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دفاع مقدس به تأسي
 از عاشورا جاودانه شد 

 حجت االسالم محسن تاج لنگرودی
 واعظ و كارشناس معارف اسالمي 

هر كه رفت تكه اي از 
دل ما را با خود برد

 هشت شهیدی كه نوای عاشقی
 آنها در میان رزمندگان زبانزد است 
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وي

ع مقدس
دفا گفت وگو با مداحان شناخته شده دوران دفاع مقدس

 كه روحيه رزمندگان با صداي آنها گره خورده بود



»پیوسته با اهل باطل همنشین و همصدا بوديم«. )آيه 45 سوره مدثر( 

چرا گل ها در فصل بهار شکوفه می دهند؟ دلیلش این است که آب باران نوشیده اند، همنفس نسیم بهاری شده اند و زیر تابش نور بوده اند. شرط شکفتن 
و شکوفایی انسان هم همین است که مراقب خوردن لقمه ها و همنشینان خود باشد. هر کسی بر این دو مراقبت کند، مانند گل شکوفا می شود. حافظ 
می گوید بهار فصلی است که انسان ها را موعظه می کنند و این پند را می دهند که اگر می خواهی مانند ما طراوت پیدا کنی و از غنچه بودن باید مراقب 

باشی. اول درباره حالل و حرام خودت مواظبت کن. چون لقمه ناپاک انسان را محروم می کند.  سوره   مبارکه مدثر 

نادعلـی زاده، محقق هنر سـنتی تعزیه درباره مراسـم آیینی و شـیوه های عـزاداری ایام محرم و عاشـورا گفت : »گاهـي اوقـات عزاداری ها تا نیمه های 
شـب ادامـه پیـدا می کند و بسـیاری از عـزاداران نماز صبح شـان قضا می شـود. هیچ گاه ائمـه اطهارb راضی نیسـتند چنین اتفاقی بیفتـد. احترام 
بـه حقـوق مـردم و آزار ندادن مردم جزو واجبات اسـت اما عزاداری مسـتحب اسـت. حـال اگر صدای بلندگوهای عـزاداری را زیاد کرده یا دسـتجات 
عـزاداری را طـوری راه انـدازی کنیـم کـه عبور و مرور مردم مشـکل شـود، اینها فدا کـردن اصول برای فروع اسـت و به  هیچ وجه پسـندیده نیسـت. 
عـزاداران و هیئت هـای عـزاداری بایـد توجه کنند که اصـل دین، اخالق، احـکام و... اسـت و نباید این اصول به خاطر امور مسـتحب قربانی شـوند«.  ـر
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 امواج پرتالطم عاشورا 
 

می دانیـد کـه حـق همیشـه در طـول تاریـخ واحـد بـوده و همـه انبیـا و اولیـا 
ادامه دهنـده راه همدیگـر بوده انـد و تجلي نهایي در ظهور امـام زمانf به مرحله 
وضـوح می رسـد. آن حضـرت بعـد از ظهور بـه کعبه تکیـه مي کنـد و مي فرماید: 
»آگاه باشـید! هـر کـس می خواهـد آدم و شـیث را ببینـد، اینـک منـم آدم و 
شـیث. هـر کـس می خواهد نـوح و فرزنـدش سـام را به تماشـا نشـیند، اینک 
منـم نـوح و سـام. هـر کـس می خواهـد ابراهیـم و اسـماعیل را ببینـد، اینـک 
منـم ابراهیم و اسـماعیل. هر کس می خواهد موسـی و یوشـع را بنگـرد، اینک 
منـم موسـی و یوشـع. هـر کـس می خواهـد عیسـی و شـمعون را بنگـرد، این 
منـم عیسـی و شـمعون. هـر کـس می خواهـد رسـول اکـرم و امیرالمؤمنین را 
بنگـرد، اینـک منـم محمـد و علـی. هـر کـس می خواهـد حسـن و حسـین را 
بنگـرد، اینـک منم حسـن و حسـین. هـر کـس می خواهـد امامـان از فرزندان 
حسـین را تماشـا کنـد، اینـک من همـان چکیـده ائمـه از فرزندان حسـینم«. 
یعنـی هـر کـس می خواهد بـه چکیده انبیـا و اولیـاي خداونـد نگاه کنـد و در 
 fیـک جملـه هر کـس طالب رسـیدن به حق اسـت، بایـد به مهـدی فاطمه
بنگـرد و حـق در او متجلـي   شـود. عاشـورا هم کـه بزرگ تریـن میـدان مبارزه 
حـق علیـه باطـل در طـول تاریـخ و الگـوي حق خواهـان و حق طلبـان بـوده و 
هسـت. چنانچـه در روزهـاي انقالب و سـال هاي دفـاع مقدس الگوي مـا بوده. 
در سـال هاي دفـاع مقـدس جوانـان مـا همـان راهـي را رفتند که حسـین بن 
علـيg و شـهداي کربال رفتنـد و بسـیاري از حرکت هاي جوانان مـا در دفاع 

مقـدس یـادآور حادثـه کربـال بـوده چراکـه مهم تریـن ویژگـي شـهداي کربال 
والیت پذیـري بـوده که ما جلـوه ای شـفاف و زالل از ایـن اطاعت پذیری محض 
را در جبهه هـای حـق علیـه باطـل دیدیـم. رزمندگان مـا آموختند کـه عباس 
بـن عليg براي شمشـیر زدن و پیکار کردن در روز عاشـورا خودش را آماده 
کـرده بود ولـي امام او بـه وي تکلیف مي کند کـه آب بیـاورد. والیت پذیري او، 
وي را بـه شـریعه مي کشـاند و در راه آوردن آب بـه شـهادت می رسـد و ملقب 
مي شـود بـه سـقاي دشـت کربـال. بنابرایـن یکـی از مصادیـق درک فرهنـگ 
عاشـورا، اطاعت از فرمان ولی اسـت. بـه عنوان مثال وقتي بعضـی از رزمندگان 
بـراي جنـگ بـا اسـرائیل و نجات قـدس از چنـگال صهیونیسـت ها خـود را به 
لبنـان  رسـاندند، امـامw فرمودنـد راه قـدس از کربـال مي گـذرد. رزمنـدگان 
والیت پذیـر برگشـتند و گـوش بـه فرمـان امـام در جبهه هـا مشـغول پیـکار با 
دشـمن بعثي شـدند. یـا وقتي امام w دسـتور شکسـتن حصر آبـادان را صادر 
کردنـد، رزمنـدگان اسـالم در اجـراي فرمان ایشـان دسـت از پا نشـناختند تا 
آبـادان را از چنـگال رژیـم بعثـي عـراق نجـات  دهنـد. الگـوي رزمنـدگان در 
کارهـاي فردي مثل نماز شـب، شـرکت در نماز جماعت، اسـتغفار و دعا، شـب 
عاشـورا بـود. در کربـال پیـر و جـوان و نوجـوان حضور سرنوشت سـاز داشـتند. 
جنگجوهـا،  شـهید  فهمیده هـا،  شـهید  همین طـور.  هـم  ایـران  کربـالي  در 
شـهید باالزاده هـا و دیگـر شـهداي نوجـوان که کـم نبودنـد، یادآور قاسـم  بن 
 الحسـن g و عبداهلل  بن  الحسـنg بودند. شـهید عموحسـن و دیگـر پیران 
یـادآور حبیـب بن مظاهـر بودنـد و هزاران هزار شـهید جـوان یادآور شـهداي 
جـوان کربـال بودند. در یک جملـه حق طلبي باعـث ماندگاري فرهنگ عاشـورا 
شـد و بـا تأسـي بـه همـان فرهنـگ، دفـاع مقـدس مـا جاودانه شـد امـا امروز 
همان طـور کـه این سـبک عزاداري هـا در هیئت هاي بـزرگ و کوچک رایج اسـت 
از عـزاداري عزیـزان رزمنـده نشـأت می گیـرد. عزیـزان رزمنـده در عزاداري هـاي 
خـود ابتـدا به شـعور و سـپس بـه شـور توجـه داشـتند. در هیئت های امـروز هم 
اگـر محـور اصلی شـعور باشـد اهـداف عاشـورا زنـده خواهد مانـد. طبـق فرموده 
مقـام معظـم رهبـري ما هیئت سـکوالر نداریـم. هیئت ها و جلسـات بایـد خود را 
بـه اهـداف امام حسـین g در حرکت عاشـورایي برسـانند. هدف فقط عـزاداري 
نباشـد. بایـد ضمن اصـالح سـبک عـزاداري بنابـر فرمایش بـزرگان، احـکام دین 
همچـون امـر به معروف و نهي از منکر توجه شـود. هیئت ها و حسـینیه ها باید در 
امتـداد تربیت حسـیني حرکت کننـد. به تعبیر امام موسـي صدر قهرمـان مبارزه 
بـا صهیونیسـت ها: »من حسـینیه را حسـینیه نمی دانـم مگـر اینکـه دالورانی را 
بـرای نبـرد با دشـمن اسـرائیلی در جنـوب لبنـان فارغ التحصیـل کند«. بـه امید 
روزي کـه همـه جلسـات، هیئت هـا، حسـینیه ها و مسـاجد، بـا اشـعار حماسـي 
و عـزاداري همـراه بـا شـعور در ترویـج فرهنـگ عاشـورا توانمنـد عمـل کننـد. 

