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»و خواهند گفت: پروردگارا، ما از سران و كهنساالن خود پيروى كرديم و آنان ما را از راه راست به گمراهى كشاندند.« سوره احزاب آيه 67

همیشـه بزرگ ترهـا، بهتریـن حـرف را نمی زننـد و همیشـه حرف گـوش کنی و اطاعـت از بزرگان، انسـان را به سـعادت نمی رسـاند. این پیام تربیتی قرآن اسـت کـه حتی در اطاعـت از بزرگان 
هـم گـوش و چشـمت را بـاز کن که فـردا فقط و فقط خـودت پاسـخگوی اعمالت خواهـی بود، نـه بزرگ ترهایت.

حـاج منصـور ارضـی بـا بیـان این کـه امـروزه روی مـزار امـوات بـه جـای روضـه اباعبداهلل الحسـینg صـدای سـنتور بـه گـوش می رسـد، گفـت: اگر 
بصیـرت الزم را نداشـته و به خوبـی نتوانیـم کارهـا را انجـام دهیـم، وهابیـت و بهائیـت، جای خالـی فعالیت های بچـه هیئتی هـا را پر کـرده و آرام آرام، 
هیئت هایـی کـه بایـد انقالبـی عمـل کننـد، سکوالریسـم شـده و از خط اصلی خـارج می شـوند. بایـد هیئت ها را بـه گونه ای تقویـت کرد که هرسـال یا 

هرمـاه یـک جهیزیه بـرای نو عروسـان تأمین شـود. ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

چشم و گوشت را باز کن

معرفت رضوی، مقاومت حسینی

همیشه ایام فاطمیه که مي شود تاریخ صدر اسالم در منابر و مجالس بازخواني 
مي شود و سخن از مظلومیت امیرالمومنین و حضرت زهراي مرضیه بیش 
از هـر موضـوع و مطلـب دیگـري مطرح مي شـود امـا در این میان متاسـفانه 
برخي دوسـتان کم اطالع یا دوست نماها بر آتش اختالف بین مذاهب اسالمي 
مي دمنـد. براي همین باید از عامالن این ظلم و جنایت نابخشـودني با عبارت 
بلند و رسـاي زیارت عاشـورا که حدیث قدسـي و کالم خداسـت »اللهم العن 
اول ظالـم ظلـم حـق محمد و آل محمـد« برائت بجوییـم. در این جـا با طرح 
چند سـوال به اصل مسـئله برائت مي پردازم. به نظر شـما علت اصلي بي تابي 
زهـراي مرضیه در بالیـن پدربزرگوارش چه بود؟ چـه موضوعي آن حضرت 
را این  قدر نگران کرده بود؟ ما به عنوان محبان و شـیعیان آن حضرت نسـبت 
بـه رفـع نگراني آن حضـرت چه وظیفـه اي داریم؟ تا چـه اندازه در این مسـیر 

مي  کنیم؟ حرکت 
 در بسـتر مـرگ  بودند که  حضـرت  زهرا kدر روایـت اسـت کـه  پیامبر
وارد اتـاق شـدند. حـال  پـدر را کـه  دیدند، شـروع  بـه  گریه  کردنـد. کم کم 
 صـداي زهرا بلند شـد. پیامبرk سرشـان  را بلند کردنـد و علت  را جویا 
شـدند حضرت  زهرا عرض  کردند : از تباهي  و ضایع  شـدن  دین  و عترت، 
بعد از شـما مي ترسـم. اینجـا بود کـه  او را دلـداري  دادند  بـه  این که  مهدي 
 امت  از نسـل  تـو ظهور مي کند و ریشـه  ضاللـت  و گمراهـي  را  مي کند؛ در 
واقـع نگرانـي حضـرت از انحـراف و تباهـي دین اسـالم بـوده اسـت. اما ما 
چـه مقدار در مسـیر احیـای دین گام برداشـته ایم تـا چه حـد حاضریم از 
عمـر و ثـروت و زندگي خـود را براي حفـظ دین سـرمایه گذاري کنیم. اگر 
مقتـداي ما حضرت زهرا و علي علیهماالسـالم باشـند باید پـا در جاي پاي 
آنهـا بگذاریـم. آیا حاضریم؟ وقتـي صدیقه طاهره در مسـیر احیای دین 

و مقابلـه با انحـراف و جلوگیري از تباهي دیـن و در دفـاع از امام خود تمام 
قـد مي ایسـتد، جایـي که پاره تن رسـول خدا، سـیده زنـان عالم، مـادر دو 
سـید جوانان بهشـت و همسـر و همتاي امیرمومنان ازجان خود مي گذرد، 
تکلیـف ما دیگر روشـن اسـت. امـروز تنها مصـداق حقیقي عتـرت و امامت 
وجـود مبارك حضرت ولیعصرf اسـت که ایشـان نیز مانند جـد بزرگوارش 
در غربت و تنهایي به سـر مي برد و نداي هل من ناصر ایشـان نیز بلند اسـت. 
پیامبر براي تسـالي دل دخترش و براي اطمینان او بشـارت ظهور مهدي را به 
او مي دهد مي فرماید او »ظهور مي کند و ریشـه  ضاللت  و گمراهي  را  مي کند« 
اکنـون کـه مـا در عصر غیبـت به سـر مي بریـم اگر همـت کنیـم، مي توانیم 

زمینه هاي ظهـورش را فراهـم آوریم و قلب مطهر مادرش را شـاد کنیم. 
نگراني زهراي مرضیه جهالت مردم و انحـراف از خط امامت و والیت بود آیا 

ما در خط امامت هسـتیم؟ خط امامت امروز در کجاست؟
عـرض شـد مصـداق اصلـي امامـت در وجـود مبـارك حضـرت حجـت 
متبلور اسـت اکنـون که امـام زمانf غایب اسـت باید این خـط را در 
کجـا جسـت وجو کنیـم؟ همان طـور کـه علـيg در دوران حکومتش 
افـرادي را معرفـي مي فرمودنـد کـه تبعیـت از آنهـا تبعیـت از حضـرت 
بـود و همیـن شـاخص در خط والیـت بودن بـود. به عنوان مثـال مالک 
اشـتر یـا محمدبـن ابوبکر کـه تبعیـت از آنها دلیـل در خط امـام بودن 
اسـت. امـروز هـم در خـط والیـت بـودن یعنـي تبعیـت از نایبـان امام 
عصـرf که البتـه منظور نـواب عام اسـت نه خـاص که مراجـع تقلید 
در فقـه و احـکام دینـي و ولـي فقیـه در امـور حکومتـي اسـت. وقتـي 
کـه منتقـم واقعـي حضرت زهـرا فرزنـدش مهديf اسـت و ظهور 
حضـرت هـم در گـرو فراهـم آمـدن زمینه هاي ظهـور اسـت، وظیفه ما 
فراهـم سـاختن زمینه هاسـت. بـراي فراهـم آوردن مقدمـات نیـاز بـه 
شـناخت و معرفـت نسـبت بـه اهـداف ظهـور داریـم کـه همـان روایت 
معـروف یمـالء االرض قسـطا و عـدال کمـا ملئـت ظلمـا و جورا اسـت. 
وظیفـه مـا عدالـت محـوري و ظلم سـتیزي و مبـارزه بـا تبعیض اسـت. 
مـا بـراي غربت زدایـي از امـام زمـان چـه کرده ایـم؟ یکـي از مهم تریـن 
اقداماتـي کـه حضـرت صدیقـه انجـام داد شناسـایي جرثومه هـاي 
فسـاد، تباهـي، فتنـه و روشـنگري بـا خوانـدن خطبه هـاي آتشـین در 
مسـجدالنبي و گوشـزد کـردن ماجـراي غدیـر بـود. بهترین کسـي که 
علـيg را بـه عنوان شـاخص حـق شـناخت و در جهت احقـاق آن از 
خودگذشـتگي کـرد حضـرت زهـرا اسـت همان طـور که بـه فرموده 
پیامبـر اکـرمk »العلـي مع الحـق و الحق مـع علي حیث ما یـدور« ما 
نیـز باید فاطمه وار به گرد موالیمان بگردیم و همیشـه در مسـیر کسـب 
رضایـت او باشـیم. مـا اهـل منبـر بایـد مـردم را به سـوي خـط والیت 
هدایـت کـرده و با روشـنگري بـه مبارزه بـا ظلم و تبعیض سـوق دهیم. 

 

دفاع از واليت مانند حضرت زهرا
حجت االسالم مرتضي عباسيان، واعظ و كارشناس معارف اسالمي

بازتاب

*كاظم ذبيح اللهـى: اصل تبلیغ دین براسـاس تواضـع، نیکوکاری، 
حسـن خلـق و حکمـت اسـت. پیامبـر اسـالم این گونـه دین اسـالم 
را بـه مـردم معرفـی می کـرد. لـذا رسـانه مذهبـی هـم بایـد چنیـن 
صفاتـی را در سـبک حرفـه ای خـود داشـته باشـد. از طرفـی بایـد از 
کلیشـه های مرسـوم خارج شـد و ملموس و عینـی خود را نقـد کرد. 
بـه نظر می رسـد این گونه رسـانه مذهبـی می تواند تحول ایجـاد کند.

