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محقـق ،مؤلـف و عالم ربانی حجتاالسلام شـیخ محمدمهـدی تاج لنگـرودی دارفانـی را وداع گفت .حجتاالسلام والمسـلمین محمدمهدی تـاج لنگرودی
در سـال  1339همزمـان بـا هجـرت بـه تهران نویسـندگی را با نـگارش مجموعه تـاج آغاز کـرد و تاکنون  51جلد کتـاب به رشـته تالیف درآوردهاسـتکه از
مهمتریـن آثـار منتشـر شـده وی میتوان بـه از مدینه تـا مدینه ،واعـظ خانواده ،گفتـار وعاظ ،سـیمای امام زمان(عج) ،با امام حسـین gبه سـوی بهشـت،
زشـت و زیبا ،داسـتان زنان ،اخلاق انبیا ،گفتـار انبیا و ...اشـاره کرد.
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ماشـینتان جوش میآورد .حرکت نمیکنید کنارزده و میایسـتید وگرنه ماشـین ممکن اسـت آتش بگیرد .خودتان هم همینطور هسـتيد وقتی جوش میآورید عصبی و عصبانی
میشـوید ،تختهگاز نرويد .كمي سـكوت كنيد .كلمهاي نگوييد وگرنه آسـیب میبینید .این نسخه شفابخش پیامبر بزرگوار kاسـت که فرمود« :هرگاه عصبانی شدی سکوت کن».

بیاموزیم از کودکان!

چگونه حسینی بمانیم؟

محسن حبیبی پژوهشگر دینی

روایتـی از پیامبـر اکـرم kداریم؛ من بچهها را دوسـت دارم به خاطر پنج خصلتـی که در زندگی
اطفـال جاری اسـت .کـودکان چون به نـور فطرت نزدیکترنـد ،بوی خـدا میدهند و معصومیتی
در وجودشـان مـوج میزند که انسـان این پاکـی و زاللی را میتواند احسـاس کند .ایـن روایت به
مـا کمـک میکنـد که نگاه مـا را به فرزنـدان تغییر بدهد و مـا از رفتارهایـی که به ظاهر سـاده و
بیآالیـش اسـت ،مهمتریـن درسهای زندگـی را فرابگیریم .حضـرت فرمودند بچههـا اهل گریه
هسـتند .کمترین حادثه و رویدادی حتی گرفتن عروسکشان یا وسیله بازیشـان ،آنها را به گریه
یدارد .در حالیکه برخی انسـانها در سـنین مختلف در سـختترین مصائـب و اتفاقات هم
وا مـ 
گریـه نمیکننـد .پیامبر با این که سـن و سـالی از ایشـان گذشـته بود ،وقتـی در کنار قبـر مادر
بزرگوارشـان قرار میگرفتند مثل ابر بهار میگریسـتند .سـالها از وفات حضرت خدیجه گذشته
بود اما وقتی یاد خدیجه کبری میافتادند گریه میکردند .امیرالمومنین فرمود چشـمها خشـک
نمیشـود مگر از قسـاوت قلب .قسـاوت قلب هم سـراغ کسـی نمیآید مگر آنکه کثرت گناهان
او را احاطـه کرده باشـد .قسـاوت قلـب برای انسـان بهوجود نمیآیـد مگر آنکه انسـان مبتال به
گناهـان زیاد شـده باشـد .اینکه مـا در زندگی باید بـرای خودمان گریه کنیم کما اینکـه در دعا
داریـم خدایـا مرا کمک کن تـا به حال بیچارگی خودم گریه کنم .اگر انسـان چند قطـرهای برای
خـودش گریـه کند ،بهتر اسـت از خروار اشـکهایی که دیگـران بعد از مـرگ بـر او میریزند .لذا
کـودکان بـه مـا میآموزند که مـا اهل بـکا و گریه باشـیم .دومین ویژگـی اطفال اهـل خاکبازی
هسـتند .کمـا اینکـه در روایت داریـم تفریحگاه بچهها خاک اسـت .ایـن کنایه از این اسـت که
انسـان بایـد اهل تواضع باشـد و ما وقتی از کسـی میخواهیم تعریف کنیم که او متواضع اسـت،
میگوییـم او خاکـی اسـت .یعنی دنبـال عناوین خیالی نیسـت .اهل تکبر نیسـت .کمـا اینکه
در روایتـی آمـده اسـت؛ پیامبر وقتی وارد مجلسـی میشـد پایینتریـن جایی را کـه در مجلس
مهیا بود ،برای نشسـتن انتخاب میکرد؛ هیچگاه مثل سلاطین عمل نمیکرد و به اصحابشـان
میفرمودند اگر وارد مجلس شـدید همان انتهای مجلس جا هسـت بنشینید .اینها همه نمودی
از تواضـع اسـت که ما همچون کودکان خاکی باشـیم .قاعده دنیا این گونه اسـت کـه اگر حرص
و طمع داشـته باشـی ،این گرفتـار دنیا شـدن گریبانت را میگیـرد .امیرالمومنین زیـاد بر خاک
مینشسـت و بر زمین میخوابید؛ روزی پیامبر وقتی او را بر زمین خوابیده مشاهده کرد ،فرمودند
برخیـز پـدر و مـادرم به فدای تـو ای پـدر خاک .لذا حضرت این لقب را بسـیار دوسـت داشـتند
چـون پیامبـر این لقـب را به ایشـان دادند .وقتـی از حکمت دو سـجده نمـاز از حضرت علیg
یداریم؛ یعنی از
پرسـیدند :حضرت فرمود در سـجده اول یعنی خدا ما از خاکیم سـر از سجده برم 
خاک متولد شـدیم سـر به سـجد میگذاریم ،یعنی روزگاری بـه خاک برمیگردیم .وقتی سـر از
یداریم یعنی روزی از همین خاک محشـور خواهیم شـد .سومین خصلت اطفال
سـجده دوم برم 
را فرمـود اینهـا با همدیگر دعوا میکننـد اما کینهای به دل نمیگیرنـد .بعد از لحظاتی میبینید
همیـن بچهها بـا هم شـروع به بـازی میکننـد .مومن از ایـن خصلت اطفـال بایـد درس بگیرد
کـه اهل کینه نباشـد و کینه مثل غذای فاسـد اسـت که اول معـده را خراب میکنـد؛ کینه هم
اول قلـب انسـان را مکـدر میکنـد .و اصلا در قهر و کینـه رحمت خدا قطع میشـود .چهارمین
ویژگـی اطفـال را فرمودنـد؛ اینها چیزی را بـرای فردا ذخیـره نمیکنند .بچهها غصه آینـدهای را
کـه نیامده نمیخورند چون حرص و طمع در وجودشـان نیسـت و توکل به خدای متعـال دارند.
پیامبـر kهم بـرای فردای خـودش چیزی ذخیره نمیکـرد .لـذا از بچهها بایـد بیاموزیم که به
خـدای متعال توکل کامل داشـته باشـیم که خـدای ما ضامـن رزق ما هم بوده ،هسـت و خواهد
بـود .پنجمین ویژگی بچهها هم این اسـت که سـاعتها وقت میگذارند و میسـازند تا زمانیکه
میخواهنـد برگردند همـه را خراب میکننـد .در حقیقت کـودکان دنیا را به بـازی میگیرند اما
گاهـی دنیـا ما را به بازی میگیرد .دقت کنیم یعنی همه چیز نابودشـدنی اسـت .لذا عدم تعلق و
عدم دلبسـتگی به دنیا را در کودکان ب هراحتی میتوانیم مشـاهده کنیم .اگر ما هم این ویژگیها
را از کودکان بیاموزیم و در زندگی پیاده کنیم ،تحولی شـگرف در زندگانی مشـاهده خواهد شـد.

بازتاب
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یکـی از آرزوهـای مـا این اسـت که بعـد از پایـان محـرم و صفر و ایـام عزای
حضرت سیدالشـهدا gبه این آرزو رسـیده باشـیم که الهی چنان کن که تا
آخر عمر حسـینی بمانم و حسـینی بمیرم .برای حسـینی ماندن پنج ضابطه
توسـط امام صـادق gدر پایـان زیارت حضـرت سیدالشـهدا gخطاب به
اتـم و اکمل این مقام هسـتند ،بیان شـده اسـت
شـهدای کربلا که مصـداق ّ
کـه اولیـن و مهمتریـن ضابطـه آن مقـام ولـی اللهی اسـت .رسـیدن بـه این
مقـام به منزلـه رسـیدن و ثبت شـدن در جمع دوسـتداران و محبـان واقعی
حسـین بـن علـی gاسـت .راهکارهایی برای رسـیدن بـه مقام ولـی اللهی
وجـود دارد؛ اولیـن راهـکار بـرای این مقـام ،ایمـان آن هم به معنـای کامل و
جامـع آن اسـت ،حقیقت ایـن ایمـان از حیث ماهیـت طبق بیـان روایات از
ناحیـه معصومین علیهم صلـوات اهلل(،ایمان بـه والیت امیرالمومنیـن و یازده
نـور پاک) اوسـت که همگـی حقیقت قـرآن و روح دین هسـتند.
بنابـر ایـن منطق قـرآن در آیه کریمه به شـیعیان واقعی اهـل بیت که همان
مومنـان حقیقی هسـتند ،بشـارت میدهـد که با داشـتن این سـرمایه هرگز
خـوف و حزنی به دل نداشـته باشـند(.اال ان اولیاء اهلل ال خـوف علیهم و ال هم
یحزنـون) در واقع هیچ نگرانی و پریشـانی ندارند چون ایمـان را تمام و کمال
بـه کار بسـتهاند .مومـن هـم ویژگیهایـی دارد ،در گام اول اینکه به حقیقت
ایمـان دسـت یافتهانـد و آن ایمـان بـه والیت اسـت که پایـداری و اسـتمرار
داشـته باشـد .و آن حاصل نشـود اال به اطاعـت از امر موال.
گام دوم :خـوش اخالقـی و حسـن خلـق اسـت .در احواالت پیامبـر اکرمk
آمـده کـه ایشـان در اوج مصیبـت و عزا ،لبخنـدی بر لب داشـتند.
گام سـوم  :دقـت در عبادات؛ یعنی به عبـارت بهتر اقامه نمـاز در اول وقت و
پرداخـت خمـس و رعایت حق احـکام الهی و دقیقا انجـام صحیح آنها مطابق
با سـیره پیامبر و اهـل بیت . 
گام چهـارم :باطنـش از ظاهـرش بهتـر باشـد .در حدیـث قدسـی اسـت که
فرمـود :مـن سـاوی ظاهـره باطنـه فهـو المومـن حقا
گام پنجـم  :داشـتن قلـب سـلیم .امام صـادق gمیفرماینـد :مـا ابراهیم را
شـیعه ثبـت کردیـم و قـرار دادیـم چـون ایمان بـه والیـت علی علیهالسلام
داشـت و مسـلح بـه سلاح قلب سـلیم بـود .اذ جـاء ربه بقلب سـلیم.

