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حجت االسالم علی سرلک معتقد است
 هیئت  ها از مهم ترین مراكز انسان سازي هستند 



جایگاه دختران در اسالم 

در آیـات ابتدایـی سـوره مبارکه بقره آیـه ای داریم که مردم سـتایش  شـده را 
مردمـی می داند که ایمان بـه غیب دارند؛ »الّذیـَن یُؤِمُنوَن بِالَغیـِب وَ یُقیُموَن 
الَصلوه وَ ِمّما رَزَقناُهم یُنِفُقون«. بحث ایمان به غیب بحث بسـیار مهمی است 
و در قـرآن بـه آن تأکیـد شـده. امـا ایمان به غیب چیسـت؟ غیـب در مقابل 
شـهادت اسـت. عالم شـهادت همین عالم حس و ماده اسـت و عالمی اسـت 
که با محسوسـات خودمان می توانیم آن  را دریافت کنیم؛ عالمی که با چشـم 
می بینیم، با گوش می شـنویم و با حس المسـه همه چیز قابـل درک و لمس 
اسـت. ایـن عالم، عالم شـهادت اسـت. در مقابل ایـن عالم، عالم غیب اسـت و 
آن چیزهایی که ما نمی بینیم. مسـلمانان در اصـول عقاید خود معموال ایمان 
بـه مبدا و معاد یا آخرت و ایمان به رسـالت پیامبـرk را مطرح می کنند و ما 
شـیعیان نیز ایمان به امامت ائمه و بحث هایی مثل عـدل را در اصول دین مان 
مطـرح می کنیم. قرآن مجموعه اینها را تحت عنـوان »ایمان به غیب« مطرح 
می کند. یعنی فرد مسـلمان فرای این عالم ماده به مسـائل و نکاتی که وجود 
دارد و مادی نیسـتند باید ایمان داشـته باشـد. خداوند باری تعالی وجـود دارد 
ولی مادی نیسـت. ما باید به این حقایق غیرمادی ایمان داشـته باشـیم. ایمان 
بـه غیـب به این معنا نیسـت که هـر جن گیر، رمـال و فالگیـری هرچه گفت 
آنهـا را بـدون کم و کاسـت بپذیریم و انجام دهیـم. درواقع بـه چیزهایی که از 
طریـق مخبرین صادقي همچون قرآن، پیامبر گرامی اسـامk و فرزندان آن 
حضرت هسـت ایمان بیاوریم. مشـکل عمده دنیای غرب این اسـت که بحث 
ایمـان به غیـب را مطرح نمی کننـد و اصـا آن را جدی نمی گیرند. بسـیاری 
از کسـانی که دینداری را کنار گذاشـتند و دچار اندیشـه های پوزیتیویسـتی 

)اثبات گرایـي( شـدند بحث ایمـان به غیـب را جدی نگرفتند و گفتنـد ما به 
مسـائلی ایمـان می آوریم که آنهـا را می بینیم و حس می کنیـم و به خیلی از 
چیزهایی که نمی بینیم و به آنها علم نداریم نمی توانیم ایمان داشـته باشـیم. 
در دنیـای امروز پدیده هایی داریم که بـه ظاهر آنها را نمی بینیم. مثل امواجی 
کـه وجـود دارد. تلفن هـا درواقع افراد را به همدیگر می رسـانند و افـراد از حال 
همدیگـر مطلع مي شـوند. این امـواج دیدنی نیسـتند ولی من و شـما به آنها 
علـم داریم و می گوییـم حتما این امـواج وجـود دارد. وگرنه نمی توانسـتیم از 
طریق تلفـن مثا با برادرمان صحبت کنیم. پس چیزهایی هسـت که درواقع 
آنهـا را نمی بینیـم ولی شـواهد و قرائنی برای وجودشـان داریم. بایـد برویم به 
سـمت اینکـه حقایـق مربوط به عالـم غیـب در وجود مـا زنده شـود. البته ما 
یـک علم غیـب داریم و یـک ایمان غیب که بیـن این دو خیلی فاصله اسـت. 
مـا به خیلی از مسـائل واقع علـم داریم. مثا بـه مبدا و معاد و رسـالت پیامبر 
علـم داریم. بـه اینکه این دنیا گذراسـت و از این دنیا به عالـم دیگری می رویم 
و آنجـا حیـات جاوید مـا رقم می خورد علـم داریم اما ایـن علم ها هنوز تبدیل 
به ایمان نشـده اند. حضرت امامw در کتـاب »چهل حدیث«  فرموده اند همه 
مـا علـم داریم فردی کـه از دنیا می رود همه سـلول های بدنـش از بین رفته و 
چـون همه سـلول های بـدن او از بین رفتـه او دیگر قادر به تحرک نیسـت. با 
اینکه به آن مسـئله علم داریم اما اگر از من و شـما بخواهند یک شب در کنار 
یـک میت اسـتراحت کنیم، آن شـب تا صبـح نمی توانیم بـه راحتی بخوابیم 
اما شـخصی که کارش غسـل اموات اسـت اگر از او بخواهند شـب کنار میتی 
بخوابـد، راحـت می خوابد. فرق ما و او در چیسـت؟ هر دو علـم داریم به اینکه 
میـت تحرکی ندارد اما علم غسـال تبدیل بـه ایمان شـده. در خصوص اینکه 
چطور این علم تبدیل به ایمان شـده باید بگوییم از بس او اموات را غسـل داده 
به این باور رسـیده که فـردی که از دنیا می رود هیچ تحرکـی از خودش ندارد. 
امـا ما چون کمتر با میت سـر و کار داشـته ایم علـم  ما تبدیل به ایمان نشـده. 
تمـام تـاش انبیـا برای ایـن بود که ایـن علم هـا را تبدیل به ایمـان کنند. 
وقتـی تبدیل به ایمان شـود، هیچ گاه سـمت گناه نمی رویـم. وقتی به عالم 
غیب، قیامت، حشـر و نشر و حسـاب و کتاب اعمال ایمان پیدا کنیم سراغ 
گنـاه نمی رویـم اما این علم هـای ما هنوز تبدیل به ایمان نشـده و در مرتبه 
علـم باقـی مانده اند. همه این حقایـق را می دانیم. بـا این حال عمل نمی کنیم 
و به فکر آخرت نیسـتیم. وقتی از حضرت علیg   پرسـیدند به خدایی که با 
چشـم دیده نمی شـود و قابل لمس نیسـت چطور ایمان دارید،   فرمود خدایی 
را کـه ندیـده باشـم نمی پرسـتم. اما این پرسـتش از دریچـه دل و به واسـطه 
دیـدن چشـم دل و نظـاره قلب هـا دیده می شـود. وقتی فـرد به درجـه باالی 
ایمـان برسـد این حقایـق را می بینـد و درون خودش حس می کنـد. بنابراین 
باید دنبال این باشـیم که حقایق عالم باال را در وجود خودمان از مرتبه علم به 
جایگاه یقینی ایمان و در نهایت به یک باور عمیق برسـانیم. وقتی این مسائل 
تبدیـل بـه ایمان بشـوند آن وقـت اقدامات و حرکت هـای ما در هـر عرصه ای 
)عزاداری هـا، شـادمانی ها و شـب زنده داری ها( متفاوت خواهد شـد. درک ما از 
وقایع، حوادث، احکام و شـریعت اسـام نیز در راسـتایی حقیقی و اصولی قرار 
می گیـرد همان طور  که علمـا، عرفا و بزرگان مـا این طور بودنـد و این حقایق 
موجود را دیدند. چون به آن باور عمیق رسـیده و آن علم ها را به ایمان تبدیل 
کـرده بودنـد. به نظر من باید تـاش همه ما در این جهت باشـد کـه بتوانیم 

علم مـان را به مرتبـه و جایگاه ایمان مبدل سـازیم. 

ِعیر/ مي گویند اگر شنیده یا تعقل کرده بودیم در میان دوزخیان نبودیم«.  »َوَقالُوا لَْو ُکَنّا نَْسَمُع أَْو نَْعِقُل َما ُکَنّا ِفي أَْصَحاِب الَسّ
)آیه   10 سوره   ملک ( 

ارزش یک مداد به مغز آن است. مدادی که مغز ندارد چوبی بیش نیست و فقط به درد سوختن می خورد. بعضي از مدادها مغز دارند ولي به درد 
نمي خورند و زود مي شکنند. پس این نوع مدادها براي نوشتن فایده اي ندارند. ارزش آدمی هم به مغز اوست وگرنه هیچ ارزشي ندارد. دوزخ جای 
کسانی است که از مغز خود هیچ بهره ای نبرده اند. این سخن اهل جهنم است که می گویند اگر می شنیدیم و از عقل خود بهره می بردیم اینجا نبودیم.  سوره مبارکه ملک

از مرتبه علم به جایگاه یقینی ایمان برسیم 
حجت االسالم محمدجواد زمانی، واعظ و کارشناس معارف اسالمی 

رایزن فرهنگی ایران در برلین در گزارشـی درباره کمبود مسـاجد در مونیخ و سـایر شـهرهای آلمان گفت: »چند ماهی اسـت که مسـلمانان زیادی 
در مونیخ بدون مسـجد و عبادتگاه به سـر می برند. این مشـکلی اسـت که مسـلمانان در آلمان با آن روبه رو هسـتند. دالیل زیادی برای این مشـکل 