*محمودرضا صادقى: گفت وگوی هفته گذشـته نشـریه چهارده 
دربـاره فرصت های مجـازی بود که مداحـان بایـد از آن بهره ببرند. 
انصافـا بـه نکتـه خوبی اشـاره کـرده بودیـد و خـوب اسـت در این 

زمینه گـزارش مفصلی تهیـه کنید.
*ترنم درخشـانى: معرفی هیئت هـا و مداحان گمنـام از کارهای 
خوبی اسـت که در برنامه کاری نشـریه شـما قـرار دارد و امیدواریم 

سـراغ هیئت های شهرسـتان ها هم بیایید.
* احمد ابوالقاسـمى: مسـائل مهمی هسـت که باید قشـر مذهبی 

بـه آنهـا پاسـخ دهنـد. مثـال یک مسـئله خیلـی ابتدایـی این اسـت 
چـرا هیئت هـا این قـدر در بیـن جوانـان رشـد کرده انـد امـا برخـی 
دیگـر از مناسـک دینـی کم فـروغ شـده اند. مهم تـر این که دینـداری 
می کنـد؟  احساسـی تر  را  مـا  آیـا  دارد؟  مشـکالتی  چـه  هیئتـی 
سرنوشـت مسـجد و نمازجمعـه چـه خواهنـد شـد؟ اینهـا ابهامـات 
و سـواالتی اسـت کـه شـما در هفته نامه تـان بـه آن پاسـخ دهیـد.

* كبـرى اكرمـى: دسترسـی بـه نشـریه شـما قـدری سـخت 
اسـت یعنـی فقـط می توانیـم از طریـق فایـل پـی دی اف کـه روی 
قدس آنالیـن می آیـد یـا برخـی رسـانه های دیگـر، چهـارده را دنبـال 
کنیـم. تیـراژ آن را گسـترده تر و دسترسـی را کمـی آسـان تر کنیـد.

* ابوالفضـل سـنايى: چالـش یکـی از نـکات جذابـی اسـت کـه 
در گفت وگوهـا بایـد باشـد؛ در برخـی مصاحبه هایتـان ایـن نکتـه 
بـوده و یکسـری ابهامـات برطـرف شـده؛ امیـدوارم ایـن اصـول 
اخالقـی. موازیـن  رعایـت  بـا  البتـه  دهیـد  ادامـه  را  حرفـه ای 

حجت االسالم سیدرضا عمادی
رسـانه های مذهبی می تواننـد مروج صـدق در جامعه 
باشـند و  اخبـار را بـه دور از تهمت و غیبـت و دروغ در 
جامعه منتشر کنند. تردیدی نیسـت صداقت  از اصول 
مهم اخالقی اسـت و جامعـه مذهبی بیـش از دیگران 
بایـد مزین بـه آن باشـد. رسـانه ای که پلشـتی ها را به 
خاطـر دوسـتی یـا تعلـق خاطـر بـه فـرد یـا جناحی 

سانسـور می کنـد ولـی از آن طـرف بی دلیـل بـرای رقیـب و دشـمن خـود پلشـتی 
می سـازد بویـی از اسـالمیت و اخـالق نبرده اسـت. رسـانه مذهبی بیـش از آن که به 
فکـر جذب مخاطب و هدایت افراد باشـد باید به فکر مصونیت خـود از کذب و ترویج 
صداقـت باشـد کـه در این صورت نخسـت از ابتذال بـه دور اسـت و دوم  این که چون 
مشـی آن بر مبنای صداقت و درسـتی اسـت، اعتماد افـراد را به خـود جلب می کند.

  بازتاب های »چهارد      ه« را د      ر اينجا بخوانید      . منتظر پیشنهاد      ها و انتقاد      اتتان هستیم.
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احسان آيتى، پژوهشگر دينى

یـک هیئـت از قطیف حجـاز آمـده بودند و در شـارع بـاب القبله، منتظـر بودند تـا نوبت آنها 
بشـود و وارد حرم امام حسـینg بشـوند و عزاداری کنند. سـر صحبت را با آنهـا باز کردیم. 
از آینـده رو به زوال حکومت سـعودی سـخن گفتیم. عـادت بر تقیه موجب شـده بود کمی با 
احتیاط، سیاسـی صحبت کنند. با وجود این گفتیم آینده شـیعیان حجاز روشـن اسـت. یکی 
از آنها به نشـانه تایید واقعه ای را تعریف کرد. گفت در یکی از شـهرهای عربسـتان، مادری بود 
کـه دکترهـا جوابش کردنـد و خانواده اش از شـفای او ناامید بودند. یکی از دوسـتان پسـر این 
 gمـادر کـه شـیعه بود، بـه دوسـت وهابی خود گفـت: من شـفای مادر شـما را از امـام رضا
می گیـرم. آن فـرد می گویـد بـه حرم امـام رضاg مشـرف شـدم و با جمعـی روضه حضرت 
ام البنین خواندیم و اشـک ریختیم و سـینه زدیم و من، در حین توسـل، برای مادر دوستم 
دعـا کـردم. پس از بازگشـت به کشـورم، مطلع شـدم آن مادر شـفا یافته اسـت. پسـر او تنها 
کسـی بود کـه از ماجرا مطلع بـود و راز این شـفا را برای خانـواده اش تعریف کـرد. آن خانواده 
وهابی ابتدا نمی خواسـتند ماجرا را قبول کنند و زیر بار آن نمی رفتند. اما با معاینه پزشـکی و 
مقایسـه آن با آزمایش های قبلی به خوبی روشـن بود معجزه ای رخ داده اسـت و هیچ نشانه ای 
از بیمـاری در بدن مادر نیسـت. پـس از این اتفاق، آن خانوادهـ  که خانـواده بزرگی هم بودندـ  
همه شـیعه شـدند. رفت و آمدهای جوانان حجاز به عراق و به خصوص پیاده روی اربعین، روح 
اعتمـاد بـه نفس و مقاومت را بیش از پیش زنده خواهد کرد و اینان از کربال همدلی و همراهی 
سـایر شـیعیان را به غربت عربسـتان بـه ارمغـان می برند و از آن سـو با کمـک اهل بیت b و 
هدایـت امـام زمانf روزی خواهد آمـد که جوانان حجاز تقیه را کنار خواهند گذاشـت و 
طومـار غاصبـان حجاز را در هـم می پیچند. امام رضـاg به اهل حجـاز معرفت و محبت 
می دهـد و امـام حسـینg حماسـه و مقاومـت را بـه روح و جانشـان تزریـق می کنـد.

در آسـتانه سـالگرد پیـروزی انقـالب اسـالمی دربـاره مؤمـن انقالبی هـم نکته ای داشـته 
باشـیم؛ حلـم یکـی از ویژگی هایـی اسـت کـه بـزرگان بـرای یـک انقالبـی شـمرده اند و 
در تعریـف ایـن فضیلـت اخالقـی گفته انـد، یعنی جنبـه داشـتن و تحمل اوضـاع مختلف 
را داشـتن. یعنـی بـا یـک شکسـت دچـار انـدوه فـراوان نشـود و در پیروزی ها سرمسـت 
نگـردد؛ بلکـه جانـب میانـه را نگه دارد. کسـی که داعیـه انقالبی بـودن دارد، پـا در عرصه 
پـر مخاطـره ای می گـذارد و قلـب و روحش باید آمـاده مواجهه بـا حوادث پیش  رو باشـد. 
در مسـیر ایـن راه مهـم، خناسـانی هسـتند کـه بـا تدابیـر مختلـف سـعی در مخـدوش 
کـردن چهـره و آبـروی انقالبیـون دارنـد، بـه ایـن دلیـل حلـم یکـی از صفاتـی اسـت که 
اگـر همـراه فرد باشـد، یـاور خوبی در سـختی ها خواهـد بود.  امـام صـادقg در روایتی 
می فرمایـد: حلـم بـر مـدار پنـج چیـز می چرخـد: اول، شـخص عزیز باشـد و خوار شـود، 
منظـور اینجـا عـزت و ذلـت ظاهـری اسـت؛ بنابرایـن شکسـت در یـک عملیـات یـا یک 
انتخابـات هیـچ  گاه موجـب ناامیـدی و شکسـت انقالبی نخواهد شـد. دوم، راسـتگو باشـد 
و نسـبت نـاروا داده شـود، جریـان باطـل همـواره سـعی دارد، بـا اغواگری جریـان حق را 
کنـار بگـذارد از ایـن رو نبایـد از نسـبت های بی مـورد و تهمت هایـی کـه نثـار حق گویان 
می کننـد، دل نگران شـد. سـوم، بـه حق دعوت کند و سـبکش بشـمارند؛ چهـارم، بی گناه 
باشـد و اذیـت شـود؛ پنجم، حق طلبـی کند و بـا او مخالفـت کنند. اگـر در هر پنج مـورد، به 
حـق رفتـار کنـی، بردبـار هسـتی. جبهـه باطـل در برابـر حق طلبی نیز دسـت به تمسـخر و 
اسـتهزا می زنـد تـا حـق را بـه خیـال خود تصغیـر کنـد در ایـن پیکار حلم اسـت که سـبب 
اسـتقامت حق طلبـان می شـود. مؤمـن انقالبـی در این مـوارد با پافشـاری بر حق هیـچ گاه از 
دایـره انصاف خارج نمی شـود و برای اثبات حق خود، دسـت به دروغگویی، بـردن آبرو، تهمت 
و... نمی زنـد؛ بلکـه همان گونـه کـه امام فرمـود، بر حـق عمل می کنـد چون اهل حلم اسـت.

