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نقشهیئت
دراستحکامخانواده

برگزاری جلسـات مذهبی فقط طریقت ندارند و تنها نقش واسـطه رسـیدن 
بـه اهـداف را ایفـا نمی کننـد بلکـه خودشـان هـم جـزو اهـداف محسـوب 
می شـوند. شـکی نیسـت کـه مجلس گریـه بـر سیدالشـهداg، مـدح و ذکر 
فضایـل اهل  بیـت و بازگو کردن اهـداف و دغدغه های اهل  بیـتb قطعا جزو 
اهـداف ماسـت امـا نفـوس دینی بـه مـا می فهماند کـه اهل  بیت خودشـان 
بـه صـورت مسـتقل، محبوبیـت و مصلحـت دارنـد. در وهله بعـدی یکی از 
مهم تریـن دالیـل جاودانگـی مذهـب تشـیع همیـن ارتبـاط عاطفـی میان 
عناصر اصلی تشـیع اسـت که بخشـی از آن ارتباط اهل  بیت با مردم اسـت. 
یعنـی صرفا معارف خشـک اعتقادی نیسـت بلکه یـک ارتباط جـدی میان 
امـام و شـیعیان امـام برقرار می شـود کـه این هـم خـودش از جایـگاه ویژه 
و از رمـوز و اسـرار جاودانـه  مانـدن تشـیع بـه حسـاب می آیـد. نکتـه سـوم 
کارکـرد بسـیار جـدی هویت بخـش مناسـک و جلسـات مذهبـی و هیئـت 
اسـت کـه نمونـه بـارز آن را در اربعیـن می بینیـم کـه باعـث هویـت و بروز 
جمعـی شـیعیان می شـود و از طرفـی موجبـات قـدرت و زمینـه رشـد و 
نمـو را فراهـم مـی آورد. لـذا اگـر کسـی بخواهـد با اصـل جلسـات مذهبی 
مخالفـت کنـد، یـا نـادان اسـت یـا می خواهد به تشـیع ضربـه بزنـد چراکه 
مـا هـر جا بـه هویت جمعـی نیـاز داشـتیم و مرزهایمـان در خطـر بودند با 
ذکـر »یالثـارات  الحسـین« مقابل مسـتکبر ایسـتادیم. اگر قرار اسـت نقدی 
بـه جریـان هیئت هـا وارد شـود نقـد درون گروهی اسـت نـه انـکار این همه 
عظمـت و تأثیـر. متأسـفانه برخـی از جریانات سیاسـی بـرای انتقـام از یک 
مـداح ایـن روزها تـا توانسـته اند غـرض ورزی کرده انـد. مقصر برخـی از این 
نقاط آسـیب زای هیئت ها، حذف جوانان از فعالیت در مسـاجد اسـت. برخی 
از متولیـان سـالخورده ما در مسـاجد اجازه هیـچ ابتکار عملی را بـه جوانان 
نمی دهنـد. البتـه یـک تفکـر هم هسـت کـه می گوید مسـجد فقـط محل 
عبـادت اسـت و کار دیگـری نبایـد در آن انجـام شـود. یکـی از مهم تریـن 

اشـکاالت وارد بـه مسـئوالن مسـاجد ایـن اسـت کـه حاضرنـد بـه خاطـر 
گرفتـن پـول، مراسـم ترحیم برگـزار کنند اما اجـازه ندهند یک عـده جوان 
هیئـت برگـزار کننـد. خطـر این اسـت کـه جـوان شـاداب و اهل نشـاط با 
دلسـردی از فضـای مذهبـی دور می شـود و دیگر مسـجد سـنگر و پایگاه او 
نیسـت و حسـینیه را برمی گزینـد. امروز در برخی جلسـات مذهبـی با یک 
سـبک زندگـی جدید  مواجه هسـتیم که سـبک زندگی بچه هیئتی هاسـت؛ 
و  تحصیـات  داشـتن  شـغلی،  خانوادگـی،  مشـکات  در  کـه  عـده ای 
جایـگاه اجتماعـی و نمایندگـی جامعـه مذهبـی دچـار مشـکل می شـوند. 
خطـری کـه در جریـان وهابیـت داعش پـروری کـرد و در میان اهل  سـنت 
بـه جبهه النصره پـروری پرداخـت آن جریـان، جریـان حـذف عالـم و مرجع 
تقلیـد و جایگزیـن کـردن یـک جوان و سـلیقه ای عمل  کـردن بـود. ما باید 
دنبالـه رو عالـم  ربانـی فرهیختـه، روشـن بین و آگاه بـه زمـان باشـیم. چون 
جامعه نگـر و آینده نگر اسـت. فقـط یک روایـت ندیده بلکه سـی چهل هزار 
روایـت را تفسـیر کـرده. لذا وقتـی تصمیم می گیـرد، این تصمیمـات با هم 
تعـارض ندارنـد و موجبات تخریب و وحدت شـکنی را نیز فراهـم نمی آورند. 
وقتی تشـیع انگلیسـی جلسـات مذهبی را تهدید می کند که جامعه هیئتی 
تحـت  نظـر یـک عالـم نباشـد و یـک عـده بـه سـخنرانی و مداحـی دعوت 
می شـوند کـه به جـای اینکه صاحیت هـا و اصل و فرع را بسـنجند بیشـتر 
بـه جذابیت هـای سـمعی و بصـری توجه می کننـد. حتی از سـوی بعضی از 
همیـن نـوع سـخنرانان و مداحان بـه جوانان توصیه می شـود کـه از عالمان 
ربانـی فاصله بگیرنـد. این بدبینی و حـذف عالم تبعات زیانبـاری را به دنبال 
دارد. وقتـی جـوان نسـبت به عالم رباني بدبین   شـود نه تنهـا روش نقد را به 
او یـاد نمی دهیـم بلکه هر کـس او را نقد کنـد باید تخریب شـود. این اتفاق 
باعث می شـود وقتی شـبهه سـراغ او بیاید مرجع سـوال خودش را گم کند. 
در واقـع بـه راحتـی در دام شـبهات می افتـد و در زندگی فـردی نیز خودش 
قـوه تشـخیص می شـود. گسسـتی که میـان جامعه عالـم و جامعـه هیئتی 
پیـش می آید زمینـه را برای پـرورش آن خوی داعشـی گری فراهم می کند. 
یکـی از ایـرادات امـروز برخـی از هیئتی هـای مـا این اسـت کـه وقتی بـه آنها 
می گوییـم برای به دسـت آوردن پاسـخ شـبهه بـه عالم رجوع کننـد می گویند 
خودمـان بـه آیـات و روایـات رجـوع می کنیـم در حالـی کـه مراجعه بـه آیات 
و روایـات یـک کار کامـا تخصصـی اسـت. خطـر کوچک تـر ایـن اسـت که با 
کسـی که مخالفند به صورت علنی و با اسـتفاده از تریبون تعظیم شـعائر اهل 
 بیـت ابظهـار نظـر می کننـد. خطر بزرگ تر سـبکی اسـت کـه ایجاد می شـود 
و دیگـران آن را یـاد می گیرنـد. نمونـه بـارز آن ماجـرای برهنـه شـدن هنـگام 
سـینه زنی در هیئت هـای مذهبی اسـت کـه آن همه بلـوا و هزینه صرف شـد 
و کانـون توجهـات را بـه خـودش اختصـاص داد. یا اتفاقی کـه افتاد عـده ای در 
لبـاس جلسـات مذهبـی بـه عـده دیگـری فحاشـی کردند کـه جـای توجیه 
نـدارد. الزمـه عدم ایجـاد این اتفاقـات اصاح اسـت. یعنی مجالـس هنگام برپا 
شـدن بایـد در معرض مشـورت و مشـاوره فرهیختگان قـرار بگیرنـد. به صرف 
صوت و لحن و بیان جذاب نمی توان خط مشـی جلسـات مذهبی را مشـخص 
کـرد چراکـه وقتـی موضـوع حـذف عالـم و تصمیم گیـری فـردی بـه میـان 
می آیـد ناخـودآگاه بسـتری بـرای تنـدروی ایجاد می شـود. یـا وقتـی در حوزه 
عقایـد اخبـاری عمـل کنیم و کسـی کـه تخصصـی در روایـات نـدارد بخواهد 
تصمیم گیرنده باشـد که له  یا علیه کسـی شـعار بدهد، مناسـبت های مذهبی 
تولیـد می شـوند در حالی که این مناسبت سـازی ها با وقایـع و واقعیات تاریخی 
همسـو نیسـتند و بعدها جریان جلسـات مذهبی را دچار نقد جدی می کنند. 

