مسـاجد         
مجـری طـرح تاوت نور اقـد        ام به توزیع قرآن د        ر اسـتان های مختلف کشـور کرد       ند        «. او با بیـان اینکه به منظور توزیع قرآن، اسـتان ها 
را براسـاس وجود         کانون های مسـاجد         و نیاز به سـه بخش تقسـیم کرد        یـم، افزود        : »تا قبـل از فرا رسـید        ن ماه مبارک رمضـان 32 هزار 

جلـد         قرآن بین اسـتان ها توزیع می شـود         تا هر اسـتان بـه فراخور نیاز بتواند         از مصحف های شـریف اسـتفاد        ه کند        «.  ـر
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 بـا توجه بـه شـرایط روز جامعه و گسـترد        گی فضـای تبلیغی 
رسـانه ای، مجالس د        عـا و مناجات خوانی تـا چه انـد        ازه می توانند         

مؤثر باشند        ؟ 
د        عـا د        ر چارچـوب اعتقاد        ات از یـک جایگاه واال و مهم برخورد        ار اسـت. یعنی 
اگـر به این حد        یث پیامبر اکرمk اسـتناد         کنیم کـه د        ر روزهای پایانی عمر 
شـریفش فرمـود        : »انی تارک فیکـم الثقلین کتـاب اهلل و عترتی«، مي بینیم 
»کتـاب اهلل« همان قرآن اسـت و معنـای ظاهری »عترتی« د        وسـتی با اهل 
 بیت عصمت و طهارتb اسـت. منتها د        وسـتی اهل  بیت باید         با یک پیوند         
و پیوسـتی همراه باشـد         و آن آشنا شد        ن با شیوه های رفتاری و فرهنگ غنی 
اهـل  بیـت و هد        ایتی اسـت که این بزرگـواران بـرای تاریخ ترسـیم کرد        ه اند        . 
د        وسـتی بـه تنهایی کاربرد        ی نـد        ارد         و بـه کار نمی آید        . یکـی از وجوه معارف 
د        عایـی اسـت کـه از ائمـه اطهـارb برای مـا مانـد        ه. ما د        و نـوع د        عـا د        اریم. 
یکـی د        عای مأثـوره و د        یگری د        عـای غیرمأثـوره. د        عای مأثوره د        عایی اسـت 
کـه از امام معصوم باقی ماند        ه و حاوی معارف بسـیار واالیـی مملو از توحید        ، 
والیـت، معـاد         و اخـاق اسـت. اگر بـا این نـوع برد        اشـت از »عترتی« آشـنا 
شـویم یکـی از وجـوه اصلی آن بـه د        عا برمی گـرد        د        . ایـن د        عا د        ر کنـار قرآن 
مکمـل اعتقـاد        ات مـا می شـود        . یعنی قـرآن کتابی اسـت کـه از آسـمان به 
زمیـن د        ر شـب قـد        ر نـازل شـد        ه. امـا د        عـا را گفته اند         قرآن سـاعد        ی اسـت 
کـه از آسـمان بـه پایین می آیـد         و بـاز د        ر حین مناجـات و اتصـال از پایین 
بـه بـاال می رود        . بـه تعبیر مرحـوم آیـت اهلل شـاه آباد        ی، حضرت امـام د        ر 
صحبت هایشـان به این قرآن سـاعد         اشـاره می کرد        نـد         و می فرمود        نـد        : »د        عا 
)قرآن سـاعد        ( همیـن که از پایین بـه باال مـی رود         باید         د        اعـی و د        عاکنند        ه را 
باال ببـرد        «. یک وجه د        عا، طلب کرد        ن حاجت اسـت امـا الزاما صرف حاجت 
خواسـتن د        عا نمی خواننـد        . د        عـا د        و معنا د        ارد        : یـک معنای خوانـد        ن و د        یگر 
معنای خواسـتن اسـت. یـک وقت ما از خـد        ا می خواهیم مـا را عاقبت بخیر 
کنـد        . یک وقـت چیزی نمی خواهیـم و فقط آمد        ه ایـم با خـد        ا د        رد        د        ل کنیم؛ 
»انت المولی و انا العبد        «. این نوع د        عا خیلی ارزشـمند         اسـت و انسـان را باال 
می بـرد         و توحید         انسـان را هم زیاد         می کنـد        . بنابراین هرقد        ر د        عـا د        ر زند        گی 
انسـان جاری شـود         بصیرت الزم نسـبت به مفاهیم مناجات ایجاد         مي شود        . 
از طرفـی اگر فـرد         این مفاهیـم را به انـد        ازه بضاعتش د        ر زند        گـی پیاد        ه کند         
ایـن سـبقه معنوی این خانـه و زند        گـی را ارتقـا می د        هد         و پررنـگ می کند        . 
وقتـی معنویت هـا د        ر کانونی پررنگ شـوند         ناهنجاری هـا و تهد        ید        ها کاهش 
پیـد        ا می کنند         و سـامت زند        گی بـاال می رود        . ایـن نقش د        عاسـت و یکی از 

زمان های شـاخص آن مـاه مبارک رمضان اسـت. 
 یـک مناجات خـوان برای کسـب معنویـت و القـاي مواهب به 

مستمعین باید         چه ویژگی هایی د        اشته باشد        ؟ 
اول اینکـه خـود        ش با ایـن مفاهیم انس د        اشـته باشـد         و د        رک کنـد         که چه 

مناجات ؛ فرصت 
خود  سازي 

گفت و گو با علیرضا بکایي د  رباره اد  عیه خواني 
د  ر آستانه ماه مبارك رمضان 

برای اولین بار بعد         از عملیات فتح المبین که پیکر شهد        ا را به محل 
استقرار رزمند        گان  آورد       ند         د        عای توسل  خواند         و اد        عیه و مناجات  
خوانی او د        ر قرارگاه نجف  اشرف و قرارگاه خاتم االنبیاk رونق 
و  د        عاخوانان  و  راه اند        ازی شد          پید        ا کرد        . حتی مرکزی  بیشتری 
مد        احان برای اعزام به یگان ها ساماند        هی  شد        ند         و اگر کسی نبود         
باز هم خود         حاج علیرضا بکایی اجرا می کرد        . او د        رباره اینکه چطور 
مناجات خوانی را به طور جد        ی شروع کرد        ، می گوید        : »چند         سالی 
توفیق د        اشتم به مسجد         امین الد        وله می رفتم و د        ر د        وران د        فاع 
مقد        س د        ر منطقه سعی می کرد        م مرخصی هایم را طوری تنظیم 
کنم که حد        اقل نیمه د        وم ماه مبارک رمضان د        ر تهران باشم و د        ر 
مسجد         امین الد        وله حضور یابم. تا سال 67 که مرحوم میرهاد        ی از 
د        نیا رفت و البته سال آخر که با موشکباران همراه بود         و د        عا برگزار 
نشد       «. حاج علیرضا بکایی را برخی با مناجات خوانی و بعضی با 
با  رمضان  مبارک  ماه  آستانه  د        ر  می شناسند        .  سخنرانی هایش 
شماست.  روي  پیش  آن  ماحصل  که  نشستیم  گفت وگو  به  او  مجتبی برزگر

ویـژه نامه هیئت ها و محافل مذهبی
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حجت االسام والمسلمین حمید         ملکی با بیان اینکه د        رس اخاق مراجع عظام تقلید         برگزار می شود        ، گفت: »از آیت اهلل مکارم شیرازی 
خواهش کرد        یم د        رس اخاق خود         را آغاز کند         تا بتوانیم سطح کمی و کیفی این د        روس را باال ببریم. از مراجع عظام د        یگر نیز د        ر این 
طرح استفاد        ه خواهیم کرد        «. معاون تهذیب حوزه های علمیه خاطرنشان کرد        : »بسیاری از طاب ما سرد        رگم هستند         که چه رشته ای 

