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رابهمابچشان 

مطالعـه تاريـخ صـدر اسـام نشـان می دهـد آنچـه باعـث گرويـدن 
مـردم و اقـوام مختلـف به دين اسـام شـد، اخاق و سـیره عملـی پیامبر 
اکـرم k و يارانـش بـود، نـه اسـتدالل و بحث هـای علمـی. پیامبـر اکـرم 
فرمـوده: »جبرئیـل از سـوی پـروردگار جهانیان بر شـما نازل شـد و گفت 
ای محمـد بـر تـو باد اخـاق نیکو. زيـرا بداخاقی خیـر دنیا و آخـرت را از 
بین می برد«. روايت اسـت کسـی نـزد پیامبر اکـرم آمدk و پرسـید دين 
چیسـت؟ آن حضـرت فرمـود اخـاق نیکـو. دوباره پرسـید دين چیسـت؟ 
پیامبـر لبخنـدی زد و فرمـود اخـاق نیکـو. بـراي سـومین بار باز پرسـید 
ديـن چیسـت و پیامبـر همان پاسـخ را داد. وقتـی آن فرد برای بـار چهارم 
از نبي مکرم اسـامk پرسـید دين چیسـت، پیامبر در پاسـخ فرمود دين 
ايـن اسـت که خشـم و غضـب نکنی. اين پاسـخ پیامبـر با ايـن حديث که 
فرمـوده: »اِنِّی بُِعثـُت اِلُتِِمُم َمـکاِرُم االَخاق« يـا »علَیُکم بَمـکاِرِم األْخاِق 
فـإّن اهلل عـّز و جّل بَعَثنـي بها« کاما هماهنگ اسـت. بی دلیل نیسـت که 
پیامبـر گرامي اسـامk تمیزتريـن لباس هايش را می پوشـید و به موهای 
مبارکـش روغن می زد و با مـردم در نهايت نرمخويی رفتـار می کرد. روايت 
اسـت شـخصی هـر روز بـر سـر پیامبـر زبالـه می ريخـت ولـی آن حضرت 
بـدون هیـچ عکس العملی بـه خانه می رفت و سـر و صورتش را می شسـت. 
چنـد روزی از ايـن فـرد و حرکتـش خبـری نبود. پیامبـر به خانـه او رفت. 
همسـرش در را بـاز کـرد و تـا پیامبـر را ديـد ترسـید. آن حضـرت سـراغ 
شـوهرش را گرفت. زن گفت شـوهرم چند روزی اسـت بیمار شـده. پیامبر 
اکرمk به عیادت او رفت و کنار بسـترش نشسـت و با او شـروع به سـخن 
گفتن کـرد. مرد از خجالت ملحفـه را روی صورتش کشـید. همان گونه که 
عامـل جـذب مـردم و اقوام مختلـف به دين در صدر اسـام اخـاق اولیای 
الهـی و پیـروان آنها بـود، می تـوان اين نتیجـه منطقی را گرفـت که عامل 
انزجـار مـردم از ديـن و اولیـای ديـن نیز اخاق ناپسـند اسـت. اگر کسـی 
داعیه تدين و دينداری داشـته باشـد و عاوه بر اين نشـانی از دينداری نیز 

داشـته باشـد کوچک تريـن حرکـت و رفتـار غیر اخاقی او به حسـاب دين 
او گذاشـته می شـود. مـردم به طـور طبیعی می گوينـد دين او بـا ما همان 
می کنـد کـه بـا او کـرد. اين حقیقـت وظیفـه افـرادی را که نشـان تدين و 
دينـداری را بـا خـود حمـل می کننـد دوچنـدان می کنـد. کسـانی که در 
هیئت مذهبی مشـغول فعالیتند، به شـدت در موضع اين آسـیب هسـتند. 
اساسـا هـدف از تأسـیس هیئت مذهبـی، تبلیـغ و ترويج ديـن، معنويت و 
نهادينـه کـردن زندگانی و اخاق معصومینb اسـت. چنین افـرادی بايد 
خـود مظهـر اخـاق و تدين باشـند چنان کـه پیامبر گرامي اسـامk که 
فرسـتاده خـدا بـود، چنین پیشـه کـرد. خدا در قـرآن فرمـوده: »لَُکـْم فِی 

َرُسـوِل اهللِ اُْسـَوٌه َحَسَنه«. 
 gپیامبـر بهتريـن الگـوی انسـان ها بـود. فـردی بـه حضـرت علی
عـرض کـرد آيـا می توانـی خصوصیـات اخاقـی پیامبـر را بشـماری؟ 
 gآن حضـرت فرمـود نـه. آن فـرد دلیلـش را پرسـید. امیرالمؤمنیـن
فرمـود آيـا تـو می توانـی نعمت هـای دنیـا را بشـماری؟ تو قادر نیسـتی 
آن نعمت هـا را شـمارش کنـی. آن وقـت چگونـه از مـن انتظـار داری 
خصوصیـات بی شـمار اخاقـی پیامبـر را شـمارش کنـم؟ هیئت هـای 
مذهبـی و منتسـبان بـه آنهـا مبلّـغ چنیـن پیامبـری هسـتند و انتظار 
مـردم از آنهـا اين اسـت کـه قطـره ای از دريای اخاقـی پیامبـر در آنها 
تبلور داشـته باشـد. مبادا هیئتی اين گونه باشـد، مبادا شـعور برود جای 
آن را شـعار بگیـرد، مبـادا شـعار بیايـد و عمـل خالصانه فراموش شـود، 
مبـادا ايمان فقط در زبان باشـد و عمل در کار نباشـد. رکـن اول ايمان، 
عقیـده باطنـی اسـت و رکـن دومش عمل اسـت. يعنـی عاوه بـر اينکه 
دل نسـبت بـه اين بـاور محکم اسـت، در عمل هـم تصديقـش می کند. 
 gاگـر يکـی از مـا هیئتی هـا توفیق شـرفیابی بـه محضر امام حسـین
را بیابیـم و آن حضـرت بفرمايـد تـو کـه خـادم مجالـس ما هسـتی چرا 
غیبـت می کنـی چـه جوابـی داريـم بدهیـم؟ غیبـت همـه خوبی هـا را 
آتـش می زنـد. امـام حسـینg را ناراحت می کنـد و مجلـس و هیئت 
را بی اثـر می کنـد! مفسـرين شـیعه و اهـل تسـنن متفق القولنـد کـه 
ْجَس أَْهَل  خداونـد متعال آيـه تطهیر را )إِنَّما يُِريـُد اهلُل لُِیْذِهَب َعْنُکـُم الِرّ
َرُکـْم تَْطِهیـرا( در مورد پیامبر اکرم، علی، فاطمه، حسـن و  الَْبْیـِت َو يَُطِهّ
حسـینb نـازل فرموده و آنهـا را از هرگونـه آلودگی، پلیـدی روحی و 
اخاقـی دور سـاخته. امام علـیg در خطبه قاصعه   فرمـوده: »از زمانی 
کـه پیامبر از شـیرخوارگی گرفته شـد، خدا يک فرشـته از فرشـتگانش 
را نـزد او فرسـتاد تـا شـب و روز آن حضـرت را بـه طريقـه کرامت هـا و 
نیکی هـای اخاقـی عالـم روان سـازد و مـن از کودکی به دنبال رسـول 
اکـرمk حرکـت کـردم و او هـر روز نشـانه ای را از اخاق نیکـش برايم 
آشـکار مي سـاخت و مـرا بـه پیـروی ازخـودش امـر می فرمـود«. حضرت 
علـیg هنگام حضـور در شـورای خافت فرمـود: »هیچ کـس در دعوت 
بـه حق و صلـه رحـم و پیوند خويشـاوندی و احسـان و کرم از من پیشـی 
نگرفته«. برخورد مهربانانه با مردم فقیر و مسـتضعف، معاشرت و صمیمیت 
بـا اصحـاب و يـاران خـود و فـداکاری و مهربانی نسـبت بـه خانـواده خود 
قطـره ای از دريـای ويژگی هـای اخاقـی و رفتاری اوسـت. حال کسـی که 
نشـان از ديـن دارد و برچسـب دوسـتی امیرالمؤمنیـن و اهـل بیـتb را 
دارد بیشـتر از هـر کـس ديگـری در معـرض راهبـری و آسـیب و تخريب 
قـرار دارد چرا کـه مـردم بـه طـور طبیعـی رفتـار هـر دو را برآمـده از افکار 
و انديشـه هايش می داننـد. اينجاسـت کـه وظیفـه يـک هیئتی بـه مراتب 
خطیرتر از ديگران اسـت. ماه مبارک رمضان بهترين زمان برای خودسـازی 
و تأمـل در خـود و رفتـار خـود و تطبیـق آن بـا آموزه هـای علـوی اسـت.

