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پايان خوش متقين
سوره القصص

هیأتداریمتناسب
با ذائقه جوانان
عیسی برزگر ،کارشناس معارف اسالمی
جلسـات مذهبـیاي کـه بـرای سـاالر شـهیدان حضـرت
اباعبـداهلل الحسـین gتشـکیل میشـوند عنـوان هیأ 
ت
را بـه معنـای مصطلـح آن یدک میکشـند .البتـه بعضی
از هیأتهـا فقـط در ایام خـاص برنامه دارند امـا بعضی از
آنهـا به صورت هفتگی جلسـات منظمی برگـزار میکنند
کـه بسـیار تأثیرگذارنـد .تشـکیل هیأتها علـل مختلفی
دارد .یکـی از عوامـل اصلـی آنهـا نداشـتن برنامههـای
جـذاب در مسـاجد اسـت .گرداننـدگان مسـاجد عمدتـا
ریشسـفیدها و بزرگترهـای مسـجد هسـتند و جوانـان
در اجـرای برنامههـا چنـدان نقشـی ندارنـد در حالـی که
جـوان دوسـت دارد نقشآفرینی کنـد .جوان پـر از انرژی
و اسـتعداد اسـت و ایـن انـرژی را بایـد در فضایـی به کار
بگیـرد .برنامههـای مسـاجد و هیأتهـا تفاوتهایـی بـا
هـم دارنـد که بـرای جوانـان جذابتر اسـت .یکـی از این
برنامههـا بحـث سـینهزنی اسـت که در مسـاجد بـا توجه
بـه مخاطبـان خـاص آن بـا محدودیـت روبـهرو هسـتیم.
ن طـور نیسـت .عمدتـا جوانـان مدت
امـا در هیأتهـا ایـ 
زمـان بیشـتری بـرای سـینهزنی وقـت میگذارنـد و بـه
روشهایـی کـه خودشـان میخواهنـد سـینه میزننـد.
البتـه منظـورم ایـن نیسـت کـه سـینهزنیهایی کـه
برخـی جوانـان و هیأتهـای امـروز دارنـد ،صحیح اسـت
امـا وقتی این خواسـتههای جوانـان در مسـاجد به منصه
ظهـور نمیرسـد ،هـم زمینـه اشـتباه بـه وجـود میآیـد
و هـم حضـور جوانـان در مسـجد کمرنگتـر میشـود.
در شـرایط کنونـی یکـی از وظایـف مهم هیأتهـا جذب
جوانان اسـت .درسـت اسـت که بعضـی از جوانها خیلی
تمایلـی ندارنـد کـه پـای سـخنرانی بنشـینند امـا بایـد
ظرافـت به خـرج داد و از افرادی برای سـخنرانیها دعوت
کـرد که جوانپسـند باشـند .باید یـک روحانـی را دعوت
کننـد که بـا زبـان جوانـان صحبت کنـد و خـوشکالم و
خوشبرخـورد باشـد .در عیـن حـال یک نظرسـنجی هم
از وضعیت مسـتمعین جوان داشـته باشـد تا بدانـد درباره
چـه موضوعاتی بحث کند .متأسـفانه بعضی از سـخنرانان
دربـاره موضوعاتی بحث میکنند که به آن اشـراف ندارند
یا بسـیار ثقیلند و بیشـتر جنبههـای عرفانی دارنـد .برای
همیـن جوانـان کمتـر رغبـت میکننـد پـای منبـر آنهـا
بنشـینند .از مـوارد دیگـری کـه بـرای جـذب جوانـان در
هیأتهـا ضـرورت دارد اسـتفاده از یک مداح جوانپسـند
اسـت .البتـه مداحـان محلـی مرثیهسـرایی کننـد ولـی
بعدهـا بـرای تنـوع در ستایشـگری و وعـظ ،مداحـان و
سـخنرانان دیگری دعوت شـوند .در این صـورت هیأتها
رونـد رو بـه رشـدتر و موفقتـری را طـی خواهنـد کـرد.

حاج منصور ارضی در حسینیه صنف لباسفروشان تهران با بیان اینکه مردم قدرشناس خادمين خود هستند و تشییع شهدا و استقبال
از امام این نکته را اثبات میکند ،گفت« :با همه تهدیدات و مشکالتی که رژیم شاه درست کرده بود ،مردم به استقبال امام خمینی
رفتند و حاال نسل دیگری از همان مردم براي بدرقه شهدای خدمتگزار آتشنشان آمدند .یادم هست در چنین روزی میگفتند سخنرانی
امام تمام شده ولی باز مردم مصر بودند خود را به بهشت زهرا hبرسانند .همان جمعیت دیروز آمدند و به استقبال شهدا رفتند .هرجا
انقالب میخواهد سست شود ،ناگهان چنین اتفاقاتی خوني تازه در جان مردم میشود».

«ت َ
رض َوال َفسادًا َوالعا ِق َب ُه ل ِل ُمتَّقين /این سرای آخرت را برای کسانی قرار میدهیم که اراده برتریجویی
ريدون ُع ُل ًّوا فِي األَ ِ
ِلك الدّا ُر اآلخِ َر ُه ن َج َع ُلها ل ِ َّل َ
َ
ذين اليُ
در زمین و فساد ندارند؛ و عاقبت نیک برای پرهیزكاران است»( .آيه  ۸۳سوره القصص)

زندگی مردان خدا چیزی شبیه شیپور است .اولش دشواریها ،تنگناها ،محدودیتها و محرومیتهاست و پایانش وسعت و گشادگی است .درست مانند دم و
بازدمی که یک نینواز در نی میدمد؛ و از آنجا که در مجرایی باریک و تنگ و محدود قرار میگیرد ،عاقبتی خوش دارد و به آهنگی زیبا و ماندگار بدل خواهد
شد .قرآن برای مردان خدا که همان اهل تقوا و فضیلتند به جای آغاز خوش ،پایان خرم دارند« :و العاقبه للمتقین».