ـررا انتخاب کنند         و اد        امه تحصیل د        هند         که د        ر این راستا معاونت تهذیب، برنامه هایی را د        ارد         و به زود        ی به اجرا خواهد         رساند        «. 
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عبارت هـا و جماتـی را بـر زبان جـاری می کنـد         و چیـزی را که متوجه 
می شـود         بـه مسـتمع انتقـال د        هـد        . د        عاخـوان د        ر حقیقت معـارف اهل  
بیـت b را بـه مخاطبـش منتقـل می کنـد        . بنابرایـن د        ر وهلـه اول باید         
بد        انـد         چـه می گویـد         و د        ر وهلـه د        وم بـه طـور نسـبی خـود        ش بـه آنچه 
می گویـد         برسـد        . د        ر کنـار ویژگی هـای زیـاد        ی کـه حضرت امـام د        ر 
مسـیر مبـارزه و بند        گی د        اشـت بـر این عالـم بـود        ن به عمل نیـز تأکید         
می کـرد         چراکه هیچ گاه نمی گفـت مرد        م بروید        . می رفـت و بعد         می گفت 
مـرد        م بیاییـد        . اینکه ماند        گار شـد         براي این بـود         که به آنچه رسـید         مرد        م 
را د        عـوت کـرد        . اگر خود        مان اهل شـب زند        ه د        اری و تهجد         نباشـیم چطور 
می خواهیـم مـرد        م را بـه خلـوت کرد        ن بـا خد        ا د        عـوت کنیم. یـک وجه 
د        یگر آن این اسـت که د        عا را د        رسـت بخواند         و د        رسـت معنـا کند        . بد        انید         
ایـن د        عاهـای مأثـوره کـه د        ر اختیـار ماسـت متأثـر از وحـی و از ذهـن 
معصومیـن متبـاد        ر شـد        ه اند        . یعنی خطـا ند        ارنـد        . هرچه گفته انـد         همان 
اسـت. می بینیم متأسـفانه برخـی از این بـه اصطـاح مناجات خوانان ما 
مطالعـه ند        ارنـد         و نمی تواننـد         چیزی به مـرد        م منتقل کننـد         و فقط باید         
از د        ریچـه صـد        ا یک هنرمند        ی د        اشـته باشـند        . کسـی که د        عـا می خواند         
اگـر د        ر شـرایط الزم باشـد         حتـی از منبـر مانـد        گار تأثیر بیشـتری د        ارد        . 
 فکر می کنیـد         چه تفاوتـی بین یک مـد        اح و روضه خـوان با 

یک مناجات خوان وجود         د        ارد        ؟ 
منصـب و جایـگاه مد        احـی خیلی باالسـت. مد        اح کسـی اسـت که مد        ح 
معصومیـن و ذوات مقد        سـه را می  گوید        . البته کسـی که مد        ح خورشـید         
را می کنـد         بایـد         راهی به سـمت آن خورشـید         د        اشـته باشـد        . اگر کسـی 
کـه تاریـک باشـد         و بخواهد         مـد        ح خورشـید         را بکنـد         به جایـی نخواهد         
رسـید        . مد        اح بایـد         از تاریکی هـای معصیت، گنـاه و لغزش هـای فرد        ی و 
اجتماعی د        ور باشـد        . چون د        ارد         مد        ح خورشـید         می کند        . مـد        اح ما نه تنها 
بایـد         صـد        ای خوبی د        اشـته باشـد         و اشـعاری را حفظ کند         بلکـه  باید         این 
مختصـات را نیـز د        ارا باشـد         چراکه جامعه به سـیر و سـلوک، برخورد        ها 
و سـبک زند        گـی ایـن مد        اح نـگاه می کننـد         و به عنـوان الگـو از آن بهره 
می برنـد        . امـا مناجات خـوان بـا مد        اح فـرق می کنـد        . زیرا یک ستایشـگر 
اشـعاری را د        ر مـد        ح امام  می خوانـد         ولی د        عاخوان بیـان آن امام را منتقل 
می کنـد        . از ایـن رو باید         از هر جهت آماد        ه تر باشـد         و مراقبت کند         و حتما 
با اد        بیات علوم عربی مقد        اری آشـنایی د        اشـته باشـد        . زیرا د        ید        ه می شـود         

برخـی د        عـا و مناجات را همـراه با غلـط می خوانند        . 
 برخـی از مناجات خوان هـا معتقد        نـد         نباید         بیـن مناجات و 

د        عا روضه خواند        . نظر شما د        ر این خصوص چیست؟ 
مقد        اري از آن سـلیقه و مقد        اري از آن د        سـتور است. اساتید        ی د        ر گذشته 
د        عـا می خواند        نـد         و غالـب آنهـا هـم از علمـا بود        نـد        . مرحـوم  آیـت اهلل 
شـاه آباد        ی اسـتاد         امام شـب های جمعه د        عا می خواند        . شـهید         د        سـتغیب 
د        عای کمیل را قرائت می کرد         یا مرحوم کلباسـی و شـیخ محمد        حسـین 
زاهد         که امام جماعت مسـجد         امین الد        وله و عارفـی بود        ند         اجرای مناجات 
را عهـد        ه د        ار می شـد        ند        . مد        احـان د        ر آن حـوزه وارد         نمی شـد        ند         امـا مد        تی 
بعـد         از انقاب علما نسـبت به اجرای د        عـا و مناجات کمتر وارد         شـد        ند         و 
مد        احـان د        ر ایـن راسـتا نقش ایفا کرد        نـد        . د        ر این چارچـوب باید         با تاش 
و مطالعـه وارد         شـد         و مناجات خوانان ما آماد        گی روحی د        اشـته باشـند         تا 
بتوانند         به خوبی و شایسـتگی کام امام معصوم را به مرد        م منتقل کنند        . 
د        ر حقیقت سـازند        گی و عمق کار د        ر د        عا خیلی بیشـتر و ماند        گارتر است.
 د        ر میـان ایـن همه مناجات هایـی که خواند        ید         آیـا با د        عایی 

انس یا ارتباط خاصی برقرار کرد        ه اید        ؟ 
هـر د        عایـی با توجه بـه محتـوای آن ارتباطـی با انسـان برقـرار می کند        . 
امـا مثـا د        ر میان د        عاهـا و زیارات، زیـارت امین اهلل زیارت غنی ای اسـت. 
د        رخواسـت هایی که د        ر حرم امام معصوم د        اریم خیلی باال و د        ر اوج اسـت. 
میـان اد        عیه د        عای ابوحمزه ثمالی بسـیار خوب اسـت. این د        عا با انسـان 

حرکـت می کنـد         و او را راه می اند        ازد        . 
 برخـی از مد        احـان مهارت های فنـی، صد        ای زیبـا و حنجره 
قوی د        ارند         اما د        ر مد        ح آنها خبری از سـوز نیسـت. به نظر شـما 

یک مد        اح چگونه سوز صد        ا پید        ا می کند        ؟ 
این سـوز چیزی نیسـت که ما بخواهیم برای آن خط کشی و اند        ازه گیری 
انجـام د        هیم. حقیقتا قابلیـت احصـا و اند        ازه گیری ند        ارد        . منتهـا اگر یک 
د        عاخـوان و مناجات خـوان از خود        ش مراقبت د        اشـته باشـد         بـا مقد        ماتی 
پای د        عا بنشـیند         و بخواهد         د        عا اجرا کند         آن سـوز صد        ا به د        سـت می آید        . 