ا نَُسوا ما ُذکُِّروا بِِه َفَتْحنا َعَلْیِهْم أَبْواَب ُکلِّ َشيْ ءٍ َحتَّي إِذا َفِرُحوا بِما أُوتُوا أََخْذناُهْم بَْغَتًه َفإِذا ُهْم ُمْبِلُسون/ هنگامی که اندرزها  »َفَلمَّ
سودی نبخشید و آنچه را که به آنها یادآوری شده بود فراموش کردند، درهای همه چیز را به روی آنها گشودیم تا خوشحال شوند 

 و دل به آن ببندند. ناگهان آنها را گرفتیم و در این هنگام همگی مأیوس شدند«. )آیه    44 سوره   انعام( 

نی زمانی نوای خوشی دارد که نوازنده سوراخ های آن را با انگشتان دست باز و بسته  کند. اگر همه   سوراخ ها باز باشند محال است نوای خوشی از آنها 
بشنوید. زندگی انسان مانند نی است. اگر همه  راه ها باز باشند بدانید خدا  نمی خواهد صدای خوشی از این بنده بشنود و خاطره   خوشی از او در دنیا بماند.  سوره مبارکه انعام
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نوید جانباز 

نهاد خانواده و عوامل مؤثر در تربیت و اسـتحکام آن از جمله مباحثي 
اسـت کـه در آموزه هـاي دینـي مـورد توجه جدي قـرار گرفتـه و در 
متون دیني توصیه هاي اخاقي، اعتقادي و عبادي زیـادي وجود دارد 
کـه التزام به آنها باعث تقویت و تربیت و اسـتحکام خانواده مي شـود. 
در رابطـه با عوامـل تأثیرگذار در اسـتحکام، تقویت و تربیـت خانواده 
این سـوال مطرح اسـت کـه التزام بـه آموزه هـاي اعتقـادي و عبادي 
چه نقشـي در تقویت بنیان هـاي خانواده به ویـژه در تربیت اخاقي و 
معنـوي آنها دارند؟ براي هر فرد مسـلمان و معتقد روشـن اسـت که 
 b پرسـتش و ارتباط معنـوي با خالق متعال و توسـل بـه اهل  بیت
جوششـي از اعمـاق وجود انسـان اسـت که شـعاع نـورش، زندگي و 
اجتمـاع را نورانـي مي کنـد و بـه زندگـي معنـا و مفهومـي صحیـح 
مي دهـد. خاسـتگاه پرسـتش، فطـرت پـاك و بي آالیـش و جوهـره 
ذاتـي و حقیقـي انسـان بـوده کـه اگـر بـه صـورت صحیـح راهبري 
شـود، انسـان را بـه اهـداف بلنـدش که همانا سـعادت اسـت متصل 
مي کنـد. به همیـن سـبب ترویج عبادت و اشـاعه سـنت ارزشـمند 
نیایـش بـه درگاه حضـرت حـق سـرلوحه تعالیـم همـه انبیا بـوده. 
مرحـوم راشـد در کتـاب »فضیلت هـای فرامـوش شـده« کـه شـرح 
حالـی از مرحـوم ماعباس تربتی اسـت از جمله فضیلت هـای اخاقی 
آن مـرد بزرگ را اهتمام بر تشـکیل مجالس مذهبی در بیـن خانواده ها 
برمی شـمرد و می گفـت مرحوم آخوند تشـکیل این مجالـس و حضور 
خانواده ها در این محافل را بسـیار مهم می دانسـت و از اینکه روضه خوان 
ایـن مجالس باشـد بر خـود می بالید. از علمـای دیگر هم این اهتمـام را 
سـراغ داریم و اینکه رشـد و توسـعه معنویت بین خانواده هـا را از ثمرات 
این مجالس دانسـته اند. خانواده ای که بـرای خود نظام فکری و عقیدتی 
انتخـاب کـرده و برای آن تاش می کند طبیعتا از بسـیاری از مسـائل و 
معضـات در امـان خواهـد مانـد. ایده هـای خانواده درمانـی امـروزه بـه 
دنبـال سـاخت معیارهـای مصونیت بخـش بـرای ارتباط بیـن اعضای 
خانواده هسـتند و دیـن را به عنوان عاملی مهم و پررنـگ جهت این امر 
دانسـته اند. مجالـس معنوی پربـار و هیئت های مذهبی ایـن ظرفیت و 
توان را دارند که منافع فراواني را در سـاخت نظام خانواده داشـته باشـند. 
رویـه  منظم و واحد بین اعضای خانواده از نکات مثبتی اسـت که هیئت 
می توانـد زمینـه آن را با جهت گیری مذهبـی در افـراد ایجاد کند. اینکه 
رفتـاری به صـورت هماهنگ در خانواده انجام شـود و همـه برای هدفی 
واحد و مشـترك تاش کنند، اگر این رفتار جهتی الهی و معنوی داشته 
باشـد قطعا به پربار شـدن نظام خانواده کمک خواهـد کرد. هیئت های 
مذهبـی افـراد و خانواده هـا را از الك شـخصی خود بیـرون می آورند و 
روابـط اجتماعـی بهتری را بین آنهـا ایجاد می کننـد. خانواده هیئتی 
فراتـر از خـود و منافع خـود عمل خواهـد کرد و معموال کسـانی که 
تجربـه حضور منظـم در این مجالـس را دارند به خوبی بـر این فایده 
اذعـان دارنـد کـه هیئـت توانسـته مهارت هـای ارتباطـی و رفتـاری 
گسـترده ای را در همسـر و فرزندان بـه وجود آورد. گسـترش دانش و 
معرفت دینی در خانواده که از وظایف ذاتی والدین اسـت به خوبی در 
هیئت محقق می شود و در ضمن این گسترش معرفتی، عواطف واال و 
با جهت الهی در خانواده رشـد می کنـد؛ عواطفی که با محبت خوبان 
و بزرگان دین و اهل  بیت عصمت و طهارتb گره خورده و بسیاری 
از گره هـای عاطفـی و هیجانی را در اعضـای خانواده بـاز خواهد کرد. 

نشانه های رحمت 
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هیئتروضهالشهدادرفضایمجازیبهشبهاتپاسخمیدهد

منبریکدقیقهای
بهسهزبانزندهدنیا

امیررضا سجادیان 
سـال 76 بـود کـه بر و بچه هـای میـدان پونـک دور هـم جمـع شـدند و بـرای تکریـم و بزرگداشـت 
شـهدای محله شـان هیئتی را تشـکیل دادنـد و نـام آن را »روضه الشـهدا« گذاشـتند. روضه الشـهدا 
از همـان بدو تأسـیس عـالوه بـر توجه بـه ترویج معـارف اهـل  بیت، همـکاری بـا خیریه هـا از جمله 
خیریـه صاحب الزمـان و حضـور فعـال در کارهـای عام المنفعـه و اجتماعـی را در دسـتور کار خود 
قـرار داد امـا در ادامـه راه بـرای جلوگیـری از شـبهه افکنی دشـمنان در فضـای مجـازی سلسـله 
گفتارهـای عقایـد بـه صـورت یک دقیقـه ای به سـه زبـان فارسـی، انگلیسـی و عربـی را بـه عنوان 
بسـته هایی فرهنگـی عرضـه کرد. حسـین محمدی فـام در کنار مسـئولیت هیئـت در روضه الشـهدا 
مداحـی هـم می کنـد. یکـی از اهـداف اصلـی ایـن هیئت بـه تعبیـر محمدی فـام ایـن اسـت که به 
مـردم بگوینـد آموزه هـای دینـی و شـعائر اهـل  بیتـی تنهـا در عـزاداری  خالصـه نمی شـود. در این 
صفحـه بـا حسـین محمدی فـام گفت وگـو کرده ایـم و دربـاره هیئـت روضه الشـهدا پرسـیده ایم. 

راهاندازیخیریه
هر چنـد هیئـت روضه الشـهدا در ابتدا برای بزرگداشـت شـهدا  راه اندازی شـده بود اما خیلـی زود برنامه هایش 
هر چنـد هیئت روضه الشـهدا ابتدا برای بزرگداشـت شـهدا  راه اندازی شـده بود امـا خیلـی زود برنامه هایش را 
گسـترش داد. حسـین محمدی فام مسـئول هیئت روضه الشـهدا درباره اهداف تشـکیل هیئت و اینکه سـعی 
کـرده فراتـر از ذکر مناقب و توسـل بـه اهل  بیت حرکت کند، می گوید: »بدون شـک ترویج معـارف اهل بیت  
چیـزی فراتـر از ذکـر مصیبت و برپایی روضه اسـت کـه البته در همین مراسـم هم معارف اهـل  بیت آموزش 
داده می شـود امـا بـا توجه به اینکـه امروزه مشـکات فراوانی در جامعـه وجـود دارد و یکی از دسـتورات اهل 
بیت  دسـتگیری و کمک به نیازمندان بوده، برای همین حمایت از محرومین را در دسـتور کار خود گذاشـته  
و فعالیت هـای زیـادی در ایـن زمینـه انجـام داده ایم. دین مـا فقط روضه، گریه و غم و غصه نیسـت. ما سـعی 
کرده ایـم در کارهـای عام المنفعه و اجتماعی نیز حضور فعال داشـته باشـیم تا به مردم بگوییـم دین و معارف 
دیـن و اهـل بیـت  تنهـا در عزاداری ها خاصه نمی شـود. البتـه در حال حاضر بیشـتر از هر عرصـه ای فعالیت 

فرهنگـی داریـم و در آینده نه چنـدان دور نیز خیریه روضه الشـهدا را راه انـدازی خواهیم کرد«. 

رنگوبویاهلبیتبگیریم
مسـئول هیئـت روضه الشـهدا بـا بیـان اینکه رفـع معضـات اجتماعـی از وظایـف هیئتی هاسـت، می گوید: 
»یکـی از اقدامـات هیئـت پس از سـاخت حسـینیه، ایجـاد یک مرکـز خیریه و کمک بـه نیازمندان اسـت تا 
بتوانیـم در کنـار ترویـج معـارف اهل بیـتb در راسـتای دسـتورات اهل بیت که کمـک و یـاری نیازمندان 
و دسـتگیری از ایتـام اسـت نیز گام هـای مؤثـری برداریم. چون یکی از سـواالت عمـده ای که این روزهـا از ما 
می پرسـند این اسـت کـه اساسـا هیئت ها چقـدر می تواننـد در رفع معضـات اجتماعی و کاهش مشـکات 
انسـانی و خانوادگـی مردم تأثیرگذار باشـند. عاوه بر این همواره در هیئت می کوشـیم اخـاق و خلق و خوی 
خودمـان را بـه اهـل  بیـت  نزدیک کنیـم و در حقیقت رنـگ و بوی اهـل بیت را بگیریـم. از ایـن طریق قطعا 
می توانیـم در خانـواده و بـه تبـع آن در جامعه تأثیرگذار باشـیم. در حقیقت بایـد در قـدم اول خودمان عامل 
بـه دسـتورات اهـل  بیـت عصمت و طهـارت و متخلق بـه اخاق آن ذوات مقدسـه باشـیم کـه در این  صورت 
می توانیـم در جامعـه تأثیرگـذار باشـیم و کمـک کنیـم ارزش هـای الهی به مسـیر درسـتی رهنمون شـوند. 

