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هـیئت ها



آیت اهلل جوادی آملی در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد با اشاره به سالروز شهادت آیت اهلل مرتضی مطهری و روز معلم 
و اعیاد شعبانیه گفت: »ایامی را که به خاطر موالید الهی از برکت خاصی برخوردار شد به حضرت مهدیf، رهبر انقالب، مراجع، حوزه های 
علمیه، اساتید، فضال و پژوهشگران تبریک عرض می کنم و از ذات حضرت حق مسئلت می کنم خیر و صالح را عنایت کند«. او خطاب به 
طالب هم افزود: »راه خوبی انتخاب کرده اید و جان و عمرتان را در راه خدا هزینه می کنید و او عوض و معوض هر دو را به شما می دهد اما 

بعضی ها راه کج کرده  و به طوری مشغول شده اند که عوض و معوض را در اختیار دشمن قرار می دهند«. 
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شناخت امام زمان 

انتظـار و منتظـر برای ما مفهوم آشـنایی اسـت. مسـلمانان و عده  زیـادي از 
پیـروان ادیـان دیگـر ایـن واژه را شـنیده اند. بـه نظر می رسـد انتظـار چند 
پیـام دارد. پیـام اول انتظار این اسـت که کسـانی که منتظرنـد، آینده عالم 
را روشـن می بیننـد، امیـد به آینـده دارند و بـرای آینده تـالش می کنند اما 
کسـانی که مسـئله انتظـار در زندگـی   و باورهایشـان مطرح نیسـت ممکن 
اسـت جهـان را تاریک، پـوچ و مبهم ببیننـد. »َو نُریـُد أَْن نَُمَنّ َعلَـي الَّذیَن 
ـًه َو نَْجَعلَُهُم الْوارِثیـن«. وقتی خداوند  اْسـُتْضِعُفوا فِـي الْْرِض َو نَْجَعلَُهـْم أَئَِمّ
چنیـن پیامـی را به انسـان های منتظر می دهـد انسـان های منتظر طبیعتا 
آینـده دینـی جهان را مثبـت و روشـن می بینند. نکتـه دیگر اینکـه انتظار 
یعنـی انتخـاب اولویت زندگـی. برخی افـراد امام زمـانf را دوسـت دارند 
ولـی منتظر او نیسـتند. برای اینکه اولویت زندگی شـان مسـئله آن حضرت 
 f نیسـت. کسـی منتظر خواهد بود که اولویت زندگی اش مسئله ولي عصر
باشـد. کـودکان وقتـی بـازی می کننـد گاهـی بـرای رسـیدن به آمالشـان 
بی تابـی می کننـد و بهانه گیـری توأمـان بـا گریـه دارنـد تـا وقتـي اولویت 
ذهنی شـان مسـئله ای اسـت که می خواهند به آن برسـند. بـه محض اینکه 
آن  چیـز را فرامـوش کردنـد و از اولویـت زندگـی و ذهنی شـان خـارج شـد 
دیگـر بی تابـی نمی کننـد. بعضی امام عصـر را دوسـت دارند ولـی منتظر او 
نیسـتند. چـون اولویت زندگی شـان امام زمان نیسـت. مسـئله انتظار یعنی 
انتخـاب اولویـت زندگـی! انتخـاب اولویـت زندگـی اگر درسـت انجام شـد 
نکتـه ای غیـر از مسـئله امـام زمـانf نخواهـد بود. نکته سـوم این اسـت 
کـه برخـی امـور اجـازه چنیـن انتخابـی را بـه مـا نمی دهنـد و نمی گذارند 
اولویـت و هویـت زندگـی مـا و انتخـاب اصلـی مـا امـام زمـانf باشـد. 
بسـیاری از جریان هـای حق طلـب در طـول تاریـخ بودنـد کـه بـه سـمت 
ولي عصـر حرکـت کردنـد ولی مـردم تا نیمـه  راه بـا آنهـا آمدند و بعـد رها 
کردنـد. چـون در آن انتخـاب، انتخـاب اولویـت زندگـی و ذهنـی از ذهن و 
زندگی مردم خارج شـده. درسـت اسـت که می گوییم به خاطر اولویت های 
دیگـر ولـی چـرا اولویت هـای دیگر جـای اولویـت امـام زمـان را می گیرند؟ 
زیـرا مـا گاهـی جزء   نگـر می شـویم و بـه رونـد کلـی برخـی از جریان هـای 
اجتماعـی توجه نمی کنیم. به تعبیـر بهتر اگر ما به پای طـاووس نگاه کنیم 

زشـت اسـت ولی اگر به تمام وجودش نگاه کنیم زیباسـت. انسـان جزء  نگر 
ممکـن اسـت برخـی از زشـتی ها را از بعضی افـراد و جریان های سیاسـی و 
برخـی از حاکمیت های اجتماعی ببینـد و به خاطر همین از ادامه مسـیر با 
آنهـا خـودداری کند. ولي عصـرf اولویت بعضـی افراد و جریانات سیاسـی 
در طـول تاریـخ بـوده ولـی برخی افـراد رفیق نیمـه  راه آن جریانات شـدند. 
چـون بعضـی از مشـکالت افـراد را بـه جزئی نگـری وادار کـرده، االن هـم 
همین گونـه رفتـار می کنند. مي پرسـند نظام ما ضعـف دارد یا نـدارد؟ همه 
مـا می گوییـم ضعف هـم دارد ولی آیا این ضعف هـا باید ما را از ادامه مسـیر 
دور کنند؟ خیلی ها می گویند دزدی هسـت، ارتشـا هست، اختالس هست. 
ما خواسـتیم ایـن نظام زمینه سـاز ظهور حضـرت مهدیf باشـد. نظامی 
کـه ایـن آفت هـا را دارد نمی توانـد زمینه سـاز باشـد. جوابش این اسـت که 
مـا بـه صـورت کالن بـه نظـام اسـالمی و خط مشـی نظـام توجـه کردیم. 
االن چـه حاکمیـت و جریـان حاکمیتـی در دنیـای امـروز مدافع تشـیع و 
حتـی مدافـع اسـالم به معنـای واقعـی کلمـه اسـت؟ کـدام حاکمیت های 
امـروز جهان اسـالم حتـی دنبال ایـن اصل هسـتند و کدام یـک از حاکمان 
برتـر دنیـا دنبـال ایـن هسـتند و االن چـه جریانـی در مقابـل حرکت های 
ضداسـالمی آمریـکا، اسـرائیل و تکفیری هـا ایسـتاده؟ ثمره خون شـهدای 
مـا ایـن اسـت کـه خـط مشـی اصلـی نظـام مـا مبـارزه با ظلـم، اسـتکبار 
جهانـی و حاکمیـت مسـتکبران بـر عالم اسـت کـه ایـن زمینه سـاز ظهور 
امـام زمـانf اسـت. االن هیـچ حاکمیتـی در دنیـای امـروز بـه غیـر از 
جمهـوری اسـالمی- نمی گویـم در همـه سـطوح مدیریتی بلکه در سـطح 
مدیریتـی کالن- از شـیعه دفـاع نمی کنـد. جمهـوری اسـالمی بـه معنای 
واقعـی کلمـه از امـام عصر حـرف می زنـد و دنبال این اسـت که مـردم را با 
ایـن فرهنگ آشـنا کند. کسـانی رفیق نیمـه  راه خواهند بود کـه جزئی نگر 
بشـوند. بایـد مواظـب باشـیم برخـی آفت هـا، آسـیب ها و ضعف ها مـا را از 
دفـاع کلـی و از حرکـت در مسـیر کلی انقـالب غافـل نکند. اگرچـه برخی 
زخم هایـی کـه به تـن انقـالب وجـود دارد زخم هـای قابل توجهی اسـت و 
بایـد بـه درمانـش هم توجـه کرد لکـن در نهایت چـه حاکمیتـی در مقابل 
جریان دشـمن ایسـتادگی می کند و چه حاکمیتی به فکر دفاع از شـیعیان 
اسـت؟ کسـانی کـه رفیق نیمـه راه هسـتند به ایـن نکات توجـه نمی کنند 
و ممکـن  اسـت بـا جزئی نگـری  از مسـیر انقـالب جـدا شـوند. بهتر اسـت 
مواظب باشـیم! انسـان های حق طلب به مسـیر کلی جریان توجه می کنند. 
آخریـن نکته این اسـت کـه حضرت یعقـوبg بـوی یوسـف را از راه دور 
و از میـان همـه بوهایـی که به مشـام همه انسـان ها می رسـید شـناخت و 
بوی پیراهن یوسـف او را به وجد آورد. انقالب اسـالمی بوی پیراهن یوسـف 
اسـت. ما معتقدیم ضعـف زیاد داریـم اما اینکه بگوییم هیچ ضعفی نیسـت 
حماقـت اسـت ولی تضعیف نظـام خیانت اسـت و تکمیـل نظام عبـادت و 
رسـالت اسـت. بـا توجـه به ایـن جمهـوری اسـالمی بـوی پیراهن یوسـف 
اسـت که بـرای یعقـوب و اهلش قابل استشـمام اسـت. اگرچه بـرای برخی 
قابـل استشـمام نبـود. ممکن بود کسـی که پیراهـن را حمل می کـرد بوی 
پیراهن یوسـف را استشـمام نکند ولی کسـانی که شـامه قوی داشـتند آن 
را از راه دور استشـمام کردند و فهمیدند یوسـفی در راه اسـت. شـهدای ما، 
مثـل بـزرگان و علمـای صالـح تـا لحظه آخـر پـای انقـالب ایسـتادند و به 
ایـن بـوی پیراهـن یوسـف دل خـوش کردند تـا ان شـاءاهلل رایحـه آن عزیز 
سـفر کرده به مشامشـان برسـد. امیـدوارم در ایـن مرحله حسـاس همه ما 
بتوانیـم این رایحه را استشـمام کنیـم و مثل برخی رفیق نیمه راه نباشـیم. 

