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بزرگ تر ها باید
 محور هیأت باشند 

  گفت وگو با سیدمحمد جوادی 
که عالوه بر مداحی شعر هم می گوید 

کمرنگ  شدن 
هیأت های خانگی
حائری زاده واعظ و استاد حوزه   حجت االسالم سیدمهدی 

مخاطب شناسي 
مسأله اين است !

استاد مهدی توکلی از کم کاري
 برخي واعظان گالیه دارد 



اخالق نبوی 
 

wروضه هـا و مجالـس خانگی بـرکات بسـیاری دارد تا آنجا که حضـرت امام
می فرمودنـد بهترین مجالس برای تربیت نسـل جـوان و ارائه بهتر سـبک زندگی 
بـه خانواده هـا، مجالـس روضه سیدالشهدا سـت. به هـر حـال روایاتی کـه به طور 
خـاص و مطلـق درباره احیاي امـر اهل  بیتb وجـود دارد، یکـی از مصادیق بارز 
آن احیـاي همین مجالس متداولی اسـت که در منازل منعقد می شـود و به دنبال 
آن تربیـت فرزندان، آشـنایی با مکتب اهل  بیـت، انس با قرآن و احـکام را به همراه 
دارد و فرزندانـی خداجـو پـرورش پیـدا می کننـد. نکتـه بعـدی که حائـز اهمیت 
اسـت، بحـث الگوبرداری از سـیره و روش ائمه  اطهارb اسـت و کـودکان از همان 
دوران کودکـی و نوجوانـی این الگوبرداری در ذهن شـان نقش می بندد. تأثیر دیگر 
مجالس سیدالشـهداg این اسـت که ایجاد آرامش می کننـد. چون این مجالس 
مصـداق ذکـر خدا هسـتند و اضطراب های موجـود در انسـان را از بیـن می برند و 
بـه نوعـی ارتباط انسـان با اهل  بیـت را که در نهایت منجـر به ارتباط قـوی با خدا 
می شـود تقویـت می کنند. از طـرف دیگر به پرهیز از فردگرایی می رسـند. انسـان 
فقـط دنبال انزواسـت و اتفاقـا این مجالس را  باید مغتنم شـمرد چراکـه ارتباطات 
خانوادگـی، تعامالت میان همسـایه ها و به نوعـی صله رحم را تقویـت می کنند. از 
طـرف دیگـر تقویت قلـوب مؤمنین بـا همدیگر و یـک ارتبـاط تنگاتنگ، محبت 
و جذبـه در وجـود افـرادی را کـه در جلسـه سیدالشـهداg شـرکت می کننـد 
فراهـم مـی آورد. آموختن مهارت هـای زندگی، مهارت های اجتماعـی، مهارت های 
دینـی، انـس بـا قـرآن و احـکام از بـرکات دیگـر این جلسـات به شـمار مـی رود. 
آشـنایی بسـیاری از میانسـاالن با دین و مذهب و مطالبی که در آیات و روایات 

بوده از همین مجالس خانگی آغاز شـده اسـت. بحث بعدی، تکلف کمتر مجالس 
روضـه خانگی اسـت. چون تکلف کمتری دارند ممکن اسـت جمعیت به تناسـب 
فضـای منزل، کمتـر از آنها اسـتقبال کنند اما اخالص انسـان را افزایـش می دهد. 
در واقـع وجود یک روحانی و مداح در منـزل فرصت خوبی برای ایجاد ارتباط قلبی 
و دلـی بیشـتر با اعضای خانـواده و پرسـش های احتمالی در زمینه هـای اعتقادی، 
اخالقي و احکام اسـت و فرصت خوبی برای تصحیح قرائت نماز است چراکه وقتی 
یـک کارشـناس در حد و انـدازه خودش وارد منزل می شـود، فرصت خوبی اسـت 
تـا شـبهات و ابهامـات پیرامون مسـائل دینـی و اخالقی را قبـل از روضه یـا بعد از 
روضه پاسـخ دهد. اگر آن روحانی قادر به پاسـخ هم نباشد طبیعتا مطالعه می کند 
و از کسـانی کـه بـر این مسـأله اشـراف دارنـد، پاسـخ را دریافـت و بیـان می کند. 
از سـوي دیگـر روضه هـای خانگـی، روح معنویـت را در فضـای منـزل حاکـم 
می کنند. طبیعتـا برپایی مجلس روضه اهل  بیتb یک مرتبه یـا دو مرتبه در ماه 
برکات و عنایات خاصی از ذوات مقدسه و پروردگار را در خانه حاکم می کند و بحث 
انفـاق را بـه صورت عملی به فرزنـدان و خانواده ها آموزش می دهـد. روضه هایی که 
در منازل برپا می شـوند به نوعی رشـد و گرایش مذهبی اعضای خانواده و فرزندان 
را کـه در ایـن دوره وانفسـا دغدغـه بسـیاری از خانواده هـا شـده تأمیـن می کنند. 
در بخـش بعدی باید به آسـیب های مجالس خانگی بپردازیم و مراقب باشـیم 
ایـن آسـیب ها بـه مجالـس خانگـی وارد نشـوند. گاهی طوالنی شـدن جلسـات، 
آسـیب محسوب می شـود. جلسـات گاهی اوقات  آنقدر طوالنی می شوند که مردم 
را خسـته می کننـد. به هـر حال هر فـرد ظرفیت هـای متفاوتـی دارد. باید نظم بر 
جلسـات خانگی حاکم باشد که افراد شـرکت کننده بدانند مراسم چه ساعتی آغاز 
و چه سـاعتی بـه پایان می رسـد. بحث بعدی جلب رضایت همسـر اسـت. بدانید 
اگـر همسـرمان راضی نباشـد اثری که باید این مجالس داشـته باشـند به دسـت 
نخواهد آمد. برخی اوقات عوامل برگزاری روضه خانگی از سـخنرانان غیرمتخصص 
دعـوت می کنند که متولیـان امر بایـد مراقب باشـند مطالب غیرواقعـی، خرافه و 
خلـط حقایـق، با وقایـع جعلی مطرح نشـود تا به واسـطه بیـان این نـوع مطالب 
افرادی نسـبت به دیـن دچار تردید نشـوند. مواظب باشـیم در مجالس خانگی 
بدعت گذاری نشـود. صرفا منبرها و سـخنرانی ها به نقـل خواب ها و کرامت های 
غیرواقعـی و بـه نوعـی عوام فریبـی منتـج نشـوند. بایـد مواظب باشـیم رقابت 
ناسـالم در شـکل برگزاری جلسه وجود نداشته باشـد چراکه در بعضی جلسات 
مخصوصـا روضه هـای خانم ها عـده اي چنان خود را آراسـته می کننـد که انگار 
می خواهنـد بـه عروسـی بروند! ظاهر جلسـه مجلس امام حسـینg اسـت و 
باطن آن نمایشـگاه مد! به نوعی تجمل گرایی و امکانات خودشان را به رخ همگان 
می کشـانند. در نهایت مواظب باشـیم افراط گریبان مجالس خانگی را نگیرد. زیرا 
یکـی از مهم تریـن آفاتـی اسـت کـه ممکـن اسـت بـه دیـن لطمـه وارد کند. 
بدانیـد اگـر برکتـی هسـت در یک بـار یـا دوبـار برپایـی در مـاه حـادث 
می شـود. البتـه درباره برپایـی برنامه عـزاداری محـرم و صفر بحث زیاد اسـت. 
اگـر ایـن توصیه هـا و جلوگیـری از آسـیب ها بـه منصـه ظهـور برسـد، برکات 
مجلـس سیدالشـهداg رنـگ و بوی معنـوی و نورانـی به خانواده هـا مي دهد 
و موجـب ترویج سـبک زندگی اسـالمی خواهد داد. طبیعتا به پررنگ شـدن 
هیأت هـای خانگـی خواهیـم رسـید و بـه ایـن سـمت و سـو نخواهیـم رفـت 
کـه بـرای برخـی برگـزاری هیـأت در منزل سـخت باشـد. چقدر خوب اسـت 
کـه جلسـات در نهایت سـادگی برگزار شـوند. لزومی ندارد که هر کسـی جلسـه 
می گیـرد، هر شـب اطعـام بدهـد. ان شـاءاهلل بـا یک فرهنگسـازی مناسـب همه 
مـردم بتوانند با همـان بضاعت و بنیه های مالی شـان این جلسـات را برگزار کنند. 

