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یکی شبیه قاسم بود
و آن دیگری علیاکبر

علیرضا محمدی

رزمندهای را تصور کنید که س��ربند س��رخ «یاحسین» به
پیشانی بسته و در حسینیه گردان پای زیارت عاشورا نشسته
اس��ت .یک یا دو روز بعد عملیاتی به نام کربال در پیش است.
فرض کنید او ،رزمنده گردان زهیر از لشکر  10سیدالشهدا(ع)
است .تا اینجای کار این رزمنده ش��ش نام و نشانه از فرهنگی
دارد که در آن پرورش یافته اس��ت ،همان ک��ه به آن فرهنگ
عاشورایی میگوییم.
کمی که به عقب برگردیم ،این رزمنده در فضای حسینیهها قد
کشیده و تفکر سیاسی و انقالبی را همانجا کسب کرده است.
رهبری که این رزمن��ده و امثالش به او اقت��دا کردهان د از ذریه
اهل بیت(ع) و امام حس��ین(ع) اس��ت و انقالبش را با تکیه بر
باورهای عاشورایی پیش برده است .بسیاری از این رزمندهها
متولد دهه  40هستند .همانهایی که امام(ره) سال  1342و
پیش از تبعید در خصوصش��ان گفته بود« :س��ربازان من در
گهوارهها هستند».
حاال س��ربازان روحاهلل قد کش��یده و تبدیل ب��ه نوجوانها و
جوانهای رش��یدی ش��دهاند .وقتی که به جبهه میروند به
فراخور سن و سال ،یکی در چش��م مادر به حضرت قاسم(ع)
میماند و آن دیگری در چش��م پدر به حض��رت علیاکبر(ع)
شباهت دارد .در ارتش��ی که علیاکبرها و قاسمها به وفور در
آن دیده میشوند ،شبیه حبیببنمظاهر و مسلم بنعوسجه
هم حضور دارند.
مجمعی از چنین رزمندههایی ،لشکرهایی با نام سیدالشهدا(ع)،
کرب�لا و عاش��ورا تش��کیل میدهند .داخ��ل این لش��کرها،
گردانهایی با اسامی حبیب ،مس��لم ،کربال ،زهیر و ...به وفور
دیده میش��ود .حاال که عقاید به شکل اس��امی خود را نشان
میدهند ،نوبت به رنگها میرس��د که فریاد باورها هستند؛
سرخ و سبز ،یکی به نشانه خون سیدالشهدا و دیگری به مثابه
سبز علوی ،پرچمها و پیشانیبندها را آذین میبخشند .همه
چیز در جبههای ک��ه به آن دفاع مقدس میگوییم ،نش��ان از
کربالی حسین دارد.
خون شهید در این جبهه حرف اول و آخر را میزند .سرخی آن
چون نهری ریشه در خاک کربال دارد ،آدمهایش شبیه اصحاب
امام حسین(ع) هس��تند و هر کدام به هر شکلی که شهید یا
جانباز میش��وند ،به یکی از قهرمانان کربال یا معصومین(ع)
نسبت داده میشوند .آنکه چشمش آسیب میبیند به حضرت
عباس(ع) شبیه میشود ،آن کسی که پهلویش تیر میخورد،
فرزند زهرای اطهر(س) لقب میگیرد و آنکه فرقش میشکافد
به موال علی(ع) تأسی دارد .هر روز این جنگ و هر نقطه از آن
فراز «کل یوم عاش��ورا و کل ارض کربال» را تداعی میکند.
این رزمندهها همان کسانی هستند که زمین قرنها انتظار
قدومشان را میکشید .آمدهاند تا عاشورا را دوباره تکرار کنند
و مس��لمانان را در پس قرنها تحقیر و ضعف ،حیاتی دوباره
بخشند .به قول سیدمرتضی آوینی هر کسی میخواهد آنها را
بشناسد ،داستان کربال را بخواند.
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شبهاي عاشورايي رزمندگان

اينجانب هر وقت با يكي از اين چهرهها
{رزمندگان} روبه رو ميشوم و عشق او
را به شهادت دربيان و چهره نورانياش
مشاهده ميكنم احساس شرمساري و
حقارت ميكنم و هر وقتدر تلويزيون،
مجالس و محافل اين عزيزان كه خود را
براي حمله به دشمن خدا مهياميكنند،
و مناجات و راز و نيازهاي اين عاش��قان
خدا و فانيان راه حق را در آستانه هجوم
به دش��من مينگرم كه با مرگ دس��ت
به گريبان هستند و از شوق و عشق در پوس��تنميگنجند ،خود را مالمت
ميكنم و بر حال خويش تأس��ف ميخ��ورم .اكنون ملت مادريافته اس��ت
«كل يو ٍم عاشُ ��ورا َو ُّ
كه ُّ
كرب ِال» ، مجالس ،حال و دعاي اينان شب
كل ا َ ْر ٍ
ض ْ
عاشوراهاي اصحاب سيدالشهدا را در دل زنده ميكند.

دفاع مقدس ،طرحي از كربال بود

در تاري��خ تش��يع ،بلك��ه در تاري��خ
انقالبهاي ض��د ظلم در اس�لام  -ولو از
طرف غيرشيعيان  -حادثه كربال ب ه صورت
درخشان و نمايان اثربخش بوده؛ شايد در
غير محيط اس�لامي ه��م اثربخش بوده
اس��ت .در تاريخ خود ما  -يعن��ي در اين
هزارو سيصد ،چهارصد سال  -همان نصف
روز حادثه اثر كرده اس��ت .پس عجيب و
بعيد نيست؛ ما اگر نخواهيم هشت سال
جنگ خودمان را با آن هش��ت ،نه ساعت
عاشوراي امام حسين(ع) مقايسه كنيم يا آن را خيلي درخشانتر بدانيم  -كه
واقعاً هم همين است؛ يعني من هيچ حادثهاي را در تاريخ نميشناسم كه با
فداكاري آن نصف روز قابل مقايسه باش��د؛ همهچيز كوچكتر از آن است -
ليكن باالخره طرحي از آن يا نمياز آن يم است.

