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 اللهم اجعلنی عندک
 وجیها بالحسین

 
دهـه اول محـرم گذشـت و هـر کـس بـا هـر توانـی کـه داشـت و هـر روشـی کـه بلد 
بـود بـه سـهم خودش بـه دسـتگاه امام  حسـینg خدمت کـرد امـا حاال که عاشـورا 
گذشـته چـه باید کـرد؟ این پرسـش مهمی اسـت کـه در ایـن ایام بـه ذهـن خیلی از 
افـراد متبـادر می شـود و می گویند مگر عزای سیدالشـهداg و اسـارت اهـل  بیتش از 
عاشـورا شـروع نمی شـود؟ پس چرا مـا دهه اول محـرم را عـزاداری می کنیـم و االن 
کـه زمانـش می رسـد کنـار می رویـم؟ درواقـع باید گفـت این سـنت عـزاداری دهه 
اول کـه بـر زنـده نگه داشـتن آن تأکید شـده سـنت حسـنه ای اسـت که هـدف آن 
آماده سـازی مـا بـرای مأموریـت اصلـی اسـت، نـه اینکـه خـودش کار نهایی باشـد. 
یعنـی در دهـه اول بـا آن شـور و حـاوت بـه همـه امر بـه معـروف و نهـی از منکر 
می شـود کـه ای شـیعیان! امـام حسـینg بـه کربـا رسـید و فصل جدیـدی در 
ارتباط گیـری بـا اهـل  بیت و ایجـاد رفاقـت صمیمی تر با ایشـان در پیش اسـت، آن 
هـم با کمک اشـک بـر اباعبداهلل الحسـینg کـه آثار زیادی بـرای آن برشـمرده اند 
امـا نکتـه اینجاسـت کـه مـا از اصـل غافـل شـده ایم و در دهـه اول نگاهمـان رو به 
جلـو نبـوده کـه از بـرکات آن فرصـت بـزرگ بـرای بهره بـرداری در ادامـه مسـیر 
اسـتفاده کنیـم بلکـه فکر کرده ایـم آنجا هـدف بـوده و از آن با موفقیت گذشـته ایم. 
می بندنـد  آسـیا  بـه سـنگ  کـه  چهارپایـی  »ماننـد  امیرالمؤمنیـنg  فرمـوده: 
نباشـید«. ایـن چهارپـا وظیفـه اش ایـن اسـت کـه صبـح بـه صبـح چوبـی متصـل 
بـه سـنگ آسـیا را بـه گردنـش می بسـتند تـا بـا حرکـت او سـنگ بچرخـد و 
گندم هـای بیـن سـنگ متحـرک و سـنگ ثابـت آرد شـوند. ایـن در حالـی بـود که 
چشـم حیـوان را هـم می بسـتند و پیـش خـودش تصـور می کـرد از صبـح تا شـب 
فرسـنگ ها راه رفتـه امـا شـب کـه چشـمانش را بـاز می کردنـد می دیـد در نقطـه 
آغازیـن ایسـتاده. هنـوز دیـر نشـده. ماهـی را هـر وقـت از آب بگیریـد تـازه اسـت. 
محـرم و ارتبـاط بـا امـام حسـینg بـه خصـوص بـا رقـت قلبـی کـه در روضه ها 
پیـش می آیـد فرصـت خوبـی بـرای این اسـت کـه با نگاهـی رو بـه جلو برای سـال 
جدیـد حسـینی برنامه ریـزی کنیـم. در دهـه گذشـته با شـرکت در جلسـات مرتب و 
مسـتمری کـه در سـطح شـهرها و روسـتاها برگـزار می شـد نـکات فراوانـی از زندگی 
سیدالشـهداg شـنیدیم کـه تمرکـز روی آنهـا در آن زمـان کـم محـال بـود. حال 

فرصـت ایـن شـده که یـک به یـک آنهـا را مـرور کـرده و تمرینات خـود را آغـاز کنیم 
بـرای اینکـه روزبـه روز بتوانیـم خودمان را شـبیه اباعبداهلل کنیـم و به او نزدیک شـویم.

یادتـان هسـت از بخشـش و سـخاوت امـام شـنیده ایم؟ یادتـان هسـت از مهربانـی و 
همنوع دوسـتی امام شـنیده ایم؟ یادتان هسـت از عفو و گذشت امام شـنیده ایم؟ یادتان 
هسـت از ایثار و فداکاری امام شـنیده ایم؟ یادتان هسـت از امر به معروف و نهی از منکر 
امـام شـنیده ایم؟ یادتان هسـت اهداف قیـام امـام را به وجود آمـدن چـه رفتارهایی در 
سـطح جامعـه ذکر می کردنـد و هـزاران نکته دیگـر. االن فرصت تمرکز بر اینهاسـت. از 
آنجـا که هر انسـانی برای تسـریع و تسـهیل در ادامه مسـیر زندگی اش نیاز به نقشـه و 
هدایتگر دارد، حال که نقشـه قرآن در طول سـال در دسـت ماسـت و حداقل روزی یک 
صفحـه از آن را می خوانیـم، الزم اسـت بـا تقویت ارتبـاط خود با ائمـهb از هدایتگری 
ایشـان اسـتفاده کنیم و چـه هدایتی بهتـر از الگوبرداری از سـریع ترین کشـتی نجات؟ 
آری فرصـت مـرور آموزه هـا و عمـل بـه شـنیده ها رسـیده تـا بـا برنامه ریزی یک سـاله 
بتوانیـم خلـق و خـوی امـام حسـینg را در خـود ایجاد کنیـم و به سـعادت نزدیک  
شـویم. البتـه بهتـر اسـت فرامـوش نکنیم کـه رهـرو آن اسـت که پیوسـته و آهسـته 
رود. برخـی کـه از مرحلـه اول غفلـت بیـرون آمده انـد یعنـی منحصـر در دهـه اول ماه 
محـرم نمی شـوند، متأسـفانه گرفتـار مرحلـه دوم غفلـت یعنـی منحصـر شـدن در 
محـرم و صفـر می شـوند. بایـد توجه داشـت ما تمـام سـال در طول شـبانه روز نیـاز به 
ارتبـاط بـا اهـل بیـتb داریـم اما مـاه محرم نقطـه آغـازی بـرای تقویت ایـن ارتباط 
اسـت، نـه نقطـه ای انحصـاری بـرای ارتبـاط که بـا اتمـام آن توسـات و توجهـات نیز 
قطـع شـود. آن گونـه کـه در دهـه اول محـرم در روضه هـا شـنیده ا یم اربـاب بی کفـن 
یـاران متعـددی داشـته کـه برخـی از آنها کامـا جاهـل و بی معرفـت بودنـد و اصا او 
را یـاری نکردنـد و حتـی برخـی بـه او نصیحـت انصـراف از قیـام می کردنـد. برخـی تا 
جایـی که احسـاس خطـر نمی کردنـد همـراه او بودنـد و بـا کوچک ترین خطـری امام 
زمـان خویش را تنها گذاشـتند و عـده قلیلی یـاران باوفا و بامعرفت آن حضرت شـدند. 
توجـه داشـته باشـیم که پـس از عاشـورا، ضمن حفـظ مجالس توسـل بـه معصومین 
بایـد تمـام تـاش خـود را برای قرار گرفتن در دسـته سـوم بـه کار ببندیـم. محرم یک 
دوره آموزشـی اسـت کـه فصل تمریـن آن از فردای عاشـورا آغاز می شـود و پایـان دوره 
آن مصـادف بـا سـربازی امـام زمـان خودمـان خواهد بـود. ایـن آموزش هـا، تمرین ها و 
تسـت زدن هـا همـواره نیازمند معطر شـدن به عطر روضه و سـیراب شـدن از چشـمه 
اشـک بر امام حسـینg اسـت. پـدر و مادری کـه در دهـه اول محرم با اشـک و حزن 
و عـزاداری دل هـای خـود را جا داده اند االن وظیفه تربیت سـرباز مهـدوی با آموزه های 
حسـینی را دارنـد و بایـد مراقبت کننـد که مبـادا فرصت ها بسـوزند و دچـار روزمرگی 
شـوند و محـرم سـال آینـده نیز مجبور بـه تکـرار درس ها شـوند بلکه باید تاش شـود 
کـه دروس محـرم در عمـل ظهـور و بـروز پیدا کنـد و عاوه بـر تطهیر جامعه، اسـباب 
آمـوزش دروس جدید و گشـایش باب توفیقاتی تازه در محرم سـال بعد را فراهم سـازد. 
بیاییـد همت را افزایـش دهیم و بادقت، فصل تمرین و آزمون های عملی را در حسـینی 
شـدن پشـت سـر بگذاریـم و روزبـه روز و سـال بـه سـال بـه توفیقـات خدمت بـه امام 
زمان نزدیک تر شـویم. بیایید باقی ایام محرم را از دسـت ندهیـم و با توجه به روایت 
نبـوی مبنی بـر اینکـه »محبوب ترین اعمال نـزد مـن مداوم ترین آنهاسـت هرچند کم 
باشـد« بـر دوام و اسـتمرار رفتارهای حسـینی خـود در عرصه های اجتماعی، سیاسـی، 
فرهنگی و اقتصادی بکوشـیم بلکه همچون شهدا بتوانیم سـتاره های این آسمان باشیم. 

