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حذف روضه در هیأت ها 
خسران بزرگی است 

 حجت االسالم حسن جمشیدی
 واعظ و استاد حوزه 

اخالص؛ راز ماندگاری 
دودمه های قدیمی  
هیأت و شاعر اهل بیتb   مصطفی متولی میاندار 

حاج حمیدرضا بهاری  از سبک روضه خوانی و زندگی 
پدرش مرحوم حاج شاه حسین بهاری می گوید 

به هر قیمتی 
 اشك درنمي آورد



ارزش ها برجسته شوند
 نه ظواهر 

 یکلی از آموزه هلا و معلارف دینی که نقش مؤثری در پیشلبرد اهداف واالی اسلام 
نلاب محملدی دارد، بحث توسلل بله ائمله معصومینb و تمسلک بله آن ذوات 
مقدسله اسلت. در این زمینله، راه های متفاوتلی برای عرض توسلل و بهره بلرداری 
از خرملن بیکلران آسلتان آن حضرات و مقربیلن درگاه الهلی وجلود دارد که یکی 
از مهم تریلن آنهلا، روضه خوانلی و شلرکت در جلسلات روضله آن بزرگواران اسلت. 
روضله جایگاهلی اسلت کله ملورد عنایلت خداونلد متعلال و اهلل  بیلت عصمت 
و طهلارتb اسلت و جلسلات روضله وسلیله ای بلرای الهام گیلری و یافتلن 
محورهلای مهملی برای زنده نگه داشلتن مشلعل حلق و دعوت بله نلور و ایمان به 
حسلاب می آید. سلنت شلعر گفتن، گریسلتن و گریانلدن در مجالس سلوگ اهل 
 بیلت ملورد تشلویق و دسلتور ائمله بلوده اسلت. چلون علزاداری، رسلاندن صدای 
مظلومیلت آل  عللی بله گلوش مسللمانان اسلت و داراي رسلالتی عظیلم اسلت. 
در این گونله مجاللس، احسلاس و عاطفله بله کملک شلعور می آینلد و مکتلب 
اهلل  بیلتb را زنلده می کننلد. اشلک، زبلان  گویلای احساسلات عمیلق یلک 
انسلان متعهلد و پایبنلد به خلط ائمله و مسلایل دینی به شلمار ملی رود. اشلک، 
دلیلل عشلق اسلت و نشلانه پیونلد اشلک، زبلان دل اسلت و شلاهد شلوق. روضه 
رابطله ای عمیلق میلان مفاهیلم دینلی ملا و مسلایل احساسلی و قلبلی برقلرار 
البغلض«.  و  الحلّب  اال  الّدیلن  اسلت: »هلل  روایلت  کله  نحلوی  بله  می  کنلد 
همان طلور کله در مباحث علم اصول مطرح اسلت، همه انسلان ها برای انجلام امور 
اختیاری خویش نیازمند محرکی هسلتند کله آنها را به آن عمل سلوق دهد. یکی 
از قوی تریلن محرک هلا و سلوق  دهنده ها مسلأله حلب اسلت. زیلرا محبت، ریشله 
تحلرکات و افعلال ملردم به سلمت کارهلا به شلمار ملی رود. تدبر و عقل بله همراه 
محبلت و مسلایل احساسلی دو بال و بلازوی قوی و مسلتحکم برای پلرواز و صعود 
به قله هلای بیکران آراملش و معنویتند. عقلل دربردارنده مباحث معرفتلی و راهی 
برای رسلیدن به شلعور و آگاهی اسلت اما به تنهایی کاری از پیلش نمي برد چراکه 
بلرای نیلل به مقاصلد خود، بله مباحث احساسلی و قلبلی نیلاز دارد. ایلن تدبیر و 
هماهنگی براسلاس خلقت خدای رحمان اسلت. زیرا در پیکره انسان، قوای عقانی 

و احساسلی بله عنوان مکملل هم قلرار دارند تا هملراه هم بتوانند بهتریلن نتایج و 
آثلار رفتلاری و اعتقلادی را ایجلاد کنند. پلس برای برقلراری هرچه بهتر جلسلات 
روضله بایلد بله هلر دو جهلت ارتقلا و پیشلرفت ارزش هلای انسلانی توجله شلود. 
حلال بایلد تملام مبلّغیلن، هادیلان و رسلانه های ارتبلاط جمعلی رسلالت خویش 
را در ایلن زمینله بله نحلو اتلم و اکمل انجلام دهنلد. به لطلف خدای منلان توجه 
بله مسلایل عقللی، معرفتلی و آگاهلی در میلان سلخنرانان و منبری هلا جریلان 
دارد و بله خوبلی سلپری می شلود. املا در ایلن میلان نبایلد از یلک نکتله غفللت 
کلرد: در زملان اهلل  بیلتb هلم آنچله ملورد نظلر خطبلا و سلخنرانان بلوده، 
ایلن بلوده که جلسلات را بلا روضله نورانی اهل  بیلت به پایان برسلانند. متأسلفانه 
املروز ایلن مهلم در وسلایل ارتبلاط جمعلی از جملله صداوسلیما به نحلوی مورد 
اغملاض و فراموشلی قلرار گرفتله! مصیبت هلا و مداحی هایی کله در ایام علزاداری 
پخلش می شلوند غالبلا فاقلد بیلان مصیبت هلا به شلکل روضه سلنتی هسلتند. 
املام صلادقg در روایتلی از اباعبلداهللg فرموده:»َملْن ُذِکْرنَلا ِعْنلَدُه َفَفاَضلْت 
َعْیَنلاُه َحلَرَّم اهللُ وَْجَهلُه َعلَلی الَنّلار/ هر کلس مظلومیت ما را یاد کند و چشلمانش 
پلر از اشلک شلود، خداونلد چهلره اش را بلر آتلش دوزخ حلرام می کنلد«. ایلن 
روایلت و هلزاران روایلت دیگلر عظملت و جایلگاه ارزشلمند روضه را نشلان می دهند 
تلا جایلی کله روضه خوانلی و شلرکت در جلسلات روضله موجلب نلزول نعمت های 
فلراوان به شلیعیان می شلود. ایلن ملژده در بیان شلریف امام صلادقg آمده اسلت: 
»َملن بَکلی أَو أَبکلی أَو تَباکلی فلی ُمصیبلهِ الُحسلین ُحِرَّملت َجَسلَدهُ عللی النلار و 
وََجَبلت لَلُه الَجنَّله/ هر کلس در مصیبت امام حسلینg بگرید یا بگریانلد یا حالت 
گریله به خلود بگیرد، جسلدش بر آتش حرام شلده و بهشلت بلر او واجب می شلود«. 
روضه خوانلی مقلام و منزلتلی دارد که مورد توجله و عنایت خداوند متعلال و اهل  بیت 
عصمت و طهارتb اسلت. این دسلته از روایات موجب می شوند بسلیاری از بزرگان و 
مراجع بزرگوار تقلید از جمله آیت اهلل تبریزی روضه خوانی را برای خود توفیقی بزرگ و 
از عنایت خداوند متعال به خویش بدانند. آنها که سلال ها در معلارف اهل  بیتb غور 
کلرده  و مدت هلا با آیلات و روایات مأنوس بوده اند خیلی بهتلر و دقیق تر از ما به اهمیت 
روضه خوانلی و شلرکت در جلسلات روضه و بهره گیلری از فضای روضه واقفنلد. این در 
حالی است که متأسفانه رویکردی ناقص و نگاهی غیردقیق به جلسات اهل  بیت سبب 
کمرنگ شلدن  این بخش مهم در هیأت ها می شلود. حتی در میان هیأت های مذهبی 
ملا بعضی از مداحان این توفیق را از خویش سللب کرده اند و روضه خوانی سلنتی را که 
مورد توجه علمای صالح و درسلت کردار بوده به دسلت فراموشی سپرده اند و رسانه های 
عمومی و اجتماعی ما و از همه مهم تر صداوسلیما هم دچار این بلیه و مشلکل شده اند! 
روضه هلا باعلث برکات و ثمربخش شلدن مطالبی هسلتند که سلخنرانان در منابر 
عموملی بلرای مردم مطلرح می کنند و مقطلع  کردن آنهلا نوعی نقصلان و محروم 
 کلردن ملردم از کرامات اهل  بیتb اسلت. واقعا خسلران زیادی اسلت کله از این 
فیلض بلزرگ یعنلی شلنیدن و شلرکت کلردن در روضه هلا محلروم بمانیلم. امام 
راحلل در ایلن زمینله فرموده انلد: »بچه هلا و جوانلان ملا خیلال نکنند که مسلأله 
ملا مسلأله گریله مللت اسلت. ایلن را دیگلران القلا کرده انلد. آنهلا از ایلن گریه هلا 
می ترسلند. بلرای اینکله ایلن گریله بر مظللوم اسلت و فریلاد مقابل ظالم اسلت«. 
کملی دقلت و تأملل در سلخنان عمیلق حضرت املامw ایلن مطلب را بله ذهن 
متبلادر می کنلد که دشلمن بعلد از ناامیلد شلدن از جمع کردن بسلاط علزاداری، 
راهلی دیگلر بلرای نفلوذ و کم اثلر کلردن ثملرات بسلیار زیلاد آن در جامعله ملا 
پیلدا کلرده. دشلمن برحسلب رویکلرد مقابله گرایانله ای کله بلا اسلام و مللت ما 
دارد تملام تلاش خلود را بلرای انحلراف توسلات و عزاداری هلا بله کار بسلته 
اسلت. نکنلد ملا و جامعله ملا در این امر با چشلمانی بسلته وارد مسلیری شلویم 
کله دشلمنان بلرای ملا طراحلی کرده انلد. حلذف یلا کلم  کلردن روضله چله در 
هیأت هلای مذهبلی و چله در بخش هلای صداوسلیما و کلم  شلدن ذکلر مصایب 
اهلل  بیلتb و انقطلاع سلخنرانی ها و سلینه زنی ها خواسلته یا ناخواسلته عموم 
ملردم را از برکاتلی کله ایلن ارتبلاط عمیلق در خلود جلا داده بی بهلره می کنلد. 
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اگلر دیلن را به یک درخت تشلبیه کنیم، می بینیم از سله قسلمت 
عمده تشلکیل شده: ریشله ها )اعتقادات(، سلاقه )احکام( و شاخه ها 
و میوه هلا )اخاقیات(. اصول پنجگانه مذهب )توحیلد، عدل، نبوت، 
اماملت و معلاد( حکم ریشله های ایلن درخلت را دارند. ایلن درخت 
هرچه ریشله های تنومندتر، قوی تر و محکم تری داشلته باشد، ثمره 
بیشتر، بهتر و کامل تری خواهد داشلت. از طرف دیگر این پنج اصل 
باید همسلو و هم تراز با یکدیگر حرکت کنند. سلاقه  ایلن درخت به 
عنوان احکام دین بیانگر اعتقادات و اخاقیات اسلت. به همین دلیل 
اسلت که نبی مکرم اسامk  فرموده: »بعثت التمم مکارم االخاق/ 
مبعلوث شلدم بلرای اینکله ملکارم اخاقلی را به اتملام برسلانم«. 
انسلان دو وجله دارد: وجله ظاهلری کله رؤیلت می شلود و وجله 
باطنلی که شلامل حقیقتلی اسلت کله درون آن نهفته اسلت و به 
خصوصیلات و ویژگی هلای مربلوط بله جسلم برمی گلردد. در ایلن 
میلان هیأت هلای مذهبی به عنلوان یک واسلطه، نقش مؤثلری در 
تحقلق احکام و اعتقلادات دین در جامعه اسلامی ایفلا می کند. در 
ایلن زمینله سله راه وجلود دارد: اولیلن راه برانگیختن احساسلات و 
عواطف انسلانی اسلت. این رسلالت هم توسلط هیأت هلای مذهبی 
به شایسلتگی محقق می شلود. لذا این راه آسلان و تأثیرگذار اسلت 
و هیأت هلای مذهبی به سلرعت و در سلطح گسلترده ای می توانند 
ایلن اعتقادات را برانگیختله و ماندگار کنند. راه دوم کاری اسلت که 
وعلاظ انجلام می دهنلد و اسلتدالل و منطقی اسلت کله در محافل 
جدللی و علملی روی آن بحث می شلود. ایلن راه مقلداری دیرتر به 
نتیجه می رسلد ولی ماندگاری آن به مراتب بیشلتر است. یعنی اگر 
کسلی از راه اسلتدالل بله یک حقیقت برسلد، به راحتلی نمی توان 
او را از مسلیر منحلرف کلرد. راه سلوم بین این دو مسلیر قلرار دارد 
و آن تشلویق و تنبیله اسلت. مصلداق بلارز آن آیلات قلرآن اسلت 
کله یلا به نعمت هلای بهشلتی بشلارت می دهند یلا بله عذاب های 
جهنملی انلذار می کننلد. چلون عمدتلا افلراد در بینابیلن ایلن دو 
قلرار دارنلد. البتله در این مسلیر، آسلیب ها و تهدیداتی وجلود دارد 
کله الزم اسلت آموزه هلای دینلی دقیق تری بیلان شلوند. در حالی 
کله برخلی صرفا دنبلال برانگیختن عواطلف و احساسلاتند و کاری 
بله اینکله آیلا مباحلث و مطالب مسلتند هسلتند یلا خیلر ندارند.