مرد        م جذب خلق نیکوی 
پیامبر شد        ند         

آرزوی استاد         و 
توصیه به جوانان 
برای استفاد        ه از 
فضای رمضانی 

 چـرا فقط د        ر ماه مبـارک رمضان محافل مناجـات و د        عا این  
طور رونق پید        ا می کنند        ؟ 

جنـس مـاه مبـارک رمضان انـس با د        عـا و قرآن اسـت؛ هم قرآن سـاعد         
و هـم قـرآن نـازل. علت آن این اسـت کـه د        ر روایـات د        اریم شـیطان د        ر 
غل و زنجیر اسـت. یعنی مانع اساسـی برطرف می شـود         و انسـان به روح 
لطیفـش برمی گـرد        د        . روح لطیف هـم غذای معنـوی می خواهد        . بهترین 
غـذای معنـوی اي که انسـان را متحـول می کنـد         و زیرسـاخت هایش را 

اسـتحکام می بخشـد         قرآن و د        عاست. 
 فکر می کنیـد         عرصه مناجات  خوانـی چقد        ر آمـوزش  د        اد        نی 
اسـت و کسـی کـه می خواهـد         وارد         ایـن فضـا شـود         باید         چه 

مشخصه هایی د        اشته باشد        ؟ 
عرصـه مناجـات و د        عـا آموزش بـرد        ار اسـت. یعنـی نمی تـوان بـا آن 
کاسـیک برخـورد         کـرد        . باید         د        ر جلسـه اسـتاد         د        عا سـال ها بنشـیند         و 
از رفتـار د        عاخـوان گرفتـه تا صحبت، تعامـل، برخورد         و نحـوه خواند        ن و 
حـال معنـوی او را به عنوان الگو قـرار د        هد        . این  طور نیسـت که صرفا د        ر 
کاسـی بنشـیند         و به او بگوینـد         د        عا را این  طـور بخوان. اصـا آموزش و 
یاد        گیـری د        عـا د        یربازد        ه اسـت و د        ر مقابل آموزش قرآن د        یربازد        ه نیسـت. 
جوانـان هـم خیلی اسـتقبال می کننـد         اما چـون د        یربـازد        ه اسـت، امروز 

شـاهد         کمبود         د        عاخـوان با مهارت هسـتیم. 
 د        ر میـان مد        احـان شـما بیشـتر بـه عنـوان مناجات خوان 
مطـرح هسـتید         تـا نوحه خـوان. علت خاصی د        اشـت کـه این 

شاخه از ذاکری را انتخاب کرد        ید        ؟ 
من االن هم کارم این نیسـت. من برنامه روتین هفتگی د        ر سال ند        ارم. یعنی 
اقتضـای وضعیت کاری ام این نیسـت که به هیئت هایی بروم و جلسـاتی را 
اد        اره کنـم. اگر هنگام مناجات چیـزی را برای مرد        م می گویـم از د        عاخوان ها 
و اسـاتید         قبل آموختـه ام. آن موقع که نیمه شـب ها به مجلس د        عا می رفتم 

اصا د        ر ذهنم نبـود         که روزی مناجات خوان و د        عاخوان بشـوم. 
 مجلس کد        ام استاد         می رفتید        ؟ 

من بیشـترین بهـره را از مجلس د        عـای مرحوم میرهاد        ی بـرد        م. االن هم 
آنچـه بـه زبـان  ما جاری می شـود         بـه غیـر از مطالعاتی که شـب ها برای 
برنامه هـای ماه مبـارک رمضـان د        ارم بایـد         مطالعه کنم ولـی خمیرمایه 

اصلـی را از همانجا د        ارم. 
 شـما از ذاکرانی هسـتید         که تحصیالت باالی حـوزوی د        ارید         
و منبـر هم می روید        . عـد        ه اي منتقد         منبر رفتـن مکال د        ر هیئت 
هسـتند        . نظر شـما چیسـت و اصال د        اشـتن تحصیالت حوزوی 

چقد        ر د        ر اد        اره کرد        ن مجلس و شناخت مخاطب تأثیر د        ارد        ؟ 
باالخره سـخنران باید         باسواد         باشد        . اگر مقصود         از منبر رفتن همین منبر 
ظاهری اسـت، این منبر را مـا نمی رویم و روی صند        لی می نشـینیم. اگر 
منبـر جایگاه تبلیـغ د        ین خد        ا باشـد        ، د        ر د        سـتورالعمل روایـت و حد        یثی 
ند        اریـم که د        ر آن قید         شـد        ه باشـد         حتمـا لباس روحانیت بپوشـید        . چون 
آنچـه از د        یـن خـد        ا بیـان می شـود         بایـد         از مجـرای صحیـح و سـالم آن 
مطـرح شـود         و هر کس اجازه نـد        ارد         د        ر مسـند         تبلیغ قرار بگیـرد         اما اگر 
کسـی د        رس خواند        ، زحمت کشـید         و مطالعه هم کرد        ، می تواند         به تبلیغ 
بپـرد        ازد        . لباس کـه حرف نمی زند         بلکه فکـر وعظ می کند        . لـذا قید        ی بر 
اینکه حتما سـخنران لباس روحانیت د        اشـته باشـد         وجود         نـد        ارد        . من د        ر 
جریـان مناجات برای مخاطب و مسـتمع توصیه هـا و رهنمود         د        ینی هم 
مطـرح می کنـم. این محتوا مطالعـه الزم د        ارد        . شـما بایـد         از کتب عربی، 
حد        یثـی و روایتـی اسـتخراج و د        ر د        عـا اسـتفاد        ه کنید        . گاهـی تأثیر یک 

جلسـه د        عا بیشـتر از چند         منبر است. 
 مقـام معظـم رهبری بارهـا بر تعمیـق معنویـت هیئت هاي 
مذهبـی کشـور تأکیـد         کرد        ه انـد        . البتـه د        ر کنـار آن برخی از 
 gمد        احـان هـم اظهـار نظرهایـی کرد        ه اند         کـه امام حسـین
سیاسـی اسـت و باید         مد        اح موضع گیری سیاسـی د        اشته باشد        . 

نظر شما د        ر این خصوص چیست؟ 
مجالـس د        عا، تبلیـغ و سـخنرانی ها باید         فضایـی را بـرای بصیرت افزایی 
مخاطـب فراهـم کننـد        . زیرا سیاسـت ما عیـن د        یانت ماسـت. هر محب 
اهـل  بیـت د        ر شـرایط زمانی اي که به سـر می بـرد         باید         وظیفـه خود        ش 
را بد        انـد        . ایـن را هـم خـد        ا فرمـود        ه، هـم سـیره اهل  بیـت و هم بـزرگان 
بـه مـا گوشـزد         کرد        ه انـد        . هـم رهبـر فقیـد         انقـاب بـرای مـا ترسـیم 
فرمود        نـد         و هـم مقـام معظـم رهبـری ایـن اشـارات را د        ارند        . مـا وظیفه 
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یکـی از آرزوهـای علیرضـا بکایی این اسـت کـه روزی 
د        عـا جایـگاه خـود        ش را پیـد        ا کنـد         و علمـا مـرد        م را 
هرچـه بیشـتر با فضـای د        عـا و مناجـات آشـنا کنند        . 
او د        ر ایـن خصـوص می گویـد        : »جامعـه بیـش از ایـن 
بـه د        عاخـوان نیـاز د        ارد         و مـا متأسـفانه بـا محد        ود        یت 
مجبـور  وقـت  آن  مواجهیـم!  کاربلـد          مناجات خـوان 
می شـویم از کسـانی اسـتفاد        ه کنیـم که کمتـر زحمت 
کشـید        ه اند         و د        ر واد        ی د        عـا حرفـی بـرای گفتـن ند        ارند         
برخورد        ارنـد        «.  خوبـی  مهـارت  از  مد        احـی  د        ر  ولـی 
اسـتفاد        ه  خصـوص  د        ر  جوانـان  بـرای  توصیه  هایـي 
بهتـر از فضـای مـاه مبـارک رمضان ایـن اسـت؛ »ماه 
مبارک رمضـان فرصتـی بـرای بازسـازی د        رون و زمان 
جبـران گذشـته انسـان اسـت. چـون مانعـی نیسـت 
و شـیطان د        ر غـل و زنجیـر اسـت. از ایـن حیـث فرد         
راحت تـر می توانـد         بـرای حرکت کـرد        ن تمریـن کند        . 
بهتریـن زمـان ایجاد         ارتبـاط با خـد        ا را نیمه های شـب 
توصیـه کرد        ه انـد        . جوانـان بایـد         تمریـن کننـد         د        ر ماه 
مبـارک رمضـان بـا خد        اونـد         خلـوت د        اشـته باشـند        . 
ایـن خلـوت مثـل نرد        بانـی اسـت کـه انسـان را بـاال 
می بـرد        . مـاه مبـارک رمضـان فرصـت مغتنمی اسـت 
کـه نبایـد         از ایـن فرصـت بـه سـاد        گی گـذر کنیـم. 

