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 روح اهلل بهمنی معتقد است، برای جذب
 جوانان به هیأت ها باید نوآوری کرد
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مداح شعرشناس 
موفق تر است 
شعر را بفهمند و خواص تاییدش کنند  مصطفی محدثی معتقد است، عوام باید 



نور آسمان ها و زمین 

شـیعیان چند حادثـه تاریخی مذهبـی دارند که همه سـاله با تجدید 
آنها یادشـان را زنده نگه می دارنـد. یکی از این حـوادث ایام فاطمیه به 
مناسـبت شـهادت جانگداز حضـرت صدیقه کبریh اسـت. برخی 
ایـن شـبهه را مطـرح می کنند کـه چرا شـیعیان ایـن عزاداری هـا را 
هر سـاله بـا ایـن شـکوه و عظمت تکـرار می کننـد؟ تجدیـد خاطره 
حـوادث غم انگیز گذشـته تاریـخ چـه ضـرورت و فایـده ای دارد؟ این 
اقدامات سـبب تفرقه و تشـتت میـان امت اسـامی می شـود. تفرقه 
و تشـتت میان یـک امت، مـرگ آن امت اسـت. در پاسـخ می گوییم 
اگـر حـوادث و وقایـع گذشـته فقـط جنبـه تاریخی داشـته باشـند، 
تجدیـد خاطـره آن ضـرورت و فایـده مهمـی نخواهـد داشـت. مانند 
یـادآوری و مـرور وقایع مربوط به فتوحات اسـامی در سـده نخسـت 
هجـری یـا جریانات مربـوط به جنگ هایی کـه ایلخانان مغول  بـه راه 
انداختنـد امـا اگـر آن وقایـع، ارتباط با عقاید مذهبی داشـته باشـند، 
ایـن اعتقـادات تأمین کننـده سـعادت دنیـوی و اخـروی آنهاسـت. 
بـه تعبیـر دیگـر تجلیـل از حـوادث مهـم اسـامی مثـل فاطمیه به 
معنـای تقدیـر از امامـت و نبـوت و اصـل اسـام اسـت. زیـرا بعـد از 
رحلـت پیامبـر اکـرمk اختافاتـی میـان امت اسـامی بـه وجود 
آمـد کـه حوادثی مانند شـهادت جانسـوز حضرت  فاطمـهh را رقم 
زد. بـرای همیـن امـروز اگـر کسـی می خواهـد بـا عمـل به اصـول و 
فـروع دیـن، سـعادت دنیـوی و اخـروی خـود را تأمین کنـد باید آن 
عقایـد حقـه را هـم بشناسـد. در ایـن موقع اسـت که بـه حکم عقل 
الزم می شـود انسـان حقیقت جـو دربـاره تاریـخ گذشـته بـه تحقیق 
و شناسـایی کامـل بپـردازد و آنهـا را از حیـث افـکار، اخـاق، اعمال، 
صـادق و کاذب بـودن و... بشناسـد تـا بتوانـد سـرمایه اصلـی حیـات 
دنیـوی و اخـروی خـود را در مسـیر تبعیـت از آنهـا بـه دسـت آورد. 
شـناخت مذهب حق و آشـنایی بـا مبانی دیـن خـدا از ضروری ترین 
عوامـل حیاتـی بـرای یـک مسـلمان بلکـه بـرای هر انسـانی اسـت 
چرا کـه سـبب وحـدت و اتحـاد مقـدس در میـان امـت می شـود. 
چـه بسـا نیروی شـکننده عظیمـی در مقابل دشـمن حق بـه وجود 
مـی آورد کـه حاصـل آن تعبیـر خداونـد متعـال در کتـاب آسـمانی 
قـرآن اسـت که   فرمـوده: »در یـک صف گویی سـاختمانی آهنینند«. 

اسـام وهابـی و داعشـی ناشـی از اسـام بـدون غدیـر و فاطمیـه 
احیاگـر غدیـر اسـت. ابن بابویـه در کتـاب شـریف »معانـی االخبار« 
روایتـی را از نبـی مکـرم اسـامk نقـل کـرده بـا ایـن مضمـون: 
»دختـرم فاطمـه نامیـده شـد. چـون خداونـد او و کسـانی را کـه به 
او محبـت می ورزنـد از آتـش جهنـم جـدا کـرد«. پیامبـر در ایـن 
حدیـث نورانـی دختـرش را مـاک و معیـاری بـرای تشـخیص حق 
از باطـل و رهـا شـدن از عـذاب الهـی معرفـی می کنـد. از ایـن رو 
اسـام بـدون حضـرت زهـراh چیـزی جـز انحـراف نخواهـد بـود. 
توصیـه علمـا و فرهیختـگان، تعظیم شـعائر فاطمـی و کوشـش در 
بزرگداشـت هر آنچه مربوط به حضرت زهراسـت چرا که بزرگداشـت 
مقـام حضـرت زهـرا h تعظیم  شـعائر الهی  اسـت و هر کس شـعائر 
الهـی را بزرگ دارد و به نشـانه های آییـن خداوند احترام بگـذارد، این 
َّها ِمْن تَْقـَوی الُْقُلوب«.  ْم َشـعائَِر الهِ  َفإِن از تقوای دل  اوسـت: »وََمن ْیَُعظِّ
به راسـتی آیا عزاداری حضرت زهرا h در ایام فاطمیه از شـعائر الهی 
اسـت؟ در پاسخ می گوییم: شعائر جمع »شـعیره« به معنی عامت و 
نشـانه  است. بنابراین شعائر اهلل به معنی نشـانه های پروردگار است که 
شـامل برنامه های دین الهی و هر آنچه انسـان را به یاد خـدا می اندازد 
اسـت. اگرچه بدون شـک مناسک حج از جمله شـعائری است که در 
ایـن آیـه مورد نظر بوده ولی روشـن اسـت کـه با این حـال عمومیت 
مفهوم آیه نسـبت به تمام شـعائر اسـامی بـه قوت خود باقی اسـت 
و هیچ گونـه دلیلـی بر تخصیص آن به خصوص مناسـک حـج وجود 
نـدارد. به خصوص اینکه قرآن در آیه 36 همین سـوره در مورد قربانی 
حـج با ذکـر کلمـه »ِمن« کـه بـرای تبعیض اسـت، این حقیقـت را 
گوشـزد فرموده که قربانی یکی از آن شـعائر اسـت: »وَالُْبـْد نََجَعلَْناَها 
لَکـُم ِمن شـعائر الهـی«. همان گونه کـه در مورد صفـا و مـروه نیز در 
فا وَالَْمـْروَهَ ِمْن َشـعائِِر اهلل«.  آیه 158 سـوره بقره می خوانیـم: »إِنَّ الصَّ
شـهید مطهری نیز مفهوم عام را برای »شـعائر« قائل اسـت و در این 
رابطـه در کتـاب 15 گفتار می گویـد: »کلمه »شـعار« از همـان ماده 
کلمه »شـعور« اسـت که مفهوم علم و درک در آن است. شعار عبارت 
اسـت از چیـزی که نوعی اعام وابسـتگی در آن وجود داشـته باشـد. 
یعنـی هـر کاری که مفهـوم وابسـتگی انسـان را به یک گـروه معین 
و یـک حـزب و جمعیـت معین نشـان دهد، بـه آن شـعار می گویند. 
اصـل ایـن کلمـه دربـاره شـعارهایی اسـت کـه معمـوال سـربازان در 
قدیـم در میـدان جنـگ می دادنـد. در جنگ هـای قدیـم که بیشـتر 
جنگ هـای تـن به تن بـود و احیانا افراد دو لشـکر در یکدیگر مخلوط 
می شـدند و همـه رفقـای خودشـان را از نزدیک نمی شـناختند برای 
اینکـه افـراد خـودي را با دشـمن اشـتباه نگیرنـد، جملـه  ای را تکرار 
می کردنـد کـه افراد می توانسـتند بفهمند از سـپاهیان خودي اسـت 
یـا دشـمن. بر فـرض که منظور از شـعائر الهـی در آیه 32 سـوره حج 
انجـام قربانی در مناسـک حج باشـد، گرامیداشـت و بزرگداشـت نام 
و یـاد کسـی کـه خـودش و خاندانش بـه قربانـگاه رفته انـد، به یقین 
تعظیـم شـعائر مهم تـر و بزرگ تـری از انجـام قربانـی حـج صـورت 
پذیرفتـه و اگـر بزرگداشـت قربانـی حـج نشـانه تقـوای قلب اسـت، 
بزرگداشـت قربانـي راه والیـت، باالتریـن نشـانه تقـوا و ایمان اسـت. 

