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حفظاندوختههای
معنویرمضان


مرثیه خوانـی  اولیـن مجلـس  نوشـت  مقالـه ای  در  شـهید مطهـری 
)تجمـع عـزاداری یـا هیئـت( را رسـول اکـرمk کنـار پیکـر حمـزه 
سیدالشـهدا برپـا کـرد. آن حضـرت از فضایـل حمـزه گفـت و مـردم 
گریسـتند. پـس از ایشـان آنچـه در طول تاریخ بـه ویژه بعـد از واقعه 
عاشـورا بـر شـیعیان گذشـته بـه خوبـی سـابقه فشـار، طـرد، تکفیر، 
کشـتن و غـارت شـیعیان توسـط حـکام امـوی و عباسـی و بعدهـا 
سـلجوقیان و غزنویـان و حتـی عثمانی هـا را نشـان می دهـد تا جایی 
که بسـیاری از وابسـتگان ائمه اطهـار به مناطق مختلـف از جمله 
ایـران مهاجرت کردند. کم نیسـتند بـزرگان و امامزادگانـی که اطراف 
خودمان بی رحمانه توسـط مأموران حکومت کشـته شـدند. به همین 
دلیـل در دوره هـای تاریخـی مختلف و در بـازه زمانی چند صدسـاله، 
شـیعیان همـواره بـا ظلـم و سـتم حـکام و صاحبـان قـدرت مواجـه 
بوده انـد بـه طوری که مجبـور بودند به صـورت مخفیانه بـه یادگیری 
و نشـر معـارف و آموزه هـای خویـش بپردازنـد. بدیـن وسـیله افـراد 
بیشـتری را بـا موضوع امامت و حق ضایع شـده ائمه آشـنا می کردند. 
شیعیان در نقاط مختلف سـرزمین های اسالمی پراکنده شده و با محوریت 
قـرار دادن والیت امیرالمؤمنینg و قیام عاشـورا با مـردم در ارتباط بودند. 
آنهـا با فعالیت هایشـان تـالش می کردند حقایقـی را که همیشـه در خطر 
فراموشـی قرار داشـت احیا کنند و گسـترش بدهند. بعد از گذشـت مدتی 
آنقـدر بر تعـداد پیـروان امامت افـزوده شـد که به گـواه تاریخ شـیعیان در 
تصمیم گیری هـای حکومتـی تأثیرگذار شـدند. با تشـکیل اولین حکومتی 
کـه مذهـب تشـیع را به عنـوان مذهب رسـمی خـود اعـالم کرد بـا اینکه 
بـه محافل تجمعـات مخفی دیگر نیـاز نبود امـا به جهت اهمیـت موضوع 
حفـظ و نشـر آموزه هـای دینـی در جامعـه از سـوی متن مـردم، هیئت به 
عنـوان پایگاه مویرگی از منازل تا حسـینیه ها شـکل گرفت. البته در سـده 

اخیـر با گره خـوردن هیئت با مسـاجد به عنوان مرکـز راهبـردی و ارتباط 
مسـتقیم با علما که از حوزه های علمیه به سـمت مسـاجد گسـیل شـدند 
ترکیبی از حوزه علمیه، مسـجد، حسـینیه و هیئت به عنوان یک مجموعه 
مسـتحکم خون رسـانی به حیات فکری- فرهنگی شـیعه سـاماندهی شد. 
ایـن مسـئله در حالی اسـت که با حاکمیـت دیـن در چند دهـه اخیر این 
بدنه چنان اسـتحکامی پیـدا کرد که نمونـه آن را در هیچ سـاختار دینی و 

فرهنگی نمی تـوان یافت. 
البتـه بنیان های مسـتحکم همیشـه در معرض خطـرات و آسـیب هایی از 
طـرف بدخواهـان یا جاهـالن قـرار دارد که می تـوان به چنـد نکته کلیدی 

بـرای پیشـگیری از این آسـیب ها اشـاره کرد: 
1. وعـظ و خطابـه بـه عنوان اصلی ترین سـتون هیئت توسـط علمای دین 
برای روشـنگری، ارائـه طریق و جلوگیـری از اضافات و خرافـات و انحرافات 

بایـد حفظ و تقویت شـود. 
2. مدح و مرثیه که آن هم ترکیبی از تاریخ، مقتل، شعر و صدای خوش است. 

3. مسـتمع جوان از ارکان مهمی اسـت که حلقه اتصال نسـل ها را تشکیل 
می دهـد. بحمداهلل به برکت انقـالب و راهبری داهیانـه مقام معظم رهبری 
با انبوه جوانانی در هیئت مواجه هسـتیم که مسئولیت جامعه واعظ و مداح 
را مضاعف می کند و آن هم مسـتلزم ایجاد فضای عطوفت و محبت و دقت 

در مسائل فرهنگی و تربیتی است. 
آنچه ذکر شـد تحت لوای اخالص و مـدد از اهل  بیت امکان پذیر خواهد 
بـود. قبـل از پرداختن بـه ویژگی های برپایی یک هیئت بایـد به انگیزه های 
تشـکیل هیئت های مذهبی بپردازیم که جملگی حوادثی بودند که بر ائمه 
گذشـته. از اثبـات و یـادآوری غدیر تا غیبـت آخرین حجت خـدا و در رأس 
این وقایع، قیام امام حسـینg آنقدر حرف برای گفتـن دارد که اهمیت و 
جایگاه هیئت ها را در جامعه شـیعی باال ببرد. البته تنها دور هم جمع شدن 
و یـادآوری وقایـع تاریخـی که سـال ها از وقـوع آنها می گذرد نمی توانسـت 
ایـن گروه ها و هیئت ها را در مسـیر خودش نگـه دارد. به همین دلیل اغلب 

ایـن گروه ها از پیرغالمان بهـره می بردند. 
کسـانی که تمام یا بخشـی از زندگی شـان را برای یادگیری معارف دینی 
گذاشـته بودند وارد هیئت ها می شـدند و دریافت هایشـان را از مذهب به 
مـردم انتقـال می دادند. بـا اینکه پیوند مـردم و ائمه اطهـار از جنس 
محبـت و لطافت اسـت اما آنقدر پیچیده اسـت که نمی تـوان با صراحت 
از علـت حضـور مـردم در هیئت هـا حرف زد. شـناخت دین خدا، نشـان 
 دادن عشـق و ارادت به ائمه یا احسـاس وظیفه یا حتی ادای نذر و طلب 
حاجـت و هر دلیلی که برای این کار وجود داشـته باشـد از یک حقیقت 
ثابـت نشـأت می گیـرد؛ حقیقتی که مـردم را بـه هیئت ها می کشـاند و 
عـده ای از جوانـان را مفتخر به خادمی هیئت می کنـد و مدال پیرغالمی 

را به سـینه پیرترها می چسباند. 
تـالش بـرای مثـل خوب هـا زندگـی کـردن و خوب شـدن و خـوب ماندن 
را هـر بچه  مسـلمانی می توانـد انجـام دهـد امـا بچه  هیئتی هـا بیشـتر از 
بقیـه دمخـور خوب هـا می شـوند و خودشـان را خـادم خوب هایـی کـه به 
هیئـت می آینـد می داننـد. آنها بیشـتر از دیگـران باید حواسشـان بـه این 
تـالش باشـد. کـم کـردن از وقـت اسـتراحت و حتـی مایـه گذاشـتن از 
زندگـی بـرای تشـکیل و راه انـدازی هیئتـی کـه می خواهـد در خدمـت 
بـه  بـا اخـالص همـراه  شـود،  باشـد وقتـی   kاکـرم خانـدان رسـول  
بچه   هیئتی هـا مرامـی می دهد که اسـتاد هـزار آیین جوانمردی می شـوند. 

»یَا َویَلَتی لَیَتِنی لَم اَتَِخذ ُفاَلناً َخِلیالً/ ای کاش با فالنی همنشین و رفیق نبودم«. )آیه  29 سوره  فرقان(

مـواد خوراکـی مثـال چـای یـا قنـد اگـر یـک شـب تا صبـح کنـار صابون باشـند خـود بـه خـود طعـم و بـوی صابـون می گیرنـد و دیگر 
بـه درد نمی خورنـد و نمی تـوان از آنهـا اسـتفاده کـرد. در اصـل جـای آنهـا سـطل زبالـه می شـود. چـون همنشـین صابـون بوده انـد. 
پـس همنشـینی اثـر دارد. مـا هـم بـا هـر کـس نشسـت و برخاسـت داشـته باشـیم، رنـگ و بـوی او را می گیریـم. خیلی ها کـه جهنمی 
می شـوند از همیـن راه اسـت. همان طـور کـه در قـرآن هـم آمـده کـه یکـی از ناله هـای اهـل جهنـم همنشـینی بـا رفقـای ناباب اسـت.  سوره مبارکه فرقان

جایگاهبرپاییهیئتهادرجامعهشیعی
حجت االسالم سیدرضا عمادی، واعظ و مدرس حوزه و دانشگاه 