سوره   مبارکه احزاب 
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آیـت اهلل علـوی بروجـردی، بـا اشـاره به اختالفی کـه درباره قبـر مطهر حضـرت زینب در سـوریه و مصر اسـت، گفت: »مـن از آقایان طلبـه می خواهم 
تتّبـع و تحقیـق کنیـد کـه چـه بـر سـر زینـب کبری آمـده اسـت؛ اگر بـه شـام آمـده و همیـن جایی کـه قبر مطهـرش هسـت؛ طبعا برگشـت به شـام 
مقدماتـی دارد؛ آیـا احضـار یـا تبعیـد شـده اسـت؟! یـا بـه مصر رفته اسـت؟ هیچ اشـکال نـدارد به نـام ایشـان قبر و صحن و سـرا هـم در شـام و هم در 

قاهـره باشـد، بحـث مـا این نیسـت کـه پیکر مطهر ایشـان در کجاسـت؛ هـر کجا نـام مقـدس زینب کبـری دارد، بـرای ما حرم اسـت.«
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بانـوي شـاعر و خـوش قريحـه مشـهدي، اوليـن شـعر جـدي خـود را در سـال 73 بـا حـال و هـواي انتظـار سـرود. او كـه همسـن 
انقـالب اسـت، اوليـن مجموعـه شـعرش در سـال ۸0 توسـط نشـر نيسـتان بـا عنـوان »گزيـده ادبيـات معاصـر« بـه چـاپ رسـيد 
و شـش سـال بعـد، دوميـن مجموعـه شـعرش بـا عنـوان »آسـمان ابـري دي« توسـط نشـر تـكا روانـه بـازار شـد. چنـد مجموعـه 
كـودك در حـوزه دفـاع مقـدس و نيـز تدويـن كتاب هـاي »روايـت عمـار«، »حديـث سـرو«، »بيـداري اسـالمي« در كارنامـه ادبـي وي 
چشـم نوازي مي كنـد . »راضيـه رجايـي« ايـن هفتـه مهمـان نشـريه چهـارده شـد تـا هـم از خـودش بگويـد و هـم از دغدغه هايـش. 

 سعيد سعيدى

 شـعر آيیني پس از انقالب شكوفا شد
گفت وگو با راضیه رجايی شاعره خراساني 

داد. بـه بـاور رجایـي، یکـي از ضعف هایـي کـه 
شـعر آیینـي را تهدید مي کند، ضعـف مطالعاتي 
شـاعران از سیره اهل بیتb اسـت به طوري که 
شـعر آییني ما باز هـم در بخش سـیره اهل بیت

b دچـار کمبودهاي بسـیار اسـت. او مي گوید: 
»نگاهـي گـذرا به اشـعار آیینـي نشـان مي دهد 
کـه حجـم اشـعاري کـه بـراي پیامبـر بـه 
عنـوان اولین شـخص عالم امـکان و وحـدت در 
بین مسـلمانان است، بسـیار کم بوده اگرچه طي 
دهه هاي اخیر، مسـئوالن فرهنگي بـه این ماجرا 
توجه کرده اند اما حجم اشـعار بـراي بزرگ ترین 
شـخصیت دینـي مـا، از لحـاظ کیفـي و کمي 
دچـار ضعف فـراوان اسـت. اشـعاري کـه براي 
حضرت عليg سـروده مي شـود در بسـیاري 
از مـوارد یـا دچار غلو شـده یـا به توجـه دادن 
امیرالمومنیـنg به وحدت مسـلمین و حفظ 
و اقتـدار اسـالم کـه در رفتـار و گفتـار آن امام 
همام مشـهود است، بي توجه هسـتند. در مورد 
حضرت زهـرا از شـخصیت و زندگـي کوتاه 
امـا سرشـار از پیـام و درس سـرور زنـان عالـم 
غفلت بسـیار شـده اسـت و عمده اشـعار، اندوه 
و مرثیـه اسـت. پیرامون امام حسـنg، سـیره 
و شـجاعت و مبـارزات ایشـان کمتـر بـه چشـم 
مي خـورد و آن امـام بزرگـوار در طـول تاریـخ و 
در شـعر شـاعران همچنان مظلوم واقع شده اند!«

     دغدغه هاي بانوي شاعر
 بانـوي شـاعر خراسـاني که شـعرش آراسـته به 
سـالمت و صالبـت زبـان اسـت، از جملـه بانـوان 
شـاعري است که سـرودن شـعر متعهد و انقالبي، 
بزرگ ترین دغدغه اش به شـمار مي رود. در کارنامه 
کاري اش، اشـعاري در سـبک های مختلف دارد اما 
نگاهـش به اشـعار آیینـي، متفـاوت اسـت. حدود 
بیسـت سال اسـت که شـعر مي سـراید و باور دارد 
شـعر آییني پس از پیروزي انقالب اسالمي، از نظر 
کیفیـت و کمیت دچار تحول شـده اسـت. اشـعار 
آییني قبل از انقـالب، عمدتا توصیفي بود و جنبه 
غـم و انـدوه را بازگـو مي کـرد. او مي گوید:»پـس 
از پیـروزي انقـالب اسـالمي، توجهـات بـه جنبه 
کاربـردي شـعر آیینـي جلـب شـد یعنـي شـاعر 
آیینـي اگر قبـال واقعه کربـال را توصیـف مي کرد، 
بعد از انقالب، در شعر عاشـورایي خود را در صحن 
عاشـورا، عنصري اثرگـذار مي داند. بـراي نمونه در 
شـعري از آقاي علي معلم دامغانـي مي خوانیم: »از 
پا حسـین افتاد و ما بـر پاي بودیم /زینب اسـیري 
رفـت و مـا بر جـاي بودیم /چـون بیـوه گان، ننگ 
سـالمت مانـد برمـا /تـاوان ایـن خـون تـا قیامت 
مانـد برمـا« رجایي معتقد اسـت در اشـعار آییني 
پـس از انقـالب، شـاعر بـه توصیف صرف بسـنده 
نمي کنـد بلکـه واقعـه عاشـورا را در گـذر زمـان 
جـاري مي داند و خـود را در این واقعه، مسـئول. 

    شعر انقالب و فرهنگ عاشورا
 نکتـه اي کـه بانوي شـاعر بـه آن تاکیـد دارد 
وظایـف شـاعر در برهه هـاي مختلـف اسـت: 
»نبـرد حق و باطل در همیشـه تاریـخ، جریان 
دارد و شـاعر، خـود را موظـف مي دانـد کـه 
در ایـن نبـرد سـهیم باشـد و طـرف حـق را 
بگیـرد. در واقـع انقـالب اسـالمي بـه تأسـي 
از فرهنـگ عاشـورا بـه پیـروزي رسـید. ایـن 
مقـدس  دفـاع  دوران  در  متعالـي  فرهنـگ 
بیشـترین تاثیـر را داشـته و اشـعاري هـم که 
سـروده  مقـدس  دفـاع  و  انقـالب  زمینـه  در 
مي شـود، اغلـب بـه ایـن مهـم توجـه دارد. در 
واقع شـاعر وقتـي مي خواهد شـهدا را توصیف 
کنـد بـه واقعـه عاشـورا و شـهداي کربـال هم 
تأسـي مي جوید. یکي از محاسـن شـعر انقالب 
توجـه بـه فرهنـگ و سـیره اهل بیـتb بوده 
 و صـرف توصیـف خـاص نبوده اسـت. در سـیره 
اهل بیـتb ما همواره توجه بـه امور روز جامعه 
و مبـارزه بـا سـتمگران و مسـتکبران و دفـاع از 
مظلومان و مسـتضعفان و آزادگان بوده اسـت.« 

    يا كم كاري كرديم يا غلو!
شـعر آیینـي عـالوه بـر فرصت هایي که پـس از 
پیـروزي انقـالب اسـالمي، شـامل حالش شـد، 
تهدیداتـي هم ایـن عرصـه را تحت الشـعاع قرار 

هوالجمیل
برخاستي كه سرو قدت سروري كند

اين قدر مي شود كه كسي دلبري كند؟!
آن نقطه اي كه گوشه لب هاي تو گم است

تنها بس است تا همه را مشتري كند
ُخلق عظيم! هيچ كسي را خدا نخواست

از بين خلق، بعد تو پيغمبري كند
انگار دوست داشت كه تنها شوي و بعد
تنها خودش هميشه تو را ياوري كند

كوثر عطا كند كه براي يتيمي ات
با دست مهربان خدا مادري كند... 
يك سر ز خاندان تو باالي نيزه اي

بر سروران هر دو جهان سروري كند... 

   سبک زندگي ائمهb را نمي دانیم
شـاعره خراسـاني بـا بیـان این کـه پـس از پیـروزي 
انقـالب، توجـه شـعرا بـه شـعر عاشـورایي بیشـتر 
شـده و اشـعار ایـن حـوزه، موفق تـر بـوده اسـت، 
مي دهـد:»در  ادامـه  این گونـه  را  حرف هایـش 
طهـارت  و  عصمـت  اهل بیـت  از  برخـي  مـورد 
علیهم السـالم جامعـه بـه معرفـت و شـناخت الزم 
نرسـیده و ایـن در شـعر شـعرا نیـز نمایان اسـت. از 
جملـه امـام سـجاد، امـام محمـد باقـر، امـام جعفـر 
 صـادق، امام موسـي کاظـم، امام جـواد، امـام هادي و 
امام حسن عسـکريb. اشـعار آییني ما از سیره این 
 g بزرگان بسیار کم بهره اسـت. در مورد امام حسن
یا حضـرت زهرا، آن شـناختي را که بایـد، نداریم 
به همیـن دلیل، روي یک جنبـه تمرکز مي کنیم در 
حالي که زندگـي ائمه اطهار، آموزه هـاي فراواني دارد. 
وظیفـه این معرفت افزایي بردوش رسـانه ها، معلمان، 
منبري هـا و متولیان فرهنگي اسـت. در مـورد واقعه 
کربـال، جداي از سـنگیني غم ایـن مصیبت عظمي، 
آموزه هـاي قیـام عاشـورا طـي سـال های متمـادي 
جـاري بـوده اسـت بـه طوري کـه مـردم ما متاثـر از 
ایـن قیـام، حرکت هـاي انقالبـي داشـته اند. ضمـن 
این کـه روضه هـا و عزاداري هـاي هیئت های مذهبي، 
متوجـه و متمرکز به قیام عاشـورا بوده اسـت اما این 
 b نبایـد، توجـه مـا را نسـبت بـه دیگـر اهل بیـت
کـم کنـد. البته بایـد توجه داشـته باشـیم در همین 
بخـش نیز کـه ادبیات مـا بیشـترین توجـه را به آن 
داشـته هنوز دچـار خألها و ضعف هایي هسـتیم.«این 
 بانـوي شـاعر با تاکیـد بر این کـه پرداختن به سـیره 
مي شـود:  یـادآور  ضرورت هاسـت،  از   bاهل بیـت
»همچنین در مورد اشـعار رضوي نیز بیشترین توجه 
ما به مسـئله زیـارت و نمادهـاي مکاني بـارگاه منور 
امام رضاg بوده و کمترین توجه به سـیره ایشـان. 



