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از هر دستي بدهی
از همان پس میگیری
سوره مبارکه بقره

حالوت عبادت را بچشان
سیدعلیامامیان
پژوهشگر دینی
اتصـال امت با مـاه رمضان از اولین سـفره سـحری آغاز
میشـود ولـی اتصـال پیامبـر امت با مـاه رمضـان از طریق
دعـا و بندگی اسـت .پیامبر اکرم kدر آسـتانه ماه رمضان
در يكـي از خطبههاي خود سـه بـار فرمـود« :خداوند منزه
اسـت .بدانید به اسـتقبال چـه ماهي میرویـد و چه چیزي
بـه شـما ر و آورده» .فـردي بلند شـد و پرسـيد وحـی نازل
شـده یـا اینکه وقـت جهاد اسـت؟ پیامبـر فرمود« :نـه ،ماه
رمضـان رسـیده .لکـن خداوند عزوجـل در اولین شـب ماه
ی را کـه کعبـه را قبـول دارنـد (ایمان
رمضـان همـه کسـان 
دارنـد) میبخشـد» .فـردیبا تمسـخر گفت مبارک باشـد!
پیامبـر بـه او خطاب کرد و فرمـود« :حرفی کـه زدم برایت
گـران تمام شـد (یعنی بـاور نکـردی این ماه چـه ظرفیتی
دارد) .او گفـت بـه سـخره نگرفتـم .بـه خـدا قسـم تعجب
کـردم .چـون شـما فرمودید همـه اهـل قبله ،یـاد منافقین
افتـادم .منافقیـن هـم در ایـن مـاه بهـره میبرنـد؟ آن
حضـرت فرمـود« :منافـق کـه کافر اسـت .کسـیکـه کافر
باشـد از ماه مبـارک رمضـان بهـرهای نمیبرد».
امام سـجاد gدر دعای چهل و چهارم صحیفه سـجادیه
میفرمايـد« :خدایـا! مـرا بـرای روزه گرفتـن در مـاه مبـارک
رمضان یـاری كن» .اگـر به مفهوم دعا توجـه كنيم میبینیم
اوال بـه پـا داشـتن روزه در ماه رمضـان ،اقامه امر خـدا در این
ماه اسـت .آن هـم روزه واقعی کـه در دعـای روز اول در مورد
الصائِمِین/خدایا!
ـم ْاج َع ْل صِ َیامـیفِی ِه صِ َیـا َم َّ
آن آمـده« :اللَّ ُه َّ
روزه مـرا روزه صائمیـن قـرار ده» .آن حضـرت در ادامـه دعـا
میفرمایـد« :خدايـا مـا را یـاری کن تـا بتوانیم اعضـای بدن
خـود را از آلوده شـدن به گناه و آنچه مورد پسـند تو نیسـت
بازداریـم» .این قسـمت از دعا نیز نشـاندهنده این اسـت که
روزه واقعـی تنهـا پرهیـز از خوردن و آشـامیدن نیسـت بلکه
تمـام اعضا و جوارح انسـان باید روزهدار باشـند و امـر به روزه
نیـز از طـرف خدا امـر بـه روزه واقعی اسـت .همچنيـن برای
انجـام دادن هـر امری نیاز بـه نیرو و قـوه الهی داریـم چراکه
اگـر خـدا ما را یـاری نکند درواقع مـا در انجام اعمـالعبادی
و غیرعبـادی بـا شکسـت مواجـه خواهیم شـد .پـس در این
روز از خـدا میخواهیـم مـا را در انجام اوامرش قوت ببخشـد
و یاریمـان بکند.
در دعـای کمیـل هم از خدا خواسـته میشـودَ « :قـ ّو َعلی
خِ د َمت َ
ِـک َجوارحی و ا ِذ ْقني في ِه َحال َو َه ِذ ْكـ ِرك /خدایا! در این
مـاه (رمضـان) یک درخواسـت دیگر هـم از تـو دارم و آن این
اسـت که حالوت و شـیرینی یـاد خودت را به من بچشـانی».
چـون هر عبادتـی را صورت و روحی اسـت ،روح عبادت توجه
بـه خداسـت .در مـورد روزه واقعی هم گفتهاند روزه آن اسـت
کـه قلـب را از غیرخدا باز داری و همیشـه متذکر باشـی .این
فقـره از دعا اشـاره بـه این اسـت که محـض اقامـه اوامر خدا
صـورت اعمال نیازمند به روح اسـت و از خـدا میخواهیم این
لـذت را بـه ما بچشـاند تا اعمال مـا خالصه در صورت نشـود.

رهبـر معظـم انقلاب در دیـدار با جامعه قرآنی کشـور فرمودند« :بذر مبارک قرآن در این سـرزمین پاشـیده شـده اسـت و امروز
فضـای عمومی کشـور با قرآن آشناسـت و کودکان و نوجوانان در نقاط مختلف کشـور با قـرآن انس دارند در حالیکـه در دوران
طاغـوت فضـای عمومی کشـور بـا قرآن بیگانـه بود» .ایشـان پیشـرفتهای محسـوس در حرکت قرآنی کشـور راهنـر انقالب و
نظـام اسلامی خواندند و افزودند« :با وجود این پیشـرفتها هنوز در اول راه هسـتیم و جلسـات قرآنی باید مقدمـهای برای انس
با قـرآن و قرآنیشـدن ذهنیت عمومی مردم باشـد».

«اهللُ یَستَهزی ُء ب ِهم /خداوند آنان را به استهزا میگیرد»(.آيه  15سوره بقره)
اگر سیبی را به طرف مقابل پرتاب کنید هرگز به سمت شما باز نمیگردد اما اگر همین سیب را به سوی آسمان پرتاب کنید دیر یا زود به شما با ز
میگردد .یادتان باشد خداوند دنیا را افقی نیافریده بلکه کامال عمودی آفريده است .پس آدمها هرچ ه میکنند ،به خودشان باز میگردد .به قول
فروغي بسطامي« :هر دست که دادند همان دست گرفتند» .بنابراين اگر منافقين اهل ایمان را مسخره میکنند این مسخرگی به خودشان باز
میگردد و از آنجا که این قانون را خدا تقدیر کرده میتوان گفت خدا آنان را به استهزا ميگيرد.

گرفتاریهایاجتماعینتیجه بیتوجهيبهحاللوحراماست
حجتاالسالم ابراهیم بهاری ،واعظ و کارشناس معارف اسالمی
در بسـیاری از روایـات حتـی در نهجالبالغـه از ائمه اطهـار bخبری
نقل شـده که اگـر مرگ مؤمنـی را میشـنیدند ،یا به تشـییع جنازهاش
میرفتنـد یا در مراسـم تدفین او شـرکت میکردند مـردم منتظر بودند
عکسالعمـل امام معصوم را نسـبت به ایـن میت بدانند .یکـی از مواردی
کـه امـام معصـوم بـرای تعریـف از ميـت انتخـاب میکـرد این بـود که
آیـا او در زندگـی بـه مـال حالل قناعـت میکرده یـا خیر؟ روايت اسـت
بزرگـواری را آوردنـد و بیرون شـهر کوفه دفن کردنـد .امیرالمؤمنینg
هـم در مراسـم تدفین او شـرکت کـرد .وقتـی روی قبـر او را پوشـاندند
آن حضـرت لحظاتـی سـخنرانی كـرد و فرمود« :خـدا رحمت کنـد او را.
ای مـردم! از زمانـی کـه در مکـه بـودم و تـا جايي كـه او را میشـناختم
ايـن بزرگـوا ر بـا همه فراز و نشـیبی کـه روزگار پیـدا کرد به مـال حالل
قناعـت کرد».
اسلام چـه مقـدار به حـرام رضایـت داده؟ شـاید عدهای بپرسـند در
شـرایط اضطرار چه کنيم و تکلیف ما چیسـت؟ در احکام اسلامیفقط
بـه یـک حرام رضایت داده شـده کـه در قرآن هـم آمده .اگر کسـی واقعا
در حـال مرگ اسـت و هیچ غذایی بـرايخوردن پیـدا نمیکند میتواند
حیـوان مـردهای را بخـورد و بـاز هم اگر راهی بـرای زنده ماندن نداشـت
میتوانـد مقـداری از میـت را بخـورد .در آیه  173سـوره بقـره آمده بايد
آن را در حـال بیمیلـی بخـورد ،بیش از انـدازه نخورد و فقط بـرای زنده
ماندن باشد.
نقـل اسـت مرحـوم مقـدس اردبیلـی بـا چنـد طلبـه بـرای زیـارت

