
نشریه حسینیه اعظم زنجان

تیر ماه سال 1396 / شماره 39

حضرت آیت ا... بهاالدینی:

ایشان )حاج اصغر( هرجا 
بروند با ارباب خودشان 

می روند.

ویژه  نامه آئین تجلیل از

رهبر فرزانه انقالب: 

حاج  اصغر آقا گرم کننده 
مجالس اهل بیت علیهم 

السالم است.



نشریه حسینیه اعظم زنجان
تیر ماه سال 1396 / شماره 39/ صفحه 2

فدای آن کلماتم که آتش انگیزد
نه آب سرد زند در سخن بر آتش تیز

لسان الغیب، حافظ
بیدل! َنَفسم کارگه حشِر معانی ست

چون غلغله صور، قیامت - کلماتم
بیدل دهلوی

روضــه خوانــی در ایــران اســامی ســّنتی 
کهــن ســال اســت کــه در تثبیــت مذهــب 
و  دیریــن  ســرزمین  ایــن  در  تشــّیع 
آرمانــی  و  ایمانــی  نهضــت  شناســاندن 
عاشــورا و مناقــب و مصائــب ائمــه اطهــار 
ــت.  ــوده اس ــر ب ــیار مؤث ــام بس ــم الس علیه
ــگ  ــر رن ــش ُپ ــگرف و نق ــگفت و ش ــر ش تأثی
مدیــح و مرثیــه در ایــن مســیر انــکار ناپذیــر 
ــور در  ــی درخ ــه پژوهش ــا دارد ک ــت و ج اس
ایــن زمینــه صــورت پذیــرد، البتــه کارهایــی 
انجــام یافتــه اّمــا جــای کاری عظیــم و همــه 

ســویه خالــی اســت.
مدیــح و مرثیــه خوانــی از دیــرگاه، هنــری 
ــوده  ــمان ب ــه آس ــی ب ــی آفتاب ــی و راه متعال
ــاک  ــه اف ــاک ب ــان را از خ ــه مخاطب ــت ک اس
ــر و  ــا هن ــر ب ــأله اگ ــن مس ــد. ای ــی زن ــد م پیون
دل ســوختگی تلفیــق نشــود، راهــی بــه کــوره 
دهــی نخواهــد ُبــرد و ســّدی در برابــر معــراج 
روح آدمــی - چــه ذاکــر و چــه مخاطــب - 
خواهــد ســاخت و بــه پــرواز معنــوی ِ روح 
انســان ضربــه هــا خواهــد زد. هنــر یعنــی غیر 
مســتقیم گویــی و در پــرده ســخن گفتــن، در 
حالــی کــه مســتقیم گویــی - کــه امــروز بــرای 
اشــک گرفتــن بــاب شــده اســت-   فرســنگ ها 
از راه هنــر فاصلــه دارد و بیــرون از ایــن دایــره 
امــری  گویــی در مرثیــه  اســت. مســتقیم 
ــا آن  ــون ب ــه اکن ــر در زمان ــش ت ــه بی ــت ک اس
ــت.  ــر در آن نیس ــانی از هن ــم و نش ــه روی رو ب
ــی  ــا م ــوردن ه ــراغ خ ــی دود چ ــه خوان مرثی

ــت: ــبه نیس ــک ش ــد، کار ی خواه
هزار نکته باریک تر ز مو این جاست
نه هر که سر بتراشد، قلندری داند!

طــّی راه صــد ســاله در یــک شــب، پنــدار 
اســت و مشــتبه شــدن امــر کــه بســیارانی در 

ــم... ــد... بگذری ــال آنن ــن روزگار دنب ای
ــه الحســین علیــه الّســام  حضــرت اباعبدالّل
ــت  ــا خداس ــان ب ــاط انس ــن ارتب ــل المتی حب
ــته  ــورایی، رش ــس عاش ــن راه، مجال و در ای
خونیــن  نهضــت  احیــای  مســتحکم.  ای 
ــه ایــن  عاشــورا و اّتصــال روحــی - عاطفــی ب
ــه ســتم ســتیز، در طــول قــرن  قیــام جاودان
هــا از راه روضــه خوانــی اّتفــاق افتــاده اســت 
ــه و  ــر صفوّی ــت. عص ــزی نیس ــم چی ــن ک و ای
کتــاب روضــة الّشــهدای مــّلا حســین کاشــفی 
ــه  ــی ک ــه نقدهای ــا هم ــبزواری- ب ــی س واعظ

مــی تــوان بــر آن داشــت - )نــگارش ایــن اثــر 
پیــش از دوره صفویــان اســت( و تعزیــه و بعدهــا 
ــور  ــته و حض ــور شایس ــر و ظه ــب دیگ ــف کت تألی
ــل  ــن ِ عام ــورایی مؤثرتری ــاعران عاش ــته ش بایس
ــدای  ــران، ص ــد و ذاک ــوده ان ــیر ب ــن مس ــا در ای ه
ــتاد  ــوخته. و اس ــاعران س ــن ش ــای ای ــا و رث رس
حــاج اصغــر آقــای گنــج خــان لــوی عزیــز از 
ــه اســت کــه گلبانــگ مدایــح و  ایــن ذاکــران یگان
ــه در  ــت ک ــرن اس ــم ق ــش از نی ــان بی ــی ایش مراث

ــت. ــده اس ــاق پیچی آف
بــرای  الزم  مؤلفه هــای  از  آیــد  مــی  نظــر  بــه 
ــن  ــه ای ــت ب ــای نخس ــه ه ــی در وهل ــه خوان روض

ــت: ــاره داش ــود اش ــی ش ــا م ه
- استعداد و توانمندی در این راه

- روضه خوانی اّول برای خود و بعد دیگران
- آگاهی از روضه های صحیح و مقاتل تا حد لزوم

- شناخت ادبی از مدایح و مراثی متعالی
- تسّلط کافی به مجلس گردانی

و اســتاد گنــج خــان لــو بــا اســتعداد ذاتــی و 
اهتمامــی کــه از ابتــدا داشــته انــد، بــه ایــن 

مؤّلفــه هــا مجّهــز بــوده انــد.
دهــهٔ شــصت اســت و تــازه هیــأت حســینی 
مســتقر  شــهر  در  شــریعتی  آقــای  یــاد  زنــده 
شــده اســت، بنــده بــا فاصلــه ای کــم، رو بــه روی 
حــاج اصغــر آقــا نشســته بــودم. توّســل راه شــام 
و مرثیــه در بــاب افتــادن دختــر نازدانــه حضــرت 
اباعبــداهلل از ناقــه بــود. داشــتم مــی اندیشــیدم 
کــه حــاج اصغــر آقــا چگونــه شــروع بــه خوانــدن 
ــد  ــه خواه ــان چ ــع کامش ــرد و مطل ــد ک خواهن
ــی  ــرم و نوای ــی گ ــا نفس ــتادانه ب ــان اس ــود. ایش ب
دل نشــین بــا ایــن غــزل زیبــای دوره بازگشــت - 

ــد: ــاز کردن ــی -  آغ ــب اصفهان از طبی
غمت در نهانخانه دل نشیند

به نازی که لیلی به محمل نشیند

گریــم زار  چنــان  محمــل  دنبــال  بــه 
نشــیند گل  در  ناقــه  ام  گریــه  از  کــه 

بــرآرم آســان  خــاری،  پــا  بــه  گــر  خلــد 
نشــیند؟ دل  در  کــه  خــاری  بــه  ســازم  چــه 

ترســم آهســته،  رفتــم  اش  ناقــه  پــی 
نشــیند محمــل  دامــان  بــه  غبــاری 

 
جــا آن  کــه  محّبــت  بــزم  بــه  بنــازم 
نشــیند مقابــل  شــاهی  بــه  گدایــی 

میاســا گیتــی  دو  در  طلــب  از  طبیــب، 
نشــیند؟ منــزل  دو  میــان  چــون  کســی 

چــه قــدر ایــن غــزل بــه ایــن مرثیــه مــی خــورد، 
گویــی بــرای همیــن مضمــون ســروده شــده بــود 
و ایــن از هنرهــای ایشــان اســت؛ حّتــــا بیتــی از 
ــا  معاصــران را در همیــن وزن و قافیــه و ردیــف ب
ایــن غــزل تلفیــق کردنــد کــه پیونــدی زیبــا بــود: 

چنان خشک گردیده دریای چشمم 
که مرغابیانش به ساحل نشیند...

