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نغمه هاي  معنوي در صحیفه 
سجادیه

خانـواده رکـن اساسـی جامعه انسـانی اسـت و شـرط پویایـی و اسـتواری آن 
وجـود روابـط صحیح و پایدار میـان اعضای آن اسـت و در این میـان قرآن به 
عنوان عالی ترین راهنمای حیات بشـر، بهترین هدایتگر در این مسـیر اسـت. 
خانـواده ای کـه قـرآن طراحـی می کنـد مکتـب و معبدی اسـت کـه اعضای 
آن مـدارج بندگـی را طـی می کنند و بـه حیات طیبـه راه می یابند. افـراد در 
خانـواده عـاوه بـر تأمین حقـوق دنیوی خـود نظیر امنیـت، آرامـش، تغذیه، 
بهداشـت مناسـب، تحصیـل علـوم و... حقوق معنـوی خود را نیز جسـت وجو 
می کننـد. زن و مـرد موظـف بـه ایجـاد زمینـه مقتضـی و رفـع موانـع بـرای 
دسـتیابی یکدیگر به این حقوق هسـتند. یکـی از رویکردهایی که هیئت های 
مذهبـی به صورت جـدی باید به آن نـگاه کنند، بحث تحکیم خانواده اسـت. 
بـا توجـه به اینکـه به هر حـال غالب جلسـات و هیئت هـای مذهبی از قشـر 
جوانـان تشـکیل می شـوند می طلبد کـه واعظیـن و مبلّغین ما هـر موضوعی 
را کـه در نظـر گرفته انـد، یکـی از ابعـاد آن در قالب سـخنرانی بحـث خانواده 
باشـد. مهارت هـای زندگی یکـی از موضوعاتی اسـت کـه باید به طـور جدي 
بـه آن پرداختـه شـود. امـروز جوانـان ما مـدارک تحصیلـی عالی دارنـد ولی 
متأسـفانه توجـه الزم را در بعـد مهارت هـای زندگـی ندارنـد! یعنـی دلباخته 
ایـن مـدارک تحصیلـی و تئوری های دانشـگاهی هسـتند ولـی نمی توانند از 
پـس مشـکات  زندگی شـان بربیاینـد. لـذا می بینیـم طـاق در جامعـه زیاد 
شـده. بنابرایـن بایـد با انجـام یک آسیب شناسـی جـدی جلوی حاشـیه ها و 
چالش هـای اجتماعی گرفته شـود. تحکیم خانـواده یکـی از مهم ترین ارکانی 
اسـت کـه حکومت حضرت مهـدی بـه آن اشـاره دارد و آن حضرت حتی 

در یکـی از فرمایشـاتش به آن اشـاره کرده. 
اگـر در بعـد خانـواده بـه تحول مناسـبی دسـت پیدا کنیـم قطعا شـاهد تحول 
جـدی در جامعـه خواهیم بـود. خانواده مهـدوی خانواده ای اسـت کـه در این راه 
قـدم برمـی دارد. بنابراین بایـد لغزش های زندگـی و مـواردی که خانواده هـا را به 
صورت جدی تهدید می کنند احصا و بعد از شـمارش آنها براسـاس اولویت به این 
موضوعات پرداخته شـود. درواقع هم درد گفته شـود و هـم درمان. به فضل الهی 
مسائل مهمی  را در این راستا داریم. روایات اهل  بیت نسخه بسیار شفابخشی 

هسـتند که می توانند در این راسـتا ورود پیدا کنند. طبیعتـا اگر موضوع تحکیم 
خانـواده مطرح باشـد در اخاق، رفتار و در سـبک زندگی افرادی که در جلسـات 
شـرکت می کنند می تواند به مرحله تأثیرگذاری برسـد. در فضاهـای مجازی هم 
اگـر بـه خوبـی پوشـش داده شـود می تواند بـه صـورت جدی تر و گسـترده تر به 

این موضوع بپـردازد. 
بخش های مهمی  از جامعه ایرانی هم اکنون به واسـطه هجوم طرح هایی همچون 
گسست بین نسـلی و تضعیف پایه های خانواده دچار آسـیب های جدی شده اند. 
آیـا نمی توان هیئت را به عنوان یک سـاختار اجتماعی محبوب بـه مرکزی برای 
آمـوزش حقوق همسـرداری از نگاه اسـام تبدیل کرد؟ آیـا می توانیم هیئت های 
محلـی را بـه اجتماعی جـذاب بـرای آمـوزش خصوصی ترین مسـائل خانوادگی 
در روزهـای تعطیلـی برنامه هـای مذهبی رسـمی تبدیل کنیم؟ براسـاس متون 
اسـامی اگر اشـتغال   را اولویـت زندگی زن ایرانـی  نمی دانیم پس بایـد دوره های 
دانش افزایـی خانوادگی برای تجربه موفقیت در زندگی در سـاختارهایی همچون 
مسـجد و هیئـت را بـرای او تعریف کنیم. اگـر باور داریـم که مـرد ایرانی   حقوق 
زن به عنوان سـتون خیمه خانواده را از منظر دین نمی شناسـد موظفیم روحانی 
محل را برای آموزش دوره های همسـرداری به مردان هیئتی اعزام کنیم. اگر پدر 
و مادر ایرانی از مشـکل مدرن فرزندسـاالری در خانواده رنج می برند باید بخشـی 
از بحث هـای هیئتی را به شـیوه صحیح تربیـت فرزند از نگاه اسـامی  اختصاص 
دهیـم. دین بنابـر آموزه های اسـامی  برنامه عملی زندگی اسـت. زندگی مملو از 
مشـکات خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی اسـت. پس یک هیئت موفق مذهبی 
باید در مسـیر برپایی همه شـئون حاکمیت اسـامی برنامه ای برای حل و فصل 

همه مشـکات اعضای خـود در نظر بگیرد. 
بـه ذهنم می آیـد هر خانـواده ای که سـه ضلع اصلـی در زندگی اش حاکم شـود 
می توانـد یکی از خانواه هـای موفق لقب بگیرد: محبت متقابـل، اعتماد متقابل و 
احتـرام متقابـل. درواقع اگر به شـکل جدی و بسـیار مهم به ایـن ارکان پرداخته 
شـود فکر می کنم جلوی بسـیاری از آسیب ها گرفته می شـود. مثل محبت های 
زبانـی، قلبی و رفتـاری. درواقع در مقام عمل این محبت های سـه گانه همدیگر را 
می توانند نمایش بدهند و تبیین کنند. مثا محبت رفتاری با لبخند زدن، هدیه 
دادن بـه یکدیگـر، از محاسـن همدیگـر به نیکـی یاد کـردن و مدارا بـا بدی های 
یکدیگـر. سـوء ظن یکی از آسـیب هایی اسـت که مـا را هـدف قـرار داده و بنیان 
خانواده هـا را از بیـن می بـرد. تـا زمانی که حسـن ظن وجـود دارد چرا سـوء ظن 
داشـته باشـیم. باالخره احترام متقابل   نکته بسیار مهمی  است که متأسفانه بعضا 
می بینیـم در فضـای خانواده هـا روز به روز کمرنگ تر می شـود. بایـد به همدیگر 
احترام بگذاریم و صمیمیت در رفتار داشـته باشیم تا در تعامات اجتماعی کان 

هم به موفقیت دسـت پیـدا کنیم. 
یـک هیئـت خـوب کـه خروجـی مـورد نظر امـام عصـر را داشـته باشـد 
هیئتـی اسـت کـه درواقـع بـا سـاختارها و آموزه هـای روایی ما عجین شـده. 
انتظـار ایـن اسـت کـه هیئتی هـا در رفتـار با همسـر، برتـر از تربیت شـدگان 
دسـتگاه سکوالریسـتی مجموعه نهادهای وابسـته به بنیادهای صهیونیستی 
باشـند. گمـان مـردم چنین اسـت کـه خانواده هـای مذهبـی بایـد در تربیت 
فرزنـد از عوام النـاس شـرکت کننده در جلسـات فرقه هـای نوظهـور انحرافـی 
یـک سـر و گـردن دانش بیشـتری داشـته باشـند. انتظـار مـی رود در چنین 
میـدان بزرگی طاب و مراجع عظام تقلید، روحانیون سرشـناس دارای پایگاه 
اجتماعی،ذاکران و مداحـان اهل بیت، میانداران، خرج دهنـدگان، بازاریان 
و کسـبه و بـزرگان شـهیر محـات پیشـقدم شـوند و هیئـت مذهبـی را بـه 
سـاختاری مستحکم در مسـیر تحکیم حاکمیت اسـامی  تبدیل کنند. شاید 
این ساختارسـازی جدی با هـدف حل معضات متنوع مسـلمانان آخرالزمان 
بهتریـن شـکل از اعـام آمادگـی بـرای ظهـور حضـرت مهـدی باشـد. 

