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شـيخ حسـین انصاریان با بيان اينكه پای صحبت هر منبری و هر مداحی نروید ،گفت« :وجود مبارک امیرالمؤمنین gارزیابی
نسـبت بـه هـر انسـانی را در گـرو کالم او میدانـد .بـدان معنا کـه هیچ قضاوتـی در حق کسـی نمیتوان کـرد جز اینکه انسـان
کالم او را بشـنود .بسـیاری از سـخنان -البتـه برای آنهایی که تخصـص در ارزیابی دارند -دلیل بر این هسـتند کـه گویندهاش از
روی نادانـی سـخن میگوید یا بـه تعبیر قرآن جاهل اسـت».

«الم /الف،الم ،میم»( .آي ه  1سور ه بقره)

شمع راه
سوره مبارکه بقره

رمزماندگاری

سیدحسناحمدیزاده،پژوهشگردینی
بسـیار شـنیدهایم که در این مـاه بابرکت درهـای رحمت الهی بـه روی
بنـدگان باز اسـت و خـدا همهجوره هـوای آنهـا را دارد .هر نفـس ،ثواب
یک حسـنه و قرائت هر آیه ،ثواب یک ختم قـرآن را دارد .حتی خوابیدن
روزهدار هـم ثـواب دارد .پـس نمـاز شـب و مناجاتهای شـبانه و گری ه و
حـزن در هیئـت هم حتما ثـواب دارنـد .چه کنیم بـا این همه ثـواب! از
حضـرت امیر gپرسـيدند شـما که در ثنای بخشـش انگشـترتان آیه
والیـت نـازل شـد و در ثـواب انفاق افطارتان سـوره انسـان آمده و شـما
ُـون أَ ْم َوال َ ُهـم ب ِاللَّ ْي ِل
ِيـن يُن ِفق َ
که خـدا در وصفتـان در قرآن گفتـه «الَّذ َ
َوال َّن َها ِر س ًِّـرا و َ َع َ
الن َِيه» چرا اینقدر خود را به مشـقت میاندازید ،چاه حفر
میکنید و نخلسـتان آباد میکنید؟! آن حضـرت در جوابی تأملبرانگیز
یدانسـتم خداوند یکی را قبـول کرده دیگر
فرمـود« :به خدا قسـم اگر م 
یدانستم» .معلوم اسـت که همه کارهای این
یداشتم ولی نم 
دسـت برم 
امـام معصوم قبول اسـت ولی آن حضرت به شـیعیان خود یـاد میدهد
که دغدغه قبولی عمل خود را داشـته باشـند و فریب وسوسه شیطان را
نخورنـد که این همه عمـل کردی ،کافی اسـت!
نقـل شـده روزی پیامبر اكـرم kبه اصحـاب خود از رحمـت خدای
رحمـان میگفـت کـه اگر کسـی یک ذکـر سـبحاناهلل در ایـن دنیا
بگویـد خداونـد یـک درخـت در بهشـت برایـش مـیکارد .اصحـاب
پرسـيدند پـس ما با ایـن همه عمـل (نمـاز طوالنـی ،روزه در گرمای
تابسـتان ،خدمـت بـه خلـق خـدا و )...البـد یـک جنـگل در بهشـت
داریـم! پیامبـر فرمـود بـهشـرطی که یـک آتش نفرسـتید کـه همه
ِيـن آ َم ُنوا أَطِي ُعوا
جنگل را بسـوزاند .خدا در قرآنفرمـوده« :يا أَيُّ َها الَّذ َ
َ
الر ُس َ
ـول َو ال ت ُْبطِ ُلـوا أَ ْعمال َ ُكـم» .در ایـن دریـای رحمت
اهللَ َو أطِي ُعـوا َّ
رمضان که بخشـش خداوند مهربان بیشـتر از آن اسـت کـه بتوان آن
را شـمرد هـر یـک از ما را دعـوت کردهاند کـه به اندازه ظـرف خود از
ایـن دریـای بیکـران رحمت ثـواب و پـاداش برداریم .یکی با کاسـه و
دیگـری با سـطلی بزرگتـر و بیچـاره آنکه بـا آبکش و ظرف سـوراخ
در پـی برداشـتن از این دریای رحمت اسـت .به قـول مرحوم آیتاهلل
مجتهـدی چـه کنیم که ظرف ثوابها سـوراخ اسـت! نکتـه مهم این
اسـت که قبولی عمل بسـیار مهمتـر از انجام خود عمل اسـت .اینکه
چـه کنیم عمل ما قبول شـود و برای ما بماند نکتهای اسـت که تمام
زندگی ما به آن بسـتگی دارد .انجام عمل و اینکه آن عمل با شـرایط
صحـت باشـد مرحلـه اول بندگی اسـت ولـی مرحله مهمتر شـرایط
قبولـی و مقبولیـت آن عمـل اسـت .بـه طـور خالصه میشـود چند
ویژگـی را بیـان کـرد کـه اگر باشـند نمره قبولـی به عمـل میدهند
و مقبـول میشـود و اگـر نباشـند از آن واحـد و آن درس نمره قبولی
دریافـت نکردهایم و روسـیاهیم.
شـرایط اعتقادی :باور به خدا ،باور به اسلام و داشـتن والیت .خدا
َـغ َغ ْي َر ْالِ ْس َلا ِم دِي ًنا َفلَن يُق َْب َ
ـل ِم ْن ُه َو ُه َو
در قـرآنفرمـودهَ « :و َمن يَ ْبت ِ
فِي ْالخ َِر ِه م َِن الْخَ اس ِِـرين».
شـرایط عبادی :انجـام واجبـات الهـی و ب ه خصـوص نمـاز .پیامبر
گرامي اسلام kدر مـورد اهمیت آن فرموده« :اگر نماز کسـی قبول
نشـود ،بقیه اعمالـش هم قبول نمیشـود».
شـرایط اقتصادی :اگر لقمه حرام در زندگی باشد ،اعمال انسان مقبول
نیست.
شـرایط اخالقی :خدا در قرآنفرموده« :إِن َّما ی َت َق َّب ُـل اهلل م َِن ال ْ ُم َّتقِین».
به قـول قدیمیها« :گر گـدا کاهل بود ،تقصیر صاحبخانه چیسـت» .در
ایـن ماه ثواب و پـاداش بـرای درو کردن زیاد اسـت و همه جا صحبت از
بخشـش و کرم خـدای متعال در این ماه اسـت ولی بیچاره کسـی که با
دسـت خالی بر سـر سفره احسـان این ماه بنشـیند و با دست خالی هم
بـرود .به قول پیامبر گرامي اسلام kبدبخت واقعی کسـی اسـت که از
ایـن ماه خارج شـود در حالی که گناهانش آمرزیده نشـده.
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برگـزاری محافـل مذهبی در عصـر حاضر یکـی از نقاط مثبت جامعه شـیعی به
حسـاب میآید که به فرموده حضرت امام wهمین محـرم و صفر (برگزاری محافل
و جلسـات) است که اسلام را زنده نگ هداشته اما متأسفانه در عصر حاضر با یک تعداد
آسـیب در برگزاری محافل و جلسـات مواجهیم که دلیل پیدایش این آسیبها دوری
از سـیره اهـلبیت bبوده و هسـت .به عنـوان مثال امروز میبینیم کـه دغدغه اهل
بیت bاز ابتدا تاکنون این بوده که مردم حاضر در جلسـه اطعام شـوند .همانطوری
کـه رهبـر معظـم انقالب در قالب دسـتور همـواره بر برگـزاری افطـاری سـاده در ماه
رمضـان تأکیـد دارند اما متأسـفانه میبینیم در برخی از جلسـات به واسـطه چشـم
ت با
و همچشـمی از خطـوط قرمـز رد میشـوند به گونهای کـه برخی در اطعـام هیئ 
مشـکالت عدیدهای مواجه میشـوند و بـه اجبار اطعـام را لغو میکنند.
یا از بابت محتوای جلسات متأسفانه ما امروز محتوای فاخری در برخی از جلسات
مشـاهده نمیکنیـم .بـه این معنا که شـخصی که بـه عنوان سـخنران و منبـری در
جلسـات حضـور پیدا میکند بـه جای اینکـه از دغدغـه روز جامعه بگویـد و واجبات
مبتالبه مسـلمین را تبیین کند به مباحثی که چالشبرانگیز اسـت میپردازد چراکه
به واسـطه آن خودش بیشـتر شـناخته شـود تا اینکه بخواهد تکلیفی را که بر دوش
او نهادهانـد ادا کنـد .در زمینههای دیگر میتوانیم به اشـعاری که متأسـفانه بعضا زیاد
هم نیسـتند اشـاره کنیم که در جلسـات خوانده میشـوند .مباحثی که دغدغه اهل
بیت و شـعرای ثالث ما از محتشـم کاشـانی گرفته تا دعبل ،کمیت و مفاخیم در
باب اشـعاری که برای برگزاری این محافل استفاده کردند بیشتر توجهاتشان به جمع
و جامعه به جای پرداختن به شـخص اسـت اما متأسـفانه امروز میبینیم در جلسات
بسـیار بـزرگ ما اشـعاری که خوانـده میشـوند غالبا به همیـن عوامـل برمیگردند:
بینالحرمیـن ،گنبـد و دوری .اما وقتی به اشـعار گذشـته مراجعه میکنیم اشـعار در
ایـن قالـب بودند که نه ظلمي به کسـی بشـود و نـه زیر بار ظلـم برویم.
ف دیگر متأسـفانه امروز برخی از مداحان و روحانیون هم درگیر اين شـدهاند
از طر 
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کـه روی منبـر با یـک تبلت یا تلفـن همراه شـع ر یا متـن خودشـان را میخوانند به
گونهای که حتی نوشـتن روی کاغذ را هم در دسـتور کار خود قرار نمیدهند .آن وقت
میبینیـم جلسـات و هیئتهاي مذهبی بعضا خروجیهـای الزم را ندارنـد .یک حال
موقتی تا پایان جلسـه در بین حاضرین حاکم اسـت .وقتی خارج شـدند بـه روال اول
زندگیشـان برمیگردند و این ضعف از منابر ،مراثی و اشـعاری که مداحان میخوانند
نشـئت میگیرد .یـا آن چیزی که دغدغـه بود و به عنوان سـنت بین محافل مذهبی
ما شـیوع داشـت پذیرایی از حاضرین جلسـه بـا چای روضه بـود .امـروز میبینیم در
خیلی از آبدارخانههای جلسـات  20نوع دمنوش و شربت آماده کردهاند .این سلیقهها
تداری
و تنوعهـا بجـا و خوب اسـت امـا نباید ایـن نـوع نگاههـا را وارد فرهنگ هیئـ 
کنیـم .هیئـت یـک محدودیـت و قالب بـه خصوصـی دارد .ما در جلسـات بـا برخی
محدودیتهایـی کـه از ابتـدا بوده مواجه هسـتیم .آنجا برای ما معنا پیـدا میکند که
خـدای نکرده از سـیره اهلبیت bخروج کنیـم .اینها در قالب برخـی از بدعتهای
عزاداریهـا وجـود دارند که ما امروز شـاهد آن هسـتیم شـیوههای مختلف عـزاداری
نوین و جدیدی که در سـالهای گذشـته موجـود نبودهاند رونق پیدا کـرده .همه این
آسـیبها از زمانـی شـدت گرفتند که ما از سـیره اهـلبیت فاصلـه گرفتیم .اگر
بخواهیـم این معضل را پشـت سـر بگذاریم ،باید بـه اصل الگوپذیـری مراجعه کنیم.
جلسـه خوب برگـزار شـود آن را باید با ایـن مقیاس و

