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شک نکنید
سوره مبارکه بقره

زیارتبامعرفت
محمدامین امامی کارشناس معارف اسالمی
در تعریـف زیـارت آوردهاند« :حضـور زائر عند المـزور» .این به
آن معناسـت کـه زیارتکننـده خـود را در پیشـگاه زیارتشـونده
حاضـر ببیند .یعنی زائر از غیرمزور منقطع گشـته و بـه مزور (امام
معصـوم) متصـل شـود .البتـه این انقطـاع صرفـا مکانی ،مـادی و
ظاهـری نیسـت که شـخص از محـل زندگـیاش جدا شـده و به
سـوی بارگاه امـام حرکت کند بلکه این انقطاع از جنس آن اسـت
که در مناجات شـریف شـعبانیه بیان شـده« :الهـی هب لی کمال
االنقطـاع الیک »...زیارتی که حاصل آن عبور از زیـارت در و دیوار،
ضریح و ...و نايلشـدن به حضور عند المزور و دیدار با امام اسـت.
زیـارت حقیقـی شـرایط و لوازمـی دارد کـه توجـه بـه آنهـا و
رعایتشـان ضـروری اسـت:
*التفات بـه جایگاه و مقام تکوینی و تشـریعی امام معصوم که
شـناخت و کسـب معرفت عمیق و دقیق مقدمه تحصیل آن است
و جـز ایـن دو راه میسـر نیسـت :ارتقـای بینش و بصیـرت فردی
بـا مطالعه مسـتمر کتابهـای علمـی موجـود در حـوزه امامت و
تأمـل و تدبـر در متـن زیارتنامهها و بـه ویژه زیـارت جامعه کبیره
کـه دوره کاملی از امامشناسـی اسـت کـه میراث گرانسـنگ امام
هادی gاسـت.

حضـرت آیـتاهلل خامنـهای رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در دیـدار هـزاران نفـر از بسـیجیان گفتنـد« :روحیـه
بسـیجی یعنـی خـدا را همـواره در کنـار و همـراه خـود دیـدن و دچـار ناامیـدی و افسـردگی و بنبسـت نشـدن.
بنابرایـن در پاسـخ افـراد ضعیفالنفـس کـه دچار تـرس از دشـمن و روحیـ ه «نمیتوانیـم» شـدهاند ،میگوییم بـا اتکا
بـه قـدرت الهـی و بـاور قـدرت حضـور مـردم ،میتـوان بر همـ ه مشـکالت فائـق آمـد و از هیچ قدرتـی هم نهراسـید».

« َذل َ
یب فِیهِ ُه ًدى ل ِ ْل ُم َّتقِین /کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد و مایه هدایت پرهیزکاران است»( .آيه 2
ِك الْكِ ت ُ
َاب َل َر َ
سوره بقره)

آيا در استخر پر از چسب میشود شنا کرد؟ شک و دودلی درست مثل استخر چسبناک است که در آن قدم از قدم نمیتوان برداشت .قرآن آمده تا
ما را از ورطه تردیدها ،دودلیها و شکها بیرون بکشد و دست ما را بگيرد و به جایی ببرد که در آنجا هرگز تیغ تیز تردید نمیروید .قرآن کتاب هدایت
است .انسان با همین هدایت است که راه به جایی میبرد .البته این هدایت نصیب اهل تقوا و پرهیزكاران خواهد بود.

تأثیرحضورامام رضا gدر سبک زندگی ایرانیان
حجتاالسالم حسن ریاضت ،واعظ و کارشناس معارف اسالمی
آل خَ يـ ِر ال ّنبيين ،سلا ٌم
«سلام علـى آل طـه و يس ،سلام على ِ
علـى َروضَ ـ ٍه ّ
حل فيها اما ٌم يُباهى ب ِ ِه ال َملَ ُ
الدين» .سـلطان سـریر
ك َو ّ
ارتضـاء علـی بـن موسـیالرضا gقطب عالـم والیت اسـت .در بین
فرق شـیعی هر کسـی امام هشـتم را بـه امامت و والیـت قبول دارد،
شـیعه اثنیعشـری اسـت .اما حضـور امام رضـا gدر کشـور ایران
زمینهسـاز چـه اتفاقاتـی بـوده؟ بدون شـک حضـور آن حضـرت در
ایـن کشـور آن را بـه مهـد تشـیع تبدیـل و محبین اهـلبیت bرا
در این کشـور متحد کـرد؛ حضوری که در پهنه ایران اسلامی باعث
انسـجام و وحدت نیروهای والیی شـد و شیعه خط سـرخ آل محمد
را بـا پیـروی از سـیره آن امام همام اسـتمرار بخشـید .اگـر بخواهیم
از بـرکات وجـودی ثامنالحجـج gدر ایـران بگویيـم بـدون شـک
از حـد خـارج خواهـد بـود و در ایـن مجـال کوتـاه نمیتـوان درباره
آن حـرف زد امـا فقـط بـا نگاهـی اجمالـی درمییابیم که گسـترش
تفکر شـیعی به عنوان اسلام نـاب محمـدی از مهمتریـن نتایج این
حضور اسـت .قطعا کمتر کسـی اسـت که دربـاره مناظرههای علمی
امـام رضـا gدر مـرو چیـزی نشـنیده باشـد؛ مناظراتـی کـه ایران

*تالش حداکثری برای افزایش سـبک زندگی اسلامی در حوزه
فـردی و اجتماعی در پرتو عمـل به معارف و آموزههـای امام معصوم
که براسـاس آیـه کریمه قرآن ،مصـداق تمام و کمـال «لقد کان لکم
فی رسـول اهلل اسـوه حسنه» هسـتند .در این صورت ،ضمن طهارت
ظاهری که با غسـل زیـارت حاصل میشـود ،طهارت باطنـی که در
ـم َط ِّهر لی
مقدمـه زیارتنامـه امام آمـده نیز به دسـت میآیـد« :اَللّ ُه َّ
(طهـارت ظاهری) و َط ِّهر قلبی (طهـارت باطنی)».
*زنـده بـودن (حـی الیمـوت) امام معصـوم را پیوسـته با خود
مـرور کـرده و بـه خـود تلقیـن کنـد .بداند کـه معصومیـن bاز
اعمـال ،آمـال و نیـات او در همـه لحظههـای زندگـیاش آگاهند.
بنابرایـن مراقبـه و محاسـبه در گفتـار ،رفتـار و پنـدارش را یـک
وظیفـه و فریضـه تلقـی کنـد و امـام معصـوم را «واجباالطاعه»
بدانـد .وجـوب اطاعـت از امـام نـه فقـط در مسـايل عبـادی -که
بخـش کوچکی از دین هسـتند -بلکه امر و نهـی او در معامالت و
بانکداری ،در معیشـت و اقتصاد ،در مسـايل سیاسـی و حکومتی،
در توریسـم و گردشـگری ،در محیط زیسـت ،در روابط بینالملل،
در زندگی شـخصی و اجتماعـی و خالصه در همه شـئون زندگی
انسـانی نافـذ اسـت و بایـد پیادهسـازی شـده و «تعبـداً» مراعات
شـود .روایاتـی کـه در خصـوص زائـر حـرم مطهـر رضـوی آمـده
نمونهای از آنهاسـت .براسـاس روایات ،فضل و برتری زائر امام علی
بـن موسـیالرضا gاز زائران تمـام انبیـا و اولیا و ائمـه bباالتر
اسـت و برایش بخشـودگی گناهان گذشـته و آینده ضمانت شده.
همچنين اجر  70شـهید از شهدای صدر اسالم و ثوابی معادل 70
هـزار و در برخـی روایـات  100هـزار حج برایش منظور میشـود.
زیـارت نیـز بهسـان سـایر امـور ،دارای احـکام شـرعی و ضوابـط
دینی اسـت کـه پایبنـدی بـه آنهـا زمینـه آداب زیـارت را فراهم
میکنـد .مراعـات احـکام و آداب ،زائـر را بـه اسـرار زیـارت واصل
میگردانـد کـه قلـم نگارنـده قـادر بـه ورود در این وادی نیسـت.

