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رمز ماندگاری 

برگـزاری محافـل مذهبی در عصـر حاضر یکـی از نقاط مثبت جامعه شـیعی به 
حسـاب می آید که به فرموده حضرت امامw همین محـرم و صفر )برگزاری محافل 
و جلسـات( است که اسـام را زنده نگه داشته اما متأسفانه در عصر حاضر با یک تعداد 
آسـیب در برگزاری محافل و جلسـات مواجهیم که دلیل پیدایش این آسیب ها دوری 
از سـیره اهـل  بیت بوده و هسـت. به عنـوان مثال امروز می بینیم کـه دغدغه اهل 
بیت از ابتدا تاکنون این بوده که مردم حاضر در جلسـه اطعام شـوند. همان طوری 
کـه رهبـر معظـم انقاب در قالب دسـتور همـواره بر برگـزاری افطـاری سـاده در ماه 
رمضـان تأکیـد دارند اما متأسـفانه می بینیم در برخی از جلسـات به واسـطه چشـم 
و همچشـمی از خطـوط قرمـز رد می شـوند به گونه ای کـه برخی در اطعـام هیئت  با 

مشـکات عدیده ای مواجه می شـوند و بـه اجبار اطعـام را لغو می کنند. 
یا از بابت محتوای جلسات متأسفانه ما امروز محتوای فاخری در برخی از جلسات 
مشـاهده نمی کنیـم. بـه این معنا که شـخصی که بـه عنوان سـخنران و منبـری در 
جلسـات حضـور پیدا می کند بـه جای اینکـه از دغدغـه روز جامعه بگویـد و واجبات 
مبتابه مسـلمین را تبیین کند به مباحثی که چالش برانگیز اسـت می پردازد چراکه 
به واسـطه آن خودش بیشـتر شـناخته شـود تا اینکه بخواهد تکلیفی را که بر دوش 
او نهاده انـد ادا کنـد. در زمینه های دیگر می توانیم به اشـعاری که متأسـفانه بعضا زیاد 
هم نیسـتند اشـاره کنیم که در جلسـات خوانده می شـوند. مباحثی که دغدغه اهل 
 بیت  و شـعرای ثاث 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 می بینیم در جلسات 
بسـیار بـزرگ ما اشـعاری که خوانـده می شـوند غالبا به همیـن عوامـل برمی گردند: 
بین الحرمیـن، گنبـد و دوری. اما وقتی به اشـعار گذشـته مراجعه می کنیم اشـعار در 

ایـن قالـب بودند که نه ظلمي به کسـی بشـود و نـه زیر بار ظلـم برویم. 
از طرف  دیگر متأسـفانه امروز برخی از مداحان و روحانیون هم درگیر این شـده اند 

کـه روی منبـر با یـک تبلت یا تلفـن همراه شـعر  یا متـن خودشـان را می خوانند به 
گونه ای که حتی نوشـتن روی کاغذ را هم در دسـتور کار خود قرار نمی دهند. آن وقت 
می بینیـم جلسـات و هیئت هاي مذهبی بعضا خروجی هـای الزم را ندارنـد. یک حال 
موقتی تا پایان جلسـه در بین حاضرین حاکم اسـت. وقتی خارج شـدند بـه روال اول 
زندگی شـان برمی گردند و این ضعف از منابر، مراثی و اشـعاری که مداحان می خوانند 
نشـئت می گیرد. 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 می بینیم در 
خیلی از آبدارخانه های جلسـات 20 نوع دمنوش و شربت آماده کرده اند. این سلیقه ها 
و تنوع هـا بجـا و خوب اسـت امـا نباید ایـن نـوع نگاه هـا را وارد فرهنگ هیئـت داری 
کنیـم. هیئـت یـک محدودیـت و قالب بـه خصوصـی دارد. ما در جلسـات بـا برخی 
محدودیت هایـی کـه از ابتـدا بوده مواجه هسـتیم. آنجا برای ما معنا پیـدا می کند که 
خـدای نکرده از سـیره اهل  بیت خروج کنیـم. اینها در قالب برخـی از بدعت های 
عزاداری هـا وجـود دارند که ما امروز شـاهد آن هسـتیم شـیوه های مختلف عـزاداری 
نوین و جدیدی که در سـال های گذشـته موجـود نبوده اند رونق پیدا کـرده. همه این 
آسـیب ها از زمانـی شـدت گرفتند که ما از سـیره اهـل  بیت  فاصلـه گرفتیم. اگر 
بخواهیـم این معضل را پشـت سـر بگذاریم، باید بـه اصل الگوپذیـری مراجعه کنیم. 
بـرای اینکـه یک محفل یا یک جلسـه   خوب برگـزار شـود آن را باید با ایـن مقیاس و 
خط کشـی ها به مرحله اجـرا درآوریم. اول کام معصومین و سـیره اهـل  بیت  در 
1400 سـال 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 می کنند و در آخر هم الگوپذیری از جلسات موفقی که در کشورمان داریم. جلساتی 
را کـه با شـیوه برگزاری گذشـته برقرار می شـوند جوانان مـا باید مبنای اجرای خـود  قرار 
دهند. آن وقت شـاهد هسـتیم که این جلسـات خروجی هایی دارد. مثل شهدایی که در 

هشـت سـال دفاع مقدس تقدیم کردیم. 
امـروز مقـام معظم رهبـری دغدغه شـان 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 بزرگ تریـن بـار را از 
روی دوش متولیـان امـور فرهنگـی جامعه اسـامی برداریـد. اعتقادمان بر این اسـت 
کـه امـروز هیئت هـا کارکردهـای الزم را ندارنـد؛ بـه این معنا کـه از هیئت بـه عنوان 
یـک محفـل و مجلـس مذهبی کـه فقـط در آن سـینه زنی و روضـه برگزار می شـود 
تلقی کردیم. در صورتی که کارکردهای هیئت برگزاری جلسـات مذهبی هم هسـت 
امـا در کنـار برگزاری جلسـات مذهبی می بینیم جلسـات و هیئت هـاي موفقی مثل 
دوطفـان حضـرت زینبh آمده انـد پایگاه هایی تأسـیس کرده اند کـه در آنها عاوه 
بـر برگزاری جلسـات و هیئت هاي مذهبی که متشـکل از خانواده شـهدا، ایثارگران و 
مؤمنین شـهر اسـت به اموری پرداخته اند مثل خیریـه، داراالیتـام، درمانگاه، صندوق 
قرض الحسـنه، باشـگاه ورزشـی و برگزاری جلسـات آموزشـی برای دانش آموزان و 
دانشـجویانی کـه بعضـا ظرفیـت مالـی ندارنـد یا قـادر بـه اسـتفاده از کاس های 
غیرانتفاعـی بیـرون از هیئـت نیسـتند یـا اینکـه سـطح علمـی ایـن کاس هـا را 
آنقـدر بـاال دانسـته اند کـه بـه اینجـا آمده انـد تـا پایـه خودشـان را قـوی کننـد. 
روزی کـه بنـا داشـتیم حسـینیه دو طفـان حضـرت زینـبh را برپـا کنیم 
فرامـوش نمی کنـم مسـئول ایـن جلسـه شـاعر اهـل بیـت، جانبـاز 70 درصـد 
سـیدمحمد میرهاشـمی کـه مکـررا خدمـت مقـام معظـم رهبـری می رسـند 
اصـا بنیـه مالـی مناسـبی بـرای خریـد یـک حسـینیه نداشـتند. امـروز شـاهد 
هسـتیم خیلـی از هیئت هـاي مذهبـی مثـل هیئـت دوطفـان نقش مؤثـری در 
عرصه هـای فرهنگـی در یکـی از محـات شـرقی و جنوبـی تهـران ایفـا می کنند 
و بـه دغدغه هـای مردم پاسـخگو هسـتند. خیلـی از خانواده هـا در همین محافل 
مذهبـی هـم آشـنا شـدند و موجبـات ازدواج فرزندانشـان هـم ایجاد شـده. اینها 
کارکردهـای هیئت هایـی هسـتند کـه متأسـفانه در خیلـی از جلسـات نمی بینیـم!