»ما تو را برای انجام هر کار خیری آماده می کنیم. پس تذکر بده اگر تذکر مفید باشد«. )آيات  8 و 9 سوره  اعلی( 
هر کسی می خواهد غم و غصه از او دور شود، باید کار ي بکند. مثا هر فردی گرفتار بود، مشکلش را حل و او را شاد کند. نگویید وقتی خودم گرفتارم و شاد نیستم 
چطور می توانم دیگران را شاد کنم. چون قرار نیست تو شاد باشی. قرار است شاد شوی. تنها راه شاد شدن هم شاد کردن دیگران است. وقتی لوله ای را که سروته 
آن بسته است در اقیانوس رها کنیم، یک قطره آب هم داخلش نمی رود اما همین لوله وقتی منبعی می شود که آب را به زمین و مزرعه ای می رساند، اول خودش 

سرشار می شود. به همین دلیل می توان گفت اگر می خواهید شاد شوید، باید زمینه  شادی را فراهم کنید. 

 

سوره   مبارکه اعلی 

برای سال جدید حسینی برنامه ریزی کنیم 
حجت االسالم محمد صدارت، واعظ و کارشناس معارف اسالمی 

آیت اهلل محسـن اراکی، دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسـامی در حسینیه شهدای قم گفت: »متأسـفانه در حال حاضر در کتاب های درسی آن گونه که شایسته 
اسـت به ادبیات شـهدا توجه نمی شـود! یکی از واژه هایی که در ادبیات شـهدا کاربرد دارد کلمه والیت اسـت و در زبان فارسـی به آن شـهر والیت می گویند چراکه 

در یک شـهر مردم در چارچوب قوانین سیاسـی حاکم شرعی قرار می گیرند«. 
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محسن حبیبی، پژوهشگر دينی 

زیـارت عاشـورا یک حدیث قدسـی اسـت. طبـق فرمایـش امام باقـرg آن 
حضرت این زیارت را از پدرش و پدرش از اجدادش تا رسـول اکرمq و پیامبر 
از جبرئیـل و جبرئیـل از خداوند متعـال دریافت کرده. این زیارت مشـتمل بر 
حدود 12 دعاسـت که ما در زیارت سیدالشـهداg آنها را از خدا درخواسـت 
می کنیـم. اولین دعایی کـه در این زیارت می خواهیـم »اللهم اجعلنی عندک 
وجیها بالحسـین فی الدنیـا و اآلخره« اسـت. در این دعا نـکات فراوانی وجود 
دارد. ما در قرآن دو پیامبر داریم که خداوند متعال آنها را به عنوان انسـان های 
 .gو حضرت موسـی gوجیـه و آبرومند معرفی می کند: حضرت عیسـی
وجیـه از وجـه یعنـی آبـرو، ارزش و حیثیـت گرفتـه شـده کـه انسـان بـرای 
خـودش جمـع آوری می کند. حضرت عیسـی به محض دنیا آمدن فرشـته ای 
بالـش را بـه بدنـش مسـح کـرد. به همیـن دلیـل مسـح آن حضرت بـر بدن 
مـرده اثـر شـفا داشـت. خدای متعـال آبرویـی بین خایـق بـه او عنایت کرد 
کـه زبانـزد همه خـاص و عـام بـود. بنی اسـرائیل موسـی بـن عمـرانg را 
آنقـدر آزار دادنـد که خدا  فرمود مثل کسـانی نباشـید کـه پیامبر خـدا را آزار 
دادنـد. آن حضـرت از روی حیـا بـه سـمت برکه هـای دوردسـت می رفت که 
اسـتحمام کند ولی مـردم می گفتند او حتمـا عیبی دارد که اینجا اسـتحمام 
نمی کنـد. بـه هـر حـال در ایـن دعـا از خداونـد متعـال می خواهیـم بـا دم 
حسـین  بن  علـیg ما را وجیـه کند. کما اینکـه این دعا در حق عیسـی 
و موسـی مسـتجاب شـد. حفـظ آبـروی مؤمـن در اسـام از اصـول 
اخاقـی اسـت. خـدا در آیـه 19 سـوره مبارکـه نـور  فرمـوده: »اگر کسـی 
دوسـت داشـته باشـد آبـروی دیگـری را ببـرد، بدی هـای مؤمنی منتشـر 
بشـود و همـه مـردم مطلـع گردنـد بـرای او عـذاب سـخت و دردناکـی 
مهیـا شـده«. امام سـجادg بـه یکـی از یارانش )ابوخالـد کابلـی( درباره 
عواملـی کـه باعث رفتـن آبـرو در دنیاسـت توصیه هایی  کرده بدین شـرح: 
1. پرهیز از خوردن شـراب: شـراب در همه ادیان الهی حرام اسـت و در 
دین اسـام هم نهی شـده. ام خالد معبدیه به امام صادقg گفت پزشک 
برای من تجویز شراب کرده. آن حضرت فرمود خدا در حرام شفا قرار نداده. 
2. بـازی بـا اسـباب قمـار: خداونـد متعـال اسـتفاده از آالت قمـار را 
بـرای یزیـد  از گناهانـی کـه  بـرای مؤمنیـن جایـز نمی دانـد. چنانچـه 
بـود.  قماربـازی  و  برشـمرده اند خـوردن شـراب  تاریـخ  در  معاویـه  بـن 
3. مسـخره کردن ديگران: خدا در قرآن  فرموده هیچ قومی قوم دیگر را 
مسـخره نکند. چون ما نمی دانیم کدام یک از اقوام نزد خدا مقرب تر اسـت. 
4. مجالسـت و نشست و برخاسـت با اهالی شـک و شبهه: کسانی 
که دائما در اعتقادات دینی و مراسـم مذهبی شـبک و شـبهه وارد می کنند و 
مبانی اعتقادی را زیر سـوال می برند از مجالسـت با آنها بایـد دوری کرد. البته 
شـبهه بد نیسـت اما شـبهه به عنوان پلی اسـت که گذر کردن از آن انسان را 
به سـرمنزل مقصود می رسـاند. وگرنه توقف در پل شـبهه برای انسان هاکت 
بـه همراه خواهد داشـت. بر عزاداران حسـینی فرض اسـت از امـوری که امام 
سـجادg برشـمرده تبعیـت کنند تـا آبـروی خودشـان را به راحتـی نبرند. 

شاد کن تا شاد شوی 
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بازتاب

کربـالی 25: فضـای مجـازی میـدان جهـاد 
از  بیـش  میادیـن  ایـن  فرهنگسـازی  و  اسـت 
اینهـا بایـد در رسـانه های مـا در دسـتور کار 
تخصصی تـان  گفت وگوهـای  در  بگیـرد.  قـرار 
راه و چـاره برخـورد دینـی بـا فضاهـای آلـوده 
مجـازی و رسـانه ای را هـم مدنظر قـرار دهید.

حسـین 2: در »چهـارده« مدیریت اندیشـه ها 
و تفکـرات و نیـل بـه آنهـا بـه فرهنگ درسـت 
هیئـت داری، مداحـی و منبـری را دیـدم و از 
ایـن رو امیدوارم ایـن نوع تفکـرات و رویکردها 
بیشـتر توسـعه پیدا کنـد و رسـانه های دیگر به 

عنـوان الگـو از آن بهـره ببرند. 
و  منویـات  از  برخـی  اینکـه  کبیـر:  جهـاد 
خصـوص  در  بـزرگان  و  رهبـری  دغدغه هـای 
 bهیئت هـا، عزاداری هـا و شـادی اهـل  بیـت

دارد.  تقدیـر  جـای  می کنیـد  دنبـال  را 
ــم: زمانــی طلبه هــا و  زينــب بانــوی دو عال
پزشــکان مــا کارهــای روزمــره  خودشــان را رها 
می کردنــد و بــه صحنــه نبــرد می رفتنــد. اگــر 
ــار  ــگ تمام عی ــه جن ــز عرص ــرم را نی ــگ ن جن
انفعــال  و  عافیت طلبــی  از  قطعــا  ببینیــم، 

بیــرون خواهیــم آمــد. 

معراج 4: در هفته نامه »چهارده« مطالب متنوع 
و کاربـردی زیـادی وجـود دارد ولـی صفحات آن 
بایـد با گنجاندن داسـتانک های دینـی و مذهبی 

و پرداخت بـه شـبهات افزایش یابد. 
مجتبـی 15: شـما در هفته نامه تـان بـر تعمیق 
معنویـت در فضـای هیئت هـای مذهبـی تأکیـد 
داریـد. بایـد این میـدان را جـدی گرفـت. وگرنه 
نسـل جوان مشـمول تهدیدات سایبری دشمنان 
خواهد شـد چراکه دشـمن بیـش از پیـش روی 
اعتقادات و سـبک زندگی مردم دسـت گذاشـته 

تـا جامعـه را از ایـن فضـا دور کند. 

حجت االسالم فرحزاد: 
»چهـارده« از چارچوب هـا و فضـای اصولی و رسـانه ای 
تبعیـت می کند. قبـل از اینکه گفت وگـوی تخصصی با 
این هفته نامه داشـته باشـم نمی دانسـتم حوزه دینی و 
مذهبی ما خصوصا هیئت ها هفته نامه ای تخصصی دارد. 

