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هلل ملک السماوات و االرض؛ همه چیز ملک خداست.)آل عمران/189(
درست مثل سیستم اداری که حتی یک خودکار را بی اجازه نمی شود جابه جا کرد و برای هر کاری باید مجوزی مکتوب داشته باشی یا مثل حقوقدان ها که در 
محکمه اگر چیزی گفته یا می نویسند براساس یک بند یا بندهایی از قانون است وگرنه پذیرفته نخواهد شد، ما نیز هر کاری می کنیم بدون مجوز مجاز نیست. 
چون مالک اصلی خداست. در قرآن تاکید شده  ای انسان! خیال مالکیت را از سر خود بیرون کن، و هیچ کاری بی اجازه نکن نه فقط درباره دیگران حتی در باره 

خودت. پس هر جوری نپوش، هر جوری حرف نزن، هر چیزی را نبین.

حجت االسـام خاموشـی، رئیس سـازمان تبلیغات اسـامی گفت: امام حسـینg را در کشـور اسـامی به اسـم خارجی بودن شـهید کردند و آن وقت ما در 
هیئت هـای مذهبـی خـود بر سـر و صـورت می زنیم که نشـان بدهیم مـا آماده ایم که تاریخ مجـدد رقم نخـورد، با آتش زدن خیمه امام حسـینg در سـال 

88 دشـمن بـه دنبال ضربه زدن به اسـامیت بـود. هیئت های مذهبـی امروز حق سـکوت ندارند. ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

بی اجازه کاری نکن

اخالق دینداران

خداوند در سـوره نسـاء آیـه ۱۳۵ می فرمایـد: ای کسـانی که ایمـان آورده اید، 
بـه عدالت فرمانروا باشـید و بـرای خدا، شـهادت دهید، هر چند بـه زیان خود 
یـا پـدر و مادر یا خویشـاوندان شـما چـه توانگر و چـه درویش بوده باشـد زیرا 
خدا به آن دو سـزاوارتر اسـت پـس، از هوای نفس پیروی مکنید تا از شـهادت 
حـق عـدول کنید چـه زبـان بـازی کنید یـا از آن اعـراض کنیـد، خـدا به هر 
چـه می کنیـد آگاه اسـت. در تفسـیر نمونه ذیـل آیه آمده اسـت: »به تناسـب 
دسـتورهایی کـه در آیـات گذشـته دربـاره اجـرای عدالـت در مـورد یتیمان و 
همسـران داده شـده، در ایـن آیـه یک اصل اساسـی و یـک قانون کلـی درباره 
اجـرای عدالـت در همـه مـوارد بدون اسـتثنا ذکـر می کند و بـه تمام افـراد با 
ایمـان فرمـان می دهـد که قیام بـه عدالـت کنند. )یـا ایهـا الذین آمنـوا کونوا 

قوامین بالقسـط(«
بایـد توجه داشـت که قوامیـن جمع قوام »صیغـه مبالغه« به معنی »بسـیار 
قیـام کننـده« اسـت، یعنـی بایـد در هر حـال و در هـر کار و در هـر عصر و 
زمـان قیام بـه عدالت کنید که این عمل خلق و خوی شـما شـود، و انحراف 
از آن برخـاف طبـع و روح شـما گـردد. تعبیـر بـه »قیـام« در اینجا ممکن 
اسـت به خاطر آن باشـد که انسـان برای انجـام کارها معموال بایـد بپاخیزد، 
و بـه دنبـال آنها بـرود، بنابراین »قیام« بـه کار کنایه از تصمیم و عزم راسـخ 
و اقـدام جدی درباره آن اسـت اگرچه آن کار هماننـد حکم قاضی احتیاج به 
قیـام و حرکتـی نداشـته باشـد، و نیز ممکن اسـت تعبیر به قیـام از این نظر 
باشـد کـه قائم معمـوال به چیـزی می گوینـد که عمود بـر زمین بوده باشـد 
و کمتریـن میـل و انحرافی به هیچ طرف نداشـته باشـد، یعنـی باید آنچنان 
عدالـت را اجـرا کنید کـه کمترین انحرافـی به هیچ طرف پیدا نکند. سـپس 
برای تاکید مطلب مسـئله شـهادت را عنوان کـرده،  می فرماید: »به خصوص 
در مـورد شـهادت بایـد همـه ماحظـات را کنـار بگذاریـد و فقط بـه خاطر 
خـدا شـهادت بـه حق دهیـد، اگر چـه به زیان شـخص شـما یا پـدر و مادر 

یـا نزدیـکان تمـام شـود«. این موضـوع در همـه اجتماعـات و به خصـوص در 
اجتماعـات جاهلی وجود داشـته و دارد کـه معموال در شـهادت دادن، مقیاس 
راحـب و بغض ها و چگونگی ارتباط اشـخاص با شـهادت دهنده قـرار می دهند 
امـا حـق و عدالت بـرای آنها مطـرح نیسـت، به خصـوص از حدیثی کـه از ابن 
عباس   نقل شـده اسـتفاده می شـود کـه افراد تازه مسـلمان حتی بعـد از ورود 
بـه مدینـه به خاطر ماحظـات خویشـاوندی از ادای شـهادت هایی کـه به ضرر 
بستگانشـان می شـد خـودداری می کردنـد، آیه فوق نـازل شـد و در این زمینه 
بـه آنها هشـدار داد. ولـیـ  همان طور کـه آیه اشـاره می کندـ  ایـن کار با روح 
ایمـان سـازگار نیسـت، مؤمن واقعی کسـی اسـت کـه در برابر حـق و عدالت، 
هیچ گونـه ماحظه ای نداشـته باشـد و حتـی منافع خویش و بسـتگان خویش 
را بـه خاطر اجـرای آن نادیده بگیرد. همچنین از این جمله اسـتفاده می شـود 
کـه بسـتگان می تواننـد بـا حفظ اصـول عدالـت به سـود یا بـه زیـان یکدیگر 
شـهادت دهنـد )مگـر این کـه قرائـن اتهـام بـه طرفـداری و اعمـال تعصب در 
کار بـوده باشـد(. سـپس به قسـمت دیگـری از عوامـل انحراف از اصـل عدالت 
اشـاره کـرده می فرمایـد: »نه ماحظـه ثروت ثروتمنـدان باید مانع شـهادت به 
حـق شـود و نه عواطـف ناشـی از ماحظه فقـر فقیران، زیـرا اگـر آن کس که 
شـهادت بـه حـق به زیـان او تمـام می شـود، ثروتمنـد یا فقیـر باشـد، خداوند 
نسـبت بـه حـال آنهـا آگاه تـر اسـت، نـه صاحبـان زر و زور می تواننـد در برابر 
حمایـت پـروردگار، زیانـی به شـاهدان بـر حق برسـانند، و نـه فقیر بـا اجرای 
عدالـت گرسـنه می مانـد«. بـاز بـرای تاکیـد دسـتور می دهـد کـه »از هوی و 
هـوس پیـروی نکنیـد تـا مانعـی در راه اجرای عدالـت ایجـاد شـود.« و از این 
جملـه به خوبی اسـتفاده می شـود که سرچشـمه مظالم و سـتم ها، هواپرسـتی 
اسـت و اگر اجتماعی هواپرسـت نباشـد، ظلم و سـتم در آن راه نخواهد داشت! 
بـار دیگـر به خاطر اهمیتـی که موضوع اجـرای عدالـت دارد، روی این دسـتور 
تکیـه کـرده می فرمایـد: »اگـر مانع رسـیدن حق بـه حق دار شـوید یـا حق را 
تحریـف کنیـد یـا پـس از آشـکار شـدن حـق از آن اعـراض کنیـد، خداوند از 

اعمال شـما آگاه است«.
)و ان تلـووا او تعرضـوا فـان اهلل کان بما تعملـون خبیـرا(؛ در حقیقت جمله ان 
تلـووا اشـاره بـه تحریـف حـق و تغییـر آن اسـت، در حالـی که جملـه تعرضوا 
اشـاره بـه خـودداری کـردن از حکم به حق  اسـت و ایـن همان چیزی اسـت 
کـه در حدیثـی از امـام باقـرg نقـل شـده اسـت. جالـب توجـه این کـه در 
ذیـل آیـه تعبیـر به خبیر شـده اسـت نـه علیم، زیـرا خبیـر معموال به کسـی 
می گوینـد کـه از جزئیـات و ریزه کاری هـای یک موضوع آگاه اسـت، اشـاره به 
این کـه خداونـد کوچک تریـن انحـراف شـما را از حـق و عدالت به هـر بهانه و 
دسـتاویزی کـه باشـد حتی در آنجـا که لباس حـق بجانب بر آن می پوشـانید، 
می دانـد و کیفـر آن را خواهـد داد! آیـه فـوق توجـه فوق العـاده اسـام را بـه 
مسـئله عدالـت اجتماعـی در هر شـکل و هر صورت کاما روشـن می سـازد و 
انـواع تاکیداتـی کـه در ایـن چنـد جمله بـه کار رفته اسـت نشـان می دهد که 
اسـام تـا چه انـدازه در این مسـئله مهم انسـانی و اجتماعی، حساسـیت دارد، 
اگرچـه بـا نهایت تاسـف میان عمـل مسـلمانان  و این دسـتور عالی اسـامی، 
فاصله از زمین تا آسـمان اسـت! و همین یکی از اسـرار عقب ماندگی آنهاست.