حجتاالسالم ابراهیم بهاری

واعظ و کارشناس معارف اسالمی

سیدالشـهدا gبـه کربلا مشـرف شـده بودنـد .در راه برگشـت آنهـا از
شـدت گرمـاي هوا عـرق کـرده بودنـد .در مسـیر به نهـر آبی رسـیدند.
قـرار شـد لباسهايشـان را در آن بشـويند و بعـد کنـار نهر بنشـينند تا
لباسها خشـک شـوند .بعـد از شسـتن لباسهـا دیدند مرحـوم مقدس
اردبیلـی پیراهـن خـودش را پشـتش انداخـت و شـروع به حرکـت کرد.
مقدس اردبیلی گفت چون شـدت تابش آفتاب شـدید اسـت لباسـم زود
خشـک میشـود .یکی از طلبههـا گفت خوب بـود اینجا مینشسـتیم و
لباسـمان را روی این دیوار میانداختیم تا خشـک شـود .مرحوم مقدس
اردبیلـی گفـت پیراهن من خیس اسـت و دیـوار هم گلی اسـت .اگر آن
را روی دیـوار بینـدازم ،خیس بـودن پیراهن من باعث میشـود دانههای
ریـز دیوار نرم شـوند و بیفتنـد .از طرفـي صاحب دیوار هم نیسـت که از
او بپرسـم آیـا راضی هسـت یا نه .معلوم نیسـت شـاید ما رفتیـم و دیگر
نشـود او را ببینیـم .آن وقـت جـواب دانههـای خـاک ریخته شـده را در
روز قیامـت چطـور بدهيـم .این حقیقـت رعایت حلال و حـرام در بین
شـیعه است.
خـدا در آیـه  21سـوره مبارکه حشـرفرمـوده« :اگـر این قـرآن را بر
کوهـی نازل میکردیم قطعا آن از ترس خداوند از هم پاشـیده میشـد».
مگر فرمایشـات پیامبـر و ائمه bاز قرآن کمتر اسـت؟ در حقیقت جلوه
کالم خـدا بـه شـکلی در وجـود پیامبـر و ائمه بـروز کـرده .کاش همه از
این روایت خبر داشـتند .پیامبر اکرم kدر كتـاب «بحاراالنوار» فرموده:
«هنگامیکه لقمهای از مال حرام در شـکم کسـی قـرار میگیرد ،هرچه
فرشـته در زمیـن و آسـمان اسـت او را لعنـت میکننـد» .حتمـا پیامبر
صـدای ایـن لعنتها را شـنیده که ایـن روایـت را نقل كرده .امـکان دارد
مـا صـدای ایـن لعنتها را نشـنویم امـا پیامبـر گرامي اسلام kبه این
صداهـا دسترسـی دارد .مـا انسـانها این صداهـا را نمیشـنویم .خدا در
قـرآنفرمـوده« :کرامالکاتبیـن در کنار شـما هسـتند و گناهان شـما را
مینویسـند» .مگـر در روایـات نیامـده هر کـس گناه میکنـد ملکی که
حسـنات را مینویسـد به ملکی که گناهان را مینویسـد خطاب میکند
ننویـس .پروندهاش را سـیاه نکـن .چند سـاعتی صبر کن .شـاید در این
مـدت توبه کند .اگر هفت سـاعت گذشـت و توبه نکـرد آن وقت بنویس.
اینکه ما صدای اینها را نمیشـنویم از مشـکالت ماسـت .يكـي از دالیلی
کـه مـا این صداهـا را نمیشـنویم این اسـت که گـوش ما به مـال حرام
آلـوده شـده .لـذا پیامبـر اکـرم kاز تعبیـر عبادتکننـدگان حرامخوار
اسـتفاده کـرده .جالب اسـت مگر مـا عبادتکننـده یـا عبادتکنندگان
حرامخـوار هم داریم؟ بله داريـم .پيامبر فرموده ما چند نـوع حرام داریم.
حتمـا در مسـائل شـرعی دیدهایـد کـه گفتهاند اگـر در ابتدای سـال هر
کـس خمـس مـال خـودش را نپـردازد و در سـرمایه و ثـروت او بمانـد
ایـن سـرمایه حـرام مبهوت به حالل اسـت .یعنـی هرچه با این سـرمایه
کاسـبی کنـد مطابـق آن خمـس ،هـر منفعـت را بایـد روی آن خمـس
بگـذارد .یعنی نمیتواند روی اصل و منفعـت خمس دخل و تصرف کند.
مـا اجـازه نداریم بـا پول پیامبـر و ائمه bکاسـبی کنیم.
بنابـر آیـات قـرآن سـر سـال بایـد خمسمـان را بپردازیـم .رسـول
اكـرم kفرموده« :عبادت کسـی کـه به حرامخـواری عـادت دارد مانند
سـاختن خانه روی آب اسـت» .لذا بايد مواظبت کنیـم .هیچ معماری در
دنیـا این دیوانگی را نمیکند کـه خانهاش را روی آب بنا کند .انشـاءاهلل
خـدا توفیق دهـد در این مـاه مبـارک از ورود مـال حـرام در زندگیمان
جلوگيـري کنیم و اگر سـرمایه یا ثروت حرامیوارد زندگیمان شـده آن
را خـارج کنیم و جلـوی بیراه ه رفتـن خانوادههایمـان را بگیریم.

خـــــط خبــر

حجتاالسلام غالمرضا قاسـميان با بیان اینکه منبریها و روحانیون خادم مردمند ،گفت« :ما واعظان دو وظیفه بزرگ را باید در
دستور کار خود قرار دهیم .یکی اینکه مردم را با معارف معصومین bآشنا کنیم .این هدف با منبر محقق میشود مشروط بر اينکه
براي اجرای شایسـته این هدف مهم درس بخوانیم .اتفاقا بنده که امروز مدیر حوزه علمیه مشـکوه هسـتم ،بیش از طلبههای ساده
حوزه وظیفه آموختن و فراگیری علم و دانش را دارم .باید همواره خودم را در مرزهای علمی آماده و باصالبت نگهدارم .دوم وظیفه
رسیدگی به وضعیت دنیوی مردم است».
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سخنرانان :حججاسالم سیدعبدالحمید
شهاب ،میثم علیپناه ،عباس موسویمطلق
و محمود ریاضت
مداحان :سیدحسین عرب و محمدحسین
پویانفر
نشانی :تهران ،فرمانیه ،دیباجی شمالی،
مسجدالرضاg
زمان :هفدهم الی بیست و پنجم خرداد ماه
ساعت 23 :الی  2:30بامداد

حسینیه عشاقالحسینg
سخنران :حجتاالسالم محمود ریاضت
مداح :علی قربانی
نشانی :تهران ،میدان امام حسین،g
نبش چهارراه صفا ،حسینیه
عشاقالحسینg
زمان :شانزدهم الی بیست و پنجم
خرداد ماه
ساعت 22:30 :الی 24

هیئتفیضبندگی

دهـهدوم

ماه رمضان

هیئتکجابرویم؟
با توجه به اینکه این روزها همه هیئت ها مراسم
ویژه ای دارند در اینجا درباره زمان و مکان برخی
از این هیئتها اطالعرسانی شده است.
شما هم میتوانید زمان و مکان مراسم
هیئتتان را برای ما به نشانی
Qudsonline14@gmail.com
ارسال کنید تا در همین صفحه
چاپ شود.