نقش مهم مساجد و هیأتها در انقالب
حجتاالسالم والمسلمین محمدتقی عبدوس ،استاد حوزه و دانشگاه و واعظ
انقالب اسالمی با رهبری حکیمانه حضرت امام wبه سرمنزل مقصود رسید؛
انقالبـی که بـا ماهیت دین و هسـتههای اصلیاش در مسـاجد و حسـینیهها
زیـر نظر علما تشـکیل شـد .به عبـارت ديگر مردم در مسـاجد ،حسـینیهها و
ی میکردند
هیأتهـاي مذهبی گرد هم میآمدند و واعظان برای آنها سـخنران 
و از حکومت اسـتبدادی و جنایات رژیم ستمشـاهی و وابسـتگی آن به آمریکا
و اسـرائیل سـخن میگفتنـد .مردم بـا آگاهی از حسـینیهها و مسـاجد خارج
شـدند و علیه رژیم ستمشـاهی شـعاردادنـد .درواقع این شـعارها ،حرکتها و
راهپیماییها از مسـاجد و حسـینیهها شـروع شـد و رهبری این مسیر الهی و
آرمـان مقـدس را علما برعهده داشـتند .چـون این حرکت باشـکوه و باصالبت
ماهیـت دینـی داشـت مـردم بـه خاطـر دیـن بـه میـدان میآمدنـد و حتی
مغازههاي خودشـان را تعطیل میکردنـد .به خاطر دین در معـرض خطر قرار
میگرفتنـد و در اعتلای ایـن راه ،شـهید یـا مجروح میشـدند .امـا همه این
اقدامـات ارزشـمند به رهبـری و مدیریت مدبرانه و حکیمانـه امام خمینیw
بـه عنـوان یک مرجع دینی به منصه ظهوررسـیدند .مردم اطاعـت و پیروی از
یدانسـتند و
امـام را همچـون اطاعت از حضـرت ولیعصر fبر خود واجب م 
چون این انقالب ماهیت دینی و مذهبی داشـت و از این نظر شـعارهای انقالب
هم قالـب دینی به خود میگرفت .شـعارهای حمایت از والیت فقیـه ،امامw
و برائت از ظلم و سـتم به شـعار معروف «اسـتقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی»
که توسـط اقشـار مردم داده میشـد وابسـته بود؛ شـعاری که حضرت امامw
مطرح کرده بودند و سـخنرانان برای مردم تشـریح میکردند .اسـتقالل یعنی
عدم وابسـتگی به بیگانگان و آزادی یعنـی آزادی بیان ،قلم و اظهـار نظر درباره
حکومـت و نظـام جدید (جمهـوری اسلامی) .در دنیا هیچ کشـوری اینگونه
نظامـي نـدارد کـه در رأس آن یک مجتهـد عادل و حکیم به عنـوان ولیفقیه
حضور داشـته باشـد و سیاسـتهای کلی نظام را او به مسـؤوالن اجرایـی ارايه
کنـد .این اولین نظامـی بود که توسـط مرحوم امـام اعالم حضور کرد .ايشـان
رهبری بسـیار دوراندیش ،عمیق و سیاسـتمدار بودند و نظامـی را که معماری
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کرده بودند از ویژگیهایی همچون حمایت از محرومین و مستضعفین ،ایستادن
مقابل مستکبرین و مقاومت در مقابل زیادهخواهیهای دشمنان برخوردار است
بـه گونهای که دشـمنان ،این نظام را به حال خود رها نمیکننـد و درصددند با
دسیسـهها و توطئههای گوناگـون این نظام جدید و بینظیر را تحت سـیطره
اهداف شـوم خـود درآورند اما ایشـان نظامي را با مباني الهی بنیـان نهادند که
دشـمنان هیچگاه نمیتواننـد آن را خراب کنند .حضـرت امام wمـردم را در
اداره این نظام سـهیم کردند در حالی که در گذشـته مردم نقشـی در حکومت
نداشتند .برگزیدن اعضای مجلس خبرگان ،رئیسجمهور و نمایندگان مجلس
و شـوراها را بـه عهـده مـردم گذاشـتند .دشـمنان از دسیسـهها و توطئههای
گوناگـون اسـتفاده کردند امـا چون مـردم حامی و پشـتیبان این نظـام بودند
موفق به سـرنگونی این نظام نشـدند.
دشـمن هشـت سـال جنگ سـنگین و کمرشـکنی را علیه این نظام تحمیل
کـرد .دنیـای ظلـم و کفـر یـک طـرف و یـک نظـام تازهتأسـیس یـک طرف.
مرحـوم امـام به مردم اعلام کردند این نظام متعلق به شماسـت .بـا کالم نافذ
و حکیمانه ايشـان مردم در کنار نیروهای مسـلح اسـلحه دسـت گرفتنـد و از
ایـن نظام دفاع کردند .شـعارهای رزمندگان و راهپیمایان شـعارهایی بودند که
ریشـه در حماسـهآفرینیهای عاشـورا و خون امام حسـین gو در تعلیمات
دینی ما داشـتند .هیأتهای مذهبی دیگر شعارهای سنتی گذشـته را به زبان
نمیآوردنـد و شـعارها به گونـهای بودند کـه امروز باید حسـین زمـان را یاری
کـرد و بـا یزید زمـان جنگید .لـذا فریـاد میزدند« :هیهـات من الذلـه» .چون
این انقالب ریشـه در تعالیم ،آموزهها و شـعارهای دینی داشـت و مـردم به این
تعالیـم و شـعاير اعتقاد داشـتند .در جنگ هم از این شـعارها اسـتفاده کردند:
«جنـگ جنگ تـا پیـروزی»« ،هیهات من الذله» و «حسـین حسـین شـعار
یدادند یک فرزند ،دو
ماسـت ،شـهادت افتخار ماسـت» .وقتی به مادری خبر م 
فرزند یا حتی سـه فرزندت شـهید شـده میگفت افتخار میکنم کـه فرزندان
مـن در راه امـام حسـین gشـهید شـدهاند .اینها نقـش تأثیرگذار مسـاجد،
حسـینيهها و هیأتهاي مذهبی در انقالب اسالمی را نشـان میدهد .مراکزی
کـه اين روزها به مـردم آگاهی میدهند و مصـداق بارز بیـداری و آگاهی مردم
هستند همین مساجد ،حسینيهها و تشکلهای مذهبی هستند .چون در این
مراکز ،آيات ،روایات و سـیره پیشـوایان دینی به مردم معرفی میشـود .از سوی
دیگر ایسـتادگی و مقاومت و تسـلیم نشـدن مقابل دشـمن و تحمل تلخیها،
سـختیها و تحریمها را بـه خاطر آرما ن بـزرگ دین میآموزنـد چراکه پیامبر
گرامـي اسلام kهم جنگ داشـت و هم تحریم و ظلم و جور اما هیـچگاه زیر بار
هیچيک از این دشـواریها شـان ه خالی نکرد و مقاومت او در بطن تاریخ بالمنازع و
بینظیر اسـت .این مطالب از آيات ،روایات و سیره پیشـوایان دینی مردم ما را قرص
و محکم ميکرد .لذا میبینیم مردم از این نظام و رهبر معظم انقالب حمایت كرده
و حمایتهای خـود را در راهپیماییهای بزرگ ماننـد 22بهمن اعالم میکنند و
در رفتـن بـه سـوریه و عـراق و هرجایی که نیـاز باشـد از حرم اهل بیـت bدفاع
کنند مسابقه ميگذارند و جهادگونه وارد این میادین سخت میشوند .هرچند این
رفتنها با شـهادت یا جانبازی و مجروح شدن همراه اسـت .اینها درسهایی است
که مردم ما از مکتب دین ،مسـاجد و هیأتهای مذهبی آموختند .آیتاهلل جوادی
آمليفرموده« :کسـانی که در حسینیهها ،مجالس عزاداری و هیأتهاي مذهبی با
خدا و دین آشنا شدند و معارف دین را شناختند ،کمتر از کسانی نیستند که در
مسـاجد با خدا آشنا شدند و دینداری آموختند» .این جمله بسیار مهمی است
کـه به نقش تکایـا ،هیأتهاي مذهبی و حسـینیهها اشـاره میکند.

خـــــط خبــر

حجتاالسالم مؤمنی در سومین سالگرد شهادت مدافعان حرم ،شهیدان اکبر شهریاری و محمود بیضایی گفت« :بیتردید انسان برای
اینکه به هدف برسد نیاز به برنامهریزی دارد .بدون الگو انگیزهای هم برای ادامه راه پیدا نمیکند .جوان ما بداند که باید برنامه زندگی داشته
باشد تا زندگیاش از نظم خوبی برخوردار باشد .از طرفی الگو باید مناسب باشد .نه هر برنامهای برای ما خوب است و نه هر شخصیتی برای
ما الگو .هرآنچه میخواهیم انجام دهیم باید براساس برنامهای باشد که از قرآن گرفتهایم .شخصی میتواند برای ما الگو باشد که ذرهای از
حیات ظلمانی در زندگیاش نداشته باشد و این الگو هم کسی نمیتواند باشد جز رسول اكرم و ائمه اطهار.»b
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خانهای به نام قمر بنیهاشمg

انتهای گذر محله دوالب ،داخل کوچه شهید گلشناس ،حسینيه بیتالعباس gقرار دارد که در حکم دارالشفای
حضـرت ابوالفضـل gبرای مـردم محله اسـت و در آن امنیت و آرامش را به خوبی میشـود احسـاس کرد .انتهای
حسـینیه پرده سـیاهرنگی مزین به نام قمر بنیهاشـم gهسـت که دیـدن آن هیاهـوی دل را خاموش میکند
و بـه ميهمانـان خیمهگاه میفهماند کـه برای رهایـی از گرفتاریها خوب جایی آمدهاند .حسـینیه فضایی سـاده و
بیریا دارد و زینتبخش دیوارهای آن عکس  42شـهید محله اسـت که روزهای کودکی و نوجوانیشان را همینجا
سـپری کردهانـد .در ایام محرم و صفر و فاطمیه اینجا سـیاهپوش میشـود و باقـی روزهای سـال دیوارهایش عاری
یداند .تاریخی کـه روی بنر جلوی در نوشـته شـده ،برگرفته از
از هـر زینتـی اسـت .تاریخ دقیـق اینجا را کسـی نم 
يك کتيبه سـنگی اسـت که سـالها پیش به سـرقت رفـت .از قرار معلـوم اینجا تا سـال  1352خیمهگاهـی بوده
کـه فقـط در ایـام محـرم و صفر برپا میشـده .بعد از آن سـاختمانی سـاختند و اینجا بـه صورت حسـینیه درآمد.