د        اریـم بصیرت افزایـی کنیـم حتی اگـر د        ر فرصـت مناجات و د        عا باشـد        . 
باالخـره ایـن عنصـر معنـوی و د        ینـی بد        انـد         بایـد     وظیفـه اش د        ر زمـان 
غیبـت چیسـت و زمینه سـازی بـرای اسـتقرار حکومـت حقـه معصوم 
چیسـت. ایـن طـوری نیسـت کـه حضـرت ولي عصـر بیایـد         و همه 
کارهـا را انجام د        هد        . این انحراف اسـت. ما مشـغول همیـن ظواهر، اقامه 
عـزا و سـینه زنی باشـیم و هرچـه می خواهـد         اتفـاق بیفتـد         و هـر کس 
می خواهـد         بیایـد         و هـر کاری می خواهد         انجام د        هد        . یعني مظلوم کشـی، 
شیعه کشـی و جد        ول کشـی میان شیعه و سنی باشـد         و ما هیچ واکنشی 
ند        اشـته باشـیم. بنابرایـن ایـن بصیرت افزایـی و انتقال وظایف شـیعه با 
اسـتفاد        ه از آیـات و روایات که کم هم نیسـت یکی از وظایف سـخنرانان 
و د        عاخوانـان اسـت. لـذا ضـرورت د        ارد         مد        احـان بـه روز باشـند        . بایـد         بـه 
مسـائل جامعـه و آنچـه پیرامونشـان می گذرد         حساسـیت نشـان د        هند        . 



گرد        همایـی مبلّغیـن ماه مبـارک رمضان با سـخنرانی آیت اهلل سـبحانی و مد        یر حوزه های علمیه د        ر مد        رسـه فیضیه برگزار شـد        . 
د        ر آسـتانه مـاه مبـارک رمضان و ایـام تبلیغی طـاب و روحانیـون، گرد        همایی بـزرگ مبلّغیـن اعزامی د        ر این مـاه مبارک روز 
سـي ویکم ارد        یبهشـت ماه د        ر مد        رسـه فیضیه با سـخنرانی آیت اهلل سـبحانی و آیت اهلل اعرافی مد        یر حوزه های علمیه برپا شد        . د        ر 

ایـن گرد        همایـی نکات مهمـي د        ر تبلیغ برای طاب تبیین شـد        . 
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  عکـس شـهد          ا د          ورتاد          ورحسـینیه بـر د          یـوار نصـب شـد          ه. روزگاري اینجـا پاتـوق بچه هـاي جبهـه بـود          . بیـن 
عکس هـا، قـاب عکـس علـي جعفرپنـاه نـگاه حـاج اکبـر کاوه را بـه خـود         جلـب مي کنـد           و مي گویـد          : »خـد          ا 
علـی آقـا را رحمـت کنـد          . د          ر تمـام د          وران کود          کـي بـا هـم بود          یـم. عشـق بـه هیئـت د          اري همزمان بـا یکد          یگر 
د          ر د          لمـان ریشـه زد          . بـا د          سـت خالـي ایـن حسـینیه را سـاختیم«. اکنـون سال هاسـت که شـب و نصف  شـب 
زنـگ خانـه حـاج اکبـر کاوه بـه صـد          ا د          رمي آیـد           اما اهـل این خانـه تعجـب نمي کنند          . ایـن اتفـاق د          ر ایـن خانه 
عجیـب نیسـت. هر یـک از اهالي مشـکلي د          اشـته باشـد           نخسـتین کسـي که بـه نظـرش مي تواند           مشـکل او 
را حـل کنـد           حـاج اکبـر اسـت؛ خانـه اي کـه د          ر سـال1326 د          ر آن بـه د          نیـا آمـد           و هنـوز د          ر آن زند          گـي مي کند          . 
هیئـت مسـلم  بن عقیـل معروف بـه هیئت شـاه غالمان هـم با حضـور حاج اکبـر چراغش روشـن ماند          ه اسـت. 

سود        ابه رنجبر 

 گفت وگو با حاج اكبر كاوه كه بانی تأسیس هیئت شاه غالمان شهر ری است
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هیئت د        اری را پای منبر 
بزرگ ترها یاد        گرفتیم
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با د        ست خالی حسینیه را ساختیم 
حـاج اكبـر بيـن حرف هايش مكث مي كنـد          . انـگار خاطرات گذشـته مقابل چشـمانش جان 
گرفتـه و زند          ه شـد          ه  اند        . به خاطراتش د        ر نيم قرن گذشـته سـری می زنـد          . همان طور كه 
به پشـتي قرمزرنگ حسـينيه تكيه د          اد          ه سـرش را باال مي گيـرد          . نگاهش كه بـه قاب عكس 
علـي آقا مي افتـد           نفس عميقي مي كشـد           و مي گويد          : »قبل از انقالب رسـم بـود           فقط ظهر 
عاشـورا و تاسـوعا و شـب تاسـوعا خرجی مي د          اد          يم. هميشـه غذا آبگوشـت بـود          . به علي 
گفتـم امسـال مي خواهـم قيمه، عد          س پلـو و قرمه سـبزي بد          هـم. علي گفـت هزينه ها باال 
مـي رود        .   فكـر مخارجـش را كرد        ه ا  ي؟ گفتـم برنـج و روغن و مواد           پخـت  و  پـز را از حاجي 
مشـيري نسـيه مي خريـم و بعـد           از مراسـم پـول آن را مي  د        هيـم. د          ر آن روزهـا اهالي به 
هيئت هـا كمـك مي كرد          نـد          . علـي با شـك و     ترد          يـد           قبـول كـرد          . فـرد          اي روز عاشـورا كه 
حسـاب و كتـاب كرد          يـم حـد          ود           174 تومان به حـاج عمو مقـروض بود          يم. علـي گفت چه 
كار مي كنـي؟ پولـش را جـور كـن. مـن نمي توانم از كنـار مغازه حـاج عمو عبـور كنم. من 
هم پولي د          ر بسـاط ند          اشـتم. پيشـنهاد           كـرد        م براي امام حسـينg مراسـم اربعين بگيريم 
و د          ر آن مراسـم از مـرد          م د          ر خواسـت كنيـم كـه بـه هيئـت كمك كننـد          . علي قبـول كرد          . 
مراسـم اربعيـن خيلـي باشـكوه برگزار شـد           امـا وقتي بـه حسابرسـي رسـيد           100 تومان 
د          يگـر بد          هـي بـاال آورد            يـم. حـاال بد          هـي مـا شـد          ه بـود           274 تومـان. نمي توانسـتم به علي 
پاسـخ بد          هـم. چنـد           روز بـود           كـه از شـرمند          گي از خانه بيـرون نمي آمـد          م. علـي آقا چند         
  مرتبـه به خانـه ما آمد        . بـه ماد          رم گفته بـود          م به او بگويد         من نيسـتم. حال خوبي ند          اشـتم. 
زند          گـي برايـم سـخت شـد          ه بـود          . مـاد          رم متوجـه احـوال بد           من شـد          ه بـود          . وقتـي د          ليل 
بي قراري ام را پرسـيد           د          يگر نتوانسـتم از او پنهان كنم و همه ماجرا را برايش تعريف كرد          م«. 

