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تاالسالم صالحی خوانساری در مدرسه امیرالمؤمنین gقم گفت« :آیا حقیقتا درست است كه شیعه علوی و فاطمی که زیر پرچم
حج 
خدا و در نظام جمهوری اسالم زندگی میکند ،دست خود را به سمت خارجیها و بیدینان دراز کند و از رابطه با آمریکا و اسرائیل بگوید
و برای این رابطه اقدام به هر کاری کند و خیلی از ارزشها را زیر پا بگذارد! این نشان میدهد توانایی دین اسالم ،مذهب و معرفت به خدا
را خوب نشناختهایم و به این واقعیت نرسیدهایم ،که اگر میرسیدیم نباید چنین سخنانی را مطرح میکردیم تا چه بسا دنبال مسايل
ارتباط با غیرخدا برویم .متأسفانه به ظواهر تن دادیم و به باطن نرسیدیم و به لفظ اکتفا کردیم و از واقعیت دور شدیم!»

«مالک یوم الدین /مالک روز جزاست»( .آي ه  4سور ه حمد)

مالك روز قيامت
سور ه حمد

ترویج هیأتهای خانوادگی
محمدمهدی عامری ،استاد حوزه و دانشگاه

یکـی از مسـايل تأثیرگـذار ،مناسـب و عالمانهای که در گذشـته
رونق بیشتری داشـت هیأتهای هفتگی ،خانوادگی و همسایگی
بـود .از ایـن طریـق همسـایهها و دوسـت و آشـنا بـه خانههـای
همدیگـر میرفتنـد کـه در وهلـه اول صلهرحم را بجـا میآوردند
و از حـال همدیگـر باخبـر میشـدند که ثمـرات و برکات بسـیار
باالیـی را بـه همـراه داشـت .بسـیاری از لحظاتـی را کـه امـروز
مـردم پـای تلویزیـون ،ماهـواره ،فضـای مجـازی و تلفـن همـراه
میگذراننـد ،آنروزهـا بـا صلهرحـم و دورهمیهـای اینچنینی
بـه نحـو شایسـته و قابـل قبولـی طـی میشـد .ضمن اینکـه در
ایـن دورهمیهـا از مـواردی مثـل غیبـت ،دروغ و رذایلـی که در
سـبک زندگـی اسلامی یـک نوع آفـت محسـوب میشـود در
امـان بودنـد چراکـه هیـأت با قـرآن و توسـل به اهـلبیتb
برپـا میشـد و جایی بـرای اینگونه مـوارد باقی نمیگذاشـت.
یکـی از مطالـب مهـم در ایـن زمینـه ،تربیـت فرزنـدان بـود
کـه در محیطـي اینچنینـی بـا هـم بـازی میکردنـد و از
گوشـهگیری و انـزوا ،فعالیتهـای مجـازی و بازیهـای
رایانـهای امـروز هـم در امـان بودنـد .لـذا احیـاي هیأتهـای
هفتگـی ،خانوادگـی و مجالـس زنانـهای کـه بـه نام «سـفره»
برگـزار میشـد ،در نهادینـه شـدن سـبک زندگـی اسلامی
میتوانـد بسـیار مفیـد و تأثیرگـذار باشـد و جامعـه فضـای
مجـازیزده ما را دوباره به رویکردهای حقیقـی خودش برگرداند.
اهـلبیـت bفرمودهاند« :ما مجلسـی را دوسـت داریـم که دور
هـم بنشـینید و امر مـا را احیا کنیـد» .وقتـی پرسـيدند این امر
چیسـت کـه باید احیـا کنیـم،فرمودنـد« :احادیث مـا را بخوانید
و حرفهـای مـا را بزنیـد ،قـرآن بخوانیـد و آن را تفسـیر کنید».
یقینـا توجـه بـه آیـات و روایـات در نـوع زندگـی و جهانبینـی
بشـر تأثیرات بسـیار مهمـی خواهد داشـت .البته آنچـه از هیأت
ت اسـتاندارد و سـنتی اسـت ،نـه برخی
مدنظـر اسـت ،یـک هیأ 
از هیأتهایـی که خودشـان سـبک زندگی اسلامی ندارنـد و در
آنها اسـراف ،سـبکها و رفتارهای غلط و ناپسـند دیده میشـود.
ت را بـه این معنا
ن نـوع هیأتها مدنظر ما نیسـت .هیـأ 
یقینـا ای 
نمیدانیـم که یـک عـدهای دور هم جمع شـوند ،پارچه مشـکی
ت یعنی مکانی که
بزننـد و یک نفر پشـت میکروفن بخواند .هیـأ 
قرار اسـت معرفتافزایی و معنویتافزایی در سـایه توسـل به اهل
بیـت bو احیاي امـر دين را بـه اوج خودش برسـاند .این هیأت
اسـت که در سـبک زندگی تأثیر میگذارد و یقینا افـرادی که در
ایـن گردهمایی ارزشـی ،دینی و معرفتی شـرکت میکنند حول
قـرآن و اهـلبیت bجمـع میشـوند و آنوقـت والیتپذیری،
کار تشـکیالتی و دسـتهجمعی را میآموزند .دلسـوزی ،فداکاری،
ایثارگـری و انفـاق را کـه همگی جزو شـاخصههایی اسـت که به
نهادینـه شـدن سـبک زندگی اسلامی کمـک میکنـد میتوان
ت درواقع مکانی اسـت که
در هیأتهـا فرا گرفـت .منظور از هیـأ 
اگـر بتوانیم بـه تعبیر حضرت امـام هیأتهای سـنتی را احیا
کنیـم -البتـه با توجه بـه تغییراتی که به نسـبت روز نیاز اسـت-
یقینـا سـبک زندگـی اسلامی بـه منصـه ظهـور خواهد رسـید.

