
اشاره: در شماره های پیشین به توصیف هیئات حسینی و بررسی کارکردهای آن و برخی آسیب های موجود در گروه 
خادمان پرداختیم. در این شماره ضمن پیگیری آسیب شناسی مدیران و گردانندگان، به آسیب شناسی جلسات قرآن و 
برنامه های سخنرانی می پردازیم و از مشکاتی بحث می کنیم که منشأ آسیب های مهمی  است. در آینده به آسیب شناسی 
مداحی و مداحان خواهیم پرداخت که مهم ترین بخش این نوشتار به شمار می رود. بدیهی است هدف از پرداختن 
به این موضوعات صرفًا شناسایی آنها نیست؛ بلکه این کار با هدف »تبدیل آسیب ها به فرصت ها« انجام می شود. 

سخن از تریبون مذهب
آسیب شناسی هیئات حسینی7 )3(

با نگاهی به هیئت های دانش آموزی انصار المهدی4

//// حسن جعفریان
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ــران و برنامه ریزان  ــی مدی ــث آسیب شناس در بح
هیئات حسینی به دو آسیب پرداختیم: 1. عدم 
معرفت و درک هوشمندانه از مکتب حسینی؛ 2. 
عدم اولویت بندی در برنامه ریزی.  حال به سومین 
مورد از این آسیب ها می پردازیم؛  3. هزینه های 

غیرضروری و غیرمعقول می پردازیم:
ــیعه از دیرباز با صرف اموال و دارایی های خود  ش
ــق خود را به این خاندان  در راه اهل بیت: عش

ــر این  ــت، ب ــته اس بزرگ ابراز داش
ــاس هزینه هیئات حسینی از  اس
محل نذور و هدایای مردمی تأمین 
می شود که عاشقانه جهت مصرف 
ــدگان  گردانن ــه  ب ــا،  هیئت ه در 
ــئله  ــد. این مس ــم می کنن آن تقدی
ــئولیت مدیران و برنامه ریزان را  مس
ــان باید در  دوچندان می کند. ایش
مصرف مبالغ مورد نظر توجیهات 
شرعی و عقلی داشته باشند. برای 
ــورد نظر می تواند  مثال مصارف م

تحت یکی از این وجوه باشد:
ــم عزاداری اهل بیت:2. اطعام  برگزاری مراس
ــان اهل بیت:، و... 3. احیای  عزاداران و محب
ارزش های مکتبی 4. هر کار خیر و مشروعی که 
موجب زنده نگه داشتن نام و یاد ایشان می شود. 
ــیعیان خود را به  ــان ش ــر کار خیری که ایش 5. ه
انجام آن تشویق و ترغیب کرده اند. البته در همۀ 
این موارد باید از اسراف و تبذیر به شدت اجتناب 

ــه در عزاداری ها  ــاهده می کنیم ک گردد. گاه مش
هزینه هایی صرف می شود که تقریبًا با یک توجه 
سطحی می توان به حرمت یا حداقل به نامعقول 
بودن آنها پی برد. مثًا برای یک دسته عزاداری که 
هر ساله فقط دهم تا پانزدهم محّرم در خیابان ها 
ــکیل می شود، بیست عدد  با حضور صد نفر تش
باند و بلندگوی شیپوری، پانزده عدد طبل بزرگ 
ــا از قد یک  ــی از آنه ــه بلندی برخ ــک )ک و کوچ
ــان قدبلند هم بلندتر است(،  انس
ــا و بنرهای زیادی  پرچم ها، تابلوه
با هزینه ده ها میلیون تومانی تهیه 
ــود و به مداح این هیئت هم  می ش
ــه عنوان هدیه  ده میلیون تومان ب
ــه  درحالی ک ــود.  می ش ــت  پرداخ
بعضی از افراد حاضر در این دسته 
عزاداری به علت فقدان مبلغ مورد 
ــتغال  ــه ازدواج و اش ــاز، موفق ب نی
نمی شوند، برخی از ایشان بدهی 
و برخی دختر دم بخت دارند که از 
عهده مخارج آن برنمی آیند. هدف، صرف مخارج 
عزاداری در غیر عزاداری نیست؛ چراکه این خود 
ــرع است؛ بلکه غرض این است که اواًل  خاف ش
ــگ اهل بیت: در  ــراف در هزینه ها با فرهن اس
ــت. ثانیًا مدیر یک هیئت حسینی باید  تضاد اس
ــینی خود، تأمین کندگان  بر اساس رسالت حس
ــیعیان آگاه کند و  ــکات ش مالی هیئت را از مش
ــکات ترغیب کند و با اخذ  آنها را به رفع این مش