مطرح می شـود اما راه حل مناسـبی بـرای آن وجود نـدارد«. 
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حجت االسالم محمدجواد زمانی
 واعظ و کارشناس معارف اسالمی 

سیدعلی امامیان، پژوهشگر دینی 

اول ذی القعـده روز میـاد با سـعادت حضـرت معصومـهh و آغـاز دهه 
کرامت اسـت؛ دهـه پر برکتی کـه آغاز آن میـاد مبارک دختـر گرامی 
هفتمیـن امام شـیعیان و پایانـش به میاد مسـعود خورشـید تابناک 
ایران زمیـن، سـلطان قلب هـای عاشـقان اهـل  بیت عصمـت و طهارت 
علـی   بن موسـی  الرضاg گـره خـورده. روز میـاد باسـعادت حضرت 
معصومهh یک مناسـبت دیگـر را هـم در دل خود جـا  داده و بهترین 
بهانه اسـت تا روز ملی دختـران و روز عفاف و حجاب نام بگیرد؛ دختران 
پاک  نهادی کـه در فرهنگ و سـبک زندگی ایرانی- اسـامی جایگاهی 
ویـژه دارنـد. بی  تردیـد دختـران به   عنـوان مـادران آینـده جامعه نقش 
بسـزایی در آینده سـازی ایـران اسـامی ایفا خواهنـد کرد. دختـران در 
اسـام، عزیز خانواده  اند و زن و دختر در سـبک زندگی ایرانی- اسـامی 
جایگاه بسیار واالیی دارد. زیرا نه تنها باورهای ملی ما برای بانوان جایگاه 
و احتـرام ویـژه  ای قائل اسـت بلکه دین مبین اسـام نیز تکمیل  کننده 
ایـن  جایگاه اسـت.    در میـان دیگر معصومین دیده می  شـود که همواره 
بـر عزیـز  داشـتن دختـران تأکیـد شـده. از آنجا  کـه از دختـر تعبیر به 
رحمـت شـده و مایه برکـت زندگی از آنهـا یاد شـده، بی  تردید مباحثی  
همچـون حجـاب و عفـاف نیز حلقـه تکمیل کننـده این عزتمنـدی و 
احترام به جایگاه واال و شـأن بی  همتای زنان و دختران در جامعه اسـت. 
فرهنـگ ما فرهنگی خانواده  محور اسـت و از همیـن   رو به   دلیل جایگاه 
خوب فرزندان و به   خصوص فرزندان دختر، دختران جامعه ما از موقعیت 
خوبی برخوردارند و همواره مورد حمایت خانواده و جامعه هسـتند. برای 
بررسـی جایـگاه واالی زنان در جامعه و سـبک زندگی اسـامی باید به 
آیات و روایات، سـیره اهل بیت و تاریخ اسـام مراجعه کرد. حضرت 
معصومـهh در تاریـخ اسـام و در دوران حیات خـود از جایگاه ممتاز و 
ویـژه  ای برخـوردار اسـت به   گونـه  ای   که در تاریـخ جاودان شـده و حتی 
محـل مدفـن او یک مـکان مقدس بـرای مسـلمانان به   شـمار می  آید. 
 kو رفتـار پیامبـر گرامي اسـام hشـأن و جایـگاه حضـرت زهـرا
بـا آن   حضـرت از دیگـر الگوهای اسـامی رفتـار با دختران اسـت در 
حالـی کـه در هیـچ کجای دنیـا چنیـن الگوهـا و جایگاهـی را برای 
زنـان و دختران مشـاهده نمی  کنیـد. در رابطه با بـروز و ظهور برخی 
ناهنجاری  هـای ناشـی از تهاجـم فرهنگی در میـان دختـران و زنان 
جـوان جامعـه بـا توجـه بـه اینکـه آسـیب  های رفتـاری حکایـت از 
آسـیب  های اندیشـه و طـرز فکـر افـراد دارد پـس اگـر می  خواهیـم 
بـه شـکلی  ریشـه  ای ایـن چالش هـا را برطـرف کنیـم بایـد    سـراغ 
اصـاح اندیشـه  های دختران و زنـان جـوان برویم. با تبییـن جایگاه 
دختران در نگاه اسـام و فرهنگ اسـامی و پاسـخگویی به شبهات، 
دختـران جـوان مـا بـه سـمت فرهنـگ غربـی  کشـیده نمی  شـوند. 
 نکتـه مهمی که وجود دارد این اسـت که بعد از معصومین هیچ  یک 
از اولیـاي الهـی مقام شـفاعتی چون فاطمه معصومـهh را ندارنـد و در 
گسـتردگی مقـام شـفاعت حضرت معصومـهh همـان بس کـه امام 
صادق g فرموده: »با شـفاعت او همه شـیعیان ما وارد بهشت خواهند 
شـد«. عـاوه بر آن در متـن زیارتنامه حضرت معصومه  که دارای سـند 
و بـه عبارت دیگـر روایت از امام رضاسـت نیز همین مقام )شـفاعت( او 
توجـه مـا را بـه خـود جلب می  کنـد. آنجـا کـه می  خوانیم: »یـا فاطمه 
اشـفعی لی فـی الجنه فان لک عنداهلل شـأناً مـن الشـأن/  ای فاطمه! ما 
را در بهشـت شـفاعت کن«. از دیگر مراتبی که حضرت معصومهh به 
آن دسـت یافت، مقـام عصمت بـود. امام رضاg ضمـن حدیثی لقب 
معصومـه را دربـاره حضـرت فاطمهh بـه کار بـرده و فرموده: »کسـي 
 کـه خواهـرم معصومـه را در قـم زیـارت کند گویـا مـرا زیارت کـرده«. 

آدم هاي بي مغز 

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 40 سه شنبه 3 مرداد 1396 1 ذي القعده 1438
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محمد محمودی، بانی هیئت بیت االیتام ورزشکاران شهرری: 

ایتام و نیازمندان به ما آبرو داده اند 
محمدحسین خانیان 

پـدرش بـا چند نفـر از دوسـتان خود در حیـاط یک خانـه کوچک   هیئتـی راه انداختنـد. نام هیئـت ابتدا 
»انصارالحجـه« بود امـا بعدها محمد به پدرش پیشـنهاد کرد نام هیئـت را »هیئت ورزشـکاران« بگذارند تا 
زلف یک ورزشـکار بیشـتر با نـام اهل  بیت گـره بخـورد. از همان زمان هیئـت ورزشـکاران انصارالحجه 
هیئتی شـد که عالوه بر باال بردن بیرق اهل بیت، کمک رسـان مردم شـد. فعالیت هـای فرهنگی و اجتماعی 
این هیئت باعث شـد با هدف تکریم ایتام خیریه ای تشـکیل شـود و نام »بیت االیتام ورزشـکاران شـهرری 
انصارالحجـه« را بـه خود بگیـرد. کار این هیئت از یـک حیاط به چند حیـاط، از کوچه به خیابان و سـرانجام 
به تمام محله رسـید که با چادر و داربسـت بسـته می شـد. شـبی سـه چهار هزار نفر در مراسم این هیئت 
شـرکت می کردنـد. این هیئت ایـن روزها در مسـجد فیروزآبادی شـهرری دایر اسـت که به واسـطه وجود 
حیاط 2000 متری اش، بیش از پنج شـش هزار نفر جمعیت را پذیراسـت. محمد محمودی  مدیر هیئت اسـت 
و خیلی هـا او را بـه پهلوانی می شناسـند. او با چهـار بار قهرمانی در المپیـک برای مـا از این هیئت می گوید. 

تمرین همبستگی و تعظیم شعائر 
مهم ترین اقدامی  که در هیئت ورزشـکاران شـهرری انصارالحجه به آن توجه شـده موضوع خانواده های ایتام اسـت 
که با ۱0 خانواده آغاز شـده و االن به 2700 خانواده رسـیده. محمد محمودی در این خصوص می گوید: »معتقدیم 
باید فراتر از تعظیم  شـعائر پیش برویم و اصول کار هیئت یتیم نوازی اسـت و پیشوای ما امیر المؤمنینg سردمدار 
این کار بوده. باید اتحاد و انسـجام برای خدمت به محرومین، نیازمندان- مخصوصا ایتام- را تمرین کنیم. بنا نیسـت 
کـه یـک ورزشـکار فقط هنگام مسـابقه و زمانی که بـه آنها نیازمندیم نـام اهل بیت را بـر زبان بیـاورد. بنابراین 
بعـد از قهرمانـی و پیـاده  کردن اصـول ورزش در جایگاه خود، در مراسـم عزاداری این ذوات مقدسـه شـرکت کنند. 
امـروز نـام پوریای ولـی و جهان پهلوان تختی به عنـوان الگوهای بی بدیل اخاق در میان ورزشـکاران می درخشـند 
امـا حضـرت علی و امام حسـین الگوی آنهـا بوده اند. این بدان معناسـت که جوانان مـا در جامعه یاد بگیرند که 

اصـول و معرفت اهل  بیـت را در زندگی به کار بگیرند«. 