حجت االسـالم عباس موسـویان نویسـنده کتاب »تجربه بانکداری بدون ربـا در ایران« با بیان اینکه آشـنایی عموم مردم جامعه بـا موضوع بانکداری 
بدون ربا ضروری اسـت، گفت: »اجرای صحیح و علمی بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشـور، نیازمند آشـنایی عموم مردم جامعه به ویژه خبرگان 
دانشـگاهی و حوزوی با ادبیات علمی بانکداری اسـالمی اسـت. بانکداری اسالمی یا بانکداری بدون ربا شـیوه ای از بانکداری است که تالش می کند در 
کنار معیارهایی چون کسـب سـود و حداکثرسـازی منافع ذی نفعان، به معیارهای دیگری مانند رعایت تعالیم شـرع و اخالق اسـالمی پایبند باشد«. 
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سیدعلی امامیان، پژوهشگر دینی 

مـاه پربرکـت رمضان امسـال هـم به پایـان رسـید؛ ماهی که پـر از 
رحمـت، برکـت و مغفرت بـود و هر فـردی به اندازه تـالش و توفیق 
خـود از آن فیـض برد. توشـه مـاه رمضان سـرمایه ای اسـت که باید 
مراقب آن بود و امیدواریم خداوند در ماه شـوال در حفظ این توشـه 
و سـرمایه بـه ما کمک کنـد. ماه مبـارک رمضان ماننـد زمینی بود 
کـه در هر وجب آن گنجی نهفته بود و خوشـا به سـعادت کسـانی 
کـه از این سـرزمین دسـت خالی بیـرون نیامدنـد و از لحظه لحظه 
آن بهـره بردند و توشـه یک سـاله خود را تـا ماه رمضان سـال آینده 
اندوختند. ماه رمضان فرصت مناسـبی بود بـرای بندگی و عبودیت 
و زمینـه مناسـبی را بـرای ماه های بعد ایجـاد کرد و فـرد مؤمن که 
یـک مـاه را روزه گرفته و بـه دعا و نیایش گذرانـده می تواند با اعمال 
ایـن مـاه خـودش را بـرای حداقل یک سـال بیمه کند. چـون وقتی 
روزه دار لذت مناجات و شـیرینی عبادت را در این ماه پرخیر و برکت 
چشیده باشد به سـادگی حاضر به فاصله گرفتن از آنها نخواهد شد. 
چه بسـا خیلی از نیکی ها و رفتارهای پسـندیده در او نهادینه شده و 

سـعی می کند کمتر به سـمت گنـاه برود. 
فـرد مؤمـن همان طور کـه در ماه شـعبان به اسـتقبال مـاه مبارک 
رمضان می رود، به وسـیله مـاه مبارک رمضان می تواند به اسـتقبال 
بقیه ماه های سـال برود. کسـی که فضایل ماه رمضـان را درک کرده 
باشـد از پـروردگار می خواهد این فضیلت ها را هرچه بیشـتر برای او 
حفـظ کـرده و با عبـادت مأنوس کنـد تا با بندگـی بتواند در سـایر 
روزهـا و ماه هـا هم با پـروردگارش ارتبـاط برقرار کنـد. چون رمضان 
بـرای این اسـت کـه روح عبودیت و بندگی در وجود انسـان نهادینه 
شـود. شایسـته اسـت هر روز برایمان رمضان باشد تا دسـتاوردهای 
معنـوی این مـاه را فرامـوش نکنیم. یکـی از خصوصیات آشـکار در 
انسـان فراموشـی اسـت. لذا یـادآوری اعمالـی که در مـاه رمضان 
انجـام می دهیـم باعث می شـود در طول سـال هـم آنهـا را تکرار 
کنیـم چراکـه مثـال در مـاه مبـارک رمضـان سـعی می کنیـم 
علی رغم انجام دادن بسـیاری از کارهـای نیک، در معرض اتفاقات 
گناه آلـود کمتـر قـرار بگیریـم. بنابرایـن بـا یـادآوری ایـن امر در 
شـرایط مشـابهی کـه بعـد از مـاه رمضـان برایمان پیـش می آید 
می توانیم خودمان را حفظ کنیم. باید همیشـه طوری فضاسـازی 
کنیـم کـه گویی در مـاه رمضان هسـتیم و همان اعمـال را انجام 
می دهیـم یا اگـر در این مـاه هر روز قـرآن می خواندیم شایسـته 
اسـت در ماه هـای دیگر هم این کار را انجـام دهیم. رعایت همین 
امـور باعـث می شـود اندوخته هایـی را کـه در ایـن مـاه کسـب 
کردیـم از دسـت ندهیـم و آ نهـا را در مـاه شـوال و ماه هـای بعد 
ادامـه دهیـم. تقویـت اراده با معرفـت به خدای متعال و تمسـک 
بـه قرآن و مکتـب اهل بیت از مهم تریـن راهکارها برای حفظ 
آموخته هـای خـود از ماه رمضان در طول سـال اسـت. در مرحله 
اول باید اراده چنین کاری را داشـته باشـیم و پـس از آن باید این 
اراده را بـا تقویت معرفـت به خدای متعال تقویت کنیم. زیرا هر قدر 
معرفت  ما افزایش پیدا کند بهتر می توانیـم از اراده خودمان بهره مند 
 gشـویم. همان طور که در دعـای مکارم اخالق امـام زین العابدین
می خوانیـم: »پروردگارا! تـا زمانی که عمرم در راه تو صرف می شـود 
بر آن بیفزا و هرگاه چراگاه شـیطان شـد مرا به سـوی خـودت ببر«. 

همنشین ناباب 

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 37 سه شنبه 13 تیر 1396 9 شوال 1438
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مسئولهیئتعاشقانثاراهللمهرآبادمشهدازفعالیتهاي
متنوعوگستردهاینمحفلدینيميگوید

نیكوكاريزیربیرقهیئت
یاسین سجادیان 

سـال هاي نخسـت دهـه 80 بـود که هیئتـي با عنـوان »عاشـقان ثـاراهلل« در مشـهد پا گرفـت که در 
وهلـه اول بـراي جمع کـردن نوجوانـان و جوانـان محلـه مهرآباد بـود و حاال بـه دلیل حضور فعـال در 
یـاری نیازمنـدان و محرومین حاشـیه شـهر و توجه به وحدت شـیعه و سـنی بـه یکـی از مراکز فعال 
و درجـه یـک اهـل تسـنن منطقه تبدیل شـده. هیئـت عاشـقان ثـاراهلل با مشـارکت اعضـا و هیئت 
امنای مسـجد امـام حسـینg از وقتـی مرکز نیکـوکاری امـام حسـینg را افتتاح کـرده خدمات 
ویـژه ای به نیازمنـدان و محرومین ارائـه می دهـد و در زمینه اشـتغال جوانان هم تالش  می  کنـد. هادی 
الهیـاری، رئیـس هیئت عاشـقان ثـاراهلل از چگونگـی شـکل گیری و اهداف هیئـت برایمـان  می  گوید. 

هیئتیباالگویوحدتوهمدلی
هیئت عاشـقان ثاراهلل سـال ۸2 با هدف تعظیم شـعائر دینی با برگزاری جلسـات خانگی روضه فعالیت خود 
را آغاز کرد و با وجود فعالیت در حاشـیه شـهر با اسـتقبال گسـترده  ای روبه رو شد. مهم ترین نکته ای که باعث 
قـوت و فعالیـت بیشـتر این مجموعه شـده حضور برادران اهل تسـنن منطقه اسـت. هـادی الهیـاری با بیان 
اینکه فعالیت ها و برنامه های متعددی که توسـط هیئت برگزار می شـود به رونق بیشـتر فعالیت های مسـجد 
امـام حسـینg کمک کـرده،  می  گوید: »بـرای اعضای هیئت امنا و خادمین مسـجد جالب بـود که یکی از 
چشـم اندازهای اصلی ما گسـترش و افزایش فعالیت های مسجد در تمام زمینه هاسـت و تاکنون در این هدف 
موفـق بوده ایـم به گونـه ای که تاکنون تمـام اعضای هیئت امنای مسـجد، تصمیم گیرنـدگان و نقش آفرینان 
اصلی هیئت هسـتند. در صورتی که برخی از دوسـتان ما در هیئت ها تمایلی ندارند هیئت شـان در مسـاجد 
برگـزار شـود امـا ما برای نیل به اهداف بلند اجتماعی هیئت با مشـارکت هیئت امنای مسـجد توانسـتیم به 

موفقیت دست پیدا کنیم«. 

هیئتفراترازذكرتوسلحركتكرد
مسـئول هیئت عاشـقان ثاراهلل از هدف اولیه شـکل گیری هیئت برای ما  می  گوید که رونق روضه ها و جلسات 
خانگی بود اما در ادامه دامنه اهدافشـان وسـیع تر شـد؛ »یکی از اهداف ثانویه ما گسـترش فعالیت مسـجد در 
تمـام زمینه ها و انجام فعالیت های متنـوع برای جذب نوجوانان و جوانان اسـت. از این رو تصمیم گرفتیم برای 
اقبـال بیشـتر اهالی تعـدادی از برنامه ها را به صـورت ویژه و خاص برگزار کنیم. البته با توجه به وجود مسـجد 
در حاشـیه شـهر از لحاظ پوشـش همه برنامه ها با مشـکالت زیادی روبه رو بودیم. به همین خاطر وارد تعامل 
بـا یک سـری از خّیرین و مجموعه هایی شـدیم که دغدغه مردمیاری و رسـیدگی به محرومیـن و به تعبیری 
اهداف عام المنفعه داشتند. خوشبختانه در قدم اول توانستیم برای فراگیر کردن برنامه ها و فعالیت های مسجد 

و هیئت در کل ماه رمضان از اهالی منطقه در سـفره افطاری و سـحر پذیرایی کنیم«. 