»َو إِْن ِمْن َشيْ ءٍ إاِلَّ ِعْنَدنا َخزائُِنُه َو ما نَُنزِّلُُه إاِلَّ بَِقَدٍر َمْعُلوم/ هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه آن نزد ماست و ما جز به قدر معلوم 
آن را فرو نمی فرستیم «.) آیه 21 سوره حجر( 

رحمت خدا اندازه دارد. مثل بزازها اندازه را از شما نمی پرسد که هر چه بیشتر بگويید برای او بهتر باشد ولی خیاط ها کاری به زبان شما ندارند. اگر 
به آنها بگويید اندازه دور کمر شما 50 سانتیمتر بیشتر نیست، نمی پذيرند بلکه خودشان اندازه می گیرند. خداوند هم دقیقا همین طور است. او با 
اندازه کار می کند و رحمت، عزت، آبرو و رزق را به اندازه می دهد. اندازه ها را هم از زبان شما نمی شنود بلکه نگاه به عمل و رفتار و کردار شما دارد. 

بنابراين هر کس که عزت و آبروی بیشتری می خواهد به جای آنکه فقط دست به دعا شود بايد به عمل رو بیاورد.  سوره مبارکه حجر
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سید قاسـم موسـوی قهار بـا بیـان اينکـه در مجالـس مذهبـی بعضـی بـه نـام مداحـی و منبـر کارهايـی انجـام می دهنـد 
کـه ناراحت کننـده  اسـت، گفـت: »واقعـا از ايـن موضوعـات گله منـدم. اگـر می خواهیـد بـه ايـن سـمت برويـد بايـد بدانید 
نوحه خوانـی و مناجات خوانـی شـرايطی دارد. رفتـن در خانـه اهـل بیـتb آدابـی دارد کـه بايد رعايت شـود. بـه برخی از 
مجالـس کـه می رويـد می بینید هیـچ نشـانی از امیرالمؤمنینg نـدارد. من تنها توانسـتم دردهـا و گله هايم را در اشـعارم 

کـه در کتاب »نسـیم سـحر« منتشـر شـده بگويم«.  ـر
خبـ
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شـب های قدر اوج معنويت رمضان اسـت. شب هايی است که زندگی مؤمن 
در آن رنـگ خـدا می گیرد. پهنه ای اسـت کـه روزه دار بر آن می ايسـتد و در 
خلوت پر راز شـب با عبوديت محض در پیشـگاه خدا همه  چیز و حتی خود 
را به فراموشـی می سـپارد. از هرچه زمینی اسـت می برد و با آسـمان پیوند 
می خورد. مجرد می شـود و به عبادت خدای يکتا می ايسـتد و اينجاست که 
مؤمـن تنها خدا را می بیند که کارگزار همه هسـتی اسـت و بـا گوش جان 
کام خدا را می شـنود و بـا دل درمی يابد و اين امر خداوند و اراده اوسـت که 
سـیطره خويش بر همه چیز گسـترده اسـت. امام باقرg  فرموده: »کسی 
که شـب  قـدر را احیا بگیرد گناهانـش آمرزيده می شـوند. اگر چه گناهانش 

به تعداد سـتارگان آسمان و سـنگینی کوه ها و پیمانه های دريا باشند«. 
احتماال پنهان بودن اين شب در شب های نوزدهم، بیست و يکم و بیست و سوم 
مـاه رمضان و عدم وضوح شـب قدر برای گسـتردگی و افزايش عبادت بندگان 
و انـس بیشـتر آنها با خداوند بـوده. با وجودی که شـب قدر اصالتا همان سـال 
اول نـزول قـرآن بوده ولی خدا در قرآن  فرمـوده: »تََنَزّل ُ الَمائَِکـُة وَ الُرّوح«. فعل 
مضارع تکرار و اسـتمرار را می رساند. يعنی شـب قدر منحصر در آن شب نزول 
قرآن در همان سـال نیسـت بلکه با تکرر سـنوات آن شـب هم مکرر می شود. 
خدايـا! تـو به مـا گفتی صد بـار اگر توبه شکسـتی بـازآ. می دانم کـه بايد از 
شـب قـدر سـال گذشـته مراقب خـودم می بـودم تـا بتوانم اين شـب مهم 
را درک کنـم. تمـام کارهايـم را کـرده ام. هرجـا خواسـته ام رفتـه ام و هرچه 
خواسـته ام گفته ام امـا از تو يادی نکردم. حاال که دقیقه 90 اسـت چه کنم؟ 
من مانند گدايی هستم که درب خانه امام حسنg را کوبید و آن حضرت 
بـدون اينکه سـر مبارکش را بیـرون بیاورد حاجتـش را داد تا گدا سـرش از 
شـرم پايین نیايـد. کرم تو آنقدر زياد اسـت که من بهترين برکاتـی را که به 
اولیـاي خودت می دهی در اين شـب ها می خواهم. جوانی کـه اهل  گناه بود 
و فقـط يک اخـاق نیکو داشـت آن هم به سـفارش مادر که هـر  جا پرچم 
اهـل  بیـت را ديدی احتـرام بگذار. بـا اين اخاق بزرگ شـد تا اينکـه از دنیا 
رفت و ملک های عذاب، کشان کشـان او را سـمت آتش می بردند تا پرچمی 
را بـر سـر خیمه ديد و ناخودآگاه بـه خاندان اهل  بیـت b ادای احترام کرد. 
آقايـی نورانـی را ديد که از خیمه بیرون آمد و پرونده را شرمسـارانه نگاه کرد 
و فرمود شـیعه ما باشـی و اين همه گناه! وقتی حضرت برگشت، ملک های 
عـذاب کاری بـا او نداشـتند. چون پايین پرونده اش نوشـته شـده بـود: »إَِنّ 
ـِیّئات«. خدايا! در اين دقیقـه 90 تمام خطاهای من  الَْحَسـناِت يُْذِهْبـَن الَسّ
را تبديـل به حسـنه کن تا نـگاه شرمسـارانه امام زمانf در شـب قـدر را 
به پرونده اعمالم نداشـته باشـم. اگر دلی شکسـته باشـم و حقـی بر گردنم 
باشـد که در شـب قـدر نه حـال عبادتـی دارم و نه عنايـت و توجهی به من 
می شـود. خدايـا! بـه من توفیق بـده در ايـن لحظات آخـر ديگـران را نیز از 
خـود راضـی کنم. بايد در اين شـب های امتحـان الهی آب بیداری به سـر و 
صورت خود بزنیم و معرفت کسـب کنیم تا موفق به دريافت  کارنامه قبولی 
شـويم. شب قدر شـبی اسـت که طاعت بیداردالن و نیايش شـب زنده داران 
رنـگ ديگری به خود می گیرد و عاشـقانه تر اسـت. آنان با محبوب خـود راز 
و نیـاز می کننـد. پس اگر سسـتی کرديم و نتوانسـتیم نـام خـود را از دفتر 
بـدکاران و گناهـکاران حذف کنیم بايد انگشـت حسـرت به دنـدان بگزيم 
و تـا شـب قـدر سـال بعد منتظـر بمانیـم امـا از کجا معلـوم که شـب قدر 
ديگـری را درک کنیـم. امیـد کـه خداوند در چنین شـب سرنوشت سـازی 
همـه بنـدگان را بـه لطف خـود بنـوازد. لذت مناجـات را به ما نیز بچشـاند 
و بهتريـن سرنوشـت ها را برای شـیعیان و پیـروان اهل بیتb رقـم بزند. 

فقط حرف نزنيم، عمل كنيم 

02
ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی

 شماره 35 سه شنبه 23 خرداد 1396 18 رمضان 1438



تولیت آستان قدس با بیان اينکه می توان با استفاده از ظرفیت خادمیاران رضوی میلیون ها خدمت را به نیازمندان کشور ارائه کرد، بر لزوم ايجاد 
نهضمت خدمت رسانی به نیازمندان در کشور با استفاده از اين ظرفیت تأکید کرد. حجت االسام والمسلمین سید ابراهیم رئیسي رسیدگی به 
محرومین و مستضعفین را از مصاديق خدمت به امام رضاg برشمرد و اضافه کرد: »خدمت به امام رضاg و زائرانش محدود و منحصر به 
حرم مطهر نیست. رسیدگی به محرومین و گشودن گره از کار گرفتاران از مصاديق خدمت به امام رضاست و معتقديم به لطف آن حضرت 

ـرمی توان از زندگی بسیاری از نیازمندان گرهگشايی کرد«. 
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ
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سخنران: حجت االسالم سیدجالل 
موسویان 

مداح: حجت االسالم کرمی نیا 
نشانی: تهران، مینی سیتی، 

مقبره الشهدای شهرک شهید محالتی 
زمان: 23 الی 27 خرداد ماه 
ساعت: 23 الی 1 نیمه شب 

هیئت کربال 

سخنرانان: حجت االسالم دوست محمدی
 و حجت االسالم کوثری نیا 

مداح: محمد سامانی 
نشانی: تهران، شهر جدید پرند، فاز 3 ، 
 gمیدان ایمان، مسجد امام حسین