 

 چگونگی برپایی عدالت
حجت االسالم ابراهیم بهاری، واعظ و کارشناس معارف اسالمی

بازتاب

* يعقوبی12: پیشنهاد می کنم هیئت ها را بیشتر معرفی 
کنید تا ما از ماهیت و عملکرد آنها بیشتر آگاه شویم؛ چراکه 
برخـی اوقـات خانواده ها هـراس دارند به دلیـل وجود برخی 
از بدعت هـا و معضاتـی کـه گاهـی در هیئت هایـی دیده 
می شود، نیازمند بصیرت افزایی بیشتر در این زمینه هستیم.

* حمیدرضا رسـولی: شبهات دینی بسـیاری داریم 
که انتظار می رود در هفته نامه وزین شـما به آن پاسـخ 
داده شـود. یک صفحه ای هم داشـته باشید که مسائل 
شبهه انگیز روز را در آنجا دنبال کنید و بدان پاسخ دهید.

* میثـم رشـیدی: کاری که بـرای معرفی شـهدای 

مـداح و روحانی انجام دادید کار پسـندیده ای بود از این 
دسـت کارهـا را افزایش دهید.

* ابراهیـم کبريايی: شـما هـم همچون رسـانه های 
دیگـر بایـد جریان سـازی کنیـد؛ از این کـه چالشـی با 
برخـی از مسـائل برخورد نمی کنید از جذابیت نشـریه 
می کاهد؛ در قالـب پرداخت حرفه ای باید قدری چالش 

هـم در گفت وگوهـا یا گزارش هایتان داشـته باشـید.

* رقیـه محبوبـی: تعـداد صفحـات و تیراژتـان را 
گسـترده تر کنید؛ چراکه ما فقط از طریق فضای مجازی 
می توانیـم بـه نسـخه چهـارده دسترسـی پیـدا کنیـم. 

حجت االسالم شیخ مصطفی کرمی:

رسانه های ما نباید با موج ها هم مسیر شوند
امروز رسـانه نقش مهمی در توسـعه و گسـترش مفاهیم دینی و ارزشـی در فضای هیئت های مذهبی کشـور 
دارد. فکـر می کنـم هفته نامـه چهارده این مهـم را در دسـتور کار خود قرار داده اسـت. از زمانی کـه چهارده در 
عرصـه فضـای رسـانه ای پا بـه میدان گذاشـته حرف های بسـیاری بـرای گفتن داشـته و از این حیث نشـریه 
نمـره داری اسـت. بایـد فعاالن فرهنگـی بدانند با صرف نـام فرهنگ نمی توان مسـئله ای را نهادینـه کرد؛ بلکه 

سـتون فقـرات فعالیـت فرهنگی، تبلیغات و رسـانه اسـت. اگـر بتوانیم در راسـتای اطاع رسـانی و رسـانه،  گام برداریـم اهداف بلند و ارزشـمند 
به دسـت می آیـد. امـروز فرهنگ مکمل بسـیاری از عرصه هاسـت که در گـرو رفتار هنرمندانـه تبلیغی به اوج خودش می رسـد. ما هـم به عنوان 
واعـظ بایـد همـگام بـا رسـانه جلـو برویم و حتـی نقاط ضعف شـما دوسـتان را هم پوشـش دهیـم. از زمانـی که رسـانه های مذهبی هـم فعال 
شـدند منبـر،  مداحـی و عـزاداری رونـق بیشـتری گرفتند. حتـی در ارتقـای محتـوای هیئت ها و تأثیـر آن بر عـزاداری هم بسـیار موثـر بودید.

  بازتاب های »چهارد     ه« را د     ر اینجا بخوانيد     . منتظر پيشنهاد     ها و انتقاد     اتتان هستيم.
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نويد جانباز، پژوهشگر دينی

دیـن اسـام پایه هـای تربیـت را در درون افـراد بنیـان گـذارده و آنها را بـه رعایت اصولی سـفارش 
کـرده کـه در صـورت تحقق آنهـا در وجود افـراد، نظـام اجتماعی و ارتبـاط انسـانی از ثمرات مفید 
آن )ماننـد تعـادل، روابط پایدار، محبت متقابل، نظـارت و مراقبت اجتماعی و...( بهره مند می شـود. 
تقـوا، برادری، عفو و بخشـش، ترحم و دل سـوزی، رعایت حقـوق دیگران، جرئت و شـهامت، ایثار و 
گذشـت، مشـورت، تعاون و هـم کاری و... جـزو اصول تربیت اجتماعی به شـمار می رود که اسـام 
بدان هـا سـفارش کرده اسـت. پیشـوایان دیـن همواره بـا مخاطبان خـود از جامعه ایمانی، دوسـت 
و رفیـق بودنـد و بـا کمـال محبت بـا آنها رفتـار می کردنـد و در دشـواری ها و مشـکات یـار و یاور 
آنهـا بودنـد. هرگز انسـان ها را تحقیـر و غریزه رشدجویی شـان را سـرکوب نمی کردند بلکـه به آنها 
شـخصیت می دادنـد و از کارهایـی که موجـب عقده و حقارت آنها می شـد دوری می جسـتند؛ زیرا 
می دانسـتند افرادی که برای خود شـخصیتی قائل نیسـتند به هر انحراف و گناهی دست می زنند. 
از سـوی دیگر اگر کسـی در خود احسـاس شـخصیت کنـد، آن را با گناه نابود نمی کنـد؛ چنان که 
امیرالمؤمنیـن علیg می فرماید: کسـی که خـود را گرامی مـی دارد آن را با گنـاه خوار نمی کند.

رسـول مکـرم و ائمـه اطهـارb اصـرار داشـتند در هـر فرصتـی بـا ارائـه حکمت هـا و مطالـب 
سـازنده و عمیـق اذهـان افـراد را بـارور کننـد؛ چنان کـه قـرآن کریـم نصایـح لقمـان حکیـم 
بـه فرزنـدش را بـا خطـاب زیبـای  »یـا بَُنـی« گـزارش می کنـد. امـام علـیg هـم در نامـه ای 
اندرزهـای خـود بـه امـام حسـنg را بـا ده بـار خطـاب  »یـا بَُنـی« همـراه می کنـد. همـه ایـن 
آموزه هـا بیانگـر اهمیـت رفتـار و اخـاق پیشـوای دیـن و کسـی اسـت کـه در باالتریـن سـطح 
اثرگـذاری تربیتـی در جامعـه قـرار گرفته انـد و بـه ایـن افتخـار نایـل آمده انـد، صـدق می کنـد. 
نکتـه مهمی کـه در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، این اسـت کـه در فرایند ارتبـاط و اثرگذاری بر 
دیگـران، بایـد از خطاهای جزئی و کم اهمیت صرف نظر کرد و با بلند نظری و بزرگـواری از کنار آن 
گذشـت تا بتـوان از موارد مهم تر با قاطعیـت جلوگیری کرد. در نگاه اسـام، ایـن روش به » تغافل« 
تعبیر می شـود. یعنی چنین وانمود کنیم که اشـتباهات و خطاهـای او را ندیده ایـم. با به کارگیری 
ایـن روش، دیگـر احساسـات مخاطب بـا تذکرهای پـی درپی ما جریحـه دار نمی شـود و لجاجت و 
سـتیزه جویی در او زمینـه رشـد نمی یابد. تغافل سـبب می شـود که پـرده حجاب و حیـای فطری 
در انسـان دریده نشـود و فرصت جبران و ترمیم از او گرفته نشـود. تغافل نوعی برخورد بزرگوارانه و 
کریمانه اسـت. امام علـیg آن را از برترین کماالت انسـان های بزرگوار می شـمارد و می فرماید: از 
برترین اخاق انسـان بزرگوار، تغافل او از دانسـته های خویش است. نباید فراموش کرد که تغافل نیز 
حـدی دارد. اگـر فردی خطاها را تکرار کند باید به گونه ای جلوی آنهـا را گرفت.  برخی افراد متدین 
در روند ارتباط، از اعمال خشـونت و سـخنان پرخاشـگرانه و مسـائلی از این دسـت بهره می برند؛ در 
حالی که باید دقت داشـت هرگاه زمینه اسـتفاده از راهبردهای گفتاری وجود دارد نباید از مداخات 
و رفتارهای دیگر بهره برد؛ زیرا موجب خدشـه دار شـدن کرامت و شـخصیت، سـرخوردگی یا عدم 
اعتمـاد بـه نفـس و عقده و کینه )نسـبت به کسـانی که رفتـار نامطلوبی با او داشـته اند( می شـود.

دوسـتان مذهبـی و هیئتـی بایـد به ایـن نکته مهم توجه داشـته باشـند کـه جمع قابـل توجهی 
از افـراد جامعـه جوانـان و نوجوانـان هسـتند کـه هم زمینـه اثرپذیـری بیشـتری دارند و از سـوی 
دیگـر به لحـاظ عاطفی آسـیب پذیرترند و ممکن اسـت برخی رفتارهای نسـنجیده زمینـه دوری 
از دیـن را در آنـان فراهـم کنـد. امیرالمؤمنین علیg ضمن سـفارش بـه فرزند خود امام حسـن

g بـه زمینـه بسـیار مسـتعد روح نوجوانان بـرای رشـد و تکامل اشـاره کـرد و فرمـود: بی تردید 
دل نوجـوان چـون زمیـن آمـاده و بـدون کشـت اسـت و آماده پذیـرش هر بذری اسـت کـه در آن 
افکنـده شـود، پـس به تربیت تو شـتافتم پیـش از آن که دلت سـخت شـود و خاطـرت به چیزی 
مشـغول شـود. بخـش عمـده ای از پیروزی هـا، موفقیت هـا و احیانـا شکسـت ها و نابسـامانی های 
دوره بزرگسـالی ریشـه در کمـال تربیـت یـا سـوء تربیـت در دوره کودکـی و نوجوانـی دارد.