نداشتننگاهگزینشیبهدین
از نکات مهمی که محمدي فام به آن تأکید می کند فرهنگسـازی و الگوسـازی توسـط هیئت هاسـت؛ »دشـمن از 
کارهـای ضدفرهنگی که برخی هیئت ها انجام می دهند کمال سـوء اسـتفاده را می برد و مقاصد شـوم خـودش را 
در بسـتر اعتقادات به جوانان عرضه می کند. پس باید حواسـمان حسـابی جمع باشد و با الگوسـازی معارف دقیق 

اسامی و شـیعی را گسترش دهیم«. 
 حسـین محمدی فـام دربـاره مجموعه فعالیت هایـی که هیئت روضه الشـهدا تاش کـرده به عنـوان یک فرهنگ 
درسـت در جامعه هیئتی ها اشـاعه دهد تا برای نسل جوان راهگشا باشد، می گوید: »مهم ترین ویژگی روضه الشهدا 
را در دو چیـز می دانـم: تاش برای رشـد  و  نگاه کامل به دین و مذهب . یعنی همواره سـعی کرده ایم هدفمان صرف 
ابراز احساسـات به ائمه اطهارb  نباشـد بلکه با توسـل به پیشـوایان دین و کسـب معارف قرآن و عترت به سـوی 
رشـد حقیقـی و تکامل حرکت  کنیـم و از طرفی دین را کامل ببینیم. کمک بـه فقرا، درس و تحصیـل، اخاق در 
خانواده، انقابی گری و سیاسـی بودن، حال بکاء داشـتن و... همه را کنار هم ببینیم و گزینشـی دینداری نکنیم«. 

چشماندازهایهیئت
مسـئول هیئت روضه الشـهدا البـه الی حرف هایش از چشـم اندازی می گوید کـه برای فعالیت هـای هیئت در 
نظر گرفته اند؛ »همیشـه سـعی کرد ه ایم بـا ترویج معارف اهل  بیتb و ترویج محبت شـان جوانـان با ایمان و 
اهـل دیـن را تربیت کنیم. در بحث چشـم انداز به ایـن اصل مهم اعتقاد داریم که بایـد جهانی دید و منطقه ای 
عمـل کرد. همیشـه چشـم انداز ما در هیئت این بـوده که یک نگاه گسـترده و عمیق را نشـانه گذاری کرده ایم 

و در راسـتای رسیدن به آن از هیچ تاشـی دریغ نداریم«. 

یکی از مؤثرترین اقداماتی که هیئت های مذهبی در دستور کار خود قرار داده اند 
حضور فعال در فضای مجازی است چراکه دشمن از حربه ها و شگردهای دیروز خود 
ناامید شـده و پیاده سازی اندیشه های باطل و اهداف شوم خود را به فضایی جدید و 
مدرن کشـانده. حسـین محمدی فام با اشـاره به برگزاری کالس های آموزش حفظ 
تخصصی قرآن، درباره فعال سـازی کانون فرهنگی روضه الشهدا  می گوید: »با توجه 
به اینکه دشـمن از فضای مجازی برای ایجاد شـبهات بسیار استفاده می کند یکی 
از مهم ترین وظایف ما پاسـخ به این شـبهات در فضای مجازی است تا از به گمراهی 
کشـیده شـدن جوانان جلوگیری کنیم و بتوانیم معارف اهل  بیت  را به درستی نشر 
بدهیم. از جمله فعالیت های ما در فضای مجازی صفحه اینستاگرام عقاید به  صورت 
یک دقیقه ای، فیس بوک و توئیتر به سـه زبان فارسـی، انگلیسـی و عربی اسـت«. 

فضایمجازیراجدیبگیریم

میثم مطیعی با خواندن شعری با مطلع »ای دوستان که در صف دوم نشسته اید« نسبت به حواشی پیش آمده پیرامون اشعار عید 
سعید فطر واکنش نشان داد. او که شعرهای انتقادی اش در نماز عید سعید فطر با برخی واکنش ها مواجه شده بود در هیئت شهدای 

گمنام، شعری با مطلع »ای دوستان که در صف دوم نشسته اید« خواند و در آن نسبت به حواشی پیش آمده واکنش نشان داد. 



استاد حسین انصاریان در مراسم سالگرد ارتحال آیت اهلل العظمی بروجردی اظهار داشت: »خدا در سوره هاي یوسف، حمد و احزاب از قول 
انبیای الهی )ابراهیم، یوسف و محمد( خواسته ای را نقل می کند. این سه پیامبر الهی اگرچه در سه زمان متفاوت می زیستند اما هر سه یک 
خواسته را از درگاه الهی مطرح کردند. کسی که متوسل به ربوبیت الهی می شود، به وجود مملوکیت خود و مالکیت خداوند کاما عرفان دارد . 

یعنی با این عرفان هیچ گاه تا لحظه مرگ دچار منیت نمی شود و صدای ابلیس از حلقوم او بیرون نمی آید. 
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 اسـتاد! اگـر موافـق باشـید گفت وگـو را از رونـد درمـان بیمـاری 
حنجره تـان آغـاز کنیـم. ان شـاءاهلل دوران نقاهت تـان کـی بـه پایان 

می رسـد؟ 
وقتـی تیروئیـدم را عمـل کـردم گرفتگـی صـدا پیـدا کـردم. کار بـه جایـی 
رسـید کـه صدایـم قطع شـد و اصـا صدا نداشـتم. مـن تمـام زندگـی ام نذر 
امیرالمؤمنینg اسـت و همیشـه نذر داشـتم سـه شـب احیاي مـاه مبارك 
رمضـان را در حـرم حضـرت عبدالعظیمg بخوانـم اما نمی توانسـتم بخوانم. 
پزشـکان جوابم کردنـد و گفتند تارهای صوتی سـمت چپت فلج شـده. در دو 
شـب اول کـه به حـرم حضـرت عبدالعظیـم رفتم نتوانسـتم ارتبـاط ممکن را 
بگیرم. نمی توانسـتم بخوانم. خیلی دلم گرفته بود اما شـب بیسـت و سـوم ماه 
رمضـان که وارد حرم شـدم انگار صدای کسـی را شـنیدم کـه مي گفت خدایا 
به حق این شـب عزیز موسـوی قهار را شـفا بده. آنجا از سـید الکریم خواسـتم 
صدایم برگردد. فردای آن روز بعد از مدت ها توانسـتم حرف بزنم. خوشـبختانه 
امسـال هـم شـب های احیـا رفتـم و در شـهرری خواندم. من همیشـه بـا گام 
بـاال می خوانـدم و همیـن عـدم مراعـات در خواندن بـا گام باال باعث شـد این 

عمل را انجـام دهم. 
  پس دوران سختی را پشت سر گذاشتید؟ 

خانواده ام خیلي سـختی کشیدند. دوسـتان و آشـنایان و هم صنف ها دراین مدت به من 
سـر مي زدند. حتـی مرا به مجالس شـان دعوت می کردند و می گفتند فقط بیا شـرکت 
کـن. نمی خواهد چیـزی بخوانـی. واقعـا دوران سـختی بـود. یـادم نمـی رود روزی حاج 
غامرضـا سـازگار به من تلفـن زد و تـا صدای گرفته مرا شـنید گفت الهـی من بمیرم! 
حاج خانـم: واقعا سـخت بـود. وقتـی می دیدیـم آقا  سـید نمی تواند حـرف بزند 

صـدای مناجات هایـش هیـچ گاه فراموش نمی شـود هر قدر 
هم کـه بیماری بـه او اجازه ندهـد تا چندین سـال دعایی را 
زمزمـه نکند. آوای دلنشـینش همیشـه در خاطره ها خواهد 
ماند هرچند فقـط او را در قاب تلویزیون ببینیم و حضورش را 
در محافل و مجالس نداشـته باشیم. شاید سیدقاسم موسوی 
قهـار در سـال های اخیـر کمرنگ تـر از هـر زمانـی بـه نظر  
بیایـد اما کافی  اسـت نـام دعای سـحر به گوشـمان بخورد 
تا نام او برایمان زنده شـود. اسـتاد موسـوی قهار از سـال 90 
دچار بیماری ای شـد که پزشـکان تشـخیص دادند باید غده 
تیروئیدش جراحی شـود اما سـید بعد از عمـل دیگر صدای 
همیشـگی اش را نداشـت. حتی حرف زدن هم برایش سخت 
شـده بود طـوری که هربـار برای یـک گپ و گفـت معمولی 
هـم مجبور به عذرخواهی می شـد. این اتفـاق ناراحت کننده 
تا شـب بیسـت و سـوم ماه مبـارک رمضـان سـال 91 ادامه 
داشـت. آن شـب اسـتاد مثل همیشـه برای ادای نـذرش به 
شـهرری  رفت. او که آن سـال نمی توانسـت حـق نوکری را 
ادا کند وقتی وارد حرم شـد انگار صدای کسـی را   شـنید که 
می گفت خدایا به حق این شـب عزیز موسـوی قهار را شـفا 
بده. سـید از فردای همان روز شفا گرفتة دعایی از دل برآمده 
می شـود. حاال که بعد از مدت هـا می تواند حـرف بزند امروز 
بـا همان گویـش زیبـای خمینی شـهری اش در 71 سـالگی 
گفته هـای زیـادی برایمـان دارد. اول از خانـواده اش تشـکر 
می کنـد؛ از اینکه در لحظات سـختی کار و بیمـاری  یاری اش 
کردنـد. بعد هـم از جامعه مداحـی می گوید؛ اینکه قداسـت 
مداحـی پاییـن آمـده و نسـبت به عـدم صیانـت از جایگاه 
ویـژه دسـتگاه سیدالشـهدا  بی تفاوتی هایـی صـورت 
می گیـرد و گالیه هایـی کـه از برخـی مداحـان و هیئتی هـا 
دارد. همسـر و سـومین دختـر او هـم دربـاره ویژگی هـا 
و راز مانـدگاری نـوای اسـتاد موسـوی قهـار حرف هایـی 
دارنـد کـه می توانیـد آنهـا را در ایـن گفت وگـو بخوانیـد. 

