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جایگاه دختران در اسالم
سیدعلیامامیان،پژوهشگردینی

یالقعـده روز میلاد باسـعادت حضـرت معصومـه hو آغـاز دهه
اول ذ 
کرامت اسـت؛ دهـه پربرکتی کـه آغاز آن میلاد مبارک دختـر گرامی
هفتمیـن امام شـیعیان و پایانـش به میالد مسـعود خورشـید تابناک
ایرانزمیـن ،سـلطان قلبهـای عاشـقان اهـلبیت عصمـت و طهارت
موسـیالرضا gگـره خـورده .روز میلاد باسـعادت حضرت

علـی بن

معصومه hیک 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
پاکنهادی کـه در فرهنگ و سـبک زندگی ایرانی -اسلامی جایگاهی
ویـژه دارنـد .بیتردیـد دختـران بهعنـوان مـادران آینـده جامعه نقش
بسـزایی در آیندهسـازی ایـران اسلامی ایفا خواهنـد کرد .دختـران در
اسلام ،عزیز خانوادهاند و زن و دختر در سـبک زندگی ایرانی -اسلامی
جایگاه بسیار واالیی دارد .زیرا نه تنها باورهای ملی ما برای بانوان جایگاه
و احتـرام ویـژهای قائل اسـت بلکه دین مبین اسلام نیز تکمیلکننده
ن جایگاه اسـت. در میـان دیگر معصومین دیده میشـود که همواره
ایـ 
بـر عزیـزداشـتن دختـران تأکیـد شـده .از آنجا کـه از دختـر تعبیر به
ی
رحمـت شـده و مایه برکـت زندگی از آنهـا یاد شـده ،بیتردید مباحث 
همچـون حجـاب و عفـاف نیز حلقـه تکمیلکننـده این عزتمنـدی و
احترام به جایگاه واال و شـأن بیهمتای زنان و دختران در جامعه اسـت.
همیـن رو بهدلیل جایگاه

فرهنـگ ما فرهنگی خانوادهمحور اسـت و از
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 اسلامی باید به
آیات و روایات ،سـیره اهل بیت bو تاریخ اسلام مراجعه کرد .حضرت
معصومـه hدر تاریـخ اسلام و در دوران حیات خـود از جایگاه ممتاز و
ویـژهای برخـوردار اسـت به گونـهایکه در تاریـخ جاودان شـده و حتی
محـل مدفـن او یک مـکان مقدس بـرای مسـلمانان بهشـمار میآید.
شـأن و جایـگاه حضـرت زهـرا hو رفتـار پیامبـر گرامي اسلامk
بـا آنحضـرت از دیگـر الگوهای اسلامی رفتـار با دختران اسـت در
حالـی کـه در هیـچ کجای دنیـا چنیـن الگوهـا و جایگاهـی را برای
زنـان و دختران مشـاهده نمیکنیـد .در رابطه با بـروز و ظهور برخی
ناهنجاریهـای ناشـی از تهاجـم فرهنگی در میـان دختـران و زنان
جـوان جامعـه بـا توجـه بـه اینکـه آسـیبهای رفتـاری حکایـت از
آسـیبهای اندیشـه و طـرز فکـر افـراد دارد پـس اگـر میخواهیـم
ی ریشـهای ایـن چالشهـا را برطـرف کنیـم بایـدسـراغ
بـه شـکل 
اصلاح اندیشـههای دختران و زنـان جـوان برویم .با تبییـن جایگاه
دختران در نگاه اسلام و فرهنگ اسلامی و پاسـخگویی به شبهات،
ی کشـیده نمیشـوند.
دختـران جـوان مـا بـه سـمت فرهنـگ غربـ 
نکتـه مهمی که وجود دارد این اسـت كه بعد از معصومین bهیچیک
از اولیـاي الهـی مقام شـفاعتی چون فاطمه معصومـه hرا ندارنـد و در
گسـتردگی مقـام شـفاعت حضرت معصومـه hهمـان بس کـه امام
صادق gفرموده« :با شـفاعت او همه شـیعیان ما وارد بهشت خواهند
شـد» .علاوه بر آن در متـن زیارتنامه حضرت معصوم ه که دارای سـند
و بـه عبارت دیگـر روایت از امام رضاسـت نیز همین مقام (شـفاعت) او
توجـه مـا را بـه خـود جلب میکنـد .آنجـا کـه میخوانیم« :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 معصومه hبه
آن دسـت یافت ،مقـام عصمت بـود .امام رضا gضمـن حدیثی لقب
معصومـه را دربـاره حضـرت فاطمه hبـه کار بـرده و فرموده« :كسـي
کـه خواهـرم معصومـه را در قـم زیـارت کند گویـا مـرا زیارت کـرده».

رایزن فرهنگی ایران در برلین در گزارشـی درباره کمبود مسـاجد در مونیخ و سـایر شـهرهای آلمان گفت« :چند ماهی اسـت که مسـلمانان زیادی
در مونيخ بدون مسـجد و عبادتگاه به سـر میبرند .این مشـکلی اسـت که مسـلمانان در آلمان با آن روبهرو هسـتند .دالیل زیادی برای این مشـکل
مطرح میشـود اما راه حل مناسـبی بـرای آن وجود نـدارد».

« َو َقالُوا ل َ ْو ُك َنّا ن َْس َم ُع أَ ْو ن َ ْعق ُ
السعِير /ميگويند اگر شنيده يا تعقل كرده بوديم در ميان دوزخيان نبوديم».
ِل َما ُك َنّا فِي أَ ْص َح ِ
اب َّ
سوره ملک)

(آيه 10

ارزش یک مداد به مغز آن است .مدادی که مغز ندارد چوبی بیش نیست و فقط به درد سوختن میخورد .بعضي از مدادها مغز دارند ولي به درد
نميخورند و زود ميشكنند .پس اين نوع مدادها براي نوشتن فايدهاي ندارند .ارزش آدمی هم به مغز اوست وگرنه هیچ ارزشي ندارد .دوزخ جای
کسانی است که از مغز خود هیچ بهرهای نبردهاند .این سخن اهل جهنم است که میگویند اگر میشنیدیم و از عقل خود بهره میبردیم اینجا نبودیم.

ازمرتبهعلمبهجایگاهیقینیایمانبرسیم
حجتاالسالم محمدجواد زمانی ،واعظ و کارشناس معارف اسالمی
در آیـات ابتدایـی سـوره مباركه بقره آیـهای داریم که مردم سـتایششـده را
ون
مردمـی م 
ون ب ِالغ ِ
قیم َ
ذیـن یُؤ ِم ُن َ
یداند که ایمان بـه غیب دارند؛ «ال ّ َ
َیـب َو یُ ُ
الصلوه َو ِم ّما َر َزقنا ُهم یُن ِفقُون» .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 میتوانیم آ ن را دریافت کنیم؛ عالمی که با چشـم
میبینیم ،با گوش میشـنویم 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 نمیبینیم .مسـلمانان در اصـول عقاید خود معموال ایمان
بـه مبدا و معاد یا آخرت و ایمان به رسـالت پیامبـر kرا مطرح میکنند و ما
شـیعیان نیز ایمان به امامت ائمه و بحثهایی مثل عـدل را در اصول دینمان
مطـرح میکنیم .قرآن مجموعه اینها را تحت عنـوان «ایمان به غیب» مطرح
میکند .یعنی فرد مسـلمان فرای این عالم ماده به مسـائل و نکاتی که وجود
دارد و مادی نیسـتند بايد ایمان داشـته باشـد .خداوند باریتعالی وجـود دارد
ولی مادی نیسـت .ما باید به این حقایق غیرمادی ایمان داشـته باشـیم .ایمان
بـه غیـب به این معنا نیسـت که هـر جنگیر ،رمـال و فالگیـری هرچه گفت
آنهـا را بـدون کم و کاسـت بپذیریم و انجام دهیـم .درواقع بـه چیزهایی که از
طریـق مخبرين صادقي همچون قرآن ،پیامبر گرامی اسلام kو فرزندان آن
حضرت هسـت ایمان بیاوریم .مشـکل عمده دنیای غرب این اسـت که بحث
ایمـان به غیـب را مطرح نمیکننـد و اصلا آن را جدی نمیگیرند .بسـیاری
از کسـانی که دینداری را کنار گذاشـتند و دچار اندیشـههای پوزیتیويسـتی

