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تمرین عبادت در شعبان
احمدیزاده
سیدحسن 
پژوهشگر دینی

در روزمرگی دنیایی ،در هیاهوی اجتماع ،در شـلوغیهای کسب و کار
رد بیدینی کسـی را رنج
رد نان اولویت اول شـده و د 
و در زمانـی کـه د 
شـود و اضطراب و پریشـانحالی
نمیدهـد ،آرامآرام روزگار سـپری می 
به یک عادت همیشـگی انسـانها تبديل شـده و همه مشـغول خود
خـود بیخبرنـد .پیامبر اكـرم kکـه امیرالمؤمنینg
هسـتند و از 

رد بشـری
کـرد بـرای این د 
«طبیـب د ّوار» معرفـی می 
او را بـا صفـت
ُ
پیچیده.

نسـخههاي جالبی
نقل شـده پیامبر مهربانیها در یکی از آخرین جمعههای ماه شـعبان
اند کـه بعدها به «خطبه شـعبانیه»
کرد و خطبـهای خو 
رو بـه مـردم 
معـروف شـد؛ «ای مردم! مـاه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به شـما
خود ِنفسـانی و
رو آورده» .ماه میهمانی خدا ،ماه خودسـازی و دوری از 
رنـگ و بوی آسـمانی پیدا کردن و یک مـاه برای پاالیـش روح در یک
شـاید یک عمر اسـت .حـاال در ایـن میهمانی آسـمانی با چه
سـال و 
باید حاضر شویم؟
ظاهر و لباسـی 
شـیخ طوسـی در کتاب گرانسـنگ «مصبـاح المتهجد»هنـگام ذکر
اعمال ماه شـعبان صلواتی را از امـام زینالعابدین gنقل کرده که آن
حضرت هر روز ماه شـعبان هنگام زوال آفتـاب این صلوات را میخواند
و بـهدنبـال آن این دعا را مسـئلت میکـرد« :اللّهـم صل علی محمد
ِـك َو َل تُخْ ِزن ِي ب ِ َم ْعصِ َيتِك /بارالها! بر
ي ب َِطا َعت َ
محمـد َو ا ْع ُم ْر َقلْبِـ 

و آل
رود فرسـت .در این ماه قلبـم را با بندگی خودت
محمد د 

محمـد و آل

زدهام نسـاز».
تعمیر کن و با گنـاه و نافرمانی خجالت 
تمام فعالیتهای یک کشـور در پایتخت آن برنامهریزی میشود .تمام
فـرد نیـز در قلـب او برنامهریزی
فعالیـت ،خواسـتهها و تمایلات یک 
نمـاد تفکر اسـت ولـی قلـب جایـگاه عالیق و
میشـود .عقـل و مغـز 
اوند منان عمران و تعمیر
تمایالت اسـت .آن حضرت در این مـاه از خد 
اهـد تا در پـی آن قلبی پاک و درسـت به اسـتقبال ماه
قلـب را میخو 
شـود که شـب سرنوشـت
خدا برود .این فرمایش هنگامی روشـن می 
مقـدرات آینده ما را
ارد و 
و لیالـی قدر در این میهمانی آسـمانی قـرار د 
بـا توجـه به ظـرف ظاهـری ما تقسـیم میکننـد .اینکه در این شـب
خود بخواهیم و
مقدراتی را بـرای 
اوند چـه 
مهـم و سرنوشتسـاز از خد 
خـدای مهربان چه تقدیری برایمـان رقم بزند ،همگی بـه رنگ و بوی
قلـب و جهتگیری آن بسـتگی دارد .امام زینالعابدیـن gچه زیبا و
اوند متعـال میخواهد:
رد ما را بـه زبان دعـا از خد 
حکیمانـه درمـان د 
«پروردگارا! قلب ما را تعمیر کن تا در ماه میهمانیات مستحق بهترین
پذیراییها شـویم».
شـود آموخت که ایـن تعمیر و
از ايـن گفتـه یک نکتـه دیگر هـم می 
شـود ولی به شـرطی که بـا گناه
عمـران قلـب بـا اطاعت حاصـل می 
خرابـش نکنیـم .در ایـن شـب و روز پایانی ماه شـعبان بـرای عبادت
ارد و روزهاش اجر
بهتـر تمرین کنیم چراکه نمـاز این ماه ثـواب ویـژه د 
مضاعف.
کند امـا اگر خودمـان از طرف دیگر
خـوب اسـت خدا دل مـا را تعمیر 
اهد بـرد .لذا
مشـغول تخریب آن شـویم ،لطف خـدا راه بـه جایی نخو 
اده که خراب شـدن دل با معصیت
امام سـجاد gبه این مهم تذکر د 
صـورت میگیـرد .کسـی که به گناه مشـغول باشـد ،برخالف مسـیر
وجود انسـان را بـر فطرت توحیدی
قلبش قـدم برمـیدارد .چون خدا 
خلـق کـرده؛ «فطـره اهلل التی فطـر الناس علیهـا» .این قـدم برخالف
ورود بـه ماه
اهد شـد .پـس بـرای 
مسـیر ،منجر بـه تخریـب قلب خو 
میهمانی خدا ،هـم اطاعت الزم اسـت ،هم خـودداری.

اد و گفت« :ایـن اثر به زبان
علـی ابوالقاسـمی ،مدیـر توزیع و فروش آثـار آیتاهلل جوادی آملـی از ترجمه کتاب «مفاتیحالحیاه» خبـر د 
اردو ترجمه و در کشـور پاکسـتان توزیع شـده اسـت» .این اثر یکی از کتابهای پرمخاطب طی سـالهای اخیر اسـت که در سیامین
مورد اسـتقبال مخاطبـان قرار گرفت .ب ه گفتـه مدیر توزیع و فـروش آثار آیـتاهلل جوادی آملی ،دویسـت و
دوره نمایشـگاه کتـاب نیز 
شـدهاند.
دهمیـن چاپ کتاب «مفاتیحالحیاه» منتشـر شـده .هر کـدام از چاپهای این اثر در  5000نسـخه عرضه 

ِل ما ُکنّا فِی ا َ
« َو قالوا لَو ُکنّا ن َس َم ُع أَو ن َعق ُ
گويند اگر شنيده و پذيرفته بوديم يا تعقل كرده بوديم در ميان دوزخيان

السعیر /مي
ِ
صحاب َ
نبوديم»( .آيه  10سوره ملک)
خورند
رد نمي 
ارند ولي به د 
رد سوختن میخورد .بعضي از مدادها مغز د 
ارد چوبی بیش نیست و فقط به د 
اد به مغز آن است .مدادی که مغز ند 
ارزش یک مد 
مفيد نيستند .ارزش آدمی هم به مغز اوست وگرنه هیچ بهایی ندارد .دوزخ جای کسانی است
زود ميشكنند .پس اين نوع مدادها هم براي نوشتن 
و 
خود بهره میبردیم اینجا نبودیم».
نبردهاند .این سخن اهل جهنم است که میگویند« :اگر میشنیدیم و از عقل 
خود هیچ بهرهای 
مغزند و از مغز 
که بی 

رفتار اهلبیت bبا گناهکاران و مخالفان
حجتاالسالم مهدی شریف ،واعظ و کارشناس معارف اسالمی
یکـی از ضرورتهـای فضـای اجتماعـی و بـه طـور خـاص فضـای دینـی جامعـه
انید کـه در
برخـورد با همدیگـر اسـت .مید 

اسلامی یادگیـری و تمریـن چگونگـی
فضـای ارتباطـی ،مباحـث فـردی و اجتماعـی به ویـژه جامعـه مذهبیما متأسـفانه
بـه خاطر فرهنگسـازیهای غلـط دشـمنان از مکتب اهـل بیت bدر عمـل فاصله
گرفتهایـم و از ایـن رو در ارتبـاط بـا همدیگـر دچـار مشـکل هسـتیم .لـذا میبینیم
برخـورد بـا همدیگـر محبـت و عطوفتـی

آسـتانه تحملهـا کاهـش پیـدا کـرده .در
د پرخاشـگری ،حـس
ارد و بعضـا درصـد 
وجـود نـد 
اند 
کـه اهـل بیـت از مـا خواسـته 
ن موارد
تخریـب ،غیبت ،تهمـت ،افترا و بـردن آبروی بندگان مؤمن هسـتیم .همه ایـ 
ریشـه در دوری از مکتـب اهـل بیـت bدارنـد .هـر جـا از اهلبیت فاصلـه گرفتیم،
دچـار گرفتـاری شـدیم و هرجا بـه سـیره و روش و منـش ايـن بزرگـواران رو آوردیم
ِـن ِواليَ ِت ُك ْم طيبـا ل ِخَ لْ ِق َنا َو
دچـار پاکـی ،صالح و سـعادت شـدیم؛ « َو مـا خَ َّصنا ب ِـ ِه م ْ
ّـار ًه ل ُِذن ُوب ِنـا» .زیـارت جامعه کبیره این نکتـه را به
هـار ًه ألِنْفُسِ ـ َنا َو تَ ْزك َِيـ ًه لَنـا َو كف َ
َط َ
ـم َعلّمنا
خوبـی برای ما ترسـیم کـرده و در جـای دیگـری اینگونـه آورده« :ب ِ ُمواالت ِ ُك ْ
ـد َ م ِْن دُن ْيانـا» .ما اگـر اهل مواالت باشـیم ،هم
كان َف َس 
ـح مـا َ
أصلَ َ
ِـم دينِنـا و ْ
الـ ُْه َمعال ُ
یـاد میگیریـم و هـم فسـادهای دنیاییمـان اصلاح میشـود.
امـور دینیمـان را 
بايد محبـت ،انس و الفت
برخورد خوبی با همدیگر داشـته باشـیم ،

برای اینکه بتوانیم
را به خاطر خدا داشـته باشـیم .حتی دشـمنیهایمان را در مسـیری که اهلبیتb
ت بدهیم .در این راسـتا نیازمند
اسـتند هدایت کنیم و بتوانیم بـه ارتباطاتمان جه 

خو
برخورد با انسـانهای گناهکار ،مخالف و انسـانهایی که

بازخوانـی رفتـار اهل بیت در
چند نکته و چند
اشـتند هسـتیم .به عنـوان نمونه 

حتی منش و روش آنها را قبول ند
روایـت را نقـل میکنـم .البتـه اگـر بخواهیم بررسـی جامعی انجـام دهیـم ،مصادیق
گناهکارند خطایـی از آنها

بسـیار فراوانـی از چگونگـی رفتار انبیـا و اوليا با افـرادی که
وجود مبارک
وجـود دارد .یکـی از بارزتریـن نمونههای رفتـاری را در زندگـی 

