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عبادت فقط برای خدا
سوره مباركه حجر


خـــــط خبــر

02

ها و محافل مذهبی
نامه هـیئت
ویژه

محسـن اسـماعیلی ،عضو مجلس خبرگان رهبری در یکصدوچهارمین جلسـه شـرح و تفسـیر نهجالبالغه ،گفت :باید از هر کاری که موجب تفرقه و درگیری
میشـود ،اجتنـاب کـرد؛ همانگونه که قرآن کریم از ما خواسـته اسـت کـه حتی در اعتصام بحبـل اهلل و آویختن به ریسـمان الهی نیز با هم باشـیم و تکتک
و متفـرق عمـل نکنیـم .اساسـا از قـرآن فهمیده میشـود کـه اصلیترین هدف از ارسـال رسـل و انزال کتـب و از جمله فرسـتادن رسـول خاتم و نـزول قرآن
کریـم ،رفع اختالفات بشـر و همسوسـازی انسـانها در حرکت به سـوی مقصد واحـد ،یعنی عبادت خدا و کسـب کمال و معرفت اسـت.

وم؛ هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه آن نزد ماست ،و ما جز به قدر معلوم آن را فرو نمیفرستیم.
ى ٍء إِ َّل ِعندَ ن َا َخ َز ٓائِن ُهُۥ َو َما ن ُ َن ِّزلُهُۥٓ إِ َّل ب ِ َقدَ ٍ ۢر َّم ْع ُل ٍ
َوإِن مِّن َش ْ
( حجر )21 /
رحمت خدا اندازه دارد ،مثل بزازها اندازه را از شما نمیپرسد که هر چه بیشتر بگویید برای او بهتر باشد .ولی خیاطها کاری به زبان شما ندارند ،اگر به آنها بگویید اندازه دور کمر شما 50سانت
بیشتر نیست او نمیپذیرد بلکه او خودش اندازه میگیرد .خداوند هم دقیقا همینطور است با اندازه کار میکند ،یعنی رحمت و عزت و آبرو و رزق را به اندازه میدهد .اندازهها را هم از زبان شما
نمیشنود بلکه نگاه به عمل و رفتار و کردار شما دارد .بنابراین هر کس که عزت و آبروی بیشتری میخواهد بسماهلل ،یعنی به جای آنکه فقط دست به دعا شویم باید به عمل روی آوریم.

پیامبر؛ رحمه للعالمین است

زندگی بر مدار اسالم!

سیدعلی امامیان ،پژوهشگر دینی

خداونـد متعال در قرآن همه امت اسلامي را به سرمشـق گرفتن از پیامبر ترغيـب کرده و با عنايت
بـه اينكـه الگوپذيـري از آن حضـرت محدود بـه حد خاص و زمينه مشـخص نشـده ،جـا دارد هر فرد
مسـلمانی سـیره آن حضـرت را در تمام شـئون زندگی اعـم از معاش و معـاد الگوی خود قـرار دهد .در
اینجـا ما مفهـوم «رحمهللعالمین» در سـیره آن حضرت را مورد بررسـی قـرار میدهیم.
در طـول تاریـخ بشـریت هیچگاه ارسـال پیامبـران و مبلغان دینی قطع نشـده؛ براسـاس آیـات الهی و
روایـات معصومیـن و براهین عقلی زمیـن هیچگاه از وجود حجـت الهی و نگهبانان و مبلغـان دین خدا
تهـی نبوده اسـت .محتوای دعوت پیامبران الهـی باوجود تفاوتهای زمانی و مکانی و شـرایط اجتماعی
و قومی یکسـان اسـت .همه آنان مردم را به پرسـتش خداوند و دوری از اطاعت طاغوت دعوت کردهاند.
پیامبران از نظر کماالت و مراتب فضل یکسـان نیسـتند بلکه بعضی از آنها بر برخی دیگر برتری دارند.
َ
َّبییـن َعلی بَعـض» .این آیه به
خداونـد متعـال در قـرآن کریـم می
فرماید«:تلک ال ُّرسـل َفضَّ لنا بعض الن َ
روشـنی داللـت دارد که همـه پیامبران با اینکـه ازنظر نبوت و رسـالت همانند بودند ولـی از نظر مقام
یکسـان نیسـتند و بعضی از پیامبران از نظر درجه و مرتبه بر دیگری برتری دارند .صفت رحمان اشـاره
بـه رحمـت عامه دارد که شـامل دوسـت ،دشـمن ،مؤمـن ،کافر ،نیکـوکار و بدکار اسـت .بـاران رحمت
بیحسـابش همه را فـرا میگیرد ،همه بنـدگان از مواهب گوناگون حیات بهرهمند هسـتند ،ولی رحیم
اشـاره به رحمـت خاصه دارد که ویـژه بندگان صالح و مؤمن اسـت.
امـام صـادق نیز میفرمایـد« :رحمت الهـی معنا و مفهـوم وسـیعی دارد» .خداوند ربالعالمین ،رسـول
اعظـم را به عنـوان رحمهللعالمین مبعـوث کرد .همانطوری کـه رحمانیت خداوند صفت عامه اوسـت
و همـه انسـانها اعـم از مؤمـن و کافر را شـامل میشـود ،پیامبر اعظم هم بـرای همه انسـانها درهمه
اعصـار و تمامـی مکانهـا تا پایان جهان رحمت اسـت؛ نـه تنها برای پیروان و دوسـتان بلکـه همه اهل
عالم و دوسـت و دشـمن باید این مهربانی و رحمت را از پیامبر احساس کنند .تعبیر به عالمیان آنچنان
مفهـوم وسـیعی دارد کـه تمـام موجـودات عالـم در تمام اعصـار و قـرون و حتی تمـام مالئکـه الهی را
شـامل میشـود .هنگامی که این آیه نازل شـد پیامبر از جبرئیل پرسـید :آیاچیزی از این رحمت عاید
تـو شـد؟ جبرئیـل گفت :بله مـن از پایان کار خویـش بیمناک بودم ،اما بهخاطر شـما کـه رحمت برای
جهانیـان هسـتی ،از وضـع خود مطمئن شـدم .در سـیره پیامبـر رحمت نقل شـده تا آنجـا که ممکن
بـود سـائل را رد نمیکـرد ،حتـی روزی زنـی فرزند خـود را نزد پیامبر فرسـتاد و گفت بـه حضرت بگو
پیراهـن خـود را به ما عنایـت فرماید .فرزنـدش خدمت حضرت رسـید و تقاضای پیراهن کـرد ،پیامبر
رحمت هـم پیراهن خود را بـه او داد.
در منابع شـیعه و اهل تسـنن از امیرالمومنین gروایت شـده که آن حضرت فرمود :در روی زمین دو
وسـیله امـان از عذاب الهی اسـت؛ یکی وجـود با برکت رسـول خدا کـه از دنیا رحلت کردنـد و دیگری
اسـتغفار اسـت که به آن تمسـک بجوییـد .اینکه وجـود نازنین آن حضـرت مانع از عذاب الهی اسـت
چـون که بـا وجود دیگر انبیا ،امـت آنها مورد عـذاب الهی واقع شـدهاند .از دیگر ویژگـی پیامبر رحمت
این اسـت که هیچگاه کسـی را نفرین نکرد و در هیچ حال از درگاه خداوند عذاب کسـی را درخواسـت
نکـرد امـا حضرت نوح عرضه داشـت :پـروردگارا! کافـران را هالک کـن و از آنها کسـی روی زمین باقی
مگـذار .امـا از پیامبـر اعظـم درخواسـت میکردند کـه در حق مشـرکین نفریـن کند ،میفرمـود :من
بـرای رحمـت آمـدهام نه نفرین بلکـه در حق آنهـا و برای هدایتشـان دعا میکـرد .همچنانکه پیامبر
رحمـت در فتـح مکه وقتی وارد شـهر شـد با کفار و مشـرکین که از هرگونـه اهانت ،جسـارت ،غارت و
تجـاوز بـر پیامبر و یـاران او کوتاهی نکردند و انتظار مجازات را داشـتند اما همه را مورد عفو و بخشـش
قرار داد و فرمود :امروز روز رحمت و مهرورزی اسـت .بروید امروز همه شـما آزاد هسـتید .پیامبر رحمت
حتـی در لحظـه مرگ دلواپس عـذاب امت گناهکار خـود در قیامت بود هنگامی که ملـک الموت برای
قبـض روح آمـد ،پیامبـر فرمود :صبـر کن بـرادرم جبرئیل بیایـد بعد از مدتـی که جبرئیل آمـد فرمود
چـرا دیـر آمدی؟ جبرئیـل عرض کرد یا رسـولاهلل مشـغول تزئین بهشـت بودیـم .فرمود :اینهـا دلم را
خـوش نمیکنـد بگو بـا امت مـن چه خواهد شـد .جبرئیـل رفـت و برگشـت و عرضه داشـت خداوند
سلام میرسـاند و میفرمایـد آنقـدر از امت خـود در روز قیامت شـفاعت کن تا خودت راضی شـوی.