حجتاالسالم محمدجواد زمانی
واعظ و کارشناس معارف اسالمی

(اثباتگرايـي) شـدند بحث ایمـان به غیـب را جدی نگرفتند و گفتنـد ما به
مسـائلی ایمـان میآوریم که آنهـا را میبینیم و حس میکنیـم و به خیلی از
چیزهایی که نمیبینیم و به آنها علم نداریم نمیتوانیم ایمان داشـته باشـیم.
در دنیـای امروز پدیدههایی داریم که بـه ظاهر آنها را نمیبینیم .مثل امواجی
کـه وجـود دارد .تلفنهـا درواقع افراد را به همدیگر میرسـانند و افـراد از حال
همدیگـر مطلع ميشـوند .این امـواج دیدنی نیسـتند ولی من و شـما به آنها
علـم داریم و میگوییـم حتما این امـواج وجـود دارد .وگرنه نمیتوانسـتیم از
طریق تلفـن مثال با برادرمان صحبت کنیم .پس چیزهایی هسـت که درواقع
آنهـا را نمیبینیـم 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 كه بیـن این دو خیلی فاصله اسـت.
مـا به خیلی از مسـائل واقع علـم داریم .مثال بـه مبدا و معاد و رسـالت پیامبر
علـم داریم .بـه اینکه این دنیا گذراسـت و از این دنیا به عالـم دیگری میرویم
و آنجـا حیـات جاوید مـا رقم میخورد علـم داریم اما ایـن علمها هنوز تبدیل
به ایمان نشـدهاند .حضرت امام wدر کتـاب «چهل حدیث»فرمودهاند همه
مـا علـم داریم فردی کـه از دنیا میرود همه سـلولهای بدنـش از بین رفته و
چـون همه سـلولهای 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 نمیتوانیم بـه راحتی بخوابیم
اما شـخصی که کارش غسـل اموات اسـت اگر از او بخواهند شـب کنار میتی
بخوابـد ،راحـت میخوابد .فرق ما و او در چیسـت؟ هر دو علـم داریم به اینکه
میـت تحرکی ندارد اما علم غسـال تبدیل بـه ایمان شـده .در خصوص اينكه
چطور این علم تبدیل به ایمان شـده بايد بگوييم از بس او اموات را غسـل داده
به این باور رسـیده كه فـردی که از دنیا میرود هیچ تحرکـی از خودش ندارد.
امـا ما چون کمتر با میت سـ روکار داشـتهایم علـ م ما تبدیل به ایمان نشـده.
تمـام تلاش انبیـا برای ایـن بود که ایـن علمهـا را تبدیل به ایمـان کنند.
وقتـی تبدیل به ایمان شـود ،هیچگاه سـمت گناه نمیرویـم .وقتی به عالم
غیب ،قیامت ،حشـر و نشر و حسـاب و کتاب اعمال ایمان پیدا کنیم سراغ
گنـاه نمیرویـم اما این علمهـای ما هنوز تبدیل به ایمان نشـده و در مرتبه
یدانیم .بـا این حال عمل نمیکنیم
علـم باقـی ماندهاند .همه این حقایـق را م 
و به فکر آخرت نیسـتیم .وقتی از حضرت علیgپرسـيدند به خدایی که با
چشـم دیده نمیشـود و قابل لمس نيسـت چطور ایمان دارید،فرمود خدایی
را کـه ندیـده باشـم نمیپرسـتم .اما این پرسـتش از دریچـه دل و به واسـطه
دیـدن چشـم دل و نظـاره قلبهـا دیده میشـود .وقتی فـرد به درجـه باالی
ایمـان برسـد این حقایـق را میبینـد و درون خودش حس میکنـد .بنابراین
باید دنبال این باشـیم كه 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 حرکتهـای ما در هـر عرصهای
(عزاداریهـا ،شـادمانیها و شـبزندهداریها) متفاوت خواهد شـد .درک ما از
وقایع ،حوادث ،احکام و شـریعت اسلام نیز در راسـتایی حقیقی و اصولی قرار
میگیـرد همانطورکه علمـا ،عرفا و بزرگان مـا این طور بودنـد و این حقایق
موجود را دیدند .چون به آن باور عمیق رسـیده و آن علمها را به ایمان تبدیل
کـرده بودنـد .به نظر من باید تلاش همه ما در این جهت باشـد كـه بتوانیم
علممـان را به مرتبـه و جایگاه ایمان مبدل سـازیم.

خـــــط خبــر

مهدی دهقاننیری ،دبیر اجالس پیرغالمان و خادمين حسینی با اشاره به اینکه امسال در پانزدهمین اجالس پیرغالمان و خادمين حسینی از
 72پیرغالم حسینی در سطح استانی ،ملی و بینالمللی تجلیل میشود ،گفت 15« :نفر از پیرغالمانی که قرار است در این اجالس تجلیل شوند،
به طور متوسط  83سال دارند .در کل  1400پیرغالم در این اجالس حضور خواهند داشت .برای هر یک از استانها سهمیههایی در نظر گرفته
شده که به عنوان مثال  100نفر از تهران 50 ،نفر از خوزستان 40 ،نفر از قم 30 ،نفر از کرمان و  400نفر از اصفهان حضور خواهند داشت».
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تمرینهمبستگیوتعظیمشعائر
مهمترین اقدامیکه در هیئت ورزشـکاران شـهرری انصارالحجه به آن توجه شـده موضوع خانوادههای ایتام اسـت
که با  ۱۰خانواده آغاز شـده و االن به  2700خانواده رسـیده .محمد محمودی در این خصوص میگوید« :معتقدیم
باید فراتر از تعظیمشـعائر پیش برويم و اصول کار هیئت یتیمنوازی اسـت و پیشوای ما امیرالمؤمنین gسردمدار
این كار 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 bرا بـر زبان بیـاورد .بنابراین
بعـد از قهرمانـی و پیـادهکردن اصـول ورزش در جایگاه خود ،در مراسـم عزاداری این ذوات مقدسـه شـرکت کنند.
امـروز نـام پوریای ولـی و جهانپهلوان تختی به عنـوان الگوهای بیبدیل اخالق در میان ورزشـکاران میدرخشـند
امـا حضـرت علی و امام حسـین الگوی آنهـا بودهاند .این بدان معناسـت که جوانان مـا در جامعه یاد بگیرند كه
اصـول و معرفت اهلبیـت را در زندگی به کار بگیرند».

حمایت از  4000یتیم و  2700نیازمند

محمد محمودی ،بانی هیئت بیتاالیتام ورزشکاران شهرری:

ایتام ونیازمندان به ما آبرودادهاند
محمدحسین خانیان

کوچک هیئتـی راه انداختنـد .نام هیئـت ابتدا

پـدرش بـا چند نفـر از دوسـتان خود در حیـاط یک خانـه
«انصارالحجـه» بود امـا بعدها محمد به پدرش پیشـنهاد كرد نام هیئـت را «هیئت ورزشـکاران» بگذارند تا
زلف یک ورزشـکار بیشـتر با نـام اهلبیت bگـره بخـورد .از همان زمان هیئـت ورزشـکاران انصارالحجه
هیئتی شـد که عالوه بر باال بردن بیرق اهل بیت ،کمکرسـان مردم شـد .فعالیتهـای فرهنگی و اجتماعی
این هیئت باعث شـد با هدف تکریم ایتام خیریهای تشـکیل شـود و نام «بیتاالیتام 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 میشـد .شـبی سـه چهار هزار نفر در مراسم این هیئت
شـرکت میکردنـد .این هیئت ايـن روزها در مسـجد فیروزآبادی شـهرری دایر اسـت که به واسـطه وجود
ی مدیر هیئت اسـت
حیاط 2000متریاش ،بیش از پنج شـش هزار نفر جمعیت را پذيراسـت .محمد محمود 
و خیلیهـا او را بـه پهلوانی میشناسـند .او با چهـار بار قهرمانی در المپیـک برای مـا از این هیئت میگوید.