کمرنگ  شدن هیأت های خانگی
  حجت االسالم سیدمهدی حائری زاده واعظ و استاد حوزه
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حجت االسالم سیدمهدی حائری زاده واعظ و استاد حوزه 

بی تردیـد اسـالم بـا رسـول خـداk پیونـدی وثیـق دارد و نظـر، 
قـول و فعـل آن حضـرت عصـاره و تجسـم اسـالم ناب و راسـتین 
اسـت. از بارزتریـن ابعـاد وجـودی پیامبـر گرامي اسـالمk اخالق 
حسـنه ایشـان اسـت. خداونـد متعـال در قـرآن خطاب به رسـول 
اکرم می فرمایـد: »إِنَّک لََعلی ُخُلٍق َعِظیم«. امام باقرg در تفسـیر 
 kایـن آیـه فرمـوده خلق عظیم همان اسـالم اسـت. پیامبـر اکرم
در بیـان اهمیـت و نقـش بنیادین اخـالق در دوام و قوام اسـالم 
نـاب، هـدف و غایـت بعثت خویـش را مزین شـدن روح انسـانی 
بـه سـجایای اخالقی و به کمـال رسـاندن مکارم اخـالق معرفی 
کرده و اسـالم را مسـاوی حسـن خلق دانسته اسـت. آن حضرت 
ین«. یعنـی اخالقي ظرف  در روایتـی  فرمـوده: »الُخلـُق ِوعـاء الِدّ
دین اسـت. بـا دقـت در معنای ظـرف می تـوان به ایـن حقیقت 
رهنمـون شـد کـه در صـورت فقدان ظـرف، اطعمـه و اشـربه از 
آفـات و خرابی هـا مصـون نمی ماننـد. لـذا یکـی از اساسـی ترین 
عوامـل مؤثـر در حفـظ و حراسـت دینـداری و ایمان از فسـاد و 
انحراف، حسـن  خلق اسـت. رسـول اکرمk نیرومنـدی ایمان را 
به حسـن  خلـق و قـدرت  یافتن کفـر در انسـان را به سـوء خلق 
معرفـی کـرده. بـا مراجعه بـه منابع دینی اعـم از آیـات و روایات 
می تـوان برخـی مؤلفه هـای بنیادیـن اخـالق محمـدی را چنین 
برشـمرد. بنابـر عقایـد اصیـل شـیعی، تـداوم اخـالق محمدی و 
ایمـان احمدی را باید از سـنت و سـیره علـوی و اوالد معصومین 
اسـتخراج کـرد. پیامبـر گرامـي اسـالمk فرمـوده : »ُحَسـْیٌن 
ِمِنّـی َو أَنَـا ِمـْن ُحَسـْین«. این بیـان نورانـی در مقام تفسـیر، از 
بطن هـای عمیـق و ابعـاد گسـترده ای برخوردار اسـت امـا از این 
جهـت بیانگر یگانگی و امتزاج اخالق محمدی و حسـینی اسـت. 
امـام حسـینg بعـد از پـدر و بـرادر بزرگـوارش به عنـوان آیینه 
تمام نمایـی از اخـالق اسـالمی در قیام خـود، دنبال احیـای اخالق 
اسـالمی در جامعـه ای بود که پـس از رحلت رسـول اکرمk حتی 
پوسـته ای از آن باقـی نمانـده بـود. آن حضـرت در خطبـه ورودیـه 
کربـال، دنیـا را دگرگون شـده و زشـت خوانـد و زندگـی را همچون 
چراگاهی خشـک تعبیـر کرد و زمانـی که جامعه اسـالمی را مبتال 
به ظالم شـرابخوار و فاسـقی چون یزیـد دید،  فرمود: »علی االسـالم 
اسـالم« یعنی از اسـالم جز پوسـته ای باقـی نمانده و فاتحـه دین و 
جامعـه اسـالمی را با چنین رهبرانـی باید خواند. متأسـفانه جامعه 
امـروز ایرانـی- اسـالمی ما خصوصـا در سـال های اخیر به واسـطه 
رواج روحیـه تکاثـر و تجمل گرایـی از یک سـو و گسـترش ابزارهای 
مـدرن ارتباطی از سـوی دیگـر تحت تأثیر فرهنگ لیبرال سـکوالر 
غـرب بـه آفـات و تزلزل هاي اخالقـی مبتال شـده! بنابرایـن اکنون 
وظیفـه حاکمیت دینـی، مراجع تقلیـد و علما و کانون هـای دینی 
بـه خصـوص هیأت هـای مذهبـی و آحـاد مسـلمین و شـیعیان 
اسـت کـه بـا درک عمیـق از فلسـفه بعثت نبـوی، امامـت علوی و 
نهضـت و قیـام حسـینی ضمن ایجـاد و رشـد مؤلفه هـای اخالقی 
اسـالم نـاب در خویشـتن، بـا اتخـاذ راهکارهای تبلیغـی روش مند 
و نویـن بـه ترویـج و اعتـالی اخـالق نـاب  محمـدی همـت کنند. 

مهدی امینیان استاد حوزه 

»ایّاَک نَْعُبُد َو ایّاَک نَْسَتعین/ تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم«. )آیه 4 سوره حمد( 

هر کاري که به خاطر خدا انجام شود عبادت است. پس اگر کسي خم شود و پوست خربزه یا موزي از سر راه مردم بردارد و به کناري بیندازد آن هم به 
خاطر خدا و نه جلب توجه دیگران، عبادت کرده است. پرستاري که از بیمار خود خوب مراقبت کرده و پانسمان او را به موقع تعویض مي کند و براي او 

فرقي نمي کند که بستگان بیمار حضور دارند یا نه عبادت کرده است. پس بیایید عبادتمان را فقط برای خدا خالص کنیم. 

تنهاازتوياريميجوييم
سوره حمد
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ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره هجدهم  سه شنبه 5 بهمن 1395 25 ر بیع الثانی 1438

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه در امواج سیاسی و اخالقی ناشی از فضای مجازی تنها در پرتو امام هشتم می توانیم برای خود و جامعه صیانت را 
به ارمغان بیاوریم، گفت: »ابزارهای ارتباطی و شبکه های اجتماعی با ویژگی سرعت، تبادل و انتقال اطالعات باید از سوی استعدادهای کشور بومی سازی 

شود. در واقع نیروهای خالق باید با برنامه نویسی و طراحی، از مزایای مثبت شبکه های اجتماعی بهره مند شوند«.
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آموزش مداحی 
با چاشنی قرآن 

هیأت محبان الرضاg با هدف تربیت مداحان جوان فعالیت می  کند 

24 ســال پیــش بــود کــه جمعــی از مداحــان و پیرغالمــان اهــل بیــتb هیأتــی بــرای تربیــت 
ــردن  ــنا ک ــدف آش ــا ه ــت ب ــان روز نخس ــه از هم ــد ک ــیس کردن ــان تأس ــد مداح ــل جدی نس
ــه مــدح و منقبــت اهــل بیــت چراغــش روشــن شــد و حــاال  ــان عالقه منــد ب ــان و جوان نوجوان
ــی  ــول مداح ــه اص ــت ک ــی اس ــادی از نوجوانان ــع زی ــان جم ــه میزب ــر هفت ــب های ه یکشنبه  ش
ــای  ــد. برنامه ه ــاد می  گیرن ــان ی ــان و پیرغالم ــور مداح ــتb را در حض ــل بی ــری اه و ذاک
آموزشــی هیــأت محبــان الرضــاg بــرای عالقه منــدان بــه مداحــی تنهــا بــه آمــوزش تخصصــی 
ــان  ــردن نوجوان ــنا ک ــرای آش ــأت ب ــی هی ــاتید مداح ــود. اس ــدود نمی  ش ــن و... مح ــوت، لح ص
بــه مفاهیــم قرآنــی از تــالوت آیــات وحــی گرفتــه تــا تفســیر قــرآن کریــم دغدغــه دارنــد. در 
ــران و  ــرق ته ــان ش ــون مداح ــس کان ــی رئی ــود کاظم ــاج محم ــا ح ــا را ب ــوی م ــه گفت و گ ادام
مســؤول هیــأت محبــان الرضــاg و اصغــر اســکندری اســتاد قــرآن ایــن هیــأت می  خوانیــد. 

 حسن حسن زاده 

قرار یکشنبه شب ها 
حاج محمود کاظمی بیش از 30 سـال معلم قرآن مدارس شـرق تهران بوده و تاکنون ذاکران و قاریان برجسـته ای 
را پـرورش داده. او مداحـی را در سـنین نوجوانـی از هیـأت محبان الرضاg آغـاز کرده و از محضر اسـاتیدی چون 
حـاج داوود آشـتیانی، حـاج نادعلـی کربالیی و حاج اسـماعیل ولی خانی بهـره  برده. کاظمـی از پیشـینه راه اندازی 
هیأت محبان الرضاg می  گوید که بعد از اسـتقرار در حسـینیه حضرت علی اکبرg خیابان صفا با سـازماندهی 
جدیـد و تدویـن اساسـنامه رسـمی، مداحـان جـوان بسـیاری را تحویل جامعه مداحی کشـور داده اسـت؛ »سـال 
1373 بـود کـه هیأتی را با نام محبان الرضاg همراه مداحان و پیشکسـوتانی چـون حاج محمدمهدی همایونی، 
حـاج باقر فروزان، سـید عطا هاشـمی، علیرضـا روزبهانی، علـی مقدم، حاج ناصـر مؤذن، حاج عبـاس عظیمی، حاج 
میرسـلیمان معـزی و... تأسـیس کردیـم؛ هیأتـی که تـا مدت ها به صـورت سـیار در منـازل اعضا برگزار می شـد و 
هدفـش تربیـت مداحان جوان و با اسـتعداد شـرق تهـران بود. این هیـأت تا سـال 1389 در منازل اعضـا برقرار بود 
و حاال یکشنبه شـب ها در حسـینیه حضـرت علی اکبـرg میزبان جمعیـت زیـادی از مداحان جوان و مشـتاقان 
یادگیری مداحی در شـرق تهران اسـت. از کودکان 8، 9 سـاله گرفته تا نوجوانان و جوانانی که در مقاطع دبیرسـتان 
و باالتـر تحصیـل می  کننـد، بـرای یادگیـری فنـون مداحـی به ایـن هیـأت می  آیند و عـالوه بـر یادگیـری اصول 
صـوت، لحـن و... امکان مداحی در حضور دیگر همسـن و سـاالن و مداحـان و پیرغالمان برای آنها مهیا می  شـود«. 