دفاع مقدس به تأسي از عاشورا جاودانه شد 
حجت االسالم محسن تاج لنگرودی، واعظ و كارشناس معارف اسالمي 

سیدعلی امامیان، پژوهشگر دينی 
هـر حادثـه بزرگ و عظیمـي کـه در جهـان روي دهد، طولي نمي کشـد که 
جزر و مد زندگي آن را به دسـت فراموشـي مي سـپارد. مرور زمان از هیجان، 
فـروغ و درخشـندگي آن مي کاهد و تنها در صفحـات متروک، نام و نشـاني 
از آن باقـي مي مانـد اما قیـام خونین سیدالشـهداg قیامي اسـت که در 
ظاهر سـرکوب شـده و حکام آن روز جشـن پیروزي برپـا کردند اما طولي 
نکشـید کـه شـعاع وجـودي ایـن نهضـت خونیـن عالـم را درنوردیـد و از 
فرداي عاشـورا، صداي عاشـورائیان در کوي و برزن   پیچیـد و علم پیروزي 
برافراشـت و کاخ بیدادگـري را لرزانـد. امـروز راز ایـن حقیقـت را بایـد در 
ماهیـت این نهضت جسـت وجو کرد و آن چیزي جز اصـالح امور و احیاي 
فضایل انسـاني و کرامت بشـري نبود. اصالح جامعـه از کژي ها و انحرافات 
خواسـته باطني هر انسـان آزاده اي اسـت و به همین دلیل از آن روز تا به 
امـروز نهضت عاشـورا همواره مورد توجه مشـتاقان حقیقـت و جویندگان 
طریقـت بـوده و هسـت و هـر روز رازي از آن واقعـه پررمـز و راز بـراي 
پویندگان راه کمال و سـعادت گشـوده مي شـود. چون چشمه سار معرفت 
 الهـي همـواره مي جوشـد و تشـنگان فضایـل انسـاني را سـیراب مي کند. 
تاریـخ گواهـي مي دهـد کـه پیامبـر گرامي اسـالمk بـا هدایـت الهي و 
حمایـت علوي توانسـته بـود امتي تربیت کند که سـر به آسـتان قدسـي 
سـاییده، لـب به ذکر تسـبیح گشـوده و شـب را به قیـام و قعـود گذرانده 
و روز را بـه یـاد خـدا سـر کنند امـا پس از رحلـت جانگداز نگیـن خلقت، 
جمعـي در سـقیفه گـرد هم آمدنـد و سـکان هدایـت جامعه نبـوي را به 
ناحـق در دسـت گرفتنـد و کاروان امـت را از راه کرامـت بازداشـتند و در 
مسـیر جهالـت قـرار دادنـد و راه حاکمیـت اموي را همـوار کردنـد. به هر 
حـال وضعیت جامعه اسـالمي به گونـه اي بود که امام حسـینg همراه 
یـاران باوفایـش مظلومانـه در سـرزمین کربـال بـه شـهادت رسـید امـا 
ایـن وضعیـت پـس از شـهادت شـهداي نینـوا بـه یکبـاره دگرگـون 
شـد و عاشـورا امواجـي پرتالطـم ایجـاد کـرد که ابتـدا کوفه و سـپس 
شـام را درنوردیـد و در شـام هنگامـه عجیبـي بـه پـا کرد چراکـه اوج 
فریادگـري عاشـورائیان در مجلـس شـام اتفاق افتـاد؛ آنجا کـه یزید به 
مناسـبت فتـح و پیـروزي از سـران و نماینـدگان دول خارجـي دعوت 
کـرد کـه در جشـن شـادي با او شـریک باشـند. سیدالسـاجدینg در 
آن مجلـس خطبـه اي خوانـد کـه اسـتوانه و پایه هـاي حکومـت بني امیه 
را لرزانـد. بنابرایـن یکـي از پیامدهـاي اجتماعي عاشـورا، بیـداري جامعه 
اسـالمي و انساني است. شـناخت و آگاهي از ارزش ها و واقعیت ها از ارکان 
اصلـي تشـکل هاي اجتماعـي اسـت. حـکام سـتمگر و زورمنـدان همواره 
تـالش مي کننـد مـردم را از ارزش هـا و واقعیت هـا دور نگه دارنـد و بـا 
گمـراه سـاختن آنهـا همچنـان بـه ظلـم و بیدادگري خـود ادامـه دهند. 

بازتاب
*محمدحسـین ۱4: متأسـفانه امروز بسیاری 
اصولـی  و  درسـت  مسـیر  در  هیئت هـا  از 
آسـیب زا  و  نمی كننـد  حركـت  خودشـان 
شـما  هفته نامـه  مـی رود  انتظـار  هسـتند. 
روشـنگری كنـد تـا مسـتمع بدانـد كـدام 
هیئت هـا بـا چـه شـاخصه هايی را برگزينند. 
رسـانه های  دارد  ضـرورت   :00۱۱0 *عارفـه 
مذهبی بـه موضوعـات روز بیشـتر بپردازند 
چراكـه جامعـه نیاز بـه بصیرت افزايـی دينی 

و اسـالمی دارد. 
بـرای  »چهـارده«  هفته نامـه   :2۱ *كربـالی 
بـه  پرداختـن  نیازمنـد  بیشـتر  جذابیـت 

از  برخـی  شفاف سـازی  و  حاشـیه ها 
ناگفته هاسـت چراكـه هـر مخاطبـی دنبـال 
گفتارهاسـت.  صـدق  و  واقعیت هـا  كسـب 
كنـار  در  كـه  خوشـحالم   :00۱ *محمـدی 
هفته نامـه  يـک  مجـازی  رسـانه های 
مذهبـی هـم داريـم كـه مطالـب گوناگـون 
بـا  آشـنايی  تـا  هیئت هـا  اطالع رسـانی  از 
فعالیت هـای مذهبـی اسـتان ها و خاطـرات 
زيبـای پیرغالمـان از هیئت هـای قديمی در 

دارد.  وجـود  آن 
*فتحی: اينکـه مداحان جـوان حتی گمنام 
و تـازه كار را هم معرفی می كنیـد كار بجايی 

اسـت كـه بايـد بیشـتر رسـانه های مـا نیز 
ايـن رويکـرد را در دسـتور كار خـود قـرار 
دهنـد چراكـه واقعـا رسـانه ها فقـط يـک 
قشـر و گروه هايـی را برای مصاحبـه و تهیه 

می كنند.  انتخـاب  گـزارش 
*مريـم كاليـی: نیازمنـد بررسـی شـبهات 
يـک  حقیقـی  رويکردهـای  تبییـن  و 
منتظـر واقعـی هسـتیم. اصـال يـک صفحه 
داشـته   fزمـان امـام  بـرای  اختصاصـی 
پیرامـون  گوناگـون  مطالـب  تـا  باشـید 
اقداماتـی كـه الزم اسـت در زمـان غیبـت 

شـوند.  منتشـر  داد  انجـام 

حجت االسالم ماندگاری:
 باید در رسانه مذهبی آنقدر بدویم تا شهید شویم 

رسـانه بسـتر تأثیرگـذار و جريان سـازی اسـت كـه اگـر 
برنامه ريـزی درسـتی نداشـته باشـیم، دشـمن بـرای مـا 
برنامه ريـزی كـرده و بـا آدرس غلـط نیت هـای شـوم خود 

را پیـاده می كنـد. بدانید كه كار شـما كار بسـیار گرانقدر و ارزشـمندي  اسـت. چون 
دشـمنان چشـم  دوخته  و منتظرند از هـر حربه ای اسـتفاده كنند و فضـای هیئت ها 
را به چالش بکشـند. شـما هم بايد در اين راسـتا میداندار و پرچمدار باشـید. رسـانه 
و فضـای مجـازی می توانـد بهتريـن فضا بـرای پیشـبرد اهداف اسـالمی باشـد. به 
تعبیـری در ايـن عرصـه بايد آنقـدر بدويـم تا از نفـس بیفتیم و شـهید شـويم. 

  بازتاب های »چهارده« را در اینجا بخوانيد. منتظر پيشنهادها و انتقاداتتان هستيم.



ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ حسن بنیانیان، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: »هر عزیزی که در کشور تریبونی در اختیار می گیرد، 

مخاطبانی دارد که آنها را تحت تأثیر قرار می دهد و این یعنی آن فرد دارد در سیاسـت دخالت می کند. این اتفاق می افتد. چه فرد 
متوجه باشد و چه نباشد اما این فرایند دخیل بودن در سیاست باید آگاهانه و با هدف انجام شود. وقتی یک مداح می گوید هیئت 
ما در سیاست دخالت نمی کند و همین امتیاز هیئت ماست، یعنی می گوید دین با سیاست کاری ندارد. اصالح جامعه و فرد توأمان 
اسـت که انجام می شـود. اگر شـرایط به گونه ای باشـد که این گروه از مداحان می گویند، یعنی اصالحی در فرد صورت نمی گیرد«. 

