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نقشهیئت
دراستحکامخانواده
نوید جانباز

نهاد خانواده و عوامل مؤثر در تربيت و اسـتحكام آن از جمله مباحثي
اسـت كـه در آموزههـاي دينـي مـورد توجه جدي قـرار گرفتـه و در
متون ديني توصيههاي اخالقي ،اعتقادي و عبادي زيـادي وجود دارد
كـه التزام به آنها باعث تقويت و تربيت و اسـتحكام خانواده ميشـود.
در رابطـه با عوامـل تأثيرگذار در اسـتحكام ،تقويت و تربيـت خانواده
اين سـوال مطرح اسـت كـه التزام بـه آموزههـاي اعتقـادي و عبادي
چه نقشـي در تقويت بنيانهـاي خانواده به ويـژه در تربيت اخالقي و
معنـوي آنها دارند؟ براي هر فرد مسـلمان و معتقد روشـن اسـت كه
پرسـتش و ارتباط معنـوي با خالق متعال و توسـل بـه اهلبیتb
جوششـي از اعمـاق وجود انسـان اسـت كه شـعاع نـورش ،زندگي و
اجتمـاع را نورانـي ميکنـد و بـه زندگـي معنـا و مفهومـي صحيـح
ميدهـد .خاسـتگاه پرسـتش ،فطـرت پـاك و بيآاليـش و جوهـره
ذاتـي و حقيقـي انسـان بـوده كـه اگـر بـه صـورت صحيـح راهبري
شـود ،انسـان را بـه اهـداف بلنـدش كه همانا سـعادت اسـت متصل
ميكنـد .به هميـن سـبب ترويج عبادت و اشـاعه سـنت ارزشـمند
نيايـش بـه درگاه حضـرت حـق سـرلوحه تعاليـم همـه انبيا بـوده.
مرحـوم راشـد در کتـاب «فضیلتهـای فرامـوش شـده» کـه شـرح
حالـی از مرحـوم مالعباس تربتی اسـت از جمله فضیلتهـای اخالقی
آن مـرد بزرگ را اهتمام بر تشـکیل مجالس مذهبی در بیـن خانوادهها
برمیشـمرد و میگفـت مرحوم آخوند تشـکیل این مجالـس و حضور
خانوادهها در این محافل را بسـیار مهم م یدانسـت و از اینکه روضهخوان
ایـن مجالس باشـد بر خـود میبالید .از علمـای دیگر هم این اهتمـام را
سـراغ داریم و اینکه رشـد و توسـعه معنویت بین خانوادههـا را از ثمرات
این مجالس دانسـت هاند .خانوادهای که بـرای خود نظام فکری و عقیدتی
انتخـاب کـرده و برای آن تالش میکند طبیعتا از بسـیاری از مسـائل و
معضلات در امـان خواهـد مانـد .ایدههـای خانوادهدرمانـی امـروزه بـه
دنبـال سـاخت معیارهـای مصونیتبخـش بـرای ارتباط بیـن اعضای
خانواده هسـتند و دیـن را به عنوان عاملی مهم و پررنـگ جهت این امر
دانسـت هاند .مجالـس معنوی پربـار و هیئتهای مذهبی ایـن ظرفیت و
توان را دارند که منافع فراواني را در سـاخت نظام خانواده داشـته باشـند.
رویـ ه منظم و واحد بین اعضای خانواده از نکات مثبتی اسـت که هیئت
میتوانـد زمینـه آن را با جهتگیری مذهبـی در افـراد ایجاد کند .اینکه
رفتـاری به صـورت هماهنگ در خانواده انجام شـود و همـه برای هدفی
واحد و مشـترک تالش کنند ،اگر این رفتار جهتی الهی و معنوی داشته
باشـد قطعا به پربار شـدن نظام خانواده کمک خواهـد کرد .هیئتهای
مذهبـی افـراد و خانوادههـا را از الک شـخصی خود بیـرون میآورند و
روابـط اجتماعـی بهتری را بین آنهـا ایجاد میکننـد .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 مهارتهـای ارتباطـی و رفتـاری
گسـتردهای 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 میشود و در ضمن این گسترش معرفتی ،عواطف واال و
با جهت الهی در خانواده رشـد میکنـد؛ عواطفی که با محبت خوبان
و بزرگان دین و اهلبیت عصمت و طهارت bگره خورده و بسیاری
از گرههـای عاطفـی و هیجانی را در اعضـای خانواده بـاز خواهد کرد.

حجتاالسلام جـواد جعفـری ،اسـتاد و محقـق و پژوهشـگر عرصه مهدوی با اشـاره به اینکه در مسـیر رسـیدن به عصـر ظهور میتوان به شـاکله
وحدتبخشـی دسـت یافت ،گفت« :منجیباوری یکی از محورهای مهم وحدتآفرین و تفاهمی بین اقوام و ادیان مختلف است .به عنوان نمونه یکی
از این مفاهیم عدالتپیشـگی و عدالتخواهی اسـت .بنابراین یکی از محوریترین اصول دسـتیابی به وحدت همگانی در دوران غیبت ،همین بحث
عدالتخواهی و عدالتپیشـگی اسـت .منجی در تمامی ادیان خواهان گسـترش معنویت و اخالقیات و زیسـتن انسـانگونه در جوامع بشری است».
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(آيه 44
و دل به آن ببندند .ناگهان آنها را گرفتیم و در این هنگام همگی مأیوس شدند» .
همه سوراخها باز باشند محال است نوای خوشی از آنها
نی زمانی نوای خوشی دارد که نوازنده سوراخهای آن را با انگشتان دست باز و بستهکند .اگر 
خاطره خوشی از او در دنیا بماند.