خاطرات هیأتیها در قاب

اینجا حسینیهای چندصدساله در محله دوالب است

دارالشفای
بابالحوائج g
مژگان مهرابی

دوالب محلـهای چندصدســاله اســت كــه رد کهنگــی روی دیوارهــای آن دیــده میشــود و از
هميــن طريــق میتــوان بــه اصالــت و قدمــت آن پــی بــرد .در یکــی از کوچههــای باریــک
دوالب حســینیهای چندصدســاله وجــود دارد کــه تاريــخ تأســيس آن بــه قبل از ايجاد شــهر
تهــران برمیگــردد .روی بنــری باالی ســردر آن نوشــته شــده 798« :هجری قمــری» .درواقع
ايــن حســينيه یکــی از گنجینههــای تاریخــی تهــران بــه شــمار میآیــد كه رســم و رســوم
زیبایــی داشــته کــه خیلــی از آنهــا کمرنگ شــده امــا هنــوز در بیــن اهالــی بازگو میشــوند.

انتهای حسـینیه فضایی سـکومانند هسـت که با چند پله از تاالر اصلی جدا میشود .هیأت امناي حسينيه این قسمت
را بـرای بانـوان در نظر گرفته و با پردهای اسـتتار کرده .جلوی این سـکو ،نردههای فلزی اسـت و چند قاب عکس قدیمی
به آن آویخته شده؛ عکسهایی از شیخ مهدی حقپناه ،شیخ محمدرضا نیکنام ،شیخ ذبیحاهلل محالتی و حاج اسماعیل
دوالبی که خاطرات چنددهه گذشـته را به تصویر میکشند .گوشه سمت چپ حسینیه علم بزرگي قرار دارد كه پرهای
سـبزرنگی که باالی هر تیغه نصب شـده و کشکول چوبیاي که به پایین علم آویخته شـده زیباترش کرده .از قرار معلوم
تنها علم این حسـینیه اسـت كه پیش از این روزهاي تاسوعا و عاشـورا بیرون میرفته و حاال چند سالی میشود که کنج
خیمـهگاه جـا خوش کرده .بلنـد کردن این علم لم خودش را دارد و هر کسـی نمیتوانـد آن را بلند کند .جنس تیغهاش
از فـوالد اسـت و همیـن حالت فنری به تیغهها میدهـد .لرزش زیـادی که هنگام بلند کردن علم ایجاد میشـود حفظ
تعـادل آن را سـخت میکنـد .عمر این علم بیش از 70سـال اسـت و فقط چند نفری در محله میتوانسـتند آن را بلند
کنند؛ رحمتاهلل رضایی ،حاج کاظم کاوکتو و حسـن خواسـته معروف به حسن قنبر که همگي دار فانی را وداع گفت هاند.

باغ ناصرخان

مـکان فعلـی حسـینیه در چنـد دهه اخیـر تغییرات زیـادی داشـته .پیـش از آن تـاالری با سـقف کوتاه بـوده که
فضـای آن بـه  40 ،30متـر میرسـیده .چنـد روز مانـده بـه ماه محـرم ،اهالی محـل پارچـه خیمـهگاه را از گنجه
بیـرون میآوردنـد و بـا سلام و صلـوات و طـی آداب خاصـی آن را برپـا میکردنـد .آن طور کـه قدیمیهای محله
میگوینـد اینجـا یک تیرک بزرگ داشـته که فقط «مشـهدی علـی» میتوانسـته آن را بلند کند .او پهلـوان نامی
دوالب بـود کـه یکتنـه تیـرک چـادر را جـا میانداخـت .همزمـان بـا او چنـد نفـر از جوانـان محلـه چهـار طرف
چـادر را میگرفتنـد و میکشـیدند و بعـد صلواتگویـان چـادر را برپـا میکردنـد .وسـیله پذیرایی آن زمـان چای
و قلیـان بـود .مثـل حـاال مـردم موقعیت مالـی خوبی نداشـتند کـه بتواننـد  10شـب محـرم را اطعام کننـد .روز
عاشـورا مـردم از حسـینیه بیتالعباس gبه سـوی مقبره سـیده ملکخاتـون و بعـد از عزاداری هنگام بازگشـت
بـه سـوی بـاغ ناصرخـان میرفتنـد .ناصرخـان از ملاک ایـن خطـه بـود که عاشـورای هـر سـال اطعـام میکرد.

استقبال از هیأت ميهمان

حسـینیه بیتالعباس gاز حسـینیههای قدیمی محله دوالب است که دهه اول محرم دسـتجات عزاداری زیادی
برای عرض ادب به محضر سیدالشهدا gبه اینجا میآیند .جوانان حسینیه برای استقبال از آنها جلوی در میآیند
و سینه میزنند تا هیأت ميهمان از راه برسد .در شام غریبان هم برنامههاي مفصلی برگزار میشود .چند بچه لباس
میپوشـند و در کوچـه راه میروند و چند نفر دیگر كه نقش اشـقیا را بازی میکنند با طنـاب آنها را کتک میزنند.

موقوفات
مریمبیگم
چادرخیمهگاهدرایاممحرموصفربرپامیشـد.البتههنوزهمهمیناسـتامابهجایچادرخیمهگاه،
سیاهیهارادرگنجهنگهداریمیکنند.آنروزهاکهحسینیهبهاینشکلنبود،دردیگرروزهایسال
مردم برنامههای مذهبـی را به صورت هفتگی در خانه یکی از اهالی برگزار میکردند .با کوچک شـدن
خانههاوپیشرفتنبهسـویآپارتماننشینی،حسـینیهراتغییردادندوآنرانوسازیکردند.بانویی
بهاسـممریمبیگمموقوفاتزیادیبرایحسـینیهباقيگذاشت.وقتیخواستندحسینیهرابسازند،
خانههای اطراف را خریداری و به حسينيه اضافه كردند .گفتني اسـت در روزهای جمعه زیارت عاشورا،
روزهايیکشـنبهنمازقضا،روزهايسهشـنبهدعایتوسـلوپنجشـنبههاهیأتبرگزارمیشـود.
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اولين ستون پروژه مسقفسازي اطراف حرم مطهر علوي در محوطهبابالساعه و باب القبله به روش سازههاي فضايي با هدف ارتقاي
سطح رفاه حال زائران حرم مطهر نصب شد .با اتمام اين پروژه كه بهدست مهندسين ايراني در حال اجراست 10 ،هزار متر مربع
به فضاي مسقف حرم مطهر علوي افزوده خواهد شد .همچنين ب ه منظور رفاه حال زائران حرم مطهر حضرت علي gدر فصول
تابستان و زمستان قرار شد ب ه صورت موقت سازههاي فضايي كه جنس آنها از «اسپسفريم» است نصب شود .خبرها حاکی از آن
است كه در ادامه طرح توسعه حرم مطهر علوي ،اين سازههاي سبك و زيبا جابهجا خواهند شد.