03
ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 48  سه شنبه 4 مهر 1396 5 محرم 1439

سخنران: حجت االسالم برادران 
مداح: حمید اكبری

نشانی: مشهد، بلوار مصلی، مصالي ۱۱، 
جامعه الحسین رزمندگان اسالم 

زمان: 96/6/30 الي 96/7/۱0 
ساعت: 20 الی 22:30 

هیئت رزمندگان اسالم 

سخنران: حجت االسالم يوسفی 
مداحان: سیدمحمد هاشم نیا و هادی 

جمشیدی 
نشانی: مشهد، شهرک مهرآباد، نبش 

مهرآباد ۱2 
زمان:  96/6/30 الي 96/7/۱0 

ساعت: 20 الی 22 

مجتمع مهديه مهرآباد 

سخنران: حجت االسالم مهدی معماريان 
مداح: امیر كرمانشاهی 

نشانی: مشهد، میدان شهدا، كوچه ناظر، 
 حسینیه امام رضا

زمان:  96/6/30 الي 96/7/9 
ساعت: 20 الی 22:30 

fحسینیه انصارالحجه

سخنران: حجت االسالم بدری 
مداحان: هادی سديديان، اسماعیلی و 

صولتی 
نشانی: سبزوار، مسجد الغدير 
زمان: 96/07/۱ الي 96/7/۱0 

ساعت: ۱9:30 الی 22 

هیئت دارالعلم قرآن 

سخنرانان: حجج اسالم رفیعی و 
ماندگاری 

مداحان: تمیز، خداياری و دهقان 
نشانی: مشهد، شهرک شهید رجايی، 

حر ۱5 
زمان:  96/6/30 الي 96/7/۱0 

ساعت: 2۱ الی 23 

 حسینیه حضرت زينب 

سخنران: حجت االسالم حسینی 
مداحان: محسن رشیدی نژاد، سیدمهدی 

سجادی زاده و سیدجواد سجادی زاده 
نشانی: مشهد ، بلوار طبرسی اول، 

طبرسی 62، بین كافی 2 و 4 
زمان: 96/6/30 الي 96/7/۱۱ 

ساعت: 20 الی 22

محبان المنتظر 

سخنران: حجت االسالم زرين 
مداح: علی برادران 

نشانی: مشهد، سه راه ادبیات 
زمان:  96/6/30 الي 96/7/9 

ساعت: 20:۱5 الی 22:30 

 خیمه الحسین

سخنران: حجت االسالم محمد بیاراست 
مداحان: محمد عطايی، محمدمحسنی و جواد 

فرخاری 
نشانی: مشهد، بزرگراه شهید بابانظر،شهید 
بابانظر 54 ، شهید نوروزی 7، عالمت تابلو 

زمان: 96/6/30 الي 96/7/9 
ساعت: ۱8:30 الی 2۱

 bهیئت عشاق االئمه

سخنرانان: حجج اسالم علی اكبری و میری 
مداحان: حمید نقره، ابراهیم میری، علی الهی و نوراهلل كاظمی 

نشانی: گناباد، بیدخت، مسجد جامع بیدخت 
زمان: 96/6/30 الي 96/7/9 

ساعت: ۱9:30 الی 22 

حزب اهلل بیدخت 

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

از آ نها اطالع رسانی شده. شما هم می توانید 
زمان و مکان مراسم هیئت تان را برای ما 

به نشانی
 Qudsonline14@gmail.com 

ارسال كنید تا در همین صفحه 
چاپ شود. 

 دهه اول محرم
 در مشهد

 هیئت کجا برویم؟



مراسم رونمایی از طرح بیمه فیروزه ای بیمه معلم با دغدغه حمایت از هیئات، مساجد، حسینیه ها و تکایا با حضور هنرمندان، مداحان، 
مسئوالن و اقشار مختلف مردم در سالن مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار شد. بیمه فیروزه ای بیمه  نامه جامع آتش سوزی و 
مسئولیت مدنی مساجد، هیئت های حسینی، تکایا، امامزادگان و اماکن متبرکه است که با حمایت و پشتیبانی بیمه معلم، در آستانه 

محرم خدمات خود را ارائه می دهد.  ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ
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دفـاع مقدس در سـرزمین ما حماسـه عظیم و شـورانگیز مردمی بـود كه تحمل حضـور بیگانه را نداشـتند و هجـوم نامـردان را از هر جنس و نـژادی تاب 
نیاوردنـد.   نوجوانانـی كه در كوچه   پس كوچه ها پرسـه می زدند و روز ها را به بازيگوشـی شـب می كردند، به تأسـی از مواليشـان امام حسـینg لباس رزم 
پوشـیدند و به جدال با دشـمن رفتنـد و قصه دالوری ها و ايثارگری هايشـان آغاز شـد. قصه مردان عاشـق حکايت نبردی اسـت كه به گمـان عراقی ها بايد 
سـه روزه با فتح تهران به پايان می رسـید اما هشـت سـال طول كشـید؛ هشـت سـالی كه هر روز آن يک دانشـگاه انسان سـازی بود. جنگ ما حکايت هاي 
زيبايي داشـت كه شـايد روزگاری قصه مـادران برای كودكان شـود. در اين مطلب خاطرات چهره هاي مداحي را از سـال هاي حماسـه و خون مـرور كرده ايم. 

 محمودرضا درخشاني

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 48  سه شنبه 4 مهر 1396 5 محرم 1439

 محمود 
ژوليده 

 خنده و 
گریه عشاق 

محمـد    27 لشـکر  گردان هـای  از  میثـم  گـردان 
نیرو هـای آن  و  بـود  در زمـان جنـگ   k رسـول اهلل
بچه های جنوب شـهر  تهـران بودند؛ جوانانـی با روحیه   
لوطی منشـي و شـجاعت. گـردان میثـم در خیلـی از 
عملیات هـای سـخت مثـل كربـالی 5 حضور داشـت و 
شـهدای زيادی تقديم اسـالم كـرد. از مداحانـی كه در 
ايـن گـردان حضور داشـتند و محفـل بچه هـای گردان 
را گـرم می كردنـد می تـوان بـه شـهید داوود عابدی و 
حاج محمـود ژولیده اشـاره كرد. حاج محمود، شـاعر و 
مداح اهـل بیت)علیهم السـالم( آن روز ها هـم فرمانده 
گروهـان بـود و هـم می خوانـد. يکـی از شـب هايی كه 
شـهید داوود عابـدی و حـاج محمـود ژولیـده بـا هـم 
روضـه حضـرت اباالفضـلg را خواندنـد، شـب دوم 
عملیات بـدر بود كه فردای آن داوود شـهید شـد. حاج 
محمود همراه يارانش در عملیات كربالی 5 حضور داشـت. 
در همیـن عملیات گلوله راكت به نزديکـی او برخورد كرد 
طـوری كه بدن او از شـکم، پا و صورت پر از تركش شـد و 
دوسـتانش همه فکر كردند او شهید شـده. سیدابوالفضل 
كاظمـی كـه مدتـی فرمانـده گـردان میثـم بـود درباره 
مجروحیـت حاج محمود اين طـور می گويـد: »در اردوگاه 
كارون مسـتقر بوديـم. بعد از نماز جشـن میـالد حضرت 
زهـرا را برپـا كـرده بوديـم امـا چـه جشـنی؟ همـه 
خواننده هـا و بلبل هايمـان شـهید يا مجروح شـده بودند 
و جايشـان خالی بـود. آن شـب داوود دهقانی، حـاج آقا 
بايگان، حسـین سـازور، يداهلل اعاليی و اصغر ارسـنجانی 
مداحي كردند. وسـط جشـن، مهدی شـريفی پیغام آورد 
كـه فـردا صبح قرار اسـت پـای محمـود ژولیـده را قطع 
كننـد. ايـن حـرف او مجلـس را بـه هـم ريخـت. بچه ها 
محمود را دوسـت داشـتند و دلبسـته اش بودند. محمود 
هـم فرمانده بود، هـم مداح گـردان. همه ناراحت شـدند. 
مداحـان از سـر سـوز خواندنـد. گريـه و خنـده بـا هم 
قاطي شـد و حال عجیبی به همه دسـت داد. اينجاست 
كـه می گويند خنـده و گريه عشـاق ز جای دگر اسـت. 

