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سالم ای همه رأفت! 

اسـام دینـی اسـت که بـرای همه ابعـاد فـردی و اجتماعی انسـان کـه او را به سـوی 
کمـال هدایـت کنـد برنامـه دارد. ایـن احـکام و برنامه ها از یک سـو ریشـه در واقعیت 
زندگی انسـان و اسـتعدادهای او دارند و از سـوی دیگر به بایدها و آرمان هایی که انسان 
باید به سـوی آنها حرکت کند متصل می شـوند. از این رو برنامه عملی زندگی انسـان 
کـه از آن بـه »احکام و آموزه های وحیانی« تعبیر می شـود براسـاس مصالح و مفاسـد 
تشـریع شـده. همین تشـریع احکام برمبنای مصالح و مفاسد موجب شـده در ادبیات 
دینی و اخبار و احادیث بابی تحت عنوان »فلسـفه احکام« باز شـود و از علت و حکمت 
واجبـات و محرمات سـخن به میـان آید. این امر بـه وضوح از عقانی بـودن آموزه های 
اسـام حکایت دارد و تفاوت ماهوی ایمان اسـامی را با ایمان مسـیحی بازگو می کند. 
در تاریخ اسـام هرگاه مباحث عقانی رواج بیشـتری داشـته اند، موضوع فلسفه احکام 
نیـز مطرح بـوده. دوره امام رضاg یکی از همین دوره هاسـت کـه به دلیل تاش های 
گسـترده امام صادقg در ترویج اسـام، گسـترش علـم و دانش و رشـد خردگرایی، 
فلسـفه احکام مورد توجه قرار گرفت و مسائل زیادی از امام هشتم پرسیده شد. روایات 
زیـادی از امام رضاg نقل شـده که به آثار و اسـرار گوناگون حج اشـاره دارنـد. در این 
روایـات دو گونه آثار ذکر شـده: 1. آثار طبیعی مثل آثـار اخاقی، اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصـادی 2. آثار مافوق طبیعی مثل اینکه کسـی که حج بجا می آورد خـدا او را از غیر 

مسـتغنی می کند و به او سـامتی می دهد. 

آثار اخالقی و تربیتی حج 
حج وارد شـدن به خدا و به میهمانی او رفتن اسـت و مسـلما بـرای ورود به حریم خدا 
بایـد آمـاده شـد و خـود را از آلودگی ها پاک کرد و تمام دلبسـتگی ها و وابسـتگی های 
دنیـوی را کنار گذاشـت. در حـج از خداوند طلب فزونی می کننـد. بدین معنا که یکی 
از ابعاد حج، رشـد هرچه بیشـتر اخـاق و ارزش های انسـانی و باال بردن سـطح فهم و 
آگاهـی اسـت. از دیگـر آثـار حج خارج شـدن از گناهانی اسـت کـه بنده به آنهـا آلوده 
شـده در حالی که از گناهان گذشـته توبه کرده . از دیدگاه امام رضاg حج پاالیشـگاه 
روح از آلودگی هـای گنـاه اسـت. از این رو اسـام برخاف دنیای مدرن امروز به انسـان 
تحت عنوان یک وسـیله و ابزار مادی نگاه نمی کند بلکه به سـاختار روحی و معنوی او 
عنایت دارد. در حج انسـان به بذل مال موفق می شـود و بدنش به زحمت می افتد. زیرا 
یکی از خصلت های زشـتی که انسـان را از مسـیر فطری و الهی به انحراف می کشـاند، 

دنیامحوری است. انسـانی که تمام تاش و آسایش خود را در راه کسب مادیات به هدر 
می دهـد و در راه لذت هـای زودگذر زندگی به مصرف می رسـاند، باید برنامه و مقرراتی 
داشـته باشـد که هرچند به طور موقت محور کار او را از دنیاگرایی، به خداگرایی تغییر 
دهد. بنابراین خسـتگی و فرسـودگی جسـمی که به حاجی دسـت می دهد، جزئی از 
اسـرار حج و مانند دسـت اندازهایی اسـت که در مسـیر صاف جاده زندگی انسـان قرار 

گرفته تا انسـان را از خـواب غفلت بیدار کند. 
رفتـن به خانـه خدا و انجـام اعمـال حـج در روح و جان افـراد تأثیر می گـذارد و هوای 
نفسانی را در وجود انسان کنترل می کند. در حقیقت حج گزار در عرصه حساس جهاد 
اکبـر، خود را برای مبارزه ای آشـکار با نفس اماره مهیا می کنـد. امام رضاg مهم ترین 
دسـتاوردهای مراسـم حج را در این نکته تبیین کرده که حاجیان ارزش های اخاقی و 
تربیتی ای را که در حج به دسـت آورده اند به دسـت فراموشـی نسـپارند و به این اعمال 
و ارزش هـا اسـتمرار ببخشـند. یکی از اسـرار مهم حج، تواضـع و فروتنی اسـت. امام 
علـیg  فرمـوده: »خداونـد حـج بیت خود را بر شـما واجـب کـرد و آن را عامت 
تواضع حاجیان در مقابل عظمت خود و نشـانه خضوع و اعتراف آنها به بزرگی خویش 
قـرار داد«. کسـی کـه بـرای اطاعت امـر الهی به سـفر حج مـی رود، آمـاده این فریضه 
سـنگین می شـود و همه وظایف شـرعی را بی کم و کاسـت بین خود و خداوند رعایت 
می کند. این مسـئله نشـان می دهد که این انسـان باایمان تسـلیم اوامر الهی اسـت و 
در مقابـل حضرت باری تعالی متواضع و خاشـع اسـت و به بزرگـی او اعتـراف دارد. امام 
رضـاg دربـاره آثار اقتصـادی حج  فرمـوده: »حج بـرای تأمین مصالـح و منافع تمام 
مسـلمانان شـرق و غرب، دریا و خشکی و حاضر و غایب از حج است«. وقتی مسلمانان 
گـرد کعبه جمع می شـوند، بـرای کل جهـان اسـام برنامه ریزی اقتصـادی می کنند. 
چـون جهان اسـام باید به واسـطه خـودش خودکفا شـود. اینکـه در روایت آمـده در 
حـج برای کل جهان اسـام برنامه ریـزی اقتصادی کنند، این کار توجه به دنیاسـت در 
حالـی بـه حـج می روند کـه از دنیـا دور شـوند. می گوییـم اگر به منافع شـخصی فکر 
کنند، اشـتغال به دنیاسـت ولـی وقتی برای جامعه اسـامی برنامه ریـزی  کنند، توجه 
بـه دنیا نیسـت.  طبق فرمایـش امام صـادقg یکـی از اهـداف حج تقویـت تجارت 
مسلمانان و تسـهیل روابط اقتصادی است. در پرتو همین اثر اقتصادی تمام مسلمانان 
از هر قشـر و طبقه ای آنجا گرد هم می آیند و این یکی از نشـانه های انسـجام اسـامی 
اسـت کـه باعث تجلی وحـدت و همدلی مسـلمانان بر محور قبلـه ای واحد می  شـود. 

آثار فرهنگی حج 
در حج تفقه صورت می گیرد. یعنی کسـانی که به حج می روند مسـائل دینی و اوضاع 
جهان اسـام را درک کرده و در برگشـت به شـهر خود به دیگران منتقل می کنند. در 
حج اخبار و احادیث معصومین b به هر منطقه و ناحیه ای می رسـد. در دوران خفقان 
زمـان ائمـه، حج دریچـه ای به سـوی آزادی بـود و در آن ایام خدمت ائمه می رسـیدند 
و سـوال می کردنـد و اخبـار را بـه نقاط مختلف جهـان می بردنـد. مـردم از این طریق 
معـارف نـاب اسـامی را در جریان دیـدار با امام معصـوم فرا می گرفتند و در بازگشـت 
به سراسـر جهان اسـام منتقل می کردند. در حال حاضـر هم آثار رسـول اهلل kاز این 
مرکـز به تمام دنیا پخش می شـود و می توان از طریق برپایـی همایش ها و کنگره های 
گوناگون مسـائل فرهنگی اسـام را از این مرکز به سراسـر دنیا اعام کرد. طبق روایات 
در زمـان غیبـت امـام زمـانf، آن حضرت هر سـال آنجا حضـور دارد و حاجیـان را 
می بینـد ولی آنهـا او را نمی بینند. امام صـادقg  فرمـوده: »در آخرالزمان مـردم امام 
خـود را نمی یابنـد و او در موسـم حـج حضـور می یابـد و مـردم را می بیند ولـی آنها او 
را نمی بیننـد«. حج گـزار بامعرفت با داشـتن ایـن باور نه تنها رغبت بیشـتری به انجام 
اعمال خالصانه حج نشـان می دهد بلکه لحظات حضور را غنیمت می شـمارد و کمال 
حرمـت و احتـرام را در پاسداشـت آن مـکان مقدس و حضور شایسـته بجا مـی آورد و 
بـا امام عصـر تجدید عهد می کنـد. طبـق فرمایش امـام رضاg اینها منافعی اسـت 
کـه حـج بـرای بشـر دارد و هم منافع معنوی را شـامل می شـود و هم منافع مـادی را. 

