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جذبدیگرانبامهربانی
سوره مباركه آل عمران


آیـتاهلل مـکارم شـیرازی در مراسـم اختتامیـه یازدهمین دوره مسـابقات سراسـری قـرآن کریـم دارالقرآن امـام علی gکـه در بیت عالمـه طباطبایی
برگـزار شـد ،گفت«:انقلاب اسلامی یـک متن داشـت و تعداد زیادی حواشـی کـه حواشـی آن کمتـر از متن نبـود؛ متن انقالب اسلامی تبدیـل نظام
دیکتاتـوری بـه نظـام اسلامی بـود امـا در حاشـیه آن برنامههایـی پیدا شـد که بسـیار جالب اسـت کـه یکـی از آنهـا برنامههای قرآنی اسـت».

ْت َف ًّظا َغل َ
ِيظ ال ْ َق ْل ِب َلن ْ َف ُّضوا م ِْن َح ْول َ
ِك (آل عمران.)159/
َول َ ْو ُكن َ
اگـر میخواهیـد مخاطبـان بـه سـوی شـما جذب شـوند ،ابتدا بـه خودتـان بپردازید! روح خشـک و سـنگین و بـی لطافت ،هیـچ گاه در امـر تربیت موفـق نمیشـود .مهربانی ،دلسـوزی و
ر ّقـت قلـب را در خـود بپروریـد تـا مردم بـی آن که شـما متوجه شـوید ،در اطراف شـما جمع شـوند.

اهلبیتعالیترین الگوهای سبک زندگی

حجتاالسالم علی سرلک ،واعظ وکارشناس معارف اسالمی
در سـالهای اخیـر مقام معظـم رهبری به موضوع و مسـئله سـبک زندگی
پرداختنـد و بـا مصادیقـی سـعی کردنـد شـیوه سـالم ،سـازنده و موازیـن
ارزشـمند اسلامی را در این راسـتا تبیین و ترسـیم کنند و سـبک و شـیوه
و اسـلوب صحیـح زندگـی را از دیـدگاه اسلام در برابر غرب تبییـن کرده و
شـاخصههای زندگـی اسلامی را بیان کنند .بـا این حال برخی اوقـات از ما
میخواهند از سـبک زندگی یک تعریف جامعی داشـته باشیم؛ اگر بخواهیم
سـبک زندگی را بـه طور کلی از دیدگاه اسلام و اهلبیـت bتعریف کنیم
شـاید بتوانیـم بـه این صـورت بگوییم :سـبک زندگـی یعنی مجموعـهای از
اعتقـادات ،اخالقیات و اعمال صالحه فردی و اجتماعی که انسـانهای مومن
بر اسـاس وظایـف ایمانی و والیی خود در جهت نیل به کمـال و قرب الیاهلل
در چارچوب تعالیم اسلامی و براسـاس سـیره و دسـتورات رهبران اسالمی
و الگوهـای پیشـوایان بزرگ اسلام و اهلبیـت عصمت و طهـارت bانجام
میدهنـد .اهلبیـت bبهترین مشـعلداران هدایـت و عالیتریـن الگوهای
فضیلـت و کرامـت و بزرگترین راهنمایان خیـر و صالح و سـعادت ،عزت و
شـرف دیـن و دنیـا و آخـرت همه انسـانها هسـتند .در قول و عمـل فردی
و اجتماعـی و مقابله با دوسـت و دشـمن همـواره مایه نجات و سـرمایه خیر
و صالحند.
بهطـور کلـی چنـد اصل کلی در مقایسـه سـبک زندگـی از دیـدگاه غرب و
سـبک زندگی از دیدگاه اسلام وجود دارد :اول ،اصول اعتقادی و جهانبینی
توحیـدی شـامل ،الف) اصل توحید و خدابـاوری ،ب) ایمان به معاد و حیات
پـس از مـرگ ،ج) اصل نبـوت و خاتمیـت .دوم ،اصول اخالقی؛ سـوم ،اصول
عملـی؛ چهـارم ،رابطـه انسـان بـا خـودش؛ پنجـم :رابطه انسـان بـا خداوند
متعال؛ ششـم ،رابطه انسـان با خانواده و با بندگان خدا؛ هفتم ،رابطه انسـان
با دشـمنان خدا؛ هشـتم :رابطه انسـان با درون جبهه اسلامی و نهم ،رابطه
انسـان با بیرون جبهه اسلامی .بنیانهای عمیق اعتقادی ،اخالقی و رفتاری
اعـم از فـردی و اجتماعـی و در ابعاد گوناگـون و سـطوح و الیههای مختلف
زندگـی نقـش بیبدیـل در تفسـیر زندگـی و تبییـن اهـداف آن و نمادها و
جلوههـای درونـی و بیرونـی آن دارنـد .براسـاس ایـن مبانی متقـن و اصول
استوار اعتقادی و اخالقی و روش و منش در زندگی از دیدگاه اسالم هدفگرا
و مبتنـی بـر اعتقاد به قیامت و عمل و عکسالعمل و تعلیـم و تربیت الهی و
خدمـت بـه بندگان خداوند متعـال و نافع و مبارک بودن برای جامعه اسـت.
در فرهنگ اسلامی زندگی مادی و رفاه و آسـایش خود هدف نیسـت بلکه

بازتاب

هدف سـیر الیاهلل و تعالی و تکامل و قرب الیاهلل و حسـن توفیق و حسـن
عاقبت و رضوان الهی اسـت .در سـبک زندگی و نظامهای اجتماعی غربی،
زندگـی خـود اصالـت و ارزش دارد لیکـن از دیدگاه اسلام زندگی وسـیله
اسـت نه هدف .زندگـی مقدمه زندگی آخرت اسـت و دنیا پل عبور اسـت.
وابسـتگی و دلبسـتگی به دنیا و آرایشها و زر و سـیم و زیور و زرق و برق
دنیـا تا آنجا مقدس و ارزشـمند اسـت که انسـان را به اهـداف الهی نزدیک
کنـد نـه اینکه موجب غفلـت و غـرور و اسـارت در برابر دنیـا و مظاهر آن
شـود .از ایـن دیـدگاه زندگی دنیـا در حد قـوت و قناعت و عفـاف و کفاف
توجیه شـده نه همراه با تجملپرسـتی و اسـراف و تبذیر و بردگی در برابر
شـهوات و وابسـتگی بـه دنیا و مطامـع آن؛ ملاک ،سادهزیسـتی و قناعت

اسـت نه تکلـف و تجملگرایـی و تشـریفات غیرضروری .شـاخص ،روحیه
ایثـار و از خودگذشـتگی اسـت نـه تعلقـات دنیـوی و هویهـا و تمایلات
شـهوانی .از ایـن دیـدگاه خدمـت بـه انسـانها بزرگتریـن عبادت اسـت
نـه اینکـه روح فردگرایـی و خودخواهی غالب باشـد و انسـان دچار خواب
غفلـت و غـرور شـود و روح تکبـر و آز و حـرص بـر او غالـب شـود .ایـن
صفـات و ویژگیهـا در نظامهـای غربـی و جاهطلبانـه دنیاپرسـتان مـورد
توجـه اسـت امـا در فرهنـگ اسلامی بـا ایـن اخلاق و منـش و روشهـا
مبارزه میشـود .شـاخص امتیاز در فرهنگ اسلامی تقـوی و پرهیزگاری،
جهـاد و خدمتگزاری ،علم و معرفت ،ایثار و فـداکاری در راه اهداف متعالی
انسـانی و اسلامی پسـندیده و مطلوب اسـت .در فرهنگ اسلامی زندگی
بـر مبنـای معرفت و حکمـت و پاسـداری و صیانت از ارزشها و شـناخت
ارزشهـای متعالـی الهـی و انسـانی و اعتقـادات حقـه و اعمـال صالحـه و
مکارم اخالق اسـت نه وابسـتگیهای حزبی و جناحی و گروهی و سیاسـی
و قدرتطلبانـه .در فرهنـگ و معـارف اسلامی نـگاه راهبـردی و کالن به
زندگـی اجتماعی و سیاسـی و آینده جامعه بشـریت و ضـرورت آمادگی و
آمادهسـازی بـرای حاکمیت خیرات و پرهیز از بدیها ،زشـتیها و منکرات
یـک وظیفـه بسـیار روشـن و الهی اسـت .بایـد تالش کـرد تـا زمینههای
حاکمیـت عدالـت و عدلگسـتر جهـان را فراهـم و بـا فسـاد در هر شـکل
و بـه هـر صـورت آن مبـارزه کـرد .نبایـد اجـازه داد تـا بیگانـگان و بیگانه
پرسـتان و سـلطهگران ،سرنوشـت مسـلمانان و بلکـه جوامع بشـری را به
بازیچـه بگیرنـد و زمینههـای کفـر و شـرک و الحـاد و فسـاد و طغیـان را
گسـترش دهند .نباید به سـلطهگران و مسـتکبران فرصت داد تا فرصتها
را از ملتهـا بگیرنـد و حقـوق آنهـا را پایمال کنند و راه سـعادت را سـلب
کننـد و حقایـق الهی را تحریـف کنند و بدعتها را گسـترش دهنـد .امام
سـجاد gدر دعـای شـریف مـکارم االخلاق ابعاد یـک زندگی اسلامی
و ایمانـی و قرآنـی و والیـی را بـه بهتریـن و زیباتریـن وجـوه بـه تصویـر
کشـیدهاند .آرمانهـای متعالـی الهـی و توحیـدی را در لبـاس ایـن دعای
شـریف با عالیترین شـیوهها تقریـر و تحریـر فرمودهاند و در لباس عشـق
و معاشـقه بـا خداونـد و اشـک و آه و مناجـات با قاضـی الحاجات پـرده از
روی بسـیاری از اسـرار مکشوف و غیرمکشـوف برگرفته و سیمای ملکوتی
و راسـتین انسـان مومـن و اهل والیـت و والیتمدار و والیتپذیـر را به نحو
احسـن تبییـن فرمودهاند .در ایـن جمالت نورانـی امام سـجاد gدو نوع
شـیوه زندگی را در برابر دوسـتان و دشمنان به تصویر کشـیده و از خداوند
متعـال خواسـته که هرگز در برابـر اطاعت از حق و والیـت ولیاهلل مطلق و
خدمت به بندگان خداوند منحرف نشـده و با پافشـاری بر صراط مسـتقیم
توحیـد الهـی نقش انبیا و اولیـا و صالحان الهـی را القا کند و نمـاد پاکی و
طهـارت و عبادت و خدمت باشـد .بفضله و کرمه و این اسـت سـیره پاکان
و صالحـان و درس پاکیـزگان .خداونـد بـه همه مـا توفیق عنایـت فرماید.

