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)آلعمران/134(
ماشـينتان جوش می آورد. حرکت نمی کنيد کنارزده و می ایسـتيد وگرنه ماشـين ممکن اسـت آتش بگيرد. خودتان هم همين طور هسـتيد وقتی جوش می آورید عصبی و عصبانی 
می شـوید، تخته گاز نروید. کمي سـکوت کنيد. کلمه اي نگویيد وگرنه آسـيب می بينيد. این نسخه شفابخش پيامبر بزرگوارk اسـت که فرمود: »هرگاه عصبانی شدی سکوت کن.« سوره   مبارکه آل عمران 

محقـق، مؤلـف و عالم ربانی حجت االسـام شـيخ محمدمهـدی تاج لنگـرودی دارفانـی را وداع گفت. حجت االسـام والمسـلمين محمدمهدی تـاج لنگرودی 
در سـال 1339 همزمـان بـا هجـرت بـه تهران نویسـندگی را با نـگارش مجموعه تـاج آغاز کـرد و تاکنون 51 جلد کتـاب به رشـته تاليف درآورده  اسـت که از 
مهم تریـن آثـار منتشـر شـده وی می توان بـه از مدینه تـا مدینه، واعـظ خانواده، گفتـار وعاظ، سـيمای امام زمان)عج(، با امام حسـينg به سـوی بهشـت، 

زشـت و زیبا، داسـتان زنان، اخـاق انبيا، گفتـار انبيا و...  اشـاره کرد. ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

سکوت کن

بیاموزیم از کودکان!

یکـی از آرزوهـای مـا این اسـت که بعـد از پایـان محـرم و صفر و ایـام عزای 
حضرت سيدالشـهداg به این آرزو رسـيده باشـيم که الهی چنان کن که تا 
آخر عمر حسـينی بمانم و حسـينی بميرم. برای حسـينی ماندن پنج ضابطه 
توسـط امام صـادقg در پایـان زیارت حضـرت سيدالشـهداg خطاب به 
شـهدای کربـا که مصـداق اتـّم و اکمل این مقام هسـتند، بيان شـده اسـت 
کـه اوليـن و مهم تریـن ضابطـه آن مقـام ولـی اللهی اسـت. رسـيدن بـه این 
مقـام به منزلـه رسـيدن و ثبت شـدن در جمع دوسـتداران و محبـان واقعی 
حسـين بـن علـیg اسـت.  راهکارهایی برای رسـيدن بـه مقام ولـی اللهی 
وجـود دارد؛ اوليـن راهـکار بـرای این مقـام، ایمـان آن هم به معنـای کامل و 
جامـع آن اسـت، حقيقت ایـن ایمـان از حيث ماهيـت  طبق بيـان روایات از 
ناحيـه معصومين عليهم صلـوات اهلل،)ایمان بـه والیت اميرالمومنيـن و یازده 

نـور پاک( اوسـت که همگـی حقيقت قـرآن و روح دین هسـتند.
 بنابـر ایـن منطق قـرآن در آیه کریمه به شـيعيان واقعی اهـل بيت که همان 
مومنـان حقيقی هسـتند، بشـارت می دهـد که با داشـتن این سـرمایه هرگز 
خـوف و حزنی به دل نداشـته باشـند.)اال ان اولياء اهلل ال خـوف عليهم و ال هم 
یحزنـون( در واقع هيچ نگرانی و پریشـانی ندارند چون ایمـان را تمام و کمال 
بـه کار بسـته اند. مومـن هـم ویژگی هایـی دارد، در گام اول این که به حقيقت 
ایمـان دسـت یافته انـد و آن ایمـان بـه والیت اسـت که پایـداری و اسـتمرار 

داشـته باشـد. و آن حاصل نشـود اال به اطاعـت از امر موال.
 kگام دوم: خـوش اخاقـی و حسـن خلـق اسـت. در احواالت پيامبـر اکرم 

آمـده کـه ایشـان در اوج مصيبـت و عزا، لبخنـدی بر لب داشـتند.
 گام سـوم : دقـت در عبادات؛ یعنی به عبـارت بهتر اقامه نمـاز در اول وقت و 
پرداخـت خمـس و رعایت حق احـکام الهی و دقيقا انجـام صحيح آنها مطابق 

.  با سـيره پيامبر و اهـل بيت
 گام چهـارم: باطنـش از ظاهـرش بهتـر باشـد. در حدیـث قدسـی اسـت که 

فرمـود: مـن سـاوی ظاهـره  باطنـه  فهـو المومـن حقا
گام پنجـم : داشـتن قلـب سـليم. امام صـادقg می فرماینـد: مـا ابراهيم را 
شـيعه ثبـت کردیـم و قـرار دادیـم چـون ایمان بـه والیـت علی عليه السـام 

داشـت و مسـلح بـه سـاح قلب سـليم بـود. اذ جـاء ربه بقلب سـليم.

کسـی را با نماز شـب شـيعه ثبـت نمی کنيم. چراکه قلب سـليم قلـب عاری 
از هـر خطا و اشـتباه اسـت و بـا باور قلبی بـه وجود خـدا و ذات بـاری تعالی 
حرکـت می کنـد. آن کسـی کـه با پـای پيـاده اربعين بـه کربا مـی رود و در 
واقـع خـودش را در مسـير تعالی می بيند، سـرمایه اش قلب سـليم اسـت. اگر 
کسـی کـه روز عاشـورا از هيچ کوششـی برای عـزاداری دریغ نکـرد ولی قلب 
سـليم نداشـت گریه اش می شـود گریه عمر سـعد! هـر گریه ای و هـر زیارتی 
انسـان را اهـل نجـات نمی کنـد. در این جا این سـوال مطرح می شـود که این 
قلـب سـليم چـه نوع قلبـی اسـت؟ در کتـاب مواعـظ عددیـه از رسـول خدا 
روایتـی نقـل اسـت: قلب مشـغول بالدنيا فلـه فی الشـده و الباء. چـون قلب 
ایـن فـرد مشـغول به دنياسـت بـه او شـدت و با و سـختی می دهيـم. چون 
دنيـا را بـه هر شـکلی بـه فرد بدهـی دنبال بـه دسـت آوردن بقيه آن اسـت. 
امام حسـينg فرمود چشـم حریص به دنيـا را فقط خاک گـور پر می کند. 
ضحاک مشـرقی کسـی اسـت که با امام حسـينg در حج بوده و شـب و روز 
خـود را بـا ایشـان گذرانده اسـت. روز عاشـورا 12 نفـر را به قتل رسـاند تا زمانی 
کـه قنداقـه را آوردنـد دفن کنند به امام حسـينg گفـت: داری می بـازی من 
رفتـم. امام فرمود: مگر دیشـب من نگفتم فـردا تکه تکه می شـوید بروید چرا 
دیشـب نرفتـی که حـاال می خواهی بروی. گفت:  شـما گفتی منـم فکر کردم 
اگـر شـما یک درصد هـم پيروز بشـوی باالخـره وزیـری، وکيلی، اسـتانداری 
و یـک مسـئوليتی بـه بنده هـم می دهنـد. ببينيد قلبی که مشـغول بـه دنيا 
شـد بـا امام حسـين  نه تنهـا  نمی جنگد بلکـه از نصرت و یاری او دسـت 
برمـی دارد. اما قلـب مشـغول بالعقبی فله درجـات العلی، اگر قلبش مشـغول 
بـه قيامـت باشـد درجـات برتـر بـه او می دهيـم. زوجنا حـور العيـن و فاکهه 
کثيـره و فاکهـه ممـا یتخيرون و لحـم طير مما یشـتهون و حور عيـن. روزی 
کسـی کـه قلبـش مشـغول به آخـرت باشـد بهشـت را بـا جنات تجـری من 
تحتهـا االنهـار بـه او می دهيم. اما قلب مشـغول بالمولـی فله الدنيـا و العقبی 
و المولـی: قلـب ایـن نـوع افـراد مشـغول بـه خالـق دنيـا و آخـرت اسـت. به 
تعبيـر آیـت اهلل بهجت صاحـب این قلب ها بهشـت نمی خواهند بهشـت آفرین 
می خواهنـد. مـا به او هـم دنيای بی دردسـر می دهيم هـم آخرت آبـادان که رمز 

بقای آن داشـتن یک قلب سـليم اسـت. 
دوميـن راهـکار بـرای ولی اهلل شـدن تقواسـت؛ تقـوا سـه مرحلـه دارد: تقوای 
صغـری کـه پایين تریـن درجـه تقواسـت. هميـن کـه گنـاه انجـام نمی دهد، 

دروغ نمی گویـد و نـگاه بـه نامحـرم نمی کنـد. 
تقوای وسـطی: مراقـب مکروهات و مباحات هم باشـد یعنی نه تنها شـبکه های 
حـرام را نمی بينـد، مراقـب دیدن همين 22 شـبکه بـه ظاهر حال هم هسـت. 
در فضـای مجـازی هـر صحنـه ای را نمی بينـد و مطلبـی را نمی خواند. به شـيخ 
انصاری گفتند تفسـير ان االنسان لفی خسر؛ چيست؟ گفت: شما طلبه اید یعنی 
نمی دانيد گفتند: یعنی کسـی که گناه و مکروه انجام داده به تعبيری، لفی خسر. 
فرمود: این چه معنا و تفسـيری اسـت که دارید. کسـی که گناه می کند و مکروه 
انجـام می دهـد، خـودش را هـاک کـرده اصا این نيسـت که بخواهيـد بگویيد 
سـود کرده یا زیان؛ لفی خسـر یعنی بـه عبارت دیگر صرف العمـر فی المباحات 
خسـران: عمرت را اگـر در مباحات صرف کنـی زیان کردی. عمـل صالح که کار 
مباح نيست، در واقع مصداق عينی عمل صالح یعنی واجبات را انجام دادن است.

