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«ابتکار» به مناسبت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی بررسی کرد

روزی برای همه تاریخ

این هم ه که ریشه در تاریخ دارد و به هویت تاریخی ایرانیان تبدیل شده راه و رسم
باقی و مانا و ماندگار داشته و دارد .از این رو مراقبت و حراست و حفاظت از آن
امری ضروری و بایسته مینماید .ضرورتی انکارناپذیر که نمیتوان و نباید از آن به
سادگی گذشت .این در حالی است که این روزها عزای عظیم حضرت سیدالشهدا
با مشکالت و آسیبهایی جدی روبهرو شده است .برخی از این آسیبها اصل و
اساس عزاداری را نشانه رفته است.
غلوگویی
برخی مداحان عباراتی را به کار میبرند که به طور ناخواسته باعث ضربه به
دستگاه امام حسین(ع) میشود .مثال ًمیگویند امام حسین(ع) در روز عاشورا ۶۰۰
هزار نفر را به درک واصل کرد .امام باقر(ع) میفرماید« :زیادهروان بدترین مردمند،
جوانان را به فساد میکشند ،عظمت خدا را کوچک نشان میدهند ،برای بندگان
خدا جایگاه ربوبیت ادعا میکنند و از یهودیان ،مسیحیان ،مجوسان و مشرکان
بدترند ».غلوگویی در مداحی و مرثیهخوانی سبب میشود که تصویری مخدوش و
غیرواقعی و غیرمنطقی از ائمه اطهار(علیهمالسالم) ارائه شود.
دروغگویی در مداحی
آفت دیگر ،دروغ است .برخی به غلو کردن اکتفا نمیکنند و علنا ًدروغ را نیز وارد
مداحی میکنند .دروغگویی معموال ًبرای گرفتن اشک از مخاطب صورت میگیرد؛
متأسفانه برخی مداحان به دروغگویی در مرثیهخوانی عادت کردهاند و عدم برخورد
با آنها باعث شده که دست از این اقدام ناشایست برندارند ،اما بعضی از این
دروغها طوری است که هر کسی با شنیدنش پی به دروغ بودن آن میبرد؛ اما
برخی دیگر را به راحتی نمیتوان به کذب بودنشان پی برد .البته به یاد داشته
باشیم که هر موضوعی که ما نخوانده و یا نشنیده باشیم دلیل بر دروغ بودن آن
نیست ،لذا مردم باید با تأمل با این قضیه برخورد کنند.
مداحانی که سواد مداحی ندارند
آسیب دیگر اینکه مداحان بسیاری از مجالس ،صرفا ً به خاطر داشتن صدای
خوش به مداحی میپردازند و از حداقل سواد مداحی نیز بیبهرهاند .این مداحان
صرفا ً با تقلید از سیدیهای مداحان مطرح کشور مجالسشان را اداره میکنند و
هیچ نوآوری در کارشان ندارند .از آنجا که یک مداح باید در زمینههای مختلف مانند:
مقتلخوانی ،تاریخ اسالم ،حفظ شعر و ...تبحر داشته باشد ،لذا عدم آشنایی او با
این موارد باعث آسیب جدی به این مجالس میشود .حجتاالسالم کاظم صدیقی
در دیداری که چند سال قبل با مداحان در هیئت رزمندگان داشت دراینباره گفت:
«توقع دستگاه امام حسین(ع) از تکتک شما این است که اهل مطالعه شوید،
فرهیخته شوید ،با محکمات آشنا شوید و شنیدههای خود را به قرآن و احادیث
عرضه کنید .اگر تطابق داشت بگویید و اگر تطابق نداشت ،نگویید ».لذا مداحان
باید از طرق مختلف آموزشهای الزم را در زمینه اصول مداحی کسب کنند.
خوابمحوری
معموال ًدر مجالس عزاداری ،از حضرت مهدی(عج) با اشعار قوی و روایات مستند
یاد میشود ،اما گاهی مشاهده میشود که بعضی از مداحان در این مجالس از
مالقات برخی با امام زمان(ع) در عالم رویا داستانسراییهایی میکنند که اکثرا ً
بدون سند و مدرک است .به راستی وقتی که « ۳۵۰آیه و بیش از دو هزار روایت
از معصومین (علیهمالسالم) و بیش از  ۵۰۰روایت از پیغمبر اکرم(ص) درمورد
ویژگیهای حضرت مهدی (عج)» وجود دارد چه نیازی به مطرح کردن داستانهایی

