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ادبیاتجدید مداحی

مقــام معظــم رهبــری در جشــن تکلیــف  2هــزار دانشآمــوز پســر مــدارس تهــران فرمودنــد« :انســان در
مراحــل مختلــف زندگــی ،حــوادث فراوانــی را تجربــه میکنــد کــه الزمــ ه مواجهــ ه شــجاعانه بــا ایــن حــوادث و
دســتیابی بــه افتخــار دنیــوی و عــزت الهــی ،اســتحکام بنیــ ه معنــوی اســت .راز پیشــرفت فــردی و اجتماعــی در
حفــظ رابطــه بــا خداونــد اســت و امــروز عیــب بــزرگ تمــدن رو بــه افــول و انحطــاط غــرب ،قطــع رابطــه بــا خداســت».

ي /و جهنم را حاضر سازند ،آن وقت انسان متذکر میشود اما چه وقت
ْسان َو أَن َّي ل َ ُه ال ِّذ ْکر 
« َو ج 
ي َء يَ ْو َمئِذٍ ب َِج َهن ََّم يَ ْو َمئِذٍ يَت ََذ َّک ُر ْ ِ
الن ُ
تذکر است»( .آيه  2 3سوره فجر)

مجسـمه را در میـدان شـهر نمیسـازند بلکـه نخسـت در کارگاه و دور از چشـمان دیگـران میسـازند و سـپس طـی تشـریفاتی آن را بـه میـدان شـهر
ميبرنـد و نصـب میکننـد .دنیـا چیـزی شـبیه کارگاه اسـت كـه همـه دسـتاندرکار سـاختن هسـتند .حـال یکـی مثـل حافـظ بهشـت را و دیگـری
جهنـم را .بنابرایـن جهنـم در قیامـت و در آن دنیـا کـه میـدان حضـور اسـت سـاخته نمیشـود بلکـه در همیـن کارگاه دنیـا تهیـه و آمـاده میشـود.
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حسن شالبافان ،مداح اهل بیتb
شاید بهتر باشد یادداشـتم را با بیانات مقام معظم رهبری
آغـاز کنـم .آنجـا کـه میفرمایند یـک مـداح بایـد بتواند
بـا ادبیـات روز حـرف خـودش را بزنـد .به تعبیر بـزرگان،
ل بیت bبایـد پیـام عاشـورا و حضرت
ستایشـگران اهـ 
ابوالفضـل gرا کـه در رجـز حماسـیاش فرمـود« :انـی
یدارم»
احامـی ابـدا عن دینی /دسـت از یـاری دینم برنمـ 
یـا شـعار سیدالشـهدا gکـه امـر بـه معـروف و نهی
از منکـر بـود و «هیهـات مناالذله» تـا انقالب اسلامی
و پیامهـای امـام راحـل ،شـهدای انقلاب و شـهدای
مدافـع حـرم منتقل کنیـم .یک مـداح بایـد در حرم
امـام رضا gو حضـرت معصومـه hو در هیأتها و
مجالـس بزرگ کـه هـزاران دل ،گوش و چشـم را در
اختیـار دارد طبق فرمایش حضرت آقـا طوری بخواند
و پیـام را انتقـال دهد که ذهنهـا را درگیر کند .البته
یک مداح نباید یک ستایشـگر صرف باشـد بلکه باید
بدانـد در منطقه ،جهان اسلام و جهـان کفر چه خبر
اسـت و چـه سیاسـتهایی دنبـال میشـود .آن طور
کـه در تاریخ هم آمده برحسـب ظاهر ،ظلم همیشـه
بـر مظلـوم حاکـم بـوده ولـی مانـدگار نیسـت .قطعا
مظلـوم یک جایی پیروز میشـود و ظالـم فکر میکند
به پیروزی میرسـد .شـاید ظالمان در یمن ،افغانستان،
سـوریه ،عراق و ...چند سـالی حاکم باشـند ولی باالخره
مظلومان به کمک خدا و اهلبیت bپیروز میشـوند.
هنـر یـک مداح جـوان امـروزی این اسـت که علاوه بر
دانستن ادبیات روز مداحی از تجربیات پیشکسوتان این
حوزه و پیرغالمان و سبک درگذشتگان مانند حاج اکبر
ناظمهـا اسـتفاده کنـد تـا مداحـی تأثیرگذاری داشـته
باشـد .درسـت اسـت که شـیوهها تغییر کرده اما انتقال
پیـام فـرق نکـرده .در مداحیها نبایـد روض ه کم شـود؛
و اصـل همـه ایـن مجالس هـم خواندن صحیـح روضه
اسـت .مداحـی که میخواهد بـا ادبیـات روز بخواند حتما
باید در زمینههای مقاتل و تاریخ اسلام مطالعات بسیاری
داشـته باشـد و از محضر علما و بـزرگان بهره ببـرد .عالوه
بر این در بحث اشـعار و سـبکها حتما بایـد کنارش یک
سبکسـاز و شـاعر قوی باشـد .همه اینهـا میتوانند یک
گروه قدرتمند را تشـکیل بدهند و پیام اصلی را برسـانند.

