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اگـر دیـن را به یک درخت تشـبیه کنیم ،میبینیم از سـه قسـمت
عمده تشـکیل شده :ریشـهها (اعتقادات) ،سـاقه (احکام) و شاخهها
و میوههـا (اخالقیات) .اصول پنجگانه مذهب (توحیـد ،عدل ،نبوت،
امامـت و معـاد) حکم ریشـههای ایـن درخـت را دارند .ایـن درخت
هرچه ریشـههای تنومندتر ،قویتر و محکمتری داشـته باشد ،ثمره
بیشتر ،بهتر و کاملتری خواهد داشـت .از طرف دیگر این پنج اصل
باید همسـو و همتراز با یکدیگر حرکت کنند .سـاق ه ایـن درخت به
عنوان احکام دین بیانگر اعتقادات و اخالقیات اسـت .به همین دلیل
 kفرموده« :بعثت التمم مکارم االخالق/
اسـت که نبی مکرم اسالم 
مبعـوث شـدم بـرای اینکـه مـکارم اخالقـی را به اتمـام برسـانم».
انسـان دو وجـه دارد :وجـه ظاهـری کـه رؤیـت میشـود و وجـه
باطنـی که شـامل حقیقتـی اسـت کـه درون آن نهفته اسـت و به
خصوصیـات و ویژگیهـای مربـوط بـه جسـم برمیگـردد .در ایـن
میـان هیأتهـای مذهبی به عنـوان یک واسـطه ،نقش مؤثـری در
تحقـق احکام و اعتقـادات دین در جامعه اسلامی ایفـا میکند .در
ایـن زمینـه سـه راه وجـود دارد :اولیـن راه برانگیختن احساسـات و
عواطف انسـانی اسـت .این رسـالت هم توسـط هیأتهـای مذهبی
به شایسـتگی محقق میشـود .لذا این راه آسـان و تأثیرگذار اسـت
و هیأتهـای مذهبی به سـرعت و در سـطح گسـتردهای میتوانند
ایـن اعتقادات را برانگیختـه و ماندگار کنند .راه دوم کاری اسـت که
وعـاظ انجـام میدهنـد و اسـتدالل و منطقی اسـت کـه در محافل
جدلـی و علمـی روی آن بحث میشـود .ایـن راه مقـداری دیرتر به
نتیجه میرسـد ولی ماندگاری آن به مراتب بیشـتر است .یعنی اگر
کسـی از راه اسـتدالل بـه یک حقیقت برسـد ،به راحتـی نمیتوان
او را از مسـیر منحـرف کـرد .راه سـوم بین این دو مسـیر قـرار دارد
و آن تشـویق و تنبیـه اسـت .مصـداق بـارز آن آیـات قـرآن اسـت
کـه یـا به نعمتهـای بهشـتی بشـارت میدهند یـا بـه عذابهای
جهنمـی انـذار میکننـد .چـون عمدتـا افـراد در بینابیـن ایـن دو
قـرار دارنـد .البتـه در این مسـیر ،آسـیبها و تهدیداتی وجـود دارد
کـه الزم اسـت آموزههـای دینـی دقیقتری بیـان شـوند .در حالی
کـه برخـی صرفا دنبـال برانگیختن عواطـف و احساسـاتند و کاری
بـه اینکـه آیـا مباحـث و مطالب مسـتند هسـتند یـا خیـر ندارند.
قـرار نیسـت به هـر قیمتی مـا اشـک مـردم را دربیاوریم .اگـر انابه
از مظلومیـت و غربـت اهـلبیـت bبـا اسـتدالل و تاریخ صحیح
همراه شـود ،قطعـا مانـدگاری و تأثیرگذاری بیشـتری را بـه دنبال
دارد .پـس برانگیختـن احساسـات و عواطـف که از طریـق مداحی
انجام میشـود حتمـا باید برمبنای مسـتندات مسـتدل و منطقی
تاریخـی مطـرح شـوند ولـی اینکه صرفـا بـه عواطف و احساسـات
تکیـه کنیم امـکان دارد فـرد یا افـرادی با اسـتدالل ،ایـن اعتقادات
لطیـف و زیبـا را زیر سـؤال ببرند .حتما بایـد ذاکـران اهلبیتb
تاریـخ را موثـق و دقیـق روایـت کننـد و بیـش از هـر چیز بـه بیان
ارزشهـای ذاتـی بپردازنـد تـا ظواهر .مثلا اینکه امام حسـینg
جمالش ایـن طور بود یا حضرت اباالفضل gقد رشـیدی داشـت.
بـه تعبیـر حضـرت آقا مگر مـا حضـرت اباالفضـل gرا بـه خاطر
چشـم و ابـرو و قد رشـیدش دوسـت داریم؟ باید بـه جامعه بگوییم
ایـن فرمانـده دلیر میدان مبـارزه با یزیدیـان به خاطـر ادب ،غیرت،
والیتمداری ،حمیت و جوانمردیاش اینقدر در تاریخ ماندگار شـده.

هفتمیــن همایــش هیأتهــای محــوری و برگزیده کشــور به همــت جامعه ایمانی مشــعر برگــزار شــد .در این مراســم،
آیــتاهلل اراکــی دبیــرکل مجمــع جهانــی تقریب مذاهــب اســامی ،حجتاالســام والمســلمين رفیعی ،حجتاالســام
آقــا تهرانــی ،حاج حســین یکتــا ،حاج علــی انســانی ،حاج عبــاس حیــدرزاده و حــاج مهدی سلحشــور حضور داشــتند.
ايــن همایــش در جــوار مســجد مقدس جمکــران برگزار شــد.

