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ِبیاَل” )احزاب/67(  ونَا السَّ َّا أََطْعَنا َساَدتََنا َوُکَبَراَءنَا َفَأَضلُّ ََّنا إِن  “َوَقالُوا َرب

هميشـه بزرگ ترهـا، بهتريـن حـرف را نمي زننـد و هميشـه حرف گـوش كني و اطاعـت از بزرگان، انسـان را به سـعادت نمي رسـاند. اين پيام تربيتي قرآن اسـت كـه حتي در اطاعـت از بزرگان 
هـم گـوش و چشـمت را بـاز كن كه فـردا فقط و فقط خـودت پاسـخگوي اعمالت خواهـي بود، نـه بزرگ ترهايت. 

آيـت اهلل جـوادي آملي در جلسـه درس اخالق با اشـاره به مـاه پرفضيلت رجب و آمادگي انسـان براي ورود به شـهراهلل بيان داشـتند:»ماه پربركت رجب 
را بـه همـه شـما تهنيـت عـرض مي كنيـم از ذات اقـدس الهي مسـئلت مي كنيم همـه ايام مخصوصا اين سـه مـاه پربركت رجب و شـعبان و شـهراهلل را 

بـراي همـه خيـر و رحمـت و بركت قـرار بدهـد و آن توفيق را عطا كند كه انسـان بـه عنوان ضيـف و مهمان اين خانـدان وارد صحنه قيامت شـود.«
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چشم وگوشت را باز كن!
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سوره   مباركه احزاب 

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
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عطوفت، تواضع و فروتنى، مردمدارى و... را هم در اين ويژگى مهم دانسـت. شـرح 
صدر به معناى گشـادگى سينه و داشتن ظرفيت وسـيع و تحمل و حوصله فراوان 
داشـتن اسـت و كسـى كه برخوردار از اين صفت اسـت دلتنگى و دلگيرى از او بر 
طـرف شـده داراى تحمل و بـا حوصله مى شـود، ضيق صدر موجـب كم ظرفيتى 

و تحّيـر در تصميم و درماندگى در كار مى شـود. 
3- اخـالق پسـنديده : پيامبـر اسـالم در قـرآن كريـم به عنوان انسـانى كـه داراى 
اخالقـى عظيـم اسـت سـتوده شـده؛ »تـو اى پيامبر، سـجاياى اخالقـى عظيمى 
دارى.« ايـن آيـه هرچند به خودى خود حسـن خلق رسـول خداk را مى سـتايد 
و آن را بـزرگ مى شـمارد ليكـن بـا در نظـر گرفتـن سـياق آيه، اخالق پسـنديده 
اجتماعـي اش را به خصوص مـورد نظر دارد. اخالقى كه مربوط به معاشـرت اسـت 
از قبيل اسـتوارى بـر حق، صبر در مقابل آزار مردم و خطاكاري هـاى اراذل و عفو و 
اغمـاض از آنـان، سـخاوت، مدارا، تواضـع و امثال اينها. خداوند پيامبـر را به چنين 
صفاتـى سـتوده و اين صفـات را پيامبر در ارتبـاط با مردم برخوردار اسـت يعنى از 
جايگاه شـخصى كه رسـاننده پيـام الهـى و دعوت كننده به سـوى خداوند اسـت 
بايـد داراى ايـن صفـات باشـد پس هر كـس اين وظيفـه را به عهـده مى گيرد نيز 
بايـد داراى اين صفات باشـد يعنى در معاشـرت با مـردم داراى اخالقـى نيكو و در 
مقابـل كجروي هـا، بر حق پافشـارى نمـودن و در مقابـل آزار مردم صبـر كردن و 
از خطاهـا چشم پوشـى نمودن و سـخاوتمند بودن و مـدارا كـردن و متواضع بودن 
 kو... اينهـا بخشـى از مجموعه فضائل و محاسـن اخالقى رسـول بزرگوار اسـالم
اسـت كه از او شـخصيتى اين چنين برجسـته سـاخته كه عنصر اخالق نيكوى او 

از اركان موفقيت او در اين راه سـخت و دشـوار اسـت. 
4 - فروتنـى و تواضـع : در قرآن خطاب به پيامبر مى فرمايد: اى پيامبر براى پيروان 
مؤمـن خود، بال مهربانى و فروتنى را بگسـتران. پيامبر عزيـز ما در زمانى مخاطب 
ايـن امر اسـت كـه مى تـوان گفت هيچ انسـانى بـه ميـزان او شـرافت و عظمت و 
شـأن نـزد خداوند نـدارد و در عين حال مأمور به تواضع نسـبت به ديگران اسـت. 
چـرا كه اين امر باعث خواهد شـد تـا مخاطبان از صميم قلب به پيامبرk عشـق 
ورزيده و اوامر و نواهى او را با جان و دل پذيرا شـوند. نمونه هاى بسـيارى از تواضع 
آن بزرگـوار نقـل شـده اسـت كه ذكـر برخـى از آنها مـا را با ابعـاد ايـن ويژگى در 
وجـود آن حضـرت آشـنا مى كنـد: دربـاره آن حضرت نقل شـده اسـت كه؛ كفش 
خـود را پينـه مـى زد و لباس خـود را وصلـه مى زد، شـير مى دوشـيد و در خدمت 
كردن به اهل منزل كوتاهى نمى فرمود. فقرا و مسـاكين را دوسـت مى داشـت و با 
آنان همنشـينى مى كرد و مريضان آنان را عيادت مى كرد و به تشـييع جنازه آنان 
مى رفـت و هيـچ فقيـرى را كوچك نمى شـمرد و تحقير نمى كـرد. معذرت خواهى 
را مى پذيرفـت. كسـى كـه به او بـدى كرده بـود مقابله بـه مثل نمى كـرد. مركب 
او مركـب خاصـى نبـود؛ گاه بر شـتر و گاه بر اسـب و گاهى بـر قاطر يا االغ سـوار 
مى شـد. ابتـدا سـالم مى فرمـود... بـا اصحـاب شـوخى مى كردنـد و بـا بچه هـا به 
بـازى مى پرداختنـد. دعوت اشـخاص را صرف نظـر از اين كه عبد بودنـد يا نبودند 
مى پذيرفتنـد. ابـن امامه مى گويـد: پيامبـر در حالى كه بـر عصا تكيـه داده بودند 
تشـريف آوردند و ما به احترام او از جاى برخاستيم. او فرمود اين كار را نكنيد. انس 
مى گويـد بعـد از آن ما به خاطر اين كه پيامبر اين كار را نمى پسـنديدند در پيش او 
از جاى بلند نمى شـديم. پيامبر هرگاه وارد مجلسى مى شدند در قسمت پايين آن 
مى نشسـتند. بـر زمين مى نشسـتند و روى زمين غـذا مى خوردنـد و مى فرمودند: 
مـن بنـده اى هسـتم كه هماننـد بنـدگان غـذا خـورده و ماننـد آنان مى نشـينم.
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بازتاب

* کمال ایاری: بسـيار خوشـحالم كه چهارده زندگى 
مداحان شـاخصى همچون محمود كريمى را بررسـى 
كـرد؛ الزم اسـت اشـاره كنـم كه احسـنت بـه چنين 
مـادرى كـه ايـن چنيـن پسـرى را كـه از مداحـان 
اهل بيـتb و نوكـر امـام حسـينg اسـت، تربيت 
كـرده؛ واقعاً جا دارد به دسـت هاى اين مادر بوسـه زد.

* علیرضا بیگی: اشـكالى ندارد  شـخص يا اشـخاصى 
كـه نـداى يا صاحب الزمـان  را فرياد بزننـد و موجب 
گسـترش فرهنگ انتظار بشـوند مبالـغ حتى هنگفتى 
دريافـت كننـد كه عمـده آنها حربه دشـمنان اسـت كه 
مى كوشـند به واسـطه اين حركت ها، عوام فريبى كنند و 

ارزش هـاى مـا را به غيـر ارزش  تبديل كنند.
* یـا حسـین2: بـه نظرمـن مداحـان چـه خـوب 

حـق  هـم  شـاعران  و  سبك سـازان  بـراى  اسـت 
متأسـفانه در موضـوع  قائـل شـوند؛  را  و حقوقـى 
ستايشـگرى آن طور كـه بايد و شـايد كارى صورت 

نگرفتـه اسـت.

* سمانه حسـینی: بنده اعتقاد دارم برخى مداحان 
راه را اشـتباه مى رونـد و نـه تنهـا جلـوى تحريـف و 
انحـراف در ديـن مـردم را نمى گيرنـد بلكـه بى هنرى 
برخـى انحـراف را بيـش از پيـش گسـترش مى دهد.

* حسـین جلـوه: تشـكر از اين كه نشـريه شـما به 
مخاطبـان آگاهـى بيشـترى را در حوزه هيئـت دارى، 
مداحـى و اسـتفاده از وعـظ درسـت و اقامـه عـزاى 

تأثيرگـذار در جامعـه مى دهـد.

