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آیتاهلل جاودان در مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره hبا سخنرانی در حسینیه شیخ مرتضی زاهد گفت« :انسان یا
خداپرست است یا هواپرست .فرض دیگری هم ندارد .اگر هواپرست باشد ،مشرک است .شرک البته مراتبی دارد .مثال بتپرستی شرکی
است که بخشش ندارد اما هواپرستی یعنی اطاعت از هوا و این شرک خفی است و لزوما جهنم نمیآورد .ما در طبیعت زاده و با عوامل
طبیعی بزرگ شدهایم و تمام زندگیمان با عوامل طبیعی مخلوط است اما ادیان آمدند انسان را از این پرستشها رها کنند.

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

مالک اصلی
سوره آلعمران

مقام رضا
اسماعیل احمدی ،استاد حوزه و دانشگاه
قضـا و قـدر از سـنتهای الهی حاکم بر هسـتی اسـت.
براسـاس آیاتـی از قـرآن ،خداونـد هسـتی را در جهتی
مدیریت میکنـد که حکمت و مصلحـت اقتضا میکند.
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
مقدراتـی هسـت ،پـس نمیتوانـد امـری در جهـان
هسـتی اتفـاق بيفتـد کـه بیـرون از دایـره برنامهریـزی
و سیاسـتهای الهـی باشـد .خداونـد در آیـات  22و
 23سـوره حدیـد میفرمایـد« :هيـچ مصيبتـى نـه در
زميـن و نـه در نفسهايتـان به شـما نرسـد ،مگـر آنكه
پيـش از اینکـه آن را عملـی کنیـم ،در كتابـى نوشـته
شـده بـود و ايـن كار بـر خـدا آسـان اسـت تا بـر آنچه
از دسـت شـما رفـت انـدوه نخوريـد و بـه آنچه شـما را
داد شـادمان نشـويد و خـدا هيچ گردنكش خودسـتایی
را دوسـت نـدارد» .پـس انسـان باید بـه این باور برسـد
کـه هیچ چیـزی در جهـان براسـاس اتفـاق و تصادف و
شـانس نیسـت و هر چیـزی دارای حکمـت و مصلحتی
اسـت کـه تنهـا اندکـی از آن را میدانیم و میشناسـیم
و بیشـتر آنهـا بیـرون از درک و فهـم ماسـت .وقتـی
انسـان بـه ایـن بـاور برسـد ،بهتـر میتوانـد بـا اوضـاع
کنـار بيایـد .چنیـن حالتـی را «مقـام رضـا» میگویند.
از آیه  8سـوره بینه به دسـت میآید که کسـانی به این
مقام میرسـند که دارای خشیت باشـند و شکی نیست
که براسـاس آیه  28سـوره فاطـر تنها علما هسـتند که
از خشـیت واقعی نسـبت بـه خداوند برخوردارند .شـاید
رضایت دادن به ناخوشـیها سـختتر باشـد .زیرا آدمی
بـا خوشـیها کنـار میآیـد ولـی با ناخوشـیها سـخت
اسـت کـه کنار بیاید .کسـی که بـه درجه قطـع و یقین
شـهودی و حضوری نسـبت به خداونـد و حکمت و قضا
و قـدر او برسـد ،در آرامشـی قـرار میگیـرد کـه جـز از
اهـل یقیـن برنمیآیـد .پـس میان یقیـن و علم انسـان
بـا مقـام رضا ارتبـاط تنگاتنگی هسـت .چنان کـه آیات
و روایـات به تفسـیر آن پرداختهاند .انسـانی که در مقام
رضاسـت ،چون بـه خداوند اعتمـاد و اتـکال دارد و او را
عالـم و حکیم میدانـد به یک آرامش و آسـایش روحی
و روانـی میرسـد و دیگـر اضطـراب و تشویشـی ندارد.
زیـرا کسـی کـه در مقـام رضاسـت ،هرگـز نسـبت بـه
داشـتههایش گرفتـار هیجانات نمیشـود بـه طوری که
وقتی آن را از دسـت داد ،اندوهگین و افسـرده ميشـود
و امیـدش را از دسـت ميدهد .اصوال از نظـر آموزههای
وحیانـی اسلام ،مهمتریـن نشـانه اطاعـت خداونـد،
پذیـرش قضـای الهـی و رضایـت دادن بـه آن اسـت.

درست مثل سیستم اداری که حتی یک خودکار را بیاجازه نمیشود جابهجا کرد و برای هر کاری باید مجوز کتبی داشته باشی یا مثل حقوقدانها که در محکمه
اگر چیزی ميگويند یا مینویسند براساس یک بند یا بندهایی از قانون است وگرنه پذیرفته نخواهد شد ،ما نیز هر کاری میکنیم بدون مجوز مجاز نیست .چون
مالک اصلی خداست .در قرآن تأکید شده« :ای انسان! خیال مالکیت را از سر خود بیرون کن و بیاجازه هیچ کاری نکن .نه فقط درباره دیگران بلكه درباره خودت».
پس هر جوری نپوش ،هر جوری حرف نزن و هر چیزی را نبین.

