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کوتاهی کرده ایم 

جوامـع بشـری نيازمنـد يـادآوری و حضـور هميشـگی هويت هـای فرهنگـی و 
اصالت هـای معنـوی هسـتند. زنده نگه داشـتن شـعائر الهی رسـالتی اسـت كه 
مرزبانـان عقيـده و ايمان از جمله رسـول اكرمk بر آن تأكيد داشـته اند. پيامبر 
فرمـوده: »بـه من تبريك بگوييـد. زيرا خداوند مـرا به پيامبری و اهـل  بيتم را به 
امامت ممتاز سـاخت«. روايت اسـت رسـول گرامی اسـامk پـس از ذكر خطبه 
غديريه در خيمه مخصوص خود نشسـت و خطاب به اميرالمؤمنيـنg فرمود در 
خيمه ديگری بنشيند و به مردم امر كرد به حضور او برسند و به وی تبريك بگويند. 
جایـگاه واالی عيـد غدیـر در روایـات: رسـول اكـرمk فرمـوده: »روز غدير 
خـم برترين عيدهـای امت من اسـت و روزی اسـت كه خداونـد بزرگ دسـتور داد 
بـرادرم علـی بـن ابيطالـب را به عنـوان پرچمـدار و فرمانـده امتم منصـوب كنم تا 
بعـد از مـن مـردم بـه دسـت او هدايت شـوند. غديـر روزی اسـت كه خداونـد دين 
را در آن تکميـل و نعمـت را بـر امـت من تمام كـرد و اسـام را دين آنها قـرار داد«. 
امـام صـادقg نيـز فرمـوده: »بـه خـدا قسـم اگـر مـردم فضيلـت واقعـی روز 
غديـر را می دانسـتند، فرشـتگان روزی 10 بـار بـا آنهـا مصافحـه می كردنـد. بـه 
راسـتی بخشـش های خـدا بـه كسـی كـه آن روز را بشناسـد قابـل شـمارش 
نيسـت«. زيـاد بـن محمـد بـه امـام صـادقg گفـت آيا مسـلمانان عيـدی غير 
از عيـد قربـان، عيـد فطـر و روز جمعـه دارنـد؟ امـام  فرمـود: »آری، روزی كـه 
رسـول خـداk، اميرالمؤمنيـن علـیg را بـه خافـت و واليت منصوب كـرد«. 
بََزنطـی از يـاران امـام رضـاg نيز گفتـه: »خدمت آن حضـرت بـودم در حالی  كه 
مجلـس مملو از جمعيت بـود و با يکديگر دربـاره غدير گفت وگـو می كردند. برخی 
از مـردم ايـن واقعـه را منکر شـدند. امام فرمود پـدرم از پـدرش روايت كـرده كه روز 
غدير ميان اهل آسـمان مشـهورتر اسـت تا ميان اهـل زمين. ای بزنطـی! هرجا كه 
هسـتی در ايـن روز نـزد قبر جـدم اميرالمؤمنيـن برو. به درسـتی كـه در ايـن روز 
خداونـد گناه 60 سـال مؤمنيـن زن و مرد را می بخشـد و آنهـا را از آتـش دوزخ آزاد 
می كنـد چند برابر آنچه در ماه رمضان، شـب قدر و شـب عيد فطر آزاد كـرده بود«. 
توصيـه به شـادی و سـرور در عيد غدیـر: امـام صـادقg فرمـوده: »عيد 
غدير روز عبادت و نماز و سـپاس و سـتايش خداسـت و روز سـرور و شـادی اسـت 
بـه دليـل واليت مـا كه خـدا بر شـما منـت گذاشـت. دوسـت دارم شـما آن روز را 

روزه بگيريـد«. آن حضرت همچنيـن فرموده: »يك درهـم دادن به بـرادران باايمان 
و بامعرفـت در روز عيـد غديـر برابر هـزار درهم در روزهـای ديگر اسـت. بنابراين در 
ايـن روز بـه برادرانـت انفـاق كـن و هـر مـرد و زن مؤمـن را شـاد گـردان«. علی بن 
ابيطالـبg درباره وظايـف مؤمنيـن در روز عيد غدير فرمـوده: »در ايـن روز برای 
خانـواده بيشـتر هزينه كرده و بـه برادرانتان نيکی كنيـد. خدا را برای آنچه به شـما 
بخشـيده سـپاس گوييد. با هم باشـيد چراكه خداونـد جدايی و پراكندگی شـما را 
سامان می بخشد. به يکديگر نيکی كنيد چون خداوند الفت شـما را پايدار می سازد. 
نعمت هـای خـدا را به همديگر هديه دهيد زيرا خدا چندين برابر عيدهای پيشـين 
و عيدهـای آينـده به شـما پـاداش می دهـد؛ پاداشـی كه ويـژه چنين روزی اسـت. 
نيکـی  كردن در ايـن روز ثروت را ثمربخش می سـازد و بر عمـر می افزايد. همدردی 
كـردن و مهـرورزی با يکديگر در ايـن روز رحمت خداوندی را جلب می كنـد. آن اندازه 
كـه تـوان داريـد از فضـل خداونـد بـرای بـرادران و خانواده تـان بـا بذل آنچـه موجود 
اسـت فراهم سـازيد. لبخند و شـادمانی را ميان خويش و در برخوردهايتان آشـکار 
سـازيد و سـتايش و سـپاس خداونـد را بر آنچه به شـما بخشـيده نمايـان كنيد«. 
توجه به شـادی های تعالی بخش: جامعه ما در شـرايط فعلی به يك برنامه ريزی 
و مشـاركت پايدار در زمينه فرهنگسازی برای شـاد بودن نياز دارد چراكه در شرايط 
بين المللـی فعلی و تاش هايی كه رسـانه های غربـی برای ارائـه تصويری غيرواقعی 
و خشـن از ديـن مبيـن اسـام می كنند، بايد همه دسـت به دسـت هـم بدهيم تا 
ايـن مجالس و محافل دينی تريبون پرقدرت ترويج اسـام ناب محمدی شـوند و از 
ايـن كانـال، حقايق دينی بيـش از پيش برای جامعه به ويژه جوانان منتشـر شـود. 
نگاهی گذرا به تعاليم اسـامی نشـان می دهد كه شادی و نشـاط از آثار ايمان است 
چراكه مذهب بر زمينه های پيدايش شـادی سـفارش كرده و نشانه هايش را ستوده. 
توصيه به شـركت در مجالس شادی مثل مجالس عروسـی، وليمه و اطعام دادن 
هنـگام ازدواج و تولـد فرزنـد، خريـد خانه و برگشـت از حـج و زيـارت كه هدف 
از آنهـا ايجـاد انس و الفت و صفا بين مؤمنين و مسـرور سـاختن آنهاسـت، گواه 
اهميـت دادن ديـن مبين اسـام به موضوع شـادی و سـرور اسـت. سـفارش به 
پوشـيدن لباس های نيکو، معطر بودن، شـادی كردن و شـاد ساختن يکديگر در 
اعياد اسـامی به ويژه عيد سـعيد غديـر و تأكيد بر صلـه ارحام و اطعـام دادن و 
دسـت دادن با مؤمنين و زيارت و تبسـم كردن به رويشـان و هديه دادن به آنها 
شـاهد ديگـری بر توجه اسـام بـه اين امر اسـت. هـدف از جشـن های مذهبی 
مثل عيد سـعيد غدير بايـد ارتقای معرفت مؤمنين باشـد. برگزاری جشـن های 
مردمی در اعياد اسـامی نبايد در حد جشـن های خيابانی خالی از معارف دينی 
باشـد بلکه بايـد با بهره گيری از شـور حاصل از عيـد غدير نيل به شـعور باطنی 
را هدف بگيريم. زيرا اصوال اگر شـور حاصل از بزرگداشـت شـعائر به شـعور و 
هدفـی خاص نرسـد، بی ثمر اسـت. از نگاه اسـام هر نوع شـادی مـورد تأييد 
نيسـت. اسـام شـادی ای را كه ناشـی از حماقت باشد مانند شـادی ناشی از 
نوشـيدن شـراب، شـنيدن موسـيقی و مصـرف مواد مخـدر به عنوان شـادی 
قبـول نـدارد و ايـن مـوارد را شـادی های پـوچ و بی خاصيت می دانـد. عده ای 
تنهـا شـيرينی و شـربت دادن را الزمـه برگـزاری جشـن و سـرور می داننـد 
و اغلـب بـه جـای بهره گيـری از يـك روحانـی خبره يا يك كارشـناس مسـائل 
دينـی از يـك مـداح يـا مرثيه سـرا كه شـايد كمتـر به محتـوای مطالـب توجه 
دارد دعـوت بـه عمـل می آورنـد. در آيين مقدس اسـام همه چيز حتی شـادی 
و شـاد بـودن بايـد در راسـتای رسـيدن به هـدف اصلـی آفرينش يعنـی »قرب 
bالـی اهلل« باشـد. يعنی شـادی بايد برای انسـان تعالی بخش باشـد. اهل بيت

از مـا انتظـار دارند چنين معياری را برای شـادی مدنظر قرار دهيـم. خصوصا در 
عيـد اكمال دين و اتمـام نعمت. هيئت ها، رسـانه ها و متوليان فرهنگی موظفند 
بـرای رسـيدن بـه شـعور و خرد فـردی و جمعـی برخاسـته از متن جشـن ها و 
مراسـم مناسبتی، فکرها و انديشـه های جديد را متناسب با نياز مخاطبان عرضه 
كننـد كـه الزمه آن گسـترش افـق ديـد و مطالعه كتـب معتبر حديثی اسـت. 

