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 gتأثیر حضور امام رضا
در سبک زندگی ایرانیان 
 حجت االسالم حسن ریاضت

 واعظ و کارشناس معارف اسالمی 

با »زينب، زينب« 
جاودانه شد 

با دعای پدر و مادرم 
خادم شدم 
  گفت وگو با خادم  
 gو مداح حرم مطهر امام رضا

درباره استاد سلیم موذن زاده اردبیلي
 كه لقب »سلطان الذاكرین« برازنده اش بود 



زیارت با معرفت 

»سلام عللى آل طله و يس، سلام على آِل َخيلِر الّنبيين، سلاٌم 
عللى َروَضلٍه حّل فيها اماٌم يُباهى بِِه الَملَُك َو الّدين«. سللطان سلرير 
ارتضلاء عللى بلن موسلى الرضاg قطب عاللم واليت اسلت. در بين 
فرق شليعى هر کسلى امام هشلتم را بله امامت و واليلت قبول دارد، 
شليعه اثنى عشلری اسلت. اما حضلور امام رضلاg در کشلور ايران 
زمينه سلاز چله اتفاقاتلى بلوده؟ بدون شلك حضلور آن حضلرت در 
ايلن کشلور آن را بله مهلد تشليع تبديلل و محبين اهلل  بيتb را 
در اين کشلور متحد کلرد؛ حضوری که در پهنه ايران اسلامى باعث 
انسلجام و وحدت نيروهای واليى شلد و شيعه خط سلرخ آل  محمد 
را بلا پيلروی از سليره آن امام همام اسلتمرار بخشليد. اگلر بخواهيم 
از بلرکات وجلودی ثامن الحجلجg در ايلران بگوييلم بلدون شلك 
از حلد خلارج خواهلد بلود و در ايلن مجلال کوتلاه نمى تلوان درباره 
آن حلرف زد املا فقلط بلا نگاهلى اجماللى درمى يابيم که گسلترش 
تفکر شليعى به عنوان اسلام نلاب محملدی از مهم تريلن نتايج اين 
حضور اسلت. قطعا کمتر کسلى اسلت که دربلاره مناظره های علمى 
املام رضلاg در ملرو چيلزی نشلنيده باشلد؛ مناظراتلى کله ايران 

اسلامى را بله قطلب علملى جهلان تبديل کلرد و غلبله آن حضرت 
در مناظلرات بلر تماملى دانشلمندان مکاتلب و اديان مختللف باعث 
شلکوفايى عللم و دانش در ايران واليى شلد. مردم ايلران هم که بعد 
از ظهور اسلام در شلبه جزيره عربستان تشنه شلنيدن حقايق اسام 
نلاب محملدی بودند بعلد از حضور املام رضا و شلهادتش طى قرون 
متملادی مريد آن حضرت بلوده و در عرصه های گوناگلون زندگى از 
روش و منلش او الگلو گرفتله و مى گيرنلد. از مهم تريلن ويژگى های 
سلبك زندگلى رضلوی در زندگلى ايرانيان کله به برکلت حضور آن 
حضلرت در ايلران نهادينله شلده، رأفلت اسلت؛ رأفلت اسلامى که 
نشلأت گرفتله از فرهنگ غنلى ناب شليعه آل محملد در عرصه های 
مختللف بلروز و ظهور و جللوه ويژه ای داشلته و تجلى ايلن رأفت در 
عرصله خانوادگلى، اجتماعى، فرهنگى، سياسلى و اقتصادی به منصه 
ظهلور مى رسلد. از جلوه های ديگر سلبك زندگى رضلوی در زندگى 
ايرانيان، همزيسلتى مسلالمت آميز با اقوام و پيلروان مذاهب ديگر بر 
کشلور پهناور ايران اسلامى اسلت که بلا الگوگيلری از روش زندگى 
آن حضلرت کاملا در زندگلى روزملره بلا يکديگلر عجيلن شلده اند. 
املا جللوه ديگر اين سلبك زندگلى در صبر بر مشلکات، سلختى ها 
و تحملل فشلارها در راه ديلن اسلت. غربلت ايلران اسلامى به جرم 
دفلاع از مکتب تشليع و واليلت اهل  بيلت تأللوی کوچکلى از غربت 
غريب الغرباسلت. اسلتقامت ملردم ايلران و تحملل غربلت در دوران 
دفلاع مقلدس و صبلر در تحريم هلای ظالمانه دشلمنان درس آموزی 
از مکتلب رضلوی اسلت؛ »الُْمْؤِملُن َغِريلٌب َو الُْمْؤِملُن َغِريٌب ثُلَمّ َقاَل 

ُطوبَلى لِلُْغَربَاء«. 
موملن غريلب اسلت و خوشلا به حلال غريبلان. اما چله کنيم که 
محلب املام رضلاg شلويم؟آن حضلرت در حديثلى  فرملوده: »ما 
محلب کسلى مى شلويم کله بلر جدملان اشلك بريلزد«. زيرا اشلك 
ريختلن بلرای امام حسلين، فاطمه و عللى را خوشلحال مى کند. 
آن حضلرت در حديلث ديگری فرموده: »اگر دوسلت داری دوسلتت 
داشلته باشليم کارهايلى را کله مى گويلم بکلن«. بنابراين ملا بايد با 
عملل بله دسلتورات املام محلب آن حضلرت شلويم. روايلت داريم 
فلردی بله املام رضلا نامه نوشلت کله آقلا! من خيللى گيلر مى کنم 
و از شلما دورم. آن حضلرت فرملود: »هلر وقلت گيلر کلردی لبلى 
تلکان بلده و ملا را صلدا کلن«. بنابرايلن اگلر بله درجله محبلوب 
شلدن اهلل بيلت b برسليم حتملا سلراغمان مى آينلد. پيرملرد 
پينله دوزی يلك سلال پلول جملع مى کند تلا به سلفر مشلهد برود. 
آن وقلت ملا سلالى چنلد بلار بله مشلهد مى رويلم. البته حواسلمان 
باشلد ملا خودملان نمى رويلم بلکله آقلا ملا را مى کشلاند بله حلرم 
تلا خلودش را بدهلکار ملا کنلد. در آسلتانه شلهادت آن حضلرت 
عاجزانله  النفلوس  انيلس  شمس الشلموس،  حضلرت  آسلتان  از 
از  بهره گيلری  توفيلق  کريمانله اش  نظلر  بلا  داريلم  درخواسلت 
سلبك زندگلى رضلوی را بله ما عطلا فرمايلد و بله پيشلگاه مقدس 
فرزنلدش حضلرت مهدیf سلالروز شلهادت آن امام را تسلليت و 
تعزيلت علرض مى نماييلم. در پايلان عرايضلم را ايلن طور بله پايان 
مي رسلانم: رضلوی بمانيلم، رضلوی زندگى کنيلم و رضلوی بميريم. 

»َذلَِک الِْكَتاُب اَلَریَب ِفیِه ُهًدى لِْلُمتَِّقین/ کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد و مایه هدایت پرهیزکاران است«. )آیه 2 
سوره بقره( 

آيا در استخر پر از چسب مى شود شنا کرد؟ شك و دودلى درست مثل استخر چسبناک است که در آن قدم از قدم نمى توان برداشت. قرآن آمده تا 
ما را از ورطه ترديدها، دودلى ها و شك ها بيرون بکشد و دست ما را بگيرد و به جايى ببرد که در آنجا هرگز تيغ تيز ترديد نمى رويد. قرآن کتاب هدايت 

است. انسان با همين هدايت است که راه به جايى مى برد. البته اين هدايت نصيب اهل تقوا و پرهيزکاران خواهد بود. 