میثـم مطیعـی مداح اهل بیتb در ایام فاطمیه اول به منطقه زلزله زده کوهبنان کرمان رفته و در آنجا برای مردم به مرثیه سـرایی می پردازد. گفتنی اسـت، فاطمیه 
اول از 13 تا 15 جمادی االول و فاطمیه دوم از سـوم تا پنجم جمادی الثانی اسـت.

ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

 مداحان و منبرهای انقالبی از نقش تاثیرگذار 
هیئت ها در پیروزی انقالب اسالمی می گويند

هيئت ها، مردمى ترين پايگاه هاى دينى اسـت كه نقش بى بديلى در  پيروزى انقالب اسـالمى سـال 57 
داشت. نقشى كه از نهضت عاشوراى حسينى الهام گرفته شد تا با روحيه استكبارستيزى در برابر ظلم  
و جور قيام كنند. تاريخ انقالب پر از وعاظ و مداحانى اسـت كه با افشاگرى هايشـان جوانان بسـيارى را 
با انقالب همراه كردند و تا پاى جان ايسـتادند تا مردمى ترين انقالب معاصر دنيا به ثمر برسد. موضوعى 
كه طبق ديدگاه رهبر انقالب از كاركردهاى هيئت هاى حسـينى اسـت؛ »هيئت ها نمى توانند سـكوالر 
باشـند؛ هيئِت امام حسـيِن سـكوالر ما نداريم! هركس عالقه  مند به امام حسين است، يعنى عالقه  مند 
به اسـالم سياسـى است، اسالم مجاهد است، اسـالم مقاتله است، اسـالم خون دادن است، اسالم جان 
دادن اسـت؛ معناى اعتقاد به امام حسين اين اسـت. اين كه آدم در يك مجلس روضه يا هيئت عزادارى 
مراقب باشـد كه مباد وارد مباحث اسـالم سياسى بشـود، اين غلط اسـت.« ماه پيروزى انقالب فرصت 
خوبى بود تا سـراغ  مداحان و منبرى هاى  انقالبى برويم و خاطـرات روزهاى مبارزه را با آنها مرور كنيم.

نهضـت ما حسـینیه
رهـبر ما خـمینیه
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ــت  ــه سال هاس ــاش ک ــداهلل بهت ــی ی ــرات انقالب  خاط
زیــاد  آن قــدر  می کنــد  را   bاهل بیــت نوکــری 
اســت کــه نمی دانــد از کجــا آغــاز کند:»ســال ها 
در هیئت هــای منطقــه جوادیــه ماننــد جوانــان 
انصارابوالفتــح، انصارالعباس، انصاراالئمه و... ســخنرانی 
ــام  ــای ام ــا و پیام ه ــردم و اعالمیه ه ــی می ک و مداح
ــردم  ــه م ــا ب ــن هیئت ه ــم در همی ــیw ه خمین
ــه  ــد ک ــعاری داده می ش ــی ش ــد وقت ــل می ش منتق
ــد  ــینg می ش ــد و امام حس ــه یزی ــاره ب در آن اش
ــق  ــال مصادی ــه دنب ــد ب ــه بای ــتند ک ــردم می دانس م
ــه  ــای منطق ــی هیئت ه ــند. حت ــن دو باش ــان ای زم
اســت  مسیحی نشــین  محلــه ای  کــه  مجیدیــه 
بــا شــعارهای انقالبــی خــود مســیحیان آنجــا را 
 wــام ــرت ام ــا حض ــی ب ــه همراه ــوت ب ــز دع نی
ــا  ــتb هیئت ه ــالم اهل بی ــن پیرغ ــد«. ای می کردن
را یکــی از کانونی هــای اثرگــذار در پیــروزی انقــالب 
حســین »امــام  می گویــد:  و  می دانــد  اســالمی 

ــه برادرشــان محمــد حنفیــه  g در وصیتــی کــه ب
ــه معــروف و  ــر ب ــام خــود را ام نوشــتند هــدف از قی
نهــی از منکــر بیــان فرمودنــد لــذا هیئت ها بایــد در این 
مســیر حرکت کننــد. اکثــر هیئت هــا در دوران طاغوت 
ــه انقــالب کاری  انقالبــی بودنــد و تعــداد محــدودی  ب
نداشــتند و حتــی بــه مــا می گفتنــد نیاز نیســت مــا در 
امور سیاســی دخالــت کنیم. متاســفانه برخــی مداحان 
ــا می اندیشــند؛ در  ــور در هیئت ه ــاد ش ــه ایج ــا ب صرف
ــده ای  ــت فای ــعور و معرف ــدون ش ــور ب ــه ش ــی ک حال
ــدارد. آن زمــان چــون دســتگاه های ارتبــاط جمعــی  ن
دســت مذهبی ها نبــود و فضــای مجــازی و رســانه  خاص 
دیگــری هــم وجــود نداشــت هیئت هــا در واقــع این نقش 
را ایفــا می کردنــد و اعالمیــه و پیام هــای امــامw توســط 
هیئتی هــا پخــش می شــد.« بهتــاش اعتقــاد دارد؛ رمــز 
موفقیــت هیئت هــای انقالبــی، روابــط قــوی بیــن اعضای 
هیئــت اســت:»هم هیئت هــا و هــم مداح هــا و هــم وعاظ 
یــک روابــط قوی تــری بــا همدیگــر داشــتند. کوچک ترها 
از تجربــه بزرگ ترهــا بهــره می بردنــد. هــدف انقــالب این 
نبــود کــه مــا شــعار خــوب بدهیــم هــدف ایــن بــود کــه 
جامعــه را بــه ســمت عمل گرایــی ســوق بدهیــم. هیئــت 
انقالبــی ، هیئتــی اســت کــه  هــدف امــام حســینg را 
بشناســد. هــدف امــام حســینg هــم امــر بــه معــروف 
ــدی  ــاب محم ــه اســالم ن ــر و رســیدن ب ــی از منک و نه
ــعرهای  ــوب و ش ــعار خ ــه ش ــت ک ــن نیس ــت. ای اس
خــوب بخوانیــم تــا صرفــا احساســات مــردم را تحریک 
کنیــم؛ اگــر هیئــت محتوا نداشــته باشــد، هیچ ســودی 
نــدارد.« بهتــاش معتقــد اســت هیئت هایــی کــه بــدون 
نمی تواننــد  می شــوند،  اداره  غیراصولــی  و  برنامــه 
باشــند. تأثیرگــذار  انقالبــی  هیئت هــای  ماننــد 

هیئت انقالبی ،هدف امام 
حسین  را می شناسد

  يداهلل بهتاش 
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مهـدی حـق وردی، سـردبیر ماهنامه موعود، تأکید کرد: »نقـد بازی های رایانه ای به معنی نفی بازی های رایانه ای نیسـت؛ بلکه باید با به دسـت آوردن شـناخت 
از محتـوای ایـن رسـانه، از نحـوه تأثیرگـذاری آن به نحو درسـتی اشـاره کـرد، در حالی که می شـود مفهـوم انقالب اسـالمی و مهدویـت را از طریـق بازی های 