پای درس پیرغالمان 
کاظمی از حضور مداحان پیشکسـوت و پیرغالمان اهل بیتb در جلسـات آموزشی مداحی به نوجوانان می  گوید 
کـه حضـور در آن بـرای همـه عالقه منـدان رایگان اسـت و تا بـه امـروز مداحان زیـادی از جلسـات هفتگی هیأت 
محبان الرضـاg بـه جامعـه مداحی کشـور معرفی شـده اند؛ »عالوه بر کـودکان، نوجوانـان و جوانانی که به شـوق 
 g آشـنایی بـا اصـول مداحی در جلسـات هفتگی هیـأت حاضر می  شـوند، جوانان نسـل اول هیـأت محبان الرضا
کـه مداحـی را همین جـا یـاد گرفته انـد و حـاال چـراغ هیأت هـای بسـیاری بـا صـدای گـرم آنهـا روشـن اسـت 
یکشنبه شـب ها در جلسـه حضـور دارند و بـه نوجوانان هیـأت انگیـزه می  دهند. یکشنبه  شـب ها بعـد از اقامه نماز 
جماعـت مغرب و عشـا در حسـینیه با حضـور مداحـان جـوان و پیرغالمان اهل بیتb جلسـه آمـوزش مداحی 
آغـاز می  شـود. مداحـان جوان و کسـانی کـه عالقه مند بـه حضور در این جلسـات هسـتند، پای درس هـا و تعالیم 
پیرغالمـان از آمـوزش تخصصـی صـوت، لحـن و آوا گرفته تا شـعر، متون ادبـی، مقاتـل و... می  نشـینند و با فنون 
مداحـی آشـنا می  شـوند. حضـور در ایـن جلسـات آموزشـی بـرای همه عالقه منـدان بـه مداحـی رایگان اسـت و 
بعـد از پایـان جلسـه هم مداحـان نوجـوان از حضور پیرغالمانـی چون حاج احمد شـاهنگیان، حـاج محمدمهدی 
همایونـی، حـاج ابراهیـم خطیب، حـاج رمضانعلـی قربانی )شـیدا(، حاج اصغـر اسـکندری و... اسـتفاده می  کنند«. 
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جلسـات آموزش مداحـی هیأت محبـان الرضاg تنها به آمـوزش اصول و فنـون مداحی 
بـه نوجوانـان محدود نمی  شـود. یکـی از برنامه هـای ویژه هیأت کـه از همان ایام نخسـت 
تأسـیس تا بـه امروز بـا حساسـیت بسـیاری پیگیری شـده، فعالیت هـای قرآنی اسـت. 
مؤسسـین هیأت معتقدند مداحـان نوجوان از همین آغـاز راه باید با علـوم قرآنی از جمله 
قرائت و تفسـیر کالم وحی آشـنا شـوند. در سـال های اخیر، وظیفه آموزش تـالوت قرآن 
در هیـأت بر عهده حاج اصغر اسـکندری بـوده. او فعالیت هـای قرآنی اش را از سـال 1366 
و در محضر اسـاتید برجسـته ای چون سید محسـن موسـوی، حاج احمد ابوالقاسمی، حاج 
محسـن عربی و... آغاز کرده و 27 سـال اسـت که فنون تـالوت قرآن را آمـوزش می  دهد. 
اسـکندری دربـاره فعالیت هاي آموزشـی هیأت می  گویـد: »از آنجـا که یک مـداح باید با 
قرائت، تفسـیر و مفاهیم قرآنی هم آشـنایی داشته باشـد، تصمیم گرفتیم در کنار آموزش 
مداحـی، کار آموزش قـرآن را هم بـه نوجوانان عالقه منـد پیگیری کنیـم. می  توانم بگویم 
در 24 سـالی کـه از آغاز فعالیت هیأت گذشـته، بیش از هـزار نوجوان و جوان از جلسـات 
آمـوزش مداحـی اسـتفاده کرده اند. در صدد هسـتیم بـرای آشـنایی بیشـتر نوجوانان با 
قـرآن، تا یک ماه آینده آمـوزش آنالین قرآن و در سـال 1396 هم آمـوزش آنالین مداحی 
را راه انـدازی کنیم تا ایـن آموزش ها راحت تر در دسـترس عالقه مندان به قـرآن و مداحی 
قـرار بگیـرد. با راه انـدازی بخـش آنالین آمـوزش قـرآن و مداحـی، نوجوانـان عالقه مند 
بهره منـد شـوند«.  و موضوعـات قـرآن  آموزش هـای مداحـی  از  بیشـتری می  تواننـد 

 gاصغر اسکندری استاد قرآن هیأت محبان الرضا

آموزش مداحی و قرآن از راه دور 

 آیت اهلل  عبداهلل فاطمي نیا با بیان اینکه باید مواظب اعمال خود باشیم، گفت: »عده اي گمان مي کنند در دستگاه خدا هم مي شود زرنگي کرد. خیال مي کنند اگر 
نمازي بخوانند و روزه اي بگیرند و محاسن بگذارند و انگشتر عقیق در دست کنند، اهل بهشت هستند و دیگر هر کاري کردند مهم نیست و هرقدر ظلم و ستمي 
انجا م دهند مهم نیست! متأسفانه بعضي از متدینین، اعمال نیک خود را با گناهان از بین مي برند. عزیزان من! سیئات با حسنات نمي سازد و آن را از بین مي برد«. 



  اگـر موافـق باشـید گفت وگـو را از خودتـان آغـاز کنیم؛ 
اینکه در چه رشـته ای تحصیل کردیـد و تحصیالت حوزوی 

را تـا چه سـطحی خواندید. 
 دروس حـوزوی را در مدرسـه آیـت اهلل مجتهـدی تـا پایـان لمعتین 
خوانـدم. همـان زمان بود که جنگ آغاز شـد و مـن هم مانند خیلی 
از جوانان آن دوره لباس رزم پوشـیدم و با عضویت در سـپاه به جبهه 
رفتـم. پس از دوران دفاع مقدس هم به دانشـگاه رفتم و کارشناسـی 

مدیریت صنعتـی خواندم. 

  کمـی از روزهـای دفاع مقـدس برایمان بگوییـد. آنجا هم 
سـخنرانی می کردید؟ 

من رزمنـده گردان عمار بودم؛ همانجایی کـه مداحانی همچون رضا 
پوراحمد و نریمان پناهی حضور داشـتند. هیأت گردان عمار روزهای 
یکشـنبه ها بـود و آنجـا هم سـخنرانی می کـردم. هنـوز هـم در این 
هیأت که نامش متوسـلین حضرت زهراh اسـت برای پیشکسوتان 

گردان منبـر می روم. 

   موضوعـات دسـته بندی شـده، گیـرا و گویـا و روضه هـای 
جانسـوز و عالمانه از ویژگی هـای بارز منبرهای شماسـت که 

خیلی هـا آن را می پسـندند. 
قبـل از اینکـه واعظ باشـم، هیأتی بـودم و به همه هیأت هـای بزرگ 
تهـران می رفتـم و بـه خاطـر ایـن می توانم تشـخیص دهـم که یک 
هیأتی چـه می خواهد. چون وقتـی فردي هیأتی باشـد نیازهای آنها 

را بهتر تشـخیص می دهد. 

