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حجتاالسالممحمدرضارنجبر:

ایمانشبیهچتراست
قدر اين روزها را بدانيم
حجتاالسالم والمسلمین علی سرلک
برای شـیعیان حسـاب همه لحظات ماه محرم از کل سـال جداسـت.
البتـه ایـن تفـاوت مربوط به دیـروز و امـروز نیسـت و در طول سـالهای
گذشـته ،مـردم از قبـل از محرم کـوی و بـرزن را به عشـق ارباب بیکفن
سـیاهپوش میکننـد .انگار عاشـقان امـام حسـین gدیگر تـاب این را
ندارنـد که نـدای «هل من ناصر ینصرنی» را بشـنوند و بیتفـاوت بمانند.
ی خود را به
آنها مشـتاقند با نوکری برای سـرور و سـاالر شـهیدان ،وفادار 
اثبات برسـانند .با این وجود باید توجه داشـته باشـیم که ایـن ماه فرصت
خوبـی بـرای خودسـازی و جبـران کمبودهـای روحی ماسـت تا خـود را
بـه مقام بندگـی خدا برسـانیم چراکه واقعه عاشـورا هنوز بعد از گذشـت
بیـش از  1400سـال درسهای فراوانی بـرای همه انسـانهای آزاده دارد.
مـاه محرم را میتوانیم به اقیانوسـی پر از ُدر و گوهر تشـبیه کنیم که
بـرای صیـادی آن باید خودمـان را الیق کنیـم .چون در غیـر این صورت
دنیا و آخرتمان را از دسـت میدهیم .بنابراین برای اینکه هرچه بیشـتر و
بهتـر از بـرکات این ماه اسـتفاده کنیم باید خودمـان را آمـاده کنیم .برای
ورود بـه مـاه محـرم باید خودمـان را از نظـر ذهنی و قلبی آمـاده کنیم تا
آن طـور که پسـندیده اسـت برای اباعبـداهللالحسـین gنوکری کنیم.
توجه به حزن این ماه نکته مهمی است که نباید آن را فراموش کنیم.
درسـت اسـت کـه در محرمالحرام سـال  61هجـری نبودیم تـا روبهروی
یزیدیان بایستیم و از ياري امام حسین gمحروم شدیم اما امروز فرصت
خوبی اسـت تا به یاری سرور و سـاالر شهیدان بشتابیم .خیلی از عاشقان
امـام حسـین از  40روز مانـده بـه محرم ،هـر روز بعد از نماز صبـح زیارت
عاشـورا میخوانند تا از این طریق خود را برای عزاداری آماده کنند .قرائت
زیارت عاشـورا در ماه محرم رونق بیشـتری میگیرد و باید بـه روح این دعای
پرفیض هم توجه داشته باشیم چراکه ثواب بیشـماری دارد .با مطالعه و غور
در فرهنگ غنی عاشـورایی میتوانیم به این موضوع پی ببریـم که در رعایت
قالناس کوشـا باشـیم .عزاداران باید به این نکته دقت کنند که سروصدای
ح
نوحهخوانیهـا یـا زنجی رزنیهایشـان مزاحمتـی بـرای دیگران ایجـاد نکند.
احتـرام به عـزادار امام حسـین gبا هر ظاهری که باشـد واجب اسـت
چراکـه اینهـا مهمانان همین چند روز هسـتند و باید آنهـا را جذب کنیم نه
اینکـه بـا رفتار بـد خـود کاری کنیم که دیگـر به هیأت نیاینـد .پیرغالمانی
کـه موهـای خـود را در راه نوکـری امـام حسـین سـفید کردهانـد برای
جوانـان عـزادار مثل فانوسهایی هسـتند تـا راه گم نکنند .بـه همین دلیل،
احتـرام همـه موسـفیدکردههای هیئات بـر بـزرگ و کوچک واجب اسـت.
حتـی اگر میتوانید آنها را برای شـرکت در مراسـم عزاداری هیأتتـان دعوت
کنید .همه اینها نشـاندهنده این اسـت که گریاندن و گریستن بر مصیبت
اباعبـداهلل gباید بـا ادب همراه باشـد تا تاثیر خـود را بگذارد .بنابـر روایاتی
کـه از ائمه اطهـار bنقل شـده ،در مجلس عـزای امام حسـین gحالت
گریـه به خود گرفتـن هـم ارزش دارد .پس روضهخوانی کـه میخواهد برای
عـزاداران روضـه بخوانـد بایـد ایـن آداب را رعایت کند تـا روضـهاش در جان
مسـتمعین بنشـیند .در آخر باید بگویم ماه محرم فرصت خوبی برای خوب
بـودن اسـت تا همیشـه آن را با خـود داشـته باشـیم و آن را کنـار نگذاریم
چراکه اشـک بر حسـین بن علی ،مفتاح راه بندگی خداسـت و با ورود به
خیمـه عزاداری ،خودمـان را از معصیتها پاک میکنیـم و مهمتر از همه
اینکـه پاک بمانیـم .ای کاش بعد از عـزاداری در ماههای محـرم و صفر به
مکتـب امام حسـین gوفـادار بمانیـم و آنچـه را در این ایام به سـختی
بـه دسـت آوردهایم به راحتی و با وسوسـههای شـیطان از دسـت ندهیم.

حجتاالسالم زائري :بودجه فرهنگی شهرداری یک منطقه یا یک بانک از کل بودجه معاونت فرهنگی بیشتر است.
متاسـفانه مشخص نیسـت که در حوزه فرهنگی چه کسی سهیم است و این فرهنگ دست چه کسی است در حالی
که وقتی مشکلی در حوزه کتاب یا سایر حوزههای فرهنگی به وجود میآید ،همه انتقادها به سوی وزارت ارشاد است.

ِين آ َم ُنوا ْ آ ِم ُنوا ْ ب ِاهللِ َو َر ُسول ِ ِه َوال ْ ِكتَابِ الَّذِي نَز ََّل َعلَى َر ُسول ِ ِه َوال ْ ِكتَابِ الَّذ َِي أَن َز َل مِن َق ْبل /اى كسانى كه ايمان آوردهايد! به خدا و پيامبر او و
«يَا أَي ُّ َها الَّذ َ
كتابى كه بر پيامبرش فرو فرستاده و كتابى كه از پيش نازل كرده است ايمان بياوريد»( .آیه  136سوره نساء)
چتربازها از سقوط لذت میبرند و هر چه ارتفاع بیشتر باشد سقوط برای آنها لذتبخشتر است .چون پشت آنها به چتر گرم است .ایمان چیزی شبیه
چتر نجات است .کسی که ایمان دارد ،دیگر از سقوط و افتادن هراسی ندارد .برای همین خدا در قرآن توصیه به ایمان دارد و میفرماید ای کسانی که
ادعای ایمان دارید! حقیقتا ایمان بیاورید.

