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اخالقنبوی

مهدی امینیان استاد حوزه
بیتردیـد اسلام بـا رسـول خـدا kپیونـدی وثیـق دارد و نظـر،
قـول و فعـل آن حضـرت عصـاره و تجسـم اسلام ناب و راسـتین
اسـت .از بارزتریـن ابعـاد وجـودی پیامبـر گرامي اسلام kاخالق
حسـنه ایشـان اسـت .خداونـد متعـال در قـرآن خطاب به رسـول
اكرم میفرمایـد« :إِن َّک ل َ َعلی خُ ُل ٍق َعظِ یم» .امام باقر gدر تفسـیر
ایـن آیـه فرمـوده خلق عظیم همان اسلام اسـت .پیامبـر اكرمk
در بیـان اهمیـت و نقـش بنیادین اخلاق در دوام و قوام اسلام
نـاب ،هـدف و غایـت بعثت خویـش را مزین شـدن روح انسـانی
بـه سـجایای اخالقی و به کمـال رسـاندن مکارم اخلاق معرفی
کرده و اسلام را مسـاوی حسـن خلق دانسته اسـت .آن حضرت
در روایتـیفرمـوده« :الخُ لـقُ ِوعـاء ال ِّدين» .یعنـی اخالقي ظرف
دین اسـت .بـا دقـت در معنای ظـرف میتـوان به ایـن حقیقت
رهنمـون شـد کـه در صـورت فقدان ظـرف ،اطعمـه و اشـربه از
آفـات و خرابیهـا مصـون نمیماننـد .لـذا یکـی از اساسـیترین
عوامـل مؤثـر در حفـظ و حراسـت دینـداری و ایمان از فسـاد و
ن خلق اسـت .رسـول اكرم kنیرومنـدی ایمان را
انحراف ،حسـ 
به حسـنخلـق و قـدرتیافتن کفـر در انسـان را به سـوء خلق
معرفـی کـرده .بـا مراجعه بـه منابع دینی اعـم از آیـات و روایات
میتـوان برخـی مؤلفههـای بنیادیـن اخلاق محمـدی را چنین
برشـمرد .بنابـر عقایـد اصیـل شـیعی ،تـداوم اخلاق محمدی و
ایمـان احمدی را باید از سـنت و سـیره علـوی و اوالد معصومین
ـي ٌن
اسـتخراج کـرد .پیامبـر گرامـي اسلام kفرمـودهُ :
«ح َس ْ
ـين» .این بیـان نورانـی در مقام تفسـیر ،از
ِم ِّنـی َو أَن َـا م ْ
ِـن ُح َس ْ
بطنهـای عمیـق و ابعـاد گسـتردهای برخوردار اسـت امـا از این
جهـت بیانگر یگانگی و امتزاج اخالق محمدی و حسـینی اسـت.
امـام حسـین gبعـد از پـدر و بـرادر بزرگـوارش به عنـوان آیینه
تمامنمایـی از اخلاق اسلامی در قیام خـود ،دنبال احیـای اخالق
اسلامی در جامعـهای بود که پـس از رحلت رسـول اكرم kحتی
پوسـتهای از آن باقـی نمانـده بـود .آن حضـرت در خطبـه ورودیـه
کربلا ،دنیـا را دگرگون شـده و زشـت خوانـد و زندگـی را همچون
چراگاهی خشـک تعبیـر کرد و زمانـی که جامعه اسلامی را مبتال
به ظالم شـرابخوار و فاسـقی چون یزیـد ديد،فرمود« :علیاالسلام
اسلام» یعنی از اسلام جز پوسـتهای باقـی نمانده و فاتحـه دین و
جامعـه اسلامی را با چنین رهبرانـی باید خواند .متأسـفانه جامعه
امـروز ایرانـی -اسلامی ما خصوصـا در سـالهای اخیر به واسـطه
رواج روحیـه تکاثـر و تجملگرایـی از یکسـو و گسـترش ابزارهای
مـدرن ارتباطی از سـوی دیگـر تحت تأثیر فرهنگ لیبرال سـکوالر
غـرب بـه آفـات و تزلزلهاي اخالقـی مبتال شـده! بنابرایـن اکنون
وظیفـه حاکمیت دینـی ،مراجع تقلیـد و علما و کانونهـای دینی
بـه خصـوص هیأتهـای مذهبـی و آحـاد مسـلمین و شـیعیان
اسـت کـه بـا درک عمیـق از فلسـفه بعثت نبـوی ،امامـت علوی و
نهضـت و قیـام حسـینی ضمن ایجـاد و رشـد مؤلفههـای اخالقی
اسلام نـاب در خویشـتن ،بـا اتخـاذ راهکارهای تبلیغـی روشمند
ب محمـدی همـت کنند.
و نویـن بـه ترویـج و اعتلای اخلاق نـا 

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه در امواج سیاسی و اخالقی ناشی از فضای مجازی تنها در پرتو امام هشتم میتوانیم برای خود و جامعه صیانت را
به ارمغان بیاوریم ،گفت« :ابزارهای ارتباطی و شبکههای اجتماعی با ویژگی سرعت ،تبادل و انتقال اطالعات باید از سوی استعدادهای کشور بومیسازی
شود .درواقع نیروهای خالق باید با برنامهنویسی و طراحی ،از مزایای مثبت شبکههای اجتماعی بهرهمند شوند».