سوره   مبارکه آل عمران 



ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

آیـت اهلل سـیدمحمدمهدی میرباقـری با اشـاره به موضوع سـیر جریان تشـیع گفـت: اولیا خدا این گونه هسـتند خیلـی از باهایی کـه تحمل می کنند بـرای هدایت 
دیگران اسـت؛ یعنی رنج می برند که دیگران را به مقصود برسـانند. انبیا و اولیا این گونه هسـتند خیلی از مصیبت های ائمه b و نبی اکرم برای سـلوک ماسـت. 
من گمانم این اسـت که آمدن ائمه در این عالم و این که لباس این عالم را پوشـیدند و سـختی هایی را پشـت سـر گذاشـتند برای این اسـت که ما سـالک شـویم و به 

مقصود رسـیم. در باهایی که برای سـلوک، راهبری و شـفاعت ما تحمل شـده اسـت، مهم ترینش بای عاشوراسـت.
ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 60  سه شنبه 19 دي 1396 21 ربیع الثانی 1439
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نگاهي گذرا به فعاليت هاي 
هيئت موج الحسن در گفت وگو با علي اصغر ژوليده 

هدف اصلي ما جذب 
جوانان است

امیررضا سجاديان
همـه جوان هسـتند و بـا برنامه هـاي نوين و البتـه اعتقاد به سـنت ها و اصـول هیئـت داري! علي اصغر 
ژولیده مداح جواني اسـت که شـاگرد کالس حاج منصور ارضي و حاج محمود ژولیده اسـت؛ سـن زيادي 
ندارد اما خیلي پخته و منسـجم صحبت مي کند. هیئت موج الحسـن در حوالي میدان فلسـطین پاتوق 
جوانان بسـیاري شـده که به آنجا مي آيند، هم سـبک زندگي ديني را ياد بگیرند و هم مسئولیت پذيري 
را. او هـم از دغدغه هايـش مي گويـد و هـم از برنامه هاي هیئت بـراي تاثیرگذاري بیشـتر روي جوانان. با 
او دقايقـي هم کالم شـديم تـا از هیئتـي که به نـام کريم اهل بیـتb نامگذاري شـده بیشـتر بدانیم. 

  جذب جوانان
امـروز در هیئت هـا نیازمنـد الگوبـرداري و آمـوزش مسـئولیت و مدیریـت هیئت هـا و حسـینیه ها هسـتیم 
کـه بـا بهره گیـري از تجـارب پیرغامـان بـه ستایشـگران و مدیـران خـوش ذوق جـوان میـدان داده شـود. 
علي اصغـر ژولیـده مداح و مسـئول اجرایي هیئـت موج الحسـن درباره این که امـروز توان پذیرش مسـئولیت 
هیئـت داري را در جوانان چطـور مي بیند، مي گوید:»بحث مسـئولیت هیئت داري مجـزاي از نوکري اهل بیت

b اسـت؛ بـه عبارت بهتر هیئت داري مسـئولیت بسـیار سـنگین و پرمشـغله اي اسـت تـا بتواند با سـایق، 
تخصص هـا و سـنین مختلـف افراد ارتبـاط مثبت برقـرار کند. اکنـون خیلي از جوانـان با مدیریـت، درایت و 
ابتـکار عمـل مناسـب در هیئت هـا فعالیت مي کنند. در هیئت موج الحسـن که از سـال 77 تأسـیس شـده و 
بـا مدیریـت بزرگ ترهایي همچـون حاج محمـود ژولیـده برنامه هاي خـودش را پیش مي برد بعد از گذشـت 
ایـن سـال ها بـه نتایج بسـیار خوبي رسـیده ایم. یکـي از موفقیت هـاي هیئت غریـب مدینه امام حسـن مجتبي

g حسـینیه موج الحسـن در خیابـان فلسـطین تهـران ایـن اسـت کـه در ایـن سـال ها توانسـته جوانـان 
بسـیاري را جـذب کنـد. بحمـداهلل از برکـت امـام حسـن مجتبـيg و حضـور بزرگ ترهـا و پیرغامـان 
تاکنـون جوانـان موفـق و مسـئوالن هیئـت بـا اسـتعدادي از درون موج الحسـن پـرورش پیـدا کرده انـد.«

  اخالق و سياست در هيئت
هـر عرصـه و فعالیتـي مطمئنـاً کارکردهایـي دارد؛ ایـن مـداح جـوان و مسـئول اجرایـي هیئـت موج الحسـن 
دربـاره کارکردهـا و اهـداف هیئـت مـوج الحسـن این گونـه مي گوید:»اخـاق یکـي از کارکردهاي هیئت اسـت. 
آقـا منبـر مـي رود و فضائـل و مـدح اهل بیـتb را مي گویـد، قـال الصـادق و قـال الباقـر مي گویـد و اگـر لحن 
و کام خوبـي داشـته باشـد کـه چـه بهتـر و جـوان مجـذوب بیـان روحانـي و منبري جلسـه مي شـود و سـعي 
مي کنـد کـه ایـن را در خـودش پیـاده کنـد. مـداح مي آیـد و در اشـعارش مطالـب اخاقـي و معنـوي را بیـان 
مي کنـد. پـس یکـي دیگـر از کارکردهـاي هیئـت، اخـاق اسـت. سیاسـت یکـي دیگـر از کارکردهـاي هیئـت 
اسـت و قله هایـش بصیـرت افزایـي اسـت کـه االن اتفاقـاً مداحـان و منبري هـا در هیئـت اجـرا مي کننـد.«

 سبك زندگي دیني
 اهمیـت خانـواده و سـبک زندگـي دینـي در خانـواده از مسـائلي اسـت کـه در هیئت موج الحسـن بـه آن توجه 
مي شـود. علي اصغـر ژولیـده در ادامـه مي گوید:»احترام بـه والدیـن، یادگرفتن امور خیریـه، گره باز کـردن از کار 
مـردم، صندوق هـاي قرض الحسـنه، مشـاوره هاي خانوادگـي و اعتقـادي و درمانـي، آموختـن احـکام، برنامه هاي 
قرآنـي و مناجاتي و شـب زنده داري، شـناخت سـیره و سـنت اهل بیت و آشـنایي بـا روش و رفتار ذوات مقدسـه 
و به کارگیـري آن در زندگـي، همـه از کارکردهـاي هیئت اسـت. بنابراین در هر بعدي از ابعاد اسـامي، شـیعي و 
مذهبـي که فکـر کنید، هیئت کاربـرد دارد. پـس کاربرد هیئت به انـدازه کاربرد اسـام و دین خداسـت. چرا که 
صاحـب اصلـي هیئت، خدا و اهل بیتb اسـت. شـما غیر از هیئت و مسـجد کجـا را پیدا مي کنید کـه جوان به 
در خانـه خـدا بیایـد و توبـه کند، عجز و نالـه کند، تضرع کند، گریه کند و اشـک بریـزد و به توبه نصوح برسـد.«

 پرهيز از مسائل تفرقه افكن
یکـي از نکاتـي کـه امـروز هیئت هـا و مداحـان نسـل جدیـد بـه آن نیازمندنـد عـدم غفلـت از اصول و سـنت ها 
به خصـوص اسـتفاده از رهنمودهـاي رهبـر معظم انقاب اسـت؛ علي اصغـر ژولیده دربـاره این موضـوع مي گوید: 
»مـا کـه خـود را منتسـب به انقـاب و نظامـي اسـامي مي دانیـم، طبیعتا الگـو و مـورد توجه اقشـار زیـادي از 
جامعـه قـرار مي گیریم. لـذا یکـي از مهم تریـن الگوپذیري ها بحث والیتمداري اسـت. در شـرایطي که مـا در آن 
قـرار داریـم، طبـق فرمـوده رهبر معظـم انقاب، اتحـاد مسـلمانان نکته بسـیار قابل توجهي اسـت. پـس ما چه 
در شـادي و چـه در عـزا از یکسـري مسـائل که باعـث اختاف افکني میان مسـلمانان مي شـود پرهیـز مي کنیم 
تـا دشـمن شـاد نشـویم. ایـن وظیفه اي اسـت کـه بـر دوش مـا قـرار دارد. لـذا در ایام شـادي هـم بـا خواندن و 
شـنیدن مـدح اهل بیـت و با تولي و تبـري در چارچوب، مجالـس را رونـق و روح و جان مان را صیقـل مي دهیم.«

مسـئول اجرايي هیئت موج الحسـن در رابطه با دغدغه اصلي هیئتي ها و ستايشگران نسل 
امروز، تأکید مي کند: بايد دغدغه اصلي نسل جوان هیئتي و مداح ادامه دادن راه شهدا و امام 
شهدا باشد. وقتي به وصاياي اين شهدا رجوع مي کنیم يكي از نكات موجود در وصیت ها همان 
چیزي است که امام راحل ما هم بدان تأکید کرده اند و آن هم اين است که پشتیبان واليت فقیه 
باشید تا به مملكت مان آسیبي نرسد. ما چگونه مي توانیم پشتیبان ولي فقیه باشیم؟ بنابراين 
بايد به اصول و نكاتي که رهبر معظم انقالب مي فرمايند پايبند باشیم و جامه عمل بپوشانیم. 
معظم له در سخنراني اخیرشان مي فرمايند سه شرط اصلي که جوانان براي رساندن کشور به 
آرمان هاي اسالمي و انقالبي بايد به آن توجه کنند اول، دشمن را بشناسید، دوم، رابطه خود را با 
خدا تقويت کنید و سوم خوب علم بیاموزيد. همه اين سال ها با تمام قوا در میدان هیئت داري و 
ستايشگري سعي و تالش مان را به کار بستیم تا اين اهداف و رهنمودهاي حضرت آقا را اشاعه 
بدهیم. اينها بايد به عنوان يک اصل مهم دغدغه اصلي هیئتي ها و مداحان جوان ما باشـد.«