بشنوید .زندگی انسان مانند نی است .اگر هم ه راهها باز باشند بدانید خدا نمیخواهد صدای خوشی از این بنده بشنود و
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برگزاری جلسـات مذهبی فقط طریقت ندارند و تنها نقش واسـطه رسـیدن
بـه اهـداف را ایفـا نمیکننـد بلکـه خودشـان هـم جـزو اهـداف محسـوب
میشـوند .شـکی نیسـت کـه مجلس گریـه بـر سیدالشـهدا ،gمـدح و ذکر
فضايـل اهلبیـت و بازگو کردن اهـداف و دغدغههای اهلبیـت bقطعا جزو
اهـداف ماسـت امـا نفـوس دینی بـه مـا میفهماند کـه اهلبیت خودشـان
بـه صـورت مسـتقل ،محبوبیـت و مصلحـت دارنـد .در وهله بعـدی یکی از
مهمتریـن دالیـل جاودانگـی مذهـب تشـیع همیـن ارتبـاط عاطفـی میان
عناصر اصلی تشـیع اسـت که بخشـی از آن ارتباط اهلبیت با مردم اسـت.
یعنـی صرفا معارف خشـک اعتقادی نیسـت بلکه یـک ارتباط جـدی میان
امـام و شـیعیان امـام برقرار میشـود کـه این هـم خـودش از جایـگاه ویژه
و از رمـوز و اسـرار جاودانـ ه مانـدن تشـیع بـه حسـاب میآیـد .نکتـه سـوم
کارکـرد بسـیار جـدی هویتبخـش مناسـک و جلسـات مذهبـی و هیئـت
اسـت کـه نمونـه بـارز آن را در اربعیـن میبینیـم کـه باعـث هویـت و بروز
جمعـی شـیعیان میشـود و از طرفـی موجبـات قـدرت و زمینـه رشـد و
نمـو را فراهـم مـیآورد .لـذا اگـر کسـی بخواهـد با اصـل جلسـات مذهبی
مخالفـت کنـد ،یـا نـادان اسـت یـا میخواهد به تشـیع ضربـه بزنـد چراکه
مـا هـر جا بـه هویت جمعـی نیـاز داشـتیم و مرزهایمـان در خطـر بودند با
ذکـر «یالثـاراتالحسـین» مقابل مسـتکبر ایسـتادیم .اگر قرار اسـت نقدی
بـه جریـان هیئتهـا وارد شـود نقـد درونگروهی اسـت نـه انـکار این همه
عظمـت و تأثیـر .متأسـفانه برخـی از جریانات سیاسـی بـرای انتقـام از یک
مـداح ایـن روزها تـا توانسـتهاند غـرضورزی کردهانـد .مقصر برخـی از این
نقاط آسـیبزای هیئتها ،حذف جوانان از فعالیت در مسـاجد اسـت .برخی
از متولیـان سـالخورده ما در مسـاجد اجازه هیـچ ابتکار عملی را بـه جوانان
نمیدهنـد .البتـه یـک تفکـر هم هسـت كـه میگوید مسـجد فقـط محل
عبـادت اسـت و کار دیگـری نبایـد در آن انجـام شـود .یکـی از مهمتریـن
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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 میشـود و دیگر مسـجد سـنگر و پایگاه او
نیسـت و حسـینیه را برمیگزینـد .امروز در برخی جلسـات مذهبـی با یک
سـبک زندگـی جدی د مواجه هسـتیم كه سـبک زندگی بچههیئتیهاسـت؛
عـدهای کـه در مشـکالت خانوادگـی ،شـغلی ،داشـتن تحصیلات و
جایـگاه اجتماعـی و نمایندگـی جامعـه مذهبـی دچـار مشـکل میشـوند.
ل سـنت
خطـری کـه در جریـان وهابیـت داعشپـروری کـرد و در میان اه 
بـه جبههالنصرهپـروری پرداخـت آن جریـان ،جریـان حـذف عالـم و مرجع
ل کـردن بـود .ما باید
تقلیـد و جایگزیـن کـردن یـک جوان و سـلیقهای عم 
دنبالـهرو عالـمربانـی فرهیختـه ،روشـنبین و آگاه بـه زمـان باشـیم .چون
جامعهنگـر و آیندهنگر اسـت .فقـط یک روایـت ندیده بلكه سـی چهل هزار
روایـت را تفسـیر کـرده .لذا وقتـی تصمیم میگیـرد ،این تصمیمـات با هم
تعـارض ندارنـد و موجبات تخریب و وحدتشـکنی را نیز فراهـم نمیآورند.
وقتی تشـیع انگلیسـی جلسـات مذهبی را تهدید میکند که جامعه هیئتی
تحـتنظـر یـک عالـم نباشـد و یـک عـده بـه سـخنرانی و مداحـی دعوت
میشـوند کـه به جـای اینکه صالحیتهـا و اصل و فرع را بسـنجند بیشـتر
بـه جذابیتهـای سـمعی و بصـری توجه میکننـد .حتی از سـوی بعضی از
همیـن نـوع سـخنرانان و مداحان بـه جوانان توصیه میشـود كـه از عالمان
ربانـی فاصله بگیرنـد .این بدبینی و حـذف عالم تبعات زیانبـاری را به دنبال
دارد .وقتـی جـوان نسـبت به عالم رباني بدبینشـود نه تنهـا روش نقد را به
او یـاد نمیدهیـم بلکه هر کـس او را نقد کنـد باید تخریب شـود .این اتفاق
باعث میشـود وقتی شـبهه سـراغ او بیاید مرجع سـوال خودش را گم کند.
درواقـع بـه راحتـی در دام شـبهات میافتـد و در زندگی فـردی نیز خودش
قـوه تشـخیص میشـود .گسسـتی که میـان جامعه عالـم و جامعـه هیئتی
پیـش میآید زمینـه را برای پـرورش آن خوی داعشـیگری فراهم میکند.
یکـی از ایـرادات امـروز برخـی از هیئتیهـای مـا این اسـت کـه وقتی بـه آنها
میگوییـم برای به دسـتآوردن پاسـخ شـبهه بـه عالم رجوع کننـد میگویند
خودمـان بـه آیـات و روایـات رجـوع میکنیـم در حالـی کـه مراجعه بـه آیات
و روایـات یـک کار کاملا تخصصـی اسـت .خطـر کوچکتـر ایـن اسـت كه با
کسـی که مخالفند به صورت علنی و با اسـتفاده از تریبون تعظیم شـعائر اهل
بیـت ابظهـار نظـر میکننـد .خطر بزرگتر سـبکی اسـت کـه ایجاد میشـود
و دیگـران آن را یـاد میگیرنـد .نمونـه بـارز آن ماجـرای برهنـه شـدن هنـگام
سـینهزنی در هیئتهـای مذهبی اسـت کـه آن همه بلـوا و هزینه صرف شـد
و کانـون توجهـات را بـه خـودش اختصـاص داد .یا اتفاقی کـه افتاد عـدهای در
لبـاس جلسـات مذهبـی بـه عـده دیگـری فحاشـی کردند کـه جـای توجیه
نـدارد .الزمـه عدم ایجـاد این اتفاقـات اصالح اسـت .یعنی مجالـس هنگام برپا
شـدن بایـد در معرض مشـورت و مشـاوره فرهیختگان قـرار بگیرنـد .به صرف
صوت و لحن و بیان جذاب نمیتوان خط مشـی جلسـات مذهبی را مشـخص
کـرد چراکـه وقتـی موضـوع حـذف عالـم و تصمیمگیـری فـردی بـه میـان
میآیـد ناخـودآگاه بسـتری بـرای تنـدروی ایجاد میشـود .یـا وقتـی در حوزه
عقایـد اخبـاری عمـل کنیم و کسـی کـه تخصصـی در روایـات نـدارد بخواهد
تصمیمگیرنده باشـد که لهیا علیه کسـی شـعار بدهد ،مناسـبتهای مذهبی
تولیـد میشـوند در حالی که این مناسبتسـازیها با وقایـع و واقعیات تاریخی
همسـو نیسـتند و بعدها جریان جلسـات مذهبی را دچار نقد جدی میکنند.

خـــــط خبــر

میثم مطیعی با خواندن شعری با مطلع «ای دوستان که در صف دوم نشستهاید» نسبت به حواشی پیش آمده پیرامون اشعار عید
سعید فطر واکنش نشان داد .او که شعرهای انتقادیاش در نماز عید سعید فطر با برخی واکنشها مواجه شده بود در هیئت شهدای
گمنام ،شعری با مطلع «ای دوستان که در صف دوم نشستهاید» خواند و در آن نسبت به حواشی پیش آمده واکنش نشان داد.
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راهاندازی خیریه

هرچنـد هیئـت روضهالشـهدا در ابتدا برای بزرگداشـت شـهدا راهاندازی شـده بود اما خیلـی زود برنامههایش
هرچنـد هیئت روضهالشـهدا ابتدا برای بزرگداشـت شـهدا راهاندازی شـده بود امـا خیلـی زود برنامههایش را
گسـترش داد .حسـین محمدیفام مسـئول هیئت روضهالشـهدا درباره اهداف تشـکیل هیئت و اینکه سـعی
کـرده فراتـر از ذکر مناقب و توسـل بـه اهلبیت حرکت کند ،میگوید« :بدون شـک ترویج معـارف اهل بیت
چیـزی فراتـر از ذکـر مصیبت و برپایی روضه اسـت کـه البته در همین مراسـم هم معارف اهـلبیت آموزش
داده میشـود امـا بـا توجه به اینکـه امروزه مشـکالت فراوانی در جامعـه وجـود دارد و یکی از دسـتورات اهل
ت دسـتگیری و کمک به نیازمندان بوده ،برای همین حمایت از محرومين را در دسـتور کار خود گذاشـته
بی 
و فعالیتهـای زیـادی در ایـن زمینـه انجـام دادهایم .دین مـا فقط روضه ،گریه و غم و غصه نیسـت .ما سـعی
کردهایـم در کارهـای عامالمنفعه و اجتماعی نیز حضور فعال داشـته باشـیم تا به مردم بگوییـم دین و معارف
ت تنهـا در عزاداریها خالصه نمیشـود .البتـه در حال حاضر بیشـتر از هر عرصـهای فعالیت
دیـن و اهـل بیـ 
فرهنگـی داریـم و در آینده نه چنـدان دور نیز خیریه روضهالشـهدا را راهانـدازی خواهیم کرد».

ل بیت بگیریم
رنگ و بوی اه 

مسـئول هیئـت روضهالشـهدا بـا بیـان اینکه رفـع معضلات اجتماعـی از وظایـف هیئتیهاسـت ،میگوید:
«یکـی از اقدامـات هیئـت پس از سـاخت حسـینیه ،ایجـاد یک مرکـز خیریه و کمک بـه نیازمندان اسـت تا
بتوانیـم در کنـار ترویـج معـارف اهل بیـت bدر راسـتای دسـتورات اهل بیت که کمـک و یـاری نیازمندان
و دسـتگیری از ایتـام اسـت نیز گامهـای مؤثـری برداریم .چون یکی از سـواالت عمـدهای که اين روزهـا از ما
میپرسـند این اسـت کـه اساسـا هیئتها چقـدر میتواننـد در رفع معضلات اجتماعی و کاهش مشـکالت
انسـانی و خانوادگـی مردم تأثیرگذار باشـند .عالوه بر این همواره در هیئت میکوشـیم اخلاق و خلق و خوی
ت نزدیک کنیـم و در حقیقت رنـگ و بوی اهـل بیت را بگیریـم .از ایـن طریق قطعا
خودمـان را بـه اهـلبیـ 
میتوانیـم در خانـواده و بـه تبـع آن در جامعه تأثیرگذار باشـیم .در حقیقت بایـد در قـدم اول خودمان عامل
ن صورت
بـه دسـتورات اهـلبیـت عصمت و طهـارت و متخلق بـه اخالق آن ذوات مقدسـه باشـیم کـه در ای 
میتوانیـم در جامعـه تأثیرگـذار باشـیم و کمـک کنیـم ارزشهـای الهی به مسـیر درسـتی رهنمون شـوند.