حجتاالسالم حسن ریاضت
واعظ و کارشناس معارف اسالمی

اسلامی را بـه قطـب علمـی جهـان تبدیل کـرد و غلبـه آن حضرت
در مناظـرات بـر تمامـی دانشـمندان مکاتـب و ادیان مختلـف باعث
شـکوفایی علـم و دانش در ایران والیی شـد .مردم ایـران هم که بعد
از ظهور اسلام در شـبهجزیره عربستان تشنه شـنیدن حقایق اسالم
نـاب محمـدی بودند بعـد از حضور امـام رضا و شـهادتش طی قرون
متمـادی مرید آن حضرت بـوده و در عرصههای گوناگـون زندگی از
روش و منـش او الگـو گرفتـه و میگیرنـد .از مهمتریـن ویژگیهای
سـبک زندگـی رضـوی در زندگـی ایرانیان کـه به برکـت حضور آن
حضـرت در ایـران نهادینـه شـده ،رأفـت اسـت؛ رأفـت اسلامی که
نشـأت گرفتـه از فرهنگ غنـی ناب شـیعه آل محمـد در عرصههای
مختلـف بـروز و ظهور و جلـوه ویژهای داشـته و تجلی ایـن رأفت در
عرصـه خانوادگـی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسـی و اقتصادی به منصه
ظهـور میرسـد .از جلوههای دیگر سـبک زندگی رضـوی در زندگی
ایرانیان ،همزیسـتی مسـالمتآمیز با اقوام و پیـروان مذاهب دیگر بر
کشـور پهناور ایران اسلامی اسـت که بـا الگوگیـری از روش زندگی
آن حضـرت کاملا در زندگـی روزمـره بـا یکدیگـر عجیـن شـدهاند.
امـا جلـوه دیگر این سـبک زندگـی در صبر بر مشـکالت ،سـختیها
و تحمـل فشـارها در راه دیـن اسـت .غربـت ایـران اسلامی به جرم
دفـاع از مکتب تشـیع و والیـت اهل بیـت تأللوی کوچکـی از غربت
غریبالغرباسـت .اسـتقامت مـردم ایـران و تحمـل غربـت در دوران
دفـاع مقـدس و صبـر در تحریمهـای ظالمانه دشـمنان درسآموزی
ـم َق َ
ال
یـب َو ال ْ ُم ْؤم ُ
از مکتـب رضـوی اسـت؛ «ال ْ ُم ْؤم ُ
ِـن َغ ِر ٌ
ِـن َغ ِر ٌ
یب ثُ َّ
ُطوبَـى لِلْغ َُربَاء».
مومـن غریـب اسـت و خوشـا به حـال غریبـان .اما چـه کنیم که
محـب امـام رضـا gشـویم؟آن حضـرت در حدیثـیفرمـوده« :ما
محـب کسـی میشـویم کـه بـر جدمـان اشـک بریـزد» .زیرا اشـک
ریختـن بـرای امام حسـین ،فاطمه و علـی را خوشـحال میکند.
آن حضـرت در حدیـث دیگری فرموده« :اگر دوسـت داری دوسـتت
داشـته باشـیم کارهایـی را کـه میگویـم بکـن» .بنابراین مـا باید با
عمـل بـه دسـتورات امـام محـب آن حضـرت شـویم .روایـت داریم
فـردی بـه امـام رضـا نامه نوشـت کـه آقـا! من خیلـی گیـر میکنم
و از شـما دورم .آن حضـرت فرمـود« :هـر وقـت گیـر کـردی لبـی
تـکان بـده و مـا را صـدا کـن» .بنابرایـن اگـر بـه درجـه محبـوب
شـدن اهـل بیـت bبرسـیم حتمـا سـراغمان میآینـد .پیرمـرد
پینـهدوزی یـک سـال پـول جمـع میکند تـا به سـفر مشـهد برود.
آن وقـت مـا سـالی چنـد بـار بـه مشـهد میرویـم .البته حواسـمان
باشـد مـا خودمـان نمیرویـم بلكـه آقـا مـا را میکشـاند بـه حـرم
تـا خـودش را بدهـکار مـا کنـد .در آسـتانه شـهادت آن حضـرت
از آسـتان حضـرت شمسالشـموس ،انیـس النفـوس عاجزانـه
درخواسـت داریـم بـا نظـر کریمانـهاش توفیـق بهرهگیـری از
سـبک زندگـی رضـوی را بـه ما عطـا فرمایـد و بـه پیشـگاه مقدس
فرزنـدش حضـرت مهدی fسـالروز شـهادت آن امام را تسـلیت و
تعزیـت عـرض مینماییـم .در پايـان عرايضـم را ايـن طور بـه پايان
ميرسـانم :رضـوی بمانیـم ،رضـوی زندگی کنیـم و رضـوی بمیریم.

خـــــط خبــر

توليت آستان قدس رضوي در جمع راهپیمایان حسینی گفت« :راهپیمایی اربعین در کره خاکی قطعا بینظیر است.
چـه از لحـاظ کمی و چه از لحـاظ کیفی این راهپیمایی در جهان نمونه ندارد .راهپیمایان حاضر در اربعین حسـینی
اندیشه اربعینی و انگیزهای الهی دارند .اندیشه اربعینی در مقابل اندیشه استکباری ،تکفیری و انحرافی است و امروز
ما شاهد تقابل این دو اندیشه هستیم».
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حسینیهآیتاهللحقشناس

هیأتمحبينآلعبا

سخنران :حجتاالسالم 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

سخنران :حجتاالسالم زند قزوینی
مداح :علی حبیبزاده
نشانی :قم 45 ،متری صدوقی 55 ،متری
فردوسی ،ابتدای کوچه چهارم
تاریخ 95/9/9 :الی 95/9/10
ساعت 20 :الی 22:30

بیتالحسنالمجتبیg
سخنران :حجتاالسالم مرتضی ادیب یزدی
مداح :سیدصادق مرعشی
نشانی :تهران،میدانبهارستان ،نبشخیابانایران،
بیتالحسنالمجتبیg
تاریخ 95/9/9 :الی 95/9/10
ساعت 7 :تا 8:30

شهادت امام رضاg

هیأتکجا برویم؟

با توجه به اینکه این روزها همه هیأتها مراسم ویژهای دارند
در اینجا درباره زمان و مکان برخی از آنها اطالعرسانی
شده .شما هم میتوانید زمان و مکان مراسم
هیأتتان را برای ما به نشانی
 Qudsonline14@gmail.comارسال
کنید تا در همین صفحه چاپ شود.

محفل روضه الزهراh
سخنران :حجتاالسالم اسدی
مداح :مهدی مبینیپور
نشانی :همدان،خیابان تختی ،حسینیه
امامزاده یحییg
تاریخ 95/9/9 :الی 95/9/10
ساعت 18 :تا 20

بزرگداشت شهید مدافع حریم اسالم
نشاني :منيريه،خيابان فرهنگ،حسينيه
شهدا قهرود
سخنران :حجت االسالم پناهيان
مداحان :مهدي رسولي،ميثم مطيعي
تاريخ  9/۶:الی9/۹
ساعت۱۹ :

سخنران :آيتاهلل رئيسى
مداح:حاجسيدمجيدبنىفاطمه
زمان95/9/9 :
سخنران:حجتاالسالمقاسميان
مداح  :سيدمهدى ميرداماد
نشانی :مشهد ،مطهري شمالي ،٦٠بيتالجوادg
زمان95/9/10 :
ساعت ٦:٣٠ :صبح

هیأتمنتقمالزهراh
سخنران :حجتاالسالم امين متين
مداح :ايمان ميرزایی
نشانی :تهران ،خيابان شهيد مدني جنوبي،
خيابان شهيد محمودي ،نبش كوچه بهمن
داودي ،حسينيه خامس آل عباg
تاریخ 95/9/9 :الی 95/9/10
ساعت 20 :الی 22