 حاج رضا 
پوراحمد 
 اشک به 

جای سبک 
 روزهـای نخسـتی كه پا بـه جبهه گذاشـتم عضو لشـکر محمد 
 gبـودم و مدتی هـم به لشـکر ۱0 سیدالشـهدا kرسـول اهلل
و تیـپ 3۱3 حـر رفتم. افـرادی كـه در جبهه مداحـی می كردند 
تعدادشـان معدود بود. حـاج صادق آهنگـران مداحی عملیات ها 
و قرارگاه هـا را برعهـده داشـت و بقیـه مداحـان در لشـکرها و 
تیپ هـای مختلـف مداحـی می كردنـد تا بـه رزمنده هـا روحیه 
بدهنـد. كار مـداح اين بـود كه احساسـات بچه هـا را برانگیخته 
كنـد. روضه هايـی را كـه می خوانديـم بـا فضای جبهـه تطبیق 
می داديـم و ايـن امر باعث می شـد بچه ها بـا ايمان بیشـتری در 
عملیات هـا شـركت  كننـد. مناجات خوانی هـای نیمه شـب هم 
فضايـی در جبهه ها درسـت كـرده بود كـه آن فضـا ديگر تجربه 
نمی شـود. صـدای گريه هـا و ناله هـا كه نیمه شـب در سـنگرها 
می پیچیـد انسـان را يـاد شـب عاشـورا می انداخـت. بچه هـا با 
مناجات خمس عشر و توابین خیلی انس داشـتند. زيارت عاشورا 
هیچ وقـت تـرک نمی شـد. در نوحه ها نیز بیشـتر از سـبک های 
قديمی اسـتفاده می شـد. البتـه نوآوری هايی هم وجود داشـت. 
آن موقع شـاعر نداشـتیم كه سـبک های جديد بسـازد. بیشتر 
حـال و هـوای رزمنده هـا بـود كـه مجالس روضـه جبهـه را گرم 
نگه می داشـت. به جای سـبک، اشـک كار می كـرد. تکلف هايی 
كه امروز دامنگیر مداحی هاسـت در جبهه نبود. مداح و مسـتمع 
مثل هـم بودند با يـک لباس خاكـی. يکی می خوانـد، يکی گريه 
می كرد. من بارها شـاهد بودم كه شـهید غالمعلی رجبی خودش 
می خوانـد، خودش هم گريـه می كرد. بچه هـا كار مـداح را راحت 
كـرده بودند. رقـت قلبی كـه در رزمنـدگان بود و شـوق وصل به 
اباعبـداهللg و رفقـای شهیدشـان فضا را بـه گونه ای كـرده بود 
كه نیازی بـه خواندن روضه های سـنگین نبود. همین كه شـروع 
بـه خوانـدن می كرديـم بچه هـا گريـه می كردنـد. رزمنده هـا با 
روضـه حضرت ابوالفضـلg خیلی انس داشـتند. در شـب های 
عملیـات بچه هـا در حالـی كه سـربند بسـته بودند سـالح ها را 
برمی داشـتند و به صف می شـدند. بعد فرمانـده صحبتی می كرد 
 gو ذكر توسـل و روضه بود. بیشـتر هم روضه وداع امام حسـین
خوانده می شـد. چند لحظـه هم به سـینه می زديم. عـزاداری در 
شـب های عملیات فـرق می كرد. چـون همه احسـاس می كردند 
ممکن اسـت لحظه آخرشـان باشـد. يک هیئت در جبهه ممکن 
بـود هر جـا و هر لحظـه برگزار شـود. گاهی پنج شـش نفـر دور 
هم در يک سـنگر جمع می شـدند و برای خودشـان می خواندند 
و گريـه می كردند. گاهـی هم برای يک لشـکر هیئت می گرفتیم. 
اوج مداحـی ام در جبهه بود. ايـن روزها كـه می خواهم بخوانم هر 
وقت يـاد جبهه و به ويژه برادر شـهیدم عبـاس پوراحمد می افتم 
سـوز خواندنـم بیشـتر می شـود و دلـم هـوای جبهـه می كند. 

بیشـتر از 20 سـال داشـتم كـه بـه جبهـه رفتم. يکـی از 
عملیات هايـی كـه در آن شـركت كـردم عملیـات كربالی 
4 بود. ما در خرمشـهر مسـتقر بوديم و مركـز عملیات هم 
آنجـا بود. با اينکـه مخفی عمل كـرده بوديـم ولی عملیات 
لـو رفت و لشـکر به عقب برگشـت. عملیـات را لشـکر ۱0 
سیدالشـهدا g انجام می داد. الطاف خـاص خداوند متعال 
و هوشـمندی مسـئوالن عملیات باعث شـد تلفات بسیار 
كمی بدهیم. يادم می آيد قبل از عملیات، لشـکر در مسجد 
جامع خرمشـهر جمع شـده بود و من هم آنجا خوانـدم. در 
سـتاد فرماندهی عملیات هم دعای توسـل خواندم. فضای 
خوانـدن در جبهـه بـا جاهـای ديگر بسـیار متفـاوت بود. 
انگار خـدا و اهـل بیتb آنجـا نزديک تر بودنـد و حضور 
آنهـا را حـس می كرديـم. بچه هـا همیشـه برای شـهادت 
آمـاده بودنـد و وقتـی مجالـس مداحـی به پـا می كرديم 
شـهادتین می خواندنـد. بـه هر حـال جنگ بـود و گلوله 
و خمپـاره. خیلـی از مداحـان بايـد خودشـان را مرهون 
فضای جبهـه بدانند. اصال ايـن فضا عده ای را مـداح كرد. 
دم امـام حسـینg آنجا دمیـده می شـد و مداحانی كه 
در جبهه بودند ايـن دم را مي گرفتند. جنگ در زمینه های 
مختلف تحوالت زيادی در كشـور ايجـاد كرد. از جمله اين 
تحـوالت می توان بـه مداحی و گسـترش توسـل و توجه 
بـه اهل بیت b اشـاره كرد. اوايـل انقالب و قبـل از آغاز 
جنـگ بعضی هـا نغمه هايـی سـردادند كـه ديگـر نیازی 
به عـزاداری و توسـل نیسـت. در بعضی محافـل هم يک 
مقـداری ركود ايجاد شـده بود. تا اينکه امـامw در يکی 
از فرمايشاتشـان مردم را به توسـل ترغیـب كردند. مثل 
آن جملـه معروف كـه فرمودنـد: »محرم و صفر اسـت كه 
اسـالم را زنـده نگه داشـته«. آغاز جنـگ با آن شـرايطش 
كـه ايران تنهـا بود و همـه دنیا دشـمن را يـاری می كردند 
باعث شـد بـه صورت فطـری توسـلی به خـدای متعال و 
معصومین)علیهم السـالم( ايجاد شـود. بدون شک كمک 
خـدا و اهـل بیـت در جنـگ خیلـی بـه دادمان رسـید. 
شـايد برای همیـن بود كه فضـای جبهه ها بیـش از پیش 
بـه مداحی و ذكـر اهل بیت نیـاز پیدا كـرد و هـر روز در 
سـنگرها مجلس ذكر و مناجات و توسـل برگزار می شـد. 
برای هـر عملیاتی هـم يک رمـزی می گذاشـتند. گاهی 
بـه امیرالمؤمنینg متوسـل می شـدند و نـام عملیات 
به نـام ايشـان می شـد. گاهی رمـز عملیات نـام حضرت 
زهـرا بـود و گاهـی حضـرت اباالفضـلg يـا ديگر 
حضـرات. گاهـی هم يـک مداحی توسـالتش بـه يکی از 
اهـل بیـت بیشـتر بـود و باعـث می شـد اطرافیانش هم 
به آن معصوم بیشـتر توسـل پیـدا كنند. اما نـام حضرت 
زهـرا بـا توجه بـه مقـام آن حضـرت و احترامی كـه اهل 
بیت)علیهم السـالم( برای ايشـان قائلند بیشـتر از ديگر 
نام هـا در جبهه بـرده می شـد. گاهـی اتفـاق می افتد در 
جلسـه ای به يکـی از اهل بیت متوسـل می شـديم و بعد 
از آن جلسـه بعضی از بچه ها كه شـهید می شدند و شیوه 
شهادتشـان ماننـد همان معصومـی بود كه آن شـهید به 
او متوسـل شـده بود. يـا اينکه بیشـتر توسـالتش به آن 
معصـوم بـود. مثـال اگر بیشـتر به حضـرت زهرا توسـل 
داشـت می ديديم كه گلوله بـه پهلويش خورده و شـهید 
شـده يا اگر به حضرت اباالفضلg متوسـل بود دسـتان 
آن شـهید قطع شـده بود. به هر حال روزگار عجیبی بود. 