حاج قاسم سلیمانی:

جنگ ما معیارش
(ع)
جنگ امام حسین
است

در ای��ن جنگ ،ما ب��رادران عزیز دو چیز را باید مدنظر داش��ته
باش��یم؛ یکی اینکه در این جنگ ،معیار و اصالت همهچیز عشق
اس��ت ،عقل نیس��ت؛ یعنی از نظر عقلی و مادی و دودو تا چهار تا
جنگ ما نباید بجنگیم ،ولی ما جنگمان معیارش ،معیار جنگ امام
حسین(ع) است .همانطور که امام حسین(ع) با عشق میجنگید
و به این توجه نمیکرد که  72نفرند و چند هزار نفر سپاه مقابلش
است .با همین  72نفر میخواس��ت جانبازی کند ،میخواست آن
تکلیف خودش را ادا کند.
اگر این عش��قی که در ما وجود دارد و این عش��ق و تکلیفی که به
گردن ماست ،این را میرس��اند که ما چه  10هزار نفر باشیم ،چه
 100هزار نفر باش��یم ،چه  500هزار نفر باش��یم ،چه یک نفر باید
تکلیفمان را انجام بدهیم و این بایدی ک��ه امروز در مورد ما صدق
میکند ،این بایدی است که در زمان امام حسین(ع) وجود داشته
است ،یعنی همین بایدی که امام حس��ین(ع) را وادارکرد بیاید به
صحرای کربال ،با زن و بچه و اطفال و با  72نفر بیاید در مقابل سپاه
یزید در آن وضعیت صح��رای کربال اینطور حماس��ه ایجاد کند.
همان اعتقاد و همان وضعیت در مورد م��ا امروز صدق میکند که
ما با همه وضعیتها ،ب��ا تحریم اقتصادیها ،ب��ا تحریم نظامیها،
با کمب��ود فرض کنید مث� ً
لا میگوی��م گلوله و خمپ��اره ،کمبود
چی و چی ،با هرچ��ه که داریم امروز ما مثل امام حس��ین(ع) باید
آن تکلیف را انجام بدهیم.

رزمنده دفاع مقدس در حسینیهها ساخته میشد
عبدالمحمود محمودی*
راوی دفاع مقدس
شک نکنید آن چیزی که شاکله و شالوده دفاع مقدس را تشکیل میداد،
فرهنگ عاشورایی بود و آن چیزی که ما را در این آوردگاه تاریخی به پیروزی
رساند ،تأس��ی به همین فرهنگ بود .اص ً
ال انقالب ما در تداوم عاشورا بود و
آنطور که باور داریم ،انقالب اسالمی ایران ریشه در عاشورای سال  ۶۱هجری
دارد و باید پرچ��م آن به صاحب اصلیاش که حضرت ولیعصر(عج) اس��ت
تحویل داده شود.
به همین دلیل است که میبینیم در طول دفاع مقدس ،باورهای عاشورایی
خودش را به اشکال مختلف نشان میدهد .مثل نام لش��کرها یا گردانها یا
همین موسیقی(مداحی) که در آن دوران باب بود ،همه رنگ و بوی عاشورایی
دارد .من یادم اس��ت وقت��ی از پادگان  ۱۵خ��رداد اصفهان ب��ه جبهه اعزام
میشدیم ،یکی از بچهها شروع کرد نوحه «کربالکربال ما داریم میآییم» را

با صدای بلند خواند و باقی بچهها همراهیاش کردند .این نوحه یک شعار بود
که خیلی حرفها در خودش داشت .معتقد بودیم راه ما به کربال ختم میشود
و میرویم که در یک رزم عاشورایی به فرمان حسین زمان که حضرت امام(ره)
بود در برابر یزیدیهای زمان که صدام و حامیانش بودند ،حاضر شویم و در
جنگ حق و باطل شرکت کنیم.
در تاری��خ انقالب میبینیم که ح��زب مؤتلفه اس�لامی از ائتالف هیئتهای
مذهبی تشکیل میشود .در دیگر مسائل و موضوعات نیز این هیئتها هستند
که پایگاه اصلی انقالب میشوند و پای منبر آنها روشنگریها رخ میدهد .مردم
ساماندهی و وارد عرصه مبارزه میشوند .همین روند بعد از پیروزی انقالب و
شروع جنگ تحمیلی ادامه مییابد .خاستگاه بسیج از کجا بود؛ در مساجد و
هیئتهای مذهبی است که اولین پایگاهها تشکیل میشود و به همین ترتیب
خط سرخی که در جبههها شکل میگیرد ،یک سرش در مساجد و تکایاست و
باورهای عاشورایی که مردم را پای کار انقالب و جنگ میکشاند.

شهيد
هم
حاج حسين داني

ما بايد تمام صحنههاي نبردمان را ،ما تمام اعمالمان را ،ما تمام
جنگيدن و حركاتمان را ،الياالبد همه اعمالمان را بايد مطابقت و
(ع)
پيروي كنيم و تقليد كنيم از آقا اباعبداهلل

پيوند دو فرهنگ ،عاشورا و دفاع مقدس

روی تابلوهایمان مینوشتیم تا کربال
چقدر راه است
دكتر محمدرضا سنگري
عاشورا پژوه
در دي�دگاه ام�ام خميني(ره) ن�ه تنها
دف�اع مق�دس ك�ه اس�اس انقلاب
اسلامي ريش�ه در كربال دارد .شخص
امام محص�ول عاش�ورا ب�ود و انقالبي
كه ايش�ان آن را رهبري كردن�د نيز در
ت�داوم قي�ام عاش�ورا ص�ورت گرفت.
ام�ام خمين�ي(ره) با فرهنگ عاش�ورا
زيس�ته و ارزشه�اي آن را در زندگي
خود متجلي ساخته بود .او را نبايد تنها
مبلغ و م ّفس�ر اين فرهن�گ بدانيم .در
مكتب ام�ام مفاهيمي چون ش�هامت و
ش�جاعت ،گذش�تن از همه چي�ز براي
رضاي پروردگار ،عب�ادت ،صفاي باطن
و س�وگواري ب�راي اباعب�داهلل همگي
برگرفته از منش ،روش و محتوايي است
كه در زندگي ايشان مشاهده ميكنيم.