هیأت منتظران مصلح

ت انصارالحجهf
هیأ 
سخنران :حجتاالسلام والمسلمين سيدعباس موسوي
مطلق
مداحان :سـيدمهدي ميرداماد ،نريمان پناهي ،عبدالرضا
هاللي ،حميد عليمي ،حسـن حسينخاني ،روحاهلل بهمني و
امير كرمانشاهي
نشاني :مشـهد ،ميدان شهدا ،كوچه ناظر ،حسينيه امام
رضا g
زمان :از ششم آذر به مدت پنج شب
ساعت21 :

هیأت جوادیه (مرحوم عابدزاده)
تآلياسين
هیأ 
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نشانی :مشـهد ،اجتماع هیئات مذهبی ،تشرف
به حرم ،خیابان طبرسـی کوچه جوادیه
تاریخ95/9/10 :
ساعت17:30 :
با مداحی مداحـان اهل بیت عصمت
و طهار تb

سخنران :میثم تفتی
مداحان :حاج محمد نوروزی و سیدمحمد
طباطبایی
نشانی :تهران ،خیابان پیروزی ،خیابان سوم
نیروی هوایی ،فرعی  ،3/37پالک پرچم
تاریخ 95/9/9 :الی 95/9/10
ساعت 18 :تا20

مسجدجامعآلیاسین
سخنران :حجتاالسالم محمودی
مداحان :روحاهلل بهمنی ،حنیف طاهری و
جعفرجعفرپور
نشانی:تهران،خیابانشریعتی،خیابان
خواجه عبداهلل ،کوچه نهم ،مسجد جامع
آلیاسین
تاریخ 95/9/9 :الی 95/9/10
ساعت18 :

روضهاالمامحسنمجتبیg
نشانی:تهران،پیروزی،خيابانشکوفه،کوچه
اهری
سخنرانان :دکتر نیکنام و دکتر ادبی
تb
ل بی 
مداحان اه 
تاریخ 95/9/9 :الی 95/9/10
ساعت 19:30 :الی 22

ویژهنامه هیأتها و محافل مذهبی

شماره يازدهم

سهشنبه  9آذر 1395
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سیدرضا امیری صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت« :خبر درگذشت استاد سلیم موذنزاده اردبیلی عالوه بر ملت
ایران ،جهان اسالم را نیز متأثر کرد .امروز ملت ایران متأثر از درگذشت این واالمقام هستند که یاد و خاطرهاش هیچگاه
فراموش نمیشود .درصدد هستیم یک روز را در کشور به نام استاد سلیم موذنزاده اردبیلی ثبت کنیم چراکه مداح بزرگ
عالم تشیع اسطورهای بینظیر در تاریخ دنیاست».

درباره استاد سليم موذنزاده اردبيليكه لقب
«سلطانالذاكرين» برازندهاشبود

با «زينب ،زينب»
جاودانهشد
مجتبی برزگر

سحرگاه سهشنبه بود و وقت نماز و مناجات شبانه که متصل میشد
ی نماز صبحش که تمام شد برای
به نماز صبح ،به عادت همیشگ 
عرض سالم به محضر ارباب دست روی سینهاش گذاشت و با لهجه
شیرین آذری «السالم علیک یا اباعبداهلل» گفت و اشک گونههایش
را تر کرد .انگار به دلش افتاده بود که این آخرین سالمش در دنیا
به ارباب است .سوزشی در قفس ه سینهاش احساس کرد و خیلی
زود رد درد به میان سینهاش آمد .حالش خوب بود .فقط کمی
سرماخوردگی از چند روز قبل داشت و حاال این قلب که انگار
بازیاش گرفته بود .میفهمید تپش قلبش دارد باال میرود .دستش
به سینهاش بود و زیر لب چیزی میگفت .ذکری ،دعایی یا شاید
چون میدانست که وقت رفتن است ارباب را صدا میکرد .ضربان
قلبش از ریتم افتاد .پایین و پایینتر .آمبوالنس آمد اما بیموقع.
هنوز آفتاب بیرمق و کمرنگ سهشنبه دو روز پس از اربعین 95
خودشراازکمرکشساختمانهایسردویخزد هاردبیلباالنکشیده
بود که آفتاب عمر فخرالذاکرین در  80سالگی به غروب نشست.
خاندان صاحب صدا
ی مصادف بـود با 20
مهرمـاه  1315بـه نیمه رسـیده بود .به تقویـم قمر 
رجـب سـال  1355کـه در خانـ ه شـیخ عبدالکریم مـوذن در محلـ ه تازه
شـهر اردبیـل نوزادی متولد شـد که سـلیم نـام گرفت .شـیخ عبدالکریم
وقتـی بـا نـوای خوشـش در گـوش او اذان گفت نـه تنها نغمـه داوودی
بلکـه عشـق به اهل بیـت bرا هم به گـوش و جان و قلب سـلیم خواند
و برایـش بـه ارث گذاشـت .سـلیم در خانـوا دهای متولد شـد کـه صدای
خـوب میراثی ارزشـمند برای خاندانش بود که از پدر به پسـر میرسـید.
خـودش در ايـن خصوص گفتـه «:مـن در اردبیـل متولد شـدم .کودکی
مـن هـم مثـل کودکی هـر کس دیگـری بود .بـا این تفـاوت کـه من در
خانـوا دهای زندگـی میکردم کـه همگی صـدای خوبی داشـتند .درواقع
صـدا در خانـدان مـا موروثـی اسـت و از پـدر به پسـر بـه ارث میرسـد.
مرحـوم ابـوی واقعـا داوود ایـن خانـدان بـود .صـدای او را هیچکـدام مـا
نداریـم .پـدر مردی بغایت عارف ،زاهد ،مؤمن و عاشـق اهـل بیت بود .در
منزل ما همیشـه مراسـم روضهخوانی و عـزاداری برای امام حسـینg
برپـا بود».
خاندان صاحب صدا
حـاج شـیخ عبدالکریـم مـوذن اولین کسـی اسـت کـه اذان ملکوتیاش
بـه صـورت رسـمی از رادیو ایـران پخش شـد و هنگام ارتحالش به سـال
 ۱۳۲۹صـدای اذانـش روزی سـه بـار از رادیـو پخش میشـد .او سـالها
اذانگوی مسـجد سـلطانی (مسـجد امام بازار تهران) بود .اسـتادی شیخ
عبدالکریـم در اذانگویـی آنقـدر بـود کـه فرزنـدش حـاج سـلیم با همه
اسـتادی کـه در مرثیهخوانـی ،نوحهسـرایی و اذانگویـی داشـت ،خود و
دیگـر اخویهایـش را کـه همگـی اذانگو بودنـد قطرهای میدانسـت در
برابـر دریـا« :مـن ،مرحـوم نعيـم و داوود اذان گفتهایـم امـا اذان مـا در
برابـر اذان ابـوی قطرهای از دریاسـت .اذان ابـوی آدم را منقلب میکرد».
نخستین معلم حاج سلیم
اولیـن اسـتاد مرحـوم سـلیم مـوذنزاده در نوحهخوانـی و موسـیقی
مرحـوم پـدرش بـود .شـیخ عبدالکریـم واعـظ و خطیبـی توانـا بـود که
فرزنـدان خـود را از کودکـی بـا اصـول اولیـه مداحـی آشـنا کـرد که به
گـواه حـاج سـلیم او و برادرهایـش هرچـه داشـتند از مرحوم ابویشـان
بـود .حـاج سـلیم از  9سـالگی صدایـش را وقـف مـدح ائمـه اطهـارb
کـرد؛ «مـن خواندن و دسـتگاههای موسـیقی ایرانـی و ردیفهـای آن را
از مرحـوم ابـوی یـاد گرفتـم .ما هرچـه داریـم از ابـوی داریـم .او بود که
عشـق بـه خـدا ،پیامبـر و اهـل بیتـش را در دل ما بـه ودیعه گذاشـت».
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حاج محسن طاهری درباره ورود مداحان به سیاست گفت« :یک وقت ما سیاست را با خواندن روضه قاطی میکنیم و وسط اوج روضه
و مصیبت یک حرف سیاسی میزنیم .به نظرم این کار الزم نیست .سخنران باید در جای خود حرف خدا و پیغمبر را بزند و اشارهای
هم به مسائل روز داشته باشد .امروز در اوضاعی به سر میبریم که این همه دشمن دور ما را گرفته .پس باید به خطرات اقدامات
وهابی کثیفِ پلید و خبیث این همه جنایت کرده که بخش عمدهاش علیه مردم ما بود».
آنها اشاره داشته باشیم .عربستان سعودیِ
ِ