»خداوند گواهی می دهد که معبودی جز او نيست و فرشتگان و صاحبان دانش نيز گواهی می دهند در حالی که خدا در تمام عالم قيام به عدالت 
دارد. معبودی جز او نيست که هم توانا و هم حکيم است«. )آیه  18 سوره  آل عمران( 

كودكان برای اينکه بتوانند بادبادک خود را هوا كنند، آن را به يك نخ می بندند. برای همين به راحتی بادبادک باال می رود و اوج می گيرد. چون اگر چند نخ به 
آن ببندند امکان ندارد باال برود و همين پايين تکه تکه مي شود و هر تکه ای دست كسی می افتد. زندگی ما نيز به گفته  پيامبران چنين تمثيلی دارد. انبيا اين 
نکته را گوشزد می كردند كه اگر بخواهيد اوج بگيريد و آسمانی شويد به چيزي اتکا كنيد كه آن خداست. غير از خدا بندگی نکنيم و خود را به غير از او نبنديم.  سوره   مباركه آل عمران 
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آيـت اهلل علـوی گرگانـی در ديدار با سـيدعباس صالحی، وزير فرهنگ و ارشـاد اسـامی با بيـان اينکه وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی با امور 
دينـی مرتبـط اسـت، گفـت: »بنابر فرموده نبی مکرم اسـامk دين بهترين مسـئله ای اسـت كه انسـان بايد دنبـال آن بـرود. هيچ موضوعی 

جايگزيـن اهميـت به دين نمی شـود و بر اين اسـاس، رسـول خـدا بـه اميرالمؤمنينg می فرمـود مراقب دينـت باش«.  ـر
خبـ

ط 
ـــ
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محسن رضایی، پژوهشگر دینی

مـا در مقابـل عيـد غديـر كوتاهی هـای زيـادی كرده ايـم و بـا تمـام قدرت 
بـرای احيای عيـد واليت قيـام نکرده ايـم. در روايات وظايف متعـددی برای 
عاشـقان واليـت تعريف شـده كه در ايـن مجال فرصت تبيين آنها نيسـت 
امـا بزرگ ترين كوتاهـی ما در مقابل خطبه غديريه اسـت. يکی از مهم ترين 
جماتی كه پيامبر اكرمk در خطبه  غديريه ذكر كرده،  اين است: »َفلُْيَبلِِّغ 
الْحاِضُر الْغائَِب وَ الْوالُِد الَْولََد اِلی يَْوِم الِْقياَمه/ بايسـته اسـت حاضران به غايبان 
و فرزنـدداران بـه فرزنـدان خويش تـا برپايی روز قيامت سـخنان امـروز مرا 
برسانند«. آن حضرت در جای ديگری فرموده: »باالترين نقطه امر به معروف 
اين اسـت كه به گفته من عمل شـود و اين مفاهيم به ديگران اعام گردد«. 
تـا بـه حـال بـه ايـن انديشـيده ايم كـه در قبـال مسـئوليت سـنگينی كه 
پيامبـر گرامـی اسـامk بـر دوش همگـی ما گذاشـته چـه كرده ايـم؟ آيا 
بـه ايـن فکـر كرده ايـم كـه چگونـه می توانيـم خطبـه  غديريـه را بـه همه 
معرفـی كنيـم؟ زمانی كـه پيغمبر ايـن كار را بـه عهده ما گذاشـت فرصت 
فضـای مجـازی در دسـت مـا نبـود. سـوال ايـن اسـت كـه دانشـجويان 
عزيـز مـا كـه هـر كـدام زبـان دومـی را كار كرده انـد آيـا پيـام واليـت را 
بـه گـوش جوانـان تشـنه حقيقـت در كشـورهای ديگـر رسـانده اند؟ 
نزديـك بـه 200 ميليون شـيعه در دنيـا داريم. اگر جوانـان اين جمعيت 
انبـوه هـر كدام پيـام خطبه غديريه را بـه گوش يك نفـر از مذاهب ديگر 
رسـانده بودند االن بركات زيادی را در دنيا شـاهد بوديم. آيا وحشـی های 
داعشـی می توانستند خودشـان را به اسـم اسـام به دنيا معرفی كنند و 
اصا خبری از مظلوميت شـيعيان به گوش ما می رسـيد؟ اسـتيکر 100 
روز مانـده بـه محرم را درسـت می كنيم و بـرای هم می فرسـتيم اما اين 
را كـه عامـه امينی فرموده زمانی مؤمنين خطبه غديريـه را حفظ بودند 
و حفـظ كردن آن را بر فرزندان خودشـان واجب می دانسـتند نمی دانيم! 
طبق گفته سيدابوالحسن اصفهانیwاز خصايص حفظ كردن و خواندن 
ماهـی يك بار خطبه غديريه اين اسـت كه نسـل طيب و طاهر می شـود. 
مگر مـا نگران عاقبت بخيـری فرزندان و نسـل بعد از خودمان نيسـتيم؟ 
نسـل گذشـته برای عاقبت بخيری مـا نگران بودنـد و تاش هـای زيادی 
كرده انـد تـا پيـام هجدهـم ذی الحجـه سـال دهم هجـری به ما برسـد. 
فرصـت گرانبهـای اربعين با لشـکر 20 ميليونی، صـدای قيـام اباعبداهلل

g را بـه گـوش عالـم رسـانده اما از بسـياری از كشـورها اگر بپرسـيم 
دربـاره غديـر شـنيده ايد يـا نـه، جوابـی ندارنـد! اگـر يـك عـده در 
گوشـه ای از جهـان تشـنه ايـن حقيقـت باشـند و مـا در مقابـل آنهـا 
قيامـت در كنـار حـوض كوثـر در  باشـيم فـردای  كوتاهـی كـرده 
مواجهـه بـا مواليمـان اميرالمؤمنيـنg چطـور سـر بـاال بياوريـم! 
شـيخ انصاری لحظـات آخر عمـر مرحوم ميرزای شـيرازی باالی سـر 
او بود كه متوجه شـد او مشـغول گريه كردن اسـت. پرسـيد شـما كه 
ايـن همـه بـرای اسـام زحمـت كشـيده ايد، عالـم دينـی پـرورش 
داده ايـد و كتـاب داريـد چـرا گريـه می كنيـد؟! ميـرزا فرمـود مـا 
اعتقـاد داريـم روز محشـر پرونـده اعمالمـان بـه محضر امـام زمان

f عرضـه می شـود. اگـر حضـرت از مـن بپرسـد كـه گوشـه ای از 
عالـم عـده ای تشـنه صـدای اسـام بودنـد و تـو می توانسـتی و بـه 
آنهـا كمـك نکـردی، چطـور به چشـم آقايـم نـگاه كنم؟ هـر لحظه 
بايـد بـرای نعمت واليت خدا را شـکر كرد. رسـول اكـرمk در خطبه 
ذي َهدانا لِهـذا َوما ُكّنـا لَِنهَتـِدَي لَوال  غديريـه فرمـوده: »الَحمـُدهللِ الَـّ
أَن َهدانَـا الُهـل«. بهتريـن شـکر قـدم برداشـتن بـرای واليت پذيـری 
ديگـران اسـت كـه عاقبت بخيـری هـم فقـط و فقـط در هميـن اسـت. 
خداوند متعـال را به وجـود مقدس اميرالمؤمنينg قسـم می دهيم ما 
را در جهـت تبليغ خطبه غديريه و واليت ايشـان موفق بدارد ان شـاءاهلل. 

توكل به خدا
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ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ آيت اهلل مکارم شيرازی با بيان اينکه به عاشورا و اربعين اهميت داده شده و بايد داده شود اما به غدير آنچنان كه بايد اهميت داده نشده،  گفت:  

»عاوه بر بركات ديگر گسترش شادی های غدير نشان می دهد كه اسام تنها عزاداری نيست و اين بهانه برطرف می شود. برنامه ريزی شده 
در قم راهپيمايی غدير برگزار شود همان گونه كه در اربعين و فاطميه راهپيمايی برگزار می شود. در اين راهپيمايی كاروان شادی هيئت های 
مذهبی و مردم از حرم مطهر حضرت معصومهh به مقصد مسجد مقدس جمکران می روند. البته بايد مراقب بود كه افراد ناآگاه چهره غدير 
را مخدوش نکنند و به جای تقريب، اختاف ايجاد نکنند. اهل سنت اصل غدير را قبول دارند و می توانند در اين جشن ها شركت كنند«. 
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مدیر  کل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات 
اسالمی از برنامه هاي ایام محرم می گوید

حضور جوانان در هیئت های 
مذهبی، یعنی ترقی و پیشرفت 

سعيد سعيدی 

یازدهـم اردیبهشـت ماه سـال 86 بود که مصوبه شـوراي عالـي انقالب فرهنگي ابالغ شـد. براسـاس این مصوبه 
سياست هاي سـاماندهي شئون فرهنگي در مناسـبت هاي مذهبي ابالغ و سـازمان تبليغات اسالمي موظف شد 
با همکاري دسـتگاه هاي دولتي و غيردولتي به ویژه سـازمان صداوسـيما، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمي، دفتر 
تبليغـات اسـالمي و نهاد نمایندگـي مقام معظم رهبري در دانشـگاه ها نسـبت بـه اجراي سياسـت ها و خطوط 
مشـي فوق اقـدام و گزارش آن را سـاالنه به شـوراي عالي انقـالب فرهنگي ارائه کنـد. از این رو تصميمـات حوزه 
محرم و سـایر مناسـبت ها برعهده سـتاد سـاماندهي اسـت و همين کار جمعي منجر به کسـب توفيقاتي شد 
که مقام معظم رهبري در سـال 95 فرمودند امروز خوشـبختانه سـطح تفکـرات مذهبی در بين قشـرهای جوان 
ترقـی  پيدا کـرده. رضا معممی مقـدم، مدیر کل تشـکل های دینی و مراکز فرهنگی سـازمان تبليغات اسـالمی 
می گویـد: »سـطح هيئت ها خيلی باال رفتـه. از بعضی ها که بـه این مجالس رفـت  و آمد می کردنـد موضوع بحث 
را پرسـيدم؛ سـطوح عالـی، حرف های خوب، فکرهـای خوب و انبـوه جوانان. حاال ما هم اینجا جلسـه داشـتيم. 
شـاید 90 درصـد یا بيشـتر جوان هـا بودند. بحث هـای خوبی هم مطرح شـد. اینها خيلی باارزش اسـت. سـطح 
فکـر جوان هـا در زمينه های مسـائل مذهبـی باال رفتـه و کار فرهنگی باید به همين نسـبت رشـد پيـدا کند«. 