فضیلتنامهایحضرتزهراh
حجتاالسالمسیداسماعیلحسینیحاتمی،واعظوکارشناسمعارفاسالمی
ایـام فاطمیـه ایـام عـزای شـخصیتی اسـت کـه نخسـتین
مدیحهسـرای او خداونـد بـوده و یـک سـوره در منزلتـش نـازل
شـده (سـوره کوثـر) و پیامبـر و ائمـه اطهـار bاز فضايـل آن
بانـوی بـزرگ زيـاد گفتهانـد .در ایـن مجـال ،فضايـل حضـرت
فاطمـه hرا از زبان عایشـه بخوانیم که شـاید کمتر شـنیدهاید؛
«بـه پيامبـر گفتـم يـا رسـولاهلل! شـما را چـه شـده؟ هنگامـى
كـه فاطمـه مىآیـد او را مىبوسـید و زبانتـان را در دهانـش
مىگذاریـد ،مثـل اینكـه مىخواهیـد بـه او عسـل بخورانیـد!
پیامبـر فرمـود همینطـور اسـت .چـون مـن بـه معـراج رفتـم،
جبرئیـل مـرا وارد بهشـت كرد .پس به من سـیبى از سـیبهاى
بهشـت خورانـد و آن سـیب در صلـب مـن نطفه شـد .چـون از
آسـمان نـزول كردم با خدیجه همبسـتر شـدم .فاطمـه از همان
نطفـه اسـت .او حوریهاى انسـانگونه اسـت .پس هرگاه مشـتاق
بهشـت مىشـوم ،او را مىبوسـم».
صفیـه دختـر شـیبه هـم از عایشـه نقـل کـرده :روزي پیامبـر
اكـرم kاز منـزل خـارج شـد و در حالـى كـه ردايـى پشـمي
بـر دوشـش بود ،حسـن آمـد .پیامبـر او را داخـل ردا كـرد .بعد
حسـین آمـد .او را هم زیـر ردا جا داد .سـپس فاطمه آمـد .او را
هـم وارد كرد .بعـد از آنها على آمـد .پیامبر او را هـم داخل كرد
و سـپس فرمـود« :إنمـا یریـد اهلل لیذهـب عنكـم الرجـس أهل
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البیـت و یطهركـم تطهیرا» .منحصـرا خداونـد اراده كرده رجس
و پلیـدى را از شـما اهلبیـت دور كرده و شـما را پاكیزه كند».
عایشـه درباره طهـارت حضرت فاطمـه hهم گفتـه« :راه رفتن
فاطمـه ماننـد راه رفتـن رسـولاهلل kبود».
مرحـوم امام باالترین فضیلت حضـرت فاطمه hرا نـزول  75روزه
جبرئیـل gبر ايشـان میداند تـا آن حضرت بعد از رسـولاهللk
بـا ملـک مقـرب الهـی انـس داشـته باشـد .آخریـن نـام ايشـان
زهراسـت .یعنـی نورانـی و درخشـنده .خوشـا بـهحال کسـی که
دختـری دارد کـه همنام دختر رسـولاهلل اسـت .بدون شـک یکی
از بهتریـن راهها برای شـناختن هر چیزی شـناختن اسـم و عنوان
افـراد اسـت .در کتاب «خصائـص فاطمیه» عالمه کجـوری حدودا
 170اسـم ،لقـب و کنیـه بـرای حضـرت زهـرا hعنوان شـده که
تأمـل در هر کـدام آنها راهی برای شـناخت هرچه بیشـتر حضرت
زهراست.
در روایتـی معـروف از امام صـادق gآمده 9« :اسـم برای حضرت
زهـرا hدر پیـش خـدا نـام بـرده شـده كـه عبارتنـد :از فاطمـه،
صدیقـه ،مبارکـه ،طاهـره ،زکیه ،راضیـه ،مرضیه ،محدثـه و زهرا».
توضیـح نام فاطمـه مجالی مفصل میطلبـد .همانقـدر بدانیم که
بـه معنـای بریده شـده اسـت .مـردم از معرفـت او و از آتش جهنم
بریـده شـدهاند .صدیقه نام دوم فاطمه در پیشـگاه خداسـت .یعنی
کسـی که تمـام وجـودش صـدق و درسـتی اسـت و ذرهای کجی
در فکـر ،عمـل ،عقیـده ،گفتـار ،کـردار ،اخلاق و رفتارش نیسـت.
بـه قـول عالمه مجلسـی ،صدیقـه یعنـی معصومـهَ « .ف ُأولئ َ
ِـک َم َع
ـم ا ُ
يـن َو ّ ِ
الص ّ ِديقيـن» .مبارکه یعنی
ـم م َِن ال َّن ِب ّ ِي َ
ال َّ َ
ذيـن أَن ْ َع َ
هلل َعلَ ْي ِه ْ
کسـی کـه خیـر و برکت در تمـام وجودش باشـد .در نسـل ،تفکر،
عقیـده و گفتـار حضـرت فاطمـه hبرکت را بـه عینـه میبینیم.
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 خمینیفرمودهانـد« :باالترین
فضیلـت حضـرت زهـرا hمحدثه بـودن ايشـان اسـت» .در جای
ـدا َك َ َ
ـب َه َك َل ًمـا َو َحدِيثا».
دیگـريفرمودهانـدَ « :مـا َرأَيْ ُ
ـت أَ َح ً
ان أشْ َ
از عایشـه نيـز نقـل شـده« :كسـى را شـبیهتر از فاطمه به رسـول
اكـرم kاز نظـر رفتـار و روش فـردى در قیـام و قعـود ندیـدم».
«و كانـت إذا دخلـت علـى النبى صلـى اهلل علیه و سـلم قـام إلیها
فقبلهـا و أجلسـها فـى مجلسـه ،و كان النبـى صلـى اهلل علیـه و
سـلم إذا دخـل علیهـا قامـت من مجلسـها فقبلتـه و أجلسـته فى
مجلسـها» .هنگامـى كه حضـرت زهرا hبـر پیامبر اكـرم kوارد
مىشـد ،پیامبـر پیـش پايش بلنـد مىشـد و او را مىبوسـید و در
جـاى خـود مىنشـاند و متقابلا هنگامـى كـه پیامبر اكـرم kبر
ايشـان وارد مىشـد ،فاطمـه پیـش پـاى پـدر بلنـد ميشـد ،او را
مىبوسـید و در جـاى خـود مىنشـاند .از عایشـه نقل شـده« :زیاد
میدیـدم که پیامبر اكـرم kپیشـانی فاطمه را میبوسـید .روزی
دیـدم گـودی زیـر گلـوی او را بوسـید .تعجـب کـردم و گفتـم یـا
رسـولاهلل! کار جدیدی از شـما دیـدم .پیامبر فرمود هـر زمانی که
دلـم برای بهشـت تنگ میشـود فاطمـ ه را میبوسـم و میبویم».

خـــــط خبــر

حاج مهدی توکلی با بیان اینکه دعای بیستم صحیفه سجادیه ،دعای مکارم االخالق است ،گفت« :امام سجاد gاگر بخواهد هر فرازی
از دعا را از فراز دیگر جدا کند با یک صلوات جدا میکند .چون باعث استجابت دعاست .روايت است که دعای مستجاب ،صلوات است.
بعد فرمودهاند خواستههایتان را بین دو صلوات قرار دهید .خدا کریمتر از آن است که اول یک دعا را مستجاب کند ،آخرش هم مستجاب
کند .بعد وسطی را قبول نکند .فرمودهاند دعاهایتان را بین دو صلوات قرار دهید تا مورد اجابت قرار گیرد».
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هيأتفرهنگی-مذهبیذوالفقار

هيأت غریب مدینه

سخنرانان :حججاسالم علوی تهرانی ،کرمی،
بیآزار تهرانی ،اوتازخانی و سعیدیان
مداحان :حسین سازور ،علی آینهچی ،امیر
نعیمی ،احد قدمی ،موسی رضایی ،ابوذر
ق زواره
بیوکافی ،محمد صاد 
نشانی :تهران ،ری ،آستان مقدس امامزاده هادیg
زمان :سوم و چهارم اسفندماه
ساعت20:30 :

سخنران :حجتاالسالم یوسفیان
مداح :رضا روحینژاد
نشانی :بابل ،امیرکال ،مسجد امام حسن
مجتبیg
زمان :پنجم اسفندماه
ساعت19:30 :

هيأتالشهدايکرج
ج اسالم میالنینژاد و موحد
سخنرانان :حج 
مداحان :مهدی سلحشور ،عبدالرضا هاللی،
مهدی مختاری ،سیدرضا نریمانی ،مهدی
رسولی ،ابراهیم رحیمی ،محمد عط اءاللهی،
محمد باستانی و مازیار طاولی
نشانی :تهران ،میدان توحید ،مسجد امام سجادg
زمان :پنجم الی هشتم اسفندماه
ساعت21:30 :

یاد ایامی که
در خانه مادر داشتیم

هیأت

کجا برویم؟

با توجه به اینکه این روزها همه هیأتها مراسم
ویژهای دارند در اینجا درباره زمان و مکان برخی
از این هیأتها اطالعرسانی 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.