کار میگرفـت و ابتـدا بـه محتوای شـعر توجه داشـت .بعـد از محتوا در
ل بیـت bاهمیت ویژه
کنـار توجـه به صنایـع ادبی آنچه برای مـداح اه 
داشـت ،موضـوع مقامات بـود به طـوریکه هیـچ شـعری را بیتوجه به
مقامـات مطلوب انتخاب نمیکـرد .برخی مواقع نیز اسـتاد حال و هوایی
را خود انتخاب میکرد و تمایل داشـت برای آن شـعری سـروده شـود».

پسران اذانگو
هرچنـد پـدر حـاج سـلیم اذانگـوی بزرگـی بـود امـا بانـگ اذان پسـر
بزرگـش رحیـم هم کم از صوت پدر نداشـت کـه تأثیرگذارتریـن اذان را
بـرای جهان اسلام گفـت .رحیم مـوذنزاده اردبیلی برادر اسـتاد سـلیم
کـه او هـم در  80سـالگی در خرداد سـال  1384درگذشـت مـوذن بود
و معـروف بـه بلال ایـران .البتـه حاج سـلیم نیز صـوت اذان دلنشـینی
داشـت و اذانگـوی قهـاری بود کـه آن را از لطف و عنایـت اهل بیتb
میدانسـت .بـه غیـر از او و بـرادرش حـاج رحیم دیگـر برادرانـش نعیم،
محمـود و داوود نیـز از مداحـان اهـل بیـت و موذنيـن مشـهور جهـان
اسلام بودنـد کـه همگـی درگذشـتهاند؛ «اگـر رحیـم و مـن و دیگـران
اذان گفتهایـم و دلهـای مردمـان مؤمـن را منقلـب کردهایـم ،بـه مـدد
انفـاس پاک نبـوی و توجهات ویژه اهل بیت و امام حسـین gاسـت».
خدمت به درگاه امام حسین gبا نفس سالم
مرحـوم سـلیم مـوذنزاده وسـواس و دقت خاصـی در انتخاب اشـعارش
بـرای مداحـی و مرثیهخوانـی داشـت و گفته بود« :شـعری کـه انتخاب
میکنـم از زیـر نظـر اسـاتید محتـرم میگـذرد و بعـد آن را در رادیـو
یـا مجالـس مختلف اجـرا میکنـم» .فرزنـدش ودود مـوذنزاده اردبیلی
درباره وسـواس و دقت مرحوم پدرش در انتخاب اشـعار گفته بود« :برای
یک برنامه اشـعار زیادی را مطالعه و به شـعرای معـروف مراجعه میکرد.
ارتباط بسـیار تنگاتنگ و نزدیکي با علما و شـعرای عاشـورایی داشتند و
اشـعار و احادیـث را با وسـواس انتخاب میکرد و نسـبت بـه دقیق بودن
به منبـع و مأخـذ دقت زیادی داشـت».
تقی سـیفی شـاعر و سـراینده نوحه معـروف «زینب ،زینـب» هم روایت
دیگـری داشـت از انتخـاب اشـعار توسـط حـاج سـلیم؛ «مرحوم سـلیم
مـوذنزاده اردبیلـی در انتخـاب اشـعار جهـت مداحـی دقت ویـژهای به

حنجرهای که وقف ارباب بود
مرحوم سـلیم مـوذنزاده کـه گفته بـود حنجـرهاش وقف اربابمـان امام
حسـین gاسـت همـواره از بیمیلـی مـداح و مرثیهخـوان بـه مادیات
دنیـوی هم میگفـت؛ «باید بـرای نوحهخوانـی عالقه داشـت .اگر عالقه
قلبـی و خواسـت درونـی نباشـد و امیال نفسـانی و رسـیدن بـه مادیات
مدنظـر باشـد چندی نمیگـذرد که هم آبـروی آدم مـیرود و هم مال و
منالش .دسـتگاه امام حسـین gبا کسـی شـوخی ندارد .باید پاک بود
و بـا نفـس سـالم بـه ایـن درگاه خدمـت کـرد» .همانگونه کـه خودش
سـالها با نفـس سـالم و پاک بـرای این دسـتگاه خدمـت کرد.
سیدحسـامالدین سراج خواننده سرشناس کشـورمان درباره استاد سلیم
گفتـه« :معمـوال خوانندگان کمتجربـه وقتی شـعری را انتخاب میکنند
اسـیر افعـال عروضی آن میشـوند ولـی او بـه هیچوجه اسـیر هیچ چیز
نیسـت مگـر سیدالشـهدا .gمرحوم سـلیم مـوذنزاده یکی از کسـانی
اسـت که قـدرت صدایش را از سیدالشـهدا گرفته».
بهترین مرصعخوان شیعی
مرحوم سـلیم موذنزاده علاوه بر فراگیری موسـیقی ایرانی به یادگیری
گوشـههای موسـیقی عربـي و ترکـي نیـز رو آورد .تـا آنجـا که توانسـت
عنـوان بهتریـن مرصعخـوان در جامعـ ه شـیعی را از آن خـود كنـد و
مرصعخوانـی یکـی از زمینههـای تخصـص او شـد .مرصعخوانـی یکـی
از گونههـای آواز مذهبـی اسـت کـه در عیـن زیبایی ،شـیوایی و لطافت
و ظرافتـی که دارد کاری اسـت بسـیار دشـوار .مرصعخوانـی اوج آواهای
مذهبـی اسـت که خواننـده نه تنها به سـه زبـان عربی ،فارسـی و ترکی
بایـد مسـلط باشـد بلکـه باید بتوانـد آواهای موسـیقی این سـه زبـان را
در ردیفهـای آوازی آن بـه خوبـی اجـرا کند .مرحوم سـلیم مـوذنزاده
اردبیلـی مرثیهخوانـی بـود کـه مرصعخوانـی را نیز در اوج داشـت.
بدرقه با نوای«زینب ،زینب»
بیشـک نوحـ ه «زینب ،زینـب» مرحـوم سـلیم مـوذنزاده معروفترین
اثـر به جـا مانـده از اوسـت که نـه تنهـا اهالـی آذربایجـان و ترکزبانان
بلکـه حتـی کسـانی کـه ترکـی نمیداننـد ،بـا آن همنوایـی و همراهی
میکننـد .جالـب اینکـه سـلطان المادحیـن همانگونـه کـه در زمـان
حیـات خـود وصیـت کـرده بـود ،در روز تشـییعش بـا نـوای «زینـب،
زینـب» مـردم کـه در آسـمان شـهر اردبیـل پیچیـد بدرقـه شـد .حاج
سـلیم مـوذنزاده نـه در میـان ایرانیهـا بلکـه میـان غیرایرانیهـای
ترکزبـان هـم محبـوب و مشـهور بـود و شـهرتش پـا از مرزهـای
کشـور بیـرون گذاشـته بـود .او در كشـورهاي آذربایجـان و ترکیـه
محبـوب عـام و خـاص و حتـی اهـل موسـیقی بـود .بسـیاری از
نوحههـای اسـتاد سـلیم مـوذنزاده بـه زبـان ترکـی آذربایجانی اسـت.
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توصيههاي
حاج سليم

