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سخن آشنا
ــان،  ــناي محرمي ــام آش ــر ن ــرم و ب ــر مح ــام ب س
حضــرت عشــق، مولــي ابــا عبــدهلل الحســين عليــه 

ــام  الس
ــر پایتخــت نشــينان شــور و شعورحســين  ســام ب
ــه  ــر ب ــتان معط ــياهی لباس ــه س ــقانی ک )ع(؛ عاش

ــت. ــينی اس ــوای حس تق
ــی«  ــر ینصرن ــن ناص ــل م ــدای »ه ــه ن ــما ک ش
ــام او احــرام  بســته  ــا ن ــه، ب ــک گفت ــان را لبي امامت

و از الودگــی خرافــات و تحریــف هــا برائــت مــی 
ــتان  ــيطان نفس ــر ش ــنگ زدن  ب ــا س ــد و ب جویي
مقدمــات ظهــور  مصلــح و منتقــم شــهيد نينــوا  را 

ــد.  ــی آوری ــم  م فراه
بار الها! شاکریم از این همه لطف!

از این حضور پر شور!
این همه شور و شوق به والیت!

ــا  ــد ت ــه ای ــت گفت ــر را بيع ــدای غدی ــما بلن ش
ــه  ــد اقام ــه دریافتي ــرا ک ــوید، چ ــگاه ش محــرم قتل
ــر و  ــه غدی ــی اقام ــورا، تجل ــت عاش ــاز جماع نم

ــت. ــداری اس والیتم
ــاري  ــت در به ــق خدم ــه  توفي ــاکریم ک ــدا را ش خ
دیگــر در ایــن آســتان را عنایــت کــرد و بــه راســتي 
محــرم موســم شــكفتن غنچــه هــاي عشــق بــه ثــار 
اهلل اســت . همــراه بــا شــما دلســوختگان در حســينيه 
اعظــم زنجــان بــرای قــدوم مهــدی موعــود )عــج( با 
چشــمان  اشــک آلــود دعــای فــرج ســر خواهيــم داد.
التماس دعا

اللهم عجل لوليک الفرج 
هيات امنای حسينيه اعظم زنجان

میثاق خادمین و امنای حسینیه اعظم زنجان 
با پیر غالمان حسینی

از آن خوشــم کــه شــدم نوکــر ســرای حســين
ــين ــدای حس ــود گ ــه ب ــی ک ــام کس ــم غ من

شــوق مــاوا گزیــدن دل در حســينيه عاشــقان همــواره 
وجــه همــت دوســتداران و شــيفتگان اهل البيــت )ع( 
عصمــت و طهــارت بــوده اســت.که مهيــا کــردن این 
حــس و حــال معنــوی تنهــا بــا خدمــت خالصانــه و 
ــن  ــه  ای عاشــقانه پيشكســوتان عشــق و دلدادگــی ب

خانــدان مطهــر فراهــم مــی گــردد.
ــب  ــن نصي ــات معصومي ــا عنای ســعادتی کــه جــز ب

کســی نمــی شــود.
بــی شــک شــور و شــوق امــروز مــا ميــراث همــت 
و تــاش خالصانــه پيرغامــان خيمه ســوگ حســينی 
اســت کــه بــر دل هــای رهپویــان و شــيفتگان مكتــب 

ســرخ علــوی شــعوری بــی بدیــل برجــای گذاشــته 
اســت. مــا  رســم خدمــت و غامــی در ایــن دســتگاه 

را از شــما آموختيــم ... 
چه زیباست بوسيدن دستان پينه بسته شما !

 چــه گــرم اســت دســتان شــما کــه حرارتــش گرمی 
عشــق وفشــردن دســت بی دســت کرباســت!

ــی  ــانی خاک ــر پيش ــای مه ــت ج ــی اس ــه عرفان چ
ــودن در  ــون ذره ب ــان را مره ــه عظمتش ــی ک بزرگان

ــد ! ــه ان ــين یافت ــه الحس ــی اباعبدال غام
ــعور  ــور و ش ــما  ش ــتيم! و از ش ــينی هس ــا حس م

ــم ! ــه ارث بردی ــينی  را ب حس
در آســتانه ی  این بهار عاشــقی ضمــن ارزوی صحت 
و ســامت بــرای شــما و  تجليــل از  یــاد و خاطــره 

خادمينــی کــه  ميهمــان ســفره حضرتــش گردیدنــد با  
خــدای خــود ســوگند یــاد مــی کنيــم کــه پرچمــی 
کــه بــا همــت واالی شــما بــر ایــن گنبــد طایــی بــه 
اهتــزاز در آمــده را همچنــان برافراشــته نــگاه داریــم 

و از حریــت و عظمتــش پاســداری کنيــم.
مــا در مكتــب ســلطان ادب و تقــوی، ابالفضــل 
ــان را  ــم ، و تمــام زحماتت ــاس )ع( درس آموختي العب

ــود. ــم ب ــما خواهي ــدردان ش ــاده و ق ارج  نه
ــی  ــوی و اخــروی شــما ميهمان ــاداش دني ــد پ خداون

ــر ســفره اهــل البيــت قراردهــد ) آميــن ( ب
ــم  ــينيه اعظ ــای حس ــات امن ــن و هي ــام خادمي »پي
ــان  ــل از پيرغام ــادت و تجلي ــم عي زنجــان در مراس
حســينيه مشــهدی احمــد مينــا خانــی و حاج رســول 

