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وا ِمْن َحْولَِک  )آل عمران/159(. ا َغِليَظ الَْقْلِب اَلنَْفضُّ  َولَْو ُکْنَت َفظًّ

اگـر می خواهیـد مخاطبـان بـه سـوی شـما جذب شـوند، ابتدا بـه خودتـان بپردازید! روح خشـک و سـنگین و بـی لطافت، هیـچ گاه در امـر تربیت موفـق نمی شـود. مهربانی، دلسـوزی و 
رّقـت قلـب را در خـود بپروریـد تـا مردم بـی آن که شـما متوجه شـوید، در اطراف شـما جمع شـوند.

آیـت اهلل مـکارم شـیرازی در مراسـم اختتامیـه یازدهمین دوره مسـابقات سراسـری قـرآن کریـم دارالقرآن امـام علیg کـه در بیت عالمـه طباطبایی 
برگـزار شـد، گفت:»انقـالب اسـالمی یـک متن داشـت و تعداد زیادی حواشـی کـه حواشـی آن کمتـر از متن نبـود؛ متن انقالب اسـالمی تبدیـل نظام 

دیکتاتـوری بـه نظـام اسـالمی بـود امـا در حاشـیه آن برنامه هایـی پیدا شـد که بسـیار جالب اسـت کـه یکـی از آنهـا برنامه های قرآنی اسـت.« ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

جذب دیگران با مهربانی

اسـت نه تکلـف و تجمل گرایـی و تشـریفات غیرضروری. شـاخص، روحیه 
ایثـار و از خودگذشـتگی اسـت نـه تعلقـات دنیـوی و هوی هـا و تمایـالت 
شـهوانی. از ایـن دیـدگاه خدمـت بـه انسـان ها بزرگ تریـن عبادت اسـت 
نـه این کـه روح فردگرایـی و خودخواهی غالب باشـد و انسـان دچار خواب 
غفلـت و غـرور شـود و روح تکبـر و آز و حـرص بـر او غالـب شـود. ایـن 
صفـات و ویژگی هـا در نظام هـای غربـی و جاه طلبانـه دنیاپرسـتان مـورد 
توجـه اسـت امـا در فرهنـگ اسـالمی بـا ایـن اخـالق و منـش و روش هـا 
مبارزه می شـود. شـاخص امتیاز در فرهنگ اسـالمی تقـوی و پرهیزگاری، 
جهـاد و خدمتگزاری، علم و معرفت، ایثار و فـداکاری در راه اهداف متعالی 
انسـانی و اسـالمی پسـندیده و مطلوب اسـت. در فرهنگ اسـالمی زندگی 
بـر مبنـای معرفت  و حکمـت و پاسـداری و صیانت از ارزش ها و شـناخت 
ارزش هـای متعالـی الهـی و انسـانی و اعتقـادات حقـه و اعمـال صالحـه و 
مکارم اخالق اسـت نه وابسـتگی های حزبی و جناحی و گروهی و سیاسـی 
و قدرت طلبانـه. در فرهنـگ و معـارف اسـالمی نـگاه راهبـردی و کالن به 
زندگـی اجتماعی و سیاسـی و آینده جامعه بشـریت و ضـرورت آمادگی و 
آماده سـازی بـرای حاکمیت خیرات و پرهیز از بدی ها، زشـتی ها و منکرات 
یـک وظیفـه بسـیار روشـن و الهی اسـت. بایـد تالش کـرد تـا زمینه های 
حاکمیـت عدالـت و عدل گسـتر جهـان را فراهـم و بـا فسـاد در هر شـکل 
و بـه هـر صـورت آن مبـارزه کـرد. نبایـد اجـازه داد تـا بیگانـگان و بیگانه 
پرسـتان و سـلطه گران، سرنوشـت مسـلمانان و بلکـه جوامع بشـری را به 
بازیچـه بگیرنـد و زمینه هـای کفـر و شـرک و الحـاد و فسـاد و طغیـان را 
گسـترش دهند. نباید به سـلطه گران و مسـتکبران فرصت داد تا فرصت ها 
را از ملت هـا بگیرنـد و حقـوق آنهـا را پایمال کنند و راه سـعادت را سـلب 
 کننـد و حقایـق الهی را تحریـف کنند و بدعت ها را گسـترش دهنـد. امام 
سـجادg در دعـای شـریف مـکارم االخـالق ابعاد یـک زندگی اسـالمی 
و ایمانـی و قرآنـی و والیـی را بـه بهتریـن و زیباتریـن وجـوه بـه تصویـر 
کشـیده اند. آرمان هـای متعالـی الهـی و توحیـدی را در لبـاس ایـن دعای 
شـریف با عالی ترین شـیوه ها تقریـر و تحریـر فرموده اند و در لباس عشـق 
و معاشـقه بـا خداونـد و اشـک و آه و مناجـات با قاضـی الحاجات پـرده از 
روی بسـیاری از اسـرار مکشوف و غیرمکشـوف برگرفته و سیمای ملکوتی 
و راسـتین انسـان مومـن و اهل والیـت و والیتمدار و والیت پذیـر را به نحو 
احسـن تبییـن فرموده اند. در ایـن جمالت نورانـی امام سـجادg دو نوع 
شـیوه زندگی را در برابر دوسـتان و دشمنان به تصویر کشـیده و از خداوند 
متعـال خواسـته که هرگز در برابـر اطاعت از حق و والیـت ولی اهلل مطلق و 
خدمت به بندگان خداوند منحرف نشـده و با پافشـاری بر صراط مسـتقیم 
توحیـد الهـی نقش انبیا و اولیـا و صالحان الهـی را القا کند و نمـاد پاکی و 
طهـارت و عبادت و خدمت باشـد. بفضله و کرمه و این اسـت سـیره پاکان 
و صالحـان و درس پاکیـزگان. خداونـد بـه همه مـا توفیق عنایـت فرماید.

اهلبیتعالیترینالگوهایسبکزندگی
حجت االسالم علی سرلک، واعظ وکارشناس معارف اسالمی

بازتاب

بـا  گفت وگـو  رضايـی:  زينـب    *
پیـش  بـود؛  خـوب  جـاودان  آیـت اهلل 
را  فاطمی نیـا  آیـت اهلل  هـم  ایـن  از 
داشـتید کـه امیـدوارم مطالـب دربـاره 
و  فراگیرتـر  طـور  بـه  را  بـزرگان  ایـن 
بیشـتر در نشـریه شـما شـاهد باشـیم.

* محمد باهـر: خـدا را شـکر که چنین 
نشـریاتی وجـود دارد که ما هـم بتوانیم در 
مقابل حربه های شـیطانی غرب بـه جوانان 
و نسل جدیدمان مفاهیم ارزشی القا کنیم.

گفت وگوهـای  جهان بنيـان:   *
خانوادگی تان دلچسـب و آموزنده بود این 
کار را دنبال کنید. چراکه با سبک زندگی 
مداحـان،  واعظان و به طورکل هیئتی ها و 

مذهبی هایمان بیشـتر آشـنا می شویم.
* هـوادار کرباليی: مداحانی همچون 
سیدجواد ذاکر،  محسن فیضی و خیلی 
از پیرغالمـان بـه رحمت خـدا رفته اند؛ 
و  معرفـی  بـرای  خبـری  پرونـده ای 
خاطره هایـی از ایـن  بـزرگان نقل کنید 
که یادشـان یک بار دیگر برای دوسـتان 

و عالقه مندانشـان تداعی شـود. 
مقـداری  یـک  احمـدی:  هانيـه   *
راحت فهم تـر  و  موجزتـر  را  مطالـب 
نـگارش کنیـد که همـه بتواننـد از این 
مطالـب دینـی اسـتفاده کننـد چـون 
متأسـفانه در فضـای رسـانه مذهبـی 
یـک مقداری ضعف عمـده وجـود دارد.

حجت االسالم علی ثمری:
رسـالت اصلـی پیامبـر اکـرمk و اهل بیـت رسـاندن سـخنان پـروردگار عالـم بـه مـردم بـود و در ایـن مسـیر هم هرگـز از 
آنچـه بایـد انجـام می دادنـد کوتـاه نیامدنـد و بـا رفتارشـان سـیره عملـی  بـرای پیروانشـان بـه ارث گذاشـتند. در جهـان امروز 
رسـالت تبلیـغ کـه یـک تخصـص و تفکـر منحصر بـه فـرد شـده برعهـده رسـانه های مذهبـی اسـت. رسـاندن صـدای حق به 
گـوش حق طلبـان در جهـان امـروز بزرگ تریـن رسـالت رسـانه های دینـی و مذهبی اسـت و خـوش به حـال آن رسـانه ای که در 

مسـیر هدایـت انسـان ها بـه مسـیر الـی اهلل نقش اساسـی ایفـا می کند. البتـه باید دانسـت کـه از  کینه معانـدان هـم در امـان نیسـتند و بـا درس گرفتن از 
اهل بیتبایـد تـرس بـه دل راه ندهنـد و در ایـن وادی بایسـتند کـه مـژده حق پیـروزی اسـت. رسـانه در دنیای امـروز صاحب یک نفوذ بسـیار قـوی در 
ذهـن جوامـع بشـری اسـت و اگـر در مسـیر هدایت بشـری به سـوی حـق تعالی باشـند قطعا صاحـب دو ویژگـی قرآنـی می شـوند اول لذت زندگـی الهی 
دنیـوی و دوم نعمـت بی پایـان آخرتـی. هفته نامـه چهـارده منبعـث از نـام اهل بیـت دارای چنیـن ویژگـی اسـت و می توانـد در هدایت جامعه به سـوی 
مدینـه فاضلـه نبـوی بیشـتر اثرگذار باشـد و سـیره عملـی و علمـی اهل بیـت  را برای آحـاد جامعه تبییـن کند تبلیغ تفکـر قرآنـی و ترویـج قرآن دانی 
به جـای قرآن خوانـی می توانـد ایـن هفته نامـه را ویـژه کنـد و جامعـه آگاه هرگز گرفتـار خرافـات نمی شـود. اهل بیت بـا اخالق قرآنـی در جامعـه دنبال 
پیـاده کـردن الگویـی الهـی انسـانی بودنـد کـه بـا دعوت مـردم بـه عمل بـه چنیـن رفتارهایـی جامعـه از هنجارشـکنی فـردی و اجتماعـی دور می شـود.

