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خدا در آیه ۸۵ سـوره بقره   فرموده: »ثُمَّ أَنُْتْم هُؤالءِ تَْقُتُلوَن أَنُْفَسـُکْم وَ تُْخِرُجوَن 
َفریقـاً ِمْنُکْم ِمـْن ِدیارِِهْم تَظاَهـُروَن َعلَْيِهْم بِاْلِثْـِم وَ الُْعـْدواِن وَ إِْن یَأْتُوُکْم أُسـاري  
تُفاُدوُهـْم وَ ُهَو ُمَحـرٌَّم َعلَْيُکْم إِْخراُجُهْم أََفُتْؤِمُنوَن بَِبْعِض الِْکتـاِب وَ تَْکُفُروَن بَِبْعٍض 
نْيا وَ یَـْوَم الِْقياَمِه یَُردُّوَن إِلي   َفمـا َجـزاُء َمْن یَْفَعُل ذلَِک ِمْنُکْم إاِلَّ ِخْزٌي فِي الَْحياهِ الدُّ
ا تَْعَمُلون« این آیه درصدد نکوهش پيمان شـکنی  أََشـدِّ الَْعـذاِب وَ َمـا اهللُ بِغافٍِل َعمَّ
بنی اسـرائيل نسـبت بـه عهـد و پيمان هایشـان بـا خداونـد متعال اسـت. خدا 
در ایـن آیـه بـه خاطـر رفتـار دو گانـه یهودیـان در قبـال تکاليـف الهـی و نگاه 
گزینشـی نسـبت به دسـتورات الهـی، این قـوم را مـورد مؤاخذه قـرار می دهد 
چراکه بنی اسـرائيل نسـبت به کشـتار و بيرون کردن عده ای از دیارشـان اقدام 
کردنـد، کـه ایـن در تعارض بـا تعهد آنهـا به عـدم اخـراج هم کيشانشـان بود. 
در مقابـل، نسـبت به فدیـه  دادن به اسـرا که حکم دیگـری از احـکام دین بود 
مقيـد بودند. خداوند متعال سـپس در قالب یک اسـتفهام توبيخـی می فرماید: 
»أََفُتْؤِمُنـوَن بَِبْعـِض الِْکَتـاِب َو تَْکُفُروَن بَِبْعض« که   همـان جمله کليدی و مورد 
نظـر ماسـت. شـاید این سـوال پيـش بيایـد: »چطـور واقعـه ای که مربـوط به 
یهـود بـوده، در کتـاب آسـمانی مسـلمانان آمده اسـت؟« این آیـه نظير خيلی 
از آیـات دیگـر در زیـر سـایه بيان کـردن داسـتان هایی از اقـوام دیگـر، پيام ها، 
هشـدار ها و نـکات بسـيار مهمـی را گوشـزد می کنـد. خداونـد متعـال قطعا از 
مطـرح کـردن ایـن موضـوع هدفـی مطابق بـا حکمت عاليـه خویـش دارد که 
متوجـه تمامی بنـدگان خصوصا مسـلمانان می شـود. یکـی از خطرات بسـيار 
مهمـی که جامعه اسـامی را تهدید می کند مسـأله گزینشـی عمـل کردن به 
دسـتورات خداوند اسـت؛ خطـری که نه تنهـا در کمين عموم مسـلمانان بلکه 
در ميـان متدینيـن، مذهبی هـا و هيأتی ها هم وجـود دارد. این   همـان انحرافی 
اسـت کـه یهـود بـه خاطـر ارتـکاب آن مـورد مذمت خـدا قـرار گرفتـه. یعني 
ایمـان و عمـل کـردن بـه پـاره ای از دسـتورات دیـن و کفـر اعتقـادی و عملی 

بـه پـاره ای دیگـر از احکام. قبـل از اینکـه به تبييـن، تحليل و آسيب شناسـی 
ایـن معضل در جامعه اسـامی بپردازیم شایسـته اسـت برای روشـن تر شـدن 
ایـن مطلـب مثال هایـی مطرح کنيـم. بـرای نمونه دیده می شـود کـه یک زن 
مسـلمان علی رغـم اعتقـاد به دیـن اسـام و عمل کـردن به دسـتورات مهمی 
مثـل نمـاز و توسـل به اهـل بيتb بعضـی از فراميـن الهی از جملـه حجاب 
را مـورد توجـه قـرار نمي دهـد و بـه آنهـا عمـل نمی کنـد. نمونـه دیگـر ایـن 
معضـل ایـن اسـت که کسـی اهـل نمـاز جمعـه و جماعـت و اهل حضـور در 
مسـجد و هيـأت اسـت امـا نسـبت بـه صله رحم کـه از واجبـات بسـيار مهم و 
مـورد سـفارش دیـن اسـت غفلـت می کنـد و در قهـر بـا خویشـان و نزدیکان 
فقـط عبـادت می کنـد فـارغ از اینکـه قاطـع رحـم، مبغـوض خداونـد اسـت. 
نمونـه ای دیگـر که به عنـوان یک آسـيب در هيأت هاي مذهبـی باید مورد 
توجـه قـرار گيـرد دقت نکـردن بـه اوقات نماز اسـت. مثـا سـاعات طوالنی از 
شـب مشـغول برپایی هيأت هسـتند و توجه کمتری به فریضـه واجب و مؤکد 
یعنـی نماز صبـح دارند. یـا بعضی ها حضور بسـيار پررنگی در هيأت هـا دارند و 
مبالغ بسـيار زیادی را بـا   نهایت خلوص و ارادت در مجالـس اهل  بيتb برای 
برپایـی هيـأت هزینـه می کنند، کـه صدالبتـه این عمل بسـيار بـزرگ و مورد 
سـفارش روایـات اسـت اما در مقابل، نسـبت بـه پرداخـت واجبـات مالی خود 
اعـم از خمـس و زکات رغبتی ندارند بلکه در بعضی مـوارد درصدد انکار آن هم 
برمی آینـد در حالی که هر دوی این کار ها دسـتور دین اسـت. اینها نمونه هایی 
از گزینشـی عمل کردن به دسـتورات دین است. شـاید بتوان مثال های زیادی 
از این دسـت مطـرح کرد. مثل اینکه بعضـی از خانواده های متدیـن و اهل هيأت 
بـا وجـود رعایت کـردن احـکام و اوامر الهـی در طول سـال های متمـادی و التزام 
اعتقادی و عملی به دین در شـب جشن ازدواج به گزینش خود بعضی از دستورات 
را زیـر پـا مي گذارنـد و به آن عمل نمی کننـد و در نتيجـه مرتکب بعضی معاصی 
می شـوند. در بعد تحليلی آنچه به عنوان اولين مسـأله جلوه می کند، ضعف عقيده 
اسـت. بـه عبارت دیگر عـدم التزام قلبـی و عقيدتی باعـث این نوع انحراف اسـت. 
زیـرا اگـر انسـان، خالق مدبـر و حکيم خـود را با اعتقاد راسـخ پذیرفته باشـد باید 
تمامـی دسـتورات او را یک جـا و بـدون هيچ شـک و تردیدی بپذیـرد چراکه همه 
دسـتورات خالقش برگرفتـه از تدبير، حکمت و مفيد ثمرات دینی و دنيایی اسـت 
و نبایـد بـه فهـم و درک خود بعضی هـا را که مطابـق با عاقه و رضایت شـخصی 
خـودش اسـت عمل کرده و بعضی دیگر را به دالیل مختلـف وا نهاده و عمل نکند. 
بـه عبارت دیگر انسـان در پاره ای از مسـایل، نسـتجير بـاهلل خـودش را اعلم از 
خداونـد مي داند و تدبير خویـش را به خدا ترجيح می دهد. این در حالی اسـت که 
تکاليـف دینی به نحو کامل و یک جـا دارای اثرات مادی، معنوی و ضامن سـامت 
دیـن، دنيای بشـر و سـعادت دنيـوی و اخـروی اوسـت و اگر انسـان نگاه تفکيکی 
بـه ایـن دسـتورات داشـته باشـد، خوشـبختی کامل خـود را بـه خطر می انـدازد. 
در بعد آسيب شناسـی رفتـاری این معضل به نظر می رسـد انسـان در انتخاب 
انجـام یـا عدم انجـام یک فعل انگيزه هـای مختلفـی دارد. گاهی اوقات سـختی یا 
سـهولت فعلـی باعث انتخـاب می شـود، گاهـی اوقات التـذاذ یا عـدم التـذاذ و در 
بعضـی مـوارد انگيزه هـای مالـی و سياسـی و از این قبيل که انسـان را به سـمت 
انجـام یـا ترک فعلی سـوق می دهد. با دقـت در تمامی ایـن موارد می تـوان به این 
نتيجه رسـيد که اگر روح تسـليم و عبودیت در بنده زنده باشـد و فهم خالق را در 
تشـخيص صـاح کار خویـش بر فهم خـود ترجيح دهد دیگـر این انگيزه هـا را بر 
اوامـر و نواهـی الهی مقدم نمی کند. به عبـارت دیگر ایمان قلبـی و التزام عملی به 
تصميمـات خداونـد متعال و تقویت آن سـد محکمـی در برابر این انحراف اسـت. 