 حمایت از 4000 یتیم و 2700 نیازمند 
در کنـار هیئـت داری بـا سـابقه بیش از 32 سـال، کمتـر از دو دهه اسـت کـه اعضاي هیئت ورزشـکاران شـهرری 
انصارالحجـه خیریـه ای بنـا کرده انـد که رسـیدگی به محرومیـن و نیازمنـدان را وظیفه خـود مي داننـد. محمودی 
دربـاره  اینکـه چگونـه بیـش از 4000 یتیـم و 2700 خانـواده نیازمند را سـاپورت می کننـد، می گویـد: »زمانی که 
پـدرم در قیـد حیـات بـود، نـام او و مـادرم را بـرای زیـارت خانـه خدا نوشـتم تا به مکـه بروند. مـادرم در این سـفر 
حضـور یافـت امـا پـدرم گفت پـول مکـه را به خـودم بـده تـا بتوانـم از ۱0 خانـواده یتیم حمایـت کنـم. این گونه 
بـود کـه خانه مـا در شـهرری به یـک داراالیتـام و خیریـه تبدیل شـد و هـر روز آمار خّیرین آن بیشـتر می  شـود؛ 
از خـوراک و پوشـاک گرفتـه تـا تهیه جهیزیـه بـرای نوعروسـان. همان گونه که مـردم بـه اوالد خود می رسـند، به 
کـودکان یتیـم هم رسـیدگی می شـود. من به عشـق ایـن بچه ها بچـه دار نشـده ام و معتقدم همـه اینهـا فرزندان 
مـن هسـتند. همـه یک یـا دو فرزنـد دارنـد امـا مـن 4000 فرزنـد دارم. از هیـچ ارگان یا سـازمانی کمـک نگرفته 
و نخواهیـم گرفـت. مـا در ایـن مجموعـه نـه کارت ویزیـت داریم، نه سـایت و نه شـماره حسـاب کـه بخواهیم به 
کسـی بدهیـم. هر کـس می خواهد کمک کنـد خودش بـه مجموعه ما مي آید . پشـتیبان اصلـی ما خداسـت و او 
خـودش افـراد خّیـر را مأمور می کنـد که به ایتام کمک کنند. این گونه نیسـت کـه بگردیم و یتیمـی را پیدا کنیم. 
ایتـام خودشـان مـا را پیدا می کننـد تا به ما آبـرو بدهند. آنهـا فرزندان خدا هسـتند و خداوند هـوای آنهـا را دارد«. 

دستگیری از نیازمندان 
 

هیئـت بیت االیتـام ورزشـکاران شـهرری از همـان ابتدا بـا هدف اصلـی دسـتگیری از محرومیـن، نیازمندان و 
توجـه بـه ایتـام صاحـب یک وحـدت رویه  شـد و بـه تأسـی از رفتار و کـردار اهـل  بیت بـه میـدان آمد تا 
فرهنگسـازی مناسـبی را جایگزیـن پیشـه های غلـط مـورد تبلیـغ غربی ها کنـد. محمودی با اشـاره بـه اینکه 
ورزشـکاران چگونـه می تواننـد در این مسـیر قـدم بردارند، می گوید: »بخشـندگی پـول زیـاد نمی خواهد بلکه 
جرئـت می خواهـد. انسـان ها بـرای ورود بـه ایـن وادی در قدم اول بایـد خدای خـود را پیدا کنند. برای تشـکر 
از خـدا بایـد به سـمت کسـانی برویم که خدا  آنهـا را دوسـت دارد. درواقع خدا  ایتـام را دوسـت دارد و به خاطر 
بچه هـای یتیـم بـه ما عزت می دهـد. به لطف خدا بـود که در چهار المپیک شـرکت کردم و همیشـه تیم هایی 
داشـتم کـه روی سـکو بوده انـد. یک بار هـم در مسـابقات جهانی تیم را روی سـکو بـردم. زمانی هـم که مربی 
تیـم ملـی ناشـنوایان بودم موفق عمل کـردم. این همه بـه خاطر یک بچه یک ماهـه بود امـا االن در کنار ایتام 
بیـش از آن زمـان مـردم من را می شناسـند و به مـن احتـرام می گذارند. چهـار المپیک و یک دوره مسـابقات 
جهانـی مـن را معـروف نکردنـد بلکـه یک بچـه یک ماهه مـن را معـروف کـرد. این از عظمـت خداونـد بود«. 

تأثیر هیئت  در كاهش آسیب های اجتماعی 
همه نوع قشری از قهرمانان کشتی، قهرمانان ملی ما در المپیک و رقابت های جهانی، مسئوالن، وزرا و معاونین رئیس جمهور 
گرفته تا هنرمندان، سـرداران سـپاه و امرای ارتش همگی زیر پرچم امام حسـینg برای نوکـری گرد هم می آیند. هر 
کـس به هر نحوی با هر جایگاهـی در این هیئت می آید و برای اهل  بیت عصمت و طهـارت عزاداری می کند. رئیس 
هیئت بیت االیتام به همین موضوع اشـاره می کنـد و از تأثیر هیئت برای رفع معضات اجتماعـی و خانوادگی می گوید: 
»باید هیئت ها بازدهی الزم را در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی داشته باشند چراکه مدرسه بزرگ معرفت، اخاق 
و انسـانیت را ائمه برپا کرده اند و فقط ما باید با هوشـمندی و دقت الزم این معارف ناب را به زلف ورزشـکاران، هنرمندان 
و اقشـار دیگر گره بزنیم. فقط تعظیم شـعائر نیسـت. باید ارزش های عاشورا و حرکت امام حسـینg هم بازگو شوند«. 

برادران من از خارج از کشور مبالغی را واریز می کنند تا بتوانیم به ایتام کمک کنیم. از همه مهم تر این 
است که خدا یاری رسان اصلی ماست. در طول 17 سال گذشته یک بار هم لنگ نمانده  و دست خود را 
جلوی کسی دراز نکرده ایم. این اتحاد و انسجام در میان هیئتی ها، ورزشکاران، هنرمندان و اقشاری 
که در بیت االیتام حضور پیدا می کنند باید به عنوان یک فرهنگ بی بدیل نهادینه و عرضه شود. 

تا كنون لنگ نمانده ایم 

مهدی دهقان  نیری، دبیر اجاس پیرغامان و خادمین حسینی با اشاره به اینکه امسال در پانزدهمین اجاس پیرغامان و خادمین حسینی از 
72 پیرغام حسینی در سطح استانی، ملی و بین المللی تجلیل می شود، گفت : »۱5 نفر از پیرغامانی که قرار است در این اجاس تجلیل شوند، 
به طور متوسط 83 سال دارند. در کل ۱400 پیرغام در این اجاس حضور خواهند داشت. برای هر یک از استان ها سهمیه هایی در نظر گرفته 

شده که به عنوان مثال ۱00 نفر از تهران، 50 نفر از خوزستان، 40 نفر از قم، 30 نفر از کرمان و 400 نفر از اصفهان حضور خواهند داشت«. 



حجت االسام والمسلمین صفر فاحی، معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومهh از انتشار برنامه های حرم مطهر حضرت فاطمه 
معصومه در بسترهای مختلف رسانه ای نام برد و گفت: »برای دهه کرامت برنامه ریزی های مطلوبی انجام شده تا بتوانیم این دهه را به شیوه 
مطلوبی گرامی  بداریم و شخصیت های برجسته این ایام را به مردم معرفی کنیم«. او با تأکید بر اینکه دهه کرامت فرصتی برای انتقال معارف 
قرآن و اهل  بیت است، تصریح کرد: »فعالیت های مردمی در دهه کرامت رونق داده می شوند تا مشارکت مردم در امور مختلف که با 

شادی اهل بیت مرتبطند افزایش یابد«.  ـر
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 حاج آقـا! چطـور توانسـتید بـه یـک سـخنران جـذاب، 
جوان پسـند و دقیـق در ارائـه راهکارهـای سـبک زندگـی 

تبدیـل شـوید؟ 
برای داشـتن چنین ویژگی هایی یـک مبلّغ دینی، واعظ یا کارشـناس 
معارف اسـامی باید شـخصیت های بزرگی را در زندگی خودش تجربه 
کند. در طول دوران زندگی شـخصیت های برجسـته زیـادی را دیده ام. 
در جایـگاه عرفـان بـا شـخصیت هایی همچـون آیـت اهلل بهاء الدینـی، 
مرحوم دوالبـی، آیت اهلل بهجت، مرحوم صفایـی و خیلی از رزمندگانی 
کـه در دوران دفـاع مقـدس وی ژگي هـاي منحصـر بـه فردي داشـتند 
آشـنا شـدم. وقتی ۱6 سـاله بودم، در فضای جنگ انسـان های بزرگی 
را دیدم که یکی از آنها شـهید عبدالرحمان حیدری از همکاسـی های 
مـن بـود. با او سـه سـال تفـاوت سـنی داشـتم امـا او بزرگ تر از سـن 
خـودش می فهمیـد. پیکـر او هنـوز بـه میهـن بازنگشـته. دیـدن این 
انسـان ها کوچکـی ام را به من یـادآوری می کنـد چراکه آدم هـا هر قدر 
خودشـان را کوچک تـر ببینند فرصـت جلوه  کـردن  بیشـتری دارند و 
ایـن قانـون زندگـی اسـت؛ قانونی کـه خـدا  آن را در معادالت هسـتی 
قـرار داده و مثـا در قالب خصیصـه ای تحت عنوان فروتنـی به وضوح 
جلوه گـر می شـود. در واقـع حقیقت فروتنـی به منصه ظهور نمی رسـد 
مگر اینکه با بزرگان مجالسـت کنیم. سرگذشـت برخـی از این بزرگان 
را در کتاب هـا خوانـده و در برابـر عظمت وجودی شـان کوچکی خودم 
را حـس کرده ام چراکه دیدن آدم های بزرگ خیلـی از آموزه ها را بدون 
گفت و شـنود و طرح خیلی از مسائل منتقل می کند. دومین شاخصه، 
مطالعـه اسـت. بـدون تردیـد داشـتن چارچوب فکـری و داشـتن یک 