ــژاد« عســگری ن
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ــتاد  ــقان«؛ اس ــهادت نامه عاش ــاب »ش کت
ــور  ــا حض ــی ب ــی زنجان ــی اهلل کام ول
مســئولين کشــوری و اســتانی و جمعی از 
اهالــی فرهنگ و هنر اســتان،رونمایی شــد. 
آیيــن رونمایــی از کتــاب »شــهادت نامه 
همایش هــای  ســالن  در  عاشــقان«؛ 
ــزار شــد. حســينيه اعظــم زنجــان برگ

عاشــقان«  »شــهادت نامه  کتــاب 
ــاب از  ــعار انق ــات اش ــه کلي مجموع
ــامل 478  ــا 1394، ش ــال های 1357 ت س

قطعــه شــعر اســت کــه بــه قلــم اســتاد 
ــان  ــه زب ــی ب ــی زنجان ــی اهلل کام ول

ــت. ــده اس ــروده ش ــی س فارس
مجموعــه کليــات اشــعار »شــهادت نامه 
ــا  عاشــقان« شــامل 478 قطعــه شــعر ب
رویكــرد اشــعار انقابــی اســت کــه در 
736 صفحــه، بــا شــمارگان یک هــزار و 
250 نســخه در قطــع رقعی، در ســال 97 
توســط انتشــارات ســوره مهــر حــوزه 

هنــری بــه چــاپ رســيده اســت.  

شهادت نامه عاشقان رونمایی شد
 اثر استاد حاج ولی ا... کالمی

حســينيه اعظــم زنجــان ميزبــان جمعی 
جامعــه  دانشــجویان  و  اســاتيد  از 
المصطفــی از 40 کشــور جهــان بــود.

بــه گــزارش روابــط عمومی حســينيه 
ــجویان  ــان، 250 از دانش ــم زنج اعظ
خارجــی جامعــه المصطفــی در ســفر 
خــود بــه زنجــان از مســجد حســينيه 

اعظــم زنجــان بازدیــد کردنــد.
ــنایی  ــور آش ــه منظ ــدار ب ــن دی ای
کشــورهای  دانشــجویان  بيشــتر 

مختلــف کــه بــه دیــن اســام 
ــا برنامــه هــای  مشــرف شــده انــد ب
ــان  ــم زنج ــينيه اعظ ــی حس فرهنگ

درآســتانه محــرم انجــام شــد.
الزم بــه ذکر اســت جامعــه المصطفی  
ــت  ــری اس ــی فراگي ــادی آموزش نه
کــه ایجــاد فرصــت تحصيلــی علــوم 
ــه مشــتاقان   و معــارف اســامی  را ب
سراســر جهــان  در داخــل و خارج از 

کشــور فراهــم مــی کنــد.

میزبانی حسینیه اعظم زنجان از 
دانشجویان جامعه المصطفی

مجتبــی شــهامی در گفتگــو بــا مصبــاح 
بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح نــذر نيابتی، 
افــزود: ســال 97 چهارميــن ســال طــرح 
نــذر نيابتــی در زنجان اســت کــه برگزار 
مــی شــود و در قالــب طــرح نــذر نيابتی 
ــذورات  ــد ن ــران و عــزاداران می توانن زائ
نقــدی و غيرنقــدی خــود را اهــدا نمایند.

شــهامی بــه اهــداف اجــرای طــرح ذبــح 
ــی غيرحضــوری( اشــاره و  ــی) قربان نيابت

خاطرنشــان کرد: فراهم کــردن امكان دقت 
بيشــتر در ذبــح، ارتقــای رعایــت مســائل 
ــفندان  ــح گوس ــا ذب ــط ب ــتی مرتب بهداش
در مســير دســته عــزاداری و کاهــش 
ــته بندی  ــح، بس ــل ذب ــای مراح هزینه ه
گوشــت الشــه های گوســفندان نــذری از 
اهــداف اجــرای طــرح نــذر نيابتی اســت.

روابــط عمومــی حســينيه اعظــم زنجــان 
ــب  ــی موج ــرح نيابت ــرای ط ــت: اج گف
کاهــش آلودگی هــای محيطــی شــهر در 
مســير دســته حســينيه عزاداری می شــود.

ــی  ــران گرام ــرد: زائ ــد ک ــهامی تاکي ش
ــد  ــی می توانن ــذر نيابت ــرح ن ــرای ط ب
بــا مراجعــه بــه دفتــر نــذورات حســينيه 
ــا  ــرده و ی ــه ک ــان مراجع ــم زنج اعظ
بــا شــماره 33323030- 024 تمــاس 
بگيرنــد و شــماره حســاب بانــک ملــت 
1334219222 بــرای واریــز نــذورات 

ــت. ــه اس ــاص یافت ــزاداران اختص ع

شــهامی افــزود: همچنيــن عاقــه مندانی 
کــه امــكان حضــور در حســينيه را 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــی توانن ــد م ندارن
 www.haz.ir ــه ادرس وبــگاه حســينيه ب
قســمت نــذر نيابتــی رفتــه و بــه طــور 

ــد. ــو را ادا کنن ــذر خ ــن ن آنای
ــن  ــن در ای ــرد: همچني ــح ک وی تصری
قســمت مــی تواننــد صحبــت هــای مهم 
ــت اهلل  ــرم زنجــان و آی ــه محت ــام جمع ام
حســينی زنجانــی را در رابطه بــا نذر نيابتی 