شبههدرهزینههايعزاداری
حرفکمونیستهاست
آیتاهلل سیداحمد علمالهدی

کربلا تمـام نشـده و همچنـان ادامـه دارد .محرم ماهی اسـت
کـه مـردم بـا آن انقلاب را سـاختند .پس باید همیشـه با شـکوه
و عظمـت مضاعـف برگزار شـود .در تاریخ همیشـه محـرم و صفر
وضعیـت را دگرگـون کـرده .از قدیماالیـام رسـم بـود دو سـه روز
مانده به محرم ،هیئات مذهبي مراسـم اسـتقبال برگـزار میکردند
و در مراسـم اسـتقبال چاووشـی میخواندند« :هر کـه دارد هوس
بوبال بسـماهلل» .این مراسـم عزاداری و شـعائر عـزاداری ،عینی
کر 
کـردن کربالسـت .امام بزرگـوار فرمودند« :اين محرم و صفر اسـت
كـه اسلام را زنـده نگهداشـته» .یعنی هر سـال در محـرم و صفر،
یـک کربلا میآیـد و در زندگـی مردم خـودش را نشـان میدهد؛
از افـرادی کـه در دورتریـن نقـاط و روسـتاها سـاكنند ،تـا افرادی
کـه در مراکـز معنـوی عتبـات عالیـات دارنـد زندگـی میکننـد.
متاسـفانه این روزها عدهاي در فضای مجازی نظریات مردود درباره
مسـأله عزاداری سیدالشـهدا را دارند پخـش میکنند! یک حرف

آيتاهلل سید احمد علمالهدی
نماينده ولي فقيه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد

نخنمای منـدرس ب ه کار نیامده کـه تودهایهای کافر  70سـال پیش
در کشـور مطـرح میکردند .اخیـرا ایـن مراکز اطالعاتـی ضدانقالب
در فضـای مجازی این خوراک قی کرده کمونیسـتها را سـر دسـت
گرفتهاند و میگوینـد« :چرا در محرم و صفر اینقدر هزینه میشـود؟
فلان مقدار بودجه به عنـوان عزاداری مصرف میشـود؟ با این بودجه
بروید شـغل ایجـاد کنید ،کارخانه بسـازید و جوانان را به س روسـامان
برسـانید .ایـن همان حرفهایی اسـت کـه تودهایها  70سـال پیش
در این مملکت زدند .این همان مسـائلی اسـت که کمونیسـتها قی
ِ
کثافت قی کـرده آنها را برداشـته در فضای
کردنـد .االن ضدانقلاب،
مجـازی و بعضی از پایگاههـا دارد مطرح میکند« :بروید شـغل ایجاد
ن همـه هزینه صـرف عزاداریها ميشـود؟» در پاسـخ
کنید .چـرا ای 
بايـد بگوييم این هزینـه از ثروت عمومی و امـوال و بودجههای دولتی
و عمومـی نیسـت .ایـن هزینـه از سـوي مـردم اسـت .مردم عاشـق
حسـینند ،مردم دلداده حسـینند ،مردم هم ه چیزشـان را بـرای امام
حسـین میدهند .این مردمنـد که ظهر عاشـورا اطعام ميكنند
و هیئـات را سـر پـا نگـه میدارنـد .ایـن مردمند کـه دارند عـزاداری
میکننـد و عاشـق و دلـداده اباعبـداهلل و کربال هسـتند .ایـن بودجه
عمومی نیسـت که بگویید برویـد با این برای افراد شـغل ایجاد کنید.
ایـن مردمند .اگر بناسـت مردم به جـای عزاداریها بیایند ایـن کار را
بکننـد ،خب بیمروتها! این اشـکال که به شـما بیشـتر وارد اسـت.
چرا شـما از هزین ه جشنها ،پایکوبیها ،عیاشی ،فسق و فجور ،هزینه
اتومبیلهای آخرین سیستم چند میلیاردی و زندگانی کاخنشینیتان
مصـرف نمیکنید کـه کارخانه بسـازید و بـرای جوانان شـغل ایجاد
کنیـد؟ متاسـفانه جریانهای سیاسـی فرصتطلبي هم کـه پایبند
بـه هیـچ چیز نیسـتند ،اگـر امـروز از امـام حسـین دم میزنند،
آن حضـرت بـرای آنهـا دکان اسـت .اگـر روزی از قـرآن و دین حرف
میزننـد ،قـرآن و دیـن را پلـکان ترقي خـود قـرار دادهاند .اگـر روزی
ادعـای حمایت از رهبـری میکنند ،برای این اسـت کـه میخواهند
بـه اوج قـدرت برسـند .ولـی مردم مـا بصیرتشـان مافوق آنهاسـت.
سال گذشته شنیدم در عتبه سیدالشـهدا عدهای قمه زدهاند.
گفتـم در  50کیلومتـری کربلا ،تکفیریهـا بچههاي شـیعه را سـر
میبرند تا این بقعه و بارگاه را نابود کنند و شـما به جای اینکه جلوی
آنها را بگیرید ،قمه میزنید؟! قمه زدن به نام امام حسـین با سـر
بریـدن داعش یکی اسـت و هر دوی اینها یکی اسـت .دشـمن دنبال
این اسـت که اثبات کند اسلام دنبال خونریزی است .مراجع عالیقدر
تقلیـد قمهزنـی را حـرام کردهانـد .زیـرا وهن به دین اسـت .دشـمن
دنبـال همین اسـت .دشـمن دنبال این اسـت کـه اثبات کند اسلام
دنبال خونریزی اسـت .مراجع عالیقدر تقلید قمهزنی را حرام کردهاند.
زیرا وهن به دین اسـت و این مسـائل مربوط به شیعه انگلیسی است.

خـــــط خبــر

تولیت آستان قدس رضوی برای حل و کاهش مشکالت محرومین دستور ویژهای در زمینه موقوفات صادر کرد .آيتاهلل
سـيد ابراهيم رئیسـی برای اجرای فرامین رهبری در قالب منشور هفتگانه دستور داد عواید و منافع موقوفات مناطق
محروم در راستای توسعه همان مناطق ،رسیدگی به محرومین و عمل به نیات واقفین هزینه شود.
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هیأتعلمدار

هیأت میثاق با شهدا

سخنران :حجتاالسالم حمیدی
مداح :حاج مهدی اکبری و سعید قانع
نشانی :مشهد ،چهارراه شهید شیرودی،
حسینیهحضرتزینب
زمان :از شب اول محرم به مدت  10شب
ساعت22:30 :

سخنران :حجتاالسالم پناهیان
مداح :میثم مطیعی
نشاني :بزرگراه چمران ،پل مدیریت،
دانشگاه امام صادق
زمان :از شب اول محرم به مدت 11
شب
ساعت18:30 :

هیأت حرم
سخنران :حجتاالسالم شریف
مداح :سیدهادی هاشمی
نشانی :تهران،پاسداران ،خیابان دولت،
روبهروی خیابان سنجابی ،کوچه سليمی،
بیتالزینب
زمان :از شب اول محرم به مدت  10شب
ساعت18 :

هیأت مکتب الحسین

دهه اول
محرم هیأت
کجا برویم؟

دورعاشقانآمد
نوبت محرم شد
با توجه به اینکه این روزها همه هیأتها مراسم
ویژهای دارند ،در اینجا درباره زمان و مکان برخی
از آنها اطالع رسانی شده است .شما هم
میتوانید زمان و مکان مراسم هیأتتان را
برای ما به نشانی
Qudsonline14@gmail.com
ارسال کنید تا در همین صفحه
چاپ شود.