 شک نکنید
سوره مبارکه بقره

تأثیر حضور امام رضاg در سبک زندگی ایرانیان 
حجت االسالم حسن ریاضت، واعظ و کارشناس معارف اسالمی 

حضلرت آيلت اهلل خامنله ای رهبلر معظلم انقلاب اسلامى در ديلدار هلزاران نفلر از بسليجيان گفتنلد: »روحيله 
 بسليجى يعنلى خلدا را هملواره در کنلار و هملراه خلود ديلدن و دچلار نااميلدی و افسلردگى و بن بسلت نشلدن. 
بنابرايلن در پاسلخ افلراد ضعيف النفلس کله دچار تلرس از دشلمن و روحيله  »نمى توانيلم« شلده اند، مى گوييم بلا اتکا 
بله قلدرت الهلى و بلاور قلدرت حضلور ملردم، مى تلوان بر همله  مشلکات فائلق آملد و از هيچ قدرتلى هم نهراسليد«. 
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حجت االسالم حسن ریاضت
 واعظ و کارشناس معارف اسالمی

در تعريلف زيلارت آورده اند: »حضلور زائر عند الملزور«. اين به 
آن معناسلت کله زيارت کننلده خلود را در پيشلگاه زيارت شلونده 
حاضلر ببيند. يعنى زائر از غيرمزور منقطع گشلته و بله مزور )امام 
معصلوم( متصلل شلود. البتله اين انقطلاع صرفلا مکانى، ملادی و 
ظاهلری نيسلت که شلخص از محلل زندگلى اش جدا شلده و به 
سلوی بارگاه املام حرکت کند بلکه اين انقطاع از جنس آن اسلت 
که در مناجات شلريف شلعبانيه بيان شلده: »الهلى هب لى کمال 
االنقطلاع اليك...« زيارتى که حاصل آن عبور از زيلارت در و ديوار، 
ضريح و... و نايل  شلدن به حضور عند المزور و ديدار با امام اسلت. 
زيلارت حقيقلى شلرايط و لوازملى دارد کله توجله بله آنهلا و 

اسلت:  ضلروری  رعايت شلان 

*التفات بله جايگاه و مقام تکوينى و تشلريعى امام معصوم که 
شلناخت و کسلب معرفت عميق و دقيق مقدمه تحصيل آن است 
و جلز ايلن دو راه ميسلر نيسلت: ارتقلای بينش و بصيلرت فردی 
بلا مطالعه مسلتمر کتاب هلای علملى موجلود در حلوزه امامت و 
تأملل و تدبلر در متلن زيارتنامه ها و بله ويژه زيلارت جامعه کبيره 
کله دوره کاملى از امام شناسلى اسلت کله ميراث گرانسلنگ امام  

هادیg اسلت. 

*تاش حداکثری برای افزايش سلبك زندگى اسلامى در حوزه 
فلردی و اجتماعى در پرتو عملل به معارف و آموزه هلای امام معصوم 
که براسلاس آيله کريمه قرآن، مصلداق تمام و کملال »لقد کان لکم 
فى رسلول اهلل اسلوه حسنه« هسلتند. در اين صورت، ضمن طهارت 
ظاهری که با غسلل زيلارت حاصل مى شلود، طهارت باطنلى که در 
مقدمله زيارتنامله امام آملده نيز به دسلت مى آيلد: »اَللُّهلمَّ َطهِّر لى 

)طهلارت ظاهری( و َطهِّر قلبى )طهلارت باطنى(«.

*زنلده بلودن )حلى اليملوت( امام معصلوم را پيوسلته با خود 
ملرور کلرده و بله خلود تلقيلن کنلد. بداند کله معصوميلنb از 
اعملال، آملال و نيلات او در همله لحظه هلای زندگلى اش آگاهند. 
بنابرايلن مراقبله و محاسلبه در گفتلار، رفتلار و پنلدارش را يلك 
وظيفله و فريضله تلقلى کنلد و املام معصلوم را »واجب االطاعه« 
بدانلد. وجلوب اطاعلت از املام نله فقلط در مسلايل عبلادی- که 
بخلش کوچکى از دين هسلتند- بلکه امر و نهلى او در معامات و 
بانکداری، در معيشلت و اقتصاد، در مسلايل سياسلى و حکومتى، 
در توريسلم و گردشلگری، در محيط زيسلت، در روابط بين الملل، 
در زندگى شلخصى و اجتماعلى و خاصه در همه شلئون زندگى 
انسلانى نافلذ اسلت و بايلد پياده سلازی شلده و »تعبلداً« مراعات 
شلود. رواياتلى کله در خصلوص زائلر حلرم مطهلر رضلوی آملده 
نمونه ای از آنهاسلت. براسلاس روايات، فضل و برتری زائر امام على 
بلن موسلى الرضاg از زائران تملام انبيلا و اوليا و ائملهb باالتر 
اسلت و برايش بخشلودگى گناهان گذشلته و آينده  ضمانت شده. 
همچنين اجر 70 شلهيد از شهدای صدر اسام و ثوابى معادل 70 
هلزار و در برخلى روايلات 100 هلزار حج برايش منظور مى شلود. 
زيلارت نيلز به سلان سلاير املور، دارای احلکام شلرعى و ضوابلط 
دينى اسلت کله پايبنلدی بله آنهلا زمينله آداب زيلارت را فراهم 
مى  کنلد. مراعلات احلکام و آداب، زائلر را بله اسلرار زيلارت واصل 
مى گردانلد کله قللم نگارنلده قلادر بله ورود در اين وادی نيسلت. 

محمدامین امامی کارشناس معارف اسالمی 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره یازدهم  سه شنبه 9 آذر 1395 29 صفر 1438
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خ توليت آستان قدس رضوي در جمع راهپيمايان حسينى گفت: »راهپيمايى اربعين در کره خاکى قطعا بى نظير است. 

چله از لحلاظ کمى و چه از لحلاظ کيفى اين راهپيمايى در جهان نمونه  ندارد. راهپيمايان حاضر در اربعين حسلينى 
انديشه اربعينى و انگيزه ای الهى دارند. انديشه اربعينى در مقابل انديشه استکباری، تکفيری و انحرافى است و امروز 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبیما شاهد تقابل اين دو انديشه هستيم«. 
 شماره یازدهم  سه شنبه 9 آذر 1395 29 صفر 1438

سخنران: حجت االسالم زند قزوینی 
مداح: علی حبیب زاده 

نشانی: قم، 45 مترى صدوقی، 55 مترى 
فردوسی، ابتداى کوچه چهارم 
تاریخ: 95/9/9 الی 95/9/10 

 ساعت: 20 الی 22:30 

هیأت محبین آل عبا

سخنران: حجت االسالم علیرضا پناهیان 
مداحان:  سماواتی، ناطقی، حدادیان و رجبیه 
نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین 
اسالم، ایستگاه بهنام، کوچه هدایت 

