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الَة َو أُْمْر بِالَْمْعُروِف َو انَْه َعِن الُْمْنَكِر َو اْصِبْر َعلی  ما أَصابََك إَِنّ ذلَِك ِمْن َعْزِم اْلُُموِر: فرزندم! نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منكر کن و بر آنچه  يا بَُنَيّ أَِقِم الَصّ
از سختی ها به تو می رسد مقاومت کن که اين )صبر( از امور واجب و مهم است. »لقمان /17«

نكته تربیتی که در اين آيه است: نسبت به انسان های اطرافت، احساس مسئولیت کن و آنها را از کارهای بد بازدار و به کارهای خوب تشويق کن . اين الزمه استحكام 
يك پیكر است و بنی آدم اعضای يكديگرند

آیلت اهلل سلیداحمد خاتملی در همایلش »روحانیت و حلوزه انقابی« اظهار کلرد: این انقاب اسلامی فاطمیه را زنده کرده اسلت؛ در این نظام اسلامی 
یکسلری خطلوط قرملز وجلود دارد کله ملا روحانیون بلرای ایلن خطوط قرملز سلر می دهیم؛ ملا هرگلز اجلازه نمی دهیم کله معصومیلنb در عرصه 

مسلائل سیاسلی به مسلخ کشلیده شوند. ـر
خبـ
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احساس مسئولیت نسبت به دیگران

نقش هیئت را  فراموش کرده ایم

در ایلام والدت بانویلی بله سلر می بریلم که تحت تربیلت معصومیلن و زندگی در 
کنلار معصومین بله الگویی بلرای انسلان ها در همله دوره ها تبدیل شلد تا نشلان 
دهلد سلبک زندگلی یلک موملن والیتملدار بله چله شلکل بایلد باشلد، بانویی 
کله هلزاران هلزار درس بلرای زندگلی انسلان ایمانلی دارد املا در معرفلی ایشلان 
فقلط بله صبر و مصیبت کفایت شلده اسلت. درسلت اسلت صبلر و مصیبتی که 
زینلب کبلریh در زندگلی خود بلا آن مواجله بلود از بزرگ ترین و سلخت ترین 
وقایلع بشلریت بلوده اما بایلد دقت داشلت می تلوان بلا مطالعه رفتلار ایلن بزرگ 
بانلوی تربیلت شلده در مکتلب اهل بیلتb بلرای لحظه لحظله زندگلی نکاتی 
برداشلت کلرد کله در ایلن مجلال کوتلاه بله گوشله هایی از آن می پردازیلم.

خودسلازی؛ اولیلن نکتله ای کله می تلوان بله آن پرداخلت رشلد و خودسلازی 
دختر امیرالمومنینg در شلرایط سلخت زندگی اسلت، امروزه شلاهدیم که 
برخلی جوانلان عللت رفتارهلای غللط و ناهنجاری های خلود را در کاسلتی ها، 
سلختی ها و مشلکات می بیننلد و ادعلای ایلن را دارنلد کله اگر زندگلی اینان 
بله این شلدت سلخت نبلود دچلار غفلت هلا و کج روی ها نمی شلدند، از سلوی 
دیگلران جوانانلی را شلاهدیم کله دچار انحلراف و کلج روی نشلده و عاقه مند 
بله زندگلی در مسلیر اهل بیلتb هسلتند املا به دلیلل فلرار از سلختی ها و 
مشلکات پیلش رو از زندگی جهادی دسلت برداشلته و به روزمرگلی و زندگی 
شلخصی پرداخته انلد، ایلن در حاللی اسلت کله حضلرت زینلب کبلریh از 
سلنین کودکلی هملواره بلا سلخت ترین وقایلع و مصیبت هلا روبله رو بوده اند و 
بلا خودسلازی و قرار گرفتلن در مسلیر بالندگی نه تنهلا خلود را در راه بندگی 
خدا رشلد دادنلد بلکه در مراحلل مختلف، با سلبک زندگی خود دیگلران را به 
سلمت رشلد تربیت کردنلد. آن بانلوی بزرگوار با عملکلرد خلود در علم آموزی، 
خانه داری، تشلکیل جلسات آموزشلی، خدمت به امام زمانشلان و... نشان دادند 
کله تهدیدهلای بزرگی ماننلد یتیملی در سلن کودکلی، غربلت و... را می توان 
تبدیلل بله فرصت کلرد و با تمرکلز بر کلیلد طایی خودسلازی ضملن دوری 
از آسلیب های اجتماعلی به یک عنصلر موثر اجتماعلی در جامعه تبدیل شلد.

فعالیلت اجتماعلی؛ حضلرت زینب کبلریh با عزیملت پدر بله کوفه بله همراه 
خانواده رهسلپار این شلهر شلد و در آنجا به برگلزاری کاس قلرآن و تربیت بانوان 

پرداخلت، ایلن عملکرد نشلان دهنده این اسلت کله بانلوان عاقه مند بله فعالیت 
اجتماعی نیازی نیسلت به مشلاغل مردانه روی آورده یا بخواهنلد قدرت و پهلوانی 
خلود را بله رخ جامعه بکشلند، بلکه همیلن بانویی که در شلرایط اضطلرار پس از 
واقعله کربا یک تنله در برابلر ناملردان روزگار ایسلتاد و قافله سلاالری آل البیت را 
برعهلده گرفلت با عملکرد آموزشلی خلود این مهلم را یادآور شلد که بلرای بانوی 
ایمانلی، ترویلج فرهنگ قرآنی، انتشلار عللم و تربیت افلراد جامعه بزرگ تریلن راه 
خدملت به املام زمانf و حضور موثر در عرصه های اجتماعی اسلت. این سلبک 
زیسلت اجتماعلی و فعالیت تربیت محلور بانوی کربا نشلأت گرفته از آملوزه  پدر 
بزرگلوار ایشلان اسلت که فرمودند: هرکسلی فلردی را تربیلت کند یک جهلان را 
تربیت کرده اسلت، انسلان موملن والیتملدار در دوره انقاب اسلامی نیلز باید در 
هلر حالی خلود را مقید به آملوزش و تربیت نیرو بلرای انقاب بدانلد و با پرداختن 
بله املر تعلیلم و تربیلت در ظهلور و بروز جامعله ایمانی نقش موثر داشلته باشلد.

روایتگلری؛ بانلوی صبلر و اسلتقامت پلس از واقعله کربا بلا برگلزاری محافل 
روضله و روایتگلری از مصائلب اهل بیلتb به روشلنگری علیه ظللم ظالمان 
پرداختله و ملردم را بلا جریلان حلق و باطلل آشلنا می کردنلد، ایلن درسلی 
اسلت بلرای مدعیلان پیلروی از اهل بیلتb کله نله تنها در سلختی و فشلار 
زندگلی بلا دیلدن غلبه ظللم حاکمان جلور عقب نشلینی نباید کرد بلکله باید 
بله روایتگلری از ظللم ظاللم و غربت مظللوم پرداخت تا نسلل های بعلدی نیز 
بلا فرهنگ انقابیون پیشلین آشلنا شلوند. این مهلم در دوره کنونی که نسلل 
چهلارم و پنجلم انقلاب در سلن رشلد و نسلل سلوم انقلاب در دوره پذیرش 
مسلئولیت قرار گرفته اند، بسلیار الزامی اسلت تا نسلل اول و دوم بله روایتگری 
از مبلارزات انقلاب و دفلاع مقلدس پرداختله و فرهنلگ انقابی گلری اصیل را 
بله نسلل های بعلدی منتقل کننلد، به خصلوص در زمانی که دشلمنان سلعی 
دارنلد بلا نفوذ بین مسلئوالن و تهاجلم فرهنگی علیله جوانان مسلیر انقاب را 
منحرف کرده و به سلویی ببرند که از حکومت اسلامی فقلط نامی باقی بماند.

مبلارزه؛ عمه سلادات پس از بازگشلت از شلام بله مدینه بله روایتگری از مبلارزات 
و شلهادت شلهدای کربا بسلنده نکلرد و بلا خطبه های توفنلده خود به رسلوایی 
طاغلوت و انگیلزش روحیله انقابلی بیلن ملردم پرداخت و تلا جایی پیلش رفت 
کله حاکلم مدینه با احسلاس خطلر از قیام مردملی به آن بانلو پیام داد تا سلکوت 
را در پیلش گیرنلد املا تبلور فرهنلگ عللوی در آن تربیت شلده بیت نلور، مانع از 
آن بلود کله در برابلر یزیدیلان سلکوت کلرده و نابلودی دین را به تماشلا بنشلیند 
للذا این حرکلت انقابی آن قلدر ادامه یافلت تا حضلرت را از مدینه تبعیلد کردند. 
اکنلون صاحبان قلم، سلخنوران و اهالی رسلانه این رسلالت زینبلی را باید برعهده 
گرفتله و بله رسلوا کردن ظالملان و خائنان به فرهنگ انقلاب و اسلام بپردازند تا 
همچون زمان مبارزات پیش از پیروزی انقاب اسلامی، مبارزه با اسلتکبار جهانی 
و ایادی آن را ادامه دهند و بسلتر پیشلرفت و صدور انقاب اسلامی را آماده کنند.

ایلن تنهلا شلمه ای از آموزه هلا و برکات حضور یلک بانلوی انقابلی در دوره امامت 
چهلار املام نخسلت شلیعیان اسلت، جلا دارد مومنلان بلرای تبلرک جسلتن از 
ایلام والدت اسلوه ایثلار و اسلتقامت بله مطالعله زندگینامله آن حضلرت پرداخته 
 ،bو بلا درس گرفتلن از رفتلار ایلن شلاگرد تربیلت شلده در بیلت ائمه اطهلار
خلود را بلرای یلاری املام دوازدهلم و خدملت بله انقلاب اسلامی آملاده کننلد.

 

bچهار درس از یاور چهار امام
حجت االسالم محمد صدارت، واعظ و کارشناس معارف اسالمی

بازتاب

* کاظم ذبیح اللهی: حاج حسلین هوشلیار 
هفتله گذشلته حلرف دل خیللی از هیئتی 
هلا را زدنلد، ممنلون بابلت ایلن گفت وگلو.