در دنیا اگر بخواهیم ظاهربینانه نگاه کنیم پول و پارتی یا مدرک یا زبانبازی حرف اول را میزنند .به قول معروف اگر کسی بند «پ» را نداشته باشد
همیشه یک جای کارش میلنگد اما اگر یکی از اینها یا همه را داشته باشد نانش توی روغن است ولی در آخرت آنچه حرف اول را میزند دین است و
به همین خاطر به آن میگویند روز دین .یعنی روزی که دین و دینداری رونق و بازار و مشتری پیدا میکند .در آن روز دیگر نه پول به درد میخورد
نه پارتی .چون خداوند مالک آن روز است و هر کس که در دنیا دیندارتر باشد سربلندتر است.
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بـدون تردید یکـی از سـرمایههای مهم عمر انسـانها ،فصـل جوانی
اسـت و بـه طـور حتـم میتـوان گفـت جوانـی بهـار عمـر انسـان
اسـت .حتـی در قیامت هـم که مـا را متوقـف میکننـد و از مجموع
عمرمـان سـؤال میکننـد ،به طـور مجـزا از فصل جوانی میپرسـند
کـه جوانـیات را در چـه راهی صرف کـردی .چون جوانی سـرمایهای
اسـت کـه تا وقتي فقـدان آن نصیبمان نشـود ،قـدر آن را نمیدانیم.
امیرالمؤمنیـن gفرموده« :دو چیز هسـت که تنها کسـی که آنها را
از دسـت داده باشـد قدرش را میداند .جوانی و تندرسـتی» .به راستی
کسـانی که از مدیـران فرهنگی و مذهبی جامعه ما به شـمار میروند
باید از ظرفیت و پتانسـیل موجود بهترین اسـتفاده را ببرند .بحمداهلل
شـاهد این هستیم که در جلسـات ما جوانگرایی به صورت گسترده و
از راه و روش مناسـب انجام میشود .از طرف دیگر در جلسات هفتگی
نیـز طر ح معارف در دسـتور کار قرار گرفته که به ارتقاي شـعور دینی
ل بیتb
کمـک میکند و توأمان شـور اهلبیتـی را در جلسـات اه 
ترویـج میدهد .منتها باید به مدیـران اجرایی فرهنگی این مسـأله را
متذکر شـویم که جوانگرایی نبایـد به جوانزدگی مبدل شـود چراکه
جوانی با احساسـات سـنگینی که دارد اگر تحت مدیریت صحیح قرار
نگیـرد ممکن اسـت بـه فصل بیمـاری مبدل شـود .البته بایـد کاری
کنیـم که جوانی به سـمت بیـداری هدایـت شـود .جوانزدگی جایی
اسـت کـه ما فقـط دنبال کمیت باشـیم .یعنـی جمعیت جـوان را به
سـمت خودمـان جذب کنیم امـا محوریت دعوت صحیح را از دسـت
بدهیـم .محوریـت دعوت صحیح اوال باید در مسـیری قـرار بگیرد که
بـه جوان تفهیم شـود و احساسـات و غرایز خود را کنتـرل کند .اصال
خاصیت جوانی اسـت و باید با عقل و شرع آن را کنترل کنیم که یک
وقـت در این راه جوانان ما کرامات و ارزشهایشـان را از دسـت ندهند.
بحمـداهلل جـو غالب بر همین پایه اسـت اما متأسـفانه در بخشهایی
جوانزدگـی وجـود دارد و بـرای اینکه جوانـان را جذب کنیـم ،به هر
قیمتی سـراغ جذب آنها میرویـم نه اینکه آنها را قیمتی کنیم! یعنی
خـدای نکـرده عـدهاي میخواهنـد سـدها را بـه صـورت اباحهگـری
بردارنـد و آزادی را در معنـا و مفهوم رها بودن قالب بگیرند ،از ظرفیت
جوانـی سوءاسـتفاده کننـد تـا شـاید آنهـا را در حصـار اندیشـههای
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کوتـاه خـود محدود کننـد و تحت کنترل خـود بگیرند .ایـن موضوع
را هـم در فضـای حقیقـی و هم فضـای مجـازی مشـاهده میکنیم.
در ایـن میـان الزم اسـت نکتـهای را بـه کسـانی کـه میخواهنـد در
صحنـه فرهنگی و مذهبی فعالیت داشـته باشـند گوشـزد کنـم .در
جریان آندولس (اسـپانیای فعلی) دشمن تجربه تلخی برای مسلمین
رقم زد .در شـهری که  800سـال مسـلمانان در آن پایگاه داشـتند ،با
برنامهریـزی و جنـگ نـرم این  800سـال سـابقه را برای نسـل جوان
هدفگذاری کردند و با برداشـتن سد عقالنیت ،متشرع و متدین بودن
جوانـان را در شـهوت غوطـهور کردنـد کـه موجب شـد آنها آسـیب
ن باصالبـت و شـادابی داشـته
ببیننـد .اگـر واقعـا میخواهیـم جوانـا 
باشیم ،اولین مسأله کنترل احساسات و غرایز است .امیرالمؤمنینg
فرموده« :کسـی که عقل او بر هوای نفسـش غلبه پیدا کند ،رسـتگار
خواهد شـد و بالعکس کسـی که هـوای نفس او بر عقلـش غلبه پیدا
کند ،رسـوا و مفتضح خواهد شـد» .لـذا باید در این زمینـه کار کنیم.
یعنـی درواقـع جوانمـان را به سـمت تعدیل قـوا ببریم .این دسـت از
اقدامات خیلی اهمیت دارد .البته در این راسـتا باید با ادبیات مناسب،
گفتمان صحیح ،تفهیم قیمت جوان و تشـویق قدم برداشـت .در یک
حدیـث قدسـی آمـده« :جوانـی کـه بتواند بر غضـب و شـهوت خود
مدیریت کند ،به فرشـتهها شـبیه اسـت و از ملکوتیان خواهد شـد».
البتـه ایـن کنتـرل شـرایط زیـادی را میطلبـد .صـرف گفتـن و
موعظـه کـردن نیسـت .امـروز بایـد کاری کنیم كـه شـرایط ازدواج،
اشـتغال و مسـکن جوانـان فراهـم شـود .البتـه در رأس ایـن هـرم،
ت و غرایـز را
مسـأله ازدواج جوانـان اسـت چراکـه کنتـرل شـهو 
نمیتـوان بـه صـورت موقـت مدیریـت کـرد بلکـه بایـد جوانـان را
نسـبت بـه این موضوعـات بیمه کـرد و بهتریـن راه برونرفـت از این
معضـل ،ارزان شـدن نـرخ ازدواج جوانان اسـت تا انشـاءاهلل ارتباطات
حـرام پاییـن بیایـد و ایـن مهـم حمایـت دولـت و ملـت را میطلبد.
نکته بعـدی مقید بودن و تعمیم عادتهای درسـت به جوانان اسـت.
غیـر از مسـايل دینـی کـه در جلسـات گفته میشـود ،یکسـری از
مبانـی مربـوط به آداب و معاشـرتها نیـز باید مطرح شـود .مبانیای
مربوط به قداسـت بزرگترها در گذشـته به صورت چشمگیری وجود
داشـته و امروز کمرنگتر شـده اسـت؛ مبانیاي که میتـوان از آنها به
عنـوان چارچـوب رفتارهـای اخالقی نام بـرد .اگر جوان به این مسـیر
عـادت کنـد ،در آینـده بـه نتیجه مطلوبی دسـت پیـدا خواهـد کرد.
یکـی دیگـر از خاصیتهای مهم هیأتهـا پیدا کردن دوسـتان خوب
و مفید اسـت؛ دوسـتی که تأثیرگذار باشـد و باعث نشـود که انسـان
ضربـه ببینـد .فضای هیأتها و جلسـات مـا باید به گونهای باشـد که
برخـی هیـأت را پاتـوق و محـل گعدههـای روزمره خودشـان نبینند
بلکـه ایـن مـکان را محفلـی معرفتافـزا و زمینهسـاز ترقـی بداننـد.
امیدواریـم مبلّغیـن ،ذاکریـن و منبریهـای ما بـه این سـمت بروند
کـه جوانـان مـا را ترغیـب کننـد ،نـه اینکه خـدای نکـرده بـه جای
جوانگرایـی کار به جوانزدگی برسـد و با خواسـتههای بـدون کنترل
جوانـان بخواهیـم جلـو برویـم .انشـاءاهلل وقتـی جوانها در کنـار ما
جمـع میشـوند ،بـه برکـت اهلبیـت bاین هنر را داشـته باشـیم
کـه آنهـا را روزبـهروز به پلههای ترقـی مادی و معنـوی نزدیک کنیم.
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هیـأت نیز عالقه داشـت و بسـیاری از خاطرات
و تالشهـای نوکـران سیدالشـهدا gچـه در
جامـه خادمـی و چـه در لبـاس ستایشـگری و
منبـری را بـا تصویربـرداری زیبایـش بـه ثبت
ميرسـانید .تقریبـا همـه هیأتهـای معـروف
مذهبـی و ستایشـگران صاحبنام کشـور از او
بـه نیکـی یـاد میکنند .زيـرا او مـردی بود که
همـواره بـرای ائتلاف و وحـدت میـان جامعه
مداحـان میکوشـید و تالش میکـرد ارتباط و
تعامل میان نسـل جدید و پیشکسـوتان بیشتر
برقـرار شـود .زمانـی کـه بسـیاری از مداحـان
دوسـت داشـتند به محضر حاج منصـور ارضی
برسـند ،او واسـط ه میشـد و وحدتآفرینـی
میکـرد چراکـه از همگسـیختگی در درون
هیأتهـااو را رنـج مـیداد.

چند روایت از «عباد فانی» خادماهل بیتb
که خیلی زود از میان ما رفت

مصداق واقعی
«عباداهلل» بود
محمدسبحان سجادیان

امســال پیــادهروی اربعیــن بــرای «عبــاد فانــي» حــال و هــوای دیگــری داشــت .بــه محــض
برگشــت از کربــا زانــوی غــم بغــل کــرده بــود کــه چقــدر روزهــای زیــارت زود تمــام میشــود.
ایــن روزهــای آخــر هــم در صفحــه مجــازی خــود همــواره مینوشــت« :دلتنگتــم اربــاب ،بطلب
ل بیــت
آقــا!» وقتــی حــوادث ســوریه اتفــاق افتــاد بــرای مظلومیــت حضــرت زینــب و اهـ 
 bبلندبلنــد گریــه میکــرد و شــهادت رفیــق دیرینـهاش مهــدی نــوروزی بــه عنــوان مدافــع
حریـ م آلاهلل دل او را شکســت .شــهاب مــرادی در یادداشــت خــودشدر مــورد او نوشــته« :عباد
را همــه دوســت داشــتند .امــام حســینی و محــب اهــلبیــت بــود و همــه دوســتانش ايــن را
تصدیــق میکننــد» .حتی بــه تعبیــر احســان محســنی ،ادب عبــاد فاني یــک الگــوی بالمنازع
بــرای هیأتیهــای امــروز اســت؛ همــان مــرد متبســم ،خوشخلــق ،متواضــع و بيادعایــی
کــه هــر کاری میکــرد تــا وحــدت رویــه در هیأتهــای مذهبــی حاکــم شــود .عبــاد فانــي
در بســاط امــام حســين gهمــه را دوســت داشــت و محبتــش را ابــراز ميكــرد .گفتوگ ـوي
کوتاهــی بــا دوســتان مرحــوم عبــاد فانــی کــه چهــارم اســفندماه قلبــش از حركــت ایســتاد و
بــرای همیشــه بــا هیــأت و هیأتیهــا خداحافظــی کــرد انجــام دادیــم که پيــش روي شماســت.
افتخارنوکریاهلبیتb
ششـم مردادماه سـال  56در شـمیران به دنیا
آمـد .پدر و مادرش نام او را «عباد» گذاشـتند.
نوکـری را از بدو نوجوانی سـیره خـودش کرد
و در دهـه اول زندگـیاش بـا هیأت «حسـین
جـان» همـراه شـد .او بـا بسـیاری از خادمين

دیگـر یـک فـرق اساسـی داشـت و آن ایـن
بـود که هـر کار سـختی را قبـول میکـرد .به
دنبـال دیـده شـدن نبود ولی دوسـت داشـت
نوکران سیدالشـهدا gدیده شـوند .به خاطر
همیـن در کنـار آشـپزی ،کارهـای خدماتی و
سـاماندهی تـردد مسـتمعین ،به کار عکاسـی