َِّذیَن یْؤِمُنوَن بَِما أُنِْزَل إِلَيَك َو َما أُنِْزَل ِمْن َقْبِلَك َو بِاْلِخَرِه ُهْم یوِقُنون/ به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پيش از تو نازل گردیده ایمان می آورند و به  »َوال
رستاخيز یقين دارند«. )آیه 4  سوره بقره( 

مثل پیامبران مانند عصای روشندالن است که هر کدام قطعه قطعه روی دیگری سوار می شوند. خداوند نیز به وسیله پیامبران عصایی در اختیار انسان ها گذاشت تا راه 
را نمایان سازند. بنابراین هر پیامبری به اندازه میزان درک و فهم و بینش مردم زمانه خود قطعه اي آورد تا آخرین سفیر با عصایی بلند، به بلندای قامت فهم و اندیشه 
بشر امروز فرستاده شد. بشر امروز اگر بخواهد با انجیل مسیح و تورات موسی راه برود، مثل این است که آدمی با قد دو متر، عصای کودک پاشکسته ای را دست بگیرد . 

تردیدی نیست که همین عصا او را خسته و زمینگیر مي کند.  سوره مبارکه بقره

سبک زندگی منتظران واقعی 
حجت االسالم محمدرضا برادران، واعظ و کارشناس معارف اسالمی 

حجت االسالم محمدرضا برادران
 واعظ و کارشناس معارف اسالمی 

سيدحسن احمدی زاده، پژوهشگر دینی 

پیامبر مهربانی هـا فرموده: »َمـْن ماَت وَ لَـْم یَْعِرْف إمـاَم زَمانِِه مـاَت َمْیَتًه 
جاِهلَِیّـه/ اگر کسـی بمیـرد در حالـی که امـام زمان خویش را نشـناخته 
باشـد، به مرگ جاهلیت مـرده«. امام و پیشـوا داشـتن از الزمه هاي قبول 
هر دین آسـمانی اسـت. نمی شـود دیندار بود ولـی رهبر و پیشـوای آن را 
قبـول نداشـت. در هر زمان و هر مکانی داشـتن رهبر الزمـه در راه بودن و 
منحرف نشـدن اسـت. شـاید جالب باشـد که بدانیم این روایـت از طریق 
اهل  سـنت بیشـتر از شیعه نقل شده و همه فرق اسـالمی به متواتر بودن 
و درسـت بـودن آن اذعان دارنـد. چند نکته در مـورد این فرمایش پیامبر 
گرامي اسـالمk بیشـتر مورد توجه اسـت؛ اینکه آن حضـرت این روایت 
را در سـال هایی خطاب به مسـلمین و مؤمنین فرمود که اسالم در حجاز 
فراگیر شده بود و مسلمانان در اوج جانفشانی و ایثار برای حفاظت از کیان 
اسـالمی و احـکام شـریعتش بودند. نکته دیگـر اینکه فرق بیـن مرگ در 
دوران جاهلیت بـا دوران پس از آن در چه بوده؟ دوران جاهلیت را همگان 
بـه دوران توحـش و بی بندوبـاری می شناسـند؛ زمانـی  کـه اغنیـا در فکر 
افـزودن ثروتشـان بودنـد و فقرا به هر خفـت و ذلتی تـن می دادند تا فقط 
زنـده بماننـد. جنگ هـای ویرانگر، ظلم و سـتم، بـرده داری  و زنـده به گور 
کردن دختران عواملی بودند که مسـلمانان بیشـتر به اسالم عشق بورزند 
و در صـدر اسـالم تـا پای جـان از این نعمـت خـدادادی محافظت کنند. 
نکتـه دیگر تطبیق فرمایش آن حضرت با زمانه ماسـت. جنـگ و ویرانی، 
کشـت و کشـتار، حق خوری، چپاول، بـرده داری و حتی کشـتن فرزندان 
کلید واژه هایی هسـتند که هر یک در مقیاس بسـیار وسیع تر و با ظاهری 
بزک  کرده عالم گیر شـده اند و انسـان های قرن بیسـت و یکم نسخه به روز 
شـده همان جاهلیت صدر اسـالم را به نام حقوق بشـر، مبارزه با تروریسم 
و بهداشت جهانی مرتکب می شوند ولی از آن تأسف بارتر اوضاع مسلمانان 
اسـت کـه در جاهلیت امروزی معلوم نیسـت در کجای میدان قـرار دارند. 
پـروردگار جهانیان اگـر روزگاری با زنده  کردن اصحاب کهف یا شـکافتن 
دریا و فرسـتادن بادهای آسـمانی معجزاتی برای محکم  کردن ریشه های 
ایمـان در دل مؤمنین می فرسـتاد کـه در این گـرد و غبـار روزگار راه را از 
بیراهـه گم نکنند دور از واقعیت نیسـت که بگوییم االن معجـزه ای دیگر 
پدیـد آورده کـه دیـده اهـل بصیرت را روشـن کنـد. اینکـه در دل جهان 
اسـالم یـک عده هـر جنایتـی را به اسـم اسـالم مرتکب شـوند، با گفتن 
تکبیـر خود را منفجر کننـد و مال و نامـوس همه را به نام اسـالم بر خود 
حـالل کنند تلنگری اسـت بـرای اهل دقت که اشـکال کار در کجاسـت. 
فرق بین حکم جهاد شیخ الشـریعه اصفهانی در قیام مشـروطیت با حکم 
جهـاد مفتی وهابی برای قتل عام مردم سـوریه یـا فرق بین حکم تحریم 
تنباکـوی میرزای شـیرازی با حکم تحریم گوجه فرنگی عالم عربسـتانی 
در کجاسـت و اصرار و تعظیم مراسـم عزاداری و تقبیح برگـزاری پارتی ها 

و حرکات ناموزون در چیسـت؟ 
االن بعـد از گذشـت حـدود 14 قرن اثـر این گفته شـیطانی منافقانی 
کـه در کنار بسـتر پیامبر اکرمk بودند و در پاسـخ اصـرار آن حضرت 
بـر پیـروی از حضرت امیـرg دهان بـه یاوه گویـي بـاز می کردند که 
»حسـبنا کتـاب   اهلل« مشـخص می شـود کـه چگونـه اعتقاد بـه امام و 
در پنـاه امـام زیسـتن راه حـق و باطـل را در زندگـی روزمـره انسـان 
متجلـی می کند؛ اینکه در ماجرای فتوای اشـتباه شـیخ مفید، حضرت 
حجـتf دخالـت می کنـد و فتـوا را تغییـر می دهـد یـا در هـر بال و 
گرفتـاری بـزرگان دیـن متوسـل بـه آن حضـرت می شـوند و آفـت و 
بیمـاری برداشـته می شـود و صدهـا مـورد دیگـر نشـانه های کوچکی 
هسـتند. نمی تـوان در خانه بـود ولی صاحب خانـه را نشـناخت. باید با 
امـام زمـانf زندگی کـرد، در خیمه آن حضرت بود و پشـت سـر او 

نمـاز خواند تـا در سـیالب فتنه هـای آخرالزمان غرق نشـد. 

مثل پيامبران خدا 



»مهدیه«  شخصیت فرهنگی جدیدی است که جبهه فرهنگی خودجوش محجبه ها  آن را تولید کرده . عده ای از طلبه ها و دانشجویان با هدف 
تولید و پخش محصوالت فرهنگی تراز اول انقالب اسالمی و پخش رایگان این محصوالت بین کودکان و نوجوانان نذر فرهنگی کرده اند. 
»مهدیه«  که شخصیتی خلق شده برای ترویج حجاب بین دختربچه هاست، در کتابی با عنوان »مهدیه و لباس های سخنگو«  به چرایی ارجح 
بودن حجاب چادر برای زنان مسلمان می پردازد. کتاب با نثری روان به شیوه ای کامال منطقی و عقالنی برای دختربچه ها توضیح می دهد که 

چرا باید حجاب داشته باشند و چرا چادر حجاب برتر است. 