از روزی که گفت وگوهای تخصصی  آن را دنبال کردم فهمیدم این هفته نامه از اصول 
و چارچوب مشـخصی تبعیت می کنـد. امیدوارم بـا همین رویه عالمانـه به کارتان 
ادامه دهید چراکه فضای هیئت ها نیازمند تغذیه علمی و رسـانه ای بوده و هسـت. 

  بازتاب های »چهارده« را در اینجا بخوانید. منتظر پیشنهادها و انتقاداتتان هستیم.
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حجت االسـام میرزامحمـدی، خطیـب حـوزوی در هیئـت متوسـلین بـه حضـرت علی اکبـرg بـا تأکیـد بـر لـزوم بازخوانـی تاریـخ صـدر اسـام 
بـه خصـوص قیـام سیدالشـهداg و اهـداف و زمینه هـای آن تصریـح کـرد: »امـام حسـینg دنبـال بازگردانـدن امـت بـه سـنت نبـوی و سـفره 
نورانـی دیـن خـدا بـود و تأسـف بار اینکـه کسـانی در مقابـل او قـرار داشـتند کـه بعضـا بـا نیـت قـرب الهـی خـون مطهـر ایشـان را بـر زمیـن ریختند«. 
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سخنران: حجت االسالم دکتر مسعود عالی 
مداح: محمد خداوردی 

 نشانی: تهران، ولنجک، مسجد امام
 gصادق 

زمان: 96/7/11 و 96/7/12 
ساعت: 20:30 الی 22 

عشاق الواليت 

سخنران: حجت االسالم حسین گرشاسبی 
مداحان: داوود شاکری و احمدرضا شجاعی 

نشانی: بروجرد، خیابان آزادی، کوچه 
شهید عبداهلل خاکی، هیئت محبین  

gالحسین
زمان: 96/7/11 الی 96/7/18

ساعت: 20:30 الی 21:30 

 gمحبین الحسین

سخنران: حجت االسالم حیدری 
کاشانی 

مداح: حسن شالبافان 
 نشانی: حرم مطهر امام خمینی

زمان: 96/7/11 الی 96/7/13 
ساعت: 14:30 

هیئت رزمندگان اسالم 
)واحد خواهران( 

سخنران: حجت االسالم واعظ زاده 
مداحان: محمد گريتی، محمد قرسول و 

ابراهیم غالمی
نشانی: مشهد، رسالت 120 )دهرود(، 

رجايی 1 
زمان: 96/7/11 الی 96/7/14 

ساعت: 20:30 

هیئت عزاداران فاتح خیبر 

سخنرانان: حجج اسالم سیدمقداد حیدری و 
محمدمهدی اسالمی پناه 

مداحان: مهدی احمدی، مصطفی سقازاده و مهدی 
صفاری 

 نشانی: قم، 45 متری شهید صدوقی، 
کوچه 18، پالک 61 

زمان: 96/7/11 و 96/7/12 ساعت: 20 الی 22

 gهیئت خدام الحسن

سخنران: حجت االسالم سعید غفاری
مداح: حسین جمالی

نشانی: زنجان، خیابان علوم  پايه، 
 انتهای عارف 12 مسجد نبی اکرم

زمان: 96/7/11 و 96/7/12
ساعت: 20

هیئت آل  ياسین 

سخنران: حجت االسالم محمدباقر 
حیدری کاشانی

مداحان: وحید يوسفی، سیدرضا تحويلدار و 
محمدرضا بذری 

نشانی: کاشان، خیابان علوی، آستان مقدس 
gحضرت سلطان امیر احمد
زمان: 96/7/11 الی 96/7/19

ساعت: 21 الی 23:30 

هیئت احمدی 

سخنران: حجت االسالم سیدوحید 
معتمدي 

مداح: حسین طاليي 
نشانی: خیابان پاسداران، بهارستان 

دهم، پالک 12 
زمان: 96/7/11 الی 96/7/18 

ساعت: 20:15 الی 22:30

gهیئت سائالن اباعبداهلل الحسین

سخنران: حجت االسالم محمد کارخانه 
مداحان: احمد طاووسیان، حسین جمشیدی، محمد 

حاجی هاشمی، مهدی مظاهری، مهدی رمضانی، علیرضا 
رضازاده، حسین صاحب جمعی و مهدی ناجی 

نشانی: تهران، میدان خراسان، خیابان خراسان، ابتدای 
خیابان لرزاده 

زمان: 96/7/11 الی 96/7/20 
ساعت: بعد از نماز مغرب و عشا 

هیئت عشاق االئمه 

دهه دوم
 محرم هیئت 
کجا برویم؟

 دور عاشقان آمد
 نوبت محرم شد
با توجه به اينکه اين روزها همه هیئت ها مراسم 
ويژه ای دارند در اينجا درباره زمان و مکان برخی 

از آنها اطالع رسانی شده است. شما هم 
می توانید زمان و مکان مراسم هیئت تان را 

برای ما به نشانی
 Qudsonline14@gmail.com 

ارسال کنید تا در همین صفحه 
چاپ شود. 



حجت االسـام میرباقـری، رئیـس فرهنگسـتان علـوم انسـانی در مراسـم عـزاداری مدرسـه فیضیـه بـا اشـاره بـه مثل هـای قرآنـی در تعییـن جبهـه 
نـور و ظلمـت گفـت: »محیـط آخـرت محیـط والیـت پیامبـر و ائمـهb و محیـط دنیـا محیـط والیـت شـیطان و عمـال اوسـت. تصویـر قـرآن از 
عالـم دنیـا و آخـرت بـا تصویـر معمولـی متفـاوت اسـت. در حقیقـت یکـی از مظاهـر قرآنـی دنیـا، منحصـر بـه عالـم حیوانـی و ظلمانـی اسـت. محیـط 
دنیـا متعلـق بـه شـیطان و سـاطین و جمعیـت در ظلمـت اسـت و محیـط آخـرت محیـط والیـت پیامبـر و ائمـه و امیـران جبهـه نـور اسـت«.  ـر
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ط 
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 گفت وگو  با مادر شهید غالمعلی رجبی که مداحی هایش
 در جبهه زبانزد است

دلم به شفاعت 
غالمعلی خوش است

  نوجوانی؛ آغاز راه ستایشگری 
شـهید غامعلی جندقی معـروف به رجبی سـال 1333 در خیابـان آذربایجان 
تهران به دنیا آمد. پدرش حاج حسـن که از اسـاتید برجسـته اخـاق و عرفان 
بـود، اهتمـام ویژه ای به تربیت فرزندانش داشـت. غامعلی بنابـر راهنمایی ها و 
تربیـت پـدر بزرگوارش مداحـی اهل  بیـتb را از همان سـنین نوجوانی آغاز 
کـرد و بـه دلیل آشـنایی با معارف قرآنی و اسـامی اسـتعداد در حفظ شـعر و 
سـوز صـدا توانسـت در ایـن عرصه سـریع رشـد کنـد تا آنجـا که از سـبک ها 
و اشـعار او مداحـان برجسـته ای اسـتفاده می کردنـد. شـعر معـروف: »قربـون 
کبوتـرای حرمـت/ قربون این همه لطـف و کرمت« از نمونه این اشـعار اسـت. 
غامعلـی با انتخاب شـغل معلمـی راه پـدر بزرگـوارش را ادامـه داد و در مدت 
عمـر کوتاهش توانسـت تأثیرات بسـزایی بر اطرافیـان خودش به ویـژه جوانان 
بگـذارد. تربیـت نسـل جـوان در محیـط مسـجد و مدرسـه، شـهید غامعلی 
رجبـی را از حضـور در جبهه هـای حق علیـه باطل باز نداشـت و سـرانجام در 
پنجـم مـرداد سـال 67 در 34 سـالگی در عملیات مرصاد به شـهادت رسـید. 

   ته دیگ خوشمزه تر است! 
مـادر شـهید خاطـرات فرزنـدش را این گونه  مـرور می کند: »همیشـه آرزو 
داشـتم غامعلـی را در لبـاس دامـادی ببینـم. او بـه جبهـه می رفـت و من 
می ترسـیدم شهید شـود و به آرزویم نرسـم. غامعلی به همین خاطر داماد 
شـد و دختـری از او بـه یـادگار ماند. بعد از سـه بـار جبهه رفتن و داشـتن 
خانـواده و دختری سـه سـاله به من گفت این سـفر چهـارم را دعـا کن آقا 
امضـا کند. یادم می آیـد امام قطعنامه 598 را امضـا کردند که به یکباره 
حملـه منافقیـن و عملیات مرصاد شـکل گرفت. غامعلی لبـاس رزمندگی 
بـه تن کـرد و هنـگام وداع رسـید. یکی از معلم های مدرسـه علـوی هنگام 
خداحافظـی به غامعلـی گفته بود االن بـه ته دیگ جبهه رسـیدی و او هم 
جـواب داد که ته دیگ خوشـمزه تر اسـت! غامعلـی با همان اخـاص رفتار 

و کـردار رفت و به شـهادت رسـید«. 