حسین هوشیار
قطعاً امروزه ركن اصلى جامعه در آگاهى از مسـائل و رويدادهاى مهم پيرامون خود، رسـانه 
در معنـى عـام و مصطلـح خود هسـت كـه اشـكال مختلـف آن باعث شـده تخصصى تر و 
حرفه اى تـر در زندگـى مـردم ايفـاى نقـش كنـد. در ايـن راسـتا قطعـاً رسـاندن صـداى 
ديـن بـا ايـن ابـزار مى توانـد گسـتره نفـوذ را گسـترش داده و افـكار الهـى را بـراى آحـاد 

جامعـه تبييـن كنـد. چهـارده يكـى از آن جريده هاى مهـم و اثرگـذار در حيطه جامعـه و بيداركننـده و ارائه كننده 
سـبك زندگـى اسـالمى الهى اسـت و تقويـت ايـن راه و تكميـل آن قطعـاً بايـد از آرمان هـاى اين هفته نامـه وزين 
ـ رسـانه هاى مذهبـى بار  ـ كـه يك تخصـص و تفكر منحصـر به فرد شـده  باشـد. در جهـان امـروز رسـالت تبليـغ 
مسئوليت شـان بسـيار خطيـر و حسـاس شـده اسـت. رسـاندن صداى حـق به گـوش حق طلبـان در جهـان امروز 
بزرگ تريـن رسـالت رسـانه هاى دينى و مذهبى اسـت و خـوش به حال آن رسـانه اى كه در مسـير هدايت انسـان ها 
بـه مسـير الـى اهلل نقـش اساسـى ايفا مى كنـد. البته بايد دانسـت كـه از  كينـه معانـدان هـم در امان نيسـتند و با 
درس گرفتـن از اهل بيـتb بايـد تـرس بـه دل راه ندهنـد و در ايـن وادى بايسـتند كه مـژده حق پيروزى اسـت.

  بازتاب های »چهارد      ه« را د      ر اینجا بخوانید      . منتظر پیشنهاد      ها و انتقاد      اتتان هستیم.

تبليـغ، يكـى از موضوعاتـى اسـت كـه در جـاى جـاى قـرآن به آن اشـاره شـده؛ 
موضوعاتـى نظير جايگاه و اهميت تبليغ دين، ويژگي هاى تبليغ دينى، شـيوه هاى 
تبليغ دينى، سـوژه هاى تبليغ دينى، صفات مبلّغ و ده هـا موضوع ديگر از عناوينى 
اسـت كـه قـرآن به آنهـا پرداختـه و هركـدام از آنهـا شايسـته تأمل و دقت اسـت 
و بـر هـر مبلغـى الزم و ضـرورى اسـت پيـش از اقـدام به تبليـغ از سـخن و رأى 
قـرآن درايـن بـاره آگاهـى يافته تا تبليـغ او بـه نيكوترين وجهـى انجـام گرفته و 
بـه نتايج سـودمندى دسـت يابد و بى شـك آن حبيـب اهلل تمام عيار مبلّـغ بود و 
آنچـه كـه انجـام داد، اجـراى دقيق فرمـان الهى بود و سـزاوار اسـت بـه او كه امام 
مبلغـان و مقتـداى رسـوالن اسـت اقتـدا كـرده و آنچـه را كـه او در صحنـه عمل 
بـه انجـام آن اهتمـام ورزيـده، نصب العيـن خويـش قـرار داده و در مكتـب او بـه 
تعليـم آداب تبليـغ بپردازيـم. در سراسـر قرآن، آيات بسـيارى به چشـم مى خورد 
كـه چگونگـى تبليـغ پيامبـر عظيم الشـأن اسـالم حضرت ختمـى مرتبـت را باز 
فرمـوده و فـراز و نشـيب هاى اين امر خطيـر را به آن حضـرت ارائه فرموده اسـت. 
و از آنجـا كـه در قـرآن وظيفـه دعوت بـه خداوند، به رسـول مكرمـش و هركه به 
تبعيـت از او ايـن وظيفـه را برعهـده مى گيرد، نسـبت داده اسـت، بر آن شـديم تا 
اشـاره اى بـه فضايـل و سـجايا و مكارم اخالقـى آن بزرگـوار در راسـتاى امر تبليغ 
بـا محوريت قرآن داشـته باشـيم. در قـرآن خطاب به رسـول خـداk مى فرمايد: 
»قـل هذه سـبيلى ادعـوا الى اهلّل علـى بصيرةٍ انـا و من اتبعنـى«. بگو )اى رسـول 
مـا( ايـن راه مـن اسـت و مـن بر اسـاس بصيـرت و هر كسـى كـه از مـن تبعيت 
مى كنـد به سـوى خداونـد دعـوت مى كنـم. عالمـه طباطبايـى در ذيـل ايـن آيه 
شـريفه مى فرمايند: مـراد از »أنـا و من اتبعنى« اين اسـت كه بار ايـن دعوت تنها 
بـه دوش مـن نيسـت بلكه بدوش كسـانى هـم كه مـرا پيـروى كرده اند، هسـت. 
پـس بـا اين جمله دعـوت را توسـعه و تعميـم داده و مى فهمانـد با اين كـه راه راه 
رسـول خـدا k اسـت ليكن بـار دعـوت به آن تنهـا بـدوش آن جناب نيسـت. و 
نيـز در ذيـل آيـه شـريفه »واشـركه فى امـرى«. بـه ايـن نكتـه اشـاره فرموده اند 
كـه منظـور از شـريك در اينجـا شـريك در امـر تبليـغ ديـن اسـت كـه ايـن امر 
وظيفـه تمام كسـانى اسـت كـه به نبـى ايمـان آورده و چيـزى از دين يـاد گرفته 
و بـر هـر عالمـى تبليـغ واجب اسـت. امـا مهم تريـن ويژگـى يك مبلغ چيسـت؟

1- بصيرت : خداوند دعوت رسـولش را به سـوى خود يك دعوت مبتنى بر آگاهى 
و بصيـرت معرفـى فرمـوده اسـت به اين معنـا كه يـك دعوت كننده خـود بايد به 
راه و هدفـى كـه ديگـران را بـه سـوى آن فـرا مى خوانـد، آگاهـى و اطـالع كامـل 
داشـته باشـد. اگر يك مبلـغ خود را به زينت دانش با پشـتوانه قـوى عمل بيارايد، 
بى شـك در انجـام ايـن رسـالت موفـق شـده و اال تبليغ از سـر بى اطالعـى يا كم 
اطالعى چه بسـا مضـرات و آسـيب هاى غيرقابل جبرانى داشـته باشـد، اما آن چه 
كـه از واژه »بصيرت« مراد اسـت، چيزى اسـت فراتـر از آگاهى و علـم به طوري كه 
در معناى واژه »بصيره« گفته اند: بصيرت معرفتى اسـت كه به وسـيله آن بين حق 

و باطـل در ديـن و دنيـا تمييـز داده شـود. و از آنجا كه اين معنـا يعنى تمييز بين 
حـق و باطـل در قرآن از آثار تقوى به شـمار آمـده: ان تتقوا اهلّل يجعـل لكم فرقاناً. 
ضـرورى به نظـر مى رسـد براى دسـتيابى به ايـن ويژگى يـك مبلغ بايـد از تقواى 
الزم در اين زمينه برخوردار باشـد. پس آنچه براى يك مبلغ الزم و ضرورى اسـت 
عـالوه بـر علم و آگاهى، بصيرت داشـتن اسـت. اگرچه بصيرت به معنـاى ديدن با 
چشـم سـر هم آمده ولى بين نگاه كردن با چشـم سـر و نگاه عميق با چشـم دل 
تفاوتى اسـت كه رسـول خدا به آن اشاره فرموده اسـت؛ نابيناى واقعى كسى است 
كه چشـم دل او نابينا باشـد. رسـول مكرم اسـالم نه تنها در دوران بيسـت و سـه 
سـال رسـالتش همواره برخوردار از اين فضيلت بودند به طوري كه در تمامى فراز و 
نشـيب هاى اين دوران پرماجرا و پرتالطم نمادهاى آشـكارى از بصيرت آن بزرگوار 
را مى بينيـم، در جنـگ و صلح، در امور داخلى و بين المللـى، در برخوردهاى فردى 
و اجتماعـى، در ارتبـاط بـا گروه هاى مختلف دشـمنان چه مشـركين و چه كفار و 
چـه منافقيـن رفتار آن بزرگـوار توأم با بصيرت و از سـر بصيرت اسـت، آن بزرگوار 
در دوران قبـل از رسـالتش نيـز از اين ويژگى بهره منـد بودند، در وقايـع و حوادث 
مختلـف چون قـرار دادن حجر األسـود بر جـاى آن، كه با بصيرت و نيك انديشـى 