صدايماندگار
گفتوگویخانوادگی»چهارده«باسیدقاسمموسویقهار

كهسالهابانجواياوسحريميخوردیم

مجتبی برزگر 
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حجت االسـام والمسـلمین ناصـر رفیعـی با بیـان اینکـه وهابیت شـیعه را یک خطر معرفـی می کند، گفـت: »وجه مشـترك تمـام وهابی ها و 
سـلفی ها مبارزه با شـیعیان اسـت. از این رو شـیعیان باید آگاه باشـند و فریب نخورنـد. جعل اکاذیب و دروغ یکی از شـیوه های مبـارزه وهابیت 
بـا شـیعه اسـت. به عنوان مثـال درباره جملـه معروف »الفتـی اال  علی« بـه دروغ ادعا می کنند که شـیعه از عبـارت »ال نبی اال علی« اسـتفاده 

می کنـد و آن را شـعار خود قرار داده اسـت«. 

برخـی اوقـات مخفیانه گریه می کردیـم اما اعتماد بـه نفس و اعتقاد بـه »اال به 
ذکر اهلل تطمئن القلوب« او باعث شـد این بیماری تا حد زیادی بهبود پیدا کند. 
مـردم و جامعـه مداحی بـا پیگیری هایی که داشـتند ما را شـرمنده مي کردند. 
 به ما گفتند علی رغم تأکید پزشـکان به سـکوت، اسـتاد امسـال 
هم در شـهرری مداحـی کرده اند. شـما از این رفـت و آمدهای بدون 

اجازه پزشـک ممانعت می کنید؟ 
ناراحت می شـوم و از خـدا می خواهم هرچه زودتر بهبودی خودش را به دسـت 
بیاورد. شـکرگزار هسـتم که می تواند بخواند. برخی اوقـات از روی دغدغه به آقا  

سـید توصیه هایی داشـتیم اما نمی توانیم جلوی عشـق و عاقه او را بگیریم. 
 اسـتاد! این همـه مهـارت در خواندن یـک دعای مذهبـی از کجا 

آمده ؟ 
اینها خدادادی اسـت. باید شـب و روز خدا را شـاکر باشـم به خاطر اینکه به 
مـن عنایـت کرده در مسـیر دعا و مناجات قـرار بگیرم. افتخـار می کنم اکثر 
کسـانی کـه حقیـر را می شناسـند در طـول مدت ستایشـگری مرا تشـویق 
کردنـد و در ناراحتـی و خوشـحالی بـا مـن همراه بودنـد. آنقدر لطـف مردم 
شـامل حال بنده شـده که وصف ناپذیر اسـت. دعا را در قالب چند دسـتگاه 
موسـیقی خوانده ام. اوایل در دسـتگاه بیات ترك و در ادامه در دسـتگاه هاي 
شـور و ماهور خواندم. سـبک های مختلفـی را هم در این میان پیـاده کردم. 
یـادم نمـی رود سـه سـال از انقـاب می گذشـت کـه دعـا را در قالـب بیات 
تـرك خوانـدم. وقتی صـدای خـودم را از تلویزیون شـنیدم یـک لحظه تنم 
لرزیـد که باید خداوند را شـاکر باشـم. ذوقـی پیدا کردم تا به طـور ویژه تری 
روی دعـای سـحر کار کنـم و باعث شـد ایـن دعا را در قالب دسـتگاه شـور 

اجـرا کنم. 
حـاج خانم: آقا سـید بـرای ارائه یـک صدای خـوب و مانـدگار خیلی زحمت 

کشـیده و خدا را شـکر نتیجه هم گرفته اسـت. 
 حاج آقـا! در تمام این سـال ها خانـواده چقدر حامـی و همراهتان 

بودند؟ 
وقتی در طول این همه سـال ستایشـگری به شهرسـتان می رفتم و برنامه های 
سـنگین و فشـرده ای داشـتم همه زحمت اداره منزل و تربیت فرزندان به عهده 
همسـرم بود. بسـیاری از اوقات که رسـالت پدری و همسـری را هم نتوانسـتم 
آن طـور کـه باید و شـاید انجام دهـم حاج خانم بـه روی بنده نمـی آورد و همه 
شـرایط را فراهـم می کـرد تـا در این عرصه به موفقیت برسـم. همیشـه سـعی 
کـردم انتظـارات خانـواده ام را بـرآورده کنـم و آنهـا هم در همیـن جهت تاش 

کردنـد و فراتر از انتظارات ظاهر شـدند. 
  حاج خانم! توصیه تان برای نهادینه شـدن سـبک زندگی اسـالمی 

در خانواده های امروز چیسـت؟ 
 همـان طور که آقا سـید گفت تـا آنجا که در توانم بـود تاش کـرده ام ذره ای در 
قبال ایشـان کوتاهی نکنم و در شـرایط سـخت نقاهت دقیقه ای حاجي را تنها 
نگذاشـته ام. آقا سـید افتخـار من و فرزندانم اسـت. توصیـه ام بـه خانواده ها این 
اسـت که سـطح توقع  خودشـان را پایین   بیاورند. ما وقتی ازدواج کردیم چیزی 
نداشـتیم. دسـت به دسـت هـم دادیـم و خـدا هم کمک کـرد. مـن هیچ  وقت 
توقع آنچنانی از آقا سـید نداشـتم و فشـار نیاوردم که در معـذورات قرار بگیرد. 
خانواده هـای امـروزي بایـد در زندگـی گذشـت داشـته باشـند و نگذارند جای 

صمیمیـت و صدق و راسـتی را دروغ و ریـا و فاصله بگیرد. 
 اسـتاد! فکر می کنید سـبک زندگی اسـالمی چقدر در زندگی تان 

است؟  جاری 
 انتظاراتم از خانواده بیشـتر اسـت. چون مردم به ما نگاه می کنند و اگر اشـکالی 
در ما ببینند خیلی ناپسـندتر اسـت. همواره از فرزندانم خواسته ام قناعت کنند 
و کـم و بیش توانسـته اند به موفقیت برسـند. خیلی مهم اسـت وقتی مـردم از 

یـک مداح الگو می گیرند او ظاهر و باطن یکسـانی داشـته باشـد. 
 حاج خانـم! بـه ماجـرای ازدواجتان اشـاره کردید. کمی بیشـتر از 

آن روزها برایمـان بگویید. 
ما سـال 52 ازدواج کردیم. آقا سـید همین طور مناجات می خواند اما مثل امروز 
معـروف نبـود. افتخارمان این اسـت که مردم با نوای دلنشـین دعاهای ایشـان 
خاطره هـا دارنـد و اصا به تعبیر حاج آقا بلعضي دعاها را با او می شناسـند. قبل 
از اینکـه ازدواج کنم از خدا خواسـتم شـوهری به من عنایت کند که در مسـیر 

مناجـات با خداوند و تعظیم شـعائر اهل  بیت قـدم بردارد. 
 حاج آقا در کارهای منزل به شما کمک می کنند؟ 

کـم و بیـش کمک مي کنـد اما چـون کارش زیاد اسـت نمي خواهم به او فشـار 
بیایـد. چون معمـوال بـرای مداحي به شهرسـتان های مختلف دعوت می شـود 
بیشـتر مسـئولیت ها برعهده من اسـت امـا در جاهایی که بایـد تصمیم گیری 

کنـد نظـر او مهم اسـت و حـرف اول و آخـر را او می زند. 
 کدام ویژگی حاج آقا بروز بیشتری دارد؟ 

گذشـت او سـتودنی اسـت.  هیچ وقـت دروغ نگفته و بـدش می آیـد فرزندانمان 
دروغ بگوینـد. اصـا سـختگیر نبـوده. در زمـان ازدواج دخترهایمـان همه فکر 
می کردند آقا سـید سـختگیری کند اما برای او فضایل اخاقی بیـش از مادیات 
مهـم بود و بـه دامادهایمان هم این را گفته. حتی به برگزاری مراسـم عروسـی 

هـم خیلی اصرار نداشـت. 
 اسـتاد! به بحث فنی ستایشـگری و مناجات خوانی بالمنازع شـما 

بپردازیم. چطور شـد آنقدر صدای شـما ماندگار شـد؟ 
مـا در روسـتایی در خمین زندگی می کردیـم. در ایام ماه مبـارك رمضان ادعیه 
را کنـار پـدرم در مسـجد محـل می خواندم. همیـن باعث شـد ایـن راه را ادامه 
 دهـم. اوایل انقاب که می خواسـتند دعای سـحر را ضبط کننـد هر کس رفت 
نتوانسـت موفق شـود. من را به رادیو معرفی کردنـد. من دعا را خوانـدم و آن را 
قبـول کردند. بعد از اینکه دعای سـحر را خواندم اشـتیاقم بیشـتر شـد که این 
دعـا را بهتـر بخوانـم. تا اینکه سـر از شـورای عالی قـرآن درآوردم. یـادم می آید 
وقتی می خواندم آقای صبحدل با نگاهش من را تشـویق می کرد و این تشـویق 
بـه مـن کمک   کـرد ایـن راه را ادامـه بدهم. مـن دعای سـحر را به سـبک های 
مختلف خواندم. شور خواندم، سـه گاه خواندم، اصفهان خواندم. االن چند دعاي 
مـن از تلویزیـون  پخش می شـود که برای ۱۳ یا ۱۴ سـال پیش اسـت. دعاها را 
همواره در دسـتگاه خوانـده ام. چون بدون دسـتگاه فایده ای نـدارد. زیرا مداح به 

لحـاظ هنری کم می آورد اگر در قالب دسـتگاه نباشـد. 
 پـس بـا برنامـه دعـا اجـرا می کنیـد. البـه الي آنهـا بداهـه هم 

می آیـد؟ 
اهـل فـن بهتـر می داننـد کسـی کـه می خواهـد دعـا بخواند بایـد بـا توجه به 
مضمـون دعـا دسـتگاهش را انتخـاب کند که بـه حال و هـوای ارتبـاط با خدا 
کمـک کند. چـون می خواهد دیگـران را نیـز با خـودش همراه کند. مـن برای 
دعای سـحر دستگاه شـور را انتخاب کردم. البته از لحاظ شعری هم بداهه دارم. 
از شـعرهایی کـه خودم سـروده ام در مداحی اسـتفاده می کنم. سـه جلد کتاب 

تحت عنوان »نسـیم سـحر« نوشـته ام که یک جلد آن منتشـر شـده. 