سـر زده
امـام صـادق gمشـاهده میکنیـم .بنابـر نقل برخـی از کتـب رجالـی« ،معلب بن
خنیـث» از شـاگردان امـام صـادق gکـه در حریـم خصوصی آن حضـرت خدمت
میکـرده و بـه جرم محبت به ايشـان به شـهادت رسـیده ،نقـل كرده« :در یک شـب
شـد و
بارانـي و ظلمانـی در کوچـه قدم مـیزدم .دیـدم امام صـادق gاز خانه خارج 
کیسـهای بر دوش اوسـت .ناگهـان دیدم چیزی از درون کیسـه به زمیـن ریخت .امام

حجتاالسالم مهدی شریف
واعظ و کارشناس معارف اسالمی

فرمـود خدایـا! ایـن را به مـا برگـردان .رفتم جلو و سلام

نشسـت و بسـماهلل گفـت و
فرمـود کمک کـن چیزهایـی را که بر زمیـن ریخته جمـع کنیم .همین

کـردم .امـام
کـه در دل شـب میگشـتم ،دیدم تکههـای نـان روی زمین ریختـه .از امام پرسـيدم
فرمود بـرای فقـرا میبـرم .رفتیم
ایـن تکههـای نـان را بـرای چـه کسـانی میبریـد؟ 
به سـمت سـایبانی کـه در قبیله بنیسـاعده بـود .آنجـا فقرا و کسـانی کـه به تعبیر
اشـتند حضور داشـتند .دیدم

ند و جایی برای اسـتراحت ند
امـروزی کارتنخـواب بود 
کرد به تقسـیم کـردن نانها و بـدون اینکه
امـام صادق gبه دسـت خودش شـروع 
چند تکه نـان میگذاشـت و همه را
شـود زیـر لباس و عبـای هر فـردی 
کسـی بیدار 
کرد و برگشـتیم .وقتی برگشـتیم از امام پرسـیدم اینهایی که بـه آنها کمک
تقسـیم 
انسـتند که حق با شماسـت؟ امام

شـناختند و مید

نـد و حق را می
ید شـیعه بود 
کرد 
شـناختند موظف بودیـم نمک خانهمـان را

نـد و مـا را می
فرمـود اگـر اینهـا با مـا بود 

ارید
نیـز با آنها تقسـیم کنیم» .این رفتـار امـام صـادق gرا در کنار رفتارهایـی بگذ 
کـه برخـی مواقع با برخی از دوسـتان امام حسـینی و شـیعیان انجـام میدهیم .ائمه
نـد و ما بـا خودمان چگونه رفتـار میکنیم!
برخـورد میکرد 

مـا چطور با مخالفانشـان
وقتـی در زیـارت عاشـورا میخوانیـم« :یـا اباعبـداهلل انی سـلم لمن سـالمکم و حرب
لمـن حاربکـم» آیـا بـه ایـن حرفهـا عمـل میکنیـم؟ مبـادا سـخنی را بـر زبـان
بیاوریـم کـه بـه آن پایبنـدی نداریـم .مبـادا بگوییـم یااباعبـداهلل! مـا بـا کسـی کـه
بعد نگاه کنیم انـواع و اقسـام دشـمنی را با
هسـتید دوسـت هسـتیم .

شـما دوسـت
دوسـتان اهـل بیـت bداریـم و دشـمنی را بـا دشـمنان واقعـی کنـار گذاشـتهایم.
ببینیـد یکـی از عقبماندگیهـای جامعـه شـیعه ایـن اسـت

لـذا اگـر روایـات را
اتحاد شـیعیان
کـه مـا بـا همدیگـر همدل نیسـتیم .لـذا فـرج محقـق نمیشـود .
و مسـلمانان درواقـع رمـز فـرج و گشـایش امـور مـا در دنیـا و آخـرت اسـت.
برخـورد بـا

از نمونههـای دیگـری کـه بتوانـم در رفتارشناسـی اهـل بیـت bدر
افـراد اشـاره کنم همـان ماجرای معـروف بُشـر حافی اسـت و برخوردی
اینگونـه 
کـه امـام کاظم gبا شـخصیتی کـه رسـما گناه کـرده بسـیار درسآموز اسـت.
متأسـفانه گاهـي اوقـات در امـر به معروفهایمـان دچار اشـتباه میشـویم .روايت
یـد صـدای سـاز و آواز
شـد كـه د 
رد می 
اسـت امـام کاظـم gاز مقابـل خانـهای 
پرسـید صاحـب این

آمـد جلـوي در زبالـه بگـذارد .از او
یآیـد .خدمتـکار خانـه 
م
آزاد اسـت و اینگونه
فرمـود 

آزاد اسـت .امام
مرد گفـت 
آزاد اسـت یا بنـده؟ 
خانـه 
رفتار میکند! وقتی خدمتکار خانه برگشـت داخل ،صاحبخانه (بُشـر) از او پرسـید
چـرا اينقـدر دیـر آمدی؟ گفـت آقایـی جلـوی در به من گفـت صاحب ایـن خانه
آزاد اسـت و اینگونه رفتـار میکند!
آزاد اسـت .گفـت 
آزاد اسـت یـا بنـده .گفتـم 

رسـاند و از

آمـد و خـودش را به امـام
صاحبخانـه بـا پـای برهنـه از خانـه بیـرون 
کـرد و بـه خاطـر ایـن رفتـار آرام ،تأثیرگـذار و اندیشـمندانه
خـود توبـه 
ایـن کار 
امـام تـا پایـان عمـ ر پابرهنـه راه رفـت و از این رو بـه «بُشـر حافی» معروف شـد.
بایـد اینگونـه تذکـر بدهیـم .اگـر بناسـت خطـا را تذکر
اگـر خطایـی میبینیـم 
بدهیـم و واکنـش نشـان بدهیـم اوال ببینیـم خودمـان در آن زمینـه خطـاکار
هسـتیم یـا خیر .ایـن خیلی نکتـه مهمی اسـت و ثانیـا نـگاه کنیم ببینیـم رفتار
کننـد چگونـه اسـت .آیـا وقتـی با
اهـل بیـت bدر قبـال افـرادی کـه خطـا می 
بایـد در فضای
بایـد آبـروی او را ببریـم؟ 
برخـورد میکنیـم 

یـک انسـان خطـاکار
فـرد را کلیپ و تصویر کنیـم و در بخشهـای مختلف نمایش
مجـازی خطـای آن 
اونـد باشـیم .محبـت بـه
پردهپـوش و مظهـر سـتارالعیوبی خد 
دهیـم یـا اینکـه 
اننـد آن را ریشـهکن کنند.
امیرالمؤمنیـن gعمـل نیکی اسـت که گناهـان نمیتو 
برخـورد با مخالفان،

باید رفتارمـان را در
لذا اگر دوسـت و شـیعه آن حضرت هسـتیم 
خطـاکاران و گنهـکاران اصلاح کنیـم .گمـان نکنیـم کـه خودمـان خوب هسـتیم.
چـون ریشـه بسـیاری از مشـکالت افر اد جامعـه همین حـس تکبـر و خودبرتربینی
وجـود ماسـت و در بسـیاری از مواقـع از آن خبـر نداریم .اگـر محبت و

اسـت کـه در
دشـمنیهایمان را به خاطر خـدا اصالح کنیم میبینیم که در راسـتای اصالح جامعه
قـدم برداشـتهایم و انشـاءاهلل زمینهسـاز ظهـور حضـرت ولیعصر خواهیم شـد.

خـــــط خبــر

آیتاهلل محسن اراکی ،دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی در حاشیه کنفرانس «روسیه و جهان اسالم» در گروزنی چچن با رستم
مینیخانوفرئیسجمهورتاتارستاندیداروگفتوگوکرد.دبیرکلمجمعجهانیتقریبمذاهباسالمیبااظهارآمادگیاینمجمعبرایتقویت
مورد دانشگاه مذاهب اسالمی تحت مدیریت و اشراف مجمع
و فعالسازی نقشجمهوریهای روسیه و به ویژه تاتارستان در جهان اسالم در 
تقریب مذاهب اسالمی گفت« :در این دانشگاه طالب و دانشجویانی از مذاهب مختلف اسالمی توسط علمای هر مذهب آموزش میبینند».
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آغاز فعالیت در دوران دفاعمقدس

زمـان جنـگ هیئتی بـه نـام محبانالمرتضـی gراهانـدازی کردیـم و مسـئولیت آن
شـهید داوود عابـدی بـا بنـده حقیـر بـود .يكـي از جمالتـی کـه همـواره روی

بعـد از

اطالعیههـای آدرس هیئتهـای هفتگـی میزدیـم ،ايـن جملـه کلیدی امـام بود:
«پـای هـر مکتبـی تـوی سـر و سـینهزن میخواهـد .سراسـر کشـور روضـه بخوانند،
سراسـر کشـور گریـه کنند .همـه گریه کننـد و همـه روضه بخواننـد» .من هنـوز این
اطالعیههـا را کـه مربـوط بـه بیسـت و چنـد سـال پیش بـود دارم».

مسجد

برگزاری برنامهها در

گزارشی از هيئت محبانالمرتضیg
خود را از روزهای دفاع مقدس آغازکرده
که فعالیت 

هیئتداری

ازپشـتخاكريزتامسـجد
امیررضا سجادیان

ل بیت عصمت و طهارت
اند که در راستای توسعه شعائر اه 
بوده 
هيئتهاي مذهبي از قديميترين نهادهاي مردمي و اجتماعي 
فعالیت میکنند .اصليترين رسالت هيئتهاي مذهبي ،اقامه عزاداري ،سوگواري و ذکر مصيبت در شهادت سيدالشهدا gو
نهاد فعالیت تأثیرگذار و
احياي فرهنگ پرشور و شعور و بالنده عاشورا و تعظيم شعائر مذهبي و ديني است .البته امروز همین 
گستردهای در فضای اقدامات عامالمنفعه ،دستگیری از نیازمندان و مرهمی برای بیماران صعبالعالج دارد .اما آنچه کمتر مورد

کارکردآنهادربرقراريتعامالتدرسطوحمختلفمردمياست.