شیطان،  گاه  که  کرد  توجه  باید 
عمل  همان  مسیر  از  را  مؤمنان 
می دهند،  انجام  که  صالحی 
می فریبد و عمل وی را از »عامل 
تقرب« به خدای متعال، به »مانع 
پس  کند.  تبدیل  وی  به  تقرب« 
نباید اجازه دهیم به بهانه »تعظیم 
ش��ع��ائ��ر ح��س��ی��ن��ی« خ��وی 
دسته های  بر  »اشرافی گری« 

عزاداری مان حاکم شود.
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ــزاری آبرومندانه  ــرعی خود در کنار برگ وکالت ش
ــم عزاداری، با تأسی به امامان شیعه به این  مراس
ــد توجه کرد که گاه  ــم نیز اقدام نماید. بای کار مه
شیطان، مؤمنان را از مسیر همان عمل صالحی 
ــان را از  ــام می دهند، می فریبد و عمل آن که انج
»عامل تقرب« به خدای متعال، به »مانع تقرب« 
ــازه دهیم  ــد. پس نباید اج ــه وی تبدیل می کن ب

ــینی«  ــعائر حس ــه بهانه »تعظیم ش ب
ــرافی گری« بر دسته های  خوی »اش

عزاداری مان حاکم شود.

و  ق��رآن  قاری��ان  آسیب شناس��ی 
سخنرانان

ــروه خادمین هیئت  ــته دوم از گ دس
ــتند که  »قاریان و معلمان قرآن« هس
ــس به  ــرآن در مجال ــات ق اداره جلس
ــت. در این بخش به  عهده ایشان اس
ــیب های محافل  اجمال به برخی آس

قرآنی هیئت ها اشاره  می کنیم. 
ــن، مهم ترین و  ــم جامع تری قرآن کری

ــت که خداوند متعال  ــمانی اس آخرین کتاب آس
ــازی به  ــت و نی ــتاده اس ــر فرس ــرای هدایت بش ب
ــات نبوی2  ــرآن،1 روای ــه خود ق ــت ک توضیح نیس
ــه تاوت آن  ــه:3 تا چه اندازه ب ــث ائم و احادی
ــنن زیبا  ــاز یکی از س ــد. از دیرب ــویق نموده ان تش
ــکیل جلسات  ــمند هیئات حسینی، تش و ارزش
ــیر آن  ــرآن بوده که گاه با ترجمه یا تفس تاوت ق
توسط افراد خبره نیز همراه می شده است. امروزه 

ــه هیئت های  ــت متوج ــن جه ــیب هایی از ای آس
حسینی می شود که به صورت فهرست وار به آنها 

اشاره می کنیم.
ــه قرائت قرآن  ــی از هیئت ها اصًا جلس 1. بعض
ندارند و این عمل پسندیده را از برنامه های خود 
حذف کرده اند؛ درحالی که سینه زنی و عزاداری 
در این هیئات گاه دو تا سه ساعت طول می کشد 
ــوان هیئت از  ــیاری از اعضای ج و بس
روخوانی صحیح کتاب آسمانی خود 

عاجز هستند.
ــا از قرائت قرآن  ــی از هیئت ه 2. بعض
فقط به عنوان حسن افتتاح استفاده 
ــد آیه  ــت فقط چن ــا قرائ ــد و ب می کنن
کوتاه، سراغ برنامه های اصلی هیئت 