نداشتن نگاه گزینشی به دین

هیئت روضهالشهدادرفضایمجازیبهشبهاتپاسخمیدهد

منبریک   دقیق های
بهسهزبانزندهدنیا
امیررضا سجادیان

سـال  76بـود کـه ب روبچههـای میـدان پونـک دور هـم جمـع شـدند و بـرای تکریـم و بزرگداشـت
شـهدای محلهشـان هیئتی را تشـکیل دادنـد و نـام آن را «روضهالشـهدا» گذاشـتند .روضهالشـهدا
از همـان بدو تأسـيس علاوه بـر توجه بـه ترویج معـارف اهـلبیت ،همـکاری بـا خیریههـا از جمله
خیریـه صاحبالزمـان و حضـور فعـال در کارهـای عامالمنفعـه و اجتماعـی را در دسـتور کار خود
قـرار داد امـا در ادامـه راه بـرای جلوگیـری از شـبههافکنی دشـمنان در فضـای مجـازی سلسـله
گفتارهـای عقایـد بـه صـورت یک دقیقـهای به سـه زبـان فارسـی ،انگلیسـی و عربـی را بـه عنوان
بسـتههایی فرهنگـی عرضـه کرد .حسـین محمدیفـام در کنار مسـئولیت هیئـت در روضهالشـهدا
مداحـی هـم میکنـد .یکـی از اهـداف اصلـی ایـن هیئت بـه تعبیـر محمدیفـام ایـن اسـت که به
ی خالصـه نمیشـود .در این
ل بیتـی تنهـا در عـزادار 
مـردم بگوینـد آموزههـای دینـی و شـعائر اهـ 
صفحـه بـا حسـین محمدیفـام گفتوگـو كردهايـم و دربـاره هیئـت روضهالشـهدا پرسـيدهايم.

از نکات مهمی که محمديفام به آن تأکید میکند فرهنگسـازی و الگوسـازی توسـط هیئتهاسـت؛ «دشـمن از
کارهـای ضدفرهنگی که برخی هیئتها انجام میدهند کمال سـوء اسـتفاده را میبرد و مقاصد شـوم خـودش را
در بسـتر اعتقادات به جوانان عرضه میکند .پس باید حواسـمان حسـابی جمع باشد و با الگوسـازی معارف دقیق
اسالمی و شـیعی را گسترش دهیم».
حسـین محمدیفـام دربـاره مجموعه فعالیتهایـی که هيئت روضهالشـهدا تالش کـرده به عنـوان یک فرهنگ
درسـت در جامعه هیئتیها اشـاعه دهد تا برای نسل جوان راهگشا باشد ،میگوید« :مهمترین ویژگی روضهالشهدا
یدانـم :تالش برای رشـ د ونگاه کامل به دین و مذهب .یعنی همواره سـعی کردهایم هدفمان صرف
را در دو چیـز م 
ابراز احساسـات به ائمه اطهارنباشـد بلکه با توسـل به پیشـوایان دین و کسـب معارف قرآن و عترت به سـوی
رشـد حقیقـی و تکامل حرکتکنیـم و از طرفی دین را کامل ببینیم .کمک بـه فقرا ،درس و تحصیـل ،اخالق در
خانواده ،انقالبیگری و سیاسـی بودن ،حال بکاء داشـتن و ...همه را کنار هم ببینیم و گزینشـی دینداری نکنیم».

چشماندازهایهیئت

مسـئول هیئت روضهالشـهدا البـهالی حرفهایش از چشـماندازی میگوید کـه برای فعالیتهـای هیئت در
نظر گرفتهاند؛ «همیشـه سـعی كر دهايم بـا ترویج معارف اهلبیت و ترویج محبتشـان جوانـان باایمان و
اهـل دیـن را تربیت کنیم .در بحث چشـمانداز به ایـن اصل مهم اعتقاد داریم که بایـد جهانی دید و منطقهای
عمـل کرد .همیشـه چشـمانداز ما در هیئت این بـوده که یک نگاه گسـترده و عمیق را نشـانهگذاری کردهایم
و در راسـتای رسیدن به آن از هیچ تالشـی دریغ نداریم».

فضای مجازی را جدی بگیریم
یکی از مؤثرترین اقداماتی که هیئتهای مذهبی در دستور کار خود قرار دادهاند
حضور فعال در فضای مجازی است چراکه دشمن از حربهها و شگردهای دیروز خود
ناامید شـده و پیادهسازی اندیشههای باطل و اهداف شوم خود را به فضایی جدید و
مدرن کشـانده .حسـین محمدیفام با اشـاره به برگزاری کالسهای آموزش حفظ
تخصصی قرآن ،درباره فعالسـازی کانون فرهنگی روضهالشهدا میگوید« :با توجه
به اینکه دشـمن از فضای مجازی برای ایجاد شـبهات بسیار استفاده میکند یکی
از مهمترین وظایف ما پاسـخ به این شـبهات در فضای مجازی است تا از به گمراهی
ت را به درستی نشر
کشـیده شـدن جوانان جلوگیری کنیم و بتوانیم معارف اهلبی 
بدهیم .از جمله فعالیتهای ما در فضای مجازی صفحه اینستاگرام عقاید ب ه صورت
یک دقیقهای ،فیسبوک و توئیتر به سـه زبان فارسـی ،انگلیسـی و عربی اسـت».
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خـــــط خبــر
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استاد حسین انصاریان در مراسم سالگرد ارتحال آیتاهلل العظمی بروجردی اظهار داشت« :خدا در سورههاي یوسف ،حمد و احزاب از قول
انبیای الهی (ابراهیم ،یوسف و محمد) خواستهای را نقل میکند .این سه پیامبر الهی اگرچه در سه زمان متفاوت میزیستند اما هر سه یک
خواسته را از درگاه الهی مطرح کردند .کسی که متوسل به ربوبیت الهی میشود ،به وجود مملوکیت خود و مالکیت خداوند کامال عرفان دارد.
یعنی با این عرفان هیچگاه تا لحظه مرگ دچار منیت نمیشود و صدای ابلیس از حلقوم او بیرون نمیآید.

گفتوگوی خانوادگی «چهارده» با سیدقاسم موسوی قهار
كه سالها با نجواي او سحري ميخورديم

صدايماندگار
مجتبی برزگر

صـدای مناجاتهایـش هیـچگاه فراموش نمیشـود هر قدر
هم کـه بیماری بـه او اجازه ندهـد تا چندین سـال دعایی را
زمزمـه نکند .آوای دلنشـینش همیشـه در خاطرهها خواهد
ماند هرچند فقـط او را در قاب تلویزیون ببینیم و حضورش را
در محافل و مجالس نداشـته باشیم .شاید سیدقاسم موسوی
قهـار در سـالهای اخیـر کمرنگتـر از هـر زمانـی بـه نظر
ی اسـت نـام دعای سـحر به گوشـمان بخورد
بيایـد اما کاف 
تا نام او برایمان زنده شـود .اسـتاد موسـوی قهار از سـال 90
دچار بیماریای شـد که پزشـکان تشـخیص دادند باید غده
تیروئیدش جراحی شـود اما سـید بعد از عمـل دیگر صدای
همیشـگیاش را نداشـت .حتی حرف زدن هم برایش سخت
شـده بود طـوری که هربـار برای یـک گپ و گفـت معمولی
هـم مجبور به عذرخواهی میشـد .این اتفـاق ناراحتکننده
تا شـب بیسـت و سـوم ماه مبـارک رمضـان سـال  91ادامه
داشـت .آن شـب اسـتاد مثل همیشـه برای ادای نـذرش به
شـهرریرفت .او که آن سـال نمیتوانسـت حـق نوکری را
ادا کند وقتی وارد حرم شـد انگار صدای کسـی راشـنيد که
میگفت خدایا به حق این شـب عزیز موسـوی قهار را شـفا
بده .سـید از فردای همان روز شفا گرفتة دعایی از دل برآمده
میشـود .حاال که بعد از مدتهـا میتواند حـرف بزند امروز
بـا همان گویـش زیبـای خمینیشـهریاش در  71سـالگی
گفتههـای زیـادی برایمـان دارد .اول از خانـوادهاش تشـکر
ی یاریاش
میکنـد؛ از اینکه در لحظات سـختی کار و بیمـار 
کردنـد .بعد هـم از جامعه مداحـی میگوید؛ اینکه قداسـت
مداحـی پاییـن آمـده و نسـبت به عـدم صیانـت از جایگاه
ویـژه دسـتگاه سیدالشـهدا  بیتفاوتیهایـی صـورت
میگیـرد و گالیههایـی کـه از برخـی مداحـان و هیئتیهـا
دارد .همسـر و سـومین دختـر او هـم دربـاره ویژگیهـا
و راز مانـدگاری نـوای اسـتاد موسـوی قهـار حرفهایـی
دارنـد کـه میتوانیـد آنهـا را در ایـن گفتوگـو بخوانیـد.