اک ن َ ْع ُب ُد َو ایّ َ
«ایّ َ
اک ن َْستَعین /تنها تو را میپرستيم و تنها از تو یاری میجویيم»( .آيه  4سوره حمد)
هر کاري که به خاطر خدا انجام شود عبادت است .پس اگر کسي خم شود و پوست خربزه يا موزي از سر راه مردم بردارد و به کناري بيندازد آن هم به
خاطر خدا و نه جلب توجه ديگران ،عبادت کرده است .پرستاري که از بيمار خود خوب مراقبت كرده و پانسمان او را به موقع تعويض ميکند و براي او
فرقي نميکند که بستگان بيمار حضور دارند يا نه عبادت کرده است .پس بیایيد عبادتمان را فقط برای خدا خالص کنیم.
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روضههـا و مجالـس خانگی بـرکات بسـیاری دارد تا آنجا که حضـرت امامw
میفرمودنـد بهترین مجالس برای تربیت نسـل جـوان و ارائه بهتر سـبک زندگی
بـه خانوادههـا ،مجالـس روضه سیدالشهداسـت .به هـر حـال روایاتی کـه به طور
خـاص و مطلـق درباره احیاي امـر اهلبیت bوجـود دارد ،یکـی از مصادیق بارز
آن احیـاي همین مجالس متداولی اسـت که در منازل منعقد میشـود و به دنبال
آن تربیـت فرزندان ،آشـنایی با مکتب اهلبیـت ،انس با قرآن و احـکام را به همراه
دارد و فرزندانـی خداجـو پـرورش پیـدا میکننـد .نکتـه بعـدی که حائـز اهمیت
اسـت ،بحـث الگوبرداری از سـیره و روش ائمهاطهار bاسـت و كـودكان از همان
دوران کودکـی و نوجوانـی این الگوبرداری در ذهنشـان نقش میبندد .تأثیر دیگر
مجالس سیدالشـهدا gاین اسـت که ایجاد آرامش میکننـد .چون این مجالس
مصـداق ذکـر خدا هسـتند و اضطرابهای موجـود در انسـان را از بیـن میبرند و
بـه نوعـی ارتباط انسـان با اهلبیـت را که در نهایت منجـر به ارتباط قـوی با خدا
میشـود تقویـت میکنند .از طـرف دیگر به پرهیز از فردگرایی میرسـند .انسـان
فقـط دنبال انزواسـت و اتفاقـا این مجالس راباید مغتنم شـمرد چراکـه ارتباطات
خانوادگـی ،تعامالت میان همسـایهها و به نوعـی صلهرحم را تقویـت میکنند .از
طـرف ديگـر تقویت قلـوب مؤمنین بـا همدیگر و یـک ارتبـاط تنگاتنگ ،محبت
و جذبـه در وجـود افـرادی را کـه در جلسـه سیدالشـهدا gشـرکت میکننـد
فراهـم مـیآورد .آموختن مهارتهـای زندگی ،مهارتهای اجتماعـی ،مهارتهای
دینـی ،انـس بـا قـرآن و احـکام از بـرکات دیگـر این جلسـات به شـمار مـیرود.
آشـنایی بسـیاری از میانسـاالن با دین و مذهب و مطالبی که در آيات و روایات
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بوده از همین مجالس خانگی آغاز شـده اسـت .بحث بعدی ،تکلف کمتر مجالس
روضـه خانگی اسـت .چون تکلف کمتری دارند ممکن اسـت جمعیت به تناسـب
فضـای منزل ،کمتـر از آنها اسـتقبال کنند اما اخالص انسـان را افزایـش میدهد.
درواقـع وجود یک روحانی و مداح در منـزل فرصت خوبی برای ایجاد ارتباط قلبی
و دلـی بیشـتر با اعضای خانـواده و پرسـشهای احتمالی در زمینههـای اعتقادی،
اخالقي و احکام اسـت و فرصت خوبی برای تصحیح قرائت نماز است چراکه وقتی
یـک کارشـناس در حد و انـدازه خودش وارد منزل میشـود ،فرصت خوبی اسـت
تـا شـبهات و ابهامـات پیرامون مسـائل دینـی و اخالقی را قبـل از روضه یـا بعد از
روضه پاسـخ دهد .اگر آن روحانی قادر به پاسـخ هم نباشد طبیعتا مطالعه میکند
و از کسـانی کـه بـر این مسـأله اشـراف دارنـد ،پاسـخ را دریافـت و بیـان میکند.
از سـوي دیگـر روضههـای خانگـی ،روح معنویـت را در فضـای منـزل حاکـم
میکنند .طبیعتـا برپایی مجلس روضه اهلبیت bیکمرتبه یـا دومرتبه در ماه
برکات و عنایات خاصی از ذوات مقدسه و پروردگار را در خانه حاکم میکند و بحث
انفـاق را بـه صورت عملی به فرزنـدان و خانوادهها آموزش میدهـد .روضههایی که
در منازل برپا میشـوند به نوعی رشـد و گرایش مذهبی اعضای خانواده و فرزندان
را کـه در ایـن دوره وانفسـا دغدغـه بسـیاری از خانوادههـا شـده تأمیـن میکنند.
در بخـش بعدی باید به آسـیبهای مجالس خانگی بپردازیم و مراقب باشـیم
ایـن آسـیبها بـه مجالـس خانگـی وارد نشـوند .گاهی طوالنی شـدن جلسـات،
ت آنقدر طوالنی میشوند که مردم
آسـیب محسوب میشـود .جلسـات گاهی اوقا 
را خسـته میکننـد .به هـر حال هر فـرد ظرفیتهـای متفاوتـی دارد .باید نظم بر
جلسـات خانگی حاکم باشد که افراد شـرکتکننده بدانند مراسم چه ساعتی آغاز
و چه سـاعتی بـه پایان میرسـد .بحث بعدی جلب رضایت همسـر اسـت .بدانید
اگـر همسـرمان راضی نباشـد اثری که باید این مجالس داشـته باشـند به دسـت
نخواهد آمد .برخی اوقات عوامل برگزاری روضه خانگی از سـخنرانان غیرمتخصص
دعـوت میکنند که متولیـان امر بایـد مراقب باشـند مطالب غیرواقعـی ،خرافه و
خلـط حقایـق ،با وقایـع جعلی مطرح نشـود تا به واسـطه بیـان این نـوع مطالب
افرادی نسـبت به دیـن دچار تردید نشـوند .مواظب باشـیم در مجالس خانگی
بدعتگذاری نشـود .صرفا منبرها و سـخنرانیها به نقـل خوابها و کرامتهای
غیرواقعـی و بـه نوعـی عوامفریبـی منتـج نشـوند .بايـد مواظب باشـیم رقابت
ناسـالم در شـکل برگزاری جلسه وجود نداشته باشـد چراکه در بعضی جلسات
مخصوصـا روضههـای خانمها عـدهاي چنان خود را آراسـته میکننـد که انگار
میخواهنـد بـه عروسـی بروند! ظاهر جلسـه مجلس امام حسـین gاسـت و
باطن آن نمایشـگاه مد! به نوعی تجملگرایی و امکانات خودشان را به رخ همگان
میکشـانند .در نهایت مواظب باشـیم افراط گریبان مجالس خانگی را نگیرد .زیرا
یکـی از مهمتریـن آفاتـی اسـت کـه ممکـن اسـت بـه دیـن لطمـه وارد کند.
بدانیـد اگـر برکتـی هسـت در یکبـار یـا دوبـار برپایـی در مـاه حـادث
میشـود .البتـه درباره برپایـی برنامه عـزاداری محـرم و صفر بحث زياد اسـت.
اگـر ایـن توصیههـا و جلوگیـری از آسـیبها بـه منصـه ظهـور برسـد ،برکات
مجلـس سیدالشـهدا gرنـگ و بوی معنـوی و نورانـی به خانوادههـا ميدهد
و موجـب ترویج سـبک زندگی اسلامی خواهد داد .طبیعتا به پررنگ شـدن
هیأتهـای خانگـی خواهیـم رسـید و بـه ایـن سـمت و سـو نخواهیـم رفـت
کـه بـرای برخـی برگـزاری هیـأت در منزل سـخت باشـد .چقدر خوب اسـت
کـه جلسـات در نهایت سـادگی برگزار شـوند .لزومی ندارد که هر کسـی جلسـه
میگیـرد ،هر شـب اطعـام بدهـد .انشـاءاهلل بـا یک فرهنگسـازی مناسـب همه
مـردم بتوانند با همـان بضاعت و بنیههای مالیشـان این جلسـات را برگزار کنند.

خـــــط خبــر

آیتاهللعبداهلل فاطمينيا با بیان اینکه باید مواظب اعمال خود باشیم ،گفت« :عدهاي گمان ميكنند در دستگاه خدا هم ميشود زرنگي كرد .خيال ميكنند اگر
نمازي بخوانند و روزهاي بگيرند و محاسن بگذارند و انگشتر عقيق در دست كنند ،اهل بهشت هستند و ديگر هر كاري كردند مهم نيست و هرقدر ظلم و ستمي
انجا م دهند مهم نيست! متأسفانه بعضي از متدينين ،اعمال نيك خود را با گناهان از بين ميبرند .عزيزان من! سيئات با حسنات نميسازد و آن را از بين ميبرد».
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قرار یکشنبهشبها

حاج محمود کاظمی بیش از  30سـال معلم قرآن مدارس شـرق تهران بوده و تاکنون ذاکران و قاریان برجسـتهای
را پـرورش داده .او مداحـی را در سـنین نوجوانـی از هیـأت محبان الرضا gآغـاز کرده و از محضر اسـاتیدی چون
حـاج داوود آشـتیانی ،حـاج نادعلـی کربالیی و حاج اسـماعیل ولیخانی بهـره برده .کاظمـی از پیشـینه راهاندازی
هیأت محبان الرضا gمیگوید که بعد از اسـتقرار در حسـینیه حضرت علیاکبر gخیابان صفا با سـازماندهی
جدیـد و تدویـن اساسـنامه رسـمی ،مداحـان جـوان بسـیاری را تحویل جامعه مداحی کشـور داده اسـت؛ «سـال
 1373بـود کـه هیأتی را با نام محبان الرضا gهمراه مداحان و پیشکسـوتانی چـون حاج محمدمهدی همایونی،
حـاج باقر فروزان ،سـیدعطا هاشـمی ،علیرضـا روزبهانی ،علـی مقدم ،حاج ناصـر مؤذن ،حاج عبـاس عظیمی ،حاج
میرسـلیمان معـزی و ...تأسـیس کردیـم؛ هیأتـی که تـا مدتها به صـورت سـیار در منـازل اعضا برگزار میشـد و
هدفـش تربیـت مداحان جوان و با اسـتعداد شـرق تهـران بود .این هیـأت تا سـال  1389در منازل اعضـا برقرار بود
و حاال یکشنبهشـبها در حسـینیه حضـرت علیاکبـر gمیزبان جمعیـت زیـادی از مداحان جوان و مشـتاقان
یادگیری مداحی در شـرق تهران اسـت .از کودکان  9 ،8سـاله گرفته تا نوجوانان و جوانانی که در مقاطع دبیرسـتان
و باالتـر تحصیـل میکننـد ،بـرای یادگیـری فنـون مداحـی به ایـن هیـأت میآیند و علاوه بـر یادگیـری اصول
صـوت ،لحـن و ...امکان مداحی در حضور دیگر همسـن و سـاالن و مداحـان و پیرغالمان برای آنها مهیا میشـود».