  عده اي منتقد منبر رفتن مکالها در هیأت هستند. نظر شما در 
این خصوص چیسـت و اصال داشتن تحصیالت حوزوی چقدر در 

اداره کردن مجلس و شناخت مخاطب تأثیر دارد؟ 
تحصیالت حـوزوی الزم اسـت. چون می خواهد معـارف دین را بیان 
کند. تحصیالت دانشـگاهی هم باید مرتبط باشـد. مثـال فقه خوانده 
و اطالعات الزم را از دین آموخته باشـد. در واقع دین شـناس باشـد و 
روی منبـر برود. وگرنه ممکن اسـت لطماتی به دینداری مـردم وارد 
کنـد. تحصیالت حوزوی الزم اسـت اما اینکه حتما لبـاس روحانیت 
داشـته باشـد بـه نظـر من ایـن طـور نیسـت. یکـي از وظایفـی که 
روحانیت برعهده دارد اجتهاد اسـت که ما مجتهد کت و شلواری هم 

اوایل انقالب که بسیج تازه تشکیل شـده بود به عنوان مسؤول 
عقیدتی  سیاسی بسیج مسجد صادقیه خیابان خوش انتخاب 
شـد. آن موقع 18، 19 سـال بیشـتر نداشـت اما بنابر ضرورت، 
وقتـی در جلسـات عمومـی بسـیج صحبـت می کـرد چنان 
دسـته بندی شـده حرف می زد که کم کم خیلی از مسجدی ها 
پای منبر او می نشسـتند. تا اینکه آوازه وعظ های تأثیرگذارش 
به هیأت هـای دیگر رسـید و از دوران جوانـی منبرهایش آغاز 
شـد. اسـتاد مهـدی توکلی کـه در محضر اسـاتید بسـیاری 
چون آیـت اهلل مجتهدی، آیت اهلل حق شـناس، مرحـوم دوالبی 
و پدر شـهید غالمعلی بهـره بـرده آرام و سـاده وعظ می کند 
و روضـه ای عالمانه می خواند. سـراغ این منبـری پرمخاطب و 
اسـتاد وعظ رفتیم تـا درباره مسـایل مختلـف و انتقاداتی که 
بـه سـخنرانی مکالهـا در هیأت ها می شـود گفت وگـو کنیم. 

استاد مهدی توکلی 
 از کم کاري برخي واعظان گالیه دارد 

مجتبی برزگر 
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حاج محسن طاهری ضمن تکذیب مطالب منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر سخنان غیر مرسوم او گفت: »در مراسم ختم آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی، طبق معمول و عادت همیشگی  با قطعه شعری از جعفر رسول زاده درباره مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با مضمونی همچون: »در 
باغ دل طراوت صبح بهار داشت/ آن باغبان که حسن عمل بی شمار داشت« آغاز کردم و بالفاصله نوحه ای را که راجع ایشان ساخته بودم خواندم و با 
ذکر خاطره ای از سفر ایشان به حرم حضرت زینبh و توجه شان به روضه و اشک بر مصایب اهل  بیتb جلسه را به حاج آقا انسانی تحویل دادم«. 

مخاطب شناسي 
مسأله اين است !



داشـته ایم. بسـیاری در بـازار مجتهد بودند. همچون اسـتاد گرجی 
که در دانشـگاه هـم تدریس می کرد و شـاگرد آیـت اهلل خویی بود. 
مرجع تقلیدی هم به نام میرزا جهانگیرخان قشـقایی داشـتیم که 

لبـاس قشـقایی ها را به تـن می کرد. 

  شـما عالوه بر یک منبـری جذاب، سـخنران خوبی هم 
هسـتید. به نظر شـما منبر و سـخنرانی چه تفاوتی با هم 

دارد؟ 
سـخنران اگـر بخواهـد در هیـأت صحبـت نکنـد، در محـدوده 
گسـترده تری می توانـد مطالـب را انتخـاب کنـد ولی کسـی که 
می خواهـد در هیأت صحبت کند باید بـه مطالب و موعظه هایی 
بپـردازد کـه دل هـا را نـرم و زمینـه را بـرای فیض خـدا آماده و 
اشـک ها را جـاری کنـد اما اگـر بحث هـای خشـکی را برگزیند، 
هـدف او تأمیـن نمی شـود. بحث هـای اخالقـی و پندآمـوز کـه 
بـا دل هـا سـروکار دارنـد کم کـم دل هـا را بـرای انقـالب روحی 
نـرم می کننـد. قدیمی هـا می گفتنـد گریـز. وقتی منبـری گریز 
می زنـد، اشـک ها جـاری مي شـود امـا بحث های خشـک علمی 
ایـن حالـت را به وجـود نمی آورنـد. بنابرایـن یک سـخنران که 
نمی خواهـد آخـر آن روضـه بخوانـد و آزاد اسـت، هـر موضوعی 

را انتخـاب می کنـد. 

  یک نفر که خوب حرف می زند می تواند منبر هم برود؟ 
 بایـد موعظـه بـه دل بنشـیند. شـاید در صحبـت کـردن، فـرد 
صحبت هـای منطقـی انجـام دهد ولی بـا دل ها سـروکار نداشـته 
باشـد اما واعـظ باید حرفش به دل بنشـیند. به خاطـر همین باید 
خـودش عامل باشـد. مثال اگر مـن بخواهم اشـک ها را جاری کنم، 
باید خـودم اهل گریه باشـم. نمی توانم اهل گریه نباشـم و دیگران 
را به گریه وادارم. وقتی می خواهیم کالممان به دل بنشـیند، الزمه 
آن تقوا و عمل اسـت. اگر اینها نباشـد، در ایـن زمینه خیلی موفق 
نخواهیـم بود. می گویند سـخن کز دل برآید الجرم بر دل نشـیند. 

  وعظ کدام یک از این اساتید را خیلی دوست داشتید؟ 
مـن آیـت اهلل مجتهدی را خیلی دوسـت داشـتم. چون گیـرا، روان 
و خیلـی سـاده مطالب را بیـان می کردنـد و کالم نافذی داشـتند. 
همیـن االن صحبت هایشـان وقتـی از رسـانه ها پخـش می شـود، 

تأثیرگذار اسـت. 

  واعظــان مــا چطــور باید بــرای کســانی که معلوماتشــان 
ــند و  ــته باش ــذاب داش ــس ج ــک مجل ــه ی ــاال رفت ب
ــند؟  ــروز باش ــب ام ــای مخاط ــخگوی نیازه ــد پاس بتوانن
بایـد زمان را بشناسـند و بدانند در جهان چه می گـذرد. زمانی یک 

منبری وعـظ می کرد و پای منبر او عمدتا ششـم ابتدایی بودند اما 
اکنون سـطح تحصیالت بـاال رفته و فوق لیسـانس و دکترا هم پای 
منبر هـا مي نشـیند. بنابراین میـزان توقعات بـاال رفتـه و اطالعات 
دینـی مردم نسـبت به سـابق افزایش یافتـه. االن مـردم معلومات 
دینـی باالیـی دارند و می طلبد واعظ بیشـتر تالش کنـد و مطالب 
بـه روز و کاربـردی را کـه از ضرورت های جامعه اسـت انتخاب کند 
تـا مخاطبان بیشـتری جـذب شـوند. در واقـع واعظان ما عـالوه بر 
زمان شناسـی بایـد مخاطبان خودشـان را بهتر بشناسـند و بدانند 
بـرای چه کسـی صحبـت می کنند. به نظـر من هرجایـی اقتضای 
خودش را دارد. مثال در دانشـگاه به یک صورت و در مسـجد با یک 

روش و شـیوه دیگـر باید وعظ انجام شـود. 

  بـه نظر شـما کـه در جایـگاه واعـظ و منبـری هیأت ها 
حضـور دارید، بـا توجه به وضعیـت فعلی چه آسـیب ها و 

مشـکالتی متوجه هیأت هاسـت؟ 
دشـمن دنبـال این اسـت کـه هیأت های مـا را بی محتـوا کند و 
فقط شـور و احسـاس باشـد. یعنی شـور بـدون شـعور و محتوا! 
چـون هیأت رسـالت دارد و جوانانـی که به هیـأت می آیند، باید 
درس زندگـی بیاموزنـد و همسـرداری و توجه به خانـواده را یاد 
بگیرنـد. هیـأت بایـد به مـا بیامـوزد کـه فرزندانی اهـل جهاد و 
مجاهـدت پـرورش دهیم. بایـد بدانند امـروز باید مبـارزه کنند. 
اشـعار و نوحه هـا همـه بایـد داراي پیـام باشـند. تهدیـد هیأت 
ایـن اسـت کـه اینهـا را از مـا بگیرنـد. یعنـی هیـأت باشـد ولی 
محتوا نداشـته باشـد. مقام معظـم رهبری)مدظله العالـی( اخیرا 
فرمودنـد مـدام حسـین حسـین سـر می دهنـد ولـی محتوایی 
نـدارد. در گذشـته در دل نوحه هـا پیام هایـی از جنـس مبـارزه، 
جهـاد و ظلم سـتیزی... بـود. اینها را همه شـعار می دادنـد و یاد 
می گرفتنـد. رسـالت هیأت داران این اسـت کـه از واعظان خوبی 
اسـتفاده کننـد که با زبان نرم معـارف دینی را برای نسـل امروز 
بیـان نماینـد. یکـی از تهدیدات دیگرشـان این اسـت که هیأت 
باشـد ولی منبری نباشـد. همین االن خیلـی از هیأت ها منبری 

ندارنـد و اگـر هم دارند منبری شـان در حاشـیه اسـت. 