زمان: 23 خرداد الی 6 تیرماه 
ساعت: 22:30 الی 24 

بیت  الشهدا  

سخنران: استاد مهدی توکلی 
مداح : حیدر خمسه 

نشانی: تهران، خیابان ایران، مسجد 
 gبیت الحسن مجتبی

زمان: 23 خرداد الی 4 تیرماه 
ساعت: 23 الی 1 بامداد 

 gبیت الحسن مجتبی

مداح: سیدرضا نریمانی 
نشانی: اصفهان، خیابان باغ گلدسته، 

حسینیه شهدای بسیج 
زمان: 23 خرداد الی 5 تیرماه 

ساعت: 22:30 الی 24 

 gهیئت فدائیان حسین

سخنران: حجت االسالم علیرضا 
پناهیان 

مداح: سیدمهدی حسینی 
نشانی: تهران، میدان فلسطین، مسجد 

 gامام صادق
زمان: 23 خرداد الی 4 تیرماه 

ساعت: 24 الی 1 بامداد 

 gمسجد امام صادق

 سخنران: حجت االسالم سیدباقر
 موسوی شاهرودی 

مداح: امیر کرمانشاهی 
نشانی: مشـهد، چهارراه خواجه ربیع، 

 کاشـانی 61، حسینیه حضرت 
 gاکبر علی 

زمان: 23 خرداد الی 5 تیرماه 
ساعت: 22 الی 24 

 fانصار الحجه

سخنران: حجت االسالم صالحی 
خوانساری 

مداحان: غالمرضا سازگار، سیداحمد 
صالحی خوانساری و عزیز اسماعیلی 
نشانی: تهران، بین میدان منیریه و 

چهارراه لشکر، حسینیه فاطمیه 
زمان: 23 خرداد الی 4 تیرماه 
ساعت: 22:30 الی 0:30 بامداد 

فاطمیه بین الطلوعین 

سخنرانان: حجج اسالم سیدحسین 
مؤمنی، بندانی نیشابوری و مظفری 

مداح: حسین حقی 
 ، نشانی: قم، حرم حضرت معصومه

دارالتالوه مسجد اعظم 
زمان: 23 خرداد الی 5 تیرماه 
ساعت: 23:30 الی  1:30 بامداد 

فیض بندگی 

سخنران: استاد مهدی توکلی 
مداحان: علی اصغر یونسـیان، یداهلل بهتاش و مهدی آصفی 

نشـانی: تهران، خیابان 17 شهریور، باالتر از پل شهید 
زینبیه کربالیی ها  محالتی، پشت آتش نشانی، 

زمان: 23 خرداد الی 4 تیرماه 
ساعت: 24 الی  3  بامداد 

جامعه مداحان تهران 

دهـه سوم
  ماه رمضان 

 هیئت کجا برویم؟
 با توجه به اینکه این روزها همه هیئت ها مراسم 
ویژه ای دارند در اینجا درباره زمان و مکان برخی 

از این هیئت ها اطالع رسانی شده است. 
شما هم می توانید زمان و مکان مراسم 

هیئت تان را برای ما به نشانی
 Qudsonline14@gmail.com 

ارسال کنید تا در همین صفحه 
چاپ شود. 



حجت االسام پناهیان با بیان اينکه شیعیانی که نمی توانند با هم زندگی کنند، چگونه انتظار دارند امام زمانf ظهور کند، گفت: »امروزه 
هر فردی راه خودش را می رود و به ديگران کاری ندارد. عده اي معتقدند اگر به زندگی ديگران کار داشته باشیم، مصیبت دارد و اختاف نظر 
به وجود می آيد. بنابراين بهتر است هر کس سرش به کار خودش گرم باشد تا امام زمان با ظهور خود همه امور را اصاح کند در حالي که 
شیعیان بايد قدرت اجتماعی شان را باال ببرند و زندگی جمعی را خوب آموزش ببینند. امروز جمهوری اسامی زمینه ای برای تمرين است. 

اما ما که نمی توانیم به صورت جمعی زندگی کنیم، چه انتظاری برای ظهور امام زمانf داريم؟!«  ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ
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پشتوانهعلمیمجالس
اهمیتزیاديدارد

فضیلتوچگونگیعبادتدرگفتوگوبا
کـودک بـود کـه نـزد پـدرش آیـت اهلل سید اسـماعیل اصفیایـی آیتاهللسیدعبداهللفاطمینیادرآستانهشبهایقدر

شـند آبادی  دروس دینـی و علمـی را آموخـت و بعـد نزدیـک بـه 
30 سـال نـزد عالمـه مصطفوی تبریـزی از شـاگردان میـرزا علی 
قاضی شـاگردی کـرد و همزمـان تحصیالت حـوزوی را ادامـه داد. 
عالوه بـر این در محضـر بزرگانی چـون عالمه طباطبایـی، آیت اهلل 
محمدتقـی آملی، آیـت اهلل بهاءالدینی و آیـت اهلل محمدتقی بهجت 
فیـض بـرد. آیـت اهلل سـید عبداهلل فاطمی نیـا کـه اکنـون در دهه 
هفتـم زندگی اش اسـت، مجتهـد، خطیب، عـارف، اسـتاد اخالق، 
مـورخ اسـالمی و کتاب شناسـي اسـت کـه در زمینه هـاي عرفان، 
حدیـث و شـعر عربـی هـم تحقیـق دارد. در علـم رجـال، عرفان 
نظـری و عملـی کم نظیـر اسـت امـا در منابـر عمومی بیشـتر به 
خطابـه می پـردازد. او تألیفاتی چون کتاب »شـرح و تفسـیر زیارت 
جامعـه کبیـره«، دوره سـه جلـدی »کتـاب نکته هـا از گفته هـا« 
)گزیـده ای از سـخنرانی های اسـتاد( و »فرهنگ انتظـار« دارد. ایام 
شـب های قدر فرصت مناسـبی بود تا سـراغ آیت اهلل سـید عبداهلل 
فاطمی نیـا برویـم و دربـاره فضیلت هـای مـاه مبـارک رمضـان و 
ایـام لیالـی  قـدر و اصـول منبـری و سـخنرانی گفت وگـو کنیـم. 

 پایدرساستاد
و  بـه شـرح  مجالـس مختلفـی  و  محافـل  رمضـان  مبـارک  مـاه  در 
پـای  منبرهـا  شـلوغ ترين  از  يکـی  می پردازنـد.  آن  فضايـل  تفسـیر 
درس اسـتاد فاطمی نیاسـت. او دربـاره اين همـه اسـتقبال و جمعیت 
زيـاد مسـتمعین عاقه منـد بـه درس هـای اخـاق می گويـد: »فضـل 
پـروردگار مهربـان و خوبـي مـردم عزيز و عاشـقان اهل  بیـتb بود. 
سـخنان اهـل  بیـت جاذبـه دارد. از امـام رضـاg روايت شـده: »َفاَنّ 
الّنـاَس لَـو َعلِمـُوا َمحاِسـَن َکاِمنا ال تََّبُعونـا«. يعني اگر مردم سـخنان 
زيبـاي مـا را بشـنوند البتـه بـه دنبـال آن مي آينـد. اين سـخنان بايد 
سـخنانی حقیقـی باشـند و از روی تعقـل گفتـه شـوند، نـه از روی 
احساسـات. فکـر مي کنیـد شـخصي کـه بـه جـاي احاديـث معتبـر، 
مشـتي احاديـث جعلـي کـه هیـچ منبـع و مصـدري برايشـان وجـود 
نـدارد بـراي ايـن مردم عاشـق معـارف بگويد و عمـر و اوقـات پربهاي 

آنهـا را پـر کنـد چـه جوابـي به خـدا خواهـد داد؟ 
 gدر بعضـي منابـع گفته شـده روزي يزيد ملعون به امام سید السـاجدين
گفـت حاال کـه پدر تو را کشـتم چه عملي انجـام دهم تا خدا مـرا بیامرزد؟ 
امـام فرمـود نماز غفیله بخوان. حضرت زينب که بـه تصديق امام زمانش 
علـم لدني داشـت گفت چرا يـادش مي دهي؟ امـام فرمود عمه جـان! موفق 
نمي شـود. لـذا آن ملعـون هـرگاه مي خواسـت نماز غفیلـه بخوانـد دل درد 
مي گرفـت و نمي توانسـت بخوانـد. ماحظه بفرمائید ايـن حديث جعلي که 
در هیـچ منبعـي وجود نـدارد چگونه يک امـام معصوم را مي کوبـد که گناه 
کشـتن آن بـا يک غفیلـه آمرزيده مي شـود و ايـن دين باعظمـت را چگونه 
سـطحي و بـي ارزش نشـان مي دهـد کـه در اين دين کشـتن يـک معصوم 
چقدر سـاده اسـت. بنده بـه جوانـان مي گفتم اگـر بزرگ ترين گنـاه با يک 
غفیلـه آمرزيـده شـود، پس چرا وجـود نازنین امام حسـینg قیـام کرد؟ 
مي توانست يک اعامیه منتشـر کند و بگويد اي مردم! اگر دلتان مي خواهد 
هر گناهي را مرتکب شـويد و شـب ها يک غفیله بخوانیـد و بخوابید ! اکنون 
بسـیاری از مجالـس پشـتوانه علمـی ندارند. فقط احسـاس هسـتند. برای 
همیـن بايد منبرها برای داشـتن مجالس با پشـتوانه علمی تـاش کنند«. 