می روند.
3. در محافلی که قرائت قرآن به عنوان 
برنامه رسمی  دنبال می شود، گاه افراد 
ــیر قرآن می پردازند.  غیر خبره به تفس
ــئله ممکن است به تفسیر به  این مس

رأی منجر شود که از بزرگ ترین خطرها است.4  
ــمند  ــت قرآن به خودی خود عملی ارزش 4. قرائ
است؛ اما این کار باید با انگیزه عمل به دستورهای 
این کتاب زندگی و هدایت اعمال و رفتار عزاداران 
ــت که  ــینی صورت گیرد. در این صورت اس حس

»شفاء للمؤمنین«5 خواهد بود.   
دسته سوم »وعاظ و سخنرانان« هیئات حسینی 

 
ً
اصال هیئت ها  از  بعضی 
جلسه قرائت قرآن ندارند 
و این عمل پسندیده را از 
حذف  خ��ود  برنامه های 
ک���رده ان���د؛ درح��ال��ی ک��ه 
در  ع��زاداری  و  سینه زنی 
سه  تا  دو  گاه  هیئات  این 
و  می کشد  طول  ساعت 
بسیاری از اعضای جوان 
هیئت از روخوانی صحیح 
کتاب آسمانی خود عاجز 

هستند.



ــت که در جای خود باید مورد آسیب شناسی  اس
جدی قرار گیرد و در این نوشتار به صورت گذرا به 

مواردی اشاره می کنیم.
ــوی »وعظ و  ــنت نیک ــد امروزه س ــه نظر می رس ب
ــت،  خطابه« که یادگار پیامبران و اولیای خدا اس
ــئله  ــود و این مس ــورد بی مهری واقع می ش گاه م
ــگاه تبلیغ و  ــر جای ــی که ب ــر تخریب ــته از اث گذش

سخنرانی دینی دارد، موجب تضعیف 
ــان و تقویت جبهه مقابل  ایمان مؤمن

نیز می شود.

واعظ ها و واعظ نماها
ــان های  از قرن ها قبل تا به امروز انس
ــی« در  ــر و متق ــل، بصی ــم، عام »عال
ــظ و  ــه وع ــت: ب ــس اهل بی مجال
ــوده  و با همین  ــغول ب ــخنرانی مش س
ــت  »معرف ــراغ  چ ــته اند  توانس روش 
ــن نگه  ــی« را در این محافل روش دین
دارند. باید چهار عنصر »علم، عمل، 
ــرد جمع  ــک ف ــرت« در ی ــوا و بصی تق

ــد تا بتوان »تریبون مذهب« را در اختیار وی  باش
ــی از این  ــه فاقد همه یا برخ ــرار داد. هرکس ک ق
ــئولیت  ــت، خود باید از قبول این مس صفات اس
بپرهیزد و دیگران نیز نباید وی را به پذیرش چنین 

مسئولیت بزرگی وادار کنند. 
ــرده صحبت  ــدری صریح و بی پ ــر بخواهیم ق اگ
ــروزه در موارد  ــه ام ــراف کنیم ک ــم، باید اعت کنی

ــخنرانی  ــینی س متعدد، افرادی در هیئات حس
می کنند که گاه از جهت علمی، گاه از نظر عملی 
و گاه از تمام جهات، در جایگاه مناسبی نیستند 
و هنر بزرگشان و شاید تنها هنرشان این است که 
ــب را خوب می دانند.  ــرگرم کردن مخاط روش س
ــت، جوانان  ــواردی که اعضای هیئ ــان در م ایش
ــتند که  ــاع و در عین حال کنجکاوی هس کم اط
مطالب جدید برایشان جذاب است، 
ــارات عرفانی و  ــنی برخی عب با چاش
ــد تنور را  ــفی یا تعابیر علوم جدی فلس
داغ تر می کنند؛ هرچند که »محتوای 
دینی« قابل استفاده ای هم برایشان 