احکامودستوراتدینراگزینشنکنیم
 حجت االسالم احمد میرزایی مدرس حوزه و دانشگاه 
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  حجت االسالم احمد میرزاییمدرس حوزه و دانشگاه 

آنچه سـاليان سـال برکت و نعمت را بـه خانواده هـا می آورد 
و باعـث می شـد از هم گسـيختگی  ها، دوری هـا، مشـکات 
زناشـویی و عدم پـرورش و تربيت مناسـب فرزنـدان به یک 
فضـای مملـو از آرامـش، محبـت و همدلـی تبدیـل شـود، 
روضه هـای خانگـی بود که ایـن روزهـا کمرنگ شـده اند. در 
صورتـی کـه می تـوان یکـی از عوامل پيـروزی انقـاب را در 
هميـن روضه هـای خانگـی و مجالـس اهل بيـت عصمت و 
طهـارتb پيـدا کـرد. زیـرا در هر خانه ای شـمعی روشـن 
می شـد، بـرای عـرض ارادت بـه سـاحت مقـدس اهـل  بيت 
بـود اما در بسـتر عزاداری هاي مـدرن، این شـعله ها کم فروغ 
شـد. البتـه هنـوز در بعضی شـهر ها ایـن مجالس در سـطح 
گسـترده ای برگزار می شـوند که در صورت توسـعه آن بستر 
معنویـت در جامعـه مخصوصـا خانواده هـا افزایـش می یابد. 
از طرفـی در گذشـته هيأت هـای مذهبـی بـا تفکـر، منطق، 
ادبيـات، فلسـفه و اخـاق اداره می شـدند تـا در کنـار شـور 
حسـينی، به شعور و تعميق اخاق سـوق یابند. اما متأسفانه 
اکنون برخـی هيأت های ما به ميتينـگ و خودنمایی تبدیل 
شـده اند! بعضی هـا دنبـال ایـن هسـتند کـه مثـا کـدام 
مـداح مسـتمع بيشـتری دارد، چقـدر پـول می گيـرد، چـه 
ماشـينی سـوار می شـود و... در حالـی کـه باید به کسـوت و 
پيشـه مداحـان اهميـت داد. بزرگ تر هـا بایـد بزرگـی  کنند 
و کوچک تر هـا بـه پيشکسـوتان و پيرغامـان آن طـور کـه 
بایسته و شایسـته اسـت احترام بگذارند. هيأت های مذهبی 
هـم از وعـاظ بخواهنـد فلسـفه و هدف اصلـی قيام عاشـورا 
را کـه همانـا احيـاي امـر بـه معـروف و نهـی از منکر اسـت 
بـرای مردم تبييـن کنند. از معصـوم روایـت داریم امـر ما را 
زنـده نگه داریـد. خـدا رحمـت کنـد کسـی را کـه امر مـا را 
زنـده نگـه دارد و کسـی کـه بـه یـاد و امـر مـا دعـوت کند. 
نکتـه بعدی حفـظ روش هـای سـنتی در مداحی اسـت که 
می توانـد هيأت هـا را از آسـيب ها حفـظ کنـد. جامعـه ایران 
پایبنـد سـنت های اصيل اسـت و تـا زمانی کـه هویت دینی 
جامعـه بـر مـدار نهضت امام حسـينj اسـتوار باشـد این 
بيمـه سيدالشهداسـت و حرکت هـای روشـنفکری  نظـام 
غربـی در برابـر این هویـت دینی و مذهبـی دوام نمـی آورد. 

حاج حمیدرضا نیکدل  

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
4 ربیعالثانی 1438 شمارهشانزدهم سه شنبه 14 دي 1395

»ِصْبَغَه اهللِ َو َمْن أَْحَسُن ِمَن اهللِ ِصْبَغًه و نَْحُن لَُه َعابُِدون/ رنگ خدا را انتخاب کنید و چه کسی رنگش نیکوتر از رنگ خداست؟ ما 
پرستندگان او هستیم«. )آیه ۱۳۸ سوره بقره(

گل را به هر رنگی می  توان درآورد به شرط اینکه آن را با ساقه چيده و پس از تشنگی کامل آن را در ظرف آب رنگ فرو کنيم. اینجاست که ساقه گل آب رنگ را به خود جذب 
مي کند و به    همان رنگ درمی  آید. قرآن نيز ظرف آب رنگ است. هم آب مایه حيات را دارد و هم رنگ خدایی است. بنابراین ما هم وقتی می  توانيم آیات این کتاب را با تمام 

وجود هضم و جذب کنيم که تشنه باشيم. یعنی خود را با آب های آلوده و گل آلود دیگر سيراب نساخته باشيم. 
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ــزار  ــر و خدمتگ ــت b نوک ــل بي ــس اه ــد در مجل ــه بای ــه هم ــان اینک ــا بي ــی ب ــلمين صدیق ــام والمس حجت االس
باشــيم و نبایــد در ایــن دســتگاه ادعایــی داشــته باشــيم، گفــت: »فرامــوش نکنيــم کــه نبایــد در ایــن دســتگاه ادعــای 
ــت«.  ــينj اس ــام حس ــتگاه ام ــت در دس ــور و فعالي ــای حض ــت از پيش نيازه ــوص ني ــيم و خل ــته باش ــی داش آقای
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عملبهفرمایشاترهبری
وظیفهاصلیمداحاناست

درهفتمینسالگردهمایشهماندیشیستایشگران
نخبهاهلبیتbتاکیدشد

 نزدیـک بـه 7 سـال از تأسـیس سـازمان بسـیج مداحان گذشـت؛ حـاال ایـن سـازمان پرقدرت تر 
و راسـخ تر از همیشـه در سـمت و سـوی صیانـت، حفـظ و احتـرام به اهل بیـت b به عنـوان یکی 
از مهم تریـن اهـداف خـود و نظـام جمهـوری اسـالمی قدم بـر  مـی دارد. یکـی از اصلی تریـن برنامه 
هـای ایـن سـازمان کـه تولیـت آن با آسـتان قـدس رضـوی اسـت، برگـزاری همایش های سـاالنه 
اسـت کـه تقریبـاً در دی مـاه برگـزار می کنـد. امسـال هـم ایـن سـازمان در ۸ و 9 دی مـاه ، میزبان 
برگـزاری هفتمیـن همایـش هم اندیشـی ستایشـگران نخبـه اهل بیـت b بـود. ایـن همایش هر 
سـاله به همت هیأت رزمندگان اسـالم و سـازمان بسـیج مداحان در شـهر مشـهد برگزار می شـود.

 سعید سعیدی

توليت آستان قدس رضوی در جمع ائمه جماعات مساجد مشهد با بيان اینکه مساجد شبکه های قدرتمند اجتماعی جهان اسام هستند، 
گفت: »ائمه جماعت مساجد نقش انکار ناپذیری در تبيين مفاهيم دینی دارند و داشتن اطاعات به روز و مورد نياز مخاطبان از ضروریات مبلّغين 
ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبیاست«. حجت االسام والمسلمين سيدابراهيم رئيسی در ادامه افزود: »نهم دی روز تجلی قدرت الهی و ميثاق دوباره امت با والیت بود«. 
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 آنچـه مسـلم اسـت برگـزاری چنيـن همایشـی نيازمنـد برنامـه ریـزی هـای گسـترده ای اسـت کـه  با 
هماهنگی های صورت گرفته از سـوی سـازمان بسـيج مداحان، تقریباً 40 جلسـه شـورای هماهنگی بين 
تشـکل های جامعـه مداحـی برگزار شـد و ایـن خود باعـث هماهنگی خوبی در سـطح کان تشـکل های 

مربـوط به مداحی اسـت.

نشستبرایهماهنگیوهمافزایی
آن طـور کـه مسـئوالن برگـزار کننـده می گوینـد هـدف از برگـزاری این همایـش  طبـق فرمایش و 
توصيـه مقـام معظـم رهبـری تأليف قلوب اسـت؛ زیرا در نشسـت شـعر آیينی در سـال های گذشـته 
بـر برگزاری جلسـات مسـتمر جوانان و پيشکسـوتان ایـن عرصه تأکيـد فرمودند. عاوه بـر این، طبق 
روایـات اسـامی نيز ،کنار هـم نشسـتن مؤمنان موجـب هم افزایی و هماهنگی بيشـتر می شـود.یکی 
دیگـر از مـوارد مهمـی که در این همایش مطرح اسـت، تبيين نقـش مداحان و شـعرای آیينی درباره 
مسـائل سياسـی روز و بيـان بایدهـا و نبایدهـای مداحـی و روضـه خوانـی اسـت. بـه عبارتـی، تعبير 
سلسـله جليلـه کـه حضرت آقا دربـاره مداحان و ذاکران اهل بيـت b به کار بردند مدالی بر سـينه 
جامعه مداحان و شـعر آیينی اسـت.از طرفی ایـن همایش همزمان بود بـا 9 دی، روز پيروزی دیگری 
کـه راز فتنه هـا را بـر مـا کرد. اگـر نگاهی به سـال های قبل داشـته باشـيم، متوجه می شـویم که در 
دوران فتنـه، نيـز جامعـه مداحـان نقش مهمـی را برای افشـای فکر پليد سـران فتنـه و جلوگيری از 
آشـوب آنهـا ایفـا کردنـد، زیرادر بزنـگاه ها موضـوع خود را مشـخص کردنـد و عاوه بـر جبهه جنگ 
نـرم در جبهـه مقابلـه فيزیکـی بـا فتنـه نيـز برخـورد کردنـد.از افـراد برجسـته کـه در ایـن همایش 
سـخنرانی کردنـد و حضـور داشـتند می تـوان بـه حجت االسـام والمسـلمين ابراهيم رئيسـی توليت 
آسـتان قـدس رضوی، حجت االسـام  والمسـلمين عليرضـا پناهيـان، آقایـان علی اکبر مداحـی، حاج 
حسـين سـازور، حاج سـعيد حدادیان و جمع کثيری از مداحان و شـاعران اهل بيت b اشـاره کرد.