صفحـه نظام مند بـرای فهم حقایـق خیلی کمـک می کند. 
 به عنـوان یک مبّلغ مذهبـی چه اهدافـي را دنبال مي کنید 

و براي موفقیت بیشـتر چه راهکاري دارید؟ 
مسـلما برای مخاطب شناسـی موفق بایـد ابزار ارتباط بـا مخاطب را در 
دسـترس داشـته باشـید. مخاطـب ما کسـي اسـت که در یـک فضای 
پیچیـده و تنیـده با رسـانه و تأثیرگذاری مسـتقیم سـینما، تلویزیون، 
تئاتـر، رمـان و طنـز قـرار دارد. اگـر ایـن ابزارهـا در اختیارتـان باشـد 
اصطاحـا شـما را در فضای لسـان قـوم قـرار می دهنـد و منظورتان را 

می توانیـد عالمانه تـر و راحت تـر منتقـل کنیـد. 
 این مهارت مخاطب شناسي از کجا می آید؟ 

طلبه رسـالت های مذهبی، دینی و اعتقادی مختلفي برعهـده دارد که 
متأسـفانه برخی اوقات شـأن های نابجا بـرای خودش درسـت می کند 
کـه همان ها به موانعی بر سـر راهـش تبدیل می شـوند. از ویژگی هایی 
کـه خدا  به مـن عنایت کرده این اسـت که اهل رودربایسـتی نیسـتم. 

کافـی اسـت بـا او چنـد قدمـی در خیابان هم مسـیر باشـید 
تـا ببینیـد بسـیاری از مـردم بـا تیـپ و قیافه   هـاي مختلف و 
گاهـی حتـی عجیـب و غریب سـراغش می رونـد، از او سـوال 
می پرسـند، مشـاوره می گیرنـد، با او گـپ می زننـد و گاهی به 
او متلـک می اندازنـد امـا حجت االسـالم علی سـرلک در همه 
سـال هایی که لبـاس تبلیـغ دیـن را پوشـیده تالش کـرده با 
مهربانـی و لبخند پاسـخ همه مـردم و همه سـلیقه ها را بدهد. 
او که حضور در هیئـت و هیئت داری را در سـال 70 از زادگاهش 
الیگـودرز آغـاز کـرده معتقد اسـت هیئـت یکـی از بهترین و 
بی نظیرتریـن امکانـات رشـد دینـی اسـت کـه بـروز و ظهور 
آن کارکـرد فوق العـاده ای دارد. حجت االسـالم علـی سـرلک 
در ایـن گفت وگو به سـه نکتـه مهم تأکیـد دارد؛ اینکـه بدون 
هیئـت نمی تـوان کار فرهنگـی کـرد،  هیئت ها نیروی انسـانی 
مؤمـن و انقالبـی می سـازند و هیئـت سـکوالر، تراز نیسـت. 

بدون هیئت نمی توان 
كـار فرهنگی كرد 

حجت االسالم علی سرلک معتقد است
 هیئت  ها از مهم ترین مراكز انسان سازي هستند 

مجتبی برزگر 
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حجت االسـام حبیـب اهلل فرحـزاد بـا اشـاره بـه اینکه در سـطح جامعه اسـامی کمتـر به موضوع شـادی و نشـاط پرداخته شـده، اظهـار کرد: 
»اکنـون موازنـه مطلوبـی میـان عزاداری هـا و شـادی ها برقـرار نیسـت. به همین علـت باید بـه فعالیت هـای مرتبط در راسـتای شـادی کردن 
جامعـه اهتمـام جدی تری داشـته باشـیم«. او بـا تأکید بر اینکـه اعزام زائـران اولی به شـهرهای مذهبی تأثیرات معنـوی زیادی به دنبـال دارد، 
اضافه کرد: »باید کارگروهی تشـکیل شـود و جشـن های مذهبی بدون غربزدگی و مباحث نادرسـت و انحرافی دنبال شـوند و افراد  مشـخصی 

از آموزه هـای اهـل بیـت برای شـاد کردن مـردم جامعه اسـتفاده کنند«. 

چارچوب هایـی که برای بسـیاری خط قرمز محسـوب می شـود، اگر 
عقـل و دیـن پشـتوانه آنها باشـد بـرای من هیـچ محدودیتـی ایجاد 
نمی کنـد. بـه هر حـال اهل تکلف نبـودن و خـود را بـه زحمت های 
نابجـا انداختـن در مخاطب شناسـی نقطه عطفی به حسـاب می آید. 

البتـه به طـرف مقابل هم کمـک می کند خودش باشـد. 
معضـالت  و  ناهنجاری هـا  امـروز  فرهنگـی  فضـای  در   
اجتماعی دسـت به دسـت هم داده انـد تا مسـائل دینی در 
کشـور کمرنگ تـر شـوند. چطور می تـوان در بسـتر هیئت 
به نهادینه شـدن فرهنگ سـبک زندگی اسـالمی در جامعه 

دسـت پیـدا کرد؟ 
همخوانـی دیـن با فطرت فضـای دیـن را دلپذیر کـرده. فکر می کنم 
نـه تنهـا در فضایی که آسـیب های اجتماعی وجـود دارد بلکه در دل 
آدم هایـی که موضـع جـدی دارند و ضددین هسـتند می تـوان نفوذ 
پیـدا کـرد. دسـت و پـای حرف هـای دین دسـت و پایی قوی اسـت 
و راه را بـاز می کنـد. ممکـن اسـت بعضي ها پشـت درب سـوء تفاهم 
برخـی باورهـا و حرف هـای دین باقی مانده باشـند اما باالخـره آن را 
بـاز می کننـد و وارد می شـوند. هیچ گاه بـه فکر قانع کـردن همدیگر 
نباشـیم اما برای برقراری یک گفتمان و تعامل سـازنده تاش کنیم. 
 بـا توجـه بـه هجـوم تبلیغـات دشـمنان و ایجاد سـبک 
زندگـی غربـی در جامعه چه به واسـطه هنرهای نمایشـی و 
چه از دریچه های تبلیغی دیگر، چقدر مسـیر شـناخت بهتر 

سـبک زندگی اسـالمی را طـی کرده ایم؟ 
هرچنـد کـم امـا پیـش رفته ایـم ولـي هجـوم تبلیغـات دشـمنان و 
مرزهایـی را کـه تصـرف کرده انـد آنقدر دامنـه عمیق و گسـترده ای 
دارنـد کـه تا افـق روشـن، فرسـنگ ها فاصلـه داریـم. زیـرا تمایات 
و بسـیاری از رفتارهایمان دسـتخوش دسـتبردهای جدی هستند و 
بایـد توجه بـه موضوع سـبک زندگـی اسـامی را بیش از هـر زمان 

دیگـری جـدی بگیریم. 
 هیئت ها در این زمینه چه نقشی دارند؟ 

معتقـدم اگـر در هیئـت تنها امـکان رشـد تربیت دینی نباشـد یکی 
از بهتریـن و بی نظیرتریـن امکانـات رشـد تربیـت دینـی را فراهـم 
مـی آورد. چـون آنجا عواطف، تمایـات و گرایش هـای درواقع باطنی 
بـه صورت ناخودآگاه شـکل می گیـرد. فهم دینی مخصوصـا آنجا که 
یـک روحانی با صفـا در منبر حضـور دارد، تبیین معـارف الهی انجام 

مي شـود و کارکـرد فوق العـاده ای دارد. 
 مهم تریـن خـأ و ضعـف موجـود در بسـیاری از هیئت هـا، حضـور 
نداشـتن یـک روحانی باسـواد برخوردار از معنویت اسـت کـه بتواند 

به لحاظ فکـری و مدیریتی، جریان هیئت های مذهبـی را جلو ببرد. 
وقتـی هیئت هـا فقـط روی جریانات احساسـی و شـور- کـه آن هم 
الزم اسـت- متمرکز می شـوند آسـیب ها یکی پس از دیگـری ایجاد 
می شـوند. رفاقت هـای افراطـی، رو  آوردن بچه هـای هیئتی به بعضی 
از حاشـیه ها کـه گاهـی اوقات مضـر و اشـتباهند مثـل رو آوردن به 
قهوه خانه ها، تمایل به اسـتفاده از سـیگار و... فضای معنوی و تعهدی 
هیئـت را بـه حاشـیه می بـرد و در نتیجـه نگاه جـوان هیئتـی ما را 
نسـبت به برخی موضوعات مهم مثل درس خواندن، خانواده دوسـتي 