د .منتظر پیشنها دها و انتقا داتتان هستیم.
بازتابهای «چهار ده» را در اینجا بخوانی 

حجتاالسالم علی ثمری:

رسـالت اصلـی پیامبـر اکـرم kو اهلبیـت bرسـاندن سـخنان پـروردگار عالـم بـه مـردم بـود و در ایـن مسـیر هم هرگـز از
یدادنـد کوتـاه نیامدنـد و بـا رفتارشـان سـیره عملـی بـرای پیروانشـان بـه ارث گذاشـتند .در جهـان امروز
آنچـه بایـد انجـام م 
رسـالت تبلیـغ کـه یـک تخصـص و تفکـر منحصر بـه فـرد شـده برعهـده رسـانههای مذهبـی اسـت .رسـاندن صـدای حق به
گـوش حقطلبـان در جهـان امـروز بزرگتریـن رسـالت رسـانههای دینـی و مذهبی اسـت و خـوش بهحـال آن رسـانهای که در
مسـیر هدایـت انسـانها بـه مسـیر الـیاهلل نقش اساسـی ایفـا میکند .البتـه باید دانسـت کـه از کینه معانـدان هـم در امـان نیسـتند و بـا درس گرفتن از
اهلبیتبایـد تـرس بـه دل راه ندهنـد و در ایـن وادی بایسـتند کـه مـژده حق پیـروزی اسـت .رسـانه در دنیای امـروز صاحب یک نفوذ بسـیار قـوی در
ذهـن جوامـع بشـری اسـت و اگـر در مسـیر هدایت بشـری به سـوی حـق تعالی باشـند قطعا صاحـب دو ویژگـی قرآنـی میشـوند اول لذت زندگـی الهی
دنیـوی و دوم نعمـت بیپایـان آخرتـی .هفتهنامـه چهـارده منبعـث از نـام اهلبیـت bدارای چنیـن ویژگـی اسـت و میتوانـد در هدایت جامعه به سـوی
مدینـه فاضلـه نبـوی بیشـتر اثرگذار باشـد و سـیره عملـی و علمـی اهلبیـت را برای آحـاد جامعه تبییـن کند تبلیغ تفکـر قرآنـی و ترویـج قرآ ندانی
بهجـای قرآنخوانـی میتوانـد ایـن هفتهنامـه را ویـژه کنـد و جامعـه آگاه هرگز گرفتـار خرافـات نمیشـود .اهلبیت bبـا اخالق قرآنـی در جامعـه دنبال
پیـاده کـردن الگویـی الهـی انسـانی بودنـد کـه بـا دعوت مـردم بـه عمل بـه چنیـن رفتارهایـی جامعـه از هنجارشـکنی فـردی و اجتماعـی دور میشـود.

* زینـب رضایـی :گفتوگـو بـا
آیـتاهلل جـاودان خـوب بـود؛ پیـش
از ایـن هـم آیـتاهلل فاطمینیـا را
داشـتید کـه امیـدوارم مطالـب دربـاره
ایـن بـزرگان را بـه طـور فراگیرتـر و
بیشـتر در نشـریه شـما شـاهد باشـیم.
* محمد باهـر :خـدا را شـکر که چنین
نشـریاتی وجـود دارد که ما هـم بتوانیم در
مقابل حربههای شـیطانی غرب بـه جوانان
و نسل جدیدمان مفاهیم ارزشی القا کنیم.
* جهانبنیـان :گفتوگوهـای
خانوادگیتان دلچسـب و آموزنده بود این
کار را دنبال کنید .چراکه با سبک زندگی
مداحـان ،واعظان و به طورکل هیئتیها و

مذهبیهایمان بیشـتر آشـنا میشویم.
* هـوادار کربالیی :مداحانی همچون
سیدجواد ذاکر ،محسن فیضی و خیلی
از پیرغالمـان بـه رحمت خـدا رفتهاند؛
پرونـدهای خبـری بـرای معرفـی و
خاطرههایـی از ایـ ن بـزرگان نقل کنید
که یادشـان یکبار دیگر برای دوسـتان
و عالقهمندانشـان تداعی شـود.
* هانیـه احمـدی :یـک مقـداری
مطالـب را موجزتـر و راحتفهمتـر
نـگارش کنیـد که همـه بتواننـد از این
مطالـب دینـی اسـتفاده کننـد چـون
متأسـفانه در فضـای رسـانه مذهبـی
یـک مقداری ضعف عمـده وجـود دارد.

خـــــط خبــر

حجتاالسلام سـعیدیان بـا هشـدار نسـبت بـه عواقـب تجملگرایـی مسـئوالن گفـت« :کسـانی کـه در جامعـه اسلامی منصبـی دارنـد ،مـورد توجه و
دقـت مـردم هسـتند .هرگونـه کالم و رفتـار آنهـا بـر بدنـه جامعـه تأثیرگذار اسـت .وقتـی مسـئوالن جامعـه اسلامی در اشـرافیت زندگی کننـد و نظام
سـرمایهداری را شـعار خـود قـرار دهنـد ،درد مـردم جامعـه را درک نخواهند کـرد .در حالی که انقالب اسلامی با شـعار حمایت از مسـتضعفان روی کار
آمـد و ایـن مسـئله در حافظـه ملت ثبت شـده اسـت».
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     زير پرچم سيدالشهداg
هيئــت آلطــه داراي يــك حســينيه اســت كــه بخــش خيريــه و قرضالحســنه آن هــم راهانــدازي شــده و
عــاوه بــر ايــن فعاليتهــاي فرهنگــي بســياري در ايــن حســينیه انجــام ميشــود .حيدريفــرد در اينبــاره
ميگويــد :ســال گذشــته ،عــدهاي از روحانيــون جــوان بــراي رفــع آســيبهاي اجتماعــي و تقويــت بنيــان
خانوادههــا ،بــه حســينیه آمدنــد و دو روز در هفتــه ،اعضــاي هيئــت يــا ســاكنان محلــه ،از آنهــا مشــاوره
ميگرفتنــد و مشكالتشــان را بيــان ميكردنــد .دو مشــاور آقــا و يــك مشــاور خانــم هــم ســه هفتــه در
ايــن حســينيه مســتقر بودنــد كــه حضورشــان ،تاثيــرات بســيار خوبــي داشــت .از ديگــر كارهــاي قابــل توجه
در ايــن هيئــت ،برگــزاري كالسهــاي تــرك اعتيــاد در حســينيه اســت كــه البتــه هيئتهــاي ديگــر هــم از
ايــن كار ،الگوبــرداري كردهانــد .در زلزلــه اخيــر كرمانشــاه هــم عــاوه بــر كمكهــاي نقــدي و غيرنقــدي
كــه توســط اعضــاي هيئــت انجــام شــد ،مســئوالن هيئــت اعــام آمادگــي كردنــد خانوادههــاي آســيبديده
كرمانشــاهي كــه تمايــل ســفر بــه مشــهد دارنــد ،در ايــن حســينيه اســكان پيــدا كننــد و از آنهــا پذيرايــي
ميشــود تــا در ايــن ســفر معنــوي ،دردهايشــان آالم يابــد .گرچــه حســينيه ،فضــاي زائرســرايي نــدارد امــا
ســاالنه چنــد نوبــت پذيــراي هيئتهايــي اســت كــه از شــهرهاي ديگــر ،مهمــان امــام رضــا gميشــوند.
ايــن هيئــت ،ميزبــان زيــارت اوليهايــي از سيســتان و بلوچســتان بــوده اســت و بــه گفتــه حيدريفــرد ،اگــر
مــواردي پيــش بيايــد كــه زائــران عليبنموسـيالرضا gنيــاز بــه كمــك داشــته باشــند ،دريــغ نميكنــد.