  چرا چنین اتفاقی افتاده؟ 
متأسـفانه ما گوینـدگان و واعظـان نتوانسـته ایم مطالب جذابی 
بـرای مـردم بگوییـم! در واقـع کـم کاری کرده ایـم. مسـتمعین 
همیشـه دنبـال حرف هـای خـوب بـوده و هسـتند امـا در ایـن 
رقابـت، نـوع خواندن هـا و سـبک هایی را کـه مداحـان انتخـاب 
کرده اند بیشـتر بـرای جوانان و نسـل جدید ما جذابیت داشـت. 
بایـد تـالش کنیم چیزهـای جـذاب بگوییم و نسـل امـروزي را 
جـذب کنیـم. همیـن االن مـا منبری هایـی داریـم کـه خیلـی 
جلساتشـان شـلوغ اسـت. ماننـد شـیخ حسـین انصاریـان یـا 
حاج آقـای هاشـمی نژاد. ایـن نشـان می دهـد اگـر تـالش کنیم 
می توانیـم مسـتمع داشـته باشـیم ولـی به نظـر مـن منبری ها 
رسـالت خودشـان را بـه خوبـی انجـام نمی دهنـد. مـداح تالش 
بیشـتری نمی کند ولـی چیزهایی می گوید که برای نسـل امروز 
جـذاب اسـت. جـوان را کـه بـه زور نمی تـوان پـای منبـر آورد. 
حتـی اگـر ایـن طـور بیاینـد اسـتفاده نمی کننـد. باید با عشـق 
بـه پـای منبرهـا بیایند و مـا باید ایـن بسـترها را فراهـم کنیم. 

  اجـازه دهید چند سـوال حاشـیه ای هم بپرسـیم. مردم 
عـادت داشـتند از قدیم روحانیـون را بـاالی منبر ببینند. 
آیـا غیرروحانیون این بـاور مردم را خدشـه دار نمی کنند؟ 
ما گویندگان غیرروحانی هم داشتیم و همین االن هم داریم. رحیم پور 
ازغـدی موعظه می کند. مـا قبل از انقالب هم سـخنرانان غیرروحانی 
داشـتیم. فخرالدیـن حجـازی رقیـب همـه روحانیـون بـود. مرحوم 
پـرورش قبل از انقـالب هم منبر می رفت و هم مبارز بـود. در برخی از 
جلسـات رحیم پورازغدی 400 روحانی پای منبر ایشـان می نشینند. 

مردم جذب خلق نیکوی 
پیامبر شدند 

مردم جذب خلق نیکوی 
پیامبر شدند 

 gروایتـی کـه خیلـی دوسـت دارم جمالت امـام رضا
بـه ریـان الشـبیب اسـت کـه خطـاب بـه او فرمودند: 
»اگـر بر حسـینg گریـه کنـي و آب دید گانـت روي 
گونـه تو جـاري شـود حق تعالي جمیع گناهـان صغیره 
و کبیـره تـو را مي آمـرزد. خـواه انـدک باشـد و خـواه 
بسـیار. اي پسـر شـبیب اگر مي خواهي خـدا را مالقات 
کني در حالي که هیچ گناهي نداشـته باشـي، حسـین 
را زیـارت کـن. اگـر مي خواهـي در غرفه اي از بهشـت با 
رسـول اهلل و ائمه طاهرین محشـور شوي قاتلین حسین 
را لعنـت کـن. اگـر مي خواهـي ماننـد شـهداي کربـال 
باشـي و ثواب آنها را داشـته باشـي، هـرگاه مصیبت آن 
حضـرت را یاد کردي بگو: »یـا لَیَتني ُکنُت َمَعُهـم َفاَُفوَز 
َفـوًزا َعظیمـا/ اي کاش من با ایشـان بودم و رسـتگاري 
عظیمي مي یافتم«. اي پسـر شـبیب اگـر مي خواهي در 
درجـات عالیه بهشـت با ما باشـي، پـس براي انـدوه ما 
اندوهنـاک بـاش و در شـادي ما شـاد. بر تو بـاد والیت و 
محبت ما که اگر کسـي سـنگي را دوسـت داشته باشد 
حق تعالـي او را در قیامـت بـا آن محشـور مي گردانـد«. 

واعظ باید روضه خوان 
خوبی هم باشد 

 اسـتاد توکلی از اسـاتیدش برایمان می  گوید و اینکه چقدر 
در زندگـی او تأثیـر گذاشـته اند؛ »شـب های شـنبه پاي 
درس هـای آیت اهلل حق شـناس می رفتم و عالقـه زیادي به 
بحث های ایشـان داشـتم. خدمت مرحوم میرزا اسماعیل 
دوالبـی هـم می رفتم امـا به دلیل حضور شـش سـاله در 
مدرسـه آیت اهلل مجتهدی انس بیشـتری با ایشان داشتم. 
پنجشـنبه ها صبح که حوزه تعطیل بـود، طلبه ها تمرین 
منبـر می کردند و من هم جلوی ایشـان منبـر مي رفتم که 
خیلی مورد اسـتقبال آنها قـرار گرفت. از آنجـا که آیت اهلل 
مجتهـدی بـه روضه خوانی خیلـی اهمیـت می دادند یک 
توصیـه به من داشـتند کـه یک واعـظ بایـد بتواند خوب 
روضه بخواند و نسـبت بـه امام حسـینg انجام وظیفه 
کنـد حتـی اگر صـدا هـم نـدارد. من هـم االن بـا صوت 
روضـه نمی خوانـم. می گفتنـد نـوع گویش منبـري باید 
به گونه ای باشـد کـه دل ها را منقلـب و اشـک ها را جاری 
کنـد. بدشـان می آمد که منبری بـدون روضـه، وعظ خود 
را به پایان برسـاند. میرزا عبدالکریم حق شناس منبرهایی 
کـه می رفتنـد همه با روضـه توأم بـود. با اینکـه درس هم 
می دادنـد، حتما پایان آن ذکر مصیبت داشـتند و بیشـتر 
توسـل ایشـان به حضرت علی اصغـرg بود. شـاید اگر 
10 روضـه می خواندنـد هشـت روضـه مربوط بـه حضرت 
علی اصغـرg بـود. بنـده را همـواره تشـویق می کردند 
کـه قسـمت روضـه را در وعـظ و منبـری تقویـت کنم«. 
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استاد پیشکسوت و پیرغالم حسینی، حاج حسین باقری با بیان مهم ترین ویژگی ها و تفاوت های مداحان قدیم و جدید گفت: »مداحان قبلی می سوختند و 
می سوزاندند. این مسأله در برخی مداحان جدید نیست. چون اخالص نیست. هیأت بهترین بستر فرهنگسازي است. بدین معني که غني ترین و قوی ترین 
فرهنگ در تشیع فرهنگ عاشوراست که هیأت هاي ما این فرهنگ را دنبال و ترویج مي کنند. حضرت آقا امسال نیز بحث فرهنگسازي در هیأت ها را بیان 
فرمودند. معظم له قریب سه دهه این موضوع را تبیین کرده اند. باید این منویات عملي شود. به نظر من باید هیأت انقالبي که در فرمایشات آقا آمده محقق شود«. 

یک موعظه 
دلنشین 
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 سعید سعیدی 

 گفت وگو  با سید محمد جواد شرافت  که شاعری را راهی برای بیان عشقش به اهل بیتb می  داند 

کودکـی اش در دهـه 60 در شوشـتر گذشـت. از همـان روزها به هیأت هـای مذهبی  رفـت و آمد داشـت و  با آمدن ماه محرم شـوری 
در دلـش برانگیختـه می شـد که حالـش را دگرگـون می  کرد.  همیـن رفت و آمد هـا و انس گرفتـن با اهل بیـتb بود که در سـال 
78  سرنوشـتش به شـکل جدی با شـعر گره خورد و وارد دنیای شـعر آیینی شـد. سـید محمدجواد شـرافت تقریبا 25 سـال است 
در قـم زندگـی می کنـد.  آن طـور که خـودش می  گویـد دوسـتانش در موفقیت او تأثیـر زیادی داشـته اند؛ دوسـتانی چون اسـتاد 
محمدعلی مجاهدی، سـیدمهدی حسـینی، سـیدمحمد بابامیری و حمیدرضا حامدی  که کمک کردند او در شـعر گفتن مسلط شود. 