 تغذیه فکری تشکل ها 
حضور جوانان در هيئت های مذهبی، پيشـرفت در كار سـازمان تبليغات اسـامی را نشـان می دهد كه به مثابه ترقی 
و ايجـاد انگيـزه و عاملـی برای احيای فرهنگ اسـامی و عاشـورايی اسـت. معممی مقدم در پاسـخ به اين سـوال كه 
سـازمان تبليغات اسـامی به ويژه بخش تشـکل های دينی و مراكز فرهنگی چه مأموريتی دارد، می گويد: »اداره كل 
تشـکل هاي ديني و مراكـز فرهنگي وظيفه برنامه ريزی برای سـازمان يافتـن نيروهای مؤمن و پيدايش تشـکل های 
الزم بـه  منظور بهره گيری از توانمندی آنها در توسـعه فرهنگ دينی و تعميق بينش و ارتقـای آگاهی های اعتقادی- 

سياسـی و تغذيه فکری تشـکل های فرهنگی- دينی و اقشـار اجتماعی تأثيرگذار را برعهده دارد«. 

 نظارت بر 60 هزار مداح 
از مأموريت هـای ديگـر تشـکل های دينـی و مراكـز فرهنگـی سـازمان تبليغات اسـامی هدايـت و نظارت بـر 100 
هـزار تشـکل دينـي و 60 هـزار مداح اسـت كه صـدور و تمديد مجـوز براي ايـن تعداد در هر سـال انجام شـده. رضا 
معممی مقـدم می گويد: »اين اداره كل در سـال گذشـته فعاليت های متنوعـی را انجام داده كـه از جمله آنها می توان 
بـه مـواردی چـون تمهيـدات و همـکاری الزم جهت دو ديـدار مداحان و شـعرای آيينی كشـور با حضـور2500 نفر 
بـا مقـام  معظـم  رهبـری در يازدهم فروردين و بيسـت و نهم اسـفندماه سـال گذشـته، برگزاری 13 نشسـت فصلی 
بـه  صـورت مجـزا بـراي رؤسـای شـورای هيئت هـا و كانـون مداحـان و شـعرای آيينـی و مجمـع عالـي كانون هاي 
فرهنگي- تبليغي و اتحاديه انجمن هاي اسـامي و نشسـت كارشناسـان تشکل هاي ديني كشـور، برگزاری كارگاه ها 
و كاس های آموزشـی برای رؤسـای هيئت ها و مداحان به  منظور توانمندسـازي جامعه هدف در سـطح اسـتان ها و 
سـطح بندي مداحان جهت سـاماندهي فني محتوايي مداحان و شركت در جلسـات متعدد از جمله جلسات بررسی 
آسـيب های اجتماعی، شـوراي هماهنگي تشـکل هاي دانش آموزي، نمايشگاه عطر سـيب، بنياد تخصصي مهدويت، 
بنياد دعبل، شـورای هماهنگی ستايشـگری، سـتاد احيای  امر به معروف و نهی از منکر، سـتاد اقامه نمـاز، دارالقرآن 
 الکريم، كميته فرهنگي اربعين، سـتاد دهه فجر، شورای هماهنگی تشـکل های دانش آموزی، ستاد ساماندهي شئون 
فرهنگـي در مناسـبت هاي مذهبي، بانك اطاعات تشـکل هاي ديني، ارتقای سـامانه اطاع رسـاني و... اشـاره كرد«. 

 هر هیئت مذهبي یک جهیزیه عروس و داماد 
مديـر كل تشـکل های دينی و مراكز فرهنگی سـازمان تبليغات اسـامی با اشـاره بـه نوع برنامه های محرم امسـال و 
قيـاس ايـن برنامه ها با سـال گذشـته می گويد: »تقـارن آغاز محرم امسـال بـا ايام هفته دفاع مقدس و شـروع سـال 
تحصيلـي حـال و هـواي ديگري بـه طالبان علـم و دانش خواهد بخشـيد. ترويـج صحيح نذر بـه ويژه نـذر خون در 
سراسـر كشـور، اطعام نيازمنـدان و احيای فرهنگ روحيه خيـر جمعي در هيئات مبني بر اينکـه هر هيئت مذهبي 
يـك جهيزيه عـروس و داماد يا لوازم منزل مسـتمندان و آزاد كـردن زندانيان جرائم غيرعمد را انجـام دهد، برگزاري 
اجتماعات باشـکوه از جمله شـيرخوارگان علي اصغرg در 4000 نقطه ايران و كشـورهاي خارجي و 700 همايش 
حضرت قاسـمg در سراسـر كشـور و برگزاري اجتماعات يك روزه از جمله اجتماع بزرگ حسـينيه اعظم زنجان، 
اردبيـل و همايش بانوان عاشـورايي سراسـر كشـور از جمله برنامه های مهمی اسـت كه در محرم صـورت می گيرد«. 

 منشأ همه آسیب های اجتماعی 
سـوالی كه هميشه مطرح اسـت به كاركرد برنامه های محرم و تأثير در كاهش آسيب های اجتماعی برمی گردد. پاسخ 
ايـن سـوال را رضا معممی مقدم اين گونه می دهـد: »اگر باور دينی و مجموعه ارزش های الهی تقويت شـود، جامعه به 
سـمت كمرنگ شـدن آسـيب های اجتماعی ميل پيدا خواهد كـرد. اصوال منشـأ همه آسـيب های اجتماعی، ضعف 
توحيدی و عقيدتی مخاطب است. اگر خدمات اجتماعی با امر تبليغ و تبيين دين تركيب شود- به سان آنچه رسوالن 
الهـی ميـان قوم خـود در راه رفـاه عمومی مردم خدمات اجتماعـی انجام می دادنـد- گرايش های مردم بـه خداباوری 
بيشـتر خواهد شـد. اگر رعايت حقوق فردی و اجتماعی ديگـران نظير حقوق زن، فرزند، همسـايه و حقوق خود فرد 
مغتنم شـمرده  شـود، جامعه آن می شـود كه در رسـاله حقوق امام سـجادg آمده و چون حقوق رعايت نمی شـود، 
می شـود جامعـه كنونی كه شـاهد آنيم. تبيين موضوعات مختلف و وعـظ و خطابه و امر به  معـروف و نهی از منکر از 
جمله نقش هايی اسـت كه هيئت ها می توانند ايفا كنند و نتيجه ای جز كاهش آسـيب های اجتماعی نخواهد داشـت. 

از دیگر موضوعاتی که اداره کل تشکل  های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبليغات اسالمی به 
آن اهتمام می ورزد توجه به ترویج فرهنگ جهاد و شهادت است. رضا معممی مقدم می گوید: 
»حضور جوانان مذهبی طی هشت سال جنگ تحميلی در جبهه ها و حفظ مرزهای کشور و 
اینکه افراد مذهبی نسبت به دیگر اقشار حس وطن دوستی و غيرت اجتماعی بيشتری دارند 
موجب می شـود  امروز مدافعان حرم اهل بيتb در سوریه، سامرا و کاظمين کسانی باشند 
که مذهبی، هيئتی، والیتی و فعال در امور دینی هستند. دوست داشتن وطن ریشه در ایمان 
افراد دارد. فرد مذهبی به ایرانی بودن خود افتخار می کند. نمونه آن شـهيد حججي اسـت. 
فعاليت های مذهبی عالوه بر اینکه مشارکت اجتماعی را به همراه دارند، زندگی ها را شيرین و 
عزتمند می کنند. گذشت، پرهيز از تظاهر و دورویی، دوری از رذایل اخالقی و اميد به زندگی از 
ویژگی های امور دینی افراد مؤمن و هيئتی متخلق به اخالق اسالمی است.  اسالم حافظ جان 
و مال انسان هاست و افراد مؤمن مسلمان نيز منصف، خيرخواه و همدل و همزبان هستند«. 