گروه جامعه ـ محرم که میرسد ،آرامآرام که روز عاشورا نزدیک میشود ،حکایت شور و شوریدگی و عاشقی رنگ تازهای میگیرد .شهر پر میشود از نمادها
و نشانههای عاشورایی؛ دلهای بسیاری یک دله میشوند و تالش میکنند درک تازهای از عاشورای حسین(ع) به دست آورند .گویی قرار دارند تا توشه یک
سال آینده را از این ماه به دست آورند و ترجمانی تازه از عاشقی به دست دهند.
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درباره مالقات با امام زمان(عج) در عالم رویا وجود دارد.
ارائه تصویر یک بعدی از زندگی امام حسین(ع)
از دیگر آسیبها ،مطرح کردن یک بعدی زندگی امام حسین(ع) است ،به این
معنا که یا فقط به بعد ملکوتی این امام بزرگوار توجه میشود و یا اینکه فقط به
بعد مادی او پرداخته میشود ،این در حالی است که ائمهاطهار (علیهمالسالم) یک
جنبه ملکوتی و یک بعد ملکی و زمینی دارند .مداحان باید در مجالس عزاداری هر
دو بعد را مطرح کنند و همواره بر بعد دوم تأکید بیشتری داشته باشند ،چرا که
ائمهاطهار (علیهمالسالم) الگوی زندگی ما هستند و بیان بعد مادی آنها گرهگشا
خواهد بود.
مطالب ذلتآمیز
در حالی که امام حسین(ع) به هیچ عنوان زیر بار ذلت نرفتند ،چرا که ذلت با
سیره اهل بیت (علیهم السالم) سازگار نیست بعضی از مداحان با به کار بردن

کلماتی ذلتآمیز که از ساحت اهل بیت (علیهم السالم) به دور است از آنها یاد
میکنند که با این کارشان به صورت خواسته یا ناخواسته باعث ضربه به دستگاه
اهلبیت (علیهمالسالم) میشوند.
دعوت عزاداران به خودزنی
برخی عزاداران موقع شنیدن مداحی و مرثیه از شدت ناراحتی خودزنی میکنند
که این کار در برخی مواقع با تشویق بعضی مداحان همراه است ،به طوری که مداح
از اطرافیان میخواهد که شخصی را که در حال آسیب رساندن به خود است را رها
کنند تا بتواند خودش را بیشتر بزند .این کار مداح شاید باعث افزایش شور مجلس
شود ولی در عوض تأثیر منفی را در این مجالس به جای میگذارد.
مراسم عزاداری ،بدون سخنرانی
یکی دیگر از آسیبها ،اجرای مراسم بدون حضور سخنران است .از آنجا که
سخنران شعور مخاطب را تقویت میکند و مداح هم شور حسینی را باال میبرد،