بازتاب

حجتاالسالم سیدجالل موسویان ،واعظ و کارشناس معارف اسالمی
یکـی از بزرگتریـن و مهمتریـن مسـائلی کـه در قـرآن کریـم بـه آن
پرداختـه شـده مسـئله الگوبـرداری از وجـود انبیاسـت .اسـوه بـودن
شـخصیت رسـول خـدا را در آیـه  21سـوره احـزاب به وضـوح میتوان
دیـد .جایی کـه خداونـد متعال هـم تأکیـد دارد انسـانها بـدون روش
و بـدون الگـو میـل به سـعادت و هدایـت نخواهند داشـت .آمـدن دین،
مذهـب و کتـب آسـمانی و اعطـای مسـئولیت بشـریت بـه معصومیـن
همـه بـرای بیـان ایـن الگـو و شـیوه بـوده اسـت .لـذا متأسـفانه چـون
در دنیایـی قـرار داریـم کـه شـیطان فوقالعـاده قـوی کار میکنـد
و بـرای انسـان الگوهـای باطلـی را ترسـیم میکنـد کـه ایـن الگوهـای
غلـط و باطـل باعـث شـده انسـانها مسـیر و حرکتهـای خودشـان را
براسـاس آن الگو و روش و آن کسـی که این مسـیر و جریـان را هدایت
و راهبـری میکنـد ،طـی کننـد .بنابـر آیـات قـرآن حقیقتـا خداوند بر
مؤمنیـن منـت گـذارد کـه رسـولی از جنـس خودشـان مبعـوث کـرد
تـا آیـات الهـی را بـرای آنهـا بخوانـد و آنهـا را از هرگونـه آلودگـی
پـاک گردانـد و کتـاب و حکمـت را بـه آنهـا بیامـوزد .در حالـی
کـه قبـل از آن در گمراهـی آشـکار بودنـد یعنـی پیامبـر بـه عنـوان
یـک الگـو و اسـوه انسـان را از جهالـت و گمراهـی بیـرون مـیآورد.
خـدا یـک انسـانی را بـه مـا مطـرح کـرد جامـع اطـراف یعنـی همه
صفـات خـوب را دارد و مانـع اغیار اسـت .این شـخصیت کـه خدا در
وصـف او گفتـه :هیـچ حرفـی نمیزنـد اال اینکـه از جانـب خداونـد
سـخن میگویـد .در آیـهای از قـرآن کریـم میفرمایـد وجـود پیامبر
بـرای شـما الگـو اسـت .اینکـه میگوییـم وجـود پیامبر منظـور این
اسـت کـه هم سـیره رفتـاری رسـول خـدا ، هـم سـیره گفتاری
رسـول خـدا و هم سـیره عملی رسـول خـدا تمام حـرکات و
همـه سـکنات و هـر کاری شـخصیت نبـی اکـرم انجـام میدهند

بـه عنـوان الگو مطرح اسـت .لـذا پیامبـر هیچ چیـزی نـدارد بخواهد
جـدای از مردم باشـد .چـه خلوت او و چـه جلوت او همه یکی اسـت.
در یـک جـای دیگری در قـرآن کریم میفرمایـد :از کافران الگو و اسـوه
نگیریـد چون شـما را به منجالب فسـاد میرسـانند.
ما بـرای اینکه پیامبـر اکرم را الگـوی خودمان قرار بدهیم خداوند سـه
شـرط گذاشـته اسـت؛ شـرط اول این اسـت امید به خدا داشـته باشیم.
پیامبـر عظیـم الشـأن اسلام را الگو قـرار بدهید بـه این شـرط که امید
بـه خدا داشـته باشـید .حـاال امیـد به خـدا چیسـت؟ این اسـت که در
تمامـی حالتهایـی که زندگـی میکنید ،خـدا را فراموش نکنیـد .از یاد
خـدا غفلـت نکنیـد .این امیـد به خـدا خیلی موضـوع مهمی اسـت که
خداونـد در یکـی دیگـر از آیات سـوره احـزاب بـه پیامبـر میفرماید تو
مبشـری پیامبر؛ مبشـر یعنی بشـارت بـده .پیامبـر میفرمایـد باالترین
درجـه ایمـان بـه خـدا امیـد به خـدا داشـتن اسـت .لـذا از ایـن جهت
اسـت که ناامیدی و یـأس یکـی از بزرگترین گناهان به شـمار میرود.
خداونـد همه گناهان را میبخشـد جـز یأس و ناامیدی! و دومین شـرط
کـه پیامبـر را الگـو قرار بدهیـد ،اعتقاد بـه روز قیامت اسـت؛ خداوند در
قـرآن بنـای همـه ادیان را بر سـه اصـل توحید ،نبـوت و معاد گذاشـته
اسـت .اینجـا خداوند در قـرآن تأکید میکنـد اگر پیامبـر را میخواهید
الگـوی خودتـان قـرار بدهیـد و تو را بـه عالیتریـن درجه برسـاند ،باید
اعتقـاد بـه روز معـاد داشـته باشـید .حـاال خـود معـاد چیسـت؟! معاد
یعنـی تجسـم اعمـال .اینکه انسـانها تمـام کارهـا و افعالی کـه انجام
میدهنـد ،بداننـد و این آگاهی را داشـته باشـند که بایـد در روز قیامت
پاسـخ دهنـد .اگر معادی نباشـد انسـان اعمالـی را که انجـام میدهد از
جملـه عفـت عمومـی ،عفت فـردی ،حیـای عمومی و حیـای فردی،
در جامعـه مـا زیـر سـوال مـیرود .اگـر معـاد موجودیتی نداشـته
باشـد لزومـی بـه حفـظ عفـت و حیـا و صداقـت نیسـت .لـذا معاد
لـزوم اعتقـادی اسـت که در باطن انسـان بـرای الگوپذیـری پیامبر
قـرار دارد .سـومین نکتـه ذکـر کثیر اسـت .میفرماید شـرط سـوم
ایـن اسـت بایـد ذکر کثیر داشـته باشـید کـه پیامبر الگـوی رفتاری
شـما باشـد .حـاال ذکـر کثیـر چیسـت؟ ذکـر کثیـر را امـام صـادق
 gمیفرمایـد :ذکـر تسـبیحات مادرمـان حضـرت زهراسـت .امـام
رضـا gفرمودنـد همـان طـوری کـه فرزندانمـان را امـر بـه اقامـه
نمـاز میکنیـم مکلـف بـه ادای تسـبیحات حضـرت زهـرا نیـز
بکنیـم؛ چـون ملاک سـعادت انسـانها ،ذکـر کثیـر اسـت .امـام
صـادق gملاک بدبختـی و شـقاوت را تـرک ذکـر کثیـر میدانند.
لـذا هرکسـی نمیتوانـد ادعـا کنـد الگـوی مـن پیامبـر اسـت .ما در
جامعـه هیئتهـای مذهبـی داریـم کـه اکثـرا میگوینـد مـن نوکـر
امـام حسـین و نوکـر امیرالمومنینـم .اگر کسـی قرار باشـد نوکر
رسـول خـدا و مرید اهلبیت bباشـد این سـه خصوصیـت را باید در
امـورات زندگیاش داشـته باشـد؛ امید بـه خدا را کسـی دارد که نمـاز اول
وقـت میخواند .اعتقاد به آخرت را کسـی دارد کـه دروغ نگوید .و ذکر کثیر
را کسـی در دسـتور کار زندگیاش دارد که بتواند به مردم خدمت کند.

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

حجتاالسالم ابراهیم بهاری:

یکـی از نـکات بسـیار الزم و مهـم امروز ،جلوگیـری از خرافهنـگاری و القای شـبهه در جامعـه دینی و
بصیرتافزایـی نسـبت بـه این حربه جدید دشـمنان اسـت! رسـانه در دنیـای امروز صاحـب یک نفوذ
بسـیار قـوی در ذهـن جوامع بشـری اسـت و اگر در مسـیر هدایت بشـری به سـوی حق تعالی باشـد،
قطعـا صاحب دو ویژگـی قرآنی میشـود؛ اول لذت زندگی الهی دنیـوی و دوم نعمـت بیپایان آخرتی.
هفتهنامـه چهـارده منبعث از نام اهلبیـت bدارای چنین ویژگی اسـت و میتوانـد در هدایت جامعه
بـه سـوی مدینه فاضله نبوی بیشـتر اثرگذار باشـد و سـیره عملـی و علمی اهلبیـت bرا بـرای آحاد جامعه تبییـن کند .تبلیغ
تفکـر قرآنـی و ترویـج قرآندانـی به جـای قرآنخوانـی میتوانـد این هفتهنامـه را ویژه کنـد و جامعـه آگاه هرگز گرفتـار خرافات
نمیشـود .اهلبیـت bبـا اخالق قرآنـی در جامعه دنبـال پیادهکـردن الگویی الهی و انسـانی بودهانـد که با دعوت مـردم به عمل
بـه چنیـن رفتارهایـی ،جامعـه قطعـا از هنجارشـکنی فـردی و اجتماعـی دور میشـود .اكنون بـه اين باور رسـيدهايم كه رسـانه
ابـزاري بسـيار قـوي در انتقـال و تبيين معارف دینی و اسلامی اسـت و هرآنچه که مـا دغدغه داریـم به گوش عامه مردم برسـد.

*علیرضـا آزاد :بـه نظـر میرسـد در رسـانههای مذهبی که
پرتوی از رسـانههای جریان انقالبی هستند بهترین اقدام ،توجه
بـه بیانـات رهبر معظـم انقلاب اسـت .از این جهـت این نکته
مطرح میشـود که تقریبا تمامی نـکات و راهبردهای اصلی یک
رسـانه توسط رهبر معظم انقالب طی سـالهای گذشته مطرح
شـده؛ در ایـن صـورت اسـت کـه یک رسـانه مذهبـی میتواند
اثرگذاری جدی در جامعه داشـته باشـد.
* فاطمـه نورایـی :به نظـر بنـده و از آنجایی کـه هیئتهای
مذهبـی یکـی از مردمیتریـن نهادهـا در جمهـوری اسلامی
هستند ،بهترین راه تبلیغ هیئتها ،اسـتفاده از ظرفیت مردمی
و خود اعضای هیئت اسـت و رسـانههای رسمی و خبرگزاریها
اثرگـذاری کمتـری در این زمینـه دارند.
*کبوتر حـرم :بهترین رویکـرد بـرای رسـانهها و هیئتهای
مذهبـی توجه بـه نیروهای جـوان و انقالبـی اسـت .البته نکته

مهمـی کـه وجـود دارد این اسـت کـه باید معـارف اسلامی و
انقالبـی به صورت کامل به جوانان منتقل شـود تا در کنار شـور
و جوشـش انقالبی ،بصیـرت و آگاهـی الزم نیز در بیـن جوانان
به وجـود بیاید.
* امیر عرب :رسـانه مذهبی باید سرمشق بقیه رسانهها باشد؛
شـما در هفتهنامه چهـارده عالمانهتـر و فراتر از هر قشـر و گروه
خاصـی عمـل میکنید و بیـش از حاشـیه به متـن میپردازید
و ایـن همان چیزی اسـت که مخاطبان به دنبال آن هسـتند.
*کریم کاشـفی :از اواسط نشـر هفتهنامه شما به مخاطبان
این نشـریه ملحق شـدم مشـکلی که بنده و برخی دوسـتان
ـ که معمـوال عالقهمند رسـانههای مذهبی هسـتند ـ داریم،
عدم دسترسـی مناسـب به این هفتهنامه اسـت .انشـاءاهلل با
راهانـدازی کانـال تلگرامـی یا اشـتراک اینسـتاگرامی بیش از
پیش بـا مخاطبان همراه باشـید.