»نَبِّیء َعباِدی اَنّی أنَا الَغفوُر الَرحیم/ به بندگانم خبر بده که من آمرزنده و مهربانم«. )آیه 49 سوره حجر( 
آب هرچند آلوده باشد- حتی لجن هم شده باشد- زماني که حرکت مي  کند و به دریا برگردد صاف و زالل و پاک مي  شود. اصا با چیزي که قبلش 
بوده فرق مي  کند. یادمان باشد خدا هم دریای رحمت است که مهرباني اش انتها ندارد و ما مانند آب آلوده اگر به آغوش رحمت او باز گردیم هرقدر هم 

آلوده باشیم باز کار تمام است و پاک پاک  مي  شویم. بنابراین هیچ وقت ناامید نباشیم و به رحمت خدا امیدوار باشیم.  سوره مبارکه حجر

نقش هیئت ها در تحکیم خانواده مهدوی 
حجت االسالم سیدمهدی حائری زاده، کارشناس معارف اسالمی 

حجت االسام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در مراسم افتتاح کارگاه های دوخت لباس شیرخوارگان حسینی در 70 نقطه ایران که 
در حسینیه نورالبکاء برگزار شد، گفت: »در ایام والدت حضرت علی اکبر g  میهمان آن حضرت هستیم ولی حضرت علی اصغرg از ما 
پذیرایی می کند. خدا  بنا دارد جهان را از شرک، کفر، فساد، ناامنی، بی دینی، جنگ، قساوت و بی رحمي   نجات دهد و رسالت انبیا نیز همگی 

بر همین است که طاغوت و بت هایی را که بشر را گرفتار کرده کنار بزنند«. 

02

ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

حجت االسالم سیدمهدی حائری زاده
 کارشناس معارف اسالمی

 استاد محمد مقصودعلی
 محقق و مدرس حوزه علمیه 

صحیفه سـجادیه کتابـی حـاوی ۵4 دعا از امام سـجادg اسـت   که 
پس از قرآن و نهج الباغه جایگاه مهمی  نزد شـیعیان دارد و به نام های 
»زبور آل محمد« و »انجیل اهل بیت« مشـهور است. آقا  بزرگ تهرانی 
در »الذریعـه« حـدود ۵0 شـرح بـرای آن ذکـر کرده که مشـهورترین 
آنها »ریاض السـالکین« نوشـته سید علیخان شـیرازی است. صحیفه 
سـجادیه بـه زبان های انگلیسـی، فرانسـوی، ترکـی، اردو، اسـپانیولی، 
بوسنیایی، آلبانیایی، تامیلی و... ترجمه شده است. برخی از اندیشمندان 

اهل سـنت نیز فصاحـت و باغت آن را سـتوده اند. 
در اهمیـت صحیفـه سـجادیه همین بـس که ایـن کتاب بـه صورت 
کتاب درسـی در میان شـیعیان رواج داشـته کـه این امر را می تـوان از 
تعداد کثیر نسـخه های   موجود فهمید اما  متأسـفانه در زمـان ما مورد 
غفلت واقع شـده. مقام معظم رهبـری درباره اهمیت و جایگاه صحیفه 
سـجادیه می فرمایند: »من به یکایک شـما عزیـزان توصیه می کنم تا 
آنجـا کـه می توانیـد با صحیفه سـجادیه مأنوس شـوید. کتاب بسـیار 
عظیمی  اسـت. اینکـه گفته اند زبـور آل  محمد واقعا همین طور اسـت. 
پر از نغمه های معنوی اسـت، دعا و درس است. هم درس اخاق است، 
هـم درس علم النفس اسـت، هـم درس امـور اجتماعی اسـت. »الّلهم 
انـی اعوذ بک من هیـچ ان الحرص و سـوره الغضب... والحاح الشـهوه« 
یعنـی یکی یکی این خصوصیـات معنـوی و اخاقی و این ریشـه های 
فاسـدی را کـه در نفـس ما هسـت، در زبان دعا به مـا معرفی می کند. 
شـما بایـد عاج اینها را هـم از خدا بخواهید. وقتی که با خـدا راز و نیاز 
می کنیـد، از جمله چیزهایـی که می خواهید، عاج همین مشـکات 
درونی و نفسـانی اسـت. جامعه ای که حداقل مجموعه بزرگـی از آن با 
ایـن خصوصیات پـرورش پیـدا کند، همـان جامعه ای اسـت که هیچ 
ترفندی در آن کارگر نخواهد شـد«. صحیفه سـجادیه از نظر سـندی 
در حد تواتر اسـت. بـه گفته آقابزرگ تهرانی صحیفه اول که سـند آن 
بـه امام زین العابدینg می رسـد از متواترات و قطعیـات نزد اصحاب 
اسـت چراکـه از ویژگی هـای آن این اسـت که تمام اصحاب از اسـاتید 
خـود اجـازه نقـل آن را در تمام طبقات رجالی و تمـام اعصار گرفته اند. 
مرحوم عامه محمدتقی مجلسـی گفته که در نقـل و روایت صحیفه 
یـک میلیون سـند دارد. شـیخ مفید نیز در کتاب »االرشـاد«، شـاگرد 
شیخ صدوق )علی بن محمد خزازقمی(، احمد بن عیاشی، ابوالمفضل 
شـیبانی و... نیز آن را نقل کرده اند. از علمای اهل سـنت نیز ابن جوزی 
در »خصائص االئمه« و سلیمان بن ابراهیم قندوزی در »ینابیع الموده« 

از صحیفـه نام بـرده   و بخش هایـی از دعاهای آن را نقـل کرده اند. 
ابوالمعالـی محمد بن ابراهیم کلباسـی نیز در کتاب »رسـاله فی السـند 
الصحیفه السجادیه« سند صحیفه سجادیه را به اختصار شرح داده. صحیفه 
سـجادیه به خط کفعمی  از نسـخه های قدیمی  صحیفه است که سال ها 
قبل از ایران خارج و مفقود شـد اما با تاش های بسـیار شناسایی و توسط 
شـخصیت های فرهنگی بـه قم منتقل شـد و در نهایت چاپ و منتشـر 

گردید. این نسـخه چهار دعا بیشـتر از   صحیفه های دیگر دارد. 
یکـی از دالیلـی که بـه صحیفه  شـیعیان اثنی عشـری »صحیفه کامله 
سجادیه« می گویند این اسـت که صحیفه  دیگري نزد شیعیان زیدیه در 
منطقه یمن هست که بعضا مشتمل بر 43 دعاست و به همین اعتبار به 

صحیفه نزد شیعیان اثنی عشـری   »کامله« می گویند. 

آمرزنده مهربان

ویـژه نامه هیئت ها و محافل مذهبی
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حجت االسام حسین مؤمنی گفت: »جوان امروز ما اگر نسبت به پدر متعهد و تسلیم باشد؛ پدری که نسبت به او گنجینه ای از تجربه دارد و 
از آن تجربیات بهره ببرد یقینا در همین دنیا به مقامات باال خواهد رسید. امام حسینg درباره ویژگی های حضرت علی اکبرg به سه نکته 
مهم اشاره می کند که اگر بتوانیم جوان خودمان را متقاعد کنیم که نسبت به این سه امر اهتمام بورزد اتفاق خوبی در جامعه پدید می آید. امام 
حسینg    فرموده وقتی ما دلتنگ دیدن پیامبرk می شدیم به چهره علی اکبر نگاه مي  کردیم. زیرا علی اکبر اشبه الناس خلقاً، ُخلقاً و منطقاً«. 
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زر نوکری 
امام حسین   می خریم 

گزارشی از قدیمی ترین 
هیئت   غرب تهران که سنت های   خاصی در آن انجام می شود 

»هیئت زرخریدها« به گواه پرچمی  که باالی آن نصب شده بیش از 75 سال قدمت دارد. این هیئت  که توسط مرحوم حاج 
  قاسم زرخریدی در خیابان رودکی تأسیس شده ماجرای جالبی دارد. بعد از فوت او، پسر بزرگش )محمود( هیئت را اداره 
می کرد و این روزها چراغ این هیئت را   علی زرخریدی روشن می کند. این حسینیه جدا از سابقه قدیمی اش بین هیئتی های 
  غرب تهران به سنت های   خاص در بخش های   مختلف مثل چای حسینی، غذای معرفتی و روضه سیدی معروف است. 