 

چگونه حسینی بمانیم؟
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بازتاب
*امیـرقیومـي:رسـانه هایي مثـل چهـارده کـه دغدغه 
هيئتـي و دیني دارند بایـد به موضوع امر به معـروف و نهي 
از منکـر هـم بپردازند. اگر قرار اسـت قرآني و دیني باشـيم، 
باید بـه طور جدي وارد این مباحث شـویم که بسـيار دچار 

فقر محتوایي هستيم. 
*زهراکالمي: باید از درون این گونه نشـریه ها، انسـان 
دیـن دار هـم تربيـت شـود. امـروز در دنياي مـدرن بيش 
از هميشـه نيـاز به این پـرورش دینـي داریـم و در مجله 
چهـارده بهترین فرصـت براي اشـاعه این آموزه هاسـت. 
*احسـانکربالیيزاده: آدمي که رسانه دیني را مطالعه 
مي کنـد باید با خودش بگوید مـن یک دردي پيدا کـرده ام، 
یک مسـئوليت اجتماعي پيدا کرده ام. باید مخاطب نسبت 

به فقر و سـایر مشـکات جامعه، نگاه پيدا کند، متاسفانه ما 
از این فضا خيلي فاصلـه داریم. 

*انوشـیروانمهاجري: در حکومت دینـي آنچه که باید 
ذیل رسـانه دیني مدنظر باشـد، پرورش مخاطب اسـت که 

ایـن کار را نمي کنيم.
*کبـرياحمـدي:یکـي از نکاتـي کـه امـروز در برخی 
هيئت هـا بـدان مي پردازنـد بدعت گذاري اسـت کـه انتظار 
مـي رود بـه رفـع شـبهه و مقابله بـا ایـن جریان ها بيشـتر 

بپردازید. 
*احمدموالیي:هفته نامـه چهارده نياز به مطالب غني تر، 
علمي تـر و فراگيرتـر دارد؛ در ایـن ارتباط با افـراد مختلف و 
متنوع تري مصاحبه کنيد و صفحات نشریه هم افزایش یابد. 

حجت االسالم روح اهلل مويد 
امـروزه انتقـال فرهنگ و رسـوم به وسـيله رسـانه بسـيار گسـترش پيـدا کـرده و رسـانه توانسـته مخاطب عمـوم حداکثـري را جذب 
کنـد. گرچـه اخيـرا تاش هایـي شـده کـه مسـئله مذهـب بـه عنـوان یـک فرهنـگ صحيـح زندگـي در رسـانه هاي مختلـف مطـرح 
شـود امـا بـه عقيـده بنـده اصا کافـي نيسـت و نمي توان ایـن تـاش قليـل را آرماني مطلوب دانسـت. اگـر مذهـب را به عنـوان روش 
صحيـح زندگـي و الگـوي مناسـب دانسـتيم بایـد تمـام محتواي رسـانه سـوق بـه ایـن روش بي نظير باشـد. در یکایـک برنامه هـا اعم 
از صـدا و سـيما رعایـت آنچـه بـه عنـوان ارزش ملـي و مذهبـي دانسـته مي شـود الزامـي اسـت در صورتي کـه متاسـفانه در قسـمت 
عمـده اي از برنامه هـاي پرمخاطـب چنيـن چيـزی نيسـت.گاهي آن قـدر فاصلـه ایـن دوگانگـي زیـاد مي شـود کـه عمـوم مـردم 
کـودکان و نوجوانـان را از اسـتفاده برخـي برنامه هـاي نمایشـي منـع مي کننـد. دیـن کامـل و مذهـب جامـع مـا ایـن قابليـت را دارد 
کـه در عرصه هـاي مختلـف تخصصـي و عمومـي بتوانـد راهنمـاي نویسـندگان و سـازندگان برنامه هـاي گوناگـون باشـد. سـخن آخر 
این کـه تـاش مـا بایـد بازتاب دهنـده فرهنـگ اصل اسـامي باشـد کـه جـداي از کام و سـيره اهل بيـت عليهم السـام نخواهـد بود. 

  بازتاب های »چهارد     ه« را د     ر اینجا بخوانید     . منتظر پیشنهاد     ها و انتقاد     اتتان هستیم.
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روایتـی از پيامبـر اکـرمk داریم؛ من بچه ها را دوسـت دارم به خاطر پنج خصلتـی که در زندگی 
اطفـال جاری اسـت. کـودکان چون به نـور فطرت نزدیکترنـد، بوی خـدا می دهند و معصوميتی 
در وجودشـان مـوج می زند که انسـان این پاکـی و زاللی را می تواند احسـاس کند. ایـن روایت به 
مـا کمـک می کنـد که نگاه مـا را به فرزنـدان تغيير بدهد و مـا از رفتارهایـی که به ظاهر سـاده و 
بی آالیـش اسـت، مهم تریـن درس های زندگـی را فرابگيریم. حضـرت فرمودند بچه هـا اهل گریه 
هسـتند. کمترین حادثه و رویدادی حتی گرفتن عروسکشان یا وسيله بازی شـان، آنها را به گریه 
وا مـی دارد. در حالی که برخی انسـان ها در سـنين مختلف در سـخت ترین مصائـب و اتفاقات هم 
گریـه نمی کننـد. پيامبر با این که سـن و سـالی از ایشـان گذشـته بود، وقتـی در کنار قبـر مادر 
بزرگوارشـان قرار می گرفتند مثل ابر بهار می گریسـتند. سـال ها از وفات حضرت خدیجه گذشته 
بود اما وقتی یاد خدیجه کبری می افتادند گریه می کردند. اميرالمومنين فرمود چشـم ها خشـک 
نمی شـود مگر از قسـاوت قلب. قسـاوت قلب هم سـراغ کسـی نمی آید مگر آن که کثرت گناهان 
او را احاطـه کرده باشـد. قسـاوت قلـب برای انسـان به وجود نمی آیـد مگر آن که انسـان مبتا به 
گناهـان زیاد شـده باشـد. این که مـا در زندگی باید بـرای خودمان گریه کنيم کما این کـه در دعا 
داریـم خدایـا مرا کمک کن تـا به حال بيچارگی خودم گریه کنم. اگر انسـان چند قطـره ای برای 
خـودش گریـه کند، بهتر اسـت از خروار اشـک هایی که دیگـران بعد از مـرگ بـر او می ریزند. لذا 
کـودکان بـه مـا می آموزند که مـا اهل بـکا و گریه باشـيم. دومين ویژگـی اطفال اهـل خاکبازی 
هسـتند. کمـا این کـه در روایت داریـم تفریحگاه بچه ها خاک اسـت. ایـن کنایه از این اسـت که 
انسـان بایـد اهل تواضع باشـد و ما وقتی از کسـی می خواهيم تعریف کنيم که او متواضع اسـت، 
می گویيـم او خاکـی اسـت. یعنی دنبـال عناوین خيالی نيسـت. اهل تکبر نيسـت. کمـا این که 
در روایتـی آمـده اسـت؛ پيامبر وقتی وارد مجلسـی می شـد پایين تریـن جایی را کـه در مجلس 
مهيا بود، برای نشسـتن انتخاب می کرد؛ هيچ گاه مثل سـاطين عمل نمی کرد و به اصحابشـان 
می فرمودند اگر وارد مجلس شـدید همان انتهای مجلس جا هسـت بنشينيد. اینها همه نمودی 
از تواضـع اسـت که ما همچون کودکان خاکی باشـيم. قاعده دنيا این گونه اسـت کـه اگر  حرص 
و طمع داشـته باشـی، این گرفتـار دنيا شـدن گریبانت را می گيـرد. اميرالمومنين زیـاد بر خاک 
می نشسـت و بر زمين می خوابيد؛ روزی پيامبر وقتی او را بر زمين خوابيده مشاهده کرد، فرمودند 
برخيـز پـدر و مـادرم به فدای تـو ای پـدر خاک. لذا حضرت این لقب را بسـيار دوسـت داشـتند 
 gچـون پيامبـر این لقـب را به ایشـان دادند. وقتـی از حکمت دو سـجده نمـاز از حضرت علی
پرسـيدند: حضرت فرمود در سـجده اول یعنی خدا ما از خاکيم سـر از سجده برمی داریم؛ یعنی از 
خاک متولد شـدیم سـر به سـجد می گذاریم، یعنی روزگاری بـه خاک برمی گردیم. وقتی سـر از 
سـجده دوم برمی داریم یعنی روزی از همين خاک محشـور خواهيم شـد. سومين خصلت اطفال 
را فرمـود اینهـا با همدیگر دعوا می کننـد اما کينه ای به دل نمی گيرنـد. بعد از لحظاتی می بينيد 
هميـن بچه ها بـا هم شـروع به بـازی می کننـد. مومن از ایـن خصلت اطفـال بایـد درس بگيرد 
کـه اهل کينه نباشـد و کينه مثل غذای فاسـد اسـت که اول معـده را خراب می کنـد؛ کينه هم 
اول قلـب انسـان را مکـدر می کنـد. و اصـا در قهر و کينـه رحمت خدا قطع می شـود. چهارمين 
ویژگـی اطفـال را فرمودنـد؛ اینها چيزی را بـرای فردا ذخيـره نمی کنند. بچه ها غصه آینـده ای را 
 کـه نيامده نمی خورند چون حرص و طمع در وجودشـان نيسـت و توکل به خدای متعـال دارند. 
پيامبـرk هم بـرای فردای خـودش چيزی ذخيره نمی کـرد. لـذا از بچه ها بایـد بياموزیم که به 
خـدای متعال توکل کامل داشـته باشـيم که خـدای ما ضامـن رزق ما هم بوده، هسـت و خواهد 
بـود. پنجمين ویژگی بچه ها هم این اسـت که سـاعت ها وقت می گذارند و می سـازند تا زمانی که 
می خواهنـد برگردند همـه را خراب می کننـد. در حقيقت کـودکان دنيا را به بـازی می گيرند اما 
گاهـی دنيـا ما را به بازی می گيرد. دقت کنيم یعنی همه چيز نابودشـدنی اسـت. لذا عدم تعلق و 
عدم دلبسـتگی به دنيا را در کودکان به راحتی می توانيم مشـاهده کنيم. اگر ما هم این ویژگی ها 
را از کودکان بياموزیم و در زندگی پياده کنيم، تحولی شـگرف در زندگانی مشـاهده خواهد شـد.  
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سبک زندگی  پیر غالم اهل بیت 
  اسماعیل مطهری نسب  به روایت فرزندش 