کسـی را با نماز شـب شـیعه ثبـت نمیکنیم .چراکه قلب سـلیم قلـب عاری
از هـر خطا و اشـتباه اسـت و بـا باور قلبی بـه وجود خـدا و ذات بـاری تعالی
حرکـت میکنـد .آن کسـی کـه با پـای پیـاده اربعین بـه کربال مـیرود و در
واقـع خـودش را در مسـیر تعالی میبیند ،سـرمایهاش قلب سـلیم اسـت .اگر
کسـی کـه روز عاشـورا از هیچ کوششـی برای عـزاداری دریغ نکـرد ولی قلب
سـلیم نداشـت گریهاش میشـود گریه عمر سـعد! هـر گریهای و هـر زیارتی
انسـان را اهـل نجـات نمیکنـد .در اینجا این سـوال مطرح میشـود که این
قلـب سـلیم چـه نوع قلبـی اسـت؟ در کتـاب مواعـظ عددیـه از رسـول خدا
روایتـی نقـل اسـت :قلب مشـغول بالدنیا فلـه فی الشـده و البالء .چـون قلب
ایـن فـرد مشـغول به دنیاسـت بـه او شـدت و بال و سـختی میدهیـم .چون
دنیـا را بـه هر شـکلی بـه فرد بدهـی دنبال بـه دسـت آوردن بقیه آن اسـت.
امام حسـین gفرمود چشـم حریص به دنیـا را فقط خاک گـور پر میکند.
ضحاک مشـرقی کسـی اسـت که با امام حسـین gدر حج بوده و شـب و روز
خـود را بـا ایشـان گذرانده اسـت .روز عاشـورا  12نفـر را به قتل رسـاند تا زمانی
کـه قنداقـه را آوردنـد دفن کنند به امام حسـین gگفـت :داری میبـازی من
رفتـم .امام فرمود :مگر دیشـب من نگفتم فـردا تکه تکه میشـوید بروید چرا
دیشـب نرفتـی که حـاال میخواهی بروی .گفت :شـما گفتی منـم فکر کردم
اگـر شـما یک درصد هـم پیروز بشـوی باالخـره وزیـری ،وکیلی ،اسـتانداری
و یـک مسـئولیتی بـه بنده هـم میدهنـد .ببینید قلبی که مشـغول بـه دنیا
شـد بـا امام حسـین  نه تنهـا نمیجنگد بلکـه از نصرت و یاری او دسـت
برمـیدارد .اما قلـب مشـغول بالعقبی فله درجـات العلی ،اگر قلبش مشـغول
بـه قیامـت باشـد درجـات برتـر بـه او میدهیـم .زوجنا حـور العیـن و فاکهه
کثیـره و فاکهـه ممـا یتخیرون و لحـم طیر مما یشـتهون و حور عیـن .روزی
کسـی کـه قلبـش مشـغول به آخـرت باشـد بهشـت را بـا جنات تجـری من
تحتهـا االنهـار بـه او میدهیم .اما قلب مشـغول بالمولـی فله الدنیـا و العقبی
و المولـی :قلـب ایـن نـوع افـراد مشـغول بـه خالـق دنیـا و آخـرت اسـت .به
تعبیـر آیـتاهلل بهجت صاحـب این قلبها بهشـت نمیخواهند بهشـتآفرین
میخواهنـد .مـا به او هـم دنیای بیدردسـر میدهیم هـم آخرت آبـادان که رمز
بقای آن داشـتن یک قلب سـلیم اسـت.
دومیـن راهـکار بـرای ولیاهلل شـدن تقواسـت؛ تقـوا سـه مرحلـه دارد :تقوای
صغـری کـه پایینتریـن درجـه تقواسـت .همیـن کـه گنـاه انجـام نمیدهد،
دروغ نمیگویـد و نـگاه بـه نامحـرم نمیکنـد.
تقوای وسـطی :مراقـب مکروهات و مباحات هم باشـد یعنی نه تنها شـبکههای
حـرام را نمیبینـد ،مراقـب دیدن همین  22شـبکه بـه ظاهر حالل هم هسـت.
در فضـای مجـازی هـر صحنـهای را نمیبینـد و مطلبـی را نمیخواند .به شـیخ
انصاری گفتند تفسـیر ان االنسان لفی خسر؛ چیست؟ گفت :شما طلبهاید یعنی
نمیدانید گفتند :یعنی کسـی که گناه و مکروه انجام داده به تعبیری ،لفی خسر.
فرمود :این چه معنا و تفسـیری اسـت که دارید .کسـی که گناه میکند و مکروه
انجـام میدهـد ،خـودش را هلاک کـرده اصال این نیسـت که بخواهیـد بگویید
سـود کرده یا زیان؛ لفی خسـر یعنی بـه عبارت دیگر صرف العمـر فی المباحات
خسـران :عمرت را اگـر در مباحات صرف کنـی زیان کردی .عمـل صالح که کار
مباح نیست ،در واقع مصداق عینی عمل صالح یعنی واجبات را انجام دادن است.

بازتابهای «چهارده» را در اینجا بخوانید .منتظر پیشنهادها و انتقاداتتان هستیم.

حجتاالسالم روحاهلل مويد

امـروزه انتقـال فرهنگ و رسـوم به وسـيله رسـانه بسـيار گسـترش پيـدا كـرده و رسـانه توانسـته مخاطب عمـوم حداكثـري را جذب
كنـد .گرچـه اخيـرا تالشهايـي شـده كـه مسـئله مذهـب بـه عنـوان يـك فرهنـگ صحيـح زندگـي در رسـانههاي مختلـف مطـرح
شـود امـا بـه عقيـده بنـده اصال كافـي نيسـت و نميتوان ايـن تلاش قليـل را آرماني مطلوب دانسـت .اگـر مذهـب را به عنـوان روش
صحيـح زندگـي و الگـوي مناسـب دانسـتيم بايـد تمـام محتواي رسـانه سـوق بـه ايـن روش بينظير باشـد .در يكايـك برنامههـا اعم
از صـدا و سـيما رعايـت آنچـه بـه عنـوان ارزش ملـي و مذهبـي دانسـته ميشـود الزامـي اسـت در صورتيكـه متاسـفانه در قسـمت
عمـدهاي از برنامههـاي پرمخاطـب چنیـن چیـزی نیسـت.گاهي آنقـدر فاصلـه ايـن دوگانگـي زيـاد ميشـود كـه عمـوم مـردم
كـودكان و نوجوانـان را از اسـتفاده برخـي برنامههـاي نمايشـي منـع ميكننـد .ديـن كامـل و مذهـب جامـع مـا ايـن قابليـت را دارد
كـه در عرصههـاي مختلـف تخصصـي و عمومـي بتوانـد راهنمـاي نويسـندگان و سـازندگان برنامههـاي گوناگـون باشـد .سـخن آخر
اينكـه تلاش مـا بايـد بازتابدهنـده فرهنـگ اصل اسلامي باشـد كـه جـداي از كالم و سـيره اهلبيـت عليهمالسلام نخواهـد بود.

* اميـر قيومـي :رسـانههايي مثـل چهـارده كـه دغدغه
هيئتـي و ديني دارند بايـد به موضوع امر به معـروف و نهي
از منكـر هـم بپردازند .اگر قرار اسـت قرآني و ديني باشـيم،
بايد بـه طور جدي وارد اين مباحث شـويم كه بسـيار دچار
فقر محتوايي هستيم.
* زهرا كالمي :بايد از درون اين گونه نشـريهها ،انسـان
ديـندار هـم تربيـت شـود .امـروز در دنياي مـدرن بيش
از هميشـه نيـاز به اين پـرورش دينـي داريـم و در مجله
چهـارده بهترين فرصـت براي اشـاعه اين آموزههاسـت.
* احسـان كربالييزاده :آدمي كه رسانه ديني را مطالعه
ميكنـد بايد با خودش بگويد مـن يك دردي پيدا كـردهام،
يك مسـئوليت اجتماعي پيدا كردهام .بايد مخاطب نسبت

به فقر و سـاير مشـكالت جامعه ،نگاه پيدا كند ،متاسفانه ما
از اين فضا خيلي فاصلـه داريم.
* انوشـيروان مهاجري :در حكومت دينـي آنچه كه بايد
ذيل رسـانه ديني مدنظر باشـد ،پرورش مخاطب اسـت كه
ايـن كار را نميكنيم.
* كبـري احمـدي :يكـي از نكاتـي كـه امـروز در برخی
هيئتهـا بـدان ميپردازنـد بدعتگذاري اسـت كـه انتظار
مـيرود بـه رفـع شـبهه و مقابله بـا ايـن جريانها بيشـتر
بپردازيد.
* احمد مواليي :هفتهنامـه چهارده نياز به مطالب غنيتر،
علميتـر و فراگيرتـر دارد؛ در ايـن ارتباط با افـراد مختلف و
متنوعتري مصاحبه كنيد و صفحات نشريه هم افزايش يابد.