و تعهـدات اجتماعـی رفته رفته کمرنـگ می کند. 
 چـه تفاوتی میان سـخنرانی علمی در مجامع دانشـگاهی 
و منبـر رفتـن در حسـینیه ها و هیئت هـای مذهبـی وجود 

دارد؟ 
تفـاوت در فـرم آن اسـت. یـادم می آیـد چنـد وقـت پیـش در جمع 
اسـاتید دانشـگاه علـوم پزشـکی بابلسـر جلسـه ای تحـت عنـوان 
دانش افزایـی راجـع بـه حقیقـت انسـان سـخنرانی کـردم و اسـاتید 
حاضـر کـه بـه لحـاظ سـطح علمـی در جایـگاه بسـیار باالیـی قرار 
داشـتند آنقـدر از ایـن بحـث لـذت بردنـد که رزومـه علمی بنـده را 
جویـا شـدند. مهم تریـن رزومـه مـن این اسـت کـه طلبه هسـتم و 
حـرف خـدا و پیغمبـر را بـه مخاطبیـن انتقـال می دهم. حتـی این 
تعبیـر را بـه کار بـردم که مـن روضه خوان امام حسـین هسـتم. 
 بـه عنـوان یـک واعـظ، کارشـناس و اسـتاد دانشـگاه در 
زمینه سـبک زندگی اسـالمی فکر می کنید چقـدر تأثیرگذار 

بوده ایـد؟ 
در این گونه مباحث، تأثیرگذاری قابل اندازه گیری و سـنجش نیسـت 
امـا بدانیـد اگـر پیگیری این موضـوع و عرصـه بی فایده بـود حتما از 
 این کار دسـت می کشـیدم. خیلی دلم می خواسـت امام خمینی
را از نزدیـک ببینـم و از وجـود ایشـان بهـره ببـرم. ایـن روزهـا کـه 
خبرهـای عجیـب و غریب به گوش می رسـد و مسـائل مخاطره آمیز 
در کشـور مطرح می شـوند خیلی دوسـت دارم دیـدگاه رهبر انقاب 

و معاشـرت و واکنش هـای ایشـان را از نزدیک ببینم. 
 مهم ترین ویژگی شما از نظر خودتان چیست؟ 

خیلـي اهـل مـدارا  هسـتم و مـردم را از صمیـم قلـب دوسـت دارم؛ 
حتـی کسـانی کـه گاهی اوقـات بـا طعنـه و کنایه بـه لبـاس من و 
خـود مـن توهیـن می کننـد. شـاید عـده ای را هم دوسـت نداشـته 
باشـم کـه تعدادشـان بـه تعداد انگشـتان یک دسـت هم نمی رسـد. 
عموما نسـبت به مردم احسـاس خیلی خوبی دارم تـا جایی که برای 

اشتباهاتشـان دنبـال توجیـه منطقی و اصولی هسـتم. 

مردم جذب خلق نیکوی 
پیامبر شدند 

بدون شـک سـواالت و ابهاماتی در جامعه وجـود دارد که 
اهـل  فن در هـر عرصـه ای باید به آنها پاسـخگو باشـند 
و افـراد هـم بایـد بـا اشـراف مسـائل را تحلیـل کنند و 
دقیـق جواب بدهنـد. حجت االسـالم سـرلک در محافل 
دانشـگاهی و جلسـات مذهبی بدون رودربایستی و کمال 
آرامش پاسـخ جوانـان را می دهـد. او در این خصوص نظر 
جالبـي دارد  و می گویـد: »بایـد بپذیریـم خیلـی چیزها 
را نمی دانیـم. تـورم اطالعاتـی اي کـه در ذهـن برخـی 
باعـث ایجـاد یـک پنـدار غلط شـده کـه »همه چیـز را 
می دانـم« واقعـا بایـد آن را رهـا کنیـم. اینکـه خیلی از 
بچه های دانشـجوی 19 سـاله ما ادعـا دارند همـه چیز را 
تشـخیص می دهنـد یـک ادعای عجیـب و واهی اسـت. 
در جامعـه ما متأسـفانه به دلیـل فراوانی دسترسـی های 
اطالعاتـی و توسـعه شـبکه های مجـازی بعضـی گمـان 
می کننـد همـه چیـز را می داننـد. مخصوصـا در مباحث 
اسـالمی بـه دلیـل اشـتراک در مخـازن واژگانـی گمان 
می کننـد از همـه این مسـائل آگاهـی دارنـد. مهم ترین 
توصیـه ای کـه دارم این اسـت کـه گاهی اعـالم اینکه در 
برخـی از موضوعات چیـزی را نمی دانیم به نفع ماسـت«. 

 شـاخصه های هیئت امروزی چیسـت؟ به تعبیـر  دیگر اصال 
شـما عنوان هیئت های امروزی را قبـول دارید؟ 

طبیعتـا بـه لحاظ فـرم هیئـت امـروزی معنـا دارد چراکـه هیئت های 
امـروزی به کارکردهای جدیدتری نزدیک شـده اند. در این میان برخی 
هیئت هـا بـه تولیـد فرهنگـی می پردازنـد و در فضـای مجـازی و امور 
رسـانه ای فعالیـت دارند. در گذشـته آنقدر شـاهد تأثیـرات فرهنگی و 
اجتماعـی هیئت ها در جامعـه نبودیم. همیـن تأثیرگذاری های فراگیر 

جـزو ویژگی هـای هیئت هـای امروزی اسـت. 
 عـده اي مي گوینـد مـردم به هیئـت می آینـد تـا نیازهای 
روحـی و معنوی خـود را ارضا کنند اما ورود بـه مباحثی چون 
مسـائل سیاسـی آنها را از هـدف دور می کنـد. از جایگاه یک 
سـخنران و جامعه شـناس چه نگاهی بـه این مسـئله دارید؟ 
هیئت به دو بخش اطاق می شـود. هیئتی که سـکوالر باشد و حسین 
زمان خودش را نشناسـد و منیت های جریان باطل را تشـخیص ندهد 
کـه در بهتریـن حاالت یـک ثـواب می برد امـا انتهـای هیئت هایی که 
سـکوالر نباشـند اگر تاریـخ تکرار شـود در حادثـه کربا به یـاری امام 
حسـین می آینـد و در رکاب آن حضرت به شـهادت می رسـند. به 
هر حال هیئتی که سـکوالر باشـد و دغدغه دینی ندارد در تراز نیسـت 

و دغدغـه اجتماعـی نـدارد. این یک هیئت بی برکت اسـت. 

گاهـي 
نمي دانـم 

به نفع ماست 
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حجت االسـام والمسـلمین گنجی، استاد حوزه علمیه قم در نشست هم اندیشی سـخنرانان حرم کریمه اهل بیتh که با حضور تولیت 
آستان مقدس در سالن محراب حرم مطهر برگزار شد، با بیان اینکه عزت در بندگی خداوند و ذلت در دوری از فرمان اوست، اظهار کرد: 
»ریشـه گمراهی، گناه و اشـتباه اسـت. باید جامعه را به بندگی خداوند متعال دعوت کنیم و با این اقدام مردم را از افسـردگی دور  کنیم 

چرا که انسـان اگر درگیر گناه باشد  افسرده می شود«.  ـر
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بازار كه تعطیل 
می شد به جبهه 

می رفتم 

 عزت ما از امام حسین است 
ایـن پیرغـام اهـل بیـت  مي گویـد: »طیـب حاج رضایـي و حسـین 
رمضان یخـي از سرشناسـان جنـوب شـهر بودنـد کـه مـن سـینه زني 
مجالس آنهـا را مي خواندم و بـراي روضه خواني ام جمعیـت زیادي جمع 
مي شـد. در این مجالس سـنگ زن، سـنج زن و قره ني زن بود و دو دسـته 
سـینه زن پشـت سـر این هیئت هـا بـود.  ایـن جلسـات در پاچنـار و در 
هیئـت محبـان  الزهـراh بـه نـام حـاج مصطفـي دادکان بود کـه آن را 
اداره مي کـردم و بعـد از آن در هیئت هـاي محلـي  کـه همین حسـینیه 

مي کـردم«.  روضه خوانـي  صاحب الزماني هاسـت 
وی در ادامـه می  گویـد: »در قدیم که چند روز بازار تعطیل مي شـد براي 
روضه خوانـي و ارسـال کمک هـاي مردمي بـه جبهه مي رفتم اما بیشـتر 
در هیئت هـاي قنات آبادي هـا، صاحب الزماني هـا و پیر عطـا روضه خوانـي 
مي کـردم و پاتوق امـروز روضه خواني ام هم در هیئت هـاي اصحاب القائم، 
انصارالقائـم و صاحب الزماني هاسـت. یـادم مي آیـد در بـازار قدیم مرشـد 

اسـماعیل ، حاج اکبر ناظـم و حاج محمدعلي اسـامي مي خواندند«. 
خلـج در ادامه می افزاید: »خداوند من را شـکرگزار مردمی قرار دهد که به خاطر 
امام حسـین ما را مورد محبت خود قرار می دهند. البته ما عزتمان را از امام 
حسـین  گرفته ایم. بـراي همین وقتی می گویند شـعر خوب اسـت، می گویم 
اسـمی که در شـعر حسـینی می آید بزرگ اسـت که به شـعر عزت می دهد«. 