سلوك عارفانه مرشد
مژگانمهرابي

مـردمداربـودودسـتبهخیـر.زندگياشرابـاروضهخوانـيميگذراند.مردمدوسـتشداشـتند
وبـرايشـنیدننوحههـايسـوزناکشازهمپیشـيميگرفتند.کسـينبودمرشـداسـماعیلرا
بشناسـدوشـیفتهرفتارشنباشـد.مردخدابـود؛جنسذاتـياشانگاربـادیگرانفـرقميکرد.
بويبهشـتمـيداد.نگاهشبهدنیاخدایيبود.مرشـدازداشـتنبینایـيمحرومبودامـاازمیدان
خراسـانتانیـاورانهرجابیرقـيبرايامامحسـینgبرپابـودوازاودعـوتميکردند،ميرفت
بـيآنکهبـهدوريراهفکرکنـد.حقالقدمشراهمهرچـهبود،درجیبشميگذاشـتندبيآنکه
بشـمارد.معتقدبـودبرکتازپولميرود.بعدازهرمجلسـيهمبهسـراغنیازمنـدانميرفتوهر
آنچـهرادرکاسـهاشآمـدهبودبادیگرانتقسـیمميکـرد.ازپـروازاوبیشاز40سـالميگذرد
امـاهنـوزخوبيهایشدهانبـهدهانبیـننوحهخوانهـاوپیرغالمهـاميگردد.پسـرش»محمد
مطهرينسـب«همروضهخواناسـتوقریببه80سـالدارد.دربارهمرشـدبـااوگفتوگوکردیم.

 او دنیا را طالق داده بود
سـال تولـد مرشـد بـه دهه 70 یـا 80 قـرن 12 هجـري شمسـي برمي گـردد. پسـرش تاریـخ تولد او 
را خـوب بـه خاطـر نـدارد. مي گویـد: »پـدرم در دوران کودکـي مبتـا بـه بيمـاري آبله مي شـود. آن 
زمـان خيلـي از بچه هـا بـه ایـن درد مبتـا مي شـدند. دانه هـاي آبلـه بـه چشـمش مي ریـزد و باعث 
مي شـود بينایـي اش را از دسـت بدهـد. مادربزرگـش او را به امامـزاده داود مي برد و دخيـل مي بندد تا 
بـه برکـت دعـاي آقـا، پدرم شـفا بگيـرد. بنده خـدا کلي نـذر و نيـاز مي کنـد و از برکت دعـاي بي بي 
بينایـي پـدرم برمي گـردد. امـا چنـد سـال بعـد ني قليـان به چشـمش مي خـورد و بـراي هميشـه او 
را نابينـا مي کنـد.« مرشـد اسـماعيل از آنجـا کـه در خانـواده اي مذهبـي پـرورش یافتـه بـود ارادت 
زیـادي بـه اهل بيـت داشـت. او مرتـب در مجالـس روضه خوانـي شـرکت مي کـرد و بـا تقليـد از 
روضه خوان هـا در نوحه خوانـي تبحـري پيـدا کـرد. تـا این کـه کـم کم خـودش زمـام کار را به دسـت 
گرفـت و در جوانـي ذاکـر نامي شـهر شـد. مطهري نسـب مي گویـد: »پدرم صـداي زیبایي داشـت. در 
تقـوا و مخلـص بـودن هـم زبانـزد عـام و خاص بـود. براي هميـن مرتـب از او دعـوت مي کردنـد تا به 
مجلس شـان بـرود. بـه هـر برنامـه روضه خوانـي کـه مي رفـت پيشکسـوتان آن زمـان از منبـر پایيـن 
مي آمدنـد و مجلـس را در اختيـار او مي گذاشـتند. پـول خوبـي هـم بـه او مي دادنـد اما از آنجـا که او 
دنيـا را طـاق داده بـود و بـه زرق و برقـش اهميتـي نمـي داد، از مجلـس که بيـرون مي آمد به سـراغ 
نيازمنـدان مي رفـت و هـر چـه داشـت بـا آنهـا تقسـيم مي کـرد. هيچ وقـت هـم در زندگـي اش لنگ 
نمي مانـد. گرفتـاري نبـود کـه پـدرم از حـال او بـي خبـر باشـد. امـا ایـن بـه این معنـي نبـود که به 
خانـواده اش بي توجـه باشـد. نيـاز تک تـک افراد خانـواده را مي دانسـت. حواسـش به همه چيـز بود.« 

 براي خدا کار انجام مي دهیم
مطهري نسـب در مکتب پـدرش آموخته، روضه را بـراي رضاي خدا بخواند نه کسـب درآمد. مي گوید: 
»پـدرم بـه مـن وصيـت کـرده بـود هرچـه در ایـن منبرها بـه شـما دادند قبـول کـن و دربـاره کم و 
زیـادش حرفـي نـزن ایـن کار باعـث دلخـوري مـردم مي شـود. این سـفره اي اسـت که باید هميشـه 
پهـن باشـد.« و بعـد ادامه مي دهـد: »آن موقع مثل حـاال نبود خيلي از مـردم درآمد خوبي نداشـتند. 
مي گفـت مـا بـراي پـول نمي رویـم هرچـه بدهند قبـول مي کنيـم. یک بـار من جـوان بـودم از کمي 
پـول گلـه کـردم؛ دلخور شـد. گفـت امام حسـينg آقاسـت. کریم اسـت. خـودش برکـت مي دهد. 
این کـه پـول روضه خوانـي برکـت دارد بـه سـبب ایـن اسـت کـه چشـم مـا بـه دسـت مردم نيسـت 
و بـراي خـدا کار انجـام مي دهيـم. وقتـي دنيایـي شـدي از ثـواب و معنویـت هـم دور مي شـوي.« 

یوسـف بالـو، مدیـر روابـط عمومی فرهنگسـرای عتـرت از برگـزاری دوره آموزش مداحـی ویژه خواهـران در فرهنگسـرای عترت خبـر داد؛ »با توجـه به این که 
جلسـات مداحـی خواهـران محدودتـر از برادران اسـت و عاوه بر این، چون مخاطبان آنها بيشـتر از قشـر مادرانـ  به عنوان قشـری که بسـيار می تواند اثرگذار 
باشـدـ هسـتند، تصميم به برگزاری این دوره ها گرفتيم. این دوره ها روزهای پنجشـنبه )دو جلسـه در ماه( از سـاعت 10 صبح تا 12 در فرهنگسـرای عترت با 

حضور کارشـناس معارف دینی سـرکار خانـم نواب برگزار می شـود.«

بلبل عجم 
مرشـداخالقخاصـيداشـت.درطولسـالپـولجمـعميکـردوهنگام
محـرمراهـيکربالميشـدتاموسـماربعیـن.مطهرينسـبميگویـد:»او
یـكچهارپایهداشـتکهپـايایوانسیدالشـهداgميگذاشـتوباالي
آنميرفـت.اولزیـارتوارثراميخوانـدوبعـدقصیدههایـيکـهاز
بـربـودودرآخـرهمسـینهزني.پـايهمـانچهارپایـهنزدیكبـه300
نفـرسـینهميزدنـد.عربهاخیلـيدوسـتشداشـتند؛بـهاوميگفتند
بلبـلعجـمآمدهاسـت.پـدرمتـازمانمـرگ40بـاربـهپابوسـيامام
حسـینgرفتـهبـود.دریکيازسـفرهاپـدرمبعـداززیارتشـهداي
کربـالفرصـتنکردبـرايپابوسـيبـهکاظمینبرود.شـیخحسـناثني
عشـريدرعالـمرویاحضرتموسـيبنجعفـرgرارویـتميکندوآقا
بـهاوميگویدکـهازمرشـددلخورم.امسـالبهدیـدنمانیامدهاسـت.«
مرشـددلرحـمبـودواصـالتابگریـهکـردنکودکـيرانداشـت.وقتي
بچـهايگریـهميکـرداوهـمپـابـهپـايبچـهگریـهميکـرد.ميگفت
gگریـهبچههـامـنرابهیـادغربـتواسـیريبچههـايامامحسـین
ميانـدازد.اوارادتخاصـيبـهحضـرترقیـهhداشـت.مطهرينسـب
تعریـفميکنـد:»یـكباربـاهـمرفتیمکربـال.دختـرمشـیرخوارهبود،
خیلـيگریـهميکرد.همسـرمهمچـونکمسـنبـودوتجربهکافـيبراي
آرامکـردناورانداشـت،پدرمبـهاوگفتمنیرسـاداتبهاوآببدهشـاید
تشـنهاسـت.همسـرمبهبچهکميآبداد،اوساکتشـد.بعدمرشدشروع
کـردبـهگریـهکـردن.تـاسـاعتهانميشـداوراآرامکـرد.«بـاپیـروزي
انقـالبوبازگشـتامامخمینيبـهمیهناسـالميدراولینجلسـهايکهبا
حضورافرادمذهبيوسرشـناسبرگزارشـدهبود،ایشـانسـراغمرشـدرا
گرفتنـدوفرمودند»ازمرشـداسـماعیلچهخبـر؟«اوذاکرعارفـيبودکه
آیـتاهللبروجـرديوآیتاهللخوانسـاريدربارهاشنظرمسـاعديداشـتند.