»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  کند و  به دریا برسد صاف و زالل می شود و اصا با چیزي که قبا بوده فرق 
مي کند. یادمان  باشد خدا 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 می شویم. بنابراین هیچ وقت ناامید نباشیم و به رحمت خدا امیدوار باشیم.  سوره مبارکه حجر

حج؛ کانون پاالیش روح و جسم 
حجت االسالم ابراهیم بهاری، واعظ و کارشناس معارف اسالمی 

وارد  عرصـه  ایـن  بـه  تـازه  کـه  جوانانـی  و  مداحـان  بـه  توصیه هایـی  بیـان  بـا  کشـور  مداحـی  پیشکسـوت  گرسـویی،  سیدمحسـن 
می شـوند، گفـت: »درسـت اسـت کـه نـگاه بـه کار مداحـی بسـیار ارزشـمند اسـت امـا راه خوبـی بـرای امـرار معـاش نیسـت. لـذا توصیـه 
می کنـم همـه مداحـان جـوان و عاقه منـدان ورود بـه ایـن عرصـه کار دیگـری را در کنـار مداحـی داشـته باشـند تـا بتواننـد در کنـار آن 
خوانندگـی و نوکـری سیدالشـهداg را بـرای خودشـان بـه  عنـوان یـک عاقـه ذاتـی و دلـی قـرار دهنـد. داشـتن شـغل در کنـار مداحـی 
از ایـن طریـق بتواننـد عشـق و ارادت خودشـان را بـه معصومیـنb نشـان دهنـد و وارد کارهـای مـادی نشـوند«.  باعـث می شـود 
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حجت االسالم ابراهیم بهاری
 واعظ و کارشناس معارف اسالمی 

روح اهلل مؤید، پژوهشگر دینی 

زیـارت کـردن یکـی از امور مهـم روزانه اسـت که هرقـدر طرف های 
آن مهم تـر باشـد، از درجه باالتری برخـوردار خواهد بـود. برای مثال 
االن کـه ایام حج اسـت می تـوان گفت یکـی از مهم تریـن زیارت ها، 
زیـارت خانه خدا و زیارت مزار پیامبـر اکرمkو ائمه مدفون در بقیع 
اسـت. برای کسـانی که ایـن توفیق بـزرگ را پیدا نکرده انـد می توان 
گفـت: »گر نه راهی به سـوی حـج داریم/ حرم ثامن الحجـج داریم«. 
زیـارت علی بـن موسـی الرضاg میـان زیارت  های اماکن مقدسـه 
باالتریـن ثـواب را دارد و از بااهمیت ترین زیارات محسـوب می شـود. 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه اعتقـاد به ایـن زیـارت مخصوص شـیعیان 
اثنی عشـری اسـت کـه این تخصیـص با عبـارت »انأ من شـروطها« 
رابطـه مسـتقیم و جداناپذیری در حدیث شـریف »سلسـله الذهب« 
دارد کـه از امـام هشـتم نقل شـده و آن حضـرت راه یافتن به شـهر 
امـن توحیـد را مشـروط بـر والیت کـرده. از ایـن جهت زیـارت این 
امـام غریب به صورت خـاص مورد تأکیـد ائمه بزرگوار بـوده. ابونصر 
بزنطـي می گوید به امـام جواد g گفتـم آیا زیارت پدرتـان معادل 
هـزار حج اسـت؟ امام  فرمـود به خدا سـوگند معادل هـزار هزار حج 
اسـت برای کسـی که زیارت کند و حق او را بشناسـد. از این حدیث 
برمی  آید کـه جایگاه شـناخت و معرفت ثامن الحجـجg در زیارت 
بسـیار مهم اسـت که چنین ثواب بزرگی را مشـروط به آن کرده اند. 
شـرایط زیـادی را بـرای زیـارت ذکـر کرده انـد از جملـه طهـارت 
ظاهری و باطنی، پوشـیدن لباس مناسب، آهسـته قدم برداشتن، 
ذکـر گفتن در راه، خوانـدن اذن دخول، زیارتنامه، نماز، دعا و... اما 
آنچـه بیشـتر بایـد به آن توجه داشـت توجـه قلبی به امام اسـت. 
شـاید مهم تریـن خصوصیـت زیـارت همیـن توجه و حضـور قلب 
باشـد. در سفارشـات آیت اهلل بهجتw این  طور آمـده: »زیارتتان 
قلبی باشـد. در موقع ورود اذن دخول بخواهید. اگر حال داشـتید 
بـه حرم وارد شـوید. اگر هیچ تغییری در دل شـما به وجود نیامد 
و دیدیـد حالتـان مسـاعد نیسـت، بهتر اسـت بـه کار مسـتحبی 
دیگری بپردازید. سـه روز روزه بگیرید و غسـل کنید. بعد به حرم 
برویـد و دوبـاره از حضرت اجـازه ورود بخواهیـد«. آیت اهلل بهجت 
حضـور قلب و توجـه را آنقدر بـرای زیارت مهـم می داند که حتی 
زیـارت بدون حضور قلب را سـفارش نمی کند. اگـر در حرم حاضر 
باشـیم و دل در گرو یار نباشـد چـه بهره ای می تـوان از آن زیارت 
بـرد؟ بـه قول شـاعر: »هرگز حدیـث حاضر غایب شـنیده ای؟ من 
در میـان جمـع و دلـم جـای دیگر اسـت«. باید کوشـید بـا تمام 
وجـود به زیـارت رفت. حـاال این سـوال پیش می آید کـه چه کار 
کنیـم تا حضور قلب بیشـتری داشـته باشـیم؟ شـکی نیسـت که 
توجـه به اوصـاف و کرامـات امام رضـاg می توانـد دامنه حضور 
قلـب بیشـتری را فراهـم کنـد یـا دقـت در مسـتحباتی همچون 
آهسـته راه رفتـن، ذکر گفتـن، اذن دخـول خواندن و... . مسـئله 
کاربردی تـر ایـن اسـت کـه امـام را حاضر بدانیـم و بـا او صحبت 
کنیـم. طبـق  فرمایـش امـام  رضـاg امـام همـدم و رفیـق، پدر 
مهربـان، برادر برابر، مادر دلسـوز به کودک و پنـاه بندگان خدا در 
گرفتـاری اسـت. وقتـی یک جـوان به حـرم می آید باید احسـاس 
کنـد پیش رفیق و همدمـی آمده که او را می فهمد و مشـکاتش 
را برطـرف می کنـد. هـرگاه فرزنـدی بـه حـرم می آیـد بایـد امام 
را هماننـد پـدری دلسـوز و مهربـان یـا بـرادری برابـر و غمخـوار 
ببینـد کـه اندوهـش را از بین می برد و مشـکلش را حـل می کند. 

دریای رحمت 

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
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مسئول مکتب الرضای مشهد از فعالیت های این هیئت و دغدغه هایش می گوید 

 ضرورت ایجاد 
جبهه فرهنگی در هیئات 

محمدحسین خانیان 

14 سـال قبـل درسـت در ایامـی که با شـهادت امـام رضاg گـره خـورده بود بـرای احیـای فرهنگ ناب 
اسـالمی گرد هم آمدند و هیئت مکتب الرضا را در مشـهد بنیان گذاشـتند. یکی از محورهـای مهم و اصلی 
این هیئت مقابله با جنگ نرم اسـت که برای آشنایی بیشـتر نوجوانان و جوانان با مسائل سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی به تناسـب روحیات و ذائقه فکری شـان برنامه های متنوعی دارد. احمد ذوالفقاری، مسئول هیئت 
مکتب الرضاg یکی از این جوانان تالشـگر اسـت که اعتقـاد دارد وقتی از فضایل، مناقب و سـیره اهل  بیت
b دم می زنیـم باید بیشـترین هـم و غم  ما رفع مشـکالت مردم باشـد چراکه این وظیفه هیئتی هاسـت. 
برای شـناخت بیشـتر بـا فعالیت هـای هیئـت  مکتب الرضـاg بـا احمـد ذوالفقـاری گفت وگـو کردیم. 

 تربیت مجاهد فی  سبیل اهلل 
هیئـت مکتب الرضـاg برنامه هـای ویـژه ای بـرای نوجوانـان و جوانـان دارد و کارهـای بـزرگ اجتماعی و 
خانوادگـی بـرای هیئتی ها انجام می دهـد. درواقع می خواهـد کارها زیربنایی انجام شـود. احمـد ذوالفقاری 
می گویـد: »هـدف اصلی تشـکیل هیئت، احیای شـعائر و ارزش هـای اسـامی و تربیت انسـان های صالح و 
متقـی اسـت؛ درواقع انسـانی با مشـخصه مجاهد فی سـبیل اهلل و به عبارت بهتـر مجاهد پیـروز. از اقدامات 
مهـم و اثرگـذاری که از اولین سـال های تشـکیل هیئـت به صورت مسـتمر تاکنـون ادامه دارد، مشـاوره و 
راهنمایـی فـرد بـه فرد با بخش قابل توجهی از اعضای جلسـه اسـت که ایـن راهنمایی ها نه تنهـا در زمینه 
اقتصـادی بلکه در تمامی مسـائل مهم زندگی دوسـتان راهگشـا و مؤثر بـوده. اعضای ثابت هیئـت از دوران 
نوجوانـی و جوانـی و تجـرد تـا زمـان تأهـل و بعـد از آن تحت این مشـاوره های مسـتمر با نگاه اسـام ناب 

قـرار گرفته و می گیرنـد، که خوشـبختانه تأثیرگذار بوده اسـت«. 