امام(ره) را بايد يك عاشوراشناس بدانيم .او به خوبي
ميدانست كه تنها با الهام از كربال ميتوان حركت
بزرگي را ش��روع كرد .حضرت امام ،ش��هادتها،
پيروزيها و فداكاريهاي مردم را محصول كربال
ميدانست و پس از هر پيروزي ميكوشيد تا حلقه
اتصال ب��ه كربال را قويت��ر و ارتب��اط روح و روان
رزمندگان با عاش��ورا را استوارتر س��ازد .پيام امام
پس از عمليات فتحالمبين نمونهاي بارز از چنين
پيامهايي اس��ت« :اينجانب هر وقت با يكي از اين
چهرهها روبهرو ميشوم و عشق او را به شهادت د ر
بيان و چهره نورانياش مشاهده ميكنم احساس
شرمس��اري و حقارت ميكنم ...اكن��ون ملت ما
«كل ي��و ٍم عاشُ ��ورا َو ُّ
دريافته اس��ت كه ُّ
ض
كل ا َ ْر ٍ
بعاشوراهاي
كرب ِال » مجالس حال و دعاي اينان ش 
ْ
اصحاب سيدالشهدا(ع) را در دل زنده ميكند».
دفاع مقدس به عنوان يك��ي از وقايع تاريخي پس
از پيروزي انقالب اسالمي ،پيوند و ارتباط فرهنگي
بسياري با عاشوراي حس��يني دارد .اولين ارتباط
مكتبي و فرهنگي است .همانطور كه عاشورا براي
خدا بود و امام حسين(ع) نيز بارها به اين نكته اشاره
كرد ،انقالب ما هم همين طور بود .دومين ارتباط
رهبري اين دو جريان اس��ت .رهبر عاش��ورا (امام
حسين) از سالله پيامبر(ص) است و رهبري انقالب
ما را هم امامي بر عهده داشت كه از همين خانواده
است .ويژگي سوم جنس ياران و فداكاراني است
كه در هر دو واقعه حضور داشتند .جنس اصحاب
امام حسين در عرصه كربال و رزمندگان هشت سال
دفاع مقدس مانند هم بود .ياران امام حس��ين(ع)
عاش��ق ،پاكباز و فداكار بودند و هشت سال دفاع
مقدس هم نسلي بودند كه با عشق و پاكبازي همه
هستي خودشان را به ميدان آوردند.

نقش زن��ان در هر دو واقعه تاريخ��ي يكي ديگر از
ش��باهتهاي عاشوراي حس��يني و دفاع مقدس
است .زنان هم در نهضت حسيني نقش بيبديلي
داشتند و هم در هشت س��ال دفاع مقدس نقش
مهمي ايفا كردند؛ صبوري در حوادث ،روشنگري
آنها ،آماده كردن فرزندانشان و گذشتن از واالترين
سرمايه و عزيزان خود در راه خدا خصوصيتي است
كه هم در كرب�لا و هم در دفاع مقدس مش��اهده
ميكني��م .نكته ديگر ش��باهت از نظ��ر عناصر و
نيروهاي شركتكننده در هر دو نهضت است .در
كربال كودك ،جوان ،پير ،سياه و سفيد حضور دارند
و همين ويژگي را در دفاع مقدس ميبينيم.
من در كت��اب «پيوند دو فرهنگ عاش��ورا و دفاع
مقدس» ب��ه صورت مفص��ل پيونده��اي اين دو
واقعه تاريخي را بيان كردهام .در اين كتاب س��عي
شده است ش��باهتهاي بين كربال و دفاع مقدس