حجتاالسالم سيدحسين سيدي شعر را يكي از راههاي تبليغ ميداند

شعرهيئت ،باشيرمادردركامم ريختهشد
سعيد سعيدي

وقتـي صحبـت از شـاعري بـه ميـان ميآيـد ،شـايد بيشـتر مـردي بـا مـو و محاسـن بلنـد كـه جـز قلـم چيـزي در دسـت
نگرفتـه و جـز ادبيـات بـه چيـزي فكـر نكـرده اسـت در ذهـن تداعـي ميشـود امـا واقعيـت چيـز ديگـري اسـت ،چـرا كـه
شـاعرانگي محـدود بـه قشـر خاصـي از جامعه نيسـت بلكـه بخشـي از وجـود و جوهر انسـاني اسـت كـه در برخي نمـود پيدا
ميكنـد و تجلـي مييابـد .سيدحسـين سـيدي نيـز از جملـه روحانيوني اسـت كـه با كشـف بعد ادبـي خـود ،موفق شـده به
جرگـه شـاعران ملحـق شـود .او پـس از دريافـت ديپلـم علـوم انسـاني ،وارد حـوزه علميـه شـد و اكنـون مدرك سـطح چهار
درس خـارج فقـه و اصـول را دارد و در حـال حاضـر ،در بنيـاد بينالمللـي فرهنگـي هنـري امـام رضـا gفعاليـت ميكنـد.

چـه اتفاقي برايتـان افتاد كه به دنياي شـعر و شـاعري
راه پيـدا كرديد؟
بـه اعتقـاد من ،شـعر موهبتي اسـت از طرف خدا كه يـا به صورت
ژنتيـك يـا بـه صـورت يك اتفـاق به بنـده عطا ميشـود .بـه بيان
ديگـر ،اينطـور نيسـت كـه بـا شـعر خوانـدن زيـاد بتـوان شـاعر
شـد ،ميتـوان با ايـن راهكار قـوه شـعري را تقويت كـرد ،اما براي
شـاعرانگي بايد ذوق و طبع شـعري را در خود داشـته باشـيد .اين
قضيـه در مـن صـدق ميكند چـرا كه مرحـوم پـدرم و مادربزرگم
هـر دو اهل شـعر بودند و ايـن ميراث به من هم رسـيد .در خاطرم
هسـت كه در دوران راهنمايي بيتي سـرودم با عنوان «اي حسـين
اي جـان مـا جانان مـا ،اي حسـين اي روح ما ريحان مـا» و وقتي
بـه پدرم نشـان دادم ،خيلي مرا تشـويق كردند .در واقـع ،آنجا بود
كه احسـاس كردم توانايي سـرودن شـعر را دارم و اين راه را ادامه
دادم تا االن كه در خدمت شـما هسـتم.
حال چه شد كه به شـعر هيئت و آييني عالقهمند شديد؟
در پاسـخ بـه ايـن سـوال شـما ،بايـد بگويـم كـه اگـر غيـر از اين
ميشـد جـاي تعجـب داشـت .زيـرا مـن در محيطي بزرگ شـدم
كـه فاكتورهاي تربيتـي دوران ما ،دعا ،مناجات ،محرم ،سـينهزني
و مـواردي از ايـن دسـت بـود ،بنابرايـن طبيعي اسـت كـه بايد به
شـعر هيئت عالقهمند ميشـدم و اين چيز عجيبي نيسـت .در آن
زمـان ،هيئـت براي ما يـك اصل بـود ،و من هم به سـوي عالقهام
يعني هيئت ،تمايل داشـتم ،بنابراين نتايج آن را هم در شـعرهايم
وارد كـردم .اگـر بـه بيـان ديگر بخواهـم عنـوان كنم ،بايـد بگويم
كـه واژههـاي شـعر هيئت ،بـا شـير مـادر در كام من ريخته شـد.

تعريف شما از شعر آييني چيست؟
شـعر آيينـي ،در واقـع به هـر شـعري اطالق ميشـود كـه ردپاي
فرهنـگ ،آداب و رسـوم و سـنت در آن ديـده شـود؛ امـا هميـن
شـعر آيينـي درجهبنـدي مختلفـي دارد .بهعنـوان مثـال ،شـعري
كه در وصف اميرالمومنين gباشـد و شـعري كه در باب توصيف
قطعـهاي از يك واقعيت تاريخي هم باشـد ،هر دو آييني هسـتند،
امـا بـه قول شـاعر ،هـر دو جـان سـوزند ،اما ايـن كجـا و آن كجا.
شـعر اميرالمومنين gاز نظر درجهبندي در عرش اسـت ،و شـعر
تاريخـي در مرتبـهاي پايينتر قـرار دارد.
بـا ايـن حسـاب ،شـما نبايد بـه غيـر از شـعر آييني و
هيئـت ،شـعر ديگـری را در كارنامه خود داشـته باشـيد؟
البتـه كـه دارم ،جالـب اسـت بدانيـد كه من كال با شـعر عاشـقانه
شـروع كـردم و كتابـي را هـم بـا عنـوان «اي كاش غزلهـاي دلم
چـاپ نميشـد» را منتشـر كـردم كـه موضـوع آن شـعر آزاد و
اجتماعـي اسـت .اينطـور بيـان كنـم كـه شـاعر آيينـي ،ضرورتا
بايـد عاشـقانه هـم كار بكنـد ،امـا با ايـن تفاوت كـه عاشـقانه كار
كـردن هـدف غايـي او نباشـد .امـا اگـر دقيقتـر بـه شـعر آيينـي
بنگريـم ،متوجه ميشـويم كه شـعر آييني در كل عاشـقان ه اسـت،
البتـه عشـق آن از نـوع پايـدار و ملكوتي و آسـماني اسـت.
در شـخصيت شـما ،بعد شـاعرانگيتان بيشتر سنگيني
ميكند يـا بعـد روحانيتان؟
اين روزها خيلي كم شـاهد شـاعر طلبه هسـتيم ،اين در حالي است
كه در گذشـته ،بسـياري از علما شـاعر هم بودند يا بهتر بگويم شاعر
مسـلك بودند .شـعر هم جزئي از زندگي است ،فقه و طلبگي در شعر

خـــــط خبــر

حجتاالسلام والمسـلمین مبلغـی ،عضـو مجلـس خبـرگان رهبری گفـت :امام صـادق gهیچـگاه اجازه ندادند که مسـاجد شـیعه جداگانه سـاخته شـود
چـون همیـن امـر ،اولیـن گام در جداشـدن و بریده شـدن و دیوار کشـیدن بین شـیعه و سـنی بود و بـرای اهل سـنت از حیـث اجتماعـی ارزش فوقالعادهای
قائـل بودنـد و اگـر امـام صـادق gدر حـال مبـارزه بودند نه با اهل سـنت بلکـه با حکومـت وقت بود کـه بسـیاری از امامان مذاهـب هم با حکومتهـا درگیر
بودنـد و بـه زندان هـم افتادند.
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هـم جريـان دارد و بين آنهـا منافاتي وجود نـدارد .اما اينكـه حضور طلبه
شـاعر يا شـاعر طلبـه در مجالس جـا بيفتد و باعـث تعجب نشـود ،نياز به
زمـان دارد كـه ايـن اتفـاق در گذشـته بـوده و باز هم تكـرار ميشـود .اگر
بخواهـم با مثـال ديگر ،اين مورد را توضيح دهم بايـد بگويم كه بهترين راه
تبليغ شـعر اسـت چرا كه تاثيـر فراواني بر مـردم ميگـذارد و عالقهمندان
به شـعر شـايد بيشـتر از شـنيدن سـخنراني باشـند .چرا كـه همه مـا ،از
همـان ابتداي هسـتي بـا الاليي مادر با شـعر آشـنا ميشـويم و تـا زماني
كـه از ايـن دنيا برويم ،با نوشـتن شـعر روي سـنگ قبرمـان ،با ايـن بعد از
ادبيات عجين خواهيم ماند .من در مقام يك طلبه شـاعر ،وقتي سـخنراني
ميكنـم ،مردم من را به چشـم يـك روحاني ميبينند كه گاهي شـعر هم
در كالمـش ديـده ميشـود ،و وقتي هم كه به عنوان يك شـاعر ،شـروع به
شـعر خوانـدن ميكنـم ،مردم مـن را به عنـوان يك شـاعري ميبينند كه
لبـاس روحانيت بر تـن دارد .از ايـن رو ،نميتوان منافاتي بيـن اين دو ديد
كه كـدام يك بـر ديگري سـنگيني ميكند.
از نظـر شـما كـه بـه واسـطه درس فقـه و تحصيـل در حوزه،
شـناخت قويتري از دين داريـد ،تفاوت يك شـاعر آييني طلبه
و يك شـاعر آيينـي غيرطلبه چـه ميتواند باشـد؟
يكـي از اركان سـرودن شـعر بـه ويـژه شـعر آيينـي ،شـناخت كافـي از
شـخصيتها و تاريخ اسـت .بيشـك وقتي تاريخ را خوب بشناسـي ،دايره
لغاتت بيشـتر ميشـود ،شخصيتهاي بيشـتري را ميشناسـي و اينها به
ي كمـك خواهند كـرد .مثل ايـن ميماند كـه يك بناي
سـرودن شـعر قو 
خوش ذوق و با سـابقه ،تمام وسـايل مورد نياز اعم از سـيمان خوب ،كارگر
خـوش ذوق ،سـنگ و ...را داشـته باشـد و يك بنـاي تـازهكار هيچ چيزي
بـه غيـر از خـود و يك كارگر نداشـته باشـد ،قطعا سـاختماني كه توسـط
اينها سـاخته ميشـود تفاوت فاحشـي از هر نظـر با هم دارنـد .اين قضيه
در ايـن مـورد هم صدق ميكنـد .بنابراين شـناخت ،فاكتور بسـيار مهمي
ت هم بدهـد و مهمتر اينكـه تاريخ
اسـت كـه ميتوانـد حتي به شـعر جه 
و شـناخت شـخصيتها كمـك ميكند بـه اشـتباه و انحراف هـم نيفتيم.