 پشتيباني از والیت فقيه 



محسـن خالقـی، از طـاب حـوزه علمیـه که نویسـنده نرم افـزار و تولیدکننده اپلیکیشـن های مذهبی نیز هسـت، با اشـاره بـه این کـه در برابر دشـمن باید از 
ابزارهـا و سـاح های خـودش اسـتفاده کـرد، می گویـد: اگر مـا در این میدان عقب نشـینی کنیم، دشـمن فرهنگی مـا روز به روز پیشـروی خواهد کـرد و فکر 
و ذهـن نسـل آینـده مـا را در اختیـار خواهـد گرفت. امـروز ما باید دسـتگاه تبلیـغ خـود را در زمینی بنـا کنیم که متعلق به دشـمن اسـت، تا کنـون در این 
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گفت وگو با علي اكبر مداحي در حاشـيه دهمين 
همایش مداحان و شـعراي نخبه سراسـر كشور در مشهد

* بركات همایش
»بـه دنبـال ایـن بودیم کـه آموزش هـاي مداحي، بهتـر و قوي تر شـود که ایـن اتفاق 
افتـاد. بـه دنبـال این بودیـم که نظـارت بر مداحـان جوان و نوجوان بیشـتر شـود که 
شـد. به دنبال این بودیم که شـعر آیینـي و هیئت، مورد اهمیت قـرار گیرد و ضعف ها 
و اشـکاالتي که در گذشـته در شـعر هیئت وجود داشـت، برطرف شـود که شکرخدا، 
شـعرهاي هیئتي روز بـه روز، قوي تر، انقابي تر، بـه روز تر و اثرگذارتر مي شـود.« اینها 
بخشـي از صحبت هـاي »علي اکبـر مداحـي« مدیر سـتاد مرکـزي هیئـت رزمندگان 
اسـام کشـور اسـت که برگزاري دهمین دوره همایش مداحان و شعراي نخبه سراسر 
کشـور را در شـهر مقـدس مشـهد، داراي برکاتـي مي دانـد که بـه اهدافـش نزدیک تر 
شـده اسـت. علي اکبر مداحـي مي گویـد: »بحث هـاي خوبـي در کمیسـیون هاي این 
همایـش حول محـور آموزش مداحـان، نظارت بر مداحان و شـعر هیئت مطرح شـد. 
همچنین آقاي دکتر رضا سـراج درباره مسـائل روز کشـور، حجت االسـام راشد یزدي 
دربـاره موضوعـات اخاقي و حجت االسـام مهـدي طائب هـم درباره روحیـه انقابي 
و آمادگـي بـراي ظهور، سـخنان مفیدي را گفتند.«بـه گفته او، در ایـن همایش ۱۵0 
مـداح و پیرغـام و ۵0 شـاعر آیینـي حضور داشـتند که حـدود 20 نفـر از آنها خانم 
بودنـد. اهمیـت ماجرا زماني روشـن مي شـود که دبیـر همایش، تاکیـد مي کند برخي 
از ایـن مدعوین در شهرهایشـان باالي ۵000 مخاطب دارنـد و این از افتخارات هیئت 
رزمندگان اسـام اسـت که در دهمین سـال برگزاري همایش، مي تواند مداحان نخبه 
و اثرگـذار کشـور را دور هـم جمع کند، اگرچه این گردهمایي، کار آسـاني نیسـت اما 

ده سـال با موفقیت انجام شـده اسـت. 

* مداح خوب نمي تواند سياسي نباشد
چـرا تبییـن مسـائل روز و آگاهـي از شـرایط جامعـه براي یک مـداح مهم اسـت؟ آیا 
یـک مـداح باید سیاسـي باشـد یا نباشـد؟ علي اکبـر مداحـي دلیـل آن را چنین بیان 
مي کنـد: عـده اي، مداحـان را متهـم مي کردنـد کـه سیاسـي هسـتند اما الزم اسـت 
یـادآوري کنـم در آخریـن برنامـه همایش کـه در تـاالر آیینه، خدمت حجت االسـام 
والمسـلمین رئیسي رسـیدیم، ایشان تاکید داشـتند که مداح خوب نمي تواند سیاسي 
نباشـد، سیاسـي بـودن مداح بـا جناحي و حزبـي بودن، فـرق مي کند. سیاسـي بودن 
مـداح معنایـش این اسـت که نسـبت به مسـائل روز، بصیر و آگاه باشـد و بـا بینش و 
آگاهـي، اقدام به موقع داشـته باشـد چه در انتخاب شـعر و چه در خوانـدن روي منبر. 
در واقـع مـداح باید با توجه و آگاهي به مسـائل روز، روي منبر بـرود. او ادامه مي دهد: 
»همچنیـن طي دیداري که سـال گذشـته شـوراي مرکـزي هیئت رزمندگان اسـام 
بـا رهبـر معظـم انقاب داشـتند، ایشـان مطـرح فرمودند که هیئـت سـکوالر نداریم. 
منظـور ایشـان از هیئـت سـکوالر یعنـي هیئتي کـه بي تفـاوت و خنثي باشـد. مداح 
سـکوالر هـم یعنـي مداحي کـه کاري بـه مسـائل روز، مشـکات کشـور و درد مردم 
ندارد ولي مداحي که آگاه و بصیر به مسـائل روز باشـد در خواندن و انتخاب شـعرش، 
موضع گیري هایي دارد که به نفع کشـور اسـت. وقتي امروز، باالتریـن تهاجم را آمریکا 
و اسـرائیل با انواع حیله ها و نقشـه ها نسـبت به کشـور مـا دارند و فتنه هـاي اخیر هم 
ادامـه توطئه هاي آمریکا بعد از شکسـت بزرگي اسـت که در ماجـراي داعش متحمل 
شـده چـون رزمنـدگان ایرانـي و مدافعـان حـرم، داعـش را با ذلـت از سـوریه و عراق 
خـارج کردنـد. وقتـي آمریـکا، قدرت جمهـوري اسـامي ایـران را دید، نتوانسـت این 
شکسـت را تحمـل کند بـه همین دلیـل، ایـادي خـودش و تعـدادي اراذل و اوباش و 
عناصـر فتنه گر را تحریک کرد که بـه صف اعتراضات به حق مـردم بیایند و اعتراضات 
آرام را به شـورش، آتش سـوزي و تخریب اموال عمومي تبدیـل کنند. خب مداحي که 

پايتخت معنوي ايران، پنجشـنبه هفته گذشته میزبان 200 نفر از نخبگان عرصه مداحي 
و شعر آيیني بود. دهمین همايش مداحان و شاعران نخبه سراسر کشور در جوار بارگاه 
ملكوتـي ثامن الحجج g برگزار شـد. همايشـي کـه حاضران در آن، سـه روز فرصت 
داشـتند تـا درباره فرصت ها و آسـیب هاي مداحي در کشـور و لزوم توجـه به محتواي 
اشـعار با هم گفت وگو و تبـادل نظر کننـد؛ گفت وگوهايي اثربخش دربـاره ويژگي هاي 
شـعر اهل بیت )علیهم السـالم(، آموزش و کادرسـازي مداحان و ارزيابـي و نظارت آنان. 

 مداح بي تفاوت 
به درد مردم، 
سكوالر است
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خ حجت االسـام حسـن قائمـی، کارشـناس مرکز تخصصـی مهدویـت در رابطه بـا »آسیب شناسـی مباحث مهـدوی در جامعـه منتظر«، اظهـار کـرد: این که آیا 

فـان جریـان دجال اسـت یا نه، سـفیانی اسـت یا نیسـت یا این که سـید خراسـانی کیسـت؟ و کجاسـت؟ و... چـه دردی از جامعه امـروز ما مـداوا می کند؟ آیا 
بهتـر نیسـت بـه جای این مسـائل وظایـف خود را به عنـوان یک منتظر شناسـایی کنیـم و به دنبـال تبیین جایـگاه و وظایف منتظـران باشـیم و کارهایی که 
مومنـان بایـد در آخرالزمـان انجـام دهنـد تا هـم دین آنها حفظ شـود و هم بسـتر و زمینه ظهـور را آماده کنند، شناسـایی کنیم؟ مـا به جای این کـه به دنبال 

بسترسـازی بـرای ظهور باشـیم، به دنبـال پیدا کردن عائم هسـتیم.