پرچمی  که با حکم ناشرع باال برود درست نیست 
علـی زرخریـدی کـه چنـد سـالی اسـت مسـئولیت هیئـت را برعهـده گرفته دربـاره گذشـته آن 
می گویـد: »پدربزرگـم خیلی به امام حسـینg معتقـد بود. به همیـن دلیل وقتی پـدرم به دنیا 
آمـد آرزوی دوران جوانـی اش را که تأسـیس هیئت بود با سـختی های   فراوان به سـرانجام رسـاند. 
پدربزرگـم بـرای دریافـت مجـوز ایـن هیئت به هـر دری زد امـا با سـختگیری هایی   کـه در دوران 
طاغـوت می شـد مـدام ایـن کار عقـب می افتاد. البتـه ایـن کار با رشـوه دادن بـه مأمـوران دولت 
شـدنی بـود ولی پدربزرگـم در مقابل صحبت های   دوسـتانش که چند تومان بدهـد و مجوز بگیرد 
زیـر بـار نمی رفـت و می گفـت پرچمـی  که با حکم ناشـرع باال برود درسـت نیسـت. البتـه در خفا 
هیئت هـای   هفتگی برگزار می کردند ولی می خواسـتند جایی ثابت برای حسـینیه داشـته باشـند 
تـا اینکـه بعد از کلی دوندگی، سـال 1328 مجـوز را دریافت و هیئت را در خیابان اسـکندری برپا 
کردنـد. زمانـی که پدربزرگـم دیگر توانایی گذشـته را نداشـت پدرم حـدود پنج سـال بعد هیئت 
را بـه اینجـا آورد. اینجـا اول زیـر یـک چادر ثابـت عـزاداری می کردنـد و اکنون بیش از 60 سـال 
اسـت کـه چراغ هیئت هفتگی شـب های جمعـه اینجا خاموش نشـده. این هم برای نـذر و وصیت 
پدربزرگـم اسـت. وقتـی پـدرم دنیـا می آید دچـار بیمـاری اوتیسـم می شـود و پدربزرگـم از همه 
جـا مانـده به امام حسـینg متوسـل می شـود و پدرم بعـد از دهـه اول محرم خوب می شـود به 

طـوری کـه انگار نه انـگار چنین بیماری ای داشـته اسـت«. 

حکمت بوی خوش هیئت 
علـی زرخریـدی با بیان اینکه خیلی ها دوسـت دارند درباره حکمت بوی خوشـی کـه در فضای هیئت 
می پیچـد بداننـد، می گوید: »پـدرم می گفت این بـو بوی معرفت نوکـری و بوی معرفت افرادی اسـت 
کـه بـدون هیچ منتـی اینجـا کار می کنند. به جز اسـپندی کـه در تمـام هیئت ها دود می شـود هیچ 
عطـری در ایـن هیئت اسـتفاده نمی شـود ولی همیشـه عطر سـیب اینجا به مشـام می رسـد. یکی از 
رسـوم هیئـت ما این اسـت کـه مثا یک نفر یک تختـه فرش نوی چند میلیونـی می خـرد و آن را در 
دهـه اول محـرم زیر پای عزاداران حسـینی   پهـن می کند و بعد بـدون اینکه آن را بشـوید به خانه اش 

می بـرد. از ایـن نمونه بگیـر تا آوردن اسـتکان و قوری و هـر چیزی که فکرش را بکنید هسـت«. 

این هیئت عنایت ارباب است 
محمدرضا دالوری پدر شـهیدی که سـالیان سـال است بانی تهیه نان هیئت اسـت درباره ماجرای 
خریـد ملـک کنونـی هیئت می گویـد: »همراه فرزند شـهیدم بـه اینجـا می آمدم و خوشـحالم که 
فرزندم را اینجا تربیت و فدایی اسـام کردم. این هیئت عنایت ارباب اسـت و هیچ چیز آن دسـت 
مـا نیسـت. سـال ها در محله کاسـب بودم. زمین ایـن هیئت برای یک سـرهنگ ارتش بـود. وقتی 
حـاج قاسـم می خواسـت اینجـا را بخرد بـه جز خانـه اش تمـام زندگـی اش را فروخت تا توانسـت 
بخشـی از هزینـه خریـد هیئـت   را تهیه کند. سـرهنگ صاحـب اینجا شـرط کرد تا یک سـال اگر 
پـول اینجـا را ندهی خانه  ات را مصادره می کنم. در همان حین حاج قاسـم بیکار شـد و نتوانسـت 
سـر موعـد مقرر پـول را تهیه کند. خیلـی ناراحت بود و آن سـال محـرم پرچم هیئـت را نزد و به 
خانمـش سـپرد که هر کسـی سـراغش را گرفت بگویـد کاری برایـش پیش آمده و امسـال هیئت 
برپـا نیسـت. روز سـوم محـرم دیـدم حاجی سراسـیمه بـه طرف مغـازه ام   آمـد و گفـت بیا کمک 
کـن تـا بیچاره نشـدم پرچم هیئـت را بزنیم. تعجب کـردم و گفتم ماجرا چیسـت؟ گفت دیشـب 
خانمـی در خـواب بـه من گفت مگر خـودت را به هر دری نـزدی که جایی برای عـزاداری بگیری. 
پـس چـرا کم آوردی و مراسـم پسـرم را سـه روز اسـت نگرفته ای! گفتـم خانم جان پـول ملک را 
نتوانسـته ام تهیه کنم. اگر صاحب زمین راضی نباشـد عزاداری برای امام حسـین درسـت نیسـت. 
حـاج قاسـم با گریـه تعریف می کرد کـه آن خانم گفت   تـو به این چیزهـا کاری نداشـته باش. برو 
و کارت را انجـام بـده. ایـن بـود که حاج قاسـم بـه صرافت برپایـی مجلس عـزاداری افتـاد. گفتم 
مـن پـول نـدارم برای خانـه نان بخرم، چه برسـد به اینکه وسـایل هیئـت را تهیه کنـم ولی حتما 
حکمتـی هسـت. بیـا برویـم پرچم ها را نصـب کنیـم. در حال نصـب پرچم هـا بودیم کـه یکدفعه 
چنـد نفر با گوسـفند نذری شـان آمدند. خاصه همسـایه ها تا غـروب تمام وسـایل را آوردند بدون 
اینکـه بـه کسـی بگوییم نیـاز داریـم. در همین هنـگام صاحب ملک آمـد و گفت می دانم دسـتت 
خالـی اسـت. شـش ماه به تـو فرصت می دهم. در این شـش ماه وضـع کار و زندگـی حاجی چنان 

تغییـر کرد کـه پول هیئت و هزینه سـاخت سـاختمان آن را داد«. 

مرتضی تهانی، چای ریز هیئت: هیچ  وقت لنگ نمانده ایم 
آبدارخانـه مـا چیز خاصی نـدارد. به درخواسـت هیئتی ها گل  گاوزبـان دم می کنم و چـای را همراه 
با شـیرینی یا خرما داخل یک سـینی نقـره ای جلوی هیئتی هـا می گذاریم. برای تهیـه گل گاوزبان 
خـوب تا کاشـان می روم و تمام راه برایم پربرکت اسـت و خرما  و شـیرینی درجـه یک می خرم. اینها 
بـرای خودنمایـی نیسـت بلکه عنایت ارباب اسـت و همه افـرادی که هر هفته شـب های جمعه و در 
طـول مـاه محرم بـه اینجا می آینـد میهمان امام حسـینg هسـتند. خیلی هـا دربـاره هزینه این 
کار مـا را نقـد می کننـد. اول اینکـه در ایـن دسـتگاه نباید سـطحی نگر بود و همـه چیـز را در ابعاد 
مـادی دید. خدا شـاهد اسـت که همه چیز خود بـه خود جور می شـود و هیچ وقت لنـگ نمانده ایم. 
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آیت اهلل مکارم شیرازی با بیان اینکه انسان عالم متکبر نیست، گفت: »عالم کسی است که در برابر عالم خاضع باشد. خیلی از وقت ها از شاگردان چیزی 
یاد مي  گیریم. در نجف که درس مي  خواندیم، شاگردانی در کاس اشکال مي  کردند و گاهی شاگردان پاسخ مي  دادند و استاد گوش مي  داد. این یعنی 
تواضع استاد. عالم باید دارای این خصوصیات باشد«. این مرجع تقلید شیعیان در پاسخ افرادی که معتقدند اگر مفاسد زیاد شود امام زمان  ظهور 

مي  کند، گفت : »این فکر انحرافی و تعطیل کردن فریضه امر به معروف است و نباید با این گونه سخنان فریضه امر به معروف را تعطیل کرد«. 
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شما را بیشتر با چه نوحه ای می شناسند؟   
مـن را بیشـتر بـه احادیثـم می شناسـند. وقتی نـام یـداهلل بهتـاش می آید 
یعنی مداحی که احادیث مسـتند می خواند. من این سـنت را شـش سـال 
در شـب های عاشـورا در محضر حضـرت آقا اجرا کردم. یک شـعر مناسـب 
می خواندم و هر موقع خدمت شـان می رسـیدم ایشـان تمجیـد می کردند و 

می فرمودنـد خوب بـود. این مواعـظ را به مـردم بگویید. 
خاطره ای از دیدارهای رهبری دارید؟ 