مطرح شود ،مث ً
ال ما در هشت سال دفاع مقدس به
كودكان شهيد لقب علياصغر ،به جوانان ،قاسم و
علياكبر و به سرداراني كه به شهادت ميرسيدند،
لقب ابوالفض��ل عباس(ع) را ميدادي��م .در كربال
پيشانيبند بس��ته ميش��د و در دفاع مقدس هم
همينطور ،در عاشورا شعارها و رجزها بيان ميشد
كه در دفاع مقدس هم اينطور بود.
داليل پيوستگي انقالب اس�لامي ايران و به ويژه
هشت سال دفاع مقدس با عاش��وراي حسيني را
در مصاديق و مظاهر بسياري ميتوان جستوجو
كرد؛به ندرت ميتوان وصيتنامهاي از رزمندگان و
شهدا يافت كه نام حسين(ع) بر پيشاني يا بر دامان
آن ننشس��ته باش��د .آرزوي ديدار كربال با ضربان
قلب رزمندگان همراه شده بود .يا رزمندهاي كه بر
پيشاني خويش با زبان نوشتهها سخن ميگفت و
فرهنگ و باور و آرمان خود را باز ميگفت بيش از هر
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نام ،به نام زيباي حسين(ع) و عاشورا عشق ميورزيد«.السالم
عليك يا اباعبداهلل ،يا حسين ،يا ثاراهلل ،عاشقان كربال ،كربال ما
ميآييم،هيهات منا الذله و »...بخشي از نوشتههايي بود كه بر
پيشانيبند رزمندهها جلوهنمايي ميكرد.
خواندن زيارت عاشورا چه در صبح و چه در شب ،دعاي توسل
و مرثيه و نوحه و سوگواري در مصائب اباعبداهلل و خانوادهاش
شورانگيزترين و توصيفناشدنيترين لحظههاي جبهه بود .در
هقهق گريهها و لرزش شانهها ،نام حسين ،ابوالفضل ،زينب،
قاسم ،علياصغر ،سكينه و رقيه طنينانداز بود و اين گريهها و
زمزمهها بيش از هر چيز شعله عشق و شوريدگي و ايثار را در
جانها مشتعل ميكرد.
در جاي جاي جبههها ياد و نام حس��ين(ع) حضور داش��ت.
آنجا كه آبي گوارا و خنك به گلويي تازگي ميبخش��يد «به
ياد لبهاي عطشان حسين» نوشته شده بود .آنجا كه سمت
جاده نشان داده ميش��د ،فاصله تا كربال نوشته شده بود .هر
جا پرچمي بود در گوش باد نام حسين(ع) را زمزمه ميكرد و
هر جا سنگر و جان پناهي بود بر در و ديوار آن حتماً سالم بر
حسين(ع) نشسته بود.
كيلومترها اين طرفتر در ش��هرها و روستاهاي كشور وقتي
مجلس شهدا برگزار ميشد ،ياد اباعبداهلل پايانبخش مراسم
بود .خانواده شهيد به جاي اشك بر عزيزشان ،بر مظلوميت
عاشورا اش��ك ميريختند و خود را با اين اعتقاد و ايمان كه
فرزندش��ان قرباني راه كربالس��ت آرام ميكردند .مرثيه در
مجلس شهدا متناسب با خصوصيت ش��هيد بود .اگر شهيد
دستانش جدا شده بود مرثيه ابوالفضل العباس خوانده ميشد.
اگر نوجوان بود مرثيه قاسم و اگر زن در بمباران و حمله هوايي
و موشك ش��هيد ميش��د ،مرثيه مادر اباعبداهلل و خواهرش
زينب خوانده ميشد و اين خصوصيت هنوز در سالگرد شهيد
و ياد شهدا مرسوم است.
مزار شهداي جنگ تحميلي يكي ديگر از مصاديق بارز تأثير
فرهنگ عاشورا در دفاع مقدس است .روي تابلوهاي كنار مزار
شهدا غالباً از آنها با عنوان شهيد عاشورايي يا شهيد كرباليي
ياد ميشد .بر مزار بسياري از شهدا يا اباعبداهلل ،يا حسين(ع) يا
بيت يا ابياتي كه گواه عشقبازي شهيدان با محبوب و مطلوب
خويش است ديده ميشد و همچنان نمونههاي بسياري از اين
تابلوها و نوشتهها وجود دارد.
«هر كه دارد هوس كرب و بال بسماهلل»...
اين سرود نمونهاي از اش��عار و آواهايي است كه در رسانههاي
جمعي آن دوران (صدا و س��يما) طنين ميافكند و سرودهاي
شاعران و سرايندگان متعهد و باورمند كه برخي بسيجي و جبهه
آشنا بودند فضاي كلي جامعه و اقبال و گرايش مردم ما را نشان
ميداد .هنگام اعزام نيروها به جبهه رزمندگان همصدا با صدا و
سيما اينچنين سرودهايي را ميخواندند :هر كه دارد هوس كرب
و بال بسم اهلل ...هر كه دارد به سرش شور و نوا بسم اهلل...
 در شعر ،س��رود ،ادبيات داس��تاني و نوش��تههاي ديگر هم
فرهنگ عاشورا و جبهه چنان با هم پيوند و گره خورده بود كه
گويي يك هيئت و حقيقت را ترسيم و معرفي ميكردند،به
گونهاي كه در هيچ لحظهاي از تاريخ ادبيات ما ،كربال و عاشورا
با تمام ابعاد و اضالع خويش اينگونه در ش��عر حضور و تجلي
نيافته است .البته اشعار رايج در دوران دفاع مقدس مثل اشعار
عاشورايي تنها به سوگ نميپرداختند ،بلكه دو عنصر حماسه
و پيام را هم در خود داشتند.
در سراس��ر دفاع مقدس همه جا بوي عاشورا بود و نام كربال،
فرماندهان در شب عمليات از آخرين شب كربال ياد ميكردند.
آنجا كه امام حسين(ع) چراغها را خاموش كردند و ياران را
در رفتن يا ماندن مختار كردند ،فرماندهان دفاع مقدس نيز
در ش��بهاي عمليات فرياد ميزدند :بچهها! ما يك بار امام
حسين(ع) را در كربال تنها گذاشتيم و  14قرن تحقير ،تازيانه،
توهين و شكنجه چشيديم .مبادا هرگز اين بار حسين(ع) را
تنها بگذاريم.
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انقالب اسالمي ما هم ،از روز اول موجوديتش ،حركت خودجوش را
براساس همان حركت مقدس حسيني آغاز كرد و همچنان بر همين
مناسبت كه دارد پيش ميرود

نگاهي به رزم عاشورایی رزمندگان در گفتوگو با يداهلل ایزدی کارشناس دفاع مقدس

سربازان روحاهلل تربیتیافتگان فرهنگ عاشورا بودند
پيوندهاي ميان واقعه عاش�ورا و دفاع مقدس
چنان در هم تنيده ش�ده كه نميت�وان بدون در
نظر گرفتن اين پيوندها به تحليل و بررسي جنگ
تحميلي پرداخت .سراس�ر جبههه�اي نبرد در
طول هشت سال دفاع مقدس با فلسفه و نهضت
امام حسين(ع) گره خورده بود و حركت ،رفتار و
حضور رزمندگان با الگوگيري از فلسفه عاشورا
بود .لذا پرداختن به مضامين عاشورايي در دفاع
مقدس از آنرو اهميت دارد كه بدون توجه به آن
نميشود اين واقعه تاريخي را به خوبي درك كرد.
يداهلل اي�زدي در دوران دفاع مق�دس به عنوان
راوي از نزديك در كن�ار رزمندگان و فرماندهان
حضور داشت و ش�اهد خوبي براي تحليل فضاي
عاش�ورايي جبهههاست .اين كارش�ناس دفاع
مق�دس در گفتوگوي پي�شرو پيوندهاي ميان
فلسفه عاشورا و دفاع مقدس را بيان ميكند.
شهيد آويني جملهاي دارد به اين مضمون كه ما را
اگر ميخواهي بشناسي ماجراي كربال را بخوان،
تعريف شما از اين جمله چيست و چه پيوندهايي
بين عاشورا و دفاع مقدس ميبينيد؟