تقديم
به امام
رضا
دلم شوق تو را از باغ رضوان بيشتر دارد
بهشت كويت از فردوس خواهان بيشتر دارد
هواي روح من ابري است ،آقا جان بگريانم
هوا وقتي كه دلگير است ،باران بيشتر دارد
اسير پيله خويشم ،پرم از حسرت پرواز
چنين پروانهاي شوق گلستان بيشتر دارد
تو خورشيدي اگرچه بر تمام خلق ميتابي
ولي همسايه با همسايه ،احسان بيشتر دارد
بيا دل را به اقيانوس آرام رضا بسپار
اگر دلشوره از شبهاي توفان بيشتر دارد
هميشه ازدحام دستها بر سفرهات پيداست
هر آنكس دست و دلباز است مهمان بيشتر دارد
بزرگي كن مرا كوچك حسابم كن كه ميدانم
نظر با مور ،امثال سليمان بيشتر دارد
اگر دنيا جوابم كرده ،دنياي جوابي تو
	كه اين دارالشفا از درد ،درمان بيشتر دارد
شفاعت كن مرا نزد خدا با آبروي خود
رضاي دوست از اين راه ،امكان بيشتر دارد
غالمي تو را از مادرت زهرا طلب كردم
	كه مادر ،نقش ،در تصميم سلطان بيشتر دارد
اگرچه عطر رضوان در جهان پيچيده با نامت
ولي فيض حضورت را خراسان بيشتر دارد

ها و محافل مذهبی
نامه هـیئت
ویژه
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حجتاالسلام کاظـم صدیقی در مسـجد امام حسـن مجتبی gمیـدان امامت تهران تأکید کـرد :اگر امروز جهاد ،رزم و شـهادت در جامعـه به یک فرهنگ تبدیل
شـده ،همگـی برگرفتـه از آموزههـای مکتب جعفری اسـت .حدود سـه میلیون حدیـث از پیامبـر و ائمه وجـود دارد که نیمـی از این احادیـث از امام باقـر و امام
صـادق اسـت .پیامبـر در بیانـی فرموده که من هـم زندگی و هم وفاتم برای شـما خیر اسـت ،اطرافیان در این باره توضیح خواسـتند ،حضرت فرمود :اعمال شـما
بـر مـن عرضه میشـود و مـن نیز وقتی در اعمال شـما خیر ببینـم برایتان دعـا و وقتی گناه ببینـم ،برایتان طلب مغفـرت میکنم.

معرفتبهمداحيمهمتر
ازعلم ستايشگري است
مهدي اكبري از مسـئوليت سـنگين
مداحان اهـل بيت ميگويد
مجتبی برزگر

وقتي حاج منصور روضه حضرت زهرا را ميخواند بيشـتر
دلباخته خواندن شد .همان روزي كه حاجي «سرمايه محبت
زهراسـت ديـن مـن» را ميخواند .شـعري كه حـاج مهدي
معمـوال در پايـان ستايشـگرياش ميخوانـد« .سـرمايه
محبـت زهراسـت دين من ،مـن اين دين خويـش را به دو
دنيـا نميدهـم ».او در سـيام تيرماه سـال  57همزمان با
والدت امام زمان(عجلاهلل تعالی فرجهالشـریف) در مشهد
بهدنيا آمد .از سـال  70تا  72شـروع به قرائت قرآن كريم
كـرد و از سـال  72تا االن هـم روضهخوان هيئتهاسـت.
او دوسـت دارد هميشـه صدايـش كنيم همسـايه ديوار به
ديـوار امام رضـا .gبـه نوكري حضـرت فاطمـه زهرا
افتخـار ميكند و نسـبت بـه جوانان و جامعه ستايشـگري
نسـل جديـد هم اعتقـاد ويـژهاي دارد .برخالف بسـياري
بـه آنها ميـدان ميدهد امـا در عين حال منتقد سـبكهاي
ابداعي و برخي نوآوريهاي غلط در مداحي هم هست .از طرفي
دغدغه ديده شـدن هيئتهـاي مذهبي شهرسـتانها را دارد
و از تمركززدايي رسـانهاي و تبليغـي در هيئتهاي تهران هم
گاليه ميكند .نام حاج مهدي اكبري به گوش جوانان عالقهمند
هيئتهاي مذهبي كشـور خورده و بسـياري از شهرستانهاي
مختلـف هر پنجشـنبه شـب به مشـهد ميروند تا پـاي منبر
او در هيئـت علمدار بنشـينند و از نـواي گرم او بهـره ببرند.

ديـدگاه شـما در اوايل كار بـه مداحي چگونه بود و چه كسـاني
شما را در اين عرصه راهنمايي و هدايت كردند؟
در اوايـل فقط يـك روضهخواني معمولي بود و هيچوقـت قصد معروفيت و
مشـهور شدن نداشـتم و از كودكي آرزو داشـتم روزي روي صندلي بايستم
و بخوانـم و عدهاي هم سـينه بزنند .خيليها بنده را بـراي موفقيت در اين
مسـير هدايـت و راهنمايي كردنـد؛ در وهلـه اول دعاي مادرم و بعـد از آن
كمـك عزيـزي به نـام آقا رضـا تختيچي .كم كم كـه وارد مراحـل عاليتر
عرصـه مداحي شـدم ،خيليهـا در مداحي و دادن شـعر و محتـواي مقاتل
و ...بنـده را يـاري دادند ولي كالس جايي نرفتـم .اما ناگفته نماند به محضر
اسـتادان برجسـتهاي رسـيدم و بارهـا هـم توفيـق داشـتم در معيتشـان
كسـب فيض كنم.
شـرايط امروز شـما چقدر با زمانـي كه در ميان مردم شـناخته
شده نبوديد ،فرق كرده است؟
باالخره يكسـري محدوديتهايي بـه وجود ميآيد .حاال يـك وقتي بازيگر،
هنرمنـد يـا خواننـدهاي معروف و مشـهور ميشـود اما يك وقتـي مداحي
كه پرچمدار جريان حضرت سيدالشهداسـت بـه معروفيت و محبوبيت نزد
مردم ميرسـد .اينجا مسـئوليت سـنگينتر و انسـان را محدودتـر ميكند.
بـه گونـهاي كه بسـياري از مـوارد مبـاح براي مـداح واجـب و بسـياري از
مكروههـا ،حرام ميشـود.
در اين شـرايط سخت و مسئوليت سـنگين مملو از محدوديت،
بسـياري دوسـت دارنـد وارد عرصـه مداحـي بشـوند؛ شـما كه
سالهاسـت ايـن وادي را تجربه كرديـد و بين مداحـان طراز اول
كشـور جـزو بهترينهـا هسـتيد ،چـه معيارهايـي را بـراي اين
مداحان نسل جديد پيشنهاد ميكنيد؟
اعتقـاد دارم نـام مـا را روضهخـوان بگذارند بهتر اسـت ،چراكـه مداحي
نام بزرگي اسـت و به يدك كشـيدن آن مسـئوليتهاي سنگيني را روي
دوش فـرد ميگـذارد .بـه قـول بـزرگان ما ،مـداح بـه كسـي ميگويند
كـه هنـگام روضهخواندن امـام زمـان را روبـهروي خودش ببينـد .براي
مـا يـك چنين اتفاقـي نيفتاده! اگر كسـي كه قصـد ورود بـه اين عرصه
را دارد ،بـه فكـر معروفيـت باشـد بدانـد كـه معروفيـت و محبوبيـت در
مداحـي تنهـا بـه امضـاي حضرت زهراسـت و رسـيدن بـه ايـن جايگاه
هـم نيازمنـد تالشها و مراحل خودسـازي ويژه اسـت .برخي متأسـفانه
ميآينـد و بـه بنـده ميگوينـد ميتوانيـم خدمت شـما برسـيم و درس
پـس بدهيـم! در صورتيكـه بنـده خـودم شـاگردي بيـش نيسـتم بـه
ايـن دوسـتان توصيـه ميكنـم خدمـت بـزرگان مداحـي و پيرغالمـان
ستايشـگري اهلبيـت برسـند و از آنهـا معرفـت بـه ستايشـگري را