حاج ماشاءاهلل 
عابدی 

شهادتین در 
اين قافله عزم كرب و بال داردروضه شهادتین 

گفت وگو با مداحان شناخته شده دوران دفاع مقدس
 كه روحيه رزمندگان با صداي آنها گره خورده بود
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حجت االسـالم حسـین فتحی، مدیر مؤسسـه هالل ضمن اعالم انتشـار نسـخه دیجیتال کتاب »یک ماه خون گرفته« جدیدترین اثر استاد غالمرضا 
سـازگار در نرم افزار نخل میثم گفت: »نسـخه دیجیتال این کتاب هم اکنون در نرم افزار نخل میثم بارگذاری شده تا عالقه مندان بتوانند با صرف هزینه 
و زمان کمتری نسـبت به تهیه نسـخه چاپی به این اثر دسترسی داشته باشند. نسخه دیجیتال کتاب »یک ماه خون گرفته« روی نرم افزار نخل میثم 
با تخفیف ویژه ماه محرم ارائه شـده و بانک جامعی از اشـعار اسـتاد سـازگار همراه آموزش سـبک ها در این نرم افزار در دسـترس مخاطبان قرار دارد«. 
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دفـاع مقدس در سـرزمین ما حماسـه عظیم و شـورانگیز مردمی بـود كه تحمل حضـور بیگانه را نداشـتند و هجـوم نامـردان را از هر جنس و نـژادی تاب 
نیاوردنـد.   نوجوانانـی كه در كوچه   پس كوچه ها پرسـه می زدند و روز ها را به بازيگوشـی شـب می كردند، به تأسـی از مواليشـان امام حسـینg لباس رزم 
پوشـیدند و به جدال با دشـمن رفتنـد و قصه دالوری ها و ايثارگری هايشـان آغاز شـد. قصه مردان عاشـق حکايت نبردی اسـت كه به گمـان عراقی ها بايد 
سـه روزه با فتح تهران به پايان می رسـید اما هشـت سـال طول كشـید؛ هشـت سـالی كه هر روز آن يک دانشـگاه انسان سـازی بود. جنگ ما حکايت هاي 
زيبايي داشـت كه شـايد روزگاری قصه مـادران برای كودكان شـود. در اين مطلب خاطرات چهره هاي مداحي را از سـال هاي حماسـه و خون مـرور كرده ايم. 

 محمودرضا درخشاني

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 48  سه شنبه 4 مهر 1396 5 محرم 1439

 حاج 
منصور نورایی 

سایه جبهه روي 
سر هیئت هاست

قبل از اينکه به جبهه بروم مداح بودم. در دوره نوجوانی به 
حوزه آقای مجتهدی می رفتم. پدر  و پدربزرگم هم روحانی 
بودند و دستی در مداحی داشتند اما مداحی حرفه ای را زير 
نظر حاج آقا جواد كه مؤسس هیئت محبین العباسg بود 
آغاز كردم. انقالب كه شد حدودا 20 سال داشتم. آن موقع 
می ساختیم  می كرديم شعار  كه شركت  راهپیمايی ها  در 
تکرار  مردم  و  می خواندم  را  شعارها  اين  اوقات  بعضی  و 
می كردند. ماجرای پاوه و جنايتی كه دشمنان در آن انجام 
دادند برای من خیلی تکان دهنده بود و باعث شد ديگر 
همه زندگی ام را برای مبارزه بگذارم. راستش را بخواهید 
خودمانی  جمع هاي  در  بیشتر  طريق القدس  عملیات  تا 
مداحی می كردم و برنامه ای برای مداحی نداشتم اما آن 
روزها يک تفکر روشنفکر مآبانه ای در سپاه ايجاد شده بود 
كه می خواست بعضی از اصول را زير سوال برد. آنجا بود كه 
تصمیم گرفتم به وسیله مداحی كار فرهنگی انجام دهم. 
برای همین تعدادی سبک سینه زنی و نوحه های جديد ساختم 
كه در آن سال ها خیلی گل كرد. نوحه هايی مثل »حسین جان 
كربال«. روی ديگر خواندن ما هم قرائت دعاها بود. هر وقت كه 
امامw صحبت می كردند به خودم می آمدم و متوجه می شدم 
معارف شیعه را بايد به وسیله دعا به مردم و رزمنده ها بیاموزم. 
البته فضای جبهه به گونه ای بود كه بچه ها خود به خود به سمت 
روضه و دعا كشیده می شدند. هم از لحاظ معنوی  در جبهه ها و هم 
از اين نظر كه وقتی انسان در موقعیت خطر قرار می گیرد به خدا و 
اهل بیت متوسل می شود. هنر مداحی باعث شد از اين فضا 
خوب استفاده شود و مداحی تأثیرش را بر جبهه بگذارد. جبهه 
هم بر مداحی و مداحان بسیار تأثیر گذاشت. جبهه باعث شد 
مداح به چیزی كه می خواند باور پیدا كند. يعنی ببیند و در 
جانش بنشیند و در نهايت كالم و صدايش در دل ها اثر بگذارد. 
اكثر مداحانی كه در جبهه بوده اند و االن در مداحی شان موفقند 
به خاطر همان خاک جبهه است. سوز صدايشان به خاطر همان 
چیزهايی است كه ديده اند. هر وقت به ياد جبهه می افتم و 
می خوانم صدايم تغییر می كند. سايه جبهه هنوز روي سر 
هیئت ها ست. اين خصوصیت خاص مداحی بعد از انقالب است. 

 غالم 
كویتی پور 

من 
حماسه   خـوانم 

عامه مـردم غـالم كويتی پـور را با نوحه مانـدگار »ممـد نبودی« 
می شناسـند. كويتی پـور اهـل خرمشـهر اسـت و از سـال اول 
راهنمايی وارد رشـته موسـیقی شـد. او خودش را مداح نمی داند 
و می گويـد حماسـه خوان جنگ اسـت. كويتی پـور اعتقـاد دارد 
كه مـداح واقعي اهل بیـتb گذشـته از اينکـه داراي آگاهي و 
شـناخت اعتقادي و عشـق و محبت نسـبت به قرآن و اهل بیت 
اسـت و همان هـا را هـم بـه مخاطبانش منتقـل مي كند، سـیر و 
سـلوكي هم بايد داشـته باشـد. خودش می گويد: »براي رسیدن 
به چنین مقاماتـي راه هـاي زيادي بايد پیمـود كه من هنـوز اندر 
خم يـک كوچه ام، چه رسـد بـه اينکه مـداح اهل بیت  باشـم. 
واقعـا لیاقـت مي خواهـد خواننـده اي به ايـن مرحله برسـد و 
افتخـار كسـب عنـوان مـداح اهـل  بیـتb را دريافـت كند. 
نـه مظلوم  نمايـي مي كنـم و نـه شکسته نفسـي. بـه ديگـران 
هـم كاري نـدارم و اين نظـر و عقیده را تنهـا درباره خـودم روا 
مي دانم. تنها سـیر و سـلوک، حضورم در جبهه و فضاي مقدس 
و معطـر بین رزمنـدگان و شـهدا بوده. چنـد بیتي هـم آنجا با 
نام فرزنـدان حضرت زهـرا  حماسـه خواني داشـته ام كه به 
بركـت نـام فرزنـدان آن حضـرت و به لطف مـردم، رسـانه ها و 
برخـي مسـئوالن اين اشـعار رنـگ و بـوي ديگري پیـدا كرده 
و عنـوان مـداح اهل بیـت را برايـم به همـراه آورده، كـه البته 
مـن خـودم را اليـق آن نمي دانـم و هیچ وقت هـم نپذيرفته ام 
كـه مـداح اهل بیت هسـتم. چند سـال قبـل دو پسـر ۱7، ۱8 
سـاله در يکی از میدان های شـهر مرا شـناختند. يکـی از آنها 
گفت آقـای كويتی پور! پدرم می گويد شـما و آقـاي آهنگران با 
صدايتان خیلی ها را به كشـتن داديد! گفتم كشـته شـدن برای 
خـدا و میهـن لیاقـت می خواهد. مسـلما صـدای حـاج صادق 
اين قابلیـت روحانی را داشـت كه نیروی دلگرم كننـده ای برای 
جوانـان آن روزها باشـد تا از وطن و ناموسشـان دفاع كنند ولی 
كاش مـن هم اين لیاقت را داشـتم. سـبک هاي حماسـه خواني 
كه در هشـت سـال دفاع مقدس اسـتفاده كردم و در قالب آنها 
خوانـدم هیـچ ربطـي بـه سـبک هاي مذهبـي ندارنـد. هر چه 
هسـت از تجربیـات شـنیداري خـودم و آن چیـزي اسـت كه از 
موسـیقي مي دانم. گذشـتگان ما هـم اگـر ملودي هايـي را براي 
كارهـاي مذهبـي خوانده اند و اسـم ملـودي مذهبي بـه خودش 
گرفتـه باز موسـیقي اسـت و بحثي در آن نیسـت. تنهـا چهار يا 
پنج كار من شناسـنامه مذهبي دارد و براساس ملودي هاي مذهبي 
قديمي اسـت. به نظر خـودم تمام كارهـاي من از موسـیقي پاپ 
الهام گرفته شـده اند. معتقدم موسـیقی پاپ برای كارهای مذهبی 
به ويژه حماسـی بـه درد می خورد امـا كار هر خواننده ای نیسـت 
كه بتواند از موسـیقی پاپ بـرای كارهای مذهبی اسـتفاده كند«. 