میکند
هیأت محبان الرضا gبا هدف تربیت مداحان جوان فعالیت 

آموزشمداحی
باچاشنیقرآن
حسن حسنزاده

 24ســال پیــش بــود کــه جمعــی از مداحــان و پیرغالمــان اهــل بیــت bهیأتــی بــرای تربیــت
نســل جدیــد مداحــان تأســیس کردنــد کــه از همــان روز نخســت بــا هــدف آشــنا کــردن
نوجوانــان و جوانــان عالقهمنــد بــه مــدح و منقبــت اهــل بیــت چراغــش روشــن شــد و حــاال
یکشنبهشــبهای هــر هفتــه میزبــان جمــع زیــادی از نوجوانانــی اســت کــه اصــول مداحــی
و ذاکــری اهــل بیــت bرا در حضــور مداحــان و پیرغالمــان یــاد میگیرنــد .برنامههــای
آموزشــی هیــأت محبــان الرضــا gبــرای عالقهمنــدان بــه مداحــی تنهــا بــه آمــوزش تخصصــی
صــوت ،لحــن و ...محــدود نمیشــود .اســاتید مداحــی هیــأت بــرای آشــنا کــردن نوجوانــان
بــه مفاهیــم قرآنــی از تــاوت آیــات وحــی گرفتــه تــا تفســیر قــرآن کریــم دغدغــه دارنــد .در
توگــوی مــا را بــا حــاج محمــود کاظمــی رئیــس کانــون مداحــان شــرق تهــران و
ادامــه گف 
مســؤول هیــأت محبــان الرضــا gو اصغــر اســکندری اســتاد قــرآن ايــن هیــأت میخوانیــد.

پای درس پیرغالمان

کاظمی از حضور مداحان پیشکسـوت و پیرغالمان اهل بیت bدر جلسـات آموزشی مداحی به نوجوانان میگوید
کـه حضـور در آن بـرای همـه عالقهمنـدان رایگان اسـت و تا بـه امـروز مداحان زیـادی از جلسـات هفتگی هیأت
محبانالرضـا gبـه جامعـه مداحی کشـور معرفی شـدهاند؛ «عالوه بر کـودکان ،نوجوانـان و جوانانی که به شـوق
آشـنایی بـا اصـول مداحی در جلسـات هفتگی هیـأت حاضر میشـوند ،جوانان نسـل اول هیـأت محبانالرضاg
کـه مداحـی را همینجـا یـاد گرفتهانـد و حـاال چـراغ هیأتهـای بسـیاری بـا صـدای گـرم آنهـا روشـن اسـت
یکشنبهشـبها در جلسـه حضـور دارند و بـه نوجوانان هیـأت انگیـزه میدهند .یکشنبهشـبها بعـد از اقامه نماز
جماعـت مغرب و عشـا در حسـینیه با حضـور مداحـان جـوان و پیرغالمان اهل بیت bجلسـه آمـوزش مداحی
آغـاز میشـود .مداحـان جوان و کسـانی کـه عالقهمند بـه حضور در این جلسـات هسـتند ،پای درسهـا و تعالیم
پیرغالمـان از آمـوزش تخصصـی صـوت ،لحـن و آوا گرفته تا شـعر ،متون ادبـی ،مقاتـل و ...مینشـینند و با فنون
مداحـی آشـنا میشـوند .حضـور در ایـن جلسـات آموزشـی بـرای همه عالقهمنـدان بـه مداحـی رایگان اسـت و
بعـد از پایـان جلسـه هم مداحـان نوجـوان از حضور پیرغالمانـی چون حاج احمد شـاهنگیان ،حـاج محمدمهدی
همایونـی ،حـاج ابراهیـم خطیب ،حـاج رمضانعلـی قربانی (شـیدا) ،حاج اصغـر اسـکندری و ...اسـتفاده میکنند».

اصغر اسکندری استاد قرآن هیأت محبان الرضاg

آموزش مداحی و قرآن از راه دور
جلسـات آموزش مداحـی هیأت محبـان الرضا gتنها به آمـوزش اصول و فنـون مداحی
بـه نوجوانـان محدود نمیشـود .یکـی از برنامههـای ویژه هیأت کـه از همان ایام نخسـت
تأسـیس تا بـه امروز بـا حساسـیت بسـیاری پیگیری شـده ،فعالیتهـای قرآنی اسـت.
مؤسسـین هیأت معتقدند مداحـان نوجوان از همین آغـاز راه باید با علـوم قرآنی از جمله
قرائت و تفسـیر کالم وحی آشـنا شـوند .در سـالهای اخیر ،وظیفه آموزش تلاوت قرآن
در هیـأت برعهده حاج اصغر اسـکندری بـوده .او فعالیتهـای قرآنیاش را از سـال 1366
و در محضر اسـاتید برجسـتهای چون سیدمحسـن موسـوی ،حاج احمد ابوالقاسمی ،حاج
محسـن عربی و ...آغاز کرده و  27سـال اسـت که فنون تلاوت قرآن را آمـوزش میدهد.
اسـکندری دربـاره فعالیتهاي آموزشـی هیأت میگویـد« :از آنجـا که یک مـداح باید با
قرائت ،تفسـیر و مفاهیم قرآنی هم آشـنایی داشته باشـد ،تصمیم گرفتیم در کنار آموزش
مداحـی ،کار آموزش قـرآن را هم بـه نوجوانان عالقهمنـد پیگیری کنیـم .میتوانم بگویم
در  24سـالی کـه از آغاز فعالیت هیأت گذشـته ،بیش از هـزار نوجوان و جوان از جلسـات
آمـوزش مداحـی اسـتفاده کردهاند .درصدد هسـتیم بـرای آشـنایی بیشـتر نوجوانان با
قـرآن ،تا یک ماه آینده آمـوزش آنالین قرآن و در سـال  1396هم آمـوزش آنالین مداحی
را راهانـدازی کنیم تا ایـن آموزشها راحتتر در دسـترس عالقهمندان به قـرآن و مداحی
قـرار بگیـرد .با راهانـدازی بخـش آنالین آمـوزش قـرآن و مداحـی ،نوجوانـان عالقهمند
بیشـتری میتواننـد از آموزشهـای مداحـی و موضوعـات قـرآن بهرهمنـد شـوند».

ویژهنامه هیأتها و محافل مذهبی

شماره هجدهم
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حاج محسن طاهری ضمن تکذیب مطالب منتشر شده در برخی رسانهها مبنی بر سخنان غیرمرسوم او گفت« :در مراسم ختم آیتاهلل هاشمی
ی با قطعه شعری از جعفر رسولزاده درباره مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با مضمونی همچون« :در
رفسنجانی ،طبق معمول و عادت همیشگ 
باغ دل طراوت صبح بهار داشت /آن باغبان که حسن عمل بیشمار داشت» آغاز کردم و بالفاصله نوحهای را که راجع ایشان ساخته بودم خواندم و با
ل بیت bجلسه را به حاجآقا انسانی تحویل دادم».
ذکر خاطرهای از سفر ایشان به حرم حضرت زینب hو توجهشان به روضه و اشک بر مصايب اه 

استاد مهدی توکلی
از كمكاري برخي واعظان گاليه دارد

مخاطبشناسي
مسأله اين است !
مجتبی برزگر

اوایل انقالب که بسیج تازه تشکیل شـده بود به عنوان مسؤول
عقیدتیسیاسی بسیج مسجد صادقیه خیابان خوش انتخاب
شـد .آن موقع 19،18سـال بیشـتر نداشـت اما بنابر ضرورت،
وقتـی در جلسـات عمومـی بسـیج صحبـت میکـرد چنان
دسـتهبندی شـده حرف میزد که کمکم خیلی از مسجدیها
پای منبر او مینشسـتند .تا اینکه آوازه وعظهای تأثیرگذارش
به هیأتهـای دیگر رسـید و از دوران جوانـی منبرهایش آغاز
شـد .اسـتاد مهـدی توکلی کـه در محضر اسـاتید بسـیاری
چون آیـتاهلل مجتهدی ،آیتاهلل حقشـناس ،مرحـوم دوالبی
و پدر شـهید غالمعلی بهـره بـرده آرام و سـاده وعظ میکند
و روضـهای عالمانه میخواند .سـراغ این منبـری پرمخاطب و
اسـتاد وعظ رفتیم تـا درباره مسـايل مختلـف و انتقاداتی که
بـه سـخنرانی مکالهـا در هیأتها میشـود گفتوگـو کنیم.