هيأتبینالحرمین
سخنران :حجتاالسالم تاج لنگرودی
مداح :جواد مقدم
نشانی :تهران ،خیابان شوش شرقی ،چهارراه
شهرزاد ،جنب فروشگاه تجاری کوروش
زمان :چهارم اسفندماه
ساعت21 :

ت ریحانهالنبی قم
هيأ 

هيأت عبداهلل بن الحسنg

سخنران :حجتاالسالم هادی الیاسی
مداحان :سیدعلی حسینینژاد ،علی حبیبزاده
و یاسر سعادتخواه
نشانی :قم ،بلوار  15خرداد ،شهرک جهاد
خیابان نظری ثابت و خیابان سردار عبداللهی
زمان :چهارم الی ششم اسفندماه
ساعت21 :

سخنران :حجتاالسالم علوی
مداح :حنیف طاهری
نشانی :تهران ،خيابان دولت ،بین دیباجی و
قنات ،کوچه حسینیه علی و زهراc
زمان :چهارم اسفندماه
ساعت19:30 :

هيأتفاطمیهمراغه

هيأتبیتالحسینg

هيأتبیتالرضاg

سخنران :شیخ الشعرا استاد کریمی مراغهای
شعرخوان :حسین فرهادی
مداح :نادر جوادی اردبیلی
نشانی :مراغه ،خیابان راهآهن ،مسجد مصلی
زمان :سوم ،چهارم و پنجم اسفندماه
ساعت20 :

قرائت حدیث شریف کساء :محمد بخشیار
سخنران :حجتاالسالم سیدحسین رضوی
مداحان :جواد اعتماد سعید و حامد رضوانفر
نشانی :تهران ،خیابان  17شهریور ،انتهای خیابان عامری،
بیتالحسینg
زمان :از نهم اسفندماه به مدت سه روز
ساعت 6:30 :صبح (ویژه برادران)

سخنران :حجتاالسالم سیدرضا دادور
مداحان :سعید نظری ،علی رحمتی ،محمد
شکیبا ،الیاس موسوی و مهدی دیانی
نشانی :مرزداران ،خیابان حضرت ابوالفضل،g
انتهای بوستان دوم غربی ،حسینیه بیتاالحزان
حضرت زهراh
زمان :از چهارم الی سيزدهم اسفندماه
ساعت20 :

ویژهنامه هیأتها و محافل مذهبی
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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
اين مراسم از برگزیدگان بخشهای مختلف تجلیل به عمل آمد .در این مراسم که مورد استقبال عده زيادي قرار گرفت ،مرتضی
امیری اسفندقه و محمد رسولی به شعرخوانی پرداختند و حاج احمد واعظی مداحی و روضهخوانی کرد.

حاجحیدرخمسهازتالششبرایتلفیقگویشهاو
ارزشهاینسلدیروزوامروزدرمراسمعزاداریمیگوید

پیرغالمها

برایجوانانبزرگتریکنند
مجتبی برزگر

آذرمـاه سـال  59در تهـران به دنیـاآمـد .اولین بـار وقتی 14
سـاله بود از کنـار پلاکاردی در محـدوده دولتآباد شـهرری
گذشت .چشـمانش متمرکز شد به نوشـتهای که عالقهمندان
را بـه آمـوزش مداحی دعـوت میکـرد .از همان زمـان بیش از
پیـش به ستایشـگری اهلبیـت bمیاندیشـد و بـا حضور
در کالسهـای جمعه شـبها و بهـره بـردن از وجود اسـاتید
برجسـته دیگـر به یـک مـداح تمامعیـار تبدیـل شـد .او را
هیأتیهـا بیشـتر بـه روضههـای عالمانـهاش میشناسـند.
اخیـرا علاوه بـر حضـور در محافـل و مجالس دیگـر ،هیأتی
را تحـت عنـوان «احـرار الحسـین »gدر شـب میلاد امام
ل بیـت را دور هم
حسـین gبرپا کرد کـه دوسـتداران اه 
جمع کـرده تا بـرای تقویت شـعاير حسـینی همـت گمارند.
گفتوگـوی تفصیلـی ما با حـاج حیـدر خمسـه روضهخوان
دوستداشتنی هیأتهای مذهبی کشـور پيش روي شماست.
گویـا عمویتان هـم مداح بودنـد .چقدر عمویتـان مرحوم
حاج جعفـر خمسـه روی مداحـی و رشـد شـما در مداحی
تأثیر داشـتند؟
میدانیـد کـه ایشـان در اوج جوانـی و اوایـل حرکـت در مسـیر
ستایشـگری ،به جایگاه ویژهای در جامعه رسـیدند و بیـن مردم زمان
خودشـان بسـیار محبوب بودند .بعد از تصادفی که در مسیر رفتن به
جلسـه اهلبیت bداشـتند و منجر به فوتشان شـد و از طرف دیگر
عالقـه وافری که در خانواده نسـبت به موضوع مداحی وجود داشـت،
جرقـه حضـور حقیـر در این عرصـه زده شـد .به لطف اهـل بیتb
ایـن مـدال پرافتخار را روی سـینه دارم و با افتخار این مسـیر را ادامه
میدهـم .یکـی از نکاتـی که در  10سـالگی نسـبت به ایشـان درک
کردم ،اول ادب منحصر به فردشـان بود و دوم نمکی که معتقد بودند
اهـلبیـت به ایشـان دادهانـد و به حنجرهشـان قـوت میدهد.
ل بیت bنقش اسـتاد چقـدر اهمیت
در ستایشـگری اهـ 
دارد؟
بدون شـک اسـاس ستایشـگری بر پایههای چند مسـأله مهم استوار
اسـت کـه مهمتریـن آن اسـتاد به شـمار مـیرود و اهتمام بـه آن به
بقیـه مسـايل تحقق میبخشـد .از دیدگاه بنده اسـتاد نقش بسـزایی
را ایفـا میکنـد و توجـه بـه این اصـل در مسـیر ذاکری سیدالشـهدا
 gضروری اسـت.
روزهـای فاطمیـه را میگذرانیـم .یک روضهخـوان در این
ایام چه حالـی دارد؟
ایـام فاطمیـه جـای خـود دارد ولـی بـه نظـر مـن شـخصی کـه بـه
عنوان ستایشـگر اهلبیـت bمیخواند مخصوصا روضهخـوان بايد
یکسـری مراقبتها را از خودش داشـته باشد .چون مردم حساسیت
دارنـد و از طریـق رصـد فضای مجازی بـا دقت همه مسـايل را دنبال
میکننـد و بارهـا شـده کـه بـه خاطـر مسـايل سـطحی مـا را مورد
مؤاخـذه قـرار دادهاند .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 زمانهـا و ایام معمولی سـال
تفاوت داشـته باشد.
میگوینـد اوج کار یـک مـداح مخصوصـا روضهخـوان،
فاطمیـه اسـت .نظـر شـما در ایـن خصوص چیسـت؟
اعتقاد نـدارم که نقطه اوج یک نوکر ،ذاکـر و روضهخوان ،ایام فاطمیه