تداری بـا سـابقه بیش از  32سـال ،کمتـر از دو دهه اسـت كـه اعضاي هیئت ورزشـکاران شـهرری
در کنـار هیئـ 
يداننـد .محمودی
انصارالحجـه خیریـهای بنـا کردهانـد که رسـیدگی به محرومیـن و نیازمنـدان را وظیفه خـود م 
دربـاره اینکـه چگونـه بیـش از  4000یتیـم و  2700خانـواده نیازمند را سـاپورت میکننـد ،میگویـد« :زمانی که
پـدرم در قيـد حيـات 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  10خانـواده یتیم حمایـت کنـم .اینگونه
خیرين آن بیشـتر میشـود؛
بـود کـه خانه مـا در شـهرری به یـک داراالیتـام و خیریـه تبدیل شـد و هـر روز آمار ّ
از خـوراک و پوشـاک گرفتـه تـا تهیه جهیزیـه بـرای نوعروسـان .همانگونه که مـردم بـه اوالد خود میرسـند ،به
کـودکان یتیـم هم رسـیدگی میشـود .من به عشـق ایـن بچهها بچـ هدار نشـدهام و معتقدم همـه اینهـا فرزندان
مـن هسـتند .همـه یک یـا دو فرزنـد دارنـد امـا مـن  4000فرزنـد 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 بدهيـم .هر کـس میخواهد کمک کنـد خودش بـه مجموعه ما ميآيد .پشـتیبان اصلـی ما خداسـت و او
خیـر را مأمور میکنـد كه به ایتام کمک کنند .اینگونه نیسـت کـه بگردیم و یتیمـی را پیدا کنیم.
خـودش افـراد ّ
ایتـام خودشـان مـا را پیدا میکننـد تا به ما آبـرو بدهند .آنهـا فرزندان خدا هسـتند و خداوند هـوای آنهـا را دارد».

دستگیری از نیازمندان
هیئـت بیتاالیتـام ورزشـکاران شـهرری از همـان ابتدا بـا هدف اصلـی دسـتگیری از محرومیـن ،نیازمندان و
توجـه بـه ایتـام صاحـب یک وحـدت روی ه شـد و بـه تأسـی از رفتار و کـردار اهـلبیت bبـه میـدان آمد تا
فرهنگسـازی مناسـبی را جایگزیـن پیشـههای غلـط مـورد تبلیـغ غربیها کنـد .محمودی با اشـاره بـه اینکه
ورزشـکاران چگونـه میتواننـد در این مسـیر قـدم بردارند ،میگوید« :بخشـندگی پـول زیـاد نمیخواهد بلكه
جرئـت میخواهـد .انسـانها 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
بچههـای یتیـم بـه ما عزت میدهـد .به لطف خدا بـود که در چهار المپیک شـرکت کردم و همیشـه تیمهایی
داشـتم كـه روی سـکو بودهانـد .یکبار 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 میشناسـند و به مـن احتـرام میگذارند .چهـار المپیک و یک دوره مسـابقات
جهانـی مـن را معـروف نکردنـد بلكـه یک بچـه یک ماهه مـن را معـروف کـرد .این از عظمـت خداونـد بود».

تأثیرهیئت درکاهشآسیبهایاجتماعی
همه نوع قشری از قهرمانان کشتی ،قهرمانان ملی ما در المپیک و رقابتهای جهانی ،مسئوالن ،وزرا و معاونين رئیسجمهور
گرفته تا هنرمندان ،سـرداران سـپاه و امرای ارتش همگی زیر پرچم امام حسـین gبرای نوکـری گرد هم میآیند .هر
کـس به هر نحوی با هر جایگاهـی در این هیئت میآید و برای اهلبیت عصمت و طهـارت bعزاداری میکند .رئیس
هیئت بیتاالیتام به همین موضوع اشـاره میکنـد و از تأثیر هیئت برای رفع معضالت اجتماعـی و خانوادگی میگوید:
«باید هیئتها بازدهی الزم را در عرصههای مختلف فرهنگی و اجتماعی داشته باشند چراکه مدرسه بزرگ معرفت ،اخالق
و انسـانیت را ائمه برپا کردهاند 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 ارزشهای عاشورا و حرکت امام حسـین gهم بازگو شوند».

تاکنون لنگ نماندهایم
برادران من از خارج از کشور مبالغی را واریز میکنند تا بتوانیم به ایتام کمک کنیم .از همه مهمتر این
است که خدا یاریرسان اصلی ماست .در طول 17سال گذشته یکبار هم لنگ نماند ه و دست خود را
جلویکسیدرازنکردهایم.ایناتحادوانسجامدرمیانهیئتیها،ورزشکاران،هنرمندانواقشاری
که در بیتاالیتام حضور پیدا میکنند باید به عنوان یک فرهنگ بیبدیل نهادینه و عرضه شود.
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حجتاالسالم والمسلمین صفر فالحی ،معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه hاز انتشار برنامههای حرم مطهر حضرت فاطمه
معصومه در بسترهای مختلف رسانهای نام برد و گفت« :برای دهه کرامت برنامهریزیهای مطلوبی انجام شده تا بتوانیم این دهه را به شیوه
مطلوبی گرامیبداريم و شخصیتهای برجسته این ایام را به مردم معرفی کنیم» .او با تأکید بر اینکه دهه کرامت فرصتی برای انتقال معارف
قرآن و اهلبیت bاست ،تصریح کرد« :فعالیتهای مردمی در دهه کرامت رونق داده میشوند تا مشارکت مردم در امور مختلف که با
شادی اهل بیت bمرتبطند افزایش یابد».

حجتاالسالم علی سرلک معتقد است
هیئتها از مهمترين مراكز انسانسازي هستند

بدون هیئت نمیتوان
کـارفرهنگیکرد

کافـی اسـت بـا او چنـد قدمـی در خیابان هممسـیر باشـید
تـا ببینیـد بسـیاری از مـردم بـا تیـپ و قیافههـاي مختلف و
گاهـی حتـی عجیـب و غریب سـراغش میرونـد ،از او سـوال
میپرسـند ،مشـاوره میگیرنـد ،با او گـپ میزننـد و گاهی به
او متلـک میاندازنـد امـا حجتاالسلام علی سـرلک در همه
سـالهایی که لبـاس تبلیـغ دیـن را پوشـیده تالش کـرده با
مهربانـی و لبخند پاسـخ همه مـردم و همه سـلیقهها را بدهد.
او كه حضور در هیئـت و هیئتداری را در سـال  70از زادگاهش
الیگـودرز آغـاز کـرده معتقد اسـت هیئـت یکـی از بهترین و
بینظیرتریـن امکانـات رشـد دینـی اسـت کـه بـروز و ظهور
آن کارکـرد فوقالعـادهای دارد .حجتاالسلام علـی سـرلک
در ایـن گفتوگو به سـه نكتـه مهم تأكيـد دارد؛ اينكـه بدون
هیئـت نمیتـوان کار فرهنگـی کـرد،هیئتها نیروی انسـانی
مؤمـن و انقالبـی میسـازند و هیئـت سـکوالر ،تراز نیسـت.