 قلرار نیسلت به هلر قیمتی ملا اشلک ملردم را دربیاوریم. اگلر انابه 
از مظلومیلت و غربلت اهلل  بیلتb بلا اسلتدالل و تاریخ صحیح 
همراه شلود، قطعلا مانلدگاری و تأثیرگذاری بیشلتری را بله دنبال 
دارد. پلس برانگیختلن احساسلات و عواطلف که از طریلق مداحی 
انجام می شلود حتملا باید برمبنای مسلتندات مسلتدل و منطقی 
تاریخلی مطلرح شلوند وللی اینکه صرفلا بله عواطف و احساسلات 
تکیله کنیم املکان دارد فلرد یا افلرادی با اسلتدالل، ایلن اعتقادات 
 bلطیلف و زیبلا را زیر سلؤال ببرند. حتما بایلد ذاکلران اهل  بیت
تاریلخ را موثلق و دقیلق روایلت کننلد و بیلش از هلر چیز بله بیان 
 gارزش هلای ذاتلی بپردازنلد تلا ظواهر. مثلا اینکه امام حسلین
جمالش ایلن طور بود یا حضرت اباالفضلg قد رشلیدی داشلت. 
بله تعبیلر حضلرت آقا مگر ملا حضلرت اباالفضللg را بله خاطر 
چشلم و ابلرو و قد رشلیدش دوسلت داریم؟ باید بله جامعه بگوییم 
ایلن فرمانلده دلیر میدان مبلارزه با یزیدیلان به خاطلر ادب، غیرت، 
والیتمداری، حمیت و جوانمردی اش اینقدر در تاریخ ماندگار شلده. 

دکتر رضا بخشی کارشناس معارف اسالمی 

ا َرَزْقَناُهْم یْنِفُقون/ پرهیزکاران کسانی هستند که به غیب ایمان می آورند و نماز را  اَلَه َو ِممَّ َِّذیَن یْؤِمُنوَن بِالَْغیِب َو یِقیُموَن الصَّ »ال
برپا می دارند و از تمام نعمت ها و مواهبی که به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند«. )آیه  3 سوره  بقره(

میوه همان اول که چیده می شود تازه و خوش طعم است و هر چه زمان بگذرد، رنگ و طعم آن تغییر می کند. غنچه ها را همان اول که گل می شوند باید چید و عطر و گاب 
آنها را گرفت و گرنه هر چه زمان بگذرد، رنگ و بوی آنها کمتر می شود. نماز اول وقت تازگی و لذت و بهره فراوان دارد. و گرنه هر چه زمان بگذرد طراوت و طعم خود را از دست 

َاه« یعنی کسانی که نماز را در جای خود و وقت خود اقامه می کنند.  می دهد. »یِقیُموَن الصَّ

 فضیلت خواندن نماز اول وقت
سوره بقره
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هفتمیللن همایللش هیأت هللای محللوری و برگزیده کشللور به همللت جامعه ایمانی مشللعر برگللزار شللد. در این مراسللم، خ

آیللت اهلل اراکللی دبیللر کل مجمللع جهانللی تقریب مذاهللب اسللامی، حجت االسللام والمسلللمین رفیعی ، حجت االسللام 
آقللا تهرانللی، حاج حسللین یکتللا، حاج علللی انسللانی، حاج عبللاس حیللدرزاده و حللاج مهدی سلحشللور حضور داشللتند. 

ایللن همایللش در جللوار مسللجد مقدس جمکللران برگزار شللد.  ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
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از تأسیس مهدکودک 
تا دانشـگاه

هیأت »خیمه االنتظار«
 برای ترویج معارف مهدوی فعالیت های گسترده ای دارد 

هیــأت »خیمه االنتظــار« را ۱۷ ســال اســت کــه با برگــزاری جشــن های باشــکوه اعیاد شــعبانیه اش 
می شناســند؛ فعالیت هایــی که در ســه ســال اخیــر در زمینــه آمــوزش فرهنگ مهدویت گســترش 
بســیاری یافتــه. حــاال ایــن هیــأت دیگــر فعالیت هــای خــود را در برپایــی عــزاداری و جشــن های 
باشــکوه اهــل  بیــتb خالصــه نمی کنــد و 600 نفــر بــه عنــوان عضــو ثابــت بــا شــعار »تــا انقالب 
مهــدی بــا نهضــت خمینــی« در مؤسســه بــزرگ »خیمه االنتظــار« می کوشــند زمینه ســاز ظهــور 
حضــرت حجــتf در جامعه اســالمی باشــند. بــرای همیــن تمــام تــوان خــود را بــه کار گرفته اند 
تــا مفاهیــم تخصصی مهدویــت و قــرآن کریــم را بــه شــیوه های مختلف بــه کــودکان، نوجوانــان و 
جوانــان ارائــه دهنــد. ســراغ حجت االســالم ســعید آخونــدی و امیــر مؤمن مســؤول و مدیــر هیأت 
رفتیــم و دربــاره فعالیت های ایــن پایگاه مذهبــی و اجتماعــی در خراســان رضوی گفت وگــو کردیم. 

 سبحان زارعی 

حجت االسام والمسلمین ناصر رفیعی در همایش هیأت های مذهبی گفت: »دشمنان با هیأت های سکوالر مشکلی ندارند و حتی 
در آمریکا و انگلستان نیز هیأت ها و دستجات عزاداری وجود دارد که این نشان دهنده بی خطر بودن این هیأت ها برای منافع استکبار 
است. اگر کسی بخواهد دین و هیأت را از سیاست جدا کند، حقیقت دین را نشناخته و جاهل است. همان گونه که رهبر انقاب تأکید بر 
انقابی بودن حوزه و هیأت ها داشته اند، باید این موضوع را به دقت مورد بررسی قرار داد و شاخصه های انقابی بودن هیأت ها تبیین شود«. 

آغاز فعالیت 
سلال 78 بود کله هیأت خیمه االنتظار فعالیتش را بلا رویکردهای مذهبی و فرهنگی آغاز کلرد؛ فعالیت هایی که در 
سلال های نخسلت بیشتر با برگزاری مراسلم  اعیاد شعبانیه نمود داشلت اما اکنون سه سال اسلت که با برنامه ریزی 
جدی تلری کارهایشلان را پیلش می برنلد. آن طلور کله امیر مؤملن مدیر هیلأت می گویلد در هیأت آنهلا واعظانی 
چون آیت اهلل علم الهدی، حجج اسلام پناهیان، ماندگاری، رئیسلی، نظافت و دهشلت سلخنرانی می کنند و بیشلتر 
مهلدی واعظلی هم مداحلی و روضه خوانلی هیأت را برعهلده دارد. همیشله هم در حاشلیه برنامه هلا، فعالیت های 
فرهنگلی گسلترده ای انجلام می شلود که برپایی ایسلتگاه کتلاب و توزیلع گسلترده آن از جمله این برنامه هاسلت. 