الص َل َه َو ِم َّما َر َز ْقنَا ُه ْم ی ْن ِف ُقون /پرهیزکاران کسانی هستند که به غیب ایمان میآورند و نماز را
ُون ب ِالْغ ِ
«الَّذِ َ
َیب َو یقِی ُم َ
ین ی ْؤ ِمن َ
ون َّ
برپا میدارند و از تمام نعمتها و مواهبی که به آنان روزی دادهایم انفاق میکنند»( .آي ه  3سور ه بقره)
میوه همان اول که چیده میشود تازه و خوشطعم است و هرچه زمان بگذرد ،رنگ و طعم آن تغییر میکند .غنچهها را همان اول که گل میشوند باید چید و عطر و گالب
آنها را گرفت وگرنه هرچه زمان بگذرد ،رنگ و بوی آنها کمتر میشود .نماز اول وقت تازگی و لذت و بهره فراوان دارد .وگرنه هرچه زمان بگذرد طراوت و طعم خود را از دست
الص َله» یعنی کسانی که نماز را در جای خود و وقت خود اقامه میکنند.
میدهد« .یقِی ُم َ
ون َّ
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یکـی از آموزههـا و معـارف دینی که نقش مؤثری در پیشـبرد اهداف واالی اسلام
نـاب محمـدی دارد ،بحث توسـل بـه ائمـه معصومین bو تمسـک بـه آن ذوات
مقدسـه اسـت .در این زمینـه ،راههای متفاوتـی برای عرض توسـل و بهرهبـرداری
از خرمـن بیکـران آسـتان آن حضرات و مقربيـن درگاه الهـی وجـود دارد که یکی
از مهمتریـن آنهـا ،روضهخوانـی و شـرکت در جلسـات روضـه آن بزرگواران اسـت.
روضـه جایگاهـی اسـت کـه مـورد عنایـت خداونـد متعـال و اهـلبیـت عصمت
و طهـارت bاسـت و جلسـات روضـه وسـیلهای بـرای الهامگیـری و یافتـن
محورهـای مهمـی برای زنده نگ هداشـتن مشـعل حـق و دعوت بـه نـور و ایمان به
حسـاب میآید .سـنت شـعر گفتن ،گریسـتن و گریانـدن در مجالس سـوگ اهل
بیـت مـورد تشـویق و دسـتور ائمـه بـوده اسـت .چـون عـزاداری ،رسـاندن صدای
مظلومیـت آلعلـی بـه گـوش مسـلمانان اسـت و داراي رسـالتی عظیـم اسـت.
در اینگونـه مجالـس ،احسـاس و عاطفـه بـه کمـک شـعور میآینـد و مکتـب
اهـلبیـت bرا زنـده میکننـد .اشـک ،زبـانگویـای احساسـات عمیـق یـک
انسـان متعهـد و پایبنـد به خـط ائمـه و مسـايل دینی به شـمار مـیرود .اشـک،
دلیـل عشـق اسـت و نشـانه پیونـد اشـک ،زبـان دل اسـت و شـاهد شـوق .روضه
رابطـهای عمیـق میـان مفاهیـم دینـی مـا و مسـايل احساسـی و قلبـی برقـرار
الحـب و البغـض».
الدیـن اال
میکنـد بـه نحـوی کـه روایـت اسـت« :هـل ّ
ّ
همانطـور کـه در مباحث علم اصول مطرح اسـت ،همه انسـانها برای انجـام امور
اختیاری خویش نیازمند محرکی هسـتند کـه آنها را به آن عمل سـوق دهد .یکی
از قویتریـن محرکهـا و سـو قدهندهها مسـأله حـب اسـت .زیـرا محبت ،ریشـه
تحـرکات و افعـال مـردم به سـمت کارهـا به شـمار مـیرود .تدبر و عقل بـه همراه
محبـت و مسـايل احساسـی دو بال و بـازوی قوی و مسـتحکم برای پـرواز و صعود
به قلههـای بیکران آرامـش و معنویتند .عقـل دربردارنده مباحث معرفتـی و راهی
برای رسـیدن به شـعور و آگاهی اسـت اما به تنهایی کاری از پیـش نميبرد چراکه
بـرای نیـل به مقاصـد خود ،بـه مباحث احساسـی و قلبـی نیـاز دارد .ایـن تدبیر و
هماهنگی براسـاس خلقت خدای رحمان اسـت .زیرا در پیکره انسان ،قوای عقالنی
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و احساسـی بـه عنوان مکمـل هم قـرار دارند تا همـراه هم بتوانند بهتریـن نتایج و
آثـار رفتـاری و اعتقـادی را ایجـاد کنند .پـس برای برقـراری هرچه بهتر جلسـات
روضـه بایـد بـه هـر دو جهـت ارتقـا و پیشـرفت ارزشهـای انسـانی توجـه شـود.
حـال بایـد تمـام مبلّغیـن ،هادیـان و رسـانههای ارتبـاط جمعـی رسـالت خویش
را در ایـن زمینـه بـه نحـو اتـم و اکمل انجـام دهنـد .به لطـف خدای منـان توجه
بـه مسـایل عقلـی ،معرفتـی و آگاهـی در میـان سـخنرانان و منبریهـا جریـان
دارد و بـه خوبـی سـپری میشـود .امـا در ایـن میـان نبایـد از یـک نکتـه غفلـت
کـرد :در زمـان اهـلبیـت bهـم آنچـه مـورد نظـر خطبـا و سـخنرانان بـوده،
ایـن بـوده که جلسـات را بـا روضـه نورانی اهلبیـت به پایان برسـانند .متأسـفانه
امـروز ایـن مهـم در وسـایل ارتبـاط جمعـی از جملـه صداوسـیما به نحـوی مورد
اغمـاض و فراموشـی قـرار گرفتـه! مصیبتهـا و مداحیهایی کـه در ایام عـزاداری
پخـش میشـوند غالبـا فاقـد بیـان مصیبتهـا به شـکل روضه سـنتی هسـتند.
ـت
ـد ُه َففَاضَ ْ
ـن ُذک ِْرن َـا ِع ْن َ
امـام صـادق gدر روایتـی از اباعبـداهلل gفرمودهَ «:م ْ
ـر َم ا ُ
هلل َو ْج َهـ ُه َعلَـى ال َّنـار /هر کـس مظلومیت ما را یاد کند و چشـمانش
َع ْی َنـا ُه َح َّ
پـر از اشـک شـود ،خداونـد چهـرهاش را بـر آتـش دوزخ حـرام میکنـد» .ایـن
روایـت و هـزاران روایـت دیگـر عظمـت و جایـگاه ارزشـمند روضه را نشـان میدهند
تـا جایـی کـه روضهخوانـی و شـرکت در جلسـات روضـه موجـب نـزول نعمتهای
فـراوان به شـیعیان میشـود .ایـن مـژده در بیان شـریف امام صـادق gآمده اسـت:
ـد ُه علـی النـار و
« َمـن بَکـی أَو أَبکـی أَو تَباکـی فـی ُمصیبـ ِه ا ُلحسـین ُح ِّر َمـت َج َس َ
لج َّنـه /هر کـس در مصیبت امام حسـین gبگرید یا بگریانـد یا حالت
َو َج َبـت لَـ ُه ا َ
گریـه به خـود بگیرد ،جسـدش بر آتش حرام شـده و بهشـت بـر او واجب میشـود».
روضهخوانـی مقـام و منزلتـی دارد که مورد توجـه و عنایت خداوند متعـال و اهلبیت
عصمت و طهارت bاسـت .این دسـته از روایات موجب میشوند بسـیاری از بزرگان و
مراجع بزرگوار تقلید از جمله آیتاهلل تبریزی روضهخوانی را برای خود توفیقی بزرگ و
از عنایت خداوند متعال به خویش بدانند .آنها که سـالها در معـارف اهلبیت bغور
کـرده و مدتهـا با آیـات و روایات مأنوس بودهاند خیلی بهتـر و دقیقتر از ما به اهمیت
روضهخوانـی و شـرکت در جلسـات روضه و بهرهگیـری از فضای روضه واقفنـد .این در
حالی است که متأسفانه رویکردی ناقص و نگاهی غیردقیق به جلسات اه ل بیت سبب
کمرنگ شـد ن این بخش مهم در هیأتها میشـود .حتی در میان هیأتهای مذهبی
مـا بعضی از مداحان این توفیق را از خویش سـلب کردهاند و روضهخوانی سـنتی را که
مورد توجه علمای صالح و درسـتکردار بوده به دسـت فراموشی سپردهاند و رسانههای
عمومی و اجتماعی ما و از همه مهمتر صداوسـیما هم دچار این بلیه و مشـکل شدهاند!
روضههـا باعـث برکات و ثمربخش شـدن مطالبی هسـتند که سـخنرانان در منابر
عمومـی بـرای مردم مطـرح میکنند و مقطـعکردن آنهـا نوعی نقصـان و محروم
کـردن مـردم از کرامات اهلبیت bاسـت .واقعا خسـران زیادی اسـت کـه از این
فیـض بـزرگ یعنـی شـنیدن و شـرکت کـردن در روضههـا محـروم بمانیـم .امام
راحـل در ایـن زمینـه فرمودهانـد« :بچههـا و جوانـان مـا خیـال نکنند که مسـأله
مـا مسـأله گریـه ملـت اسـت .ایـن را دیگـران القـا کردهانـد .آنهـا از ایـن گریههـا
میترسـند .بـرای اینکـه ایـن گریـه بر مظلـوم اسـت و فریـاد مقابل ظالم اسـت».
کمـی دقـت و تأمـل در سـخنان عمیـق حضرت امـام wایـن مطلب را بـه ذهن
متبـادر میكنـد که دشـمن بعـد از ناامیـد شـدن از جمع کردن بسـاط عـزاداری،
راهـی دیگـر بـرای نفـوذ و کماثـر کـردن ثمـرات بسـیار زیـاد آن در جامعـه مـا
پیـدا کـرده .دشـمن برحسـب رویکـرد مقابلهگرایانـهای کـه بـا اسلام و ملـت ما
دارد تمـام تلاش خـود را بـرای انحـراف توسلات و عزاداریهـا بـه کار بسـته
اسـت .نکنـد مـا و جامعـه مـا در این امر با چشـمانی بسـته وارد مسـیری شـویم
کـه دشـمنان بـرای مـا طراحـی کردهانـد .حـذف یـا کـ م کـردن روضـه چـه در
هیأتهـای مذهبـی و چـه در بخشهـای صداوسـیما و کـ م شـدن ذکـر مصایب
اهـلبیـت bو انقطـاع سـخنرانیها و سـینهزنیها خواسـته یا ناخواسـته عموم
مـردم را از برکاتـی کـه ایـن ارتبـاط عمیـق در خـود جـا داده بیبهـره میکنـد.

خـــــط خبــر

حجتاالسالم والمسلمين ناصر رفیعی در همایش هیأتهای مذهبی گفت« :دشمنان با هیأتهای سکوالر مشکلی ندارند و حتی
در آمریکا و انگلستان نیز هیأتها و دستجات عزاداری وجود دارد که این نشاندهنده بیخطر بودن این هیأتها برای منافع استکبار
است .اگر کسی بخواهد دین و هیأت را از سیاست جدا کند ،حقیقت دین را نشناخته و جاهل است .همانگونه که رهبر انقالب تأکید بر
انقالبی بودن حوزه و هیأتها داشتهاند ،باید این موضوع را به دقت مورد بررسی قرار داد و شاخصههای انقالبی بودن هیأتها تبیین شود».
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آغاز فعالیت

سـال  78بود کـه هیأت خیمهاالنتظار فعالیتش را بـا رویکردهای مذهبی و فرهنگی آغاز کـرد؛ فعالیتهایی كه در
سـالهای نخسـت بیشتر با برگزاری مراسـ م اعیاد شعبانیه نمود داشـت اما اکنون سه سال اسـت که با برنامهریزی
جدیتـری کارهایشـان را پیـش میبرنـد .آن طـور کـه امیر مؤمـن مدیر هیـأت میگویـد در هیأت آنهـا واعظانی
چون آیتاهلل علمالهدی ،حججاسلام پناهیان ،ماندگاری ،رئیسـی ،نظافت و دهشـت سـخنرانی میکنند و بیشـتر
مهـدی واعظـی هم مداحـی و روضهخوانـی هیأت را برعهـده دارد .همیشـه هم در حاشـیه برنامههـا ،فعالیتهای
فرهنگـی گسـتردهای انجـام میشـود که برپایی ایسـتگاه کتـاب و توزیـع گسـترده آن از جمله این برنامههاسـت.

آموزش معارف به کودکان و نوجوانان

هیأت«خیمهاالنتظار»
برای ترویج معارف مهدوی فعالیتهایگستردهای دارد

ازتأسیسمهدکودک
تادانشـگاه
سبحان زارعی

هیــأت «خیمهاالنتظــار» را  ۱۷ســال اســت كــه با برگــزاری جشـنهای باشــکوه اعیاد شــعبانیهاش
میشناســند؛ فعالیتهایــی که در ســه ســال اخیــر در زمینــه آمــوزش فرهنگ مهدویت گســترش
بســیاری یافتــه .حــاال ایــن هیــأت دیگــر فعالیتهــای خــود را در برپایــی عــزاداری و جشـنهای
باشــکوه اهــلبیــت bخالصــه نمیکنــد و 600نفــر بــه عنــوان عضــو ثابــت بــا شــعار «تــا انقالب
مهــدی بــا نهضــت خمینــی» در مؤسســه بــزرگ «خیمهاالنتظــار» میکوشــند زمینهســاز ظهــور
حضــرت حجــت fدر جامعه اســامی باشــند .بــرای همیــن تمــام تــوان خــود را بــه کار گرفتهاند
تــا مفاهیــم تخصصی مهدویــت و قــرآن کریــم را بــه شــیوههای مختلف بــه کــودکان ،نوجوانــان و
جوانــان ارائــه دهنــد .ســراغ حجتاالســام ســعید آخونــدی و امیــر مؤمن مســؤول و مدیــر هیأت
رفتیــم و دربــاره فعالیتهای ایــن پایگاه مذهبــی و اجتماعــی در خراســان رضوی گفتوگــو کردیم.