ارائه نشود. 
ــزون  ــریع و روزاف ــد س ــته از رش گذش
ــان، اصواًل »معرفت  اطاعات مخاطب
دینی« مقوله ای است که برای یک فرد 
ــار نظر قطعی در  غیرمتخصص، اظه
ــورد مباحث آن، مثل ورود به میدان  م
ــئله با عقاید  ــت؛ زیرا این مس مین اس
ــروکار دارد و ممکن است فرد، با  و ایمان مردم س
یک نظر ناصواب، ایمان خود و ایمان دیگران را به 
مخاطره بیندازد. متأسفانه مسئله »واعظ نمایی« 
ــدت رواج دارد و  یا »سخنران نمایی« امروزه به ش

شاید بزرگ ترین آسیب در این زمینه باشد.
ــیب بزرگ دیگری  ــئله که بگذریم، آس  از این مس
ــیار مخربی  ــت در درازمدت آثار بس که ممکن اس
ــخنرانی های تلقینی«6 است.  داشته باشد، »س
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»علم،  عنصر  چهار  باید 
عمل، تقوا و بصیرت« در 
تا  باشد  جمع  ف��رد  یک 
بتوان »تریبون مذهب« را 
داد.  قرار  وی  اختیار  در 
یا  همه  فاقد  که  هرکس 
صفات  ای��ن  از  ب��رخ��ی 
قبول  از  باید  خود  است، 
و  بپرهیزد  مسئولیت  این 
دیگران نیز نباید وی را به 
مسئولیت  چنین  پذیرش 

بزرگی وادار کنند. 



بدین معنی که بعضی سخنرانان که گاه در کسوت 
ــاس برداشت های  ــتند، بر اس روحانیت نیز هس
شخصی خود یا دیدگاه های عوام زده، بر مسائلی 
تأکید می کنند که از جهات مختلف بحث برانگیز 
هستند. برای مثال درحالی که سیاست جمهوری 
اسامی  تأکید بر وحدت و عدم جسارت به بزرگان 
ــت، فردی که تریبون تشیع را در  ــنت اس اهل س
ــخنانی  ــینی در اختیار دارد، س یک هیئت حس
ــت ها را بیان می کند.  کامًا مخالف با این سیاس
ــت که می داند ممکن است این  این در حالی اس
سخنان به دست گروه هایی برسد که با استناد به 

آن، شیعیان را به بدترین وضع ترور کنند؟!
ــمنان  از دش ــری  تب ــرورت  ــر ض منک ــده  نگارن  
اهل بیت: و لزوم لعن ایشان نیست؛ اما آشکار 
ــویق جوانان به لعن افراد خاص، در  است که تش
ــم عمومی و ترغیب ایشان به بی توجهی به  مراس
ــزاداری و  ــامی در ع ــت های حکومت اس سیاس
ــت که شایسته عنوانی غیر  غیر آن، واقعیتی اس
از »تلقین« نمی باشد. نشانه صحت این مدعا هم 
ــت که بسیاری از هیئت های عزیز، تحت  این اس
تأثیر این سخنان واقع نمی شوند و چنین افرادی 
ــد و راه خود را  ــراف رها می کنن ــک انح را در پیچ
ــوی مقصد مقدس خویش ادامه می دهند.  به س
ــت که وعظ  ــیب بزرگ اس به هر حال این یک آس
ــه به »مصالح  ــد ک ــی باش و خطابه در اختیار کس
ــان« بی توجه  ــه« و »مقتضیات زم عمومی جامع
ــت و با انگیزه های گوناگون به طرح مسائلی  اس

ــاید،  ــه نه تنها گرهی از کار نمی گش می پردازد ک
ــد.  ــر آن می افزای ــز ب ــور نی ــره ک ــا گ ــه صده بلک
ــود دارد؛ مثل عدم  ــز وج ــیب های دیگری نی آس
تناسب بین مباحث طرح شده و سطح معلومات 
سخنران، طرح مباحث غیرضروری و غیرمفید و 
ــائل اصلی، تکرار در طرح مباحث،  غفلت از مس
عدم آشنایی سخنران با فنون خطابه و سخنوری 
که این آسیب ها در این نوشتار بررسی نمی شوند.
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