سخنران  :حجتاالسالم مهدی بنیانیان
مداح :سیدامیر عبدالملکی و کربالیی
نریمانپناهی
نشانی :تهران ،میدان منیریه ،خیابان

سخنران :حجتاالسالم والمسلمین احمدی
اصفهاني
مداح  :حاج عبدالرضا هاللی
نشانی  :پارکشهر ،خیابان فیاضبخش ،خانه
کشتی شهدای هفتم تیر
زمان  :از شب اول محرم به مدت  10شب
ساعت20 :

مؤسسه راه حق
سخنران :حجتاالسالم دکتر مهدی
نخاولی
مداح :دشت بیاض
نشانی :مشهد ،بلوار شهید صادقی
(سازمان آب) ،مسجد المنتظر
زمان :از شب اول محرم به مدت  11شب
ساعت20:30 :

هیأت غریب مدینه
سخنران:حجتاالسالموالمسلمیناحمد
دارستانی
مداح :جواد مقدم
نشانی :آمل ،امیرکال ،میدان امیر پازواری،
جنب پمپ بنزین
زمان :از شب اول محرم به مدت  11شب
ساعت21 :

معیری ،مسجد احمدیه
زمان :از شب اول محرم به مدت  10شب
ساعت21 :

هیأتالرضا
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جلسه عزاداران حسین مظلوم
سخنران :حجتاالسالم یادگاری
مداح :حاج جعفر مالئکه ،کربالیی ایمان کیوانی و کربالیی
علی زمانیان
نشانی :مشهد ،خیابان خسروی ،جنب بانک ملت ،مسجد
شهدا
زمان :از شب اول محرم به مدت  10شب
ساعت22 :

هیأت بیت العباسg
سخنران :حجتاالسالم مجتبی کافی
مداح :کربالیی آرش پیلهور
نشانی :یزد ،میبد ،هیأت
بیتالعباسg
زمان :از شب اول محرم
به مدت  11شب
ساعت20 :
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هشتمین جلد از مجموعه «یکماه خون گرفته» اثر غالمرضا سازگار از سوی مؤسسه هنر و ادبیات هالل روانه بازار
کتاب شـد .تاکنون هفت مجلد از این اثر به بازار نشـر عرضه شده است .این شرکت همزمان با فرا رسیدن ماه محرم،
هشـتمین جلد از این اثر را روانه بازار کتاب کرده اسـت .در این مجلد ،تعدادی از نوحهها و مراثی جدید سـروده شده
توسـط غالمرضا سـازگار به منظور آموزش مداحی و روضهخوانی به مداحان جوان عرضه شده است.

گفت وگو با سیدجعفر ماهرخسار

مداح بايد در مسير
انقالبباشد
مجتبی برزگر

صدایـی گرم و گیرا دارد و کالمی وزیـن و تاثیرگذار .از مداحانی
اسـت کـه میگوینـد روضـهاش نمـک دارد .ادب مداحـی را
خـوب میدانـد ،بـا احتـرام از پیشکسـوتها یـاد میکند و
معتقد اسـت باید بـه تازهواردهـا و کوچکترها هـم میدان
داد .بیشـتر از  ٥٠سـال اسـت نوکری اهـلبیت را
میکند .سـیدجعفر ماهرخسـار مداح  70سـالهای
که سالهاسـت نامـش با صحـنو سـرای حرم
مطهـررضـوی گـر ه خـورده و سـوز صدایش
بارهـا ما را تـا بینالحرمین و پشـت دیوار بقیع
کشـانده .او نوایـی دارد که چـون دم میگیرد،
شـور دارد و چاشـنی آن شعور اسـت .او کسی
اسـت کـه آرزو دارد تهمانـده صدایـش را تـا
آخرین لحظه در وادی عشـق سـرمایه کند .ساعتی
مهمانش شـدیم تـا درباره ایـن روزها بـرای ما بگوید.

چطور شد که مداح رسمی آستانقدس شدید؟
لطف و عنایت امام هشـتم بـود .پس از انقالب مـا را دعوت کردند که
رفتیـم و کم هم نگذاشـتیم و خادم این خانه شـدیم .مداحی در حرم
حـال و هـوای دیگری دارد .زائرینی که از اقصی نقاط کشـور میآیند،
نقـش مهمـیدر حسو حال مـداح دارند .شـب والدت امام رضاg
جمعیـت خیلی شـارژند و شـب شـهادت ایشـان هـم حـال و هوای
خـودش را دارد .ما هـم از حال آنها حـال میگیریم.
کمـی برايمـان از هیأتهایـی کـه در ایـام محـرم بـراي
عزاداري به آستان مقدس رضوي میآیند صحبت کنید.
یادم هسـت قبل از انقالب هیأتیهای تربت ،نیشـابور و دیگر شـهرهای
خراسـان رضـوی از پشـت پنجره فوالد و سـقاخانه قدیم کـه االن به آن
یدادند و رد میشـدند.
میگوینـد «صحن انقلاب» به حضرت سلام م 
اول انقلاب هم چند سـالی با علمهایی که چند تیغه داشـت میآمدند
علمکشـی میکردند و در صحن انقلاب روبهروی پنجره فوالد سلامی
یدادنـد و عـزاداری مختصری داشـتند و میرفتند .مسـووالن
بـه آقـا م 
ت شـاید خلـوت زائریـن را بـه هم بزنـد اعالم
وقتـی دیدنـد این جمعی 
کردنـد که عالمتهـا را داخل حـرم نیاورنـد و از بیرق و پرچم اسـتفاده
کننـد .امروز قبـل از حضور دسـتهجمعی به عنـوان هیأت و هـر برنامه
یگیرنـد .عـزاداری در حـرم رضـوی واقعا حـال و هوای
دیگـری وقت م 
خاصـی دارد .سالهاسـت ایـن توفیـق را دارم در جایجای این آسـتان
بهشـتی میخوانم و منبـر میروم .خـدا رحمت کند آیتاهلل طبسـی را
و بـر عمر آيتاهلل رئیسـی بیفزاید که ایـن دو عزیز همواره بنـده را برای
برنامههای مختلفشـان دعـوت میکردنـد و میکنند.
شماخدمتمرحوم امامومقاممعظمرهبریهمرسیدهبودید؟
خدمـت امام wهم در نجـف خواندم و هم در جمـاران .یادم میآید
شـعر «بجوشـد بعد از این خون دل از دریاچه سـاوه /که در آن جسم
صدهـا آزاده مدفـون اسـت مهـدی جـان» را خوانـدم و ایشـان چـه
مظلومانهگریسـتند .در مشـهد خدمت مقام معظم رهبری رسـیدم.
ایشـان به من توصیه کردند شـعرها محکم و هدفمند خوانده شـوند.
البته رهبر انقالب خودشـان شـاعرند و حتمـا ميدانيد كه با تخلص
«امیـن» شـعر میگوینـد .به هميـن دليل نظرات ايشـان بـراي ما
بسيار راهگشاست.
اصال چطور شد که سراغ مداحی رفتید؟
 ٥ ٢سـال قبـل در دهسـتان ابـرده ،شـب عاشـورا یکـیدو خطـی
در هیأتمـان خوانـدم .پـدر و نزدیکانم وقتـی دیدند تهصدایـی دارم
تشـویقمکردند .تا اینکه به مشهد رفتم و طلبه شـدم .آن موقع در
خیابان طبرسـی تکیهای قدیمیبود و هرازگاهی آنجا میخواندم.