ترویج فرهنگ شهادت 



علی عظيمی، رئيس هيئت مديره بنياد دعبل خزاعی گفت: »حدود 12 هزار مداح تحت پوشش اين بنياد هستند ولی به دليل عدم 
تخصيص بودجه فقط توانسته ايم 2 هزار نفر از آنها را بيمه كنيم و 10 هزار مداح در انتظار دريافت امکانات مانند بيمه هستند«. او 
ميزان حق بيمه هر مداح را 27 درصد دانست كه 20 درصد آن از سوی بنياد و 7 درصد از سوی مداح پرداخت می شود و برخی از 

آنها نيز حتی نمی توانند همين 7 درصد را پرداخت كنند.  ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

»دنيـا، دنيـای رسـانه اسـت و تمامـی اطالعـات از طریـق 
رسـانه رد و بـدل می شـوند. یـک هيئت شـاید انـدازه هزار 
یـا دو هـزار نفـر یـا بيشـتر جمعيت داشـته باشـد امـا این 
رسـانه اسـت کـه می توانـد هيئـت را پوشـش بدهـد و آن 
را بـه گوش افـراد بيشـتری برسـاند. شـاید تأثيـر هيئت ها 
فقط بيـن همـان جمعيت مذهبـی و هيئتـی باقی بمانـد اما 
بازتـاب آن کار رسانه هاسـت. اگـر رسـانه ها بتواننـد کاری 
کنند کـه حاشـيه مثبتی درسـت شـود تـا وعـظ منبری ها 
و کيفيـت مداحی هـا ارتقـا پيـدا کنـد در مـدار موفقيـت و 
رشـد قـرار گرفته ایـم. در غيـر ایـن صـورت نبایـد سـمت 
حاشـيه هایی برویـم کـه ممکـن اسـت بـه هيئـت ضربـه 
بزننـد. منبری هـا و مداحـان وقتـی بداننـد برنامه هایشـان 
پوشـش داده می شـود کيفيـت کار خـود را باالتـر می برند و 
در محتوای کارهایشـان بيشـتر دقت می کننـد. در این ميان 
هيئت هایـی کـه محتـوای آنهـا از همـه قوی تـر اسـت باید 
معرفـی شـوند و به هيئت هـای نوپـا و مداحان جـوان هم در 
تلفيق با پيشکسـوتان و پيرغالمـان پرداخته  شـود. این کار 
زیبا و رویکرد ارزشـمندی اسـت کـه هفته نامه »چهـارده« و 
برخـی از رسـانه های مذهبی دیگر در دسـتور کار خودشـان 
قـرار داده انـد«. اینهـا بخش هایـی از گفت وگویـی اسـت که 
bهفته نامـه »چهـارده« بـا احمـد واعظـی مداح اهـل  بيت
انجـام داده کـه مشـروح آن را می توانيـد در ادامـه بخوانيد.

مجتبی برزگر
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گفت وگو با حاج احمد واعظی
به بهانه یک ساله  شدن ضمیمه هیئتی روزنامه قدس  

»چهارده«  نشریه 
هیئت هاي انقالبي است
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 فضای مذهبی امروز را چطور می بينيد؟ 
در شـرايط موجود با اين همه تغييرات فضايی از نظر ارتباطات، رسـانه، 
حضـور ماهواره ها و تعدد شـبکه ها، فضای مجـازی و موبايل ها اگر اينها 
را كنار هم قرار دهيم قطعا می بينيم شـرايط سـخت تر از گذشـته شده 
و درواقـع همان طـور كـه حضـرات ايـن روزهـا و سـال ها را آخرالزمـان 
می دانند، بنابر شـواهد موجود و پيشـگويی هايی كه حضرات معصومين 
فرموده انـد شـرايط دينـداری خيلـی سـخت اسـت و حتی آنهـا تعبير 
آتـش نگه داشـتن در دسـت را سـهل تر از دينـداری توصيـف كرده انـد. 
بـا وجـود ايـن همه هجمـه ضدفرهنگـی و مشـکات بيرونـی و درونی 
در فضاهـای مختلـف بالطبـع در فضـای مذهبـی زندگی كردن بسـيار 
دشـوار خواهـد بود. در اين فضاهـا جوانی را می بينيد كـه به تعبير مقام 
معظـم رهبـری رويش امروز انقاب اسـت؛ شـهيد حججـی. چند وقت 
پيـش يکی از كارشناسـان امنيتی تعريـف می كرد كه بيـش از 300 
شبکه سـازمان يافته و تشکياتی منسـجم با البی های صهيونيستی- 
آمريکايـی مثـل موسـاد، سـی آی ای و... داريـم كـه نـوک پيـکان 
حمله شـان محبيـن اهـل  بيت مخصوصـا ايرانيـان هسـتند. متوليان 
اين سـازمان ها در حد كارشناسـی ارشـد، دكترا و پروفسـور هسـتند 
كه می كوشـند در كنار فيلمسـازان مطرح هاليوودی به صورت به روز 
و آنايـن برنامه هـای ضدارزشـی و ضدفرهنگی در اختيـار جوانان ما 
قرار دهند چراكه دشـمن از قبل خط و نشـان كشـيده بـود كه برای 
دو قطـب مرجعيـت و هيئت برنامـه دارد. با همه اين تفاسـير جريان 
دفـاع از حـرم رشـد پيـدا می كنـد. مخصوصـا رزمنـدگان حـزب اهلل 
لبنـان. در هفته های گذشـته در شـهر بلعبك نوجوانانی 15 سـاله را 
ديـدم كه بـا رويکـرد معنوی مشـابه سـال های دفاع مقـدس در اين 
تشـکيات نظامـی فعاليـت می كردند. ايـن فضاها واقعـا آلودگی های 
ضدارزشـی را باطـل و در فضـای مذهبی و واليی نقطـه عطفی ايجاد 
می كننـد. تـا جايـی كـه می توانـم ادعـا كنـم بـه مراتـب جوانـان ما 
مذهبی تـر، واليی تـر و بابصيرت تـر از گذشـته  هسـتند. رويکردهـای 
مذهبـی آنقـدر در قالـب هيئت هـا بـه شـکوفايی رسـيده كـه در 
پـرورش ايـن رويش هـا و مدافعان حـرم نقـش پيش رونده دارنـد. اما 
در عيـن حـال بايـد بيشـتر از ديـروز مراقب فضـای هيئت ها باشـيم 
كـه دسـتخوش برخـی از حـركات سـازمان يافته دشـمنان نشـوند. 
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چهارمين همايش »قيام تاريخی عاشـورا از ديدگاه اهل سـنت« به همت دانشـگاه آزاد اسامی استان سيستان و بلوچستان با حضور علمای برجسته 
شـيعه و سـنی و با هدف تقويت وحدت امت اسـامی در دانشـگاه آزاد اسـامی زاهدان  برگزار شـد. در اين همايش با چند محور تاريخی، فرهنگی، 
اجتماعی و سياسـی با شـاخصه های اهميت و جايگاه امر به معروف و نهی از منکر در قيام امام حسـينg، نقش وسايل ارتباط جمعی در پيام رسانی 
اهداف عاشـورا، نقش فرهنگی عاشـورا در جلوگيری از تهاجم فرهنگی و اهداف قيام عاشـورا از ديدگاه فرق و علمای اهل  سـنت تدارک ديده شده بود.
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 بفرمائيـد چقـدر هيئت هـا بسـتری را فراهـم کرده انـد 
تـا جوانان دینـدار پـرورش پيـدا کننـد؟ در این بيـن برخی 
بـه رویـش تفسـير می کننـد و برخـی مدافـع حـرم تربيت 
می شـوند. چقدر جامعه هيئتـی و مداحان در این مسـير مؤثر 

بوده انـد؟ 
اگـر جايـی تأثيرگـذار باشـد، هيئت اسـت. اگر جسـت وجويی داشـته 
باشـيد، در ميـان ايـن همـه ايثـار و شـهادت نـام  هيئتـی و هيئـت 
می درخشـد. از هـر كـدام آنهـا هـم مصاحبـه ای ديده ايـد می بينيـد با 
افتخـار می گوينـد هيئتی هسـتند و نوكر اباعبـداهللg چراكـه درون 
هيئـت تمرين انقابی گـری را با فرياد هيهات مناالذله سـر می دهند. با 
ايـن همه نورانيت و بر مدار معنويت حركت كـردن از هيچ دريچه ای به 
غيـر از همين هيئت ها مدافع حرم بيرون نمی آيد. بسـياری از نوجوانان 
و جوانـان فعـال هيئتی پيش مـن می آينـد و التماس می كننـد كه ما 
چطـوری می توانيـم مدافع حرم شـويم. به عقيـده مـن تأثيرگذارترين 
و كوتاه تريـن راه بـرای مديريـت و حمايـت جوانـان واليـی و مذهبی با 
رويکرد انقابی و دفاع همه جانبه، هيئت اسـت. بايد در فضای رسـانه ای 
هيئت بتوانيـم خوب كار كنيـم. هفته نامه »چهارده« در همين مسـير 
حركـت می كنـد. وقتی شـما عدد چهـارده را بـه عنوان نام شناسـنامه 
رسـانه تان برگزيده ايـد يعنـی در خود نـام هفته نامه هـم فرهنگ هايی 
را اندوخته ايـد و هـر مخاطبـی با مطالعه نشـريه تان می توانـد در همان 
وهلـه اول يـاد چهـارده معصوم بيفتـد. اما شـما بايد بيـش از پيش در 
مقابـل حربه هـای تبليغـی دشـمن بـه پادزهر رسـانه ای بينديشـيد تا 

سالم سـازی جامعـه و حفـظ دين محقق شـود. 

 بـه نقـش رسـانه ها اشـاره کردید. مـا چهـل و چهارمين 
شـماره هفته نامـه »چهـارده« را منتشـر کردیـم و در طـول 
فعاليـت بـا بازخوردهـای فراوانی مواجه شـدیم. به نظر شـما 
رسـانه چقـدر می توانـد در خدمت هيئـت باشـد و هفته نامه 
»چهـارده« چـه رویکردهایی را در مسـير خودش قـرار بدهد 
تـا در رونـد رو به رشـد هيئت هـا، مداحـان و واعظـان نقش 

باشد؟  داشـته 
حضـرت آقـا در مـورد فضای مجـازی و نقـش رسـانه ها تعبير جالب 
افسـران جبهـه نـرم را بـه كار می برند. شـما می توانيـد از جمله اين 
افسـران جبهه نرم باشـيد. ايـن نورانيت فضای هفته نامـه »چهارده« 
صـرف اقدامـات منحصـر بـه فـرد شـما در عرصـه هيئت هاسـت. به 
نظر من شـما بيشـترين، بهتريـن و مثمرثمرترين اقـدام را به عنوان 
يـك هيئتـی انجـام می دهيـد. از روزی كـه هفته نامـه شـما شـروع 
بـه كار كـرد فصل جديـدی از فعاليـت فرهنگی و تبليغی بـا محوريت 
هيئـت آغاز شـد. شـما نورانيتی را در حـول محور هيئت ايجـاد كرديد 
كـه هـر كسـی می توانـد از آن بهـره ببـرد. در مـورد اينکه فـان مداح 
يـا پيرغـام را بـه معنـای ظاهـری معرفـی می كنيـد كافـی اسـت يـا 
خيـر می توانـم بگويم كافی اسـت امـا بی ثمر هـم نيسـت. جوانانی كه 
كارهـای جهـادی انجـام می دهنـد و رزمنـدگان مدافـع حـرم از جمله 
هيئتی های ما هسـتند كـه می توانيد به معرفـی آنها بپردازيـد. در واقع 
»چهـارده« رسـانه هيئت هـاي انقابـي اسـت. فکـر می كنم بـا عنايت 
امـام رضـاg فتـح بابـی بـود و يـك نـوع خط شـکنی ايجـاد كرديد. 
اميـدوارم تحـت توجـه امـام هشـتم بيـش از پيـش موفـق باشـيد. به 
ايـن نکتـه مهـم هم توجـه كنيد كـه مـا در فضـای رسـانه ای و هنری 
عقـب هسـتيم. مـا چقدر فيلـم با محوريـت مذهبـی و هيئتـی داريم، 
در صورتـی كـه موضوعـات بسـيار جذابی هسـت كه می بينيـم اندک 
توليـدات در ايـن راسـتا مخاطبان زيـادی را بـه خود جذب كرده اسـت. 