چه شـد که وارد حوزه شـعر و شـاعری آن هم شـعر های آیینی   
شدید؟ 

عالقـه ای کـه به اهل بیتb داشـتم باعث شـد شـاعر شـوم. در واقع شـاعر 
شـدم تـا عاشـقی ام را بیـان کنـم. من تمـام لحظاتم بـا ایـن بزرگـواران گره 
خـورده. االن هـم که در جـوار حضرت معصومه h زندگی می کنم بیشـتر با 
اهـل بیـتb ارتباط برقرار می کنم. من عاشـق اهل بیت و رشـادت های آنها 
هسـتم. جز شـعر راهی برای بیان عشـقم نسـبت به ایشان نداشـتم. بنابراین 
انگیـزه من این بود که شـاعر شـوم تا عشـق خـود را از این طریـق بیان کنم. 
ایـن عشـق و عالقـه باعث شـد اشـعار خـود را در قالـب کتاب   

منتشر کنید. درست است؟ 
بلـه، خوشـبختانه سـال 89 موفق شـدم با همـکاری دفتر تبلیغات اسـالمی 
اولیـن مجموعه شـعر خـود را تحـت عنوان »خـاک بـاران خـورده« به چاپ 
برسـانم. سـال 91 نیز این مجموعه شـعر از سـوی انتشـارات فصل پنجم به 

چاپ دوم رسـید. 
به غیر از شعر آیینی هم شعری سروده  اید؟   

درواقـع شـاعر ناگزیـر از سـرودن اسـت. اگـر حـس و حـال خوبی داشـته 
باشـد، تراوشـات ذهنـی خـودش را در قالـب شـعر ابـراز خواهـد کـرد. به  
 bعنـوان مثـال مـن عمـده وقت هـا بـه دلیـل اینکه بـا ائمـه معصومین
ارتبـاط برقـرار می کنـم بنابراین تراوشـات ذهنـی من مملـو از تفکر راجع 
بـه ائمـه اسـت. در نتیجـه اشـعارم زاییـده چنیـن تفکراتی اسـت. ممکن 
اسـت شـاعر دیگـری بیشـتر در حـوزه دفـاع مقـدس شـعر بگویـد. زیـرا 
اولویـت اول او مسـأله دفـاع مقدس بوده و هسـت. در واقع این بسـتگی به 
ذهنیـت و اولویـت ذهنـی شـاعر دارد که در کـدام زمینه عالقـه و توانایی 
دارد. گهگاهی شـعرهایی می سـرایم که متفاوت از شـعر آیینی هستند اما 
رسـالت اصلـی ای کـه برای خـودم در نظر دارم، سـرودن شـعرهای آیینی 

است. 
به نظر شما ویژگی یک شعر آیینی یا هیأتی خوب چیست؟   

شـعر آیینـی شـامل هـر شـعری می شـود کـه بـا نوعـی بـه ارزش هـای 

توحیـدی، اشـعار مقاومت، اشـعار پایداری، شـعر والیی و ... مرتبط باشـد. 
شـعر آیینـی بایـد زبانی سـاده داشـته باشـد تا عـوام  بهتـر بتواننـد با آن 
ارتبـاط برقـرار کننـد. خیلی از اشـعاری را که از مداحان می شـنویم آنقدر 
زیبا و سـلیس هسـتند که شـنونده به راحتی با آنها ارتباط حسـی برقرار 
می کنـد و ناخـودآگاه ملکـه ذهـن او می شـود. از سـوی دیگـر، شـاعری 
کـه شـعر آیینـی می گوید باید حساسـیت مسـأله را به خوبـی درک کند 
چرا کـه بـرای اهل بیتb شـعر می گویـد. در نتیجـه باید آنقـدر خود را 
از لحـاظ معرفتـی غنـی کنـد و با اهل بیـت انس بگیرد که شـعرش تأثیر 

خوبی بر شـنونده داشـته باشـد. 
الگوی شـما در شـعر چه کسـی بوده یا بهتر بگویم شـاعر مورد   

عالقه تان کیست؟ 
در خصـوص شـعر مذهبـی و آیینـی، اشـعار اسـتاد محمدعلـی مجاهدی و 
سـیدمهدی حسـینی را دوسـت دارم کـه از نظـر فکری بیشـتر بـا افکار من 
نزدیکنـد و در خصـوص حماسـه، عرفـان و مرثیـه تعـادل دارنـد امـا به  طور 
کلـی در شـعر، زنده یـاد  قیصـر امین پور  همیشـه الگـوی من بوده انـد چرا که 
تکنیک های زبانی و بیانی ایشـان در رشـد شعری من بسـیار تأثیرگذار بوده. 

از ایـن رو سـعی کـردم خـودم را بـه فضای شـعری قیصـر نزدیک کنم. 
  بـا توجه بـه اینکـه در زمینه شـعر آیینی فعالیـت می کنید، با 
صـدای کدام مداح بیشـتر ارتباط برقـرار می کنیـد و همکاری تان 

با کدام یک از مداحان بیشتر است؟ 
در بحـث مداحـی، زیبایـی و رسـایی صـدا یـک بحـث اسـت و سـوز 
و تأثیرگـذاری آن بحثـی دیگـر اسـت کـه مـن  جنبـه دوم را ترجیـح 
می دهـم. خوانـده شـدن اشـعار مـا در محافـل اهـل بیـتb توسـط 
هـر مـداح مخلصـی مایـه مباهـات اسـت. من معمـوال اشـعار خـود را به 
 صـورت عـام گسـترش می دهـم. نـه اینکـه صرفا بـرای خـود محدودیت 
ایجـاد کنـم بلکـه فقط با فالن مـداح کار می کنـم. با مداحانی که بیشـتر 
کار کـرده ام می توانـم بـه حـاج مهـدی سلحشـور، سـید مهدی میرداماد، 
رحیـم ابراهیمـی  و برخـی دیگـر از مداحـان و دوسـتان اشـاره کنـم. 

اتحاد مسلمین در سیره 
 gحضرت امیرالمؤمنین

سلمان کیستید، مسلمان کیستید 
با این نگاه، شیعه چشمان کیستید 
با این نگاه شعله ور از برق افتراق 
با این نگاه خط زده بر خطبه وفاق 
با این نگاه پر شده از خط فاصله 
دور از مالحظات روایات واصله 

با کیست این نگاه، پی چیست این نگاه 
آیینه نگاه علی نیست این نگاه 

چشم علی که محو افق های دور بود 
از درد و داغ شعله ور اما صبور بود 

چشمی که خطبه خطبه نگاهی شگرف داشت 
چشمی که با همیشه تاریخ حرف داشت 

آن حرف ها چه ژرف چه ژرفند، خوانده اید 
آن حرف ها شگفت و شگرفند خوانده اید 

از درد بی امان چه بگویم، شنیده اید 
از خار و استخوان چه بگویم، شنیده اید 
موال رسیده بود به سوزان ترین مصاف 

اما نبرد دست به شمشیر اختالف 
تیغی که در مصاف به فریاد دین رسید 
این بار در غالف به فریاد دین رسید 

چون لیله المبیت، علی از خودش گذشت 
آتش به سینه داشت ولی از خودش گذشت 

آتش به سینه داری اگر، شعله ور مباش 
هیزم بیار سوختن خشک و تر مباش 
دامن مزن به آتش این قیل و قال ها 

از حق بگو، چنان که علی گفت سال ها 
از حق بگو ولی نه به توهین و افترا 
با منطق علی، نه به توهین و افترا 
القصه سیره علوی این چنین نبود 

تاریخ را بخوان اخوی این چنین نبود 
بادا که تا همیشه بمانیم با علی 

سلمان شویم و مسلم این راه یا علی

من از کودکی عاشقت بوده ام 

حجت االسالم قاضی عسگر گفت: »متأسفانه امروز شهرهای ما از علمای برجسته خالی شده و این جای نگرانی است. در گذشته مجتهد و 
جلسات دروس خارج فقه بسیار بود. علمایی بودند که وقتی به چهره آنها نگاه می کردي، احساس عبادت به تو دست می داد. چهره، زندگی 

و رفتار آنها انسان را به یاد خدا می انداخت«. 
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ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره هجدهم  سه شنبه 5 بهمن 1395 25 ربیع الثانی 1438

پنجشـنبه بـود و مثـل همیشـه، همـه در رفـت و آمـد بـرای رسـیدن بـه محـل کار بودنـد اما 
آن روز بـرای کسـبه چهـارراه اسـتانبول مثـل همیشـه نبـود. هنـوز سـاعت 8 نشـده بـود که 
کارگـران و کسـبه ایـن خیابـان فاجعـه ای را با چشـمان خـود دیدند که یکـی از سـاختمان های 
معـروف پوشـاک در حـال سـوختن اسـت. هنـوز هـم باورش سـخت اسـت کـه سـاختمانی با 
آن عظمـت آتـش بگیـرد امـا عمـق فاجعـه آنجا بـود کـه ایـن آتش سـوزی غیرقابل مهار شـد 
و ناگهـان طبقـات باالیـي سـاختمان فـرو ریخـت و تمـام سـاختمان بـا خـاک یکسـان شـد.

 سعیده محبي

 

آتش و دود 
چه غوغا مي کرد

همه ایران در سوگ آتش نشانان حادثه پالسکو

ساختمان 15 طبقه در آتش 
پالسـکو در آتـش سـوخت و خاکسـتر شـد، 
سـرمایه میلیـاردی ایـن کشـور از بیـن رفت 
و هـزاران نفـر کـه مسـؤول تأمین معیشـت 
خانواده  هـاي خـود بودنـد بیـکار شـدند. این 
تمام ماجرا نیست. هرچند لباس ها، سرمایه ها 
و ساختمان  پالسکو به تلی از آوار تبدیل شدند 
و عده  کثیری از کسبه و کارگران زندگی خود 
را از دسـت دادنـد امـا آنچـه در این بین باعث 
عـزت و شـرف بـرای عده ای شـد، ایثـار جان 
شـیرین بود چرا که آنهـا مال خود را از دسـت 
دادنـد و ایـن عـده جان خـود را. آتش نشـانان 
جـان بر کـف در هـر شـرایطی با یـک صدای 
آژیـر تمام آنچه را در ذهـن دارند دور می ریزند 
و تمام فکر و ذکرشـان می شـود نجـات مردم. 