شـش سال شب های عاشورا خدمت ایشان می رسـیدم و در روضه خصوصی ای 
کـه برای شـهادت امام هـادیg برگـزار می کردند هم یک بـار توفیق حضور 
داشـتم. دفعـه اولـی که محضر ایشـان رسـیدم تـا بخوانم به من گفتند شـما 
مداح پیش از سخنران هستید. چون می دانستند من صحبت می کنم، گفتند 
فقـط بخوانـم. پیش خودم گفتم سـنتم را نمی شـکنم. حدیثـم را می خوانم و 
ستایشـگری هم انجام می دهم. شاید دیگر مرا دعوت نکنند. شـب عاشورا بود. 
شـعری در رابطه با امام حسـینg خوانـدم و حدیثی هم چاشـنی آن کردم. 
وقتی خدمت آقا رسـیدم ایشان سه مرتبه فرمودند خوب بود، خوب بود، خیلی 
خـوب بود. یادم می آید یک سـال شـعری از صائـب خدمت ایشـان خواندم که 
به اینجا می رسـد: »بی روزی حال دعا مسـتجاب نیسـت/ از لقمه حرام شـکم 
را نـگاه دار«. بعد حدیثی را چاشـنی آن کـردم که طی آن پیامبرk می فرماید: 
»کسـی که می خواهد عاقبت بخیر شود باید سـه صفت داشته باشد: لقمه اش 

افتخار خانواده ما 
خادمي اهل بیت است

میهماني خانوادگي »چهارده« با حاج یداهلل بهتاش

سال 1329 در روستای اریکای سبزوار در خانواده ای مذهبی به 
دنیا آمد. از دوران کودکی به دلیل تعزیه خوانی پدر خیلی زود 
پایش به محافل مذهبی و مداحی باز شد. حاج یداهلل بهتاش 
هنوز ازدواج نکرده بود که او را به مجالس خانگی روضه دعوت 
می کردند و در یکی از همین منازل بعدها به خواستگاری رفت 
و با خانم زهرا میرشریفی ازدواج کرد. او اعتقادی به مجالس 
شعائر  پند،  و  اخالقی  شعرهای  با  و  نداشت  صرف  احساسی 
اهل  بیت را انتقال می داد. برای اثرگذاری بیشتر بعدها نزد 
پدر همسرش رفت و با اشراف بیشتر بر احادیث و روایات تغییر 
رویه داد و منبر و مداحی را توأمان برای تبلیغ در جامعه امروز 
انتخاب کرد. حاج یداهلل بهتاش علی رغم استفاده از این شیوه های 
تبلیغی، به نویسندگی و تألیف کتاب هم رو آورد و حتی برای 
شکل  دهی منبر مجازی به فضای اینترنت هم ورود کرده. به تعبیر 
پامنبری های او در مجالسش هم روضه می شنوید، هم موعظه و 
هم شعرهای اخالقی و معرفتی. میهمانی خانوادگی این شماره 
»چهارده« در خانه حاج یداهلل بهتاش برگزار شد. او افتخار می کند 
که پسرش محمدرضا روحانی شده و دکترای فلسفه غرب دارد. 

حجت االسالم محمدرضا بهتاش: 
رمز موفقیت پدرم

 اخالص است
 حجت االسـالم محمدرضـا بهتـاش 44 سـاله اسـت و از سـال 70 
وارد حـوزه علمیـه شـده و هنـوز هـم در حـوزه در حـال تحصیل 
فلسـفه  و  دانشـگاه شـد  وارد  از سـال 81  همزمـان  او  اسـت. 
غـرب را تـا مقطـع دکتـرا خوانـد. او هـم در دانشـگاه تدریـس 
می کنـد و هـم در حـوزه. بـه تعبیـر خـودش افتخـار نوکـری 
از  نمایندگـی  بـه  او  دارد.  روضه خوانـی  در  را   gامـام حسـین
فرزنـدان حـاج یـداهلل دقایقـی از وقتـش را در اختیار ما گذاشـت.

مجتبی برزگر
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حجت االسام والمسلمین لک زایی در پیش نشست توسعه و تعالی علوم بر پایه عقانیت وحیانی اظهار کرد: »از جمله مباحثی که 
عامه جوادی آملی در خصوص سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه فرمود این بود که علم سیاست موجود بحث خود را از بحث 
»االنسان مدنی الطبع« استفاده می کند در حالی که حکمت متعالیه بحث خود را از اینکه انسان ناقص است شروع مي  کند. یعنی پیش 
ـراز اینکه به دولت و نظامات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برسیم بحث خانواده مطرح می شود و پیش از آن نیز بحث فرد مطرح می  شود«. 
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حال باشـد، همنشـینش خوب باشـد و نمازهایش را با جماعـت بخواند«. 
حضرت آقا فرمودند شـعرتان شاهکار صائب بود و موعظه تان موعظه خوبی 
بـود. ایـن مواعظ را بـرای مردم بگوییـد. بهترین خاطـره ام این اسـت که به 
عنوان مداح بسـیجی از سـوی رهبر معظم انقاب انتخاب شـدم و معظم له 

بنده را همچون همیشـه مورد تفقد قـرار دادند. 
در تمـام این سـال ها خیلی ها شـما را بـه عنوان یـک مداح 
فنـی و کاربلـد می شناسـند. مهم تریـن هدف شـما طـی این 

سال ها در مداحی چه بوده؟ 
مـن نوکـر همـه اهـل  بیـت هسـتم ولـی مـرا بـه عنـوان روضه خـوان 
امام حسـین g می شناسـند. بـه جهت همیـن توفیـق  باید هدفـی را که 
اباعبداهلل داشـته بتوانیم منتقل کنیم. وقتی امام حسینg می خواست از 
مدینه به سمت کربا حرکت کند وصیت نامه ای نزد برادرش محمد حنفیه 
می گذارد و هدف خودش را از این سـفر مشخص می کند و می فرماید: »من 
نمـی روم فتنه بـه پا کنم. هدف مـن از رفتن این اسـت که امر بـه معروف و 
نهی از منکر انجام دهم و در برابر ظلم بایسـتم«. باید این مهم را در مجالس 
امـام حسـینg منتقل کنیم که اي مـردم! امر به معروف، نهـی از منکر و 

ایسـتادن در برابر ظلم خواسـت معصومین است. 
 توصیه تان برای مداحان جوان چیست؟ 

بارها در کاس های مداحی به جوانان گفته ام کسـی با سـی دی گوش دادن 
مداح نمی شـود. مداح باید زحمت بکشد و مطالعه داشته باشد و حداقل این 
اسـت که یک دوره زندگانـی چهارده معصوم را مطالعه کند. مـا روضه خوان 
یک امام نیسـتیم و باید برای روضه  خواندن برنامه داشته باشیم. توصیه من 
بـه جوانان نسـل امروز این اسـت: خلـوص و صداقت. یعنـی کارهایمان باید 

مردم جذب خلق نیکوی 
خانـم زهرا میرشـریفی از سـال 49 بـا حاج یـداهلل بهتاش پیامبر شدند 

همراه شـده و شـش فرزند خود را هم در این مسیر پرورش 
داده. بـا او درباره زندگی شـخصی اش گفت وگـو کردیم که 

نـکات جالبی را مطـرح کرد. 

  خانـم میرشـریفی! اولین  بـار حاج آقـا را کجـا دیدید و 
چطور با هم آشنا شدید؟ 

اولین بـار وقتی بود کـه روضه  خانگی داشـتیم و حاجی به 
منزل ما آمـد. صدایش را اولین بار آنجا شـنیدم. سـال 49 

او و مادرش آمدند  و از من خواسـتگاری کردند. 
مـالک ازدواجتان چه بـود و از اینکه با یک مـداح ازدواج 

می کردید چه احساسی داشتید؟ 
وقتی مـادر حاجی برای خواسـتگاری آمد می دانسـتم راه 
او نوکری امام حسـینg اسـت. با افتخـار و اعتقاد قلبی 

از این وصلت اسـتقبال کردم. 
مهریه تان چقدر بود؟ 

30 هزار تومان. 
بدون تعارف بگوییـد در خانه حاج یداهلل بهتاش بیشـتر 

مردساالری حاکم است یا زن ساالری؟ 
مردسـاالری! هرچه حاجی بگوید همان اسـت و مـن آن را 
قبول می کنـم. زیرا طی زندگی مشـترکم دیده ام که حاجی 
هرچه پشـت تریبون می گوید خودش بـه آن عمل می کند. 

ایشان در کارهای منزل به شما کمک می کنند؟ 
وقت ایـن کارهـا  را نـدارد. خودم دوسـت دارم بیشـتر به 
کارش برسـد و بـه اهل  بیت   خدمـت کند. بـه خاطر اینکه 
حاجی نوکر امام حسـینg اسـت  احترام زیـادی برایش 

قائلم. 
 چه کارهایی برای موفقیت ایشان انجام داده اید؟ 

تـا جایـی کـه توانسـته ام خیلـی بـا او همراهی کـرده ام. 
نمی دانـم چقـدر مؤثـر بـوده ام. 