لذا اگر صرفا ً به شور پرداخته شود مجالس به انحراف کشیده خواهند شد ،پس
شایسته است که به هیچ عنوان سخنرانی از مجالس عزا حذف نشو د و این دو
(مداحی و سخنرانی) همواره در کنار هم قرار گیرند.
مکشوفخوانی
بعضی از مداحان برای گریاندن مردم اقدام به مکشوفخوانی میکنند و
روضههایی را میخوانند که بسیار سخت و سنگین است .توصیه اساتید مداحی
این است که مداحان به جز در موارد خاص ،همواره با زبان شعر و کنایه مداحی
کنند و از خواندن روضههای سنگین خودداری کنند.
بیان زبان حال دور از شأن اهل بیت برخی مداحان زبان حالهایی میخوانند
که در شأن مقام و منزلت اهل بیت(علیهم السالم) نیست ،زبان حال خواندن
به این معناست که مداح خود را به جای اولیای دین قرار داده و تشخیص
میدهد که حال اهل بیت(علیهم السالم) در آن لحظه مصیبت چطور بوده
است! سپس جزئیات آن را برای عزاداران شرح میدهد .بیان زبان حال باید با
توجه به مقام اهل بیت(علیهم السالم) باشد و اگر حالت مردم عادی هنگام
مصیبت ،جزع و فزع کردن است به این معنا نیست که حال اهل بیت(علیهم
السالم) هم موقع مصیبت به این شکل است چرا که آنان الگوی بشریت هستند
لذا مداحان هیچ وقت نباید در بیان زبان حال ،اهل بیت(علیهم السالم) را با
د بلکه باید زبان حال گویی را با توجه به مقام و
افراد عادی جامعه مقایسه کنن 
منزلت اهل بیت(علیهم السالم) انجام دهند.
پاک شدن تمام گناهان با شرکت در مراسم عزاداری
بعضا ً در مجالس عزاداری گفته میشود که هر کسی در طول سال هر گناهی
مرتکب شود تنها با شرکت در مراسم عزاداری همه گناهانش بخشوده میشوند.
البته شرکت در مراسم عزاداری ثواب زیادی دارد ولی حضور در این مراسم باعث از
بین رفتن همه گناهان نخواهد شد ،لذا این قبیل سخنان احساسی که هیچ پایهای
ندارند ،باعث تضعیف دستگاه اهل بیت(علیهم السالم) خواهد شد.
مجموعه آنچه گفته شد هرگز داللت بر نفی برگزاری مجالس عزاداری و سوگواری
برای امام حسین(ع) را ندارد .چه آنکه این مراسم با تاریخ ایران و ایرانی پیوند خورده
است و توانسته در طول تاریخ بسیاری از مفاهیم را نسل به نسل منتقل کند .آیین
ت بلکه راهنما و
سوگواری سیدالشهدا نهتنها راهی برای ابراز ارادت به ایشان اس 
رهنمودی به منظور دستیابی به مفاهیم عمیق در زندگی بشری نیز هست.
درس ایستادگی ،مقابله با ذلت ،رهایی از تعلقات دنیوی ،مقابله با ظلم و بیداد،
محبت و عاشقی همه و همه تنها بخشی از درسآموزیهای عاشورا و محرم است.
درسهایی که میتواند و باید به الگویی اساسی برای زیست عزتمندانه تبدیل
شود .زیستنی که با تکیه بر آموزههای الهی روح مدارا و همدلی در جامعه را ایجاد
کرده و زمینه برای دستیابی به جامعهای سالم و سالمت را مهیا کند.
هرچه هست ،عاشورا روز بزرگی در تاریخ است که باید مورد تکریم و احترام قرار
گرفته و توجه ویژه و خاصی به آن داشت .عاشورا روز بندگی ،هدایت ،شرافت،
انسانیت و سعادت است .روز پیروزی خون بر شمشیر .باید عاشورا را شناخت و با
این شناخت اشک معرفت ریخت .این اشک ریختنها درپی دراندازی طرحی ناب
از انسان واال و انسان کامل است .انسانی که بتواند با تکیه بر آموزههای عاشورایی،
دنیایی شریف و عزیز را برای همه مردمان با هر دین و مسلک و مرامی پدید آورد؛
دنیایی که انسانها اخالق و شرافت را الگوی رفتارشان کنند.

آگهی مزایده شماره /98/1م فروش امالک و مستغالت بانک تجارت
بانــک تجــارت مدیریــت شــعب اســتان بوشــهر در نظــر دارد امــاک مــازاد بــر نیــاز خــود را بــه شــرح ذیــل و بــا وضــع موجــود و بــا شــرایط نقــد و اقســاط در قالــب قــرارداد اجــاره بــه
شــرط تملیــک از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند .متقاضیــان میتواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر ،بازدیــد از امــاک ،دریافــت بــرگ درخواســت شــرکت در مزایــده و
تســلیم پیشــنهاد خــود حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری مــورخ ( )98/06/28بــه ســاختمان ایــن مدیریــت واقــع در بوشــهر -خیابــان امــام خمینــی -نبــش کوچــه ســیروس -بانــک تجارت
مدیریــت شــعب اســتان بوشــهر -طبقــه اول دایــره تــدارکات و مهندســی مراجعــه فرماینــد.
بازگشــایی پــاکات در تاریــخ ( )98/06/30رأس ســاعت  10صبــح در محــل ســاختمان ایــن مدیریــت بــه نشــانی فــوق انجــام خواهــد شــد و حضــور شــرکتکنندگان در جلســه بازگشــایی
بامانــع اســت .چنانچــه تغییــری در تاریــخ بازگشــایی پــاکات صــورت گیــرد مراتــب تلفنــی بــه اطــاع شــرکتکنندگان خواهــد رســید.
ضمناً متن آگهی در سایت بانک تجارت به نشانی  www.tejaratbank.irقابل دسترسی میباشد.
توضیحات :
 -1مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل  %5قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی میباشد که میبایست به حساب شماره  01821474نزد بانک تجارت واریز گردد.