مقابله با شبهه افکنی و تبلیغات ضدفرهنگی دشمن 
 

یکـی از وظایـف اصلـی هیئت هـا مقابلـه بـا جنگ نرم و شـبهاتی اسـت که دشـمنان بـه دنبـال تحقق آن 
هسـتند. فعالیت جـدی ای که بسـیاری از هیئتی های بااسـتعداد در فضای مجازی انجام می دهند تشـکیل 
کانـال تلگـرام و پیج اینسـتاگرام اسـت. مسـئول هیئـت  مکتب الرضاg با اشـاره به فعالیت هـای فرهنگی 
و سـایبری می گویـد: »یکـی از محورهـای مهم و اصلـی  هیئت مکتب الرضـا g مقابله با جنگ نرم اسـت. 
ایـن موضوع مهـم را در عرصه های مختلف داریم پیگیـری می کنیم و آموزش های الزم را از سـنین کودکی 
بـه افـراد می دهیم. هیئـت کانالی دارد کـه در آن به طـرح و پیگیری شـبهات می پردازیم. در پاسـخ به این 
پرسـش برخـی از جوانـان کـه می گوینـد چقدر هیئت هـا می تواننـد در رفع معضـات اجتماعـی و کاهش 
مشـکات انسـانی و خانوادگی مـردم تأثیرگذار باشـند، می گویم هیئت هـای مذهبی اساسـا باید محل رفع 
و رجوع مشـکات مردم باشـند چراکه ما برای کسـانی مراسـم می گیریم و از فضایل و مناقب و سـیره آنها 

)ائمـه( دم می زنیـم که بیشـترین هم و غم شـان رفع مشـکات مردم بوده اسـت«. 

حرکت در مسیر احیای فرهنگ ناب اسالمی 
ذوالفقـاری دربـاره اینکـه هیئـت مکتب الرضـاg چقـدر توانسـته در زمینه اشـاعه فرهنگ ناب اسـامی 
مؤثـر باشـد، می گویـد: »هیئـت مـا سـعی دارد راهبـرد اصلـی حرکـت خـود را در راه احیـای فرهنگ ناب 
اسـامی قـرار دهـد و بـرای ایـن منظـور تـا بـه حـال فعالیت هـای متعـددی انجـام داده. مثـا برگـزاری 
مراسـم متعـدد مناسـبتی و هفتگی مذهبی، جلسـات مسـتمر و متعـدد مشـاوره ای، کاس هـای مختلف 
بـرای کـودکان و نوجوانـان دختـر و پسـر، هیئـت ویـژه کـودکان و نوجوانـان، اردوهای مختلـف تفریحی- 
فرهنگـی راهیـان نـور، پیـاده روی اربعیـن، تشـکیل گـروه نمایش هـای آیینـی و اجـرای ایـن نمایش هـا 
در مناسـبت های مختلـف در مسـاجد، حسـینیه ها و... . همان طـور کـه گفتـه شـد دغدغـه مـا در کنـار 
احیـای شـعائر دینـی، تربیـت انسـان های صالـح برای نظـام اسـامی اسـت و همـواره کوشـیده ایم در حد 
فهـم و تـوان خـود و براسـاس شـاخص هایی کـه رهبـر معظـم انقـاب نشـان می دهنـد و نسـبت بـه آن 
حساسـیت دارنـد اقـدام کنیم و از ایـن طریق تا حـدودی موجبات رضایت ولـی عصرf را فراهـم آوریم«. 

هیئت ها معموال در تعمیق معنویت رویکرد اثرگذاری را در دستور کار خود دارند 
و هیئت مکتب الرضاg هم از این قاعده مسـتثنی نیست. او درباره این برنامه 
 bخاص و ویژه می گوید: »قطعا وجود جلسـات توسـل، عزا و شادی اهل بیت
و ذکـر معارف دینی و فضایل معصومین در تعمیـق معنویت جوانان تأثیرگذار 
بـوده و هسـت و قطعا به هـر میزان که تـالش و اخالص ما نوکـران و خادمان 
عرصه هیئت بیشـتر و بهتر باشـد این اثرگذاری به مراتب افزایش بیشـتری 
خواهد داشـت. بدون شـک اگر فعالیت های هیئت خودمان را براساس نگاه و 
نظـر فقهای متعهد دین قرار ندهیم و صرفا درگیر سـالیق شـخصی خودمان 
بشـویم از مسـیر رضایت ائمه اطهارb فاصله خواهیم گرفت. در وهله بعدی 
اگر بناسـت حقیقتا در هیئت ها به احیای ارزش های اسالمی بپردازیم و از نفوذ 
اجانـب و بیگانـگان و ترویج فسـاد در میان نوجوانان و جوانـان و عموم مردم 
جلوگیری کنیم باید در مسـیر رفتار شبکه  ای، تعامل و ارتباط مناسب و ایجاد 
جبهـه یکپارچه فرهنگی در مجموع هیئت های مذهبی کشـور پیش برویم«. 

سالیق شخصی نداریم 

حجت االسـام فرحزاد از مبلّغین و روحانیون خواسـت ضمن اهتمام به رفع مهجوریت از اعیاد ذی الحجه، مردم را برای اختصاص 
موقوفات به جشن های اهل بیتb همچون میاد، عید غدیر و امثال آن تشویق کنند؛ »بر ما یک فرض و وظیفه است که همان گونه 
که عزاداری های اهل بیت را با شـور و شـوق برگزار می کنیم، به همین میزان باید میاد اهل بیت و مجالس مدح و شادی را با شور 
و شوق فراوان برگزار کنیم. رفتار و کردار ما نباید این گونه باشد که ۹۰ درصد از تاش و انرژی خود را برای عزاداری و روضه خوانی 
اختصاص دهیم اما برای جشـن و شـادی میاد اهل بیتb تنها 1۰ درصد برنامه ریزی داشـته باشـیم چراکه این امر کم لطفی ما 

شیعیان به اهل  بیت است«. 
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 حاج خانم! چطور شـد که از خوانسـار به مشـهد آمدیـد و در 
این شـهر ماندگار شدید؟ 

مثـل همه دختر و پسـرهای آن زمـان به طور سـنتی ازدواج کردیم بدون 
اینکه ذره ای شـناخت نسـبت به هم داشـته باشـیم. من متولد قم بودم و 
حـاج رضـا متولد خوانسـار اما هر دو سـاکن قـم بودیـم. حاج رضـا اوایل 
ازدواج مقلد امام خمینیw بود و عاقه خاصی نسـبت به ایشـان داشت. 
بعـد از 15 خرداد و شـهادت حاج آقا مصطفی فعالیت های انقابی حاجی 
اوج گرفـت. سـال 5۰ هنوز یک هفته از مراسـم نامزدی مان نگذشـته بود 
کـه حاجی را گرفتنـد و به زندان اویـن بردند. بعد از اینکه آزاد شـد، چون 
در قـم هویتش شـناخته شـده بـود به مشـهد مهاجرت کردیم و مشـهد 
تبدیـل به مرکزی برای ادامه فعالیت  های انقابی او شـد و اواخر سـال 55 

در مشـهد ماندگار شدیم. 
 مالک های شما و حاج رضا برای ازدواج چه بود؟ 

خـدا رحمـت کنـد حـاج رضـا را. بـه مـن گفـت بـه عنـوان ذاکـر امـام 
حسـین g مسـئولیتی دارم. اگر می خواهی بـا من ازدواج کنی نسـبت 
بـه اینکه من شهرسـتان مـی روم و دیر یـا زود می آیم راضی بـاش. افتخار 
می کردم حاجی نوکر امام حسـین اسـت. به او گفتم تا آخر با تو هسـتم. 
 فکـر می کنید در وجود ایشـان چه ویژگی هایی وجود داشـت 

که صلـوات خاصه امام رضای ایشـان این اندازه ماندگار شـد؟ 
همیشـه می گفت امام رضاg رئوف و راضی بوده. من هم باید مثل ایشان از 
همه  چیز راضی باشـم. وقتی کسی مشکلی داشت و اظهار نیاز می کرد بدون 
اینکـه چیزی بپرسـد به او کمـک می کرد یا هر وقـت از آسـتان قدس پولی 
می گرفـت آن را به مردم می داد و می گفت این پول مال امام  هشـتم اسـت و 
برای همه برکت دارد. به خاطر اخاق خوب حاجی همه دوسـتش داشـتند. 
با اینکه بسیار احساساتی بود و نسـبت به خانواده احساس مسئولیت داشت 
اما هر جا بودیم خودش را به مراسـم حرم می رسـاند و چیزی جلودارش نبود. 
هـر وقت مـی روم حرم او را تجسـم می کنم. حاجـی زیاد به خوابـم می آید و 
طوری در خواب صحبت می کند که انگار همیشـه با ماست. بچه ها همیشه 

می گویند بابا هسـت و از تمام کارهای ما خبر دارد. 
 زینـب خانم! کـدام خصوصیت اخالقی پدرتان بیشـتر برای 