برای تربیت فرزندان بیشـتر شـما وقت می گذاشـتید یا 
حاج آقا؟ 

بیشتر من. 
تا به حال به محضر حضرت آقا رسیده اید؟ 

وقتی حضـرت آقا خطبه عقـد دخترم را جـاری می کردند 
خدمت شـان رسـیدم. واقعا روز خاطره انگیـزی بود که فکر 

نمی کنم تکرارشـدنی باشد. 

افتخار می کنم 
همسرم به 
  اهل بیت

خدمت می کند 

حضور پدر و متعاقبا تربیت و پرورش مادرتان در راسـتای پیشرفت 
و تعالی علمی و معرفتی چقدر شما تأثیر داشته؟ 

قطعا هـر دو بزرگـوار تأثیرگـذار بوده انـد. از زمانی که چشـم بـاز کردم 
خـودم را در یک محیـط کامال فرهنگی، علمی و مذهبی دیـدم  به طوری 
کـه کتاب های زیـادی داشـتیم. از همان ابتـدا به کتابخوانـی عالقه پیدا 
کـردم و مطالعه اندیشـه های بـزرگان توجه مـن را به تحصیـل در حوزه 
علمیه بیشـتر کرد. پـدرم در ایـن راه من را تشـویق می کـرد  و از طرفی 
وقتی عالقـه من را بـرای روضه خوانی اهـل  بیت دید در منـزل برایم 
کالس روضـه می گذاشـت. مـادرم می گفت از ابتـدا دعای ما ایـن بود که 
فرزنـدان ذکـور خانـواده در این فضـا باشـند. از طرفی پدرم به مسـائل 
منبـر و روضه در کنـار درس خوانـدن فرزندانش در عرصه تبلیـغ و این 

مسـائل هم اصرار داشـت. لذا هم تشـویقش، هم دعایـش و هم رفتارش 
در رسـیدن من به ایـن موفقیت ها تأثیر داشـت. 

مهم ترین ویژگی پدرتان از دیدگاه شما چیست؟ 
ویژگی هـای زیادی در پـدرم وجود دارد که همیشـه آنهـا را به عنوان 
الگـوی شایسـته از نزدیک می دیدیم. تقوای بسـیار باال، حسـن خلق 
و جدیت در کار که بسـیار در او ملموس اسـت. پدرم در دوره ای دروس 
حـوزوی را بـه صورت جـدی در محضـر پدربزرگم دنبال می کـرد تا با 
اشراف مناسـب در پشـت تریبون از آیات و روایات و رهنمودهای ائمه 

اطهار برای مـردم بگوید. 
رمز موفقیت پدرتان را در چه می بینید؟ 

بیشـترین موفقیـت را در اخالص او دیـده ام. پـدرم در امور مختلف 

منبـری، کتـاب نوشـتن و روضه خوانـدن بـه موفقیت رسـیده اما 
هیـچ گاه نگذاشـته فضاهایـی مثل شـهرت و امـور دنیوی بـه این 
عرصه مقـدس ورود کنند. واقعـا اعتقاد و اخالص ویـژه ای به کارش 

دارد. 
چه می شـود کـه بعضی مداحـان و پیرغالمـان این انـدازه به دل ها 

و ذهن های مردم اثرگذار می شوند؟ 
همان طـور کـه در آیـات و روایات داریم کسـی کـه کار را بـرای خدا 
انجـام دهد قطعـا خداوند قلب هـا را به سـوی او متوجـه می کند. این 
واقعـا چیزی اسـت که اصـال در دیـن و آموزه هـای قرآنـی و روایی ما 
کامال مشـخص اسـت. لذا اگر کار برای خدا باشـد و خدای نکرده نیات 
دیگـري وارد نشـود آن محبت انسـان را دردل دیگران قـرار می دهد.

بـرای خدا باشـد و صداقت را به صورت پایـدار در زندگی مان نهادینه کنیم. 
در شـرایطی کـه در بعضـی مجالـس سـبک های درسـتی 
خوانده نمی شـود یا خبری از شـعرهای دلچسب نیست سطح 
توقع مسـتمع بـه مراتب پاییـن آمده. اوضـاع و احـوال امروز 

جامعه مداحی را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
بهتـر اسـت از بعضی مجالـس بگذریم. بـه اعتقاد من سـطح توقعات 
بـاال رفتـه. یک سـری مجالـس احساسـی برگـزار می شـوند و عده ای 
می آینـد تحریـک احساسـاتی داشـته باشـند تـا تخلیـه شـوند ولی 
در سـطح عمـوم مسـتمع کـه پـای منبـر می نشـیند متوقـع اسـت. 
االن مداحـان خـوب تحصیلکـرده  هم داریـم. اگر بخواهیـم در آینده 
تأثیرگذار باشـیم بایـد اهل مطالعه باشـیم و محتوایی منبـر برویم و 
بدانیم که دشـمن بـا تمام قوا در میـدان حضـور دارد و دنبال از بین 
 بـردن روحیـه انقابی گری و گرفتـن محتوا از مجالـس اهل  بیت
اسـت. باید مراقب باشـیم در مسـیر انحرافی و اهداف شـوم دشمنان 

قـرار نگیریم. 
در تمام این سـال ها همسـرتان چقـدر در پیشـبرد اهداف 

شما تأثیرگذار بوده؟
به تعبیر یکی از بزرگان که می گوید پشـت هر انسان موفقی همسر خوبی 
ایسـتاده من هم اسـتثنا نیسـتم و همواره همسرم  در پیشـبرد اهدافی که 
داشـته ام با صبوری و همکاری و همراهی  نقش مؤثری را ایفا کرده. تاکنون 
3۵ عنـوان کتاب در حوزه های دینی، معرفتی و سـبک زندگی اسـامی را 
به چاپ رسـانده ام که اگر همسـرم  همراهی نمی کـرد این توفیقات حاصل 

نمی شـد. افتخار خانواده مـا خادمي اهل بیت اسـت .
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حجت االسام و المسلمین سید علی فضل اهلل که بنا بر دعوت مسلمانان نروژ به این کشور سفر کرده، گفت: »کسی نباید اسام را با گروه های 
افراطی و تروریست یکی بداند«. این روحانی شیعه لبناني در مرکز گفت وگوی مسیحی ا سلو با مدیر این مرکز )هناپارت هاک( ماقات کرد و 
به خاطر این دیدار اظهار خرسندی کرد و افزود: »این ماقات برای من فرصتی برای گفت وگوی میان اسام و مسیحیت است و مجالی برای 
تبادل تجربیات در جهت تقویت ارتباط و همکاری میان ادیان به شمار مي  رود. به نظر ما یکی از ضرورت هایی که باید در این گفت وگو ها 

مورد توجه قرار بگیرد، تمرکز بر نقاط مشترک فراوانی است که میان اسام و مسیحیت وجود دارد«.  ـر
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فاطمیه یعنی 
حواسمان به نفاق باشد 

 حسن بیاتانی معتقد است، شعر فاطمی  
بهترین فرصت برای تحقق وحدت امت اسالم است 

روز دیدار رهبر معظم انقالب با شـاعران آیینی، حسن بیاتانی شـعری را با مطلع »دیر 
آمدم، دیر آمدم، در داشـت می سـوخت/ هیئت میان وای مادر داشـت می سـوخت« 
خواند؛ شـعری کـه با پیوند زدن حـوادث صدر اسـالم و دفاع مقدس، زبانـی بدیع و نو 
یافته بود که مـورد توجه قرار گرفت و پس از شـعرخوانی او رهبر معظم انقالب متصل 
کـردن حوادث صدر اسـالم بـا حـوادث امروز را رسـالتی مهـم برای شـاعران دینی 
دانسـتند. حسـن بیاتانی سـال 56 در تهران متولد شـد و در خانواده  ای پرورش یافت 
کـه پدر و مـادر آن هر دو حـوزوی بودند. آنها بعـد از پیروزی انقالب  همـراه خانواده به 
قم رفتند و تاکنون در این شـهر زندگی می کنند. بیاتانی بعد از اخذ دیپلـم وارد حوزه 
علمیه شـد و تحصیالت دانشـگاهی را تا مقطع کارشناسی در رشـته علوم سیاسی 
دانشـگاه مفیـد قم ادامـه داد ولـی بعـد از این مقطع مجـددا به تحصیـالت حوزوی 
پرداخت. سـراغ این شـاعر توانمنـد رفتیم و لحظاتـی را با او به گفت وگو نشسـتیم. 