صادق
آهنگران 

کوفیان بي وفایي 
را جبران کردند 

كسـانی كه سـال های دفاع مقـدس را تجربه كرده اند و سن شـان 
به آن سـال ها قـد می دهد خـوب به يـاد دارند صـدای رزمنده ای 
را كه با لباس بسـیجی و بیشـتر با يک بلندگوی دسـتی در میان 
رزمنده هـا اشـعار حماسـی می خوانـد تـا شـور و هیجـان آنها 
دوچنـدان شـود. روزهـای پر التهابـی بود. هـر كس از هـر راهی 
كه می توانسـت بـرای پاسـداری از كشـور اقـدام می كـرد. يکی 
در خـط مقـدم می جنگیـد و ديگـری از مجروحیـن پرسـتاری 
می كرد. صـادق آهنگران كـه خیلـی زود در میان مـردم معروف 
شـد، می گويد: »خیلی دوسـت داشـتم در خـط مقدم باشـم اما 
می گفتنـد در وضعیـت كنونی وظیفه شـما فقط خواندن اسـت. 
حـاال فرقـی نمی كنـد در جبهه باشـد يـا در شـهر ها. اوايل فقط 
در جبهـه بـودم. وظیفـه ای را كه بر عهده من گذاشـته شـده بود 
می توان در سـه بخش تعريف كـرد. بخش اول قبـل از آغاز حمله 
و بـرای جمـع كـردن نیـرو از شـهر های مختلـف بود بـه طوری 
كه هلیکوپتـری در اختیـار من گذاشـته بودند و مـن در يک روز 
به سـه چهار اسـتان می رفتم تـا در مردم شـور و اشـتیاق ايجاد 
كنم. بخشـی از مسـئولیتم روحیه دادن به كسـانی بود كه مدتی 
را در جبهـه سـپری كرده بودنـد. به هر حـال چون گاهـی اوقات 
رزمنده هـا زمـان طوالنی در جبهه می ماندند خسـته می شـدند. 
بـرای همیـن در خیمه هايشـان برنامـه می گذاشـتیم. مـن هم 
گـردان به گردان و لشـکر به لشـکر می رفتـم و برايشـان دعای 
توسـل می خوانـدم و مداحی می كـردم. قبل از عملیـات هم رمز 
عملیـات را به من می گفتند تـا به آقای معلمی بگويـم و او آن رمز 
را در اشـعار بگنجانـد. بیشـتر اوقات همراه مـن بود و اگـر هم به 
داليلی در جبهه نبود، از طريقی رمز عملیات را به او می رسـانديم. 
عـالوه بر اين فـردای عملیات بـرای روحیه دادن بـه بچه هايی كه 
بـا پاتک دشـمن مواجه شـده بودند هـم برنامه داشـتیم. مرحله 
بعـد رفتن بـه شـهرهايی بـود كـه شـهدايی را تقديم اسـالم و 
انقـالب كرده بودنـد كه خیلـی تأثیر گذار بـود. در هر صـورت به 
قـول شـهید آوينی مـردم ايـران در اين هشـت سـال بی وفايی 
كوفیـان را جبران كردنـد«. او درباره اشـعار نوحه های كه سـروده 
می شـدند، مي گويد: »اشـعار را بر اسـاس عملیاتی كه داشتیم در 
چند مرحله آمـاده می كرديم. بـرای نمونه برای جـذب نیرو نوحه 
»كاروان منتظـر ماسـت بیا تا برويـم« و در زمان حمله اشـعاری را 
كه حماسـی باشـند و شـور حسـینی را در میان رزمندگان ايجاد 
كنند می خوانديم. البته اين حماسـی شدن اشـعار مربوط به زمان 
جنگ نبود. خیلی از اشـعاری كه قبـل از پیروزی انقـالب خوانده 
می شـدند هم حماسـی بودند و هم سـوز داشـتند اما در آنها ذكر 
مصیبت هم گنجانده   شـده بود. بعضی اوقـات می گفتند بايد رجز 
خواند ولی وقتی با شـعر حماسـی شـروع می كـردم و بعـد از آن 
ذكر مصیبت امام حسـین را می خواندم خیلـی تأثیر گذار بود 
و تحولـی را در رزمنده هـا ايجـاد می كـرد كه با انگیزه بیشـتری 
در عملیات شـركت كننـد. فرامـوش نکنیم كـه در ذكر مصیبت 
هم حماسـه وجود دارد. مثـال وقتی حضرت قاسـم به میدان 
می رود و می گويد: »انی انا القاسـم من النسـل علی« همه  حماسه  
اسـت. يـا وقتـی حضـرت علی اكبـر شـهید می شـود، امام 
حسـین بر بالیـن او حاضر می  شـود و می گويـد: »علی علی 
الدنیا بعدک العفا«. اينها هم ذكر مصیبت اسـت، هم حماسـه دارد 
و هم پیام و سـوز دارد«. سـال 64 با گردان مالک در خط پدافندی 
مهـران بوديـم. ايـام دهـه اول محـرم بـود. آن محـرم از خاطره 
انگیز تريـن محرم هـای زندگی ام اسـت. غیر از مـن رضا پور احمد 
و علـی كرمـی هم بودنـد كـه در دسـته های ديگـر می خواندند. 
اينکه پشـت گوش دشمن و در يک قدمی شـهادت باشی و روضه 
بخوانی و سـینه بزنی حالی اسـت كـه نمی توان توصیفـش كرد. 

اين قافله عزم كرب و بال دارد
گفت وگو با مداحان شناخته شده دوران دفاع مقدس

 كه روحيه رزمندگان با صداي آنها گره خورده بود



آخریـن اثـر زنده یـاد غالمرضا شـکوهی، شـاعر پیشکسـوت با عنوان »پنجه بر پیشـانی« از سـوی انتشـارات سـوره مهـر روانه بازار کتاب شـد. 
ایـن اثـر دربردارنـده 80 غـزل از مرحوم شـکوهی در موضوعـات مختلف از جمله آیینی اسـت. شـکوهی عالوه بـر تجربه در حوزه هـای مختلف 
شـعری، همواره به عنوان یکی از آیینی سـرایان توانا نیز مطرح اسـت. شـعر شـکوهی از نظر بسـیاری از کارشناسـان نمونه موفق شـعر خراسـان 

اسـت امـا با وجود این شـاعر تـالش دارد با اسـتفاده از زبـان امروزی ویژگی های شـعر امـروز را نیـز رعایت کند.  ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ
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 هركه رفت تكه اي از
دل ما را با خود برد

 با احترام به همه شهدای دفاع مقدس سراغ هشت شهيدی
رفتيم كه نوای عاشقی آنها در ميان رزمندگان زبانزد است 

 مجتبي برزگر
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محمدرضـا تورجی زاده بـرای رزمندگان گردان  الزهرا  نامي آشناسـت؛ 
جوان خوش سـیمایی که بـا نوای گرم و دلنشـین خود بچه هـای گردان 
را دور هـم جمـع می کـرد. شـهید تورجـی زاده تابسـتان سـال ۱۳۴۳ 
در اصفهـان بـه دنیـا آمـد. کودکـی با وقـار که در میـان همسـاالن خود 
ممتـاز بـود. او از    همـان کودکی عشـق و ارادت خاصی به خانـدان نبوت 
و امامـت داشـت و بـا شـور وصف ناپذیـري در مجالس عزا داری شـرکت 
می کـرد. بـرای همین پـدرش او را در مدرسـه مذهبی احمدیـه ثبت نام 
کـرد تـا در آن عالیقـش را دنبـال کنـد. او مداحـی و روضه خوانـی را در 
دبیرسـتان هاتـف با دعـای کمیل آغاز کرد و شـب های جمعـه در جمع 
دانش آمـوزان به مداحی می پرداخت. شـهید تورجی زاده سـال ۱۳6۱ به 
جبهـه رفـت و خیلـی زود زمزمه صدای خوشـش در تیپ نجف اشـرف 
پیچیـد. عالقـه رزمنده ها بـه برپایـی مجالـس روضه خوانـی او به حدی 
بـود که تصمیم گرفت هیئت گردان الزهرا را تأسـیس کنـد. او عالقه 
زیـادی به حضـرت زهـرا داشـت و همیشـه در مداحی هـا از مصائب 
آن حضـرت می خوانـد. سـرانجام نیز این عشـق با جراحاتی کـه بر پهلو 
و بازویـش خـورد جاودانـه شـد. او در پنجـم اردیبهشـت مـاه  66 زمانی 
کـه فرماندهـی گـردان را برعهـده داشـت بـه آرزوی دیرینه اش رسـید. 