بياموزنـد .نـگاه صـرف به معروفيـت به نظرمن انسـان را بيشـتر از دامن
معرفـت و علـم بـه ستايشـگري و اصـول مداحـي دور ميكنـد و بـدون
مقدمـه مـداح جـوان و ناپختـه را وارد حواشـي ايـن حرفـه ميكنـد.
توصيـه بنـده اين اسـت كه اگـر اسـتادي در شهرشـان دارنـد حتما در
كالسهاي اين اسـتاد شـركت كنند .قبـل از مداحي بيـش از هرچيزي
بـه بحـث خودسـازي و اقامه نمـاز اول وقـت اهتمـام بورزنـد؛ ميدانيد
اخلاق و معرفـت در هـركاري اولويت بيشـتري دارد .شـما بهترينهاي
دنيا را داشـته باشـيد وقتي اخالق نداشـته باشـيد ،انگار يك باطن تهي
داريـد .حـاال برخـورداري از اين ذات حسـنه و مـكارم اخالق ويـژه كار
مـداح را در راسـتاي تعميق معنويـت جلو ميانـدازد در غير اين صورت
در بحـث روضهخوانـي و مداحـي بـا چالـش همـراه ميكند.
اصلا به واژه آسيبشناسـي در مداحـي اعتقاد داريـد و از نظر
مهدي اكبري انحراف در مداحي وجود دارد؟
انحـراف در همـه چيـز وجـود دارد .شـيطان براي هركسـي به شـيوه و
مسـير خـودش وارد ميشـود و بـر او رسـوخ ميكنـد .مـا مداحـان بايد
بيـش از مشـاغل و افـراد ديگر مراقبـت انجـام دهيم ،چون منتسـب به
حضـرت سيدالشـهدا gهسـتيم اگـر خطايـي از مـا سـر بزنـد برخـي
سوءاسـتفادهگر و چالشانـداز در عرصـه ديـن ،منتظـر هسـتند ايـن
خطاهـا را بـا حربههاي تبليغـي خود برجسـته كنند و به ديـن ما ضربه
بزننـد .در واقـع آسـيب و انحـراف در مداحـي و هيئتهـاي مـا تبعـات
سـنگيني بـراي بيدين كردن مـردم مـا دارد .از اين بابت مسـئوليت ما
بسـيار سخت و سـنگين اسـت .بايد سـعي كنيم يكسـري مراقبتهايي
داشـته باشـيم و پـاي درس اخالق علما بنشـينيم كه بسـيار كارسـاز و
راهگشاسـت .مـن خودم سـعي ميكنم پـاي منبر كسـاني را كـه قبول
دارم ،بنشـينم و از مواعـظ آنهـا بهـره ببرم.
شـما كه زانـو زدن پـاي منبر وعـاظ تأثيرگـذار را جـزو اصول
مداحـي خـود ميدانيـد ،فكـر ميكنيـد ارتباط مـداح بـا علما
چقدر ميتواند به رشد و نمو ستايشگر ما كمك كند؟
بسـياري از واعظيـن مـا سـخنان پرمحتـوا ،اصولـي و عقالنـي دارنـد كـه
هدايتگر هسـتند و براي مداح ما كاربردهاي بسـيار غنـي دارد .بايد بدانيم
ميـان حـق و باطل چـه زوايـا و ابعـاد پنهاني وجـود دارد كه گاهـي اوقات
چهقدر فرد دچار اشـتباه محاسـباتي ميشـود و يك عمر براي او پشيماني
دارد .اسـتفاده از بيـان راهگشـاي علما و واعظيـن ما بسـيار ميتواند براي
مـردم بـه خصوص مداحـان ما مؤثر باشـد.
دسـتمزدهايي كـه برخـي مداحـان ميگيرنـد دسـتخوش
تحركات يكسـري از سـايتهاي ضدانقالب و شـائبههايي اسـت
كـه در جامعـه مطـرح ميشـود .درسـت اسـت كـه ميگوينـد
مداحان معروف دستمزدهاي هنگفتي ميگيرند؟
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حجتاالسلام محسـن مهاجرنیـا ،عضـو هیئـت علمـی پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه گفـت :امام صـادق gوظیفه خودشـان میدانسـتند کـه از هویت
گفتمانـی تشـیع صیانـت بکننـد و ایـن هویـت گفتمانی و مکتـب اهلبیت bکه در آن شـرایط اسـتحاله میشـد و اکثریت بـه قرائت امـوی تمایل پیدا
کـرده بودنـد ،حفـظ مکتـب اهلبیـت و ایجـاد تمایـز و شـاخصگذاری بـرای این مکتـب کار بسـیار مهمی بـود کـه در ایـن دوران حضرت انجـام دادند
بـرای اینکـه هویت مسـتقل تشـیع دیده شـود.

دسـتمزدي كـه بـه مـا ميدهنـد بـه آن صلـه ميگوينـد .صلـه يـك نوع
هديـه اسـت كـه از زمـان امـام صـادق gكـه ايشـان روضـه ميگرفتند
بـه روضهخوانهـا تعلـق ميگرفـت .عـرف مداحـي و هيئـتداري ايـن
اسـت كـه روضهخـوان روضه بخوانـد و وظيفهاش اين اسـت كـه در روضه
سيدالشـهدا gكـم نگـذارد و كسـي كـه او را بـه عنـوان مسـئول هيئت
دعـوت كـرده هم بايد بـه وظايف خـودش عمل كنـد .اما ايـن نكته جالب
اسـت كه بدانيد مـا ميخوانيم و صاحب هيئت شـخص ديگري اسـت چه
بـه مـا صله بدهند و چه ندهند برنده ما هسـتيم! به اصطلاح مداحي براي
مـداح يـك بازي و ميـدانداري برد برد اسـت .بنده و بسـياري از دوسـتان
ايـن نـوع نگرشـي داریـم اما ايـن كه مطـرح ميشـود مداحان مـا نجومي
ميگيرنـد ايـن همان چيزي اسـت كـه سوءاسـتفادهگران به دنبـال ايجاد
چالـش در هيئتها و آسيبرسـاندن بـه معنويت مردم هسـتند.
هيئـت علمـدار يكـي از هيئتهـاي مطرح مشـهد اسـت كه
سالهاسـت به عنـوان مـداح اين هيئـت مطرح هسـتيد .ضمن
اشـاره به اين هيئت بفرماييـد فضاي هيئتهاي مشـهد را چطور
ميبينيد؟
هيئت علمدار از سـال  81همزمان با شـام رحلت حضرت امالبنين برپا
شـد؛ خوشـبختانه هيئتيهاي مـا نه ادعايـي دارند و نه هيئتمان وابسـته
به جايي اسـت .خودمان بـه صورت خودجوش هزينههـاي هيئت را تأمين
ميكنيـم .خوشـحاليم كـه ايـن روزها بيـش از مواقـع قبل بـه هيئتهاي
شهرسـتانها اهميـت ميدهنـد چراكه رسـانهها گسـترش بيشـتري پيدا
كردهانـد و روزگاري انـگار هيئت فقـط در تهران بود و بس! امـروز مداحان
و وعـاظ شهرسـتانها را هـم تهرانيهـا دعـوت ميكننـد و ايـن نشـان از
گسـترش هيئتهـاي ما و نگاه سراسـري بـه جريـان هيئتهاي مـا دارد.
توسـعه رسـانههاي مذهبـي بـه گسـترش و توسـعه هيئتهـاي مذهبـي
كشـور هم كمـك ميكند.
خود شـما بيشـتر با چه چيـز گريـه ميكنيد؟ نوحـه خاصي يا
صداي كسي؟
جالـب اسـت بدانيـد اوليـن روضهاي كـه گوش كـردم روضه حـاج منصور
ارضـي بـود كه روضه حضـرت زهـرا  را خواندند .چون مـن خودم عالقه
بسـیاری بـه روضه حزنانگيـز حضرت زهـرا  دارم اكثر اوقات ياد شـعر
«سـرمايه محبـت زهراسـت دين من؛ مـن اين ديـن خويش را بـه دو دنيا
نميدهـم» ،ميافتم.
آيا شما به دنبال كردن مسائل سياسي روز اعتقاد داريد؟
حتمـا مـداح بايد با روز حركت كند و عقبتر از اتفاقات و مسـائل سياسـي
روز نباشـد .امـا مـا بيـش از هرچيـزي وظيفـه دارم تبعيـت از واليت فقيه
و يـاري رسـاندن بـه حضرت آقـا را بـه جوانـان هيئتيمان بياموزيـم .حاال
ايـنكار ميتوانـد در موعظـه ،شـعر و نوحـه باشـد .واليتمـداري يك اصل
اسـت كـه امروز نبايـد در ميـان جوانان هيئتي مـا به آن بیتوجهی شـود.
بـه نظرشـما وظيفه مـداح امـروز مـا و دغدغـه امـروز مهدي
اكبري چيست؟
وظيفـه مـا روشـنگري و بصيرتافزايـي اسـت و جـوان را بـا امـام
حسـين gرفيـق كنيـم .حقانيـت حضـرت علـي gرا بـه مـردم
بشناسـانيم .وظيفـه مـا ايـن اسـت كـه بـه مـردم بگوييـم چـرا علـي
خانهنشـين شـد و نگذاريـم دوبـاره ثقيفـهاي تكـرار شـود و علـي
خانهنشـين شـود و به جـوان بفهمانيم از يك جا شـروع كنيـد چه بهتر
كـه ايـن شـروع از نماز اول وقت باشـد .كسـي پـاي منبر ما مينشـيند
بـه او بگوييـم هيـچ كس بـراي تو پـدر و مادر نميشـود حتي اگـر مانع
هيئـت رفتـن تو شـدند! بـا آنهـا بدخلقـي نكنيـد و تعظيـم و تبعيت از
پـدر و مـادر را هم به آنهـا بياموزيـم .توأمان بـا اين يادآوريهـا بگوييم
هرچـه داريـم و ايـن هيئتها با صالبـت برگزار ميشـود بـه بركت يك
رهبر انديشـمند و شـجاعي اسـت كـه خودش از سلاله زهراسـت .تنها
كشـور ماسـت كـه رهبـرش روضـه فاطميـه ميگيـرد .وقتـي رهبرمان
ميفرماينـد بصيـرت داشـته باشـيد و بر وحـدت و برادري تأكيـد دارند
در عيـن حـال روضـه فاطميـه ميگيرنـد ايـن يـك كياسـت و ديانـت
بالقـوهاي اسـت كـه نيازمنـد آمـوزه فراگيـري دارد؛ جوانان مـا بيش از
پيـش فـرا بگيرنـد و از آن بهـره الزم را ببرنـد .دغدغـه امـروز مهـدي
اكبـري هـم ايـن اسـت كـه مسـئوليتي را كـه بـر دوش مـا گذاشـتند،
بتوانيـم بـه نحـو احسـن انجـام بدهيـم و خـودم سـعي كنـم عنايتـي
را كـه حضـرت سيدالشـهدا gبـه مـن ارزانـي داشـته ،خـراب نكنـم.
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مداح
بايد
چگونهباشد؟
اينكـه مـداح ،چطـور مخاطـب و
نياز مجلس را بشناسـد ،بسـتگي
بـه ذكاوت و هـوش او دارد ،بعضـي
از مداحـان نـوع ارتبـاط بـا مردم
را ميشناسـند .ايـن كار يـك نوع
ذكاوت فطري ميخواهـد ،بقيهاش
هم آموختن اسـت .مهـدي اكبري
در ايـن بـاره ميگويد«:عزيـزان
بايد مطالعه كنند ،به معناي اشـعار
مسلط باشند و مطابق فضاي غالب
مجلـس ،شـعر و روضـه بخواننـد.
مهمتريـن آفـت ،از ميـان رفتـن
اخالص اسـت .اگر كسـي به اندازه
ذرهاي بـه فكـر خودنمايـي بيفتد،
اگر كمي از اخالصش كاسـته شود،
كارش تمـام اسـت .از آن گذشـته،
عزيزان نبايد براي گريانـدن مردم،
روضـه دروغ بخوانند و نسـبتهاي
غلـط به اهلبيـت bبدهنـد .بايد
اصـل مقاتـل و كتب مرجـع درباره
اهلبيت bرا مطالعه كنند و ذرهاي
از مرز واقعيت خارج نشـوند .اصوال
در هـر كاري اگـر عشـق و عالقـه
باشـد ،كار بـه جايي ميرسـد .آدم
وقتي عالقهمند باشـد ،هر سختي
را تحمل ميكنـد ».او اعتقـاد دارد
كـه برخـي از جوانـان مـداح مـا
آنطور كه بايد و شـايد نسـبت به
مسـئوليت ستايشـگري خودشان
عمـل نميكننـد« :مداحان نسـل
جديـد مـا بداننـد مسـتمعي كـه
ميآيد پـاي منبر مداح ،نسـبت به
ثانيه و ثانيـه وقتي كه ميگـذارد و
ذهن و فكـرش را درگير ميكند ،ما
مسئول هستيم؛ نبايد طوري باشد
خدايي ناكرده ما مديون بشـويم به
آن كسـي كـه درمجلس نشسـته!
همانگونه كه بايد حواسـمان باشد
از مـرز ابتـكار و نوآوري به سـمت
بدعتگـذاري حركـت نكنيـم».
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خـــــط خبــر
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چاپ دوم کتاب «وحدت اسالمی در نگاه اهل بیت »)bنوشته آیتاهلل شیخ حسینالراضی (عالم برجسته عربستان) از سوی دفتر نشر معارف روانه بازار
کتاب شـد .این کتاب که به همت حجتاهلل فسـنقری و امالبنین قزلسـفلو ،پژوهشـگران دانشگاه حکیم سبزواری ترجمه شـده ،از  9فصل از جمله برخی
عوامـل اختلاف امـت ،وحدت امت مایه اقتدار ،نقش پیامبر اکرم kدر اتحاد امت اسلامی ،نقش امام علی gدر برقراری اتحاد میان مسـلمانان ،تالش
امام حسـن gبرای اتحاد مسلمانان ،نقش امام حسـین gدر وحدت مسلمانان ،تشکیل شده است.