امیررضا سجادیان 

چه شد که وارد حوزه شعر شدید؟ 
مطالعـات شـعری من بـه دوران کودکی و اوایـل نوجوانی 
برمی گـردد. در خانـه مـا یک دیـوان حافظ و یـک دیوان 
باباطاهر وجود داشـت و من آنهـا را بارها خوانده بودم. بعد 
از رحلت امام   دو مجموعه شـعر از ایشـان منتشـر شد که 
مـن آنهـا را بارها خواندم. همیشـه ایـن دو مجموعه توي 
کیـف مدرسـه ام بود و حتی موقع مسـافرت هم آنهـا را با 
خـودم می بـردم. مطالعه بـا عاقه همین چنـد مجموعه 
باعث شـد بـه مرور احسـاس کنـم توانایی مـوزون کردن 
کلمات را دارم و کم کم سـرودن را شـروع کردم. آشـنایی 
با دوسـتان شـاعر و مطالعات تکمیلی به من در برداشتن 
قدم هـای بعـدی کمـک کـرد. از جملـه عواملـی کـه در 
شـعر من تأثیرگذار بودند نقدهای دلسـوزانه سـیدمهدی 
سـیدمحمدجواد  برادرانـه  راهنمایی هـای  و  حسـینی 
شـرافت بود. از همان ابتدا دوسـتان خوبی در حوزه شـعر 
و ادب پیـدا کـردم کـه تـا همیـن امـروز ایـن دوسـتی ها 
برقـرار اسـت. از جملـه آن می تـوان به نام هایـی همچون 
سیدحمیدرضا برقعی، یوسـف رحیمی، سیدرضا شرافت، 

رضـا خورشـیدی فرد و حامـد اهور اشـاره کرد. 
 درباره شـعری کـه در محضر حضرت آقـا خواندید 
و گویـا حاضرین با آن ارتباط برقـرار کردند بفرمائید. 

چطور شد که این شعر را انتخاب کردید؟ 
انتخاب اشـعار برای این جلسـه تقریبا شبیه همان شیوه ای 
بـود کـه شـعرخوانی های دیـدار نیمه مـاه مبـارک رمضان 
انتخاب می شـوند. یعنی این طور نیسـت که شـاعر صرفا با 
انتخاب خودش شـعری را بخواند بلکه مجموعه ای از اشـعار 
یک شاعر در یک جلسـه داوری بررسی می شود و در نهایت 
این داوران و اسـاتید هسـتند که تعیین می کنند کدام شعر 

شود.  خوانده 
تا آنجا کـه اطاع دارم در ایـن داوری، هم ماحظات فنی 
شـعر وجـود دارد و هـم ماحظات محتوایـی و موضوعی. 
اشـعار به گونه ای انتخاب می شـوند کـه موضوعات متنوع 
و جامعـی را دربربگیرنـد. یکـی دو شـب قبـل از برگزاری 
ایـن دیدار بـا من تماس گرفتنـد و دیدار را بـه من اطاع 
دادند و موضوع شـعرخوانی را در میان گذاشـتند. شعری 
را کـه انتخـاب کـردم یـک غـزل فاطمـی بـود کـه البته 
پیوندهایـی با عاشـورا و دفاع مقدس داشـت. اگـر بنا بود 
انتخاب شـعر با خودم باشـد این شـعر یکی از سه شعری 
بود که دوست داشتم در چنین جلسـه ای بخوانم و از این 

بابت از انتخاب شـعر راضی هسـتم. 
یکـی از مسـائلی کـه ایـن سـال ها بسـیار مطرح 
می شــــود رعایـــت برخی ظرافـــت ها در شعر 
فاطمی مخصوصـا موضوع وحدت اسـت. نظر شـما در 

این خصوص چیست؟ 
فاطمیـه و به تبـع آن شـعر فاطمـی  یکـی از بزرگ ترین 
فرصت هـای رسـیدن امـت اسـامی  بـه وحـدت اسـت. 
همیشـه اختافـات و کدورت ها در فضای غبارآلود شـکل 
می گیرنـد. فاطمیـه از وقایـع بی بدیلـی  اسـت کـه در آن 
بسـیاری از ابهامات تاریخ اسـام رفع و به شـبهات پاسـخ 
داده می شـود. در فاطمیـه اسـت کـه از طرفـی چهـره 
حقیقـی اسـام بـه بهتریـن شـکل از چهـره مزورانـه و 
نفاق آلـود آن متمایز می شـود و از طرفـی فاطمیه به امت 
پیامبـر می آمـوزد کـه در برابـر انحرافـات چـه برخوردی 
داشـته باشند. فاطمیه سـیره عملی چهار معصوم بزرگوار 
در مواجهـه بـا نفاق و انحـراف را پیش روی امت اسـامی 
 می گـذارد و از ایـن بابـت گنجینـه  بزرگـی اسـت. اگـر 
ماننـد عـده ای بخواهیم فاطمیـه را عامل تفرقـه بدانیم و 
از آن حرفـی نزنیـم بـه طریـق اولی بایـد از غدیـر حرفی 
نزنیـم. بارهـا از مقـام معظم رهبری شـنیده ایم کـه برای 
تحقـق وحـدت اسـامی  باید بـه تبییـن غدیـر بپردازیم 

چرا کـه اختافـات از همانجایـی برطـرف می شـوند کـه 
ایجاد شـده اند. اسـتمرار اقامه عزای فاطمیه توسـط مقام 
معظـم رهبـری می توانـد به همیـن دلیل باشـد. فاطمیه 
بهترین رسـانه ای اسـت که مـا برای تبیین واقعـه غدیر و 
روشـنگری اسـام حقیقی در اختیار داریم. نادیده گرفتن 
این رسـانه، خسـارت جبران ناپذیـری برای امت اسـامی 
 بـه شـمار می آیـد. نکتـه ای کـه بایـد مدنظر داشـت این 
اسـت که در این رسـانه باید روشـنگری و تبیین حقیقت 
اتفاق بیفتد، نه توهین و افترا و تمسـخر. از آنجا که شـعر 
از جنس هنر اسـت و هنر را با توهین و تمسـخر رابطه ای 
نیست به نظرم شـعر فاطمی  یکی از ارزشمندترین ابزارها 

بـرای تحقق وحدت اسـامی  اسـت. 
حضرت آقا نسـبت به شـعر آیینی و شـاعران اهل 

 بیت چه مطالبات و دغدغه هایی دارند؟ 
در دیدار سـال 90 فرمایشـات آقا شـامل مطالبات ایشـان از 
شـعر مذهبی بود اما در سـال 9۵ بخشـی از فرمایشاتشـان 
ناظر بر شـعرخوانی ها بود و این نشـان مـی داد که مطالبات 
سـال 90 تـا حدودی در شـعر شـاعران مصداق پیـدا کرده. 
اگـر در سـال 90 ایشـان بر توجه شـعرا به سـایر موضوعات 
شـعر دینـی بـه جـز مـدح و مرثیـه تأکیـد کردنـد، در این 
دیـدار تنوع موضوعات در شـعرخوانی ها قابل توجه بـود. در 
شـعرخوانی های سـال 9۵ عاوه بر اشـعار مدح و مرثیه، هم 
موضـوع مناجـات دیـده می شـد هم وحـدت اسـامی، هم 
سـبک زندگی و سـیره اجتماعی اهل  بیت، هم موضوع 
مدافعان حرم و هم پیوند حوادث تاریخ اسـام با مسائل روز. 
البتـه به این معنا نیسـت که شـعر مذهبی امـروز در نقطه 
مطلوبـی قـرار دارد ولی می توان نتیجه گرفت که این شـعر 

در مسـیر درسـتی در حال حرکت اسـت. 