گنبد جدید حضرت اباعبداهللg تا پایان شـهریور 97 آماده نصب می شـود. عبدالحسـين رحيمی جانشـين سـتاد بازسازی عتبات کرمان با اشـاره به این که تاکنون 
10هزار خشـت طای گنبد حضرت اباعبداهللg از 13هزار خشـت خریداری شـده اسـت، گفت: »سـاخت گنبد حرم اباعبداهلل g به مرحله جدیدی رسـيده و تا 

پایان شـهریور سـال آینده آماده نصب به روی گنبد فعلی اسـت.«  ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

آیا در شـرایط فعلي برگزاري مجالـس تفرقه افکن
 به مصلحت اسـالم و مکتب تشـیع است؟

 امروز باید تقیه شود
تبـري و تولـي از فروع دین اسـت که برخي، معنـاي آن را 
ناسـزا و توهيـن کـردن مي داننـد در حالي که تبـري جزو 
فروع دین اسـت و به آن سفارش شـده اما توهين کردن و 
دشـنام دادن از منکرات دین است و از آن نهي شده است. 
حجت االسـام محمدباقر علوي تهراني اسـتاد حوزه علميه 
بـا بيـان این که برائت قاعـده عقاني و قرآنـي دارد، معتقد 
اسـت کـه هيچ انسـاني موضـع خنثي نـدارد مگـر این که 

منافق باشـد بنابراین برائت ریشـه قرآني دارد. 
به گفته او، در زیارت عاشـورا با برائت جسـتن از دشـمنان 
و قاتـان امام حسـينg به خـدا و پيامبـر او تقرب پيدا 
مي کنيـم. پيامبـر اکـرمk فرمودند کـه راه تقـرب به من 
برائـت اسـت. آنچـه در حقيقـت برائـت، اثـر دارد لعـن به 
معناي نفرین اسـت که غير از سـّب )دشـنام( اسـت، لعن 

به معنـاي دور شـدن از رحمت خداوند اسـت. 
بـه بـاور این اسـتاد حوزه علميـه، خداونـد با آن همـه ارحم 
الراحميـن بودن خود در قـرآن بر ظالمان، کاذبيـن و کافران 
لعنت مي فرسـتد، کسـاني کـه در دنيا و آخـرت پيامبرk و 
اهـل بيت ایشـان را اذیت مي کنند خدا در دنيـا و آخرت آنها 
را لعـن مي کنـد. علوي تهرانـي بـا بيـان این که آنچه جلسـه 
برائت را شـکل مي دهد، لعن اسـت و دشـنام و ناسزاگویي به 
دشـمنان جایز نيسـت، خاطرنشـان مي کند: اصل اعتقاد به 
تبـري در دین آمده اسـت اما چگونگي بيان آن تابع شـرایط 
اسـت که امـروز بایـد تقيه شـود یعني لعـن را علنـي انجام 

نمي دهيـم امـا باید آن را به نسـل بعدي انتقـال داد. 

 تضعیف وحدت اسالمي
عـده اي شـاید مجالـس »عيـد الزهـرا« را جایـي بـراي 

وحدتاسـالميازجملهمسـائلياستکهدرگفتارو
سـیرهاهلبیتبرآنتاکیدفراوانشدهوهمواره
ازسـويعلمايدیندرهمهادوارتاریخاسالميمورد
توجهبودهاسـتامادرزمانحاضر،باوجوددشـمني
سازمانیافتهوحسابشـدهدشمناناسالم،اهمیت
مضاعفیافتهاست.باهمهاینتاکیدات،مفهوموحدود
وحـدتدربینبرخيشـیعیانمورداختـالفوابهام
جدياستتاجایيکهدرزمانهما،جمعيبهنامتشیع،
حسابشدهومجدانهدرحالتردیدافکنيدرجایگاه
اساسياینمهمهستندودرعمل،بهوحدتشکنيو
تفرقهافکنياقدامميکنندوازسویيدیگر،عدهايبه
نامتشـیعوباهدفحفظوحدت،دسـتازاعتقادات
اصیلشـیعهميکشـندودردفاعازحقاهلبیت
کوتاهيميکنند.یکيازموارديکهنمودافراطاست،
مجالستفرقهافکناستکهدرآن،برائترابافحاشي
وتوهیـنبهمقدسـاتاهلتسـنن،اشـتباهگرفتهو
بهانهبهدسـتدشمناناسـالمنابمحمديميدهند
وگاهاینافراطيگريهاباعثشـیعهگریزيميشود.
همانطورکهدرکشورسودانبرخيرفتارهايافراطي
باعثشـیعهگریزيمسـلمانانازمکتبتشیعشد.یا
بيپروایـيبرخـيافراطیـوندرتوهینبهمقدسـات
سـوفيمسلكهایيکهاهلتوسـلو...هستندباعث
شـدهتامادرمناطقيمانندپاکسـتانشاهدپیوستن
ایـنافرادبهصحابهومشـارکتآنهـادرصدورحکم
قتلشـیعیانباشیم.رفتارهایيکهدرنهایتمنجربه
منزويشدنمکتبتشیعدرجهاناسالموواردآمدن
خسارتهايجبرانناپذیربرپیکرهدیناسالمبهلحاظ
ایجادتفرقهمیانمسـلمانانميشـود.دراینگزارش
همراهباکارشناسـاناینموضوعرابررسـيکردهایم.

جشن تفرقـه!
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سـومين کنگـره اسـتانی شـعر اهل بيـت اسـفندماه در تایبـاد برگـزار می شـود. کاظـم اکبـرزاده دبيـر ایـن کنگـره گفـت: امسـال ایـن کنگـره بـا 
 موضـوع بانـوی بهشـت)حضرت زهراh( برگـزار خواهـد شـد. جریان سـازی اجتماعـی در جامعـه اهل سـنت به ویـژه جوانـان بـا بهره گيـری از ظرفيـت 
اهل بيـت، ایجـاد تقریـب بيـن پيـروان مذاهب اسـامی از طریق عواطـف دینی و ایجاد بسـتر فرهنگی و هنری مناسـب بـرای حضور اقـوام و پيروان 

مذاهـب اسـامی در تحکيم اخوت اسـامی سـه هـدف اصلی این کنگره اسـت.«

اعـام برائـت بداننـد امـا وقتـي کار بـه فحاشـي و توهين 
بـه مقدسـات اهل تسـنن مي رسـد، شکسـتن خـط قرمز 
محمدجـواد  حجت االسـام  اسـت.  اسـامي  وحـدت 
نظافت یـزدي، مولـف کتاب »وحـدت اسـامي، واقعيت ها 
و توهم هـا« در ایـن بـاره بـه خبرنـگار مـا تاکيـد مي کند: 
کيفيـت لعـن باید بـه نحوي باشـد که به محکمـات دیگر 
لطمـه نزنـد. اشـتباه تندروها در شـيعه این اسـت که یک 
جنبه را مي چسـبند و مابقي محکمـات را رها مي کنند در 
حالـي که دین یک مجموعه اسـت نمي شـود هرجا دلمان 

خواسـت را بگيریـم و بقيـه اش را رهـا کنيم.«
او ادامـه مي دهـد: »واقعـا مـا نسـبت به سـاحت مقدس 
هسـتيم؟!  غيرتي تـر  هـم  خودشـان  از   بيـت اهـل 
یـا از خـود اميرالمومنيـنg هـم نسـبت بـه همسـر 
کـه  اتفاقاتـي  از  بعـد  غيرتمندتریـم؟!  بزرگوارشـان 
بـراي حضـرت زهـراh افتـاد و داسـتان ظاهـرا تمـام 
سـوم  خطبـه  در  خودشـان  تعبيـر  بـه  شـد، حضـرت 
نهج الباغـه، خـار در چشـم و اسـتخوان در گلـو بـراي 
مصالـح اسـام، از حـق حاکميـت ظاهـري خـود هـم 
گذشـتند و بـا عامـان حادثـه، مـدارا و حتـي در برخي 
مـوارد بـراي منافـع جامعـه اسـامي، بـا آنهـا همکاري 
کردنـد.« بـه گفتـه او، یکـي از محکمـات قرآنـي، اصل 
برائـت دو روي سـکه اند. آیـا  برائـت اسـت. محبـت و 
ممکـن اسـت کـه فـردي را دوسـت داشـته باشـيد و 
همزمـان، دشـمنش را هم دوسـت داشـته باشـيد؟ این 
بـا عقـل جـور درنمي آیـد! روایـت داریـم، کسـي کـه 
محبـت دارد ولـي برائـت نـدارد، محبتـش مي لنگـد.« 
ایـن کارشـناس دینـي بـا بيـان این کـه برائـت یعنـي 
بـا  ایـن معنـا کـه دلمـان  بيـزاري، توضيـح مي دهد:»بـه 
دشـمن اهل بيـت نباشـد. برائـت جنبـه قلبـي، لسـاني و 
عملـي دارد کـه مرحله مهـم، داشـتن برائت قلبي اسـت یعني 
انسـان در دلش از دشـمن اميرالمومنين عليg بيزار باشـد.« 
سـوال اینجاسـت کـه برائـت از چـه کسـي بایـد باشـد؟ 
حجت االسـام نظافـت بـه تأسـي از قـرآن اشـاره مي کنـد: 
»اگـر برایمـان روشـن شـد کـه کسـي عـداوت دارد و لجباز 
اسـت، از او برائـت مي جویيـم. البتـه کسـاني کـه با اسـام، 
پيامبـرk و اهـل بيـت دشـمن هسـتند دو دسـته اند؛ 
یـا دشـمن تاریخي انـد یـا دشـمن حاضـر. دشـمن تاریخي 
اهـل بيـت همـان کسـاني هسـتند که بـه ایشـان ظلم 
کرده انـد امـا هرگـز نبایـد فرامـوش کنيم که دشـمن اصلي 
اهـل بيـت، یک جریان مسـتقل از زمان اسـت. دشـمن 
اصلـي اهـل بيت شـيطان اسـت که هنـوز از بيـن نرفته 
اسـت. بنابرایـن نبایـد دشـمن حاضـر را فرامـوش کـرد.«

ایـن اسـتاد حوزه علميـه معتقد اسـت که متاسـفانه عده اي 
از شـيعيان، از دشـمنان امـروز اهل بيت غفلـت کرده اند. 