از يك جنـگ بزرگ و خونريـزى جلوگيرى فرمود.
2- شـرح صـدر: شـرح صـدر در ميـان صفات رسـول خـدا از برجسـتگى خاصى 
برخوردار اسـت به گونه اى كه مى توان اين صفت را منشـأ بسـيارى از صفات ديگر 
دانسـت و مى توان ريشـه اسـتقامت و پايدارى در هـدف اخالق نيكـو و مهربانى و 
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حجت االسـالم والمسـلمين عليرضا پناهيان استاد حوزه و دانشگاه گفت:»هرچه انسان از خدا نترسـد از غيرخدا خواهد ترسيد.« او با بيان اين كه يكي از داليل آفرينش 
جهنـم ايجاد خوف در وجود انسـان اسـت، عنوان كـرد:»90 درصد دعاهـاي ائمه معصومينb خوف از عقاب الهي اسـت، خوف از عذاب الهي منفي نيسـت، كودكي 

كـه مي ترسـد به آغـوش مادر پناه مي برد چراكـه خوف را مثابه بازي تلقـي مي كند، خوف از مقام ربوبي نيز شـيريني خاص خـود را دارد.«
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سخنران: حجت االسالم محمدجواد حاج  
علی اکبری، حجت االسالم مسعود عالی
مداحان: محمدرضا طاهری و حسین 

طاهری؛ احمد واعظی و سیدمهدی میرداماد
نشانی: مشهد مقدس، فلکه گنبدسبز، 

حسینیه تهرانی ها
زمان: روزهای جمعه 97/1/24 و شنبه 97/1/25

ساعت: 20:30

حسینیه تهرانی ها

سخنران: حجت االسالم 
سیداسماعیل حاتمی

مداحان: مهدی اکبری و سعید قانع
نشانی: مشهد مقدس، چهارراه شهید 
hشیرودی، حسینیه حضرت زینب

زمان: روز جمعه 97/1/24 
ساعت: 22:15

هیئت علمدار مشهدالرضا

سخنران: حجت االسالم سیدمهدی 
میرباقری

مداح: سیدمجید بنی فاطمه
نشانی: مشهد مقدس، حرم مطهر، رواق 

امام خمینی
زمان: روز جمعه 97/1/24 

ساعت: بعد از نماز مغرب و عشا

حرم امام رضا

سخنران: حجت االسالم محمدرضا 
تویسرکانی

مداحان: میثم رعیتی، حسین پارسا
نشانی: کرج، بلوار سرداران، مجتمع 

 فرهنگی مذهبی انصاراالمام، حسینیه 
امام خامنه ای

زمان: روز جمعه 97/1/24 
ساعت: 21

انصاراالمام رزمندگان کرج

 سخنران: حجت االسالم 
حبیب اهلل فرحزاد

مداح: امیر کرمانشاهی
نشانی: مشهد مقدس، خیابان 

شهید هاشمی نژاد، نبش کوچه ناظر
زمان: روز جمعه 97/1/24 

ساعت: بعد از نماز مغرب و عشا

انصارالحجه

 سخنران: حجت االسالم 
سیدحسین مومنی

مداح: حاج منصور ارضی
نشانی: مشهدمقدس،کوچه آیت اهلل 
gخامنه ای، حسینیه موسی بن جعفر

زمان: روز جمعه 97/1/24 
ساعت: 20:30

حسینیه موسی بن جعفر

 سخنران: حجت االسالم
 سیدحسین مومنی
مداح: حسن خلج

نشانی: مشهد مقدس،خیابان نخریسی، 
gمجتمع امیرالمومنین

زمان: روز جمعه 97/1/24 
ساعت: 20:30

hارادتمندان حضرت زهرا

مداح: حاج منصور ارضی
نشانی: مشهدمقدس، حرم مطهر 

رضوی، صحن جمهوری
زمان: روز شنبه 97/1/25

ساعت: 2 بامداد

 حرم مطهر امام رضا

مراسم جشن همراه با سخنرانی و مداحی مداحان 
bاهل بیت

 با حضور تولیت آستان قدس رضوی
 نشانی: مشهدمقدس، حرم مطهر رضوی

رواق امام خمینی
زمان: روز شنبه  97/1/25
ساعت: 10 صبح تا 12 ظهر

حرم مطهر امام رضا

 مبعـث 
 هیئت کجا   برویم؟

 با توجه به اینکه این روزها همه هیئت ها مراسم 
ویژه ای دارند در اینجا درباره زمان و مکان برخی 

از این هیئت ها اطالع رسانی شده است. 
شما هم می توانید زمان و مکان مراسم 

هیئت تان را برای ما به نشانی
 Qudsonline14@gmail.com 

ارسال کنید تا در همین صفحه 
چاپ شود. 



حجت االسـالم والمسـلمين محمـود رياضـت از خطبـاي مذهبـي در گفت وگويـي با بيـان اين كه حـوزه انديشـه اي در سـال 96 در جايگاه خـودش قرار 
نگرفـت، گفت:»حـوزه انديشـه با حوادث سياسـي كه رخ داد، بيشـتر سياسـت زده شـد يعنـي از كاركـرد اصلي خودش خارج شـد. امروز مشـكلي كه ما 
در حـوزه آييـن و انديشـه بـه خصوص در عرصه جوانـان و نوجوانان چه دختر و چه پسـر داريم، اين اسـت كه متأسـفانه كركره عقل پايين اسـت؛ يعني 

انديشـه  ورزي، خـردورزي و انديشـيدن جايـي نـدارد، چون همه چيـز تحت تأثير جريان ها و حوادث سياسـي قرار گرفته و سياسـت زده شـده اسـت.«
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گفت وگو با »محمدحسین پویانفر« 
درباره فعالیت متفاوتش در فضاي مجازي و هیئت

    موافقید گفت وگو را از »همدردي« آغاز کنیم؟!
»همـدردي«، اعتـراض به وضع معيشـتي حال حاضر كشـور و عـدم كارايي، 
كارشناسـي و دلسـوزي بعضي از مسئوالن اجرايي كشور اسـت. قبل از شروع 
فعاليت هـاي همـدردي، بـا توجـه بـه تغييـر اوضـاع زندگـي مردم و شـرايط 
معيشـتي و مالـي، همه مـان عادت كـرده بوديم فقـط و فقط ُغر بزنيـم و نقد 
كنيـم، امـا يـك جايي از خـودم اين سـوال را پرسـيدم كه اگر كسـي بيايد و 
بگويـد: »تو بـه عنوان هيئتـي، براي مـردم و نيازمنـدان چه كار كـرده اي؟!« 
مـن چـه جوابـي مي توانـم بـه او بدهـم؟! يا فقـط بايـد مي گفتم: »مـن فقط 

روضه خوانـم!« يـا »به مـن چه ربطـي دارد؟!«
بنابرايـن تصميـم گرفتـم تا همراهـي هفت نفـر از بچه هاي هيئـت، مجموعه 
كوچكـي را در فضـاي مجـازي بـه هميـن نـام برپـا كنيـم و تـا آنجـا كـه 
مي توانيـم، گره هـاي بـزرگ و كوچـك مـردم را بـاز كنيـم. بـراي اوليـن بـار 
در فضـاي هيئـت، مجموعـه خيريه اي بنا شـد كه كمـي بعدتر هم دوسـتان 
عزيـزي مثل كرباليـي حميد عليمي، حـاج عبدالرضا هاللي، محمد رسـولي، 
و اخيـراً شـنيده ام حـاج ميثم مطيعي نيـز مجموعـه ديگـري را راه انداختند 
كـه هركدام بـراي خود، مثمـر ثمر نيز بوده و هسـتند. همين جـا نيز از همه 
دوسـتانم كـه خالصانـه تـالش مي كننـد و مـن بـه واقـع كوچك تريـن آنهـا 

هسـتم تشـكر كرده و دستشـان را مي بوسـم. 

     ایده ایجاد چنین فضایي از کجا آمد؟
راسـتش را بخواهيـد! هنـوز صـداي حـاج منصـور ارضـي كـه در مسـجد 
ارك مي گفـت: »بچه هـا! پـول واسـه جهيزيـه فرامـوش نشـه« در گوشـم 
مي پيچـد و اگر راسـت و حسـيني بخواهيـم بگوييم، پرچمـدار كمك هاي 
هيئتـي حاجـي اسـت. همـان طور هـم كـه گفتم، احسـاس تكليـف كرده 
و فكـرش را هـم نمي كرديـم تـا ايـن حد، خـدا لطف كنـد و همـدردي، تا 

ايـن حـد بيـن مردم جـا بـاز كند. 
بگذاريـد همين جـا و بـراي اوليـن بـار بگويـم كـه: »زندگي محمدحسـين 
پويانفـر، بـه قبـل و بعـد از همـدردي تقسـيم مي  شـود.  نمي دانيـد كمك 
كـردن و گشـودن گره هـاي زندگـي مـردم، چـه شـيريني دل نشـيني دارد!« 
بـاور كنيـد بعضـي وقت هـا مسـتمعين هيئـت را مي بينـم و وقتـي بـا آنهـا 
مشـكل  700هزارتومـان  خاطـر  بـه  مي شـوم  متوجـه  مي كنـم،  صحبـت 
دارنـد. يـا پسـر جـوان هيئتي و اهـل بيتي، بـه خاطر نداشـتن پول شـهريه، 
مي خواهـد تـرك تحصيـل كنـد و ديگـر دانشـگاه نـرود. منصفانه نيسـت كه 
مـا از چنيـن مشـكالتي كـه در يـك قدمي مان اسـت هيـچ اطالعي نداشـته 
باشـيم. »همـدردي«، باقيـات الصالحاتـي اسـت كـه اگر يكـي، تنهـا يكي از 
كارهايـي كـه انجـام داده ايـم، بـراي رضـاي خـدا بـوده و قبول شـده باشـد، 
بـراي همـه ما بس اسـت! خـدا را شـكر هدف مـا در همـدردي، آگاهـي دور 
و اطرافيانمـان از وضـع معيشـتي مـردم و نيازمنـدان بـود كـه  حاصل شـد. 