رایانـه ای صـادر کرد مـا فقط نگاه سـرگرمی به بازی هـای رایانه ای داریـم و درباره منافـع  و مضّرات آن کمتـر می دانیم.«
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 حجت االســالم والمســلمین محمدتقــی عبــدوس اســتاد حــوزه 
ــارزات انقــالب اســت  ــال دوران مب و دانشــگاه از منبری هــای فع
کــه حرف هایــش را بــا مــروری بــر تأثیرگــذاری تعظیــم شــعائر 
اهل بیــتb در دوران طاغــوت آغــاز می کند:»انقــالب اســالمی 
تحــت رهبــری حکیمانــه حضــرت امامw بــه ســرمنزل مقصود 
ــا ماهیــت دیــن و مذهــب و هســته های  ــی کــه ب رســید؛ انقالب
ــکیل  ــا تش ــر علم ــینیه ها زیرنظ ــاجد و حس ــی اش در مس اصل
شــد. یعنــی بــه عبارتــی مــردم در همیــن مســاجد، حســینیه ها 
و هیئت هــای مذهبــی گردهــم می آمدنــد و واعظــان دینــی برای 
آنهــا ســخنرانی  می کردنــد و از حکومــت اســتبدادی طاغوتیــان 
و ظلم هــا و جنایــات رژیــم ستمشــاهی و وابســتگی ایــن رژیــم 
ــا آگاهــی از  ــردم ب ــد. م ــکا ســخن می گفتن ــه اســرائیل و آمری ب
حســینیه ها و مســاجد خــارج شــده و علیــه رژیــم ستمشــاهی 
شــعار می دادنــد. در واقــع ایــن شــعارها، حرکت هــا، راهپیمایی ها 
و تظاهــرات از مســاجد و حســینیه ها شــروع شــد و رهبــری ایــن 
مســیر الهــی و آرمــان مقــدس را علمــا برعهــده داشــتند. چــون 
ایــن حرکــت باشــکوه و باصالبــت، ماهیــت دینــی داشــت مــردم 
بــه خاطــر دیــن بــه میــدان می آمدنــد و حتــی مغازه هــا کســب 
ــرض  ــن در مع ــر دی ــه خاط ــد. ب ــل می کردن ــان را تعطی خودش
ــا  ــهید ی ــن راه، ش ــالی ای ــا در اعت ــد ی ــرار می گرفتن ــر ق خط
مجــروح می شــدند. همــه ایــن اقدامــات ارزشــمند بــه رهبــری 
و مدیریــت مدبرانــه و حکیمانــه حضــرت امــام خمینــیw بــه 
عنــوان یــک مرجــع دینــی بــه منصــه ظهــور می رســید.« ایــن 
ــا بیــان این کــه هیئت هــای مذهبــی  اســتاد حــوزه و دانشــگاه ب
در رونــق فرهنــگ ایثــار و شــهادت در دوران جنــگ تحمیلــی تاثیر 
بســیاری داشــت، می گوید:»دشــمن هشــت ســال جنگ سنگین و 
کمرشــکنی را علیــه ایــن نظــام تحمیــل کــرد؛ دنیــای ظلــم و کفر 
یــک طــرف و یــک نظــام تــازه تأســیس یــک طــرف. امــامw بــه 
مــردم اعــالم کردنــد ایــن نظــام متعلــق به شماســت، بــا ایــن کالم 
نافــذ و حکیمانه حضــرت امــامw، مــردم در کنار نیروهای مســلح، 
ســالح برداشــتند و از ایــن نظام دفــاع کردنــد. شــعارهای رزمندگان، 
شــهدا، مجروحیــن و شــعارهای راهپیمایی های ما همه شــعارهایی 
 بــود کــه ریشــه در حماســه آفرینی های عاشــورا، خــون امــام 
حســینg و در تعلیمــات دینــی ما داشــت. هیئت هــای مذهبی 
دیگر شــعارهای ســنتی گذشــته را به زبــان نمی آوردند و شــعارها 
بــه گونــه ای بــود کــه امــروز باید حســین زمــان را یــاری کــرد و با 
یزیــد زمــان جنگیــد؛ لــذا فریــاد می زدنــد »هیهــات من االذلــه«. 
ایــن انقالب ریشــه در تعالیــم، آموزه ها و شــعارهای دینی داشــت 
و مــردم بــه ایــن تعالیــم و شــعائر اعتقــاد داشــتند. در جنــگ هم 
از ایــن شــعارها اســتفاده کردنــد؛ »جنــگ جنگ تــا پیــروزی« یا 
»هیهات من االذله« و »حســین حســین شــعار ماســت؛ شــهادت 
افتخــار ماســت«. وقتــی بــه مــادری خبــر می دادنــد یــک فرزنــد، 
ــت  ــده می گف ــهید ش ــدت ش ــه فرزن ــی س ــا حت ــد ی دو فرزن
 gــین ــام حس ــن در راه ام ــدان م ــه فرزن ــم ک ــار می کن افتخ
شــهید شــده اند؛ اینهــا نقــش تأثیرگــذار مســاجد، حســینیه ها 
و هیئت هــای مذهبــی در انقــالب اســالمی را نشــان می دهــد.« 

   فرياد »هیهات مناالذله«
 در هیئت

 حــاج حســین ســرآمد اســتفاده از شــعر سیاســی در مجالــس 
مداحــی قبــل از انقــالب اســت.  او کــه مریــد و شــیفته حضــرت 
امــامw بــود و با مبــارزان انقالبی حشــر و نشــر داشــت، تصمیم 
ــد. در  ــای اســالمی کن ــف آرمان ه ــت صــدای خــوش را وق گرف
شــرایط اختنــاق آور و فضــای رعــب و وحشــت شــدیدی کــه آن 
زمــان وجــود داشــت، حــاج حســین شمســایی بــدون واهمــه در 
مجالــس اشــعار انقالبــی و بــر ضــد رژیــم ســلطنتی می خوانــد و 
بارهــا بــه همین خاطــر مــورد تهدیــد ســاواك قرارگرفــت و هربار 
توانســت بــه تعبیر خــودش »قســر دربــرود«. او خاطــرات روزهای 
گذشــته را این گونــه مــرور می کنــد:»از ســال 43 مداحــی را آغــاز 
کــردم. در جلســات جنــوب شــهر تهــران هیئتــی داشــتیم مثــل 
ــایر  ــنg و س ــم بن الحس ــدیf، قاس ــان المه ــت محب هیئ
مســاجدی کــه در آن منطقه بــود مثل مســجد لــرزاده و حضرت 
ابوالفضــلg و... در این مســاجد برنامه داشــتیم. کم کم که جلو 
رفتــم و به ویژه زمانی که وارد دانشــگاه شــدم و در مســجد جلیلی، 
مسجد هدایت، مســجدجاوید ، حسینیه ارشــاد و مساجد انقالبی 
دیگــر مثــل ســلیمانی)قدس فعلــی( برنامــه اجــرا می کردیــم. آن 
ــالب شــناخته  ــای انق ــوان پایگاه ه ــه عن ــن مســاجد ب ــان ای زم
ــم و  ــه می رفت ــی ک ــوع هیئت های ــان ن ــان زم ــدند. از هم می ش
اشــعاری کــه می خوانــدم، دارای پیــام و جهــت دار و انقالبــی بود و 
نوارهایــش هــم موجــود اســت.« شمســایی که چنــد بار از ســوی 
ــد  ــف می کند:»تهدی ــان تعری ــود برایم ــده ب ــد ش ــاواك تهدی س
خیلــی بــود ولــی موفــق می شــدیم فــرار کنیــم. از جملــه یک بار 
کــه در اصفهانــک در جنــوب شــرق تهــران مراســم نمــاز عیــد 
ســعید فطــر برگــزار می شــد، مراســم ایــن منطقــه بســیار در 
آن زمــان مشــهور بــود چــون حــاج آقــای تقــوی شــیرازی بــا 
ترتیبــات خاصــی آن نمــاز را اقامــه می کردند. جمعیــت زیادی 
ــدی در  ــم در آن مراســم، شــعر بلن ــن ه ــد. م ــم می آمدن ه
ــا فلســطین خوانــدم. همــان جــا رئیــس کالنتــری  رابطــه ب
منطقــه دســتور داده بــود مــن را دســتگیر کنند. حــاج آقای 
تقــوی دســتور دادنــد مــن را بــه طــور پنهانــی از آن محــل 
ــه روزی  ــد و دو س ــان ببرن ــزل ایش ــه من ــد و ب ــارج کنن خ
منــزل ایشــان پنهــان شــده بــودم. در ایــن مــدت دوســتان 
بــه منــزل بنــده رفتنــد و تمامــی مــدارك اعــم از اعالمیه هــا 
و عکس هــای امــام و نوارهــا را برداشــتند تــا مشــکلی بــرای 
مــن پیــش نیایــد. یــک بــار هــم در مســجد ملکــی تــا مــرز 
دستگیرشــدن رفتــم. آن جــا بــه مــن خبــر دادنــد کــه ســاواك 
ــراری ام  ــجد ف ــتی مس ــده و از در پش ــتگیری ام آم ــرای دس ب
ــار دیگــر هــم در مســجد جاویــد ایــن اتفــاق افتــاد.  ــد. ب دادن
ــا بنــده بــود. ایــن  عمــده برنامه هــای مداحــی ایــن مســجد ب
مســجد بــه نوعی پاتــوق زندانیــان سیاســی و خانواده هــای آنها 
بــود. یــک شــب شــهید مطهــری ســخنران مراســم بودنــد و من 
شــعری با نــام »ســوگند« خواندم. شــعری کــه در رابطــه با حذف 
ســلطنت و برقــراری نظــام جمهــوری اســالمی بــود. ایــن شــعر 
ــای برخی هــا  ــا کــرد و باعــث شــد پ ــادی به پ ســر و صــدای زی
از جملــه آقــای مفتــح هــم بــه ماجــرای تهدیــد مــن بــاز شــود.«