ب��راي ورود به اين بح��ث بايد يك گام به عق��ب برويم و
ضرورتها و چگونگي وقوع انقالب اس�لامي را بررس��ي
كنيم .وقتي درباره وقوع انقالب اسالمي بحث ميكنيم،
ميبيني��م اين انقالب چق��در ملهم از آموزهه��ا و مباني
ديني ،اسالمي و شيعي است .انقالبي است كه خاستگاه
عميق بيش از هزار س��اله در جامعه ايران دارد .وقتي به
رهبري انقالب اس�لامي هم نگاه ميكني��د اين موارد به
خوبي قابل رؤيت هستند .امام قبل از اينكه رهبر سياسي
باش��ند ،مرجع تقليد مردم بودند و مردم در صحبتهاي
محاورهشان از آقا روحاهلل حرف ميزدند كه رسالهاش در
خانههايشان بود .بنابراين هنگامي كه به انقالب اسالمي
نگاه ميكنيم ،ميبيني��م درخت انقالب ريش��ه در اين
فرهنگ با مباني ديني و اسالمي دارد و زماني هم كه در
ايران اتفاق بيفتد ويژگي شيعي هم پيدا ميكند .مفهوم
شهادت و عاشورا حقايقي هس��تند كه در جنگ ظهور و
بروز پيدا كردهاند و بدون نگاه به اين حقايق نميتوان دفاع
مقدس را معنا كرد .جنگ يك موضوع چند وجهي است
و ابعاد مختلفي دارد .يك بخشي از آن رخدادهاي نظامي
هس��تند كه به عنوان عمليات ميشناسيم و هنگامي كه
ابعاد اجتماعي و فرهنگي را نگاه ميكنيم اين حقيقت را
درميیابيم كه باورهاي ديني مردم با انقالب و جنگ يك
درهم تنيدگي دارد كه بدون بررس��ي اين موارد انقالب
اسالمي و دفاع مقدس قابل بحث و بررسي نيستند .وقتي
در مورد قيام عاش��ورا بحث ميكنيم و نس��بت آن را در
انقالب اسالمي و جنگ ميبينيم ،اين حقيقت به روشني
هويدا ميش��ود .وقتي فيلمهاي ماههاي قبل از پيروزي
انقالب را ن��گاه ميكنيد ،ميبينيد ش��عارهاي مربوط به
نهضت سيدالش��هدا(ع) ،عاش��ورا و محرم و صفر چقدر
پر رنگ اس��ت .در صحبتهاي حضرت ام��ام هم توجه
به شعائر خيلي برجسته اس��ت .عبارت ّ
«كل يو ٍم عاشورا
و ُّ
أرض كربَال» يكي از نمادهاي اصلي انقالب اس��ت
كل ٍ

و زماني كه  20ماه بع��د از وقوع انقالب ،جنگ
اتفاق ميافتد ظهور و بروز اين شعارها و نمادها
را شاهد هس��تيم .در دفاع مقدس اين شعارها
از حالت ش��عار صرف بيرون ميآيد و در رفتار
كس��اني كه در صحنه جنگ حضور دارند مثل
روحيه سلحشوري ،حق طلبي ،جنگ عاشورايي
و شهادتطلبي خودش را نشان ميدهد.
پس اگر بخواهيم يك سير تاريخي را در
نظر بگيريم ،اين مسير با انقالب و دفاع
مقدس كامل شده است؟

حضرت امام ميفرمايند ما مثل سيدالشهدا(ع)
وارد اي��ن ميدان ش��ديم و بايد مثل ايش��ان به
شهادت برسيم ،اين الهام گرفتن امام خميني از
يك واقعه بزرگ تاريخي را نشان ميدهد .انقالب
اسالمي و دفاع مقدس الهام گرفته از آن حقيقت
تاريخي هستند كه استمرار پيدا كرده و مفهوم
«كل يو ٍم عاشورا و ُّ
ُّ
أرض كربَال» در آن معنا
كل ٍ
پيدا ميكند .هميشه در نزاع حق و باطل آنهايي
كه ياران حق هستند الگويشان سيدالشهدا(ع)
است ،البته اين مفهوم به معني خود را به مهلكه
انداختن نيس��ت .به مفهوم اين نيست كه افراد
ميروند تا اين واقعه برايش��ان اتفاق بيفتد .آنها
از اين واقعه ،اله��ام و درس ميگيرند و افق نگاه
خودشان را بسيار طوالنيتر و عميقتر ميكنند.
اين مس��ير با عقالنيت ،درايت ،تدبي��ر ،ابتكار،
رشادت و حماسه همراه اس��ت .حادثه عاشورا
را بزرگاني مثل استاد مطهري ،واقعهاي با ابعاد
اخالقي ،انس��اني ،ديني و حماس��ي ميدانند.
حماس��ه بخش��ي از اين ماجراس��ت ،به همين
خاطر توجه دادهاند كه حادثه عاش��ورا را فقط
در شور نبينيد و بلكه ش��عور آن را هم ببينيد.
فلسفه داش��تن آن را بايد در نظر گرفت .كتاب
حماسه ش��هيد مطهري در واقع به اين موضوع
توجه دارد كه شما به عنوان پيرو سيدالشهدا به
راه و هدف اين بزرگان نگاه كنيد .بايد هدف از

نماز و عبادات در فلسفه عاشورا به درستي ديده
و فهميده شود .بايد فلسفه عاشورا را به درستي
درك كرد و صحنه دفاع مقدس نيز يك صحنه
عملي براي ظهور و بروز آن فلس��فه است .كما
اينكه امام(ره) در توصيهش��ان به بزرگان حوزه
ميفرمايند  70سال عبادت كرديد و نماز شب
خوانديد ،دو وصيتنامه از شهدا را هم نگاه كنيد
(نقل به مضمون) .يعني امام ميخواهند جايگاه
واالي ش��هدا را به ما نشان دهند .به نظر ميآيد
در قرن معاصر حادثه دفاع مقدس صحنه بسيار
بزرگي بود كه رزمندگان با تالش و تدبير آگاهانه
اين مسير را انتخاب كردند و سعادتمند شدند.

