
گفتوگو
گفتوگوي»جوان«بابرادرشهيدرضانقيان

كهپيكرش9سالمفقودبود
روزوشببسيجيواربهتكليفخودشعملميكرد

نرگسانصاري
چش�مانتظ�اريم�ادرانش�هداي
جاويداالث�ررانميت�وانب�اقلمهيچ
نويسندهياخبرنگاريروايتكرد.اين
بارهماينكلم�اتتنهاروايتگربخش
اندكيازاينصبوريهاودلتنگيهاي
خان�وادهش�هيدجاويداالث�رخواهد
بود.9س�الچش�مانتظ�اريمادرانه
برايبازگش�تپيكرشهيدرضانقيان
چن�دانهمآس�اننبود.ش�هيدرضا
نقيانمتولدس�ال1343ش�هروزوان
اصفهانبود.ش�هيديكهدرعمليات
والفج�ر4درپنجوينع�راقبهمدت

9سالجاويداالثرشد.
  
محبامامرضا)ع(

 ما پنج برادر و دو خواهر هس��تيم. خانواده 
ما س��ه رزمنده داش��ت؛ ب��رادر بزرگ ترم 
عليرضا به مدت 24ماه خدمت سربازي اش 
درجبهه هاي جنگ بود. من هم به مدت سه 
ماه درجبهه حضور داش��تم. در نهايت رضا 
افتخار شهادت را متعلق به خود نمود. ايشان 
در سوم خرداد1343به دنيا آمد و والدينم 

به دليل ارادتشان به هش��تمين نور واليت 
نام ايش��ان را رضا گذاش��تند. خانواده ما از 
ارادتمندان و عاشقان اهل بيت )ع( بودند و 
از اين رو محبت خاندان پيامبر با خون رضا 

آميخته شده بود. 
سجدهشكر

 پدرم فردي سختكوش بود و با رزقي حالل 
خان��واده خويش را مديري��ت مي كرد. رضا 
با قرآن و سنت رس��ول اكرم مأنوس بود تا 
اينكه در سن هفت سالگي به مدرسه رفت. 
دوران ابتدايي و راهنمايي را در شهر وزوان 
س��پري كرد. وقتي انقالب در سراش��يبي 
پيروزي قرار گرفت و مردم به كوچه و خيابان 
آمدند و با مشت هاي گره كرده عليه استكبار 
راهپيمايي  كردند، رضا نيز همراه دوستان و 
همكالسي هايش آستين همت باال زد و در 
راهپيمايي ها ش��ركت  كرد. بعد از پيروزي 
انقالب اسالمي رضا سجده شكر كرد و براي 
ادامه تحصيل به مدرس��ه بازگشت. برادرم 
به خاطر عالقه اي كه به رش��ته فني داشت 
وارد هنرستان ش��د و در رشته ريخته گري 
مشغول تحصيل شد. همزمان با تحصيل به 
اتفاق دوستانش مراقب فعاليت ضد انقالب 
و منافقين بود تا رعب و وحشت به دل مردم 
نيندازند. روز و شب بس��يجي وار به تكليف 

خودش عمل مي كرد. 
دعابرايشهادت

برادرم رض��ا در 18مرداد ماه س��ال 1362 
از طريق بسيج لش��كر 14 امام حسين)ع(  
اصفهان به اهواز اعزام شد و به مدت چهارماه 

به دفاع و مجاهدت پرداخت. درنامه هايي كه 
مي فرستاد به ويژه از پدر و مادرم مي خواست 
براي ش��هادتش دعا كنن��د. درنهايت هم 
در16آبان ماه سال 1362و در سن 19سالگي 

جاويداالثر شد. 
پنجوينعراق

پيكر ب��رادرم رض��ا 9س��ال در خاك هاي 
پنجوين عراق ماند. 9سالي كه مادر در چشم 
انتظاري س��پري كرد و هر روز و هر شب در 
فراقش گريه كرد. فراق م��ادر در 23تيرماه 
سال1371 پايان يافت و به وصال فرزندش 
نائل ش��د. تنها نش��ان برادرم��ان چند تكه 
استخوان بود كه از پيكر بر جاي مانده اش به 
دستمان رسيد. پيكر مطهر اين شهيد همراه 
دو شهيد ديگر با حضور گسترده مردم شهر 
از مسجد جامع وزوان به طرف گلزار شهدا 

وزوان تشييع شد. 
بهايبهشت

 رضا رابطه محكمي با مسجد و نماز جماعت 
داشت و به تحصيل اهميت بسياري مي داد 
و هميشه به ما و اطرافيان به ادامه تحصيل 
و كسب مدارج علمي باال سفارش مي كرد. 
ب��رادرم احت��رام ب��ه والدي��ن را از واجبات 