بازتابهای»چهارده«رادراینجابخوانید.منتظرپیشنهادهاوانتقاداتتانهستیم.
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در سـال های اخیـر مقام معظـم رهبری به موضوع و مسـئله سـبک زندگی 
پرداختنـد و بـا مصادیقـی سـعی کردنـد شـیوه سـالم، سـازنده و موازیـن 
ارزشـمند اسـالمی را در این راسـتا تبیین و ترسـیم کنند و سـبک و شـیوه 
و اسـلوب صحیـح زندگـی را از دیـدگاه اسـالم در برابر غرب تبییـن کرده و 
شـاخصه های زندگـی اسـالمی را  بیان کنند. بـا این حال برخی اوقـات از ما 
می خواهند از سـبک زندگی یک تعریف جامعی داشـته باشیم؛ اگر بخواهیم 
سـبک زندگی را بـه طور کلی از دیدگاه اسـالم و اهل بیـت تعریف کنیم 
شـاید بتوانیـم بـه این صـورت بگوییم: سـبک زندگـی یعنی مجموعـه ای از 
اعتقـادات، اخالقیات و اعمال صالحه فردی و اجتماعی که انسـان های مومن 
بر اسـاس وظایـف ایمانی و والیی خود در جهت نیل به کمـال و قرب الی اهلل 
در چارچوب تعالیم اسـالمی و براسـاس سـیره و دسـتورات رهبران اسالمی 
و الگوهـای پیشـوایان بزرگ اسـالم و اهل بیـت عصمت و طهـارت انجام 
می دهنـد. اهل بیـت بهترین مشـعل داران هدایـت و عالی تریـن الگوهای 
فضیلـت و کرامـت و بزرگ ترین راهنمایان خیـر و صالح و سـعادت، عزت و 
شـرف دیـن و دنیـا و آخـرت همه انسـان ها هسـتند. در قول و عمـل فردی 
و اجتماعـی و مقابله با دوسـت و دشـمن همـواره مایه نجات و سـرمایه خیر 

و صالحند.
به طـور کلـی چنـد اصل کلی در مقایسـه سـبک زندگـی از دیـدگاه غرب و 
سـبک زندگی از دیدگاه اسـالم وجود دارد: اول، اصول اعتقادی و جهان بینی 
توحیـدی شـامل، الف( اصل توحید و خدابـاوری، ب(  ایمان به معاد و حیات 
پـس از مـرگ، ج( اصل نبـوت و خاتمیـت. دوم، اصول اخالقی؛ سـوم، اصول 
عملـی؛ چهـارم، رابطـه انسـان بـا خـودش؛ پنجـم: رابطه انسـان بـا خداوند 
متعال؛ ششـم، رابطه انسـان با خانواده و با بندگان خدا؛ هفتم، رابطه انسـان 
با دشـمنان خدا؛ هشـتم: رابطه انسـان با درون جبهه اسـالمی و نهم، رابطه 
انسـان با بیرون جبهه اسـالمی. بنیان های عمیق اعتقادی، اخالقی و رفتاری 
اعـم از فـردی و اجتماعـی و در ابعاد گوناگـون و سـطوح و الیه های مختلف 
زندگـی نقـش بی بدیـل در تفسـیر زندگـی و تبییـن اهـداف آن و نمادها و 
جلوه هـای درونـی و بیرونـی آن دارنـد. براسـاس ایـن مبانی متقـن و اصول 
استوار اعتقادی و اخالقی و روش و منش در زندگی از دیدگاه اسالم هدف گرا 
و مبتنـی بـر اعتقاد به قیامت و عمل و عکس العمل و تعلیـم و تربیت الهی و 
خدمـت بـه بندگان خداوند متعـال و نافع و مبارک بودن برای جامعه اسـت.

در فرهنگ اسـالمی زندگی مادی و رفاه و آسـایش خود هدف نیسـت بلکه 

هدف سـیر الی اهلل و تعالی و تکامل و قرب الی اهلل و حسـن توفیق و حسـن 
عاقبت و رضوان الهی اسـت. در سـبک زندگی و نظام های اجتماعی غربی، 
زندگـی خـود اصالـت و ارزش دارد لیکـن از دیدگاه اسـالم زندگی وسـیله 
اسـت نه هدف. زندگـی مقدمه زندگی آخرت اسـت و دنیا پل عبور اسـت. 
وابسـتگی و دلبسـتگی به دنیا و آرایش ها و زر و سـیم و زیور و زرق و برق 
دنیـا تا آنجا مقدس و ارزشـمند اسـت که انسـان را به اهـداف الهی نزدیک 
کنـد نـه این که موجب غفلـت و غـرور و اسـارت در برابر دنیـا و مظاهر آن 
شـود. از ایـن دیـدگاه زندگی دنیـا در حد قـوت و قناعت و عفـاف و کفاف 
توجیه شـده نه همراه با تجمل پرسـتی و اسـراف و تبذیر و بردگی در برابر 
شـهوات و وابسـتگی بـه دنیا و مطامـع آن؛ مـالک، ساده زیسـتی و قناعت 
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حجت االسـالم سـعیدیان بـا هشـدار نسـبت بـه عواقـب تجمل گرایـی مسـئوالن گفـت: »کسـانی کـه در جامعـه اسـالمی منصبـی دارنـد، مـورد توجه و 
دقـت مـردم هسـتند. هرگونـه کالم و رفتـار آنهـا بـر بدنـه جامعـه تأثیرگذار اسـت. وقتـی مسـئوالن جامعـه اسـالمی در اشـرافیت زندگی کننـد و نظام 
سـرمایه داری را شـعار خـود قـرار دهنـد، درد مـردم جامعـه را درک نخواهند کـرد. در حالی که انقالب اسـالمی با شـعار حمایت از مسـتضعفان روی کار 

آمـد و ایـن مسـئله در حافظـه ملت ثبت شـده اسـت.«

03

گزارشيازهیئت90سالهآلطهمحلهنوغانمشهد

کارکردهاياجتماعي
یکهیئتمحلي

مليكا وظيفه شناس
حسـينيه هيئـت در محلـه نوغـان قـرار گرفتـه اسـت، يكـي از قديمي تريـن نقـاط مشـهد. جايـي 
کـه کوچـه پـس کوچه هايـش بـه واسـطه نزديكـي بـه حـرم مطهـر، رنـگ و بـوي معنويـت دارد و 
چـراغ مغازه هايـش در هـر فصـل سـال و هـر زمانـي بـراي فـروش سـوغاتي، روشـن اسـت. هيئـت 
مختلفـي  برنامه هـاي  کـه  اسـت  مشـهد  در  فعـال  2500هيئـت  از  يكـي  نوغـان  محلـه  »آل طـه« 
مي کنـد.  کار  هدفمنـد  هـم  جوان هـا  جـذب  بـراي  و  مي دهـد  انجـام  مردمـي  رويكـرد  بـا  را 
هـادي حيدري فرد، مسـئول اين هيئـت که 46 سـال از خدا عمـر گرفتـه، از کودکي عضو ايـن هيئت بوده 
اسـت. پدر و پدربزرگش هـم از فعاالن اين هيئـت بوده انـد و از قديمي هاي محله نوغان هسـتند. به هيئتي 
رفتيـم که بيش از 9 دهه سـابقه فعاليت دارد و جزو هيئت هاي ريشـه دار مشـهد به شـمار مـي رود. هيئتي 
در همسـايگي حضـرت رضاg که آخريـن پرده به جامانـده از آن به سـال 1347 هجري قمـري برمي گردد 
يعني 92 سـال پيش. مسـئول هيئـت تعريف مي کند: هيئت ها قبـل از انقالب بـه صورت پنهاني، عـزاداري 
مي کردنـد و هيئت آل طه در مشـهد، جـزو اولين هيئت هايـي بود که کار مذهبـي و فرهنگي انجـام مي داد. 
حيدري فـرد معتقـد اسـت اوليـن مأموريـت هيئت هـاي مذهبـي و فلسـفه وجـودي آنها، تعظيم شـعائر 
اسـالمي اسـت، اما بايد در کنار آن، از بسـتر و ظرفيت عظيم مردمي بيشـترين اسـتفاده را داشـته باشـيم. 

gزیرپرچمسیدالشهدا
هیئــت آل طــه داراي یــک حســینیه اســت کــه بخــش خیریــه و قرض الحســنه آن هــم راه انــدازي شــده و 
عــالوه بــر ایــن فعالیت هــاي فرهنگــي بســیاري در ایــن حســینیه انجــام مي شــود. حیدري فــرد در این بــاره 
مي گویــد: ســال گذشــته، عــده اي از روحانیــون جــوان بــراي رفــع آســیب هاي اجتماعــي و تقویــت بنیــان 
ــه، از آنهــا مشــاوره  ــا ســاکنان محل ــه، اعضــاي هیئــت ی ــد و دو روز در هفت ــه حســینیه آمدن خانواده هــا، ب
ــه در  ــه هفت ــم س ــم ه ــک مشــاور خان ــا و ی ــد. دو مشــاور آق ــان مي کردن ــد و مشکالتشــان را بی مي گرفتن
ایــن حســینیه مســتقر بودنــد کــه حضورشــان، تاثیــرات بســیار خوبــي داشــت. از دیگــر کارهــاي قابــل توجه 
در ایــن هیئــت، برگــزاري کالس هــاي تــرک اعتیــاد در حســینیه اســت کــه البتــه هیئت هــاي دیگــر هــم از 
ــر کمک هــاي نقــدي و غیرنقــدي  ــه اخیــر کرمانشــاه هــم عــالوه ب ــد. در زلزل ــرداري کرده ان ــن کار، الگوب ای
کــه توســط اعضــاي هیئــت انجــام شــد، مســئوالن هیئــت اعــالم آمادگــي کردنــد خانواده هــاي آســیب دیده 
کرمانشــاهي کــه تمایــل ســفر بــه مشــهد دارنــد، در ایــن حســینیه اســکان پیــدا کننــد و از آنهــا پذیرایــي 
مي شــود تــا در ایــن ســفر معنــوي، دردهایشــان آالم یابــد. گرچــه حســینیه، فضــاي زائرســرایي نــدارد امــا 
ســاالنه چنــد نوبــت پذیــراي هیئت هایــي اســت کــه از شــهرهاي دیگــر، مهمــان امــام رضــاg مي شــوند. 
ایــن هیئــت، میزبــان زیــارت اولي هایــي از سیســتان و بلوچســتان بــوده اســت و بــه گفتــه حیدري فــرد، اگــر 
مــواردي پیــش بیایــد کــه زائــران علي بن موســي الرضاg نیــاز بــه کمــک داشــته باشــند، دریــغ نمي کنــد. 