اتاقفكرهیئت
آن طـور کـه الهیـاری  مي گویـد گروهـی تحـت عنـوان اتـاق فکـر هیئـت تشـکیل شـده تـا بتواننـد 
برنامه هـاي دقیقـي را اجـرا کننـد؛ »معتقدیـم اگـر بتوانیـم نیـرو و انـرژی مضاعـف دوران نوجوانـی و 
جوانـی را در راسـتای اتفاقـات خـوب و زمینه هـا و بسـترهای درسـت بـه کار بگیریـم عـالوه بـر منفعـت 
شـخصی، مجموعـه و محلـه هـم بهره هـای الزم را می برنـد. نوجوانـان و جوانـان بـا ورود بـه مسـجد 
یکـی از مهم تریـن مسـائل اجتماعـی را کـه احسـاس مسـئولیت اسـت یـاد  مي گیرنـد و در زمینه هـای 
اخالقـی و رفتـاری ماننـد تعامـالت اجتماعـی و روحیـه کمـک بـه همنـوع و... پیشـرفت  مي کننـد«. 

نبردفرهنگی
از دیگر دغدغه های مسـئوالن هیئت، شـیوه برگزاری مراسم  در مناسبت هاسـت. الهیاري  مي گوید: »در زمینه 
برپایی هیئت در دهه های عزاداری و شـادی پیشـرفت های خوبی داشـتیم ولی هنوز کارهای زیادی مانده که 
باید انجام دهیم تا در میدان نبرد نرم با دشـمن شکسـت نخوریم. متأسـفانه دشـمن از طریـق عوامل داخلی 
خـود بـا بدعت گذاری های مختلف سـعی در تحریف اعتقـادات دارد. ما در هیئت عاشـقان ثـاراهلل همه کارها 
را بـا مـردم و طـی فعالیت هـای جهادگونه جلو می بریم. عالوه بر این سـعی می کنیـم برخی از برنامه هـا را در 
سـطح گسـترده تری برگزار کنیم. مثـل برنامه خیمه بزرگ والیت که چهار سـال اسـت برگزار می شـود. این 
برنامـه بـا حضـور 500 نفر آغاز شـد و امروز شـاهد جمعیت 15 هـزار نفـری در منطقه مهرآباد برای جشـن 
عیـد غدیر هسـتیم. جشـن ویـژه دیگر ما جشـن امامـت امام زمـانf و نیمه شـعبان اسـت که حـدودا 5 
هـزار نفـر در آن حضور پیـدا می کنند. رزمندگاني از هیئت ما چه شـیعه و چه سـني در گـروه مدافعان حرم 
حضـور دارنـد که در میان آنها محمد وطنی در راه دفاع از حرم حضرت زینبh به شـهادت رسـیده اسـت«. 

هیئت عاشـقان ثاراهلل در بسـتر توجه به فعالیت های مسـجد کار خودش را پیش 
می بـرد و توانسـته توجـه نوجوانـان و جوانـان و گروه هـا و مجموعه هـای خّیـر 
را بـه خـود جلـب کند. چـون از ابتـدا تنها با هـدف ذکر توسـل و تعظیم شـعائر 
وارد میـدان برپایـی هیئـت نشـد و اهداف عالیـه اجتماعـی و رفع مشـکالت و 
نیازمندی هـای محرومیـن را در سـر می پروراند نهایتا چند سـال بعـد از فعالیت 
در مسـجد و هیئـت بـه افتتاح مرکـزی تحت عنـوان »نیکـوکاری امام حسـین
g« در منطقـه مهرآباد دسـت پیدا کرد. هـادی الهیاری، رئیس مرکز رسـیدگی 
بـه محرومیـن و نیازمنـدان اسـت و توانسـته 80 خانـوار از محلـه قرقـی، 130 
خانـوار از محلـه مهرآباد و حـدودا 30 خانـوار از محله بلوار توس را تحت پوشـش 
خـود قـرار دهـد. توزیع نـان صلواتـی، توزیع سـبد غذایـی و کمک بـرای تهیه 
جهیزیـه و سیسـمونی و خدمـات درمانی از دیگـر فعالیت های این هیئت اسـت. 

حمایتاز240خانوادهنیازمند

آیت اهلل علوی بروجردی، تولیت مسجد اعظم قم در جمع جامعه مداحان گفت: »صرف اینکه کسی صدایش خوب باشد کافی نیست. باید با 
دستگاه های مربوط به لحن و آهنگ که برمبنای آن روضه و مداحی خوانده می شود آشنایی کافی داشته باشند. در گذشته روضه خوا نان صداها 
را با این دستگاه ها تنظیم می کردند و براساس این دستگاه ها می خواندند. چون این دستگاه ها اصیل بودند مردم به  خوبی آنها را می فهمیدند و 
با لحن آنها ارتباط برقرار می کردند. متأسفانه امروز این نکته رعایت نمی شود. برخی دوستان هم این انتقاد را پیش من مطرح کرده  و گفته اند 

به جوان تر ها تذکر بدهید که وقتی در این وادی وارد می شوند از خواننده های کذایی پاپ و غیرپاپ تقلید نکنند«. 



محمدرضا سنگری کتابی با محوریت حضرت علی اکبرg نوشت. »به صورت محمد، به سیرت پیامبر« مجموعه ای از نثرهای ادبی درباره 
حضرت علی اکبرg است که برای شب شعر عاشورایی شیراز منتشر خواهد شد. شب شعر عاشورایی شیراز از 30 سال پیش برگزار می شود و 
هر سال یک شخصیت در این برنامه محور معرفی می شود تا شاعران سروده هایی عرضه کنند. »به صورت محمد، به سیرت پیامبر« اثری است 

با بافت ادبی اما در عین حال محققانه و با مستندات نوشته شده اما نثر ادبی است تا دوستان شاعر از موضوع و مضمون آن بهره کافی ببرند. 
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ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی

 شماره 37 سه شنبه 13 تیر 1396 9 شوال 1438

عبدالرضا هاللی

 مداح بی خیال به درد نمی خورد 

در جامعـه مـا همـه شـعار می دهند که انتقاد خوب اسـت. همـه مدعی اند که تحمل شـنیدن انتقـاد را دارند امـا درواقع همه 
قابل انتقادند به جز خودمان! این هم از قواعد نانوشـته جامعه ماسـت. اگر یک انتقاد بسـیار معمولی از یک مدیر یا حتی یک 
دوسـت بشـنویم بایـد اول با ما بودنش را ثابت کند وگرنه او دشـمن ماسـت! با این وصـف می توان یک قاعده دیگـر هم از این 
رفتارها اسـتخراج کرد که هرچه آدم ها کوچک تر می شـوند، تحمل شـان نسـبت به شنیدن انتقاد کمتر می شـود. آدم کوچک 
مقابل منتقد قدرت نمایی می کند تا منتقدین دیگر حسـاب کار دست شـان بیاید. از آنجا که جمهوری اسـالمی باید جمهوری 
آدم های بزرگ باشـد، باید تحمل مخالف و مخالفت را داشـته باشـیم. همه می دانیم که عصبانیت ما نباید باعث بسـته  شـدن 
دهـان منتقدیـن  ما بشـود کـه این گونه سـکوتی، نعره هایی بـزرگ را به دنبال خواهد داشـت. بایـد یاد بگیریم که برای رشـد 
یکدیگر از هم انتقاد کنیم و الزمه این یادگیری تعامل در فضای آزاد و با زبانی رها شـده از سـلطه اسـت. بنده با وجود مخالفت 
با بعضی از سیاسـت های آقای روحانی، در شـب پیروزی انتخاباتی ایشـان شیرینی پخش کردم تا کام کسی تلخ نشود هرچند 
مورد شـماتت و سـرزنش خیلی از دوسـتان قرار گرفتم اما چون در پسـت های قبلی خودم گفته بودم با اینکه با شـما مخالفم 
اما جانم را می دهم تا مخالف من حرفش را بزند، تا آخر ایسـتادم. حاال نوبت آنهاسـت که روی حرفشـان بایسـتند و حرف های 
مخالفانشـان را بپذیرنـد و به جان بخرنـد. مردم عزیز! مداح بی خیـال به درد نمي خورد و مي شـود ناظر شـهادت در روز واقعه. 

علیرضا قزوه

 بی خود به این افراد برخورد! 