مي دانس��ت. حتي لحظه اي دل مادرمان را 
نرنجاند چون بهاي بهش��ت را خوشنودي 
مادر مي دانست. پرحرفي نمي كرد و تا فكر 

نمي كرد حرفي نمي زد. 
فرازيازوصيتنامهشهيد

»ش��كر خدا كه اين لياقت را ب��ه من داد از 
جن��داهلل باش��م و در زماني ك��ه نايب امام 
زمان)عج( براي مس��تضعفين به پا خاسته 
و بنا به مس��ئوليتي كه بر يك فرد مسلمان 
انجامش واجب اس��ت به نداي الهي رهبر و 
امامان لبيك گفته و به جبهه هاي ستيز حق 
و باطل شتافتم و ش��كر خداي را كه چنين 
دگرگوني در ميان امت ما به وجود آورد كه 
شهادت را فوز عظيم و رستگاري مي دانند 
و ش��هادت هاي رهبرانش��ان و عزيزانشان 
باعث خروشان تر شدن و رشد كمال هر چه 
بيشتر آنها و استواري ش��ان در مقابل همه 
عوامل كفر جهاني مي ش��ود. اي امت غيور! 
اين دنيا را وس��يله اي بدانيد براي رسيدن 
به هدفي واال و ارزش��مند و مواظب باشيد 
دنيا هدفتان نشود و تجمالت و زرق و برق 
دنيا شما را فريب ندهد و شما را وابسته به 
دنيا و عالقه مند به مان��دن در آن نكند. اي 
عزيزانم! به ش��ما نمي گويم براي من گريه 
نكنيد بلكه گريه براي غريبي امام حسن و 
امام حسين كنيد. دوستان و آشنايانم! من 
رفتم و شما مانديد با كوله باري از مسئوليت، 
نكند لحظه اي ش��ما نااميد گرديد كه شما 
بايد فرداي قيامت جلوي سيل عظيم شهدا 

پاسخگو باشيد.« 
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گفتوگوي»جوان«بارئيسسازمانبسيجمداحان

دغدغه بسيج  در تقويت مداحی سنتي  خواندن اشعار بامحتواست
آرمانشريف

بس�يجمداحانبهعنوانيكيازاقش�ار
تأثيرگ�ذاربس�يجش�ناختهميش�ود.
مداحانب�هواس�طهحضورمس�تقيمو
مستمرش�اندرجامعهونفوذكالمشان
بينم�ردمازجايگاهوي�ژهايبرخوردار
هس�تند.س�ازمانبس�يجمداح�انبا
برنامههايمختلفيب�هدنبالدوركردن
جامعهمداحانازحاش�يههاوباالبردن
نق�شوجايگاهش�اندرجامعهاس�ت.
يوس�فارجوني،رئيسبسيجمداحانبا
وجوداينكهكمترازيكس�الاس�تكه
مس�ئوليتاينبخشرابرعه�دهگرفته
وليبابرنامهريزيهايمناس�ببهدنبال
اعتاليجايگاهمداحاندركشوراست.با
توجهبهنزديكيهفتهبسيج»جوان«در
گفتوگوبارئيسبس�يجمداحانبهاهم
فعاليتهاوبرنامههاياينقشرازبسيج

ميپردازدكهدرادامهميخوانيد.
  

س�ازمانبس�يجمداحانازچهسالي
تأس�يسش�دوچهاهدافيرادنبال

ميكند؟
سازمان بسيج مداحان از 10 سال پيش شروع 
به كار كرد و از اهداف اصلي اش جذب مداحان 
انقالبي، توانمندسازي و تربيت مداحان نونهال 
و نوجوان، كش��ف اس��تعدادهاي نهفته براي 
تقويت اين حوزه و پرورش استعدادها با عنوان 
نخبه پروري اس��ت. همچنين حفظ و انسجام 
بس��يجياني كه در حوزه مداحي، ش��عرهاي 
آئيني و هيئت هاي مذهبي فعاليت داشتند از 

ديگر اهداف بسيج مداحان است. 
درطولاينسالهااستقبالمداحان

ازاينسازمانچطوربودهاست؟
به لطف خدا تا امروز خوب بوده است. االن چيزي 
بيش از 40 هزار بس��يجي م��داح داريم كه در 
سراسر كشور فعاليت مي كنند. در حوزه مداحان 
و مديران هيئت هاي مذهبي و ش��اعران آئيني 
بيش از 40 هزار بس��يجي در كش��ور داريم كه 
اين تعداد بسيجي رقم خوب و اميدواركننده اي 
است ولي در تالش هس��تيم مداحان بيشتري 
جذب مجموعه شوند. مطمئنيم ظرفيت جامعه 
مداح��ي بيش از اي��ن تعداد اس��ت. در جامعه 
هدفي كه دنبال مي كنيم بيش از صدهزار مداح 
مدنظرمان اس��ت. بايد با برنامه ريزي مناسب و 
پيگيري  هاي خوب در مجموعه استان ها بتوانيم 