بـرای اینکـه یک محفل یا یک
خطکشـیها به مرحله اجـرا درآوريم .اول کالم معصومین و سـیره اهـلبیت در
 1400سـال گذشـته اسـت .دوم منویات علما و مراجع عظام تقلید و در عصر حاضر
دغدغه حضرت آقا این منویات بوده که طی سـال جلسـات متعددی با شـعرا و مادحین
برگزار میکنند و در آخر هم الگوپذیری از جلسات موفقی که در کشورمان داریم .جلساتی
را کـه با شـیوه برگزاری گذشـته برقرار میشـوند جوانان مـا باید مبنای اجرای خـود قرار
دهند .آن وقت شـاهد هسـتیم که این جلسـات خروجیهایی دارد .مثل شهدایی که در
هشـت سـال دفاع مقدس تقدیم کردیم.
امـروز مقـام معظم رهبـری دغدغهشـان این اسـت که اگـر جایی بـه این نتیجه
رسـیدید کـه الگوی صحیح داریـد و مبناها را درسـت اجتهاد کردید آتـش به اختیار!
یعنـی بـا برگـزاری جلسـات مذهبـی و محافل دینی شـما هـم بزرگتریـن بـار را از
روی دوش متولیـان امـور فرهنگـی جامعه اسلامی برداریـد .اعتقادمان بر این اسـت
كـه امـروز هیئتهـا کارکردهـای الزم را ندارنـد؛ بـه این معنا کـه از هیئت بـه عنوان
یـک محفـل و مجلـس مذهبی کـه فقـط در آن سـینهزنی و روضـه برگزار میشـود
تلقی کردیم .در صورتی که کارکردهای هیئت برگزاری جلسـات مذهبی هم هسـت
امـا در کنـار برگزاری جلسـات مذهبی میبینیم جلسـات و هیئتهـاي موفقی مثل
دوطفلان حضـرت زینب hآمدهانـد پایگاههایی تأسـیس کردهاند كـه در آنها عالوه
بـر برگزاری جلسـات و هیئتهاي مذهبی که متشـکل از خانواده شـهدا ،ایثارگران و
مؤمنین شـهر اسـت به اموری پرداختهاند مثل خیریـه ،داراالیتـام ،درمانگاه ،صندوق
قرضالحسـنه ،باشـگاه ورزشـی و برگزاری جلسـات آموزشـی برای دانشآموزان و
دانشـجویانی کـه بعضـا ظرفیـت مالـی ندارنـد یا قـادر بـه اسـتفاده از کالسهای
غیرانتفاعـی بیـرون از هیئـت نيسـتند یـا اینکـه سـطح علمـی ایـن کالسهـا را
آنقـدر بـاال دانسـتهاند کـه بـه اینجـا آمدهانـد تـا پایـه خودشـان را قـوی کننـد.
روزی کـه بنـا داشـتیم حسـینيه دوطفلان حضـرت زینـب hرا برپـا کنیم
فرامـوش نمیکنـم مسـئول ایـن جلسـه شـاعر اهـل بیـت ،جانبـاز  70درصـد
سـیدمحمد میرهاشـمی کـه مکـررا خدمـت مقـام معظـم رهبـری میرسـند
اصلا بنیـه مالـی مناسـبی بـرای خریـد یـک حسـینیه نداشـتند .امـروز شـاهد
هسـتیم خیلـی از هیئتهـاي مذهبـی مثـل هيئـت دوطفلان نقش مؤثـری در
عرصههـای فرهنگـی در یکـی از محلات شـرقی و جنوبـی تهـران ایفـا میکنند
و بـه دغدغههـای مردم پاسـخگو هسـتند .خیلـی از خانوادههـا در همین محافل
مذهبـی هـم آشـنا شـدند و موجبـات ازدواج فرزندانشـان هـم ایجاد شـده .اینها
کارکردهـای هیئتهايـی هسـتند کـه متأسـفانه در خیلـی از جلسـات نمیبینیـم!

خـــــط خبــر

آیتاهلل مکارم شیرازی با ابراز تأسف از وجود ازدواجهای پرمخاطره گفت« :متأسفانه چشم و همچشمیها ،رقابتهای غلط ،آداب و
رسوم نادرست و تقلیدهای کورکورانه دست به دست هم دادهاند تا ازدواج آرامبخش قرآنی به ازدواج پرمخاطره تبدیل شود .گاهی
مشـاهده میشود که زوجها تا سالهای سـال زیر بار اقساط وامهای تشریفات ازدواج و مهریه و امثال آن هستند .در این صورت نه
تنها آن شب -که شب آرامش است -ناآرام میشود بلکه سالهای سال زیر بار اقساط وام هستند .اینها ازدواجهای قرآنی نیستند».
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هیئتریحانهالنبیh

انصارالحجه)

سخنران :حجتاالسالم میثم علیپناه
مداحان :سیدحسین عرب
و محمدحسین پویانفر
نشانی :تهران ،میدان تجریش
مسجد گیاهی
زمان :سیام خرداد الی چهارم تیرماه
ساعت 23 :الی 2:30

سخنران :حجتاالسالم سیدباقر
موسوی شاهرودی
مداح :امیر کرمانشاهی
نشانی :مشهد ،چهارراه خواجه ربیع،
کاشانی  ،61حسینیه حضرت علی اکبرg
زمان :سیام خرداد الی چهارم تیرماه
ساعت 22 :الی 24

حسینیه حضرت معصومه
مداح :محمد نوروزی

نشانی :تهران ،میدان خراسان ،خیابان
خاوران ،حسینیه حضرت معصومه
زمان :سیام خرداد الی چهارم تیرماه
ساعت 24 :الی 2:30بامداد

حسینیه عشاقالحسین

دهـه آخر

ماه رمضان

هیئتکجابرویم؟
با توجه به اینکه این روزها همه هیئتها مراسم
ویژهای دارند در اینجا درباره زمان و مکان برخی
از آنها اطالعرسانی شده .شما هم میتوانید
زمان و مکان مراسم هیئتتان را برای ما
به نشانی
Qudsonline14@gmail.com
ارسال کنید تا در همین صفحه
چاپ شود.