آمـوزش معـارف دينـي بـه کـودکان از دیگـر برنامههـای مسـؤوالن هیـأت «خیمهاالنتظار» اسـت که در بیشـتر
برنامههـای اهـل بیـت bچـه عـزاداری و چـه جشـن انجـام میشـود .در ایـن مراسـم از روحانیونـی اسـتفاده
میشـود کـه بتواننـد با کـودکان ارتباط بیشـتری بگیرند .از طرفی سـه سـالی میشـود که مهدکـودک تخصصی
مهدویـت ایـن هیأت راهاندازی شـده و در گروه سـنی پیشدبسـتانی هم تاکنـون  320کـودک را آمـوزش دادهاند.
البتـه برنامههـای ایـن مجموعـه مختـص کـودکان نیسـت و بـرای آموزش معـارف دینـی بـه نوجوانـان و جوانان
هـم برنامههـای بسـیاری دارنـد .علاوه بـر ایـن فعالیتهایـی هـم توسـط پایـگاه بسـیج خیمهاالنتظـار در قالب
کالسهـای ورزشـی ،پژوهشـي و علمی انجام میشـود .اما کسـانی که بـرای آموزش کـودکان و نوجوانـان در نظر
گرفتهانـد مربیـان عادی نیسـتند و متخصصـان کارآزمـوده مسـؤولیت آموزش ایـن گروه سـنی را برعهـده دارند.

دورههای آموزشی مختلف

از دیگـر فعالیتهـای مجموعه «خیمهاالنتظـار» برگـزاری دورههای آموزشـی مختلف بـرای جوانانی اسـت که در
آسـتانه ازدواج هسـتند .بـرای بانـوان هم کلی برنامههای فرهنگی و آموزشـی اجرا میشـود .پایگاه بسـیج بـرادران
و خواهـران مسـجد هـم فعـال اسـت و اردوهـای تفریحـی ،زیارتـی و آموزشـی مختلفی برگـزار میکننـد .برپایی
اردوی راهیـان نـور بـا عنـوان «حرکـت در خـط انتظـار» از مهمتریـن برنامههای پایگاه مقاومت بسـیج اسـت که
هـر سـال در ایـام نـوروز برپـا میشـود و تاکنـون بیـش از  ۱۸00نفـر در ایـن اردوهـا شـرکت کردهانـد .کتابخانـه
تخصصـی مهدویـت این مؤسسـه هـم راهاندازی شـده که عمـوم مـردم میتوانند از کتابهـای آن اسـتفاده کنند.

توجه به حاشیه شهر و محرومیتزدایی

بـا توجـه بـه رهنمودهـا و دغدغههـای مقـام معظـم رهبـری در خصـوص توجـه ویـژه بـه محرومـان ،اعضـای
خیمهاالنتظـار بـا حضـور در روسـتای خلقآبـاد ،فعالیتهـای قرآنـی و فرهنگـی بسـیاری انجـام دادهانـد کـه
راهانـدازی دارالقـرآن خیمهاالنتظـار از مهمتریـن ایـن اقدامـات اسـت .بـه گفتـه حجتاالسلام سـعید آخونـدی
ابتـدا آنهـا سـعی کردند بـا آموزشهـای قرآنی بر معرفـت ردههای مختلف سـنی بیفزاینـد و سـپس آموزشهای
تخصصـی مهدویـت را آغـاز کردنـد .اردوی راهیـان نـور و برنامههـای دهـه مهدویـت از دیگـر فعالیتهایی اسـت
کـه در ایـن روسـتا انجام میشـود .هیأت فرهنگـی مذهبـی خیمهاالنتظار بـا برپایی مراسـ م ویژه شـهدای مدافع
حـرم بـرای ترویـج فرهنگ ایثـار و شـهادت هم الگوهـای جدیـدی را برای سـبک زندگی به مـردم ارائـه ميدهد.

تأسیس هیأت
در عراق
راهانـدازی پیشدبسـتانی ،دبسـتان ،دبیرسـتان ،حـوزه علمیـه و دانشـگاه خیمهاالنتظـار
از اهـداف اصلـی مسـؤوالن ایـن هیـأت اسـت کـه تلاش میکننـد بـرای ترویـج
فرهنـگ مهدویـت ،در همـه شـهرهای کشـور و حتـی خـارج از کشـور ایـن مراکـز
را راهانـدازی کننـد .گویـا رایزنیهایـی بـا مسـؤوالن کشـور عـراق انجـام شـده و
قصـد دارنـد در آینـده نزدیـک در عـراق شـعبه خیمهاالنتظـار را تأسـیس کننـد.
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تولیت آسـتان قدس رضوی ،اسـتفاده از ظرفیت زیارت و بهره از معنویت بارگاه متبرک رضوی را راهکاری مؤثر برای برونرفت از
بسـیاری مشـکالت و آسیبهای اجتماعی در جامعه معرفی و عنوان کرد« :این بارگاه نورانی جایگاه تحول روحی و ظرفیتسازی
بینظیري در انسان است .بسیاری از مشکالت به برکت وجود مقدس امام رضا gو ظرفیتهای معنوی و تحولآفرین آستان قدس
رضوی قابل حل هستند و اگر امروز مشکالتی در جامعه وجود دارد ،کوتاهی از ماست که از این داشته بینظیر معنوی نتوانستهایم
به شكل مناسب استفاده کنیم».

حاج حمیدرضا بهاری از سبک روضه خوانی و زندگی
پدرش مرحوم حاج شاه حسین بهاری میگوید

بههرقیمتیاشک
درنمیآورد
حسن حسنزاده

نام شـاه حسـین بهاری بـا هنـر چهارپایهخوانی گره خـورده؛
مـداح و نوحهخـوان بنامـی کـه بـا صـدای جانسـوز ،رسـا و
نوحههای پرصالبتش میان جامعه مداحان و عاشـقان اباعبداهلل
الحسین gچهرهای شناخته شـده بود .اکنون که بیش از سه
دهه از درگذشـت او گذشـته سـراغ فرزندش حاج حمیدرضا
بهـاری که خـود او هـم از مداحـان و نوحهخوانان سرشـناس
تهـران اسـت رفتیـم و دربـاره سـبک زندگی و شـیوه خاص
توگو کردیم.
مداحی آن پیرغلام اباعبداهلل الحسـین gگف 

بیـش از سـه دهه از فوت شـاه حسـین بهـاری میگـذرد اما
هنوز اشـعار و نوحههای حماسـیای كـه در وصـف اهلبیتb
سـرودهاند در هیأتهای مختلف تهران شنیده میشـود .جوانان
هیأتی امروز چقدر با نام و منش شـاه حسـین آشـنا هسـتند؟
اشـعار و نوحههـای مانـدگار پدرم نه تنهـا در هیأتهـای مختلف تهران
بلكـه در شهرسـتانهای دور هم شـنیده میشـود .حتـی در هیأتهای
شهرسـتانها هـم خیلیهـا نـام شـاه حسـین بهـاري را همـراه بـا هنر
چهارپایهخوانیاش شـنیدهاند .در هیأتهای مختلفی که حضور داشـتم
بارهـا از هیأتیهـا و حتی جوانترهـای هیأت نام پـدرم را شـنیدهام .در
حقیقـت آنها بـا اوصـاف ،اخالق و منـش پدرم بـه واسـطه مداحانی كه
در هیـأت یـادی از ايشـان كردهاند آشـنایی دارنـد .بارها پیـش آمده که
وقتـی در هیأتهـای مختلف میخوانم ،بـه ویژه جوانترها نسـبتم را با
ن است كه نام
شاه حسـین بهاری میپرسـند .من هم همواره تالشـم ای 
او را كـه بـه اعتبـار اهلبیت بـر زبانها افتاده همیشـه زنده نگـهدارم.
همانطـور کـه اشـاره کردیـد خیلیهـا شـاه حسـین
بهـاری را علاوه بر صـدای جانسـوز و رسـای ایشـان ،با هنر
چهارپایهخوانـی میشناسـند .در حقیقت پدرتان اسـتاد هنر
چهارپایهخوانـی بودنـد.
هنـر اصلـی پـدرم کـه همـه او را در بـازار قدیـم تهـران بـا ایـن هنـر
میشـناختند ،چهارپایهخوانـی بود؛ آنقدر کـه میتوانم بگویـم این هنر
با نام پدرم گره خورده و از یکدیگر قابل تفكیك نیسـت .مراسم عزاداری
هیأتهـای بـازار قدیم کـه جمعیت زیـادی از آن اسـتقبال میکردند تا
حـدودی با شـکل امـروزی هیأتهـا تفـاوت داشـت .درواقع هـر یك از
صنـوف بـازار ،مثـل صنـف کفاشـان ،اتاقسـازان و ...هیأتی با نـام صنف
خودشـان داشـتند .شـاه حسـین بهـاری هـم از مداحان رسـمی صنف
ی هر یک از
کفاشـان ،اتاقسـازان و چند هیأت دیگر بود .مراسـم عـزادار 
ایـن صنـوف در كوچهپسكوچههای بازار برگزار میشـد و بـه گواه همه
مداحـان بـزرگ ،تنها كسـی كه میتوانسـت چند هیـأت را بـ ه صورت
همزمـان اداره كنـد ،مرحوم پـدرم بود.
کمی دربـاره این هنر و جایگاه آن در مراسـم عـزاداری بازار
تهـران توضیح دهید.
جمعیت زیادی از مراسم عزاداری هیأتهای بازار تهران استقبال میکردند.
وقتـی هر یـك از این هیأتهـای بزرگ صنـوف وارد بازار تهران میشـدند،
اهالی و كسـبه بازار به احترام آن ،مغازههایشـان را میبسـتند و در مراسـم
عـزاداری شـرکت میکردند .در نتیجه جمعیت بسـیار زیادی در عـزاداری
حضور داشـتند كـه ایـن موضـوع اداره آن هیأت را بسـیار دشـوار میکرد؛
آنقدر که این کار از عهده هر کسـی برنمیآمد .جالبتر اینکه آن زمان هیچ
ی هم در كار نبـود .بنابراین هنر چهارپایهخوانی اینجا معنا
دسـتگاه صوتیا 
یدادنـد و مداح
پیـدا میکرد .یـك چهارپایه كوچك در مركز هیـأت قرار م 
روی چهارپایـه میرفت و شـروع به خواندن میكـرد .زمان چهارپایهخوانی
هـم بیش از  15دقیقه نبود .مداح باید در همین زمان محدود ،شـعر ،نوحه،
واحـد و شـور را اجـرا میكرد .كار بسـیار سـختی بـود كه همه آنهـا بدون
هیچگونه دسـتگاه صوتی انجام میشـد .بنابراین اداره این جمعیت عالوه بر