 احساسبایدباشدیانباشد؟
اسـتاد فاطمی نیـا در مـورد اينکـه بسـیاری از مجالس پشـتوانه علمی 
ندارند و برپايه احساسـات هسـتند، می گويد: » احسـاس يک اندازه ای 
دارد. اگـر کسـی علوم اولین و آخرين را داشـته باشـد و حال نداشـته 
باشـد يک عباسـی نمی ارزد. اگر کسـی حال و احسـاس داشـته باشـد 
و پشـتوانه علمی نداشـته باشـند هـم همین طـور. نمی خواهـم بگويم 
همـه عامـه شـوند ولی احساسـات مـا بايـد به يـک آيه يـا   حديث يا 

مجتبی برزگر 



حجت االسام سید احمد دارستانی درباره حجت االسام تقوی از شهداي ترور مجلس اخیر گفت: »حال و هوای او حال و هوای جنگ و شهادت 
بود. بحق به اين وصال رسید به گونه ای که وقتی خبر شهادتش را شنیدم برای من تعجب آور نبود که شهید شده. چون واقعا برای شهادت سزاوار 
بود. االن هیئت های زيادی در کشور فعالیت می کنند اما سال هاي 67، 68 ما گاهی اوقات کل شهر قم را می گشتیم يک جلسه روضه و هیئت 
پیدا نمی کرديم ولی حجت االسام تقوی همیشه در منزل خودش هیئت می گرفت و غذای ساده ای هم به عنوان اطعام می داد. اولین نفری 
ـرکه در شهادت حضرت حمزه پانزدهم شوال مجلس روضه گرفت او بود. همه می دانستند هر سال 15 شوال منزل سیدمهدی روضه هست«. 
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مردمجذبخلقنیکوی
پیامبرشدند

مردمجذبخلقنیکوی
پیامبرشدند

 بنده خدا 
شویم 

مبنايی تکیه  داشـته باشـند. نه اينکه فقط از روی احسـاس باشند. 
خدا شـاهد اسـت االن حتـی در تهران هـم چنین مجالسـی برگزار 
می شـود. نـواری را آورده بودند کـه در قسـمتی از آن بنده خدايی 
می گفـت امـام حسـین به قمـر بنی هاشـم گفت شـب عاشـورا اگر 
تـو هـم می خواهـی بروی بـرو! بعـد عبـاس رفـت زينب کبـری را 
پیـدا کـرد و گفـت بـه داداش حسـین يـک چیـزی بگو! آخـر اين 
حـرف شـد! ايـن  چیزهـا درد دل مـن اسـت. اين گونـه مـوارد در 
پايتخـت شـیعه خوانـده و بعـد در قالـب نـوار پخـش می شـوند. 
مشـتری هم دارند. نزديک 50 سـال تذکر دادم ايـن مطلب ننگین 
را روي منابـر بازگـو نکنیـد. فکـر مي کـردم مؤثـر واقـع شـد ولـي 
هرگـز. حتي متأسـفانه از صدا و سـیما هم گاهي شـنیده مي شـود«. 

 عبادتبانشاطدرشبهایقدر
انتخـاب موضوعاتـی  يکـی از موضوعـات مهـم مجالـس مذهبـی 
اسـت کـه منبری هـا در دسـتور کار دارنـد. اسـتاد فاطمی نیـا در 
انتخـاب شـوند، می گويـد:  ايـن موضوعـات  اينکـه چطـور  مـورد 
»منابـع حقیـر بـرای موضوعات سـال های اخیـر تفـاوت جوهری با 
موضوعـات سـال های گذشـته نداشـت بلکـه فقـط در اين سـال ها 
در حـد توانـم مـردم را بـه مسـائل اصلـی و باطنـی اسـام و در 
کل بـه اينکـه اسـام در ظواهـر خاصـه نمی شـود سـوق می دهم. 
اسـامی کـه ايـن هنـر را داشـت کـه افـرادي ماننـد امـام راحـل، 
آيـت اهلل بهجـت، آيـت اهلل قاضـی و عامـه طباطبايـی را تربیـت 
کنـد. البتـه موضوعـات منابع ايـن حقیر مانند سـابق بیـان معارف 
اهـل  بیـت b اسـت بـا ايـن تفـاوت کـه برحسـب نیـازی کـه در 
جامعـه مشـاهده می شـود صحبـت می کنـم. نیـاز جامعه امـروز نوع 
نگرشـی اسـت کـه بعضی بـه اسـام دارنـد. يعنـی نگاهی کـه گاهی 
خیلـی سـطحی و عوامانـه اسـت و تحقق دينـداری منحصـر در چند 
دسـتور خاصه می شـود. مثا چیـدن شـارب، کوتاه کـردن ناخن ها، 
کیـپ کـردن يقـه  و امثالهـم. عمده ايـن مـوارد حفظ ظواهر اسـت و 
مشـتی جمـات مقدس مآبانـه کـه افراد بـا هـم رد و بـدل می کنند. 
خـدای نکـرده اشـتباه نشـود. مـا به تمـام سـنن و آداب اسـام عزيز 
ارج می نهیـم. چیـدن شـارب يـا ناخن هـا و امثال آن از سـنن اسـام 
اسـت اما اين سـنن همه اسـام نیسـت. يا اينکـه دعاها بـدون توجه 
و صرفـا بـرای ثواب خوانده می شـوند. سـال ها دعاي شـريف کمیل را 
می خواننـد بـدون اينکه يـک سـطر از آن درس گرفته باشـند. طرف 
40 سـال دعای کمیـل خوانده و اين جملـه را صدها بار تکـرار کرده: 
»کـم من قبیح تسـترته«. يعنـی خدايا! چه بسـیار عیب و گناهـان ما را 
پوشـاندی اما همین که از مراسـم کمیل به خانه برگشـت هنوز اشکش 
خشـک نشده شـروع به کشـف اسـرار مردم و آبرو بردن می کند. يا طول 
دادن بیش از حد مجالس احیا را ماحظه بفرمائید. در تمام سـال ما يک 
شـب داريـم که فضلیت آن واقعـا از عقول ما خارج اسـت. اما در مجالس 
آنقدر مراسـم را طوالنی می کنند که مردم خسـته می شـوند. وقتی رمق 
دعـا کردن از مردم گرفته شـد تـازه می گوينـد قرآن هـا را بیاوريد! من 
قبـا در جاهـای ديگـر عرض کـرده ام تأکیـد روايات بر اين اسـت که 
مـا بـه نشـاط در عبـادت اهمیـت بدهیـم. ان شـاءاهلل شـب های قـدر 
نزديک اسـت. حـاال اين حديـث را هیچ کس عمل نمی کند. جلسـات 
احیـا را پنج الی شـش سـاعت خواهیم داشـت. دعـای کمیل مان که 
بايـد 20 دقیقـه طـول بکشـد معمـوال دو سـه سـاعت زمـان می برد. 
اينهـا روز قیامـت جواب دارد. اگر صاحب شـريعت بگويـد چرا لطايف 
و ظرايـف شـريعت مـا را در ذهـن مـردم ثقیـل جلـوه داديـد چـه 
جوابـي خواهیـم داد؟ يـک جـوان می خواهد بـرود دعـای کمیل يا 

مراسـم احیـا امـا می داند کـه رفتنش با خودش اسـت برگشـتنش 
بـا کرام الکاتبیـن اسـت! آخـر شـش سـاعت هـم احیـا  می شـود؟ ! 