»الم/ الف ،الم، میم«. )آيه  1 سوره  بقره( 

شاید شما هم دیده باشید که بعضی ها با کمک چاقوهای تیز از پوست هندوانه گل های زیبایي می سازند و چقدر هم تماشایی! این کار چقدر شبیه است به 
کار خدا که قرآن را با یک سلسله حروف ساده مثل »الف، الم، میم« و... ساخته در حالی که ما از حروف، شوخی های بی معنی، پیامک های زشت، حرف های 
نیش  دار و گزنده، شعرهای بی قافیه، دروغ، توهین، افترا و استهزا می سازیم. »الف، الم میم« یعنی من )خدا( از میان همین حروف آیاتی ساخته  ام که مثل 
نور راه را نشان می دهند. پس تو نیز اگر بنده و فرمانبردارم هستی سخنانت باید از جنس نور بوده و شمع راه باشند و بتوانند نور امید را در دل ها بتابانند.  سوره مبارکه بقره

دوری از سيره اهل  بيت عامل آسيب زای هيئت هاست 
حجت  االسالم سیدعبداالمیر عبدالملکی، واعظ و كارشناس معارف اسالمی 

شـیخ حسـین انصاریان با بیان اینکه پای صحبت هر منبری و هر مداحی نروید، گفت: »وجود مبارک امیرالمؤمنینg ارزیابی 
نسـبت بـه هـر انسـانی را در گـرو کام او می دانـد. بـدان معنا کـه هیچ قضاوتـی در حق کسـی نمی توان کـرد جز اینکه انسـان 
کام او را بشـنود. بسـیاری از سـخنان- البتـه برای آنهایی که تخصـص در ارزیابی دارند- دلیل بر این هسـتند کـه گوینده اش از 

روی نادانـی سـخن می گوید یا بـه تعبیر قرآن جاهل اسـت«. 
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حجت  االسالم سیدعبداالمیر عبدالملکی
 واعظ و كارشناس معارف اسالمی

سیدحسن احمدی زاده، پژوهشگر دينی 

بسـیار شـنیده ایم که در این مـاه با برکت درهـای رحمت الهی بـه روی 
بنـدگان باز اسـت و خـدا همه جوره هـوای آنهـا را دارد. هر نفـس، ثواب 
یک حسـنه و قرائت هر آیه، ثواب یک ختم قـرآن را دارد. حتی خوابیدن 
روزه دار هـم ثـواب دارد. پـس نمـاز شـب و مناجات های شـبانه و گریه  و 
حـزن در هیئـت هم حتما ثـواب دارنـد. چه کنیم بـا این همه ثـواب! از 
حضـرت امیرg پرسـیدند شـما که در ثنای بخشـش انگشـترتان آیه 
والیـت نـازل شـد و در ثـواب انفاق افطارتان سـوره انسـان آمده و شـما 
َِّذیـَن یُنِفُقـوَن أَْمَوالَُهـم بِاللَّْیِل  که خـدا در وصف تـان در قرآن گفتـه »ال
ا و ََعاَنَِیه« چرا اینقدر خود را به مشـقت می اندازید، چاه حفر  وَالنََّهارِ ِسـرًّ
می کنید و نخلسـتان آباد می کنید؟! آن حضـرت در جوابی تأمل برانگیز 
فرمـود: »به خدا قسـم اگر می دانسـتم خداوند یکی را قبـول کرده دیگر 
دسـت بر می داشتم ولی نمی دانستم«. معلوم اسـت که همه کارهای این 
امـام معصوم قبول اسـت ولی آن حضرت به شـیعیان خود یـاد می دهد 
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 اکـرمk به اصحـاب خود از رحمـت خدای 
رحمـان می گفـت کـه اگر کسـی یک ذکـر سـبحان اهلل در ایـن دنیا 
بگویـد خداونـد یـک درخـت در بهشـت برایـش مـی کارد. اصحـاب 
پرسـیدند 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 بـه  شـرطی که یـک آتش نفرسـتید کـه همه 
َِّذیـَن آَمُنوا أَِطیُعوا  َُّها ال جنگل را بسـوزاند. خدا در قرآن  فرمـوده: »یا أَی
اهللَ َو أَِطیُعـوا الرَُّسـوَل َو ال تُْبِطُلـوا أَْعمالَُکـم«. در ایـن دریـای رحمت 
رمضان که بخشـش خداوند مهربان بیشـتر از آن اسـت کـه بتوان آن 
 را شـمرد هـر یـک از ما را دعـوت کرده اند کـه به اندازه ظـرف خود از 
ایـن دریـای بیکـران رحمت ثـواب و پـاداش برداریم. یکی با کاسـه و 
دیگـری با سـطلی بزرگ تـر و بیچـاره آنکه بـا آبکش و ظرف سـوراخ 
در پـی برداشـتن از این دریای رحمت اسـت. به قـول مرحوم آیت اهلل 
مجتهـدی چـه کنیم که ظرف ثواب ها سـوراخ اسـت! نکتـه مهم این 
اسـت که قبولی عمل بسـیار مهم تـر از انجام خود عمل اسـت. اینکه 
چـه کنیم عمل ما قبول شـود و برای ما بماند نکته ای 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 مهم تر شـرایط 
قبولـی و مقبولیـت آن عمـل اسـت. بـه طـور خاصه می شـود چند 
ویژگـی را بیـان کـرد کـه اگر باشـند نمره قبولـی به عمـل می دهند 
و مقبـول می شـود و اگـر نباشـند از آن واحـد و آن درس نمره قبولی 

دریافـت نکرده ایم و رو سـیاهیم. 
شـرايط اعتقادی : باور به خدا، باور به اسـام و داشـتن والیت. خدا 
در قـرآن   فرمـوده: »َوَمن یَْبَتـِغ َغْیَر اْلِْسـَاِم ِدیًنا َفلَن یُْقَبـَل ِمْنُه َوُهَو 

فِي اْلِخَرهِ ِمَن الَْخاِسـِرین«. 
شـرايط عبادی : انجـام واجبـات الهـی و به  خصـوص نمـاز. پیامبر 
گرامي اسـامk در مـورد اهمیت آن فرموده: »اگر نماز کسـی قبول 

نشـود، بقیه اعمالـش هم قبول نمی شـود«. 
شـرايط اقتصادی: اگر لقمه حرام در زندگی باشد، اعمال انسان مقبول 

نیست. 
َّما یَتَقبَّـلُ اهلل ِمَن الُْمتَِّقین«.  شـرايط اخالقی: خدا در قرآن   فرموده: »إِن
به قـول قدیمی ها: »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 اسـامk بدبخت واقعی کسـی اسـت که از 

ایـن ماه خارج شـود در حالی که گناهانش آمرزیده نشـده. 