 اشعار انقالبی 
برضد رژيم سلطنتی 

حــاج احمــد چینــی  از مداحــان پیشکســوت اهل بیــتb هــم 
خاطــرات بســیاری از روزهــای مبــارزه و پیــروزی دارد. روزهایــی 
کــه مــردم همــدل و همــراه نهضــت شــده بودنــد تــا جمهــوری 
ــات،  ــا، جلس ــیند. او می گوید:»هیئت ه ــار بنش ــه ب ــالمی ب اس
مداحــان و واعظانــی کــه دعــوت می شــدند حقایــق را می گفتند. 
وقتــی هــم از طــرف رژیــم محــدود می شــدند، ایــن حقایــق بــه 
ــت. آن  ــرار می گرف ــا ق ــد و روی اعالمیه ه ــل می ش ــعار تبدی ش
روزهــا یــادم می آیــد کــه در خیابــان ری و خیابــان قیــام وقتــی 
برنامــه هیئــت داشــتیم ســاواکی ها اســامی مداحــان و واعظــان را 
ــعار و  ــه از ش ــد ک ــی می کردن ــری توصیه های ــد. یکس می گرفتن
اعالمیــه خبــری نباشــد. اگــر ایــن محدودیت هــم ایجاد می شــد 
مداحــان و منبری هــا در خــالل اشــعار و وعظ شــان حتمــاً بــه از 
بیــن بــردن طاغــوت و احیای اســالم ناب محمــدی بــا ترفندهای 
کنایه آمیــز می پرداختنــد.« چینــی از نگرانــی و وحشــت ســاواك 
ــی  ــد جای ــادم می آی ــف می کند؛»ی ــان تعری ــزد برایم ــام ی از ن
اشــعاری می خوانــدم مأمورهــا از بــاالی صحــن مســجد، کامــال 
مــن را تحــت نظــر داشــتند. چراکــه تا بــه نــام یزید می رســیدیم 
گویــی رعــب و وحشــت تمــام وجودشــان را فرامی گرفــت. حتــی 
بــه مــا می گفتنــد منظــور شــما از یزیــد، رژیــم پهلــوی اســت. 
بــا کنایــه می گفتیــم نــه امــا بــه واقــع روی ســخن مان بــا آنهــا 
بــود. ایــن محدودیت هــا باعــث شــد تــا انقــالب پــا بگیــرد و ایــن 
صالبــت و از خودگذشــتگی و ایثــار ایــران و ایرانــی در تاریــخ ماندگار 
بمانــد. یــادم می آیــد حاج آقــای فلســفی آن موقع در مســجد جامع 
بــازار صراحتــا روی منبــر از امــامw بــه عنوان رهبر جامعه اســالمی 
تجلیــل کردنــد. اینها یــک حقایقی بــود که هرکســی جرئت بیــان آن 
را نداشــت امــا ایشــان همــواره ایــن حقیقت هــا را بازگــو می کردند.« 
ایــن پیرغــالم اهل بیــتb معتقــد اســت: »یکــی از اصلی تریــن 
عواملــی کــه باعــث شــد انقــالب پــا بگیــرد افشــاگری و طــرح 
ــود کــه توانســت مداحــان و واعظــان انجــام می شــد.  حقایــق ب
ــو  ــق را بازگ ــد حقای ــروز ســعی می کردن ــل ام ــه برخــی مث البت
نکننــد و بــه اصطــالح فقــط روضــه خودشــان را بخواننــد. همین 
موضوعــی کــه امــروز هــم بــا آن درگیــر هســتند؛ هیئت هــای 
ســکوالر! البتــه االن موضــوع فــرق کــرده و در یــک کشــوری 
هســتیم کــه همــه حامــی انقــالب هســتند. آن موقع بــه دلیل 
وجــود رژیــم فاســق پهلــوی انحــراف در اعتقــادات را در ســطح 
گســترده ای شــاهد بودیــم. مداحــان و هیئتی هــا هــر زمانــی 
احســاس کننــد کشــور رو بــه اضمحــالل مــی رود و مشــکالت 
ــاگری  ــد افش ــه دارن ــرده وظیف ــدا ک ــش پی ــالت افزای و معض
کننــد و حقایــق را بازگــو کننــد. اگــر حقایــق را نگوینــد همان 
ــد  ــد نبای ــا می فرماین ــگاه ســکوالری اســت کــه حضــرت آق ن
در هیئت هایــی کــه روضــه حضــرت سیدالشــهداg خوانــده 
می شــود ایــن نــوع رویکردهــا و نگرش هــا وجود داشــته باشــد. 
برخــی اوقــات الزم اســت حقایــق را بــدون کنایه و بــا صراحت 
مطــرح کــرد. چراکــه بــا طــرح شــفاف و صادقانــه بیشــتر تأثیر 
می گــذارد. ایــن مســیر ســلیقه و رفتــار محتاطانــه را نمی پذیــرد 
ــرد.« ــل ک ــت عم ــرت و معرف ــا بصی ــراه ب ــه هم ــد آگاهان بای

 هیئت سكوالر نباشیم
 حقايق را بگويیم

حاج احمد چینی حجت االسالم  محمد تقی عبدوسحسین شمسايی



حجت االسـالم محسـن قرائتـی در پنجمیـن همایـش ملی قرآن، عترت و سـالمت در دانشـگاه علوم پزشـکی کاشـان ضمن تاکیـد بر احترام بـه والدین 
بیـان کـرد: »حسـاب والدیـن از همـه جداسـت، احسـان به پـدر و مادر بـه معنـای نیکی همـراه با توجه اسـت، حتی تاکید نشـده اسـت که بـه والدین 

مومـن احسـان کنیـد، مومـن یا کافر بـودن والدین در احسـان بـه آنان اهمیتـی ندارد.« ـر
خبـ

ط 
ـــ
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خ
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ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی

 شماره 63  سه شنبه 10 بهمن 1396 12 جمادي االول 1439

سه شنبه ۱0 بهمن تا پنجشنبه ۱2 بهمن
سخنران: حجت االسالم شيخ مصطفى كرمى

مداح: حاج سعيد حداديان
حاج احمد نيكبختيان

كرباليى محمدحسين حداديان
زمان: ساعت 6 صبح

نشانى: خيابان آزادى، غرب بزرگراه يادگار 
gمهديه امام حسن مجتبى ، wامام

 هيئت محبان فاطمه الزهرا

سه شنبه ۱0 بهمن تا پنجشنبه ۱2 بهمن
سخنرانان: حجت االسالم سميع زاده

حجت االسالم ميرزامحمدى
مداحان: حاج اصغر زنجانى، حاج محمدنوروزى 

حاج كاظم غفارنژاد، حاج داود عليزاده
زمان: ساعت 20

نشانى: يادگار جنوب، خيابان شهيد دستغيب، 
نبش كوچه شكرى

حسينيه محبان الزهرا

سه شنبه ۱0 بهمن و چهارشنبه ۱۱ بهمن
سخنران: حجت االسالم سيدحسين مومنى

حجت االسالم سيدجالل موسويان
مداح: حاج محمود كريمى

زمان: از نماز مغرب
نشانى: شميران، چيذر، ميدان ندا ، آستان 

مقدس امامزاده على اكبر

هيئت رايه العباس

سه شنبه ۱0 بهمن تا پنجشنبه ۱2 بهمن
سخنران: حجت االسالم ملكى

مداح: حاج منصور ارضى
زمان: از ساعت 6 صبح

نشانى: خيابان سعدى جنوبى، حسينيه 
صنف لباس فروشان

حسينيه صنف لباس فروشان

سه شنبه ۱0 بهمن و چهارشنبه ۱۱ بهمن
سخنران: حجت االسالم سيدعبدالحميد شهاب

مداح: حاج محمدرضا طاهرى
كرباليى حسين طاهرى

زمان: از ساعت ۱9
 نشانى: بزرگراه آيت اهلل كاشانى

بعد از ميدان نور، خيابان پيامبرk، خيابان 
جهاد اكبر، بنفشه3

 هيئت مكتب الزهرا

سه شنبه ۱0 بهمن
سخنران: حجت االسالم عالى

مداح: حاج سيدمهدى ميرداماد
زيارت عاشورا: حاج مهدى سماواتى

زمان: ساعت ۱9
نشانى: خيابان منيريه، كوچه زعيم، 

جنب آموزش و پرورش منطقه ۱۱

هيئت يا زهرا

سه شنبه ۱0 بهمن و چهارشنبه ۱۱ بهمن
سخنران: حجت االسالم شيخ محسن تهرانى

مداح: حاج حسن خلج
زمان: از ساعت ۱۸:30

 نشانى:خيابان مجاهدين اسالم، بعد 
از خيابان ايران، كوچه اسالمى، كوچه 
fسجاديان، بن بست صاحب الزمان

حسينيه نورالبكا

سه شنبه ۱0 بهمن تا پنجشنبه ۱2 بهمن
سخنران: حاج مهدى توكلى
مداح: حاج على مهدوى نژاد

زمان: از نماز مغرب
نشانى: خيابان پيروزى، خيابان 

شكوفه، خيابان شهيد آذرباد)ناصرى(

مسجد فاطميه

سه شنبه ۱0 بهمن تا پنجشنبه ۱2 بهمن
سخنرانان: حاج مهدى توكلى، حجت االسالم آتشكار

حجت االسالم حميدى، آيت اهلل صديقى
مداحان: حاج محمد نوروزى،كرباليى نريمان پناهى

 حاج على عاليا، حاج مجيد شعبانى، حاج امير عباسى
 حاج حميد دادوندى

زمان: ساعت 20
نشانى: ميدان رسالت  ميدان الغدير، مسجد ثاراهلل

هيئت فاطميه مجمع االنصار

 شهادت
  حضرت فاطمه  

 هیــئت
کجا برویم؟

با توجه به اينكه اين روزها همه هيئت ها مراسم ويژه 
اى دارند در اينجا درباره زممان و مكان برخى از 
اين هيئت ها اطالع رسانى شده است. شما هم 

مى توانيد زمان و مكان مراسم هيئت تان 
را براى ما به نشانى

 Qudsonline14@gmail.com 
ارسال كنيد تا در همين صفحه 

چاپ شود. 



حجت االسـالم  و المسلمين 
سـيد جالل حسينى ضمن 
عرض تسـليت به مناسبت 
فـرا رسـيدن ايام شـهادت 
حضـرت زهرا  بـه روايت 
75 روز گفت: حضرت فاطمه 

زهرا با عمر كوتاه، سرور و ساالر زنان عالم بوده و در 
تاريخ زنى از نظر كمال و بزرگى مانند ايشان نيست، 
لذا بايد ارزش  هاى اين بانوى بزرگوار براى عموم جامعه 
اسالمى تبيين شود.وى با اشـاره به اينكه ويژه ايام 
فاطميه برنامه  هاى متعددى تدارك ديده شده است، 
عنوان كرد: در اين ايام روزانه بيش از ۱2 سـخنرانى 
تبليغـى و مذهبى براى عموم زائـران و مجاوران در 
اماكن متبركه  حرم مطهر رضوى برگزار خواهد شد.
وى رواق هـاى »امـام خمينـى«، »حضـرت 
معصومـه«، »غديـر«، »دارالحجـه«، »رواق 
حضرت زهرا « و »شبستان هاى مسجد جامع 
گوهرشـاد« را محل هايى عنوان كـرد كه ويژه 
برنامه هاى سخنرانى حرم مطهر در ايام فاطميه 
در آن برگـزار مى شود.حسـينى اظهـار كـرد: 
حجج اسـالم و المسلمين محمد تقى عبدوس، 
عباسى خراسانى، قاسـميان، صديقى، پژمانفر 
و سيد جعفر طباطبايى سخنرانانى هستند كه 
با موضوعات »سـبك زندگـى از منظر حضرت 
 ،»شخصيت معنوى حضرت زهرا« ،»زهرا
» ارزش ها و آرمان ها در سـيره سياسى حضرت 
زهـرا« و »الگـوى فاطمى در سـبك زندگى 
دينى« و »مهارت هاى زندگى در سـيره صديقه 
كبري« در حرم مطهر رضوى به ايراد سخنرانى 

مى پردازند.
معاون تبليغات اسـالمى آسـتان قدس رضوى 
تصريح كـرد: ويژه برنامه هاى سـخنرانى براى 
زائـران غيرايرانى به زبان هاى »عربى« و »اردو« 
در رواق هـاى »دارالرحمـه«، »غدير«، »سـردر 
شـرقى صحن جامـع رضوى« و »مقبره شـيخ 
حر عاملى در صحن انقالب اسالمى« با موضوع 
 تبيين ابعاد مختلف شـخصيت حضرت زهرا
از سـوى مديريت امور زائران غيرايرانى آستان 

قدس رضوى تدارك ديده شـده است.
وى افـزود: در اين ايـام در اماكـن مطهر رضوى 
مراسـم عـزادارى و مداحـى برپا خواهد شـد و 
  bذاكـران و مداحان خانـدان عصمت و طهارت
چـون مرتضـى طاهـري، سـعيد قانـع، ابـوذر 
بيوكافـى، جعفرمالئكـه، رضـا قانع و حسـين 
هوشـيار به مرثيـه سـرايى خواهنـد پرداخت.