زمانيکه»یاسـرالحبیب«ازسـرانجریانتشـیعلندنيبهمناسـبتجنگ
جملپشـتدوربینحاضرشـدوبابرپایيمراسمشـادي،روزجنگراجشن
گرفت،اقدامشآنقدردرجهاناسـالمبازتابداشـتکهفشـاررويشیعیان
درنقاطسنينشـینبیـشازهرزماندیگريشـد.همینموضوعباعثشـد
تـارهبرمعظمانقـالباعالمکنند:»اهانـتبهنمادهايبـرادراناهلسـنتاز
جملهاتهامزنيبههمسـرپیامبراسـالم)عایشـه(حراماسـت.ایـنموضوع
شـاملزنـانهمـهپیامبـرانوبهویـژهسـیداالنبیـاءپیامبراعظـمحضرت
محمدkميشـود«.اینفتوااسـتقبالبسـیاريدرجهاناسـالمداشـتبه
گونـهايکـهاحمدالطیب،شـیخاالزهردربیانیهايرسـميگفـت:»باتمجید
وخرسـندي،فتوايمباركحضـرتامامعليخامنـهايرادرخصوصتحریم
اهانتبـهصحابهرضـوانیاتعرضبههمسـرانحضـرترسـولkدریافت
کـردم.اینفتوایياسـتکهبادانشصحیـحودركعمیـقازخطرناکيآنچه
کـهاهلفتنهانجامميدهنـد،صادرشـدهوبیانگرعالقهواشـتیاقبهوحدت
مسـلماناناسـت.آنچهکهباعثميشـودبراهمیتاینفتواافزودهشـود،آن
اسـتکهعالميازعلمايبـزرگمسـلمانوازبزرگترینمراجعشـیعهوبه
عنوانرهبرعاليجمهورياسـالميایران،چنینفتوایيراصادرکردهاسـت«.
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ضمـن این که از دشـمن تاریخـي اهل بيت نباید به شـکلي 
برائـت جسـت کـه بـه نفـع دشـمن حاضر تمـام شـود ولي 
برخي نادانسـته، این مهـم را رعایت نمي کنند و طـوري ابراز 
 برائـت مي کننـد که عمـا به ضـرر خط اصيـل اهل بيت

و نفع دشـمنان اسـام تمام مي شـود. 

  روایتي درباره لعن علني
بحـث اساسـي این اسـت کـه لعن جـزو محکمات اسـت، 
 gنمي شـود انکارش کـرد. روایتي از امام حسن عسـکري
هسـت که مي فرمایند:»اگر عده اي ضعيف هستند و کاري 
 از دستشـان برنمي آیـد، در خلـوت دشـمنان اهل بيت
را لعـن کننـد بعـد خداوند صدایشـان را به گـوش مائکه 
 مي رسـاند. ایـن روایت زماني صادر شـده کـه اهل بيت
در مظلوميـت بودنـد و کسـي امـکان برائت از بنـي اميه و 
بنـي عباس را نداشـت و این فرموده امام حسـن عسـکري 
نشـان مي دهـد لعـن مي توانـد وسـيله قـرب مـا بـه خدا 

شود.«
حجت االسـام نظافـت با بيـان ایـن فرمایـش امـام یازدهم 
توضيح مي دهد: »همچنين از این روایت، برداشـت مي شـود 
ایـن تصـور که لعـن دشـمنان اهل بيـت باید حتمـا در 
جلسـه علنـي باشـد، صحيح نيسـت. اصا آیـا جایـي داریم 
کـه اهـل بيت گفتـه باشـند جمعـي تشـکيل بدهيد و 
علنـا دشـمنان ما را بـا نام لعن کنيـد؟! روایات خـاف این را 
مي گویـد. مـا باید با همان برنامـه اي که قـرآن و پيامبرk و 
اهل بيـت بيان کرده اند، پيـش برویم، نه بایـد از آنها جلو 

بزنيـم و نه عقـب بمانيم.« 
وي بـا اشـاره بـه روایـات جعلـي دربـاره لعـن خاطرنشـان 
مي کند:»مـا بایـد حـق طلـب باشـيم، نـه جـزم اندیـش. 
همان هایي که فکر مي کنيم درسـت اسـت تا متوجه شـدیم 
اشـتباه اسـت باید برگردیم و حق را بپذیریم. به خودمان که 
نبایـد ظلم کنيـم. انسـان بایـد روز قيامت پاسـخ حرف ها و 
فکرهایـش را بدهـد. باید مواظـب حرف هـا و برخوردهایمان 
باشـيم و در بحـث لعـن، خيلـي محتـاط و در چارچوبي که 

ائمـه تعييـن کرده انـد، حرکـت کنيم.«

  وظیفه ما چیست؟
بـراي  را زمينه سـازي  نظافـت، وحـدت  حجت االسـام 
نشـر معـارف اسـامي مي دانـد و مي گوید:»بـا نـگاه بـه 
مبانـي دفـاع از والیـت معتقدیـم کـه راه دفـاع از اهـل 
ولـو  وحدت شـکنان،  اسـت  وحـدت  حفـظ   بيـت
ناخواسـته و نادانسـته در حق اميرالمومنينg و اسام 
خيانـت مي کننـد. با نـگاه عميـق مي فهميم کـه داعش 
و تندروهـاي شـيعه، فقـط ظاهرا بـا هم دشـمني دارند 
امـا در عمـل مثـل دو لبـه قيچـي، یـک کار مشـترک 
انجـام مي دهنـد هـردو ریشـه اسـام نـاب محمـدي را 
قطـع مي کننـد. بایـد تکليفمـان را مشـخص کنيـم که 
آیـا دغدغه انتشـار معـارف را داریم یا نـه؟ وظيفه محب 
اهل بيت این اسـت کـه با رفتار و کـردارش، محبت 
ائمـه را در قلـوب مـردم زیـاد کنـد و با حـرف زدنش و 
بيشـتر از آن با رفتـار صادقانه اش، مردم را مشـتاق کند 
کـه سـراغ اهـل بيـت بياینـد. قطعـا افـرادي کـه دنبال 
حـق باشـند، اهل تنش نيسـتند. این منطق قرآن اسـت 
پـس بایـد فضـاي تنـش را کنـار بگذاریـم و بـه خطوط 
قرمـز و مقدسـات هـم توهيـن نکنيـم تـا حـق آشـکار 
شـود.« توهين و اهانت به مقدسـات و عقاید رفتاري خاف 
شـرع اسـت که هميشـه امامان و علماي دیني آن را بر حذر 
داشـتند. چراکه خانـه آخر این لعـن و نفرین تنها یک پيامد 
دارد و آن جنگ ميان مسـلمانان اسـت. موضوعي که جریان 
اسـام آمریکایي به دنبال آن اسـت و خودش آستين باال زده 
تـا در موقعيت هاي مختلـف آن را اجرا کند اما امت اسـامي 

باید هوشـيار باشـد و آب به آسياب دشـمن نریزد.
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حجتاالسالممحمدجوادنظافت

فتوایي با دانش صحیح و درك عمیق

مراجع درباره مجالس تفرقه افکن چه دیدگاهي دارند؟
آیت اهلل بهجت 

چه بسـا ایـن کارهـا موجب اذیـت و آزار یـا قتل شـيعياني که در 
باد و کشـورهاي دیگر در اقليت هستند، شـود. در این صورت اگر 
یک قطره خون از آنها ریخته شـود ما مسـبب آن یا شـریک جرم 
خواهيـم بود. در مجالسـي که به مناسـبت حضـرت زهرا سـام اهلل عليهـا )عيدالزهراء( 
برگزار مي شـود به بيان فضایل اهل بيت بویژه حضـرت زهراh و بيان حدیث ثقلين 
پرداخته شـود. شـيوه مرحوم آیـت اهلل بروجردي رحمـه اهلل نيز همين بوده اسـت؛ یعني 
بيان مشـترکات ميان شـيعه و اهل تسـنن و ترک مطاعن و مثالب یا لعن و سب آشکار. 

آیت اهلل نوري همداني 
چيـزي بـه عنـوان رفـع قلـم در روز بـه خصوصـي نداریـم و 
مسـلمانان بایـد از تفرقـه بپرهيزنـد و از هـر چيـزي که موجب 

وهـن مذهـب اسـت، جـدا اجتنـاب کنند. 

آیت اهلل مکارم شیرازي 
روایتـي با عنـوان رفع قلـم در آن ایـام مخصـوص در منابع معتبر 
نداریـم. و ثانيـا بر فـرض چنين چيزي باشـد که نيسـت، مخالف 
کتـاب و سـنت اسـت و چنيـن روایتـي قابـل پذیرفتـن نيسـت 
و حـرام و گنـاه در هيـچ زمانـي مجـاز نيسـت. هـم چنيـن سـخنان رکيـک و کارهاي 
زشـت دیگـر. و ثالثـاً: تولّـي و تبـّري راه هـاي صحيحـي دارد نـه ایـن راه هـاي خـاف. 

آیت اهلل فاضل لنکراني 
حدیث رفع القلم صحيح نيسـت، بلکه هر مسلماني موظف به انجام 
واجبات دیني بوده و فرقي در ایام سال نسبت به آن وجود ندارد، و انجام 
اعمالي که موجب تفرقه مسـلمين یا وهن شـيعه شود، جایز نيست. 