آخـر چـه کسـی گفته؟« 
 بایدعبادتراصحیحآموخت

آيت اهلل فاطمی نیا در پاسـخ به اين سـوال که چرا به مسـائل سـطحی 
در بعضـی منابـر و مجالـس پرداختـه می شـود، می گويـد: » بـه دلیل 
عدم شـناخت صحیح از اسـام و شريعت مطهره اسـت. ما دين بزرگ 
و شـريعت جامعـی داريـم. از نماز مثـال بزنیم که افضل اعمال اسـت. 
اَه لِِذْکـِري/ نماز را بـرای ياد من به  خـدا در قرآن   فرمـوده: »أَقِـِم الَصّ
اه« مطالـب زيادی نهفته اسـت: 1. نماز  پـا دار«. در کلمـه »أَقِـِم الَصّ
را بـه پـا دار يعنـی بـا رغبـت و خضـوع و خشـوع بجـا آور. 2. احکام 
نمـاز، احـکام وضـو يـا غسـل را ياد بگیـر و شـرايط يک نمـاز صحیح 
را بیامـوز. ايـن احکام به طور مسـتوفی در رسـاله های عملیه نوشـته 
شـده اند. 3. پـس از اينکه همه ايـن احکام را ياد گرفتـی بدان که اين 
نمـاز در ايـن احکام خاصه نمی شـود بلکه مقدمه ای اسـت بـرای ياد 
محبـوب و خالـق مهربـان. ماحظه کنیـد مجتهدين و فقهـای بزرگ 
شـیعه پس از اينکه در احکام عبادات زحمت کشـیدند، احکام نماز را 
بـا اجتهـاد به دسـت آورده در اختیار ما گذاشـتند. همـان بزرگان هم 
در اسـرار نمـاز کتاب ها نوشـته اند. امام راحـل کتاب »سـر الصاه« را 
دارنـد. آقـا میرزا جواد آقا ملکـی تبريزی هم کتاب »اسـرار الصاه« را 
نوشـتند و مرحوم شـهید ثانی رسـاله ای به نام »اسـرار الصاه« دارند. 
پـس نتیجـه می گیريم اين احـکام نماز با همه عظمـت و زيبايی همه 
اسـام نیسـت بلکه ايـن نمـاز وقتی قبـول می شـود که واسـطه نیل 
ُلمـاِت إِلَي الُنّور«.  نـور باشـد: »الُه َولُِيّ الَّذيـَن آَمُنوا يُْخِرُجُهـْم ِمَن الُظّ

 عبادتوشناختدینیبایدباپشتوانهعلمیباشد
»شـناخت ديـن و رويکـرد اصلـی عبـادت بايـد مبتنی بر پشـتوانه 
علمـی باشـد«. ايـن عبارتـی اسـت کـه اسـتاد فاطمی نیـا همـواره 
بـر آن تأکیـد دارد و می  گويـد: »در همیـن قـم طلبـه ای بـود کـه 
بعضـی رياضت هـا را بـر خـودش تحمیل کرده بـود که حتمـا نماز 
شـب و روزی سـه جـزء قـرآن بخوانـد و اعمـال ديگر بجـا آورد اما 
چـون پشـتوانه علمـی نداشـت يکدفعـه بريد. بعـد آمـد و   گفت ما 
يـک  زمانـی بیـکار بوديـم و نمـاز شـب می خوانديـم. بـرای اينکـه 
پشـتوانه علمـی نداشـت، نشـاط هـم نداشـت در صورتی کـه حاج 
حسـین فاطمـی و مرحـوم آيـت اهلل العظمـی اراکـی قريـب به يک 
قـرن نمـاز شـب خواندند و سـیر نشـدند. امـام و ديگر بـزرگان هم 
همین طـور. مـا عـادت کرده ايـم همـه چیـز را بـرای ثوابـش انجام 
دهیـم، اسـتادی داشـتم که می گفـت اگر بـرای فهمیـدن بخوانید. 
ثـواب بـا پـای خـودش می آيـد. ايـن بـد اسـت کـه مـا اين گونـه 
اولیـن  عمـره،  برويـم  می خواهیـم  االن  يعنـی  شـده ايم!  تربیـت 
چیـزی کـه بـه ذهن مـان خطـور می کنـد ثـواب اسـت. اعتـکاف 
می رويـم اولیـن چیـزی کـه بـه ذهن مـان خطـور می کنـد ثـواب 
اسـت. فلسـفه اعتکاف چیسـت؟ اعتکاف از »َعَکَف« مشـتق اسـت. 
»ُعکـوف« يعنـی يک جـا ايسـتادن. اعتـکاف رمزش اين اسـت که 
شـما همیشـه پیـش خـدا بمانیـد. حـج هـم رمـزش همین اسـت. 
عمـره رمزش دور خدا چرخیدن اسـت امـا ما همه را بـرای ثوابش 
انجـام می دهیـم. اگر انسـان غیر برخـوردار از علل به مجلسـی برود 
و بگويـد حالـی پیـدا کرديم، ايـن حال چون بدون پشـتوانه اسـت 

اثـری نـدارد چراکـه فقط احسـاس اسـت و احسـاس زودگذر. 

 نکتـه ای کـه اسـتاد فاطمی نیـا بـر آن تأکیـد 
حضـرت  »از  اسـت؛  شـدن  خـدا  بنـده  دارد، 
آیـت اهلل بهجت شـنیدم کـه فرمودند هـدف از 
خلقـت ما این اسـت که بنـده خدا شـویم. مقام 
بندگـی خدا، مقام بسـیار باالیی اسـت. ما خلق 
نشـده ایم که حتما دارای کشف و کرامات باشیم 
بلکه غـرض اصلی، عبودیت و بندگی اسـت. چه 
مقامی باالتـر از اینکـه خداونـد رب العالمین از 
انسـان راضـی باشـد. همین کـه خدا از انسـان 
وقت هـا  گاهـی  اسـت.  کافـی  باشـد  راضـی 
مصلحت انسـان نیسـت چیزی را داشـته باشد. 
همین قـدر کـه خـدا را می شناسـیم و همیـن 
کـه االن روزه می گیریـم همـه از خداوند اسـت 
و باید از خـدا ممنون باشـیم. خداونـد ایمان را 
بـرای انسـان محبوب قـرار داده. داشـتن ایمان 
باعث خرسـندی اسـت. برای همین نماز و روزه 
کـه می خوانیـم بایـد منـت خـدا را بکشـیم«. 

روش های نوینی بـرای اسـتفاده در منبرها وجود 
دارد کـه واعظـان برای جـذب مخاطبـان امروزی 
می تواننـد از آنهـا بهره ببرنـد. اسـتاد فاطمی نیا 
در ایـن  خصـوص می گویـد: »منبـر بایـد صرفـا 
بـرای تقرب به خداونـد تبارک و تعالـی و رضایت 
امـام زمانf باشـد. پـس جاذبه های منابـر باید 
معقـول و مقبـول صاحـب شـریعت باشـد. اگـر 
برای اینکه مسـتمع خسـته نشـود، مطایبه های 
سـنگین و مناسـب شـأن منبر و روحانیت مطرح 
شـود چـه مانعـی دارد. یـا استشـهاد از اشـهاد 
صاحبـان معرفـت بـر مطالب خـود خوب اسـت 
مشـروط بـر اینکـه آن منبری با سـواد باشـد. با 
احادیث اهـل بیتb آشـنایی داشـته و در ادب 
عربی و فارسـی زحمت کشیده باشـد. همان طور 
که پزشـک بر اسـاس مبانی علـم خود و بـا لحاظ 
کـردن همـه مسـائل دارو تجویز می کنـد خطبا 
نیز بایـد بر اسـاس مبانـی عقالنی سـخنان خود 
را مطـرح کننـد، نـه اینکـه بـه طـرح مسـائلی 
بپردازنـد کـه از احسـاس آنها سرچشـمه گرفته 
باشـد. این موضـوع حتی در رسـانه ملـی ما نیز 
دیـده می شـود. متأسـفانه برخـی سـخنرانان و 
کارشناسـان در صداوسـیما حرف هایـی را مطرح 
می کننـد که درسـت نیسـت! البته خدا را شـکر 
امـروز مبّلغیـن شایسـته ای داریـم ولـی عمـده 
محققیـن   عـاری از هـر نوع کمـاالت هسـتند«. 

 روش  منبری ها برای جذب 
مخاطبان امروزی 



حجت االسـام شـیخ حسـین انصاريان با بیان اينکه عشـق به عبادت نیازمند شـناخت هدف، فلسـفه و نتیجه آن اسـت و اگر در زندگی 
اينها را بشناسـیم عاشـق عبادت می شـويم، گفت: »طبق روايتی خداوند از »من عشـق العباده« يعنی کسـی که عاشـق عبادت باشد ياد 
کرده. انسـان تا عاشـق عبادت نشـود و آن را نشناسد شـیرينی آن را درک نخواهد کرد. عبادت مجموعه ای از گرايش ها به مسائل باطنی، 
ظاهری، مالی، رفتاری و کرداری را شـامل می شـود و در اين راسـتا راه های مختلفی برای اينکه انسـان عاشـق عبادت شـود وجود دارد«. 
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ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی

 شماره 35 سه شنبه 23 خرداد 1396 18 رمضان 1438

رفتاروگفتارمان
حسینیباشد

حاجاسماعیلفرمانی،خادممسجدارک
معتقداستنوکریظاهریفایدهایندارد

خادمـی اهل بیـتb باعث می شـود افـراد در زمیـن و زمان 
قیمـت پیدا کننـد چراکه نوکـری اهل  بیت عصمـت و طهارت 
از پادشـاهی هـم ارزشـمندتر اسـت. خادمـی ایـن خانـدان 
نرخـی دارد و افـرادی کـه می خواهنـد خـادم ایـن خانـدان 
باشـند باید اهل طهارت باشـند. زیـرا فردی که اهـل طهارت 
نباشـد نمی توانـد در محضـر این حضـرات خدمت کنـد. اگر 
فـردی اهـل طهـارت نباشـد و خدمـت کنـد، بـه برکاتی که 
باید برسـد نمی رسـد. امـام حسـین g   فرمـوده: »ای مردم! 
اگـر دوسـتداران اهـل بیـت  به شـما مراجعـه کردنـد بدانید 
اینهـا نعمت الهی اسـت که به شـما رو کـرده و اگـر رویگردان 
شـوید این نعمـت از شـما گرفته می شـود«. افـرادی همچون 
حـاج اسـماعیل فرمانی که بیـش از پنج دهـه از عمر خـود را 
خـادم این آسـتان بـوده و افتخار می کنـد کـه روزی او را برای 
رسـیدن به ایـن مقـام و جایـگاه واال برگزیدند معتقد اسـت 
بایـد همگان سـعی کنند پـای این سـفره مقدس بماننـد و تا 
زنده هسـتند خادم حضرات معصومین باشـند. حاج اسماعیل 
فرمانـی پیرغالم قزوینی اکنون 73 سـاله اسـت و سـال ها در 
مسـجد ارک خدمات تأثیرگـذاری انجام داده. به پاس سـال ها 
نوکری و خادمی خانه خدا سـاعتی با او به گفت وگو نشسـتیم. 