تبادلنظرمداحانپیشکسوتوجوان
سـردار علی اکبـر مداحـی کـه مدیریـت سـتاد مرکـزی هيـأت رزمنـدگان اسـام را برعهـده دارد هـدف 
 از برگـزاری نشسـت هم اندیشـی نخبـگان ستایشـگران اهل بيـت b را تبـادل نظـر بيشـتر دانسـت و 
گفـت:»  یکـی از اهـداف مـا این اسـت که مداحـان جـوان و پيشکسـوت بتوانند  با هـم به تبـادل  نظر و 
تأليـف قلـوب بپردازنـد.« مداحی در ادامـه صحبت های خود به مهم شـمردن رهنمودهای رهبری اشـاره  
کـرد و گفـت:» تبعيت نکردن برخـی مداحان از این رهنمودهـا بزرگ ترین چالش جامعه مداحان کشـور 
اسـت کـه بـا چنين نشسـت هایی هـدف خـود را برای رسـيدن بـه آنچه مقـام معظـم رهبـری فرمودند 
نزدیـک کنيم.بـه عنوان مثال، مقام معظـم رهبری به صراحت مخالفت خـود را در مـورد درآوردن پيراهن 
سـينه زن ها در مجالـس عـزاداری و هروله هـای نامتعـارف بيان کرده اند، اما متأسـفانه هنوز شـاهد چنين 
رفتارهـای نامعقولی در مراسـم مذهبی هسـتيم یا مثـال دیگر قمه زنـی.  در واقع، در پس شـور و هيجان 
حسـينی بایـد شـعور و معرفت حسـينی نيز گنجانده شـود لـذا توجه بـه فرمایش های رهبـری باید جزو 

اصلی تریـن وظایـف ما مداحان و شـعرای آیينی باشـد.

جایگاهمقدسمداحی
مداحـی  جایـگاه  اهميـت  دربـاره  پناهيـان  عليرضـا  والمسـلمين  همایـش  حجت االسـام  ایـن   در 
گفـت:» مداحی جایگاه مقدسـی دارد و برگزاری چنين همایش هایی دسـتاوردهای خوبی داشـته اسـت. این 
جایگاه سـبب شـده تا جامعه و به ویـژه ذاکران توجه ویژه ای را به این موضوع داشـته باشـند. مثـًا ماندگاری 
مداحـی و اشـعار بـرای مدت ها در ذهن مخاطب مسـاله ای اسـت کـه ذاکران و مداحـان اهل بيت بایـد از این 
ویژگی به درسـتی اسـتفاده کرده وتمام مسـائل فرهنگی مذهبی و غيره را به مردم گوشـزد کنند از منظر او، 

مداحـی هنری اسـت فاخر که می تواند در بسـياری از مشـکات زندگـی به کمک جامعـه بياید.

هیأتهایمذهبیبزرگترین
شبکهارتباطیجهاناسالم

توليـت آسـتان قدس رضـوی یکی از سـخنرانان همایش هم اندیشـی 
ابراهيـم  اال سـام  بـود. حجـت   b اهل بيـت  نخبـه  ستایشـگران 
رئيسـی گفت :»سـخنرانان و ذاکـران باید صبغه معرفتی و شـناختی 
داشـته باشـند تا کسـانی که پـای منبرهـا می نشـينند معرفـت پيدا 
کننـد. بـا نگاهـی بـه زیارت نامه هـا در می یابيـم کـه در ابتـدا صبغـه 
شـناختی مطـرح می شـود و امـام بـه زائـر شناسـانده می شـود و در 
بخـش دوم صبغـه الهـی زیارت نامـه در زندگـی زائـر تغييـر ایجـاد 
می کند. مداحی هـا باید یک بسـته معرفتی باشـند، تا امـام محبوب را 
بـه مخاطب بشناسـانند، لذا عده ای از تـرس خدا و عـده ای دیگر برای 
رفتـن بـه بهشـت نمـاز می خوانند که عشـق به خـدا باالتریـن مرتبه 
را دارد و ایـن همـان شـناخت معرفتـی اسـت کـه بایـد در مخاطبان 

ایجـاد شـود.  عاشـورای حسـينی سرشـار از صبغه های عقانی اسـت 
و در ایـن روز امـام حسـين بـه مـا معرفـت آموخـت و مداحان و 
سـخنرانان باید به صبغه های معرفتی و عقانی ایـن واقعه در مجالس 
بپردازند. در گذشـته مداحـان بزرگ صبغه های معرفتی و شـناختی 
را بـه مسـتمعان منتقـل می کردنـد، امـا امـروز ایـن رویـه کمرنگ 
شـده و می طلبـد تـا همـه واعظـان و ذاکـران نسـبت بـه ایـن امـر 
فرامـوش شـده تدبيـر کننـد.  دشـمن بـه دنبـال ایجاد شـبکه های 
مجـازی اسـت و از سـوی دیگـر هيأت هـای مذهبـی بزرگ تریـن 
شـبکه ارتباطـی جهان اسـام که بـا نام امام حسـين تشـکيل 
می شـوند و ذاکـران اهل بيـت bبایـد از ایـن فرصـت بـه نحـو 
احسـن اسـتفاده کنند. هيأت هـای مذهبی مدارس بزرگی هسـتند 
کـه مـردم در آن به دنبـال دریافت معارف دینـی می گردند، لذا باید 
بـا اسـتفاده از ابـزار و فرصت بـه وجود آمـده در جهـت معرفت افزایی 
مردم بيشـترین اسـتفاده را ببریم. در برخی هيأت های مذهبی مطرح 
می کننـد مسـائل سياسـی را نگویيد و این در حالی اسـت کـه ابتدا تا 

انتهـای تمـام زیارت نامه ها سياسـی اسـت. 
شـاخصه اعتـدال ولـی خـدا بـر زميـن اسـت و در زمـان غيبـت، 
فقيـه جامع الشـرایط شـاخص ایـن اعتـدال اسـت و بایـد از ایشـان 
اطاعت پذیـری داشـته باشـيم. مداحان و سـخنرانان بایـد در مخاطب 
ذائقـه  سـازی کـرده و در برخی اوقات ذائقـه مردم را تغييـر دهند، لذا 
مجالـس و هيـأت هـا نباید صـرف مصيبـت باشـند، زیرا اگـر معرفت 
ایجاد شـود هيچکس خدا و ائمه b  را ترک نمی کند. مشـکل اصلی 
مداحـان و رادیـو تلویزیـون هسـتند که بـا مخاطب زدگی باعث شـده 
تـا همـه بـه سـمت سـليقه و نـوع مخاطـب حرکـت کنند، هـر چند 
کـه سـليقه و مخاطـب مهـم اسـت، امـا نبایـد کارهـا بـه این سـمت 
منحـرف شـود. شـعرا باید شـعرهایی بسـرایند کـه باعـث دلدادگی 
در  مداحـان  یابـد.  افزایـش  آنهـا  معرفـت  تـا  شـوند  مخاطبيـن 
امنيـت ملـی کشـور جایـگاه دارند، زیـرا بچه هـای هيأتـی به عنوان 
سـرمایه های ایـن انقـاب در درون ایـن هيأت ها آمـوزش می بينند 
و بایـد ایـن پایگاه هـای انقـاب را بـه لحـاظ کيفيتـی ارتقـا دهيم. 



  شـما از منبری هـای موفقـی هسـتید کـه طرفـداران 
پروپاقرصـی داریـد امـا کمتـر در جاهـای دیگـر بـه منبر 
می رویـد و بیشـتر در مسـجد حضرت امیر سـخنرانی 

می کنیـد. دلیـل خاصـی دارد؟
من کسـي نيسـتم که به برنامه های مختلف بروم. اگر هم در مسجد 
حضـرت اميـر منبری از من ثبت و ضبط می شـود بـه این دليل 
اسـت کـه امـام جماعت این مسـجد هسـتم. من منبری اي نيسـتم 
کـه خودم را موظف کرده باشـم در پایگاه ها و مناسـبت های مختلف 
کار وعـظ انجـام دهم. اوال سـعادت آن را ندارم و ثانيا رسـالت من کار 

دیگری اسـت و گاهی هم منبـر می روم.
 

   یعنی در عرصه های دیگری به تبلیغ دین می پردازید؟ 
تبليـغ دین یـک بحث اسـت و عرصه تبليـغ یک بحث دیگر اسـت. 
روحانيون الزم اسـت دیـن را تبليغ کنند اما اینکه عرصه تبليغ فقط 
منبر باشـد این پذیرفته نيسـت چراکه درصـد محدودتـری از مردم 
در جلسـات منبر ها شـرکت می کننـد و از طرفی همه مـردم هم در 
مسـاجد حضـور ندارنـد. غالبـا افـراد ثابتی هسـتند که بـه این گونه 
مجالـس می آینـد. وقتی جلسـات وعظ به ایـن حضور هـا و مکان ها 
منحصر شـود، واعظـان ما برای یـک جمعيت تکراری همـواره منبر 
می رونـد. در صورتـی که عرصه منبر سـنتی تبليغی بـرای یک عده 
خـاص اسـت! کسـانی که بنابـر دالیـل خاصـی- چـه در بحث هـای 
معرفتـی و چـه محبتـی- خودشـان را در کاروان اهل بيـتb قرار 
دادنـد امـا در عرصـه تبليغ دین بـه این مقولـه فکر کنند کـه امروز 
اگر به بنده فرصت بدهند در باشـگاه فوتبال بارسـلونا من چه بحثی 
را می توانم داشـته باشـم و اصا چه موضوعی ضـرورت دارد؟ ما االن 
بایـد آمادگی برای حضـور مؤثر در این عرصه ها پيـدا کنيم. منظورم 
ایـن اسـت که به عنوان یـک فرد متدیـن اگر این فرصت ایجاد شـد 
کـه بـا یک بازیکن بين المللی صحبـت کنيم با چه شـيوه ای این کار 
را انجـام دهيـم تـا توجه ایـن بازیکن بـه دین جلـب  شـود. آنها هم 
انسـانند ولی هرگـز مسـجد را ندیده اند. امـا این کار یک گام بسـيار 
باالیـی از تأثيرگـذاری به شـمار مـی رود. عـده اي از مردم به مسـجد 
نمی  رونـد و معاندتی هـم با دین ندارنـد ولی رفتارهـای دینی ندارند 
چراکه این مباحث ارزشـمند از طریق مدرسـه، دانشـگاه، تلویزیون و 
سـينما مطرح نمی شـود. پس باید عرصه تبليغ تغيير کند و انحصار 
آن در مسـاجد و هيأت هـا نباشـد. االن جمعيت هـم افزایش یافته و 
سـایق هم به مراتب تغيير کرده. سـليقه های متفاوت از طریق منبر 
راضی نمی شـوند. مباحث را باید بـه صورت دیگری ارائـه داد ولی در 

چارچـوب و با رویکـرد دینی.