شـعری کـه در روز عید فطر توسـط میثـم مطیعی خوانده شـد از جهت ادبی خـوب بود. هر چهار شـاعری را که این شـعر را 
سـرودند می   شناسـم. جزو شـاعران خوب هسـتند. در شـعر انقالب بخشـی به عنوان شـعر اعتراض داریم. این شـعر در شـعر 
اعتراض      می   گنجد. این نوع شـعر در ادبیات فارسـی و ادبیات جهان سـابقه دارد. شـاعر باید اعتراض داشـته باشـد و این شـعر، 
شـعر بسـیار خوبی بـود. وقتی به صنایع ادبی بیـت »برد- برد« که نگاه      می   کـردم دیدم آرایـه ادبی را خوب بـه کار برده. برخی   
   می   گویند شـعر ضعیفی بود. از نظر من این اثر، شـعر بسـیار پخته و قوی ای بود. عده ای سـروصدا می کنند و می گویند شـعر 
سسـت بود. شـعر بسـیار موضع دار و خوبی بود. شـعر انقالب باید این گونه باشد. اینهایی که می گویند این شـعر به ما برخورده 
بی خـود بـه آنهـا برخورده! از شـعری که در روز عید فطر خوانده شـد و شـاعر آن دفاع می کنم. مداحـش فردی تحصیلکرده و 
انقالبی اسـت و او را در جهان عرب می شناسـند. بسیاری از مداحان ما پایشـان را از ایران بیرون نگذاشته اند. این مداح در عراق، 
یمن و سـوریه و لبنان شـناخته شـده و شعرهایش را می خوانند. میثم مطیعی مداح تحصیلکرده و باسـوادی است. آقای سیار 
در شـعر و آقای مؤدب در شـعر سـپید و کالسـیک ما حرفی برای گفتن دارند. میالد عرفانپور هم جزو شـاعران جوان خوب 
ماسـت. ایـن افراد جزو بهترین سـرمایه های انقالبند. هم اکنون تحمل مخالفان بسـیار کم شـده. دولتی را سـراغ نـدارم که به 
اندازه این دولت و حامیانش نسـبت به مخالفان کم طاقت باشـند. دولت قبل از شما عکسـش را آتش زدند اما در مقابل این کار 
می خندید. این مسـئله خیلی جای صحبت دارد و هر دولتی باشـد باید بیشـتر از این در مقابل مخالفان تحمل داشـته باشـد. 

دکتر محمدحسین رجبی دوانی

خداوند به نفس شما در این راه قوت بدهد 

برادر انقالبی و عزیزم جناب آقای دکتر مطیعی سـالم علیکم. طاعات و عبادات شـما قبول درگاه حق. عید سعید فطر مبارک. 
به سـهم خود از خواندن اشـعار حماسـی شـما در نماز عید که همراه با ایمان و اعتقاد و شـجاعت اجرا گردید صمیمانه تشکر 
و قدردانـی می کنـم. از اینکـه بـدون هراس از وادادگان سیاسـی حاکم که از تشـر دشـمن به خـود می لرزند ولی دلسـوزان را 
ناجوانمردانـه      می   کوبنـد و تحقیر می کننـد مخاطب قـرار داده و بدون کوچک تریـن توهینی حقایقی را به نظم بیان داشـتید 
آفرین می گویم. معلوم اسـت مدعیان دروغین اعتدال و اصالحات که برای رسـیدن به قدرت و بلعیدن آرای مردم از هیچ دروغ 
و تزویـری حتـی خیانت به تاریخ پرافتخار نظام دریغ نکردند از بیان این حقایق برآشـفته شـوند و به شـما زبان گویای حقایق 
بتازند. در موقعیتی که اینان برای رسیدن به هدف از دروغ بستن به موالی متقیان امیر مومنان علیg و تحریف آن حضرت 
ابایی ندارند، نباید از روشـنگری درباره بالهایی که این خط سـازش با بزک کردن برجام و تخریب نسـل آینده با پذیرش سـند 
2030 و... به سـر انقالب و نظام آورده و  می   آورند کوتاهی کرد. خداوند به نفس شـما در این راه قوت دهد. پیروز و مؤید باشـید. 

ماجـرا از روز عیـد فطـر آغاز شـد که بنابر سـنت همیشـگی قبـل از اقامـه نماز عیـد فطر توسـط رهبر معظم 
انقـالب یک مـداح اشـعاری را قرائـت می کند و میثـم مطیعی همچون سـال قبل آمـد و باصالبت تر از همیشـه 
اجـرای برنامـه کرد. ابتـدا اشـعاری مناجاتی با حـال و هـوای ماه مبـارک رمضـان خوانـد و در ادامه اشـاره ای به 
شـرایط روز جامعـه، لزوم حمایت از اقشـار مسـتضعف، برخورد با مفسـدین و عدم اعتماد به دشـمن داشـت اما 
نمی دانیم بـا کدام تحلیـل و واکاوی بالفاصله پس از مراسـم جریان هایی در فضـای مجـازی او را آماج توهین های 
غیرمنصفانه خودشـان قـرار دادند و عده ای اقـدام میثم مطیعی را نوعی وحدت شـکنی دانسـتند در حالی که به 
اعتقـاد خیلی ها اتفاقا مراسـم عبـادی بهترین موقعیـت برای اعالم مواضع سیاسـی اسـت. همان طـور که رهبر 
معظـم انقـالب فرمودند هـر کس عالقه منـد به امام حسـین اسـت یعنی عالقه مند به اسـالم سیاسـی اسـت. 
البتـه حمایت هـای زیـادی هـم از میثم مطیعی شـد کـه در این دو صفحـه به برخی از آنها اشـاره شـده اسـت.  حسینیبمان

حماسیبخوان

گزارشيدربارهبازتابهايمداحي
میثممطیعيدرمصاليتهران

مجتبي برزگر
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ــی       ــت. مطیع ــی اوس ــص بین الملل ــای بی نق ــی اجراه ــم مطیع ــای میث ــاز کاره ــه ممت وج
بــه  واســطه تحصیــالت عالیــه اش در دانشــگاه امــام صــادقg توانایــی باالیــی در فهــم و 
اجــرای کامــل نوحه هــای عربــی دارد. همیــن ویژگــی باعــث شــد او دعــای کمیــل حاجیــان 
ــوان  ــداح ج ــک م ــرای ی ــق آن ب ــه توفی ــزی ک ــد؛ چی ــرا کن ــز اج ــوره را نی ــه من در مدین
ــی و  ــای فارس ــال ها نوحه ه ــن س ــی در ای ــت. مطیع ــابقه اس ــا کم س ــا نهایت ــابقه ی بی س
ــی و جهــان اســالم  ــا اســتقبال انبــوه مخاطبــان ایران ــادی را اجــرا کــرده کــه ب ــی زی عرب
مواجــه شــده. زائرانــی کــه تجربــه پیــاده روی اربعیــن را دارنــد معتقدنــد صــدای پرشــور 
ــی  ــر مقتل خوان ــلط او ب ــد. تس ــرژی می ده ــق و ان ــینی عش ــروان حس ــه ره ــی ب مطیع
ــع  ــه موق ــای ب ــه نوحه ه ــت و البت ــوان اس ــان ج ــان مداح ــابقه در می ــی کم س ــک ویژگ ی
او در واکنــش بــه اتفاقــات ایــران و جهــان اســالم مثــل راهپیمایــی اربعیــن، حجــاب، توافــق 
هســته ای، قتــل عــام یمــن، جنایت هــای آل ســعود و آل خلیفــه، استکبارســتیزی و مبــارزه 
ــی  ــار همراه ــرده. او در کن ــر ک ــان دیگ ــته تر از مداح ــت و... او را برجس ــکا، مقاوم ــا آمری ب
ــزی«  ــات القرم ــل »آی ــرادی مث ــت و اف ــعرای مقاوم ــا ش ــیار، ب ــدی س ــد مه ــعرایی مانن ش
ــته  ــان و وابس ــانه های عرب زب ــدای رس ــکاري دارد و ص ــم هم ــری« ه ــد الحجی و »احم
آل ســعود را درآورده. آنهــا همیشــه در هــراس کارهــای جدیــد مطیعی انــد و آنهــا را کارهایی 
ــا در  ــه عمیق ــد ک ــرا می کن ــی آن را اج ــرس دارد و کس ــوی و نت ــعری ق ــه ش ــد ک می دانن
آرزوی نابــودی آل یهــود اســت. مجالــس او هرچنــد رنــگ و بــوی سیاســی دارد امــا ورود او 
بــه سیاســت دقیــق و بهنــگام اســت. ورودی متفــاوت بــا سیاســت زدگی و دعواهــای خــرد 
ــد.  ــت می کن ــا رعای ــه و ادب را در موضع گیری ه ــار، طمأنین ــت و وق ــی اس ــی- محفل و حزب

مطیعی
مداح

بینالمللی

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 37 سه شنبه 13 تیر 1396 9 شوال 1438

نخسـتین مدرسـه تلفنی حفظ قرآن کریم، پیرو مصوبه مرکز آموزش های غیرحضوری قرآن کریم راه اندازی شـد. محمدصادق محسـنی کبیر، مدیر 
روابـط عمومـی سـازمان دارالقـرآن خانـه کارگر گفـت: »فعالیت این مدرسـه به گونـه ای طراحی شـده که تمامی سـنین می توانند به صـورت کامال 
غیرحضـوری و تلفنـی ان شـاء اهلل طـی 10 مـاه و سـه هفته حافظ کل قـرآن کریم شـوند. در این طـرح ابتدا یک آزمون تعیین سـطح و چند تسـت 
روانشناسـی از افراد گرفته و سـپس مطابق با نتیجه آزمون ها و تست ها یک جلسه مشاوره تحصیلی و یک جلسه مشاوره روانشناسی برگزار می شود«. 