مداح نبايد سراغ
سيگار و قليان برود
مرحوم سـلیم موذنزاده معتقـد بود صدای
خـوش یـک نعمـت الهـی اسـت و بـرای
نگهـداری آن بایـد تالش کـرد؛ «برای حفظ
صـدای خـوش ،بایـد اوال بـا دسـتگاههای
موسـیقی آشـنا بود و قواعد موسـیقایی را
رعایـت کرد .ثانيا نباید سـراغ مـواد مخدر،
سـیگار و قلیـان رفـت .بایـد بـرای حفـظ
صـدا و مانـدگاری آن و قدرت بخشـیدن به
صدا ،از سلامتی بـدن مطمئن بـود و آن را
قدرتمند کرد .صدای رسـا نیروی دوچندان
میخواهـد .بهترین صدا آن اسـت که باعث
آزار شـنونده نشود بلکه عامل جذب او باشد.
گاه مداحانـی را میبینیـم که بدون دانسـتن
فنون آواز و موسـیقی و رعایت قواعد کالمی،
بـا صـدای آزاردهنـدهای مداحـی میکنند.
اینهـا هـم بـه خودشـان ضـرر میرسـانند
و هـم موجـب آزردگـی خاطـر عـزاداران
میشـوند» .وي بارهـا در گفتوگوهایـی که
بـا او انجام شـده بـود ،گفتـه بـود« :مداحان
بایـد قبـل از مداحی تمرین داشـته باشـند.
بایـد واژههـا را درسـت تلفـظ کنند و سـواد
عربی و فارسـی داشـته باشـند .اطالعاتشان
بايد کامل باشـد و با دسـتگاههای موسـیقی
و نت و ردیف آشـنایی داشـته باشند .مهمتر
اینکه خلوص نیت داشـته باشند .کار مداحان
تنها این نیسـت کـه از مردم اشـک بگیرند.
گریاندن مـردم و مسـأله بکاء در عزا مسـأله
مهمـی اسـت امـا مهمتـر از آن توجـه دادن
مردم بـه اهـداف قیـام امـام حسـین gو
روز عاشوراسـت .متوجـه کـردن مـردم بـه
اینکـه باید مقابل ظلم ظالم ایسـتاد و شـعار
«هیهات من الذله» را شـعار زندگی قرار داد».

يادداشتيازسيدمجيدبنيفاطمه

راز محبوبيت استاد سليم موذنزاده چه بود؟

محبوبیـت مرحوم سـليم مـوذنزاده قابل انکار نیسـت .شـما ببینید فـردای روز
ارتحـال حاج سـلیم چند روزنامه سراسـری کشـور در صفحه اول و تیتر یکشـان
بـه ایـن موضـوع پرداختنـد .دلیلش این اسـت کـه مرحـوم سـلیم در قلب همه
مردم جا داشـت .البتـه محبوبیت دالیل بسـیاری دارد کـه باید مفصـل دربارهاش
حـرف بزنیم .اما چنـد نکته را فهرسـتوار مـرور میکنـم .در اردبیل معـروف بود
کـه درب خانـه حاج سـلیم به روی همـه باز اسـت .یعنـی مداحی بود کـه با همه
مـردم رابطه صمیمانه داشـت و هیچکس از خانهاش دسـت خالی بیـرون نمیآمد.
شـاید خیلیها ندانند کـه این پیرغلام اهل بیت جهیزیه بسـیاری از دختـران را
مـیداد و به بسـیاری از افـراد محروم کمکهای قابـل توجه میکـرد .وقتی الگوی

یـک ذاکـر سیدالشـهدا ،ذوات مقدسـه اهل بیت باشـد طبیعی اسـت که این
اتفاقـات رخ میدهـد .درباره اخالق نیکو و دسـت بـه خیر بودن ایشـان میتوانیم
بسـیار صحبت کنیم که مجال آن نیسـت .دومین نکتـهای که درباره ایشـان حائز
اهمیت اسـت ،تسـلط به تمام دسـتگاههای موسـیقی و آوازی اسـت .کمتر کسی
را میتوانیـد ماننـد مرحوم سـلیم مـوذنزاده پیدا کنیـد که کامال علمـی و طبق
دسـتگاههای موسـیقایی مثل ماهور ،بیات تـرک و ...بخواند .با همین تسـلطش به
علـم آواز بـود که حـدود 50سـال پیش در مـاه محرم بیـش از 25سـبک و نوحه
سـاخت که همـه آنهـا در اوج بودند .حقیقتـا در سبکسـازی یک اعجوبـه بود و
بـا نوآوریهـای هوشـمندانه باعث بـرکات بسـیاری در عـزاداری اهل بیت شـد.

ویژهنامه هیأتها و محافل مذهبی

شماره يازدهم

سهشنبه  9آذر 1395

 29صفر 1438

خـــــط خبــر

06

نریمان پناهی مداح اهل بيت bبا بیان اینکه من بچه جنگم و روی بحث رهبری و دفاع مقدس تعصب دارم ،گفت« :از همه
جای ایران من را دعوت میکنند و از این دعوتها شاید نصفشان را به دلیل اینکه در خط والیت و جنگ نیستند رد کنم.
خیلیها میگویند فقط سینه بزنید و عزاداری کنید اما اسمی از کسی نبرید .این دیدگاهی است که من تحت هیچ شرایطی آن
را نمیپذیرم .به من پیشنهاد مسکن ،خودرو و ویالی شمال دادند به شرطی که اسمی از شهدا و امام wدر مداحیام نبرم».

کوچه پسکوچههایکودکی

ماجـرای شـلهپزون خانـه بیبـی را از کودکـیام کـه بـه هیاهـوی بـازی بـا بچههـا سـپری میشـد بـه یـاد دارم .بـه رسـم همـه
عزاداریهـای دو مـاه محـرم و صفـر روضههـای خانـه مادربزرگـم  10روز بـود .یـک دهـه عـزاداری آخـر صفـر بـرای نوههـای
بیبـی کـه فرصـت داشـتند  10روز تمـام دور حـوض بدونـد و در زیرزمیـن آتـش بسـوزانند فرصتـی طالیـی بـود .داسـتان
دنبالـهدار روضههـای بیبـی تـا آخریـن روزی کـه زنـده بـود ادامـه داشـت .روضـه روزانـه کـه تمـام میشـد عروسهـا و
دخترهـای بیبـی سـینیهای حبوبـات را میآوردنـد و شـروع میکردنـد بـه پـاک کـردن آنهـا .از روز شـهادت پیامبـر و
امـام مجتبـی cتـا شـب شـلهپزون دو روز فرصـت بـود تـا همـه مقدمات پخت شـله کامـل شـود .از شسـتن حبوبـات گرفته
تـا پـاک کـردن گنـدم و پخـت گوشـت کـه مهمتریـن بخـش کار بـود .یکـی از نـکات جالـب نذریپـزون خانـه بیبـی نذوراتی
بـود کـه همسـایهها و فامیـل بـرای دیـگ بیبـی میآوردنـد و گاهـی یـک دیـگ نـذری بـه دو دیـگ افزایـش پیـدا میکـرد.

نذریکه برکت زندگی است

اگرچـه امـروز دیگـر نـه بیبـی هسـت کـه بچههایـش را دور هـم جمـع کنـد و مجلـس عـزا به پـا کنـد و نه دیگـی بـرای آخر
صفـر در حیـاط خانـه بیبـی بـرای شـله گـرم میشـود و نـه اصلا خانـه بیبـیاي وجـود دارد اما هنـوز مردم مشـهد بـه همان
رسـم و سـنت دیرینـه دیگهـای نـذری را بـرای زائـران پیـاده و هیأتهـای عـزاداری امـام رضا gبه پـا میکنند تـا خدمت به
عاشـقان امـام هشـتم برکـت زندگیشـان شـود؛ برکتـی که نـه تنها افزایـش مال بلکـه فزونی عشـق محمـد و آل محمد اسـت.