نماز اول وقت و توسل
ن جـان»
ت «حسـی 
از سـال  70کـه وارد هیـأ 
شـد کارهای خدماتی ،آشـپزخانه و سـاماندهی
وسـایل نقلیـه و تـردد مسـتمعین را برعهـده
گرفـت .همیشـه بـه حرفهـای بزرگترهـا
گـوش مـیداد و سـعی میکرد بـه نصایـح آنها
عمـل کنـد .اعتقاد داشـت گوشـزدهای بزرگان
براسـاس یـک تجربـه ارزشـمند اسـت و اگـر
امـروز بـه قـول دوسـت صمیمـی مرحـوم عباد
فانی (حسـین قربانچه) بخواهیم فردی را که در
مسـیر اجرای نصایح و رهنمودهای بزرگترها و
پیشکسـوتان عرصه هیأتهـای مذهبی حرکت
میکـرد مثـال بزنیم ،عباد فاني واقعا شـخصیت
برجسـته این عرصه به شـمار میرود چراکه در
برپایـی نمـاز اول وقت ،توسـل بـه اهلبیتb
و رعایـت حلال و حـرام و حدود مسـايل دینی
و شـرعی پیشـقراول بود.
سیدحمید خانیان از اعضای هیأت امنای مسجد
ارك میگویـد« :پیرغلام اهلبیت سـیدمهدی
موسـوی ،عبـاد را روز قبـل از فوتـش در مراسـم
بزرگداشـت معروف به «آقاجون» میبینـد .او در
گوشـهای از مسـجد ارک ایسـتاده بـود و با تأمل
بـه اطراف نـگاه میکـرد امـا مثل همیشـه نبود
و حـال و هـواي دیگـری داشـت چراکـه وقتـی
بـه او گفتیـم گرسـنهای ،با حالـت خاصی گفت
خـودم نـه ولـی اگـر غـذا دارید بـه این دوسـتم
بدهیـد .وقتـی خبـر درگذشـت عبـاد را بـه مـا
دادنـد بهتزده شـدیم .از روزهایی کـه این خادم
باصفـای اهلبیـت bچـه در ایام محـرم و چه
مـاه مبـارک رمضـان در هیـأت قدم گذاشـت از
هیچ کوششـی دریـغ نكرد».
مصداقعملیروایاتمعصومینb
حسـین قربانچه در مـورد ویژگیهایـی رفتاری
عباد فانـی میگويـد« :کارهایی که عبـاد انجام
مـیداد مصـداق عملـی روایتهایـی بـود کـه
سـالها در هیأتهـا میشـنید .کسـی را پیـدا
نمیکنیـد کـه از او دلگیـر باشـد .او هـزاران
خاطـره خـوش از خـودش میـان هیأتیهـا بـه
جـا گذاشـته .اوقـات فراغـت عبـاد بيشـتر در
سـفرهای زیارتـی میگذشـت و بیـش از همـه
ذوات مقدسـه ،به حضرت ابوالفضـل gارادت
داشـت و همیشـه بـه اطرافیانـش میگفت دعا
کنیـد توفیـق شـود تـا در منـزل خـودم روضه
امـام جـواد gرا برپـا کنـم .پس از فـوت عباد
زمانـی کـه در منزلـش با حضـور ذاکريـن اهل
بیـت bروضـه امـام جـواد gبرپا شـد همه
مسـتمعین حـس و حـال عجیبـی داشـتند».
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ک به فقرا و نیازمندان
کم 
حسـین قربانچـه ،عبـاد فانـي را
مـرد مـؤدب هیأتیهـا میدانـد که
هیـچگاه به کسـی توصیـه نمیکرد
و اعتقـاد داشـت خـودش هنـوز به
نصیحـت و آمـوزش نیـاز دارد .از
ایـن رو همـواره بـا تواضـع و کمال
ادب و احتـرام بـا مـردم برخـورد
میکـرد و خـودش پیشـقراول
فراگیـری مفاهیم ارزشـی و معرفتی
از سـوی دیگـران بـود .عبـاد فانی
بعـد از یـک دهـه نوکـری و خادمی
در هیـأت «حسـین جـان» بـه
حـاج منصـور ارضـی نزدیکتـر
شـد تـا اینکـه در سـال  81افتخار
دامـادی حاجـی را بـه دسـت آورد.
احسـان محسـنی از همـکاران
و دوسـتان نزدیـک عبـاد فانـی
میگویـد« :عباد چند شـاخصه مهم
داشـت که ریشـه آن را میتوانیم در
احادیـث و روایـات معصومیـنb
بیابیـم .عبـاد درواقـع اندوهـش در
دلش بـود و فرحـش در چهـرهاش.
یعنـی اگـر در اوج ناراحتـی بـود ،با
مردم بـه خوبـی برخـورد میکرد و
بانشـاط و شـاداب بود .حواسـش به
همه به ویـژه نیازمندان و فقـرا بود.
خودش را موظف میدانسـت قبل از
سـخنرانی به هیأت بیاید و از مباحث
منبریها و عـزاداری مداحـان بهره
الزم را ببرد .درسـت اسـت که عباد
نـه مـداح بـود و نه شـاعر امـا مایه
ل بیـت bبود و
برکـت جلسـات اه 
ت خاطرات
ط و ثبـ 
با عکاسـی ،ضبـ 
مداحـان و نوکران امام حسـینg
در هیـأت خدمـت میکـرد».
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خـــــط خبــر
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كتاب «حکمتنامه فاطمی» حاوی فضیلتهای حضرت زهرا hدر حوزه حکمتهای خانوادگی ،حکمتهای اخالقی و عملی،
حکمتهای عبادی و حکمتهای اعتقادی و سیاسـی با حضور حجج اسالم سبحانینیا و فرجی رونمایی شد .این کتاب پنج
بخش اسـت که عبارتنـد از :فضیلتهای حضرت زهرا ،hحکمتهای خانوادگـی ،حکمتهای اخالقی و عملی،حکمتهای
عبادی و حکمتهای اعتقادی و سیاسی.

حجتاالسالممحمدمهدیماندگاریبرتوسلدرمجالس
حتي در جلسات دانشگاهي و خاص تأكيد دارد

روضـه

برکتطلبگیاست
مجتبی برزگر

بيشـتر پامنبريهايـش جوانـان هسـتند؛ روحانـی
خوشصحبتـي كـه حرفهايـش بـه دل مينشـيند و
نكتههايـش راهنمـاي زندگـي اسـت .حجتاالسلام
محمدمهـدي مانـدگاري سـال  61وارد حوزه علمیهاي شـد
کـه قبلا آن را در دوران دبیرسـتان بـه صـورت مقدماتـی
تجربـه کـرده بـود .در همین آغـاز راه بـود که طلبـه جوان
بـه عنـوان یـک رزمنـده تبلیغـی بـه جمـع رزمنـدگان
پيوسـت .او حضـور در یگانهـای خراسـان اعـم از لشـکر
 5نصـر ،تیـپ  45جواداالئمه gو لشـکر  21امـام رضاg
را تجربـه کـرد .حجتاالسلام مانـدگاری افتخـار میکند
كـه محضـر فرماندهـان شـهیدی همچـون چراغچـی،
برونسـی و کاوه را درك كـرده .او از سـال  68تجربه تبلیغی
دوران جنـگ را بـا خـود به محافـل دانشـگاهی ،هیأتهاي
مذهبي ،مـدارس و رسـانه آورد و هـر روز دامنـه تبلیغات و
انتقـال مفاهیـم ارزشـی ،معرفتـی و دینـی او گسـتردهتر
ق بیشـتری پیـدا کـرد .او در  52سـالگی مسـؤولیت
و رونـ 
مؤسسـه فرهنگـی روایـت سـیره شـهدا را برعهـده دارد.
شـما بـه عنـوان یکـی از سـخنرانان دانشـگاهی مخاطبـان
بسـیاری دارید .مخصوصـا جوانان کـه دنبال شـنیدن حرفهای
علمـی همـراه بـا معرفت شـما هسـتند .چطـور خطابـه ،منبر و
سـخنرانیهای علمـی و اجتماعـی را همپاي هم پیـش میبرید؟
بـه اعتقـاد بنده خطابـه و منبر باید چهار پایه داشـته باشـد .پایه علمی،
پایـه فنـی و مهارتـی ،پایـه هنـری و پایـه توفیـق از طـرف حقتعالـی.
بـه دلیـل اینکـه تبلیغ بـر پایههـاي علم ،مهـارت ،هنـر و رسـالت الهی
اسـتوار است .در مسیر طلبگی ،رشـته تخصصی تبلیغ را انتخاب کردهام
و از راههـا و مهارتهـای مختلفـی بهـره میبـرم تـا بـه بهتریـن شـکل
ممکـن ایـن رسـالت را دنبـال کنـم .از ایـن رو خطابـه و منبـر علمی را
الزمـه یـک تبلیـغ موفـق میدانـم .بـه عنایـت الهـی از زمانی کـه منبر
مـیروم بـا اعتقـاد به ایـن جمله زیـارت جامعـهکبیـره که امـام هادی
ـم َعلَّ َم َنـا ا ُ
ِـم دِي ِن َنا »...اعتقـادم بر این
هلل َم َعال َ
 gمیفرمایـد« :ب ُِم َواالت ِ ُك ْ
اسـت که منبر ،سـخنرانی و خطابه باید همانند یک اسـتاد تعلیمدهنده
تأثیرگـذاری داشـته باشـد و بـا تأسـی بـه فرمایشـات امـام هـادیg
منبـری و واعـظ بـا محتـوای علمـی برگرفتـه از مباحـث دسـتهبندی
شـده ،مفاهیـم را راحتتـر به مسـتمع انتقـالدهد.
یکـی از بهتریـن كارهايـي كـه در بعضـی سـخنرانیهای
دانشـجوییتان انجام میدهید سـبک پرسـش و پاسخ شماست
كـه از این طریـق به جوانـان اجـازه ميدهيد دغدغههایشـان را
بیـان کنند.
درسـت اسـت .سـبک حقیـر و بسـیاری از مبلّغیـن هنـگام وعـظ،
محـاورهای اسـت .محـاورهای بیشـتر سـمت و سـوی گفتوگـو و
مباحثـه دارد .ایـن شـیوهها برگرفتـه از سـبکهایی اسـت کـه خـدا
در قـرآن بـه اولیـای خـود تأکیـد میکنـد محـاورهای و سـاده بـا مردم
سـخن بگوینـد و حتمـا پرسـش و پاسـخ انجـام دهنـد .گاهـی منبـری
میتوانـد بـاالی منبـر پرسـش و پاسـخها را خـودش طـرح کنـد و بـه
آنهـا پاسـخ دهـد و گاهـی میتوانـد ایـن فضـا را در اختیـار مخاطـب
خـود قـرار دهد .هـر دوی ایـن سـبکها پسـندیده و عالمانهانـد .گاهی
اوقـات یـک منبـری موضوعـات خـودش را براسـاس پرسـش مخاطبان
تنظیـم میکنـد و گاهـی هـم همانجـا اجـازه میدهد مخاطب پرسـش
خودش را داشـته باشـد .به نظر من انتخاب و اسـتفاده از این دو سـبک
بـه اقتضـای جلسـه برمیگـردد .وقتی جلسـات ،جلسـات دانشـجویی و
علمـی باشـند فرصـت و فضـای پرسـش و پاسـخ بیشـتر مهیا ميشـود
و اجـازه میدهیـم مخاطـب پرسـش خـود را مطـرح کنـد ولـی وقتـی
برخی از جلسـات این اقتضا را نداشـته باشـند ،مناسـب اسـت که مبلّغ