شمع راه 
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آیت اهلل مکارم شیرازی با ابراز تأسف از وجود ازدواج های پرمخاطره گفت: »متأسفانه چشم و همچشمی ها، رقابت های غلط، آداب و 
رسوم نادرست و تقلیدهای کورکورانه دست به دست هم داده اند تا ازدواج آرام بخش قرآنی به ازدواج پرمخاطره تبدیل شود. گاهی 
مشـاهده می شود که زوج ها تا سال های سـال زیر بار اقساط وام های تشریفات ازدواج و مهریه و امثال آن هستند. در این صورت نه 
تنها آن شب- که شب آرامش است- ناآرام می شود بلکه سال های سال زیر بار اقساط وام هستند. اینها ازدواج های قرآنی نیستند«. 
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سخنران: حجت االسالم میثم علی پناه 
 مداحان: سیدحسین عرب 

و محمدحسین پويانفر 
 نشانی: تهران، میدان تجريش

مسجد گیاهی 
زمان: سی ام خرداد الی چهارم تیرماه 

ساعت: 23 الی 2:30 

 hهیئت ريحانه النبی

 سخنران: حجت االسالم سیدباقر 
موسوی شاهرودی 

مداح: امیر كرمانشاهی 
نشانی: مشهد، چهارراه خواجه ربیع، 

 gكاشانی 61، حسینیه حضرت علی اكبر
زمان: سی ام خرداد الی چهارم تیرماه 

ساعت: 22 الی 24 

 )انصار الحجه

مداح : محمد نوروزی 
نشانی: تهران، میدان خراسان، خیابان 
 hخاوران، حسینیه حضرت معصومه
زمان: سی ام خرداد الی چهارم تیرماه 

ساعت: 24 الی  2:30 بامداد 

 hحسینیه حضرت معصومه

سخنران: حجت االسالم میرزا محمدی 
مداحان: حاج منصور ارضی، حسین 

سازور و ابوالفضل بختیاری 
نشانی: تهران، میدان 15 خرداد 

زمان: سی ام خرداد الی چهارم تیرماه 
ساعت: 24 الی  3  بامداد 

مسجد ارک 

سخنران: حجت االسالم محمدعلی دينی 
مداح : علی قربانی 

 ،gنشانی: تهران، میدان امام حسین
 نبش چهارراه صفا، حسینیه 

 gعشاق الحسین
زمان: سی ام خرداد الی چهارم تیرماه 

ساعت: 22:30 الی 0:30 

حسینیه عشاق الحسین

سخنران: حجت االسالم مظفری 
مداح : حسین حقی 

 ،hنشانی: قم، حرم حضرت معصومه
دارالتالوه مسجد اعظم 

زمان: سی ام خرداد الی پنجم تیرماه 
ساعت: 23:30 الی  1:30 

فیض بندگی 

سخنران: حجت االسالم امیر انصاريان 
مداحان: حسن خلج و حمید بهاری 
نشانی: تهران، خیابان 17 شهريور، 

كوچه آبشار 
زمان: سی ام خرداد الی چهارم تیرماه 

ساعت: 22:15 الی 24 بامداد 

 hحسینیه بنی الزهرا

سخنران: استاد علی اكبر رائفی پور 
مداحان : محمدرضا طاهری و حسین 

طاهری 
زمان: سی ام خرداد الی چهارم تیرماه 

ساعت: 23 الی 1 بامداد

 hمکتب الزهرا

سخنرانان: حجج اسالم شیخ مصطفی كرمی 
و علیرضا صادقی واعظ 

مداحان : سعید حداديان، احمد نیکبختیان و محمدحسین 
حداديان 

 wنشانی: تهران، خیابان آزادی، به سمت غرب، بعد از يادگار امام
زمان: سی ام خرداد الی چهارم تیرماه 

ساعت: 22:30 الی 24 

 gمهديه امام حسن مجتبی

دهـه آخر
  ماه رمضان 
 هیئت کجا برويم؟

 با توجه به اينکه اين روزها همه هیئت ها مراسم 
ويژه ای دارند در اينجا درباره زمان و مکان برخی 

از آ نها اطالع رسانی شده. شما هم می توانید 
زمان و مکان مراسم هیئت تان را برای ما 

به نشانی
 Qudsonline14@gmail.com 

ارسال كنید تا در همین صفحه 
چاپ شود. 
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حجت االسـام بـی آزار تهرانی در نوزدهمین اجتمـاع مدافعان حرم با یادبودی از شـهدای یگان صابرین و نیروی زمینی سـپاه در 
گرامیداشت 17 هزار شهید ترور که در میدان امام حسینg برگزار شد، گفت: »والیت امیرالمؤمنینg از سوی خداوند تفویض 
 gشـده بود اما مردم به واسـطه زر و زور و تزویر فریب خوردند. اینکه برخی به خطبه 91 نهج الباغه اسـتناد کردند که امام علی

فرمود من مطیع کسـی خواهم بود که مردم او را انتخاب کرده و به او رأی دهند، یک خلط مبحث اسـت«. 
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 می دانیـد كـه برخی از مداحـان مهارت های فنـی، صدای 
زيبـا و حنجـره قـوی دارند امـا در مـدح آنها خبری از سـوز 
نیسـت. به نظر شـما يک مـداح چگونه سـوز پیـدا می كند؟ 
سـوز همین طـوری به دسـت نمی آید. شـیخ مرتضی زاهد و سـیدعلی 
میرهـادی اهـل سـوز بودند و اسـاس مناجات خوانـی در تهـران به این 
بـزرگان برمی  گـردد. آنهـا بـه زهـد، تقـوا و فروتنی معـروف بودنـد. به 
نظـر بنـده ریشـه این سـوز و گـداز به تقـوا و خداپرسـتی و بـه تعبیر 
برخـی انجـام واجبات، تـرک محرمات و شـب زنده داری بسـتگی دارد. 
در حقیقت برای رسـیدن به سـوز قدم های بسـیاری برداشـته می شود 
و آثـار آن در ایـن محافـل ظهـور و بروز پیـدا می کند. اگر کسـی اهل 
سـوز باشـد باید پیـش از آن برای خودش خلوت هایی داشـته باشـد و 

در تقـوا، اخاص و خداترسـی شـهره عام و خاص باشـد. 

 حتمـا هر كسـی برای رسـیدن به اين سـوز شـاه كلیدی 
دارد. مثـال برخـی بـا تأكیـد بر واجـب يـا معروفی بـه جايی 
می رسـند و عـده  اي ديگر از انجـام منکری اجتنـاب می كنند 
تـا اباعبـداهللg اين سـوز را بـه آنها عطـا   كنـد. در زندگی 

شـخصی شـما اين شـاه كلید كدام اسـت؟ 
روایـت داریـم چیـزی کـه باعـث رقـت قلـب می شـود تـاوت قـرآن 
اسـت. هر کسـی از مـن سـوال می کند می گویـم من قـرآن می خوانم. 
متأسـفانه بـا قـرآن مأنـوس نیسـتیم. بعضي هـا در وادی سـینه زنی و 
توسـل خـوب هسـتند امـا در ارتبـاط با قـرآن آن  طـور که بایسـته و 
شایسـته اسـت عمـل نمی کنند. فکـر می کنم تـاوت قـرآن قلب ها را 
آمـاده و افتادگی و سـوز و گـداز را در وجود انسـان ها نهادینه می کند. 
یکـی هم زیارت عاشوراسـت. اعتقاد دارم قرائت زیارت عاشـورا با درک 

در رسـیدن بـه این هدف مهم کارسـاز و راهگشـا باشـد. 

 توصیه تـان در فرصـت باقیمانده ماه مبـارک رمضان برای 
اسـتفاده هرچه بهتر از فضايل اين ماه چیسـت؟ 

ایـن مـاه، مـاه تـاوت و انـس بـا قـرآن اسـت و بایـد تـاوت قـرآن را 
دریابیـم. بـه تعبیر حضـرت امـامw کـه می فرمودند تـاوت کام اهلل 
مجیـد جـواب می خواهـد، کامـی کـه از سـوی خـدا بـه سـمت مـا 
می آیـد از پاییـن بـه باال هـم باید پاسـخ داده شـود و آن پاسـخ با دعا 
امکان پذیر اسـت. یعنـی در واقع جـواب کام خدا، کام معصوم اسـت. 
 gبـه همین خاطر باید بـه مجالس دعا اهتمام بورزیـم. حضرت علی
در خصـوص اهمیت دعا   فرمـوده: »کلید این خزائـن غیبی که محدود 
و قابـل تصـور نیسـت به دسـت خود شماسـت«. کلیـد ایـن خزائن با 
دعاسـت. در واقـع بـا دعـا می توانیم بـه خزائن غیبـی راه پیـدا کنیم. 