دارد مجلـس داري و هیئـت داري مي کند اگر نسـبت به مسـائل روز جامعـه بي تفاوت 
باشـد، مداح نیسـت. اگـر مدح امـام حسـینg را مي گوییـم، امام که سـکوالر نبود 
بلکـه هدفش از قیام، سیاسـي بود چون در برابر حکومت ظالم یزید ایسـتاد تا شـهید 
شـد. مداح ما اگر مداح حسـیني و زینبي اسـت بایـد راه این بزرگـواران را طي کند.«

* ضرورت بصيرت افزایي مداحان
هیئـت رزمنـدگان اسـام در حـوزه بینش افزایـي مداحـان برنامه هایـي دارد. مداحي 
مي گوید: »دو سـال اسـت کـه همایش جوانان نخبـه مداحي با همایش پیشکسـوتان 
و پیرغامـان نخبه مداحي ادغام شـده اسـت و عاوه بر این، بـراي مداحان جوان طي 
سـال، جلسـات و کاس هایي در سراسـر کشـور برگزار مي شـود که در آن جلسات به 

مسـائل روز بـا تاکید بـر بصیرت افزایي، پرداخته مي شـود.«
بـه گفتـه او، اکثـر مداحان، عضـو مجمع الذاکرین شهرهایشـان هسـتند که جلسـات 
هفتگـي دارنـد. آنجـا دور هـم جمـع مي شـوند و بعـد از روضه خوانـي، بـا دعـوت از 
سـخنرانان اثرگذار و آگاه به مسـائل، مداحان را نسـبت به اتفاقات پیرامونشان هوشیار 
مي کننـد. نمونـه آن در تهران، فعالیت بسـیج مداحان، هیئت رزمندگان اسـام، خانه 

مداحـان و مجمـع الذاکرین تهران اسـت که جلسـات هفتگـي دارند. 
مدیـر سـتاد مرکـزي هیئـت رزمندگان اسـام کشـور با اشـاره بـه برگزاري مسـتمر 
جلسـات هفتگي مجمع الذاکرین در همه شـهرها مي گوید: »این جلسـات، بخشـي به 
مدیحه سـرایي و رفـع اشـکاالت مداحان مي گذرد و بخشـي هم به تبیین مسـائل روز 
و بصرت افزایـي مداحـان. هر سـال یک بـار هم نخبـگان جریان مداحي کشـور دورهم 

جمـع مي شـوند و با هـم تبادل نظـر و مشـورت مي کنند.«
بـه گفتـه مداحـي،  در کشـور حـدود ۱00 هـزار مـداح و حداقـل ۳00 شـاعر آییني 
اثرگـذار داریـم کـه از بیـن ایـن جمعیـت کثیـر، ۱۵0 نفـر مـداح و از بیـن شـاعران 
آِیینـي ۵0 نفر گلچین شـدند کـه به همایـش دعوت شـده اند، مطالبي بـه آنها گفته 
مي شـود و ایـن مباحـث در سـطح وسـیع تر جامعـه مداحـان و شـاعران آیینـي هـم 
منتشـر مي شـود. این مسـیر براي سـال هاي آینده هم دنبال مي شـود تا شـاهد رشد 

بیشـتر فعـاالن این عرصه باشـیم. 

* غفلت بزرگ ترها در توجه به مداحان جوان
نکتـه قابل توجه در ایـن دوره از همایـش، همچون دوره  قبل، نگاه آسیب شناسـانه به 
عرصـه مداحـي بود بـه طوري کـه کارگاه مشـورتي درباره آمـوزش، نظـارت و ارزیابي 
مداحـان جـوان و نوجـوان برگـزار شـد. مداحـي کـه از اعضاي کمیسـیون نظـارت و 
ارزشـیابي مداحان اسـت، مي گوید: »برخـي از مداحان جوان ما ممکن اسـت به دلیل 
غفلـت بزرگ ترهـا در نظـارت بر آنها یـا تذکر نـدادن به آنها، ایـرادات و اشـکاالتي در 
خواندن یا سبک هایشـان داشـته باشـند اما اگر بزرگ ترهـا بر کار آنهـا، مرتب نظارت 
کننـد و بـه جلسات شـان برونـد، اگر سـهوا خطایـي داشـتند به آنهـا تذکـر بدهند و 
نصیحت شـان بکننـد، جوان هایـي کـه در جامعـه مداحـي هـم بـه بزرگ ترهـاي این 

عرصـه احتـرام قائل هسـتند، اشکاالتشـان را رفع خواهنـد کرد. «
به گفته او، این باعث مي شـود که آسـیب ها و اشـکاالت جامعه مداحي درون خودشان 
رفع شـود. وي یادآور مي شـود: »گاهـي اگر یکي در لباس مداحـي، تخلفي بکند هیچ 
فرقـي بـا سـایر اعضـاي جامعـه نـدارد و بایـد بـا او برخـورد قانونـي شـود. البتـه این 
مـوارد در جامعه ۱00هزار نفري مداحان کشـور بسـیار اندک اسـت و شـاید به تعداد 
انگشـتان دسـت هم نرسـد اما تاکید دارم کـه هیچ تبعیضـي در این باره نمي شـود.«

* توجه به آموزش در مداحي بانوان
آنچـه ایـن روزهـا بیش از پیش اهمیت یافته اسـت، آسـیب ها و تهدیـدات پیش روي 
مداحـي بانـوان اسـت. مداحـي بـا اشـاره بـه تدابیر سـتاد مرکـزي برگـزاري همایش 
مداحـان و شـعراي نخبـه سراسـر کشـور مي گویـد: »در یکـي از کمیسـیون ها، ایـن 
بحـث بـه طـور جـدي مطـرح و پیگیـري شـد. متاسـفانه مـا در جلسـات بانـوان در 
سراسـر کشـور، اشـکاالت و آسـیب هاي بیشـتري نسـبت بـه مداحـي آقایـان داریم، 
دلیلـش هـم ایـن اسـت کـه حضـور بزرگ ترهـا و پیشکسـوت ها در جلسـات بانوان، 
میسـر و مقدور نیسـت. آسـیب ها کمتر بـه گوش بزرگ ترها مي رسـد و ممکن اسـت 
افـراد کم سـواد و بي سـواد در جامعـه مداحـي زنـان رسـوخ پیـدا کنند و جلسـاتي را 
بگذارنـد کـه حرف هـا و روضه هایشـان مـورد تایید نباشـد یا گاهـي حرف هـا و اذکار 
انحرافـي را بگوینـد.« او تاکیـد مي کنـد: »بانـوان بایـد بـه ایـن مسـائل دقت داشـته 
باشـند تـا در هـر جلسـه اي شـرکت نکننـد و از آنجـا کـه جلسـات بانوان بـه صورت 
خانگـي برگـزار مي شـود، ایـن حساسـیت و دقـت نظـر باید بیشـتر شـود.«مداحي با 
بیـان این کـه اصـل روضـه باید تـداوم پیـدا کند، یـادآور مي شـود: »بـه فرمـوده امام 
راحـل، این روضه هاسـت کـه مملکت را نگه داشـته، این هیئت هاسـت کـه انقاب ما 
را بـه ثمـر رسـانده و ایـن محـرم و صفر اسـت که اسـام را زنده نگه داشـته اسـت.«

دست یاري
 آستان قدس 

رضوي

ــاي  ــاره برنامه ه ــي درب مداح
ــالم  ــدگان اس ــت رزمن هیئ
دربــاره بانــوان هــم بــه نكات 
ــد. او  ــاره مي کن ــي اش خوب
ــش  ــراي کاه ــد: »ب مي گوي
آســیب هاي مداحــي بانــوان، 
مربوطــه  کمیســیون  در 
ــده  ــیده ش ــري انديش تدابی
کــه بــراي بانــوان چــه 
ــا  ــم ت ــد بكنی ــي باي کارهاي
ــرکت  ــراي ش ــم ب ــردم ه م
در ايــن جلســات دقــت 
ــند  ــته باش ــتري داش بیش
يعنــي در جلســه اي کــه 
آن  مي يابنــد،  حضــور 
ــورد اطمینان  ــد م مجلس باي
و وثوقشــان بوده و ســخنران 
خانــم هــم، مــورد شــناخت 
باشــد. در تهــران  آنهــا 
ــم،  ــداح خان ــدود 3000 م ح
آموزش هــاي فشــرده 200 
ــد و هــر  ســاعته را گذرانده ان
ــن  ــدام از 10 مجمع الذاکري ک
ــال در پايتخت،  ــران فع خواه
ــوزش  ــر را آم ــا 300 نف 200 ت
ــر،  ــش اخی ــد. در هماي داده ان
ــت  ــا تولی ــي ب صحبت هاي
آســتان قــدس رضــوي انجام 
شــد و ايشــان بــراي تــداوم 
آمـــــوزش هاي مداحــي 
ــت  ــالم حماي ــوان، اع ــه بان ب
کردنــد. همچنیــن موضــوع 
ــان  ــور زن ــت ام ــه معاون را ب
ــوي ارجاع  ــتان قدس رض آس
ــد،  ــک کنن ــا کم ــد ت دادن
ــهد  ــا در مش ــن آموزش ه اي
انجــام شــود. آنچــه اهمیــت 
دارد اين کــه بايــد همــت 
ــهرهاي  ــه ش ــرد و در هم ک
کشــور، خواهــران مــداح 
ــه  گردهــم جمــع شــوند و ب
ــد.« ــوزش ببینن ــاوب آم تن
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حجت االسـام ریاضت با اشـاره به این که از نظر علمای کام آموزه های دینی متضمن سه حوزه اعتقادات، اخاقیات و احکام عملی )فقهیات( است، گفت: 
تیتر و موضوع اصلی در اخاق، صداقت و امانت داری اسـت. امام باقرg در حدیثی فرمود: »نگاه نکنید که شـخصی رکوع و سـجود طوالنی دارد؛ بلکه به 
صدق حدیث و ادای امانت او نگاه کنید« و صداقت به این معناسـت که گفتار، کردار و زبان با قلب مان سـازگار باشد و بهترین مکان برای تمرین صداقت، 