حضور در جبهه

حـاج رضـا يعقوبيـان ،كارمنـد نيـروي هوايي بـود ولي به عنـوان مـداح بارها به
جبهـه میرفـت و يكـي ،دومـاه ميماند تا بـراي رزمندههـا ،مداحي كنـد ،البته
در سـتاد پشـتيباني جنـگ هـم فعاليـت ميكـرد .ميگويد«:گاهي بعـد از نماز
صبـح ،سـنگر به سـنگر ميرفتيم بـا اينكه زيـر آتش بود ،شـايد همـان روز در
 30يا  40سـنگر رزمندگان ،مداحـي ميكرديم ».او توضيح ميدهـد« :آن زمان
مداحان توسـط اسـتادان فن همچون حاج منصـور ارضي يا حاج آقاي سـازگار،
به سـتاد جبهـه و جنگ ،معرفـي و از آن طريق بـه جبههها اعزام ميشـدند .در
مناطـق جنگي هم به مناسـبتهاي مختلف اجراي مداحي داشـتيم .گاهي قبل
از عمليـات ،برنامـه ذكر مصيبت و مـدح اهلبيت bبراي تهييـج نيروها برگزار
ميشـد تا بيشـتر حـال و هواي معنوي پيـدا كنند .گاهـي هم زير آتـش نبود و
شـرايط آرام بـود بـراي اينكه روحيه در رزمنـدگان ايجاد شـود و از نظر معنوي
هـم آمادگـي باالتـري پيدا كننـد ،نوحهخواني و مداحي اجرا ميشـد كه بسـيار
هم تاثيرگـذار بود».
مداحـان ،پـا به پـاي رزمندگان در سـنگرهاي حـق عليه باطل ،حضور داشـتند
از همـه شـهرها ،بويـژه تهران ،مشـهد ،اصفهـان و شـيراز كه مداحان بيشـتري
داشـتند به جبهههـا ميرفتند .اين مداح پيشكسـوت با بيان خاطراتـي از دوران
دفاع مقدس ،يادآور ميشـود« :بـه ياد دارم در عمليات والفجـر 8صبح روزي كه
رزمندهها جمع شـده بودند ،دو سـه سـاعت قبل از عمليات ،وقتي شـروع كردم
بـه خوانـدن ،آنچنـان حـال و هوايي بيـن رزمندهها ايجاد شـد كه اصلا متوجه
نشـدند به خـط مقـدم نزديك شـدهايم ،هيـچ وقت فرامـوش نميكنـم يكي از
رزمندههـا چنـان تحت تاثير قـرار گرفت كه اشـك چهـرهاش را پوشـانده بود و
بـه عنوان اولين نفر در آن عمليات به شـهادت رسـید .وقتي او را به بيمارسـتان
صحرايـي آوردنـد ،در آغـوش من بود و تا زماني كه چشـمانش بسـته شـد ،ذكر
اباعبداهللالحسـين gبر لبانش جـاری بود».

جذب مستمع به هر قيمتي نباشد

حـاج رضـا يعقوبيان از ستايشـگران مشـهد بيشـتر
آسـيبهاي مداحي را نداشـتن اسـتاد ميداند

دست مداح جوان را در
دستپيرغالمان بگذاريم
مليكا وظيفهشناس
اهل تهران اسـت اما  21سـال پيش ،اتفاقات جوري رقمخورد كه او را سـاكن و دلبسـته مشهد
کرد .حاج رضا يعقوبيان كه اكنون  61سـاله اسـت ،از  20سـالگي وارد عرصه مداحي شـده يعني
چهـار دهه پيـش .ميگويد« :پـدرم ،مداح بود و صداي بسـيار خوبي داشـت ،خواندن ايشـان
باعث شـد كه بـه مداحي گرايش پيدا كنم .بـه گفته او قبل از پيروزي انقالب ،مشـكالت زيادي
پيـش روي مداحان و ذاكران اهلبيت bوجود داشـت .تعريف ميكند :گاهي براي اينكه شـعر
خوبـي پيـدا كنيم از تهران به قم و حتي به كاشـان ميرفتيم تا از شـعراي خوب ،شـعر بگيريم
ولـي بعد از شـكوفايي انقالب ،شـرايط خيلي بهتر شـد .وقتي هـم دفاع مقدس آغاز شـد ،اوج
شكوفايي مداحي اهل بيت bرا شاهد بوديم و شعراي انقالبي ،اشعار بسيار زيبايي را سرودند».
سـاعتي بـا او به گفتوگو نشسـتيم تا هـم از خـودش برايمان بگويـد و هـم از دغدغههایش.

جنـس مداحيهـاي قديم بـا االن چـه فرقي كـرده؟ آيا خلوص مردم قديم بيشـتر
بوده اسـت؟ يا نه اشـكال در جاي ديگري است؛ يعقوبيان در اين باره ميگويد« :االن
هم مسـتمعان همان خلوص را دارند اما برخـي مداحان جوان ،بهخاطر كمتجربگي
و نداشـتن استاد ،مشـكالتي را براي خودشان و جامعه ايجاد ميكنند ،ضمن اينكه
بانيـان و كسـاني كـه مجالـس را برگزار ميكننـد به شـرايط دامـن ميزنند يعني
مداحـي را دعـوت ميكننـد كه به هـر طريقي فقط دنبـال جذب جوانها باشـد تا
تعداد حاضران در مجلسشـان زياد شـود ،در چنين مجلسـي شـايد شور حسيني
باشـد اما شعور حسـيني كمرنگ اسـت .قديمها ،بانيهاي مجالس ،مداحان و شعرا
كنـار هم بودند و اين همراهي باعث شـده بود كـه در راه اهداف انقلاب قدم بردارند
ولي االن اين همبسـتگي رنگ باخته است».
او دربـاره اينكـه چـرا شـعور در بيـن برخي مداحـان كمتر مـورد توجه اسـت،
تاكيـد دارد كه مداحـان بايد پاي منبر علما بنشـينند و دركشـان را از قيام امام
حسـين gو مكتـب اهـل بيت bبـاال ببرند .اين شـاعر آييني ميگويـد« :در
بيـن شـعراي جـوان ميبينيـد كسـاني كـه در محضـر اسـتادان فن ،شـاگردي
كردنـد وقتـي اشعارشـان را در محضر رهبـري ميخوانند ،چه اشـعار پرمحتوا و
بـه روزي ميسـرايند يعنـي رهنمودهـاي حضرت آقـا را در شعرهايشـان لحاظ
كردهانـد اما كسـاني كه تحت نظر اسـتادي نيسـتند و مقداري طبع شـعر دارند
و خـودرو بـار آمدهانـد ،اشـعاري ميگوينـد كـه گاهـي در شـأن اهـل بيـتb
نيسـت .در بيـن مداحان هم چنين اسـت ،گاهي ميبينيد كـه در برخي محافل
و مجالـس ،شـور هسـت ولـي آن شـعور الزم نيسـت كه اگـر مسـتمعي در آن
مجلـس بـود ،از نظر فكـري و اخالقي تغييـر كند».
او از مداحانـي گلـه دارد كـه بـدون بررسـي ،شـعري را ميخواننـد در حاليكـه
شـاعر و مـداح بايد در كنار هم باشـند .البته مشـهدالرضا نسـبت به ايـن ماجرا،
حساسـيت بيشـتري دارد و حساسـيت پيشكسـوتان مداحـي باعـث شـده كـه
مداحـان جـوان از نظـر درك شـعري ارتقـا يابند ،ضمـن اينكه شـعراي آييني
خوبـي در ايـن شـهر تربيت شـدهاند.