 برنامه هاي حرم 
امام رضا  در ایام فاطمیه 
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 gگفـت: عقیلـه بنی هاشـم سـال های متمـادی در محضـر امیرمؤمنـان علی بن ابیطالـب »سـیدمجتبی حسـینی، نویسـنده کتـاب »حضـرت سـکینه
بودنـد، پـس در خصـوص مکانیسـم تربیـت، بهتریـن اسـتادان را داشـتند کـه تمـام ایـن مـوارد از مقدمـات تعلیـم و تربیـت اسـت، رفتـار ایشـان رفتـاری الهـی 
َمـٍه« کـه نشـان می دهـد ایشـان  بـود، بـه گونـه ای کـه امـام سـجادg خطـاب بـه عمه شـان می فرمایـد: »أنـِت بَِحمـِد اهلل عالِمـٌه غیـُر ُمَعلَِّمـٍه َوَفِهَمـٌه َغیـُر ُمَفهَّ
بـدون واسـطه، علـم را دریافـت کـرده اسـت. شـخصیت زینـب در خانـه ای شـکل گرفـت کـه انگیـزه حرکت هـا و فعالیت هـا فقـط انجـام وظیفـه الهـی بـود.«
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   روی سخن پدر حرفی نمی زد 
رفتار و برخـورد حضرت زهرا به  گونـه اى بود كه همه 
افـراد از همان نـگاه اول حيـرت زده ادب او مى شـدند. 
حسـن برخورد و دقـت در معاشـرت چنـان در كردار 
او موج مـى زد كه همه به آن اذعان داشـتند. ام سـلمه 

مى گويـد: »پـس از ازدواج با رسـول  اكرم عهـده دار امور 
فاطمه بـودم اما به  خدا قسـم فاطمـه باادب تـر و آگاه تر از 

من بـه همه مسـائل بود«. حضـرت زهـرا  فرموده: »هميشـه 
پيامبـر را به  عنوان پدرجـان صدا مى كـردم. وقتى آيـه »ال تجعلوا دعاء 
الرسـول بينكم كدعـاء بعضكم بعضـا« نازل شـد ديگر به او رسـول اهلل 
مى گفتـم اما پـس از مدتـى ديـدم پـدرم از مـن رو بر گردانـد و به من 
گفـت فاطمـه جـان! اين آيـه در مـورد تـو و اهـل تو نيسـت. مـن از 
تـو و تـو از منى. ايـن آيـه در مورد ديگـران اسـت. مرا همـان پدرجان 
 صـدا كن كـه اين گونـه بهتـر اسـت«. روايـت اسـت زمانى كـه حضرت 
 kازدواج كند، پيامبـر اكرم gقصد داشـت بـا اميرالمومنيـن زهرا
نظـر دختـرش را در مورد پسـرعمويش على پرسـيد. فاطمـه اين گونه 
جواب داد: »پدر جان! حرف، حرف شماسـت و شـما بر من سزاوارتريد«. 

  اول برای ديگران دعا می كرد 
روايت اسـت حضـرت زهـرا آن قدر شـبانه روز در محـراب عبادت 
مى ايسـتاد و با خـداى خـود راز و نيـاز مى كـرد طورى كـه پاهايش 
متورم مى شـد. امام حسـنg  فرموده: »مـادرم از اول شـب تا صبح 
عبـادت مى كـرد و هـرگاه نمـاز تمـام مى شـد، بـراى ديگـران دعا 
مى كـرد. از او پرسـيدم چـرا بـراى مـا دعا نمى كنـى؟ مـادرم فرمود 

دعـا اول بـراى ديگران سـپس بـراى خودمان«. 

  با صبوری آموزش می داد 
حضـرت زهرا به  شـدت مشـتاق بـود دين را بـه مردم يـاد دهد 
و ديگران را در مسـير علوم اسـالمى تربيت كنـد. روزى زنى پيش 
او رفـت و گفـت مـادر پيـرى دارم كـه در نمازش اشـتباه كـرده و 
مرا فرسـتاده از شـما مسـئله  آن را بپرسم. آن حضرت سـوال او را 
پاسـخ داد. زن براى بار دوم و سـوم مسـئله اى پرسـيد و پاسخش 
را دريافـت كـرد. اين كار تـا ۱0 بار تكرار شـد و هر بـار آن حضرت 
سـوال او را پاسـخ داد. زن از رفـت و آمدهاى پى در پى شـرمگين 
شـد و گفـت ديگر شـما را بـه  زحمـت نمى انـدازم. حضـرت زهرا
 فرمـود: »بـاز هـم بيـا و سـواالتت را بپـرس. هـر قـدر سـوال 
كنـى مـن ناراحـت نمى شـوم. زيـرا از پـدرم شـنيدم كـه فرمود 
روز قيامـت بـه علماى پيـرو ما بـه  انـدازه دانش شـان خلعت  هاى 
گرانبهـا عطـا مى گـردد و انـدازه پـاداش به نسـبت ميـزان تالش 
اسـت كـه بـراى ارشـاد و هدايـت بنـدگان خـدا انجـام داده اند«. 

  با حجب و حیا بود 
دختـر نبـى اكـرمk آن قـدر عفيـف و باحيـا بـود كـه خـود را در 
در جمعـي  پيامبـر  روزى  مى پوشـاند.  هـم  نابينـا  نامحـرم  برابـر 
پرسـيد بگوييـد چـه چيـز بـراى زن از همـه چيـز بهتر اسـت؟ هر 
كـس سـخنى گفـت و بـه نتيجـه اى منجر نشـد. مـردم درمانـده و 
متفـرق شـدند. حضـرت علـى g نـزد حضـرت فاطمـه رفت و 
سـوال پيامبـر را تكـرار كـرد. آن حضـرت فرمـود: »بهتريـن چيـز 
بـراى زن اين اسـت كـه او مـردى را نبيند و مـردى هـم او را نبيند«. 

  بچه هايش را با محبت صدا می كرد 
سـيره رفتار حضـرت فاطمـه با فرزنـدان الگـوى كاملى بـراى تربيت 
صحيـح فرزندان ماسـت. آن حضـرت بـه فرزندانش احترام مى گذاشـت 
و آنهـا را بـا محبـت خطـاب مى كـرد و بـراى آمـوزش و تربيـت دينى و 
اخالقـى از هيچ چيـزى كم نمى گذاشـت. مصداق ايـن ادعـا را مى توانيم 
در حديـث كسـا پيدا كـرد. آنجا كـه حضرت فاطمه در پاسـخ سـالم 
فرزنـدش امام حسـنg فرموده: »سـالم بـر تو نـور ديده و ميـوه دلم!« 
 او در پاسـخ سـالم امام حسـينg هم همين جملـه را گفـت. اين بانوى 
بزرگـوار هميشـه فرزندانـش را بـراى يادگيرى و تعليـم و تزكيـه آماده 
مى كـرد. به  عنـوان مثـال بـه فرزندش حسـن مى فرمـود: »به مسـجد 
بـرو. آنچـه را از پدرم شـنيدى فراگير و نـزد من بيـا و برايم بازگـو كن«. 
حضـرت فاطمه هميشـه رسـيدگى بـه فرزندانـش را در اولويـت قرار 
مـى داد. سـلمان مى گويـد روزى فاطمـه را ديـدم كه مشـغول آسـياب 
بـود. در هميـن حيـن فرزنـدش حسـين گريـه مى كـرد. عـرض كردم 
بـراى كمك به شـما گندم آسـياب كنـم يـا بچـه را آرام نمايـم؟ فرمود 
من بـه آرام كـردن فرزنـد اولى تـر هسـتم. شـما آسـياب را بچرخانيد. 