  خوب شد که این غذا را نخوردم 
غامعلـی اجـازه غیبـت بـه کسـی نمـی داد. همـه می گفتنـد اخـاص و 
سـتیز با گنـاه در او مـوج مـی زد. مخصوصا مـادرش که تعریـف می کند 
بـا وجـود داشـتن صاحبخانـه ای کـه او را ناراحـت می کـرد امـا وقتی به 
مـا می رسـید، می گفـت خـدا خیـرش بدهـد. باالخـره خانه اش اسـت و 
مطالبـات بحقـی دارد. او در میـان خاطراتـی کـه از روزهای بـا غامعلی 
 بـودن تعریـف می کنـد بـه خاطـره ای تأثیرگـذار از دوران سـربازی اش 
بـه  مربـوط  کارهـای  اینکـه غامعلـی  از  »بعـد  می گویـد:  و  می رسـد 
سـربازی اش را انجـام داد، یـک روز به خانـه آمد و گفت به عنوان سـرباز 
شـاپور قریـب انتخـاب شـده ام و در تهـران خدمـت می کنـم. مقـداری 
خوشـحال شـدیم که غامعلی به شهرسـتان نمـی رود. یـادم می آید یک 
روز قریـب از او  خواسـت سـاعت 7 صبـح دنبالش بـرود و او را به ماقات 
شـاپور غامرضـا )بـرادر محمدرضـا پهلـوی( ببـرد. وقتی به کافه شـاپور 
غامرضـا می رونـد، قریـب از غامعلـی می خواهـد سـاعت هایی را کـه او 
ماقـات دارد در قسـمتی از کافـه مجـاور ناهارخـوری سـر کنـد. بعدهـا 
بـرای ما تعریـف کرد کـه وقتی به آشـپزخانه رفت انـواع و اقسـام غذاها 
در آنجـا بـود. غامعلـی هم گرسـنه بـوده امـا می گویـد وقتی بـه غذاها 
نـگاه کـردم بـا خـودم گفتم مـن نبایـد اینهـا را بخـورم. آمدم بیـرون و 
مقـداری نـان و پنیـر و انگـور خریـدم و در کنـار جویـی نشسـتم و بعد 
وضـو گرفتـم و نمـاز خوانـدم. همیشـه می گفت مـادر! خدا را شـکر من 

از ایـن غذاها نخـوردم«. 

  اگر می گفت قربون کبوترای حرمت... 
غامعلـی اگـر می گفـت قربـون کبوتـرای حرمت، منظـورش این نبـود که 
فـدای کبوترهـای ظاهـری حرم بشـود بلکه او فدایـی تمام کسـانی بود که 
بـه سـوی امـام رضـاg پـرواز می کردنـد. حاال به واسـطه تقـوا، زیـارت یا 
شـهادت. مـادرش در مـورد رفتارهـا و سـبک زندگـی اجتماعـی غامعلـی 
می گویـد: »حـرکات و سـکنات غامعلـی نشـان از  سـبک  زندگـی  امـام 
حسـینg داشـت و فقط بـا زبان مـردم را جذب نمی کرد بلکـه با عملش 
ایـن کار را می کـرد. هیچ وقـت لبـاس نوکـری را از تـن بیـرون نمـی آورد. 
هیـچ ابایـی از ظـرف شسـتن و دیگـر کارهایـی کـه بایـد در هیئـت انجام 
شـود نداشـت. یـادم می آیـد پـدر بزرگـوارش حـاج حسـن یک بـار از دیـر 
آمـدن غامعلـی بـه هیئـت در دهـه اول محـرم ناراحت  شـد. بعـدا متوجه 
شـد وقتـی به طـرف هیئت می آمـده از داخل خیمـه ای که کـودکان محل 
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بـه سـختی راه مـی رود و صحبـت می کنـد امـا وقتـی در مورد پسـرش غالمعلـی حـرف می زند انـگار جان 
دوباره ای می گیرد. وقتی نام پسـرش را می شـنود احسـاس دلتنگی تمام وجـودش را فرا می گیـرد و با تعريف 
خاطـرات و دغدغه  هـای شـهید اشـک می ريـزد. خانـم رحمانی دسـتانش را بـاال می بـرد و خطاب به پسـر 
شـهیدش می گويـد: »حـاال که ايـن همه سـال از شـهادتت می گـذرد مـادر را دعا می کنـی يا نه؟ مـن هنوز 
دلـم را به شـفاعتی که بارهـا در خوابم آمـده ای و قولش را به مـن داده ای خوش کـرده ام«. او برای مـا از خاطره 
سـربازی، خصوصیات رفتاری، برخورد با بسـیجیان و حسـن جلیل زاده شـاگرد و دوست صمیمی غالمعلی که 
روزهـای متمادی در هیئت ديوانگان حسـین مظلومg با  او بوده  و به گفته خودش آنقدر شـیفته شـخصیت 
اين مداح شـده بـود که هـم از او مداحی کـردن را ياد گرفت، هـم زندگی کـردن و هم افتخـار رزمندگی پیدا 
کـرد. او شـوهر خواهر شـهید غالمعلـی رجبی هم هسـت. يکی از دوسـتان شـهید غالمعلی رجبی )اسـتاد 
مهـدی توکلـی( در دو جمله بـه دغدغه هـای اين شـهید بزرگوار اشـاره می کنـد و می گويد: »همیشـه به ما 
تأکیـد می کرد هیئت هـا فرهنگسـرا هسـتند. از اين هیئت هـا دور نشـويد که به راسـتی غرق می شـويد«. 
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ـــ
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محمدرضـا سـنگری، پژوهشـگر حـوزه اشـعار آیینـی بـا اشـاره بـه اینکـه شـعر هیئـت چـه نسـبتی بـا شـعر آیینـی دارد و نقـاط افتـراق آن بـا شـعر آیینـی 
کجاسـت، گفـت: »افـق شـعر هیئـت معمـوال فروتـر از شـعر آیینـی اسـت. چـون اینجـا مخاطـب عـام وجـود دارد و بایـد شـعر و محتـوای آن به تناسـب آنها 
باشـد و گاهـی ممکـن اسـت افـق آنهـا نازل تـر باشـد. ایـن بـه معنـای آن نیسـت کـه اشـعار فرازمنـد و واال در هیئـت خوانـده نمی شـود بلکـه از آنهـا هـم 
اسـتفاده می شـود ولـی عمومـا سـروده هایی کـه در هیئـت خوانـده می شـود سطح شـان فروتـر اسـت و بیشـتر آنها بـه حـوزه شـعر عاشـورا اختصـاص دارند«.
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بـرای عـزاداری آمـاده کـرده بودند می شـنود کـه کاش غامعلـی می آمد و 
بـرای مـا می خواند. بعد از شـنیدن ایـن جمله، هر شـب اول بـه خیمه آنها 
می رفـت و بـرای کـودکان و نوجوانان نوحه سـرایی می کرد و بعـد به هیئت 

خودمـان می آمـد«. 

  انگار غالمعلی گناه نمی کرد 
سـوالی کـه خیلـی دوسـت داشـتیم مـادر شـهید غامعلـی رجبـی بـه 
آن پاسـخ دهـد ایـن بـود کـه یـک مـداح بایـد چـه کار کنـد غامعلـی 
بشـود؟ او ایـن طـور پاسـخ می دهد: »در مسـیر دین  یک شـبه بـه جایی 
نمی رسـی. غامعلـی از کودکـی و نوجوانی و جوانی غامعلـی بود. عوامل 
زیـادی باعـث شـدند غامعلـی، غامعلی بشـود. وقتـی به صورتـش نگاه 
می کردیـم، انـگار گنـاه در او راه نداشـت. ضمـن اینکـه بـا همـه گـرم 
می گرفـت و خودمانـی برخـورد می کـرد. بدخلق تریـن آدم هـا هـم در 
برخـورد اول شـیفته غامعلـی می شـدند. ضمـن مردمـی بـودن، تقـوا را 
رعایـت می کـرد. می دیـدم اتفاقاتـی می افتد که خـودش این تعبیـر را به 
کار می بـرد: »خـدا دارد مرا امتحـان می کنـد«. او عالمانه با ایـن اتفاقات 
برخـورد می کـرد و بـه همـه مـا درس مـی داد. اینهـا دالیلـی بـرای این 
اسـت که غامعلـی، غامعلی شـد. بسـیاری از مداحان موقعـی  که پیش 
مـن می آینـد، می گوینـد هـر موقـع مجلس مـان حـال و هـوای معنـوی 
خـودش را از دسـت می دهـد، نـام او را می آوریم بـه اوج می رسـد. اینکه 
چطـور غامعلـی، غامعلی شـد به ایـن برمی گـردد که غامعلـی با تمام 
وجـودش کارهایـی را انجـام مـی داد که محبوب امام حسـینg بشـود 
و اخـاص غامعلـی کـه شـهره خـاص و عـام بـود. ایـن نـوع یادآوری ها 
می توانـد بـرای نسـل امـروز مداحـان کاربـردی باشـد کـه ایـن شـهید 

بزرگـوار هیـچ نیتـی را با انجـام وظیفـه نوکـری اش قاطـی نمی کرد«. 

