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احساس مسئولیت نسبت به دیگران
سوره مباركه لقمان
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02

ها و محافل مذهبی
نامه هـیئت
ویژه

آیـتاهلل سـیداحمد خاتمـی در همایـش «روحانیت و حـوزه انقالبی» اظهار کـرد :این انقالب اسلامی فاطمیه را زنده کرده اسـت؛ در این نظام اسلامی
یکسـری خطـوط قرمـز وجـود دارد کـه مـا روحانیون بـرای ایـن خطوط قرمـز سـر میدهیم؛ مـا هرگـز اجـازه نمیدهیم کـه معصومیـن bدر عرصه
مسـائل سیاسـی به مسلخ کشـیده شوند.

ك إِ َّن ذل َ
اص ِب ْر َعلى ما أَصاب َ َ
الصال َة َو أْ ُم ْر ب ِال ْ َم ْع ُر ِ
ِن َعز ِْم ْالُ ُمورِ :فرزندم! نماز را برپا دار و امر به معروف و نهى از منكر كن و بر آنچه
وف َو انْهَ َع ِ
ِك م ْ
َي أَق ِِم َّ
ن ال ْ ُمن َْك ِر َو ْ
يا بُن َّ
از سختىها به تو مىرسد مقاومت كن كه اين (صبر) از امور واجب و مهم است« .لقمان »17/
نکته تربیتی که در این آیه است :نسبت به انسانهای اطرافت ،احساس مسئولیت کن و آنها را از کارهای بد بازدار و به کارهای خوب تشویق کن  .این الزمه استحکام
یک پیکر است و بنی آدم اعضای یکدیگرند

چهار درس از یاور چهار امامb

نقش هیئت را فراموشکردهایم
روحاهلل موید ،پژوهشگر دینی

روزگاری هیئتهـا مجمـع تحـول و تشـخص بودنـد .عـزاداران را بـه تفکـر در قیـام
حسـینی سـوق میدادنـد .تالشهـا بـرای خـوب شـدن بـود نـه خـوب دیده شـدن.
ولـی امـروزه برخـی هیئتهـا از اصـل و فرهنـگ اصیـل خـود فاصلـه گرفتهانـد؛ آیا
در زمـان مـا کـه تهاجـم فرهنگـی شـدت گرفتـه و ابزار سـوء بیـش از گذشـته رواج
دارد ،نبایـد بـه ایـن فکـر فرو رفـت کـه چـرا پرمخاطبتریـن و میدانیتریـن مجمع
فرهنگـی یعنـی هیئتهـا رو بـه افـول فرهنگی سـیر میکننـد؟ یکـی از دالیل مهم
میتوانـد اهمیـت دادن بیـش از انـدازه بـه کمیـت و بیتوجهی نسـبت بـه کیفیت و
فرهنگسـازی باشـد کـه اگر بخواهیـم به جایـگاه مناسـب و آرمانی هیئـت برگردیم
بایـد با دقت تمـام این موضوع را مـورد بحث قرار دهیـم .از ابتدا هیئت شـروع کنیم.
زمـان و مـکان هیئـت :اگـر هیئتـی بخواهـد مباحث کیفـی را در نظـر بگیـرد باید از
فضـای مناسـب و زمـان مناسـبی برخـوردار باشـد تـا مخاطـب را تحت تأثیـر فضای
هیئـت قـرار دهـد .به عنـوان مثال ثابـت بودن مـکان هیئـت عامل مهمـی در جذب
و تأثیرگـذاری افـراد و فرهنگسـازی محلـه دارد البتـه گاهـی انتقـال مـکان هیئـت
بـرای تأثیرگـذاری بیشـتر مهـم اسـت مثـل اینکه ایـام محـرم در حسـینیهها و ایام
شـبهای قـدر از فضـای مسـاجد و امامزادههـا اسـتفاده شـود کـه مسـلما اثرگذاری
بیشـتری خواهـد داشـت .امـا زمـان هیئـت باید نسـبت بـه حضـور حداکثـری افراد
انتخـاب شـود یـا اگـر هیئـت تـازه تأسـیس اسـت مناسـبتهای مخصـوص را بایـد
درنظـر گرفـت ً
مثلا شـبهای جمعه و مناسـبت دعای کمیـل ،صبح جمعـه و دعای
ندبـه و ...کـه در این صـورت یک برنامـه راهبردی هیئت نیز مشـخص میشـود .پس
از مـکان و زمـان بـه سـراغ فضـای هیئـت میرویـم .در و دیـوار هیئـت بایـد تابلوی
فرهنگـی و فرهنگسـازی باشـد .وقتـی مسـتمع وارد هیئـت میشـود باید احسـاس
کنـد هـر نوشـته یـا کتیبـه برایـش حرفـی دارد و از او بـه عنـوان یک هیئتـی و یک
حسـینی روشـی را میخواهد روشـی کـه او را به حسـینیتر شـدن نزدیـک میکند.
کتیبههـا بایـد هرکـدام سـخنرانی باشـند ،مداحی باشـند و حرفـی بگویند کـه البته
در کنـار ایـن اهـداف از اسـراف و تجملگرایـی هـم باید پرهیز شـود .کمکـم به روح
هیئـت میرسـیم یعنـی پنـد و موعظه .اگـر هیئتی همـه الگوها را داشـته باشـد و از
فیـض منبـر بیبهـره باشـد ،رشـد نمیکنـد .در انتخـاب سـخنران بایـد دقـت کرد.
سـخنرانی مناسـب جمعیـت ،هـم زبـان بـا جمـع و متناسـب بـا میانگیـن سـنی
اعضـا مخصوصـا اگـر هیئـت نوجوانـان و جوانـان باشـد .سـخنران باید در هر سـه
بُعـد اخلاق و احـکام و عقاید ارائه مطلب داشـته باشـد تـا کالمش جامع باشـد و
پیشـرو .سـخنران بایـد مطلع از اخبـار پیرامون خود در شـهر و اسـتان و حتی در
کشـور و جهـان باشـد و بتواند برداشـت درسـتی از اتفاقات داشـته باشـد یـا حداقل
بـا اسـتاد مطلع ارتباط داشـته باشـد .شـاید بتـوان گفت باالتریـن بعـد کیفیتی یک
هیئت همین سـخنرانی و پند و موعظه اسـت .پس از سـخنرانی به مداحی میرسـیم
کـه مـداح خوش صـدا ،هنرمند ،بصیر و مسـلط بـر مداحـی میتواند خود بـه ارتقای
کیفـی هیئت کمک کند .در حال حاضر اشـعار و سـبکهای پرمحتوا با ملـودی زیبا کم
نیسـت که دسـت مداحان بسـته باشـد بهخصوص که بیشـتر بُعد هیجانی هیئت همین
عـزاداری اسـت کـه در تحـول دل اگر کلمـهای گفته شـد و بر دل نشسـت قطعا صاحب
اثـر خواهـد بـود .قسـمت پایانی هیئت هـم پذیرایی اسـت که به نوبـه خـود میتواند در
فرهنگ سادهزیسـتی و خوراک صحیح ایرانی -اسلامی فرهنگسـازی کند .اگر از نقش
هیئـت مذهبی غافل شـدیم به هیچ وجـه نمیتوان جایگزیـن خوبی بـرای آن پیدا کرد.

بازتاب

حجتاالسالم محمد صدارت ،واعظ و کارشناس معارف اسالمی
در ایـام والدت بانویـی بـه سـر میبریـم که تحت تربیـت معصومیـن و زندگی در
کنـار معصومین بـه الگویی بـرای انسـانها در همـه دورهها تبدیل شـد تا نشـان
دهـد سـبک زندگـی یـک مومـن والیتمـدار بـه چـه شـکل بایـد باشـد ،بانویی
کـه هـزاران هـزار درس بـرای زندگـی انسـان ایمانـی دارد امـا در معرفـی ایشـان
فقـط بـه صبر و مصیبت کفایت شـده اسـت .درسـت اسـت صبـر و مصیبتی که
زینـب کبـری hدر زندگـی خود بـا آن مواجـه بـود از بزرگترین و سـختترین
وقایـع بشـریت بـوده اما بایـد دقت داشـت میتـوان بـا مطالعه رفتـار ایـن بزرگ
بانـوی تربیـت شـده در مکتـب اهلبیـت bبـرای لحظه لحظـه زندگـی نکاتی
برداشـت کـرد کـه در ایـن مجـال کوتـاه بـه گوشـههایی از آن میپردازیـم.
خودسـازی؛ اولیـن نکتـهای کـه میتـوان بـه آن پرداخـت رشـد و خودسـازی
دختر امیرالمومنین gدر شـرایط سـخت زندگی اسـت ،امروزه شـاهدیم که
برخـی جوانـان علـت رفتارهـای غلـط و ناهنجاریهای خـود را در کاسـتیها،
سـختیها و مشـکالت میبیننـد و ادعـای ایـن را دارنـد کـه اگر زندگـی اینان
بـه این شـدت سـخت نبـود دچـار غفلتهـا و کجرویها نمیشـدند ،از سـوی
دیگـران جوانانـی را شـاهدیم کـه دچار انحـراف و کـجروی نشـده و عالقهمند
بـه زندگـی در مسـیر اهلبیـت bهسـتند امـا به دلیـل فـرار از سـختیها و
مشـکالت پیـشرو از زندگی جهادی دسـت برداشـته و به روزمرگـی و زندگی
شـخصی پرداختهانـد ،ایـن در حالـی اسـت کـه حضـرت زینـب کبـری hاز
سـنین کودکـی همـواره بـا سـختترین وقایـع و مصیبتهـا روبـهرو بودهاند و
بـا خودسـازی و قرار گرفتـن در مسـیر بالندگی نه تنهـا خـود را در راه بندگی
خدا رشـد دادنـد بلکه در مراحـل مختلف ،با سـبک زندگی خود دیگـران را به
سـمت رشـد تربیت کردنـد .آن بانـوی بزرگوار با عملکـرد خـود در علمآموزی،
خانهداری ،تشـکیل جلسات آموزشـی ،خدمت به امام زمانشـان و ...نشان دادند
کـه تهدیدهـای بزرگی ماننـد یتیمـی در سـن کودکـی ،غربـت و ...را میتوان
تبدیـل بـه فرصت کـرد و با تمرکـز بر کلیـد طالیی خودسـازی ضمـن دوری
از آسـیبهای اجتماعـی به یک عنصـر موثر اجتماعـی در جامعه تبدیل شـد.
فعالیـت اجتماعـی؛ حضـرت زینب کبـری hبا عزیمـت پدر بـه کوفه بـه همراه
خانواده رهسـپار این شـهر شـد و در آنجا به برگـزاری کالس قـرآن و تربیت بانوان

