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 اول سال به حساب 
خودمان رسیدگی کنیم 
  توصیه های مقام معظم رهبری

 درباره سبك زندگی دینی 
 

 اتم و اکمل از بانوی
 دو عالم الگو بگیریم
حجت االسالم ریاضت   گفت و گوي اختصاصي با

گفت وگو با مداحی که 
ماندگارترین نوحه سال را 
برای مدافعان حرم خواند

منـم 
باید برم...

در این شماره مي خوانید
 مرور اتفاقات  سالی که روزهاي پایاني اش را مي گذرانیم

نگاهي به ذاکران و خادماني که سال 95 از میان ما رفتند 
حضور چهره های فوتبالی در هیأت های عزاداری 

با  13 حسینیه قدیمي کشور بیشتر آشنا شوید

1396ویژه نامه  نوروز
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مقــام معظــم رهبــری در دیــدار با مداحــان اهل بیتb فرمودند: »شــعر خوب، بســیار تأثیرگــذار و ماندگار اســت و مــا امروز 
بــه شــاعرانی احتیــاج داریــم که از لحــاظ تراز شــعری همچون حافظ، ســعدی و صائب تبریزی باشــند کــه این هدف بــا کار، 

تــاش، مطالعــه، خواندن شــعرهای بــزرگان و به  کار بردن الفاظ خوب در اشــعار دســت یافتنی اســت«. 
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عید نوروز چه فوایدی دارد؟ 
  »نـوروز بـرای ملت مـا امروز عبارت اسـت از اوال توجه مردم به خـدا. اول 
تحویل سـال که می شـود مردم دعا می خوانند: »یامحول الحـول واالحوال«. 
آغـاز سـال را با یاد خدا شـروع می کننـد، توجه خود را به خـدا زیاد می کنند. 
ایـن ارزش اسـت. ثانیا نـوروز را بهانـه ای برای دیـد و بازدید و رفـع کدورت ها 
و کینه هـا و محبت به یکدیگـر قرار می دهنـد. این   همان بـرادری و عطوفت 
اسـامی و   همان صله رحم اسـام اسـت. ضمنا نوروز را بهانه ای بـرای زیارت 

اعتاب مقدسـه قرار می دهند. به مشـهد مسـافرت می کنند«. )۷۷/۱/۱(
  »عیـد نـوروز چیـز خوبـی اسـت. وسـیله ای اسـت کـه بـا آن دل هـا 
شـاد می شـود. انسـان ها بـا یکدیگـر ارتبـاط برقـرار می کننـد، صلـه رحـم 
و صلـه احبـاب می کننـد. چـون دوسـتان و رفقـا هـم مثـل ارحـام احتیاج 
بـه صلـه دارنـد انسـان باید بـا ارحام صلـه کند. بایـد بـا دوسـتان و رفقا هم 
صلـه کنـد. یعنـی ارتبـاط برقـرار کنـد. ایـن ارتبـاط عیـد نـوروز اسـت که 
بسـیار خـوب اسـت. یکـی از وظایـف اول سـال ایـن اسـت کـه هـر کسـی 
بـه حـاالت و حسـاب خـود، هـم حسـاب شـخصی، هـم حسـاب عمومی، 
هـم شـخص، هـم جماعـت مثـل یـک ملـت رسـیدگی کنـد«. )۷۷/۱/۱( 

چگونه عبادت کنیم؟ 
 »مکتـب اهـل  بیت با منطق و اسـتدالل همراه اسـت. اگر اسـتدالل را از 
آن جـدا کردند و به جای اسـتدالل خدای نکـرده چیـزی را وارد کردند که از 
منطق دور اسـت و جنبه خرافی دارد، این درسـت ضد اسـتدالل عمل خواهد 

 )۶۷/۱/۱( کرد«. 
 »انسـان ها وقتـی دلشـان بـا نماز انـس گرفـت و از طریق نماز بـا خدای 
متعـال مأنوس و آشـنا شـدند، به  طور طبیعی گناهـان از اینها دور می شـود. 
دل هایشـان نسبت به گناه حسـاس می شـود و آن حالت تقوایی که در شرع 
مقدس قوام دینداری اسـت به  تدریج در انسان حاصل می شـود«. )۸۵/۶/۲۷( 
 »پایه همه خیرات در جامعه تقواست. تقوای فردی یعنی هر کس بین خود و 
خدا سعی کند از جاده صاح و حق تخطی نکند و پا را کج نگذارد«. )۶۹/۱۰/۱۷( 

 »انسـان اگـر بـر طبـق قوانیـن و وظایف شـرعی و دینـی که دیـن به او 
آموخته اسـت عمـل کند، هماهنـگ با این حرکـت آفرینش حرکـت کرده. 

لذا پیشـرفتش آسـان تر اسـت«. )۷۹/۹/۱۲( 

بهترین منابع دینی ما چه چیزی است؟ 
 »قرآن کتاب تربیت اسـت، کتاب تربیت این جور اسـت. کتـاب اخاق را 
یـک  بار که بخوانید دفعـه دوم هم باید بخوانید، دفعه سـوم هم باید بخوانید. 
گفتـن مکرر و به شـیوه های مختلـف گفتن می خواهـد تا جزو عادت شـود. 
عـادات و اخـاق این جور اصاح می شـود و فرهنگ این جـور به روش صحیح 

جا می افتـد«. )۷۲/۹/۲۹( 
 »گنجینـه منابـع اسـامی و دینـی مـا بی پایان اسـت. مـا به  قدر وسـع 
خودمان فقط چند سـطل آب از این چشمه جوشان برداشته ایم. تاش کنیم 
و فکرهای نو و حرف های نو در زمینه های مختلف تولید کنیـم«. )۸۵/۳/۲۹( 
»دعـای مکارم االخـاق که حقیقتا هر فقره و جملـه از آن یک معرفت بزرگ 
اسـت بـرای انسـان مؤمن یک درس زندگی اسـت. جـا دارد کسـانی که اهل 
مطالعـه و تدبـر یـا اهل دعـا و تضرع هسـتند، با دعـای مکارم االخـاق انس 

بگیرند و آشنا شـوند«. )۷۴/۱۰/۳( 

چطور زندگی کنیم؟ 
»قانون پذیری مهم اسـت. به هم تنه نزدن، از هم جلو نیفتادن، حق همدیگر 
را بر نداشـتن، تـوی جیب همدیگر دسـت نکردن، اینهـا قانون اسـت و ما در 

جامعه اینها را الزم داریـم«. )۸۱/۹/۲۶( 
 »حیات طیبه معنایش این نیسـت که کسانی فقط نماز بخوانند، عبادت 
کننـد و اصـا به فکر زندگی و مادیات نباشـند. نه، حیـات طیبه یعنی دنیا و 

آخرت را با هم داشـتن«. )۷۶/۷/۲۴( 
 »اگـر کارگر ما، محصل ما، اسـتاد مـا، روحانی ما، بازاری ما، کشـاورز ما و 
سـایر اقشـار به خصوصیات مثبت و خوب عمل کنند کشور یکباره گلستان 
خواهد شـد. بایـد به صفات خـوب و خصوصیات مثبـت روی آوریـم که این   

همان عمل بـه قرآن اسـت«. )۶۸/۹/۲۱( 
 »وقتـی جوانـی می خواهد ازدواج کند- چه پسـر و چه دختر- اصا نباید 
ثـروت همسـر و نامزد ازدواجـش را مورد توجه قرار دهـد. به  نظر من این یک 
جاذبـه گمراه کننـده اسـت، نه یک جاذبه حقیقـی. پس این نبایـد مورد نظر 

باشد«. )۷۷/۷/۱۸( 
 »صد هـا شـرط و صد هـا موقعیـت باید ردیـف شـوند و در کنار هـم قرار 
گیرنـد تـا حادثه ای مثـل انقاب اسـامی بتواند رخ بدهـد. هر کدام از شـما 
تاش کنیـد که برای این مسـؤولیت ها خودتان را با الگوی اسـامی منطبق 
سـازید. یعنی دین تان، تقوایتان، رعایت تان نسـبت به حال مـردم، رعایت تان 
نسـبت به شـرع، رعایت تان نسـبت به بیت المال، اجتنابتان از خود خواهی ها 
و خود پرسـتی ها و رفیق بازی هـا و قـوم و خویش پرسـتی ها و اجتنابتـان از 
تنبلـی و بیکارگـی و بی عملـی و هـوا و هـوس و این چیز ها مطابـق با الگوی 

اسام باشـد«. )۷۹/۹/۱۲( 
 »همکاری، گذشت، کمک، صبر، حلم، اینها خلقیات اسامی است. اینها 
را در جامعه رشـد بدهیم. این   همان ایمان و هویت اسـامی و انقابی اسـت 

که اصل اول ایمان اسـت«. )۸۵/۳/۲۹( 

از نعمت های خدا چگونه استفاده کنیم؟ 
  »مصرف گرایـی بـرای جامعـه بـای بزرگـی اسـت. اسـراف روزبـه روز 
شـکاف های طبقاتی و شـکاف بین فقیر و غنی را بیشـتر و عمیق تر می کند. 
یکـی از چیزهایـی که الزم اسـت مردم برای خـود وظیفه بداننـد، اجتناب از 

اسـراف اسـت«. )۶۸/۹/۲۲( 
  »دوری از اسـراف از جمله شاخص های فرهنگ اسامی اسـت. در دوران 
اول انقـاب شـما ناگهان دیدید که مردم مـا در ظرف مدت کوتاهی تغییرات 
اساسی در خلقیات خودشان احسـاس کردند. گذشت در بین مردم زیاد شد، 
آز و طمع کم شـد، همکاری زیاد شـد، گرایش به دین زیاد شـد، اسـراف کم 

شد. فرهنگ اینهاست. فرهنگ اسامی اینهاست«. )۷۱/۵/۲۱( 
 »یـک ملت حق دارد با رفـاه زندگی کند، حق دارد خـوش بگذراند، حق 
دارد از انواع نعم الهی اسـتفاده کند. در این شـکی نیسـت. همه قشرهای یک 
ملت هم بایسـتی بتوانند اسـتفاده کنند. لکن حتی در مواقعی که یک دولت 
و یـک ملـت برخـوردار از درآمد هم هسـتند، اسـراف مضر و مذموم و شـرعا 

حرام اسـت«. )۷۷/۱۰/۱( 
  »تجمل گرایی ها، چشـم و همچشـمی ها، هوسـرانی افراد خانـواده، مرد 
خانـواده، زن خانـواده، جوان خانواده، چیزهای غیرالزم خریـدن، اینها از موارد 

اسراف اسـت«. )۸۸/۱/۱( 
 »نمی گوییـم پـول را برداریـد برویـد حتما انفـاق کنید. البته اگر انسـان 
انفـاق بکند بهترین کار اسـت امـا حتی اگر انفاق هم نکننـد همین پولی که 
صـرف این تجمات می شـود، در تولیـد برای خودشـان بـه  کار بیندازند، در 
کارخانجات سهیم شوند و تولید کنند باز برای کشور مفید اسـت«. )۸۸/۱/۱( 
 »بـه همسـایه ها و فقرا رسـیدگی کنید. یکـی از عواملی کـه نمی گذارد 
دسـت کسـانی کـه توانایی کمـک دارنـد بـه یـاری فقـرا دراز شـود، روحیه 

مصرف گرایـی و تجمـل در جامعـه اسـت«. )۸۱/۹/۱۵( 
 »مـردم را بـه ریاضـت اقتصـادی دعـوت نمی کنـم. ابـدا! چـه ریاضتی؟ 
بحمـداهلل ملـت مـا احتیـاج بـه ریاضـت نـدارد. مـن آنهـا را بـه قناعـت، به 
صرفه جویـی و بـه اسـراف نکـردن دعـوت می کنـم. اسـراف حـرام اسـت«. 

 )۷۷/۱/۱(
 »الگـوی مصـرف وسـایل زندگـی مهم اسـت. فـرش و پـرده و چراغمان 
چطوری باشـد. اینها را نمی شـود نادیده گرفت. اگر کسی توی بحر این کار ها 
بـرود، می بیند چقدر سـرمایه و فکـر و همت و هنر دارد صرف اینها می شـود 

که گاهی بسـیاری از آنها بیهوده اسـت«. )۸۱/۹/۲۶( 

رفتارمان چگونه باشد؟ 
 »هر حرفی را نباید بی جواب گذاشـت. اگر خاف اسـت، باید جـواب داد. 

منتها از جاده ادب خارج نشـد«. )۷۹/۲/۱۲( 
 »اگـر از منظـر معنویـت نـگاه کنیـم- کـه هـدف انسـان، رسـتگاری و 
فـاح و نجـاه اسـت- بایـد به سـبک زندگی اهمیـت دهیم. اگر بـه معنویت 
و رسـتگاری معنـوی اعتقـادی هـم نداشـته باشـیم، بـرای زندگـی راحـت، 
زندگـی برخـوردار از امنیـت روانـی و اخاقـی، باز پرداختن به سـبک زندگی 
مهـم اسـت. بنابرایـن مسـأله، مسـأله  اساسـی و مهمی اسـت. بحـث کنیم 
دربـاره  اینکـه در زمینـه  سـبک زندگی چـه باید گفـت، چه می تـوان گفت. 
عـرض کردیـم ایـن سـرآغاز و سـرفصل یـک بحـث اسـت«. )۷/۲۳/ ۹۱( 

توصیه های مقام معظم رهبری درباره سبك زندگی دینی 

اول سال به حساب خودمان رسیدگی کنیم 
یکـی از مهم ترین مسـایلی که مقـام معظم رهبـری روی آن تأکیـد دارند، سـبك زندگی دینی اسـت که برای عملی شـدن آن 
در جامعـه نیاز به سـازوکار خاص و جدیدی نیسـت. کافی اسـت به دسـتورات دینـی و روش معصومینb عمل کنیـم. روزهای 
پایانی سـال فرصت خوبی اسـت تا برخی از فرمایشـات رهبر معظم انقـالب را درباره ایام نوروز و سـبك زندگـی دینی مرور کنیم. 
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حجت االسام والمسلمین علیرضا پناهیان گفت: »وقتی کسی دارای اخاق خوبی بود برایش سخت است که کار بد انجام دهد و نیاز به 
ناظر و قانون و آیین نامه هم ندارد بلکه چون خلقش خلق خوبی است، از او جز رفتار خوب متناسب با خلقش سر نمی زند. اگر جامعه ای 

دارای فرهنگ خوبی باشد، در آن رفتار خوب به  سهولت انجام می گیرد«. 

سعید پاشازاده خالق اشعاری است که بسیاری از آنها طی سال های 
خوانده  مشهوری  مداحان  توسط  و  کرده   گل  حسابی  گذشته 
شده اند. نماهنگ های »بی بی بی حرم«، »ماه روی نیزه ها«، نوحه های 
»سالم بر محرم« و »تو دلمه مادر راز نهفته« کارهایی از این شاعر 
توانا هستند که به خوبی جای خود را در دل مردم باز کرده اند. 
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نماهنگ هاي 
آقاي شاعر

    بـه عنوان شـاعری موفق در اشـعار آیینی فکر می کنیـد یك نوحه 
خوب چه خصوصیاتی باید داشـته باشـد؟ 

مطابقـت  هـم  بـا  سـاختاری  و  زبانـی  نظـر  از  بایـد  خـوب  نوحـه  یـک 
داشـته باشـد. بـه عنـوان مثـال اگـر قـرار اسـت در نوحـه ای حقانیـت اهل 
بیـت b را بـه تصویـر بکشـیم، نمی توانیـم بـا آهنـگ حماسـی ایـن کار 
را انجـام دهیـم. همچنیـن نوحـه بایـد از پیـام برخـوردار بـوده و آهنگ آن 
تداعی کننـده افـکار و احساسـات منفـی در ذهـن مخاطـب نباشـد. درواقع 
نوحـه ای موفـق اسـت و می تـوان از آن بـه عنـوان یـک نوحـه خـوب یـاد 
کـرد کـه در سـریع ترین زمـان ممکـن بـا مخاطـب ارتبـاط برقـرار کنـد. 

   چه چیزی باعث ایجاد یك شعر یا نوحه خوب می شود؟ 
واقعیت این اسـت که نوحه و شـعر برای اهل بیتb باید از یک نهاد پاک بیرون 
بیاینـد. بنابراین حال معنوی شـاعر بسـیار حائز اهمیت اسـت. چه بسـا زمانی که 
معنویت آدم در هنگام سـاخت یک نوحه باالسـت، آن نوحه گل می کند و ماندگار 
می شـود. معتقدم وضو گرفتن، توسـل کردن، اعتقاد قلبی و مواردی از این دسـت 

تأثیر قابل توجهی در بهتر شـدن شـعر برای اهل بیـت b دارد. 
   برای خود شـما شـعر در اولویت اسـت یا سـبك؟ یعنی در سـرودن 
یك شـعر اول سـبك را پیـدا می کنید و برایش شـعر می گوییـد یا اول 

شـعر را می سـرایید و سـبك در خور آن را می سازید؟ 
 به طور تخصصی ترانه به شـعری گفته می شـود که از روی ملودی و سبک ساخته 
شـود اما استثنائاتی هم مانند رهی معیری داشـته ایم که ابتدا ترانه ای می سرودند و 
زیبایی این شـعر باعث می شد آهنگسازان روی آن ملودی بسـازند. البته این را هم 
باید بگویم که در عرصه مذهبی و مداحی، اولویت شـعر و سـبک بسـته به عنایتی 
اسـت کـه از طرف اهل بیتb می شـود. بنابراین نمی توان اولویـت چندانی برای 

این موضوع قائل شـد. 
   بـه نظر شـما انواع نوحه ها و سـبك هاي عـزاداری چقـدر می توانند 
در گسـترش هیأت ها و انتقال پیام سید الشـهداg تأثیرگذار باشـند؟ 
هیأت از دو بخش منبر و مداحی تشـکیل شده که منبر، کار معارفی انجام می دهد 
و نوحـه کار عـزاداری را، کـه خب خیلـی از مردم به عـزاداری و نوحه تکیـه دارند و 
هـر جـا نوحه خوبی وجود داشـته باشـد جـذب آن می شـوند و درسـت در چنین 
شـرایطی اسـت که تنوع در سـبک ها و نوحه ها بیش از پیش اهمیت پیدا می کند 
و می تواند عزاداران بیشـتری را به هیأت ها جذب کند. در بسـیاری مواقع می بینیم 
همین نوحه ها هسـتند که مردم را به هیأت ها و تکیه ها می کشانند و دستاوردهای 
بسـیار خوبی هـم به همـراه دارند. زیـرا مردم به این واسـطه از فیـض منبرها بهره 

می برنـد و بیش از پیش نسـبت به اهداف اهل بیت و پیام سیدالشـهداg آگاهی 
پیـدا می کنند. البته تنـوع در سـبک ها و مداحی ها تأثیر دیگـری هـم دارد که آن 
جلوگیری از تکراری شدن مجالس امام حسینg است. ضمنا تغییر در سبک ها 
و آهنگیـن بودن نوحه  باعث می شـود اشـعار آن به یادماندنی تر شـود. زیـرا نوحه با 
سـاده ترین و روان تریـن زبـان، اهـداف اهل بیتb را به مسـتمع منتقل می کند 
و ایـن بـذر با نوحه و گریه بر امام حسـین g در وجود مسـتمع آبیاری می شـود. 