اگـر موافـق باشـید گفتوگـو را از خودتـان آغـاز کنیم؛
اینکه در چه رشـتهای تحصیل کردیـد و تحصیالت حوزوی
را تـا چه سـطحی خواندید.
دروس حـوزوی را در مدرسـه آیـتاهلل مجتهـدی تـا پایـان لمعتین
خوانـدم .همـان زمان بود که جنگ آغاز شـد و مـن هم مانند خیلی
از جوانان آن دوره لباس رزم پوشـيدم و با عضویت در سـپاه به جبهه
رفتـم .پس از دوران دفاع مقدس هم به دانشـگاه رفتم و کارشناسـی
مدیریت صنعتـی خواندم.
کمـی از روزهـای دفاع مقـدس برایمان بگویيـد .آنجا هم
سـخنرانی میکردید؟
من رزمنـده گردان عمار بودم؛ همانجایی کـه مداحانی همچون رضا
پوراحمد و نریمان پناهی حضور داشـتند .هیأت گردان عمار روزهای
یکشـنبهها بـود و آنجـا هم سـخنرانی میکـردم .هنـوز هـم در این
هیأت که نامش متوسـلین حضرت زهرا hاسـت برای پیشکسوتان
گردان منبـر میروم.
موضوعـات دسـتهبندی شـده ،گیـرا و گویـا و روضههـای
جانسـوز و عالمانه از ویژگیهـای بارز منبرهای شماسـت که
خیلیهـا آن را میپسـندند.
قبـل از اینکـه واعظ باشـم ،هیأتی بـودم و به همه هیأتهـای بزرگ
تهـران میرفتـم و بـه خاطـر ایـن میتوانم تشـخیص دهـم که یک
هیأتی چـه میخواهد .چون وقتـی فردي هیأتی باشـد نیازهای آنها
را بهتر تشـخیص میدهد.
عدهاي منتقد منبر رفتن مکالها در هیأت هستند .نظر شما در
این خصوص چیسـت و اصال داشتن تحصیالت حوزوی چقدر در
اداره کردن مجلس و شناخت مخاطب تأثیر دارد؟
تحصیالت حـوزوی الزم اسـت .چون میخواهد معـارف دین را بیان
کند .تحصیالت دانشـگاهی هم باید مرتبط باشـد .مثلا فقه خوانده
و اطالعات الزم را از دین آموخته باشـد .درواقع دینشـناس باشـد و
روی منبـر برود .وگرنه ممکن اسـت لطماتی به دینداری مـردم وارد
کنـد .تحصیالت حوزوی الزم اسـت اما اینکه حتما لبـاس روحانیت
داشـته باشـد بـه نظـر من ایـن طـور نیسـت .يكـي از وظایفـی که
روحانیت برعهده دارد اجتهاد اسـت که ما مجتهد کت و شلواری هم

منبری وعـظ میکرد و پای منبر او عمدتا ششـم ابتدایی بودند اما
اکنون سـطح تحصیالت بـاال رفته و فوقلیسـانس و دکترا هم پای
منبرهـا مينشـيند .بنابراین میـزان توقعات بـاال رفتـه و اطالعات
دینـی مردم نسـبت به سـابق افزایش یافتـه .االن مـردم معلومات
دینـی باالیـی دارند و میطلبد واعظ بیشـتر تالش کنـد و مطالب
بـهروز و کاربـردی را کـه از ضرورتهای جامعه اسـت انتخاب کند
تـا مخاطبان بیشـتری جـذب شـوند .درواقـع واعظان ما علاوه بر
زمانشناسـی بایـد مخاطبان خودشـان را بهتر بشناسـند و بدانند
بـرای چه کسـی صحبـت میکنند .به نظـر من هرجایـی اقتضای
خودش را دارد .مثال در دانشـگاه به یک صورت و در مسـجد با یک
روش و شـیوه دیگـر باید وعظ انجام شـود.

داشـتهایم .بسـیاری در بـازار مجتهد بودند .همچون اسـتاد گرجی
که در دانشـگاه هـم تدریس میکرد و شـاگرد آیـتاهلل خويی بود.
مرجع تقلیدی هم به نام میرزا جهانگیرخان قشـقایی داشـتیم که
لبـاس قشـقاییها را به تـن میکرد.
شـما عالوه بر يك منبـری جذاب ،سـخنران خوبی هم
هسـتید .به نظر شـما منبر و سـخنرانی چه تفاوتی با هم
دارد؟
سـخنران اگـر بخواهـد در هیـأت صحبـت نکنـد ،در محـدوده
گسـتردهتری میتوانـد مطالـب را انتخـاب کنـد ولی کسـی که
میخواهـد در هیأت صحبت کند باید بـه مطالب و موعظههایی
بپـردازد کـه دلهـا را نـرم و زمینـه را بـرای فیض خـدا آماده و
اشـکها را جـاری کنـد اما اگـر بحثهـای خشـکی را برگزیند،
هـدف او تأمیـن نمیشـود .بحثهـای اخالقـی و پندآمـوز کـه
بـا دلهـا سـروکار دارنـد کمکـم دلهـا را بـرای انقلاب روحی
نـرم میکننـد .قدیمیهـا میگفتنـد گریـز .وقتی منبـری گریز
میزنـد ،اشـکها جـاری ميشـود امـا بحثهای خشـک علمی
ایـن حالـت را به وجـود نمیآورنـد .بنابرایـن یک سـخنران که
نمیخواهـد آخـر آن روضـه بخوانـد و آزاد اسـت ،هـر موضوعی
را انتخـاب میکنـد.
یک نفر که خوب حرف میزند میتواند منبر هم برود؟
بایـد موعظـه بـه دل بنشـیند .شـاید در صحبـت کـردن ،فـرد
صحبتهـای منطقـی انجـام دهد ولی بـا دلها سـروکار نداشـته
باشـد اما واعـظ باید حرفش به دل بنشـیند .به خاطـر همین باید
خـودش عامل باشـد .مثال اگر مـن بخواهم اشـکها را جاری کنم،
باید خـودم اهل گریه باشـم .نمیتوانم اهل گریه نباشـم و دیگران
را به گریه وادارم .وقتی میخواهیم کالممان به دل بنشـیند ،الزمه
آن تقوا و عمل اسـت .اگر اینها نباشـد ،در ایـن زمینه خیلی موفق
نخواهیـم بود .میگویند سـخن كز دل برآید الجرم بر دل نشـیند.
وعظ کدامیک از این اساتید را خیلی دوست داشتید؟
مـن آیـتاهلل مجتهدی را خیلی دوسـت داشـتم .چون گیـرا ،روان
و خیلـی سـاده مطالب را بیـان میکردنـد و کالم نافذی داشـتند.
همیـن االن صحبتهایشـان وقتـی از رسـانهها پخـش میشـود،
تأثیرگذار اسـت.
واعظــان مــا چطــور باید بــرای کســانی که معلوماتشــان
بــاال رفتــه یــک مجلــس جــذاب داشــته باشــند و
بتواننــد پاســخگوی نیازهــای مخاطــب امــروز باشــند؟
بایـد زمان را بشناسـند و بدانند در جهان چه میگـذرد .زمانی يك

بـه نظر شـما کـه در جایـگاه واعـظ و منبـری هیأتها
حضـور دارید ،بـا توجه به وضعیـت فعلی چه آسـیبها و
مشـکالتی متوجه هیأتهاسـت؟
دشـمن دنبـال این اسـت کـه هیأتهای مـا را بیمحتـوا کند و
فقط شـور و احسـاس باشـد .یعنی شـور بـدون شـعور و محتوا!
چـون هیأت رسـالت دارد و جوانانـی که به هیـأت میآیند ،باید
درس زندگـی بیاموزنـد و همسـرداری و توجه به خانـواده را یاد
بگیرنـد .هیـأت بایـد به مـا بیامـوزد کـه فرزندانی اهـل جهاد و
مجاهـدت پـرورش دهیم .بایـد بدانند امـروز باید مبـارزه کنند.
اشـعار و نوحههـا همـه بایـد داراي پیـام باشـند .تهدیـد هیأت
ایـن اسـت کـه اینهـا را از مـا بگیرنـد .یعنـی هیـأت باشـد ولی
محتوا نداشـته باشـد .مقام معظـم رهبری(مدظلهالعالـی) اخیرا
فرمودنـد مـدام حسـین حسـین سـر میدهنـد ولـی محتوایی
نـدارد .در گذشـته در دل نوحههـا پیامهایـی از جنـس مبـارزه،
جهـاد و ظلمسـتیزی ...بـود .اینها را همه شـعار میدادنـد و یاد
میگرفتنـد .رسـالت هیأتداران این اسـت کـه از واعظان خوبی
اسـتفاده کننـد که با زبان نرم معـارف دینی را برای نسـل امروز
بیـان نماينـد .یکـی از تهدیدات دیگرشـان این اسـت که هیأت
باشـد ولی منبری نباشـد .همین االن خیلـی از هیأتها منبری
ندارنـد و اگـر هم دارند منبریشـان در حاشـیه اسـت.
چرا چنین اتفاقی افتاده؟
متأسـفانه ما گوینـدگان و واعظـان نتوانسـتهایم مطالب جذابی
بـرای مـردم بگوییـم! درواقـع کـمکاری کردهایـم .مسـتمعین
همیشـه دنبـال حرفهـای خـوب بـوده و هسـتند امـا در ایـن
رقابـت ،نـوع خواندنهـا و سـبکهایی را کـه مداحـان انتخـاب
کردهاند بیشـتر بـرای جوانان و نسـل جدید ما جذابیت داشـت.
بایـد تلاش کنیم چیزهـای جـذاب بگوییم و نسـل امـروزي را
جـذب کنیـم .همیـن االن مـا منبریهایـی داریـم کـه خیلـی
جلساتشـان شـلوغ اسـت .ماننـد شـیخ حسـین انصاریـان یـا
حاجآقـای هاشـمینژاد .ایـن نشـان میدهـد اگـر تلاش کنیم
میتوانیـم مسـتمع داشـته باشـیم ولـی به نظـر مـن منبریها
رسـالت خودشـان را بـه خوبـی انجـام نمیدهنـد .مـداح تالش
بیشـتری نمیکند ولـی چیزهایی میگوید که برای نسـل امروز
جـذاب اسـت .جـوان را کـه بـه زور نمیتـوان پـای منبـر آورد.
حتـی اگـر ایـن طـور بیاینـد اسـتفاده نمیکننـد .باید با عشـق
بـه پـای منبرهـا بیایند و مـا باید ایـن بسـترها را فراهـم کنیم.
اجـازه دهید چند سـوال حاشـیهای هم بپرسـیم .مردم
عـادت داشـتند از قدیم روحانیـون را بـاالی منبر ببینند.
آیـا غیرروحانیون این بـاور مردم را خدشـهدار نمیکنند؟
ما گویندگان غیرروحانی هم داشتیم و همین االن هم داریم .رحیمپور
ازغـدی موعظه میکند .مـا قبل از انقالب هم سـخنرانان غیرروحانی
داشـتیم .فخرالدیـن حجـازی رقیـب همـه روحانیـون بـود .مرحوم
پـرورش قبل از انقلاب هم منبر میرفت و هم مبارز بـود .در برخی از
جلسـات رحیم پورازغدی  400روحانی پای منبر ایشـان مینشینند.