محمدمهدی سیار

فراتر از موشك ها 

همان هایـی کـه مخاطب بیت های »ای دوسـتان که در صف اول نشسـته اید« و »ای نشسـته 
صـف اول نکنـی خود را گم« بودند بد نیسـت بدانید بالفاصلـه پس از اجرای شـعر، یک عضو 
ارشـد تیم مذاکره کننده هسـته ای این شـعر را عالی خواند و یکی از فرماندهان ارشـد نظامی 
برد این شـعر را فراتر از موشـک ها برآورد کرد. شنیده ام بعضی از صفحات و رسانه های عمومی 
تندروی سیاسـی این شـعر را دشـمنی و توهین به رئیس جمهور محترم جناب آقای روحانی 
تلقـی کرده  انـد. حقیقتا نمی دانم کدام بیت یا ابیـات از این مثنوی حدودا 70 بیتـی را می توان 
مصداق چنین برچسـبی دانسـت در حالی که تالش ما و جناب آقای مطیعی همواره این بوده 
کـه ضمن بیـان نقدها و درددل های مردم خطاب به مسـئوالن دولت و قوه قضائیه در مباحثی 
همچـون کار، حقـوق کارگران، عدالت و مبارزه با فسـاد و زمین خـواری رویکردی خیرخواهانه 
و همدالنـه نسـبت به صف اول نشـینان داشـته باشـیم و نوک تیز حمالت به سـوی دشـمن 
خارجـی به ویژه آمریکا، اسـرائیل و داعش باشـد. نکتـه جالبی از احتیـاط و روحیه فراجناحی 
آقـای مطیعـی که باید متذکر شـوم این اسـت کـه در بیتی از این شـعر عید فطـر آنجا که به 
موضـوع     2030 پرداختـه بودیم، از اسـتعاره ای برای نشـان دادن ناکارآمدی نسـخه های غربی 
تعلیم و تربیت اسـتفاده شـده بود اما آقای مطیعی با این اسـتدالل که از این بیت ممکن است 
جسـارتی به رئیس جمهور محترم برداشـت شـود با اینکه ابیـات قبل و بعد کامـال مرجع این 
اسـتعاره را که غربیان هستند روشن می کرد و موجب سوءاستفاده شود این بیت را حذف کرد. 

احمد واعظی

 خالف ادب و توهین نبود

فـارغ از بحث هـای تخصصـی و حاشـیه ای در خوانـدن و شـعر آقـای میثـم مطیعـی در مراسـم 
عیـد فطـر هرچـه دیـدم و شـنیدم خـالف ادب و توهینـی نبـود ولـی متأسـفانه در این کشـور 
و بـا سـبقه والیـی و فرهنگـی صدهـا سـاله از سـوی عـده ای بـا حجـم وسـیعی از بداخالقـی، 
ناسـزاگویی و دشـنام روبـه رو شـد کـه هرگز در شـأن ایـن مـرز و بوم کهـن و ملت واالیـش نبود. 

سیدمهدي میرداماد

استوار و ثابت قـدم باش 

دستگاه نوکری سیدالشهداg بسیار محترم و مقدس است. در جامعه ای که ادعای آزادی بیان مطرح 
مي شـود به خاطر چند بیت شـعر نقد آن  هم منصفانه و با رعایت ادب و منطق نباید چنین تند و 
بی رحمانـه به ذاکر اهل بیت حمله کرد. میثم عزیز! اسـتوار و ثابت قدم بـاش: »التخف وال تحزن«. 
امیدوارم همه گوش به فرمان آقا باشـیم و نگاهمان به کالم رهبرمان باشـد تا عاقبت بخیر شـویم. 

سعید حدادیان

شعار شورانگیز هیهات منا الذله

جریـان ستایشـگری اهـل بیـت عصمـت و طهـارت مؤیـد بـه شـعار شـورانگیز »هیهـات 
تزویـر و  نیرنـگ،  و  نفـاق  بـا جریان هـای  قیامـت  قیـام  تـا  ایـن رو  از  الذلـه« اسـت.  منـا 
تکاثـر در مبـارزه خواهـد بـود: »وال تَِهُنـوا وَ ال تَْحَزنُـوا وَ أَنُْتـُم الْْعلَـْوَن إِْن ُکْنُتـْم ُمْؤِمنیـن«. 

حاج ماشاءاهلل عابدي 

 در راه خدا از هیچ چیز نترس 

سالم بر آقای دکتر میثم مطیعی، استاد محترم دانشگاه و افتخار جامعه مداحان. در راه خدا از هیچ چیز 
نترس و نلغز و بگو: »هزار دشـمنم ار می کنند قصد هالک/ گرم تو دوسـتی از دشمنان ندارم باک«. 

حشمت اهلل قنبری

دلم نگران میثم نیست

ایـرادی کـه بـرای جلب عواطف سـاخته و بـه کار می افتد این  اسـت کـه روز عید رمضان موقعیت مناسـب این اشـعار و 
اذکار نبـود و نبایـد بـا اشـاره مسـتقیم به صـف اولی ها بعضـی از ابیـات خوانده می شـد. امان از صـف اولي ها     کـه اینقدر 
نازشـان زیـاد و نیازشـان بـه انـذار کم اسـت! نه به کالسشـان می خـورد صف دوم بـه بعد بنشـینند و نه دلشـان می آید 
از صـف دوم بـه بعدي هـا بـه آنهـا نزدیـک شـوند. بعـد هم هـر ریـز و درشـتی از هر عیـب و نقـص را که برمی شـماری 
خـود را مخاطـب می گیرنـد و برافروختـه می شـوند، آن چنـان کـه گویـی خودشـان هـم خوبي هـا و محاسـن و اخوت و 
خـوب بودن هـا را بـاور ندارنـد. راسـتش دلـم نگـران میثـم نیسـت. ایـن چنـد روز التهـاب می گـذرد و ایـن اهانت هـا و 
گسـتاخي ها درس آمـوز زندگـی او خواهـد شـد. میثـم تـازه اول راه اسـت و راه درازی پیـش روی اوسـت. او تفاوت های 
دنیـای مجـازی و حقیقـی را می فهمـد و بـه سـرعت از داالن هـای عنکبوتی خواهد گذشـت و شـیرینی حقیقتـی را که 
بـا دوسـتانش بـر کام ملـت ایـران نشـاندند خواهـد چشـید ولـی مـن غصـه دار آنهایـی هسـتم که بـه خودشـان حتی 
گمـان خـوب هـم نمی برنـد و آنقـدر در دنیایـی کـه دیگـران برایشـان سـاخته اند سـر به زیـر هسـتند که خورشـید را 
نمی بیننـد. نگـران میثـم نیسـتم. میثـم نگرانـی نـدارد. زبانـش خریـدار نـدارد کـه دارد، دلش آباد نیسـت که هسـت، 
انقـالب هـم خاطـرش را آسـوده سـاخته. عبیـداهلل بـن زیـاد مـرده، عمـرو بـن حریـث هم بـا تمـام ننگ هایش سـر به 
خـاک نهـاده و نخـل وجـود میثـم خرمافـروش هـم کـه شـاخه های پرخرمایـش را بـر اهالـی ایمـان ارزان کرده اسـت. 



آیت اهلل مکارم شیرازی در پاسخ به پرسش های جمعی از مخاطبان درباره برخی شعارهای نامناسب و تفرقه افکن در اجتماعات دینی گفت: 
»مسلم است که مطالب توهین آمیز و تفرقه افکن از سوی هر کس باشد کار زشت و ناپسندی است و خدا به آن راضی نیست. به یقین اقلیت 
کوچکی هستند که سراغ این کارها می روند. نیروهای انقالب در اینجا دو وظیفه دارند: اوال این کار را نکوهش کنند تا به حساب آنها گذاشته 
نشـود و ثانیا این گونه افراد را نصیحت کنند و به آنها بگویند که این کار نه خدمت به انقالب اسـت و نه خدمت به اتحاد و وحدت جامعه 

اسالمی که در این زمان بیش از هر زمانی به آن نیازمندیم. امیدواریم خداوند همه را به راه راست هدایت فرماید«.  ـر
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یاسمینزهرارا
وقفاهلبیت

كـردهام

گفتوگوباپدردخترهشتسالهایكه
نزدیکبههزاربیتشعرآیینیحفظكرده

یاسـمین زهـرا خیلـی زود زبـان بـاز کـرد. یکـی از اسـاتید پدرش 
توصیه کـرد که به جای شـعرهای بی معنـی به بچه هایش  شـعرهای 
خـوب یـاد بدهد. پـدر هم بـرای فرزنـدش شـعر حافـظ می خواند و 
می بینـد یاد گیـری او باالسـت. پـدر یاسـمین زهرا تعریـف می کند: 
»زمانـی که یاسـمین زهـرا چهار سـال و نیمه بود پخش ماشـین مان 
را دزد  بـرد. صبح هـا  او را بـا اتومبیـل بـه مهـد کـودک می بـردم. 
یک بـار یاسـمین زهـرای خواب آلـود که از سـکوت خسـته شـده 
بـود گفـت بابا بخـوان. مـن هم شـروع کـردم بـه خوانـدن صلوات 
خاصـه امـام رضاg. ایـن قضیـه یکـی دو روز تکـرار شـد و دیدم 
یاسـمین زهرا هم همـراه مـن می خواند و صلـوات خاصـه را از حفظ 
شـده«. ایـن روزهـا در مراسـم مختلـف ملـی- مذهبـی دختربچه 
شـیرین زبانی را می بینیـم کـه شـعرهای بلنـد آیینی را با تسـلطی 
خـاص دکلمـه می کنـد و مـورد تشـویق همـگان قـرار می گیـرد. 
تسـلط او به اجرای اشـعار، تحسـین همه را برانگیختـه. گفت وگوی 
 »چهارده« با خانواده   یاسـمین زهرای هشت سـاله   را از دست ندهید. 