سفرهافطاربرايکودکانحاشیهشهر
بیشــتر اعضــاي ایــن هیئــت، با هــم آشــنا و از بچه هــاي محله نوغان هســتند. مســئول هیئــت آل طــه مي گوید: 
»اولیــن کار خیریــه هیئــت بــه مــاه رمضــان چنــد ســال قبــل برمي گــردد کــه تصمیــم گرفتیــم ســفره هاي 
افطــاري حســینیه را بــراي بچه هــاي کم بضاعــت حاشــیه شــهر، پهــن کنیــم. ســال بعــد به جــاي پهــن کــردن 
ســفره هاي افطــاري، بســته هاي مــواد غذایــي را بــه مناطــق حاشــیه شــهر بردیــم و لــذت ایــن کار خیــر باعــث 
گســترش آن شــد تــا جایــي کــه بــه ســمت کمک هــاي ســاالنه پیــش رفــت. هــم اکنــون ســاالنه دو نوبــت در 
آســتانه مــاه مهــر و پیــش از عید نــوروز، بــراي بچه هاي معلــول و کم بضاعــت، لبــاس و لوازم التحریر تهیــه و بین 
آنهــا توزیــع مي شــود.«از دیگــر امــور خیریــه هیئــت آل طــه، جمــع آوري کمک بــراي تهیــه جهیزیه نوعروســان 
کم بضاعــت اســت. بیمــاران کم بضاعتــي هــم کــه نیــاز بــه عمــل جراحــي ســریع داشــتند بــا کمــک خیریــن و 

اعضــاي هیئــت برایشــان مــورد حمایــت قــرار گرفتنــد و هزینه هــاي درمــان آنهــا پرداخت شــد. 

الگويهیئتهايدیگرشدهایم
حیدري فــرد در البــه الي حرف هایــش بــه اهمیــت کارکردهــاي اجتماعــي هیئت ها اشــاره مي کنــد و برایمــان از 
ایــن کارکــرد هیئــت آل طه مي گوید:»ســعي کردیــم در زمینــه فعالیت هاي موثــر اجتماعي هیئت ها، الگوســازي 
کنیــم کــه تا حــدودي هــم موفــق بوده ایم. خوشــبختانه هیئت هــاي مشــهد، روابــط تنگاتنگي با هــم دارنــد و از 
فعالیت هــاي یکدیگــر باخبرنــد حتــي طبق یک رســم قدیمــي، وقتي هیئتــي برنامــه اي موفــق را اجــرا مي کند، 
ایــن برنامــه در ســایر هیئت هــا هــم توســعه مي یابــد.« بــه گفتــه او، شناســایي توانایــي اعضــاي هیئــت بســیار 
اهمیــت دارد تــا بتــوان از توانمنــدي اعضــا، بیشــترین بهــره را برد. در هیئــت آل طــه، دیپلمات، وکیــل، مهندس، 
تاجــر، کاســب، کارگــر، فرهنگي، دانشــجو و... حضــور دارند که بســیاري از آنهــا از کودکــي در این هیئــت بوده اند. 

بهترینفرصتبرايتبلیغفراهماست
بــه بــاور حیدري فــرد، هیئت هــا بهتریــن فرصــت بــراي تبلیــغ معــارف و آموزه هــاي شــیعي و اســالمي هســتند 
کــه بایــد از آن بــراي ترویــج و تعظیم شــعائر دینــي اســتفاده کــرد. او مي گوید:»هیئت هــاي مذهبــي، قوي ترین 
تشــکیالتي اســت کــه بــه صــورت مردمــي در جامعــه فعالیــت مي کنــد و مي توانــد بــا آموزش هــاي به موقــع و 
الگوســازي، فرصــت خوبــي را بــراي تبلیــغ دین ایجاد کننــد.« البته آســیب هایي نیز پیــش روي هیئت هــا وجود 
دارد، مســئول هیئــت آل طــه معتقــد اســت ورود برخــي مســائل انحرافي بــه هیئت هــای مذهبي و عــدم تبیین 
درســت ســیره اهل بیــت موجــب مي شــود که ترویــج معــارف و ســجایاي معصومیــن مغفــول مانــد. در واقع 
وقتــي هیئــت به دســت افــرادي مي افتد کــه لیاقت ایــن جایــگاه را ندارنــد، ناخواســته در جهت اهداف دشــمنان 
قــرار مي گیــرد و باعــث مي شــود کــه هیئت از هــدف اصلي خــود دور شــود. بــه بــاور او، مدیر و سرپرســت هیئت 
مذهبــي مي توانــد بــر رونــد زندگي اعضــا و فعالیت هایشــان تاثیر بگــذارد. در واقــع ارکان هئیت هــا اعــم از مدیر و 
سرپرســت، ســخنران، مــداح و دیگــر دســت اندرکاران باید آموزش ببیننــد تا هیئت ها را از آســیب مصــون بدارند. 

حيدري فـرد با بيان اين که اکثر اقشـار جامعه، هيئـت دارند از هيئت هـاي دانش آموزي و 
دانشـجويي گرفته تا جامعه مهندسـين و رزمندگان دفاع مقدس، تاکيد دارد: »اگر فعاليت 
هيئت ها به درستي اطالع رساني شود، مردم پي به توانمندي اين تشكل هاي مذهبي مي برند. 
سـرمايه هاي فراواني در هيئت ها وجود دارد از ظرفيت هاي مالي گرفته تا نيروي انسـاني، و 
توقع اين است که همه اين ظرفيت ها به خدمت اهل بيت درآيد. چه بسيار جواناني بودند 
که هيئتي شدند و در آنها تحول ايجاد شد يا در سبک زندگي شان، تجديدنظر کردند. برخي 
جوان ها هم در همين هيئت ها، تصميم به ترك اعتياد گرفتند و جسم و روحشان با هم پاك شد. 
ظرفيت هيئت های مذهبي را با سخنران و مداح خوب مي توان به سمت بهتري رهنمون کرد.«

سرمایههايفراوانراجديبگیریم
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اولین همایش سراسـری مسـئوالن سـازمان بسـیج مداحان هشـتم و نهم اسـفند برگزار می شـود. این همایش دو روزه با حضور مسـئوالن سـازمان بسـیج مداحان 
اسـتانی و همچنین با حضور یک مداح اثرگذار، یک شـاعر آیینی، یک مدیر هیئت و مسـئول بسـیج مداحان خواهر از هر اسـتان، درسـالن همایش مجموعه 5آذر 

سـازمان بسیج مسـتضعفین برپا خواهد شد. ـر
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گفتوگوباپیرغالماهلبیتحاجسیدحسنحاجاحمدی
کهافتخارشنیمقرننوکریاباعبداهللاست

  حــاج آقــا! باتوجــه بــه پيشــينه خانــواده حــاج احمــدی 
در عرصــه مداحــی، می خواهيــم قبــل از هرچيــز در مــورد 

اصالــت ايــن خانــواده و مداحــان آن برايمــان بگوييــد.
مــا اصالتا کاشــانی هســتیم و اجدادمــان نیــز از مداحان بســیار قدیمی 
ــران  ــه شــوش ته ــه محل ــدرم از کاشــان ب ــا پ ــد ام ــن شــهر بوده ان ای
می آینــد و بــه ســبب تبحــر خاصــی کــه در مداحــی داشــته اند، یکــی 
ــدرم، بلکــه  ــا مرحــوم پ ــه تنه ــه ن ــران می شــوند. البت از مداحــان ته
پدربزرگــم ســیدرضا نیــز مــداح و پــدر ایشــان نیــز از مداحــان بنــام 
بــوده و افتخــار نوکــری اهل بیــت را داشــته اند، بنابرایــن مداحــی در 
خانــواده حــاج احمدی بســیار ریشــه دار اســت و ایــن ارثیه ارزشــمند تا 
بــه امــروز دســت بــه دســت چرخیــده اســت. یــادم هســت از زمانی که 
10 ســالم بــود همــراه پــدرم در جلســات و روضه هــا شــرکت می کردم 

و در هــر جلســه، درس هــای زیــادی از ایشــان یــاد می گرفتــم.
   با اين حساب پدرتان مهم ترين استادتان بوده اند؟

همین طــور اســت. مــن 12 ســال تمــام از ایشــان درس گرفتــم. گرچه 
ــدم امــا در اصــل امتحــان پــس مــی دادم و  از ســنین پاییــن می خوان
ایــن خوانــدن در کنــار خــود پــدر بــود. مثــال در مجالــس کــه شــرکت 
می کردیــم، گاهــی تــک بــه تــک می خواندیــم و گاهــی دو بــه دو امــا 
هیــچ وقــت از هــم جــدا نبودیــم، تــا این کــه پــدرم بــه رحمــت خــدا 

رفتنــد و ایــن مســئولیت ســنگین بــه بنــده محول شــد.
   آن موقــع عبايــی شــده بوديــد يــا بعــد از فــوت پــدر عبا 