تاریخ: 95/9/9 الی 95/9/10 
ساعت: 6:30 الی 9 

حسینیه آیت اهلل حق شناس 

سخنران: حجت االسالم اسدى 
مداح: مهدى مبینی پور 

نشانی: همدان،خیابان تختی، حسینیه 
 gامامزاده یحیی

تاریخ: 95/9/9 الی 95/9/10 
ساعت: 18 تا 20 

 hمحفل روضه الزهرا

 نشاني: منیریه،خیابان فرهنگ،حسینیه 
شهدا قهرود

 سخنران: حجت االسالم پناهیان
مداحان: مهدي رسولي،میثم مطیعي 

تاریخ :9/6 الی9/9
ساعت: 19

بزرگداشت شهید مدافع حریم اسالم

سخنران: حجت االسالم مرتضی ادیب یزدى 
مداح: سیدصادق مرعشی 

نشانی:  تهران، میدان بهارستان،  نبش خیابان ایران، 
 gبیت الحسن   المجتبی

تاریخ: 95/9/9 الی 95/9/10 
ساعت: 7 تا 8:30 

 gبیت الحسن المجتبی

سخنران: آیت اهلل رئیسی 
مداح: حاج سید مجید بنی فاطمه 

 زمان:  95/9/9 
سخنران: حجت االسالم قاسمیان 

مداح : سید مهدى میرداماد 
 gنشانی: مشهد، مطهري شمالي 60، بیت الجواد

زمان: 95/9/10
ساعت:  6:30 صبح 

هیأت  آل یاسین 

سخنران: حجت االسالم امین متین 
مداح: ایمان میرزایی 

نشانی: تهران، خیابان شهید مدني جنوبي، 
خیابان شهید محمودي، نبش کوچه بهمن 

 gداودي، حسینیه خامس آل عبا
تاریخ: 95/9/9 الی 95/9/10 

ساعت: 20 الی 22 

 hهیأت منتقم الزهرا

سخنران: میثم تفتی 
مداحان: حاج محمد نوروزى و سیدمحمد 

طباطبایی 
نشانی: تهران، خیابان پیروزى، خیابان سوم 

نیروى هوایی، فرعی 3/37، پالک پرچم 
تاریخ: 95/9/9 الی 95/9/10 

ساعت: 18 تا20 

هیأت منتظران مصلح 

سخنران: حجت االسالم محمودى 
مداحان: روح اهلل بهمنی، حنیف طاهرى و 

جعفر جعفرپور 
نشانی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان 

خواجه عبداهلل، کوچه نهم، مسجد جامع 
آل یاسین 

تاریخ: 95/9/9 الی 95/9/10 
ساعت: 18

مسجد جامع آل یاسین 

نشانی:  تهران،پیروزى، خیابان شكوفه، کوچه 
اهرى  

سخنرانان: دکتر نیكنام و دکتر ادبی 
  b مداحان اهل  بیت

تاریخ: 95/9/9 الی 95/9/10 
ساعت: 19:30 الی 22 

 gروضه االمام حسن مجتبی
نشانی: مشـهد، اجتماع هیئات مذهبی، تشرف 

به حرم، خیابان طبرسـی کوچه جوادیه 
 95/9/10 تاریخ: 
 17:30 ساعت: 

با مداحی مداحـان اهل بیت عصمت
 b طهارت و 

سخنران: حجت االسـالم والمسلمین سیدعباس موسوي 
مطلق 

مداحان: سـیدمهدي میرداماد، نریمان پناهي، عبدالرضا 
هاللي، حمید علیمي، حسـن حسین خاني، روح اهلل بهمني و 

کرمانشاهي  امیر 
نشاني: مشـهد، میدان شهدا، کوچه ناظر، حسینیه امام 

 gرضا
زمان: از ششم آذر به مدت پنج شب 

ساعت:  21 

هیأت جوادیه )مرحوم عابدزاده( 

 fهیأت  انصارالحجه

هیأت كجا برویم؟ 
با توجه به اینكه این روزها همه هیأت ها مراسم ویژه اى دارند 

در اینجا درباره زمان و مكان برخی از آنها اطالع رسانی 
شده. شما هم می توانید زمان و مكان مراسم 

هیأتتان را براى ما به نشانی
 Qudsonline14@gmail.com ارسال 

کنید تا در همین صفحه چاپ شود. 

g شهادت امام رضا



 سيدرضا اميری صالحى وزير فرهنگ و ارشاد اسامى گفت: »خبر درگذشت استاد سليم موذن زاده اردبيلى عاوه بر ملت 
ايران، جهان اسام را نيز متأثر کرد. امروز ملت ايران متأثر از درگذشت اين واالمقام هستند که ياد و خاطره اش هيچ گاه 
فراموش نمى شود. در صدد هستيم يك روز را در کشور به نام استاد سليم موذن زاده اردبيلى ثبت کنيم چرا که مداح بزرگ 

عالم تشيع اسطوره ای بى نظير در تاريخ دنياست«. 
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خاندان صاحب صدا 
مهرملاه 1315 بله نيمه رسليده بود. به تقويلم قمری  مصادف بلود با 20 
رجلب سلال 1355 کله در خانله  شليخ عبدالکريم ملوذن در محلله  تازه  
شلهر اردبيلل نوزادی متولد شلد که سلليم نلام گرفت. شليخ عبدالکريم 
وقتلى بلا نلوای خوشلش در گلوش او اذان گفت نله تنها نغمله  داوودی 
بلکله عشلق به اهل بيلتb را هم به گلوش و جان و قلب سلليم خواند 
و برايلش بله ارث گذاشلت. سلليم در خانلواد ه ای متولد شلد کله صدای 
خلوب ميراثى ارزشلمند برای خاندانش بود که از پدر به پسلر مى رسليد. 
خلودش در ايلن خصوص گفتله:» ملن در اردبيلل متولد شلدم. کودکى 
ملن هلم مثلل کودکى هلر کس ديگلری بود. بلا اين تفلاوت کله من در 
خانلواد ه ای زندگلى مى کردم کله همگى صلدای خوبى داشلتند. در واقع 
صلدا در خانلدان ملا موروثلى اسلت و از پلدر به پسلر بله ارث مى رسلد. 
مرحلوم ابلوی واقعلا داوود ايلن خانلدان بلود. صلدای او را هيچ کلدام ملا 
نداريلم. پلدر مردی بغايت عارف، زاهد، مؤمن و عاشلق اهلل بيت بود. در 
 g منزل ما هميشله مراسلم روضه خوانى و علزاداری برای امام حسلين

برپلا بود«. 

خاندان صاحب صدا 
حلاج شليخ عبدالکريلم ملوذن اولين کسلى اسلت کله اذان ملکوتى اش 
بله صلورت رسلمى از راديو ايلران پخش شلد و هنگام ارتحالش به سلال 
132۹ صلدای اذانلش روزی سله بلار از راديلو پخش مى شلد. او سلال ها 
اذان گوی مسلجد سللطانى )مسلجد امام بازار تهران( بود. اسلتادی شيخ 
عبدالکريلم در اذان گويلى آنقلدر بلود کله فرزنلدش حلاج سلليم با همه 
اسلتادی کله در مرثيه خوانلى، نوحه سلرايى و اذان گويلى داشلت، خود و 
ديگلر اخوی هايلش را کله همگلى اذان گو بودنلد قطره ای مى دانسلت در 
برابلر دريلا:  »ملن، مرحلوم نعيلم و داوود اذان گفته ايلم املا اذان ملا در 
برابلر اذان ابلوی قطره ای از درياسلت. اذان ابلوی آدم را منقلب مى کرد«. 

نخستین معلم حاج سلیم 
و موسليقى  نوحه خوانلى  در  ملوذن زاده  اسلتاد مرحلوم سلليم  اوليلن 
مرحلوم پلدرش بلود. شليخ عبدالکريلم واعلظ و خطيبلى توانلا بلود که 
فرزنلدان خلود را از کودکلى بلا اصلول اوليله مداحلى آشلنا کلرد که به 
گلواه حلاج سلليم او و برادرهايلش هرچله داشلتند از مرحوم ابوی شلان 
 bبلود. حلاج سلليم از ۹ سلالگى صدايلش را وقلف ملدح ائمله اطهلار
کلرد؛ »ملن خواندن و دسلتگاه های موسليقى ايرانلى و رديف هلای آن را 
از مرحلوم ابلوی يلاد گرفتلم. ما هرچله داريلم از ابلوی داريلم. او بود که 
عشلق بله خلدا، پيامبلر و اهلل بيتلش را در دل ما بله وديعه گذاشلت«. 

با »زینب، زینب« 
جاودانه شد 

 

درباره استاد سلیم موذن زاده اردبیلي كه لقب 
»سلطان الذاكرین« برازنده اش بود 

سحرگاه سه شنبه بود و وقت نماز و مناجات شبانه که متصل می شد 
به نماز صبح، به عادت همیشگی  نماز صبحش که تمام شد براى 
عرض سالم به محضر ارباب دست روى سینه اش گذاشت و با لهجه  
شیرین آذرى »السالم علیک یا اباعبداهلل« گفت و اشک گونه هایش 
را تر کرد. انگار به دلش افتاده بود که این آخرین سالمش در دنیا 
به ارباب است. سوزشی در قفسه  سینه اش احساس کرد و خیلی 
زود رد درد به میان سینه اش آمد. حالش خوب بود. فقط کمی 
سرماخوردگی از چند روز قبل داشت و حاال این قلب که انگار 
بازى اش گرفته بود. می فهمید تپش قلبش دارد باال می رود. دستش 
به سینه اش بود و زیر لب چیزى می گفت. ذکرى، دعایی یا شاید 
چون می دانست که وقت رفتن است ارباب را صدا می کرد. ضربان 
قلبش از ریتم افتاد. پایین و پایین تر. آمبوالنس آمد اما بی موقع. 
هنوز آفتاب بی رمق و کمرنگ سه شنبه دو روز پس از اربعین 95 
خودش را از کمرکش ساختمان  هاى سرد و یخ زده  اردبیل باال نكشیده 
بود که آفتاب عمر فخرالذاکرین در 80 سالگی به غروب نشست. 