مردمجذبخلقنیکوی
پیامبرشدند

سـومین دختـر خانـواده موسـوی قهـار در میهمانـی 
خانوادگـی »چهـارده« حضـور دارد و دقایقی برایمـان از 
پدری می گوید که همیشـه بـه او افتخار کرده. او اسـتاد 
را ایـن طـور برایمـان توصیـف می کنـد: »اکنون کـه 40 
سـال از عمـرم می گـذرد همیشـه تالشـم بر ایـن بوده 
کـه راه پـدر را ادامـه بدهم و بـه او افتخـار می کنم. حتی 
به فرزندانم توصیه می کنم از ایشـان الگـو بگیرند. پدرم 
نسـبت بـه دروغ و غیبـت حساسـیت دارد و در جمعی 
کـه این گونـه رفتارها سـر بزند حضـور پیـدا نمی کند. 
یادم هسـت کالس اول دبسـتان یـک روز صـدای پدرم 
را از رادیوي مدرسـه شـنیدم. پدرم نوحه »شـهیدم من، 
شـهیدم مـن« را در روزهـای جنـگ تحمیلـی  خوانده 
بـود. خـودم را معرفی کـردم و گفتم خواننـده نوحه پدر 
من اسـت. همـان روز مدیر مدرسـه از من خواسـت این 
نوحـه را در جمـع معلمـان و دانش آمـوزان اجـرا کنم«. 
»در  می دهـد:  ادامـه  این گونـه  صحبت هایـش  بـه  او 
خلـوص نیـت، تواضـع و مراقبت هـای اخالقـی پـدرم 
شـک نـدارم. وقتـی بـرای اولین بـار صـدای پـدرم را از 
تلویزیون شـنیدم از تـه دل گریه کـردم و وقتی می بینم 
آنقـدر مـردم از ایـن نـوا لـذت می برند افتخـار می کنم 
کـه دختـر اسـتاد سیدقاسـم موسـوی قهار هسـتم«. 

 شـما در محضـر حضـرت آقا هـم اجراهـای مختلفـی داشـته اید. 
خاطـره ای در ایـن زمینـه دارید؟ 

هـر وقـت خواندم آقا بـا روی باز بنـده را مورد تفقد قرار دادند. همیشـه می گفتند 
طیـب اهلل! در ایـن زمینـه یـک روز اجـرا کـردم امـا قـدری صدایـم گرفتـه بـود. 
عذرخواهـی کـردم و گفتـم آقا ببخشـید کـه صدایم گرفته بـود. فرمودند بسـیار 
عالـی بـود. آن روز حـس می کردم حضرت آقا بـه تمام عائم دسـتوری و خواندن 

بنـده توجـه خاصـی دارند امـا افتخار می کنم کـه ایـرادی نگرفتند. 
 نسل جدید مداحی امروز را چطور می بینید؟ 

در نسـل جدید خیلـی ایراد می بینم. اصا دسـتگاه را نمی شناسـند و همین طور 
می خواننـد! دعا باید متناسـب بـا مفاهیم خوانده شـود اما همین طـور می خوانند 

و به دل نمی نشـیند. 
 بعد از این همه سـال ستایشـگری و مناجات خوانی چه چیزی شـما 
را آزار می دهـد و از چـه چیزهایی گالیه دارید و از چه چیزی خرسـند 

هستید؟ 
از بی تفاوتـی بعضی ها کـه به خوانـدن در چهارچوب هنری توجـه ندارند و برخی 
که بی تفاوت نیسـتند و ابراز احساسـات می کننـد ناراحتم. حرکت هـاي خوب ما 

را بـه ادامـه راه امیـدوار می کنـد و بی تفاوتی ها ما را بی انگیـزه می کند. 
 اگـر بخواهید بعد از ایـن همه مناجات نسـخه   دعایی بـرای جوانان 

داشـته باشـید چه دعایی را توصیـه می کنید؟ 
دعـای ابوحمـزه ثمالی و دعـای فـرج را توصیه مي کنـم. مخصوصا فرازهای پر سـوز 
و گـداز آنهـا را. اما همیشـه فرازهای پایانی دعای سـحر بنـده را منقلب کرده اسـت. 

تواضعو
اخالصپدر
ستودنیاست



جمشید گودرزی، قائم مقام رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات به تشریح روند شناسنامه دار شدن موکب های اربعین حسینی پرداخت و 
گفت: »چندی است دریافت درخواست های هیئت های مذهبی و افراد حقیقی و حقوقی که خواستار راه اندازی موکب در مراسم پیاده روی 
اربعین هستند آغاز شده و همچنان ادامه دارد. سال گذشته بیش از ۷۰۰ موکب ایرانی در مراسم پیاده روی اربعین به ارائه خدمات پرداختند 

که از این تعداد بیش از یک سوم آنها مدارك و درخواست های خود برای دریافت شناسنامه و مجوز موکب را ارائه  کرده اند«.  ـر
خبـ
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الگوسازیبهترازآسیبشناسیاست
گفتوگوبامحمدحسینپویانفرازشاگرداناستادحجتكسری

جد مادری اش حاج میرزا حسـن عسـکریان مداح بوده و مرحوم پدرش 
و خانـواده پویانفر هیئت متوسـلین به حضـرت سـکینهh را راه اندازی 
کرده اند که هنوز پابرجاست. محمد حسین پویانفر سـال 77 برای قرائت 
قرآن به یک جلسـه سـمنوپزان در محله شمیران دعوت  شـده بود که 
 حجت کسـری هم آنجـا بود . وقتـي او تالوت محمدحسـین را شـنید 
پیشنهادی داد که روند زندگی محمد حسـین را به سمت و سوی دیگری 
هدایت کرد.  حجت کسـری یکی از رفقا را صدا زد و گفت محمدحسـین 
را فـردا صبح بیاور خانه ما. محمدحسـین از آن روز بـه بعد به کالس های 
اسـتاد کسـری رفت و حاال برای خودش مداحی شـده. وقتـی از پویانفر 
پرسـیدیم چه اتفاقی افتاد که به سـمت ستایشگری سـوق پیدا کردي، 
پاسـخ جالبی داد؛ »امام سـجادg فرموده روز عاشورا دیدم پدرم بعضی 
از دشـمنان را بـه هالکت می رسـاند ولـی به عـده اي کاری نـدارد. دلیل 
ایـن کار امام را نمی دانسـتم تـا اینکه بعد از شـهادت پـدرم علم امامت 
به من رسـید و دیدم افـرادی را که پدرم نمی کشـت، کسـانی بودند که 
در نسل شـان محـب اهل بیـت خواهد آمـد. پس ایـن منصب منصبی 
اسـت که گرفتنی اسـت، نه دادنی. تمامش لطف سیدالشهداg است«. 

 امیررضا سجادیان 

 

نوحهودودمه
شناسنامهجلسه

است

مـا بس اسـت. اینها همـه جایگاه رفیع جلسـات را نشـان می دهـد. اگر من 
و امثـال مـن متوجه این مسـائل بشـوند کـه در روضه سیدالشـهدا g چه 
خبر اسـت، سـعی می کنیـم رفتـار و کـردار و خواندنمـان طوری باشـد که 

مـورد رضایت اهـل  بیتb قـرار بگیرد.
 شـما از شـاگردان اسـتاد کسـری هسـتید کـه الگوی خیلـی از 
 bمداحاننـد. از توصیه هـای ایشـان در حـوزه مداحـی اهـل  بیت

بگویید.  برایمـان 
حاج آقـا مداحـی را خیلـی خوب می شناسـد. یعنـی در عیـن خوب بـودن در 
ستایشـگری، داننـده خوبـی هم بـود. لذا فکـر می کنم کـه شـاگردان او عاوه 
بـر اینکـه اداره کننده هـای خوبی در جلسـات هسـتند، به غیـر از مـداح بودن، 
داننـده خوبـی هم هسـت. اسـتاد کسـری روی شـعر حفـظ کـردن- خصوصا 
قصیـده و مقتل خوانـی- تأکیـد زیـادی دارد. گمـان می کنـم کمتر کسـی به 
انـدازه او قصیـده حفظ باشـد. مـن هم آن مدت شـعر حفظ می کـردم و کمتر 
پیـش می آمد کـه از روی برگـه بخوانم. تا اینکه رسـیدیم به روز شـهادت امام 
رضـاg که دسـتجات سـینه زنی در تجریـش راه می افتنـد. آن سـال حاج آقا 
بنده را از انتهای دسـته صدا کـرد و گفت باید در امامـزاده صالح بخوانی. باالی 
چهارپایـه رفتـم و دیـدم کـه جمعیت منتظر اسـت. حاج آقـا به پای مـن زد و 
گفـت برگه ات کـو؟ گفتم حاج آقا! حفظ هسـتم. گفت برگـه ات را نگاه کن، که 
ایـن هـم از خبره بـودن او بود. آن روز خواندم و جلسـه خوبی هم شـد. حاج آقا 

بـه  عنـوان صله، یک طاق شـال به مـن داد کـه هنـوز آن را دارم. 
 شـما از نسـل مداحانی هسـتید که انتقاد به آنها زیاد است؛ اینکه 
اسـتاد ندیده هسـتند و بعضا شـأن جلسـات اهل بیتb را رعایت 
نمی کننـد یا شـورهای نامتعـارف می خواننـد و... . البته همـه در این 
دسـته بندی قرار نمی گیرند. شـما این نقـد را به هم نسـالن خودتان 