توجهقرارگرفته،نقشاجتماعيهيئتهايمذهبيدرجامعهو
يکي از کارکردهاي بسيار مؤثر هيئتهاي مذهبي ،الگوسازي مبتني بر دينباوري و رعايت هنجارها ،ارزشها و اخالقيات است.
افراد با حضور در دستجات ،تکايا و حسينيهها و استماع احاديث و دروس اخالقي و گوش دادن به آياتالهي و اشعار مداحان

برند که مبناي آن رعايت معنويات،
در مدح و ثناي اهلبيت bبه صورت علمي و کاربردي (تعليم و تربيت) راه به فرهنگي مي 
کارکرد انسان را براي رسيدن به يک هويت مذهبي و

اخالقيات ،اصول و مباني انساني ،خودشناسي و خداشناسي است .اين
محمودژولیدهکهعالوهبرستایشگریوسرودناشعارآیینی،هیئتداریاصولیوبهتعبیرخودشبر

حياتدينيکمکميکند.
افرادبهطورمنسجممیداند.برای
کنديکيديگرازتعامالتهيئتهايمذهبيراپركردناوقاتفراغت 
مدارارزشهاحرکتمی 
روندوحاال
معرفیهیئتیکهتمامارکانشالگوییبالمنازعازخدمتصادقانهوایثارگرانهبرایاحیایاسالمنابمحمدیبهشمارمی 
مساجدبهصورتسیار،قافلهعاشقانسیدالشهداgدرهيئتمحبانالمرتضیgبهمنازلشهیدان،

عالوهبربرپاییهیئتدر
محمودژولیدهمداحوشاعراهلبیت bرفتیموبااودربارهاینهیئت،ارزشهاییکه

کنندسراغ
جانبازانوایثارگرانحرکتمی 
باشدبهگفتوگوپرداختيم.
توانددرجامعهداشته 
نهادتأثیرگذارمی 
ترویجدادهوکارکردهایاجتماعیوالگوسازیهاییکهاین 

ارد فکـر میکنم حداقـل هماندازه و حتی بیشـتر
جاذبـهای کـه امـروز هیئـت در جامعه د 
مسـجد بیشتر است سـخن گزافی نگفتهایم

کارکرد هیئت از

مسـجد اسـت .اگر بگوییم

از
مسـاجد برپا

و آن هـم بـه دلیـل اقبـال عمومی جوانان اسـت .مـا آن زمـان هیئتها را در
میکردیـم تا تعظیم شـعائر در بهترین مکانهـای دینی و عبادی برقرار شـود .چون جوان
کند ولی بنابـر دالیل مختلـف ،تداوم حضـور جوانان
مسـجد رجـوع می 

در درجـه اول بـه
ارد و خدای
مسـجد قدری به سـمت هیئتها کشـیده شـده که این منافاتی ند 

از سـمت
مسـجد پرورش

مسـجد نیسـت .ما خودمان مسـجدی هسـتیم و اساسا در

نکرده تخطئه
فکـری و روحـی داشـتیم و داریـم .ایـن سـخن بنده بـه منظور این نیسـت کـه بعضیها
هسـتند و پیرمردها در مسـاجدند.

بگوینـد فالنی گفتـه جوانهـا االن در هیئتها


اهداف برپایی هیئت

بیان ظلمسـتیزی امام حسـین gو ذوات مقدسـه در مدیحهها ،اشـعار و نوحهها توسـط
نناپذیـری دارد .جوانان ،ظلمسـتیزی را دوسـت
مداحـان ،شـعرا و منبریها جاذبـه کتما 
ارنـد و به دلیل اینکه ظلمسـتیزی در هیئت بیشـتر از جاهای دیگر اسـت بیشـتر عالقه
د 
مسـجد هسـت ،به مراتب بیشـتر پاسـخ

نماند در جایی که تلفیق هیئت و
دارنـد .ناگفتـه 
گرفتهایـم و ایـن یـک روش حماسـی در هیئـتداری و مسـجدداری اسـت کـه از همـان
بودهایـم و حـاج منصـور ارضـی از علمـداران ایـن جریـان بوده و هسـت.
ابتـدا دنبـال آن 
مولودیهـا در برپایی
اعیـاد و 

ارائـه مـدح و فضایـل اهلبیت bو سـنت و سـیره آنها در
هیئـت محبانالمرتضـی gرا در دسـتور کار قـرار دادیـم تـا ایـن مهـم به منصـه ظهور
فرمودهانـد« :خوانندگـی و مداحـی هنـری اسـت که

برسـد .مقـام معظـم رهبـری بارهـا
شـوند یک
ل بیـت bو مهارت مـداح با هـم آمیخته می 
وقتـی شـعر ،آهنگ ،فضایـل اه 
کارکـرد هیئت

خروجـی فوقالعـاده بـاال و جذابـی بـرای جـوان دارد» .پس به ایـن دلیل
فوقالعـاده باالسـت .چـون فضايـل اهـلبیـت باالسـت ،مراثـی و مصیبتهـای اهل بیت
کردهایم
یشـیدهایم و از ابتدا تاکنـون سـعی 

هـم باالسـت .ما بـه تمـام ایـن ویژگیهـا اند
در ایـن مـدار حرکـت کنیم تـا الگویی بالمنـازع در میـان هیئتهای مذهبی تلقی شـود.

روحیه انقالبیگری

بگوینـد در قتلـگاه با امام حسـین gچـه کردند.

بیـاورد وقتي

توانـد طاقـت
كسـي نمی 
بیایـد همواره

بعد که
رود و تـا دفعه 
کنـد و می 
آیـد و گریهاش را می 
طـرف بـه مجلس می 
در فکـر اسـت کـه بـا امام من چـه کردنـد .خوب اسـت بـروم در مقابل دشـمن بایسـتم.
بعـد از کارکردهای
خود همـراه میکند .این یـک 
ید را بـا 
بـرود نفـرات جد 
بعـد كه 
دفعـه 
متفـاوت و مختلفی اسـت که هیئـت دارد .ما در هیئت محبانالمرتضی gسـعی کردیم
کارکـرد دشمنسـتیزانه و استکبارسـتیزانه و روحیـه انقالبیگـری را فعـال کنیـم.

ایـن

سیره ائمه

دقیقـا نمیدانیـم کـه هیئـتداری و علمداری از کجا شـروع شـده ولـی میدانیـم که قدمت
خـود اهلبیـت bبرمیگردد .در سـیره زندگانـی امام
و تاریخچـه هیئـت و هیئـتداری به 
شـاید یکـی از دالیل تبعیدها ،روشـنگری
سـجاد ،امـام باقـر و امام صـادق ایـن را داریم .
اهـلبیت نسـبت بـه حادثه عاشـورا بـا برپایی مجالـس روضـه بـوده .در اثر همین جلسـات
تبعید و زندان
ذهنهای مردم روشـن و اعتراضات نسـبت به حکومتها بیشـتر میشـد .البته 
رفتـن ائمـه قطعا بـه دلیل سیاسـی و نفـوذ ایـن بزرگـواران هم بـوده اسـت .ایـن روش ائمه
کـرد تا به دسـت علمـا و پیشکسـوتان ،مراجع بـزرگ و امام رسـید .امـام در
ادامـه پیـدا 
ند بلکـه در جملـه صریح خودشـان
سـنت و سـیره خودشـان نـه تنهـا دیـن را احیـا میکرد 
کنیـد روضههـا و

مـورد روضـه میفرمودنـد« :بـه همـان سـبک و سـیاق سـنتی سـعی
در 
فرمودهاند« :در سراسـر کشـور روضه بخوانند
سـینهزنیها را اجرا کنیـد» .یا در جـای دیگری 
الشـهدا gرا برپا کننـد .تمام اسلام از آن

ارند منبر سید
و همـه گریـه کنند .همه وظیفـه د 
سیدالشهداسـت .آنچـه بـه مـا رسـیده از سیدالشـهدا و از منبـر آن حضرت اسـت» .حضرت
فرمودهانـد« :هر مکتبی بـر سـر و سـینهزن الزم دارد» .این جمله
امـام در جـای دیگـری 
عالمانـه اسـت .رزمنـدگان دوران دفاع

پسـند و در عیـن حال عمیـق و

خیلـی جالـب و جوان
مقـدس و جوانـان مؤمـن در دوران حضـرت امـام ایـن حـرف را خـوب سـر دسـت گرفتنـد.
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خـــــط خبــر
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مسـاجد کشـور

ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮﯼ ،ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺳﺘﺎﺩ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﻧﻮﻥﻫﺎﯼ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﺸﻮﺭ بـا اشـاره بـه اجرای طرح تالوت نور در

مسـاجد
مسـاجد به منظور تأمین نیاز به قرآن در

اظهـار داشـت« :با نزديک شـدن بـه ماه مبارک رمضـان ،کانونهای فرهنگی هنری
مجـری طـرح تالوت نور اقـدام به توزیع قرآن در اسـتانهای مختلف کشـور کردند» .او با بیـان اینکه به منظور توزیع قرآن ،اسـتانها
مسـاجد و نیاز به سـه بخش تقسـیم کردیـم ،افزود« :تا قبـل از فرا رسـیدن ماه مبارک رمضـان  32هزار

وجود کانونهای
را براسـاس 
بتواند از مصحفهای شـریف اسـتفاده کند».
شـود تا هر اسـتان بـه فراخور نیاز 
جلـد قرآن بین اسـتانها توزیع می 


گفت و گو با عليرضا بكايي درباره ادعيهخواني
در آستانه ماه مبارك رمضان

مناجات ؛ فرصت
خودسازي
مجتبی برزگر

بعد از عملیات فتحالمبین که پیکر شهدا را به محل
برای اولین بار 
خواند و ادعیه و مناجات

ند دعای توسل
استقرار رزمندگانآورد 
ف اشرف و قرارگاه خاتماالنبیا kرونق
خوانی او در قرارگاه نج 
شد و دعاخوانان و
بیشتری پیدا کرد .حتی مرکزی راهاندازی 
ند و اگر کسی نبود
مداحان برای اعزام به یگانها ساماندهیشد 
خود حاج علیرضا بکایی اجرا میکرد .او درباره اینکه چطور
باز هم 
«چند سالی

مناجاتخوانی را به طور جدی شروع کرد ،میگوید:
مسجد امینالدوله میرفتم و در دوران دفاع

توفیق داشتم به
مقدس در منطقه سعی میکردم مرخصیهایم را طوری تنظیم
کنم که حداقل نیمه دوم ماه مبارک رمضان در تهران باشم و در
مسجد امینالدوله حضور یابم .تا سال  67که مرحوم میرهادی از

بود و دعا برگزار
دنیا رفت و البته سال آخر که با موشكباران همراه 
نشد» .حاج علیرضا بکایی را برخی با مناجاتخوانی و بعضی با
سخنرانیهایش میشناسند .در آستانه ماه مبارک رمضان با
او به گفتوگو نشستیم که ماحصل آن پيش روي شماست.