توانایی و تسـلط در اجرای اشـعار ،نیازمند حنجره بسیار قدرتمندی بود.
البتـه یكی از شـاخصههای صدای پـدرم همان سـوز خاصی بـود كه در
یدانستند.
صدای او وجود داشت و همه آن را امضای خاص شاه حسین م 
شـاه حسـین بهاری از مداحـان و نوحهخوانانـی بودند که
ذوق و قریحه شاعریشـان میـان جامعه مداحـان زبانزد بود.
بـا علم به ایـن موضـوع ،ایشـان در انتخاب اشـعار و نوحهها
بیشـتر سـراغ چه مضامین و موضوعاتـی میرفتند؟
بسـیاری از مداحـان قدیم طبع شـعری داشـتند و پدرم هـم از این
قاعـده مسـتثنا نبـود .دلیلـش هـم این اسـت کـه آن ایام ،شـعر و
شـاعر مثل این روزهـا چندان در دسـترس مداحان نبـود و درواقع
كتابهـای شـعر آیینی هم بسـیار کم بودنـد .بنابرایـن مداحان آن
روزگار لزوما دسـتی در شـعر و شـاعری داشـتند .هنر پدرم بیشـتر
نوحهسـرایی بـود؛ آن هـم نوحههایـی كه جنبه حماسـی داشـتند.
اتفاقـا یكـی از شـعرا ،در توصیـف نوحهخوانی شـاه حسـین بهاری
شـعری سـروده كـه میگوید:
تا دستهای سینهزنان اذن دم گرفت
دست مرا كتیبه زیر علم گرفت
امان رسید و زمزمه با محتشم گرفت
جوشید چشم و تیمچه را سیل غم گرفت
وقتی كه شاه حسین نفسی نوحه دم گرفت
حسین سرباز ره دین بود
حسین قربانی آیین بود
عاقبت حقطلبی این بود
از سر نی گفت سبط پیمبر
اهللاكبر اهللاكبر
امـا از میـان تمـام مضامیـن شـعری ،شـاه حسـین بیـش از همـه به
ل بیـت ،bمقام و آزادگـی آن بزرگواران
مضامینی مانند شـجاعت اه 
و انتقـال آنهـا به مسـتمعین عالقهمند بـود .جالب اسـت بدانید حتی
در روز عاشـورا هم ابتدا مدحی از شـخصیت اهلبیت میخواند و
همه دغدغهاش نشـان دادن قداسـت ،صالبت و عظمت شخصیت آن
بزرگـواران بود .پدرم در طـول عمر مداحـی و نوحهخوانیاش هیچگاه
راضی نشـد بـه قیمت اشـك عـزاداران از موضع ضعف شـعر بخواند.
اگر موافق باشـید برای شناخت بیشـتر شاه حسین بهاری
توگو
کمی درباره سـبک زندگی ایشـان در محیط خانـه گف 
کنیـم .ارتباط پدرتان بـا اهل خانه و فرزندانشـان چطور بود؟
پدرم شـخصیت بسـیار پرجذبه و مقتدری داشت .همین مسأله باعث
شـده خاطـرات بسـیار زیـادی از پـدر در ذهن داشـته باشـم .حاصل
زندگی ایشـان پنج دختر و چهار پسـر بود كه از میان پسـرانش من و
بـرادر بزرگتـرم مرحوم حاج علیرضـا بهاری مداح شـدیم .وقتی پدرم
از دنیا رفت ،من تنها  12سـال داشـتم .با این وجود شـخصیت اثرگذار
پـدر نقش زیادی در حک شـدن آن خاطـرات در ذهنـم دارد .با وجود
اینکـه نه تنها مـن و دیگر افراد خانـواده و همه نزدیکان پـدرم گواهی
میدهنـد کـه مهمتریـن بعد شـخصیتی حاج شـاه حسـین ،جذبه و

اقتـدارش بود اما جالب اینجاسـت كه هیچگاه به یاد نـدارم با فرزندان،
اهـل خان ه و دیگر نزدیکانی که میشناسـم تندی كرده باشـد .درواقع
در شـیوه تربیتیاش تنـدی و تنبیه جایگاهی نداشـت .این حرفش را
بـه خاطـر دارم کـه میگفـتپدر بایـد جذبهای داشـته باشـد كه هم
فرزندانـش بـا او راحـت باشـند و هـم طـوری به آنهـا نگاه كنـد كه با
اراده خودشـان از خطاهـا دوری كننـد .با این وجود یکـی دیگر از ابعاد
شـخصیتی شاه حسـین بهاري خوشـرویی و بذلهگوییهایش بود .اگر
بـه خاطر جذبهاش بعـد از ورود به یک جمع ناخـودآگاه همه توجهات
به سـمتش جلب میشـد ،خیلی زود بـه گونهای رفتـار میكرد كه به
واسـطه شـوخیهای مؤدبانهاش محال بود كسی لبخند به لب نداشته
باشـد .در حقیقت میشـود گفـت آن نگاههـای نافذ و پرصالبـت را با
بذلهگوییهایـش تلطیـف میكرد.
شـما و مرحـوم برادرتـان حاج علیرضـا بعد از فـوت پدر
چگونـه وارد این عرصه شـدید؟
پدرم همیشـه دوسـت داشـت یكی از پسـرانش راه او را ادامه دهد.
بارهـا گفتـه بـود دلـم میخواهـد یکـی از شـما مـداح شـوید امـا
اگـر نشـدید هـم خیلـی خودتـان را اذیت نکنیـد ولی قـول بدهید
هیـچگاه از دسـتگاه امـام حسـین gجدا نشـوید .در زمـان فوت
پـدرم ،بـرادر بزرگتـرم  23سـال داشـت و من  12سـاله بـود .آن
روزهـا مداحـان قدیمـی ،پالتویـی بلنـد میپوشـیدند و گاهـی از
عبـا و عرقچیـن اسـتفاده میكردنـد .یعنـی پوشـش مختـص خود
را داشـتند .پـس از فـوت پـدرم ،حـاج اكبـر كاظمـی عبایـی روی
شـانه بـرادرم انداخـت و گفت حاال دیگر تـو باید راه پـدرت را ادامه
دهـی .حـاج علیرضا هـم آن روز در حضور مداحان بزرگ شـروع به
خوانـدن كـرد و از آنجـا بود كه رسـما بـه جامعه مداحان پیوسـت.
مـن هم پس از چند سـال تجربهاندوزی در محضر اسـاتیدی مانند
حاج حسـن گـودرزی و حاج احمد صالح رسـما بـه جامعه مداحان
پیوسـتم .از آن پس هـر دویما در همان هیأتهایی كـه پدر اداره
ن الزهرا ،hانصـار العباس gو ...تالش
میكرد ماننـد هیأت محبا 
كردیـم نامش را زنـده نگهداریم .پـس از فوت حـاج علیرضا بود كه
این مسـؤولیت سـنگین روی شـانههای مـن افتاد.
خاطـرهای هم از مشـاورهها و راهنماییهای پـدر دارید که
بیانگـر نقش و تأثیر تشـویقهای ایشـان برای ورود شـما به
عرصه مداحی باشـد؟
در مهمتریـن تصمیمـات زندگـی مـن و خواهرهـا و برادرهایـم
ن مـا بـود .یادم هسـت  9سـاله بودم كـه به خاطـر صدای
پشـتیبا 
خوبـم در گروههای سـرود مدرسـه و در ایـام عـزاداری ،تكخوانی
میكـردم .آنقـدر جایـگاه و شـخصیت پـدرم بـ ه عنوان یـك مداح
بـزرگ برایـم حرمت داشـت كـه یكـی از سـختترین كارهـا برایم
ایـن بـود كـه از او بخواهم شـعری در اختیارم قـرار دهد كـه آن را
در مدرسـه بخوانـم .باالخـره دل بـه دریـا زدم و موضوع را بـا او در
میان گذاشـتم .پدرم هم با خوشـرویی شـعری را كه مناسب فضای
مدرسـه باشـد برایـم انتخاب كـرد .من هم شـروع كردم بـه تمرین
آن شـعر و از آنجـا كـه بارهـا دیـده بـودم پـدرم و دیگـر مداحـان
هنـگام نوحهخوانـی آب جـوش میخورند ،شـعر میخوانـدم و یك
جرعـه آب جـوش میخـوردم .روز قبـل از اجـرای مدرسـه بود كه
در حضـور پـدرم ،از مـادرم بارها خواسـتم برایم آب جـوش بیاورد.
حاجآقـا كـه ایـن اوضـاع را مشـاهده كـرد ،بـا آن نـگاه پرجذبـه و
صـدای پرطنینش گفت از مداحی فقط آب جـوش خوردنش را یاد
گرفتـهای! بعد مـن را صدا كرد و خواسـت شـعر را برایـش بخوانم.
در حضـور او صدایـم میلرزیـد .آنقـدر مقابلـش تمریـن كـردم تـا
بـه خوبـی به شـعر مسـلط شـدم .فـردای آن روز وقتـی در حضور
هممدرسـهایها و اولیـای آنها شـروع بـه خواندن كردم پـدرم را در
میـان اولیـا دیدم كـه برای قـوت قلب من آمـده بود .آنقـدر روحیه
گرفتـم كـه بـه بهترین نحـو از پـس آن نوحـه برآمدم .پـس از من
هـم روی سـن آمـد و كمـی بـا بچههـای مدرسـه شـوخی كـرد و
گفـتخوشـحالم كه پس از مـن چـراغ مداحیام خاموش نیسـت.
ایـن حمیـد آقا كـه برایتـان خواند پسـر من اسـت و انشـاءاهلل كه
میتوانـد نوكـری امام حسـین را به بهترین شـكل انجـام دهد.
ایـن رفتار مرحـوم پـدرم در آینده مداحیام بسـیار تأثیرگـذار بود.
مداحـان و روضهخوانـان بنـام تهـران هنـوز از روضه آخر