حـاج حسـین خلـج از نوکرانـی اسـت کـه ارباب 
بـه صـدا و نفـس او نـگاه دیگـری کـرده و وقتی 
می گویـد »یاحسـین« اشـک از گوشـه  چشـمان 
مسـتمعین جـاري می شـود. او عشـق و محبـت 
خـودش را بـه امـام حسـین بـا یـک تعبیـر 
زیبـا این طـور بیـان مي کنـد و مي گویـد: »از من 
پرسـیدند اگـر امـام حسـین  را ببینـی از او چـه 
می خواهـی؟ گفتـم امام حسـین همـه زندگی من 
را می دانـد. چـه بخواهـم وقتـی می دانـد؟ دوباره 
پرسـیدند و اصـرار کردنـد بـه مـا کـه نمی دانیم 
بگـو چـه می خواهـی؟ گفتـم می گویـم آقا! شـما 
اجـازه  مادرتـان حضـرت زهـرا h قسـم  بـه  را 
دوسـت  البتـه  دارم.  دوسـت تان  بگویـم  دهیـد 
داشـتن شـرط دارد. باید ببینیـد کـدام کارتان را 
از امـام حسـین یـاد گرفته اید. چون دوسـت 
داشـتن بـدون اطاعت و پیـروی مفهومی نـدارد«. 

حب بدون اطاعت ثمری ندارد 
حاج حسین خلج، پیرغالم اهل بیت از یک عمر دلدادگی می گوید 

مگـر می توان مداح خوش صدای دیروز را که بسـیاری از مدایح اهل بیـت را از او یاد گرفته ایم از یاد ببریم و حـاال را که فصلی از عمرش 
ورق خـورده کنـار بگذاریم! نه، نمی شـود. ما از کودکی پای منبرش بزرگ شـده ایم و او را دوسـت داریم و سـراغش می رویم. پیـر و جواِن 
پیر غالمان اهل بیت برای  ما یکی هسـتند و همیشـه برای ما مورد احترام بوده و خواهند بود. بزرگی می گفت باید در پیری سـراغ دوستان 
اهـل بیت رفت. چـون مزد این سـال ها را در این ایـام دریافت خواهند کرد. در این شـماره یادی از  حاج حسـین خلج کرده ایـم. او یکي از 
پیرغالمان کشـور اسـت و براي هم صحبتي با او بـه محل کارش )خیاطـي اي در خیابان مولوي روبه روی حسـینیه صاحب زمانی ها( رفتیم. 
روایـت هفته نامـه »چهـارده« بیانگر مقام واالی این پیرغالم اهل  بیت اسـت که مداحی را از دریچه گذشـتگان تشـریح می کند تا شـاید 
مداحان نسـل جدید که گالیه ها و نقدهایی بر عملکرد آنها دارد از نقطه  نظراتش که حاصل سال ها تجربه   غنی و ارزشمند است بهره ببرند. 

 علیرضا پورمشیر

 مداحی شغل نیست 
حاج حسـین خلـج تهراني کـه تقریبا 80 سـال از عمـرش مي گـذرد بزرگ 
شـده پاچنـار تهـران اسـت. او مي گویـد: »مـادرم خانم  جلسـه اي بـود و در 
قدیـم دخترهـا و پسـرهاي کوچـک را در مکتبش جمـع مي کـرد و به آنها 
عـم جـز و قـرآن یـاد مـي داد و بـراي خانم هـا جلسـه روضـه داشـت. پدرم 
هـم معمـار بود و بـه تعمیرات سـاختمان مشـغول بود. خـودم هـم از قدیم 
سـراغ تعمیـرات خیاطي رفتـم. البتـه اول رفوگري مي کـردم و کنار دسـت 
عمویـم در لباسشـویي کار مي کـردم تـا اینکـه سـراغ شـغل خیاطـي رفتم 
و در کنـار آن  مداحـي اهـل بیـت هـم مي کـردم امـا هیچ وقـت مداحـي 
را بـه عنـوان شـغلي بـراي کسـب روزي خانـواده  بـه حسـاب نیـاوردم«. 

 فراگیری درس ستایشگری با همراهی مادر 
حـاج حسـین از قدیـم روضـه آقـاي کشـفي را بـه خاطـر دارد کـه در زمان 
گذشـته بسـیار معـروف بـود و همیشـه روضه هـاي او را حفـظ مي کـرد و 
در مدرسـه و هیئـت بچه هـا مي خوانـد تـا اینکـه رفتـه رفتـه در جلسـات 
بزرگانـي همچـون سـید ادبي پامنبـري کـرد و هم اکنـون جـزء پیرغامان 
شـناخته شـده کشـور اسـت. او می گوید: »در گذشـته مداحان بـا چارپایان 
بـراي روضه خوانـي مي رفتنـد. مثـا یکـي از مداحـان بـه حـاج احمـد 
اسـبي معـروف بـود. چـون بـا اسـب بـه مجالـس روضه خوانـي مي رفـت«. 

حـاج اکبـر ناظـم و حـاج شاه حسـین بهـاري هم محله هـاي او بودنـد. او به 
یـاد دارد کـه در آن زمـان حـاج منصور هـم در محلـه اش تـازه دعاخواني را 
شـروع کـرده و بـرادران طاهـري هـم در آن زمـان خردسـال بوده انـد. مـادر 
حـاج حسـین خلـج او را بـه منـزل سـید ادبـي مي بـرده تـا او از مجالـس 
عـزاداري ایـن سـید بزرگـوار درس بیامـوزد. حـاج حسـین کنـار حسـن 
فرشـته نژاد، جـواد مهـرآوري و مرشـد قاسـم تعلیـم  مداحـي دیـده اسـت. 

 حاال چند خطی روضه می خواند 
حاج حسـین بعـد از فوت همسـرش دیگر حـال و حوصله خیاطی نـدارد و 
بیشـتر در خانـه می ماند اما هنـوز می توانیـم او را در محافـل روضه و هیئت 
ببینیـم کـه گاهگاهی چنـد خطی روضـه می خوانـد. او عـادت داشـت هر 
روز وقـت ناهـار بـه منـزل برود و با همسـرش ناهـار بخـورد. دیگر بعـد از او 
رمقـی برایـش نمانـده امـا ریش های سـپید و تسـبیح زیبایی که دسـتش 
می گیـرد او را بـرای مـا دلنشـین تر می کنـد. آخریـن بـاری کـه در بـازار 
دیدمـش وقتـی هنـگام راه رفتن خسـته شـد، کنـار بازار نشسـت و بـه یاد 
روزهـای جوانـی خاطـرات آن روزها و نگاه مهربـان ارباب را برای دوسـتانش 
نقـل کـرد. حـاج حسـین خلـج می گویـد: »مـادرم  مي گفـت آرزو دارم تـا 
لحظـه اي کـه فرزنـدم زنـده اسـت از امـام حسـین  دم بزند و اگر سـراغ 
هـر کار دیگري بـرود، هیچ وقـت مداحي براي امام حسـین را تـرک نکند«. 

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 40 سه شنبه 3 مرداد 1396 1 ذي القعده 1438
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حجت االسام نظری منفرد با اشاره به اینکه دهه کرامت فرصت مناسبی برای اباغ آموزه های دینی است، اظهار کرد: »علما و سخنرانان باید 
نسـبت به رسـالت های اصلی خود آگاه شوند و در راسـتای اجرایی کردن آموزه های دینی تاش کنند«. او با تأکید بر اینکه دشمنان دنبال 
ربودن عقاید دینی جوانان هسـتند، تصریح کرد: »ظاهر و تفکر جوانان امروزی تغییر کرده چرا که علما نتوانسـته اند ارتباط الزم با این افراد 

را داشته باشند«. 
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 اربعین سـال گذشته در جمع شـاعران کشورهای عربی شعر 
»حـی علی  العـزا«ي او گل کـرد اما بیشـتر او را با شـعر »قلبی 
شکسـت و دور و بـرش را خـدا گرفت / نقـاره می زنند، مریضی 
شـفا گرفت« می شناسـند. عالقه بـه شـعر و شـاعری از دوره 
دبیرسـتان در وجودش ریشه گرفت و خیلی زود دفتر 200 برگش 
پر از شـعرهایی شـد که آنها را در حال و هوای مختلف سـروده 
بـود. حتی خـودش نمی دانسـت نوشـته هایش ارزش شـعری 
دارنـد یا خیـر. تا اینکه به محضر اسـتادی رسـید کـه جایگاه 
معنوی خاصی پیش او داشـت. اسـتاد گفت مگر شـکر نعمت 
واجب نیسـت؟ پس این ذوق شـعر نعمت خداسـت و شکرش 
هم سـرودن شـعر بـرای اهل  بیـت اسـت. همین نصیحت 
اسـتاد او را به وادی شـاعری اهل بیت کشـاند. بـا او به گفت وگو 
نشسـتیم تا هـم از حال و هوای شـعر امـام رضایی اش بـرای ما 
بگوید و هم از آسـیب هایی که شـعر هیئتـی را تهدید می کند. 