پرداخـت ،ایـن عملکرد نشـاندهنده این اسـت کـه بانـوان عالقهمند بـه فعالیت
اجتماعی نیازی نیسـت به مشـاغل مردانه روی آورده یا بخواهنـد قدرت و پهلوانی
خـود را بـه رخ جامعه بکشـند ،بلکه همیـن بانویی که در شـرایط اضطـرار پس از
واقعـه کربال یک تنـه در برابـر نامـردان روزگار ایسـتاد و قافله سـاالری آلالبیت را
برعهـده گرفـت با عملکرد آموزشـی خـود این مهـم را یادآور شـد که بـرای بانوی
ایمانـی ،ترویـج فرهنگ قرآنی ،انتشـار علـم و تربیت افـراد جامعه بزرگتریـن راه
خدمـت به امـام زمان fو حضور موثر در عرصههای اجتماعی اسـت .این سـبک
زیسـت اجتماعـی و فعالیت تربیت محـور بانوی کربال نشـأت گرفته از آمـوزه پدر
بزرگـوار ایشـان اسـت که فرمودند :هرکسـی فـردی را تربیـت کند یک جهـان را
تربیت کرده اسـت ،انسـان مومـن والیتمـدار در دوره انقالب اسلامی نیـز باید در
هـر حالی خـود را مقید به آمـوزش و تربیت نیرو بـرای انقالب بدانـد و با پرداختن
بـه امـر تعلیـم و تربیـت در ظهـور و بروز جامعـه ایمانی نقش موثر داشـته باشـد.
روایتگـری؛ بانـوی صبـر و اسـتقامت پـس از واقعـه کربال بـا برگـزاری محافل
روضـه و روایتگـری از مصائـب اهلبیـت bبه روشـنگری علیه ظلـم ظالمان
پرداختـه و مـردم را بـا جریـان حـق و باطـل آشـنا میکردنـد ،ایـن درسـی
اسـت بـرای مدعیـان پیـروی از اهلبیـت bکـه نـه تنها در سـختی و فشـار
زندگـی بـا دیـدن غلبه ظلـم حاکمان جـور عقبنشـینی نباید کرد بلکـه باید
بـه روایتگـری از ظلـم ظالـم و غربت مظلـوم پرداخت تا نسـلهای بعـدی نیز
بـا فرهنگ انقالبیون پیشـین آشـنا شـوند .این مهـم در دوره کنونی که نسـل
چهـارم و پنجـم انقلاب در سـن رشـد و نسـل سـوم انقلاب در دوره پذیرش
مسـئولیت قرار گرفتهاند ،بسـیار الزامی اسـت تا نسـل اول و دوم بـه روایتگری
از مبـارزات انقلاب و دفـاع مقـدس پرداختـه و فرهنـگ انقالبیگـری اصیل را
بـه نسـلهای بعـدی منتقل کننـد ،بهخصـوص در زمانی که دشـمنان سـعی
دارنـد بـا نفوذ بین مسـئوالن و تهاجـم فرهنگی علیـه جوانان مسـیر انقالب را
منحرف کرده و به سـویی ببرند که از حکومت اسلامی فقـط نامی باقی بماند.
مبـارزه؛ عمه سـادات پس از بازگشـت از شـام بـه مدینه بـه روایتگری از مبـارزات
و شـهادت شـهدای کربال بسـنده نکـرد و بـا خطبههای توفنـده خود به رسـوایی
طاغـوت و انگیـزش روحیـه انقالبـی بیـن مـردم پرداخت و تـا جایی پیـش رفت
کـه حاکـم مدینه با احسـاس خطـر از قیام مردمـی به آن بانـو پیام داد تا سـکوت
را در پیـش گیرنـد امـا تبلور فرهنـگ علـوی در آن تربیت شـده بیت نـور ،مانع از
آن بـود کـه در برابـر یزیدیـان سـکوت کـرده و نابـودی دین را به تماشـا بنشـیند
لـذا این حرکـت انقالبی آنقـدر ادامه یافـت تا حضـرت را از مدینه تبعیـد کردند.
اکنـون صاحبان قلم ،سـخنوران و اهالی رسـانه این رسـالت زینبـی را باید برعهده
گرفتـه و بـه رسـوا کردن ظالمـان و خائنان به فرهنگ انقلاب و اسلام بپردازند تا
همچون زمان مبارزات پیش از پیروزی انقالب اسلامی ،مبارزه با اسـتکبار جهانی
و ایادی آن را ادامه دهند و بسـتر پیشـرفت و صدور انقالب اسلامی را آماده کنند.
ایـن تنهـا شـمهای از آموزههـا و برکات حضور یـک بانـوی انقالبـی در دوره امامت
چهـار امـام نخسـت شـیعیان اسـت ،جـا دارد مومنـان بـرای تبـرک جسـتن از
ایـام والدت اسـوه ایثـار و اسـتقامت بـه مطالعـه زندگینامـه آن حضـرت پرداخته
و بـا درس گرفتـن از رفتـار ایـن شـاگرد تربیـت شـده در بیـت ائمهاطهـار،b
خـود را بـرای یـاری امـام دوازدهـم و خدمـت بـه انقلاب اسلامی آمـاده کننـد.

بازتابهای «چهارده» را در اینجا بخوانید .منتظر پیشنهادها و انتقاداتتان هستیم.

حجتاالسالم سیدمهدی حائریزاده

رسـانههای مذهبـی خـوب کار میکننـد امـا جامـع و کامـل نیسـتند .اگـر بتوانیـم مذهـب را میـان
مـردم بـه نمایـش بگذاریـم ،میتوانیـم بـه واقـع فرهنـگ غنـی اسلامی را نشـان دهیـم .محدود شـدن
برنامههـای مذهبـی بـه مراسـم مذهبـی ضعف بـزرگ رسـانه اسـت .اگر معتقدیـم دیـن از زندگـی جدا
نیسـت بایـد الگـوی جامعـه اسلامی را بـه تصویـر بکشـیم و ایـن وظیفـه رسـانههای مذهبـی اسـت.
مسـتندها و فیلمهـای نمایشـی البتـه نـه آنچه برخـی مـردم دوسـت دارند ببینند بلکـه آنچه را هسـت،
نشـان دهیـم مثـل حرکـت زیبـای رسـانهها بـرای ایـام اربعیـن و نشـان دادن زائـران همانطـور کـه
هسـتند نـه آنطـور کـه مخاطب میپسـندد .متأسـفانه در بعضـی اوقـات سـلیقههای مـا از دسـتورات دینی فاصلـه گرفته اسـت .این
وظیفـه رسـانه مذهبی اسـت کـه این فاصلـه را به حداقل برسـاند .جسـتجوی الگوهـای مردمـی و معرفی سـبک زندگی آنهـا میتواند
برخـی امـور دور از ذهـن را نمایـان کنـد .پتانسـیل مذهبـی مـا در کشـور عزیزمان ایـران کم نیسـت .مضجع شمسالشـموس علیبن
موسـی gو حضـرت معصومـه hو دیگـر امامـزادگان بزرگواری که در سـر تا سـر ایران هسـتند هر کـدام خود قطـب فرهنگیاند که
رسـانه مذهبـی میتوانـد از هر کـدام جلوههای بینظیـری را به نمایش بگـذارد که حداقـل آن معرفی و شـناخت این امامزادگان اسـت.

* کاظم ذبیحاللهی :حاج حسـین هوشـیار
هفتـه گذشـته حـرف دل خیلـی از هیئتی
هـا را زدنـد ،ممنـون بابـت ایـن گفتوگـو.
* رحیمی:شهرت در مداحی و قیمت تعیین
کردن مداحان بزرگترین معضل شـده است.
* زهرا بهرامی :جلد چهارده را در سـایت
عقیق دیـدم ،چرا این نشـریه در اسـتان ها
توزیع نمیشـود.
* امیرحسـین اکبـری :واقــعا در ادب
و نوکــری نمونـه هسـتند .ایکاش دیگـر
کسـانی کـه داعیـه دار نوکـری اباعبـداهلل و
اهلبیت  bهسـتند با شـنیدن صحبت های
بزرگانتلنگریبخورندوبهمسیراصلیبرگردنند.
* اسـماعیل صدیقی :احسـنت بـه حاج

حسـین ،پرچمت همیشـه باالست.
* مبارکـه یداللهـی :هیئتهـا تـا حـد
زیـادی دچـار فرمگرایـی شـدهاند ،لـذا
رسـانه مذهبـی اول بایـد بتوانـد فرمهای
موجـود را نقـد و در مرحلـه بعد اقـدام به
معنادهـی هیئتهـای مذهبـی کنـد .در
ایـن صـورت مسـلما وضعیـت هیئتهـا
دگرگـون خواهد شـد.
*یـداهلل اکبر :از نگاه یکسـویه و کلیشـهای
خارج شـوید و به سـمت تکامـل و جامعیت
حرکـت کنیـد؛ امـروز اینگونـه رسـانهها
مشـتری دارند و مـردم از حرفهـای تکراری
خسـت ه شـدهاند .البتـه شـما بـه این سـمت
حرکـت کردهاید بایـد این قدمها تـداوم یابد.