خـــــط خبــر

استاد پیشکسوت و پیرغالم حسینی ،حاج حسین باقری با بیان مهمترین ویژگیها و تفاوتهای مداحان قدیم و جدید گفت« :مداحان قبلی میسوختند و
میسوزاندند .این مسأله در برخی مداحان جدید نیست .چون اخالص نیست .هيأت بهترين بستر فرهنگسازي است .بدين معني كه غنيترين و قوىترين
فرهنگ در تشيع فرهنگ عاشوراست كه هيأتهاي ما اين فرهنگ را دنبال و ترويج ميكنند .حضرت آقا امسال نیز بحث فرهنگسازي در هيأتها را بيان
فرمودند .معظم له قريب سه دهه اين موضوع را تبيين کردهاند .بايد اين منويات عملي شود .به نظر من بايد هيأت انقالبي كه در فرمايشات آقا آمده محقق شود».
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یک موعظه
دلنشین
مردم جذب خلق نیکوی
پیامبرشدند

روایتـی کـه خیلـی دوسـت دارم جمالت امـام رضاg
بـه ریـان الشـبیب اسـت کـه خطـاب بـه او فرمودند:
«اگـر بر حسـين gگريـه کنـي و آب ديدگانـت روي
گونـه تو جـاري شـود حقتعالي جميع گناهـان صغيره
و کبيـره تـو را ميآمـرزد .خـواه انـدک باشـد و خـواه
بسـيار .اي پسـر شـبيب اگر ميخواهي خـدا را مالقات
کني در حالي که هيچ گناهي نداشـته باشـي ،حسـين
را زيـارت کـن .اگـر ميخواهـي در غرفهاي از بهشـت با
رسـولاهلل و ائمه طاهرين محشـور شوي قاتلين حسين
را لعنـت کـن .اگـر ميخواهـي ماننـد شـهداي کربلا
باشـي و ثواب آنها را داشـته باشـي ،هـرگاه مصيبت آن
نت َم َع ُهـم َف َا ُفو َز
حضـرت را ياد کردي بگو« :يـا لَيتَني ُک ُ
َفـوزًا َعظيمـا /اي کاش من با ايشـان بودم و رسـتگاري
عظيمي مييافتم» .اي پسـر شـبيب اگـر ميخواهي در
درجـات عاليه بهشـت با ما باشـي ،پـس براي انـدوه ما
اندوهنـاک بـاش و در شـادي ما شـاد .بر تو بـاد واليت و
محبت ما که اگر کسـي سـنگي را دوسـت داشته باشد
حقتعالـي او را در قيامـت بـا آن محشـور ميگردانـد».

واعظ باید روضهخوان
خوبی هم باشد

اسـتاد توکلی از اسـاتيدش برایمان میگويد و اینکه چقدر
در زندگـی او تأثیـر گذاشـتهاند؛ «شـبهای شـنبه پاي
درسهـای آیتاهلل حقشـناس میرفتم و عالقـه زيادي به
بحثهای ایشـان داشـتم .خدمت مرحوم میرزا اسماعیل
دوالبـی هـم میرفتم امـا به دلیل حضور شـش سـاله در
مدرسـه آیتاهلل مجتهدی انس بیشـتری با ایشان داشتم.
پنجشـنبهها صبح که حوزه تعطیل بـود ،طلبهها تمرین
منبـر میکردند و من هم جلوی ایشـان منبـر ميرفتم كه
خیلی مورد اسـتقبال آنها قـرار گرفت .از آنجـا که آیتاهلل
مجتهـدی بـه روضهخوانی خیلـی اهمیـت میدادند یک
توصیـه به من داشـتند کـه یک واعـظ بایـد بتواند خوب
روضه بخواند و نسـبت بـه امام حسـین gانجام وظیفه
کنـد حتـی اگر صـدا هـم نـدارد .من هـم االن بـا صوت
روضـه نمیخوانـم .میگفتنـد نـوع گویش منبـري بايد
به گونهای باشـد كـه دلها را منقلـب و اشـکها را جاری
کنـد .بدشـان میآمد كه منبری بـدون روضـه ،وعظ خود
را به پایان برسـاند .میرزا عبدالکریم حقشناس منبرهایی
کـه میرفتنـد همه با روضـه توأم بـود .با اینکـه درس هم
میدادنـد ،حتما پایان آن ذکر مصیبت داشـتند و بیشـتر
توسـل ایشـان به حضرت علیاصغـر gبود .شـاید اگر
 10روضـه میخواندنـد هشـت روضـه مربوط بـه حضرت
علیاصغـر gبـود .بنـده را همـواره تشـویق میکردند
کـه قسـمت روضـه را در وعـظ و منبـری تقویـت کنم».

مردم جذب خلق نیکوی
پیامبرشدند
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حجتاالسالم قاضیعسگر گفت« :متأسفانه امروز شهرهای ما از علمای برجسته خالی شده و این جای نگرانی است .در گذشته مجتهد و
جلسات دروس خارج فقه بسیار بود .علمایی بودند که وقتی به چهره آنها نگاه میكردي ،احساس عبادت به تو دست میداد .چهره ،زندگی
و رفتار آنها انسان را به یاد خدا میانداخت».

اتحاد مسلمین در سیره
حضرتامیرالمؤمنینg

گفتوگوبا سیدمحمدجواد شرافتکه شاعری را راهی برای بیان عشقش به اهل بیت bمیداند

منازکودکیعاشقتبودهام
سعید سعیدی

کودکـیاش در دهـه  60در شوشـتر گذشـت .از همـان روزها به هیأتهـای مذهبیرفـت و آمد داشـت وبا آمدن ماه محرم شـوری
در دلـش برانگیختـه میشـد که حالـش را دگرگـون میکرد.همیـن رفت و آمدهـا و انس گرفتـن با اهل بیـت bبود که در سـال
78سرنوشـتش به شـکل جدی با شـعر گره خورد و وارد دنیای شـعر آیینی شـد .سـیدمحمدجواد شـرافت تقریبا  ۲۵سـال است
در قـم زندگـی میکنـد.آن طـور که خـودش میگویـد دوسـتانش در موفقیت او تأثیـر زیادی داشـتهاند؛ دوسـتانی چون اسـتاد
محمدعلی مجاهدی ،سـیدمهدی حسـینی ،سـیدمحمد بابامیری و حمیدرضا حامدیکه کمک کردند او در شـعر گفتن مسلط شود.