   مخاطب شناسـی یکـی از نـکات اصلـی تبلیغ اسـت. 
چه راهکارهایی برای شناسـایی دقیـق مخاطب در تبلیغ 

 سـیدمحمدباقر همچون پدرش آیت اهلل سیدمحمدرضا علوی 
تهرانی از 2۴ سالگی فعالیتش را در مسجد حضرت امیر آغاز 
کرد و همزمان مسـؤولیت بنیاد فارس المؤمنین را که به عنوان 
زیرمجموعه این مسـجد به فعالیت های عام المنفعه می پردازد 
برعهده گرفـت. او عالوه بر وعظ و تدریس در حوزه و دانشـگاه، 
در عرصه تبلیغ هم ید طوالیی دارد. حجت االسالم والمسلمین 
سـیدمحمدباقر علـوی تهرانـی از سـخنرانان تأثیرگـذاری 
اسـت که بیشـتر در مسـجد حضرت امیر منبر مـی رود. 

منبریها
بایدازفضایمجازی
جلوترباشند

حجتاالسالموالمسلمینسیدمحمدباقرعلویتهرانی
معتقداستنبایدسخنرانیکلیوتکراریکرد

مجتبی برزگر

0۴

ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
توليت آستان قدس رضوي با بيان اینکه مشکل اصلی مداحان و رادیو و تلویزیون مخاطب زدگی است، گفت: »این امر باعث شده خ

همه به سـمت سـليقه و نوع مخاطب حرکت کنند. هر چند که سـليقه و مخاطب مهم است اما نباید کار ها به این سمت منحرف 
شود«. حجت االسام والمسلمين سيدابراهيم رئيسی در ادامه افزود: »شاعران باید شعرهایی بسرایند که باعث دلدادگی به اهل بيت

b در بين مخاطبان شود و ميزان معرفت آنها را بيفزاید«.  ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
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می کنید؟ پیشـنهاد 
اگـر اصـول دیـن را بيان کنيـم و آنچـه را دین به معنـای مقتضی 
دینـداری و موانـع دین پذیـری گفتـه، بگویيـم هميشـه حـرف 
بـرای گفتـن داریـم. اینهـا امـور ثابتی هسـتند منتهـا زبـان بيان 
فـرق می کنـد. چـون در گـرو زمـان آن اسـت ولـی در عيـن حال 
اصـول ثابتـی دارد. بـه نظـر می رسـد اگر ما بـه منبع اصلـی دین 
برگردیـم، )کتـاب اهلل و عترتـی( بسـياری از منویات به شایسـتگی 
منتقـل می شـود اما هنر ما این اسـت کـه ضرورت ها را تشـخيص 
دهيـم. ضرورت هـا ایـن اسـت کـه بـا جامعـه در ارتباط باشـيم و 
بدانيـم در خانواده هـای مذهبـی چـه می گـذرد و بـه چه سـبکی 
زندگـی می کنند. باید بـه این برآورد برسـيم که چـه دغدغه هایی 
در جامعـه خصوصـا ميـان جوانـان وجـود دارد که به واسـطه این 
ارتبـاط و درک مناسـب از جامعـه حرف های تکراری و کليشـه ای 
زده نشـود. مثـا مشـکل عمـده ای کـه در جامعـه نسـبت بـه 
موضـوع ازدواج وجـود دارد، دیـدگاه فرهنگـی نسـبت بـه ازدواج 
اسـت. برخـي نمی خواهنـد زیـر بـار تکليـف ازدواج برونـد. ما هم 
نمی دانيم مشـکات چيسـت و حرف های تکـراری و مشـابه بيان 
می شـود. در یـک کام، حرف هـای کلی را بيان نکنيم بهتر اسـت.

  عـده اي معتقدنـد در جامعـه امـروز مـا دیـن روزبه روز 
کمرنگ تر می شـود. شـما هم موافق این عقیده هستید؟ 
نـه قبول نـدارم. علت دینـداری و دین گریزی افراد از اخاق ناشـی 
می شـود. جامعه مـا جامعه بی اخاقی اسـت. در آن نمـاز خوانده و 
روزه گرفتـه می شـود امـا بـه وفـور دروغ گفته مي شـود. در جامعه 
مـا مکارم اخاق وجـود نـدارد. عاملی که باعث شـد پيامبر گرامي 
اسـام در صدر اسـام در سـنين جواني جامعه را بـه دینداری 
رهنمـون کنـد و کسـانی را بـه ایـن ميـدان بيـاورد که خودشـان 
بت پرسـت بودنـد اخـاق او بـود. اخـاق در جامعـه مـا اصا هيچ 

جایگاهـی نـدارد و اصا دنبال اخاق نيسـتيم! 

  بـا این حسـاب هیأت های ما بـرای رواج اسـالم ناب و 
اخـالق ائمهb چه وظایفـی دارند؟

هيأتی های ما باید به امام حسـين تأسـی کنند و یک تشـابهی از 
سيدالشـهدا را با خود به همراه داشته باشند. کمترین مرحله تشبيه، 
رعایـت اخاق اسـت. آن حضرت می فرماید زینت ما باشـيد. امثال ما 
که منتسـب به سيدالشـهدا هسـتيم و پرچم ایشـان را به دست 
داریـم خيلی باید پایبند اخاق باشـيم. چون مـردم از ما توقـع دارند. 
ائمـه ناظـر و شـاهد اعمال ما هسـتند. خيلی بایـد مراقـب رفتار مان 
باشـيم. از طرفـی دیـن را آن طور که هسـت بيـان کنيم نـه آن طور 
که می خواهيم. دین گزینشـی نيسـت و باید همه مسایل بيان شوند.

  ویژگی یـک منبری ایده آل در جامعه امروز چیسـت؟

در جایـگاه یـک منبـری اعتقاداتـم را بيـان می کنم که خـودم در 
وهلـه اول بـه آن توصيه هـا و رهنمود هـا اعتقـاد و ایمـان دارم. در 
مـورد موضـوع بي حجابـي کـه البته مهم اسـت صحبت مي شـود 
امـا کمتـر در مورد غيبت کـه عقوبت سـنگيني دارد مطلبي گفته 
مي شـود! بایـد همه زوایاي دیـن را بگویيـم و از محفوظاتمان برای 
مـردم منبر نرویـم. اگر می خواهيـم دانش را به مـردم انتقال دهيم 
باید از نظر سـواد قوي باشـيم. فرق مشـترک ما با مردم در استفاده 
از فضـای مجازی اسـت. یعنی مـن باید از اینترنت یـک گام جلو تر 
باشـم تا مـردم بپذیرنـد. وگرنه می گوینـد این مطلـب در اینترنت 
پيدا می شـود. پـس منبری بایـد اهل بـاور، دین و مطالعه باشـد و 
مطالـب به دسـت آمده را معقول و آسـان بيان کند. نبایـد از مردم 

طلبکار باشـيم و زباني دلسـوزانه و معقول داشـته باشيم.

  مـا چند واعظ برجسـته در کشـور داریم کـه مخاطبان 
زیـادی دارنـد و شـما از جمله همیـن واعظان برجسـته 
هسـتید. بـا توجه بـه اینکـه شـاهد مداح محور شـدن 
هیأت ها هسـتیم تا منبری محور شدن، شـما این رویکرد 

را قبـول دارید؟
مـن مداح محـوری را مذمـوم نمی دانم چراکـه وقتی هـزاران نفر از 
یـک مداح اسـتقبال می کنند به جهت تـاش زیاد در کار اوسـت. 
وقتـی تـاش می کند، مـردم هم قـدردان او هسـتند. اگـر من هم 
این تاش را داشـته باشـم، از من هم تجليل می کننـد. پس اگر از 
منبـر بنده اسـتقبال نکردند یعنی ایـن تاش وجود نداشـته. اصا 
بحث هـای مداح محـوری مطرح نيسـت. باالخـره جوانان هم شـور 
می خواهند و هم شـعور. هر کس وظيفه خـودش را انجام می دهد. 
ایـن تفکيک غلطی اسـت و افـراد باید تاش کنند همه در مسـير 

 چيزی کـه در اراده خداوند وجـود دارد قرار بگيرند.