مجلــس سرشــار از بــار عاطفــی و ادبــی و معنایــی 
ــد  ــس را پروراندن ــیوایی، مجل ــن ش ــا ای ــد و ب ش
ــاختند و  ــان س ــی دیگرش ــرش مراث ــاده پذی و آم
ایــن هنــر اســت، هنــر ایشــان؛ تلفیــق چندیــن 
شــعر بــا هــم، عیــن مرّکــب خوانــی در موســیقی 
کــه مخاطــب در ابتــدای امــر مّتوجــه نمــی شــود، 

ــا کاری اســت کارســتان! اّم
ــه قــول  اســتاد "رحیــم منــزوی اردبیلــی" - کــه ب
اســتاد شــهریار، شــاعر ســیصد ســال بعــد اســت- 
و شــاعری اســت کاردان، نــو آور و نوگــرا و مدیــح 
ــا هــم درآمیختــه اســت،  و مرثیــه و حماســه را ب
ــد.  ــده بودن ــان را برگزی ــارش ایش ــه آث ــرای ارای ب
دســت بــه دســت هــم دادن چنــد ذاکــر ارجمنــد 
ــاعر  ــن ش ــا ای ــو ب ــان ل ــج خ ــتاد گن ــژه اس ــه وی ب
ــته ای  ــه اوج بایس ــی را ب ــه خوان ــته، مرثی شایس

رســاند کــه در ســیر مرثیــه بســیار مهــّم اســت.
در تاریــخ مرثیــه خوانــی اردبیــل، مرثیــه خوانــی 
حــاج اصغــر آقــا در بــازار اردبیــل در مرثیــت 
حضــرت ابوالفضــل علیــه الّســام بــا شــعر اســتاد 
ــیما(  ــا باش ــدار کرب ــور علم ــنده ش منزوی)دوش
بــی نظیــر اســت؛ چــه خلعــت هــا کــه بــه او در آن 

ــود! ــی ش ــه داده نم ــگام و هنگام هن
 حافظــه ایــن بزرگــوار بــی نظیــر اســت، هــم 
چنــان کــه شــعر  باشــیما را و صدهــا شــعر قــوی 
دیگــر را بــا یــک بــار شــنیدن بــه خاطــر مــی 
ــنیدنی در  ــره ای ش ــد خاط ــد. بگذاری ــپرده ان س
ایــن بــاره بازگــو کنــم، آن هــم بــه نقــل از یکــی از 

ــان: ــتان ایش ــن دوس ــک تری نزدی
شــب دامــادی حــاج اصغــر آقاســت. همــه رفتــه 
جــوان  اصغرآقــای  عروس.حــاج  دنبــال  انــد 
بــا کــت و شــلوار شــیک و عینکــی در چشــم، 
ــم  ــد: " گفت ــی گوین ــت م ــت. آن دوس ــر اس منتظ
ــرا  ــت چ ــی؟! گف ــی کن ــظ م ــعر حف ــا! ش ــر آق اصغ
ــار شــنیدن -  ــا یــک ب کــه نــه! در همــان فاصلــه ب
کــه برایشــان خوانــدم - قصیــده واره بلنــد باالیــی 
را از ناظــرزاده حفــظ کردنــد؛ بــا تمــام زیــر و 

ــت!" ــم و کاس ــدون ک ــش، ب زبرهای
هنــوز هــم ایــن حافظــه تنــد و تیــز را دارنــد. 
ــم  ــای مقی ــی ه ــأت زنجان ــم، هی ــران بودی در ته
مرکــز. همــه دوســتان خواندنــد و بنــده نیــز غزلــی 
ــی  ــه خوان ــد، مرثی ــدم و بع ــر خوان ــی دیگ و ابیات
ــتیم  ــه داش ــی ک ــان. هنگام ــز ایش ــک برانگی رش
ــی  ــاندیم، غزل ــی رس ــان م ــه ش ــه خان ــان را ب ایش
کــه بنــده از اســتاد غــام رضــا شــکوهی خراســانی 
ــوم  ــد؛ معل ــال خواندن ــام و کم ــودم، تم ــده ب خوان

ــزد! ــی خی ــر م ــده ب ــه دود از کن ــد ک ش
ایشــان بــرای دو بیتــی کــه در طلیعــه ی ایــن 
کام آمــده، آیینــه ای تمــام نماینــد؛ گاهِ  مدیــح، 
قیامــت - کلمــات انــد و هنگامــه مرثیــه، آتــش - 

ســخن!
از درگاه الهــی مــی خواهیــم کــه ســال هــای ســال 
ــرای حســینیان بخواننــد و ســامت و ســعادت  ب

ارزانــی شــان بــاد! 

* هــــادی وحیــــدی
استاد دانشگاه- شاعر

قیـامـت - کـلمـات
در ستایش ستاره آسماِن مدیح و مرثیه
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* فرزاد احمدی 

از آنروز که چشمی در آسمان خیال گشود
وکهکشان شعرومرثیه راباپای نوکری پیمود

زبــان زمزمــه راجانــی دوبــاره بخشــیدو زنــده دالن عشــق راباتمــام 
ــنگی  ــه پرازتش ــی ک ــه آن ظهرزخم ــرد ب ــارت ب ــزه زار زی ــه نی ــود ب وج
ــه  ــی ک ــل مواج ــه نی ــه ب ــن وعاطف ــراز آه ــری پ ــه عص ــکیبائی ب ــود وش ب

چشــمهای مــادری را تاابدخیــس حســرت کــرد....
چه دلها را که درعلقمه داغدارآن سر بی دست وسپرنکرد

وچــه جانهــا وجوانهــا را کــه درعبــای پــراز اکبــر امــام بــه ماتمــی ناتمــام 
نپیچیــد

آتشی شد ودر خرمن حسینیان افتاد
ققنوس آفرینی دراین قرن پرازغوغاشد

ابوالشــهیدی کــه آشــوب عاشــقانه اش نــوادری چــون منــزوی وانــور را 

دربــدر حســینیه هــای حضــورش کــرد
پیرمیکــده ای کــه بــه حق،هیــچ ازوندانســته ایــم جــز نغمــه هــای 

یاحســینی کــه مــرده هــا زنــده کــرده ومیکنــد....
ــین  ــوده حس ــش تاب ــرف وهوای ــه ی ح ــه هم ــا ک ــی ادع ــی ب ــاده پوش س

ــس. ــوده وب ب
چیــزی  وپرخطرخیبرو....هــم  خونیــن  خاکریزهــای  روی  همانکــه 

جزشــیرینی شهدشــهادت  ازلبانــش نمــی چکیــد
تمنای تکرار او از آسمان، نه کارما که کار وارستگانی از اولیاست

آری ،اوحاج اصغرزنجانی است...
فروغ مرثیه در روزگارما....