 شعری که مقام معظم رهبری
 را سر ذوق آورد 

دیر آمدم، دیر آمدم، در داشت می سوخت 
هیئت میان   وای مادر   داشت می سوخت 

دیوار دم می داد در بر سینه می زد 
محراب می نالید، منبر داشت می سوخت 

جانکاه قرآنی که زیر دست و پا بود 
جانکاه تر آیات کوثر داشت می سوخت 

آتش قیامت کرد، هیئت کربال شد 
باغ خدا یک بار دیگر داشت می سوخت

یاد حسین افتادم آن شب آب می خواست 
ناصر که آب آورد، سنگر داشت می سوخت 

آمد صدای سوت، آب از دستش افتاد 
عباس زخمی  بود، اصغر داشت می سوخت 

سربند یازهرای محسن غرق خون بود 
سجاد از سجده که سر برداشت، می سوخت 

باید به یاران شهیدم می رسیدم 
خط زیر آتش بود، معبر داشت می سوخت 

برگشتم و دیدم میان روضه غوغاست 
در عشق سر تا پای اکبر داشت می سوخت 

دیدم که زخم و تشنگی اینجا حقیرند 
گودال گل می داد، خنجر داشت می سوخت 

شب بود، بعد از شام برگشتم به خانه 
دیدم که بعد از قرن ها در داشت می سوخت 

ما عشق را پشت در این خانه دیدیم 
زهرا در آتش بود، حیدر داشت می سوخت 



 نسـل امروز عالقه زیـادی به ستایشـگری اهل  بیـت دارد. به 
نظر شما چه معیارهایی برای مداح شدن وجود دارد؟ 

اولین معیار خوش صدا بودن مداح اسـت. معیار دوم ممارسـت اسـت. پیشنهاد 
می کنـم کـه مداحـان جـوان کار خـود را با قرائـت قرآن شـروع کننـد. بعد به 
خوانـدن ادعیـه بپردازند و بر مناجات تسـلط پیدا کنند. هرچه خودشـان را در 
حـوزه مناجات خوانـی و دعاخوانـی قـوی کنند بهتر اسـت. از طـرف دیگر باید 
سـطح دانش  و علم شان را نسبت به مطالعات تاریخی مخصوصا تاریخ زندگانی 

اهل  بیت بـاال ببرند. 
دقیقا از کی فکر کردید می توانید مداحی کنید؟ 

سـالی کـه غامرضا کویتی پور مدیحه »محمـد نبودی« را برای شـهید محمد 
جهـان آرا خوانـد و مـردم با آن ارتبـاط برقرار کردند بـه فکر مداحی افتـادم. آن 
روزهـا پـدرم   از مؤذنیـن خوش صـدا بود و در جلسـاتی کـه همـراه او می رفتم 
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مجیـد بادکوبـه بیسـت و هفتم اردیبهشـت  مـاه سـال 56 در شـهرری چشـم   به جهان گشـود. محلـه پـدری اش تأثیـر زیادی 
در پـرورش یـک مـداح از او داشـت. بادکوبـه بزرگ کـه در محلـه 13 آبان شـهرری زندگی می کـرد اکنـون در میان ما نیسـت تا 
موفقیت هـای فرزنـدش را ببینـد. او کـه روزی قـاری قـرآن و تک خـوان گـروه سـرود مدرسـه بود کم کـم مداح هیئـت  هفتگی 
حضـرت علی اکبـرg شـد و توانسـت بـه کمـک پیرغالمـان اهـل  بیـت و اسـاتید در مسـیر شـعائر اهـل بیـت   قدم های 
ارزنـده و بلنـدی بـردارد. گفت وگـو بـا ایـن مـداح جـوان نکته هـای   جالبـی دارد کـه خوانـدن آن را بـه شـما توصیـه می کنیم. 

فرصتـی را در اختیـار مـن می گذاشـت و مـن نوحه هـای »محمد نبـودی« و 
»ماشـاءاهلل حـزب اهلل« را بـا نوای کودکانـه می خوانـدم. از آن فضا پـرورش پیدا 
کـردم و امـروز در یادواره های شـهدا با اشـراف مناسـبی که نسـبت به فرهنگ 
جهـاد و شـهادت دارم، می توانـم به ایـن مقام های شـامخ ادای احتـرام کنم. در 
دوران کودکـی درس هایـم را می خواندم تا خانـواده اجازه بدهند در فعالیت های 

بسیجیان حضور داشـته باشم. 
یکـی از توصیه هـای اسـاتیدتان در حـوزه مداحـی را برایمـان 

می گویید؟ 
از توصیه های اسـاتیدم این بود که وادی مداحی امام حسـینg نباید تبدیل 
به کسـب و کار شـود و این مأمن عشق را با دنیاطلبی عوض نکنیم. اگر صله ای 

بـه ما می دهند اینها همـه جزو عنایات اهل  بیت   اسـت. 
 کدام یک از تغییرات سـبک مداحـي را قبول داریـد  و کدام یک 

سیدمحمدحسین خانیان

 گفت وگو با مداح جوان اهل بیت

رئیس ستاد بازسازي عتبات عالیات استان کرمان گفت: »پروژه ترفیع و ساخت گنبد حرم امام حسینg یک تاریخ را مي سازد و افتخاري براي 
کرماني هاست و کارهایي که انجام مي شود حداقل ۵00 سال ماندگار خواهد بود«. علي مهاجري با اشاره به اجراي پروژه ترفیع گنبد حرم حسیني و 
پروژه مقاوم سازي حرم گفت: »اواخر سال 88 توفیق مسئولیت ستاد بازسازي عتبات استان کرمان نصیب بنده شد و طبق بررسي هایي که انجام شد، 

سال 89 به رئیس ستاد کشور پیشنهاد دادیم اجازه بدهد پروژه اي از صفر تا صد را به عنوان استان کرمان در عتبات انجام دهیم«. 

 چرا روضه های
خانگی

کم شده؟ 

ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــیاری از مداح ــه بس دغدغ
ــه  ــک ک ــه و اش ــه روض ــبت ب ــا نس ــن روزه ای
ــگاه  ــی دارد ن ــی در مداح ــیار واالی ــگاه بس جای
جامــع گذشــته وجــود نــدارد. مجیــد بادکوبه در 
ــات  ــه جلس ــد: »از اینک ــوص می گوی ــن خص ای
روضه هــای خانگــی کــم شــده گله منــدم. 
ــای  ــه در روضه ه ــاد دارم ک ــه ی ــی را ب روزهای
ــه خیلی هــا فعالیــت داشــتند و  هفتگــی و ماهان
رونــق خاصــی داشــت امــا امــروزه همــه دنبــال 
ــره  ــتند. باالخ ــود هس ــه خ ــای روزان درگیری ه
روح پاالیــش می خواهــد. خیلــی کوچــک بــودم 
کــه بــه روضه هــای هفتگــی و ماهانــه می رفتــم. 
ــواده و شــرکت کنندگانش را بیمــه  روضه هــا، خان
ــواب و  ــردن و ث ــره ب ــن به ــی ای ــد. حت می کردن
توجــه بــه اهــل آن منطقــه هــم می رســید امــا 
ــم  ــا ک ــی روضه ه ــا خیل ــن روزه ــفانه ای متأس
شــده و از ایــن حیــث احســاس خطــر می کنــم«.
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منبر و مداحی دو بال پروازند

را رد می کنید؟ اصال به انحراف در مداحی اعتقاد دارید؟ 
بـه انحـراف در مداحـی اعتقـادی نـدارم. نـوا و آهنگـی کـه شـنیده می شـود 
نبایـد در ذهـن مخاطب ایجـاد غنا کنـد. از قدیمی هـا شـنیده ایم ترانه خوانان 
و صفحه خوانـان قدیـم به بازار تهـران می آمدنـد و پای چهارپایه می ایسـتادند. 
مداحـان آن زمـان سـبک هایی را که می خواندنـد، ترانه خوانان از این سـبک ها 
اسـتفاده می کردند و روی آن شـعر می گذاشـتند و آن را می خواندند. ناپختگی 
اسـت که مداح امـروزی مداحی کند بـرای مخاطب تداعی ایجـاد کند که این 

ترانـه را چه کسـی خوانده. 
با مسئله آسیب شناسـی مجالس عزای سیدالشهداg که مطرح 
می شـود موافقید؟ اگر نیسـتید چرا و اگر هسـتید چـه چیزهایی را 

باید آسیب شناسی کنیم؟ 
آسـیب از جانب ماسـت. مجلس امام  حسینg آسـیب ندارد و اصا منشأ 
آسـیب زدایی اسـت. عـده ای که سـبک هایی   را از خودشـان ابـداع می کنند 
بایـد پاسـخگو باشـند. اگر آن سـبک و سـیاق درسـت و اصالت دار باشـد و 
موجب رونق دسـتگاه اباعبداهلل باشـد در جایگاه خودش خیلی خوب اسـت. 
بالعکس آن هم باید پاسـخگوی انحراف بشـریت نسبت به اعتقادات و شعائر 

اهل  بیت باشـند. 
به بعضی از مداحان   نسـل جـوان زیاد انتقاد می کننـد؛ انتقاداتی از 
این قبیل که این نسـل اسـتاد ندیده و بعضا شأن جلسـات اهل بیت 
را رعایت نمی کنند یا شـعرهای نامتعارف می خوانند و... . شـما چنین 

نقدي را به این نسل وارد می دانید؟ 
نبایـد فقط به بهانه جذب مخاطب به هر سـبکی نوحه سـرایی کننـد. مداحی 
باید در شـأن اهل بیت   و ائمه پسند باشـد. بنابراین به خاطر اینکه جلسه اشباع 
شـود و مخاطب رضایت داشته باشـد نباید هر چیزی را بخوانیم. من این توجه 

صرف به مخاطب را قبـول ندارم. 
در هیئت تـان چقـدر بـه منبـر اهمیـت می  دهیـد و بـرای آن 

برنامه ریزی می کنید؟ 
نام هیئت ما حضرت علی اکبرg اسـت. منبـر و مداحی دو بال بـرای پروازند. 
مجلس باید منبر داشـته باشـد. نسـل جوان ما به دانسـتن احکام و شـرعیات 
نیـاز دارد. مجلـس خوب به نظر من هیئتی اسـت که با دقت بیشـتر در بحث 
منبـر، شـخص واعظ را دعوت کنند. وقتی مردم را نسـبت به معـارف اهل  بیت

   تقویـت کنیـم آنگاه مردم با معرفت بیشـتری عزاداری و با دقت بیشـتری 
مطالـب را دریافـت می کنند. وقتی منبر خوب باشـد شـما اگر متناسـب با آن 

سـخنان منبری شـعری را بخوانید بهتر جواب می دهد. 