و خطیـب خـودش پرسـش اصلـی و پرسـشهای فرعـی و احتمالـی
را در ذهـن مخاطـب طـرح کنـد و بـه تنـاوب بـه آنهـا پاسـخ دهـد.
عــدهاي معتقدنــد روضهخوانــی بــرای یــک ســخنران
یــا کارشــناس مذهبــی مایــه برکــت و مباهــات اســت .نظر
شــما در ایــن خصــوص چیســت؟
هنـوز طلبـه نشـده بـودم كـه روضهخوانـی میکـردم .چـون پـدرم
روضهخـوان و منبری بود افتخارم این اسـت که خیلـی زود جامه نوکری
امـام حسـین و اهـلبیـت bرا به تن کـردم .خیلـی کوچک بـودم که
بزرگترهـا بنـده را بلنـد میکردنـد تـا قـدم بـه تریبـون برسـد و روضه
بخوانـم .در جبهههـا علاوه بر رسـالت فرهنگـی و رزمی ،روضهخـوان و
مـداح هـم بـودم .برکـت طلبگـی ،خطابـه و منبـر را در روضـه میدانـم
و اعتقـاد دارم انسـان هرقـدر هـم باال بـرود نبایـد برکـت روضهخوانی را
از خـودش دور کنـد .زیـرا منبرهایـش کمبرکـت و کمرونق میشـود .به
همه مبلّغین توصیه میکنم حتی در جلسـات دانشـگاهی و در جلسـات
خـاص توسـل را فراموش نکنند .حتمـا منبر را با یک توسـل ختم کنید
که آن توسـل بـه منبر ،خطیب ،مخاطـب ،محتوا و مجلس نـور میدهد.
اعتقـاد داریم هرقدر هـم گاهی به اصطلاح امروز ،واعظين ما نامآشـناتر
میشـوند از روضهخوانـی دریـغ نکنند و همواره توسـل بـه اهلبیتb
را افتخار خـود بدانند.

مداحـان ،منبریهـا را مقصـر میدانند و برخـی از منبریها هم
گالیـه دارند كه چرا مداحـان هنگام ستایشـگری ،کار وعظ هم
انجام میدهنـد .در ایـن میان کدامیـک مقصرند؟
اتفـاق خوبی نیسـت کـه عدهاي فقـط به واعظيـن اکتفا کننـد و برخی
هـم بـه مداحـان و روضهخوانـان .چـون ما هـم به شـور نیاز داریـم و هم
شـعور .شـور برای پذیرش و زنده نگهداشـتن و حفظ ارتباط همیشه الزم
اسـت .شعور هم برای عمقبخشـی ضرورت دارد .این برخوردهای افراطي
و تفریطـی کـه عـدهای طرفدار شـور هسـتند و اعتنایی به شـعور ندارند
و عـدهای هم از طرفداران شـعور هسـتند و اعتقـادی به شـور ندارند ،هر
دو شـیوه غلطی اسـت .از سـوی دیگـر اگر هر کسـی وظیفه خـودش را
درسـت انجام دهد یعنی مبلّغ ،خطیب و سـخنران ضمن اینکه شـعور را
تبیین میکنند مقدمهسـاز شـور باشـند و مردم را برای اهمیت شور هم
نگهدارنـد و مـداح هم از طرف دیگـر ضمن اینکه شـور را تأمین میکند،
مؤکد و مؤید شـعور هم باشـد و به همه بگوید تا آن محتواها نباشـند ما
نمیتوانیم شـما مسـتمعین را دائما داشـته باشـیم ،قطعا بهترین مسـیر
را هیأتهـاي مـا طی خواهند کـرد .چون ستایشـگری کـه بخواهد بین
مداحـیاش نکاتی را گوشـزد کند اگر مداحی اهـل علم ،مطالعه ،تحقیق
و تدبر باشـد چنیـن توصیههایی بسـیار تأثیرگذار خواهد بـود .همچنان
کـه یـک منبـری و خطیـب در پایان منبـر روضـه بخواند ،کار درسـت و
جامعی انجام داده اسـت.
متأسـفانه بعضی از واعظين با مطرح کـردن برخی موضوعات
به شـیوه غیرعالمانه میکوشـند بـه منبری پرمخاطـب تبدیل
شـوند .آنها راه را اشـتباه میروند و در جامعه چالـش و ابهامات
عدیـدهای ایجـاد میکنند .نظر شـما در این خصوص چیسـت؟
كار درسـتي نيسـت .واعظيـن و مبلّغيـن را به وعـظ و منبـری عالمانه،
ماهرانـه ،هنرمندانـه و مؤمنانـه دعـوت میکنم.
یکـی از ارکان هیـأت« ،مداح» اسـت .مـداح به عنـوان یک
الگو در میان قشـر مذهبـی و خصوصا جوانـان مذهبی مطرح و
پذیرفته شـده اسـت .این الگو بودن در ابعاد مختلفی از سـبک
و شـیوه زندگـی شـخصی ،تفریحـات و مسـايل اینچنینی تا
سـلوک مذهبی و ...مطرح اسـت .تأثیرگذاری مادحین در فضای
کنونـی جامعـه را چگونه تحلیل میکنیـد و آیا مادحیـن امروز
بـه عنوان الگوهـای مؤثر در میـان جوانان مطرح هسـتند؟
فقـط بـه مـداح نگویید .هـم خادم ،هـم مدیر هیـأت و هم منبـری همه
اعتبارشـان به اعتبار اهلبیت bوابسـته اسـت .همه بايد مراقب باشند
بـا رفتـار ،کـردار و گفتارشـان آبـروی اهلبیـت را نبرنـد .اگـر بدانند که
متصل به اهلبیت bهسـتند ،انشاءاهلل دقت بیشـتری در زندگیشان
خواهند داشـت و در نتیجه از خودشـان الگوی زیبـا و مصداقی عملی به
جامعه معرفـی خواهند کرد.

میدانیـد که دشـمن با هر حربهای میکوشـد بـه هیأتهای
مذهبی کشـور ضربه وارد کنـد و حربه جدید او شـاید کمرنگ
کـردن فضای روضـه و پررنگ کردن سـنتهای غلط عـزاداری
اسـت .به نظر شـما هیأتیها مخصوصا ارکان هیـأت چگونه باید
نسبت به شـناخت دشـمن و تهدیدات آن آگاه باشند؟
بحـث دشمنشناسـی و آگاهـی از حربههـا ،اهـداف و تاکتیکهـای
دشـمن از وظایـف ماسـت .دشـمن میدانـد تأثیـر روضه سـریع ،آنی
و وسـیع اسـت .زیـرا اگـر در طـول  1400سـال اهـلبیـت عصمت و
طهـارت bرا بـه حاشـیه راندنـد و نهایت غربـت و خانهنشـینی را به
ایـن ذوات مقدسـه تحمیـل کردنـد بـه تعبیـر امـام راحـل ،اسلام را
ایـن روضههـا حفـظ کـرده .چـون درب بـاغ معـارف اهلبیـت تقریبا
بـه روی خـواص بـاز بـوده و االن بـه عنایـت الهی کـه نظام اسلامی
برپـا شـده ،بـاب معارف بـه روی همـه مـردم ایـران و دنیا باز شـده و
نبایـد در ایـن شـرایط از برکـت روضـه غافل شـویم .دشـمن میداند
اگـر بـاب روضـه را ببنـدد ،درواقـع بـاب گزینـش و پذیرش را بسـته
اسـت .مـردم اعتقـاد دارند حفظ ارتباطشـان بـا دین در طـول 1400
سـال بـا روضه بوده .لـذا همـه منبریهـا و هیأتیهای ما بایـد مراقب
باشـند اصالـت و سلامت روضـه را حفـظ کننـد .نگذاریم بـا تحریف،
تغییـر ،حـذف یـا تضعیـف روضـه آب بـه آسـیاب دشـمن بریزنـد.