  می گفت باید بامعرفت عزاداری کنیم 
االن بحـث مادیـات بـرای برخـی مداحـان بـه یک اصـل مهم تبدیل شـده. 
غامعلـی ایـن طـور رفتار نکـرد و عاقبت بخیر شـد. مـادر شـهید  می گوید: 
»مداحانـی کـه بـه مادیـات فکـر می کننـد امـام حسـینg را فرامـوش 
کرده انـد. آنها فکر نمی کنند که امام حسـینg بلد اسـت زندگی هایشـان 
را اداره کنـد. یـادم می آیـد غامعلـی به مسـجد صادقیه می رفـت و دغدغه 
داشـت که بسـیجیان را عاشـق اهل   بیتb کند تا برای اهل  بیت بامعرفت 
عـزاداری  کنند. جوانی که برای قاسـم بن الحسـنg بامعرفـت گریه کند، 
می شـود شـهید فهمیـده. بـه عنـوان مـادر یک شـهید کـه سـال ها توفیق 
برگـزاری روضه هـای خانگـی را داشـته ام، بـه نسـل جدیـدی که بـه هیئت 
و مداحـی عاقه مندنـد می گویـم موضوع اهل  بیـت یک موضوع احساسـی 
نیسـت. امـروز جوانـان بـا موضـوع امام حسـین و اهـل  بیتb بـه صورت 
احساسـی برخـورد می کننـد. اگر جوان مـن و جوانـان دیگـر در جبهه های 
حـق علیـه باطل بـا شـجاعت و رشـادت جلوی دشـمن قـدار ایسـتادند به 
خاطـر اعتقـاد به اهـل  بیت بـود. جوانان ما بایـد بدانند که اهـل  بیتb در 

زندگـی ما تحول ایجاد می کنند و هیچ وقت نباید دسـت از توسـل بردارند«.
 

  خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است
حسـن جلیل زاده از دوسـتان شـهید رجبی و داماد خانواده که لحظه شـهادت 
همراه شـهید بوده با اشـاره به اینکه پیش از این آنچه درباره شـهید گفته شده 
کلـی بـوده و البته قابل اسـتفاده اما مـن می خواهم مصداقی صحبـت کنم،  به 
ذکر خاطراتی از شـهید می پـردازد و می گوید:  »در آن دوران در سـپاه مشـغول 
کار بودم.  عصرها که از محیط کار منفک می شـدم، با موتور به روسـتای »ورده« 
محل زندگی شـهید که نزدیک کردان اسـت می رفتم. شـهید رجبـی به دلیل 
بیماری همسـرش به توصیه پزشـکان آنجا زندگی می کرد و همـواره می گفت 
یک بـار کـه به جبهـه مـی روی هماهنگ کـن با هـم برویم امـا چون مـن او را 
بسـیار دوسـت داشـتم و احتمال می دادم شهید شـود به او نمی گفتم. تا اینکه 
عملیـات مرصاد شـد و او برایم جـا انداخت که دیگـر در تهران کاری نـدارد و از 
من خواسـت برایـش اعزام انفـرادی تهیه کنـم. زمانی کـه برگه اعـزام انفرادی 
آماده شـد، با هم به ورده رفتیم تا اسـبابش را جمع کند. در برگشـت ناخودآگاه 
بـه او گفتم این طبیعت چقدر زیبا و باصفاسـت. گفت  بله، بسـیار زیباسـت اما 
بمانـد برای اهلش و این شـعر حافـظ را زمزمه کرد: »خلوت گزیده را به تماشـا 
چه حاجت اسـت«. غامعلی شـخصیت خاصـی در هیئت ها داشـت؛ متفاوت 
 gاز  چیـزی کـه در هیئت ها دیده می شـود. هیئت دیوانگان حسـین مظلوم
هیئتی با سـابقه 70 ساله در تهران است که بسـیاری از هیئت های تهران از آن 
منفک شـده اند. یکی از هیئت های منشعب از این هیئت، هیئت قائم است. 
یک شـب پس از اتمام برنامه هیئـت دیوانگان، فردی از هیئت قائم نزد شـهید 
غامعلی رجبی آمد و گفت این سـوئیچ ماشـین و کلید خانه اسـت. فردا صبح 
به نامت سـند خواهیم زد. شـما تنها جمعه به جمعه یک سـاعت بیا و برای ما 
مداحی کن. شـهید رجبی نگاهی کرد و گفت من خریدنی نیسـتم! این مسئله 
زمانـی بود کـه حقوق او 2100 تومان بود و حتی نمی توانسـت اتاقـی در تهران 
اجـاره کنـد. امروز در دسـتگاه مداحی چند نفـر را مثل او می توان پیـدا کرد؟« 

اگـــر 
امــروز 
بـود...

بـه حسـن جلیـل زاده می گويـم هر بـار که 
نـام غالمعلـی را می شـنوی چـه چیزهايـی 
برايـت تداعی می شـود؟ بـا بغـض می گويد: 
»همـه ذهنـم مـی رود بـه عملیـات مرصاد. 
يادم نمی رود آن شـب غالمعلی چقـدر برای 
شـهادت عجله داشـت. از لحظه ای که شروع 
کرديـم بـه کار کـردن و رفتـن بـاالی تپـه، 
غالمعلـی عجلـه داشـت و همـواره می گفت 
از  کـی عملیـات شـروع می شـود؟ يکـی 
منافقین بـاالی تپه تیرانـدازی می کرد و البته 
ما هـم بـه طـرف او تیرانـدازی می کرديم اما 
او باالتـر از ما بـود. همان لحظـه اول عملیات 
يک تیـر به سـینه غالمعلـی اصابت کـرد و 
روی زمیـن افتـاد. سـرش را روی زانويم قرار 
دادم تـا با او وداع کنم. همیشـه ياد فريادهای 
يازهـرای هنـگام شـهادتش می افتـم. وقتی 
اسـم غالمعلی می آيد ياد صحنه شـهادتش 
می افتم. پرسـیديد اگـر امـروز غالمعلی بود 
چه اتفاقی می افتـاد؟ با اين وضعیت آشـفته 
و شـلوغی امروز اگر می توانسـت حتما روش 
نوينـی را ارائـه مـی داد چراکـه آن موقع هم 
نوآوری می کـرد و جـزو اولین شـاعرانی بود 
که سـاده بـرای اهـل  بیتb شـعر سـرود. 
تـا آن زمان کسـی به زبان سـاده بـرای اهل 
بیت شـعر نگفته بـود. اگر می توانسـت تأثیر 
عمیقـی روی موضـوع مداحـی می گذاشـت 
يـا شـرايط را مسـاعد نمی ديـد حتمـا کنج 
انزوايـی را بـرای خـودش انتخـاب می کرد«. 
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آیت اهلل جوادی آملی با بیان اینکه نهضت سیدالشهداg یقینا دارای پیام است و چون حسین بن علی انسان کامل و خلیفه خدا در زمین است، پس منطقه نفوذ 
پیام او نیز محدود نیست بلکه تا آنجا که شعاع انسانیت هست، پیام حسینی نیز هست، گفت: »نهضت سیدالشهداg قضیه ای شخصی نیست بلکه همانند سایر 
اولیای بزرگ خدا جریانی تاریخی است که سنت الهی محسوب می شود. از این رو یقینا پیام دارد. زیرا سنت های الهی بر همگان و در همه عصرها و نسل ها جاری 

است و محدود به زمان و مکان مخصوص و افرادی خاص نیست«.  ـر
خبـ
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اشعار
 بی محتوا به 

مداحی آسیب 
می زنند 

مکبر مسـجد شدم. آن زمان میکروفن بی سـیم نبود. میکروفن را روی پایه ای 
سـوار می کردنـد کـه بـرای بچه ها خیلـی بلند بود. یکـی از بچه  های مسـجد 
میکروفـن را بـاز می کـرد و بـرای من نگه می داشـت. صـوت و لحـن را ادامه 
دادم تا قاری قرآن شـوم. چند بار هم در مسـابقات بین المللی شـرکت کردم. 
عشـق بـه مداحی بـرای اباعبـداهللg چنـان در دلـم ریشـه  دوانده بـود که 
تصمیـم گرفتـم بانـی هیئت شـوم. سـال   60 همـراه با چنـد نفر از دوسـتان 
هیئـت عشـاق الحسـینg را در امامزاده صالـحg برپا کردیم که بیشـتر 

اعضای آن جوانـان بودند«. 

حواسمان باشد شبهه ای در دین وارد نکنیم 
اوایـل مثـل پـدرش اشـعار را از دیوان آصف انتخـاب و مداحی می کـرد اما بعدها 
خودش شـعر می گفت و اشـعار خودش را می خواند؛ »پای مداحی پیشکسـوتان 
شـمیران می نشسـتم و سـعی می کـردم از آنهـا بیامـوزم. سـبک مرحـوم حاج 
محمد عامه و سـیدمحمد موسـوی سجاسـی را که یکی از مداحان بازار تهران 
بـود دوسـت داشـتم و از آنهـا الگـو می گرفتـم. مدت  هـا در خیابـان چـراغ بـرق 
پـای منبرش می نشسـتم. او هم اشـتباهات مرا اصـاح می کرد«. حاج محسـن 
غفاری نیـا از روزگار جوانـی خـود و قدم گذاشـتن در راه اباعبـداهللg می گوید: 
»مـداح بایـد مطالعه داشـته باشـد و کتاب  هـای مرجـع ماننـد »منتهی اآلمال« 
را حتمـا خوانـده باشـد و هیچ نکتـه ای را بـدون مطالعه قبـول نکند. اگـر غیر از 
این باشـد در پیشـگاه خدا مسـئول اسـت و باید پاسـخ بدهد که چرا شـبهه ای 
وارد دیـن کـرده. باید حواسـمان باشـد کـه مقام اهل بیـتb را پاییـن نیاوریم 
و در روضه هـا غلـو نکنیـم تـا بـه شـأن ایـن بزرگـواران لطمـه ای وارد نشـود«. 