  چطور می شـود یـک مخاطـب جـوان را از طریق منبر 
جـذب کرد؟

مادامـی کـه کسـي به آنچـه می گویـد بـاور داشـته باشـد و آنچه 
می گویـد تحليل هـای خـودش نباشـد و کتـاب و عتـرت حضرت 
حـق باشـد، مـردم قدردانـی می کننـد. امـام صـادق  فرمـوده: 
»حرف هـای مـا را به گوش مردم برسـانيد. مردم خودشـان تبعيت 
می کننـد«. چون مردم دنبـال حرف های خوب هسـتند و بهترین 
حرف هـا، حرف هـای اهـل  بيـت اسـت. غالبـا حرف های مـا حرف 
خدا و پيامبر، احادیث و روایات اسـت و پذیرش این مفاهيم، دست 

خداست.

  درباره نقش سیاسی و اجتماعی هیأت ها حرفی نزدید؟
بـه نظـر مـن هيأتي ها اگـر سـکوالر نباشـند کفایـت می کنـد ولی 
الزمـه آن، این اسـت کـه فراجناحی باشـند. یعنی اصـل حاکميت و 
نـه نوع حکومت. اینکـه رئيس دولت امروز چه کسـی اسـت و رئيس 
دولـت فردا کيسـت هيأت هـا باید ورای اینها باشـند. نقطه مشـترک 
هيأت هـا بایـد در دو امر باشـد: اینکه سـکوالر نباشـند و محور اصلی 
آنها سيدالشـهدا  باشـد. اگر بخواهيـم جناحی به اینهـا بپردازیم، 

اسـتقبال ها از بيـن مـی رود و باید فراجناحـی عمل کنيم.

 چطـور می شـود ضمـن پایبندی بـه سـنت، در جامعه 
مـدرن منبر رفـت و عـزاداری کرد؟

عزاداری یک شـيوه و یک محتوا دارد. محتوای آن سيدالشهداست 
اما شـيوه آن مي تواند متناسـب با روز تغييراتي داشـته باشد. شيوه 
و محتـوا اگر بيانگر عزت صاحب عزا باشـد، سـنتی و مـدرن ندارد.

  زیبا ترین مطلبی که در طول منبر ها و سـخنرانی هایتان 
به مخاطب گفته ایـد چه بوده؟ 

هـر جا می توانـم حقانيت اهـل بيت را ثابـت کنم به وجـد می آیم 
چراکـه مطـرح کردن حقانيت ایـن عزیزان، اصل دین اسـت.

مردمجذبخلقنیکوی
وظیفهمنتظرانپیامبرشدند


 حجت االسـالم علـوی تهرانـی معتقـد اسـت 
عـده ای بـر ایـن باورند کـه از اصلی تریـن وظایف 
منتظـران نسـبت بـه امـام زمـان، تشـرف به 
محضـر آن حضرت اسـت. لذا همواره دنبـال راهی 
برای مالقات با ایشـان هسـتند در حالی که وظیفه  
اصلی ما تشـبه به ایشـان اسـت. زمانی کـه از نظر 
بـاور و رفتـار، ظاهر و باطـن زندگی خود را شـبیه 
امـام کنیم، در مرحله اول بین ما و ایشـان نسـبت 
ایجـاد شـود و پس از آن سـنخیت پیدا می شـود. 
سـنخیت باعث پیوستن ما به امام می شـود. آنگاه 

تشـرف خود بـه خـود حاصل خواهد شـد. 
۱. طبـق حدیث ثقلیـن آنچه برای قـرآن ثابت 
می شـود، بـرای اهـل بیت نیز ثابت شـده اسـت. 

2. طبـق آیـات قـرآن، درک مقام قـرآن جز به 
واسـطه تطهیر جسـم و جان میسـر نیست. 

در نتیجـه تـا به مقام تطهیر نرسـیم، بـه درک 
حضور امام نمی رسـیم. پس بدون تشـبه، تشـرف 

امکان پذیر نیسـت. 
اویـس اهـل منطقـه ای در اطـراف مدینـه بـه 
نـام َقَرن بـود. او عاشـق و مشـتاق دیدار رسـول 
اکـرم k بـود. از مادرش اجـازه گرفت بـرای دیدار 
آن حضرت بـه مدینه برود به این شـرط که قبل از 
ظهر بازگردد. اویس به سـوی مدینه رهسـپار شد 
اما از قضا آن روز پیامبر در مدینه نبود. منتظر شـد 
امـا پیامبر بازنگشـت. ظهر شـد و بدون دیـدار با 

محبوب به شـهر خود بازگشـت. 
پیامبـر گرامـي اسـالمk هنگام بازگشـت به 
مدینـه فرمـود: »من بوی بهشـت را از سـوی َقَرن 
استشـمام می کنـم«. یعنـی رفتـار اویـس، بـوی 
بهشـت می داد. ایـن تمجید پیامبـر، حاصل رفتار 
اویس بود. او به رسـول اکرم و سـنت او تشـبه پیدا 
کرده بـود اگرچـه در ظاهر برایش تشـرف حاصل 
نشـد. اعمال انسـان رنگ و بو دارد. عمل خیر، عطر 
خوش و عمل شـر بوی آزاردهنـده دارد. اعمال خیر 
منتظـران، موجب جلب نظـر امام زمان اسـت. 
آنچه نظـر ایشـان را برمی گرداند، گناهـان پیروان 
 bاسـت. وظیفه اصلی شیعه، تشـبه به اهل بیت
اسـت که در پـی آن تشـرف حاصل خواهد شـد. 
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خ سردار علی اکبر مداحی رئيس هيأت رزمندگان اسام گفت: »مداحان ما نباید با گفتار و رفتار خود بهانه به دست دشمن بدهند تا 

آن را عليه دین و تشيع استفاده کند و این امر بدون توجه به رهنمودهای رهبری در خصوص مداحی ها و مراسم عزاداری تحقق 
نمی یابد. دشمن با انتشار برخی تصاویر قمه زنی شيعيان که حضرت آقا نيز آن را منع کرده اند، دنبال تخریب چهره شيعيان است 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبیو از شيعه یک چهره خشن و جنگجو نشان می دهد«. 
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ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
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 احمد واعظی، مهم ترین وظيفه و کار مداح و شاعر آیينی را افزایش بصيرت و آگاهی دینی مردم دانست و افزود: »مداحان باید در مجالس خود مردم 
را مدام تشویق و ترغيب به رعایت آموزه های دینی کنند تا آنها به این مبانی دینی، اعتقادی و آموزه های اخاقی سوق داده شوند«. این مداح اهل بيت 
در ادامه گفت: »مداحان و شاعران آیينی باید دل به اهل  بيتb بسپارند و بلندگوی آنان باشند. رسيدن به این مهم نيازمند تمرین فردی است«. 

 راحله عبدالحسینی  

نیمقرننوکـریاربـاب
چندروایتمعتبراززندگیحاجاحمدفتحاهللزادهکههفتهقبلآسمانیشد



جوانی ات را که پای روضه بگذاری، صدایت را که خرج ارباب کنی و آبرویت را که خرج هیأت کنی، به پیری که می رسی می شوی 
پیرغالم. پیری قواعد خودش را دارد اما پیری تو یک پسوند اضافه دارد؛ پیرغالمی اباعبداهللj. گرد پیری که روی سرت نشست 
و شدی پیرغالم اباعبداهللj یعنی تاج بندگی را بر سرت گذاشته اند و عنایت کرده اند تا روایت بزرگ ترین قیام تاریخ را بخوانی. 
حاج احمد فتح اهلل زاده یکی از پیرغالمان محله چیذر شمیران بود که به نیم قرن ذاکر اباعبداهلل  بودن افتخار می کرد. او در چند سال 
اخیر با بیماری دست و پنجه نرم کرد و سرانجام روز ششم دی ماه دعوت حق را لبیک گفت و میهمان سفره اباعبداهللj شد. 
گفت و گوی ما با او در آخرین روزهای حیاتش رقم خورد؛ وقتی برای عیادت و احوالپرسی از حاج احمد میهمان منزلش شده بودیم. 

کالمیکهبردلمینشست
حاج احمد عبای قهوه ای رنگش را بر شـانه های نحيف و قامت تکيده اش 
انداخـت و جرعه ای آب نوشـيد تا صدایـش را صاف کند. صدایی که یک 
عمـر از ائمـه اطهـارb دم زده بود در آخرین روزهـای حياتش خش دار 
و بی رمـق بـود امـا نمی دانـم چـه حکمتـی بود کـه به دل می نشسـت. 
بيـراه نيسـت کـه می گویند نفس حـق و کام راسـتين تا عمـق دل ها 
نفـوذ می کننـد. بيمـار ي  ای کـه بـه جـان حـاج احمـد افتاد باعث شـد 
چندیـن سـاعت در هفته را در بيمارسـتان و روی تخـت دیاليز بگذراند. 
وقتـی بـا او حـال و احوال کردیم، با لبخند مهربان هميشـگی اش گفت: 
»بهتـرم. از صدقـه سـر امـام حسـين   بهتـرم و رزق و روزیمان می رسـد. 
خـدا را شـاکرم«. او از ۱۷سـالگی مداحـی را بـا مجالـس روضـه خانگی 
آغـاز کـرد و بعد هـا در مسـجد قائم چيذر، تکيـه بـاالی تجریش، تکيه 
جمـاران، مسـجد حصـار بوعلـی و همه مسـاجد شـميران مداحی دهه 
اول محـرم را بر عهـده داشـت و ذکـر مصيبـت اباعبـداهلل j می خواند. 
بچـه محلـه چيذر بـود و بـرای هميـن او را در شـميران بـه »چيذری« 
می شـناختند. بعضـی هـم بـه او »فتح اللهـی« می گفتنـد. نام هـای 
متفـاوت برایـش مهـم نبـود. مهم عشـق و عاقـه او بـه ذاکری آقـا بود. 