ــن کرديد؟ برت
درســت اســت کــه پــدرم، اســتادم بودنــد امــا تــا مدت هــا بــا کــت و 
ــه  ــی ک ــا زمان ــدم، ت ــردم و می خوان ــی می ک ــان را همراه ــلوار ایش ش
ایشــان بــه بنــده اجــازه عبــا پوشــیدن را دادنــد. حــدودا 18 ســالم بــود 
کــه پدر یــا به واقع اســتادم احســاس کردنــد، از شــرایط و توانایــی الزم 
بــرای پوشــیدن عبــا برخــوردارم، بنابراین بــرای اولیــن بار عبــا انداختم؛ 

یعنــی 4 ســال قبــل از آن کــه ایشــان بــه رحمــت خــدا برونــد. 
ــه اصــول خاصــی پايبنــد  ــم ب ــا! مداحــان قدي    حــاج آق
بودنــد. درســت مثــل هميــن قوانينــی کــه بــرای پوشــيدن 
عبا داشــتند؛ لطفــا برايمــان از ويژگی هــای رفتــاری مداحان 

ــی بگوييد. قديم
ــچ  ــت و هی ــی داش ــت خاص ــه قداس ــی، روض ــان قدیم ــرای مداح  ب
مداحــی بــدون وضــو پــا بــه مجلــس نمی گذاشــت و ذکــر 
بــا  عمیقــی  ارتبــاط  آنهــا  نمی گفــت.   gاباعبداهلل الحســین
سیدالشــهداg داشــتند و همیــن هــم باعــث می شــد تا تمــام پندها 
و شعرهایشــان در شــأن ایشــان باشــد، بنابراین حــرف بی ربطــی از آنها 
ــال  ــد کام ــر می گفتن ــای منب ــه پ ــام آنچــه ک شــنیده نمی شــد و تم
مســتند و بــا تکیــه بــر مطالعــات بــود و جالــب این کــه هیــچ مداحــی 
از روی کاغــذ نمی خوانــد و بــا حافظــه ای قــوی پــای منبــر می رفــت. 
   توجهــی هــم بــه مقــدار صلــه نداشــتند و هيــچ وقــت 

ــد.  ــخص نمی کردن ــغ را مش مبل
درســت اســت. مداحــان قدیمــی بــه برکــت روضــه اعتقــاد داشــتند نه 
مبلــغ آن. هیــچ مداحــی نــرخ تعییــن نمی کــرد و معتقــد بود کــه این 
کار برکــت را می بــرد، بنابرایــن همــه مداحــان بــا خلــوص کامــل پــای 
منبــر می رفتنــد و اجــر و برکــت آن را هم می دیدنــد. متاســفانه امروزه 
برخــی مداحــان بــه اصــول مداحــان قدیــم پایبند نیســتند و خیلــی از 
شــعرها و ســبک ها در شــأن اباعبــداهللg خوانــده نمی شــود. حتــی 
مقــام معظــم رهبــری هــم بارهــا تذکــر داده و توصیه هایــی کرده انــد. 
البتــه خودم معتقــدم بایــد مداحــان جــوان را حمایت و تشــویق کنیم 
امــا ایــن عزیــزان حتمــا بایــد از قدیمی هــا و اســتادان ایــن عرصــه پند 
بگیرنــد و بداننــد کــه بــدون اســتاد بــه جایــی نمی رســند. حواســمان 
ــن  ــه ای ــد ب ــروزی بای ــد و مداحــان ام ــوا حــرف اول را می زن باشــد تق
نکتــه توجــه داشــته باشــند، درســت مثــل قدیمی ها کــه بــدون وضو، 
منبــر نمی رفتنــد و آن قــدر معتقــد به خــدا و پیغمبــر بودنــد که حتی 
ــی خــود و  ــد ارزش واقع ــاز شبشــان قطــع نمی شــد. مداحــان بای نم
جایگاهشــان را درک کننــد و بداننــد کــه در قبــال مــردم مســئولند. 

   منظورتان از مسئوليت مداحان در برابر مردم چيست؟ 
ــاد  ــزی ی ــک چی ــد، ی ــر می آم ــای منب ــی پ ــی کس ــا وقت آن قدیم ه
ــال  ــا در قب ــه م ــد ک ــدرم همیشــه می گفتن ــت. پ ــت و می رف می گرف
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ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
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مداحـی در خانواده حاج احمدی مورثی اسـت و حاال اين توفيق الهی نصيب حاج سيدحسـن شـده اسـت. کسـی 
کـه از 10 سـالگی پا به پای پدرش مرحوم سـيد فضل اهلل به مجالس اهل بيت رفته و سـال ها شـاگردی کرده تا با 
اذن اسـتاد بتواند عبای مداحی بر دوش بيندازد و راه اجداد خود را ادامه دهد. آقاسيدحسـن در 66 سـالگی، مفتخر 
به 50 سـال خدمت در دسـتگاه اهل بيت اسـت و بارها توسـط جامعه مداحان مورد تجليل قرار گرفته. به سـراغ 
اين پيرغالم و پسـران او سـيدمجتبی و سـيدمصطفی رفته ايم تا از نزديک با اين خانواده و سـبک زندگی آنها آشنا 
شـويم. البته جالب اسـت بدانيد که برخالف پيشـينه خانواده حاج احمدی در عرصه مداحی، هيچ يک از پسران اين 
خانواده، به طور جدی راه پدر را ادامه نداده اند. البته سـيدمجتبی پسـربزرگ خانواده از همراهان هميشـگی پدر در 
مجالس و هيئت هاسـت و فعاليت گسترده ای در اين مجالس دارد. سيدمصطفی حاج احمدی يعنی تهيه کننده برنامه 
پرطرفدار دورهمی نيز گرچه مشـغول فعاليت در عرصه ای متفاوت اسـت اما با اين حال تبحر خاصی در مداحی دارد. 
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آیـت اهلل سـیدمحمد مهـدی میرباقری بـا بیان این که فرصـت دنیا کوتاه اسـت، اظهار کـرد: »خداوند متعـال در فرصتی که در دنیـا برای ما فراهـم کرده زمینه 
تمـام خیـرات را در همیـن فرصـت دنیایـی قـرار داده اسـت، فرصت دنیـا با این که بسـیار کوتاه اسـت که با یک چشـم بـه هم زدن تمـام می شـود، اما فرصت 

بسـیار فوق العاده و اسـتثنایی جهت کسـب خیرات است.«
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مــردم مســئولیم چــون وقــت آنهــا را می گیریــم، پــس حق النــاس بــر 
گــردن داریــم و بایــد چیــزی بــه آنهــا یــاد بدهیــم. ایــن حــرف، حــرف 
خیلــی بزرگــی اســت و همــه بایــد بــه آن توجــه کنند. اگــر قرار باشــد 
مســتمع پــای روضــه بنشــیند و دســت خالــی از روضــه بیــرون بــرود، 
ایــن حق بــر گــردن مــا مداحــان می مانــد. مــداح بایــد مردمدار باشــد. 
در ســیره مداحــان بزرگــی همچــون حاج حســن آقــا دوالبــی، احمدآقا 
شمشــیری، حــاج مرشــد اســماعیل، حــاج مرشــد اکبــر و... می بینیــم 
ــوان  ــه هیــچ عن ــا ب ــار و ارزشــی کــه داشــته اند ام به رغــم تمــام اعتب
اهــل کبــر و غــرور نبوده انــد. بــه پــای مســتمعین بلنــد می شــده اند و 
حتــی بــا آنهــا روبوســی می کرده انــد. چیــزی کــه متاســفانه در برخــی 
مداحــان امــروزی نمی بینیــم و برخــی از آنهــا ارتبــاط خــوب و نزدیکی 
بــا مــردم ندارنــد امــا واقعــا اگــر مــردم نباشــند، مــا مداحــان بــرای چه 
کســی قرار اســت بخوانیــم؟ ما مداحــان باید قــدر مســتمعین را بدانیم 
و بــا احتــرام هرچــه تمام تــر و مطابــق بــا ســیره اهل بیــت بــا آنهــا 

ــار کنیم. رفت
ــی و متواضــع  ــی مردم ــا هــم خیل ــه خــود حاج آق ســیدمجتبی: البت
هســتند. مــن همیشــه بــا ایشــان هســتم و می بینــم کــه چطــور بــا 
ــک  ــه ی ــد ک ــی نمی کن ــد. اصــال برایشــان فرق ــار می کنن ــردم رفت م
فــرد عــادی باشــد یــا یــک مســئول. ایشــان همــه را بــه یــک چشــم 
می بیننــد و بــه همــه احتــرام می گذارنــد. ایشــان حتــی در خیلــی از 
مراســم ها کمتــر می خواننــد و فرصــت را بــه دیگــران می دهنــد کــه 
همیــن موضــوع نشــان از فروتنــی ایشــان و احتــرام بــه مداحــان دیگر 

حتــی مداحــان جــوان دارد.
ــی  ــؤال خانوادگ ــد س ــد چن ــازه می دهي ــا! اج ــاج آق   ح
بپرســيم! چــه ســالی ازدواج کرديــد و چطــور بــا همســرتان 

آشــنا شــديد؟
 ســال 1353 ازدواج کردیــم و ایــن ازدواج بــه واســطه آشــنایی بنــده بــا 
پــدر خانمم شــکل گرفــت. پــدر ایشــان یعنی حــاج ولــی اهلل کرمــی از 
مداحــان و هیئــت داران قدیمــی بودنــد که سرپرســتی هیئــت حضرت 
رقیــهh را برعهــده داشــتند، بنابرایــن از طریق همین هیئت هــا با هم 
آشــنا شــدیم و درنهایت نیز بنده به خواســتگاری دخترشــان که بسیار 

هــم متدیــن بودنــد، رفتم. 
ــا  ــدند ام ــو نش ــه گفت وگ ــی ب ــرتان راض ــه همس   گرچ
می خواهيــم خودتــان از نقــش ايشــان در خانــواده بگوييــد 
و توضيــح دهيــد کــه در تمــام ســال های گذشــته چطــور با 

شــرايط ســخت شــغلی شــما کنــار آمدنــد.
باتوجــه بــه این کــه پــدر خــود ایشــان مــداح بودنــد و مادرشــان هــم قرآن 
ــا شــرایط مداحــان به خوبــی آشــنا بودنــد و  درس می دادنــد، همســرم ب
ــر  ــن راحت ت ــه اســت، بنابرای ــی مداحــان چگون ــه زندگ می دانســتند ک
شــرایط بنــده را پذیرفتنــد و در تمــام ایــن ســال ها نیــز بــار ســنگینی را 
بــردوش داشــتند. به واقــع تمــام مســئولیت های خانــه و فرزنــدان برعهده 
ــد. البتــه پــدر ایشــان  ــواده کردن ــه خان ــادی ب ــود و خدمــت زی ایشــان ب
ــودم، از همســر و  ــن نب ــه م ــی ک ــا را داشــتند و زمان ــوای م همیشــه ه
فرزندانمــان مراقبــت می کردند کــه امیــدوارم خداونــد از آنها راضی باشــد.