اهمیت بزرگداشت فاطمیه 
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جابـر از امـام صادقg نقـل کرده: »بـه امام عرض کـردم برای 
چـه بـه حضـرت فاطمـهh »زهـرا« می گوینـد؟ فرمـود، زیـرا 
خـداي عزوجـل او را از نور عظمـت خودش آفریـد و هنگامی که 
نـور وجـود حضـرت فاطمـهh درخشـید، آسـمان ها و زمین به 
نورش روشـن شـد و دیـدگان فرشـتگان از شـدت نورش بسـته 
شـد و تمـام مائکـه خـداي تبـارک و تعالـی را سـجده کـرده و 
عـرض کردنـد این نـور چـه خصوصیتـی دارد کـه اینقـدر تابان 
و روشـن اسـت؟ خداونـد متعـال فرمـود، ایـن نـور از نـور مـن 
اسـت کـه در آسـمان سـاکنش کـرده  ام. آن را از صلـب پیامبری 
از پیامبـران کـه بر تمـام انبیـا برتـري  داده ام خارج کـردم. از این 
نـور پیشـوایانی را که بـه امر مـن قیام کـرده  و مـردم را به طرف 
مـن هدایـت می کنند بیـرون مـی  آورم. ایـن پیشـوایان را پس از 
انقطـاع وحـی جانشـینان خـود در روی زمیـن قـرار می  دهـم«. 
عـاوه بـر مقام مـادر و جالت شـأن ام االئمه که بـراي او محفوظ 
اسـت، شـأن واالتـر آن حضـرت نقـش هدایتگـري اوسـت. مادر 
بـودن خـوب اسـت و مـادر امـام بـودن خوب تـر ولـي اینقـدر 
خـوب اسـت که عصـاره هسـتي باشـد؟ پس چـرا دیگر مـادران 
حضـرات ائمـهb چنیـن مقـام و چنیـن مناقبي برایشـان ذکر 
نشـده ؟ شـاید جـواب ایـن سـؤال در یـک جملـه خاصه شـود: 
اهمیـت نقـش حضرت صدیقـهh اینقـدر مهم بـوده که چنین 
روایاتـي در شـأن آن حضرت نـه تنها زیاده و مبالغه نیسـت بلکه 
کم گویـي و خطـي از انشـاي فضایـل بي انتهـاي اوسـت. آنـگاه 
کـه در نظـر بگیریـم خط هدایت بشـري کـه 12٤ هـزار پیغمبر 
الهـي مرحلـه بـه مرحلـه از آدم ابوالبشـرg ادامـه دادنـد و به 
خاتم االنبیـاk رسـاندند و ایشـان تـا آخرالزمان ترسـیم کردند 
در یـک چالـش تاریخـي کـه جهالـت مـردم نـادان زمـان صـدر 
اسـام و دسیسـه خناسـان ایـن نـور هدایـت را مي برد کـه براي 
همیشـه خامـوش کنـد، نقش آفرینـي این بانـو موجب شـعله ور 
شـدن و روشـني ایـن چـراغ هدایـت تـا آخرالزمـان شـد. پیامبر 
خوبي هـا رحلت کـرد و با اینکه 23 سـال همـواره از امیر و وصي 
بعـد از خـودش گفتـه بـود مـردم علـيg را تنهـا گذاشـتند. 
اگـر فاطمـهh نبـود این چـراغ هدایتي کـه 12٤ هـزار پیغمبر 
دسـت به دسـت به علـيg رسـانده بودند جهالت مـردم آن را 
خامـوش مي کـرد. به طور خاصـه چند تکنیک از طـرف خاندان 
والیـت ایـن دسیسـه خناسـان را بـراي همیشـه خنثي کـرد که 
دیگر کسـي نگویـد همه به خافت فاني راضي شـدند. پس حق 
بـا فاني بـود! اول خطبه هاي آن حضـرت در روز واقعه جسـارت 
بـه منـزل ایشـان و در مسـجد کـه در تاریـخ مانـدگار شـد، بود. 
دوم احتجـاج آن حضـرت در بـاز پـس گرفتـن فـدک و باغ هـاي 
دیگـري بـود کـه نـه بـه عنـوان ارث بلکـه هدیـه در زمـان پـدر 
بزرگـوارش گرفتـه بـود. سـوم شـخصاً همـراه خانـدان والیت به 
خانـه به ظاهر اصحـاب رسـول اهللk رفت تا حجـت را در یاري 
نکـردن والیت بـر آنها تمام کنـد. آخرین تکنیک هـم وصیت آن 
حضـرت بـه دفن و تشـییع شـبانه و مخفي بـودن تربـت پاکش 
اسـت کـه تـا امـروز این پرسـش بـراي حق طلبان باشـد کـه اي 
مسـلمین چـرا قبـر یگانـه دردانـه رسـول اهللk مخفـي اسـت! 

سیدحسن احمدی زاده، پژوهشگر دینی 

الم: »الف ،الم، میم«. )آیه  1 سوره  بقره( 

شاید دیده باشید که بعضی ها با کمک چاقوهای تیز از پوست هندوانه گل هایی زیبا می سازند و چقدر هم تماشایی این کار را مي کنند. این کار چقدر 
شبیه است به کار خدا که قرآن را با یک سلسله حروف ساده مثل »الف، الم، میم« و... ساخته در حالی که ما از شوخی های بی معنی، پیامک های زشت، 
حرف های نیش  دار و گزنده، دروغ، توهین، افترا و استهزا می سازیم. »الف، الم، میم« یعنی من )خدا( از میان همین حروف آیاتی ساخته  ام که مثل نور 

راه را نشان می دهند. پس تو نیز اگر بنده و فرمانبردارم هستی، سخنانت باید از جنس نور بوده و شمع راه باشد و بتواند نور امید را در دل ها بتاباند. 
 مثلنورراهرانشانمیدهند
سوره  بقره
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استاندار قم با بیان اهمیت فرهنگ عاشورا در جامعه امروز اظهار کرد: »مداحان و شاعران آیینی نمایانگر سیره ائمه اطهارb برای خ

مردمند«. سید مهدی صادقی در جلسه با اعضای کانون مداحان استان قم، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمهh بر نقش هدایتگر 
و تقویت کننده مداحان و شاعران آیینی در جهت دهی صحیح به نهادینه ساختن فرهنگ واقعی عاشورا و سیره ائمه اطهارb تاکید 

کرد و این قشر را چراغ راه جوانان برای درک صحیح از دین و سیره ائمه دانست.  ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
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انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت، برای سهولت در استفاده از کتاب »صحیفه فاطمیه« متن عربی دعاها را در یک صفحه و ترجمه 
فارسی آنها را در صفحه مقابل چاپ کرده و منابع هر قسمت را نیز در کنار متن عربی ذکر کرده است. این کتاب که در طرح 
ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در نماز جمعه های کشور معرفی شد، به  همت مجمع ناشران انقاب اسامی و با همکاری 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور در حال اجراست. عاوه بر ادعیه عمومی و خاص حضرت زهراh و نمازهای 

ایشان، حدیث شریف کساء و خطبه فدکیه آن حضرت نیز ضمیمه شده. 

سخنرانان: حجج اسالم ادیب یزدی و 
سیدمهدی علوی 

مداحان: حسین محمدی فام 
نشانی: تهران، خیابان سردار جنگل، خیابان 

بهار غربی، باالتر از میدان استاندارد، مجموعه 
فرهنگی- مذهبی روضه الشهدا    
زمان: دوازدهم اسفند ماه 

ساعت: 8:30 صبح الی 12:30 ظهر 

هیأت    روضه الشهدا 

سخنران: حجت االسالم بهرامی 
مداحان: مقداد پیرحیاتی و سعید دهقان 
نشانی: تهران، ستارخان، پاتریس لومومبا، 
جنب دبیرستان تزکیه، حسینیه حضرت 

 gابوالفضل
زمان: دهم، یازدهم و دوازدهم اسفند ماه 

ساعت: 21:30 الی 23 

 gحسینیه حضرت ابوالفضل

سخنرانان: 
حجت االسالم عبدالمطلب موسوی 

مداحان: حسن خلج و محمد خداوردی 
نشانی: تهران، شهرک غرب، خوردین، خیابان 

آسمان سوم 
زمان: دهم، یازدهم و دوازدهم اسفند ماه 

ساعت: 20 الی 22 

هیأت    عشاق والیت 

سخنران: سیدمهدی سیدی 
مداحان: محسن عرب خالقی و هادی سقازاده 

نشانی: تهران، فلکه دوم صادقیه، خیابان 
آیت اهلل کاشانی، شاهین جنوبی، خیابان پیامبر 
غربی، خیابان جهاد اکبر، کوچه ششم، موکب 

 gحضرت علی اکبر
زمان: دوازدهم اسفند ماه 

ساعت: 12:30 الی 14 

 gحسینیه موکب علی اکبر

سخنران: حجت االسالم کنعانی 
مداحان: داوود علیزاده، سیداصغر ضرابی، مجید 
بادکوبه، حسین هوشیار، کاظم غفارنژاد و... 