تانگردیآشنازینپردهرمزینشنوی
مراسـم تشييع و خاکسـپاری حاج احمد با حضور دوستان و همسایگان 
برگزار شد. همگی از او به نيکي یاد می کردند. روزی که ميهمان خانه اش 
شـدیم برایمـان از راه پر پيـچ و خـم مداحـی این طور گفت: »کسـی که 
بخواهـد در ایـن راه موفـق شـود، باید نيتش را خالص کنـد و تاش هم 
داشـته باشـد. بـدون زحمت هيچ نتيجـه ای به دسـت نمی آیـد. یادتان 

باشـد که ائمه b خودشـان مداح را انتخاب می کنند تا نوکری شـان را 
بکند و خودشـان این لياقت را به او می دهند. باید صاف و صادق باشـی 
تا برگزیده شـوی. راه سـختی اسـت. خيلی باید حواسمان جمع باشد«. 
حـاج احمـد بـا   همـان صـدای آرام و ضعيف چنـد بيتی مـا را ميهمان 
کـرد. معتقـد بود سـينه مـداح باید گنجينه اشـعار باشـد و مداحی که 
شـعرش را از روی کاغـذ بخوانـد در مخاطب نفوذ نمی کنـد و جان کام 
بر دل مسـتمع نمی نشـيند. از سـبک جدید برخی مداحان ناخشـنود 
بـود و می گفـت: »اسـامی ائمـهb  باید کامـل و بـا ادب و احتـرام برده 
شـود. برخـی مداحان جوان شـور می گيرند و از شـعور غافل می شـوند 
و نـام ائمـهb را شکسـته و ناقـص صدا می زننـد. این کار در شـأن این 
بزرگواران نيسـت. ما شـعر خوب و پرمحتوا کم نداریم اما برخی مداحان 
شـعرهای سـخيف می خواننـد! بایـد حواسـمان بـه آسـيب ها باشـد«. 

نمیشود هیچکجابرایمنکربال
حـاج احمـد برکت زندگـی اش را از ۵0 سـال دم زدن برای امام حسـين 
و اهـل بيـت b می دانسـت و سـال ها کاروان زیارتی به مشـهد مقدس 
را مدیریـت می کـرد؛ کاروانـی که حاال یکی از پسـرانش مدیریـت آن را 
بر عهـده دارد. او آرزوی خيلـی از دوسـتان و همسـایگان را بـرآورده کرد 
و آنهـا را بـه پابـوس ثامن الحجـج j بـرد. کسـانی را که تا بـه حال به 
مشـهد مقدس مشرف نشـده بودند صلواتی به مشـهد می برد و برآورده 
شـدن آرزوی آنهـا و دیدن گنبد و بارگاه امـام رضا j را یکی از بهترین 
لحظه های عمرش می دانسـت. یادش بخير آن روز که ميهمان خانه اش 
بودیم کام به اینجا که رسـيد، اشـک در چشـمانش حلقه بسـت و به 
تکـه کاشـی فيـروزه ای کوچکـی کـه از حـرم اباعبـداهلل j به یـادگار 

داشـت نگریسـت. سـامی بـه اربـاب داد و دلش پر کشـيد؛ »هيچ کجا 
بـرای مـن کربـا نمی شـود. نمی دانيـد روز اربعيـن ، کربا چـه صفایی 
دارد«. آرزو داشـت بـه برکـت پيرغامی، اهل بيتb به او عنایت کنند 
تـا نفـس امـاره از او دور باشـد؛ »بسـياری از افراد در لحظـه آخر زندگی 
نمی تواننـد جملـه ال الـه اال اهلل را بـه زبـان بياورند. هرچنـد می خواهند 
ولـی نمی تواننـد. آرزو دارم عنایـت ائمـهb شـامل حالم باشـد«. حاال 

می بينـم کـه حاج احمـد چه زیبا بـه آرزویش رسـيد. 

ازخواندناشعارانقالبیتامداحیدرجبهه
صـدای حـاج احمـد فقـط در هيأت هـا خاصـه نشـد. روزهای قبـل از 
پيـروزی انقـاب و سـال ۵۶ در تکيـه بـاالی تجریـش با صـدای گرم و 
نفـس حقش نوحه های انقابي سـر می داد. شـهيد اندرزگو که از سـال 
۱34۸ بـرای تحصيـل به حـوزه علميه چيذر آمده بود، از دوسـتان حاج 
احمد بود و در ایام انقاب اشـعاری به او می داد که بخواند. وقتي شـهيد 
اندرزگـو اشـعار را تایيـد می کـرد، حاج احمـد با خيال راحت شـعر هاي 
انقابـي و حماسـی می خوانـد. بعد هـا احسـاس تکليف کرد و رهسـپار 
جبهه هـای حـق عليه باطل شـد. هم اسـلحه به دسـت گرفـت و هم با 
صـدای گرمـش دین خـود را ادا کرد. با شـهيد چمران همرزم بـود و در 
مدرسـه سـعدی بعد از آخرین سـخنرانی شـهيد چمران مداحی کرد. 

مراقبکالممانباشیم
حـاج احمـد فتـح اهلل زاده حاصـل تجربيات خـود برای موفقيـت در دنيا 
 j و آخـرت را ایـن طـور برایمـان بـه یـادگار گذاشـته؛ »امـام صـادق
  فرمـوده: »نگه داشـتن زبـان، حفـظ ایمـان اسـت«. شـيخ مجتبـی 
تهرانـی، سـنگی را روی زبانـش می گذاشـت و می گفـت می ترسـم 
زبـان بـاز کنـم. بيشـتر گرفتاری هـای مـا از زبان ماسـت. پـس مراقب 
کاممـان باشـيم و بدانيـم چـه می گویيـم و چـرا می گویيـم. یکـی از 
نشـانه های مؤمـن هـم این اسـت کـه کـردار و گفتـارش یکی باشـد«. 

حاجاحمدازمیانماپرکشیداما
چراغراهرابرایماروشنگذاشت

فاطمه یوسـفی، همسـر حاج احمد: »حـاج آقا در 
تربیـت بچه ها بر لقمه حالل خیلی تأکید داشـت. 
بچه هـا را هـم بـا محبـت اهـل بیـتb بـزرگ 
کردیم. خدا را شـکر پسـرانم مجتبی، مصطفی و 
مهـدی و دخترم پیرو اهل بیتb  هسـتند. حاج 
آقا به دلیـل کارش زیاد به سـفر می رفـت. اخالق 
و روحیـه  اش به قـدری خوب بود کـه وقتی منزل 
نبـود، انـگار صفای خانـه را هم بـا خود بـرده بود. 
ما هر چـه داریم از نظـر لطف امام زمان  اسـت. 
حـاج آقـا از بچگی مـؤذن بـود. بچه ها هـم اذان 
می گفتنـد. مخصوصا اذان سـحرهای مـاه مبارک 

رمضان را خیلی دوسـت داشـت«. 
مجتبی فتح اهلل زاده، پسـر حاج احمد: »پدر همیشه 
می گفـت حواسـمان به حـالل و حـرام باشـد. اگر 
حواسـمان جمع نباشد عاقبت بخیر نمی شویم. پدر 
همیشـه یـک دفترچه با جلـد قهـوه ای همراهش 
بـود. هر وقـت آن را بـاز می کرد، متوجه می شـدیم 
کـه می خواهد رباعـی تـازه ای بنویسـد. از آنجا که 
اشـعار بسـیاری را حفظ بود و سـال ها در ایـن وادی 
مطالعـه کرده بـود، خودش نیـز اشـعاری   گفته بود 
امـا هیچ وقـت نخواسـت آنهـا را چاپ کنـد. چون 
معتقـد بـود بـرای دل خـودش شـعر می گویـد«.
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ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره شانزدهم  سه شنبه 14 دي 1395 4ربیعالثانی 1438

نوجـوان بود کـه گاهی اوقـات جمـالت شـعر گونه ای می گفت که حـس خوبی بـه او مـی داد. تا 
اینکه محرم سـال ۸6 وقتی شـب ها بـرای عزاداری به هیأت می رفت حسـرت عجیبـی در دلش 
زبانه مي  کشـید و دوسـت داشـت حداقـل یک خط شـعر بگوید تـا مردم بـا آن اشـک بریزند. 
شـب عاشـورا حال خاصی داشت. گوشـه اتاقش نشست و شـروع به نوشـتن کرد. مجید تال در 
حالـی که تمـام بدنش می لرزیـد ابیاتی را خطاب بـه امام زمـاندر مورد واقعه کربال نوشـت. 
همین باعث شـد سـرودن شـعر را جدی بگیـرد و نامـش را در جامعه بزرگ و مقـدس هیأت  های 
مذهبی کشـور بـه عنوان یک شـاعر آیینی ثبـت کند. تـال متولد محلـه باجک قم اسـت. او را 
بـه عنـوان یکی از شـاعران جوان کشـور خصوصـا در زمینه شـعر آیینی و هیأت می شناسـند. 