رضا افراسیابی

حـديث 
سوز و خلوت

حاج علی قربانی معتقد است معارف دين را مي توان 
در ادعيه و مناجات ها جست و جو  كرد

هیئتی هـا بـه او می گوينـد حـاج قربون؛ مـداح بی حاشـیه ای 
كه در مسـیر نوكـری سیدالشـهداg بـا كوله بـاری از تجربه 
بـه درجه اسـتادی نايـل آمـده و الگـوی بسـیاری از مداحان 
جـوان اسـت. البتـه حـاج علـی قربانـی دروس   حـوزوی را 
خوانـده و گاهی اوقـات منبر هم مـی رود. براي همیـن البه الی 
پاسـخ هايی كـه بـه سـواالت مـا می دهـد بـر ايـن نکتـه 
تأكیـد دارد كـه مـداح بايد همـواره تشـنه آموختن باشـد. 
حـاج قربـون بـه جوانـان میـدان می دهد امـا معتقد اسـت 
معـارف  چرا كـه  كنیـم  احتیـاط  بايـد  مناجات خوانـی  در 
در میـان همیـن مناجات هاسـت و وقتـي بـا روضـه اهـل 
 بیـت  همراه شـود مسـیر برايمان روشـن می شـود. حاج 
 ،gعشاق الحسـین حسـینیه  در  شـب ها  قربانـی  علـی 
دعـاي ابوحمـزه ثمالـي، مجیـر و دعـای افتتـاح می خوانـد 
و خیلي هـا دوسـت دارنـد در شـب های نورانـی مـاه خـدا 
خودشـان را از گوشـه و كنار شـهر به اين مکان برسانند و زلف 
دلشـان را بـه نوای يـارب يارب او گـره بزنند و اسـتغفار كنند. 
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حجت االسـام پناهیـان بـا بیان اینکه دشـوارترین کار، پذیرش والیت ولی اهلل اسـت، گفت: »خـدا ما را آفریده و یک کار سـخت و 
محـوری بـه ما داده و بقیه اش 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 ولی اهلل اسـت«. 
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 فرق دعا و مناجات چیست؟ 
اینهـا داراي مراتبی هسـتند. زمانی شـما به امام حـی و حاضر مراجعه 
می کردیـد و امـام متناسـب بـا خواسـته و در حـد قـد و قامـت شـما 
پاسـخ مـی داد. این کام امام اسـت. کام دیگر دعاسـت. آنجاسـت که 
امـام تربیـت می کند و راه مرتفع شـدن نیازها را به شـما یـاد می دهد. 
امـام در حیـن قرائت دعـا و مناجـات با شـما همنفس می شـود. اصا 
امـام سـجادg بـه ابوحمـزه ثمالـي می گفت چطـور دعـای ابوحمزه 
را بخوانـد وگر نـه او چطـور می توانسـت ایـن فرازهـای تربیت کننده و 
معـارف ارزشـمند را بـه تنهایـی پدیـد آورد. بزرگواری می گفـت دعا و 
تأثیـر نفس امام همچون کوره ای اسـت که آهـن را در آن قرار می دهد 
کـه پتـک می زننـد تـا شـکل بگیـرد. کسـی کـه در کـوره می دمـد تا 
آتش شـعله ور شـود تا حدی تأثیرگذار اسـت. امام آن نفسـی است که 
در آن کـوره می دمـد. اگـر همراهی امـام را منهـا کنید، دعـا به جایی 
نمی رسـد. وقتـی می خواهیـد دعا بخوانیـد بایـد خودتان را بـه امام 
بسـپارید و دسـت تان را بـه امامی کـه آن دعا را انشـا  کـرده بدهید 
کـه کجا مـی رود. دعـا فـراز و فـرود دارد. یک جـا  باال مـی رود و به 
یکبـاره تـو را پاییـن می  کشـد. این همـان رموزی اسـت که انسـان 
را تربیـت می کنـد. جوانـان مـا بـا معـارف دعا آشـنا نیسـتند. االن 
هـم کـه می آیند بـه خاطـر روضـه و لحنی کـه مناجات خـوان دارد 
اسـتقبال می کننـد. شـنیده ایم برخـی بـا عبارت هایـی مثـل خـدا 
بـه خاطـر یـک تـار مـو آدم را جهنـم نمی بـرد جوانـان را جـذب 
می کننـد 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 
می گوییـم خدایـا اگـر اشـتباهی کـردم بـه خاطـر ایـن نبـوده کـه 
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 قبح زدایی ختم می شـود. 

 شـما مرزی بـرای مداحی و مناجات خوانی قائل هسـتید؟ 
يـک مـداح حتمـا می توانـد مناجات خـوان باشـد  يـا يـک 
مناجات خـوان مداح بشـود. چـون برخـی اعتقاد دارنـد بايد 

اين مـرز تفکیک شـود. 
هـر کس یک تعریفـی از آن دارد. هر کس بایـد در محدوده خودش به 
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آن ورود کنـد. کسـی کـه می خواهـد در وادی دعا وارد شـود، ابتدایی 
دارد.  شـیخ مرتضـی زاهـد در مسـجد امین الدوله مناجـات می خواند. 
او در برهه ای بیمار می شـود و شـاگردش سـیدعلی میرهادی مجلس 
را می گردانـد. بعـد از یکـی دو جلسـه شـیخ مرتضـی او را مي خواهـد 
و مي گویـد شـنیده ام شـب های جمعه مناجـات می خوانی. سـیدعلی 
میرهـادی مي گویـد مجلـس ما خـوب اسـت و همـه از آن اسـتقبال 
می کننـد. شـیخ مرتضـی زاهد مي گویـد به همـان مقـداری که یکي 
دو سـاعت مـردم را بـا دعـای کمیل معطـل می کنی به همـان میزان 

بایـد در خلـوت خودت اسـتغفار کنی! 

 چنـد سـالی بـود فضـای مجـازی و تلويزيون بـا پخش 
بـه هـر دلیلـی خانواده هـا و جوانـان  برنامه هـای متنـوع 
را درگیـر خودشـان می كردنـد و مـردم آن طـور كـه بايد و 
شـايد در مجالـس مناجـات شـركت نمی كردند امـا در چند 
سـال اخیر به تعبیـر بـزرگان، جوانان بـه اين محافـل رونق 
داده انـد امـا كمـاكان در فضـای مجـازی فعالیت هايـي براي 

جـذب جوانـان به راه هـاي ناصـواب وجـود دارد. 
فکـر می کنـم همـان بحـث تهاجمـی اسـت کـه حضـرت آقـا از واژه 
تهاجم فرهنگی اسـتفاده کردنـد. همان طور که می خواهیـم جوانان را 
جـذب کنیم از آن طرف آنها )دشـمنان( ترفندهای خودشـان را دارند 
و از هیـچ تاشـی فروگـذار نمي کننـد امـا جوانـان مـا ثابـت کرده اند 
کـه چقدر بـا خـدا و اهل  بیـت انـس دارنـد و فکر می کنم پاسـخ 
دندان شـکنی 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 می کنند القـا کننـد جوانـان ارتباطی با 
خـدا ندارنـد و بـرای دهـه 60 بـوده و این حرف ها کهنه شـده اسـت. 

 با اين حسـاب فکـر مي كنید ايـن مجالس تا چـه اندازه 
باشـند؟  می توانند مؤثر 

بـه نظـر مـن مصـداق همیـن فرمایـش حضرت آقـا در بحـث آتـش 
بـه اختیـار، ایـن مجالس هسـتند. چون بـا هیـچ مجموعه سـازمانی 
و نهـادی ارتبـاط ندارنـد و از طرفـی هـم نوعـا شـما کمتـر می بینید 
مجالـس دعـا و مناجـات در خـط رهبـری نباشـند یـا با حضـرت آقا 
زاویه داشـته باشـند. این مسـئله نشـان می دهد اینها عقبه و ارتباطی 
بـا بحث والیت دارند که آن عقبه اجازه نمی دهد از آن مسـیر درسـت 

جدا شـوند. 