بــه طــور تصویــری مشــاهده فرماینــد.
پرداخــت  همچنيــن  داد:  ادامــه  وی 
اینترنتــی داخــل ســایت حســينيه بــرای 
ایــن طــرح در نظــر گرفتــه شــده اســت

روابــط عمومــی حســينيه اعظــم زنجــان 
ــان  ــم زنج ــينيه اعظ ــد: حس ــاد آورش ی
پتانســيل گردشــگری و اقتصــاد خوبــی 
ــه  ــت ب ــن فرص ــد از ای ــه بای را دارد ک

ــی اســتفاده کــرد. خوب

ــی حســينيه اعظــم  ــط عموم ــر رواب مدی
ــت رســانی4000 خــادم  زنجــان از خدم
افتخــاری در حســينيه اعظــم زنجــان در 

ــر داد. ــام محــرم امســال خب ای
 مجتبــی شــهامی بــا اشــاره بــه اینكــه، ایــن 
تعداد خــادم در بخش های مختلف حســينيه 
ــانی  ــغول خدمت رس ــان مش ــم زنج اعظ
هســتند، تصریــح کــرد: از ایــن تعــداد 400 
نفــر خانــم هــا و 3600 نفــر آقایــان هســتند.

وی از هماهنگی های انجام شــده در حســينيه 
ــم  ــزاری مراس ــرای برگ ــان ب ــم زنج اعظ
باشــكوه هشــتم محرم خبــر داد و اعــام کرد 
کــه ایــن خــدام در بخــش هــای انتظامــات، 
پذیرایــی، صــوت، کشــتارگاه، واحــد هــای 
ثابــت وســيار  جمــع آوری نــذورات واحــد 
هــای ثابــت و حمــل ونقــل و ســایر واحــد 
ــات و  ــاوری اطاع ــد فن ــی مانن ــای فن ه

دارالشــفای حســينيه  فعاليــت دارند.
جهــت  گفــت:  همچنيــن  شــهامی 
خادميــن  همــه  بــرای  شناســایی، 
افتخــاری حســينيه اعظم کارت شناســایی 

مخصــوص صــادر شــده اســت.

طرح نذر نیابتی برای چهارمین سال متوالی در زنجان اجرا می شود

قربانیِ غیر حضوری!
عاشقان آماده اند

4000 خادم، آماده تكریم عزاداران 
حسينيه اعظم زنجان می باشند
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ذاکــر اهــل بيــت و کارشــناس مســائل فرهنگــی گفــت: هيــات محــل محاربــه 
و جنــگ اســت، خانقــاه نيســت، بعضــی هــا معتقدنــد بایــد شــعر بــا موســيقی 
ــت  ــا را دوس ــم م ــان ه ــا ایش ــت ت ــت داش ــام محب ــه ام ــد و ب ــوب خوان خ

داشــته باشــد و تمــام، در حالــی کــه ایــن راه مســلک خانقاهــی اســت.
مهــدی رســولی خاطرنشــان کــرد: معتقدیــم مــا در هيــات مــی جنگيــم و بــه 
ــا شمشــير  ــا فقــط ب ــن جهــاد لزوم ــا ای ــم، ام ــری در حــال جهادی ــر رهب تعبي

ــا طاغــوت برســند. ــه ب ــه نقطــه محارب ــا ب ــات ه ــد هي ــذا بای نيســت، ل
رســولی گفــت: فضــای مطالبــه گــری در جامعــه ایجــاد شــده، شایســته اســت 
ــا ضمــن حفــظ  ــم ت ــر مســتقيم مطــرح کني ــه و غي ــات را هنرمندان ــن مطالب ای

اهميــت موضــوع، پيــام آن منتقــل شــود.
ــای  ــه من ــه، خطب ــه گــری جامع ــه مطالب ــرای روحي ــزود: ب مهــدی رســولی اف
ــوع کار  ــن موض ــال روی ای ــا امس ــت، م ــه اس ــن گزین ــهدا )ع( بهتری سيدالش
کردیــم و بــه ایــن نتيجــه رســيدیم کــه در ایــن خطبــه ایشــان بــه طــور جــدی 

و پررنــگ از کلمــه دنيــا خيلــی اســتفاده کــرده اســت.
وی اظهــار داشــت: بــه هميــن خاطــر امســال محــور مداحــی مــا »دنياطلبــی« 
اســت و در کنــار آن بــه طــور غيرمســتقيم تبليــغ شــهادت طلبــی اســت بــدون 

اینكــه بــه مبانــی مداحــی خدشــه وارد شــود. 
ایــن کارشــناس مســائل فرهنگــی یــادآور شــد: هيــات مســتقل تریــن وابســته 
ــذا  ــم دارد، ل ــای خــاص خــود را ه ــی ه ــن ســادگی پيچيدگ اســت و در عي
ــه  ــرای هيــات خــود ایــن تشــكيات اســت، ن بهتریــن ســاحت اندیشــه ای ب
ــم در  ــی ه ــوال تخصــص عميق ــه معم ــاد، ک ــات و وزارت ارش ــازمان تبليغ س

ایــن حــوزه ندارنــد. 
ــه  ــک کار تيمــی اســت، ک ــروز کار مداحــی ی ــرد: ام رســولی خاطرنشــان ک
اگــر مــداح بخواهــد در ســطح ملــی و بيــن المللــی و در حــوزه اندیشــه ای 
کار کنــد، بایــد کار او بســيار حرفــه ای باشــد،یعنی نمــی توانــد کنــار کارهــای 

دیگــرش ایــن کار را انجــام دهــد.
وی تصریــح کــرد: بــرای مثــال بنــده بــرای دهــه اول محــرم پيــش رو حــدود 

چهــار مــاه بــا یــک جمــع حــوزه اندیشــه هــم اندیشــی داریــم، کــه جامعــه 
امســال از مــن مــداح چــه مــی خواهــد تــا برایــش بخوانــم.