ستایشـگری بـه کار بگیریـم .بـا یـک برنامهریـزی منسـجم بـرای
نیـل بـه علـم و تجربـه ،روزهایـی را سـپری کنیـم تـا بـه تجـارب
ارزشـمندی دسـت یابیـم؛ تجربياتـی را کـه نمیتـوان با کتـاب به
دسـت آورد .بخـش دیگـر هـم ذوقی و جوششـی اسـت .یعنی بعد
از مدتهـا تلاش و کوشـش با یـک ذوق پویـا و شـعلهور میتواند
ماننـد یـک داسـتاننویس صاحـب یـک تفکـر و نـگاه شـود .در
دسـتگاه امـام حسـین gهـم یـک ذاکر بایـد بـه اینجا برسـد و
صاحـب یک نـوع نـگاه ،تفکر جدیـد و یک نـوآوری و کارشناسـی
منحصـر بـه فرد شـود که بـه اعتقـاد بنـده این کار شـدنی اسـت.

اسـت .مثلا شـهادت امـام صـادق یـا امـام باقر gچـه فرقی
دارد و اینهـا مصايب سـخت اهلبیت bهسـتند .بـه اعتقاد بنده
مهـم نیت ورود به جلسـه ،حضـور و تالش برای اسـتفاده مناسـب
مسـتمعین از محفـل مذهبی اسـت .اگر به این توجـه نکنید ،قطعا
حرکـت رو به جلـو نخواهيد داشـت .در ایـن صورت مـردم متوجه
خواهند شـد كه این ستایشـگر ،مطالب خودش را بـهروز نمیکند،
ارزیابـی بـر روضههـای خـودش نـدارد و به سـلیقه ،تنـوع و تغییر
رویـهای در بیـان نیـز نمیاندیشـد .اوج کار معنی نـدارد چراکه هر
جلسـهای میتوانـد برای خـودش یک نقطه عطف باشـد و فرصتی
بـرای اینکه خودمان را در دسـتگاه امام حسـین gنشـان دهیم.
چـه روضـهای از حضـرت صدیقـه طاهره hبرای شـما
خیلی جانسـوز اسـت؟
روضههـای حضـرت صدیقـه طاهـره hغالبـا جانسـوزند و نبایـد
بـا بیانصافـی بـه گزینـش روضههـای آن حضـرت بپردازیـم امـا
دوسـتانی که روضههای بنـده را گـوش دادهاند تا حـدودی متوجه
شـدهاند روضـهای کـه حضـرت زهـرا hبـا جسـم بیجـان مـادر
روبـهرو میشـود و صورتش را بر کف پای ايشـان میگـذارد خيلي
جانسـوز است.
معمـوال از چـه سـبک و شـیوهای بـرای روضهخوانـی
اسـتفاده میکنیـد؟
غالبا ستایشـگران و مداحان اهلبیت bشـرو ع مرثیهسراییشـان
بـا جرقـهای 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؛ روضهخوانی،
نه نوحهسـرایی .تالش کردم گذشـته و امروز را تلفیق کنم .این کار
زحمت داشـت و دارد؛ اینکه خوراک جامعه نسـل دیروز و امروز را با
توجـه به گویشها و ارزشهای 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 کردهاند و
پذیرای عـرض ادب و نوکری ما هسـتند.
معمـوال ذوقـی و جوششـی میخوانیـد یـا کوششـی و
فنی ؟
بـه نظـر مـن ستایشـگری بـه دو بخـش تقسـیم میشـود :بخش
اول کوششـی و فنـی اسـت .یعنی وقـت و زمـان بگذاریم و اسـتاد
ببینیـم تـا به ایـن واسـطه مطالبـی را که بـزرگان و پیشکسـوتان
مـا سـالها برایشـان وقـت گذاشـتهاند دریافـت کنیـم و در حیـن

