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 فضیلت نام های 
 hحضرت زهرا

 حجت االسالم سیداسماعیل
 حسینی حاتمی، کارشناس معارف 

اخالص حسینی 
رمز توفیق است
 پیرغالم  اهل بیتb  حاج مهدی اشعری،

حاج حیدر خمسه از تالشش
 برای تلفیق گویش ها و ارزش های

 نسل دیروز و امروز در مراسم عزاداری می گوید 

ها  پیرغالم 
برای جوانان 

بزرگ تری کنند 



مقام رضا 

نخسـتین  کـه  اسـت  شـخصیتی  عـزای  ایـام  فاطمیـه  ایـام 
مدیحه سـرای او خداونـد بـوده و یـک سـوره در منزلتـش نـازل 
شـده ) سـوره کوثـر( و پیامبـر و ائمـه اطهـارb از فضایـل آن 
بانـوی بـزرگ زیـاد گفته انـد. در ایـن مجـال، فضایـل حضـرت 
فاطمـهh را از زبان عایشـه بخوانیم که شـاید کمتر شـنیده اید؛ 
»بـه پیامبـر گفتـم یـا رسـول اهلل! شـما را چـه شـده؟ هنگامـی 
کـه فاطمـه می آیـد او را می بوسـید و زبانتـان را در دهانـش 
او عسـل بخورانیـد!  بـه  اینكـه می خواهیـد  می گذاریـد، مثـل 
پیامبـر فرمـود همین طـور اسـت. چـون مـن بـه معـراج رفتـم، 
جبرئیـل مـرا وارد بهشـت کرد. پس به من سـیبی از سـیب های 
بهشـت خورانـد و آن سـیب در صلـب مـن نطفه شـد. چـون از 
آسـمان نـزول کردم با خدیجه همبسـتر شـدم. فاطمـه از همان 
نطفـه اسـت. او حوریه ای انسـان گونه اسـت. پس هرگاه مشـتاق 

او را می بوسـم«.  بهشـت می شـوم، 
صفیـه دختـر شـیبه هـم از عایشـه نقـل کـرده: روزي پیامبـر 
اکـرم k از منـزل خـارج شـد و در حالـی کـه ردایـی پشـمي 
بـر دوشـش بود، حسـن آمـد. پیامبـر او را داخـل ردا کـرد. بعد 
حسـین آمـد. او را هم زیـر ردا جا داد. سـپس فاطمه آمـد. او را 
هـم وارد کرد. بعـد از آنها علی آمـد. پیامبر او را هـم داخل کرد 
و سـپس فرمـود: »إنمـا یریـد اهلل لیذهـب عنكـم الرجـس أهل 

البیـت و یطهرکـم تطهیرا«. منحصـرا خداونـد اراده کرده رجس 
و پلیـدی را از شـما اهل  بیـت دور کرده و شـما را پاکیزه کند«. 
عایشـه درباره طهـارت حضرت فاطمـهh هم گفتـه: »راه رفتن 

فاطمـه ماننـد راه رفتـن رسـول اهللk بود«. 
مرحـوم امام باالترین فضیلت حضـرت فاطمهh را نـزول 75 روزه 
 k بر ایشـان می داند تـا آن حضرت بعد از رسـول اهلل gجبرئیـل
بـا ملـک مقـرب الهـی انـس داشـته باشـد. آخریـن نـام ایشـان 
زهراسـت. یعنـی نورانـی و درخشـنده. خوشـا بـه  حال کسـی که 
دختـری دارد کـه همنام دختر رسـول اهلل اسـت. بدون شـک یكی 
از بهتریـن راه ها برای شـناختن هر چیزی شـناختن اسـم و عنوان 
افـراد اسـت. در کتاب »خصائـص فاطمیه« عالمه کجـوری حدودا 
170 اسـم، لقـب و کنیـه بـرای حضـرت زهـراh عنوان شـده که 
تأمـل در هر کـدام آنها راهی برای شـناخت هرچه بیشـتر حضرت 

زهراست. 
در روایتـی معـروف از امام صـادقg آمده: »9 اسـم برای حضرت 
زهـراh در پیـش خـدا نـام بـرده شـده کـه عبارتنـد: از فاطمـه، 
صدیقـه، مبارکـه، طاهـره، زکیه، راضیـه، مرضیه، محدثـه و زهرا«. 
توضیـح نام فاطمـه مجالی مفصل می طلبـد. همان قـدر بدانیم که 
بـه معنـای بریده شـده اسـت. مـردم از معرفـت او و از آتش جهنم 
بریـده شـده اند. صدیقه نام دوم فاطمه در پیشـگاه خداسـت. یعنی 
کسـی که تمـام وجـودش صـدق و درسـتی اسـت و ذره ای کجی 
در فكـر، عمـل، عقیـده، گفتـار، کـردار، اخـالق و رفتارش نیسـت. 
بـه قـول عالمه مجلسـی، صدیقـه یعنـی معصومـه. »َفأُولِئـَک َمَع 
یقیـن«. مبارکه یعنی  ِدّ ِبِیّیـَن َو الِصّ الَّذیـَن أَنَْعـَم اهللُ َعلَْیِهـْم ِمَن الَنّ
کسـی کـه خیـر و برکت در تمـام وجودش باشـد. در نسـل، تفكر، 
عقیـده و گفتـار حضـرت فاطمـهh برکت را بـه عینـه می بینیم. 
دربـاره طاهـره و زکیـه خـوب اسـت رجـوع کنیم بـه آیـه تطهیر 
)یطهرکـم تطهیرا(. راضیـه و مرضیه یعنی او از خدا راضی اسـت و 
خـدا هم از او راضی اسـت. امـام خمینی   فرموده انـد: »باالترین 
فضیلـت حضـرت زهـراh محدثه بـودن ایشـان اسـت«. در جای 
دیگـري   فرموده انـد: » َمـا َرأَیْـُت أََحـًدا َکاَن أَْشـَبَه َکاَلًمـا َوَحِدیثا«. 
از عایشـه نیـز نقـل شـده: »کسـی را شـبیه تر از فاطمه به رسـول 
اکـرمk از نظـر رفتـار و روش فـردی در قیـام و قعـود ندیـدم«. 
»و کانـت إذا دخلـت علـی النبی صلـی اهلل علیه و سـلم قـام إلیها 
فقبلهـا و أجلسـها فـی مجلسـه، و کان النبـی صلـی اهلل علیـه و 
سـلم إذا دخـل علیهـا قامـت من مجلسـها فقبلتـه و أجلسـته فی 
مجلسـها«. هنگامـی که حضـرت زهراh بـر پیامبر اکـرمk وارد 
می شـد، پیامبـر پیـش پایش بلنـد می شـد و او را می بوسـید و در 
جـای خـود می نشـاند و متقابـال هنگامـی کـه پیامبر اکـرمk بر 
ایشـان وارد می شـد، فاطمـه پیـش پـای پـدر بلنـد مي  شـد، او را 
می بوسـید و در جـای خـود می نشـاند. از عایشـه نقل شـده: »زیاد 
می دیـدم که پیامبر اکـرمk پیشـانی فاطمه را می بوسـید. روزی 
دیـدم گـودی زیـر گلـوی او را بوسـید. تعجـب کـردم و گفتـم یـا 
رسـول اهلل! کار جدیدی از شـما دیـدم. پیامبر فرمود هـر زمانی که 
دلـم برای بهشـت تنگ می شـود فاطمـه  را می بوسـم و می بویم«. 

 hفضیلت نام های حضرت زهرا
حجت االسالم سیداسماعیل حسینی حاتمی، واعظ و کارشناس معارف اسالمی 