سخنران :حجتاالسالم محمدعلی دینی
مداح :علی قربانی
نشانی :تهران ،میدان امام حسین،g
نبش چهارراه صفا ،حسینیه
عشاق الحسینg
زمان :سیام خرداد الی چهارم تیرماه
ساعت 22:30 :الی 0:30

مسجد ارک
سخنران :حجتاالسالم میرزا محمدی
مداحان :حاج منصور ارضی ،حسین
سازور و ابوالفضل بختیاری

نشانی :تهران ،میدان  15خرداد

زمان :سیام خرداد الی چهارم تیرماه
 3بامداد
ساعت 24 :الی 

فیضبندگی
سخنران :حجتاالسالم مظفری
مداح :حسین حقی
نشانی :قم ،حرم حضرت معصومه،h
دارالتالوه مسجد اعظم
زمان :سیام خرداد الی پنجم تیرماه
ساعت 23:30 :الی1:30

حسینیه بنیالزهراh

مهدیه امام حسن مجتبیg

سخنران :حجتاالسالم امیر انصاریان
مداحان :حسن خلج و حمید بهاری
نشانی :تهران ،خیابان  17شهریور،
کوچه آبشار
زمان :سیام خرداد الی چهارم تیرماه
ساعت 22:15 :الی  24بامداد

سخنرانان :حجج اسالم شیخ مصطفی کرمی
و علیرضا صادقی واعظ
مداحان :سعید حدادیان ،احمد نیکبختیان و محمدحسین
حدادیان
نشانی:تهران،خیابانآزادی،بهسمتغرب،بعدازیادگارامامw
زمان :سیام خرداد الی چهارم تیرماه
ساعت 22:30 :الی 24

مکتب الزهراh
سخنران :استاد علیاکبر رائفیپور

مداحان :محمدرضا طاهری و حسین
طاهری

زمان :سیام خرداد الی چهارم تیرماه
ساعت 23 :الی  1بامداد
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حجتاالسلام بـیآزار تهرانی در نوزدهمین اجتمـاع مدافعان حرم با یادبودی از شـهدای یگان صابرین و نیروی زمینی سـپاه در
گرامیداشت  17هزار شهید ترور که در میدان امام حسین gبرگزار شد ،گفت« :والیت امیرالمؤمنين gاز سوی خداوند تفویض
شـده بود اما مردم به واسـطه زر و زور و تزویر فریب خوردند .اینکه برخی به خطبه  91نهجالبالغه اسـتناد کردند که امام علیg
فرمود من مطیع کسـی خواهم بود که مردم او را انتخاب کرده و به او رأی دهند ،یک خلط مبحث اسـت».

حاج علی قربانی معتقد است معارف دين را ميتوان
توجوكرد
در ادعيه و مناجاتها جس 

حـديث

سوزو خلوت

هیئتیهـا بـه او میگوینـد حـاج قربون؛ مـداح بیحاشـیهای
که در مسـیر نوکـری سیدالشـهدا gبـا کولهبـاری از تجربه
بـه درجه اسـتادی نايـل آمـده و الگـوی بسـیاری از مداحان
دروس حـوزوی را

جـوان اسـت .البتـه حـاج علـی قربانـی
خوانـده و گاهی اوقـات منبر هم مـیرود .براي هميـن البهالی
پاسـخهایی کـه بـه سـواالت مـا میدهـد بـر ایـن نکتـه
تأکیـد دارد کـه مـداح باید همـواره تشـنه آموختن باشـد.
حـاج قربـون بـه جوانـان میـدان میدهد امـا معتقد اسـت
در مناجاتخوانـی بایـد احتیـاط کنیـم چراكـه معـارف
در میـان همیـن مناجاتهاسـت و وقتـي بـا روضـه اهـل
بیـت bهمراه شـود مسـیر برایمان روشـن میشـود .حاج
علـی قربانـی شـبها در حسـینیه عشاقالحسـین،g
دعـاي ابوحمـزه ثمالـي ،مجیـر و دعـای افتتـاح میخوانـد
و خيليهـا دوسـت دارنـد در شـبهای نورانـی مـاه خـدا
خودشـان را از گوشـه و کنار شـهر به این مکان برسانند و زلف
دلشـان را بـه نوای یـارب يارب او گـره بزنند و اسـتغفار کنند.

رضا افراسیابی

میدانیـد کـه برخی از مداحـان مهارتهای فنـی ،صدای
زیبـا و حنجـره قـوی دارند امـا در مـدح آنها خبری از سـوز
نیسـت .به نظر شـما یک مـداح چگونه سـوز پیـدا میکند؟
سـوز همینطـوری به دسـت نمیآید .شـیخ مرتضی زاهد و سـیدعلی
میرهـادی اهـل سـوز بودند و اسـاس مناجاتخوانـی در تهـران به این
یگـردد .آنهـا بـه زهـد ،تقـوا و فروتنی معـروف بودنـد .به
بـزرگان برم 
نظـر بنـده ریشـه این سـوز و گـداز به تقـوا و خداپرسـتی و بـه تعبیر
برخـی انجـام واجبات ،تـرک محرمات و شـبزندهداری بسـتگی دارد.
در حقیقت برای رسـیدن به سـوز قدمهای بسـیاری برداشـته میشود
و آثـار آن در ایـن محافـل ظهـور و بروز پیـدا میکند .اگر کسـی اهل
سـوز باشـد باید پیـش از آن برای خودش خلوتهایی داشـته باشـد و
در تقـوا ،اخالص و خداترسـی شـهره عام و خاص باشـد.
حتمـا هر کسـی برای رسـیدن به این سـوز شـاهکلیدی
دارد .مثلا برخـی بـا تأکیـد بر واجـب یـا معروفی بـه جایی
میرسـند و عـدهاي دیگر از انجـام منکری اجتنـاب میکنند
تـا اباعبـداهلل gاین سـوز را بـه آنها عطـاکنـد .در زندگی
شـخصی شـما اين شـاهکلید کدام اسـت؟
روایـت داریـم چیـزی کـه باعـث رقـت قلـب میشـود تلاوت قـرآن
اسـت .هر کسـی از مـن سـوال میکند میگویـم من قـرآن میخوانم.
متأسـفانه بـا قـرآن مأنـوس نیسـتیم .بعضيهـا در وادی سـینهزنی و
ن طـور که بایسـته و
توسـل خـوب هسـتند امـا در ارتبـاط با قـرآن آ 
شایسـته اسـت عمـل نمیکنند .فکـر میکنم تلاوت قـرآن قلبها را
آمـاده و افتادگی و سـوز و گـداز را در وجود انسـانها نهادینه میکند.
یکـی هم زیارت عاشوراسـت .اعتقاد دارم قرائت زیارت عاشـورا با درک
در رسـيدن بـه این هدف مهم کارسـاز و راهگشـا باشـد.
توصیهتـان در فرصـت باقیمانده ماه مبـارک رمضان برای
اسـتفاده هرچه بهتر از فضايل این ماه چیسـت؟
ايـن مـاه ،مـاه تلاوت و انـس بـا قـرآن اسـت و بايـد تلاوت قـرآن را
دریابیـم .بـه تعبیر حضـرت امـام wكـه میفرمودند تلاوت کالماهلل
مجيـد جـواب میخواهـد ،کالمـی کـه از سـوی خـدا بـه سـمت مـا
میآیـد از پاییـن بـه باال هـم باید پاسـخ داده شـود و آن پاسـخ با دعا
امکانپذیر اسـت .یعنـی درواقع جـواب کالم خدا ،کالم معصوم اسـت.
بـه همین خاطر بايد بـه مجالس دعا اهتمام بورزیـم .حضرت علیg
در خصـوص اهمیت دعافرمـوده« :کلید این خزائـن غیبی که محدود
و قابـل تصـور نیسـت به دسـت خود شماسـت» .کلیـد ایـن خزائن با
دعاسـت .درواقـع بـا دعـا میتوانیم بـه خزائن غیبـی راه پیـدا کنیم.