فــدک جــزو خیبــر نیســت .فــدک یــک ســرزمین حاصلخیــز و
آبــاد در اطــراف خیبــر اســت کــه حــدود  140کیلومتــر بــا مدینــه
فاصلــه دارد .منتهــا اداره امــور فــدک بــه دســت خیبریان بــود .وقتی
یهودیــان خیبــر شکســت خوردنــد ،صاحبــان فــدک آمدنــد خدمت
پیامبــر اکــرم kو گفتنــد ما دلخــوش به یهودیــان خیبــر بودیم که
آنهــا هــم شکســت خوردنــد .مــا بــا شــما نمیجنگیــم .آن حضــرت
فرمــود پــس چــه میکنیــد؟ عــرض کردنــد امــاک و اموالمــان را بــا
شــما مصالحــه میكنیــم .پیامبــر هــم پذیرفــت .در آیــه  41ســوره
انفــال و آیــات  6و  7ســوره حشــر آمــده دو نــوع غنیمــت وجــود
دارد .یکســری غنائــم هســت کــه در جنگیــدن و کشــتهشــدن
بــه دســت میآینــد کــه خــدا خطــاب بــه پیامبــر میفرمایــد ایــن
غنائمــی کــه بــه دســت میآیــد یــک پنجــم آن از آن شماســت
و چهــار پنجــم آن بایــد بیــن مســلمینی کــه در جنــگ شــرکت
کردهانــد تقســیم شــود .یعنــی همــه از ایــن غنیمــت ســهم
میبرنــد .یــک نــوع غنیمــت هــم داریــم کــه بــدون جنــگ
و خونریــزی بــا مصالحــه و مذاکــره همچــون فــدک بــه دســت
میآیــد .اینگونــه امــوال و غنائــم چــون بــدون جنــگ بــه دســت
آمدهانــد خــدا در قــرآن فرمــوده بــرای شــخص خــود پیامبر اســت
و هیچیــک از مســلمانان در آن حــق دخــل و تصــرف ندارنــد.
فــدک یــک چنیــن چیــزی اســت کــه بــرای شــخص رســولاهلل
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اســت کــه پیامبــر بــه هــر کســی میخواهــد میتوانــد آن را
ببخشــد .اهــل ســنت مثــل جاللالدیــن ســيوطی و شــهابالدین
آلوســی در کتابهــای خــود ذیــل ایــن آیــه احادیثــیآوردهانــد
کــه رســول خــدا در زمــان حیاتــش فــدک را بــه حضــرت زهراh
بخشــیده .وقتــی ســوره اســراء نــازل شــد پیامبــر گرامــی اســام
 kحضــرت زهــرا را خواســت و فــدک را به او بخشــید .امــا اینجا
یــک ســوال مطــرح میشــود کــه اگــر کســی در زمــان حیاتــش،
خانــه ،ماشــین یــا پولــی بــه اوالدش ببخشــد مــا میگوییــم بــه
بچـهاش ارث داده یــا عنــوان هدیــه پیــدا میکنــد؟ ارث چیزهــای
باقیمانــده از کســی اســت کــه از دنیــا رفتــه و بیــن وراث تقســیم
میشــود امــا اگــر در زمــان حیــات ملــک و مالــی بــه کســی بدهــد
ایــن عنــوان ارث نمیگیــرد .اینکــه حضــرت زهــرا hدر مســجد
مدینــه بــه آیــات ارث اســتناد میکنــد ایــن طــور نیســت کــه قبول
کنــد فــدک ارث اســت .یکــی از آداب مناظــره ایــن اســت کــه بــه
مباحثــی کــه طــرف مقابــل بــه زبــان مـیآورد مهــر تاییــد میزند تا
بــه آن واســطهبتوانــد او را رســوا کنــد .آن حضــرت فرمــود بــر فرض
ارث هــم براســاس ایــن آیــات فــدك بــه مــن ارث میرســد .آنهــا بــا
یــک حدیــث جعلــی دنبــال ایــن بودنــد کــه فــدک را ارث عنــوان
کــرده و تصــرف کننــد.
فــدک بــرای اهــلبیــت bاهمیــت دارد .منتهــا نــه آن چیزی
ل بیــت ترویــج میدهنــد .ایــن نیســت کــه
کــه دشــمنان اهــ 
بیاییــد بعــد از  1400ســال بــرای دختــر پیامبــری گریــهکنیــد
کــه بــرای یــک ملــک دنیایــی گریــه میکــرد چــون فــدک را از
او گرفتنــد و همســرش حضــرت علــی gبــه حکومــت نرســید.
بــه خــدای زهــرا قســم هــر کــس ایــن طــور در مــورد حضــرت
صدیقــه طاهــره hصحبــت میکنــد او را نشــناخته .فاطمــه زهرا
خانمــی اســت کــه در شــب عروسـیاش لبــاس عروســی خــود را
بــه زن ســائله میدهــد .بــرای هــر زنــی مهمتریــن لبــاس ،لبــاس
شــب عروسیاوســت .اگــر میخواهیــد بدانیــد فــدک بــرای اهــل
بیــت bمهــم اســت یــا نــه ،نگاهــی بــه نهجالبالغــه بیندازیــد.
امیرالمؤمنیــن gســالها بعــد از اینکــه از فــدک صحبــت
میکنــد چنیــن میفرمایــد « :مــا روزی فدکــی داشــتیم.
علــی را بــا فــدک چـرا؟» چیــزی که بـرای علی مهــم نیســت ،زرق
و برقهــای دنیاســت .پــس چ ـرا ایــن طــور از فــدک و پــس گرفتــن
فــدک دم میزننــد و تــاش میکننــد؟ حضــرت صدیقــه طاهــره
فــدک را ب ـرای دو هــدف مهــم عن ـوان میکنــد :اول مقابلــه بــا ظالــم
و اینکــه در برابــر ظالــم ســکوت نکند .پیامبــر اكــرم kفرمود فــردای
قیامــت عــدهای بــا اینکــه در مظلومیــت قـرار دارنــد و مــورد ظلــم قرار
میگیرنــد اما بــا ظالم شــریکند .پرســیدند اینها چطــور با هــم برابرند؟
چــون وقتــی بــه او ظلــم شــد ،یــا زورش میرســد یــا نمیرســد .گفــت
حوالـهاش کــردم بــه خـدا .خداوند میفرمایــد اگــر زورت به او نمیرســد
میتوانــی فریــاد بزنــی یــا از دیگران کمــک بخواهــی و بــا فریــاد زدن او
را رسـوا کنــی تــا بــه چنــد نفــر دیگــر ظلــم نکنــد امــا وقتــی ســکوت
کنــی مثــل ایــن اســت کــه بـرای ظلمهــای دیگــر بــه او مجــوز بدهی.

مروریکوتاه بر سبک زندگی مرحوم حاج حسینکاوه
که عمرش را در خدمت اهل بیت bسپری کرد

باتوسلبهاربابهمه
چیزامکانپذیراست
ناهيد ناصري

 24آذر مــاه خبــری کوتــاه در فضــای مجــازی دســت بــه دســت شــد« :حــاج حســین کاوه درگذشــت» .پیرغــام
 82ســالهای کــه همــه عمــرش در خدمــت اهــل بیــت bگذشــت .او متولــد ســال  1313در محلــه سرچشــمه
تهــران بــود و ارادتــی ویــژه بــه ســاالر شــهیدان داشــت .مــردی بــا موهــا و محاســن ســفید کــه بــا وجــود اینکــه
ایــن اواخــر تــوان راه رفتــن نداشــت و همدمــش واکــر ،ویلچــر و عصــا بــود امــا همچنــان در مراســم ســوگواري
اباعبــداهلل الحســين jشــرکت میکــرد و از حضــور در چنیــن برنامههایــی احســاس لــذت و غــرور میکــرد.

آلزایمر بر حافظهاش چیره شد
حاج حسـین كاوه حافظه بسـیار خوبی داشـت .از همـان کودکی هر
کسـی کـه شـعر میخواند ،همـان لحظـه آن را حفـظ میکـرد .این کار
را از هفت سـالگی شـروع کـرده بود تا جایـی که در  10سـالگی بیش از

 120بیـت شـعر از میـرزا یحیـی اصفهانی حفظ بـود .پدربـزرگ او حاج
محمدباقـر قادریـون از مداحـان برجسـته زمـان خـود بود .طبـق وعده،
مداحان در خانه پدربزرگ او جمع میشـدند و مدیحهسـرایی میکردند.
از حضـور در همین جلسـات مداحـی در منزل پدربزرگ ،عشـق و عالقه

خـــــط خبــر

تولیت آستان قدس رضوی در همايش هماندیشی «امام رضاg؛ رمز وحدت و ائتالف اسالمی» گفت« :امروز امام رضا gبه
عنوان رمز ائتالف و وحدت امت اسالمی هستند و الگوی رفتاری و عملی ایشان باید در سخن ،قلم و گفتار علما و اندیشمندان
جامعه اسالمی برای تحقق وحدت به عنوان یک راهبرد اساسی مورد توجه قرار گیرد .امروز راهبرد دشمن ،ایجاد تفرقه در امت
اسالمی و راهبرد ما ایجاد وحدت است .روشنفکران و علما باید در جهت بصیرتافزایی و یکپارچگی امت اسالمی تالش کنند».
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بـه اهـل بیت bو حب حسـین در او شـکل گرفـت و توانسـت در مداحی
موفق شـود .حاج حسـن دوالبی ،اکبر مظلوم ،خاضعین ،علـی آهی و احمد
شمشـیری از جملـه شـاگردان و مداحانی بودند کـه در منزل پدربـزرگ او
جمع میشـدند.
او کـه يـد طواليي در حفظیات داشـت ،به دلیل از دسـت دادن همسـر،
یکـی از دختـران و تنهـا پسـرش دچـار آلزایمر و فراموشـی شـد اما تالش
كـرد با تمریـن ،محفوظات خـود را به یـاد آورد .پس از مرگ تنها پسـرش،
هـر جـا کـه روضـه میخوانـد حتمـا روضـه علیاکبـر jرا هـم میخواند
چراکـه دیگر مفهوم از دسـت دادن پسـر را بهتـر درک کرده بـود .روضهاش
سـوز جانسـوزی داشـت .خودش میگفت« :وقتی پسـرم فوت شـد از خود
بیخـود شـدم و مـداوم روضـه علیاکبـر jرا میخوانـدم« :پـدر از دیـده
جـاری اشـک غم بهر پسـر میکـرد /ولـی زینب در آنجـا گریه بر حـال پدر
میکرد /پدر عمری دلش میخواسـت رخسـار پسـر بوسـد /ولی چون شرم
مانـع بـود از آن صـرف نظـر میکـرد /از آن رو بـود تا لب بر لبش بگذاشـت
دیـدن داشـت /یکـی ایکاش بـود آنجـا و زینب را خبـر میکرد /ای پسـر،
مـن پـدر پیر تـوام /پـدر پیر و زمینگیـر توام /سـخنی گوی و دلـم را خوش
کن /تو که آتش زدهای خاموش کن /سـپه کوفه و شـام اسـتاده /به تماشای
شـه و شـهزاده /شه به روی پسـرش افتاده /همه گفتند حسـین جان داده».
حـب اهـل بیـت bبـرای او آنقـدر قوی بـود کـه وقتی پای همسـرش
دچـار شکسـتگی شـد ،پـس از یـک هفتـه کـه بـرای معاینـه مجـددا بـه
بیمارسـتان مراجعـه كرد ،دکتـر از جوش خوردن اسـتخوانهای همسـر او
متعجـب شـد و بـه حاج حسـین گفـت ایـن امکانپذیر نیسـت امـا او تنها
یـک جملـه گفـت« :مـا اربابي به اسـم حسـین داریـم که بـا او همـه چیز
امکانپذیـر اسـت».
رسم منحصر به فرد در روضهخوانی داشت
هنوز انقالب نشـده بود که او مداحـي و روضهخوانی میکرد امـا روضهخوانی او
با بقیه مداحان فرق داشـت .عادت یا بهتر بگویم رسـم عجیب و منحصر به فردی
داشـت که هنگام روض ه خواندن چشمهايش را میبسـت .اما چه دلیلی داشت كه
او چشـمهايش را ميبسـت .خودش گفته بود« :قبل از انقالب وقتی به روضههای
خانگـی میرفتـم چشـمهايم را میبسـتم و مداحی میکـردم .چـون وضع مثل
حـاال نبود و بعضی از خانمها حجابشـان را رعایت نمیکردنـد و عدهاي میگفتند
روضهخـوان مجلس خوابیده و در خواب شـعر میخوانـد و مداحی میکند!»
دیوان مرحوم آهی را مطالعه کنید
آبـان مـاه امسـال در مراسـمی کـه بـه همـت خانـه مداحان اهـل بیت
تـدارک دیـده شـده بـود از حـاج حسـین کاوه تجلیـل شـد .حاج حسـین
وقتی میخواسـت درباره مراسـم تجلیل صحبت کند اشـک در چشـمانش
حلقـه بسـت و گفـت« :امیـدوارم الیـق محبتهـای دوسـتان باشـم.
مرحـوم آهـی بـرای راهانـدازی این کانـون زحمات زیادی کشـید و مدیر
فعلـی هـم بـا جـان و دل بـرای رفـاه و اتحـاد مداحـان تلاش میکنـد.
مرحـوم آهـی خیلـی بـرای جامعـه مداحـان زحمت کشـید .بـه جوانان
و دوسـتداران مداحـی پیشـنهاد میکنـم دیـوان مرحوم آهـی را مطالعه
کننـد .چـون معـرف معـارف اسلامی و از هـر نظر عالی اسـت .ایـن دیوان
مطابـق با آیات قرآن اسـت و در میان اشـعار مداحی حـرف اول را میزند».