02

ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

حجت االسالم سیداسماعیل حسینی حاتمی، واعظ و کارشناس معارف اسالمی 

قضـا و قـدر از سـنت های الهی حاکم بر هسـتی اسـت. 
بر اسـاس آیاتـی از قـرآن، خداونـد هسـتی را در جهتی 
مدیریت می کنـد که حكمت و مصلحـت اقتضا می کند. 
بنابرایـن بـرای همـه چیـز مقدراتـی هسـت تـا در آن 
مسـیر حرکـت انجـام بگیـرد و هـر چیـزی بـه مقصـد 
و مقصـود خـود برسـد. از آنجـا کـه بـرای هـر چیـزی 
جهـان  در  امـری  نمی توانـد  پـس  هسـت،  مقدراتـی 
هسـتی اتفـاق بیفتـد کـه بیـرون از دایـره برنامه ریـزی 
الهـی باشـد. خداونـد در آیـات 22 و  و سیاسـت های 
23 سـوره حدیـد می فرمایـد: »هیـچ مصیبتـی نـه در 
زمیـن و نـه در نفس هایتـان به شـما نرسـد، مگـر آنكه 
پیـش از اینكـه آن را عملـی کنیـم، در کتابـی نوشـته 
شـده بـود و ایـن کار بـر خـدا آسـان اسـت تا بـر آنچه 
از دسـت شـما رفـت انـدوه نخوریـد و بـه آنچه شـما را 
داد شـادمان نشـوید و خـدا هیچ گردنكش خودسـتایی 
را دوسـت نـدارد«. پـس انسـان باید بـه این باور برسـد 
کـه هیچ چیـزی در جهـان بر ا سـاس اتفـاق و تصادف و 
شـانس نیسـت و هر چیـزی دارای حكمـت و مصلحتی 
اسـت کـه تنهـا اندکـی از آن را می دانیم و می شناسـیم 
و بیشـتر آنهـا بیـرون از درک و فهـم ماسـت. وقتـی 
انسـان بـه ایـن بـاور برسـد، بهتـر می توانـد بـا اوضـاع 
کنـار بیایـد. چنیـن حالتـی را »مقـام رضـا« می گویند. 
از آیه 8 سـوره بینه به دسـت می آید که کسـانی به این 
مقام می رسـند که دارای خشیت باشـند و شكی نیست 
که بر اسـاس آیه 28 سـوره فاطـر تنها علما هسـتند که 
از خشـیت واقعی نسـبت بـه خداوند برخوردارند. شـاید 
رضایت دادن به ناخوشـی ها سـخت تر باشـد. زیرا آدمی 
بـا خوشـی ها کنـار می آیـد ولـی با ناخوشـی ها سـخت 
اسـت کـه کنار بیاید. کسـی که بـه درجه قطـع و یقین 
شـهودی و حضوری نسـبت به خداونـد و حكمت و قضا 
و قـدر او برسـد، در آرامشـی قـرار می گیـرد کـه جـز از 
اهـل یقیـن بر نمی آیـد. پـس میان یقیـن و علم انسـان 
بـا مقـام رضا ارتبـاط تنگاتنگی هسـت. چنان کـه آیات 
و روایـات به تفسـیر آن پرداخته اند. انسـانی که در مقام 
رضاسـت، چون بـه خداوند اعتمـاد و اتـكال دارد و او را 
عالـم و حكیم می دانـد به یک آرامش و آسـایش روحی 
و روانـی می رسـد و دیگـر اضطـراب و تشویشـی ندارد. 
زیـرا کسـی کـه در مقـام رضاسـت، هرگـز نسـبت بـه 
داشـته هایش گرفتـار هیجانات نمی شـود بـه طوری که 
وقتی آن را از دسـت داد، اندوهگین و افسـرده مي شـود 
و امیـدش را از دسـت مي دهد. اصوال از نظـر آموزه های 
خداونـد،  اطاعـت  نشـانه  مهم تریـن  اسـالم،  وحیانـی 
پذیـرش قضـای الهـی و رضایـت دادن بـه آن اسـت. 

اسماعیل احمدی، استاد حوزه و دانشگاه 

»وهلل ملک السماوات و االرض/ همه چیز ملک خداست«. )آيه 189 سوره آل عمران( 

درست مثل سیستم اداری که حتی یک خودکار را بی اجازه نمی شود جابه جا کرد و برای هر کاری باید مجوز کتبی داشته باشی یا مثل حقوقدان ها که در محكمه 
اگر چیزی مي گویند یا می نویسند براساس یک بند یا بندهایی از قانون است وگرنه پذیرفته نخواهد شد، ما نیز هر کاری می کنیم بدون مجوز مجاز نیست. چون 
مالک اصلی خداست. در قرآن تأکید شده: »ای انسان! خیال مالكیت را از سر خود بیرون کن و بی اجازه هیچ کاری نكن. نه فقط درباره دیگران بلكه درباره خودت«. 

پس هر جوری نپوش، هر جوری حرف نزن و هر چیزی را نبین. 

مالک اصلی
سوره آل عمران 
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آیت اهلل جاودان در مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت صدیقه طاهرهh با سخنرانی در حسینیه شیخ مرتضی زاهد گفت: »انسان یا خ

خداپرست است یا هواپرست. فرض دیگری هم ندارد. اگر هواپرست باشد، مشرک است. شرک البته مراتبی دارد. مثال بت پرستی شرکی 
است که بخشش ندارد اما هواپرستی یعنی اطاعت از هوا و این شرک خفی است و لزوما جهنم نمی آورد. ما در طبیعت زاده و با عوامل 

طبیعی بزرگ شده ایم و تمام زندگی مان با عوامل طبیعی مخلوط است اما ادیان آمدند انسان را از این پرستش ها رها کنند.  ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره 22  سه شنبه 3 اسفند 1395 23 جمادی االول 1438



03

ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره 22  سه شنبه 3 اسفند 1395 23 جمادی االول 1438

حاج مهدی توکلی با بیان اینكه دعای بیستم صحیفه سجادیه، دعای مكارم االخالق است، گفت: »امام سجاد g اگر بخواهد هر فرازی 
از دعا را از فراز دیگر جدا کند با یک صلوات جدا می کند. چون باعث استجابت دعاست. روایت است که دعای مستجاب، صلوات است. 
بعد فرموده اند خواسته هایتان را بین دو صلوات قرار دهید. خدا  کریم تر از آن است که اول یک دعا را مستجاب کند، آخرش هم مستجاب 

کند. بعد وسطی را قبول نكند. فرموده اند دعاهایتان را بین دو صلوات قرار دهید تا مورد اجابت قرار گیرد«. 

سخنرانان: حجج  اسالم علوی تهرانی، کرمی، 
بی آزار تهرانی، اوتازخانی و سعیديان 

مداحان: حسین سازور، علی آينه چی، امیر 
نعیمی، احد قدمی، موسی رضايی، ابوذر 

بیوکافی، محمد صادق  زواره 
 gنشانی: تهران، ری، آستان مقدس امامزاده هادی

زمان: سوم و چهارم اسفندماه 
ساعت: 20:30 

 هیأت فرهنگی- مذهبی ذوالفقار 

سخنران: حجت االسالم يوسفیان 
مداح: رضا روحی نژاد 

نشانی: بابل، امیرکال، مسجد امام حسن 
 gمجتبی

زمان: پنجم اسفندماه 
ساعت: 19:30 

هیأت غريب مدينه 

سخنرانان: حجج  اسالم میالنی نژاد و موحد 
مداحان: مهدی سلحشور، عبدالرضا هاللی، 
مهدی مختاری، سیدرضا نريمانی، مهدی 