خـــــط خبــر

یوسـف بالـو ،مدیـر روابـط عمومی فرهنگسـرای عتـرت از برگـزاری دوره آموزش مداحـی ویژه خواهـران در فرهنگسـرای عترت خبـر داد؛ «با توجـه به اینکه
جلسـات مداحـی خواهـران محدودتـر از برادران اسـت و عالوه بر این ،چون مخاطبان آنها بیشـتر از قشـر مادران ـ به عنوان قشـری که بسـیار میتواند اثرگذار
باشـدـ هسـتند ،تصمیم به برگزاری این دورهها گرفتیم .این دورهها روزهای پنجشـنبه (دو جلسـه در ماه) از سـاعت  10صبح تا  12در فرهنگسـرای عترت با
حضور کارشـناس معارف دینی سـرکار خانـم نواب برگزار میشـود».
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او دنيا را طالق داده بود

سـال تولـد مرشـد بـه دهه  70يـا  80قـرن  12هجـري شمسـي برميگـردد .پسـرش تاريـخ تولد او
را خـوب بـه خاطـر نـدارد .ميگويـد« :پـدرم در دوران كودكـي مبتلا بـه بيمـاري آبله ميشـود .آن
زمـان خيلـي از بچههـا بـه ايـن درد مبتلا ميشـدند .دانههـاي آبلـه بـه چشـمش ميريـزد و باعث
ميشـود بينايـياش را از دسـت بدهـد .مادربزرگـش او را به امامـزاده داود ميبرد و دخيـل ميبندد تا
بـه بركـت دعـاي آقـا ،پدرم شـفا بگيـرد .بنده خـدا كلي نـذر و نيـاز ميكنـد و از بركت دعـاي بيبي
بينايـي پـدرم برميگـردد .امـا چنـد سـال بعـد ني قليـان به چشـمش ميخـورد و بـراي هميشـه او
را نابينـا ميكنـد ».مرشـد اسـماعيل از آنجـا كـه در خانـوادهاي مذهبـي پـرورش يافتـه بـود ارادت
زيـادي بـه اهلبيـت داشـت .او مرتـب در مجالـس روضهخوانـي شـركت ميكـرد و بـا تقليـد از
روضهخوانهـا در نوحهخوانـي تبحـري پيـدا كـرد .تـا اينكـه كـم كم خـودش زمـام كار را به دسـت
گرفـت و در جوانـي ذاكـر نامي شـهر شـد .مطهرينسـب ميگويـد« :پدرم صـداي زيبايي داشـت .در
تقـوا و مخلـص بـودن هـم زبانـزد عـام و خاص بـود .براي هميـن مرتـب از او دعـوت ميكردنـد تا به
مجلسشـان بـرود .بـه هـر برنامـه روضهخوانـي كـه ميرفـت پيشكسـوتان آن زمـان از منبـر پاييـن
ميآمدنـد و مجلـس را در اختيـار او ميگذاشـتند .پـول خوبـي هـم بـه او ميدادنـد اما از آنجـا كه او
دنيـا را طلاق داده بـود و بـه زرق و برقـش اهميتـي نمـيداد ،از مجلـس كه بيـرون ميآمد به سـراغ
نيازمنـدان ميرفـت و هـر چـه داشـت بـا آنهـا تقسـيم ميكـرد .هيچ وقـت هـم در زندگـياش لنگ
نميمانـد .گرفتـاري نبـود كـه پـدرم از حـال او بـي خبـر باشـد .امـا ايـن بـه اين معنـي نبـود كه به
خانـوادهاش بيتوجـه باشـد .نيـاز تك تـك افراد خانـواده را ميدانسـت .حواسـش به همه چيـز بود».

براي خدا كار انجام ميدهيم

سبک زندگی پیر غالم اهل بیت
اسماعيل مطهری نسب به روایت فرزندش

سلوك عارفانه مرشد
مژگان مهرابي

مـردمدار بـود و دسـت به خيـر .زندگياش را بـا روضهخوانـي ميگذراند .مردم دوسـتش داشـتند
و بـراي شـنيدن نوحههـاي سـوزناكش از هم پيشـي ميگرفتند .كسـي نبود مرشـد اسـماعيل را
بشناسـد و شـيفته رفتارش نباشـد .مرد خدا بـود؛ جنس ذاتـياش انگار بـا ديگران فـرق ميكرد.
بوي بهشـت مـيداد .نگاهش به دنيا خدايي بود .مرشـد از داشـتن بينايـي محروم بود امـا از ميدان
خراسـان تا نيـاوران هر جا بيرقـي براي امام حسـين gبرپا بـود و از او دعـوت ميكردند ،ميرفت
بـي آنكه بـه دوري راه فكر كنـد .حقالقدمش را هم هر چـه بود ،در جيبش ميگذاشـتند بي آن كه
بشـمارد .معتقد بـود بركت از پول ميرود .بعد از هر مجلسـي هم به سـراغ نيازمنـدان ميرفت و هر
آن چـه را در كاسـهاش آمـده بود با ديگران تقسـيم ميكـرد .از پـرواز او بيش از  40سـال ميگذرد
امـا هنـوز خوبيهايش دهان بـه دهان بيـن نوحهخوانهـا و پيرغالمهـا ميگردد .پسـرش «محمد
مطهرينسـب» هم روضهخوان اسـت و قريب به  80سـال دارد .درباره مرشـد بـا او گفتوگو کردیم.

مطهرينسـب در مكتب پـدرش آموخته ،روضه را بـراي رضاي خدا بخواند نه كسـب درآمد .ميگويد:
«پـدرم بـه مـن وصيـت كـرده بـود هرچـه در ايـن منبرها بـه شـما دادند قبـول كـن و دربـاره كم و
زيـادش حرفـي نـزن ايـن كار باعـث دلخـوري مـردم ميشـود .اين سـفرهاي اسـت كه بايد هميشـه
پهـن باشـد ».و بعـد ادامه ميدهـد« :آن موقع مثل حـاال نبود خيلي از مـردم درآمد خوبي نداشـتند.
ميگفـت مـا بـراي پـول نميرويـم هرچـه بدهند قبـول ميكنيـم .يك بـار من جـوان بـودم از كمي
پـول گلـه كـردم؛ دلخور شـد .گفـت امام حسـين gآقاسـت .كريم اسـت .خـودش بركـت ميدهد.
اينكـه پـول روضهخوانـي بركـت دارد بـه سـبب ايـن اسـت كـه چشـم مـا بـه دسـت مردم نيسـت
و بـراي خـدا كار انجـام ميدهيـم .وقتـي دنيايـي شـدي از ثـواب و معنويـت هـم دور ميشـوي».

بلبلعجم
مرشـد اخالق خاصـي داشـت .در طول سـال پـول جمـع ميكـرد و هنگام
محـرم راهـي كربال ميشـد تا موسـم اربعيـن .مطهرينسـب ميگويـد« :او
يـك چهارپايه داشـت كه پـاي ايوان سيدالشـهدا gميگذاشـت و باالي
آن ميرفـت .اول زيـارت وارث را ميخوانـد و بعـد قصيدههايـي كـه از
بـر بـود و در آخـر هم سـينهزني .پـاي همـان چهارپايـه نزديك بـه 300
نفـر سـينه ميزدنـد .عربها خيلـي دوسـتش داشـتند؛ بـه او ميگفتند
بلبـل عجـم آمده اسـت .پـدرم تـا زمان مـرگ  40بـار بـه پابوسـي امام
حسـين gرفتـه بـود .در يكي از سـفرها پـدرم بعـد از زيارت شـهداي
كربلا فرصـت نكرد بـراي پابوسـي بـه كاظمين برود .شـيخ حسـن اثني
عشـري در عالـم رويا حضرت موسـي بن جعفـر gرا رويـت ميكند و آقا
بـه او ميگويد كـه از مرشـددلخورم .امسـال به ديـدن ما نيامده اسـت».
مرشـد دلرحـم بـود و اصلا تاب گريـه كـردن كودكـي را نداشـت .وقتي
بچـهاي گريـه ميكـرد او هـم پـا بـه پـاي بچـه گريـه ميكـرد .ميگفت
گريـه بچههـا مـن را به يـاد غربـت و اسـيري بچههـاي امام حسـينg
ميانـدازد .او ارادت خاصـي بـه حضـرت رقيـه hداشـت .مطهرينسـب
تعريـف ميكنـد« :يـك بار بـا هـم رفتيم كربلا .دختـرم شـيرخواره بود،
خيلـي گريـه ميكرد .همسـرم هم چـون كمسـن بـود و تجربه كافـي براي
آرام كـردن او را نداشـت ،پدرم بـه او گفت منير سـادات به او آب بده شـايد
تشـنه اسـت .همسـرم به بچه كمي آب داد ،او ساكت شـد .بعد مرشد شروع
كـرد بـه گريـه كـردن .تـا سـاعتها نميشـد او را آرام كـرد ».بـا پيـروزي
انقلاب و بازگشـت امام خميني بـه ميهن اسلامي در اولين جلسـهاي كه با
حضور افراد مذهبي و سرشـناس برگزار شـده بود ،ايشـان سـراغ مرشـد را
گرفتنـد و فرمودند «از مرشـد اسـماعيل چه خبـر؟» او ذاكر عارفـي بود كه
آيـتاهلل بروجـردي و آيتاهلل خوانسـاري دربارهاش نظر مسـاعدي داشـتند.
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خـــــط خبــر
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گنبد جدید حضرت اباعبداهلل gتا پایان شـهریور  ۹۷آماده نصب میشـود .عبدالحسـین رحیمی جانشـین سـتاد بازسازی عتبات کرمان با اشـاره به اینکه تاکنون
۱۰هزار خشـت طالی گنبد حضرت اباعبداهلل gاز ۱۳هزار خشـت خریداری شـده اسـت ،گفت« :سـاخت گنبد حرم اباعبداهلل gبه مرحله جدیدی رسـیده و تا
پایان شـهریور سـال آینده آماده نصب بهروی گنبد فعلی اسـت».