  مداحی انقالبی مداحی گزاره ها نیست

 وی تصریــح کــرد: چــه کســی گفتــه اســت کــه مداحــی گــزاره ای، مداحــی 
انقابــی اســت و هرکــس بــرای رهبــری بــه عنــوان یــک گــزاره بخوانــد، پــس 

مــداح انقابــی اســت؟ 
ایــن کارشــناس مســائل فرهنگــی تاکيــد کــرد: اگــر پشــت مداحــی اندیشــه 
انقابــی وجــود دارد، بلــه آن مداحــی انقابــی اســت، امــا صــرف خوانــدن از 

یــک نفــر، انقابــی بــودن نيســت. 
رســولی افــزود: مداحــی انقابــی مداحــی گــزاره هــا نيســت، مداحــی اســام 

نــاب محمــدی اســت. 
ــرای  ــاب ب ــدن حضــرت رب ــی خوان ــرای الالی ــی ب ــرد: حت وی خاطرنشــان ک
حضــرت علــی اصغــر)ع(، فضایــی ایجــاد مــی کنيــم کــه عقــل، حماســه و 

ــند.  ــب باش ــی در مداحــی مترت ــه اساس ــه مولف ــوان س ــه عن ــه ب عاطف
ــيقی  ــاختن موس ــرای س ــت: ب ــار داش ــی اظه ــائل فرهنگ ــناس مس ــن کارش ای
ــی ایجــاد مــی شــود، کــه شــعر و موســيقی  ــرای شــعر بهتریــن حــس زمان ب
یكجــا خلــق شــود، یعنــی شــما یــک چيــزی کــه مــی خواهيــد بســرایيد بــا 

ــح باشــد.  موســيقی صحي
ــی اهــل  ــا و راه اصل ــان ه ــی نتوانســتيم جری ــح کــرد: وقت ــداح تصری ــن م ای
ــوای  ــاره محت ــا درب ــم از م ــب ه ــانيم، مخاط ــردم بشناس ــه م ــت )ع( را ب بي
ــه ای نخواهــد کــرد.  توليــدی مــان انتظــار آنچنانــی نخواهــد داشــت و مطالب
وی بــا تاکيــد بــر هنرمندانــه خوانــدن مــداح در هيــات، تصریــح کــرد: وقتــی 
ــا  ــد موســيقی توليــدی داشــته باشــيد، ب ــان نتواني ــوان یــک جری ــه عن شــما ب
ــی  ــه وقت ــد، ک ــد ش ــه خواهي ــان مواج ــی در توليداتت ــيقی خارج ــوج موس م
جریــان شناســی کنيــد، احتمــاال متوجــه الئيــک بــودن موســيقی مــی شــوید 

کــه در حــال اســتفاده در مداحــی اســت.

ــات جبهــه  هی
جنــــگ اســت

زائــران گرامــی بــرای طــرح نــذر نيابتــی می تواننــد بــا مراجعــه بــه دفتــر نــذورات حســينيه 

اعظــم زنجــان مراجعــه کــرده و یــا بــا شــماره 33323030- 024 تمــاس بگيرنــد و شــماره 

حســاب بانــک ملــت 1334219222 بــرای واریــز نــذورات عــزاداران اختصــاص یافته اســت.

چهارشنـبـه 21 شهریور ماه، سال 1396،  شمـاره 46
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با موضوع آسيب های اجتماعی

حسینیه اعظم محور یک سریال 
تلویزیونی می شود

با حضور معاون صدا و سيمای ایران پرواز پروانه 
را ببين در حسينيه اعظم زنجان کليد خورد

بــه گــزارش مصبــاح - ســریال پــرواز پروانــه را ببيــن بــا موضــوع 
آســيب های اجتماعــی در حســينيه اعظــم زنجــان کليــد خــورد.

 مراســم آغــاز تصویربــرداری ســریال »پــرواز پروانــه را ببيــن« بــا 
حضــور علــی دارابــی معــاون امــور اســتان های ســازمان صــدا و 
ــن  ــن ای ــتان در لوکيش ــی اس ــتگاه های اجرای ــران دس ــيما و مدی س

ســریال واقــع در حســينيه اعظــم زنجــان برگــزار شــد.
ســریال پــرواز پروانــه را ببيــن بــا موضــوع آســيب های اجتماعــی 
ــه  ــا توســل ب ــی ب ــان آن شــخصيت اصل ــاخته شــده و در جری س
ــان )ع( گشایشــی در کار خــود  ــام حســين )ع( و ائمــه معصوم ام
ــم  ــينيه اعظ ــودن حس ــاخص ب ــاظ ش ــه لح ــه ب ــه البت ــد ک می یاب
زنجــان بخشــی از فيلمبــرداری در ایــن محــل انجــام شــده اســت.