اسـتاد! اگـر موافـق باشـید گفتوگـو را از رونـد درمـان بیمـاری
حنجرهتـان آغـاز کنیـم .انشـاءاهلل دوران نقاهتتـان کـی بـه پایان
میرسـد؟
وقتـی تیروئیـدم را عمـل کـردم گرفتگـی صـدا پیـدا کـردم .کار بـه جایـی
رسـید کـه صدایـم قطع شـد و اصلا صدا نداشـتم .مـن تمـام زندگـیام نذر
امیرالمؤمنین gاسـت و همیشـه نذر داشـتم سـه شـب احیاي مـاه مبارک
رمضـان را در حـرم حضـرت عبدالعظیم gبخوانـم اما نمیتوانسـتم بخوانم.
پزشـكان 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 .نمیتوانسـتم بخوانم .خیلی دلم گرفته بود اما شـب بیسـت و سـوم ماه
رمضـان که وارد حرم شـدم انگار صدای کسـی را شـنیدم کـه ميگفت خدایا
به حق این شـب عزیز موسـوی قهار را شـفا بده .آنجا از سـیدالکریم خواسـتم
صدایم برگردد .فردای آن روز بعد از مدتها توانسـتم حرف بزنم .خوشـبختانه
امسـال هـم شـبهای احیـا رفتـم و در شـهرری خواندم .من همیشـه بـا گام
بـاال میخوانـدم و همیـن عـدم مراعـات در خواندن بـا گام باال باعث شـد این
عمل را انجـام دهم.
پس دوران سختی را پشت سر گذاشتید؟
خانوادهام خيلي سـختی کشیدند .دوسـتان و آشـنایان و همصنفها دراين مدت به من
سـر ميزدند .حتـی مرا به مجالسشـان دعوت میکردند و میگفتند فقط بیا شـرکت
کـن .نمیخواهد چیـزی بخوانـی .واقعـا دوران سـختی بـود .یـادم نمـیرود روزی حاج
غالمرضـا سـازگار به من تلفـن زد و تـا صدای گرفته مرا شـنید گفت الهـی من بمیرم!
حاجخانـم :واقعا سـخت بـود .وقتـی میدیدیـم آقا سـيد نمیتواند حـرف بزند

برخـی اوقـات مخفیانه گریه میکردیـم 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 پیگیریهایی که داشـتند ما را شـرمنده ميکردند.
به ما گفتند علیرغم تأکید پزشـکان به سـکوت ،اسـتاد امسـال
هم در شـهرری مداحـی کردهاند .شـما از این رفـت و آمدهای بدون
اجازه پزشـک ممانعت میکنید؟
ناراحت میشـوم و از خـدا میخواهم هرچه زودتر بهبودی خودش را به دسـت
بیاورد .شـکرگزار هسـتم که میتواند بخواند .برخی اوقـات از روی دغدغه به آقا
سـيد توصیههایی داشـتیم اما نمیتوانیم جلوی عشـق و عالقه او را بگیریم.
اسـتاد! این همـه مهـارت در خواندن یـک دعای مذهبـی از کجا
آمد ه؟
اینها خدادادی اسـت .باید شـب و روز خدا را شـاکر باشـم به خاطر اینکه به
مـن عنایـت کرده در مسـیر دعا و مناجات قـرار بگيرم .افتخـار میکنم اکثر
کسـانی کـه حقیـر را میشناسـند در طـول مدت ستایشـگری مرا تشـویق
کردنـد و در ناراحتـی و خوشـحالی بـا مـن همراه بودنـد .آنقدر لطـف مردم
شـامل حال بنده شـده که وصفناپذیر اسـت .دعا را در قالب چند دسـتگاه
موسـیقی خواندهام .اوایل در دسـتگاه بیات ترک و در ادامه در دسـتگاههاي
شـور و ماهور خواندم .سـبکهای مختلفـی را هم در این میان پیـاده کردم.
یـادم نمـیرود سـه سـال از انقلاب میگذشـت کـه دعـا را در قالـب بیات
تـرک خوانـدم .وقتی صـدای خـودم را از تلویزیون شـنیدم یـک لحظه تنم
لرزیـد که باید خداوند را شـاکر باشـم .ذوقـی پیدا کردم تا به طـور ویژهتری
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.
حاجآقـا! در تمام این سـالها خانـواده چقدر حامـی و همراهتان
بودند؟
وقتی در طول این همه سـال ستایشـگری به شهرسـتان میرفتم و برنامههای
سـنگین و فشـردهای 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 نمـیآورد و همه
شـرایط را فراهـم میکـرد تـا در این عرصه به موفقیت برسـم .همیشـه سـعی
کـردم انتظـارات خانـوادهام را بـرآورده کنـم و آنهـا هم در همیـن جهت تالش
کردنـد و فراتر از انتظارات ظاهر شـدند.
حاج خانم! توصیهتان برای نهادینه شـدن سـبک زندگی اسلامی
در خانوادههای امروز چیسـت؟
همـان طور که آقا سـید گفت تـا آنجا که در توانم بـود تالش کـردهام ذرهای در
قبال ایشـان کوتاهی نکنم و در شـرایط سـخت نقاهت دقیقهای حاجي را تنها
نگذاشـتهام .آقا سـید افتخـار من و فرزندانم اسـت .توصیـهام بـه خانوادهها این
پایین بیاورند .ما وقتی ازدواج کرديم چیزی
اسـت که سـطح توق ع خودشـان را 
نداشـتیم .دسـت به دسـت هـم دادیـم و خـدا هم کمک کـرد .مـن هیچوقت
توقع آنچنانی از آقا سـيد نداشـتم و فشـار نیاوردم كه در معـذورات قرار بگیرد.
خانوادههـای امـروزي بایـد در زندگـی گذشـت داشـته باشـند و نگذارند جای
صمیميـت و صدق و راسـتی را دروغ و ریـا و فاصله بگیرد.
اسـتاد! فکر میکنید سـبک زندگی اسلامی چقدر در زندگیتان

جاری است؟
انتظاراتم از خانواده بیشـتر اسـت .چون مردم به ما نگاه میکنند و اگر اشـکالی
در ما ببینند خیلی ناپسـندتر اسـت .همواره از فرزندانم خواستهام قناعت کنند
و کـم و بیش توانسـتهاند به موفقیت برسـند .خیلی مهم اسـت وقتی مـردم از
یـک مداح الگو میگیرند او ظاهر و باطن یکسـانی داشـته باشـد.
حاجخانـم! بـه ماجـرای ازدواجتان اشـاره کردید .کمی بیشـتر از
آن روزها برایمـان بگویید.
ما سـال  52ازدواج کردیم .آقا سـید همينطور مناجات میخواند اما مثل امروز
معـروف نبـود .افتخارمان این اسـت که مردم با نوای دلنشـین دعاهای ایشـان
خاطرههـا دارنـد و اصال به تعبیر حاج آقا بلعضي دعاها را با او میشناسـند .قبل
از اینکـه ازدواج کنم از خدا خواسـتم شـوهری به من عنايت كند كه در مسـیر
مناجـات با خداوند و تعظیم شـعائر اهلبیت قـدم بردارد.
حاجآقا در کارهای منزل به شما کمک میکنند؟
کـم و بیـش كمك ميكنـد اما چـون کارش زیاد اسـت نميخواهم به او فشـار
بیایـد .چون معمـوال بـرای مداحي به شهرسـتانهای مختلف دعوت میشـود
بیشـتر مسـئولیتها برعهده من اسـت امـا در جاهایی که بایـد تصمیمگیری
كنـد نظـر او مهم اسـت و حـرف اول و آخـر را او میزند.
کدام ویژگی حاجآقا بروز بیشتری دارد؟
گذشـت او سـتودنی اسـت .هیچوقـت دروغ نگفته و بـدش میآيـد فرزندانمان
دروغ بگوینـد .اصلا سـختگیر نبـوده .در زمـان ازدواج دخترهایمـان همه فکر
میکردند آقا سـید سـختگیری کند اما برای او فضايل اخالقی بیـش از مادیات
مهـم بود و بـه دامادهایمان هم اين را گفته .حتی به برگزاری مراسـم عروسـی
هـم خیلی اصرار نداشـت.
اسـتاد! به بحث فنی ستایشـگری و مناجاتخوانی بالمنازع شـما
بپردازیم .چطور شـد آنقدر صدای شـما ماندگار شـد؟
مـا در روسـتایی در خمین زندگی میکردیـم .در ایام ماه مبـارک رمضان ادعیه
را کنـار پـدرم در مسـجد محـل میخواندم .همیـن باعث شـد ایـن راه را ادامه
دهـم .اوایل انقالب که میخواسـتند 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 اينکه دعای سـحر را خواندم اشـتیاقم بیشـتر شـد که این
دعـا را بهتـر بخوانـم .تا اینکه سـر از شـورای عالی قـرآن درآوردم .یـادم میآید
وقتی میخواندم آقای صبحدل با نگاهش من را تشـویق میکرد و این تشـویق
بـه مـن کمککـرد ایـن راه را ادامـه بدهم .مـن دعای سـحر را به سـبکهای
مختلف خواندم .شور خواندم ،سـهگاه خواندم ،اصفهان خواندم .االن چند دعاي
مـن از تلویزیـونپخش میشـود که برای  ۱۳یا  ۱۴سـال پیش اسـت .دعاها را
همواره در دسـتگاه خوانـدهام .چون بدون دسـتگاه فایدهای نـدارد .زيرا مداح به
لحـاظ هنری کم میآورد اگر در قالب دسـتگاه نباشـد.
پـس بـا برنامـه دعـا اجـرا میکنیـد .البـهالي آنهـا بداهـه هم
میآیـد؟
یداننـد کسـی کـه میخواهـد دعـا بخواند بایـد بـا توجه به
اهـل فـن بهتـر م 
مضمـون دعـا دسـتگاهش را انتخـاب کند که بـه حال و هـوای ارتبـاط با خدا
کمـک کند .چـون میخواهد 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 سـرودهام در مداحی اسـتفاده میکنم .سـه جلد کتاب
تحت عنوان «نسـیم سـحر» نوشـتهام که یک جلد آن منتشـر شـده.