   پس نگاهتان نسبت به سبك های جدید مثبت است. 
امیر المؤمنیـنg   فرموده فرزند زمان خود باشـید. مـا در دورانی زندگی می کنیم 
کـه رسـانه های غربـی هـر روز آهنگ هـا و سـبک های مختلفـی اریـه می کننـد 
و جوان هـا را مـورد تهاجـم فرهنگـی قـرار می دهنـد. بنابرایـن بایـد سـعی کنیم 
سـبک ها و نوحه هایـی بسـازیم کـه هـم در شـأن اهـل بیـتb باشـند و هـم 
بتواننـد جوان هـا را جـذب کننـد؛ اتفاقی که در سـال های اخیـر افتـاده و با تحول 
در سـبک عـزاداری و البته مدیریت پیرغامان و رهنمودهـای مقام معظم رهبری 
شـاهد یـک جریـان مخاطب پسـند و جـذب درصـد باالیـی از جوانـان بوده ایـم. 
   بنابراین می توان از تأثیر غیرقابل انکار سـبك های امـروزی در جذب 
جوانان و کسـب معرفت بیشـتر نسـبت به سیدالشـهداg خبـر داد. 
 بلـه، شـاهد بوده ایـم کـه در سـال های اخیـر خیلـی از جوان ها بـا ایـن نوحه ها و 
سـبک ها جذب هیأت های مذهبی شـده و به مفاهیم معرفتی نیز دسـت یافته اند. 
درواقـع از ایـن طریـق می توانیـم معـارف و سـیره اهـل بیتbرا به مسـتمعین 

هیأت هـا که بیشترشـان قشـر جوان هسـتند منتقل کنیم. 
    به نظر شـما تفاوت سبك های قدیم با سبك های امروزی در چیست؟ 
سـبک های قدیمی و امروزی هر دو در یک مسـیر بوده و محتوایشـان یکی اسـت 
امـا زبـان بیـان آنها با هـم فرق می کنـد. چون زبان نسـل های قبـل با زمـان امروز 
یکی نیسـت و بایـد به زبان امـروز با مردم حـرف زد. درواقع ما سـنت را نمی توانیم 
با سـاختار آن حفظ کنیم بلکه باید از محتوای آن نگهداری کنیم. هرچند که االن 
 gهـم اکثر مداحان در شـب های تاسـوعا و عاشـورا به یـاد پیرغامـان اباعبداهلل
نوحه هـای قدیمی سـر می دهند و همین باعث زنده نگه داشـتن یاد آنها می شـود. 
   ظاهـرا بـه رغم اعتقاد به سـبك های امـروزی به حفظ یـاد و خاطره 

قدیمی ها و سـبك های آنها نیز مقید هسـتید. 
 بله، نباید بگذاریم یاد و خاطره آنها فراموش شـود. خود من چند سـال پیش کاری 
سـاختم که اسـم ذاکرانی مثل مرحوم حاج اکبر ناظم، مرحوم حاج شـاه حسـین، 
مرحوم حاج احمد دلجو و... با بخشی از نوحه هایی که خوانده بودند، در آن آمده بود. 
ایـن کار خیلی مورد اسـتقبال قرار گرفـت و هنوز هم در هیأت ها خوانده می شـود. 

حضورش در وادی شـعر و شـاعری به کمتر از 10 سـال پیـش برمی گردد؛ به سـال هایی که تمام فکر و ذکـرش خدمت به اهل بیتb بـود و آنقدر 
به شـاعری بـرای این بزرگان دل بسـته بود که در پشـت دیوارهای بقیـع، از صاحب آن خانه چیزی نخواسـت جز توفیق سـرودن بـرای اهل بیت. 
سـعید پاشـازاده خیلی زود جوابـش را گرفـت. او با نظر لطف خانم فاطمه زهراh  به آرزویش رسـید و تبدیل شـد به یك شـاعر آیینی؛ شـاعری 
کـه به دلیل اشـعار و سـبك های ناب جـای خـود را در دل مـردم باز کـرد و آنقدر موفق ظاهر شـد که اشـعارش از زبـان مداحانی بـزرگ به گوش 
رسـید و حتی مقام معظم رهبری هم با شـنیدن برخی از این اشـعار از او تقدیر کرد. شـعرهایی همچون »شـب اول محرم، سـینه زنت آرزوشـه« 
که توسـط محمـود کریمی خوانده شـده یا نماهنگ هـای خوانده شـده توسـط عبدالرضا هاللـی و حامد زمانـی نمونـه ای از کارهای این شـاعر 
جـوان بـه شـمار می روند که اتفاقـا طرفداران زیادی دارند. سـراغ سـعید پاشـازاده رفتیـم تا مداحـی و شـاعری را از منظر او مـورد ارزیابـی قرار 
دهیـم؛ شـاعری که در کنار فعالیـت  در این عرصه، تحصیالت دانشـگاهی خود را نیز تا کارشناسـی ارشـد رشـته مدیریت بازرگانی دنبـال کرده. 

 سعید پاشازاده معتقد است سبك های امروزی 
نوحه ها در جذب جوانان و کسب معرفت

 بیشتر نسبت به ائمه b  تأثیر باالیي دارند

فرزند زمـانه 
خویش باشیم

بی بی بی حرم 
نماهنـگ »بی بی بی حـرم« کاری از حامد زمانـی و عبدالرضا هاللی 
اسـت که با همکاری گروه فرهنگـی دلصدا و هیأت الرضـاg  و به 
مناسبت شـهادت حضرت زهراh  منتشر شد. شـعر و تنظیم این 
اثر را به ترتیب سـعید پاشـازاده و امیر جمال فرد برعهده داشته اند. 

 ماه روی نیزه ها 
نماهنگ »مـاه روی نیزه ها« با شـعری از سـعید پاشـازاده و با نوای 
عبدالرضـا هاللی و حامد زمانی تولید شـده و مؤسسـه سـینمایی 
سیمای مهر با همکاری هیأت الرضاg و تهیه کنندگی سید محمود 
رضـوی و کارگردانـی مصطفـی هیـودی آن را تهیـه کرده انـد. 

تو دلمه مادر راز نهفته 
»تو دلمـه مادر راز نهفته/ همش می ترسـم سـرت از نیـزه بیفته«. 
این شـعر توسـط سـعید پاشـازاده شـاعر بنـام آیینی کشـور  و 
 g بـه مناسـبت شـب هفتم محـرم کـه بـه حضـرت علی اصغر
تعلـق دارد سـروده و توسـط محمود کریمی خوانده شـده اسـت. 

 سالم بر محرم 
»شـب اول محرم سینه زنت آرزوشه/ با دستای یه پیرغالمت پیرهن 
سـیاه بپوشـه«. این شـعر از آن دسته اشـعاری اسـت که در ذهن 
بسـیاری از ما نقش بسـته و خاطرات زیادی از آن داریم. شـاعر این 
نوحه سـعید پاشازاده اسـت و توسـط محمود کریمی خوانده شده.
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حسن رحیم  پور ازغدی گفت: »به اندیشه ها و توصیه های حضرت زهراh توجه کنیم. متأسفانه حضرت زهراh را خاصه کرده ایم به خ

 k فرموده تاش رسول اهلل  hمیان در و دیوار و مسأله اصلی ایشان را فراموش کرده ایم؛ اینکه علت این فاجعه چه بود. حضرت زهرا
بر نجات مردم از عذاب و ظلم بود و این است که موجب به پا شدن خونریزی می شود. ما مراسم ایام فاطمیه برگزار می کنیم اما یک 

نظام حقوقی از فرمایشات حضرت فاطمهh استخراج نکرده ایم«. 

  اگـر اجـازه دهیـد گفت وگـو را از عصمت حضـرت زهرا
h  آغـاز کنیم. 

عصمـت صدیقـه طاهـرهh  همانند عصمت بقیـه معصومین و با اسـتناد 
َّما یُِریـُد اهلل لُِیْذِهَب  بـه آیات و روایات ثابت می شـود. طبق آیه تطهیـر )إِن
َرُکـْم تَْطِهیرا( همه مفسـرین قائلند که  َعْنُکـُم الرِّْجـَس أَْهـَل الَْبْیِت َو یَُطهِّ
براسـاس آن پیامبـر و اهـل  بیتـش دارای عصمتنـد و مصـون از اشـتباه، 
خطـا و گنـاه هسـتند. آنچه در تفاسـیر فرق  مختلـف مسـلمانان راجع به 
 b ایـن آیـه مطرح شـده این اسـت کـه بعضـی از فـرق، دایره اهـل  بیت
را خیلـی گسـترده می بیننـد. همچون بـرادران اهل  سـنت که ایـن دایره 
را خیلـی وسـیع می بیننـد. هر کسـی با پیامبر گرامي اسـام k  نسـبت 
خویشـی، سـببی، نسـبی و حسـبی دارد در زمـره اهـل  بیـت به حسـاب 
می آیـد. امـا شـیعه اثنی عشـری و فرقـه امامیـه معتقدنـد دایـره اهـل 
 بیـت b کـه در ایـن آیـه موضـوع عصمت شـان مطرح شـده محـدود به 
چهـارده معصـوم اسـت والغیر. یعنی کسـی در ایـن آیه بـرای عصمت به 
چهـارده معصـوم ملحق نمی شـود. حـاال دالیل خـاص خودشـان را دارند 
و در روایاتـی همچـون ماجرای مباهله به آن اشـاره شـده. از طرفی وجود 
حدیـث لـوح ثابـت می کنـد کـه عصمت فقـط شـامل اهل بیـت عصمت 
و طهـارت b می شـود. اگـر دایـره اهـل  بیـتb را در ایـن آیـه خیلـی 
کوچـک بگیریـم یا خیلی بزرگ، مشـترک بیـن این دو دایره، شـخصیتی 
بـه نـام حضـرت زهراسـت که همـه فـرق  بـه او اعتقـاد دارند. یعنـی اگر 
بخواهیـم مصداقـی بـرای اهل  بیتb معرفـی کنیم که همه فـرق بدون 
اختـاف روی او اتفـاق  نظر دارند که در زمره اهل بیتb اسـت، حضرت 
صدیقـه طاهره h  اسـت. یعنی هیچ یـک از بزرگان، مفسـرین و فرقه های 
مسـلمانان نگفته انـد که حضـرت زهراh  از شـمول اهل  بیـتb خارج 
شـده. ایـن اتحـاد خیلـی عجیـب اسـت و نشـان از جایـگاه ویـژه و رفیع 
صدیقـه طاهره دارد. ان شـاءاهلل از این جایگاه ویـژه و واال الگوبرداری کنیم 
و بتوانیـم مـرام و سـلوک فاطمـی را به بهترین نحـو در همه زوایـا و ابعاد 

زندگی به سـبک و شـیوه درسـتی عملیاتـی کنیم.  
   حضـرت زهـراh  چطور امـروز می تواند الگـوی زنان و 

حتـی مردان ما باشـد؟  
همان طـور که می دانید در بحث الگو، جنسـیت مطرح نیسـت. یعنی 
در قـرآن می بینیـم مردانـی بـه عنـوان الگـوي همـه مـردان و زنـان 
عالـم معرفـی شـده اند و از طرفـی زنانـی هـم معرفـی شـده اند کـه 
الگـوی همه زنـان و مردان عالمند. مثـا این آیه قـرآن: »و ضرب اهلل 
مثـا للّذیـن آمنوا امـرأت فرعون/ بـرای همه مـردان و زنـان با ایمان 
زن فرعـون را بـه عنـوان یـک الگـو مثـال می زنیـم«. نـگاه قـرآن در 
الگوگیـری و الگوپذیـری فراجنسـیتی اسـت. چـون ویژگی هایـی که 
می توانـد یـک فـرد را الگو کنـد در آن شـاخصه ها مـرد بـودن یا زن  
بـودن مطرح نیسـت. بحـث ویژگی هـا و شـاخصه هایی مطرح اسـت 

بحـث از زندگانـی و سـیره معصومیـنb  بـه ویـژه حضرت 
فاطمـه h  آثـار و بـرکات بسـیاری دارد؛ ثمراتی کـه می تواند 
خیلـی از معضالت و مشـکالت جامعـه کنونـی و خانواده ها را 
حل کند. به گفته حجت االسـالم و المسـلمین محمود ریاضت 
جایگاه و مقام دخت نبي مکرم اسـالمh  نزد پـروردگار از نزول 
آیـات تطهیر، مباهلـه، مودت و سـوره کوثر به دسـت می آید؛ 
شـخصیتی که طبق آیه تطهیر از هرگونه ناپاکی منزه اسـت و 
طبق سـوره کوثر منبع و مصـداق خیر کثیر اسـت و طبق آیه 
مباهلـه حضـور در کنار پدر، شـوهر و فرزندانـش اتمام حجت 
الهـی به رهبـر مسـیحیان و مخالفان شـد. در آسـتانه میالد 
حضرت زهراh  برای شـناخت بیشـتر شـخصیت بانـوی دو 
عالم و جایگاه واالی زنان با حجت االسـالم و المسـلمین محمود 
ریاضـت گفت وگـوی ویـژه ای کرده ایـم کـه خواندنی اسـت.

 اتم و اکمل از بانوی
 دو عالم الگو بگیریم

حجت االسالم ریاضت معتقد است تقارن والدت حضرت 
زهرا h  با عید نوروز می تواند سرآغاز تحولی بنیادین 

در زندگی همه باشد 

سجاد یاسینی 
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خ سید مهدی حسینی در دوره آموزشی خواهران بسیج مداحان سازمان بسیج مداحان کشور با بیان اینکه مداح باید هنر و علم 

مداحی را با هم داشـته باشـد، گفت: »مداحی یک اقیانوس است و این اقیانوس عمیق و وسیع است و نباید این کار پرعظمت 
را دست کم گرفت. در مداحی شاخه های متفاوتی مثل مقتل داریم که مربوط به تاریخ اسام است که این شاخه بسیار وسیع 
است و یک استاد نمی تواند در تمامی زمینه های مداحی اظهار نظر کند. متأسفانه برخی افراد مداحی را دست پایین می گیرند و 

می خواهند این هنر را در ۲۰ جلسه به دیگران آموزش دهند!« 

کـه هـم می تواند در وجود زن نهادینه شـود و هـم در مرد به منصه 
ظهـور و بروز برسـد. 