محیط خانواده اسـت. هر اندازه با خانواده با صداقت رفتار کنیم، در سـایر محیط های اجتماعی موفق تر خواهیم بود.  ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ
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با عشـق بـه واليـت اهل بیتb قـد کشـید و تربیت شـد. بچه کـه بود پـدرش، مسـئولیت هیئت 
»طفـالن مسـلم« را بـر عهـده داشـت و جلسـات روضـه در دهـه اول محـرم در خانه شـان برگزار 
مي شـد. حـاج »رضـا آتشـبار« در چنیـن خانـواده اي بزرگ شـد امـا مسـیر ورودش بـه مداحي به 
دهـه شـصت برمي گـردد زماني کـه در تشـییع پیكر شـهدا با يكـي از مداحان سرشـناس مشـهد 
آشـنا مي شـود و حـاج آقـاي تحقیقـي او را به سـمت مداحـي سـوق مي دهـد. از آنجا به جلسـات 
مداحـي آقـاي مويـد مـي رود و مداحي را بـه صورت حرفـه اي از سـال 60 شـروع مي کنـد. آن زمان 
جوانـي 19 سـاله بـود، همـان زمـان چند بـار به عنـوان رزمنـده به جبهـه رفـت و بین رزمنـدگان، 
ذکـر و توسـل بـه اهل بیـتb داشـت. تعريـف مي کنـد: »يک بار هم بـه صـورت گروهـي، تعدادي 
از مداحـان از مشـهد بـه مناطـق جنگـي اعـزام شـديم. آنجـا در قرارگاه هـاي مختلـف تقسـیم 
شـديم و بـراي رزمنـدگان مداحـي مي کرديـم تـا بـه رزمنـدگان روحیـه بدهیـم امـا بـا توجه به 
حـال و هوايي کـه آنها داشـتند بیشـتر روحیـه مي گرفتیـم، آنجـا کالس درس انسان سـازي بود.« 

 ملیكا وظیفه شناس

گالیه هاي ستایشگر پيشكسوت مشهدي از برخي مداحان جوان

خاطرات 
ترك خورده

 دلسوزي هاي پيرغالمان 
را حسادت مي دانند

حـاج رضا آتشـبار حرف هايـش را دربـاره مداحي با خاطراتـش از روزهـاي دفاع 
مقـدس آغـاز مي کند؛ »قبـل از عملیات رمضـان، براي فتح خرمشـهر به مناطق 
جنگي اعزام شـديم، در نزديكي اهواز، در پايگاهي مستقر شديم تا براي عملیات 
رمضان آماده شـويم. آنجا بعدازظهرها، جلسـاتي داشـتیم که قرآن مي خوانديم 
و بعـد دل هـا کرباليي مي شـد، طـوري که همـه رزمنـدگان اشـک مي ريختند. 
پیرمـردي بـود کـه با يک تـک بیت شـعر، چنـان روضـه مي خواند کـه دل ها را 
آمـاده مي کرد. بیسـت روز بـا همین يک بیت، همـه رزمندگان سـینه مي زديم و 
اشـک مي ريختیم. بعـد از آن هم بـراي حضـور در عملیات رمضان آماده شـديم 
و رفتیـم که در آنجـا مجروح و به اهواز منتقل شـدم بعد به مشـهد آمـدم. البته 
بعـد از جانبـاز شـدن هم بـاز هم به عنـوان رزمنـده بـه مناطق جنگـي رفتم.«

وقتي مشهور مي شوند
آتشبار معتقد اسـت که يكي از جدي ترين آسـیب هاي امروز مداحي، نداشتن 
اسـتاد براي مداحان جـوان اسـت. او مي گويد:»زماني که ما شـروع به مداحي 
کرديم، استاد داشـتیم. هر وقت قرار بود شـعري را بخوانیم، آن را به استادمان 
نشـان مي داديم تا از زواياي مختلف، شعر را بررسي کند تا آسیب زا نباشد. بعد 
از اين که تايید شـعر را از اسـتادمان مي گرفتیم، آن را حفـظ و اجرا مي کرديم.«
ـ  شاگردي کمتر ديده مي شود.  به گفته او، در جامعه مداحي امروز، رابطه اسـتاد 
هر کسـي يک تكـه کاغـذ دسـتش مي گیـرد و از روي آن مي خوانـد و مداح 
مي شـود. اگر اسـمش روي چهارتا پرده و بنر هم برود، ديگر خدا را بنده نیست. 
ايـن مداح پیشكسـوت اضافه مي کند:»اسـتاد مـا، مرحوم محمـود محمدنیا 
از تمـام زوايـا به بررسـي کارمـان مي پرداخت. تاکیـدش بر اين بود که شـعر 
فاخـر و غنـي بخوانیـم. ضمـن اين که بر تسـلط ما به شـعر و سـلیس خواني 
بسـیار تاکید داشـت. مي گفت کـه مـداح، زير ذره بیـن جامعه اسـت و وقتي 
به مجلسـي مي رويـد حتما بايـد به سـخنان منبري گـوش دهید نـه اين که 
سـرگرم امـور ديگـري شـويد. اسـتادان مـا تـا اينجـا را مي ديدنـد و تذکر 
مي دادنـد امـا امـروز برخـي تـا اسمشـان روي پـرده مي آيد، فكـر مي کنند 
که مشـهور شـده اند، اگر کسـي هم بـه آنها تذکـر بدهد، گـوش نمي دهند.« 
آتشـبار گاليـه مي کنـد: »االن اگر به نسـل جـوان امـروز تذکر بدهیـد، فكر 
مي کنند که حسـادت يا رقابتي در کار اسـت در حالي که چنین نیست، آنها که 
در ايـن راه، مو سـپید کرده اند، اگر تذکري مي دهند از روي دلسـوزي اسـت.« 

استادم را باور داشتم
آتشـبار بـراي واکاوي از برخـي آسـیب ها به سـنت هايي که قبال بوده اشـاره 
و تعريـف مي کند:»بـه يـاد دارم سـال هاي اول يادگیـري مداحـي بـودم کـه 
وقتـي قرار بـود شـعر را حفظ کنم به اسـتادمان نشـان مـي دادم تا بررسـی 
کننـد از نظـر اعتقـادي، آسـیب زا نباشـد و وزن شـعر هـم درسـت باشـد. 
يک بـار قبـل از اين کـه شـعري را بـه تايیـد اسـتادم برسـانم، آن را حفـظ 
کردم، بعد شـعر را بـه مرحوم محمدنیـا نشـان دادم، مرا نگاهي کـرد و گفت 
کـه اين شـعر خوب اسـت امـا نمي توانـي در مـاه رمضـان آن را بخواني چون 
بـه قول امام حسـینg، نقلي داشـته اسـت کـه اگر امـام چنین چیـزي را 
نگفتـه باشـد درسـت نیسـت و روزه ات باطـل مي شـود. آن زمـان آن قدر به 
اسـتادم اعتقاد داشـتم که تاکنـون، آن شـعر را جايـي نخوانده ام چـون باور 
داشـتم کـه اسـتادم از روي دلسـوزي، تذکـر مي دهـد و نصیحـت مي کند.«
او بـا بیـان اين که اگـر جوان ها، حرف مداحان پیشكسـوت را گـوش کنند، در 
کار خودشـان اثرگذار اسـت و مي گويد:»آن زمان در تشییع پیكر شهدا، مداح 
جواني شـعري را خوانده بود که اسـتادمان به او گفته بود وزن اين شـعر درست 
نیسـت. جوان جواب داده بود، که وزنش را آن قدر مي کشـم به آن يكي بخورد! 
از آن زمان سـه دهـه مي گذرد اما ديگر نامـي از آن جوان در مداحي نیسـت.«
آتشـبار معتقد اسـت کـه ايـن روزهـا، اسـتادان هم زيـاد تذکـر نمي دهند 
شـايد چـون مي بیننـد کـه حرف هايشـان اثـري نـدارد، سـكوت کرده انـد 
امـا اگـر جوان هـا بخواهنـد موفـق باشـند، بايـد بـه حـرف بزرگ ترهـاي 
مداحـي گـوش کننـد. اسـتادان ايـن عرصـه هـم بايـد بـا روي خـوش 
جوان هـا را بپذيرنـد. جوانـي کـه مي خواهـد مـداح موفقـي شـود بايـد 
بگیـرد.  فـرا  را  اخـالق  و  ادب  درس  اسـتادان،  از  و  بـدود  اسـتاد  دنبـال 
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حجت االسـام خوش نظـر پژوهشـگر دینـی  گفت: »بـرای فرد منتظـر خواندن دعای فرج توصیه شـده اسـت و تا جایـی که می توانـد باید بـرای ظهور حضرت 
ولی عصـرf دعـا کنـد. ایـن سـوال در ذهـن برخی وجـود دارد کـه خداوند امـام عصـرf را حفظ می کند تـا ظهور کند، پـس چرا دعـا کنیم؟ این عـده باید 
بداننـد دعـا بـرای نیاز خودشـان اسـت. فرد منتظـر با دعا کـردن ابراز عاقـه خود را به سـاحت حضرت بیـان و خـود را به عنـوان امتی که شایسـتگی درک و 

آمادگـی ظهـور را دارد، معرفی می کند.« 

07

براي مداحان، حرمت قائل بودیم
يكـي ديگـر از آسـیب هاي مداحـي هـم پاکت هـاي نامتعـارف اسـت. وي 
بـا يـادآوري ايـن مسـئله ادامـه مي دهد:»يک بـار با چنـد تـن از مداحان و 
شـاعران آيینـي بحثي بین ما شـكل گرفـت که چـرا مداحي به اين سـمت 
کشـیده شـده اسـت؟ گفتم وقتي من به جرگـه مداحي وارد شـدم، عصمت 
صغـري را بـراي مداحان قايـل بودم و فكـر نمي کردم کـه مداحي بـه روزي 
برسـد کـه بـراي کارش، قیمت پاکـت تعیین کننـد، ما که بـا اين نـگاه وارد 
مداحـي شـديم امروز بـه اينجـا رسـیديم. آنها کـه از همـان آغـاز ورود با 
نـگاه کسـب پـول و درآمـد وارد مداحي شـده اند، به کجـا خواهنـد رفت؟! 
اسـتادمان مي گفـت، حـرف ايـن نیسـت که پاکـت نگیريـد، بلكـه پاکتي 
کـه گرفتید بـه مبلغش، بهـا ندهیـد. اگر جايـي هزار تومـان به شـما دادند 
و جـاي ديگـر دو هزار تومـان، اين طور نباشـد که دفعـه بعد جايـي که پول 
بیشـتري داده، برويـد و جايي کـه پاکت کمتـري داده نرويد، ايـن خیانت به 
امام حسـینg اسـت.«به گفته اين مداح، بسـیاري از قیمت ها هم شـايعه 
اسـت و تعريـف مي کنـد: »جايي از سـه نفـر، سـه رقـم متفـاوت را درباره 
يک شـخص شـنیدم که معلوم بود رقم گفته شـده، درسـت نیسـت. البته 
گاهي هـم، يكـي مي خواهد نامـش را بر سـر زبان هـا بیـاورد بنابراين مبلغ 
بااليـي را مطرح مي کند تـا اگر هیئت ها خواسـتند او را دعـوت کنند بدانند 
که بـا چه رقمـي مي آيـد، آن هم رقم هـاي خـارج از عرف.«بـه بـاور او، اين 
رقم هـا به زندگـي آدم برکـت نمي دهد بلكـه مداح ايـن هديه را بايـد بدون 
 b هیچ چشمداشـتي از باني دريافت کند و باور داشـته باشـد کـه اهل بیت
او و خانـواده اش را تامیـن مي کننـد و بـه زندگـي اش برکـت مي بخشـند. 