خـــــط خبــر

سـیدرضا جدا ،مسـئول سـازمان بسیج مداحان اسـتان قم ،ارتباط و تعامل مسـتمر مداحان با اسـتادان حوزه را در تحقق معرفتافزایی هیئتهای مذهبی بسیار موثر
دانسـت و گفت :بیشـک تعامل مسـتمر مداحـان با وعاظ و اسـتادان و فضلای حوزه بـه معرفتافزایی در هیئتهای مذهبی کمک بسـیاری میکنـد ،ضمن آن که
تقویـت همین تعامالت باعث خنثیسـازی فتنههای شـوم دشـمن مبنی بر انحـراف در محافل دینی و هیئتی میشـود.
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غنیتر شدن محتوای هیئت
هیئـت بیتالرقیـه hیا بنتالحسـین gکه در ابتـدای راه از قرائـت زیارت عاشـورا کار خودش را آغـاز کرد ،هیچگاه
فکر نمیکرد روزی شـاهد جذب جوانان بسـیار در محله مجیدیه به یک هیئت پارکاب و معروفی تبدیل شـود .البته
گامهای فرهنگی و اهمیت به روضه و منبر بیشـترین سـهم را در این میزان باالی جذب داشـته اسـت .جواد شعبانی
میگوید« :گرچه ابتدا فقط خواندن زيارت عاشـورا مدنظر بود اما جلسـه باگذشـت سـالها از لحاظ محتوايي غنيتر
شـده؛ چون بیشـتر از هرچیـز برایمان وعـظ و روضه اهمیـت دارد .البته در جای خودش شـور و سـینهزنی هم داریم
امـا ارتقای شـعور مخاطب برایمـان جایگاه ویژهتـری دارد .امـروز عالوه بر مراسـم هفتگي ،در مناسـبتها هم هیئت
برنامـه ویـژهای برگـزار میکند که مخاطبان هم اسـتقبال بینظیری داشـتهاند .تـا جاییکه امـروز در محله مجیدیه
کـه هیئتهـای بزرگی تعظیم شـعائر میکنند نام هیئـت ما برای مـردم بهخصوص جوانان نام آشـنایی اسـت».

جلوگیری از ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی و فرهنگی

هیئتبنتالحسین gبایکزیارتعاشورای
چند نفر شروع شد ولی حاال به یک پایگاه فرهنگی و اجتماعی
تبدیل شده است .با مدیر این هیئت گفتوگو کردیم

کـار درتهـران
سختاست!
مليكا وظيفهشناس

اوایـل دهـه هفتـاد بـود کـه هيئـت بنتالحسـين gدر محلـه مجيديه تهـران بـا همکاری
و تلاش عـدهاي از نوجوانـان ايـن محلـه کارش را آغاز کـرد .نوجوانانـی كه عموم ًا در بسـیج
و کانـون قـرآن مسـجد امـام علـي gفعالیت داشـتند و در دلشـان عشـق بـه اهلبیتb
مـوج مـیزد .فعالیـت هیئـت بنتالحسـین gپنجشـنبه بـا قرائت زیارت عاشـورا شـروع
شـد امـا تبییـن معـارف دینـی از اهـداف اصلـی هیئـت بـود که تلاش میشـد بـه بهترین
شـکل انجام شـود .مسـئولیت این بصیرتافزایـی هم بیشـتر بر عهـده روحانیون جـوان بود
تا مجلـس برای نوجوانان جذابیت بیشـتری داشـته باشـد .برای آشـنایی بیشـتر بـا اهداف و
برنامههـای هیئـت بـا جـواد شـعبانی ،مـداح و مسـئول این هیئـت بـه گفتوگو نشسـتیم.

هیئتهایـی کـه بهخصوص در تهـران فعالیت میکنند نسـبت به شهرسـتانها رسـالت ویژهتـری دارنـد .چراکه در
پایتخت ما شـاهد مدگرایی حتی دینی و ترویج بدعتهای غلط و عزاداریهای جعلی از سـوی دشمنان هستیم .پس
به تعبیر بزرگان باید هیئتها بهروزتر و بصیرتر از دیروز باشـند .مسـئول هیئت بنتالحسـین gدرباره این موضوع،
میگویـد« :در تهـران با توجـه به گوناگوني اقـوام و فرهنگها و آسـيبهاي اجتماعي مختلـف و همچنين معضالت
متفاوتي كه گريبانگير عموم جامعه خاصه جوانان اسـت ،لزوم انجام كار فرهنگي بهویژه فعالیتهای فرهنگي كه براي
جوانان جاذبه داشـته باشـد سرلوحه هركارفرهنگي بوده و بايد به آن توجه كرد .در هیئت ما كارهاي فرهنگي كه براي
عموم جوانان جذابيت داشـته باشـد انجام ميشـود اما هيئت در اين ميان با عنايت به اينكه توسـط خود مردم اداره
ميشود و كاري برخاسته از عشق و عالقه و از سر ذوق و اشتياق است ،گيرايي بيشتري دارد .در بنتالحسین gبا انجام
برنامههاي گوناگون از جمله برگزاري اردوهاي سـياحتي و زيارتي همچون عتبات عاليات و مشـهد مقدس ،برنامههاي
تفريحـي بـراي جوانان و نوجوانان ،فعاليتهايـی در زمينه آموزش مداحي فعـال بوده و براي آينـده نيز برنامههايي در
دسـت دارد .ما قصد داریم نشسـتهای تخصصی با موضوع شـبهات و بررسـی مسـائل روز جامعه را داشته باشیم که
از اسـتادان برجسـته و صاحبنظران اصلی این حوزه ،برای تبیین و بررسـی مناسب این مسـائل ،دعوت خواهد شد».

اخالص ،همدلی و انسجام
یـک نکتـهای کـه مدیـران و مسـئوالن هیئتهـا بایـد خروجیشـان باشـد پاسـخ این سـوال اسـت که اصلا چقدر
بـه واسـطه برپایـی هیئتها میتـوان کارهای بـزرگ و تأثیرگـذاری برای جامعـه انجـام داد؟! جواد شـعبانی اینگونه
پاسـخ میدهـد« :عشـق بـه آلاهلل و خاندان عصمـت و طهارت در ميـان مردم اين سـرزمين نهادينه بـوده و هرچقدر
فعاليـت همـراه با نـوآوري و بهروز بودن بيشـتر مـورد توجه قرار بگيرد ،محصول بهدسـت آمده بيشـتر بـراي جوانان
و تشـنگان معرفـت سـودمند بـوده و ميتواند مثمرثمر باشـد .هیئتها بـا توجه به پايـگاه اجتماعـي و مردمي كه به
واسـطه محبـت اهلبيت در ميـان توده مـردم دارنـد ب هراحتي ميتواننـد باعث جذب جوانان شـوند البته ايـن كار به
شـرطي اثرگذارخواهد بود كه اوال اخالص درآن وجود داشـته و ثانيا همدلي و فعاليت منسـجمي وجود داشته باشد».

هم وعظ و هم راهکار
موضوع دیگری که باید هیئتها به آن توجه داشـته باشـند این اسـت که چقدر میتوانند در رفع معضالت اجتماعی
و کاهش مشـکالت انسـانی و خانوادگی مردم تأثیرگذار باشـند؟ مسئول هیئت بنتالحسـین gمیگوید« :آنچه در
هيئت انجام ميشـود شامل چند شكل فعاليت فرهنگي اسـت .ابتداي جلسه با قرائت قرآن و توسـل به ذوات مقدس
معصوميـن آغاز ميشـود كـه خود اينها و تاثيرگذاريشـان حديثي اسـت مفصل .ذكـر و ياد خدا چنانچـه در حديث
شـريف ثقلين به آن تأکید شـده در جلسـهاي كه افرادحاضر با عشـق و عالقه دور يكديگر جمع میشـوند و نيتي جز
رضاي حق تعالي ندارند خیلی موثر اسـت .در ادامه جلسـه ،وعظ و منبر اسـت كه اهل علم مسـلط به احكام و معارف
دين و همچنين مسـائل مبتال به امروز جامعه برای مسـتمعین موشـکافی میکند و بسياري از شـبهات و مسائل روز
کـه ابهامـات زیادی برای جوانـان ایجاد کرده بود در این محفل از سـوی آن واعظ به آن پاسـخ داده میشـود؛ در پایان
وعظ هم نتیجه مهم اسـت که در بنتالحسین gبسـیاری از جوانان به دنبال راهکار برون رفت از معضالت اجتماعی
هسـتند .در آخر هم بنا به مناسـبت ،جلسـه توسـل به ذوات مقدسه اسـت كه با هنر مداح جلسه و اسـتفاده از اشعار
ن اتفاقات وقتی دسـت به دسـت هم میدهند در رفع مشـکالت اجتماعی بسـیار موثرند».
پرمحتـوا ادامـه مییابد .ای 