هیئت روضه الزهراh
سخنران :حجتاالسالم حسن
عبداللهی
مداحان :مهدی تدینی ،رضا غیاثی و
محمد الیاسی
نشانی :دزفول ،آستانه متبرکه سبز قبا
زمان :شانزدهم الی بیست و پنجم
خرداد ماه
ساعت 24 :الی  2:30بامداد

هیئتحسینجانg
سخنران :حجتاالسالم مهدی انتصاری
مداحان :مهدی مختاری ،رضا بذری و
عباس طهماسبپور
نشانی :استان گلستان ،گرگان ،خیابان
سرخواجه ،مسجد خمسه طیبه
زمان :شانزدهم الی بیستم خرداد ماه
ساعت 22:30 :الی  1بامداد

سخنرانان :حججاسالم ظهیری و
سیدحسین مؤمنی
مداح :حسین حقی
نشانی :قم ،حرم حضرت معصومه،h
دارالتالوه مسجد اعظم
زمان :شانزدهم الی بیست و پنجم
خرداد ماه
ساعت 23:30 :الی  1:30بامداد

فاطمیه بینالطلوعین

مکتب الزهراh

هیئت محفل فاطمیون

سخنران :حجتاالسالم صالحیخوانساری
مداحان :حاج غالمرضا سازگار ،سیداحمد
ی خوانساری و عزیز اسماعیلی
صالح 
نشانی :تهران ،بین میدان منیریه و
چهارراه لشكر ،حسینیه فاطمیه
زمان :شانزدهم الی بیست و پنجم
خرداد ماه
ساعت 22:30 :الی 0:30بامداد

سخنران :حشمتاهلل قنبری
مداحان :محمدرضا طاهری و حسین طاهری
نشـانی :تهران ،خیابان  17شهریور ،نرسیده به میدان
خراسان ،خیابان شـهید عجبگل ،حسینیه پیروان حضرت
مهدی
زمان :شانزدهم الی بیست و پنجم خرداد ماه
ساعت 24 :الی  2بامداد

سخنران :حجتاالسالم فالح تهرانی
مداح :علیرضا مرادی
نشانی :اراک ،خیابان شهید رجایی
(ملک) ،کوچه شهید آراسته ،حسینیه
و داراالیتام سادات مکبر اراک
زمان :شانزدهم الی سی و یکم
خرداد ماه
ساعت 21 :الی 23
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حجتاالسالم والمسلمین سعیدیان گفت« :اگر بسیاری از عبادات را انجام دهیم اما آسیبي درونمان وجود داشته باشد ،اینکه ظاهرمان
بسیار موجه باشد اما درونمان آن طور که شایسته است نباشد مسیر مطلوبی نیست اما اگر باطن اعمال و قلبما آراسته به نور باشد،
آن موقع است که از خدا نمره قبولي خواهیم گرفت .امام صادقgفرموده« :خدا به ظاهر اعمال نگاه نمیکند» .بسیاری از افرادي
که در صدر اسالم مقابل ائمه bقرار گرفتند کسانی بودند که نمازخوان ،روزهگیر ،قرآنخوان و حتی جانباز بودند اما آنها به جایی
رسیدند که تا ابد لعنت بشریت دامنگیرشان خواهد بود».

گفتوگو با غالمعلی سماواتیکه همه زندگیاش
را از برکت اهل بیت میداند

نوکریاهلبیت
میراثخانوادگی
رضا افراسیابی

همیـن کـه متوجـه میشـود میخواهیـم بـا او گفتوگـو
کنیـم بـا لحـن دلنشـینی میگویـد ،از مـن ننویسـید .از
اهـل بیت بنویسـید و اشـک در چشـمانش حلقـه میبندد؛
«هرچـه دارم از برکـت نوکری اهل بیت bاسـت» .غالمعلی
ت سـفید کـرده نوکری
سـماواتی کـه موهایـش را در هیئـ 
اهـل بیـت bرا بزرگتریـن افتخـار زندگـیاش میدانـد و
معتقد اسـت بایـد با اخالص بـرای ايـن بزرگـواران کار کرد.
بـه جرئـت میتـوان گفت همـه نفسهـای عمر  75سـاله او
برای خاندان عصمت و طهارت بوده اسـت .او سالهاسـت در
حسـینیه بنیزهـرا hروضـ ه ميخوانـد و با نـوای محزونش
دلهـا را روانـه کربال میکنـد .روزهـای ماه مبـارک رمضان
فرصـت مناسـبی بود تا سـاعتی بـا غالمعلـی سـماواتی به
گفتوگـو بنشـینیم تا برایمـان از سـالها دلدادگـی بگوید.

سه نسل مداح

بعـد از پایـان روضهخوانیاش در حسـینیه قصد رفتن میکنـد اما وقتی
توگـو بـه آنجـا رفتهایـم میگوید ،بـه جای
متوجـه میشـود بـرای گف 
مـن از اهل بیت بنویسـید .در نهایت براي صحبت راضی میشـود و
میگوید« :ورود من به دسـتگاه امام حسـین gریشـهدار اسـت .پدرم
ی معـروف بـود روضهخوانی
ی که بهشـاطرعل 
مرحـومعلیاکبر سـماوات 
میکـرد .او نانوایـی داشـت و با اینکه دکان بـرای خودش بود امـا در ماه
مبـارک رمضـان هم نـان میپخت تـا روزی حالل کسـب کنـد .اعتقاد
فراوانـی بـه كسـب روزی حلال داشـت تـا بچههایـش غیـر از راه اهل
بیـت bدر راه دیگری پا نگذارند» .سـماواتی میگویـد« :برکت نوکری
یرا
زندگـی دیـدهام و به همین دلیل پسـرممهـد 

اهـل بیـت bرا در
از کودکـی بـا ائمهآشـنا کـردهام و امروز او نیـز مـداح و روضهخوان
است».

ازعـزاداریدرهمدانتاحسـینیههمدانیهایتهران

از حاج غالمعلی سماواتي از نخسـتین باری که روضه خوانده میپرسیم
امـا او اوليـن روضـهاش را به خاطر نمـیآورد امـا خاطره اولیـن مداحی
پسـرش مهـدی را خوب به خاطـر دارد؛ «مهـدی برای اولیـن بار مقابل
حسـینیه همدانیهای تهران روی دوش یکی از پیرمردها رفت و مداحي
كـرد .وقتـی دیـدم که بـا وجود سـن کـم ذکر مصيبـت میگويـد خدا
را شـکر کردم».
سـماواتي درباره مراسـم عـزاداری در همـدان میگویـد« :همدانیها در
روز عاشـورا اسـبی را شـبیه ذوالجنـاح درسـت میکننـد و بـه حرکـت
درمیآورند .من هشـت سـال بیشـتر نداشـتم که در روز عاشـورا سـوار
یکـی از ایـن اسـبها شـدم و چـون قـرآن را خـوب میخواندم شـصت
پـارهای بـه مـن دادند تـا آن را قرائـت کنم .يـادم هسـت آن روزها برای
عـزاداری بیشـتر بـه پاتـوق ورمرزیـار ،عباسـیه جوالن و مسـجد شـیخ
لطـفاهلل میرفتیـم».