اهل بيتb به زندگي بركت مي دهند 
رضـا آتشـبار در عمر 36 سـاله مداحـي اش، هیچ وقت مبلغـي را تعیین 
نكـرده اسـت و هـر وقـت هديـه اي گرفته، گفتـه خـدا برکـت بدهد و 
خداوند بـه زندگـي اش برکـت داده اسـت. در جوانـي، در بازار اشـتغال 
داشـت و اکنـون بـا 55 سـال سـن، فقط بـا مداحي مشـغول اسـت. او 
تاکیـد مي کند:»کسـاني کـه مبلـغ مداحـي و روضـه را طـي مي کنند، 
کار اشـتباهي مي کننـد. مثل اين اسـت کـه به مـردم بگويند مـا اربابي 
داريـم که زندگي مـا را تامین نمي کند، پس شـما تامین کنیـد! اين براي 
خـادم اهل بیت b خوب نیسـت. جواناني که بـه ايـن وادي مي آيند بايد 
با خلـوص نیـت بیشـتري، در خانـه اهل بیـتb را بزنند و باور داشـته 
باشـند که خودشـان آنها را ياري مي کننـد.«او با بیان اين که مـداح بايد 
زندگـي اش را به خـدا و اهل بیتb واگـذار کند، يادآور مي شـود:»هر که 
در راه مداحـي قدم گذاشـت، خـودش را به اهل بیتb بسـپارد و از آنها 
يـاري بجويد. مـداح بايد خـودش را در دريـاي رحمت اهل بیـتb رها 
کند تا ائمه عصمت و طهارت، دسـتش را بگیرند. اگـر خودمان را گرفتیم 
و تكبـر کرديم، اهل بیتb مـا را رها مي کنند اگرچه آنهـا چنان بزرگوار 
هسـتند کـه بـا وجـود بدي هايمـان بـاز هـم از مـا روي برنمي گردانند. 
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برخــي مداحــان جــوان، تــن بــه 
ــد  ــاور دارن ــد و ب ــاگردي نمي دهن ش
ــت،  ــوب اس ــان خ ــون صدايش ــه چ ک
ــازي  ــر نی ــت و ديگ ــن کافیس همی
نیســت کــه از گنجینــه دانــش و 
تجربــه بــزرگان مداحــي بهــره ببرند. 
ــاج  ــدرش، ح ــه پ ــرزاده ک ــواد اکب ج
پیرغالمــان  از  اکبــرزاده  محمــود 
مي گويد:»يــک  اســت،  حســیني 
مــداح نمي توانــد خــودرو باشــد 
ــرورش  ــزرگان پ ــر ب ــد در محض باي
ــوب و  ــدای خ ــه ص ــد ک ــد هرچن ياب
ــد.«  ــته باش ــي داش ــات باالي معلوم
ــیاري از  ــداح، بس ــن م ــه اي ــه گفت ب
ــتادان  ــر اس ــر نظ ــق، زي ــان موف قاري
مشــخصي بوده انــد و توانســته اند 
ــد.  ــي کنن ــه اي را ط ــیري حرف مس
بســیاري از مداحــان موفــق هــم 
اســتادان خوبــي همچــون حــاج آقاي 
مويــد و مرحــوم آذر داشــته اند. او 
ــیر  ــتاد، مس ــه اس ــان اين ک ــا بی ب
رشــد مــداح جــوان و مســتعد را 
ــان  ــون پیرغالم ــد چ ــر مي کن کوتاه ت
حســیني و پیشكســوتان مداحــي، 
ــتند،  ــه هس ــت و تجرب ــي از معرف درياي
بــر حفــظ ادب و اخــالق مداحــان جــوان 
ــد.  ــد مي کن ــزرگان تاکی ــر ب در محض
ــاره اين کــه چــرا مداحــان  اکبــرزاده درب
ــر در محضر بزرگان، شــاگردي  جوان کمت
ــداح  ــر م ــد مي کند:»اگ ــد؟ تاکی مي کنن
جــوان بفهمد کــه اســتادش، بــراي بهتر 
شــدن کار او و بــراي يادگیــري اش، وقــت 
ــتاد  ــي اس ــاط عاطف ــذارد و ارتب مي گ
شــاگردي هــم بیــن آنهــا شــكل بگیرد، 
شــوق يادگیري در او بیشــتر مي شــود.«
بــه بــاور او، بیــن اســتاد و شــاگرد بايد 
رابطــه عاطفــي وجود داشــته باشــد نه 
ــرس،  ــر ت ــک و از س ــه خش ــک رابط ي
ــد از  ــم باي ــتاد ه ــه اس ــن اين ک ضم
نظر اخالقــي چنان باشــد کــه جايي در 
دل شــاگرد بــاز کنــد. او که دبیــر دين و 
زندگــي اســت از رابطه عاطفــي خودش 
بــا دانش آمــوزان مي گويــد کــه باعــث 
اثربخشــي بیشــتر آموزه هــاي ديني در 

ــود.  ــان مي ش نوجوان
ــر  ــان مي کند:»اگ ــرزاده خاطرنش اکب
اخــالص  پیشكســوتي  مــداح 
ــذب او  ــاگردان ج ــد، ش ــته باش داش
مي شــوند بويــژه اگــر معلومــات 
ــه  ــا آنچ ــد ام ــته باش ــي داش باالي
امــروز بیــش از پیــش، جامعــه 
ــت  ــد اس ــه آن نیازمن ــا ب ــي م مداح
ــگاه  ــه ن ــت ک ــالق اس ــالص و اخ اخ
ــث  ــي، باع ــه مداح ــه عرص ــادي ب م
ــت.«  ــده اس ــدنش ش ــگ ش کمرن

جواد اكبرزاده
پيرغالمان

 گنجينه تجربه

عــده اي بــر ايــن باورنــد کــه آنچه آســیب هاي 
ــن  ــه اي ــد ب ــان عالقه من ــراي جوان مداحــي را ب
ــردن  ــاگردي نك ــد، ش ــديد مي کن ــه تش عرص
ــت.  ــالق اس ــتادان اخ ــزرگان و اس ــر ب در محض
ــداح  ــالبافان، م ــن ش ــد حس ــم مانن ــي ه يك
ــي  ــه مداح ــاور دارد ک ــت b ب ــوان اهل بی ج
ــد  ــز باي ــادت نی ــت و عب ــادت اس ــک عب ي
قربتــا الــي اهلل باشــد يعنــي بــراي خــدا باشــد، 
ــل  ــه مراح ــد در هم ــد بتوان ــداح باي ــي م يعن
ــن  ــه اي ــد ک ــرده باش ــازي ک ــي خودس مداح
ــه يــک معلــم اخــالق دارد.  خودســازي نیــاز ب
مــداح خــوب  يــک  کــه  دارد  بــاور  او 
ــد،  ــذار باش ــه تاثیرگ ــد در جامع ــد بتوان باي
ــي  ــد ويژگ ــم چن ــه ه ــذاري در جامع تاثیر گ
دارد، در درجــه اول يــک مــداح خــودش 
ــک  ــر ي ــوي ديگ ــد. از س ــن دار باش ــد دي باي
ــد  ــته باش ــار داش ــت رفت ــد عف ــداح باي م
ــرف زدن و  ــژه ح ــار به وي ــام رفت ــي در تم يعن
ــر در  ــه مهم ت ــي و از هم ــاي اجتماع برخورده
ــد.  ــته باش ــار داش ــت کالم و رفت ــواده عف خان
به گفتــه او، داشــتن تواضــع و دوري از تكبر هم 
از خصوصیاتــي اســت کــه منجــر بــه موفقیت 
مــداح مي شــود و در کل ادب يــا عقالنیــت در 
رفتــار و کــردار رمــز موفقیــت مــداح اســت. 
شــالبافان تاکیــد دارد کــه موفقیــت در 
ــر  ــزرگ و پ ــس ب ــه مجال ــن ب ــي رفت مداح
ســر و صــدا نیســت اگــر بتوانیــم بــه 
ــم  ــخ دهی ــردم پاس ــاده م ــاي س دعوت ه
و در مجالســي کــه بــه ظاهــر رونــق 
ــاي  ــي از کلیده ــم، يك ــرکت کنی ــدارد ش ن
ــم.  ــت آورده ا ي ــه دس ــي را ب ــت مداح موفقی
ــس  ــت نف ــد اس ــوان معتق ــداح ج ــن م اي
ــتاد  ــت و اس ــم اس ــي مه ــم خیل ــتاد ه اس
بايــد صاحــب نفــس باشــد. وقتــي پــاي منبر 
ــي  ــاي مداح ــا پ ــینیم ي ــم مي نش ــک عال ي
ــر  ــي اگ ــم حت ــدا مي کنی ــور پی ــي حض بزرگ
ــم  ــم بگويی ــم، مي توانی ــاد بگیري ــک کالم ي ي
ــم و از او  ــاگردي کرده اي ــر او ش ــه در محض ک
ــاگردي  ــاور او، ش ــه ب ــم. ب ــي آموخته اي مطالب
مكتــب اهل بیــتb کــردن و زانــو زدن 
در محضــر اســتادان اخــالق آســیب هاي 
شــهرت را خنثــي مي کنــد، همچنیــن 
ــات در  ــعر و ادبی ــتاد ش ــک اس ــتن ي داش
ضرورت هاســت.  از  يكــي  مــداح  کنــار 