خـــــط خبــر

حجتاالسلام پناهیـان بـا بيان اينكه دشـوارترین کار ،پذیرش والیت ولیاهلل اسـت ،گفت« :خـدا ما را آفریده و یک کار سـخت و
محـوری بـه ما داده و بقیهاش حاشـیه اسـت .نماز کار آسـانی اسـت که خدا گفته بخوان تا کار سـخت برایت آسـان شـود .از اول
تا آخـر خلقت کار سـخت ،پذیرش والیت ولیاهلل اسـت».

آن ورود کنـد .کسـی کـه میخواهـد در وادی دعا وارد شـود ،ابتدایی
دارد.شـیخ مرتضـی زاهـد در مسـجد امینالدوله مناجـات میخواند.
او در برههای بیمار میشـود و شـاگردش سـیدعلی میرهادی مجلس
را میگردانـد .بعـد از یکـی دو جلسـه شـیخ مرتضـی او را ميخواهـد
و ميگويـد شـنیدهام شـبهای جمعه مناجـات میخوانی .سـیدعلی
میرهـادی ميگويـد مجلـس ما خـوب اسـت و همـه از آن اسـتقبال
میکننـد .شـیخ مرتضـی زاهد ميگويـد به همـان مقـداری که یکي
دو سـاعت مـردم را بـا دعـای کمیل معطـل میکنی به همـان میزان
بایـد در خلـوت خودت اسـتغفار کنی!

فرق دعا و مناجات چيست؟
اینهـا داراي مراتبی هسـتند .زمانی شـما به امام حـی و حاضر مراجعه
میکردیـد و امـام متناسـب بـا خواسـته و در حـد قـد و قامـت شـما
پاسـخ مـیداد .این کالم امام اسـت .کالم دیگر دعاسـت .آنجاسـت که
امـام تربیـت میکند و راه مرتفع شـدن نیازها را به شـما یـاد میدهد.
امـام در حیـن قرائت دعـا و مناجـات با شـما همنفس میشـود .اصال
امـام سـجاد gبـه ابوحمـزه ثمالـي میگفت چطـور دعـای ابوحمزه
را بخوانـد وگرنـه او چطـور میتوانسـت ایـن فرازهـای تربیتکننده و
معـارف ارزشـمند را بـه تنهایـی پدیـد آورد .بزرگواری میگفـت دعا و
تأثیـر نفس امام همچون کورهای اسـت که آهـن را در آن قرار میدهد
کـه پتـک میزننـد تـا شـکل بگیـرد .کسـی کـه در کـوره میدمـد تا
آتش شـعلهور شـود تا حدی تأثیرگذار اسـت .امام آن نفسـی است که
در آن کـوره میدمـد .اگـر همراهی امـام را منهـا کنید ،دعـا به جایی
نمیرسـد .وقتـی میخواهیـد دعا بخوانیـد بایـد خودتان را بـه امام
بسـپارید و دسـتتان را بـه امامی کـه آن دعا را انشـا کـرده بدهيد
کـه کجا مـیرود .دعـا فـراز و فـرود دارد .یک جـا باال مـیرود و به
یکبـاره تـو را پاییـن میکشـد .این همـان رموزی اسـت که انسـان
را تربیـت میکنـد .جوانـان مـا بـا معـارف دعا آشـنا نیسـتند .االن
هـم کـه میآیند بـه خاطـر روضـه و لحنی کـه مناجاتخـوان دارد
اسـتقبال میکننـد .شـنیدهایم برخـی بـا عبارتهایـی مثـل خـدا
بـه خاطـر یـک تـار مـو آدم را جهنـم نمیبـرد جوانـان را جـذب
میکننـد امـا بایـد بدانیـم که در دعـای افتتـاح آمده دو بـال خوف
و رجـا بایـد توأمـان باشـند .روایـت داریـم احـکام خـط قرمـز خدا
هسـتند .هـم در مناجـات شـعبانیه و هـم در دعاي ابوحمـزه ثمالي
میگوییـم خدایـا اگـر اشـتباهی کـردم بـه خاطـر ایـن نبـوده كـه
امـر تـو را خفیـف کنـم و تـو را کوچـک بشـمارم .شـما آمدیـد از
خـط قرمزهـا عبـور کردیـد .ایـن اهانت بـه امر خداسـت امـا از آن
طـرف امیـد هم هسـت .چه بسـا امیـد بایـد بیشـتر از خوف باشـد
امـا اگـر یکباره ایـن را برجسـته کنید بـه قبحزدایی ختم میشـود.
شـما مرزی بـرای مداحی و مناجاتخوانی قائل هسـتید؟
یـک مـداح حتمـا میتوانـد مناجاتخـوان باشـدیـا یـک
مناجاتخـوان مداح بشـود .چـون برخـی اعتقاد دارنـد باید
این مـرز تفکیک شـود.
هـر کس یک تعریفـی از آن دارد .هر کس بايـد در محدوده خودش به