 فاطمه شعبانی 

بهترین
هدیه

اولیننام
عشـق پدر به یاسـمین زهرا فراتر از عشـق پدری اسـت. سـعید شـیری با 
افتخـار دربـاره دخترش می گوید: »یاسـمین زهرا مثـل اغلب دختربچه ها 
شـیرین زبان اسـت و با سـادگی بچگانه به سـواالت پاسـخ می دهـد. بدون 
 اغـراق می گویم یاسـمین زهرا اولین دختری اسـت که به این اسـم نامیده 
شـده و این مسـئله هم قصه دارد. بعد از ازدواجمان تصمیم گرفتیم زمانی 
کـه بچه دار شـدیم اگر فرزندمـان دختر بود اسـمش را زهرا بگذاریـم و اگر 
پسـر بود علـی. وقتی یاسـمین زهـرا دنیا آمـد تصمیم گرفتیم یک اسـم 
ترکیبـی روی او بگذاریـم کـه از لحاظ معنا هم قشـنگ باشـد: یاس کبود 
زهـرا. امـا وقتـی به ثبت احـوال رفتیم خانمی که مسـئول آنجـا بود گفت 
ایـن نام در کتاب اسـامی مجاز برای گرفتن شناسـنامه وجود نـدارد و باید 
مجوز بگیرید. ما هم چون به گذاشـتن این اسـم مصمم بودیم دنبال مجوز 
رفتیـم و همان خانم به ما پیشـنهاد کرد که مجـوز عمومی بگیرید. ما هم 
این کار را انجام دادیم. از قضا بعد از ما خیلی ها  این اسـم را روی فرزندانشـان 

گذاشته اند«. 

كشفاستعداد
پـدر لپ تاپش را مـی آورد و فیلـم و عکس های برنامه ها یی را که یاسـمین 
زهرا در آنها شـعرخوانی و اجرای برنامه داشـته نشـانمان می دهد. او از یک 
مقطعـی بـه بعـد سـعی کـرده از تمـام برنامه ها عکـس جمـع آوری کند؛ 
»بعـد از حفظ شـدن صلوات خاصه شـروع به یـاد دادن ذکر امیرالمؤمنین 
کـردم. من از روی نوشـته می خوانـدم و او در عرض کمتـر از یک هفته آن 
را حفـظ  کـرد. روال کار این بود کـه صبح ها  در راه مهد کـودک می خواندم 
و مـادرش موقـع خـواب آن را   برایـش تکـرار می کـرد. به هفته نرسـید که 
ذکـر امیرالمؤمنیـن را از حفظ کرد. یاسـمین زهرا خیلی شـیرین زبان بود. 
وقتـی  در جمـع خانواده و در جلسـات مذهبـی مادربزرگ هایش می خواند 
او را تشـویق می کردنـد و او هـم به خواندن ترغیب می شـد. تا اینکه شـب 
2۸ صفـر در یکـی از مجالـس دوسـتم که مجری اسـت گفـت میکروفن 
را بـه یاسـمین زهـرا بدهم کـه بخواند. از شـما چه پنهان می ترسـیدم که 
نکنـد خـراب کنـد و خاطـره بـدی در حافظـه اش بماند اما خوشـبختانه 
میکروفـن را دسـت گرفـت و شـروع به خوانـدن کرد بـدون اینکـه ذره ای 
اسـترس داشـته باشـد یا تپق بزند. این طوری اسـتعدادش کشـف شـد«. 

دختربچههمهفنحریف
یکی از بهترین اجراهای یاسمین زهرا اجرای او در مراسم   22 بهمن پارسال 
بود. سعید شـیری عکس یاسـمین زهرا را در این مراسم نشان ما می دهد 
و می گوید: »در مراسـم 22 بهمن پارسـال جلوی   دو سه هزار نفر جمعیت 
شـعر بلندی را از حفظ خواند و به شـدت مورد تشـویق قرار گرفت. اسفند 
مـاه 1394 در برنامـه »مـن ایرانی ام« هفـت دقیقه در آنتن زنده شـبکه 3 
شـعرخوانی کـرد و یک بار هم در برنامه »مشـاعره« دکتـر آذر در مدح امام 
حسـن مجتبیg شـعرخوانی داشـت. بارها در جامعه القرآن شعرخوانی 
داشـته و بـه طـور تقریبـی تـا بـه حـال 170، 1۸0 مجلـس رفته اسـت. 
یاسـمین زهرا از دو سـالگی معلم زبان خصوصی داشته و چند سالی است 
آمـوزش ویولون می بیند. عالوه بر اینها کالس بدمینتون مـی رود. چند بار 
در مراسـمی کـه از  طـرف اداره آموزش و پرورش برگزار شـده شـعرخوانی 
کـرده و مورد تشـویق قرار گرفته. یاسـمین زهرا شـعرهایش را بـه دلخواه 
دکلمـه می کند. بسـته به فضـا و گاهی موسـیقی پس زمینـه دکلمه اش 
تغییـر می کنـد و تصمیم می گیـرد چطـور روی سـن اجرا کنـد و تقریبا 
با این سـن کـم به مرحله پختگی خاصـی در کارهایش رسـیده اسـت«.   

آرزوهاییاسمینزهرا
یاسـمین زهرا با شـیرین زبانی بچگانه از مدرسـه اش می گوید؛ اینکه دوسـت 
دارد پشـت میز اول کالس بنشـیند اما چون قدش از بقیه دوستانش بزرگ تر 
اسـت میز آخر کالس کنار نگار و عسـل می نشـیند. البته چون بیشتر اوقات 
سـر کالس حـرف می زنند خانم معلم آنهـا را از هم جدا کرده. یاسـمین زهرا 
دوسـت دارد وقتی بزرگ شـد دندانپزشـک بشـود. البته گاهی اوقات دوست 
دارد مجری بشـود. وقتی از یاسمین زهرا می پرسیم اجرای زنده در تلویزیون و 
اجرا جلوی دو سـه هزار نفر و نزد مقامات کشـوری و لشـکری سخت نیست، 
می گوید: »نه، اصال سـخت نیست. همیشـه مردم را نگاه می کنم و اگر کسی 
 خواسـت حـواس من را پرت کنـد به دیگران نگاه می کنم. یک بار پسـرخاله و 
پسردایی ام می خواستند من را بخندانند اما من دیگر نگاهشـان نکردم«. مادر 
او در خصوص اینکه نمی ترسـد یاسـمین زهرا بچگی نکند، می گوید: »اوایل 
ایـن نگرانی را داشـتم. خوشـبختانه هربـار که به مدرسـه مـی روم می گویند 
زیـاد حـرف می زنـد و بچه شـیطانی اسـت. در میهمانی هـای خانوادگی هم 
حسـابی شـیطنت می کند و خیالمان راحت اسـت که دارد بچگی می کند«.

پـدر سـجاده و جاکلیـدی مزیـن به عکس شـهید 
آژنـد را مـی آورد کـه پدر شـهید به یاسـمین زهرا 
هدیـه داده. چـون حرف هایـی را که قرار بـوده پدر 
شـهید بزند، یاسـمین زهرا زده و حق مطلـب را ادا 
کـرده. از یاسـمین زهـرا می پرسـم اگر وسـط اجرا 
شـعر از یـادت بـرود عکس العملـت چیسـت، کـه 
می گویـد: »اغلـب یـک نفر صلـوات می فرسـتد و 
برنامـه تمـام می شـود«. پـدر بـه خنـده می گوید: 
»یاسـمین زهـرا اغلـب تپـق نمی زنـد امـا گاهـی 
بعضـی از ابیـات  را جـا می انـدازد و من که شـعر را 
از حفظـم متوجه آن می شـوم. یک بار در مراسـمی 
20 دقیقه اجرا داشـت. شـام هیئت هم نرسـیده بود 
و می گفتنـد یاسـمین زهرا برنامـه را ادامـه بدهد تا 
شـام برسـد. تقریبـا 14، 15 بیـت را رد داد اما به جز 

من کـس دیگـری متوجه آن نشـد!« 
یاسـمین زهـرا در خصوص اینکـه گاهی اوقـات در 
برنامه هـا  بـه او هدیـه می دهنـد، می گویـد: »اغلب 
هدیه هـا ظـرف و ظـروف اسـت و بـه کار مـادرم 
می آینـد امـا بهتریـن هدیـه، سـفر خانوادگـی به 
کربـال بـود. قضیـه آن هم این بـود که در مراسـمی 
اجرا داشـتم. فردای آن روز کـه از کالس آمدم مادرم 
گفت قرار شـده بـه عنوان جایـزه به کربـال برویم«. 