مجتبی برزگر

حاجآقـا! چطـور توانسـتید بـه یـک سـخنران جـذاب،
جوانپسـند و دقیـق در ارائـه راهکارهـای سـبک زندگـی
تبدیـل شـوید؟
برای داشـتن چنین ویژگیهایی یـک مبلّغ دینی ،واعظ یا کارشـناس
معارف اسلامی باید شـخصیتهای بزرگی را در زندگی خودش تجربه
کند .در طول دوران زندگی شـخصیتهای برجسـته زیـادی را دیدهام.
در جایـگاه عرفـان بـا شـخصیتهایی همچـون آیـتاهلل بهاءالدینـی،
مرحوم دوالبـی ،آیتاهلل بهجت ،مرحوم صفایـی و خیلی از رزمندگانی
کـه در دوران دفـاع مقـدس ويژگيهـاي منحصـر بـه فردي داشـتند
آشـنا شـدم .وقتی  16سـاله بودم ،در فضای جنگ انسـانهای بزرگی
را دیدم که یکی از آنها شـهید عبدالرحمان حیدری از همکالسـیهای
مـن بـود .با او سـه سـال تفـاوت سـنی داشـتم امـا او بزرگتر از سـن
خـودش میفهمیـد .پیکـر او هنـوز بـه میهـن بازنگشـته .دیـدن این
انسـانها کوچکـیام را به من یـادآوری میکنـد چراکه آدمهـا هرقدر
ن بیشـتری دارند و
خودشـان را کوچکتـر ببینند فرصـت جلوه کـرد 
ایـن قانـون زندگـی اسـت؛ قانونی کـه خـدا آن را در معادالت هسـتی
قـرار داده و مثلا در قالب خصیصـهای تحت عنوان فروتنـی به وضوح
جلوهگـر میشـود .درواقـع حقیقت فروتنـی به منصه ظهور نمیرسـد
مگر اینکه با بزرگان مجالسـت کنیم .سرگذشـت برخـی از این بزرگان
را در کتابهـا خوانـده و در برابـر عظمت وجودیشـان کوچکی خودم
را حـس کردهام چراکه دیدن آدمهای بزرگ خیلـی از آموزهها را بدون
گفت و شـنود و طرح خیلی از مسائل منتقل میکند .دومین شاخصه،
مطالعـه اسـت .بـدون تردیـد داشـتن چارچوب فکـری و داشـتن یک
صفحـه نظاممند بـرای فهم حقایـق خیلی کمـک میکند.
به عنـوان یک مب ّلغ مذهبـی چه اهدافـي را دنبال ميكنيد
و براي موفقيت بيشـتر چه راهكاري داريد؟
مسـلما برای مخاطبشناسـی موفق بایـد ابزار ارتباط بـا مخاطب را در
دسـترس داشـته باشـید .مخاطـب ما كسـي 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
اصطالحـا شـما را در فضای لسـان قـوم قـرار میدهنـد و منظورتان را
میتوانيـد عالمانهتـر و راحتتـر منتقـل کنيـد.
اين مهارت مخاطبشناسي از کجا میآید؟
طلبه رسـالتهای مذهبی ،دینی و اعتقادی مختلفي برعهـده دارد که
متأسـفانه برخی اوقات شـأنهای نابجا بـرای خودش درسـت میکند
كـه همانها به موانعی بر سـر راهـش تبدیل میشـوند .از ویژگیهایی
کـه خدا به مـن عنایت کرده این اسـت که اهل رودربایسـتی نیسـتم.

خـــــط خبــر

حجتاالسلام حبیـباهلل فرحـزاد بـا اشـاره بـه اینکه در سـطح جامعه اسلامی کمتـر به موضوع شـادی و نشـاط پرداخته شـده ،اظهـار کرد:
«اکنـون موازنـه مطلوبـی میـان عزاداریهـا و شـادیها برقـرار نیسـت .به همین علـت باید بـه فعالیتهـای مرتبط در راسـتای شـادی کردن
جامعـه اهتمـام جدیتری 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 جشـنهای مذهبی بدون غربزدگی و مباحث نادرسـت و انحرافی دنبال شـوند و افرا د مشـخصی
از آموزههـای اهـل بیـت bبرای شـاد کردن مـردم جامعه اسـتفاده کنند».
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شـاخصههای هیئت امروزی چیسـت؟ به تعبیـ ر دیگر اصال
شـما عنوان هیئتهای امروزی را قبـول دارید؟
طبیعتـا بـه لحاظ فـرم هیئـت امـروزی معنـا دارد چراکـه هیئتهای
امـروزی به کارکردهای جدیدتری نزدیک شـدهاند .در این میان برخی
هیئتهـا بـه تولیـد فرهنگـی میپردازنـد و در فضـای مجـازی و امور
رسـانهای فعالیـت دارند .در گذشـته آنقدر شـاهد تأثیـرات فرهنگی و
اجتماعـی هیئتها در جامعـه نبودیم .همیـن تأثیرگذاریهای فراگیر
جـزو ویژگیهـای هیئتهـای امروزی اسـت.
عـدهاي ميگوينـد مـردم به هیئـت میآینـد تـا نیازهای
روحـی و معنوی خـود را ارضا کنند اما ورود بـه مباحثی چون
مسـائل سیاسـی آنها را از هـدف دور میکنـد .از جایگاه یک
سـخنران و جامعهشـناس چه نگاهی بـه این مسـئله دارید؟
هیئت به دو بخش اطالق میشـود .هیئتی که سـکوالر باشد و حسین
زمان خودش را نشناسـد و منیتهای جریان باطل را تشـخیص ندهد
کـه در بهتریـن حاالت یـک ثـواب میبرد امـا انتهـای هیئتهایی که
سـکوالر نباشـند اگر تاریـخ تکرار شـود در حادثـه کربال به یـاری امام
حسـین میآینـد و در رکاب آن حضرت به شـهادت میرسـند .به
هر حال هیئتی که سـکوالر باشـد و دغدغه دینی ندارد در تراز نیسـت
و دغدغـه اجتماعـی نـدارد .این یک هیئت بیبرکت اسـت.
چارچوبهایـی که برای بسـیاری خط قرمز محسـوب میشـود ،اگر
عقـل و دیـن پشـتوانه آنها باشـد بـرای من هیـچ محدودیتـی ایجاد
نمیکنـد .بـه هر حـال اهل تکلف نبـودن و خـود را بـه زحمتهای
نابجـا انداختـن در مخاطبشناسـی نقطه عطفی به حسـاب میآید.
البتـه به طـرف مقابل هم کمـک میکند خودش باشـد.
در فضـای فرهنگـی امـروز ناهنجاریهـا و معضلات
اجتماعی دسـت به دسـت هم دادهانـد تا مسـائل دینی در
کشـور کمرنگتـر شـوند .چطور میتـوان در بسـتر هیئت
به نهادینه شـدن فرهنگ سـبک زندگی اسلامی در جامعه
دسـت پیـدا کرد؟
همخوانـی دیـن با فطرت فضـای دیـن را دلپذیر کـرده .فکر میکنم
نـه تنهـا در فضایی که آسـیبهای اجتماعی وجـود دارد بلکه در دل
آدمهایـی که موضـع جـدی دارند و ضددین هسـتند میتـوان نفوذ
پیـدا کـرد .دسـت و پـای حرفهـای دین دسـت و پايی قوی اسـت
و راه را بـاز میکنـد .ممکـن اسـت بعضيها پشـت درب سـوءتفاهم
برخـی باورهـا و حرفهـای دین باقی مانده باشـند اما باالخـره آن را
بـاز میکننـد و وارد میشـوند .هیچگاه بـه فکر قانع کـردن همدیگر
نباشـیم اما برای برقراری یک گفتمان و تعامل سـازنده تالش کنیم.
بـا توجـه بـه هجـوم تبلیغـات دشـمنان و ایجاد سـبک
زندگـی غربـی در جامعه چه به واسـطه هنرهای نمایشـی و
چه از دریچههای تبلیغی دیگر ،چقدر مسـیر شـناخت بهتر
سـبک زندگی اسلامی را طـی کردهایم؟
هرچنـد کـم امـا پیـش رفتهایـم ولـي هجـوم تبلیغـات دشـمنان و
مرزهایـی را کـه تصـرف کردهانـد آنقدر دامنـه عمیق و گسـتردهای
دارنـد کـه تا افـق روشـن ،فرسـنگها فاصلـه داریـم .زیـرا تمایالت
و بسـیاری از رفتارهایمان دسـتخوش دسـتبردهای جدی هستند و
بایـد توجه بـه موضوع سـبک زندگـی اسلامی را بیش از هـر زمان
دیگـری جـدی بگیریم.
هیئتها در این زمينه چه نقشی دارند؟
معتقـدم اگـر در هیئـت تنها امـکان رشـد تربیت دینی نباشـد یکی
از بهتریـن و بینظیرتریـن امکانـات رشـد تربیـت دینـی را فراهـم
مـیآورد .چـون آنجا عواطف ،تمایلات و گرایشهـای درواقع باطنی
بـه صورت ناخودآگاه شـکل میگیـرد .فهم دینی مخصوصـا آنجا که
یـک روحانی باصفـا در منبر حضـور دارد ،تبیین معـارف الهی انجام
ميشـود و کارکـرد فوقالعـادهای دارد.
مهمتریـن خلأ و ضعـف موجـود در بسـیاری از هیئتهـا ،حضـور
نداشـتن یـک روحانی باسـواد برخوردار از معنویت اسـت کـه بتواند