چنـد سـالی بـود فضـای مجـازی و تلویزیون بـا پخش
برنامههـای متنـوع بـه هـر دلیلـی خانوادههـا و جوانـان
را درگیـر خودشـان میکردنـد و مـردم آن طـور کـه باید و
شـاید در مجالـس مناجـات شـرکت نمیکردند امـا در چند
سـال اخیر به تعبیـر بـزرگان ،جوانان بـه این محافـل رونق
دادهانـد امـا کمـاکان در فضـای مجـازی فعاليتهايـي براي
جـذب جوانـان به راههـاي ناصـواب وجـود دارد.
فکـر میکنـم همـان بحـث تهاجمـی اسـت کـه حضـرت آقـا از واژه
تهاجم فرهنگی اسـتفاده کردنـد .همانطور که میخواهیـم جوانان را
جـذب کنیم از آن طرف آنها (دشـمنان) ترفندهای خودشـان را دارند
و از هیـچ تالشـی فروگـذار نميكننـد امـا جوانـان مـا ثابـت کردهاند
کـه چقدر بـا خـدا و اهلبیـت bانـس دارنـد و فکر میکنم پاسـخ
دندانشـکنی بـه ایـن القائات پـوچ بدهند طـوری که مـردم را به کف
خیابـان بیاوریم و نشـان بدهیم جوانـان در خانه خدا بـا اهل بیت
انـس دارنـد .دشـمنان سـعی میکنند القـا کننـد جوانـان ارتباطی با
خـدا ندارنـد و بـرای دهـه  60بـوده و اين حرفها کهنه شـده اسـت.
با اين حسـاب فكـر ميكنيد ایـن مجالس تا چـه اندازه
میتوانند مؤثر باشـند؟
بـه نظـر مـن مصـداق همیـن فرمایـش حضرتآقـا در بحـث آتـش
بـه اختیـار ،ایـن مجالس هسـتند .چون بـا هیـچ مجموعه سـازمانی
و نهـادی ارتبـاط ندارنـد و از طرفـی هـم نوعـا شـما کمتـر میبینید
مجالـس دعـا و مناجـات در خـط رهبـری نباشـند یـا با حضـرت آقا
زاویه داشـته باشـند .این مسـئله نشـان میدهد اینها عقبه و ارتباطی
بـا بحث والیت دارند که آن عقبه اجازه نمیدهد از آن مسـیر درسـت
جدا شـوند.
وقتـی جـوان از روی منبر و پشـت تریبون ستایشـگری
توصیه شـما را میشـنود بسـیار اسـتقبال میکنـد .راز این
تأثیرگـذاری چیسـت؟ نكتـه بعـدي اينكـه عـدهاي از منبر
رفتـن مكالهـا ايـراد ميگيرنـد .نظ ر شـما در ايـن خصوص
چيست ؟
ابتدا جواب قسـمت دوم سـوال شـما را ميدهم .حـاج آقای مجتهدی
همیشـه میفرمـود خود ایـن لبـاس موضوعیـت دارد .مـردم باید یاد
بگیرنـد دینشـان را از روحانیـت بگیرنـد .اینکـه عـادی بشـود افـراد
مـکال منبـر برونـد ،عقبـه و اتفاقـات بـدی بـه دنبـال خواهد داشـت.
شـاید مواردی پیدا کنید که سـابقه درس حوزوی هم داشـته باشـند
و همیـن االن هـم چه بسـا مشـغول تحصیـل در حـوزه و تدریسـند
امـا در عیـن حـال عـادی شـدن ایـن مسـئله زیانبـار و غیرقابـل
کنتـرل خواهـد بـود .در مـورد اینکـه چطـور میتـوان ایـن جاذبه را
در هیئتهـا ایجـاد کـرد که فقـط فرصتی بـرای تخلیه انـرژی جوان
محسـوب نشـود و موجبـات معرفتـی افـراد را فراهـم آورد بـه تعبیـر
شـهید مطهـری هـر مصلحـی اول بایـد خـودش صالـح باشـد .یعنی
کسـی میخواهـد جوانـان را موعظـه کنـد قبـل از آن خـودش بایـد
یـک کارهایـی انجـام داده باشـد .درواقع اگر کسـی خـودش را اصالح
نکـرده باشـد چطـور میتوانـد بقیـه را اصلاح کنـد! متأسـفانه امروز
ایـن مسـئله خلـط میشـود چراکـه هـر کسـی یـک تهصدایـی بـه
عنـوان مـداح دارد .كسـي كـه خـوب شـور میدهـدیـا خـوب روضه
میخوانـد نبایـد بـه خـودش اجـازه دهـد موعظه كنـد و منبـر برود.
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دعـا
نیاز واقـعی
انسـانها
یکــی از موضوعاتــی کــه رهبــر
معظــم انقــاب در توصیههایشــان
بــه ستایشــگران مطــرح کردهانــد
بــه شــاخصههای مــدح و مداحــی
در حــوزه مناجــات برمیگــردد.
جایی کــه فرمودند صحیفه ســجادیه
اهمیــت بســزایی دارد .خصوصــا کــه
گفتنــد صحیفــه خــود شــعر آیینی
اســت .حــاج علــی قربانــی در مــورد
اینکــه چــرا ایــن شــاخصهها بــه
شایســتگی توســط مداحــان مــورد
توجــه قــرار نمیگیرنــد ،ميگويــد:
«حقیقــت ایــن اســت کــه کســی
نبــوده بــرای ستایشــگران معــارف
غنــی و ارزشــمندی را کــه در صحیفه
وجــود دارد طــوری بیــان کنــد کــه
اثرپذیــر باشــد و جذابیــت ایجــاد
کنــد .چــون مــا بــا صحیفــه انــس
نداریــم قطعــا از آن لــذت نمیبریــم.
قــرآن هــم بــه ایــن صــورت اســت.
چــون بــا معــارف ارزشــمند آن
آشــنایی نداریــم .بایــد ســراغ یــک
نفــر برویــم تــا صحیفــه را بتوانیــم
بــه خوبــی درک کنیــم .وقتــی لــذت
نبریــم ،کســالتآور میشــود و ایــن
طبیعــی اســت .راه آن ایــن اســت بــا
کالم معصــوم آشــنا شــویم چراکــه
دعــا تربیتکننــده اســت .حضــرت
امیــر gدر نهجالبالغــهفرمــوده:
«کلید رســیدن بــه آن خزائــن غیبی،
ادعیــه و دعاســت» .شــما در قالب دعا
همــراه بــا امــام میشــوید .راهنمایــی
میکنــد كــه نیازهــای واقعــی شــما
چیســت .مــا نیازهــای واقعیمــان را
نمیدانیــم .اکثــر نیازهایــی کــه مــا
بــرای خودمان ســاختهایم ســاختگی
و حقیقــی نیســتند .اهــلبیــت bدر
ادعیــهنیازهــایواقعــیرابهمــامعرفی
میکنند.حضــرتامیــر gدرمناجات
شــعبانیهمــاراتربیــتمیکندکــهاوال
نیــازمــاچیســتودروهلــهبعــدیراه
برطــرفکــردننیازچیســت.مــااصال
بــادعــامأنــوسنیســتیم!اگــرکســی
خوشلحــنباشــددعــارابــرایمــا
بخوانــد فقط بــرای آن کســی کــه زیبا
میخوانــد و روض ـهای هــم چاشــنی
آن اســت ســر ســفره دعــا میرویــم
امــا مهمتــر از آن بایــد بــا معــارف
دعــا آشــنا بشــویم».
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سعید پاشازاده ،شاعر جوان از دغدغههایش
میگوید


روضـ هجای
خیالپردازی
نیست
امیررضا سجادیان

دکتـرای مديريـت بازرگانـی دارد و از سـال  86در حالـی بـه جمـع
شـاعران آیینـی پیوسـت کـه وقتـی مدینـه بود یک شـب پشـت
دیـوار قبرسـتان بقیع بـه حضرت زهرا hمتوسـل شـد تـا قریحه
و ذوق سـرودن شـعر در او شـکل بگیـرد .همان موقع بود که سـعید
پاشـازاده  28سـاله توانسـت بـرای اهـلبیت bشـعر بسـراید .به
تعبیـر این شـاعر جوان ،شـعر با توجـه به شـرایطی که وجـود دارد
و موقعیتهایـی کـه بـرای شـاعر به وجـود آمـده متولد میشـود.
پاشـازاده در ایـن گفتوگو به خصوصیات سـاخت یک نوحـه خوب و
جذاب ،سـبکها ،شـعر مدافع حرم و روحیه حماسـی و نقش تربیتی
هیئـت پرداخت .البتـه او در جریـان این گپ و گفت به حضور اسـتاد
و تلاش توأمان شـاعر تأکید کرد و گفت« :كسـي كه شـعر ميگويد
بـراي پيشـرفت روزبهروز در شـعر گفتـن بايد بـه نكاتي كه اسـتاد
گوشـزد ميكند عمـل كند .در محضر اسـتاد بـودن به تنهايـي براي
خـوب شـعر گفتن كفايـت نميكنـد بلکه بخـش اعظم تلاش خود
شـاعر را میطلبد» .مشـروح ایـن مصاحبـه را در ادامـه میخوانید.

شـما از جمله شـاعرانی هسـتید کـه در حوزه سـاخت ترانه و
ملودی سـابقه و کارنامه خوبـی دارید .برای سـاخت یک ملودی
و تنظیـم آن چقدر فکر میشـود که از هر لحاظ مناسـب آن ایام
و مناسـب با شـعر و صدا باشد؟
سـعي ميكنم براي نوحه و سـبكي كه ميسـازم وقـت زيادي بگـذارم تا كار
خوبي از آب دربيايد .به خاطر همين اسـت كه به لطف سیدالشـهدا gاكثر
شعرها و سـبکهایی را که ميسـازم مردم از آن استقبال میکنند.
اصال نوحـه یعنی چه و یـک نوحه خوب چـه خصوصیاتی باید
داشته باشد؟
امـامصـادق gفرموده« :نوحوا علی الحسـین /براي امام حسـینg

خـــــط خبــر
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حجتاالسلام سـیدرضا عمادي به سـخنان اخیر رهبر معظم انقالب درباره «آتش به اختیار» اشـاره کرد و گفت« :وقتی هجمه و حمله
دشمن به قدری زیاد میشود که دیگر فرصت برای هماهنگی جزئیات با فرمانده نیست مثال از فرمانده بپرسید فالن تهاجم را باید با چه
روشی خنثي کنيم و فرمانده در مقابل این هجمه فریاد بزند آتش به اختیار یعنی هر کسی هر کاری از دستش برمیآید باید برای مقابله
با دشمن انجام دهد».