 وقتـی جـوان از روی منبر و پشـت تريبون ستايشـگری 
توصیه شـما را می شـنود بسـیار اسـتقبال می كنـد. راز اين 
تأثیرگـذاری چیسـت؟ نکتـه بعـدي اينکـه عـده اي از منبر 
رفتـن مکالهـا ايـراد مي گیرنـد. نظر  شـما در ايـن خصوص 

؟  چیست
 ابتدا جواب قسـمت دوم سـوال شـما را مي دهم. حـاج آقای مجتهدی 
همیشـه می فرمـود خود ایـن لبـاس موضوعیـت دارد. مـردم باید یاد 
بگیرنـد دین شـان را از روحانیـت بگیرنـد. اینکـه عـادی بشـود افـراد 
مـکا 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 می تـوان ایـن جاذبه را 
در هیئت هـا 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 می خواهـد جوانـان را موعظـه کنـد قبـل از آن خـودش بایـد 
یـک کارهایـی انجـام داده باشـد. در واقع اگر کسـی خـودش را اصاح 
نکـرده باشـد چطـور می توانـد بقیـه را اصـاح کنـد! متأسـفانه امروز 
ایـن مسـئله خلـط می شـود چراکـه هـر کسـی یـک ته صدایـی بـه 
عنـوان مـداح دارد. کسـي کـه خـوب شـور می دهـد  یـا خـوب روضه 
می خوانـد نبایـد بـه خـودش اجـازه دهـد موعظه کنـد و منبـر برود . 

يکــی از موضوعاتــی كــه رهبــر 
ــان  ــالب در توصیه هايش ــم انق معظ
ــد  ــرح كرده ان ــگران مط ــه ستايش ب
ــی  ــدح و مداح ــاخصه های م ــه ش ب
برمی گــردد.  در حــوزه مناجــات 
جايی كــه فرمودند صحیفه ســجاديه 
اهمیــت بســزايی دارد. خصوصــا كــه 
  گفتنــد صحیفــه خــود شــعر آيینی 
اســت. حــاج علــی قربانــی در مــورد 
ــه  ــاخصه ها ب ــن ش ــرا اي ــه چ اينک
شايســتگی توســط مداحــان مــورد 
ــد:  ــد، مي گوي ــرار نمی گیرن ــه ق توج
ــی  ــه كس ــت ك ــن اس ــت اي »حقیق
ــارف  ــگران مع ــرای ستايش ــوده ب نب
غنــی و ارزشــمندی را كــه در صحیفه 
وجــود دارد طــوری بیــان كنــد كــه 
ــاد  ــت ايج ــد و جذابی ــر باش اثرپذي
ــس  ــا صحیفــه ان ــا ب كنــد. چــون م
نداريــم قطعــا از آن لــذت نمی بريــم. 
قــرآن هــم بــه ايــن صــورت اســت. 
چــون بــا معــارف ارزشــمند آن 
آشــنايی نداريــم. بايــد ســراغ يــک 
ــم  ــه را بتوانی ــا صحیف ــم ت ــر بروي نف
بــه خوبــی درک كنیــم. وقتــی لــذت 
ــن  ــود و اي ــالت آور می ش ــم، كس نبري
طبیعــی اســت. راه آن ايــن اســت بــا 
ــه  ــويم چراك ــنا ش ــوم آش كالم معص
ــرت  ــت. حض ــده اس ــا تربیت كنن دع
امیــرg در نهج البالغــه   فرمــوده: 
ــن غیبی،  ــه آن خزائ »كلید رســیدن ب
ادعیــه و دعاســت«. شــما در قالب دعا 
همــراه بــا امــام می شــويد. راهنمايــی 
ــه نیازهــای واقعــی شــما  ــد ك می كن
ــان را  ــای واقعی م ــا نیازه ــت. م چیس
ــا  ــه م ــی ك ــر نیازهاي ــم. اكث نمی دانی
ــرای خودمان ســاخته ايم ســاختگی  ب
و حقیقــی نیســتند. اهــل  بیــت در 
ادعیــه نیازهــای واقعــی را به مــا معرفی 
می كنند. حضــرت امیــرg در مناجات 
شــعبانیه مــا را تربیــت می كند كــه اوال 
نیــاز مــا چیســت و در وهلــه بعــدی راه 
برطــرف كــردن نیاز چیســت. مــا اصال 
بــا دعــا مأنــوس نیســتیم! اگــر كســی 
ــا  ــرای م ــا را ب ــد دع ــن باش خوش لح
بخوانــد فقط بــرای آن كســی كــه زيبا 
ــد و روضــه ای هــم چاشــنی  می خوان
آن اســت ســر ســفره دعــا می رويــم 
ــارف  ــا مع ــد ب ــر از آن باي ــا مهم ت ام

دعــا آشــنا بشــويم«. 

دعـا
 نياز واقـعی 
انسـان ها 
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سعيد پاشازاده، شاعر جوان از دغدغه هايش 
می گويد 

دكتـرای مديريـت بازرگانـی دارد و از سـال 86 در حالـی بـه جمـع 
شـاعران آيینـی پیوسـت كـه وقتـی مدينـه بود يک شـب پشـت 
ديـوار قبرسـتان بقیع بـه حضرت زهراh متوسـل شـد تـا قريحه 
و ذوق سـرودن شـعر در او شـکل بگیـرد. همان موقع بود كه سـعید 
پاشـازاده 28 سـاله توانسـت بـرای اهـل  بیت شـعر بسـرايد. به 
تعبیـر اين شـاعر جوان، شـعر با توجـه به شـرايطی كه وجـود دارد 
و موقعیت هايـی كـه بـرای شـاعر به وجـود آمـده متولد می شـود. 
پاشـازاده در ايـن گفت وگو به خصوصیات سـاخت يک نوحـه خوب و 
جذاب، سـبک ها، شـعر مدافع حرم و روحیه حماسـی و نقش تربیتی 
هیئـت پرداخت. البتـه او در جريـان اين گپ و گفت به حضور اسـتاد 
و تـالش توأمان شـاعر تأكید كرد و گفت: »كسـي كه شـعر مي گويد 
بـراي پیشـرفت روز به روز در شـعر گفتـن بايد بـه نکاتي كه اسـتاد 
گوشـزد مي كند عمـل كند. در محضر اسـتاد بـودن به تنهايـي براي 
خـوب شـعر گفتن كفايـت نمي كنـد بلکه بخـش اعظم تـالش خود 
شـاعر را می طلبد«. مشـروح ايـن مصاحبـه را در ادامـه می خوانید. 