مديرعاملخانهمداحانبهالگوبودن
مداحاندرجامعهتأکیددارد

باید با اباعبداهلل
محشور شویم ،نه مشهور
g

مجتبی برزگر

سـال  1347در منطقـه  10تهـران بـه دنیـا آمـد .کمتـر از 10
سـال داشـت كه همگام بـا ملت بـرای مبـارزه با طاغـوت در
راهپیماییهـا شـرکت میکـرد .آن روزها قاری قرآن مدرسـه
بود و وقتی یک روز از راهپیمایی به مدرسـه برگشـت ،سـیلی
محکمـی از مدیر مدرسـ هخـورد .وقتی دلیل سـیلی خوردن
خـود را پرسـید ،مدیر مدرسـه گفت قـاری قرآن مدرسـه که
بـه راهپیمایی بـرود وای به حـال بقیـه! او حاال رئیـس کانون
مداحان و شـاعران آیینی ،مسـؤول بسـیج مداحان تهـران و
مدیرعامـل خانـه مداحـان اسـت .بیـش از دو دهه اسـت که
مداحـی را آموزش میدهـد و تاکنون بیـش از  2هزار شـاگرد
پرورش داده .حـاج مصطفی خرسـندی در دوران دفاع مقدس
هم حضور فعالی در جبههها داشـت و از جانبازان جنگ اسـت.
اگـر موافـق باشـید گفتوگـو را از فعالیتهایتـان که در
خانـه مداحـان انجـام میدهید آغـاز کنیم.
کار بیمه مداحانی را که صرفا کارشـان ستایشگری است بنیاد دعبل
برعهـده دارد .البتـه امـکان دارد با این پرسـش هم مواجه شـویم که
ایـن دسـته از مداحان چه شـاخصهها و ویژگیهایی دارنـد؟ با توجه
ت امکان بیمه صرفا کسـانی را بـه بنیاد معرفی میکنیم
بـه محدودی 
ن آنها بین  50تا  60سـال باشـد .در آغاز کار ،افراد با هر سـن
که سـ 
و سـالی بیمـه ميشـدند ،که همیـن موضـوع باعث شـد در موضوع
سـهمیه بیمـه دچـار محدودیـت شـویم .از ایـن رو بـه ایـن نتیجـه
رسـیدیم کـه بنیـاد دعبل این سـهمیه محـدود را به افراد میانسـال
( 50تا  60سـال) اختصاص دهد چراکه وقتی سـن افراد از  60سـال
بگـذرد ،دیگر نمیتوانند بیمه شـوند .البته در این میان بـرای افرادی
کـه خود یا خانوادهشـان دچار بیماری صعبالعالج باشـند فوریتی را
در نظـر گرفتهایم که سـریعاً بیمه شـامل حال آنها بشـود.
خانـه مداحـان فقـط در زمینـه سـاماندهی ذاکرين اهل
بیـت bورود میکنـد یـا مسـؤولیتی در قبـال نحـوه
هیـأتداری و فرهنگسـازی هیأتهـا نیـز دارد؟
کانـون مداحان ،خانـه مداحان و بسـیج مداحان هر کدام تالششـان
روی افزایـش بحـث معرفتـی و بصیرتـی در ابعـاد مختلف اسـت .نه
تنها رسـالت این سـه مجموعه همدیگر را تحت تأثير قـرار نداد بلکه
توانستیم به واسطه استفاده درسـت و بهرهبرداری مناسب از امکانات
ایـن سـه مجموعه حداقل در تهـران ،اهـداف و فعالیت ویـژهای را به
سـرمنزل مقصود برسانیم.
شـما شـاگردان بسـیاری را تربیت کردهاید اما متأسفانه
این روزها حق اسـتاد و شـاگردی چنـدان ادا نمیشـود! به
عنوان یک اسـتاد برجسـته و مدیرعامل خانه مداحان فکر
میکنید چطـور میتـوان این فضـا را تقویت و ایـن روحیه
را به جامعه ستایشـگری برگرداند؟
اعتقادم بر این اسـت که ما آمدیم با اباعبداهلل الحسـین gمحشـور
شـویم ،نه مشـهور .کسـانی که دنبال محشور شـدن با اباعبداهلل
هسـتند بایـد در محضر اسـاتید زانـوی شـاگردی به زمیـن بزنند یا
عدهاي ممکن اسـت توان بسـیار خوبی داشته باشـند و ذاکر دیگران
بشـوند امـا کسـانی موفقنـد کـه اول ذاکـر خـود بشـوند ،بعـد ذاکر
دیگران .درواقع کسـانی موفقند مسـیری را طی کننـد که یک چراغ
راه داشـته باشـند .این مسیر ،مسـیری نیسـت که به همین صورت
در آن حرکـت کنند بلکه باید توسـط اسـاتید اخالق مسـیری را که
در آن قـدم برمیداریـم ،بشناسـیم و در ایـن مسـیر مراقـب باشـیم
خـدای نکرده دچار لغزش نشـویم .بنابراین افـرادی باید تحت عنوان
اسـاتید اخالق ناظـر بر اعمال ،رفتار و کردار ما باشـند .من  18سـال

خـــــط خبــر

حجتاالسالم حسن کمالی نویسنده و پژوهشگر حوزوی ،دولت و مجلس را متوجه توصیههای امام خمینی wو رهبر معظم انقالب
کرد و گفت« :حفظ سنگر مسجد با رایگان شدن هزینههای آب ،برق و گاز میسر نيست بلکه با تقویت بنیانها و مراکز دینی در مساجد
ممکن است» .او با اشاره به سخن امام خمینی كه فرمودند مسجد سنگر است ،مساجد را پر کنید ،گفت« :دولتمردان برای حفظ این
سنگربایداقداماتفرهنگیرابيشترکنند».امامجماعتمسجدوفاخاطرنشانکرد«:متأسفانهبرخیدستاندرکارانونمازگزارانمساجد
با سوءبرداشت از مصوبات مجلس ،آب ،برق و گاز را بیش از حد مصرف میکنند!»
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باید
بهروز شویم
مردم جذب خلق نیکوی

حـاج مصطفـی خرسـندی البـهالی حرفهایش
صحبـت میکنـد
مداحـان
دربـاره سـطح سـواد
شدند
پیامبر
و میگویـد« :مداحانـی را میشناسـم كه سـطح
سـواد باالیـی دارند .مـا  80هـزار مـداح داریم كه
در میـان آنهـا ممکن اسـت چنـد نفر هم سـواد
کمـی داشـته باشـند .در عین حـال اعتقـاد دارم
بایـد بـه موضـوع ارتقـاي سـطح دانـش و علـم
توجـه جـدی داشـته باشـیم .چـون با توجـه به
رشـد بسـیار باالی اطالعـات ،همه مردم بـه ویژه
قشـر جـوان مطالباتـی از ما دارنـد که اگـر بهروز
نشـویم نمیتوانیم پاسـخگوی نیاز آنها باشـیم».

شـاگرد اسـتاد کربالیی بودم و همواره در فعالیتهای ذاکری سعی
میکـردم مباحـث اخالقی را از ایشـان ياد بگیرم .ایشـان با تواضع،
اخالق ،اخالص ،ادب و تالش شـبانهروزي تالش میکنند مداحانی
را پـرورش دهند که بتواننـد در مباحث معرفتی روی مـردم اثرات
مثبت دینـی بگذارند.
یکی از نکاتی که این روزها کمتر در رسـانه ملی شـاهد
آن هستیم اسـتماع روضه اسـت به گونهای كه فقط نوحه
و سـینهزنی را پخـش میکننـد در حالـی که بـزرگان ما
تأکیـد دارند اشـک یکـی از زیباتریـن و مهمتریـن ابعاد
نگهـداری ،حفـظ و تداوم یـک فرهنگ اسـت .نظرتان در
این خصوص چيسـت؟
«گریـه بـر هر درد بیدرمان دواسـت /چشـم گریان چشـمه فیض
خداسـت /تا نگریـد طفل کی نوشـد لبن /تـا نگرید ابر کی نوشـد
چمن» .رشـته دانشـگاهی بنده علوم تربیتی و روانشناسـی اسـت.
کسـانی که از این منظر نـگاه میکنند ،ظاهرا ً نـه در حوزه مباحث
عرفانـی اطالعات دارنـد و نه در حـوزه مباحث روششناسـی .باید
اشـکها را تقسـیم کرد .اشـک مناجات و توسـل متفاوت از اشکی
اسـت که انسـان در مشـکالت بر دیدگانش جاری میشـود .اشک
در مناجـات با خدا و توسـل به اهلبیت bاشـکهایی اسـت که
انسـانها را به حضرت حق متصل میکند .کسـانی که در مصايب
اهـلبیت گریـه میکننـد و در توسـل و مناجات اشـک میریزند
زمـان تمام شـدن این محافل گویي روی ابرهـا راه میروند و گویي
خداونـد پر و بـال دیگری به آنها داده اسـت.
مقـام معظـم رهبـریفرمودهانـ د بـه پـرورش عواطـف بیتوجهی
نکنیـد .چه بسـا عـده زیـادی بـا پـرورش عواطـف ،جـذب دین و
مذهب شـوند .در صدر اسلام چند نفر اسـتداللی به اسالم نزدیک
شـدند .کسـانی کـه وارد این عرصه شـدند ،رفتـار و گفتـار پیامبر
اکـرم kرا بـا چشـم خـود دیدنـد و بـه حقیقـت دین پـی بردند.
امـروز میطلبـد که بـرای تقویـت این حـوزه ،مباحث اسـتداللی،
عقلـی و مباحـث عاطفـی را فراموش نکنیـم چراکه هـر دو الزم و
ملـزوم یکدیگرند.
مسـلم ًا دشـمنان هم در ایـن زمینه بیکار ننشسـتهاند
و بـا روشهای مختلف سـعی میکنند به شـعاير آسـیب
بزنند.
دشـمن از شـیوههای گوناگون در محافل مختلف استفاده میکند
و اینگونـه نیسـت که بـا یک لباس خاص بـه میدان بیایـد .در هر
جامعـ ه و هر طیفی یـک روش خاص را برمیگزیند .دشـمن همه
تلاش خـود را به کار خواهد بسـت کـه اتحاد میان مسـلمین را از
بین ببرد .چرا باید برخی کشـورها دشـمن شماره  1بشریت يعني