به لحاظ فکـری و مدیریتی ،جریان هیئتهای مذهبـی را جلو ببرد.
وقتـی هیئتهـا فقـط روی جریانات احساسـی و شـور -کـه آن هم
الزم اسـت -متمرکز میشـوند آسـیبها یکی پس از دیگـری ایجاد
میشـوند .رفاقتهـای افراطـی ،ر و آوردن بچههـای هیئتی به بعضی
از حاشـیهها کـه گاهـی اوقات مضـر و اشـتباهند مثـل رو آوردن به
قهوهخانهها ،تمایل به اسـتفاده از سـیگار و ...فضای معنوی و تعهدی
هیئـت را بـه حاشـیه میبـرد و در نتیجـه نگاه جـوان هیئتـی ما را
نسـبت به برخی موضوعات مهم مثل درس خواندن ،خانوادهدوسـتي
و تعهـدات اجتماعـی رفته رفته کمرنـگ میکند.
چـه تفاوتی میان سـخنرانی علمی در مجامع دانشـگاهی
و منبـر رفتـن در حسـینیهها و هیئتهـای مذهبـی وجود
دارد؟
تفـاوت در فـرم آن اسـت .یـادم میآیـد چنـد وقـت پیـش در جمع
اسـاتید دانشـگاه علـوم پزشـکی بابلسـر جلسـهای تحـت عنـوان
دانشافزایـی 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 .مهمتریـن رزومـه مـن این اسـت کـه طلبه هسـتم و
حـرف خـدا و پیغمبـر را بـه مخاطبیـن انتقـال میدهم .حتـی این
تعبیـر را بـه کار بـردم كه مـن روضهخوان امام حسـین هسـتم.
بـه عنـوان یـک واعـظ ،کارشـناس و اسـتاد دانشـگاه در
زمینه سـبک زندگی اسلامی فکر میکنید چقـدر تأثیرگذار
بودهایـد؟
در اینگونه مباحث ،تأثیرگذاری قابل اندازهگیری و سـنجش نیسـت
امـا بدانیـد اگـر پیگیری این موضـوع و عرصـه بیفایده بـود حتما از
این کار دسـت میکشـیدم .خیلی دلم میخواسـت امام خمینی
را از نزدیـک ببینـم و از وجـود ایشـان بهـره ببـرم .ايـن روزهـا کـه
خبرهـای عجیـب و غریب به گوش میرسـد و مسـائل مخاطرهآمیز
در کشـور مطرح میشـوند خیلی دوسـت دارم دیـدگاه رهبر انقالب
و معاشـرت و واکنشهـای ایشـان را از نزدیک ببینم.
مهمترین ویژگی شما از نظر خودتان چیست؟
خيلـي 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 میکننـد .شـاید عـدهای را هم دوسـت نداشـته
باشـم کـه تعدادشـان بـه تعداد انگشـتان یک دسـت هم نمیرسـد.
عموما نسـبت به مردم احسـاس خیلی خوبی دارم تـا جايی که برای
اشتباهاتشـان دنبـال توجیـه منطقی و اصولی هسـتم.

گاهـي
نميدانـم
به نفع ماست
مردم جذب خلق نیکوی

بدون شـک سـواالت و ابهاماتی در جامعه وجـود دارد که
شدندپاسـخگو باشـند
پیامبرباید به آنها
اهـلفن در هـر عرصـهای
و افـراد هـم بایـد بـا اشـراف مسـائل را تحليـل كنند و
دقيـق جواب بدهنـد .حجتاالسلام سـرلک در محافل
دانشـگاهی و جلسـات مذهبی بدون رودربایستی و کمال
آرامش پاسـخ جوانـان را میدهـد .او در اين خصوص نظر
جالبـي داردو میگویـد« :بايـد بپذيريـم خیلـی چیزها
را نمیدانیـم .تـورم اطالعاتـیاي کـه در ذهـن برخـی
باعـث ایجـاد یـک پنـدار غلط شـده كـه «همه چیـز را
میدانـم» واقعـا بایـد آن را رهـا کنیـم .اینکـه خیلی از
بچههای دانشـجوی  19سـاله ما ادعـا دارند همـه چیز را
تشـخیص میدهنـد یـک ادعای عجیـب و واهی اسـت.
در جامعـه ما متأسـفانه به دلیـل فراوانی دسترسـیهای
اطالعاتـی و توسـعه شـبکههای مجـازی بعضـی گمـان
میکننـد همـه چیـز را میداننـد .مخصوصـا در مباحث
اسلامی بـه دلیـل اشـتراک در مخـازن واژگانـی گمان
میکننـد از همـه این مسـائل آگاهـی دارنـد .مهمترین
توصیـهای کـه دارم این اسـت کـه گاهی اعلام اینکه در
برخـی از موضوعات چیـزی را نمیدانیم به نفع ماسـت».

خـــــط خبــر
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حجتاالسلام والمسـلمین گنجی ،استاد حوزه علمیه قم در نشست هماندیشی سـخنرانان حرم کریمه اهل بیت hکه 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 دورکنیم
چراکه انسـان اگر درگیر گناه باش د افسرده میشود».

عزت ما از امام حسین است
ایـن پیرغلام اهـل بيـتميگويـد« :طيـب حاجرضايـي و حسـين
رمضانيخـي از سرشناسـان جنـوب شـهر بودنـد كـه مـن سـينهزني
مجالس آنهـا را ميخواندم و بـراي روضهخوانيام جمعيـت زيادي جمع
ميشـد .در اين مجالس سـنگزن ،سـنجزن و قرهنيزن بود و دو دسـته
سـينهزن پشـت سـر اين هيئتهـا بـود.ايـن جلسـات در پاچنـار و در
هيئـت محبـانالزهـرا بـه نـام حـاج مصطفـي دادكان بود كـه آن را
ي كـه همين حسـينيه
اداره ميكـردم و بعـد از آن در هيئتهـاي محلـ 
صاحبالزمانيهاسـت روضهخوانـي ميكـردم».
وی در ادامـه میگويـد« :در قديم كه چند روز بازار تعطيل ميشـد براي
روضهخوانـي و ارسـال كمكهـاي مردمي بـه جبهه ميرفتم اما بيشـتر
در هيئتهـاي قناتآباديهـا ،صاحبالزمانيهـا و پيرعطـا روضهخوانـي
ميكـردم و پاتوق امـروز روضهخوانيام هم در هيئتهـاي اصحابالقائم،
انصارالقائـم و صاحبالزمانيهاسـت .يـادم ميآيـد در بـازار قديم مرشـد
اسـماعيل ،حاج اكبر ناظـم و حاج محمدعلي اسلامي ميخواندند».
خلـج در ادامه میافزاید« :خداوند من را شـکرگزار مردمی قرار دهد که به خاطر
امام حسـین ما را مورد محبت خود قرار میدهند .البته ما عزتمان را از امام
ن گرفتهایم .بـراي همین وقتی میگویند شـعر خوب اسـت ،میگویم
حسـی 
اسـمی که در شـعر حسـینی میآید بزرگ اسـت که به شـعر عزت میدهد».