اگ�ر چنين جنگ هش�ت س�اله با همه
بزرگي و ابعادش در زمان شاه رخ ميداد
ما باز هم ميتوانس�تيم انتظار داش�ته
باش�يم كه مردم ش�يعه مذهب ايران با
تأس�ي به ارزشهاي ديني و عاشورايي
جنگ را مديريت كنند؟

حضرت ام��ام ،جهاد دفاع��ي را ب��ر همه الزم
ميدانستند .امام ميفرمايند دفاع از سرزمين،
خان��واده ،مملك��ت و نام��وس وظيف��ه تم��ام
انسانهاست .با توجه به همين موضوع ميبينيد
اقليتهاي ديني و مذهب��ي در دفاع مقدس در
كنار برادران مسلمانشان از سرزمين و ناموس
و آب و خاك خودشان دفاع كردند .جنگ ايران
و عراق يك جنگ سرزميني است ولي با حضور
و نقش قدرتهاي استكباري كه با ذات انقالب
در تعارض است ،نگاه معرفتي هم پيدا ميكند.
در انقالب اس�لامي و دفاع مقدس وجه معرفت
ديني و الهامگيري از عاش��ورا قابل توجه است.
اگر چنين جنگي قبل از انقالب اتفاق ميافتاد
به نظ��رم مردم ما ب��راي دف��اع از آب و خاك و
ناموسشان در اين جنگ مشاركت ميكردند.
سخني هست كه ميگويد دوست داشتن وطن
از نش��انههاي ايمان اس��ت .تعلق به وطن يك

موضوعي انساني ،اخالقي و تكليفي است و هر
كسي وظيفه دارد از وطنش دفاع كند .در انقالب
اسالمي اين مسئله به طور مضاعف مورد توجه
قرار گرفت و به همين خاطر كس��اني كه مقابل
جمهوري اس�لامي ايران صف آرايي كردند ،به
دنبال حل و فصل يك مش��كل مرزي نبودند و
با ذات و فلسفه انقالب اسالمي مشكل داشتند.
آنها با نظامي مشكل داشتند كه الهام بخش آن
حضرت رس��ول(ص) و حضرت سيدالشهدا(ع)
بود .آنها با اين اسالم مخالف بودند وگرنه آنها با
اسالم آلسعود مشكلي نداشتند .امام به همين
خاطر تعبير اس�لام امريكايي را استفادهكردند
كه منظور حمايت از چنين حكومتهايي بود.
صدام هم به نوع��ي خودش را مدع��ي دفاع از
اسالم ميدانس��ت ولي ديديم كه به حرم اهل
بيت(ع) حمله كرد .انقالب اس�لامي اس��تمرار
باور به فلس��فه عاش��ورا و سيدالشهداست و در
دفاع مقدس به ش��كل جدي اين باور را ديديم.
الهامي را كه رزمندگان از واقعه عاشورا گرفتند،
ما در سلوك و رفتارشان به كفايت ميبينيم .اگر
به نمادهاي دفاع مقدس ن��گاه كنيد ،ميبينيد
اس��امي ب��زرگان دين رم��ز عملياتهاس��ت،
همچنين ن��ام قرارگاهها و لش��كرها و تيپها از
اسامي ديني و اسالمي اس��ت .اگر بگوييم اين
صورت و شكل ماجراست ولي اين ظاهر از يك
باطني هم حكايت ميكند.
اين پيوندهاي ديني و عاشورايي چنان
در ه�م تنيده و گ�ره خورده اس�ت كه
نميتوان آنها را از هم تفكيك كرد.

بله ،ش��ما زماني كه س��لوك و رفتار روزانه يك
رزمنده عادي يا فرماندهان دفاع مقدس را نگاه
ميكنيد ،ميبينيد مرزي وجود ندارد كه بگويد
اين بخش مربوط به يك رفتار عبادي است و اين
بخش مربوط به جنگ است .هيچ مرزي وجود
ندارد و قابل تفكيك نيس��ت .اين رفتارها مثل
ميوهاي است كه حقيقتش در دل زمين ريشه
دارد .اين ريشه همان باورهاي ديني ،مذهبي و
عاشورايي است و اين فرصت تاريخي فراهم شده
تا تجلي پيدا كند .البته اين عرصه خيلي بزرگي
است و هر كسي ممكن است به اندازه ظرفيتش
بردارد .حقيقت ناب و بكري است كه هر كسي بنا
به استعداد و ظرفيتش از آن بهرهمند ميشود.
به نوعي ميتوان گفت فرهنگ عاشورا
جلوه خاصي به دفاع مقدس داده است.

به لح��اظ فرهنگ��ي كه ن��گاه كنيم؛ مث� ً
لا در
بعد تبليغي ،ش��خصيتهايي مث��ل آهنگران و
كويتيپور را ميبينيم كه مثل هر آدم كوچك
و بزرگي در ش��هر و روس��تا ،نياي��ش و حرف و
ذكرشان همه الهام گرفته از حقيقت عاشوراست.
شور و حماسه رزمندگان در كنار عقالنيت ،تدبير
و مديريت جنگ نشان ميدهد كه اين ظاهر و
باطن در يك مس��ير و جهت هس��تند .حادثه و

شهيد
سيدمرتضي آويني

شهادت جانمايه انقالب اسالمي است و قوام و حيات نهضت ما
در خون شهيد است .رمز آنكه سيدالشهدا(ع) را خون خدا ميخوانند
در همين جاست...
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عباس عاشورا به دنيا آمد
و اربعين شهيد شد
حقيقت عاش��ورا به حركت رزمندگان الهام و
جهت ميدهد و موتور محرك آن است.

به صورت مصداقي ميتوانيد چند مورد
از پيوندهاي دفاع مقدس را با عاشوراي
حسيني نام ببريد؟