اسـرائیل را تاییـد کنند؟ دشـمنان اینبـار مـا را در مقابل یکدیگر
قرار داده و اتحاد مسـلمين را هدف قرار دادهاند .آنها جنگ مذاهب
بـه راه انداختهانـد .مـا بایـد با ايـن هجمهها مقابله كنيم و نسـبت
بـه عواملی که موجب از بین رفتن این اتحاد میشـود آگاه شـويم.
متأسـفانه برخی از واعظین و ذاکرين اهل بيت bاز روی ناآگاهی
و عـدم اشـراف مناسـب چالشهايـی را ایجـاد میکننـد در حالی
کـه گـوش مـا باید بـه صحبتهـای ولـی امر مسـلمین باشـد .به
ایـن نکته توجه کنیـم كه هر کس خـارج از تصمیمـات ،راهکارها
و بیانـات رهبر معظـم انقالب حرکت کنـد ،دنیا و آخـرت خودش
را از دسـت داده است.
بـه نظر شـما مهمتریـن وظیفهای کـه برعهـده مداحان
اسـت ،چیست؟
بـه نظـرم ذاکر یـا واعظی کـه در هیـأت به وظایف ستایشـگری
و منبـری خـود میپـردازد باید یک الگو برای قشـر جوان باشـد
و بـه آنچـه میگویـد عمل کنـد .باید به ایـن نکته توجـه کنیم
کـه مطالـب را عالمانه و هنرمندانـه بیان کنیم .من در جلسـات
خـودم گفتهام راضی نیسـتم کسـی کـه در کالس من شـرکت
میکنـد حتی برای چایخـوردن در قهوهخانه بنشـیند .حضور
در اینگونـه اماکـن دور از شـأن یـک نوکـر اهـلبیـت اسـت.
تأکیـد بعـدی بنـده بـه والدین این اسـت که بـا فرزندانشـان به
هیـأت بروند .آزادیدادن با رها کردن متفاوت اسـت .متأسـفانه
عـدهاي فرزنـدان را رهـا میکننـد و باورشـان ایـن اسـت که به
آنهـا احسـاس آزادی دادهانـد .برخی دیگر سـختگیر هسـتند و
فکـر میکنند بـر همه مسـايل نظـارت دارند.
بـا توجـه بـه سـالروز پیـروزی انقلاب اسلامی فکر
میکنیـد هیأتهـا در ارتقاي شـعاير اسلامی و رسـیدن
بـه ایـن پیـروزی بـزرگ چقـدر مؤثـر بودهاند؟
نقـش ذاکرین سیدالشـهدا gدر دفـاع مقدس ،انقالب اسلامی،
حماسـه نهم دی و هر جایی که نام اسلام به میـان آمده به عنوان
یک رسـانه بیبدیل شـیعه بسـیار حائز اهمیت اسـت .لـذا باید به
ایـن نقشآفرینان توجه جدی داشـت.
به مسـؤوالن نظـام میگویـم این قشـر ،قشـر بسـیار تأثیرگذاری
اسـت و بایـد نسـبت بـه افزایش سـطح معرفتـی و عقیدتـی آنها
اقدامـات مؤثرتـر و جدیتـری صـورت گیـرد .ایـن بسترسـازیها
میتوانـد در کانون مداحان ،بسـیج مداحان و خانه مداحان شـکل
بگیـرد .ضمـن اینکـه در مراحل مختلف اسلامی و نظام اسلامی
میبینید کـه آثار ذاکرین بسـیار مهم و ماندگار اسـت .نـوای حاج
صـادق آهنگران در دفاع مقدس بسـيار تأثیرگذار بـود يا نوحههای
اوایـل انقالب همگـی در حافظه انقلاب ماندگار شـدهاند.

دفاع از
حریم
والیت
مردم جذب خلق نیکوی

در روزهایـی که بـه ایام فاطمیه نزدیک میشـویم
بزرگداشـت شـهادت
بـرای
و هیأتهـای زیـادی
شدند
پیامبر
بزرگبانوی اسلام مراسـم عزاداری برپا میکنند،
حـاج مصطفـی خرسـندی نـکات مهمـی را بـه
واعظيـن و ذاکرين اهـلبیت bمتذکر میشـود
تا باورهای قلبی مسـتمعین تقویت شـود؛ «در ایام
فاطمیـه آنچه بایـد به طور ویـژه مورد توجـه قرار
گيرد بحـث والیتمداری حضـرت زهـرا hو دفاع
از حریـم والیت اسـت .بایـد تالش کنیم مـردم را
تـا پـای جـان پـای والیـت نگهداریم .آنچـه مهم
اسـت مدافـع ولـی بـودن اسـت .کسـانی کـه از
ایـن موضوع فاصلـه بگیرنـد ،به نتیجـه مطلوب
نخواهند رسـید .حضرت زهـرا hبیـن در و دیوار
قـرار میگیـرد امـا از ولی امـرش دفـاع میکند».
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همایش انقالبیون زینبی با سخنرانی حجتاالسالم والمسلمين محمود ابوالقاسمی در آستان مقدس امامزاده حسن gبرگزار شد .اين
همایش با حال و هوای دهه فجر ،رنگ و بوی خاصی به خود گرفته بود .حجتاالسالم والمسلمين محمود ابوالقاسمی در این مراسم
با اشاره به شخصیت خانم حضرت زینب hعنوان کرد« :حضرت زینب hیکی از مصادیق حزباهلل است كه در سرزمین کربال مقابل
دشمن قرار گرفت و واقعه کربال به واسطه ايشان انتشار پیدا کرد».

توصیهآیتاهللبهشیخ
پـدرم میگفتنـد روزی خدمـت آیـتاهلل بهاءالدینـی
رسـیدم و آن زمان به عنوان مسؤول عقیدتی در سپاه
خدمت میکـردم .از تهران با یـک تویوتای قدیمی به
قم رفتـه بودم .طلبههـا عادت داشـتند وقتی خدمت
استاد اخالقشان میرسند موعظهای را به عنوان توشه
برداشـت کنند .آیـتاهلل بهاءالدینـی آن روز موعظهای
کـه عنوان کردنـد ،این بـود« :تـا میتوانـی از امکانات
دولتـي اسـتفاده نکـن» .از آن موقع به یاد نـدارم پدرم
نه خودشـان و نه به ما اجازه استفاده از امکانات دولتي
يدادنـد .حتـی در زمان مسـؤولیت هیـأت عالی
را نم 
گزینش کشـور با ماشین شخصی خودشـان در محل
کار و جلسـات حضور پیدا میکردنـد .بعد از پایان پایه
دهـم حـوزه وارد دروس خـارج مقـام معظـم رهبری
شـدند .چون اعتقادی به فراگیری درس خـارج فقه از
سوی هیچ فقیهی جز حضرت آقا نداشتند .همچنین
مسـؤولیت نمایندگی ولیفقیه در بیمارستان بقیهاهلل
را هـم بـه مـرور پذیرفتند .پـدرم در سـالهای جنگ
در فعالیتهای فرهنگی قـرارگاه خاتم حضوری فعال
داشتند و در عملیات خیبر ،شیمیایی شدند و این درد
را سـالها با خـود دارند .البته قبـل از عملیات خیبر از
ناحیـه پا هـم زخمی شـده بودند .در پیگیـری پرونده
جانبازی پـدرم به بسـیاری از دردهایی برخورد كرديم
که سـالها از آن بیخبر بوديم و پدرم هیچگاه از آنها
با کسی سـخن نگفته بودند.