بـا توجه بـه شـرایط روز جامعه و گسـتردگی فضـای تبلیغی
رسـانهای ،مجالس دعـا و مناجاتخوانی تـا چه انـدازه میتوانند
مؤثر باشند؟
دعـا در چارچـوب اعتقادات از یـک جایگاه واال و مهم برخوردار اسـت .یعنی
اسـتناد کنیم کـه در روزهای پایانی عمر

اگـر به این حدیث پیامبر اكرمk
شـریفش فرمـود« :انی تارک فیکـم الثقلین کتـاب اهلل و عترتی» ،ميبينيم
«کتـاب اهلل» همان قرآن اسـت و معنـای ظاهری «عترتی» دوسـتی با اهل
باید با یک پیوند
بیت عصمت و طهارت bاسـت .منتها دوسـتی اهلبیت 
باشـد و آن آشنا شدن با شیوههای رفتاری و فرهنگ غنی
و پیوسـتی همراه 
کردهاند.
اهـلبیـت و هدایتی اسـت که اين بزرگـواران بـرای تاریخ ترسـیم 
ارد و بـه کار نمیآید .یکـی از وجوه معارف
دوسـتی بـه تنهایی کاربردی نـد 
دعایـی اسـت کـه از ائمـه اطهـار bبرای مـا مانـده .ما دو نـوع دعـا داریم.
یکـی دعای مأثـوره و دیگری دعـای غیرمأثـوره .دعای مأثوره دعایی اسـت
کـه از امام معصوم باقیمانده و حاوی معارف بسـیار واالیـی مملو از توحید،
معـاد و اخلاق اسـت .اگر بـا این نـوع برداشـت از «عترتی» آشـنا
والیـت ،
شـویم یکـی از وجـوه اصلی آن بـه دعا برمیگـردد .ایـن دعا در کنـار قرآن
مکمـل اعتقـادات مـا میشـود .یعنی قـرآن کتابی اسـت کـه از آسـمان به
اند قرآن سـاعدی اسـت
زمیـن در شـب قـدر نـازل شـده .امـا دعـا را گفته 
آیـد و بـاز در حین مناجـات و اتصـال از پایین
کـه از آسـمان بـه پایین می 
بـه بـاال میرود .بـه تعبیر مرحـوم آیـتاهلل شـاهآبادی ،حضرت امـام wدر
نـد و میفرمودنـد« :دعا
سـاعد اشـاره میکرد 

صحبتهایشـان به این قرآن
باید داعـی و دعاکننده را
رود 
(قرآن سـاعد) همیـن که از پایین بـه باال مـی 
باال ببـرد» .یک وجه دعا ،طلب کردن حاجت اسـت امـا الزاما صرف حاجت
خواسـتن دعا نمیخواننـد .دعـا دو معنا دارد :یـک معنای خوانـدن و دیگر
معنای خواسـتن اسـت .یـک وقت ما از خـدا میخواهیم مـا را عاقبت بخیر
آمدهایـم با خـدا درددل کنیم؛
کنـد .یک وقـت چیزی نمیخواهیـم و فقط 
ارزشـمند اسـت و انسـان را باال

«انت المولی و انا العبد» .این نوع دعا خیلی
زیاد میکنـد .بنابراین هرقدر دعـا در زندگی
توحید انسـان را هم 

بـرد و
می 
ایجاد ميشود.
شـود بصیرت الزم نسـبت به مفاهیم مناجات 
انسـان جاری 
فـرد این مفاهیـم را به انـدازه بضاعتش در زندگـی پیاده کند
از طرفـی اگر 
هد و پررنـگ میکند.
ایـن سـبقه معنوی این خانـه و زندگـی را ارتقـا مید 
شـوند ناهنجاریهـا و تهدیدها کاهش
وقتـی معنویتهـا در کانونی پررنگ 
کنند و سلامت زندگی بـاال میرود .ایـن نقش دعاسـت و یکی از
پیـدا می 
زمانهای شـاخص آن مـاه مبارک رمضان اسـت.
یـک مناجاتخـوان برای کسـب معنویـت و القـاي مواهب به
باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟
مستمعین 
کنـد که چه
باشـد و درک 
اول اینکـه خـودش با ایـن مفاهیم انس داشـته 

کنـد و چیـزی را که متوجه
عبارتهـا و جمالتـی را بـر زبان جـاری می 
شـود بـه مسـتمع انتقـال دهـد .دعاخـوان در حقیقت معـارف اهل
می 
بیـت bرا بـه مخاطبـش منتقـل میکنـد .بنابرایـن در وهلـه اول باید
گویـد و در وهلـه دوم بـه طـور نسـبی خـودش بـه آنچه
انـد چـه می 
بد 
گویـد برسـد .در کنـار ویژگیهـای زیـادی کـه حضرت امـام wدر
می 
مسـیر مبـارزه و بندگی داشـت بـر این عالـم بـودن به عمل نیـز تأکید
بعد میگفت
کـرد چراکه هیچگاه نمیگفـت مردم بروید .میرفـت و 
می 
رسـید مردم

بـود که به آنچه
شـد براي این 
مـردم بیاییـد .اینکه ماندگار 
تهجد نباشـیم چطور
زندهداری و 
را دعـوت کـرد .اگر خودمان اهل شـب 
میخواهیـم مـردم را بـه خلـوت کردن بـا خدا دعـوت کنیم .یـک وجه
بخواند و درسـت معنـا کند .بدانید

دیگر آن این اسـت که دعا را درسـت
ایـن دعاهـای مأثـوره کـه در اختیـار ماسـت متأثـر از وحـی و از ذهـن
انـد همان
شـدهاند .یعنی خطـا ندارنـد .هرچه گفته 
معصومیـن متبـادر 
اسـت .میبینیم متأسـفانه برخـی از این بـه اصطلاح مناجاتخوانان ما
کننـد و فقط باید
تواننـد چیزی به مـردم منتقل 
ارنـد و نمی 
مطالعـه ند 
از دریچـه صـدا یک هنرمندی داشـته باشـند .کسـی که دعـا میخواند
باشـد حتـی از منبـر مانـدگار تأثیر بیشـتری دارد.
اگـر در شـرایط الزم 
کنیـد چه تفاوتـی بین یک مـداح و روضهخـوان با

فکر می
وجود دارد؟
یک مناجاتخوان 
منصـب و جایـگاه مداحـی خیلی باالسـت .مداح کسـی اسـت که مدح
معصومیـن و ذوات مقدسـه را میگويد .البته کسـی که مدح خورشـید
خورشـید داشـته باشـد .اگر کسـی

بایـد راهی به سـمت آن
کنـد 
را می 
بکنـد به جایـی نخواهد
خورشـید را 

بخواهد مـدح

باشـد و
کـه تاریـک 
بایـد از تاریکیهـای معصیت ،گنـاه و لغزشهـای فردی و
رسـید .مداح 
خورشـید میکند .مـداح ما نه تنها

ارد مدح
اجتماعی دور باشـد .چون د 
باید این
کند بلكـه 
باشـد و اشـعاری را حفظ 
بایـد صـدای خوبی داشـته 

باشـد چراکه جامعه به سـیر و سـلوک ،برخوردها
مختصـات را نیـز دارا 
کننـد و به عنـوان الگـو از آن بهره
و سـبک زندگـی ایـن مداح نـگاه می 
میبرنـد .امـا مناجاتخـوان بـا مداح فـرق میکنـد .زیرا یک ستایشـگر
خوانـد ولی دعاخوان بیـان آن امام را منتقل
اشـعاری را در مـدح اماممی 
کند و حتما
باشـد و مراقبت 
آمادهتر 
باید از هر جهت 
میکنـد .از ایـن رو 
با ادبیات علوم عربی مقداری آشـنایی داشـته باشـد .زیرا دیده میشـود
برخـی دعـا و مناجات را همـراه با غلـط میخوانند.
نباید بیـن مناجات و
نـد 
برخـی از مناجاتخوانهـا معتقد 
دعا روضه خواند .نظر شما در اين خصوص چیست؟
مقداري از آن سـلیقه و مقداري از آن دسـتور است .اساتیدی در گذشته
نـد و غالـب آنهـا هـم از علمـا بودنـد .مرحـومآیـتاهلل
دعـا میخواند 
شـهید دسـتغیب

اسـتاد امام شـبهای جمعه دعا میخواند.

شـاهآبادی
کرد یا مرحوم کلباسـی و شـیخ محمدحسـین
دعای کمیل را قرائت می 
ند اجرای مناجات
مسـجد امینالدوله و عارفـی بود 

زاهد که امام جماعت

ند امـا مدتی
وارد نمیشـد 
عهـدهدار میشـدند .مداحـان در آن حـوزه 
را 
ند و
وارد شـد 
بعـد از انقالب علما نسـبت به اجرای دعـا و مناجات کمتر 

باید با تالش
مداحـان در ایـن راسـتا نقش ایفا کردنـد .در این چارچـوب 
باشـند تا

شـد و مناجاتخوانان ما آمادگی روحی داشـته
وارد 
و مطالعـه 
بتوانند به خوبی و شایسـتگی کالم امام معصوم را به مردم منتقل کنند.

در حقیقت سـازندگی و عمق کار در دعا خیلی بیشـتر و ماندگارتر است.
ید آیـا با دعایی
در میـان ایـن همه مناجاتهایـی که خواند 
کردهاید؟
انس یا ارتباط خاصی برقرار 
هـر دعایـی با توجه بـه محتـوای آن ارتباطـی با انسـان برقـرار میکند.
امـا مثلا در میان دعاهـا و زیارات ،زیـارت امیناهلل زیارت غنیای اسـت.
درخواسـتهایی که در حرم امام معصوم داریم خیلی باال و در اوج اسـت.
میـان ادعیه دعای ابوحمزه ثمالی بسـیار خوب اسـت .این دعا با انسـان
کنـد و او را راه میاندازد.
حرکـت می 
برخـی از مداحـان مهارتهای فنـی ،صدای زیبـا و حنجره
ارند اما در مدح آنها خبری از سـوز نیسـت .به نظر شـما
قوی د 
یک مداح چگونه سوز صدا پیدا میکند؟
این سـوز چیزی نیسـت که ما بخواهیم برای آن خطکشی و اندازهگیری
انجـام دهیم .حقیقتا قابلیـت احصـا و اندازهگیری ندارد .منتهـا اگر یک
باشـد بـا مقدماتی
دعاخـوان و مناجاتخـوان از خودش مراقبت داشـته 
کند آن سـوز صدا به دسـت میآید.
بخواهد دعا اجرا 

بنشـیند و

پای دعا

چـرا فقط در ماه مبـارک رمضان محافل مناجـات و دعا این
طور رونق پیدا میکنند؟
جنـس مـاه مبـارک رمضان انـس با دعـا و قرآن اسـت؛ هم قرآن سـاعد
و هـم قـرآن نـازل .علت آن این اسـت کـه در روایـات داریم شـیطان در
شـود و انسـان به روح
غل و زنجیر اسـت .یعنی مانع اساسـی برطرف می 
لطیفـش برمیگـردد .روح لطیف هـم غذای معنـوی میخواهد .بهترین
کنـد و زیرسـاختهایش را
غـذای معنـویاي که انسـان را متحـول می 
بخشـد قرآن و دعاست.