چند سـالی اسـت در آسـتانه نوروز ایـن توفیـق را داریم كه
به حضـرت زهرا hمتوسـل میشـویم .ضرورت مقیـد بودن به
سـبک زندگی اسلامی و فاطمي در چیست؟
حضـرت زهـرا hبـرای همـه بـه ويـژه بانـوان الگویـی بالمنازع اسـت و
بـا مـرور اجمالی بـر زندگی آن حضرت سـبک زندگی اسلامی مجسـم
میشـود .سبک زندگی اسالمی سـه پایه دارد :اول بدون پرسش از اسالم
کاری انجـام نشـود .یعنـی براسـاس فهم دینـی ،زندگیها رونـق بگیرند.
زیـرا حضـرت زهرا hبا وجود اینکه حجت بالغه حق اسـت ،بـدون اجازه
امیرالمؤمنیـن gکاری را انجـام نمیدهد .مـردم اگر با فهم ،اجـازه و با
پرسـش دینی کاری را به سـرمنزل مقصود برسـانند حتما تالششـان به
نتیجه میرسـد .پایه دوم سـبک زندگی اقتـدا به ولی یا بـه عبارت دیگر
رعایـت حـدود دینی اسـت .اگر پشـت سـر ولی حرکـت کنیـم ،درواقع
حـدود دینـی را رعایـت کردهایـم .حضـرت زهرا hپشـت سـر حضرت
علـی gحرکـت کـرد بـا اینکه مقـام باالیی داشـت .پایه سـوم سـبک
زندگـی اسلامی هم این اسـت که در مسـیر دین اسـتقامت و مجاهدت
کنیم همچون حضـرت زهرا hکه با تمام وجودش در راه اعتالی اسلام
اسـتقامت و مجاهدت کرد.

یکـی از بحثهایـی که اين روزهـا در محافـل مذهبی مطرح
میشـود ،واعظمحـوری و مداحمحـوری اسـت که بسـیاری از

عـدهاي میگویند تکنولوژیهای روز و فناوریهای پیشـرفته
در روند حرکت در مسـیر نهادین ه کردن سـبک زندگی اسالمی

خـــــط خبــر

جانشین فنی و مهندسی ستاد بازسازی عتبات عالیات در پروژه صحن حضرت زهرا hاز آغاز ساخت گنبد مقام امام زینالعابدین gدر
جوار حرم مطهر علوی خبر داد .در ضلع غربی حرم مطهر و در نزدیکی «صافی صفا یمانی» در نجف اشرف ،مقام باعظمتی قرار دارد که
از آن به نام «مقام امام زینالعابدین »gیاد میشود .این مقام به سیدالساجدین امام علی بن الحسین gمنسوب شده .براساس اقوال
تاریخی ،آن حضرت زمانی که قبر امیرالمؤمنين gبر مردم پنهان بود از این مکان جدش را زیارت میکرد .بعدها در جایگاه زیارت و نماز
ایشان مسجدی بزرگ ساخته شد .این مقام تاریخی که نخستین زیارتگاه امیرالمؤمنين محسوب میشود اکنون در حال بازسازی است.
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خلـل ایجاد میکند .نظر شـما در این خصوص چیسـت؟
یـک چاقـو میتوانـد هـم انگشـت را زخمی کنـد و هم یـک میـوه را ببرد.
مهم این اسـت کـه از این ابـزار چگونه اسـتفاده کنیم .تکنولـوژی یک نوع
ابـزار اسـت و مـا هیچوقت نمیتوانیـم نقش و تأثیـر آ ن را در زندگـی امروز
نادیـده بگیریم .امـام راحـل میفرمایند« :ما با سـینما مخالف نیسـتیم ،با
فحشـا مخالفیـم» .امـروز هم بـا ماهـواره ،فضای مجـازی ،اینترنـت و هیچ
ابـزاری نمیتوانیـم مخالف باشـیم .اگر دیدیم عمـده افراد از اینها اسـتفاده
نادرسـتی دارنـد ،اصـل آن را کنار میگذاریـم .در غیر این صورت اسـتفاده
از اینهـا بایـد عالمانه و عاقالنـه در جامعه نهادینه شـود .وقتی میبینیم که
همـه بچهها با چاقو انگشـت خودشـان را زخمی میکننـد باید چاقو جمع
شـود ولـی یـک روزی باید چاقـو به خانـه برگردد .چـون یکـی از ابزارهاي
الزم بـرای آمـاده کـردن میوههـا و اسـتفاده در غذاها محسـوب میشـود.
اگـر از تکنولوژی و ابزار هم درسـت اسـتفاده کردیـم ،در بسـیاری از موارد
راهگشـا خواهـد بـود ولـی اسـتفاده غلط نتیجـهای دربـر نخواهد داشـت.

سخنران
خوب
كيست؟
مردم جذب خلق نیکوی
پیامبرشدند

براي اينكه یک سـخنرانی جذاب باشـد و مخاطبان
بيشـتري پاي منبر بنشـينند ،رعايت اصول خاصي
ضروري اسـت .حجتاالسلام ماندگاری به مب ّلغین
و منبریهـا پيشـنهاد ميدهـد« :سـخنران خوب
حتما باید مطالعـات گسـترده در حوزههای مختلف
داشـته باشـد و نسـبت به مباحثه محتـوای منبر با
دو سـه نفر از علماي همتـراز خودش اهتمـام بورزد.
چون وقتی مباحثـه انجام میشـود ،زوایای مختلف
بحـث به خوبـی در وهلـه اول برای خود فرد روشـن
میشـود .علاوه برايـن حتمـا قبـل از منبـر رفتن
توسل داشته باشـد و از خدا بخواهد« :اَل ّل ُه َّم َو اَنطِ قنی
ب ِال ُهـدی َو اَل ِهمنِی ال َتّقوی /خدایـا! به هدایت گویایم
کـن و تقـوا را به من الهام فرمـا» .از همه مهمتر حتما
بـا دسـتهبندی و تنظیـم مباحث در جلسـه حاضر
شـود .مباحث مقدمه و متن اوج و فرود داشـته باشد.
مطالـب را بدون نتیجهگیری رها نکند تا بـرای مردم
قابـل فهم و کاربردی باشـد .برای رسـیدن به مقصد
کاربردی صحبـت کردن حتما مصادیـق و مثالهای
متعـددی ارايـه دهـد .اینهـا از جملـه تالشهایـی
اسـت کـه باید یـک سـخنران قبـل از منبـر خود
داشـته باشـد تا این منبر مفیـد و مؤثر واقع شـود».
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نماينده ولي فقيه در كاشان از كف زدن و سوت زدن به شدت انتقاد كرد و گفت« :ما در اسالم چيزي به نام كف زدن و سوت زدن نداريم
اما متأسفانه در برنامههايي كه در سطح كشور برگزار ميشود اين مسأله رايج شده!» آيتاهلل عبدالنبي نمازي در افتتاحيه نخستين كنگره
بينالمللي محتشم كاشاني با اشاره به اينكه سند كف زدن از كجا به فرهنگ اسالم و انقالب و كشور وارد شده ،گفت« :بعد از  54سال كار
علمي و پژوهشي و تحقيقاتي در منابع اصيل اسالمي هيچ سندي مبني بر اينكه دست زدن در اسالم وجود داشته باشد به دست نيامد».



حاج اکبر بازوبند ،مداح پیشکسوت اهل بیت bمعتقد است
صله امام حسین gبرکت دارد

نوکر ،نگاه
کاسبکارانه ندارد
علی جواهری

«مـن از کودکـی عاشـقت بودهام /حسـین جـان قبولم نمـا گرچه آلـودهام /بـه هنگام پیـری مرانم
ز پیـش /که صـرف تو کـردم جوانی خویش /مبـادا برانی مـرا از درت /به پهلوی شکسـته مـادرت».
این شـعر شـرح احوال پیرغالمانی است که تمام عمرشـان را صرف نوکری دسـتگاه سیدالشهداg
کردهانـد .همـه ایـن عاشـقان از کودکـی عهد بسـتهاند تـا آخریـن لحظه ذکر لبشـان «حسـین،
حسـین» باشـد .حاج اکبر بازوبند پیرغالم اهل بیت bاز این دسـته افراد اسـت .قبـل از ماه مبارک
رمضـان بود که مطلع شـدیم او بیمار شـده .این بیمـاری به قدری بـه حنجره این ذاکر پیشکسـوت
آسـیب زد که او را خانهنشـین کرد ولی برخالف انتظـار همه بهبود يافـت و در روزهای محرم صدایش
گرمابخـش محافـل عـزای امام حسـین gشـد .با حـاج اکبـر بازوبنـد بـه گفتوگو نشسـتهایم.