جشنتفرقـه!
آيا در شـرايط فعلي برگزاري مجالـس تفرقهافکن
به مصلحت اسلام و مكتب تشـيع است؟
مليكا وظيفهشناس

وحدت اسلامي از جمله مسـائلي است كه در گفتار و
سـيره اهل بيت bبر آن تاكيد فراوان شده و همواره
از سـوي علماي دين در همه ادوار تاريخ اسالمي مورد
توجه بوده اسـت اما در زمان حاضر ،با وجود دشـمني
سازمان يافته و حساب شـده دشمنان اسالم ،اهميت
مضاعف يافته است .با همه اين تاكيدات ،مفهوم و حدود
وحـدت در بين برخي شـيعيان مورد اختلاف و ابهام
جدي است تا جايي كه در زمانه ما ،جمعي به نام تشيع،
حساب شده و مجدانه در حال ترديدافكني در جايگاه
اساسي اين مهم هستند و در عمل ،به وحدتشكني و
تفرقهافكني اقدام ميكنند و از سويي ديگر ،عدهاي به
نام تشـيع و با هدف حفظ وحدت ،دسـت از اعتقادات
اصيل شـيعه ميكشـند و در دفاع از حق اهلبيتb
كوتاهي ميكنند .يكي از مواردي كه نمود افراط است،
مجالس تفرقهافکن است كه در آن ،برائت را با فحاشي
و توهيـن به مقدسـات اهل تسـنن ،اشـتباه گرفته و
بهانه به دسـت دشمنان اسلام ناب محمدي ميدهند
و گاه اين افراطيگريها باعث شـيعهگريزي ميشود.
همانطور كه در كشور سودان برخي رفتارهاي افراطي
باعث شـيعهگريزي مسـلمانان از مكتب تشيع شد .يا
بيپروايـي برخـي افراطيـون در توهين به مقدسـات
سـوفي مسلكهايي كه اهل توسـل و ...هستند باعث
شـده تا ما در مناطقي مانند پاكسـتان شاهد پيوستن
ايـن افراد به صحابه و مشـاركت آنهـا در صدور حكم
قتل شـيعيان باشيم .رفتارهايي كه در نهايت منجر به
منزوي شدن مكتب تشيع در جهان اسالم و وارد آمدن
خسارتهاي جبرانناپذير بر پيكره دين اسالم به لحاظ
ايجاد تفرقه ميان مسـلمانان ميشـود .در اين گزارش
همراه با كارشناسـان اين موضوع را بررسـي كردهايم.

امروز بايد تقيه شود

تبـري و تولـي از فروع دين اسـت كه برخي ،معنـاي آن را
ناسـزا و توهيـن كـردن ميداننـد در حاليكه تبـري جزو
فروع دين اسـت و به آن سفارش شـده اما توهين كردن و
دشـنام دادن از منكرات دين است و از آن نهي شده است.
حجتاالسلام محمدباقر علويتهراني اسـتاد حوزه علميه
بـا بيـان اينكه برائت قاعـده عقالني و قرآنـي دارد ،معتقد
اسـت كـه هيچ انسـاني موضـع خنثي نـدارد مگـر اينكه
منافق باشـد بنابراين برائت ريشـه قرآني دارد.
به گفته او ،در زيارت عاشـورا با برائت جسـتن از دشـمنان
و قاتلان امام حسـين gبه خـدا و پيامبـر او تقرب پيدا
ميكنيـم .پيامبـر اكـرم kفرمودند كـه راه تقـرب به من
برائـت اسـت .آنچـه در حقيقـت برائـت ،اثـر دارد لعـن به
سـب (دشـنام) اسـت ،لعن
معناي نفرين اسـت كه غير از ّ
به معنـاي دور شـدن از رحمت خداوند اسـت.
بـه بـاور اين اسـتاد حوزه علميـه ،خداونـد با آن همـه ارحم
الراحميـن بودن خود در قـرآن بر ظالمان ،كاذبيـن و كافران
لعنت ميفرسـتد ،كسـاني كـه در دنيا و آخـرت پيامبر kو
اهـل بيت ايشـان را اذيت ميكنند خدا در دنيـا و آخرت آنها
را لعـن ميكنـد .علويتهرانـي بـا بيـان اينكه آنچه جلسـه
برائت را شـكل ميدهد ،لعن اسـت و دشـنام و ناسزاگويي به
دشـمنان جايز نيسـت ،خاطرنشـان ميكند :اصل اعتقاد به
تبـري در دين آمده اسـت اما چگونگي بيان آن تابع شـرايط
اسـت كه امـروز بايـد تقيه شـود يعني لعـن را علنـي انجام
نميدهيـم امـا بايد آن را به نسـل بعدي انتقـال داد.

تضعيف وحدت اسالمي

عـدهاي شـايد مجالـس «عيـد الزهـرا» را جايـي بـراي

ضمـن اينكه از دشـمن تاريخـي اهل بيت نبايد به شـكلي
برائـت جسـت كـه بـه نفـع دشـمن حاضر تمـام شـود ولي
برخي نادانسـته ،اين مهـم را رعايت نميكنند و طـوري ابراز
برائـت ميكننـد كه عملا به ضـرر خط اصيـل اهلبيتb
و نفع دشـمنان اسلام تمام ميشـود.

خـــــط خبــر

سـومین کنگـره اسـتانی شـعر اهلبیـت bاسـفندماه در تایبـاد برگـزار میشـود .کاظـم اکبـرزاده دبیـر ایـن کنگـره گفـت :امسـال ایـن کنگـره بـا
موضـوع بانـوی بهشـت(حضرتزهرا )hبرگـزار خواهـد شـد .جریانسـازی اجتماعـی در جامعـه اهلسـنت بهویـژه جوانـان بـا بهرهگیـری از ظرفیـت
اهلبیـت ،bایجـاد تقریـب بیـن پیـروان مذاهب اسلامی از طریق عواطـف دینی و ایجاد بسـتر فرهنگی و هنری مناسـب بـرای حضور اقـوام و پیروان
مذاهـب اسلامی در تحکیم اخوت اسلامی سـه هـدف اصلی این کنگره اسـت».
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فتوايي با دانش صحيح و درك عميق

روايتي درباره لعن علني

حجت االسالم محمدجواد نظافت
اعلام برائـت بداننـد امـا وقتـي كار بـه فحاشـي و توهين
بـه مقدسـات اهل تسـنن ميرسـد ،شكسـتن خـط قرمز
وحـدت اسلامي اسـت .حجتاالسلام محمدجـواد
نظافتيـزدي ،مولـف كتاب «وحـدت اسلامي ،واقعيتها
و توهمهـا» در ايـن بـاره بـه خبرنـگار مـا تاكيـد ميكند:
كيفيـت لعـن بايد بـه نحوي باشـد كه به محكمـات ديگر
لطمـه نزنـد .اشـتباه تندروها در شـيعه اين اسـت كه يك
جنبه را ميچسـبند و مابقي محكمـات را رها ميكنند در
حالـي كه دين يك مجموعه اسـت نميشـود هرجا دلمان
خواسـت را بگيريـم و بقيـهاش را رهـا كنيم».
او ادامـه ميدهـد« :واقعـا مـا نسـبت به سـاحت مقدس
اهـل بيـت bاز خودشـان هـم غيرتيتـر هسـتيم؟!
يـا از خـود اميرالمومنيـن gهـم نسـبت بـه همسـر
بزرگوارشـان غيرتمندتريـم؟! بعـد از اتفاقاتـي كـه
بـراي حضـرت زهـرا hافتـاد و داسـتان ظاهـرا تمـام
شـد ،حضـرت بـه تعبيـر خودشـان در خطبـه سـوم
نهجالبالغـه ،خـار در چشـم و اسـتخوان در گلـو بـراي
مصالـح اسلام ،از حـق حاكميـت ظاهـري خـود هـم
گذشـتند و بـا عاملان حادثـه ،مـدارا و حتـي در برخي
مـوارد بـراي منافـع جامعـه اسلامي ،بـا آنهـا همكاري
كردنـد ».بـه گفتـه او ،يكـي از محكمـات قرآنـي ،اصل
برائـت اسـت .محبـت و برائـت دو روي سـكهاند .آيـا
ممكـن اسـت كـه فـردي را دوسـت داشـته باشـيد و
همزمـان ،دشـمنش را هم دوسـت داشـته باشـيد؟ اين
بـا عقـل جـور درنميآيـد! روايـت داريـم ،كسـي كـه
محبـت دارد ولـي برائـت نـدارد ،محبتـش ميلنگـد».
ايـن كارشـناس دينـي بـا بيـان اينكـه برائـت يعنـي
بيـزاري ،توضيـح ميدهد«:بـه ايـن معنـا كـه دلمـان بـا
دشـمن اهلبيـت bنباشـد .برائـت جنبـه قلبـي ،لسـاني و
عملـي دارد كـه مرحله مهـم ،داشـتن برائت قلبي اسـت يعني
انسـان در دلش از دشـمن اميرالمومنين علي gبيزار باشـد».
سـوال اينجاسـت كـه برائـت از چـه كسـي بايـد باشـد؟
حجتاالسلام نظافـت بـه تأسـي از قـرآن اشـاره ميكنـد:
«اگـر برايمـان روشـن شـد كـه كسـي عـداوت دارد و لجباز
اسـت ،از او برائـت ميجوييـم .البتـه كسـاني كـه با اسلام،
پيامبـر kو اهـل بيـت bدشـمن هسـتند دو دسـتهاند؛
يـا دشـمن تاريخيانـد يـا دشـمن حاضـر .دشـمن تاريخي
اهـل بيـت bهمـان كسـاني هسـتند كه بـه ايشـان ظلم
كردهانـد امـا هرگـز نبايـد فرامـوش كنيم كه دشـمن اصلي
اهـل بيـت ،bيك جريان مسـتقل از زمان اسـت .دشـمن
اصلـي اهـل بيت bشـيطان اسـت كه هنـوز از بيـن نرفته
اسـت .بنابرايـن نبايـد دشـمن حاضـر را فرامـوش كـرد».
ايـن اسـتاد حوزه علميـه معتقد اسـت كه متاسـفانه عدهاي
از شـيعيان ،از دشـمنان امـروز اهل بيت bغفلـت كردهاند.