شهید محمدرضا 
تورجی زاده 

عشقی جاودانه 

 مگر می شـود رزمندگان لشـکر محمد رسـول اهللk شـهید محسـن 
گلسـتانی را فرامـوش کننـد. پای صحبت هـر کدام آنها که بنشـینید 
از مداحی هـا و دعـاي صبحـگاه محسـن کلـی خاطـره دارنـد. خواهر 
شـهید زندگـی کوتـاه بـرادرش را این گونـه روایـت می کنـد: »سـال 
از توابـع شـهریار در 26  نـام شهرسـتانک  بـه  ۱۳۴0 در محلـه ای 
کیلومتـری جاده سـاوه بـه دنیا آمد. بعـد از دوره  ابتدایـی برای کمک 
بـه خانواده مشـغول کار شـد در حالی که از آمـوزش و پرورش برایش  
تشـویق نامه آمـده بـود و همـه  معلمـان اصـرار داشـتند بایـد فقط به 
درس خـود ادامـه دهـد امـا محسـن دلسـوز خانـواده بـود و تصمیـم 
گرفـت کنـار تحصیـل، مشـغول کار شـود. گشـاده رویی و متانتـش 
زبانـزد بـود. برای همین دوسـتان زیادی داشـت. در روزهـای پیروزی 
انقـالب فعالیت های گسـترده ای داشـت. تـا اینکه انقالب اسـالمی به 
رهبـری امـام خمینـیw به پیـروزی رسـید. جنـگ که آغاز شـد، 
محسـن به خدمت سـربازی رفـت و پـس از دوره  آموزشـی داوطلبانه 
بـه کردسـتان رفـت و تـا پایـان خدمـت در سردشـت مانـد. در آنجا 
کار هـاي مختلفـی انجـام مـی داد. بـه بچه هـای سردشـت، هـم قرآن 
درس مـی داد و هـم کالس مداحی می گذاشـت. به همیـن دلیل چند 
بـار مـورد حملـه منافقیـن و کوملـه دموکـرات قـرار گرفت. محسـن 
صدای گرم و دلنشـینی داشـت و به همین دلیل خیلی زود در لشـکر 
محمـد رسـول اهللk بـه عنـوان مـداح معـروف شـد. همیشـه آرزو 
داشـت ماننـد حضـرت زهرا شـهید شـود و    همان طور که دوسـت 
داشـت در عملیـات والفجـر 8 در جـاده فـاو - ام القصـر از ناحیـه پهلو 
مـورد اصابـت گلوله  قرار گرفت و در 2۵ سـالگی به شـهادت رسـید«. 

شهید محسن گلستانی 
 صدای گرم 

و دلنشينی داشت 



ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ حجت االسـالم زائـری در آییـن افتتـاح سـایت »دینی کاال« کـه فروشـگاه اینترنتی ملزومات سـبک زندگی ایرانی- اسـالمی اسـت، گفـت: »اگر تمام 

نهادهـا کاالهـای بی ربـط تولیـد و توزیـع کننـد، راه به جایـی نمی بریـم. این بازار وقتی شـکل می گیـرد که بـه نیازهای آن توجـه کنیم. اگـر تا ۱00 
سـال دیگـر هم مؤسسـات دینی برای سـبک زندگی حدیث و روایت خام از سـبک زندگـی بگویند، راه به جایـی نمی بریم. آیا دشـمنی که می خواهد 
حجـاب را از سـر جوانـان مـا بردارد روی دیوارهای شـهرش نوشـته یـا کار فرهنگی کرده؟ ما فقـط منبر رفتن بلدیـم! اگر بهترین کاال هم تولید شـود 

به دسـت مخاطب نرسـد کاری صورت نگرفته اسـت«. 
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در خانـه کوچکـی در سـاری اتاقی بـود که به اندازه هفت آسـمان وسـعت 
داشـت. این خانه کوچک مدتی میعادگاه عاشـقان اهل بیت و شـاهد سـوز 
و گدازهـای عارفانه سـوگواران اباعبـداهللg بـود و در ماه های محرم و صفر 
جمعیـت انـدک محله را در خـود جا  مـی داد. در فضای همین خانـه در روز 
یازدهـم دی مـاه ۱۳۴۵ کودکی دیده به جهان گشـود که نامش را مجتبی 
گذاشتند. او دومین فرزند خانواده و نخستین فرزند پسر سیدرمضان علمدار 
بود. سیدمجتبی در ۱7 سالگی درس و مدرسه را    رها کرد و به جبهه رفت. او 
چندین بار مجروح و در عملیات والفجر 8 شیمیایی شد. اگرچه با اعزام های 
مکـرر و تحمـل جراحت های یاد شـده وظیفه خود را نسـبت به انقـالب در 
عرصـه دفـاع مقدس به انجام رسـانیده بود اما روح عاشـق و نسـتوه  او آرام و 
قـرار نداشـت و بـار دیگـر او را به جبهه های نبرد کشـانید به گونـه ای که تا 
مدتی پس از پذیرش قعطنامه ۵۹8 باید سـراغ او را از نخلستان های آبادان و 
خاکریزهای شـلمچه می گرفتند. چند سال بعد از پایان جنگ سیدمجتبی 
ازدواج کرد که ثمره آن دختری به نام سـیده زهراسـت. سید مجتبی علمدار 
اوایل دی ماه سـال ۱۳7۵ به دلیل جراحت شـیمیایی روانه بیمارستان شد 
و بعـد از یک هفته بی هوشـی کامل هنـگام اذان مغرب روز یازدهـم دی ماه 
نمـاز عشـق را با اذان ملکوتیان قامت بسـت و به یاران شـهیدش پیوسـت. 

شهید سیدمجتبی
 علمدار 

نماز عشق 

ــون  ــای »قرب ــعر زیب ــا ش ــه او را ب ــه هم ــی ک ــی رجب ــهید غالمعل ش
ــن همــه لطــف و کرمــت« می شناســند  ــون ای ــرای حرمــت/ قرب کبوت
پســر صالــح پیرغــالم اهــل بیــتb مرحــوم حاج حســن رجبی اســت 
کــه ســال ۱۳۳۳ در محلــه آذربایجــان تهــران بــه دنیــا آمــد. پــدر او که 
از اســاتید برجســته اخــالق و عرفــان زمــان خــود بــود، اهتمــام ویــژه ای 
در تربیــت فرزنــدان خــود داشــت. غالمعلــی بــا راهنمایی هــا و تربیــت 
پــدر بزرگــوارش مداحــی اهــل بیــت را از    همــان ســنین نوجوانــی آغــاز 
ــی و اســالمی و اســتعداد  ــارف قرآن ــا مع ــل آشــنایی ب ــه دلی ــرد و ب ک
ــن عرصــه ســریع  در حفــظ شــعر و ســوز در صدایــش توانســت در ای
ــه از ســبک ها و اشــعار او مداحــان برجســته  ــا آنجــا ک ــد. ت رشــد کن
ــه،  ــالوه در مدرس ــه ع ــود ک ــی ب ــد. او معلم ــتفاده می کردن ــور اس کش
ــن فعالیت هــا  ــا همــه ای ــادی داشــت ام در مســجد هــم شــاگردان زی
ــت. در  ــاز نداش ــا ب ــور در جبهه ه ــی را از حض ــی رجب ــهید غالمعل ش
ــا  ــد و ت ــارت عاشــورا می خوان ــرد و هــم زی ــه هــم مداحــی می ک جبه
نیمه هــای شــب ظرف هــای رزمنــدگان را می شســت. بــا اینکــه 
ــول  ــدن پ ــرای خوان ــود ب ــر نب ــا حاض ــود ام ــار ب ــی گرفت ــر مال از نظ
ــه عالمــی نمی فروشــم.  ــت از اشــعارم را ب ــک بی ــت ی ــرد و می گف بگی
امــامw کــه قطعنامــه ۵۹8 را پذیرفــت بــه او گفتنــد دیگــر کفگیــر 
شــهادت بــه تــه دیــگ خــورده امــا در حالــی کــه چهــره اش بــا تبســم 
ــود گفــت تــه  دیــگ غــذا لذیذ تــر اســت. او نخســتین  زیبا تــر شــده ب
شــهید گــردان مســلم در عملیــات مرصــاد بــود. وقتــی تیــر بــه قلبــش 
نشســت طــوری ســه مرتبــه نــام بی بــی دو عالــم حضــرت زهــرا را 
ــد.  ــا او همصــدا بودن ــی تمــام کــوه و دشــت ب ــان آورد کــه گوی ــه زب ب

شهید غالمعلی رجبی 
یک بيت از اشعارم را به 

عالمی نمی فروشم 

شـهید  داوود عابدی  2۱ سال بیشتر نداشت که زمستان سـال ۱۳6۳ در 
عملیات  بدر در شـرق  رود دجله  به  شـهادت  رسـید. او عضو سپاه  و مداح  
  بـود و عالقه  عجیبـی به  خوانـدن روضه حضـرت  زهرا b اهـل بیـت
داشـت. بـرای همیـن ممکن نبود مجلسـي  بگیـرد ولی  از حضـرت  زهرا 
نگوید. شـهید غـالم  رزاق  از نیروهای  گـردان   حبیب  بن  مظاهر  چگونگی 
شـهادت داوود را این گونـه تعریـف کـرده: »خیلـی  دوسـت  داشـت  مثل  
حضرت  زهرا شـهید شـود. همیشـه  این  را می گفت . صبـح  عملیات  بدر 
در مسـیری  که  دوشـکاهای  دشمن  بدجور   شـلیک  می کردند، او را دیدم  که  
چهار زانو روی  زمین  نشسـته. یک کاله مشـکی   موهای  کوتاهش  را پوشانده  
بـود و ریش  انبوه  و مشـکی اش  همچنـان  زیبا می نمود. چفیه  سـفیدی  دور 
کمرش بسـته  بـود. جلو که  رفتـم  دیدم  گلولـه ای  از پهلـوی  چـپ  او وارد و 
از پهلـوی  راسـتش  خـارج  شـده  بود. خون داشـت  بیـرون  مـی زد امـا داوود 
خونسـرد نشسـته  بـود. انگشـتان  دسـت هایش  را در هـم  پیچیـده  بود و 
فشـار می داد. خیلـی  به  خودش  فشـار مـي آورد. در همان  حال  نشسـته 
بـا صدایـی  گرفتـه  زمزمه ای  بـه  گوشـم  رسـید. داوود بود کـه  می خواند: 
»ذکـر دل  بُـود یـا علـی  مـدد/ بی حـد و عـدد یا علی  مـدد«. ایـن  جمله 
را کـه تمـام کـرد، آرام  بـا صـورت  بـه زمین  افتـاد و به  شـهادت  رسـید. 