اگـر موافـق باشـید ابتـدا دربـاره بیمـاری
حنجرهتان توضیح دهید .از حالتان در آن زمان
که فکـر میکردیـد دیگر نمیتوانیـد بخوانید
بگویید و اینکـه چگونه بهبـود یافتید؟
اواخـر ماه مبـارک رمضان همـراه کاروانی به کربال
مشـرف شـدم که در آنجـا خیلی هـوا آلـوده بود.
به شـدت به حنجرهام آسـیب وارد شـد به طوری
کـه وقتی به ایـران آمـدم و به یکـی از هیأتهای
ماهانـه رفتـم صدایـم درنمیآمـد تا نـام اربـاب را
بـر زبان بیـاورم .بابت ایـن موضوع خیلـی ناراحت
بـودم .خـدا میدانـد آنقدر حالـم خراب شـده بود
کـه نمیدانسـتم چـه کار باید بكنم .بیتاب شـده
بـودم .نمیدانسـتم چـه بالیی سـرم آمـده .چون
دکترهـا هـم تشـخیص نمیدادنـد .تنهـا چیـزی
کـه مـن دارم تـا در راه آقایـم خـرج کنـم همین
صداسـت .اگـر صدايـم را از دسـت بدهـم چيزي

نـدارم .خالصـه ایـن حـال زار چند وقـت همراهم
بـود تا اینکه یـک هفته مانـده به محـرم دل را به
دریـا زدم و بـه امام رضـا gپناه بـردم و به اربابم
امـام حسـین gتوسـل کـردم .تـا اینکه بعـد از
چنـد روز احسـاس سلامتی کـردم .خدا را شـکر
کـه بـه نوکری محـرم و صفر رسـیدم.
گفتیـد صـدای خـوش ذاکـر اهـل بیتb
عنایت اسـت .چـرا عـدهاي بـا دانسـتن این
موضـوع حرمتش را نگـ ه نمیدارنـد؟ توضیح
شـما به عنوان پیشکسـوت چیسـت؟
نوکـر همیشـه بایـد خـوب نوکـری کنـد .اربابـی
مثل امـام حسـین gزیر ایـن آسـمان نیامده و
نخواهد آمد .نوکر سیدالشـهدا gباید وظیفهاش
را درسـت انجام دهد .جالب اسـت کـه همه جای
دنیـا وقتـی پسـتی را از یـک صاحبمنصـب
میگیرنـد ،جایگاهـش را از دسـت میدهـد امـا

نوکـر امـام حسـین gاگـر درسـت نوکـری کند،
روزی کـه میمیـرد عزتـش بیشـتر میشـود .بـا
ایـن حـال بایـد خیلـی حواسـمان جمع باشـد که
اگـر راهـی را به اشـتباه میرویـم ،سـریع برگردیم
و از مـردم عذرخواهـی کنیـم .چـون حضـرت زهرا
 hصاحب این مجالس اسـت .در دوران میانسالی
بـودم کـه بـه یکـی از مجالس روضـه دیر رسـیدم.
بـه همین دلیـل جلوی در مسـؤول هیـأت برخورد
بـدی با مـن کرد .من هـم ناراحت شـدم و دور زدم
كـه بـروم .وقتـی خواسـتم از کوچـه خـارج شـوم،
پیرمـردی جلـوی موتـورم را گرفـت و گفـت کجـا
مـیروی؟ گفتـم مگـر نمیبینـی چطـور بـا مـن
حـرف زد! گفت نمیخواهد بخوانـی .فقط خواهش
میکنـم با ایـن اعصـاب خـراب رانندگی نکـن .بیا
یک لیـوان آب بخـور و چنـد دقیقه بنشـین و بعد
بـرو .آب را کـه خوردم ،گفـت بیا برویم آشـپزخانه
غذایـت را هـم بدهـم .گفتم حاجـی! غـذا از گلویم
پاییـن نمـیرود .گفت چند لحظـه بیـا کارت دارم.
خالصـه بـه هـر ترتیبی بـود رفتیـم به آشـپزخانه.
وقتـی وارد آشـپزخانه شـدم ،نگـو او میخواسـت
چیزی را به من بفهماند .گرمای آنجا نشسـت روی
صورتم .دیدم زير بیشـتر از  20دیگ روشـن اسـت
و آشـپزها مـدام عرقگیرهایشـان را از شـدت گرمـا
میچالنند و مدام آب میخورند .وسـط آشـپزخانه
وا رفتـم و گفتم بیچـاره من که بـه خاطر یک چیز
کوچـک که حقم بود همـه چیز را به هـم زدم! بعد
رفتم منبـر و کارم را انجـام دادم.
نظرشمادربارهپاکتوصلهچیست؟
صله برکت مجلس امام حسـین gاسـت .برای من
لذتبخشتریـن صلـه وقتی بود کـه حکم پیرغالمی
را در مسـجد جمکـران گرفتم .انـگار تمام دنیـا را به
مـن داده بودنـد .بزرگترها بـه ما یـاد دادهاند که پول
امام حسـین gرا نشـمارده توي جیبمان بگذاریم.
ایـن پول برکتـی دارد کـه تمام نمیشـود .بزرگترها
به مـا آموختهانـد كه اگر محـرم چند پاکت به شـما
دادنـد ،تکتک آنها را نشـمارید .با هـم قاطی کنید و
در جیبتـان بگذاریـد .اگر شـما خدمـت یک مرجع
یـا رهبـر معظـم انقلاب برسـید و از آنهـا هدیـهای
طلـب کنیـد آن هدیـه هرقـدر هم کـه ناچيز باشـد
یداریـد .شـاید ارزش مـادی
تـا سـالها آن را نگـه م 
نداشـته باشـد اما برای شـما خیلـی گرانبهاسـت .در
کل مخالـف گرفتـن پول نیسـتم اما نوع نـگاه به این
موضـوع اهمیت دارد .نگاه ما درباره دريافت صله نباید
کاسـبکارانه باشـد .دید ما بايد نمک امام حسینg
باشـد .بعد آن وقـت ببینیم امام حسـین چگونه
هدایتمـان میکنـد.
چرا برخـی هیأتهای ایـن دوره از نظر محتوا
غنی نیستند؟
بایـد در هیأتهـا از طلبههای جـوان اسـتفاده کرد و
توسـط آنها نـکات الزم را به جوانـان یـاد داد .جوانان
بیشـتر دنبال سبک و شـور هسـتند .البته مجالسی
هسـت کـه مـورد پسـند اهـل بیـت bو جوانـان
اسـت ولـی به هـر حـال غیـر از شـور و غیـر از گریه
باید هـدف امام حسـین gرا هم بیان کـرد و مردم
را در ایـن مجالـس سـاخت .حـاال که جوانـی آمده تا
برای اباعبداهلل گریه کند و سـینه بزنـد ،بايد به او نماز
و روضـه و مبارزه با کفر را آموخت و او را سـاخت .این
طور نباشـد که فقط بـه هیأت بیایند و سـینه بزنند.

جوانان را با آغوش باز
بپذیریم
حـاج اکبـر بازوبنـد معتقـد اسـت
نوکـر امـام حسـین gبایـد همه
چیزش نوکری باشـد .وقتی مداحی
میایسـتد و میخوانـد بایـد طوری
باشـد که مردم از حرفش ،خواندنش
و ایسـتادنش لـذت ببرنـد .بعضـی
افـراد وقتـی میخواهنـد حضـرت
ابوالفضـل gرا معرفـی کننـد
زیباییهـای ظاهری ایشـان را بیان
میکنند یـا میگوینـد آن حضرت
چشـمها و صورت قشـنگی داشت.
با این اوصاف اگر کسـی قشـنگتر
از حضرت عبـاس gباشـد او فوق
ابوالفضل اسـت؟ وقتـی میخواهید
حضـرت ابوالفضـل gرا معرفـی
کنیـد بگویید عباس کسـی اسـت
کـه امام حسـین gبـه او میگفت
ن این
جانم به قربانـت و امام حسـی 
جمله را بـرای زیبایـی او نمیگفت.
اخالص حضـرت عبـاس gمقام و
ادب او بـود .آن حضرت همیشـه به
امام حسـین gآقای مـن و موالی
مـن میگفت .چـون میگفـت مادر
مـن امالبنیـن اسـت و مادر بـرادرم
حسـین ،حضرت زهراسـت.
قبـل از انقلاب زمانـی کـه آیتاهلل
رشـاد زنجانی امام جماعت مسـجد
صاحبالزمـان بـود اگـر در
شـعر و سـخنانی کـه در مجالـس
گفتـه میشـد مقـام اهـل بیـت
 bتضعیـف میشـد آن فـرد را
صدا میکـرد و بـه او تذکر مـیداد.
متأسـفانه مجالـس ایـن روزها مثل
گذشـتهها نیسـت! چـون مالکها
عـوض شـده و گاهـی مجالـس
برمبنـای پول سـنجیده میشـوند.
باید با آغوش باز جوانـان را بپذیریم.
وقتـی منبـر میرویـم ،همیـن که
دهان بـاز میکنیم آنهـا میفهمند
که چـه میخواهیـم بگوییـم« :من
تربیـت بـه دامن زهـرا گرفتـم /در
بزم انس عصمت کبری نشسـتهام».