ظریــف تهيــه کننــده ایــن ســریال دربــاره موضــوع و درون مایــه 
ــمت 35  ــه 26 قس ــرد: مجموع ــار ک ــده اظه ــاخته ش ــریال س س
ــادی از  ــداد زی ــور تع ــا حض ــن ب ــه را ببي ــرواز پروان ــه ای پ دقيق
بازیگــران مطــرح کشــوری و شــبكه اشــراق در صــدا و ســيمای 

ــود. ــد می ش ــان تولي ــز زنج مرک
ــه اجتماعــی  ــن فيلمنام ــر ای ــزود: ژان ــه اینكــه اف ــا اشــاره ب وی ب
ــد  ــی می باش ــای اجتماع ــيب ه ــاد، طــاق و آس ــا موضــوع اعتي ب
کــه در شــبكه اشــراق توليــد خواهــد شــد؛ گفــت: کار توليــد ایــن 
ــرح و  ــورای ط ــه در ش ــد فيلم نام ــی و تأیي ــس از بررس ــریال پ س
ــام  ــال انج ــی در ح ــی جهان ــی صادق ــه کارگردان ــز ب ــه مرک برنام

اســت.
ــم  ــردم ه ــاز م ــورد ني ــریال ها، م ــه س ــد اینگون ــت: تولي وی گف
ــا  ــا ب ــانه خانواده ه ــق رس ــيله و از طری ــن وس ــه ای ــا ب ــت ت هس
مســایل اجتماعــی بيشــتر آشــنا شــوند؛ چراکــه ایــن موضــوع مــی 
ــر  ــی موث ــيب های اجتماع ــش آس ــد کاه ــریع رون ــد در تس توان

باشــد.

وسیله ای برای اقامه حق

عزاداری هدف نیست وسیله است
اهميــت عــزاداری بــرای اهــل بيــت بر کســی پوشــيده نيســت، امــا ســوال اینجاســت، آیا تنهــا عــزاداری بــرای امام 

حســين)ع( کافــی اســت، یــا الزامــات دیگری هــم دارد؟ 
نبایــد بــه عــزاداری کــه یكــی از ابزارهــای مهــم معرفــی ســلوک اهــل بيــت بــه جهانيــان اســت، بــه عنــوان هدف 

نــگاه کــرد، بلكــه عــزاداری وســيله اســت و هــدف اصلــی جلــب رضایــت خداســت، نــه چيــز دیگر. 
بــا ایــن اوصــاف خاصــه کــردن شــيعه بــه ســينه زنــی، گریــه کــردن، اطعــام دیگــران و امثالهــم ظلــم 
آشــكار بــه اهــل بيــت اســت. البتــه در اهميــت عــزاداری بــرای ســاالر شــهيدان هميــن بــس کــه، یــک حرکــت 
سياســی و عبــادی اســت. امــا آیــا هميــن عــزاداری بــا ایــن درجــه اهميــت بــرای شــيعيان کافی اســت، یا پيوســت 

هــای دیگــری هــم نيــاز دارد کــه آنچنــان بــه آن توجــه نمــی گــردد. 
درســت اســت کــه بــا شــروع محرم، شــور حســينی فراگيرتــر از هــر زمــان دیگر ســيل خروشــان مشــتاقان را جذب 
مــی کنــد و هرکســی مــی خواهــد خدمتــی بــرای سيدالشــهدا انجــام دهــد، اما ســوال اینجاســت چــرا این شــور با 

اتمــام محــرم و صفــر فروکــش کــرده و تقریبــا تا ســال آینــده دیگر خبــری از آن نيســت؟ 
البتــه ایــن واقعيــت تلخــی اســت کــه نمــی تــوان آن را نادیــده گرفــت و بــه هــر علتــی توجيهش کــرد، چــرا که به 

راحتــی در کــف جامعه قابل مشــاهده اســت و عينيــت دارد. 
ایــن موضــوع باعــث گردیــد تــا چنــد ســوال مهــم کــه باید بــه عنــوان یــک مدعــی منتظــر، هــر شــيعه ای از خود 

بپرســد و از منابــع و مراجــع موثــق بــه پاســخ هــای آن دســت یابــد، را در ایــن نوشــته مطــرح نمایيم. 
ــت  ــده در حرک ــرح ش ــات مط ــه موضوع ــی ب ــگاه عمق ــتن ن ــزاداری ســطحی نگــری و نداش ــای ع ــت ه از آف

ــر فلســفه عاشــورا اســت.  سيدالشهداســت، همچنيــن تبييــن نشــدن مناســب و فراگي
لــذا بایــد ایــن موضــوع را از خودمــان بپرســيم کــه بــرای چــه عــزاداری مــی کنيــم و نتيجــه عــزاداری هــا بایــد به 
کجــا ختــم شــود؟ یــا ســاالر شــهيدان اگــر امــروز زنــده بــود از مــا چــه درخواســتی داشــت، وظيفــه شــيعيان در 