خـــــط خبــر

حاج منصور ارضی با بیان اینکه حادثه آتشسوزی ساختمان پالسکو برای ما یادآور دوران دفاع مقدس بود ،گفت« :در این اتفاق باالخره
پول و اموال برمیگردد .یک وقت میبینی یک نفر خمس نداده ولی یک عده طبقات باالی همین ساختمان زیارت عاشورا میخواندند.
پس این اتفاقات از الطاف خفیه است که فردی از جای دیگری برای کمک آمده یا از شهر دیگری غذا میفرستد .مثل زمان دفاع مقدس.
حاال یک نفر هم در فضای مجازی حرفهای بیربط میزند .حواسمان جمع باشد که اتصالمان به رسولاهلل و اهل بیت bقطع نشود.
و اال ما هم مثل همانها میشویم .چون حرف زدن سخت نیست ،حرف خوب زدن سخت است».
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پدرتان و جمله معروفشـان در هیأت قائـم fتعریف میکنند.
پدرتـان چگونـه از دنیـا رفتنـد کـه هنـوز در یـاد و خاطـره
هیأتیهـا باقـی ماندهاند؟
پـدرم همیشـه میگفـت مـن نوبـهای شـدن را دوسـت نـدارم .وقتـی
پرسـیدیم منظورتان از نوبهای شـدن چیست،گفت دوسـت ندارم كارم
به جایی برسـد كه فرزندانم برای نگهداری از من بینشـان نوبت تعیین
كننـد .دوسـت دارم تا زمانی كه سـر پا هسـتم از دنیا بـروم .همینگونه
هـم شـد ..یـک روز از هیأت بـه خانه برگشـت و رو به قبلـه خوابید و به
همیـن راحتـی از دنیا رفـت .روز پیش از فوتش ،به هیـأت قائم fیكی
از هیأتهـای بـزرگ و معـروف غـرب تهران رفتـه بود .پانزدهم شـعبان
سـال  1362بود كه در هیأت قائـم fروضه عجیبی خواند كه هنوز در
خاطر همه حضار باقی مانده .نقل اسـت در آن روز شـاه حسین میگوید
میخواهـم روضـهای برای شـما بخوانـم كه امـام زمان fخیلـی برای
ایـن روضه گریـه میكند .وقتی روضـه ذوالجنـاح را میخواند ،به پهنای
صورتش اشـك میریخت و حال دیگری داشـت .همانجـا رو به حاضران
در مجلـس كـرد و گفـتپرونده شـاه حسـین امروز بسـته شـد .من را
حالل كنید .فردای آن روز یعنی روز شـانزدهم شـعبان وقتی از مدرسـه
به خانه برگشـتم ،مادرم به مسـافرت رفته بود .چهره مضطرب و پریشان
همسـر برادرم حاج علیرضـا را كه آن زمان با ما زندگـی میكردند دیدم.
از او پرسـیدم چه اتفاقی افتاده و بعد فهمیدم كه پدرم را به بیمارسـتان
منتقـل كردهانـد .خاطـرم هسـت وقتی بـه بیمارسـتان رفتم ،پزشـك
بیمارسـتان در حضـور بـرادران بزرگتـر و دیگـر بسـتگانمان میگفت
انگار ایشـان سالهاسـت مردهاند .منظـورش این بود كـه آرامش خاصی
در چهـره و بـدن شـاه حسـین دیـده میشـد .انگار سالهاسـت مـرده.

سادات
مرا غسل
دهند

مردم جذب خلق نیکوی
شدندبهاری به سـادات
پیامبرحسـین
ادب و احترام حاج شـاه

زبانـزد بود و وصیت کـرده بود بعـد از فوتش یکی
ل بدهد .حاج حمیدرضا بهاری
از سـادات او را غسـ 
در ایـن خصـوص میگوید« :پـدرم عالقـه و ارادت
عجیبـی بـه سـادات داشـت و همیشـه میگفت
حسـاب سـادات را از دیگـران جـدا كنیـد .اگـر
اشـتباهی هم مرتكب شـدند به آنهـا بیاحترامی
ب آنها با جدشـان اسـت .این اعتقاد
نكنید .حسـا 
پـدرم عملـی بـود .بارهـا دیده شـده بـود وقتی
یـك مداح سـید كـه حتـی سـالها جوانتـر از
خـودش بـود وارد مجلـس میشـد به رسـم ادب
برمیخاسـت و از منبـر پاییـن میآمـد بـا وجود
اینكـه خـودش بـزرگ مجلس بـود .بـرای همین
بود كـه وصیت كـرد حتیاالمكان یكی از سـادات
بدنـش را غسـل دهـد و اگـر سـیدی پیدا نشـد،
نخسـتین و آخرین آب را یكی از سـادات بر بدنش
بریـزد .در وصیتـش آمده« :من سـید نیسـتم اما
بـرای اینكه به حضـرت زهرا hثابت كنـم در دنیا
همه تالشـم ایـن بـود كه بـه فرزندانـش خدمت
كنم ،یك شـال سـبز بر كمـرم ببندیـد و با تربتی
از كربال بر سـینهام بكوبید یا حسـین .»دست
آخر هم سیدمحمد سـادات شـیرازی از مداحان و
پیرغالمان بـزرگ در حالی كه بـه پهنای صورتش
اشـك میریخـت ،بـدن پـدرم را غسـل داد».

ویژهنامه هیأتها و محافل مذهبی

شماره نوزدهم
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گفتوگوبا سیدمحمدجوادی
یگوید
که عالوه بر مداحی شعر هم م 

گترهاباید
بزر 
محورهیأتباشند
یاسین سجادی

 18 ،17سـال بیشـتر نداشـت که به تعبیر خودش نوکری اهـلبیت bرا آغـاز کرد .اول همـه او را
بـه عنوان مداح میشـناختند اما از سـال 72بـا عنایت اهلبیت طبع شـعرش گل کرد و توانسـت
چند خطی شـعر بگوید .شـاید اولین قلمهای شـاعرانهاش را جانسـوز آغاز کرد با روضه«یکی بیاد
حسـین پاک کنـه ،به خواهـرم کمک کنه» .سـیدمحمد
تـو کوچهها بـه مادرم کمک کنه /اشـک
ُ
جـوادی ،نغمهسـاز و سبکسـاز فوقالعـادهای اسـت مثل شـعر و سـبک «آخـر یـه روز حاجتمو
ی خود اسـت و سـابقه خوبـی در حوزههای مختلف
ازت میگیـرم» .بـا او کـه در دهه چهـارم زندگ 
مداحی و سـرودن شـعر هیأتـی دارد گفتوگو کردیـم که حتما خواندنش برای شـما جالب اسـت.

شـما ،هم مـداح و ذاکـر اهل بیتb
هستید و هم شاعر .بیشـتر کدامیک را
میپسندید؟
دوسـت دارم نه به مـن بگویند مد ِاح شـاعر و
نه شـاع ِر مداح ولی دوست دارم به من بگویند
نوکر اهل بیـت .دوسـت دارم این مدال لیاقت
را داشـته باشـم .به ایـن نکته هم اشـاره کنم
که همیشه سـعی کردهام مداحی ،مرا از حوزه
شعر جدا نکند.
ازنخستینشعرتانبگویید.سطحفنی
و قوت شـعرهای اولیهتان چطور بـود و با
شـعرهای امروزتـان چـه فرقـی دارد؟
طبیعی اسـت که فرق داشته باشد .اول تجربه

نداشـتم و بـا اسـاتید و اهلفـن این حـوزه و
عرصه آشـنا نبودم .چند بیتـی دلی میگفتم
اما االن اطالعات من نسـبت به شـعر بیشـتر
شـده .خوشـبختانه تا به امـروز برای سـرودن
شعر کوشـش نکردهام و همواره به عنایت اهل
بیت bقلم در دست گرفته و توفیق سرودن
شعر را داشـتهام .آن زمان اوج آمال من سبک
خواندن بود اما االن این رویه فرق کرده .نسـل
جدیـد شـاعران و مداحـان ما بایـد بدانند که
در این مسـیر آموختیـم باید بـرای اهلبیت
قوی کار کنیم.
به کسـی هم شـعر میدهید یا فقط
خودتانازاشعارتاناستفادهمیکنید؟

نخستین جلسه دوره تربیت مبلّغ غدیر ،با محوریت کتاب «غدیر تا فاطمیه» با تدریس حججاالسالم محمدباقر انصاری و محمدرضا شریفی و
مداحی مهدی نایب برگزار شد .در این برنامه ،حجتاالسالم محمدرضا شریفی با بیان اینکه مبلّغين غدیر با محتوای تألیف شده در کتاب «غدیر
تا فاطمیه» میتوانند ایام تبلیغی در فاطمیه را پوشش دهند ،اظهار کرد« :ایام فاطمیه تنها روز شهادت حضرت فاطمه hبه روایت  75روز یا 95
روز نیست بلکه یک بازه زمانی از روز  18ذیالحجه تا شهادت حضرت زهراست».