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 37 سه شنبه 13 تیر 1396 9 شوال 1438
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خ سـیداحمد حسـینی، شاعر، مداح و مدرس دانشگاه گفت: »در مجلسـی از من خواسته شد با نی بخوانم. گفتم اینجا امامزاده است و ایشان 

اینجا حضور دارند. آیا می توانم جرئت و جسارت داشته باشم که با نی مقابل امامزاده بخوانم؟ مداح اگر با ساز خود یعنی حنجره اش بخواند 
زیباست. وگرنه اگر یک قسمت ساز و قسمتی صدای مداح باشد ارزشی ندارد. مداح باید در کار خوانندگی، مالحت ، لطافت  و تونالیته بسیار 
زیبای صدا و نمکی بودن آن را لحاظ کند و از طرفی در چارچوب دین، حرمت ها را حفظ کند. شأنیت مداح ایجاب می کند که دست به هر 

کاری نزند و سنگینی و وقار و سکینه داشته باشد تا محبوب مردم شود«. 
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دو سـالی می شـود که نخسـتین کتـاب شـعر آیینی اش 
چاپ شـده و شـاعری را وسـیله ای برای ارادت و عشـقش 
بـه اهل بیـت می دانـد. میالد حسـنی کـه ایـن روزها 
پایان دهه سـوم زندگی اش را سـپری می کند دانشجوست 
و مهم تریـن عامـل ورود به شـعر آیینی را فضـای مذهبی 
محیطـی می دانـد که در آن رشـد کـرده. این شـاعر جوان 
سـاعتی بـا مـا بـه گفت وگـو  نشسـت تـا از دغدغه هـا 
 و خاطراتـش در عرصـه شـعر آیینـی برایمـان بگویـد. 

بیشترشعرهایمغزلاست
وقتـی بـه طـور جـدی وارد فضای شـعر شـدم، بـه لحـاظ بافت 
مذهبـی ای که در من وجود داشـت شـعر آیینـی را انتخاب کردم 
و بـه فعالیت خـود در این عرصـه ادامه دادم. به طور کلی بیشـتر 
شـعرهای مـن در قالـب غزلنـد. در ایـن بیـن بـرای هیئت هـای 

مذهبـی شـعرهایی در قالب نوحـه و مداحی سـروده ام. بـه یاری 
خـدا بـا تالش و ممارسـتی که در این عرصه داشـتم توانسـتم در 
سال 94 شعرهایم را در قالب کتاب جمع آوری کنم و مجموعه ای 
بـه نـام »زبرجد« را بـا همکاری انتشـارات آرام دل منتشـر کنم. 

وظیفهشاعرآیینیسختتراست
بـرای سـرودن شـعر آیینی باید یک سـری نـکات را رعایـت کرد. 
همین طـوری نمی تـوان شـعر آیینـی سـرود. درواقـع بـه لحـاظ 
موقعیـت و جایـگاه ائمـه، وظیفه ما به عنـوان شـاعر در برابر اهل 
بیت بسـیار سنگین تر می شـود و باید همه جوانب را بسنجیم 
تا شـعر مضمونی هدفمند و در عین حال پرمحتوا داشته باشد. از 
این رو عواملی چون معرفت، اطاعت، ارادت، ذوق و شـوق، آشنایی 
بـا تاریخ و سـیره اهل بیت و هـر آنچه در گسـتره دایره مطالعاتی 
تأثیرگذار بر شـعر مذهبی وجود داشـته باشـد، از جملـه عواملی 
بـه شـمار می روند کـه برای سـرودن شـعر آیینـی و مذهبی باید 

آنهـا را در نظر گرفت. 

بهرهمندیازنظراتاساتید
اسـتعدادها باید صیقل بخورنـد. یکی از مهم تریـن نکاتی که 
همـه شـعرای آیینـی باید در دسـتور کار خـود قـرار بدهند 
توجـه و پذیرفتـن نقطه نظرات اسـاتید و بـزرگان و نخبگان 
شـعر آیینـی اسـت تـا بـا کیفیـت بهتـری شـعر بگوینـد. از 
ابتـدا بنـای کارم بـر ایـن بـوده کـه از نظر اسـاتید اسـتفاده 
کنـم. بـرای حاج علـی آقای انسـانی هم دو سـه باری شـعر 
خوانده ام و ایشـان هـم به بنـده محبت داشـته اند. مهم ترین 
تفـاوت شـعر آیینی امروز با گذشـته وفور شـاعران اسـت که 
ایـن نعمـت بزرگـی اسـت و امیـدوارم برنامه ریزی مناسـبی 
برای ایـن حجم از شـاعران آیینی انجام گیرد. شـعر مذهبی 
امـروز در حـال تجربه مسـیرهای جدید اسـت. بـه طور کلی 
بـرای موفقیـت در شـعر، بهتریـن و راهگشـاترین توصیـه ای 
که از سـوی اسـاتید دریافـت کـردم مطالعه و خواندن شـعر 
اسـت. بررسـی همه آثـار خـوب از قدما تـا معاصرین بسـیار 

راهگشاست. 

دورهمیهایدوستانهوشاعرانه
یکـی از کارهایـی که انجـام می دهم این اسـت که با دوسـتان 
شـاعر دورهمی هایـی برگزار می کنیـم که در آن جلسـات غیر 
از اسـتفاده از تجـارب و نظـرات یکدیگـر، از مواهـب همراهان 
خـوب در ایـن مسـیر نیـز بهره مند می شـویم چراکه شـاعر در 
این مسـیر بـه همراهان خـوب نیز نیـاز دارد. خیلـی از طرح ها 

در همیـن دورهمی هـا کلیـد می خورد. 

توفیقحضوردردیدارشعرابارهبرمعظمانقالب
 به عنوان شاعری که در عرصه شعر آیینی فعالیت می کنم این توفیق 
را داشـته ام که در جلسـه دیدار شـعرا با رهبر معظـم انقالب حضور 
داشـته باشم. تاکنون دوبار این توفیق برایم میسر شـده اما هنوز این 
فرصـت که بتوانم شـعری هم در این جلسـات بخوانم فراهم نشـده. 

بهترینخاطرهعمرم
هر کسـی در زندگی خاطـرات خوبـی دارد. بهترین خاطره من 
مربـوط به سـفر اربعین در سـال 94 اسـت. خیلـی غیرمنتظره 
برای شـعرخوانی در روز اربعین در حرم سیدالشهداg دعوت 
شـدم. آن روز بهتریـن روز عمـرم بود و حالت عجیبی داشـتم. 
امـام را حاضـر می دیـدم و برایـش شـعر می خواندم. شـعری را 

کـه برای امام حسـنg سـروده بودم آنجـا خواندم. 

شاعرموردعالقهمن
وقتـی بـه دنیـای شـعر رو مـی آوری ناچـار بـا اشـعار شـاعری 

 سعید سعیدی 

بـزرگ ارتباط برقـرار می کنی و حتـی او را الگوی خـودت قرار 
می دهـی. ایـن اتفـاق بـا بیـدل دهلـوی برای مـن رقـم خورد. 
او شـاعر مـورد عالقـه مـن اسـت امـا صرفـا از او الگوپذیـری 

نمی کنـم. از همـه شـاعران بـزرگ و خـوب الگـو می گیـرم. 

همكاریباجامعهمداحان
سـرودن شـعر آیینـی را با سـاختن نوحـه و سـرودها بـه منظور 
مداحی شـروع کردم. خوشبختانه از ابتدای سرودن نیز با مادحین 
بزرگـوار ارتباط خوبی پیـدا کردم و هنـوز ارتباط دارم و بسـیاری 
از آنهـا نیـز از اشـعار مـن در مداحی های خـود اسـتفاده کرده اند. 

ارتباطبافضایمجازی
فضـای مجازی هم محاسـن دارد هم معایـب. از بابـت در اختیار قرار 
گرفتـن آثار و کوتاه کردن راه در به دسـت آوردن لوازم شـعر و دیدن 
آثـار همه فعـاالن این حـوزه خوب اسـت امـا معایبـی دارد. از جمله 
گرفتـن وقت زیـاد و عوض کردن جای تولید و عرضه از این جهت که 
شـاعر بیشـتر از اینکه به تولید بپردازد برای گرفتن بازخورد به عرضه 
گرفتار می شـود ولی در کل از فضای مجازی خیلی اسـتفاده کرده ام. 

میالدحسنی،شاعرجواناهلبیت
ازدغدغههاوخاطراتشمیگوید



دردل
سنگمن

افتادههوای
نجفت

کعبه سنگی  است که آیینه سرای تو شده 
حال از شش جهت انگشت نمای تو شده   

پرده بیت که بر دامن او چنگ زنند 
به امیدی متمسک به والی تو شده   

قامت نوح ز  عشقت که کمان شد تازه 
حلقه درب ورودی سرای تو شده   

ناز بر ناس کن ای حمد که در بسم اهلل 
اسم  اعظم ز کرم نقطه  بای تو شده   

خوش بر احوال غالمی که شدی موالیش 
خوش بر احوال خدایی که خدای تو شده   

طبق لوالک به زهرا همگی  مدیونیم 
دست این آینه بانی بنای تو شده   

هم تو راضی به رضای دل مرضیه شدی 
هم دل مرضیه راضی به رضای تو شده   

آنچه رخ داده و در آتیه رخ خواهد داد 
همه منقوش در ایوان طالی تو شده   

در دل سنگ من افتاده هوای نجفت 
مثل آن چاه که دلتنگ صدای تو شده   

شعرخوانیدرحرم
امامحسین
بهترینخاطره
زندگیامشد
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داریمبا»حسینحسین«پیرمیشویم...
یکی از سنت های زیبای هیئت های قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیئت بوده که در این سال ها فراموش شده است.