شل ه ثبت میراث معنوی شد

شـله یکی از غذاهای لذیذ مشـهدیها در ایام عزاداری اهل بیت bاسـت که در محرم و صفر با آداب و رسـوم خاص معنوی پخته
میشـود .همین ویژگی پخت در فضای معنوی موجب شـد دو سـال پیش این نذری پرآوازه مشهدی ثبت میراث معنوی شود .این
غذای پرطرفدار از گوشـت ،حبوبات و ادویه تهیه شـده و بسـیار خوشـمزه و مقوی اسـت .پخت این غذا که بیشـتر برای هیأتهای
عـزاداری و مجالـس روضه اهل بیت bاسـت در آخر صفر رونق بیشـتری دارد .سـفر هیأتهـای عزاداری شهرسـتانهای اطراف
بـه مشـهد برای برپایی مراسـم عـزای امام رضـا gیكی از دالیل رونق بیشـتر این غذای سـنتی مشـهدیها در آخر صفر اسـت.

کاریک نفر نیست

مشهدیهادرآخرصفرباغذایيخاص
از عزاداران پذیرایی میکنند

طعم ماندگارشله مشهدي!
نازلی محمدی

بـرای مردم مشـهد عـزای «چهـل و هشـتم» رنـگ و بـوی دیگـری دارد .روزهای آخـر ماه صفـر برای
اهالـی دیـار تـوس روزهـای پرجنـب و جوشـی اسـت؛ از گروههـای اسـتقبال از زائـران پیـاده کـه در
سـالهای اخیـر حـال و هـوای جادههـای منتهـی به مشـهد را متفـاوت کـرده گرفتـه تا كسـانی که
سالهاسـت دیگهـای نـذری را در آخـر صفـر بـرای دسـتهها و هیأتهـای عـزاداری به پـا میکنند.

گوشـت کـه بیشـترین حجم دیگ شـله را بـه خود اختصـاص میدهد از گوسـفند یـا گاوی تهیه میشـود کـه جلـوی راه هیأتهای
عـزاداری قربانـی شـده و گوشـت آن در طبخ شـله اسـتفاده میشـود .اگرچه پخت شـله کاری اسـت کاملا مردانه اما بانوان مشـهدی
در انجـام امـور مقدماتـی آن نقـش بسـزایی دارنـد .تمیـز کـردن حبوبات ،برنـج و گندم شـله و پـاک کردن سـبزی برای سـفره نذری
از جملـه ایـن کارهاسـت .حاجآقـا مقـدم یکـی از قدیمیهـای شـلهپزی در مشـهد اسـت کـه در مناسـبتهای عاشـورا ،اربعیـن
و شـهادت امـام رضـا gبـرای عـزاداران شهرسـتانی شـله میپـزد .او دربـاره نحوه پخت ایـن نذری معروف مشـهد میگویـد« :پخت
شـله کار یـک نفر نیسـت بلکه همـت جمعی میخواهـد .از بانـوان گرفته کـه کارهـای مقدماتـی را انجام میدهنـد و بعد هـم آقایان
کـه بایـد چند نفـری پا بـه پای یکدیگـر برای پخـت آن سـاعتها وقـت بگذارند چراکـه چمبـه زدن حبوبـات و گوشـت و یکنواخت
شـدن ایـن مـواد بـا هـم بـه زمـان زیـادی نیـاز دارد» .وی در ادامـه میگويـد« :بیشـتر آشـپزهایی که بـه طبخ شـله میپردازنـد این
حرفـه را از پـدران خـود بـه ارث بردهانـد .زیـرا بـرای ایـن غـذای محبـوب بایـد از دل و جـان مایـه گذاشـت و بـه عشـق عـزاداری اهل
بیـت کار کـرد .بنابرایـن یادگیـری و انجـام آن کاری اسـت دلـی و آن هـم از کودکـی و در کنـار پـدر بـه فرزند منتقل میشـود».

خواندن زیارت امام رضاg

بـه گفتـه مقدم ،روشـن کردن شـمع در حیـاط خانه یا زمینی که شـله پخته میشـود ،ذکـر پیاپی صلـوات ،خواندن زیـارت امام
رضـا gو دعـا بـرای بیماران از جمله مراسـمی اسـت که هنگام پخت شـله انجام میشـود و بـه فضای پخت و پـز حالی معنوی
میبخشـد .او از خاطـرات خـود میگوید که پای دیگهای شـله ،افراد زیادی شـفا گرفتهاند .زیـرا این غذا نذر اهل بیت bاسـت؛
«خیلیهـا بـرای رفـع گرفتاریشـان نـذر كـرده و به صاحب نـذر کمک میکننـد .گاهی یک بسـته نمـک ميدهند یـا ظرفی که
غـذا در آن سـرو میشـود .آدمهای زیـادی در همین نذریها حاجت خـود را گرفتهاند .مـادری نذر کرد خدا فرزندش را شـفا دهد
و همه کاسـههای سـفالی سـفره امام رضـا gرا بخرد .دقیقا سـال بعد با خوشـحالی نـذرش را ادا کرد .مهم نیسـت نذری چقدر
باشـد و چـه باشـد .مهـم دل آدمهایی اسـت که به واسـطه ایـن نذریها به عشـق اهل بیـت bمیتپـد و حاجتروا میشـوند».

گفتوگو با خادم و مداح حرم مطهر امام رضاg
که خدمت به زائران را توفیق خدا میداند

با دعای پدر ومادرم
خادم شدم
مجتبی برزگر

سـالها بـود کـه در صف عاشـقان نوبـت گرفته بـود .امید بـرای خدمـت به زائـران آقـا در دلـش موج
مـیزد امـا نگران بـود که نوبت به او نرسـد .تـا اینكه روزی درخواسـتی مکتـوب به تولیت وقت آسـتان
قـدس مرحـوم آیتاهلل طبسـی نوشـت اما باز هـم خبری نشـد .محمدرضـا عرفانیـان اینبار شـانس
ل بیـت bامتحـان کـرد .خـودش میگویـد« :روزی در هفتـه بسـیج در
خـودش را در توسـل بـه اهـ 
تـاالر مرکـزی آسـتان قدس سـرگرم مرثیهسـرایی در رثـای خاندان مقـدس و مبـارک آلاهلل بـودم که
آیـتاهلل طبسـی را دیـدم و آن روز رویـای خادمـی امـام رئـوف برایـم به حقیقـت تبدیلشـد» .اکنون
هشـت سـال اسـت که دعاهایش مسـتجاب شـده .بـا محمدرضـا عرفانیان مـداح اهـلبیـت و خادم
حـرم مطهر علیبن موسـیالرضا gسـاعتی بـه گفتوگو نشسـتیم تـا از خاطراتش برایمـان بگوید.