مداحی فقط صدای خوب نیست 
بیـراه نگفته انـد کـه آنچـه از دل برآیـد الجـرم بر دل نشـیند. حاج محسـن 
غفاری نیـا معتقـد اسـت مداحـی که صفـای باطن داشـته باشـد حتما لحن 
دلنشـین تری خواهـد داشـت امـا اینکـه ایـن صفـای باطـن از کجـا ناشـی 
می شـود مسـیری اسـت کـه به یـک عمـر تـاش و تمریـن و خلـوص نیت 
نیـاز دارد؛ »تـاش در مسـیر خودسـازی و انجـام تمـام و کمال فرایـض دینی با 
عنایـت حضرت حق مـا را به مقام نوکری اباعبداهللg خواهد رسـانید. مطمئن 
باشـید تا زمانی کـه آن حضرت خودش عنایت نکند نه شـعری جاری می شـود 
و نـه مدحی برایـش خوانده می شـود. مداحی فقط صدای خوب نیسـت. صفای 
باطـن مهم تر اسـت. حتما برخـی از پیرغامان را می شناسـید که مویی سـپید 
کرده انـد و حنجره شـان پیـر شـده اما بسـم اهلل کـه می گوینـد دلتان می لـرزد و 
تـا آخر مجلس گـوش می دهید. آنها صفـای درون دارنـد و عمـری را در خواندن 
احادیـث و حفـظ اشـعار و صیقـل دادن جـان و روح گذرانده اند«. حاج محسـن 
غفاری نیـا عشـق و اخـاص را دو بـال پـرواز می دانـد کـه در هـر کاری از جمله 
مداحی باید باشـد تا کار به سـرانجام برسـد و در دل مخاطب رخنه کند. همین 
صفای باطن و عشـق به کار باعث شـده تا بـه حال یادبودهـا و لوح تقدیرهای 
زیادی را به واسـطه مداحی و قرائت قرآن از همایش  های مختلف کسـب کند. 

حاج محسـن رعايت ادب و احترام به پیشکسـوتان را شـرط اول 
مداحـی می دانـد و می گويـد: »در مداحـی بايـد آداب را رعايـت 
کـرد. وگرنـه پیشـرفتی حاصـل نمی شـود و درسـت مثـل گود 
زورخانـه بايد زحمت بکشـی و تمرين کنـی. شـرط اول احترام به 
پیشکسـوت و استفاده از تجربیات آنهاسـت. من در هیئت عشاق 
الحسـینg به جوانان آموزش مداحی می دادم و شـعرها را با هم 
می خوانديـم و تمريـن می کرديـم. کتـاب هـم امانت مـی دادم تا 
بخواننـد و با احاديث و روايات و زندگینامه ائمهb آشـنا باشـند«. 
حاج محسـن در يکـی از کتاب هايـش آداب ختم خوانـی را آورده 
که به مداحان جـوان راه و رسـم اولیه مداحی را يـادآوری می کند؛ 
»شـرط اول زانـو زدن در برابر اسـتاد اسـت. معلومات مـداح بايد 
صحیح باشـد و شـنیده ها را بـدون تحقیق تکـرار نکند. اشـعار 
سـخیف نبايد خوانده شـوند. سـبک  هايی کـه اخیـرا در مداحی 
رواج پیـدا کـرده، سـبک پرشـور و خالی از شـعور اسـت. وظیفه 
ماسـت که تذکر بدهیم و جلوی آن را بگیريم. اشـعار بايد پرمحتوا 
و حاکـی از قیـام اباعبداهللg باشـند، نه اشـعاری در توصیف قد 
و بـاالی حضرت عباسg. اشـعار بی محتـوا تأثیری بـر آگاهی و 
دانـش مخاطب نـدارد و بـرای مداحی يک آسـیب جدی اسـت«. 

نفـس گرمـی دارد. وقتـی گفت وگويمـان گل می انـدازد، بـه خاطـرات مداحی و شـاعری نقـب می زنـد  و اشـعاری را زمزمه 
می کنـد. حـاج محسـن غفاری نیـا، مـداح پیشکسـوت و شـاعر اهـل بیـتb  69 سـاله اسـت. او در دوران دبسـتان بـه 
شـعر و شـاعری و ادبیـات عالقه منـد می شـود. چهـار جلـد کتـاب در مدح ائمـه حاصل سـال ها تـالش اوسـت. در آموزش 
مداحـی، جوان تر هـا را بـه مطالعـه تشـويق می کنـد تـا کالمـی را بـدون تحقیـق و مطالعـه نگوينـد. حـاج محسـن برادر 
شـهیدان محمدرضـا و احمدرضـا غفاری نیاسـت. او مداحـی و شـاعری بـرای اهـل بیـتb را افتخـار خـودش می دانـد. 

آن را برایتـان می خوانـم: »می سـوزم و به مجلسـیان نور می دهـم/ می گریم و 
به اهل صفا شـور می دهم/ هسـتم غریب شـاعر دربـار اهل بیـت/ ران ملخ به 

هدیه چنـان مـور می دهم«. 

 gراه اندازی هیئت عشاق الحسین
حـاج محسـن غفاری نیـا حسـن صدایـش را از پـدر بـه ارث بـرده و از زمانی 
کـه خوانـدن و نوشـتن را آموخت، قـرآن را یاد گرفـت؛ »پدرم صـدای خوبی 
داشـت و در برخی مجالس مداحی می کرد و اشـعار دیـوان آصف را می خواند. 
میـرزا عبـاس خان حـاج بیژن متخلص بـه »آصـف« در دیوان خـود، قصاید، 
غزلیـات، مسـمط، مراثـی و رباعیاتی در مـدح ائمـهb را دارد. پدرم قـرآن را 
یـادم مـی داد تـا با صـدای خـوش بخوانم. یادم هسـت وقتـی 12 سـاله بودم 

 راحله عبدالحسینی 

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی

 b10 هزار بیت درباره ائمه اطهار
مجلـه »توفیـق« را در دکه روزنامه فروشـی می بیند و با خواندن اشـعار آن به 
شـعر و شاعری عاقه مند می شـود. موضوع اشـعار او تا قبل از انقاب مختلف 
بـود و در جریـان انقاب رنگ و بوی اشـعارش انقابی شـد؛ »مـدت کوتاهی 
بعد از انقاب، جنگ تحمیلی آغاز شـد و شـهدا در شعر من نشستند. برادران 
دوقلویم محمدرضا و احمدرضا در سـال های جنگ به خیل شـهدا پیوسـتند. 
محمدرضا 18 سـاله بود که در روزهای اول جنگ در سوسـنگرد شهید شد و 
احمدرضا هم سـال 65 در شـلمچه به فیض شـهادت نایل شـد. هر روز خبر 
شـهادت یکی از همدوره هایم را می شـنیدم و برایشـان شـعر می گفتم. اشعار 
من بیشـتر در قالب غزل سـروده شـده اند و حدودا 10 هزار بیت می شـوند. از 

ایـن میان یک مثنوی با 196 بیت درباره شـهدای کرباسـت«. 

ارمغان غریب 
حاج محسـن با تشـویق فرزندان و دوسـتانش تصمیـم می گیرد اشـعار خود 
را بـه دسـت چـاپ بسـپارد. اولین کتـاب شـعر او با عنـوان »ارمغـان غریب« 
سـال 89 راهـی بـازار نشـر می شـود و بعـد از آن سـه جلد دیگر نیز منتشـر 
می شـود. چهارمین کتابش که سـال گذشته چاپ شـد »مشعل  های همیشه 
روشـن« نام دارد. حاج محسـن که تخلص »غریب« را بـرای خودش برگزیده 
دربـاره انتخـاب ایـن نام می گویـد: »ماجرای انتخـاب تخلص برای شـهریار را 
می دانسـتم. او روزی بـه دیـوان حافظ تفأل زد و نام شـهریار را بـرای خودش 
برگزیـد. مـن هم تصمیم گرفتـم برای انتخـاب تخلص به دیـوان حافظ تفأل 
بزنـم. بـار اول ایـن مصرع آمـد: »گفتم ای سـلطان خوبـان رحم کـن بر این 
غریـب/ گفـت در دنبـال دل ره گـم کنـد مسـکین غریـب«. این بود کـه نام 
غریـب را انتخاب کردم چراکه این دنیا فانی اسـت و ما در آن غریب هسـتیم. 
برای همین اسـم اولین کتاب شـعرم را »ارمغان غریب« گذاشـتم. بخشـی از 

حاج محسن غفاری نیا بیش از چهار دهه است
 برای اهل بیتb شعر می سراید و مداحی می کند 