 چنـدی پيش به سـوریه و شـهر بلعبـک لبنـان رفتيد و 
در جمع رزمنـدگان حماسـه خوانی کردیـد. امروز متأسـفانه 
مداحانـی را کـه در ایـن فضـا ستایشـگری می کننـد بـه 
سياسـی کاری محکوم می کنند! از طرفی دشـمن هم با جدیت 
در هيئت هـا نفوذ کـرده و با تبليغات گسـترده بـه ایجاد نفاق 
مشـغول اسـت. در مقطعی با اتهام پاکت های نجومی و امسال 

هم با شـایعه پراکنی در کانال های ضدانقـالب! برای جلوگيری 
از پيشـرفت ایـن نـوع اهداف شـوم چـه توصيه هایـی برای 

رسـانه های داخلـی دارید؟ 
دشـمنان مـا بيـکار ننشسـته اند و نمی نشـينند. يکـی از عمودهـای 
مهـم مورد نظرشـان مـداح و مداحی اسـت كه بـا آگاهـی از جايگاه 
اجتماعی آنهـا تخريب را با جديت دنبال می كننـد. هرقدر اثرگذاری 
مداح در اجتماع باالتر باشـد، حمله آنها شـديدتر خواهـد بود. اينکه 
از مواضـع تهمـت دوری كنيـد يـك روايـت كلی بـرای همه اقشـار 
اسـت. مداحـان بـه ويـژه بايـد مراقـب رفتارهای خودشـان باشـند. 
برخـی اوقات موج سـواری از هر چيزی برايشـان مهم تر اسـت چراكه 
دشـمن دريافت كـه نمی تواند از فضـای نظامی به جايی برسـد. اين 
بود كه فضـای روانی مخصوصا حمله به اعتقـادات، واليت و مقاومت 
را در پيـش گرفـت. وقتـی می گويـم از كارهـای تبليغـی آنهـا عقب 
هسـتيم به دليل پيشروی آنهاست. قسـمتی از سخنرانی فان بزرگ 
مـا را انتخـاب می كننـد و بـا دروغ پـردازی سـعی دارند بـه اعتبار او 
لطمه وارد كنند. كسـی نيسـت توضيح دهد يا اگر هم هسـت آنقدر 
روشـن و آشـکار و وسـيع نيسـت. هر قـدر می توانيـم بايـد در فضای 
رسـانه ای  هيئتی تـر، واليی تـر، باصفاتـر، معتقدتـر و متعصب تر كار 
كنيـم. از آنجا كه كار برای اهل  بيتb اسـت به موفقيت می رسـد. 
وقتـی به ما تهمت سياسـی كاری می زنند حتما مغرضانه اسـت چراكه 
می گوينـد ما دشـمن امـروز را فرامـوش كرده ايم و نمی گوييم دشـمن 
امروز حضرت زهراh اسـرائيل، آمريکا و آل سـعودند. اينکه شمر به روز، 
ابن سـعد  بـه روز و معاويـه آنايـن عصـر حاضـر كيسـت و خط بـه روز 
حسـين بن علـی به چـه كسـی رسـيده و اينکه از دشـمن امـروز اهل 
 بيتb به شـعار مرگ بـر آمريکا، مرگ بر اسـرائيل، مرگ بر متحجرين 
و وهابی ها رسـيديم يعنی همان تبرايی كه به آن معتقديـم. تولی و تبری 
مربوط به 1400 سال پيش نبود. بنابراين امروز از شهيد مدافع حرم و جدا 
كردن سـر شهيد حججی و امثال او گفتيم و اشکی ريختيم. در امتداد آن 
راه و مسـيری اسـت كه ابتدای آن به اصحاب اباعبداهللg متصل اسـت. 
چرا وقتی می گوييم آمريکا، می گويند حرف سياسی نزنيد! آمريکا دشمن 
امروز حضرت زهراسـت. اگر فقط به دشـمن ديروز كار داشـته باشيم، اين 
كار واليی و منطقی نيسـت. دشـمنان ما از هيچ  كوششـی برای زير سوال 
بـردن اعتقادات مـا دريغ ندارنـد و فقط الزم اسـت فرزنـدان واليی ما يك 
خط كش حق و باطل داشته باشـند. تکفيری های امروز، سی آی ای و ديگر 
 b سـرويس های جاسوسـی دشـمنان اهل  بيتند و دوسـتان اهل بيت
همان دوسـتان اصحاب امام حسـينg هسـتند كه اباعبـداهلل فرمود 
باوفاتـر از اصحـاب مـن نخواهيد ديـد. امروز يـك جوان 25 سـاله مثل 
شـهيد حججی اثری گذاشـته كه به عنوان فرهنگی مانـدگار در تاريخ 
از آن يـاد می شـود. ايـن هنـر سيدالشـهداg و هنـر واليـت اسـت. 

 به مداحی
 برون مرزی
 نیاز داریم

حرف هایـش  البـه الی  در  واعظـی  احمـد 
توصيه هایی بـرای مداحان نسـل جدید هم 
دارد و می گویـد: »خـدا را شـاکر هيئت های 
مـا با توجـه بـه فضـای روز پيـش می روند؛ 
از منبـری و مداحـی کـه دو رکـن اصلـی 
هيئـت  هسـتند تـا جـوان مسـتعد والیی 
کـه بـه هيئت هـا می آینـد. مـن از سـنين 
کودکـی در فضـای قبـل از انقـالب حضـور 
داشـتم. اصـال امـروز با دیـروز قابـل قياس 
نيسـت. کجـا جـوان دیـروز این همـه فهم 
بـه روز سياسـی و اجتماعـی داشـت؟ البته 
در عين حـال نمی گذاشـتند ایـن فضاهای 
مثبـت مذهبـی و دینی بـه جامعه برسـد. 
 hیـادم هسـت از شـهادت حضـرت زهـرا
به عنـوان وفات آن حضـرت نـام می بردند. 
در گذشـته هيئت هـا منحصر بـه محرم ها و 
برخی اعيـاد خاص بود. االن شـبی نيسـت 
که هيئت برگزار نشـود. شـما در طـول روز 
می توانيـد در سـاعات مختلـف بـه هيئت 
بروید. مداحان جوان مـا باید به رهنمودهای 
مقـام معظم رهبری تأسـی کننـد؛ جایی که 
بـه مداحی به چشـم معلمی نـگاه می کنند. 
اگـر ستایشـگر مـا خـودش را در قالب یک 
معلم ببينـد در رسـيدن به ارتقـای جایگاه 
معلمـی در مداحـی تـالش می کنـد و اگـر 
 نبينـد با تمـام قوا می کوشـد به ایـن درجه 
از کمـال دسـت پيـدا کنـد. حضـرت آقـا 
اعتقاد دارند مداحی مجموعـه ای از هنرهای 
گوناگـون اسـت. توجـه بـه این رهنمـود به 
توانایی هـای فردی هـر مداحـی برمی گردد 
که چقـدر افـراد از هنـر بهره مندنـد. چون 
بـه  توجـه  نوحه ســازی،  شعرشــناسی، 
دسـتگاه های موسـيقی تا هيئت شناسـی، 
و  وقت شــــناسی، مخاطب شــــناسی 
دشمن شناسـی جزء همين هنرها محسوب 
می شـوند. مـداح می تواند یک شـعر پخته 
و سـالم با مضامين خـوب را انتخـاب کند و 
بـا شـاهد مثال هـای متفاوتـی آن را بـرای 
مسـتمع جا بينـدازد. گذشـت روزهایی که 
یک مـداح با سـی دی، نوحـه یا سـرودی را 
یـاد می گرفـت و صرفا بـا یک ته صـدا آن را 
اجـرا می کـرد. زمانی سـرودی را بـرای امام 
رضـاg به چهـار زبـان خواندم. بـه خيلی 
از دوسـتان گفتـم هدفم ایـن بود کـه برای 
جوانان مسـتعد و باانرژی امروز خط شـکنی 
بشـود تا استعدادهایشـان را شـکوفا کنند. 
دغدغـه امروز مـا باید ایجاد فضـای مداحی 
برون مـرزی باشـد. نبایـد اثـر مجالـس مـا 
تنهـا به مرزهـای جمهـوری اسـالمی ایران 
محـدود شـود. چـرا فـالن ترانـه غربـی به 
سـرعت پخـش می شـود امـا ایـن فضـای 
نورانی اهـل  بيتی منتشـر نمی شـود! امروز 
بایـد افق دید یک مـداح آن سـوی مرزها را 
هـدف قـرار دهد. البتـه پيش رفتـن در این 
مسـير نيازمند مطالعه و کسـب علم اسـت. 