لطف امام رضا gشامل حالم شد

ماجـراي شـعر گفتـن و طبع شـاعري حاج رضـا يعقوبيان هـم بـه دوران جبهه
و جنـگ برميگـردد ،زمانـي كـه بـه منطقـه ميرفـت و براسـاس نيـاز وقـت،
چـون شـعرا و شعرهايشـان در دسـترس نبـود ،همانجا شـعرهايي را ميسـرود.
زمانـي هـم كـه در سـال  75از تهـران بـه مشـهد آمـد و بـا امـام رضـاg
همجـوار شـد بـه بركـت وجـود حضـرت ،وضعيـت شـعر گفتنـش بهتـر شـد.

يعقوبيان كه بازنشسـته نيروي هوايي اسـت ،ماجراي آمدنش به مشـهد را لطف
امـام رضـا gميدانـد و تعريـف ميكند«:خـودم را زودتر بازنشسـته كـردم اما
گفتند كه بايد برگرديد و نميخواسـتم برگردم .دوسـتي گفت ميتوانيد بگوييد
كـه مـرا منتقـل كنيـد مشـهد و چون پرسـنل خاصـي را ميفرسـتند مشـهد،
احتماال نياز به شـما نداشـته باشـند ،نوشـتم مرا منتقل كنيد مشـهد .چند روز
بعد كه نامه را گرفتم ديدم نوشـتهاند برويد مشـهد .روز قبل از تاسـوعاي سـال
 75بـا خانـواده به مشـهد آمديـم و لطف امام هشـتم از همان لحظه اول شـامل
حالـم شـد .طي دو مـاه محرم و صفر كه در مشـهد بودم ،به اندازه كسـي كه 20
سـال در ايـن شـهر زندگي كـرده ،جا افتـادم .همراه بـا خانواده به شـهر عليبن
موسـيالرضا gآمديم ،سـاعت  6صبح بود كه به مشـهد رسـيديم ،خانـوادهام
بـه زائرسـراي نيـروي هوايي رفتند ،سـاعت  10صبـح حاج خانم تمـاس گرفت
كـه بنـده خدايـي آمـده ،در زده و گفته كه چند نفر هسـتيد؟ گفتـم پنج نفر و
به تعـداد اعضاي خانواده ،دعوتنامه مهمانسـراي حضرت داده اسـت .ظهر اولين
روزي كـه بـه مشـهد آمديـم ،در مهمانسـراي حضرت دعـوت بوديم و با اشـك
شـوق ،غذاي حضـرت را ميخورديم».
او همزمـان بـا كار در نیـروی هوایـی ،عشـقش را كه مداحـي بود هم ادامـه داد،
مدتـي را در عقيدتـي سياسـي فعاليـت كـرد و همين باعث شـد مطالعـهاش را
دربـاره سـيره اهلبيت bبيشـتر كنـد .يعقوبيـان ميگويد«:همان سـالها در
حـوزه هنـري سـازمان تبليغـات ،مشـغول بـه تدريـس مداحـي شـدم و اولين
كالسهاي مداحي را در اسـتان خراسـان رضـوي برگزار كرديـم ،البته كالسها
بهتدريـج ،داراي طرح درس شـد».او ادامه ميدهد«:گاهـي در طول روز ،صبحها
سـركار بـودم و عصرهـا ،دو تـا سـه كالس آمـوزش مداحـي داشـتم .آن موقـع
مقتلخواني ،شـناخت شـعر و فنـون مداحـي را تدريس ميكرديـم و مثل االن،
اينترنـت نبـود ،گاهي براي گرفتـن منابع ،حضـوري به تهران ميرفتـم و برخي
منابـع و طـرح درسهـا را از حاج آقـاي سـازگار ميگرفتم».
ايـن پيـر غلام اهلبيت bكـه همچنـان تدريس و آمـوزش مداحـي را دنبال
ميكند ،ميگويد« :سـال  83بازنشسـته شـدم و  13سال اسـت كه فقط به امور
مداحي مشـغولم .طي سـال هـم يكي دو تـا كتاب از اشـعار خودم يا گـردآوري
اشـعار ديگران را دارم ،ضمن اينكه در كالسهاي آموزش مداحي در شـهرهاي
مختلـف شـركت ميكنـم .در بعثه رهبر معظـم انقالب هم مسـئوليت مصاحبه
مداحانـي را دارم كـه براي عتبات انتخاب ميشـوند».

مداح بايد شغل داشته باشد

بسـياري بر اين باورند كه كاسـبي از آسـيبهاي مداحي اسـت .يعقوبيان از اين
موضـوع انتقاد دارد و ميگويد«:بيشـتر مداحان ،شـغلي براي خودشـان انتخاب
نميكننـد و به كسـب درآمـد از اين راه فكر ميكننـد .در واقع فقـط ته صدايي
دارنـد و اكثـرا هـم تقليدي ميخواننـد ،وقتي بانيها بـه آنها بهايي بيـش از حد
ظرفيتشـان ميدهند ،دنبال شـغل ديگري نميرونـد با اينكه بسـياري از آنها
تخصصهاي بسـيار خوبـي دارند .بسـياري از مداحان پيشكسـوت هم معتقدند
كه مداح بايد ،شـغل ديگري داشـته باشـد تا از آن راه معيشـتاش بگذرد .وقتي
مداحـي ،شـغل دارد كمتر سـراغ كاسـبي مـيرود و در بسـياري از مـوارد ،پول
هـم نميگيـرد يا حتـي خجالت ميكشـد كـه از باني پاكـت بگيـرد ،جوانهاي
باصفايـي از اين دسـت در بيـن مداحان ،كـم نداريم و جاي اميدواري اسـت».
او بـا تاكيـد بـر اينكـه بايـد جوانهـا را بيشـتر كنـار خودمـان جمـع كنيـم و
نظراتشـان را بپرسـيم ،ميگويد«:نبايـد مـداح جـوان را طـرد كـرد ،بسـياري
از مشـكالت بـه دسـت هميـن جوانهـا حـل ميشـود .بايـد ادبيـات مشـترك
و گفتمانـي واحـد بيـن پيشكسـوتان مداحـي و مداحان جـوان به وجـود بيايد
چـون گاهـي جوانها از سـر ناآگاهـي ،كاري را ميكنند ،بسـياري از آنها اسـتاد
نداشـتهاند كـه ادب را بياموزنـد ،ته صدايي داشـتند و كار تقليـدي ميكردند».
يعقوبيـان تعريف ميكنـد«:در كالسهاي آموزشـي به فراگيـران ميگويم كه برايم
بخوانيد ،اولين چيزي كه ميخوانند شـورخواني اسـت چون با شاعران و شعر آييني
آشنا نيسـتند ،چون استاد نداشـتهاند .اگر دسـت اين جوانها در دست استادانشان
باشـد و از طـرف ديگـر ،عملكـرد بزرگترها طوري باشـد كـه اين جوانهـا ،جذب
اخالقشـان شـوند نه اينكه آنهـا را طرد كنند ،بسـياري از آسـيبهاي مداحي رفع
ميشـود .عملكـرد بـزرگان مداحـي بايـد طوري باشـد كـه جوانها به سـمت آنها
كشـش پيدا كنند .حتـي اگر جوانـي ،كمي آسـيب دارد نبايد طـردش كنيم بلكه
بايد او را دعوت و راهنمايي كرد .البته صبوري جوانها هم كم شـده اسـت و دوست
دارنـد كه زود به شـهرت برسـند .هيـچ وقت فراموش نميكنـم كه مـا در جواني ،از
تهران به قم ميرفتيم تا بتوانيم صبح جمعه 2 ،سـاعت از محضر اسـتادمان استفاده
كنيـم ولـي االن جوانهـا ميخواهند سـريع به نتيجه برسـند و مشـهور شـوند».

خـــــط خبــر

حجتاالسلام والمسـلمین سـیدابراهیم رئیسـی در جمـع خدام حرم مطهـر رضوی ،خدمـت در بارگاه ملکوتـی حضرت رضـا gرا موهبتی الهـی و افتخاری
بـزرگ خوانـد و اظهـار کـرد :در نگاه اسلام خدمت به دیگران نه برای منفعت شـخصی و نه آرامـش درونی؛ بلکه تنها بـرای خداوند و رضایت حق تعالی اسـت.
از منظـر دیـن ،خدمـت بـه دیگران تنها با هدف رضایت الهی اسـت و منافع شـخصی و رسـیدن بـه آرامش درونـی مطرح نیسـت .گرهگشـایی از کار دیگران و
خدمـت بـه مـردم از مصادیق خدمت بـه حضرت رضا gاسـت که موجـب رضایت الهـی و ارتقا و عروج معنوی انسـان میشـود.
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حاج
غالمرضا
سازگار