03
ویژه نامه هیئت ها و محافل مذهبی
ـر شماره 30 سه  شنبه 19 اردیبهشت 1396 12 شعبان 1438

خبـ
ط 

ـــ
ــ

خ
سخنران: حجت االسالم حبيب اهلل فرحزاد 

مداح: سيدمهدی ميرداماد 
نشانی: قم، ميدان جهاد، مجتمع آموزش 

 عالی امام خمينی، هيئت 
رزمندگان اسالم 

زمان: بيست و دوم اردیبهشت ماه 
ساعت: بعد از نماز مغرب و عشا

هيئت رزمندگان اسالم 

سخنران: حجت االسالم سيدعباس 
موسوی مطلق 

مداحان: کاظم غفارنژاد، محمد کميل و 
ناصر آیينی 

 ،g نشانی: تهران، ميدان امام حسين
خيابان دماوند، بعد از اتوبان امام 

 gحسينيه ارباب حسين ،g علی
زمان: نوزدهم اردیبهشت ماه 

ساعت: 21:30 

 gهيئت ارباب حسين

با سخنراني و مداحي مداحان 
برجسته کشور 

نشانی: مشهد، نبش چهارراه سي و 
پنج متری مطهری شمالی 

زمان: نوزدهم لغایت بيست و سوم 
اردیبهشت ماه 

ساعت: 21 

خيمه االنتظار 

سخنران: حجت االسالم حميد رمضانی 
مداحان: ابوالحسن موالیی و علی 

صلواتی زاده 
نشانی: تهران، اتوبان شهيد بابایی، جنب 
دانشگاه امام حسينg، مجتمع والیت، 

 hحسينيه بيت الزهرا
زمان: بيستم اردیبهشت ماه 

ساعت: 21 الی 23

 hهيئت الزهرا

سخنران: مرتضی خدامی 
مدیحه سرا: محسن آقاجانی 

مداحان و شعرای ميهمان: اصغر 
بذری و محسن طالب نژاد 

نشانی: بابلسر، خيابان بهشتی 12 
زمان: بيست و دوم اردیبهشت ماه 

ساعت: 21

هيئت زوار اباالمهدی 

 سخنران: حجت االسالم 
سيدمحمدجواد نعمتی 

مداح: حميدرضا جعفر خونویی 
نشانی: تهران، خيابان خاوران، خيابان 

شيرازی )سادات(، کوچه شهدای 
مالشریفی، کوچه شهيد مجتبی سليمانی 

زمان: نوزدهم اردیبهشت ماه 
ساعت: 20:30 الی 22:30 

 gرهروان عباس

سخنران: حجت االسالم سيدصادق 
موسوی 

مداحان: علی اصغر خرقه پوش، حسين 
خدادی و عمار رضایی 

نشانی: ساری، بلوار کشاورز، ابتدای 
کوی طالقانی، حسينيه بين الحرمين 

زمان: نوزدهم اردیبهشت ماه 
ساعت: 21 

هيئت بين الحرمين 

سخنران: حجت االسالم عليرضا پناهيان 
مداحان: منصور ارضی، حسين سازور، 

محمدرضا طاهری، سيدمجيد بنی فاطمه، 
ابوالفضل بختياری و سعيد حدادیان 

نشانی: تهران، خيابان آزادی، غرب بزرگراه 
 gمهدیه امام حسن مجتبی ،یادگار امام

زمان: نوزدهم اردیبهشت  ماه 
ساعت: 22 الی 24 

هيئت رزمندگان غرب تهران 

سخنران: حجت االسالم سيدحسين مؤمنی 
 bبا مداحي تعدادي از مداحان اهل  بيت

نشانی: تهران، فلکه دوم صادقيه، بزرگراه اشرفی 
اصفهانی، جنب بوستان صبا 

زمان: بيست و یکم اردیبهشت ماه 
ساعت: بعد از نماز مغرب و عشا 

 gمسجد جامع امام سجاد

  اعياد شعبانيه
هيئت کجا برویم؟

 با توجه به اینکه این روزها همه هيئت ها مراسـم 
ویژه ای دارند در اینجا درباره زمان و مکان 

برخی از آنها اطالع رسانی شده. شما هم 
می توانيد زمان و مکان مراسم هيئت تان 

را برای ما به نشانی
 Qudsonline14@gmail.com 

ارسال کنيد تا در همين صفحه 
چاپ شود. 



مدیر انتشارات وزیر گفت: »در سال ۹۵، ۷۲ جلد کتاب با نام »قصه های عاشورا« را که روایتگر پایمردی ۷۲ شهید کربالست چاپ کردیم. 
این کتاب ها در آبان ماه ۹۵ و همزمان با ایام محرم منتشر و با کمک مجمع ناشران انقالب اسالمی رونمایی شدند. این کتاب ۷۲ جلدی برای 
اولین بار در نمایشگاه کتاب سال  ۹6 در اختیار عالقه مندان قرار داده می شود و نگارش و انتشار آن چیزی در حدود 11 سال به طول انجامیده 

که زحمات بسیار نویسنده کتاب را با خود به همراه داشته است«. 

ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

04

بـه عنـوان سـؤال اول بفرمائيـد در بيـن تصویـر ظهـور 
دوگونـه افـراط و تفریط داریم: یـك نگاه معتقد اسـت امام 
زمان کـه ظهور کند دو سـوم انسـان ها را می کشـد و خون 
بـه راه می انـدازد و گـروه دیگـر دم از رحمانيـت مطلق آن 
حضـرت می زنند. بـا توجه بـه روایـات و اعتقادات شـيعه، 

نگاه به ظهور و برخورد با ظلم چگونه است؟ 
وجـود مبـارک امـام زمـانf چکیـده و عصاره همـه انبیـا، اولیا 
و اوصیـا و مظهـر همـه صفـات و اسـماي الهـی اسـت. در زیـارت 
ْحَمُه الْواِسـَعُه َوْعـداً َغْیَر َمْکذُوب«  آل یاسـین از آن حضرت به »الَرّ
تعبیر شـده. امام زمان رحمت واسـعه الهی اسـت. رحمت واسـعه 
یعنـی بـرای همـه عالـم و موجـودات رحمـت اسـت. لـذا رحمت 
اقتضـا می کنـد مهربـان باشـد و بـا نرمـی و مالیمـت و محبـت 
برخـورد کنـد. امام زمانf کسـانی را کـه قابل هدایت نیسـتند 
و بـه هیچ صراطی مسـتقیم نمی شـوند از سـر راه مي بـردارد و در 
حـق آنها به یک معنا رحمت اسـت. کسـی که یک غده سـرطانی 
را از بـدن  جامعـه بیرون می کشـد یا انسـان مفسـدی کـه جامعه 
را رو بـه زوال هدایت می کند و قابل اصالح نیسـت چـاره ای ندارد 
از سـر راه بـر دارد تا خسـارات و زیـان او گریبان همـه را نگیرد. به 
عمـوم خلـق حتـی مذاهـب دیگـر مخصوصـا برخـی مذاهـب که 
انبیـای آنهـا یـا در میـان متـون کتاب هـای آسمانی شـان وعـده 
آمـدن مصلـح را داده انـد و حقانیـت امـام زمـانf را ببیننـد به 
زودی ایمـان می آورنـد و تسـلیم می شـوند. عمـوم خلـق تسـلیم 
امـر امـام زمانf می شـوند و عده معدودي هسـتند کـه به هیچ 
سـمت و سـویی قابل هدایت نیسـتند و به راه نمی آینـد و جامعه 
را هـم می خواهنـد از بیـن ببرنـد، کـه البتـه آن حضـرت آنهـا را 
از سـر راه برمـی دارد و اگـر هـم در برخـی روایـات اشـاره شـده 
خونریزی هایـی اتفـاق می افتـد ایـن مسـئله بـرای قبـل از ظهور 
اسـت. بعد از اسـتقرار ولي عصرf چون آن حضـرت اصالح کننده 
مصلـح و ناجـی اسـت مثل یـک طبیـب مهربـان در جامعه نقش 
راهگشـا و مؤثـری را ایفـا می کند. او عضو فاسـد را از بـدن بیرون 
می کنـد و بقیـه اعضا را نگه می دارد و در مسـیر اصـالح به حرکت 

درمی آور د. 
 مبـارزه بـا ظلـم از اساسـی ترین فلسـفه های ظهـور 
معرفی شـده کـه آن حضرت می آیـد و دنيا را کـه از ظلم 
پر شـده پـر از عدل می کند. کمـی در مـورد جایگاه عدل 

و ظلم در اعتقادات شيعه بفرمائيد. 
بزرگ تریـن گنـاه، ظلم بـه بندگان خدا و زیر سـؤال بـردن حقوق 
افـراد اسـت و بهتریـن عبادت عدالـت و حق را به حقدار رسـاندن 
اسـت. تا قبل از ظهور امـام زمانf قطعا همـه انبیا و معصومین 

اعتقـاد به مهدویـت و منجـی یکی از مهم ترین مسـائلی اسـت 
که موجب سوءاسـتفاده فریبکاران و شـيادانی شـده که در طول 
تاریـخ با ادعاهای دروغيـن، خود را مهدی یا از یـاران آن حضرت 
معرفـی کرده انـد تا از رهگـذر عقيده پـاک مردم به نيـات آلوده 
خویش دسـت یابنـد. اتفاقا بسـياری از این مدعيان موفق شـده 
و بـه مقصود خـود رسـيده اند؛ چه مدعيـان کوچکی کـه اهداف 
مالـی و رمالی داشـته اند و چـه مدعيـان بزرگی که توانسـته اند 
با ایـن ادعا، حکومت هـا یا مذاهب منحـرف دیرپا و گسـترده ای 
بـرای خویش دسـت و پا کنند. دشـمنان اسـالم و انسـانيت که 
همـواره در ترس از حاکميت عدل و انسـان کامل به سـر می برند، 
از یك سـو با سـاخته و پرداخته کردن سـؤاالت و شـبهات تالش 
دارنـد اعتقاد به ظهور منجـی را در دل آدميان سسـت کنند و از 
سـوی دیگر با تحميق رسـانه ای و سـاختن فيلم های سـينمایی، 
چهـره ای هولنـاک از آن مـرد الهـی بيافریننـد. در واکنـش بـه 
این گونـه اقدامـات و در آسـتانه ميـالد با سـعادت منجـی عالـم 
بشـریت سـاعتی بـا حجت االسـالم حبيـب اهلل فرحـزاد یکی از 
پژوهشـگران و واعظـان برجسـته کشـور به گفت وگو نشسـتيم 
تـا از سـبك زندگـی انتظـار و ظهـور منجـی برایمـان بگویـد. 