    سفره افطار براي كودكان حاشيه شهر

گزارشي از هيئت 90ساله آلطه محله نوغان مشهد

كاركردهاياجتماعي
يك هيئت محلي
مليكا وظيفهشناس

حسـينيه هيئـت در محلـه نوغـان قـرار گرفتـه اسـت ،يكـي از قديميتريـن نقـاط مشـهد .جايـي
كـه كوچـه پـس كوچههايـش بـه واسـطه نزديكـي بـه حـرم مطهـر ،رنـگ و بـوي معنويـت دارد و
چـراغ مغازههايـش در هـر فصـل سـال و هـر زمانـي بـراي فـروش سـوغاتي ،روشـن اسـت .هيئـت
«آلطـه» محلـه نوغـان يكـي از 2500هيئـت فعـال در مشـهد اسـت كـه برنامههـاي مختلفـي
را بـا رويكـرد مردمـي انجـام ميدهـد و بـراي جـذب جوانهـا هـم هدفمنـد كار ميكنـد.
هـادي حيدريفرد ،مسـئول اين هيئـت كه  46سـال از خدا عمـر گرفتـه ،از كودكي عضو ايـن هيئت بوده
اسـت .پدر و پدربزرگش هـم از فعاالن اين هيئـت بودهانـد و از قديميهاي محله نوغان هسـتند .به هيئتي
رفتيـم كه بيش از  9دهه سـابقه فعاليت دارد و جزو هيئتهاي ریشـهدار مشـهد به شـمار مـيرود .هيئتي
در همسـايگي حضـرت رضا gكه آخريـن پرده به جامانـده از آن به سـال  1347هجري قمـري برميگردد
يعني  92سـال پيش .مسـئول هيئـت تعريف ميكند :هيئتها قبـل از انقالب بـه صورت پنهاني ،عـزاداري
ميكردنـد و هيئت آلطه در مشـهد ،جـزو اولين هيئتهایـي بود كه كار مذهبـي و فرهنگي انجـام ميداد.
حيدريفـرد معتقـد اسـت اوليـن مأموريـت هيئتهـاي مذهبـي و فلسـفه وجـودي آنها ،تعظيم شـعائر
اسلامي اسـت ،اما بايد در كنار آن ،از بسـتر و ظرفيت عظيم مردمي بيشـترين اسـتفاده را داشـته باشـيم.

بيشــتر اعضــاي ايــن هيئــت ،با هــم آشــنا و از بچههــاي محله نوغان هســتند .مســئول هيئــت آلطــه ميگويد:
«اوليــن كار خيريــه هيئــت بــه مــاه رمضــان چنــد ســال قبــل برميگــردد كــه تصميــم گرفتيــم ســفرههاي
افطــاري حســينيه را بـراي بچههــاي كمبضاعــت حاشــيه شــهر ،پهــن كنيــم .ســال بعــد بهجــاي پهــن كــردن
ســفرههاي افطــاري ،بســتههاي مـواد غذايــي را بــه مناطــق حاشــيه شــهر برديــم و لــذت ايــن كار خيــر باعــث
گســترش آن شــد تــا جايــي كــه بــه ســمت كمكهــاي ســاالنه پيــش رفــت .هــم اکنــون ســاالنه دو نوبــت در
آســتانه مــاه مهــر و پيــش از عيد نــوروز ،بـراي بچههاي معلــول و كم بضاعــت ،لبــاس و لوازمالتحرير تهيــه و بين
آنهــا توزيــع ميشــود».از ديگــر امــور خيريــه هيئــت آلطــه ،جمـعآوري كمك بـراي تهيــه جهيزيه نوعروســان
كمبضاعــت اســت .بيمــاران كمبضاعتــي هــم كــه نيــاز بــه عمــل جراحــي ســريع داشــتند بــا كمــك خيريــن و
اعضــاي هيئــت برايشــان مــورد حمايــت قـرار گرفتنــد و هزينههــاي درمــان آنهــا پرداخت شــد.

    الگوي هيئتهاي ديگر شدهايم
حيدريفــرد در البـهالي حرفهايــش بــه اهميــت كاركردهــاي اجتماعــي هيئتها اشــاره ميكنــد و برايمــان از
ايــن كاركــرد هيئــت آلطه ميگويد«:ســعي كرديــم در زمينــه فعاليتهاي موثــر اجتماعي هیئتها ،الگوســازي
كنيــم كــه تا حــدودي هــم موفــق بودهايم .خوشــبختانه هيئتهــاي مشــهد ،روابــط تنگاتنگي با هــم دارنــد و از
فعاليتهــاي يكديگــر باخبرنــد حتــي طبق يك رســم قديمــي ،وقتي هيئتــي برنامـهاي موفــق را اجـرا ميكند،
ايــن برنامــه در ســاير هيئتهــا هــم توســعه مييابــد ».بــه گفتــه او ،شناســايي توانايــي اعضــاي هيئــت بســيار
اهميــت دارد تــا بتـوان از توانمنــدي اعضــا ،بيشــترين بهــره را برد .در هيئــت آلطــه ،ديپلمات ،وكيــل ،مهندس،
تاجــر ،كاســب ،كارگــر ،فرهنگي ،دانشــجو و ...حضــور دارند كه بســياري از آنهــا از كودكــي در اين هيئــت بودهاند.

    بهترين فرصت براي تبليغ فراهم است
بــه بــاور حيدريفــرد ،هيئتهــا بهتريــن فرصــت بـراي تبليــغ معــارف و آموزههــاي شــيعي و اســامي هســتند
كــه بايــد از آن بـراي ترويــج و تعظيم شــعائر دينــي اســتفاده كــرد .او ميگويد«:هيئتهــاي مذهبــي ،قويترين
تشــكيالتي اســت كــه بــه صــورت مردمــي در جامعــه فعاليــت ميكنــد و ميتوانــد بــا آموزشهــاي بهموقــع و
الگوســازي ،فرصــت خوبــي را بـراي تبليــغ دين ايجاد كننــد ».البته آســيبهایي نيز پيــش روي هيئتهــا وجود
دارد ،مســئول هيئــت آلطــه معتقــد اســت ورود برخــي مســائل انحرافي بــه هيئتهــای مذهبي و عــدم تبیين
درســت ســيره اهلبيــت bموجــب ميشــود كه ترويــج معــارف و ســجاياي معصوميــن مغفــول مانــد .در واقع
وقتــي هيئــت به دســت افـرادي ميافتد كــه لياقت ايــن جايــگاه را ندارنــد ،ناخواســته در جهت اهداف دشــمنان
قـرار ميگيــرد و باعــث ميشــود كــه هيئت از هــدف اصلي خــود دور شــود .بــه بــاور او ،مدير و سرپرســت هيئت
مذهبــي ميتوانــد بــر رونــد زندگي اعضــا و فعاليتهايشــان تاثير بگـذارد .در واقــع اركان هئيتهــا اعــم از مدير و
سرپرســت ،ســخنران ،مـداح و ديگــر دسـتاندركاران بايد آموزش ببيننــد تا هيئتها را از آســيب مصــون بدارند.

سرمايههاي فراوان را جدي بگيريم
حيدريفـرد با بيان اينكه اكثر اقشـار جامعه ،هيئـت دارند از هيئتهـاي دانشآموزي و
دانشـجويي گرفته تا جامعه مهندسـين و رزمندگان دفاع مقدس ،تاكيد دارد« :اگر فعاليت
هيئتها بهدرستي اطالعرساني شود ،مردم پي به توانمندي اين تشكلهاي مذهبي ميبرند.
سـرمايههاي فراواني در هيئتها وجود دارد از ظرفيتهاي مالي گرفته تا نيروي انسـاني ،و
توقع اين است كه همه اين ظرفيتها به خدمت اهلبيت bدرآيد .چه بسيار جواناني بودند
كه هيئتي شدند و در آنها تحول ايجاد شد يا در سبك زندگيشان ،تجديدنظر كردند .برخي
جوانها هم در همين هيئتها ،تصميم به ترك اعتياد گرفتند و جسم و روحشان با هم پاك شد.
ظرفيت هيئتهای مذهبي را با سخنران و مداح خوب ميتوان به سمت بهتري رهنمون كرد».

ها و محافل مذهبی
نامه هـیئت
ویژه

شماره 66

سهشنبه  8اسفند 1396

 10جماديالثاني 1439

خـــــط خبــر
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اولین همایش سراسـری مسـئوالن سـازمان بسـیج مداحان هشـتم و نهم اسـفند برگزار میشـود .این همایش دو روزه با حضور مسـئوالن سـازمان بسـیج مداحان
اسـتانی و همچنین با حضور یک مداح اثرگذار ،یک شـاعر آیینی ،یک مدیر هیئت و مسـئول بسـیج مداحان خواهر از هر اسـتان ،درسـالن همایش مجموعه 5آذر
سـازمان بسیج مسـتضعفین برپا خواهد شد.

زکودکیخادم

اینحـرممحـترمم

بیت حاج سیدحسن حاجاحمدی
گفتوگو با پیرغالم اهل 
که افتخارش نیم قرن نوکری اباعبداهلل است
نفیسه خانلری

مداحـی در خانواده حاج احمدی مورثی اسـت و حاال این توفیق الهی نصیب حاج سیدحسـن شـده اسـت .کسـی
کـه از  10سـالگی پا به پای پدرش مرحوم سـید فضلاهلل به مجالس اهلبیت bرفته و سـالها شـاگردی کرده تا با
اذن اسـتاد بتواند عبای مداحی بر دوش بیندازد و راه اجداد خود را ادامه دهد .آقاسیدحسـن در  66سـالگی ،مفتخر
به  50سـال خدمت در دسـتگاه اهلبیت bاسـت و بارها توسـط جامعه مداحان مورد تجلیل قرار گرفته .به سـراغ
این پیرغالم و پسـران او سـیدمجتبی و سـیدمصطفی رفتهایم تا از نزدیک با این خانواده و سـبک زندگی آنها آشنا
شـویم .البته جالب اسـت بدانید که برخالف پیشـینه خانواده حاج احمدی در عرصه مداحی ،هیچیک از پسران این
خانواده ،بهطور جدی راه پدر را ادامه ندادهاند .البته سـیدمجتبی پسـربزرگ خانواده از همراهان همیشـگی پدر در
مجالس و هیئتهاسـت و فعالیت گستردهای در این مجالس دارد .سیدمصطفی حاج احمدی یعنی تهیهکننده برنامه
پرطرفدار دورهمی نیز گرچه مشـغول فعالیت در عرصهای متفاوت اسـت اما با این حال تبحر خاصی در مداحی دارد.