بحـث اساسـي اين اسـت كـه لعن جـزو محكمات اسـت،
نميشـود انكارش كـرد .روايتي از امام حسنعسـكريg
هسـت كه ميفرمايند«:اگر عدهاي ضعيف هستند و كاري
از دستشـان برنميآيـد ،در خلـوت دشـمنان اهلبيتb
را لعـن كننـد بعـد خداوند صدايشـان را به گـوش مالئكه
ميرسـاند .ايـن روايت زماني صادر شـده كـه اهلبيتb
در مظلوميـت بودنـد و كسـي امـكان برائت از بنـي اميه و
بنـي عباس را نداشـت و اين فرموده امام حسـن عسـکري
نشـان ميدهـد لعـن ميتوانـد وسـيله قـرب مـا بـه خدا
شود».
حجتاالسلام نظافـت با بيـان ايـن فرمايـش امـام يازدهم
توضيح ميدهد« :همچنين از اين روايت ،برداشـت ميشـود
ايـن تصـور كه لعـن دشـمنان اهل بيـت bبايد حتمـا در
جلسـه علنـي باشـد ،صحيح نيسـت .اصال آيـا جايـي داريم
كـه اهـل بيت bگفتـه باشـند جمعـي تشـكيل بدهيد و
علنـا دشـمنان ما را بـا نام لعن كنيـد؟! روايات خلاف اين را
ميگويـد .مـا بايد با همان برنامـهاي كه قـرآن و پيامبر kو
اهلبيـت bبيان كردهاند ،پيـش برويم ،نه بايـد از آنها جلو
بزنيـم و نه عقـب بمانيم».
وي بـا اشـاره بـه روايـات جعلـي دربـاره لعـن خاطرنشـان
ميكند«:مـا بايـد حـق طلـب باشـيم ،نـه جـزم انديـش.
همانهايي كه فكر ميكنيم درسـت اسـت تا متوجه شـديم
اشـتباه اسـت بايد برگرديم و حق را بپذيريم .به خودمان كه
نبايـد ظلم كنيـم .انسـان بايـد روز قيامت پاسـخ حرفها و
فكرهايـش را بدهـد .بايد مواظـب حرفهـا و برخوردهايمان
باشـيم و در بحـث لعـن ،خيلـي محتـاط و در چارچوبي كه
ائمـه bتعييـن كردهانـد ،حركـت كنيم».

وظيفه ما چيست؟

حجتاالسلام نظافـت ،وحـدت را زمينهسـازي بـراي
نشـر معـارف اسلامي ميدانـد و ميگويد«:بـا نـگاه بـه
مبانـي دفـاع از واليـت معتقديـم كـه راه دفـاع از اهـل
بيـت bحفـظ وحـدت اسـت وحدتشـكنان ،ولـو
ناخواسـته و نادانسـته در حق اميرالمومنين gو اسالم
خيانـت ميكننـد .با نـگاه عميـق ميفهميم كـه داعش
و تندروهـاي شـيعه ،فقـط ظاهرا بـا هم دشـمني دارند
امـا در عمـل مثـل دو لبـه قيچـي ،يـك كار مشـترك
انجـام ميدهنـد هـردو ريشـه اسلام نـاب محمـدي را
قطـع ميكننـد .بايـد تكليفمـان را مشـخص كنيـم كه
آيـا دغدغه انتشـار معـارف را داريم يا نـه؟ وظيفه محب
اهل بيت bاين اسـت كـه با رفتار و كـردارش ،محبت
ائمـه را در قلـوب مـردم زيـاد كنـد و با حـرف زدنش و
بيشـتر از آن با رفتـار صادقانهاش ،مردم را مشـتاق كند
كـه سـراغ اهـل بيـت بياينـد .قطعـا افـرادي كـه دنبال
حـق باشـند ،اهل تنش نيسـتند .اين منطق قرآن اسـت
پـس بايـد فضـاي تنـش را كنـار بگذاريـم و بـه خطوط
قرمـز و مقدسـات هـم توهيـن نكنيـم تـا حـق آشـكار
شـود ».توهين و اهانت به مقدسـات و عقايد رفتاري خالف
شـرع اسـت كه هميشـه امامان و علماي ديني آن را بر حذر
داشـتند .چراكه خانـه آخر اين لعـن و نفرين تنها يك پيامد
دارد و آن جنگ ميان مسـلمانان اسـت .موضوعي كه جريان
اسلام آمريكايي به دنبال آن اسـت و خودش آستين باال زده
تـا در موقعيتهاي مختلـف آن را اجرا كند اما امت اسلامي
بايد هوشـيار باشـد و آب به آسياب دشـمن نريزد.

زماني كه «ياسـر الحبيب» از سـران جريان تشـيع لندني به مناسـبت جنگ
جمل پشـت دوربين حاضر شـد و با برپايي مراسم شـادي ،روزجنگ را جشن
گرفت ،اقدامش آنقدر در جهان اسلام بازتاب داشـت كه فشـار روي شيعيان
در نقاط سنينشـين بيـش از هر زمان ديگري شـد .همين موضوع باعث شـد
تـا رهبر معظم انقلاب اعالم كنند«:اهانـت به نمادهاي بـرادران اهل سـنت از
جمله اتهامزني به همسـر پيامبر اسلام (عايشـه) حرام اسـت .ايـن موضوع
شـامل زنـان همـه پيامبـران و بهويـژه سـيد االنبيـاء پيامبر اعظـم حضرت
محمد kميشـود» .اين فتوا اسـتقبال بسـياري در جهان اسلام داشـت به
گونـهاي كـه احمد الطيب ،شـيخ االزهر در بيانيهاي رسـمي گفـت« :با تمجيد
و خرسـندي ،فتواي مبارك حضـرت امام علي خامنـهاي را در خصوص تحريم
اهانت بـه صحابه رضـوان يا تعرض به همسـران حضـرت رسـول kدريافت
كـردم .اين فتوايي اسـت كه با دانش صحيـح و درك عميـق از خطرناكي آنچه
كـه اهل فتنه انجام ميدهنـد ،صادر شـده و بيانگر عالقه و اشـتياق به وحدت
مسـلمانان اسـت .آنچه كه باعث ميشـود بر اهميت اين فتوا افزوده شـود ،آن
اسـت كه عالمي از علماي بـزرگ مسـلمان و از بزرگترين مراجع شـيعه و به
عنوان رهبر عالي جمهوري اسلامي ايران ،چنين فتوايي را صادر كرده اسـت».

مراجع درباره مجالس تفرقهافکن چه ديدگاهي دارند؟
آيتاهلل بهجت
چه بسـا ايـن كارهـا موجب اذيـت و آزار يـا قتل شـيعياني كه در
بالد و كشـورهاي ديگر در اقليت هستند ،شـود .در اين صورت اگر
يك قطره خون از آنها ريخته شـود ما مسـبب آن يا شـريك جرم
خواهيـم بود .در مجالسـي كه به مناسـبت حضـرت زهرا سلام اهلل عليهـا (عيدالزهراء)
برگزار ميشـود به بيان فضايل اهلبيت bبويژه حضـرت زهرا hو بيان حديث ثقلين
پرداخته شـود .شـيوه مرحوم آيـتاهلل بروجردي رحمـهاهلل نيز همين بوده اسـت؛ يعني
بيان مشـتركات ميان شـيعه و اهل تسـنن و ترك مطاعن و مثالب يا لعن و سب آشكار.
آيتاهلل نوري همداني
چيـزي بـه عنـوان رفـع قلـم در روز بـه خصوصـي نداريـم و
مسـلمانان بايـد از تفرقـه بپرهيزنـد و از هـر چيـزي كه موجب
وهـن مذهـب اسـت ،جـدا اجتنـاب كنند.
آيتاهلل مكارم شيرازي
روايتـي با عنـوان رفع قلـم در آن ايـام مخصـوص در منابع معتبر
نداريـم .و ثانيـا بر فـرض چنين چيزي باشـد كه نيسـت ،مخالف
كتـاب و سـنت اسـت و چنيـن روايتـي قابـل پذيرفتـن نيسـت
و حـرام و گنـاه در هيـچ زمانـي مجـاز نيسـت .هـم چنيـن سـخنان ركيـك و كارهاي
تبـري راههـاي صحيحـي دارد نـه ايـن راههـاي خلاف.
زشـت ديگـر .و ثالثـاً :تولّـي و ّ
آيتاهلل فاضل لنكراني
حديث رفع القلم صحيح نيسـت ،بلكه هر مسلماني موظف به انجام
واجبات ديني بوده و فرقي در ايام سال نسبت به آن وجود ندارد ،و انجام
اعمالي كه موجب تفرقه مسـلمين يا وهن شـيعه شود ،جايز نيست.
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یوسـف الناصری ،رئیس شـورای علمای عراق در حاشـیه اجالسیه رضوی گفت« :خوشـبختانه در سالهای اخیر ،اقدامات آسـتان قدس رضوی در سطح
بینالمللی توسعه یافته و جهان اسالم از برکات معنوی فرهنگ رضوی بهرهمند شده است .حضور خدام بارگاه ملکوتی امام رضا gدر کشورهای مختلف
اسلامی با عنوان کاروانهای زیرسایه خورشید ،اقدام بسـیار مبارکی است که در ترویج فرهنگ دینی اثرگذاری ویژهای دارد».