شـما نمود داشت؟ 
اصـا اهل توصیه کردن و نصیحت کردن نبود بلکـه رفتار و برخوردش 

طنین دلنشـین صلـوات خاصـه اش دلـت را تا بـارگاه ملکوتی 
خورشـید هشـتم می بـرد: »اَلّلــُهَمّ َصِلّـی َعلـی َعِلـِیّ بْـِن 
ِتَک َعلی َمْن  ِقـِیّ الَنِّقـِیّ َو ُحَجّ ُموَسـی الِرّضا الُْمْرتََضی االِماِم الَتّ
ـهیِد، َصالًه َکثیَرًه  ّدیِق الَشّ َفـْوَق االَْرِض َو َمـْن تَْحَت الَثّـری، الِصّ
ًه زاِکَیـًه ُمَتواِصَلًه ُمَتواتِـَرًه ُمَتراِدَفًه، َکاَْفَضِل مـا َصَلّْیَت َعلی  تاَمّ
اََحـد ِمـْن اَْولِیائِـک...« فرقـی نمی کنـد در کجـای ایـن دنیای 
خاکی باشـی. حتی اگر هـزاران کیلومتر با حـرم رضوی فاصله 
داشـته باشـی باز نـوای خالصانه حـاج رضا انصاریان چشـمان 
تـو را بارانی می کنـد و دلت را امـام رضایی. انگار همیـن دیروز 
بود که برای نخسـتین بار صـدای روح بخش صلـوات خاصه اش 
شـنیده می شـد و حـاج رضـا انصاریـان می گفـت :»باالترین 
افتخار مـن این اسـت که توانسـتم صلـوات را به محضـر امام 
رضـا تقدیم کنـم. انصاریان بـدون امـام رضاg هیچ اسـت و 
ایشـان اراده فرموده انـد که صلـوات را تقدیم شـان کنـم«. در 
روزهایـی کـه به دهـه کرامت گـره خورده بـود سـراغ خانواده 
یکـی از خادمان خاص امام هشـتم رفتیم تا از سـبک زندگی او 
برایمان بگویند. همسـر، دختر بـزرگ و بـرادرزاده مرحوم حاج 
رضـا انصاریان )خانـم زرونـدی، زینـب انصاریـان و علی اصغر 
انصاریـان( از سـبک زندگی این خـادم رضوی بـرای ما  گفتند. 

اخالص حاجی 
صلواتش را ماندگار کرد 

گفت وگوی متفاوت با خانواده حاج رضا انصاریان 
که نامش با امام رضاg گره خورده 

مجتبی برزگر 
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05 اعضای بدن شـاعر آیینی خراسـان اسـتاد غامرضا شـکوهی اهدا شـد. احسـان شـکوهی فرزند آن مرحوم گفت: »پدرم دچار سکته مغزی شد 
و بـه دلیـل دیر رسـیدن به بیمارسـتان دچار مرگ مغزی شـد. او دوسـت داشـت اعضای بدنـش را اهدا کنـد. بنابراین تصمیـم گرفتیم اعضای 
بدنـش را اهدا کنیم«. شـکوهی از جمله شـاعران پیشکسـوت خراسـان بود که سـال ها بـه فعالیت های فرهنگـی و هنری پرداخت و شـاگردان 
زیـادی را تربیـت کـرد. از او آثـار متعـددی بـه یادگار مانده کـه از جمله آنها می تـوان به »یک سـاغر نگاه« و »سـرمه ای در غزل« اشـاره کرد. 

نوعـی توصیه بـرای ما بود و بسـیاری از مسـائل را با رفتـار، اخاق و 
گذشـت و مهربانـی ای که داشـت به ما یـاد می داد و بـه همه محبت 
می کـرد. تمـام زندگـی ما بـا پدر خاطـره بود. بـا رفتارش همـه ما را 
اسـیر خود  کـرده بود. هیچ وقت بـا تذکر رفتار نمی کـرد و زندگی اش 
سرشـار از محبـت بود. هر وقت اشـتباهی از ما سـر مـی زد می گفت 
ایـن رفتار شـما درسـت نیسـت. بهتـر بـود این طـور می گفتیـد. با 
زبـان خـوش همه را اسـیر خودش  کـرده بود. عقاید عمیقی داشـت. 
هـر وقت شـروع به خوانـدن می کرد حـال عجیبی داشـت و در تمام 
طـول خوانـدن گریه می کرد. همیشـه می گویـم کاش رفتـار پدر در 
وجودمـان نقش بسـته باشـد و مـا لیاقت ایـن اخاق، منـش و رفتار 
را داشـته باشـیم. هرچه می گذرد بیشـتر فکـر می کنم کـه اخاق  و 
ویژگی هـای پـدرم بـا بقیه فـرق می کـرد. به طـور کلی پدرم انسـان 
خوش اخاقـی بـود. هیچ وقـت از پدرمـان بداخاقـی ندیدیـم. حتی 
اگـر ناراحتـی و گرفتاری داشـت. بـرای همه خوب می خواسـت. بعد 
از اینکـه از دنیـا رفـت خیلی هـا بـه مـا زنـگ می زدنـد و می گفتند 

جهیزیه دختـر ما را حاج آقـا  داده. 
 حاج رضا از راه مداحی امرار معاش می کردند؟ 

خانم زرونـدی: در ماه محرم هرچـه پاکت می گرفت آنهـا را روی هم 
می ریخت تا متوجه نشـود چه کسـی چقدر داده. می گفت اینها برای ما 
برکت اسـت. بخش عمده ای از پول ها را میان نیازمندان تقسیم می کرد 
و بـه همه می گفت این پول برای امام حسـینg اسـت و برکـت دارد. 

 از ماجرای صلوات خاصه شان هیچ وقت حرفی می زدند؟ 
می گفـت نمی دانـم کـی و کجـا ایـن زیـارت خاصـه را خوانـدم. 
چـون وقتی شـروع بـه خوانـدن می کـرد در حال و هـوای خاصی 
قـرار می گرفـت. اینقـدر حال خوبی داشـت کـه دیگر جـا و مکان 
برایـش اهمیتـی نداشـت امـا به نظـرم سـحرهای ماه رمضـان که 
در صحـن آزادی بـرای ضبط می رفـت همانجا برای نخسـتین بار 
زیـارت خاصـه را خوانـد. حتـی اهـل نظـر ایـراد می گرفتنـد کـه 
فـان جـا »الـف« را کـم گفتـی! در پاسـخ بـه آنهـا می گفـت در 
حـال و هـوای خاصـی بـودم کـه ایـن صلـوات را خوانـدم و ضبط 
کردنـد. همیشـه می گفـت مـن سـربازم و آمـاده ام بـرای همـه 
بخوانـم. درواقـع بـرای او شـاه و گـدا فرقـی نمی کرد. همیشـه در 
 bکاس هـا بـه شـاگردانش می گفت قبـل از خوانـدن، اهل بیت
را در نظـر بگیریـد و گریه کنید. اگر این حال به شـما دسـت داد، 
مـداح می شـوید و حرف و خواندنتـان روی مردم تأثیرگذار اسـت. 
چـون وقتی اهـل بیـت را در نظر بگیرید، دیگر حواسـتان هسـت 

کـه حرف زشـتی نزنیـد و برخورد بدی با کسـی نداشـته باشـید. 
مخالـف کـف  زدن در هیئـت بـود و می گفـت با کـف  زدن حرمت  

معصومین شکسـته می شـود. 
 فکر می کردید اینقدر زود شما را تنها بگذارند؟ 

هیـچ گاه فکـر نمی کـردم به ایـن زودی مـا را تـرک کنـد. روزی به من 
گفـت تا زنـده ام نمی فهمیـد این صلـوات خاصه چـه تأثیراتی داشـته. 
وقتـی از دنیـا رفتـم بـه ارتبـاط مـن بـا امـام رضـاg پـی می بریـد. 
همین طور هم شـد. بعـد از فوتش این ارتبـاط را به من نشـان داد. یک 
شـب در خـواب دیـدم خورشـید روی دریـا طلوع کـرده و حـاج رضا با 

لباس آسـتان جایی ایسـتاده. 
 ظاهـرا هیچ وقت برای خادمـی امام رضاg به کسـی مراجعه 

نکردند. ماجرا از چه قـرار بود؟ 
اوایل انقاب به حاجی گفتم به آیت اهلل طبسـی بگو آرزوی خادمی امام 
رضـاg را داری. می گفت هیچ گاه این کار را نخواهم کرد. خود حضرت 
اگـر بنـده را قابل بداند انتخاب می کنـد. تا اینکه روزی در جلسـه ای در 
حـرم می خواند که آیت اهلل طبسـی حکمش را نوشـت و حـاج رضا 25 
سـال خادم شـد. می توانسـت جایگزین داشـته باشـد اما نرفت و از این 
امتیـازات اسـتفاده نکرد. همیشـه می گفـت اینکه حضرت بـه من نگاه 
کند و جواب سـام مـن را بدهد مرا بس اسـت. حتی موقعـی که فوت 
کـرد چون پرونده های مربوطـه کامل نبود به او جـا نمی دادند. به خاطر 
همیـن می خواسـتیم او را به کربا ببریـم و آنجا دفن کنیم اما آسـتان 