خـــــط خبــر

حجتاالسلام والمسـلمین ناصـر رفیعـی با بیـان اینکـه وهابیت شـیعه را یک خطر معرفـی میکند ،گفـت« :وجه مشـترک تمـام وهابیها و
سـلفیها مبارزه با شـیعيان اسـت .از این رو شـیعیان باید آگاه باشـند و فریب نخورنـد .جعل اکاذیب و دروغ یکی از شـیوههای مبـارزه وهابیت
بـا شـیعه اسـت .به عنوان مثـال درباره جملـه معروف «الفتـی االعلی» بـه دروغ ادعا میکنند که شـیعه از عبـارت «ال نبی اال علی» اسـتفاده
میکنـد و آن را شـعار خود قرار داده اسـت».
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شـما در محضـر حضـرت آقا هـم اجراهـای مختلفـی داشـتهاید.
خاطـرهای در ايـن زمينـه دارید؟
هـر وقـت خواندم آقا بـا روی باز بنـده را مورد تفقد قرار دادند .همیشـه میگفتند
طیـباهلل! در ايـن زمينـه یـک روز اجـرا کـردم امـا قـدری صدایـم گرفتـه بـود.
عذرخواهـی کـردم و گفتـم آقا ببخشـید كـه صدایم گرفته بـود .فرمودند بسـیار
عالـی بـود .آن روز حـس میکردم حضرت آقا بـه تمام عالئم دسـتوری و خواندن
بنـده توجـه خاصـی دارند امـا افتخار میکنم كـه ایـرادی نگرفتند.
نسل جدید مداحی امروز را چطور میبینید؟
در نسـل جدید خیلـی ایراد میبینم .اصال دسـتگاه را نمیشناسـند و همینطور
میخواننـد! دعا باید متناسـب بـا مفاهیم خوانده شـود اما همینطـور میخوانند
و به دل نمینشـیند.
بعد از این همه سـال ستایشـگری و مناجاتخوانی چه چیزی شـما
را آزار میدهـد و از چـه چیزهایی گالیه دارید و از چه چیزی خرسـند
هستید؟
از بیتفاوتـی بعضیها کـه به خوانـدن در چهارچوب هنری توجـه ندارند و برخی
که بیتفاوت نیسـتند و ابراز احساسـات میکننـد ناراحتم .حرکتهـاي خوب ما
را بـه ادامـه راه امیـدوار میکنـد و بیتفاوتیها ما را بیانگیـزه میکند.
نسـخه دعایی بـرای جوانان

اگـر بخواهید بعد از ایـن همه مناجات
داشـته باشـید چه دعایی را توصیـه میکنید؟
دعـای ابوحمـزه ثمالی و دعـای فـرج را توصيه ميكنـم .مخصوصا فرازهای پرسـوز
و گـداز آنهـا را .اما همیشـه فرازهای پایانی دعای سـحر بنـده را منقلب کرده اسـت.

تواضع و
اخالص پدر
ستودنی است

مردم جذب خلق نیکوی

سـومین دختـر خانـواده موسـوی قهـار در میهمانـی
شدنددقایقی برایمـان از
حضـور دارد و
خانوادگـی «چهـارده»
پیامبر
پدری میگوید که همیشـه بـه او افتخار کرده .او اسـتاد
را ایـن طـور برایمـان توصیـف میکنـد« :اکنون کـه40
سـال از عمـرم میگـذرد همیشـه تالشـم بر ایـن بوده
کـه راه پـدر را ادامـه بدهم و بـه او افتخـار میکنم .حتی
به فرزندانم توصیه میکنم از ایشـان الگـو بگیرند .پدرم
نسـبت بـه دروغ و غیبـت حساسـیت دارد و در جمعی
کـه اینگونـه رفتارها سـر بزند حضـور پیـدا نمیکند.
یادم هسـت کالس اول دبسـتان یـک روز صـدای پدرم
را از رادیوي مدرسـه شـنیدم .پدرم نوحه «شـهیدم من،
شـهیدم مـن» را در روزهـای جنـگ تحمیلـیخوانده
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 دانشآمـوزان اجـرا کنم».
او بـه صحبتهایـش اینگونـه ادامـه میدهـد« :در
خلـوص نیـت ،تواضـع و مراقبتهـای اخالقـی پـدرم
شـک نـدارم .وقتـی بـرای اولین بـار صـدای پـدرم را از
تلویزیون شـنیدم از تـه دل گریه کـردم و وقتی میبینم
آنقـدر مـردم از ایـن نـوا لـذت میبرند افتخـار میکنم
كـه دختـر اسـتاد سیدقاسـم موسـوی قهار هسـتم».
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جمشید گودرزی ،قائممقام رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات به تشریح روند شناسنامهدار شدن موکبهای اربعین حسینی پرداخت و
گفت« :چندی است دریافت درخواستهای هیئتهای مذهبی و افراد حقیقی و حقوقی که خواستار راهاندازی موکب در مراسم پیادهروی
اربعین هستند آغاز شده و همچنان ادامه دارد .سال گذشته بیش از  ۷۰۰موکب ایرانی در مراسم پیادهروی اربعین به ارائه خدمات پرداختند
که از این تعداد بیش از یک سوم آنها مدارک و درخواستهای خود برای دریافت شناسنامه و مجوز موکب را ارائ ه کردهاند».

روضهخوانی داریم ،روضه و اشـک جایگاه خود را ندارند .جلسـات
شـما چگونه اسـت و برای این مسـئله چـه برنامـهای دارید؟
مـا قبل از محرم همان مقدار که برای سـاختن سـبکهای سـینهزنی وقت
میگذاریـم ،بـرای شـعر روضه و غـزل هم زمـان میگذاریم .بـه رفقا گفتهام
اصـل گریه اسـت و همهچیز باید زیر سـایه گریه باشـد .اکثـر کارهایی هم
که میخوانیم 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 کردهام این اسـت که سـین ه زدن با اشـک ماندگاری
بیشـتری دارد و مخاطب هم آن را بیشـتر میپسندد.
در هیئتتـان چقـدر بـه منبـر اهمیـت میدهیـد و بـرای آن
برنامهریـزی میکنیـد؟
ما برای منبرهای جلسـاتمان ارزش قائل هسـتیم و وقت میگذاریـم و روی
اینکـه چه کسـی را دعوت کنیـم از قبـل تمهیداتی داریـم .انتقاد هـم از ما
میشـود ولی سـعی میکنیم از بزرگان و علمای قم بهره ببریم .شب اربعین
سـال  86یـا  87یکـی از منبریهای معروف تهـران را برای اولیـن بار دعوت
کردیم .او وسـط منبر گفت من  40شـب كل ایران را منبر رفتم ولی امشـب
خسـتگی از تنـم بیرون آمـد .اکثر بچههای هیئتی پای منبر م 
ینشـینند و
خوب گوش میکنند .اصل جلسه دهه سوم محرم ما سخنرانی و منبر است.