 امیررضا سجاديان 

تو كشته اشكي 
و من يه چشمه 
بارونم برات 

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 نوحه ای اضطـرار اهـل  بیت  را بـه تصویر 
بکشـیم نمی توانیـم بـا آهنگ حماسـی ایـن کار را انجام دهیـم. نوحه 
بایـد دربرگیرنـده پیـام و آهنـگ آن تداعـی منفـی در ذهـن مخاطب 
نداشـته باشـد. نوحـه ای موفق اسـت که در سـریع ترین زمـان ممکن 
بـا مخاطـب ارتباط برقـرار کنـد. مهم تر از همـه اینکه یـک نوحه و به 
طـور کل شـعر بـرای اهل   بیـت بایـد از یـک نهاد پـاک بیـرون بیاید. 
یعنـی بایـد ببینیم حـال معنوی مان چگونه اسـت. زمانی کـه نوحه ای 
می سـازید چون آن لحظه معنویت آدم باالسـت، آن نوحه گل می کند 
و ماندگار می شـود. وضو گرفتن، توسـل کردن و... تأثیر در بهتر شـدن 
شـعر بـرای اهـل  بیـت دارد. هم سـبک و هم شـعر ماننـد دو بالی 
هسـتند کـه یـک پرنـده را بـه اوج می رسـانند. در جایگاهی کـه برای 
پـرواز دو بال الزم اسـت هیچ کدام بـر دیگری برتری ندارنـد و مطمئنا 

بـه مـوازات هم بایـد به کمال برسـند. 
 يکـی از نکاتـی كه رهبر انقالب همیشـه بـه آن تأكیـد دارند 
دربـاره شـعری اسـت كـه سـروده می شـود. شـما چقـدر بـه 
قالب هـا، شـکل ها و چارچوب هـا دقـت داريد و سـعی می كنید 

از ايـن شـاخصه ها خارج نشـويد؟ 
نوآوری در هر عرصه ای پسـندیده اسـت به شـرطی که بنـای این نوآوری 
بـر پایـه موازینی باشـد کـه قدمـای آن عرصه بـه وجـود آورده انـد. البته 
نوحه خوانی و نوحه سـرایی 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. همان طـور که مقـام معظم 
رهبـری فرموده انـد سـبک های والدت و شـهادت اهل  بیـت کاما باید 
مشـخص باشـند کـه برای شـادی هسـتند یـا عزا. در سـاخت سـبک 
نوحـه نبایـد از آهنگ هـای غربـی اسـتفاده کنیـم. بـه طور کلـی باید 
 نوحـه و شـعری کـه روی آن قـرار می گیـرد در شـأن اهـل  بیـت
باشـد. نوحـه بایـد پیـام داشـته باشـد. البتـه بعضی هـا فکـر می کنند 
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 می نشـیند و بـه مـرور زمـان تأثیـر خـودش را می گذارد. 

هر سـاله حـدود 20 میلیون زائـر در اربعین امام حسـینg در کربا 
جمـع می شـوند کـه چنـد میلیـون آن ایرانـی هسـتند. مـا نمی توانیـم 
نقـش نوحـه و تشـویق مـردم بـه زیـارت را نادیـده بگیریـم. همان طـور 
کـه در روضه خوانی هـا نبایـد خـدای نکـرده بـه اهـل  بیـت دروغ بسـت 
و خیال پـردازی شـاعرانه غیر واقـع کـرد در نوحه خوانـی و نوحه سـرایی 

هـم این گونه اسـت. 
 تـا به حال پیش آمـده به مداحـی اي گوش كرده باشـید و آن 
مداحی و شـعرش شـما را ناراحت كرده باشـد؟ چقدر اين اتفاق 

را آسـیب می دانید؟ 
موافق برخی سـبک هایي که با آهنگ نامناسـب و شـعر ضعیـف خوانده 
می شـوند نیسـتم. امیدوارم متولیان این امر مثل خانـه مداحان و مجمع 
شـاعران اهل  بیت بتوانند ریشـه یابی کرده و بسـتری را فراهم کنند که 
دیگر شـاهد  چنین کارهایی نباشـیم. دوسـتانی که فقط اعتراض می کنند 
بـه جـای اینکه نمونـه خوب شـعر اهل  بیـت را ترویـج بدهنـد، نمونه های 
سـخیف و ضعیـف شـعر و نوحه هـا را پوشـش می دهنـد کـه بعضـاً یـک 
جـوان از روی ناآگاهـی و کم اطاعـی ایـن کار را کرده، نه از روی دشـمنی با 
اهـل بیت. باید فرهنگسـازی شـود. باید کاری کـرد که جوانـان این عرصه، 
پیرغامـان اباعبـداهللg را بـه عنـوان الگو قـرار بدهند. وقتـی متوجه این 
حساسـیت در عرصـه ای که فعالیت می کنند باشـند، هر سـبک و شـعری 
را نمی خواننـد کـه باعـث ضربه به دسـتگاه عزاداری امام  حسـین شـود. در 
عین  حـال باید رهنمودهـای مقام معظم رهبـری، علما و بزرگ ترهـا را نیز 
سـرلوحه کار خودمـان قـرار دهیم. سـنت با سـاختار حفظ نمي شـود بلکه 
بایـد با محتـوا حفظ شـود. االن در هیئت ها شـب تاسـوعا و شـب عاشـورا 
عمدتـا به یـاد پیرغامـان اباعبـداهللg نوحه هـای قدیمی سـر می دهند. 
همین باعث زنده نگه داشـتن یاد آنها می شـود. من خودم چند سـال پیش 
کاری سـاختم که اسـم ذاکران امام حسـین  همانند مرحوم حاج اکبر ناظم، 
مرحوم حاج شاه حسـین، مرحوم حاج احمد دلجـو و... را در آن آوردم که 
خیلـی مورد اسـتقبال قـرار گرفت و هنـوز در هیئت ها خوانده می شـود. 

سـعید پاشـازاده هم همچـون ديگر شـاعران 
آيینـی خدمت مقـام معظم رهبری رسـیده و 
به ظن كارشناسـان و صاحب نظـران فضا را به 
وجـد آورده. به تعبیـر خودش، حضـرت آقا و 
اسـاتید حاضر در جلسـه از اين شـعر رضايت 
داشـتند و فضا بـراي لحظاتي اشـکبار شـد. 

اي كه به خشکي لبات دريا توسل مي كنه 
موندم چه جوري داغتو دنیا تحمل مي كنه 
سروي كه تنها شاهد اين برگ ريزونه منم 

كوهي كه مي خواد پاشه و ديگه نمي تونه منم 
گرم طوافن تا غروب سرنیزه ها دور سرت 

وقت نماِز تیرها سجاده میشه پیکرت 
اين موج كه روي تنت با گريه مي ريزه منم 
زخمات لب وا مي كنه هر بار بوسه مي زنم 

تو كشته اشکي و من يه چشمه بارونم برات 
ديدم كه گريه مي كنه گرگ بیابونم برات 

ديده میون موج خون درياي احساسم تو رو 
اي آشناتر از همه حق میدي نشناسم تو رو 

زخمت بهم میگه بمون چشمت بهم میگه برو 
سنگم بیاد از آسمون  تنها نمي  ذارم تو رو 

با آه شونه مي كنم  زلف پريشون تو رو 
با اشک روشن مي كنم  شام غريبون تو رو 
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 شـما از جمله شـاعرانی هسـتید كـه در حوزه سـاخت ترانه و 
ملودی سـابقه و كارنامه خوبـی داريد. برای سـاخت يک ملودی 
و تنظیـم آن چقدر فکر می شـود كه از هر لحاظ مناسـب آن ايام 

و مناسـب با شـعر و صدا باشد؟ 
سـعي مي کنم براي نوحه و سـبکي که مي سـازم وقـت زیادي بگـذارم تا کار 
خوبي از آب دربیاید. به خاطر همین اسـت که به لطف سیدالشـهدا g اکثر 

شعرها و سـبک هایی را که مي سـازم مردم از آن استقبال می کنند. 
 اصال نوحـه يعنی چه و يـک نوحه خوب چـه خصوصیاتی بايد 

باشد؟  داشته 
 g فرموده: »نوحوا علی الحسـین/ براي امام حسـین g امـام  صـادق
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مهدی آصفی با انتقاد از جوانان نسل جدید مداحی که به تازگی وارد این عرصه می شوند، گفت: »علما عمدتا اعتقادشان این است که مردم باید این 
فرصت را مغتنم بشمارند. بسیاری که در همین ماه مبارک از میان ما رفتند یک درصد هم احتمال نمی دادند شب های 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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می گوينـد وقتی كسـی در شـب يا ماهـی عزيز به رحمـت خداوند مـی رود، قطعا نشـانه خوب و صالـح بودن اوسـت چراكه 
فرشـتگان زمـان عزيـزی را بـرای دعـوت از او بر گزيده اند. حـال آن بنده چقدر صالح باشـد كـه دعوتش به سـوی حق، هم 
در ماه رمضان باشـد هم در شـب والدت امام حسـن مجتبـیg. حاج علی كالهدوز از پیرغالمان دلسـوز و قديمی در شـب 
میـالد امام مجتبی  دعوت حق را لبیک گفت و به ديار باقی شـتافت. از اين رو وظیفه خود دانسـتیم گزارشـی مبسـوط از 
يـک عمر فعالیت معنوی وی منتشـر كنیـم و از اين طريق به جامعـه مداحان و نوكـران اهل بیت  ادای دينی كرده باشـیم. 