حــاج آقــا! باتوجــه بــه پیشــینه خانــواده حــاج احمــدی
در عرصــه مداحــی ،میخواهیــم قبــل از هرچیــز در مــورد
اصالــت ایــن خانــواده و مداحــان آن برایمــان بگوییــد.
مــا اصالتا کاشــانی هســتیم و اجدادمــان نیــز از مداحان بســیار قدیمی
ایــن شــهر بودهانــد امــا پــدرم از کاشــان بــه محلــه شــوش ته ـران
میآینــد و بــه ســبب تبحــر خاصــی کــه در مداحــی داشــتهاند ،یکــی
از مداحــان ته ـران میشــوند .البتــه نــه تنهــا مرحــوم پــدرم ،بلکــه
پدربزرگــم ســیدرضا نیــز م ـداح و پــدر ایشــان نیــز از مداحــان بنــام
بــوده و افتخــار نوکــری اهلبیــت bرا داشــتهاند ،بنابرایــن مداحــی در
خانـواده حــاج احمدی بســیار ریشـ هدار اســت و ایــن ارثیه ارزشــمند تا
بــه امــروز دســت بــه دســت چرخیــده اســت .یــادم هســت از زمانی که
 10ســالم بــود همـراه پــدرم در جلســات و روضههــا شــرکت میکردم
و در هــر جلســه ،درسهــای زیــادی از ایشــان یــاد میگرفتــم.
با این حساب پدرتان مهمترین استادتان بودهاند؟
همینطــور اســت .مــن  12ســال تمــام از ایشــان درس گرفتــم .گرچه
یدادم و
از ســنین پاییــن میخوانــدم امــا در اصــل امتحــان پــس م ـ 
ایــن خوانــدن در کنــار خــود پــدر بــود .مثــا در مجالــس کــه شــرکت
میکردیــم ،گاهــی تــک بــه تــک میخواندیــم و گاهــی دو بــه دو امــا
هیــچ وقــت از هــم جـدا نبودیــم ،تــا اینکــه پــدرم بــه رحمــت خـدا
رفتنــد و ایــن مســئولیت ســنگین بــه بنــده محول شــد.
آن موقــع عبایــی شــده بودیــد یــا بعــد از فــوت پــدر عبا
برتــن کردید؟
درســت اســت کــه پــدرم ،اســتادم بودنــد امــا تــا مدتهــا بــا کــت و
شــلوار ایشــان را همراهــی میکــردم و میخوانــدم ،تــا زمانــی کــه
ایشــان بــه بنــده اجــازه عبــا پوشــیدن را دادنــد .حــدودا  18ســالم بــود
کــه پدر یــا به واقع اســتادم احســاس کردنــد ،از شـرایط و توانایــی الزم
بـرای پوشــیدن عبــا برخــوردارم ،بنابراین بـرای اولیــن بار عبــا انداختم؛
یعنــی  4ســال قبــل از آنکــه ایشــان بــه رحمــت خـدا برونــد.
حــاج آقــا! مداحــان قدیــم بــه اصــول خاصــی پایبنــد
بودنــد .درســت مثــل همیــن قوانینــی کــه بــرای پوشــیدن
عبا داشــتند؛ لطفــا برایمــان از ویژگیهــای رفتــاری مداحان
قدیمــی بگویید.
بــرای مداحــان قدیمــی ،روضــه قداســت خاصــی داشــت و هیــچ
مداحــی بــدون وضــو پــا بــه مجلــس نمیگذاشــت و ذکــر
اباعبداهللالحســین gنمیگفــت .آنهــا ارتبــاط عمیقــی بــا
سیدالشــهدا gداشــتند و همیــن هــم باعــث میشــد تا تمــام پندها
و شعرهایشــان در شــأن ایشــان باشــد ،بنابراین حــرف بیربطــی از آنها
شــنیده نمیشــد و تمــام آنچــه کــه پــای منبــر میگفتنــد کامــا
مســتند و بــا تکیــه بــر مطالعــات بــود و جالــب اینکــه هیــچ مداحــی
از روی کاغــذ نمیخوانــد و بــا حافظ ـهای قــوی پــای منبــر میرفــت.
توجهــی هــم بــه مقــدار صلــه نداشــتند و هیــچ وقــت
مبلــغ را مشــخص نمیکردنــد.
درســت اســت .مداحــان قدیمــی بــه برکــت روضــه اعتقــاد داشــتند نه
مبلــغ آن .هیــچ مداحــی نــرخ تعییــن نمیکــرد و معتقــد بود کــه این
کار برکــت را میبــرد ،بنابرایــن همــه مداحــان بــا خلــوص کامــل پــای
منبــر میرفتنــد و اجــر و برکــت آن را هم میدیدنــد .متاســفانه امروزه
برخــی مداحــان بــه اصــول مداحــان قدیــم پایبند نیســتند و خیلــی از
شــعرها و ســبکها در شــأن اباعب ـداهلل gخوانــده نمیشــود .حتــی
مقــام معظــم رهبــری هــم بارهــا تذکــر داده و توصیههایــی کردهانــد.
البتــه خودم معتقــدم بایــد مداحــان جـوان را حمایت و تشــویق کنیم
امــا ایــن عزیـزان حتمــا بایــد از قدیمیهــا و اســتادان ایــن عرصــه پند
بگیرنــد و بداننــد کــه بــدون اســتاد بــه جایــی نمیرســند .حواســمان
باشــد تق ـوا حــرف اول را میزنــد و مداحــان امــروزی بایــد بــه ایــن
نکتــه توجــه داشــته باشــند ،درســت مثــل قدیمیها کــه بــدون وضو،
منبــر نمیرفتنــد و آنقــدر معتقــد به خـدا و پیغمبــر بودنــد که حتی
نمــاز شبشــان قطــع نمیشــد .مداحــان بایــد ارزش واقعــی خــود و
جایگاهشــان را درک کننــد و بداننــد کــه در قبــال مــردم مســئولند.
منظورتان از مسئولیت مداحان در برابر مردم چیست؟
آن قدیمهــا وقتــی کســی پــای منبــر میآمــد ،یــک چیــزی یــاد
میگرفــت و میرفــت .پــدرم همیشــه میگفتنــد کــه مــا در قبــال

مــردم مســئولیم چــون وقــت آنهــا را میگیریــم ،پــس حقالنــاس بــر
گــردن داریــم و بایــد چیــزی بــه آنهــا یــاد بدهیــم .ایــن حــرف ،حــرف
خیلــی بزرگــی اســت و همــه بایــد بــه آن توجــه کنند .اگــر قرار باشــد
مســتمع پــای روضــه بنشــیند و دســت خالــی از روضــه بیــرون بــرود،
ایــن حق بــر گــردن مــا مداحــان میمانــد .مـداح بایــد مردمدار باشــد.
در ســیره مداحــان بزرگــی همچــون حاج حســن آقــا دوالبــی ،احمدآقا
شمشــیری ،حــاج مرشــد اســماعیل ،حــاج مرشــد اکبــر و ...میبینیــم
بهرغــم تمــام اعتبــار و ارزشــی کــه داشــتهاند امــا بــه هیــچ عن ـوان
اهــل کبــر و غــرور نبودهانــد .بــه پــای مســتمعین بلنــد میشــدهاند و
حتــی بــا آنهــا روبوســی میکردهانــد .چیــزی کــه متاســفانه در برخــی
مداحــان امــروزی نمیبینیــم و برخــی از آنهــا ارتبــاط خــوب و نزدیکی
بــا مــردم ندارنــد امــا واقعــا اگــر مــردم نباشــند ،مــا مداحــان بـرای چه
کســی قرار اســت بخوانیــم؟ ما مداحــان باید قــدر مســتمعین را بدانیم
و بــا احتـرام هرچــه تمامتــر و مطابــق بــا ســیره اهلبیــت bبــا آنهــا
رفتــار کنیم.
ســیدمجتبی :البتــه خــود حاجآقــا هــم خیلــی مردمــی و متواضــع
هســتند .مــن همیشــه بــا ایشــان هســتم و میبینــم کــه چطــور بــا
مــردم رفتــار میکننــد .اصــا برایشــان فرقــی نمیکنــد کــه یــک
فــرد عــادی باشــد یــا یــک مســئول .ایشــان همــه را بــه یــک چشــم
میبیننــد و بــه همــه احت ـرام میگذارنــد .ایشــان حتــی در خیلــی از
مراس ـمها کمتــر میخواننــد و فرصــت را بــه دیگ ـران میدهنــد کــه
همیــن موضــوع نشــان از فروتنــی ایشــان و احتـرام بــه مداحــان دیگر
حتــی مداحــان ج ـوان دارد.
حــاج آقــا! اجــازه میدهیــد چنــد ســؤال خانوادگــی
بپرســیم! چــه ســالی ازدواج کردیــد و چطــور بــا همســرتان
آشــنا شــدید؟
ســال  1353ازدواج کردیــم و ایــن ازدواج بــه واســطه آشــنایی بنــده بــا
پــدر خانمم شــکل گرفــت .پــدر ایشــان یعنی حــاج ولـیاهلل کرمــی از
تداران قدیمــی بودنــد که سرپرســتی هیئــت حضرت
مداحــان و هیئـ 
رقیــه hرا برعهــده داشــتند ،بنابرایــن از طریق همین هیئتهــا با هم
آشــنا شــدیم و درنهایت نیز بنده به خواســتگاری دخترشــان که بسیار
هــم متدیــن بودنــد ،رفتم.
گرچــه همســرتان راضــی بــه گفتوگــو نشــدند امــا
میخواهیــم خودتــان از نقــش ایشــان در خانــواده بگوییــد
و توضیــح دهیــد کــه در تمــام ســالهای گذشــته چطــور با
شــرایط ســخت شــغلی شــما کنــار آمدنــد.
باتوجــه بــه اینکــه پــدر خــود ایشــان مـداح بودنــد و مادرشــان هــم قرآن
درس م یدادنــد ،همســرم بــا ش ـرایط مداحــان بهخوبــی آشــنا بودنــد و
م یدانســتند کــه زندگــی مداحــان چگونــه اســت ،بنابرایــن راحتتــر
شـرایط بنــده را پذیرفتنــد و در تمــام ایــن ســالها نیــز بــار ســنگینی را
بــردوش داشــتند .ب هواقــع تمــام مســئولیتهای خانــه و فرزنـدان برعهده
ایشــان بــود و خدمــت زیــادی بــه خان ـواده کردن ـد .البتــه پــدر ایشــان
همیشــه ه ـوای مــا را داشــتند و زمانــی کــه مــن نبــودم ،از همســر و
فرزندانمــان مراقبــت میکردند کــه امیــدوارم خداونــد از آنها راضی باشـد.
ســیدمجتبی :از کودکــی همیشــه میدیــدم کــه مــادرم چقدر بـرای تک
تــک اعضــای خان ـواده زحمــت میکشــیدند و طــوری بــه همــه کارهــا
میرســیدند کــه جــای خالــی پــدر را هــم پــر کنن ـد .بــه واقــع ایشــان
نقــش مهمــی در تربیــت و امــور مربــوط بــه بچهها داشــتند و بــه بهترین
نحــو ممکــن هــم از پــس تمــام کارهــا برمیآمدنــد ،چــون خودشــان در
چنیــن خانـوادهای بــزرگ شــده بودند و بهخوبی م یدانســتند که همســر
یــک مـداح ،چــه مســئولیتهایی برعهــده دارد و چگونــه بایــد تمــام این
مســئولیتها را رهبــری کنـد.
پــدر در بحــث تربیتــی فرزنــدان بیشــتر بــه چــه نکاتــی
تاکید داشــتند؟
ســیدمجتبی :تقــوا ،ادب و توجــه بــه حــال و حــرام از مهمتریــن
مســائلی بــود کــه پــدرم نســبت بــه آن تاکیــد داشــتند مــا نیــز بــا
حساســیت بیشــتری بــه ایــن مســائل توجــه میکردیــم .پــدر در تمام
شـرایط حواسشــان به مــا بود تا مبــادا انتخاب اشــتباهی نکنیم؛ شــاید
بعضــی اوقــات هــم بهخاطــر مخالفتهایشــان بــا کاری که قصــد انجام
آن را داشــتیم ،ناراحــت میشــدیم امــا درنهایــت میدیدیــم کــه نظــر