ویژگی هـا و ماک هایـی کـه در معـارف دیـن می تواننـد در یـک 
الگـو تجلـی پیـدا کننـد تا دیگـران بـه آن تأسـی کنند بـه معنای 
اتـم و اکمـل در وجـود صدیقه طاهـرهh  به منصه ظهور  رسـیده. 
تـا جایی کـه امام زمـانf  فرمـوده : »الگـوي من در همـه اعمال 
حضـرت زهراسـت«. در واقع حکومـت مهدوی بر پایه الگویی اسـت 
کـه از حضـرت زهراh  شـکل می گیرد. حـاال ما چگونـه می توانیم 
از ایـن الگـو بهره بـرداری کنیـم و ایـن الگـو را بـرای خودمـان بـه 
عنـوان یـک نمـاد عملـی موفـق در زمینه هـای مختلـف بـه کار 
ببندیـم؟ قبـل از هـر چیـز بایـد نسـبت بـه آن معرفت پیـدا کنیم 
و ببینیـم آن حضـرت چگونـه زندگی کـرده و مـرام، روش و منش 
او چگونـه بـوده. بایـد مرامنامـه حضـرت زهـراh  را در این راسـتا 
مطالعـه کنیـم. مرامنامـه حضـرت زهـرا خطبـه فدکیه اسـت. اگر 
بـا تأمـل، تفکـر، تعقـل و تدبر بـه مضامین ایـن خطبه نـگاه کنیم 
می بینیـم در واقـع این پایان نامـه صدیقه طاهره اسـت؛ پایان نامه ای 
  hکه قبل از ارایه دفاع شـده اسـت چراکه حضـرت صدیقه طاهره
در طول ۱۸ سـال زندگي بـه آنچه در جنبه های فـردی، اجتماعی، 
فرهنگـی، اقتصـادی، سیاسـی و عبادی عمـل کرده آنهـا را در آخر 
عمـر تحت یک منشـور بـه جهانیـان ارایه داده اسـت. برای تأسـی 
بـه حضـرت زهراh  باید این منشـور را مرور کرد و بـه مرحله اجرا 
درآورد. شـهروندان عصـر ظهـور کسـانی خواهند بود کـه مرامنامه 
و منشـور فاطمـی را تمرین کننـد. امیدواریم در انتهاي امسـال که 
بـا والدت حضـرت زهـرا تقارن پیدا کـرده بتوانیم بـا عنایت و لطف 
حضـرت صدیقـه طاهـرهh  ایـن منشـور فاطمـی را بفهمیـم و به 
انـدازه فهـم و ظرفیـت خودمان سـلوک فاطمی را بـرای ظهور امام 

زمـانf  نهادینـه کنیم. 
  برخـی مـوارد در سـیره حضرت زهـراh  ماننـد ازدواج 
زود هنـگام و تکثـر اوالد در احادیثـی کـه در فضیلـت آن 
حضـرت آمـده، هـم از طریق شـیعه و هـم از طریـق اهل 
سـنت نقل شـده و جزو مشترکات اسـت. از این نظر چطور 

می تـوان در راسـتای وحـدت فریقیـن اسـتفاده کرد؟ 
در مکتـب اسـام اگر یـک وجه مشـترک دربـاره یک فـرد وجود 
داشـته باشـد آن حضرت صدیقه طاهرهh  اسـت. همه گروه های 
مسـلمین او را به عنوان شـخصیتی قبـول دارند کـه در زمره اهل 
 بیـت مورد نظـر قرآن اسـت. در مورد سـیره آن حضـرت که همه 
می تواننـد الگـو بگیرنـد بـرادران اهـل  سـنت در موضـوع ازدواج 
بـه موقـع و نـه زودهنـگام و تکثیـر جمعیت خانـواده پیشـقراول 
بودنـد. حضـرت زهـراh  بـه موقـع ازدواج کـرد. ۹ سـال هم این 
زندگـی مشـترک ادامـه داشـت و در همسـرداری و تربیـت فرزند 
بامنـازع بـود. در مـورد تشـکیل خانـواده و تکثیـر جمعیـت یـا 
همـان فرزنـدآوری می بینیم بعضـی از فرق اهل  سـنت از حضرت 

زهـرا h  الگوبـرداری کرده اند. شـیعیان باید در تکثیـر جمعیت و 
نحـوه همسـرداری و تربیت فرزنـدان این الگو را از ایشـان بگیرند. 
بـه نظر می رسـد چند سـالی اسـت در این راسـتا از بـرادران اهل 
 سـنت عقب هسـتیم و حتمـا باید بـا بهره گیری از سـیره حضرت 
  kبـه وحـدت برسـیم. چـون پیامبـر گرامـي اسـام  hزهـرا
فرمـوده: »بـا ازدواج نسـل مسـلمانان را زیاد کنید تـا در قیامت با 
توجـه به حضور شـما بـه بقیـه امت ها مباهـات کنـم«. امیدواریم 
بتوانیـم با بهره گیری از سـیره عملـی حضرت زهـراh  در ازدواج 
بـه موقـع، در تکثیـر جمعیـت بـا الگوگیـری از ایشـان وحـدت 

خودمـان را بـا دیگر فـرق مسـلمانان به منصـه ظهور برسـانیم.  
   توصیه تـان بـه نسـل جـوان در رابطـه با اهتمـام به 

نقش و جایـگاه مادر چیسـت؟  
رشـد، تعالـی و تکامـل یـک انسـان بسـته به نقـش مادر اسـت و 
اینکـه چگونـه بتوانـد به ایـن مـادر فـداکار و ایثارگر نیکـی کند. 
امـام باقـرg  فرموده: »هر کس محبت اهل  بیـت را در دل دارد، 
ایـن به واسـطه لطـف خداسـت. او باید بیشـتر از همه بـه مادرش 
احسـان کنـد. چـون ایـن محبت، عاقـه و عشـق به ما اهـل  بیت 
در وجـود هر کسـی به خاطر مـادرش قرار گرفته اسـت«. لذا باید 
  bاز مادرانمـان بـه خاطر اینکه ما را در مسـیر محبـت اهل  بیت
تربیـت کرده اند بسـیار سپاسـگزار باشـیم و تـا آنجا  کـه می توانیم 

بـه آنها نیکـی کنیم.  
     در آسـتانه عیـد نـوروز قـرار داریـم و سـالی که با 
والدت حضـرت زهـراh  آغـاز می شـود. توصیه تان به 
مـردم بـرای بهره منـدی مناسـب از این ایام چیسـت؟ 
  hزهـرا والدت حضـرت  عیـد  و  نـوروز  عیـد  تقـارن  امیـدوارم 
بـرای مـا سـرآغاز یـک حرکـت براسـاس تحـول بنیادیـن باشـد؛ 
همان طـور کـه در دعای هنگام سـال تحویـل می خوانیـم: »حول 
حالنـا الـی احسـن الحـال« بـه معنـای اتـم و اکمـل از زندگـی 
حضـرت صدیقـه طاهـرهh  کـه تولـدش مقارن بـا عید باسـتانی 
شـده الگـو بگیریـم. ان شـاءاهلل تقـارن ایـن دو عیـد بـرای ملـت 
ایـران تقـارن عـزت، سـربلندی و رفـع مشـکات و گرفتاری هـا 
از جامعـه اسـامی باشـد. توصیـه مـن ایـن اسـت کـه از فرصـت 
عیـد بـرای شـادابی و نشـاط اسـتفاده کنیـم و خـدای  نکـرده به 
ایجـاد کدورت  یـا درگیـری و ناراحتـی از همدیگر منتهی نشـود. 

شجاع مانند پدر
ایـن ایـده پیامبر بـرای ایجاد رقابـت بین نوه هایـش بود که 
خیلي دوست شـان  داشـت. پیامبر یـك مسـابقه   خطاطی بین 
حسـن و حسـین برگزار کرد و مطلبی را داد تا بنویسـند. وقتی 

کارشـان تمام شـد، نوشته شـان را پیش جدشـان بردند. 
- هـر دو زیبـا و دوست داشـتنی اسـت. نمی توانـم قضاوت 

کنم. پیـش مادرتـان برویـد. او باید قضـاوت کند. 
حسـن و حسـین نوشته هایشـان را پیش مادرشـان بردند. 

فاطمـه به  نوشـته ها نـگاه کـرد. واقعـا قضاوت سـخت بود. 
- فرزنـدان دلبنـدم! دانه هـای ایـن گردنبنـد را روی زمین 

می ریـزم. کسـی کـه بیشـتر دانه جمـع کـرد، برنده اسـت. 
ایـن کار را کـرد تـا کدورتـی بیـن بچه ها ایجـاد نشـود. او 
اینقـدر حسـاس بود که حتـی حسـادتی کوچك پیـش نیاید. 
دانه های گردنبند را روی زمین ریخت و حسـن و حسـین سریع 
شـروع به جمـع  کـردن دانه هـا کردند. کارشـان که تمام شـد، 
دانه هـا را تحویـل مادرشـان دادند. هـر دو تعداد مسـاوی جمع 
کـرده بودنـد. خوب می دانسـت کـه بچه هایـش را بایـد چطور 
تربیـت کنـد تا مثل پدرشـان شـجاع و مؤمن بار بیاینـد. وقتی 
با آنهـا بازی می کرد، برایشـان شـعر می خواند؛ »ماننـد پدرتان 
شـجاع و خداجـو باشـید و خـدا را بپرسـتید. بـا کینه تـوزان 

دوسـتی نکنید«. 
 

همسایه ها 
مـادرم شـب ها تا سـحر عبـادت می کـرد و دعـا می خواند 
و نمـاز می گـزارد. چشـم بر هم نمی گذاشـت. بیشـتر شـب ها 
مناجـات او را می دیـدم. یـك شـب که خوابـم نمی بـرد، دیدم 
دوبـاره گـرم مناجات اسـت. خیلی هـا را دعا کرد. بیشترشـان 
جـزو همسـایه ها بودند. وقتـی دعا برای آنها تمام شـد، سـراغ 

خانـواده اش رفـت و بـرای آنها دعـا کرد. 
*مـادر! دیـدم که بـرای همـه  همسـایه ها دعا کـردی. چرا 
بـرای همـه دعـا کردی ولـی بـرای خانواده  خـودت بعـد از آنها 

دعا  کـردی؟! 
مـادر نـگاه محبت آمیزی به پسـرش حسـن انداخـت  و او را 
در آغـوش کشـید و گفـت: »اول باید همسـایه را دعا کنیم، بعد 

را«.  خودمان 

چرا ناراحت بشوم؟ 
*مادر پیـری دارم. در نمازش اشـتباه کرده. مرا فرسـتاده که از 

شما جواب سـؤال را بگیرم. 
فاطمه جواب زن را داد. زن رفت و دوباره برگشت. 

*سؤال دیگري دارم. 
فاطمـه دوباره جواب سـؤال او را داد. این کار تا 10 بار تکرار شـد؛ 
  hجـوری کـه زن دیگر خجالت می کشـید پیش حضـرت فاطمه

بیاید. از این همه مزاحمت شـرم داشـت. 
*شرمنده ام! مرا ببخشید. دیگر مزاحم تان نمی شوم. 

- این چه حرفی اسـت؟ باز هم بیا و هر سـؤالی داشـتی بپرس. 
پـدرم  فرمـوده: »روز قیامت به علمـای پیرو ما به اندازه  دانشـی که 
دارنـد خلعت هـای گرانبهـا داده می شـود و انـدازه پاداشـی کـه 
می گیرند به میزان تالشـی اسـت که برای ارشـاد و هدایت بندگان 

خـدا انجـام داده اند«. پس ناراحت نشـو. بیا و سـؤالت را بپرس. 

حجت االسالم ریاضت معتقد است متولیان امر 
با اسـتفاده از ابزارهای نوین دیداری و شـنیداری 
مثل فیلم  نمونه هایی از سـبك زندگی اسـالمی و 
موفقیت های کسـانی که زندگی شـان را بر مبنای 
سبك زندگی اسالمی بنا کرده اند به نمایش بگذارند 
یا با تأسی از بزرگانی همچون صدیقه طاهرهh  که 
سـبك زندگی اش سـبك زندگی اسالمی بود این 
  bراه را به جوانان نشـان دهنـد. چون ائمه  اطهار
بنایشان به سبك زندگی اسالمی بود و توانستند 
به این موفقیت ها دست پیدا کنند. اگر جامعه این 
ذوات مقدسه را به عنوان الگو قرار دهند می توانند 
به این موفقیت ها برسـند. البته باید خیلی ظریف 
و بااحتیاط در این مسـیر رفتار کرد. جوانان ما اگر 
سبك زندگی اسالمی را الگو قرار دهند، بسیاری از 
موانع و مشکالتی که در راه تشکیل خانواده وجود 
دارد و منجر به طالق می شـود برطرف مي سازند. 

 توسعه سبك
 زندگی اسالمی

 با مهارت

چند حکایت خواندنی
 از زندگانی بانوی آب و آفتاب
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مصطفی خرسندی با بیان اینکه مداح باید مخاطب شناس باشد، گفت: » مداح باید از جمات ساده و قابل لمس برای انتقال مفهوم 
خود استفاده کند. برای اینکه یک مداح بتواند بر دیگران اثرگذاری کند، باید ابتدا خودش نور داشته باشد تا بتواند دیگران را از این 

نور بهره مند کند«. 

 gتعطیلی دوباره هیأت الرضا
یکی از اتفاقاتی که امسال شاهد آن بودیم و موجبات ناراحتی خیلی ها 
را فراهم کرد تعطیل شدن هیأت الرضاg بود. هر چند این اتفاق ممکن 
است به دلیل مسایل مالی یا نداشتن مکان ثابت برای بسیاری از هیأت  ها 
رخ دهد اما تعطیل شدن این هیأت خیلی سریع سر زبان ها افتاد چرا که 
مداح آن عبدالرضا هالی بود که هر هفته جوانان زیادی را گرد خود جمع 
می کرد و به فیض می رساند. این هیأت که پایه و اساس آن از یک جلسه 
محلی شکل گرفته بود، کم کم توانست با خارج شدن از روضه خانگی و 
استقبال مخاطبان به صورت هیأت درآید. هیأت الرضاg روزهای نخست 
در مسـجد ابوذر تشـکیل می شـد و مداحـان بنامی به آنجـا رفت و آمد 
داشتند و با دیدن شور و شوق جوانان سر ذوق مي آمدند اما درست زمانی 
که آوازه مداح جوان پیچیده بود هیأت تعطیل شد و مدتی بعد پرچم آن 
بر فراز حسینیه شهیدان صباغچی به اهتزاز درآمد اما خبری از نوای مداح 
پرآوازه اش نبود و مداحان دیگر در آن می خواندند. با این حال مخاطبان 
قدیمـی همچنـان به هیـأت می آمدند. بعد از یکی دو سـال دوباره مکان 
هیأت تغییر کرد و این بار به امامزاده حسنg رفت ولی این برنامه به 
دلیل مخالفت سـازمان اوقاف دوام نیاورد و هیأت   الرضاg به حسـینیه 
کربایی هـا نقـل مـکان کرد و دوباره تعطیل شـد. حسـینیه موسـی بن 
جعفر g واقع در میدان خراسان آخرین جایی بود که وسایل و تجهیزات 
هیأت   الرضـاg را در خـود جـا داد. سـال ۹۰ بود که خمینی شـهری ها 
تصمیـم گرفتنـد مکان خود را در اختیار این هیـأت قرار دهند تا هزاران 
جـوان جمعه هـای هـر هفتـه و در مناسـبت های مختلف سـاعتی را به 
هیأت مورد نظر خود بروند و پای روضه مداح مورد عاقه شان بنشینند. 

شایعه دستمزدهای
 20 میلیون تومانی به مداحان 

یکـی از شـایعاتی کـه امسـال بـه آن دامن زده شـد شـایعه دسـتمزدهای 
بسـیار بـاالي مداحان بود. عکس هایـی از چک های ۲۰ میلیـون تومانی در 
فضـای مجازی منتشـر شـد تـا از این طریـق چهـره مداحـان را مخدوش 
کننـد غافل از اینکه انسـان های کذاب همیشـه ردی از اشـتباهات خود به 
جـا می گذارنـد تا دروغشـان فاش شـود. این شـایعات کـه بـرای مداحانی 
چـون محمدرضا طاهری، سـعید حدادیـان و دو مداح دیگر بیشـتر مطرح 
مي شـد با شـکایت قضایی پیگیری شـد. نکته جالـب این بود کـه افرادی 
کـه به این شـایعه پراکنی ها دسـت می زننـد این زحمـت را به خـود نداده 
بودند که اطاعات درسـتی از افراد فوق الذکر داشـته باشند. سعید حدادیان 
در واکنـش بـه این شـایعه گفتـه بـود: »از سـال ۷۲ تاکنون بـرای مداحی 
صحبتـی از پول نکـرده ام. در ضمن اگر چکی به نام سـعید حدادیان باشـد 
بانک آن را به من نمی دهد چون اسـم من در شناسـنامه علی اصغر اسـت«. 

برگزاری هیأت انگلیسی زبان در تهران 
یکـی از اتفاقـات جالبـی کـه امسـال بیشـتر خـودش را نشـان داد برگزاری هیأتـی بود کـه مداحـان در آن به زبان انگلیسـی نوحه 
می خواننـد. هیـأت انگلیسـی زبانان مقیـم تهـران با حمایـت و مشـارکت معاونت فرهنگـی- اجتماعی شـهرداری تهـران در مجموعه 
ایـوان شـمس بـا اسـتقبال مضاعـف عـزاداران روبـه رو شـد. ایـن هیأت بـا نـام اختصـاری »امت« بـرای دومین سـال پیاپـی به همت 
حجت االسـام سـید عبداهلل حسـینی عـزاداری امام حسـین g را با حضور بیـش از ۴۰۰ نفر از ۱۲ کشـور جهان برگزار کـرد که مورد 
اسـتقبال کارمندان سـفارتخانه ها و شـرکت های خارجی و اسـاتید و دانشـجویان کشـورهای مختلف دانشـگاه بین المللی قرار گرفت. 
چهره  هایـی از کانـادا، آمریـکا، فرانسـه، انگلیـس، آفریقـای جنوبـی، مالـزی، کنیا، نیجریـه، مکزیک، پاکسـتان، اتریش، افغانسـتان 
و اسـترالیا میهمانـان همیشـگی ایـن جمـع سـاده و صمیمـی بودنـد. شـعرخوانی، نوحه سـرایی، مقتل خوانـی و سـخنرانی همـه و 
همـه بـه زبـان انگلیسـی بـود. این هیـأت در طـول سـال روزهای پنجشـنبه بعد از نمـاز مغـرب کاس های آموزشـی خواهد داشـت. 

حضور مداحان معروف
  در دیدار تیم    ملی فوتبال ایران

 و کره جنوبی 
اگـر خاطرتـان باشـد دیـدار تیـم    ملـی فوتبال 
ایـران و کـره جنوبی همزمان شـده بود با مراسـم 
تاسـوعای حسـینی و بـه همیـن خاطـر از یك 
طـرف باید تیـم ایران تشـویق می شـد و از طرف 
دیگـر حرمت تاسـوعای حسـینی نیـز باید نگه 
داشـته می شـد. به همین خاطر مداحان محبوب 
کشـور از جملـه کویتی پـور، هاللی و علیـزاده به 
ورزشـگاه آزادی رفتنـد تـا بـا صدای گرمشـان 
در سـوگ سـاالر شـهیدان عزاداري کننـد اتفاقا 
باالیـي  اسـتقبال  مداحـان  از حضـور  جوانـان 
کردنـد. به لطف اربـاب، اتفاقا بـازی را هـم بردیم. 

هیأت روي خط خبر
 مرور اتفاقات  سالی که روزهاي پایاني اش را مي گذرانیم

چیزی نمانده تا سـال 1395 به پایان برسد. یك سـال گذشت و اگر توفیق داشتید در هیأت   های عزاداری شرکت کنید، 
توانسـته اید پس اندازی در آخر سـال برای خود داشـته باشـید؛ پس اندازی از جنس برنا مه های ماه هـای محرم، صفر، 
رمضان، ایام فاطمیه و سوگواری های دیگر. در آخرین شماره سال 95 اتفاقات مهم حوزه مداحی و هیأت   ها را مرور کرده ایم.
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حجت االسام محمود ریاضت گفت: »تاوت قرآن، نگاه به چهره رسول اهللk و انفاق در راه خدا محبوب حضرت زهراh در دنیا بود. انسان 
فاطمی و منتظر امام زمانf باید با قرآن انس داشته باشد طوری که تمام امورات خود را با آن حل و فصل کند. عملکرد معصومینb در 

دنیا معرفتی است طوری که دنیا برایشان مزرعه آخرت شد. لذا باید از آنان الگو گرفت و مانند آنها عمل کرد«. 