 جوان اسـت و پرانرژي اما پاي حرف هایش که مي نشینیم 
انگار کوله باري از تجربـه دارد؛»هنوز صداي »حاج منصور 
ارضـي« در گوشـم مي پیچـد که در مسـجد ارك پشـت 
میکروفن مي گفـت: »بچه ها! پول بـراي جهیزیه فراموش 
نشـه!«« مداح جوان حرف هاي بسیاري براي گفتن دارد و 
دسـت هایش، گره از مشکالت نیازمندان بسیاري باز کرده 
است. »محمدحسین پویانفر«را خیلي ها مي شناسند؛ مداح 
و عضو اصلي هیئـت »ریحانه النبي« پایتخت. او نیز به این 
عنـوان افتخار کرده و خود و زندگـي اش را وام دار حضرت 
سیدالشـهدا مي داند، امـا این روزهـا، دغدغه دیگري 
نیز در کنار برپایـي هیئت دارد که نامش در فضاي مجازي 
»همدردي« است. به زبان سـاده، »همدردي«، یك خیریه 
جمـع و جور و آنالین اسـت که در مناسـبت ها، با معرفي 
طرح هاي همیاري مختلف بـه نیازمندان، گره هاي کوچك 
و بزرگي مي گشـاید. در یکي از شب هاي بهاري فروردین، 
در »زینبیـه شـهداي گمنـام«، بـا او دربـاره فعالیت هاي 
اخیـرش و ارتبـاط آن با هیئت به گفت وگو نشسـتیم. آن 
چـه در ادامـه مي خوانیـد برگرفته از آن صحبت هاسـت. 

همدرد  هم باشیم!
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حجت االسـالم والمسـلمين رضايـي تهرانـي در جمـع زائـران و مجاوران بـارگاه منور رضـوي، به بيـان درس هايي از سـيره تربيتي حضرت زينـبh پرداخت و 
گفت:»عمـل انسـان معيـار ارزش اعمال اوسـت، چرا كه نزد پروردگار هر كسـي به انـدازه تالش خودش پاداش مي گيرد.« او با اشـاره به اين كـه »ايمان به خدا« 
شـرط نجات انسـان از آتش جهنم اسـت، افزود: »در مكتب توحيدي پيروي از پيامبر و اهل بيتb مالك رسيدن به كماالت و معنويت است، نه فرزند و همسر 
اوليـاي الهي بودن، بنابراين اگر كسـي فرزند اولياي الهي باشـد اما هيچ تالشـي در زمينه رسـيدن به كمال نداشـته باشـد هيچ ثمره و نتيجـه اي نخواهد ديد.«

    خیریـه شـما را مي تـوان پرچمـدار کار ایـن چنینـي و برگرفته از 
فضـاي هیئت دانسـت؟

بلـه. راسـتش ماجـرا از اين جا شـروع شـد كه من، توسـط يكـي از دوسـتانم به 
كانـال خيريه اي دعوت شـدم، وقتـي در جريان ماجـرا قرار گرفتم، ديدم بسـيار 
خوب عمل مي كنند و بسـتر مناسـبي براي اين كار وجود دارد. بسـيار مناسـب 
ديـدم بـا توجه به فضايي كه در هيئـت داريم، بياييم و چنيـن كاري را در فضاي 
هيئـت شـروع كنيم و بحمداهلل با اسـتقبال چشـمگيري هـم مواجه شـديم. در 

واقع، ما نتوانسـتيم نسـبت بـه اوضـاع اطراف مان، بي تفاوت باشـيم. 

    بودجه این کار از کجا تامین شده و روند کار چگونه است؟ 
در همـدردي، خط مشـي ما، اهل بيت)عليهم السـالم( هسـتند. نه به سـازمان و 
ارگانـي وابسـته ايم و نـه از موسسـه و گروه خاصـي، هزينـه اي دريافت مي كنيم. 
تمـام موضوعاتي كه براي كمك در همدردي منتشـر مي شـود، توسـط گروهي 
از دوسـتان عزيـز ماسـت كه با مراجعـه به بيمارسـتان ها و مراكز درمانـي و پيدا 
كـردن نيازمنـدان، از صحت و درسـتي آن موضوع با خبر شـده و بعد، با انتشـار 
آن در كانال همدردي، در چند سـاعت، آن مبلغ جمع شـده و تقديم آن نيازمند 
خواهد شـد. تنها تبليغ همـدردي هم در بين هيئت و مسـتمعين ريحانه النبي 

اسـت و مابقي اش، توسـط اعضاى كانال تامين مي شـود. 

     اصـال هیئـت و همدردي چـه رابطه اي دارد به نظر شـما چقدر الزم 
اسـت هیئت ها در کار خیریه ورود کنند؟ 

ريشـه خيريـه همـدردي، در فضـاي هيئـت شـكل گرفـت. از ابتـدا هـم كه 
تصميـم گرفتيم چنين كاري را شـروع كنيم، خيلي هـا از هيئت به همدردي 
پيوسـتند. امـا حـاال همـدردي دارد بـه فضـاي هيئت كمـك مي كنـد و پاي 
مسـتمعين زيـادي را بـه هيئت، باز كرده اسـت. نكتـه اي كه دوسـت دارم در 
ايـن جـا بـه آن اشـاره كنم، اين اسـت كـه: همـدردي، قبـل از فرمـان آتش 
بـه اختيـار شـكل گرفـت و نمونه كامـل و بـارز اين فرمـان اسـت. يعني قبل 
از آن كـه فرمانـده، دسـتور آتـش بـه اختيـار دهـد، خـدا لطـف كـرد و مـا، 
چنيـن فضايي را ايجاد كرديم و اميدوارم توانسـته باشـيم سـرباز خوبي براي 

باشـيم.  فرمانده مان 
بايد بپذيريم كه دانسـته يا نادانسـته، آگاهانه يا ناآگاهانه، دسـت هايي پشـت 
پـرده قـرار دارد كـه دارند وضع معيشـتي مردم را سـخت مي كننـد. معتقدم 
همـدردي، بايـد زودتر از اين ها شـكل مي گرفـت. ببينيد! جوان امـروز، جوان 
شـعار نيسـت. جوان تحليل اسـت. ما به شـدت شـعارزده شـده ايم. كشور ما، 
در بسـياري از مسـائل علمي پيشـرفت كرده، امـا هنوز مردم ما، پيشـرفت را 
در زندگي شـان نديـده و نمي بينند. مـردم بايد پيشـرفت را درك كنند. وقتي 
تحليـل مـردم درسـت نباشـد، همـه چيـز تحت الشـعاع قـرار مي گيـرد. نظر 
شـخصي ام اين اسـت كه كشـور مـا، بسـيار ثروتمند اسـت و منابع بسـياري 
دارد، امـا مشـكل مديريـت داريـم و بايـد قبـول كنيـم كـه در ايـن سـال ها، 
نتوانسـتيم مديـر خـوب تربيت كنيـم. شـما وقتي نـگاه مي كنيـد، مي بينيد 
انتصـاب جوان در كشـور نداريم. جـوان، يعني: 26 ـ  25 سـاله! آنقـدر اوضاع 
خراب شـده كه وقتي كسـي با 30سـال، مدير مي شـود، همه به او مي گويند 
مديـر جـوان! هيئت نيـز يك اجتمـاع مردمي اسـت. هيئت سياسـي اسـت، 
اما نبايد سياسـت زده باشـد. هيئتي، بايد هرجايي اشـتباه ديد، آن را گوشـزد 
كنـد. مگـر اين كـه از جايـي تامين شـود و نتوانـد از جبهه حق دفـاع كند. 