 یا رب چه شورشی است 
در این دهر بیقرار* 

*سروده حاج محسن غفاری نیا 
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چهارمین مجلد از مجموعه مقامات اولیا به قلم سیدمجتبی حسینی که به شرح زیارت جامعه کبیره اختصاص پیدا کرده منتشر شد. این کتاب بازخوانی 
درس گفتارهای مؤلف در شرح این زیارت است. زیارت جامعه کبیره منظومه ای از زیباترین، شیواترین و عمیق ترین معارف شیعه است که از سندی معتبر 
و از سوی امام هادیg روایت شده و توسط آن حضرت به شاگردان و شیعیان تعلیم داده شده است. این متن به اعتبار بسیاری از روایات یکی از بهترین 
متون برای سلوک والیی و معرفت ائمهb است. انتشارات نیستان جلد چهارم »مقامات اولیا« را در 384 صفحه و با قیمت 35000 تومان منتشر کرده. 
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فرقی نمی کند چه فصل از سـال باشـد. گاه و بیـگاه آنها را در 
گـذر و خیابان می بینید که بـا لباس تعزيـه و کاله خود و عبا 
در گرما و سـرما مشـغول مداحی انـد. مردمی کـه از کوچه و 
خیابان عبـور می کنند، با ديدنشـان اندکـی درنگ می کنند 
و تلنگری به شیشه دلشـان می خورد و ياحسینی می گويند 
و گاه دسـت در جیب شـان می کننـد و پولـی را در سـفره 
تعزيه خـوان    می اندازنـد. تعزيه خـوان هـم می گويد حضرت 
ابوالفضـل نگه دار خـودت و خانواده ات باشـد و بعـد دوباره به 
کار خـود ادامـه می دهـد. در اين شـماره سـراغ حـاج حامد 
فتحـی تعزيه خـوان خیابانی رفتیـم و با او گفت وگـو کرديم. 
او می گويد: »تعزيه شـغل نیسـت، عشق اسـت. تعزيه خوان 
بايـد بدانـد ديـن خـود را بـه حضـرت عشـق ادا می کند«. 

   ارثیه پدری 
آرام و شـمرده و بـا لهجـه مشـهدی صحبت می کنـد. یک بعـد از ظهر 
پاییـزی او را در حـال روضه خوانـی می بینیـم. بـه تماشـای تعزیـه اش 
می ایسـتیم و موقـع انداختـن پـول در سـفره  تعزیـه اش قـرار مصاحبه 
می گذاریم. حاج حامد فتحی اصالتا طالقانی اسـت اما در هفت سـالگی  
همراه پدرش ماقاسـمعلی به مشهد مقدس  کوچ می کند و تا آخر عمر 
مجـاور امام رضاg می شـود؛ »پـدرم تعزیه خـوان و معین البکا و مای 
ده بـود. هـم تعزیه اجرا می کـرد و هم به بچه  هـای مردم »عـم جز« یاد 
می داد. بعدها که به مشـهد رفتیم تعزیه خوانی اش قطع نشـد. شب های 
جمعـه بـا هم به کـوی رضائیه و گل شـور )قبرسـتان قدیمی مشـهد( 
می رفتیـم و تعزیه می خواندیم. مـن بچه خوان تعزیه بودم. یـادم می آید 
هـر جـا می خوانـدم مـردم از مـن تعریـف می کردند کـه ماشـاءاهلل چه 
صـدای خوبی دارد. از حرف    مردم تشـویق می شـدم. کم کم قاسـم خوان 

و علی اکبرخـوان و بعدها عباس خوان شـدم«. 

   اجرای تعزیه در آتن 
حـاج حامـد فتحـی از محضر اسـاتید بـزرگ تعزیه چـون میـرزا علی 
پاک نفـس، احمـد پاک نفـس و مسـلم شـیخی بهـره بـرده و عـاوه بر 
تعزیـه موسـیقی هـم کار کـرده و ترومپت می زنـد؛ »چند سـال قبل از 
طریـق کانون پـرورش فکری کـودکان و نوجوانان تعزیه ذبح اسـماعیل 
را در شـهر آتـن یونـان اجـرا کردیم که هـم معین البکا و هـم کارگردان 
بـودم. اجـرای ما مورد توجـه قرار گرفت و در مدرسـه موسـیقی آتن به 
مـن یک سـاز ترومپت هدیـه دادنـد. در آتن کـه برنامه اجـرا می کردیم 
کارگردانـان بزرگی کـه به دیدن تعزیـه آمده بودند تعجـب می کردند و 
می گفتنـد تعزیه سـرمایه زیـادی نمی خواهد اما اگر درسـت اجرا شـود 
اثرگـذاری آن زیاد اسـت. اثری که یک تعزیه می توانـد روی مردم بگذارد 
باالتـر از یک تئاتر یا فیلم اسـت. سال هاسـت که مردم تعزیـه را دیده اند 
و قصـه اش را هم می دانند اما باز برایشـان جذابیـت دارد. در سـبزوار که 
برنامـه اجـرا می کنیم گاهـی بیـش از 10 هزار تماشـاچی داریـم. برای 
هیچ نمایشـی نمی شـود چنین جمعیتی را جمع کرد. این معجزه اهل 

بیتb اسـت«. 

   روحیه دادن به رزمندگان 
حـاج آقـا فتحـی سـال    66 بـه خدمـت سـربازی مـی رود و آنجـا بـا 
تعزیه خوانـی در روحیـه دادن بـه سـربازان اسـتفاده می کنـد؛ »یک 
مـاه بـود که در خـط مقـدم بودیم. یـک روز دلـم گرفته بود. شـروع 
بـه  خوانـدن تعزیه حضرت مسـلم کردم. سـربازان خیلی خوششـان 
آمـد و گفتنـد بخوان. شـرایطمان سـخت بـود و گاهی تا سـه روز به 
مـا غـذای گرم نمی رسـید اما توسـل بـه اهل بیـتb خیلی کمک 
می کـرد. بعـد از پایـان خدمت سـربازی با چنـد نفر از دوسـتان یک 
گـروه چهار نفره تعزیه تشـکیل دادیم و یک پیـکان قرمزرنگ به قرار 
روزی پنج تومان کرایه کردیم و به شـهرهای اصفهان، کرمان و شیراز 
می رفتیـم. زمسـتان ها به نقـاط گرمسـیر می رفتیم و تابسـتان ها به 
جاهـای سردسـیر. این قضیه هنـوز ادامـه دارد. جمعه ایـن هفته در 
نیشـابور تعزیه داریم. رسـم »علم خبری« از دهه دوم صفر تا شهادت   سعید سعیدی

امـام رضـاg ادامه دارد و از 50 روسـتا دعوت می شـود و با گوشـت 
حداقل 120 گوسـفند هلیم درسـت می کنند. از آنجا که در سـبزوار 
و نیشـابور من را به نام می شناسند بیشـتر در این شهرها می خوانم«. 

   قوت قلب 
در هر شغلی که باشـی بعد از مدتی همه چیز تازگی خودش را از دست 
می دهـد. خصوصا اگـر در این راه نامایماتی دیده باشـی اما اینکه در هر 
شـرایطی آن را حفـظ کنـی، هنر بزرگی اسـت. حـاج آقا فتحـی درباره 
کسـانی کـه او را به این کار ترغیب می کنند می گوید: »چند سـال قبل 
به امامزاده ای در سـبزوار رفته بودم. حاج آقای شیک پوشـی من را دید و 
شـناخت و    گفت اینجا چه کار می کنی؟ گفتم برای زیارت آمده ام. گفت 
می خواهم چیزی را دوسـتانه به تو بگویم. به تعزیه ات ادامه بده. نکند آن 
را رها کنی. خدا شـماها را خلق کرده که درب خانه امام حسـینg را 
بزنید. اگر به شـما توهین کردند، اگر شما را مسـخره کردند از درب خانه 
امام حسـین بیرون نروید. احسـاس می کنم خود امام حسـینg هم 
دوسـت دارد ایـن کار را انجام دهم. این کار، کار بزرگ و مقدسـی اسـت. 
تعزیه خـوان باید بداند جمعیت از همه طـرف به او نگاه می کنند و حتی 
در جامعـه نیز بایـد مراقب اعمـال و کردار خود باشـد. چه بسـا گفتار و 

رفتار او الگوی بسـیاری از مـردم قرار می گیرد«. 

   هوایتان را دارم 
قریب به نیم قرن کار در دسـتگاه ائمه اطهارb    خاطرات ریز و درشـتی 
را بـرای این تعزیه خـوان رقـم زده تا جایی که به این نتیجه رسـیده که 
کار آنهـا رصـد می شـود و هر جا کـه نیاز بوده کمک شـان کرده انـد؛ »با 
پـدرم نزدیک حـرم امام رضـاg تعزیه اجـرا می کردیم. موتورسـواری 
آمـد و چنـد بـار دور زد و با موتورش دود راه انداخت و خواسـت برنامه ما 
را بـه هـم بریزد. صبر پـدرم تمام شـد و رو بـه گنبد امام هشـتم کرد و 
گفـت یا امام رضـا! این جـوان دارد بـه پرچم شـما بی احترامی می کند. 
مـا قدرتی نداریم. شـما که قدرت داریـد به او بفهمانید کـه از این کارها 
نکنـد. بـرای بار سـوم که موتورسـوار آمد و می خواسـت وسـط مجلس 
بیایـد، یک هیئـت اصفهانی بـا جوانانی خوش تیـپ آمدند و ایسـتادند 
تـا تعزیه نگاه کنند. همیـن که موتورسـوار دود راه انداخـت آنها نامردی 
نکردنـد و خـودش و موتـورش را گرفتنـد و بـه گوشـه ای پـرت کردند. 
اگـر پـدرم وسـاطت نکـرده بود حتمـا بایـی سـرش می آوردنـد. پدرم 
گفـت یـا امام رضـا! قربانت بـروم. نشـان دادی که هـوای    مـن را داری«. 