یوسـف الناصری، رئيس شـورای علمای عراق در حاشـيه اجاسيه رضوی گفت: »خوشـبختانه در سال های اخير، اقدامات آسـتان قدس رضوی در سطح 
بين المللی توسعه یافته و جهان اسام از برکات معنوی فرهنگ رضوی بهره مند شده است. حضور خدام بارگاه ملکوتی امام رضاg در کشورهای مختلف 

اسـامی با عنوان کاروان های زیرسایه خورشيد، اقدام بسـيار مبارکی است که در ترویج فرهنگ دینی اثرگذاری ویژه ای دارد.«
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صدای خوب کافی نیست
 مـداح 42 سـاله مشـهدي 25 سـال اسـت کـه روضه خوانـي امـام 
و  عشـق  مداحـي،  و  دارد  دیگـري  شـغل  مي کنـد.  را   gحسـين 
حرفـه اش اسـت. تعریـف مي کنـد:» وقتـي جـوان بـودم، بـه جلسـات 
مداحـي مي رفتـم کـه در آنجا، مداحـان جـوان مي خواندند و اسـتادان 
پيشکسـوت، ایراداتشـان را مي گرفتند. به باور او، آسـيب هایي که امروز 
مداحـي را تهدیـد مي کنـد، ایـن اسـت کـه در کنـار هـر مـداح، یـک 
روحانـي بامعرفت و دلسـوز دین وجود نـدارد. ميرحسـيني مي گوید:» 
البتـه بيشـتر مداحان، اهـل مطالعه هسـتند اما برخي فقط بـه صداي 
خـوب، اکتفا کرده اند و آن را معياري براي موفقيت شـان قرار داده اند در 
حالي کـه صدا، آخریـن مرحله در مداحي اسـت. آسـيب هایي که مداح 
ممکن اسـت بـه دليل نداشـتن معرفـت و علم بـه مداحي، ناخواسـته 
آن را بـه جامعـه منتقـل کنـد، گاه صدمـات جبران ناپذیـري دارد.« 

 زیر ذره بین مردم
بـه گفتـه او، مداحـان باید در رفتـار و گفتارشـان بسـيار مراعات کنند 
چـرا کـه زیـر ذره بيـن جامعـه هسـتند و هـر کاري کـه انجـام دهند، 
مـردم آن را مي بيننـد. گاهـي مي بينيـم کـه برخـي از آهنگ هـاي 
شـأن  در  اصـا  کـه  مي کننـد  اجـرا  مداحـان  برخـي  را  نامتعـارف 
روضه خوانـي و ستایشـگري اهـل بيت نيسـت. این موارد، آسـيبي 
جـدي بـه مداحي اسـت کـه باعـث مي شـود مردم نسـبت بـه جامعه 
مداحـان بي اعتماد شـوند. دشـمن هم از اینهـا، سوءاسـتفاده مي کند. 

مداحـيفقطبهایننیسـتکهصدايخوبيداشـتهباشـيیانفسـيطوالني.مهمایناسـتکـهیكمداح،چقـدرمعرفتبه
مکتبوسـیرهاهلبیتداشـتهباشـد،چقدرتواضعوفروتنيداشـتهباشـد،چقدرادبوحسنخلقداشـتهباشد،چقدر
خـودشرادردسـتگاهاهلبیتوامدارعنایـتاینخاندانبداند.مهماسـتکهیكمداحازاینراهکاسـبينکندامااینکه
ازراهعاشـقيبهخاندانعصمتوطهارت،زندگياشراآبرومندانهبچرخاند،خداوندهمدردنیاوآخرت،شـرمندهاشنميکند.
مـداحخوبالزماسـتکـهیادبگیردودرمحضرپیشکسـوتانوپیرغالمانشـاگرديکند.همانمشـيوروشـيکه»سـید
حسـینمیرحسـیني«آنراپيگرفتهاسـت.بااودقایقیبهگفتوگونشسـتیمتاهمازخودشبگویدوهـمازدغدغههایش.

او تاکيد مي کند: مداح شـدن، مسـئوليت سـنگيني را روي دوش افراد 
مي گـذارد و مداحـان بایـد از نظـر رفتاري و گفتـاري، بسـيار مراقبت 
کننـد چـون مبلـغ دیـن هسـتند. مـردم بـه روحانيـون و مداحـان، 
بيشـترین توجـه را دارنـد چون آنهـا را مبلغان دیـن مي داننـد. این دو 
 گـروه بایـد متاثر از سـيره نبـوي و علـوي و پيرو مکتـب اهل بيت
باشـند. پيامبـر به حسـن خلق معـروف بودنـد و بـراي ترویـج مکارم 
اخاقـي آمدنـد. مداحانـي کـه اخـاق و روش زندگي شـان را از اهـل 
بيت عصمـت و طهـارت الگو نگيرند، تاثيـر منفي در جامعـه خواهند 
داشـت. مـداح باید زیر پرچم اهل بيت باشـد. ميرحسـيني معتقد 
اسـت کـه حرفه مداحـي روي سـبک زندگي اش بسـيار اثرگـذار بوده 
اسـت و تعریـف مي کنـد: همکارانـم، همسـایه ها، فاميـل، اطرافيـان 
و آشـنایان، مـرا بـه عنـوان مـداح مي شـناختند و هميـن باعـث 
شـده کـه زندگـي ام بـه  سـبک زندگـي اسـامي، نزدیک تـر شـود. 
او سـعي کـرده کـه الگـوي اخاقـي و رفتـاري اش، امام حسـينg و 
اهـل بيـت باشـند. این کـه روضه خـوان امـام حسـينg شـده 
اسـت، خانـواده اش هـم همـراه او بوده اند. ميرحسـيني تاکيـد دارد که 
همسـرش با این فضاي فرهنگـي و اعتقادي، همـراه بـوده و در تربيت 
فرزندان، روضه خواني و مداحي اهل بيت تاثير زیادي داشـته اسـت. 
گاهـي دختـر کوچکش بـه تبعيت از پـدر، ابياتـي در مدح و سـتایش 
ائمـه اطهـار مي خوانـد و ایـن قنـد را در دل پـدر، آب مي کنـد. او 
مي گویـد: اینها دسـت ما نيسـت، خانواده ناخـودآگاه از ایـن فضا، تاثير 
مي پذیرند و محبت اهل بيت در عمق وجودشـان ریشه دار مي شود. 

ملیکاوظیفهشناس

 پیشنهاد سید حسین میرحسیني،ستایشگر مشهدي به مداحان جوان

 پیرغالمان 
حسیني؛ دریایي 

از تجربه و 
معرفت

خودمحوري و غرور را کنار بگذاریم

ارتبـاطمداحـانجـوانبـاپیرغالمانچطـوربایدباشـد؟
جوانـي مـداح اینکـه ميدهـد: پاسـخ میرحسـیني
احتـرام و ادب پیرغالمـان، و پیشکسـوتان بـه نسـبت
داشـتهباشـدبـهتربیـتخانوادگـيافـرادبرميگـردد؛
اینکـهوالدیـن،ایـنجـوانراچطـورتربیـتکردهانـد
کهاگـرروزيمداحشـود،چـهبرخـورديبابـزرگاندارد.
بـهبـاوراو،مداحـيکـهتـازهآغـازبـهکارکـردهوهنوز
معرفتمداحيراکسـبنکردهاسـت،ازتربیـتوالدینش
وامميگیـرد.مداحـانجـوان،دربرابـرپیرغالمانـيکـه
و کننـد رعایـت را ادب بایـد پنجـاهسـالخواندهانـد،
اگـربزرگـيآنجاسـتبایـددرمحضـرایـنپیرغالمـان،
ادبوتواضـعداشـتهباشـندنـهاینکـهبـهرسـابـودن
صدایشـان،مغرورباشـند.برخيازمداحانجوانمتاسفانه
نميکننـد. رعایـت را ادب ایـن سـهلانگاري، سـر از
میرحسـینیبابیـاناینکـهپیرغالمانحسـیني،دریایي
مداحـان اگـر ميگویـد: هسـتند، معرفـت و تجربـه از
جـوان،خودمحـوريوغـرورنداشـتهباشـند،ميتواننـد
پـايدرسومحضـرپیرغالمـانبنشـیندویـادبگیرنـد.
حتـيدرجلسـاتيکـهازپیرغالمـاندعـوتميشـود،
حضـوریابنـدوآنجـادرسبگیرنـدونکتهیابـيکننـد.
اوتعریـفميکنـدکه16سـالپیـشدرپنجمیـنکنگره
سراسـريمداحانکشـوردرتاالرقدسحـرممطهررضوي
حضـوریافتـهبـود،جایيکـهتمـاممداحانبزرگکشـور
حضـورداشـتند.آنزمـاننـگاهحرفهايتـريبـهمداحي
داشـتوازمحضـربزرگانـيکـهآنجـاحضـورداشـتند،
بیشـترینبهرهرابـرد.ازیکـيازپیرغالمانپرسـیدهبود
کـهمنروضهخوانامامحسـینgهسـتمچـهتوصیهاي
بـهمندارید؟اسـتاديگفتهبـودکههرروززیارتعاشـورا
بخواند.پیشکسـوتدیگريهـمبهاوتوصیهکـردهبودکه
بهخاطـرمجاورتبـابارگاهمنـوررضوي،ارتبـاطقويتري
بـاامـامرضـاgبگیریـد.مداحـانجـوانبایـدنـکاتو
درسهایـيراازپیرغالمانوبـزرگانمداحيبگیرنـدوراه
وروشمداحـيرابـاپندپذیـري،بـهدرسـتيطـيکنند.
بـهباورایـنمداحجـوان،اغلـبمداحـانجوانيکـهتازه
راهافتادهانـد،شـوقبیشـتريبـرايیادگیريونشسـتن
درمحضـراسـتاداندارندامامداحـانخودمحـوريکهدو
دنـگصدادارندوغـروريکاذبآنهارافراگرفتهاسـت،به
خودشـاناجازهنميدهندکهپايدرسبزرگانبنشـینندیا
ازآنهـا،درسبگیرنددرحاليکهادبوشـاگرديدرمحضر
بـزرگانبایـددرهمهمداحـانجوانوجودداشـتهباشـد.
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آخریـن فرزنـد آیـت اهلل سـيدعلی قاضـی طباطبایـی از عرفـا و علمـای معـروف شـيعه در بيمارسـتان عرفـان تهران)سـوم دی مـاه( دارفانـی را وداع گفـت. 
سيدمحمدحسـين قاضـی طباطبایـی در 84 سـالگی در حالـی به علت کهولت سـن دعوت حق را لبيـک گفت  که از هفت سـالگی از نعمت پدر محـروم بود و 