حجت االسـام محمدرضا زائری گفت: »يکی از تعابيری كه قبل از شـهادت سيدالشـهداg از او نقل شـده هنگامی است كه به ديگران 
پيغـام داد و يـاری خواسـت. مفهوم زمان در اين رابطه تغيير می كند. من در ارتباط بـا آن امام همام ديگر با فردی كه از دنيا رفته و تمام 
شده روبه رو نيستم بلکه احساس می كنم او در همين لحظه حضور دارد و اينجا كرباست و من مقابل يك انتخاب و تصميم گيری حياتی 
و جدی قرار گرفته ام. اين اتفاق در زيارت امام هشتم هم برای ما رخ می دهد. همين رابطه معنوی در رابطه با امام هشتم هم هست و در 

هر يك  از بقاع متبركه ديگر هم اين رابطه معنوی و اين احسـاس به وجود می آيد و زندگی سـاز می شود«.
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تقریبا یک سـال از فعاليت نشـریه هيئتی »چهـارده« می گذرد؛ نشـریه ای که تـالش دارد با معرفی چهره های شـاخص 
حوزه های مختلف مداحی و اشـعار آیينی به آسـيب هایی که در این حوزه وجود دارد بپردازد. در گزارش ها و گفت وگوهای 
»چهارده« تالش شـده با واکاوی چالش های به وجود آمده در عرصه مداحی، راهکارهای مناسـبی ارائه شـود. در بررسـی 
عملکـرد هفته نامـه »چهارده« با کارشناسـانی همچون حـاج غالمرضا سـازگار،  حاج ماشـاءاهلل عابدی، حجت االسـالم 
سيدحسين مؤمنی، محسـن طاهری، مصطفی خرسـندی، نریمان پناهی، رضا پوراحمد و علی اکبر رائفی پور به گفت وگو 
نشسـتيم تا هـم کارنامه خودمـان را بررسـی کنيم و هم نظـرات آنهـا را برای ادامـه راهی کـه آغاز کرده ایم بشـنویم. 
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رسـانه  عاشورایی 
انقــالب

مرور عملکرد یک ساله »چهارده«  در گفت وگو  با چهره های هیئتی 

اميررضا سجادیان 

مرد        م جذب خلق نیکوی 
پیامبر شد        ند         

يکی از نکاتی كه حائز اهميت اسـت چگونگی تأثيرگذاری رسـانه بر 
رشـد هيئت هاسـت. هفته نامه »چهارده« سـعی داشـته با گفت وگو 
در بخش هـای مختلـف، گزارش ها و يادداشـت های كاربـردی به اين 
مهم دسـت يابد. اسـتاد غامرضا سازگار، پيشکسـوت عرصه شعر و 
ستايشـگری در اين خصوص می گويد: »رسانه ها به خوبی در خدمت 
هيئت های مذهبی كشـورند اما نيت بايد خدايی شـود و فـارغ از هر 
چيـزی در راه رضـای خـدا قلـم بزننـد. نـه اينکـه فقـط كسـی را 
برجسـته يـا از فـرد، افراد يـا جريانی انتقـاد كننـد. در »چهارده« 
گفت وگو هـای خانوادگـی و پرداختن به سـبك زندگـی مداحان و 
واعظـان را خيلی می پسـندم. پيشـنهاد می كنم در كنـار كارهای 
ارزشـمندی كـه ارائه می دهيـد نکات كاربـردی را به نقـل قول از 
پيرغامان و اسـاتيد به سـمع و نظر جوانان نسـل جديد شـاعری 
و مداحـی برسـانيد تـا بداننـد هيـچ موفقيتـی حاصـل نمی شـود 
مگـر اينکه اهتمام به مطالعه داشـته باشـند. اگر بـا مطالعه روضه 
خوانده و شـعر سـروده شـود نتيجه بهتـری خواهيـم گرفت. اصا 
نشـريه شـما بايـد به يـك مقتـل سـيار و نـکات كاربـردی روضه 
تبديـل شـود. بايـد اخبـار ناشـی از احاديـث و روايات در نشـريه 
شـما درج شـود تا مورد مطالعه جوانان نسـل جديد ستايشـگری، 
شـاعری و هيئتـی قـرار بگيـرد. در آسـتانه محـرم ضـرورت دارد 
بـه تبيين هرچـه بيشـتر تأثيـرات پرداختن به روضه های سـنتی 
و اهتمـام بـه عزاداری هـای بـه دور از سـبك های غربـی كـه امـروز 
بسـياری از اسـاتيد و پيرغامـان را آزرده خاطـر كـرده بپردازيـد«. 

»چهارده« مقتل  سیار شود 
حاج غالمرضا سازگار:

مرد        م جذب خلق نیکوی 
پیامبر شد        ند         

حجت االسـام سيدحسـين مؤمنی با اشـاره به اينکه رسـالت رسانه 
بصيرت افزايـی و روشـنگری بـرای آحاد مردم اسـت، گفـت: »اينکه 
می گوييـد رسـانه چگونه بايـد در خدمت هيئت ها باشـد اصا نبايد 
چنيـن رويکـردی را اتخـاذ كنيـد. تکليـف رسـانه اين اسـت كه در 
خدمـت آحـاد مردم باشـد. لـذا بـا تقويـت بصيرت افزايـی و توجه و 
انتقـال سـه محـور علـل پيدايـش عاشـورا، اتفاقـات روز عاشـورا و 
پيامدهـای عاشـورا می تواننـد در راه تحقق اين رسـالت موفق عمل 
كننـد. »چهـارده« را می بينـم. مخصوصـا  تنـوع در يادداشـت ها و 
معرفـی مداحـان نسـل جديـد حـاوی نـکات خوبی اسـت امـا بايد 
يـك اتاق فکر علمی  برای نشـريه تان داشـته باشـيد چراكـه ديدگاه 
افراد نسـبت بـه خطابه و وعـظ يك نگاه سـطحی اسـت. بايد گفته 
شـود اين جايـگاه، جايگاهی عالمانه اسـت. چه در جايگاه سـخنران 
و چـه در جايـگاه ذاكـری و مداحـی. البتـه شـما موفـق بوده ايـد اما 
بايـد بيشـتر تـاش كنيد كـه شـئون افـراد را باالتـر ببريد تـا افراد 
بدانند اين جايگاه حقيقی كجاسـت و رسـالتی كه به عهده افراد قرار 
داده می شـود از جايـگاه وااليـی در جامعـه كنونی برخوردار اسـت«. 

وظیفه شما روشنگری است 
حجت االسالم سيدحسين مؤمنی: 
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حاج حيدر توكل، مداح اهل بيتb و پيشکسوت عرصه ستايشگری اعتقاد دارد بزرگ تر های مداحی هنوز خودشان با يکديگر متحد و منسجم 
نشده اند تا جوانان و ساير مداحان از آنان حرف شنوی پيدا كنند؛ » متأسفانه صنف مداحی تنها صنفی است كه كوچك تر ندارد و هر كسی با پنج يا 
شش ماه مداحی برای خودش در اين زمينه مدعی می شود و به  هيچ وجه به سخنان بزرگان اين عرصه گوش نمی دهد! عده ای برای اينکه در جامعه 

مداحی چهره شوند راهشان را با حركت در مسير خاف جهت ادامه می دهند«. 
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مرد        م جذب خلق نیکوی 
پیامبر شد        ند         

محسـن طاهـری با گايـه از مسـئوالن فرهنگی كشـور بـه ارزيابی 
تأثيرگذاری رسـانه های مذهبی بـه خصوص »چهارده« می پـردازد و 
می گويد: »رسانه به هر جهت خيلی در هدايت و حفظ دينداری جامعه 
بسـيار تأثيرگذار اسـت. البته فضای مجازی و هر نفر يك رسانه كمتر از 
فعاليت شما نيسـت. در »چهارده« بايد نيم نگاهی به هدايت شبکه های 
اجتماعـی و فضـای مجـازی داشـته باشـيد. بحمـدهلل در نشـان دادن 
موفقيت های هيئت هـا خوب عمـل كرده ايد اما نقدهـای غيرمغرضانه 
و غيرمنصفانه بسـياری هم بوده. گاهی از رسانه ها و مسئوالن فرهنگی 
كشـور گايـه دارم كـه شـرايط جامعه نشـان نمی دهـد واقعـا انقاب 
فرهنگـی كـرده باشـيم. بخـش عمـده ای را تقصيـر فرهنگسـازی و 
عـدم اطاع رسـانی مناسـب می گـذارم. فقط رسـانه ها به يك سـری 
چهره هـای شـاخص می پردازند و از بقيـه اسـتعدادها و توانمندی ها 
غافـل شـده اند. اين هـم يك ضعـف بزرگ محسـوب می شـود. كی 
رسـانه ها راجـع بـه هيئت ها چهـار چهـره شـاخص دعوت كـرده و 
صحبـت می كنند؟! به نظر من بايد با كارشناسـان خوب و برجسـته 
مذهبـی و علمای دين و خيرخواهان جامعه تعامل داشـته باشـيد و 
از آنهـا راهکار بگيريد. دلم برای نسـل جوان می سـوزد كـه از خيلی 
از مسـائل عقبنـد و بسـياری از مسـائل را نمی داننـد. كسـانی را كه 
متخصص نيسـتند در ميدان مصاحبه ها و كارهای رسانه ای خودتان 
قرار ندهيد. الزم اسـت عزاداری های اصولی و سنتی را ترويج دهيد و 
حتـی در باب معرفی عزاداری های نوين هم شناسـنامه ای ارائه دهيد 
و بگذاريـد مخاطـب خـودش قضـاوت كند. نسـبت به شـايعات هم 
بی توجه باشـيد و با اثبـات حقايق نگذاريد به شـايعات دامن بزنند«. 