حاال
دیگر نیست
حــاج حســین کاوه دیــار فانــی را تــرک گفــت و از
تالحســین jعزیمــت کــرد و بــا توشــهای
میهمانــی بی 
پربــار کــوچ کــرد تــا بــا اربــاب خــود محشــور شــود .کــم
نبودنــد ماننــد حــاج حســینها ،موذنزادههــا و ...کــه مداحی
و روضهخوانــی را بــه معنــای واقعــی کلمــه ادا میکردنــد.
اگــر امــروز نــام آنهــا میآیــد و هنــوز صدایشــان شــنیده
ش آنهاســت کــه
میشــود بــه خاطــر ســابقه بیآالیــ 
از دل میخواندنــد .کاش رفتــار و منــش ایــن عزیــزان
الگویــی باشــد بــرای مداحــان و روضهخوانــان نســل امــروز.
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در آسـتانه سـالروز میلاد پیامبـر اكـرم kو امام صـادق gمراسـم اعطای احـکام خدمه بـارگاه منور رضـوی برگزار شـد .تولیت
آسـتان قـدس رضـوی در ايـن مراسـم گفت« :منشـوری کـه رهبری به آسـتان قـدس رضوی ابلاغ نمودنـد ،همه خـدام مخاطب
آن هسـتند و بایـد بـرای تحقـق آن کـه خدمترسـانی مطلـوب بـه زائـران و یـاری مسـتضعفين را بـه دنبـال دارد تلاش کنند».

میهمانیخانوادگی«چهارده»باحاجمرتضیطاهری

اگرهمسرمهمراه
نبودموفقنمیشدم
مجتبی برزگر

پـدرش حـاج محمدتقـی از نوابـغ مداحـی روزگار بـود و
همین مسـأله آقـا مرتضی را بـه ستایشـگری اهل بیتb
عالقهمنـد کرد و باعث شـد برای رشـد بیشـتر در مسـیر
ذاکری شـاگرد مرحوم کافی شـود .برخالف دیگر برادرانش
هنـوز عبـا بـر دوش میانـدازد و مداحـی میکنـد .او را از
اسـاتید مداحـی و عرصـه شـعر و ادب میشناسـند کـه
خيليهـا پيـش او شـاگردی کردهانـد .سـبک و سـیاق
خوانـدن ایـن مـداح اهل بیـت در یـک مجلـس مناجات
یا روضـه بـا دیگـر محافـل تفـاوت دارد و توانایـیاش در
تغییـر سـبک هنـگام خوانـدن وصفناپذیـر اسـت .حاج
مرتضـی طاهـري علاوه بـر حرفـه مداحـی ،در خانه هم
الگوسـت .او رأفـت و سادهزیسـتی را در محیـط خانـواده
بـه نحـو شایسـتهای نهادینه کـرد ه کـه میتوانـد الگویی
بـرای جوانـان امـروز باشـد .حاصـل ازدواج او سـه فرزند
بـه نامهای محمدحسـن ،محمدحسـين و زینب اسـت که
هـر سـه ازدواج کردهانـد .البتـه او طعم شـیرین پدربزرگ
شـدن را هـم چشـیده و پنـج نـوه دارد .ایـن دو صفحـه
یـک گفتوگـوی متفـاوت از حـاج مرتضی طاهری اسـت.

حاجخانـم! اجـازه دهیـد گفتوگـو را بـا شـما آغـاز کنیم.
نخسـتین بـار حاجآقـا را کي دیدیـد و چطـوری با هم آشـنا
شد ید ؟
مـا در محلـه نازیآبـاد زندگـی میکردیـم .از آنجـا که از سـاکنين
قدیمـی ایـن محلـه بودیـم مـادر حاجآقا مـا را میشـناخت و چند
بـاری برای روضـه به منزل ما آمده بـود .یک روز از مادرم خواسـت
به خواسـتگاری من بیایند .آن زمان  15سـال بیشتر نداشتم .پدرم
روحانـی بـود و میدانسـت حـاج مرتضـی در محضر مرحـوم کافی
مـدارج عالیـه ذاکـری اهلبیـت را طی میکنـد .حـاج مرتضی در
قـم درس طلبگـی میخوانـد و بعـد از ازدواج قرار شـد مـن هم به
قـم بـروم .وقتـی در سـالروز مبعـث رسـول اکـرم در سـال 59
مراسـم عقد ما انجام شـد اما به دلیل مشـغلههای زندگـی ،با اینکه
یکسـال از تحصیـل در حوزه علمیـه او باقی مانده بود مجبور شـد
درس را رهـا کنـد و با هم به تهران بیایيم .سـال  60هم به مشـهد
رفتیـم و در آنجا زندگـی کردیم.
مهریهتان چقدر بود؟
مهریـهام  120هزار تومـان بود که به پول امـروزی  12 ،10میلیون
تومان میشـود.
بـدون تعـارف بگوييـد در خانـه حـاج مرتضـی طاهری
بیشـتر مردسـاالری حاکـم اسـت یا زنسـاالری؟
چیزی به اسـم زنسـاالری یا مردسـاالری در خانه ما وجـود ندارد.
در زندگـی ما بیشـتر از هـر موضوعی تفاهـم نمود دارد .ما نسـبت
بـه یکدیگر گذشـت داریـم اما خود من بیشـتر تصمیمگیـری را به
عهـده ایشـان میگـذارم .چون اعتقـاد دارم حـاج مرتضـی کارها را
بهتـر مدیریـت میکند.
ايشان در کارهای منزل به شما کمک میکنند؟
معمـوال حاجآقا صبحانـه را درسـت میکند ولي خیلـی نمیگذارم
کار منـزل انجـام دهد .چـون وقتی بـه منزل میآید خیلی خسـته
اسـت و از طرفـی نیاز به تمرکز برای سبکسـازی و سـرودن شـعر
دارد.
برای موفقیت ایشان چه کارهايی انجام دادهاید؟
موقعـي که بچههـا کوچکتر بودند سـعی میکردم خانه را سـاکت
نگـهدارم .االن هـم کـه نوهها میآیند طـوری مدیریـت میکنم که