نشانی:  تهران، خیابان شهید رجایی، بوستان 
13 آبان، تکیه کربالیی های بیت االحزان 

 hحضرت رقیه
زمان: دهم، یازدهم و دوازدهم اسفند ماه 

ساعت:20:30 الی 23 

تکیه بیت االحزان 

سخنران: استاد محمد زمانلو 
مداحان: نریمان پناهی، حسین کریمی و 

علیرضا مددی 
نشانی: کرج، کالک، مسجد حضرت 

 g ابوالفضل
زمان: دهم، یازدهم و دوازدهم اسفند ماه 

ساعت: 20 

هیأت    معظم علمدار 

سخنران: مهدی توکلی 
مداح: محسن عرب خالقی 

نشانی: تهران، میدان قیام، خیابان ری، جنب 
پمپ بنزین، کوچه شهید صادقی، تقاطع شهید 

اسدی 
زمان: دهم و یازدهم اسفند ماه 

ساعت: 19:30

 gحسینیه بیت الحسین

سخنران: حجت االسالم محسن صفدری 
مداحان: مهدی عسکری و محسن عرب خالقی 
نشانی: تهران، میدان بهارستان، پشت مدرسه 
شهید مطهری، خیابان شهید گل محمدی، نبش 

 gخیابان ایران، بیت الحسن المجتبی
زمان: دهم، یازدهم و دوازدهم اسفند ماه 

ساعت: 18:30 الی 21 

 gهیأت    بیت الحسن المجتبی

سخنران: حجت االسالم صمدی 
مداحان: علی آینه چی، سیدصادق مرعشی، محمود اسدی و 

ابوالفضل آلوئیان 
نشانی: تهران، اتوبان شهید محالتی، خیابان قیام جنوبی، کوچه 

شهید شیخی، عالمت بیرق 
زمان: دهم و یازدهم اسفند ماه 

ساعت: 21 الی 23 

 gهیأت    عاشقان حسین

هیأت 
کجا برویم؟ 

با توجه به اینکه این روزها همه هیأت ها مراسم 
ویژه ای دارند در اینجا درباره زمان و مکان برخی 

از این 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. 



  شـما از مداحانی هسـتید که بـه سـبک های روز و نواهای 
سـنتی توأمان توجه دارید. اصطالحا شـما را همه فن حریف 

می خوانند. نظر شـما در این خصوص چیسـت؟ 
یک ستایشـگر بایـد در همـه زمینه ها مهارت الزم را داشـته باشـد و 
ایـن مهـارت را در زمینـه نوحه خوانـی بـه اوج خـودش برسـاند. پس 
اگـر مـداح فقـط در سـینه زنی یـا روضه حـرف بـرای گفتن داشـته 
باشـد، مـداح جامـع و کاملـی نخواهد بـود. بایـد یک مـداح هم متن 
باشـد و هـم حاشـیه! بحمـداهلل بنـده از زمانی کـه ستایشـگری را به 
طـور جـدي و حرفـه ای آغـاز کـرده ام، همـواره بخش هـای مختلـف 
ستایشـگری مخصوصا روضه و تلفیق سبک های سـنتی و به روز را در 
دسـتور کار خودم قرار داده ام به گونه ای که توانسـته ام با نوحه خوانی، 
سـینه زنی و یـک مداحـی منسـجم در هیأت هـا، عـده ای از جوانـان 
را بـه سـمت شـعائر اهـل  بیـت عصمـت و طهـارتb جـذب کنم. 

  عـده اي معتقدنـد شـما در کنـار عبدالرضا هاللـی دیده 
شـدید. ایـن موضـوع را قبـول دارید؟ 

این بحث ها درسـت نیسـت چراکـه ذاکران امام  حسـینg همه با 
هـم صمیمی هسـتند و در این دایره انسـجام و رفاقت، مطرح شـدن 
شـخصي معنایی نـدارد. مطمئن باشـید اگر ستایشـگری کاری برای 
عرضـه در ایـن فضـای مذهبی نداشـته باشـد در کنار شـاخص ترین 
مـداح هـم قـرار بگیـرد، هیچ وقـت نـه تنهـا دیـده نمی شـود بلکـه 
جاذبـه ای بـرای مـردم نخواهنـد داشـت. حقیقتـا در ایـن میـدان 
مقـدس، موضوع ما رفاقت اسـت نـه رقابت برای شـهرت و معروفیت!

  برخـی بر ایـن باورند کـه در کنـار مداح معـروف خواندن 
باعـث می شـود انسـان یک شـبه ره صدسـاله را طـی کند. 
چرا وقتـي از تجربیـات این مداحان شـاخص و بـزرگ بهره 

مي برنـد آنهـا را نردبـان خودشـان قـرار می دهند؟ 
بـه جـای اینکـه خودمان را به شـخص وابسـته کنیـم و فـان مداح 
را سـکوی پرتـاب خودمـان بدانیم می توانیـم هدف و خط مشـی آن 
مداح را مدنظر داشـته باشـیم کـه فانی اگر در زمینـه نوحه  خواندن 
و شورخوانی پیشـرفت کرده چه دلیلی داشـته؟ مرور دالیل موفقیت 
می توانـد مـا را بـرای اسـتفاده از تجربیات این افراد شـاخص بیشـتر 
آمـاده کنـد. واقعا اگر کسـی بخواهد خدمتگزار آسـتان والیت باشـد، 
از طریـق مداحـی باید اعتقـاد قلبی اش بـه امام حسـینg را ارتقا 
دهـد و فقـط از آن حضـرت بخواهـد، نه شـخص و اشـخاص خاصی. 
بایـد امام شناسـی خـود را تقویـت کنـد و بعـد از گذراندن ایـن دوره 
معنویت افزایـی وارد عرصـه فنـی مداحـی شـود. جایـی کـه بایـد با 
توجـه بـه حفظ شـأن و جایگاه اهل بیتb از سـبک ها و شـعرهای 
مختلفـی که به حرف هـای روز و ذائقه جوانان توجـه دارد بهره برداری 
کنـد. در غیـر این صـورت هیچ کس نمی تواند کسـی را بـه جایگاهی 
برسـاند؛ همان طـور کـه بسـیاری بـه ایـن میـدان آمدنـد و صـرف 

عـده اي اولین بـار او را در هیأت الرضاg کنار عبدالرضا هاللی 
دیدند ولی پیش از آن آنها در شـهرک شهید محالتی در هیأت 
محبان الزهراh و عشاق العباسg  دیده شده بودند و آشنایی 
دیرینـه  این دو عقبـه آن روزها را دارد اما سـایه رسـانه و عمق 
توجه مردم در خیابـان فرهنگ تهران و حسـینیه قهرودی ها 
و پیـش از آن در خیابان ابوذر تهران بیشـتر نـوای این مداحان 
جـوان را زیر نظـر گرفـت و آنها را معـروف کـرد؛ مداحانی که 
امروز در جبهه فرهنگسـازی و الگوسـازی نقش مؤثر و مفیدی 
ایفـا می کننـد. روح اهلل بهمنـی 34 سـاله از روضـه  خواندن تا 
شـورخوانی و مدیحه سـرایی حرف های زیادی برای گفتن دارد.
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مؤسسـه قرآنی بیت االحزان حضرت زهراh در ادامه برنامه ها و طرح های مختلف در راسـتای تربیت حافظان قرآن، مدرسه 
شبانه روزی حفظ و تفسیر یک ساله قرآن را با همکاری اداره  کل اوقاف استان خراسان جنوبی راه اندازی کرد. محسن قیصری 
مدیر مدرسه امام رضا بیرجند در خصوص راه اندازی این مدرسه گفت: »دو سال است که مؤسسه بیت االحزان با همکاری 
سازمان اوقاف و امور خیریه طرح تابستانی رحله را به صورت گسترده برگزار می کند که یکی از این طرح ها در استان خراسان 

جنوبی برگزار شد«. طرح رحله ویژه حفظ چهار جزء قرآن کریم است که طی دو  ماه برگزار می شود. 

با حفظ سنت ها 
 امروزی می خوانم 

 روح اهلل بهمنی معتقد است، برای جذب
 جوانان به هیأت ها باید نوآوری کرد 

مجتبی برزگر 
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رسـیدن به معروفیت خیلی زود صحنه ستایشـگری را ترک کردند. 

  در ستایشـگری اهـل  بیتb چقـدر نقش اسـتاد حائز 
اهمیت اسـت؟ 

خیلـی مهـم اسـت. یـک فـرد هیـچ گاه بـدون یـک اسـتاد چـه 
در مداحـی و چـه در سـایر زمینه هـا نمی توانـد پیشـرفت کنـد. 
یـک اسـتاد، هـم بـه لحـاظ فنـی می توانـد تأثیرگـذار باشـد و هم 
در بطـن تجربیـات خـود رنـگ و بویـی از معنویـت را القـا کنـد.