خـــــط خبــر

میرمسـعود حسینیان سرکنسول ایران در کربالی معلی گفت« :طبق آمارها از  67کشور جهان در راهپیمایی اربعین
شرکت کردهاند .حال از کشوری مثل ایران حدود  2/5میلیون نفر شرکت میکنند و از یک کشور گمنام آفریقایی ممکن
است کمتر از انگشتان یک دست شرکت کنند اما همین که از  67کشور جهان در اربعین حضور مییابند نشاندهنده
قدرت نرم مسلمانان بوده و در وهله دوم نشانگر اقتدار دولت عراق است که میتواند میزبانی کند و امنیت را برقرار سازد».
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ابتدا از خودتان برایمان بگویيد.
سـال  1351در مشـهد بـه دنیـا آمـدم و حـدود
هشـت سـال اسـت توفیق خدمتگزاری افتخاری
حرم امـام رضا gرا پیـدا کردهام .در سـالهای
دفاع مقـدس هـم افتخـار جانبازی نصیبم شـد.
از همـان دوران نوجوانـی تهصدایـی داشـتم.
بـرای همیـن پـدر و مـادرم از کودکـی مـرا
تشـویق میکردنـد تـا در مجالس اهـلبیتb
مداحـی کنـم و امـروز نزدیـک یـک دهه اسـت
کـه در هیأتهـاي مذهبـی آسـتان قـدس،
مشـهد و برخـی شـهرهای دیگـر شـعائر الهـی
را در قالـب مداحـی فریـاد میزنـم .امـا بهتریـن
لحظـات مداحـیام همـان چهـار مرتبـهای بـود
کـه در محضـر مقام معظـم رهبری همـراه دیگر
خادمیـن« ،یـا مقلـب القلـوب» و چنـد مدیحـه
دیگـر را همخوانـی کردیـم و ایشـان مـا را مورد
تفقد خودشـان قـرار دادنـد .معظم لـه فرمودند:
«همیـن کـه فارسـی میخوانیـد قشـنگ شـده
اسـت».
از چـــه ســالی خودتـان شــروع بـه
مجلسداری کردید؟
همانطـور کـه گفتـم از دوران نوجوانـی
میخوانـدم .آرامآرام بـا تقویت صدا و آشـنایی
بیشـتر بـا ستایشـگری اهـل بیت bبـه هیأت
مذهبـی آمـدم و در تکایا و حسـینیهها مداحی
میکـردم .البته ایـن هدف در بحث شـغلی که
توفیـق پاسـداری انقلاب اسلامی را در سـپاه
پیدا کردم تقویت شـد چراکه سـپاه پاسـداران
یـک ارگان فرهنگـی و مذهبـی اسـت و عمـده
محافـل و مجالـس آن رویکـرد دینـی دارد.
در حـرم امام رضا gهـم برنامه مداحی
داریـد؟ به صورت مسـتمر یا مناسـبتی به
حرم رضوی دعوت میشوید؟
با عنایـت به اینکـه توفیـق خدمتگزاری آسـتان
قـدس را دارم هرچنـد وقـت یکبـار مسـؤوالن
تبلیغات آسـتان بنـده را بـرای اجـرای برنامهها،
ذکـر توسـل و مناجاتخوانـی در گوشهگوشـه
حـرم رضـوی دعـوت میکننـد .البتـه سـازمان
صداوسـیما هم بـرای تولید برنامههـای حرم امام
رضا gاز بنده دعـوت میکند در اجراهای زنده
شـبکههای سـیما عوامل رسـانهای را یاری دهم.
حضـور در حـرم رضـوی و خدمـت بـه
زائـران حضـرت توفیقی اسـت کـه نصیب
هر کسـی نمیشـود .چطور شـد شـما در
زمـره خادميـن حـرم امـام رضـا gقرار
گرفتید؟
شـک نـدارم دعای خیر پـدر و مادر شـامل حالم
شـد .البتـه نبایـد از عشـق و عالقـه زیـاد خودم
بـه امـام رضـا gاز دوران کودکـی غافل شـوم.
سـالها ثبت نام کـرده بودم و منتظر بـودم .خدا
را شـکر توفیق و لطف امام رضا شـامل حالم شد
و خادم افتخاری آسـتان شـدم.
از حـال و هـوای مداحـی در حـرم امام
رضا gبرایمان بگویید.
همانطـور کـه پیامبر اکـرم kفرمـوده« :روضه
مـن ریـاض الجنـه» .یعنـی قطعـهای از بهشـت
اسـت .هـر کجـای ایـن حـرم که پـا میگـذاری
صفـای خـودش را دارد .حتمـا مداحـی و
مرثیهسـرایی در این آسـتان مورد توجه حضرت
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قـرار خواهـد گرفت .همانطـور کـه در زیارتنامه
امـام رضـا gداریـم کـه تسـمع کالمـی و ترد
سلامی .یعنـی ایشـان هـم میبیننـد و هـم
میشـنوند و جـواب میدهنـد .لـذا هـر کسـی
عاشـقانه از امـام رضـا gچیـزی بخوانـد آقـا
حتمـا نظـر لطفـی بـه او خواهنـد داشـت.
شـما وقتـی از خانـه بـه سـمت حـرم
حرکـت میکنیـد بـا چـه نیـت و حـال و
هوایی میروید تا در آنجا موثر باشید؟
یکـی از لحظـات بسـیار شـیرین و وصفناپذیـر
زندگـی بنـده همان لحظهای اسـت که کشـیک
حـرم امـام رضـا gو خدمتگـزاریام آغـاز
میشـود .خـادم واقعی بـرای خدمت بـه اربابش
امـام رضـا gدل تـوي دلش نيسـت .بـا لباس
مرتـب و عطـر خوشـبو وارد حـرم میشـود و
سـعی میکنـد هرچـه انـرژی دارد بـه خدمـت
زائـر بیـاورد .امـا تلـخ آن لحظـهای اسـت کـه
کشـیک خادم به پایان میرسـد .اینکـه با خودم
میگویـم آیا فـردا یـا روزهای دیگر کشـیک هم
زنـده هسـتم كـه در خدمـت آقا باشـم.
چـه ارتباطـی بین خدمـت به زائـران و
مداحی میبینید؟
هـر دو خدمـت اسـت .یکی خدمـت بـه دل و روح
زائـر و دیگـری دسـتگیری و کمـک به زائـر .قالب
کار خدمـت اسـت امـا یکـی خدمـت فرهنگـی و
معنوی و دیگری تا حدودی معنوی و مادی اسـت.

روضه مادرشان زهراh
از عرفانیــان دربــاره بهتریــن روضـهای
کــه تاکنــون در حــرم رضــوی خوانــده
میپرســیم كــه ميگويــد« :روض ـهای
کــه بــه دل مــن مینشــیند و در حــرم
امــام رضــا gآن را خیلــی بــا احتیاط
میخوانــم روضــه حضــرت زهــراh
اســت .البتــه ایــن شــعر معــروف هــم
حــال محــزون امــا خاطرهانگیــز برایم
ایجــاد میکنــد:
ای صفــای قلــب زارم هرچــه
دارم از تــو دارم /تــا قیامــت ای
رضاجــان ســر ز کویــت برنــدارم/
منــم خــاک درت ،غــام و نوکــرت/
مرانــی از درت بــه جــان مــادرت».
ایــن شــعر همــان شــعر معروفــی
اســت کــه خادميــن در حــرم امــام
رضــا gمیخواننــد».
او در آخر انگار حسـابی حال و هوای حرم
گرفتـه ،میگویـد« :خواهم ز خـدا که
بیوالیم نکند /غرق گنهـم ولی رهایم
نکند /یـک خواسـته دارم از خدای تو
رضا /تا آخـر عمر از تـو جدایم نکند».
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حجتاالسلام مصطفـی کرمی با اشـاره به اهمیت حضـور مـردم در راهپیمایی اربعین آن را معجـزه خواند و گفـت« :این اتفاق
تجلی عشـق و اراده مردمی اسـت که جز معجزه نمیتوان نام دیگری روی آن گذاشـت .راهپیمایی اربعین حسـینی نشـان داد
ل بیـت bبه میـدان میآورند».
کـه مـردم همه توان و اسـتعداد خـود را برای ایجاد وحدت و انسـجام و عشـق به اه 

داریم با «حسین حسین» پیر میشویم...