 یاسین سجادی



شعرباعنایتائمه
ماندگارميشود

مجیدتالمعتقداستشاعرآیینيدرروضههای
مکشوفنبایدزیادهرویکند

از شـعر آزاد اسـت. بـه این خاطـر که در شـعر آزاد 
هيـچ محدودیتـی وجـود نـدارد امـا در شـعر اهـل 
 بيتي شـما بـا محدودیت هـای بسـياری مواجهيد. 
یـا به عنـوان مثـال اینکـه باید برای شـب عاشـورا 
شـعری بگویيـد کـه چندیـن هـزار نفـر بـا سـن و 
سـال و تحصيـات مختلـف بـا آن ارتبـاط برقـرار 
کنند. یعني هـم خواص آن را بپسـندند و هم عوام 
متوجـه آن بشـوند. از مسـایل دیگـري که امـروز با 
آن مواجهيم این اسـت که به تعبير اسـتاد سازگار، 
شـاعر اهـل  بيتی بـا خـدا معاملـه می کنـد و بابت 
اشـعاری که می گوید هيچ توقعی نـدارد. انصافا این 
توقع نداشـتن خيلی ارزش دارد. همان طور که یک 
گریه کـن یا سـينه زن از کسـی بابت اشـک ریختن 
و سـينه  زدن توقعـی ندارد، شـاعر هـم همين طور 
اسـت اما یک ترانه سـرا چنـد خط ترانه می نویسـد 
و آن را چند ميليون تومان می فروشـد. البته دریای 
فضایـل اهل  بيـت آنقدر گسـترده اسـت کـه همه  

چيـز را تحت الشـعاع قـرار می دهد.

از مجموعه شـعرهای »گفتن ندارد« شـما   
اسـتقبال خوبـی شـد. فکـر می کنیـد چرا 

مورد توجه مخاطب قرار گرفت؟
وقتی می خواسـتم این کتاب را چاپ کنم مسـؤول 
انتشـارات ابتـدا زیاد رغبتی نشـان نـداد و می گفت 
االن اوضـاع بـازار کتـاب خـوب نيسـت و کتاب هـا 
فـروش نمی روند. بـه هزینه خودم کتاب را در نشـر 
جمهوری چـاپ کردم که به لطف خـدا در کمتر از 
یک سـال پنج بـار تجدید چاپ شـد. االن مجموعه 
دوم آن آمـاده چـاپ اسـت و اوایـل سـال آینـده به 
بـازار می آیـد. راز مانـدگاری شـعر در دسـتگاه اهل 
 بيـت فقط عنایـت خود ائمه اسـت. مثا شـعر: »بر 
مشـامم می رسـد هـر لحظـه بـوی کربـا/ بـر دلم 
ترسـم بماند آرزوی کربا/ تشـنه آب فراتم ای اجل 
مهلـت بـده/ تـا بگيـرم در بغل قبـر شـهيد کربا« 
مصرع آخـر آن ایراد قافيـه ای دارد اما وقتی عنایت 
ائمـه به ميـان می آیـد، معـادالت به هـم مي خورد 
درواقـع این شـعر به لحاظ فنی شـاید آنچنان قوی 
نباشـد امـا لطف اهل  بيت به این شـعر باعث شـده 

شود. ماندگار 

محدودیت هایـی هـم بـرای شـعر گفتن   
درباره اهل بیتb دارید؟

hطاهـره صدیقـه  حضـرت  مـورد  در  وقتـی 
می خواهيـم شـعر بگویيـم بایـد خيلـی مراقـب 
باشـيم که شـأن و جایگاه دليل خلقت آسـمان ها 
و زميـن را حفـظ کنيـم و به هر قيمتـی نخواهيم 
اشـک مـردم را دربياوریـم. در اصـل آنقـدر مراثی 
ناگفتـه وجـود دارد کـه نيـازی بـه زیـاده روی در 
روضه هـای مکشـوف نيسـت. یـا در مورد اسـارت 
ظاهـری اهـل  بيـتb بعـد از واقعه کربـا نباید 
عـزت و شـهامت ایـن کاروان را نادیـده بگيریـم. 
حتی کلماتـی را که به کار می گيریـم باید کلمات 
پاکـی باشـند. مـن توفيـق دارم خدمـت اسـاتيد 
روضـه می رسـم و قبـل از انتشـار اشـعارم آنهـا را 
خدمـت این عزیـزان می بـرم. یک بار مدیحـه ای را 
در محضر اسـتاد بندانی نيشابوری خواندم و گفتم 
ایرادش را بفرمایيد. ایشـان گفتند کلمه شـراب را 
در شـعرتان نياوریـد. چـون امـکان دارد حتی یک 

نفـر از این کلمه ذهنش سـمت دیگـری برود. من 
هـم از این کلمـه اسـتفاده نکردم.

بـه نظـر شـما شـاخصه های یـک شـعر   
خوب هیأتی چیست؟

اول از همـه اینکـه هنـگام سـرودن شـعر متوسـل 
شـدن به اهـل  بيت را فرامـوش نکنيـم و اینکه اگر 
قـرار بود این شـعر را محضر امام زمـان بخوانيم 
چطور می سـرودیم. اگر این مسـأله را سـرلوحه کار 
خـود قـرار دهيـم، آن  وقـت سـراغ مقاتـل و منابع 
خواهيـم رفـت و شـعر خـود را نقد نشـده منتشـر 
نخواهيـم کـرد. همچنيـن شـعر ضعيـف نخواهيم 
گفـت و برایمـان فرقـی نمی کنـد کـه کـدام مداح 
ایـن شـعر را بخوانـد یـا در کـدام جلسـه خوانـده 
شـود. گاهی اوقات فکـر می کنيم هر چيـزي را که 
شـنيدیم می توانيـم در اشـعارمان بـه کار ببریم در 
صورتـی کـه امـکان دارد آن مطلب سـند ضعيفي 
داشـته باشـد یـا اینکـه مـداح یـا سـخنرانی کـه 
آن را بيـان کـرده زبـان حـال را بـه ذوق و سـليقه 
خـودش بيان کـرده باشـد. خمير مایه اصلی اشـعار 
اهـل  بيتـی، منابـع و مقاتل هسـتند، نه شـنيده ها 
آن هـم منابـع و مقاتلـی کـه متخصصيـن توصيه 
می کنند. رسـالت سـنگينی به دوش شـاعر اسـت. 
بـه ایـن خاطـر کـه اشـعار او در جـان مسـتمع اثر 
می کنـد و ثبـت می شـود و گاهـی یک بيت شـعر، 
از یـک سـاعت سـخنرانی و یـک سـاعت مداحـی 
تأثيرگذار تـر اسـت. پـس بایـد خيلـی مراقـب بود.

از نخسـتین اتفاقی که منجر به شعر   
گفتـن می شـود شـروع کنیم. بـه نظر 
شـما مهم ترین دلیل برای شـاعر شدن 

چیست؟
خيلی از انسـان ها استعداد شـعر گفتن دارند 
امـا نمی داننـد ایـن ذوق را چطـور پـرورش 
دهنـد یـا حاضـر نيسـتند بـرای آن وقـت 
بگذارنـد و ذوقشـان را جـدی نمی گيرنـد. هر 
اتفاقـی می توانـد موضـوع شـعر گفتن باشـد 
امـا ما بایـد ببينيم کـدام اتفـاق ارزش دارد تا 
یک هنرمند به آن بپـردازد. البته فارغ از تمام 
معادالتـی که منجر بـه توليد یـک اثر هنری 

می شـود باید اعتراف کرد تا از جانب معشـوق 
نباشـد کوشش عاشـق بيچاره به جایی نرسد. 
هنـر را نبایـد در چارچـوب تعاریـف قـرار داد 
چـون بـا ایـن کار هنـر را محـدود کرد ه ایم.

بـه نظر شـما شـعر اهـل  بیتـي چه   
تفاوت هایی با بقیه شعر ها دارد؟

اساسـا یک شاعر اهل  بيتی شـعر را وسيله ای 
بـرای عـرض ادب و ارادت بـه آسـتان ایـن 
بزرگـواران می دانـد و سـعی می کنـد  طـوری 
شـعر بگوید که اهل  بيتb آن را بپسـندند. 
سـرودن شـعر اهل  بيتی بـه مراتب دشـوار تر 

زینباسیرنیست
دوعالماسیراوست

مجیـد تـال دربـاره بهتریـن شـعری که 
»بهتریـن  می گویـد:  سـروده،  تاکنـون 
شـعر   شـعری اسـت که اهـل  بیـت آن را 
تأییـد کننـد. هر وقـت شـعری می گویم، 
از حضـرت معصومهhتقاضـا می کنم به 
آن نـگاه کنـد. شـعری در وصـف حضرت 
زینـب hسـروده ام کـه دو بیتـش ایـن 

 : ست ا
با دست بسته هست ولی دست بسته نیست 
زینب سرش شکسته ولی سرشکسته نیست 

زینب اسیر نیست، دو عالم اسیر اوست 
او را اسیر سلسله خواندن خجسته نیست 

محمد فراهانی رئيس سازمان بسيج مداحان در حاشيه هفتمين همایش کشوری هم اندیشی ستایشگران نخبه اهل بيت b با بيان اینکه تعداد 
مداحان کشور حدود ۱00 هزار نفر است که کمتر از ۵0 درصد آنها عضو این سازمان هستند، گفت: »سازماندهی، تشکيل پرونده و آموزش مداحان 

از جمله اهداف و برنامه های این سازمان است«. به گفته او حدود 30 درصد از جمعيت مداحان کشور را بانوان تشکيل می دهند. 



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

پيشنهاد می کنيم دست به کار شوید و پس از پایان مجلس تان یک عکس یادگاری دسته جمعی بگيرید و برای»چهارده« ایميل 
آدابمعاشرتکنيد تا در همين صفحه منتشر شود.