اسـتحکام می
تخوانـی چقدر آمـوزشدادنی
کنیـد عرصه مناجا 

فکر می
باید چه
شـود 

وارد ایـن فضـا
خواهـد 

اسـت و کسـی کـه می
مشخصههایی داشته باشد؟
عرصـه مناجـات و دعـا آموزشبـردار اسـت .یعنـی نمیتـوان بـا آن
بنشـیند و

اسـتاد دعا سـالها

باید در جلسـه
برخـورد کـرد .

کالسـیک
برخورد و نحـوه خواندن و

از رفتـار دعاخـوان گرفتـه تا صحبت ،تعامـل،
حـال معنـوی او را به عنوان الگو قـرار دهد .اینطور نیسـت که صرفا در
ن طـور بخوان .اصلا آموزش و
بگوینـد دعا را ای 

بنشـیند و به او

کالسـی
یادگیـری دعـا دیربازده اسـت و در مقابل آموزش قرآن دیربازده نیسـت.
کننـد اما چـون دیربـازده اسـت ،امروز
جوانـان هـم خیلی اسـتقبال می 
کمبود دعاخـوان با مهارت هسـتیم.

شـاهد

در میـان مداحـان شـما بیشـتر بـه عنـوان مناجاتخوان
هسـتید تـا نوحهخـوان .علت خاصی داشـت کـه این

مطـرح
شاخه از ذاکری را انتخاب کردید؟
من االن هم کارم این نیسـت .من برنامه روتین هفتگی در سال ندارم .یعنی
اقتضـای وضعیت کاریام این نیسـت که به هیئتهایی بروم و جلسـاتی را
اداره کنـم .اگر هنگام مناجات چیـزی را برای مردم میگویـم از دعاخوانها
اسـاتید قبل آموختـهام .آن موقع كه نیمهشـبها به مجلس دعا میرفتم

و
نبـود که روزی مناجاتخوان و دعاخوان بشـوم.
اصال در ذهنم 
استاد میرفتید؟
مجلس کدام 
من بیشـترین بهـره را از مجلس دعـای مرحوم میرهادی بـردم .االن هم
شـود بـه غیـر از مطالعاتی که شـبها برای
آنچـه بـه زبـا ن ما جاری می 
بایـد مطالعه کنم ولـی خمیرمایه
برنامههـای ماه مبـارک رمضـان دارم 
اصلـی را از همانجا دارم.
هسـتید که تحصیالت باالی حـوزوی دارید

شـما از ذاکرانی
منتقد منبر رفتـن مکال در هیئت

عـدهاي
و منبـر هم میروید .
هسـتند .نظر شـما چیسـت و اصال داشـتن تحصیالت حوزوی
چقدر در اداره کردن مجلس و شناخت مخاطب تأثیر دارد؟
مقصود از منبر رفتن همین منبر

باسواد باشد .اگر
باید 
باالخره سـخنران 
ظاهری اسـت ،این منبر را مـا نمیرویم و روی صندلی مینشـینیم .اگر
منبـر جایگاه تبلیـغ دین خدا باشـد ،در دسـتورالعمل روایـت و حدیثی
باشـد حتمـا لباس روحانیت بپوشـید .چون
قید شـده 
نداریـم که در آن 
بایـد از مجـرای صحیـح و سـالم آن
شـود 
آنچـه از دیـن خـدا بیـان می 
بگیـرد اما اگر

مسـند تبلیغ قرار

ارد در
شـود و هر کس اجازه نـد 
مطـرح 
تواند به تبلیغ
کشـید و مطالعه هم کرد ،می 

کسـی درس خواند ،زحمت
زند بلکه فکـر وعظ میکند .لـذا قیدی بر
بپـردازد .لباس کـه حرف نمی 
وجود نـدارد .من در
باشـد 
اینکه حتما سـخنران لباس روحانیت داشـته 
رهنمود دینی هم

جریـان مناجات برای مخاطب و مسـتمع توصیههـا و
بایـد از کتب عربی،
مطـرح میکنـم .این محتوا مطالعـه الزم دارد .شـما 
حدیثـی و روایتـی اسـتخراج و در دعـا اسـتفاده کنید .گاهـی تأثیر یک
چند منبر است.
جلسـه دعا بیشـتر از 
مقـام معظـم رهبری بارهـا بر تعمیـق معنویـت هیئتهاي
کردهانـد .البتـه در کنـار آن برخی از
تأکیـد 

مذهبـی کشـور
اند کـه امام حسـینg
کرده 
مداحـان هـم اظهـار نظرهایـی 
باید مداح موضعگیری سیاسـی داشته باشد.
سیاسـی اسـت و 
نظر شما در این خصوص چیست؟
باید فضایـی را بـرای بصیرتافزایی
مجالـس دعا ،تبلیـغ و سـخنرانیها 
مخاطـب فراهـم کننـد .زیرا سیاسـت ما عیـن دیانت ماسـت .هر محب
باید وظیفـه خودش
بـرد 
اهـلبیـت در شـرایط زمانیاي که به سـر می 
را بدانـد .ایـن را هـم خـدا فرمـوده ،هـم سـیره اهلبیـت و هم بـزرگان
فقیـد انقلاب بـرای مـا ترسـیم
کردهانـد .هـم رهبـر 
گوشـزد 

بـه مـا
نـد و هـم مقـام معظـم رهبـری ایـن اشـارات را دارند .مـا وظیفه
فرمود 

خـــــط خبــر

تقلید برگزار میشود ،گفت« :از آیتاهلل مکارم شیرازی
حمید ملکی با بیان اینکه درس اخالق مراجع عظام 

حجتاالسالم والمسلمین
کند تا بتوانیم سطح کمی و کیفی این دروس را باال ببریم .از مراجع عظام دیگر نیز در این
خود را آغاز 
خواهش کردیم درس اخالق 
هستند که چه رشتهای

طرح استفاده خواهیم کرد» .معاون تهذیب حوزههای علمیه خاطرنشان كرد« :بسیاری از طالب ما سردرگم
خواهد رساند».

ارد و به زودی به اجرا
هند که در این راستا معاونت تهذیب ،برنامههایی را د 
كنند و ادامه تحصیل د 
را انتخاب 
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داریـم بصیرتافزایـی کنیـم حتی اگـر در فرصـت مناجات و دعا باشـد.
بايـد وظیفـهاش در زمـان
انـد 
باالخـره ایـن عنصـر معنـوی و دینـی بد 
غیبـت چیسـت و زمینهسـازی بـرای اسـتقرار حکومـت حقـه معصوم
بیایـد و همه
چیسـت .ایـن طـوری نیسـت کـه حضـرت وليعصـر f
کارهـا را انجام دهد .این انحراف اسـت .ما مشـغول همیـن ظواهر ،اقامه
بیفتـد و هـر کس

خواهـد اتفـاق

عـزا و سـینهزنی باشـیم و هرچـه می
خواهد انجام دهد .يعني مظلومکشـی،
بیایـد و هـر کاری می 
خواهـد 

می
باشـد و ما هیچ واکنشی
شیعهکشـی و جدولکشـی میان شیعه و سنی 
نداشـته باشـیم .بنابرایـن ایـن بصیرتافزایـی و انتقال وظایف شـیعه با
اسـتفاده از آیـات و روایات که کم هم نیسـت یکی از وظایف سـخنرانان
بایـد بـه
ارد مداحـان بـهروز باشـند .
و دعاخوانـان اسـت .لـذا ضـرورت د 
گذرد حساسـیت نشـان دهند.
مسـائل جامعـه و آنچـه پیرامونشـان می 

استاد و

آرزوی
توصیه به جوانان
برای استفاده از
فضایرمضانی

مردم جذب خلق نیکوی
این اسـت کـه روزی
ند
بکایی 
علیرضـاشد
یکـی از آرزوهـایپیامبر

کنـد و علمـا مـردم را

دعـا جایـگاه خـودش را پیـدا
هرچـه بیشـتر با فضـای دعـا و مناجـات آشـنا کنند.
او در ایـن خصـوص میگویـد« :جامعـه بیـش از ایـن
ارد و مـا متأسـفانه بـا محدودیت
بـه دعاخـوان نیـاز د 
کاربلـد مواجهیـم! آن وقـت مجبـور

مناجاتخـوان
میشـویم از کسـانی اسـتفاده کنیـم که کمتـر زحمت
اند و در وادی دعـا حرفـی بـرای گفتـن ندارند
کشـیده 

ولـی در مداحـی از مهـارت خوبـی برخوردارنـد».
توصیههايـي بـرای جوانـان در خصـوص اسـتفاده
بهتـر از فضـای مـاه مبـارک رمضان ایـن اسـت؛ «ماه
مبارک رمضـان فرصتـی بـرای بازسـازی درون و زمان
جبـران گذشـته انسـان اسـت .چـون مانعـی نیسـت
و شـیطان در غـل و زنجیـر اسـت .از ایـن حیـث فرد
توانـد بـرای حرکت کـردن تمریـن کند.

راحتتـر می
ایجاد ارتبـاط با خـدا را نیمههای شـب
بهتریـن زمـان 
کننـد در ماه

بایـد تمریـن
کردهانـد .جوانـان 
توصیـه 
اونـد خلـوت داشـته باشـند.
مبـارک رمضـان بـا خد 
ایـن خلـوت مثـل نردبانـی اسـت کـه انسـان را بـاال
میبـرد .مـاه مبـارک رمضـان فرصـت مغتنمی اسـت
نبایـد از ایـن فرصـت بـه سـادگی گـذر کنیـم.