مجتبی برزگر 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره یازدهم  سه شنبه 9 آذر 1395 29 صفر 1438
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پسران اذان گو 
هرچنلد پلدر حلاج سلليم اذان گلوی بزرگلى بلود املا بانلگ اذان پسلر 
بزرگلش رحيلم هم کم از صوت پدر نداشلت کله تأثيرگذارتريلن اذان را 
بلرای جهان اسلام گفلت. رحيم ملوذن زاده اردبيلى برادر اسلتاد سلليم 
کله او هلم در 80 سلالگى در خرداد سلال 1384 درگذشلت ملوذن بود 
و معلروف بله بلال ايلران. البتله حاج سلليم نيز صلوت اذان دلنشلينى 
 b داشلت و اذان گلوی قهلاری بود کله آن را از لطف و عنايلت اهل بيت
مى دانسلت. بله غيلر از او و بلرادرش حلاج رحيم ديگلر برادرانلش نعيم، 
محملود و داوود نيلز از مداحلان اهلل بيلت و موذنيلن مشلهور جهلان 
اسلام بودنلد کله همگلى درگذشلته اند؛ »اگلر رحيلم و ملن و ديگلران 
اذان گفته ايلم و دل هلای مردملان مؤملن را منقللب کرده ايلم، بله ملدد 
انفلاس پاک نبلوی و توجهات ويژه اهل بيت و امام حسلينg اسلت«. 

خدمت به درگاه امام حسینg با نفس سالم 
مرحلوم سلليم ملوذن زاده وسلواس و دقت خاصلى در انتخاب اشلعارش 
بلرای مداحلى و مرثيه خوانلى داشلت و گفته بود: »شلعری کله انتخاب 
مى کنلم از زيلر نظلر اسلاتيد محتلرم مى گلذرد و بعلد آن را در راديلو 
يلا مجاللس مختلف اجلرا مى کنلم«. فرزنلدش ودود ملوذن زاده اردبيلى 
درباره وسلواس و دقت مرحوم پدرش در انتخاب اشلعار گفته بود: »برای 
يك برنامه اشلعار زيادی را مطالعه و به شلعرای معلروف مراجعه مى کرد. 
ارتباط بسليار تنگاتنگ و نزديکي با علما و شلعرای عاشلورايى داشتند و 
اشلعار و احاديلث را با وسلواس انتخاب مى کرد و نسلبت بله دقيق بودن 

به منبلع و مأخلذ دقت زيادی داشلت«. 
تقى سليفى شلاعر و سلراينده نوحه معلروف »زينب، زينلب« هم روايت 
ديگلری داشلت از انتخلاب اشلعار توسلط حلاج سلليم؛ »مرحوم سلليم 
ملوذن زاده اردبيللى در انتخلاب اشلعار جهلت مداحلى دقت ويلژه ای به 

کار مى گرفلت و ابتلدا بله محتوای شلعر توجه داشلت. بعلد از محتوا در 
کنلار توجله به صنايلع ادبى آنچه برای ملداح اهل  بيلتb اهميت ويژه 
داشلت، موضلوع مقامات بلود به طلوری  که هيلچ شلعری را بى توجه به 
مقاملات مطلوب انتخاب نمى کلرد. برخى مواقع نيز اسلتاد حال و هوايى 
را خود انتخاب مى کرد و تمايل داشلت برای آن شلعری سلروده شلود«. 

حنجره اى که وقف ارباب بود 
مرحوم سلليم ملوذن زاده کله گفته بلود حنجلره اش وقف اربابملان امام 
حسلينg اسلت هملواره از بى ميللى ملداح و مرثيه خلوان بله ماديات 
دنيلوی هم مى گفلت؛ »بايد بلرای نوحه خوانلى عاقه داشلت. اگر عاقه 
قلبلى و خواسلت درونلى نباشلد و اميال نفسلانى و رسليدن بله ماديات 
مدنظلر باشلد چندی نمى گلذرد که هم آبلروی آدم ملى رود و هم مال و 
منالش. دسلتگاه امام حسلينg با کسلى شلوخى ندارد. بايد پاک بود 
و بلا نفلس سلالم بله ايلن درگاه خدملت کلرد«. همان گونه کله خودش 

سلال ها با نفلس سلالم و پاک بلرای اين دسلتگاه خدملت کرد. 
سيدحسلام الدين سراج خواننده سرشناس کشلورمان درباره استاد سليم 
گفتله: »معملوال خوانندگان کم تجربله وقتى شلعری را انتخاب مى کنند 
اسلير افعلال عروضى آن مى شلوند وللى او بله هيچ وجه اسلير هيچ چيز 
نيسلت مگلر سيد الشلهداg. مرحوم سلليم ملوذن زاده يکى از کسلانى 

اسلت که قلدرت صدايش را از سيدالشلهدا گرفته«. 

بهترین مرصع خوان شیعی 
مرحوم سلليم موذن زاده علاوه بر فراگيری موسليقى ايرانى به يادگيری 
گوشله های موسليقى عربلي و ترکلي نيلز رو آورد. تلا آنجلا که توانسلت 
عنلوان بهتريلن مرصع خلوان در جامعله  شليعى را از آن خلود کنلد و 
مرصع خوانلى يکلى از زمينه هلای تخصلص او شلد. مرصع خوانلى يکلى 
از گونه هلای آواز مذهبلى اسلت کله در عيلن زيبايى، شليوايى و لطافت 
و ظرافتلى که دارد کاری اسلت بسليار دشلوار. مرصع خوانلى اوج آواهای 
مذهبلى اسلت که خواننلده نه تنها به سله زبلان عربى، فارسلى و ترکى 
بايلد مسللط باشلد بلکله بايد بتوانلد آواهای موسليقى اين سله زبلان را 
در رديف هلای آوازی آن بله خوبلى اجلرا کند. مرحوم سلليم ملوذن زاده 

اردبيللى مرثيه خوانلى بلود کله مرصع خوانلى را نيز در اوج داشلت. 

بدرقه با نواى»زینب، زینب« 
بى شلك نوحله  »زينب، زينلب« مرحلوم سلليم ملوذن زاده معروف ترين 
اثلر به جلا مانلده از اوسلت که نله تنهلا اهاللى آذربايجلان و ترک زبانان 
بلکله حتلى کسلانى کله ترکلى نمى داننلد، بلا آن همنوايلى و همراهى 
مى کننلد. جاللب اينکله سللطان المادحيلن همان گونله کله در زملان 
حيلات خلود وصيلت کلرده بلود، در روز تشلييعش بلا نلوای »زينلب، 
زينلب« ملردم کله در آسلمان شلهر اردبيلل پيچيلد بدرقله شلد. حاج 
ايرانى هلا بلکله ميلان غيرايرانى هلای  سلليم ملوذن زاده نله در ميلان 
مرزهلای  از  پلا  شلهرتش  و  بلود  مشلهور  و  محبلوب  هلم  ترک زبلان 
ترکيله  و  آذربايجلان  کشلورهاي  در  او  بلود.  گذاشلته  بيلرون  کشلور 
از  بسلياری  بلود.  موسليقى  اهلل  حتلى  و  خلاص  و  علام  محبلوب 
نوحه هلای اسلتاد سلليم ملوذن زاده بله زبلان ترکلى آذربايجانى اسلت. 