هميشـه تـاش داشـت از طـرف پدرش جلسـات قرائـت زیـارت عاشـورا را مطابق بـا وصيت عامـه قاضـی طباطبایی برپـا کند.
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شـمارابهکدامشـعریاسـرودنشـعردرموردکدامذوات
مقدسهبیشـترمیشناسند؟

می دانيـد در عرصـه شـعر آیينـی یـا فعاليـت ادبـی در فضـای دینـی 
شـاعرانی که با سـرودن شـعر خاصـی معروف می شـوند عمدتـا خالق 
اثری هسـتند از امام رضاg.  بنده هم این توفيق را داشـتم و در تمام 

دوران زندگـی ام ریزه خـوار امـام رضاg بـوده ام.
آیـاشـعرآیینـیقابلیـتترجمـهبـهزبانهـایدیگـرو

شناسـاندنمعـارفشـیعیبـهجهانیـانراداراسـت؟
تصـورم بـر این اسـت اگر ما شـعری را که برای اهل بيت سـروده شـده 
بـه زبان های مختلف ترجمـه کنيم، آن طور که باید و شـاید، تأثيرگذار 
نباشـد. روش بهتر آن است که شـاعر به زبان های دیگری تربيت کنيم. 
البتـه ناگفتـه نماند کـه تقریبـاً در اکثر زبان هـای مختلف شـاعر برای 
اهل بيت داریم. به نظرمن بيشـتر ترجمه معارف الزم شـاعر آیينی باید 
ترجمه شـود تا شـاعر شـيعه در هرجای دنيا از آن معارف برای سرودن 
شـعر بهره بگيرد. وقتی معارف را ترجمه کنيد شـاعر بـه دریای معارف 
وصـل می شـود امـا اگر شـعر سـروده شـود و ترجمه کنيم اینجا شـعر 
واسـطه ميـان بهره گرفتـن از معارف می شـود. البته نوحـه ای که مداح 
می خوانـد همراه با زیرنویس بيشـتر تأثيرگذار خواهد بـود حتی به این 
واسـطه، حـس آن هيئت و جلسـه را هم به مخاطـب منتقل می کند. 
ازنظرشـماخصوصیتشـعرآئینیچیسـت؟بـاتوجهبه
اینکـهبعضیهـامیگویندشـعربایدفقـطادبیاتیباشـدو
بعضیهـاهـممیگویندشـعربایدعاطفهواحسـاسداشـته

باشـد،نظرشـمادراینخصوصچیسـت؟
اگـر شـعر را همچـون مـدرک تحصيلـی ليسـانس و فـوق ليسـانس 
بدانيم، شـعر آیينـی در جایگاه دکتراسـت. مثل یـک ارزش افـزوده ای 
بـر مفهوم کلی شـعر! کليت شـعر عبارت اسـت از طبع، زمان شناسـی، 
تسـلط بـر دایره لغـات و زبان سـاختار شـعر و صنایع ادبـی؛ هرکس از 
این شـاخصه های شـعری برخوردار باشـد، شاعر موفقی اسـت. ولی در 
شـعر آیينـی یک اتفـاق ویـژه ای می افتد و یـک یادگيری بيشـتری در 
زمينـه معـارف می طلبـد. اگر کسـی معـارف را بداند تخصـص تبدیل 

تمایلـیبـهگفتوگـونـداردوخـودشرادرترازشـاعراهلبیـتنمیدانـدامامحافـلمذهبیومداحـانناممحمدرسـولی
رابـهعنـوانیکـیازشـاعرانعرصهشـعرآیینیمیشناسـند.کسـیکـهازابتـدایدوراندبیرسـتانحافـظمیخوانـدودر
جریـانحفـظاشـعارقیصـرامینپورخـودشهـمغزلـیدربـارهمصائـبومظلومیـتحضـرتزینـبhسـرود.اودرعرصه
شـعرآیینـیوکالسـیكاشـعارارزنـدهایسـرودهبهخصـوصدرسبكسـازیوتصنیفونوحهکهشـهرهعـاموخاصاسـت.

این دانسـته های معرفتی را به صنعت شـعری و ادبی نداشـته باشد، آن 
معارف را به وهن و حتی شـبهه و بدعت تبدیل می کند. حتی شـاعران 
معروف آن را به رسـميت نمی شناسـند. چراکه راه تخيل در مسير شعر 
آیينی بسـته می شـود. این کار را خيلی سـخت تر می کند. عقيـده ام بر 
این اسـت که سـرودن شـعر آیينی سـخت تر از گونه های دیگر شـعری 
اسـت. چون در عرصه شـعر آیينی، شاعر نيازمند هوشـياری و مراقبت 

دینی و معرفتی اسـت. 
انحرافاتوآسـیبهایجامعهشـعراوشـعردرچهچیزی

اسـتوبرایپیشـگیریبایدچهکرد؟
مـا باید جـای انحرافـات و آسـيب ها بـه خألهـا بپردازیم. شـعر آیينی 
امـروز مـا رو بـه بهبود پيـش می رود اما احساسـم بـر این اسـت که در 
شـعر امـروز ما نباید بـه مدح و مرثيـه اکتفا کنيـم. البتـه می دانيم که 
مـدح و مرثيه پایه شـعر اهل بيت اسـت امـا این مدح و مرثيـه باید یک 
تأثيری در رفتار اجتماعی امروز ما داشـته باشـد. یعنی اگر شعر بگویيم 
و صرفـاً به اشـک اکتفا کنيم ولـی نتوانيم یک مطلبی از ذوات مقدسـه 
اهل بيـت به مخاطـب انتقال دهيـم به خصوص امـروز بحث جهـاد، در 
واقـع هيـچ کاری نکرده ایـم. امـروز بيـش از پيش شـعر آیينی مـا باید 
فرهنگسـاز باشـد. باید روحيـه مجاهـدت در مخاطـب را با زبان شـعر 
آیينـی ارتقا بدهيم. مـا می توانيم مخاطبمان را مجاهـد پرورش بدهيم 
ایـن با شـعر راهگشاسـت و نه شـعار! چراکه شـعر جریان سـاز اسـت و 

شـعار هيچ تأثير و جریان سـازی نخواهد داشـت. 
جایـگاهنقـد،چقدربـرايبهترشـدناشـعارآیینيمهم

ست؟ ا
نقد در شـعر مهم اسـت و در شـعر آیينی مهم تر. چراکه در ميان شـعر 
آیينـی اشـتباهی رخ دهـد در شـعر معمولـی اتفاقـی خواهد بـود و در 
شـعر آیينـی آسـيب زا و بدعت آفریـن اسـت. مهم تـر از نقد، زبـان نقد 
اسـت متأسـفانه برخی با زبـان تحقير، تمسـخر و کنایه وارد می شـوند 
و جبهه گيـری در برابـر آن نقـد همـراه باشـد. این یک آسـيب مهم در 
زمينـه نقد شـعر آیينی اسـت. تا زمانی کـه قبول نکنيم شـعر آیينی به 
عنوان شـعر عصر حاضر اسـت و گذشـته هـم همين بـوده، نمی توانيم 

مجتبیبرزگر

خـوب نقـد کنيم. ما نقد سـالم در شـعر آیينی مان کم اسـت و اگر نقدی هم 
هسـت با زبـان تند و شمشـير برنده اسـت در صورتی که بـرای اصاح محتوا 

و مضامين نيازمند نقد سـالم هسـتيم. 
رهبـرمعظمانقالبدردیدارباشـاعرانشـعرآیینـيبراینکه
قریحهواسـتعدادشـاعراندربهترینمحتواهـاومضمونهابهکار
رود،تأکیدداشـتند.درشـعرآیینـيچگونهاینموضـوع،محقق

ميشود؟
بـه نظرمـن بایـد قریحـه و اسـتعداد شـاعران در راسـتای آرمان هـای بزرگ 
بـه کار گرفتـه شـود. در گام اول مـا باید نسـبت به معارف مان شـناخت پيدا 
کنيـم اکثـر شـعرهایی کـه می گویيـم براسـاس شنيده هاسـت. ایـن ضعف 
خيلـی بزرگـی اسـت و چطـور بایـد درمـان بشـود؛ شـاعر بایـد بـه دنبـال 
شـعر و مقاتـل و تاریـخ باشـد. امـروز نيـاز اسـت شـاعر از روحيـه انقابی و 
جهـادی برخـوردار باشـد تـا خـودش بـه ایـن اعتقـاد نرسـد، نمی توانـد 
مخاطبـش را بـه ایـن سـمت و سـو بکشـاند. مهم تریـن اتفـاق ایـن اسـت 
کـه مـا روحيـه انقابـی و جهـادی و مبـارزه را بایـد در شـعر تقویـت کنيم. 