می دانید؟  وارد 
۱۴۰۰ سـال اسـت که سیدالشـهداg حافظ این دسـتگاه اسـت. اگر کسـی 
بخواهد آسـیب بزنـد به خودش آسـیب می زند. بزرگ ترها باید آسیب شناسـی 
را انجـام دهند. ما نباید حرفی بزنیـم. از آن طرف در مباحث تربیتی می گویند 
اگـر می خواهیـد فرزندانتـان اهـل مطالعـه بشـوند نباید مـدام به آنهـا بگویید 
کتـاب بخوانیـد. اگر خودتـان کتاب دسـت بگیریـد و بخوانیـد، فرزندانتان نیز 
کتابخوان می شـوند. منظورم این اسـت که تأثیر دیدن بسیار بیشتر از شنیدن 
اسـت. صحبـت کردن بـا تندی هم تأثیـری ندارد و الگوسـازی درسـت بهتر از 
آسیب شناسـی اسـت. حضرت آقا چارچوبی را برای بحـث مداحی معین کرده   

و اگـر انتقادی می شـود بایـد در آن چارچوب قـرار بگیرد. 
 در خیلـی از مجالسـی کـه مداحـان جوان تـر آن را اداره می کننـد، 
سـینه زنی مـورد نظر اسـت و بـا وجـود روایـات زیـادی کـه در مورد 

روضه خوانی داریم، روضه و اشـک جایگاه خود را ندارند. جلسـات 
شـما چگونه اسـت و برای این مسـئله چـه برنامـه ای دارید؟ 

مـا قبل از محرم همان مقدار که برای سـاختن سـبک های سـینه زنی وقت 
می گذاریـم، بـرای شـعر روضه و غـزل هم زمـان می گذاریم. بـه رفقا گفته ام 
اصـل گریه اسـت و همه  چیز باید زیر سـایه گریه باشـد. اکثـر کارهایی هم 
که می خوانیم با اشـک همراه اسـت. اگر بخواهیم زمینه و شـور هم در ذهن 
مـردم بمانـد و بـا آن ارتبـاط برقرار کننـد، باید اشـک در آن جایگاه داشـته 
باشـد. چیزی که تجربه کرده ام این اسـت که سـینه  زدن با اشـک ماندگاری 

بیشـتری دارد و مخاطب هم آن را بیشـتر می پسندد. 
 در هیئت تـان چقـدر بـه منبـر اهمیـت می دهیـد و بـرای آن 

می کنیـد؟  برنامه ریـزی 
ما برای منبرهای جلسـاتمان ارزش قائل هسـتیم و وقت می گذاریـم و روی 
اینکـه چه کسـی را دعوت کنیـم از قبـل تمهیداتی داریـم. انتقاد هـم از ما 
می شـود ولی سـعی می کنیم از بزرگان و علمای قم بهره ببریم. شب اربعین 
سـال 86 یـا 8۷ یکـی از منبری های معروف تهـران را برای اولیـن بار دعوت 
کردیم. او وسـط منبر گفت من ۴۰ شـب کل ایران را منبر رفتم ولی امشـب 
خسـتگی از تنـم بیرون آمـد. اکثر بچه های هیئتی پای منبر می  نشـینند و 
خوب گوش می کنند. اصل جلسه دهه سوم محرم ما سخنرانی و منبر است. 

هیئـت ریحانه النبـی یکـی از هیئت هـای پرجمعیـت و 
شناخته شـده تهران در شمیران اسـت که به ظن بسیاری 
توانسـته به شـرایط فرهنگی شمال شـهر تهران تا حدود 
زیادی سر و سـامان دهـد و تأثیرگذار باشـد. شـاید در این 
میان یکی از کسـانی که نقش کلیدی داشته محمدحسین 
پویانفر از متولیان اصلـی این هیئت باشـد. او درباره اینکه 
چطور شـد ریحانه النبی شـکل گرفت و آنقـدر تأثیرگذار 
بـود، توضیـح می دهـد: »بزرگ تریـن نعمات ایـن منطقه 
وجود امامزاده هاسـت؛ امامـزاده علی  اکبر چیـذر، امامزاده 
اسـماعیل، امامزاده صالح، امامزاده ابراهیم دربند. سـال اول 
دغدغه این را داشـتم که کجا بخوانم. رفتم امامزاده قاسـم
g و نذر ایشـان کردم که یک جایی بـرای نوکری روزی ما 
کنید. همـان روزها به یک مجلس ختـم در محله مان رفته 
بودم. اسـتاد کسـری هم بود. به من که رسـید گفت امسال 
بیا امامزاده قاسـم با هم بخوانیـم. این اولین سـالی بود که 
وسـط خواندن ایشـان واحد و شـور می خواندم. سـال 80 
به این نتیجه رسـیدم که برای جوانان شـمیران جلسـه ای 
داشـته باشیم. سـال 84 به بعد جلسـات هفتگی را برقرار 
کردیـم و تعـداد جلسـات باال رفـت و خدا را شـکر هدفی 
که سـال 80 داشـتیم به ثمر نشسـت. هیئت های شمیران 
معموال سـر شب تمام می شـوند. ما هم جلسـات را معموال 
دیروقت می گرفتیم که به جلسـات محلـی ضربه نخورد. ما 
اصول را نگه داشـتیم. شـور و واحد و چیزهای جدیدی که 
وجـود دارد در هیئت ما هـم وجود دارد ولی نوحـه و دودمه 
شناسـنامه جلسـه اسـت و هیچ وقـت حذف نمی شـود«. 

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 38 سه شنبه 20 تیر 1396 16 شوال 1438

 نسـل امروز عالقه بسزایی به ستایشـگری اهل  بیتb دارند. به 
نظر شـما چه معیارهایی برای مداح شـدن وجود دارد؟ 

در مـورد معیارهـا بایـد اسـاتید صاحـب  نفـس اظهـار نظـر کننـد اما 
فکـر می کنـم غیـر از مـوارد فنـی و تکنیک هـای مربـوط بـه خواندن 
و جلسـه داری، حفـظ شـعر و انتخاب اشـعار مناسـب کـه دغدغه مقام 
معظم رهبری اسـت و افزایش معرفت نسـبت به دسـتگاه سیدالشـهدا

g اهمیـت بسـیار باالیـی دارد. بـه نظـرم ما معرفـت کمـی داریم و 
نمی دانیـم چـه چیـزي خیر اسـت. باید برای مـا جا بیفتـد که صاحب 
روضه ها ولی  عصر اسـت و شـاید آن حضرت در مجلس ما شـرکت 
کنـد. بایـد رفتارمـان طوری باشـد کـه او از ما راضـی باشـد. البته این 
چیزهـا را مـا از بزرگ ترهایمان یـاد گرفته ایم و ان شـاءاهلل که خودمان 
هم عامل به آن باشـیم. باید شـأن روضه ها را بشناسـیم. مرحوم قاضی 
در روضـه شـرکت می کرد و می نشسـت جلوی در کفش هـای عزاداران 
را بـا آسـتینش پـاك می کـرد. بـه او گفتنـد این چـه کاری اسـت که 
می کنیـد،  گفـت اگـر مائکه ایـن عمـل را ببیننـد و ثبت کننـد برای 
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حجت االسام بهرام دلیر نقده ای، عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی، عزاداری اي را مطلوب می داند که در آن عرفان بخشی و عرفان افزایی 
صورت بگیرد؛ »عزاداری ها باید یک سری پارامترها را داشته باشند تا به عزاداری مطلوب تبدیل شود. از مجلس افترا معنویت برنمی خیزد و 
از مجلس بد اخاقی معنویت تولید نمی شود. پس بحث های معنویت و اخاق را باید جدی گرفت.   پس اگر مجلس عزاداری  عرفان بخشی و 

عرفان افزایی نکند و ما را با عرفان اباعبداهلل و قمر بنی هاشم آشنا نکند قطعا عزاداری مطلوبی نیست«. 
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احمد حسـین پور را بیشـتر با نـام احمد  علوی می شناسـند. 
او متولـد اول شـهریور 1353 و اهـل قـم اسـت امـا خـودش 
می گویـد اصالتا یزدي اسـت. او 25 سـال اسـت کـه در مقطع 
ابتدایـی تدریـس می کنـد و از جملـه شـاعرانی اسـت که با 
فضای مجازی هیـچ ارتباطی ندارد و برعکس بیشـتر مداحان 
و شـاعران آیینـی که در فضای مجـازی صفحه ای بـه نام خود 
دارنـد و از ایـن طریـق برنامه هـای خـود را پیـش می برنـد، 
ترجیـح داده به شـیوه   سـنتی فعالیت کنـد. احمد علـوی در 
ایـن گفت وگـو از دالیلـش بـرای نداشـتن فضای مجـازی تا 
آرزویـش از اینکه برای همه ائمه کتاب شـعر چـاپ کند گفت. 