گفتوگو با محمدحسین پویانفر از شاگردان استاد حجت کسری

الگوسازی بهتر  از  آسیبشناسی است
امیررضا سجادیان

جد مادریاش حاج میرزا حسـن عسـکریان مداح بوده و مرحوم پدرش
و خانـواده پویانفر هیئت متوسـلین به حضـرت سـکینه hرا راهاندازی
کردهاند که هنوز پابرجاست .محمدحسین پويانفر سـال 77برای قرائت
قرآن به یک جلسـه سـمنوپزان در محله شمیران دعوتشـده بود که
حجت کسـری هم آنجـا بود .وقتـي او تالوت محمدحسـین را شـنید
پیشنهادی داد که روند زندگی محمدحسـین 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 کالسهای
اسـتاد کسـری رفت و حاال برای خودش مداحی شـده .وقتـی از پویانفر
پرسـيدیم چه اتفاقی افتاد كه به سـمت ستایشگری سـوق پیدا کردي،
پاسـخ جالبی داد؛ «امام سـجاد gفرموده روز عاشورا دیدم پدرم بعضی
از دشـمنان را بـه هالکت میرسـاند ولـی به عـدهاي کاری نـدارد .دلیل
ایـن کار امام را نمیدانسـتم تـا اینکه بعد از شـهادت پـدرم علم امامت
به من رسـید و دیدم افـرادی را که پدرم نمیکشـت ،کسـانی بودند که
در نسلشـان محـب اهل بیـت خواهد آمـد .پس ایـن منصب منصبی
اسـت که گرفتنی اسـت ،نه دادنی .تمامش لطف سیدالشهدا gاست».

نسـل امروز عالقه بسزایی به ستایشـگری اهلبیت دارند .به
نظر شـما چه معیارهایی برای مداح شـدن وجود دارد؟
ب نفـس اظهـار نظـر کننـد اما
در مـورد معیارهـا بایـد اسـاتید صاحـ 
فکـر میکنـم غیـر از مـوارد فنـی و تکنیکهـای مربـوط بـه خواندن
و جلسـهداری ،حفـظ شـعر و انتخاب اشـعار مناسـب کـه دغدغه مقام
معظم رهبری اسـت و افزایش معرفت نسـبت به دسـتگاه سیدالشـهدا
 gاهمیـت بسـیار باالیـی دارد .بـه نظـرم ما معرفـت کمـی داریم و
نمیدانیـم چـه چیـزي خیر اسـت .باید برای مـا جا بیفتـد که صاحب
روضهها ولیعصر fاسـت 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 بزرگترهایمان یـاد گرفتهایم و انشـاءاهلل که خودمان
هم عامل به آن باشـیم .باید شـأن روضهها را بشناسـیم .مرحوم قاضی
در روضـه شـرکت میکرد و مینشسـت جلوی در کفشهـای عزاداران
را بـا آسـتینش پـاک میکـرد .بـه او گفتنـد این چـه کاری اسـت که
میکنیـد،گفـت اگـر مالئکه ایـن عمـل را ببیننـد و ثبت کننـد برای

مـا بس اسـت .اینها همـه جایگاه رفیع جلسـات را نشـان میدهـد .اگر من
و امثـال مـن متوجه این مسـائل بشـوند کـه در روضه سیدالشـهدا gچه
خبر اسـت ،سـعی میکنیـم رفتـار و کـردار و خواندنمـان طوری باشـد که
ل بیت bقـرار بگیرد.
مـورد رضایت اهـ 
شـما از شـاگردان اسـتاد کسـری هسـتید کـه الگوی خیلـی از
مداحاننـد .از توصیههـای ایشـان در حـوزه مداحـی اهـلبیت
برایمـان بگویید.
حاجآقـا مداحـی را خیلـی خوب میشناسـد .یعنـی در عیـن خوب بـودن در
ستایشـگری ،داننـده خوبـی هم بـود .لذا فکـر میکنم کـه شـاگردان او عالوه
بـر اینکـه ادارهکنندههـای خوبی در جلسـات هسـتند ،به غیـر از مـداح بودن،
داننـده خوبـی هم هسـت .اسـتاد کسـری روی شـعر حفـظ کـردن -خصوصا
قصیـده و مقتلخوانـی -تأکیـد زیـادی دارد .گمـان میکنـم کمتر کسـی به
انـدازه او قصیـده حفظ باشـد .مـن هم آن مدت شـعر حفظ میکـردم و کمتر
پیـش میآمد کـه از روی برگـه بخوانم .تا اینکه رسـیدیم به روز شـهادت امام
رضـا gکه دسـتجات سـینهزنی در تجریـش راه میافتنـد .آن سـال حاجآقا
بنده را از انتهای دسـته صدا کـرد و گفت باید در امامـزاده صالح بخوانی .باالی
چهارپایـه رفتـم و دیـدم کـه جمعیت منتظر اسـت .حاجآقـا به پای مـن زد و
گفـت برگهات کـو؟ گفتم حاجآقا! حفظ هسـتم .گفت برگـهات را نگاه کن ،که
ایـن هـم از خبره بـودن او بود .آن روز خواندم و جلسـه خوبی هم شـد .حاجآقا
بـ ه 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 بیت را رعایت
نمیکننـد یا شـورهای نامتعـارف میخواننـد و . ...البته همـه در این
دسـتهبندی قرار نمیگیرند .شـما این نقـد را به همنسلان خودتان
وارد میدانید؟
 1400سـال اسـت که سیدالشـهدا gحافظ این دسـتگاه اسـت .اگر کسـی
بخواهد آسـیب بزنـد به خودش آسـیب میزند .بزرگترها باید آسیبشناسـی
را انجـام دهند .ما نباید حرفی بزنیـم .از آن طرف در مباحث تربیتی میگویند
اگـر میخواهیـد فرزندانتـان اهـل مطالعـه بشـوند نباید مـدام به آنهـا بگویید
کتـاب بخوانیـد .اگر خودتـان کتاب دسـت بگیریـد و بخوانیـد ،فرزندانتان نیز
کتابخوان میشـوند .منظورم این اسـت که تأثیر دیدن بسیار بیشتر از شنیدن
اسـت .صحبـت کردن بـا تندی هم تأثیـری ندارد و الگوسـازی درسـت بهتر از
آسیبشناسـی اسـت .حضرت آقا چارچوبی را برای بحـث مداحی معین کرده
و اگـر انتقادی میشـود بایـد در آن چارچوب قـرار بگیرد.
در خیلـی از مجالسـی کـه مداحـان جوانتـر آن را اداره میکننـد،
سـینهزنی مـورد نظر اسـت و بـا وجـود روایـات زیـادی کـه در مورد

نوحه و دودمه
شناسنامهجلسه
است
هیئـت ریحانهالنبـی یکـی از هیئتهـای پرجمعیـت و
شناخته شـده تهران در شمیران اسـت که به ظن بسیاری
توانسـته به شـرایط فرهنگی شمال شـهر تهران تا حدود
زیادی س روسـامان 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 ریحانهالنبی شـکل گرفت و آنقـدر تأثیرگذار
بـود ،توضیـح میدهـد« :بزرگتریـن نعمات ایـن منطقه
وجود امامزادههاسـت؛ امامـزاده علیاکبر چیـذر ،امامزاده
اسـماعیل ،امامزاده صالح ،امامزاده ابراهیم دربند .سـال اول
دغدغه این را داشـتم که کجا بخوانم .رفتم امامزاده قاسـم
 gو نذر ایشـان کردم که یک جایی بـرای نوکری روزی ما
کنید .همـان روزها به یک مجلس ختـم در محلهمان 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 میخواندم .سـال 80
به این نتیجه رسـیدم که برای جوانان شـمیران جلسـهای
داشـته باشیم .سـال  84به بعد جلسـات هفتگی را برقرار
کردیـم و تعـداد جلسـات باال رفـت و خدا را شـکر هدفی
که سـال  80داشـتیم به ثمر نشسـت .هیئتهای شمیران
معموال سـر شب تمام میشـوند .ما هم جلسـات را معموال
دیروقت میگرفتیم 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 هیچوقـت حذف نمیشـود».