پيرغالمان
حسيني؛ دريايي
از تجربه و
معرفت

پیشنهادسيدحسينميرحسيني،ستایشگرمشهديبهمداحانجوان

خودمحوري و غرور راکنار بگذاریم
مليكا وظيفهشناس
مداحـي فقط به اين نيسـت كه صداي خوبي داشـته باشـي يا نفسـي طوالني .مهم اين اسـت كـه يك مداح ،چقـدر معرفت به
مكتب و سـيره اهل بيت bداشـته باشـد ،چقدر تواضع و فروتني داشـته باشـد ،چقدر ادب و حسن خلق داشـته باشد ،چقدر
خـودش را در دسـتگاه اهل بيت bوامدار عنايـت اين خاندان بداند .مهم اسـت كه يك مداح از اين راه كاسـبي نكند اما اينكه
از راه عاشـقي به خاندان عصمت و طهارت ،زندگياش را آبرومندانه بچرخاند ،خداوند هم در دنيا و آخرت ،شـرمندهاش نميكند.
مـداح خوب الزم اسـت كـه ياد بگيرد و در محضر پيشكسـوتان و پيرغالمان شـاگردي كند .همان مشـي و روشـي كه «سـيد
حسـين ميرحسـيني» آن را پي گرفته اسـت.با او دقایقی به گفت وگو نشسـتیم تا هم از خودش بگوید و هـم از دغدغه هایش.

  صدای خوب کافی نیست
مـداح  42سـاله مشـهدي  25سـال اسـت کـه روضهخوانـي امـام
حسـين gرا ميكنـد .شـغل ديگـري دارد و مداحـي ،عشـق و
حرفـهاش اسـت .تعريـف ميكنـد «:وقتـي جـوان بـودم ،بـه جلسـات
مداحـي ميرفتـم كـه در آنجا ،مداحـان جـوان ميخواندند و اسـتادان
پيشكسـوت ،ايراداتشـان را ميگرفتند .به باور او ،آسـيبهايي كه امروز
مداحـي را تهديـد ميكنـد ،ايـن اسـت كـه در كنـار هـر مـداح ،يـك
روحانـي بامعرفت و دلسـوز دين وجود نـدارد .ميرحسـيني ميگويد«:
البتـه بيشـتر مداحان ،اهـل مطالعه هسـتند اما برخي فقط بـه صداي
خـوب ،اكتفا كردهاند و آن را معياري براي موفقيتشـان قرار دادهاند در
حاليكـه صدا ،آخريـن مرحله در مداحي اسـت .آسـيبهايي كه مداح
ممكن اسـت بـه دليل نداشـتن معرفـت و علم بـه مداحي ،ناخواسـته
آن را بـه جامعـه منتقـل كنـد ،گاه صدمـات جبرانناپذيـري دارد».
  زير ذرهبين مردم
بـه گفتـه او ،مداحـان بايد در رفتـار و گفتارشـان بسـيار مراعات كنند
چـرا كـه زيـر ذرهبيـن جامعـه هسـتند و هـر كاري كـه انجـام دهند،
مـردم آن را ميبيننـد .گاهـي ميبينيـم كـه برخـي از آهنگهـاي
نامتعـارف را برخـي مداحـان اجـرا ميكننـد كـه اصلا در شـأن
روضهخوانـي و ستايشـگري اهـل بيت bنيسـت .اين موارد ،آسـيبي
جـدي بـه مداحي اسـت كـه باعـث ميشـود مردم نسـبت بـه جامعه
مداحـان بي اعتماد شـوند .دشـمن هم از اينهـا ،سوءاسـتفاده ميكند.

او تاكيد ميكند :مداح شـدن ،مسـئوليت سـنگيني را روي دوش افراد
ميگـذارد و مداحـان بايـد از نظـر رفتاري و گفتـاري ،بسـيار مراقبت
كننـد چـون مبلـغ ديـن هسـتند .مـردم بـه روحانيـون و مداحـان،
بيشـترين توجـه را دارنـد چون آنهـا را مبلغان ديـن ميداننـد .اين دو
گـروه بايـد متاثر از سـيره نبـوي و علـوي و پيرو مكتـب اهلبيتb
باشـند .پيامبـر به حسـن خلق معـروف بودنـد و بـراي ترويـج مكارم
اخالقـي آمدنـد .مداحانـي كـه اخلاق و روش زندگيشـان را از اهـل
بيت عصمـت و طهـارت الگو نگيرند ،تاثيـر منفي در جامعـه خواهند
داشـت .مـداح بايد زير پرچم اهل بيت bباشـد .ميرحسـيني معتقد
اسـت كـه حرفه مداحـي روي سـبك زندگياش بسـيار اثرگـذار بوده
اسـت و تعريـف ميكنـد :همكارانـم ،همسـايهها ،فاميـل ،اطرافيـان
و آشـنايان ،مـرا بـه عنـوان مـداح ميشـناختند و هميـن باعـث
شـده كـه زندگـيام بـه سـبك زندگـي اسلامي ،نزديكتـر شـود.
او سـعي كـرده كـه الگـوي اخالقـي و رفتـارياش ،امام حسـين gو
اهـل بيـت bباشـند .اينكـه روضهخـوان امـام حسـين gشـده
اسـت ،خانـوادهاش هـم همـراه او بودهاند .ميرحسـيني تاكيـد دارد كه
همسـرش با اين فضاي فرهنگـي و اعتقادي ،همـراه بـوده و در تربيت
فرزندان ،روضهخواني و مداحي اهل بيت bتاثير زيادي داشـته اسـت.
گاهـي دختـر كوچكش بـه تبعیت از پـدر ،ابياتـي در مدح و سـتايش
ائمـه اطهـار bميخوانـد و ايـن قنـد را در دل پـدر ،آب ميكنـد .او
ميگويـد :اينها دسـت ما نيسـت ،خانواده ناخـودآگاه از ايـن فضا ،تاثير
ميپذيرند و محبت اهل بيت bدر عمق وجودشـان ريش هدار ميشود.

ارتبـاط مداحـان جـوان بـا پيرغالمان چطـور بايد باشـد؟
ميرحسـيني پاسـخ ميدهـد :اينكـه مـداح جوانـي
نسـبت بـه پيشكسـوتان و پيرغالمـان ،ادب و احتـرام
داشـته باشـد بـه تربيـت خانوادگـي افـراد برميگـردد؛
اينكـه والديـن ،ايـن جـوان را چطـور تربيـت كردهانـد
كه اگـر روزي مداح شـود ،چـه برخـوردي با بـزرگان دارد.
بـه بـاور او ،مداحـي كـه تـازه آغـاز بـه كار كـرده و هنوز
معرفت مداحي را كسـب نكرده اسـت ،از تربيـت والدينش
وام ميگيـرد .مداحـان جـوان ،در برابـر پيرغالمانـي كـه
پنجـاه سـال خواندهانـد ،بايـد ادب را رعايـت كننـد و
اگـر بزرگـي آنجاسـت بايـد در محضـر ايـن پيرغالمـان،
ادب و تواضـع داشـته باشـند نـه اينكـه بـه رسـا بـودن
صدايشـان ،مغرور باشـند .برخي از مداحان جوان متاسفانه
از سـر سـهلانگاري ،ايـن ادب را رعايـت نميكننـد.
میر حسـینی با بيـان اينكـه پيرغالمان حسـيني ،دريايي
از تجربـه و معرفـت هسـتند ،ميگويـد :اگـر مداحـان
جـوان ،خودمحـوري و غـرور نداشـته باشـند ،ميتواننـد
پـاي درس و محضـر پيرغالمـان بنشـيند و يـاد بگيرنـد.
حتـي در جلسـاتي كـه از پيرغالمـان دعـوت ميشـود،
حضـور يابنـد و آنجـا درس بگيرنـد و نكتهيابـي كننـد.
او تعريـف ميكنـد كه  16سـال پيـش در پنجميـن كنگره
سراسـري مداحان كشـور در تاالر قدس حـرم مطهر رضوي
حضـور يافتـه بـود ،جايي كـه تمـام مداحان بزرگ كشـور
حضـور داشـتند .آن زمـان نـگاه حرفهايتـري بـه مداحي
داشـت و از محضـر بزرگانـي كـه آنجـا حضـور داشـتند،
بيشـترین بهره را بـرد .از يكـي از پيرغالمان پرسـيده بود
كـه من روضهخوان امام حسـين gهسـتم چـه توصيهاي
بـه من داريد؟ اسـتادي گفته بـود كه هرروز زيارت عاشـورا
بخواند .پيشكسـوت ديگري هـم به او توصيه كـرده بود كه
به خاطـر مجاورت بـا بارگاه منـور رضوي ،ارتبـاط قويتري
بـا امـام رضـا gبگيريـد .مداحـان جـوان بايـد نـكات و
درسهايـي را از پيرغالمان و بـزرگان مداحي بگيرنـد و راه
و روش مداحـي را بـا پندپذيـري ،بـه درسـتي طـي كنند.
بـه باور ایـن مداح جـوان ،اغلـب مداحـان جواني كـه تازه
راه افتادهانـد ،شـوق بيشـتري بـراي يادگيري و نشسـتن
در محضـر اسـتادان دارند اما مداحـان خودمحـوري كه دو
دنـگ صدا دارند و غـروري كاذب آنها را فرا گرفته اسـت ،به
خودشـان اجازه نميدهند كه پاي درس بزرگان بنشـينند يا
از آنهـا ،درس بگيرند در حاليكه ادب و شـاگردي در محضر
بـزرگان بايـد در همه مداحـان جوان وجود داشـته باشـد.