افراد بيشتري را جذب كنيم. 
شمارويكارمداحانبهلحاظكيفيو

محتوايينظارتداريد؟
در نظر داريم به مناسبت هاي مختلف كه مداحان 
بيشتر نقش ايفا مي كنند محتواهاي مناسبي را 
برايشان در نظر بگيريم. ممكن است اين برنامه ها 
به همه بيش از 40هزار مداح نرسد چون همه اعضا 
در يك سطح نيستند و سطوح مختلفي دارند، ولي 
س��عي داريم با بخش زيادي از مداحان ارتباط 
داشته باشيم. يكي از كارهايي كه برنامه ريزي و 
شروع كرده ايم و اميدواريم تا پايان سال بتوانيم 
آن را به اتمام برسانيم بحث سطح بندي مداحان 
است. تا االن مرس��وم بوده كه به مناسبت هاي 
مختلف محتواهاي توليد شده را پيگيري كنيم. در 
استان ها نيز محتواهاي خوبي در حوزه هاي بومي 
و سنتي آماده شده كه در مناسبت هاي مختلف 

در اختيار مداحان  قرار گرفته است. 
چقدرپرداختنبهاشعارسنتيوبومي
دراش�عارمداح�انبرايت�اناهميت

دارد؟

يك��ي از برنامه هاي��ي كه ب��راي س��ال آينده 
پيش بيني كرديم پرداختن به همين موضوع 
است. البته امسال هم چند موردي را به اشعار 
سنتي در استان هاي مختلف پرداختيم. امسال 
بحث سيس��تاني و آذري زبان را برنامه ريزي 
كرديم. سال گذش��ته نيز همين فعاليت را در 
اس��تان هاي كرد زبان و آذري زبان داش��تيم، 
اما سال آينده يكي از برنامه هاي محوري مان 
حمايت از توليدات س��نتي اس��ت كه توسط 
استان ها انجام مي ش��ود. اشعار بومي و محلي 
برايمان حائ��ز اهميت اس��ت. در حال حاضر 
تأكيد همه ب��زرگان اين حوزه ب��ه ويژه رهبر 
انقالب درباره مداحي سنتي است. البته اشكالي 
ندارد ما به مداحي هاي مرس��وم با شيوه هاي 
جديد بپردازيم اما نبايد از حوزه سنتي فاصله 
بگيريم و اين حوزه هم بايد در كنار حوزه هاي 
جديد باشد. چون مداحي سنتي پايه و ريشه 
است و نبايد از آن فاصله بگيريم. مداحي هاي 
جديد اش��كالي ندارد ولي بايد مباحثي مثل 
نوع خواندن، نوع اشعار و سبك هايي كه به كار 
مي برند مورد توجه قرار بگيرد تا شأن و جايگاه 

اهل بيت)ع( حفظ شود. 
ب�رايباالب�ردنكيفيتاش�عاريكه
مداحانميخوانندبرنامهايداريد؟

ما تقريب��اً چندين دوره را به صورت كش��وري 
برنامه ريزي كرديم و مجموعه اس��تان ها نيز به 
صورت اس��تاني برنامه هايش��ان را داشتند. در 
هر س��ال حداقل س��ه، چهار دوره را در كشور 
برنامه ريزي مي كنيم و از سراس��ر كشور افراد 
متفاوت مي آين��د. مثاًل در ي��ك دوره خاصي 
مديران جلس��ات و مداحان جلس��ات خانگي 
خواهران حضور دارند و يك دوره ديگر به مديران 
هيئت هاي مذهبي يا مربي هاي نوگالن حسيني 
و زينبي ي��ا مداحان نخبه اختص��اص دارد. هر 
دوره جداگانه برگ��زار و در آن مباحث مربوط 
مطرح و نقاط ضعف و قوت بررس��ي مي ش��ود. 
عالوه بر اين هر س��اله در استان ها حداقل سه، 
چهار همايش و كارگاه آموزشي برگزار مي كنيم 
كه استادان كشوري به اس��تان ها مي آيند و به 
توجيه موضوعات مي پردازند. سال 98 نسبت 
به سال هاي گذشته بيشتر به حوزه شعر آئيني 
پرداختيم و براي سال هاي آينده نيز برنامه ريزي 
بيشتري در اين حوزه داريم. چون اعتقادمان اين 