گریـه کنیـد» .نـوح چـون خیلـی زجـر کشـیده و زیـاد گریـه کـرده
اسـمش شـده نـوح .نوحـه یعنـی عـزاداری کـردن .یـک نوحـه خوب
بایـد از نظـر زبانی و سـاختاری با هم مطابقت داشـته باشـد .به عنوان
مثـال اگـر قـرار اسـت در نوحهای اضطـرار اهـلبیتbرا بـه تصویر
بکشـیم نمیتوانیـم بـا آهنگ حماسـی ایـن کار را انجام دهیـم .نوحه
بایـد دربرگیرنـده پیـام و آهنـگ آن تداعـی منفـی در ذهـن مخاطب
نداشـته باشـد .نوحـهای موفق اسـت که در سـریعترین زمـان ممکن
بـا مخاطـب ارتباط برقـرار کنـد .مهمتر از همـه اینکه یـک نوحه و به
طـور کل شـعر بـرای اهلبیـت بایـد از یـک نهاد پـاک بیـرون بیاید.
یعنـی بایـد ببینیم حـال معنویمان چگونه اسـت .زمانی كـه نوحهای
میسـازید چون آن لحظه معنویت آدم باالسـت ،آن نوحه گل میکند
و ماندگار میشـود .وضو گرفتن ،توسـل کردن و ...تأثیر در بهتر شـدن
شـعر بـرای اهـلبیـت bدارد .هم سـبک و هم شـعر ماننـد دو بالی
هسـتند کـه یـک پرنـده را بـه اوج میرسـانند .در جایگاهی کـه برای
پـرواز دو بال الزم اسـت هیچکدام بـر دیگری برتری ندارنـد و مطمئنا
بـه مـوازات هم بایـد به کمال برسـند.
یکـی از نکاتـی که رهبر انقالب همیشـه بـه آن تأکیـد دارند
دربـاره شـعری اسـت کـه سـروده میشـود .شـما چقـدر بـه
قالبهـا ،شـکلها و چارچوبهـا دقـت دارید و سـعی میکنید
از ایـن شـاخصهها خارج نشـوید؟
نوآوری در هر عرصهای پسـندیده اسـت به شـرطی که بنـای این نوآوری
بـر پایـه موازینی باشـد کـه قدمـای آن عرصه بـه وجـود آوردهانـد .البته
نوحهخوانی و نوحهسـرایی هم از این قاعده مسـتثنی نیستند .در نوحه به
دلیـل آمیختـه بودن آهنگ و شـعر باید بـه رعایت تمام نکات شـرعی
در خصـوص نغمـه نوحـه اهتمـام ورزیـد .همانطـور که مقـام معظم
رهبـری فرمودهانـد سـبکهای والدت و شـهادت اهلبیـت کامال باید
مشـخص باشـند کـه برای شـادی هسـتند یـا عزا .در سـاخت سـبک
نوحـه نبایـد از آهنگهـای غربـی اسـتفاده کنیـم .بـه طور کلـی باید
نوحـه و شـعری کـه روی آن قـرار میگیـرد در شـأن اهـلبیـتb
باشـد .نوحـه بایـد پیـام داشـته باشـد .البتـه بعضیهـا فکـر میکنند
نوحـه بایـد از اول تـا آخـر پیـام داشـته باشـد .ما اگـر در نوحـه حتی
یـک پیام هم به مسـتمع برسـانیم چه فرهنگ شـهادت ،چـه فرهنگ
نمـاز ،چـه فرهنـگ زیـارت و ...کافی اسـت .چـون آن نوحه بـه جان و
دل مسـتمع مینشـیند و بـه مـرور زمـان تأثیـر خـودش را میگذارد.

هر سـاله حـدود  20میلیون زائـر در اربعین امام حسـین gدر کربال
جمـع میشـوند کـه چنـد میلیـون آن ایرانـی هسـتند .مـا نمیتوانیـم
نقـش نوحـه و تشـویق مـردم بـه زیـارت را نادیـده بگیریـم .همانطـور
کـه در روضهخوانیهـا نبایـد خـدای نکـرده بـه اهـلبیـت دروغ بسـت
و خیالپـردازی شـاعرانه غیرواقـع کـرد در نوحهخوانـی و نوحهسـرایی
هـم اینگونه اسـت.
تـا به حال پیش آمـده به مداحـیاي گوش کرده باشـید و آن
مداحی و شـعرش شـما را ناراحت کرده باشـد؟ چقدر این اتفاق
را آسـیب میدانید؟
موافق برخی سـبکهايي که با آهنگ نامناسـب و شـعر ضعیـف خوانده
میشـوند نیسـتم .امیدوارم متولیان این امر مثل خانـه مداحان و مجمع
شـاعران اهلبیت bبتوانند ریشـهیابی كرده و بسـتری را فراهم کنند که
دیگر شـاهدچنین کارهایی نباشـیم .دوسـتانی که فقط اعتراض میکنند
بـه جـای اینکه نمونـه خوب شـعر اهلبیـت را ترویـج بدهنـد ،نمونههای
سـخیف و ضعیـف شـعر و نوحههـا را پوشـش میدهنـد کـه بعضـاً یـک
جـوان از روی ناآگاهـی و کماطالعـی ایـن کار را کرده ،نه از روی دشـمنی با
اهـل بیت .باید فرهنگسـازی شـود .باید کاری کـرد که جوانـان این عرصه،
پیرغالمـان اباعبـداهلل gرا بـه عنـوان الگو قـرار بدهند .وقتـی متوجه این
حساسـیت در عرصـهای که فعالیت میکنند باشـند ،هر سـبک و شـعری
را نمیخواننـد کـه باعـث ضربه به دسـتگاه عزاداری اما م حسـین شـود .در
عینحـال باید رهنمودهـای مقام معظم رهبـری ،علما و بزرگترهـا را نیز
سـرلوحه کار خودمـان قـرار دهیم .سـنت با سـاختار حفظ نميشـود بلكه
بایـد با محتـوا حفظ شـود .االن در هیئتها شـب تاسـوعا و شـب عاشـورا
عمدتـا به یـاد پیرغالمـان اباعبـداهلل gنوحههـای قدیمی سـر میدهند.
همین باعث زنده نگ هداشـتن یاد آنها میشـود .من خودم چند سـال پیش
ن همانند مرحوم حاج اکبر ناظم،
کاری سـاختم که اسـم ذاکران امام حسـی 
مرحوم حاج شاهحسـین ،مرحوم حاج احمد دلجـو و ...را در آن آوردم که
خیلـی مورد اسـتقبال قـرار گرفت و هنـوز در هیئتها خوانده میشـود.

توكشته اشكي
و من يه چشمه
بارونم برات

سـعید پاشـازاده هم همچـون دیگر شـاعران
آیینـی خدمت مقـام معظم رهبری رسـیده و
به ظن کارشناسـان و صاحبنظـران فضا را به
وجـد آورده .به تعبیـر خودش ،حضـرت آقا و
اسـاتيد حاضر در جلسـه از اين شـعر رضايت
داشـتند و فضا بـراي لحظاتي اشـكبار شـد.
اي كه به خشكي لبات دريا توسل ميكنه
موندم چه جوري داغتو دنيا تحمل ميکنه
سروي كه تنها شاهد اين برگريزونه منم
كوهي كه ميخواد پاشه و ديگه نميتونه منم
گرم طوافن تا غروب سرنيزهها دور سرت
وقت نما ِز تيرها سجاده ميشه پيكرت
اين موج كه روي تنت با گريه ميريزه منم
زخمات لب وا ميكنه هر بار بوسه ميزنم
تو كشته اشكي و من يه چشمه بارونم برات
ديدم كه گريه ميكنه گرگ بيابونم برات
ديده ميون موج خون درياي احساسم تو رو
اي آشناتر از همه حق ميدي نشناسم تو رو
زخمت بهم ميگه بمون چشمت بهم ميگه برو
يذارم تو رو
سنگم بياد از آسمونتنها نم 
با آه شونه ميكنمزلف پريشون تو رو
م شام غريبون تو رو
با اشك روشن ميكن 

خـــــط خبــر

مهدی آصفی با انتقاد از جوانان نسل جدید مداحی که به تازگی وارد این عرصه میشوند ،گفت« :علما عمدتا اعتقادشان این است که مردم بايد این
فرصت را مغتنم بشمارند .بسیاری که در همین ماه مبارک از میان ما رفتند یک درصد هم احتمال نمیدادند شبهای قدر را درک نکنند .این اتفاقات
باید برای ما تجربه و عبرت باشد که باالخره حساب و کتاب را اول و آخر باید با خدا صاف کنیم و بعد با مردم و خلق خدا».
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بودم .اصرار داشـت کسـی متوجـه این کمکها نشـود .به یاد نـدارم در
هيئـت فاطمیـون روضه یا جلسـهای بوده باشـد و حاج علـی جلوی در
نباشـد .هر کسـی وارد هیئت میشـد از کودک و نوجوان و جوان و پیر،
حـاج علـی جلـوی او بلند میشـد و اعتقاد داشـت ایـن کار احتـرام به
سیدالشـهدا gاسـت و میهمانـان بیدعـوت او نمیآینـد».
زیباترین خاطره
در سـالهای اولیـه کـه در هیئـت فاطمیـون حاضـر میشـدم ،اسـتاد
گـودرزی اصرار داشـت در غیاب مـن کاری نکنید و اجـازه نمیداد تنها
جایـی برویم .او به سـفر مکه مشـرف شـد و بـه من هم سـپرد تا زمانی
کـه نیسـتم برای اجـرا یـا برنامـهای اقدام نکنـم امـا دهه محـرم بود و
مـن هم در هیئـت فاطمیونبـودم .تازه شـعری را یاد گرفته بـودم و با
سـماجتی که داشـتم پشـت میکروفن رفتم و شـروع کردم به خواندن.
چـون تجربه این کار را نداشـتم ،مصـرع دوم از يادم رفـت اما حاج علی
کالهـدوز همانطـور کـه میانـداری میکـرد خـود را از وسـط جمعیت
بـه مـن رسـاند و آرام مصـرع دوم را در گـوش من گفت .ایـن زیباترین
خاطرهای اسـت کـه در ذهن دارم که دال بر شـخصیت واالی حاج علی
بـود .خیلی مشـوق جوانهـا بود.