 -2شــرکتکنندگان مبلــغ  200/000ریــال (بــه حســاب کارمــزد فــروش اســناد بــه شــماره  01854879نــزد بانــک تجــارت) واریــز و فیــش را ضمیمــه بــرگ
پیشــنهاد نماینــد( .ضمنـاً مبلــغ دریافتــی جهــت خریــد اســناد بــه هیــچ وجــه مســترد نخواهــد شــد).
 -3رعایــت مفــاد فــرم پیشــنهاد شــرکت در مزایــده الزامــی میباشــد و بهــای پیشــنهادی بایــد از هــر حیــث مشــخص و معیــن و بــدون خــط خوردگــی
بــوده و در پاکــت الک و مهــر شــده (در بســته) تســلیم گــردد.
-4کلیه اماک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش میرسند و بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکانپذیر میباشد.
 -5بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار میباشد.
 -6در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی اولویت فروش با شرایط نقدی میباشد.
 -7در پیشنهادهای خرید بصورت نقد و اقساط صرفاً باالترین قیمت ماک بوده و افزایش مدت بازپرداخت اقساط ماک تعیین برنده نمیباشد.
 -8هزینه آگهی از برندگان مزایده اخذ میگردد.
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بوشهر
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یک واحد صنعتی محل سابق شرکت کارا صنعت اقتدار واقع در بوشهر
شهرک صنعتی شماره  2بوشهر پاک ثبتی3768/6139

1341/25

563

19,007,000,000

ملک با وضع موجود آماده تحویل می باشد

تخلیه

 25نقد مابقی تا 60
ماهه با نرخ سود12
درصد

صنعتی

آماده بهره
برداری

1398/06/28

 10 1398/06/30صبح

2

98/1م

1120

بوشهر

بوشهر

یک واحد صنعتی محل سابق شرکت فرد پاست آپادانا واقع در بوشهر،
شهرک صنعتی بخش  2بوشهر 3768/2431

5000

1230

28,536,000,000

ملک با وضع موجود آماده تحویل می باشد

تخلیه

 25نقد مابقی تا  60ماهه
با نرخ سود 12درصد

صنعتی

آماده بهره
برداری

1398/06/28

 10 1398/06/30صبح

3

98/1م

1041

بوشهر

برازجان

یک واحد صنعتی محل سابق شرکت آیسا مقوا واقع در شهرک
صنعتی برازجان -خیابان کارگر شمالی  16متری شرقی دوم -پاک
ثبتی1713/89

2940

1212

5,400,500,000

ملک فاقد تجهیزات با وضع موجود آماده
تحویل می باشد

تخلیه

 25نقد مابقی تا 60
ماهه با نرخ سود12
درصد

صنعتی

آماده بهره
برداری

1398/06/28

 10 1398/06/30صبح

4

 98/1م

1432

بوشهر

گناوه

یک باب ساختمان مسکونی واقع در گناوه -ابتدای بلوار امام حسین-
روبروی گلزار شهداء -پاک ثبتی917/2554

205

-

2,956,000,000

ملک دارای متصرف بوده و هزینه های مرتبط
با تخلیه بر عهده برنده مزایده می باشد

دارای
متصرف

 25نقد مابقی تا  60ماهه
با نرخ سود 12درصد

مسکونی

دارای متصرف

1398/06/28

 10 1398/06/30صبح

5

 98/1م

1725

بوشهر

شبانکاره

یک باب ساختمان مسکونی واقع در شبانکاره -میدان امام حسین-
کوچه ابوالفضل -پاک ثبتی7352/851

448/2

204

1,897,320,000

با وضع موجود آماده تحویل می باشد

تخلیه

 25نقد مابقی تا  36ماهه
با نرخ سود 12درصد

مسکونی

آماده بهره
برداری

1398/06/28

 10 1398/06/30صبح

6

 98/1م

1697

بوشهر

بوشهر

یک واحد صنعتی محل سابق شرکت آبتین آفتاب واقع در بوشهر-
شهرک صنعتی شماره  2بوشهر -پاکهای  3768/3282و3768/390