کـه
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گردهمایـی مبلّغيـن ماه مبـارک رمضان با سـخنرانی آیتاهلل سـبحانی و مدیر حوزههای علمیه در مدرسـه فیضیه برگزار شـد.
در آسـتانه مـاه مبـارک رمضان و ایـام تبلیغی طلاب و روحانیـون ،گردهمایی بـزرگ مبلّغيـن اعزامی در این مـاه مبارک روز
سـيويكم اردیبهشـت ماه در مدرسـه فیضیه با سـخنرانی آیتاهلل سـبحانی و آیتاهلل اعرافی مدیر حوزههای علمیه برپا شد .در
ایـن گردهمایـی نکات مهمـي در تبلیغ برای طالب تبیین شـد.

با دست خالی حسینیه را ساختیم

گفت وگو با حاج اکبرکاوهکه بانی تأسیس هیئت شاه غالمان شهرری است

هیئتداری را پای منبر
بزرگترهایادگرفتیم
سودابه رنجبر

 عكـس شـهدا دورتادورحسـينيه بـر ديـوار نصـب شـده .روزگاري اینجـا پاتـوق بچههـاي جبهـه بـود .بيـن
كنـد و ميگويـد« :خـدا
خـود جلـب مي 

عكسهـا ،قـاب عكـس علـي جعفرپنـاه نـگاه حـاج اكبـر کاوه را بـه
علـی آقـا را رحمـت كنـد .در تمـام دوران كودكـي بـا هـم بوديـم .عشـق بـه هيئـتداري همزمان بـا يكديگر
در دلمـان ريشـه زد .بـا دسـت خالـي ايـن حسـينيه را سـاختيم» .اکنـون سالهاسـت كه شـب و نصفشـب
آيـد اما اهـل اين خانـه تعجـب نميكنند .ايـن اتفـاق در ايـن خانه
زنـگ خانـه حـاج اكبـر كاوه بـه صـدا درمي 
تواند مشـكل او
باشـد نخسـتين كسـي كه بـه نظـرش مي 

عجيـب نيسـت .هر یـک از اهالي مشـكلي داشـته
آمـد و هنـوز در آن زندگـي ميكند.
كنـد حـاج اكبـر اسـت؛ خانـهاي كـه در سـال ۱۳۲۶در آن بـه دنيـا 
را حـل 
هيئـت مسـلمبن عقيـل معروف بـه هيئت شـاه غالمان هـم با حضـور حاج اكبـر چراغش روشـن مانده اسـت.

پدرم مردمدار است

ارشـد حـاج اكبر

وقتـي حـاج اكبـر در حـال نقـل خاطرهاش اسـت ،رضـا هم بـه جمع مـا ميپيوندد .او پسـر
اسـت .پـدر كـه حـرف ميزنـد ،رضـا چشـم از او برنمـيدارد .اشـك در چشـمانش حلقـه ميبنـدد .سـر به
يـاد بگيـرم .پـدرم در ايـن حسـينيه بـه ما
ازد و ميگويـد« :خيلـي چيزهـا مانـده كـه از پـدرم 
زيـر ميانـد 
يـاد داده احتـرام بـه ميهمـان امـام حسـين gاز اصـول هيئـتداري اسـت» .آقـا رضـا كـه در پايينترين

قسـمت حسـينيه نزديـك د ِر ورودي نشسـته ،ميگويـد« :سـبك زمينهخوانـي در مرثيهخوانـي يكـي از
سـبكهاي بسـيار سـخت اسـت .طـي سـالهاي گذشـته بـا آموزشهـاي پـدر توانسـتم چنديـن شـعر را
روي دسـتگاه موسـيقي بخوانم اما اين سـبك بسـيار دشـوار اسـت .اميدوارم بتوانـم لياقت حضور در كسـوت
خـود در شعرسـرايي و آميختـن آن با

زمينهخوانـي را طـي سـالهاي آينـده داشـته باشـم» .حـاج اكبر كـه
دسـتگاه موسـيقي پيشكسـوت اسـت و همـه اينهـا را ب ه طـور بداهـه انجـام ميدهـد ،ميگويد« :مـا هرچه
يـاد گرفتيـم پـاي منبـر بزرگترهـای تكيـه ميـدان شـهرري بـود .اعتمـادي كـه پدرانمـان آن روزهـا به ما

شـد بتوانيـم از همان كودكي رسـم و رسـوم هيئـتداري را به صـورت عملي آمـوزش ببينيم».
اشـتند باعث 

د

حـاج اكبـر بيـن حرفهايش مكث ميكنـد .انـگار خاطرات گذشـته مقابل چشـمانش جان
گرفتـه و زنده شـدهاند .به خاطراتش در نيمقرن گذشـته سـری میزنـد .همانطور كه
به پشـتي قرمزرنگ حسـينيه تكيه داده سـرش را باال ميگيـرد .نگاهش كه بـه قاب عكس
بـود فقط ظهر
كشـد و ميگويد« :قبل از انقالب رسـم 

افتـد نفس عميقي مي
علـي آقا مي 
عاشـورا و تاسـوعا و شـب تاسـوعا خرجی ميداديم .هميشـه غذا آبگوشـت بـود .به علي
عدسپلـو و قرمهسـبزي بدهـم .علي گفـت هزينهها باال
گفتـم امسـال ميخواهـم قيمه ،
ت وپـز را از حاجي
مواد پخـ 
كردهاي؟ گفتـم برنـج و روغن و 
مـيرود .فكـر مخارجـش را 
بعـد از مراسـم پـول آن را ميدهيـم .در آن روزهـا اهالي به
مشـيري نسـيه ميخريـم و 
يـد قبـول كـرد .فـرداي روز عاشـورا كه
هيئتهـا كمـك ميكردنـد .علـي با شـك و ترد 
ود  174تومان به حـاج عمو مقـروض بوديم .علـي گفت چه
حسـاب و كتـاب كرديـم حـد 
کار ميكنـي؟ پولـش را جـور كـن .مـن نميتوانم از كنـار مغازه حـاج عمو عبـور كنم .من
پيشـنهاد کـردم براي امام حسـين gمراسـم اربعين بگيريم

هم پولي در بسـاط نداشـتم.
و در آن مراسـم از مـردم درخواسـت كنيـم كـه بـه هيئـت كمك كننـد .علي قبـول كرد.
رسـيد  100تومان

شـد امـا وقتي بـه حسابرسـي
مراسـم اربعيـن خيلـي باشـكوه برگزار 
بـود  274تومـان .نميتوانسـتم به علي
ديگـر بدهـي بـاال آورديـم .حـاال بدهـي مـا شـده 
چند
بـود كـه از شـرمندگي از خانه بيـرون نميآمـدم .علـي آقا 
چنـد روز 
پاسـخ بدهـم .
بگوید من نيسـتم .حال خوبي نداشـتم.

مرتبـه به خانـه ما آمد .بـه مادرم گفته بـودم به او
بد من شـده بـود .وقتـي دليل
زندگـي برايـم سـخت شـده بـود .مـادرم متوجـه احـوال 
پرسـيد ديگر نتوانسـتم از او پنهان كنم و همه ماجرا را برايش تعريف كردم».

بيقراريام را

نمک سفره امام حسین

كشـد و ميگويد« :همان موقـع مادرم

بغـض گلوي حـاج اكبر را ميفشـارد .آه بلندي مي
كـرد و آن را در دسـتم گذاشـت؛ گردنبندي كه
خـود را از گردنـش بـاز 
نبنـد ليـره 
گرد 
بـود و هفت ليره داشـت .گفـت آن را  74تومـان ميخرند .فعال ايـن را بده.
يـادگار پدرم 
نبند را بفروشـم و كمـي از بدهي
شـود تـا گرد 

دلـم كمي قرص شـد .منتظـر بودم صبح
را بدهـم .نصـفشـب د ِر خانهمـان را بـا مشـت ميكوبيدنـد .چيـزي در دلـم گفـت اين
علـي اسـت که كاسـه صبرش لبريز شـده .درسـت فكـر ميكـردم .علي بـود .به مـادرم
اد زد :اكبـر بيا بيـرون! بيا بگـو اين
گفتـم بگـو من نيسـتم اما گـوش علـي بدهـكار نبـود .د 
اد و
بـود فرسـتادي در خانـه ما؟ بـه کوچـه رفتم .علـي كيسـهاي را بـه دسـتم د 
آقـا كـي 
چنـد دقيقه پيش يـك نفـر د ِر خانه مـا را زد .دقيقـا مبلغ بدهـي را كه بـه حاج عمو
گفـت 
اد و گفـت اين نمك سـفره امام حسـين gاسـت .مـن و علـي و مادرم
داشـتيم دسـتم د 
بعد مـن و مـادرم و علـي آنقدر
چند لحظـه 
هـاج و واج بـه يكديگـر نـگاه ميكرديـم .تـا 
ند كسـي از دنيـا رفته».
بلنـد گريـه ميكرديم كه همسـايهها فكـر ميكرد 
بلنـد 
در خانـه 

میزبان
زائران
سید الکریم

د ِر ايــن هيئــت بــه روي همــه بــاز اســت؛ چــه آنهايــي كــه يــك روز در ايــن محلــه زندگــي
ـد و يــك روز اتفاقــي ميهمــان
بودهانـ 
ـيدالكريم g
ـد و چــه افــرادی كــه زائــر حــرم سـ 
كردهانـ 

اند و پايشــان بــه ايــن هيئــت بــاز شــده .آنچــه بيشــتر از هــر چيــز در ايــن
ـده 
اينجــا شـ 
ـد احتــرام بــه ميهمانــان و حفــظ اصــول و برپايي مراســم ســنتي
ـود را نشــان ميدهـ 
هيئــت خـ 
ـدهاند .چنديــن خانــواده كــه در
نالمللــي شـ 
روضهخوانــي اســت .ميهمانــان ايــن حســينيه بي 
بودهانــد.
ـدســال گذشــته ميهمــان ايــن هيئــت 
ـد طــي چنـ 
آمريــكا ،کانــادا و ...زندگــي ميكننـ 
ـد در ايــاممحــرمومراســم
ـدبــه ايــران بياينــد،ترجيــحميدهنـ 
ـد اگــرقــرارباشـ 
آنهــامعتقدنـ 
ـند تــا فرزندانشــان از نزديــك بــا اصــول تربيتــي
ســوگواري امــام حســين gدر ايــران باشـ 
ـود را در شــهرری
اســام و آموزههــاي آن آشــنا شــوند .بعضــي از آنهــا پيــش از ايــن كودكــي خـ 
ـد امــا هنــوز روزهــاي خــوش
ـد و بــراي ادامــه تحصيــل بــه خــارج از كشــور رفتهانـ 
گذراندهانـ 