ــه  ــوان ک ــه خ ــای روض ــدی ه ــا ودربن ــتری ه ــوخته ای ازتبارشوش دل س
ــه داشــتنش مــی نازیــم وباهرنفســش  ــه ی جهــان ب درشــیعی تریــن خان

ــم. ــم میگیری ــاب دوعال ــازه میکنیــم وفیضــی ازارب نفســی ت

* غالمحسین نظری، مادح اهل بیت

ــیاری از  ــه بس ــت ک ــی اس ــو گنج ــج خانل ــر گن ــاج اصغ ــوار ح ــتاد بزرگ اس
بــزرگان از او کســب فیــض نمــوده انــد همــه ی همســاالن بنــده تصدیــق 
ــر  ــاج اصغ ــدای ح ــس و ص ــن ح ــان ای ــه در دوران کودکی م ــد ک میکنن

ــود کــه مــا را در دریــای حســینیت غوطــه ور میکــرد. ب
ــز  ــه در تشــییع پســر شــهیدش ناصــر عزی فرامــوش نمیکنــم کــه چگون
ــر  ــه ه ــود ک ــوش نمی ش ــس فرام ــود و ب ــش ب ــوان ارباب ــه نواخ ــا برهن پ
ــت  ــط گف ــت داد فق ــزی از دس ــرد و عزی ــه ک ــی او را احاط ــت امتحان وق
یــا اباعبــدا... حــدود دو دهــه در ایــام محــرم در کنــار ایــن عزیــز نوحــه 
ســرایی نمــودن افتخــاری بــود و دعــای مســتجابی کــه وقتــی نوجــوان 

ــاب را  ــرت ارب ــاکرم حض ــتم  و ش ــی داش ــن آرزوی ــودم چنی ب
فرامــوش نمیکنــم در ســال 1370 شمســی غزلــی از حافــظ علیــه 
الرحمــه بامطلــع "ای نســیم ســحر آرامگــه یــار کجاســت" در شــب 
ســیزده محــرم شــروع کــرده بــودم ایشــان ســر رســیدند و حالــی عجیــب 

داشــتند وبنــده بافاصلــه بعــد از پایــان غــزل میکروفــون را تقدیمشــان 
نظــر  در  برســند  حســینیه  بــه  کــه  را  وقتشــان  بایــد  چــون  کــردم 
میگرفتیــم و ایشــان در حیــن مداحــی و روضــه شــان لطــف و تفقــدی 
نمودنــد و تشــویقم کردنــد کــه هنــوز مــزه ی شــیرین آن تشــویق را بــه 

ــود ــظ ب ــعر حاف ــاب ش ــر انتخ ــن بخاط کام دارم و ای
که متاسفانه آن زمان دوستان ذاکرمان زیاد استفاده از غزلیات

نمیکردنــد و اکنــون نیــز کــم اســت امــا اســتاد حــاج اصغرآقــا و همچنین 
اســتاد عینــی فــرد از نــوادری هســتند  کــه بــا غــزل بــزرگان نیز مانوســند 
و امــا اگــر بنــده کــه دو دهــه در کنــار ایــن عزیــز بــود ه ام بپرســند راجــع 

بــه حــاج اصغــر میگویــم:
نظــر کــرده ی سیدالشــهداء علیه الســام و در یــک کلمه "عــارف الذاکرین" 
چــرا کــه جنبــه ی عرفانــی را در ایشــان بیــش از مداحی صرف مشــاهده 
نمــوده  ام تجلیــل از کســی کــه اربــاب بــی کفــن از وی تجلیــل کــرده انــد 

بهانــه ای بــرای نوشــتار فــوق گردید.

دلسوخته ای از تبار شوشتری ها و دربندی ها

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟

حاج اصغر آقا مقتل ناطق
* علی حنیفه- شاعر

ســینه از آتــش دل در غــم جانانــه بســوخت 
آتشــی بــود در ایــن خانــه کــه کاشــانه بســوخت 
بگرفــت  دلبــر  و  دوری  واســطه ی  از  تنــم 
بســوخت جانانــه  رخ  مهــر  آتــش  از  جانــم 
ببــرد  خرابــات  آب  مــرا  زهــد  خرقــه 
بســوخت  میخانــه  آتــش  مــرا  عقــل  خانــه 

در اندیشــه اولیای روضه و عشــیره عاشــقان ساالر 
شــهیدان، بــی شــک گــواه مشعشــع بیــت آغازین 
غــزل حضرت حافــظ، پیر آســتان قــدس حضرت 
دوســت جنــاب حــاج اصغــر زنجانــی اســت. البته 
کــه شــرح جان شــرحه شــرحه ی این پیــر طریقت 
کــه ســالیان ســالیان، ذره ذره در مرثیــه )مظلــوم 
عاشــورا( گداختــه اســت از قلــم ناپختــه ی چونــان  
مــن برنمی آیــد. بــه ویــژه آنکــه حقیــر از وجــود آن 
وجــود نازنیــن آنگونه که شایســته و بایســته اســت 
کام نگرفتــه و فیــض نیافتــه اســت و تنهــا از دور بــه 
تماشــای آن صــدای ســوزناک و داغدیده ایســتاده 

و نفــس نفس گریســته ام. 
بــا ایــن حــال ایــن زعیــم روضــه کــه از" الســابقون 
ــا  ــه را ب ــت روض ــان اس ــوت ایش ــابقون"  کس الس
ســراپای وجــود خویــش می خوانــد، آنگونــه 
مجســم  روضــه  را  او  منبرهایــش  پــای  کــه 
ــه  ــر را روض ــاج اصغ ــای ح ــای ج ــد. ج می خوانن
ــک های  ــر، اش ــاج اصغ ــم های ح ــه تبس فراگرفت

ــاج  ــو ح ــر، غری ــاج اصغ ــکوت ح ــر، س ــاج اصغ ح
اصغــر و حتــی راه رفتــن حــاج اصغر روضه اســت. 
اصــا حــاج اصغــر مقتــل ناطق اســت. ایشــان که 
جــان و روان عاشــورایی دارد بــه عرفــان انفــرادی 
ــورا را  ــی عاش ــگ مترق ــت و فرهن ــر نیس منحص
صرفــا در خوانــدن روضــه ندیــده اســت همــه 
می داننــد کــه در ســال های عاشــورایی دفــاع 
ــت  ــتین قام ــهیدان راس ــای ش ــه پ ــا ب ــدس پ مق
گــردان هــای خــط شــکن در دفــاع از حریــم 
ــته و  ــه گام برداش ــام روح ا... چگون ــاب و ام انق
نفــس زده و حــاال نیــز بــا گذشــت چندیــن دهــه 
از آن روزگاران کــه "یــاد بــاد" بی هیچ اســتحاله ای 
همچنــان در رده ی عاشــورایی انقــاب در حرکت 
ســیال اســت و بــه رســالت خــود بــا باوری ســترگ 
در راه اهــداف آن شــریعت در خــون تپیــده ادامــه 
می دهــد و حتــی در ایــن مســیر تابنــاک از فرزنــد 

نیــز مضایقــه نکــرده اســت. 
ــار  ــحون از آث ــر مش ــاج اصغ ــار ح ــن سرش ذه
منظــوم بــزرگان ادبیــات بــه ویــژه ادبیــات 
عاشــورایی می باشــد. ایشــان بــا حافظــه ی 
ــته،  ــر واداش ــه تحی ــه را ب ــود هم ــع خ مشعش
اعاظــم و اکابــر اولیــای شــعر مرثیــه کــه از 
ــه  ــتند ک ــرف هس ــد معت ــت دارن ــان معرف ایش
حــاج اصغــر دریــای خروشــنده شــعر اســت آن 
هــم چــه شــعرهایی ... نغــز و بدیــع کــه تقریبــا 
همــه پایه هــا و مایه هــای ادبــی، حماســی، 

مرثیــه ای و اســتداللی در جــان ایــن اشــعار در 
ــت.  ــان اس ــیان و غلی س

مــن در ســال های بــاز پســین عمــر مبــارک 
حجــت موجــه ام جنــاب حــاج ســید عــزت حری 
آنگونــه کــه در توصیــف و تعریــف نمی تــوان 
آورد قریــن و معاشــر بــودم و بــر آن جــان عاشــق 
شــیفته و در خلــوت خویــش گفتنی هــای گــران 
ســنگی از آن روح زالل شــنیدم. روزی از ایشــان 
پرســیدم آقــا جــان بــه نظــر شــما در میــان انبــوه 
ذاکــران و روضــه خوانــان حضــرت ســید الشــهدا 
کــدام بزرگــوار در انتخــاب شــعر، ذوق و ســلیقه 
شایســته و برازنــده ای دارد ایشــان بــا بیــان 
اینکــه همــه بــزرگان مداقــه الزم را در ایــن جهت 
دارنــد فرمودنــد حــاج اصغــر آقــا قــوه تشــخیص 
شــعر شــاخص را آنچنــان داراســت کــه نظیــرش 