ایثارگران بهشتی 
ایـن حادثـه از بزرگ ترین حوادثی بـود که در 
این کشـور رخ داده؛ حادثـه ای تلخ که تا چند 

روز هنوز آتش زیر خاکسـتر زبانه می کشـد و 
به جهنمی تبدیل شـده. این ایثارگران دست 
رد به بهشـت دنیـوی زدند و وارد آن شـدند تا 
افراد محصور شـده در زیـر آوار را نجات دهند 
تا خانواده  هایی را از نگرانی درآورند اما افسوس 
کـه عده کثیـری از آ نها خودشـان در زیـر آوار 
ماندند و بـه درجه رفیع شـهادت نایل آمدند. 

در انتظار خبر سالمتی 
این فاجعه آنقدر عمیق بود که همه مـردم ایران 
در هر شـهری منتظر شنیدن خبری مبنی بر 
سـالمت زیـر آوار مانـدگان بودند. عـده ای گریه 
می کردنـد و شـبکه تلویزیونی همـه خانواده ها 
شده بود شبکه خبر. گفتنش راحت است و واقعا 
هیچ کس نمی توانـد خـود را جای آنها بگـذارد. 
شـهیدانی که برخـی  از آنها کودکان خردسـال 
داشتند، بعضی  در شرف ازدواج بودند و برخی  هم 
تک فرزند و امیدی برای خانـواده  بودند. ای کاش 
خدا ایران را از شر چنین اتفاقاتی در امان نگه دارد. 

آیت اهلل جوادی آملی با بیان اینکه اگر به آنچه می گوییم عمل کنیم مساجد مملو از جوانان می شود، گفت: »وجود برخی سوء رفتارها بین عده ای از مسؤوالن 
باعث می شود انگیزه جامعه که متولی اراده و تصمیم است فلج شود و در نتیجه جامعه به سمت بیراهه برود. وگرنه جامعه ما مشکل علمی ندارد بلکه 
مشکل عمل دارد. اگر به آنچه معتقدیم و می گوییم عمل کنیم، مساجد مملو از جوانان خواهد شد. جوانان کشور شیفته عقل، خرد و عمل صالح هستند«. 

مرثیه خوانی مداحان 
بـرای همـدردی بـا حـال ایـن عزیـزان، عـده ای در 
ایسـتگاه های آتش نشـانی حاضر  شـدند و با با تقدیم 
گل مراتب سـپاس خود را از آتش نشـانان بجـا آوردند. 
آنقـدر ایثـار آتش نشـانان زیبـا بـود کـه مداحـان و و 
شـاعران آیینی نیـز بـه مرثیه خوانی و شـعرخوانی رو 
آوردنـد. حـاج منصـور ارضی شـب جمعه در مراسـم 
 دعـای کمیـل در حـرم عبدالعظیـم حسـنی
سـاعتی را بـه روضه خوانی برای آتش نشـانان قهرمان 
اختصـاص داد و بـا روضه خوانـی و مرثیه خوانـی خود 
اشـک را در چشـمان مـردم جـاری کـرد و از خداوند 

متعـال بـرای خانواده هـای ایـن عزیـزان طلب صبـر کـرد. تولیت آسـتان قـدس رضوی، حجت االسـالم 
والمسـلمین سـید ابراهیم رئیسـی نیـز در پی ایـن حادثه ناگـوار و جانـکاه واکنش نشـان داد و شـهادت 
جمعی از آتش نشـانان غیور کشـور را تسـلیت گفت و ایثار آنان را افتخاری دانسـت که نصیب هر کسـی 
نمی شـود؛ »ایـن حادثه ناگوار و تلخ هر چند جای ناراحتـی دارد اما روح بلند جوانـان این ملت را به تصویر 
می کشـد. خـدام امـام رضا نیـز به پاس مجاهـدت عزیزان آتش نشـان لبـاس خادمی به تـن کردند و 
بـه نیابت از شـما خدمت می کنند. به شـما افتخار می کنیـم و از جوار امام رئـوف دعاگـو و نائب الزیاره تان 
هسـتیم«. حجت االسـالم پناهیان نیز با اظهار تأسـف از بروز این حادثه، با جانباختگان این فاجعه اظهار 
همـدردی کـرد و گفـت: »بعضی از اعضـاي خانواده  بزرگ  شـهر تهران مصـدوم و متضرر شـدند و برخی 
از نجات دهنـدگان، فداکارانـه بـه شـهادت رسـیدند. فـداکاری، رکن فرهنگ این  ملت شـده  اسـت. تمام 
 خانواده هـا نگران مفقودین حادثه هسـتند و همانند بازماندگان احسـاس مصیبت می کننـد. باید به تمام 
 شـهر تسـلیت گفت. به  ویژه بسـتگان نزدیک حادثه دیدگان. باید به همدلی پدید آمده در شـهر مباهات 
کرد. شـهری که به احترام غواصان  شـهید تمام قامت ایسـتاد، با تمام وجود به آتش نشـانان قهرمان خود 
افتخار می کند و برای آسـیبي که به آنها رسـیده سـوگوار اسـت. امید اسـت نه  تنها در غم و اندوه بلکه در 
آرامـش و سـرور هم شـاهد همدلی و یکپارچگی باشـیم. باید بی اعتنا بود به آنهـا که در هر وضعیتی تنها 
دنبـال چند پاره کردن جامه جامعه هسـتند و هیچ گاه در فضـای  پاک همدلی نمی توانند تنفس کنند«. 

جمعي از شاعران آیینی نیز برای همدردی با این فاجعه ابیاتی را سرودند
که بعضي از آنها را می خوانید: 

حاج محسن طاهری 
باز ایران شد عزادار غمی 

دل شکست از سوز داغ و ماتمی 
در میان هرم آتش سوختند 
جامه نیلی به تن ها دوختند 

در ره خدمت به خلق بی پناه 
زیر آوارند ده ها بی گناه 

چشم بر راه پدر فرزندها 
روی آتش می جهد اسپندها 
مادری خاک عزا بر سر کند 

دیده از خون دل خود تر کند 
گرچه آتش هر کجا دارد اثر

لیک از زهرا بپرس و میخ در 
ناله ها زد، خانه ام آتش گرفت
محسن دردانه ام آتش گرفت 

ای پدر حق رسالت شد ادا 
تازیانه سوخت بازوی مرا 

در دفاع از والیت سوختم 
راه عشق و عاشقی آموختم 

عاطفه پور ابراهیم 
در این دنیا عزیزم بی نشان شد 

چو گنجی که در آواری نهان شد 
دل دریایی اش را زد به آتش 

از این رو نام او آتش نشان شد 

محمدحسین انصاری نژاد 
گفتند ققنوسند و باالتر، سیاوشند

در شعله با بوی کدامین باغ آغوشند 
رد می شوند از جنگل آتش سراسیمه

صبح خطر پیراهنی از شعله می پوشند 
تمثیل ها حتی کم آوردند تا دیدیم

مردانی از آتش شراب شعله می نوشند 
دیو سپیدی دارد آیا دست بر آتش

یا نه تهمتن ها در آن سو پنبه در گوشند 
جمعی میان شعله ها بر خویش می پیچند

جمعی به شوق عکسی از آن صحنه می کوشند 
در این جوان ها کم کم اخالق سلف گم شد

ما را به عکس سلفی از این دست نفروشند 
عکاس ها پرپر شدن ها را نمی بینند

این دوربین ها دور و نزدیکند و خاموشند 
این دوربین ها کاش دیگر دست بردارند

این دوربین ها در شکار سوژه مدهوشند 
با من بخوان خون نامه آتش نشان ها را

اینان شقایق جامگان دار بر دوشند



داریمبا»حسینحسین«پیرمیشویم...
یکی از سنت های زیبای هیأت های قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیأت بود که در این سال ها فراموش شده.

پیشنهاد می کنیم دست به  کار شوید و پس از پایان مجلس تان یک عکس یادگاری دسته جمعی بگیرید و برای »چهارده« ایمیل 
صله رحم و مصادیق آنکنید تا در همین صفحه منتشر شود.