خـــــط خبــر

آخریـن فرزنـد آیـتاهلل سـیدعلی قاضـی طباطبایـی از عرفـا و علمـای معـروف شـیعه در بیمارسـتان عرفـان تهران(سـوم دیمـاه) دارفانـی را وداع گفـت.
سیدمحمدحسـین قاضـی طباطبایـی در  84سـالگی در حالـی به علت کهولت سـن دعوت حق را لبیـک گفت که از هفت سـالگی از نعمت پدر محـروم بود و
همیشـه تلاش داشـت از طـرف پدرش جلسـات قرائـت زیـارت عاشـورا را مطابق بـا وصیت عالمـه قاضـی طباطبایی برپـا کند.
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خـوب نقـد کنیم .ما نقد سـالم در شـعر آیینیمان کم اسـت و اگر نقدی هم
هسـت با زبـان تند و شمشـیر برنده اسـت در صورتیکه بـرای اصالح محتوا
و مضامین نیازمند نقد سـالم هسـتیم.
رهبـر معظم انقالب در ديدار با شـاعران شـعر آيينـي بر اينکه
قريحه و اسـتعداد شـاعران در بهترين محتواهـا و مضمونها بهکار
رود ،تأکيد داشـتند .در شـعر آيينـي چگونه اين موضـوع ،محقق
ميشو د ؟
بـه نظرمـن بایـد قریحـه و اسـتعداد شـاعران در راسـتای آرمانهـای بزرگ
بـه کار گرفتـه شـود .در گام اول مـا باید نسـبت به معارفمان شـناخت پیدا
کنیـم اکثـر شـعرهایی کـه میگوییـم براسـاس شنیدههاسـت .ایـن ضعف
خیلـی بزرگـی اسـت و چطـور بایـد درمـان بشـود؛ شـاعر بایـد بـه دنبـال
شـعر و مقاتـل و تاریـخ باشـد .امـروز نیـاز اسـت شـاعر از روحیـه انقالبی و
جهـادی برخـوردار باشـد تـا خـودش بـه ایـن اعتقـاد نرسـد ،نمیتوانـد
مخاطبـش را بـه ایـن سـمت و سـو بکشـاند .مهمتریـن اتفـاق ایـن اسـت
کـه مـا روحیـه انقالبـی و جهـادی و مبـارزه را بایـد در شـعر تقویـت کنیم.

محمد رسولی ،شاعر آیینی معتقد است مدح و ثنا در سرودهها باید حذف شود

تقویت روحیه انقالبیدرشعرآیینی
مجتبی برزگر

تمایلـی بـه گفت وگـو نـدارد و خـودش را در تراز شـاعر اهلبیـت bنمیدانـد اما محافـل مذهبی و مداحـان نام محمد رسـولی
را بـه عنـوان یکـی از شـاعران عرصه شـعر آیینی میشناسـند .کسـی کـه از ابتـدای دوران دبیرسـتان حافـظ میخوانـد و در
جریـان حفـظ اشـعار قیصـر امینپور خـودش هـم غزلـی دربـاره مصائـب و مظلومیـت حضـرت زینـب hسـرود .او در عرصه
شـعر آیینـی و کالسـیک اشـعار ارزنـدهای سـروده بهخصـوص در سبکسـازی و تصنیف و نوحه که شـهره عـام و خاص اسـت.
شـما را به کدام شـعر یا سـرودن شـعر در مورد کدام ذوات
مقدسه بیشـتر میشناسند؟
میدانیـد در عرصـه شـعر آیینـی یـا فعالیـت ادبـی در فضـای دینـی
شـاعرانی که با سـرودن شـعر خاصـی معروف میشـوند عمدتـا خالق
اثری هسـتند از امام رضا .gبنده هم این توفیق را داشـتم و در تمام
دوران زندگـیام ریزهخـوار امـام رضا gبـودهام.
آیـا شـعر آیینـی قابلیـت ترجمـ ه بـه زبانهـای دیگـر و
شناسـاندن معـارف شـیعی بـه جهانیـان را داراسـت؟
تصـورم بـر این اسـت اگر ما شـعری را که برای اهلبیت سـروده شـده
بـه زبانهای مختلف ترجمـه کنیم ،آن طور که باید و شـاید ،تأثیرگذار
نباشـد .روش بهتر آن است که شـاعر به زبانهای دیگری تربیت کنیم.
البتـه ناگفتـه نماند کـه تقریبـاً در اکثر زبانهـای مختلف شـاعر برای
اهلبیت داریم .به نظرمن بیشـتر ترجمه معارف الزم شـاعر آیینی باید
ترجمه شـود تا شـاعر شـیعه در هرجای دنیا از آن معارف برای سرودن
شـعر بهره بگیرد .وقتی معارف را ترجمه کنید شـاعر بـه دریای معارف
وصـل میشـود امـا اگر شـعر سـروده شـود و ترجمه کنیم اینجا شـعر
واسـطه میـان بهره گرفتـن از معارف میشـود .البته نوحـهای که مداح
میخوانـد همراه با زیرنویس بیشـتر تأثیرگذار خواهد بـود حتی به این
واسـطه ،حـس آن هیئت و جلسـه را هم به مخاطـب منتقل میکند.
  از  نظر شـما خصوصیت شـعر آئینی چیسـت؟ بـا توجه به
اینکـه بعضیهـا میگویند شـعر باید فقـط ادبیاتی باشـد و
بعضیهـا هـم میگویند شـعر باید عاطفه و احسـاس داشـته
باشـد ،نظر شـما در این خصوص چیسـت؟
اگـر شـعر را همچـون مـدرک تحصیلـی لیسـانس و فـوق لیسـانس
بدانیم ،شـعر آیینـی در جایگاه دکتراسـت .مثل یـک ارزش افـزودهای
بـر مفهوم کلی شـعر! کلیت شـعر عبارت اسـت از طبع ،زمانشناسـی،
تسـلط بـر دایره لغـات و زبان سـاختار شـعر و صنایع ادبـی؛ هرکس از
این شـاخصههای شـعری برخوردار باشـد ،شاعر موفقی اسـت .ولی در
شـعر آیینـی یک اتفـاق ویـژهای میافتد و یـک یادگیری بیشـتری در
زمینـه معـارف میطلبـد .اگر کسـی معـارف را بداند تخصـص تبدیل

این دانسـتههای معرفتی را به صنعت شـعری و ادبی نداشـته باشد ،آن
معارف را به وهن و حتی شـبهه و بدعت تبدیل میکند .حتی شـاعران
معروف آن را به رسـمیت نمیشناسـند .چراکه راه تخیل در مسیر شعر
آیینی بسـته میشـود .این کار را خیلی سـختتر میکند .عقیـدهام بر
این اسـت که سـرودن شـعر آیینی سـختتر از گونههای دیگر شـعری
اسـت .چون در عرصه شـعر آیینی ،شاعر نیازمند هوشـیاری و مراقبت
دینی و معرفتی اسـت.
  انحرافات و آسـیبهای جامعه شـعرا و شـعر در چه چیزی
اسـت و برای پیشـگیری باید چه کرد؟
مـا باید جـای انحرافـات و آسـیبها بـه خألهـا بپردازیم .شـعر آیینی
امـروز مـا رو بـه بهبود پیـش میرود اما احساسـم بـر این اسـت که در
شـعر امـروز ما نباید بـه مدح و مرثیـه اکتفا کنیـم .البتـه میدانیم که
مـدح و مرثیه پایه شـعر اهلبیت اسـت امـا این مدح و مرثیـه باید یک
تأثیری در رفتار اجتماعی امروز ما داشـته باشـد .یعنی اگر شعر بگوییم
و صرفـاً به اشـک اکتفا کنیم ولـی نتوانیم یک مطلبی از ذوات مقدسـه
اهلبیـت به مخاطـب انتقال دهیـم بهخصوص امـروز بحث جهـاد ،در
واقـع هیـچکاری نکردهایـم .امـروز بیـش از پیش شـعر آیینی مـا باید
فرهنگسـاز باشـد .باید روحیـه مجاهـدت در مخاطـب را با زبان شـعر
آیینـی ارتقا بدهیم .مـا میتوانیم مخاطبمان را مجاهـد پرورش بدهیم
ایـن با شـعر راهگشاسـت و نه شـعار! چراکه شـعر جریانسـاز اسـت و
شـعار هیچ تأثیر و جریانسـازی نخواهد داشـت.
  جايـگاه نقـد ،چقدر بـراي بهتر شـدن اشـعار آييني مهم
ا ست ؟
نقد در شـعر مهم اسـت و در شـعر آیینی مهمتر .چراکه در میان شـعر
آیینـی اشـتباهی رخ دهـد در شـعر معمولـی اتفاقـی خواهد بـود و در
شـعر آیینـی آسـیبزا و بدعتآفریـن اسـت .مهمتـر از نقد ،زبـان نقد
اسـت متأسـفانه برخی با زبـان تحقیر ،تمسـخر و کنایه وارد میشـوند
و جبههگیـری در برابـر آن نقـد همـراه باشـد .این یک آسـیب مهم در
زمینـه نقد شـعر آیینی اسـت .تا زمانیکـه قبول نکنیم شـعر آیینی به
عنوان شـعر عصر حاضر اسـت و گذشـته هـم همین بـوده ،نمیتوانیم