با«سينسينكردن»
كسيمداحنميشود

بسـياري از پيشكسـوتان مداحـي و پيرغالمان
حسـيني ،در خاطراتشـان از وجود يـك يا چند
اسـتاد يـاد كردهانـد كـه در آموختـن علـم و
ادب مداحـي ،راهنمايشـان بودهانـد .آسـيبي
كـه امـروز مداحـان جـوان را تهديـد ميكنـد،
نداشـتن درك حضـور در محضـر يـك اسـتاد
اسـت .اسـتادي كه بـه او بيامـوزد شـور خالي از
شـعور ،جز خسـته كردن تارهاي صوتـي ،فايده
ديگري ندارد .حـاج غالمرضا سـازگار از مداحان
و شـاعران آييني پيشكسوت كشـورمان معتقد
اسـت كه با «سـين سـين كـردن» كسـي مداح
نميشـود .او بر شـاگردي كـردن مداحـان جوان
در محضـر اسـتادان باتقـوا تاكيد دارد ،اسـتادي
كـه مطالعه مقتلي و شـيعي قوي داشـته باشـد،
زحمـت كشـيده باشـد و آنچـه را از ديگـران
آموختـه حفظ كـرده و با تجربه باشـد .همچنين
بايـد بـه شـاگرد سـختگيري كنـد .او تعريـف
ميكنـد« :مرحـوم حاج احمـد صالـح ميگفت
دو سـال از اسـتادي شـعر ميگرفتـم ميگفـت
حـق خوانـدن نداري فقـط بايد حفـظ كني .يك
بـار به مـن در بـازار گفت بـرو نوحه بخـوان .من
نوحـه جديـد دسـتم بـود .روي چارپايـه رفتم
كـه از رو بخوانم مـرا از چارپايه پاييـن انداخت».
سـازگار همچنين به حفظ ادب در محضر اسـتاد
اشـاره كـرده و يادآور ميشـود« :يك پيـر صداش
از دسـت رفتـه و نميتوانـد مجلـس را اداره كند.
يـك جـوان خوش صـدا هـم آمـده و مجلـس را
قبضه ميكنـد .جوان اگـر بخواهد صـدا را بهخاطر
پيـر خـراب كند كـه مجلس امـام حسـين gرا
خـراب كـرده ولـي ميتواند بـا دلجويـي و احترام
و بوسـيدن دسـت آن پيرغالم و گفتن جمالتي از
اين دسـت كـه «ما هرچـه داريـم از اينهـا داريم»،
هـم مجلس را درسـت پيش ببـرد و هـم پير غالم
خراب نشـود .مـن در جواني يك بـار در مقابل يك
پير ،ششـدانگ صـدا را به كار گرفتـم .اين پيرمرد
سـرافكنده بيـرون رفت .من بعـد از آن شـش ماه
صدايـم گرفت .به طـوري كه نااميد و مأيوس شـده
بـودم .توبه كـردم و از خدا خواسـتم نادانـي من را
ببخشـد تـا دوبـاره صدايـم باز شـد .انسـان تا
توانايـي دارد ،دانايي ندارد .دانايي كه پيدا شـود،
توانايي را از دسـت ميدهـد .از جوانان ميخواهم
تـا توانايـي دارنـد بـه دانايـي مراجعـه كنند».

خـــــط خبــر
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دانشـگاه بينالمللي امام رضا gدر نوزدهمين نمايشـگاه بينالمللي كتاب ناشـران جهان اسلام و هشـتمين نمايشـگاه ملي كتاب دفاع مقدس
حضور يافته و در آييني دو اثر منتشـر شـده خود را رونمايي و معرفي كرد .كتاب «مهندسـي محيط زيست؛ مباني نظري و كاربردهاي عملي» و
«رياضي مقدماتي» عناوين اين آثار اسـت كه در ششـمين روز از برگزاري اين نمايشـگاه و طي مراسـمي رونمايي شد.

با «حسین حسین» داریم پیر میشویم

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

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

.
شود
منتشر
صفحه
همین
ر
د
کنید تا

qudsonline14@gmail.com

مدیریت صدا در هیئتها

اسـتفاده از اکـو و سیسـتمهای قوی صوتی در مراسـم مختلـف ،از جمله
مراسـم عـزاداری ،رواج نامناسـب و نابجایـی پیدا کرده اسـت .هیئتهای
عـزاداری تصـور میکنند با اسـتفاده از این امکانات ابهت و شـکوه فعالیت
خـود را بیشـتر نشـان میدهنـد ،در صورتی کـه صدای طبیعی انسـانی،
زیباتر و دلنشـینتر اسـت .نوحهسـرایان به مردم فرصت دهند که اشـعار
را خودشـان تکرار کنند .در حین تکرار مردم ،وقتی نوحهسـرا با استفاده از
صـدای قوی دسـتگاهها ،با صدای طبیعـی مردم همراه میشـود ،به دلیل
غلبـه صـدای دسـتگاهها بر صـدای عادی مـردم ،عملا انگیزه آنـان برای
همراهـی کاهـش مییابد .یک مشـکل اساسـی در سیسـتمهای صوتی،
عدم تسـلط اسـتفادهکنندگان به کاربری دستگاههاسـت .این دسـتگاهها
صـدا را تقویت میکننـد ،تا حدی که همه بهراحتی بشـنوند؛ نـه این که
شـدت صدا به حـدی افزایش پیدا کند که آزار دهنده باشـد! اگر چه هیچ
کـس بهخاطر احتـرام به نوع مراسـم ،بـه خود اجـازه اعتـراض نمیدهد.
کسـانی که روزهـای انقالب را بهخاطر دارنـد ،میدانند که ابهت و عظمت
راهپیماییهـا بـا همآوایـی و همصدایـی مـردم بـود و از امکانـات صوتـی
موجود ،کمتر اسـتفاده میشـد .بنابراین ،وضع مقرراتی بـرای محدودیت
در کاربـرد دسـتگاههای صوتی ضـرورت دارد .اگـر در هیئتهای هفتگی
شـرکت میکنید ،درسـت اسـت که قلبتان بـرای اهل بیـت bمیتپد،
امـا گاه در همسـایگی و مجـاورت مسـاجد و تکایـا افـراد پیر یـا مریضی
زندگـی میکننـد که نیاز بـه آرامش و اسـتراحت دارند .بنابرایـن در همه
حال در اسـتفاده از ابزارهای صوتی ،مراعات حال دیگران را داشـته باشید.

هييت محبان سيدالشهدا(ع)/شب هشتم محرم الحرام  ١٤٣٨پرچم گنبد حضرت عباس(ع)

کانال تلگرام
از قبر تا قیامت

یکـی از نکاتـی کـه بایـد در ذهـن داشـته
باشـیم ،فکر کـردن به مرگ اسـت که بعضا
آن را فرامـوش میکنیـم .اما اگر هـر روز به
این موضـوع فکر کنیم که قرار اسـت روزی
در این دنیا نباشـیم ،بسـیاری از مشـکالت
زندگـی مادی به خودی خود حل میشـود،
چرا که در اثر فکر کردن به آن دنیا ،اندیشـه
انسـان جنبـهای دیگر بـه خود میگیـرد و
دیگر محدود به مادیات نیسـت بلکه زوایای
دیگـری را در خـود جای میدهـد .عرفا نیز
در دسـتورالعملهای خـود هیـچ ذکـری را
بـه انـدازه ذکر مـرگ و یـادآوری عوالم پس
یدانند .در
از آن ،در اصلاح نفـس مؤثـر نم 
ایـن کانـال ،نیـز بـه مـواردی ایـن چنینی
اشـاره شـده اسـت کـه بـا عضویـت در آن
به نشـانی https://t.me/bademot
میتوانیـد از مطالـب آن بهرهمنـد شـوید.

کتاب

اپلیکیشن

مردانورجزهایشان

منتخب ادعیه امام زمان

کتاب «مردان و رجزهایشـان» شامل رجزهای
شـهیدان کربال در روز عاشوراسـت که توسـط
سـید مهـدی شـجاعی جمـعآوری و ترجمه
شـده اسـت .علاوه بر متـن و ترجمـه رجزها،
توضیحات و شـرح حال مختصری هـم درباره
صاحبـان رجزهـا آمـده اسـت .در مقدمـه این
کتـاب میخوانیـم :معمـوال رجـز خوانـدن در
خاصان و بلندرتبگان اجتماع
میدان جنگ ،ویژه ّ
بـود و عـوام نوعا از رجزخوانـی بینصیب بودند.
از افتخـارات سـپاه امـام حسـین gدر کربال
همین بود که از خواص و عـوام ،هر دو درمیدان
رزم عاشـورا رجزهایـی روایت شـده اسـت .این
از آن روسـت کـه همه آنچـه در خـواص یاران
حضرت مایه افتخار شـمرده میشـد ،وابسـته
ارزشهـای معنـوی و شـرافت روح ایشـان بود
و  »..خوانـدن ایـن کتـاب را از دسـت ندهیـد.

ارتبــاط و توســل بــه حضــرت مهــدی ،از
جملــه کارهایــی اســت کــه ما مســلمانان
انجــام میدهیــم ،امــا شــاید بــه تمــام
دعاهایــی کــه بــه حضــرت مهــدی
مرتبط میشــود آشــنایی نداشــته باشــیم.
از ایــن رو ،نرمافــزار منتخــب ادعیــه امــام
زمــان را برایتــان معرفــی میکنیــم.
ایــن برنامــه شــامل دعــای عهــد ،زیــارت
آل یاســین ،دعــای فــرج ،دعــای ســامتی
امــام زمــان و صلــوات ضــراب
اصفهانــی اســت .میتوانیــد بــا مراجعــه
بــه هــر ادعیــه ،متــن عربــی همــراه
بــا اعــراب کامــل و همچنیــن ترجمــه
کامــا فارســی دسترســی پیــدا کنیــد.

مناجاتنامه

ای آنکـه از خیانتهـای چشـم آگاه اسـت و از پنهانیهای دل
باخبر!
ای آنکه آینده را میداند و نیامده را میشناسد!
ای آنکه او را جز او نمیشناسد و از او جز او خبر ندارد!
ای آنکه زمین را از آب انباشت و هوا را با آسمان مسدود کرد!
ای کسـی کـه مهربانتریـن نامهـا و کریمترین اسـمها از آن
اوست!
ای بردارنده و برطرفکننده غم و اندوه و ابتال از ایوب!
ای بازدارنـده دسـتهای ابراهیـم از ذبـح فرزنـد ارجمندش!
فرزندی کـه در نهایت عمر و منتهای پیری نصیبش شـده بود.
ای آنکه دعای ذکریا را مسـتجاب کرد و یحیی را بدو بخشـید،
و او را تنها و بی کس فرو نگذاشـت!
ای آنکه یونس را از شکم ماهی نجات داد!
ای آنکه دریا را برای بنی اسـرائیل شـکافت و نجاتشـان داد و
فرعون و سـپاهیان را غرقه ساخت!
ای آنکه بادها را بشـارت دهندگان و طالیـهداران باران رحمت
خویش قرار داد!
سیدمهدی شجاعی
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