ســیدمجتبی: از کودکــی همیشــه می دیــدم کــه مــادرم چقدر بــرای تک 
تــک اعضــای خانــواده زحمــت می کشــیدند و طــوری بــه همــه کارهــا 
می رســیدند کــه جــای خالــی پــدر را هــم پــر کننــد. بــه واقــع ایشــان 
نقــش مهمــی در تربیــت و امــور مربــوط بــه بچه ها داشــتند و بــه بهترین 
نحــو ممکــن هــم از پــس تمــام کارهــا برمی آمدنــد، چــون خودشــان در 
چنیــن خانــواده ای بــزرگ شــده بودند و به خوبی می دانســتند که همســر 
یــک مــداح، چــه مســئولیت هایی برعهــده دارد و چگونــه بایــد تمــام این 

مســئولیت ها را رهبــری کنــد.
   پــدر در بحــث تربيتــی فرزنــدان بيشــتر بــه چــه نكاتــی 

ــتند؟ تاکيد داش
ــن  ــرام از مهم تری ــالل و ح ــه ح ــه ب ــوا، ادب و توج ــیدمجتبی: تق س
ــا  مســائلی بــود کــه پــدرم نســبت بــه آن تاکیــد داشــتند مــا نیــز ب
حساســیت بیشــتری بــه ایــن مســائل توجــه می کردیــم. پــدر در تمام 
شــرایط حواسشــان به مــا بود تا مبــادا انتخاب اشــتباهی نکنیم؛ شــاید 
بعضــی اوقــات هــم به خاطــر مخالفت هایشــان بــا کاری که قصــد انجام 
آن را داشــتیم، ناراحــت می شــدیم امــا درنهایــت می دیدیــم کــه نظــر 

مصطفی
حاجاحمدی
تهیهکنندهبرنامه

دورهمی:

هرچهآبرودارمبهبرکت
اهلبیتووالدینماست

 مصطفــی حــاج احمــدی تهيه کننــده برنامــه 
ــه  ــی را دارد ک ــدی پيرغالم ــار فرزن ــی، افتخ دورهم
ــرده  ــت ک ــت خدم ــتگاه اهل بي ــال در دس 50 س
ــی موفــق را  ــام اهل بيــت، فرزندان ــه برکــت ن و ب
تحويــل جامعــه داده اســت. حــاج احمــدی از کودکی 
بــه همــراه پــدر پــای مجالــس اهل بيــت بــزرگ 
شــده و خــودش هــم چندســالی بــه عنــوان مــداح 
ــورد  ــت. او در م ــرده اس ــت ک ــن وادی خدم در اي
ــث  ــه در مباح ــی ک ــن درس هاي ــدرش و مهم تري پ
ــدر از آن دســت  ــد: »پ ــه، می گوي ــی از او گرفت تربيت
افــرادی هســتند کــه در خانــواده نســبت بــه اجرای 
احكام دينــی و مذهبــی، تقــوا، تواضع و ادب، بســيار 
ــز  ــدان ني ــت فرزن ــرای تربي ــتند و ب ــاس هس حس
ــه  ــد. ب ــد دارن ــئله تاکي ــن مس ــه روی همي هميش
ــی  ــوی تربيت ــه الگ ــت ک ــيره اهل بي ــع، س واق
و اخالقــی خانواده هــای مذهبــی اثنی عشــری 
اســت، شــامل حــال مــا نيــز بــوده و خانــواده توجــه 
ويــژه ای بــه آن داشــته اند، بنابرايــن خــود مــا هــم 
ــم  ــل می کني ــه آن عم ــروز ب ــدران ام ــوان پ ــه عن ب
ــول  ــن اص ــرو اي ــدان، پي ــح فرزن ــت صحي و در تربي
هســتيم«. حــاج احمــدی کــه تمــام موفقيت هــای 
ــادری  ــدر و م ــواده و پ ــون خان ــود را مدي ــروز خ ام
شايســته می دانــد، بــا اشــاره بــه حقــی کــه والدين 
ــی ام را  ــام زندگ ــد، می گويد:»تم ــش دارن ــر گردن ب
ــتم،  ــان هس ــادر و راهنمايی هايش ــدر و م ــون پ مدي
بنابرايــن هيــچ چيــز حتــی مشــغله کاری نمی تواند 
ــا  ــد. م ــل کن ــا غاف ــال آنه ــم در قب ــرا از وظايف م
وظيفــه داريــم هميشــه مراقــب والدينمان باشــيم و 
از هرفرصتــی بــرای خدمــت بــه آنهــا بهــره بگيريم. 
بنــده االن هــم از ايــن فرصــت اســتفاده می کنــم و 
بســيار صميمانــه بــه آنهــا می گويــم که دوستشــان 
ــرو دارم از  ــه آب ــه هرچ ــم ک ــی می دان دارم و به خوب
برکــت اهل بيــت و هدايــت ايــن عزيزان اســت.«

حــاج آقــا بــه نفــع و صــالح مــا بــوده اســت، بنابرایــن ایــن را به خوبــی 
یــاد گرفته ایــم کــه در تمــام مــوارد از مشــورت ایشــان بهــره گرفتــه و 

بهترین هــا را انتخــاب کنیــم.
   شــما کــه تــا ايــن حــد بــه پــدر و راه ايشــان ارادت داريد، 

چرا مــداح نشــديد؟
ــا  ــه و هیئت ه ــتم و در مدرس ــه داش ــی عالق ــه مداح ــی ب از کودک
ــت و  ــود داش ــن وج ــدن در م ــدای خوان ــتعداد و ص ــدم. اس می خوان
می توانســتم در ایــن مســیر قــرار گیــرم امــا شــاید ســعادت ایــن کار را 
نداشــتم، زیــرا وقتــی بزرگ تــر شــدم، روی خوانــدن نداشــتم و همیــن 
باعــث شــد تــا نتوانــم مداحــی را به طــور جــدی ادامــه دهــم. االن هــم 
ــادم  ــینg خ ــام حس ــاط ام ــا در بس ــم ام ــی نمی کن ــه مداح گرچ

هســتم و همیشــه در ایــن فضاهــا حضــور دارم.
  حــاج آقــا! در مــورد آقامصطفــی هــم برايمــان بگوييــد، 
شــنيده ايم کــه ايشــان قبــال مداحــی می کرده انــد و هنــوز 

ــد. ــی می خوانن ــم گاه ه
بلــه آقاســید مصطفــی پســر کوچکــم قبــال مداحــی می کــرد و چنــد 
ســالی در ایــن عرصــه فعالیــت داشــت امــا بعــدا بــه دنبــال مشــاغل 
ــه خاطــر برنامــه دورهمــی مشــغله  دیگــری رفــت. گرچــه او حــاال ب
زیــادی دارد امــا هنــوز هــم بــه هیئــت و مداحــی عالقه منــد اســت و 
گاهــی در هیئــت می خوانــد. او ارادت خاصــی بــه اهل بیــت دارد و 
بســیار مقید اســت، به طوری کــه حتــی در اوج مشــغله کاری، نمــاز اول 

ــود. ــرک نمی ش ــش ت وقت
  وقتــی آقامصطفــی از مداحــی فاصلــه گرفــت و به ســمت 

مشــاغل ديگــر رفــت، از ايشــان دلخور نشــديد؟
ــرها  ــی از پس ــل یک ــتم حداق ــت داش ــم دوس ــه گفت ــور ک همان ط
ــل  ــان قائ ــاری برایش ــه اجب ــه هیچ وج ــا ب ــد ام ــه ده ــرا ادام راه م
نشــدم و بــه ایــن موضــوع اعتقــاد نداشــتم، بنابرایــن وقتــی 
آقامصطفــی راه دیگــری را انتخــاب کــرد، نــه تنهــا مخالفتــی نکــردم، 
ــوان  ــه عن ــه ب ــم ک ــه االن ه ــودم. البت ــی او ب ــه حام ــه همیش بلک
ــم  ــی می بین ــد، وقت ــت می کن ــی فعالی ــه دورهم ــده برنام تهیه کنن
ــم. ــا می کن ــش دع ــرای موفقیت ــت دارد، ب ــن کار را دوس ــودش ای خ
  خودتان هم اين برنامه را تماشــا می کنيد و آن را می پســنديد؟