پیشنهاد می کنیم دست به کار شوید و پس از پایان مجلس تان یک عکس یادگاری دسته جمعی بگیرید و برای »چهارده« ایمیل 
رسانهمنبرکنید تا در همین صفحه منتشر شود.

ایـن روزهـا به لطـف تکنولوژی و پیشـرفت علم می توان خیلـی راحت تر 
از گذشـته اطالعـات دینی مـان را افزایـش دهیـم و پاسـخ سـواالتمان 
را بیابیـم امـا شـک نکنیـد کـه هیچ یـک از اینهـا تأثیرگـذاری منبـر را 
ندارنـد. شـاید بپرسـید چـرا. بـه ایـن دلیل کـه منبـر تنهـا راه ارتباطی 
اسـت کـه مسـتمع و صاحـب سـخن بـه صـورت رودررو بـا هـم تعامل 
می کننـد و ارتبـاط بسـیار قوی تـر اسـت در حالی که در سـایر وسـایل 
ارتباطـی از رسـانه های مکتوب گرفتـه تا تلویزیون و فضـای مجازی این 
ارتبـاط یک طرفـه اسـت. یکـی از عناصـر مهـم در فرایند ارتباطـی پیام 
اسـت. در منبـر بـه عنـوان یکـی از رسـانه هایی کـه در تبلیـغ اسـالمی 
فعـال اسـت، پیـام از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. در این رسـانه، 
قـرآن، احادیـث و روایـات از عالی تریـن نمونه های پیام تبلیغی هسـتند. 
برخـی کارشناسـان ارتباطات منبـر را یک رسـانه عمومـی می دانند که 
تأثیـرات معتبـر و مهـم بـر جوامـع داشـته و نقش هایـی کامـال مشـابه 
بـا آنچـه امـروزه بـه رسـانه های جمعی نسـبت می دهنـد برعهـده دارد. 
کارکردهایـی همچـون آمـوزش، ارشـاد، اطالع رسـانی و... همگـی در 
منبـر نهفتـه اسـت. بنابرایـن بـه عنـوان یـک بچـه هیئتـی نبایـد ایـن 
بسـتر را فراهـم کـرد کـه ایـن رسـانه قـوی و تأثیرگـذار کمرنگ شـود 
بلکـه بایـد بـا حضـور در منبرهـا و گـوش دادن از مواهـب آن بهره منـد 
شـد. یکـی از عواملـی کـه در اثرگـذاری پیام هـای منبـر نقـش دارد، 
فرسـتنده پیـام و وجاهـت دینـی آن اسـت. ایـن امـر موجـب افزایـش 
اعتبـار منبـع می شـود. از طـرف دیگـر، مخاطـب با خواسـت خـود و با 
انگیـزه شـخصی ایـن رسـانه را انتخـاب می کنـد و پـای آن می نشـیند. 
ایـن مواجهـه گزینشـی، تأثیـر پیـام را در مخاطـب دوچنـدان می کند. 

اپلیکیشن
 gحضرت عباس

بدون تردیـد حضرت ابوالفضلg سـندی 
محکـم برای دفـاع از حقوق انسـانی در برابر 
ظلـم اسـت. از ایـن رو فیلم هـا و کتاب های 
زیادی در وصف آن حضرت سـاخته شـده و 
بـه رشـته تحریر درآمـده اما این بـار در نظر 
داریـم چیزی فراتـر از کتاب و فیلـم برایتان 
معرفـی  کنیـم. برنامـه اندرویـدی »حضرت 
عبـاسg« تمـام اطالعات در خصـوص او 
را در قالـب یـک برنامـه سـبک جمـع آوری 
و ارائـه کـرده کـه می توانیـد بـا نصـب آن 
روی گوشـی هوشـمند یـا تبلت تـان از آن 
اسـتفاده کنید. این برنامه شامل زندگینامه، 
و  فضایـل  زیارتنامـه،  مدایـح،  شناسـنامه، 
کرامـات آن حضـرت اسـت کـه می توانیـد 
از آن بـرای آشـنایی بیشـتر بـا شـخصیت 
واال و سـیره زندگانی ایشـان اسـتفاده کنید. 

* خدایـا! در هجـوم بی امـان حـوادث آخرالزمـان عده ای 
امان را در آسـتان بنـدگان می جویند و خانه سامانشـان را بر 
سسـت ترین گمـان بنیـان می نهند. عـده ای ویـران و ویالن 
می شـوند و برخی پریشـان و سـرگردان می گردند و این همه 
در جسـت وجوی امـان به دامان ایـن و آن می آویزنـد. در این 
فتنه هـای گـران امـا تنها مؤمناننـد که نشـانی داراالمـان را 
می داننـد و در حریم امـن و آغوش گرم تو جـاودان می مانند. 

* خدایـا! ما را همـواره از مؤمنین خودت قـرار ده. خدایا! 
هنـگام، هنگامـه سرنوشت سـاز انتخـاب اسـت. عـده ای 
هرچـه جـز تـورا انتخـاب می کننـد و بی تردید به سـراب 
می رسـند. عـده ای فقط تـو را انتخاب می کننـد و فقط این 

گروهنـد کـه بـه زالل حیات بخش آب می رسـند. 

کانال تلگرام 
مدافعون 

چنـد سـالی اسـت کـه مدافعـان حـرم 
آرمان هـای  از  دفـاع  بـرای  مظلومانـه 
اسـالم در خـارج از مرزهـا بـا نیروهـای 
می کننـد  مبـارزه  داعـش  تکفیـری 
تکفیـری  گـروه  ایـن  وقتـی  از  امـا 
بـه مجلـس شـورای اسـالمی و حـرم 
امـام خمینـی)ره( حملـه کردنـد افـراد 
بیشـتری می خواهنـد دربـاره مدافعـان 
حـرم و مبـارزه بـا نیروهـای تکفیـری 
تلگـرام  در  کانالـی  رو  ایـن  از  بداننـد. 
ایجـاد شـده کـه اخبـاری در خصـوص 
مدافعـان حرم و اقدامـات و عملکرد آنها 
را پوشـش می دهـد کـه در نـوع خـود 
جالـب اسـت. از این رو بـا ورود به لینک
 ht tps : / / t .me /modafeon
ــال  ــن کان ــت ای ــه عضوی ــد ب می توانی
ــال  ــع کان ــال درواق ــن کان ــد. ای درآیی

ــت.  ــرم اس ــان ح ــزی مدافع مرک

qudsonline14@gmail.com

آیت اهلل ابوالفضل سلیمی زنجانی از علمای صاحب نام زنجان درگذشت. او دروس مقدماتی حوزه را در زنجان گذراند و سپس به مدت 20 سال در 
مدارس حوزه  علمیه قم مشغول تحصیل شد و پس از فراغت از تحصیل به زنجان بازگشت و قریب به 45 سال در مدارس حوزه علمیه زنجان مشغول 

تدریس و تربیت طالب جوان شد. آیت اهلل زنجانی از مؤسسین حوزه علمیه خواهران این شهر بود که در سن93 سالگی درگذشت. 
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مناجاتنامه
کتاب

آفتاب در حجاب 

»آفتاب در حجاب« نوشـته سـیدمهدی شجاعی 
روایتـی از زندگـی حضـرت زینـبh اسـت؛ از 
کودکـی تـا عاشـورا و از اسـارت تـا وفـات. اثـری 
کـه مانـدگاری اش از حـال پیداسـت. رمانـی که 
به پشـتوانه تحقیقـات دقیق و عالمانـه تاریخی و 
روایـی  به همـه زوایـای پنهـان و آشـکار زندگی 
و رفتـار و درونیـات حضـرت زینـب پرداختـه. 
سیدمهدی شـجاعی زبان روایتش را در مخاطب 
انتخـاب کـرده. راوی دانـای کلی اسـت نامحدود 
که در تمـام روایت حضرت زینـبh را مخاطب 
قـرار داده و روایتـش را پیـش می برد. داسـتان از 
کابوس حضرت زینـب در کودکی آغاز می شـود؛ 
»چشـم های اشـک آلودت را بـه پیامبـر دوختی. 
لب برچیدی و گفتی خواب دیدم.خواب پریشـان 
دیـدم. دیـدم کـه توفان بـه پـا شـده؛ توفانی که 
دنیـا را تیره و تار کـرده«. داسـتان از این کابوس 
کـه گواه رحلت پیامبر اکرمk اسـت و شـهادت 
انتهـای  در  و  می شـود  آغـاز  و...  مـادر  و  پـدر 
کتـاب بـاز به همیـن خواب پریشـان می رسـیم. 

هیئت جوانان قمربنی هاشم روستای هاشم آباد گرگان

08

w w w . q u d s o n l i n e . i r

چهارده  ضمیمه هفتگی روزنامه قدس  
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مدیرمسئول:  ایمان شمسایی 
دبیر تحریریه: زكیه سعیدي دبیر ویژه نامه: رضا صیادي   

طراح نامواره: محمد صمدي
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سید مهدی شجاعی 