 تعـزیه 
شغل نیست 
عشق است 

مداحی 
خیابانی 

حـاج آقـا فتحی که 20 سـالی می شـود سـاکن تهرانپارس 
اسـت از زندگـی و کار در تهـران بـرای ما می گويـد: »اوايل 
کـه به تهـران آمـده بـودم در روزنامه ايـران راننده شـدم. 
ماهـی 60 تومـان حقـوق می گرفتم امـا اين حقـوق کفاف 
زندگـی ام را نمـی داد. مجـددا گـروه تعزيه تشـکیل دادم 
و يـک پیـکان قسـطی خريـدم و بـه مـرور آن را فروختم 
و تاکسـی خريـدم و 10 سـال اسـت کـه راننـده تاکسـی 
هسـتم. هرچنـد قسـمت اعظـم درآمـدم از کار کـردن با 
تاکسـی اسـت اما بـا ايـن وجـود اگـر تعزيه خوانـی نکنم 
 bگويـا زندگـی ام فلج می شـود. حـس می کنم اهـل بیت
می خواهند در خانه شـان باشـم. بايد به ايـن چیزها عقیده 
داشـته باشـید. اينکه می بینید تعزيه خوانان بـه تنهايی در 
گذری بسـاط پهـن می کننـد، يک نـوع مداحـی خیابانی 
اسـت. بعضـی جاهـا پاتـوق محلـی ماسـت. عـده ای نذر 
دارنـد. مثال خانمی هسـت کـه اول هـر ماه مبلغـی به من 
می دهـد که برايـش روضه حضرت ابوالفضـلg يا حضرت 
رقیـه  بخوانـم. عـده ای مريض دارنـد و عـده ای گرفتارند و 
از مـا درخواسـت روضـه می کنند. بیشـتر کار مـا يک نفره 
و مداحـی خیابانی اسـت. چیزی شـبیه نمايـش خیابانی«. 

 گفت وگو با راننده تاکسی ای
 که در آتن تعزیه اجرا کرده 
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با»حسینحسین«داریمپیرمیشویم
یکی از سنت های زیبای هیئت های قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیئت بوده که در این سال ها فراموش شده است.

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.

اپلیکیشن

صحیفه سجاديه
روزهـای محرم فرصت مناسـبی اسـت تا 
با صحیفه سـجادیه بیشـتر آشـنا شـویم. 
نرم   افـزار »صحیفـه سـجادیه« نسـخه ای 
متناسب برای انـــواع گوشی های هوشمند 
اسـت که با نصب آن می تـوان مطالب مفید 
و پرمغـز صحیفـه را خوانـد و سـرلوحه 
»صحیفـه  نرم افـزار  داد.  قـرار  زندگـی 
عامـل  سیسـتم  ویــــژه  ســــجادیه« 
اندرویـد اسـت و عـاوه بـر متـن کتـاب 
شـریف صحیفه سـجادیه، دعاهـای دیگر 
امام سـجادg کـه در مفاتیح الجنان آمده 
در ایـن نرم افـزار قرار گرفتـه. ایـن نرم افزار 
توسـط سـایت شـیعه مدیا منتشـر شده و 
بهـای اسـتفاده از آن یـک صلـوات اسـت. 

* خدايـا! آنـان که حقیقت را به مسـلخ مصلحـت می برند، 
آنـان که ديـن می فروشـند و دنیـا می خرنـد و آنـان که در 
مرتـع حقوق مـردم می چرند، به کفـر از ايمـان نزديک ترند. 

نقاب ايمان را از چهره شـان بسـتان. 

* خدايا! به اسـیران سـتمديده عزت و پايمردی و مقاومت 
و به خاندانشـان شـکیب و وقار و شوکت ببخش. 

کانال تلگرام 

مداحی ترکی 
ــی اســت کــه شــعر  ــان ترکــی جــزو زبان های زب
ــه دل  ــت و ب ــز اس ــیار پرمغ ــات در آن بس و ادبی
می نشــیند. مداحی هــای ترکی نیــز از ایــن قاعده 
مســتثنی نیســتند و مصداق بارز آنها مداحی های 
مانــدگار زنده یــاد ســلیم مــوذن زاده اســت کــه نــه 
ــان عمــوم  ــان بلکــه در می ــان ترک زبان ــا می تنه
عاقه منــدان طرفــداران بســیاری دارد. اگــر 
می خواهیــد بــا مداحی هــای ایــن پیرغــام اهــل 
بیــتb و دیگــر مداحــان ترک زبان در ســال های 
مختلــف بیشــتر آشــنا شــوید می توانیــد بــا وارد 
ــردن نشــانی: t.me/noheazari.com در  ک
شــبکه تلگرامی بــه عضویــت ایــن کانــال درآیید 
و از مداحی و مطالب دلنشــین آن بهره مند شــوید. 

qudsonline14@gmail.c om

حسین فتحی، مدیرعامل مؤسسه هنر و ادبیات هال با موضوع چالش های فراروی هیئت های مذهبی گفت: »بچه هیئتی ها باید خود را مدام با معیارهای حسینی 
بسنجند. بنابراین کسانی که تقید به هیئات مذهبی دارند، باید معیارهای رفتاری برای خود داشته باشند و مدام خودشان را محاسبه کنند. به عنوان نمونه یک 
شخص امام حسینی خودش را برتر از بقیه نمی داند. کسی که با دستگاه امام حسینg ارتباط دارد، هیچ وقت خودش را بهتر و باالتر از بقیه نمی داند. نزدیکی 

به دستگاه امام حسینg تواضع می آورد و شخص هیئتی خودش را پایین تر از دیگران می داند«. 
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مناجاتنامه 

کتاب
در مکتب پیشوای ساجدان 

نویســــنده کتــــاب »در مکتب پیشـوای 
سـاجدان« مقدمـه کتـاب را بـا بیـان شـیوه 
مبارزاتي امام سـجادg شـروع کرده و دعا 
را یکـي از کاربردي تریـن وسـایل بیـداري و 
هدایتگـري می دانـد که توانسـته موضوعاتي 
ماننـد مسـائل عقیدتـي، کامـي، اخاقی و 
بیان حقوق و تکالیف اسـامي و آداب احکام 
دینـي را بـراي تشـنگان معـارف الهـی بیان 
کند. علی قائمی با شـرحی بسـیط از زندگي 
امام زین العابدینg کوشـیده به جنبه هاي 
فکـري و شـیوه رهبـري آن حضـرت دسـت 
یابـد و عظمت حرکـت او را توصیـف کند تا 
بدین وسـیله به شـبهات منکـران و جاهان 
پاسـخ داده و از ارزش حرکـت آن حضـرت 
پیشـوای  مکتـب  »در  کتـاب  کنـد.  دفـاع 
شـده.  تشـکیل  بخـش   17 از  سـاجدان« 
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هـیئت

سید مهدی شجاعی 

هیئت فقط عاشورا  نیست 
یکـی از ویژگی هـای ماه محـرم عزاداری و سـیاه پوش کردن شـهر و 
دیـار خودمان اسـت کـه از اول محـرم آغاز می شـود و گاهـی اوقات 
فقـط تـا شـهادت امـام حسـینg ادامـه می یابـد گویی کـه همه 
منتظـر هسـتیم امـام شـهید شـود و بـا شـهادت آن حضـرت همه 
چیـز به حالت قبـل برمی گردد. متأسـفانه این فرهنگ غلطی اسـت 
چراکـه ماجـرا تـازه شـروع شـده و اینجاسـت کـه باید جسـت وجو 
کنیـم کـه چـرا امام شـهید شـد، چـرا در مقابل ظلم ایسـتاد و سـر 
خـم نکـرد و هزاران چـرای دیگر. عـزاداری به این شـکل عمومی در 
دهـه اول محـرم یـک رسـم و یـک سـنت فرهنگی اسـت کـه البته 
پیام هـا و آثـار خـودش را دارد. هرچنـد عـزاداری عمومـی پـس از 
 ،gپایـان دهـه محـرم بـه پایـان می رسـد امـا نبایـد امام حسـین
حرکـت، جهـاد و خـط او در روزهـای دیگـر کمتـر یـادآوری شـود. 
مگـر می تـوان گفـت کـه صاحـب عـزا یـا خانـواده یـک متوفـی یـا 
شـهید فقـط در شـب ختم، سـوم، هفتـم، چهلـم و در نهایت سـال 
یـا سـالگردها بـه یـاد او می افتنـد؟ نبایـد طـوری رفتـار شـود کـه 
کشـورهای دیگـر این را پیراهـن عثمان کننـد که امامشـان را فقط 
بـرای 10 روز می خواهنـد بلکـه باید طوری رفتار کننـد که مصادیق 
زندگـی سـاالر شـهیدان در زندگـی همـه ما حک شـود و بـا رعایت 
آن اصـول بتوانیـم رو به جلو در مسـیر حق علیه باطل قـدم برداریم. 
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