واعظ برجسته کشور در بیمارستان

برایمدعاکنید
عوارضشیمياییبیناييحجتاالسالمثمریرادچاراختاللكرد
احمدرضا سجادیان
آهسـته آهسـته سـخن گفتـن و روضههـای جانسـوزش را هیأتیهـا فرامـوش نمیکننـد.
مخصوصـا امسـال در اربعین حسـینی که همـراه بـا حاجآقا پناهیـان وعظهـای باصالبتـی را در
موکبهـای مختلفـی داشـتند .همانجـا وقتی به شـیخ علی گفتـه میشـد فواصل مختلفـی را
بایـد طی کنـد تـا همـه زائـران از وعظهـای پردانـش و محتوایش بهـره ببرنـد با نهایـت تواضع
اسـتقبال میکـرد ولـی خیلیهـا میدانسـتند او از ناحیـه پـا زخمـی قدیمـی بـه همـراه دارد.
همیشـه با غبطـ ه از جاماندن از قافله شـهدا حرف مـیزد و اینکه چقدر آرزو داشـته با دوسـتانش
آسـمانی شـود .گویا شـیخ قبل از رفتن به بیمارسـتان هـم حال عجیبی داشـته و اسـتخاره کرده
و سـوره یوسـف و آیـه نابینـا شـدن حضرت یعقـوب آمـده اسـت .روایـت زیـر گفتوگویی
کوتـاه بـا حجتاالسلام علـی ثمـری و فرزنـدش حجتاالسلام محمدسـعید ثمـری اسـت.

بیسـت و دوم خـرداد سـال  42در گلپایـگان
بـه دنیـا آمـد .در آن بحبوحـه دروازه دوالب
جایی بـود که شـیخ علی پـرورش پیـدا کرد.
بـه دلیـل حضور حـاج منصـور ارضـی در این
محله ،بـاب رفاقت او با این مداح پیشکسـوت
بازشـد و رفته رفتـه از روی عالقه به طلبگی،

حضـور در کالسهـای اخلاق را آغاز كـرد .او
نـزد بسـیاری از اسـاتید رفت اما شـاگرد ثابت
کالس آیتاهلل سـتوده شـد .همه دروس حوزه
را در تهـران گذرانـد و بـه جهـت پیشـرفت
بیشـتر خصوصا فراگیری دروس اخالق به قم
رفـت و بـه محضر آیـتاهلل بهاءالدینی رسـید.

دارد .تیم پزشـکی مجربـی کار را دنبـال میکنند که
ی کـه دادهانـد بـه زودی نتایج اعلام خواهد
بنابـر قول 
شـد .عارضه شـیمیایی ناشـی از جانبازی برادرم تأثیر
بسـیار مسـتقیمی در تشـدید این بیماری دارد .شیخ
علـي در عملیات خیبـر و خط مقدم جبهه بـه درجه
جانبـازی نايـل آمـد و شـیمیایی شـد .او سـالها در
خط مقـدم فعالیتهای فرهنگـی دوران دفاع مقدس
و در قـرارگاه خاتـم فعالیـت داشـت و در عملیـات
خیبـر هـم بـه عنـوان مسـؤول فرهنگـی عقیدتـی
لشـکر  10سیدالشـهدا gایفـاي نقـش میکـرد».

مراقبمدالتباش
حجتاالسلام محمدسـعید ثمـری دربـاره ماجرای
دیـدار پـدرش بـا آیـتاهلل بهجـت میگویـد« :روزی
همراه بـا پدرم به قم رفتیم و به محضر آیتاهلل بهجت
رسـیدیم .ایشـان به پدرم گفتند مـدال افتخار نوکری
و روضهخوانـی بـر گردنـت افتـاده .مراقـب ایـن مدال
باش .ایشـان یکـی از واعظین و منبریهایی هسـتند
که موضوعـات ثقیل را بـا بحثهای سـاده و توجه به
موضوعات خاص جوانان بیان میکنند و جوانگرایی را
یدانند .برای همین در میان
هم الزمه امروز جامعـه م 
مستعمین جایگاه خاصی پیدا کردهاند .از همه مهمتر
اينكـه پدرمان درس والیتمداری و تبعیـت از والیت را
نیز همـواره روی منبرها تأکیـد میکردند».
روحیهباالییدارند
گویـا حجتاالسلام علـي ثمـری قبـل از اینکـه بـه
بیمارسـتان بروند استخاره ميگيرند و جالب است كه
سـوره یوسـف و واقعه نابینا شدن حضرت یعقوب
میآیـد .حجتاالسلام محمدسـعید ثمـری دربـاره
روحیـه باالی پـدر میگوید« :پدر بعد از این اسـتخاره
ً
اصلا نگـران نشـدند و دایم به ما هـم میگفتند اینها
همه مصلحت اسـت .واقعاً مقاومت و رسـیدن به یک
جایـگاه محکـم را در وجود پدرمـان آموختهایم».
وضع بیماری شیخ از زبان برادرش
اسـداهلل ثمـری كـه دو سـال از بـرادرش شـیخ علـی
بزرگتر اسـت ،میگوید« :سهشنبه هفته گذشته که
برادرم برای سـخنرانی در یـادواره تعدادي از شـهدا به
بوشـهر رفته بود در راه بازگشـت به تهـران این عارضه
تشـدید پیدا كرد و او را به بیمارسـتان خاتماالنبیاk
منتقـل كردنـد .پزشـکان در حال شناسـایی بیماری
مرموز حاج علی هسـتند و مشـاورههای پزشکی ادامه

برایم دعا کنید
خوشـبختانه مالقـات کوتـاه مـا بـا
حجتاالسلام علی ثمری میسـر شد
و توانستیم دقایقی با او همکالم شویم.
شـیخ علـي در سـخنان کوتـاه خود
گفـت« :در آسـتانه شـهادت حضرت
صدیقه زهـرا hاز همه دوسـتان ،رفقا،
مسـجدیها ،هیأتیها ،خانـواده معظم
شـهدا و همه کسـانی کـه آبرویـی در
پیشـگاه خداوند دارند التماس دعا دارم
تا مجـددا ًبینایی من برگـردد و در کنار
این سـفره توفیق نوکری داشته باشم».

توگو با مهدی زارعی ،شاعر آیینیکه غزلهای
گف 
بههمپیوستهاش در مورد اهلبیت معروف است

عوامبایدشعررا بپسندند
وخواصتأییدکنند
سعید سعیدی
ی اوست که در آن تقریبا
نخسـتین شعری که در میان نوشتههایش دیده میشـود مربوط به 14سالگ 
معیارهای ساختاری شعر رعایت شده و انسجام خوبی دارد و آن را به حضرت امام wتقدیم کرده بود.
مهدی زارعی شـاعری اسـت که تالش میکند در شـعرهایش ارادت به ساحت مقدس معصومينb
را بـه رخ بکشـد تا به قول خودش دین خـود را به آنها ادا کند .او که در نیمه دوم دهه 50متولد شـده،
کارشناسـی ارشـد زبان و ادبیات فارسـی خوانده و واژهها را به خوبی درک كرده و به مخاطب منتقل
میکنـد .دقایقی بـا این شـاعر آیینی بـه گفتوگو نشسـتیم تـا از دغدغههایش برای مـا بگوید.