آموزش معارف به کودکان و نوجوانان 
آملوزش معلارف دینلي بله کلودکان از دیگلر برنامه هلای مسلؤوالن هیلأت »خیمه االنتظار« اسلت که در بیشلتر 
برنامه هلای اهلل بیلتb چله علزاداری و چله جشلن انجلام می شلود. در ایلن مراسلم از روحانیونلی اسلتفاده 
می شلود کله بتواننلد با کلودکان ارتباط بیشلتری بگیرند. از طرفی سله سلالی می شلود که مهدکلودک تخصصی 
مهدویلت ایلن هیأت راه اندازی شلده و در گروه سلنی پیش دبسلتانی هم تاکنلون 320 کلودک را آملوزش داده اند. 
البتله برنامه هلای ایلن مجموعله مختلص کلودکان نیسلت و بلرای آموزش معلارف دینلی بله نوجوانلان و جوانان 
هلم برنامه هلای بسلیاری دارنلد. علاوه بلر ایلن فعالیت هایلی هلم توسلط پایلگاه بسلیج خیمه االنتظلار در قالب 
کاس هلای ورزشلی، پژوهشلي و علمی انجام می شلود. اما کسلانی که بلرای آموزش کلودکان و نوجوانلان در نظر 
گرفته انلد مربیلان عادی نیسلتند و متخصصلان کارآزملوده مسلؤولیت آموزش ایلن گروه سلنی را برعهلده دارند. 

دوره های آموزشی مختلف 
از دیگلر فعالیت هلای مجموعه »خیمه االنتظلار« برگلزاری دوره های آموزشلی مختلف بلرای جوانانی اسلت که در 
آسلتانه ازدواج هسلتند. بلرای بانلوان هم کلی برنامه های فرهنگی و آموزشلی اجرا می شلود. پایگاه بسلیج بلرادران 
و خواهلران مسلجد هلم فعلال اسلت و اردوهلای تفریحلی، زیارتلی و آموزشلی مختلفی برگلزار می کننلد. برپایی 
اردوی راهیلان نلور بلا عنلوان »حرکلت در خلط انتظلار« از مهم تریلن برنامه های پایگاه مقاومت بسلیج اسلت که 
هلر سلال در ایلام نلوروز برپلا می شلود و تاکنلون بیلش از ۱800 نفلر در ایلن اردوهلا شلرکت کرده انلد. کتابخانله 
تخصصلی مهدویلت این مؤسسله هلم راه اندازی شلده که عملوم ملردم می توانند از کتاب هلای آن اسلتفاده کنند. 

توجه به حاشیه شهر و محرومیت زدایی 
بلا توجله بله رهنمودهلا و دغدغه هلای مقلام معظلم رهبلری در خصلوص توجله ویلژه بله محروملان، اعضلای 
خیمه االنتظلار بلا حضلور در روسلتای خلق آبلاد، فعالیت هلای قرآنلی و فرهنگلی بسلیاری انجلام داده انلد کله 
راه انلدازی دارالقلرآن خیمه االنتظلار از مهم تریلن ایلن اقداملات اسلت. بله گفتله حجت االسلام سلعید آخونلدی 
ابتلدا آنهلا سلعی کردند بلا آموزش هلای قرآنی بر معرفلت رده های مختلف سلنی بیفزاینلد و سلپس آموزش های 
تخصصلی مهدویلت را آغلاز کردنلد. اردوی راهیلان نلور و برنامه هلای دهله مهدویلت از دیگلر فعالیت هایی اسلت 
کله در ایلن روسلتا انجام می شلود. هیأت فرهنگلی مذهبلی خیمه االنتظار بلا برپایی مراسلم  ویژه شلهدای مدافع 
حلرم بلرای ترویلج فرهنگ ایثلار و شلهادت هم الگوهلای جدیلدی را برای سلبک زندگی به ملردم ارائله مي دهد. 

 راه انـدازی پیش دبسـتانی، دبسـتان، دبیرسـتان، حـوزه علمیـه و دانشـگاه خیمه االنتظـار 
ترویـج  بـرای  می کننـد  تـالش  کـه  اسـت  هیـأت  ایـن  مسـؤوالن  اصلـی  اهـداف  از 
ایـن مراکـز  از کشـور  فرهنـگ مهدویـت، در همـه شـهرهای کشـور و حتـی خـارج 
و  شـده  انجـام  عـراق  کشـور  مسـؤوالن  بـا  رایزنی هایـی  گویـا  کننـد.  راه انـدازی  را 
کننـد.  تأسـیس  را  خیمه االنتظـار  شـعبه  عـراق  در  نزدیـک  آینـده  در  دارنـد  قصـد 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
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تأسیس هیأت 
در عراق 



  بیـش از سـه دهه از فوت شـاه حسـین بهـاری می گـذرد اما 
 b هنوز اشـعار و نوحه های حماسـی ای کـه در وصـف اهل  بیت
سـروده اند در هیأت های مختلف تهران شنیده می شـود. جوانان 
هیأتی امروز چقدر با نام و منش شـاه حسـین آشـنا هسـتند؟ 

اشلعار و نوحه هلای مانلدگار پدرم نه تنهلا در هیأت هلای مختلف تهران 
بلکله در شهرسلتان های دور هم شلنیده می شلود. حتلی در هیأت های 
شهرسلتان ها هلم خیلی هلا نلام شلاه حسلین بهلاري را هملراه بلا هنر 
چهارپایه خوانی اش شلنیده اند. در هیأت های مختلفی که حضور داشلتم 
بارهلا از هیأتی هلا و حتی جوان ترهلای هیأت نام پلدرم را شلنیده ام. در 
حقیقلت آنها بلا اوصلاف، اخاق و منلش پدرم بله واسلطه مداحانی که 
در هیلأت یلادی از ایشلان کرده اند آشلنایی دارنلد. بارها پیلش آمده که 
وقتلی در هیأت هلای مختلف می خوانم، بله ویژه جوان ترها نسلبتم را با 
شاه حسلین بهاری می پرسلند. من هم همواره تاشلم این  است که نام 

او را کله بله اعتبلار اهل  بیت بلر زبان ها افتاده همیشله زنده نگله دارم. 
اشـاره کردیـد خیلی هـا شـاه حسـین  کـه  همان طـور    
بهـاری را عـالوه بر صـدای جانسـوز و رسـای ایشـان، با هنر 
چهارپایه خوانـی می شناسـند. در حقیقت پدرتان اسـتاد هنر 

بودنـد.  چهارپایه خوانـی 
هنلر اصللی پلدرم کله همله او را در بلازار قدیلم تهلران بلا ایلن هنلر 
می شلناختند، چهارپایه خوانلی بود؛ آنقدر کله می توانم بگویلم این هنر 
با نام پدرم گره خورده و از یکدیگر قابل تفکیک نیسلت. مراسم عزاداری 
هیأت هلای بلازار قدیم کله جمعیت زیلادی از آن اسلتقبال می کردند تا 
حلدودی با شلکل املروزی هیأت هلا تفلاوت داشلت. درواقع هلر یک از 
صنلوف بلازار، مثلل صنلف کفاشلان، اتاقسلازان و... هیأتی با نلام صنف 
خودشلان داشلتند. شلاه حسلین بهلاری هلم از مداحان رسلمی صنف 
کفاشلان، اتاقسلازان و چند هیأت دیگر بود. مراسلم علزاداری  هر یک از 
ایلن صنلوف در کوچه پس کوچه های بازار برگزار می شلد و بله گواه همه 
مداحلان بلزرگ، تنها کسلی که می توانسلت چند هیلأت را بله  صورت 

همزملان اداره کنلد، مرحوم پلدرم بود. 
   کمی دربـاره این هنر و جایگاه آن در مراسـم عـزاداری بازار 

تهـران توضیح دهید. 
جمعیت زیادی از مراسم عزاداری هیأت های بازار تهران استقبال می کردند. 
وقتلی هر یلک از این هیأت هلای بزرگ صنلوف وارد بازار تهران می شلدند، 
اهالی و کسلبه بازار به احترام آن، مغازه هایشلان را می بسلتند و در مراسلم 
علزاداری شلرکت می کردند. در نتیجه جمعیت بسلیار زیادی در علزاداری 
حضور داشلتند کله ایلن موضلوع اداره آن هیأت را بسلیار دشلوار می کرد؛ 
آنقدر که این کار از عهده هر کسلی برنمی آمد. جالب تر اینکه آن زمان هیچ 
دسلتگاه صوتی ای  هم در کار نبلود. بنابراین هنر چهارپایه خوانی اینجا معنا 
پیلدا می کرد. یلک چهارپایه کوچک در مرکز هیلأت قرار می دادنلد و مداح 
روی چهارپایله می رفت و شلروع به خواندن می کلرد. زمان چهارپایه خوانی 
هلم بیش از ۱5 دقیقه نبود. مداح باید در همین زمان محدود، شلعر، نوحه، 
واحلد و شلور را اجلرا می کرد. کار بسلیار سلختی بلود که همه آنهلا بدون 
هیچ گونه دسلتگاه صوتی انجام می شلد. بنابراین اداره این جمعیت عاوه بر 