 نمک سفره امام حسین
بغـض گلوي حـاج اكبر را مي فشـارد          . آه بلند          ي مي كشـد           و مي گويد          : »همان موقـع ماد          رم 
گرد          نبنـد           ليـره خـود           را از گرد          نـش بـاز كـرد           و آن را د          ر د          سـتم گذاشـت؛ گرد          نبند          ي كه 
يـاد          گار پد          رم بـود           و هفت ليره د          اشـت. گفـت آن را 74 تومـان مي خرند        .   فعال ايـن را بد          ه. 
د          لـم كمي قرص شـد            . منتظـر بود          م صبح شـود           تـا گرد          نبند           را بفروشـم و كمـي از بد          هي 
را بد          هـم. نصـف  شـب د          ِر خانه مـان را بـا مشـت مي كوبيد          نـد          . چيـزي د          ر د          لـم گفـت اين 
علـي اسـت كه كاسـه صبرش لبريز شـد          ه. د          رسـت فكـر مي كـرد          م. علي بـود          . به مـاد          رم 
گفتـم بگـو من نيسـتم اما گـوش علـي بد          هـكار نبـود          . د          اد           زد         : اكبـر بيا بيـرون! بيا بگـو اين 
آقـا كـي بـود           فرسـتاد          ي د          ر خانـه ما؟ بـه كوچـه رفتم. علـي كيسـه اي را بـه د          سـتم د          اد           و 
گفـت چنـد           د          قيقه پيش يـك نفـر د          ِر خانه مـا را زد          . د          قيقـا مبلغ بد          هـي را كه بـه حاج عمو 
د          اشـتيم د          سـتم د          اد           و گفـت اين نمك سـفره امام حسـينg اسـت. مـن و علـي و ماد          رم 
هـاج و واج بـه يكد          يگـر نـگاه مي كرد          يـم. تـا چند           لحظـه بعد           مـن و مـاد          رم و علـي آنقد          ر 
د          ر خانـه بلنـد           بلنـد           گريـه مي كرد          يم كه همسـايه ها فكـر مي كرد          ند           كسـي از د          نيـا رفته«. 

 میزبان
زائران

سید         الکریم 

 پد        رم مرد          مد          ار است 
وقتـي حـاج اکبـر د          ر حـال نقـل خاطره اش اسـت، رضـا هم بـه جمع مـا مي پیوند          د          . او پسـر ارشـد           حـاج اکبر 
اسـت. پـد          ر کـه حـرف مي زنـد        ،   رضـا چشـم از او بر نمـي د          ارد          . اشـک د          ر چشـمانش حلقـه مي بنـد        د          . سـر به 
زیـر مي انـد        ازد           و مي گویـد          : »خیلـي چیز هـا مانـد          ه کـه از پـد          رم یـاد           بگیـرم. پـد          رم د          ر ایـن حسـینیه بـه ما 
یـاد           د          اد          ه احتـرام بـه میهمـان امـام حسـینg از اصـول هیئـت د          اري اسـت«. آقـا رضـا کـه د          ر پایین ترین 
قسـمت حسـینیه نزد          یـک د    ِر ورود          ي نشسـته، مي گویـد          : »سـبک زمینه خوانـي د          ر مرثیه خوانـي یکـي از 
سـبک هاي بسـیار سـخت اسـت. طـي سـال هاي گذشـته بـا آموزش هـاي پـد          ر توانسـتم چند          یـن شـعر را 
روي د          سـتگاه موسـیقي بخوانم اما این سـبک بسـیار د          شـوار اسـت. امید          وارم بتوانـم لیاقت حضور د          ر کسـوت 
زمینه خوانـي را طـي سـال هاي آینـد          ه د          اشـته باشـم«. حـاج اکبر کـه خـود           د          ر شعرسـرایي و آمیختـن آن با 
د          سـتگاه موسـیقي پیشکسـوت اسـت و همـه اینهـا را به  طـور بد          اهـه انجـام مي د          هـد          ، مي گوید          : »مـا هرچه 
یـاد           گرفتیـم پـاي منبـر بزرگ ترهـای تکیـه میـد          ان شـهرري بـود        . اعتمـاد          ي کـه پد          رانمـان آن روزهـا به ما 
د          اشـتند           باعث شـد           بتوانیـم از همان کود          کي رسـم و رسـوم هیئـت د          اري را به صـورت عملي آمـوزش ببینیم«. 

د          رِ ایــن هیئــت بــه روي همــه بــاز اســت؛ چــه آنهایــي کــه یــک روز د          ر ایــن محلــه زند          گــي 
کرد          ه انــد           و چــه افــراد          ی کــه زائــر حــرم ســید         الکریمg بود          ه انــد           و یــک روز اتفاقــي میهمــان 
ــن  ــز د          ر ای ــاز شــد          ه. آنچــه بیشــتر از هــر چی ــن هیئــت ب ــه ای اینجــا شــد          ه اند           و پایشــان ب
هیئــت خــود           را نشــان مي د          هــد           احتــرام بــه میهمانــان و حفــظ اصــول و برپایي مراســم ســنتي 
روضه خوانــي اســت. میهمانــان ایــن حســینیه بین المللــي شــد          ه اند          . چند          یــن خانــواد          ه کــه د          ر 
آمریــکا، کانــاد          ا و... زند          گــي مي کننــد           طــي چنــد           ســال گذشــته میهمــان ایــن هیئــت بود          ه انــد          . 
آنهــا معتقد          نــد           اگــر قــرار باشــد           بــه ایــران بیاینــد        ،   ترجیــح مي د          هنــد           د          ر ایــام محــرم و مراســم 
ســوگواري امــام حســینg د          ر ایــران باشــند           تــا فرزند          انشــان از نزد          یــک بــا اصــول تربیتــي 
اســالم و آموزه هــاي آن آشــنا شــوند          . بعضــي از آنهــا پیــش از ایــن کود          کــي خــود           را د          ر شــهرری 
گذراند          ه انــد           و بــراي اد          امــه تحصیــل بــه خــارج از کشــور رفته انــد           امــا هنــوز روزهــاي خــوش 
گذشــته را فرامــوش نکرد          ه انــد           و از آن بــه  عنــوان اصــول مذهبــي و آمــوزش اخــالق د          ینــي د          ر 
ــا فرزند          انشــان هــم از  ــد           ت ــاد          ي مي کنن ــه زی ــاد           و هزین ــام حســینg ی مراســم عــزاد          اري ام
ایــن مواهــب بي بهــره  نماننــد          . حتــي امســال محــرم کــه یکــي از میهمانــان خــارج از کشــور 
نتوانســته بــود           حضــور د          اشــته باشــد           600 د          الر بــراي کمــک بــه مراســم هیئت فرســتاد          ه اســت. 
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حجت االسـام و المسـلمین محمد        علـی رضایـی اصفهانی د        ر اد        امه سلسـله جلسـات تفسـیر اجتماعـی قرآن د        ر د        ارالقـرآن عامه 
طباطبایـی به تفسـیر اجتماعی سـوره ماعون پرد        اخت و با اشـاره به پیام های اجتماعی این سـوره گفت: »هـر قد        ر معاد        باوری د        ر 
جامعه تقویت شـود         مرد        م د        ر عباد        ات خود         مقید        تر خواهند         شـد         و کمک به محرومین، ضعفا، ایتام و... بیشـتر خواهد         شـد        . از این 