* رحیمی:شهرت در مداحی و قیمت تعیین 
کردن مداحان بزرگترین معضل شلده است.

* زهرا بهرامی: جلد چهارده را در سلایت 
عقیق دیلدم، چرا این نشلریه در اسلتان ها 

توزیع نمی شلود.
* امیرحسـین اکبـری: واقللعا در ادب 
و نوکللری نمونله هسلتند. ای کاش دیگلر 
 کسلانی کله داعیله دار نوکلری اباعبلداهلل و 
اهل بیت b هسلتند با شلنیدن صحبت های 
بزرگان تلنگری بخورند و به مسیر اصلی برگردنند.

* اسـماعیل صديقی: احسلنت بله حاج 

حسلین ،پرچمت همیشله باالست.
* مبارکـه يداللهـی: هیئت هلا تلا حلد 
للذا  شلده اند،  فرم گرایلی  دچلار  زیلادی 
رسلانه مذهبلی اول بایلد بتوانلد فرم های 
موجلود را نقلد و در مرحلله بعد اقلدام به 
معنادهلی هیئت هلای مذهبلی کنلد. در 
ایلن صلورت مسللما وضعیلت هیئت هلا 

دگرگلون خواهد شلد.
*يـداهلل اکبر: از نگاه یکسلویه و کلیشله ای 
خارج شلوید و به سلمت تکاملل و جامعیت 
رسلانه ها  این گونله  املروز  کنیلد؛  حرکلت 
مشلتری دارند و ملردم از حرف هلای تکراری 
خسلته  شلده اند. البتله شلما بله این سلمت 
حرکلت کرده اید بایلد این قدم ها تلداوم یابد.

حجت االسالم سیدمهدی حائری زاده 
رسلانه های مذهبلی خلوب کار می کننلد املا جاملع و کاملل نیسلتند. اگلر بتوانیلم مذهلب را میلان 
ملردم بله نمایلش بگذاریلم، می توانیلم بله واقلع فرهنلگ غنلی اسلامی را نشلان دهیلم. محدود شلدن 
برنامه هلای مذهبلی بله مراسلم مذهبلی ضعف بلزرگ رسلانه اسلت. اگر معتقدیلم دیلن از زندگلی جدا 
نیسلت بایلد الگلوی جامعله اسلامی را بله تصویلر بکشلیم و ایلن وظیفله رسلانه های مذهبلی اسلت. 
مسلتندها و فیلم هلای نمایشلی البتله نله آنچه برخلی ملردم دوسلت دارند ببینند بلکله آنچه را هسلت، 
نشلان دهیلم مثلل حرکلت زیبلای رسلانه ها بلرای ایلام اربعیلن و نشلان دادن زائلران همان طلور کله 

هسلتند نله آن طلور کله مخاطب می پسلندد. متأسلفانه در بعضلی اوقلات سللیقه های ملا از دسلتورات دینی فاصلله گرفته اسلت. این 
وظیفله رسلانه مذهبی اسلت کله این فاصلله را به حداقل برسلاند. جسلتجوی الگوهلای مردملی و معرفی سلبک زندگی آنهلا می تواند 
 برخلی املور دور از ذهلن را نمایلان کنلد. پتانسلیل مذهبلی ملا در کشلور عزیزمان ایلران کم نیسلت. مضجع شمس الشلموس علی بن 

موسلیg و حضلرت معصوملهh و دیگلر اماملزادگان بزرگواری که در سلر تا سلر ایران هسلتند هر کلدام خود قطلب فرهنگی اند که 
رسلانه مذهبلی می توانلد از هر کلدام جلوه های بی نظیلری را به نمایش بگلذارد که حداقلل آن معرفی و شلناخت این امامزادگان اسلت.

  بازتاب های »چهارد      ه« را د      ر اینجا بخوانید      . منتظر پیشنهاد      ها و انتقاد      اتتان هستیم.
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روح اهلل مويد، پژوهشگر دينی

روزگاری هیئت هلا مجملع تحلول و تشلخص بودنلد. علزاداران را بله تفکلر در قیلام 
حسلینی سلوق می دادنلد. تاش هلا بلرای خلوب شلدن بلود نله خلوب دیده شلدن. 
وللی املروزه برخلی هیئت هلا از اصلل و فرهنلگ اصیلل خلود فاصلله گرفته انلد؛ آیا 
در زملان ملا کله تهاجلم فرهنگلی شلدت گرفتله و ابزار سلوء بیلش از گذشلته رواج 
دارد، نبایلد بله ایلن فکلر فرو رفلت کله چلرا پرمخاطب تریلن و میدانی تریلن مجمع 
فرهنگلی یعنلی هیئت هلا رو بله افلول فرهنگی سلیر می کننلد؟ یکلی از دالیل مهم 
می توانلد اهمیلت دادن بیلش از انلدازه بله کمیلت و بی توجهی نسلبت بله کیفیت و 
فرهنگ سلازی باشلد کله اگر بخواهیلم به جایلگاه مناسلب و آرمانی هیئلت برگردیم 
بایلد با دقت تملام این موضوع را ملورد بحث قرار دهیلم. از ابتدا هیئت شلروع کنیم. 
زملان و ملکان هیئلت: اگلر هیئتلی بخواهلد مباحث کیفلی را در نظلر بگیلرد باید از 
فضلای مناسلب و زملان مناسلبی برخلوردار باشلد تلا مخاطلب را تحت تأثیلر فضای 
هیئلت قلرار دهلد. به عنلوان مثال ثابلت بودن ملکان هیئلت عامل مهملی در جذب 
و تأثیرگلذاری افلراد و فرهنگ سلازی محلله دارد البتله گاهلی انتقلال ملکان هیئلت 
بلرای تأثیرگلذاری بیشلتر مهلم اسلت مثلل این که ایلام محلرم در حسلینیه ها و ایام 
شلب های قلدر از فضلای مسلاجد و امامزاده هلا اسلتفاده شلود کله مسللما اثرگذاری 
بیشلتری خواهلد داشلت. املا زملان هیئلت باید نسلبت بله حضلور حداکثلری افراد 
انتخلاب شلود یلا اگلر هیئلت تلازه تأسلیس اسلت مناسلبت های مخصلوص را بایلد 
درنظلر گرفلت مثلًا شلب های جمعه و مناسلبت دعای کمیلل، صبح جمعله و دعای 
ندبله و... کله در این صلورت یک برنامله راهبردی هیئت نیز مشلخص می شلود. پس 
از ملکان و زملان بله سلراغ فضلای هیئلت می رویلم. در و دیلوار هیئلت بایلد تابلوی 
فرهنگلی و فرهنگ سلازی باشلد. وقتلی مسلتمع وارد هیئلت می شلود باید احسلاس 
کنلد هلر نوشلته یلا کتیبله برایلش حرفلی دارد و از او بله عنلوان یک هیئتلی و یک 
حسلینی روشلی را می خواهد روشلی کله او را به حسلینی تر شلدن نزدیلک می کند. 
کتیبه هلا بایلد هرکلدام سلخنرانی باشلند، مداحی باشلند و حرفلی بگویند کله البته 
در کنلار ایلن اهلداف از اسلراف و تجمل گرایلی هلم باید پرهیز شلود. کم کلم به روح 
هیئلت می رسلیم یعنلی پنلد و موعظه. اگلر هیئتی همله الگوها را داشلته باشلد و از 
فیلض منبلر بی بهلره باشلد، رشلد نمی کنلد. در انتخلاب سلخنران بایلد دقلت کرد. 
سلخنرانی مناسلب جمعیلت، هلم زبلان بلا جملع و متناسلب بلا میانگیلن سلنی 
اعضلا مخصوصلا اگلر هیئلت نوجوانلان و جوانلان باشلد. سلخنران باید در هر سله 
بُعلد اخلاق و احلکام و عقاید ارائه مطلب داشلته باشلد تلا کامش جامع باشلد و 
پیشلرو. سلخنران بایلد مطلع از اخبلار پیرامون خود در شلهر و اسلتان و حتی در 
کشلور و جهلان باشلد و بتواند برداشلت درسلتی از اتفاقات داشلته باشلد یلا حداقل 
بلا اسلتاد مطلع ارتباط داشلته باشلد. شلاید بتلوان گفت باالتریلن بعلد کیفیتی یک 
هیئت همین سلخنرانی و پند و موعظه اسلت. پس از سلخنرانی به مداحی می رسلیم 
کله ملداح خوش صلدا، هنرمند، بصیر و مسللط بلر مداحلی می تواند خود بله ارتقای 
کیفلی هیئت کمک کند. در حال حاضر اشلعار و سلبک های پرمحتوا با مللودی زیبا کم 
نیسلت که دسلت مداحان بسلته باشلد به خصوص که بیشلتر بُعد هیجانی هیئت همین 
علزاداری اسلت کله در تحلول دل اگر کلمله ای گفته شلد و بر دل نشسلت قطعا صاحب 
اثلر خواهلد بلود. قسلمت پایانی هیئت هلم پذیرایی اسلت که به نوبله خلود می تواند در 
فرهنگ ساده زیسلتی و خوراک صحیح ایرانی- اسلامی فرهنگ سلازی کند. اگر از نقش 
هیئلت مذهبی غافل شلدیم به هیچ وجله نمی توان جایگزیلن خوبی بلرای آن پیدا کرد.

سوره   مبارکه لقمان 
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سلیدرضا جدا، مسلئول سلازمان بسیج مداحان اسلتان قم، ارتباط و تعامل مسلتمر مداحان با اسلتادان حوزه را در تحقق معرفت افزایی هیئت های مذهبی بسیار موثر 
دانسلت و گفت: بی شلک تعامل مسلتمر مداحلان با وعاظ و اسلتادان و فضلای حوزه بله معرفت افزایی در هیئت های مذهبی کمک بسلیاری می کنلد، ضمن آن که 

تقویلت همین تعامات باعث خنثی سلازی فتنه های شلوم دشلمن مبنی بر انحلراف در محافل دینی و هیئتی می شلود.