حاج حسین خلج ،پیرغالم اهل بیت از یک عمر دلدادگی میگوید

حب بدون اطاعت ثمری ندارد
عليرضا پورمشیر

مگـر میتوان مداح خوشصدای دیروز را که بسـیاری از مدایح اهل بیـت را از او یاد گرفتهایم از یاد ببریم و حـاال را که فصلی از عمرش
جوان
ورق خـورده کنـار بگذاریم! نه ،نمیشـود .ما از کودکی پای منبرش بزرگ شـدهایم و او را دوسـت داریم و سـراغش میرویم .پیـر و
ِ
پیرغالمان اهل بیت برایما یکی هسـتند و همیشـه برای ما مورد احترام بوده و خواهند بود .بزرگی میگفت باید در پیری سـراغ دوستان
اهـل بیت رفت .چـون مزد این سـالها را در این ایـام دریافت خواهند کرد .در این شـماره یادی ازحاج حسـین خلج کردهایـم .او يكي از
پيرغالمان كشـور اسـت و براي همصحبتي با او بـه محل كارش (خياطـياي در خيابان مولوي روبهروی حسـینیه صاحبزمانیها) رفتيم.
روایـت هفتهنامـه «چهـارده» بیانگر مقام واالی این پیرغالم اهلبیت اسـت که مداحی را از دریچه گذشـتگان تشـریح میکند تا شـاید
تجربه غنی و ارزشمند است بهره ببرند.

مداحان نسـل جدید که گالیهها و نقدهایی بر عملکرد آنها دارد از نقط ه نظراتش که حاصل سالها

مداحی شغل نیست
حاج حسـين خلـج تهراني كـه تقريبا  80سـال از عمـرش ميگـذرد بزرگ
شـده پاچنـار تهـران اسـت .او ميگويـد« :مـادرم خانمجلسـهاي بـود و در
قديـم دخترهـا و پسـرهاي كوچـك را در مكتبش جمـع ميكـرد و به آنها
يداد و بـراي خانمهـا جلسـه روضـه داشـت .پدرم
عـم جـز و قـرآن يـاد مـ 
هـم معمـار بود و بـه تعميرات سـاختمان مشـغول بود .خـودم هـم از قديم
سـراغ تعميـرات خياطي رفتـم .البتـه اول رفوگري ميكـردم و كنار دسـت
عمويـم در لباسشـويي كار ميكـردم تـا اينكـه سـراغ شـغل خياطـي رفتم
و در كنـار آ ن مداحـي اهـل بيـت هـم ميكـردم امـا هيچوقـت مداحـي
را بـه عنـوان شـغلي بـراي كسـب روزي خانـواده بـه حسـاب نيـاوردم».
فراگیری درس ستایشگری با همراهی مادر
حـاج حسـين از قديـم روضـه آقـاي كشـفي را بـه خاطـر دارد كـه در زمان
گذشـته بسـيار معـروف بـود و هميشـه روضههـاي او را حفـظ ميكـرد و
در مدرسـه و هيئـت بچههـا ميخوانـد تـا اينكـه رفتـه رفتـه در جلسـات
بزرگانـي همچـون سـيد ادبي پامنبـري كـرد و هماكنـون جـزء پيرغالمان
شـناخته شـده كشـور اسـت .او میگوید« :در گذشـته مداحان بـا چارپايان
بـراي روضهخوانـي ميرفتنـد .مثلا يكـي از مداحـان بـه حـاج احمـد
اسـبي معـروف بـود .چـون بـا اسـب بـه مجالـس روضهخوانـي ميرفـت».

حـاج اكبـر ناظـم و حـاج شاهحسـين بهـاري هممحلههـاي او بودنـد .او به
يـاد دارد كـه در آن زمـان حـاج منصور هـم در محلـهاش تـازه دعاخواني را
شـروع كـرده و بـرادران طاهـري هـم در آن زمـان خردسـال بودهانـد .مـادر
حـاج حسـين خلـج او را بـه منـزل سـيد ادبـي ميبـرده تـا او از مجالـس
عـزاداري ايـن سـيد بزرگـوار درس بيامـوزد .حـاج حسـين كنـار حسـن
فرشـتهنژاد ،جـواد مهـرآوري و مرشـد قاسـم تعليـ م مداحـي ديـده اسـت.
حاال چند خطی روضه میخواند
حاج حسـین بعـد از فوت همسـرش دیگر حـال و حوصله خیاطی نـدارد و
بیشـتر در خانـه میماند اما هنـوز میتوانیـم او را در محافـل روضه و هیئت
ببینیـم كـه گاهگاهی چنـد خطی روضـه میخوانـد .او عـادت داشـت هر
روز وقـت ناهـار بـه منـزل برود و با همسـرش ناهـار بخـورد .دیگر بعـد از او
رمقـی برایـش نمانـده امـا ریشهای سـپید و تسـبیح زیبایی که دسـتش
میگیـرد او را بـرای مـا دلنشـینتر میکنـد .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 میگویـد« :مـادرمميگفـت آرزو دارم تـا
لحظـهاي کـه فرزنـدم زنـده اسـت از امـام حسـين دم بزند و اگر سـراغ
هـر كار ديگري بـرود ،هيچوقـت مداحي براي امام حسـين را تـرك نكند».

بازارکهتعطیل
میشد به جبهه
میرفتم
حـاج حسـین خلـج از نوکرانـی اسـت کـه ارباب
بـه صـدا و نفـس او نـگاه دیگـری کـرده و وقتی
میگویـد «یاحسـین» اشـک از گوشـ ه چشـمان
مسـتمعین جـاري میشـود .او عشـق و محبـت
خـودش را بـه امـام حسـین بـا یـک تعبیـر
زیبـا این طـور بیـان ميکنـد و ميگويـد« :از من
ن را ببینـی از او چـه
پرسـیدند اگـر امـام حسـی 
میخواهـی؟ گفتـم امام حسـین همـه زندگی من
را میدانـد .چـه بخواهـم وقتـی میدانـد؟ دوباره
پرسـیدند و اصـرار کردنـد بـه مـا کـه نمیدانیم
بگـو چـه میخواهـی؟ گفتـم میگویـم آقا! شـما
را بـه مادرتـان حضـرت زهـرا قسـم اجـازه
دهیـد بگویـم دوسـتتان دارم .البتـه دوسـت
داشـتن شـرط دارد .باید ببینیـد کـدام کارتان را
از امـام حسـین یـاد گرفتهاید .چون دوسـت
داشـتن بـدون اطاعت و پیـروی مفهومی نـدارد».

گفتوگو با رحمان نوازنیکه شعر معروف
«نقاره میزنند ،مریضی شفا گرفت» را سروده

خدایا شعرشاعران
را قبولکن
امیررضا سجادیان

اربعین سـال گذشته در جمع شـاعران کشورهای عربی شعر
«حـیعلیالعـزا»ياوگلکـردامابیشـتراوراباشـعر«قلبی
یزنند،مریضی
شکسـتودوروبـرشراخـداگرفت/نقـارهم 
شـفا گرفت»میشناسـند .عالقهبـهشـعروشـاعریازدوره
دبیرسـتاندروجودشريشهگرفتوخیلیزوددفتر 200برگش
پر از شـعرهایی شـد که آنها را در حال و هوای مختلف سـروده
بـود.حتیخـودشنمیدانسـتنوشـتههایشارزششـعری
دارنـدیاخیـر.تااینکهبهمحضراسـتادیرسـیدکـهجایگاه
معنوی خاصی پیش او داشـت .اسـتاد گفت مگر شـکر نعمت
واجب نیسـت؟ پس این ذوق شـعر نعمت خداسـت و شکرش
همسـرودنشـعربـرایاهلبیـت bاسـت.همیننصیحت
اسـتاداورابهوادیشـاعریاهلبیتکشـاند.بـااوبهگفتوگو
نشسـتیمتاهـمازحالوهوایشـعرامـامرضاییاشبـرایما
بگویدوهمازآسـیبهاییکهشـعرهیئتـیراتهدیدمیکند.
شـما شـعر معروف «نقاره میزنند ،مریضی شـفا گرفت»
را در مـدح امـام رضـا gسـرودهاید .از حـال و هـوای
سـرودن آن بـرایمـا بگویید.
شـعر گفتن بـرای ثامنالحجج gهمیشـه برای مـن حـال و هوای
زیـارت آن حضـرت را داشـته .همه مـا ایرانیها 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 هیچوقت تمامی ندارد ،سـومین
بارقهای که سـرودن شـعر امام رضا gرا در بنده به اوج خودش رساند
حس شـکر بود.
در همیـن حـس و حـال حتما حاجتتـان را هـم از خدا
میطلبید .درسـت اسـت؟