بستری شدن 
حاج یونس حبیبی در بیمارستان

حـاج یونس حبیبی کـه مدتي بـود از بیماري رنـج مي برد 
بهمـن مـاه امسـال در بیمارسـتان بسـتري شـد. خبرهـا 
حاکي از شـرایط جسـمي وخیم او بود. بدتـر از همه اینکه 
همسـر او در گفت وگو بـا یکي از خبرنگارهـا از وضعیت بد 
مالي این جانباز شـیمیایي گفته بـود. حاج یونس حبیبی 
معـروف به »میثـم« مـداح اهـل بیت bکـه از رزمندگان 
هشـت سـال دفاع مقدس اسـت، جمعه ۲۲ بهمن مـاه در 
منزلش دچار سکته مغزی شد. قطعه شنیدنی »یا اباعبداهلل 
الحسـین« او آنقدر دلنشین اسـت که عده ای حاج یونس را 
با آن می شناسـند. او به دلیل سـردرد فـراوان و حالت تهوع 
تعادلش را از دسـت داد و به بیمارستان منتقل شد و پس از 
معاینه پزشکان مشخص شـد که دچار سکته مغزی شده. 
از خداوند متعال برای او طلب سـامتی می کنیم تا در سال 
جدیـد شـاهد حضـورش در هیأت   هـای عـزاداری باشـیم. 

نمایشگاه کتاب  تخصصی عاشورا 
 برپایي نمایشـگاه کتاب تخصصـی عاشـورا از اتفاقات مهم 
دیگـري بـود کـه امسـال رخ داد. در این نمایشـگاه به طور 
تخصصی بـه کتـاب در حـوزه عاشـورا پرداخته شـده بود. 
این اولین نمایشـگاه تخصصی عاشـورایی بود کـه در فصل 
پاییـز در مجموعه فرهنگی سرچشـمه برپا شـد. طی این 
نمایشـگاه بـرای نخسـتین  بـار همـه ناشـران کتاب هـای 
عاشـورایی گرد هم آمدند تا عاقه مندان بتوانند به سهولت 
کتاب هـای مورد نظر خود را یک جا مشـاهده و تهیه کنند. 

بیمه 
برای مداحان

 و شاعران 

برگزاری
 چهارمین جایزه

 هنر و ادبیات محتشم 

از مهم تریـن اتفاقاتـی کـه امسـال رخ داد موضـوع بیمه 
بـرای مداحـان و شـاعران آیینـی بـود کـه ایـن امـر به 
همـت بنیـاد دعبل خزاعـی انجام گرفـت. بر این اسـاس، 
1800 نفـر از مداحـان و شـاعران آیینی عضـو بنیاد دعبل 
تحت پوشـش بیمه عمـر و حوادث قـرار گرفتند. قـرارداد 
بیمـه عمر و حـوادث اعضـای این بنیـاد در بیمـه رازی از 
ابتـدای بهمـن مـاه 1395 منعقد شـد کـه طـی آن اعضا 
بـا پرداخـت ماهانـه مبلـغ 53400 تومـان از مزایـای این 
بیمه نامـه کـه شـامل بیمه هـای فـوت بـه هـر علـت، 
فـوت در اثـر حادثـه، نقص عضـو در اثـر حادثـه و هزینه 
پزشـکی ناشـی از حوادث، جمعا تـا سـقف 330 میلیون 
ریـال اسـت در طـول یـك سـال بهره منـد می شـوند. 

بـرای چهارمیـن بـار جایـزه هنـر و ادبیـات محتشـم به 
همت اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان تهران و 
با همـکاری بنیـاد دعبل خزاعـی، معاونت قـرآن و عترت 
وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، سـازمان زیباسـازی 
شـهر تهـران، بـرج میـالد، خبرگـزاری قرآنـی ایـران و 
انجمـن هنرهـای تجسـمی بـا هـدف ترویـج فرهنـگ 
عاشـورایی برگـزار شـد .در ایـن جشـنواره در بخـش 
هنرهای تجسـمی بـه نفـرات اول تا سـوم عالوه بـر لوح 
تقدیـر و تندیـس، بـه ترتیـب 15، 10 و 8 میلیـون ریـال 
جایـزه نقـدی و در بخـش عکس بـه 10 نفـر و هـر نفر ۷ 
میلیـون ریـال و در بخـش شـعر هم بـه 10 نفر هـر نفر 5 
میلیـون ریال همـراه با لـوح تقدیـر و تندیس اعطا شـد. 

برگزاری
 آیین نوگالن حسینی 

امسـال بیـش از ۸ هـزار متقاضی از مدارس شـهر 
تهران در آیین نوگان حسینی شرکت کردند که حدود 
۵۰۰ نفـر آنهـا به مرحله اسـتانی راه پیدا کردند. طبق 
ارزشیابی های به عمل آمده از بین آنها ۱۰ نفر از هر مقطع 
بـه مرحله نهایی راه پیدا کردنـد و در نهایت در مرحله 
نهایی نفرات برگزیده مشخص شدند. شاخصه های اصلی 
برای برگزیده شـدن در ایـن آیین، بهره مندی از صوت 
خوش و متعارف، مقتل خوانی، حسن اجرا، صوت و لحن، 
ظاهر و پوشش، دعا و حسن ختام بود. در انتها به نفرات 
برگزیده مقطع ابتدایی عاوه بر تندیس، مبلغ ۵ میلیون 
ریال هدیه نقدی و در مقاطع دوره متوسطه اول و دوم 
عاوه بر تندیس، سـفر به عتبات عالیات تعلق گرفت. 

منحل شدن هیأت عزاداری انحرافی در زاهدان 
یـک هیأت عـزاداری در زاهدان که قصد داشـت بـا توزیع جزوات 
انحرافـی و خوانندگـی یک مداح افراطـی که از اطـراف قم دعوت 
شـده بـود تـا در تاسـوعا و عاشـورای حسـینی وحدت جامعـه را 
خدشـه دار کند منحل شـد. طبـق اطاعات به دسـت آمـده این 
مـداح در فـرودگاه شناسـایی و بـه قم بازگردانده شـد. فـردی که 
قصد توزیع جزوات را داشـت نیز بازداشت شـد و سایر افراد هیأت 
کـه فریب خورده بودند بعد از دسـتگیری و ارشـاد، بـا دادن تعهد 

شدند. آزاد 

یک ماه خون گرفته جدیدترین اثر استاد سازگار 
امسـال جدیدتریـن اثـر اسـتاد سـازگار بـا نـام »یـک مـاه خون 
گرفته« همراه یک لوح فشـرده از سـوی مؤسسـه هال منتشـر 
شـد. این اثر دربردارنده سـروده های منتشـر نشـده استاد مرتبط 
بـا محـرم و صفـر اسـت. بـرای کسـانی کـه می خواهنـد مداحی 
را شـروع کننـد موقعیـت خوبـی اسـت تـا از شـعرهای اسـتاد 
اسـتفاده کننـد تا عاوه بـر تکراری نبودن از شـعرهایی اسـتفاده 
کننـد که مرجعی مطمئن و شـاعری سـنگین و باکمـاالت دارد.

برگزاری شام غریبان 
حضرت فاطمهh در امامزاده ها 

 hبرای هفتمین سـال متوالی سـالروز شـهادت دخت نبـی اکرم
توسـط سـازمان اوقـاف و امـور خیریه به عنـوان »سـوگواره یاس 
نبـوی« گرامـی داشـته شـد. هـدف از ایـن برنامه ترویـج فضایل 
 ،hو سـیره فاطمـی، معرفـی شـخصیت و منـش حضرت زهـرا
اقامـه عـزای آن حضـرت و ترویج مبانـی و مفاهیم خطبه فدکیه 
حضـرت زهـراh بود. همچنین شـام غریبان حضـرت زهراh با 
حضور سـادات و مـردم عزادار در امامزاده های کشـور برگزار شـد. 

نشست گفت وگوی     شعرآیینی در  بنیاد دعبل 
هشتمین نشست گفت وگوی شعر آیینی با حضور حاج محمد 
فراهانـی در بنیـاد دعبل خزاعی برگزار شـد. محمـد فراهانی در 
این نشسـت ضمن اشـتباه خوانـدن آسیب شناسـی مداحی در 
محافل و رسـانه های عمومی به سیاسـت منع مداحان از ورود به 
جناح بندی های سیاسـی اشـاره کرد و گفت باید چنین مواردی 
را بـا تذکر حل کرد؛ »بسـیج مداحان در تمـام فعالیت های خود 
سـعی دارد حتی المقـدور از مـوازی کاری پرهیز کند. همچنین 
بانـوان مـداح و جلسـات خانگـی از محورهـای با اهمیـت در 
سـازمان بسـیج مداحان اسـت. ما در بخش بانوان، گسـترده تر و 
دقیق تـر عمل می کنیم و برای آنها جلسـات توجیهی مسـتمر 
داریـم. زیرا معتقدیـم روضه های خانگـی، جامعه را از آسـیب ها 
و وسوسـه های شـیطان حفـظ می کنـد«. فراهانـی بـه شـمار 
مداحـان در ایران نیز اشـاره کرد و گفـت: »ایـران ۱۰۰ هزار مداح 
دارد کـه حـدود ۳۰ درصـد آنهـا را بانـوان تشـکیل می دهنـد«. 
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سیدعلی سادات رضوی گفت: »مداحان ما به ویژه مداحان جوان کمتر به بیان سیره حضرت زهراh پرداخته و بیشتر وقت مداحی را به ذکر مصیبت، خ

سینه زنی و ... اختصاص می دهند. در ایام فاطمیه اشک و آه و سینه زنی در جای خود خوب است اما هدف نیست. باید دقت کنیم برای حفظ جال و 
عظمت حضرت صدیقه  طاهرهh برخی از مصیبت ها کمتر خوانده شوند یا به آنها اشاره نشود. درست است که بشر زبان قاصری برای معرفی حضرت 
صدیقه دارد اما ما مداحان یک رسالت داریم و آن هم مدح ممدوحمان است. ما موظفیم سیره حضرات معصومین را بنمایانیم و از این سیره پیروی کنیم«. 

  آقـای نریمانـی! از روزهـای نخسـت آغـاز کنیم. اولیـن بار که 
پـای میکروفـن رفتید چـه زمانی بـود؟ آیا کالسـی هـم رفتید و 

پای درس اسـتادی آمـوزش دیدید؟ 
از هشـت سـالگی خوانـدن را بـه صورت دسـت و پا شکسـته در دسـتجات 
عزاداری شـروع کـردم. البته بـرادرم مداح بـود. هرچند االن دیگـر روحانی 
شـده و مداحی را کنار گذاشـته. از سـال ۸۰ در جلسـات هفتگی به صورت 
دایـم می خواندم که تـا االن ادامه دارد. خوشـبختانه از اول سـعی می کردم 
تقلیـدی نخوانـم و خواندنم به سـمت و سـوی شـخص خاصی نـرود. حتی 
اگـر شـعر و سـبک ضعیفی هـم بود سـعی می کـردم از خـودم باشـد و به 
لطـف خـدا روی پـای خودم ایسـتاده ام. تـا اینکه سـال ۸۵ با حـاج مهدی 
سلحشـور آشـنا شـدم و هر هفته بـه دیـدن او می رفتم. حاج مهـدی اصا 
کاس مداحـی نـدارد و اعتقادی هم به اینکه کاس بگذارد و اسـتادی کند 

نـدارد ولی من هـر هفتـه می آمـدم و نکاتـی را از او مي آموختم. 
  شـما از جملـه مداحانی هسـتید کـه بـه فعالیـت هیأت ها در 

رسـانه و فضای مجـازی اعتقـاد بسـیاری دارید. 
رسـانه ها باید دنبال مداحان تراز اول کشـور در شهرسـتان ها باشند. مسأله 
مهـم در هیأت ما مسـأله فضای مجازی اسـت. تعـداد بازدید کننده سـایت 
 ما بسـیار باالسـت و دایما از کل کشـور براي ما کامنت می گذارند. هیأت و 
مداح باید به این نتیجه برسـند که الزم اسـت در فضـای مجازی کار کنند. 
بـا ایـن همـه فضـای رسـانه ای و سـرمایه گذاری هایی کـه انجـام می شـود 
خیلـی بد اسـت که مـا بچه حزب اللهی هـا روی فضـای مجـازی کار نکنیم. 
خوانـدن شـخص سـید رضا نریمانـي در هیـأت فاطمیـون یک بخـش کار 
اسـت. آن مسـتمع دنبال صوت مـداح و اخبار هیأت مـی رود و باید فضایی 

باشـد که بتوانـد اینهـا را پیدا کند. 
  یکی از نکاتی که حضرت آقـا در دیدار با مداحان فرمودند بحث 
مداحـی مداحان در مسـایل روز به خصوص مسـأله مدافعان حرم 
بود. شـما از جمله کسـانی بودید که قبل از راه افتـادن این موج ها 
پیشـرو بودید. نقش مداحـان را در ایـن زمینه چطـور می بینید؟ 
مـا نتوانسـتیم بـه سـوریه برویـم یـا اصـا نیـاز نشـده برویـم. مداحی که 
بـا نغمه سـرایی و مرثیه سـرایی در فضـای دفاعـی بتوانـد فعالیـت کند چه 
بسـا بیشـتر از مدافعـان حـرم نقـش ایفـا مي کنـد. خیلـی از بچه هایی که 
بـه خـط مقـدم مقابلـه بـا تکفیری هـا و داعشـی ها می رونـد چـه بسـا بـا 
همیـن شـعرها بـه جمـع مدافعـان حـرم می پیوندنـد. البته خوب نیسـت 
بگویم احساسـی می شـوند. مسـأله این اسـت که تأثیرگذاری یک شـعر در 
روحیـه و در فضای دفـاع از حرم حضرت زینبh خیلی باالسـت. از طرف 

نوحـه »منـم بایـد بـرم« سـیدرضا نریمانـي را خیلي هـا 
شـنیده اند؛ جوانـی کـه نوحه هایـش را می تـوان درددل های 
خانواده های شـهدا دانسـت. مداحی که وقتی همسـر شهید 
خیـزاب بـه او می گوید فراق همسـرم را با توسـل به حضرت 
زینـبh تحمـل کـرده ام امـا نمی دانم بـا کنایه هـا و حرف 
و حدیث هـای مـردم چگونه کنـار بیایـم، بغض مي کنـد و از 
شـعرا مي خواهـد کمـك کننـد کاری بـرای تسـلی خاطر و 
صالبـت روحیـه و صبوری زینبی شـان انجام دهـد و ماحصل 
آن مدیحـه ای مملـو از زبـان حال ایـن خانواده هـای مظلوم 
جامعـه مي شـود. سـیدرضا نریمانـی از افـراد تأثیرگـذاری 
اسـت که بـه واسـطه مدایـح و مراثـی او بسـیاری باحجاب 
شـده اند یا مسـیر زندگی شـان تغییر کرده و برخـی هم مثل 
شـهید مدافع حرم ارتشـی در آخرین لحظات عمر خود شعر 
پرصالبت ایـن مداح جوان اصفهانی را زیرلـب می خواند. او در 
مصاحبـه با هفته نامه »چهـارده« بر اهمیت توجـه مداحان به 
مسـایل روز به خصوص مدافعـان حرم و فرمایشـات حضرت 
آقـا و اینکه چرا مداحـان می توانند زبان گویایـی برای انتقال 
بهتـر معـارف به فضـای عمومـی جامعه باشـند تأکیـد کرد. 

منم باید برم...
گفت وگو با مداحی که ماندگارترین نوحه سال را 

برای مدافعان حرم خواند
 

مجتبی برزگر 
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خ سردار قاسم سلیمانی گفت: »مدافع انقاب همان مدافع اباعبداهلل الحسینg است و انقابی گری، حسینی گری و فاطمه گری است 

و مجزا از آن نیست. همان طور که مقام معظم رهبری فرموده اند که باید هدفگذاری برای تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن داشته باشیم، 
باید تربیت جامعه مداحی نیز در این سطح صورت بگیرد که افتخار بزرگی برای تشیع در دنیا ایجاد می کند و علم بلندی است و اتهامات 

ناجوانمردانه ای را که به دلیل عدم حکومت شیعه به شیعه زدند پاسخ می دهد و توسعه ایجاد می کند«. 