ــد و  ــت داده، دی ــیار اهمی ــه آن بس ــالم ب ــه اس ــواردی ک ــی از م یک
ــه  ــه صل ــد و با خبــر شــدن از حــال یکدیگــر اســت کــه از آن ب بازدی
ــه  ــی اســت ک ــه رحــم از آن دســته واجبات ــاد می شــود. صل رحــم ی
هــر کســی بایــد بــه آن بپــردازد. امــام علــیg دربــاره اهمیــت صله 
ارحــام  فرمــوده:  »بــرای اهــل دیــن عالئمی اســت که بــا آنها شــناخته 
می شــوند و صلــه رحــم یکــی از آنهاســت«. درواقــع بــا همیــن دیــد 
و بازدیدهاســت کــه می توانــی بفهمــی همســایه، خویشــاوندان 
ــا  ــب آنه ــن کار آرامشــی در قل ــا ای ــه هســتند و ب ــت چگون و نزدیکان
 gــادق ــام ص ــت. ام ــمند اس ــیار ارزش ــه بس ــرد ک ــکل می گی ش
نیــز  فرمــوده: » افضــل اعمــال بعــد از ایمــان، صلــه رحــم اســت«. در 
نکوهــش و مذمــت قطــع رحــم همیــن بــس کــه امــام اول شــیعیان 
 فرمــوده:  »زشــت ترین معاصــی، قطــع رحــم و عــاق والدیــن اســت«. 
امــا چــرا اینقــدر بــه ایــن واجب اســالمی توصیــه شــده؟ در واقــع صله 
رحــم آثــار مثبتــی در زندگــی انســان ها دارد. طوالنــی شــدن عمــر، 
زیــاد شــدن روزی، جلوگیــری از مــرگ بــد و بســیاری دیگــر از اثــرات 
مثبــت از نتایــج صلــه رحــم اســت امــا از آنجــا کــه شــرایط و اوضــاع 
زندگــی امــروزه تغییــر کــرده، شــاید بــرای همــه امــکان صلــه رحــم 
بــه معنــای دیــد و بازدیــد وجــود نداشــته باشــد و هر کس مشــکالت 
ــه  و دغدغه هــای خــاص خــود را داشــته باشــد. طبــق شــرع این گون
نیســت کــه صلــه رحــم فقــط بــا رفــت و آمــد و دیــد و بازدیــد تحقق 
پیــدا کنــد بلکه ایــن راه یکــی از مــوارد تحقق صلــه رحم اســت. تلفن 
زدن، احوالپرســی کــردن، مکاتبــه، انفــاق مال بــه اقــوام و... از مصادیق  
ــد کــه ارحــام چــه  ــد دی ــد. البتــه بای ــه حســاب می آی ــه رحــم ب صل
انتظــاری از مــا دارنــد. مثــال اگــر از مــا انتظــار دارند کــه به دیدنشــان 
ــم  ــد آن را انجــام دهی ــا مقــدور اســت بای ــرای م ــن کار ب ــم و ای بروی
ــا یــک تلفــن زدن، انتظارشــان بــرآورده می شــود یعنــي  ولــی اگــر ب
ــد  ــه رحــم می توان ــق  صل ــه رحــم بجــا آورده شــده. پــس مصادی صل
ــد.  ــر کن ــر تغیی ــن از همدیگ ــرف و انتظــارات طرفی ــه ع ــا توجــه ب ب

کانال تلگرام 
خدایـا  در هجـوم بی امـان حـوادث آخرالزمـان عده ای 
امان را در آسـتان بنـدگان می جویند و خانه سامانشـان 
را بـر سسـت ترین گمان بنیـان می نهند. عـده  ای ویران 
سـرگردان  و  پریشـان  برخـی  و  می شـوند  ویـالن  و 
می گردنـد و ایـن همـه در جسـت وجوی امان بـه دامان 
ایـن و آن می آویزنـد. در ایـن فتنه هـای گـران تنهـا 
مؤمنین هسـتند که نشـانی داراالمـان را می دانند و در 
حریـم امـن و آغوش گـرم تو جـاودان می ماننـد. خدایا 

مـا را همـواره از مؤمنیـن خودت قـرار ده. 
سید مهدی شجاعی

 

اپلیکیشن 
جامع مهدویت

 
انتظـار فـرج آداب و مراتبـی دارد. یعنـی 
بایـد صمیمانه حضرت حجـت را بطلبید 
ایـن رو،  از  بیایـد.  بـه نجـات شـما  تـا 
نرم افـزاری را بـه شـما معرفـی می کنیم 
بـه نـام »جامـع مهدویـت« که بـا هدف 
تعجیـل در فـرج امام زمـانf و افزایش 
بصیـرت مهـدوی طراحـی و آماده شـده. 
در صـورت اسـتفاده از ایـن نرم افـزار، هر 
روز رأس سـاعت 7 صبـح تذکـر قرائـت 
یـک  سـاعت 13  رأس  و  عهـد  دعـای 
حدیـث مهـدوی بر صفحه گوشـی شـما 
نقـش می بنـدد و در سـاعت 22 به تمام 
عزیـزان قرائـت دعـای فـرج بـه  صـورت 
تـا  می کنـد  یـادآوری  را  دسـته جمعی 
بیشـتر با معارف مهدوی آشنا شوید. این 
نرم افزار همچنین شـامل اشـعار، مقاالت، 
احادیـث و... بـا موضـوع مهدویت اسـت. 

qudsonline14@gmail.com
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چهارده  ضمیمه هفتگی روزنامه قدس  
ویژه هیأت ها و محافل مذهبی

مدیرمسؤول و سردبیر:  ایمان شمسایی 
دبیر تحریریه: زكیه سعیدي دبیر ویژه نامه: رضا صیادي   

طراح نامواره: محمد صمدي
www.aghigh.ir با همکاری موسسه فرهنگی هنری عقیق

»روزگار تفنگ« نوشـته حبیب خدادادزاده داستان 
مقاومت مردم دزفول در برابر هجوم انگلیسـی ها را 
روایت می کند؛ موضوعی که شـاید کمتر دستمایه 
خلق رمان شده و نویسـندگان در پرداختن به این 
موضوع کمتر اهتمام داشـته اند.  شـخصیت اصلی 
و کلیـدی داسـتان )نعمت( نمـاد مقاومت مردمی 
در طـول قصه اسـت. او که تفنگدار اسـت و امنیت 
را در دوره ای در شـهر برپـا می کرده پـس از ازدواج، 
تفنـگ را زمین می گذارد و مشـغول کار می شـود 
ولـی بـا ورود نیروهـای متجـاوز بـه خاک کشـور 
و زمانـی کـه نامـوس همشـهریانش را در خطـر 
می بیند تفنگ دسـت می گیرد تا دوبـاره امنیت را 
به شـهر برگرداند. جالب اسـت بدانید که نویسنده 
ایـن رمـان از محروم تریـن قشـر جامعه اسـت که 
توانسـته با اسـتعداد خود چنین رمانی را به رشته 
تحریـر درآورد و برنـده جایـزه رمـان اول مانـدگار 
شـود. ایـن رمان توسـط انتشـارات آموت منتشـر 
شـده و خوانـدن آن را بـه شـما توصیـه مي کنیم. 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره هجدهم  سه شنبه 5 بهمن 1395 25 ر بیع الثانی 1438

حاج محمود کریمی

سال هاسـت کـه بـا صـدای حـاج محمـود 
کریمـی روضه هـا و مرثیه هـای بسـیاری در 
رثای اهـل بیـتb شـنیده ایم؛ نوحه هایی 
را  چشـمانمان  و  می نشـینند  دل  بـه  کـه 
بارانـی می کننـد. شـاید بـرای همین اسـت 
او  ثابـت  پامنبری هـای  جـزو  عـده ای  کـه 
بـه شـمار می رونـد و بـه هـر طریقی شـده 
خودشـان را بـه هیـأت حضـرت علی اکبـر  
ایـن  همـه  حتمـا  امـا  می رسـانند.  چیـذر 
امـکان را ندارنـد و بـه شـیوه ای دیگر گوش 
به نـوای حاج محمود می دهنـد. یکی از این 
شـیوه ها، عضو شـدن در کانال تلگرامی این 
telegram. مـداح خوش صـدا بـه نشـاني

me/HajMahmoudKarimi  اسـت تـا 
هـم از نوحه هـای او اسـتفاده کنیـد و هـم 
از سـایر اطالعـات مربـوط بـه مداحی هـای 

جدیـد و روضه هایـش آگاه شـوید. 

سـید مجید بنی فاطمـه در گفت وگویـی متفاوت گفـت: »همیـن اول بگویم که من مدافـع پروپاقرص خندیدن هسـتم. البتـه این را 
هـم بگویـم کـه گریه کردن یک نعمت بزرگ آسـماني براي ما انسان هاسـت. بشـر در بـدو تولد ابتـدا گریه می کند و بعـد می   خندد. 
زیـرا مقدمـه گریـه، یـک شـادی درونی اسـت. طبیعتا نه تنهـا ما بلکه کل بشـر با گریـه انـس دارد. گریـه اوج عاطفه یک نفر اسـت 
و عاطفـه از یـک روح لطیـف، مهربـان و عقالنـی سرچشـمه می گیـرد. بایـد بـه این فکـر کنیم که اساسـا معنـي و مفهوم شـادي و 
خندیدن چیسـت. به نظرم شـادی به درسـتی معنا نشـده. شـادی یک حالت بسـط روحی اسـت که مقدمه این بسـط گریه است«. 