چه شـد که وارد حوزه شـعر و شـاعری آن هم شـعرهای آیینی
شدید؟
عالقـهای کـه به اهل بیت bداشـتم باعث شـد شـاعر شـوم .درواقع شـاعر
شـدم تـا عاشـقیام را بیـان کنـم .من تمـام لحظاتم بـا ایـن بزرگـواران گره
خـورده .االن هـم که در جـوار حضرت معصومه hزندگی میکنم بیشـتر با
اهـل بیـت bارتباط برقرار میکنم .من عاشـق اهل بیت و رشـادتهای آنها
هسـتم .جز شـعر راهی برای بیان عشـقم نسـبت به ايشان نداشـتم .بنابراین
انگیـزه من این بود که شـاعر شـوم تا عشـق خـود را از این طریـق بیان کنم.
ایـن عشـق و عالقـه باعث شـد اشـعار خـود را در قالـب کتاب
منتشرکنید.درستاست؟
بلـه ،خوشـبختانه سـال  89موفق شـدم با همـکاری دفتر تبلیغات اسلامی
اولیـن مجموعه شـعر خـود را تحـت عنوان «خـاک بـاران خـورده» به چاپ
برسـانم .سـال  91نیز این مجموعه شـعر از سـوی انتشـارات فصل پنجم به
چاپ دوم رسـید.
به غیر از شعر آیینی هم شعری سرودهاید؟
درواقـع شـاعر ناگزیـر از سـرودن اسـت .اگـر حـس و حـال خوبی داشـته
باشـد ،تراوشـات ذهنـی خـودش را در قالـب شـعر ابـراز خواهـد کـرد .به
عنـوان مثـال مـن عمـده وقتهـا بـه دلیـل اینکه بـا ائمـه معصومینb
ارتبـاط برقـرار میکنـم بنابراین تراوشـات ذهنـی من مملـو از تفکر راجع
بـه ائمـه اسـت .در نتیجـه اشـعارم زاییـده چنیـن تفکراتی اسـت .ممکن
اسـت شـاعر دیگـری بیشـتر در حـوزه دفـاع مقـدس شـعر بگویـد .زیـرا
اولویـت اول او مسـأله دفـاع مقدس بوده و هسـت .درواقع این بسـتگی به
ذهنیـت و اولویـت ذهنـی شـاعر دارد که در کـدام زمینه عالقـه و توانایی
دارد .گهگاهی شـعرهایی میسـرایم که متفاوت از شـعر آیینی هستند اما
رسـالت اصلـیای کـه برای خـودم در نظر دارم ،سـرودن شـعرهای آیینی
است.
به نظر شما ویژگی یک شعر آیینی یا هیأتی خوب چیست؟
شـعر آیینـی شـامل هـر شـعری میشـود کـه بـا نوعـی بـه ارزشهـای

توحیـدی ،اشـعار مقاومت ،اشـعار پایداری ،شـعر والیی و ...مرتبط باشـد.
شـعر آیینـی بایـد زبانی سـاده داشـته باشـد تا عـوامبهتـر بتواننـد با آن
ارتبـاط برقـرار کننـد .خیلی از اشـعاری را که از مداحان میشـنویم آنقدر
زیبا و سـلیس هسـتند که شـنونده به راحتی با آنها ارتباط حسـی برقرار
میکنـد و ناخـودآگاه ملکـه ذهـن او میشـود .از سـوی دیگـر ،شـاعری
کـه شـعر آیینـی میگوید باید حساسـیت مسـأله را به خوبـی درک کند
چراکـه بـرای اهل بیت bشـعر میگویـد .در نتیجـه باید آنقـدر خود را
از لحـاظ معرفتـی غنـی کنـد و با اهل بیـت انس بگیرد که شـعرش تأثیر
خوبی بر شـنونده داشـته باشـد.
الگوی شـما در شـعر چه کسـی بوده یا بهتر بگویم شـاعر مورد
عالقهتانکیست؟
در خصـوص شـعر مذهبـی و آیینـی ،اشـعار اسـتاد محمدعلـی مجاهدی و
سـیدمهدی حسـینی را دوسـت دارم کـه از نظـر فکری بیشـتر بـا افکار من
نزدیکنـد و در خصـوص حماسـه ،عرفـان و مرثیـه تعـادل دارنـد امـا ب ه طور
کلـی در شـعر ،زندهیـادقیصـر امینپور همیشـه الگـوی من بودهانـد چراکه
تکنیکهای زبانی و بیانی ایشـان در رشـد شعری من بسـیار تأثیرگذار بوده.
از ایـن رو سـعی کـردم خـودم را بـه فضای شـعری قیصـر نزدیک کنم.
بـا توجه بـه اینکـه در زمینه شـعر آیینی فعالیـت میکنید ،با
صـدای کدام مداح بیشـتر ارتباط برقـرار میکنیـد و همکاریتان
با کدامیک از مداحان بیشتر است؟
در بحـث مداحـی ،زیبایـی و رسـایی صـدا یـک بحـث اسـت و سـوز
و تأثیرگـذاری آن بحثـی دیگـر اسـت کـه مـنجنبـه دوم را ترجیـح
میدهـم .خوانـده شـدن اشـعار مـا در محافـل اهـل بیـت bتوسـط
هـر مـداح مخلصـی مایـه مباهـات اسـت .من معمـوال اشـعار خـود را به
صـورت عـام گسـترش میدهـم .نـه اینکـه صرفا بـرای خـود محدودیت
ایجـاد کنـم بلکـه فقط با فالن مـداح کار میکنـم .با مداحانی که بیشـتر
کار کـردهام میتوانـم بـه حـاج مهـدی سلحشـور ،سـیدمهدی میرداماد،
رحیـم ابراهیمـی و برخـی دیگـر از مداحـان و دوسـتان اشـاره کنـم.

سلمانکیستید،مسلمانکیستید
باایننگاه،شیعهچشمانکیستید
با این نگاه شعلهور از برق افتراق
با این نگاه خط زده بر خطبه وفاق
با این نگاه پر شده از خط فاصله
دور از مالحظات روایات واصله
با کیست این نگاه ،پی چیست این نگاه
آیینه نگاه علی نیست این نگاه
چشم علی که محو افقهای دور بود
از درد و داغ شعلهور اما صبور بود
چشمیکهخطبهخطبهنگاهیشگرفداشت
چشمی که با همیشه تاریخ حرف داشت
آن حرفها چه ژرف چه ژرفند ،خواندهاید
آن حرفها شگفت و شگرفند خواندهاید
از درد بیامان چه بگویم ،شنیدهاید
از خار و استخوان چه بگویم ،شنیدهاید
موال رسیده بود به سوزانترین مصاف
اما نبرد دست به شمشیر اختالف
تیغی که در مصاف به فریاد دین رسید
این بار در غالف به فریاد دین رسید
چون لیلهالمبیت ،علی از خودش گذشت
آتش به سینه داشت ولی از خودش گذشت
آتش به سینه داری اگر ،شعلهور مباش
هیزم بیار سوختن خشک و تر مباش
دامن مزن به آتش این قیل و قالها
از حق بگو ،چنانکه علی گفت سالها
از حق بگو ولی نه به توهین و افترا
با منطق علی ،نه به توهین و افترا
القصه سیره علوی این چنین نبود
تاریخ را بخوان اخوی اینچنین نبود
بادا که تا همیشه بمانیم با علی
سلمان شویم و مسلم این راه یا علی

خـــــط خبــر

آیتاهلل جوادی آملی با بیان اینکه اگر به آنچه میگوییم عمل کنیم مساجد مملو از جوانان میشود ،گفت« :وجود برخی سوءرفتارها بین عدهای از مسؤوالن
باعث میشود انگیزه جامعه که متولی اراده و تصمیم است فلج شود و در نتیجه جامعه به سمت بیراهه برود .وگرنه جامعه ما مشکل علمی ندارد بلكه
مشکل عمل دارد .اگر به آنچه معتقدیم و میگوییم عمل کنیم ،مساجد مملو از جوانان خواهد شد .جوانان کشور شیفته عقل ،خرد و عمل صالح هستند».
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مرثیهخوانی مداحان