چه شـد کـه تصمیـم گرفتیـد برای
ائمـه شـعر بگویید؟
ایـن برمیگردد به ذات شـاعر که به چه چیزی
فکـرکند .زیرا شـعر چیزی اسـت کـه از ذهن
شـاعر تراوش میكنـد .در یک جمله ميگویم:
«از کوزه همـان برون تراود که در اوسـت».
چهاتفاقیافتادکهشـعرگفتنراشـروع
كرديد و آیا آن لحظه از کسی الهام گرفتيد؟
اینکـه در آن لحظـه چـه اتفاقـیافتـاد خیلی
قابـل تعریـف نیسـت امـا بیشـک اتفاقـی
بـود که ریشـه در گذشـته مـن داشـت .مانند
آتشفشـانی کـه مدتهـا در حال فعالیـت بود
ولـی در یک لحظه فوران كرد .بـزرگان ادبیات،
شـعر خوب را شـعری میدانند که عـوام آن را
بپسـندند و خواص تأیید کنند .بنده هم سعی
کـردهام در آثـارم بـه این تعریف نزدیک شـوم.

به نظر شما شـعر آیینی چه ویژگیهایی
باید داشته باشد؟
شـعر آیینـی متشـکل از دو واژه «شـعر» و
«آیینـی» اسـت کـه بخـش اول مربـوط بـه
سـاختار و بخـش دوم مربـوط به محتـوای اثر
اسـت .درواقع شـعر آیینـی متنی اسـت که از
نظـر سـاختاری در یکـی از قالبهای شـعری
(کالسـیکيـا غیرکالسـیک) سـروده شـده و
از نظـر موضوعـی بـه یکـی از مصادیـق دینی
میپـردازد .البتـه مشـروط بـر اینکـه مـراد
مـا از آییـن صرفـا آیینهـای دینـی باشـد.
در غیـر ایـن صـورت ایـن عبـارت مصادیـق
گسـتردهتری را دربرخواهـد داشـت.
بـهغیـرازشـعرآیینـیهـمکار
کردهایـد؟
اگر مقصودتان محتوای اثر اسـت بله،
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معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت 2« :هزار نفر از فعاالن قرآنی بیمه میشوند .مجوز بیمه برای 12هزار نفر دریافت شده
که از این تعداد 2هزار نفر تا پایان اسفند ماه بیمه میشوند» .حجتاالسالم محمدرضا حشمتی در ه ماندیشی مدیران مؤسسات قرآنی که در تاالر
شهید آوینی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم برگزار شد ،اظهار کرد« :از مجموع اعتباراتی که ارشاد دریافت میکند حدود  2میلیارد
تومان به مؤسسات اختصاص میدهیم و سرانه کمی به مؤسسات میرسد».

در زمینههای مختلفی از جمله اجتماعی ،دفاع
مقدس ،عاشـقانه و ...نیز شعر سرودهام.
شـاعری را برای خود الگو قرار دادهاید
و براساس سـبک او شعر میگویید؟
بـا توجه بـه اینکه داشـتن الگـو -به جـز اوایل
راه ،آن هـم بـا اغمـاض -اثـر مخربـی بر عنصر
خالقیت در آثار یک هنرمنـد میگذارد ،خیلی
با داشـتن الگو موافق نبوده و نیستم اما همیشه
از خواندن شـعرهای خوب لذت میبرم و سعی
میکنـم نکتههای زیـادی از آنهـا بیاموزم.
ایـن نـوع نـگاه شـما بـه داشـتن یا
نداشـتن الگـو و تأکیدتـان بـر عنصـر
خالقیت تأثیـری هم در آثارتان داشـته؟
دو اثـر از بنـده بـا عناوین «آخریـن دقیقههای
آخرالزمـان» و «با یک شناسـنامه بیاسـم» به
چاپ رسـیده که کتاب نخست ،اولین مجموعه
غزلهـای بههمپیوسـته و کتـاب دوم اولیـن
مجموعه شـعر /داسـتان من اسـت .درواقع هر
يـک از این کتابها پنجرهای جدید بر گسـتره
بیپایـان ادبیات گشـودهاند.
بـا توجـه بـه اینکـه در زمینه شـعر
آیینـی فعالیـت داریـد ،ارتبـاط شـما با
جامعـه مداحـان چگونـه اسـت؟
ضمن احتـرام باالیی که بـرای تمامی خادمین
اهـل بیـت قائـل هسـتم ،ارتبـاط چندانی
بـا عزیـزان مـداح نـدارم و اوقاتـم را بیشـتر بـا
شـنیدن سـخنرانیهای مذهبـی پـر میکنـم
امـا آقای سلحشـور یکـی از غزلهـای فاطمی
و آقـای هاللـی یـک غـزل مهـدوی از بنـده را
خواندهانـد .خوشـبختانه توفیق داشـتم که آثار
ب منتشـر
خـود را جمـعآوری و در قالـب کتـا 
کنـم .اولیـن کتابـم بـا عنـوان «ایـن سـنگ
قبـر ،کادوی روز تولـدت» را کـه مجموعه غزل
اسـت در سـال  1383منتشـر کردم .پـس از آن
در سـال  1386موفق به انتشـار کتـاب «آخرین
دقیقههـای آخرالزمـان» شـدم که خوشـبختانه
ایـن کتاب برنـده جایزه کتاب فصـل و کاندیداي
کتـاب سـال جمهـوری اسلامی شـد .در سـال
 1387مجموعـه «شـب منظومههـا» ،در سـال
 1391کتـاب «بـا یک شناسـنامه بیاسـم» ،در
سـال« 1392آسـمان بـه روایـت پرنـده بیپـر»
(گزیـده شـعر آیینـی) و در سـال  1394کتـاب
«راز مگـوی مرد غزلگو» را منتشـر کـردم که این
کتـاب کاندیدای جایزه کتاب سـال غزل شـد .در
سـال 1394کتـاب «نحو دیگر غـزل» را به چاپ
رساندم که به بررسی تاریخچه و آخرین تحوالت
سـاختاری و محتوایـی غـزل معاصر میپـردازد.

07
شماره بيستم

ویژهنامه هیأتها و محافل مذهبی

سهشنبه  19بهمن 1395

 9جمادی االول 1438

شعری از مهدی زارعی درباره

حضرت زهراh

چرا این خطوط ،این حروف الفبا شکسته
چرا «ز» ،چرا «ه» ،چرا «ر» ،چرا «آ» شکسته
چرا حرف در حرف هر واژه میپیچد از درد
مگر ضربهای سخت پهلویشان را شکسته
در این شعر ،آیینهای بوده قبل از سرودن
که افتاده و زیر پاهای دنیا شکسته
بگو ناخدایان بر این موج کشتی نرانند
که صد کشتی نوح هر شب در اینجا شکسته
به لیالی عاشقکش قصهها هم بگویید
که در راه مجنون ،در این کوچه لیال شکسته
نماز مسافر شکسته است و در خانه خود
کسی بسته قامت به محراب اما شکسته
در آیینهخانه ،مادر مهیای پرواز
در آیینه ،آیینه عمر بابا شکسته
نه تنها در این سوگ محراب مسجد خمیده
ستونهای معبد ،کنیسه ،کلیسا شکسته
تو را دست شوم جهالت شکست و ندانست
که زیبا اگر هم شکسته است ،زیبا شکسته
زمینلرزه ،توفان و آتشفشان ،این سه یعنی
پس از تو دل کوه و خشکی و دریا شکسته
اگر بارگاهی بسازند روزی برایت
ببینی که از حجم غم پشت بنّا شکسته
کشیده است استاد نقاش تصویری از تو
ولی روی بومش تمامی خطها شکسته
به نامت رسیده است خطاط و حیران نشسته است
که نام تو در ثلث و نسخ و معال شکسته
به جای سرودن ،تو را خواند و نالید شاعر
چرا واژهای نیست در شعرم اال شکسته
چرا این نقوش ،این خطوط ،این حروف الفبا
چرا «ز» ،چرا «ه» ،چرا «ر» ،چرا «آ» شکسته
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صابـر خراسـانی بـا بیـان اینکه هنـوز نتوانسـتهایم در مورد شـهدای مدافع حـرم یک جریـان فرهنگـی راه بیندازیم ،گفـت«:در نظر
داشـته باشـیم کـه بایـد در ایـن زمینـه بسـیار کار کنيـم .امام حسـین و حضـرت زینـب کار فرهنگـی کردنـد .ما بایـد بتوانیم
صبـر زینبـی را در جامعـه تزریـق و بـه الگوهـای اخالقـی توجـه کنيـم .آیـا گرانفروشـی نمیکنیـم ،آيـا اختلاس نمیکنیـم ،آیـا
بـا هـم مهربـان هسـتیم ،آیا مـردم را قضـاوت نمیکنیم؟ اینهـا الگوهـای رفتاری هسـتند که در سـیره اهل بیـت bوجـود دارد».