محافل حسیني در 
مسیر تفكرمهدوي

حجت االسالم حبیب اهلل فرحزاد معتقد است، بايد از ظرفیت 
هیئت ها برای معرفی امام زمانf بیشتر استفاده کنیم 

مجتبی برزگر
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حاج منصور ارضی در مراسم هفتگی دعای کمیل در حرم حضرت عبدالعظیم حسنیg گفت: »تجلی ماه شعبان بسیار زیاد و شعبه شعبه 
است و هر شعبه نیز یک خیر و ثواب دارد ولی اصلی ترین شعبه آن که فیض عظیمی در آن نهفته است همین عرض صلوات است که ما به 
آن شاید بی توجه باشیم. لذا دعاهایی که در ماه شعبان رسیده اکثرا با صلوات شروع می شوند یا با صلوات ختم می شوند. زیبایی دیگر این ماه، 
مناجات شعبانیه است که خاندان عصمت و طهارت با آن مأنوس بودند و آن را ختم می کردند و خوب است ما نیز این مناجات را در شبانه روز 

ـرتقسیم و ختم کنیم«. 
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آرزویشـان ایـن بـوده کـه دنیـا پـر از عـدل و داد شـود و ظلم و 
خیانت نباشـد ولی این اتفاق نیفتاده اسـت. بنابـر آیات و روایات 
فـراوان در کتاب هـای آسـمانی وعـده داده انـد کـه آن حضـرت 
مي آیـد و ریشـه های ظلـم را از بین می برد. در واقـع دفتر عدالت 
طـوری گسـترده می شـود کـه یک خانـم از ایـن طـرف عالم به 
آن طـرف عالـم مي رود بدون اینکه کسـی به او نـگاه چپ بکند. 
چون همه شکم هایشـان سـیر اسـت و به حقوقشان رسـیده اند. 
و  ریشـه کن می کنـد  را  ظلـم  زمینه هـای  بـه همیـن جهـت 
بسـترهای عدالـت را می گسـتراند. حقیقتا این بهتریـن راه برای 

رسـیدن بـه عدل الهی اسـت. 
 طبق آیه قـرآن در حکومت مهدوی مسـتضعفين نقش 

ویژه ای دارند. کمي در این خصوص توضيح  دهيد. 
افـرادی مسـتضعف هسـتند کـه حق شـان پایمال شـده و طبق 
وعـده قـرآن خداونـد متعـال آنهـا را بـه حاکمیـت می رسـاند. 
مسـتضعفین سـکان روح زمیـن هسـتند و ایـن وعـده قطعـی 
خداسـت. افـرادی کـه غارتگـر و مظلوم کـش بودنـد و حقـوق 
دیگـران را پایمـال می کردنـد قطعـا اگـر برنگردنـد و آن حـق 
و حقـوق را ادا نکننـد آنهـا را کنـار خواهنـد زد. وعـده قطعـی 
خداسـت کـه مسـتضعفین را به حکومت برسـاند و حقـی را که 
از آنهـا پایمال شـده به آنهـا برگرداند. افراد مظلوم و مسـتضعف 
ولی نعمـت هسـتند. خداونـد بـه برکت آنهـا به ما رحـم می کند 
و لطـف و عنایـت می فرمایـد. درواقع آن روز دیگـر روز حکومت 

مسـتضعفین بـر جبـاران، سـتمگران و ظالمان اسـت.
این  شـعائر و مصادیق عملی را چطور به کار ببندیم که هم 

به کار مقابله با ظلم و هم دستگيری از مستضعفين بياید؟ 
هـر کدام  مـا به اندازه تـوان و ظرفیت مان باید در زندگی شـخصی، 
خانوادگـی، اجتماعـی و محـل  کارمـان ظلم سـتیز باشـیم و حـق 
دیگـران را ضایـع نکنیم. درواقع ظالـم را تقویت نکنیم و جلوی هر 
چیـزی را که باعـث کمک به ظالم اسـت بگیریـم و کمک هایمان 
را همیشـه به سـمت تقویت مظلوم و طرفـداری از او سـوق دهیم. 
به چـه دليل در زیـارت عاشـورا نام امـام زمانf در 

دو جا یاد شده؟ 
وقتـي پیامبـر اکـرمk، امـام علـيg را در روز غدیـر معرفي 
کـرد 1۹ فـراز صحبت هایـش دربـاره امـام زمـانf بـود. اینها 
حلقه هـاي متصـل بـه همنـد. شـیعیان امـام دارنـد و آرمـان و 
اهـداف سید الشـهداg کـه در زیـارت عاشـورا منعکس شـده 
بـا بحث ظهـور پیوند خـورده. مـا اهداف امـام حسـین را آنقدر 
ادامـه دار مي بینیـم کـه مي گوییـم: »اَْن یَْرُزَقنـی َطلَـَب ثـاِرَک 
َمـَع اِمـاٍم َمْنُصـور«. یعنـي خطـاب بـه امـام حسـینg عرض 
مي کنیـم کسـي بـا اهداف شـما مي آیـد و انتقام خون بـه ناحق 
ریختـه شـما را مي گیـرد، پاسـخگوي دعـوت شماسـت و مـا 
دوسـت داریـم در ایـن صحنه باشـیم. امـام مهـديf خطاب 
بـه امـام حسـینg  فرمـوده:»اي جـد غریبـم! اگـر زمانـه مرا 
بـه تأخیـر انداخـت و در رکاب شـما نبـودم، هر صبح و شـام در 
رثـاي شـما خـون گریـه مي کنـم«. پس مـا بایـد ایـن فرهنگ 
را از امـام زمـان یـاد بگیریـم. امـام مهـديf کسـي اسـت که 
صبـح و غـروب تمـام طـول سـالش امـام حسـینg اسـت.

با توجه به شـرایطی که امـروز در جهان اسـالم حاکم 
اسـت، چگونـه باید اميـد به آینـده مهـدوی را در خود 

زنده نگه داشت؟ 
امیـد بـه آمـدن امـام زمـان نـوری اسـت کـه دل مظلومیـن و 
مسـتضعفین را تجلی می بخشـد تا بـه آینده امیدوار باشـند که 
پایـان کار جهـان ختم به خیر می شـود. درسـت اسـت که االن 
ظلم و سـتم به اوج خودش رسـیده ولی روزی خورشـید عدالت 
خواهـد تابید و ریشـه ظلـم و ظالم کنـده خواهد شـد و حق به 
حقـدار  خواهد رسـید. اعتقاد داریـم بعد از ظهـور رجعتی اتفاق 
می افتـد که مظلومین و افـراد ضعیف زنده می شـوند و حکومت 
می کننـد و افـراد قـوی را که قبـال از دنیـا رفته انـد از زیر خاک 

بیـرون می آورنـد و قصـاص می کنند. 
با شبهاتی که دشـمنان اسـالم برای از بين بردن نهال اميد و 
انتظـار منجـی در دل مسـلمانان می کارنـد چـه بایـد کرد؟ 
بایـد بـا تبلیغـات و اطالع رسـانی کار را پیـش بـرد. متأسـفانه 
تبلیغـات مـا ضعیـف اسـت! بایـد از طریـق فضـا ی حقیقـی و 
مجـازی حقیقت امـام زمانf و حقیقت راه انبیا را به انسـان ها 
برسـانیم و بگوییـم امـام زمـان مظهر خیـر و برکت اسـت. حاال 
که شـایعه درسـت کرده اند امـام زمـان چنین می کنـد و چنان 
می کنـد مـا باید به شـبهات پاسـخ بدهیم و سـعی کنیـم چهره 
واقعـی و زیبایـی را کـه در  آیـات و روایـات از آن حضرت تصویر 

شـده به دنیـا معرفـی کنیم. 
دربـاره امـام زمـانf بیـش از 100 آیـه داریـم و شـاید صدها 
روایـت. بعـد از امیرالمؤمنینg بیشـترین روایات دربـاره امام 
عصر اسـت کـه در منابـع اهل سـنت هـم وجـود دارد. اگر خدا 
توفیـق دهـد بایـد ترویـج فرهنـگ مهدویـت را در دسـتور کار 
جـدی خودمـان قـرار  دهیـم تـا کارهـای آن حضرت بـه خوبی 
معرفی شـوند و شـاهد ایجاد بسـترهای مناسـب ظهور باشـیم. 
اینکـه گفتـه مي شـود حضـرت مهـديf زماني که 

ظهور مي کند پنج ندا سر مي دهد درست است؟ 
ایـن روایت در کتـاب »الـزام الناصب« مرحوم شـیخ علي یزدي 
حائـري آمـده. ایـن روایـت در متـون اولیـه و پنج قرن نخسـت 
یعنـي تا زمـان کتاب هاي شـیخ مفید و... موجود نیسـت. شـیخ 
 fعلـي یـزدي حائـري مي گویـد: »زمانـي کـه امـام مهدي
ظهـور مي کنـد بیـن رکـن و مقـام مي ایسـتد و پنـج ندا سـر 
مي دهـد و مي فرمایـد: »اال یـا اهـل العالـم انـا االمـام الغائب، 
اال یـا اهـل العالـم انـا الصمصـام المنتقـم، اال یـا اهـل العالـم 
ان جـدي الحسـین قتلـوه عطشـانا، اال یا اهـل العالـم ان جدي 
الحسـین طرحـوه عریانـا، اال یـا اهـل العالـم ان جدي الحسـین 

سـحقوه عدوانا«. 
روایـات دیگـر اولیـن سـخنراني امـام زمـانf در کنـار کعبـه 
را آورده انـد. روایـات معـروف و معتبـري داریـم کـه امـام زمان 
زمانـي کـه ظهـور مي کنـد، مي فرمایـد: »هـر کـس مي خواهـد 
در آدم نـگاه کنـد من فرزند آدم هسـتم. هر کـس مي خواهد در 
نـوح نـگاه کند، مـن فرزند نوح هسـتم. مـن بقیهًْ اهلل فـي ارضه 
هسـتم«. روایات متـون قدیمي معتبرترند. ظهـور منجی موعود 
یـک اعتقـاد عمومـی در تمامی ادیان اسـت. کتاب هـای مقدس 
آسـمانی- چه آنها که بخشـی یا تمام آنها وجـود دارد و چه آنها 
کـه منقوالتـی از آنها در کتاب هـای دیگر آمده- بشـارت داده اند 
کـه جهـان در سـیطره ظلـم و فسـاد نمی مانـد بلکـه جماعـت 
صالحـان به امامـت رهبر موعـود، عـدل و داد را در گیتی حاکم 

خواهنـد کرد. 
به عنوان یك پژوهشـگر دینـی و واعظ برجسـته بفرمائيد در 
راسـتای مهدی شناسـی و مظلوميت و غربت عـدم بصيرت الزم 
نسـبت به این شـخصيت بزرگـوار هيئتی ها، واعظـان، مداحان و 

مبّلغين کشور چه اقداماتی را   باید انجام دهند؟ 
بایـد در طـول هفتـه، مـاه و سـال بـه صورت مسـتمر جلسـات 
در  کـه  اسـت  ایـن  توصیـه ام  باشـیم.  داشـته  مهدی شناسـی 
شـبانه روز الاقـل یـک توسـل بـه امـام زمـان داشـته باشـیم تا 

ان شـاءاهلل مـورد لطـف و عنایـت آن حضـرت قـرار بگیریـم. 