رسولی، ابراهیم رحیمی، محمد عطا ء اللهی، 
محمد باستانی و مازيار طاولی 

 gنشانی: تهران، میدان توحید، مسجد امام سجاد
زمان: پنجم الی هشتم اسفند ماه 

ساعت: 21:30 

هیأت الشهداي کرج 

سخنران: حجت االسالم تاج لنگرودی 
مداح: جواد مقدم 

نشانی: تهران، خیابان شوش شرقی، چهارراه 
شهرزاد، جنب فروشگاه تجاری کوروش 

زمان: چهارم اسفندماه 
ساعت: 21

هیأت بین الحرمین 

سخنران: حجت االسالم هادی الیاسی 
مداحان: سیدعلی حسینی نژاد، علی حبیب زاده 

و ياسر سعادت خواه 
نشانی: قم، بلوار 15 خرداد، شهرک جهاد 

خیابان نظری ثابت و خیابان سردار عبداللهی  
زمان: چهارم الی ششم اسفندماه

ساعت: 21

هیأت  ريحانه النبی قم 

سخنران: حجت االسالم علوی 
مداح: حنیف طاهری 

نشانی: تهران، خیابان دولت، بین ديباجی و 
 cقنات، کوچه حسینیه علی و زهرا

زمان: چهارم اسفندماه 
ساعت: 19:30

 gهیأت عبداهلل بن الحسن

سخنران: شیخ الشعرا استاد کريمی مراغه ای 
شعرخوان: حسین فرهادی 
مداح: نادر جوادی اردبیلی 

نشانی: مراغه، خیابان راه آهن، مسجد مصلی 
زمان: سوم، چهارم و پنجم اسفندماه 

ساعت: 20

هیأت فاطمیه مراغه 

سخنران: حجت االسالم سیدرضا دادور 
مداحان: سعید نظری، علی رحمتی، محمد 

شکیبا، الیاس موسوی و مهدی ديانی 
 ،g نشانی: مرزداران، خیابان حضرت ابوالفضل
انتهای بوستان دوم غربی، حسینیه بیت االحزان 

 hحضرت زهرا
زمان: از چهارم الی سیزدهم اسفندماه 

ساعت: 20

 gهیأت بیت الرضا

قرائت حديث شريف کساء: محمد بخشیار 
سخنران: حجت االسالم سیدحسین رضوی 
مداحان: جواد اعتماد سعید و حامد رضوانفر 

نشانی: تهران، خیابان 17 شهريور، انتهای خیابان عامری، 
 gبیت الحسین

زمان: از نهم اسفندماه به مدت سه روز 
ساعت: 6:30 صبح )ويژه برادران(

 gهیأت بیت الحسین

یاد ایامی که 
در خانه مادر داشتیم 

هیأت 
کجا برویم؟ 

با توجه به اينکه اين روزها همه هیأت ها مراسم 
ويژه ای دارند در اينجا درباره زمان و مکان برخی 

از اين هیأت ها اطالع رسانی شده است. شما 
هم می توانید زمان و مکان مراسم هیأتتان 

را برای ما به نشانی
 Qudsonline14@gmail.com 

ارسال کنید تا در همین صفحه 
چاپ شود. 



  گويـا عمويتان هـم مداح بودنـد. چقدر عمويتـان مرحوم 
حاج جعفـر خمسـه روی مداحـی و رشـد شـما در مداحی 

تأثیر داشـتند؟ 
اوایـل حرکـت در مسـیر  ایشـان در اوج جوانـی و  می دانیـد کـه 
ستایشـگری، به جایگاه ویژه ای در جامعه رسـیدند و بیـن مردم زمان 
خودشـان بسـیار محبوب بودند. بعد از تصادفی که در مسیر رفتن به 
جلسـه اهل  بیتb داشـتند و منجر به فوتشان شـد و از طرف دیگر 
عالقـه وافری که در خانواده نسـبت به موضوع مداحی وجود داشـت، 
 bجرقـه حضـور حقیـر در این عرصـه زده شـد. به لطف اهـل بیت
ایـن مـدال پرافتخار را روی سـینه دارم و با افتخار این مسـیر را ادامه 
می دهـم. یكـی از نكاتـی که در 10 سـالگی نسـبت به ایشـان درک 
کردم، اول ادب منحصر به فردشـان بود و دوم نمكی که معتقد بودند 

اهـل  بیـتb به ایشـان داده انـد و به حنجره شـان قـوت می دهد. 

  در ستايشـگری اهـل  بیتb نقش اسـتاد چقـدر اهمیت 
دارد؟ 

بدون شـک اسـاس ستایشـگری بر پایه های چند مسـأله مهم استوار 
اسـت کـه مهم تریـن آن اسـتاد به شـمار مـی رود و اهتمام بـه آن به 
بقیـه مسـایل تحقق می بخشـد. از دیدگاه بنده اسـتاد نقش بسـزایی 
را ایفـا می کنـد و توجـه بـه این اصـل در مسـیر ذاکری سیدالشـهدا

g ضروری اسـت. 

  روزهـای فاطمیـه را می گذرانیـم. يک روضه خـوان در اين 
ايام چه حالـی دارد؟ 

ایـام فاطمیـه جـای خـود دارد ولـی بـه نظـر مـن شـخصی کـه بـه 
عنوان ستایشـگر اهل  بیـتb می خواند مخصوصا روضه خـوان باید 
یک سـری مراقبت ها را از خودش داشـته باشد. چون مردم حساسیت 
دارنـد و از طریـق رصـد فضای مجازی بـا دقت همه مسـایل را دنبال 
می کننـد و بارهـا شـده کـه بـه خاطـر مسـایل سـطحی مـا را مورد 
مؤاخـذه قـرار داده اند. البته ناگفته نماند که مردم به خاطر قداسـت و 
جایـگاه آن مـداح، این انتظـارات را دارنـد که توقع آنها هـم به اعتقاد 
بنده ارزشـمند اسـت. در ایـام فاطمیه هم بـه ویژه یک مـداح باید از 
حیـث پوشـش، گفتـار و کردار بـا دیگر زمان هـا و ایام معمولی سـال 

تفاوت داشـته باشد. 

  می گوينـد اوج کار يـک مـداح مخصوصـا روضه خـوان، 
فاطمیـه اسـت. نظـر شـما در ايـن خصوص چیسـت؟ 

اعتقاد نـدارم که نقطه اوج یک نوکر، ذاکـر و روضه خوان، ایام فاطمیه 

آذرمـاه سـال 59 در تهـران به دنیـا  آمـد. اولین بـار وقتی 14 
سـاله بود از کنـار پـالکاردی در محـدوده دولت آباد شـهرری 
گذشت. چشـمانش متمرکز شد به نوشـته ای که عالقه مندان 
را بـه آمـوزش مداحی دعـوت می کـرد. از همان زمـان بیش از 
پیـش به ستايشـگری اهل  بیـتb می انديشـد و بـا حضور 
در کالس هـای جمعه شـب ها و بهـره بـردن از وجود اسـاتید 
برجسـته ديگـر به يـک مـداح تمام عیـار تبديـل شـد. او را 
هیأتی هـا بیشـتر بـه روضه هـای عالمانـه اش می شناسـند. 
اخیـرا عـالوه بـر حضـور در محافـل و مجالس ديگـر، هیأتی 
را تحـت عنـوان »احـرار الحسـینg« در شـب میـالد امام 
حسـینg برپا کرد کـه دوسـتداران اهل  بیـتb را دور هم 
جمع کـرده تا بـرای تقويت شـعاير حسـینی همـت گمارند. 
گفت وگـوی تفصیلـی ما با حـاج حیـدر خمسـه روضه خوان 
دوست داشتنی هیأت های مذهبی کشـور پیش روي شماست. 
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آیین اختتامیه یازدهمین سوگواره نواها و شعرهای آیینی در روزهای پایانی بهمن ماه در تاالر ایوان شمس برگزار شد. در اختتامیه 
این مراسم از برگزیدگان بخش های مختلف تجلیل به عمل آمد. در این مراسم که مورد استقبال عده زیادي قرار گرفت، مرتضی 

امیری اسفندقه و محمد رسولی به شعرخوانی پرداختند و حاج احمد واعظی مداحی و روضه خوانی کرد. 