در ماجراي دف��اع مقدس ،ان��گار حوادث يك
قرن در هشت س��ال اتفاق افتاده است .وقتي
به ابع��اد جنگ ن��گاه ميكنيد ب��ه نمونههاي
بينظيري ميرس��يد .يك بس��يجي ساده كه
حتي اهالي چهار خياب��ان آن طرفتر نام او را
هيچ وقت نش��نيده بودن��د ،دنيايش در جنگ
ساخته ميش��د و به كمال ميرس��د .دنياي او
الهام گرفته از حقيقتي است كه آدمي را روشن
و هداي��ت ميكند .ما معموالً جن��گ را با افراد
صاحبنام و معروف مثل فرماندهان و نامآورانش
ميشناس��يم .هنوز وقتي نام ش��هيد حسين
فهميده ،شهيد مهدي باكري يا شهيد ابراهيم
همت برده ميشود ،ميبينيم چندين نسل اين
بزرگان را ميشناسند .به نظرم تمام كساني كه
در جنگ و در صحنه نبرد حضور داشتند يا در
شهر و ديار خودشان كمكي به جبههها كردند
همه قهرمانان جنگ هستند.
هر كسي كه به اندازه و وسع خودش در اين حادثه
بزرگ تاريخي نقش داشته قهرمان جنگ و ادامه
دهنده آن راه نوراني اس��ت كه سيدالشهدا(ع)
ترسيم كرد .اگر بخواهيم به صورت مصداق نگاه
كنيم شايد به مطالبي كه بيش از همه تكرار شده
برسيم؛ مث ً
ال حادثهاي كه براي شهادت آقامهدي
باكري پي��ش آمد و گفتوگويي كه ايش��ان در
لحظات آخر با ش��هيد احمد كاظمي داشتند،
بسيار ش��گفتانگيز و جالب توجه است .ترس
هميش��ه جزئي از ويژگيهاي انساني است ولي
انگار براي اين آدمها ترس معناي��ي ندارد .اين
روحيه شجاعت و سلحشوري به گونهاي است كه
شهيد باكري خودش را براي هر سختياي آماده
كرده است .از اين دست افراد و حوادث در دفاع
مقدس بسيارند .مادران شهدا و رزمندگاني
هم كه سالم از جبههها به خانه برگشتند هم
قهرمانان جنگ هستند و جامعه بايد قدرشان
را بدان��د .در زندگي ع��ادي و روزمره وقتي
از كوچه و برزن و خيابانها رد ميش��ويم،

تابلوهاي��ي را روي ديواره��ا ميبيني��م كه نام
شهيدي بر آن نقش بسته اس��ت .اما متأسفانه
خيلي توجهي به اين نامه��ا نميكنيم و ديدن
هر روزهش��ان برايمان عادي شده است .از خانه
تا محل كار حداقل نام  10ش��هيد را ميبينيم،
كجا مكث كرديم تا ببينيم اين شهيد كيست؟
من در خياباني زندگي ميكنم كه به نام شهيد
علي هاشميفر است ولی تا به حال فکر نكردهام،
ببينم شهيد هاشميفر چه كسي است ،مادر و

پدرش چه كساني هس��تند ،كجا شهيد شده و
چه شخصيتي داشته است .ما در ميان اين نامها
داريم زندگي ميكنيم و باي��د يك بار ديگر اين
حقيقت را جور ديگري نگاه كنيم .دنبال اسامي
خاص نگرديم چون تكتك اين افراد قهرمانان
جنگ هستند ،حتي كساني كه نامشان در تابلوها
نيست ولي در دفاع مقدس حضور داشتهاند و به
اندازه خود در اين جنگ هش��ت ساله نقش
ايفا كردهاند.

شهيد عباس اردستاني متولد سال  1338در شهرري
بود .سال  57همراه برادرانش بسياري از راهپيماييهاي
انقالبي در صفائيه ش��هرري را هدايت ميكردند .او بعد
از پيروزي انقالب با ش��هدايي مثل رضا مرادي و عباس
داورزني آشنا شد و همراه آنها به جبهه كردستان رفت.
نيمه دوم س��ال  1358تا زمان ش��روع جنگ تحميلي،
عباس اردس��تاني در كردس��تان حضور داشت
و بعد از ش��روع دفاع مق��دس ،او همراه
دوس��تان قديم��ياش رض��ا مرادي
و عب��اس داورزني به جبهه س��رپل
ذهاب رفت.
عب��اس بس��يجي ب��ود و به
رغم آنكه تالش داش��ت به
عضويت سپاه درآيد ،تا زمان
ش��هادتش در دي 1358
كه مصادف ب��ا اربعين بود،
نتوانست به عضويت اين نهاد
انقالبي درآي��د .رضا مرادي
ك��ه چن��د صباحي بع��د از
عباس اردستاني به شهادت
رس��يد ،بعد از شهادت
عباس به خانهش��ان
در ش��هر ري رفته و
در خصوص آخرين
لحظات عمر زميني
عباس اردستاني به
خانواده او گفته بود:
«روي ارتفاع��ات
سيد صادق سرپل
ذهاب بوديم كه بر
اثر انفجار چاش��ني
مينهاي خنثي شده،
انگش��ت عباس قطع شد.
به شوخي گفت تا س��رم قطع نشه بهداري
نميرم .چن��د س��اعت بعد ترك��ش گلوله
توپ دشمن به س��ر عباس اصابت كرد و به
شهادت رسيد ».روز تولد عباس اردستاني
مصادف با عاشوراي حسيني بود .او  21سال
بعد چن��د روزي مانده به اربعين حس��يني
به شهادت رس��يد .عباس اردستاني جواني
حزباللهي بود كه حسيني زيست و حسيني
آسماني شد.
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اي عاشقان اباعبداهلل! بايد شهادت را در آغوش گرفت؛ گونهها بايد از
حرارت و شوقش سرخ شود و ضربان قلب تندتر بزند...
رمضانپور در دیداربا مقام معظم رهبری

حاج حمید رمضانپور  ،جانبازي كه مداحي را از سنگرهاي خاكي جبهه آغاز كرد

شهيد دژگاني با روض ه علیاصغر
خودش را آماده شهادت کرد

(ع)

جانباز رمضانپور برای دسته عزاداری رزمندگان مداحی میکند

م�داح جانب�از حمي�د رمضانپ�ور متول�د
۳۰شهريور 1347اس�ت۱۵ .سال بيشتر نداشت
كه به مناطق جنگي اعزام شد و در عمليات خيبر،
بدر ،والفجر 8و مرصاد شركت کرد و نهايت ًا همراه
با نيروهاي گردان حمزه از لش�كر  27در منطقه
امالقصر به تاريخ  ۲۴بهمن  ۱۳۶۴از ناحيه چشم
چپ مورد اصابت تركش قرار گرفت و جانباز شد.
او مداح�ي را 39س�ال پيش در بي�ن رزمندگان
آغاز ك�رد .اس�تقبال همرزمانش او را تش�ويق
كرد ك�ه اين مس�ير را با جدي�ت ادام�ه دهد .به
مناس�بت هفته دفاعمق�دس با جانب�از حميد
رمضانپ�ور از روزه�اي رزم و مداحيهاي�ش
در دوران دفاعمق�دس گف�ت و گ�و کردی�م.
مداح 15ساله