مداح نباید سراغ 
سیگار و قلیان برود 

مرحوم سـلیم موذن زاده معتقـد بود صداى 
خـوش یـک نعمـت الهـی اسـت و بـراى 
نگهـدارى آن بایـد تالش کـرد؛ »براى حفظ 
صـداى خـوش، بایـد اوال بـا دسـتگاه هاى 
موسـیقی آشـنا بود و قواعد موسـیقایی را 
رعایـت کرد. ثانیا نباید سـراغ مـواد مخدر، 
سـیگار و قلیـان رفـت. بایـد بـراى حفـظ 
صـدا و مانـدگارى آن و قدرت بخشـیدن به 
صدا، از سـالمتی بـدن مطمئن بـود و آن را 
قدرتمند کرد. صداى رسـا نیروى دوچندان 
می خواهـد. بهترین صدا آن اسـت که باعث 
آزار شـنونده نشود بلكه عامل جذب او باشد. 
گاه مداحانـی را می بینیـم که بدون دانسـتن 
فنون آواز و موسـیقی و رعایت قواعد کالمی، 
بـا صـداى آزاردهنـده اى مداحـی می کنند. 
اینهـا هـم بـه خودشـان ضـرر می رسـانند 
عـزاداران  آزردگـی  خاطـر  موجـب  هـم  و 
می شـوند«. وي بارهـا در گفت وگوهایـی که 
بـا او انجام شـده بـود، گفتـه بـود: »مداحان 
بایـد قبـل از مداحی تمرین داشـته باشـند. 
بایـد واژه هـا را درسـت تلفـظ کنند و سـواد 
عربی و فارسـی داشـته باشـند. اطالعاتشان 
باید کامل باشـد و با دسـتگاه هاى موسـیقی 
و نت و ردیف آشـنایی داشـته باشند. مهم تر 
اینكه خلوص نیت داشـته باشند. کار مداحان 
تنها این نیسـت کـه از مردم اشـک بگیرند. 
گریاندن مـردم و مسـأله بكاء در عزا مسـأله 
مهمـی اسـت امـا مهم تـر از آن توجـه دادن 
مردم بـه اهـداف قیـام امـام حسـینg و 
روز عاشوراسـت. متوجـه کـردن مـردم بـه 
اینكـه باید مقابل ظلم ظالم ایسـتاد و شـعار 
»هیهات من الذله« را شـعار زندگی قرار داد«. 

حاج محسن طاهری درباره ورود مداحان به سياست گفت: »يك وقت ما سياست را با خواندن روضه قاطى مى کنيم و وسط اوج روضه 
و مصيبت يك حرف سياسى مى زنيم. به نظرم اين کار الزم نيست. سخنران بايد در جای خود حرف خدا و پيغمبر را بزند و اشاره ای 
هم به مسائل روز داشته باشد. امروز در اوضاعى به سر مى بريم که اين همه دشمن دور ما را گرفته. پس بايد به خطرات اقدامات 
آنها اشاره داشته باشيم. عربستان سعودِی وهابِى کثيِف پليد و خبيث اين همه جنايت کرده که بخش عمده اش عليه مردم ما بود«. 

توصیه هاي 
حاج سلیم 

محبوبیـت مرحوم سـلیم مـوذن زاده قابل انكار نیسـت. شـما ببینید فـرداى روز 
ارتحـال حاج سـلیم چند روزنامه سراسـرى کشـور در صفحه اول و تیتر یكشـان 
بـه ایـن موضـوع پرداختنـد. دلیلش این اسـت کـه مرحـوم سـلیم در قلب همه 
مردم جا داشـت. البتـه محبوبیت دالیل بسـیارى دارد کـه باید مفصـل درباره اش 
حـرف بزنیم. اما چنـد نكته را فهرسـت وار مـرور می کنـم. در اردبیل معـروف بود 
کـه درب خانـه حاج سـلیم به روى همـه باز اسـت. یعنـی مداحی بود کـه با همه 
مـردم رابطه صمیمانه داشـت و هیچ کس از خانه اش دسـت خالی بیـرون نمی آمد. 
شـاید خیلی ها ندانند کـه این پیرغـالم اهل بیت جهیزیه بسـیارى از دختـران را 
مـی داد و به بسـیارى از افـراد محروم کمک هاى قابـل توجه می کـرد. وقتی الگوى 

یـک ذاکـر سیدالشـهدا، ذوات مقدسـه اهل بیتb  باشـد طبیعی اسـت که این 
اتفاقـات رخ می دهـد. درباره اخالق نیكو و دسـت بـه خیر بودن ایشـان می توانیم 
بسـیار صحبت کنیم که مجال آن نیسـت. دومین نكتـه اى که درباره ایشـان حائز 
اهمیت اسـت، تسـلط به تمام دسـتگاه هاى موسـیقی و آوازى اسـت. کمتر کسی 
را می توانیـد ماننـد مرحوم سـلیم مـوذن زاده پیدا کنیـد که کامال علمـی و طبق 
دسـتگاه هاى موسـیقایی مثل ماهور، بیات تـرک و... بخواند. با همین تسـلطش به 
علـم آواز بـود که حـدود 50 سـال پیش در مـاه محرم بیـش از 25 سـبک و نوحه 
سـاخت که همـه آنهـا در اوج بودند. حقیقتـا در سبک سـازى یک اعجوبـه بود و 
بـا نوآورى هـاى هوشـمندانه باعث بـرکات بسـیارى در عـزادارى اهل بیت شـد. 

یادداشتي از سید مجید بني فاطمه 
 راز محبوبیت استاد سلیم موذن زاده چه بود؟ 
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بـراى مردم مشـهد عـزاى »چهـل و هشـتم« رنـگ و بـوى دیگـرى دارد. روزهاى آخـر ماه صفـر براى 
اهالـی دیـار تـوس روزهـاى پرجنـب و جوشـی اسـت؛ از گروه هـاى اسـتقبال از زائـران پیـاده کـه در 
سـال هاى اخیـر حـال و هـواى جاده هـاى منتهـی به مشـهد را متفـاوت کـرده گرفتـه تا کسـانی که 
سال هاسـت دیگ هـاى نـذرى را در آخـر صفـر بـراى دسـته ها و هیأت هـاى عـزادارى به پـا می کنند. 

 نازلی محمدى 

 

كوچه پس كوچه های كودكی 
ماجلرای شلله پزون خانله بى بلى را از کودکلى ام کله بله هياهلوی بلازی بلا بچه هلا سلپری مى شلد بله يلاد دارم. بله رسلم همله 
عزاداری هلای دو ملاه محلرم و صفلر روضه هلای خانله مادربزرگلم 10 روز بلود. يلك دهله علزاداری آخلر صفلر بلرای نوه هلای 
بى بلى کله فرصلت داشلتند 10 روز تملام دور حلوض بدونلد و در زيرزميلن آتلش بسلوزانند فرصتلى طايلى بلود. داسلتان 
دنبالله دار روضه هلای بى بلى تلا آخريلن روزی کله زنلده بلود ادامله داشلت. روضله روزانله کله تملام مى شلد عروس هلا و 
دخترهلای بى بلى سلينى های حبوبلات را مى آوردنلد و شلروع مى کردنلد بله پلاک کلردن آنهلا. از روز شلهادت پيامبلر و 
املام مجتبلى تلا شلب شلله پزون دو روز فرصلت بلود تلا همله مقدمات پخت شلله کاملل شلود. از شسلتن حبوبلات گرفته 
تلا پلاک کلردن گنلدم و پخلت گوشلت کله مهم تريلن بخلش کار بلود. يکلى از نلکات جاللب نذری پلزون خانله بى بلى نذوراتى 
بلود کله همسلايه ها و فاميلل بلرای ديلگ بى بلى مى آوردنلد و گاهلى يلك ديلگ نلذری بله دو ديلگ افزايلش پيلدا مى کلرد. 

نذری كه بركت زندگی است 
اگرچله املروز ديگلر نله بى بلى هسلت کله بچه هايلش را دور هلم جملع کنلد و مجللس علزا به پلا کنلد و نه ديگلى بلرای آخر 
صفلر در حيلاط خانله بى بلى بلرای شلله گلرم مى شلود و نله اصلا خانله بى بلى اي وجلود دارد اما هنلوز مردم مشلهد بله همان 
رسلم و سلنت ديرينله ديگ هلای نلذری را بلرای زائلران پيلاده و هيأت هلای علزاداری املام رضاg به پلا مى کنند تلا خدمت به 
عاشلقان املام هشلتم برکلت زندگى شلان شلود؛ برکتلى که نله تنها افزايلش مال بلکله فزونى عشلق محملد و آل محمد اسلت. 