پیرغالم ها 
برای جوانان بزرگ تری کنند 

حاج حیدر خمسه از تالشش برای تلفیق گویش ها و 
ارزش های نسل دیروز و امروز در مراسم عزاداری می گوید 

مجتبی برزگر 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
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اسـت. مثـال شـهادت امـام صـادق یـا امـام باقرg چـه فرقی 
دارد و اینهـا مصایب سـخت اهل  بیتb هسـتند. بـه اعتقاد بنده 
مهـم نیت ورود به جلسـه، حضـور و تالش برای اسـتفاده مناسـب 
مسـتمعین از محفـل مذهبی اسـت. اگر به این توجـه نكنید، قطعا 
حرکـت رو به جلـو نخواهید داشـت. در ایـن صورت مـردم متوجه 
خواهند شـد که این ستایشـگر، مطالب خودش را بـه روز نمی کند، 
ارزیابـی بـر روضه هـای خـودش نـدارد و به سـلیقه، تنـوع و تغییر 
رویـه ای در بیـان نیـز نمی اندیشـد. اوج کار معنی نـدارد چراکه هر 
جلسـه ای می توانـد برای خـودش یک نقطه عطف باشـد و فرصتی 
بـرای اینكه خودمان را در دسـتگاه امام حسـینg نشـان دهیم. 

  چـه روضـه ای از حضـرت صديقـه طاهرهh برای شـما 
خیلی جانسـوز اسـت؟ 

روضه هـای حضـرت صدیقـه طاهـرهh غالبـا جانسـوزند و نبایـد 
بـا بی انصافـی بـه گزینـش روضه هـای آن حضـرت بپردازیـم امـا 
دوسـتانی که روضه های بنـده را گـوش داده اند تا حـدودی متوجه 
شـده اند روضـه ای کـه حضـرت زهـراh بـا جسـم بی جـان مـادر 
روبـه رو می شـود و صورتش را بر کف پای ایشـان می گـذارد خیلي 

جانسـوز است. 

  معمـوال از چـه سـبک و شـیوه ای بـرای روضه خوانـی 
می کنیـد؟  اسـتفاده 

غالبا ستایشـگران و مداحان اهل  بیتb شـروع  مرثیه سرایی شـان 
بـا جرقـه ای از یک شـخص یـا یک بزرگ اسـت کـه ما هـم از این 
قاعـده مسـتثنا نیسـتیم. نـوع خوانـدن عمـوی بنـده حـاج جعفر 
خمسـه بـرای مـن و حامد پسـرعمویم خیلی جـذاب، نـو و جدید 
بـود. چون آن نوع خواندن سـنتی را دوسـت داشـتم؛ روضه خوانی، 
نه نوحه سـرایی. تالش کردم گذشـته و امروز را تلفیق کنم. این کار 
زحمت داشـت و دارد؛ اینكه خوراک جامعه نسـل دیروز و امروز را با 
توجـه به گویش ها و ارزش های قدیم تلفیق کنـم و این را در اختیار 
جـوان، نوجـوان و مسـتمعی کـه بـه ایـن محفل آمـده قـرار دهم. 
خوشـبختانه جوانان از این نوع سـبک و شـیوه اسـتقبال کرده اند و 

پذیرای عـرض ادب و نوکری ما هسـتند. 

  معمـوال ذوقـی و جوششـی می خوانیـد يـا کوششـی و 
؟  فنی

بـه نظـر مـن ستایشـگری بـه دو بخـش تقسـیم می شـود: بخش 
اول کوششـی و فنـی اسـت. یعنی وقـت و زمـان بگذاریم و اسـتاد 
ببینیـم تـا به ایـن واسـطه مطالبـی را که بـزرگان و پیشكسـوتان 
مـا سـال ها برایشـان وقـت گذاشـته اند دریافـت کنیـم و در حیـن 

ستایشـگری بـه کار بگیریـم. بـا یـک برنامه ریـزی منسـجم بـرای 
نیـل بـه علـم و تجربـه، روزهایـی را سـپری کنیـم تـا بـه تجـارب 
ارزشـمندی دسـت یابیـم؛ تجربیاتـی را کـه نمی تـوان با کتـاب به 
دسـت آورد. بخـش دیگـر هـم ذوقی و جوششـی اسـت. یعنی بعد 
از مدت هـا تـالش و کوشـش با یـک ذوق پویـا و شـعله ور می تواند 
ماننـد یـک داسـتان نویس صاحـب یـک تفكـر و نـگاه شـود. در 
دسـتگاه امـام حسـینg هـم یـک ذاکر بایـد بـه اینجا برسـد و 
صاحـب یک نـوع نـگاه، تفكر جدیـد و یک نـوآوری و کارشناسـی 
منحصـر بـه فرد شـود که بـه اعتقـاد بنـده این کار شـدنی اسـت. 

  می گوينـد حاج حیدر خیلی سـینه زن خوان نیسـت. آيا 
اين طور اسـت؟ 

نوحه هـای سـینه زنی بنـده در شـبكه های مجـازی موجـود اسـت 
امـا در عیـن حـال نمی تـوان هـم روضـه را حرفـه ای دنبـال کـرد 
و هـم بـا قـوت نوحه سـرایی کـرد. قطعـا هـر یـک از ایـن بخش ها 
ضعیف تـر عرضه خواهد شـد. من بیشـتر مایل هسـتم در کسـوت 
یـک روضه خـوان ستایشـگری کنـم. احسـاس کـردم بایـد بخش 
روضه خوانـی احیـا و توسـعه پیـدا کنـد. می دانسـتم ایـن تـالش، 
زمانبـر، عمیق و رسـالت سـنگین تری اسـت چراکه با سـینه زنی و 
شـور زودتر می توان این مسـیر را طی کرد و به مسـایل حاشـیه ای 
ایـن موهبـت الهی کـه شـهرت و محبوبیت باشـد راحت تر رسـید 
امـا روضه ماندگاری  بیشـتری دارد. به همین خاطر وقت بیشـتری 
در روضه خوانـی گذاشـتم. در سـینه زنی و مولودی خوانـی هم لطف 
و عنایـت اهـل  بیتb شـامل حـال بنده شـده و چیـزی از خودم 

ندارم. 

  برخـی از مداحـان اعتقـاد دارند با حرف های چالشـی و 
حاشـیه ای می توان معروف شـد. نظر شـما در اين خصوص 

؟  چیست
مـداح درواقـع بـا بـه چالـش کشـیدن مسـأله یـا مخالف آب شـنا 
کـردن عمـال نگاه هـا را به سـمت خودش معطـوف می کنـد اما در 
جایـی گفته ام اگر بسـاط ما بحـث اعتقادی نبود، ایـن معروفیت به 
راحتـی احصـا می شـد چراکه بـرای رقابـت می تـوان از راه درسـت 
کـردن بسـترهای حاشـیه ای و چالشـی بـه برخـی از اهـداف بلند 
خیلـی زود دسـت پیدا کرد. چون حاشـیه عمـال افـراد را روی موج 
سـوار می کنـد. منتها در صـورت عـدم مراقبت، زمینه هـای تحقیر 
و تخریـب افـراد را فراهـم می آورد. مـن اعتقادی به حاشـیه ندارم و 
سـعی می کنـم از موضوعـات منجر به چالـش فاصله بگیـرم. چون 
آن حـال معنوی یک روضه خـوان را از بین می برد. افرادی هسـتند 
کـه از آنهـا به نیكی یـاد می شـود و افـرادی هم در سـنین  پیری و 
میانسـالی هنوز در میـان مردم محبوبند. از طرف دیگـر افرادی هم 
هسـتند که به محض پایـان مداحی نامشـان محو می شـود. از این 
رو معتقـدم شایسـته نیسـت آدمـی از هـر راهـی برای رسـیدن به 

محبوبیـت و معروفیت اسـتفاده کند. 

  بـا عنوان آسیب شناسـی مجالس عزاداری سیدالشـهدا
g که گاهـی مطرح می شـود موافقید؟ 

کامـال بـا ایـن کار موافقـم اما افـراد صاحب نظـر و کسـانی که علم 
آسیب شناسـی را دارنـد باید در این زمینه نظـر بدهند. باید گروهی 
ایـن آسیب شناسـی را عالمانه انجـام دهند که بـه تخریب و تحقیر 
افـراد یـا گروه هـا تبدیل نشـود. حتما باید بـا یک کار کارشناسـی، 
راه هـای جایگزینی را برای نقاطی کـه از آن ناحیه مجالس عزاداری 
آسـیب دیـده یا شـاهد ریـزش و طـرد شـدن افـراد بوده ایـم انجام 

شود. 