قـدس نگذاشـت و حاجی را در حـرم امام رضاg به خاک سـپردند. 
 زینـب خانـم! اولین بـاری که صلـوات خاصه را شـنیدید 

چه حـال و هوایی داشـتید؟ 
یادم می آیـد در خانه پدر بودم که صلوات خاصه را از تلویزیون شـنیدم. 
اوایـل ایـن صلوات خاصه خیلی جا نیفتاده بـود. آرام آرام معروف شـد و 
در مهـد کودک ها و مدارس هم این نوای دلنشـین به گوش می رسـید. 
یکی از نکاتی که به طور مسـتقیم باعث شـد این صلوات خاصه ماندگار 

شـود اخاص پدر بود. 
 به نظر شـما چـرا برخی از نواهـا و بعضی از مداحان و اشـعار 

این انـدازه در دل و ذهن مـردم تأثیر گذارند؟ 
وقتی سـر سـفره اهـل  بیتb خـوب نوکـری  کنیـد آنها چشم پوشـی 
نمی کننـد چراکه وقتی بـرای اهل  بیت کوچک ترین قدمـی را بردارید آنها 
ده هـا مرتبه برای شـما جبـران می کنند. گاهـی اوقات بـه پدر می گفتیم 
راه ایـن مجلس که شـما را دعوت کرده اند دور اسـت. می گفـت برای نوکر 
فرقـی نمی کنـد. هر جـا و هر طـوری باشـد وظیفـه اش را انجـام می دهد. 

مردم جذب خلق نیکوی 
پیامبر شدند 

علی اصغـر انصاریـان مـداح و طلبه جوانی اسـت که 
خیلی هـا تـا صـدای او را می شـنوند یـاد حـاج رضا 
انصاریـان می افتنـد. او در مـورد خصوصیات اخالقی 
عمویـش که همیشـه افتخار می کند ستایشـگری را 
از او آموختـه، می گویـد: »خیلی بااخـالص می خواند 
و همیـن روی قلـب مـردم تأثیـر داشـت و آنهـا را 
دگرگـون می کـرد؛ چـه بـا آن نـوای صلـوات خاصه 
کـه عالم گیـر شـد و همـه  جا پخـش می شـود و چه 
بـا خوانـدن مـدح و مرثیـه. بـرای معروف شـدن و 
بـرای اینکـه بخواهـد کسـی را بشـکند نمی خواند. 
حـاج عمـو یک بـار در مجلسـی منتظر نوبـت بود تا 
بخوانـد ولـی مداحـی کـه می خواند نگذاشـت وقت 
به او برسـد. مجلس به درازا کشـید و عمو نتوانسـت 
بخوانـد. سـال ها بعد عمـو رضـا آن مـداح را دوباره 
در مجلسـی دیـد امـا ایـن بار کـه حاج عمو پشـت 
میکروفن بـود گفت آقـای فالنی تشـریف آورده اند. 
مـن هنوز وقت دارم. شـاید ایشـان برنامه ای داشـته 
باشـند. وقت خوانـدن خـودم را به ایشـان می دهم. 
ان شـاءاهلل بعـد در خدمـت شـما هسـتم و بـاز برای 
آن  روی  زیـادی  تأثیـر  کار  ایـن  می خوانـم.  شـما 
بنـده خـدا و خوانـدن حـاج عمـو داشـت. عـده ای 
از مـن می پرسـند چطـور شـد ایـن صلـوات خاصه 
آنقـدر مانـدگار شـد؟ من ثمـره ایـن مانـدگاری را 
 g در اخـالص حاج عمـو می دانم. شـاید امـام رضا
می خواسـت مدالی به حـاج عمو بدهـد. واقعا عموی 
من پناهنده شـده بود. ما اصالتا مشـهدی نیسـتیم و 
پدربـزرگ ما خوانسـاری بـود. وقتی عمـو رضا پنج 
سـاله بـود خانواده اش بـه قـم می آیند و عمـو تا 20 
سـالگی در قـم می مانـد و بنابـر دالیلـی به مشـهد 
مـی رود. قـرار بـود چند سـال بعـد دوبـاره برگردد 
امـا دیگـر مانـدگار شـد. ثمـره مانـدگاری صلـوات 
خاصـه، گذشـت، اخـالص، تقـوا و دعای پـدر و مادر 
عمـو رضـا بود کـه بارهـا می گفت مـن هرچـه دارم 
از پـدر و مـادرم اسـت. همیشـه می گفـت وقتـی 
می خواهـی بخوانـی نـگاه نکـن کـه چه کسـی پای 
 g منبـر تـو نشسـته. باور کـن که بـرای امـام رضا
می خوانـی و حضـرت نشسـته و تـو را می بینـد«. 

 gامام رضا
به عمو رضا 
مدال داد 
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حجت االسام شیخ حسین انصاریان با بیان اینکه کره زمین را در چارچوب فساد به اسارت کشیده اند و تمام درها را بسته اند، گفت: »اینکه می گویم 
درها را بسته اند بی دلیل نیست. چون کتاب های خیلی از دانشمندان اروپایی و آمریکایی را که نگاه کردم، دیدم نوشته بودند فساد در جهان مطلقا قابل 
عاج نیست. به جز یک دانشمند مسیحی که در سخنرانی خود در دانشگاه هند بعد از شمردن انواع مفاسد جهان گفته بود نه مجالس قانونگذاری جهان 
توان درمان فساد را دارند، نه دولت ها، نه دادگستری ها، نه نیروهای انتظامی، نه اساتید دانشگاه ها، نه معلمان و نه مربیان. درمان این فساد در قدرت هیچ 
صنفی نیست و فقط یک  دارو در جهان هست که می تواند پنج قاره را درمان کند و درواقع یک راه برای عاج فساد مانده که آن هم »اسام« است«. 
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مداح باید منبع 
درآمد دیگری 

داشته باشد 

مجلـس روضـه حتما باید سـخنران داشـته باشـد. حتی در جلسـات 
خودمان قبل از سـخنران مسـائل شـرعی مثل پرسـش و پاسخ بیان 
می شـود. چـون مسـتمع قبـل از هر چیـز باید مسـائل شـرعی را به 
خوبـی یاد بگیـرد. لذا مجالـس حتما بایـد از وجود سـخنرانان خوب 

بهـره ببرند. 
 از بحـث توجه به جوانان خارج نشـویم. کم کم بایـد عرصه را به 
جوانان سـپرد و به آنها اعتمـاد کرد. آیا توان پذیرش مسـئولیت 

هیئـت داری را در جوانان امروز می بینید؟ 
خیلـی زیـاد. چون همیـن جوان ها بـه مرور زمـان پیرغـام مجالس 
می شـوند. به شـرطی که شـرایط فراهم شـود و بزرگ ترها و اسـاتید 
بـه آنهـا میدان بدهند. اداره کـردن مجالس امروز به مراتب سـخت تر 
از گذشـته اسـت. بزرگ ترها تجربیات خودشـان را در اختیار جوان ها 
باشـند.  باشـند و پشـتیبان نسـل جـوان  قـرار بدهنـد، کنارشـان 
 در برخـی از مجالس عـزاداری، مداحـان رفتارهایی می کنند 
که شـاید خیلی با حماسـه حسـینی همسویی نداشـته باشد. 

نظرتان در این خصوص چیسـت؟ 
این مسـئله واقعـا ضربه بزرگـی به کل جامعـه مداحان می زنـد. چراکه 
یـک مداح بایـد در وهله اول، خـودش را از هر لحاظ کنتـرل کند. چون 
خیلـی از کارهای کارها برای مداح مناسـب نیسـت و بایـد از هر لحاظ، 
الگو باشـد. خیلی از جوانان مداحان ما را الگوی خودشـان قرار می دهند 
و از هـر کاری از جملـه لبـاس پوشـیدن، حـرف زدن و، حتـی راه  رفتن 
گرفته تـاو کوچک ترین مسـائل اخاقی مـداح را ما پیـروی می کنند. 

 دغدغه اصلی امروز تان چیست؟ 
دغدغـه اصلی من بی سروسـامان بودن بعضی از مداحی ها و سبک هاسـت 
کـه از زیـاد شـدن آن رنـج می بـرم؛ سـبک هایی کـه موجـب آسـیب و 
ضربـه زدن بـه جلسـات می شـود و متأسـفانه جوانـان مـا هـم نسـبت 
بـه ایـن سـبک و نـوع خوانـدن عاقـه شـدیدی نشـان می دهنـد امـا به 
مـرور زمـان می بیننـد که چقـدر از ایـن دریچه بـه ما آسـیب وارد شـده. 