نام شـاه حسـین بهاری بـا هنـر چهارپایه خوانی گره خـورده؛ 
مـداح و نوحه خـوان بنامـی کـه بـا صـدای جانسـوز، رسـا و 
نوحه های پرصالبتش میان جامعه مداحان و عاشـقان اباعبداهلل 
الحسینg چهره ای شناخته شـده بود. اکنون که بیش از سه 
دهه از درگذشـت او گذشـته سـراغ فرزندش حاج حمیدرضا 
بهـاری که خـود او هـم از مداحـان و نوحه خوانان سرشـناس 
تهـران اسـت رفتیـم و دربـاره سـبک زندگی و شـیوه خاص 
مداحی آن پیرغـالم اباعبداهلل الحسـینg گفت و گو کردیم. 
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تولیت آسلتان قدس رضوی، اسلتفاده از ظرفیت زیارت و بهره از معنویت بارگاه متبرک رضوی را راهکاری مؤثر برای برون رفت از 
بسلیاری مشلکات و آسیب های اجتماعی در جامعه معرفی و عنوان کرد: »این بارگاه نورانی جایگاه تحول روحی و ظرفیت سازی 
بی نظیري در انسان است. بسیاری از مشکات به برکت وجود مقدس امام رضاg و ظرفیت های معنوی و تحول آفرین آستان قدس 
رضوی قابل حل هستند و اگر امروز مشکاتی در جامعه وجود دارد، کوتاهی از ماست که از این داشته بی نظیر معنوی نتوانسته ایم 

به شکل مناسب استفاده کنیم«.  ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
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به هر قیمتی اشک
 درنمی آورد

حاج حمیدرضا بهاری از سبک روضه خوانی و زندگی 
پدرش مرحوم حاج شاه حسین بهاری می گوید 

حسن حسن زاده 



توانایی و تسللط در اجرای اشلعار، نیازمند حنجره بسیار قدرتمندی بود. 
البتله یکی از شلاخصه های صدای پلدرم همان سلوز خاصی بلود که در 
صدای او وجود داشت و همه آن را امضای خاص شاه حسین می دانستند. 
   شـاه حسـین بهاری از مداحـان و نوحه خوانانـی بودند که 
ذوق و قریحه شاعری شـان میـان جامعه مداحـان زبانزد بود. 
بـا علم به ایـن موضـوع، ایشـان در انتخاب اشـعار و نوحه ها 

بیشـتر سـراغ چه مضامین و موضوعاتـی می رفتند؟ 
بسلیاری از مداحلان قدیم طبع شلعری داشلتند و پدرم هلم از این 
قاعلده مسلتثنا نبلود. دلیللش هلم این اسلت کله آن ایام، شلعر و 
شلاعر مثل این روزهلا چندان در دسلترس مداحان نبلود و درواقع 
کتاب هلای شلعر آیینی هم بسلیار کم بودنلد. بنابرایلن مداحان آن 
روزگار لزوما دسلتی در شلعر و شلاعری داشلتند. هنر پدرم بیشلتر 
نوحه سلرایی بلود؛ آن هلم نوحه هایلی که جنبه حماسلی داشلتند. 
اتفاقلا یکلی از شلعرا، در توصیلف نوحه خوانی شلاه حسلین بهاری 

شلعری سلروده کله می گوید: 
تا دست های سینه زنان اذن دم گرفت 

دست مرا کتیبه زیر علم گرفت 
امان رسید و زمزمه با محتشم گرفت 

جوشید چشم و تیمچه را سیل غم گرفت 
وقتی که شاه حسین نفسی نوحه دم گرفت

حسین سرباز ره دین بود 
حسین قربانی آیین بود 

عاقبت حق طلبی این بود 
از سر نی گفت سبط پیمبر 

 اهلل اکبر اهلل اکبر 
املا از میلان تملام مضامیلن شلعری، شلاه حسلین بیلش از همله به 
مضامینی مانند شلجاعت اهل  بیلتb، مقام و آزادگلی آن بزرگواران 
و انتقلال آنهلا به مسلتمعین عاقه مند بلود. جالب اسلت بدانید حتی 
در روز عاشلورا هم ابتدا مدحی از شلخصیت اهل  بیتb می خواند و 
همه دغدغه اش نشلان دادن قداسلت، صابت و عظمت شخصیت آن 
بزرگلواران بود. پدرم در طلول عمر مداحلی و نوحه خوانی اش هیچ گاه 
راضی نشلد بله قیمت اشلک علزاداران از موضع ضعف شلعر بخواند. 

  اگر موافق باشـید برای شناخت بیشـتر شاه حسین بهاری 
کمی درباره سـبک زندگی ایشـان در محیط خانـه گفت و گو 
کنیـم. ارتباط پدرتان بـا اهل خانه و فرزندانشـان چطور بود؟ 
پدرم شلخصیت بسلیار پرجذبه و مقتدری داشت. همین مسأله باعث 
شلده خاطلرات بسلیار زیلادی از پلدر در ذهن داشلته باشلم. حاصل 
زندگی ایشلان پنج دختر و چهار پسلر بود که از میان پسلرانش من و 
بلرادر بزرگ تلرم مرحوم حاج علیرضلا بهاری مداح شلدیم. وقتی پدرم 
از دنیا رفت، من تنها ۱2 سلال داشلتم. با این وجود شلخصیت اثرگذار 
پلدر نقش زیادی در حک شلدن آن خاطلرات در ذهنلم دارد. با وجود 
اینکله نه تنها ملن و دیگر افراد خانلواده و همه نزدیکان پلدرم گواهی 
می دهنلد کله مهم تریلن بعد شلخصیتی حاج شلاه حسلین، جذبه و 

اقتلدارش بود اما جالب اینجاسلت که هیچ گاه به یاد نلدارم با فرزندان، 
اهلل خانه  و دیگر نزدیکانی که می شناسلم تندی کرده باشلد. درواقع 
در شلیوه تربیتی اش تنلدی و تنبیه جایگاهی نداشلت. این حرفش را 
بله خاطلر دارم کله می گفلت  پدر بایلد جذبه ای داشلته باشلد که هم 
فرزندانلش بلا او راحلت باشلند و هلم طلوری به آنهلا نگاه کنلد که با 
اراده خودشلان از خطاهلا دوری کننلد. با این وجود یکلی دیگر از ابعاد 
شلخصیتی شاه حسلین بهاري خوشلرویی و بذله گویی هایش بود. اگر 
بله خاطر جذبه اش بعلد از ورود به یک جمع ناخلودآگاه همه توجهات 
به سلمتش جلب می شلد، خیلی زود بله گونه ای رفتلار می کرد که به 
واسلطه شلوخی های مؤدبانه اش محال بود کسی لبخند به لب نداشته 
باشلد. در حقیقت می شلود گفلت آن نگاه هلای نافذ و پرصابلت را با 

بذله گویی هایلش تلطیلف می کرد. 
   شـما و مرحـوم برادرتـان حاج علیرضـا بعد از فـوت پدر 

چگونـه وارد این عرصه شـدید؟ 
پدرم همیشله دوسلت داشلت یکی از پسلرانش راه او را ادامه دهد. 
بارهلا گفتله بلود دللم می خواهلد یکلی از شلما ملداح شلوید املا 
اگلر نشلدید هلم خیللی خودتلان را اذیت نکنیلد ولی قلول بدهید 
هیلچ گاه از دسلتگاه املام حسلینg جدا نشلوید. در زملان فوت 
پلدرم، بلرادر بزرگ تلرم 23 سلال داشلت و من ۱2 سلاله بلود. آن 
روزهلا مداحلان قدیملی، پالتویلی بلنلد می پوشلیدند و گاهلی از 
عبلا و عرقچیلن اسلتفاده می کردنلد. یعنلی پوشلش مختلص خود 
را داشلتند. پلس از فلوت پلدرم، حلاج اکبلر کاظملی عبایلی روی 
شلانه بلرادرم انداخلت و گفت حاال دیگر تلو باید راه پلدرت را ادامه 
دهلی. حلاج علیرضا هلم آن روز در حضور مداحان بزرگ شلروع به 
خوانلدن کلرد و از آنجلا بود که رسلما بله جامعه مداحان پیوسلت. 
ملن هم پس از چند سلال تجربه اندوزی در محضر اسلاتیدی مانند 
حاج حسلن گلودرزی و حاج احمد صالح رسلما بله جامعه مداحان 
پیوسلتم. از آن پس هلر دوی  ما در همان هیأت هایی کله پدر اداره 
می کرد ماننلد هیأت محبان  الزهراh، انصلار العباسg و... تاش 
کردیلم نامش را زنلده نگه داریم. پلس از فوت حلاج علیرضا بود که 

این مسلؤولیت سلنگین روی شلانه های ملن افتاد. 
  خاطـره ای هم از مشـاوره ها و راهنمایی های پـدر دارید که 
بیانگـر نقش و تأثیر تشـویق های ایشـان برای ورود شـما به 

عرصه مداحی باشـد؟ 
برادرهایلم  و  در مهم تریلن تصمیملات زندگلی ملن و خواهر هلا 
پشلتیبان  ملا بلود. یادم هسلت 9 سلاله بودم کله به خاطلر صدای 
خوبلم در گروه های سلرود مدرسله و در ایلام علزاداری، تک خوانی 
می کلردم. آنقلدر جایلگاه و شلخصیت پلدرم بله  عنوان یلک مداح 
بلزرگ برایلم حرمت داشلت کله یکلی از سلخت ترین کارهلا برایم 
ایلن بلود کله از او بخواهم شلعری در اختیارم قلرار دهد کله آن را 
در مدرسله بخوانلم. باالخلره دل بله دریلا زدم و موضوع را بلا او در 
میان گذاشلتم. پدرم هم با خوشلرویی شلعری را که مناسب فضای 
مدرسله باشلد برایلم انتخاب کلرد. من هم شلروع کردم بله تمرین 
آن شلعر و از آنجلا کله بارهلا دیلده بلودم پلدرم و دیگلر مداحلان 
هنلگام نوحه خوانلی آب جلوش می خورند، شلعر می خوانلدم و یک 
جرعله آب جلوش می خلوردم. روز قبلل از اجلرای مدرسله بود که 
در حضلور پلدرم، از ملادرم بارها خواسلتم برایم آب جلوش بیاورد. 
حاج آقلا کله ایلن اوضلاع را مشلاهده کلرد، بلا آن نلگاه پرجذبله و 
صلدای پرطنینش گفت از مداحی فقط آب جلوش خوردنش را یاد 
گرفتله ای!  بعد ملن را صدا کرد و خواسلت شلعر را برایلش بخوانم. 
در حضلور او صدایلم می لرزیلد. آنقلدر مقابللش تمریلن کلردم تلا 
بله خوبلی به شلعر مسللط شلدم. فلردای آن روز وقتلی در حضور 
هم مدرسله ای ها و اولیلای آنها شلروع بله خواندن کردم پلدرم را در 
میلان اولیلا دیدم کله برای قلوت قلب من آملده بود. آنقلدر روحیه 
گرفتلم کله بله بهترین نحلو از پلس آن نوحله برآمدم. پلس از من 
هلم روی سلن آملد و کملی بلا بچه هلای مدرسله شلوخی کلرد و 
گفلت  خوشلحالم که پس از ملن چلراغ مداحی ام خاموش نیسلت. 
ایلن حمیلد آقا کله برایتلان خواند پسلر من اسلت و ان شلاءاهلل که 
می توانلد نوکلری امام حسلین را به بهترین شلکل انجلام دهد. 
ایلن رفتار مرحلوم پلدرم در آینده مداحی ام بسلیار تأثیرگلذار بود. 
   مداحـان و روضه خوانـان بنـام تهـران هنـوز از روضه آخر 