  بـه نظر شـما میـان نظـرات مداحـان جديـد و قديمی، 
تفاوتـی وجود دارد؟ حلقـه اتصال اما گمشـده مداحی های 

قديم و جديد در چیسـت؟ 
اینكـه اشـاره می کنیـد در میـان نقطه نظـرات بین نسـل جدید 
و قدیـم تفـاوت وجـود دارد، کامـال محـرز اسـت. ایـن را که چه 

مردم جذب خلق نیکوی 
پیامبر شدند 

حاج حیدر خمسـه درباره ورود مداحان به سیاسـت 
می گويد: »تحصیالتم در حد کسـانی نیست که فهم 
و بینش سیاسـی بااليی دارنـد. به خاطر همین کمتر 
وارد برخي مسـايل می شـوم. در واقع به انـدازه ای که 
می توانـم جوابگـو باشـم، ورود می کنـم. در غیر اين 
صـورت به اسـاتید و بزرگ ترهايم نگاه می کنم. البته 
مقام معظـم رهبری)مدظله العالی( برای مـا مداحان 
فصل الخطابنـد و در جايـی کـه با چالـش و يک نوع 
سـردرگمی مواجهیـم قطعا مـالک، فرمايشـات و 
رهنمودهای ايشان اسـت. در شرايط کنونی حقیقتا 
بهترين راهنما برای ما حضرت آقا هسـتند و حداقل 
حقیر اين را همواره در جلسات و محافل انتقال داده ام. 
اگر می خواهیـم در اين بازار دنیـا و اوضاع پیچیده ای 
کـه وجـود دارد و دشـمنان قصد وارد کردن آسـیب 
بـه هیأت هـا را در سـر می پرورانند، گم نشـويم بايد 
با خط کشـی کـه حضرت آقـا تبیین می کننـد قدم 
برداريم تا بتوانیم در اين فضا موفق و پیشـرو باشیم«. 
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آوای انقالب اسالمی است، بر اساس ترانه ای از روزبه بمانی، ملودی فؤاد غفاری و تنظیم هومن نامداری ساخته شده و طی روزهای آینده 
منتشر خواهد شد. گفتنی است مرکز آوای انقالب اسالمی که حدود 10 ماه از آغاز به کارش می گذرد، پیش از این با انتشار قطعاتی از 

محسن چاوشی، احسان خواجه امیری، مهدی یراحی، رضا صادقی، حجت اشرف زاده و... خبرساز شده بود. 

مقام معظم 
رهبری؛ 

فصل الخطاب 
مداحان 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره 22  سه شنبه 3 اسفند 1395 23 جمادی االول 1438

کسـی این حلقه اتصـال اما گمشـده را ایجاد کرده بایـد پیدا کرد. 
چـون تـا نسـل قبلی بـه خوبـی مفاهیم، سـینه بـه سـینه منتقل 
شـده اند. فكـر می کنـم مادیـات یا همیـن فضـای رسـانه ای امروز 
خیلـی از مسـایل را گم و تحت الشـعاع قـرار داده همچون مسـایل 
معنـوی، اعتقـادی، اشـک و چیزهایـی کـه خـارج از نفس اسـت. 
حلقـه اتصـال مـا می توانـد راویـان روزهای گذشـته ایـن صنف یا 
حرفـه یـا دایـره پرمحبت اهل  بیـت را انتقـال بدهد کـه مهم ترین 
آن پذیـرش این جوانان اسـت. متأسـفانه در رده های پیشكسـوتان 
عرصه ستایشـگری کمتـر دیده می شـود. همچون  آقایان سـازگار، 
ارضـی و آصـف کـه در ایـن مسـیر حقیقتـا بزرگ تـری کردنـد. 
مـا خیلـی بزرگ ترهایـی داریـم کـه بـه جوانـان راه نداده انـد و 
نمی دهنـد. برخـی از بزرگ ترهـای مـا کـه هیـچ ارتباطی با نسـل 
جدیـد برقـرار نكردنـد و بـه جوانـان میـدان نمی دهنـد بدانند که 
نسـل االن بـا ایـن مداحـان و جوانـان کار دارد. مقصـر بـروز ایـن 
را طـرد کردنـد.  بزرگ ترهـا می دانـم کـه جوانـان  را  مشـكالت 
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یادواره دلسوختگان حسینی مسجد ارک و بانیان هیأت محبین شهادت، شهیدان میرسیف الدین و میر مجدالدین مجابی در مسجد 
الزهرا ي شهرک قدس برگزار شد.  حاج حسین اهلل کرم، حجت االسالم سیدحسین موسوی، حاج منصور ارضی و حاج امیر عباسی  در این 

برنامه روایتگري، سخنراني و مداحی کردند. 

حـاج مهـدی اشـعری از پیرغالمـان و پیشکسـوتان هیأت هاي مذهبی قم اسـت که سال هاسـت 
 gدر تکیـه معـروف يزدی هـای بـازار ايـن شـهر بـه عـزاداران و دلباختـگان سیدالشـهدا
خدمـت می کنـد. او پدر شـهید غالمحسـین اشـعری اسـت و آن طـور کـه خـودش می گويد در 
خانـواده ای مذهبـی کـه بیش از 28 نسـل قبـل از او هم خـادم حرم حضـرت معصومـهh بوده اند 
بـزرگ شـده و هم اينـک در محلـه قديمـی معـروف بـه تکیـه يزدی هـای بـازار قـم سـکونت 
دارد. آنچـه در ادامـه می آيـد گفت وگـوي صمیمانـه مـا بـا متولـی تکیـه يزدی هـای قم اسـت. 

 احمدرضا سجاديان 

 

اخالص حسینی 
رمز توفیق است

 bگفت وگو با حاج مهدی اشعری، پیرغالم  اهل بیت 
و مسؤول تکیه یزدی های قم 

 

نوکـری محبیـن اهـل بیـتb را در آن دارم. ایـن 
هیـأت شـب های چهارشـنبه بـه طـور سـیار برگزار 
می شـود و اعضای آن هرسـاله چندین مرتبه در ایام 
 kو مبعث حضرت رسـول gشـهادت امام کاظم
و بـه خصوص ایـام والدت و شـهادت امام رضاg به 
مشـهد مقدس مشرف می شـوند. به همت هیأتی ها، 
حسـینیه مجهـزی در خیابان خسـروی نو مشـهد با 
همین عنوان سـاخته شـده تا در طول سـال پذیرای 
زائـران متعـددی باشـد که از قم و سراسـر کشـور به 

پابـوس ثامن الحججg مشـرف می شـوند. 

  عـالوه بـر تولیـت تکیـه و هیـأت، برنامه 
مداحـی هـم داريـد؟ 

از سـال 1332 کـه در خدمـت دوسـتان هسـتم تـا 
حاال کمتر توفیق شـده مداحی کنـم. هرازگاهی این 
توفیـق حاصل می شـود امـا اجمـاال برنامـه مداحی 
به مناسـبت های مختلف برگـزار می شـود و تاکنون 
مداحـان بزرگـی از قم و تهـران از جملـه آقایان حاج 
محمدرضـا عاصـی، حاج علـی خورشـیدی، مرحوم 
مرحـوم حـاج سـیدطاهر  اشـعری،  حـاج حسـن 
روحانـی، مرحـوم حـاج محمـد مرتاضی و برخـی از 
شـعرای انقالبی همچون مرحوم حجت االسالم حاج 
شیخ عبدالحسین اشـعری به اجرای برنامه مداحی و 
شـعرخوانی پرداخته اند. ضمن اینكـه در حال حاضر 
مداح محـل و هیأت فرزندم آقا جواد اشـعری اسـت. 