ــم.  ــم می یابی ــود ک ــی خ را در حوال
کــرده  ســفر  آن  بــزرگ  و  مهربــان  خــدای 
محشــور  خویــش  اولیــای  بــا  را  گرانمایــه 
را  عزیزمــان  اصغــر  حــاج  ســایه  و  فرمــوده 
ســالیان ســال مســتدام بــدارد و مــا را قــدردان 

فرمایــد. مقــرر  چشــم"  "نــور  آن 
تا چشم دل به طلعت آن ماه منظر است 

طالع مگر که چشمه خورشید خاور است 
کافر نه ایم بر سرمان شور عاشقی ست 

آن را که شور عشق به سر نیست کافر است



* مرتضی تبارکی، مادح اهل بیت 
کارشناس ارشد تاریخ

بسم رب الحسین)علیه السالم(

بگو حســین که   بوســد ملک دهــان تو را
ملــک دهان تــو بوســد فلک زبــان تو را
مکان بگیــر به کنجــی بگو حســین و بنال
 کــه جبرئیــل زیــارت کنــد مــکان تــورا

ــران  ــپاس بیک ــد و س ــخن حم ــاز س آغ
ــتانی  ــه گلس ــا را ک ــادر و توان ــردگار ق ک
بــس عظیــم بــه مــا عطــا فرمــود 
ــی  ــت و زیبای ــام عظم ــعت تم ــه وس ب
حضــرت حســین بــن فاطمه)علیــه 

ــالم(. الس
و چــه بلبــالن خــوش نفســی کــه 
ــف ورا  ــخن وص ــی س ــه زبان ــک ب هری
و  بیاراســتند  چمنــی  و  انــد  گفتــه 
ــه  ــس ک ــن ب ــش همی ــام نوکران در مق
ــتند و در روز  ــز مس ــر نی ــه قب "در خان

حســاب هــم خمارنــد..."

خواســتند از تــو بگویند شــبی شــاعرها
ــا قلــم شــرم نوشــتند نشــد عاقبــت ب

و امــا بعــد، خواســتم از اســتاد بزرگــوار، 
و عــارف مســلک  ذاکــر دلســوخته 
ــر  ــاج اصغ ــالم( ح ــم الس اهلبیت)علیه
زنجانــی )زیــد عــزه( بگویــم و امــا دیدم 
کــه نمیشــود و آن بــه دو جهت، نخســت 
اینکــه خــود را حقیــر تــر از آن یافتــم که 
زبــان بگشــایم و دیگــر از ایــن بــاب که " 

نکــو روی را محتــاج پیرایــه نیســت"
ــم؛  ــتن گفت ــال خویش ــر از ح ــس ناگزی پ
ــای  ــازی ه ــرگرم ب ــودم س ــی ب نوجوان
دوران و گمگشــته در هیاهــوی ایــام، کــه 
ــروش دوره  ــوار ف ــاق، از ن ــب اتف برحس
گــرد وســط بــازار ســنتی زنجــان) بــا آن 
هیبــت خاصــش – آقــا خلیــل( کاســتی 
ــی ام  ــات تنهای ــدم اوق ــه هم ــدم ک خری
ــیار  ــوای بس ــی از محت ــد و مصراع گردی
ــون  ــی ام را رهنم ــیر زندگ ــش مس وزین

ــد: ش
دوستان را کجا کنی محروم

تو که با دشمن آن نظر داری...
ــان  ــود!؟ در خیاب ــی ب ــرد عمیق ــه م چ

امــام رضــا)ع( مشــهد مقــدس در ایــام 
ــدم  ــان دی ــر، ناگه ــاه صف ــر م ــه آخ ده
ــی  ــزاداری اهال ــته ع ــن دس ــه در بی ک
ــم و  ــد. نظ ــا ش ــه پ ــه ای ب ــز غلغل تبری
ــم  ــه ه ــی ب ــینه زن ــوف س ــام صف نظ
ــت  ــی جماع ــه العین ــه طرف ــت ب ریخ
از  غالمــی  پیــر  گرداگــرد  عــزادار 
ــی  ــد و تمام ــه زدن ــق، حلق ــار عش تب
یکبــاره  وســعت،  آن  بــه  خیابــان 
ــی در  ــی تریبون ــد و در آن ــدود ش مس
ــد.  ــا ش ــوخته مهی ــر دلس ــر آن پی براب
ــد.  ــت پیچی ــن جماع ــه ای در بی همهم
ــد..  ــرا دهی ــوش ف ــاکت.. گ ــاکت س س
میدانیــد او کیســت؟ حــاج علــی اســگر 

ــوش.. ــوش گ ــت.. گ زنجانیس
لب گشود و دٌر و گوهر ریخت:

قدریــوی کوفه لیلــر بیلمدی من بیّلــم اوغول
هر یره گیتســه باشــون منده اورا گّلــم اوغول
ــیّلم اوغول یوز گوزون قانینی گوزیاشیمیله س

ــن  ــه ای ــه و زمزم ــرم گری ــور گ ــن ط همی
ــب  ــود را ش ــاگاه خ ــه ن ــودم ک ــات ب ابی
ــاب بیکفــن)ع( و  جمعــه ای در حــرم ارب
درســت روبــروی ضریــح شــش گوشــه ی 
ــم  ــتان همراه ــه دوس ــم. ب ــوال یافت م
ــال  ــش از 15 س ــعر را بی ــن ش ــم؛ ای گفت
اســت کــه از پیرغالمــی بــزرگ در محضر 
ــت دارم و  ــه امان ــج)ع( ب ــن الح ــا ثام آق
ــت.. ــن اس ــبهای م ــوت ش ــه خل زمزم

قســم بــه خــدای یگانــه کــه مدیونیــم... 
مدیــون ایــن نفس هــا و نفســهای پــاک و 
خالــص که ذکــر زیبای "حســین حســین" 
را بــه مــا آموختنــد و بــا نغمــات دلنشــین 
ــه  ــت ک ــان سالهاس ــوات داودی ش و اص
ــین  ــن "حس ــد. و ای ــرده ان ــتمان ک مس
ــه از  ــت ک ــی اس ــان پژواک ــین" هم حس
فراســوی زمــان در گــوش نســلها پیچیده 
اســت و هنــوز غریــو هیهــات منــا الذلــه 
ســر میدهــد و روح آزادی و آزادگــی و ظلم 
ســتیزی و مقاومــت را در کالبــد جهانیــان 

همــواره مــی دمــد..
بایــد  گفــت: عاشــق  بزرگــی مــی 
نشــانی از معشــوق را دارا باشــد و دیدم 
کــه او ابوالشــهید اســت و مجاهــد فــی 

ــکنان  ــط ش ــار خ ــه دی ــبیل ا... ب س
ــم  ــان را بپرس ــا ایش ــودم ت ــذری نم گ
ــد:  ــه یافتی ــر را چگون ــاج اصغ ــه ح ک
ــهید و  ــر ش ــش عط ــت نفس ــی گف یک
ــدا  ــوی اخــالص میدهــد. وان یکــی ن ب
ــهدای  ــر را ش ــاج اصغ ــه ح ــر داد ک س
ــی  ــند و حت ــی شناس ــر م ــر بهت خیب
چادرهــای خالــی بعــد از عملیــات 
ــش  ــوز روضه های ــا س ــز ب ــالی4 نی کرب
گریســته انــد. و شــاید علــت دلنشــین 
دل  همیــن  روضه هایشــان  بــودن 

ــد. ــوخته اش باش س
دیگــری آهــی کشــید و گفــت دلتنــگ 
عــزاداری  دســته  در  روضه هایــش 
حســینیه اعظــم هســتم آنجــا کــه 