اسـتاد فرحزاد بـه موضوع مهـم معرفی بهتـر امام 
زمـانf و از غربـت خارج کردن وجـود مبارک آن 
حضـرت اشـاره دارد کـه در ایـن ميان مسـئوالن 
هيئت هـا وظيفـه خطيـری برعهـده دارنـد. او در 
خصـوص وظيفـه محبيـن اهـل  بيـت b نسـبت 
بـه امـام زمـانf می گویـد: »مرحـوم موسـوی 
اصفهانـی در کتـاب »مکيـال المـکارم« 80 وظيفه 
بـراي منتظـران امـام زمـانf بيـان کـرده. مـا 
وظایـف فراوانـي نسـبت بـه امـام زمـان داریـم. 
می دانيـد کـه عصـاره و خالصـه تمـام جریان هاي 
حق امام مهديf اسـت. باید دشـمن را بشناسيم 
و بصيرت داشـته باشـيم. مـن بایـد در هيئت خود 
اسـتکبار جهانـی  و  کـه صهيونيسـت ها  بگویـم 
بزرگ تریـن دشـمنان امام  عصر هسـتند. دشـمن 
زمان را باید شـناخت. انسـان اگر عاشـورا را مقيد 
و محـدود کند نمي توانـد یك منتظر واقعي باشـد. 
امـام حسـينg مي خواهـد مـا درس عاشـورا را 
بـراي امـروز و فرداي خـود فـرا بگيریم تـا با ظلم 
نسـازیم، دشـمنانمان را بشناسـيم و اماممـان را 
بشناسـيم. اگـر جایـگاه حجت خـدا را نشناسـيم 
مثل این اسـت که شـمري کـه امام را مي شـناخت 
بيایـد و روي سـينه آن حضرت قرار بگيـرد. باید از 
این مجالـس و از این فرصت ها تمـام افراد خصوصا 
 fمسـئوالن هيئت هـا بـراي معرفـي امـام زمان
 bبهره بـرداري کننـد و دشـمن اصلـي اهـل  بيت
را کـه امروزه صهيونيسـت ها هسـتند بشناسـند. 

وظیفه 
شیعیان و محبین
 bاهل  بیت 

ویژه نامه هیئت ها و محافل مذهبی
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بعد از غـروب آفتاب زنگ در خانه  اش زده مي شـود. خانم جواني پشـت 
در اسـت کـه از جـور زمانه به سـتوه آمده و بـراي شـنيدن راه  حلي به 
خانـه پيرغالم اهـل بيتb آمـده یا مـرد ميانسـالي کـه در تاریکي 
شـب پنهان شـده و از پشـت در سـراغ حاج آقا را مي گيـرد. او محرمي 
در این شـهر نيافته و دنبال مشـورت مي گردد. حاج حسـين زارع فقط 
مداح و روضه خوان نيسـت. معتمد این کوچـه و خيابان و وزنـه اي براي 
اهالـي محله اسـت. چـه گره هایي کـه به دسـت او بـاز شـده اند و چه 
وصلت هایي که با حضور او خطبه عقدشـان جاري شـده است. حسين 
زارع پيرغالم اهل بيت نزدیك 45 سـال اسـت درکوچه پاچنار شهرری 
زندگـي مي کنـد. او همين طور آرام و بي صدا در این شـهر شـهره شـد. 
وقتي فرزند شـهيدش را در خيابان حرم حضرت عبدالعظيمg تشـييع 
مي کردنـد او آرام و متيـن پسـرش را بدرقه  کـرد و دلش قـرص بود که 
راه فرزندش راه حسـيني اسـت. حاج حسين متولد سـال 1308 است و 
چهـار جلد کتاب در مدح و سـوگ اهـل  بيتb به چاپ رسـانده. او به 
دليل کهولت سـن قادر به خواندن کتاب هایش نيسـت ولی حافظه اش 
به کمکش می آیـد و ما را ميهمان چند بيت از اشـعارش می کنـد. زارع 
یکـی از منتخبين جشـنواره پيرغالمان کشـور اسـت که چند سـال 
قبـل با حضـور رهبر معظم انقـالب اسـالمی در جمـاران برگزار شـد. 

سعيد سعيدی 

آبروی من 
از روضه امام 

حسین است 

 خانه ای سايبانش همه عشق 
ایـن جملـه را بارها شـنیده بـودم که »بچه هـا مثل پروانـه دور وجـود پدر 
و مادرشـان مي چرخنـد« اما تاکنـون این  طـور در دنیاي واقعـي نمونه اش 
را ندیـده بـودم. تنگ غروب بـه خانه پیرغـالم کوچه پاچنار مي رسـم. وارد 
حیـاط کـه مي شـوم، مي مانـم کـه کفش هایـم را کجـاي پله هـا بگـذارم. 
کفش ها پشـت سـر هم جفت شـده اند. خانه  پر از میهمان اسـت. میهمانان 
از هـر سـني هسـتند. از کـودک تا کهنسـال همـه در اتـاق ایسـتاده اند. از 
بیـن همـه مي شـود حـاج حسـین زارع را شـناخت. نـه اینکـه بـاالي اتاق 
نشسـته باشـد بلکه تمـام نگاه ها به سـمت اوسـت. تمـام میهمانـان دور او 
مي چرخنـد. ایـن را مي شـود در همیـن چنـد ثانیـه اول حضـور در خانـه 
احسـاس کرد. حاج حسـین مي گوید: »این عزیزان میهمان نیسـتند. همه 
آنهـا فرزنـدان مـن هسـتند کـه با اهـل و عیالشـان به مـن سـر مي زنند«. 
کافـي اسـت لب بـاز کند، آنـگاه تمـام توجـه بچه ها بـه این اسـت که چه 
مي گوید یا چه خواسـته اي دارد. سـوي چشـم هایش کم شـده و خطوط را 
گـم مي کند. وقتي در تقالي خواندن کتاب شـعرش اسـت، پسـر ارشـدش 
عبـاس مي گویـد: »آقا جان! به چشـم تان فشـار نیاوریـد«. کتـاب را از پدر 
مي گیـرد و شـعر مـورد نظـر او را از رو مي خوانـد: »سـبب از چیسـت زهرا 
خونفشـان اسـت/ سرشـت از دیده حیـدر روان اسـت/ چرا یـارب جهان در 

اضطـراب اسـت/ دل زهرا چـرا از غم کباب اسـت«. 
قـاب عکس پیرمرد کـه از صورت حاج آقـا جوان تر به نظر مي رسـد طاقچه 
قدیمـي را زینت داده. مي پرسـم عکس پدرتان اسـت؟  حاج حسـین نفس 
عمیقـي مي کشـد و انگار کـه سـؤالم او را تا کودکـي برده باشـد، مي گوید: 
»پـدرم معتقـد بـود بچـه از مـادر یتیـم مي شـود. مـن هـم دو ماه بیشـتر 
نداشـتم که مـادرم به دلیل ضعـف زایمان از دنیـا رفت. من مانـدم و پدرم. 
او باغبان بود و در روسـتاي انیس آباد فشـافویه زندگـي مي کردیم. از همان 
کودکـي پدرم که مرد جوانـي بود برایم معلم خصوصي گرفـت که در خانه 
بـه من درس مـي داد. پدرم همیشـه نصیحتش ایـن بود کـه مطالعه کن و 

درس بخـوان. هرچند که خودش سـواد نداشـت«. 
وقتي حاج حسـین از گذشـته هاي دور مي گوید، فرزندانش محو صحبت هاي 
او مي شـوند. بـا محزون شـدن سـیماي حـاج حسـین، چهـره فرزندانش هم 
غمگیـن مي شـود. انگار کـه  بند دل همـه آنها به دل پـدر وصل شـده. حاج آقا 
همان طـور کـه زیر لـب بـراي پـدرش صلـوات مي فرسـتد، مي گویـد: »پدرم 
عـالوه بر اینکه سـخت کار مي کـرد، در باغبانـي هنرمند بود. هنوز به هشـت 
سـالگي نرسـیده بودم که مرا به دست میرزا حبیب سـپرد و به او سفارش کرد 
تعزیه خوانـي را به من یـاد دهد. هیچ وقت نخسـتین اجراي تعزیـه را فراموش 
نمي کنـم. همـه ابیـات را حفظ کـرده بودم. دهـان که باز کـردم تـا بخوانم در 
بین جمعیت تماشـاچي چشـمم به پـدرم افتـاد. تمام صورتش خیس اشـک 
شـده بود. با دیدن او من هم گریه ام گرفت. در بقیه تعزیه که نقش سـکینه را 
داشتم با آه و افغان خواندم و نمي توانستم جلوي گریه ام را بگیرم. همین باعث 
بهتر شـدن اجرایم شـده بود. آن روز اشک پدرم بهترین مشـوق من بود. بعد از 
آن بـه قدري انگیزه راضي نگه داشـتن پـدر در من زیاد بود که دوسـتي با اهل 
 بیتb برایم رقم زده شـد. حاال ۷8 سـال اسـت که روضه  مي خوانم. سـرودن 