03

هیئت بنت الحسینg با یک زیارت عاشورای 
چند نفر شروع شد ولی حاال به یک پایگاه فرهنگی و اجتماعی 

تبدیل شده است. با مدیر این هیئت گفت وگو کردیم

کـار در تهـران 
سخت است!

ملیكا وظیفه شناس
اوايـل دهـه هفتـاد بـود کـه هیئـت بنت الحسـینg در محلـه مجیديه تهـران بـا همكاری 
و تـالش عـده اي از نوجوانـان ايـن محلـه کارش را آغاز کـرد. نوجوانانـی که عموماً در بسـیج 
 bفعالیت داشـتند و در دلشـان عشـق بـه اهل بیت gو کانـون قـرآن مسـجد امـام علـي
مـوج مـی زد.  فعالیـت هیئـت  بنت الحسـینg پنجشـنبه بـا قرائت زيارت عاشـورا شـروع 
شـد امـا تبییـن معـارف دينـی از اهـداف اصلـی هیئـت بـود که تـالش می شـد بـه بهترين 
شـكل انجام شـود. مسـئولیت اين بصیرت افزايـی هم بیشـتر بر عهـده روحانیون جـوان بود 
تا مجلـس برای نوجوانان جذابیت بیشـتری داشـته باشـد. برای آشـنايی بیشـتر بـا اهداف و 
برنامه هـای هیئـت بـا جـواد شـعبانی، مـداح و مسـئول اين هیئـت بـه گفت وگو نشسـتیم. 

    غنی تر شدن محتوای هیئت 
هیئلت بیت الرقیلهh یا بنت الحسلینg که در ابتلدای راه از قرائلت زیارت عاشلورا کار خودش را آغلاز کرد، هیچ گاه 
فکر نمی کرد روزی شلاهد جذب جوانان بسلیار در محله مجیدیه به یک هیئت پارکاب و معروفی تبدیل شلود. البته 
گام های فرهنگی و اهمیت به روضه و منبر بیشلترین سلهم را در این میزان باالی جذب داشلته اسلت.  جواد شعبانی 
می گوید: »گرچه ابتدا فقط خواندن زیارت عاشلورا مدنظر بود اما جلسله باگذشلت سلال ها از لحاظ محتوایي غني تر 
شلده؛ چون بیشلتر از هرچیلز برایمان وعلظ و روضه اهمیلت دارد. البته در جای خودش شلور و سلینه زنی هم داریم 
املا ارتقای شلعور مخاطب برایملان جایگاه ویژه تلری دارد. املروز عاوه بر مراسلم هفتگي، در مناسلبت ها هم هیئت 
برنامله ویلژه ای برگلزار می کند که مخاطبان هم اسلتقبال بی نظیری داشلته اند. تلا جایی که املروز در محله مجیدیه 

کله هیئت هلای بزرگی تعظیم شلعائر می کنند نام هیئلت ما برای ملردم به خصوص جوانان نام آشلنایی اسلت.«

 
   جلوگیری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی و فرهنگی

هیئت هایلی کله به خصوص در تهلران فعالیت می کنند نسلبت به شهرسلتان ها رسلالت ویژه تلری دارنلد. چراکه در 
پایتخت ما شلاهد مدگرایی حتی دینی و ترویج بدعت های غلط و عزاداری های جعلی از سلوی دشمنان هستیم. پس 
به تعبیر بزرگان باید هیئت ها به روزتر و بصیرتر از دیروز باشلند. مسلئول هیئت بنت الحسلینg درباره این موضوع، 
می گویلد: »در تهلران با توجله به گوناگوني اقلوام و فرهنگ ها و آسلیب هاي اجتماعي مختللف و همچنین معضات 
متفاوتي که گریبانگیر عموم جامعه خاصه جوانان اسلت، لزوم انجام کار فرهنگي به ویژه فعالیت های فرهنگي که براي 
جوانان جاذبه داشلته باشلد سرلوحه هرکارفرهنگي بوده و باید به آن توجه کرد. در هیئت ما کارهاي فرهنگي که براي 
عموم جوانان جذابیت داشلته باشلد انجام مي شلود اما هیئت در این میان با عنایت به این که توسلط خود مردم اداره 
مي شود و کاري برخاسته از عشق و عاقه و از سر ذوق و اشتیاق است، گیرایي بیشتري دارد. در بنت الحسینg با انجام 
برنامه هاي گوناگون از جمله برگزاري اردوهاي سلیاحتي و زیارتي همچون عتبات عالیات و مشلهد مقدس، برنامه هاي 
تفریحلي بلراي جوانان و نوجوانان، فعالیت هایلی در زمینه آموزش مداحي فعلال بوده و براي آینلده نیز برنامه هایي در 
دسلت دارد. ما قصد داریم نشسلت های تخصصی با موضوع شلبهات و بررسلی مسلائل روز جامعه را داشته باشیم که 
از اسلتادان برجسلته و صاحب نظران اصلی این حوزه، برای تبیین و بررسلی مناسب این مسلائل، دعوت خواهد شد.«

  اخالص، همدلی و انسجام
یلک نکتله ای کله مدیلران و مسلئوالن هیئت هلا بایلد خروجی شلان باشلد پاسلخ این سلوال اسلت که اصلا چقدر 
بله واسلطه برپایلی هیئت ها می تلوان کارهای بلزرگ و تأثیرگلذاری برای جامعله انجلام داد؟! جواد شلعبانی این گونه 
پاسلخ می دهلد: »عشلق بله آل اهلل و خاندان عصملت و طهارت در میلان مردم این سلرزمین نهادینه بلوده و هرچقدر 
فعالیلت هملراه با نلوآوري و به روز بودن بیشلتر ملورد توجه قرار بگیرد، محصول به دسلت آمده بیشلتر بلراي جوانان 
و تشلنگان معرفلت سلودمند بلوده و مي تواند مثمرثمر باشلد. هیئت ها بلا توجه به پایلگاه اجتماعلي و مردمي که به 
واسلطه محبلت اهل بیت در میلان توده ملردم دارنلد به راحتي مي تواننلد باعث جذب جوانان شلوند البته ایلن کار به 
شلرطي اثرگذارخواهد بود که اوال اخاص درآن وجود داشلته و ثانیا همدلي و فعالیت منسلجمي وجود داشته باشد.«

 
   هم وعظ   و هم راهکار

موضوع دیگری که باید هیئت ها به آن توجه داشلته باشلند این اسلت که چقدر می توانند در رفع معضات اجتماعی 
و کاهش مشلکات انسلانی و خانوادگی مردم تأثیرگذار باشلند؟ مسئول هیئت بنت الحسلینg می گوید: »آنچه در 
هیئت انجام مي شلود شامل چند شکل فعالیت فرهنگي اسلت. ابتداي جلسه با قرائت قرآن و توسلل به ذوات مقدس 
معصومیلن آغاز مي شلود کله خود اینها و تاثیرگذاري شلان حدیثي اسلت مفصل. ذکلر و یاد خدا چنانچله در حدیث 
شلریف ثقلین به آن تأکید شلده در جلسله اي که افرادحاضر با عشلق و عاقه دور یکدیگر جمع می شلوند و نیتي جز 
رضاي حق تعالي ندارند خیلی موثر اسلت. در ادامه جلسله، وعظ و منبر اسلت که اهل علم مسللط به احکام و معارف 
دین و همچنین مسلائل مبتا به امروز جامعه برای مسلتمعین موشلکافی می کند و بسیاري از شلبهات و مسائل روز 
کله ابهاملات زیادی برای جوانلان ایجاد کرده بود در این محفل از سلوی آن واعظ به آن پاسلخ داده می شلود؛ در پایان 
وعظ هم نتیجه مهم اسلت که در بنت الحسینg بسلیاری از جوانان به دنبال راهکار برون رفت از معضات اجتماعی 
هسلتند. در آخر هم بنا به مناسلبت، جلسله توسلل به ذوات مقدسه اسلت که با هنر مداح جلسه و اسلتفاده از اشعار 
پرمحتلوا ادامله می یابد. این  اتفاقات وقتی دسلت به دسلت هم می دهند در رفع مشلکات اجتماعی بسلیار موثرند.«

  bهر هیئتی می کوشـد تا با ارائه برنامه ها و انتقال مناسـب شـاخصه های معرفتی و مفاهیم دينی اهل بیت
به مستمعین راهگشا باشند. مسئول هیئت بنت الحسینg درباره نهادينه کردن مجموعه خصوصیاتی که 
می تواند فرهنگ ناب اهل بیتb را در میان جوانان توسعه دهد، تأکید می کند: »اين هیئت با سرلوحه قرار 
دادن اخالص در گفتار و عمل در میان مستمعین و دست اندرکاران اصلی و فعال خود می کوشد اخالق اسالمی 
و هیئتی را در پِس توجه به گرايش های مختلف سیاسی و فرهنگی نهادينه کند. برخورد با گشاده رويي، دخیل 
کردن افراد تازه وارد و سپردن مسئولیت در زمینه انجام امور جاري هیئت، استفاده از نظرات و پیشنهادات 
همه شرکت کنندکان و استفاده از چهره هايي که بیشتر براي جوانان جذابیت و تازگي داشته باشد از اين گونه 
فعالیت هاسـت. چشـم اندازي که براي آينده هیئت درنظرگرفته شده پاسـخ به نیازهاي فرهنگي، سیاسي، 
معیشتي و مسائل مبتالبه امروز براي جوانان است. همچنین تأسیس صندوق قرض الحسنه باجذب منابع الزم 
مالي براي تأمین گوشه اي از نیازهاي مالي مردم، راه اندازي برنامه ورزشي هفتگي براي جوانان حاضر در جلسه 
و شـرکت در اتفاقات و حوادث غیرمترقبه ای مانند زلزله که در شـهرهاي مختلف باآن مواجه بوديم. گرچه 
اثرگذاري هیئت ها به خاطر مشارکت خود مردم در اداره آنهاست و اساساً اين مردمي بودن ضامن بقاي اين گونه 
جلسات خواهد بود اما مشكلي که اکنون ارکان بسیاري از جامعه به خصوص هیئت های مذهبی را آزار می دهد، 
مسائل مالي است. به هرحال هرگونه کار و فعالیت اجتماعي نیازمند هزينه است که براي جذب آنها مشكالت 
زيادي پیش روي عوامل هیئت هاست. رفع اين معضل بزرگ نیازمند کمك و ياری بخشی از نهادهای فرهنگی 
اسـت که بیش از پیش اثرگذاری اين محفل و جلسـات را در مبارزه بـا تهاجم های فرهنگی جدی بگیرند.« 