: می گفــت
ــتی  ــری داش ــدر، پس ــان پ  "ای مهرب

ــد..." ــه ش چ
ــی داد  ــره ای م ــر از خاط ــی خب و آن یک
کــه خــود ایشــان)حاج اصغــر( در هیئــت 
انــد و آن  رزمنــدگان تعریــف کــرده 
اینکه، شــبی شــهید حســن باقــری را در 
رویــا زیــارت نمودم و از شــهید پرســیدم 
حســن جــان کجایــی؟ گفــت حــاج اصغر 

ــرا دارد... ــس ماج ــدن ب ــال دی کرب
ــر  ــاج اصغ ــد ح ــه میگفتن ــر آنک جالبت
نــه تنهــا یــک مــداح بــا اخــالص 
بــوده و هســت بلکــه ایشــان خطیبــی 
توانمنــد نیــز هســتند بــه طوریکــه در 
دوران مبــارزات انقــالب اســالمی یکــی 
ــان  ــوج خروش ــی م ــای اصل ــره ه از مه

ــد. ــی بودن ــت انقالب جماع
ــفرکرده،  ــار س ــخن آن ی ــان س ــن می واز ای
ســید عظیــم الشــان ، ســخندان و ســخن 
ــزت  ــید ع ــاج س ــتاد ح ــّدق، اس ــنج ُم س
حــری فرامــوش ناشــدنی اســت کــه در طی 
ســفری که توفیق همراهیشــان را داشــتیم 
میفرمــود  قــدر حاج اصغــر را بیشــتر از این 
کــه هســت بایــد شــناخت چــرا که بــه طور 
قطــع و یقین ایشــان مقــام و منزلتــی باالتر 

از طــه حســین مصــری را داراســت.
عمرش دراز و سایه اش مستدام باد.

حســینه نوکــر اوالن ماســوایه نــاز ایلــر                
منیــده نوکــره نوکــر یازیــن کــه نــاز ایلییم

نفسشعطرشهیدوبویاخالصمیدهد

تیر ماه سال 1396 / شماره 39

نشریه حسینیه اعظم زنجان
4



بیع با آیت ا... حکیم 
در ایامــی کــه ایشــان نجــف بودنــد تنهــا بــه بیــت 
امــام رحمــت ا... رفــت و آمــد نمــی کردنــد بلکــه 
ــد ماننــد  ــه بیــوت دیگــر مراجــع نیــز ســر میزدن ب
ا... حــاج ســید محســن  آیــت  بیــت مرحــوم 
ــدن  ــه خوان ــن روض ــه ضم ــت ا... ک ــم رحم حکی
بــه زبــان عربــی بــرای ایشــان، عقــد قــراردادی بــه 
ــاج  ــان و ح ــن ایش ــم بی ــت ا... حکی ــنهاد آی پیش
اصغــر منعقــد  میگــردد و صیغــه شــرعی بتوســط 
آیــت ا... حکیــم جــاری مــی شــود که موضــوع آن 
واگــذاری ثــواب نیمــی از فقاهــت در قبــال پــاداش 

ــوده اســت. یــک جلســه از ذکــر توســل ایشــان ب
ارباب در می گشاید

غیــر  بطــور  کــه  زائرینــی  امنیتــی  لحــاظ  بــه 
ــا را  ــدند روزه ــی ش ــرف م ــا مش ــه کرب ــی ب قانون

پنهــان و شــبها راه مــی رفتنــد.
شب جمعه بود حدوداً دو ساعت راه داشتند تا کربا

همراهــان مــی گوینــد شــب را بخوابیــم از اینجــا 
ــبها  ــم ش ــی ه ــت و از طرف ــکلی نیس ــد مش ــه بع ب

ــه  ــق ب ــم موف ــر بروی ــت و اگ ــته اس ــرم بس درب ح
زیــارت نخواهیــم شــد. حــاج اصغــر میگویــد 
ــاز می کننــد.  ــم انشــاا... درب را برویمــان ب بروی
پــاره  لباس هــا  و  کفش هــا  کــه  وضعــی  بــا 
ــه هــر طریقــی  ــاول زده و زخمــی، ب شــده،پاها ت
شــده مــی رونــد تــا مــی رســند پشــت درب حــرم 
ــدن  ــه خوان حســینی، ایشــان شــروع مــی کنــد ب

ــعار: ــن اش ای

تــا بــه کــی در پشــت در مانیــم در را بــاز کــن
کــن بــاز  را  در  محبانیــم  از  هســتیم  هرچــه 
لطــف و احســان بــر ضعیفان عــادت دیرین توســت
کــن بــاز  را  در  پریشــانیم  بــس  و  مســتمند 

کــه یکــی از خادمیــن حــرم درب را بــاز میکنــد و بــه 
ــت؟  ــی کیس ــر زنجان ــد: اصغ ــی گوی ــی م ــان عرب زب
ایشــان را معرفــی مــی کننــد، خــادم مــی گویــد مــن 
خــواب بــودم حضــرت را در خــواب زیــارت کــردم 
ــا  ــاز کــن اصغــر زنجانــی ب فرمــود بلنــد شــو درب را ب
دوســتانش پشــت درب هســتند آنــان را دعــوت کن.

ازدواجی که امام رضا واسطه اش می شود
ــی و  ــه متق ــدا... ک ــوم اس ــان مرح ــه ایش ابوالزوج
اهــل تهجــد بــوده مــی گویــد بــه همــراه خانــواده 
بــرای عتبــه بوســی علــی بــن موســی الرضــا علیــه 
الســام مشــرف شــدیم روزی در حــرم مطهــر بعــد 
ــدون  ــی بمــن دســت داد و ب از انجــام فریضــه حال
اختیــار خوابــم بــرد در عالــم رویــا وجــود مبــارک 
الســام را زیــارت کــردم  حضــرت رضــا علیــه 
حضــرت فرمودنــد کــه بــزودی یکــی از نوکــران مــا 
بــرای بــرای وصلــت بــا فــان دختــر شــما مراجعــه 
مــی کنــد ســفارش مــی کنــم مبــادا مأیــوس 
ــه  ــول ا... چگون ــن رس ــردم یاب ــرض ک ــردد ع برگ
او را بشناســم؟ حضــرت او )حــاج اصغــر( را نشــانم 
داد. در حالــی کــه ســیدی دســتش را گرفتــه بود و 
بــه ســمت منــزل مــا  مــی آمدنــد از خــواب بیــدار 
شــدم و موضــوع را بــه جــز همســرم بــا هیچکــس 
ــم  ــت کردی ــه مراجع ــا اینک ــتم ت ــان نگذاش در می
ــر  ــه تعبی ــای صادق ــن روی ــه ای ــید ک ــی نکش و طول
شــد ایشــان بــا همــان ســید آمدنــد و ایــن وصلــت 

ــوع پیوســت. ــه وق مبــارک و میمــون ب

سال شمار زندگانی حاج اصغر گنج خانلو
ــا  ــش از ده ه ــاید بی ــه ش ــتند ک ــی هس ــدود مادحین ــی از مع ــر زنجان ــاج اصغ ح
ــرت  ــژه حض ــه وی ــام و ب ــم الس ــت علیه ــل بی ــوص اه ــعر درخص ــت ش ــزار بی ه
ســید الشــهدا در حافظــه خــود داشــته باشــد و ایــن چشــمه جوشــان الهــی کــه 
بــه مــدد خــود حضــرات اهــل بیــت بــه ایــن عظمــت و مانــدگاری رســیده اســت 

ــت. ــده اس ــه گردی ــان نهفت ــود ایش ــه در وج ــت ک ــی اس ــزء معجزات ج
ــد و  ــی کنن ــتفاده م ــی اس ــا خیل ــان از آنه ــه ایش ــعاری ک ــی از اش ــرور برخ ــاید م ش
مــردم را مســت فیــض مــی کننــد خالــی از لطــف نباشــد و قنــد مکــرری باشــد بــرای 
مخاطبیــن مــا هرچنــد شــنیدن ایــن ابیــات از زبان حــاج اصغر لطــف دیگــری دارد.