میگوینـد حاج حیدر خیلی سـینهزنخوان نیسـت .آیا
اینطور اسـت؟
نوحههـای سـینهزنی بنـده در شـبکههای مجـازی موجـود اسـت
امـا در عیـن حـال نمیتـوان هـم روضـه را حرفـهای دنبـال کـرد
و هـم بـا قـوت نوحهسـرایی کـرد .قطعـا هـر يـک از ایـن بخشها
ضعیفتـر عرضه خواهد شـد .من بیشـتر مایل هسـتم در كسـوت
یـک روضهخـوان ستایشـگری کنـم .احسـاس کـردم بایـد بخش
روضهخوانـی احیـا و توسـعه پیـدا کنـد .میدانسـتم ایـن تلاش،
زمانبـر ،عمیق و رسـالت سـنگینتری اسـت چراکه با سـینهزنی و
شـور زودتر میتوان این مسـیر را طی کرد و به مسـايل حاشـیهای
ایـن موهبـت الهی کـه شـهرت و محبوبیت باشـد راحتتر رسـید
ی بیشـتری دارد .به همین خاطر وقت بیشـتری
امـا روضه ماندگار 
در روضهخوانـی گذاشـتم .در سـینهزنی و مولودیخوانـی هم لطف
ل بیت bشـامل حـال بنده شـده و چیـزی از خودم
و عنایـت اهـ 
ندارم.
برخـی از مداحـان اعتقـاد دارند با حرفهای چالشـی و
حاشـیهای میتوان معروف شـد .نظر شـما در اين خصوص
چيست ؟
مـداح درواقـع بـا بـه چالـش کشـیدن مسـأله یـا مخالف آب شـنا
کـردن عملا نگاههـا را به سـمت خودش معطـوف میکنـد اما در
جایـی گفتهام اگر بسـاط ما بحـث اعتقادی نبود ،ایـن معروفیت به
راحتـی احصـا میشـد چراکه بـرای رقابـت میتـوان از راه درسـت
کـردن بسـترهای حاشـیهای و چالشـی بـه برخـی از اهـداف بلند
خیلـی زود دسـت پیدا کرد .چون حاشـیه عملا افـراد را روی موج
سـوار میکنـد .منتها در صـورت عـدم مراقبت ،زمینههـای تحقیر
و تخریـب افـراد را فراهـم میآورد .مـن اعتقادی به حاشـیه ندارم و
سـعی میکنـم از موضوعـات منجر به چالـش فاصله بگیـرم .چون
آن حـال معنوی یک روضهخـوان را از بین میبرد .افرادی هسـتند
ن پیری و
کـه از آنهـا به نیکی یـاد میشـود و افـرادی هم در سـني 
میانسـالی هنوز در میـان مردم محبوبند .از طرف دیگـر افرادی هم
هسـتند كه به محض پایـان مداحی نامشـان محو میشـود .از این
رو معتقـدم شایسـته نیسـت آدمـی از هـر راهـی برای رسـیدن به
محبوبیـت و معروفیت اسـتفاده کند.
بـا عنوان آسیبشناسـی مجالس عزاداری سیدالشـهدا
 gکه گاهـی مطرح میشـود موافقید؟
کاملا بـا ایـن کار موافقـم اما افـراد صاحبنظـر و کسـانی که علم
آسیبشناسـی را دارنـد باید در اين زمينه نظـر بدهند .باید گروهی
ایـن آسیبشناسـی را عالمانه انجـام دهند که بـه تخریب و تحقیر
افـراد یـا گروههـا تبدیل نشـود .حتما باید بـا یک کار کارشناسـی،
راههـای جایگزینی را برای نقاطی کـه از آن ناحیه مجالس عزاداری
آسـیب دیـده یا شـاهد ریـزش و طـرد شـدن افـراد بودهایـم انجام
شود.
بـه نظر شـما میـان نظـرات مداحـان جدیـد و قدیمی،
تفاوتـی وجود دارد؟ حلقـه اتصال اما گمشـده مداحیهای
قدیم و جدید در چیسـت؟
اینکـه اشـاره میکنیـد در میـان نقطه نظـرات بین نسـل جدید
و قدیـم تفـاوت وجـود دارد ،کاملا محـرز اسـت .ایـن را که چه
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علی لهراسبی قطعهای را به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه hآماده پخش کرده .قطعه «مادرانه» که تازهترین محصول مرکز
آوای انقالب اسالمی است ،براساس ترانهای 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  10ماه از آغاز به کارش میگذرد ،پیش از این با انتشار قطعاتی از
فزاده و ...خبرساز شده بود.
محسن چاوشی ،احسان خواجهامیری ،مهدی یراحی ،رضا صادقی ،حجت اشر 
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کسـی این حلقه اتصـال اما گمشـده را ایجاد کرده بایـد پیدا کرد.
چـون تـا نسـل قبلی بـه خوبـی مفاهیم ،سـینه بـه سـینه منتقل
شـدهاند .فکـر میکنـم مادیـات یا همیـن فضـای رسـانهای امروز
خیلـی از مسـايل را گم و تحتالشـعاع قـرار داده همچون مسـايل
معنـوی ،اعتقـادی ،اشـک و چیزهایـی کـه خـارج از نفس اسـت.
حلقـه اتصـال مـا میتوانـد راویـان روزهای گذشـته ایـن صنف یا
حرفـه یـا دایـره پرمحبت اهلبیـت را انتقـال بدهد کـه مهمترین
آن پذیـرش این جوانان اسـت .متأسـفانه در ردههای پیشکسـوتان
عرصه ستایشـگری کمتـر دیده میشـود .همچونآقایان سـازگار،
ارضـی و آصـف کـه در ایـن مسـیر حقیقتـا بزرگتـری کردنـد.
مـا خیلـی بزرگترهایـی داریـم کـه بـه جوانـان راه ندادهانـد و
نمیدهنـد .برخـی از بزرگترهـای مـا کـه هیـچ ارتباطی با نسـل
جدیـد برقـرار نکردنـد و بـه جوانـان میـدان نمیدهنـد بدانند كه
نسـل االن بـا ایـن مداحـان و جوانـان کار دارد .مقصـر بـروز ایـن
مشـکالت را بزرگترهـا میدانـم کـه جوانـان را طـرد کردنـد.

مقام معظم
رهبری؛

فصلالخطاب
مداحان
مردم جذب خلق نیکوی
پیامبرشدند

حاج حیدر خمسـه درباره ورود مداحان به سیاسـت
میگوید« :تحصیالتم در حد کسـانی نیست که فهم
و بینش سیاسـی باالیی دارنـد .به خاطر همین کمتر
وارد برخي مسـايل میشـوم .درواقع به انـدازهای که
میتوانـم جوابگـو باشـم ،ورود میکنـم .در غیر این
صـورت به اسـاتيد و بزرگترهایم نگاه میکنم .البته
مقام معظـم رهبری(مدظلهالعالی) برای مـا مداحان
فصلالخطابنـد و در جایـی کـه با چالـش و یک نوع
سـردرگمی مواجهیـم قطعا ملاک ،فرمایشـات و
رهنمودهای ايشان اسـت .در شرایط کنونی حقیقتا
بهترین راهنما برای ما حضرت آقا هسـتند و حداقل
حقیر این را همواره در جلسات و محافل انتقال دادهام.
اگر میخواهیـم در این بازار دنیـا و اوضاع پیچیدهای
کـه وجـود دارد و دشـمنان قصد وارد کردن آسـیب
بـه هیأتهـا را در سـر میپرورانند ،گم نشـویم باید
با خطکشـی کـه حضرتآقـا تبیین میکننـد قدم
برداریم تا بتوانیم در این فضا موفق و پیشـرو باشیم».
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یادواره دلسوختگان حسینی مسجد ارک و بانیان هیأت محبین شهادت ،شهیدان میرسیفالدین و میرمجدالدین مجابی در مسجد
الزهراي شهرک قدس برگزار شد.حاج حسین اهللکرم ،حجتاالسالم سیدحسین موسوی ،حاج منصور ارضی و حاج امیر عباسیدر این
برنامه روايتگري ،سخنراني و مداحی کردند.

نوکـری محبيـن اهـل بیـت bرا در آن دارم .ایـن
هیـأت شـبهای چهارشـنبه بـه طـور سـیار برگزار
میشـود و اعضای آن هرسـاله چندین مرتبه در ایام
شـهادت امام کاظم gو مبعث حضرت رسـولk
و بـه خصوص ایـام والدت و شـهادت امام رضا gبه
مشـهد مقدس مشرف میشـوند .به همت هیأتیها،
حسـینیه مجهـزی در خیابان خسـروینو مشـهد با
همین عنوان سـاخته شـده تا در طول سـال پذیرای
زائـران متعـددی باشـد که از قم و سراسـر کشـور به
پابـوس ثامنالحجج gمشـرف میشـوند.

گفت وگو با حاج مهدی اشعری ،پیرغال م اهل بیتb
و مسؤول تکیه یزدیهای قم

اخالصحسینی
رمزتوفیقاست
احمدرضا سجادیان

حـاج مهـدی اشـعری از پیرغالمـان و پیشکسـوتان هیأتهاي مذهبی قم اسـت که سالهاسـت
در تکیـه معـروف یزدیهـای بـازار ایـن شـهر بـه عـزاداران و دلباختـگان سیدالشـهداg
خدمـت میکنـد .او پدر شـهید غالمحسـین اشـعری اسـت و آن طـور کـه خـودش میگوید در
خانـوادهای مذهبـی کـه بیش از 28نسـل قبـل از او هم خـادم حرم حضـرت معصومـه hبودهاند
بـزرگ شـده و هماینـک در محلـه قدیمـی معـروف بـه تکیـه یزدیهـای بـازار قـم سـکونت
دارد .آنچـه در ادامـه میآیـد گفتوگـوي صمیمانـه مـا بـا متولـی تکیـه یزدیهـای قم اسـت.