است كه شعر در عرصه ستايشگري مي تواند يكي 
از مهم ترين موضوعات باشد. صدا و لحن مناسب 
همراه تجربه باال خيلي خوب است ولي مهم تر 
از همه اينها شعر اس��ت كه به بحث هايي مثل 

اخالقيات،   جايگاه ائمه، بعد حماسي اهل بيت)ع( 
و مصيبت ه��ا مي پردازد و مي توان��د بصيرت و 
آگاهي و روش��نگري براي مردم داش��ته باشد. 
به همين منظور امس��ال براي اولين بار كانون 
شاعران آئيني را در مجموعه خودمان راه اندازي 
كرديم و به همه استان ها ابالغ شده اين كانون 
را در مجموعه هاي خودش��ان راه اندازي كنند. 
همچنين كنگره ش��عري را اس��فند امسال به 
صورت كشوري برگزار كنيم. در استان ها محافل 
شعر متفاوتي برگزار خواهد شد و آثار منتخبان 
به دبيرخانه مركزي ارسال مي شود و اسفند يك 

كنگره ملي را برگزار مي كنيم. 

پسخواندناش�عاربامحت�وابرايتان
يكدغدغهمهماست؟

واقعاً دغدغه مان است. هر حوزه اي كه ميزان 
نفوذش در جامعه بيشتر باشد و مردم را به اهل 
بيت و خدا نزديك تر كند دش��من براي ضربه 
زدن به اين حوزه بيش��تر تالش مي كند. اين 
نكته براي امروز نيس��ت و از سال هاي گذشته 
در برنامه هاي دش��منان بوده اس��ت. كيفيت 
شعر و س��بك هايي كه اجرا مي شود و مردم را 
با معارف دين و انقالب آش��نا مي كند برايمان 
بس��يار اهميت دارد. نه تنها ما، بلكه بزرگان و 
پيشكسوتان و نخبگان اين عرصه همه دغدغه 
دارند و در رأس همه  آنها حضرت آقاست. هيچ 
كس به اندازه ايش��ان هنرمندانه كار ش��عر و 
مداحي را نمي بيند. حتي ش��اعراني باتجربه 
وقت��ي در محضر حضرت آقا ش��عر مي گويند 
ايش��ان ايرادات شعرهايش��ان را مي گويند به 
طوري كه باعث ش��گفتي ش��اعران مي شود. 
ما وظيفه داري��م دغدغه ب��زرگان را تبيين و 
برنامه ري��زي كني��م و هركاري براي رش��د و 
شكوفايي اين عرصه باشد انجام دهيم تا مثل 
گذش��ته مداحي هايي بي حاش��يه تر داش��ته 
باش��يم. البته بايد قبول كنيم دشمن در طول 
اين سال ها تالش بسياري كرده و سعي بر اين 
داشته است انحرافاتي ايجاد كند. جريان هاي 
متفاوت��ي هم ت��الش مي كنند اي��ن عرصه را 
به سمت خودشان بكش��ند. اگرچه نخواهند 
توانس��ت چون بحث اهل بيت)ع( نوري است 
كه به ذات الهي متصل است و هيچ وقت كسي 

نمي  تواند در اين عرصه انحراف ايجاد كند. 
بهنظ�رش�مامداح�انتاچ�هاندازه
ميتواننددرجامعهنقشايفاكنند؟

ب��ه نظ��رم مداح��ان در ط��ول س��ال و در 
مناسبت هاي مختلف اثرگذار هستند اگرچه 
اوج فعالي��ت مداحان در مح��رم و صفر  تبلور 
پيدا مي كن��د ولي قطع��اً مداح��ان در طول 
سال مي توانند مؤثر باش��ند. در طول سال در 
برنامه ه��اي متفاوتي ك��ه در جاهاي مختلف 
برگزار مي ش��ود تأثيرگذار هستند. مردم قشر 
مداحان را دوس��ت دارند و ما به عنوان كسي 
كه مداحي مي كنيم وظيفه مان اين است نگاه 
مردم را ببينيم. مداحان خادمان اهل بيت)ع( 
هستند و به لطف خداي متعال بايد اين جايگاه 

را ترفيع دهي��م. به فرمايش ام��ام صادق)ع( 
ان شاءاهلل كاري كنيم كه براي اهل بيت زينت 
باش��يم. پاي روضه و ش��عر مداح همه اقشار 
مختلف حضور پي��دا مي كنند و اي��ن يكي از 
پتانسيل هايي اس��ت كه وجود دارد. اين نكته 
براي امروز هم نيست و ساليان سال است كه 
جامعه مداحي در جامعه تأثيرگذار بوده است. 
ب�رايهفت�هبس�يجبرنام�هخاصي