یدادم امـا االن در
در گذشـته بـه خیلیها شـعر مـ 
مداحـی خـودم از سـرودههایم اسـتفاده میکنم.
با اینکـه برخـی از اسـاتید و بـزرگان ما بر
خوانـدن اشـعار فاخـر از بـزرگان در محافـل
حسینی تأکید میکنند اما بسیاری از شاعران
و ذاکران دیگر اقبالی به شـاعرانی چون صائب،
بیـدل و ...نشـان نمیدهند و معتقدند نسـل
امروز دیگـر زبان و اصطالحـات و مضامین آن
بزرگان را متوجه نمیشـود و از همین روسـت
که برخی بـه شـعرهای سـادهتر ،امروزیتر و
همهفهمتـر رو آوردهاند .ظاهرا همین امر باعث
افـول اشـعار فاخـر و فراموشـی تدریجـی
سـبکهای سنتی شـده .ارزیابی شـما درباره
اینموضوعچیست؟
کسـی کـه اهـل ادبیـات باشـد حتمـا به اشـعار
سـعدی ،حافـظ و مفاخـر ادبیات مثل محتشـم،
عمـان سـامانی و ...مسـلط اسـت .یکسـری
میگوینـد مسـتمع مـا از جنـس عـوام اسـت و
بایـد اشـعار روان و سـاده بخوانیم ولی اگـر مداح
اهل ادبیات باشـد ،شـعرهای خیلی سخت را هم
میتوانـد خـوب بخوانـد .مثلا حاج علی انسـانی
و حـاج حسـن خلـج هیچوقـت شـعر غیرفاخـر
نخواندهانـد .حضـرت آقا هـم تأکید دارنـد که در
آغاز مداحی یک شـعر پندآموز خوانده شـود .بعد
یک سلام بـه امام زمان fبدهیم و سـپس یک
شـعر دلی خوانـده و زمینـه ورود به روضـه آماده
شود.
در دسـتگاه امـام حسـین gچـه چیزی
وجـود دارد کـه هـر کـس در ایـن وادی خاک
بیشـتری بخـورد ،نفسـش تأثیرگذارتـر
میشود؟
به هر حال در هر راهی سـابقه بیشـتری پیدا کنید
بـه همـان میـزان آبرویتان بیشـتر میشـود .البته
نوکری چیزی نیسـت کـه همینطوری به دسـت
بیایـد .تا امضای اباعبداهلل gنباشـد ،اسـم نوکر را
نمیتوان روی کسـی گذاشـت .وقتی  40سال برای
اهـل بیـت bبخوانیم ،نفـس ما تغییـر میکند و
لحـن و آوای مـا جانسـوزتر و تأثیرگذارتر میشـود.
نوکـران پیری داریم که صدایشـان خـش دارد ،گام
باال هم نمیتواننـد بخوانند اما تا میگویند صلیاهلل
علیک یا اباعبداهلل جمعیتی را متحول میکنند.
برخـی از مداحـان نسـل جدید اشـعار و
نوحههایشـان همـراه بـا اتفاقات و مسـايل
سیاسـی روز پیش میرود اما برخـی در این
مسـیر از خوانـدن اشـعاری دربـاره انقالب،
شـهدا و دفـاع مقـدس پرهیـز میکننـد و
ل بیت
استداللشان این اسـت که دستگاه اه 
ربطـی به سیاسـت نـدارد .نظر شـما در این
خصوصچیست؟
مرحـوم مـدرس فرمودند سیاسـت ما عیـن دیانت
ماسـت .وقتی مردانـی از حرم حضـرت زینب hو
حضـرت رقیه hدفاع میکنند ،بایـد در مقابل این
ل بیت قدرشناسـی و
همـه محبت حقیقـی به اهـ 
تجلیل کنیم .کسـی که واقعا حسینی است ،تا پای
جان میایسـتد .اصلا الگوی انقالب و نظـام ما امام
حسـین gاسـت .کسـانی که از خواندن اشعاری

درباره انقالب ،شـهدا و دفاع مقدس پرهیز میکنند
ت آنهاسـت .نمیتوان ایـن دو را از
ایـن از روی جهال 
هـم جدا کرد .اینها الزم و ملزوم هم هسـتند .فرد یا
افـرادی که سیاسـت را از هیأت جدا میکنند ،فقط
یدانند که
بـرای امام حسـین gمیخواننـد و نم 
کار و حرکت امام حسـین سیاسـی بوده.
تعریفتان از نوکری اهلبیت bچیسـت
و نوکـری اهلبیـتچه نسـبت و ارتباطی با
بندگی خداوند دارد؟
نوکری اهـلبیت bارتباط مسـتقیمی با بندگی
خدا دارد .هر کسـی امامحسـینیتر باشـد ،بیشـتر
بندگی خدا را میکند .اباعبداهللالحسـین gبرای
بندگـی خـدا آمد تـا ما بـه خـدا برسـیم .حضرت
زینـب hمیفرمـود وقتـی رنـگ چهـره حسـین
در گـودال تغییـر میکـرد و برافروختـه میشـد،
میفهمیـدم دارد به لحظه وصال نزدیک میشـود.
ایـن اوج بندگی اسـت که ما میخواهیـم با نوکری
ک شـویم.
بـه آن نزدی 
بهعنوان کسـی که در فضای جلسهداری
و هیأتداری فعال هسـتید مهمترین اولویت
امروزجامعههیأتیرادرچهمیبینید؟
وقتـی بزرگترهـا در جلسـات باشـند اتحـاد و
همدلـی بیـن بچههیأتیهـا بـه وجـود میآیـد.
هـر جـا بزرگتر محـور کارها باشـد ،هیچوقت به
مشـکل برنمیخوریـم .موضـوع بعـدی توجه به
منبرهـا و معرفتـی اسـت که مـا در شـعرهایمان
ارائـه میکنیـم .منبری بایـد به طور خـاص روی
آن کار کـرده و آن را بـه مخاطـب عرضـه کنـد.

دوست دارم روضه وداع بخوانم

سـیدمحمد جوادی در پاسـخ به این
سـؤال کـه کـدام روضـه را بیشـتر
دوسـت دارد ،میگویـد :روضه وداع
حضـرت زهرا hو حضـرت علیg
را بسیار دوسـت دارم.
ای جان من هرچند دیگر نیمه جانی
اما برای رفتن خیلی جوانی
حاال که من اینجا غریبم بار بستی
حاال نمیشد بیشتر پیشم بمانی
بابای خاکم ،التماست میکنم که
بیمن مشو ای مادر آب آسمانی
کمتر بگو با منامیرالمؤمنینم
اشهد مگو با این زبان بیزبانی
حاال برای اینکه من چیزی نفهمم
در کوچه خاک چادرت را میتکانی
اندازه یک عمر پیرت کرده بانو
سنگینی آن ضربه دست ناگهانی
یک نیمه از روی تو ،صبح روشن من
نیمی دگر مثل غروبی ارغوانی
رو از علی میگیری اما زیر چادر
پنهان نگردد محرمم ،قد کمانی

مصطفی متولی میاندار هیأت و شاعر اهل بیت bمعتقداست
شعر دودمهگفتنکار هرکسی نیست

اخالص؛رازماندگاری
دودمههایقدیمی
مجتبی برزگر

ت و مجالس عزاداری گذشـت و خیلی زود با شـاعران و مداحان بسـیاری
کودکـیاش در فضای هیأ 
چون حاج منصور ارضی و حاج علی انسـانی آشـنا شـد .همین مسـأله زمینـهای را فراهـم کرد كه
جدیتـر و اصولیتر شـعر بگوید .خودش معتقد اسـت اگر موفقیتی هـم به دسـت آورده ،از عنایت
امام حسـین gو تشـویق اسـاتیدش بوده .او نخسـتین شـعرش را برای حضرت زهرا hسروده و
ارادت خاصـی بـه امـام حسـن gدارد؛ تا آنجا که میان دوسـتانش به امام حسـنی معروف اسـت.
خیلیها مصطفی متولـی را به عنـوان میاندار هیأت میشناسـند و بـا دودمههای او سـینه زدهاند.
بیشتر خودتان را شـاعر میدانید یا میاندار
هیأت؟
یدانـم و نه میانـدار هیأت ولی
نـه خودم را شـاعر م 
طـوری رقـم خورد که هم میاندار شـدم و هم اسـم
شـاعری را یدک میکشـم .این مسـأله بـرای اولین
بار در مسـجد حضـرت اباالفضل gاتفـاق افتاد و
توفیق میانـداری را پیـدا کردم .به قـول معروف هر
دو طرف را داشـتم.
چه شـد که میاندار شـدید؟ کمی از آداب
و احـکام این کار در هیأتهـا برای ما بگویید.
سـالهای دهـه  70در مسـجد حضـرت اباالفضـل
جوادیـه کارهـای فنی و تبلیغاتـی پایگاه بسـیج را
یدادم و معمـوال بیشـتر وقتم در مسـجد
انجـام مـ 
میگذشـت .یک شـب یکی از بزرگواران پیشـنهاد
میانداری را به مـن داد و حاج علی ناظمی از ذاکران
و شـعرای بنام تأکیـد کردند و من هم قبـول کردم.
بعـد از آن شـب انـگار آتش بـه جانم افتـاد که باید
میاندار شـوم .آداب و احکام میانداری آنقدر گسترده
اسـت کـه نمیتـوان در ایـن زمـان کـم دربـاره آن
صحبـت کرد اما اصـل اول آن ادب و احترام نسـبت
بـه بزرگتر اسـت و اینکه یک میانـدار باید خودش