همه ايران در سوگ آتشنشانان حادثه پالسكو

آتشو دود
چه غوغا ميكرد

بـرای همـدردی بـا حـال ایـن عزیـزان ،عـدهای در
ایسـتگاههای آتشنشـانی حاضرشـدند و با با تقديم
گل مراتب سـپاس خود را از آتشنشـانان بجـا آوردند.
آنقـدر ایثـار آتشنشـانان زیبـا بـود کـه مداحـان و و
شـاعران آیینی نیـز بـه مرثیهخوانی و شـعرخوانی رو
آوردنـد .حـاج منصـور ارضی شـب جمعه در مراسـم
دعـای کمیـل در حـرم عبدالعظیـم حسـنی
سـاعتی را بـه روضهخوانی برای آتشنشـانان قهرمان
اختصـاص داد و بـا روضهخوانـی و مرثیهخوانـی خود
اشـک را در چشـمان مـردم جـاری کـرد و از خداوند
متعـال بـرای خانوادههـای ایـن عزیـزان طلب صبـر کـرد .تولیت آسـتان قـدس رضوی ،حجتاالسلام
والمسـلمين سـیدابراهیم رئیسـی نیـز در پی ایـن حادثه ناگـوار و جانـکاه واکنش نشـان داد و شـهادت
جمعی از آتشنشـانان غیور کشـور را تسـلیت گفت و ایثار آنان را افتخاری دانسـت که نصیب هر کسـی
نمیشـود؛ «ايـن حادثه ناگوار و تلخ هرچند جای ناراحتـی دارد اما روح بلند جوانـان این ملت را به تصویر
میکشـد .خـدام امـام رضا نیـز به پاس مجاهـدت عزیزان آتشنشـان لبـاس خادمی به تـن کردند و
بـه نیابت از شـما خدمت میکنند .به شـما افتخار میکنیـم و از جوار امام رئـوف دعاگـو و نائبالزیارهتان
هسـتیم» .حجتاالسلام پناهیان نیز با اظهار تأسـف از بروز این حادثه ،با جانباختگان این فاجعه اظهار
گ شـهر تهران مصـدوم و متضرر شـدند و برخی
همـدردی کـرد و گفـت« :بعضی از اعضـاي خانوادهبزر 
از نجاتدهنـدگان ،فداکارانـه بـه شـهادت رسـیدند .فـداکاری ،رکن فرهنگ اینملت شـدهاسـت .تمام
خانوادههـا نگران مفقودین حادثه هسـتند و همانند بازماندگان احسـاس مصیبت میکننـد .باید به تمام
شـهر تسـلیت گفت .بهویژه بسـتگان نزدیک حادثهدیدگان .باید به همدلی پدید آمده در شـهر مباهات
کرد .شـهری که به احترام غواصا ن شـهید تمامقامت ایسـتاد ،با تمام وجود به آتشنشـانان قهرمان خود
افتخار میکند و برای آسـيبي که به آنها رسـیده سـوگوار اسـت .امید اسـت نهتنها در غم و اندوه بلکه در
آرامـش و سـرور هم شـاهد همدلی و یکپارچگی باشـیم .باید بیاعتنا بود به آنهـا که در هر وضعیتی تنها
ی پاک همدلی نمیتوانند تنفس کنند».
دنبـال چند پاره کردن جامه جامعه هسـتند و هیچگاه در فضـا 

سعيده محبي

پنجشـنبه بـود و مثـل همیشـه ،همـه در رفـت و آمـد بـرای رسـیدن بـه محـل کار بودنـد اما
آن روز بـرای کسـبه چهـارراه اسـتانبول مثـل همیشـه نبـود .هنـوز سـاعت  8نشـده بـود که
کارگـران و کسـبه ایـن خیابـان فاجعـهای را با چشـمان خـود دیدند که یکـی از سـاختمانهای
معـروف پوشـاک در حـال سـوختن اسـت .هنـوز هـم باورش سـخت اسـت کـه سـاختمانی با
آن عظمـت آتـش بگیـرد امـا عمـق فاجعـه آنجا بـود کـه ایـن آتشسـوزی غیرقابل مهار شـد
و ناگهـان طبقـات بااليـي سـاختمان فـرو ريخـت و تمـام سـاختمان بـا خـاک یکسـان شـد.

ساختمان 15طبقه درآتش

پالسـکو در آتـش سـوخت و خاکسـتر شـد،
سـرمایه میلیـاردی ایـن کشـور از بیـن رفت
و هـزاران نفـر کـه مسـؤول تأمين معیشـت
خانوادههـاي خـود بودنـد بیـکار شـدند .این
تمام ماجرا نیست .هرچند لباسها ،سرمایهها
و ساختما ن پالسكو به تلی از آوار تبدیل شدند
و عده کثیری از کسبه و کارگران زندگی خود
را از دسـت دادنـد امـا آنچـه در این بین باعث
عـزت و شـرف بـرای عدهای شـد ،ایثـار جان
شـيرين بود چراکه آنهـا مال خود را از دسـت
دادنـد و ایـن عـده جان خـود را .آتشنشـانان
جـان برکـف در هـر شـرایطی با یـک صدای
آژیـر تمام آنچه را در ذهـن دارند دور میریزند
و تمام فکر و ذکرشـان میشـود نجـات مردم.

ایثارگرانبهشتی

ایـن حادثـه از بزرگترین حوادثی بـود که در
این کشـور رخ داده؛ حادثـهای تلخ که تا چند

روز هنوز آتش زیر خاکسـتر زبانه میکشـد و
به جهنمی تبدیل شـده .این ایثارگران دست
رد به بهشـت دنیـوی زدند و وارد آن شـدند تا
افراد محصور شـده در زیـر آوار را نجات دهند
تا خانوادههایی را از نگرانی درآورند اما افسوس
کـه عده کثیـری از آنها خودشـان در زیـر آوار
ماندند و بـه درجه رفيع شـهادت نایل آمدند.

درانتظارخبرسالمتی

این فاجعه آنقدر عمیق بود که همه مـردم ایران
در هر شـهری منتظر شنیدن خبری مبنی بر
سلامت زيـر آوار مانـدگان بودند .عـدهای گریه
میکردنـد و شـبکه تلویزیونی همـه خانوادهها
شده بود شبکه خبر .گفتنش راحت است و واقعا
هیچکس نمیتوانـد خـود را جای آنها بگـذارد.
ی از آنها کودکان خردسـال
شـهیدانی که برخـ 
ی هم
ی در شرف ازدواج بودند و برخ 
داشتند ،بعض 
تکفرزند و امیدی برای خانـواده بودند .ای کاش
خدا ایران را از شر چنین اتفاقاتی در امان نگ هدارد.

جمعي از شاعران آیینی نیز برای همدردی با این فاجعه ابیاتی را سرودند
که بعضي از آنها را میخوانید:

حاج محسن طاهری

باز ايران شد عزادار غمى
دل شكست از سوز داغ و ماتمى
در ميان هرم آتش سوختند
جامه نيلى به تنها دوختند
در ره خدمت به خلق بىپناه
زير آوارند دهها بىگناه
چشم بر راه پدر فرزندها
روى آتش مىجهد اسپندها
مادرى خاك عزا بر سر كند
ديده از خون دل خود تر كند
گرچه آتش هر كجا دارد اثر
ليك از زهرا بپرس و ميخ در
نالهها زد ،خانهام آتش گرفت
محسن دردانهام آتش گرفت
اى پدر حق رسالت شد ادا
تازيانه سوخت بازوى مرا
در دفاع از واليت سوختم
راه عشق و عاشقى آموختم

عاطفه پورابراهیم

در این دنیا عزیزم بینشان شد
چو گنجی که در آواری نهان شد
دل دریاییاش را زد به آتش
از این رو نام او آتشنشان شد

محمدحسین انصارینژاد

گفتند ققنوسند و باالتر ،سیاوشند
در شعله با بوی کدامین باغ آغوشند
رد میشوند از جنگل آتش سراسیمه
صبح خطر پیراهنی از شعله میپوشند
تمثیلها حتی کم آوردند تا دیدیم
مردانی از آتش شراب شعله مینوشند
دیو سپیدی دارد آیا دست بر آتش
یا نه تهمتنها در آن سو پنبه در گوشند
جمعی میان شعلهها بر خویش میپیچند
جمعی به شوق عکسی از آن صحنه میکوشند
در این جوانها کمکم اخالق سلف گم شد
ما را به عکس سلفی از این دست نفروشند
عکاسها پرپر شدنها را نمیبینند
این دوربینها دور و نزدیکند و خاموشند
این دوربینها کاش دیگر دست بردارند
این دوربینها در شکار سوژه مدهوشند
با من بخوان خوننامه آتشنشانها را
اینان شقایقجامگان دار بر دوشند

ویژهنامه هیأتها و محافل مذهبی

شماره هجدهم

سهشنبه  5بهمن 1395

 25ربيعالثانی 1438

خـــــط خبــر

08

سـیدمجید بنیفاطمـه در گفتوگويـی متفاوت گفـت« :هميـن اول بگويم كه من مدافـع پروپاقرص خنديدن هسـتم .البتـه اين را
هـم بگويـم كـه گريه كردن يك نعمت بزرگ آسـماني براي ما انسانهاسـت .بشـر در بـدو تولد ابتـدا گریه میکند و بعـد میخندد.
زیـرا مقدمـه گریـه ،یـک شـادی درونی اسـت .طبیعتا نه تنهـا ما بلکه کل بشـر با گریـه انـس دارد .گریـه اوج عاطفه یک نفر اسـت
و عاطفـه از یـک روح لطیـف ،مهربـان و عقالنـی سرچشـمه میگیـرد .بایـد بـه این فکـر کنیم که اساسـا معنـي و مفهوم شـادي و
خنديدن چيسـت .به نظرم شـادی به درسـتی معنا نشـده .شـادی یک حالت بسـط روحی اسـت که مقدمه این بسـط گریه است».