خـــــط خبــر

آیتاهلل سیدحسـن عاملی در مراسـم نکوداشت پیرغالم حسـینی (رحیم حیدری) گفت« :خداوند با هدیه کردن امام
حسین gبه شیعیان میراث کمنظیری به آنها داده و الزم است این میراث مانند یک حرکت فرهنگی ناب به جهانیان
عرضه شود» .نماینده ولی فقیه استان اردبیل افزود« :ضروری است مناسک عزاداری حاوی پیام عاشورا باشد چراکه دروغ
و انحراف در مداحی توسط دشمن رصد میشود».
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و انتخابشـده باشـند و مـداح بداند که مـدح چه کسـی را میگوید.
وقتـی بـه ایـام محـرم نزدیـک میشـوید چـه زمزمه یا
نوایی برایتان بیشتر تداعی میشود؟
وقتـی بـه ایام محـرم نزدیـک میشـویم مـا قدیمیترها میکوشـیم
اهـداف امـام حسـین و حضـرت زینـب cرا تبیین کنیـم و بگوییم
یزیـد و یزیدیـان برای رسـیدن بـه اهداف شومشـان چـه ارزشهایی
را پایمـال کردنـد و قیام اباعبداهلل الحسـین gچطور بـه ماندگاری
رسـید .لذا از شـعرهای قدیمیتر مثل «دراي کارواني ،سـخت با سوز
و گـداز آيـد /چو آه آتشـيني کـز دل پرغصه بـاز آيد» ،شـعر صبوری
خراسـانی و امثـال اینها اسـتفاده میکنم.

تا اینکه یک روز حوالی منزل جشـنی برای صاحبالزمـان fبرپا کرده
بودند و من در آن شـعر مرحـوم آیتاهلل غروی اصفهانـی را خواندم« :ای
هدهد صباگـوی ،طاووس کبریا را /بـازا که کرده تاریـک ،زاغ و زغن فضا
را /ای مصطفی شـمایل ،وی مرتضی فضایل /وی احسن الدالیل ،یاسین
و طـا و هـا را» .این شـعر گرفت و خیلی زود مداحـان و بزرگترها به من
گفتند صدایت خوب اسـت و کمکم افتادم در وادی مداحی .بیشـتر هم
از شـعرهای شـعرایی چون مرحوم دکتر رسـا ،حسـان ،ثابت ،خسـرو و
مؤید بهره مـی بردم.
یکشعرخوب وتاثیرگذار از نظرشما چهویژگیهاييدارد؟
حضـرت آقـا فرمودنـد شـعر بایـد هدفـدار باشـد و بـرای مـردم پـر
از نصیحـت و پنـد و انـدرز باشـد .وجـه دیگـر یـک شـعر خـوب
ضداسـتکباری بـودن و تاثیرگـذار بـودن آن اسـت .یک شـعر باید به
مـردم راه را نشـان دهـد یـا به عبـارت دیگر امر بـه معـروف و نهی از
منکـر را بـه معنای واقعـی رواج دهد .مـن با نوگرایی مخالف نیسـتم
اما شـعرها نباید بیمغز و بیمحتوا باشـند و به ادبیات مناسـبی تکیه
کننـد .اگرچه امـروز مـردم این نوع خواندنها را بیشـتر میپسـندند
امـا مـن به سـبک قدیمیهـا مداحـی میکنـم و سـعی دارم اشـعار
پرمحتوایی را انتخاب کنم .متاسـفانه این روزها سـبکها قاطی شده!
بـاز هـم تاکید میکنـم هیـچگاه نگفتـهام نـوآوری خوب نیسـت اما
باید شـرایطش را داشـته باشـد .مداحان بایـد بدانند چـه میخوانند.
البتـه در هـر دورهای یک سـبک را میپسـندند و ما هـم کمکم باید
کنـار برویـم .مـن هیچوقت سـراغ این سـبکها نرفته و نمـیروم و با
ایـن وجود ،هنوز هم مشـتریان خودم را دارم .متاسـفانه االن رسـمی

رواج دارد کـه قبلا رواج نداشـت ٧٠ .درصـد مداحـان ،اشـعار را از رو
ظ کـردن آن را به خودشـان نمیدهند! آن
میخواننـد و زحمت حفـ 
وقتهـا مـا اشـعار  ٢٠ ،١٠یـا حتـی  ٣٠خطـی را حفـظ میکردیم.
نسـلهای قبـل از ما حتـی قصیدههای بلنـد را هم حفـظ میکردند.
پـس شـما معتقديد مـداح حتما بايـد اشـعارش را حفظ
كند؟
بـه مداحـان جوان توصیـه میکنم اگـر میخواهند مداح خوبی باشـند
اشـعار را حفـظ کنند .چـون اینطوری هم خواندن اشـعار خـوب از آب
درمیآیـد و هـم پس از چند بـار خواندن به عمق معنایـش پی میبرند
و چـون خـوب میفهمند ،به مـردم هم خوب تفهیـم میکنند.
مداحی سختتر است یا سخنرانی؟
مداحی سـختتر است .چون اشعاری را که میخوانید باید از نظر ادبیات
و اسـتحکام درسـت انتخاب شـوند و خالف روایات نباشـند .کسانی که
میخواهند مداح شـوند ،باید محفوظات زیادی داشـته باشند.
ن بار کی و کجا به صورت رسمی مداحی کردید؟
اولی 
خیلـی یادم نیسـت اما بـه یـاد دارم زمان تبعید امـام wبـود .در تکی ه
کرمانیها که در خیابان طبرسی بود و االن خراب شده ،مجلسی با نام امام
زمان fبرگزار شـده بود .آنجا اشعاری را از مرحوم رسا که ملکالشعرای
آسـتان قـدس بود خوانـدم و به قـول معـروف از همانجـا کارم گل کرد.

بـه نظـر شـما یـک هیـأت خـوب چـه ویژگیهـا و
شاخصههایی باید داشته باشد؟
یـک هیـأت خوب در کلمـات و رفتار بایـد خط اهل بیـت را پیگیری
کنـد و بـا قـرآن سـروکار داشـته باشـد .بایـد یـک منبری خـوب را
دعـوت کننـد که در کنـار مداحـی ،به مـردم درسهـای دینـی را با
بصیـرت بیامـوزد و بـه جوانـان تفهیـم کنـد کـه غیبـت و دروغ چه
رذیله خانمانسـوزی هسـتند .هیأت خوب« ،یا حسـین گفتن» ممتد
و علم برداشـتنهای آنچنانی نیسـت .همه چیز باید برای خدا باشـد.
بـا توجه بـه مشـکالت فرهنگـی و موضوعـات روز ،یک
منبری چه رسالتی برعهده دارد؟
مـداح و منبری رسـالتهایی دارند .نباید شـهدا و انقلاب را فراموش
کننـد .یک مـداح باید بدانـد در یمـن چه میگـذرد .باید بدانـد و به
مـردم هم اطالعرسـانی کند .مداح و منبری باید پاسـدار خون شـهدا
باشـند و منویات حضرت امام و فرمایشـات حضرت آقـا را برای مردم
بـا یک بیان رسـا و عالمانـه تبیین کنند.
از کراماتـی که به عنوان یـک مداح در حـرم امام رضاg
دیدهاید هم برای ما بگویید.
بارهـا روضههایـی خواندهام که پـس از مجلـس در حرم رضـوی آمدهاند و
گفتهاند فالن درخواست را از حضرت داشتیم و من با اطمینان و اعتقاد قلبی
گفتم علی بن موسـیالرضا کرامات واالیی دارد .به مصداق برادری که وقتی
به او گفتم به آقا امام جواد gمتوسـل شـود و او را به پدرش امام رضاg
قسـم دهد تا به خواسـتهاش برسد ،اشـک در چشمانش حلقه بست و من
هم برای او از آقا خواسـتم مشـكلش را حل كند .او سـال بعد نزد من آمد و
دیـدم فرزندی در بغل دارد و به من گفت چقدر امـام رضا gکرامت دارد.
واقعا با چشـم خـودم عنایاتی از امام رضـا gدیدهام که مثالزدنی اسـت.