یـادم میآیـد روزي سـوالي را از عالمی پرسـیدم و گفتم تـا بهحال
شـده از اهل بیت در قبال سـرودن شعر صله بخواهید؟ گفت یکبار
ایـن کار را کـردم 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 بودهام.
اول بـرای فـرج امام زمان ،سلامتی رهبر ،شـادی روح شـهدا و
بعد هـم برای پـدر و مـادر و دیگران.
گویـا بـا رهبرمعظـم انقلاب هـم دیـدار داشـتهاید.
توصیـهای هـم بـه شـما داشـتند؟
تا بهحال سـه بار توفیق حضور در جلسـات شعرخوانی رهب ر معظم
انقلاب را پیـدا کـردهام و یکبار هم شـعر خواندهام .چيـزی که هر
شـاعری در جلسـات ایشـان بـا آن مواجـه میشـود دقـت و توجه
فوقالعـاده ایشـان به شـعرخوانی تکتک افراد اسـت .این جلسـات
گاهـی نزدیک به سـه سـاعت طـول میکشـد و ایـن در حوصله و
دقـت شـنیداری شـاعران تأثیر میگـذارد .در همایشهای شـعری
معموال شـعرخوانی بیش از  14نفر 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 کـردهام چراکه
گاهی شـاعران در قسـمتهایی از جلسه خسته میشـوند و به طور
کامل متمرکز و معطوف جلسـه نیسـتند ولی غیرممکن اسـت كه
ت آقا از شـنیدن شعری جا بمانند .همیشـه با دیدن این رفتار
حضر 
میگویم ایشـان در قسـمت شـنیداري هم عدالـت دارند.
از نظر خودتان بهترین شعرتان کدام است؟
نمیتوانـم این انتخاب را داشـته باشـم .حاج احمـد آرونی متخلص
بـه «آرام دل» یـا مهدی تعجبی متخلص به «آواره همدانی» اشـعار
بسـیار سادهای داشتند ولی همیشه اشعارشان گرهگشای ظلمتها
و زمزمـه دلسـوختگان بـود .گاهـی اوقات اشـعاری را کـه دیگران و
حتـی خود شـاعر میپسـندد شـاید مقبـول نباشـند ولـی بعضی
وقتها اشـعاری که نگاه کسـی به آنهـا نیفتاده ،مـورد رضایت اهل
بیـت bاسـت .بـه نظر من شـاعر اهـلبیت بایـد هیچ شـعری از
اشـعارش را از خـودش ندانـد کـه بخواهـد بگویـد کدام شـعر من،
کـدام اثـر مـن! عـادت دارم وقتـی شـعری را میگویم ،بـه اصطالح
یـک قنوت شـعری میگیـرم و میگویم خدایـا این شـعر را از همه
ما شـاعران قبـول کن.
از نظر شـما خصوصیت شـعر آيینی چیسـت؟ بـا توجه
ی میگویند شـعر باید فقط ادبیاتی باشـد
بـه اینکه عـدها 
و عدهاي هم میگویند شـعر باید عاطفه و احسـاس داشته
باشـد ،نظرتان در این خصوص چیسـت؟
بایـد در حوزههـای معنوی و فنی شـعر جداگانه به بحـث پرداخت
ل بیت bیک مقولـه معنوی و
چراکـه معلوم اسـت شـعر برای اهـ 
جـدا از محاسـبات و مناسـبات دنیایی اسـت .در ایـن زمینه خیلی
حرفهـا ،نکتههـا ،کرامتهـا و ...وجـود دارد کـه پرداختـن بـه آنها
ف یک شـعر تفاوتهای زیادی
واقعـا دنیـای خـودش را دارد و تعاری 
بـا آنچـه میدانیـم دارد ولـی در حوزههـای فنی شـعر بایـد نگاهی
تخصصی داشـته باشـیم .وقتی میگوییم شـعر یعنی یک نوع هنر
ادبـی .هر هنری بـرای تأثیرگـذاری در مخاطب نیاز بـه نگرشهای
هنـری دارد .ایـن نگاه فـارغ از ادبیات سـنتی خودمـان ،تئوریها و
نظریههـای جهانـی دارد .البتـه مباحث تئوری شـعر وسـیع اسـت
ولی شـعر همانطـور که نیازمند سـاختار ادبی اسـت ،به احسـاس
و عاطفـه هـم نیـاز دارد و اصال 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 اهلبیت 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 کالم نگاه
کـرد و ایـن کالمباید از نظر زبان سـالم باشـد .یعنی دچار سسـتی

خـــــط خبــر

حجتاالسالم نظری منفرد با اشاره به اینکه دهه کرامت فرصت مناسبی برای ابالغ آموزههای دینی است ،اظهار کرد« :علما و سخنرانان باید
نسـبت به رسـالتهای اصلی خود آگاه شوند و در راسـتای اجرایی کردن آموزههای دینی تالش کنند» .او با تأکید بر اینکه دشمنان دنبال
ربودن عقاید دینی جوانان هسـتند ،تصریح کرد« :ظاهر و تفکر جوانان امروزی تغییر کرده چراکه علما نتوانسـتهاند ارتباط الزم با این افراد
را داشته باشند».
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زبانـی و اشـکاالت زبانی نباشـد .بعـد از صحـت زبانی شـعر باید به
سـاختار شـعر نگاه کرد .ساختار شعر برای این اسـت که تأثیر کالم
را از حیـث ادبیات در مخاطب زیادتر کند .سـاختارهای ادبی اشـعار
متفاوتند ولی نباید شـعری که انتخاب میکنیم فاقد ساختار باشد.
ملاک نهایی و مهم انتخاب شـعر برای مجالـس اهلبیت محتوای
شـعری اسـت .این اندیشـه و محتوای شعر اسـت که مخاطب را در
آسـمانهای معرفت عـروج میدهد و اگـر کالم ما خالی از اندیشـه
ل بیت نیسـت .البته در
و محتوا باشـد این کالم در شـأن مجلس اه 
حوزههـای انتخـاب شـعر مرثیه مالکهـای دیگري هم هسـت که
پرداختـن به آنها مجال بيشـتری میطلبد.
انحرافات و آسـیبهای شـعر و جامعه شـاعران را در چه
مـواردی میدانیـد و راهکارهای مقابله با آنها چیسـت؟
جامعه شـعر امروز شدیدا به سـمت فرمگرایی حرکت کرده و از محتوا
خارج شـده .اصحاب شـعر امروز عمدتا بدون مطالعه جانبی مشـغول
کپیکردن از روی دسـت هم هسـتند! به همین دليل اسـت كه 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 فوقالعـادهاي وجـود دارد.

قلبی
شکست...

قلبی شکست و دور و برش را خدا گرفت
نقاره میزنند ،مریضی شفا گرفت
دیدی که سنگ در دل آیینه آب شد
دیدی که آب حاجت آیینه را گرفت
خورشیدآمد و به ضریح تو سجده کرد
اینجا برای صبح خودش روشنا گرفت
دلدادهای رسید و در این صحن پر ز نور
در هر رواق خلوت غار حرا گرفت
از آن طرف فرشتهای از آسمان رسید
پروانهوار 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 صحنهها گرفت
دارم قدم قدم به تو نزدیک میشوم
شعرم تمام فاصلهها را فرا گرفت
دارم به سمت پنجره فوالد میروم
جایی که دل شکست و مریضی شفا گرفت

ها و محافل مذهبی
نامه هـیئت
ویژه
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خـــــط خبــر
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حجتاالسالم اکرمی با تأکید بر اینکه برنامههای دهه کرامت باید در کشورهای مختلف مسلمان دنبال شود ،تصریح کرد« :با استفاده از فضای مجازی
تبلیغ تورهای تفریحی خارجی انجام میشود اما در این فضا نسبت به تورهای داخلی و زیارتی بیتوجه هستیم .گردشگری مذهبی باید در مرحله
نخست در سطح کشور نهادینه شود که این موضوع نیازمند شناسایی مشکالت و رفع آنهاست».