احیای روضههای خانگی راه نجات است

روضههـای خانگـی در گذشـته سـاده و خودمانـی برگزار میشـدند اما
آنقـدر با صفا و گرهگشـا بودنـد که همه مشـتاق برگزاری یـا حضور در
آنهـا بودند .متأسـفانه امـروز در مقایسـه با گذشـته روضههـای خانگی
کمتـری برگـزار میشـود و خیلیهـا دلتنگ دو قطـره اشـک در روضه
خانگـی هسـتند! وقتـی از حـاج غالمعلـی سـماواتی دربـاره روضههای
خانگی میپرسـیم ،میگويـد« :مالئکـه در جایی که ذکـر اهل بیتb
گفته شـود حضـور پیـدا میکنند و منشـأ خیـرات و برکات میشـوند.
همیـن که ماهـی یکبـار در خانهای روضـه برگزار شـود اهـل آن خانه
بـرکات زیـادی نصیبشـان میشـود .از طرفـی بـه حرمـت برگـزاری
روضههـاي ماهانـه اهل خانه بـه انجام واجبـات و ترک محرمـات توجه

خـــــط خبــر

آیـتاهلل محسـن مجتهـد شبسـتری ،نماینـده پیشـین ولی فقیـه در اسـتان آذربایجـان شـرقی با اشـاره به ویژگیهـای ماه
مبـارک رمضـان تصریـح کـرد« :ماه رمضان ماهی اسـت کـه به شهراالسلام و شـهرالقیام و شـهرالتمهید معروف اسـت .ماه
رمضـان ماه مسـلمان شـدن اسـت .یعنی اگر مسـلمانان جهان در سـایر ماهها فقـط ادعای مسـلمانی دارند ،بایـد در این ماه
مسـلمان تمامعیـار باشـند .نـه تنهـا بایـد از محرمات خـودداری کنند بلکـه بایـد از مکروهات هـم اجتناب کننـد و عالوه بر
انجـام فرایض ،به مسـتحبات هـم بپردازند».
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حاج غالمرضا سازگار

خواندن مقتل لهوف در حرم امام حسین



حاج غالمرضا سـازگار ،پیرغالم اهل بیت bیکی از کسـانی است
کـه حاج غالمعلی سـماواتی را خوب میشناسـد .بـه همین دلیل
سـراغ او میرویـم تا درباره حـاج غالمعلی برایمـان بگوید؛ «یکی
از ویژگیهای برجسـته شـخصیتی حاج غالمعلی ،آراستن سخن
بـا احادیث اسـت .هرگز ندیدهام این بزرگوار جلسـهای را با غیر اهل بیت bشـروع کنـد .همه فکر و ذکرش
گفتن از خاندان نبوت اسـت .با اطمینان کامل میگویم در جلسـهای كه سـماواتی باشد غیبت و تهمت در آن
ن بریده شود».
ت برگزار شـده باید پای شیطان از آ 
راه ندارد چراکه معتقد اسـت در جلسـهای که به یاد اهل بی 
ی خـود از همنشـینی بـا سـماواتی و فرزنـدش در کربلا را تعریف
اسـتاد سـازگار خاطـره فراموشنشـدن 
میکنـد و ميگويـد« :هیچوقـت فرامـوش نمیکنـم روزی را کـه در صحـن امـام حسـین gدر حـال رد
شـدن بـودم کـه دیدم حـاج غالمعلـي سـماواتی و فرزندش حـاج مهـدی آنجا نشسـت ه بودند .کنـار آنها
نشسـتم و مشـغول خوانـدن مقتـل لهوف شـدیم و هر سـه بر مصیبـت امام حسـین gگریـه کردیم».

بیشتری خواهند داشت و همین مسـئله آنها را از آلوده شدن به گناهان
دنیـوی برحـذر مـیدارد» .او در ادامـه میگویـد« :بگذارید مثالـی بزنم:
وقتـی نام اهـل بیت و ویژگیهای سـبک زندگـی آنها مدام گفته شـود
دیگـر بیحجابـی از آن خانـه رخـت برمیبنـدد چراکـه نـام و یـاد اهل
بیت گرهگشاسـت».

انشاءاهلل دست امام زمان را ببوسیم

شـکی نیسـت که احتـرام پیرغالمـیکه عمـری در خانه اهـل بیتb
نوکـری کـرده بر همه بـه ویـژه جوانـان ضروری اسـت .حـاج غالمعلی
سـماواتی میان سـخنرانیهایش بـه هر کس که با سلام وارد میشـود
جـواب میدهد و این نشـاندهنده توجهی اسـت که او بـه حفظ احترام
دیگـران دارد .از او دربـاره اینکـه جوانـان چقـدر در هیئتهـا بـه حفظ
احتـرام بزرگترها پایبند هسـتند میپرسـیم ،کـه میگویـد« :بیاغراق
میگویـم تـا امـروز بهتریـن نمونـه ادب نسـبت بـه بزرگترهـا را در
هیئتهـا دیدهام .خدا را شـکر کـه ادب هیئتی در میـان هیئتیها زنده
اسـت و ایـن همان مصداق شـعور حسـینی اسـت چراکـه ایـن احترام
نشـاندهنده معرفتـی اسـت که جوانان نسـبت به سـیره اهـل بیتb
پیـدا کردهانـد .خدا لطف کـرده و به مـن آبرویـی داده که مـورد احترام
مـردم باشـم .بارها پیـش آمده کـه در هیئتهای مختلـف جوانان قصد
بوسـیدن دسـت من را داشـتهاند امـا نگذاشـتهام .به آنهـا میگویم من
کـه کسـی نیسـتم .انشـاءاهلل امام زمـان ظهـور کند و همه دسـت
ایشـان را ببوسیم».

مداح باید الگو باشد

سـماواتی میان روضهخوانان و ذاکـران اباعبداهلل gجایگاه ویـژهای دارد و
بزرگ و کوچک برای او احترام قائلند .بیراه نیسـت اگر بگوییم خیلیها آرزو
دارند روزی به اخالص و صداقتی که او دارد برسـند .حاج غالمعلی سماواتی
دربـاره ویژگیهای مداح خوب میگوید« :خود من هنوز مشـغول یادگیری
و کسـب فیض از بزرگترها هسـتم و اگـر چیزی میگویم برای این اسـت
کـه تجربـهام را در اختیـار جوانان قرار دهـم .وگرنه همه مداحـان برای من
محترم و گرامیهسـتند .مهمتر از همه این اسـت که مداح بددهن نباشد،
حقالناس به گردن نداشـته باشـد و روزیاش حالل باشد چراکه همه اینها
موجب میشـود نوای مداح سـوز داشته باشـد و از مستمع اشک بگیرد».
او درباره سـفارش همیشـگیاش به مداحـان جوان میگويد« :همیشـه
ت در
گفتـهام وقـت روضهخوانـی و مداحـی فکـر کنیـد کـه اهـل بیـ 
جلسـه نشسـتهاند و جـوری نفـس بزنیـد تـا شـرمنده نشـوید .البتـه
بـا توجـه بـه روایـت معصـوم کـه فرمـوده« :جایـی کـه نـام اهـل بیت
باشـد مـا حضـور داریـم» انشـاءاهلل کـه همیـن اتفـاق هـم میافتـد».

حاج احمد چینی:

تواضععجیبیدارد

ی پیرغلام اهـل بیـت bهمیـن کـه
حـاج احمـد چینـ 
نـام حـاج غالمعلـی سـماواتی را میشـنود ،میگویـد« :او
پیشکسـوت روضهخوانـی اسـت .بـرای روضههایـی کـه
میخوانـد مقاتـل را بـه دقـت مطالعـه میکنـد و اهمیـت
ت هـر حرفـی را نباید
ویـژهای بـرای صحیحخوانـی قائـل اسـت .اعتقـاد دارد کـه زیـر خیمه اهـل بی 
زد و از سـخنی کـه میگوییـم بایـد اطمینـان کامـل داشـته باشـیم .او در همـه کارهایـش بـه ایـن
توجـه دارد کـه نظـر امام حسـین gدر قبـال کاری کـه انجـام میدهد چیسـت» .حـاجاحمد چینی
ویژگـی برجسـته شـخصیتی سـماواتی را تواضـع او میدانـد و میگویـد« :تواضـع عجیبـی در وجود
او نهفتـه اسـت .وارد هیئـت کـه میشـود گوشـهای مینشـیند و سـر بـه زیر میانـدازد و تسـبیح به
دسـت میگیـرد و مشـغول ذکـر گفتـن میشـود .ایـن ویژگـی رفتـاری او را که بـا چنیـن جایگاهي
سـر بـه زیـر ميانـدازد بایـد سـرلوحه رفتـار خود قـرار دهیـم تا مبـادا دچـار کبـر و غرور شـویم».