محمد رسولی، شاعر آیینی معتقد است مدح و ثنا در سروده ها باید حذف شود
عاشقانه ای 
برای امام 
gرضا

عشقرسواییمحضاستکهحاشانشودتقویت روحیه انقالبی در   شعرآیینی
عاشقیبااگروشایدوامانشود 

شرطاولقدمآناستکهمجنونباشیم
هرکسیدربهدرخانهلیالنشود 

دیراگرراهبیفتیم،بهیوسفنرسیم
سرِبازارکسیمنتظرمانشود 

بالتکلیفیست لذتعشقبهاینحسِّ
لطفتوشاملمآیابشود؟یانشود؟ 

منفقطروبهرویگنبدتوخمشدهام
کمرمغیردرِخانهتوتانشود 

هرقدرباشداگردورِضریحتوشلوغ
منندیدمکهبیایدکسیوجانشود 

بینزّوارکهباشمبهتونزدیكترم
قطرههیچاستاگروصلبهدریانشود 

ُمردهرازندهُکَندخواِبنسیمحرمت
کاراجازشماباَدمِعیسانشود 

بهترازاین؟!کهکسیلحظهپابوسِيتو
نفسآخرخودرابِکشدپانشود 

دردهایمبهتونزدیكترمکردهطبیب
حرفمایناستکهیكوقتمداوانشود! 

مندخیلِدِلخودرابهتوطوریبستم
کهبهاینراحتیآقاگرهاشوانشود 

بارهاحاجتیآوردهاموهربارش
پاسخیآمدهازسمتتو،ااّلنشود 

امتحانکردمودیدمکهمیانحرمت
هیچذکریقسمحضرتزهرانشود 

آخرشبیبروبرگردمراخواهیُکشت
عاشقیبااگروشایدوامانشود 



با»حسینحسین«داریمپیرمیشویم
یکی از سنت های زیبای هيئت های قد     یمی گرفتن عکس یاد     گاری با کتيبه و پرچم هيئت بود     ه که د     ر این سال ها فراموش شد     ه است.

پيشنهاد      می کنيم د     ست به  کار شوید      و پس از پایان مجلس تان یک عکس یاد     گاری د     سته جمعی بگيرید      و برای »چهارد     ه« ایميل 
کنيد      تا د     ر همين صفحه منتشر شود     .

اپلیکیشن
بابالنعیم

مفاتيح الجنان مجموعــه ای از دعاها، مناجات، 
زیــارات، اعمــال مخصــوص ایــام ســال و مــاه و 
روزهاســت کــه توســط شــيخ عبــاس قمــی 
جمع آوری و تدوین شده اســت. اپليکيشن باب 
النعيــم به ایــن مجموعه دعــا اختصــاص دارد 
و آن را در فهرســت برنامه هــای خــود گنجانده 
اســت. باب النعيــم نرم افــزاری اســت مذهبــی 
ویژه سيســتم اندرویــد که می توانيــد با نصب 
ایــن برنامــه روی تلفن هــای همــراه خــود، بــه 
تمامــی دعاهــای مفاتيح الجنــان دســت پيدا 
کنيــد و در همــه جــا اعــم از هنگامــی کــه در 
اتوبــوس، متــرو و ... بــه ســر می بریــد، می توان 
از ثــواب آن توشــه ای برای خود داشــته باشــيد.

خدایا!
درآشـوبوفتنـهوبال،عدهایتـوراگممیکننـدوعدهایتو

راپیـدامیکنند.
ماراازبندگانیابندهخودتقرارده!

خدایا!
درتوفانهـایسـنگینوبنیـانکـن،بعضـیتـوراازدسـت

میدهنـدوبرخـیتـورابـهدسـتمیآورنـد.
دسـتماراازدسـتخـودتدرنیـاورودسـتودلمـانرااز

خـودتخالـینکن!
خدایا!

درهجـومبـیامـانشـدائدوسـختیها،گروهیبـهدامنتو
میآویزنـدوگروهـیازدامـنتـومیگریزند.
مأمنوگریزگاهماراآغوشمهربانخودتقرارده.

دکلمههایمداحی
 تــا بــه حــال چيــزی دربــاره دکلمه های 
مداحــی شــنيده اید، دکلمه هایــی 
ــی  ــان را خدای ــد دل هایت ــه می توان ک
بارانــی کنــد. در  را  و چشــمانتان 
ــه  ــی ب ــال تلگرام ــمت کان ــن قس ای
شــما معرفــی می کنيــم کــه بــه 
دکلمه هــای مداحــی اختصــاص دارد. 
بــا عضویــت در ایــن کانــال می توانيد 
بــه تناســب اتفاقــات و وفــات و 
اطهــار،  ائمــه  تولــد  و  شــهادت 
دکلمه هایــی مرتبــط بــا معصوميــن 
ــرای  ــد. ب ــذت ببری ــنوید و ل را بش
آی دی  اســت  کافــی  عضویــت 
 t .me /dek l amemaddah i2
را در شــبکه تلگــرام وارد کنيــد.

qudsonline14@gmail.c om
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مناجاتنامه  کتاب کانالتلگرام
آناستشیوهحکومت


کتاب »آن است شيوه حکومت« تازه ترین 
اثر سيد مهدی شجاعی اسـت که از سوی 
انتشـارات نيستان منتشر شـده است. این 
کتاب ترجمه شجاعی از عهدنامه یا همان 
نامه  معـروف حضـرت امـام علـیg به 
مالک اشـتر اسـت کـه در نهج الباغه نيز 
آمده اسـت. شـجاعی در این کتاب نظر به 
اهميتی کـه برای ایـن فـراز از نهج الباغه 
بـه عنـوان منشـور و آئين نامـه حکومـت 
اسـامی قائل بـوده  اسـت، آن را به صورت 
مجزا در قالب کتابـی آورده اسـت.خواندن 
ایـن کتاب را به شـما پيشـنهاد می کنيم 
 تـا بـا شـيوه حکومـت عـدل علـی
و مردانگـی ایشـان بيشـتر آشـنا شـوید.

هیئتفاطمیونشهرالوند)استانقزوین(

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

چهارده  ضميمه هفتگی روزنامه قد     س  
ویژه هيئت ها و محافل مذهبی

مدیرمسئول:ایمانشمسایی 
د     بیر تحریریه: زكیه سعید     ي د     بیر ویژه نامه: رضا صیاد     ي   

طراح نامواره: محمد      صمد     ي
www.aghigh.irباهمکاریمؤسسهفرهنگیهنریعقیق

سیدمهدیشجاعی

دست به دعا می شویم
شـب آرامـی بود، سـتاره ها سوسـو می زدنـد و با دیدن شـان اميـد در دل، 
زنـده و رویـای کودکی، جانـی دوبـاره می گرفت. برخی از فرط خسـتگی 
در خواب و بعضی از شـادی تولد، در جشـن و سـرور بودنـد؛ عده ای دیگر 
هم مشـغول کسـب و کار. یکشـنبه غم انگيزی بود کـه غم را بـا باالترین 
ریشـتر به سراسر ایران گسـتراند و وطن را عزادار کرد. کرمانشاه با آن همه 
مهربانـی و مردم مهمان نـوازش به لرزه افتاد، لرزه ای که این شـهر را لرزاند 
و تمـام کشـور را ترسـاند که مبـادا این غـم با پس لـرزه ای دوبـاره برگردد 
یـا به شـهری دیگر هجرت کنـد که وامصيبتا؛ اما مشـيت الهـی این گونه 
بـود کـه این لـرزه به شـهرهای دیگری هم هجرت کند تا شـاید شـرایط 
زلزله زده هـا را بهتـر درک کنيـم. چند هفته ای اسـت که مردم شـهرهای 
تهـران و کـرج و کرمـان بـا ایـن قضيـه مواجـه شـدند و از ترس عـده ای 
هنـوز هـم در خيابان هـا در چادر به سـر می برنـد و عده ای هم به شـهری 
دیگـر کـوچ کردند تـا به قولـی آب هـا از آسـياب بيفتـد. امـا در این بين 
یـک چيـز را که خيلـی بـه آن توجه نمی کنيـم، دعاسـت. همان گونه که 
می دانيد دعا در این زمينه بسـيار تاثير دارد و می تواند تا حد چشـمگيری 
از خسـارات و آسـيب ها، انسـان ها را مصون نگاه دارد. امام صادق برای 
در امـان مانـدن از آسـيب های زلزلـه، دعایـی را معرفـی کـرده بودنـد که 
شـاید بسـياری از مـا ندانيـم. مرحوم شـيخ طوسـی از علمـای جليل  قدر 
شـيعه بـه سـند صحيـح از امـام صـادق نقـل می کنند کـه حضرت 
فرمودنـد: هر کسـی دچار زلزله شـد این )دعـا( را بخواند: “یَا َمْن یُْمِسـُک 
ـماواِت َو الْْرَض أَْن تَـُزوال َو لَِئْن زالَتا إِْن أَْمَسـَکُهما ِمْن أََحـٍد ِمْن بَْعِدِه  السَّ
ـوَء  ٍد َو أَْمِسـکْ َعنَّا السُّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ ُه کاَن َحلِيمـاً َغُفوراً َصـلِّ َعلَی ُمَحمَّ َـّ إِن
کَ َعلَـی ُکلِّ َشـیْ ءٍ َقِدیـٌر ” » ای )خدایی( که آسـمان ها و زمين را نگاه  إِنَـّ
مـی دارد تـا نيفتـد؛ و اگر بيفتد بعـد از او هيچ کـس آنها را نگاه نمـی دارد، 
اوسـت بردبـار آمرزنـده بـر محمـد و خاندانـش درود فرسـت و بـدی را از 
مـا بـازدار؛ چـرا که تو بـر هر چيـز توانایـی.« حضـرت در ادامـه فرمودند: 
هـر کـه هنـگام خـواب آن را بخواند، خانه بر سـر او فـرو نریزد ان شـاءاهلل.

همزمان با هشتم اسفندماه در شانزدهمين همایش ادبی سوختگان وصل از حماسه آفرینی های سردار پرافتخار اسام و مجاهد فی سبيل اهلل حاج 
قاسـم سـليمانی تجليل می شود.  در این همایش که به همت دفتر ادبيات و هنر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری تدارک دیده شده، قرار است 

از برگزیدگان دو حوزه شعر و داستان تجليل شود.
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