شـعر  هم راه دیگـري براي عشـق ورزیدن به اهل  بیـت بود«. 
 عقد ازدواجي که در آسمان بسته شده بود 

حـاج حسـین زارع همان طـور کـه روزهاي سـپري شـده زندگـي اش را مرور 
مي کنـد، مي گوید: »در 18 سـالگي با دختر عمویم که از ۵ سـالگي در خانه ما 
زندگي مي کرد ازدواج کردم. زهرا خانم 13 سـاله بود. با سـن کمش جاي مادر 
نداشـته ام را پرکرد. این ازدواج مرا در مسـیري که انتخـاب کرده بودم پایبند تر 
کـرد. زهـرا خانم مشـوق من شـد. وقتي شـعر هایم را برایـش مي خواندم تمام 
وجـودش پر از شـادماني مي شـد«. حاج حسـین بـه اینجا که مي رسـد دختر 
ارشـد او )عفت زارعي( رشـته کالم را به دسـت مي گیـرد و مي گوید: »همه ما 
همسـرداري را از مادرمـان آموختیم. حتـي عروس هایي که به خانـه ما آمدند 
چند سـالي را کنـار مادرم زندگي کردند. عشـق مادرم به حاج آقـا زبانزد خاص 
و عـام بود. فضاي خانه را همیشـه آرام نگه مي داشـت. مي گفـت وقتي پدرتان 
در حال سـرودن شـعر اسـت تمرکزش را برهم نزنید. به همه مي گفت محیط 
خانـه را آرام نگه دارنـد. انـگار از تراوش هـاي ذهني پـدر آگاه بود. هنـوز یادمان 
نرفتـه وقتي پدر سـر ظهر از روضه خواني برمي گشـت و سـاعتي را مي خوابید 
مـادرم کنار تلفن مي نشسـت تـا صداي زنگ تلفـن باعث بدخوابي او نشـود«. 

 در اين خانه کدورتی نیست 
عـروس بزرگ خانـواده )شـهال دهقان( مي گوید: » من حدود هشـت سـال 
بـا خانـواده همسـرم در یـک خانـه زندگي مي کـردم. آنهـا در این سـال ها 
راه و روش زندگـي صمیمانـه را بـه من آموختند. در ایـن خانواده هیچ وقت 
کدورتـي بـه وجـود نمي آیـد. آن زمـان کـه حاج خانـم در قید حیـات بود 

 پدربزرگم
 اولین معلم

 من بود

نام محسـن براي این خانواده آنقدر ارزشمند است که نام دو نوه 
حاج حسين زارع »محسن« است. خواهر و برادرش مي خواستند 
با ایـن کار نام برادرشـان را زنده نگه دارند. سـبك زندگي حاج 
حسـين به قدري براي خانواده اش قابل احترام اسـت که بيشتر 
فرزنـدان دنبالـه رو پدر و پدربـزرگ خود بوده اند. همـه آنها در 
خواندن دعا و روضه دسـتي دارند اما در بين آنها »محسن زارع« 
مداح جواني اسـت که این روزها صداي خـوش او در هيئت هاي 
شـهرري به گوش مي رسـد و هيئت دار مسـجد کوچـه پاچنار 
اسـت. به قـول پدربزرگش هنوز محاسـنش پر نشـده اما روش 
خواندن و مداحي اش طرفدار پيدا کرده. محسـن که دانشـجوي 
رشـته برق اسـت، مي گویـد: »پدربزرگـم اولين معلـم من بود. 
خيلي مواقع اشـکاالتم را برطرف مي کند و انتقادات سـازنده اي 
به من دارد. یکي از نصيحت هایي که به من مي کند این اسـت که 
شـعرها را حفظ کنم و زیاد به دست نوشته هایم وابسته نباشم«. 
پدر محسـن )عبـاس آقا( به پشـتي تکيه زده و منتظر اسـت که 
فرزندش لب بگشاید و نوحه بخواند. چشمان پدر که خيس مي شود، 
به یاد خاطره کودکي حاج حسـين مي افتم که گریه پدرش براي او 
بزرگ ترین تشـویق بـود و حاال تاریـخ بار دیگر تکرار مي شـود و 
بي شـك اشـك عباس آقا دل فرزندش محسـن را قرص مي کند. 

ویژه نامه هیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 30 سه  شنبه 19 اردیبهشت 1396 12 شعبان 1438

بـه همـه مـا آموخت کـه چطـور مي توانیـم کنـار یکدیگـر زندگـي کنیم. 
بـه واسـطه میهمان نـوازي این خانـواده و ازدواج هـاي فامیلي اي کـه در آن 
انجام شـده زندگي ما باصفاسـت. از سـال 13۷۲ میهماني ها در منزل اقوام 
برپـا مي شـود. البتـه ایـن میهماني هـا بیشـتر یـادواره شـهداي خانواده اند. 
بیـش از ۵0 خانـواده در فامیـل ما شـهید داده اند که در ایـن میهماني هاي 
خانوادگي شـرکت مي کنند. این رفت و آمدها باعث شـده از سـنت هایمان 
کـه احتـرام بـه بزرگ ترهـا و حفـظ صمیمیت هاسـت دور نشـویم. حتـي 
حضـور فرزندانمـان در ایـن مجالس به ما کمـک مي کند که بهتـر بتوانیم 
کلید هـاي تربیتي فرزندانمان را بشناسـیم«. شـهال دهقان کـه در مجالس، 
قـرآن و ادعیـه قرائـت مي کنـد و از 14 سـالگي عـروس این خانواده شـده، 
مي گویـد: »مداحـي و روضه خوانـي از کارهـاي روزمـره اعضـاي ایـن خانه 
اسـت«. حاج آقـا وقتـي توضیحـات عروسـش را مي شـنود، بـه او مي گوید: 
»دخترم! سـعي کنیـد دعاها- مخصوصا زیارت عاشـورا و حدیث کسـاء- را 
قرائـت کنیـد تا بتوانیـد بدون کتاب هـم بخوانید امـا تا آنجا کـه مي توانید 
در مجالـس روضه خوانـي نکنید. شـاید شـخصي صدایتان را ضبـط کند و 

ایـن اتفاق خوبي نیسـت«. 
 به پدرم بدي نكرده ام 

فرزنـدان حـاج  حسـین صمیمـي و مهربـان کنار هـم نشسـته اند و همگي 
بـا هـم مي گویند مـا باید حداقل یـک روز در میـان همدیگـر را ببینیم. دو 
دختـر او نیـز نزدیـک پـدر زندگي مي کننـد. عباس آقـا مي گویـد: »عالقه 
بـه پـدر ما را بـه این خانـه مي کشـاند. یـک روز همه مـا خواهـر و برادرها 
در ایـن کوچه کنـار هم خانه خواهیم داشـت«. از او مي پرسـم چطور شـد 
کـه فرزندانـت این  طـور کنـارت ایسـتاده اند؟ بـدون مکث مي گویـد: »من 

به پـدرم بدي نکـرده ام«. 
 دو جوان 18 ساله 

پیرغالم شـهر ما پدر شـهید اسـت و کوچـه اي کـه در آن زندگي مي کنـد به نام 
شـهید بزرگوار این خانواده مزین شـده اما چند سـال قبل از اینکه خبر شـهادت 
محسن را بیاورند، در روزهاي اول جنگ تحمیلي هنگام کمبود وسایل گرمایشي 
و در سـوز سـرما، او مـرگ دختـرش را هم تحمل کـرد. طاهـره 18 سـاله آن روز 
وقتـي داشـت داخـل بخاري نفـت مي ریخت بخـاری آتـش گرفـت و او در آتش 
سـوخت و حسـرت دیـدارش را بـر دل خانواده اش گذاشـت. محسـن زارع پسـر 
دوم خانـواده آمـوزش غواصـي دیده بـود. او هـم در 18 سـالگي در اروندرود به 
شـهادت رسـید. یک هفته بعد از شـهادت پیکرش را از آب گرفتند. محسـن 
در شـلمچه و در عملیـات کربـالي ۵ بـه دیـدار حـق شـتافت. وقتـي پیکـر 
بي جانـش را بـه خانـه آوردنـد حاج حسـین بـا دیدن کفـن به خون آغشـته 
او شـعري سـرود و همـان شـعر بر سـنگ قبر محسـن نقش بسـته: »بسـان 
اللـه خونیـن کـه در چمن اسـت/ نشـان مرد خدا سـرخ بـودن کفن اسـت«. 