احمدحسینپورعلویمطالعهوشاگردی کردن
را ضرورت سرودن شعر آيینی میداند

از  محبآلعلی
خواهم
التماسدعامی
سعید سعیدی
احمد حسـینپور را بیشـتر با نـام احم د علوی میشناسـند.
او متولـد اول شـهریور 1353و اهـل قـم اسـت امـا خـودش
میگویـد اصالتا یزدي اسـت .او 25سـال اسـت كـه در مقطع
ابتدایـی تدريـس میكنـد و از جملـه شـاعرانی اسـت که با
فضای مجازی هیـچ ارتباطی ندارد و برعکس بیشـتر مداحان
و شـاعران آیینـی که در فضای مجـازی صفحهای بـه نام خود
دارنـد و از ایـن طریـق برنامههـای خـود را پیـش میبرنـد،
شـیوه سـنتی فعالیت كنـد .احمد علـوی در

ترجیـح داده به
ایـن گفتوگـو 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 برميگردد؟
درواقـع از  15سـالگی 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 برمیگـردد به اينكه
مانند بسـیاری از شـاعران آیینی دیگر بچههیئتی بـودم و در هیئت نفس
ميکشـیدم و با استشـمام بوی اهل بیـت bاین توفیق برایـم رقم خورد
کـه بتوانـم در ایـن حـوزه فعالیت داشـته باشـم .شـعرها و نوحههایی که
ت خوانده میشـدند در ذهن من نفـوذ پیدا کردند
توسـط ذاکـران اهل بی 
و مـرا تحـت تأثیـر قـرار دادنـد تـا بتوانـم در ایـن راه قـدم بـردارم .در آن
سـالها بـا اسـاتید بزرگـی همچون اسـتاد مجاهدی آشـنا شـدم کـه در
تمـام ایـن دوران یـار و یاور من بـود و همیشـه از او آموختـهام .درواقع در
ت میرفتم ،با شـعری از اسـتاد مجاهدی که
ی کـه بـه هیئ 
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بـه حضـرت فاطمه hتقدیـم کـرده بود بـه این حـوزه عالقهمند شـدم.
فقـط در شـعر آیینی فعالیـت میکنید یـا در سـایر زمينهها
هم شـعر سـرودهاید؟
آثـار من تنها به حوزه آیینی محدود نمیشـوند .در حوزههـای زیادی اعم

از ترانـه ،شـعر محاوره ،اجتماعی و عاشـقانه نیز شـعر سـرودهام اما همه
اینهـا برایم حالت دسـتگرمی دارنـد و رسـالت اصلی خودم را سـرودن
شـعر در حوزه آیینی و در مـدح و منقبت اهل بیت bمیدانـم .درواقع
همه تالشـم این اسـت که اشـعار آیینی خوبي بگویم.
چطور سرایش یک شعر برای شما شکل میگیرد؟
تقریبـا  26سـال اسـت که شـعر میگویم .همیشـه به جوانـان میگویم
هنگام سـرودن شـعر آیینی برای خلـق واژهها 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 کاملا معنـوی قـرار بگیریم و شـعر جـزء الینفک
زندگی شـاعر باشـد .یکـی از دالیلـی که هیچوقـت وارد فضـای مجازی
نمیشـوم 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 ذهنتـان پدید
بيایـد که دور بـودن از تکنولوژی در دنیای امروز به شـما ضربه نمیزند؟
در پاسـخ بایـد بگویـم خیر .بـه عبارتی ترجیـح میدهم یک چوپـان در
بیابان شـعر مرا روی یک تکه کاغذ مچالهشـده بخوانـد و زیر لب زمزمه
کنـد تـا اینکه عدهای 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
چشـمهاي اسـت که راه خـودش را پیـدا میکند.
بـا توجـه به ایـن سـابقه طوالنـی در حوزه شـعر ،آیـا موفق
شـدهاید کتابـی را چـاپ کنید؟
تاکنـون دو کتاب منتشـر کـردهام .اولیـن کتاب مـن با عنوان «سـادات
ببخشـند» توسـط انتشـارات فصل پنجم منتشـر و به آقـا ابوالفضلg
تقدیـم شـده و دومیـن کتابـم بـا عنـوان «علویها» توسـط انتشـارات
جمهوری منتشـر و به امیرالمؤمنین gتقدیم شـده .شش کتاب دیگر
هـم دارم که آماده چاپ و در مرحله حروفچینی هسـتند .آرزو دارم برای
یکایک معصومیـن بتوانم کتـاب جداگانـهای را تقدیم کنم.
شعر آیینی امروز را چطور ارزیابی میکنید؟
شـعر آیینـی امـروز بـه دسـت جوانـان نخبـهای افتـاده کـه هـم اطالعات
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 میبرنـد و بـه ایـن جنبـش ضربـه میزننـد .هیچوقـت
نمیتوانـم بگویـم بـه حدی رسـیدهام کـه اسـتاد شـدهام .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
یدانـد امـا عـدهاي تا دو سـه شـعر میگوینـد راه خـود را گـم میکنند!
نم 
ایـن توفیـق را داشـتهاید که در حضـور مقام معظـم رهبری
هم شـعرخوانی کنید؟
خـدا را شـکر چندین بـار افتخـار حضـور در این جلسـات را داشـتهام و
خوشـبختانه یکبار هم ایـن توفیق برایم پیش آمد کـه بتوانم در حضور
مقـام معظم رهبری شـعرخوانی کنم .دو غـزل در مـدح و ثنای حضرت
علـی gخواندم که مورد اسـتقبال ایشـان قـرار گرفت.
آیا جلسـات شـعرخوانی هم تشـکیل میدهید یا دورهمیهای
شـاعرانه برگزار میکنید؟
قدیمیتریـن جلسـه شـعر آیینـی ایـران بـا عنـوان «جلسـه محیط»
هماکنـون در قـم در حـال برگـزاری اسـت .ایـن جلسـه شـعری
بیـش از  50سـال قدمـت دارد کـه هـر هفته جمعـه در منزل اسـتاد
مجاهـدی برگزار میشـود و میزبان شـاعران زیادی از سراسـر کشـور
اسـت .مـن هـم در مقـام مجری در ایـن جلسـات حضـور دارم .عالوه
بـر ایـن گردانـدن مجمـع ادبـی قـم نیـز به عهـده من اسـت کـه در
ایـن سـالها همـواره تلاش کـردهام عالقهمنـدان را به سـمت شـعر
آیینـی سـوق دهـم .اما حلق ه شـعری کـه احتماال مدنظر شـما باشـد
در بـارگاه حضـرت معصومـه hدر کنـار مقبـره پرویـن اعتصامـی
هـر جمعـه از سـاعت يـك شـب تـا هنـگام سـحر برگـزار میشـود.
ارتباطتان با جامعه مداحان چطور است و با آنها همکاری داشتهاید؟
خدا را شـکر با بسـیاری از مداحان توفیق همکاری داشـتهام .اگر بخواهم
نـام ببـرم میتوانم 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 نمیکنم شـاید
بسـیاری از عزیـزان از اشـعار مـن اسـتفادهکننـد و مـن متوجه نشـوم.

خـــــط خبــر

حجتاالسالم بهرام دلیر نقدهای ،عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،عزاداریاي را مطلوب میداند که در آن عرفانبخشی و عرفانافزایی
صورت بگیرد؛ «عزاداریها باید یکسری پارامترها را داشته باشند تا به عزاداری مطلوب تبدیل شود .از مجلس افترا معنویت برنمیخیزد و
ی عرفانبخشی و
از مجلس بداخالقی معنویت تولید نمیشود .پس بحثهای معنویت و اخالق را باید جدی گرفت.پس اگر مجلس عزادار 
عرفانافزایی نکند و ما را با عرفان اباعبداهلل و قمر بنیهاشم آشنا نکند قطعا عزاداری مطلوبی نیست».
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چند
ترجیعبند
درمدح
علي
به نجف آمدم زالل شدم راهی جاده کمال شدم
جلد گنبد شدم کبوتروار مونس هر شکستهبال شدم
از لبانم قصیده میجوشید تا رسیدم به صحن الل شدم
به ضریحش دخیل میبستم پس از آن غرق شور و حال شدم
نشئه ذات ذوالجالل شدم
در جمال خدانمای علی 
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 میخواندم مست جام علی و آل شدم
رشته ماسوی به دست علی است

که علی دست قادر ازلی است
***
گوش دل باز کن که جان شنوی آنچه نشنیدنی است آن شنوی
سر هر موی تو زبان بشود وصف او را به هر زبان شنوی
روی این خاک پاک بنشینی نغمههایی از آسمان شنوی
راهی وادیالسالم شوی مثل «قاضی» حدیث جان شنوی
دل هر ذره را که بشکافی از دل ذرهها اذان شنوی
اشهد ان مرتضی حیدر از سراپای این جهان شنوی
باید این بیت آسمانی را از دهان فرشتگان شنوی
رشته ماسوی به دست علی است