ــه  ــن برنام ــه ای ــدم ک ــم و برخــی را می پســندم. معتق ــی می بین گاه
بایــد چیــزی بــرای گفتــن داشــته باشــد کــه حتمــا هــم همین طــور 
ــئولیم و  ــردم مس ــال م ــان در قب ــا مداح ــه م ــور ک ــت. همان ط اس
بایــد بــرای مســتمع مفیــد و موثــر باشــیم، یــک برنامــه تلویزیونــی 
ــه  ــد ک ــوری باش ــد ط ــم بای ــی ه ــه دورهم ــن برنام ــه همی از جمل
ــری  ــای مدی ــود آق ــه خ ــی ب ــن حت ــد. م ــردم بیای ــر م ــزی گی چی
هــم ایــن موضــوع را گفتــه و بــه ایشــان توصیــه کــرده ام، حــاال کــه 
ــرای  ــه ب ــد ک ــی بگویی ــا نکته های ــد، حتم ــده داری ــه بینن ــن هم ای
ــع  ــه واق ــد. ب ــتفاده ببرن ــردم از آن اس ــد و م ــده باش ــا آموزن جوان ه
همان طــور کــه قبــال هــم گفتــم، همــه ماهایــی کــه وقــت مــردم را 
می گیریــم، حق النــاس بــه گــردن داریــم و حتمــا بایــد موثــر باشــیم.
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آیت اهلل محمدی ری شهری تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنیg در مراسم ماهانه هیئت فرزندان شهدای اسالم در حرم مطهر حضرت امامزاده 
صالحg و در جمع خانواده های معظم شهدا گفت: »مهم ترین پیام خون شهدا و مهم ترین انتظار شهدا، استقرار ارزش های دینی و در رأس این ارزش ها برقراری 

قسط و عدالت اجتماعی در میان مردم است.« ـر
خبـ
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گفتوگویيمتفاوتباهاديجانفدا
شاعروعضوهیئترئیسهمجمعشاعراناهلبیت

 شـعر و شـاعري يكي از اصلي ترين ارکان هيئت هاي مذهبي اسـت که از گذشـته تاکنون نقش مهمي در انتقال 
سـيره اهل بيـت داشـته و دارد؛ موضوعي کـه وظيفه شـاعران آييني را سـنگين تر کرده تا همـه تالش خود 
را براي انجام اين رسـالت سـنگين برعهده بگيرند. هادي جان فدا، شـاعر و عضو هيئت رئيسـه مجمع شـاعران 
اهل بيـت يكي از شـاعران توانمندي اسـت کـه ارتباط عميقي با شـعر اهل بيت دارد و بـا فعاليت در مجمع 
شـاعران، اهدافي چون توسـعه و پيشـرفت اين نوع شـعر را دنبـال مي کند. اين شـاعر جوان، کارشناسـي زبان 
انگليسـي دارد و در رشـته زبـان و ادبيـات فارسـي در حـال ادامه تحصيل اسـت. به سـراغ او رفته ايم تـا هم از 
خـودش و هـم از فعاليـت مجمع شـاعران اهل بيـت که پنـج سـالي از فعاليتش مي گـذرد، برايمـان بگويد. 

شـعرآیینـي
قويترینرسانهاهلبیتاست
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موافقيـد گفت وگـو را از خودتـان آغـاز کنيـم چي شـد کـه پا به 
عرصه شـعر و شـاعري گذاشـتيد؟

از کودکـي بـا ایـن فضـا آشـنا شـدم. 10 سـالم بـود که پـدرم کتاب هاي شـعر 
مي خریـد و من هم آنهـا را مي خواندم و حفـظ مي کردم. این کتاب ها را دوسـت 
داشـتم و به مرور زمان بیشتر و بیشـتر با آنها انس مي گرفتم. پدرم عالقه زیادي 
به ادبیات داشـت و هیئتي بود که هردوي آن تاثیر زیادي در زندگي من داشـت. 
* پـس مي توان گفت کـه به لطف ايشـان، طبع شـاعري آن هم در 

وصـف اهل بيتg در وجودتان شـكل گرفت؟
همین طـور اسـت. پـدر مـرا با ایـن فضا آشـنا کـرد و وقتي بـه خـودم آمدم 
کـه بـراي اولین بـار شـعر گفته بـودم. آن موقـع)15 سـال پیش( حـدود 20 
سـال داشـتم و شـعرم را براي بعضي از دوسـتان هیئتي خواندم تا نظراتشان 
را بگوینـد. آن زمـان مثـل االن نبود که هرکس سـرش توي گوشـي باشـد و 
سـرگرم فضاي مجازي. مـا دورهمي هاي زیادي در هیئت داشـتیم و در مورد 
مسـائل مختلف به خصوص شـعر و ادبیات صحبت مي کردیـم، بنابراین وقتي 

اولیـن شـعرم را گفتم، همین دوسـتان بودنـد که مرا تشـویق کردند. 
*فكـر مي کنيـد مـردم بـا کدام يـک از اشـعارتان بيشـتر از همه 

ارتبـاط برقـرار کردند؟
»بگـو که یک شـبه مـردي شـدي بـراي خـودت / و ایسـتاده اي امـروز روي 
پـاي خـودت...« ؛ این شـعري اسـت که بـراي حضرت علي اصغرg سـروده 
و در محضـر آقا خوانـدم. مداحان زیـادي آن را خواندند و خیلـي از مردم هم 

شـنیدند که معروف ترین شـعرم شـد. 
تاکنون چند کتاب از شما به چاپ رسيده؟

دو مجموعه شـعر با عناویـن »با لهجه خـدا و صداي خودت« و »کفشـداري 
11« بـه چـاپ رسـیده کـه البتـه چـاپ کتـاب اولـم بـا دردسـرهاي زیادي 
همـراه بـود. متاسـفانه زمانـي کـه تمـام دست نوشـته هایم را بـراي چـاپ 
از تلخ تریـن  جمـع آوري و آمـاده کـردم، دزد تمـام آنهـا را بـرد و یکـي 
تمـام  نمي توانسـتم  اسـت  زد. طبیعـي  رقـم  برایـم  را  زندگـي  خاطـرات 
آنهـا را دوبـاره بنویسـم، چـون خیلـي از شـعرهایم را به خاطـر نداشـتم. بـا 
کلـي زحمـت توانسـتم بخشـي از آنهـا را دوباره نوشـته یـا جمـع آوري کنم 
کـه حاصلـش شـد کتـاب »بـا لهجـه خـدا و صـداي خـودت«؛ کتابـي کـه 
بسـیاري از اشـعارم را در خـود نـدارد و مجموعه اي کامل از اشـعارم نیسـت. 

* کدام شعرتان را از همه بيشتر دوست داريد؟
آنهایـي کـه بـراي حضـرت زهـراh گفتـه ام را از همه بیشـتر دوسـت دارم. 
به خصوص شـعر مثل قایق سـواران اروند موج را از تو باید بپرسـم... که سـال 
پیـش به مناسـبت والدت خانـم فاطمه زهـراh نزد آقـا خوانـدم. وقتي این 
شـعر را گفتم سـن و سـالم خیلـي کم بود و شـایداز نظر فني اشـعار بسـیار 
بهتري نسـبت به این شـعر داشته باشم اما این را بیشـتر از همه دوست دارم. 

*به عنوان يک شاعر آييني، براي همه اهل بيت شعر گفته ايد؟
نـه متاسـفانه. در مـورد امام هاديg و امام حسـن عسـکريg بـا این که 
نوحه نوشـته ام امـا هنوز نتوانسـته ام غزلي بگویم. اسـم خودم هادي اسـت و 
واقعـا دوسـت دارم براي ایـن امام بزرگوار شـعري بگویم اما هنـوز این توفیق 
نصیبم نشـده اسـت. البته توانایي شـعر سـاختن براي ایشـان را دارم اما این 
را نمي خواهـم چون صرفا شـعر سـاختن بـدون حس و حالي که باید داشـته 
باشـم، مـرا راضي نمي کند. براي من جوهر و ایده شـعر مهم اسـت و بیشـتر 
از فـن شـعرگویي، به دنبـال آن حـس و حال دروني هسـتم که هنـوز اتفاق 

است.  نیفتاده 
*بـه نظرتان يک شـاعر به خصوص شـاعر اهل بيت بـراي گفتن 

شـعر خوب به چه فضا و حـال و هوايي نيـاز دارد؟
تجربـه به من ثابـت کرده که همنشـین تاثیر زیادي در پیشـرفت و موفقیت 
یک شـاعر دارد. شـاعري کـه مي خواهد بـراي اهل بیت شـعر بگوید، باید 
همنشـینان خوبي داشـته باشـد و با کسـاني نشسـت و برخاسـت کند که از 
ادبیات سـردربیاورند و دغدغه شـان اهل بیت باشـد. البته همنشیناني که 
واقعـا اهل فن باشـند نه کسـاني که فقط ادعاي شـعر دارند، زیـرا فقط اهالي 
فـن هسـتند کـه مي توانند به موقـع از شـاعر تعریف کنند یـا او را مـورد نقد 
قـرار دهنـد. به واقع چنین فضایي بسـیار حائز اهمیت اسـت و خـود من نیز 
همیشـه سـعي کرده ام که با چنین افرادي معاشـرت داشته باشـم. مثال 13، 
14 سـالم بود که به منزل اسـتاد سـیدمهدي حسـیني در قم مي رفتم یا در 
کالس شـعر آقاي مجاهدي شـرکت مي کردم تا هرچه بیشـتر با دنیاي شـعر 

و شـاعري آشنا شـوم که دسـتاوردهاي آن را هم دیدم. 
به نظر شـما شـاعر اهل بيت با شـاعران ديگر چه تفاوتـي دارد؟

از لحـاظ فنـي و زیرسـاخت شـعر، شـاعران اهل بیـت تفاوتـي بـا دیگـر 
شـاعران ندارنـد و کسـي کـه دوسـت دارد بـراي اهل بیـت شـعر بگوید، 

پرنيان بخشوده 
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آیـت اهلل روح اهلل قرهـی موسـس حـوزه علمیـه امـام مهـدیf گفت:»اگـر شـهدا و جانبـازان نبودنـد امـروز مـا آرامشـی نداشـتیم که دین داشـته باشـیم، سـوریه 
و عـراق را خـون شـهدای مدافـع حـرم نجـات داد نـه مذاکـرات یـا بحث هـای سیاسـی؛ اگـر خـون شـهدا نبـود و دشـمنان مسـلط می شـدند امـروز نـه مسـجد، 
نـه دعایـی و نمـازی بـود حتـی بایـد نـام خـود را هـم عـوض می کردیـد، کشـور ترکیـه خـط عربـی داشـت آن را التیـن کردند که مـردم بـا قرآن آشـنا نشـوند.«
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حاجاحمدچینی