حاج حسین زارع
 در گفت وگو با »چهارده«:



علی داوودی از شـاعران شـناخته  شـده معاصر به ویژه در حوزه اشعار آیینی 
اسـت. او متولد 13۵۲ در همدان اسـت. نکته جالب اینجاست که فعالیت او 
تنهـا در شـعر خالصه نمی شـود و در بخش هنر هـم حرف هایی برای گفتن 
دارد. شـاید یکی از دالیل موفقیت او در حوزه شـعر، همین ارتباط بین هنر 
و ادبیات اسـت. در واقع او تحصیالت خود را در مقطع کارشناسـی در رشـته 

گرافیک و در مقطع کارشناسـی ارشـد در رشته ادبیات گذرانده. 
جرقه شاعری 

شـعر گفتـن ابتدا بـه اسـتعداد و عالقه فـرد بر می گـردد. از نوجوانـی به این 
حـوزه عالقـه داشـتم و کتاب  هـای شـعر زیـاد می خوانـدم. آن طـور که در 
خاطـرم هسـت در مقطع دبیرسـتان بودم که موفق شـدم اولین شـعر خود 

را بسـرایم و همیـن انگیزه شـد تا ایـن کار را بیشـتر ادامه دهم. 
شعر آيینی و ساير سبک های شعری 

خیلی با این تعبیر )شـعر آییني( موافق نیسـتم و شـعر آیینی را مختص 
دیـن و مذهـب نمی دانـم. از نظـر مـن هر شـعري کـه پیرامـون اجتماع 
و بـه نوعـی بـرای آیین ها سـروده شـود شـعر آیینی اسـت. شـعر آیینی 
در واقـع ثبـت شـرایط شـکل گیری جوامـع انسـانی اسـت که هـم جنبه 
فـردی دارد و هـم جنبـه اجتماعـی. مذهب وجـه متعالی زندگـی آدمی 
اسـت و شـعر آیینی شـعری اسـت که به تعالی و اخالق و معنویت انسان 
اشـاره دارد و شـاعر در خصوص این سـبک شـعر به خود اجازه نمی دهد 
هـر طـور که دلـش می خواهـد در مورد دیـن فکر کنـد اما در یک شـعر 
عاشـقانه شـاید از هـر تعبیـری بتواند اسـتفاده کند تا شـعر خـود را زیبا 
کنـد. بیشـتر اشـعار آیینی من مرتبط با حماسـه عاشـورا هسـتند. مانند 
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بنابـر عقيـده بسـياری از افـراد یکـی از زیباتریـن جنبه هـای زندگـی ادبيات اسـت و زیباترین بخش آن هم شـاید شـعر باشـد 
چرا کـه شـعر و ادبيـات همـواره زنـده و بازگو کننـده احـواالت و شـرایط دوره ای از زماننـد. در واقـع بـا شـعر نـه تنهـا می شـود 
از بعـد زیبایی شـناختی ادبـی آن لـذت بـرد بلکـه شـرح ماوقـع آنچـه در شـعر صحبـت از آن اسـت بهتـر در ذهـن مانـدگار 
می شـود؛ بـه ویـژه در شـعرهایی کـه جنبـه آیينـی دارنـد و احساسـات مخاطـب را بـه خوبـی نمایـان می کننـد. با ایـن بهانه  
بـا علـی داوودی کـه در حـوزه شـعر آیينی هـم دسـتی بـر آتـش دارد گفت و گو کردیـم که ماحصـل آن پيـش روي شماسـت. 

تمام شـاعران در سـایر سـبک ها از جمله غزل سـروده هایی دارم و شـعر 
آیینـی تنهـا بخشـی از کار من اسـت. بـه عقیده من برای سـرودن شـعر 

آیینـی باید شـعر کالسـیک را به خوبی بشناسـیم. 
آثار وکتاب ها

تا کنـون به یاری خداوند توانسـته ام چندین کتاب را به مرحله چاپ برسـانم 
و آثـار خـود را عرضـه کنـم. از مهم تریـن آنهـا می توانـم بـه مجموعه هـاي 
»نام تو چیسـت«، »سـوء تفاهم«، »مردگان بسـیارند«، »هندسـه حماسه«، 
»شـعری برای جنگ«، »شـاعر مـردم« )یادنامه مرحوم محمدرضا آغاسـی( 

 حسن حسن زاده 

و »شـهر فرنگ« )پنجـاه و هفت تصویـر از آمریکا( اشـاره کنم. 
حس و حال شعر گفتن 

در خصـوص حـس و حال شـعر گفتن می توان شـعر را به دو دسـته تقسـیم   کرد: 
جوششـی و کوششـی. گاهـی اوقـات حـس و حالـی بـرای احـواالت شـاعر پیش 
می آیـد کـه ناخـودآگاه او را بر آن مـی دارد تا با الهـام گرفتن از این حس شـعری 
بسـراید. به عنوان مثال، فرض کنید شـاعر در ترافیک اسـت و بـا دیدن صحنه ای 
پیرامـون ترافیـک، حـس شـعر گفتن بـه او دسـت می دهد که بـه این نوع شـعر 
جوششـی می گوینـد. گاهی هم پیـش می آید که شـاعر تصمیم می گیـرد در باره 
موضوعـی شـعر بنویسـد. ایـن دیگـر جوششـی نیسـت چون تـالش می کنـد در 
خصـوص اتفاقی که در نظر دارد یا به او سـفارش شـده شـعر بنویسـد کـه به این 

جنبه شـعر کوششـی می گویند. 
فاکتورهای شعری 

خـوب شـعر گفتـن ماننـد تمـام هنرهـا و تمـام بخش هـای ادبیـات مسـتلزم 
از  بخـش  یـک  کـرد.  عمـل  آنهـا  بـه  بایـد  کـه  اسـت  فاکتورهایـی  رعایـت 
ارزش  و  نگویـد  را  چیـز  هـر  کـه  شـاعر  خـود  بـه  برمی گـردد  عوامـل  ایـن 
برمی گـردد. شـاعر  تربیـت  بـه  ایـن  کـه  نهـد،  ارج  را  خـود  کالم  ادب  و 

 به عبارتی شـاعر نباید کالم را ارزان بگوید و از هر کلمه ای برای قافیه سـازی اسـتفاده 
نکنـد. دومیـن فاکتـور مهم، شـأن موضوع شـعر اسـت. این وظیفه شـاعر اسـت که 
موضوعـی را انتخـاب کنـد کـه از ارزش باالیی برخوردار باشـد. مثال اگر شـعر هیئت 
را انتخـاب می کنـد، موضـوع خـوب اسـت اما بـه تناسـب این انتخـاب بایـد از کالم 
خـوب هـم بـرای بیـان احساسـات و بازگویی تفکـر خـود در شـعر اسـتفاده کند تا 
ایـن دو فاکتـور در کنـار هم کامل شـوند. در واقع ایـن دو فاکتـور الزم و ملزوم همند. 

الگو در شعر 
وقتـی شـاعر تازه کار اسـت باید زیاد شـعر بخواند. خواندن اشـعار دیگـران طبیعتا 
روی شـعر او تأثیـر می گـذارد تـا اینکـه کم کـم خـودش آنقـدر شـعر بگویـد که 
شـخصیت مجزایی در این خصوص پیدا کند. اسـتاد محمدعلی بهمنـی در دوران 
ابتدایـی بیشـتر الگوی مـن بـود و کارهایـش را دنبال می کـردم اما بعد بـا تجربه 
کـردن چیزهای مختلـف پیرامون محیـط زندگی و تجربه بیشـتر در حوزه شـعر 

سـعی کردم از شـعراي دیگر تأثیـر نگیرم. 
ارتباط با مداحان و همكاری با آنها 

با برخی از مداحان دوسـت هسـتم و ارتباط خوبی دارم اما این توفیق را نداشـته ام 
کـه بـا آنهـا همکاری داشـته باشـم. بعضـا پیش آمـده کـه شـعرهایم در مجالس 
محلـی و هیئت هـای محلـی توسـط مداحـان خوانده شـده اند امـا اینکه بـا مداح 

سرشناسـي همکاری داشـته باشم خیر. 

علی داوودی معتقد است، برای سرودن شعر آيینی بايد شعر  کالسیک را به خوبی شناخت 
 

آیت اهلل مکارم شیرازی در درس خارج فقه خود با اشاره به اهمیت انتخابات و لزوم توجه نامزدهای انتخاباتی به اخالق گفت: »امیدواریم برادرانی که 
نامزد شده اند، در مناظرات یا سایر برنامه های تبلیغی خود ضمن رعایت اخالق، به سه نکته مهم توجه داشته باشند. سعی کنند در این مدت مردم را 
به آینده امیدوار کنند و به گونه ای مشکالت کشور را بزرگ جلوه ندهند که مردم نا امید شوند. امید در زندگی بسیار خوب و تأثیر گذار است و بسیاری 

از انحرافات و کجی ها مانند تنبلی و سستی به خاطر نبودن انگیزه و امید کافی در زندگی است. لذا کاندیدا ها در مورد آینده به مردم امید بدهند«. 

برای
 fامام زمان 

خدا نه، شکل انسان نه، جدا از رنگ ها، بوها 
تو را با خویش می سنجند دنيای ترازوها   

کتابی، سوره هایت هر ورق معنای خورشيدند 
جهان آیينه کور است و تفسير ارسطوها   

نسيمی، بوی گندمزار در تو می دود هر دم 
نه سودای شرابی در تو می رقصند هندوها   

قيامت در قيامت، رستخيز شاعران هستی 
طرب در من ندارد رقص خلخال و النگوها   

جهان این چشم های سرمه کش در انتظار توست 
که فانوسی بياویزی در این سوسوی گيسوها   

نماز سبز گلدان های نوميدی اجابت کن 
بياری گل، بریزی عطر در دستان شب بوها   

تو راز غنچه های سر به مهری ای بهار تلخ
بيا بگذار شيرین بگذرد اوقات کندوها   

طلسم دیر سال خاک شاید بشکند امشب 
که بر خود حرز می بندند اینجا سحر و جادوها   

کمان در دست ابروها، جهان دست پری روها 
خوشم با این تکاپوها، چه اشراقی است این سوها   

پرستوها که برگردند فال عشق می گيرم 
پرستوها، پرستوها، پرستوها، پرستوها   
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داریمبا»حسینحسین«پیرمیشویم...
یکی از سنت های زیبای هیئت های قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیئت بوده که در این سال ها فراموش شده است.