خـــــط خبــر

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه نظامسازی قرآنی بر پایه آموزههای دینی یکی از دغدغههای اصلی تمام معصومین و اولیای الهی
بوده ،اظهار كرد« :اقامه دین خدا ،امر به خوبیها و نهی از پلشتیها و زشتیها ،نجات مستضعفین در عالم ،گرهگشایی از مشکالت مردم و
نزدیکی انسانها به پروردگار متعال از دغدغههای اولیاي الهی و انسانهای سالک الی اهلل است» .وی به سختیها و مشکالتی که حضرت
ی و حضرت فاطمه برای حفظ اسالم ناب متحمل شدند اشاره کرد و گفت« :تمام معصومين در جهت حفظ اسالم و والیت گام
عل 
برمیداشتند و در این راه دچار ابتالئات فراوانی شدند».
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مدافعان حرم؛ گل کار محمدمهدی

یکی از کارهایی که محمدمهـدی اجرا کرد و این روزها خیلی گل کرده ،مداحی
بـرای مدافعـان حرم اسـت .به قدری ایـن روضهخوانی او زیباسـت و اشـکها را
جاری میکند که دائم از او دعوت میشـود در برنامههایی چون یادواره شـهدای
مدافعان حرم ،حماسـه نهم دی و ...برنامه اجرا کند .شاید خیلیها فکر کنند که
اشـته و این کار را به او تحمیل کردهام اما این
من محمدمهدی را الی منگنه گذ 
طـور نیسـت .جالب اسـت بدانید که او مثـل تمام بچههای دیگـر دنیای بچگی
خـودش را هـم دارد و تمـام کارهایی را که انجام میدهـد با میل و عالقه باطنی
خودش اسـت .من صرفا در حفظ شـعر بـه او کمک میکنم.

در شعر گفتن هم ذوق دارد

نکتـه جالـب توجه اینکـه او با این سـن کم گهگاهی شـعرهایی در حد دو سـه
بیـت میگویـد کـه در ایـن زمینه چـون دانـش ادبی و علـم ایـن كار را نـدارد،
سـعی میکند روی ریتم مداحیها شـعر بگوید .مثال آقای هاللی شعری درباره
نجف دارد که محمدمهدی روی آن ریتم ،سـه بیت شـعر گفته که کال با شـعر
عبدالرضا هاللی متفاوت اسـت.

الگوبرداری هم میکند

حسین احمدی پدر مداح هفت ساله از آرزوی خود و فرزندش میگوید

مداحیدرمحضرمقاممعظمرهبری
سعیدسعیدی

مداحــی عشــق بــه اهــل بیـت bاســت و زبانــی اســت بــرای توصیــف زیباییهــا و خصایــص اهــل بيــت النبــوه .مداحــي کالمی
اســت بــرای درک بهتــر و بیشــتر رنجهــای خانــدان عصمــت و طهــارت .عشــق ســن و ســال نــدارد؛ بــه ویــژه عشــق بــه ائمــه
اطهــار .bایــن کالم از زبــان هــر کــه برآیــد خــوش اســت .چــه بســا اگــر از کام شــیرین نوگلی برآیــد که بــا مفهــوم گنــاه بیگانه
اســت .پــس چــه خــوش اســت ایــن مداحــی و چــه زیبــا بــر دل مينشــیند .اینهــا را مقدم ـهای كردیــم تــا از مداحــی ســخن
بگوییــم کــه ایــن روزهــا حســابی ســروصدا کــرده؛ محمدمهــدی احمــدی مــداح و روضهخــوان هفــت ســالهای کــه در مجالــس
اهــل بیــت bمداحــی و نوحهخوانــی میکنــد .از ایــن رو فرصتــی دســت داد تــا بــا پــدر محمدمهــدی گفتوگــو کنیــم.

سرآغاز مداحی محمدمهدی

چـون خـودم ذاکر اهـل بیت bهسـتم ،محمدمهـدی را از شـش ماهگی
ت میبـردم تا بـا فضای ایـن مجالس آشـنا شـود و از حب
بـا خـودم بـه هیأ 
اهـل بیـت بینصیـب نماند .نکتـه جالـب اینجا بود کـه وقتـی محمدمهدی
بـه دو سـالگی نزدیـک میشـد متوجه شـدیم کـه رفتارهایی از خود نشـان
میدهـد کـه ماننـد مداحان اسـت .مثلا در خانـه روی صندلی مینشسـت
و از وسـیلهای مانند گوشـتکوب یا چیزهایی مشـابه آن ب ه عنـوان میکروفن
اسـتفاده میکـرد .حـاال ایـن وسـط دسـتانش را هـم شـبیه روضهخوانهـا
تـکان میداد .وقتـی این رفتارهـا را از او دیدم ،انگیزهای شـد تا بـرای او یک
میکروفـن بخـرم .هرچنـد محمدمهدی از چهار سـالگی زبـان باز کـرد اما از
همـان دو سـالگی این رفتارها در او اسـتمرار داشـت.

تعجب همگان را برانگیخته بود

وقتـی اسـاتید او را میدیدنـد ،باورشـان نمیشـد و همـه تعجـب میکردنـد و
میگفتنـد حتما او را به کالس ببـرم و آموزشهـای مداحـی را در او ادامه دهم.
نظرشـان ایـن بود کـه او در آینـده خیلی موفق خواهد شـد .یادم هسـت وقتی
اسـتاد غالمرضـا سـازگار محمدمهـدي را دیـد ،از من پرسـيد چند وقت اسـت
مداحی را شـروع کرده؟ گفتم دو سـالي هسـت .گفت امکان ندارد! رفتار او برای
این یکی دو سـال نیسـت .گفتم به او از پ ر قنداق عنایت شده .یعنی همان شش
ت میبردم.
ماهگی کـه او را همـراه با خـودم به هیـأ 
وقتـی صابـر خراسـانی اولیـن بـار محمدمهـدی را در حـال روضهخوانـی و
شـعرخوانی دیـد بسـیار متعجـب شـد و با خنـده به مـن گفـت وقتی هفت
سـاله بـودم هـر جا میرفتیم پشـت مـادرم قايم میشـدم امـا او با این سـن

و سـال دارد شـعر میخوانـد! بـاورش کمـی سـخت اسـت .همیـن اواخر در
مجالس مداحي محمدحسـین پویانفر شـرکت کـرد و مورد توجـه و عنایت
ایشـان قـرار گرفـت و قـرار اسـت هـر مـاه یـک جلسـه در هیـأت «اصحاب
الصاحـب» در میـدان شـهدا که سـخنران آن اسـتاد حاج علی قربانی اسـت
بعد از مرثیهسـرایی آقاي پویانفر شـعرخوانی کند .سیدحمیدرضا برقعی هم
وقتی روضهخوانی او را دیده بود میگفت او در بیان شـعر بسـیار قوی اسـت
و میدانـد چطور ایـن کار را انجـام دهد تا مفهوم را بـه مخاطب منتقل کند
و دلیـل ایـن امر این اسـت کـه ذهن او با شـعر کامال آشناسـت.

حفظ بیش از  700بیت شعر

مـن و محمدمهـدی معمـوال روزانه یک سـاعت برنامه
منسـجم داریـم کـه در ایـن مـدت مداحـی و حفـظ
شـعر را تمریـن میکنیـم .از آنجا کـه فرزند کوچک
دیگری دارم ،بـه ناچار با محمدمهدی به پارکینگ
منـزل میرویـم و در داخـل ماشـین تمریـن را
انجـام میدهیـم .درواقـع پارکینـگ و ماشـین
مـا تبدیل شـده بـه یـک کارگاه عملـی برای
مداحـی و حفـظ شـعر .در این سـاعات دو تا
سـه بیـت بـه او یـاد میدهـم و او هم حفظ
میکنـد .چـون سـواد نـدارد ،بایـد بـرای او
بخوانـم و او بـا دقـت هرچـه تمامتـر سـعی بـه
حفظ کردن آنهـا میکند و خدا را شـکر تا االن
موفق بـه حفظ بیش از  700بیت شـعر شـده.

هـم خـودم و هم محمدمهـدي به صابـر خراسـانی خیلی عالقهمندیـم .وقتی
در ماشـین بـا هم تمریـن مداحـی و شـعرخوانی میکنیم ،بیشـتر کلیپهای
تصویـری از صابر خراسـانی را برایش پخـش میکنم و او هم بـه تمام حرکات
ایشـان نگاه میکند .استاد محسـن عسـكری از دیگر مداحان آذریزبان است
کـه محمدمهدی خیلی کارهایـش را دوسـت دارد .از نظـر روضهخوانی هم به
حاج حسـن حسـینخانی ارادت دارد .حاج حسـن در مسـجد امـام محمدباقر
 gدر مهرآبـاد جنوبـی روضهخوانی میکند .معمـوال ماهی یکبار به مجلس
او میرویـم و محمدمهـدی تمـام حـرکات او و نحـوه اجرایـش را در ذهنـش
ضبـط میکنـد .یـادم هسـت یکبـار در مجلسـی بودیـم کـه محمدمهـدی
روضهخوانـی میکـرد ،بـه یکبـاره میکروفـن را برداشـت و بـه وسـط مجلس
آمـد .همـه خندهشـان گرفته بـود اما او آنقـدر اعتماد بـه نفـس دارد که اصال
توجهـی نکـرد و کارش را ادامه داد .وقتی از او پرسـیدم چرا ایـن کار را کردی،
گفـت حاج حسـن هـم ایـن کار را میکند.