را یـک فرمانـده گـردان و لشـکر بداند .مسـؤولیت
سـنگینی است و فقط مظلومکشیدن و ذکر گفتن
نیسـت .بحث نظم دادن به جلسه و گرداندن جلسه
هم هسـت .یـک میاندار بایـد حواس خـود را جمع
همـه جوانب هیأت کنـد .میانـداری آداب و رسـوم
زیادی دارد .نحـوه تعامل اعضای هیأت با میهمانان
در بحث سـینهزنی ،مدل سـینهزدن و نشستن در
کوچـه و نحوه راه رفتن و شـکلی که دسـت میاندار
بـاال میآید همه اینها آداب و رسـوم دارد .بزرگترها
یدانسـتند
و قدیمیهـا خیلـی خودشـان را ملزم م 
ایـن آداب را رعایـت کنند ولی متأسـفانه این روزها
خیلی مرسـوم نیست.
در حوزه شـعر و شاعری چطور؟ شعرا چقدر
میتواننـد در خوانـدن روضههـای درسـت و
ل بیـت bتأثیرگذار
حماسـهآفرینیهای اهـ 
باشند؟
یـک شـاعر اگـر شـعر صحیـح و عـاری از هـر نوع
انحـراف اعتقادی و فکری بسـراید و در اختیار مداح
بگـذارد قطعا نقش بسـزا و مهمـی را ایفـا میکند؛
شـعرهایی کـه از منابـع و مآخـذ موثـق روایـی و
تاریخی نشـأت گرفتهاند .از طرف دیگر شاعر باید با

خـــــط خبــر

سومین دوره شبهای شعر انقالب در قم برگزار شد .در این برنامه که استاد محمدعلی مجاهدی ،حاج غالمرضا سازگار ،حاج سعید حدادیان،
حاججوادحیدری،ناصرفیض،علیرضاقزوه،مرتضيامیریاسفندقه،علیمحمدمؤدب،احمدعلوی،میالدعرفانپور،عباساحمدی،جوادزمانی،
محمدجواد شرافت و جمعی از شعرای آیینی کشور حضور داشتند ،شاعران برجسته به شعرخوانی پرداختند.
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علما و بزرگان دین ارتباط داشـته باشد و آموختههایش
را در شـعر اعمـال کند .گاهـی اوقات که خـدای نکرده
یکسـری شـبهات و انحرافـات در مجالـس عـزاداری
مطرح میشـود شـعرا مقصرند.
شما شـعرهای دودمه بسیاری سـرودهاید در
حالی که این نوع شـعرها توسـط برخی شاعران
خـوشذوق مـورد غفلت قـرار میگیرند .شـعر
دودمه چه تفاوتی با اشـعار دیگـر دارد؟
شـعر دودمـه از نظـر ادبـی و از نظر قالب شـعری در قالب
مستضاد مطرح میشود .این روزها متأسفانه سنت دودمه
گفتن در هیأتها کاهش یافته ولی ما سـعی میکنیم تا
آنجا کـه میتوانیم این کار زیبـا را در هیأتها رونق دهیم.
دودمهها اوزان مختلفی دارند .به نظر من دودمه گفتن کار
سختی اسـت .چون گاهی باید در یک بیت ،روضه کاملی
را کـه یک مـداح میخواند بگنجانید .شـعر دودمـه وجوه
مختلفی دارد و باید نکات مختلفی را در نظر داشته باشید.
هـم بایـد از نظر روضـه دقت کنید کـه روضه آن شـب را
عنوان کرده باشید و هم اینکه حماسه و ضرباهنگ داشته
باشد .اگر این وجوه مدنظر شاعر باشد و آنها را رعایت کند
میتواند یک دودمه خوب و تأثیرگذار بسراید .فکر میکنم
کسـی که دودمه میگویـد ،خودش حتما باید سـینهزن
باشد که بداند آن مستمع سینهزن از دودمه چه میخواهد.
فکـر میکنـم دودمـه گفتـن کار هـر کسـی نیسـت.
سـ ّر ماندگاری دودمههای قدیمـی چه بوده و
چرا برخـی از این دودمهها چند ده سـال و بلکه
یک قـرن در اذهان مـردم میماننـد و ورد زبان
مردم میشـوند؟
دودمههـای قدیمـی ماندگار مثـل «ای اهـل حرم میر
و علمـدار نیامد ،علمدار نیامد» یا «امشـبی را شـه دین
در حرمش میهمان اسـت ،مکـن ای صبح طلوع ،مکن
ای صبح طلـوع» و ...راز ماندگاریشـان اخالص و سـوز
دلی بوده که شـاعر داشـته .حاال اینکه برخـی دودمهها
یکبـار مصرفنـد و مانـدگاری الزم را ندارنـد قطعـا بـه
خاطـر این اسـت که بـا اخالص سـروده نشـ دهاند.
معمـوال هـر یـک از شـاعران ،ذاکـران،
نوحهخوانـان و روضهخوانـان متأثـر از شـرایط
روحـی ،عاطفـی و شـخصیتی به یکـی از ذوات
مقدسـه ارادت بیشـتری دارنـد .نسـبت بـه
کدامیـک از این حضـرات ارادت و توجـه دارید؟
دلم بـه محبت امام حسـن مجتبی gگـره خورده.
دوسـتان ،آشـنایان و اطرافیان میدانند که ما به امام
حسـنی بـودن معروفیم امـا همه اهلبیـت bبرای
مـا مقدسـند و با اسـم همـه آنهـا زندگـی میکنیم.
مثلا وقتـی نـام امـام هـادی gو امـام جـوادg
بیایـد منقلـب میشـویم .الحمـداهلل این اتفـاق برای
مـا میافتد.
گفته بودید اشـعارتان جوششـی اسـت .این
جوشـش از کجا نشـأت میگیرد؟
اعتقادی به شـعر کوششـی گفتـن نـدارم و فکر میکنم
شـعر باید جوششـی باشـد .حاال اینکـه این جوشـش از
کجـا نشـأت میگیـرد واقعـا آن را در وجود خـودم درک
نکردهام که از کجاست و اینکه یک شخص چه مختصات
و مشـخصاتی باید داشته باشد تا این جوشـش در او ایجاد
شـود اما قطعا محصول عنایت و توجهی اسـت و اجازهای
صادر شـده .ایـن را که چـه آداب و رسـومی را باید رعایت
یدانـم .البته
کنیـم تـا بـه آن فیـض و اجـازه برسـیم نم 
میتوانـد دعای پـدر و مـادر و نظر لطف حضـرت زهراh
یدانم .یقین
باشـد ولی این را که مشـخصا کدام است ،نم 
دارم شعر جوششی سرچشمهای متعالی و فرادنیایی دارد.
در کنار آن رعایت تقـوا و دوری از گناه هم ضرورت دارد که
میتواند به سـرودن شعر جوششی سرعت و جهت بدهد.
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تقدیم به پیشگاه امالمصائب
حضرت زینب کبریh
پای مطلع پر نور غزلهای مفخم
ای واژ ه دیوان شده مضمون معظم
ای مفرد ه بین همه بیمترادف
ای در پی تکریم تو آیات مکرم
ای عین علی مقتدر و نامتزلزل
هم قول تو هم ،فعل تو ،هم حکم تو محکم
ای ماه صفر مات ز رنج سفر تو
ای سوخت ة ماتم تو ماه محرم
زیبنده زهرا شدی و زینت حیدر
ب که تو را نام نهاد احمد خاتم
زین 
مشروحی از اخالص تو در سور ه توحید
اوصاف صبوری تو در سور ه مریم
بر خلق شود خیر الهی چو مقرر
احرار تو هستند بر ابرار مقدم
از صبح ازل نزد خرد شأن تو مجهول
تا شام ابد بر عقال قدر تو مبهم
حق گشته به اعجاز کالم تو مسجل
دین است بپا مانده به نطق تو مسلم
در عرض ارادت به تو عالم شده مأمور
در عرض حوائج به تو آدم شده ملزم
تو عشق حسینی و حسین عشق تو بیشک
از لطف شما مهر و محبت شده توأم
ای عم ه سادات ،فدایت همه سادات
سادات نه تنها که فدایت همه عالم
اصحاب مقامات نوشتند که بودهاست
اسباب امامت همه نزد تو فراهم
در پهن ة با ظرفیت ذات تو جمع است
مجموع صفات علی و فاطمه با هم
بین عقال آنکه تو را خوانده عقیله
بود ه است میان علما از همه اعلم
شد فاطمه در اصل به اذهان متبادر
در خطب ه تو گرچه علی بود مجسم
هم چادر زهرایی تو رایه االسالم
هم هیمن ه حیدریات حافظ پرچم
هم سینهزن روض ه مقتول تو ملهوف
کن مقتل اشک تو مقرم
هم گریه ِ
روزیخو ِر خوان دل پردرد تو مرزوق
در سای ه نخل غم جانسوز تو میثم
با پشت خم از پا ننشستی ،نشکستی
تا قامت افراشت ه دین نشود خم
زخم غم جانسوز دلت بس که عمیق است
دردش نه به دارو شود آرام نه مرهم
در کرب و بال گرچه بالهای عظیمی است
شد در دل گودال مصیبات تو اعظم
افسوس که شد گرچه دلت هیچ نمیخواست
از زلف رقیه سر مویی بشود کم
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خـــــط خبــر
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حجتاالسلام والمسـلمین حسـین روحانینـژاد معـاون امـور فرهنگـی و تبلیـغ سـازمان تبلیغـات اسلامی در نشسـت
خبـری مسـؤوالن کمیتـه هیأتهـاي مذهبـی و تشـکلهای دینـی سـتاد مرکـزی دهـه فجـر انقلاب اسلامی گفـت« :شـعار
دهـه فجـر امسـال «گفتمـان انقلاب اسلامی ،زمینهسـاز امنیـت پایـدار و تحقـق اقتصـاد مقاومتـی» اسـت کـه کمیتـه
انجمنهـای اسلامی و هیأتهـاي مذهبـی بـا محوریـت همیـن شـعار امسـال برنامهریـزی کـرده و در طـول دهـه فجـر آن
را اجرایـی میکننـد .ماهیـت انقلاب اسلامی مردمـی اسـت .در حقیقـت ایـن مـردم بودنـد کـه انقلاب کردنـد و بـه فرامیـن
امـام  لبیـک گفتنـد و توانسـتند حکومـت اسـتبدادی را سـرنگون و حکومتـی برپایـه اصـول و مبانـی اسلامی بنـا کننـد».