دیگـر بچه هایـی کـه آنجا هسـتند بـه هر حـال بایـد روحیه شـان تقویت 
شـود و وقتـي یکـی از ایـن مداحی هـا را می شـنوند احیا می شـوند و این 
نشـان دهنده تأثیرگـذاری مداحی هاسـت. از طـرف دیگر تأثیرگـذاری بر 
فضـای عمومی جامعه نسـبت به این شـهدا این سـؤال را ایجـاد می کند: 
چـرا اینهـا می رونـد و اصـا الزم اسـت در بیـرون از مرزهـای مـا دفـاع 
انجـام شـود؟ مداحی می تواند فضـای عمومـی را آرام کند. وقتـی عده اي 
 می  گوینـد کسـانی که بـه سـوریه می رونـد فان قـدر حقـوق می گیرند، 
اگـر ما به عنـوان مـداح در فضای شـعر ورود پیدا کنیم بـه آگاهی فضای 
عمومـی کمک می کنـد و این شـبهه ها از بین می رود. بحـث مادی گرایی 
رفتن به سـوریه را خیلی از دشـمنان در شـبکه های ماهواره ای برجسـته 
کـرده و ایجـاد شـبهه کرد ه انـد. مداحـی می توانـد فضـای عمومـی را 

بدهد.  سر و سـامان 
  شـما در بطـن جزئیات مدافعـان حرم هـم وارد شـده اید. در 
مورد ایـن توجـه و موقعیت سـازی جزئی هـم براي مـا بگویید. 
خانـواده شـهدا خیلـی دغدغه دارنـد. وقتـی پـای درددل ایـن خانواده ها 
می نشـینیم شرمنده می شـویم که به دوستان شـاعر نگوییم درباره شهدا 
و دغدغه های خانواده شـان شـعر بسـرایند چراکـه آنها با این نوع شـعرها 
دلگرمـی پیـدا می کننـد. وقتـی با خانـواده شـهدا دیـدار می کنـم از من 

می خواهنـد شـعری بخوانم و نام شـهید آنهـا را بیاورم. 
  حضـرت آقا هـر سـال در دیـدار بـا مداحـان می فرمایند در 
محتـوای جلسـات از اشـعاری که بر ارتقـاي معرفتـی و اخالقی 
جامعـه تأثیـر می گـذارد اسـتفاده کنید؛ همـان نکتـه ای که در 
فضای هیأت ها مغفول مانده. نظر شـما در این خصوص چیسـت؟ 
مـا تـاش خودمـان را کرده ایـم و دغدغـه داریـم برویـم بـه سـمتی کـه 
مخاطـب  ما یـک عده خاص نباشـند. االن فضای جامعه با گذشـته خیلی 
فـرق دارد و دیگـر زمان آن نیسـت که خودمـان را درگیـر جبهه مذهبی 
جامعـه کنیـم. می توانیـم از این فضای بسـته بیـرون بیاییم و فضـا را باز 
کنیـم. مـا در فضـای مداحـی آنقـدر مطلب نگفتـه و نشـنیده داریـم اما 
تعجـب می کنـم وقتـي مي بینم یـک مـداح خـودش را درگیر یک شـعر 
بی محتـوا می کند و محتـوای شـعرش از اول تا آخر بـا واژه هایی همچون 
مـی و مسـتی یـا سـگ و قـاده شـکل می گیـرد! اگـر ایـن نـوع رفتارها 
کمتـر شـده این تأثیرگـذاری شـهدای مدافع حـرم اسـت. نمی گویم این 
نـوع اسـتفاده بد اسـت ولی اثرگـذاری ندارد. یکـی از برکاتی که شـهدای 
مدافـع حـرم داشـتند این بـود که مداحـان را به سـمتی سـوق دادند که 
مجبور شـوند درباره یک سـري مضامیـن بخوانند. این هـم از برکت خون 
شـهدا بـود که ایـن نـوع خواندن ها تغییـر کرد ولـی باز هـم خیلی عقب 

هسـتیم و بیـش از اینها باید پیـش برویم. 
  نـگاه شـما بـه یـك هیـأت و مـداح تـراز انقـالب اسـالمی 

چیسـت؟ 
هیـأت انقابـی و مـداح انقابی بایـد با بحـث روز پیش برونـد. چیزی که 
دربـاره مداحی از نظر مقام معظم رهبری اسـتنباط کرده ام این اسـت که 
هـم روی بحث سـنتی و هـم بحث نـوآوری مداحي هـا تأکید دارنـد. این 
بدیـن معناسـت که شـعرهای قدیمـی اصالت خاصـی دارنـد و قدیمی ها 
ملودی های بسـیار اصیلـی را می خواندند. مـا اینها را بایـد توأمان با بحث 
 gروز و نـوآوری دنبـال کنیم. یکی از زیباترین شـعارهای امام حسـین

»هیهـات منا  الذله« اسـت که باید سـرلوحه اشـعار قـرار بگیرد. 
حسـین  فدائیـان  هیـأت  اصفهـان،  هیأت هـای  میـان  در    
طیف هـای جـوان را جـذب می کند. ایـن جذب ها چگونـه انجام 

می شـود؟ آیـا ایـن تحـوالت را بـه عینـه دیده ایـد؟ 
هیـأت فدائیـان حسـین تأثیراتـی بر مسـتمعین داشـته. مخصوصـا روی 
مخاطبینـی که اصا با ایـن فضاها مأنوس نبوده اند. محرم سـال گذشـته 
شـاهد اتفاقات جالب و تأثیرگذاری بودیم. چون معموال در این ماه سـعی 
می کنیم اشـعاری را بخوانیـم که در فضاهای اخاقی باشـند. در خصوص 
برپـا نگه داشـتن نمازهـای اول وقـت حداقـل یک شـعر در این ۱۰ شـب 
خوانده مي شـود. طبق سـنوات گذشـته به دوسـتان شـاعر گفتیم در این 
شـب ها در بحـث نمـاز یک شـعر بگویند. شـبکه ۵ اصفهـان برنامـه ما را 
دو سـالی هسـت کـه پوشـش می دهد. یکـی از شـب هایی که شـعر ویژه 
نمـاز اول وقـت را مي خوانـدم خانمـی در بوشـهر در ماهواره به شـبکه ۵ 
اصفهـان برمی خـورد و می بینـد در ایـن هیـأت ۹۹ درصد جوان هسـتند 
و همه پیشـانی بند یکدسـت دارنـد. این مسـأله روی او تأثیـر  مي گذارد و 
از آن شـب بـه بعد تـا آخر محرم هیـأت مـا را از طریق این شـبکه دنبال 
مي کنـد. محـرم که تمام شـد او از طریق صداوسـیمای اصفهـان پیگیری 

می کنـد تـا آدرس هیـأت مـا را بـه دسـت بیـاورد. شـماره فیلمبـرداران 
هیـأت را بـه او می دهنـد و خانـم بوشـهری از طریـق آنهـا بـا مـا ارتباط 
برقـرار می کنـد. ایـن خانـم گریـه می کـرد و می گفـت اصـا من تـا حاال 
نمـاز نخوانـده بـودم و بـرای امـام حسـینg گریه نکـرده بـودم. آنقدر 
آن شـعر روی مـن تأثیـر گذاشـت کـه نمازخوان شـدم و توفیـق گریه بر 
مظلومیـت سیدالشـهداg را پیدا کردم. این ماجرا گذشـت تـا اینکه ماه 
رمضـان امسـال او به اتفـاق خانواده اش از بوشـهر به اصفهان آمدند و سـه 
چهـار شـب در هیأت حضـور یافتند. بنابرایـن یک مداحـی می تواند روی 
مخاطبـی که تا بـه حال در ایـن فضاها نبـوده و در فضای دیگـری بزرگ 

شـده تأثیرگذار باشد. 
در ماه رمضان امسـال ایمیل هایم را هر شـب بررسـی می کردم. ایمیلی از 
زنجـان داشـتم که زنـي با شـعر »مدافع حرم منـو یه کم ببیـن« چادری 
شـد. آنقـدر این شـعر روی او تأثیر   گذاشـته بود که به کانـال مداحی های 
بنده رسـید. این اشـعار و مدیحه ها روی عده اي تأثیـر می گذارد و محجبه 

می شوند. 
  هیأتی هایي را می شناسـید که به شـهادت رسـیده اند. برگشتن   
پیکر و تشییع شـان چه تأثیری در فضای شـهر و خانواده هایشـان 

است؟  گذاشته 
اکثـر شـهدای مدافـع حـرم کـه بـه تشـییع آنها رفتـم هیأتـی بودنـد یا 
در هیأت هـا خادمـی یـا سـینه زنی کرده انـد یـا به عنـوان مسـتمع ثابت 
هیـأت بودند. بایـد مداحان به این میـدان بیایند. بیش از ۹۰ درصدشـان 
هیأتـی بودنـد. به مصـداق همان شـعر شـاعر که مي گویـد: »شـهدا را از 

آخـر مجلـس چیدند«. 
  »منـم بایـد بـرم« یکـی از نوحه هـای به یاد ماندنی شماسـت 
کـه امـروز در فضای مدافعـان حرم خوانـده می شـود. این نوحه 

چگونه سـاخته شد؟ 
اوایـل سـال گذشـته که بحـث شـهدای مدافع حـرم در اصفهـان پررنگ 
شـده بـود در گلـزار شـهدا قدم می زدم که همسـر شـهید مسـلم خیزاب 
بنـده را صـدا زد و گفت بچـه من با شـما کار دارد. محمد مهـدی خیزاب 
فرزنـد پنج سـاله شـهید االن هر جا مـی رود لبـاس نظامی پـدرش را که 
آن را کوچـک کـرده می پوشـد. او آمد جلـو و احترام نظامی گذاشـت و با 
گویش بچگانه اش گفت آرزو دارم بزرگ شـوم و در لباس پاسـداری شهید 
شـوم. در این حال همسـر شـهید بغضش ترکید و گفت آقای نریمانی به 
مجالسـی کـه می روید برای مـا دعا کنید. گفت بیشـتر از اینکه شـهادت 
همسـرم مـرا اذیت کند کنایه ها و حـرف و حدیث های مردم مـن را اذیت 
می کنـد. مـن یک لحظه در قطعه شـهدای مدافـع حرم بودم امـا کاری از 
دسـتم برنمی آمـد. به خودم گفتـم در فضای شـعری کاری را به ذهن من 
بینـدازد تا بـرای این شـهدا انجام دهـم. از گلزار شـهدا بیرون آمـدم و به 
داوود رحیمـی زنـگ زدم و گفتم با این مضامین شـعري بگوید: »ما رأیت 
اال جمیـا«. گفت سـخت اسـت. یکی دو روزی نگذشـت که این شـعر را 
سـرود. فکـر نمی کـردم این شـعر آنقـدر تأثیرگذار شـود. چه افـرادی که 
با این شـعر شـهید شـده اند. مصداق بـارز آن شـهید قیدلو شـهید مدافع 
حـرم ارتش اسـت کـه در لحظه آخـر عمرش ایـن شـعر را می خواند و به 
شـهادت رسـید. اصا خواندن من تأثیر نداشـت بلکه بغض همسـر شهید 
بـود کـه آنقدر به این شـعر رنگ و لعـاب داد. اغراق نمی کنم اما این شـعر 

هیـچ ربطی به من نـدارد. 
  آبـان  مـاه امسـال در دیـدار مـردم اصفهـان با رهبـر معظم 
انقـالب بـرای اولیـن بـار در حضـور ایشـان مداحی کردیـد. از 

حـال و هـوای این دیـدار بـراي مـا بگویید. 
حـال و هـوای آن روز غیرقابل وصف اسـت. چـون بار اولي بـود که به این 
شـکل به محضـر حضرت آقا می رسـیدم اسـترس زیـادی داشـتم ولی با 
نگاه پدرانه و بزرگوارانه ایشـان آرام شـدم. ماجرای خواندن بنده در آن روز 
حکایتـی دارد. ابتـدا قرار نبـود در حضور آقا بخوانم بلکه قـرار بود پیش از 
حضـور آقـا چند دقیقه ای مداحـی کنم. همین طور هم شـد. یعنی قبل از 
ورود آقـا به حسـینیه حدود یک ربـع خواندم. چند دقیقه قبـل از حضور 
ایشـان مسـؤول اجرایـی برنامه آمـد و گفـت در محضر آقا هـم چهار پنج 
دقیقـه ای بخوانید. واقعا برایم لحظـات فوق العاده و غیرقابـل وصفی بود. 

  پـس از مداحـی کـه به حضـور آقا رسـیدید، از ایشـان چه 
؟  ید شنید

ایشـان بزرگـواری فرمودند و حـدود پنج بار احسـنت و طیـب اهلل گفتند. 
بعـد نام شـاعر را پرسـیدند و بـرای عاقبـت بخیری  مـا دعا کردنـد. چند 

ثانیـه ای با ایشـان صحبـت کردم. 

یکـی از دغدغه هـای سـیدرضا نریمانـی مداح 
خوش قریحه اصفهانی تبعیـت از والیت فقیه در امر 
مداحی اسـت. او در پاسخ به این سؤال که آیا برخی 
از مداحـان در فضـای امروز ضعـف دارند، مي گوید: 
»هنوز فضای تأثیرگذاری شـهدا را نچشیده ایم و 
به تعبیری سـوخته، درد سوخته را درک می کند. 
خیلی از مداحان ما هنوز به اهمیت بحث شهید در 
جامعه نرسیده اند و پایشان در این مقوله می لغزد. 
  gبرخـی می گویند ما فقـط برای امام حسـین
می خوانیم والغیر! چیزي به نام شـیرازی و شیعه 
انگلیسـی وجود دارد. اصال خوب نیسـت نام این 
گروه کوچك را جریان بگذاریم. این فضای کوچك 
منتسب به شیرازی در قبال اتفاقات سوریه و عراق 
سـکوت کرد. االن بحث سیاسـی نیسـت. بحث 
دفاع از حرم حضرت زینبh اسـت. آنها فقط یاد 
گرفته اند موضوع قمه زنی، قافله راه  انداختن برای 
حضرت زهـراh و از این دسـت افراطی گری ها را 
دنبال کنند. متأسفانه خیلی از مداحان ما هم این 
طور شده اند و سکوت کرده اند! ما چقدر می توانیم 
از این شـهدا برای رسیدن به روضه های اهل بیتی 
پل بزنیم! واقعا دلیلی نمی بینم از این فضا غافل شویم. 
عمده مداحان در این فضا به اندازه خودشان صحبت 
کرده اند. واقعا این خانواده ها در فشارند. اگر ما نگوییم 
  h چه کسـی باید بگوید! کسی که از حضرت زینب
دفـاع می کند بایـد از مقـام واالیش تجلیـل کرد.

چرا مداحان 
ما ضعیف عمل 

می کنند؟! 

روضه خوانی  در منزل شهید درستی

عکس یادگاری با فرزندان شهید درستی
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حجت االسام والمسلمین ناصر رفیعی گفت: »براساس آیات قرآن اولین ساخت روی کره زمین مسجد بوده و اولین جرقه گسترش اسام از مسجد 
زده شده است. در بسیاری از کشورها مسجد جایگاه ویژه ای برای ایرانی ها دارد و یک ملجأ و پناهگاه و مرکز آموزش های فرهنگی برای آنان است«. 

طبیعت این دنیـای فانی، آمدن و رفتن اسـت. یکی می آید 
و یکـی می رود. سـال 95 هم از این قاعده مسـتثنا نبود. در 
این میان شـاعران، پیرغالمـان و نوکران اهـل بیتb هم 
امسـال کوله بار سـفر را بسـتند و از میان ما رفتند. در این 
مطلب مرور کوتاهـی بر زندگی برخی از این افـراد کرده ایم. 

ذاکران و خادماني که سال 95 
از میان ما رفتند 

ستاره هایی که 
غـروب کردند

سعید سعیدي

یکی از تکان دهنده ترین خبرهایی که امسـال شنیده 
شد خبر درگذشت سلیم موذن زاده اردبیلی بود. به جرئت 
می توانیم بگوییم کسی را نمی توانیم پیدا کنیم که از مداحی 
زنده یاد سلیم موذن زاده خوشش نیاید. حاال اگر ترک زبان 
باشد که هیچ. مدیحه های ماندگار و ارزشمندی چون »زینب 
زینب« او را همه شنیده اند. آنقدر زیبا و سلیس می خواند 
که وقتی به اوج می رسـید احسـاس می کردی در کربال 
هستي. سـلیم موذن زاده اردبیلی سال 1315 در اردبیل 
متولد شـد و در 80 سالگی دار فانی را وداع گفت. او که 
بیشـتر نوحه هایش را به زبان ترکی سروده، به زبان های 
فارسی و عربی نیز تسلط داشت. پدرش شیخ عبدالکریم 
نخستین موذن رادیوی ایران بود و برادرش رحیم نیز از 
موذنین بود. سلیم موذن زاده اردبیلی بیش از 60 سال از 
عمر خود را صرف اجرای نوحه خوانی و مداحی کرد. از او 
حدود  2500 نوار کاست و سـی دی مربوط به برنامه های 
عزاداری و نوحه خوانی موجود اسـت. سـلیم موذن زاده 
معتقـد بـود که صدای خـوش یك نعمت الهی اسـت و 
بـرای نگهداری آن باید تالش کـرد؛ »برای حفظ صدای 
خوش باید اوال با دستگاه های موسیقی آشنا بود و قواعد 
موسیقایی را رعایت کرد و سـراغ مواد مخدر، سیگار و 
قلیان نرفت. باید برای حفظ صدا و ماندگاری آن و قدرت 
بخشـیدن به صدا از سـالمتی بدن مطمئن بـود و آن را 
قدرتمند کرد. صدای رسـا نیروی دو چنداني می خواهد. 
بهترین صدا این اسـت که باعث آزار شنونده نشود بلکه 
عامل جذب او باشد. گاه مداحانی می بینیم که بدون دانستن 
فنـون آواز و موسـیقی و رعایت قواعد کالمـی با صدای 
آزاردهنده ای مداحی می کنند. اینها هم به خودشان ضرر 
می رسـانند و هم موجب آزردگی  خاطر عزادار می شوند«. 