 سعید سعیدي 

سـال های خادمـی در مسـجد ارک بـرای 
حـاج آقـا فرمانـی بـا خاطـرات بسـیاری 
همـراه اسـت؛ »بـا چشـم خـودم خیلـی 
دیـده ام. را  خاطره انگیـز  صحنه هـای  از 
بسـیار  هـم  تاریـخ  در  کـه  صحنه هایـی 
کـرده ام  درک  را  روزهایـی  شـده.  نقـل 
تریبـون  پشـت  در  مطهـری  شـهید  کـه 
مسـجد ارک می ایسـتاد و از حقـوق ملـت 
ایـران دفـاع می کـرد و سـاواک او را مورد 
حمله قـرار می داد و دسـتگیر می کـرد. یا 
سـخنرانی های آتشـین آیـت اهلل فلسـفی 
کـه در القـای روحیـه انقالبـی بـه جامعه 
بسـیار تأثیرگـذار بـود. یـا روزهـای تلخ و 
دردناکـی را کـه در این مسـجد هیـچ گاه از 
ذهنـم بیـرون نمی روند  . صحنه دسـتگیری 
مردمـی کـه بـرای رهایـی از دامـن پلیـد 
و  طاغـوت  طاغـوت شـعارهای خداحافـظ 
درود بـر انقـالب اسـالمی سـر می دادنـد یا 
روز سـختی کـه مسـجد ارک آتـش گرفت 
و 74 نفـر شـهید و 400 نفر زخمی شـدند«. 

 قزوین، قاقازان و بعد تهران 
اول فرورديـن  مـاه 1323 در قزويـن بـه دنیا آمدم. وقتـی تقريبا 
چهـار پنج سـاله بودم بـه يکی از روسـتاهای قزويـن رفتیم و در 
منطقـه قاقـازان ادامه تحصیـل دادم. همزمان با گذراندن  ششـم 
ابتدايی به دلیل شـغل پـدرم به تهران آمديم. دو سـال در بخش 
آسـفالت خیابان هـا مشـغول بـه کار شـدم و بعـد از آن تـا 23 
سـالگی در بـازار تهـران به مردم لبنیـات عرضه می کـردم. همان 
زمان هـا بود که يک روز با حاج حسـین کاشـانی در بیمارسـتان 

آشـنا شـدم و آن تقاضای خاطره انگیز را شـنیدم. 
 خادمی مسجد 

حـاج حسـین وقتی من را ديد پرسـید خادم مسـجد می شـوی؟ 
بـدون اينکـه مسـئله مـادی را مطـرح کنم بـه من گفـت در ماه 
شـش تومـان حقـوق داده می شـود. بـا شـنیدن ايـن درآمـد، 
شـريکم در آن شـغل سـابق تعجب کرد و به من گفـت تو روزانه 
ايـن مبلـغ را به دسـت مـی آوری. غیرقابـل انتظار اسـت که اين 
شـغل را بپذيـری امـا مـن اسـتخاره کـردم و پاسـخ آن خـوب و 
مثبـت بـود. بـه همیـن خاطـر از سـال 45 فعالیـت خـودم را به 
عنـوان خـادم در مسـجد ارک آغـاز کردم. ايـن جايـگاه واال اجر 
بااليـی دارد و ايـن را که چقدر بـه او اختصاص پیـدا می کند جز 
خداونـد متعـال و معصومیـن نمی  داننـد. مـا را پیرغام يـا خادم 
اهـل  بیت می نامند. يعنی کسـی کـه تمام عمر و وجـودش را در 
عـزاداری امام حسـینg سـپری می کنـد. وگرنه هیئـت رفتن 
تنهـا و خادمـی ظاهری اهـل  بیتb هیـچ فايده ای نـدارد. من 
توصیـه ام بـه تازه واردهـای ايـن عرصه اين اسـت که به راهشـان 
عشـق بورزنـد و بـرای اصـاح به میـدان بیاينـد. چـرا می گويند 
پیرغامی باالترين درجه عشـق به اهل  بیت اسـت؟ يعنی کسـی 
کـه عمـرش را در خانـه اهـل  بیـتb قـرار داده و از جوانـی تا 

پیـری عمـر خـودش را در ايـن راه وقف کرده اسـت. 
 توصیه به جوانان 

هرچـه از خیـر و خوبـی، عـزت، آقايـی ، مقـام و ارزش  بخواهیـم 
همـه اينها در خانه امام حسـینg هسـت. امام حسـین انقاب 
مـا را پیـروز کـرد. حضـرت امامw نـه توپ داشـت و نـه تانک. 
 gمـا هرچـه خوبـی بخواهیم بايـد خودمـان را به امام حسـین
متصـل کنیـم. اگـر می خواهیـم در دنیـا و آخـرت حـرف اول را 
بزنیـم بايـد کـردار، رفتـار و گفتارمـان حسـینی باشـد. جوانـان 

هیئتـی مـا پیرغامـان را الگـو قـرار بدهنـد تـا شـاهد رونـق روحیه 
انقابـی و توسـعه شـعائر حسـینی در جامعه باشـیم. 

 اولویت  هاي هیئت های مذهبی 
 هیئت هـای مذهبـی بايد بـه اولويـت توجه کننـد. در وهلـه اول بايد 
فرمايشـات حضـرت آقـا را الگـو قـرار بدهنـد و در وهلـه دوم بنابـر 
 b فرمايشـات و راهبـرد حکیمانه از معرفـت، روش و منش اهل  بیت
صحبـت کننـد و بـه جوانـان نیـز بـه خوبی يـاد دهنـد. اعتقـاد دارم 
جوانـان مـا بايـد بـه تأسـی از اهـل  بیـت عصمـت و طهـارت در راه 
تـرک محرمـات، انجـام واجبـات و توجه به مسـتحبات نـگاه ويژه ای 
داشـته باشـند. واقعـا در مقابـل حماسـه ها و ايثارگری های حسـینی 
قـد خـم کنیـم و هیئـت را بـرای هیئـت برويم نـه موضـوع ديگری. 

خاطرات
تلخوشیرین
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خ حجت االسـام سـید عباس موسـوی مطلق درباره رابطه کرامت خداوند در ماه رمضان با کرامت امام حسـنg گفت: »ماه مبارک رمضان 

اوج کرامت خداست و والدت امام حسنg به  عنوان کريم اهل  بیت در اين ماه قرار گرفته. لذا سنخیتی با يکديگر بايد داشته باشند. امام 
حسن سفره کرمش پهن بود. به اين معنا که همه از آن بهره مند بودند و خدا نیز اين  طور رفتار می کند«. حجت االسام موسوی مطلق در 
بخش ديگر سـخنان خود با اشـاره به اينکه خداوند به  واسـطه تقوای جمعی، برکت را در ماه رمضان افزايش می دهد، اين مسئله را الگويی 

برای تمام سال معرفی کرد. 
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 ورود به دنیای شعر 
شـعر گفتن را از همـان دوران نوجوانی آغاز کـردم. از کودکی همراه خانواده 
بـه هیئـت می رفتم و فرهنگ کتابخوانـی و مطالعه به ويژه شـعر در خانواده 
بسـیار شـاخص بـود. همیـن امر موجب شـد بیشـتر با شـعر هیئت آشـنا 
شـوم. تـا اينکـه در سـال های آخر دوره دبیرسـتان توانسـتم به طـور جدی 
شـعر هیئت بگويم. بعدها در جلسات و ديدارهای شـعری حضور پیدا کردم 
و بـا شـاعرانی چون حمیدرضا برقعی آشـنا شـدم و بـا خوانـدن کتاب های 
شـعری ايشـان، جذب سـبک روان و شیوه شعری ايشان شـدم. کمی بعدتر 
وارد »حلقه روشـنا« شـدم که در جدی تر شـدن فعالیت مـن تأثیرگذار بود. 
اسـاتیدی چون مرتضی امیری اسـفندقه و حاج سـعید حداديـان از اعضای 
برجسـته اين حلقـه بودند. اين آشـنايی ها زنجیروار اسـتمرار پیدا کـرد و با 

فضای شـعری و شـعر هیئت بهتر و بیشـتر آشنا شدم. 