حاجآقـا بتواند بـا تمرکز بیشـتری کارش را انجام دهد.
برای تربیت فرزندان بیشـتر شـما وقت میگذاشـتید
یـا حاجآقا؟
وقتـي بچههـا کـودک بودنـد بـه کمـک حاجآقـا نیـاز داشـتم .به
خاطـر همیـن در منزل ميمانـد و به من کمک ميكـرد .فرزندانم
را در مـدارس خـاص ثبتنـام کرديـم تـا در محیطـي بـه دور از
ش و معضالت اجتماعی تحصیـل کنند .حتی در زمـان ازدواج
تنـ 
آنهـا هـم سـعی کرديـم زود اقـدام کنيـم تـا خانوادههـای پویایی
تشـکیل دهند.
حاجآقـا! فکر میکنید در تمام این سـالها همسـرتان
چقدر در پیشبرد اهداف شـما تأثیرگذار بوده؟
اول خواندنم کـه حـدود  50سـال از آن میگذرد
بـه هـر حـال از ِ
وقتی در کنار مرحوم کافی بودم به شـهرت رسـیدم .وقتی انسـان
بـه شـهرت میرسـد مجبور اسـت همهجا بـرود و اگر همسـرم با
مـن همـراه نبـود و در این زمینه مسـاعدت نمیکرد و سـعهصدر
نداشـت قطعا ایـن توفیقات حاصل نمیشـد .واقعا همسـرم من را
در این مسـیر یـاری داد و صبورانه زندگـی را اداره کرد.
تعریفتان از سبک زندگی اسالمی چیست؟
سـبک زندگی اسلامی این اسـت که خانوادهها وابسـتگی به دنیا
نداشـته باشـند و سادهزیسـتی را سرلوحه زندگیشـان قرار دهند.
البته داشـتن خانه و ماشـین عیب نیسـت .حتی ما در دعاهایمان
بینیـازی از دیگـران را از خـدا طلب میکنیم اما دلبسـتگی نباید
داشـته باشـیم .اگـر خسـارتی پیـش آمـد بـه خانوادهمـان خرده
نگیریـم یـا اگر کسـی به عنـوان نیازمند بر سـر راه ما قـرار گرفت
بـا آغـوش باز با او برخـورد کنیم .انتقـادی که از برخـی مداحان و
منبریهـا دارم این اسـت کـه وقتی مطرح میشـوند حتمـا نباید
در بهتریـن آپارتمانهـا زندگی کنند و سـوار بهترین ماشـینهای
لوکس بشـوند .اتفاقـا در این مواقع باید سادهزیسـت باشـند و این
الگـو را در جامعـه نهادینـه کننـد چراکـه بـا دیدن ایـن صحنهها
توقـع خانوادههـا بـاال میرود و همـه در تهیه و تأمین این شـرایط
بـه زحمـت میافتنـد و گاهـی اوقـات حتـی ایمـان و اعتقـادات
هـم کمرنـگ میشـود .پـس نگذاریـم ایـن حاشـیهها و چالشها
ایجاد شـود چراکـه به نفـع جامعه مـا نخواهد بود .سـبک زندگی
اسلامی حد وسـطی اسـت که اهلبیت bهمواره بـر آن تأکید
داشـته و در احادیـث و روایات مختلف به تبییـن تعادل در زندگی
پرداختهاند.
همسـرتان گفتند وقتی مراسـم عقد انجام شـد حوزه را
رهـا کردید .ماجـرا از چه قـرار بود؟
بعـد از مدتـی که مراسـم عقد مـا انجام شـد درگیر زندگی شـدیم و
مـن در اوایـل مبحث «لعمه باب صاله» مجبور شـدم محیط مقدس
حـوزه علمیـه را رها کنم و به تهـران بیایم.
از شاگردی در محضر مرحوم کافی برایمان بگویید.
ل بیـت را آغـاز کردم که با اسـتاد
مفتخـرم کـه در زمانـی نوکری اه 
برجسـته و بزرگی همچون مرحوم کافی آشـنا شدم 12 .سال بیشتر
ل بیـت bبه محضر
نداشـتم که برای یـاد گرفتن اصـول ذاکری اه 
ایشـان رسـیدم و روضهخوانی و مناجاتخوانـی را یاد گرفتم.
کدام روضهشان را بیشتر دوست داشتید؟
روضه وداع حضرت زینب hجانسـوزترین روضهای بود که از ایشـان
شنیدم.
همـه شـما را مناجاتخـوان بالمنازعی میشناسـند .در
تمـام ایـن سـالها مهمترین هدفتـان چه بـوده؟
هـدف من از نظـر معنوی این اسـت که بتوانم شایسـته نوکری کنم
و در کارم حالـت توقـف به خود نگیرم چراکه این عرصـه پایان ندارد.
گاهـی امـروز روضههایی میخوانیم که تا دو سـال پیـش به ذهن ما
خطـور نمیکرد .خوشـبختانه این افتخار نصیب من شـده که شـعر
هم میسـرایم و میکوشـم در این زمینهها به رشـد و نمو دست پیدا
کنـم و هر روز بهتر از روز قبل ستایشـگری اهلبیـت را انجام دهم.
به قـول حـاج محمـود کریمـی بیشـتر مداحان نزد شـما
شـاگردی کردهاند .از فـوت وفنهای مداحی بـراي ما بگویید.
خـود من نـزد بـزرگان زيـادی شـاگردی کـردهام .جوانـان عرصه

خـــــط خبــر

نالمللــی «امــام رضــاg؛ رمــز وحــدت و ائتــاف اســامی» بــه همــت آســتان قدس رضــوی و
نخســتین همايــش هماندیشــی بی 
بــا حضــور  300اندیشــمند و عالم برجســته جهان اســام اعم از شــیعه و ســنی مقــارن بــا  ۱۳ربیـعاالول در تاالر همایشهای شــیخ
طبرســی بنیــاد پژوهشهای اســامی آســتان قــدس رضــوی آغــاز بــه کار کرد.