سلیم موذن زاده اردبیلی

خالق زینب زینب 
کسـی نیسـت که شـعر »خمینـی ای امـام« حمید 
از  سـبزواری  حمیـد  باشـد.  نشـنیده  را  سـبزواری 
بزرگ تریـن شـاعران انقالبی کشـور پس از یـك دوره 
بیماری در 91 سـالگی بدرود حیات گفت. او از 14سالگی 
شـروع به سرودن شـعر کرد و اشـعارش را در دفتری با 
نام »فریادنامه« می نوشـت. بیشـتر اشـعارش اجتماعی 
بودنـد و این بیشـتر بـه  علـت جریان های سـال 1320 
و ورود متفقیـن بـه ایـران و مشـکالت اقتصـادی و 
معیشـتی بـود. پـدرش از دوران کودکـی متوجه طبع 
شـاعرانه حمیـد شـد و در ایـام مـاه محـرم جریـان 
شـهادت حضرت علی اصغـرg را بـرای او تعریف کرد 
و حمیـد به صورت خودجوش برای آن شـعری سـرود و 
پـدرش به اصـالح آن پرداخت و از آن پس شـعر گفتن 
را بـه صـورت جدی تر دنبـال کـرد. مرحوم سـبزواری 
در دوران قبـل از کودتـای 28 مرداد 1332 در سـبزوار 
ازدواج کـرد. شـعر سـبزواری، شناسـنامه زمان منـد 
انقـالب اسـت. چون کمتـر حادثـه یا رویدادی هسـت 
که انعکاسـی از آن در شعر او نباشـد. آثار و سروده های 
حمیـد سـبزواري بـه دو بخـش تقسـیم می شـوند: 
قسـمتی از آن محصـول و مولود دوران اختنـاق قبل از 
انقالب اسـت که شـاعر با شـجاعت و شـهامت و ایمان 
راسـخ بـه حکومـت تاختـه و اوضـاع نابسـامان آن را 
نکوهـش کـرده و در میـان آن آثار، بحق سـخنانی بس 
بلنـد و فاخر و شـور انگیز یافت می شـود کـه از قدرت 
طبـع و صفای قریحـه و مهارت شـاعر حکایـت دارند. 
بخـش دوم آثـار وی پس از پیروزی انقالب اسـت که در 
این زمـان تالش شـاعر انتقال هر چه بهتر پیـام انقالب 
و دفـاع از ارزش هـا و باورهـای اصیـل اسـالمی اسـت. 

حمید سبزواری 

شاعر انقالبی 

 اسـفند ماه 95 به نیمه نرسـیده بود که یکی دیگر از 
ذاکریـن اهل بیتb را هم از دسـت دادیم؛ شـعبانعلی 
 bخلـج، پدر حاج حسـن خلج. این پیر غـالم اهل بیت
کـه همه عمرش را صرف نوکری خاندان عصمت و طهارت 
کرده بـود از افتخارات جامعه مداحی به حسـاب می آمد. 

شعبانعلی خلج 
سـال 95  در  متوفـی  پیرغالمـان  از  دیگـر  یکـی 
حـاج حسـین محلوجـی بـود. او از پیرغالمـان اهـل 
بیـت سـاکن در قم بـود کـه در تاریـخ چهـارم دی ماه 
امسـال دعوت حـق را لبیـك گفـت. او پس از سـال ها 
خدمتگـزاری برای اهل بیـتb دار فانـی را وداع گفت. 

حسین محلوجی 

خبـر تلخـی کـه زمسـتان 95 هیأتی هـا را عـزادار 
کـرد درگذشـت ناگهانـی حاج عبـاد فانی دامـاد مداح 
معـروف منصـور ارضـی بـود. در مراسـم تشـییع او 
کـه در مسـجد رسـول نازی آبـاد انجـام شـد خیلـی 
داشـتند. منبـر حضـور  و  مداحـی  پیشکسـوتان  از 

عباد فانی 

حـاج اصغـر خیـری پیر غـالم ۷5 سـاله از ذاکریـن 
اهـل بیتb بـود که با مرگـش جامعه مداحان اسـتان 
مازنـدران را داغـدار کـرد. حـاج اصغـر خیـری اصالتـا 
کرمانشـاهی بود و به سـاری نقل مکان کرده بود اما پس 
از مـرگ، او را در زادگاه مادری اش کرمانشـاه دفن کردند. 

اصغر خیری 
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خ حسین پارک، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: »بیش از ۸۰ درصد پیش بینی های ما در خصوص مشارکت مردم در سال جاری محقق 

شده و با توجه به روند موجود و پس از جمع بندی مشارکت های استانی به نظر می رسد که ۱۰۰ درصد مشارکت پیش بینی شده برای سال جاری 
محقق شود. سال گذشته ۹۰ درصد پیش بینی ها و هزینه ها توسط مردم محقق شد اما امسال پیش بینی و تعهد ما برای پرداخت هزینه پروژه ها 

۱۱۲ میلیارد تومان بود که به نظر می رسد امسال ۱۰۰ درصد آن محقق شود«. 

bحـاج علـی شـیخی از پیرغالمـان اهـل بیـت
پـس از سـال ها خدمـت به سـاالر شـهیدان و دسـت و 
پنجه نـرم کردن با بیمـاری دار فانـی را وداع گفت. حاج 
علـی شـیخی از پیرغالمان منطقه شـمیران بـود که در 
بهمن ماه 95 تسـلیم مرگ شـد و به دیار باقی شـتافت. 

علی شیخی 

سـید علی میرزمانی هـم از پیرغالمان شـمیرانی بود 
که در دهم اسـفند ماه سـال جاری دعـوت حق را لبیك 
گفت و به سـوی حق شـتافت. در مراسم تشییع او که در 
حسینیه سـادات درکه برگزار شد عالوه بر پیشکسوتان 
مداحـی و منبـر، مـردم بسـیاری هـم حضور داشـتند. 

سید علی میرزمانی 

در   1313 سـال  متولـد  کاوه  حسـین  مرحـوم 
محلـه سرچشـمه تهـران و از پیرغالمـان و خادمین 
مکتـب حسـینی بـود. حـاج حسـین کاوه عمر خود 
را از نوجوانـی در خدمـت بـه اهـل بیتb سـپری 
کـرد و ارادتـی ویـژه بـه سـاالر شـهیدان داشـت. 

حسین کاوه 
سید مهدی موسوی هم در سال 95 از میان ما رفت. جالب 
است بدانید که او استاد عرفان حاج منصوری ارضی بود و 
حاج منصور در مکتب او بسیار آموخته. سید مهدی موسوی 
در آخرین مراسم روضه خوانی اش از حالت عادی خارج شد و 
به کما رفت و کمی بعد اجل مهلتش نداد و به لقاءاهلل پیوست. 

سید مهدی موسوی 
معروف به »آقاجون« 

ــهرک  ــل بیتش ــن اه ــمیعی از ذاکری ــی س مرتض
بســتان واقــع در منطقــه خانی آباد نــو بــود کــه 
ــه  ــژه منطق ــه وی ــهر و ب ــوب ش ــان جن ــش مداح مرگ
ــل  ــالم اه ــن پیرغ ــرد. ای ــزادار ک ــو را ع خانی آباد ن
ــود.  ــرده ب ــاز ک ــی را آغ ــی مداح ــتb  از کودک بی

مرتضی سمیعی 

از  امسـال  »بقـا« هـم  بـه  معـروف  باقـرزاده  علـی 
خطـه خراسـان از میـان مـا رفـت. باقـرزاده از شـاعران 
آیینـی بزرگ بـود که در خراسـان زندگـی می کـرد. او از 
دوسـتان مقام معظـم رهبـری بود. باقـرزاده که شـیفته 
فرهنـگ رضـوی بـود و در جـوار بـارگاه امام رضـا g با 
افتخـار می زیسـت در تاریـخ نوزدهـم آذر مـاه 1395 به 
علت ایسـت قلبـی در ۷8 سـالگی جـان بـه جان آفرین 
تسـلیم کـرد و پیکـرش پس از تشـییع در حـرم رضوی، 
در مقبره الشـعرای تـوس بـه خاک سـپرده شـد. هرچند 
عمده شـهرت مرحـوم علی باقرزاده در سـرایش شـعر به 
 ویـژه قطعه سـرایی بود اما او پـا را فراتر گذاشـت و با ثبت 
شـعرهایی در مـدح اهل بیـتb و مضامیـن دینی خود 
را از دیگـران متمایـز سـاخت. علـی باقـرزاده تحصیالت 
آکادمیـك نداشـت و از آنجـا که تنها پسـر خانـواده بود، 
بعد از مرگ پدر مسـؤولیت تأمین معاش خانـواده بر دوش 
او افتـاد و مجبور به ترک تحصیل شـد اما بـه  دلیل عالقه 
بـه تحصیل، توأمان بـا کار به  صـورت خودآموز به تحصیل 
ادامه داد و توانسـت زبان های عربی و انگلیسـی را بیاموزد 
و پـس از آن بـا بـاال رفتن سـطح دانش خود توانسـت به 
عضویـت دانشـگاه فردوسـی مشـهد در بیایـد. بعدها به 
زیـارت حـج تشـرف یافـت و به حـاج علی معروف شـد. 
در سـال 1346 به سرپرسـتی شـرکت قند ثابت خراسان 
)کارخانـه قنـد فریمان( رسـید و سـال های زیـادی عضو 
هیأت مدیره شـرکت بـود. همچنین در سـال 135۷ مدیر 
اداره بازرگانـی و صنایـع بازرگانی اسـتان خراسـان و پس 
از اسـتعفا مشـاور افتخـاری آنجـا شـد. او با بهتر شـدن 
اوضـاع اقتصـادی اش، چندین مدرسـه سـاخت و به یکی 
از خّیریـن و نیکـوکاران اسـتان خراسـان تبدیـل شـد. 

علی باقرزاده 

»بقا« هم رفت
در روزهـای پایانی سـال 95 شـاعر بزرگ دیگـری را از 
دسـت دادیم. احمد عزیزی از پانزدهم اسـفند مـاه 86 به 
دلیل کاهش سـطح هوشـیاری ناشـی از تشـنج، بیماری 
قلبـی و کلیـوی به کمـا رفت و از همـان زمـان تاکنون در 
بیمارسـتان امـام رضـا کرمانشـاه تحـت مراقبت های 
ویژه پزشـکی بـود. او در چهـارم دی ماه 133۷ در سـرپل 
ذهـاب بـه دنیـا آمـد و در کودکی با عشـایر چادرنشـین 
حشـر و نشـر فراوانی داشـت و قبل از رفتن به دبسـتان، 
خوانـدن و نوشـتن را بـدون داشـتن معلم و تنهـا از روی 
کنجـکاوی و تأمـل و دقـت از نوشـته های روی تابلوهـا، 
اسـامی خیابان هـا و... بـه خوبـی فـرا گرفت. این شـاعر 
انقالبـی، سـرودن شـعر را از سـال های جوانـی بـا مجله 
جوانـان آغـاز کـرد. احمد عزیـزی آثار شـعر و نثـر ادبی 
متعـددی دارد و شـاعری با سـبك منحصر به فرد اسـت 
که این سـبك به صورت مثنوی در »کفش های مکاشـفه« 
جلـوه کرده. تمایل سـبك او به معنویت و عرفان اسـالمی 
بـا فرم جدیـدی از مثنوی در شـعر معاصر بی نظیر اسـت. 
این سـبك تأثیر زیادی در شـعر معاصر گذاشـته اسـت. 
اشـعار مرحوم عزیزی بـا عرفان اسـالمی آمیختگی دارند 
و تمجیـد از اهـل بیتbدر بیشـتر آثارش مـوج می زند. 
او مثنوی هایـش را غالبـا بـا وصف طبیعت آغـاز می کرد و 
با تمهیـدات گوناگون و با توسـل به مناسـبات و ترکیبات 
نو و تجنیسـات سـنتی رفته رفته به موضـوع اصلی گریز 
مـی زد. عزیزی در سـاختن ترکیبات نو به شـیوه شـعرای 
سـبك هندی نیز مهارتی خاص دارد. بـرای نمونه می توان 
بـه ایـن ترکیب هـا اشـاره کـرد: »جبرئیل آبـاد الهـام«، 
»آب بازی هـای فطـرت«، »تابسـتان عزلـت«، »تب خیس 
تکلـم«، »درختـان پا بـه مـاه« و »کولیان شـبنم فروش«. 

احمد عزیزی 

سفر پس از 9 سال درد
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رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: »سی  و چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسامی از ۳۰ فروردین سال آینده به 
مدت یک هفته در تهران برگزار خواهد شد. تاکنون ۴۰۰ مقاله داخلی و ۱۰۰ عنوان مقاله خارجی به همایش بین المللی پژوهش های قرآنی 

ارسال شده است«. 

احمدرضـا عابـدزاده را کـه یادتان هسـت؟ آرامـش او در بازی های حساسـی 
کـه داشـته، همیشـه زبانـزد بـوده اسـت. البتـه او مثـل بعضـی از بازیکنان 
فوتبـال بـه مـال و منـال آنچنانـی نرسـید. او چنـد سـالی اسـت کـه برای 
خـودش فسـت فودی راه انداختـه و دارد کار می کنـد. برخـی از عکس هایی 
کـه از او منتشـر شـده نشـان می دهنـد کـه عاقـه خاصـی بـه حضـور در 
مجالـس عزاداری و کشـیدن غـذای نـذری و مشـارکت در این گونه برنامه ها 
دارد و بعضـی وقت هـا ایـن مراسـم  را بـا حضـور دیگـران انجـام می دهـد؛ 
کسـانی کـه ممکـن اسـت خودشـان نیـز چهره هـای مشـهوری باشـند. 

احمدرضا عابدزاده 

عشق کشیدن غذای نذری 

علی کریمی بیشتر در هیأت  عزاداران در امامزاده علی اکبر  چیذر شرکت می کند. او 
عاوه بر عزاداری و سینه زنی گاهی به آشپزخانه هیأت  می رود و در آنجا کار می کند. 

علی کریمی 

 gسینه زنی در امامزاده علی اکبر

بعضـی از هیأت  ها جاذبه بیشـتری برای چهره ها و مخصوصا فوتبالیسـت ها 
دارند.  از جمله این مداحان سـیدمجید بنی فاطمه است که دوستان ورزشکار 
زیـادی دارد. در یکـی از عکس هـای مشـهور ایـن مـداح معـروف چهره های 
 h نام آشـنایی را مشاهده می کنیم که برای عزاداری به هیأت  ریحانه الحسین
آمده انـد؛ افـرادی چـون حنیف عمـران زاده و سـیدمهدی رحمتـی. در مورد 
 gسـیدمهدی رحمتی بد نیسـت بدانید کـه او خـادم افتخاری امـام رضا
اسـت و بـه واسـطه سـید بودنـش ایـن را بـرای خـودش افتخـاری می داند. 

سیدمهدی رحمتی و حنیف عمران زاده 

دوستان بنی فاطمه 
از تیـم امیـد شـروع کـرد و بـا حضـور در تیم هـای بزرگـی چـون اسـتقال، 
پرسـپولیس و تراکتورسـازی در سـطح اول فوتبـال ایـران بـازی کـرد. او عاقه 
خاصـی به ائمـه اطهـارb دارد. سـایت های مختلف عکسـی از سـیدمهدی 
سـیدصالحی را منتشـر کردند که نشـان مـی داد زمانـی که عضو تیـم فوتبال 
امیـد ایـران بـود در مـاه محرم بـرای اعضـای ایـن تیم مداحـی می کـرد و آنها 
هـم بـا دم او عـزاداری می کردنـد. سـید مهدی سـیدصالحی در بسـیاری از 
میادین رسـمی فوتبال لباسـی مزین بـه نام مقدس اهل بیتb می پوشـید. 

سیدمهدی سیدصالحی 

فوتبالیست مداح 

بـه او لقـب »ژنـرال« داده انـد. کاری بـه بعضـی از اخاق هـاي تنـد و تیز 
و عـدم نقدپذیـری اش نداریـم امـا او همیشـه سـعی کـرده در مراسـم  
عـزاداری شـرکت کنـد چرا کـه از نسـل فوتبالیسـت های قدیمـی ایـران 
اسـت کـه اعتقـاد فراوانـی بـه ایـن اصـول داشـتند. قلعه نوعـی زیر زمین 
خانـه اش در تهـران را تبدیـل بـه یـک هیـأت  کـرده و در مراسـم اربعین 
از  یکـی  او  می کنـد.  دعـوت  را  آشـنایان  و  دوسـتان  تمـام  حسـینی 
بانیـان هیـأت  سید الشـهداg در محلـه نازی آبـاد بـه شـمار مـی رود .  

امیر قلعه نوعی 

ژنرال در هیأت 

غامحسـین پیروانـی از پیشکسـوتان فوتبـال کشـور اسـت کـه در مراسـم 
اهـل بیـتb  مداحـی می کنـد. او در مـاه محـرم کمتـر بـه فوتبـال و 
قدیمـی  در هیأتـی  و ذکـرش  فکـر  و همـه  فکـر می کنـد  آن  حواشـی 
. کـرده   راه انـدازی  را  آن  پـدرش  کـه  اسـت  شـیراز  فخرآبـاد  فلکـه  در 

غالمحسین پیروانی

تأثیر اشعار حسینی در زندگی فوتبالی 

علـی پرویـن هیأت عـزاداری نـدارد و مؤسـس یا بانـی هیأتی نیسـت. او در 
ماه های محرم هر شـب لواسـان را به سـمت طرشـت طی می کنـد تا بتواند 
در هیأت محبان مهدی f حاضر شـود. این هیأت زیر نظر یکی از دوسـتان 
نزدیـک علی پروین )مهدی عرب( اداره می شـود و وقتی ایده تأسـیس آن به 
ذهنش رسـید با اسـتقبال پروین روبه رو شـد. پروین با حضـور در این هیأت 
جمـع زیادی از طرفدارانش را هم به طرشـت می کشـاند.  هـواداران و بعضی 
از بازیکنـان نزدیـک به او هم در طرشـت عزاداری می کننـد؛ بازیکنانی مثل 
علـی انصاریـان، بهـروز رهبری فـرد و خیلی  هـای دیگر.  تا همین چند سـال 
پیش افرادی چون حمید شـیرزادگان، حسـین کانی و همایـون بهزادی در 
هیأت عزاداری محبان مهدی f حضور داشتند. سرمربی اسبق پرسپولیس 
وقتی به لواسـان نقل مکان کرد، در زیرزمین خانه اش حسـینیه برپا کرد. به 
همیـن دلیـل گاهی هیأت محبان مهدیf به حسـینیه لواسـان مـی رود. 
پروین بسـیاری از نذرهایش را به خواسـته مادرش و وصیت او انجام می دهد. 