برخی از مداحـان برای رفتن به جلسـات مبالغی 
 bمی گیرنـد کـه در شـأن مجالـس اهـل بیـت
نیسـت. سـعید قانـع از ستایشـگرانی اسـت که 
نسـبت بـه موضـوع طـی کردن هـای مداحـان 
گالیه هایـی دارد تـا جایـی کـه معتقـد اسـت 
مـداح بایـد راهـی غیـر از ستایشـگری را برای 
امـرار معـاش خـود انتخاب کنـد؛ »مسـئله صله 
کـه ایـن روزهـا خیلـی روی آن تأکید می شـود 
متأسـفانه در جامعـه بـد جلـوه پیدا کـرده. من 
کاری بـه طـی کـردن مبلـغ نـدارم. اگـر مداح 
در کنـار مداحـی کسـب و کاری داشـته باشـد 
همیشـه موفق خواهـد بـود. اینکـه می گویم به 
اصل مسـئله صلـه کاری نـدارم برای این اسـت 
کـه معصومیـن بـه روضه خوانـان و شـعرا صلـه 
می دادنـد ولـی طـی کـردن در دسـتگاه اهـل 
 بیـتb دون شـأن حضـرات معصومیـن اسـت. 
اکثـر مداحـان قدیمـی مـا تأکیـد داشـتند که 
صلـه ستایشـگری بـر کت زندگـی اسـت اما در 
کنار مداحـی مداحان حتمـا باید شـغلی را برای 
خودشـان انتخاب کننـد. حضـرات معصومین به 
ستایشـگران و شـاعران صله هـای ارزشـمندی 
می دادنـد تـا هیچ وقت بدهکار کسـی نباشـند«. 

مداحی سنتی 
را قربانی 

نوآوری نکنیم 

سبک زندگی شخصی و مداحی 
در گفت وگو با سعید قانع 

ســال 62 بــه دنیــا آمــد و در خانــواده ای مذهبــی رشــد 
یافــت. بــا اینکــه از دوران کودکــی او را بــه عنــوان مداح 
ــوده.  ــی نب ــغلش مداح ــچ گاه ش ــا هی ــناختند ام می ش
وقتــی از او  پرســیدند چــرا بــرای گــذران معیشــت بــه 
راهــی غیــر از مداحــی اصــرار داری،  گفــت: »در بندگــی 
ــه  ــه خواج ــن/ ک ــزد مک ــرط م ــه ش ــان ب ــون گدای چ
ــودش را  ــه خ ــد«. او همیش ــروری دان ــود روش بنده پ خ
ــرای  ــاد دارد ب ــد و اعتق ــادرش می دان ــدر و م ــون پ مدی
اینکــه سیدالشــهداg از مــداح راضی باشــد بایــد پدر 
ــع در  ــعید قان ــند. س ــته باش ــت داش ــادر از او رضای و م
بحــث ادب هــم خیلی هــا را شــگفت زده کــرده چراکــه 
تــا مدت هــا فقــط پــای منبــر بزرگانــی همچــون اســتاد 
ــه  ــو  زده و همیش ــره زان ــد و خوش چه ــرزاده، مؤی اکب
دوســت داشــته بیشــتر یاد بگیــرد. بــا او درباره ســبک 
ــتیم.  ــو نشس ــه گفت وگ ــی ب ــی  دقایق ــی و مداح زندگ

 سیدمحمدحسین خانیان 

 نسـل امروز عالقـه زیادی به ستایشـگری اهل  بیـت دارند. 
به نظر شـما چـه معیارهایی برای مداح شـدن وجـود دارد؟ 

بـدون شـک اولیـن و تأثیرگذارتریـن معیـار یک مـداح صـدای خوب 
اسـت. در وهلـه بعـدی اطاعـات کافـی نسـبت بـه کاری اسـت کـه 
می خواهـد انجام بدهـد و در زمینه زندگی و مسـیر زندگـی اهل  بیت 

نیـز بایـد مطالعات زیادی داشـته باشـد. 
 توصیه  اساتیدتان در حوزه مداحی چیست؟ 

یکـی از توصیه هـای آنهـا خلوتی اسـت کـه مـداح باید بـرای خودش 
داشـته باشـد. در ایـن خلـوت، تحقـق مواهبی همچـون توسـل، نماز 
اول وقـت، احتـرام بـه پدر و مـادر و عمل کردن به آنچه از مسـتمعین 

می خواهیـم امکان پذیـر می شـود. 
 کدام یک از تغییر سـبک ها را قبول داریـد و کدام یک را رد 

می کنید؟ آیا بـه انحراف در مداحـی اعتقاد دارید؟ 
و  نـوآوری  بـر  مداحـان  دیـدار  در  بارهـا  رهبـری  معظـم  مقـام 
ابتـکاری  و  نـوآوری  امـا  داشـتند  تأکیـد  مداحـان  عمـل  ابتـکار 
کـه سـبک و آداب مداحـی اصیـل و سـنتی را زیـر سـوال ببـرد و 
ایـن روزهـا  نیسـت.  نـوآوری  فراموشـی سـپرده شـود اصـا  بـه 
جوان هـا نسـبت بـه سـبک شـور خیلـی عاقه مندنـد و هـر روز 
نبـوغ خاصـی را در ایـن زمینـه بـه کار می برنـد امـا شـور همـراه 
می کنـد  کمـک  و  می بـرد  بـاال  را  جلسـه  محتـوای  شـعور،  بـا 
جریـان ستایشـگری از مسـیر درسـت و اصولی خودش دور نشـود. 
 اصـوال با آسیب شناسـی مجالس عـزای سیدالشـهدا موافق 
هسـتید و اگر هسـتید چـه چیزهایـی را باید آسیب شناسـی 

؟  کنیم
بـه نظر من آسـیب وجـود دارد. چـون اگـر از چارچوب هـر موضوعی 
خـارج شـویم و نسـبت به قوانیـن آن پایبند نباشـیم و اصطاحا سـاز 
مخالف بزنیم قطعا شـاهد آسـیب و آفـت در آن موضـوع خواهیم بود. 
ایـن روزهـا جوان ها عـده ای از مداحـان را الگـوی خود قـرار می دهند 
کـه متأسـفانه بعضـی از مسـائل را رعایـت نمی کننـد. ایـن آفت ها به 
انتخاب سـبک ها، اشـعار ضعیـف و نامناسـب و حتی برخـورد و روابط 

اشـتباه در هیئت هـا برمی گردد. 
 شـما از نسـل مداحانی هسـتید که انتقاد به آنها زیاد اسـت؛ 
اینکـه عده ای اسـتاد ندیده اند و بعضا شـأن جلسـات اهل بیت 
را رعایـت نمی کنند یا شـورهای نامتعارف می خواننـد. این نقد 

را به هم نسـالن خودتـان وارد می دانیـد یا نه؟ 
هـم می دانـم، هـم نمی دانـم. بحـث اسـتاد واقعـا یکـی از انتقادات 
مهـم اسـت کـه متأسـفانه بـه قـول حـاج علـی انسـانی االن همه 
اسـتادند و دیگر شـاگرد پیدا نمی شـود! متأسـفانه هر روز بر میزان 
مداحانی که اسـتادندیده باشـند افزوده می شـود؛ ستایشـگرانی که 
هیـچ اعتقـادی به اسـتاد ندارنـد. از آن طرف هم هسـت که بعضی 
از اسـاتید و بـزرگان بـه جوانانـی کـه می خواهند مداحی را شـروع 
کننـد و نیـاز به بعضی از بسـترها دارنـد اهمیت نمی دهنـد. اگر به 
آنهـا میـدان بدهند و نسـبت به شـعر و سبک شـان اشـراف الزم را 
داشـته باشـند ایـن انتقـادات بـه مراتب پاییـن می آید و آسـیب ها 

می شـود.  کمتر 
 در خیلـی از مجالسـی که مداحـان جوان تـر آنهـا را اداره 
می کننـد بیشـتر سـینه زنی مـورد نظـر اسـت و بـا وجـود 
روایـات زیـادی کـه در مـورد روضه خوانـی داریـم، روضه و 
اشـک جایگاه خـود را ندارد. جلسـات شـما چگونه اسـت و 

برای ایـن مسـئله چـه برنامـه ای دارید؟ 
اصـوال مداحـی را که روضه خوان نباشـد یـا نتواند روضـه بخواند قبول 
ندارم و سـعی می کنم در این نوع مجالس شـرکت نکنم. هرچه روایت 
داریم همه در رابطه با روضه  خواندن و اشـک ریختن اسـت. متأسـفانه 
بیشـتر مجالس شده سـینه زنی! بر گردیم به سـوال قبلی تان که استاد 
داشـتن مهـم اسـت. همـه حـرف بزرگ ترهـا و اسـاتید این اسـت که 
مجلس باید با پندها و اشـعار خوب شروع شـود و روضه خوانی صحیح 
و سـالم برگرفته از منابع موثق داشته باشیم چراکه اشک ریختن چیز 

دیگری اسـت و بـرکات عجیبی برای زندگی بـه دنبال دارد. 
 در هیئت تـان چقـدر به منبر اهمیـت می دهید و بـرای آن 

می کنید؟  برنامه ریـزی 

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 41 سه شنبه 17 مرداد 1396 15 ذي القعده 1438
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حجت االسام محمدجواد حاج علی اکبری، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت: »در عظمت ماه ذی القعده همین بس که خدا در این 
ماه برای حضرت موسیg موعد و میعاد مشخص کرد و زمان و مکان پذیرایی خاصی برای پیامبرش در نظر گرفت. خدا در آیه 142 سوره 
اعراف به 3۰ شب تأکید دارد چراکه در تمام مباحث ملکوتی و سلوکی، اتصال به عالم معنا، راهیابی به باطن عالم، برداشت های عالی معنوی، 