عاشقانهای
برای امام
رضاg
عشق رسوایی محض است كه حاشا نشود
عاشقی با اگر و شاید و اما نشود
شرط اول قدم آن است كه مجنون باشیم
هر كسی دربه در خانه لیال نشود
دیر اگر راه بیفتیم  ،به یوسف نرسیم
سر ِ بازار کسی منتظر ما نشود
حس بالتكلیفی ست
لذت عشق به این ِّ
لطف تو شاملم آیا بشود؟ یا نشود؟
من فقط روبه روی گنبد تو خم شدهام
	كمرم غیر در ِ خانه تو تا نشود
هرقدر باشد اگر دور ِ ضریح تو شلوغ
من ندیدم كه بیاید كسی و جا نشود
بین ز ّوار كه باشم به تو نزدیکترم
قطره هیچ است اگر وصل به دریا نشود
خواب نسیم حرمت
ُمرده را زنده ُ كنَد
ِ
	كار اجاز شما با دَم ِ عیسا نشود
پابوسي تو
بهتر از این؟! كه كسی لحظه
ِ
نفس آخر خود را بكِ شد پا نشود
دردهایم به تو نزدیك ترم كرده طبیب
حرفم این است كه یك وقت مداوا نشود!
دل خود را به تو طوری بستم
من دخیل ِ ِ
	كه به این راحتی آقا گره اش وا نشود
بارها حاجتی آورده ام و هر بارش
پاسخی آمده از سمت تو ّ ،ال نشود
امتحان کردم و دیدم که میان حرمت
هیچ ذکری قسم حضرت زهرا نشود
آخرش بی برو برگرد مرا خواهی ُ كشت
عاشقی با اگر و شاید و اما نشود

ها و محافل مذهبی
نامه هـیئت
ویژه
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همزمان با هشتم اسفندماه در شانزدهمین همایش ادبی سوختگان وصل از حماسهآفرینیهای سردار پرافتخار اسالم و مجاهد فیسبیلاهلل حاج
قاسـم سـلیمانی تجلیل میشود .در این همایش که به همت دفتر ادبیات و هنر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری تدارک دیده شده ،قرار است
از برگزیدگان دو حوزه شعر و داستان تجلیل شود.

با «حسین حسین» داریم پیر میشویم

یکی از سنتهای زیبای هیئتهای قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیئت بوده که در این سالها فراموش شده است.
بگیرید و برای «چهارده» ایمیل

شوید و پس از پایان مجلستان یک عکس یادگاری دستهجمعی
پیشنهاد میکنیم دست ب ه کار 

.
شود
منتشر
صفحه
همین
ر
د
کنید تا

qudsonline14@gmail.com

شـب آرامـی بود ،سـتارهها سوسـو میزدنـد و با دیدنشـان امیـد در دل،
زنـده و رویـای کودکی ،جانـی دوبـاره میگرفت .برخی از فرط خسـتگی
در خواب و بعضی از شـادی تولد ،در جشـن و سـرور بودنـد؛ عدهای دیگر
هم مشـغول کسـب و کار .یکشـنبه غمانگیزی بود کـه غم را بـا باالترین
ریشـتر به سراسر ایران گسـتراند و وطن را عزادار کرد .کرمانشاه با آن همه
مهربانـی و مردم مهماننـوازش به لرزه افتاد ،لرزهای که این شـهر را لرزاند
و تمـام کشـور را ترسـاند که مبـادا این غـم با پسلـرزهای دوبـاره برگردد
یـا به شـهری دیگر هجرت کنـد که وامصیبتا؛ اما مشـیت الهـی اینگونه
بـود کـه این لـرزه به شـهرهای دیگری هم هجرت کند تا شـاید شـرایط
زلزلهزدههـا را بهتـر درک کنیـم .چند هفتهای اسـت که مردم شـهرهای
تهـران و کـرج و کرمـان بـا ایـن قضیـه مواجـه شـدند و از ترس عـدهای
هنـوز هـم در خیابانهـا در چادر به سـر میبرنـد و عدهای هم به شـهری
دیگـر کـوچ کردند تـا به قولـی آبهـا از آسـیاب بیفتـد .امـا در این بین
یـک چیـز را که خیلـی بـه آن توجه نمیکنیـم ،دعاسـت .همانگونه که
میدانید دعا در این زمینه بسـیار تاثیر دارد و میتواند تا حد چشـمگیری
از خسـارات و آسـیبها ،انسـانها را مصون نگاه دارد .امام صادق برای
در امـان مانـدن از آسـیبهای زلزلـه ،دعایـی را معرفـی کـرده بودنـد که
شـاید بسـیاری از مـا ندانیـم .مرحوم شـیخ طوسـی از علمـای جلیلقدر
شـیعه بـه سـند صحیـح از امـام صـادق نقـل میکنند کـه حضرت
فرمودنـد :هر کسـی دچار زلزله شـد این (دعـا) را بخواند“ :یَا َم ْن یُ ْمسِ ُ
ـک
السـماواتِ َو ال ْْر َ
ض أَ ْن ت َُـزوال َو لَئ ِْن زالَتا إ ِ ْن أَ ْم َس َـک ُهما م ِْن أَ َح ٍـد م ِْن ب َ ْع ِد ِه
َّ
کان َحلِیمـاً َغفُورا ً َص ِّ
السـو َء
ـل َعلَى ُم َح َّم ٍد َو ِ
إِن َُّـه َ
آل ُم َح َّم ٍد َو أَ ْمسِ ْـک َع َّنا ُّ
ِیـر ” «ای (خدایی) که آسـمانها و زمین را نگاه
إِن ََّـک َعلَـى ُک ِّل شَ ْ
ـی ٍء َقد ٌ
مـیدارد تـا نیفتـد؛ و اگر بیفتد بعـد از او هیچکـس آنها را نگاه نمـیدارد،
اوسـت بردبـار آمرزنـده بـر محمـد و خاندانـش درود فرسـت و بـدی را از
مـا بـازدار؛ چـرا که تو بـر هر چیـز توانایـی ».حضـرت در ادامـه فرمودند:
هـر کـه هنـگام خـواب آن را بخواند ،خانه بر سـر او فـرو نریزد انشـاءاهلل.

هیئت فاطمیون شهر الوند(استان قزوین)

  کانال تلگرام
دکلمههای مداحی
تــا بــه حــال چیــزی دربــاره دکلمههای
مداحــی شــنیدهاید ،دکلمههایــی
کــه میتوانــد دلهایتــان را خدایــی
و چشــمانتان را بارانــی کنــد .در
ایــن قســمت کانــال تلگرامــی بــه
شــما معرفــی میکنیــم کــه بــه
دکلمههــای مداحــی اختصــاص دارد.
بــا عضویــت در ایــن کانــال میتوانید
بــه تناســب اتفاقــات و وفــات و
شــهادت و تولــد ائمــه اطهــار،
دکلمههایــی مرتبــط بــا معصومیــن
را بشــنوید و لــذت ببریــد .بــرای
عضویــت کافــی اســت آیدی
t.me/deklamemaddahi2

را در شــبکه تلگــرام وارد کنیــد.

کتاب

اپلیکیشن

آناستشیوهحکومت

بابالنعیم
مفاتیح الجنان مجموع ـهای از دعاها ،مناجات،
زیــارات ،اعمــال مخصــوص ایــام ســال و مــاه و
روزهاســت کــه توســط شــیخ عبــاس قمــی
جمعآوری و تدوین شدهاسـت .اپلیکیشن باب
النعیــم به ایــن مجموعه دعــا اختصــاص دارد
و آن را در فهرســت برنامههــای خــود گنجانده
بالنعیــم نرمافـزاری اســت مذهبــی
اسـت .با 
ویژه سیســتم اندرویــد که میتوانیــد با نصب
ایــن برنامــه روی تلفنهــای همـراه خــود ،بــه
تمامــی دعاهــای مفاتی حالجنــان دســت پیدا
کنیــد و در همــه جــا اعــم از هنگامــی کــه در
اتوبــوس ،متــرو و  ..بــه ســر میبریــد ،میتوان
از ثـواب آن توشـهای برای خود داشــته باشــید.

کتاب «آن است شیوه حکومت» تازهترین
اثر سید مهدی شجاعی اسـت که از سوی
انتشـارات نیستان منتشر شـده است .این
کتاب ترجمه شجاعی از عهدنامه یا همان
نامهمعـروف حضـرت امـام علـی gبه
مالک اشـتر اسـت کـه در نه جالبالغه نیز
آمده اسـت .شـجاعی در این کتاب نظر به
اهمیتی کـه برای ایـن فـراز از نه جالبالغه
بـه عنـوان منشـور و آئیننامـه حکومـت
اسلامی قائل بـوده اسـت ،آن را به صورت
مجزا در قالب کتابـی آورده اسـت.خواندن
ایـن کتاب را به شـما پیشـنهاد میکنیم
تـا بـا شـیوه حکومـت عـدل علـی
و مردانگـی ایشـان بیشـتر آشـنا شـوید.

دست به دعا میشویم

مناجاتنامه

خدایا!
در آشـوب و فتنـه و بال ،عدهای تـو را گم میکننـد و عدهای تو
را پیـدا میکنند.
ما را از بندگان یابنده خودت قرار ده!
خدایا!
در توفانهـای سـنگین و بنیـان کـن ،بعضـی تـو را از دسـت
میدهنـد و برخـی تـو را بـه دسـت میآورنـد.
دسـت ما را از دسـت خـودت در نیـاور و دسـت و دلمـان را از
خـودت خالـی نکن!
خدایا!
در هجـوم بـی امـان شـدائد و سـختیها ،گروهی بـه دامن تو
میآویزنـد و گروهـی از دامـن تـو میگریزند.
مأمن و گریزگاه ما را آغوش مهربان خودت قرار ده.
سی دمه دی شجاعی

هـیئت

ده ضمیمه هفتگی روزنامه قدس
چهار 
ویژه هیئتها و محافل مذهبی
دیر مسئول:ایمان شمسایی
م
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