جامعــه امــروزی چــه بــود و چــه راهــی را بایــد مــی رفتنــد؟ 
شــيعه معتقــد اســت امــام زمانــی قــرار اســت بيایــد و صلــح را در جهــان بگســتراند، باید پرســيد آیــا برای رســيدن 
جامعــه بــه قلــه ظهــور صــرف عــزاداری و اشــک ریختــن بــرای مصائــب ابــا عبــداهلل کافــی اســت، یا نــه وظایف 
مهــم دیگــری هــم بــر عهده ماســت، کــه از انجــام آن غافــل هســتيم و خدایــی ناکــرده االن راه را اشــتباه مــی رویم! 
جــواب ایــن ســوال را بایــد در رفتارهــا و تفكراتمــان جســتجو کنيــم، کــه مــن بــه عنــوان لشــگر سيدالشــهدا در 
کجــای پــازل ظهــور بایــد نقــش ایفــا کنــم و مهــم تــر اینكــه از کجا تشــخيص دهــم این نقشــی کــه بــرای خودم 
تعریــف کــرده ام، درســت بــوده یــا نــه؟ یــا چــه کســی بایــد ایــن نقــش را بــرای مــان تعریــف کنــد؟  از خودمــان 
مطالبــه کنيــم ایــن نقشــی کــه بــرای مان معين شــده، درســت اســت، یــا خيــر، دوبــاره ماننــد برخــی ها بــا تابلوی 

»عاشــورا« بــه ســمت »دنيــا« مــی رویم؟ 
بایــد از خودمــان بــا هــر عنوانــی کــه در زندگــی مــان داریــم، بپرســيم عــزاداری مــن تقليــدی از رفتــار گذشــتگان 
اســت بــرای یــک واقعــه ای کــه پــر از احســاس و عاطفــه بــود. یا نــه، یــک اندیشــه و اعتقادی پشــت این عــزاداری 
هــا وجــود دارد کــه باعــث شــده امــروز در ایــن ایــن راه قــدم گذاریــم و مــال و جانمــان را فــدای ایــن راه کنيــم؟ 

در ایــن نوشــته کوتــاه نــه قصــد داریــم بــه ایــن ســواالت مهــم و حياتــی کــه مــی تــوان 10 هــا ســوال دیگــر نيــز 
بــه آن اضافــه کــرد پاســخ دهيــم، نــه اصــا مجــال آن اســت. 

بلكــه مــی خواهيــم مخاطــب، خــود را ملــزم بدانــد برای حــل این ســواالت جســتجو کــرده و دربــاره پاســخ هایی 
کــه بــرای آن مــی یابــد ســاعتی وادار بــه تفكر شــود. 

مخاطــب بایــد بدانــد اگــر سيدالشــهدا رفــت، بــرای مبــارزه بــا اســتكبار و طاغــوت زمــان خویــش رفت.پــس نمی 
تــوان ادعــای طرفــداری از ایشــان را در قالــب هــای مختلــف از جملــه عزاداری داشــت، اما اندیشــه استكبارســتيزی 

و مبــارزه بــا ظلــم وی را سانســور کــرده و در منــش و عملكردمــان ان را پيــاده ننمایيم. 
به تعبير دیگر، یعنی ما باید عزاداری هایمان از اقامه عزا در مساجد و حسينيه ها، به اقامه حق در طول زندگی برسد. 

اگــر حرکــت و راهــی کــه در حــال طــی کــردن آن هســتيم، چنيــن وضعيتی نداشــته باشــد، به قطع مســير را اشــتباه 
رفتــه ایــم. وقتــی راه ســاالر شــهيدان در واقعــه کربــا تبلــور واقعــی مبــارزه و مجاهــدت اســت، آیا می تــوان گفت 

مــن فقــط بــرای ایشــان عــزاداری کرده، اشــک مــی ریــزم، اما بــا مســائل پيرامونــم کاری نــدارم و بــی تفاوتم؟! 
معتقدیــم بایــد مبانــی حــوزه اندیشــه ای مــان در ایــن حــوزه بایــد بــه شــدت تقویت شــود. همچنيــن تــا زمانی که 
هــر منتظــر مدعــی بــه فراخــور ظرفيــت و دانشــی کــه دارد، اگر پاســخ شایســته و متقنــی به این مســائل نيابــد، بعيد 

اســت راهــی کــه طــی خواهــد کــرد، راه درســت و کاملی باشــد.
سجاد کریمی
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هیات سکوالر نداریم
جليــل محمــدی رئيــس کانــون بســيج مداحــان اســتان زنجــان در حاشــيه همایش 
مداحــان و شــعرای آئينــی اســتان زنجــان کــه در حســينيه اعظــم برگــزار شــد٬ 
گفــت: رهبــری دربــاره خصوصيــات اهــل بيــت بــه مجاهــدت و مبــارز بــودن 
ــدت و  ــم مجاه ــهدا ه ــت سيدالش ــد و اصــل حرک ــی کنن ــاره م ــا اش ــه آنه هم

مبــارزه بــا اســتكبار بــوده اســت. 
دبيــر همایــش مداحــان و شــعرای آئينــی اســتان زنجــان بــا اشــاره بــه اینكــه در 
مكتــب اهــل بيــت هيــات ســكوالر نداریــم، افــزود: وقتــی تبلــور واقعــی مبــارزه 
بــا ظلــم، امــام حســين)ع( اســت، چطــور بعضــی هيــات هــا مــی تواننــد ادعــای 

رهــروی اهــل بيــت را کــرده و منــش ســكوالری را انتخــاب نماینــد.
ــل  ــی عم ــا و حزب ــات ه ــی هي ــت زدگ ــف سياس ــه مخال ــرد: البت ــد ک وی تاکي
ــا  ــات ه ــر کــردن هي ــی اث ــرای ب ــم ب ــا نقشــه دشــمن ه کــردن آن هســتيم، ام