باور کنیم همه نقش داریم
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سلوگواره نمایشلی »مرثیه یاس« به مناسلبت ایام فاطمیه و در رثای حضرت زهراh به کارگردانی و نویسلندگی الهه سلادات میردوسلتی، خواهر شهید میردوستی 
 fبله روی صحنه می رود. این نمایش آیینی از سلوم تا سلیزدهم بهمن ماه در حسلینیه منتظران مهدی fاز شلهدای مدافلع حرم، در حسلینیه منتظران مهدی
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گفت وگو  با مهدی سروری
 که صدایش برای زائران حرم رضوی آشناست

    اسـتادانتان چه کسـانی بودند و چه درس هايـی از آنها در 
عرصه مداحـی آموختید؟

بله جرئلت می توانم بگویلم هیلچ مداحلی نمی تواند به خوبی رسلالت 
خلود را انجلام دهلد اال این کله از محضلر اسلتادان مجلرب و اهل فن 
بهلره بلرده باشلد و در محضلر اهلل عللم زانلو زده باشلد. حقیلر هم 
اگلر در ایلن مسلیر موفقیت هایلی داشلتم مدیلون اسلتادانی هسلتم 
کله همیشله رهنمودهلا و راهنمایی هلای آنلان چلراغ راهلم بلوده 
اسلت. مداحلی را بلا شلاگردی در محضر عملو و دایی شلهیدم و پدر 
بزرگوارم آغاز کردم و با شلاگردی در محضر اسلتاد حلاج رضا روحانی 
کاشلمری ادامه دادم، پس از آشلنایی با حاج مهلدی منصوری افتخار 
شلاگردی ایشلان را پیدا کردم و در این سلال ها از آشلنایی با اخاق و 
سلبک و سلیاق خواندن اسلتاد حاج حسلن خللج بهره ها بلرده ام. هم 
اینلک پس از حلدود 16 سلال که همسلایه حضرت رضاg هسلتم 
در مشلهد از رهنمودهای اسلتادانی همچلون حاج محملود اکبرزاده، 
حلاج عللی خوش چهره، حلاج احملد واعظلی و ... اسلتفاده می کنم و 
تأثیرپذیلری دارم. بلر دسلت همله اسلتادانم کله از هر کلدام در یک 
زمینله اعلم از اصول مداحلی، اخاق، اخلاص، تقلوی و ... نکته ها فرا 

گرفتلم بوسله می زنلم و همیشله دعاگوی وجود شریفشلان هسلتم.
    پس از سـال ها فعالیـت در عرصه مداحـی نگاهتان به اين 

حوزه چه تغییری کرده اسـت؟
 bخلدا را شلکر کله روز بله روز اقبلال جامعله بله سلمت اهل بیلت
بیشلتر می شلود و اصا قابل مقایسله با گذشلته نیسلت. البتله قرآن 
هلم اشلاره دارد که »و یدخللون فی دیلن اهلل افواجلا« در حال حاضر 
ابلزاری را در اختیلار داریلم به نلام فضلای مجلازی کله در گذشلته 
دسترسلی نداشلتیم و ایلن خلود باعلث بلاال رفتلن سلطح فرهنگ و 
نگلرش جامعله شلده اسلت و بلا ظرفیتلی کله بلرای انتقلال معلارف 
اهل بیلتb دارد می تلوان حداکثلر اسلتفاده را از آن داشلت. االن 
بهتریلن مطاللب به خصلوص در حلوزه مقتلل و زندگانلی ائمله اطهار

b یلا جدیدترین اشلعار و سلبک ها را می تلوان در سلریع ترین زمان 
از فضلای مجازی اسلتخراج کرد و در اختیار دیگلران قرار داد. در حال 
 bحاضلر بهتریلن زمان را بلرای خدمت بله قرآن و مکتلب اهل بیت
در اختیلار داریلم. بله فرموده مقلام معظم رهبلری اگلر از این فرصت 
پیلش آمده اسلتفاده نکنیلم و نتوانیلم مدیریت کنیم دشلمن به نفع 
خلود و علیله ملا اسلتفاده خواهد کلرد. پس زملان فعلی، بلا توجه به 
توانایی هایلی کله دارد و ظرفیت هایلی کله در اختیار ما قلرار می دهد 
 bنلگاه ملا را بله مداحی و علرض ادب به سلاحت مقلدس اهل بیت

تغییلر داده و مسلئولیت ملا را خطیرتر کرده اسلت.
   چـه فرصت هايـی پیش روی مداحان اسـت کـه بايد از آن 

بیشـترين بهره را ببرند؟
بله نظر من، فضای مجلازی یکی از بهترین فرصت هلا و از کم هزینه ترین 

چند ماه قبل از پیروزی انقالب اسالمی در خانواده ای 
مذهبی در شـهر خلیل آباد کاشمر به دنیا آمد. شش 
ماهه بود که بر دوش پدر يا آغوش مادر در راهپیمايی 
مردم انقالبی شـرکت می کرد. بعـد از ازدواج و به دنیا 
آمدن اولین فرزندش به مشهد آمد. پدربزرگ مادری اش، 
مؤذن و خادم مسجد جامع شهر و مادربزرگ مادری اش 
مدرس قرآن و همیشـه نوای ملكوتی قـرآن و مداحی 
اهل بیـتb در فضای پیرامونش طنین انداز بود و همه 
اينها باعث شـد تا »مهدی سـروری« به سمت مداحی 
گرايش پیـدا کند و راه پـدرش را ادامه دهـد. در پنج، 
شش سالگی به جلسات مداحی، تالوت قرآن و تفسیر 
نهج البالغه می رفت و در جلسه مجمع الذاکرين کاشمر، 
تلمذ می کرد. 11 ساله بود که در جلسات بزرگ، شروع به 
مداحی کرد. در اين شماره به سراغ مداح جوان و خوشنام 
خراسانی رفتیم که صدايش برای بسیاری از زائران حرم 
مطهر رضوی آشناست و در ديدارهای رهبری با مداحان، 
رهنمودهايی را از محضر ايشـان کسـب کرده اسـت. 

فضای مجازی برای 
مداحان یک فرصت است
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عبدالرضلا عابلد قائم مقام سلازمان اوقاف گفلت: فرهنگ پیاده روی اربعین حسلینی امروز با تدابیلر مقام معظم رهبلری در قالب یک فرهنگ تاثیرگذار نهادینه شلده 
و ایلن حماسله بلزرگ جهانی روزبه روز در حال تقویت و گسلترش اسلت. رئیس سلتاد اربعین سلازمان اوقاف بلا بیان این که این سلازمان در زمینه خدمات رسلانی به 

زائران اربعین پیشلگام و پیشلتاز بوده اسلت، تصریح کلرد: مردم حضلور اوقاف و نقش موقوفلات را در مراسلم اربعین لمس می کنند.

راه هلا برای نشلر معارف اهل بیتb اسلت که چنانچله نتوانیم مدیریت 
کنیلم و خوب اسلتفاده کنیلم دشلمن از ایلن فرصت ها علیله اهل بیت

b اسلتفاده می کند، بایلد بیدار باشلیم و مراقبت کنیم. املروز با توجه 
بله شلرایط حاکم بلر جامعه ملا، فضای مجلازی فرصت های پیلش روی 
جوانلان ما را نشلانه رفته اسلت مسلئوالن هیئت هلای مذهبی بلا ایجاد 
تنلوع و فعالیت هلای فرهنگلی  و دعلوت از روحانیون متعهلد و مداحان 
ارزشلی آشلنا به مسلائل جوانان در جذب این قشلر اثرگذار تاش کنند. 
متاسلفانه در برخی موارد شلاهد سلردرگمی و تحول محتوایی در عرصه 
مداحی هسلتیم، به طلوری که در برخی هیئت ها صرفا به املور عزاداری 
و سلینه زنی و... می پردازنلد و ایلن بله فقله پویای شلیعه ضربله می زند. 
متاسلفانه املروزه ادبیات جدیلدی وارد عرصه ذکر و ذاکری شلده اسلت 
کله قالب و محتلوای آن را تغییلر داده اسلت و این به ضلرر مکتب حّقه 
اهل بیلت b اسلت. مداحان خود گو و خلود رو در ایلن عرصه جایگاهی 

ندارنلد، صائب تبریلزی می فرماید: 
گلی که تربیت از دست باغبان نگرفت

اگر ز چشمه خورشید سر زند خود رو است
نلوآوری و خاقیلت در ایلن عرصله نیلز خوب اسلت اما دور شلدن از 
حقانیلت اهل بیلت b خیللی بلد اسلت امیلدوارم مداحلان از فرصت 
تأثیر در جلسلات و هیئت ها بویژه روی قشلر جوان و نوجوان حداکثر 
اسلتفاده را ببرنلد و به جای فرصت سلوزی، فرصت سلازی کنند وگرنه 

ایلن موقعیت بله مخاطلره می افتد.
   آيا انحراف در مداحی وجود دارد و مصداق آن چیست؟