 رو اگـر کمک نکرد        ن بـه یکد        یگر و... د        ر جامعه د        ید        ه شـود         باید         روی معـاد         تمرکز کنیم«. 
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 موافقیـد         گفـت وگـو را از عالقه شـما به شـعر گفتن آغـاز کنیم؟ 
از همان د        وران نوجوانی به کتاب های د        اسـتان، شـعر و اد        بیـات عاقه مند         بود        م 
امـا نکتـه تأثیرگذارتـر ایـن بود         کـه مـاد        رم عاقه زیـاد        ي بـه اد        بیات د        اشـت و 
همیشـه د        وبیتی هـای باباطاهـر را با حزنـی غریـب د        ر خلوت خویـش زمزمه 
می کـرد        . د        ر واقـع او اولین کسـی بود         که بـه صورت ناخـود        آگاه بذر سـرود        ن را 
د        ر جان من پاشـید         و باعث شـد         شـعر د        ر ذهنم نهاد        ینه شـود        . به عبارت د        یگر 
همنشـینی با ماد        ر اولین جرقه  برای سـوق پید        ا کرد        ن من به سـمت شعر بود        . 
د        ر اد        امه هم که شـعر گفتن من کمی شـکل جد        ی تر به خود         گرفت به واسطه 
آشنایی با استاد         مشفق کاشـانی د        ر د        هه اول انقاب د        ر شورای فرهنگ و ارشاد         
اسـامی بود        . من د        ر آن سـال ها د        بیر سـرویس اد        ب و هنر مجات شـاهد         بود        م 
که به واسـطه کار افتخار حضور یافتن د        ر محضر اسـتاد         مشـفق را زیاد         د        اشتم. 
تشـویق ها و حمایت های ایشـان نیز د        ر اد        امه این مسـیر خیلی تأثیرگـذار بود        . 
بـا توجه بـه فعالیـت بلند         مـد        ت خـود         د        ر عرصه شـعر آیینی، 

موفق شد        ید         چند         کتاب را به مرحله انتشار برسانید        ؟ 
د        ر عرصـه شـعر سـیاه مشـق های زیاد        ی از من منتشـر شـد        ه اما اگـر بخواهم 
تنها به عناوین مجموعه اشـعار آیینی اشـاره کنـم، می توانـم از کتاب های »بر 
آستان جانان«، »بانوی آیینه و آب«، »ملکوت کلمات«، »ناگهان د        ریا«، »سام 
بـر عاشـورا« و »کبوترانه بخوان آسـمان هشـتم را« نام ببـرم. از ایـن کتاب ها 
»ناگهان د        ریا« و »سـام بر عاشـورا« شامل اشعار عاشـورایی است و »کبوترانه 
بخـوان آسـمان هشـتم را« بـه طور کامـل به اشـعار رضـوی اختصـاص د        ارد        . 

به نظر شما شعر آیینی چه ویژگی اي د        ارد        ؟
شـعر آیینـی اصیـل شـعری اسـت کـه عـاوه بـر »موضـوع«، »موضع« 
د        ینـی هـم د        اشـته باشـد        . ایـن شـعر د        ر د        و محـور اصلـی پایه  گـذاری 

سـال های پایانـی د        هـه پنجـم عمـرش را سـپری می کنـد    . آن طور کـه خـود        ش برای مـا تعریف مـی کنـد         د        ر محلـه هفت چنار 
تهـران بـه د        نیا آمـد        ه و فارغ التحصیل رشـته کارشناسـی علـوم اجتماعـی از د        انشـگاه عالمه طباطبایی اسـت.رضا اسـماعیلی 
فعالیـت جـد        ی د        ر اد        بیـات را بعـد         از انقالب بـه د        عـوت زند        ه  یاد         قیصـر امین پـور د        ر حوزه هنـری سـازمان تبلیغات اسـالمی آغاز 
کـرد        ه و بـه پاس سـه د        هه حضـور فعـال د        ر عرصـه اد        بیات، موفـق بـه د        ریافت نشـان هنـری از وزارت فرهنگ و ارشـاد         اسـالمی 
شـد        ه. او شـرکت د        ر جلسـات نقـد         شـعر حـوزه هنـری و حشـر و نشـر بـا شـاعران نسـل اول انقـالب را نعمـت بزرگـی برای 
خـود        ش می د        انـد         و د        ر سـال های اخیـر فعالیت هـای اد        بـی ا ش را بیشـتر روی حـوزه شـعر د        ینـی و آیینـی متمرکـز کرد        ه  اسـت.

می شـود        : محـور اول تسـبیح و سـتایش ذات اقـد        س پرورد        گار اسـت که 
بـا عنوان »شـعر توحید        ی« شـناخته می شـود        . محـور د        وم شـعر آیینی، 
تبیین شـاعرانه سـبک زند        گی اسـامی براسـاس سیره و سـنت خاند        ان 
رسـالت اسـت. د        ر شـعر توحید        ی که د        ر اد        بیات ما از پشـتوانه و پیشـینه 
پربـاری برخـورد        ار اسـت، شـاعران قبـل از ورود         بـه سـاحت معصومیـن 
زبـان بـه تسـبیح و سـتایش پـرورد        گار می  گشـایند         کـه نمونه هایـی از 

آن را می خوانـم: 
فرد        وسی: به نام خد        اوند         جان و خرد        / کزین برتر اند        یشه برنگذرد         

سعد        ی: به نام خد        اوند         جان آفرین/ حکیم سخن د        ر زبان  آفرین 
سنایی: ملکا ذکر تو گویم / که تو پاکی و خد        ایی 

امـا د        ر محور د        وم شـاعران بایـد         د        ر کنار مد        ح و منقبت و سـوگ و مرثیه به 
تبیین سـیره عملی خاند        ان رسـالت و ذکر فضایل و کرامات اخاقی بزرگان 
د        یـن بپرد        ازنـد        . متأسـفانه بعـد         از انقاب تـا سـال ها مقوله شـعر توحید        ی 
که عمود         شـعر د        ینی و آیینی ماسـت به فراموشـی سـپرد        ه شـد         و شـاعران 
اکثـرا د        ر سـتایش بـزرگان د        یـن شـعر سـرود        ند         د        ر حالی کـه جانمایه د        ین 
اسـام »توحید        « و شـعار »ال اله اال اهلل« اسـت. خوشـبختانه این غفلت د        ر 
سـال های اخیـر با برگـزاری کنگره های شـعر توحید        ی و نبوی تـا حد        ود        ی 

جبران شـد        ه است. 
امـروز یکـی از بزرگ تریـن آفاتی کـه د        ر جان اد        بیـات د        ینی و آیینـی ما رخنه 
کرد        ه، آفت مناسـبتی سرود        ن و سطحی نگری اسـت. بخش اعظم شعر آیینی 
روزگار ما به فقر اند        یشـه مبتاسـت. با کمال تأسـف باید         اعتراف کنم که ما د        ر 
این حوزه از پرد        اختن به سـیره عملی خاند        ان رسـالت و حقیقت زالل د        ین- به 
خصـوص اصل توحید        - غافل ماند        ه ایم. این یک اشـکال اساسـی اسـت چرا که 

 سعید         سعید        ی 

باعـث می شـود         ما د        ر صـورت د        ین سـاکن بمانیـم و از حرکت د        ر سـیرت د        ین غافل 
شـویم. با توجه بـه مقتضیات زمانـه و نیاز جامعه بـه د        رک عمیق تـر و اصیل تر از 
د        یـن و بـرای اینکه شـعر آیینی ما از چنبـره تکـرار و تقلید         بیرون بیایـد         و جانی 
د        وبـاره بگیرد        ، زمان آن رسـید        ه کـه با بهره گیـری از منابع اصیـل د        ینی همچون 
قـرآن، نهج الباغـه، صحیفـه سـجاد        یه و... د        ر حوزه شـعر آیینی از منـزل صورت 