خـــــط خبــر

آیـتاهلل سـیدمحمد مهـدی میرباقری بـا بیان اینکه فرصـت دنیا کوتاه اسـت ،اظهار کـرد« :خداوند متعـال در فرصتی که در دنیـا برای ما فراهـم کرده زمینه
تمـام خیـرات را در همیـن فرصـت دنیایـی قـرار داده اسـت ،فرصت دنیـا با اینکه بسـیار کوتاه اسـت که با یک چشـم بـه هم زدن تمـام میشـود ،اما فرصت
بسـیار فوقالعاده و اسـتثنایی جهت کسـب خیرات است».
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مصطفی
حاج احمدی
تهی هکننده برنامه
دورهمی:

هرچه آبرودارم به برکت
اهلبیت و والدینم است

حــاج آقــا بــه نفــع و صــاح مــا بــوده اســت ،بنابرایــن ایــن را بهخوبــی
یــاد گرفتهایــم کــه در تمــام مـوارد از مشــورت ایشــان بهــره گرفتــه و
بهترینهــا را انتخــاب کنیــم.
شــما کــه تــا ایــن حــد بــه پــدر و راه ایشــان ارادت دارید،
چرا مــداح نشــدید؟
از کودکــی بــه مداحــی عالقــه داشــتم و در مدرســه و هیئتهــا
میخوانــدم .اســتعداد و صــدای خوانــدن در مــن وجــود داشــت و
میتوانســتم در ایــن مســیر قـرار گیــرم امــا شــاید ســعادت ایــن کار را
نداشــتم ،زیـرا وقتــی بزرگتــر شــدم ،روی خوانــدن نداشــتم و همیــن
باعــث شــد تــا نتوانــم مداحــی را بهطــور جــدی ادامــه دهــم .االن هــم
گرچــه مداحــی نمیکنــم امــا در بســاط امــام حســین gخــادم
هســتم و همیشــه در ایــن فضاهــا حضــور دارم.
حــاج آقــا! در مــورد آقامصطفــی هــم برایمــان بگوییــد،
شــنیدهایم کــه ایشــان قبــا مداحــی میکردهانــد و هنــوز
هــم گاهــی میخواننــد.
بلــه آقاســید مصطفــی پســر کوچکــم قبــا مداحــی میکــرد و چنــد
ســالی در ایــن عرصــه فعالیــت داشــت امــا بع ـدا بــه دنبــال مشــاغل
دیگــری رفــت .گرچــه او حــاال بــه خاطــر برنامــه دورهمــی مشــغله
زیــادی دارد امــا هنــوز هــم بــه هیئــت و مداحــی عالقهمنــد اســت و
گاهــی در هیئــت میخوانــد .او ارادت خاصــی بــه اهلبیــت bدارد و
بســیار مقید اســت ،بهطوریکــه حتــی در اوج مشــغلهکاری ،نمــاز اول
وقتــش تــرک نمیشــود.
وقتــی آقامصطفــی از مداحــی فاصلــه گرفــت و به ســمت
مشــاغل دیگــر رفــت ،از ایشــان دلخور نشــدید؟
همانطــور کــه گفتــم دوســت داشــتم حداقــل یکــی از پســرها
راه مــرا ادامــه دهــد امــا بــه هیچوجــه اجبــاری برایشــان قائــل
نشــدم و بــه ایــن موضــوع اعتقــاد نداشــتم ،بنابرایــن وقتــی
آقامصطفــی راه دیگــری را انتخــاب کــرد ،نــه تنهــا مخالفتــی نکــردم،
بلکــه همیشــه حامــی او بــودم .البتــه االن هــم کــه بــه عنــوان
تهیهکننــده برنامــه دورهمــی فعالیــت میکنــد ،وقتــی میبینــم
خــودش ایــن کار را دوســت دارد ،بــرای موفقیتــش دعــا میکنــم.
خودتان هم این برنامه را تماشــا میکنید و آن را میپســندید؟
گاهــی میبینــم و برخــی را میپســندم .معتقــدم کــه ایــن برنامــه
بایــد چیــزی بـرای گفتــن داشــته باشــد کــه حتمــا هــم همینطــور
اســت .همانطــور کــه مــا مداحــان در قبــال مــردم مســئولیم و
بایــد ب ـرای مســتمع مفیــد و موثــر باشــیم ،یــک برنامــه تلویزیونــی
از جملــه همیــن برنامــه دورهمــی هــم بایــد طــوری باشــد کــه
چیــزی گیــر مــردم بیایــد .مــن حتــی بــه خــود آقــای مدیــری
هــم ایــن موضــوع را گفتــه و بــه ایشــان توصیــه کــردهام ،حــاال کــه
ایــن همــه بیننــده داریــد ،حتمــا نکتههایــی بگوییــد کــه بــرای
جوانهــا آموزنــده باشــد و مــردم از آن اســتفاده ببرنــد .بــه واقــع
همانطــور کــه قبــا هــم گفتــم ،همــه ماهایــی کــه وقــت مــردم را
میگیریــم ،حقالنــاس بــه گــردن داریــم و حتمــا بایــد موثــر باشــیم.

مصطفــی حــاج احمــدی تهیهکننــده برنامــه
دورهمــی ،افتخــار فرزنــدی پیرغالمــی را دارد کــه
 50ســال در دســتگاه اهلبیــت bخدمــت کــرده
و بــه برکــت نــام اهلبیــت ،bفرزندانــی موفــق را
تحویــل جامعــه داده اســت .حــاج احمــدی از کودکی
بــه همــراه پــدر پــای مجالــس اهلبیــت bبــزرگ
شــده و خــودش هــم چندســالی بــه عنــوان مــداح
در ایــن وادی خدمــت کــرده اســت .او در مــورد
پــدرش و مهمتریــن درسهایــی کــه در مباحــث
تربیتــی از او گرفتــه ،میگویــد« :پــدر از آن دســت
افــرادی هســتند کــه در خانــواده نســبت بــه اجرای
احکام دینــی و مذهبــی ،تقــوا ،تواضع و ادب ،بســیار
حســاس هســتند و بــرای تربیــت فرزنــدان نیــز
همیشــه روی همیــن مســئله تاکیــد دارنــد .بــه
واقــع ،ســیره اهلبیــت bکــه الگــوی تربیتــی
و اخالقــی خانوادههــای مذهبــی اثنیعشــری
اســت ،شــامل حــال مــا نیــز بــوده و خانــواده توجــه
ویــژهای بــه آن داشــتهاند ،بنابرایــن خــود مــا هــم
بــه عنــوان پــدران امــروز بــه آن عمــل میکنیــم
و در تربیــت صحیــح فرزنــدان ،پیــرو ایــن اصــول
هســتیم» .حــاج احمــدی کــه تمــام موفقیتهــای
امــروز خــود را مدیــون خانــواده و پــدر و مــادری
شایســته میدانــد ،بــا اشــاره بــه حقــی کــه والدین
بــر گردنــش دارنــد ،میگوید«:تمــام زندگــیام را
مدیــون پــدر و مــادر و راهنماییهایشــان هســتم،
بنابرایــن هیــچ چیــز حتــی مشــغله کاری نمیتواند
مــرا از وظایفــم در قبــال آنهــا غافــل کنــد .مــا
وظیفــه داریــم همیشــه مراقــب والدینمان باشــیم و
از هرفرصتــی بــرای خدمــت بــه آنهــا بهــره بگیریم.
بنــده االن هــم از ایــن فرصــت اســتفاده میکنــم و
بســیار صمیمانــه بــه آنهــا میگویــم که دوستشــان
دارم و بهخوبــی میدانــم کــه هرچــه آبــرو دارم از
برکــت اهلبیــت و هدایــت ایــن عزیزان اســت».
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آیتاهلل محمدی ریشهری تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی gدر مراسم ماهانه هیئت فرزندان شهدای اسالم در حرم مطهر حضرت امامزاده
صالح gو در جمع خانوادههای معظم شهدا گفت« :مهمترین پیام خون شهدا و مهمترین انتظار شهدا ،استقرار ارزشهای دینی و در رأس این ارزشها برقراری
قسط و عدالت اجتماعی در میان مردم است».