 ورودتان به دنیای شعر به چه زمانی برمي گردد؟
در واقـع از ۱5 سـالگی شـروع بـه شـعر گفتـن کردم. یـادم هسـت اولین 
شـعری که سـرودم شـعر »مناجات با خدا« بود و این برایم بسـیار افتخار 
اسـت کـه شـروع ایـن کار را بـا ابیاتـی در خصوص مناجـات با پـروردگار 
آغـاز کـردم. اینکـه چطور شـد وارد این عرصه شـدم برمی گـردد به اینکه 
مانند بسـیاری از شـاعران آیینی دیگر بچه هیئتی بـودم و در هیئت نفس 
مي کشـیدم و با استشـمام بوی اهل بیـتb این توفیق برایـم رقم خورد 
کـه بتوانـم در ایـن حـوزه فعالیت داشـته باشـم. شـعرها و نوحه هایی که 
توسـط ذاکـران اهل بیت  خوانده می شـدند در ذهن من نفـوذ پیدا کردند 
و مـرا تحـت تأثیـر قـرار دادنـد تـا بتوانـم در ایـن راه قـدم بـردارم. در آن 
سـال ها بـا اسـاتید بزرگـی همچون اسـتاد مجاهدی آشـنا شـدم کـه در 
تمـام ایـن دوران یـار و یاور من بـود و همیشـه از او آموختـه ام. در واقع در 
۱6، ۱۷ سـالگی  کـه بـه هیئت  می رفتم، با شـعری از اسـتاد مجاهدی که 
بـه حضـرت فاطمهh تقدیـم کـرده بود بـه این حـوزه عاقه مند شـدم.
 فقـط در شـعر آیینی فعالیـت می کنید یـا در سـایر زمینه ها 

هم شـعر سـروده اید؟
 آثـار من تنها به حوزه آیینی محدود نمی شـوند. در حوزه هـای زیادی اعم 

از ترانـه، شـعر محاوره، اجتماعی و عاشـقانه نیز شـعر سـروده ام اما همه 
اینهـا برایم حالت دسـت گرمی دارنـد و رسـالت اصلی خودم را سـرودن 
شـعر در حوزه آیینی و در مـدح و منقبت اهل بیتb می دانـم. در واقع 

همه تاشـم این اسـت که اشـعار آیینی خوبي بگویم.
 چطور سرایش یک شعر برای شما شکل می گیرد؟ 

تقریبـا 26 سـال اسـت که شـعر می گویم. همیشـه به جوانـان می گویم 
هنگام سـرودن شـعر آیینی برای خلـق واژه ها به عالم باال متصل شـوند. 
خوشـبختانه شـاعران زیادی را در کشـور داریم اما توفیق سـرودن اشعار 
آیینـی برای همه آنها میسـر نشـده. سـرودن شـعر آیینی مسـتلزم این 
اسـت کـه در حالـت کامـا معنـوی قـرار بگیریم و شـعر جـزء الینفک 
زندگی شـاعر باشـد. یکـی از دالیلـی که هیچ وقـت وارد فضـای مجازی 
نمی شـوم این اسـت که فرصـت کتاب خوانـدن و مطالعه را قطعـا از من 
خواهـد گرفـت. یک شـاعر برای شـعر گفتن به خلـوت نیـاز دارد. تصور 
کنیـد من شـاعر بخواهم شـعری بگویم. کافی اسـت گوشـی خـود را به 
اینترنـت متصل کنم. وقتـی به اینترنت وصل شـوم خواه ناخـواه کلی از 
وقتـم صـرف این فضـا خواهد شـد. شـاید این سـوال در ذهن تـان پدید 
بیایـد که دور بـودن از تکنولوژی در دنیای امروز به شـما ضربه نمی زند؟ 
در پاسـخ بایـد بگویـم خیر. بـه عبارتی ترجیـح می دهم یک چوپـان در 
بیابان شـعر مرا روی یک تکه کاغذ مچاله  شـده بخوانـد و زیر لب زمزمه 
کنـد تـا اینکه عده ای در فضای مجازی با انگشـت شـعر مرا بـاال و پایین 
کننـد و یـک خـط از آن را هـم متوجـه نشـوند. از نظـر من شـعر مانند 

چشـمه اي اسـت که راه خـودش را پیـدا می کند. 
 بـا توجـه به ایـن سـابقه طوالنـی در حوزه شـعر، آیـا موفق 

شـده اید کتابـی را چـاپ کنید؟ 
تاکنـون دو کتاب منتشـر کـرده ام. اولیـن کتاب مـن با عنوان »سـادات 
 gببخشـند« توسـط انتشـارات فصل پنجم منتشـر و به آقـا ابوالفضل
تقدیـم شـده و دومیـن کتابـم بـا عنـوان »علوی ها« توسـط انتشـارات 
جمهوری منتشـر و به امیرالمؤمنینg تقدیم شـده. شش کتاب دیگر 
هـم دارم که آماده چاپ و در مرحله حروفچینی هسـتند. آرزو دارم برای 

یکایک معصومیـن بتوانم کتـاب جداگانـه ای را تقدیم کنم. 
 شعر آیینی امروز را چطور ارزیابی می کنید؟

شـعر آیینـی امـروز بـه دسـت جوانـان نخبـه ای افتـاده کـه هـم اطاعات 
خوبـی دارنـد و هـم از ذوق و زاویـه دید بسـیار  ارزشـمندی برخوردارنـد. از 
ایـن رو، در دهـه حاضـر شـعرهای ماندگار خوبی خلق شـده اما متأسـفانه 
در کنـار اینهـا افـرادی هم هسـتند کـه بـدون مطالعـه و شـاگردی کردن 
دسـت بـه قلـم می برنـد و بـه ایـن جنبـش ضربـه می زننـد. هیچ وقـت 
نمی توانـم بگویـم بـه حدی رسـیده ام کـه اسـتاد شـده ام. من تـا آخر عمر  
شـاگرد هسـتم. بگذاریـد مثالـی برایتـان بزنـم. اسـتاد مجاهـدی کـه پیر 
شـعر آیینی کشـور اسـت هنوز دنبـال آموختن اسـت و خـودش را مدعی 
نمی دانـد امـا عـده اي تا دو سـه شـعر می گوینـد راه خـود را گـم می کنند!
 ایـن توفیـق را داشـته اید که در حضـور مقام معظـم رهبری 

هم شـعرخوانی کنید؟ 
خـدا را شـکر چندین بـار افتخـار حضـور در این جلسـات را داشـته ام و 
خوشـبختانه یک بار هم ایـن توفیق برایم پیش آمد کـه بتوانم در حضور 
مقـام معظم رهبری شـعرخوانی کنم. دو غـزل در مـدح و ثنای حضرت 

علـی g خواندم که مورد اسـتقبال ایشـان قـرار گرفت. 
 آیا جلسـات شـعرخوانی هم تشـکیل می دهید یا دورهمی های 

شـاعرانه برگزار می کنید؟ 
قدیمی تریـن جلسـه شـعر آیینـی ایـران بـا عنـوان »جلسـه محیط« 
ایـن جلسـه شـعری  اسـت.  برگـزاری  در حـال  قـم  در  هم اکنـون 
بیـش از 5۰ سـال قدمـت دارد کـه هـر هفته جمعـه در منزل اسـتاد 
مجاهـدی برگزار می شـود و میزبان شـاعران زیادی از سراسـر کشـور 
اسـت. مـن هـم در مقـام مجری در ایـن جلسـات حضـور دارم. عاوه 
بـر ایـن گردانـدن مجمـع ادبـی قـم نیـز به عهـده من اسـت کـه در 
ایـن سـال ها همـواره تـاش کـرده ام عاقه منـدان را به سـمت شـعر 
آیینـی سـوق دهـم. اما حلقه  شـعری کـه احتماال مدنظر شـما باشـد 
در بـارگاه حضـرت معصومـه h در کنـار مقبـره پرویـن اعتصامـی 
هـر جمعـه از سـاعت یـک شـب تـا هنـگام سـحر برگـزار می شـود.
 ارتباطتان با جامعه مداحان چطور است و با آنها همکاری داشته اید؟ 
خدا را شـکر با بسـیاری از مداحان توفیق همکاری داشـته ام. اگر بخواهم 
نـام ببـرم می توانم بـه مادحینی همچون حـاج علی انسـانی، حاج میثم 
مطیعـی، حاج مهـدی میرداماد، حاج مهدی سلحشـور و بسـیاری دیگر 
اشـاره کنـم امـا از آنجـا کـه در فضـای مجـازی فعالیت نمی کنم شـاید 
بسـیاری از عزیـزان از اشـعار مـن اسـتفاده   کننـد و مـن متوجه نشـوم. 

 سعید سعیدی 

احمدحسینپورعلویمطالعهوشاگردیكردن
راضرورتسرودنشعرآیینیمیداند

چند
ترجیعبند
درمدح
gعلي

به نجف آمدم زالل شدم راهی جاده کمال شدم 
جلد گنبد شدم کبوتروار مونس هر شکسته بال شدم 

از لبانم قصیده می جوشید تا رسیدم به صحن الل شدم 
به ضریحش دخیل می بستم پس از آن غرق شور و حال شدم 

در جمال خدا نمای علی نشئه   ذات ذوالجالل شدم 
من کجا و حریم شاه نجف که چنین الیق وصال شدم 

روسیاهم ولی اذان گفتم وارث لکنت بالل شدم 
با خود این بیت را که می خواندم مست جام علی و آل شدم 

که علی دست قادر ازلی است رشته   ماسوی به دست علی است
 ***

گوش دل باز کن که جان شنوی آنچه نشنیدنی ا ست آن شنوی 
سر هر موی تو زبان بشود وصف او را به هر زبان شنوی 
روی این خاک پاک بنشینی نغمه هایی از آسمان شنوی 

راهی وادی السالم شوی مثل »قاضی« حدیث جان شنوی 
دل هر ذره را که بشکافی از دل ذره ها اذان شنوی 
اشهد ان مرتضی حیدر از سراپای این جهان شنوی 
باید این بیت آسمانی را از دهان فرشتگان شنوی 

که علی دست قادر ازلی است رشته   ماسوی به دست علی است 
 ***

کعبه ام شد جمال دلجویش قبله  من خم دو ابرویش 
لحظه لحظه نسیمی از جنت می کشاند دل مرا سویش 
رازهایی نگفتنی داریم من و درویش و ذکر یاهویش 

چه شبی بهتر از شب گیسوش و چه صبحی  است بهتر از رویش 
دژ خیبر به گریه افتاده است از تماشای زور بازویش 
پنج پیغمبر اولوالعزمند رهگذاران هر شب کویش 

آن خداوند عادلی که علی هست میزان ترین ترازویش 
خواست تا در دل سحرگاهان که شوم این چنین ثناگویش 

که علی دست قادر ازلی است رشته  ماسوی به دست علی است
 ***

امشب افتاده ام به راه فقط توشه ام چیست، اشک و آه فقط 
کار امثال من فقط این است اشتباه، اشتباه، اشتباه فقط 

با خود آورده ام به محضر او کوله باری پر از گناه فقط 
آخرین چاره گدایان چیست نظر لطف پادشاه فقط 
آی موال! تو را نمی فهمند درد دل را بگو به چاه فقط 
روی دوش سقیفه جامانده بار پرونده ای سیاه فقط 