ت خود نزد اسـاتید آمـوزش ببینند.
مداحـی هم باید برای پیشـرف 
یاش کمنظیـر بـود و از اسـاتید
مـن از پـدرم کـه در دوران جوانـ 
برجسـته آن زمان به شـمار میرفت نکات زیـادی را آموختم .بعد
از مرحـوم کافی که ابتـکار در روضهخوانی را از ايشـان یاد گرفتم،
از مرحـوم حـاج ناظـم و مرحوم حاج عالمـه نکات تأثیرگـذاری را
فـرا گرفتـم و به تجربیـات و آموختههایم افزوده شـد .اگـر جوانان
عرصـه مداحی صرف مداحی زیبا و چند شـور مورد اسـتقبال قرار
بگیرنـد و در همان جایـگاه بمانند بدون بهرهمندی از اسـتاد ،دوام
چندانی نخواهند داشـت.
با سـابقهای که در عرصه مداحی و شاعری دارید بفرمائید
یک مداحی و شـعر خوب چه ویژگیهایی دارد؟
شـعر خوب شـعری اسـت که هم ادیبانه سروده شـده و هم مضمون
و پیـام تأثیرگـذاری دارد تا مخاطب به مفهوم ایـن کار ادبی راحتتر
پـی ببـرد .چـون مجموعـه مـردم بـا ادبیـات انـس ندارنـد ،نیـاز به
پرداختهـای ظریـف همـراه بـا اسـتعاره و صنایـع ادبی نیسـت اما
اشـعار باید اسـتخواندار باشـند و برای مردم شـعری خوانده شود که
عامهپسـند باشـد .همـان تأکیدی کـه بارها حضـرت آقا در دیـدار با
شـاعران داشتهاند و اشعار حاجآقای سـازگار و استاد مؤید را به خاطر
ایـن توجه بـه عـوام و سـادهانگاری میپسـندند .سـبک مداحی هم
بایـد ابداعی ،نو و وام گرفته از سـبک و مجالس دیگران نباشـد .البته
از آهنگسـازی و توجـه بـه ریتمهـای مناسـب و تأثیرگـذار هم نباید
غافل شـد.
در شـرایطی که سـبکهای درسـتی خوانده نمیشوند یا
از شـعرهای دلچسـب خبری نیسـت جایگاه و سطح توقع
مسـتمع به مراتب پاییـن آمـده .اوضـاع و احـوال امروزی
جامعـه مداحـی را چگونه ارزیابـی میکنید؟
اگر دوسـتان میخواهنـد در این حالت جلـو برونـد دوام و ماندگاری
ندارنـد .چـون ذائقه مخاطـب را با برخی از آهنگها اشـباع میکنند.
بایـد در ایـن میـدان حتمـا بـه نـوآوری تـوأم بـا معرفتافزایـی و
معرفتبخشـی توجه شـود .بـرای نیـل به ایـن موفقیت حتمـا باید
مداحـان ما تحت نظر یک اسـتاد باشـند چراکه امـروز عرصه انفجار
ارتباطات و اطالعات اسـت و براي معرفیشـدن و رسیدن به شهرت
ره صد سـاله را میتوان یکشـبه طی کرد .چون فضـای مجازی این
امکان را فراهم کرده در حالی که بدون داشـتن پشـتوانه صحیح فنی
و علمـی قطعا دوام نخواهد داشـت.
آفتهای مداحی را در چه چیزهایی میبینید؟
چـون مداحی از جایگاه واالیی برخوردار اسـت آفتهای سـهمگینی
در کمیـن خود دارد که یکی از آنها شـهرت اسـت .اگر انسـان جنبه
شـهرت را نداشـته باشـد ممكن اسـت دسـت به کارهايی ناشایست
بزنـد و درواقـع از این فرصت ایجاد شـده سوءاسـتفاده کند.

پدر و مادر
باید نظارت
داشتهباشند
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هرروزسبک
تازهتری
ارائه دهیم
حاجمرتضیطاهریكهخاطراتبسیاریازسالها
مداحی دارد ،تعریف میکند« :یک شب حاج محمود
در حرم حضرت رقیه hبه پسرم گفته بود این بابای
شـما پدر ما را درآورده! هر موقـع من میآمدم روی
سبکی کار کنم تا برای هفته آینده آماده باشم هفته
بعد پدر شـما این سـبک را عوض میکـرد .این کار
فنی باعث شـد تا امروز سبک برای محمود کریمی
تبدیـل به بازیچه شـود و هرقدر دلـش میخواهد
سـبکها را تغییردهد .حتی این قـدرت را دارد كه
هنگام خواندن سبکها را عوض کند .فکر نمیکنم
کسـی تا به حال دیده باشـد من دعای کلیشـهای
بخوانـم .اصال کلیشـه خواندن را دوسـت نـدارم و
همیشه تالش میکنم در مداحی ابداع داشته باشم».

مراسم يادبود مرحوم حاج محمدتقي طاهري پدر ذاكرين اهل
بيت حاج مرتضی ،حاج محسن و حاج محمدرضا طاهري

حاج مرتضی طاهری به همراه برادرش حاج محسن

محمدحسینطاهريکهدرطولگفتوگویپدرومادر
کامالساکتاستفقطبهیکیازسواالتماندرخصوص
اینکهدرزندگیچقدرحقانتخابداشتهاندوپدرشان
چقدر آنها را در انتخابهایشـان آزاد گذاشـته پاسخ
میدهدوميگويد«:پدرومادرمانهمیشهبهتحصیل
و پرورش فرزندان در مسیر اسالم ناب محمدی تأکید
میکردند.وقتیازتحصیلفارغشدیمباتصمیممدبرانه
پدرمان ازدواج کردیم .فکر میکنم در جامعه امروز هر
قدر مدیریت کنترل و نظـارت خانوادهها روی فرزندان
صورت گیـرد ،خانوادهها بهتر به پویایی میرسـند».
عکسی از کودکی حاج مرتضی طاهری همراه برادرش
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حجتاالسلام میرلوحـی در مراسـم جشـن میلاد پيامبـر گرامـی اسلام kو امـام صـادق gگفـت« :ایـام والدت پیامبـر گرامي اسلام
و امـام صـادق ایـام بسـیار مبارکـی اسـت .در کلمـات بسـیاری از معصومیـن از جملـه ایـن دو بزرگـوار فضایـل زیـادی درباره سـکوت بیان
شـده .پیامبـر kفرموده سـکوت نشـانه انسـان خردمنـد اسـت .امام صـادقgنيز فرمـوده اعضـای بـدن انسـان هـر روز میروند خدمت
زبـان و میگوینـد کاری نکنـی از دسـت تـو در روز قیامـت بـه عذاب بیفتیم .ایـن را زیـادی نچرخان .بعضی وقتها سـکوت کنی بهتر اسـت».

تمرین شادی حالل

برخـی افـراد نگاهشـان بـه دینـداری و مذهبـی بـودن ،محزون بـودن دایمی اسـت امـا واقعیـت در روایتـی از امـام صادقg
افـق تـازهای پیـش روی مـا میگشـاید« :شـیعتنا خلقـوا مـن فاضل طینتنـا ،یفرحـون لفرحنـا ویحزنـون لحزننا» .اینجاسـت
کـه وقتـی حـرف از شـادی در لـوای دیـن مطـرح میشـود بـا عالمـت تعجـب برخـی افـراد مواجـه میشـویم .چـون آگاه
نیسـتند کـه شـیعه بایـد در غـم و شـادی در کنـار اهل بیت bباشـند .مسـجد پنجتـن یکـی از اماکنی بـود که بـا راهنمایی
حاجآقـا معصومـی و همـت بچههـای مسـجدی بـرای اعیـاد برنامههای شـادی را بـرای اهالـی محل برگـزار میکـرد .برخالف
خیلـی از مسـاجد آن دوره ،اجـرای سـرود ،تئاتـر و نمایـش طنـز از برنامههـای مسـجد بـود .در همـان برنامههـای شـاد
مسـجد محلـه کمکهـای بسـیاری بـرای رزمنـدگان جمـعآوری میشـد و بـه قـول معـروف بـا یـک تیـر دو نشـان میزدند.

دینداری آگاهانه

حاجآقـا معصومـی اگرچـه ظاهـرا تنهـا ناظـر کارهـا بـود و انجـام امـور را بـه نوجوانـان سـپرده بـود امـا همـان نظـارت
باعـث میشـد از لغزیدنهـای احتمالـی نوجوانـان در آن دوره سـنی حسـاس و پرخطـر جلوگیـری شـود .نخسـتین
اقـدام او بـرای بچههـای محـل ،دعـوت بـه تشـکیل کتابخانـه در مسـجد بـود .حاجآقـا معصومـی توسـط بچههـای هیـأت
مسـجد فراخـوان داد تـا هـر کـس کتابـی در منـزل دارد و میخواهـد در تشـکیل کتابخانـه شـریک شـود آن را بـه مسـجد
اهـدا کنـد و اینگونـه بـود کـه اولیـن کتابخانـه مسـجد محله ما تشـکیل شـد .بـا تدبیـر حاجآقـا معصومـی دو نفـر متصدی
کتابخانـه شـدند .یکـی از پسـرها و یکـی از دخترهـا .یـک شـیفت پسـرها بودنـد و یـک شـیفت دخترهـا .ایـن کتابخوانـی
و شـوق بچههـا باعـث شـد خیلـی از کتابهـای مذهبـی را از همـان کتابخانـه محقـر مسـجد تهیـه کننـد و بخواننـد.

مرورشکلگیری و تداوم هیأتیکه در مسجد تشکيل شد

تربیتنسلحسینی
نازلی محمدی

اولین چادر سـپید گلـدارم را از آقابـزرگ در ماه رمضانی که به سـن تکلیف رسـیدم در ایـوان خانه پر از
ش هدیه گرفتم .ذوق نماز خوانـدن با چادر گلدار در من چنان جان گرفت کـه از فردای آن ضیافت
خاطـرها 
افطاری منـزل آقابزرگ همراه مادرم به مسـجد رفتم تا مثل همـه آدم بزرگها در صـف نماز جماعت یاد
بگیرم که باید در برابر خالق شاکر باشـم .اما داستان آن چادرنماز و مسجد رفتن به صف نماز جماعت ختم
نشـد و آغازی شـد برای پیوسـتنم به صفبچ ه هیأتیهایی که در مسـجد «پنج تن» فعالیت میکردند.