چرا اینقدر دوست دارید با ظاهر یک طلبه مداحی کنید؟
چـون درس طلبگـی خوانـدهام عبـا و عمامـ هام را برنمـیدارم .به این
لباس افتخـار میکنم .علمـا از اینکه این ظاهر مقدس و ارزشـمند را
حفظ کردهام خوشـحالند.
چطور شد که وارد حوزه علمیه شدید؟
بنـا بـودبـه مشـهد بـروم و درس بخوانم تـا مالیی شـوم که بـ ه درد
اجتمـاع بخـورد امـا جامعالمقدمـات و ادبیـات را تـا بـابرابع مغنی
خوانـدم و  ٢٠٠خـط شـعر هـم از الفیـه بـنمالک حفـظ کردم.
به نظر شما صدای خوب چقدر در مداحی تاثیرگذار است؟
صـدای خـوب یـک نعمت اسـت؛ نعمتی که خـدا آن را به هر کسـی
نـداده و در مداحـی هم تاثیر دارد .بعضیها موسـیقی هـم میدانند و
در دسـتگاه میخوانند اما عدهایمثل من فلهای از موسـیقی استفاده
میکننـد و نمیداننـد کجـا اوج بگیرنـد و کجا فـرود بیاینـد ،که این
مسـأله کارشـان را سـخت میکند .به نظـر من آنچه مهم اسـت ،این
اسـت کـه مداح با دل مسـتمع بـازیکند .پـس باید اشـعار پرمحتوا

رسالتمان انتقال معارف است

برای کسـانی که مدح آنهـا را میکنیم در قدم اول بایـد آنها را به خوبی
بشناسـیم و ظاهرمـان هم باید بـا دیگران فرق داشـته باشـد .ما برای
اهـلبیت صحبت میکنیـم و گریه میکنیم .حتما باید سـنگین و
باوقار باشـیم و رفتارمان در جامعه خوب باشـد .با ریتم خواندن و توجه
به سـبکها در وهله بعـدی قـرار دارد .یک مداح خـوب به تعبیر مقام
معظم رهبری رسـالت انتقال معـارف دینی به مـردم را برعهـده دارد.
روسـای هیأتهـا بایـد بداننـد سـینه زدن ،عالمـت بـردن و بیـرق
بـه اهتـزاز درآوردن جایـگاه ویـژهای دارد امـا حـرف حق شـنیدن و
گفتـن از منبـری بهتر اسـت از اینکه فلان مداحـی صدها بـار نوای
حسـین حسـین بگیـرد .مسـتمع بایـد بدانـد بیاحترامی به پـدر و
مـادر و اذیـت کـردن مـردم چقـدر رذیلـه بزرگـی اسـت .هیأتیها
بایـد همـواره از منبریهـا دفـاع کننـد و به خودشـان اجـازه ندهند
بـه خاطـر چنـد مسـتمع ،منبریهـا را مـورد تخریـب قـرار دهند.

ویژهنامه هیأتها و محافل مذهبی

شماره سوم

سهشنبه  13مهر 1395

دوم محرم 1438

خـــــط خبــر

06

رئیس سازمان حج و زیارت از زائرین کربالی معلی خواست برای شرکت در مراسم اربعین حسینی به سامانه سماح مراجعه
کنند و ثبتنام خود را به روزهای آخر موکول نکنند .سعید اوحدی به بیانات مقام معظم رهبری درباره فاجعه منا اشاره کرد
و گفت« :مقام معظم رهبری فاجعه منا را امتحان بزرگ و فاجعهای مصیبتبار برای جهان اسالم دانستند».

عزاداری؛میراثخانوادگی
درباره حسینیه ساداتاخوی که 200سال است بنا شده

حسـینیه سـاداتاخوی در محله کلیمیهای محله سرچشمه واقع شـده .این
حسـینیه از سوی سـید ابراهیم تقوی در محله عودالجان در زمان فتحعلیشاه
قاجـار احـداث شـد و از آنجا که فتحعلیشـاه به سـید ابراهیم تقـوی «اخوی»
میگفت ،از آن پس به حسـینیه سـاداتاخوی معروف شـد.

طعم چای زغالی

معمـاری این خانه که  200سـال قبل بنا شـده ،براسـاس خانههـای ایرانی
اسـت و از آن زمان در ماههای محرم و صفر مجالس عزای امام حسـینg
بـدون هیـچ وقفـهای در این خانـه برگـزار و پذیرایـی از عـزاداران به صورت
سـنتی انجـام میشـود .در ماههـای محـرم و صفـر درب خانـه از نماز صبح
بـه روی عزاداران باز میشـود و تا سـاعت  8صبح میزبان عزاداران حسـینی
اسـت .خانمها در حیاط و آقایان در ایوانهای اتاق مینشـینند و روضهخوان
کـه معروف به «آقا»سـت در حیـاط روی صندلی مینشـیند و روضهخوانی
میکنـد .یکـی از آدابی که از گذشـته در حسـینیه انجام میشـود ،پذیرایی
از عـزاداران در قالـب صبحانـه اسـت و هنـوز شـیرینی نـان قنـدی و چای
درسـت شـده روی زغال زیـر زبان عزادارانی اسـت که به حسـینیه آمدهاند.

نصب چادر همراه با دعای بزرگان

دو روز مانـده به ماه محرم ،حسـینیه حـال و هوای عجیبـی دارد .در ایـن روز همه
همسـایهها و اهالی محله سرچشمه به حسینیه میآیند تا هنگام سـیاهی زدن و

مرحوم حاج
ابوالقاسم شیخی:

شکرخداکه در
پناهحسینیم

ت پوش زدن را از نزدیک ببیننـد .در این روز
نصب پرچمهای عزای حسـینی سـن 
چادری که قرار اسـت سقف حیاط حسینیه را با آن بپوشانند به وسیله تیرکی که
یدارد زده میشـود و بزرگان هنگام بلند کردن تیرک و نصب چادر دعا
آن را نگه م 
میخواننـد و نوحهخوانی میکنند.

کل کشیدن برای قاسم بن الحسنg

هرچنـد كه بسـياري از علما داسـتان ازدواج حضرت قاسـم در كربلا را رد كردهاند
اما بسـياري از هيأتهاي قديمي روز ششـم محـرم را با حـال و هوايي ديگر برگزار
ميكنند .مثال در همين حسينيه ساداتاخوي روز ششم محرم که میشود از دور
و نزدیک برای دیدن رسـم هر سـاله این حسینیه (عروسی حضرت قاسم) به اينجا
میآیند .بنابر برخی مقاتل ،قاسـم بن الحسـن gبا یکی از دختران امام حسـین
 gدر این روز عقد کرد .برای همین در حسـینیه سـاداتاخوی رسم بر این است
کـه در روز ششـم محـرم که بـه نام حضرت قاسـم gنامیـده میشـود ،زنان به
صـورت نمادین در مراسـم عزاداری برخی سـنتهای عروسـی را بجـا میآورند .به
عنوان مثال زنان در میان روضه ،با اشـک و گریه کل میکشـند و برخالف روزهای
جشـن و شـادی که نقل و نبات را رو به جلو به سـمت مهمانان میپاشـند ،در این
روز نقل را به نشـانه عـزاداری به عقب پخش میکنند.