مـا در همـدردي، »دردآشـناتر« شـديم. مـن نمي توانـم خيلي چيزهـا را ببينم 
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و سـكوت كنـم! جوانـي را مي شناسـم كـه بايد هـر ماه آمپولـي را بـه مبلغ يك 
ميليـون و 600هزارتومـان بـراي مـادرش بخـرد تا فقـط او زنده بمانـد. آن وقت 
آقازاده هايـي را هـم مي بينيم كه در بهترين دانشـگاه هاي اروپا و آمريكا مشـغول 
به تحصيل هسـتند. پس چه كسـي بايد به انساني كه دارا نيسـت، كمك كند؟! 
چـرا بايـد كسـي به خاطـر نداشـتن پـول و عـدم پرداخت شـهريه، قصـد ترك 
تحصيل كنـد؟! از وقتي كه به همدردي ورود كردم، دنياي ديگري برايم باز شـد. 
حـاال، خـودم را مي گـذارم جاي همه آنها كه مشـكالت، گريبان گيرشـان شـده. 
قبال شايد كسـي به من مراجعه مي كرد و مي خواسـت مشكلش را بگويد، سريع 
واكنـش نشـان مـي دادم و او را رد مي كـردم، ولي حـاال، حداقل اگـر نمي توانم به 
او كمـك كنـم، مي نشـينم و با صبر و حوصله، حرف هايش را مي شـنوم و سـعي 

مي كنـم او را دلـداري دهم. 

    چه مشکالتي در همدردي منتشر مي شود؟!
عـالوه بر تامين هزينه درمان بيماران نيازمنـد و خريد جهيزيه، موضوعاتي چون 
پرداخت شـهريه، ذبح گوسـفند و اهداى گوشـت در ابتداي هر ماه، از موارد ثابت 
اسـت. باور كنيد مراجعـان زيادي داريم و نمي توانيم پاسـخگو باشـيم. از طرفي، 
تيم دوسـتان ما، وقتي از درسـتي موردي مطلع شـدند، آن را براي انتشـار به ما 
منتقـل كـرده و ديگر خيالمـان از همه چيز جمع مي شـود و كمي اسـترس كار 
را كاهـش مي دهـد. خدا را شـكر، مـردم هم تا اين جـا توانسـته اند خيلي خوب 

به همـدردي اعتماد كنند. 
جالـب اسـت بدانيـد در ماجـراي زلزلـه كرمانشـاه، همـدردي، ابتـدا شـروع بـه 
كمك هاي اوليه كرد. دوسـتان همدردي در كرمانشـاه مسـتقر شـده و به درمان 
زخم هـاي مـردم مي پرداختنـد. بعـد تصميـم گرفتـه شـد تـا پول هايـي كه به 
حسـاب همـدردي مي آيـد، ذخيره شـود تا بشـود يـك كار بزرگ تر بـا آن انجام 
داد. حـدود 140ميليـون تومـان جمع شـد كه همين چند وقت پيـش، به لطف 
خـدا و بـا كمـك بچه هاي جهـادي و قـرارگاه حاج احمد متوسـليان، توانسـتيم 

مدرسـه اي را در روسـتاي كوئيك عزيز بسـازيم. 
معتقـدم همـدردي، خيلي ها را بيدار كرد و باعث شـد تا در زمينـه كارهاي خير، 
وارد شـوند. همـه ايـن اتفاقـات را مديون امام حسـينg هسـتيم. نه شـخص 
محمدحسـين پويانفـر! باور كنيـد همه اين الطـاف را معجـزه مي دانـم و خدا را 
شـكر مي كنم كه با انتشـار يك طرح و بـرآورده كردن نياز يـك نيازمند، در يك 

سـاعت و هميـن حوالي، چنـد ميليون پول جمع مي شـود. 

    بـا آغـاز فعالیت خیریه همدردي، چـه چیزهایـي را دیده اید که ما، 
کمتر از آنها باخبریم؟!

شـنيده ام در تهـران، بـاالي 100هزار خانـواده داريـم كه فقط، محتـاج تهيه 
يـك وعده غذايشـان هسـتند و 600 ـ  500 هـزار خانواده، باالي سـطح رفاه 
زندگـي مي كننـد. مـن احسـاس مي كنـم مـردم جامعه مـا عملگرا نيسـتند، 
بلكه شـعار زده اند. چيـزي كه دارد ما را آزار مي دهد، »اشـرافي گري مذهبي« 
اسـت. ما بايـد اهل بيتي زندگي كنيم، نه اشـرافي! من، مخالـف خوب زندگي 
كـردن نيسـتم، مخالـف اشـرافي زندگي كـردن هسـتم. متاسـفانه، بعضي از 
آدم هـاي مذهبـي، اشـرافي زندگي مي كنند. پس طبيعي اسـت كـه بياييم از 
مردمـي كه دستشـان به دهانشـان مي رسـد، كمـك بگيريم و بـه نيازمندان، 
كمـك كنيـم. مثال بـراي نمونـه: مـا در بحـث قربانـي، ايـن كار را در منطقه 
شـمال تهران انجام مي دهيـم و به نيازمندان مناطق مختلـف تهران، از جمله 
منطقـه هرندي كه شناسـايي شـده هسـتند، مي دهيم. همين كـه همدردي 
توانسـته در يك سـال، باالي يك ميليـارد تومان جمع و بـه نيازمندان كمك 

كند، يعني ما توانسـتيم درسـت عمـل كنيم. 

    گویا فروردین امسال نیز طرح اهداي بسته نوروز داشتید؟
بلـه. بـراي دوميـن سـال، بسـته هاي ارزاق عمومي مثل حبوبـات، برنـج، روغن، 
گوشـت و... را بسـته بندي و در نقـاط مختلـف، بيـن نيازمنـدان تقسـيم كرديم 
خيلي هـا در همـدردي به نيابت از درگذشتگانشـان يا شـهدا، كمـك مي كنند و 

ايـن خيلـي برايم جالـب و قابـل توجه بوده اسـت. 

    شما با کمك نهادها به هیئت ها موافق هستید؟!
خـودم بـا كمك نهادهـا و ارگان هـا، به هيئت هـاى مذهبي، مشـكلي نـدارم. اما 
ايـن را بايـد بدانيـم كـه اگر بخواهيـم راجع به مسـئله اي حـرف بزنيم يـا اظهار 
نظر كنيم، به آن دسـته و گروه شـناخته مي شـويم و حتي اگر اين طور نباشـد، 
دچـار سوءبرداشـت مي شـويم. مـا نبايـد سـعي كنيم ازجبهـه حق جدا شـده و 
وام دار كسـي باشـيم. بـه نظـر مـن، مـرگ هيئـت و يك مـداح، وقتي اسـت كه 
از مـردم و مسـتمعينش جـدا باشـد. وقتـي از جنس مـردم و مثل آنان نباشـي، 
هـزاران هـزار مسـتمع و طرفـدار هـم كـه داشـته باشـي، هيـچ ارزشـي نـدارد. 

»هیئت ریحانـه النبي« حدود 17 سـال 
اسـت کـه در شـمال تهـران، پرچـم 
جوانـان  و  مـردم  پـاي  و  برافراشـته 
زیادي را بـه هیئت باز کـرده. »کربالیي 
محمدحسـین پویانفـر« نیـز از هفـده 
سـالگي مداحي را شـروع کرده و حاال، 
قطعـات آشـنا و باصفـاي زیـادي، در 
تلفن هـاي همراه مـان از او داریـم. مثل: 
»اي عشـق اول و آخـر من... « یـا »امام 
رضـا! قربون کبوتـرات... یـه نگاهي هم 
بکن بـه زیر پات!« پویانفر که حاال سـي 
و سـه سـال دارد، شـب هاي جمعه نیز 
در مسـجد گیاهي در میـدان تجریش، 
دعـاي کمیـل مي خوانـد و بـا ذکـر نام 
و یـاد اهل بیـتb، حال مسـتمعانش 
را خوب مي کند. دنبال حاشـیه نیسـت 
و سـعي مي کند بـا مخاطبانـش همراه 
باشد. جوان اسـت و معتقد است جوانان 
را خـوب درك مي کنـد. بعـد از هیئت و 
روضه هایـش، مي نشـیند و گپ کوتاهي 
بـا پـاي منبري هـا مي زنـد و از مـردم، 
دور نیسـت. همـدردي یا همـان خیریه 
کوچـك آنالین کـه حـاال خیلي ها مثل 
آن را تاسـیس کرده اند، خـودش درباره 
خیریـه اي که دو سـال از راه انـدازي آن 
مي گذرد مي گوید:»مـن، قطره کوچکي 
ـ   از همـدردي هسـتم کـه در کنـار 15 
10نفر از دوسـتان عزیـزم، در همدردي، 
فعالیـت مي کنم قطعاً اگر همیـاري آنان 
نبود، بسـیاري از کارها، انجام نمي شـد. 
در همیـن جا به آنها خداقـوت مي گویم 
و صمیمانه از این دوسـتان خوبم تشکر 
مي کنـم. و ایـن را هـم بدانیـد کـه من 
هـم خیلـي وقت ها بـه نیابـت از پدرم، 
مشـارکت و کمك مي کنـم و این دعاي 
همیشـگي من اسـت که امیدوارم یك 
تکه نان خشـك هم که شـده، از سفره 
امـام زمـان بـه دسـت مان برسـد 
و خـدا کنـد کـه از مـا راضي باشـند.«