مردم جذب خلق نیکوی 
ادب و احترام حاج شـاه حسـین بهاری به سـادات پیامبر شدند 

زبانـزد بود و وصیت کـرده بود بعـد از فوتش یکی 
از سـادات او را غسـل  بدهد. حاج حمیدرضا بهاری 
در ایـن خصـوص می گوید: »پـدرم عالقـه و ارادت 
عجیبـی بـه سـادات داشـت و همیشـه می گفت 
حسـاب سـادات را از دیگـران جـدا کنیـد. اگـر 
اشـتباهی هم مرتکب شـدند به آنهـا بی احترامی 
نکنید. حسـاب  آنها با جدشـان اسـت. این اعتقاد 
پـدرم عملـی بـود. بارهـا دیده شـده بـود وقتی 
یـک مداح سـید کـه حتـی سـال ها جوان تـر از 
خـودش بـود وارد مجلـس می شـد به رسـم ادب 
برمی خاسـت و از منبـر پاییـن می آمـد بـا وجود 
اینکـه خـودش بـزرگ مجلس بـود. بـرای همین 
بود کـه وصیت کـرد حتی االمکان یکی از سـادات 
بدنـش را غسـل دهـد و اگـر سـیدی پیدا نشـد، 
نخسـتین و آخرین آب را یکی از سـادات بر بدنش 
بریـزد. در وصیتـش آمده: » من سـید نیسـتم اما 
بـرای اینکه به حضـرت زهراh ثابت کنـم در دنیا 
همه تالشـم ایـن بـود که بـه فرزندانـش خدمت 
کنم، یک شـال سـبز بر کمـرم ببندیـد و با تربتی 
از کربال بر سـینه ام بکوبید یا حسـین«. دست 
آخر هم سیدمحمد سـادات شـیرازی از مداحان و 
پیرغالمان بـزرگ در حالی که بـه پهنای صورتش 
را غسـل داد.« بـدن پـدرم  اشـک می ریخـت، 
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 حاج منصور ارضی با بیان اینکه حادثه آتش سوزی ساختمان پاسکو برای ما یادآور دوران دفاع مقدس بود، گفت: »در این اتفاق باالخره 
پول و اموال بر می گردد. یک وقت می بینی یک نفر خمس نداده ولی یک عده طبقات باالی همین ساختمان زیارت عاشورا می خواندند. 
پس این اتفاقات از الطاف خفیه است که فردی از جای دیگری برای کمک آمده  یا از شهر دیگری غذا می فرستد. مثل زمان دفاع مقدس. 
حاال یک نفر هم در فضای مجازی حرف های بی ربط می زند. حواسمان جمع باشد که اتصالمان به رسول اهلل و اهل بیتb قطع نشود. 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبیو اال ما هم مثل همان ها می شویم. چون حرف زدن سخت نیست، حرف خوب زدن سخت است«. 
 شماره نوزدهم  سه شنبه 12 بهمن 1395 2 جمادی االول 1438

پدرتان و جمله معروفشـان در هیأت قائـمf تعریف می کنند. 
پدرتـان چگونـه از دنیـا رفتنـد کـه هنـوز در یـاد و خاطـره 

مانده اند؟  باقـی  هیأتی هـا 
پلدرم همیشله می گفلت ملن نوبله ای شلدن را دوسلت نلدارم. وقتلی 
  پرسلیدیم منظورتان از نوبه ای شلدن چیست،  گفت دوسلت ندارم کارم 
به جایی برسلد که فرزندانم برای نگهداری از من بین شلان نوبت تعیین 
کننلد. دوسلت دارم تا زمانی که سلر پا هسلتم از دنیا بلروم. همین گونه 
هلم شلد.. یلک روز از هیأت بله خانه برگشلت و رو به قبلله خوابید و به 
همیلن راحتلی از دنیا رفلت. روز پیش از فوتش، به هیلأت قائمf یکی 
از هیأت هلای بلزرگ و معلروف غلرب تهران رفتله بود. پانزدهم شلعبان 
سلال ۱362 بود که در هیأت قائلمf روضه عجیبی خواند که هنوز در 
خاطر همه حضار باقی مانده. نقل اسلت در آن روز شلاه حسین می گوید 
می خواهلم روضله ای برای شلما بخوانلم که املام زمانf خیللی برای 
ایلن روضه گریله می کند. وقتی روضله ذوالجنلاح را می خواند، به پهنای 
صورتش اشلک می ریخت و حال دیگری داشلت. همانجلا رو به حاضران 
در مجللس کلرد و گفلت  پرونده شلاه حسلین امروز بسلته شلد. من را 
حال کنید. فردای آن روز یعنی روز شلانزدهم شلعبان وقتی از مدرسله 
به خانه برگشلتم، مادرم به مسلافرت رفته بود. چهره مضطرب و پریشان 
همسلر برادرم حاج علیرضلا را که آن زمان با ما زندگلی می کردند دیدم. 
از او پرسلیدم چه اتفاقی افتاده و بعد فهمیدم که پدرم را به بیمارسلتان 
منتقلل کرده انلد. خاطلرم هسلت وقتی بله بیمارسلتان رفتم، پزشلک 
بیمارسلتان در حضلور بلرادران بزرگ تلر و دیگلر بسلتگانمان می گفت 
انگار ایشلان سال هاسلت مرده اند. منظلورش این بود کله آرامش خاصی 
در چهلره و بلدن شلاه حسلین دیلده می شلد. انگار سال هاسلت ملرده. 

سادات 
مرا غسل 

دهند
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ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره نوزدهم  سه شنبه 12 بهمن 1395 2 جمادی االول 1438

نخستین جلسه دوره تربیت مبلّغ غدیر، با محوریت کتاب »غدیر تا فاطمیه« با تدریس حجج االسام محمدباقر انصاری و محمدرضا شریفی و 
مداحی مهدی نایب برگزار شد. در این برنامه، حجت االسام محمدرضا شریفی با بیان اینکه مبلّغین غدیر با محتوای تألیف شده در کتاب »غدیر 
تا فاطمیه« می توانند ایام تبلیغی در فاطمیه را پوشش دهند، اظهار کرد: »ایام فاطمیه تنها روز شهادت حضرت فاطمهh به روایت 75 روز یا 95 

روز نیست بلکه یک بازه زمانی از روز ۱8 ذی الحجه تا شهادت حضرت زهرا ست«. 

۱۷، ۱8 سـال بیشـتر نداشـت که به تعبیر خودش نوکری اهـل  بیتb را آغـاز کرد. اول همـه او را 
بـه عنوان مداح می شـناختند اما از سـال ۷2 بـا عنایت اهل  بیت طبع شـعرش گل کرد و توانسـت 
چند خطی شـعر بگوید. شـاید اولین قلم های شـاعرانه اش را جانسـوز آغاز کرد با روضه  »یکی بیاد 
تـو کوچه ها بـه مادرم کمک کنه/ اشـک حسـیُن پاک کنـه، به خواهـرم کمک کنه«. سـیدمحمد 
جـوادی، نغمه سـاز و سبک سـاز فوق العـاده ای اسـت مثل شـعر و سـبک »آخـر یـه روز حاجتمو 
ازت می گیـرم«. بـا او کـه در دهه چهـارم زندگی  خود اسـت و سـابقه خوبـی در حوزه های مختلف 
مداحی و سـرودن شـعر هیأتـی دارد گفت وگو کردیـم که حتما خواندنش برای شـما جالب اسـت. 

 یاسین سجادی

 

بزرگ تر ها باید
 محور هیأت باشند 

 گفت وگو با سیدمحمد جوادی 
که عالوه بر مداحی شعر هم می گوید 

در گذشلته بله خیلی ها شلعر ملی دادم املا االن در 
مداحلی خلودم از سلروده هایم اسلتفاده می کنم. 