پیشنهاد می کنیم دست به کار شوید و پس از پایان مجلس تان یک عکس یادگاری دسته جمعی بگیرید و برای »چهارده« ایمیل 
فضايل نیمه شعبان کنید تا در همین صفحه منتشر شود.

نیمه شـعبان که از راه می رسد ناخودآگاه همه مسلمانان خوشحال می شوند 
و شـهر پـر می شـود از ایسـتگاه های صلواتـی که شـربت و شـیرینی پخش 
می کنند. اگر کمی سـطحی نگاه کنیم، این جشن بزرگ را شـاید در ذهن و 
اندیشـه مان به همین شـادی خالصه کنیم اما واقعیت این است که این شب 
آثار دنیوی و اخروی زیادی را در پی دارد. باید بدانید که شـب نیمه شـعبان از 
چنان اهمیتي برخوردار اسـت که همردیف و همپاي شـب هاي قدر قرار دارد 
و از ایـن موقعیت مي توان چون شـب هاي قدر براي کسـب خیـرات و برکات 
معنوي بهـره برد و نهایت تالش را براي کسـب فیض داشـت. خواندن دعای 
کمیـل در این روز بسـیار توصیه شـده. بنابر روایـات موجود، خوانـدن دعای 
کمیل در این روز بسیار ثواب دارد. از دیگر مواردی که به آن تأکید شده، زنده 
نگه داشتن و احیای این شب است. جبرئیلg از جانب خداوند متعال براي 
رسـول  اکرمk پیامي آورد با این مضمون: »شب نیمه شـعبان را زنده بدار و 
امتـت را هـم به این کار توصیه کن«. در این شـب مي توان با اعمال عبادي به 
خدا نزدیک شـد چرا که این شـب شبي بس شـریف و ارزشمند است. امشب 
شبي است که هر دعایي در آن مستجاب است و به درخواست هر نیازمندي 
پاسـخ داده مي شـود هر کس طلب بخشـش کند او را مي بخشند و هر کس 
توبه کند پذیرفته مي شـود. محروم واقعي کسي اسـت که از خیرات این شب 
محروم بماند. اینها تنها بخش کوچکی از فضایل این شب است و به تعبیری 
سـرنخی اسـت برای مطالعه، آگاهی و رعایت سـایر فضایـل و آداب ایـن روز. 

اپليکيشن
نسيم انتظار 

یکـی از کاربردی تریـن برنامه ها در ایـن روزها 
برنامـه اندرویـدی »نسـیم انتظار« اسـت که 
بـه آواهـا، مولودی هـا و نغمه هـای مهـدوی 
اختصـاص دارد. ایـن برنامـه آرشـیوی قـوی 
و آلبومـی زیبـا از ایـن آواهاسـت. انتخـاب 
نغمه هـای زیبا در کنـار گرافیک بی نظیر، این 
نرم افـزار را در نوع خودش بهترین کرده. آلبوم 
صوتی »نسـیم انتظار« مجموعـه ای از آوا ها و 
نواهـای مهدوی پخش شـده از رادیو معارف با 
کیفیت باالسـت شـامل پنج بخش مولودی، 
تکخوانـی، همخوانی، آواز و مناجـات. با اتصال 
بـه اینترنت می توانیـد نوای مورد نظـر خود را 
از این برنامه دانلود کنید و از طریق شبکه های 
اجتماعـی به اشـتراک بگذاریـد. در کنار تمام 
ایـن ویژگی هـای جـذاب، امکان پخـش زنده 
رادیو معارف هم در برنامه تعبیه شـده اسـت. 

*خداونـدا! توفيق طاعت و تـوان دوری از گنـاه و معصيتت را 
به مـا عنایـت  کن. 

*خداونـدا! بـه مـا صداقـت و خلـوص در نيت مرحمـت کن و 
معرفتـی کـه حدود تـو را بـاز شناسـيم و حرمـت بگذاریم. 

*خداونـدا! لبـاس فاخر هدایت و اسـتقامت را بر تـن ایمان ما 
بپوشـان و راسـتی و درسـتی و حکمـت را بر زبان ما سـاری و 

جاری بسـاز. 
*خداونـدا! دل های مـا را از دانش و معرفت لبریـز کن و درون 

مـا را از حرام و شـبهه ناک پـاک نگه دار. 
*خداوندا! دسـت های مـا را از سـتم و تعدی و سـرقت باز دار 
و چشـم ها و نگاه هـای مـا را از خيانـت و معصيـت و آلودگـی 
و  لغـو  و  بـر هرچـه غيبـت  را  راه گوش هایمـان  و  بپوشـان 

بيهودگـی اسـت ببند. 
*خداونـدا! بر تن علمـای ما لبـاس زهد و نصيحت بپوشـان و 
چشـمه های تالش و کوشـش و رغبت را از درون دانش اندوزان 
ما بجوشـان و بـه شـنوندگان ما جرعـه ای از شـهد پذیرش و 

پيروی بنوشـان. 
*خداوندا! به مریض های مسـلمين شـفا و آسـایش عنایت بفرما 
و مردگانش را با دسـت های مهر و محبـت و رحمت خویش بنواز. 

کانال تلگرام 
 h یوسف زهرا

چیــزی بــه نیمــه شــعبان کــه یکــي از بزرگ ترین 
اعیــاد مســلمانان اســت نمانــده؛ عیــدی کــه همه 
بــرای ظهــور منجــی عالــم بشــریت و نجات دهنده 
ــن  ــا ای ــم و ســتم دعــا می کننــد ام جهــان از ظل
ظهــور، بــه همیــن راحتــی اتفــاق نخواهــد افتــاد 
بلکــه بایــد مقدمــات آن فراهــم شــود. مهم تریــن 
ــت. در  ــی اس ــود منج ــناخت خ ــه آن ش مقدم
ایــن قســمت، کانالــی را در تلگــرام تحــت عنــوان 
»یوســف زهــراh« برایتــان معرفــی می کنیــم که 
ــت  ــد در جه ــب آن می  توانی ــتفاده از مطال ــا اس ب
شــناخت بهتر حضــرت مهــدی g قــدم بردارید. 
ایــن کانــال عــالوه بــر موضوعــات محــوری خــود 
ــوات  ــم صل ــی و ... خت ــام زمان شناس ــون ام پیرام
هفتگــی بــرای ســالمتی امــام زمــانf و زیــارت 
ــزار  ــرت را برگ ــنودی آن حض ــرای خش ــورا ب عاش
ــت در  ــا عضوی ــد ب ــن رو می توانی ــد. از ای می کن
ــه آدرس ــراh« ب ــف زه ــی »یوس ــال تلگرام  کان

t.me/yousefezahra از ایــن مــوارد بهره مند شــوید. 

qudsonline14@gmail.com

مناجاتنامه 

کتاب

 f حکومـت جهانـی مهـدی

کتاب »حکومت جهانی مهدی f« اثر آیت اهلل 
مکارم شیرازی است که در باره شیوه حکومت امام 
زمان بحث می کند. او در این کتاب به سؤاالت 
 fامام زمان مطرح شده در زمینه حکومت 
اشاره ای دارد، سپس سعی می کند به دور از هرگونه 
تعصب و گرایش های افراطی و پیشداوری های 
غیرمنطقی به پرسش های مطرح شده پاسخ 
دهد. نویسنده، مجموعه مطالب خود را در دو 
 fبخش روش حکومت جهانی حضرت مهدی
و راه پیروزی آن حضرت ارایه کرده و طی این دو 
بخش به شبهات و سؤاالت موجود پاسخ می دهد. 
از جمله اینکه چرا آینده جهان روشن است، چرا 
انسان با وجود بدبختی ها و مشکالت بسیار باز به 
آینده امیدوار است و قسمت پایانی کتاب را به 
بحث از مدعیان دروغین مهدویت اختصاص داده. 
از این رو فرا رسیدن جشن نیمه شعبان و والدت 
حضرت مهدیf را بهانه ای قرار دهیم و این 
کتاب را مطالعه کنیم تا بیشتر با جنبه ها و زوایای 
شخصیتی و نوع حکومت پس از ظهور آشنا شویم. 

هيئـت مکتب المهدیf، تهران، نازی آباد 

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

چهارده  ضمیمه هفتگی روزنامه قدس  
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مدیرمسئول:  ایمان شمسایی 
دبیر تحریریه: زكیه سعیدي دبیر ویژه نامه: رضا صیادي   

طراح نامواره: محمد صمدي
www.aghigh.ir با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری عقيق

حجت االسالم والمسلمین نبوی، مسئول بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم گفت: »انقالبی که در ایران اتفاق افتاد خمیر مایه حرکتی 
آن را اعتقادات و باورهای مردم انقالبی پدید آورد. لذا برای پی بردن به عمق انقالب ایران بیانیه ها و اطالعیه های حضرت امام را در قبل 
و بعد از انقالب و حتی در دل جنگ مطالعه کنید تا به این واقعیت پی ببرید که آنچه بیش از هر چیز جلب نظر می کند در کنار رهبری 

داهیانه امام و خلف صالحش، نقش پر رنگ مردم متدین و انقالبی در به ثمر رسیدن و حفظ این انقالب تا کنون بوده است«. 

هـیئت

ویژه نامه هیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 30 سه  شنبه 19 اردیبهشت 1396 12 شعبان 1438