14000

14407

103,094,000,000

با وضع موجود آماده تحویل می باشد

تخلیه

نقد

صنعتی

آماده بهره
برداری

1398/06/28

 10 1398/06/30صبح

7

 98/1م

735/1

بوشهر

اهرم

یک باب ساختمان مسکونی واقع در اهرم -چهارراه حسینیه امام
حسین علم الهدی جنوبی -پاک ثبتی 307/1

295

140

1,720,000,000

ملک دارای متصرف بوده و هزینه های مرتبط
با تخلیه بر عهده برنده مزایده می باشد

دارای
متصرف

نقد

مسکونی

دارای متصرف

1398/06/28

 10 1398/06/30صبح

8

 98/1م

1869

بوشهر

برازجان

یک بابت ساختمان مسکونی واقع در برازجان -میدان شهدای
حسینی -مقدم -بلوار شهید بهشتی -نبش شمالی -کوچه بهشتی-
پاک ثبتی3324/615

167/24

14/144

4,328,840,000

ملک دارای متصرف بوده و هزینه های مرتبط
با تخلیه بر عهده برنده مزایده می باشد

دارای
متصرف

نقد

مسکونی

دارای متصرف

1398/06/28

 10 1398/06/30صبح

9

 98/1م

11872

بوشهر

بیدخون

یک باب ســاختمان بانک محل ســابق شــعبه بیدخون واقع در
عســلویه بیدخون -بلــوار خلیج فارس -نبش خیابان چشــمه-
پاک ثبتی 30/380

582/451

7/249

17,421,450,000

ملک تخلیه آماده تحویل می باشد.

تخلیه

نقد

بانک

آماده بهره
برداری

1398/06/28

 10 1398/06/30صبح

10

 98/1م

11865

بوشهر

گناوه

یک باب ساختمان بانک واقع در گناوه خیابان پاسداران محل سابق
شعبه پاسداران پاک ثبتی915/2924

145

44/241

21,221,520,000

ملک تخلیه آماده تحویل می باشد.

تخلیه

 25نقد مابقی تا  36ماهه
با نرخ سود 12درصد

بانک

آماده بهره
برداری

1398/06/28

 10 1398/06/30صبح

11

 98/1م

30382

بوشهر

بوشهر

واگذاری امتیاز سرقفلی یک باب ساختمان بانک محل سابق شعبه
انقاب بوشهر واقع در بوشهر خیابان انقاب روبروی کلیسا قسمتی از
پاک ثبتی 493

عرصه مشاعی

63/115

28,000,000,000

ملک تخلیه آماده تحویل می باشد.

تخلیه

 25نقد مابقی تا  36ماهه
با نرخ سود 12درصد

بانک

آماده بهره
برداری

1398/06/28

 10 1398/06/30صبح

12

 98/1م

11850

بوشهر

بندر
ریگ

یک باب ساختمان بانک و مسکونی واقع در بندرریگ خیابان پاسداران
روبروی شهرداری

295/82

77/442

4,977,360,000

همکف بانک  77/292و مسکونی 150

تخلیه

نقد

بانک و
مسکونی

آماده بهره
برداری

1398/06/28

 10 1398/06/30صبح

13

 98/1م

11872

بوشهر

بوشهر

یک باب ساختمان بانک واقع در بوشهر -چهارراه ولیعصر محل سابق
شعبه ولیعصر طبقه همکف پاک ثبتی 2279/10

عرصه مشاعی

5/141

35,455,000,000

همکف شعبه باالی شعبه یک واحد مسکونی

تخلیه

نقد

بانک

آماده بهره
برداری

1398/06/28

 10 1398/06/30صبح

14

 98/1م

11872

بوشهر

بوشهر

یک باب ساختمان بانک واقع در بوشهر چهارراه ولیعصر محل سابق
شعبه ولیعصر بوشهر نیم طبقه پاک ثبتی 2279/11

عرصه مشاعی

94

7,050,000,000

نیم طبقه ساختمان اداری

تخلیه

نقد

بانک

آماده بهره
برداری

1398/06/28

 10 1398/06/30صبح

15

 98/1م

11848

بوشهر

بوشهر

یک باب ساختمان بانک و مسکونی واقع در بوشهر -خیابان نادر محل
سابق شعبه حافظ بوشهر پاک ثبتی 4137/2

248/05

528

66,333,500,000

همکف بانک  327و مسکونی 199

تخلیه

نقد

بانک و
مسکونی

آماده بهره
برداری

1398/06/28

 10 1398/06/30صبح
6061