نذر ظروف مسی

مردمی که به حسـینیه سـاداتاخوی میآیند به دلیل اعتقادات محکم و خالصی

 ۳۰سال زعامت مداحان شمیران را برعهده داشت و تمام زندگیاش
را در یـک کلمه خالصـه کرده بود :نوکری خالصانه بـرای اباعبداهلل
الحسین .gمرحوم حاج ابوالقاسم شیخی در سال 1311در شمیران
متولد شـد و نوکری امام حسین نسل به نسل از خانواده پدری
به او و برادرانش به ارث رسـید .هنوز یـاد او که در ایام محرم و صفر

کـه به ایـن مکان دارند ،نذر میکنند و سـال بعد آن را ادا میکنند .هنوز هسـتند
افـرادی کـه سالهاسـت از این محلـه رفت هانـد اما ماه محـرم به اینجـا میآیند و
نذرشـان را ادا میکنند .در گذشـته نذورات بیشتر هدیه ظروف مسی به حسینیه
بود که پشـت آن مینوشـتند« :وقف حسـینیه» .یا برخی افراد نذرشـان شستن
ظرفهـای هیأت بـود و هر روز تعداد زیـادی از خانمها عالوه بـر 40یا 50خادمی
که مشـغول کار بودند ،در صف شسـتن ظرفها میماندند .در گذشته که هم آب
و هم برق محدود بود ،چنین کاری برای خادمین بسـیار دشـوار بود .نذر گوسفند،
برنـج و مواد غذایی مختلف بـرای پخت غذا برای عـزاداران از دیگر کارهایی اسـت
که افـراد برای گرفتن حاجت انجـام میدهند.

روضههایی پر از معنویت

حسـینیه سـاداتاخوی در روزهای تاسوعا و عاشـورا پر میشود از عاشقانی
که دلشـان سالهاسـت در گرو مراسـم این حسینیه اسـت و روز عاشورای
این حسـینیه را با هیچ جا عوض نمیکننـد .از روز هفتم تا روز دهم محرم،
مراسـم از صبـح شـروع میشـود و تا شـب ادامـه دارد و مردم دستهدسـته
میآینـد و میرونـد .در سـالهای گذشـته روز عاشـورا رسـم بـود در تکیه
روبهروی حسـینیه (تکیه رضاقلی خان) تعزیه برگزار شـود که در سالهای
اخیـر ایـن رسـم از میـان رفته .حسـینیه سـاداتاخوی هـر سـال میزبان
جمعیت زیادی از عزاداران اسـت و به غیر از اهالی خیابان سرچشـمه ،مردم
از محلههـای مختلـف تهـران خودشـان را به این حسـینیه میرسـانند .به
غیر از حال و هوای قدیمی و پذیرایی سـنتی و معماری قدیمی حسـینیه،
مهمتریـن دلیلی که زنـان و مـردان را از محلههای دور به اینجا میرسـاند،
خوانـدن اشـعار و روضههای محکم همراه با سـندیت اسـت کـه با اخالص
پیرغالمان و سـخنرانان بر دل مسـتمعین مینشـیند و مردم برای شنیدن
آن خودشـان را به حسـینیه میرسـانند؛ حسـینیهای که  200سـال است
اقامـهدار عزای آلاهلل اسـت و نسـل به نسـل میـان نـوادگان آن میچرخد.

در کوچه پس کوچههای شمیران با دوچرخهای که عبایش را روی آن
میگذاشت و خودش را به مجالس میرساند در میان اهالی شمیران
زندهاست.تکیههایشمیراندرتماماینسالهاخاطراتروضهخوانی
حاج ابوالقاسـم را در خود حفظ کردهاند .از روضههایی که با سالم به
اباعبداهلل الحسین gآغاز میشد و تا چهارپایه معروفی که روی آن

میرفت و با صدای بلند میخواند« :اگر خسته جانی بگو یا حسین/
اگر ناتوانی بگو یا حسـین» .عاقبت هم مزارش درست در زیر همان
چهارپایهای که  50سال در حیاط امامزاده اسماعیل شمیران روی آن
میرفت و نوحهسرایی میکرد قرار گرفت؛ مزاری که روی آن نوشته
شده« :شکر خدا که در پناه حسینیم /عالم از این خوبتر ندارد پناه».

خـــــط خبــر

استاد احد دهبزرگی ،دبیر ستاد برگزاری شب شعر عاشورا و مسؤول خانه شعر آئینی حوزه هنری فارس گفت« :نسل ما کار خود
را کرده و حاال نوبت نسل جوان است که به میدان بیاید .با این همه ،بنده با تمام وجود در خدمت دوستان جوان هستم و حاضرم
هرجا که نیاز باشد -خصوصا شهرهایی که جریان شعر اهل بیتی در آنها کمرنگتر است -حضور یابم تا این جریان قوت بگیرد».
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سیدابوالفضل کاظمی :نمکدان خدا را نشکن
کتـاب «کوچـه نقاشهـا» شـامل خاطـرات سـیدابوالفضل کاظمـی از همرزمـان شـهید چمـران در جنـگ
تحمیلـی اسـت کـه اشـاره کوتاهـی بـه سـبک زندگـی سـيدمهدی قـوام دارد .در گـذر دهـم ایـن کتـاب
ماجرایـی بـا ایـن مضمـون نوشـته شـده« :یکـی از گردنکلفتهـای تهـران چـون دیوانـه اهـل بیـت
بـود بـه او «مصطفـی دیوونـه» میگفتنـد .او در عالـم جوانـی بـا گروهـی از دوسـتانش کـه به آنهـا «داش»
میگفتنـد یـک شـب جمعـه بـه بـاغ خالـه در فرحـزاد میرونـد .از آن طـرف سـيدمهدی قـوام هـم به بـاغ خاله مـیرود .شـاگردان
آقـا سـید کـه مصطفـی را میبیننـد ،بـه او میگویند امشـب یک مقـدار رعایت کـن .یکـی از داشهـا جلو مـیرود و میپرسـد مگر
امشـب چـه خبر اسـت؟ تـا میگویند سـیدمهدی قـوام آمـده ،مصطفـی از جایش بلنـد میشـود و خدمت او مـیرود و پیشـانیاش
را میبوسـد و میگویـد مـا نوکـر همـه سـیدها هسـتیم .سـيدمهدی میگویـد مـا میخواهیـم مثـل شـما «داش» شـویم .قانونش
را بگـو .مصطفـی میگویـد قانونـش این اسـت که هـر جا نمـک خـوردی ،نمکـدان را نشـکنی .سـيدمهدی میگوید خـب اینکه در
قانـون مـا هـم هسـت اما شـما بـه حرفي كـه میزنـی عمل هـم میکنـی؟ مصطفـی سـکوت میکنـد .سـيدمهدی میگوید شـما
ایـن همـه نمـک خـدا را خـوردی ،چـرا نمکـدان میشـکنی؟ نقـل کردهانـد ایـن حـرف سـيد ،آقـا مصطفـی را زیـر و رو میکنـد و
نقطـه آغـاز زندگـی جدیـدی بـرای او میشـود .هیـأت محبـان الزهـرا در محلـه پاچنـار تهـران یـادگار آقـا مصطفـی اسـت.

آیتاهلل عبداهلل فاطمینیا :فرش بهتر را بردار

آسيدمهدي
نگاهی به زندگی مرحوم قوام
که افتخارش نوکری اهل بیت بود
رضا افراسيابي
یـک روحانی سـاده کـه اتفاقـا محاسـن چنـدان بلنـدی هم نداشـت؛ از
روحانیـون خوشمشـرب و شـوخطبعی کـه انسـان از همکالمیشـان
خسـته نمیشـد .از منبریهایـی کـه حرفهایشـان سـاده اسـت و
همهفهـم امـا همیـن روحانـی سـاده قصـه مـا یکـی از اولیـاي بـزرگ
الهـی بـود و در زمـان خـودش مـردم کرامـات زیـادی از او دیدنـد؛
مـردی کـه چنـد زن فاحشـه را هدایـت کـرد .مـردی کـه حتـی بـرای
مشـروبخوارها روضـه خوانـد تـا سـبک زندگیشـان عـوض شـود و
خالصـه مـردی کـه وقتـی رفـت ،خیلیهـا فکـر کردنـد یتیـم شـدند.
سـیدمهدی قـوام یکی از شـخصیتهای بزرگ و ناشـناخته معاصر اسـت.