 در پاسلخ بله ایلن پرسلش، بایلد خیللی محتاطانله جلواب بدهم که 
خلدای ناکلرده بله کسلی بلر نخلورد. کشلور ملا بله لطلف خداونلد،  
کشلور اهل بیلتb اسلت بله همین خاطلر بایلد سلیره و روش ائمه 
معصومیلن در زندگلی مللت ایلران به خصلوص مداحلان بله عنلوان 
نقلش  باشلد.  اسلام، سلاری و جلاری  اسلوه های دیلن  و  بلزرگان 
مداحلان در گسلترش فرهنلگ نلاب اسلامی در جامعله بسلیار مهم 
اسلت امروز مداحلان در خط مقدم گسلترش فرهنگ ناب اسلامی و 
سلیره اهل بیلتb  قلرار دارند و باید ذاکران نسلبت بله جایگاه خود 

باشند.  حسلاس 
دشلمنان انقلاب اسلامی سلرمایه گذاری گسلترده ای بلرای انحراف 
در مسلائل دینلی و مذهبلی کرده انلد و در ایلن میلان بصیلرت و 
از  بسلیاری  می توانلد  مذهبلی  هیئت هلای  و  مداحلان  هوشلیاری 
توطئه هلای دشلمن را نقلش بلر آب کنلد. بایلد توجله داشلت کله 
برخلی آسلیب ها که از سلوی دشلمن طراحی شلده، جامعله مداحی 
را تهدیلد می کنلد کله در این میان سلبک های نامناسلب سلینه زنی، 
حلرکات ناشایسلت در مداحلی، خوانلدن اشلعار غلو آمیلز، نمونله ای 
از برنامه هلای دشلمن بلرای انحلراف در مداحلی اسلت. خوشلبختانه 
جامعله مداحلان هملواره بله وظیفه روشلنگری خلود عملل کرده اند 
و بایلد بلا توجه بله ارتبلاط و عاقله ای کله میلان مداحلان و جوانان 
وجلود دارد، جامعله ذاکران نسلبت به انس و پاسلخگویی به شلبهات 
جوانلان هملت بیشلتری کننلد. به نظلرم آنچله باعلث می شلود مداح 
 bدچلار انحراف نشلود ارتبلاط عمیق بلا مطالعله تاریخ ائمله اطهار
اسلت یک ملداح موفق باید نسلبت به حلوادث و رخدادهلای تاریخی 
و مذهبلی آشلنایی داشلته و بلا کتلاب انلس و الفلت داشلته باشلد.

مداحی 
نباید شغل 

شود

مهــدی ســروری معتقــد اســت کــه اولیــن ابــزار مــورد نیــاز جوانــان و نوجوانــان دربــاره حضورشــان 
در عرصــه مداحــی، شناســايی هــدف و نیت شــان از گرايــش بــه ســمت مداحــی اســت. او می گويــد: 
ــی کــه می خواهنــد وارد عرصــه مداحــی و مــدح و منقبــت ائمــه معصومیــنb شــوند،  »جوان هاي
اولیــن ابــزاری کــه نیــاز دارند ايــن اســت کــه هــدف را بشناســند و بدانند کــه بــرای چــه بزرگوارانی 
می خواهنــد مداحــی کننــد. خــدای ناکــرده نیت شــان شــهرت و گرايش بــه ســمت ماديات نباشــد.« 
ســروری شــناخت، معرفــت و اخــالص را الزمــه مداحــان جــوان و نوجــوان تــازه وارد شــده بــه عرصه 
مداحــی می دانــد: »مداحــان جــوان و نوجــوان ابتــدا بايــد شــناخت و معرفــت خودشــان را بــاال ببرند 
و پــس از آن، بــه يكــی از ابزارهايــی کــه نیــاز دارنــد ايــن اســت کــه در ايــن بخــش، بايــد بــا اخالص 
قــدم بردارنــد. جوان هــا و نوجوان هــا عشقشــان مداحــی اهل بیــتb باشــد و مداحــی بــرای آنهــا 
ــا مــردم از ديگــر  ــاور ايــن مــداح جــوان، مردمــی بــودن و ارتبــاط ب ــه ب شــغل قلمــداد نشــود.« ب
نــكات الزم بــرای آنهــا در عرصــه مداحــی اســت، مداحــان جــوان و نوجــوان کــه وارد عرصــه مداحی 
می شــوند، بايــد مردمــی باشــند، يعنــی ايــن کــه بتوانند بــا مــردم کوچــه و بــازار و مستمع هايشــان 
ــه  ــند و چ ــته باش ــا را داش ــدادی از جوان ه ــذب تع ــه ج ــاب اين ک ــه از ب ــد، چ ــرار کنن ــاط برق ارتب
اين کــه در جلســات بــا مــردم ارتبــاط برقــرار کننــد و به راحتــی پیــام اهل بیــتb را بتواننــد انتقــال 
بدهنــد. ســروری تاکیــد دارد کــه مداحــان جــوان بــرای خــود اهل بیــتb بخواننــد 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 رضايــت خــدا و اهل بیــتb بــرای مداحــان، مهــم باشــد، ايــن بــزرگان 
مهماتشــان را اعــم از مــادی و معنــوی کفايــت خواهنــد کــرد. مداحــان جــوان و نوجــوان هــم بايــد 
رعايــت ادب را داشــته باشــند و بــه پیرغالمان و پیشكســوتان احتــرام بگذارنــد زيرا مداحــی فرصتی 
اســت بــرای رشــد مداحــان جــوان، منتهــی رشــد بايــد در قالــب خدمــت بــه اهل بیــتb باشــد.

مداح 
خوب 
کیست؟

بــه بــاور ايــن ستايشــگر اهل بیــتb، يــك مــداح بايــد معتقــد بــه اصــول و قواعــد اســالمی باشــد، 
ــه  ــه و اناب ــتb و توب ــرای اهل بی ــه ب ــكا و گري ــل ب ــدارد، اه ــدم ب ــر کاری مق ــه ه ــت را ب ــاز اول وق نم
بــه درگاه خداونــد متعــال باشــد، بــا قــرآن مانــوس بــوده و نســبت بــه معانــی آيــات آن تدبــر داشــته 
باشــد. ســروری تاکیــد دارد کــه يــك مــداح بايــد از حســادت، غــرور، تكبــر و ريــا و خودپســندی بــه 
ــدن  ــا خوان ــد، ب ــوده دوری گزين ــو و بیه ــای لغ ــد، از حرف ه ــت دوری کن ــت و تهم ــد، از غیب دور باش
ــس و کالم  ــر نف ــی اهلل و تأثی ــه ال ــس و قرب ــب نف ــا و تهذي ــت ارتق ــه جه ــا و اذکار معروف دعاه
ــد، از دروغ  ــرکت کن ــود ش ــب خ ــرای تهذي ــی ب ــا و روضه خوان ــس دع ــد، در مجال ــوس باش مان
ــازد،  ــرام دور س ــاه و ح ــود را از گن ــمان خ ــد، چش ــدت دوری کن ــی به ش ــژه در روضه خوان بوي
ــح و درســتكار رفــت و آمــد کنــد.  ــا افــراد صال ــس لهــو و لعــب و گنــاه شــرکت نكنــد، ب در مجال
ــواده و  ــادر و خان ــدر و م ــه پ ــرام ب ــمرد؛ احت ــن برمی ش ــداح را چنی ــك م ــر ي ــای ديگ او ويژگی ه
مخصوصــا بزرگ ترهــا و پیرغالمــان سیدالشــهداg را واجــب بدانــد، دارای صبــر و بردبــاری در برابــر 
مشــكالت باشــد، بــه رضــای خداونــد در همه امــور راضــی باشــد، اهــل مطالعــه و تحقیق باشــد، اهل 
ــا ظاهــری مناســب  ورزش و شــادی های مطلــوب و حــالل باشــد، صلــه رحــم را فرامــوش نكنــد، ب
ــی را  ــد، مداح ــالت دوری کن ــد، از تجم ــد کن ــت و آم ــه رف ــتb  در جامع ــداح اهل بی ــأن م در ش
شــغل و وســیله درآمــد و اعتبــار قــرار ندهــد، در راه رفتــن خضــوع و خشــوع و ادب داشــته باشــد، 
برنامه ريــزی در زندگــی و همــه امــور داشــته باشــد، در همــه امــور فعالیت هايــش صالــح و هدفمنــد 
باشــد، در علــوم مختلــف اهــل مطالعــه و پیشــرفت باشــد، مشــكالت زندگــی را بــا تــوکل بــر خــدا 
و توســل بــه اهل بیــتb و تــالش و کوشــش ســهل و آســان ســازد، عــزت و ذلــت را فقــط از جانــب 
خــدا بدانــد، به خاطــر امــور دنیــوی تملــق و چاپلوســی نكنــد، صداقــت و راســتی را پیشــه کار هــای 
خــود ســازد، تــا از چیــزی اطــالع کافــی نــدارد، حرفــی نزنــد و در مــورد ديگــران قضــاوت نابجــا نكند.
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حجت االسام حبیب اهلل فرحزاد با بیان این که الزم است جلسات هم اندیشی میان مدیران ارشد سازمان اوقاف و مبلغان تداوم داشته باشند، گفت: محرم و 
صفر و همچنین اربعین حسینی در سطح جامعه به خوبی تبلیغ و ترویج می شوند ولی الزم است در مورد فاطمیه و غدیر هم چنین تبلیغی صورت بگیرد. 

از سازمان اوقاف می خواهیم در ایام فاطمیه، نسبت به اعزام مبلغ و تأمین هزینه های مربوط به این کار اقدامات الزم را انجام دهد. ـر
خبـ
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 عمـری اسـت که به قول خـودش نوکر اباعبداهللg اسـت و در اين راه موی سـپید کرده اسـت. دسـت هايش می لـرزد اما 
عشـق به موال در صدايش موج می زند. سیدجعفر از سـال 40 تاکنون با اعتقاد به اهل بیتb و عشـق به آنها قدم برمی دارد. 
بـرای او میكروفن با جـاروی خادمی هیـچ تفاوتی ندارد. خـودش تواضع به خرج می دهد اما نزد اسـتادانی همچون شـهید 
آستانه پرسـت، حاج غالمرضا قربانی و اسـتاد عابدزاده که برای خراسـانی ها نام های پرآوازه و آشنايی هسـتند، مداحی را با 
اصـول ياد گرفته و تالش می کند حق شـاگردی را بجـا آورد. به همین خاطر اخالص واژه ای اسـت کـه در پیرغالمی همچون 
سیدجعفر کشمیری به خوبی معنا می شود. سراغ کشـمیری در بیت الصادق خیابان طبرسی رفتیم و دقايقی  همكالم شديم. 