مجید مزرعه:

محبوب جوانان است

یکـی از کسـانی کـه سالهاسـت پـای روضههـای حـاج غالمعلـي سـماواتی اشـک میریزد و
بـا نـوای ملکوتی او سـینه میزنـد ،مجید مزرعه اسـت .بعـد از اینکـه روضهخوانی سـماواتی
در حسـینیه بنیزهـرا hبـه پایـان میرسـد چنـد دقیقـهای بـا مجيـد مزرعـ ه همصحبـت
میشـویم .او دربـاره حـاج غالمعلـي سـماواتی میگویـد« :همین چند شـب پیش بـود که بعد
از پایـان مراسـم عـزاداری همیـن کـه حاجآقا از حسـینیه بیـرون آمد چنـد جوان مشـتاقانه
بـه سـمت او رفتنـد .بـرای مـن جالب بـود که آنهـا چـه درخواسـتی از حاجآقـا دارنـد .چند
دقیقـهای بـه ابـراز ارادت و محبـت جوانـان گذشـت و حاجآقـا بـا روی بـاز و به گرمیپاسـخ
آنهـا راداد .تـا اینکـه یکـی از جوانهـا پیشـنهاد عکـس یـادگاری گرفتـن را مطـرح کـرد و
حاجآقـا بـه احتـرام آنهـا پذیرفـت .در نهایـت آنهـا بـا خوشـحالی از حاجآقـا خداحافظـی
کردنـد و رفتنـد .حاجآقـا همیشـه بـرای جوانانـی کـه سـوالی از او دارنـد وقـت میگـذارد
و آنهـا را دسـت خالـی رد نمیکنـد .همیـن ویژگـی او را محبـوب دل جوانـان کـرده اسـت».
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ها و محافل مذهبی
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ویژه
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کمیته نهادها و مؤسسات غیردولتی در بیست و پنجمین دوره نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم با رویکردی متفاوت نسبت به سال گذشته
حضور یافته است .در این بخش شاهد فعالیتهای متنوعتری نسبت به سال گذشته هستیم .این بخش مجموعا در فضایی به وسعت ۴۰۰۰
متر مربع برپا شده و بالغ بر  ۶۰مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت در آن به ارائه دستاوردهای خود پرداختهاند .در این بخش بیش از  ۴۰مؤسسه
قرآنی از سراسر کشور در حوزههای مختلف حضور دارند.

مهمترین عامل برای سرودن شعر آیینی

شـعر آیینـی میتوانـد عوامل زیادی داشـته باشـد امـا اولین عامـل آن به
نظر من فطرت انسـان اسـت .محبت اهـل بیت bچیزی نیسـت که من
و شـما و فلان منبـری بخواهد در دل مـردم بـکارد .این درخـت را خدا از
ازل در قلبهـا کاشـته .بـه قـول شـاعر« :در ازل پرتو حسـنت ز تجلی دم
زد» .بنابرایـن همه مـا بالقوه ایـن ارادت را داریم .حاال در بالفعل شـدن آن
هـر کسـی راهـی را در پیـش میگیـرد .یـک نفر شـعر میگویـد ،ديگري
تصویرسـازی میکنـد و حتـی یک نفـر در هیئت چـای میریـزد .من هم
ارادت خـودم بـه این بزرگـواران را از طریق شـعر انتخـاب کردهام.
آثار منتشر شده

تـا بـه امـروز دو مجموعه شـعر چـاپ کـردهام .اولیـن آنها مجموعـه غزل
«ناحماسـه» از انتشـارات شهرسـتان ادب اسـت کـه به چاپ دوم رسـیده.
ایـن مجموعه دربرگیرنده اشـعار اجتماعی -سیاسـی اسـت .دومین کتابم
مجموعـه شـعر «آیینهخانـه» اسـت کـه نشـر آرام دل آن را چاپ کـرده و
اختصاص بـه اشـعار آیینی و مذهبـی دارد.
ورود به دنیای ترانه

پیمان طالبی معتقد است
محبت اهل بیت bمهمترین دلیل برای
سرودن شعر آیینی است

همیشهخواستهام
تاکه دعبلش بشوم
سعید سعیدی

فارغالتحصیـل دوره کارشناسـی مکانیـک اسـت امـا عالقـه به
شـعر و شـاعری او را بر آن داشـت کـه در رشـته زبـان و ادبیات
فارسـی ادامه تحصیـل دهد .پیمان طالبی شـاعر جوانی از شـهر
رشـت اسـت که کارش را بـا دنیای ادبیات از نقد داسـتان شـروع
کـرد .آن طـور کـه خـودش میگویـد در دوران مدرسـه حلقهای
داشـتند کـه هـر يـک از بچههـا دنبـال چیـزی در وادی ادبیات
بودنـد .یکی داسـتان و رمـان میخوانـد ،ديگري شـعر میگفت
و یکـی هـم نمایشـنامهنویس بـود .او هـم داسـتان میخواند و
نقـد میکـرد .تا اینکـه بـا راهنمایـی اسـتادش بهمـن ارجمند
نقدهایـش را بـه فضـای شـعر بـرد و کمکـم متوجـه شـد طبع
شـعر هـم دارد .گفتوگوي «چهـارده» با این شـاعر جـوان را که
کتاب اشـعارآیینـی «آیینهخانه» از سـرودههای اوسـت بخوانید.

فضای شعری و طبعآزمایی

قدمـای مـا در فضای شـعر عادتـی به اسـم طبعآزمایـی داشـتهاند .من هم
در فضاهـای مختلـف تـا امـروز طبعآزمایی کـردهام .به این صـورت که مثال
قصیـدهای از انـوری دربـاره طبیعـت خوانـدهام و بعـد از آن خوشـم آمده و
تلاش کـردهام چنیـن کاری انجـام دهـم .بـه همیـن خاطـر یکسـری از
موضوعاتـی کـه در شـعرها بـه آنهـا پرداختـهام از سـر همیـن طبعآزمایی
بـوده اما آنچه همیشـه در شـعر برایـم حائز اهمیـت بـوده و در پرداختن به
آن جدیـت داشـتهام ،حـوزه شـعر اجتماعی ،سیاسـی و شـعر آیینی اسـت.

ورود مـن بـه دنيـاي ترانـه بـا قطعـه امـام رضـا gبـود .ایـن قطعـه
تیتـراژ میانـی برنامـه «شـهر بـاران» در مـاه مبـارک رمضـان بـود کـه
بـا صـدای حامـد زمانـی و عبدالرضـا هاللـی خوانده شـد .پیـش از این
آشـنایی نسـبی با حامـد زمانی داشـتم .نزدیک مـاه رمضان یـک روز او
بـه مـن زنـگ زد و ملـودی ایـن قطعـه را برایـم خوانـد .من یـک هفته
روی ترانـهاش کار کـردم و آن قطعـه سـاخته شـد .آن سـال بـه لطـف
امـام رضـا gايـن آهنـگ باالتریـن آمـار دانلـود در قطعـات رمضانـی
را داشـت طـوری کـه به گفتـه دوسـتان ،خیلیهـا تقاضای پخـش این
آهنـگ را از صداوسـیما داشـتند .از همانجا جرقه ترانهسـرایی برای من
خورده شـد و بعـد از آن دیگر در فضای موسـیقی هـم ورود پیدا کردم.