رضايت شوهر، رضايت خداست   
سـلمان فارسـى تعريف   كرده: »روزى فاطمه پيش پدرش آمد. وقتى رسول 
 اكرمk چشـمش بـه او افتـاد، وى را گريان و غمگين ديـد. به همين دليل 
علت را جويا شـد. فاطمه در پاسـخ گفت روز گذشـته بين من و همسـرم 
جريانى اتفـاق افتاد كه با يكديگـر ضمن صحبت، شـوخى مى كرديم. من 
جملـه اى را به  عنوان شـوخى به او گفتم كه موجب ناراحتى اش شـد. وقتى 
احسـاس كردم او ناراحت اسـت از سخن خويش پشيمان شـدم و خواهش 
كـردم از مـن راضى باشـد. او نيز عـذرم را پذيرفـت و بـا خنده رويى با من 
حرف زد. احسـاس كـردم از من راضى اسـت اما اكنون مى ترسـم مبـادا از 
من ناراضى باشـد. پيامبر با شـنيدن حرف هـاى دخترش فرمـود رضايت و 
خشنودى شـوهر همانند رضايت و خشنودى خداسـت و غضب و ناراحتى 
شوهر سـبب نارضايتى و ناراحتى خدا مى شـود. هر زنى كه خدا را همچون 
حضرت مريم عبادت و سـتايش كند ولي شـوهرش از او ناراضى باشـد، 
عبـادات و اعمـال او مقبـول درگاه خـدا قرار نمى گيـرد. دخترم ! بـدان كه 
بهترين اعمال فرمانبردارى و تبعيت از شـوهر اسـت؛ البته در مـواردى كه 
خالف اسـالم و قرآن نباشـد. بعـد از آن بهترين كارها براى زن ريسـندگى 
است. يعنى كارهاى سـبك و فردى را به  دور از نامحرمان انجام دهد. هر زنى 
كه زحمات و مشـقات خانه دارى را تحمل كند و خانه دارى كنـد و براى رفاه و 
آسـايش اعضاى خانواده اش تالش نمايد، همانا او اهل بهشـت خواهد بود«. 

 چند روایت از  سبک زندگی 
 حضـرت زهـرا

زندگـى حضـرت زهـرا پـر از نكته هاى ناب دينى اسـت كه شـايد 
تاكنـون دربـاره آنهـا كمتـر گفته شـده يـا خوانده ايم. بـدون تعارف 
ميانگيـن اطالعـات مـا از رفتـار و برخـورد دردانـه نبـى اكـرمk با 
همسـايه ها و همسـر و فرزندانـش چقدر اسـت؟ البته شـخصيت آن 

حضـرت بـه  عنوان نخسـتين شـهيد واليـت آن قدر پررنگ اسـت 
كـه ويژگى هـاى خانوادگـى او را تحـت تاثيـر قـرار داده در حالى 
كه نسـخه زندگى آن حضـرت بهتريـن راهكار بـراى زندگى هاى 
امـروز ماسـت كـه مى توانـد سـبك زندگـى مـا را اصـالح كند. 



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      .

اپليكيشن
ريحانه النبى

سـرور زنـان دوگیتی اسـت و زندگی کوتاهش 
پـر از درس زندگی بـرای همه عالمیان اسـت. 
بانویـی کـه در دامن پـر از مهـرش فرزندانی را 
چـون امام حسـن و امـام حسـینb پرورش 
داد تـا الگـوی همـه آزادگان جهـان باشـند. 
ایـام فاطمیـه فرصت خوبی اسـت تا با سـبک 
زندگی حضرت زهرا بیشـتر آشـنا شـویم و 
نرم افـزار ریحانـه النبی گزینه خوبـی برای این 
شـناخت اسـت. ایـن نرم افـزار شـامل مطالبی 
از جملـه زندگینامـه، مناقـب فاطمی، اسـامی 
و القـاب، سـبک زندگانـی، چلچـراغ، خطبـه 
فـدك و سـبک زندگـی آن حضـرت اسـت.

اى آن كه از خيانت هاى چشم آگاه است و از پنهانى هاى دل باخبر!
اى آن كه آينده را مى داند و نيامده را مى شناسد!

اى آن كه او را جز او نمى شناسد و از او جز او خبر ندارد!
اى آن كه زمين را از آب انباشت و هوا را با آسمان مسدود كرد!

اى كسى كه مهربان ترين نام ها و كريم ترين اسم ها از آن اوست!
اى بردارنده و برطرف كننده غم و اندوه و ابتال از ايوب!

اى بازدارنـده دسـت هاى ابراهيـم از ذبـح فرزنـد ارجمنـدش! 
فرزنـدى كه در نهايـت عمر و منتهـاى پيرى نصيبش شـده بود.
اى آن كه دعـاى ذكريا را مسـتجاب كرد و يحيى را بدو بخشـيد، 

و او را تنهـا و بى كس فرو نگذاشـت! 
اى آن كه يونس را از شكم ماهى نجات داد!

اى آن كـه دريـا را براى بنى اسـرائيل شـكافت و نجاتشـان داد و 
فرعون و سـپاهيان را غرقه سـاخت!

اى آن كـه بادهـا را بشـارت دهندگان و طاليه داران بـاران رحمت 
خويش قـرار داد!

مداحان ياس كبود
دخـت  شـهادت  بـا  کـه  روزهایـی  در 
نبـی اکـرمk گـره خـورده اسـت حتمـا 
سـری بـه کانـال تلگرامـی مداحـان یاس 
کبـود بزنیـد. در ایـن کانـال مداحی  هـا و 
به ویـژه   bاهل بیـت دربـاره  مرثیه هـا 
حضـرت زهـرا از مداحان خوب کشـور 
گنجانده شـده اسـت. با عضویت در کانال 
یـاس کبـود می توانید، در هـر لحظه و هر 
مکانـی از نواهـای مداحـان بهـره ببریـد. 
نشـانی  اسـت  کافـی  عضویـت  بـرای 
https://t.me/yase135 را وارد کنیـد 

شـوید.  join و 

qudsonline14@gmail.c om
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مناجاتنامه 

كتاب   كانال تلگرام
 »شعر هيئت«

کتاب »شـعر هیئت« در سـه فصل تدوین 
شـده کـه دکتـر محمدرضـا سـنگری در 
آن بـا رویکـردی پژوهشـی بـه موضـوع 
ویژگی هـای  و  شـاخه ها  هیئـت،  شـعر 
آن پرداختـه اسـت. نویسـنده  کتـاب کـه 
حـوزه   شـده   شـناخته   پژوهشـگران  از 
بـه محورهـای  اثـر  ایـن  عاشوراسـت در 
ویژگی هـای  و  تحـول  سـیر  چیسـتی، 
شـعر هیئـت  پرداخته تا بـا ارائـه  تصویری 
روشـن از ایـن  گونـه  شـعری، مخاطـب را 
بـا ابعـاد، دقایـق و ظرایف آن آشـناتر  کند. 
کتاب »شـعر هیئـت« را می توانید از نشـر 
خیمـه بـا قیمـت 9000 تومـان بخریـد. 

گردان فرهنگى سلمان/ دارالواليه

w w w . q u d s o n l i n e . i r
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ویژه هیئت ها و محافل مذهبی

مد      ير مسئول:  ايمان شمسايى 
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نگاه به هیئت ها
آیـا   هیئـت والیـی چـه هیئتـی اسـت و چـه ویژگی هایـی دارد 
هیئتـی کـه در آن فقـط نـام امـام حسـینg و اهل بیـت b برده 
می شـود و در آن نکتـه ای از مسـائل روز مطـرح نشـود، مـورد تایید 
ائمـه اسـت یـا خیـر؟ حواسـمان باشـد ائمـه معصـومb دیـن و 
سیاست شـان ممـزوج بـوده  و حضـور فعاالنـه در جامعـه، نـگاه امـر 
بـه معـروف و نهـی از منکـر، ایسـتادگی در مقابـل ظالـم و دفـاع از 
مظلـوم و حساسـیت نسـبت بـه ناهنجاری هـای اجتماعی، از سـیره 
اهـل بیـتb اسـت و بایـد ایـن را جـزء نـگاه والیـی خـود بدانیم. 
نـگاه دیگـری کـه در زمینه مجالـس عـزاداری ترویج می شـود، این 
اسـت کـه صـرف سـخن گفتـن از امـام حسـینg و نام بـردن از 
مدافعـان حـرم و خوانـده شـدن شـعری از دفـاع مقـدس و نصـب 
عکـس شـهدا بـر در و دیـوار مجلـس، آن را هیئت واقعـی نمی کند. 
گرچـه ایـن مـوارد الزم اسـت، امـا آنچـه اهمیـت دارد ایـن اسـت 
کـه رفتـار و سـلوك عـزاداران بایـد حکایـت از همراهی بـا والیت و 
اندیشـه های والیـی رهبر معظـم انقالب باشـد، به گونـه ای که نظام 
و انقـالب بتوانـد در منصب هـای علمـی و حسـاس به ایـن هیئت ها 
تکیـه کنـد. صرف عـزاداری و ریختن اشـک و دم زدن از شـعارهای 
انقالبـی، هیئـت را بـه یـک هیئـت انقالبـی تبدیـل نمی کنـد؛ بلکه 
مجالـس حسـینی و هیئت هـا نیازمنـد توانمندسـازی اندیشـه ها و 
الگوگیـری از شـهدا به صورت عملی و در نتیجه رشـد انسان هاسـت.

تازه تریـن اثـر حجت  االسـالم والمسـلمین حسـین انصاریـان بـا عنـوان »سیدالشـهداg تجلّـی عبودیـت و عرفـان« بـه زودی منتشـر می شـود. ایـن 
 اثـر اسـتاد انصاریـان در زمینه هـای اخالقـی، عرفانـی، معنویـت و عبودیـت در سـیره حضـرت سیدالشـهداg نوشـته شـده اسـت. کتـاب 400 صفحـه ای

»سیدالشـهداg تجلّـی عبودیـت و عرفان« شـامل فصل هایـی از جمله »حقیقت و چیسـتی عبودیـت«، »تجلی شـاخصه های فردی عبودیت در شـخصیت 
سیدالشـهداg«، »تجلـی شـاخصه های اجتماعـی عبودیـت در قیـام حسـینی« و »سیدالشـهداg تجلـی مقام ربوبیـت و حّریت« اسـت در بخـش پایانی 
کتـاب، فهرسـت »آیـات، روایـات، انبیـا، معصومیـن و اشـخاص، اماکـن، ادیـان، مذاهـب، قبایـل و فـرق«، »کتاب هـا«، »اشـعار« و »کتابنامـه« آمـده اسـت.
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