 تاريخچه هيئت 
هیئت فاطمیون  با پیشـینه ای نزدیـک به 100 سـال از قدیمی ترین 
هیئت هـای تهـران اسـت کـه در محلـه سرچشـمه دایـر شـده. این 
هیئـت شـعبه دیگـری از هیئـت بنی فاطمـه h اسـت که بـا تاش 
بزرگانـی چون آیت اهلل صـدراي اراکي، حاج آقا بـزرگ کاهدوز، حاج 
سیدحسین آل حسیني، سیداسداهلل نوراني، حاج حسین میرسراجي 
و حجت االسـام سیدابوالقاسـم شـجاعي  همراه مرحوم حاج حسین 
زریباف تأسـیس شـد. اولین جلسـه در منزل پدر حاج علی کاهدوز 
)مرحـوم آقـا بـزرگ کاهـدوز( برگـزار شـد امـا پـس از مدتـی کـه 
جمعیـت زیـادی در ایـن جلسـات خانگـی حاضر می شـدند بـه این 
نتیجه رسـیدند که محلی ثابت را بـرای عزاداری در نظـر بگیرند. لذا 
متولیـان با جمع آوری پول و کمک های مالی موفق شـدند حسـینیه 
فاطمیون  را در خیابان مجاهدین اسـام دایر کنند. اکنون پس از این 
همه سـال، هیئت فاطمیـون  اصلی ترین رکن خـود را از دسـت داده. 
اگـر بخواهیم راجع بـه خود هیئت  صحبت کنیـم، چندین صفحه را 

بایـد بـه آن اختصاص دهیم که امـکان آن در 
این گزارش میسـر نمی شـود. 

 روايت دوست نزديک حاج علی 
حاج سـعید خـرازی کـه از دوسـتان نزدیک 
مرحـوم حاج علی کاهدوز اسـت  دربـاره این 
پیرغـام اهـل بیـت می گویـد: »هیئـت 
فاطمیـون یتیـم شـد. بعـد از فـوت حـاج آقا 

بـزرگ کاهدوز مسـئولیت گرداندن هیئت به عهده حـاج علی بود«. 
بـه گفته او حـاج منصور ارضـی از شـاخص ترین چهره هایـی بود که 

در مجالـس هیئـت فاطمیـون شـرکت می کرد. 

 باتجربه و مهربان 
»از نوجوانـي بـه هیئـت فاطمیـون می رفتـم و در مسـیر ذاکـری 
شـاگرد حـاج حسـن گـودرزی بـودم کـه در هیئـت فاطمیـون 
مداحـی می کـرد. کاس هـای مـا هـم در طـول هفتـه در هیئـت 
برگـزار می شـد و از ایـن طریـق آشـنایی من بـا مرحـوم کاهدوز 

گرفت«.  شـکل 
حـاج سـعید خـرازی با اعـام ایـن مطلـب در ادامه به شـخصیت 
»او  می گویـد:  و  می کنـد  اشـاره  کاهـدوز  مرحـوم  عجیـب 
شـخصیتی عجیب و غریب داشـت. در هیئت داری بسـیار باتجربه 
بـود و خوشـدلی و مهربانـی از مهم تریـن ویژگی هـای شـخصیتی 
او بـود. دسـتگیر بـود و اگـر بـرای کسـی مشـکلی پیـش می آمد 
بـا نهایـت تـاش سـعی بـه رفـع کـردن 
هیئـت  در  می کـرد.  مـردم  مشـکات 
صندوقی تأسـیس شـده بـود که بـه افراد 
نیازمند و کسـانی که دچار مشکات مالی 
یکـی  می شـد.  پرداخـت  وام  مي شـدند 
از کارهایـی کـه حـاج علـی انجام مـی داد 
شـناخت افـراد نیازمنـد و پرداخـت وام به 
آنهـا بود که یک مـورد آن را خودم شـاهد 

 سعید سعیدی 

بودم. اصرار داشـت کسـی متوجـه این کمک ها نشـود. به یاد نـدارم در 
هیئـت فاطمیـون روضه یا جلسـه ای بوده باشـد و حاج علـی جلوی در 
نباشـد. هر کسـی وارد هیئت می شـد از کودک و نوجوان و جوان و پیر، 
حـاج علـی جلـوی او بلند می شـد و اعتقاد داشـت ایـن کار احتـرام به 

سیدالشـهداg اسـت و میهمانـان بی دعـوت او نمی آینـد«. 

 زيباترين خاطره 
در سـال های اولیـه کـه در هیئـت فاطمیـون حاضـر می شـدم، اسـتاد 
گـودرزی اصرار داشـت در غیاب مـن کاری نکنید و اجـازه نمی داد تنها 
جایـی برویم. او به سـفر مکه مشـرف شـد و بـه من هم سـپرد تا زمانی 
کـه نیسـتم برای اجـرا یـا برنامـه ای اقدام نکنـم امـا دهه محـرم بود و 
مـن هم در هیئـت فاطمیون  بـودم. 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 یادم رفـت اما حاج علی 
کاهـدوز همان طـور کـه میانـداری می کـرد خـود را از وسـط جمعیت 
بـه مـن رسـاند و آرام مصـرع دوم را در گـوش من گفت. ایـن زیباترین 
خاطره  ای اسـت کـه در ذهن دارم که دال بر شـخصیت واالی حاج علی 

بـود. خیلی مشـوق جوان هـا بود. 

 دغدغه مرحوم حاج علی 
حـاج سـعید خـرازی با توجـه به شـناختی کـه از مرحـوم کاهـدوز دارد 
در خصـوص دغدغـه اصلـی او می گویـد: »دغدغـه ای جـز رونـق بسـاط 
سیدالشـهداg نداشـت. بـه طـور کامل خـود را وقـف این کار کـرده بود 
و بـه مـردم کمـک می کرد و مشـکات مـردم را حـل می کـرد . مخصوصا 
در 10، 12 سـال اخیـر هـر طور شـده بود هیئـت را دایر می کـرد. حتی با 
وجـود پنـج نفر. اعتقاد داشـت مجلـس اهل بیت  اسـت و مـا مأمور به 

برگـزاری و لـو بـا تعداد کم هسـتیم«. 

سبک زندگی حاج علی كالهدوز، پيرغالم اهل بيت  در گفت وگو با حاج سعيد خرازی 

فاطميون
 بعد از فوت 
 حاج علی

دوسـت نزديـک او در پايـان بـه يتیـم شـدن هیئـت 
فاطمیـون بعـد از فـوت حـاج علـی اشـاره می كنـد و 
می گويـد: »مرحـوم حـاج علی كالهـدوز مهـره  كلیدی و 
اصلـی هیئـت فاطمیون  بود. پـس از مرگ او، يتیم شـدن 
هیئـت را بـه وضـوح احسـاس می كنـم. حاج علـی آچار 
فرانسـه هیئت بـود. اصـال در قید و بنـد ظواهـر نبود كه 
متولـی هیئت اسـت يـا فـردی معمولـی اسـت. خودش 
را بـه معنـای واقعـی نوكـر اهل بیـت  می دانسـت. بار 
همـه چیز را به دوش می كشـید. اگر كسـي نبـود مداحي 
كنـد، مداحـی می كـرد. اگـر كسـی نبـود غـذا بکشـد، 
غـذا می كشـید. جايگزيـن كردن شـخصی با ايـن مرتبه 
و شـأن جـای حـاج علی كالهـدوز واقعا سـخت اسـت«. 