با اینکـه برخـی از اسـاتید و بـزرگان ما بر   
خوانـدن اشـعار فاخـر از بـزرگان در محافـل 
حسینی تأکید می کنند اما بسیاری از شاعران 
و ذاکران دیگر اقبالی به شـاعرانی چون صائب، 
بیـدل و... نشـان نمی دهند و معتقدند نسـل 
امروز دیگـر زبان و اصطالحـات و مضامین آن 
بزرگان را متوجه نمی شـود و از همین روسـت 
که برخی بـه شـعرهای سـاده تر، امروزی تر و 
همه فهم تـر رو آورده اند. ظاهرا همین امر باعث 
افـول اشـعار فاخـر و فراموشـی تدریجـی 
سـبک های سنتی شـده. ارزیابی شـما درباره 

این موضوع چیست؟ 
 کسلی کله اهلل ادبیلات باشلد حتملا به اشلعار 
سلعدی، حافلظ و مفاخلر ادبیات مثل محتشلم، 
یک سلری  اسلت.  مسللط  و...  سلامانی  عملان 
می گوینلد مسلتمع ملا از جنلس علوام اسلت و 
بایلد اشلعار روان و سلاده بخوانیم ولی اگلر مداح 
اهل ادبیات باشلد، شلعرهای خیلی سخت را هم 
می توانلد خلوب بخوانلد. مثلا حاج علی انسلانی 
و حلاج حسلن خللج هیچ وقلت شلعر غیرفاخلر 
نخوانده انلد. حضلرت آقا هلم تأکید دارنلد که در 
آغاز مداحی یک شلعر پندآموز خوانده شلود. بعد 
یک سلام بله امام زمان f بدهیم و سلپس یک 
شلعر دلی خوانلده و زمینله ورود به روضله آماده 

شود. 
در دسـتگاه امـام حسـینg چـه چیزی   
وجـود دارد کـه هـر کـس در ایـن وادی خاک 
تأثیرگذارتـر  نفسـش  بخـورد،  بیشـتری 

می شود؟ 
به هر حال در هر راهی سلابقه بیشلتری پیدا کنید 
بله هملان میلزان آبرویتان بیشلتر می شلود. البته 
نوکری چیزی نیسلت کله همین طوری به دسلت 
بیایلد. تا امضای اباعبداهللg نباشلد، اسلم نوکر را 
نمی توان روی کسلی گذاشلت. وقتی 40 سال برای 
اهلل بیلتb بخوانیم، نفلس ما تغییلر می کند و 
لحلن و آوای ملا جانسلوزتر و تأثیرگذارتر می شلود. 
نوکلران پیری داریم که صدایشلان خلش دارد، گام 
باال هم نمی تواننلد بخوانند اما تا می گویند صلی اهلل 
علیک یا اباعبداهلل جمعیتی را متحول می کنند.
  برخـی از مداحـان نسـل جدید اشـعار و 
نوحه هایشـان همـراه بـا اتفاقات و مسـایل 
سیاسـی روز پیش می رود اما برخـی در این 
مسـیر از خوانـدن اشـعاری دربـاره انقالب، 
شـهدا و دفـاع مقـدس پرهیـز می کننـد و 
استداللشان این اسـت که دستگاه اهل  بیت 
ربطـی به سیاسـت نـدارد. نظر شـما در این 

خصوص چیست؟ 
مرحلوم ملدرس فرمودند سیاسلت ما عیلن دیانت 
ماسلت. وقتی مردانلی از حرم حضلرت زینبh و 
حضلرت رقیهh دفاع می کنند، بایلد در مقابل این 
همله محبت حقیقلی به اهلل  بیت قدرشناسلی و 
تجلیل کنیم. کسلی که واقعا حسینی است، تا پای 
جان می ایسلتد. اصلا الگوی انقاب و نظلام ما امام 
حسلینg اسلت. کسلانی که از خواندن اشعاری 

درباره انقاب، شلهدا و دفاع مقدس پرهیز می کنند 
ایلن از روی جهالت  آنهاسلت. نمی توان ایلن دو را از 
هلم جدا کرد. اینها الزم و ملزوم هم هسلتند. فرد یا 
افلرادی که سیاسلت را از هیأت جدا می  کنند، فقط 
بلرای امام حسلینg می خواننلد و نمی دانند که 

کار و حرکت امام حسلین سیاسلی بوده. 
تعریف تان از نوکری اهل  بیتb چیسـت   
و نوکـری اهل  بیـت  چه نسـبت و ارتباطی با 

بندگی خداوند دارد؟ 
نوکری اهلل  بیتb ارتباط مسلتقیمی با بندگی 
خدا دارد. هر کسلی امام حسلینی تر باشلد، بیشلتر 
بندگی خدا را می کند. اباعبداهلل  الحسلین g برای 
بندگلی خلدا آمد تلا ما بله خلدا برسلیم. حضرت 
زینلبh می فرملود وقتلی رنلگ چهلره حسلین 
در گلودال تغییلر می کلرد و برافروختله می شلد، 
می فهمیلدم دارد به لحظه وصال نزدیک می شلود. 
ایلن اوج بندگی اسلت که ما می خواهیلم با نوکری 

بله آن نزدیک  شلویم. 
  به  عنوان کسـی که در فضای جلسه داری 
و هیأت داری فعال هسـتید مهم ترین اولویت 

امروز جامعه هیأتی را در چه می بینید؟ 
وقتلی بزرگ ترهلا در جلسلات باشلند اتحلاد و 
همدللی بیلن بچه هیأتی هلا بله وجلود می آیلد. 
هلر جلا بزرگ تر محلور کارها باشلد، هیچ وقت به 
مشلکل برنمی خوریلم. موضلوع بعلدی توجه به 
منبرهلا و معرفتلی اسلت که ملا در شلعرهایمان 
ارائله می کنیلم. منبری بایلد به طور خلاص روی 
آن کار کلرده و آن را بله مخاطلب عرضله کنلد. 

 bشـما، هم مـداح و ذاکـر اهل بیت  
هستید و هم شاعر. بیشـتر کدام یک را 

می پسندید؟
دوسلت دارم نه به ملن بگویند مداِح شلاعر و 
نه شلاعرِ مداح ولی دوست دارم به من بگویند 
نوکر اهل بیلت. دوسلت دارم این مدال لیاقت 
را داشلته باشلم. به ایلن نکته هم اشلاره کنم 
که همیشه سلعی کرده ام مداحی، مرا از حوزه 

شعر جدا نکند. 
از نخستین شعرتان بگویید. سطح فنی   
و قوت شـعرهای اولیه تان چطور بـود و با 
شـعرهای امروزتـان چـه فرقـی دارد؟ 
طبیعی اسلت که فرق داشته باشد. اول تجربه 

نداشلتم و بلا اسلاتید و اهل  فلن این حلوزه و 
عرصه آشلنا نبودم. چند بیتلی دلی می گفتم 
اما االن اطاعات من نسلبت به شلعر بیشلتر 
شلده. خوشلبختانه تا به املروز برای سلرودن 
شعر کوشلش نکرده ام و همواره به عنایت اهل  
بیتb قلم در دست گرفته و توفیق سرودن 
شعر را داشلته ام. آن زمان اوج آمال من سبک 
خواندن بود اما االن این رویه فرق کرده. نسلل 
جدیلد شلاعران و مداحلان ما بایلد بدانند که 
در این مسلیر آموختیلم باید بلرای اهل  بیت 

قوی کار کنیم. 
به کسـی هم شـعر می دهید یا فقط   

خودتان از اشعارتان استفاده می کنید؟ 

دوست دارم روضه وداع بخوانم 
سـیدمحمد جوادی در پاسـخ به این 
سـؤال کـه کـدام روضـه را بیشـتر 
دوسـت دارد، می گویـد: روضه وداع 
 gو حضـرت علی hحضـرت زهرا

را بسیار دوسـت دارم. 

 ای جان من هرچند دیگر نیمه جانی 
اما برای رفتن خیلی جوانی 

حاال که من اینجا غریبم بار بستی  
حاال نمی شد بیشتر پیشم بمانی  
 بابای خاکم، التماست می کنم که 
بی من مشو ای مادر آب آسمانی 
کمتر بگو با من  امیرالمؤمنینم  
اشهد مگو با این زبان بی زبانی 

حاال برای اینکه من چیزی نفهمم 
در کوچه خاک چادرت را می تکانی  

اندازه یک عمر پیرت کرده بانو 
سنگینی آن ضربه دست ناگهانی 
یک نیمه از روی تو، صبح روشن من 

نیمی دگر مثل غروبی ارغوانی 
رو از علی می گیری اما زیر چادر 
پنهان نگردد محرمم، قد کمانی
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ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره نوزدهم  سه شنبه 12 بهمن 1395 2 جمادی االول 1438

 کودکـی اش در فضای هیأت  و مجالس عزاداری گذشـت و خیلی زود با شـاعران و مداحان بسـیاری 
چون حاج منصور ارضی و حاج علی انسـانی آشـنا شـد. همین مسـأله زمینـه ای را فراهـم کرد که 
جدی تـر و اصولی تر شـعر بگوید. خودش معتقد اسـت اگر موفقیتی هـم به دسـت آورده، از عنایت 
امام حسـینg و تشـویق اسـاتیدش بوده. او نخسـتین شـعرش را برای حضرت زهراh سروده و 
ارادت خاصـی بـه امـام حسـنg دارد؛ تا آنجا که میان دوسـتانش به امام حسـنی معروف اسـت. 
خیلی ها مصطفی متولـی را به عنـوان میاندار هیأت می شناسـند و بـا دودمه های او سـینه زده اند. 