ــل ــا ابوالفض ــکل گش ــی مش ــت دلرباس ای دس

دســت گــره گشــایه جانالرفداابوالفضــل

* * * * * * * * * *

ــوردی  ــن خ ــه زمی ــک مرتب ــوردی و ی ــزه خ تونی

افتــاد برابــرت  زینــب  مرتبــه  هــزار 

تورابــه خاطردرهــم چودرهمــت کردنــد

ــه آخــرت افتــاد چنــان کــه شــرح تــن تــو، ب

* * * * * *

منجنیــق غــم ایلــه ســیخدی اوخیردا،دختــری

نیلوفــری ایلــدی  پیکرینــی  تازیانــه 

ــری ــه یرل ــروردی تازیان ــان وی ــده ق ــان ویرن ج

* * * * * * * * * *

ــوب ــم دوزول ــته انج ــماندوربدنون رش آس

باخــورام هرطرفه قــان یاراالردان ســوزولوب

بیله نعش اولمــاز اوغول عضــودن عضــوی ئوزولوب

ــو ــوی ت ــذرد شستش ــد میگ ــه کن ــرا چ زه

نیمــه شــب اســت تــازه رســیدم بــه مــوی تــو

* * * * * * *

ذیروحــه روح  جســم  االرواحــه  روح 

ــروحه ــه مش ــه خنجریل ــه خدنگیل ــینه ک س

صــورت خــون آلــوده ســجده گاه مجروحــه 

ــه  ــای مذبوح ــم قف ــه ه ــدان مقطوع ــم ی ه

لختــه لخته قــان دولموش گوزلره ســالم اولســون

* * * * * * * *

بــس کــن ربــاب حرملــه بیدارمیشــود

ســهمت دوبــاره خنــده انظــار میشــود

ــتی ــرغم گذاش ــربه س ــاب س ــن رب ــس ک ب

اصغرنداشــتی کــه  کــن  خیــال  اصــال 

خاطراتی آسمانی
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   سید ناصر والیی
مشــهور مــّداِح  و  فاضــل  ادیــِب 
وپرنــور اســت  عشــق  از  مملــو  وجــودش 
خانلــو گنــج  اصغــر  حــاج  برحــق  بــَود 
دور حســد  از  زکینــه  حــق  لطــف  بــه 
خداونــد زالطــاف  روشــن  دلــش 
شــور ســرش  در  و  زعشــق  پــر  وجــودش 
راه در  همــواره  و  عاشــق  و  نتــرس 
سلحشــور هــم  ســخنور  هــم  مجاهــد 
حــق رهــرو  رهبــر  امــر  مطیــع 
ماءمــور هســت   والیــی  امــر  بــر  کــه 
اســت حســین  دربــار  پیــر  غــام 
منظــور هســت  را  او   ، حضــرت  رضــای 
خداونــد راه  در  داده  شــهیدی 
مــور ی  هدیــه  برســلیمان  دانــد  کــه 
بــه حفــظ شــعر ، ماننــدش کســی نیســت
دور هربــا  از  گردانــدش  خــدا 
قرنــی نیــم  ســتاره  چــون  درخشــد 
مشــهور ایــران  در  و  فخــر  زنجــان  بــه 
"والیــی" خواهــد  مــی  حشــر  روز  بــه 
محشــور آل  و  باعلــی  باشــد  کــه 

منصور کامی فرد
ســلطان مــدح و مرثیه ، حــاج  اصغر زنجانی ام 
در عشــق پابنــد دل و همــراه هــر ایرانــی ام 
بستانسرای عشق را ، یک عندلیب نوحه خوان 
همــراه بــا صاحــب دالن ، بــا دیــده ی بارانــی ام 
با ســوز ســینه گفتــه ام ، با مــوج گریه خفته ام 
فدیــه بخواهــد ســرورم ، در راه دیــن قربانــی ام 
لیا و مجنون در هوس ، در بند آن بانگ جرس 
اما ســخن اینســت و بس ، من عاشــق و قرآنی ام 
ات خانــه  بــادا  آبــاد   ، فاطمــه  عزیــز  ای  آه 
ــی ام  ــر ویران ــر ، در معب ــازی اگ ــا س ــتم ره دس
هفتــادو انــدی ســال مــن ، گفتــم غــام در گهــم 
در آســتان رحمتــت ، بگمــار بــر دربانــی ام 
شــاهد کشــد بــر ســوی خــود ، زاهــد کنــد الگوی 
خود اما برای کوی خود ، حاج اصغر زنجانی ام 

محّمدباقر عّباسی )تهران(

ــت ــه های ــر زمزم ــه ب ــنه ،ک ــم تش ــه دل اى آنك
ــا حــال وهوایــت َپرمــی زنــد هــر لحظه،کــه ب
عّشــاق دل  بــر  دهــد  شــور  خوشــت  آواى 
وصفایــت وعشــق  ادب  نگنجــد  مــدح  بــر 
نكــردم تو،إغــراق  بــه  گویــم  نابغــه  َگــر 
پایــت بــه  عشــق  و  ادب  زند،أهــل  بوســه 
اُلّلــهى  آل  عاشــق  کودکیــت  از 
وقــف اســت کــه بــرآِل على،جــان وصدایــت
نزدیــك بــه یــك قــرن ،َثناخــوان حســینی
وفایــت بــه  أحســن  و  تقدیــري  شایســته ى 
عمریســت کــه دربــزم حســینی،چون شــمع
فدایــت بــه  جانــم  و  میســازى  و  میســوزى 
خوانــی مرثیــه  در  تــو  مثــل  َنُبــَود  دیگــر 
درخاطــره هامانــدنى اســت خاطــره هایــت
تجلیــل تــو بــا شوروشعوراســت درایــن شــهر
نهایــت أوج  ُبــَود  تــو  مقــام  اینكــه  بــا 
اگــر ، شــأن تــو اکبــر ُبــَود اصغــر  نــام تــو 
َبــس کــه نكردنــد رهایــت چــون آل عــلى 
لبیــك تــو گفــتى ،کــه بــه َهــل ِمــن ناصــر 
هدایــت کــردى  را  قافلــه  خــود  ناصــر  بــا 
آرى اعظــم،  حســینیه ى  اهــل  ایــن 
تعظیــم کنــد ســر، عجــبى نیســت برایــت

وحید اله ورن،زنجان
هــا ســنگ  تمــام  ســنگ  دل  از  خیــزد  نالــه 
گــر بخوانــد روضــه هــای اصغــر شــش ماهــه را
ابرهــا بــا اشــک هایــش بــاز بارانــی شــوند
مرثیــه خوانــی کــه کــرده آســمان را مبتــا
ــب ــه دعبــل رســم ســوز وســاز را از اوطل گــو ب
فاطمــه انداختــه بــر دوش)حــاج اصغــر( عبــا

کربــا  دردهــای  بــا  ســوختن  یعنــی  قــرب 
دیــدن ظهــر بــا باچشــمی از جنــس خــدا
قــرب یعنــی خالصانــه نوکــر ایــن در شــوی
از درون آتــش بگیــری تا که )حاج اصغر( شــوی

استاد ولی اله کامی : 
ــت ــهید اس ــاب ش ــر ب ــی اگ ــر زنجان ــاج اصغ ح
ُعمریســت کــه در ُزمــره ی احبــاب شــهید اســت
رهبــر پیــرو  و  ُبــَود  نهضــت  حامــی  او 
اســت شــهید  اربــاب  ره  والیــت  راه  چــون 
مّداحــی مــوال بــه شــعور اســت و بــه شــور اســت
آنكــس کــه در ایــن شــور بــود اهــل شــعور اســت
نباشــیم بیگانــه  نوکــر  بیــا  دوســت  ای 
اســت دور  فاطمــه  حــرم  از  بلــی  بیگانــه 
حــاج اصغــر زنجانــی مــا یــار والیــی اســت
در ســینه ی بگداختــه اش عشــق خدایــی اســت
زنجــان وادی  بــود  حســینیه  امــروز 
پــس اصغــر زنجانــی مــا کــرب  و بایــی اســت