شهید داوود 
عابدی 

ذكر دل بُود یا علی مدد 
هنـوز رزمندگان اسـتان فارس صدای گرم و دلنشـین شـهید شـیرعلی 
سـلطانی را فرامـوش نکرده اند. شـیرعلی سـال ۱۳27 در محله کوشـک 
شـیراز در خانـواده ای متدیـن چشـم بـه جهـان گشـود. او تحصیـالت 
کالسـیک خود را تا پایان سـال ششـم ابتدایی به پایان رسـاند و سـپس 
وارد حوزه علمیه شـد تا روح تشـنه اش را در مکتب اسـالم سـیراب کند. 
بـا اوج گیری انقالب اسـالمی در صـف سـربازان روح اهلل قـرار گرفت و به 
مبـارزه علیـه رژیـم پهلوی پرداخـت به طوری کـه چند مرتبـه مأموران 
سـاواک او را مـورد بازجویـی قرار دادنـد. او پس از پیـروزی انقالب لباس 
سـبز سـپاه پاسـداران را بـر تـن کـرد و عـازم جبهه هـای حق علیـه باطل 
شـد. عـالوه بر اینکـه مداحـی می کـرد، ذوق و قریحه شـاعری هم داشـت 
و بـا صدای دلنشـین خود شـب های جبهـه را زیبا تر می کرد. سـرانجام این 
شـیرمرد عرصه هـای نبـرد در روز دوم فروردیـن ماه سـال  ۱۳6۱ در منطقه 
شـوش بـر اثر اصابت گلوله به سـرش به شـهادت رسـید و پیکر بی سـرش 
را در کتابخانه مسـجد المهدی f شـیراز به خاک سپردند. شهید سلطانی 
در وصیت نامه خود نوشـته: »شـرم می کنم در روز قیامت در پیشـگاه اربابم 
امام حسـینg سـر بر بدن داشـته باشـم«. از او دو مجموعه شعر با عنوان 
»دیـوان حـق و باطل« و »شـهید شـمع تاریخ اسـت« بـه یـادگار مانده. 

 شهید شیرعلی
 سلطانی 

شهيد بی سر 

شـهید مصطفـی ملکـی از بچه های شـهرری و مـداح و عاشـق حضرت 
علـی g بـود و در هر مناسـبتی ذکـر آن حضـرت را می گفـت. یکی از 
دوسـتان شـهید حکایت می کند: »شـب عملیـا ت رزمنـدگان مأموریت 
سـنگین و مهمـی پیـش رو داشـتند. در ایـن هنـگام بچه ها به شـوخی 
دست هایشـان را روی شـانه یکدیگـر گذاشـتند و بـرای یکدیگـر فاتحه 
خواندنـد و کمـی هم نگران شـدند. مصطفـی به رزمنده هـا گفت بچه ها 
ناراحـت نباشـید. در حدیثـی آمـده اگـر زمانـی در آب گرفتار شـدید با 
توسـل بـه حضـرت علـیg ذکـر »حیـدر حیـدر« را زمزمـه کنیـد. 
امیرالمؤمنیـن کمک تـان می کنـد. قـرار بر این شـد که بـا قایق بـه جزیره 
 ام الرصـاص  حمله کنیم در حالـی که از زمین و آسـمان آتـش می بارید، در 
کنار نهـر عرایض بودیم. رودخانه وسـیع اروند به ما می نگریسـت و قایق ها 
روی آب منتظـر شـروع عملیـات بودند. با بچه ها قرار گذاشـتیم وقتی قایق 
روشـن شد، ذکر »حیدر حیدر« بگوییم. آماده حرکت شدیم. ناگهان ترکش 
آر پی جـی دشـمن به بازوی جعفر نجاتـی اصابت کرد و باعث شـد جعفر در 
خاکریـز بمانـد. با ذکر »حیـدر حیدر« عملیات آغاز شـد. تا زمانـي که روی 
رودخانه بودیم، زخمی نداشـتیم. ام الرصاص را پشت سر گذاشتیم. روی پلی 
که ما را به ام الباقیه وصل می کرد مسـتقر شـدیم. نیروهای عراقی منطقه را 
پر از آتش کرده بودند. تصمیم گرفته شد عده ای به عقب برگردند. مصطفی 
و حسـین رجبـی در آنجـا ماندند و مـا به عقب برگشـتیم. چند لحظه بعد 
حسـین رجبی آمـد. از او پرسـیدیم مصطفی کجاسـت؟ گفت مصطفی 
مثل موالیش امیرالمؤمنینg با فرق شـکافته به شـهادت رسـید. گویا 
گلوله ای به سـرش اصابت کرده بود. پیکر مصطفـی در جزیره ام الرصاص 
مانـد. تـا اینکه چند سـال بعد از جنگ توسـط گروه تفحص پیدا شـد«. 

شهید مصطفی ملکی 
زمزمه حيدر حيدر

در یکـی از روزهـای پاییـزی سـال ۱۳۴۵ کودکـی در خانـواده داروئیان 
بـه دنیا آمـد که بعـد از سـال ها در زمره سـرداران بـزرگ این دیار شـد. 
رضـا از کودکـی عالقه زیادی بـه قـرآن و مداحی داشـت و همین توجه 
زیر بنـای اعتقـادی و سـنگ بنـاي ایمـان او شـد. در نوجوانـی بـه حلقه 
بـزرگان با سـواد و بادانش پیوسـت و در بیشـتر مسـائل اعتقـادی، دینی 
و بحث هـای قرآنـی دوشـادوش آنها  طی طریـق می کرد و گاهـی از آنها  
سـبقت می گرفـت که حکایـت از ذهن خـالق و عالقـه باالی او داشـت. 
همیشـه بین همسـاالن خود- چه در برنامه های رزمی، نظامـی و چه در 
مسـائل اعتقادی و فرهنگی و حتی در مسـائل درسـی- یک سر و گردن 
باال تـر از بقیـه بـود و همیـن ویژگـی باعث شـده بـود مـورد توجه همه 
قـرار بگیرد. هنوز درسـش تمام نشـده بـود که تصمیم گرفـت به جبهه 
بـرود اما به دلیل اینکه سـنش کـم بود اجازه اعـزام بـه او نمی دادند ولی 
او کوتـاه نیامـد و با دسـتکاری شناسـنامه اش راه ورود به جبهـه را برای 
خـودش همـوار کرد. حـاج رضـا داروئیان در سـال های دفـاع مقدس در 
عملیات هـای متعددی شـرکت کـرد و مدتـی فرماندهی گروهان سـوم 
گـردان سیدالشـهداي لشـکر مکانیـزه ۳۱ عاشـورا را بر عهـده داشـت. 
سـرانجام مـداح گـردان سید الشـهدا g در رمضـان سـال ۱۳67 در 
منطقـه شـلمچه به شـهادت رسـید. حـاج رضـا داروئیـان از مداحان 
اهـل بیـت عصمـت و طهـارتb در وصیت نامـه خـود نوشـته کـه 
در لحظه هـای آخـر عمـرش تنهـا یـک آرزو دارد: »تنهـا آرزویـم این 
اسـت کـه در لحظه هـای آخـر عمـر خـود را کشان کشـان بـا صورت 
روی پا هـای ابا عبـد اهلل الحسـینg بینـدازم و به خاک پـای مبارک 
آن حضـرت بوسـه بزنـم و خـاک پایـش را توتیـای چشـمم کنـم«. 

شهید حاج رضا داروئیان 
بوسه بر خاک پای 

 gابا عبد اهلل الحسين



محمدمهدی سیار، شاعر برجسته كشـورمان درباره شعر جوان امروز گفت: »شاهديم شعرای جوانی كه در گفتمان انقالب 
اسالمی كار می كنند ارزش ادبی و كیفیت فنی كارهايشان بیشتر است و اين مسئله بسیار نويدبخش است و نشان می دهد 

كه كارهای آموزشـی و فعالیت های مستمری كه در حوزه هنری و آموزشگاه ها انجام می گیرد تأثیرگذار بوده است«. 
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