کردم ارتباط نزدیک و دوسـتانه دارم .شـاید بعضی از هنرمندان افت بدانند
که به هیئت بروند یا با جماعت هیئتی دمخور باشـند ولی من همیشـه از
عمـق وجودم افتخـار میکنم که مداحی شـعرم را بخواند .هنـوز که هنوز
اسـت بعـد از ایـن همه سـال و کار با همه مداحان برجسـته کشـور وقتی
دوسـتی در یک شهرسـتان دورافتـاده به من خبر میدهد کـه مداح تکیه
ما دیشـب شـعر تـو را خوانـد ذوق میکنم و اگـر فایل صوتـی آن موجود
باشـد با دقـت به آن گـوش میکنم.
ارتباط با فضای مجازی
بـه قـول فرمایـش مقـام معظـم رهبـری ،فضـای مجـازی هـم یـک فرصـت
اسـت و هـم یـک تهدیـد .شـکر خـدا کانالهـا و سـایتهای مفیـدی
بـرای اهلـش فراهـم شـده و مـن هـم معمـوال اسـتفاده میکنـم امـا خیلـی
از ایـن میترسـم کـه پرسـههای بیهـوده در ایـن فضاهـا جـای مطالعـه
روزانـه را بـرای مـا بگیـرد .ایـن واقعـا خطرنـاک و جبرانناپذیـر اسـت.

حضور در جلسات شعرخوانی
در محضر رهبر معظم انقالب
خوشـبختانه این سـعادت را داشـتهام که بـرای چند
سـال در جمع شـاعران در محضر مقـام معظم رهبری
حضور داشـته باشـم اما ایـن توفیـق و افتخـار برایم
پیـش نیامده که بتوانم خودم در آنجا شـعرخوانی کنم.

بهترین خاطره در عرصه شعر

حـدودا پنـج شـش سـال پیش بـه دعوت یکـی از دوسـتان بـه هیئتی در
شـمال رفتـه بـودم .آخر روضـه ،مداح هیئـت که از دوسـتان خوبم اسـت
پشـت میکروفن گفت همه دسـتهایتان را باال ببرید و بگویید يا حسـین.
مـن حال مسـاعدي نداشـتم و بیشـتر منتظر بودم جلسـه تمام شـود که
دیـدم بغلدسـتیام یـک پیرمرد خاکـی و باصفاسـت .به پهنـای صورتش
داشـت اشـك میريخـت .دسـتهایش را به سـمت آسـمان بلند کـرده و
پـی در پی میگفت حسـین ،حسـین .همان لحظـه این بیت بـر زبان دلم
جـاری شـد« :پیرمردی وسـط روضهمـان گفت حسـین /من نگفتـم ولی
اربـاب مـرا هم بخشـید».آن شـب تـا از هیئت برسـم منـزل این غـزل را
کامـل کردم و تا امروز برکات عجیبی برایم داشـته که قابل گفتن نیسـت.
خاطرات رمضان و نوجوانی

مـاه رمضـان بـرای من بـا خاطـرات بچگـی گـره خـورده؛ ظهرهـای گرم
تابسـتان ،نماز جماعت مسـجد محلو بعد از ظهرهای گرمـیکه با دهان
روزه بـا بچههای محل فوتبـال بازی میکردیم .صداي اهلل اکبر مسـجد که
بلند میشـد همـه میدویدند سـمت خانـه .یادش بخیـر چه دورانـی بود.
شاعر مورد عالقه

جایـی گفته بودم« :همیشـه خواسـتهام تـا که دعبلش بشـوم /چـه فایده
کـه سـنایی و انوری باشـم» .امـا از ایـن بیت گذشـته ،بینهایت به اسـتاد
علی معلـم دامغانی ارادت دارم و سـعی میکنم از شـاگردان مکتب اخالق
و علم ایشـان باشم.
همکاری با مداحان

تقریبـا با اکثـر مادحین شـاخص کشـور افتخـار همـکاری داشـتهام .بعضی
از ایـن همکاریهـا مسـتقیم بـوده .یعنـی خـودم از نزدیـک شـعرها را در
اختیـار دوسـتان گذاشـتهام و گاهـی هـم بهصـورت غیرمسـتقیم بـوده.
مثلا شـعرها در کتابـی چـاپ شـده یـا در اینترنـت منتشـر شـده و عزیزان
منـت گذاشـتهاند و آنهـا را خواندهانـد .اگـر بخواهـم نام ببـرم عزیزانـی چون
حـاج منصـور ارضـی ،حـاج محمـود کریمـی ،حـاج محمدرضـا طاهـری،
حـاج عبدالرضـا هاللـی ،کربالیـی جـواد مقـدم ،سـیدمهدی می ردامـاد،
حمیـد علیمی ،مهـدی رسـولی ،کربالیـی محمدحسـین پویانفـر ،کربالیی
محمدحسـین حدادیان و ...لطف کردهاند و از شـعرهاي من اسـتفاده کردهاند.
ارتباط با مداحان

الحمداهلل ارتباط بسـیار خوبی بـا مداحان دارم .با اکثر اسـامیايکه عرض

در مدح
ومنقبتحضرت
علی

ما را سر بحث و جدل و غائلهای نیست
مابین خداوند و علی فاصلهای نیست
کاملتر از او مرد ندیدیم به عالم
جز همسر او نی ز زن کاملهای نیست
دینی که اساسا علوی شکل نگیرد
سوگند به موال که در آن شاکلهای نیست
چرخیدن یک عده به دور و بر کعبه
بیحب علی جز عمل باطلهای نیست
گرم است دل شیعه به توضیح مسائل
میزان و قیامت که دگر مسئلهای نیست
گرچه غزلی در خور شأنش نسرودیم
ما را به جز از گوشه چشمش صلهای نیست
ما منتظر دیدن او لحظه مرگیم
هرچند اگر هم که نیاید گلهای نیست

مهدی ارضی تعیین میزان صله را آسیب جدی برای هیئتها میداند

اخالصخمیرمایهنوکریاست
امیررضا سجادیان
 10سـال بیشـتر نداشـت کـه بـا تشـویقهای پـدرش مرحـوم حـاج حسـن ارضـی نوحهخوانـی را آغـاز کـرد .نخسـتین
مداحـیاش در ایـام شـهادت امیرالمؤمنیـن gدر دبسـتان احمدیـه بـود .خـودش میگویـد پـدرش بیشـترین تأثیـر را
در مداحـی او داشـته؛ پـدری کـه نیمقـرن کمیلخـوان سـالهای دور حـرم حضـرت عبدالعظیـم gبـود و از نزدیـکان
ذاکـران بزرگـی چـون حاجاکبـر ناظـم ،شـیخ رضـا سـراج و شـیخ محمدحسـین زاهـد بـود .مهـدی ارضـی در کنـار مجالس
ق جوانهاسـت.
هفتگـی پـدرش کـه شـبهای جمعـه بـود ،هیئـت «مهـدیجـان» را راهانـدازی کـرد کـه امـروز پاتـو 

چه شـد که مداح شـدید و بیشـترین تأثیر در مداحـی را چه
کسی روی شما گذاشت؟
پدرم مرحوم حاج حسـن ارضی خیلی دوسـت داشـت وارد این کار شویم و
تشـویق میکرد .به خاطر همین رسما

پسـرانش را به نوکری اباعبداهللg
از  10سـالگی بـا دو رباعی که پـدرم به بنده داد مداحی را شـروع کـردم .او
جمعهشـبها برنامهای را برگزار میکرد که بسـیاری از اسـاتید امروز در آن
جلسـه حضور داشـتند و تا اواخر عمر پدرم نزدیك به  50سـال این جلسه
دایر بود .توفیق داشـتم در آن جلسـه عرض ادبی داشته باشم و عالوه بر این
هیئتی را تحت عنوان «مهدی جان» تأسـیس کنم .البته بعدها با حمایت
پدرم به جلسـات حاج منصور ارضی -مخصوصا جلسـه یکشنبهشـبها و
شـرح زیارت جامعه کبیرهاش -راه پیدا کردم .پدرم اولین اسـتادم بود و بعد
ی من داشـتهاند .شـدیدا به پدرم
حـاج منصـور ارضی حق بزرگـی در نوکر 
عالقه داشـته و دارم .در کنار آن از اسـاتیدی همچون حاج احمد آرام ،حاج
اکبـر بازوبند ،حاج علـی آهی ،حاج حسـن خلج ،حاج علی انسـانی و حاج
محمدرضا طاهری استفاده کردهام.
ظاهرا پدرتـان لقب«فخر المادحین» را هم داشـتند .درسـت
است؟
بلـه ،حاج حسـن ارضی به اذعـان بزرگان این صنـف که بسـیاری از آنها از
دنیـا رفتهاند و برخی هنـوز در قید حیاتند مثل حاج اکبـر بازوبند اخالص
عجیبی داشـت .جلسـه شبهای شـنبه که تشـکیل میشـد پدرم اصرار
داشـت هر مداحی اگر شـده حداقل دو خط بخواند .پدرم یک سابقه پنجاه
سـاله در نوکـری در وادی دعای کمیـل و دقت در آرایش صـورت و لباس و
اقامه نمازهای مسـتحب و واجب مخصوصا تقید زیاد به نماز والدین داشت.
از وقتـي یـادم میآید این لقـب را در مورد پدرم میشـنیدم.