یکی از سنتهای زیبای هیأتهای قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیأت بوده که در این سالها فراموش شده.
پیشنهاد میکنیم دست بهکار شوید و پس از پایان مجلستان یک عکس یادگاری دستهجمعی بگیرید و برای «چهارده» ایمیل
کنید تا در همین صفحه منتشر شود.
qudsonline14@gmail.com

ت قاریهـای معـروف را بـه شـما
در شـماره گذشـته سـبکهای قرائـ 
پیشـنهاد کردیم و این شـماره پیشـنهاد ما این اسـت که قرآن را با کدام
لحـن و دسـتگاه گوش کنید .همه قاریان عالوه بـر رعایت تجوید ،آهنگی
را بر صدای خودشـان سـوار میکننـد که یکی از مقامهـای هفتگانه صدا
و موسـیقی اسـت .دسـتگاه اول بیات اسـت .معموال قرائتها بـا این مقام
شـروع میشـود و در دسـتگاههای دیگر ادامه پیدا میکند .قـاري در اين
مقـام از پایينترين گام صوتي شـروع ميكند و به مـرور به گامهاي باالتر
وارد ميشـود .آهنگـی بسـیار نرم و دلنشـین دارد کـه از آن بـراي ايجاد
آرامش اوليه و پذيرش آهنگهاي بعدي اسـتفاده ميکنند .دسـتگاه دوم
رسـت یا راسـت اسـت كه کاملترین مقام بعد از بیات اسـت .بسـیاری از
ت خود قـرار میدهند و کلیـد ورود به
قاریـان ایـن مقـام را زیربنای قرائـ 
سـایر مقامهاسـت .از نظر لحنی حالتی ضربی دارد و مناسـب قرائتهای
مجلسـی است .حجاز سومین مقام است كه حالتی جهشـی دارد و گويي
انسـان ميخواهد بـا خداي خـودش راز و نيـاز كند .مثل مناجـات باالي
گلدسـتههاي مسـاجد .چهارمیـن مقـام نهاوند اسـت .يكـي از مقامهاي
متعـادل و قابـل مانور .نه مثل صبا و حجاز و رسـت ،ريتم ،لحن سـنگين،
بلنـد ،مؤكـد و گرمـی دارد و نـه مثـل سـهگاه مهيـج و محـرك اسـت.
دسـتگاهی اسـت در میانه مقامها .پنجمین دستگاه صباست .مجموعهاي
از آهنگهـاي حزيـن اسـت .گذشـتهاي را به تصوير ميكشـد كه انسـان
آن را از دسـت داده .پيچيدگي كمتري نسـبت به بقیه مقامهـا دارد .صبا
از مقامهای دلنشـینی اسـت که زیبایـی خاصی به قرائـت میدهد .عجم
یـا چهارگاه هم ششـمین مقام اسـت که شـبیه صبـا شـنیده و در فراز و
نشـيبهاي صوتي و لحني اسـتفاده ميشـود .در تالوت قـرآن تركيبي از
نغمـات ماهور و چهـارگاه و چند مقام فرعي كوچك ديگر اسـت .سـهگاه
هفتمین و آخرین مقام اسـت .در اين مقام نوعي شـور و هيجان و جهش
وجـود دارد .برخـي گوشـههاي آن حالـت اميـد و رجـاء معنوي اسـت و
برخـي ديگـر حزنـي معنـوي در نفـس بـه وجـود مـيآورد .تنهـا مقامی
اسـت کـه حالـت هیجـان دارد .رفعـت ،شعشـاعي ،مصطفي اسـماعيل،
منشـاوي ،شـحات انـور و غلـوش از قاریـان برتـر این دسـتگاه هسـتند.

عکس یادگاری :عاشوراي سال  ،١٣٩٥تكيه بزرگ دربند (تهران ،شميران)

شبكه نمايشخانگي
من از حکایت عشق
تو بس کنم ،هیهات!

فیلمهایــی کــه دربــاره واقعــه عاشــورا و قیــام امــام
حســین gدر ســینما و تلویزیــون ســاخت ه شــدهاند،
انگشتشــمارند .فیلمهایــی بــا رویکردهای حماســی-
تاریخــی مثــل «ســفیر»« ،روز واقعــه» و «رســتاخیز»
و ســریالی مثــل «مختارنامــه» معمــوال بــه دلیــل
زیرســاختهای ایــن آثــار و هزینــ ه ســنگین تولیــد
کمتــر ســاخته میشــوند .گونــه دیگــر فیلمهــای
عاشــورایی فیلمهــای مرتبط با جنــگ و دفــاع مقدس
هســتند .دســته ســومی هــم وجــود دارد کــه مضمون
آنها ایثــار ،عدالتطلبــی و . .هســتند و ارتباط مضمونی
بــا واقعــه کربــا دارنــد .فیلــم «هیهــات» از فیلمهــای
دســته ســوم اســت؛ فيلمــي چهــار اپيــزودي كــه
بــه نویســندگی و کارگردانــی هــادی نائیجــی ،دانــش
اقباشــاوی ،روحاهلل حجــازی و هــادی مقدمدوســت
ســاخته شــده .در ايــن فيلــم كــه در ايــران و عــراق
جلــوي دوربيــن رفتــه ،بازيگرانــي مثــل حامــد بهــداد،
حمیــد فرخنــژاد ،مینــا ســاداتی ،بابــک حمیدیــان ،آال
نجــم ،بهــاران بنیاحمــدی ،خســرو شــهراز و . .بــازي
كردهانــد« .هیهــات» ایــن روزهــا بــه شــبکه نمایــش
خانگــی آمــده و میتوانیــد آن را در خانــه تماشــا کنید.

کتاب
زندگی سیاسی امام هشتم

سـیدجعفر مرتضی عاملی ،محقق و نویسـنده
برجسـته و شناختهشـدهای اسـت .او اهـل
لبنـان اسـت و پـس از تحصیـل علـوم دینـی
در حوزههـای نجـف و قـم آثـار متعـددی را
منتشـر کـرده که اکثـر آنهـا را بایـد از بهترین
کتابهـای شـیعی معاصـر دانسـت« .زندگی
سیاسـی امـام هشـتم» یکـی از آنهاسـت کـه
زندگـی سیاسـی امـام رضـا را در چهـار
بخش بررسـی و ارزیابی كـرده .او در بخش اول
کتـاب ،چگونگـی پدید آمـدن دولت عباسـی
و سیاسـتهای آن را شـرح میدهـد و در
بخـش دوم دربـاره علـل و شـرایط بیعـت امام
رضـا بحث میکنـد .مواضـع امام رضـا در
ارتبـاط بـا مأمـون و اقدامات مأمون و شـهادت
امام رضا مباحث بخشهای سـوم و چهارم
کتاب اسـت« .زندگی سیاسـی امام هشتم» را
سـیدخلیل خلیلیان ترجمه کـرده .این کتاب
 234صفحـهای را میتوانید با قیمـت  25هزار
تومـان از دفتـر نشـر فرهنگ اسلامی بخرید.

قرآن را با کدام لحن بشنویم؟

اپلیکیشن
صحیفه رضویه

اپلیکیشــن «صحیفه رضویه» یکــی از بهترین
نرمافزارهــای همــراه دربــاره امــام رضــا
اســت .ایــن اپلیکیشــن شــامل مجموعــهای
کاربــردی از نمازهــا ،دعاهــا و زیارتهایــی
اســت کــه از امــام رضــا روایــت یــا از بقیــه
ائمــه دربــاره آن حضــرت نقــل شــده .همــه
بخشهــای «صحیفــه رضویــه» در عــدد
«هشــت» خالصــه میشــوند .درواقــع در 30
بخشــی کــه در ایــن نرمافــزار وجــود دارد ،در
هــر بخــش هشــت مــورد دربــاره موضــوع آن
بخــش موجــود اســت .قابلیــت ارســال متــن
صحیفــه بــه وســیله پیامــک بــه مخاطــب
دلخــواه ،قابلیــت بــه اشــتراکگذاری متنهــا
و قابلیــت جســتوجو بخشــی از امکانــات ایــن
نرمافــزار هســتند کــه دســتهبندی ســاده و
گرافیک چشــمنوازی هــم دارد .این اپلیکیشــن
اندرویــدی را یــا میتوانیــد بــا جســتوجوی
«صحیفه رضویــه» بین اپلیکیشــنهای «کافه
بــازار» پیــدا کنیــد یــا میتوانیــد بــه نشــانی
 https://goo.gl/Vwvu3Qســر بزنیــد.

مناجاتنامه

خداونــدا پنــاه بــر تــو از جمــود و تحجــر .پنــاه بــر تــو از
نفسمــداری و دنیاپرســتی .پنــاه بــر تــو از گناهآرایــی و
توجیهگــری ،پناه بــر تــو از آرزوهــای حیوانــی و آمال ایــن جهان.
پنــاه بــر تــو از لغزشهــای ناگهانــی .پنــاه بــر تــو از رســوایی آن
جهــان .پنــاه بــر تــو از ســیاهدلی ،سیاهاندیشــی و ســیاهبینی.

سید مهدی شجاعی
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