سبک زندگی حاج علیکالهدوز ،پیرغالم اهل بیت در گفتوگو با حاج سعید خرازی

جايش هميشه خالي است
سعید سعیدی

میگوینـد وقتی کسـی در شـب یا ماهـی عزیز به رحمـت خداوند مـیرود ،قطعا نشـانه خوب و صالـح بودن اوسـت چراکه
فرشـتگان زمـان عزیـزی را بـرای دعـوت از او برگزیدهاند .حـال آن بنده چقدر صالح باشـد کـه دعوتش به سـوی حق ،هم
در ماه رمضان باشـد هم در شـب والدت امام حسـن مجتبـی .gحاج علی کالهدوز از پیرغالمان دلسـوز و قدیمی در شـب
میلاد امام مجتبی دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شـتافت .از این رو وظیفه خود دانسـتیم گزارشـی مبسـوط از
یـک عمر فعالیت معنوی وی منتشـر کنیـم و از این طریق به جامعـه مداحان و نوکـران اهل بیت bادای دینی کرده باشـیم.

تاریخچه هیئت
هیئت فاطمیونبا پیشـینهای نزدیـک به  100سـال از قدیمیترین
هیئتهـای تهـران اسـت کـه در محلـه سرچشـمه دایـر شـده .این
هیئـت شـعبه دیگـری از هیئـت بنیفاطمـه hاسـت که بـا تالش
بزرگانـی چون آيتاهلل صـدراي اراكي ،حاج آقا بـزرگ كالهدوز ،حاج
سيدحسين آلحسيني ،سيداسداهلل نوراني ،حاج حسين ميرسراجي
و حجتاالسلام سيدابوالقاسـم شـجاعيهمراه مرحوم حاج حسين
زريباف تأسـیس شـد .اولین جلسـه در منزل پدر حاج علی کالهدوز
(مرحـوم آقـا بـزرگ کالهـدوز) برگـزار شـد امـا پـس از مدتـی کـه
جمعیـت زیـادی در ایـن جلسـات خانگـی حاضر میشـدند بـه این
نتیجه رسـیدند که محلی ثابت را بـرای عزاداری در نظـر بگیرند .لذا
متولیـان با جمعآوری پول و کمکهای مالی موفق شـدند حسـینیه
فاطمیونرا در خیابان مجاهدین اسلام دایر کنند .اکنون پس از این
همه سـال ،هیئت فاطمیـوناصلیترین رکن خـود را از دسـت داده.
اگـر بخواهیم راجع بـه خود هیئتصحبت کنیـم ،چندین صفحه را
بایـد بـه آن اختصاص دهیم که امـکان آن در
این گزارش میسـر نمیشـود.
روایت دوست نزدیک حاج علی
حاج سـعید خـرازی کـه از دوسـتان نزدیک
ت دربـاره این
مرحـوم حاج علی کالهدوز اسـ 
پیرغلام اهـل بیـت bمیگویـد« :هیئـت
فاطمیـون یتیـم شـد .بعـد از فـوت حـاج آقا

بـزرگ کالهدوز مسـئولیت گرداندن هیئت به عهده حـاج علی بود».
بـه گفته او حـاج منصور ارضـی از شـاخصترین چهرههایـی بود که
در مجالـس هیئـت فاطمیـون شـرکت میکرد.
باتجربه و مهربان
«از نوجوانـي بـه هیئـت فاطمیـون میرفتـم و در مسـیر ذاکـری
شـاگرد حـاج حسـن گـودرزی بـودم کـه در هیئـت فاطمیـون
مداحـی میکـرد .کالسهـای مـا هـم در طـول هفتـه در هیئـت
برگـزار میشـد و از ایـن طریـق آشـنایی من بـا مرحـوم کالهدوز
شـکل گرفت».
حـاج سـعید خـرازی با اعلام ايـن مطلـب در ادامه به شـخصیت
عجیـب مرحـوم کالهـدوز اشـاره میکنـد و میگویـد« :او
شـخصیتی عجیب و غریب داشـت .در هیئتداری بسـیار باتجربه
بـود و خوشـدلی و مهربانـی از مهمتریـن ویژگیهـای شـخصیتی
او بـود .دسـتگیر بـود و اگـر بـرای کسـی مشـکلی پیـش میآمد
بـا نهایـت تلاش سـعی بـه رفـع کـردن
مشـکالت مـردم میکـرد .در هیئـت
صندوقی تأسـیس شـده بـود که بـه افراد
نیازمند و کسـانی که دچار مشکالت مالی
ميشـدند وام پرداخـت میشـد .یکـی
از کارهایـی کـه حـاج علـی انجام مـیداد
شـناخت افـراد نیازمنـد و پرداخـت وام به
آنهـا بود که یک مـورد آن را خودم شـاهد

دغدغه مرحوم حاج علی
حـاج سـعید خـرازی با توجـه به شـناختی کـه از مرحـوم کالهـدوز دارد
در خصـوص دغدغـه اصلـی او میگویـد« :دغدغـهای جـز رونـق بسـاط
سیدالشـهدا gنداشـت .بـه طـور کامل خـود را وقـف این کار کـرده بود
و بـه مـردم کمـک میکرد و مشـکالت مـردم را حـل میکـرد .مخصوصا
در  12 ،10سـال اخیـر هـر طور شـده بود هیئـت را دایر میکـرد .حتی با
وجـود پنـج نفر .اعتقاد داشـت مجلـس اهل بیت bاسـت و مـا مأمور به
برگـزاری و لـو بـا تعداد کم هسـتيم».

فاطمیون
بعد از فوت
حاج علی

دوسـت نزدیـک او در پایـان بـه یتیـم شـدن هيئـت
فاطمیـون بعـد از فـوت حـاج علـی اشـاره میکنـد و
میگویـد« :مرحـوم حـاج علی کالهـدوز مهـر ه کلیدی و
اصلـی هیئـت فاطمیونبود .پـس از مرگ او ،یتیم شـدن
هیئـت را بـه وضـوح احسـاس میکنـم .حاج علـی آچار
فرانسـه هیئت بـود .اصلا در قید و بنـد ظواهـر نبود که
متولـی هیئت اسـت یـا فـردی معمولـی اسـت .خودش
را بـه معنـای واقعـی نوکـر اهل بیـت bمیدانسـت .بار
همـه چیز را به دوش میکشـید .اگر كسـي نبـود مداحي
كنـد ،مداحـی میکـرد .اگـر کسـی نبـود غـذا بکشـد،
غـذا میکشـید .جایگزیـن کردن شـخصی با ایـن مرتبه
و شـأن جـای حـاج علی كالهـدوز واقعا سـخت اسـت».
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نوزدهمین اجتماع مدافعان حرم ،یادبود شهدای یگان صابرین و گرامیداشت  17هزار شهید ترور برگزار شد .در اين مراسمحاج عبدالرضا
هاللی ،حاج حسـین سیبسرخی ،حاج حیدر خمسـه ،حاج روحاهلل بهمنی و حاج مهدی رسولی به مداحي پرداختند .نوزدهمين اجتماع
مدافعان حرم با استقبال پرشور جوانان روبهرو شد.