باور کنیم همه نقش داریم
هر هیئتی میکوشـد تا با ارائه برنامهها و انتقال مناسـب شـاخصههای معرفتی و مفاهیم دینی اهلبیتb
به مستمعین راهگشا باشند .مسئول هیئت بنتالحسین gدرباره نهادینه کردن مجموعه خصوصیاتی که
میتواند فرهنگ ناب اهلبیت bرا در میان جوانان توسعه دهد ،تأکید میکند« :اين هيئت با سرلوحه قرار
دادن اخالص در گفتار و عمل در ميان مستمعین و دستاندرکاران اصلی و فعال خود میکوشد اخالق اسالمی
پس توجه به گرایشهای مختلف سیاسی و فرهنگی نهادینه کند .برخورد با گشادهرويي ،دخيل
و هیئتی را در ِ
كردن افراد تازه وارد و سپردن مسئوليت در زمينه انجام امور جاري هيئت ،استفاده از نظرات و پيشنهادات
همه شركتكنندكان و استفاده از چهرههايي كه بيشتر براي جوانان جذابيت و تازگي داشته باشد از اينگونه
فعاليتهاسـت .چشـماندازي كه براي آينده هيئت درنظرگرفته شده پاسـخ به نيازهاي فرهنگي ،سياسي،
معيشتي و مسائل مبتالبه امروز براي جوانان است .همچنين تأسيس صندوق قرضالحسنه باجذب منابع الزم
مالي براي تأمين گوشهاي از نيازهاي مالي مردم ،راهاندازي برنامه ورزشي هفتگي براي جوانان حاضر در جلسه
و شـركت در اتفاقات و حوادث غيرمترقبهای مانند زلزله كه در شـهرهاي مختلف باآن مواجه بوديم .گرچه
اثرگذاري هیئتها به خاطر مشاركت خود مردم در اداره آنهاست و اساس ًا اين مردمي بودن ضامن بقاي اينگونه
جلسات خواهد بود اما مشكلي كه اكنون اركان بسياري از جامعه بهخصوص هيئتهای مذهبی را آزار میدهد،
مسائل مالي است .به هرحال هرگونه كار و فعاليت اجتماعي نيازمند هزينه است كه براي جذب آنها مشكالت
زيادي پيشروي عوامل هیئتهاست .رفع این معضل بزرگ نیازمند کمک و یاری بخشی از نهادهای فرهنگی
اسـت که بیش از پیش اثرگذاری این محفل و جلسـات را در مبارزه بـا تهاجمهای فرهنگی جدی بگیرند».
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سـوگواره نمایشـی «مرثیه یاس» به مناسـبت ایام فاطمیه و در رثای حضرت زهرا hبه کارگردانی و نویسـندگی الهه سـادات میردوسـتی ،خواهر شهید میردوستی
از شـهدای مدافـع حرم ،در حسـینیه منتظران مهدی fبـه روی صحنه میرود .این نمایش آیینی از سـوم تا سـیزدهم بهمنماه در حسـینیه منتظران مهدیf
واقع در تهرانپــارس ،بلوار شـاهد ،خیابان شـهید شبستری ( 133جنوبی) ،بیــن خیابان  186و  188شـرقی ،پالک  85اجرا خواهد شد.

فضای مجازی برای
مداحان یک فرصت است
گفتوگو با مهدی سروری
که صدایش برای زائران حرم رضوی آشناست
ملیکا وظیفهشناس

چند ماه قبل از پیروزی انقالب اسالمی در خانوادهای
مذهبی در شـهر خلیلآباد کاشمر به دنیا آمد .شش
ماهه بود که بر دوش پدر یا آغوش مادر در راهپیمایی
مردم انقالبی شـرکت میکرد .بعـد از ازدواج و بهدنیا
آمدن اولینفرزندشبهمشهدآمد.پدربزرگمادریاش،
مؤذن و خادم مسجد جامع شهر و مادربزرگ مادریاش
مدرس قرآن و همیشـه نوای ملکوتی قـرآن و مداحی
اهلبیـت bدر فضای پیرامونش طنینانداز بود و همه
اینها باعث شـد تا «مهدی سـروری» به سمت مداحی
گرایش پیـدا کند و راه پـدرش را ادامه دهـد .در پنج،
شش سالگی به جلسات مداحی ،تالوت قرآن و تفسیر
نهجالبالغه میرفت و در جلسه مجمعالذاکرین کاشمر،
تلمذ میکرد 11.ساله بود که در جلسات بزرگ ،شروع به
مداحیکرد.دراینشمارهبهسراغمداحجوانوخوشنام
خراسانی رفتیم که صدایش برای بسیاری از زائران حرم
مطهررضویآشناستودردیدارهایرهبریبامداحان،
رهنمودهایی را از محضر ایشـان کسـب کرده اسـت.
اسـتادانتان چه کسـانی بودند و چه درسهایـی از آنها در
عرصه مداحـی آموختید؟
بـه جرئـت میتوانم بگویـم هیـچ مداحـی نمیتواند بهخوبی رسـالت
خـود را انجـام دهـد اال اینکـه از محضـر اسـتادان مجـرب و اهل فن
بهـره بـرده باشـد و در محضـر اهـل علـم زانـو زده باشـد .حقیـر هم
اگـر در ایـن مسـیر موفقیتهایـی داشـتم مدیـون اسـتادانی هسـتم
کـه همیشـه رهنمودهـا و راهنماییهـای آنـان چـراغ راهـم بـوده
اسـت .مداحـی را بـا شـاگردی در محضر عمـو و دایی شـهیدم و پدر
بزرگوارم آغاز کردم و با شـاگردی در محضر اسـتاد حـاج رضا روحانی
کاشـمری ادامه دادم ،پس از آشـنایی با حاج مهـدی منصوری افتخار
شـاگردی ایشـان را پیدا کردم و در این سـالها از آشـنایی با اخالق و
سـبک و سـیاق خواندن اسـتاد حاج حسـن خلـج بهرهها بـردهام .هم
اینـک پس از حـدود  16سـال که همسـایه حضرت رضا gهسـتم
در مشـهد از رهنمودهای اسـتادانی همچـون حاج محمـود اکبرزاده،
حـاج علـی خوشچهره ،حـاج احمـد واعظـی و  ...اسـتفاده میکنم و
تأثیرپذیـری دارم .بـر دسـت همـه اسـتادانم کـه از هر کـدام در یک
زمینـه اعـم از اصول مداحـی ،اخالق ،اخلاص ،تقـوی و  ...نکتهها فرا
گرفتـم بوسـه میزنـم و همیشـه دعاگوی وجود شریفشـان هسـتم.
پس از سـالها فعالیـت در عرصه مداحـی نگاهتان به این
حوزه چه تغییری کرده اسـت؟
خـدا را شـکر کـه روز بـه روز اقبـال جامعـه بـه سـمت اهلبیـتb
بیشـتر میشـود و اصال قابل مقایسـه با گذشـته نیسـت .البتـه قرآن
هـم اشـاره دارد که «و یدخلـون فی دیـن اهلل افواجـا» در حال حاضر
ابـزاری را در اختیـار داریـم بهنـام فضـای مجـازی کـه در گذشـته
دسترسـی نداشـتیم و ایـن خـود باعـث بـاال رفتـن سـطح فرهنگ و
نگـرش جامعـه شـده اسـت و بـا ظرفیتـی کـه بـرای انتقـال معـارف
اهلبیـت bدارد میتـوان حداکثـر اسـتفاده را از آن داشـت .االن
بهتریـن مطالـب بهخصـوص در حـوزه مقتـل و زندگانـی ائمـه اطهار
 bیـا جدیدترین اشـعار و سـبکها را میتـوان در سـریعترین زمان
از فضـای مجازی اسـتخراج کرد و در اختیار دیگـران قرار داد .در حال
حاضـر بهتریـن زمان را بـرای خدمت بـه قرآن و مکتـب اهلبیتb
در اختیـار داریـم .بـه فرموده مقـام معظم رهبـری اگـر از این فرصت
پیـش آمده اسـتفاده نکنیـم و نتوانیـم مدیریت کنیم دشـمن به نفع
خـود و علیـه مـا اسـتفاده خواهد کـرد .پس زمـان فعلی ،بـا توجه به
تواناییهایـی کـه دارد و ظرفیتهایـی کـه در اختیار ما قـرار میدهد
نـگاه مـا را بـه مداحی و عـرض ادب به سـاحت مقـدس اهل بیتb
تغییـر داده و مسـئولیت مـا را خطیرتر کرده اسـت.
چـه فرصتهایـی پیش روی مداحان اسـت کـه باید از آن
بیشـترین بهره را ببرند؟
بـه نظر من ،فضای مجـازی یکی از بهترین فرصتهـا و از کمهزینهترین

خـــــط خبــر

عبدالرضـا عابـد قائم مقام سـازمان اوقاف گفـت :فرهنگ پیادهروی اربعین حسـینی امروز با تدابیـر مقام معظم رهبـری در قالب یک فرهنگ تاثیرگذار نهادینه شـده
و ایـن حماسـه بـزرگ جهانی روزبهروز در حال تقویت و گسـترش اسـت .رئیس سـتاد اربعین سـازمان اوقاف بـا بیان اینکه این سـازمان در زمینه خدماترسـانی به
زائران اربعین پیشـگام و پیشـتاز بوده اسـت ،تصریح کـرد :مردم حضـور اوقاف و نقش موقوفـات را در مراسـم اربعین لمس میکنند.
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مداحی
نبایدشغل
شود