شعرخوانی در نجف

زمانـی کـه محمدمهـدی بـرای ضبـط برنامـه زنـده تلویزیونـی بـه مناسـبت
رونمایـی از گنبـد زریـن امیرالمؤمنیـن gدر روز میالد حضرت رسـول و
امـام صـادق gبه نجـف دعوت شـد در آنجـا افتخار داشـت  10دقیقـهای در
ن و پیامبـر اکرم شـعرخوانی کند .بـاالی صحن حضرت
مـدح امیرالمؤمنیـ 
زهـرا hو کنـار گنبـد امیرالمؤمنیـن gآرزو کـردم که محمدمهـدی بتواند
در محضـر حضـرت آقـا هـم شـعرخوانی و روضهخوانـی داشـته باشـد چراکـه
یدانـم مقـام معظـم رهبـری بـه نوگلهـا توجـه ویـژه دارنـد .دوسـت دارم
م
خدمـت مقـام معظـم رهبری برسـیم تا نفس ايشـان بـه محمدمهـدي بخورد
و برکـت بیشـتری پیـدا کنـد .خـود محمدمهـدی هـم چنیـن آرزويـی دارد.

ارباب من
حسین
شعری که محمدمهدی احمدی با الگوبرداری از نوحه
عبدالرضا هاللی سروده بدين شرح است:
میمیرم برای حسین دو عالم فدای حسین
الهی که خاکم کنند تو صحن و سرای حسین
یا امام حسین اربابم یا امام حسین بیتابم
دسترحمتحسینحسینکوهغیرتحسینحسین
اعليحضرت حسین حسین ارباب من حسین حسین
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نخسـتین اردوگاه تخصصـی ویـژه نوجوانـان و جوانـان آسـتان مقـدس امـام رضـا gبـا حضـور تولیـت آسـتان قـدس
رضـوی و خانوادههـای شـهدای تیـپ فاطمیـون افتتـاح شـد .در ایـن مراسـم تولیـت آسـتان قـدس رضـوی از خانوادههـای
شـهیدان حامـد احمـدی ،محمدعلـی رمضانـی ،سـیدحمید سـجادی ،علـی خادمـی و جانبـاز قطـع نخاعـی سـیدنادر
حسـینی تقدیـر بـه عمـل آورد .مجموعـه اردوگاه امـام رضـا gدر بـاغ «بیلـدر» منطقـه طرقبـه مشـهد واقـع شـده اسـت.

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 ب ه کار 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

خادمینهیأتعاشقانروحاهلل،مسجدمنشور،تهران.میدانحر

کتاب
پدر ،عشق و پسر

«پـدر ،عشـق و پسـر» کتابـی نوشـته
سـیدمهدی شـجاعی اسـت کـه در آن
فرازهایـی از زندگی حضرت علیاکبر gبه
تصویر کشـیده شـده .وقایع از زبان اسب آن
حضرت (عقاب) روایت میشـوند و مخاطب
راوی در داسـتان ،لیلـی بنـت ابیمـره مادر
گرامـی حضـرت علیاکبـر gاسـت .ایـن
کتـاب در  10بخـش بـا عنـوان «مجلـس»
فصلبنـدی شـده و در انتهـای هـر مجلس
بـه گونهای به واقع ه کربال مربوط و منتسـب
میشـود و بدین ترتیب تمـام مجالس رنگ
عاشـورایی خـود را حفظ میکنند .داسـتان
از چگونگـی رسـیدن «عقـاب» بـه حضرت
علیاکبـر gشـروع میشـود .ایـن کتـاب
توسط انتشـارات نیستان منتشر شده است.

اپليكيشن
جاذبه حسینی
امام حسـین gاز بزرگترین شخصیتهای
تاریـخ اسلام اسـت کـه فقـط در مـاه محرم
محـدود نمیشـود .سـیره و آزادمـردی آن
حضرت دل حتی غیرمسـلمانان را میلرزاند،
چه برسـد به اینکه مسـلمان باشـی و شـیعه
حضـرت امير .اگر مسـافر عتبـات عالیات
هسـتید ،نرمافزار «جاذبه حسـینی» میتواند
اطالعات خوبی در این خصوص به شـما ارایه
دهـد« .جاذبه حسـینی» یکـی از جامعترین
و کاملتریـن نرمافزارهاسـت کـه شـامل
بخشهایـی ماننـد قبـل از سـفر و در عـراق
و بعـد از سـفر و نیز حـاوی اطالعـات کاملی
ماننـد شـرایط سـفر ،آداب و رسـوم زیـارت،
روضـه و مداحـی و سـخنرانیهای صوتـی
دربـاره امـام حسـین gاسـت .کافی اسـت
این برنامه را روی گوشـی یا تبلت خود نصب
کنیـد و از تمـام امکانـات آن اسـتفاده کنید.

کانالتلگرام

احترام به پيشكسوتها
یکــی از کارهایــی کــه خداونــد بــه آن توصیــه کــرده احتــرام
بــه بزرگترهــا ،پیشکســوتان و بــه ویــژه ریشســفیدان اســت.
حــال اگــر این توصیــه را کمــی ریزتــر کنیــم و آن را مربــوط به
بحــث هیأتهــا و مســاجد کنیــم ،جلــوه زیباتــری هــم پیــدا
میکنــد چراکــه ایــن احتــرام بــه بزرگتــر مجلــس بــه نوعــی
احتــرام بــه مجلــس اهــل بیــت bاســت .بایــد ایــن را در نظر
گرفــت کــه وقتــی در هیأتــی عــزاداری میکنیــد ایــن اطمینان
را داشــته باشــید کــه شــرایط کنونــی هیــأت یــا مســجد
بــه واســطه زحمــات ریشســفیدانی اســت کــه از گذشــته
تاکنــون در آنجــا بــرای اهــل بیــت خدمــت کردهانــد و
بایــد ضمــن ادای احتــرام بــه آنهــا از شخصیتشــان نیــز
الگوبــرداری کنیــد .حــال ایــن احترامهــا چگونــه باید باشــد؟
احترام گذاشــتن کار ســختی نیســت اما نباید از آن سرســری
رد شــد و آن را نادیــده گرفــت .یکــی از کارهایــی کــه بایــد
هنــگام ورود یــک ریشســفید بــه هیــأت یــا مســجد انجــام
دهیــد ایــن اســت کــه حواســتان باشــد آیــا جــای مناســبی
بــرای نشســتن او وجــود دارد یــا خیــر .اگــر وجــود نــدارد از
او بخواهیــد در جــای شــما بنشــیند .اگــر او حرفــی میزنــد
یــا پیشــنهادی میدهــد ،حــرف او را حجــت قــرار دهیــد
چراکــه چنــد پیراهــن بیشــتر پــاره کــرده .پیامبــر اکــرم
فرمــوده« :پیرمــرد در میــان قــوم و قبیلــه خــود ماننــد
پیامبــر در میــان امــت اســت» .یعنــی همانطــوری کــه
پیامبــر تمــام خوبیهــا و صالحهــا را بــرای امــت میخواهــد
و آنهــا را از بدیهــا برحــذر مــیدارد نقــش یــک پیرمــرد
ریشســفید در میــان قــوم و قبیلــه خــود بایــد اینگونــه باشــد
و بــاز همانطــوری کــه امــت از پیامبــر خــود در همــه مســایل
حرفشــنوی دارنــد ،افــراد قــوم و قبیلــه هــم بایــد از بــزرگ
خــود در امــوری کــه بــه صــاح آنهاســت حرفشــنوی داشــته
باشــند ،بــا بــزرگ خــود مقابلــه نکننــد و احتــرام او را نگهدارنــد.

عبدالرضا هاللی

خدایا! هنگامه ،هنگامه سرنوشتساز انتخاب اسـت .عدهای جز تو
را انتخاب میکنند و بیتردید به سـراب میرسـند .عدهای تـو را و
غیر تـو را انتخاب میکننـد و چون تو از شـرک و شـراکت بیزاری،
یقینا به منجلاب میافتند .عـدهای فقط تو را انتخـاب میکنند و
فقط ایـن گروهند که بـه زالل حیاتبخش آب میرسـند.

سیدمهدیشجاعی

عبدالرضـا هاللی نیـازی به معرفـی نـدارد؛ مداح
جوانی که با سـبکهای متفاوتی مداحی میکند
و بـه قـول معـروف امـروزی میخوانـد و همیـن
باعث شـده در میان نوجوانان و جوانـان طرفداران
بسیاری داشته باشـد و خیلیها هر جا که باشند
خودشان را به مجلس او میرسانند .نوای دلنشین
و شـوری که میگیـرد عـدهای را به پامنبریهای
ثابت خـود کرده .اگر از طرفـداران و مخاطبان این
مداح جوان هسـتید و فرصت شرکت در مجالس
او را نداریـد میتوانید با عضویت در کانا ل تلگرامی
او به نشانی telegram.me/helaliabdolreza
آخرین مداحیهایش را بشـنوید و از برنامههای او
مطلع شوید.

چهارده ضمیمه هفتگی روزنامه قدس
ویژه هیأتها و محافل مذهبی
مدیرمسؤول و سردبير:ایمان شمسایی

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

با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری عقیق www.aghigh.ir
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