جايش هميشه خالي است 
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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 
مسئوليت پذيری و روز قدس کنید تا در همین صفحه منتشر شود.

یکـی از مهم تریـن مسـائلی که متأسـفانه امروز کمی به دسـت فراموشـی 
بـه یکدیگـر بی اعتنـا کـرده، مسـئله  افـراد را نسـبت  سـپرده شـده و 
مسـئولیت پذیری اسـت. خیلي ها در جامعـه امروز از مسـئولیت های مدنی 
خود نسـبت به همنوعان چشم پوشـی می کنند و به نوعی سلب مسئولیت 
را بـرای خود انتخاب کرده اند. این مسـئولیت پذیری جلوه هـای زیادی دارد. 
مثـا کمک به همنوعان، رسـیدگی بـه حال عزیـزان، صله رحم بـا بزرگان 
فامیـل و هـزاران مـورد دیگر. اما یکـی از جلوه های دیگر مسـئولیت پذیری 
کـه االن مدنظـر قـرار داده ایم، شـرکت در راهپیمایـی روز قدس اسـت. ما 
بـه عنـوان یک فـرد مسـلمان کـه در جامعه ای اسـامی زندگـی می کنیم 
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 کاما 
اشـتباه اسـت. روز قـدس، روز پیروزی اسـام علیه تروریسـم و جنایتکاران 
اسـت. در واقـع روز قدس روز پیروزی گفتمان اسـام علیه اسـتکبار جهانی 
و صهیونیسـم بین المللی و روز پیـروزی بصیرت و پایداری اسـام خصوصا 
ملـت ایران اسـامی اسـت. خداوند همـواره جهـاد در مقابل کسـانی را که 
علیه بشـریت مقاتله می کنند و مردم را از شـهر و دیار خود خارج می کنند 
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 اسـامی و تقویت 
حس مسـئولیت پذیری امت اسـامی نسـبت به قدس از اشـغال فلسطین 
از مهم تریـن پیامدهـا و آثـار مثبـت راهپیمایـی روز جهانـی قدس اسـت. 

اپلیکیشن
ماه خدا 

مـاه رمضـان کم کـم دارد بـه انتهـا می رسـد. 
خیلي هـا روزه گرفتنـد و قـرآن خواندنـد و از 
سـایر فضیلت هـای این مـاه بهره هـا بردنـد اما 
برای کسـانی کـه هنـوز آنچنان که بایـد موفق 
بـه بهره منـدی از فیوضـات ایـن مـاه نشـده اند 
پیشـنهاد دیگـری داریـم. در ایـن چنـد روز 
باقی مانـده می توانیـد برنامـه اندرویـدی »مـاه 
خـدا« را روی تلفـن همراه یا تبلـت خود نصب 
کـرده و از امکانات آن اسـتفاده کنید. این برنامه 
جامع ظاهـری زیبـا دارد و امکاناتی نظیر قرآن، 
ادعیـه مخصوص ماه مبـارک رمضـان، احادیث 
رمضـان، توصیه هـای پزشـکی رمضـان و حتی 
غذاهـای مخصـوص مـاه رمضـان را در خـود 
جـا  داده. از ایـن رو بـه راحتـی می توانیـد بـا 
دانلـود ایـن نرم افـزار و نصـب آن روی گوشـی 
تلفن همـراه خـود از مواهب آن اسـتفاده کنید. 

* خدايـا! فتنـه فزونـی گرفتـه، بال بـزرگ شـده و آزمايش 
شـدت يافته اسـت. خدايـا! اسـرار هويدا شـده، رازهـا برمال 
شـده و پرده هـا افتـاده اسـت. خدايـا! زمین تنگـی می كند و 

خودداری.  آسـمان 

*خدايـا! در ايـن حـال و روز، شـکايت جـز بـه تـو بـه كجا 
می تـوان برد؟ جـز بر زانـوی تو، سـر بر كجـا می تـوان نهاد؟ 
جـز به ريسـمان تـو، بـه كجا می تـوان آويخـت؟ جـز در پناه 
تـو، كجا می تـوان سـکنی گزيد و جـز بر تـو، به كـه می توان 

تکیـه كرد؟ 

* خدايـا! طاقتـم تمـام شـده، شـکیبم سـرآمده و كارد بـه 
اسـتخوان صبـوری ام رسـیده. خدايـا! تـو را سـوگند به حق 
عزيزانـت بـاران گشايشـت را بر مـا ببـار و از آسـتان فرجت 

نسـیمی بـر ايـن دل هـای خسـته جـاری كن.

سید مهدی شجاعی

كانال تلگرام 
شیخ حسین انصاريان 

کـه  سـخنورانی  و  واعظیـن  از  یکـی 
پامنبری هـای زیـادی دارد و پیـر و جـوان 
در مجالسـش شـرکت می کننـد، شـیخ 
اسـت. خیلي هـا هـم  انصاریـان  حسـین 
که توفیـق حضـور در مجالـس او را ندارند، 
اگـر روضه خوانـی ا ش را از تلویزیون ببینند.

بی اختیـار شـبکه تلویزیـون روی همـان 
کانـال ثابـت می مانـد و دل بـه روضـه او 
می سـپارند. عـاوه بر ایـن دو مـورد، دفتر و 
پایگاه اطاع رسانی اسـتاد حسین انصاریان 
ایـن امکان را فراهـم کرده تا مطالـب او را از 
طریـق کانال تلگرام نیز دنبال کنیـد. از این 
رو می توانیـد با عضویـت در کانال تلگرامی 
 www_erfan_ir لینـک  طریـق  از 
از مطالـب مفیـد کانـال بهره منـد شـوید. 
ضمن اینکـه می توانیـد از پخـش برنامه ها 
و مراسـم وی نیـز مطلع شـوید و در صورت 
تمایـل، در جلسـات او  حضـور پیـدا کنید.

qudsonline14@gmail.com

نوزدهمین اجتماع مدافعان حرم، یادبود شهدای یگان صابرین و گرامیداشت 17 هزار شهید ترور برگزار شد. در این مراسم  حاج عبدالرضا 
هالی ، حاج حسـین سیب سرخی ، حاج حیدر خمسـه ، حاج روح اهلل بهمنی و حاج مهدی رسولی به مداحي پرداختند. نوزدهمین اجتماع 

مدافعان حرم با استقبال پرشور جوانان روبه رو شد. 
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مناجاتنامه 
كتاب

ساديسم 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 
بـه عنـوان عمـق  آشـنا شـوید. سـرزمین فلسـطین 
اسـتراتژیک جهـان اسـام بیـش از 69 سـال اسـت که 
توسـط صهیونیست ها اشـغال شـده و تاریخ غنی آن در 
راسـتای سیاست های سـلطه گرانه 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 مهم تریـن بخش هـای کتاب اوسـت. در این کتاب 
عاوه بر بیان مواضع شـفاف مردم و مسـئوالن بلند پایه 
نظام جمهـوری اسـامی ایران بـه اعتراضـات مدنی در 
سـطح جهان، تبیین ریشـه ها و عوامل حوادث دردناک 
غـزه، تجزیه و تحلیل ابعـاد بین المللی جنـگ 50 روزه، 
بررسـی ابعاد جنایات اسرائیل از منظر حقوق بین الملل، 
تأییـد جنایات اسـرائیل در غزه توسـط شـخصیت ها ی 
حقیقـی و حقوقـی جهان و... نیز اشـاراتی شـده اسـت. 

هیئت دانشجويی متوسـلین به چهارده معصوم، دانشـگاه سیستان و بلوچستان
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