داريد؟
براي هفته بس��يج يك برنامه مح��وري در كل 
كشور داريم و در دومين روز از هفته بسيج بحث 
دعاي ندبه را در سراسر كشور داريم. در تهران 
در حس��ينيه شهداي بس��يج بحث دعاي ندبه 
را با س��خنراني حاج آقا پناهيان و مداحي حاج 
محمدرضا طاهري برگزار مي كنيم و قرار است 
به صورت زنده از شبكه اول سيما پخش شود. 
همچنين بحث غبارروبي و عطرافش��اني مزار 
ش��هدا، حضور در نماز جمعه، برگزاري يادواره 
شهدا و ديدار با خانواده شهداي مداح برنامه هايي 

است كه در هفته بسيج  اجرا مي شود. 
درآين�دهچ�هبرنامهه�ايمهميدر

دستوركارتانداريد؟
در كنار بحث كنگره شعر، بحث كارگاه آموزشي 
پيش بيني ش��ده كه تحت عنوان نغمه سرايان 
اهل بيت)ع( بخشي از آن مرتبط به اهل سنت 
اس��ت. ما يك ظرفيت خيلي خوبي در حوزه 
اهل سنت داريم. همچنين شاعران  خوبي در 
بين اهل سنت هستند كه بنا داريم بعد از دهه 
مبارك فجر در اواخر بهمن، برنامه كش��وري 
دف نوازان و شاعران اهل سنت را برگزار كنيم. 
همه مس��لمانان و حتي غيرمسلمانان به اهل 
بيت)ع( ارادت دارند. كشور ما ام القراي جهان 
اسالم اس��ت و وظيفه داريم از اين ظرفيت در 
كشور استفاده كنيم. تصميم داريم با مشورت 
كارشناس��ان اين حوزه بتوانيم در زمينه اهل 
س��نت كار كنيم. خودم از منطقه اي هس��تم 
كه اهل سنت و ش��يعيان در كنار هم زندگي 
مي كنند و ظرفيت هاي خوبي در كشور وجود 
دارد. گروه هاي مديحه سرايي و همخواني اهل 
س��نت در حوزه هاي مختلف دين��ي مداحي 
مي كنند و بايد تقويت ش��وند. مجموعه هاي 
مختلفي بايد پ��اي كار بيايند ت��ا برنامه هاي 
خوبي را اجرا كنيم و حتي اگر توانستيم بتوانيم 
يك كار بين المللي انجام دهيم. برخي استان ها 
به صورت خودجوش جش��نواره و مس��ابقات 
خوبي داشته اند و من به ذهنم رسيد مي توان 
اين كار را انجام داد و فرصت مناسبي است كه 
بايد به نحواحسن از آن استفاده شود. با برخي 
بزرگان شيعه و سني نشست هايي برگزار شده 
و برنامه مان اين است در آن نشست ها از مطالب 

بزرگان اهل سنت استفاده كنيم. 
چش�ماندازتانب�رايآين�دهچ�ه

برنامههايياست؟
ما يك هيئت انديش��ه ورز در س��ازمان بسيج 
داريم كه در اين هيئت تش��كل هاي مختلف 
مداحي مثل برخ��ي نخب��گان، پيرغالمان و 
پيشكس��وتان حضور دارند. بن��ا داريم برنامه 
س��ه تا پنج س��اله اي را براي بس��يج مداحان 
مشخص  و افقي را ترسيم كنيم تا براساس آن 
نقشه راه جلو برويم. يكي از برنامه هاي بسيج 
اعتالي بسيج است و ما هم بايد بتوانيم در اين 
عرصه نقش آفريني  و استراتژي هاي متفاوت 
را در اين حوزه شناس��ايي كنيم و با بزرگان و 
پيشكسوتان بنش��ينيم و جلساتي بگذاريم تا 
افق هاي روش��ني براي آينده بس��يج و بسيج 

مداحان طراحي شود. 

مايكهيئتانديشهورزدرسازمان
بس�يجداري�مك�هدراي�نهيئ�ت
تشكلهايمختلفمداحيمثلبرخي
نخبگان،پيرغالمانوپيشكس�وتان
حضوردارند.بناداريمبرنامهس�هتا
پنجس�الهايرابرايبسيجمداحان
مش�خصوافقيراترس�يمكنيمتا
براس�اسآننقش�هراهجل�وبرويم
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