 شله  ثبت میراث معنوی شد 
شلله يکى از غذاهای لذيذ مشلهدی ها در ايام عزاداری اهل بيتb اسلت که در محرم و صفر با آداب و رسلوم خاص معنوی پخته 
مى شلود. همين ويژگى پخت در فضای معنوی موجب شلد دو سلال پيش اين نذری پرآوازه مشهدی ثبت ميراث معنوی شود. اين 
غذای پرطرفدار از گوشلت، حبوبات و ادويه تهيه شلده و بسليار خوشلمزه و مقوی اسلت. پخت اين غذا که بيشلتر برای هيأت های 
علزاداری و مجاللس روضه اهل بيتb اسلت در آخر صفر رونق بيشلتری دارد. سلفر هيأت هلای عزاداری شهرسلتان های اطراف 
بله مشلهد برای برپايى مراسلم علزای امام رضلاg يکى از داليل رونق بيشلتر اين غذای سلنتى مشلهدی ها در آخر صفر اسلت. 

كار یک نفر نیست 
گوشلت کله بيشلترين حجم ديگ شلله را بله خود اختصلاص مى دهد از گوسلفند يلا گاوی تهيه مى شلود کله جللوی راه هيأت های 
علزاداری قربانلى شلده و گوشلت آن در طبخ شلله اسلتفاده مى شلود. اگرچه پخت شلله کاری اسلت کاملا مردانه اما بانوان مشلهدی 
در انجلام املور مقدماتلى آن نقلش بسلزايى دارنلد. تميلز کلردن حبوبات، برنلج و گندم شلله و پلاک کردن سلبزی برای سلفره نذری 
از جملله ايلن کارهاسلت. حاج آقلا مقلدم يکلى از قديمى هلای شلله پزی در مشلهد اسلت کله در مناسلبت های عاشلورا، اربعيلن 
و شلهادت املام رضلاg بلرای علزاداران شهرسلتانى شلله مى پلزد. او دربلاره نحوه پخت ايلن نذری معروف مشلهد مى گويلد: »پخت 
شلله کار يلك نفر نيسلت بلکه هملت جمعى مى خواهلد. از بانلوان گرفته کله کارهلای مقدماتلى را انجام مى دهنلد و بعد هلم آقايان 
کله بايلد چند نفلری پا بله پای يکديگلر برای پخلت آن سلاعت ها وقلت بگذارند چرا کله چمبله زدن حبوبلات و گوشلت و يکنواخت 
شلدن ايلن ملواد بلا هلم بله زملان زيلادی نيلاز دارد«. وی در ادامله مى گويلد: »بيشلتر آشلپزهايى که بله طبخ شلله مى پردازنلد اين 
حرفله را از پلدران خلود بله ارث برده انلد. زيلرا بلرای ايلن غلذای محبلوب بايلد از دل و جلان مايله گذاشلت و بله عشلق علزاداری اهل 
بيلتb  کار کلرد. بنابرايلن يادگيلری و انجلام آن کاری اسلت دللى و آن هلم از کودکلى و در کنلار پلدر بله فرزند منتقل مى شلود«. 

 gخواندن زیارت امام رضا
بله گفتله مقدم، روشلن کردن شلمع در حيلاط خانه يا زمينى که شلله پخته مى شلود، ذکلر پياپى صللوات، خواندن زيلارت امام 
رضلاg و دعلا بلرای بيماران از جمله مراسلمى اسلت که هنگام پخت شلله انجام مى شلود و بله فضای پخت و پلز حالى معنوی 
مى بخشلد. او از خاطلرات خلود مى گويد که پای ديگ های شلله، افراد زيادی شلفا گرفته اند. زيلرا اين غذا نذر اهل بيتb اسلت؛ 
»خيلى هلا بلرای رفلع گرفتاريشلان نلذر کلرده و به صاحب نلذر کمك مى کننلد. گاهى يك بسلته نملك مي دهند يلا ظرفى که 
غلذا در آن سلرو مى شلود. آدم های زيلادی در همين نذری ها حاجت خلود را گرفته اند. ملادری نذر کرد خدا فرزندش را شلفا دهد 
و همه کاسله های سلفالى سلفره امام رضلاg را بخرد. دقيقا سلال بعد با خوشلحالى نلذرش را ادا کرد. مهم نيسلت نذری چقدر 
باشلد و چله باشلد. مهلم دل آدم هايى اسلت که به واسلطه ايلن نذری ها به عشلق اهل بيلتb مى تپلد و حاجت روا مى شلوند«. 

 نريمان پناهى مداح اهل بيتb با بيان اينکه من بچه جنگم و روی بحث رهبری و دفاع مقدس تعصب دارم، گفت: »از همه 
جای ايران من را دعوت مى کنند و از اين دعوت ها شايد نصف شان را به دليل اينکه در خط واليت و جنگ نيستند رد کنم. 
خيلى ها مى گويند فقط سينه بزنيد و عزاداری کنيد اما اسمى از کسى نبريد. اين ديدگاهى است که من تحت هيچ شرايطى آن 
را نمى پذيرم. به من پيشنهاد مسکن،  خودرو و ويای شمال دادند به شرطى که اسمى از شهدا و امامw در مداحى ام نبرم«. 
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 مشهدی ها در آخر صفر با غذایي خاص
 از عزاداران پذیرایی می كنند 

طعم ماندگار شله مشهدي! 



سـال ها بـود کـه در صف عاشـقان نوبـت گرفته بـود. امید بـراى خدمـت به زائـران آقـا در دلـش موج 
مـی زد امـا نگران بـود که نوبت به او نرسـد. تـا اینكه روزى درخواسـتی مكتـوب به تولیت وقت آسـتان 
قـدس مرحـوم آیت اهلل طبسـی نوشـت اما باز هـم خبرى نشـد. محمدرضـا عرفانیـان این  بار شـانس 
خـودش را در توسـل بـه اهـل  بیـتb امتحـان کـرد. خـودش می گویـد: »روزى در هفتـه بسـیج در 
تـاالر مرکـزى آسـتان قدس سـرگرم مرثیه سـرایی در رثـاى خاندان مقـدس و مبـارک آل اهلل بـودم که 
آیـت اهلل طبسـی را دیـدم و آن روز رویـاى خادمـی امـام رئـوف برایـم به حقیقـت تبدیل  شـد«. اکنون 
هشـت سـال اسـت که دعاهایش مسـتجاب شـده. بـا محمدرضـا عرفانیان مـداح اهـل  بیـت و خادم 
حـرم مطهر علی  بن موسـی الرضاg سـاعتی بـه گفت وگو نشسـتیم تـا از خاطراتش برایمـان بگوید. 

با دعای پدر و مادرم 
خادم شدم

 مجتبی برزگر 

ابتدا از خودتان برایمان بگویید. 
سلال 1351 در مشلهد بله دنيلا آملدم و حلدود 
هشلت سلال اسلت توفيق خدمتگزاری افتخاری 
حرم املام رضاg را پيلدا کرده ام. در سلال های 
دفاع مقلدس هلم افتخلار جانبازی نصيبم شلد. 
داشلتم.  ته صدايلى  نوجوانلى  دوران  هملان  از 
ملرا  کودکلى  از  ملادرم  و  پلدر  هميلن  بلرای 
 b تشلويق مى کردنلد تلا در مجالس اهلل  بيت
مداحلى کنلم و املروز نزديلك يلك دهه اسلت 
قلدس،  آسلتان  مذهبلى  هيأت هلاي  در  کله 
مشلهد و برخلى شلهرهای ديگلر شلعائر الهلى 
را در قاللب مداحلى فريلاد مى زنلم. املا بهتريلن 
لحظلات مداحلى ام هملان چهلار مرتبله ای بلود 
کله در محضلر مقام معظلم رهبری هملراه ديگر 
خادميلن، »يلا مقللب القللوب« و چنلد مديحله 
ديگلر را همخوانلى کرديلم و ايشلان ملا را مورد 
تفقد خودشلان قلرار دادنلد. معظم لله فرمودند: 
»هميلن کله فارسلى مى خوانيلد قشلنگ شلده 

اسلت«. 
از چـــه ســالی خودتـان شــروع بـه 

مجلس دارى کردید؟ 
نوجوانلى  دوران  از  گفتلم  کله   همان طلور 
مى خوانلدم . آرام آرام بلا تقويت صدا و آشلنايى 
بيشلتر بلا ستايشلگری اهلل  بيتb بله هيأت 
مذهبلى آملدم و در تکايا و حسلينيه ها مداحى 
مى کلردم. البته ايلن هدف در بحث شلغلى که 
توفيلق پاسلداری انقلاب اسلامى را در سلپاه 
پيدا کردم تقويت شلد چراکه سلپاه پاسلداران 
يلك ارگان فرهنگلى و مذهبلى اسلت و عملده 