راههـا برای نشـر معارف اهلبیت bاسـت که چنانچـه نتوانیم مدیریت
کنیـم و خوب اسـتفاده کنیـم دشـمن از ایـن فرصتها علیـه اهلبیت
 bاسـتفاده میکند ،بایـد بیدار باشـیم و مراقبت کنیم .امـروز با توجه
بـه شـرایط حاکم بـر جامعه مـا ،فضای مجـازی فرصتهای پیـش روی
جوانـان ما را نشـانه رفته اسـت مسـئوالن هیئتهـای مذهبی بـا ایجاد
تنـوع و فعالیتهـای فرهنگـی و دعـوت از روحانیون متعهـد و مداحان
ارزشـی آشـنا به مسـائل جوانان در جذب این قشـر اثرگذار تالش کنند.
متاسـفانه در برخی موارد شـاهد سـردرگمی و تحول محتوایی در عرصه
مداحی هسـتیم ،به طـوری که در برخی هیئتها صرفا به امـور عزاداری
و سـینهزنی و ...میپردازنـد و ایـن بـه فقـه پویای شـیعه ضربـه میزند.
متاسـفانه امـروزه ادبیات جدیـدی وارد عرصه ذکر و ذاکری شـده اسـت
کـه قالب و محتـوای آن را تغییـر داده اسـت و این به ضـرر مکتب حقّه
اهلبیـت bاسـت .مداحان خود گو و خـود رو در ایـن عرصه جایگاهی
ندارنـد ،صائب تبریـزی میفرماید:
گلی که تربیت از دست باغبان نگرفت
اگر ز چشمه خورشید سر زند خود رو است
نـوآوری و خالقیـت در ایـن عرصـه نیـز خوب اسـت اما دور شـدن از
حقانیـت اهلبیـت bخیلـی بـد اسـت امیـدوارم مداحـان از فرصت
تأثیر در جلسـات و هیئتها بویژه روی قشـر جوان و نوجوان حداکثر
اسـتفاده را ببرنـد و به جای فرصتسـوزی ،فرصتسـازی کنند وگرنه
ایـن موقعیت بـه مخاطـره میافتد.
آیا انحراف در مداحی وجود دارد و مصداق آن چیست؟
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش ،بایـد خیلـی محتاطانـه جـواب بدهم که
خـدای ناکـرده بـه کسـی بـر نخـورد .کشـور مـا بـه لطـف خداونـد،
کشـور اهلبیـت bاسـت بـه همین خاطـر بایـد سـیره و روش ائمه
معصومیـن در زندگـی ملـت ایـران بهخصـوص مداحـان بـه عنـوان
بـزرگان و اسـوههای دیـن اسلام ،سـاری و جـاری باشـد .نقـش
مداحـان در گسـترش فرهنـگ نـاب اسلامی در جامعـه بسـیار مهم
اسـت امروز مداحـان در خط مقدم گسـترش فرهنگ ناب اسلامی و
سـیره اهلبیـت bقـرار دارند و باید ذاکران نسـبت بـه جایگاه خود
حسـاس باشند.
دشـمنان انقلاب اسلامی سـرمایهگذاری گسـتردهای بـرای انحراف
در مسـائل دینـی و مذهبـی کردهانـد و در ایـن میـان بصیـرت و
هوشـیاری مداحـان و هیئتهـای مذهبـی میتوانـد بسـیاری از
توطئههـای دشـمن را نقـش بـر آب کنـد .بایـد توجـه داشـت کـه
برخـی آسـیبها که از سـوی دشـمن طراحی شـده ،جامعـه مداحی
را تهدیـد میکنـد کـه در این میان سـبکهای نامناسـب سـینهزنی،
حـرکات ناشایسـت در مداحـی ،خوانـدن اشـعار غلوآمیـز ،نمونـهای
از برنامههـای دشـمن بـرای انحـراف در مداحـی اسـت .خوشـبختانه
جامعـه مداحـان همـواره بـه وظیفه روشـنگری خـود عمـل کردهاند
و بایـد بـا توجه بـه ارتبـاط و عالقـهای کـه میـان مداحـان و جوانان
وجـود دارد ،جامعـه ذاکران نسـبت به انس و پاسـخگویی به شـبهات
جوانـان همـت بیشـتری کننـد .بهنظـرم آنچـه باعـث میشـود مداح
دچـار انحراف نشـود ارتبـاط عمیق بـا مطالعـه تاریخ ائمـه اطهارb
اسـت یک مـداح موفق باید نسـبت به حـوادث و رخدادهـای تاریخی
و مذهبـی آشـنایی داشـته و بـا کتـاب انـس و الفـت داشـته باشـد.

مهــدی ســروری معتقــد اســت کــه اولیــن ابــزار مــورد نیــاز جوانــان و نوجوانــان دربــاره حضورشــان
در عرصــه مداحــی ،شناســایی هــدف و نیتشــان از گرایــش بــه ســمت مداحــی اســت .او میگویــد:
«جوانهایــی کــه میخواهنــد وارد عرصــه مداحــی و مــدح و منقبــت ائمــه معصومیــن bشــوند،
اولیــن ابــزاری کــه نیــاز دارند ایــن اســت کــه هــدف را بشناســند و بدانند کــه بــرای چــه بزرگوارانی
میخواهنــد مداحــی کننــد .خــدای ناکــرده نیتشــان شــهرت و گرایش بــه ســمت مادیات نباشــد».
ســروری شــناخت ،معرفــت و اخــاص را الزمــه مداحــان جــوان و نوجــوان تــازه وارد شــده بــه عرصه
مداحــی میدانــد« :مداحــان جــوان و نوجــوان ابتــدا بایــد شــناخت و معرفــت خودشــان را بــاال ببرند
و پــس از آن ،بــه یکــی از ابزارهایــی کــه نیــاز دارنــد ایــن اســت کــه در ایــن بخــش ،بایــد بــا اخالص
قــدم بردارنــد .جوانهــا و نوجوانهــا عشقشــان مداحــی اهلبیــت bباشــد و مداحــی بــرای آنهــا
شــغل قلمــداد نشــود ».بــه بــاور ایــن مــداح جــوان ،مردمــی بــودن و ارتبــاط بــا مــردم از دیگــر
نــکات الزم بــرای آنهــا در عرصــه مداحــی اســت ،مداحــان جــوان و نوجــوان کــه وارد عرصــه مداحی
میشــوند ،بایــد مردمــی باشــند ،یعنــی ایــن کــه بتوانند بــا مــردم کوچــه و بــازار و مستمعهایشــان
ارتبــاط برقــرار کننــد ،چــه از بــاب اینکــه جــذب تعــدادی از جوانهــا را داشــته باشــند و چــه
اینکــه در جلســات بــا مــردم ارتبــاط برقــرار کننــد و بهراحتــی پیــام اهلبیــت bرا بتواننــد انتقــال
بدهنــد .ســروری تاکیــد دارد کــه مداحــان جــوان بــرای خــود اهلبیــت bبخواننــد و انگیــزه مالــی
نداشــته باشــند .مــداح اگر چشــمش به دســت بانی باشــد کــه پاکتــی را بــه او بدهــد ،قافیــه را باخته
اســت .اگــر اعتقــاد قلبــی رضایــت خــدا و اهلبیــت bبــرای مداحــان ،مهــم باشــد ،ایــن بــزرگان
مهماتشــان را اعــم از مــادی و معنــوی کفایــت خواهنــد کــرد .مداحــان جــوان و نوجــوان هــم بایــد
رعایــت ادب را داشــته باشــند و بــه پیرغالمان و پیشکســوتان احتــرام بگذارنــد زیرا مداحــی فرصتی
اســت بــرای رشــد مداحــان جــوان ،منتهــی رشــد بایــد در قالــب خدمــت بــه اهلبیــت bباشــد.

مداح
خوب
کیست؟
بــه بــاور ایــن ستایشــگر اهلبیــت ،bیــک مــداح بایــد معتقــد بــه اصــول و قواعــد اســامی باشــد،
نمــاز اول وقــت را بــه هــر کاری مقــدم بــدارد ،اهــل بــکا و گریــه بــرای اهلبیــت bو توبــه و انابــه
بــه درگاه خداونــد متعــال باشــد ،بــا قــرآن مانــوس بــوده و نســبت بــه معانــی آیــات آن تدبــر داشــته
باشــد .ســروری تاکیــد دارد کــه یــک مــداح بایــد از حســادت ،غــرور ،تکبــر و ریــا و خودپســندی بــه
دور باشــد ،از غیبــت و تهمــت دوری کنــد ،از حرفهــای لغــو و بیهــوده دوری گزینــد ،بــا خوانــدن
دعاهــا و اذکار معروفــه جهــت ارتقــا و تهذیــب نفــس و قربــه الــی اهلل و تأثیــر نفــس و کالم
مانــوس باشــد ،در مجالــس دعــا و روضهخوانــی بــرای تهذیــب خــود شــرکت کنــد ،از دروغ
بویــژه در روضهخوانــی بهشــدت دوری کنــد ،چشــمان خــود را از گنــاه و حــرام دور ســازد،
در مجالــس لهــو و لعــب و گنــاه شــرکت نکنــد ،بــا افــراد صالــح و درســتکار رفــت و آمــد کنــد.
او ویژگیهــای دیگــر یــک مــداح را چنیــن برمیشــمرد؛ احتــرام بــه پــدر و مــادر و خانــواده و
مخصوصــا بزرگترهــا و پیرغالمــان سیدالشــهدا gرا واجــب بدانــد ،دارای صبــر و بردبــاری در برابــر
مشــکالت باشــد ،بــه رضــای خداونــد در همه امــور راضــی باشــد ،اهــل مطالعــه و تحقیق باشــد ،اهل
ورزش و شــادیهای مطلــوب و حــال باشــد ،صلــه رحــم را فرامــوش نکنــد ،بــا ظاهــری مناســب
در شــأن مــداح اهلبیــت bدر جامعــه رفــت و آمــد کنــد ،از تجمــات دوری کنــد ،مداحــی را
شــغل و وســیله درآمــد و اعتبــار قــرار ندهــد ،در راه رفتــن خضــوع و خشــوع و ادب داشــته باشــد،
برنامهریــزی در زندگــی و همــه امــور داشــته باشــد ،در همــه امــور فعالیتهایــش صالــح و هدفمنــد
باشــد ،در علــوم مختلــف اهــل مطالعــه و پیشــرفت باشــد ،مشــکالت زندگــی را بــا تــوکل بــر خــدا
و توســل بــه اهلبیــت bو تــاش و کوشــش ســهل و آســان ســازد ،عــزت و ذلــت را فقــط از جانــب
خــدا بدانــد ،بهخاطــر امــور دنیــوی تملــق و چاپلوســی نکنــد ،صداقــت و راســتی را پیشــه کارهــای
خــود ســازد ،تــا از چیــزی اطــاع کافــی نــدارد ،حرفــی نزنــد و در مــورد دیگــران قضــاوت نابجــا نکند.

خـــــط خبــر
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حجتاالسالم حبیباهلل فرحزاد با بیان اینکه الزم است جلسات هماندیشی میان مدیران ارشد سازمان اوقاف و مبلغان تداوم داشته باشند ،گفت :محرم و
صفر و همچنین اربعین حسینی در سطح جامعه بهخوبی تبلیغ و ترویج میشوند ولی الزم است در مورد فاطمیه و غدیر هم چنین تبلیغی صورت بگیرد.
از سازمان اوقاف میخواهیم در ایام فاطمیه ،نسبت به اعزام مبلغ و تأمین هزینههای مربوط به این کار اقدامات الزم را انجام دهد.