تکیـه یزدیهـا در چه سـالی تأسـیس
شـد و در حال حاضر مهمتریـن فعالیت آن
چيست ؟
حدود  200سـال 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 مکانـی را درسـت میکـرد تـا
عالقهمنـدان اباعبـداهلل الحسـین gبتواننـد
در آنجـا به عـزاداری بپردازند .تا اينکـه به مرور
زمـان آنجـا را تبدیـل به تکیـه كـرد .او دو باب
مغـازه را هـم کـه در بازار قـم داشـت وقف این
مـکان مقدس کـرد .پس از او سرپرسـتی تکیه
به عهده میرزا عبدالحسـین علیشاهی گذاشته

شـد و بعـد از او به فرزندش مرحـوم حاج یداهلل
علیشاهی رسـيد .هماکنون این تکیه به صورت
هیـأت امنایی اداره میشـود و بنـده در خدمت
دوسـتان هسـتم .به غیر از برنامه ثابت عزاداری
دو مـاه محـرم و صفر که بـه صورت دهـهای و
به همت بانیـان قدیمی برپا میشـود ،در طول
سـال چـه در ایـام والدت ائمه اطهـار bو چه
در مناسـبتهای وفات یا شـهادت به خصوص
ایام فاطمیه و در ماه رمضان مراسـم باشـکوهی
در این تکیـه برگزار میشـود.
البتـه زیرمجموعـه تکیـه یزدیهـا هیأتـی بـا
سـابقه به نـام هیأت بنیزهراسـت که از سـال
 1332تـا امـروز فعـال اسـت و بنـده توفیـق

علاوه بـر تولیـت تکیـه و هیـأت ،برنامه
مداحـی هـم داریـد؟
از سـال  1332کـه در خدمـت دوسـتان هسـتم تـا
حاال کمتر توفیق شـده مداحی کنـم .هرازگاهی این
توفیـق حاصل میشـود امـا اجمـاال برنامـه مداحی
به مناسـبتهای مختلف برگـزار میشـود و تاکنون
مداحـان بزرگـی از قم و تهـران از جملـه آقایان حاج
محمدرضـا عاصـی ،حاج علـی خورشـیدی ،مرحوم
حـاج حسـن اشـعری ،مرحـوم حـاج سـیدطاهر
روحانـی ،مرحـوم حـاج محمـد مرتاضی و برخـی از
شـعرای انقالبی همچون مرحوم حجتاالسالم حاج
شیخ عبدالحسین اشـعری به اجرای برنامه مداحی و
شـعرخوانی پرداختهاند .ضمن اينکـه در حال حاضر
مداح محـل و هیأت فرزندم آقا جواد اشـعری اسـت.
بـه نظـر شـما راز مانـدگاری ،جذابیـت و
محبوبیـت هیأتهـا و تکیههـای قدیمـی
چیسـت و چـرا هنوز بسـیاری از مـردم برای
عزاداریهـا بـه اینجـور جاهـا میرونـد؟
در خصـوص تکیـه یزدیهـا بایـد بگویـم کـه راز
مانـدگاریاش حفـظ بافت سـنتی آن بـا کتیبههای
عتیقه و جذاب اسـت .به خصوص اینکه در طول این
سـالها هیچگاه از سبکهای سـنتی در عزاداریها و
بهرهگیری از مداحان و سـخنرانانی که بر پایه همین
سـبکها برنامه اجـرا میکنند غافل نشـدهایم .البته
مداحـان جوان هم داشـتهایم اما نگذاشـتهایم هیأت
دچار برخی برنامهها و آفتهایی شـود که متأسـفانه
برخـی هیأتهـا بـه آن دچارنـد .این هيـأت بیش از
 20شـهید تقدیـم انقالب کرده کـه هر کـدام آنها از
جوانـان مذهبـی و فعال همین تکیـه بودهاند.
جوانترها به پیشکسـوتان احتـرام میگذارنـد و این
روحیـه و منش از دیگر رمـوز جذابیت تکیه یزدیها
شـده اسـت .همچنین اجـرای نوحههـای قدیمی و
پرمحتوا در مناسـبتهای 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 تکیه بزننـد و در عزاداریهای آن شـرکت کنند.
به عنـوان یکی از متولیان تکیـه و پیرغالم
اباعبداهلل الحسـين gاز نظر شـما وجود چه
شـاخصههایی باعـث موفقیـت یـک تکیه یا
هیأت میشـود؟
پیرغالم و نوکر امام حسـین gاز آنجا که منتسـب
به اهل بیـت bبه خصوص حضـرت ارباب بیکفن
اسـت ،بایـد از همه جهـت بـرای دیگران الگو باشـد.
چـون اگـر مـردم بـه او احتـرام میگذارند بـه خاطر
دسـتگاه امـام حسـین gاسـت .لـذا امثـال ما که

عكس قديمي از تكيه يزديهاي قم

میگوییـم پیرغالم حسـینی هسـتیم ،بایـد بیش از
دیگـران بکوشـیم زینـت اهل بیـت و مجالـس آنها
باشـیم .از طرفی متولیـان هیأتها و تکایا 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 .مهمتریـن اصلی کـه باعـث عاقبت
بخیـری و توفیـق در این دسـتگاه میشـود ،تقویت
بعـد اخالص اسـت و اینکـه هـر کاری میکنیم بايد
بـرای رضـای خـدا و اهـل بیت bباشـد 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 اطهار bکار شود که این کار با انجام
برنامههای متنوع فرهنگی ،مذهبی ،اجتماعی و سیاسی
امکانپذیـر اسـت .از طرفـی قرائـت قـرآن بـه صـورت
دسـتهجمعی ،تفسـیر کالم وحی و برپایی نماز باید در
هیأتهـا بـه طـور جدی مـورد توجه باشـد تـا بتوانیم
بدین وسیله رضایت حضرات معصومین را جلب كنیم.

وقتی خدا عزت می دهد
حاج آقا اشـعری حرفهای بسـیاری
بـرای گفتـن دارد و بیشـتر روی
سخنش با جوانترهاست؛ «سفارشم
بـه جوانها این اسـت که بـا اخالص
و بـدون تکبـر و منیـت در مجالـس
حضـور پیـدا کننـد چراکـه بـدون
شـک هرچه خضـوع و خشـوع آنها
در خانـه اهل بیت bبیشـتر باشـد
خدا بـه آنها بیشـتر عـزت و افتخار
عنایت میکنـد .البته همیشـه باید
احتـرام پـدر و مادر و ريشسـفیدان
را کـه عمـری در این محافـل نوکری
کردهاند داشته باشـند .از طرفی یک
بچه هیأتـی باید از لحـاظ تحصیل و
اخلاق و رفتـار و آداب معاشـرت در
در حد مطلوبـی در جامعه باشـد که
این مسـأله مـورد تأکید و خواسـت
اهـل بیـت bو شـهدای ماسـت».