داریم با «حسین حسین» پیر میشویم...

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

شناخت بانويكريمه قم
نامگـذاری کـردن یـک روز در تقویم ملی بـه عنـوان روز دختر از
اتفاقات ارزشـمندي اسـت که بـا روز والدت حضـرت معصومهh
متبـرک شـده؛ روزي كه شايسـته اسـت دختـران ما با شـناخت
جايگاه بانوي كريمه قم از او الگو بگيرند .حضرت معصومه كسـي
اسـت كه شـناخت او بر شـيعيان الزم اسـت و به شـرط شناخت
منزلت او ،ورود به بهشـت واجب اسـت و شـفاعت همه شـيعيان
به دسـت اوسـت .يعنـي حكم و اعتبـار و احتـرام ائمـه اطهارb
در مـورد او مثـل علـي بن ابيطالـب gجـاري اسـت و او نيز در
زمره آل محمد اسـت .فـرق حضرت معصومه hبـا امام رضاg
فقـط در امـام نبودن اوسـت اما سـاير فضايل ائمـه bكه خاص
امامت نيسـت .يك جـا فقط در روح حضـرت معصومه و چند نفر
مثـل او يافـت ميشـود .در زیارتنامـه آن حضـرت که به وسـیله
امـام هشـتم نقل شـده ،آمـده« :ای دختر رسـول خـدا ،ای دختر
فاطمـه و خدیجـه و »...این تعابیـر در مورد حضـرت معصومهh
آن هـم از زبـان امامـی معصـوم فقـط بیانگـر شـرافت خانوادگی
نیسـت بلکه علاوه بـر آن اشـاره بـه مقامـات عالـی و ملکوتی و
معنـوی آن حضـرت دارد.حضـرت معصومـه hبعـد از حضـرت
اباالفضـل و حضرت علياكبر تنها امامزادهاي اسـت كـه از امام
معصـوم بـراي او زيارتنامه نوشـته شـده و در ميان دختـران ائمه
تنها دختري اسـت كه زيارتنامه خـاص دارد .زيارتنامههايي را كه
بـراي حضـرت حكيمهخاتـون و نرگسخاتـون ميخوانند همان
زيارتنامـه حضرت معصومه hاسـت.

جمعی از خادمين هیئت انصا ر الزهرا ،hبروجرد ،شب شام غریبان حضرت اباعبداهللg

پايگاه اطالع رساني
پایگاه حضرت
فاطمه معصومهh

ســوم مــرداد مــاه مصــادف اســت بــا والدت
باســعادت حضــرت فاطمــه معصومـه hكه
زيارتــش ثــواب زيــادي دارد و خيليهــا
در ايــن روز ميهمــان ســفره بيانتهايــش
ميشــوند .اگــر ميخواهيــد بــراي زيــارت
بــه قــم برويــد خــوب اســت قبــل از اينكــه
شــال و كاله كنيــد ســري بــه پایــگاه
اطالعرســانی آســتان مقــدس حضــرت
فاطمــه معصومـه hبزنيــد تــا اطالعاتتــان
دربــاره ايــن مــكان زيارتــي بيشــتر شــود.
در ايــن پايــگاه عــاوه بــر معرفــي
حضــرت معصومــه و امكانــات ايــن مــكان
زيارتــي ،اطالعاتــی ماننــد مراســم خــاص،
ســخنرانان ،رخدادهــای فعلــی و آينــده
حــرم را ميتوانيــد پيــدا كنيد .بــرای ورود
بــه ایــن پایــگاه کافــی اســت بــه آدرس
 w w w. a m f m . i rمراجعــه کنیــد.

کتاب
عمه سادات

«عمه سـادات» كتابي درباره سبك زندگی
حضـرت معصومـه hاسـت كـه بـه قلـم
ابوالقاسـم حمیدی به رشـته تحرير درآمده
و از سـوی مرکز تحقیقـات رایانهای قائمیه
اصفهان منتشر شده .در اين كتاب عالوه بر
زندگی آن حضرت ،تاریخ شـهر مقدس قم
هم جـا گرفته .فصـو ل این کتـاب عبارتند
از:فصـل اول تاریـخ قم ،فصـل دوم زندگی
حضـرت معصومـه،hفصـل سـوم زیارت
حضرت معصومه ،hفصل چهـارم کرامات
حضرت معصومه ،فصل پنجم امامزادگان
مدفـون در قـ م وفصـل ششـم مسـاجد
معـروف ،شـخصیتها و پادشـاهان مدفون
در قم .خواندن این کتاب را از دست ندهید.

اپلیکیشن
شهادتنامه امام حسینg
امــام حســین gنــه تنهــا بــرای شــیعیان بلکــه
بــرای خیلــی از آزادگان جهــان اســوه رشــادت،
شــجاعت و اســتقامت در برابــر ظالمــان اســت و
فرهنــگ شــهادتطلبی او بعــد از قرنهــا در جوامــع
اســامي نمــود دارد .بـراي هميــن هرچــه دربــاره اين
امــام بزرگــوار بدانيــم و آن را بــا ابزارهــاي مختلــف
نشــر دهيــم كــم اســت .نرماف ـزار «شــهادتنامه امــام
حســین »gيكــي از ايــن ابزارهاســت؛ مجموعـهای
از پيشــگويي دربــاره شــهادت ،خــودداري از بيعــت
بــا يزيــد ،از مدينــه تــا مکــه ،از مکــه تــا کربــا،
محاصــره امــام ،شــهادت يــاران ،شــهادت فرزنــدان
امــام حســين ،gشــهادت سيدالشــهدا ،gپــس
از شــهادت (خاکســپاري شــهدا ،ســر شــهدا و امــام
حســين ،)gحرکــت اسـرا از کربــا و کوفــه و شــام
تــا مدينــه ،فرجــام قاتــان ،اهميــت عـزاداري و گريه،
آداب روز عاشــورا ،زيــارت ناحيــه مقدســه و . ...بــا نصب
ایــن برنامــه روی گوشــي همــراه خــود میتوانیــد
از ایــن امکانــات و اطالعــات بهرهمنــد شــوید.

*

مناجاتنامه

خدایـا! در هجوم بیامان حـوادث آخرالزمان عـدهای امان را
در آسـتان بندگان میجویند و خانه سامانشان را بر سستترین
گمان بنیـان مینهند .عدهای ویـران و ویالن میشـوند و برخی
پریشـان و سـرگردان و ایـن همـه در جسـتوجوی امـان بـه
دامـان ایـن و آن میآویزنـد .در ایـن فتنههـای گـران اما تنها
مؤمنين هسـتند که نشـانی داراالمـان را میداننـد و در حریم
امـن و آغوش گرم تو جـاودان میماننـد .خدايا! ما را همـواره از
مؤمنيـن خودت قـرار بده.

*

خدایـا! هنگامـه سرنوشتسـاز انتخـاب اسـت .عـدهای
هرچـه جـز تـو را انتخـاب میکننـد بیتردیـد بـه سـراب
میرسـند .عدهای تو را و غیـر تو را انتخـاب میکنند و چون
دو
تو از شـرک و شـراکت بیـزاری یقینا به منجالب میرسـن 
عـدهای فقط تـو را انتخاب میکننـد و فقط ایـن گروهند که
بـه زالل حیاتبخـش آب میرسـند.

سیدمهدی شجاعی

هـیئت

چهارده ضمیمه هفتگی روزنامه قدس
ویژه هیئتها و محافل مذهبی
مدیرمسئول:ایمان شمسایی

دبير تحريريه :زكيه سعيدي
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