که علی دست قادر ازلی است
***
کعبهام شد جمال دلجویش قبل ه من خم دو ابرویش
لحظه لحظه نسیمی از جنت میکشاند دل مرا سویش
رازهایی نگفتنی داریم من و درویش و ذکر یاهویش
ی است بهتر از رویش
چه شبی بهتر از شب گیسوش و چه صبح 
دژ خیبر به گریه افتاده است از تماشای زور بازویش
پنج پیغمبر اولوالعزمند رهگذاران هر شب کویش
آن خداوند عادلی که علی هست میزانترین ترازویش
خواست تا در دل سحرگاهان که شوم اینچنین ثناگویش
که علی دست قادر ازلی است رشت ه ماسوی به دست علی است
***
امشب افتادهام به راه فقط توشهام چیست ،اشک و آه فقط
کار امثال من فقط این است اشتباه ،اشتباه ،اشتباه فقط
با خود آوردهام به محضر او كولهباری پر از گناه فقط
آخرین چاره گدایان چیست نظر لطف پادشاه فقط
آی موال! تو را نمیفهمند درد دل را بگو به چاه فقط
روی دوش سقیفه جامانده بار پروندهای 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 رشت ه 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 لیلهالمبیت جز او هیچکس 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
هیچکس جز علی در این برهوت صاحب چشمهسار کوثر نیست
َم َلک و جن و انس میدانند که امیری به غیر حیدر نیست
که علی دست قادر ازلی است رشته ماسوی به دست علی است
***
دردمندم ،شفا نمیخواهم از طبیبان دوا نمیخواهم
در زمانی که عافیت ننگ است جز دلی مبتال نمیخواهم
نسبم میرسد به عابس و جون از وال جز بال نمیخواهم
فکر و ذکرم طواف مرقد اوست مروه بیصفا نمیخواهم
از کسی جز محب آل علی التماس دعا نمیخواهم
جز کمی مستی و پریشانی از شه الفتی نمیخواهم
من کجا و شماتت دعبل من که حتی عبا نمیخواهم
من که غیر از محبت موال هیچ چیز از خدا نمیخواهم
که علی دست قادر ازلی است رشته ماسوی به دست علی است
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یداهلل بهتاش ،مداح پیشکسوت در خصوص اینکه مردم در مقابل مداحان چه نقشی دارند ،میگوید« :هیئتدارها وظیفه دارند هر کسی را به مجلس
خود دعوت نکنند .وقتی میبینند فرد اثرگذار نیست یا اخالقش اثر سوء روي مخاطب دارد نباید دعوتش کنند .صرف خوب خواندن هم دلیل دعوت
نمیشود مستمع را فراموش کنیم .هر چیز دروغی که گفتنش حرام است شنیدنش هم حرام است .اگر مخاطب دید مداح دارد دروغ میگوید باید
معترض شود و بگوید من اینجا آمدهام ثواب کنم .توداری باعث گناه من میشوی .پس اثرگذاری مداح بر مستمع و مستمع بر مداح دوسویه است».

داریم با «حسین حسین» پیر میشویم...

یکی از سنتهای زیبای هیئتهای قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیئت بوده که در این سالها فراموش شده است.
پیشنهاد میکنیم دست ب ه کار شوید و پس از پایان مجلستان یک عکس یادگاری دستهجمعی بگیرید و برای «چهارده» ایمیل
کنید تا در همین صفحه منتشر شود.
qudsonline14@gmail.com

جايـگاه زن و نـوع حضـور او در جامعه اسلامي يکي از مسـائل
مهمي اسـت که حتـي در تعيين سرنوشـت جامعه نقـش دارد.
بـرای هميـن دين اسلام بـه عنـوان کاملتريـن دین آسـمانی
توجـه خاصـي بـه ايـن موضـوع داشـته و احـکام و دسـتورات
روشـني در مـورد چگونگـي حضـور زن در اجتمـاع و اهميـت
حجـاب بـراي او صـادر کـرده .از ديـدگاه اسلام حفـظ عفت و
پاکدامنـي زنـان نقـش تعيينکننـدهاي در سالمسـازي جامعه
اسلامي دارد و حتـي حفـظ جايـگاه و منزلـت زن بـه حفـظ
حجـاب و عفـت او برميگـردد .يکي از راههاي اساسـي دشـمن
جهـت ضربـه زدن به اسلام و نظـام جمهوري اسلامي ،ترويج
و حمايـت از بيبندوبـاري و مقابلـه بـا حجـاب و عفـاف اسـت.
در نـگاه اسلام ،حفـظ حجـاب و عفـاف نقش مهمـي در حفظ
منزلت زن و سلامت جامعه اسلامي و ارزشهاي اسالمي دارد.
درواقـع از روزهاي اوليه هجوم اسـتعمارگران اروپايي به ممالک
اسلامي ايـن حربه بـراي ضربـه زدن به اسلام مورد اسـتفاده
قـرار گرفتـه .در شـرايط کنونـي نيـز دشـمن بـا انـواع روشها
اعـم از راهانـدازي شـبکههاي مبتـذل ماهـوارهاي ،سـاختن
سـيديهاي مسـتهجن و ترويج آنها در سـطح جامعه ،حمايت
از جريانـات فمينيسـتي و ...قصد دارد ضمن مقابلـه با اعتقادات
اسلامي و بـه ابتذال کشـاندن جوانان ،جامعه ايران رابا مسـائل
بيارزش سـرگرم کنـد و آن را از دسـتيابي بـه آرمانهاي خود
بـاز دارد .از ایـن رو بـه همـه بچههیئتیهـا پیشـنهاد میشـود
ایـن مسـئله را جـدی بگیرنـد و بـا مطالعـه گسـترده در ایـن
زمينـه تالش کنند جوانـان ما حجاب را با عشـق انتخاب کنند.

هیئت رزمندگان اسالم ،استان کرمانشاه

کانال تلگرام
کانالتخصصی
حجاب و عفاف

 21تیرمــاه در تقویــم مــا ایرانیهــا 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
هجمههــای فراوانــي علیــه حجــاب
توســط دشــمنان طراحــی شــده کــه
خیلــی از جوانــان را در زمینــه ایــن
دســتور اســامی دچــار شــبهه میکند.
بــرای همیــن بایــد مراقــب باشــیم
در دامــان ایــن آســیبها نیفتی ـم .اگــر
میخواهیــد دربــاره ضرورت حجاب بيشــتر
بدانید کانــال تخصصی حجــاب و عفاف به
نشــانی https://t.me/hejabiri
بــه کارتــان میآیــد .بــا عضویــت
در ایــن کانــال میتوانیــد پاســخ
بســياري از ســواالتتان را پیــدا کنیــد.

کتاب

از دیار حبیب

كتاب «از دیار حبیب» نوشـته سـیدمهدی شـجاعی
اسـت که گوشـههایی از زندگی حبیب بن مظاهر یار
سـالخورده سیدالشـهدا gرا به تصویرکشيده .البته
قسـمت اعظـم آن به شـهادت حبیب بـن مظاهر در
کربلا اختصـاص دارد و وصف عشـق و شـیدایی او به
امـام زمـان اوسـت .داسـتان از جایـی آغاز میشـود که
حبیب بـن مظاهر و میثم تمار مقابل چشـم عـدهای از
مـردم هر یک از عاقبت کار دیگری و چگونگی شـهادت
خـود خبـر میدهنـد و از هـم جـدا میشـوند .در ایـن
کتـاب میخوانیم« :جـان در قفس تـن حبیب بیتابی
میکند .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 .هیچکس
حبیـب را تاکنون به این حال ندیده .گاهی آه میکشـد،
یانـدازد ،گاهی بـه افق
گاهـی نگاهی به خیـام حـرم م 
چشـم مـیدوزد ،گاهـی خـود را در نگاه معشـوق گم
میکنـد ،گاهـی میگریـد و گاهـی میخنـدد» .اگر
فرصـت داریـد خواندن این کتـاب را از دسـت ندهید.

حجاب؛ عاملی سرنوشتساز

اپلیکیشن
امام رضاg
تابســتان که میشود مقصد مســافرت خیلی
از ایرانیهــا ســفر زیارتی بــه خراســان رضوی
اســت .درواقــع مشــهد هیچوقــت خالــی از
مســافر نمیشــود و خیلــی از خانوادههــا
بــرای رفتــن بــه آنجــا از چنــد مــاه قبــل
برنامهریــزی میکننــد .اگــر در تــدارک
ایــن ســفر زیارتــی هســتید برنامــه اندرویدی
«امــام رضــا »gبــه کارتــان میآیــد.
ایــن برنامــه مجموعـهای بــزرگ از زیارتنامــه،
موســیقیهای بهیادماندنــی ،شناســنامه،
زندگانــی ،فضايــل ،ســیره ،آموزههــا و ...اســت
کــه در مــورد امــام هشــتم جمـعآوری شــده.
بــا نصــب ایــن برنامــه روی گوشــی تلفــن
هم ـراه خــود میتوانیــد در طــول ســف ،بــا
امــام هشــتم شــيعيان بیشــتر آشــنا شــوید.

*

مناجاتنامه

خدایـا! در هجـوم بیامان شـدايد و سـختیها گروهی به
دامن تـو میآویزنـد و گروهی از دامـن تو میگریزنـد .مأمن
و گریـزگاه ما را آغـوش مهربان خـودت قرار ده.

*

خدایـا! آنان کـه حقیقت را به مسـلخ مصلحـت میبرند،
آنـان کـه دیـن میفروشـند و دنیـا میخرنـد و آنـان که در
مرتع حقـوق مردم میچرنـد ،به کفـر از ایمـان نزدیکترند.
نقاب ایمان را از چهرهشـان بسـتان.

*

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

سیدمهدی شجاعی

هـیئت

چهارده ضمیمه هفتگی روزنامه قدس
ویژه هیئتها و محافل مذهبی
مدیرمسئول:ایمان شمسایی
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