خـــــط خبــر

فیلـم «ماجرای نیمروز» در تاالر همایشهای بینالمللی آسـتان قدس رضوی اكران شـد .مهمترین اتفاق این اکـران مردمی ،اهدای
سیمرغهای دریافتی فيلم «ماجرای نیمروز» از سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به موزه آستان قدس رضوی بود که سیدمحمود رضوی
به نمایندگی از عوامل این فیلم ،آنها را اهدا کرد.
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میدانـم ،غزلهـای عاشـقانه نیـز سـرودهام.
آیـا کتابی را هم در کارنامـه کاری خود
دارید؟
بله ،خوشـبختانه توانسـتهام آثارم را جمعآوری
کنـم و بـه مرحلـه چـاپ برسـانم .در سـال
 1391مجموعه «چشـمهاي دمشـق» توسط
انتشـارات فصـل پنجـم بـه چـاپ رسـید .این
کتاب شـامل  24سـروده اسـت کـه آنهـا را به
خانـوادهام تقدیم کردهام .اولین شـعر این کتاب
با نام «چشـمهاي دمشـق» را در رثای حضرت
زینب hسـروده و کتاب را بـا ارادت به حضرت
ب آغاز کـردهام.
زینـ 

ناصررزمجومعتقداستبااشعارآیینی
یکند
برای ادای دینش به ائمه تالش م 

ه
شعرهایمبهنامائم 

متبرک شدهاند
سعید سعیدی

افــراد زیــادی هســتند کــه شــعر جزئــی از زندگیشــان شــده .برخــی در یــک خانــواده ادبــی
رشــد میکننــد ،بعضــی عالقــه ذاتــی دارنــد و برخــی هــم چيزهايــي ســر راهشــان قــرار
میگیــرد یــا بــا افــرادی آشــنا میشــوند کــه مســیر زندگیشــان را بــه ســمت ادبیــات و
شــعر هدایــت میکنــد .ناصــر رزمجــو یکــی از ایــن شــاعران اســت کــه عالقــه و اســتعداد او
در زمینــه شــعر و ادبیــات مســتتر مانــده بــود و آشــنایی بــا دوســتان اهــل فــن باعــث بالفعــل
شــدن ایــن ذوق و قریحــه در او شــد .امــا آنچــه رزمجــو را از ســایر شــعرا متفــاوت میکنــد،
ایــن اســت کــه ذوق و اســتعداد او در مســیر اهــل بیــت صــرف شــده .گفتوگــوی صمیمانــه
مــا بــا ایــن شــاعر جــوان خواندنــی اســت .رزمجــو دهــه پنجاهــی اســت و کودکــی و جوانیاش
را در اصفهــان گذرانــده و اکنــون چنــد ســالی اســت کــه در بندرعبــاس زندگــی میکنــد.

چـه شـد کـه بـه دنیـای شـعر وارد
شـدید؟
از همـان ابتـدا بـه ادبیـات و شـعر عالقـه
داشـتم امـا هیـچگاه سـعی بـر نوشـتن آن
نمیکـردم و فکـر شـاعر شـدن در سـرم
نبـود تـا اینکـه اواخـر دهـه  70با دوسـتانی
آشـنا شـدم کـه شـعر میگفتنـد 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 سـبکهای مختلف
شـعری ،شـعر آیینی را انتخاب کردید؟
دلیـل انتخاب سـبک آیینـی عالقـهای بود که
از ابتـدای نوجوانـی بـه اهـل بیت بـهویژه
بـه اباعبداهلل الحسـين gداشـتهام .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 بیـت عرض
کنـم .امـا علاوه بـر اشـعار آیینی که سـرودن
آنهـا را ادای دیـن نسـبت بـه رسـالت خـود

زمانی که شـعر گفتن را شروع کردید،
الگوی خاصی داشتید؟
درواقـع 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 ،میتوانم بـه آقای
جـواد ضمیری شـاعر توانمند کشـور و اسـتان
هرمـزگان اشـاره کنـم .درواقـع من و دوسـتان
دیگری مانند آقای مسـلم محبی یا خانم هاجر
مهدیحسینی همگی مدیون مصاحبت با این
شـاعر بزرگ هستیم.
شاعر مورد عالقهتان چه کسی است؟
شـاعران خـوب کشـور زیادنـد .ایـران مهد
شـاعران زیـادی اسـت؛ سـعدی ،حافـظ،
رودکـی ،مولـوی ،فردوسـی و دههـا شـاعر
ارزشـمند دیگـر کـه بیشـک همـه اینهـا
مـورد عالقـه عامه مـردم هسـتند و من هم
ارادت زیـادی بـه آنهـا دارم .مثال شـب یلدا
به ديـوان حافـظ شـیراز تفـأل میزنیم .در
گذشـته در قهوهخانههـا فردوسـیخوانی
داشـتیم ،در جمعهـای ادبی تفسـیر اشـعار
مولـوی ملاک بـود کـه خودتـان بهتـر
میدانیـد .اما اگر بخواهـم در دوره معاصر از
شـاعر مورد عالقه خودم نـام ببرم ،بارزترین
و شاخصترینشـان مرحوم حسـین منزوی
و اسـتاد محمدعلی بهمنی اسـت کـه واقعا
بـا اشـعار آنهـا زندگـی کـردهام و بـه خوبی
احساسشـان را در سـرودن شـعر درک
میکنـم .در زمینـه شـعرهای مذهبـی نیـز
میتوانـم به اشـعار شـاعر خوب كشـورمان
آقـای سـعید بیابانکـی اشـاره کنم.
شـما در دورههای شـعرخوانی و شـب
شـعر «پرچمهای برافراشته» هم شرکت
کردهاید .در خصوص این شـب شـعر هم
توضیح دهید.
شب شعر «پرچمهاي برافراشته» اجماعی است
كـه بـه همـت عزيـزان تايدواتـر در بندرعباس
برگزار میشـود .درواقع این شـب شعر از جمله
شـبهای شـعری اسـت که شـاعران دوسـت
دارنـد در آن حضـور پیدا کنند و خوشـبختانه
من هـم توفیـق داشـتم تاکنـون سـه دوره در
این شـب شـعر شـرکت کنـم و شـعر بخوانم.

چشمهای دمشق
چشمانسیاهتونمایانگرعشقند
مانندشبشامغریباندمشقند
چشمان تو کوفه است ،مدینه است ،حجاز است
پس راه رسیدن به تو بسیار دراز است
چشمی حسن و چشم دگر نیز حسین است
مابیندوابرویتوبینالحرمیناست
من یونسم و رانده شده چشم تو ماهی است
همواره حریمت حرم امن الهی است
تومثلهمهسیدههاسبزقبایی
معصومچنانپنجتنآلعبایی
این حرف که دامان تو پاک است صحیح است
پس هر که تو را مادر خود خواند مسیح است
دنیا همه شیرینی و در کام تو باشد
این شعر تبرک شدهنام تو باشد
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یونـس حبیبـی مـداح نوای معـروف «یـا اباعبداهلل الحسـین» در بیمارسـتان بسـتری شـد .او عضـو قـرارگاه خاتم االنبیـا kتحت
عناویـن تحقیقـات نظامی جنگ لشـکر  27محمد رسـولاهلل ،kلشـکر  ،25لشـکر سیدالشـهدا gو لشـکر  14امام حسـینg
در روزهـای جنـگ بـوده و از جانبـازان روزهـای دفـاع مقـدس اسـت .مدتـی بـود کـه دنبـال فرصتی بـرای یک مصاحبـه مفصل با
ایـن مـداح اهـل بیـت bبودیـم امـا نفسهـای حاجی بـه علت عـوارض شـیمیایی جنـگ مجـال ایـن مهـم را نـداد .در روزهایی
کـه ایـن مـداح در بیمارسـتان بسـتری شـده گفتوگـوی مفصلـی بـا خانـوادهاش انجـام دادیـم که شـماره بعد منتشـر میشـود.