 مجتبی برزگر

 

اخالص؛ راز ماندگاری 
دودمه های قدیمی 

مصطفی متولی میاندار هیأت و شاعر اهل بیتb معتقد است 
شعر دودمه گفتن کار هر کسی نیست 

علما و بزرگان دین ارتباط داشلته باشد و آموخته  هایش 
را در شلعر اعملال کند. گاهلی اوقات که خلدای نکرده 
یک سلری شلبهات و انحرافلات در مجاللس علزاداری 

مطرح می شلود شلعرا مقصرند. 
  شما شـعرهای دودمه بسیاری سـروده اید در 
حالی که این نوع شـعرها توسـط برخی شاعران 
خـوش ذوق مـورد غفلت قـرار می گیرند. شـعر 

دودمه چه تفاوتی با اشـعار دیگـر دارد؟ 
شلعر دودمله از نظلر ادبلی و از نظر قالب شلعری در قالب 
مستضاد مطرح می شود. این روزها متأسفانه سنت دودمه 
گفتن در هیأت ها کاهش یافته ولی ما سلعی می کنیم تا 
آنجا کله می توانیم این کار زیبلا را در هیأت ها رونق دهیم. 
دودمه ها اوزان مختلفی دارند. به نظر من دودمه گفتن کار 
سختی اسلت. چون گاهی باید در یک بیت، روضه کاملی 
را کله یک ملداح می خواند بگنجانید. شلعر دودمله وجوه 
مختلفی دارد و باید نکات مختلفی را در نظر داشته باشید. 
هلم بایلد از نظر روضله دقت کنید کله روضه آن شلب را 
عنوان کرده باشید و هم اینکه حماسه و ضرباهنگ داشته 
باشد. اگر این وجوه مدنظر شاعر باشد و آنها را رعایت کند 
می تواند یک دودمه خوب و تأثیرگذار بسراید. فکر می کنم 
کسلی که دودمه می گویلد، خودش حتما باید سلینه زن 
باشد که بداند آن مستمع سینه زن از دودمه چه می خواهد. 
فکلر می کنلم دودمله گفتلن کار هلر کسلی نیسلت. 
  سـّر ماندگاری دودمه های قدیمـی چه بوده و 
چرا برخـی از این دودمه ها چند ده سـال و بلکه 
یک قـرن در اذهان مـردم می ماننـد و ورد زبان 

مردم می شـوند؟ 
دودمه هلای قدیملی ماندگار مثلل »ای اهلل حرم میر 
و علملدار نیامد، علمدار نیامد« یا »امشلبی را شله دین 
در حرمش میهمان اسلت، مکلن ای صبح طلوع، مکن 
ای صبح طللوع« و... راز ماندگاری شلان اخاص و سلوز 
دلی بوده که شلاعر داشلته. حاال اینکه برخلی دودمه ها 
یک بلار مصرفنلد و مانلدگاری الزم را ندارنلد قطعلا بله 

خاطلر این اسلت که بلا اخاص سلروده نشلد ه اند. 
ذاکـران،  شـاعران،  از  یـک  هـر  معمـوال    
نوحه خوانـان و روضه خوانـان متأثـر از شـرایط 
روحـی، عاطفـی و شـخصیتی به یکـی از ذوات 
ارادت بیشـتری دارنـد. نسـبت بـه  مقدسـه 
کدام یـک از این حضـرات ارادت و توجـه دارید؟ 
دلم بله محبت امام حسلن مجتبیg گلره خورده. 
دوسلتان، آشلنایان و اطرافیان می دانند که ما به امام 
حسلنی بلودن معروفیم املا همه اهل  بیلتb برای 
ملا مقدسلند و با اسلم همله آنهلا زندگلی می کنیم. 
 gو املام جلواد gمثلا وقتلی نلام املام هلادی
بیایلد منقللب می شلویم. الحملداهلل این اتفلاق برای 

می افتد.  ملا 
  گفته بودید اشـعارتان جوششـی اسـت. این 

جوشـش از کجا نشـأت می گیرد؟ 
اعتقادی به شلعر کوششلی گفتلن نلدارم و فکر می کنم 
شلعر باید جوششلی باشلد. حاال اینکله این جوشلش از 
کجلا نشلأت می گیلرد واقعلا آن را در وجود خلودم درک 
نکرده ام که از کجاست و اینکه یک شخص چه مختصات 
و مشلخصاتی باید داشته باشد تا این جوشلش در او ایجاد 
شلود اما قطعا محصول عنایت و توجهی اسلت و اجازه ای 
صادر شلده. ایلن را که چله آداب و رسلومی را باید رعایت 
کنیلم تلا بله آن فیلض و اجلازه برسلیم نمی دانلم. البته 
 hمی توانلد دعای پلدر و ملادر و نظر لطف حضلرت زهرا
باشلد ولی این را که مشلخصا کدام است، نمی دانم. یقین 
دارم شعر جوششی سرچشمه ای متعالی و فرادنیایی دارد. 
در کنار آن رعایت تقلوا و دوری از گناه هم ضرورت دارد که 
می تواند به سلرودن شعر جوششی سرعت و جهت بدهد. 

  بیشتر خودتان را شـاعر می دانید یا میاندار 
هیأت ؟ 

نله خودم را شلاعر می دانلم و نه میانلدار هیأت ولی 
طلوری رقلم خورد که هم میاندار شلدم و هم اسلم 
شلاعری را یدک می کشلم. این مسلأله بلرای اولین 
بار در مسلجد حضلرت اباالفضلg اتفلاق افتاد و 
توفیق میانلداری را پیلدا کردم. به قلول معروف هر 

دو طرف را داشلتم. 
  چه شـد که میاندار شـدید؟ کمی از آداب 
و احـکام این کار در هیأت هـا برای ما بگویید. 
سلال های دهله 70 در مسلجد حضلرت اباالفضلل 
جوادیله کارهلای فنی و تبلیغاتلی پایگاه بسلیج را 
انجلام ملی دادم و معملوال بیشلتر وقتم در مسلجد 
می گذشلت. یک شلب یکی از بزرگواران پیشلنهاد 
میانداری را به ملن داد و حاج علی ناظمی از ذاکران 
و شلعرای بنام تأکیلد کردند و من هم قبلول کردم. 
بعلد از آن شلب انلگار آتش بله جانم افتلاد که باید 
میاندار شلوم. آداب و احکام میانداری آنقدر گسترده 
اسلت کله نمی تلوان در ایلن زملان کلم دربلاره آن 
صحبلت کرد اما اصلل اول آن ادب و احترام نسلبت 
بله بزرگ تر اسلت و اینکه یک میانلدار باید خودش 

را یلک فرمانلده گلردان و لشلکر بداند. مسلؤولیت 
سلنگینی است و فقط مظلوم  کشیدن و ذکر گفتن 
نیسلت. بحث نظم دادن به جلسه و گرداندن جلسه 
هم هسلت. یلک میاندار بایلد حواس خلود را جمع 
همله جوانب هیأت کنلد. میانلداری آداب و رسلوم 
زیادی دارد. نحلوه تعامل اعضای هیأت با میهمانان 
در بحث سلینه زنی، مدل سلینه  زدن و نشستن در 
کوچله و نحوه راه رفتن و شلکلی که دسلت میاندار 
بلاال می آید همه اینها آداب و رسلوم دارد. بزرگ ترها 
و قدیمی هلا خیللی خودشلان را ملزم می دانسلتند 
ایلن آداب را رعایلت کنند ولی متأسلفانه این روزها 

خیلی مرسلوم نیست. 
  در حوزه شـعر و شاعری چطور؟ شعرا چقدر 
می تواننـد در خوانـدن روضه هـای درسـت و 
حماسـه آفرینی های اهـل  بیـتb تأثیرگذار 

باشند؟ 
یلک شلاعر اگلر شلعر صحیلح و علاری از هلر نوع 
انحلراف اعتقادی و فکری بسلراید و در اختیار مداح 
بگلذارد قطعا نقش بسلزا و مهملی را ایفلا می کند؛ 
شلعرهایی کله از منابلع و مآخلذ موثلق روایلی و 
تاریخی نشلأت گرفته اند. از طرف دیگر شاعر باید با 

تقدیم به پیشگاه ام المصائب 
 hحضرت زینب کبری

 
پای مطلع پر نور غزل های مفخم 

ای واژه  دیوان شده مضمون معظم 
ای مفرده  بین همه بی مترادف 
ای در پی تکریم تو آیات مکرم 
ای عین علی مقتدر و نامتزلزل 

هم قول تو هم، فعل تو، هم حکم تو محکم 
ای ماه صفر مات ز رنج سفر تو 
ای سوختة  ماتم تو ماه محرم 

زیبنده زهرا شدی و زینت حیدر 
 زینب  که تو را نام نهاد احمد خاتم 

مشروحی از اخالص تو در سوره  توحید 
اوصاف صبوری تو در سوره  مریم 
بر خلق شود خیر الهی چو مقرر 
احرار تو هستند بر ابرار مقدم 

از صبح ازل نزد خرد شأن تو مجهول 
تا شام ابد بر عقال قدر تو مبهم 

حق گشته به اعجاز کالم تو مسجل 
دین است بپا مانده به نطق تو مسلم 

در عرض ارادت به تو عالم شده مأمور 
در عرض حوائج به تو آدم شده ملزم 

تو عشق حسینی و حسین عشق تو بی شک 
از لطف شما مهر و محبت شده توأم 
ای عمه  سادات، فدایت همه سادات 
سادات نه تنها که فدایت همه عالم 

اصحاب مقامات نوشتند که بوده  است 
اسباب امامت همه نزد تو فراهم 

در پهنة  با ظرفیت ذات تو جمع است 
مجموع صفات علی و فاطمه با هم 
بین عقال آنکه تو را خوانده عقیله 
بوده  است میان علما از همه اعلم 

شد فاطمه در اصل به اذهان متبادر 
در خطبه  تو گرچه علی بود مجسم 
هم چادر زهرایی تو رایه االسالم 

هم هیمنه  حیدری ات حافظ پرچم 
هم سینه زن روضه  مقتول تو ملهوف 

هم گریه کِن مقتل اشک تو مقرم 
روزی خوِر خوان دل پردرد تو مرزوق 

در سایه  نخل غم جانسوز تو میثم 
با پشت خم از پا ننشستی، نشکستی 

تا قامت افراشته  دین نشود خم 
زخم غم جانسوز دلت بس که عمیق است 

دردش نه به دارو شود آرام نه مرهم 
در کرب و بال گرچه بالهای عظیمی است 

شد در دل گودال مصیبات تو اعظم 
افسوس که شد گرچه دلت هیچ نمی خواست 

از زلف رقیه سر مویی بشود کم 

سومین دوره شب های شعر انقاب در قم برگزار شد. در این برنامه که استاد محمد علی مجاهدی، حاج غامرضا سازگار، حاج سعید حدادیان، 
حاج جواد حیدری، ناصر فیض، علیرضا قزوه، مرتضي امیری اسفندقه، علی محمد مؤدب، احمد علوی، میاد عرفانپور، عباس احمدی، جواد زمانی، 

محمد جواد شرافت و جمعی از شعرای آیینی کشور حضور داشتند، شاعران برجسته به شعر خوانی پرداختند. 