)مـد        ح و منقبـت( به منزل سـیرت )معـارف و حقایق د        ینـی( هجرت کنیم. 
د        ر حوزه شـعر آیینی، مطالعه و شـناخت د        ر باره شـخصیت اصلی شعر   

را چقد        ر مهم می د        انید        ؟ 
 شـاعران باید         سـعی کننـد         قبل از سـرود        ن شـعر راجع بـه آن موضوع کاما اشـراف 
د        اشـته باشـند        . به ویـژه شـاعران آیینی بایـد         د        ر خصوص سـبک زند        گی اسـامی و 
تاریخ اسـام مطالعات گسـترد        ه د        اشـته باشـند        . قرآن، نهج الباغـه، اد        عیه و صحیفه 
سـجاد        یه از جملـه کتاب هایی هسـتند     کـه می توانند         این گسـترد        گی فهـم را برای 

شـاعران رقم بزنند        . 
طی سـال های فعالیـت د        ر ایـن زمینه خاطـره ای د        ارید         کـه برایتان 

جالب بود        ه باشد        ؟ 
از  یکـی  امـا  د        ارم  زیـاد        ی  خاطـرات  عزیـزان  از  بسـیاری  ماننـد          هـم  مـن 
د        لنشـین ترین آنهـا مربـوط بـه اسـتاد         محمد        علـی مجاهـد        ی اسـت. زمانـی کـه 
مجموعـه رباعیـات عاشـورایی »سـام بـر عاشـورا« را تکمیـل کـرد        م، قبـل از 
چـاپ نمونـه ای از رباعیـات را بـرای اسـتاد         مجاهد        ی فرسـتاد        م تا ضمـن مطالعه 
آنهـا، مقد        مـه ای بـر آن بنویسـد         کـه ایـن اتفـاق افتـاد         اما بعـد         از چـاپ بعضی از 
د        وسـتان شـاعر شـروع کرد        نـد         بـه انتقـاد         و خرد        ه گیـری کـه چـرا ایـن رباعیات 
جنبـه آسیب شناسـی د        ارنـد         و اثـرات منفـی د        ر شـعر خواهنـد         گذاشـت ولـی 
اسـتاد         مجاهـد        ی بـه عنـوان یـک عاشـوراپژوهِ د        یـن آگاه، اسـتوار و ثابت قـد        م بـر 
حـرف خویـش ایسـتاد         و مضمـون رباعیات عاشـورایی این کتـاب را د        ر راسـتای 
روشـنگری د        انسـت و خیلـی جانانـه از ایـن کتاب د        فـاع کرد         و بـر این بـاور پای 
فشـرد         که شعر عاشـورایی اگر تنها د        ر سـوگ و مرثیه خاصه شود        ، حرکت آفرین 
و تأثیرگـذار نخواهـد         بـود        . ایـن خاطره ای اسـت که برایم بسـیار شـیرین اسـت. 
از بزرگ  تریـن افتخاراتـی کـه نصیـب شـاعران آیینـی می شـود        ، 
شـعرخوانی د        ر محضـر مقام معظم رهبری اسـت. آیا شـما نیـز به این 

افتخار نایل شد        ه اید        ؟ 
توفیـق د        اشـتم چنـد         سـال پیـش د        ر محضـر مقـام معظـم رهبـری شـعرخوانی 
و  د        ینـی  د        ر حـوزه آسیب شناسـی  از کسـانی کـه  یکـی  اتفاقـا  باشـم.  د        اشـته 
آیینـی گـوی سـبقت را از د        یگـران ربـود        ه مقـام معظـم رهبـری اسـت. من شـاهد         
بـود        م کـه د        ر ایـن د        ید        ارهـا هـر گاه شـاعری شـعری را قرائـت می کـرد         کـه نکتـه 
غیرمسـتند         یـا خرافـه ای د        ر بیتـی از آن وجـود         د        اشـت، ایشـان د        قیقـا د        سـت 
کنیـد        .  اصـاح  را  بیـت  کـه  می کرد        نـد          تأکیـد          و  بیـت  آن  روی  می گذاشـتند         

 رضا اسماعیلی یکی از بزرگ ترین آسیب های
 اشعار د        ینی را مناسبتی سرود        ن و سطحی نگری می د        اند        

 چند         رباعی
 علوی

شعر علوی تبسم حق بینی است / از باغ بلوغ معرفت گلچینی است 
هر کس که به این مرام و آیین باشد         / ترد        ید         مکن که شاعر آیینی است 

ای طالب معرفت ولی را بشناس / آن جان ز عشق منجلی را بشناس 
زیبند        ه او مقام عبد        اللهی است /د        ر مکتب بند        گی علی را بشناس 
د        ر شأن علی کتاب حق نازل شد         / میراث رسول را علی قابل شد         
یک عمر ثنای ذات یکتا را گفت / با بند        گی خد        ا، علی کامل شد         

با مهر علی ز حق جد        ایی زشت است /با نفس حریص، همنوایی زشت است 
با ذکر علی تو طالب عزت باش / د        رویش! به نام او گد        ایی زشت است 
او روح مکرم است، بشناسید        ش / قرآن مجسم است، بشناسید        ش 

او روح نماز و قبله توحید         است /او وارث آد        م است، بشناسید        ش 

 شعر آیینی به فقر اند        یشه مبتالست



داریمبا»حسینحسین«پیرمیشویم...
یکی از سنت های زیبای هیئت های قد        یمی گرفتن عکس یاد        گاری با کتیبه و پرچم هیئت بود        ه که د        ر این سال ها فراموش شد        ه است.

پیشنهاد         می کنیم د        ست به  کار شوید         و پس از پایان مجلس تان یک عکس یاد        گاری د        سته جمعی بگیرید         و برای »چهارد        ه« ایمیل 
کنید         تا د        ر همین صفحه منتشر شود        .

پیشواز رفتن ماه رمضان 
رمضـان مـاه پر برکت اسـت؛ ماهی که عشـق بـه معبود         را د        ر سـفره 
میزبانـی خـد        ای مهربـان بـه نظاره می نشـینیم. ایـن ماه آنقـد        ر عزیز 
اسـت که هوای سرد         و گرم نمی شناسـد         و میهمانان هر طور که باشد         
خـود         را بـه این سـفره می رسـانند        . عـد        ه ای هـم د        ر این بین هسـتند         
کـه د        وسـت د        ارنـد         زود        تـر از موعد         بر سـر سـفره حاضر شـوند         و خود         
را آمـاد        ه بهره منـد        ی از فضایـل و کرامـات این مـاه عزیز کننـد        . از این 
رو چنـد         روز زود        تـر از فـرا رسـید        ن آن بـه پیشـواز این مـاه می روند         و 
آد        اب و رسـوم خـود         را مطابـق بـا رمضـان تغییـر می د        هنـد         چرا که 
د        ر روایـات اسـامی نیـز پیشـواز رفتـن ماه رمضـان توصیه شـد        ه. 
امـا بـرای پیشـواز رفتن مـاه رمضان چـه کاری باید         انجـام د        هیم؟ 
یکـی از آنها روزه گرفتن سـه روز آخر ماه شـعبان اسـت یا حد        اقل 
یـک روز آخـر مـاه شـعبان . قبـل از ورود         بـه میهمانـی خـد        ا باید         
ببینیـم خد        اونـد         چه اوصـاف و چـه ویژگی هایی د        ارد        . خـد        ا مهربان 
اسـت. پـس باید         قبـل از رفتن پیـش او مهربانی کرد        ، قبـل از ورود         
نـزد         خـد        ای رحیـم بایـد         رحـم کـرد         و قبـل از ورود         پیـش خـد        ای 
بخشـند        ه بایـد         بخشـید        . همان طـور کـه فرمـود        ه: »ارحـم ترحـم«. 
لذا برای اسـتقبالی شـاد         و پرنشـاط باید         کارهایی کـرد        ؛ خوش خلقی، 
حالیت طلبـی، اد        ای د        یـون، انفـاق مخصوصـا به ارحام صغیر، آشـتی 
بـا نزد        یـکان و اسـتغفار کـرد        ن مقد        مـه ورود         بـه مـاه رمضـان اسـت. 