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 68  چهارشنبه 22 فروردین 1397 24 رجب 1439



آيت اهلل سـيدان در ادامه سلسـله جلسـات هفتگي اخالق، با اشـاره به عبارت »َو َوَقُفوا اَْسـماَعُهْم َعلَـي الِْعلِْم الّنافِِع« در خطبه متقيـن اميرالمومنينg، گفت: 
بـر اين اسـاس انسـان متقي از شـنيدن لهو و لعب، غنا، تهمت، غيبت، دروغ و سـخنان نادرسـت و حـرام پرهيز دارد و عـالوه بر اين مراقب اسـت به چيزهايي 
گـوش فـرا دهـد كـه برايـش مفيد اسـت. آئيـن مقدس اسـالم با علـم نافع از هـر نـوع آن موافق اسـت و با هـر آن چـه در ارتبـاط با دنياي انسـان بـه او نفع 

مي رسـاند و مفيـد و معقول اسـت، مخالفتي نـدارد بلكه بر آن تأكيـد كرده.« ـر
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 گزارشي درباره یك هیئت متفاوت كه خانواده ها 
را هدف برنامه هایش قرار داده است

شور و شعور در 
هیئت »لبیك«

ملیکا وظیفه شناس

 کمتر از دو سـالي اسـت که هیئت »لبیك« پـا گرفته اما ایده هاي بـزرگ اعضایش  این هیئت 
را از بقیـه متمایز کرده اسـت. هیئتي که در حسـینیه هنر مشـهد، مسـتقر اسـت و سـمت 
و سـوي برنامه هایش بـراي خانواده هاسـت. مجتبي ابراهیم زاده مسـئول ایـن هیئت معتقد 
اسـت هیئت ها جـزو پاك ترین و سـالم ترین نهادهـاي اجتماعي کشـورند چرا کـه متکي به 
مردم هسـتند. بنابراین اگر هیئتي در جایي مشـکالتي دارد به خاطر این اسـت که از مردمي 
بودنش دور شـده اسـت و ایـن نهاد مذهبي بایـد، ماهیت مردمـي خودش را حفـظ کند. اگر 
مي خواهیـد دربـاره فعالیت هاي این هیئت بیشـتر بدانیـد در این گزارش با ما همراه شـوید. 

    پاسخ به نیازهای روز خانواده ها
مجتبـي ابراهيـم زاده، مسـئول ايـن هيئـت كـه خـود جواني 30 سـاله اسـت از اهـداف پايه گـذاري ايـن هيئت 
مي گويد:»اسـاس شـكل گيري انقـالب اسـالمي از هيئت هاى مذهبي نشـأت گرفته اسـت و اگر بنا باشـد اهداف 
انقـالب اسـالمي در جامعـه تـداوم يابد بايـد ارتباط مـردم بـا هيئت هاى مذهبـي اسـتمرار پيدا كنـد. اين تفكر 
كـه اسـالم، دينـي زنده اسـت و مي تواند بـه نيازهاى روز پاسـخ دهـد بايد از دل هيئت ها بجوشـد. اين كه اسـالم 
يـك ديـن محـرك در فضـاي اجتماعي، سياسـي و فـردي اسـت بايد در قالـب هيئت هـا تبيين شـود.« آن طور 
كـه مسـئول هيئـت مي گويـد برنامه هاي هيئـت »لبيـك« در مناسـبت هاي مذهبي، شـكل جدي تـري به خود 
مي گيـرد و جمعيـت بسـياري در برنامه ها حضـور دارند. البته در مراسـم عـادي هم هيئـت 150 نفري مخاطب 
دائمـي دارد كـه بيشـتر كارها توسـط هميـن افـراد انجـام مي شـود. ابراهيـم زاده، ويژگـي متمايز ايـن هيئت را 
خانوادگـي بـودن آن مي دانـد و مي گويد:»براي جذب كودكان برنامه هايي چون مسـابقات نقاشـي، سـرودخواني، 
كاردسـتي، بـازي و... داريـم كه توسـط مربيـان كودك اجـرا مي شـود. در اعياد، بـراي بچه ها جايـزه مي گيريم تا 

خانواده هـا ترغيب شـوند كـه به هيئـت بيايند. 
بـه گفتـه او، بسـياري از مـا در كودكـي وقتـي به هيئـت مي رفتيـم، مقيد مي شـديم كه سـرو صـدا نكنيم ولي 
هيئـت »لبيـك« فضايـي آزاد را بـراي بچه ها ايجـاد كرده اسـت. در اين هيئت، كسـي بچه ها را دعـوا نمي كند و 
آنچه اصل اسـت، حفظ فضاي خانوادگي اسـت. ضمن اين كه تالش مي شـود، مدت مجالس بيشـتر از دوسـاعت 

نشـود تا حضـور خانواده هـا، در برنامه هـاي مذهبي پررنگ تر شـود. 

   بصیرت افزایي در سخنراني ها
 محور سـخنراني ها و روند مداحي ها در هيئت لبيك برچه اساسـي اولويت بندي مي شـود؟ ابراهيم زاده پاسـخ مي دهد: 
»در دهـه اول محرم امسـال، موضوع سـخنران ما »جاذبه هاي نهضت حسـيني« بود به اين معنـا كه متدين ها چطور 

بايـد رفتار كنند تـا افراد جامعه را جذب ديـن و فضاهاي انقالبي كنند.«
به گفته او، موضوعات به گونه اي انتخاب مي شـود كه به مسـائل اجتماعي متكي بر منابع ديني، پرداخته شـود. البته 

سعي مي شـود در چينش سـخنراني ها، به محورهاي اخالقي هم اشـاره شود. 
او بـا بيـان اين كـه در كنار شـور و انگيزه هايى كـه در هيئت ايجاد مي شـود، بحث هاي معرفتـي بايد مـورد توجه قرار 
بگيرد، خاطرنشـان مي كند:»به نيازهاي مخاطبان در هيئت ها بايد توجه شـود، مثال در ماجراي زلزله كرمانشاه، عالوه 
بـر جمـع آوري كمك هاي مردمي و ارسـال آن به مناطق زلزله زده، عـده اي از خواهران هيئت، كاله و شـال گردن براي 

زلزله زدگان بافتند.«
مسـئول هيئـت »لبيك« در ادامه با اشـاره به آسـيب هاي پيـش روي هيئت هاى مذهبـي توضيح مي دهـد: »عده اي 
تـالش مي كننـد كـه در هيئت هاي مذهبـي، دين را از سياسـت جدا كنند و مي گويند كسـي كـه مي خواهد متدين 
باشـد نبايد در مسـائل سياسـي، موضع بگيرد. آنها مي گويند كه همين گريه كردن، كافي اسـت ولي ما باور داريم كه 
گريه، شـروع كار اسـت و برنامه هاي هيئت بايد منجر به بصيرت افزايي در افراد شـود تا آموزه هاي اسـالم را به معناي 
واقعي در زندگي شـان، پياده كنند. اين طور نباشـد كه فقط گريه كنند و امروزشـان مثل ديروزشـان باشـد. برنامه هاي 
هيئـت بايد منجر به تغيير و تحرك در زندگي مردم شـود تا آموزه هاي اسـالمي را در زندگي شـان، تحقق بخشـند.«

برخـي از بانیـان هیئت هـا باعـث شـده اند کـه رقم هـاي نجومـي پاکـت بـراي عـده اي از مداحـان و 
منبري هـا، بـاب شـود. ابراهیـم زاد تاکیـد دارد کـه یکـي از راه هـاي مقابله با این آسـیب، شفاف سـازي 
مالـي  شـفافیت  مذهبـي  هیئت هـاي  اقدامـات  از  مي گوید:»یکـي  او  اسـت.  هیئـت  مالـي  منابـع 
اسـت. بایـد دخـل و خـرج هیئت هـا، بویـژه آنهـا کـه مي خواهنـد الگو باشـند، اعـالم عمومي شـود.«
او با اشاره به شفاف سازي کارنامه مالي هیئت »لبیك« مي گوید:»براي دهه محرم امسال، کارنامه مالي هیئت را 
روي کانال خودمان گذاشتیم این که چقدر دریافتي داشتیم و این منابع مالي را به چه منظوري خرج کردیم.« 
به گفته او، باید فضایي در هیئت های مذهبي ایجاد شـود تا خروجي مالي و اولویت هاي هزینه کردهایشـان 
روشن شود. ما بهترین سخنرانان مشهد را با رقم هاي بسیار پایین همچون 50 یا 100 هزارتومان دعوت کردیم 
در حالي که برخي هیئت ها، سخنران از تهران دعوت کردند و عالوه بر هزینه هاي اسکان و پذیرایي، پاکت هایي 
با رقم هاي باال به آنها دادند. در صورت شـفافیت مالي، وقتي مسـتمع بداند که فالن هیئت براي فالن منبري 
که چهره اسـت، شـبي فالن قدر پول داده، این آگاهي باعث مي شود که او انتخاب کند پاي کدام منبر برود. 
ابراهیم زاده با تاکید بر این که هیئت ها جزو پاك ترین و سالم ترین نهادهاي اجتماعي کشورند چون متکي به مردم 
هستند، خاطرنشان مي کند: »اگر هیئتي در جایي مشکالتي دارد به خاطر این است که از مردمي بودنش دور شده 
است. این نهاد مذهبي باید، ماهیت مردمي خودش را حفظ کند. گاهي برخي از اشکاالت هیئت های مذهبي، 
چنان بزرگنمایي مي شود که موجب تضعیف این پایگاه اجتماعي مي شود در حالي که این نهادهاي مردمي و 
مذهبي مهم ترین و موثرترین جایي هستند که مي توانند تغییر و تحرك مثبت و رو به رشد در جامعه ایجاد کنند.«