علی پروین 

سلطان و سفره هایش 

عشـق و ارادت نسـبت به سیدالشـهداg پیر و جوان، 
دارا و ندار و مشـهور و غیر مشـهور نمی شناسد. خیلی ها 
در هـر مقـام و منزلتـی کـه باشـند در ایـام والدت و 
شـهادت امام حسـینg و سـایر ائمـه دیگر نـه تنها 
برای خودشـان هیـچ کالس کاری قائل نمی شـوند بلکه 
آسـتین همت را باال می زننـد و پای دیگ می ایسـتند و 
غذای نذری درسـت می کننـد. در این میـان چهره های 
فوتبالی بسـیاری هم هسـتند که هر کدام بـه نوعی در 
ایـن هیأت  هـا ارادت خـود را نشـان می دهنـد؛ یکی با 
مداحـی و دیگری با پخت غـذا و کمك مالـی. در این دو 
صفحـه می توانید با برخـی از ایـن چهره هـای فوتبالی 
معـروف که پـای ثابت هیأت ها هسـتند آشـنا شـوید. 

حضور پر رنگ چهره های فوتبالی 
در هیأت های عزاداری 

من از کودکی 
عاشقت

بـوده ام 
محمودرضا درخشاني
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خ سیدمحمدعلی شهیدی، نماینده مقام معظم رهبری در بنیاد شهید و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: »نظام ما به برکت خون شهدای 

اسامی امروز در عرصه ملی و بین المللی مطرح است. زبان از بیان مقام شهید قاصر است. شهید تا آن حد مقامش متعالی است که طبق فرموده 
پیغمبر اسامk اذن شفاعت که به پیامبران داده شده به شهید نیز داده شده است. شهید مقامش آنقدر باالست که اگر در معرکه و میدان 
جنگ به شهادت برسد فقه ما و دین ما می گوید او به غسل و کفن احتیاجی ندارد و تنها بر آن نماز میت بخوانید و با لباس خودش دفن کنید«. 

مهـدی اربابـی رئیس اسـبق هیأت فوتبـال تهران نیـز همراه اعضای سـابق 
ایـن هیأت در مناسـبت های خاص مذهبی سـال از اعیاد گرفته تا عـزاداری 
b به مسـجد قائـم خیابان فرشـته مـی رود. او کـه از ارادتمنـدان اهل بیت

اسـت از اینکـه در خانـه بهتریـن بنـدگان خـدا مـی رود افتخـار می کنـد. 

مهدی اربابی 

افتخار می کنم 

هیـأت  حضرت زینـب h در محله جوادیه تهران شـناخته شـده اسـت. فرهاد 
کاظمی هر جا که باشـد ۱۰ شـب اول محرم خودش را به تهران و محله جوادیه 
می رسـاند. خـودش بارها گفته: »هر جا که باشـم سـعی می کنم ۱۰ شـب اول 
محرم بـه زادگاهم برگـردم. از ۱۲ سـالگی یک هیأت به نام »جوانان« تأسـیس 
کـردم. بـه خاطر اینکه همه خجالت می کشـیدند بخواننـد خودم قبـول کردم 
مداحی کنم«. حمید اسـتیلی، عباس آقایی، سیاوش اکبرپور و مهدی رحمتی 
چهره های فوتبالی ای هسـتند که در این هیأت حضور دارند. غامرضا محمدی، 
عباس جدیدی، علیرضا دبیر، علیرضا رضایی و. . . کشـتی گیرانی هسـتند که به 
خاطر دوسـتی با فرهـاد کاظمی در هیأت حضرت زینبh عـزاداری می کنند. 

فرهاد کاظمی 

 hارادتمند حضرت زینب

 g رضـا حقیقی از فوتبالیسـت هایی اسـت کـه در هیأت  ها برای امام حسـین
مداحـی می کنـد.  چند سـال قبـل کـه او عضو تیم ملـی فوتبـال ایران بـود در 
حالـی که تیـم ملـی ایـران در مرحلـه مقدماتی جـام ملت های آسـیا خـود را 
بـرای دیـدار با تیـم ملی تایلند آمـاده می کرد مسـؤوالن تیـم تصمیم گرفتند 
بـه مناسـبت تاسـوعا و عاشـورای حسـینی مراسـم عـزاداری و سـینه زنی برپا 
کننـد. مداح این مراسـم رضا حقیقی بـود.  در این مراسـم همه بازیکنـان، کادر 
پزشـکی و سرپرسـتی و یکی از مربیان تیم ملی )امید نمازی( حضور داشـتند. 

رضا حقیقی 

مداح تیم ملی 

علی دایی در روزهای تاسـوعا و عاشـورا بیشـتر به اردبیل می رود امـا در ماه های 
محـرم و صفر می تـوان او را در هیأت اردبیلی های گلوبندک روبه روی حسـینیه 
کربایی هـا هم دیـد. هیأت اردبیلی هـای گلوبنـدک در حال حاضـر دو صحن 
دارد کـه حـدود ۶۰۰ تـا ۷۰۰ نفـر را در خـود جا می دهد. آن طور که مسـؤوالن 
هیـأت  می گوینـد آقـای گل جهـان، شـب هشـتم مـاه محـرم در ایـن هیأت 
خـرج می دهـد. دایی در مـورد حضـورش در عـزاداری امام حسـین g گفته: 
»مـا از بچگـی بـا ائمـه اطهـارb بـزرگ شـدیم و آنها همـه چیز ما هسـتند. 
نمی خواهـم شـعار بدهـم اما مـن در خانـواده ای بزرگ شـده ام که پدرم عاشـق 
امام حسـین g بود و ما همیشـه روزهای عاشـورا در اردبیل خـرج می دادیم«.  

علی دایی 

رئیس اسبق فدراسـیون فوتبال ایران پای ثابت هیأت   محبان الزهرا h است از قدیم در خانه ما خرج می دادند 
کـه در محله پاچنار تهـران قرار دارد. محمد دادکان که یکی از پیشکسـوتان 
قدیمی پرسـپولیس اسـت هر سـال در ایام عزای حسـینی میزبان عزاداران 
و ورزشـکاران بسـیاری می شـود و نـذر دارد بـا پـای برهنـه در ایـن مراسـم 
عـزاداری حضـور پیـدا کنـد. ایـن هیـأت کـه بنیانگـذارش مرحـوم پدرش 
بـوده حاال سال هاسـت بـا مدیریـت رئیس اسـبق فدراسـیون فوتبـال اداره 
می شـود و اتفاقـا یکـی از شـلوغ ترین هیأت هـای پایتخت به شـمار می آید. 

محمد دادکان 

عزداری با پای برهنه 

حسـین ماهینی یکی از فوتبالیسـت های جوان کشـور اسـت که در بوشـهر 
بـه دنیـا آمـده و مدتـی را در آنجـا زندگـی کـرده.  او در تهران هـم در هیأت  
بوشـهری های مقیـم پایتخـت در مجلـس ذکـر اهـل بیـتb شـرکت 
می کند و بیشـتر در ماه های محـرم و صفر در این هیأت  که در مسـجد قمر 
بنی هاشـم g در خیابان مـرزداران تهران قـرار دارد می رود. ماهینی دسـت 
خیـر دارد و در پرداخت هزینه های نذری امام حسـین g شـرکت می کند. 

حسین ماهینی 

پرداخت هزینه های نذری 

محمد پنجعلی کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال و برخی از همبازیان سابقش 
بـه یـک هیـأت قدیمـی در خیابـان گـرگان می رونـد. خـوب اسـت بدانید 
غامعلـی کویتی پـور مداح نام آشـنای کشـور چند شـب از دهـه اول محرم 
را بـه دعوت ایـن چهره های فوتبالـی در هیأت مذکـور نوحه خوانی می کند. 

محمد پنجعلی 

کویتی پور هم می آید 

هیـأت خوزسـتانی های مقیم تهـران میهمانان ورزشـکار زیـادی دارد. صمد 
مرفاوی، سـیامک رحیم پور، کریم بـاوی و خیلی از ورزشـکاران به این هیأت 
می رونـد. این هیأت روبه روی فروشـگاه قدس در خیابـان ولی عصرf تهران 
قرار دارد و در آن برنامه های عزاداری به سبک سنتی جنوبی ها انجام می شود. 

صمد مرفاوی 

عزاداری به سبک جنوبی ها 

محمـد مایلی کهن در اردوهای تیمش معموال مراسـم زیارت عاشـورا، دعای 
ندبـه و کمیل برگزار می کنـد. او هم در هیأت هاي  مذهبی شـرکت می کند. 

محمد مایلی کهن 

دعای ندبه در اردوی تیم 
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حجت االسام والمسلمین سید حسین مؤمنی گفت: »هر مداحی ابتدا باید هدف خود را از اینکه پا در این عرصه گذاشته مشخص کند. هر کسی 
برای سلوک الی اهلل راهی را انتخاب کرده و ان شاءاهلل شما هم ذاکری اهل بیتb را برای این مسیر انتخاب کرده اید. نه تنها در این مسیر که در 
هر راهی فردی موفق است که ابتدا خودش را بسازد. تا یک مداح نتواند به امر اهل بیت عمل کند، نمی تواند در دیگران هم اثرگذاری داشته باشد«. 

حسـینیه شـالبافان همـدان یکـی از جاذبه هـای گردشـگری ایـران اسـت کـه در 
کنـار هگمتانـه قـرار دارد. حسـینیه شـالبافان مربـوط بـه دوره قاجاریه اسـت و جزو 
آثـار ملـی بـه ثبـت رسـیده. بنای این حسـینیه بـه عنـوان یکـی از بناهـای قدیمی 
همـدان، کامـا آجـری و فاقـد هر گونـه تزئینات اسـت. به خصـوص محـراب آن  که 
سـادگی خاصـی دارد و سـقف ها و کـف آن نیـز آجـری اسـت. این حسـینیه یکی از 
مراکـز فعال بـرای اجرای مراسـم   مذهبی اسـت و سـوگواری امام حسـین g در آن 
بـه طور ویـژه برگـزار می شـود. دلیل نامگـذاری حسـینیه شـالبافان به دلیـل وجود 
افـرادی در همـان حوالـی اسـت کـه از طریـق بافتـن شـال امـرار معـاش می کردند. 

حسـینیه و خانه امینی هـا از عمارت های اعیانی قزوین اسـت که توسـط حاج 
محمد رضا امینـی از تجار قزوین در مغرب رودخانه دزج سـاخته شـد. در زمان 
پهلـوی اول رودخانـه پر شـد و خیابان مولوی سـاخته شـد. این خانه در سـال 
۱۲۳۷ بنا شـد. در میان بنا سـه تاالر سـاخته شـده که امتـداد آنها به مـوازات 
یکدیگر از شـرق به غرب اسـت و میـان دو حیاط شـمالی و جنوبی قـرار دارد. 
تاالرهـا دارای ارسـی  های بسـیار زیبایـی هسـتند کـه هنـگام روضه خوانی با 
بلنـد کـردن آنها هر سـه تـاالر یکی می شـوند و محوطـه سر پوشـیده بزرگ 
و آیینـه کاری زیبایـی را تشـکیل می دهند. در وسـط تـاالر چلچراغی آویخته 
شـده و فرش هـای تـاالر یک تخته  اسـت. زیر تـاالر سـرداب، زیرزمیـن و انبار 
سـاخته  اند. مرحوم حاج محمدرضا امینی برای خیرات و مبـرات دهاتی را برای 
روضه خوانی و اطعام مساکین در محرم و صفر و رمضان وقف این حسینیه کرد. 

تکیه معاون الملک یکی از بناهای به جا مانده از دوره قاجاریه در کرمانشاه است. 
کاشـی های منحصـر به فـرد آن، این بنـا را کـه در محله آبشـوران قدیـم و در 
خیابان شـهید حداد عـادل قرار دارد متمایز کرده. این تکیه به دسـتور حسـن 
خان معروف به معاون الملک سـاخته شـد و از سـه قسـمت حسینیه، زینبیه 
و عباسـیه تشکیل شـده که شـش متر از سـطح خیابان پایین تر اسـت. برای 
ورود به حسـینیه بایـد از ۱۷ پله عبور کرد. سـقاخانه کوچـک در کنار پله ها با 
کاشـی هایی با شـمایل منسـوب به حضرت ابوالفضل g تزئین شـده است. 
مـردم ایـن مکان را محترم می شـمارند و در آنجا شـمع روشـن کـرده و طلب 
حاجـت می کنند. حسـینیه معاون الملک صحن کوچکی اسـت و اطـراف آن 
حجره هـای دوطبقـه و طاق نماهـای متعـددی دیده می شـود و تمـام دیوارها 
کاشـیکاری شده اسـت. بخش میانی یا زینبیه صحن مسقفی است که اطراف 
آن بـه وسـیله حجره های متعـددی احاطه شـده. قبـر مرحـوم معاون الملک 
کـه در سـال ۱۳۲۷ درگذشـت در اتـاق کوچکـی در جنـوب شـرقی زینبیـه 
قرار دارد. بنای عباسـیه صحن وسـیعی اسـت که در قسـمت شـرقی آن یک 
بنـای دو طبقـه و در قسـمت جنوبی ایوانی با دو سـتون آجری سـاخته شـده.  

حسـینیه اعظـم زنجـان به عنـوان دومیـن قربانـگاه جهان اسـام بعـد از منا 
و مرکـز پایتخت شـور و شـعور حسـینی در ایران شـناخته شـده اسـت. این 
حسـینیه از نظـر جغرافیایـی در جنوبی تریـن نقطه شـهر زنجـان قـرار دارد. 
دسـته عزاداری شـب تاسـوعای حسـینی به عنـوان دهمین میـراث معنوی 
ایـران ثبـت شـده و دلیل منحصر بـه فرد بـودن ایـن برنامه و آسـتان مقدس 
و صد البتـه توجهـات خاصـه سید الشـهدا g بـه این مـکان مذهبی اسـت. 
دسـته عزاداری حرکت خود را از حسـینیه شـروع می کنـد و همزمان بـا اذان 
مغـرب بـه امامـزاده ابراهیـمg می رسـد. جمعیـت ایـن دسـته در برخـی 
سـال ها افـزون بـر ۵۰۰ هـزار نفـر اسـت. عاشـقان سـید و سـاالر شـهیدان 
هنـگام حرکت دسـته عـزاداری نذورات خـود را به حسـینیه تقدیم می کنند. 

حسـینیه زیارتی واقع در شـمال محله  جبری بندر بوشهر در سـال ۱۲۳۸ بنا 
شـد. بـه گفته  قدیمی هـای محل حـدود ۱۵۰ سـال قبل عـده ای از روسـتای 
زیارت سـاحلی از توابع شهرسـتان دشـتی به دلیل شـغل دریانوردی وارد بندر 
بوشـهر و در همیـن محل سـاکن شـدند. مرحوم مشـهدی علی بـا همکاری 
اسـتاد حسـین بنا و مرحـوم زائر غـام و مرحـوم حاج یوسـف زیـارت  زاده این 
حسـینیه را بنا می  کننـد و نـام آن را بـه نام روسـتای خـود می گذارند. صحن 
این حسـینیه در سـال ۱۳۲۵ توسـط اسـتاد محمد بنیاد سـاخته می شـود. 
زمیـن و خانه  های اطـراف از اموال محمد بنیاد بـود که بعدها به صحن تبدیل 
می شـوند. کاشـیکاری صحـن حسـینیه در نـوع خـود کم نظیر اسـت. هنوز 
نوحه خوانـان قدیمـی و صاحب نام در این حسـینیه مدیحه سـرایی می کنند. 

همدان      حسینیه شالبافان  

 

قدمـت حسـینیه رحیمیان مشـهد بـه اواخـر دوره قاجاریـه برمی گـردد. معماری 
حسینیه چشـمگیر و تماشایی اسـت. رحیمیان خاندانی بازاری و تاجر پیشه بود ند 
و ایـن حسـینیه را به سـبک معماری زمـان قاجار بـا ریزه کاری های کاشـیکاری و 
گچبری سـاخته اند. این حسـینیه شاه نشـین، عوام نشـین و جایی برای سماورها و 
اسـتکان های چای و قند روضه داشـته. اتاق شاه نشـین مخصوص میهمانان خاص 
بوده و کنار آن میهمانان عادی می نشسـتند. این حسـینیه که سـال ۸۸ جزو آثار 
میـراث فرهنگی ثبت شـد، به دلیل نزدیکی بـه بارگاه رضوی زائر پذیر هم هسـت. 

مشهد      حسینیه رحیمیان    

قزوین       حسینیه امینی ها   
 

کرمانشاه       تکیه و حسینیه معاون الملک   
  

زنجان       حسینیه اعظم   

بوشهر       حسینیه زیارتی  

فضایی  و  دارند  ساده ای  معماری  حسینیه ها  بیشتر 
لحاظ  از  آنها  از  بعضی  ولی  تجمعند  برای  سرپوشیده 
اهمیتند. حسینیه ها  دارای  بیرونی  و  داخلی  تزئینات 
معموال بناهایی منفرد هستند ولی گاهی در مجموعه ای 
شامل باغ، مسجد، ایوان، حمام، بازارچه و... نیز بنا  شده اند. 
در بسیاری موارد از لحاظ موقعیت در بافت شهری مثال 
در شهرهای نائین، زواره، تفت و میبد حسینیه ها نقطه 
ارتباط اصلی میان خیابان ها هستند و بخش مهمی از 
مهم ترین  و  می دهند  تشکیل  را  شهر  معماری  کالبد 
فضای سرپوشیده هر محله تلقی می شوند. حسینیه ها 
و تکیه ها پایه و  اساس هر محله و محل حضور بزرگان 
و پاتوق ریش سفیدان بوده اند. عالوه بر عزاداری برای 
حسینیه ها  که  محرم  ایام  در  شهیدان،  ساالر  و  سید 
همین  در  از مشکالت  بسیاری  گره  می گرفتند،  رونق 
حسینیه ها باز می شد. در این مطلب نگاهي گذرا به برخی 
از حسینیه های معروف کشور داشته ایم. اگر گذرتان به این 
شهرها افتاد حتما سري به این حسینیه هاي قدیمي بزنید.