جلوی شایعات را بگیرید 
مرد        م جذب خلق نیکوی محسن طاهری: 

پیامبر شد        ند         

نريمـان پناهـی با اشـاره بـه اينکـه شـما آنقـدر تأثيرگذاريد كه 
گاهـی در رشـد يـك مـداح و رفـع مشـکات اجتماعـی او هـم 
مؤثريـد، می گويـد: »االن بهتريـن كار تبليـغ دين اسـت؛ همان 
كاری كـه »چهـارده« در رأس اين رسـانه ها پرچمـداری می كند. 
عـوام و خـواص بـا مجموعه فضای مجـازی سـروكار دارنـد. بايد 
بچه حزب اللهی هـا امـروز در ايـن جبهـه كار توسـعه ای را دنبـال 
كننـد و فعاالنـه در اين ميـدان باشـند چراكه حرف »چهـارده« 
تبليـغ ديـن و تقويـت اسـام اسـت و در عيـن  حـال حمايـت 
اهـل  بيـت عصمـت و طهـارتb را نيز با خـود به همـراه دارد. 
همان طـور كـه دشـمنان از صدر اسـام بـرای انحـراف اعتقادات 
مـردم تبليـغ می كردنـد مـا هـم بايـد سيدالشـهداg و آثـار و 
دسـتاوردهای ارزشـمند عاشـورا را تبليـغ كنيم. هفته نامه شـما 
بايـد بـرای مطرح  كـردن امام  حسـين از هيچ كوششـی فروگذار 
نکند چرا كه برجسـته  شـدن ديـن  خـدا در گام اول بايد هدف ما 
باشـد. به اين واسـطه شـهدا، منش هـا و اعتقاد و اخـاق آنها نيز 
به رخ كشـيده می شـود. خواهش می كنم در اين مسـير كوتاهی 
نکنيـد. زيـرا سـهل  انگاری و بی توجهی نسـبت به اعتای اسـام 
به قيمـت پايمال  شـدن هدف شـهدا و آرمان هـای بلند حضرت 
امـامw تمـام می شـود؛ آنهايـی كـه روزی از جـان خودشـان 
گذشـتند تا اين راه به تعالی برسـد. پس نبايد كـم بگذاريم. البته 
ايـن توصيه را هـم دارم كـه از معرفی پيشکسـوتان و پيرغامان 
غافل نشـويد كه بعضا شـاهد پررنگ  شـدن تازه كارها هسـتيم«. 

فقط دستاوردهای ارزشمند 
عاشورا  را تبلیغ کنیم

مرد        م جذب خلق نیکوی نریمان پناهی: 
پیامبر شد        ند         

مصطفی خرسـندی، مديرعامـل خانه مداحـان و از پيشکسـوتان عرصه 
ستايشگری می گويد: »متأسفانه بسياری از رسانه ها پيگير آسيب شناسی 
هسـتند! از نظر من اگر اين تاش ها در جهت قوت شناسی متمركز شود و 
آثار مثبت هيئت ها در مسائل اجتماعی، اخاقی و فرهنگی مورد توجه قرار 
گيرد، بسـيار ثمربخش خواهد بود چراكه در هيئت ها يك سری اختافات 
خانوادگـی و طاق هـا از بين مـی رود و بايد بـه آن توجه كـرد. قدما قبل از 
مداحـی، پنديـات می خواندند. اين پنديات به زبان شـعر آثـار و پيامدهای 
بسـيار مثبت و ارزشـمندی را برای جامعه و مخاطبان به دنبال داشـت. با 
توجه به رويکردی كه قدما داشـتند مثل خواندن اشـعار، پنديات، نصايح و 
مطالبی كه منجر به رفتارهای توأم با رفتارهای اخاقی می شـد الزم است 
به اين نوع نگرش ها بيش از پيش توجه شـود و شـما پيشـقراول ترويج آن 
باشـيد. متأسـفانه برخی از رسـانه ها به وظيفه خودشـان در حوزه نشـر 
فرهنـگ دينـی آن گونـه كه بايد و شـايد عمـل نکرده اند؛ رسـانه هايی 
كه به نوعی تاششـان اين اسـت كه فرهنگ دينی را گسترش بدهند. 
امثال نشـريه شـما تأثيرگـذار بوده اند چراكـه وقتی جوانـی می خواهد 
بـه هيئت برود شـما هيئت هـا،  مداحـان و واعظـان را معرفی می كنيد 
bتـا او بدانـد پـای وعظ كدام هيئت نشسـته  و بـه آسـتان اهل  بيت

عـرض ادب  كند. اگر همه رسـانه ها در حوزه فرهنگ دين انتخاب كنند 
كـه چطور می تواننـد در اين حوزه مثمرثمر باشـند می توانند در رشـد 
محافـل دينـی اثربخش باشـند. توصيـه ام اين اسـت: به محـض اينکه 
شـايعه ای مطرح شـد سـريعا رسـانه هايی مثـل هفته نامه »چهـارده« 
حقايـق را مطرح كنند. شـايعه پخـش نکنيد و با فـردی كـه در رابطه 
با او شـايعه پراكنی شـده مصاحبه كنيـد و واقعيت را بـه اطاع همگان 
برسـانيد. آنگاه خـود به خود آن شـايعات و هجمه هـا از بين مـی رود«. 

قوت شناسی به  جای آسیب شناسی 
مصطفی خرسندی:

مرد        م جذب خلق نیکوی 
پیامبر شد        ند         

يکی از موضوعات ديگر رسـانه نقدهايی اسـت كه بايد انجام شـود. علی اكبر 
رائفی پـور اعتقـاد دارد در جامعـه هدف رسـانه های مذهبـی كه هيئت های 
مذهبی كشور باشد اين نقدها بايد اصولی تر و به دور از تخريب های غيراصولی 
و از روی غـرض انجـام شـود؛ »زمانـی مخاطبان هيئت ها مخاطب منبری ها 
بودند و امروز عرصه تغيير كرده. خيلی از جلسـات به صورت زنـده و آناين از 
طريق فضای مجازی و اينترنتی پخش می شوند و در اين فضاسازی متفاوت 
طبعا تأثير خاص خودشـان را دارند و نحوه اطاع رسـانی و اسـتفاده از اين فرم 
رسـانه ای امروز بر محتوا اثر می گذارد. نبايد فراموش كنيم كه حضور فيزيکی 
در هيئـت هيچ وقت قابل قياس نيسـت بـا اينکـه از راه دور ارتباط بگيرند 
چراكه تربيت در اسـام تربيت عينی اسـت، نه انتزاعی. به نظر من رسـانه 
بيش از گذشـته يك تيغ دودم اسـت كه بايد خوب از آن اسـتفاده كنيم. 
رسـانه های مذهبـی- مخصوصا شـما كه توفيـق خدمت بـه جريان های 
هيئتـی را داريـد- نبايـد از هـدف اصلی خودشـان كه معرفی مـدح  اهل 
 بيتb و معرفی مداح  اهل  بيت فاصله بگيريد و با نقدهای غيرمنصفانه 
و غرض ورزانـه بـه بدنـه آن آسـيب و خدشـه وارد كنيـد. قـرار نيسـت 
فرهنگ اهل  بيت فدای كسـی بشـود و بايـد نقد اصولی صـورت بگيرد«. 

اصولی نقد شوند 
علی اکبر  رائفی پور:  مرد        م جذب خلق نیکوی 

پیامبر شد        ند         
حاج ماشـاءاهلل عابدی از اسـاتيد مداحی و پيشکسـوتان عرصه 
ستايشـگری می گويـد: »صداقـت در رسـانه بيشـترين تأثير را 
می توانـد داشـته باشـد. صداقـت و صـاف بـودن با كسـانی كه 
مـورد سـوال قـرار می گيرند يعنـی رسـانه هيئتـی و مذهبی. 
شـما بايـد بـا ديگـر رسـانه هايی كـه  چيزی جـز تحـت تأثير 
قـرار دادن مخاطب برايشـان مهم نيسـت فرق داشـته باشـيد. 
بـرای سـنجش افراد فرضا بـه نماز و روزه شـان نـگاه نکنيد. به 
ادای امانـت و صداقت شـان توجـه كنيـد. اگـر صـادق بودند و 
ادای امانـت كردنـد می توانيـد به آنهـا اعتماد كنيـد و مطمئنا 
مسـير موفقيـت پيـش روی شـما خواهـد بـود. اصـا معنـای 
آتـش بـه اختيـار در كار شـما هـم صـدق می كنـد. می توانيد 
پيشـقراول يك سـری خط شـکنی ها و مقابلـه بـا حركت هـای 
اعتقـاد  هـم  بـاز  باشـيد.  رسـانه ها  از  برخـی  غيراخاقـی 
دارم هيـچ  چيـز جـز صداقـت و راسـتگويی در هيـچ شـغل و 
عرصـه ای تأثيرگذار نيسـت. »چهارده« بايد ايـن نکته اخاقی 
را بـه عنـوان الگـو در محافل رسـانه ای امـروز نهادينـه كند«. 