در روایــات مــا طرز نشســتن، حرف زدن، تبســم کردن، مــزاح کردن، 
خــوردن، نامــه نوشــتن و حتــی طــرز نگاه کــردن بــه دوســتان مورد 
توجــه قــرار گرفتــه. مثــا در کتــاب »مکارم االخــاق« روایــت شــده 
کــه رســول  اکــرمk عادتشــان این بــود کــه خــود را در آینــه ببيند 
و مــوی خــود را شــانه بزنــد و چــه بســا ایــن کار را در برابــر آب انجام 
مــی داد و خــود را بــرای اصحــاب هــم آرایــش مي کــرد و می فرمــود: 
ــرادران از  ــدن ب ــرای دی ــی ب ــده اش وقت ــت دارد بن ــد دوس »خداون
خانــه بيــرون مــی رود خــود را آرایــش کنــد«. حضــرت عبدالعظيــم 
حســنی j فرمــوده: »پيامبــر اکــرمk ســه جــور می نشســت. اول 
ــود را از  ــت خ ــرد و دو دس ــد می ک ــش را بلن ــاق های پای ــه س اینک
جلــو روي آنهــا حلقــه مي کــرد و بــا دســت راســت، بــازوی چــپ و 
بــا دســت چــپ بــازوی راســتش را می گرفــت. دوم اینکــه دو زانــوی 
خــود و نــوک انگشــتان پایــش را بــه زمين می گذاشــت. ســوم اینکه 
یــک پایــش را زیــر ران خــود مي گذاشــت و پــای دیگــرش را روی 
ــو بنشــيند و  ــه چهارزان ــده نشــد ک ــز دی ــرد و هرگ آن پهــن می ک
هيــچ دیده نشــد کــه کســی بــا پرحرفــی خــود مزاحــم آن حضرت 
شــود و ایشــان از روی انزجــار ســکوت کنــد بلکــه آنقــدر حوصلــه 
بــه خــرج مــی داد تــا طــرف ســاکت شــود و هيــچ دیــده نشــد کــه 
پيــش کســی کــه در خدمتــش نشســته، پــای خــود را دراز کنــد 
و هيچ وقــت مخيــر بيــن دو چيــز نشــد مگــر اینکــه دشــوار تر آن 
ــي  ــر گرام ــرت پيامب ــاره آداب معاش ــود«. درب ــار می فرم دو را اختي
ــل  ــذا مي ــردن غ ــه ک ــال تکي ــت در ح ــده: »هيچ وق ــامk آم اس
ــزی از او درخواســت نشــد  ــت چي ــت، هيچ وق ــا رف ــا از دني نکــرد ت
ــدی را رد  ــچ حاجت من ــت هي ــه و حاج ــد ن ــواب بگوی ــه در ج ک
نکــرد بلکــه عمــا یــا بــه زبــان بــه  قــدری کــه برایــش ميســر بــود 
ــه از  ــی ک ــوی خوش ــه ب ــرت را ب ــرد«. آن حض ــرآورده می ک آن را ب
ــر  ــران ب ــا دیگ ــی ب ــناختند و وقت ــيد می ش ــام می رس ــه مش او ب
ــه  ــود کــه شــروع ب ســر یــک ســفره می نشســت، اوليــن کســی ب
ــذا دســت  ــه از غ ــود ک ــن کســی ب ــرد و آخری ــذا خــوردن می ک غ
ــرد.  ــل می ک ــودش مي ــوی خ ــذای جل ــه از غ ــيد و هميش می کش

وب سایت 

خداونـدا بـه مـا صداقـت و خلـوص در نیـت مرحمـت 
کـن و معرفتـی که حـدود تو را بـاز بشناسـیم و حرمت 

ریم.  بگذا
خداونـدا لباس فاخر هدایت و اسـتقامت را بـر تن ایمان 
ما بپوشـان و راسـتی و درسـتی و حکمت را بـر زبان ما 

سـاری و جاری بساز. 
سید مهدی شجاعی

 

اپلیکیشن
منبر همراه 

 
از  پـس   kاکـرم پيامبـر  کـه  آمـده  تاریـخ  در 
هجـرت بـه مدینـه بـا تکيـه بـر درخـت خرمایی 
از اصحـاب  یکـی  اینکـه  تـا  خطبـه می خوانـد. 
پيشـنهاد سـاختن منبـری را داد تـا آن حضـرت 
روی آن بنشـيند و مردم او را ببينند و از ایسـتادن 
خسـته نشـود. روایت هایـی وجـود دارد که پيش 
از سـاخته شـدن این منبـر، سـکویی از ِگل برای 
پيامبـر گرامـي اسـامk سـاخته بودنـد و سـال 
هفتـم هجـري بود کـه اولين منبر چوبی سـاخته 
شـد. آن موقع هـا منبر هـا سـه پله ای بودنـد و در 
گـردش دوران بلند تر شـدند. در طـول تاریخ روی 
ایـن منبر هـا چهره هـای زیـادی نشسـته اند و از 
دیـن گفته اند. اپليکيشـن »منبر« نسـخه مجازی 
آنهاسـت کـه قـرار اسـت شـنيدن سـخنرانی ها 
طراحـی  پامنبرهایـی  بـرای  و  کنـد  آسـان  را 
شـده کـه بـا دنيـاي نـو همراهنـد؛ مجموعـه ای 
قاسـميان،  پناهيـان،  آقایـان  سـخنرانی های  از 
مطهـری،  شـهيد  عالـی،  فاطمی نيـا،  قرائتـی، 
جـوادی آملـی و... . بـرای دانلـود و نصـب »منبر« 
بزنيـد.  سـر   goo.gl/nFOKVC نشـاني  بـه 

qudsonline14@gmail.com
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خاطرات یک شکست 
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چهارده  ضميمه هفتگی روزنامه قدس  
ویژه هيأت ها و محافل مذهبی

مدیرمسؤول و سردبیر:  ایمان شمسایی 
دبیر تحریریه:زكیه سعیدي دبیر ویژه نامه: رضا صیادي   

طراح نامواره: محمد صمدي
www.aghigh.ir با همکاری موسسه فرهنگی هنری عقیق

عمليات کربـای 4 لو رفت و ایران تلفات سـنگينی 
داد. کتـاب »آن روز سـه و نيـم بعدازظهـر« یکـی از 
معـدود کتاب هایی اسـت کـه در آن بـه بخش هایی 
از ایـن عمليـات پرداخته شـده. این کتـاب درواقع 
خاطرات مهـدی صمـدی  صالح رزمنـده  همدانی 
دوران جنـگ تحميلی را روایـت می کند؛ خاطرات 
یک شکسـت تلـخ. البته ایـن کتاب فقـط مربوط 
بـه خاطـرات آن عمليـات نمی شـود و تنها بخش 
مختصری از آن به بررسـی این عمليات اختصاص 
داده شـده و بقيـه بخش هـای کتـاب دربرگيرنده 
خاطرات راوی از چندین سـال حضور پياپـی او در 
جبهه هاي جنگ اسـت. ایده اوليه نوشتن کتاب به 
واسـطه مشـاهده یک عکس معروف از دوران دفاع 
مقدس بود.   عکسـی کـه رزمنده ای بـا لباس هایی 
خاکـی در حال نماز خواندن اسـت و در دوران پس 
از جنـگ بار ها به مناسـبت های مختلف مرتبط با 
دوران دفاع مقدس در قالب پوسـتر و بنر چاپ شـده 
و شـاید بار ها آن را دیده  باشـيد. شاید با خودتان فکر 
کنيد صاحب این عکس شهيد شـده در حالی که او 
در حـال حاضر زنده اسـت و دارد به زندگی خود ادامه 
می دهـد. »آن روز سـه و نيم بعد ازظهر« را انتشـارات 
سـوره مهـر بـا قيمـت ۷900 تومان منتشـر کـرده. 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره شانزدهم  سه شنبه 14 دي 1395 4ربیعالثانی 1438

آنالین سنت بخوانید 

یـک کتابخانـه مجــــازی کـه در آن 
می توانيـد کتاب هایـی که پيـدا کردن 
بعضی هــــایشان در کــــتابخانه ها و 
کتابفروشـی ها سـخت اسـت، آناین و 
بـه راحتـی مطالعه کنيـد. در آدرسـی 
که چنـد خط پایين تـر می بينيد، چند 
کتـاب جامع و متنوع درباره شـخصيت 
و زندگـی پيامبـر اکـرمk را دانلـود 
کنيـد و سـر فرصـت آنهـا را بخوانيـد. 
 ،k طب النبـی، آداب و سـنن پيامبـر
فضایـل و سـيره فـردی پيامبـر گرامی 
اسـامk، زندگينامه تفصيلـی پيامبر 
و سـيره اجتماعی، حکومت و سياسـت 
ایشـان چند نمونه از این کتاب هاسـت. 
حجم ایـن کتاب ها بسـيار کم اسـت و 
بـه راحتی می توانيد آنها را از آدرس زیر 
 .goo.gl/DaWl03  :کنيـد دانلـود 

حجت االسـام  والمسـلمين ناصـر رفيعـی در مراسـم یادمـان شـهدای مدافـع حـرم، اعمـال خـاف برخـی مسـؤوالن را از عوامـل 
آزار و اذیـت خانـواده شـهدا عنـوان کـرد و گفـت: »موضـوع بی حجابـی و برخـی ناهنجاری هـا و ولنگاری هـای فرهنگـی از 
مصادیـق بـارز اذیـت خانواده هـای شهداسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه رسـول اکـرمk و قـرآن کسـانی را کـه خانـواده شـهدا 
را مـورد اذیـت خـود قـرار دهنـد مـورد مذمـت قـرار داده و بـرای آنهـا عقـاب و فرجـام ناخوشـایندی را وعـده داده اسـت«. 