ـد و از آن بــهعنــوان اصــول مذهبــي و آمــوزش اخــاق دينــي در
نكردهانـ 
گذشــته را فرامــوش 
ـد تــا فرزندانشــان هــم از
ـاد و هزينــه زيــادي ميكننـ 
مراســم عــزاداري امــام حســين gيـ 
ايــن مواهــب بيبهــرهنماننــد .حتــي امســال محــرم كــه يكــي از ميهمانــان خــارج از كشــور
ـد 600دالر بــراي كمــك بــه مراســم هيئت فرســتاده اســت.
ـود حضــور داشــته باشـ 
نتوانســته بـ 

رضا اسماعیلی یکی از بزرگترین آسیب های
اند
اشعار دینی را مناسبتی سرودن و سطحینگری می د 

شعرآیینی به فقراندیشه مبتالست
سعید سعیدی


کنـد در محلـه هفتچنار
سـالهای پایانـی دهـه پنجـم عمـرش را سـپری میکنـد .آن طور کـه خـودش برای مـا تعریف مـی 
تهـران بـه دنیا آمـده و فارغالتحصیل رشـته کارشناسـی علـوم اجتماعـی از دانشـگاه عالمه طباطبایی اسـت.رضا اسـماعیلی
یاد قیصـر امینپـور در حوزه هنـری سـازمان تبلیغات اسلامی آغاز
بعـد از انقالب بـه دعـوت زنده 
فعالیـت جـدی در ادبیـات را 
ارشـاد اسلامی

کـرده و بـه پاس سـه دهه حضـور فعـال در عرصـه ادبیات ،موفـق بـه دریافت نشـان هنـری از وزارت فرهنگ و
نقـد شـعر حـوزه هنـری و حشـر و نشـر بـا شـاعران نسـل اول انقلاب را نعمـت بزرگـی برای
شـده .او شـرکت در جلسـات 
کرد ه اسـت.
یاش را بیشـتر روی حـوزه شـعر دینـی و آیینـی متمرکـز 
انـد و در سـالهای اخیـر فعالیتهـای ادبـ 
خـودش مید 

موافقیـد گفـت وگـو را از عالقه شـما به شـعر گفتن آغـاز کنیم؟

مند بودم
از همان دوران نوجوانی به کتابهای داسـتان ،شـعر و ادبیـات عالقه 
بود کـه مـادرم عالقه زيـادي بـه ادبیات داشـت و
امـا نکتـه تأثیرگذارتـر ایـن 
همیشـه دوبیتیهـای باباطاهـر را با حزنـی غریـب در خلوت خویـش زمزمه
بود که بـه صورت ناخـودآگاه بذر سـرودن را
میکـرد .درواقـع او اولین کسـی 
شـد شـعر در ذهنم نهادینه شـود .به عبارت دیگر
پاشـید و باعث 

در جان من
همنشـینی با مادر اولین جرق ه برای سـوق پیدا کردن من به سـمت شعر بود.
خود گرفت به واسطه
جدیتر به 
در ادامه هم که شـعر گفتن من کمی شـکل 
ارشاد
استاد مشفق کاشـانی در دهه اول انقالب در شورای فرهنگ و 
آشنایی با 
شـاهد بودم

اسلامی بود .من در آن سـالها دبیر سـرویس ادب و هنر مجالت
زیاد داشتم.
اسـتاد مشـفق را 
که به واسـطه کار افتخار حضور یافتن در محضر 
تشـویقها و حمایتهای ایشـان نیز در ادامه این مسـیر خیلی تأثیرگـذار بود.
خـود در عرصه شـعر آیینی،

بـا توجه بـه فعالیـت بلندمـدت
چند کتاب را به مرحله انتشار برسانید؟
ید 
موفق شد 
در عرصـه شـعر سـیاه مشـقهای زیادی از من منتشـر شـده اما اگـر بخواهم
تنها به عناوین مجموعه اشـعار آیینی اشـاره کنـم ،میتوانـم از کتابهای «بر
آستان جانان»« ،بانوی آیینه و آب»« ،ملکوت کلمات»« ،ناگهان دریا»« ،سالم
بـر عاشـورا» و «کبوترانه بخوان آسـمان هشـتم را» نام ببـرم .از ایـن کتابها
«ناگهان دریا» و «سلام بر عاشـورا» شامل اشعار عاشـورایی است و «کبوترانه
بخـوان آسـمان هشـتم را» بـه طور کامـل به اشـعار رضـوی اختصـاص دارد.
به نظر شما شعر آیینی چه ویژگیاي دارد؟
شـعر آیینـی اصیـل شـعری اسـت کـه علاوه بـر «موضـوع»« ،موضع»
دینـی هـم داشـته باشـد .ایـن شـعر در دو محـور اصلـی پایهگـذاری

میشـود :محـور اول تسـبیح و سـتایش ذات اقـدس پروردگار اسـت که
بـا عنوان «شـعر توحیدی» شـناخته میشـود .محـور دوم شـعر آیینی،
تبیین شـاعرانه سـبک زندگی اسلامی براسـاس سیره و سـنت خاندان
رسـالت اسـت .در شـعر توحیدی که در ادبیات ما از پشـتوانه و پیشـینه
ورود بـه سـاحت معصومیـن
پربـاری برخـوردار اسـت ،شـاعران قبـل از 
گشـایند کـه نمونههایـی از

زبـان بـه تسـبیح و سـتایش پـروردگار می
آن را میخوانـم:
اوند جان و خرد /کزین برتر اندیشه برنگذرد
فردوسی :به نام خد 
اوند جانآفرین /حکیم سخن در زبانآفرین
سعدی :به نام خد 
سنایی :ملکا ذکر تو گویم /که تو پاکی و خدایی
بایـد در کنار مدح و منقبت و سـوگ و مرثیه به
امـا در محور دوم شـاعران 
تبیین سـیره عملی خاندان رسـالت و ذکر فضايل و کرامات اخالقی بزرگان
بعـد از انقالب تـا سـالها مقوله شـعر توحیدی
دیـن بپردازنـد .متأسـفانه 
شـد و شـاعران
عمود شـعر دینی و آیینی ماسـت به فراموشـی سـپرده 
که 
ند در حالی کـه جانمایه دین
اکثـرا در سـتایش بـزرگان دیـن شـعر سـرود 
اسلام «توحید» و شـعار «ال اله اال اهلل» اسـت .خوشـبختانه این غفلت در
سـالهای اخیـر با برگـزاری کنگرههای شـعر توحیدی و نبوی تـا حدودی
جبران شـده است.
امـروز یکـی از بزرگتریـن آفاتی کـه در جان ادبیـات دینی و آیینـی ما رخنه
کرده ،آفت مناسـبتی سرودن و سطحینگری اسـت .بخش اعظم شعر آیینی
باید اعتراف كنم که ما در
روزگار ما به فقر اندیشـه مبتالسـت .با کمال تأسـف 
این حوزه از پرداختن به سـیره عملی خاندان رسـالت و حقیقت زالل دین -به
ماندهایم .این یک اشـکال اساسـی اسـت چراکه
خصـوص اصل توحید -غافل 

خـــــط خبــر

حجتاالسلام والمسـلمین محمدعلـی رضایـی اصفهانی در ادامه سلسـله جلسـات تفسـیر اجتماعـی قرآن در دارالقـرآن عالمه
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رو اگـر کمک نکردن بـه یکدیگر و ...در جامعه دیده شـود باید روی معـاد تمرکز کنیم».
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شـود ما در صـورت دین سـاکن بمانیـم و از حرکت در سـیرت دین غافل
باعـث می 
شـویم .با توجه بـه مقتضیات زمانـه و نیاز جامعه بـه درک عمیقتـر و اصیلتر از
بیایـد و جانی
تقلید بیرون 
دیـن و بـرای اینکه شـعر آیینی ما از چنبـره تکـرار و 
دوبـاره بگیرد ،زمان آن رسـیده کـه با بهرهگیـری از منابع اصیـل دینی همچون
قـرآن ،نهجالبالغـه ،صحیفـه سـجادیه و ...در حوزه شـعر آیینی از منـزل صورت
(مـدح و منقبـت) به منزل سـیرت (معـارف و حقایق دینـی) هجرت کنیم.
در حوزه شـعر آیینی ،مطالعه و شـناخت درباره شـخصیت اصلی شعر
را چقدر مهم میدانید؟
کننـد قبل از سـرودن شـعر راجع بـه آن موضوع کامال اشـراف
باید سـعی 
شـاعران 
بایـد در خصوص سـبک زندگی اسلامی و
داشـته باشـند .به ویـژه شـاعران آیینی 
تاریخ اسلام مطالعات گسـترده داشـته باشـند .قرآن ،نهجالبالغـه ،ادعیه و صحیفه
انند این گسـتردگی فهـم را برای
هسـتند کـه میتو 

سـجادیه از جملـه کتابهایی
شـاعران رقم بزنند.
ارید کـه برایتان
طی سـالهای فعالیـت در ایـن زمینه خاطـرهای د 
جالب بوده باشد؟
ماننـد بسـیاری از عزیـزان خاطـرات زیـادی دارم امـا یکـی از

مـن هـم
اسـتاد محمدعلـی مجاهـدی اسـت .زمانـی کـه

دلنشـینترین آنهـا مربـوط بـه
مجموعـه رباعیـات عاشـورایی «سلام بـر عاشـورا» را تکمیـل کـردم ،قبـل از
اسـتاد مجاهدی فرسـتادم تا ضمـن مطالعه

چـاپ نمونـهای از رباعیـات را بـرای
بعـد از چـاپ بعضی از
افتـاد اما 
بنویسـد کـه ایـن اتفـاق 

آنهـا ،مقدمـهای بـر آن
خردهگیـری کـه چـرا ایـن رباعیات
انتقـاد و 

نـد بـه
دوسـتان شـاعر شـروع کرد 
خواهنـد گذاشـت ولـی

ارنـد و اثـرات منفـی در شـعر
جنبـه آسیبشناسـی د 
اسـتاد مجاهـدی بـه عنـوان یـک عاشـوراپژو ِه دیـنآگاه ،اسـتوار و ثابتقـدم بـر

ایسـتاد و مضمـون رباعیات عاشـورایی این کتـاب را در راسـتای

حـرف خویـش
کرد و بـر این بـاور پای
روشـنگری دانسـت و خیلـی جانانـه از ایـن کتاب دفـاع 
فشـرد که شعر عاشـورایی اگر تنها در سـوگ و مرثیه خالصه شود ،حرکتآفرین

نخواهـد بـود .ایـن خاطرهای اسـت که برایم بسـیار شـیرین اسـت.