فتوحات و معنایابی ها عمدتا در شب اتفاق می افتند. تمام ایام ماه ذی القعده حول محور امام رضاg مظهر رأفت و رحمت الهی است«. 
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»شـعر بـرای ایرانی ها یک هنر ذاتی محسـوب می شـود 
چراکـه از الالیـی گهـواره تـا ال الـه اال اهلل پـای تابـوت 
تمامـی مطالبـی که می شـنویم همه بـه صـورت موزون 
و شـعرگونه اند و دارای سـبقه تاریخـی و ادبـی بسـیار 
عظیمی هسـتند. مطالبی کـه در کودکی به مـا ایرانی ها 
آموختـه می شـوند درواقـع بـا شـیر مـادر به وجـود ما 
منتقـل می گردنـد. بعضـی از ایـن موهبـت خـدادادی 
اسـتفاده می کنند و برخی دیگر اسـتعداد خـود را صرف 
موضوعـات دیگری می کنند امـا در ضمیر همـه مردم به 
ویژه ایرانی ها حس شـاعرانگی وجـود دارد«. این  جمالت 
بخشـی از گفته هـای شـاعر آیینی خراسـانی اسـت که 
 gمتولـد مشـهد اسـت و در جـوار ملکوتی امـام رضا
بـزرگ شـده. رضـا رحیمـی عنبران دانشـجوی رشـته 
روانشناسـی اجتماعی که تا به حـال آثار زیـادی از او در 
رسـانه ها، روزنامه ها و فضای مجازی منتشـر شـده قصد 
دارد سال آینده اشـعار خود را در قالب کتاب منتشر کند. 

 چطور شد که سر از دنیای شعر درآوردید؟ 
در دوران دبیرسـتان تمایل زیادی به خواندن اشعار شاعران نامی و معاصر 
کشـور داشتم. همین مسئله باعث شد اشـعار زیادی را حفظ کنم. حفظ 
شـعر موجب شـد ناخودآگاه در حرف هایم از شـعر اسـتفاده کنم. همین 
موضـوع انگیزه ای شـد که عاقـه ام به شـعر از حالت بالقوه خارج شـده و 

بالفعل شـود و اسـتعداد ذاتی ام در زمینه سـرودن شعر را شکوفا کنم. 
 فقط در سـرودن شـعر آیینی فعالیت می کنید یا در سـایر 

سـبک ها هم شعر سـروده اید؟ 
بـه طور کلی به جز شـعر آیینی شـعر دیگـری نگفته ام چراکـه از نظر 
من اگر قرار اسـت شـعر بگویم، باید برای توصیـف بهترین و پاک ترین 
افراد شـعر بگویم. پس چه کسـی بهتر از حضـرات معصومین. تمامی 

اشـعارم آیینی اسـت اما ابیاتی را هم برای همسرم سـروده ام. 
 شعرهایتان جوششی هستند یا کوششی؟ 

درواقع شـاعر بـا الهام از اتفاقات پیرامون و دیدن و شـنیدن یک سـری 
صحنه هـا و مسـائل، موضـوع اصلـی شـعر را در ذهـن خـود پـرورش 
می دهد و در راسـتای تحقق آن کوشـش می کند. به تعبیر دیگر شعر 
به طور طبیعی ابتدا جوششـی اسـت و بعد شـاعر با کوشـش خود در 
جهـت صیقل دادن جوشـش خـود آن را بـه مرحله نهایی می رسـاند. 
روزی در حرم بودم و دیدم زائری نشسته و به یکی از دیوارها تکیه داده 
طـوری که پشـت او به بـارگاه امام رضاg بود. خواسـتم بـه او بگویم 
پشـتت به حضرت اسـت اما ناخودآگاه برای خـودم زمزمه کنان گفتم: 
»تکیه گاهـم تویـی امـا نکنم پشـت به تـو/ به تـو دلگرمـم و از مهر تو 
پشـتم گرم اسـت« و به زیـارت پرداختـم. از این گونه موارد زیاد اسـت 
کـه با الهـام از یک موضوع ناخودآگاه دسـت به قلم می شـوم و بی آنکه 

بدانـم متوجه می شـوم در کمتـر از پنج دقیقه یک غـزل گفته ام. 
 بیشـتر از کدام یک از شـعرا الگـو گرفته اید یا شـعرهای 

کـدام شـاعر انگیزه  تان را در این مسـیر بیشـتر کرده؟ 
بـا اشـعاری کـه بـه دل می نشـینند ارتبـاط برقـرار می کنم. شـعرایی 
چون فاضل نظری و مرتضی امیری اسـفندقه جزو افرادی هسـتند که 
انگیزه شـاعری را در من دوچندان کرده اند. اسـتاد اسـفندقه نه تنها با 
اشعارشـان بلکه با راهنمایی هایشـان مرا همـواره یاری داده اند. ایشـان 
شـعری دارند با این مضمون: »شـعری مباش ورد زبان مرفهان/ شعری 
بشـو که دربه دران از برت کنند/ اسکار یا نوبل چه تمنای کوچکی/ باید 
قبول مردم این کشورت کنند«. من همیشه این شـعر را در ذهن دارم. 

 وضع شعر آیینی جامعه را چطور ارزیابی می کنید؟ 
شـعر آیینی امروز متشـکل از سـه زبان محاوره، ادیبانه و زبانی بین این دو 
اسـت. اینکه گفتم استاد اسفندقه در من تأثیرگذار بودند از این جهت بود 
که ایشـان زبان میانه ای دارند. شـعر آیینی باید در عین داشتن ظاهر زیبا، 
از باطن شـعری باکیفیت نیز برخوردار باشـد. وقتی می خواهیم مطلبی را 
به زبان شـعر بگوییم، باید به کنه و ذات شـعر توجه داشـته باشـیم. همه 
مردم متوجه ظاهر شـعر می شـوند اما باطن شـعر درواقع همان قسمتی 
اسـت کـه مـردم را به فکـر فرو می  بـرد و این مسـئله خیلی مهم اسـت. 
بگذاریـد یک مثال سـاده از اشـعار فاضـل نظری بزنـم: »یک نقطه بیش 
فـرق رحیـم و رجیم نیسـت/ از نقطـه ای بتـرس که شـیطانی ات کند«. 
مشـکلی که االن در شـعر آیینـی داریم این اسـت که بعضی از شـعرا 
تنها به مسـتعمین اکتفا می کنند در حالی که همه مسـتمعین ادیب 
و آگاه از قواعـد دسـتوری نیسـتند. آنهـا فقط عاشـق اهل بیتنـد. این 
عدم توجه باعث می شـود شـاعر راه خود را اشـتباه برود. تنها راه نجات 
شـاعر این اسـت که به خانه اسـتاد برود و زانو بزند و راه شـاگردی را در 
پیش بگیـرد. دلیل موفقیت تمام بزرگان این اسـت که آنها شـاگردی 
کرده انـد. جـا دارد در اینجا درگذشـت اسـتاد غامرضا شـکوهی را نیز 
تسـلیت بگویـم که حـق بزرگی بـر شـعر آیینی کشـور داشـتند و تا 
سـال های سـال چنین فردی را نخواهیم داشـت. استاد شکوهی مانند 
پدری مهربان برای اشـعار من دلسـوزی می کردند و همیشه با حوصله 
فـراوان به نقـد آنها می پرداختند. شـعرایی کـه می خواهند بـرای اهل 
بیتb شـعر بنویسـند باید باغت کافی را داشـته باشـند تا بتوانند 
حـق مطلـب را در توصیـف بـزرگان ادا کننـد و این میسـر نمی شـود 
جـز بـا رجـوع بـه متـون اصیـل ادبیـات آیینـی، احادیـث و روایـات. 

 سعید سعیدی

 جلسـات شعرخوانی هم تشـکیل می دهید یا دورهمی های 
می کنید؟  برگزار  شاعرانه 

از سـال 88 تا ۹3 جلسـه ای تحت عنوان »انجمن شعر هشتم« داشتم 
کـه خـودم مجـری آن بـودم. ایـن جلسـه اگرچه بـه صـورت خانگی 
تشـکیل می شـد امـا خیلی بابرکـت بـود و بسـیاری از شـعرای جوان 
کـه االن در خراسـان صاحب نام شـده اند بـه آن می آمدند امـا به دلیل 
مشـغله  و دغدغه هایی که همه با آنها سـروکار داریم، تداوم آن از سـال 
۹3 دیگر میسـر نشد. البته با بسـیاری از دوستان به صورت تخصصی 
و کارگاهی روی شعرها نقد و بررسی می کنیم که خروجی خوبی دارد. 