ــت.  ــتن اس ــكوالر داش ــرد س ــا و عملك ــردن آنه ــت زده ک ــن سياس همي
ایــن ذاکــر اهــل بيــت گفــت: چــون هيــات ســكوالر ضــرری بــه کســی نخواهــد 
رســاند و بــه قــول بــزرگان اگــر عمــر ســعد امــروز زنــده بــود چــه بســا هيــات 
بــا شــكوه ســكوالر محــور بــرای امــام حسين)ع(تشــكيل مــی داد، دشــمن هــم 

دوســت دارد چنيــن هيــات هایــی وجــود داشــته باشــند.
ــذار  ــزرگ و تاثيرگ ــای ب ــات ه ــر هي ــبختانه اکث ــه خوش ــرد: البت ــد ک وی تاکي

ــد. ــكوالری ندارن ــش س ــتند و من ــی هس ــان انقاب ــتان زنج اس

  عقل، حماسه و عاطفه سه شاخص هیات تراز انقالب
رئيــس کانــون بســيج مداحــان اســتان زنجــان گفــت: هياتــی در تــراز انقــاب 
ــد  ــه بتوان ــه و عاطف ــل، حماس ــاخص عق ــه ش ــد در س ــه بای ــت ک ــامی اس اس

ــوازن داشــته باشــد.  ت
ــه قطــع در یكــی  ــوازن رعایــت نشــود، ب ــن ت ــزود: اگــر ای ــل محمــدی اف جلي
از قســمت هــای ایــن تشــكيات عظيــم مذهبــی دچــار آســيب خواهيــم شــد. 
ــادت و  ــی، حس ــهرت طلب ــرد: ش ــد ک ــی تاکي ــائل فرهنگ ــناس مس ــن کارش ای
اســراف از جملــه آفــات هيــات هــای مذهبــی کشــور اســت، کــه بایــد بــرای 

ــود.  ــام ش ــات الزم انج ــائل اقدام ــن مس ــح ای تصحي
ــات هــا  ــه هي وی افــزود: بعضــی وقــت هــا آســيب شناســی درســتی راجــع ب
انجــام نمــی شــود، بــرای اینكــه فــردی کــه ایــن مســئله را بررســی مــی کنــد 

ــدارد.  ــت الزم را ن صاحي
ــی شــود، کــه آســيب مطــرح  ــا گاهــی مشــاهده م ــار داشــت: ی محمــدی اظه
شــده از جانــب یــک فــرد یــا گــروه اصــا آســيب نيســت، بلكــه در ذهــن آن 
فــرد و گــروه آســيب بــه شــمار مــی رود و آن را بــه حســاب همــه مــی گــذارد. 

  قالب های جدید با حفظ سنت های عزاداری باشد
ــب هــای  ــا قال ــچ کــس ب ــح کــرد: هي ــن کارشــناس مســائل فرهنگــی تصری ای
ــا  ــد ب ــه بای ــن اســت ک ــم ای ــئله مه ــا مس ــدارد، ام ــد مداحــی مشــكلی ن جدی

ــزاداری اجــرا شــود.  ــای ع ــب ه ــن قال ــته ای ــای گذش ــظ ســنت ه حف
محمــدی گفــت: نبایــد هــر آنچــه گذشــتگان بــه عنــوان یــک بنــا ســاخته انــد 
را هــر نســلی کــه مــی آیــد خــراب کــرده و از نــو آن را بســازد، بلكــه بایــد در 

صــدد ترميــم و افزایــش بنــای آن باشــد. 
ــای  ــه ه ــد مولف ــه کاس درس اســت، بای ــی ک ــدم هيات ــرد: معتق ــد ک وی تاکي

معلــم آن کاس درس نيــز تبييــن و مشــخص شــود تــا در رونــد کلــی عــزاداری 
هــا دچــار مشــكل نشــویم. 

ایــن کارشــناس مســائل فرهنگــی افــزود: بایــد تمــام ابزارهــا و اجــزای تشــكيل 
ــه  ــم ک ــی کني ــه یاب ــرار داده و ریش ــی ق ــورد ارزیاب ــات را م ــک هي ــده ی دهن
بــه طــور مثــال چــرا خيلــی از روحانيــون مــا فــن بيــان ندارنــد، تــا بــه یــک 

ــه برســيم.  ــن زمين راهــكار مشــخص در ای

  هیات باید معرفت افزا باشد 
ــه  ــر اینك ــاوه ب ــی ع ــد، یعن ــزا باش ــت اف ــد معرف ــات بای ــت: هي ــدی گف محم
ــد،  ــی کن ــه م ــی عرض ــب عاطف ــک قال ــب در ی ــرای مخاط ــت آل اهلل را ب معرف

ــد.  ــج نمای ــاال، تروی ــده ب ــر ش ــل ذک ــه دالی ــامی را ب ــاب اس ــارف انق مع
ــان اینكــه بایــد مولفــه هــای جذابيــت یــک هيــات نيازمنــد بررســی  ــا بي وی ب
ــه اســت، روح را  ــت و عاطف ــون جوشــان محب ــات کان ــد کــرد: هي اســت، تاکي

ــور دارد.  ــی از جنــس ن ــا مــی بخشــد و محبت صف
ــام  ــرش را و تم ــی اصغ ــرد: سيدالشــهدا عل ــح ک ــت تصری ــل بي ــر اه ــن ذاک ای
ــان  ــگان عي ــرای هم ــل ب ــه باط ــت جبه ــت و ذالل ــا فضاح ــتی اش را داد ت هس