  محضر چه اساتیدی را درک کردید؟ 
پـای منبری کسـی نبـودم. مـن بیشـتر الگو بـرداری می کـردم. به 
عنـوان مثـال با الگـو گرفتـن از حاج سـعید حدادیـان روضه خوانی 
خـودم را تقویـت کردم یـا مداحی های حـاج منصور ارضـی و چند 
اسـتاد مداحـی دیگر را مورد بررسـی قـرار دادم و از میـان این همه 
الگو، ستایشـگری اصولـی همراه با توجه به سـنت ها و سـبک های 
روز را برگزیـدم. در ادامـه راه هـم نکات فنی بیشـتری را در برخورد 
با دوسـتان آموختم کـه این اندوخته ها امروز باعث شـده بسـیاری 
از مخاطبـان جـذب شـوند. نسـل جدیـد بایـد ایـن را بداننـد کـه 
اسـتاد در هـر حالـی الزمـه اصلـی یـک حرکـت رو بـه جلوسـت. 

  یکـی از موضوعاتـی کـه ایـن روزهـا بیشـتر مطـرح 
می شـود، توجـه بـه وقـت مـردم زمـان مداحی هاسـت. 
درواقـع معتقدنـد مداحان باید برنامه داشـته باشـند. نظر 

شـما در ایـن خصوص چیسـت؟ 
بـه نظـر من شـادابی و طـراوت یک جلسـه بایـد در اولویت باشـد. 
در حـال حاضـر زیـاد خوانـدن ماک نیسـت. برخـی از مداحان دو 
سـاعت و حتی برخـی مواقع بیشـتر می خوانند کـه واقعا مقتضای 
زمـان ایجـاب نمی کنـد کـه آنقـدر وقـت مسـتمع گرفته شـود. با 
توجـه به مشـکات اقتصـادی و مشـغله های فـراوان مـردم همین 
کـه مـردم ایـن سـختی ها را بـرای لحظاتـی کنـار می گذارنـد و 
بـه هیأت هـا می آینـد نبایـد آنهـا را بیـش از پیـش خسـته کـرد. 
مـداح  یـک  بی برنامگـی  هسـتیم  شـاهد  اوقـات  برخـی  حتـی 
باعـث می شـود فـرد یـا افـرادی از ادامـه ایـن مسـیر زده شـوند. 
بایـد صحبت هـا، سـبک ها و رفتارهـا همـه سـنجیده و بـه فراخور 
مجلـس و مسـتمعین باشـند. همـواره سـعی کـرده ام شـورهایی 
را اسـتفاده کنـم کـه در زمـان کوتـاه، مختصـر و مفیـد مفهـوم 
خـودش را برسـاند. به همیـن خاطر مـردم هم اسـتقبال می کنند. 

  چقـدر یک مـداح می توانـد با جامعـه همراه باشـد و به 
جهـت اخالقی و رفتاری به مسـتمع سـمت و سـو بدهد؟ 

مداحان مسـتقیما با اعتقادات مردم سـر وکار دارند و ستایشگری 
اهل  بیـتb جـزو مقدس تریـن کارهاسـت چراکه احساسـات، 
عواطـف و اعتقـادات مـردم را در نظـر دارنـد و زمانـی کـه ایـن 
ظرفیـت بالقـوه وجـود دارد، بایـد فرصـت را مغتنـم بشـماریم و 
بهتریـن اسـتفاده را از ایـن فرصت هـا و لحظـات ببریـم. باید در 
قـدم اول بصیرت افزایی انجـام دهیم تا جوانان ما دشـمنان زمان 
را بهتر بشناسـند و نسـبت به تهدیدات و آسیب هایی که از سوی 
آنهـا بـر جامعـه وارد می شـود نیـز آگاهـی پیـدا کننـد. از طرف 
دیگر در کنار اشـاره و بررسـی نقـاط ضعف به اقدامات برجسـته 
هـم بپردازیم تـا همه  چیـز مهیای القـای یک خـوراک فرهنگی 
به جوان شـود. ستایشـگری اهل  بیـتb عاوه بـر تأثیرگذاری 
از نظـر اعتقـادی روی جوانـان مـردم، از حیـث اجتماعـی هـم 
می توانـد تأثیرگـذاری خاصـی داشـته باشـد. کمـا اینکـه امـروز 
در بسـیاری از زمینه هـای فرهنگـی، هنری، سیاسـی و اقتصادی 
هـم با مـا مشـورت می شـود. زیـرا باالترین انسـانی کـه در همه 
عرصه هـا و زمینه هـا می توانیـم روی آن حسـاب کنیـم حضـرت 
سیدالشـهداg اسـت. مردم هم ایـن اعتماد را به ستایشـگران 
می داننـد.  خودشـان  محـرم  را  مـا  و  دارنـد   bاهـل  بیـت

   در جایـی گفته ایـد مـن سیاسـی نیسـتم. به نظرشـما 
مطرح شـدن صحبت های سیاسـی در یک هیـأت ضرورت 

دارد؟ 
مـن نگفتـه ام سیاسـی نیسـتم بلکـه گفتـه ام در مسـایل مختلـف 
سیاسـی دخالـت نمی کنـم. اگـر در بعـد کان احسـاس خطـر 
کنـم حتمـا وارد می شـوم. مگـر مـداح می توانـد سیاسـی نباشـد! 
مـا مـدح و ثنـای آقایـی را می گوییـم کـه اصل حرکتش سیاسـی 
بـوده و بنابـر ظلـم و اسـتکبار زمـان خـودش پا بـه عرصه مبـارزه 
  گذاشـته. ما سیاسـی هسـتیم ولی اینکـه در کوچک ترین مسـایل 
جامعـه دخالـت کنیـم، مـن ایـن کار را نمی پسـندم. حتـی اگـر 
بخواهیـم اظهـار نظـری هـم داشـته باشـیم، نبایـد نظرمـان را 
تحمیـل کنیـم. چیـزی را که خودمـان بـه آن رسـیدیم در اختیار 
مـردم قـرار دهیـم و مـردم با تحلیـل خودشـان به نتیجه برسـند. 

  یکـی از اتفاقـات خوبـی که توسـط هیأت هـاي مذهبی 
خصوصـا هیأت الرضـاg انجام شـد، برپایـی اجتماعات 
مدافعـان حرم بـود کـه خودتـان فعاالنـه در ایـن میدان 
حضور داشـتید. به نظر شـما چقـدر این حرکت بـه احیای 

فرهنـگ جهـاد و شـهادت در جامعه کمـک می کند؟ 
واقعـا نبایـد از حـق بگذریـم کـه پیشـقدم ایـن حرکـت عبدالرضا 
هالـی بـود. خیلی هـا بـه سـوریه می رفتنـد و سـال های سـال 
می جنگیدند و شـهید می شـدند. کسی هم نمی توانسـت نامشان را 
بـر زبان بیـاورد تا اینکه ایـن حرکت خودجـوش از بطن هیأت های 
مذهبـی سـردرآورد. هیچ یـک از ایـن اجتماعـات و حرکت هـا هـم 
سـازماندهی سیاسـی خاصی نشـده اند کـه حاال برخـی می  گفتند 
می خواهنـد رزمنده بـرای اعزام به سـوریه جذب کننـد. چون اکثر 
ایـن رزمندگان و شـهدا که می کوشـند پرچم اسـام را برافراشـته 
کننـد از دوسـتان هیأتـی هسـتند. بـرای همیـن مصمـم شـدیم 
ایـن کار را انجـام دهیـم کـه بسـیار هـم تأثیرگـذار بـود. از طـرف 
دیگـر هـم باعـث دلگرمـی خانواده های معظـم شـهدا و رزمندگان 
مدافـع حرم شـد. حتـی برخـی از افـراد به واسـطه حضـور در این 
اجتماعـات رفتنـد و بـه گـروه رزمنـدگان مدافـع حرم پیوسـتند. 

  حاشـیه ای که خیلی در محافل و مجالس مختلف توسـط 
مـردم عـادی و حتی خـواص مطرح می شـود بحـث پاکت 
گرفتـن  مداحان اسـت. حتـی در امتداد رسـانه ای شـدن 
فیش های برخی از مسـؤوالن به این مسـأله هم در رسـانه 
پرداختـه شـد. می گویند برخـی از مداحان بیـش از پیش 
به حسابشـان پـول ریخته می شـود. در ایـن خصوص چه 

نظـری دارید؟ 
اینکـه مداحان پـول می گیرند بـه نظر من اشـکالی نـدارد. اصا به 

مردم جذب خلق نیکوی 
پیامبر شدند 

نکتـه ای کـه روح اهلل بهمنـی به آن تأکیـد می کند و 
سـفارش پیرغالمان و پیشکسوتان اسـت این است 
که مداحـان جوان و تأثیرگذار بتوانند مسـتمعین را 
به تبعیـت از والیت و فرهنگسـازی سـبک زندگی 
اسـالمی در جامعـه هدایـت کنند؛ »سـرلوحه همه 
حـرکات مـا در هیأت هـا بایـد فرامین مقـام معظم 
رهبری باشـد. اگـر دقت کرده باشـید حضـرت آقا 
با نـوآوری موافق بودند و همیشـه ترغیـب کردند و 
فرموده انـد با احترام به سـنت گذشـتگان نـوآوری 
شـود. همواره سـعی کرده ایم فرامین حضـرت آقا را 
روی چشـمانمان بگذاریم. منتها جوان امروز دوست 
دارد لبـاس خـوب بپوشـد؛ البته لباس خوبـی که با 
شـأن جامعه و اهل  بیتb سـنخیت داشـته باشد. 
همان طور که از مداح نسـل امروز نباید انتظار داشـت 
بـا عبا و لباده مداحی کند چراکه شـرایط حال حاضر 
جامعـه و مقتضیات زمـان را طور دیگـری می پذیرد. 
به نظر بنده باید نوآوری داشـته باشـیم و در کنار آن 
بـا حفظ شـأن و جایـگاه اهل  بیت و جامعه اسـالمی 
می تـوان به همه سـلیقه های مخاطب توجـه کرد«. 
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ــ
خ نشست »اخاق مداری در رفتار شناسی امام علی« در موزه خانه شهید بهشتی با سخنرانی دکتر مصطفی دلشاد تهرانی برگزار شد. 