شـعرآيينـي

قويترينرسانهاهلبيت است
توگويي متفاوتباهاديجانفدا
گف 

شاعر و عضو هيئت رئيسه مجمع شاعران اهلبيت
پرنيان بخشوده
شـعر و شـاعري يكي از اصليترين اركان هيئتهاي مذهبي اسـت كه از گذشـته تاكنون نقش مهمي در انتقال
سـيره اهلبيـت bداشـته و دارد؛ موضوعي كـه وظيفه شـاعران آييني را سـنگينتر كرده تا همـه تالش خود
را براي انجام اين رسـالت سـنگين برعهده بگيرند .هادي جانفدا ،شـاعر و عضو هيئت رئيسـه مجمع شـاعران
اهلبيـت bيكي از شـاعران توانمندي اسـت كـه ارتباط عميقي با شـعر اهلبيت bدارد و بـا فعاليت در مجمع
شـاعران ،اهدافي چون توسـعه و پيشـرفت اين نوع شـعر را دنبـال ميكند .اين شـاعر جوان ،كارشناسـي زبان
انگليسـي دارد و در رشـته زبـان و ادبيـات فارسـي در حـال ادامه تحصيل اسـت .به سـراغ او رفتهايم تـا هم از
خـودش و هـم از فعاليـت مجمع شـاعران اهلبيـت bكه پنـج سـالي از فعاليتش ميگـذرد ،برايمـان بگويد.

موافقيـد گفتوگـو را از خودتـان آغـاز كنيـم چي شـد كـه پا به
عرصه شـعر و شـاعري گذاشـتيد؟
از كودكـي بـا ايـن فضـا آشـنا شـدم 10 .سـالم بـود كه پـدرم كتابهاي شـعر
ميخريـد و من هم آنهـا را ميخواندم و حفـظ ميكردم .اين كتابها را دوسـت
داشـتم و به مرور زمان بيشتر و بيشـتر با آنها انس ميگرفتم .پدرم عالقه زيادي
به ادبيات داشـت و هيئتي بود كه هردوي آن تاثير زيادي در زندگي من داشـت.
* پـس ميتوان گفت كـه به لطف ايشـان ،طبع شـاعري آن هم در
وصـف اهلبيت gدر وجودتان شـكل گرفت؟
همينطـور اسـت .پـدر مـرا با ايـن فضا آشـنا كـرد و وقتي بـه خـودم آمدم
كـه بـراي اولينبـار شـعر گفته بـودم .آن موقـع( 15سـال پيش) حـدود 20
سـال داشـتم و شـعرم را براي بعضي از دوسـتان هيئتي خواندم تا نظراتشان
را بگوينـد .آن زمـان مثـل االن نبود كه هركس سـرش توي گوشـي باشـد و
سـرگرم فضاي مجازي .مـا دورهميهاي زيادي در هيئت داشـتيم و در مورد
مسـائل مختلف بهخصوص شـعر و ادبيات صحبت ميكرديـم ،بنابراين وقتي
اوليـن شـعرم را گفتم ،همين دوسـتان بودنـد كه مرا تشـويق كردند.
*فكـر ميكنيـد مـردم بـا كداميـك از اشـعارتان بيشـتر از همه
ارتبـاط برقـرار كردند؟
«بگـو كه يك شـبه مـردي شـدي بـراي خـودت  /و ايسـتادهاي امـروز روي
پـاي خـودت »...؛ اين شـعري اسـت كه بـراي حضرت علياصغر gسـروده
و در محضـر آقا خوانـدم .مداحان زيـادي آن را خواندند و خيلـي از مردم هم
شـنيدند كه معروفترين شـعرم شـد.
تاکنون چند كتاب از شما به چاپ رسيده؟
دو مجموعه شـعر با عناويـن «با لهجه خـدا و صداي خودت» و «كفشـداري
 »11بـه چـاپ رسـيده كـه البتـه چـاپ كتـاب اولـم بـا دردسـرهاي زيادي
همـراه بـود .متاسـفانه زمانـي كـه تمـام دستنوشـتههايم را بـراي چـاپ
جمـعآوري و آمـاده كـردم ،دزد تمـام آنهـا را بـرد و يكـي از تلختريـن
خاطـرات زندگـي را برايـم رقـم زد .طبيعـي اسـت نميتوانسـتم تمـام
آنهـا را دوبـاره بنويسـم ،چـون خيلـي از شـعرهايم را بهخاطـر نداشـتم .بـا
كلـي زحمـت توانسـتم بخشـي از آنهـا را دوباره نوشـته يـا جمـعآوري كنم
كـه حاصلـش شـد كتـاب «بـا لهجـه خـدا و صـداي خـودت»؛ كتابـي كـه
بسـياري از اشـعارم را در خـود نـدارد و مجموعهاي كامل از اشـعارم نيسـت.
* كدام شعرتان را از همه بيشتر دوست داريد؟
آنهايـي كـه بـراي حضـرت زهـرا hگفتـهام را از همه بيشـتر دوسـت دارم.
بهخصوص شـعر مثل قايقسـواران اروند موج را از تو بايد بپرسـم ...كه سـال
پيـش به مناسـبت والدت خانـم فاطمه زهـرا hنزد آقـا خوانـدم .وقتي اين
شـعر را گفتم سـن و سـالم خيلـي كم بود و شـايداز نظر فني اشـعار بسـيار
بهتري نسـبت به اين شـعر داشته باشم اما اين را بيشـتر از همه دوست دارم.
*به عنوان يك شاعر آييني ،براي همه اهلبيت bشعر گفتهايد؟
نـه متاسـفانه .در مـورد امام هادي gو امام حسـن عسـکري gبـا اينكه
نوحه نوشـتهام امـا هنوز نتوانسـتهام غزلي بگويم .اسـم خودم هادي اسـت و
واقعـا دوسـت دارم براي ايـن امام بزرگوار شـعري بگويم اما هنـوز اين توفيق
نصيبم نشـده اسـت .البته توانايي شـعر سـاختن براي ايشـان را دارم اما اين
را نميخواهـم چون صرفا شـعر سـاختن بـدون حس و حالي كه بايد داشـته
باشـم ،مـرا راضي نميكند .براي من جوهر و ايده شـعر مهم اسـت و بيشـتر
از فـن شـعرگويي ،به دنبـال آن حـس و حال دروني هسـتم كه هنـوز اتفاق
نيفتاده است.
*بـه نظرتان يك شـاعر بهخصوص شـاعر اهلبيت bبـراي گفتن
شـعر خوب به چه فضا و حـال و هوايي نيـاز دارد؟
تجربـه به من ثابـت كرده كه همنشـين تاثير زيادي در پيشـرفت و موفقيت
يك شـاعر دارد .شـاعري كـه ميخواهد بـراي اهلبيت bشـعر بگويد ،بايد
همنشـينان خوبي داشـته باشـد و با كسـاني نشسـت و برخاسـت كند كه از
ادبيات سـردربياورند و دغدغهشـان اهلبيت bباشـد .البته همنشيناني كه
واقعـا اهل فن باشـند نه كسـاني كه فقط ادعاي شـعر دارند ،زيـرا فقط اهالي
فـن هسـتند كـه ميتوانند بهموقـع از شـاعر تعريف كنند يـا او را مـورد نقد
قـرار دهنـد .به واقع چنين فضايي بسـيار حائز اهميت اسـت و خـود من نيز
هميشـه سـعي كردهام كه با چنين افرادي معاشـرت داشته باشـم .مثال ،13
 14سـالم بود كه به منزل اسـتاد سـيدمهدي حسـيني در قم ميرفتم يا در
كالس شـعر آقاي مجاهدي شـركت ميكردم تا هرچه بيشـتر با دنياي شـعر
و شـاعري آشنا شـوم كه دسـتاوردهاي آن را هم ديدم.
به نظر شـما شـاعر اهلبيت bبا شـاعران ديگر چه تفاوتـي دارد؟
از لحـاظ فنـي و زيرسـاخت شـعر ،شـاعران اهلبيـت bتفاوتـي بـا ديگـر
شـاعران ندارنـد و كسـي كـه دوسـت دارد بـراي اهلبيـت bشـعر بگويد،