همیشه پای یکلید ر در میان است!

حاجآقـا معصومـی روحانـی خوشذوقـی کـه حـدود  25سـال پیش در مسـجد پنجتن خیابان مسـلم مشـهد
تحولی در سیسـتم سـنتی مسـاجد دهه  60بـه وجود آورد و همـواره گمنام ماند ،یکی از کسـانی اسـت که در
تعییـن سرنوشـت بچههای محله و گرایشهای مذهبی و آینده آنها تأثیر بسـزایی داشـت .حاجآقـا ،هم نمازش
را میخوانـد و بیـن نمازهـا احـکام میگفـت و هـم به بهانههـای مختلف از مسـایل تربیتـی بـرای خانوادههای
محلـه سـخن میگفـت .گام اولـی که بـا هنر حاجآقـا معصومـی و اعضای هیـأت امنای مسـجد ماننـد مرحوم
قرایـی ،مرحـوم باقـرزاده ،مرحـوم موسـوی و محمـد مـروت انجام شـد ،حضـور پررنگ نوجوانـان و جوانـان در
مسـجد و تربیـت نسـلبچههـای مسـجدی بـود .یادم هسـت کـه مـروت ،محمـد و علی دو پسـر همسـایه را
کـه فرزنـد شـهید بودنـد بـه مسـجد میبـرد .این روشـی بـود کـه همـه بزرگترهـای محلـه انجـام میدادند.
ایـن همـت آنهـا باعـث شـد یـک هیـأت مذهبـی از نوجوانـان محله مسـلم در مسـجد پنجتـن شـکل بگیرد.

خادم خوب مسجد

یـک خـادم مهربان و مردمی میتواند بخش مهم داسـتان شـکلگیری یک مسـجد فعال باشـد .حاجآقـا مصدق از
یداشـت .هر وقت هم تلفن مسـجد
خادمین مهربانی بود که هیچوقت سـال عرقچین مشـکیاش را از سـرش برنم 
زنـگ میخـورد و کاری داشـت ،میرفت پی طـرف و کارش را راه میانداخت .آن روزها اکثر خانهها تلفن نداشـتند و
تماسهای رزمندگان برای خانوادههایشـان حیاتی بود و حاجآقا مصدق در برابر این نگرانی خانوادهها احسـاس پدری
میکرد .حاجی شـیطنتهای بچههای مسـجد برای راهاندازی دسـتگاه صوتی ،پذیرایی هیأت و تمرین نوحهخوانی
یداد و پـا به پای آنهـا بود تـا در برنامههـا نقش پدرانـه خـود را ایفا کند.
را بـا لبخنـد و سـینی چایـیاش جواب مـ 

شور همراه با شعور حسینی

گام بعـدی بچههای مسـجد ،تشـکیل هیأت سـینهزنی و عـزاداری برای محـرم بود؛ هیأتی کـه اگرچـه بزرگترها هزینههـای آن را
تأمیـن میکردنـد اما کارهـای اجرایی و برگزاری مراسـم بـه نوجوانان هیأت واگذار شـده بود .در کنـار مداح اصلی ،نوجوانان مشـتاق
نیـز کـه از قبـل محرم نـزد پیشکسـوتها تمرین کـرده بودند ،به جمـع مداحـان اضافه میشـدند .فعالیت بچ ه هیأتیهای مسـجد
پنجتـن در محـرم و صفـر مضاعف میشـد .از پذیرایی میهمانان عزای حسـینی گرفته تـا فعالیت در آشـپزخانه در کنـار بزرگترها
و سـینهزنی و ...زیبایـی متفـاوت ایـن عـزاداری را در مدیریـت روحانی مسـجد باید دیـد .او که در همان زمان سـمتی مهـم در یکی
از نهادهای فرهنگی -آموزشـی اسـتان داشـت ،هرگز تربیت یک نسـل حسـینی و مسـجدی را فراموش نکـرد و نوجوانانـی را که در
معـرض آسـیبهای اجتماعـی بودند گرد محفل سیدالشـهدا gگرد آورد و گام به گام آنان را با مکتب امام حسـین آشـنا سـاخت.

فرهنگنامه
هیأت

مداحـي هـم مثل سـاير رشـتهها براي
خودش اصطالحات و واژگاني دارد كه در
مواقع ضروري ميتواند كاربرد داشـته باشـد
و بيـن هيأتيهـا بعضـا بـا بـه كار بردن يـك كلمه
مفهـوم خاصـي انتقـال داده ميشـود .البته بعضی
از ایـن اصطالحـات مربوط بـه فن مداحی اسـت و
برخی از اصطالحات ،تکیهکالم بسـیاری از مداحان
به حسـاب میآیـد و به فـن مداحی ارتباط نـدارد.
گ وعزاست .مثال
رثا :اصطالحی ادبی و به معنیسو 
گفته میشـود در رثای امام علی gشـعری بخوان.
رجـز :شـعارهای حماسـی اسـت کـه در جنگها
توسـط مبارزان خوانده میشـده .گاه این رجزها در
شـعرها و برنامههـای مداحی هم خوانده میشـود.
مثال این رجز معروف حضـرت ابوالفضل« :gواهللِ
ان قطعتمـوا یمینی ان ّـی اُحامی ابدا ً عـن دینی»...
ردیفخوانی :مقصود اجرای برنامه مداحی با استفاده
از دسـتگاههای موسـیقی و ردیفهـای آوازی اسـت.
رو بـه قبله کـردن :کنایـه از سلام دادن و تمام
کـردن مجلس اسـت.
روضـه :غلـط مصطلحی اسـت که بـه جـای واژه
مرثی ه بـه کار مـیرود.
روضهخـوان :کنایـه از مرثیهخـوان اسـت .از

گذشـته کـه واعظـان از روی کتـاب
«روضهالشـهدا» مرثیـه میخواندهانـد تا
امـروز ایـن اصطلاح مرسـوم شـده.
زبـان حال :سـخنانی کـه مـداح یـا واعظ بـا تکیه بر
تاریخ و سـیره اهل بیت bبه ایشـان نسـبت میدهد.
زبان قال :سـخنانی که از قول اهـل بیت bنقل
شـده و در تاریخ به صورت مسـتند آمده است.
زمزمـه :نوحـه و نالـه مسـتمع همـراه مـداح
اسـت .ایـن حرکت باعـث ایجـاد شـور و هیجان
در محفـل عـزاداری و پررونق شـدن برنامه مداح
میشـود.
زمزمهخوانـی :تکرار یـک بیت یا یک بنـد نوحه،
توسـط مسـتمعین یا مداح به صورت آرام.
زمینهخوانـی :خواندن اشـعاری در سـینهزنی به
طوری کـه آهنگ سـینهزنی به صورت سـنگین و
با فاصله باشـد.
زنجیرزنـی :زنجیـر زدن عـزاداران هنـگام مداحی.
معمـوال ایـن حرکـت در دسـتجات عـزاداری اجـرا
میشـود.
زیارتخوانی :مقصـود خواندن یکـی از زیارتها مثل
زيارت وارث ،زيارت عاشـورا و ..اسـت که مداح الزم است
در خواندن آنها تسلط داشته و با مضامین آن آشنا باشد.