از شب و روز تو خبر دارد چشم خورشید و چشم ماه فقط 
شعر تنها برای این خوب است که بگوییم گاه گاه فقط 

که علی دست قادر ازلی است رشته  ماسوی به دست علی است
 ***

به جز این عشق، عشق دیگر نیست نسرودن از او میسر نیست 
با رسول مکرم اسالم به جز از او کسی برادر نیست 

آنکه در لیله المبیت جز او هیچ کس در میان بستر نیست 
هنر او به بنده بودن اوست هنر او به فتح خیبر نیست 
زیر رگبار ظلم، فریادی از سکوت علی رساتر نیست 

صاحب عز و آبرو نشود هر کسی خاک پای قنبر نیست 
هیچ کس جز علی در این برهوت صاحب چشمه سار کوثر نیست 

َمَلک و جن و انس می دانند که امیری به غیر حیدر نیست 
که علی دست قادر ازلی است رشته ماسوی به دست علی است

 ***
دردمندم، شفا نمی خواهم از طبیبان دوا نمی خواهم 

در زمانی که عافیت ننگ است جز دلی مبتال نمی خواهم 
نسبم می رسد به عابس و جون از وال جز بال نمی خواهم 
فکر و ذکرم طواف مرقد اوست مروه بی صفا نمی خواهم 

از کسی جز محب آل علی التماس دعا نمی خواهم 
جز کمی مستی و پریشانی از شه الفتی نمی خواهم 
من کجا و شماتت دعبل من که حتی عبا نمی خواهم 

من که غیر از محبت موال هیچ چیز از خدا نمی خواهم 
که علی دست قادر ازلی است رشته ماسوی به دست علی است 

ازمحبآلعلی
التماسدعامیخواهم

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
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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 
حجاب؛عاملیسرنوشتسازکنید تا در همین صفحه منتشر شود.

 جایـگاه زن و نـوع حضـور او در جامعه اسـامي یکي از مسـائل 
مهمي اسـت که حتـي در تعیین سرنوشـت جامعه نقـش دارد. 
بـرای همیـن دین اسـام بـه عنـوان کامل تریـن دین آسـمانی 
توجـه خاصـي بـه ایـن موضـوع داشـته و احـکام و دسـتورات 
روشـني در مـورد چگونگـي حضـور زن در اجتمـاع و اهمیـت 
حجـاب بـراي او صـادر کـرده. از دیـدگاه اسـام حفـظ عفت و 
پاکدامنـي زنـان نقـش تعیین کننـده اي در سالم سـازي جامعه 
اسـامي دارد و حتـي حفـظ جایـگاه و منزلـت زن بـه حفـظ 
حجـاب و عفـت او برمي گـردد. یکي از راه هاي اساسـي دشـمن 
جهـت ضربـه زدن به اسـام و نظـام جمهوري اسـامي، ترویج 
و حمایـت از بي بندوبـاري و مقابلـه بـا حجـاب و عفـاف اسـت. 
در نـگاه اسـام، حفـظ حجـاب و عفـاف نقش مهمـي در حفظ 
منزلت زن و سـامت جامعه اسـامي و ارزش هاي اسامي دارد. 
در واقـع از روزهاي اولیه هجوم اسـتعمارگران اروپایي به ممالک 
اسـامي ایـن حربه بـراي ضربـه زدن به اسـام مورد اسـتفاده 
قـرار گرفتـه. در شـرایط کنونـي نیـز دشـمن بـا انـواع روش ها 
سـاختن  ماهـواره اي،  مبتـذل  شـبکه هاي  راه انـدازي  از  اعـم 
سـي دي هاي مسـتهجن و ترویج آنها در سـطح جامعه، حمایت 
از جریانـات فمینیسـتي و... قصد دارد ضمن مقابلـه با اعتقادات 
اسـامي و بـه ابتذال کشـاندن جوانان، جامعه ایران رابا مسـائل 
بي ارزش سـرگرم کنـد و آن را از دسـتیابي بـه آرمان هاي خود 
بـاز دارد. از ایـن رو بـه همـه بچه  هیئتی هـا پیشـنهاد می شـود 
ایـن مسـئله را جـدی بگیرنـد و بـا مطالعـه گسـترده در ایـن 
زمینـه تاش کنند جوانـان ما حجاب را با عشـق انتخاب کنند. 

اپلیکیشن
 gامام رضا

تابســتان که می شود مقصد مســافرت خیلی 
از ایرانی هــا ســفر زیارتی بــه خراســان رضوی 
ــی از  ــت خال ــهد هیچ وق ــع مش ــت. درواق اس
مســافر نمی شــود و خیلــی از خانواده هــا 
ــل  ــاه قب ــد م ــا از چن ــه آنج ــن ب ــرای رفت ب
برنامه ریــزی می کننــد. اگــر در تــدارك 
ایــن ســفر زیارتــی هســتید برنامــه اندرویدی 
»امــام رضــا g« بــه کارتــان می آیــد. 
ایــن برنامــه مجموعــه ای بــزرگ از زیارتنامــه، 
به یادماندنــی، شناســنامه،  موســیقی های 
زندگانــی، فضایــل، ســیره، آموزه هــا و ... اســت 
کــه در مــورد امــام هشــتم جمــع آوری شــده. 
ــن  ــی تلف ــه روی گوش ــن برنام ــب ای ــا نص ب
ــا  همــراه خــود می توانیــد در طــول ســف، ب
امــام هشــتم شــیعیان بیشــتر آشــنا شــوید. 

*خدایـا ! در هجـوم بی امان شـداید و سـختی ها گروهی به 
دامن تـو می آویزنـد و گروهی از دامـن تو می گریزنـد. مأمن 

و گریـزگاه ما را آغـوش مهربان خـودت قرار ده. 

*خدایـا! آنان کـه حقیقت را به مسـلخ مصلحـت می برند، 
آ نـان کـه دیـن می فروشـند و دنیـا می خرنـد و آنـان که در 
مرتع حقـوق مردم می چرنـد، به کفـر از ایمـان نزدیک ترند. 

نقاب ایمان را از چهره شـان بسـتان. 

*خدایا ! به اسـیران سـتمدیده عزت و پایمردی و مقاومت و 
به خاندانشـان شـکیب و وقار و شوکت ببخش. 

کانال تلگرام 
کانال تخصصی 
حجاب و عفاف 

2۱ تیرمــاه در تقویــم مــا ایرانی هــا روز 
حجــاب و عفــاف نامگذاری شــده؛ روزی 
کــه با اصــول دینــی مــا مســلمانان گره 
خــورده امــا متأســفانه در دنیــای امــروز 
بــا گســترش وســایل ارتباطــی مختلف 
هجمه هــای فراوانــي علیــه حجــاب 
ــه  ــده ک ــمنان طراحــی ش توســط دش
خیلــی از جوانــان را در زمینــه ایــن 
دســتور اســامی دچــار شــبهه می کند. 
بــرای همیــن بایــد مراقــب باشــیم 
ــم. اگــر  ــن آســیب ها نیفتی ــان ای در دام
می خواهیــد دربــاره ضرورت حجاب بیشــتر 
 بدانید کانــال تخصصی حجــاب و عفاف به 
 https://t.me/hejabiriنشــانی
بــه کارتــان می آیــد. بــا عضویــت 
پاســخ  می توانیــد  کانــال  ایــن  در 
ــد.  ــدا کنی ــواالتتان را پی ــیاري از س بس

qudsonline14@gmail.com

یداهلل بهتاش، مداح پیشکسوت در خصوص اینکه مردم در مقابل مداحان چه نقشی دارند، می گوید: »هیئت دارها وظیفه دارند هر کسی را به مجلس 
خود دعوت نکنند. وقتی می بینند فرد اثرگذار نیست یا اخاقش اثر سوء روي مخاطب دارد نباید دعوتش کنند. صرف خوب خواندن هم دلیل دعوت 
نمی شود مستمع را فراموش کنیم. هر چیز دروغی که گفتنش حرام است شنیدنش هم حرام است. اگر مخاطب دید مداح دارد دروغ می گوید باید 
معترض شود و بگوید من اینجا آمده ام ثواب کنم. تو  داری باعث گناه من می شوی. پس اثرگذاری مداح بر مستمع و مستمع بر مداح دوسویه است«. 
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مناجاتنامه کتاب
از دیار حبیب 

کتاب »از دیار حبیب« نوشـته سـید مهدی شـجاعی 
اسـت که گوشـه هایی از زندگی حبیب بن مظاهر یار 
سـالخورده سیدالشـهداg را به تصویر  کشیده. البته 
قسـمت اعظـم آن به شـهادت حبیب بـن مظاهر در 
کربـا اختصـاص دارد و وصف عشـق و شـیدایی او به 
امـام زمـان اوسـت. داسـتان از جایـی آغاز می شـود که 
حبیب بـن مظاهر و میثم تمار مقابل چشـم عـده ای از 
مـردم هر یک از عاقبت کار دیگری و چگونگی شـهادت 
خـود خبـر می دهنـد و از هـم جـدا می شـوند. در ایـن 
کتـاب می خوانیم: »جـان در قفس تـن حبیب بی تابی 
می کند. حبیب به حال خود نیسـت. انـگار رخت پیری 
را کنده، در چشـمه عشـق وضوی ارادت گرفته و یکباره 
جـوان شـده اسـت؛ جوانی کـه خویـش را به تمامـی از 
یـاد برده و لجام دل به دسـت عشـق سـپرده. هیچ کس 
حبیـب را تا کنون به این حال ندیده. گاهی آه می کشـد، 
گاهـی نگاهی به خیـام حـرم می انـدازد، گاهی بـه افق 
چشـم مـی دوزد، گاهـی خـود را در نگاه معشـوق گم 
می کنـد، گاهـی می گریـد و گاهـی می خنـدد«. اگر 
فرصـت داریـد خواندن این کتـاب را از دسـت ندهید. 

هیئت رزمندگان اسالم، استان کرمانشاه
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