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 بهکار 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

مسئولیتپذیری و روز قدس
یکـی از مهمتریـن مسـائلی که متأسـفانه امروز کمی به دسـت فراموشـی
سـپرده شـده و افـراد را نسـبت بـه یکدیگـر بیاعتنـا کـرده ،مسـئله
مسـئولیتپذیری اسـت .خيليها در جامعـه امروز از مسـئولیتهای مدنی
خود نسـبت به همنوعان چشمپوشـی میکنند و به نوعی سلب مسئولیت
را بـرای خود انتخاب کردهاند .این مسـئولیتپذیری جلوههـای زیادی دارد.
مثلا کمک به همنوعان ،رسـیدگی بـه حال عزیـزان ،صلهرحم بـا بزرگان
فامیـل و هـزاران مـورد دیگر .اما یکـی از جلوههای دیگر مسـئولیتپذیری
کـه االن مدنظـر قـرار دادهایم ،شـرکت در راهپیمایـی روز قدس اسـت .ما
بـه عنـوان یک فـرد مسـلمان کـه در جامعهای اسلامی زندگـی میکنیم
بایـد حضـور خـود را در راهپیمایـی روز قـدس کـه راهپیمایـی حـق علیه
باطل اسـت به عنوان مسـئولیت اجتماعی قبول کنیم .این طور نباشـد که
بگوییم کشـور دیگری اسـت .ما چرا باید راهپیمایی کنیـم؟ این فکر کامال
اشـتباه اسـت .روز قـدس ،روز پیروزی اسلام علیه تروریسـم و جنایتکاران
اسـت .درواقـع روز قدس روز پیروزی گفتمان اسلام علیه اسـتکبار جهانی
و صهیونیسـم بینالمللی و روز پیـروزی بصیرت و پایداری اسلام خصوصا
ملـت ایران اسلامی اسـت .خداوند همـواره جهـاد در مقابل کسـانی را که
علیه بشـریت مقاتله میکنند و مردم را از شـهر و دیار خود خارج میکنند
الزم و واجـب دانسـته .بـدون شـک امـروز دفـاع از مـردم فلسـطین دارای
حجت شـرعی بـا مبانی قرآنی اسـت .عدم فراموشـی قـدس و ملت مظلوم
فلسـطین ،بازگردانـدن اعتماد از دسـت رفته مـردم فلسـطین ،برگرداندن
روحیـه امید و دلگرمی برای مسـلمانان تمام کشـورهای اسلامی و تقویت
حس مسـئولیتپذیری امت اسلامی نسـبت به قدس از اشـغال فلسطین
از مهمتریـن پیامدهـا و آثـار مثبـت راهپیمایـی روز جهانـی قدس اسـت.

هیئت دانشجویی متوسـلین به چهارده معصوم ،دانشـگاه سیستان و بلوچستان

کانال تلگرام

شیخ حسین انصاریان

یکـی از واعظیـن و سـخنورانی کـه
پامنبریهـای زیـادی دارد و پیـر و جـوان
در مجالسـش شـرکت میکننـد ،شـیخ
حسـین انصاریـان اسـت .خيليهـا هـم
که توفیـق حضـور در مجالـس او را ندارند،
یاش را از تلویزیون ببینند.
اگـر روضهخوانـ 
بیاختیـار شـبکه تلویزیـون روی همـان
کانـال ثابـت میمانـد و دل بـه روضـه او
میسـپارند .علاوه بر ایـن دو مـورد ،دفتر و
پایگاه اطالعرسانی اسـتاد حسین انصاریان
ایـن امکان را فراهـم کرده تا مطالـب او را از
طریـق کانال تلگرام نیز دنبال کنیـد .از این
رو میتوانیـد با عضویـت در کانال تلگرامی
از طریـق لینـک www_erfan_ir
از مطالـب مفیـد کانـال بهرهمنـد شـوید.
ضمن اینکـه میتوانیـد از پخـش برنامهها
و مراسـم وی نیـز مطلع شـوید و در صورت
تمایـل ،در جلسـات اوحضـور پیـدا کنید.

کتاب

سادیسم اسرائیلی

بـا توجه به فـرا رسـیدن روز قـدس و جنایات اسـرائیل
علیه ملت مظلوم فلسـطین در نظر داریم در این شماره
بـه معرفـی کتابـی در این خصـوص بپردازیم تا بیشـتر
با ایـن موضوع و جنایـات رژیم جنایتکار صهیونیسـتی
آشـنا شـوید .سـرزمین فلسـطین بـه عنـوان عمـق
اسـتراتژیک جهـان اسلام بیـش از  69سـال اسـت که
توسـط صهیونیستها اشـغال شـده و تاریخ غنی آن در
راسـتای سیاستهای سـلطهگرانه غرب و صهیونیسم و
با اسـتفاده از ابزارهای متعدد از جمله رسـانه بارها مورد
تحریف قرار گرفته .کتاب «سادیسـم اسـرائیلی» نوشته
دکتـر اسـداهلل افشـار بـه صـورت کامـل به این مسـائل
پرداختـه .آشـنایی با نـوار غـزه ،غـزه و کرانـه باختری،
تاریخچه تجاوز رژیم اشـغالگر صهیونیستی در فلسطین
و ...از مهمتریـن بخشهـای کتاب اوسـت .در این کتاب
عالوه بر بیان مواضع شـفاف مردم و مسـئوالن بلندپایه
نظام جمهـوری اسلامی ایران بـه اعتراضـات مدنی در
سـطح جهان ،تبیین ریشـهها و عوامل حوادث دردناک
غـزه ،تجزیه و تحلیل ابعـاد بینالمللی جنـگ  50روزه،
بررسـی ابعاد جنایات اسرائیل از منظر حقوق بینالملل،
تأییـد جنایات اسـرائیل در غزه توسـط شـخصیتهای
حقیقـی و حقوقـی جهان و ...نیز اشـاراتی شـده اسـت.

اپلیکیشن
ماه خدا

مـاه رمضـان کمکـم دارد بـه انتهـا میرسـد.
خيليهـا روزه گرفتنـد و قـرآن خواندنـد و از
سـایر فضیلتهـای این مـاه بهرههـا بردنـد اما
برای کسـانی کـه هنـوز آنچنان که بایـد موفق
بـه بهرهمنـدی از فیوضـات ایـن مـاه نشـدهاند
پیشـنهاد دیگـری داریـم .در ایـن چنـد روز
باقیمانـده میتوانیـد برنامـه اندرویـدی «مـاه
خـدا» را روی تلفـن همراه یا تبلـت خود نصب
كـرده و از امکانات آن اسـتفاده کنید .این برنامه
جامع ظاهـری زیبـا دارد و امکاناتی نظیر قرآن،
ادعیـه مخصوص ماه مبـارک رمضـان ،احادیث
رمضـان ،توصیههـای پزشـکی رمضـان و حتی
غذاهـای مخصـوص مـاه رمضـان را در خـود
جـا داده .از ایـن رو بـه راحتـی میتوانیـد بـا
دانلـود ایـن نرمافـزار و نصـب آن روی گوشـی
تلفن همـراه خـود از مواهب آن اسـتفاده کنید.

*

مناجاتنامه

خدایـا! فتنـه فزونـی گرفتـه ،بال بـزرگ شـده و آزمایش
شـدت یافته اسـت .خدایـا! اسـرار هویدا شـده ،رازهـا برمال
شـده و پردههـا افتـاده اسـت .خدایـا! زمین تنگـی میکند و
آسـمان خودداری.

*

خدایـا! در ایـن حـال و روز ،شـکایت جـز بـه تـو بـه کجا
میتـوان برد؟ جـز بر زانـوی تو ،سـر بر کجـا میتـوان نهاد؟
جـز به ریسـمان تـو ،بـه کجا میتـوان آویخـت؟ جـز در پناه
تـو ،کجا میتـوان سـکنی گزید و جـز بر تـو ،به کـه میتوان
تکیـه کرد؟

*

خدایـا! طاقتـم تمـام شـده ،شـکیبم سـرآمده و کارد بـه
اسـتخوان صبـوریام رسـیده .خدایـا! تـو را سـوگند به حق
عزیزانـت بـاران گشایشـت را بر مـا ببـار و از آسـتان فرجت
نسـیمی بـر ایـن دلهـای خسـته جـاری کن.

سید مهدی شجاعی

هـیئت

چهارده ضمیمه هفتگی روزنامه قدس
ویژه هیئتها و محافل مذهبی
مدیرمسئول:ایمان شمسایی
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دبير ويژهنامه :رضا صيادي
طراح نامواره :محمد صمدي
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