در وهلـه اول بايـد نسـبت بـه اصـول شـاعري آگاهـي داشـته باشـد .بهواقع
وجـه تمايز شـاعران اهلبيت bبا ديگر شـاعران در رسـالتي اسـت كه آنها
بـردوش دارنـد .يك شـاعر اهلبيت bقرار اسـت بـراي بهترينهـاي تاريخ
كـه نقصي در سـيره آنها وجود ندارد ،شـعر بگويد ،بنابراين مـردم توقع دارند
كـه خـود شـاعر نيز متناسـب با شـعري كـه ميگويـد ،به صفتهـاي خوب
اهلبيت bپايبند بوده و كماالت عقالني و نفسـاني را داشـته باشـد ،زيرا در
اين صورت اسـت كه شـعر نهايت تاثير خـود را ميگذارد .خوشـبختانه امروز
نسـل جـوان خيلي خوبـي داريم كه عاشـقانه و بـدون چشمداشـت در حال
فعاليـت خالصانه هسـتند و مـردم هم اين موضـوع را فهميدهاند .چه بسـاكه
اقبـال مـردم بهخوبي اين موضـوع را نشـان ميدهد.
آقاي جانفدا! شـما از آن دسـته شاعراني هسـتيد كه چندباري
شـعرهايتان را نـزد رهبـري خواندهايـد؛ از خاطـرات ايـن ديدارها
برايمان بگوييد.
دو بـار خدمت ايشـان بـودم كـه آقـا در نوبـت اول ،نظرات تخصصـي و فني
خود را فرمودند كه بسـيار هم ارزشـمند بود .ايشـان توصيه كردند كه ابتداي
مصرعهـا اينقـدر از «و» اسـتفاده نكنم .برايم بسـيار جالب بود كه ايشـان تا
اين حد نكتهسـنج و ريزبين هستند و شـاعران را مورد ارزيابي قرار ميدهند.
امـا نوبـت دومي كـه خدمت ايشـان رفتيم ،فقط تشـويق كردند كـه هردوي
اين ديدارها بسـيار پربـار و خاطرهانگيز بود.
* گويـا شـكلگيري مجمع شـاعران اهلبيـت bنيز در راسـتاي
دغدغههـاي رهبـري صـورت گرفـت .از راهانـدازي ايـن مجمـع
برايمـان بگوييد؟
سـال  1391بعد از ديدار شـاعران اهلبيت bبا رهبر معظـم انقالب بود كه
مجمع شـاعران توسط تعدادي از شـاعران و فعاالن عرصه شعر مذهبي شكل
گرفت .سـنگ بناي اين مجمع در راسـتاي پيگيري منويات رهبري در حوزه
شـعر اهلبيت bو پيشـرفت و ارتقای اين حوزه گذاشـته شـد تا بـه اهداف

موردنظـر جامه عمل بپوشـاند .طبق اساسـنامه ،اين مجمـع روي موضوعاتي
در بحـث آفرينش(حوزههايـي كه كمتر شـعر گفته شـده) ،آموزش(برگزاري
دورههـاي آموزشـي) و پژوهش(انجام كارهاي پژوهشـي) متمركز شـد كه از
همـان ابتـدا تا به امـروز نيز تمام تالش خـود را به كار گرفته تـا فعاليت قابل
قبولي در اين حوزهها داشـته باشـد.
* تاكنون چه فعاليتهايي انجام دادهايد؟
برگـزاري كارگاههـاي مختلـف بـا موضوعـات متنـوع ،نقـد اشـعار شـاعران،
توليـد برنامههـاي تلويزيونـي بـا موضـوع شـعر ،ايجـاد بانـك اطالعـات
شـاعران ،برگـزاري همايشهـاي سراسـري و منطقـهاي بـا حضـور
شـاعران كشـوري ،تاليـف در حـوزه شـعر ،برگـزاري بزرگداشـت بـراي
بـزرگان شـعر اهلبيـت ،bبرگـزاري مراسـم هفتگـي نقـد شـعر و ...بـه
عنـوان مهمتريـن فعاليتهـاي مـا در ايـن پنـج سـال بـه شـمار مـيرود.
*باتوجـه بـه ايجاد بانـك اطالعاتي شـاعران اهلبيـت ،bدرحال
حاضـر با چند شـاعر در ارتباط هسـتيد؟
حـدودا با  3000شـاعر در ارتباط هسـتيم .وقتـي بانك اطالعاتي شـاعران را
فعال كرديم ،توانسـتيم جامعه آماري تشكيل داده و كشور را به شش منطقه
تقسـيم كنيـم تا برگـزاري دورههـاي آموزشـي كاملا برنامهمدار و براسـاس
هميـن منطقهبندي صـورت گيرد.
* فكـر ميكنيـد راهانـدازي اين مجمـع و فعاليـت پنج سـاله آن
چقدر در رونق و پيشـرفت شـعر اهلبيت bتاثيرگذار بوده است؟
مجمع شـاعران اهلبيـت bتنها مجموعهاي اسـت كه بهصـورت تخصصي
در حـوزه شـعر اهلبيـت bفعاليت ميكنـد ،بنابرايـن به نظر ميرسـد كه
توانسـته تاثيرگـذار باشـد .ما بـراي برگـزاري جلسـه و كارگاه به شـهرهايي
رفتهايـم كـه خـود شـاعران متعجـب شـده و از ايـن اقدام بسـيار اسـتقبال
كردهانـد .حتـي ما به شـهري در غرب كشـور رفتيم كه به لحاظ مالي بسـيار
ضعيـف بودنـد و يـك نفـر كتابـي را ميخريـد و همگي بـا هـم ميخواندند.
بـه واقـع ايـن مجمع باعث شـد تـا حلقههـاي ادبـي زيـادي ايجاد شـود كه
اين بسـيار ارزشـمند اسـت ،زيرا در دنياي امـروز با ضعفهاي زيـادي در كار
فرهنگي مواجه هسـتيم و هر اقـدام فرهنگي از ارزش بااليي برخوردار اسـت.
* آيـا ايـن مجمع طـي چند سـال فعاليت مسـتمر تحت پوشـش
موسسـه خـاص فعاليت كرده اسـت؟
خيـر .ايـن مجمع ،يك موسسـه مردمي كامال مسـتقل اسـت كـه به هيچ
جايـي وابسـتگي نـدارد .گرچه كار فرهنگـي غيرتجاري فقط هزينه اسـت
امـا مـا درحـال انجـام ايـن كار هسـتيم تا بـه اهـداف مجمـع جامهعمل
بپوشـانيم .البتـه انتظـار داريم كه مسـئوالن كشـور و ارگانهـاي مذهبي
مـا را تنهـا نگذارنـد و از ايـن مجمع حمايـت كننـد .در روايـات داريم كه
حضرت رضا gبا شـعرا بسـيار مالطفت ميكردند؛ همچنيـن با خواندن
تاريـخ تشـيع ميبينيـم كـه هيـچ هنـري مثـل شـعر در ميـدان مبـارزه
سياسـي ،عقيدتـي و ...نبـوده اسـت .بـه واقـع هيـچ رسـانهاي مثل شـعر
وجـود نـدارد كه تـا اين حـد قدرتمند بتوانـد از اهلبيت bسـخن گفته
و حـرف آنهـا را بـه مردم برسـاند .مثلا در يك هيئـت دوسـاعته ،بيش از
نيمـي از زمـان هيئـت بـا اشـعار اهلبيـت bسـپري ميشـود ،بنابراين
كاملا بهحق اسـت كـه مجمـع شـاعران اهلبيت bمـورد حمايـت قرار
گرفتـه و بـا قـدرت هرچه بيشـتر ،اهـداف خـود را دنبـال كند .متاسـفانه
درحـال حاضـر هيچيك از شـاعران اهلبيـت bتحت حمايت و پوشـش
هيـچ ارگان و سـازماني نيسـتند و از هرگونـه خدماتـي محرومنـد كه اين
موضـوع اصال شايسـته ايـن خادمـان اهلبيت bنيسـت.

نقطه تاريك شعر اهلبيت ،bغربت آن است
گرچـه امـروزه شـاعران بسـياري در حـوزه اهلبيـت bفعاليـت ميكننـد امـا هنـوز هـم جـاي خالـي شـعرهاي خـوب و
تاثيرگـذار در بسـياري از هيئتهـا احسـاس ميشـود و بـه نظـر ميرسـد آنطـور كـه بايـد و شـايد دقـت الزم در انتخـاب
اشـعار از جانـب مداحـان صـورت نميگيـرد .چـه بسـا آثـار ارزشـمند بسـياري از نظرها پنهـان ميماننـد و مـردم نيـز از آنها
بهرهمنـد نميشـوند .ايـن موضوعـي اسـت كـه هـادي جانفـدا عضـو هيئـت رئيسـه مجمـع شـاعران اهلبيـت bاز آن بـه
عنـوان نقطـه تاريك شـعر اهلبيـت bيـاد كـرده و ميگويـد« :متاسـفانه تعـدادي از آثار خوبـي كه بـراي اهلبيـت bتوليد
شـده ،ديده نشـده اسـت .رسـانه شـيعه و رسـانه عرضه محصـوالت شـيعه ،هيئتها هسـتند و مـردم بيشـتر از مطالعه اشـعار
اهلبيـت bمنتظرنـد تـا مـداح ،توليـدات را عرضـه كنـد كه اتفاقـا اين موضـوع بسـيار مورد نقـد اسـت ،زيرا بخـش عمدهاي
از اشـعار ارائـه شـده از طريـق هيئتهـا در حـد متوسـط هسـتند و عملا شـعرهاي خـوب ديـده نميشـوند كـه ايـن اتفـاق
خوبـي نيسـت و باعـث ميشـود تـا يك شـعر معمـول ،بيـش از حد بـزرگ شـده و حقيقـت شـعر اهلبيـت bپنهـان بماند».