داریم با «حسین حسین» پیر میشویم...

یکی از سنتهای زیبای هیأتهای قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیأت بوده 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 :نیمهشب شام غریبان ،حسینیه موجالحسین ،جمعی از خادمين و ذاکر اهل بیت حاج حسین سازور

کتاب
مفتون و فیروزه

«مفتـون و فیـروزه» رمانـی دو جلـدی از مبارزه
مـردم مشـهد و اطـراف آن اسـت کـه از دیدگاه
نگارنـده میتـوان آن را تاریـخ خصوصـی ملـت
ایـران در قالـب داسـتان و رمـان پنداشـت
چراکـه قلـم روان و سـلیس نویسـنده داسـتان
بیـان مـیدارد کـه رمـان چیـزی بیشـتر از
تاریـخ خصوصـی و شناسـایی پـردهای مغفـول
و ناشـناخته از تاریـخ انقلاب اسـت کـه بـرای
نخسـتین بـار از زاویـه دیـد فعـاالن فرهنگـی
و نـه سیاسـی روایـت میشـود .درواقـع ایـن
کتـاب روایتـی دسـت اول از انقالب اسلامی در
خراسـان اسـت کـه دارای شـخصیتهای زنـده
و معاصـر اسـت« .مفتـون و فیـروزه» کـه با قلم
حرفهای سعید تشـکری به رشته تحریر درآمده،
رمانـی اسـت که بـرای اولین بار حضـور فیزیکی
مبـارزان انقالبـی در آن به تصویر کشـیده شـده
و پـر از حادثـه اسـت و مخاطـب را تـا آخریـن
واژههـای کتـاب بـا خـود درگيـر ميكنـد.

اپليكيشن
تکیه آنالین

ویـژه قیام
ایـن اپلیکیشـن بـرای ارائه محتـوای 
عاشورا در فضای مجازی ،ترویج فرهنگ حماسی
عاشـورایی ،دسترسـی سـریع کاربـران بـه ایـن
محتـوا بـرای سیسـتمعاملهای اندرویـد و iOs
تولیـد شـده .اپلیکیشـن «تکیـه» در  ۱۰بخـش
اصلی شـامل مداحی ،سـخنرانی ،کتـاب ،تصویر،
نوشـته ،کلیپهـای حسـینی ،پاسـخگویی بـه
شـبهات ،ادعیه و زیـارات ،معرفی شـهدای کربال،
مقتلخوانـی و زنـگ موبایل (رینگتـون) طراحی
و تولیـد شـده و روزانـه بیـش از  ۵۰۰محتـوا بـه
آن افزوده میشـود .اپلیکیشـن «تکیـه» از بیش
از  ۲۰هـزار فایـل از مداحـان و سـخنرانان مطرح
کشـور بهرهمنـد اسـت و داشـتن مجموعـهای از
اشـعار ناب حسـینی ،امکان دانلود کتـاب رایگان
بـا موضـوع قیـام امـام حسـین gو دانلـود
تصویر نوشـته بـه عنـوان تصویر زمینه گوشـی
از دیگـر امکانـات این نرمافـزار کاربـردی موبایلی
اسـت که به صـورت آنالیـن و آفالیـن در اختیار
شـما قـرار میگیـرد« .تکیـه» را میتوانیـد از
نشـاني  goo.gl/K63V0eدانلـود کنیـد.

امانتداری

یکــی از خصایــل اخالقــی انســان کــه دارای ارزش و اهمیــت
فوقالعــادهای اســت ،امانتــداری اســت و بچههیأتیهــا بایــد
ایــن ویژگــی را ســرلوحه کارهــای خــود قــرار دهنــد و امانتــدار
و رازدار مــردم باشــند .امانــت در فرهنــگ لغــت دارای معانــی
مختلفــی اســت .پاســداری ،حفاظــت ،امنیــت ،امــان ،مواظبــت،
مراقبــت ،رازداری ،نگهداری ،آســایش و آرامـــش روح و جـــان از
جملــه معانــی امانــت اســت و مفاهیمی چــون خیانــت ،دزدی و
چپــاول ،بیوفایــی ،ایجــاد رعــب و وحشــت ،نیرنگ ،جاسوســی،
نفــاق ،بهتــان ،کتمان حقیقــت و بیمباالتــی در نگهداری اســرار،
متضــاد آن اســت .این خصلت معنــوی و روحانــی ،در روح و روان
انســانهای پاکســیرت وجــود دارد و همــواره در گفتــار ،رفتــار،
کــردار و اعمــال آنــان نمایــان اســت .امانتــداری در ایجــاد اعتماد
میــان انســانها و حفــظ نظــام زندگــی نقــش مهمــی دارد.
خــدا در ســوره احــزاب میفرمایــد« :مــا امانــت (تعهــد ،تکلیــف
و والیــت الهــی) را بــر آســمانها و زمیــن و کوههــا عرضــه
داشــتیم .آنهــا از حمل آن ســر بــر تافتنــد و از آن هراســیدند اما
انســان آن را بــر دوش کشــید .او بســیار ظالم و جاهــل بود (چون
قــدر ایــن مقــام عظیــم را نشــناخت و بــه خــود ســتم کــرد)».
امانــت در ایــن آیــه شــریفه بــه طــور مطلــق ذکــر شــده .از ایــن
رو شــامل تمامــی مســؤولیتها و پیمانهــای انســان در برابــر
خــدا میشــود؛ اعــم از والیــت معصومیــن bکــه مصــداق
بــارز آن اســت و دیگــر مســؤولیتها کــه در پرتــو امامــت و
والیــت مطــرح میشــود .یکــی از ویژگیهــای برجســته
انبیــای الهــی ،امانتــداری آنهاســت .نبــی مکــرم اســامk
بــه ســبب امانتــداری و صداقتــی کــه داشــت نــزد مــردم بــه
«محمــد امیــن» معــروف بــود .بنابرایــن کســی کــه ادعــای
مســلمانی و ایمــان بــه خــدا و معــاد دارد ،همــواره بایــد بکوشــد
امانتــداری را بــا توجــه بــه مفهــوم گســترده آن رعایــت کنــد.

کانالتلگرام

منبرهاي آيتاهلل جاودان
خدایـا! تـو را میخواهیـم بیهیچ کـم و بیـش .بیهیچ
کـم چون کمتـر از تو هیچ نیسـت کـه اقناعمـان کند و
بیهیـچ بیـش چـون بیش از تـو هیچ نیسـت .تـو ما را
کفایتی کـه خود فرمـودهای« :ألیـس اهلل بـکاف عبده/
آیا خـدا برای بنـدهاش کافی نیسـت؟»
«از امـام صـادق gپرسـيدند چـرا یوسـف در آن
لغزشـگاه خیلی بزرگ نلغزیـد؟ فرمود بـرای اینکه
از اول یکبـار هـم در صـورت زليخـا نـگاه نکـرده و
قدم اولش را برنداشـته بـود .تا من بـراي انجام گناه
قـدم برم یدارم ،سـای ه شـیطان روی سـرم میافتد.
ببینید وجود آدمیزاد به یک تعبیر سـهطبقه است.
یـک طبقـه عملـش اسـت و یـک طبقـه صفاتش
را حسـاب میکنیـم .بـه ایـن حسـاب یـک طبقه
صفاتـش اسـت کـه اگـر بخواهیـم حسـاب طبقه
طبقـه باالی عمـل آدمی صفات آدم اسـت.
بکنیم ،
آدم معمـوال براسـاس صفاتـش عمـل میکنـد و
طبقـه باالتـر و آن اعتقـاد آدم اسـت .اینها با
یـک 
هم پیوسـتگی خیلـی جـدی دارند» .سالهاسـت
آيتاهلل محمدعلـي جاودان در شـرق تهـران درس
اخلاق ميدهـد .اگـر ميخواهيـد متـن منبرهـا و
درسهاي او را بخوانيد ،ويدئوي سـخنرانيهايش را
ببينيـد و بـه صـداي منبرها و جلسـات درسـش
گـوش دهيـد ،ميتوانيد بـه كانال تلگرامـي دفتر
ايشـان مراجعه كنيد .فقط كافي اسـت به نشـاني
 https://t.me/javedanسـر بزنيـد و عــــضو
كانال شـويد.
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