دکتر دلشاد تهرانی اخاق را مهم ترین وجهه رفتاری حضرت امیرg می داند و معتقد است هر چیزی که به اخاق خدشه وارد مي کند 
باید کنار گذاشته شود تا اخاق باقی بماند. دکتر مصطفی دلشاد تهرانی ابتدای سخنرانی خود بیان کرد: »بحث ما در مورد رفتار، راه و 
رسم امام علیg در رفتارهای اجتماعی است. اگر قرار باشد انسان در زندگی خود سر یک چیز پایمردی کند و عقب نشینی نکند آن 

مسأله باید چه موضوعی باشد؟« 

نوآوری
 همراه با 

والیت پذیری 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره 23  سه شنبه 10 اسفند 1395 اول جمادی الثاني 1438

تعبیـر برخـی از بـزرگان حال تریـن پولی که یـک فـرد می تواند به 
دسـت بیـاورد همین پولی اسـت کـه به مداحـان اهل  بیـتb داده 
می شـود. چرا ما همه هزینه هـای جانبی هیأت را متحمل می شـویم 
و بعد می گوییم مداح هم فی  سـبیل اهلل بخواند! این اندیشـه درسـتی 
نیسـت. باالخـره مـداح هـم باید امـرار معـاش داشـته باشـد چراکه 
بسـیاری از دوسـتان ما از این راه درآمدزایی می کنند اما اینکه برخی 
مبالغ غیرمتعارف بگیرند به نظر من اشـتباه اسـت. متأسـفانه همواره 
در مناسـبت های مختلف این موضوع به میان می آیـد که اعتقاد دارم 
بخش عمده ای از این چالش ها توسـط دشـمنان در آن سـوی مرزها 
ایجاد می شـود که دوسـت ندارند علم های حسـینی برافراشته باشند. 

  چقـدر یـک ستایشـگر می توانـد در آن سـوی مرزهـا 
تأثیرگـذار باشـد؟ 

مـن بـه اروپـا رفتـه ام. واقعا عشـق به امام حسـینg در آن سـوی 
مرزهـا عمیق تر و واقعی تر اسـت. ایـن طوری با جـان و دل کار کردن 

واقعـا اوج صابت اسـامی را به رخ می کشـد. 
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ـــ

ــ
حجت االسام کرمی در هیأت هفتگی احرارالحسینg گفت: »روایتی از بی بی دو عالم حضرت صدیقه طاهره h نقل شده که وقتی خ

انسان ماحظه می کند، به قلل مرتفعی از حیث معنا دست می یابد. ترجمه روایت این است: »هر کس باالترین درجه اخاص را خرج 
عملش بکند خداوند باالترین درجه مصلحتش را درنظر می گیرد«. چند مسأله در این حدیث هست. اول اینکه در اسام آنچه ماک 

ارزشگذاری عمل است، جهات کیفی است؛ آنقدر که دین ما به نحوه عمل اهمیت داده به کثرت عمل و زیادی عمل توجهی ندارد«. 

 

سـرودن شـعر در خانواده شـان موروثی اسـت. پدرش شـاعر اسـت و خواهر و یکی از برادرانش هم 
شـعر می گوینـد. ایـن بنیان شـعری در خانـواده باعث شـد مصطفی هـم به ایـن حـوزه از ادبیات 
عالقه مند شـود و نخستین شـعرش را در 13 سالگی در سـوگ پدربزرگش بگوید. مصطفی محدثی 
خراسـانی از شـاعران محبوبی است که در سرودن اشـعار آیینی هم دسـتی بر آتش دارد. او در سال 
1340 در شهرسـتان تایبـاد به دنیا آمـد امـا از دوران کودکی به مشـهد رفت و تحصیـالت عالی را 
در همانجـا گذرانـد و پس از سـال ها به تهـران آمد. گفت وگـوی ما با این شـاعر آیینـی را بخوانید. 

 سعید سعیدی 

مداح شعرشناس 
موفق تر  است 

مصطفی محدثی معتقد است عوام باید شعر را بفهمند 
و خواص تاییدش کنند 

اهمیـت دارد این اسـت که چیزی که می گویم حرف 
دلم باشـد، سـفارش دلم باشـد و هنگام سرودن شعر 
همـواره احسـاس کنـم چیـزی را دارم بـرای جمعی 
می گویـم کـه همـه متوجـه آن بشـوند و بتواننـد با 
آن ارتبـاط برقـرار کنند امـا این طور هم نیسـت که 
دغدغـه همه فهم بودن شـعر باعـث تنزل آن شـود. 
بـه تعبیر بهتر شـعری را دوسـت دارم که عـوام آن را 

بفهمند و خواص بپسـندند. 
 دلیل تـان برای انتخاب سـبک شـعر آیینی 

چـه بود؟ 
من به آن معنا شـاعر آیینی نیسـتم. همه گونه شـعر 
دارم. بهتر اسـت بگویم شـاعری که مسـلمان باشد و 
اهـل بیتb را بشناسـد، خواه ناخواه به این سـبک 
از شـعر هم عاقه مند می شـود. مثا اتفاقی که برای 
کشـور در هشت سال جنگ با عراق افتاد، خواه ناخواه 
شـاعر را بر آن می داشـت که از اتفاقات پیرامون خود 
گزارش یا انتقادی در قالب شـعر بیاورد. در سـال های 
میانی جنگ، اشـعاری با مضامین دفـاع مقدس زیاد 
کار کـردم. درواقـع شـاعر نمی توانـد بـه مسـایل روز 

بی تفاوت باشـد. 
 شعر آیینی از نظر شما چه ویژگی اي دارد؟ 

طبیعی اسـت که محتوای شـعر آیینی با سایر اشعار 
تفاوت دارد. شـعر آیینی گسـتره خیلی بـازی دارد و 
شـاید از ایـن نظر، بخـش عمده ای از اشـعار فارسـی 
آیینی قلمداد شـوند چراکـه مربوط بـه فرهنگ این 
ملتنـد اما بـه صـورت اشـتباه فقط بـه اشـعاری که 
مربوط به سـتایش اهل بیتb باشند، شعر آیینی 
می گویند یا به شـعرهایی که رویکـردی به مضامین 
مذهبـی دارنـد آیینـي گفتـه مي شـود. در صورتـی 
کـه ایـن طور نیسـت و هر شـعری کـه به آیینـی از 
فرهنگ یک ملت ارتباط پیدا کند شـعر آیینی تلقی 

می شـود. 
 در چه سبک هایی شعر می گویید؟ 

تقریبـا در شـعرهایم عمـده مضامین شـعر فارسـی 
را دارم؛ از عشـق و عرفـان گرفتـه تـا دفـاع مقـدس، 
حسب الحال تعامات فلسـفی، درنگ در دغدغه های 

هسـتی در انسـان و بـه قول شـما اشـعار آیینی. 
 شـما جزو شـاعرانی هسـتید که این افتخار را 
داشـته اید که در حضور رهبر شـعرخوانی داشته 

باشـید. کمی در این خصـوص توضیح دهید. 
در دوره ای که ایشـان رئیس جمهور بودند و به مشهد 
تشـریف آوردنـد، یک بار ایـن توفیق را داشـتم که در 
محضرشـان شـعر بخوانم. از زمانی هم کـه به تهران 
آمـدم دوبار موفـق شـده ام در سـال های 86 و 90 در 