 عامل موفقیت 
چند سـالی که در خدمت اسـتاد اسـفندقه شـعر خوانی کردم، به سـختگیری 
ايشـان درباره شـعر هیئـت پی بـردم. ايـن همان چیـزی بود که مقـام معظم 
رهبـری در خصـوص شـعر آيینـی به شـدت تأکیـد داشـتند. چـون نکته ای 
کـه در سـرودن شـعر آيینی يا شـعر هیئت مهـم اسـت، رعايت نهايـت دقت 
و ظرافـت اسـت کـه بـه شـأن اهـل بیـتb خدشـه  وارد نشـود. توصیه های 
اسـتاد اسـفندقه برايـم همیشـه راهگشـا بـود. هـر شـعری را کـه می سـرودم 
بـه ايشـان نشـان مـی دادم و نـکات ظريـف و ايراداتـی را که در شـعرم بـود به 
مـن متذکـر می شـدند. همیـن نکته هـا کم کـم جمـع شـدند تـا نهايـت 
دقـت را در سـرودن شـعر هـم از نظـر محتوا و هـم از نظر ادبی داشـته باشـم. 

 آسیب هاي شعر مذهبی 
يکی از خصوصیات شـعر آيینی اين اسـت که شاعران شـعر زياد می گويند چرا که 
مجلـس اهل بیتb به همان نسـبت زياد اسـت و اين زياد بـودن مجلس باعث 
می شـود عـده ای از شـاعران در سـرودن شـعر دقت به خـرج ندهنـد و از کیفیت 
شـعر کاسـته شـود. بعضا شـعرهايی ديده می شـود که جنبه ادبی در آنها رعايت 
شـده امـا از لحـاظ محتوا قوی نیسـتند يا بالعکس شـعری سـروده می شـود که 
محتـوای قـوی دارد اما اصـول و ظرافت های ادبی در آن به کار گرفته نشـده اسـت. 

 توفیق حضور در محضر رهبری 
من هم مانند بسـیاری از شـاعران اين توفیق برايم پیش آمد که در اسفند ماه سال 
گذشته برای اولین بار در محضر مقام معظم رهبری حضور داشته باشم و از بیانات 
ايشان بهره مند شوم. ايشان در آن جلسه به اهمیت شعر در عصر حاضر پرداختند 
و فرمودند: »مبارزه با ظالمان منحصر به مبارزه با شمشـیر نیست و امروز تبلیغات 
در دنیـا حـرف اول را می زند که می توان با ابزار بیان و شـعر با ظالمان مبـارزه کرد«. 

 حضور در جلسات و دورهمی های شعری 
زمانی که وارد دانشـکده ادبیات دانشـگاه تهران شـدم، اين دانشکده حلقه شعر 
نداشـت. حتـی شـعر غیرآيینی. طبیعی اسـت کـه در چنین دانشـکده ای هم 
شـاعر وجود داشـته باشـد. از اين رو با دوسـتانی که در رشـته ادبیات تحصیل 
می کردند- چه ادبیات عرب و چه ادبیات فارسـی- جلسـه گذاشتیم و اکنون دو 
سـال است که حلقه شعرخوانی راه انداخته ايم که سه شنبه ها عصر در دانشکده 
برگـزار می شـود. در ايـن جلسـه دوسـتان شـعرهای يکديگر را نقـد می کنند 
و از ايـن طريـق بـه اصـاح و رفـع ايـرادات موجـود در شـعر کمـک می شـود. 

 امیررضا سجادیان 

 ارتباط با مداحان 
يکـی از توفیقاتـی کـه دارم اين اسـت که در خدمت اسـتاد جواد حیدری هسـتم 
و ايشـان بـه بنـده خیلی لطـف دارنـد. شـعرهايم را برای ايشـان می فرسـتم و به 
دلیـل گسـتردگی روابطـی که بـا جامعه مداحـان دارنـد بعضا شـعرهای مرا به 
مداحـان ارائـه می دهنـد. به عنوان مثال شـعری را کـه در مـدح و منقبت امام 
حسـن g سـروده بـودم حاج منصـور ارضی مداحـی کردند. از سـوی ديگر از 
کودکـی نیـز در هیئـت حـاج محمـود کريمـی رفـت و آمـد داشـتم و در آنجا 
بـزرگ شـدم و به تعبیـری آنجـا را هیئت خـودم می دانـم. هرچند تـا به حال 

با ايشـان همکاری نداشـته ام اما نسـبت بـه ايشـان ارادت دارم. 

 الگوهای شعری 
بـا خواندن کتاب های اسـتاد برقعی با فضای شـعر آيینی آشـنا شـدم و بعـد با فاضل 
نظری، جلیل صفربیگی، محمد سهرابی و علی اکبر لطیفیان. آشنايی با سبک و سیاق 
اشـعار اين عزيزان محرکی بود برای اينکه با جديت و عاقه بیشـتر به اين حـوزه وارد 
شـوم. در میان ديگر شـاعران نیز اسـتاد محمدعلی بهمنی از جمله کسانی است که 

در رشد شـعری من تأثیرگذار بود. 

 ارتباط با فضای مجازی 
ماننــد بســیاری از افــراد مــن هــم از فضــای مجــازی اســتفاده می کنــم. بــه دلیــل 
ــت  ــز فعالی ــک نی ــی و گرافی ــه عکاس ــات، در زمین ــعر و ادبی ــر ش ــاوه ب ــه ع اينک
دارم و از فضــای مجــازی بــه انــدازه خــودم اســتفاده می کنــم. پیشــترها وباگــی 
داشــتم و اشــعار شــاعران بــزرگ و شــعرهای خــودم را در آن می گذاشــتم. 
در حــال حاضــر هــم بعضــا شــعرهايم را در اينســتاگرام منتشــر می کنــم. 

گفتوگوباشاعرجوانامیرعلیشریفی

کیستکه
عرشخدابه
زیرپراوست

 کیست که لیل و نهار از سحر اوست 
                     نُه فلک و هفت چرخ بوم و بر اوست

»فی فلٍک یَسَبحون« به دور سر اوست 
                     کوچه به کوچه بهشت در به در اوست 

            کیست که عرش خدا به زیر پر اوست 
خاک درش سجده گاه عاشق زارش 

                      باد در طواف دور شهر و دیارش 
آب خجل تا ابد ز ایل و تبارش 

                     آتش خورشید چیست، شمع مزارش 
           بارش باران به اذن چشم تر اوست 

 هم دم عیسی نسیمی از علمش بود 
                    هم ید بیضا شعاعی از کرمش بود 

 ذکر مناجات انبیا قسمش بود 
                    هر که به جایی رسید در حرمش بود 

           سیر و سلوک آنچه هست بر اثر اوست 
هم زده در جنگ ضربه العلویه 

                     هم شده خورشید روزگار تقیه 
او که پر است از خصائل نبویه 

                     روز احد جا نزد به رغم بقیه 
          تابع امر نبی ا ست، این هنر اوست 

 او که دو گوش کرم به صوت سروشش 
                    ساحل بخشش در التهاب خروشش 

 با همه طعنه های خورده به گوشش 
                    او که دل شب گرفته کیسه به دوشش 

            در کرمش بس که مجتبی پسر اوست 
کیست که بوده است جرِم شیعه مرامش 

                     این همه سر داده ایم بر سر نامش 
خون دل و خون سر، سکوت و قیامش 

                    با خطی از خون به ما رسیده پیامش 
           کیست که خون ها روان سر گذر اوست 

 او که به معراج خون رسیده نمازش 
                   سوخت دل چاه هم ز سوز و گدازش 

 روضه  زهراست باز، راز و نیازش 
                   آه چه شد در مدینه محرم رازش 

           می رود و داغ یار همسفر اوست 

سختگیریرمـزموفقیت
شـعرآیینیاست

یکـی از جنبه هـا یـا زیرشـاخه های ادبیات، شـعر اسـت کـه دسـته بندی های مختلفـي دارد. ایـن بخـش از ادبیـات همواره 
زنـده بـوده و خواهـد مانـد. در واقـع بخـش پویـای ادبیات بـه شـمار مـی رود. در این بیـن عـده ای از شـاعران پـا را فراتر از 
شـعر امـروز قـرار داده و وارد دنیـای شـعر هیئت یا شـعر آیینی شـده اند کـه وظیفه ای سـنگین تر را بـرای خـود خریده اند. 
حـال در ایـن میـان عـده ای هم هسـتند که بـا ذوق و شـوق و لطـف خداونـد ایـن اسـتعداد را در خـود دارند که در سـنین 
پاییـن ایـن کار را انجـام دهنـد. امیرعلـی شـریفی یکـی از ایـن شـاعران جـوان اسـت که در حـوزه شـعر آیینـی فعالیت 
می کنـد. او متولد مشـهد اسـت و در حـال حاضر در مقطع کارشناسـی ارشـد در رشـته ادبیات پایـداری در دانشـگاه تهران 
تحصیـل می کنـد. به همیـن بهانـه فرصـت را مناسـب دیدیـم و گفت وگویـی بـا او داشـتیم کـه آن را در ادامـه می خوانید. 