خواهر
سيدمهدیقوام:

وقتبیماریهم
فکرمردمبود

سـيدمهدی قوام آنقدر تواضع داشـت که حتی خانوادهاش
هـم از روحیات معنـوی او و کمکهایش به مـردم نیازمند
بهطـور کامل خبر نداشـتند .خواهرزاده سـيدمهدی قوام
(محسـن گلمحمدی) به نقل از مـادرش خاطرهای تعریف
كـرده که روحیـات عرفانـی و در عین حال مردمدوسـتی
سـيدمهدی را نشـان میدهد؛ «مادرم تعریـف میکرد در
مجلس ختم داییمان ،امام جمعه همدان هم حضور داشت.

آیـتاهلل عبـداهلل فاطمینیـا که بـا سـيدمهدی قـوام آشـنایی داشـته ،ميگويد« :نـوع رفتار سـيدمهدی
بـا خالفـکاران بـ ه گونـهای بـود کـه آنهـا را هدایـت میکـرد .مثال یـک شـب او در خانـهاش خـواب بود
کـه مـردی بـرای دزدی میآیـد و فـرش دسـتبافی را كـه روی زمیـن پهـن بـود جمـع ميكنـد .سـيد
از خـواب بیـدار میشـود و دزد را میبینـد کـه دارد فـرش را جمـع میکنـد .بـا کمـال خونسـردي بـه
او میگویـد در اتـاق کنـاری فرشـی هسـت کـه از ایـن یکـی بهتـر اسـت .حـاال ایـن فـرش را میخواهـی چـه کار کنـی؟ دزد
میترسـد و چیـزی نمیگویـد .سـيدمهدی بـا مالطفـت بـه او میگویـد پسـرم! ایـن فـرش را میخواهـی چـه کار کنـی؟ دزد
در جـواب میگویـد میبـرم آن را بفروشـم! سـيدمهدی ایـن را کـه میشـنود ،میگویـد ایـن فـرش را هرجـا ببـری آن را بـا
قیمـت مناسـبی از تـو نمیخرنـد .مـن آن را بـرای تو مبـاح کردم .حاللت باشـد .بـرو انتهـای بـازار عباسآباد و بگو سـيدمهدی
مـن را فرسـتاده .فـرش را بفـروش و بـا پولـش کاسـبی کـن .چنـد روز بعـد کسـبه بـازار کـه در خانـه سـيدمهدی رفـت و آمد
بـا همان فـرش میبینـد متوجـه ماجرا
داشـتند مـرد را بـا دسـتهای بسـته بـه خانـه سـيدمهدی میبرند .وقتـی سـيد آنها را 
بـا دزد میکنـد و از دیگـران میخواهـد بـه او کاری نداشـته باشـند و میگویـد
میشـود و شـروع بـه سلام و احوالپرسـی 
بعد همان
خـودم ایـن فـرش را بـه او دادهام .آن را بـا قیمـت مناسـبی از او بخریـد و کمکـش کنید کاسـبی راه بینـدازد .مدتـی 
فـروش همـان فـرش کسـب و کاری راه میانـدازد و زندگـیاش سروسـامان میگیـرد».

دزد اهـل عبـادت و تقـوا میشـود و بـا

آیتاهلل محمدعلي جاودان :گریه زنان خیابانی برای حاج مهدی
آیتاهلل جاودان خاطره جالبی از یک دوسـت مشـترک با سـيدمهدی قوام تعریف میکند که شـاید آن را نشنیده
باشـید؛ «دوسـتی بـ ه نام حاج رضا دزفولی داشـتم کـه تعریف میکرد یکبـار در محلهای که زنـان خیابانی جمع
میشـدند سـيدمهدی را دیـدم و نظـرم به او جلب شـد .انگار دنبـال خانمی میرفت .تعجـب کردم که چـرا از آن
طـرف مـیرود! برایـم قابـل درک نبـود .حالم تغییر کـرد .به همین دلیل مسـیرم را عـوض کـردم و گریهکنان به
خانـه برگشـتم .آن شـب را به صبح رسـاندم و فـردای آن روزسـراغ کاسـبیام رفتم .چنـد روز بعد ماه رمضان بود و سـيد در مسـجد منبر
میرفـت .تردیـد داشـتم کـه پای منبرش بـروم یا نـه .درنهایت فکر کردم به مسـجد بـروم و ببینم حرفهایـش در دلم جا میگیـرد یا نه.
سـر کسـی آگاه شـدی ،آن را فاش نکن .چه
این بود كه به مسـجد رفتم .گوشـهای نشسـتم .سـيدمهدی گفت باید مطلبی را بگویم .اگر از ّ
سـر ماجرای دیگری باشـد و تـو از آن بیخبر باشـی .حدود پنج دقیقه این مطالب را گفت و بعد سـراغ بحـث اصلی رفت.
م
یدانـی زیـر این ّ
فـردا هـم به مسـجد رفتم .هميـن كه نشسـتم ،دوباره همیـن حرفها را تکـرار کـرد .بعـد از آن دوباره به مسـجد میرفتم و پـای منبرش
مینشسـتم .تـا اینکـه سـيدمهدی از دنیا رفت .در مجلـس عزایش بودیم که شـخصی بهنام حاج میـرزا علیاصغر چهلتنـی در حال گریه
یداد و میگفت شـما را به جدم قسـم تـا این پـول را دارید از
گفـت سـيدمهدی تـا مقـداری پول ب ه دسـت مـیآورد آن را به زنان خیابانی م 
در همان مجلس شـنیدم تعـداد زیادی از همین زنها بهوسـیله سـيدمهدی توبه کـرده بودند .چون
خانهتـان بیـرون نیاييـد .جالب اینکه 
بـود .همـان روز تعداد زیـادی از همـان زنها در مجلـس عزایش شـرکت كردند و گریـه میکردند».
برایشـان کار و زندگـی درسـت کـرده 

در همان مجلس به
او ارتباط دوسـتانهای با داییام داشـت .
مادرم گفت یک روز من و دوسـتانم شنیدیم که سيدمهدی
بیمار اسـت .به خانهاش رفتيم تـا از او عیادت کنيم .دیديم
در همان حالت سـرش را
زیر کرسـی خوابیده و تـب دارد .
بـاال آورد و به ما گفت همیـن حاال به فالن خیابـان برويد.
جلـوی مطـب فالن پزشـک خانمی بـا کودکش ایسـتاده
که نیـاز به کمـک دارد .از حرفش تعجـب کرديم و گفتيم

سـيدمهدی تب دارد و دارد هذیان میگوید .از شنیدن این
حرف ما ناراحت شـد و این بار بـا صدای بلندتری گفت زود
برويـد به او کمـک کنيد .در غیر این صورت از شـما راضی
نمیشـوم .ما هـم که دیديم سـيدمهدی این انـدازه اصرار
دارد ،با وجود اینکه هوا بسـیار سـرد بود و بـرف میبارید،
جلوی مطبـی که او گفته

بـه همان خیابـان رفتيم و دیديم

بود خانمی با کودکش ایسـتاده و کسی نبود کمکش کند».
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همزمان با هفته دفاع مقدس در ویژهبرنامه سی و هفتمین سالگرد شهید هاشمینژاد ،از سامانه هوشمند «زیارت نیابتی» حرم
مطهر رضوی با حضور تولیت آستان قدس رضوی رونمایی شد .آيتاهلل سيد ابراهیم رئیسی ،تولیت آستان قدس رضوی پس
از رونمایی از این سـامانه اظهار داشـت« :سامانه هوشمند زیارت نیابتی کار بسیار پسندیدهای است که یقینا برای مجریان و
شرکتکنندگان در این طرح باقیات الصالحات ارزشمندی باقی خواهد گذاشت».