حضور ایشان شـعر بخوانم. 
 الگویتان در شعر چه کسی اسـت و شاعر مورد 

کیست؟  عالقه تان 
در گام هـای اولیه سـرودن شـعر، شـاعر تحـت تأثیر 
عوامـل زیادی قـرار می گیرد. وقتی در آغاز کار اسـت 
ناخودآگاه برای اینکه به شـعر و زبان و ادبیات مسلط 
شـود از هرچـه که بخواند و بشـنود تأثیـر می پذیرد. 
بـه شـخصه در دوران شـکوفایی از اشـعار زنده یـاد 
قیصر امین پور و سـید حسـن حسـینی متأثر بودم. 
جالـب اسـت بدانید که گاهـی اوایل شـعرهایم کپی 
در می آمدنـد که ایـن تأثیرپذیـری در گام هـای اولیه 
بسـیار طبیعی اسـت اما بعدهـا که بیشـتر خواندم و 
بیشـتر تجربه کـردم، به سـمتی رفتـم تا تراوشـات 
ذهنـی و اندیشـه های خـودم را بـه زبان بیـاورم. االن 

هم طوری اسـت که اگر پایین شـعری که سـروده ام 
اسـمی از من نباشـد، اهـل فن متوجه می شـوند که 

این شـعر سـروده من اسـت. 
 مداح مورد عالقه تان کیست؟ 

بـه طـور کلـی مداحانـی را می پسـندم کـه با شـعر 
بیشـتر عجین هسـتند و با آن خـوب ارتبـاط برقرار 
می کننـد. زمانی کـه در مشـهد بـودم، از ارادتمندان 
حـاج محمـود اکبـرزاده از مداحـان بزرگ خراسـان 
بودم. او کسـی اسـت که شـاعران انقابی ما از جمله 
غامرضـا قدسـی و نعمـت میـرزازاده تحـت تأثیـر 
روشـنگری هایش بودنـد. درواقـع بـه مداحانـی کـه 
شعرشـناس هسـتند و در انتخاب اشـعار دقت دارند 
بیشـتر عاقه مند هسـتم. در بین مداحان مشـهدی 
می توانـم بـه احمد واعظـی و در تهران هم به سـعید 

حدادیـان اشـاره کنم. 
 کدام یک از مداحان از اشعار شما خوانده اند؟ 

یک بـار برای شـهید صیاد شـیرازی شـعری نوشـته 
بـودم کـه قـرار بـود آقـای آهنگـران آن را بخواننـد. 

نمی دانـم خوانـده شـد یـا خیر. 
 عـالوه بـر اینهـا کارهـای آیینـی زیـادی بـا 
خوانندگان کرده اید. بیشتر با چه خوانندگانی کار 

کرده ایـد؟ 
بایـد بدانیـد کـه مـن 10 سـال عضـو شـورای عالی 
بـا  را  زیـادی  همکاری هـای  و  بـودم  صد اوسـیما 
خواننـدگان داشـته ام. آخریـن همـکاری ام با سـاالر 
عقیلـی بـه نـام »حماسـه بصیـرت« بـود کـه نهـم 
دی مـاه و 22 بهمـن مـاه از تلویزیـون پخـش شـد. 
شـعرهایی هـم در وصـف امـام رضـا g، پیامبـر 
انقابـی ام  اشـعار  گفتـه ام.  عاشـورا  و   k اکـرم
سـراج،  حسـام الدین  همچـون  خوانندگانـی  را 
خوانده انـد.  داداشـی  محسـن  و  گلریـز  محمـد 

  از چه سالی فعالیت شـعری خود را به طور 
رسمی آغاز کردید؟ 

آغـاز فعالیـت جـدی مـن در سـرودن شـعر 
همزمـان بـا تشـکیل گروه شـعر حـوزه هنری 
گـروه  ایـن  بـود.   136٤ سـال  در  مشـهد 
جریان سـازترین گـروه شـعر در شهرسـتان ها 
بود. خوشـبختانه هدایت شـعر جوان خراسـان 

را حداقـل طـی دو دهـه بـه عهـده داشـتم. 
 بـا توجه به اینکـه در ایـن عرصه فعالیت 
طوالنی داشـته اید، چند کتاب موفق شدید 

به مرحله چاپ برسـانید؟
بایـد بگویـم کـه بیـش از 20 سـال از فعالیت 
ایـن عرصـه می گـذرد و نخسـتین  مـن در 
کتاب هایـم در سـال 1375 بـه نام هـای »هزار 
مرتبـه خورشـید« و »شـاعران پـروازی« چاپ 
شـدند. تاکنون 13 جلد کتاب از شـعرهای من 
بـه چاپ رسـیده کـه آخرین آنها کتابـی به نام 

»جشـن یگانگی« است که در سـال 9٤ به بازار 
عرضه شـد. 

 هنگام شـروع سرودن شـعر چه اتفاقی 
بـرای شـما می افتد یـا بهتـر بگویم آیـا از 

چیـزی در آن لحظـه الهـام می گیرید؟ 
در واقـع بخشـی از شـعر بر می گردد بـه زندگی 
شـاعر کـه از دوران کودکـی او نشـأت گرفتـه. 
همچنیـن چیزهایـی کـه تاکنـون در دنیـای 
پیرامـون خـود دیـده، شـنیده و تجربـه کـرده 
اسـت. این عوامل ناخودآگاه سـاز و کار سـرودن 
شـعر را برای شـاعر فراهم می کننـد. گاهی هم 
شـاعر تحت تأثیـر اتفاقی قرار می گیـرد که آن 
لحظـه بـه او دسـت می دهد حـس و حالی که 
سرشـار می شـود رقت قلبی برای جاری شدن 
آن را بـرای شـاعر در قالـب شـعر رقـم مي زند. 
 چه فاکتورهایی در شعر برایتان مهم است؟ 
چیـزی کـه بـرای مـن در شـعر گفتن بسـیار 

حریم کسا 
شب های هجر بی تو به پایان نمی رسد 
نوبت به صبح خلقت انسان نمی رسد 
در ابرهای بغض نهان است راز عشق 
این بغض تا همیشه به باران نمی رسد 

آن آتشی که حافظ از آن گفت عشق توست 
بی عشق، جان به جلوه جانان نمی رسد 
چشمان توست راه گشایش به آسمان 
وقتی مجال پر به شهیدان نمی رسد 

باید بپرسد از تو طریق عروج را 
ورنه سرحسین به سامان نمی رسد 

مهریه تو آب ولی روز واقعه 
بر وارث تو قطره ای از آن نمی رسد 

آنک عبا و چادرت اینک کسای ماست 
در این حرم گزند به قرآن نمی رسد 

آیینه والی تو را تا غبار هست 
کفر زمین به آیه ایمان نمی رسد 

خصم علی به گور برد حسرت زوال 
تو کوثری، کثیر به پایان نمی رسد

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره 23  سه شنبه 10 اسفند 1395 اول جمادی الثاني 1438



07

ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

ســال 68 بــرای نخســتین بــار نوحــه بــه یادماندنــی »یــا اباعبــداهلل الحســینg« را در یــک 
مراســم نورانــی خوانــد و بــه گفتــه خــودش 25 نفــر از آن جمــع مــزد نوکری شــان را گرفتنــد 
و شــهید شــدند. البتــه خودش هــم رزمنــده  ای بــود کــه در دو جبهــه دفــاع نظامــی و تبلیغاتی 
ــری  ــای دیگ ــا و یگان ه ــود و در بخش ه ــاk ب ــرارگاه خاتم االنبی ــو ق ــت. او عض ــت داش فعالی
 gلشــکر 10 سیدالشــهدا ،kهمچــون تحقیقــات نظامــی جنگ، لشــکر 27 محمــد رســول اهلل
و لشــکر 14 امــام حســینg حضــور داشــت و در همــان روزهــا بــه درجــه رفیــع جانبــازی 
ــی  ــدند و بعض ــهید ش ــی ش ــه برخ ــد ک ــا او گرفتن ــدگان ب ــی را رزمن ــه دم های ــد. چ ــل ش نای
جانبــاز و برخــی هــم رزمنــده ماندنــد. حــاج یونــس حبیبــی جانبــاز و مــداح اهــل  بیــتb به 
علــت عارضــه قلبــی و مغــزی در بیمارســتان ساســان تهران بســتری اســت. او کــه در دهــه 70 
شــاگردان نوجــوان و جــوان زیــادی را در حــوزه مداحــی پــرورش  داده، عشــق به نظــام جمهوری 
اســالمی و مقــام معظــم رهبــری در مداحی هایــش هویداســت. بــا او لحظاتــی را بــه گفت وگــو 
نشســتیم امــا نفس هــای حاجــی به علــت پیشــرفت عــوارض شــیمیایی جنــگ، مجــال بحث 
ــد.  ــدر می گوی ــی از پ ــا مجتب ــدش آق ــون فرزن ــداد و اکن ــتری را ن ــواالت بیش ــه س ــخ ب و پاس

 احمدرضا سجادیان 

نفس های حاج یونس 
به شماره افتاده 

»gخالق نوای »یا اباعبداهلل الحسین
 این روزها در بیمارستان بستری است 

برخـی از ذاکـران اهل  بیتb از جمله شـهید 
بنی  جمالـی، حـاج مرتضـی و حـاج محسـن 
طاهری و دیگر اسـاتید فـن مداحی را آموخت.