محافلل و مجاللس آن رويکلرد دينلى دارد. 
در حـرم امام رضاg هـم برنامه مداحی 
داریـد؟ به صورت مسـتمر یا مناسـبتی به 

حرم رضوى دعوت می شوید؟ 
با عنايلت به اينکله توفيلق خدمتگزاری آسلتان 
قلدس را دارم هرچنلد وقلت يك بلار مسلؤوالن 
تبليغات آسلتان بنلده را بلرای اجلرای برنامه ها، 
ذکلر توسلل و مناجات خوانلى در گوشه گوشله 
حلرم رضلوی دعلوت مى کننلد. البتله سلازمان 
صداوسليما هم بلرای توليد برنامه هلای حرم امام 
رضاg از بنده دعلوت مى کند در اجراهای زنده 
شلبکه های سليما عوامل رسلانه ای را ياری دهم. 
حضـور در حـرم رضـوى و خدمـت بـه 
زائـران حضـرت توفیقی اسـت کـه نصیب 
هر کسـی نمی شـود. چطور شـد شـما در 
زمـره خادمیـن حـرم امـام رضـاg قرار 

گرفتید؟ 
شلك نلدارم دعای خير پلدر و مادر شلامل حالم 
شلد. البتله نبايلد از عشلق و عاقله زيلاد خودم 
بله املام رضلاg از دوران کودکلى غافل شلوم. 
سلال ها ثبت نام کلرده بودم و منتظر بلودم. خدا 
را شلکر توفيق و لطف امام رضا شلامل حالم شد 

و خادم افتخاری آسلتان شلدم. 
 از حـال و هـواى مداحـی در حـرم امام 

رضاg برایمان بگویید.
همان طلور کله پيامبر اکلرمk فرملوده : »روضه  
ملن ريلاض الجنله«. يعنلى قطعله ای از بهشلت 
اسلت. هلر کجلای ايلن حلرم که پلا مى گلذاری 
و  مداحلى  حتملا  دارد.  را  خلودش  صفلای 
مرثيه سلرايى در اين آسلتان مورد توجه حضرت 

قلرار خواهلد گرفت. همان طلور کله در زيارتنامه 
املام رضلاg داريلم کله تسلمع کاملى و ترد 
هلم  و  مى بيننلد  هلم  ايشلان  يعنلى  سلامى. 
مى شلنوند و جلواب مى دهنلد. للذا هلر کسلى 
عاشلقانه از املام رضلاg چيلزی بخوانلد آقلا 

حتملا نظلر لطفلى بله او خواهنلد داشلت. 
شـما وقتـی از خانـه بـه سـمت حـرم 
حرکـت می کنیـد بـا چـه نیـت و حـال و 

هوایی می روید تا در آنجا موثر باشید؟ 
يکلى از لحظلات بسليار شليرين و وصف ناپذيلر 
زندگلى بنلده همان لحظه ای اسلت که کشليك 
آغلاز  خدمتگلزاری ام  و   gرضلا املام  حلرم 
مى شلود. خلادم واقعى بلرای خدمت بله اربابش 
املام رضلا g دل تلوي دلش نيسلت. بلا لباس 
و  وارد حلرم مى شلود  مرتلب و عطلر خوشلبو 
سلعى مى کنلد هرچله انلرژی دارد بله خدملت 
زائلر بيلاورد. املا تللخ آن لحظله ای اسلت کله 
کشليك خادم به پايان مى رسلد. اينکله با خودم 
مى گويلم آيا فلردا يلا روزهای ديگر کشليك هم 

زنلده هسلتم کله در خدملت آقا باشلم. 
 چـه ارتباطـی بین خدمـت به زائـران و 

مداحی می بینید؟ 
هلر دو خدملت اسلت. يکى خدملت بله دل و روح 
زائلر و ديگلری دسلتگيری و کملك به زائلر. قالب 
کار خدملت اسلت املا يکلى خدملت فرهنگلى و 
معنوی و ديگری تا حدودی معنوی و مادی اسلت. 

 gگفت وگو با خادم و مداح حرم مطهر امام رضا 
كه خدمت به زائران را توفیق خدا می داند 

 hروضه مادرشان زهرا

از عرفانیــان دربــاره بهتریــن روضــه اى 
کــه تاکنــون در حــرم رضــوى خوانــده 
می پرســیم کــه مي گویــد: »روضــه اى 
کــه بــه دل مــن می نشــیند و در حــرم 
امــام رضــاg آن را خیلــی بــا احتیاط 
 hــرا ــرت زه ــه حض ــم روض می خوان
اســت. البتــه ایــن شــعر معــروف هــم 
حــال محــزون امــا خاطره انگیــز برایم 

ــد:  ــاد می کن ایج
هرچــه  زارم  قلــب  صفــاى  اى 
دارم از تــو دارم/ تــا قیامــت اى 
ــدارم/  ــت برن ــر ز کوی ــان س رضاج
منــم خــاک درت، غــالم و نوکــرت/ 
مرانــی از درت بــه جــان مــادرت«. 
ــی  ــن شــعر همــان شــعر معروف ای
اســت کــه خادمیــن در حــرم امــام 

رضــا g می خواننــد«. 
او در آخر انگار حسـابی حال و هواى حرم 
گرفتـه، می گویـد: »خواهم ز خـدا که 
بی والیم نكند/ غرق گنهـم ولی رهایم 
نكند/ یـک خواسـته دارم از خداى تو 
رضا/ تا آخـر عمر از تـو جدایم نكند«. 
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شرکت کرده اند. حال از کشوری مثل ايران حدود 2/5 ميليون نفر شرکت مى کنند و از يك کشور گمنام آفريقايى ممکن 
است کمتر از انگشتان يك دست شرکت کنند اما همين که از 67 کشور جهان در اربعين حضور مى يابند نشان دهنده 
ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبیقدرت نرم مسلمانان بوده و در وهله دوم نشانگر اقتدار دولت عراق است که مى تواند ميزبانى کند و امنيت را برقرار سازد«. 
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داریمبا»حسینحسین«پیرمیشویم...
يکى از سنت های زيبای هيأت های قديمى گرفتن عکس يادگاری با کتيبه و پرچم هيأت بوده که در اين سال ها فراموش شده.

پيشنهاد مى کنيم دست به کار شويد و پس از پايان مجلس تان يك عکس يادگاری دسته جمعى بگيريد و برای »چهارده« ايميل 
قرآن را با كدام لحن بشنویم؟ کنيد تا در همين صفحه منتشر شود.