خـــــط خبــر

آیـتاهلل روحاهلل قرهـی موسـس حـوزه علمیـه امـام مهـدی fگفت«:اگـر شـهدا و جانبـازان نبودنـد امـروز مـا آرامشـی نداشـتیم که دین داشـته باشـیم ،سـوریه
و عـراق را خـون شـهدای مدافـع حـرم نجـات داد نـه مذاکـرات یـا بحثهـای سیاسـی؛ اگـر خـون شـهدا نبـود و دشـمنان مسـلط میشـدند امـروز نـه مسـجد،
نـه دعایـی و نمـازی بـود حتـی بایـد نـام خـود را هـم عـوض میکردیـد ،کشـور ترکیـه خـط عربـی داشـت آن را التیـن کردند که مـردم بـا قرآن آشـنا نشـوند».
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حاج احمد چینی

تقديم به حضرت زهرا
هاديجانفدا

شبيه درد رفتي و شدي در استخوان پنهان
نمييابم تو را اي در جهان مانند جان پنهان
فرشته مست دنبال صدايش راه ميافتد
	كسي كه ميبرد نام تو را زير زبان پنهان
زمان آفرينش با علي جذاب شد اما
تو قدرت در تمام جملههاي داستان پنهان
زمان جاهليت هيچ فكرش را نميكردند
	كمال مردها باشد ميان دختران پنهان
در اطراف رسول اهلل آگاهانه ميديدي
چهشيطانياستپشتچهرههايمهربانپنهان
همه ديدند حق تنهاست ،پهلوي تو زد فرياد
صدايش ماند اما در سكوتي بي امان پنهان
خزان زودرس وقتي سراغ باغ ميآيد
	كه گل خوب است باشد از نگاه باغبان پنهان
تو از قلب علي دلبازتر قبري نميخواهي
از اول بودهاي در بهترين جاي جهان پنهان
تو جان حيدري ،يعني دوتاي يك نفر هستيد
پس او خود را درون خاك كرده نيمه جان پنهان
بجز الهوت هرجا دفن شد كوثر چنان باشد
	كه دريا را كني زير حباب استكان پنهان
قيام تو در اعماق زمين ساكت نميماند
	كه دارد دخترت در حنجره آتشفشان پنهان
و هجده سالگي پايان جريانت نخواهد بود
شديچونخونبهرگها،زيرجريانزمانپنهان
به حدي گيجم از داغت كه پيدايت نميكردم
اگر ميشد تنت در قبر حتي با نشان پنهان. . .

ها و محافل مذهبی
نامه هـیئت
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همایـش تخصصی هیئتهای فعال در عرصه خدمترسـانی در شـهر قصرشـیرین کرمانشـاه برگزار شـد .در اولیـن روز این همایـش دو روزه که با هدف
حضـور و خدمترسـانی بیشـتر هیئتهـا بـه عرصههـای اجتماعی بـا تمرکز بـه امدادرسـانی به مـردم زلزلهزده کرمانشـاه و کرمـان تدارک دیده شـده
بـود ،بیش از  400هیئت شـاخص از سراسـر کشـور شـرکت کردنـد و صاحبنظران و فعـاالن این عرصه بـه ایراد سـخنرانی پرداختند.

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

تاثير هيئتهاي مذهبي
نقـش هيئتهـاي مذهبـي و جايـگاه مردمـي آن بـر هيچ كس پوشـيده
نيسـت .شـايد بزرگتريـن پايـگاه دينـي ـ ملـي در جامعـه اسلامي مـا
هيئتهـا و محافـل مذهبي باشـد .هر چه قـدر ،قـدر و ارزش يك هيئت
در ميـان مـردم شـناخته شـده و واال باشـد ،ميـزان تأثيرگـذاري آن بـر
مـردم نيز بيشـتر خواهد بـود .باتوجه به اين نقش ارزشـمند ،بسـياري از
قوتهـاي فرهنگـي را كه در ميـان هيئتيها و جوانـان عالقهمند و محب
اهلبيـت bديـده ميشـود ،بهنوعـي ميتـوان بـا هيئتهـاي مذهبي و
برنامههـاي آن مرتبط دانسـت .يكـي از مهمترين نكاتي كـه بايد متوليان
هيئتهاي مذهبي به آن توجه داشـته باشـند ،توجه بـه فرهنگ «نقد» و
جـا انداختن آن در هيئت اسـت« .مداح» و «منبـري» هر كدام جايگاهي
خـاص دارنـد؛ با هـدف خاصـي در جامعه تربيـت شـدهاند و هنگامي كه
بـراي اداره مجلـس و محفلي دعوت ميشـوند ،بايد زيـر ذرهبين نقد تمام
اعضـاي هيئت ـ با همـكاري و هدايت مدير هيئت ـ قـرار گيرند تا ميزان
تـوان آنهـا در نيل به هدف موردنظر ،بررسـي و سـنجيده شـود .در واقع،
هيئتي كه بتواند عشـق و احسـاس اعضاي هيئت را با شـناخت واقعي از
قـرآن و ائمه توام سـازد ،هيـچ جرياني توان مقابله با آن را نخواهد داشـت
و در مقابـل آن كـم ميآورد و اعضـاي آن هيئت در مقابل اكثر آسـيبها
مصـون خواهند بـود .به عبارت ديگـر ،اگر يك هيئت مذهبي با اسـتفاده
از روش صحيح ،عالمانه و عاشـقانه رهبري شود ،خواهد توانست بيشترين
نقـش را در رشـد و تعالـي فـرد و جامعـه و فرهنـگ آن داشـته باشـد.

مجتمعفرهنگیمذهبیمسجدوحسینیهحضرتابوالفضل/gاصفهان-روستایایرج/هیئتانصارالمهدیf

مناجاتنامه

کانال تلگرام
زندگي به سبك آيتاهلل بهجت

مرحـوم آيـتاهلل بهجـت نيـازي بـه معرفي
نـدارد و از كوچك و بـزرگ اين عارف معاصر
را ميشناسـند .اما اگر ميخواهيد از سـبك
زندگي ايشـان بيشـتر بدانید حتما سري به
كانال سبك زندگي آيتاهلل بهجت بزنيد .در
اين كانال عالوه بر معرفـي آثار و ديدگاههاي
ايشـان ،به سـبك زندگي او نيز گريـزي زده
و مخاطـب را بـا سـيره زندگانـي او تا حدي
آشـنا ميكنـد .همچنيـن در اين كانـال ،به
پرسـشهايي كـه ممكـن اسـت بـراي هـر
كسي پيش بيايد ،پاسـخ داده ميشود .براي
عضويـت در ايـن كانال ،كافي اسـت نشـاني
https://t. me/be_sabke_bahjat
را وارد كنيد.

کتاب
رستاخيز داعش

كتاب «رسـتاخيز داعش» جديدترين كتابي
اسـت كه با موضوع شـناخت داعش منتشـر
شـده .ايـن كتـاب اثـر ويليـام مككنتـس
حاصـل تحقيقـات و مطالعات زيـاد او روي
گروههـاي تكفيـري بهخصـوص داعـش
اسـت .او در ايـن كتـاب بـا اسـتفاده از
اطالعـات و منابـع دسـت اولـي كـه طـي
سـالهاي گذشـته ب ه دسـت آورده ،روايتي
از ظهور و شـكلگيري داعـش ارائه ميدهد
كه در دل آن ميتوانيم با عمق انديشـههاي
گروهي كه خـود را دولت اسلامي مينامد
و دسـت بـه كشـتار وحشـيان ه مـردم در
جايجـاي جهـان ميزند ،آشـنا ميشـويم.
كتـاب «رسـتاخيز داعـش؛ تاريـخ ،راهبـرد
و رويكـرد آخرالزمانـي دولـت اسلامي»
توسـط نشـر اسـم روانـ ه بـازار شـده اسـت.

اپلیکیشن
اشراق

اشـراق نرمافـزار جامع مذهبـي ،ويـژه اندرويد
اسـت كه با بهرهمنـدي از بخشهـاي مختلف
ميتوانـد بخشـي از نيازهـاي شـما را بـرآورده
كنـد .ايـن نرمافـزار از چهـار بخـش ادعيـه،
صلواتشـمار ،ذكـر روز و تعقيبـات نمـاز
تشـكيل شده اسـت .بخش ادعيه شـامل انواع
دعاهـا و زيارتهـا نظيـر دعـاي عهـد ،كميل،
توسـل ،زيـارت عاشـورا ،آل ياسـين و ...اسـت.
در تمـام بخشهـا ،امكانـات زيـادي در اختيار
مخاطـب قـرار داده شـده و از آنجايـي كـه
زبـان برنامـه ،كاملا فارسـي اسـت ،مخاطـب
بهراحتي ميتواند از امكانات آن اسـتفاده كند.

خدايا!
اگـر عظمـت حقالنـاس را در نـگاه تـو در مييافتيـم ،بـه يقيـن چنيـن بي
ُمحابا بر كشـتگاه حقوق مردم نميتاختيـم .نگاه خـودت را در همين جهان،
عيـان كن.
خدايا!
مـردم را از ايـن «معيشـت ضَ نك» برهان كه نتيجـه اعراض از ذكر توسـت و
يـاد خـودت را عليالـدوام در دلهاي ما زنـده بدار.
خدايا!
سكه رايج حرام را از اعتبار بينداز و بهرههاي شيطان را روزافزون مپسند.
خدايا!
ما را گرفتار فتنههاي آخرالزمان و َمكر ليل و نهار مساز.
خدايا!
شـيطان و نفس به هم دسـت دادهاند تا بنـدگان خوب تـو را زمين بزنند .بي
مسـاعدت تو مقاومت ممكن نيست.
خدايا!
به يأس بگو رهايمان كند ،به خسـتگي بگو كه دسـت از سـرمان بـردارد و به
شـيطان بگو كه ما از آن توايـم ،اميد نبندد.
سیدمهدی شجاعی

هـیئت

چهارده ضمیمه هفتگی روزنامه قدس
ویژه هیئتها و محافل مذهبی
مدیر مسئول:ایمان شمسایی

دبير تحريريه :زكيه سعيدي
		
دبير ويژهنامه :رضا صيادي
طراح نامواره :محمد صمدي

با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری عقیق www.aghigh.ir

w w w . q u d s o n l i n e . i r