داریمبا»حسینحسین«پیرمیشویم...
يکی از سنت های زيبای هیئت های قديمی گرفتن عکس يادگاری با کتیبه و پرچم هیئت بوده که در اين سال ها فراموش شده است.

پیشنهاد می کنیم دست به کار شويد و پس از پايان مجلس تان يک عکس يادگاری دسته جمعی بگیريد و برای »چهارده« ايمیل 
کنید تا در همین صفحه منتشر شود.

شبقدر،شبیبرترازهزارماه 
شـب های قـدر از پرفضیلت ترين شب هاسـت کـه بايـد قـدرش را بدانیم. به 
عبارتی دسـت از همه چیز برداريم و بدون هیچ آاليشی دلمان را صاف کنیم 
و بـا پروردگار به راز و نیاز بپردازيم. اين شـب آنقدر فضیلـت دارد که ثواب آن 
را برتـر از هزار مـاه ذکر کرده اند. به جرئت می توان گفت برجسـته ترين آيات 
قـرآن در مورد شـب قدر و فضیلت آن اسـت کـه خداوند متعـال می فرمايد: 
»مـا قـرآن را در شـب قدر نازل کرديم و از شـب قدر چه آگاهت کرد«. شـب 
قـدر از هـزار مـاه ارجمندتر اسـت. در آن شـب فرشـتگان بـا روح بـه فرمان 
پروردگارشـان بـرای هـر کاری که مقرر شـده فـرود می آيند. آن شـب تا دم 
صبـح صلح و سـام اسـت. از جمله داليل فضیلت شـب قدر بلکـه واالترين 
جنبـه فضیلـت آن نـزول قرآن در اين شـب اسـت که بـه صورت يکبـاره بر 
قلـب مقـدس پیامبر اکـرمk نـازل شـد و در بقیه عمـر مبارک ايشـان به 
صـورت تدريجی انجام گرفت. قرآن کريم يکـی از علل فضیلت ماه رمضان را 
همین معنا برشـمرده و علت ديگر فضیلت اين شب بزرگ را تعیین مقدرات 
انسـان می دانـد. شـب قـدر بهترين فرصـت برای طلـب بخشـش و آمرزش 
گناهـان از خداوند اسـت و پـروردگار در اين شـب عنايت ويـژه ای به بندگان 
خـود دارد و در واقـع آن را بهانـه ای برای آمرزش بندگان خود قرار داده اسـت. 

اپلیکیشن
 مناجات حضرت امیر

حضـرت  شـهادت  شـب  و  قـدر  شـب 
اسـت  نزديـک   gامیر المؤمنیـن
باارزشـش  ويژگی هـای  از  کـه  امامـی 
مناجات هايش اسـت و مسـلما خواندنش 
در ايـن شـب ها عـاوه بـر حـال خـوش 
مناجاتنامـه ثـواب بسـیاری دارد. خـدا را 
شکر با پیشـرفت تکنولوژی اين مناجات 
بـه صـورت برنامـه اندرويـدی درآمده که 
می توانیـد با نصب روی تلفن هـای همراه 
يـا تبلـت خـود از آن بهره منـد شـويد. 
برنامـه مناجـات حضرت امیـر حاوی 
متـن کامل همـراه صوت مناجات اسـت 
کـه می تواند همواره همراه شـما باشـد و 
در متـرو، اتوبوس يا هر کجـا که وقت تان 
آزاد اسـت ايـن مناجـات را قرائـت کنید.  

*خدايـا ! در آشـوب و فتنه و با عـده ای تو را گم می کننـد و عده ای تو 
ر ا پیـدا می کننـد. ما را از بندگان يابنـده خودت قرار ده. 

*خدايـا ! در توفان هـای سـهمگین و بنیان کـن بعضـی تـو را از دسـت 
می دهنـد و برخـی تـو را بـه دسـت می آورنـد. دسـت مـا را از دسـت 

خـودت در نیـاور و دسـت و دلمـان را از خـودت خالـی نکـن. 
*خدايـا ! در هجـوم بی امـان شـدايد و سـختی ها، گروهـی بـه دامن تو 
می آويزنـد و گروهـی از دامـن تـو می گريزنـد. مأمـن و گريـزگاه مـا را 

آغـوش مهربـان خودت قـرار ده. 
*خدايـا! آنـان که حقیقت را به مسـلخ مصلحت می برنـد، آ نان که دين 
می فروشـند و دنیـا می خرند، آنان کـه در مرتع حقوق مـردم می چرند، 

بـه کفر از ايمان نزديک ترند. نقاب ايمان را از چهره شـان بسـتان.
سید مهدی شجاعی

کانال تلگرام 
 g  فضایل امیرالمؤمنین

بـه  از شـیوه هايی کـه می تـوان  يکـی 
 g سـیره و انديشـه های امیر المؤمنین
نزديـک شـد، آشـنايی بـا فضايـل آن 
حضرت اسـت. يکـی از راه هـای اين کار، 
مطالعـه و خوانـدن کتاب هـای مرتبـط 
در ايـن زمینـه اسـت که ضمن توسـعه 
فرهنـگ کتابخوانی بـه اطاعات مهمی 
در ايـن زمینـه نیز دسـت پیـدا خواهید 
کـرد. اما بـرای آن دسـته از افـرادی که 
خیلـی فرصـت مطالعـه کتـاب ندارنـد 
پیشـنهاد می کنیم با عضويـت در کانال 
تلگرامـی فضايـل امیرالمؤمنیـن g از 
ايـن اطاعـات بهره منـد شـوند. در اين 
کانـال، ضمـن آشـنايی با تفکر و سـیره 
از دعاهـای هـر  آن حضـرت می تـوان 
روز مـاه مبـارک رمضـان، روضه هـا در 
خصوص شـب های قـدر و موارد بسـیار 
ديگـر بهره مند شـد. بـرای عضويـت در 
لینـک  وارد  اسـت  کافـی  کانـال  ايـن 
https://t.me/emamAli_as شويد. 

qudsonline14@gmail.com

حاج صادق آهنگران که نامش با مداحي سال هاي دفاع مقدس گره خورده، گفت: »در سال های اخیر شاهد ورود سبک های غربی از سوی 
برخی از جوانان به هیئت ها هسـتیم که ناآگاه هسـتند و بايد در اين رابطه با آنها صحبت شـود. به اعتقاد من فرهنگ ما غنی است. ما الی 
ما شاءاهلل سبک داريم! ديگر نیازی به استفاده از سبک های غربی نیست. گاه برای پیدا کردن يک سبک مناسب وقت نمی گذاريم و تنبلی 
می کنیم. لذا فعاالن در هیئت ها بايد توجه داشـته باشـند هر سـبکی که بخواهند از حزين گرفته تا شور در فرهنگ خودمان هست. نبايد 

تنبلی کرد. بايد وقت گذاشت و انرژی صرف کرد تا استعدادها در اين زمینه شناسايی شود«.  ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

مناجاتنامه
کتاب

مسیح در شب قدر 

»مسـیح در شـب قدر« عنوان دومین کتاب 
از مجموعه »خورشـید در مهبط مائکه اهلل« 
روايتـی از حضـور مقـام معظـم رهبـری در 
منازل خانواده  های شهداسـت. در اين کتاب، 
حضور مقام معظم رهبری در منازل شهدای 
مسیحی کشورمان در 23 بخش روايت شده. 
اين اثر از سـوی انتشـارات صهبا منتشر شده 
اسـت. روايـت اتفاقـات پیـش آمـده در ايـن 
ديدارها در قالب داستانی و با استفاده از راوی  
متفاوت برای هر داسـتان در کنار بهره گیری 
از عکس هايـی جـذاب و ديدنـی بـرای هـر 
بخـش، توانسـته اثـری متفـاوت را در حوزه 
خاطره نـگاری روانه بازار نشـر کنـد. عاوه بر 
ايـن گردآورندگان اثـر در هر داسـتان نکاتی 
زيبا درباره شـهید، خاطرات و نحوه شهادتش 
آورده انـد کـه باعث می شـود خواننـدگان آن 
بیشـتر با قهرمانان کشورشـان آشـنا شـوند. 
خوانـدن ايـن کتـاب را از دسـت ندهیـد.

هیئت رهروان شهدا، دانشـگاه صنعتی امیرکبیر
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