  بـه نظـر شـما راز مانـدگاری، جذابیـت و 
قديمـی  تکیه هـای  و  هیأت هـا  محبوبیـت 
چیسـت و چـرا هنوز بسـیاری از مـردم برای 

عزاداری هـا بـه اينجـور جاهـا می رونـد؟ 
در خصـوص تكیـه یزدی هـا بایـد بگویـم کـه راز 
مانـدگاری اش حفـظ بافت سـنتی آن بـا کتیبه های 
عتیقه و جذاب اسـت. به خصوص اینكه در طول این 
سـال ها هیچ گاه از سبک های سـنتی در عزاداری ها و 
بهره گیری از مداحان و سـخنرانانی که بر پایه همین 
سـبک ها برنامه اجـرا می کنند غافل نشـده ایم. البته 
مداحـان جوان هم داشـته ایم اما نگذاشـته ایم هیأت 
دچار برخی برنامه ها و آفت هایی شـود که متأسـفانه 
برخـی هیأت هـا بـه آن دچارنـد. این هیـأت بیش از 
20 شـهید تقدیـم انقالب کرده کـه هر کـدام آنها از 

جوانـان مذهبـی و فعال همین تكیـه بوده اند. 
جوان تر ها به پیشكسـوتان احتـرام می گذارنـد و این 
روحیـه و منش از دیگر رمـوز جذابیت تكیه یزدی ها 
شـده اسـت. همچنین اجـرای نوحه هـای قدیمی و 
پرمحتوا در مناسـبت های مذهبی بـه خصوص دهه 
اول محرم باعث شـده خیلی از مردم دیگر مناطق قم 
در ایام محرم حداقل یک شـب هم که شـده سری به 
این تكیه بزننـد و در عزاداری های آن شـرکت کنند. 

  به عنـوان يکی از متولیان تکیـه و پیرغالم 
اباعبداهلل الحسـینg از نظر شـما وجود چه 
شـاخصه هايی باعـث موفقیـت يـک تکیه يا 

می شـود؟  هیأت 
پیرغالم و نوکر امام حسـینg از آنجا که منتسـب 
به اهل بیـتb به خصوص حضـرت ارباب بی کفن 
اسـت، بایـد از همه جهـت بـرای دیگران الگو باشـد. 
چـون اگـر مـردم بـه او احتـرام می گذارند بـه خاطر 
دسـتگاه امـام حسـینg اسـت. لـذا امثـال ما که 

می گوییـم پیرغالم حسـینی هسـتیم، بایـد بیش از 
دیگـران بكوشـیم زینـت اهل بیـت و مجالـس آنها 
باشـیم. از طرفی متولیـان هیأت ها و تكایا که همگی 
مفتخـر بـه مـدال نوکـری و پیرغالمی هسـتند باید 
تجربیات ارزشـمند خود را در اختیار نسل جوان قرار 
دهنـد و از آنها در کارهای گروهی و مراسـم مختلف 
کمـک بگیرنـد. مهم تریـن اصلی کـه باعـث عاقبت 
بخیـری و توفیـق در این دسـتگاه می شـود، تقویت 
بعـد اخالص اسـت و اینكـه هـر کاری می کنیم باید 
بـرای رضـای خـدا و اهـل بیتb باشـد و بـس، نه 

برای ریـا و خودنمایی. 
همچنین بایـد به تقویـت اعتقـادات و باورهـای دینی 
مسـتمعین و اعضای هیـأت توجـه و در نشـر و ترویج 
سـیره نورانی ائمه اطهارb کار شود که این کار با انجام 
برنامه های متنوع فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی 
امكان پذیـر اسـت. از طرفـی قرائـت قـرآن بـه صـورت 
دسـته جمعی، تفسـیر کالم وحی و برپایی نماز باید در 
هیأت هـا بـه طـور جدی مـورد توجه باشـد تـا بتوانیم 
بدین وسیله رضایت حضرات معصومین را جلب کنیم. 

  تکیـه يزدی هـا در چه سـالی تأسـیس 
شـد و در حال حاضر مهم تريـن فعالیت آن 

؟  چیست
حدود 200 سـال قبل مشـهدی علـی نامی از 
یـزد بـه قـم آمـد و در این محل سـاکن شـد. 
او همـه سـاله در ایـام محـرم در قسـمتی از 
شـارع عمومـی مكانـی را درسـت می کـرد تـا 
عالقه منـدان اباعبـداهلل الحسـین g بتواننـد 
در آنجـا به عـزاداری بپردازند. تا اینكـه به مرور 
زمـان آنجـا را تبدیـل به تكیـه کـرد. او دو باب 
مغـازه را هـم کـه در بازار قـم داشـت وقف این 
مـكان مقدس کـرد. پس از او سرپرسـتی تكیه 
به عهده میرزا عبدالحسـین علیشاهی گذاشته 

شـد و بعـد از او به فرزندش مرحـوم حاج یداهلل 
علیشاهی رسـید. هم اکنون این تكیه به صورت 
هیـأت امنایی اداره می شـود و بنـده در خدمت 
دوسـتان هسـتم. به غیر از برنامه ثابت عزاداری 
دو مـاه محـرم و صفر که بـه صورت دهـه ای و 
به همت بانیـان قدیمی برپا می شـود، در طول 
سـال چـه در ایـام والدت ائمه اطهـارb و چه 
در مناسـبت های وفات یا شـهادت به خصوص 
ایام فاطمیه و در ماه رمضان مراسـم باشـكوهی 

در این تكیـه برگزار می شـود. 
البتـه زیر مجموعـه تكیـه یزدی هـا هیأتـی بـا 
سـابقه به نـام هیأت بنی زهراسـت که از سـال 
1332 تـا امـروز فعـال اسـت و بنـده توفیـق 

وقتی خدا عزت می دهد
حاج آقا اشـعری حرف های بسـیاری 
روی  بیشـتر  و  دارد  گفتـن  بـرای 
سخنش با جوان ترهاست؛ »سفارشم 
بـه جوان ها اين اسـت که بـا اخالص 
و بـدون تکبـر و منیـت در مجالـس 
حضـور پیـدا کننـد چرا کـه بـدون 
شـک هرچه خضـوع و خشـوع آنها 
در خانـه اهل بیتb بیشـتر باشـد 
خدا بـه آنها بیشـتر عـزت و افتخار 
عنايت می کنـد. البته همیشـه بايد 
احتـرام پـدر و مادر و ريش سـفیدان 
را کـه عمـری در اين محافـل نوکری 
کرده اند داشته باشـند. از طرفی يک 
بچه هیأتـی بايد از لحـاظ تحصیل و 
اخـالق و رفتـار و آداب معاشـرت در 
در حد مطلوبـی در جامعه باشـد که 
اين مسـأله مـورد تأکید و خواسـت 
اهـل بیـتb و شـهدای ماسـت«. 
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عکس قديمي از تکیه يزدي هاي قم
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افــراد زيــادی هســتند کــه شــعر جزئــی از زندگی شــان شــده . برخــی در يــک خانــواده ادبــی 
ــرار  ــان ق ــر راهش ــي س ــم چیزهاي ــی ه ــد و برخ ــی دارن ــه ذات ــی عالق ــد، بعض ــد می کنن رش
ــات و  ــمت ادبی ــه س ــان را ب ــیر زندگی ش ــه مس ــوند ک ــنا می ش ــرادی آش ــا اف ــا ب ــرد ي می گی
شــعر هدايــت می کنــد. ناصــر رزمجــو يکــی از ايــن شــاعران اســت کــه عالقــه و اســتعداد او 
در زمینــه شــعر و ادبیــات مســتتر مانــده بــود و آشــنايی بــا دوســتان اهــل فــن باعــث بالفعــل 
شــدن ايــن ذوق و قريحــه در او شــد. امــا آنچــه رزمجــو را از ســاير شــعرا متفــاوت می کنــد، 
ايــن اســت کــه ذوق و اســتعداد او در مســیر اهــل بیــتb صــرف شــده. گفت وگــوی صمیمانــه 
مــا بــا ايــن شــاعر جــوان خواندنــی اســت. رزمجــو دهــه پنجاهــی اســت و کودکــی و جوانی اش 
ــد.  ــی می کن ــاس زندگ ــه در بندرعب ــت ک ــالی اس ــد س ــون چن ــده و اکن ــان گذران را در اصفه