سیدجعفر کشمیری ،پیرغالم مشهدی اباعبداهلل از سالهای نوکری در مسیر اهلبیت میگوید

میکروفنبرایم
مثل جاروی خادمی است
امیررضا سجادیان

عمـری اسـت که به قول خـودش نوکر اباعبداهلل gاسـت و در این راه موی سـپید کرده اسـت .دسـتهایش میلـرزد اما
عشـق به موال در صدایش موج میزند .سیدجعفر از سـال  40تاکنون با اعتقاد به اهلبیت bو عشـق به آنها قدم برمیدارد.
بـرای او میکروفن با جـاروی خادمی هیـچ تفاوتی ندارد .خـودش تواضع به خرج میدهد اما نزد اسـتادانی همچون شـهید
آستانهپرسـت ،حاج غالمرضا قربانی و اسـتاد عابدزاده که برای خراسـانیها نامهای پرآوازه و آشنایی هسـتند ،مداحی را با
اصـول یاد گرفته و تالش میکند حق شـاگردی را بجـا آورد .به همین خاطر اخالص واژهای اسـت کـه در پیرغالمی همچون
سیدجعفر کشمیری بهخوبی معنا میشود .سراغ کشـمیری در بیتالصادق خیابان طبرسی رفتیم و دقایقی همکالم شدیم.
شنیدهام پدر شما هم مداح بوده ،درست است؟
در خانـواده مذهبـی و محـب اهلبیـت ،bبه دنیا آمـدم و همواره
در دسـتههای زنجیرزنی و سـینهزنی و عمدتـاً فعالیتهای مذهبی
حضـور فعالـی داشـتم .بهدلیـل اینکه پـدرم از مداحـان قدیمی و
پیرغالم اباعبداهللالحسـین gبودنـد از دوران کودکـی به مداحی
و در سـنین باالتـر به هیئتداری مشـغول بـودم .خدا را شـاکرم از
سـال  1338کـه وارد ایـن عرصـه شـدم تاکنـون به یـاری خداوند
و اهلبیـت bو همت دوسـتان توانسـتم گامهایـی هرچند ناچیز
در عرصـه خدمـت بـه اهلبیت bبـردارم .البتـه در کنـار خادمی
اهلبیـت ،bنیـاز هیئـت و اهالـی هیئت بـه روضهخـوان و مداح،
مـرا واداشـت تا پـا در زمینـه مداحـی و روضهخوانی نیـز بگذارم.
از این عمر طی شده در مسیر نوکری راضی هستید؟
چـرا که نـه؟ چه افتخـاری باالتر از نوکری سیدالشـهدا gبی شـک
در راه اهلبیـت bهرکـس بتوانـد کاری خالصانـه انجـام دهد ،خود
اهلبیـت bآرامـش و خیـال آسـوده را بـه قلبش هدیـه میدهند.
در حـال حاضر شـاهد تغییراتی در نوع مراسـم عزاداری
هسـتیم ،نظر شـما درباره عملکرد هیئتهای کنونی و معایب
و مزایـای آنها نسـبت به هیئتهای قدیمی چیسـت؟
عقایـد هیئتهای مختلف با یکدیگر بسـیار متفـاوت اسـت .از نظر من
شـور و حالی که در هیئتهای گذشته وجود داشـت ،میتوان به صورت
باشـکوهتر در هیئتهای جدید مشـاهده کـرد .اما حقیقـت مطلب این

یدانستند و
اسـت که هیئتهای قدیمی ارزش گریه بر اهلبیت bرا م 
حضور ایشـان را در مجالسشـان درک میکردند اما بهدلیل فعالیتهای
رسـانهای گوناگون ،مقدار افراد شـرکتکننده در هیئتهای فعلی خیلی
بیشتر شده است.
البتـه ناگفتـه نمانـد کـه ایـن شـرایط خیلـی تأثیرگـذار نخواهـد
بـود و بایـد جمعیـت و عالقهمنـدی براسـاس اصـول و کاربردهای
هیئـت باالتـر بـرود .از طریـق رسـانه و جذابیتهـای بصـری،
طیـف وسـیعی از جوانهـا بـه سـمت و سـوی هیئتهـا کشـیده
میشـوند .امـا نبایـد از ایـن نکتـه غافـل شـویم کـه اجـر و قـرب
و اخلاص هیئتهـای قدیمـی بـا امـروز قابـل مقایسـه نیسـت
چـون در گذشـته بیشـتر بـه اصـول و یکسـری از چارچوبهـای
اخالقـی و معنـوی اهمیت میدادنـد اما حرارت و شـور هیئتهای
امـروز بیشـتر اسـت .هیئتهـای قدیمـی بهدلیـل کمبود وسـایل
و ابـزار و سـبک زندگـی سـادهتر ،زمـان کمتـری را میتوانسـتند
بـه عـزاداری و هیئـت اختصـاص دهند ولـی هیئتهـای جدید تا
پاسـی از شـب به تعظیم شـعائر مشغول هسـتند که شـاید تبعات
ناخوشـایندی برای عـدم رضایتمندی خانوادهها نیز داشـته باشـد.
در حـال حاضـر کـه بـا رشـد نسـبی ورود جوانـان بـه
دسـتههای عزاداری مواجه هسـتیم ،به نظر شـما بـرای جذب
بیشـتر جوانان در این زمینه و حسـینی شـدن آنها چه اموری
را میتـوان انجـام داد؟

اسـتفاده از مداحان و سخنرانان مشهور که با سبکهای جدید و بیان
مطالب مناسـب و آموزنده ،شور بیشتری به مراسم بدهند یکی از این
گونـه اقدامات اسـت که البته اطعام در پایان مراسـم هم که سـفارش
اهلبیـت bو بزرگان ماسـت نیز اهمیت دارد؛ متأسـفانه امروز کمتر
به ایـن موضوع مهم توجه میشـود.
امـروز هیئتها بیشـتر با سـلیقه جوانان اداره میشـود و
البته بـا اتکا به تجربیـات بزرگترهـا؛ نظرتان دربـاره واگذاری
مدیریـت هیئتها به نسـل جوان امروز چیسـت؟
بـا واگـذاری هیئتهـا بـه جوانـان موافقـم ولـی بـا نظـارت و مدیریـت
افـراد باتجربـه و پیشکسـوت .چراکه امروز شـاهد آن هسـتیم که برخی
از هیئتهـا اعتقـادی به بزرگتـر در هیئت ندارنـد و هـزاران بیاخالقی
در ایـن هیئتهـا ایجـاد میشـود .بایـد خروجـی هیئتهـا عشـق بـه
اهلبیت bو مودت و والیتمداری و بسـیاری از اصول دیگر باشـد وگرنه
عمر هیئتی به بطالت میرود.
از نظر شـما مـداح خوب ،شـعر خوب و هیئـت خوب چه
شـاخصهها و ویژگیهایی دارد؟
مـداح خـوب بایـد در قـدم اول اخلاص در کار داشـته باشـد؛
صـدای خـوب ،چهـره و سـیمای مذهبـی و ظاهـر هیئتـی هـم
جـزو مبینـات یـک ستایشـگر بـه شـمار مـیرود کـه در جایگاه
خودشـان مهـم و روی مسـتمع تأثیـر میگـذارد .شـعر خـوب
بایـد محتـوای خوبـی داشـته باشـد و در عیـن حـال تأثیرگـذار
و از مفهـوم اهلبیتپسـند و گیرایـی بـرای مخاطـب برخـوردار
باشـد .امـا در مـورد هیئت خـوب باید بگویـم که تمـام هیئتها
چـون طرفـدار جریـان حسـینی هسـتند و پیـرو ایـن سـیر و
اتـم ،خـوب هسـتند .ولـی هیئتی کـه بتواند
طریـق ،بـه معنای ّ
بیشـتر جوانهـا را جـذب کنـد و بتوانـد رقابـت سـالم داشـته
باشـد و در جلساتشـان تلاوت قـرآن و بیـان احـکام و مسـائل
موردنیـاز جوانهـا را داشـته باشـد ،بهتـر اسـت .ایـن مسـئله
را تکـرار میکنـم کـه بهخصـوص هیئتهـای امـروز بـه اطعـام
پایـان مراسـم توجـه ویژهای داشـته باشـند.
شـما کـه تـا بـه امـروز بـه عنـوان مـداح اهلبیتb
بـرای ایـن خانـدان تلاش کردیـد و برخـی از موهبتهای
آنها شـامل حال شـما شـده اسـت ،بفرمایید که بعـد از این
همـه پیرغالمی درخانـه اهلبیتb؛ از امام حسـین gچه
میخواهیـد؟
تعجیل در فرج آقا امام زمان fآرزوی من اسـت .بعد از آن اینکه نسـل
آینـده از قرآن و عترت جدا نشـوند و مورد شـفاعت ایشـان قـرار بگیرم و
مشـمول عبارت «اللهـم عجل عاقبه امورنـا خیرا» قرار بگیـرم و معرفت
اهلبیت bو خداشناسـی را نیز بـه بنده عنایت کنند.

امام
حسین
مدیونتم!
سـید جعفـر کشـمیری مهمتریـن ویژگـی را کـه
در مداحـی قدیـم وجـود داشـت و االن کمتـر به آن
پرداختـه میشـود ،اخلاص میدانـد .او میگویـد:
«چنانچـه در روضهخوانـی و مداحـی اگـر همه چیز
از تـه دل و بـا اخلاص انجـام شـود دیـوار هـم بـه
گریـه میایسـتد .اگر کسـی بـه مجلس پا گذاشـت
که بـا او کدروتـی داریم و قصـد تالفی کنیـم ،دیگر
نوکر امـام حسـین gنیسـتیم .باید توجه داشـت
شـاید در تمـام دوران عمـرت ایـن مجلـس اولین و
آخرین مجلسـی اسـت که خـود حضرت زهـرا hبه
آن نظـر دارد ،پـس نبایـد خرابش کنیم چـون اینجا
جای تسویهحسـاب نیسـت .عقیـده من این اسـت
هرکجـا که پرچـم امام حسـین gنصب شـود آنجا
شـعبهای از حـرم امام حسـین gاسـت .همیشـه
هم گفتـهام کـه بهترین لحظـه عمرم گرفتـن مدال
پیرغالمـی بود که گفتـم امامحسـین gمدیونتم».