داریم با »حسین حسین« پیر می شویم...
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 
کنید تا در همین صفحه منتشر شود.

همسایه داری در اسالم 
آیین همسـایه داری از مواردی اسـت که اسـام به آن تأکیـد کرده   اما 
ایـن روزها بـه دلیل آپارتمانی شـدن زندگی ها کسـی مانند سـابق از 
حال کسـی آنچنـان که باید باخبر نیسـت. امروزه با گسـترش دنیاي 
ماشـینی، روابط عاطفی و انسـانی مردم با یکدیگر بسیار ضعیف شده 
به طـوري کـه همسـایگان نزدیـک کوچک تریـن خبـری از یکدیگر 
ندارنـد و حتـی گاهـی پـس از چندیـن سـال سـکونت در یک محل 
هنـوز نـام همدیگـر را نمی داننـد! ایـن رویـه از نظر اسـام به شـدت 
مذمت شـده و سـفارش ائمه معصومیـن   در حق همسـایه گویاي 
اهمیت وظیفه همسـایه داري اسـت. در عین حال یکـي از پیامدهاي 
زندگـي اجتماعي امـروزي، ایجاد مزاحمت براي همسـایگان اسـت و 
متأسـفانه برخي با رعایت نکردن آداب اسامي، آسـایش را از دیگران 
می گیرنـد و بـا آزار رسـاندن بـه دیگـران، زمینه سـاز کدورت هـا و 
درگیری هـای بعـدی مي شـوند. در این صـورت بهتر اسـت طرفی که 
مـورد کم لطفی همسـایه خود واقـع شـده، آزار او را بـرای رضای خدا 
تحمـل کـرده و اگر ناچار به نشـان دادن واکنش شـد، بـا زبانی نرم به 
او گوشـزد کند بـه این امید که ایـن تذکر به اصاحش منجر شـود و 
موجب رنجش خاطر او نشـود.   رعایت حق همسـایگان و رفتار خوب 
بـا آنـان سرچشـمه بـرکات فراوانـی خواهـد بـود کـه از آن جمله 
مي تـوان بـه تقویـت روحیه همـکاری و همفکـری با هـدف پاکیزه 
نگه داشـتن محیـط زندگـی اشـاره کـرد که آرامـش روانـی و طول 
عمر انسـان را در پی دارد. از این رو توصیه می شـود با همسـایگان 
خـود رابطـه حسـنه داشـته باشـید و بـه آنهـا احتـرام بگذارید که 
بـه گفتـه قدیمی هـا: »همسـایه خـوب از فامیـل هم بهتر اسـت«. 

اپلیکیشن
گودال سرخ 

برنامه اندرویدی »گودال سـرخ« نسخه کتابی 
بـا همین نام اسـت. این کتاب گرانسـنگ که 
مـورد توجـه اغلـب واعظـان و مداحـان اهـل 
بیت اسـت شـامل 14 مجلس عزاداری با 
محتوای متن سخنرانی و اشعار، مصیبت های 
مربـوط به همان مجلس و... اسـت. این برنامه 
اندرویـدی شـامل مطالـب جـذاب دیگـری 
مانند اخـاق مداحی، نـکات مداحی،   انتخاب 
شـعر و معرفی اجمالی دسـتگاه های   مداحی 
اسـت. مطالـب درون کتـاب هم بـه زیبایی و 
بـا محیطی دلنشـین طبقه بنـدی شـده اند و 
حـس خوبـی را هنـگام مطالعـه به شـما القا 
می کننـد. اگـر بـه مداحـی و موضوعـات آن 
عاقه مند هسـتید این نرم افزار را روی گوشی 
خـود نصـب و از اوقـات آزاد خـود بـه صورت 
بهینه اسـتفاده کنیـد. در قسـمت تنظیمات 
می توانید نـوع و انـدازه فونـت را تغییر دهید. 

خدایـا! در هجـوم بی امان حـوادث آخرالزمـان عده ای 
امان را در آسـتان بندگان می جویند و خانه سامانشـان 
عـده ای  می نهنـد.  بنیـان  گمـان  سسـت ترین  بـر  را 
ویران و ویالن می شـوند و برخی پریشـان و سـرگردان 
می  گردنـد و ایـن همه در جسـت وجوی امان بـه دامان 
ایـن و آن می آویزنـد. در ایـن فتنه هـای گـران تنهـا 
مؤمنانند که نشـانی داراالمـان را می داننـد و در حریم 
امـن و آغـوش گرم تـو جـاودان می مانند. خدایـا! ما را 

همـواره از مؤمنین خودت قـرار ده. 
سید مهدی شجاعی

کانال تلگرام 
حاج حسن شالبافان 

خوشـبختانه در کشـوری زندگـی می کنیـم کـه 
مـداح خـوب کم نـدارد طـوری که برای سـایق 
مختلـف چـه از نظـر صدا و چـه از نظـر جوانی و 
پیری مداح وجود دارد. یکـی از این مداحان حاج 
حسن شالبافان اسـت که با صدای دلنشین خود 
مورد توجه بسـیاری از مخاطبان واقع شده. او هم 
مانند بسـیاری از مداحـان برای خـود طرفدارانی 
دارد و عـده ای بـا صدایـش شـور می گیرنـد و 
نوایـش را می پسـندند. از ایـن رو در نظـر داریـم 
بـرای مخاطبـان این مـداح خوش صـدا کانالی را 
معرفـی کنیم که ضمن آگاهـی از فعالیت هایش، 
به آرشـیو صوتـی و تصویری از کارهای او دسـت 
پیدا کنند. شـما عزیـزان می توانید بـا وارد کردن 
telegram.me/biharam آدرس تلگرامـی

در گوشـی یـا تبلـت خـود، از کارهای ایـن مداح 
خوش صدا بیشـتر مطلع شـوید. 

qudsonline14@gmail.com

حجت االسام والمسلمین محسن قرائتی در همایش مبلّغین مهدویت با موضوع مهدویت در قرآن، به علت قرآنی وجود امام زمان پرداخت 
و از طاب خواست نسبت به آن حضرت با استدالل قوی سخن بگویند؛ »خداوند مي  فرماید وقتی رسول نباشد دلیل کفار توجیه است. این آیه 
الُِحون( را  نشان مي  دهد که باید یک معصوم روی زمین باشد«. رئیس ستاد اقامه نماز کشور، آیه 10۵ سوره انبیاء )أَنَّ الْْرَض یَِرثُها ِعباِدَي الصَّ
الُِحون« در سام نماز خطابی نسبت به یاران امام زمان است«.  دلیلی بر وجود و ظهور حضرت مهدی دانست و ابراز کرد: »عبارت »ِعباِدَي الصَّ
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مناجاتنامه 
کتاب

دست دعا، چشم امید 

کتـاب »دسـت دعـا، چشـم امیـد« دریافتـی از 
مناجـات خمـس عشـره امـام سـجاد اسـت که 
تعبیـر نویسـنده از آنها چنیـن اسـت: »مناجات 
 g خمس عشـره که از وجود قدسی امام سجاد
تراوش کرده از لطافت و حاوتی خاص و منحصر 
به فـردی برخوردار اسـت. امتیاز خاص و منحصر 
بـه فـرد مناجـات پانزده گانـه خمـس عشـر   این 
اسـت کـه هـر انسـانی بـا ویژگی هـای روحـی و 
روانـی خـود و همه انسـان ها در شـرایط روحی و 
روانی مختلف شـان می توانند مناجات مـورد نیاز 
خـود را در ایـن مجموعـه پیـدا کنند. بـه عبارت 
دیگر می تـوان گفت حاالت مختلف انسـان های 
مختلف از پانزده موقعیت کلی تجاوز نمی کند که 
مناجات خمس عشـره برای یکایـک این حاالت 
نسخه ای جدا و مستقل تدارک دیده است. انسان 
با در دست داشتن مناجات خمس عشره در همه 
حاالت حرف برای گفتن با خـدا دارد«. این کتاب 
ترجمه سـیدمهدی شـجاعی اسـت که توسـط 
انتشـارات نیستان در 132 صفحه منتشر شـده.   
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