در گذشته مجالس امام حسـین gواعظمحور بودند و ذاکران
و مداحان معموال در حاشـیه قرار داشتند .اخیرا احساس میشود
مقـداری این توازن بـه هم خورده .بـر همخوردن ایـن توازن چه
آثار و تبعاتی میتواند در پی داشته باشد؟
محوریـت روضه امام حسـین gو جلسـه نوکـری را بزرگان و اسـاتید ما
یدانسـتند که از منبر او اسـتفاده شود .متأسفانه
برمبنای وجود یک عالم م 
ایـن نکته ايـن روزها کمرنگ شـده و علت آن برجسـتهشـدن مکالها در
یدانـم قدیمیها و نسـل قبـل از ما خیلی
هیئتهاسـت .تـا جايـی کـه م 
قائـل بـه این نبودنـد كه هر کسـی منبر بـرود .مقیـد بودند یـک روحانی
کـه عالم به مسـائل دینی اسـت منبر برود .مجلسـی کـه عالـم و روحانی
نداشته باشـد صدمه بزرگي به آن وارد ميشـود و عدهاي ناخودآگاه متوجه
این مسئله نیستند.
بـه هـر حـال آقایانـی کـه صاحـب کالم هسـتند کمتـر در
دسترسند و نکته دیگر بحث صله است.
یـک بحث مهـم این اسـت که مـا امـروز دنبـال روحانی معروف هسـتیم
که اینها به تعداد انگشـتان دسـت هم نمیرسـند و از طرفـی از نظر زمانی
سـخت در دسـترس قرار ميگيرند .يك زمانمیخواهند یـک عالم بزرگ
ي دعـوت کنند .ميبينيم آنقـدر رقمها
و مطـرح را بـرای هیئتیا جلسـها 
ف ديگر برخـی اوقات
باالسـت که متولیان قـادر به این کار نیسـتند .از طر 
آنهـا وقـت ندارند .ایـن عوامل باعث میشـوند هیئتها از سـخنران فاصله
بگیرنـد .لمـای ما برای ایـن معضل بـزرگ باید فكری بکننـد .وقتی بحث
صلـه و پاکـت سـنگین پیـش میآیـد کالمي کـه بایـد به جان بنشـیند
نمینشیند .متأسـفانه برخی از واعظان از شرايط اولیهشان ،تعداد جمعیت،
تبلیغ و شـرایط برنامه هیئت اسـت! اینها میان هیئتها و جامعه روحانیت
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سیدمجید بنیفاطمه با انتشار متنی از تعطیلی مراس م هیئت ریحانه الحسین hدر ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت« :با توجه به اينكه حسينيه
ريحانه الحسين hدر حال تعميرات است متأسفانه امكان برگزاري مراسم هشت شب عاشقي كه هر ساله در ماه مبارك رمضان برگزار ميشد در اين
حسينيه وجود ندارد .لذا دوستان و خادمين هيئت در هفتههاي اخير بررسيهاي فراواني براي پيدا كردن مكاني جايگزين در همان منطقه و حوالی
آن كردند اما اكثر آنها گنجايش الزم براي جمعيت شبهاي هیئت مخصوصا شبهای قدر را نداشتند».
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فاصلـه میاندازند .یکی از نقاطی که اين روزها دشـمنان هدف قرار دادهاند همین
آفتهاسـت .یکی همین تعیینکرد ن پاکتهای دنیایی اسـت .یادم هست پدرم
صلههـا و پاکتهای خوبی میگرفت امـا وقتی پاکتهایش را به منـزل میآورد،
یـک روسـری پهن ميكـرد و با بغـض و گریه توأمـان ندای «صلـیاهلل علیک یا
اباعبداهلل» پولها را با هم مخلوط میکرد تا معلوم نشـود چه کسـی چقـدر داده.
حـاج منصـور ارضـي در بحث صله به شـدت آن را نهی کـرده و بنده هـم در این
موضوع به ایشـان تأسـی کردهام.
به نظر شما مهمترین عامل پیشرفت در مداحی چيست؟
بعـد از اخالص کـه خمیرمایه نوکری اسـت ،مطالعه خیلی مهم اسـت .زانو زدن
جلـوی مداحان و ستایشـگران بزرگ از دیگر عوامل اسـت .حاج منصـور ارضي را
يدانم .من خیلی به مسـائل فنی قائل نیسـتم و اعتقادی
جـزء بزرگترین آنها م 
به سـبک و دسـتگاه نـدارم .معتقـدم مـدا ح و خواننده با هـم تفاوت دارنـد .البته
اينهـا خیلـی به هم نزدیک شـدهاند و بعضی از دوسـتان متأسـفانه آلـوده به این
داستان شـدهاند!
دوست دارید مخاطب شما چگونه باشد؟
اعتقـادي بـه مرزبندیهـا و خطکشـیها نـدارم .کسـی کـه بـه دسـتگاه امـام
حسـین gورود کـرد ،موظفیـم بـه او احتـرام بگذاریـم .برای همین اسـت که
ستایشـگری میدانی و خیابانی را دوسـت دارم .وقتی موضوع روضههـای خارج از
کشـور بـه میان میآیـد ،به راحتـی میپذیرم .چون برایم دلچسـب اسـت .نباید
مانـع کسـانی کـه با مدلهـا و اشـکال خاصی بـه امام حسـین gعـرض ادب
میکننـد بشـویم بلکه باید بـه آنها کمـک کنیم.
اگر مداح نبودید در هیئت چه كاره میشدید؟
سینهزن ،مستمع ،گریهكن و شاید مجلس گرمکن.

با سیدی
گوشکردن
کسی مداح
نمیشود
مهـدی ارضـی دربـاره جوانانـی كـه تـازه وارد وادی مداحی
شـدهاند ،میگویـد« :قائـل به این نیسـتم كه کسـی خودش
بتوانـد پا به این عرصـه بگذارد .ائمـه بایـد او را انتخاب کنند.
یکنم کسـی با سـیدی
یک داسـتان موهبتی اسـت .فکر نم 
گوش کـردن و یاد گرفتن سـبکها خیلـی در عرصه مداحی
ق داشـته باشـد چراکـه یک مداح واسـطه فیـض مردم
توفی 
ت اسـت و بایـد حلال و حرام،
بـا اهلبیـت عصمـت و طهار 
پرداخـت خمس ،نـگاه درسـت سیاسـی و تبعیـت از والیت
ي رعایـت کند.
و عرفـان عینـی را بـدون هیچ کـم و کاسـت 
در راه ستایشـگری خيلـي باید زحمت بکشـیم امـا انتخاب
و رسـیدن بـه نتیجه بـا شـخص دیگـری اسـت .جوانانی که
تـازه پـا در این عرصه گذاشـتهاند بایـد در وهلـه اول اخالص
داشـته باشـند و خداونـد و اهـلبیـت را در نظـر بگیرنـد».
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ابوالقاسم اجاقلو ،مدیر گروه معارف دانشگاه زنجان در اولین جلسه از سلسله نشستهای مبادی زندگی قرآنی با تأکید بر اینکه نباید از قرآن
به برگزاری جلسات صوری بسنده کنیم ،تصریح کرد« :پرداختن به امور ظاهری قرآن از جمله دورههای قرائت و حفظ و مانند آن ضروری
است ولی به نظر میرسد در سطح جامعه و در زبان عمومی از قرآن دور هستیم .انگاره اول این است که از دور بودن قرآن ضرر نمیکنیم ولی
باید بدانیم قطعا این دوری به ضرر ما تمام میشود .باید عوامل مؤثر در دوری از قرآن را شناسایی و درصدد رفع آنها از راه منطقی باشیم».