دوم محرم 1438

داریم با «حسین حسین» پیر میشویم...

یکی از سـنتهای زیبای هیأتهای قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیأت بوده که در این سـالها فراموش شـده
است .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

دعا در زمان و مکان مناسب
در محـرم حال و هوای شـهر عوض میشـود و از همه کوچهها
و خیابانهـا صـدای مناجـات ،عـزاداری و دعـا به گوش میرسـد.
دربـار ه آداب دعـا سـفارشهای زیـادی کردهانـد .بنابـر فرمـوده
پیامبـر اکـرم دعایـی که بـا بسـماهلل شـروع شـود ،رد نخواهد
شـد .شـکر و حمـد مـداوم خداونـد ،صلـوات دائـم بـر نبـی اکرم
و فرزندانـش ،توسـل بـه ائمـه در هنـگام دعـا ،اخلاص در نیـت
و قرائـت دعـا و توجـه کامـل بـه متـن و حرفهایـی کـه در دعـا
میزنیـم از آدابـی اسـت که بـرای خوانـدن و اثر کامـل و بینقص
دعـا توصیه شـدهاند .دعـا خواندن زمـان و مکان خاصی نـدارد اما
میگوینـد دعـا کـردن در بعضـی مکانها مثل مسـاجد بیشـتر و
زودتـر اثـر خواهد کـرد .به اینهـا مکانهـای خاصی مثل مسـجد
کوفـه ،مسـجدالنبی ،مسـجدالحرام ،حـرم امـام حسـین gو
سـرزمین عرفـات را هم اضافـه کنید .دربـاره زمان دعـا زمانهای
خاصـی را سـفارش کردهانـد کـه میتـوان بـه بعـد از نمـاز ،وقت
تلاوت قـرآن ،قبـل از فـرا رسـیدن بلا و مشـکل ،قبـل از اذان
صبـح ،بعـد از طلـوع فجر ،بعد از ظهـر ،بعد از مغـرب و روز جمعه
اشـاره کـرد .پـس در روزهـای عـزاداری حواسـتان بـه دعاهایتان
باشـد کـه کامـل باشـد تـا زودتـر و بهتـر اثـر کنـد .امـا در دعا و
زیارتنامـه خوانـدن یـک قانون وجـود دارد که بـه آن «قانون نیت
رجـاء» میگوینـد .رجاء یعنی امیـدواری و نیت رجـاء یعنی اینکه
هـر دعایـی را فـارغ از صحیـح بـودن سـند ،با نیـت امیـدواری به
صحیـح بـودن دعـا و قبولـی آن خوانـد .پس قبـل از هـر چیزی،
از جعلـی بـودن یـا صحـت دعـا مطمئـن شـوید و بعـد بـا نیـت
رجـاء آن را بخوانیـد .انشـاءاهلل کـه دعایتـان بـرآورده میشـود.

س
مداحان در دومین همایش مداحان برگزیده جوان در مشهد مقد 

فیلم

کتاب

هیهات

اپلیکیشن

محاسبه کنید

نمایشگاه بروید

دانـش اقباشـاوی يكـي از چهـار کارگـردان
فیلم «هيهـات» ميگويـد« :زمانی شـنیدم دو
دسـته از مردهـا هیچوقـت بـه زندگـی عـادی
برنمیگردنـد .یک دسـته کسـانی هسـتند که
عاشق شـدهاند و دسـت ه دیگر کسـانی هستند
کـه به جنـگ رفتهانـد .من بـه نیابـت از گروه،
ایـن فیلـم را به هم ه آنهایی که عاشـق شـدند،
جنگیدنـد و خواهند جنگید تقدیـم میکنم».
او ايـن فيلم را به عاشـقان و رزمنـدگان تقديم
كـرد .چون «هيهـات» درباره زائریـن حرم امام
حسين ،gكربال ،مفاهيم عاشورايي و مدافعان
حـرم اسـت .ميتوانيد در ايـن روزهاي محرمي
فیلم «هيهـات» را روي پرده سـينماها ببينيد.

بـا یـک اپلیکیشـن سـاده از نفستـان
حسابکشـی کنیـد! بروبچههـای خـوشذوق
یـک گـروه ن رمافـزاری کار «حاسـبوا أنفسـكم
قبـل أن تحاسـبوا» را بـا یـک نرمافـزار جالـب
راحـت کردهانـد .اپلیکیشـن رایگان «محاسـبه
نفـس» هـر روز خوبیهـا و بدیهـای کاربرش
را ثبـت میکنـد .امـکان کاربـردی دیگـر،
محاسـبه بعضـی از دیـون مثـل «حـقاهلل» و
«حقالنـاس» اسـت کـه میتوانیـد آنهـا را
در ایـن نرمافـزار ثبـت کـرده تـا در موقـع
مناسـب آنهـا را جبـران کنیـد .بـرای نصـب و
دانلـود اپلیکیشـن «محاسـبه نفـس» میتوانید
بـه نشـانی  goo.gl/JA0q3wسـر بزنیـد.

در روزهـای محـرم اگر میخواهیـد کتابهایی
دربـاره عاشـورا و قیـام امـام حسـین gرا
در هیـأت توزیـع کنیـد تـا بقیه هـم به این
بهانـه کتـاب مـورد نظرشـان را بخوانند ،به
اولیـن نمایشـگاه تخصصـی کتـاب عاشـورا
سـر بزنیـد؛ نمایشـگاهی کـه در مجموعـه
فرهنگـی یادمـان شـهدای هفتـم تیـر
(سرچشـمه) از پنجـم مهـر شـروع بـه کار
کـرده و تـا یازدهـم مهرمـاه از سـاعت 10
صبـح تـا  8شـب ادامـه خواهـد داشـت.
بـرای خریـداران در ردههـای تحصیلـی
مختلـف درصدهـای مختلفـی بـرای
تخفیـف در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

مناجاتنامه استاد سیدمهدی
شجاعی

*خدایا فتنه فزونی گرفته اسـت ،بال بزرگ شـده اسـت و
آزمایش شـدت یافته است.
*خدایا اسـرار هویدا شده اسـت ،رازها برمال شده است و
پردهها افتاده است.
*خدایا زمین تنگی میکند و آسمان خودداری.

چهارده

ضمیمه هفتگی روزنامه قدس ویژه هیأتها و محافل مذهبی

مدیرمسؤول:ایمان شمسایی با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری عقیق www.aghigh.ir
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*خدایا در این حال و روز ،شکایت جز تو به کجا میتوان برد
و جز زانوی تو سر بر کجا میتوان نهاد؟ جز به ریسمان تو به
کجا میتوان آویخت؟ جز در پناه تو کجا میتوان سکنی گزید
و جز بر تو بر که میتوان تکیه کرد؟
*خدایا در سختی و آسانی جز تو تکیهگاه کیست و پناهگاه
جز سایهسار مهر تو کجاست؟