خـــــط خبــر

هفتمین جلسه از سلسله نشستهای گفتوگوی آیینی با حضور جواد حیدری و سیدعلی قریشی از مدیران مؤسسه قدیماالحسان
و اصحاب رسانه در سالن اجتماعات بنیاد دعبل خزاعی برگزار شد .از مهمترین اهداف اين مؤسسه تولید محتوای علمی در عرصه
ستایشگری اهلبیت bبا بهرهگیری از نخبگان حوزه و دانشگاه است .این مؤسسه با تشکیل کارگروههای متعدد در قم ،تهران و
مشهد تالش دارد بر غنای علمی و تجربی تولیدات خود بیفزاید.
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اســتان خراســان و پــس از اســتعفا مشــاور
افتخــاری آنجــا شــد .او بــا بهتــر شــدن اوضــاع
اقتصــادیاش ،چندیــن مدرســه ســاخت و بــه
خیریــن اســتان خراســان تبدیــل شــد.
یکــی از ّ

علی باق رزاده از شاعران نامدار خراسان درگذشت

«بقا»بهلقاءاهللپیوست
سعید سعیدی

اگر اهل شـعر و ادبیات باشـید ،قطعا نام علی باقرزاده با تخلص «بقا» را شـنیدهاید؛ نامی آشـنا که چند
روزی اسـت رخت بر بسته و به سوی شـعر راسـتین و حق هجرت کرده اما همواره در ادبیات ایران زنده
خواهد ماند .بیحکمت نیسـت انتخاب تخلص «بقا» برای او چراکه وجه تسمیه تخلص این شاعر بزرگ
با مانـدگاری آثارش و بهتبـع آن تداوم و بقای حضـورش در ادبیات مرتبط اسـت .در این مطلب مروری
میکنیـم بـر زندگی علی باقرزاده از شـاعران نامدار خراسـان که دسـتی هم در شـعر آیینی داشـت.

هرچنــد عمــده شــهرت مرحــوم علــی باقــرزاده
در ســرایش شــعر بــهویــژه قطعهســرایی بــود
امــا او پــا را فراتــر نهــاد و بــا ثبــت شــعرهایی در
مــدح اهــل بیــت bو مضامیــن دینــی خــود
را از دیگـران متمایز ســاخت .باقــرزاده از آن دســته
افرادی اســت که القابی همچون شــاعر ،نویســنده،
ادیــب ،بــازرگان ،نیکــوکار و . .را همگــی در خــود
جــای داده و بســیاری از اشــعار او در جرایــد و برخی
کتابهای درســی چاپ و منتشــر شــده و تعدادی
از آنهــا بــه زبــان انگلیســی نیــز ترجمــه شــدهاند.
مسؤولیتهای مختلف
علــی باقــرزاده تحصیــات آکادمیــک نداشــت و
از آنجــا کــه تنهــا پســر خانــواده بــود ،بعــد از

مــرگ پــدر مســؤولیت تأمین معــاش خانــواده
بــر دوش او افتــاد و مجبــور بــه تــرک تحصیــل
شــد اما بــهدلیــل عالقــه بــه تحصیــل ،توأمان
بــا کار بــهصــورت خودآموز بــه تحصیــل ادامه
داد و توانســت زبانهــای عربــی و انگلیســی را
بیامــوزد و پــس از آن بــا بــاال رفتــن ســطح
دانــش خــود توانســت بــه عضویــت دانشــگاه
فردوســی مشــهد دربیایــد .بعدهــا بــه زیــارت
حــج تشــرف یافــت و بــه حــاج علــی معــروف
شــد .در ســال  1346بــه سرپرســتی شــرکت
قنــد ثابــت خراســان (کارخانــه قنــد فریمــان)
رســید و ســالهای زیــادی عضــو هیــأت
مدیــره شــرکت بــود .همچنیــن در ســال
 1357مدیــر اداره بازرگانــی و صنایــع بازرگانی

طبعی روان در راه نیکی
مهــدی اخــوان ثالــث ،محمدعلــی جمالــزاده،
محمدرضــا شــفیعی کدکنــی ،غالمحســین
یوســفی و بســیاری دیگــر از ادیبــان گذشــته
از همنســان و دوســتان باقــرزاده بودنــد کــه
او بــا آنهــا مــراوده و دوســتی نزدیــک داشــت.
نکتــه جالــب توجــه اینکــه او از دهــه  1350بــا
مقــام معظــم رهبــری دوســتی نزدیــک داشــته.
تــا آنجــا کــه رهبــر فرزانــه انقــاب در مراســمی
کــه بـرای بزرگداشــت رســمی باقــرزاده در ســال
 1392برگـزار شــد ،بـرای ایــن شــاعر بــزرگ پیام
تبریــک دادنــد و او را یکــی از بازماندگان کمشــمار
مجموعـهای از شــاعران چیرهدســت دانســتند که
همــواره حرمــت و کرامــت شــعر و شــاعری را
پــاس داشــته و زبــان گویــا و طبــع روان را جــز
بــه راه نیکــی و راســتی بــه کار نگرفتــه اســت.
شیفته فرهنگ رضوی
علــی باقـرزاده متخلــص بــه «بقــا» حــاال دیگــر
بــه بقــاءاهلل پیوســته .او کــه شــیفته فرهنــگ
رضــوی بــود ،در جــوار بــارگاه امــام رضــاg
بــا افتخــار زندگــی کــرد و ســرانجام در تاریــخ
 19آذر  1395بــه علــت ایســت قلبــی جــان
بــه جانآفریــن تســلیم کــرد و پیکــر او پــس
از تشــییع در حــرم رضــوی در مقبرهالشــعرای
تــوس بــه خــاک ســپرده شــد .ارادت او بــه
ثامنالحجــج gباعــث فقــدان ایــن نیکمــرد
بــرای جامعــه ادبــی کشــور ضایعــهای
جبرانناپذیــر و غمــی گــران اســت امــا شــعر
پرمایــه او و خیراندیشــی و اهتمامــش بــه تعلیم
و تربیــت همــواره بــه یــادگار خواهــد مانــد و
نامــش را در تاریــخ فرهنــگ و ادب ایرانزمیــن
زنــده و جاویــد نگــه خواهــد داشــت.

پیامتسلیت
مقام معظم
رهبری
خبـر تأثرانگیز درگذشـت دوسـت دیرین و
شـاعر فرزانه آقـای حـاج علیآقا باقـرزاده
متخلص بـه «بقـا» را دریافت کردم .ایشـان
شاعری شیرینسـخن و انسانی نیکاندیش
و رفیقـی باصفا بـود .با طبعی روان و شـعری
متضمـن نـکات اخالقـی و اجتماعـی و
مجالسـتی دلنشـین و رفتـاری بزرگوارانـه
و سرشـار از ادب و صمیمیـت .قطعاتـی از
شعر او در شـمار آثار برجسـت ه شعر معاصر
اسـت کـه نـام او را در دفتـر شـعر کشـور
مانـدگار خواهد کرد .بـه فرزنـدان و خاندان
گرامی ایشـان تسـلیت میگویـم و رحمت
و مغفرت الهـی را برای وی مسـألت میکنم.

از راست به چپ علی باقرزاده ،محمد قهرمان ،احمد کمالپور و مهدی اخوان ثالث

شعر زیر نمونهای از اشعار
علی باقرزاده است
زاهدی مرد و در بهشت برین
شد به پاداش کرده جایگزین
رفت روزی به گوشه دوری
به هر گشت و گذار با حوری
دید همسایه جوانش را
که بس آزرده بود جانش را
میچمد بر فراز ابر سپید
با نگاری به روی چون خورشید
در کفش ساغری پر از صهبا
در برش دلبری چو گل زیبا
فارغالبال گرم کار خود است
سرخوش از وصل گلعذار خود است
گفت با حور این چه راز بود
از چه وی در نعیم و ناز بود
گر که پاداش بد به جز بد نیست
علت این رفاه و راحت چیست
حور گفتش چو نیک در نگری
زو نبینی سیاهبختتری
ز آنکه آن دلبری که در بر اوست
هست بیرخنه از اشارت دوست
ی که زو سرافراز است
شیشه م 
سر آن بسته و تهش باز است
کرده تغییر جای روزنها
مانده او با هزار غم تنها
نه و راه است شربتی در جام
نه تواند ز یار گیرد کام
نیکبختان روزگار «بقا»
شادکامند اگر به دیده ما
جمله هستند همچو آن مسکین
از درون تلخ و از برون شیرین

ویژهنامه هیأتها و محافل مذهبی

شماره چهاردهم
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شـیخ حسـین االکرف مداح مشـهور بحرینی درباره موضوع و محـور عزاداریهـا در قبل و بعد از وقـوع انقالب اظهار داشـت« :قبل از
انقلاب اسلامی در ایـران محور تمـام عزاداریهـا فقط حزن و انـدوه و گریه بـر مصائب اهل بیت bبـود ولی در حال حاضر شـاهد
گسـترش موضـوع مراسـم مذهبـی و ورود مسـائل محوريتـر بـه حـوزه عزاداریهـا از جمله جهاد ،شـهادت و شـجاعت هسـتیم».