ناصر دوستی
اگــر چــه چشــمه چشــمت ز نــور گشــته جــدا
بــه جــای آن بــه دل تــو نشســته نــور خــدا
بخــوان تــو روضــه عبــاس شــور برپــا کــن
ببــر بــه علقمــه دل هــای خونجگــر شــده را
ز روضــه هــای ابوالفضلــی ات یكــی مشــهور
ناســور زنــد  وبــه دل  اســت  "منــزوی"  کام 
ــدی ــن گتمل ــامه کیمی ــیم ش ــی باش ــر یارال "اگ
ــی قــاال یاخشــی بیــر نمــا باشــیما قویــون اقلل
باشــیمدا چوخ یارام اولســا جداده دوز قالماز...
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
همــراه خــودت مــی بــری ای مــرد نكــو فــال
در آخــر هــر روضــه تــو مــا را لــب گــودال
ــینش ــد از داغ حس ــی زن ــر م ــه س ــه ب ــا ک آنج
حــال از  رود  مــی  علــی  و  کبــرا  صدیقــه 
ســامی گــودال  بــه  روضــه  هــر  تــه  داری 
کامــی" حــاج  دِل"  ســوِز  از  ُپــر  شــعر  بــا 
"هچ کس بو چوخور یردن عزیزیم دورا بیلمز
اوخ نیــزه دی هریــان آنامیــن اوغلــو ســورونمه
دورســاندا الینن یاپیشــان یوخ ییخیارسان..."
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
باتــو دارد ســخنی واضــح و بــی پــرده دلــم
بــاز حاجــی هــوس روضــه تــو کــرده دلــم
ــار ــک بی ــی اش ــه کم ــی روض ــودت آه... کم باخ
ببــار روضــه  وســط  در  مــن  دل  کویــر  بــر 
بــه دلــم روضــه ای از شــام غریبــان تــو بخــوان
شــعر معروف "حسینی"اســت ز" ســعدّی زمان"
"بــو حروفیــن داخــی نــه آخــری نــه اولــی وار
بو نجه نعشــیدی نه بارماقی وار نه الی وار..."
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
ربــاب هــای  نالــه  ز  آه...خرابــه  اســت  ُپــر 
نالــه هــاش کبــاب کــه میشــود دل عالــم ز 
گهــی بــه خلــوت مــی گفــت:"وای آقــا وای...
وای... بــاال  وای  گفــت:"  مــی  قافلــه  میــان 
ات اصغــری  علــی  و  ربــاب  هــای  روضــه  ز 
ات آذری  ســوز  بــه  و  "منزوی"اســت  کام 
"اودم که خلوت اوالردی دییردی وای آقا وای...
بیرین گورنده دییردی صودامیین باال وای..."
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
یــک طفــل شــبیه یــاس بــر روی رخــش هالــه
بااینكــه ســه ســاله اســت و در کودکــی اش، امــا
صدســاله غــم  گویــا  دارد  دلــش  ُکنــه  در 
نالــه بزنــد  نــی  چــون  ویرانــه  گوشــه  در 
َغّســاله دل  ســوزد  بینــد  تنــش  زخــم  تــا 
در ســینه خــود دارد بــس روضــه از ایــن دختــر
بــر دل بزنــد آتــش ایــن روضــه "حــاج اصغــر":
ــر ــرا تلل ــاندی ق ــدی ایس ــویی توک ــاله س غّس
ایســاندی قــرا تللــر یانــدی قــارا معجرلــر..."

امیر رسولی
ســوزی مــی  جگــر  از  هایــش  مرثیــه  بــا 
وقتــی کــه شكســت بــال و پــر مــی ســوزی
بــا نــام حســین اگرچــه کــم نیســت غمــت
ســوزی مــی  بیشــتر  ربــاب  نــام  بــا 
را پیكــر  بكــن  رهــا  و  ســر  ز  بگــذر 
را آخــر  لحظــه  حدیــث  بگــذار 
شــهید گشــت  تــو  جــوان  پســر  وقتــی 
را اکبــر  علــی  داغ  دلــت  فهمیــد 
جانــت از  و  دل  از  عشــق  رود  مــی  ســر 
ایمانــت وال  روح  بــا  آمیختــه 
داری خوانــدن  روضــه  هــوای  وقــت  هــر 
چشــمانت شــود،  مــی  نــور  همســایه 

اشعار تقدیمی: 
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 اشاره: گفتنی ست بیش از ده ها اثر از اقصی نقاط کشور به دستمان رسیده بود که بواسطه قالب محدود ویژه نامه نتوانستیم از همه آن ها بهره ببریم. امید که در فرصتی مقتضی و در قالب کتابی ویژه همه آن ها را به زیور طبع بیاراییم.



جریان کربال رفتن حاج اصغر گنج خانلو
* بهلول حبیبی

 
ــوزی ــی س ــه غمل ــدی دلیم ــه دوش ــن گن کربانی
ــوزی ــده گ ــو مصیبت ــن ب ــک تریل ــادوب اش ایس
بیــزه تعریــف ائلییــوردی بونــی حــاج اصغــر ئــوزی

علــی بــن  حســین  راه  بکــف  جــان  رهــرو 
علــی بــن  حســین  مــداح  زنجانیــدی  اهــل 

 
ائلییــم نیــت  گونــی  بیــر  ائلــدی  عشــق،وادار 
ائلییــم ارادت  عــرض  آقامــا  یوخونــدان  تــا 
ائلییــم زیــارت  ابوالفضلــی  پــاک  مرقــد 

ســفر عــزم  ایلمیشــم  مــن  ســاری  کربایــه 
اســر ثــارا...  باخان،پرچــم  قلبــه  ی  ُقّلــه 

یازیــا دفتــر شــاهه حســنات یــوال دوشــدوم 
صلــوات حســینه  روح  دئدیــم  آتدوقجــا  قــدم 
عتبــات عشــق  وار  علی،باشــدا  حــب  قلبیــده 

ــم ــه ییدی ــَدر غّص ــه او َق ــی ائلییونج ــاری ط یول
ــم ــه دیدی ــا نوح ــه آقام ــوب گ ــه اوخوی ــی روض گه

دوســتاریم کــه منیلــن بــو ســفره همرهیــدی
شاهنشــهیدی نوکــر  و  دل  اهــل  هاموســی 
ثاراللهیــدی گوزیاشــارا  یولداکــی  شــاهدیم 

شــهدانی چاغیــروب دوشــدوم امامیــن یادینــا
ــا ــینون آدین ــان حس ــم قرب ــه واری ــم ا...:ن دئدی

گجــه نــون یاریســی چاتــدوق بیــز او اصلــی وطنــه
کفنــه بــی  شــه  روح  ادب  عــرض  ایلــدوق 
ــه ــدی من ــرض ائت ــری ع ــدی بی ــب اول ــا منقل رفق

ئورگیــن داغالــار قوناقــون  بــوردا  رســمیدور 
باغالــار لــر  گجــه  هــر  قاپارینــی  حرمیــن 

تــا ائشــیتدیم بــو ســوزی حالیــم ائلــه اولــدی خــراب
خطــاب خرابیلــه  حــال  ائلدیــم  رفقایــه 
ربــاب کنارینــده  ششگوشــه  منــه  منتظــردی 

قانمــاز شــب  دل  دیوانــه  عاشــق  ســوزه  بــو 
باغانمــاز اصغرینــه  حــاج  قاپــاری  آقامــون 

دره ســمت  نگــران  لحظــه  او  ائتدیــم  حرکــت 
خیرالبشــره گل  حریــم  بلکــه  یتیشــم 
صودامــره آز  بیــر  آهیلــه  دییــم  الی  الی  اوردا 

ــاب ــی ت ــدوم ب ــمتینه اول ــرم س ــا ح ــدم آتدوقج ق
البــاب دق  ائلدیــم  بهشــته  بــاب  یتیشــوب 