اپلیکیشن
ضیافت رمضان 

چند         روز بیشـتر بـه ماه رمضـان باقی نمانـد        ه اما 
همیـن که بوی رمضان به مشـام می رسـد         شـور 
و شـوق خاصـی د        ر د        ل مسـلمانان پد        یـد         می آید        . 
برخـی آنقد        ر د        لشـان برای این ماه تنگ می شـود         
کـه از چنـد         روز قبـل خـود         را بـا حـال و هـوای 
اند        رویـد        ی  برنامـه  می د        هنـد        .  تطبیـق  رمضـان 
»ضیافـت رمضـان« برنامـه ای جامـع و کامل د        ر 
باب همین موضوع اسـت و شامل فضیلت، احکام 
مـاه رمضـان و اد        عیه وارد         شـد        ه د        ر این ماه اسـت 
همـراه فایل صوتـی آنها، اعمال عید         سـعید         فطر، 
مسـائل مربوط به فطریه، اعمال شـب های قد        ر و 
پیامک های مناسـبتی این ایام بـه تفکیک وقایع. 
ایـن برنامـه حاوی نکات بسـیار مفیـد        ي د        ر مورد         
سـامت و تند        رسـتی همراه بخش تغذیه شـامل 
طبـخ غذاهای مناسـب این مـاه اسـت و از تقویم 
مـاه مبارک هـم  بهره مند         اسـت کـه د        ر آن وقایع 
و روید        اد        هـای مـاه مبـارک رمضـان ثبـت شـد        ه. 

*خد        ایـا ! د        ر آشـوب و فتنـه و بـال عـد        ه ای تـو را گـم 
می کننـد         و عد        ه ای تو را پیـد        ا می کنند        . مـا را از بند        گان 

یابنـد        ه خود        ت قـرار د        ه. 
*خد        ایـا ! د        ر توفان هـای سـنگین و بنیان کـن بعضی تو 
را از د        سـت می د        هنـد         و برخی تو را به د        سـت می آورند        . 
د        سـت ما را از د        سـت خود        ت د        ر نیاور و د        ست و د        لمان را 

از خـود        ت خالی نکن. 
سـختی ها،  و  شـد        اید          بی امـان  هجـوم  د        ر  *خد        ایـا ! 
گروهـی بـه د        امـن تـو می آویزنـد         و گروهـی از د        امـن 
تـو می گریزنـد        . مأمـن و گریزگاه مـا را آغـوش مهربان 

د        ه.  قـرار  خود        ت 
*خد        ایـا ! آنـان کـه حقیقـت را بـه مسـلخ مصلحـت 
می برنـد        ، آ نـان کـه د        یـن می فروشـند         و د        نیـا می خرند        ، 
آنـان کـه د        ر مرتـع حقـوق مـرد        م می چرنـد        ، به کفـر از 
ایمـان نزد        یک ترند        . نقاب ایمان را از چهره شـان بسـتان. 

سید         مهد        ی شجاعی

کانال تلگرام 
حاج صاد        ق آهنگران 

صـد        ای  کـه  کیسـت  تعـارف  بـد        ون 
حـاج صـاد        ق را بشـنود         و د        لـش هـوای 
کربـای جبهـه نکنـد        ؟ هـوای روزهـای 
ایثـار و از خود        گذشـتگی کـه بـا نـوای 
گـرم حاج صـاد        ق آهنگـران شـور و حال 
وصف نشـد        نی به خـود         می گرفـت: »کربا 
منتظر ماسـت بیا تا برویم«. سـوم خرد        اد         
بهانـه  خوبی بـود         تا یـاد        ی کنیـم از حاج 
از  فعالیت هایـش.  و  آهنگـران  صـاد        ق 
ایـن رو د        ر ایـن بخـش، کانـال تلگرامـی 
ایـن مـد        اح بـزرگ را معرفـی می کنیـم 
و  او  صـد        ای  از  بهره منـد        ی  ضمـن  تـا 
د        سـتیابی بـه آرشـیوی از کارهایـش، از 
مطلـع  هـم  او  فعالیت هـای  و  برنامه هـا 
حـاج  تلگرامـی  کانـال  آد        رس  شـوید        . 
اسـت:  شـرح  بد        یـن  آهنگـران   صـاد        ق 

telegram.me/ahangaran 

qudsonline14@gmail.com

مسـعود         انصـاری، مترجـم قـرآن بـا اشـاره به انتشـار ترجمـه تفسـیر عرفانـی از قـرآن بـا عنـوان »الفواتح االلهیـه« گفت: »ایـن ترجمه 
تفسـیر عرفانـی اثـر نعمـت اهلل بـن محمـود         نخجوانی اسـت کـه عنـوان کامـل آن »الفواتح االلهیـه و المفاتـح الغیبیـه، الموضحـه للکلم 
القرآنیـه و الحکـم الفرقانیـه« بـود        ه و اثـر مهمی محسـوب می شـود        «. او با بیـان اینکه این اثـر چهار جلد        ی اسـت، افـزود        : »نعمت اهلل بن 
محمـود         نخجوانـی بیش از هر کسـی بـه محی الد        ین بن عربی تعلـق خاطـر د        ارد         و از ویژگی های تفسـیر وی می توان به تفاسـیر متفاوت 
»بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم« د        ر هر سـوره اشـاره کرد        . بـه این معنی کـه میان تفسـیر آن و مضامین هر سـوره پیوند        ی برقـرار می کند        «.  ـر
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کتاب
سقای آب و اد        ب 

از  اد    ب« رمـان و روایتـی  و  »سـقای آب 
ایـن  زند    گـی حضـرت عبـاس اسـت. 
رمـان نوشـته سـید     مهد    ی شـجاعی اسـت 
 264 د    ر  نیسـتان  انتشـارات  توسـط  کـه 
صفحـه منتشـر شـد    ه و شـامل 10 فصـل 
ام البنیـن،  عبـاِس  علـی،  عبـاِس  اسـت: 
عبـاِس  سـکینه،  عبـاِس  عبـاس،  عبـاِس 
اد    ب،  عبـاِس  زینـب،  عبـاِس  مواسـات. 
عبـاِس حسـین، عباِس فرشـتگان و عباِس 
فاطمـه. آنچه این کتـاب را از حیث محتوا 
بـا د    یگـر آثـار شـجاعی متمایـز می کنـد    ، 
بـه  فرشـتگان  عبـاِس  فصـل  د    ر  بیشـتر 
طـور  ایـن  فصـل  ایـن  می آیـد    .  چشـم 
آغـاز می شـود    : »پیـش از آنکـه راوی ایـن 
د    اسـتان قـد    م به فصـل پایـان بگـذارد    ، ما 
فرشـتگان هفـت آسـمان بـر خـود     فـرض 
می شـماریم پـا به میـد    ان بگذاریـم و پرد    ه 
از رخسـار حضـرت ابوالفضائـل برد    اریم...« 

عکس یاد        گاری: هیئت حضرت حسـین بن علیg، منطقه 18 تهران 
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