داریم با «حسین حسین» پیر میشویم...

یکی از سنتهای زیبای هیأتهای قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیأت بوده که در این سالها فراموش شده.
پیشنهاد میکنیم دست ب ه کار 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

عکس یادگاری :هیأت انصار العباس ،gدروازه دوالب ،شب شام غریبان95

کتاب
فاطمه الزهراh؛ از
والدت تا شهادت

نویسـنده کتاب «فاطمه الزهراh؛ از والدت
تا شـهادت» سیدمحمد کاظم قزوینی است
کـه اهل علـم او را عالمه میخوانند .بیشـتر
کتابهایـی کـه او نوشـته بـه زبـان عربـی
هسـتند ولی اغلب آنها در زمـان حیاتش به
فارسی برگردانده شـده و به چاپ رسیدهاند.
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» یکـی از پرفروشتریـن
کتابهـا در زمینـه سـیره زندگانی حضرت
زهراسـت کـه میتوانیـد بـا مطالعـه آن،
کیفیت زندگانی و اسـلوب خانوادهشناسـی
حضـرت زهـرا hرا یـاد بگیریـد .خوانـدن
ایـن کتـاب را در این ایـام از دسـت ندهید.

اپليكيشن
فاطميه
ایـام فاطمیه فرصت خوبی اسـت تا با معرفی
برنامههـای نرمافـزاری 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 میتوانیـد بـا اسـتفاده از
ایـن برنامه بـا فرهنـگ غنی فاطمی بیشـتر
انـس بگیریـد .این برنامـه شـامل زندگینامه،
زیارتنامـه ،خطبـه فدکیـه ،حدیـث کسـاء،
فضایـل ،دلنوشـتهها ،تصاویر فاطمـی و نوای
فاطمـی اسـت .میتوانید با نصب ایـن برنامه
روی گوشـی تلفـن همـراه یـا تبلـت خـود
از ویژگیهـا و امکانـات آن اسـتفاده کنیـد
و ایـام فاطمیـه را فاطمـی سـپری کنیـد.

کانالتلگرام
سیدمجید بنیفاطمه

ایندانههایآسمانی
ســهراب ســپهری زمانــی آرزو کــرده بــود دل مــردم شــبیه انار باشــد
کــه دانههایــش پیداســت .اصــا خوب ـیاش ايــن اســت کــه هرچــه
بــه دل بیایــد ،بــر زبــان هــم جــاری شــود .درســت مثــل کاری کــه
تســبیح انجــام میدهــد .دلــت میلــرزد ،حاجتــی داری ،ذکــری
میگویــی ،یــا نــه اصــا تســبیح را تــوی انگشــتانت میلغزانــی
و چیــزی نمیگویــی و بــا دلــت بــا خــدا حــرف میزنــی .هرچــه
باشــد ،تســبیح همیشــه یکــی از اجــزای ثابــت ســبد کاالی عبادتــی
ش آن بــرای مــا
مــا مســلمانها بــوده کــه داســتان شــیرین پیدای ـ 
عزیزتــرش کــرده .امــا ماجــرای تســبیحات حضــرت فاطمــه زهراh
چیسـت؟ شــهید مطهــری در جلــد دوم کتــاب «داســتان راســتان»
ماجــرای تســبیح حضــرت زهــرا را ایــن طــور نقــل كــرده« :حضــرت
زهــرا hبــرای انجــام کارهــای خانــه نیــاز بــه کم ـککار و کنیــزی
داشــت و ایــن مطلــب را بــا پــدر بزرگــوارش در میــان گذاشــت و از او
درخواســت کنیــزی کــرد .پیامبــر اكــرم kبــه خاطر عــده زیــادی از
مــردم مدینــه در فقــر بــه ســر میبردنــد بــا ایــن درخواســت موافقت
نکــرد و بــه آن حضــرت فرمــود میــل داری چیــزی بــه شــما یــاد
دهــم کــه از اینهــا باالتــر باشــد؟ ســپس تســبیح معــروف فاطمــه
زهــرا hرا 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 راضـیام و خواســت آنهــا را بــر خواســت
خــودم مقــدم م ـیدارم» .ایــن هــم چنــد ذکــر پیشــنهادی اســت:
*صلــوات کــه معروفتریــن ذکرهاســت« :اللهــم صــل علــی محمــد
و آل محمــد».
*ذکــر یونســیه ،دعــای حضــرت یون ـس gهنــگام گرفتــاری در
شــکم 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
دنیــا و آخرت نــدارد».
*«یــا حبیــب مــن ال حبیــب لــه /ای دوســت کســی کــه جــز او
دوســتی نــدارد».
*«ال اله اال اهلل ،ال َمل ُِک الحق المبین /نیست خدایی جز خداوند حق آشکار».

خدایا! در آشـوب و فتنه و بال عـدهای تو را گم میکنند و عدهای
تو ر ا پیدا میکنند .ما را از بندگان یابنده خودت قـرار ده .خدایا!
در توفانهـای سـهمگین و بنیانکـن بعضی تـو را از دسـت
میدهنـد و برخـی تـو را بـه دسـت میآورند .دسـت مـا را از
دسـت خودت درنیاور و دسـت و دلمـان را از خودت خالی نکن.

سیدمهدیشجاعی
سـیدمجید بنیفاطمـه از مداحـان جوانی اسـت
کـه طرفـداران زیـادی دارد و خیلیهـا هـر کجا
کـه باشـند سـعی میکننـد خودشـان را بـه
هیأتهايـی کـه او در آن نوحهسـرایی میکنـد
برسـانند .مداحـی «عمـو عبـاس» او بـرای اکثـر
مردم آشناسـت و سـوزی کـه در صدایـش دارد،
اشـک را ميهمـان گونههـای خيليها کـرده .اگر
میخواهیـد از نواهای دلنشـین این مـداح جوان
فیـض ببریـد و امـکان حضـور در برنامههایش را
نداریـد ،میتوانید بـه کانال تلگرامی او به نشـانی
telegram.me/majid_banifateme
مراجعه کنید .با همین کانال میتوانید آرشـیوی
از مداحیهـای او را داشـته باشـيد و از جزئیـات
برنامههایـش مطلع شـوید.

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

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