مصطفی جلیلیان مصلحی از شاعران مشهد:

پژوهشومطالعه،ضرورت
شعرآیینی است
سعید سعیدی

شـعر در اصالـت خـود و در ابتـدا ،مهارت نیسـت که بتـوان بـا کالس رفتن و دیـدن فیلم
آموزشـی ،آن را کسـب کرد و بعد از یک دوره آموزشـی نام شـاعری را به خود نسـبت داد.
شـعر استعدادی اسـت درونی که در ذات شـاعر نهفته اسـت و طی یک جریانات و اتفاقاتی
بالفعل و شـکوفا میشـود .مصطفی جلیلیانمصلحی نیز یکی از شـاعران اهل مشهد است
که جریان بیداری قریحه شـاعری او به واسـطه آشـنایی با بزرگان شـعر همچون رضا موید
و جـواد غفـورزاده و بهویـژه احمـد کمالپور اتفـاق افتـاد .گفتوگوی مـا بـا او را بخوانید.

چـه زمانی اسـتعداد شـاعری شـما از
حالت بالقـوه بـه بالفعـل درآمد؟
ابتدا باید این را بگویم که افتخار من این اسـت که
پدرم از جانبازان شیمیایی و همچنین از آزادههای
زمـان جنگ اسـت .در دوران دفاع مقـدس ،قبل از
اینکـه پدرم به اسـارت برده شـود ،مرا بـا بزرگانی
چـون سـیدرضا مویـد ،جـواد غفـورزاده و احمـد
کمالپور آشـنا کرد که هر سـه ایـن بزرگـواران از
شـاعران بزرگ آیینی کشـور محسـوب میشوند.
این در حالی بود که من در کالس پنجم نخستین
شـعر خود را گفتـم بعد از جریان شـهدای مکه در
سـال  68هـم یـک شـعر در آن خصوص سـرودم.
بنابرایـن از آشـنایی با ایـن عزیزان خرسـند بودم.
این آشـنایی ادامه پیدا کرد و در مسیر شاعری قرار
گرفتم تا اینکه به انجمن ادبی مشـهد راه یافتم و
بعد از  7تا  8سـال آموزش در محضر آن اسـتادان،

هـم ادبیات آیینـی و هم ادبیـات عـام را مطالعه و
ن آشـناییها و اسـتمرار در آنها
بررسـی کردم؛ ایـ 
نقطـه عطف من بـود بـا شـاعری .در دانشـگاه در
رشته حسـابداری قبول شدم اما همچنان شاعری
در من وزنه سـنگینتری داشـت و غالبتر بـود .از
ایـن رو ،در دوران دانشـگاهی هم با قیصر امینپور
و سیدحسـن حسینی آشنا شـدم که دانستههای
بسیاری در خصوص ادبیات آیینی را از این عزیزان
یاد گرفتم.
آیافقطدرزمینهآیینی،شعرمیگویید؟
البتـه کـه خیـر .یکـی از فرمایشـات مقـام معظم
رهبـری این اسـت که شـاعر آیینی بایـد در تمام
سـبکهای شـعری یـد طوالیی داشـته باشـد نه
اینکـه خود را محـدود به یک سـبک خاص کند.
شـاعر ابتدا باید شعریت شـعر را دریافته باشد .نیاز
اسـت که در زمانهـا و موضوعات مختلف ،شـاعر

خـــــط خبــر

سـیویکمین یادواره شـهدای کربالی 5در مسـجد پنبهچی تهران با حضور سـردار صابری جانشین سـپاه محمد رسولاهلل(ص) ،سـردار محمد کوثری جانشین
قـرارگاه ثـاراهلل ،خانوادههـای معظـم شـهدا ،جانبـازان و بـا حضور پرشـور مـردم برگزار شـد .در این مراسـم پس از پخـش نوحهخوانـی محمدرضـا طاهری در
جبهـه ،این مـداح اهلبیت bبـه نوحهخوانـی پرداخت.

آیینی بـه فراخور زمـان و موقعیت ،غزل عاشـقانه
بگویـد :مثل سـهراب کـه میگوید من مسـلمانم
جـا نمازم چشـمه  ....شـاعر باید در تمـام زمینهها
دسـتی بـر آتـش داشـته باشـد ،شـعر اجتماعـی
بگوید ،عاشـقانه بگویـد و حتی اعتراضی؛ شـاعری
مثل علیرضا قزوه شـاعری اسـت اعتراضی که سـر
سـوزنی از اعتقاداتش کوتاه نمیآید و این را وظیفه
یداند.
خـود م 
آیا به جوششـی یا کوششـی بودن شعر
اعتقاد دارید؟
شـاعرانی کـه از ذکرالهـی کثیـرا ،راه رسـتگاری را
میجوینـد ،بهتریـن زمان عمرشـان همیـن زمان
اسـت کـه بـرای اهلبیـت bسـرایش میکنند.
شـخصیتهای شـعر آیینـی را شـخصیتهای
جهانـی اطلاق میکنـم .بزرگان شـعر آیینـی ،ما
بدون شـک بزرگان شـعر جامعه بشـری هسـتند.
یعنـی پرچمـداران علم هسـتند .امـکان نـدارد در
جایـی دیگر حضـرت علی gرا پیدا کنیم؛ شـعر
آیینی شـعر جهانی اسـت .از این رو ،معتقدم برای
سـرودن شـعر آیینـی ،بدون شـک ابتدا جوشـش
دخیل اسـت .شاعر آیینی ممکن اسـت در اتوبوس
شـعر بگوید یا حتی در عالم رویا ،سـرنخهای شعر
بـه او الهـام شـود .ابتدا جوشـش ،یعنـی حالی که
در لحظـه به شـاعر بـه سـبب توفیقی که شـامل
حالـش میشـود ،دسـت میدهـد و ایـن حـال
تبدیـل بـه احسـنالحال میشـود و زبـان را به کار
میگیرد برای بازگویی توصیفات در مدح و منقبت
اهلبیت .bپس از آن مرحله کوشـش میرسـد،
البته کوشـش هم نه به این معنا که حاال از مرحله
جوشـش گذر کردهایـم ،تالش کنیم و ادامه شـعر
را قافیهسـازی کنیم .کوشـش یعنی قبل از دست
بـردن به قلـم ،بایـد از اهلبیت bمـدد بگیریم و
در خانـه اهلبیـت bتوسـل کنیـم تا حسـی در
مـا پدیـد آورند کـه بتوانیـم ادامه شـعر را تکمیل
کنیم .از این رو ،شـاعر آیینی اگر از هیئت و فضای
اهلبیتی به دور باشـد اصال نه شـعرش لطفی دارد
نـه مانـدگاری دارد .بهعبارتـی دیگـر ،کوشـش به
معنای پژوهش در سـیره زندگانی اهلبیت ،bآن
هم از اسـتنادهایی که قابل اعتنا باشد یعنی شاعر
عالوه بر شـاعری باید تاری خدان و تاریخخوان خوبی
هم باشـد و به منابع اصلی و مهم تسـلط پیدا کند؛
خـواه ایـن منابع مربوط به اهل سـنت باشـد خواه
مربـوط به اهل شـیعه.
پـس اصل مهم در شـعر آیینی ،مطالعه
و پژوهش است؟
بلـه .هم مطالعه هـم پژوهـش و هم دنبـال کردن
آثـار بزرگانی کـه قبال در ایـن زمینه حرفـی برای
گفتـن داشـتند و طالیـ هدار و پرچ مدار ایـن ماجرا
هسـتند .مثال خـود مـا در محضر اسـتادان بزرگی
در خراسـان بهـره بردیـم .یکـی از آنهـا زندهیـاد
استاد غالمرضا شـکوهی و نیز حبیباهلل چایچیان
معـروف بـه حسـان اسـت .ایـن بـزرگان در شـعر
آیینـی دریچههـای تـازهای را گشـودند و زوایـای
دیگـری از آن را آشـکار سـاختند .پـس بایـد آثـار
و گفتههـای آنهـا در شـعر آیینـی را دنبـال کنیم
و نظرشـان را بدانیـم .بـه عنـوان مثـال ،خـود من
هرگز نشـده شـعر آیینی بگویـم و پیش اسـتادان
نخوانـم تـا مـورد نقـد قـرار نگیـرم .حتمـا نظـر
اسـتادان را جویـا میشـوم .هرچنـد خیلیهـا بـه
خـود مـن هـم اسـتاد میگوینـد امـا صـد درصد
یدانند.
اسـتادان بزرگـوار و طالی هدار بهتر از مـن م 
بهترین خاطرهای که دارید چه بوده است؟
خاطـرات خـوب زیـاد اسـت ،امـا بهتریـن آنها به
زمانـی بر میگـردد کـه در تاالر آیینـه حرم مطهر
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امـام رضا gدر جمع شـماری از شـاعران و در محضر
مقام معظم رهبری شـعرخوانی داشـتیم .در آن جلسه
شـعری در توصیف حضرت زهرا hخواندم که دو بیت
از آن را مقـام معظم رهبری خواسـتند دوبـاره بخوانم و
بسـیار لذت بردنـد .این یکی از بهترین خاطرات اسـت
کـه هنـوز هـم هـر بـار بـرای حضـرت زهرا hشـعر
میسـرایم یـاد آن لحظـه میافتم.
ضرورت ارتباط شاعران با مداحان در چیست؟
بایـد بین شـاعر و مـداح ارتباط قوی وجود داشـته
باشـد و حلقـه اتصالـی در ایـن بیـن پدیـد بیایـد.
االن در مشـهد در حـرم رضـوی پیونـدی بیـن
شـاعران آیینی و ذاکـران اهلبیت bوجـود دارد
کـه حـاج احمـد واعظـی هـم تشـریف میآورنـد.
در ایـن پیونـد و نشسـتها ،دریچههـای جدیـد
بـاز میشـود و تعامالتـی صـورت میگیـرد کـه
دوسـویه اسـت و متقابـل .پیشـنهاد خود مـن این
اسـت که یـک حلقه اتصـال بین شـاعران آیینی با
فرهیختـگان دانشـگاهی و بعـد از آن بـا مداحان و
ذاکریـن پدید آوریم تـا تاثیرگـذاری ادبیات آیینی
دوچنـدان شـود .تمـام شـاعران ذاکـر هسـتند،
امـا نمیتـوان گفـت کـه تمـام ذاکـران هم شـاعر
باشـند .هرچنـد ذاکران چـون حاج منصـور ارضی
یا سـعید حدادیان شـعر هـم گفتهاند ،امـا به گفته
خودشـان ایـن شـعر بـرای ذکـر خودشـان اسـت.