 تشکیل مجمع  الذاکرین بیت االحزان انصار 
 حـاج یونـس حبیبـي بعـد از جنـگ، مجمـع 
الذاکریـن بیت االحـزان انصار را تشـکیل داد تا 
از ایـن طریـق دین خـود را به اسـاتید شـهید 
خـودش ادا کنـد. او کـه دیـد جوانان بسـیاری 
هسـتند،  مداحـی  فـن  آموختـن  مشـتاق 
راه انـدازی  را  مداحـی  آمـوزش  کاس هـای 
کـرد و عاقه منـدان زیـادی از دورتریـن نقاط 
اسامشـهر می آمدنـد  بـه شهرسـتان  تهـران 
می نشسـتند.  او  درس  پـای  هفتـه  هـر  و 

 نمی دانست صدایش ضبط شده 
مجتبـی حبیبي دربـاره ماجـرای نوحه غمنامه 
حضـرت رقیـهh پـدرش می گویـد: »در یکی 
از جلسـات مجمـع مصـادف با شـب شـهادت 
حضرت رقیهh به درخواسـت شاگردانش آن 
شـب روضه برپا شـد و شـعری را که هفته های 
قبل سـروده و در جمع کاس پخش شده بود، 
در این جلسـه با سـبک و سـیاقی جدید خواند 
 »h و بعدهـا بـه نـام »غمنامـه حضـرت رقیه
معـروف شـد. خـودش نمی دانسـت کـه ایـن 
صـوت، ضبـط و حتـی پخش شـده. اولیـن بار 
آن را در بهشـت زهـراh در مرکـز فرهنگـی 
شـهید آوینـی شـنید و بسـیار تعجـب کـرد«. 

 به بنیاد جانبازان نمی رفت 
و  نمی  رفـــت  جانبـازان  بنیـاد  بـه  زیـــاد 
علی رغـم مشـکات عدیـده در رونـد تأمیـن 
از  انتظـاری  هیـچ گاه  خـود  درمـان  مخـارج 
بنیـاد جانبـازان و محـل خدمـت خـود یعنـی 
سـپاه پاسـداران نداشـت ولی هزینـه درمان و 
تأمیـن مخـارج زندگـی سـنگین بـود. مجتبی 
حبیبـي می گویـد: »پـدر از شـرایط بـه وجود 
آمـده بسـیار ناراحـت بـود. برخـی افـراد برای 
رفـع مشـکل پـدرم قول هایـی می دادنـد ولـی 
بعد از امیدوار کردن ما پاسـخگو نبودند! شـاید 
انتظـاری کـه از بچه هیأتی هـا و هم صنفی های 
خـودش داشـت بیشـتر از ایـن سـازمان ها بود 
چراکـه حداقـل کاری کـه می تـوان کـرد یک 
مدافعـان  و  جانبـازان  از  سـاده  احوالپرسـی 
اسـت«.  بـوم  و  مـرز  ایـن  و  میهـن  حریـم 

شـانزدهم اسـفند مـاه ٤7 بود کـه در نزدیکی 
شـهر پـل سـفید منطقـه سـوادکوه بـه دنیـا 
آمـد و از همـان سـال های نوجوانـی همزمـان 
معیشـت  بـه  کمـک  بـرای  تحصیـل،  بـا 
خانـواده اش کار می کـرد. او کـه عاقـه زیادی 
بـه مدیحه سـرایی بـراي اهل  بیتb داشـت، 

پـس از آمـدن بـه تهـران همـراه پـدر و دایی 
بـزرگ  خـود بـه جلسـات مرحـوم کافـی در 
مهدیـه تهـران می رفـت و آرزو می کـرد روزی 
خـودش در ایـن مـکان مداحی کنـد. از همان 
روزهـا سـراغ ایـن عرصـه رفـت و با توجـه به 
ایام انقاب و شـروع جنگ تحمیلی در خدمت 

حاج محسن طاهری با بیان اینکه مداحان باید مراقب باشند در زمان کنونی حرفی نزنند که برای اهل  بیتb و شیعیان دشمن بتراشند، 
گفت: »دشمن دنبال آن است تا با پررنگ کردن اختافات میان شیعه و سنی به اسام ضربه وارد کند. بهتر است در زمان ذکر مصیبت 
ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبیحضرت فاطمهh از نام بردن اسامی برخی افراد خودداری کنند اما این بدان معنی نیست که ظلم های دشمنان به والیت معرفی نشوند«.
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 مسافرکشی برای جبران مشکالت خانواده 
نداشـتن یـک سـرپناه در زندگـی بعـد از 30 
هزینه هـای  جبـران  و  توانایـی  عـدم  و  سـال 
زندگـی بـرای خـود و سـه فرزنـدش از جملـه 
مشـکات چنـد سـال اخیـر حـاج یونـس بـود. 
پـدرم دیگـر از همـه جـا ناامیـد شـده بـود و در 
برخاسـت،  و  نشسـت  توانایـی  نداشـتن  عیـن 
مسافرکشـی می کـرد. حـاال نیـز بـر اثر عـوارض 
شـیمیایی و فشـار خون بـاال حاصل از استشـمام 
گازهـای شـیمیایی بـه دلیـل سـکته مغـزی در 
بیمارسـتان بسـتری اسـت و شـاید دیگـر نتواند 
مداحـی کنـد. روزهـای اول کـه هوشـیارتر بـود، 
تمـام دغدغـه اش قـروض و چک هـای حاصـل از 
خریـد جهیزیـه، خـودرو و اجـاره خانـه بـود در 
حالـی کـه نبایـد چنیـن باشـد. بـه نظـر مـن او 
یک بار تمـام هسـتی اش را داده و بی منت خود را 
 b آماده تکـرار خدمت در راه اسـام و اهل  بیت
می دانـد. پـدرم روزهایـي کـه سـامت بـود، بـه 
نگذارنـد  توصیـه مي کـرد کـه  مداحـان جـوان 
فرمایـش ولـی  فقیـه شـهید شـود و حق ایشـان 
را در رعایـت موازیـن اسـامی و حفظ وحدت و 
انسـجام ادا کننـد. همیشـه می گفـت امـروز ما 
وظیفـه خطیرتـری برعهده داریـم و آن پیروی 
همراهـی  و  رهبـری  معظـم  مقـام  فرامیـن  از 
ایشـان در مقابلـه بـا جنگ نرم دشـمن اسـت. 

 بچه هیأتی ها کمک حال هم باشند 
میثـم نادی مـداح اهل بیـتb پس از بسـتری 
بیمارسـتان  در  حبیبـی  یونـس  حـاج  شـدن 
یادداشـتي بـا ایـن مضمـون نوشـت: »در دنیایی 
زندگـی  مرده پرسـت  و  فراموشـکار  عجیـب، 
می کنیـم. فضـای جامعـه و زندگی هـای مـا را به 
گونـه ای مهندسـی کرده اند کـه اکثـر ماها صبح 
تا شـب فقط سـرگرم رتـق و فتـق امور مـادی و 
دنیوی خودمان شـده ایم و نسـبت به بسـیاری از 
اتفاقات ناگـواری که پیرامونمان شـکل می گیرد، 
بی اطـاع یـا خـدای نکـرده بي توجـه شـده ایم. 
روزی کـه حـاج یونـس حبیبـی عزیـز در دفـاع 
از دیـن و مرزوبـوم ایـن کشـور به جبهـه رفت و 
شیمیایی شـد، بسـیاری یا کنج آسـایش خزیده 
بودنـد یـا ماننـد مـا جوان ها، سـن و سـالمان به 
ایـن مسـایل قد نمـی داد. زمانـی که نوار کاسـت 
غمنامـه حضـرت رقیـهh حـاج یونـس حبیبی 
فضـای عمومـی کشـور را تحـت تأثیـر قـرار داد، 
در برهـه ای که نـه از فضـای مجازی خبـری بود 
و نـه حتـی سـي دي و... بـاز هـم بسـیاری از مـا 
فرصـت عرض انـدام نداشـتیم. حـاج یونس چند 
روزی اسـت روی تخـت بیمارسـتان خوابیـده و 
کمتـر رفیـق قدیمـی یـا هم صنـف و هم لباسـی 
بـه عیادتش آمـده! تلخ تـر اینکه مدت هاسـت در 
زندگـی و حـل و فصـل مشـکات جـاری خود و 
خانـواده اش دچـار مشـکل شـده و کمتر کسـی به 
همـدردی بـا او پرداخته. بـاور نمی کنم اما حقیقت 
دارد کـه حـاج یونـس بـا آن همه سـابقه و بـا این 
همه مشـکات جسـمی ناشـی از جانبـازی ناگزیر 
باشـد بـا مسافرکشـی اموراتـش را بگذرانـد! هرگز 
بنـای ایجاد کدورت میان هم لباسـان خـود را ندارم 
چراکـه حقیـر از همـه لحـاظ در انتهای صـف قرار 
دارم. مراقـب باشـیم امانتـدار خوبـی براي رسـالت 
نوکری سیدالشـهداg باشـیم. آقا نریمان جلوی 
در آي سـي یو بـا دل پـردرد می گفـت همـه جـا 
بگوییـد هیـأت فقـط سـینه زدن نیسـت. بایـد 
همـه بچه هیأتی هـا کمـک حـال هـم باشـیم«. 