ــد.  ــت نمای ــور هدای ــمت ن ــه س ــت ب ــریت را از جهال ــود و بش ش
محمــدی اظهــار داشــت: یكــی از مولفــه هــای مهــم طبــق بيــان بــزرگان، کــه 
بــرای زنــده مانــدن هــر مكتــب نيــاز اســت، داشــتن هياهــو اســت، اگــر ایــن 

هياهــو همــراه بــا ســایر مولفــه هــا نباشــد، مكتبــی هــم نخواهــد بــود. 
وی گفــت: هيــات محلــی بــرای مــودت و صميميــت و ابــراز عشــق بــرای یــک 
نفــر اســت، ایــن در حالــی اســت کــه هيــچ کجــا نمــی تــوان در ایــن عمــق 

چنيــن عشــق و مودتــی را ببينيــد. 
ــی اســت،  ــی و حــق ماندن ــان اینكــه باطــل رفتن ــا بي ــت ب ــل بي ــر اه ــن ذاک ای
افــزود: هــر ترانــه ای کــه ســروده شــود، بعــد از گذشــت مدتــی شــامل مــرور 
زمــان شــده و از یادهــا مــی رود، امــا نــوای اهــل بيــت بعــد از 1400 ســال نــه 

ــه نشــده بلكــه جذابيــت همــراه طــراوت هــم دارد. تنهــا کهن
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 ساعت زمان بندی اساتید و مادحین محترم ایام دهه محرم ایام هفته

 
 جمعه

23/06/97 

 رمشب پنجم مح
 

حضرت علی 
 اکبر)ع(

 45/21 30/21 :قرآن تالوت

 30/22 45/21 فروغی هللا آیت: سخنرانی

 55/22 30/22 بیگدلی علیرضا حاج: زنی سینه

 45/23 55/22 مرتضی حیدری و حاج رسولی جواد حاج :رائیس مرثیه

 
 شنبه

24/06/97 

 شب ششم محرم
 

 حضرت قاسم

 45/21 30/21 :قرآن تالوت

 30/22 45/21 فروغی هللا آیت: سخنرانی

 55/22 30/22 حیدری مرتضی  حاج: زنی سینه

 45/23 55/22 کالمی آقا و حاج  سیدمحمودحسینی حاج: سرائی مرثیه

 
 یکشنبه

25/06/97 

 محرم هفتمشب 
 

طفالن حضرت 
 زینب )س(

 45/21 30/21 :تالوت قرآن

 30/22 45/21 :  آیت هللا فروغیسخنران

 55/22 30/22 شبیری یوسف سید حاج : زنی سینه

 45/23 55/22 مرتضی حیدری حاج،بیگدلی علیرضا حاج :سرائی مرثیه

 
 دوشنبه

26/06/97 

 محرم هشتمشب 
 

حضرت علی 
 اصغر)ع(

 45/21 30/21 :قرآن تالوت

 30/22 45/21 فروغی هللا آیت:  سخنران

 55/22 30/22 محمود حسینی حاج سید: زنی سینه

 45/23 55/22 کالمی آقا و حاج جواد رسولی حاج :رائیس مرثیه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 ساعت زمان بندی اساتید و مادحین محترم ایام دهه محرم ایام هفته
 

 سه شنبه
27/06/97 

 محرم نهمشب 
 

حضرت ابوالفضل 
 )ع(

 45/21 30/21 :  قرآن تالوت

 30/22 45/21 فروغی هللا آیت :سخنرانی

 55/22 30/22 علیرضا بیگدلی حاج: زنی سینه

 45/23 55/22 جواد رسولی و حاج حاج مرتضی حیدری: رائیس مرثیه

 
 چهارشنبه

28/06/97 

 محرم دهمشب 
 

وداع حضرت امام 
 حسین )ع(

 45/21 30/21  :قرآن تالوت

 30/22 45/21 فروغی هللا آیت: سخنرانی

 55/22 30/22 محمدی جلیل حاج: زنی سینه

 45/23 55/22 کالمی آقا و حاج شبیری یوسف سید حاج :رائیس مرثیه

 
 پنجشنبه

29/06/97 

شب یازدهم 
 رممح

 
 شام غریبان

 45/21 30/21 :  قرآن تالوت

 30/22 45/21 فروغی هللا آیت: سخنرانی

 -مهدی رسولی  حاج: زنی سینهزیارت عاشورا و 
 کاروان

30/22 00/23 

 50/23 00/23 شبیری آقا و حاج رسولی جواد حاج :رائیس مرثیه

 
 جمعه

30/06/97 

شب دوازدهم 
 محرم
 

حرکت اسرا از 
 کربال

 45/21 30/21 :  قرآن تالوت

 30/22 45/21 فروغی هللا آیت: سخنرانی

 55/22 30/22 رسولی مهدی حاج : زنی سینه

 45/23 55/22 کالمی آقا و حاج یوسف شبیری سید حاج  :رائیس مرثیه

 
 شنبه

31/06/97 

شب سیزدهم 
 محرم
 

دفن شهدای 
 کربال

 45/21 30/21 :  قرآن تالوت

 30/22 45/21 فروغی هللا آیت: سخنرانی

 55/22 30/22 محمدی جلیل حاج: زنی سینه

 45/23 55/22 کالمی آقا و حاج حیدری مرتضی حاج :رائیس مرثیه
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