  سعید سعیدی 

 b شعرهایم به نام ائمه
متبرک شده اند 

ناصر رزمجو معتقد است با اشعار آیینی 
برای ادای دینش به ائمهb تالش می کند 

نیـز سـروده ام.  عاشـقانه  غزل هـای  می دانـم، 
  آيـا کتابی را هم در کارنامـه کاری خود 

داريد؟ 
بله، خوشـبختانه توانسـته ام آثارم را جمع آوری 
کنـم و بـه مرحلـه چـاپ برسـانم. در سـال 
1391 مجموعه »چشـم هاي دمشـق« توسط 
انتشـارات فصـل پنجـم بـه چـاپ رسـید. این 
کتاب شـامل 24 سـروده اسـت کـه آنهـا را به 
خانـواده ام تقدیم کرده ام. اولین شـعر این کتاب 
با نام »چشـم هاي دمشـق« را در رثای حضرت 
زینب h سـروده و کتاب را بـا ارادت به حضرت 

زینـب  آغاز کـرده ام. 

  زمانی که شـعر گفتن را شروع کرديد، 
الگوی خاصی داشتید؟ 

در واقـع باید این طور بگویم که من در سـرودن 
شـعر بـه الگـو داشـتن خیلـی معتقد نیسـتم 
امـا بیـن شـعرایی کـه تحـت تأثیـر شـعر آنها 
قـرار گرفتـه و در شـعر گفتـن به طـور ضمنی 
از آنهـا کمک گرفتـه باشـم، می توانم بـه آقای 
جـواد ضمیری شـاعر توانمند کشـور و اسـتان 
هرمـزگان اشـاره کنـم. در واقـع من و دوسـتان 
دیگری مانند آقای مسـلم محبی یا خانم هاجر 
مهدی حسینی همگی مدیون مصاحبت با این 

شـاعر بزرگ هستیم. 

  شاعر  مورد عالقه تان  چه کسی است؟ 
شـاعران خـوب کشـور زیادنـد. ایـران مهد 
حافـظ،  سـعدی،  اسـت؛  زیـادی  شـاعران 
رودکـی، مولـوی، فردوسـی و ده هـا شـاعر 
ارزشـمند دیگـر کـه بی شـک همـه اینهـا 
مـورد عالقـه عامه مـردم هسـتند و من هم 
ارادت زیـادی بـه آنهـا دارم. مثال شـب یلدا 
به دیـوان حافـظ شـیراز تفـأل می زنیم. در 
فردوسـی خوانی  قهوه خانه هـا  در  گذشـته 
داشـتیم، در جمع هـای ادبی تفسـیر اشـعار 
بهتـر  خودتـان  کـه  بـود  مـالک  مولـوی 
می دانیـد. اما اگر بخواهـم در دوره معاصر از 
شـاعر مورد عالقه خودم نـام ببرم، بارزترین 
و شاخص ترین شـان مرحوم حسـین منزوی 
و اسـتاد محمدعلی بهمنی اسـت کـه واقعا 
بـا اشـعار آنهـا زندگـی کـرده ام و بـه خوبی 
درک  شـعر  سـرودن  در  را  احساسشـان 
می کنـم. در زمینـه شـعرهای مذهبـی نیـز 
می توانـم به اشـعار شـاعر خوب کشـورمان 

آقـای سـعید بیابانكـی اشـاره کنم. 

  شـما در دوره های شـعرخوانی و شـب 
شـعر »پرچم های برافراشته« هم شرکت 
کرده ايد. در خصوص اين شـب شـعر هم 

دهید.  توضیح 
شب شعر »پرچم هاي برافراشته« اجماعی است 
کـه بـه همـت عزیـزان تاید واتـر در بندرعباس 
برگزار می شـود. در واقع این شـب شعر از جمله 
شـب های شـعری اسـت که شـاعران دوسـت 
دارنـد در آن حضـور پیدا کنند و خوشـبختانه 
من هـم توفیـق داشـتم تا کنـون سـه دوره در 
این شـب شـعر شـرکت کنـم و شـعر بخوانم. 

  چـه شـد کـه بـه دنیـای شـعر وارد 
شـديد؟ 

از همـان ابتـدا بـه ادبیـات و شـعر عالقـه 
داشـتم امـا هیـچ گاه سـعی بـر نوشـتن آن 
سـرم  در  شـدن  شـاعر  فكـر  و  نمی کـردم 
نبـود تـا اینكـه اواخـر دهـه 70 با دوسـتانی 
آشـنا شـدم کـه شـعر می گفتنـد و در ایـن 
کار هـم تقریبـا خـوب بودند. همین مسـأله 
باعـث شـد از عالقـه خـودم اسـتفاده کنم و 
بتوانـم در عرصه سـرودن شـعر قـدم بگذارم. 

  چـه شـد کـه در سـبک های مختلف 
شـعری، شـعر آيینی را انتخاب کرديد؟ 
دلیـل انتخاب سـبک آیینـی عالقـه ای بود که 
از ابتـدای نوجوانـی بـه اهـل بیتb بـه  ویژه 
بـه ابا عبداهلل الحسـینg داشـته ام. البته باید 
اقـرار کنـم این لطـف خداونـد متعال بـود که 
ایـن حـب را در دل مـن انداخـت تـا بتوانـم از 
ایـن طریـق ارادتـم را بـه اهل بیـتb عرض 
کنـم. امـا عـالوه بـر اشـعار آیینی که سـرودن 
آنهـا را ادای دیـن نسـبت بـه رسـالت خـود 

 

چشم های دمشق

چشمان سیاه تو نمايانگر عشقند 
مانند شب شام غريبان دمشقند 

چشمان تو کوفه است، مدينه است، حجاز است 
پس راه رسیدن به تو بسیار دراز است 

چشمی حسن و چشم دگر نیز حسین است 
مابین دو ابروی تو بین الحرمین است 

من يونسم و رانده شده چشم تو ماهی است 
همواره حريمت حرم امن الهی است 

تو مثل همه سیده ها سبز قبايی 
معصوم چنان پنج تن آل عبايی 

اين حرف که دامان تو پاک است صحیح است 
پس هر که تو را مادر خود خواند مسیح است 

دنیا همه شیرينی و در کام تو باشد 
اين شعر تبرک شده  نام تو باشد

فیلـم »ماجرای نیمروز« در تاالر همایش های بین المللی آسـتان قدس رضوی اکران شـد. مهم ترین اتفاق این اکـران مردمی، اهدای 
سیمرغ های دریافتی فیلم »ماجرای نیمروز« از سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به موزه آستان قدس رضوی بود که سید محمود رضوی 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبیبه نمایندگی از عوامل این فیلم، آنها را اهدا کرد. 
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داریمبا»حسینحسین«پیرمیشویم...
یكی از سنت های زیبای هیأت های قدیمی گرفتن عكس 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 عكس یادگاری دسته جمعی بگیرید و برای »چهارده« ایمیل 
این دانه های آسمانی کنید تا در همین صفحه منتشر شود.