 شـما شـعر معروف »نقاره می زنند، مریضی شـفا گرفت« 
را در مـدح امـام رضـاg سـروده اید. از حـال و هـوای 

سـرودن آن بـرای  مـا بگویید. 
شـعر گفتن بـرای ثامن الحججg همیشـه برای مـن حـال و هوای 
زیـارت آن حضـرت را داشـته. همه مـا ایرانی ها مدیون امـام رضاییم و 
هر کسـی به هر طریقی دوسـت دارد این محبت و عشق را نشان دهد 
و بنده هم با ذائقه هنری سـرودن شـعر سـعی کـردم ایـن دلدادگی را 
فریـاد کنم. البته بعـد از ادای دین که هیچ وقت تمامی ندارد، سـومین 
بارقه ای که سـرودن شـعر امام رضاg را در بنده به اوج خودش رساند 

حس شـکر بود. 
 در همیـن حـس و حـال حتما حاجت تـان را هـم از خدا 

می طلبید. درسـت اسـت؟ 

یـادم می آیـد روزي سـوالي را از عالمی پرسـیدم و گفتم تـا به  حال 
شـده از اهل بیت در قبال سـرودن شعر صله بخواهید؟ گفت یک بار 
ایـن کار را کـرد م و تا آخر عمرم پشـیمانم که چرا ایـن کار را کردم. 
اگرچـه علت را نگفـت ولی من خیلی از مسـائل را فهمیـدم. از این 
رو همیشـه اعتقـادم ایـن بـوده که لحظات سـرودن شـعر لحظات 
اسـتجابت دعاسـت و در آن لحظات همیشـه دسـت به دعا بوده ام. 
اول بـرای فـرج امام زمان، سـامتی رهبر، شـادی روح شـهدا و 

بعد هـم برای پـدر و مـادر و دیگران. 
 گویـا بـا رهبرمعظـم انقـالب هـم دیـدار داشـته اید. 

توصیـه ای هـم بـه شـما داشـتند؟ 
تا به  حال سـه بار توفیق حضور در جلسـات شعرخوانی رهبر  معظم 
 انقـاب را پیـدا کـرده ام و یک بار هم شـعر خوانده ام. چیـزی که هر 
شـاعری در جلسـات ایشـان بـا آن مواجـه می شـود دقـت و توجه 
فوق العـاده ایشـان به شـعرخوانی تک تک افراد اسـت. این جلسـات 
گاهـی نزدیک به سـه سـاعت طـول می کشـد و ایـن در حوصله و 
دقـت شـنیداری شـاعران تأثیر می گـذارد. در همایش های شـعری 
معموال شـعرخوانی بیش از ۱4 نفر از حوصله مخاطب خارج اسـت 
امـا ایشـان از همه افـرادی که در این جلسـه حاضر هسـتند، دقت 
 نظـر بیشـتری دارنـد. خیلی بـه این مسـئله دقـت کـرده ام چراکه 
گاهی شـاعران در قسـمت هایی از جلسه خسته می شـوند و به طور 
کامل متمرکز و معطوف جلسـه نیسـتند ولی غیرممکن اسـت که 
حضرت  آقا از شـنیدن شعری جا بمانند. همیشـه با دیدن این رفتار 

می گویم ایشـان در قسـمت شـنیداري هم عدالـت دارند. 
 از نظر خودتان بهترین شعرتان کدام است؟ 

نمی توانـم این انتخاب را داشـته باشـم. حاج احمـد آرونی متخلص 
بـه »آرام دل« یـا مهدی تعجبی متخلص به »آواره همدانی« اشـعار 
بسـیار ساده ای داشتند ولی همیشه اشعارشان گرهگشای ظلمت ها 
و زمزمـه دلسـوختگان بـود. گاهـی اوقات اشـعاری را کـه دیگران و 
حتـی خود شـاعر می پسـندد شـاید مقبـول نباشـند ولـی بعضی 
وقت ها اشـعاری که نگاه کسـی به آنهـا نیفتاده، مـورد رضایت اهل 
 بیـت اسـت. بـه نظر من شـاعر اهـل  بیت بایـد هیچ شـعری از 
اشـعارش را از خـودش ندانـد کـه بخواهـد بگویـد کدام شـعر من، 
کـدام اثـر مـن! عـادت دارم وقتـی شـعری را می گویم، بـه اصطاح 
یـک قنوت شـعری می گیـرم و می گویم خدایـا این شـعر را از همه 

ما شـاعران قبـول کن. 
 از نظر شـما خصوصیت شـعر آیینی چیسـت؟ بـا توجه 
بـه اینکه عـده ای  می گویند شـعر باید فقط ادبیاتی باشـد 
و عده اي هم می گویند شـعر باید عاطفه و احسـاس داشته 

باشـد، نظرتان در این خصوص چیسـت؟ 
بایـد در حوزه هـای معنوی و فنی شـعر جداگانه به بحـث پرداخت 
چراکـه معلوم اسـت شـعر برای اهـل  بیت یک مقولـه معنوی و 
جـدا از محاسـبات و مناسـبات دنیایی اسـت. در ایـن زمینه خیلی 
حرف هـا، نکته هـا، کرامت هـا و... وجـود دارد کـه پرداختـن بـه آنها 
واقعـا دنیـای خـودش را دارد و تعاریف  یک شـعر تفاوت های زیادی 
بـا آنچـه می دانیـم دارد ولـی در حوزه هـای فنی شـعر بایـد نگاهی 
تخصصی داشـته باشـیم. وقتی می گوییم شـعر یعنی یک نوع هنر 
ادبـی. هر هنری بـرای تأثیرگـذاری در مخاطب نیاز بـه نگرش های 
هنـری دارد. ایـن نگاه فـارغ از ادبیات سـنتی خودمـان، تئوری ها و 
نظریه هـای جهانـی دارد. البتـه مباحث تئوری شـعر وسـیع اسـت 
ولی شـعر همان طـور که نیازمند سـاختار ادبی اسـت، به احسـاس 
و عاطفـه هـم نیـاز دارد و اصا احسـاس و عاطفه دو مقولـه مهم از 
عناصر شـعری هسـتند. پس این نگرش درسـت نیست که بگوییم 
یک شـعر آیینی باید فقط ادبیات داشـته باشـد یا بگوییم فقط باید 
احسـاس و عاطفه داشـته باشـد. به نظر من شـعر اهل  بیت را نباید 

در نـگاه خودمان محـدود کنیم. 
 مداحان برای انتخاب شـعر خـوب باید چـه رویکردی را 

در دسـتور کار خود قـرار دهند؟ 
بـه نظر مـن در وهله اول باید به یک شـعر به عنـوان یک کام نگاه 
کـرد و ایـن کام  باید از نظر زبان سـالم باشـد. یعنی دچار سسـتی 

 امیررضا سجادیان 

زبانـی و اشـکاالت زبانی نباشـد. بعـد از صحـت زبانی شـعر باید به 
سـاختار شـعر نگاه کرد. ساختار شعر برای این اسـت که تأثیر کام 
را از حیـث ادبیات در مخاطب زیادتر کند. سـاختارهای ادبی اشـعار 
متفاوتند ولی نباید شـعری که انتخاب می کنیم فاقد ساختار باشد. 
مـاک نهایی و مهم انتخاب شـعر برای مجالـس اهل  بیت محتوای 
شـعری اسـت. این اندیشـه و محتوای شعر اسـت که مخاطب را در 
آسـمان های معرفت عـروج می دهد و اگـر کام ما خالی از اندیشـه 
و محتوا باشـد این کام در شـأن مجلس اهل  بیت نیسـت. البته در 
حوزه هـای انتخـاب شـعر مرثیه ماک هـای دیگري هم هسـت که 

پرداختـن به آنها مجال بیشـتری می طلبد. 
 انحرافات و آسـیب های شـعر و جامعه شـاعران را در چه 

مـواردی می دانیـد و راهکارهای مقابله با آنها چیسـت؟
جامعه شـعر امروز شدیدا به سـمت فرم گرایی حرکت کرده و از محتوا 
خارج شـده. اصحاب شـعر امروز عمدتا بدون مطالعه جانبی مشـغول 
کپی  کردن از روی دسـت هم هسـتند! به همین دلیل اسـت که شعر 
و مفاهیـم آن به تکرار رسـیده و دچار ضعف شـده و راهکار آن مطالعه 
و اسـتفاده از متون تاریخی و روایی مذهب تشـیع مثل مقاتل و ادعیه 
اسـت که در آنها مفاهیم ناب و گفته نشـده فوق العـاده اي وجـود دارد. 

گفت وگو با رحمان نوازنی كه شعر معروف 
»نقاره می زنند، مریضی شفا گرفت« را سروده 

 خدایا شعر شاعران 
را قبول كن 

قلبی 
شکست... 