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

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

این تربت آرام بخش 
یکــی از کارهایــی کــه همــه مــا در طــول روز انجــام می دهیــم، فریضه 
نمــاز اســت. ایــن فریضــه ماننــد ســایر فرایــض دینــی اصولــی دارد که 
بایــد از آن تبعیــت کــرد. یکــی از ایــن اصــول، اســتفاده از مهــر اســت. 
مهــر نقطــه ثقلی اســت کــه بــا آن بــه پیشــگاه خداوند متعال ســجده 
ــوان هســتیم  ــف و نات ــر او ضعی ــه در براب ــم ک ــرار می کنی ــرده و اق ک
امــا همیــن مهــر وقتــی از تربــت پــاک کربــا باشــد، قطعــا نمــاز مــا 
ــار  ــرای تربــت حســینی فضیلــت و آث حــال و هــواي دیگــری دارد. ب
ــت و هیــچ قطعــه ای  ــد کــه هیــچ ترب ــادی ذکــر کرده ان ــرکات زی و ب
از قطعــات زمیــن چنیــن فضیلتــی نــدارد. بــه تعبیــری خــاک کربــا 
قطعــه ای از بهشــت اســت کــه خداونــد متعــال بــه واســطه قدردانــی 
از یــک فــداکار در راه دیــن کــه تمــام هســتی خــود را فــدا کــرده، در 
آن خــاک، برکــت و فضیلــت و شــفا قــرار داده امــا در اینکــه چــرا تنها 
ــد  ــت، بای ــي اس ــار و برکات ــا و آث ــن ویژگی ه ــاک دارای چنی ــن خ ای
گفــت هــر چیــزی کــه در ایــن عالــم شــرافت ظاهــری یــا معنــوی 
ــبحان و  ــد س ــه خداون ــاب آن ب ــر انتس ــه خاط ــا ب ــد، ی ــدا می کن پی
شــرافت ذاتــی اســت یــا بــه خاطــر وقــوع امــر خارق العــاده و مهمــی 
اســت کــه بــه آن شــرافت و برکــت داده. در تربــت کربــا هــر دو امــر 
ــرافت  ــم ش ــی، ه ــر روایات ــا بناب ــاک کرب ــرا در خ ــده. زی ــق ش محق
ــع شــده  ــه ای مهــم واق ــم و واقع ــر عظی ــی و خــدادادی و هــم ام ذات
ــادارش اســت.  ــاران وف ــیg و ی ــن عل ــه آن شــهادت حســین ب ک
ــرکات و  ــر از ب ــی دیگ ــار خاصــی اســت. یک ــت و آث ــذا دارای فضیل ل
آثــار خــاک مــزار امــام حســین ایــن اســت کــه ســجده بــر آن تربــت 
پــاک حجاب هــای ظلمانــی را کنــار زده و در توجــه حــق تعالــی بــه 
نمازگــزار مؤثــر اســت. امام صــادقg در ایــن زمینه  فرمــوده: »همانا 
ــاره  ــه را پ ــر تربــت امــام حســینg حجاب هــای هفتگان ســجده ب
می کنــد«. مــراد از »حجــاب« حجاب هایــی اســت کــه بیــن بنــده و 
خالــق حائــل شــده و او را از شــهود خداونــد محجــوب می ســازد کــه 
ــای  ــه دوم حجاب ه ــی و در مرحل ــای ظلمان ــه اول حجاب ه در مرحل
ــه ظاهــرا  ــی برطــرف می شــود امــا مــراد از حجاب هــای هفتگان نوران
حجاب هــای ظلمانــی اســت. ســجده بــر تربــت سیدالشــهداg ایــن 
خاصیــت را دارد کــه در صــورت معرفــت بــه حــق حضــرت و والیت او 
حجاب هــا را دریــده و راهگشــای وصــول بــه کمــاالت انســانی باشــد.  کانال تلگرام 

خدایـا! مگر نه اینکه توحیـد اولین و برتریـن نعمت و موهبت 
به خالیق اسـت؟ مگر نـه اینکه تو خود به رسـم بنده نـوازی، 
خالیقـت را در کوره هـای بـال می گدازی  تـا با الفبـای توحید 
آشنایشان سـازی؟ اگر رهاورد امواج بی امان بال توحید توست، 

هزار خیرمقدم بـه هرچه درد و داغ و بالسـت. 

سید مهدی شجاعی
 

اپلیکیشن 
غریبانه 

 
ایـام فاطمیـه بـه نیمه دوم می رسـد و   شـهر 
زمیـن  انـگار  دارد.  و هـوای دیگـری  حـال 
را   kو آسـمان غربـت دردانـه رسـول اهلل
دارنـد  فریـاد می   زننـد و خیلی هـا    دوسـت 
ایـن روزها بیشـتر   دلشـان را بـا مداحی هایی 
   کـه در رثـای آن بزرگـوار خوانـده شـده گره 
بزننـد   اما شـاید همه ایـن فرصت را نداشـته 
باشـند کـه بـه مجالـس عـزاداری برونـد. از 
ایـن رو فرصـت خوبـی اسـت تـا نرم افـزار 
»غریبانـه« را روی گوشـی تلفن همـراه خود 
نصـب کنید. ایـن برنامـه شـامل 130 قطعه 
صوتـی از آواهـا و نواهـای جانسـوز ویـژه ایام 
فاطمیه اسـت که قابلیـت اشـتراک گذاری و 
انتخـاب به عنـوان زنـگ موبایل را هـم دارد. 

qudsonline14@gmail.com
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کتاب

کرامات الفاطمیه 

هیأت مکتب المهدی، تهران، نازی آباد 

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

چهارده  ضمیمه هفتگی روزنامه قدس  
ویژه هیأت ها و محافل مذهبی

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

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

خـوب اسـت در ایـن روزهـا کـه بـه نـام 
حضـرت فاطمـهh سـند خـورده،   سـبک 
زندگی فاطمی را بیشتر بشناسیم. از راه های 
فاطمـی شـدن، مطالعـه دربـاره ایـن بانوی 
بـزرگ اسـام اسـت. یکـی از کتاب هایـی 
که خواندن آن پیشـنهاد می شـود »کرامات 
الفاطمیـه« اسـت کـه مجموعـه ای مربـوط 
بـه معجـزات حضـرت زهراسـت کـه همراه 
و  اسـام  تاریـخ  از  کوتاهـی  بخش هـای 
سـوگندنامه آن حضـرت در چندیـن فصل 
تدویـن شـده. این کتـاب تـا امروز بیـش از 
9 بـار چـاپ شـده که خـود دلیلی اسـت بر 
قلم زیبا و دلنشین علی میرخلف زاده درباره 
h . این کتـاب بـا همکاری  حضـرت زهـرا
اسـت.  شـده  منتشـر  »مهدی یـار«  نشـر 

نریمان پناهی 

کسـی نیسـت کـه اهـل هیـأت    و تکیـه باشـد و 
نریمـان پناهی را نشناسـد؛ مداحـی خوش صدا که 
سال هاسـت در ایـن عرصـه فعالیت می کنـد و هر 
ساله نواهای تأثیرگذاری از خود به یادگار می   گذارد. 
هرچند سـن و سالش از بسـیاری از مداحان بیشتر 
است اما کم نیسـتند طرفداران جوان او که عزاداری 
با نوای دلنشـین او برایشـان معنـای دیگـری دارد. 
پامنبری هایـش هم هر طور شـده سـعی می کنند 
در مجالـس او حضـور داشـته باشـند. خبـر خوش 
بـرای دوسـتداران ایـن مـداح حسـینی این اسـت 
کـه می توانند بـا ورود به کانال تلگرام او به نشـانی 
 telegram.me/karbalaei_nariman_panahi
سـری بزنند و عـاوه بر آگاهی از جلسـات هفتگی 
او به آرشـیوی از مداحی های او دسـت پیـدا کنند.    

همزمـان بـا ایـام شـهادت حضـرت صدیقـه کبـریh جمعـی از شـاعران مذهبـی بـا رهبـر معظـم انقـاب اسـامی دیـدار 
کردنـد. مقـام معظـم رهبـری در ایـن دیـدار بـا تأکیـد بـر اهمیـت محتـوای اشـعار دینـی خاطرنشـان کردنـد: »مـدح و 
مرثیـه ائمـهb بخـش مهمـی از شـعر دینـی اسـت امـا در ایـن بخـش بایـد سـخنان معقـول، منطقـی و برخاسـته از نـگاه 
و سـلیقه درسـت بـه  کار بـرده شـود و از برداشـت های عامیانـه و سـطحی و بیـان مسـایل جعلـی و توهمـی پرهیـز شـود«.  ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
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