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

اگــر میخواهیــد انگشــتر بخریــد ،بــرای انتخــاب نگیــن
چنــد انتخــاب مشــخص داریــد .یاقــوت از مرســومترین
انتخابهاســت کــه میگوینــد نوعــی انــرژی و خاصیــت
دارد کــه امــواج منفــی را خنثــی و تشعشــعات خطرناک را
ت بــه رنگهــای ســرخ ،ارغوانــی،
بیاثــر میکنــد .یاقــو 
زرد ،کبــود و ســفید موجــود اســتُ .در هــم میتوانــد یکی
از گزینههــای انتخــاب شــما باشــد که همــراه داشــتن آن
ثــواب نمــاز را بیشــتر میکنــد .ایــن ســنگها شــفاف و
ســفید و زردرنــگ هســتند و در بیابانهــای نجــف پیــدا
میشــوند .گل سرســبد نگینهــای انگشــتری عقیــق
اســت؛ معروفتریــن ســنگ زینتــی کــه هــم خوشــرنگ
اســت و هــم در روایــت از چنــد معصوم ،دســت کــردن آن
ســفارش شــده .عقیــق عالوه بــر رنــگ قرمز ،بــه رنگهای
زرد ،ســفید و کبــود هــم وجــود دارد و از یمــن میآیــد.
هرچــه رگههــا و ناخالصیهــای یــک عقیــق کمتــر
س هــم درواقع
باشــد ،مرغوبتــر خواهــد بــود .شرفالشــم 
ـق زردرنگــی اســت کــه آن را در پســتو نگــه میدارند
عقیـ 
تــا  19فروردیــن برســد کــه از نظــر علــم ستارهشناســی
یکــی از بهتریــن روزهــای ســال اســت .از شــیخ بهایــی
نقــل شــده بــه دســت کــردن شرفالشــمس باعــث
وســعت رزق و ســامت ســفر میشــود .فیــروزه نیشــابور
هــم از بهتریــن انتخابهاســت .آرامبخشــی ،شــادیآور
بــودن و تقویــت نــور چشــم و اعصــاب از ویژگیهــای
ایــن ســنگ خوشــرنگ اســت .نگیــن زمــرد هــم از قدیــم
رایــج بــوده و قیمــت آن خیلــی باالســت .زمردهــای
اصلــی از دره پنجشــیر افغانســتان اســتخراج میشــوند.

عکس یادگاری :هیأت فدائیان حسین ،gشام غریبان ،اصفهان

کتاب

اپليكيشن

سرنوشت آقا رسول را
بخوانید
روایتهای کتاب «ر» سادهاند و تصویرهایی معمولی
از زندگی شـهید رسول حیدری ،اولین شهید ایرانی
در جنـگ بوسـنی و هرزگوین هسـتند .این کتاب
سـه فصـل دارد .فصل اول از زمانی شـروع میشـود
که رسـول حیـدری سـال 1371از سـفر بوسـنی
برمیگردد .فصـل دوم درباره دوران تشـکیل قرارگاه
رمضـان تا پایان جنگ اسـت و البتـه روزهـای ورود
به دانشگاه .نویسنده کتاب (مریم برادران) به عمد از
ورود بـه جزئیات عملیاتهای جنگـی در این فصل
کتـاب چشمپوشـی کـرده و سـعی کـرده روایتـی
انسـانی از یک مرد جنگی داشـته باشد .فصل سوم
کتـاب به 9ماه آخر زندگی رسـول حیـدری از مهر
 1371تـا خـرداد  1372در بوسـنی مربوط اسـت.
اسـم کتـاب از امضای همیشـگی رسـول حیدری
پای نامههایی که به همسـرش مینوشـت آمـده .او
پـای همه نامههایش مینوشـت« :ر» .این کتـاب را
که ایـن روزها به عنوان نامزد بخش مسـتندنگاری
جایـزه جلال آلاحمـد انتخـاب کردهانـد ،نشـر
آرمـا چـاپ کـرده و  14هـزار تومـان قیمـت دارد.

«همراه شیعه» را نصب کنید
اپلیکیشـن «همراه شـیعه» امکانات متنوعی مثل
نمایش وقایع و اتفاقات روزانه و مهم جهان تشیع،
نمایـش اعمـال وارده روز براسـاس مفاتیحالجنان،
نمایش اوقات شـرعی روز دارد و گنجینهاى از پنج
کتاب مهـم اسلامى (قـرآن ،نهجالبالغه ،صحیفه
سـجادیه ،مفاتیحالجنـان و کاملالزیـارات) اسـت.
اسـتفاده از دقیقتریـن روشهـاى محاسـباتى
نجومـى براى تعیین ابتـدا و انتهاى مـاه قمرى به
صورت منحصر به فـرد ،اطالعات جغرافیایى بیش
از  ۳هزار شـهر در اقصى نقـاط دنیا همراه با امکان
اسـتفاده از مکانیاب ماهـوارهای( ،)GPSنمایش
رخدادهـاى روز جهـان تشـیع با اسـتناد به منابع
معتبر ،اسـتفاده از امکان قفل ترجمه براى راحتی
در قرائـت متـن اصلى و اسـتفاده از ترجمـه آن به
صـورت همزمـان از امکانات دیگر این اپلیکیشـن
اسـت .اپلیکیشـن «همـراه شـیعه» را میتوانیـد
از آدرس  goo.gl/HbFcmpدانلـود کنیـد.

ارباب حلقهها!

کانالتلگرام

حاج میثم مطیعی را بشنوید
«مـداح حتمـا بايد پـاي مباحـث و نفس يك
عالـم ديني زانو بزند و سـايه يـك عالم مهذب
باالي سـرش باشد .اگر همه ما ،خصوصا مداحان
عزيز كـه در معرض دید هسـتند چنين نكنيم،
تغييـر مسـير و خـداي نكـرده انحـراف از جاده
اصلي محتم لالوقوع اسـت .بايد پيـر و راهنمايي
باشـد تـا بـاد آدم را تنظيم كنـد» .ایـن حرفها
را حـاج میثـم مطیعـی زده کـه سـالها در
محضـر حاجآقا مجتبـی تهرانـی و مناجاتهای
شـبهای مـاه رمضـان او بـود .طـوری کـه در
اولین سـال محـروم ماندن از مناجاتهای شـب
قدر در مسـجد بازار گفـت« :ماه رمضان امسـال
دوران سـختي براي ما و همه مريدان ،شـاگردان
و عالقهمنـدان حـاج آقـا مجتبي بـود .حتـي از
روزهـاي وفـات آن عالم رباني سـختتر اسـت».
او حـاال مداح بسـیار معـروف و محبوبی شـده.
اگـر میخواهیـد مداحیهـای او را دنبـال
کنیـد ،میتوانیـد در کانـال تلگـرام پایـگاه
اطالعرسـانیاش بـه آدرس telegram.
 me/Meysammotiee_irعضو شـوید.

خدایـا! کاری بکن که دل قرار بگیرد.
خدایـا! توفیـق ده که جز بـه مقام تو نیندیشـیم و جز بـه جاه تو
دل نبندیم و جـز منصب رضای تـو را آرزو نکنیم.
خدایـا! به همه ما آنچنان فراسـتی عطـا کن که عشـق را از هوس
بازشناسـیم و نـور رحمـان را از تار شـیطان تمییز دهیـم و میان
حقیقت و باطلـی حقیقتاندود فـرق بگذاریم.

سید مهدی شجاعی

چهارده ضمیمه هفتگی روزنامه قدس
ویژه هیأتها و محافل مذهبی
مدیرمسؤول و سردبير:ایمان شمسایی

دبير تحريريه :زكيه سعيدي
		
دبير ويژهنامه :رضا صيادي
طراح نامواره :محمد صمدي

با همکاری موسسه فرهنگی هنری عقیق www.aghigh.ir
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