اسلت که هیئت های قدیمی ارزش گریه بر اهل بیتb را می دانستند و 
حضور ایشلان را در مجالس شلان درک می کردند اما به دلیل فعالیت های 
رسلانه ای گوناگون، مقدار افراد شلرکت کننده در هیئت های فعلی خیلی 

بیشتر شده است. 
البتله ناگفتله نمانلد کله ایلن شلرایط خیللی تأثیرگلذار نخواهلد 
بلود و بایلد جمعیلت و عاقه منلدی براسلاس اصلول و کاربردهای 
بصلری،  جذابیت هلای  و  رسلانه  طریلق  از  بلرود.  باالتلر  هیئلت 
طیلف وسلیعی از جوان هلا بله سلمت و سلوی هیئت هلا کشلیده 
می شلوند. املا نبایلد از ایلن نکتله غافلل شلویم کله اجلر و قلرب 
و اخلاص هیئت هلای قدیملی بلا املروز قابلل مقایسله نیسلت 
چلون در گذشلته بیشلتر بله اصلول و یکسلری از چارچوب هلای 
اخاقلی و معنلوی اهمیت می دادنلد اما حرارت و شلور هیئت های 
املروز بیشلتر اسلت. هیئت هلای قدیملی به دلیلل کمبود وسلایل 
و ابلزار و سلبک زندگلی سلاده تر، زملان کمتلری را می توانسلتند 
بله علزاداری و هیئلت اختصلاص دهند وللی هیئت هلای جدید تا 
پاسلی از شلب به تعظیم شلعائر مشغول هسلتند که شلاید تبعات 
ناخوشلایندی برای علدم رضایتمندی خانواده ها نیز داشلته باشلد.
     در حـال حاضـر کـه بـا رشـد نسـبی ورود جوانـان بـه 
دسـته های عزاداری مواجه هسـتیم، به نظر شـما بـرای جذب 
بیشـتر جوانان در اين زمینه و حسـینی شـدن آنها چه اموری 

را می تـوان انجـام داد؟

اسلتفاده از مداحان و سخنرانان مشهور که با سبک های جدید و بیان 
مطالب مناسلب و آموزنده، شور بیشتری به مراسم بدهند یکی از این 
گونله اقدامات اسلت که البته اطعام در پایان مراسلم هم که سلفارش 
اهل بیلتb و بزرگان ماسلت نیز اهمیت دارد؛ متأسلفانه امروز کمتر 

به ایلن موضوع مهم توجه می شلود. 
    امـروز هیئت ها بیشـتر با سـلیقه جوانان اداره می شـود و 
البته بـا اتكا به تجربیـات بزرگ ترهـا؛ نظرتان دربـاره واگذاری 

مديريـت هیئت ها به نسـل جوان امروز چیسـت؟
بلا واگلذاری هیئت هلا بله جوانلان موافقلم وللی بلا نظلارت و مدیریلت 
افلراد باتجربله و پیشکسلوت. چراکه امروز شلاهد آن هسلتیم که برخی 
از هیئت هلا اعتقلادی به بزرگ تلر در هیئت ندارنلد و هلزاران بی اخاقی 
 در ایلن هیئت هلا ایجلاد می شلود. بایلد خروجلی هیئت هلا عشلق بله 
اهل بیتb و مودت و والیتمداری و بسلیاری از اصول دیگر باشلد وگرنه 

عمر هیئتی به بطالت می رود.
    از نظر شـما مـداح خوب، شـعر خوب و هیئـت خوب چه 

شـاخصه ها و ويژگی هايی دارد؟
ملداح خلوب بایلد در قلدم اول اخلاص در کار داشلته باشلد؛ 
صلدای خلوب، چهلره و سلیمای مذهبلی و ظاهلر هیئتلی هلم 
جلزو مبینلات یلک ستایشلگر بله شلمار ملی رود کله در جایگاه 
خودشلان مهلم و روی مسلتمع تأثیلر می گلذارد. شلعر خلوب 
بایلد محتلوای خوبلی داشلته باشلد و در عیلن حلال تأثیرگلذار 
و از مفهلوم اهل بیت پسلند و گیرایلی بلرای مخاطلب برخلوردار 
باشلد. املا در ملورد هیئت خلوب باید بگویلم که تملام هیئت ها 
چلون طرفلدار جریلان حسلینی هسلتند و پیلرو ایلن سلیر و 
طریلق، بله معنای اتلّم، خلوب هسلتند. وللی هیئتی کله بتواند 
بیشلتر جوان هلا را جلذب کنلد و بتوانلد رقابلت سلالم داشلته 
باشلد و در جلساتشلان تلاوت قلرآن و بیلان احلکام و مسلائل 
موردنیلاز جوان هلا را داشلته باشلد، بهتلر اسلت. ایلن مسلئله 
را تکلرار می کنلم کله به خصلوص هیئت هلای املروز بله اطعلام 

پایلان مراسلم توجله ویژه ای داشلته باشلند.  
 bشـما کـه تـا بـه امـروز بـه عنـوان مـداح اهل بیت    
بـرای ايـن خانـدان تـالش کرديـد و برخـی از موهبت های 
آنها شـامل حال شـما شـده اسـت، بفرمايید که بعـد از اين 
همـه پیرغالمی درخانـه اهل بیتb؛ از امام حسـینg چه 

می خواهیـد؟
تعجیل در فرج آقا امام زمانf آرزوی من اسلت. بعد از آن این که نسلل 
آینلده از قرآن و عترت جدا نشلوند و مورد شلفاعت ایشلان قلرار بگیرم و 
مشلمول عبارت »اللهلم عجل عاقبه امورنلا خیرا« قرار بگیلرم و معرفت 

اهل بیتb و خداشناسلی را نیز بله بنده عنایت کنند. 
 

 میکروفن برایم
 مثل جاروی خادمی است

امام 
حسین
مدیونتم!

  سـید جعفـر کشـمیری مهم تريـن ويژگـی را کـه 
در مداحـی قديـم وجـود داشـت و االن کمتـر به آن 
پرداختـه می شـود، اخـالص می دانـد. او می گويـد: 
»چنانچـه در روضه خوانـی و مداحـی اگـر همه چیز 
از تـه دل و بـا اخـالص انجـام شـود ديـوار هـم بـه 
گريـه می ايسـتد. اگر کسـی بـه مجلس پا گذاشـت 
که بـا او کدروتـی داريم و قصـد تالفی کنیـم، ديگر 
نوکر امـام حسـینg نیسـتیم. بايد توجه داشـت 
شـايد در تمـام دوران عمـرت ايـن مجلـس اولین و 
آخرين مجلسـی اسـت که خـود حضرت زهـراh به 
آن نظـر دارد، پـس نبايـد خرابش کنیم چـون اينجا 
جای تسويه حسـاب نیسـت. عقیـده من اين اسـت 
هرکجـا که پرچـم امام حسـینg نصب شـود آنجا 
شـعبه ای از حـرم امام حسـینg اسـت. همیشـه 
هم گفتـه ام کـه بهترين لحظـه عمرم گرفتـن مدال 
پیرغالمـی بود که گفتـم امام حسـینg مديونتم.«

سیدجعفر کشمیری، پیرغالم مشهدی اباعبداهلل از سال های نوکری در مسیر اهل بیت می گوید

     شنیده ام پدر شما هم مداح بوده، درست است؟
در خانلواده مذهبلی و محلب اهل بیلتb، به دنیا آملدم و همواره 
در دسلته های زنجیرزنی و سلینه زنی و عمدتلاً فعالیت های مذهبی 
حضلور فعاللی داشلتم. به دلیلل این که پلدرم از مداحلان قدیمی و 
پیرغام اباعبداهلل الحسلینg بودنلد از دوران کودکلی به مداحی 
و در سلنین باالتلر به هیئت داری مشلغول بلودم. خدا را شلاکرم از 
سلال 1338 کله وارد ایلن عرصله شلدم تاکنلون به یلاری خداوند 
و اهل بیلتb و همت دوسلتان توانسلتم گام هایلی هرچند ناچیز 
در عرصله خدملت بله اهل بیتb بلردارم. البتله در کنلار خادمی 
اهل بیلتb، نیلاز هیئلت و اهاللی هیئت بله روضه خلوان و مداح، 

ملرا واداشلت تا پلا در زمینله مداحلی و روضه خوانی نیلز بگذارم.
    از اين عمر طی شده در مسیر نوکری راضی هستید؟

چلرا که نله؟ چه افتخلاری باالتر از نوکری سیدالشلهداg بی شلک 
در راه اهل بیلتb هرکلس بتوانلد کاری خالصانله انجلام دهد، خود 

اهل بیلتb آراملش و خیلال آسلوده را بله قلبش هدیله می دهند.
     در حـال حاضر شـاهد تغییراتی در نوع مراسـم عزاداری 
هسـتیم، نظر شـما درباره عملكرد هیئت های کنونی و معايب 

و مزايـای آنها نسـبت به هیئت های قديمی چیسـت؟
عقایلد هیئت های مختلف با یکدیگر بسلیار متفلاوت اسلت. از نظر من 
شلور و حالی که در هیئت های گذشته وجود داشلت، می توان به صورت 
باشلکوه تر در هیئت های جدید مشلاهده کلرد. اما حقیقلت مطلب این 

 امیررضا سجاديان
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سلی ویکمین یادواره شلهدای کربای5 در مسلجد پنبه چی تهران با حضور سلردار صابری جانشین سلپاه محمد رسول اهلل)ص(، سلردار محمد کوثری جانشین 
قلرارگاه ثلاراهلل، خانواده هلای معظلم شلهدا، جانبلازان و بلا حضور پرشلور ملردم برگزار شلد. در این مراسلم پس از پخلش نوحه خوانلی محمدرضلا طاهری در 

جبهله، این ملداح اهل بیتb بله نوحه خوانلی پرداخت.
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شـعر در اصالـت خـود و در ابتـدا، مهارت نیسـت که بتـوان بـا کالس رفتن و ديـدن فیلم 
آموزشـی، آن را کسـب کرد و بعد از يك دوره آموزشـی نام شـاعری را به خود نسـبت داد. 
شـعر استعدادی اسـت درونی که در ذات شـاعر نهفته اسـت و طی يك جريانات و اتفاقاتی 
بالفعل و شـكوفا می شـود. مصطفی جلیلیان مصلحی نیز يكی از شـاعران  اهل مشهد است 
که جريان بیداری قريحه شـاعری او به واسـطه آشـنايی با بزرگان شـعر همچون رضا مويد 
و جـواد غفـورزاده و به ويـژه احمـد کمال پور اتفـاق افتـاد. گفت وگوی مـا بـا او را بخوانید.