ضرورت شفاف سازي كارنامه مالي هیئت ها
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حجت االسـالم والمسـلمين يوسفي در سـخنان پيش از خطبه هاي اين هفته نماز جمعه قم گفت: »رهبر معظم انقالب امسـال همچون سال هاي گذشته، شعار 
سـال را اقتصادي و با عنوان حمايت از كاالي ايراني اعالم كردند. بايد درك روشـني از اين شـعار داشته باشـيم تا در ادامه وظايف خود، ملت و دولت براي تحقق 
شـعار سـال مشـخص شود. حمايت از كاالي ايراني در يك بيان ساده مسـاوي با توليد كاالي با كيفيت بعالوه مصرف كاالي داخلي است، هر دو عنصر بايد با هم 
باشـد. اگر توليدكننده ايراني كيفيت كاالي خود را ارتقا ندهد، حمايت از كاالي ايراني رخ نمي دهد. در اين زمينه همچنين بايد فرهنگ سـازي الزم انجام شود.«
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»رسـیده ام در باب الجـواد بـا امید/چـرا کـه یـاس پـر اسـت از تضـاد بـا امیـد/ بـراي رفـع گره هـاي کـور آمـده اسـت/ دلي که دسـت 
بـه دسـت تـو داد بـا امیـد.....« اشـك ذوق در چشـمانش حلقـه مي زنـد. حـق هـم دارد از کودکـي آرزویـش بـود کـه بـراي اهل بیـت
b شـعر بسـراید و از این کـه خـدا مـراد دلـش را داده حظ مي کند. محسـن علوي هنوز 24 سـالش تمام نشـده و متولد شـهر امـام رضا
g اسـت و بـه همـه ایـن توفیق هـا افتخـار مي کنـد. آن طور کـه خـودش برایمـان تعریـف مي کنـد بعـد از پایـان سـوم راهنمایي به 
دلیـل عالقـه فـراوان بـه درس حـوزوي، وارد حـوزه علمیـه مي شـود و اکنـون 7 سـال اسـت کـه درس طلبگـي مي خوانـد. در فرصت 
کوتاهـي کـه داشـتیم از او دربـاره ورودش به دنیای شـعر و شـاعري و رمز موفقیتـش پرسـیدم و او با طمأنیه به سـوال هایمان پاسـخ داد. 

 سعید سعیدی

شعر آییني در دنیا و آخرت ماندگار است
گفت وگو با شاعر جوان مشهدي سید محسن علوي 

اين شـعر جنبـه اخالقي داشـته باشـد خواه 
جنبـه اعتقـادي يـا جنبـه اي ديگر. اما شـعر 
كـه  اطـالق مي شـود  اشـعاري  بـه  هيئـت 
قابليت اجرا در هيئت را داشـته باشـد طوري 
كـه مـداح بتوانـد آن را در هيئـت بخوانـد و 
درك آن از سـوي عمـوم مـردم كه در هيئت 

حاضـر هسـتند، امكان پذير باشـد. 
     شـاعر خاصـي در موفقیتتان نقش 

داشت؟
نمي توانـم شـاعر خاصـى را نـام ببـرم كه در 
موفقيـت و شـكوفا كـردن طبع شـاعري من 
نقـش داشـته اسـت؛ در واقع همان طـور كه 
پيـش از ايـن هـم بـه آن اشـاره كـردم، هـر 
شـعري راكـه خـوب بـوده و محتـواي قـوي 
داشـته، مي خوانـدم و حتي حفـظ مي كردم. 
الهـام گرفتـن شـخصيت  بـه بيـان ديگـر، 
ادبـي مـن بـه تمـام شـاعراني برمي گـردد 
كه شـعرهاي خـوب آنهـا را خوانـده و حفظ 

    شـما با این کـه طلبه بودید چه شـد 
که وارد دنیاي شـعر و شـاعري شدید؟

از كودكـي به شـعر عالقه بسـياري داشـتم. 
يـادم هسـت در دوران مدرسـه، وقتـي كـه 
هنـوز سـال تحصيلـي تمـام نشـده بـود و 
بـه آخـر كتـاب نرسـيده بوديـم مـن تمـام 
شـعرهاي كتـاب فارسـي را از حفظ بـودم و 
هميشـه آرزو مي كـردم، روزي شـعر بگويم، 
البتـه ميـل و آرزوي مـن بـه سـرودن شـعر 

بـراي اهل بيـتb بـود. 
    این عالقه به سـرودن شعر براي اهل بیت

b از چه چیزي نشأت مي گرفت؟
گرچـه در خانـواده اي مذهبي متولد شـدم و 
پيش زمينـه فكري براي سـرودن شـعر براي 
اهل بيـتb در مـن وجود داشـت، اما فقط 
ايـن نبـود. دليل اصلـي بـه اعتقاد فكـري ام 
 bبرمي گـردد چـون شـعر بـراي اهل بيـت
نه تنهـا در ايـن دنيـا، بلكـه در آخـرت هـم 

دليـل  هميـن  بـه  مي مانـد.  انسـان  بـراي 
معتقدم شـعري بسـرايم كه ماندگار باشـد و 

همـه تالشـم را مي كنـم. 
    یعني فقط شعر آییني مي گویید؟

البته كه شـعرهاي ديگري هم دارم، شـاعر از 
سـرودن ناگزير اسـت، چندين شعر عاشقانه 
هـم تاكنـون سـروده ام. امـا قسـمت اعظـم 
شـعرهايم بـه اهل بيـتb برمي گـردد چرا 
 bكـه معتقـدم چيـزي را كـه از اهل بيـت
يـاد گرفتـه ام، بايد با زبان شـعر بـه خود آنها 

تقديـم كنم. 
    بسـیاري بـر ایـن باورنـد که شـعر 
آییني جـدا از شـعر هیئت اسـت و از 
نظـر محتوایـي هـم فرق هایـي بـا هم 
دارند. شـما هـم چنین نظـري دارید؟

مـن هم با دوسـتان هم نظر هسـتم. در واقع، 
شـعر آيينـي به هر شـعري كـه در راسـتاي 
تفكرات اسـالمي باشـد، گفته مي شـود حال 

سه روز اول میالد
 مهمان خدا 

کسي که بوده جبرئیل امین گهواره جنبانش
منم خاك کف پاي غالمان غالمانش

سه روز اول میالد مهمان خدایش بود
کمال همنشین گویا اثر کرده است در جانش
نمي دانم  چه باید گفت در اوصاف مردي که

سلیمان پیمبر را مصغر کرده سلمانش
نمي دانم چه باید گفت در اوصاف آن مردي

که باشد جورج جرداق مسیحي منقبت خوانش
به ساحرها بگو موسي که هرچه معجزه خواهند
به یك گوشه نگاهش مي چکد از باب ثعبانش

چنان نهج البالغه مي دهد بوي سلوني را
که مي خوانیم چون قرآن لکل شيء تبیانش

تو آن شاهي که در عرش معلي مي شناسندش
به وصله پینه پیراهنش نعلین ارزانش

علي با آن همه قدرت پناه آورد بر چاهي
که افتاده است آتش بعد زهرا بر نیستانش

كـرده ام. در خصـوص سـرودن شـعر هـم بايـد 
بدانيـد كـه شـعر را نمي تـوان صرفـا بـه عنصـر 
جوشـش يـا كوشـش محـدود كـرد. بـه اعتقـاد 
من، سـرنخ شـعر ممكن اسـت از جايي در ذهن 
نـزول كنـد كـه همان جوشـش اسـت و بعـد از 
آن تـالش شـاعر در راسـتاي تكميل و رسـيدن 
بـه آن سـرنخ را مي طلبـد كـه همـان كوشـش 
اسـت. يعنـي شـعر با جوشـش شـروع مي شـود 

و بـا كوشـش خاتمـه مي يابـد. 
    گویا شـعرهاي بسیاري سـروده اید آیا 

در قالب کتاب منتشـر شـده است؟
تعـدد كارهايـم نسـبتا خـوب بـوده اسـت، امـا 
فقـط بـر مبنـاي تعـدد نمي تـوان كتـاب چـاپ 
كـرد و فعـال كتابـي را بـه چـاپ نرسـانده  ام. امـا 
 gبـه ياري خداونـد و اسـتمداد از حضرت رضا
در نظـر دارم سـال آينـده كتابـي را آمـاده كنم. 
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با»حسینحسین«داریمپیرمیشویم
يكى از سنت هاى زيباى هيئت هاى قد      يمى گرفتن عكس ياد      گارى با كتيبه و پرچم هيئت بود      ه كه د      ر اين سال ها فراموش شد      ه است.