رسانه هیئتی یعنی صداقت 
مرد        م جذب خلق نیکوی ماشاءاهلل عابدی :

پیامبر شد        ند         
رضـا پوراحمـد بـا تأكيـد بـر اينکـه سـراغ ايثارگـران و جانبـازان 
هيئت هـا برويـد و بيـش از پيـش بـه آنهـا توجـه كنيـد، می گويد: 
»معرفـی جلسـات و هيئت های مذهبـی حتما بايد بخش رسـانه ای 
تشـکيل دهنـد. يعنـی برنامه  هايـی را كـه برگـزار می شـود بـرای 
عمـوم جامعه تهيـه كننـد و در دسـترس همه قـرار دهنـد. عده ای 
اعتقـاد دارنـد كـه هيئت خـودش يك رسـانه اسـت. پس به رسـانه 
ديگـری نيـازی نـدارد. درواقع ايـن را كه هيئت رسـانه اسـت تأييد 
می كنـم ولـی در فضای مجـازی با برپايی يك سـايت دقيقـه ای 10 
هـزار كليك می خـورد و يـك خبر دقيقـه ای 20 هـزار بازديدكننده 
دارد. بـه هميـن خاطر  نمی توان پوشـش رسـانه ای را ناديـده گرفت. 
همان طـور كـه يـك هيئـت را با همـه تـوان برگـزار می كنيـم بايد 
بـرای فضـای مجـازی هـم برنامه هايی از پيش تعيين شـده داشـته 
باشـيم؛ آنقدر كه مسلمانان خارج از كشـور هم اين مراسم را ببينند. 
بخشـی در مورد جانبـازان و ايثارگران هم داشـته باشـيد و آنقدر به 
يك سـری افـراد شـاخص و ويـژه نپردازيـد. افـراد مسـتعد و بادانش 
زيـاد داريم كه با اعمال سـليقه نسـبت به معرفی آنها غفلت شـده«. 

نقش مهم رسانه  در معرفی هیئت ها 
رضا پوراحمد: 



با »حسین حسین« داریم پیر می شویم
يکی از سنت های زيبای هيئت های قديمی گرفتن عکس يادگاری با كتيبه و پرچم هيئت بوده كه در اين سال ها فراموش شده است.

پيشنهاد می كنيم دست به  كار شويد و پس از پايان مجلس تان يك عکس يادگاری دسته جمعی بگيريد و برای »چهارده« ايميل 
كنيد تا در همين صفحه منتشر شود.

اپليکيشن

خطبه غدیر 
عيــد غديــر يکــی از اعيــاد مهم شــيعيان 
ــادی دارد؛  ــال زي ــه آداب و اعم ــت ك اس
ــا  ــدار ب ــم در دي ــه رح ــه صل ــدی ك عي
ســادات فاميل و آشــنا بركتی دوبــاره پيدا 
می كنــد. امــا بــرای اينکــه بدانيم فلســفه 
ــش  ــن بخ ــت، در اي ــر چيس ــق غدي دقي
ــم  ــی می كني ــان معرف ــزاری را برايت نرم اف
كــه بــا نصــب آن می توانيــد بــه اطاعــات 
خوبــی در اين زمينه دســت يابيــد. برنامه 
ــل از  ــه ای كام ــر« مجموع ــه غدي »خطب
اتفاقــات روز عيــد غدير خم اســت كــه در 
قالــب يــك نرم افــزار اندرويــدی گــردآوری 
شــده. در ايــن هفتــه می توانيــد بــا نصــب 
ايــن برنامــه روی گوشــی هوشــمند 
خــود، اطاعــات خــوب و جامعــی در 
خصــوص واقعــه غديــر پيــدا كنيــد. 

*خدایـا! در هجـوم بی امـان شـداید و سـختی ها گروهی به 
دامـن تـو می آویزند و گروهـی از دامن تـو می گریزنـد. مأمن و 

گریزگاه مـا را آغوش مهربـان خودت قـرار ده. 

*خدایا! آنان که حقيقت را به مسـلخ مصلحـت می برند، آنان 
که دین می فروشـند و دنيـا می خرند و آنان کـه در مرتع حقوق 
مـردم می چرند، به کفـر از ایمـان نزدیک ترند. نقاب ایمـان را از 

چهره شـان بردار. 

*خدایا! به اسيران سـتمدیده، عزت و پایمردی و مقاومت و به 
خاندانشـان، شکيب و وقار و شوکت ببخش. 

*خدایـا! در آشـوب و فتنـه و بـال عده ای تـو را گـم می کنند و 
عـده ای تو ر ا پيدا می کنند. مـا را از بندگان یابنده خودت قـرار ده. 

*خدایـا! در توفان هـای سـنگين و بنيان کـن بعضی تـو را از 
دسـت می دهند و برخی تو را به دسـت می آورند. دسـت ما را از 
دسـت خودت درنياور و دسـت و دلمان را از خـودت خالی نکن. 

کانال تلگرام 

مداحی 
ــروه  ــه گ ــته ب ــی« وابس ــرام »مداح ــال تلگ كان
ــاير  ــا س ــه ب ــت ك ــاز اس ــدای حج ــی ن تبليغ
كانال هــای معرفــی شــده در شــماره های 
پيشــين كــه بــه يــك مــداح خــاص اختصــاص 
داشــت فــرق دارد امــا در كانــال »مداحــی« ايــن 
فضــا فراهــم شــده تــا همــه ســليقه ها بتواننــد 
ــد و  ــه خــود را در آن بيابن ــورد عاق مداحــی م
گــوش دهنــد. در ايــن كانــال در مناســبت های 
ــوع  ــا آن موض ــب ب ــی متناس ــف، مداح مختل
منتشــر می شــود. چــه بســا كــه ممکــن اســت 
راجــع بــه موضوعــی خــاص از چنديــن مــداح، 
شــور و مرثيه هــای همزمــان در دســترس قــرار 
گيــرد. بــرای عضويت در ايــن كانال كافی اســت 
آی دی Maddahi110110@ را وارد كنيــد. 

qudsonline14@gmail.c om

حجت االسـام حسـن رضايی مهر، رئيس مركز مطالعات و پاسخگويی به شبهات گفت: »بشريت به  ويژه نسل های جوان به  شدت نيازمند 
حرف های نو هسـتند و اسـام حرف های نو و جذابی در زمينه  انسـان، جامعه و سياسـت دارد كه اگر به گوش جهانيان رسانده شود قطعا 
پذيرنده  زيادی خواهد داشت. از امتيازات اين دوران، كثرت سواالت و شبهات در ذهن هاست كه همين زياد بودن سواالت، ذهن ها را برای 

يافتن پاسـخ ها فعال و زمينه را برای عبور از مرزهای علم فراهم خواهد ساخت«.  ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

مناجاتنامه 

کتاب

غدیر  در  قرآن
قرآن  در  غدیر 

كتـاب »غديـر در قـرآن، قـرآن در غديـر« 
توسـط  كـه  اسـت  ارزشـمندی  مجموعـه 
حجت االسـام محمدباقـر انصـاری در سـه 
جلـد بـا محـور قـرار دادن آيات الهـی تنظيم 
شـده. در ايـن كتـاب ابتـدا و انتهـای واقعـه 
غديـر از اعـام سـفر حج الـوداع در مدينـه 
تـا بازگشـت بـه مدينـه به صـورت مبسـوط 
مطـرح شـده. بررسـی بيـش از صدهـا آيـه از 
سـوره های متعدد قرآن در خصـوص امامت و 
 g رهبـری و فضايل و مناقب حضـرت علی
مخصوصـا واقعـه غديـر درآيـات و روايـات در 
كتـب و تفاسـير فريقيـن از ديگـر بخش های 
كتـاب اسـت. پژوهش هـا و تاريخچـه قرآنـی 
اسـت.  آمـده  كتـاب  ايـن  در  هـم  غديـر 
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چهارده  ضميمه هفتگی روزنامه قدس  
ويژه هيئت ها و محافل مذهبی

مدیر مسئول:  ایمان شمسایی 
دبیر تحریریه: زكیه سعیدي دبیر ویژه نامه: رضا صیادي   

طراح نامواره: محمد صمدي
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هـیئت

سيد مهدی شجاعی 

برکت صله رحم با سادات
صلـه رحم و سـر زدن به بزرگان و آشـنايان يکی از مسـائلی اسـت كه 
در ديـن اسـام بـه شـدت بـه آن توصيه شـده؛ اتفاقـی كه شـايد اين 
روزهـا در ميـان روزمرگی هـای زندگـی توجـه كمتری به آن می شـود. 
امـام باقـرg فرمـوده: »صلـه رحم باعـث پاكی اعمـال و دفـع بليات، 
فراوانـی اموال، زيـادی عمر، توسـعه رزق و محبوبيت خانوادگی اسـت. 
پـس از خـدا بتـرس و صلـه رحـم كـن«. فـرا رسـيدن عيد غديـر اين 
موهبـت را همـراه خـود دارد كه ما را مکلـف می كند به ديدن سـادات 
برويـم و بـا صله رحم بـا آنها بركتـی را نصيـب زندگی خـود كنيم. در 
ميان شـيعيان رسـم اسـت روز هجدهـم ذی الحجه را جشـن بگيرند و 
بـه ديـد و بازديـد از سـادات می پردازند. ديـدار سـادات در ايـن روز از 
اهميـت ويـژه ای برخـوردار اسـت. شـيعيان در ايـن روز بـرای تحکيم 
دوبـاره پيونـد خويش با آقا و مواليشـان علی بن ابيطالـبg به ديدار 
فرزندانـش شـتافته و بـا امـام خويـش تجديـد پيمـان می كننـد. چـه 
نيکوسـت در ايـن روز عـاوه بـر ديدار سـادات يـادی كنيم از كسـانی 
كـه مدت هاسـت چشـم به راهمـان هسـتند؛ والدينـی كـه در خانه ها، 
شـايد  تـا  دوخته انـد  در  بـه  و... چشـم  بيمارسـتان ها  آسايشـگاه ها، 
فرزنـدان و نـوادگان آنهـا بـه ديدارشـان بيايند. بياييـد قدر ايـن روز را 
بدانيـم و آن را بهانـه ای برای با هم بـودن و با هم خنديـدن قرار دهيم 
كـه بی شـك قلب مـوال و مقتدايمان را بـا اين عمل شـاد خواهيم كرد. 

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 45  سه شنبه 14 شهریور 1396 14 ذی الحجه 1438