 سعید سعیدی

پژوهش و مطالعه، ضرورت 
شعر آیینی است

مصطفی جلیلیان مصلحی  از شاعران  مشهد:

آیینی بله فراخور زملان و موقعیت، غزل عاشلقانه 
بگویلد: مثل سلهراب کله می گوید من مسللمانم 
جلا نمازم چشلمه .... شلاعر باید در تملام زمینه ها 
دسلتی بلر آتلش داشلته باشلد، شلعر اجتماعلی 
بگوید، عاشلقانه بگویلد و حتی اعتراضی؛ شلاعری 
مثل علیرضا قزوه شلاعری اسلت اعتراضی که سلر 
سلوزنی از اعتقاداتش کوتاه نمی آید و این را وظیفه 

می داند. خلود 
     آيا به جوششـی يا کوششـی بودن شعر 

داريد؟ اعتقاد 
شلاعرانی کله از ذکرالهلی کثیلرا، راه رسلتگاری را 
می جوینلد، بهتریلن زمان عمرشلان همیلن زمان 
اسلت کله بلرای اهل بیلتb سلرایش می کنند. 
را شلخصیت های  آیینلی  شلعر  شلخصیت های 
جهانلی اطلاق می کنلم. بزرگان شلعر آیینلی، ما 
بدون شلک بزرگان شلعر جامعه بشلری هسلتند. 
یعنلی پرچملداران علم هسلتند. املکان نلدارد در 
جایلی دیگر حضلرت علیg را پیدا کنیم؛ شلعر 
آیینی شلعر جهانی اسلت. از این رو، معتقدم برای 
سلرودن شلعر آیینلی، بدون شلک ابتدا جوشلش 
دخیل اسلت. شاعر آیینی ممکن اسلت در اتوبوس 
شلعر بگوید یا حتی در عالم رویا، سلرنخ های شعر 
بله او الهلام شلود. ابتدا جوشلش، یعنلی حالی که 
در لحظله به شلاعر بله سلبب توفیقی که شلامل 
حاللش می شلود، دسلت می دهلد و ایلن حلال 
تبدیلل بله احسلن الحال می شلود و زبلان را به کار 
می گیرد برای بازگویی توصیفات در مدح و منقبت 
اهل بیتb. پس از آن مرحله کوشلش می رسلد، 
البته کوشلش هم نه به این معنا که حاال از مرحله 
جوشلش گذر کرده ایلم، تاش کنیم و ادامه شلعر 
را قافیه سلازی کنیم. کوشلش یعنی قبل از دست 
بلردن به قللم، بایلد از اهل بیتb ملدد بگیریم و 
در خانله اهل بیلتb توسلل کنیلم تا حسلی در 
ملا پدیلد آورند کله بتوانیلم ادامه شلعر را تکمیل 
کنیم. از این رو، شلاعر آیینی اگر از هیئت و فضای 
اهل بیتی به دور باشلد اصا نه شلعرش لطفی دارد 
نله مانلدگاری دارد. به عبارتلی دیگلر، کوشلش به 
معنای پژوهش در سلیره زندگانی اهل بیتb، آن 
هم از اسلتنادهایی که قابل اعتنا باشد یعنی شاعر 
عاوه بر شلاعری باید تاریخ دان و تاریخ خوان خوبی 
هم باشلد و به منابع اصلی و مهم تسللط پیدا کند؛ 
خلواه ایلن منابع مربوط به اهل سلنت باشلد خواه 

مربلوط به اهل شلیعه.
      پـس اصل مهم در شـعر آيینی، مطالعه 

است؟ پژوهش  و 
بلله. هم مطالعه هلم پژوهلش و هم دنبلال کردن 
آثلار بزرگانی کله قبا در ایلن زمینه حرفلی برای 
گفتلن داشلتند و طایله دار و پرچم دار ایلن ماجرا 
هسلتند. مثا خلود ملا در محضر اسلتادان بزرگی 
در خراسلان بهلره بردیلم. یکلی از آنهلا زنده یلاد 
استاد غامرضا شلکوهی و نیز حبیب اهلل چایچیان 
معلروف بله حسلان اسلت. ایلن بلزرگان در شلعر 
آیینلی دریچه هلای تلازه ای را گشلودند و زوایلای 
دیگلری از آن را آشلکار سلاختند. پلس بایلد آثلار 
و گفته هلای آنهلا در شلعر آیینلی را دنبلال کنیم 
و نظرشلان را بدانیلم. بله عنلوان مثلال، خلود من 
هرگز نشلده شلعر آیینی بگویلم و پیش اسلتادان 
نخوانلم تلا ملورد نقلد قلرار نگیلرم. حتملا نظلر 
اسلتادان را جویلا می شلوم. هرچنلد خیلی هلا بله 
خلود ملن هلم اسلتاد می گوینلد املا صلد درصد 
اسلتادان بزرگلوار و طایه دار بهتر از ملن می دانند.
     بهترين خاطره ای که داريد چه بوده است؟

خاطلرات خلوب زیلاد اسلت، املا بهتریلن آنها به 
زمانلی بر می گلردد کله در تاالر آیینله حرم مطهر 

     چـه زمانی اسـتعداد شـاعری شـما از 
حالت بالقـوه بـه بالفعـل درآمد؟

ابتدا باید این را بگویم که افتخار من این اسلت که 
پدرم از جانبازان شیمیایی و همچنین از آزاده های 
زملان جنگ اسلت. در دوران دفاع مقلدس، قبل از 
این کله پدرم به اسلارت برده شلود، مرا بلا بزرگانی 
چلون سلیدرضا مویلد، جلواد غفلورزاده و احملد 
کمال پور آشلنا کرد که هر سله ایلن بزرگلواران از 
شلاعران بزرگ آیینی کشلور محسلوب می شوند. 
این در حالی بود که من در کاس پنجم نخستین 
شلعر خود را گفتلم بعد از جریان شلهدای مکه در 
سلال 68 هلم یلک شلعر در آن خصوص سلرودم. 
بنابرایلن از آشلنایی با ایلن عزیزان خرسلند بودم. 
این آشلنایی ادامه پیدا کرد و در مسیر شاعری قرار 
گرفتم تا این که به انجمن ادبی مشلهد راه یافتم و 
بعد از 7 تا 8 سلال آموزش در محضر آن اسلتادان، 

هلم ادبیات آیینلی و هم ادبیلات علام را مطالعه و 
بررسلی کردم؛ ایلن  آشلنایی ها و اسلتمرار در آنها 
نقطله عطف من بلود بلا شلاعری. در دانشلگاه در 
رشته حسلابداری قبول شدم اما همچنان شاعری 
در من وزنه سلنگین تری داشلت و غالب تر بلود. از 
ایلن رو، در دوران دانشلگاهی هم با قیصر امین پور 
و سیدحسلن حسینی آشنا شلدم که دانسته های 
بسیاری در خصوص ادبیات آیینی را از این عزیزان 

گرفتم.  یاد 
     آيا فقط در زمینه آيینی، شعر می گويید؟

البتله کله خیلر. یکلی از فرمایشلات مقلام معظم 
رهبلری این اسلت که شلاعر آیینی بایلد در تمام 
سلبک های شلعری یلد طوالیی داشلته باشلد نه 
این کله خود را محلدود به یک سلبک خاص کند. 
شلاعر ابتدا باید شعریت شلعر را دریافته باشد. نیاز 
اسلت که در زمان هلا و موضوعات مختلف، شلاعر 

مادر دو آینه
بانوی صبر ای گهر عشق را امین! 

عاشق ترين نگاه اهورايی زمین!
ای در طواف سايه چشم تو آفتاب

از خرمن شكوه تو احساس خوشه چین!
در عصمت صدای تو تكثیر می شود
هفتاد و دو غزل به نواهای دلنشین!
در سینه تو عطر شكیبايی خداست

ُمهر صبوری است تو را نقش بر جبین!
از باغ دامن تو به معراج می رسند
نیلوفران از نفس صبحدم متین!