با  13 حسینیه قدیمي کشور
 بیشتر آشنا شوید

خانه هایی 
رو به آسمان 

راحیل حسینیان 
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ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ محمدرضا صابری، مدیر عامل دفتر پخش نور تابان گفت: »شهرهای مختلفی از کشور عراق فیلم سینمایی »محمد رسول اهللk« را به نمایش 

درآوردند و با توجه به فعالیت گسترده مفتی های عربستان برای دیده نشدن فیلم اما این فیلم با مخاطب ارتباط خوبی برقرار کرده و توانسته 
نظر مخاطبان را در شهرهای مختلف عراق به خود جلب کند. از روز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه فیلم در کربای معلي به نمایش درمی آمد. هفته 

آینده همزمان با روزهای پایانی سال نیز در نجف اشرف به نمایش درخواهد آمد«. 

 مسـجد جامـع بروجـرد مسـجدی تاریخـی و یکـی از نخسـتین مسـاجد سـاخته 
شـده در ایـران اسـت کـه در قـرون دوم و سـوم هجـری در بروجـرد بنـا نهاده شـده. 
شبسـتان شـمالی مسـجد اندکی دیرتر و در قرن چهارم هجری سـاخته شـد. واقف 
و سـازنده منبـر درویـش یار محمد نجار و سـازنده درب ورودی سـلطان محمـد بوده. 
در تذکـره حزیـن آمـده کـه ایـن مسـجد در جـای آتشـکده ویـران شـهر بروجـرد 
احـداث شـده اسـت. معمـاری مسـجد هـم ویژگی هـای معمـاری اسـامی و هـم 
معمـاری باسـتانی ایـران را دارد. بنـای  اولیـه   ایـن  مسـجد بـه صـورت  مجموعـه  ای  
شـامل  مسـجد، حمـام ، آب  انبـار، سـاختمان   غــریب خانه ، میـدان و سـایر متعلقات  
بـوده    کـه امـروزه بعضـی  از ایـن  آثـار از بین  رفتـه  . یکـی از دیدنی های اصلی مسـجد 
جامـع بروجـرد منبر چوبی ۹ پله آن اسـت که توسـط یارمحمد نجار سـاخته شـده.

حسـینیه قدیمـی آقـا اشـرف در دل پامنـار شـباهت زیادی به حسـینیه 
سـادات اخـوی دارد؛ خانـه ای قدیمـی بـا حیاطـی مرکزی که سال  هاسـت 
وقـف حسـینیه شـده. چند صباحی اسـت حسـینیه آقـا اشـرف به کمک 
داربسـت های فلـزی توانسـته سـقفی از آجـر باالی سـر عـزاداران باشـد و 
قرار اسـت بـه  زودی تعمیـر شـود. عکس های قدیمـی حسـینیه دورتادور 
دیـوار حیـاط به چشـم می خورنـد. ماه محـرم صبح هـا زنان محلـه پامنار 
در ایـن حسـینیه دور هم جمع می شـوند و زیـارت عاشـورا می خوانند. این 
برنامـه  ای اسـت که هم اهالـی محله و هم متولیان حسـینیه بـه آن عادت 
کرده انـد. این حسـینیه خانـه پدربزرگ متولی کنونی حسـینیه اسـت که 
بـرای عـزاداری امـام حسـینg وقف شـده و دسـت به دسـت چرخیده. 
حـاال متولی حسـینیه و فرزندانش رتق و فتق امـور اینجا را برعهـده دارند. 

حسـینیه سـادات اخوی با قدمت حدود ۲۰۰ سـال از سـوی حاج  سید ابراهیم 
تقـوی در زمـان فتحعلی شـاه قاجار بنا شـد. از آنجـا که فتحعلی شـاه به حاج  
سـید ابراهیم تقوی »اخـوی« می گفـت، از آن پس بـه »تکیه سـادات اخوی« 
معـروف شـد. این حسـینیه در خانـه ای قدیمی بـا حیاطی مرکزی و سـقفی 
پارچه ای در محله سرچشـمه تهران قرار دارد. دیوارهای حسینیه سادات اخوی 
از کتیبه های قدیمی و نقاشی هایی از شیر و پرندگانی مثل شانه به سر، طاووس 
و... پـر اسـت. آقایـان در ایوان هـای دور تا دور خانـه عزاداری می کننـد و خانم ها 
در محوطه میانی حسـینیه کـه روزگاری حیاط این خانه بود. وقتی حسـینیه 
از جمعیـت لبریز می شـود اتاق هایی کـه دورتادور حیـاط را احاطـه کرده اند به 
مجلس عزاداری آقایان تبدیل می شوند. اتاق ها با درهای چندلته و چوبی به هم 
راه دارند و با باز کردن درها، فضای یکدستی برای برپایی مجالس ایجاد می شود. 

قدیمی ترین تکیه تهران را خواهر شـاه طهماسـب صفوی بعد از ساختن برج و 
بـاروی تهران به نام »تکیه خانم« بنـا کرد که در حال حاضر اثری از آن نیسـت. 
تکیه نفرآباد در ضلع جنوب  شـرقی حرم حضرت عبدالعظیم g قدیمی  ترین 
تکیـه ای اسـت که از تهـران عتیق به جا مانـده که ۴۰۰ سـال قدمـت دارد. این 
تکیـه یک خیمه بزرگ و سـفید دارد که در اول ماه محرم برپا می شـود. سـر در 
تکیه کاشـیکاری  شـده اسـت و روی این کاشـی ها هم لحظه شهادت حضرت 
علی اکبـر g منقش شـده و نمای بیرونـی دیوارها هم آجـری اسـت. دور تا دور 
صحن شبستان سـکویی به ارتفاع ۳۰ سـانتیمتر و عرض ۳  متر برای نشستن 
عزاداران سـاخته شده و مساحت شبستان ۴۰۰  متر مربع است. بنای شبستان 
دو طبقه است و در گذشته زن ها مراسم تعزیه خوانی را از طبقه باال تماشا می کردند. 

بروجرد      مسجد جامع   

حسـینیه بنکدار در خیابان چهار باغ اصفهان مربوط بـه دوره قاجاریه و یکی از آثار 
ملی ایران اسـت. سیدحسـن بنکدار در سـال ۱۲۲۸ قصد می کند خانه ای بزرگ و 
مناسـب برای روضه امام حسـینg بخـرد و برنامه روضه قدیمی خود در سـرای 
گلشـن را به این خانه منتقـل کند. خانه جزو اموال یکی از متنفذیـن قاجار بوده و 
به واسـطه خوابی که می بیند آن را برای برپایی روضه به سیدحسـن می بخشد. در 
پنجاه و ششـمین سـال برگزاری عزاداری، سیدحسـن در حال خواندن روضه ظهر 
عاشـورا روی منبر فوت می کند و پس از او چراغ خانه روشـن نگه داشـته می شـود. 
درب ایـن خانـه تاریخی از اذان صبح به روی عزاداران باز اسـت. حسـینیه دو طبقه 
اسـت و طبقه پایین شاه نشـین آن نقاشی و گچبری شده اسـت ودو پنج دری دارد. 

اصفهان      حسینیه بنکدار   

بر اسـاس مسـتندات تاریخـي، تکیـه نیـاوران در 
و  سـقف  شـده.  سـاخته  ناصرالدین شـاه  دوران 
مشـبک  شیشـه هاي  آن،  چوبـي  سـتون  هاي 
سـبز رنگ، عکـس پیرغاماني کـه دیگـر بین ما 
نیسـتند و ظروفـي کـه در آنهـا بـه عـزاداران غذا 
مي دهند باعث شـده همه چیز یادآور گذشـته  در 
ایـن تکیه باشـد. ناصرالدین شـاه قاجار به مراسـم 
تعزیـه عاقـه فراواني داشـت و در یکي از سـال ها 
کـه ایـام محـرم بـا تابسـتان مصـادف شـده بود، 
سـاخت این تکیـه را به اسـتاد  حسـن خرپا کوب 
سـپرد. در گذشـته فضاي میاني تکیه روبـاز بود و 
فقط براي اجراي مراسـم تعزیه مسـقف مي شـد. 
هرچنـد اینجـا در گذر زمـان چندین بـار مرمت 
شـده امـا نمادهـاي فراوانـي از گذشـته ها در آن 
ایـن  منحصربه فـرد  معمـاري  مي شـود.  دیـده 
مکان مذهبي باعث شـده تکیـه نیاوران در سـال 
۱۳۸۳ بـه  عنوان یکـي از آثار ملي به ثبت برسـد. 

تهران      تکیه تاریخی نیاوران 

تهران      حسینیه 140 ساله آقا اشرف   تهران      حسینیه سادات اخوی   

شهرری      تکیه و حسینیه نفرآباد   
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داریمبا»حسینحسین«پیرمیشویم...
یکی از سنت های زیبای هیأت های قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیأت بوده که در این سال ها فراموش شده.

پیشنهاد می کنیم دست به کار شوید و پس از پایان مجلس تان یک عکس یادگاری دسته جمعی بگیرید و برای »چهارده« ایمیل 
قدر مادر را بدانیمکنید تا در همین صفحه منتشر شود.

»خــدا را پرســت  و پــدر را ســتای/ ولی  جــان  به  قربان  مــادر نمــای«. از برترین 
کارهایــی کــه خداونــد بــه آن توصیــه کــرده، احتــرام بــه والدیــن بــه ویــژه 
مــادر اســت چرا کــه ایــن مقــام آنقــدر واال و رفیــع اســت کــه پیامبــر گرامــي 
اســام k بهشــت را زیــر پــای مــادران  دانســته. بــراي همیــن  احتــرام بــه 
مــادر را بایــد در اولویــت کارهــای خــود قــرار داد کــه ایــن کار بــر همه مــوارد 
ارجحیــت دارد. در توصیــف  مــادر، کام  قاصــر از توصیــف اســت و هیچ قلمی 
نمی توانــد ایــن واژه را توصیــف کنــد. در واقــع قلــم بزرگ تریــن نویســندگان 
ــتعاره   ــادر در اس ــه  م ــده چرا ک ــز مان ــه عاج ــن زمین ــتن در ای ــم از نوش ه
نمی گنجــد. زن وقتــی مــادر می شــود ناخــودآگاه خداونــد مهــری را در دل او 
ایجــاد می کنــد که هیچ موقــع چنیــن احساســی را در خویش تجربــه نکرده 
بــوده. بــه واســطه همیــن مهــر و احســاس بــا کوچک تریــن صــدای طفــل از 
خــواب نــاز مي پــرد و شــب زنده داری را رســم جدیــد خــود مي کنــد. پیامبــر 
اکــرمk  فرمــوده: »اگــر مــادر خــود را بــه آغــوش بگیــرم و ۷۰ دور خانه خدا 
را طــواف کنــم بــاز هــم ناچیــز خواهــد بــود و جبــران یــک شــب بی خوابــی 
ــد  ــش می کش ــراي اوالد خوی ــادر ب ــه م ــی ک ــی زحمات ــود«. یعن او نمی ش
جبران ناپذیــر اســت. مــادر مقدس تریــن موجــود روی زمین به شــمار می رود 
و بــه تعبیــری زیباتریــن و گرانبهاتریــن هدیــه الهــی اســت که به هر کســی 
از ســوی خداونــد هبــه شــده. ایــن هدیــه الهــی آنقــدر ارزشــمند اســت کــه 
هــر لحظــه اطاعــت و عبادتــش امــری ضروری اســت بــه طــوری کــه روایات 
ــد کــه اگــر هــر کســی خواهــان کســب رضــای  قرآنــی حکایــت از آن دارن
خداونــد متعــال باشــد بایــد بــه بهتریــن صــورت اطاعــت و احتــرام مــادر را 
داشــته باشــد. در واقــع او مانند نخی اســت  کــه  همه  اعضــای خانــواده را چون  
دانه هــای  تســبیح  در کنــار هــم  نگــه   مــی دارد. یکــی از تلخ تریــن لحظــات 
زندگــی هــر کســی لحظــه مــرگ مــادر اســت. وقتی ایــن اتفــاق برای کســی 
بیفتــد، ناخــودآگاه تمــام زندگانــی اش فلــج می شــود و حاضــر اســت تمــام 
دارایــی خــود را بدهــد تــا یک لحظــه دیگر در آغــوش مــادر آرام بگیــرد. هیچ  
زنــی  بــه جــز مــادر در زندگــی  پیــدا نمی شــود کــه  عشــق  و جوانــی  خــود را 
بی منــت در اختیــار کســی قرار دهــد. پس بیاییــد و قــدر مادرانمــان را بدانیم. 

کانال تلگرام 
خدایــا! بــه مــا صداقــت و خلــوص در نیت مرحمــت کــن؛ معرفتی کــه حدود 

تــو را باز شناســیم و حرمــت بگذاریم. 
خداونــدا! لبــاس فاخــر هدایــت و اســتقامت را بــر تــن ایمــان مــا بپوشــان و 

راســتی و درســتی و حکمــت را بــر زبــان مــا ســاری و جــاری بســاز. 
خداونــدا! دل هــای مــا را از دانــش و معرفــت لبریز کــن و درون مــا را از حــرام و 

شــبهه ناک پــاک نگــه دار. 
خداونــدا! دســت های مــا را از ســتم و تعــدی و ســرقت بــاز دار و چشــم ها و 
نگاه هــای مــا را از خیانــت و معصیــت و آلودگــی بپوشــان و راه گوش هــای مــا 

را بــر هرچه غیبــت و لغــو و بیهودگــی ببند. 

سید مهدی شجاعی   

اپلیکیشن 
مشهد گردی 

 
در  کشــور  زیارتــی  شــهر   نخســتین 
ــوروز شــلوغ تر از هــر جــای  تعطیــات ن
ایــران اســامی می شــود و خیلی هــا 
ــود  ــد خ ــال جدی ــد س ــاش می کنن ت
ــرک  ــاg متب ــام رض ــارت ام ــا زی را ب
ــل از  ــد قب ــد نباش ــاید ب ــا ش ــد ام کنن
آســتان  از  کاملــی  اطاعــات  ســفر، 
مشــهد  و کل شــهر  رضــوی  قــدس 
ــی  ــن کار کاف ــرای ای ــید. ب ــته باش داش
از  را  نرم افــزار »مشــهدگردی«  اســت 
ــب  ــا نص ــد و ب ــود کنی ــازار دانل ــه ب کاف
ــی از  ــه اطاعات ــود ب ــی خ آن روی گوش
قبیــل وضعیــت آب و هــوای مشــهد، 
نقشــه گردشــگری شــهر، جاذبه هــای 
ــز  ــتوران ها، مراک ــت رس ــهد، فهرس مش
اقامتــی و مراکــز خریــد دســت یابیــد تــا 
ــد.  ــه کنی ــزی را تجرب ــفر خاطره انگی س
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»نـوروز در جاهلیـت و اسـام« کتابی تحقیقاتی 
اسـت که به مسـایل پیرامـون نـوروز و آداب آن 
قبـل و بعـد از اسـام می پـردازد. نویسـنده در 
ایـن کتـاب از دیـدگاه عقـل و شـرع بـه مسـأله 
نـوروز و بدعت هـای وارده در دیـن مبین اسـام 
پرداختـه. کتـاب حاضـر از چهار فصـل »هویت 
نوروز و ریشـه آداب و سـنن آن«، »نوروز از منظر 
عقل و شـرع«، »بررسـی احادیـث وارد در اثبات 
و نفی نوروز«، »نقد و بررسـی مؤیدات و شـواهد 
دیگر نـوروز« تشـکیل شـده و در خاتمـه کتاب 
نیز »تاریخ نوروز و نگرش اسـام به آن« بررسـی 
شـده اسـت. این کتـاب به همـت آیـت اهلل حاج 
سید محمد محسـن حسـینی طهرانـی تألیـف و 
توسـط انتشـارات مکتـب وحـی در ۳۲۶ صفحه 
منتشـر شـده. بـرای شـناخت نـوروز از دیـدگاه 
اسـام، خوانـدن این کتـاب را توصیـه می کنیم. 

hیا زهرا

ســال  پایانــی  روزهــای  کــه  حــاال 
 hزهــرا نــام حضــرت  بــه  متبــرک 
ــی  ــبک زندگ ــا س ــت ب ــوب اس ــده خ ش
شــویم؛  آشــنا  بیشــتر  حضــرت  آن 
اینکــه چگونــه همســر داری می کــرد 
اصولــی  چــه  بچــه  تربیــت  بــرای  و 
چگونــه  همســایه هایش  بــا  داشــت، 
خــدا  بــا  چگونــه  و  می کــرد  رفتــار 
نجــوا داشــت. بــرای شــناخت بهتــر 
از  بهره گیــری  و   hزهــرا حضــرت 
در  مداحی هــا  و  مولودی هــا  انــواع 
ــت  ــه عضوی ــای آن حضــرت ب ــدح و ثن م
ــد.  ــام Ya_Zahra دربیایی ــه ن ــی ب کانال
ــوق  ــوارد ف ــر م ــاوه ب ــال ع ــن کان در ای
ــات و اشــعار در  ــث ، روای می توانیــد احادی
خصــوص آن حضــرت را مشــاهده کنیــد. 

آیـت اهلل قائم مقامی، اسـتاد برجسـته   اخاق درباره سـیره حضرت زهراh گفـت: »حضرت زهـراh  بانوی بزرگواری اسـت که مظهر 
کماالت الهی و برترین اسـوه   انسـان ها به ویژه زنان اسـت، از نظر عفاف و حجاب الگوی بی نظیری اسـت. با دقت در سـیره و زندگانی 
آن حضرت به اوج عظمت ایشـان می توان پی برد. سـیره حضرت زهراh سـیره ای اسـت که اسـاس آن برمبنای عقل و دین و جهاد 

اسـت و با حضـور در صحنه همراه با حجاب و عفاف اسـت«. 

16
ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی

 شماره  25  سه شنبه 24 اسفند 1395 15  جمادی الثاني 1438