گفت وگو با رضا رحیمی عنبران
 که فقط شعر آیینی می سراید 

 زائر  کوی 
رضا باش که 

برکت  ا ینجاست 

با خاطرات 
صحن گوهرشاد 

زنده ایم 

مهرت ودیعه ای است که در هر نهاد ماند 
خورشید محو روی تو هر بامداد ماند   

راهی که می رسد به خدا از حریم توست 
خوشبخت آن کسی که بر این اعتقاد ماند   

هر کس که توشه ای نگرفت از والی تو 
در ابتدای معنی زادالمعاد ماند   

هرگز نمی رسد به حریم بهشت دوست 
آن دل که با محبت تو در تضاد ماند   

می آمدی به سمت خراسان و تا ابد 
پشت سر تو زمزمه »وان یکاد« ماند   

از عطر نام تو همه جا پرگالب شد 
بازار داغ عطرفروشان کساد ماند   

کوچه به کوچه عشق تو را جار می زدند 
بر دست کاتبان دو سه هفته مداد ماند   

هر کس نوشت نام تو را، اهل علم شد 
هر کس نخواند مدح تو را بی سواد ماند   

سوغاتی حضور تو در یاد مانده است 
آری حدیث سلسله در این بالد ماند   

با خاطرات صحن گوهرشاد زنده ایم 
رنگین ترین قیام خدایی به یاد ماند   

در شاهراه عشق به باب الرضا رسید 
آن دل که زیر سایه باب الجواد ماند   

دیروز آمدم حرم و تا سالم بعد 
شیرینی تالوت نامت به یاد ماند   
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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 
سه شنبه های مهدوی کنید تا در همین صفحه منتشر شود.

همان طـور کـه غـروب جمعـه دلگیر اسـت و دلـت می خواهد بـا خودت 
خلـوت کنـی و بـروی بـه دور از هیاهـو یـک گوشـه دنـج بنشـینی امـا 
سه شـنبه ها، برعکس دلـت باز می شـود و دلـت می خواهد بروی گوشـه 
دنـج دیگری بنشـینی و با منجی خـود راز و نیـاز کنی؛ و آن گوشـه دنج 
جایـی جز جمکران نیسـت. همیـن که یک بـار سه شنبه شـبی پایت به 
مسـجد جمکران باز شـود، عـاوه بر زیبایـی مناره ها و عظمـت و بزرگی 
محوطه مسـجد، داخل مسجد آنقدر گیراسـت که به عبارتی آدم را پاگیر 
می کنـد که باز به آنجا سـر بزنـد. عده ای سـعادت دارنـد و البتـه اراده که 
نیـت می کنند 4۰ سه شـنبه هر طور که شـده خودشـان را بـه جمکران 
برسـانند و از فضای معنوی و فضایل آن برای خود توشـه ای ذخیره کنند. 
عـدد 4۰ و چله گیـری ریشـه در مذهـب دارد و تکـرار 4۰ بـار در بعضـی 
از اعمال مسـتحب وارد شـده. بعضـی از علما و مؤمنیـن در بعضی اماکن 
نظیر مسجد سـهله برای برآوردن حاجات خود 4۰ شب بیتوته می کنند. 
در امت هـای گذشـته نیـز حضرت موسـیg 4۰ شـب در کـوه طور به 
عبادت خداوند مشـغول بوده. همه اینها دلیلی شـده اند کـه برای رفتن به 
مسـجد جمکران 4۰ بـار متوالی صورت گیرد تا تأثیر به مراتب بیشـتری 
داشـته باشـد. به قـول فاضل نظری: »مسـتی نـه از پیاله نه از خم شـروع 
شـد/ از جـاده سه شنبه شـب قـم شـروع شـد/ آینـه خیره شـد بـه من و 
مـن بـه آینه/ آنقدر خیره شـد که تبسـم شـروع شـد/ خورشـید ذره بین 
به تماشـای من گرفت/ آنگاه آتش از دل هیزم شـروع شـد/ وقتی نسـیم 
آه مـن از کوچه ها گذشـت/ بی تابی مزارع گندم شـروع شـد/ مـوج عذاب 
یا شـب گـرداب، هیچ یک/ دریـا دلش گرفت و تاطم شـروع شـد/ از فال 
دسـت خـود چه بگویم کـه ماجـرا/ از ربنـای رکعت دوم شـروع شـد/ در 
سـجده توبه کردم و پایان گرفت کار/ تا گفتم السـام علیکم شروع شد«. 

اپلیکیشن
ترجمه گروهی قرآن کریم 

 )Tarjome Quran(

شــکی نیســت کــه تــاوت قــرآن ثــواب زیــادی 
ــی  ــدن کام اله ــه خوان ــنb ب دارد و معصومی
ــای  ــت تاوت ه ــوب اس ــا خ ــد ام ــد کرده ان تأکی
مــا همــراه بــا خوانــدن ترجمــه آن باشــد. البتــه 
بــه شــرطی کــه ســراغ ترجمه هــای روان و ســاده 
برویــم تــا درک بیشــتری از آیات داشــته باشــیم. 
خوشــبختانه برنامــه اندرویــدی »ترجمــه گروهی 
ــدان  ــه عاقه من ــرای هم ــم« کار را ب ــرآن کری ق
آســان کــرده. ایــن برنامــه شــامل ترجمــه کامــل 
ــت وجو  ــت جس ــه قابلی ــت ک ــم اس ــرآن کری ق
در متــون را دارد. بــا نصــب ایــن برنامــه بــه 
ــد  ــتید می توانی ــه هس ــا ک ــر ج ــی در ه راحت
ــد.  ــاوت کنی ــم آن ت ــا درک مفاهی ــرآن را ب ق

*خدایـا! فتنه فزونی گرفته، بال بزرگ شـده و آزمایش شـدت 
یافتـه اسـت. خدایا! اسـرار هویـدا شـده و رازها برمال شـده و 

پرده هـا افتاده اسـت. 

*خدایا! زمیـن تنگی می کند و آسـمان خـودداری. خدایا! در 
این حـال و روز شـکایت جز به تو به کجـا می توان بـرد؟ جز بر 
زانوی تو سـر بر کجـا می توان نهـاد؟ جز به ریسـمان تو به کجا 
می تـوان آویخت؟ جـز در پناه تـو کجا می توان سـکنی گزید و 

جز بر تـو بر کـه می توان تکیـه کرد؟ 

*خدایا! در سختی و آسـانی تکیه گاه جز تو کیست و پناهگاه 
جز سایه سـار مهر تو کجاست؟ 

* خدایـا! به حق عزیزانت سـوگند بـاران گشایشـت را بر ما 
ببار و از آسـتان فرجت نسـیمی بر دل های خسـته جـاری کن. 

کانال تلگرام 
احادیث شیعه 

یکی از مستندات واعظان و سخنوران مذهبی 
 bاسـتناد به روایاتی اسـت که از معصومین
نقـل شـده و می تواند ماننـد چراغی فـروزان 
مـا را به سـرمنزل مقصـود راهنمایـی کند؛ 
زندگـی  سـبک  بیانگـر  کـه  روایت هایـی 
معصومیـن هسـتند و توصیه هایی کـه این 
بزرگواران فرموده اند تا انسـان ها راه را از چاه 
تشـخیص دهند اما گاهی اوقات دسترسـی 
به این احادیث چندان آسـان نیسـت و بعضا 
احادیثـی می شـنویم یـا می خوانیـم کـه به 
نظـر می رسـند جعلـی باشـند. شـاید برای 
همین است که کارشناسان علوم حدیث یک 
کانال تلگرامـی راه اندازی کرده اند که »احادیث 
شـیعه« نام دارد. بـا عضویت در ایـن کانال به 
نشـانی t.me/ahadiseshia می توانیـد هـر 
روز بـا تعـداد زیـادی از احادیث شـیعه آشـنا 
شـوید و دانش خود را در این زمینه باال ببرید. 

qudsonline14@gmail.com

جمعی از وعاظ مطرح کشور در قالب جامعه وعاظ انقابی به همت گروه جهادی همای رحمت با خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران 
لشکر فاطمیون افغانستانی دیدار کردند و ضمن تقدیر از آنها در جریان مشکاتشان قرار گرفتند. حجج اسام دانشمند، مؤمنی، موسویان، 

عبدالملکی، بی آزار تهرانی، صمدی و جمعی دیگری از منبری ها در این دیدار حضور داشتند.  ـر
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مناجاتنامه 

کتاب
ادیان در خدمت انسان 

کتـاب »ادیان در خدمت انسـان« حـاوی برخی 
سـخنرانی ها، پیام ها و مصاحبه های امام موسـی 
صدر اسـت که از موضـوع سـخنرانی تاریخی او 
در کلیسـای کبوشـین بیـروت اقتبـاس شـده. 
ماجـرا از این قـرار بود که امام موسـی صدر برای 
موعظـه آغـاز روزه بـه این کلیسـا دعوت شـده 
بـود. ایـن رویـداد بی نظیـر کـه برای نخسـتین 
بـار شـکل می گرفـت، از جامعیـت و جایـگاه 
امـام موسـی صـدر و احتـرام و مقبولیتـش نزد 
مسـیحیان حکایت داشـت و نشـانه این بود که 
او بـا عملکـرد خـود در بیـان حقایق آسـمانی و 
معنویت مشـترک میان ادیـان، جایـگاه ویژه ای 
در مقـام منـادی معرفـت و معنویـت دارد. ایـن 
کتـاب که توسـط گروهـی از مترجمین ترجمه 
شـده، به مجموعه ای از عکس های گوناگون امام 
موسـی صدر مزین اسـت تا گـواه مجاهدت های 
خستگی ناپذیر او و نشان رنجوری اش از رنج های 
آمده انـد.  او  بـرای  ادیـان  کـه  باشـد  انسـانی 

حسینیه نورالزهرا، غروب عاشورا، خیابان شادمان 
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