و تأثیرگـذار
از بزرگتریـن افتخاراتـی کـه نصیـب شـاعران آیینـی میشـود،
شـعرخوانی در محضـر مقام معظم رهبری اسـت .آیا شـما نیـز به این
شدهاید؟
افتخار نايل 
چنـد سـال پيـش در محضـر مقـام معظـم رهبـری شـعرخوانی
توفیـق داشـتم 
داشـته باشـم .اتفاقـا یکـی از کسـانی کـه در حـوزه آسیبشناسـی دینـی و
آیینـی گـوی سـبقت را از دیگـران ربـوده مقـام معظـم رهبـری اسـت .من شـاهد
کـرد کـه نکتـه
بـودم کـه در ایـن دیدارهـا هـرگاه شـاعری شـعری را قرائـت می 
وجـود داشـت ،ایشـان دقیقـا دسـت

غیرمسـتند یـا خرافـهای در بیتـی از آن

نـد کـه بیـت را اصلاح کنیـد.
تأکیـد میکرد 

اشـتند روی آن بیـت و

میگذ

چند رباعی

علوی
شعرعلویتبسمحقبینیاست/ازباغبلوغمعرفتگلچینیاست
یدمکنکهشاعرآیینیاست
باشد/ترد 
هرکسکهبهاینمراموآیین 
ای طالب معرفت ولی را بشناس  /آن جان ز عشق منجلی را بشناس
زیبنده او مقام عبداللهی است /در مکتب بندگی علی را بشناس
شد  /میراث رسول را علی قابل شد
در شأن علی کتاب حق نازل 

شد
یک عمر ثنای ذات یکتا را گفت  /با بندگی خدا ،علی کامل 
با مهر علی ز حق جدایی زشت است /با نفس حریص ،همنوایی زشت است
با ذکر علی تو طالب عزت باش  /درویش! به نام او گدایی زشت است
او روح مکرم است ،بشناسیدش  /قرآن مجسم است ،بشناسیدش
توحید است /او وارث آدم است ،بشناسیدش

او روح نماز و قبله
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مسـعود انصـاری ،مترجـم قـرآن بـا اشـاره به انتشـار ترجمـه تفسـیر عرفانـی از قـرآن بـا عنـوان «الفواتحااللهیـه» گفت« :ایـن ترجمه

محمـود نخجوانی اسـت کـه عنـوان کامـل آن «الفواتحااللهیـه و المفاتـح الغیبیـه ،الموضحـه للکلم

تفسـیر عرفانـی اثـر نعمـتاهلل بـن
القرآنیـه و الحکـم الفرقانیـه» بـوده و اثـر مهمی محسـوب میشـود» .او با بیـان اینکه این اثـر چهار جلدی اسـت ،افـزود« :نعمتاهلل بن
ارد و از ویژگیهای تفسـیر وی میتوان به تفاسـیر متفاوت
محمـود نخجوانـی بیش از هر کسـی بـه محیالدین بن عربی تعلـق خاطـر د 

«بسـماهلل الرحمـن الرحیـم» در هر سـوره اشـاره کرد .بـه این معنی کـه میان تفسـیر آن و مضامین هر سـوره پیوندی برقـرار میکند».

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.
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

پیشواز رفتن ماه رمضان
معبود را در سـفره
رمضـان مـاه پر برکت اسـت؛ ماهی که عشـق بـه 
میزبانـی خـدای مهربـان بـه نظاره مینشـینیم .ایـن ماه آنقـدر عزیز
شناسـد و میهمانان هر طور که باشد

سرد و گرم نمی
اسـت كه هوای 
هسـتند

عـدهای هـم در این بین
خـود را بـه این سـفره میرسـانند .

خود
شـوند و 

موعد بر سـر سـفره حاضر
ارنـد زودتـر از 
کـه دوسـت د 
را آمـاده بهرهمنـدی از فضایـل و کرامـات این مـاه عزیز کننـد .از این
روند و
چنـد روز زودتـر از فـرا رسـیدن آن بـه پیشـواز این مـاه می 
رو 
هنـد چراکه
خـود را مطابـق بـا رمضـان تغییـر مید 
آداب و رسـوم 
در روایـات اسلامی نیـز پیشـواز رفتـن ماه رمضـان توصیه شـده.
باید انجـام دهیم؟
امـا بـرای پیشـواز رفتن مـاه رمضان چـه کاری 
یکـی از آنها روزه گرفتن سـه روز آخر ماه شـعبان اسـت یا حداقل
ورود بـه میهمانـی خـدا باید
یـک روز آخـر مـاه شـعبان  .قبـل از 
اونـد چه اوصـاف و چـه ویژگیهایی دارد .خـدا مهربان
ببینیـم خد 
باید قبـل از رفتن پیـش او مهربانی کرد ،قبـل از ورود
اسـت .پـس 
ورود پيـش خـدای
کـرد و قبـل از 
بایـد رحـم 
نـزد خـدای رحیـم 

بایـد بخشـید .همانطـور کـه فرمـوده« :ارحـم ترحـم».
بخشـنده 
باید کارهایی کـرد؛ خوشخلقی،
شـاد و پرنشـاط 
لذا برای اسـتقبالی 
حاللیتطلبـی ،ادای دیـون ،انفـاق مخصوصـا به ارحام صغیر ،آشـتی
ورود بـه مـاه رمضـان اسـت.
بـا نزدیـکان و اسـتغفار کـردن مقدمـه 
عکس یادگاری :هیئت حضرت حسـین بن علی ،gمنطقه  18تهران

مناجاتنامه

کانال تلگرام

حاج صادق آهنگران

بـدون تعـارف کیسـت کـه صـدای
بشـنود و دلـش هـوای

حـاج صـادق را
کربلای جبهـه نکنـد؟ هـوای روزهـای
ایثـار و از خودگذشـتگی کـه بـا نـوای
گـرم حاج صـادق آهنگـران شـور و حال
خـود میگرفـت« :کربال
وصفنشـدنی به 
منتظر ماسـت بیا تا برویم» .سـوم خرداد
بـود تا یـادی کنیـم از حاج
بهانـ ه خوبی 
صـادق آهنگـران و فعالیتهایـش .از
ایـن رو در ایـن بخـش ،کانـال تلگرامـی
ایـن مـداح بـزرگ را معرفـی میکنیـم
تـا ضمـن بهرهمنـدی از صـدای او و
دسـتیابی بـه آرشـیوی از کارهایـش ،از
برنامههـا و فعالیتهـای او هـم مطلـع
شـوید .آدرس کانـال تلگرامـی حـاج
صـادق آهنگـران بديـن شـرح اسـت:
telegram.me/ahangaran

کتاب

اپلیکیشن

سقای آب و ادب

ضیافت رمضان

«سـقای آب و ادب» رمـان و روایتـی از
زندگـی حضـرت عبـاس اسـت .ایـن
رمـان نوشـته سـیدمهدی شـجاعی اسـت
کـه توسـط انتشـارات نیسـتان در 264
صفحـه منتشـر شـده و شـامل  10فصـل
عبـاس امالبنیـن،
عبـاس علـی،
اسـت:
ِ
ِ
عبـاس
عبـاس سـکینه،
عبـاس عبـاس،
ِ
ِ
ِ
عبـاس ادب،
عبـاس زینـب،
مواسـات.
ِ
ِ
عباس
عباس فرشـتگان و
عبـاس حسـین،
ِ
ِ
ِ
فاطمـه .آنچه این کتـاب را از حیث محتوا
بـا دیگـر آثـار شـجاعی متمایـز میکنـد،
عبـاس فرشـتگان بـه
بیشـتر در فصـل
ِ
چشـم میآیـد .ایـن فصـل ايـن طـور
آغـاز میشـود« :پیـش از آنکـه راوی ایـن
داسـتان قـدم به فصـل پایـان بگـذارد ،ما
خـود فـرض
فرشـتگان هفـت آسـمان بـر 
میشـماریم پـا به میـدان بگذاریـم و پرده
از رخسـار حضـرت ابوالفضائـل برداریم»...

چند روز بيشـتر بـه ماه رمضـان باقی نمانـده اما

رسـد شـور
همیـن که بوی رمضان به مشـام می 
یـد میآید.
و شـوق خاصـی در دل مسـلمانان پد 
برخـی آنقدر دلشـان برای این ماه تنگ میشـود
خـود را بـا حـال و هـوای
چنـد روز قبـل 
کـه از 
رمضـان تطبیـق میدهنـد .برنامـه اندرویـدی
«ضیافـت رمضـان» برنامـهای جامـع و کامل در
باب همین موضوع اسـت و شامل فضیلت ،احکام
وارد شـده در این ماه اسـت
مـاه رمضـان و ادعیه 
سـعید فطر،

عید
همـراه فایل صوتـی آنها ،اعمال 
مسـائل مربوط به فطریه ،اعمال شـبهای قدر و
پیامکهای مناسـبتی این ایام بـه تفکیک وقایع.
ایـن برنامـه حاوی نکات بسـیار مفیـدي در مورد
سلامت و تندرسـتی همراه بخش تغذیه شـامل
طبـخ غذاهای مناسـب این مـاه اسـت و از تقویم
مند اسـت کـه در آن وقایع
مـاه مبارک هـ م بهره 
و رویدادهـای مـاه مبـارک رمضـان ثبـت شـده.

عـدهای تـو را گـم
*خدایـا! در آشـوب و فتنـه و بلا 
عدهای تو را پیـدا میکنند .مـا را از بندگان
کننـد و 

می
یابنـده خودت قـرار ده.
*خدایـا! در توفانهـای سـنگین و بنیانکـن بعضی تو
هنـد و برخی تو را به دسـت میآورند.
را از دسـت مید 
دسـت ما را از دسـت خودت درنیاور و دست و دلمان را
از خـودت خالی نکن.
ايد و سـختیها،
*خدایـا! در هجـوم بیامـان شـد 
آویزنـد و گروهـی از دامـن

گروهـی بـه دامـن تـو می
تـو میگریزنـد .مأمـن و گریزگاه مـا را آغـوش مهربان
خودت قـرار ده.
*خدایـا! آنـان کـه حقیقـت را بـه مسـلخ مصلحـت
فروشـند و دنیـا میخرند،

میبرنـد ،آنـان کـه دیـن می
آنـان کـه در مرتـع حقـوق مـردم میچرنـد ،به کفـر از
ایمـان نزدیکترند .نقاب ایمان را از چهرهشـان بسـتان.

سید مهدی شجاعی


هـیئت

چهارده ضمیمه هفتگی روزنامه قدس
ویژه هیئتها و محافل مذهبی
مدیرمسئول: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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