ســهراب ســپهری زمانــی آرزو کــرده بــود دل مــردم شــبیه انار باشــد 
کــه دانه هایــش پیداســت. اصــال خوبــی اش ایــن اســت کــه هرچــه 
بــه دل بیایــد، بــر زبــان هــم جــاری شــود. درســت مثــل کاری کــه 
ــری  ــی داری، ذک ــرزد، حاجت ــت می ل ــد. دل ــام می ده ــبیح انج تس
ــی  ــتانت می لغزان ــوی انگش ــبیح را ت ــال تس ــه اص ــا ن ــی، ی می گوی
ــه  ــی. هرچ ــرف می زن ــدا ح ــا خ ــت ب ــا دل ــی و ب ــزی نمی گوی و چی
باشــد، تســبیح همیشــه یكــی از اجــزای ثابــت ســبد کاالی عبادتــی 
ــرای مــا  ــوده کــه داســتان شــیرین پیدایــش  آن ب مــا مســلمان ها ب
 hعزیزتــرش کــرده. امــا ماجــرای تســبیحات حضــرت فاطمــه زهرا
چیســت ؟ شــهید مطهــری در جلــد دوم کتــاب »داســتان راســتان« 
ماجــرای تســبیح حضــرت زهــرا  را ایــن طــور نقــل کــرده: »حضــرت 
زهــرا h بــرای انجــام کارهــای خانــه نیــاز بــه کمــک کار و کنیــزی 
داشــت و ایــن مطلــب را بــا پــدر بزرگــوارش در میــان گذاشــت و از او 
درخواســت کنیــزی کــرد. پیامبــر اکــرمk بــه خاطر عــده زیــادی از 
مــردم مدینــه در فقــر بــه ســر می بردنــد بــا ایــن درخواســت موافقت 
ــاد  ــه شــما ی ــزی ب ــود میــل داری چی ــه آن حضــرت فرم نكــرد و ب
ــر باشــد؟ ســپس تســبیح معــروف فاطمــه  دهــم کــه از اینهــا باالت
زهــرا h را بــه آن حضــرت آمــوزش دادنــد. زهــرای مرضیــه هــم در 
پاســخ بــه پرســش پــدر بزرگــوارش گفــت بــه آنچــه خــدا و پیغمبــر 
خشــنود باشــد خشــنودم. مــراد از ایــن جملــه ایــن اســت کــه بــه 
خواســت خــدا و پیامبــرش راضــی ام و خواســت آنهــا را بــر خواســت 
خــودم مقــدم مــی دارم«. ایــن هــم چنــد ذکــر پیشــنهادی اســت: 
*صلــوات کــه معروف تریــن ذکرهاســت: »اللهــم صــل علــی محمــد 

و آل محمــد«. 
ــاری در  ــگام گرفت ــس g هن ــای حضــرت یون ــر یونســیه، دع *ذک
شــكم ماهــی: »ال الــه اال أنــت ســبحانک إنــی کنــت مــن الظالمین«. 
*»یــا مــن لــه الدنیــا و اآلخــره ارحــم مــن لیــس لــه الدنیــا و اآلخره/ 
ای کســی کــه دنیــا و آخــرت از آن توســت! رحــم کــن بــر کســی که 

ــدارد«.  دنیــا و آخرت ن
ــز او  ــه ج ــه/ ای دوســت کســی ک ــب ل ــن ال حبی ــب م ــا حبی *»ی

ــدارد«.  ــتی ن دوس
*»ال اله اال اهلل، الَملُِک الحق المبین/ نیست خدایی جز خداوند حق آشكار«.  کانال تلگرام 

خدايا! در آشـوب و فتنه و بال عـده ای تو را گم می کنند و عده ای 
تو ر ا پیدا می کنند. ما را از بندگان يابنده خودت قـرار ده. خدايا! 
در توفان هـای سـهمگین و بنیان کـن بعضی تـو را از دسـت 
می دهنـد و برخـی تـو را بـه دسـت می آورند. دسـت مـا را از 
دسـت خودت در نیاور و دسـت و دلمـان را از خودت خالی نکن. 

سید مهدی شجاعی
 

اپلیکیشن 
فاطمیه 

 
 ایـام فاطمیه فرصت خوبی اسـت تا با معر فی 
برنامه هـای نرم افـزاری مرتبـط بـا زندگانی و 
سـیره بزرگ بانوی اسالم بیشـتر با خصایل و 
فضایـل اخالقی آن حضرت آشـنا شـویم. اگر 
تاکنـون درباره برنامـه اندرویـدی »فاطمیه« 
اطالعات چندانی نداشـتید حواسـتان باشـد 
کـه در ایـن ایـام می توانیـد بـا اسـتفاده از 
ایـن برنامه بـا فرهنـگ غنی فاطمی بیشـتر 
انـس بگیریـد. این برنامـه شـامل زندگینامه، 
زیارتنامـه، خطبـه فدکیـه، حدیـث کسـاء، 
فضایـل، دلنوشـته ها، تصاویر فاطمـی و نوای 
فاطمـی اسـت. می توانید با نصب ایـن برنامه 
روی گوشـی تلفـن همـراه یـا تبلـت خـود 
از ویژگی هـا و امكانـات آن اسـتفاده کنیـد 
و ایـام فاطمیـه را فاطمـی سـپری کنیـد. 

qudsonline14@gmail.com
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چهارده  ضمیمه هفتگی روزنامه قدس  
ویژه هیأت ها و محافل مذهبی

مديرمسؤول و سردبیر:  ايمان شمسايی 
دبیر تحریریه: زكیه سعیدي دبیر ویژه نامه: رضا صیادي   

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

نویسـنده کتاب »فاطمه الزهراh؛ از والدت 
تا شـهادت« سید محمد کاظم قزوینی است 
کـه اهل علـم او را عالمه می خوانند. بیشـتر 
کتاب هایـی کـه او نوشـته بـه زبـان عربـی 
هسـتند ولی اغلب آنها در زمـان حیاتش به 
فارسی برگردانده شـده و به چاپ رسیده اند. 
این کتاب نیز توسـط علی کرمی به فارسـی 
ترجمه و توسط نشـر مرتضی به بازار عرضه 
شـده اسـت. کتـاب »فاطمـه الزهـراh؛ از 
والدت تـا شـهادت« یكـی از پرفروش تریـن 
کتاب هـا در زمینـه سـیره زندگانی حضرت 
آن،  مطالعـه  بـا  می توانیـد  کـه  زهراسـت 
کیفیت زندگانی و اسـلوب خانواده شناسـی 
حضـرت زهـراh را یـاد بگیریـد. خوانـدن 
ایـن کتـاب را در این ایـام از دسـت ندهید. 

سید مجید بنی فاطمه 

سـید مجید بنی فاطمـه از مداحـان جوانی اسـت 
کـه طرفـداران زیـادی دارد و خیلی هـا هـر کجا 
بـه  را  خودشـان  می کننـد  سـعی  باشـند  کـه 
هیأت هایـی کـه او در آن نوحه سـرایی می کنـد 
برسـانند. مداحـی »عمـو عبـاس« او بـرای اکثـر 
مردم آشناسـت و سـوزی کـه در صدایـش دارد، 
اشـک را میهمـان گونه هـای خیلي ها کـرده. اگر 
می خواهیـد از نواهای دلنشـین این مـداح جوان 
فیـض ببریـد و امـكان حضـور در برنامه هایش را 
نداریـد، می توانید بـه کانال تلگرامی او به نشـانی 
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مراجعه کنید. با همین کانال می توانید آرشـیوی 
از مداحی هـای او را داشـته باشـید و از جزئیـات 

برنامه هایـش مطلع شـوید. 

یونـس حبیبـی مـداح نوای معـروف »یـا اباعبداهلل الحسـین« در بیمارسـتان بسـتری شـد. او عضـو قـرارگاه خاتم االنبیـا k تحت 
 gو لشـكر 14 امام حسـین gلشـكر 25، لشـكر سیدالشـهدا ،kعناویـن تحقیقـات نظامی جنگ لشـكر 27 محمد رسـول اهلل
در روزهـای جنـگ بـوده و از جانبـازان روزهـای دفـاع مقـدس اسـت. مدتـی بـود کـه دنبـال فرصتی بـرای یک مصاحبـه مفصل با 
ایـن مـداح اهـل بیـتb بودیـم امـا نفس هـای حاجی بـه علت عـوارض شـیمیایی جنـگ مجـال ایـن مهـم را نـداد. در روزهایی 
کـه ایـن مـداح در بیمارسـتان بسـتری شـده گفت وگـوی مفصلـی بـا خانـواده اش انجـام دادیـم که شـماره بعد منتشـر می شـود.  ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
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