در شلماره  گذشلته سلبك های قرائلت  قاری هلای معلروف را بله شلما 
پيشلنهاد کرديم و اين شلماره پيشلنهاد ما اين اسلت که قرآن را با کدام 
لحلن و دسلتگاه گوش کنيد. همه قاريان عاوه بلر رعايت تجويد، آهنگى 
را بر صدای خودشلان سلوار مى کننلد که يکى از مقام هلای هفتگانه صدا 
و موسليقى اسلت. دسلتگاه اول بيات اسلت. معموال قرائت ها بلا اين مقام 
شلروع مى شلود و در دسلتگاه های ديگر ادامه پيدا مى کند. قلاري در اين 
مقلام از پايين ترين گام صوتي شلروع مي کند و به ملرور به گام هاي باالتر 
وارد مي شلود. آهنگلى بسليار نرم و دلنشلين دارد کله از آن بلراي ايجاد 
آرامش اوليه و پذيرش آهنگ هاي بعدي اسلتفاده مي کنند. دسلتگاه دوم 
رسلت يا راسلت اسلت که کامل ترين مقام بعد از بيات اسلت. بسلياری از 
قاريلان ايلن مقلام را زيربنای قرائلت  خود قلرار مى دهند و کليلد ورود به 
سلاير مقام هاسلت. از نظر لحنى حالتى ضربى دارد و مناسلب قرائت های 
مجلسلى است. حجاز سومين مقام است که حالتى جهشلى دارد و گويي 
انسلان مي خواهد بلا خداي خلودش راز و نيلاز کند. مثل مناجلات باالي 
گلدسلته هاي مسلاجد. چهارميلن مقلام نهاوند اسلت. يکلي از مقام هاي 
متعلادل و قابلل مانور. نه مثل صبا و حجاز و رسلت، ريتم، لحن سلنگين، 
بلنلد، مؤکلد و گرملى دارد و نله مثلل سله گاه مهيلج و محلرک اسلت. 
دسلتگاهى اسلت در ميانه مقام ها. پنجمين دستگاه صباست. مجموعه اي 
از آهنگ هلاي حزيلن اسلت. گذشلته اي را به تصوير مي کشلد که انسلان 
آن را از دسلت داده. پيچيدگي کمتري نسلبت به بقيه مقام هلا دارد. صبا 
از مقام های دلنشلينى اسلت که زيبايلى خاصى به قرائلت مى دهد. عجم 
يلا چهارگاه هم ششلمين مقام اسلت که شلبيه صبلا شلنيده و در فراز و 
نشليب هاي صوتي و لحني اسلتفاده مي شلود. در تاوت قلرآن ترکيبي از 
نغملات ماهور و چهلارگاه و چند مقام فرعي کوچك ديگر اسلت. سله گاه 
هفتمين و آخرين مقام اسلت. در اين مقام نوعي شلور و هيجان و جهش 
وجلود دارد. برخلي گوشله هاي آن حاللت اميلد و رجلاء معنوي اسلت و 
برخلي ديگلر حزنلي معنلوي در نفلس بله وجلود ملي آورد. تنهلا مقامى 
اسلت کله حاللت هيجلان دارد. رفعلت، شعشلاعي، مصطفي اسلماعيل، 
منشلاوي، شلحات انلور و غللوش از قاريلان برتلر اين دسلتگاه هسلتند. 

اپلیكیشن
صحیفه رضویه 

اپليکيشللن »صحيفه رضويه« يکللى از بهترين 
 gنرم افزارهللای همللراه دربللاره امللام رضللا
اسللت. ايللن اپليکيشللن شللامل مجموعلله ای 
کاربللردی از نمازهللا، دعاهللا و زيارت هايللى 
اسللت کلله از امللام رضللا روايللت يللا از بقيلله 
ائملله دربللاره آن حضللرت نقللل شللده. هملله 
بخش هللای »صحيفلله رضويلله« در عللدد 
»هشللت« خاصلله مى شللوند. درواقللع در 30 
بخشللى کلله در ايللن نرم افللزار وجللود دارد، در 
هللر بخللش هشللت مللورد دربللاره موضللوع آن 
بخللش موجللود اسللت. قابليللت ارسللال متللن 
صحيفلله بلله وسلليله پيامللك بلله مخاطللب 
دلخللواه، قابليللت بلله اشللتراک گذاری متن هللا 
و قابليللت جسللت وجو بخشللى از امکانللات ايللن 
نرم افللزار هسللتند کلله دسللته بندی سللاده و 
گرافيك چشللم نوازی هللم دارد. اين اپليکيشللن 
اندرويللدی را يللا مى توانيللد بللا جسللت وجوی 
»صحيفه رضويلله« بين اپليکيشللن های »کافه 
بللازار« پيللدا کنيللد يللا مى توانيللد بلله نشللانى 
بزنيللد.  سللر   https://goo.gl/Vwvu3Q

ــو از  ــر ت ــاه ب ــر. پن ــود و تحج ــو از جم ــر ت ــاه ب ــدا پن خداون
نفس مــدارى و دنیاپرســتی. پنــاه بــر تــو از گناه آرایــی و 
توجیه گــرى، پناه بــر تــو از آرزوهــاى حیوانــی و آمال ایــن جهان. 
پنــاه بــر تــو از لغزش هــاى ناگهانــی. پنــاه بــر تــو از رســوایی آن 
ــو از ســیاه دلی، سیاه اندیشــی و ســیاه بینی.  ــر ت ــاه ب جهــان. پن

سید مهدى شجاعی
 

شبكه نمایش خانگي 
من از حكایت عشق

 تو بس کنم، هیهات! 
فيلم هايللى کلله دربللاره  واقعلله عاشللورا و قيللام امللام 
حسللينg در سللينما و تلويزيللون سللاخته  شللده اند، 
انگشت شللمارند. فيلم هايللى بللا رويکردهای حماسللى- 
تاريخللى مثللل »سللفير«، »روز واقعلله« و »رسللتاخيز« 
و سللريالى مثللل »مختارناملله« معمللوال بلله دليللل 
زيرسللاخت های ايللن آثللار و هزينلله  سللنگين توليللد 
کمتللر سللاخته مى شللوند. گونلله ديگللر فيلم هللای 
عاشللورايى فيلم هللای مرتبط با جنللگ و دفللاع مقدس 
هسللتند. دسللته سللومى هللم وجللود دارد کلله مضمون 
آنها ايثللار، عدالت طلبللى و... هسللتند و ارتباط مضمونى 
بللا واقعلله کربللا دارنللد. فيلللم »هيهللات« از فيلم هللای 
دسللته سللوم اسللت؛ فيلمللي چهللار اپيللزودي کلله 
بلله نويسللندگى و کارگردانللى هللادی نائيجللى، دانللش 
اقباشللاوی، روح اهلل حجللازی و هللادی مقدم دوسللت 
سللاخته شللده. در ايللن فيلللم کلله در ايللران و عللراق 
جلللوي دوربيللن رفتلله، بازيگرانللي مثللل حامللد بهللداد، 
حميللد فرخ نللژاد، مينللا سللاداتى، بابللك حميديللان، آال 
نجللم، بهللاران بنى احمللدی، خسللرو شللهراز و... بللازي 
کرده انللد. »هيهللات« ايللن روزهللا بلله شللبکه نمايللش 
خانگللى آمللده و مى توانيللد آن را در خانلله تماشللا کنيد. 

qudsonline14@gmail.com

حجت االسلام مصطفلى کرمى با اشلاره به اهميت حضلور ملردم در راهپيمايى اربعين آن را معجلزه خواند و گفلت : »اين اتفاق 
تجلى عشلق و اراده مردمى اسلت که جز معجزه نمى توان نام ديگری روی آن گذاشلت. راهپيمايى اربعين حسلينى نشلان داد 

کله ملردم همه توان و اسلتعداد خلود را برای ايجاد وحدت و انسلجام و عشلق به اهل  بيلتb به ميلدان مى آورند«. 
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مناجاتنامه 

کتاب
زندگی سیاسی امام هشتم  
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چهارده  ضميمه هفتگى روزنامه قدس  
ويژه هيأت ها و محافل مذهبى

مدیرمسؤول و سردبیر:  ایمان شمسایی 
دبیر تحریریه: زكیه سعیدي دبیر ویژه نامه: رضا صیادي   

طراح نامواره: محمد صمدي
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سليد جعفر مرتضى عاملى، محقق و نويسلنده 
اهلل  او  اسلت.  شناخته  شلده ای  و  برجسلته 
لبنلان اسلت و پلس از تحصيلل عللوم دينلى 
در حوزه هلای نجلف و قلم آثلار متعلددی را 
منتشلر کلرده که اکثلر آنهلا را بايلد از بهترين 
کتاب هلای شليعى معاصلر دانسلت. »زندگى 
سياسلى املام هشلتم« يکلى از آنهاسلت کله 
زندگلى سياسلى املام رضلا g را در چهلار 
بخش بررسلى و ارزيابى کلرده. او در بخش اول 
کتلاب، چگونگلى پديد آملدن دولت عباسلى 
در  و  مى دهلد  شلرح  را  آن  سياسلت های  و 
بخلش دوم دربلاره عللل و شلرايط بيعلت امام 
رضلا بحث مى کنلد. مواضلع امام رضلاg در 
ارتبلاط بلا مأملون و اقدامات مأمون و شلهادت 
امام رضاg مباحث بخش های سلوم و چهارم 
کتاب اسلت. »زندگى سياسلى امام هشتم« را 
سليدخليل خليليان ترجمه کلرده. اين کتاب 
234 صفحله ای را مى توانيد با قيملت 25 هزار 
توملان از دفتلر نشلر فرهنگ اسلامى بخريد.  