شبيه درد رفتي و شدي در استخوان پنهان
نمي يابم تو را اي در جهان مانند جان پنهان  

فرشته مست دنبال صدايش راه مي افتد
کسي که مي برد نام تو را زير زبان پنهان  

زمان آفرينش با علي جذاب شد اما
تو قدرت در تمام جمله هاي داستان پنهان  

زمان جاهليت هيچ فكرش را نمي کردند
کمال مردها باشد ميان دختران پنهان  

در اطراف رسول اهلل آگاهانه مي ديدي
چه شيطاني است پشت چهره هاي مهربان پنهان  

همه ديدند حق تنهاست، پهلوي تو زد فرياد
صدايش ماند اما در سكوتي بي امان پنهان  

خزان زودرس وقتي سراغ باغ مي آيد
که گل خوب است باشد از نگاه باغبان پنهان  

تو از قلب علي دلبازتر قبري نمي خواهي
از اول بوده اي در بهترين جاي جهان پنهان  

تو جان حيدري، يعني دوتاي يک نفر هستيد
پس او خود را درون خاك کرده نيمه جان پنهان  

بجز الهوت هرجا دفن شد کوثر چنان باشد
که دريا را کني زير حباب استكان پنهان  

قيام تو در اعماق زمين ساکت نمي ماند
که دارد دخترت در حنجره آتشفشان پنهان  

و هجده سالگي پايان جريانت نخواهد بود
شدي چون خون به رگ ها، زير جريان زمان پنهان  

 
به حدي گيجم از داغت که پيدايت نمي کردم

اگر مي شد تنت در قبر حتي با نشان پنهان. . .   

hتقدیمبهحضرتزهرا
هاديجانفدا

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 66  سه شنبه 8 اسفند 1396 10 جمادي الثاني 1439

موردنظـر جامه عمل بپوشـاند. طبق اساسـنامه، این مجمـع روي موضوعاتي 
در بحـث آفرینش)حوزه هایـي که کمتر شـعر گفته شـده(، آموزش)برگزاري 
دوره هـاي آموزشـي( و پژوهش)انجام کارهاي پژوهشـي( متمرکز شـد که از 
همـان ابتـدا تا به امـروز نیز تمام تالش خـود را به کار گرفته تـا فعالیت قابل 

قبولي در این حوزه ها داشـته باشـد. 
* تاکنون چه فعاليت هايي انجام داده ايد؟

برگـزاري کارگاه هـاي مختلـف بـا موضوعـات متنـوع، نقـد اشـعار شـاعران، 
بانـک اطالعـات  ایجـاد  بـا موضـوع شـعر،  تلویزیونـي  برنامه هـاي  تولیـد 
حضـور  بـا  منطقـه اي  و  سراسـري  همایش هـاي  برگـزاري  شـاعران، 
بـراي  بزرگداشـت  برگـزاري  شـعر،  حـوزه  در  تالیـف  کشـوري،  شـاعران 
بـزرگان شـعر اهل بیـت، برگـزاري مراسـم هفتگـي نقـد شـعر و... بـه 
عنـوان مهم تریـن فعالیت هـاي مـا در ایـن پنـج سـال بـه شـمار مـي رود. 
*باتوجـه بـه ايجاد بانـک اطالعاتي شـاعران اهل بيـت، درحال 

حاضـر با چند شـاعر در ارتباط هسـتيد؟
حـدودا با 3000 شـاعر در ارتباط هسـتیم. وقتـي بانک اطالعاتي شـاعران را 
فعال کردیم، توانسـتیم جامعه آماري تشکیل داده و کشور را به شش منطقه 
تقسـیم کنیـم تا برگـزاري دوره هـاي آموزشـي کامـال برنامه مدار و براسـاس 

همیـن منطقه بندي صـورت گیرد. 
* فكـر مي کنيـد راه انـدازي اين مجمـع و فعاليـت پنج سـاله آن 
چقدر در رونق و پيشـرفت شـعر اهل بيت تاثيرگذار بوده است؟

مجمع شـاعران اهل بیـت تنها مجموعه اي اسـت که به صـورت تخصصي 
در حـوزه شـعر اهل بیـت فعالیت مي کنـد، بنابرایـن به نظر مي رسـد که 
توانسـته تاثیرگـذار باشـد. ما بـراي برگـزاري جلسـه و کارگاه به شـهرهایي 
رفته ایـم کـه خـود شـاعران متعجـب شـده و از ایـن اقدام بسـیار اسـتقبال 
کرده انـد. حتـي ما به شـهري در غرب کشـور رفتیم که به لحاظ مالي بسـیار 
ضعیـف بودنـد و یـک نفـر کتابـي را مي خریـد و همگي بـا هـم مي خواندند. 
بـه واقـع ایـن مجمع باعث شـد تـا حلقه هـاي ادبـي زیـادي ایجاد شـود که 
این بسـیار ارزشـمند اسـت، زیرا در دنیاي امـروز با ضعف هاي زیـادي در کار 
فرهنگي مواجه هسـتیم و هر اقـدام فرهنگي از ارزش باالیي برخوردار اسـت. 
* آيـا ايـن مجمع طـي چند سـال فعاليت مسـتمر تحت پوشـش 

موسسـه خـاص فعاليت کرده اسـت؟
خیـر. ایـن مجمع، یک موسسـه مردمي کامال مسـتقل اسـت کـه به هیچ 
جایـي وابسـتگي نـدارد. گرچه کار فرهنگـي غیرتجاري فقط هزینه اسـت 
امـا مـا درحـال انجـام ایـن کار هسـتیم تا بـه اهـداف مجمـع جامه عمل 
بپوشـانیم. البتـه انتظـار داریم که مسـئوالن کشـور و ارگان هـاي مذهبي 
مـا را تنهـا نگذارنـد و از ایـن مجمع حمایـت کننـد. در روایـات داریم که 
حضرت رضاg با شـعرا بسـیار مالطفت مي کردند؛ همچنیـن با خواندن 
تاریـخ تشـیع مي بینیـم کـه هیـچ هنـري مثـل شـعر در میـدان مبـارزه 
سیاسـي، عقیدتـي و... نبـوده اسـت. بـه واقـع هیـچ رسـانه اي مثل شـعر 
وجـود نـدارد که تـا این حـد قدرتمند بتوانـد از اهل بیت سـخن گفته 
و حـرف آنهـا را بـه مردم برسـاند. مثـال در یک هیئـت دوسـاعته، بیش از 
نیمـي از زمـان هیئـت بـا اشـعار اهل بیـت سـپري مي شـود، بنابراین 
کامـال به حق اسـت کـه مجمـع شـاعران اهل بیت مـورد حمایـت قرار 
گرفتـه و بـا قـدرت هرچه بیشـتر، اهـداف خـود را دنبـال کند. متاسـفانه 
درحـال حاضـر هیچ یک از شـاعران اهل بیـت تحت حمایت و پوشـش 
هیـچ ارگان و سـازماني نیسـتند و از هرگونـه خدماتـي محرومنـد که این 

موضـوع اصال شایسـته ایـن خادمـان اهل بیت نیسـت. 

در وهلـه اول بایـد نسـبت بـه اصـول شـاعري آگاهـي داشـته باشـد. به واقع 
وجـه تمایز شـاعران اهل بیت با دیگر شـاعران در رسـالتي اسـت که آنها 
بـردوش دارنـد. یک شـاعر اهل بیت قرار اسـت بـراي بهترین هـاي تاریخ 
کـه نقصي در سـیره آنها وجود ندارد، شـعر بگوید، بنابراین مـردم توقع دارند 
 کـه خـود شـاعر نیز متناسـب با شـعري کـه مي گویـد، به صفت هـاي خوب 
اهل بیت پایبند بوده و کماالت عقالني و نفسـاني را داشـته باشـد، زیرا در 
این صورت اسـت که شـعر نهایت تاثیر خـود را مي گذارد. خوشـبختانه امروز 
نسـل جـوان خیلي خوبـي داریم که عاشـقانه و بـدون چشمداشـت در حال 
فعالیـت خالصانه هسـتند و مـردم هم این موضـوع را فهمیده اند. چه بسـاکه 

اقبـال مـردم به خوبي این موضـوع را نشـان مي دهد. 
   آقاي جان فدا! شـما از آن دسـته شاعراني هسـتيد که چندباري 
شـعرهايتان را نـزد رهبـري خوانده ايـد؛ از خاطـرات ايـن ديدارها 

بگوييد.  برايمان 
دو بـار خدمت ایشـان بـودم کـه آقـا در نوبـت اول، نظرات تخصصـي و فني 
خود را فرمودند که بسـیار هم ارزشـمند بود. ایشـان توصیه کردند که ابتداي 
مصرع هـا این قـدر از »و« اسـتفاده نکنم. برایم بسـیار جالب بود که ایشـان تا 
این حد نکته سـنج و ریزبین هستند و شـاعران را مورد ارزیابي قرار مي دهند. 
امـا نوبـت دومي کـه خدمت ایشـان رفتیم، فقط تشـویق کردند کـه هردوي 

این دیدارها بسـیار پربـار و خاطره انگیز بود. 
* گويـا شـكل گيري مجمع شـاعران اهل بيـت نيز در راسـتاي 
دغدغه هـاي رهبـري صـورت گرفـت. از راه انـدازي ايـن مجمـع 

بگوييد؟ برايمـان 
سـال 1391 بعد از دیدار شـاعران اهل بیت با رهبر معظـم انقالب بود که 
مجمع شـاعران توسط تعدادي از شـاعران و فعاالن عرصه شعر مذهبي شکل 
گرفت. سـنگ بناي این مجمع در راسـتاي پیگیري منویات رهبري در حوزه 
شـعر اهل بیت و پیشـرفت و ارتقای این حوزه گذاشـته شـد تا بـه اهداف 