ای مادر دو آينه در کربالی عشق!
ای خواهر تاللو خورشید پنجمین!
نوشیده اند شیر تو اين شیرمردها

شیدا شدند از دم پاک  تو اين چنین!
در فصل داغ، خون جگر گوشه های تو

بر الله زار خاتم حقانیت نگین!
در قاب چشم های تو عكس شهید، چیست؟

تصوير ناب سرخ شكفتن به باغ دين!
روزی که باغ آينه ها را نشسته بود
دست تطاول غم پايیز در کمین
با ذوالفقار خطبه حق باور تو شد

خورشید عدل، جلوه گر از مشرقی مبین!
از منطق بلیغ دل تو ظهور کرد

منشور محكمات خدا، نور يا و سین!
در مكتب شهامت خود پرورانده ای

ياران روز حادثه، مردان آهنین!
بردی به دوش بار امانت چه بردبار
از مهد ناز تا به نفس های واپسین!
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املام رضاg در جمع شلماری از شلاعران و در محضر 
مقام معظم رهبری شلعرخوانی داشلتیم. در آن جلسه 
شلعری در توصیف حضرت زهراh خواندم که دو بیت 
از آن را مقلام معظم رهبری خواسلتند دوبلاره بخوانم و 
بسلیار لذت بردنلد. این یکی از بهترین خاطرات اسلت 
کله هنلوز هلم هلر بلار بلرای حضلرت زهراh شلعر 

می سلرایم یلاد آن لحظله می افتم.
     ضرورت ارتباط شاعران با مداحان در چیست؟

بایلد بین شلاعر و ملداح ارتباط قوی وجود داشلته 
باشلد و حلقله اتصاللی در ایلن بیلن پدیلد بیایلد. 
بیلن  پیونلدی  در حلرم رضلوی  در مشلهد  االن 
شلاعران آیینی و ذاکلران اهل بیتb وجلود دارد 
کله حلاج احملد واعظلی هلم تشلریف می آورنلد. 
در ایلن پیونلد و نشسلت ها، دریچه هلای جدیلد 
تعاماتلی صلورت می گیلرد کله  و  بلاز می شلود 
دوسلویه اسلت و متقابلل. پیشلنهاد خود ملن این 
اسلت که یلک حلقه اتصلال بین شلاعران آیینی با 
فرهیختلگان دانشلگاهی و بعلد از آن بلا مداحان و 
ذاکریلن پدید آوریم تلا تاثیرگلذاری ادبیات آیینی 
هسلتند،  ذاکلر  شلاعران  تملام  شلود.  دوچنلدان 
املا نمی تلوان گفلت کله تملام ذاکلران هم شلاعر 
باشلند. هرچنلد ذاکران چلون حاج منصلور ارضی 
یا سلعید حدادیان شلعر هلم گفته اند، املا به گفته 
خودشلان ایلن شلعر بلرای ذکلر خودشلان اسلت.



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

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

اپلیكیشن
hحضرت زينب

 واقعه عاشلورا و داسلتان پلر از ایثلار کربا آن 
قدر با نام حضرت زینبh تنیده شلده اسلت 
کله هیچ گاه جلدا از هلم تصور نمی شلد حتی 
زمانی که ایام والدت بانوی قهرمان کرباسلت. 
بله مناسلب والدت حضلرت زینلبh در این 
بخلش، نرم افزاری بله نام حضلرت زینبh را 
برایتلان معرفلی می کنیم که با نصلب آن روی 
گوشلی تلفن همراه یا تبلت خلود می توانید با 
زندگانی آن حضرت آشنایی کاملی پیدا کنید. 
علاوه بلر زندگینامله، ایلن برنامله اندرویلدی 
شلامل خطبه حضرت در شلام، خطبه حضرت 
در کوفه، زیارتنامه حضرت زینبh و ... است. 

می خواستم نام تو را ابر بگذارم، از شدت کرامتت.
ديـدم که ابر دسـتمالی اسـت که تو بـا آن عرق های آسـمانی ات 
را از جبین می سـتری و بر پیشـانی زمین های تـب دار می گذاری.

می خواستم تو را آسمان بخوانم، از وسعت آبی نگاهت.
ديـدم که آسـمان، سـجاده کوچكی اسـت کـه تو بـرای عبادت 

مدامت زيـر پـا می افكنی.
می خواستم تو را اقیانوس صدا کنم، از بی کرانگی ات.

ديـدم کـه اقیانـوس، جرعـه آبـی اسـت کـه تـو بـه لب هـای 
بخشـیده ای. زمیـن  عطشـناک 

می خواستم تو را نسیم لقب دهم، از لطافت و مهربانی ات.
ديـدم کـه نسـیم، فقـط بـازدم توسـت کـه در فضای قدسـی 

می کنـی. تنفـس  فرشـتگان 
به اينجا رسـیدم کـه: زيباترين و زيبنده ترين نام، همان اسـت که 
خدا بـرای تو برگزيده اسـت، ای کريم ترين بخشـنده روی زمین.

ای جواد!

آثار و برکات نماز
نماز زیباترین جلوه بندگی خداسلت که آثار 
و برکات بسلیاری دارد اما شاید کمتر درباره 
آن گفته شلده اسلت. در حالی کله آگاهی از 
آثلار و بلرکات دنیلوی و اخروی  نملاز، تاثیر 
بسلیاری در ایجاد انگیزه بلرای  خواندن  آن 
دارد. در کانالی که در زیر معرفی شلده، تمام 
مسلائل نمازگزار اعم از چگونگلی خواندن تا 
اهمیت لباس پوشلیدن و داشلتن انگشتری  
و همچنین سخنان بزرگان در خصوص نماز 
وجلود دارد کله قلدرت کام آنهلا بی شلک 
تاثیرگلذار اسلت. معرفلی ایلن کانلال، صرفا 
بله معنای عضویلت در آن نیسلت، بلکه باید 
تلاش کنیلد تلا بلا ترویلج مطاللب آن، این 
فریضله الهی را گسلترش دهید. نشلانی این 
کانلال، https://t.me/namazasar اسلت.
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کتاب   کانال تلگرام
بی نام اعترافات

»بی نلام اعلللترافات«  نلام کلللتابی از داوود 
غفلارزادگان اسلت کله  بلا یک ماجلرای تلخ 
آغاز می شلود ماجلرای داسلتان از ایلن قرار 
اسلت کله پلدری فلوت می شلود و از همله 
ماتلرک او تنهلا یلک خودنویس به پسلرش 
ارث می رسلد و حلاال اوسلت که سلعی دارد 
از البله الی انبوهلی از یادداشلت هایی که در 
ابتلدا بی فایلده می نمایلد، داسلتانی را روی 
صفحات کاغلذ پاکنویس کند. داسلتانی که 
قهرملان و راوی آن نوجوانی اسلت که با پدر 
و عمویلش در روسلتاها به کار شلبیه خوانی 
مشلغول هسلتند، آن هلم در دوره ای کله 
دولت از این کار دل خوشلی ندارد و با اجرای 
این مراسلم ها موافق نیسلت. ادامه داسلتان 
را حتملا خودتلان بخوانیلد و للذت ببریلد.

هیئت قمر بني هاشم)ع(/ مازندران سوادکوه شیردره
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چهارد      ه  ضمیمه هفتگی روزنامه قد      س  
ویژه هیئت ها و محافل مذهبی

مد      ير مسئول:  ايمان شمسايی 
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سید       مهد      ی شجاعی 

شاخصه های هیئت تراز انقالب
مجاللس علزاداری اگلر بخواهند جامعله را به عنلوان جامعه مترقی رشلد 
دهنلد بایلد زمینه بلروز و ظهور عواطلف و احساسلات پاک باشلد؛ تهییج 
عواطلف و احساسلات از راه صحیلح و به کارگیلری عواطف مردم در مسلیر 
ترویلج دیلن و معلارف دینلی هنر اسلام ناب اسلت و این نعمت از سلوی 
خلدا بله پیلروان این مکتب داده شلده اسلت که ظرفلی برای بلروز کردن 
عواطف خودشلان در اوج عواطف انسلانی داشلته باشلند. املا رکن دیگری 
کله در مجاللس علزاداری باید ملورد توجه قلرار گیرد تا مجالس حسلینی 
تأثیر گلذاری بیشلتری داشلته باشلد، معرفلت و آگاهی بخشلی و رفتلار 
براسلاس منطق و اسلتدالل و انجام مناسک در دایره شلرع و عرف جامعه، 
متناسلب با فرهنگ هلای بومی و منطقله ای با حفظ سلنت ها و اصالت هر 
منطقله در کنلار تهییلج عواطف و بله نوعی شلور قلبی انسان هاسلت؛ این 
رکلن می توانلد مانلع درگیر شلدن ابلراز احساسلات جامعله در خرافه ها و 
بدعت هلا شلود. اگر پای یلک احسلاس و عاطفه ای در مجالس حسلینی با 
عقلل و اندیشله و تفکلر ناب و اصیلل به دور از ژسلت های روشلنفکر مآبانه 
وارد شلود این شلور کار می کنلد و درگیری تعقل و اندیشله با احسلاس و 
همراهی ایلن دو باهم می تواند منجر به یک جریان سلازی اجتماعی شلود 
که نتیجه همراهی شلور و شلعور است. مجلس حسلینی هنگامی می تواند 
تأثیر گلذار باشلد کله به عنلوان یلک مجموعله فعلال در مشلارکت های 
اجتماعلی و خدملات اجتماعی معرفی شلود و کار کند. هیئتلی که نتواند 
جمعلی را زیلر یک پرچم بله حرکلت درآورد و آنها را نسلبت بله ابتائات 
اجتماعی امروز مانند مسلائل طاق، مشاجرات خانوادگی و قومی، ناامیدی 
جوانلان حسلاس کند و هیئتی که نتواند نسلبت به مسلائل محله و شلهر 
واکنلش نشلان دهد، ایلن هیئت، هیئلت در تراز انقاب اسلامی نیسلت.

حجت االسلام سلیدجال موسلویان، اسلتاد حلوزه علمیله در مراسلم دعلای ندبله کله در مهدیله تهلران برگلزار شلد، گفلت: در کتلاب »مکیلال الملکارم« کله 
بله سلفارش املام زملانf نوشلته شلده، آمده اسلت باالتریلن دعا بلرای املام زمانf دعلا برای سلامتی ایشلان اسلت. خداونلد معرفت را بله افلراد مطهر عطا 
می کنلد، معرفلت املام زملان مثلل نیازمندی شلما بله زنده بلودن شماسلت، امام زملانf رحملت خداوند اسلت اگلر تنلزالت آسلمانی را می خواهید املام زمان 
خلود را بشناسلید چراکله امام واسلطه فیض خداوند اسلت. اگر می خواهید تمام مشلکات شلما در دنیا حل شلود بایلد امام زملانf را همه مردم دنیا بشناسلند.
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