حسن شالبافان
 زانو زدن در 

محضر استادان 
اخالق



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

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

اپلیكیشن
نهج الفصاحه

یکـی از مواردی که ما شـیعیان بسـیار به آن 
تکیـه می کنیـم و از ارزش باالیـی برخـوردار 
اسـت، احادیث معتبر اسـت. اما این که چطور 
از سـندیت و اعتبـار یـک حدیـث مطمئـن 
شـویم، کار خیلـی سـاده ای نیسـت، امـا راه 
ساده تر این  اسـت که به منابعی استناد کنیم 
که خود آنها مطمئن و قابل اعتماد باشـند. در 
این قسمت، برنامه ای را برایتان در نظر گرفتیم 
که با نصب روی گوشـی تلفن همـراه، نه تنها 
بـار علمـی خـود را از جهت شـناخت حدیث 
بـاال می برید، بلکـه می توانیـد در بسـیاری از 
مواقع که از صحت حدیث مطمئن نیسـتید، 
بـا بررسـی آن در ایـن نرم افـزار بـه اطمینان 
کامل برسـید. برنامه نهج الفصاحـه نرم افزاری 
اسـت کـه امـکان داشـتن بیـش از ۳200 
حدیـث از پیامبر را برای شـما فراهم می کند.

خدايا!
اگر عظمـت حق النـاس را در نگاه تـو در می يافتیم، به يقین 
چنین بـی ُمحابا بر کشـتگاه حقوق مـردم نمی تاختیم. نگاه 

خودت را در همین جهـان، عیان کن.
خدايا!

مـردم را از اين »معیشـت َضنـک« برهان که نتیجه اعـراض از 
ذکر توسـت و ياد خودت را علی الدوام در دل هـای ما زنده بدار.

 خدايا!
سـكه رايج حـرام را از اعتبار بینـداز و بهره های شـیطان را 

روزافزون مپسـند.
خدايا!

ما را گرفتار فتنه های آخرالزمان و َمكر لیل و نهار مساز.
خدايا!

شـیطان و نفس به هم دسـت داده اند تا بندگان خـوب تو را 
زمین بزنند. بی مسـاعدت تو مقاومت ممكن نیسـت. 

خدايا!
به يـأس بگـو رهايمان کنـد، به خسـتگی بگو که دسـت از 
سـرمان بردارد و به شیطان بگو که ما از آن توايم، امید نبندد.

پیام رسان سروش
با توجه به اتفاقات اخیر کشور و سوءاستفاده 
فرصت طلبـان از فضای مجازی بـرای ایجاد 
آشـوب و برهـم زدن امنیـت کشـور، ایـن 
بـار به جـای معرفـی کانالـی در تلگـرام، به 
معرفی پیام رسـانی نسـبتا جدید امـا بومی 
می پردازیـم که دسـت سوءاسـتفاده  گران 
از  و  می کنـد  کوتـاه  را  تکنولـوژی  از 
سـوی دیگـر ایمن تـر نیـز اسـت چـرا که 
پیام رسـانی همچـون تلگـرام کـه پایـه و 
اسـاس آن خـارج از ایران اسـت، اطاعات 
گوشـی را در چند کشـور رصـد می کنند، 
امـا پیـام رسـان سـروش تنهـا و تنهـا در 
ایـران اسـتفاده شـده و نگرانـی بابـت از 
دسـت دادن اطاعات گوشـی و انتشار آن 
در خـارج از کشـور وجـود نـدارد. بـا نصـب 
ایـن پیام رسـان و همه گیـر کـردن آن، این 
فرصـت را فراهـم آوریـم کـه زیـن پـس، 
این شـبکه به جـای تلگرام اسـتفاده شـود.

qudsonline14@gmail.c om
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مناجاتنامه 

کتاب   کانال تلگرام
ماه به روايت آه

 

»مـاه به روایـت آه« عنـوان اثر ابوالفضـل زرویی 
نصرآبـاد و روایـت او از زندگانـی و شـخصیت 
ـ ماه بنی هاشـم   gحضـرت ابوالفضل العبـاس
ـ اسـت. نویسـنده در ایـن کتـاب کوشـیده تا از 
زبـان دوازده راوی، ناگفته هایـی از قبـل و بعـد 
از شـهادت پرچمـدار کربـا را بـا امانتـداری ، 
پایبنـدی بـه مسـتندات تاریخـی و روایـی و 
پرهیـز از اغـراق ، روایـت کنـد. در ایـن کتـاب 
نویسـنده عمده همـت خود را صـرف بازگویی 
و رازگشـایی از امـوری کـرده کـه بـا وجـود 
جذابیـت بـرای مخاطـب، متاسـفانه کمتـر به 
آنهـا پرداختـه شـده اسـت؛ امـوری همچـون 
خانـواده مـادری، کودکـی، ازدواج، فرزنـدان، 
بـرادران، حیطـه دانش و معرفـت و جایگاه آن 
حضـرت در میـان اهـل بیـت و مسـلمانان آن 
روزگار. از دیگـر جذابیت های ایـن کتاب، ذکر 
تاریخ شمسـی تمامی رخدادهاست که خواننده 
فارسـی زبان را با زمان وقوع حـوادث در روز و ماه 
و سـال هجری شمسـی آن وقایع آشنا می کند. 

هیئت نورالرضا، مسجد جامع امام جعفرصادقg اقدسیه/ شام غريبان

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

چهارد     ه  ضمیمه هفتگی روزنامه قد     س  
ویژه هیئت ها و محافل مذهبی

مد     ير مسئول:  ايمان شمسايی 
د     بیر تحریریه: زكیه سعید     ي د     بیر ویژه نامه: رضا صیاد     ي   

طراح نامواره: محمد      صمد     ي
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توصيه با مالیمت
همان طـور که شـاهد هسـتید، چند روزی اسـت که کشـور دسـتخوش 
آشـوب و اغتشاشـاتی شـده کـه همگـی از مداخلـه کشـورهای بیگانه و 
فرصت طلب ناشـی می شـود. اما بـرای این کـه این اغتشاشـات دامن گیر 
نشـود و ضربـه ای بـه نظـام وارد نیـاورد، مسـتلزم ایـن اسـت کـه همـه 
هوشـیار باشـیم، امـا ایـن هوشـیاری به ایـن معنا نیسـت که دسـت به 
دامن خشـونت شـویم؛ بلکه آرامشـی را می طلبـد که بـا طمأنینه کامل 
و قلبـی آرام بـا این موضـوع برخورد شـود. وظیفه ما به عنـوان یک بچه 
هیئتـی، در چنیـن شـرایطی این اسـت که افـرادی که به نوعـی نظری 
نزدیـک به اغتشاشـگران دارند، شناسـایی کـرده و با زبانـی آرام و متین 
نسـبت بـه توجیه کـردن آنهـا از ایـن رفتار زننـده اقـدام کنیـم. اگر در 
همسـایگی یـا محـل کار با چنین افـرادی برخـورد داریـم، نباید تعصب 
بـه خرج دهیـم و رفتـاری ناشایسـت از خـود نشـان دهیم کـه دلیل او 
بـر نپذیرفتـن حرف مـا را محکم تر کنـد. به راحتـی می توان با اشـاره به 
امنیتی که در کشـور حاکم اسـت و عدم برخورداری کشورهایی همچون 
سـوریه، یمـن، عـراق، افغانسـتان و پاکسـتان از چنین امنیتی آنهـا را از 
موقعیـت ایمـن زندگی خـود آگاه کنیم تا کورکورانه سـوار بـر این موج 
نشـوند. اگـر نیاز اسـت با آنهـا صمیمی تر شـویم و با رفتاری دوسـتانه تر 
خـود را بـه آنها نزدیـک کنیم تا بهتر موقعیـت کشـور را درک کنند. در 
نهایـت این کـه، بچـه هیئتی بـودن، صرفا به هیئـت رفتن نیسـت، بلکه 
بایـد منـش و اخـاق هیئتی نیز داشـته باشـیم تـا بچه هیئتـی بمانیم.

آیت اهلل رشـاد با اشـاره به مشـکات چند روز اخیر در جامعه گفت:»اغتشاشـاتی که این چند روزه در گوشه و کنار کشـور اتفاق افتاد، ذاتاً جنبه 
اعتراضی و مطالبه گرانه داشـت و بحق بود، هرچند بیگانگان و بیگانه پرسـتان سـعی کردند از آن سوءاسـتفاده کنند. طبقات محروم و مستضعف، 
یعنـي همان طبقه ای که انقاب کردند، از مشـکات اقتصادی و معیشـتی به سـتوه آمده اند. مـردم از بیکاری جوانان به سـتوه آمده اند. مردم به 

اغتشاشـگران، اعتنا نکردند؛ از مردم خردمند، صبور و نجیب باید تشـکر کرد.«
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