ــان ــام و نش ــر ن ــدی خب ــی آل ــدی قاپون ــادم آچ خ
دئدیــم اصغــردی آدیــم خــاک در شــاه شــهان
نهــان ســر  وار  اربابیــده  خــادم  گوئیــا 

ــزورم ــی گ ــن علین ــین ب ــن حس ــن صح ــدی م دی
گیوه،منتظــرم گلمــه  ســنون  ســاعتدی  نچــه 

ــی ــوه س ــر ن ــدی پیمب ــا گل ــویدوم یوخوم یاتموش
یوخامیشــدوم ولــی اوچ دفعــه ائشــیتدیم بــو سســی
ــی ــه س ــون زمزم ــاج اصغریم ــور ح ــه گل دور ایاق

نوکریمــه ائلــه  آچ،حرمــت  قاپاریــن  حرمیــن 
گلــه ششگوشــه ده،تــا نوحــه دئیــه اصغریمــه

ــا ــان آق ــویلدوم ای عطش ــاق س ــدوم ای ــه قوی حرم
آذری لحنیلــه سســلندیم او لحظــه جــان آقــا
آقــا قربــان  آدیــوا  آدم  و  فرش،عالــم  و  عــرش 

اذن ویــر نوکریــوه بیــر آز اوجاتســین سســینی
محضرونــده اوخوســون صودامــرون روضــه ســینی

اوالم یه،نایــل  مرتبــه  بــو  ایســتدی  اللهیــم 
اوالم ناقابــل  نوکــر  مــن  اصغرم،اکبــره 
ــن دل اوالم ــه روش ــینَد ندی،ک ــق حس ــک عش مح

آتمیــش ائیلــدی بــو حســینون قاپوســیندا هــورورم
ــورورم ــن گ ــه نی،م ــیز گورموی ــره س ــد اوال اکب آن

ــه ــدی من ــر ائت ــه ام ــم فاطم ــدی خان ــا گل یوخوم
ســنه خدائیلــه  اذن  شــفا  الســاعه  ویــررم 
حســنه روح  اوال  خانما،آنــد  ائتدیــم  خواهــش 

گــوز ندی،مایــه ی فخریمــدی کــه خــاک در اوالم
اوالم نوکــر  قاپــودا  بــو  خانیــم  افتخاریمــدی 

هاشمی هشترودی- قم

خوشــتر ندیــدم  عشــق  ســخن  صــدای  از 
بمانــد گنبــددوار  ایــن  در  کــه  یــادگاری 

ــه  ــودم ک ــرده ب ــاز نک ــه ب ــب و مدرس ــه مکت ــا ب ــوز پ هن
صــدای دلنشــین "حــاج اصغرآقــای زنجانــی"را بــا 
نوارکاســت حــس  گــرام و  تمــام وجــود در صفحــه 
بزرگــوار دارای  ایــن  میکردم،همیشــه فکرمیکــردم 
ــط  ــه و خ ــب نرفت ــه مکت ــه ب ــت ک ــخصیتی اس ــه ش چ

ننوشــته مســئله آمــوز صدمــدرس شــده اســت.
ــه ملکــوت میبــرد و  او کیســت کــه نفســش انســان را ب
حــال و هــوای معنــوی خاصــی بــه انســان میبخشــد.
ــه  ــرم کریم ــه در ح ــا اینک ــت ت ــالها گذش ــام س ازآن ای
اهــل بیت)علیهــم الســام(ودر یــوم اربعیــن ســال 
ــده  ــب بن ــوار نصی ــارت آن بزرگ ــن زی ــق اولی 59،توفی

ــه: ــاز مرثی ــد. ب ش
"گزمیشــم شــاماتی قــارداش حالــی پوزقــون گلمیشــم
گلمیشــم" یورقــون  یورقونی،دورمنــده  یــاراالر  آی 
نمیدانــد جزمــن  راکســی  زیــارت  ایــن  "بهــای 
میخوانــد" زیارتنامــه  زینــب  دل  طپش هــای 

یــادش بخیــر بدنبــال کاروان دل زنجانیهــا افتــاده 
بــودم و نواهــای دلنشــین و بصیــرت آور را بجــان و دل 
بارحمــت میخریدم،ازحســینیه زاد تــا بیــت مرجعیــت 
شــیعه آیــت ا... العظمــی شــبیری تــا مدرســه حقانی.
ــیعه  ــخ ش ــادر درتاری ــانهای ن ــا انس ــاج اصغره آری،ح
ــل  ــزای محف ــق اف ــاص رون ــرایط خ ــه باش ــتند ک هس

ــتند. ــینی هس ــل حس ــش محاف ــض بخ ــیعه و فی ش
موقعیــت جنــاب حــاج اصغــر زنجانــی در مجالــس 
ذکراهلبیــت و نســبت ایشــان بــه هیئــات حســینی 
هماننــد موقعیــت ابوهــارون مکفــوف بــه مجالــس 
ــد. ــان امــام باقر)ع(میباش ــیعه و زم ــت صــدر ش اهلبی
امــام باقــر بــه گروهــی کــه ســوال نمودنــد آیــا جمعیــت 
حاضــر در مطــاف ازوجــود شــما اطــاع دارند،فرمــوده 
انــد:از ابوهــارون مکفوف)مــداح روشــندل( کــه در 
حــال طــواف هســت بپرســید.از وی پرســیدند کــه 
ــواف  ــال ط ــاج در ح ــع حج ــر)ع( در جم ــام باق ــا ام آی
ــی  ــتاد و نفس ــارون ایس ــد ابوه ــد؟ گوین ــریف دارن تش
فرمــود:آن  کننــده  ســوال  جمعیــت  بــه  و  کشــید 
ــا صابــت تــام قــدم  شــخصیت عظیــم و بزرگــوار کــه ب
ــر  ــا او ذک ــس ب ــاق و انف ــش آف ــر قدم ــدارد و در ه برمی

ــت. ــر)ع( هس ــام باق ــق مینمایند،ام ــرت ح حض
ــت  ــت و حقیق ــرت داش ــا بصی ــت ام ــر نداش ــارون بص ابوه
ارزش جــان آدمــی به بصیرت اســت نــه بصر.مــداح بزرگوار 
ــی  ــدای او زندگ ــا باص ــای م ــواده ه ــدان و خان ــه فرزن ــا ک م
ــس  ــتند و آگاه،و نف ــر هس ــا بصی ــام معن ــه تم ــرده اند،ب ک
گرمــش جــان را تلطیــف و روح را مینوازد.هرکجــا صــدای 
حــاج اصغــر بپیچــد از دوســتان اهلبیــت دل میبــرد وبــه 
ــام  ــر ام ــاج اصغ ــی بهاءالدینی،ح ــت ا... العظم ــر آی تعبی

ــه مجالــس روضــه میکشــاند. ــا خــود ب حســین)ع(را ب
نفــس گرم،اشــعار محکــم و اســتوارهمراه بــا حفظ شــئون 
ــاء  ــامخ اولی ــام ش ــم از مق ــل و تکری ــی اهلبیت،تجلی واقع
الهی،عــدم تمســک بــه روضــه هــای ضعیــف،دوری از غلو 
و چنــگ زدن بــه دامــن اهلبیــت و بــاور و اعتقــاد راســخ،از 
ایــن مــرد یــک ابوهــارون در زمــان مــا درســت کرده اســت.
ــل و  ــش تجلی ــک همای ــا ی ــان ب ــخصیت ایش ــا ش یقین

ــد. ــد ش ــناخته نخواه ــعر و ....ش ــه ش ــد قطع چن
بــرای حضــرت ایشــان آرزوی توفیــق و ســامتی و 

ســربلندی و طــول عمــر آرزومنــدم.
هــا میخانــه  در  گوینــد  میکشــان  بعدمرگــم 
آن ســیه مســتی کــه خــم هــا را تهــی میکــرد کــو؟

نفسش انسان را به ملکوت می برد

گوز ندی،مایـــه ی فخریمـــدی که خاک در اوالم

اوالم نوکر  قاپودا  بو  خانیــم  افتخاریمـــــدی 
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