داریم با «حسین حسین» پیر میشویم...

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

بچههیأتیهــا بایــد چــه ویژگیهایــی داشــته باشــند و
منــش و اخــاق آنهــا بایــد چگونــه باشــد تــا الگویــی بــرای
همــه باشــند؟ مســلم اســت افــرادی کــه بــه هیأتهــا
میرونــد ،صرفــا حضــور آنهــا کفایــت نمیکنــد بلکــه بایــد
کارهایــی را انجــام دهنــد و کارهایــی را انجــام ندهنــد تــا
زحمــات و عــزاداری آنهــا مثمرثمــر باشــد .مهمتــر از همــه
اینکــه چنیــن افــرادی بیشــتر زیــر ذرهبیــن هســتند و اگــر
خــدای نکــرده کار اشــتباهی بکننــد بعضیهــا رفتارشــان
را بــه حســاب هیــأت میگذارنــد .بــرای همیــن خیلــی
بایــد مراقــب باشــند و طــوری رفتــار کننــد کــه دیگــران
از آنهــا کارهــای خــوب را یــاد بگیرنــد .ویژگیهــای اولیــه
یــک بچههیأتــی اينهاســت :بــرای خوانــدن نمــاز اول وقــت
و دعــا ،دغدغــه و برنامــه روزانــه دارد ،صــادق اســت و دروغ
نمیگویــد .بــه قــول معــروف نمیپیچانــد ،امانتــدار اســت
و مراعــات حقالنــاس را میکنــد ،تواضــع و افتادگــی دارد،
اهــل گریــه (بــکاء) اســت .بــکاء بر نفــس بــه خاطــر گناهانش
و بــر سیدالشــهدا gبــه خاطــر مصایبــی کــه بــه ایشــان
ج کــردن ،کینــهای
رســیده .بیانصــاف بــودن ،طعنــهزدن ،ل ـ 
بــودن ،آزار زبانــی و عملــی و تســویه حســاب شــخصی از
دیگــر خصوصیــات مذمومــی اســت کــه شایســته نیســت
در افــرادی کــه در مجالــس ائمــه شــرکت میکننــد
دیــده شــود .بچههیأتــی اهــل ایثــار و گذشــت اســت و از
حــق خــودش میگــذرد امــا از حــق دیگــران نمیگــذرد.
نــه تنهــا بــار خــودش را بــر دوش دیگــران نمیانــدازد بلکــه
بــار دیگــران را برم ـيدارد .اهــل از زیــر کار دررفتــن نیســت
و در یــک جملــه اخــاق و رفتــارش الگــو و نمونــه اســت.
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فيلم

اپليكيشن

ایستاده در غبار

بچههاي هیأت

حتمـا بـرای شـما هم پیـش آمده کـه گاهی
اسـم خیابانی را میشـنوید اما هیـچ اطالعی
از صاحـب نام آن ندارید .مثل خیابان نلسـون
مانـدال كـه فقـط میدانیـم نـام خیابانـی
در تهـران اسـت امـا از اینکـه او كـه بـوده و
چـه کارهایـی انجـام داده بیخبریـم .نسـل
جدیـد چقـدر امثـال حـاج احمد متوسـلیان
را میشناسـد؟ خـدا را شـکر بعـد از سـالها
فیلمی به کارگردانی محمدحسـین مهدویان
درباره او سـاخته شـد .مهدویـان در این فیلم
با پژوهشـی عمیق سـراغ زندگی حـاج احمد
رفتـه و بـا واقعیتهـای صادقانـهای کـه از
زندگـی او از پیـش از انقلاب تـا حضـور در
جبهههـا نشـان میدهـد او را بـه عنـوان
یـک قهرمـان زمینـی بـه مخاطـب معرفـی
میکنـد؛ قهرمانـی کـه دور از دسـترس
نیسـت .دیدن ایـن فیلـم را از دسـت ندهید.

شـاید بـرای شـما هـم اتفـاق افتـاده باشـد
کـه بخواهیـد مثلا در روز عاشـورا در حـرم
هلل الحسـین gیـا شـب شـهادت
اباعبـدا 
حضرت علی gدر نجف باشـید یـا اینکه در
هیأتی باشـید کـه به هـر دلیلی نتوانسـتهاید
در آن حضـور پیـدا کنیـد امـا خوشـبختانه
پیشـرفت علـم و تکنولـوژی ایـن امـکان را
فراهـم سـاخته کـه بتوانیـد از راه دور يعنـي
از طریـق گوشـی تلفـن همـراه خـود زیـارت
کنیـد .بـا اسـتفاده از نرمافـزار «بچههـای
هیـأت» ایـن امـکان برای همه میسـر شـده.
ایـن نرمافـزار بـه راحتـی روی گوشـیهای
اندرویـدي قابـل نصـب اسـت .ایـن نرمافـزار
داراي قابلیتهـای مختلفـی از قبیـل پخـش
مسـتقیم هیأتهـا ،پخـش مسـتقیم حـرم
اهـل بیـت ،bاعلام زمـان برگزاری مراسـم
هیأتهـا ،امـکان یـادآوری زمـان برگـزاري
هیأتهـای مورد عالقه و امـکان ثبت هیأتها
در ایـن سـامانه و قابلیـت جستوجوسـت.

اخالق و منش هیأتیها

کانالتلگرام
حاج منصور ارضی
خدايـا مگر نـه اينكـه توحید اولیـن و برتریـن نعمت و
موهبـت بـه خالیـق اسـت ،مگر نـه اینکـه تو خـود به
رسـم بندهنوازی ،خالیـق را در کورههای بلا میگدازی
تـا بـا الفبـای توحیـد آشنایشـان سـازی .اگـر رهاورد
امـواج بیامان بلا توحید توسـت ،هـزار خیرمقـدم به
هرچه درد و داغ و بالسـت.
حـاج منصـور ارضـی از جملـه روضهخوانانـي
اسـت کـه الگـوی بسـیاری از مداحـان کشـور
اسـت و بـا روضههایـش بغضهـای بسـیاری
در مـاه محـرم و سـایر مراسـم شکسـته شـده.
او جـزو مداحانـی اسـت کـه هـ م نسـل قدیـم
صدایـش را دوسـت دارنـد و هـم نسـل جدیـد
چراکه از سـنگینی و متانت خاصی در سـبک و
صدایش برخوردار اسـت .عالوه بـر اینها ،زیارت
عاشـورای حـاج منصـور ارضـي و دعـای کمیل
او کـه هـر هفتـه برگـزار میشـود طرفـداران
بسـیاری دارد .امـا شـاید عـدهای از برنامههـای
حـاج منصـور مطلـع نباشـند و دوسـت داشـته
باشـند در جلسـات او حضـور پیـدا کننـد.
خبـر خـوب بـرای ایـن دسـته از عالقهمنـدان
ایـن اسـت کـه حـاج منصـور برنامههایـش
را از طریـق کانـا ل تلگرامـی خـود بـه آدرس
 telegram.me/hajmansourarziبه اطالع
مخاطبان خود میرسـاند .با عضویـت در این کانال
میتوانید عالوه بر آگاهی از برنامههای حاج منصور،
از مداحیهـا و نـوای دلنشـینش بهرهمند شـوید.
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