نقطهتاریکشعراهلبیت،غربتآناست
گرچـه امـروزه شـاعران بسـياري در حـوزه اهل بيـت فعاليـت مي کننـد امـا هنـوز هـم جـاي خالـي شـعرهاي خـوب و 
تاثيرگـذار در بسـياري از هيئت هـا احسـاس مي شـود و بـه نظـر مي رسـد آن طـور کـه بايـد و شـايد دقـت الزم در انتخـاب 
اشـعار از جانـب مداحـان صـورت نمي گيـرد. چـه بسـا آثـار ارزشـمند بسـياري از نظرها پنهـان مي ماننـد و مـردم نيـز از آنها 
بهره منـد نمي شـوند. ايـن موضوعـي اسـت کـه هـادي جان فـدا عضـو هيئـت رئيسـه مجمـع شـاعران اهل بيـت از آن بـه 
عنـوان نقطـه تاريک شـعر اهل بيـت يـاد کـرده و مي گويـد: »متاسـفانه تعـدادي از آثار خوبـي که بـراي اهل بيـت توليد 
شـده، ديده نشـده اسـت. رسـانه شـيعه و رسـانه عرضه محصـوالت شـيعه، هيئت ها هسـتند و مـردم بيشـتر از مطالعه اشـعار 
اهل بيـت منتظرنـد تـا مـداح، توليـدات را عرضـه کنـد که اتفاقـا اين موضـوع بسـيار مورد نقـد اسـت، زيرا بخـش عمده اي 
از اشـعار ارائـه شـده از طريـق هيئت هـا در حـد متوسـط هسـتند و عمـال شـعرهاي خـوب ديـده نمي شـوند کـه ايـن اتفـاق 
خوبـي نيسـت و باعـث مي شـود تـا يک شـعر معمـول، بيـش از حد بـزرگ شـده و حقيقـت شـعر اهل بيـت پنهـان بماند.«



با»حسینحسین«داریمپیرمیشویم
یکی از سنت های زیبای هیئت های قد      یمی گرفتن عکس یاد      گاری با کتیبه و پرچم هیئت بود      ه که د      ر این سال ها فراموش شد      ه است.

پیشنهاد       می کنیم د      ست به  کار شوید       و پس از پایان مجلس تان یک عکس یاد      گاری د      سته جمعی بگیرید       و برای »چهارد      ه« ایمیل 
کنید       تا د      ر همین صفحه منتشر شود      .

اپليكيشن
اشراق

اشـراق نرم افـزار جامع مذهبـي، ویـژه اندروید 
اسـت که با بهره منـدي از بخش هـاي مختلف 
مي توانـد بخشـي از نیازهـاي شـما را بـرآورده 
کنـد. ایـن نرم افـزار از چهـار بخـش ادعیـه، 
نمـاز  تعقیبـات  و  روز  ذکـر  صلوات شـمار، 
تشـکیل شده اسـت. بخش ادعیه شـامل انواع 
دعاهـا و زیارت هـا نظیـر دعـاي عهـد، کمیل، 
توسـل، زیـارت عاشـورا، آل یاسـین و... اسـت. 
در تمـام بخش هـا، امکانـات زیـادي در اختیار 
آنجایـي کـه  از  و  قـرار داده شـده  مخاطـب 
زبـان برنامـه، کامـال فارسـي اسـت، مخاطـب 
به راحتي مي تواند از امکانات آن اسـتفاده کند. 

خدایا!
اگـر عظمـت حق النـاس را در نـگاه تـو در مي یافتیـم، بـه یقیـن چنیـن بي 
ُمحابا بر کشـتگاه حقوق مردم نمي تاختیـم. نگاه خـودت را در همین جهان، 

عیـان کن. 
خدایا!

مـردم را از ایـن »معیشـت َضنک« برهان که نتیجـه اعراض از ذکر توسـت و 
یـاد خـودت را علي الـدوام در دل هاي ما زنـده بدار. 

خدایا!
سکه رایج حرام را از اعتبار بینداز و بهره هاي شیطان را روزافزون مپسند. 

خدایا!
ما را گرفتار فتنه هاي آخرالزمان و َمکر لیل و نهار مساز. 

خدایا!
شـیطان و نفس به هم دسـت داده اند تا بنـدگان خوب تـو را زمین بزنند. بي 

مسـاعدت تو مقاومت ممکن نیست. 
خدایا!

به یأس بگو رهایمان کند، به خسـتگي بگو که دسـت از سـرمان بـردارد و به 
شـیطان بگو که ما از آن توایـم، امید نبندد. 

زندگي به سبک آيت اهلل بهجت
مرحـوم آیـت اهلل بهجـت نیـازي بـه معرفي 
نـدارد و از کوچک و بـزرگ این عارف معاصر 
را مي شناسـند. اما اگر مي خواهید از سـبک 
زندگي ایشـان بیشـتر بدانید حتما سري به 
کانال سبک زندگي آیت اهلل بهجت بزنید. در 
این کانال عالوه بر معرفـي آثار و دیدگاه هاي 
ایشـان، به سـبک زندگي او نیز گریـزي زده 
و مخاطـب را بـا سـیره زندگانـي او تا حدي 
آشـنا مي کنـد. همچنیـن در این کانـال، به 
پرسـش هایي کـه ممکـن اسـت بـراي هـر 
کسي پیش بیاید، پاسـخ داده مي شود. براي 
عضویـت در ایـن کانال، کافي اسـت نشـاني 
 https://t. me/be_sabke_bahjat 

را وارد کنید. 

qudsonline14@gmail.c om
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مناجاتنامه

کتاب   کانال تلگرام
رستاخيز داعش 

کتاب »رسـتاخیز داعش« جدیدترین کتابي 
اسـت که با موضوع شـناخت داعش منتشـر 
شـده. ایـن کتـاب اثـر ویلیـام مک کنتـس 
حاصـل تحقیقـات و مطالعات زیـاد او روي 
داعـش  به خصـوص  تکفیـري  گروه هـاي 
از  اسـتفاده  بـا  کتـاب  ایـن  در  او  اسـت. 
اطالعـات و منابـع دسـت اولـي کـه طـي 
سـال هاي گذشـته به  دسـت آورده، روایتي 
از ظهور و شـکل گیري داعـش ارائه مي دهد 
که در دل آن مي توانیم با عمق اندیشـه هاي 
گروهي که خـود را دولت اسـالمي مي نامد 
و دسـت بـه کشـتار وحشـیانه  مـردم در 
جاي جـاي جهـان مي زند، آشـنا مي شـویم. 
کتـاب »رسـتاخیز داعـش؛ تاریـخ، راهبـرد 
اسـالمي«  دولـت  آخرالزمانـي  رویکـرد  و 
توسـط نشـر اسـم روانـه  بـازار شـده اسـت. 
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تاثیرهیئتهايمذهبي
نقـش هیئت هـاي مذهبـي و جایـگاه مردمـي آن بـر هیچ کس پوشـیده 
نیسـت. شـاید بزرگ تریـن پایـگاه دینـيـ  ملـي در جامعـه اسـالمي مـا 
هیئت هـا و محافـل مذهبي باشـد. هر چه قـدر، قـدر و ارزش یک هیئت 
در میـان مـردم شـناخته شـده و واال باشـد، میـزان تأثیرگـذاري آن بـر 
مـردم نیز بیشـتر خواهد بـود. باتوجه به این نقش ارزشـمند، بسـیاري از 
قوت هـاي فرهنگـي را که در میـان هیئتي ها و جوانـان عالقه مند و محب 
اهل بیـت دیـده مي شـود، به نوعـي مي تـوان بـا هیئت هـاي مذهبي و 
برنامه هـاي آن مرتبط دانسـت. یکـي از مهم ترین نکاتي کـه باید متولیان 
هیئت هاي مذهبي به آن توجه داشـته باشـند، توجه بـه فرهنگ »نقد« و 
جـا انداختن آن در هیئت اسـت. »مداح« و »منبـري« هر کدام جایگاهي 
خـاص دارنـد؛ با هـدف خاصـي در جامعه تربیـت شـده اند و هنگامي که 
بـراي اداره مجلـس و محفلي دعوت مي شـوند، باید زیـر ذره بین نقد تمام 
اعضـاي هیئتـ  با همـکاري و هدایت مدیر هیئتـ  قـرار گیرند تا میزان 
تـوان آنهـا در نیل به هدف مورد نظر، بررسـي و سـنجیده شـود. در واقع، 
هیئتي که بتواند عشـق و احسـاس اعضاي هیئت را با شـناخت واقعي از 
قـرآن و ائمه توام سـازد، هیـچ جریاني توان مقابله با آن را نخواهد داشـت 
و در مقابـل آن کـم مي آورد و اعضـاي آن هیئت در مقابل اکثر آسـیب ها 
مصـون خواهند بـود. به عبارت دیگـر، اگر یک هیئت مذهبي با اسـتفاده 
از روش صحیح، عالمانه و عاشـقانه رهبري شود، خواهد توانست بیشترین 
نقـش را در رشـد و تعالـي فـرد و جامعـه و فرهنـگ آن داشـته باشـد. 

همایـش تخصصی هیئت های فعال در عرصه خدمت  رسـانی در شـهر قصرشـیرین کرمانشـاه برگزار شـد. در اولیـن روز این همایـش دو روزه که با هدف 
حضـور و خدمت رسـانی بیشـتر هیئت هـا بـه عرصه هـای اجتماعی بـا تمرکز بـه امدادرسـانی به مـردم زلزله زده کرمانشـاه و کرمـان تدارک دیده شـده 

بـود، بیش از 400 هیئت شـاخص از سراسـر کشـور شـرکت کردنـد و صاحب نظران و فعـاالن این عرصه بـه ایراد سـخنرانی پرداختند.
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