داریم با «حسین حسین» پیر میشویم...

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

افطاریبدهیدبهاندازهدانهخرما
پیامبـر اكـرم در روزهـای پایانـی مـاه شـعبان خطبه مهمـیخواند
و در آن مباحـث و مسـائل مهمـیرا مطـرح فرمود .آن حضـرت در اين
خطبـه دربـاره یکی از سـنتهای زیبا در مـاه رمضان سـخن گفته و بر
عمـل به آن حتـی به اندازه یـک خرما یا يك جرعه آب سـفارش کرده.
این سـنت حسـنه کـه در ماه رمضـان نمود دارد ،سـنت افطـاری دادن
اسـت که متأسـفانه گاهی بـه دليـل تجملگرایی و ریخـت و پاشهای
بیهـوده مـورد غفلت واقع میشـود.
ی دادن هسـت ه اصلـی و نقطـ ه کانونـی بهرهبـرداری اجتماعی از
افطـار 
ویژگیهـای ممتاز ماه رمضان اسـت .زیرا شـیاطین دربندنـد و دلها و
جانهـا آمادهتـر از هـر زمـان دیگر بـرای قـرار گرفتن در مسـیر الیاهلل
هسـتند .موضـوع افطـاری دادن بـه روزهداران و تقدیـر از ایـن بندگان
صالح و پاک از سـنتهای باسـابقه اسلامیاسـت کـه در تمامیاعصار
مـورد اهتمـام مسـلمانان بـوده و نـه تنهـا در دوره معصوميـن رایج
بـوده بلکـه در ادوار دیگـر نیـز همچنـان به قـوت خود باقی اسـت .یک
سـفره افطـار که بـا رعایـت اسـتانداردهای حالل بـودن ،حفظ شـئون
شایسـته و مهمتـر از همـه بـا نیـت تقـرب فراهم شـود میتوانـد بنده
ی کنـد و گناهان بزرگـی را از نامـه اعمال او
را نـزد خـدای تعالـی گرام 
بزدایـد .حـدود حالل تعریف شـده اسـت .حـدود واجـب نیـز پرهیز از
ـربُوا ْ َوالَ ت ُْسـ ِر ُفوا /بخورید و بیاشـامید
اسـراف و تفاخـر اسـتُ « .ک ُلوا ْ َواشْ َ
ولـی اسـراف نکنید» .ایـن آیه شـریفه کـه از محکمات قرآن اسـت ،به
روشـنی حـد و مـرز واجـب در خـوردن و خورانـدن را بیـان میکنـد.

خادمین هیئت عاشـقان رو حاهلل ،مسـجد منشور ،تهران ،میدان حر

کانال تلگرام
ختم قرآن

یکـی از فضایلـی کـه این مـاه عزیـز برای
مسـلمانان بـه همـراه دارد ،تلاوت قرآن
و ختـم آن در ایـن مـاه اسـت .خيليهـا
سـعادت دارنـد کـه در ایـن مـاه روزانـه
یک جـزء قـرآن را قرائـت کننـد اما همه
ایـن توفیـق را ندارند کـه بتواننـد به طور
کامـل ختم قـرآن کنند .برای این دسـته
از عزیـزان کانالـی را در تلگـرام معرفـی
میکنیم که بـا عضویـت در آن میتوانند
هـر وقت فرصت داشـتند قرائتـی از قرآن
داشـته باشـند .در ایـن کانـال ،علاوه بـر
قرائـت قرآن میتوانند تفسـیر قرآن را هم
مالحظه کننـد .برای این کار کافی اسـت
در کانـال تلگرامـیختم قرآن به نشـانی:
 @khatm_qoran 96عضـو شـوند.

کتاب
فرهنگ و آداب روزهداری
با غذاهای طبیعی

تغییر عادات روزمـره غذایـی روزهداران در ماه رمضان
یکـی از مسـائلی اسـت کـه همیشـه عـدهای را دچار
مشـکالت گوارشـی میکنـد .چـون آن طور کـه باید
و شـاید رعایـت یکسـری اصـول تغذیـهای را جدی
نمیگیرنـد یـا آگاهـی کافـی ندارنـد .دکتـر محمـد
دریایی ،متخصـص گیاهان دارویی و رسـول حیدری،
مـدرس تغذیـه گیاهـی با نـگارش کتـاب «فرهنگ و
آداب روزهداری بـا غذاهـای طبیعـی» ضمن تشـریح
تأثیـر روزه بر بخشهـای مختلف بـدن و ویژگیهای
رژیـم غذایـی ایـن مـاه ،انـواع و اقسـام خوراکیهـا
و غذاهـای طبیعـی و شـیوه تهیـه آنهـا را نوشـتهاند؛
خوراکیهایـی کـه اسـتفاده از آنهـا در سـحر و افطار
و زمـان بیـن اذان مغـرب تـا اذان صبـح مفیدبـوده و
بـا وضعیت گوارشـی و هاضمـه انسـان روزهدار تطابق
کامـل دارد« .فرهنـگ و آداب روزهداری بـا غذاهـای
طبیعـی» توسـط انتشـارات سـفیر اردهـال منتشـر
و تاکنـون سـه مرتبـه تجدیـد چـاپ شـده اسـت.

اپلیکیشن
Ramadan Phone
تقریبـا  10روز از مـاه رمضـان گذشـته و
بسـیاری در این  10روز حسـابی توشه ذخیره
کردهانـد .عـدهای هم هنـوز آن طور کـه باید
فرصـت نکردهانـد از فضایل این مـاه بهرهمند
شـوند .بـرای ایـن دسـته از عزیـزان خبـر
خوبـی داریم .اگـر میخواهیـد حـال و هوای
معنـوی بیشـتری بگیريـد و بـه تالوتهـای
صوتی قـرآن کریـم ،پیامهـای قرآنـی روزانه،
تصاویـر مذهبـی ،نمایـش سـورههای قـرآن
و ...در گوشـی اندرویـدی خـود دسترسـی
داشـته باشـید میتوانیـد برنامـه اندرویـدی
« »Ramadan Phoneرا دانلـود و نصـب
کنیـد .ایـن برنامـه دارای قبلهنمـا ،یـادآوری
زمـان نماز ،یـادآوری زمـان افطار ،ذکـر موارد
و توصیههـای مـاه مبارک رمضان نيز هسـت.

مناجاتنامه

*خدایـا! در هجـوم بیامـان حـوادث آخرالزمان عـدهای امان
را در آسـتان بنـدگان میجوینـد و خانـه سامانشـان را بـر
سسـتترین گمانها بنیـان مینهند .عـدهای ویـران و ویالن
میشـوند و برخی پریشـان و سـرگردان میگردنـد و این همه
در جسـتوجوی امان بـه دامان ایـن و آن میآویزنـد .در این
فتنههـای گران تنهـا مؤمنين هسـتند که نشـانی داراالمان را
میداننـد و در حریـم امن و آغـوش گرم تو جـاودان میمانند.
خدايا! مـا را همـواره از مؤمنين خـودت قرار ده.
*خدایـا! هنگامه سرنوشتسـاز انتخاب اسـت .عـدهای هرچه
جـز تـو را انتخـاب میکننـد ،بیتردید به سـراب میرسـند.
عـدهای تـو را و غیـر تـو را انتخـاب میکننـد و چـون تـو از
شـرک و شـراکت بیزاری ،یقینا به منجالب میرسـند .عدهای
هـم فقـط تـو را انتخـاب میکننـد .فقط ایـن گروهنـد که به
زالل حیاتبخـش آب میرسـند.

سید مهدی شجاعی
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