مادر دوآینه

بانوی صبر ای گهر عشق را امین!
عاشقترین نگاه اهورایی زمین!
ای در طواف سایه چشم تو آفتاب
از خرمن شکوه تو احساس خوشهچین!
در عصمت صدای تو تکثیر میشود
هفتاد و دو غزل به نواهای دلنشین!
در سینه تو عطر شکیبایی خداست
ُمهر صبوری است تو را نقش بر جبین!
از باغ دامن تو به معراج میرسند
نیلوفران از نفس صبحدم متین!
ای مادر دو آینه در کربالی عشق!
ای خواهر تاللو خورشید پنجمین!
نوشیدهاند شیر تو این شیرمردها
ک تو این چنین!
شیدا شدند از دم پا 
در فصل داغ ،خون جگر گوشههای تو
بر اللهزار خاتم حقانیت نگین!
در قاب چشمهای تو عکس شهید ،چیست؟
تصویر ناب سرخ شکفتن به باغ دین!
روزی که باغ آینهها را نشسته بود
دست تطاول غم پاییز در کمین
با ذوالفقار خطبه حق باور تو شد
خورشید عدل ،جلوهگر از مشرقی مبین!
از منطق بلیغ دل تو ظهور کرد
منشور محکمات خدا ،نور یا و سین!
در مکتب شهامت خود پروراندهای
یاران روز حادثه ،مردان آهنین!
بردی به دوش بار امانت چه بردبار
از مهد ناز تا به نفسهای واپسین!

خـــــط خبــر
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حجتاالسلام سـیدجالل موسـویان ،اسـتاد حـوزه علمیـه در مراسـم دعـای ندبـه کـه در مهدیـه تهـران برگـزار شـد ،گفـت :در کتـاب «مکیـال المـکارم» کـه
بـه سـفارش امـام زمـان fنوشـته شـده ،آمده اسـت باالتریـن دعا بـرای امـام زمان fدعـا برای سلامتی ایشـان اسـت .خداونـد معرفت را بـه افـراد مطهر عطا
میکنـد ،معرفـت امـام زمـان مثـل نیازمندی شـما بـه زنده بـودن شماسـت ،امام زمـان fرحمـت خداوند اسـت اگـر تنـزالت آسـمانی را میخواهید امـام زمان
خـود را بشناسـید چراکـه امام واسـطه فیض خداوند اسـت .اگر میخواهید تمام مشـکالت شـما در دنیا حل شـود بایـد امام زمـان fرا همه مردم دنیا بشناسـند.

با «حسین حسین» داریم پیر میشویم

یکی از سنتهای زیبای هیئتهای قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیئت بوده که در این سالها فراموش شده است.
بگیرید و برای «چهارده» ایمیل

شوید و پس از پایان مجلستان یک عکس یادگاری دستهجمعی
پیشنهاد میکنیم دست ب ه کار 

.
شود
منتشر
صفحه
همین
ر
د
کنید تا

qudsonline14@gmail.com

شاخصههای هیئت تراز انقالب

مجالـس عـزاداری اگـر بخواهند جامعـه را به عنـوان جامعه مترقی رشـد
دهنـد بایـد زمینه بـروز و ظهور عواطـف و احساسـات پاک باشـد؛ تهییج
عواطـف و احساسـات از راه صحیـح و بهکارگیـری عواطف مردم در مسـیر
ترویـج دیـن و معـارف دینـی هنر اسلام ناب اسـت و این نعمت از سـوی
خـدا بـه پیـروان این مکتب داده شـده اسـت که ظرفـی برای بـروز کردن
عواطف خودشـان در اوج عواطف انسـانی داشـته باشـند .امـا رکن دیگری
کـه در مجالـس عـزاداری باید مـورد توجه قـرار گیرد تا مجالس حسـینی
تأثیرگـذاری بیشـتری داشـته باشـد ،معرفـت و آگاهیبخشـی و رفتـار
براسـاس منطق و اسـتدالل و انجام مناسک در دایره شـرع و عرف جامعه،
متناسـب با فرهنگهـای بومی و منطقـهای با حفظ سـنتها و اصالت هر
منطقـه در کنـار تهییـج عواطف و بـه نوعی شـور قلبی انسانهاسـت؛ این
رکـن میتوانـد مانـع درگیر شـدن ابـراز احساسـات جامعـه در خرافهها و
بدعتهـا شـود .اگر پای یـک احسـاس و عاطفهای در مجالس حسـینی با
عقـل و اندیشـه و تفکـر ناب و اصیـل به دور از ژسـتهای روشـنفکرمآبانه
وارد شـود این شـور کار میکنـد و درگیری تعقل و اندیشـه با احسـاس و
همراهی ایـن دو باهم میتواند منجر به یک جریانسـازی اجتماعی شـود
که نتیجه همراهی شـور و شـعور است .مجلس حسـینی هنگامی میتواند
تأثیرگـذار باشـد کـه بهعنـوان یـک مجموعـه فعـال در مشـارکتهای
اجتماعـی و خدمـات اجتماعی معرفی شـود و کار کند .هیئتـی که نتواند
جمعـی را زیـر یک پرچم بـه حرکـت درآورد و آنها را نسـبت بـه ابتالئات
اجتماعی امروز مانند مسـائل طالق ،مشاجرات خانوادگی و قومی ،ناامیدی
جوانـان حسـاس کند و هیئتی که نتواند نسـبت به مسـائل محله و شـهر
واکنـش نشـان دهد ،ایـن هیئت ،هیئـت در تراز انقالب اسلامی نیسـت.

هيئت قمر بني هاشم(ع) /مازندران سوادكوه شيردره

مناجاتنامه

کانال تلگرام
آثار و برکات نماز

نماز زیباترین جلوه بندگی خداسـت که آثار
و برکات بسـیاری دارد اما شاید کمتر درباره
آن گفته شـده اسـت .در حالی کـه آگاهی از
آثـار و بـرکات دنیـوی و اخروی نمـاز ،تاثیر
بسـیاری در ایجاد انگیزه بـرای خواندن آن
دارد .در کانالی که در زیر معرفی شـده ،تمام
مسـائل نمازگزار اعم از چگونگـی خواندن تا
اهمیت لباس پوشـیدن و داشـتن انگشتری
و همچنین سخنان بزرگان در خصوص نماز
وجـود دارد کـه قـدرت کالم آنهـا بیشـک
تاثیرگـذار اسـت .معرفـی ایـن کانـال ،صرفا
بـه معنای عضویـت در آن نیسـت ،بلکه باید
تلاش کنیـد تـا بـا ترویـج مطالـب آن ،این
فریضـه الهی را گسـترش دهید .نشـانی این
کانـال https://t.me/namazasar ،اسـت.

کتاب
بینام اعترافات

«بینـام اعـــترافات» نـام کـــتابی از داوود
غفـارزادگان اسـت کـه بـا یک ماجـرای تلخ
آغاز میشـود ماجـرای داسـتان از ایـن قرار
اسـت کـه پـدری فـوت میشـود و از همـه
ماتـرک او تنهـا یـک خودنویس به پسـرش
ارث میرسـد و حـاال اوسـت که سـعی دارد
از البـهالی انبوهـی از یادداشـتهایی که در
ابتـدا بیفایـده مینمایـد ،داسـتانی را روی
صفحات کاغـذ پاکنویس کند .داسـتانی که
قهرمـان و راوی آن نوجوانی اسـت که با پدر
و عمویـش در روسـتاها به کار شـبیهخوانی
مشـغول هسـتند ،آن هـم در دورهای کـه
دولت از این کار دلخوشـی ندارد و با اجرای
این مراسـمها موافق نیسـت .ادامه داسـتان
را حتمـا خودتـان بخوانیـد و لـذت ببریـد.

اپلیکیشن
حضرت زینبh

واقعه عاشـورا و داسـتان پـر از ایثـار کربال آن
قدر با نام حضرت زینب hتنیده شـده اسـت
کـه هیچگاه جـدا از هـم تصور نمیشـد حتی
زمانی که ایام والدت بانوی قهرمان کربالسـت.
بـه مناسـب والدت حضـرت زینـب hدر این
بخـش ،نرمافزاری بـه نام حضـرت زینب hرا
برایتـان معرفـی میکنیم که با نصـب آن روی
گوشـی تلفن همراه یا تبلت خـود میتوانید با
زندگانی آن حضرت آشنایی کاملی پیدا کنید.
علاوه بـر زندگینامـه ،ایـن برنامـه اندرویـدی
شـامل خطبه حضرت در شـام ،خطبه حضرت
در کوفه ،زیارتنامه حضرت زینب hو  ...است.

میخواستم نام تو را ابر بگذارم ،از شدت کرامتت.
دیـدم که ابر دسـتمالی اسـت که تو بـا آن عرقهای آسـمانیات
را از جبین میسـتری و بر پیشـانی زمینهای تـبدار میگذاری.
میخواستم تو را آسمان بخوانم ،از وسعت آبی نگاهت.
دیـدم که آسـمان ،سـجاده کوچکی اسـت کـه تو بـرای عبادت
مدامت زیـر پـا میافکنی.
میخواستم تو را اقیانوس صدا کنم ،از بیکرانگیات.
دیـدم کـه اقیانـوس ،جرعـه آبـی اسـت کـه تـو بـه لبهـای
عطشـناک زمیـن بخشـیدهای.
میخواستم تو را نسیم لقب دهم ،از لطافت و مهربانیات.
دیـدم کـه نسـیم ،فقـط بـازدم توسـت کـه در فضای قدسـی
فرشـتگان تنفـس میکنـی.
به اینجا رسـیدم کـه :زیباترین و زیبندهترین نام ،همان اسـت که
خدا بـرای تو برگزیده اسـت ،ای کریمترین بخشـنده روی زمین.
ای جواد!
سیدمهدی شجاعی

هـیئت
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مدیر مسئول:ایمان شمسایی
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