داریم با «حسین حسین» پیر میشویم...

یکی از سنتهای زیبای هیأتهای قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیأت بود که در این سالها فراموش شده.
پیشنهاد میکنیم دست بهکار شوید و پس از پایان مجلستان یک عکس یادگاری دستهجمعی بگیرید و برای «چهارده» ایمیل
کنید تا در همین صفحه منتشر شود.
qudsonline14@gmail.com

عکس یادگاری :مجتمع فرهنگی مذهبی مسجد و حسینیه حضرت ابوالفضل ،gروستای ایرج /هیات انصار المهدی

کتاب
روزگار تفنگ

«روزگار تفنگ» نوشـته حبیب خدادادزاده داستان
مقاومت مردم دزفول در برابر هجوم انگلیسـیها را
روایت میکند؛ موضوعی که شـاید کمتر دستمایه
خلق رمان شده و نویسـندگان در پرداختن به این
موضوع کمتر اهتمام داشـتهاند .شـخصیت اصلی
و کلیـدی داسـتان (نعمت) نمـاد مقاومت مردمی
در طـول قصه اسـت .او که تفنگدار اسـت و امنیت
را در دورهای در شـهر برپـا میکرده پـس از ازدواج،
تفنـگ را زمین میگذارد و مشـغول کار میشـود
ولـی بـا ورود نیروهـای متجـاوز بـه خاک کشـور
و زمانـی کـه نامـوس همشـهریانش را در خطـر
میبیند تفنگ دسـت میگیرد تا دوبـاره امنیت را
به شـهر برگرداند .جالب اسـت بدانید که نویسنده
ایـن رمـان از محرومتریـن قشـر جامعه اسـت که
توانسـته با اسـتعداد خود چنین رمانی را به رشته
تحریـر درآورد و برنـده جایـزه رمـان اول مانـدگار
شـود .ایـن رمان توسـط انتشـارات آموت منتشـر
شـده و خوانـدن آن را بـه شـما توصيـه ميكنيم.

اپليكيشن

جامع مهدویت
انتظـار فـرج آداب و مراتبـی دارد .یعنـی
بایـد صمیمانه حضرت حجـت را بطلبید
تـا بـه نجـات شـما بیایـد .از ایـن رو،
نرمافـزاری را بـه شـما معرفـی میکنیم
بـه نـام «جامـع مهدویـت» که بـا هدف
تعجیـل در فـرج امام زمـان fو افزایش
بصیـرت مهـدوی طراحـی و آماده شـده.
در صـورت اسـتفاده از ایـن نرمافـزار ،هر
روز رأس سـاعت  ۷صبـح تذکـر قرائـت
دعـای عهـد و رأس سـاعت  ۱۳یـک
حدیـث مهـدوی بر صفحه گوشـی شـما
نقـش میبنـدد و در سـاعت  22به تمام
عزیـزان قرائـت دعـای فـرج بـهصـورت
دسـتهجمعی را یـادآوری میکنـد تـا
بیشـتر با معارف مهدوی آشنا شوید .این
نرمافزار همچنين شـامل اشـعار ،مقاالت،
احادیـث و ...بـا موضـوع مهدویت اسـت.

کانالتلگرام

حاج محمود کریمی

صله رحم و مصادیق آن

یکــی از مــواردی کــه اســام بــه آن بســیار اهمیــت داده ،دیــد و
بازدیــد و باخبــر شــدن از حــال یکدیگــر اســت کــه از آن بــه صلــه
رحــم یــاد میشــود .صلــه رحــم از آن دســته واجباتــی اســت کــه
هــر کســی بایــد بــه آن بپــردازد .امــام علــی gدربــاره اهمیــت صله
ارحــامفرمــوده« :بــرای اهــل دیــن عالئمی اســت که بــا آنها شــناخته
میشــوند و صلــه رحــم یکــی از آنهاســت» .درواقــع بــا همیــن دیــد
و بازدیدهاســت کــه میتوانــی بفهمــی همســایه ،خویشــاوندان
و نزدیکانــت چگونــه هســتند و بــا ایــن کار آرامشــی در قلــب آنهــا
شــکل میگیــرد کــه بســیار ارزشــمند اســت .امــام صــادقg
نیــزفرمــوده« :افضــل اعمــال بعــد از ایمــان ،صلــه رحــم اســت» .در
نکوهــش و مذمــت قطــع رحــم همیــن بــس کــه امــام اول شــیعیان
فرمــوده« :زش ـتترین معاصــی ،قطــع رحــم و عــاق والدیــن اســت».
امــا چــرا اینقــدر بــه ایــن واجب اســامی توصیــه شــده؟ درواقــع صله
رحــم آثــار مثبتــی در زندگــی انســانها دارد .طوالنــی شــدن عمــر،
زیــاد شــدن روزی ،جلوگیــری از مــرگ بــد و بســیاری دیگــر از اثــرات
مثبــت از نتایــج صلــه رحــم اســت امــا از آنجــا کــه شــرایط و اوضــاع
زندگــی امــروزه تغییــر کــرده ،شــاید بــرای همــه امــکان صلــه رحــم
بــه معنــای دیــد و بازدیــد وجــود نداشــته باشــد و هر کس مشــکالت
و دغدغههــای خــاص خــود را داشــته باشــد .طبــق شــرع اینگونــه
نیســت کــه صلــه رحــم فقــط بــا رفــت و آمــد و دیــد و بازدیــد تحقق
پیــدا کنــد بلکه ایــن راه یکــی از مــوارد تحقق صلــه رحم اســت .تلفن
زدن ،احوالپرســی کــردن ،مکاتبــه ،انفــاق مال بــه اقــوام و ...از مصاديق
صلــه رحــم بــه حســاب میآیــد .البتــه بایــد دیــد کــه ارحــام چــه
انتظــاری از مــا دارنــد .مثــا اگــر از مــا انتظــار دارند کــه به دیدنشــان
برویــم و ایــن کار بــرای مــا مقــدور اســت بایــد آن را انجــام دهيــم
ولــی اگــر بــا یــک تلفــن زدن ،انتظارشــان بــرآورده میشــود يعنــي
ق صلــه رحــم میتوانــد
صلــه رحــم بجــا آورده شــده .پــس مصادي ـ 
بــا توجــه بــه عــرف و انتظــارات طرفیــن از همدیگــر تغییــر کنــد.

خدایـادر هجـوم بیامـان حـوادث آخرالزمـان عدهای
امان را در آسـتان بنـدگان میجویند و خانه سامانشـان
را بـر سسـتترین گمان بنیـان مینهند .عـدهای ویران
و ویلان میشـوند و برخـی پریشـان و سـرگردان
میگردنـد و ایـن همـه در جسـتوجوی امان بـه دامان
ایـن و آن میآویزنـد .در ایـن فتنههـای گـران تنهـا
مؤمنين هسـتند که نشـانی داراالمـان را میدانند و در
حریـم امـن و آغوش گـرم تو جـاودان میماننـد .خدايا
مـا را همـواره از مؤمنيـن خودت قـرار ده.

سید مهدی شجاعی

سالهاسـت کـه بـا صـدای حـاج محمـود
کریمـی روضههـا و مرثیههـای بسـیاری در
رثای اهـل بیـت bشـنیدهایم؛ نوحههایی
کـه بـه دل مینشـینند و چشـمانمان را
بارانـی میکننـد .شـاید بـرای همین اسـت
کـه عـدهای جـزو پامنبریهـای ثابـت او
بـه شـمار میرونـد و بـه هـر طریقی شـده
خودشـان را بـه هیـأت حضـرت علیاکبـر
چیـذر میرسـانند .امـا حتمـا همـه ایـن
امـکان را ندارنـد و بـه شـیوهای دیگر گوش
به نـوای حاج محمود میدهنـد .یکی از این
شـیوهها ،عضو شـدن در کانال تلگرامی این
مـداح خوشصـدا بـه نشـاني telegram.
 me/HajMahmoudKarimiاسـت تـا
هـم از نوحههـای او اسـتفاده کنيـد و هـم
از سـایر اطالعـات مربـوط بـه مداحیهـای
جدیـد و روضههایـش آگاه شـوید.
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