پيشنهاد       مى كنيم د      ست به  كار شويد       و پس از پايان مجلس تان يك عكس ياد      گارى د      سته جمعى بگيريد       و براى »چهارد      ه« ايميل 
كنيد       تا د      ر همين صفحه منتشر شود      .

اپلیکیشن
زندگینامه امام موسی کاظم

ايـن نرم افزار حـاوى اطالعات ارزشـمندى در باب 
زندگينامه، اخالق و فضائل، سـخنان، داسـتان ها، 
حكايـات و... از امـام موسـى كاظم اسـت كه 
بـا هـدف فراهـم كـردن بسـترى مناسـب براى 
دسترسـى آسـان تر عالقه منـدان بـه آشـنايى با 
سـيره و دسـتورات آن حضـرت طراحـى شـده 
اسـت. از جملـه  فايل هـاى اطالعـات نرم افـزار 
مـادر  دربـاره  امـام،  شناسـنامه  بـه  مى تـوان 
امـام، در زندان هـاى هارونـى، رهنمودهـاى 
تربيتـى امـام هفتـم، اسـوه صالبـت و ظلـم 
سـتيزى، بـا امـام موسـى كاظـم در سـايه 
  قـرآن، موجبـات شـهادت امام موسـى كاظم
به همـراه   امـام موسـى كاظـم از  احاديثـى 
زيارت نامـه با امكان پخـش صوتى و... اشـاره كرد.

خدایا!
اگـر عظمت حق النـاس را در نگاه تـو در می یافتیـم، به یقین 
چنین بـی ُمحابا بر کشـتگاه حقوق مـردم نمی تاختیـم. نگاه 

خـودت را در همین جهـان، عیان کن.
خدایا!

مـردم را از این »معیشـت َضنك« برهـان که نتیجـه اعراض 
از ذکـر توسـت و یـاد خـودت را علی الـدوام در دل هـای ما 

بدار. زنـده 
خدایا!

سـکه رایـج حـرام را از اعتبار بینـداز و بهره های شـیطان را 
روزافزون مپسـند.

خدایا!
ما را گرفتار فتنه های آخرالزمان و َمکر لیل و نهار مسـاز.

خدایا!
شـیطان و نفـس به هـم دسـت داده اند تـا بنـدگان خوب تو 

را زمیـن بزننـد. بی مسـاعدت تـو مقاومت ممکن نیسـت. 
خدایا!

بـه یـأس بگـو رهایمـان کنـد، بـه خسـتگی بگو که دسـت 
از سـرمان بـردارد و بـه شـیطان بگـو کـه مـا از آن توایـم، 

نبندد. امیـد 

محمد رسول اهلل
فيلـم محمد رسـول اهلل بـه كارگردانى مجيد 
مجيـدى از جمله فيلم هاى سـينمايى فاخر 
در سـينماى ايران اسـت كه تماشـاى آن به 
همـراه خانـواده قطعا جالب خواهـد بود. اين 
 kفيلم در شـهرك سـينمايى پيامبر اعظم
كـه در 55 كيلومتـرى شـهر قـم قـرار دارد، 
تصويربـردارى شـده اسـت. در اين شـهرك، 
بـا  مكـه  و  مدينـه  شـهرهاى  ماكت هـاى 
مشـخصات 1400 سـال قبـل، طراحـى و 
سـاخته شـده اسـت. فيلم محمد رسـول اهلل  
در 40 سـالن سـينما در تهـران بـه نمايـش 
درآمـد و بـا فـروش 170 ميليونـى روز اول 
اكـران خود در سـينماهاى تهـران، باالترين 
ميـزان فـروش بـراى افتتاحيـه يـك فيلـم 
سـينمايى در ايـران را رقـم زد. اگـر تاكنون 
موفـق بـه تماشـاى اين فيلـم نشـده ايد، آن 
را تهيـه كـرده و از تماشـاى آن لـذت ببريد.

qudsonline14@gmail.c om
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مناجاتنامه 

کتاب   فیلم
شانه، علی نشانه؛ شجاعت

قصـه اين كتـاب شـأن نـزول سـوره والعاديـات از 
سوره هاى كوچك قرآن اسـت. اين سوره را عاديات 
نيز مى نامند. سـوره عاديات با توصيف جهادگران و 
ترسيم صحنه نبرد، به ناسپاس بودن انسان در برابر 
پـروردگارش و بخيل بودن او به دليل مال دوسـتى 
و دنياپرستى اش اشـاره مى كند و احوال روز قيامت 
و چگونگـى روز جـزا را يادآور مى شـود. اين سـوره 
بعد از جنگ »ذات السالسـل« نازل شـد:»در سـال 
هشـتم هجـرت بـه پيغمبـر اكـرمk خبـر دادند 
كـه دوازده هـزار سـوار در سـرزمين »يابس« جمع 
 kشـده و با يكديگـر عهـد كرده اند كه تـا پيامبر
و علىg را به قتل نرسـانند و جماعت مسـلمين 
را متالشـى نكننـد از پـاى ننشـينند! پيغمبر 
از يـاران خـود را بـه  جمـع كثيـرى   kاكـرم
سـركردگى بعضى از صحابه به سـراغ آنها فرستاد، 
ولـى بعد از گفت وگوهايى بدون نتيجه بازگشـتند. 
كتاب »شانه، على نشانه؛ شـجاعت« روايت جالبى 
از اين داسـتان است كه سيد مهدى شجاعى با قلم 
شـيوا و روان، آن را به رشـته تحرير درآورده اسـت.
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سید       مهد      ی شجاعی 

سالم بر پیام رسان های داخلی!
يكـى از مباحثـى كـه امـروز خيلـى موضـوع آن داغ اسـت، اسـتفاده از 
پيام رسـان داخلـى و رفـع انحصـار از پيام رسـان هاى بيگانـه اسـت. از 
يـك سـو نيـز شـعار امسـال حمايـت از كاالى ايرانى نـام گرفته اسـت. 
از ايـن رو، بـر يكايـك ما الزم اسـت كـه از پيام رسـان ايرانى بـه عنوان 
انحصـار  از  بتوانيـم  رفته رفتـه  و  كنيـم  داخلـى حمايـت  كاالى  يـك 
پيام رسـان هاى بيگانـه نظيـر تلگـرام خـارج شـويم. بـه قـول معـروف، 
همـه چيـز از خـود آدمـى شـروع مى شـود. اگـر همـه مـا ايـن را براى 
خـود وظيفـه كنيـم كـه دسـت از اسـتفاده از ابزارهايـى نظيـر تلگـرام 
برداريـم، بـه خودى خـود هم اسـتفاده از پيام رسـان داخلـى در جامعه 
رواج پيـدا مى كنـد و هـم بـه نوعـى شـعار سـال در ايـن منظـر محقق 
مى شـود. از ديگـر نكاتـى كـه بايـد از پيام رسـان داخلـى اسـتفاده كرد 
ايـن اسـت كـه سـرور پيام رسـان هاى خارجـى در كشـورهاى ديگر كه 
بعضـا نيـز بـه دنبـال سوءاسـتفاده از اطالعـات مـا هسـتند، قـرار دارد 
و بى آن كـه خودمـان متوجـه شـويم ممكـن اسـت از اطالعاتـى كـه 
از طريـق تلفـن همـراه مـا رد و بـدل مى شـود، نسـخه اى تهيـه شـود. 
ايـن در حالـى اسـت كـه در پيام رسـان هاى داخلـى، سـرور مركزى در 
خـود ايـران اسـت و دسـت بيگانه بـه هيچ وجـه بـه آن نخواهد رسـيد. 
بنابرايـن، وظيفـه مـا بچـه هيئتى هـا ايـن اسـت كـه بـه ايـن حركـت 
قـوت دهيـم و دوسـتان خـود را در ايـن اقـدام ملى محور سـوق دهيم.

آخونـد حـاج رحيـم صمـدي، امام جمعـه يكه سـعود از توابـع شهرسـتان راز و جـرگالن گفت: »رهبـر عزيز و گرانقـدر انقالب هرسـاله شـعارهايي را كه 
بـراي سـال ها انتخـاب و نام گـذاري مي نماينـد كه باعث رشـد و پيشـرفت كشـور مي شـود و امسـال نيـز همچون سـال هاي گذشـته به اين شـعار رهبر 

معظـم انقـالب همـه ما جامـه عمل مي پوشـانيم و با مصـرف كاالهـاي ميهن عزيزمـان، جمهوري اسـالمي ايـران را در جهـان زبانزد خواهيـم كرد.«
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