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

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

امانتداری 
یکللی از خصایللل اخاقللی انسللان کلله دارای ارزش و اهمیللت 
فوق العللاده ای اسللت، امانتللداری اسللت و بچه هیأتی هللا بایللد 
ایللن ویژگللی را سللرلوحه کارهللای خللود قللرار دهنللد و امانتللدار 
و رازدار مللردم باشللند. امانللت در فرهنللگ لغللت دارای معانللی 
مختلفللی اسللت. پاسللداری، حفاظللت، امنیللت، امللان، مواظبللت، 
مراقبللت، رازداری، نگهداری، آسللایش و آراملللش روح و جلللان از 
جمللله معانللی امانللت اسللت و مفاهیمی چللون خیانللت، دزدی و 
چپللاول، بی وفایللی، ایجللاد رعللب و وحشللت، نیرنگ، جاسوسللی، 
نفللاق، بهتللان، کتمان حقیقللت و بی مباالتللی در نگهداری اسللرار، 
متضللاد آن اسللت. این خصلت معنللوی و روحانللی، در روح و روان 
انسللان های پاک سللیرت وجللود دارد و همللواره در گفتللار، رفتللار، 
کللردار و اعمللال آنللان نمایللان اسللت. امانتللداری در ایجللاد اعتماد 
میللان انسللان ها و حفللظ نظللام زندگللی نقللش مهمللی دارد. 
خللدا در سللوره احللزاب می فرمایللد: »مللا امانللت )تعهللد، تکلیللف 
و والیللت الهللی( را بللر آسللمان ها و زمیللن و کوه هللا عرضلله 
داشللتیم. آنهللا از حمل آن سللر بللر تافتنللد و از آن هراسللیدند اما 
انسللان آن را بللر دوش کشللید. او بسللیار ظالم و جاهللل بود )چون 
قللدر ایللن مقللام عظیللم را نشللناخت و بلله خللود سللتم کللرد(«. 
امانللت در ایللن آیلله شللریفه بلله طللور مطلللق ذکللر شللده. از ایللن 
رو شللامل تمامللی مسللؤولیت ها و پیمان هللای انسللان در برابللر 
خللدا می شللود؛ اعللم از والیللت معصومیللنb کلله مصللداق 
بللارز آن اسللت و دیگللر مسللؤولیت ها کلله در پرتللو امامللت و 
والیللت مطللرح می شللود. یکللی از ویژگی هللای برجسللته 
k انبیللای الهللی، امانتللداری آنهاسللت. نبللی مکللرم اسللام

بلله سللبب امانتللداری و صداقتللی کلله داشللت نللزد مللردم بلله 
»محمللد امیللن« معللروف بللود. بنابرایللن کسللی کلله ادعللای 
مسلللمانی و ایمللان بلله خللدا و معللاد دارد، همللواره بایللد بکوشللد 
امانتللداری را بللا توجلله بلله مفهللوم گسللترده آن رعایللت کنللد. 

کانال تلگرام 

خدایـا! تـو را می خواهیـم بی هیچ کـم و بیـش . بی هیچ 
کـم چون کمتـر از تو هیچ نیسـت کـه اقناعمـان کند و 
بی هیـچ بیـش چـون بیش از تـو هیچ نیسـت. تـو ما را 
کفایتی کـه خود فرمـوده ای : »ألیـس اهلل بـکاف عبده/ 

آیا خـدا برای بنـده اش کافی نیسـت؟« 

سید مهدی شجاعی
 

اپلیکیشن 
تکیه آنالین

 
 ایلن اپلیکیشلن بلرای ارائه محتلوای ویلژه   قیام 
عاشورا در فضای مجازی، ترویج فرهنگ حماسی 
عاشلورایی، دسترسلی سلریع کاربلران بله ایلن 
 iOs محتلوا بلرای سیسلتم عامل های اندرویلد و
تولیلد شلده. اپلیکیشلن »تکیله« در ۱0 بخلش 
اصلی شلامل مداحی، سلخنرانی، کتلاب، تصویر، 
نوشلته، کلیپ هلای حسلینی، پاسلخگویی بله 
شلبهات، ادعیه و زیلارات، معرفی شلهدای کربا، 
مقتل خوانلی و زنلگ موبایل )رینگتلون( طراحی 
و تولیلد شلده و روزانله بیلش از 500 محتلوا بله 
آن افزوده می شلود. اپلیکیشلن »تکیله« از بیش 
از 20 هلزار فایلل از مداحلان و سلخنرانان مطرح 
کشلور بهره منلد اسلت و داشلتن مجموعله ای از 
اشلعار ناب حسلینی، امکان دانلود کتلاب رایگان 
دانللود  و   g املام حسلین قیلام  بلا موضلوع 
تصویر نوشلته بله عنلوان تصویر زمینه گوشلی 
از دیگلر امکانلات این نرم افلزار کاربلردی موبایلی 
اسلت که به صلورت آنایلن و آفایلن در اختیار 
شلما قلرار می گیلرد. »تکیله« را می توانیلد از 
کنیلد. دانللود   goo.gl/K63V0e نشلاني 

qudsonline14@gmail.com
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 مفتون و فیروزه 

عکس یادگاری: نیمه شب شام غریبان، حسینیه موج الحسینg، جمعی از خادمین و ذاکر اهل بیتb حاج حسین سازور 

w w w . q u d s o n l i n e . i r

چهارده  ضمیمه هفتگی روزنامه قدس  
ویژه هیأت ها و محافل مذهبی

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

طراح نامواره: محمد صمدي
www.aghigh.ir با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری عقیق

»مفتلون و فیلروزه« رمانلی دو جللدی از مبارزه 
ملردم مشلهد و اطلراف آن اسلت کله از دیدگاه 
نگارنلده می تلوان آن را تاریلخ خصوصلی مللت 
پنداشلت  رملان  و  داسلتان  قاللب  در  ایلران 
چرا کله قللم روان و سللیس نویسلنده داسلتان 
از  بیشلتر  چیلزی  رملان  کله  ملی دارد  بیلان 
تاریلخ خصوصلی و شناسلایی پلرده ای مغفلول 
و ناشلناخته از تاریلخ انقلاب اسلت کله بلرای 
نخسلتین بلار از زاویله دیلد فعلاالن فرهنگلی 
ایلن  نله سیاسلی روایلت می شلود. در واقلع  و 
کتلاب روایتلی دسلت اول از انقاب اسلامی در 
خراسلان اسلت کله دارای شلخصیت های زنلده 
و معاصلر اسلت. »مفتلون و فیلروزه« کله با قلم 
حرفه ای سعید تشلکری به رشته تحریر درآمده، 
رمانلی اسلت که بلرای اولین بار حضلور فیزیکی 
مبلارزان انقابلی در آن به تصویر کشلیده شلده 
و پلر از حادثله اسلت و مخاطلب را تلا آخریلن 
مي کنلد.  درگیلر  خلود  بلا  کتلاب  واژه هلای 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره نوزدهم  سه شنبه 12 بهمن 1395 2 جمادی االول 1438

منبرهاي آیت اهلل جاودان

»از املام صلادقg پرسلیدند چلرا یوسلف در آن 
لغزشلگاه خیلی بزرگ نلغزیلد؟ فرمود بلرای این که 
از اول یک بلار هلم در صلورت زلیخلا نلگاه نکلرده و 
قدم اولش را برنداشلته بلود. تا من بلراي انجام گناه 
قلدم برمی دارم، سلایه  شلیطان روی سلرم می افتد. 
ببینید وجود آدمیزاد به یک تعبیر سله طبقه است. 
یلک طبقله عمللش اسلت و یلک طبقله صفاتش 
را حسلاب می کنیلم. بله ایلن حسلاب یلک طبقه 
صفاتلش اسلت کله اگلر بخواهیلم حسلاب طبقه 
بکنیم، طبقله   باالی عملل آدمی صفات آدم اسلت. 
آدم معملوال براسلاس صفاتلش عملل می کنلد و 
یلک طبقله   باالتلر و آن اعتقلاد آدم اسلت. این ها با 
هم پیوسلتگی خیللی جلدی دارند«. سال هاسلت 
آیت اهلل محمدعللي جاودان در شلرق تهلران درس 
اخلاق مي دهلد. اگلر مي خواهیلد متلن منبرهلا و 
درس هاي او را بخوانید، ویدئوي سلخنراني هایش را 
ببینیلد و بله صلداي منبرها و جلسلات درسلش 
گلوش دهیلد، مي توانید بله کانال تلگراملي دفتر 
 ایشلان مراجعه کنید. فقط کافي اسلت به نشلاني

https://t.me/javedan سلر بزنیلد و عللللضو 
کانال شلوید.

نشسلت  در  اسلامی  تبلیغلات  سلازمان  تبلیلغ  و  فرهنگلی  املور  معلاون  روحانی نلژاد  حسلین  والمسللمین  حجت االسلام 
خبلری مسلؤوالن کمیتله هیأت هلاي مذهبلی و تشلکل های دینلی سلتاد مرکلزی دهله فجلر انقلاب اسلامی گفلت: »شلعار 
دهله فجلر امسلال »گفتملان انقلاب اسلامی، زمینه  سلاز امنیلت پایلدار و تحقلق اقتصلاد مقاومتلی« اسلت کله کمیتله 
انجمن هلای اسلامی و هیأت هلاي مذهبلی بلا محوریلت همیلن شلعار امسلال برنامه ریلزی کلرده و در طلول دهله فجلر آن 
را اجرایلی می کننلد. ماهیلت انقلاب اسلامی مردملی اسلت. در حقیقلت ایلن ملردم بودنلد کله انقلاب کردنلد و بله فرامیلن 
املام w لبیلک گفتنلد و توانسلتند حکوملت اسلتبدادی را سلرنگون و حکومتلی بر پایله اصلول و مبانلی اسلامی بنلا کننلد«. 