قلبی شکست و دور و برش را خدا گرفت
نقاره می زنند، مریضی شفا گرفت   

دیدی که سنگ در دل آیینه آب شد
  دیدی که آب حاجت آیینه را گرفت 

خورشید  آمد و به ضریح تو سجده کرد
اینجا برای صبح خودش روشنا گرفت   

دلداده ای رسید و در این صحن پر ز نور
  در هر رواق خلوت غار حرا گرفت 

از آن طرف فرشته ای از آسمان رسید
پروانه وار گشت و سالم مرا گرفت   

زیر پرش نهاد و به سمت خدا پرید
  تقدیم حق نمود و سپس ارتقا گرفت 

چشمی کنار این همه باور نشست و بعد
  عکسی به یادگار از این صحنه ها گرفت 

دارم قدم قدم به تو نزدیک می شوم
  شعرم تمام فاصله ها را فرا گرفت 

دارم به سمت پنجره فوالد می روم
  جایی که دل شکست و مریضی شفا گرفت 

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 40 سه شنبه 3 مرداد 1396 1 ذي القعده 1438



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 
شناخت بانوي كریمه قم کنید تا در همین صفحه منتشر شود.

نامگـذاری کـردن یـک روز در تقویم ملی بـه عنـوان روز دختر از 
 hاتفاقات ارزشـمندي اسـت که بـا روز والدت حضـرت معصومه
متبـرک شـده؛ روزي که شایسـته اسـت دختـران ما با شـناخت 
جایگاه بانوي کریمه قم از او الگو بگیرند. حضرت معصومه کسـي 
اسـت که شـناخت او بر شـیعیان الزم اسـت و به شـرط شناخت 
منزلت او، ورود به بهشـت واجب اسـت و شـفاعت همه شـیعیان 
  به دسـت اوسـت. یعنـي حکم و اعتبـار و احتـرام ائمـه اطهار
در مـورد او مثـل علـي بن ابیطالـبg جـاري اسـت و او نیز در 
 gبـا امام رضا hزمره آل محمد اسـت. فـرق حضرت معصومه
فقـط در امـام نبودن اوسـت اما سـایر فضایل ائمـه که خاص 
امامت نیسـت. یک جـا فقط در روح حضـرت معصومه و چند نفر 
مثـل او یافـت مي  شـود. در زیارتنامـه آن حضـرت که به وسـیله 
امـام هشـتم نقل شـده، آمـده: »ای دختر رسـول خـدا، ای دختر 
 hفاطمـه و خدیجـه و...« این تعابیـر در مورد حضـرت معصومه
آن هـم از زبـان امامـی معصـوم فقـط بیانگـر شـرافت خانوادگی 
نیسـت بلکه عـاوه بـر آن اشـاره بـه مقامـات عالـی و ملکوتی و 
معنـوی آن حضـرت دارد.حضـرت معصومـهh بعـد از حضـرت 
اباالفضـل و حضرت علي اکبر تنها امامزاده اي اسـت کـه از امام 
معصـوم بـراي او زیارتنامه نوشـته شـده و در میان دختـران ائمه 
تنها دختري اسـت که زیارتنامه خـاص دارد. زیارتنامه هایي را که 
بـراي حضـرت حکیمه خاتـون و نرگس خاتـون مي خوانند همان 

زیارتنامـه حضرت معصومهh اسـت. 

اپلیکیشن
 g شهادتنامه امام حسین

ــه  ــیعیان بلک ــرای ش ــا ب ــه تنه ــینg ن ــام حس ام
بــرای خیلــی از آزادگان جهــان اســوه رشــادت، 
شــجاعت و اســتقامت در برابــر ظالمــان اســت و 
فرهنــگ شــهادت طلبی او بعــد از قرن هــا در جوامــع 
اســامي نمــود دارد. بــراي همیــن هرچــه دربــاره این 
ــف  ــاي مختل ــا ابزاره ــم و آن را ب ــوار بدانی ــام بزرگ ام
نشــر دهیــم کــم اســت. نرم افــزار »شــهادتنامه امــام 
حســینg« یکــي از ایــن ابزارهاســت؛ مجموعــه ای 
ــت  ــودداري از بیع ــهادت، خ ــاره ش ــگویي درب از پیش
ــا،  ــا کرب ــه ت ــه، از مک ــا مک ــه ت ــد، از مدین ــا یزی ب
ــدان  ــهادت فرزن ــاران، ش ــهادت ی ــام، ش ــره ام محاص
ــس  ــام حســین g، شــهادت سیدالشــهداg، پ ام
ــام  از شــهادت )خاکســپاري شــهدا، ســر شــهدا و ام
حســینg(، حرکــت اســرا از کربــا و کوفــه و شــام 
تــا مدینــه، فرجــام قاتــان، اهمیــت عــزاداري و گریه، 
آداب روز عاشــورا، زیــارت ناحیــه مقدســه و ... . بــا نصب 
ــد  ــود می توانی ــراه خ ــي هم ــه روی گوش ــن برنام ای
از ایــن امکانــات و اطاعــات بهره منــد شــوید. 

*خدایـا ! در هجوم بی امان حـوادث آخرالزمان عـده ای امان را 
در آسـتان بندگان می جویند و خانه سامانشان را بر سست ترین 
گمان بنیـان می نهند. عده ای ویـران و ویالن می شـوند و برخی 
پریشـان و سـرگردان و ایـن همـه در جسـت وجوی امـان بـه 
دامـان ایـن و آن می آویزنـد. در ایـن فتنه هـای گـران اما تنها 
مؤمنین هسـتند که نشـانی داراالمـان را می داننـد و در حریم 
امـن و آغوش گرم تو جـاودان می ماننـد. خدایا! ما را همـواره از 

مؤمنیـن خودت قـرار بده. 

*خدایـا ! هنگامـه سرنوشت سـاز انتخـاب اسـت. عـده ای 
هر چـه جـز تـو را انتخـاب می کننـد بی تردیـد بـه سـراب 
می رسـند. عده ای تو را و غیـر تو را انتخـاب می کنند و چون 
تو از شـرک و شـراکت بیـزاری یقینا به منجالب می رسـند  و 
عـده ای فقط تـو را انتخاب می کننـد و فقط ایـن گروهند که 

بـه زالل حیات بخـش آب می رسـند. 

پایگاه اطالع رساني 
 پایگاه حضرت 

 h فاطمه معصومه
ســوم مــرداد مــاه مصــادف اســت بــا والدت 
باســعادت حضــرت فاطمــه معصومــه h که 
زیارتــش ثــواب زیــادي دارد و خیلي هــا 
ــش  ــفره بي انتهای ــان س ــن روز میهم در ای
ــارت  ــراي زی ــد ب ــر مي خواهی ــوند. اگ مي ش
بــه قــم برویــد خــوب اســت قبــل از اینکــه 
شــال و کاه کنیــد ســري بــه پایــگاه 
اطاع رســانی آســتان مقــدس حضــرت 
فاطمــه معصومــه h بزنیــد تــا اطاعاتتــان 
ــي بیشــتر شــود.  ــکان زیارت ــن م ــاره ای در ب
معرفــي  بــر  عــاوه  پایــگاه  ایــن  در 
حضــرت معصومــه و امکانــات ایــن مــکان 
زیارتــي، اطاعاتــی ماننــد مراســم خــاص، 
ــده  ــی و آین ــای فعل ــخنرانان، رخداده س
حــرم را مي توانیــد پیــدا کنید. بــرای ورود 
ــه آدرس  ــت ب ــی اس ــگاه کاف ــن پای ــه ای ب
.www.amfm مراجعــه کنیــد.  i r

qudsonline14@gmail.c om

حجت االسام اکرمی با تأکید بر اینکه برنامه های دهه کرامت باید در کشورهای مختلف مسلمان دنبال شود، تصریح کرد: »با استفاده از فضای مجازی 
تبلیغ تورهای تفریحی خارجی انجام می شود اما در این فضا نسبت به تورهای داخلی و زیارتی بی توجه هستیم. گردشگری مذهبی باید در مرحله 

نخست در سطح کشور نهادینه شود که این موضوع نیازمند شناسایی مشکات و رفع آنهاست«.  ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
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مناجاتنامه 

کتاب

عمه سادات 

»عمه سـادات« کتابي درباره سبک زندگی 
حضـرت معصومـهh اسـت کـه بـه قلـم 
ابوالقاسـم حمیدی به رشـته تحریر درآمده 
و از سـوی مرکز تحقیقـات رایانه ای قائمیه 
اصفهان منتشر شده. در این کتاب عاوه بر 
زندگی آن حضرت، تاریخ شـهر مقدس قم 
هم جـا گرفته. فصـول  این کتـاب عبارتند 
از:  فصـل اول تاریـخ قم ، فصـل دوم زندگی 
حضـرت معصومـه h،  فصـل سـوم زیارت 
حضرت معصومهh، فصل چهـارم کرامات 
حضرت معصومهh، فصل پنجم امامزادگان 
مدفـون در قـم  و  فصـل ششـم مسـاجد 
معـروف، شـخصیت ها و پادشـاهان مدفون 
در قم  . خواندن این کتاب را از دست ندهید. 
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