حميد رمضانپور سال 62براي اولين بار به مناطق جنگي
اعزام ش��د و همانجا بين رزمندگان دعاي توسل و كميل
خواند و مداحي را اجرا كرد .آن روزها نوجوان15سالهاي
بود كه مداحياش مورد استقبال قرار گرفت و بهانهاي شد
تا او كار را جديتر دنبال كند .خودش ميگويد :اوج كارم
به عنوان يك مداح در عمليات والفجر  ۸بود كه يك ساعت
قبل از آغاز عمليات داخل س��نگر براي رزمندهها برنامه
داشتم .نوحهاي كه قبل از عمليات والفجر  ۸براي بچهها
خواندم و نوار كاستش را هنوز به يادگار دارم:
آمدند رزمندگان در كنارت يا حسين (ع)
اللهها آوردهاند بر مزارت يا حسين (ع)
حضور مداحان و نوحهخوانيهايشان باعث تقويت روحيه
بچهها ميش��د .اين مداح دوران دفاع مق��دس در اين
خصوص ميگويد« :روضهخواني مداحان تأثير بيبديلي
در بين بچهها داش��ت .اكثر ش��هدا از بچههاي مجالس
روضه و هيئتهاي معتبر ش��هرهاي خودش��ان بودند.
اجراهاي حاج صادق آهنگران و ح��اج غالم كويتيپور
ش��ور و حال خاصي بين بچهها ايج��اد ميكرد كه قابل
كتمان نيست .در آن دوران رزمندگان «كل يوم عاشورا و
كل ارض كربال» را به منصه ظهور رساندند .بچهها ارادت
زيادي به اهل بيت(ع)داش��تند و همين باعث ميش��د
تا پاي مداحي و روضهخوانيهاي مداحان بنش��ينند و
در بحبوحه عمليات و زمانهاي حس��اس جنگ همين
توسلها و مراسم باعث تقويت روحيهشان شود».
حاج حميد ميافزايد« :در ادامه مجاهدتهاي دوران دفاع
مقدس ،حضور مدافعان حرم در جبهه مقاومت اس�لامي
به خوبي مؤيد اين موضوع است كه اين شهدا و رزمندگان
درسآموختگان مكتب عاش��ورا بوده و هس��تند .بسياري
از اين مراس��م و هيئتهاي روضه و عزاي اهل بيت(ع) به
راحتي هدايتگرو نش��اندهنده راهي ش��د كه سالها بعد
مدافعان حرم در آن قدم گذاشتند».

دستيابي دشوار به اشعار
اين مداح دفاعمقدس در ادامه به سختي دستيابي
به اشعار پر محتوا در زمان جنگ تحميلي اشاره
ميكند و ميگوي��د« :م��ا در آن دوران امكانات
امروزي را نداش��تيم .چق��در بايد اي��ن در و آن
درميزديم كه بتوانيم يك نوحه يا شعري را پيدا و
يادداشت يا از روي نوار كاست گوش دهيم و پياده
كنيم .برخي مواقع كه شعري در روزنامه يا مجله
از شاعري چاپ ميشد ،آن قطعه را ميبريديم و
با خودمان برميداش��تيم و ب��ه جبهه ميآمديم.
گاهي هم در جلس��ات روضه و هيئت حضور پيدا
ميكرديم و همزمان كه مداح ميخواند ،ما سعي
ميكرديم آن نوحه را بنويس��يم و بعدها استفاده
كنيم ،اما امروزه با شرايطي كه در فضاي مجازي
و اينترنت ايجاد ش��ده كار راحتتر ش��ده است.
يادم اس��ت با منزل استاد س��ازگار تماس تلفني
ميگرفتم و ايشان در كمال محبت و خوشرویي
شعري كه سروده و هنوز خودشان نخوانده بودند
را به ما ميدادند .آن زمان آقاي مرداني رحمتاهلل
بودند و ايشان هم شعرهاي زيادي ميگفتند و ما
از آنها استفاده ميكرديم».
شهيد محمد دژگاني
توگ��و ،جانب��از رمضانپ��ور را به ياد
فض��اي گف 
خاط��رهاي از فرماندهاش ش��هيد محمد دژگاني
مياندازد و بي��ان ميكند« :ايش��ان فرمانده من
بودند .يك��ي دو س��اعت قبل از ش��روع عمليات
صدايم كرد .در چاله س��نگر مانند نشسته بود .رو
به من كرد و گفت تا لحظه رهايي ،لحظات زيادي
باقي نمان��ده ،چند خطي برايم��ان بخوان .گفتم
چي بخوانم ،گفت :روضه حضرت علي اصغر(ع).
همان لحظه شعري از آقاي سازگار در ذهنم بود
كه شروع به خواندن كردم:
غم مخوراي كودك خاموش من

قتلگاهت ميشود آغوش من
غم مخو ر اي كودك دردي كشم؟
من خودم تير از گلويت ميكشم
شهيد دژگاني خيلي اش��ك ريخت و سه ساعت
بعد به شهادت رسيد .جا دارد يادي كنم از رفقاي
شهيدم؛ شهيدمسعود خسروينژاد ،شهيدآرش
صبوري ،ش��هيد مرتضي حيدري ،شهيدمهرداد
حبيبي ،شهيد حس��ن اميريفر و شهيدحسين
دستواره برادر كوچك شهيد دستواره و خيلي از
شهداي ديگر».
مداح شهيدمحسن گلستاني
حاج حمي��د رمضانپور از مداح اول گردانش��ان
شهيدمحس��ن گلس��تاني اينطور ي��اد ميكند:
«محسن 24بهمن  ۱۳۶۴به ش��هادت رسيد .در
مداحي سبك بسيار جالبي داش��ت .ايشان يك
اذان بسيار منحصر بفردي داشت كه با يك شور و
حال عجيبي صبحگاه در بين بچهها قرائت ميشد.
در اين سالها صوت اذان صبح ايشان در پادگان
دو كوهه و مقر گردان حمزه به گوش بسياري از
رزمندگان و شهدا رس��يد .محسن دعا ميخواند
و بچهها همه تكرار ميكردن��د .صبحگاههاي دو
كوهه ايش��ان دعاي «اللهم اجعل صباحنا صباح
االبرار و ال تجعل صباحنا صباح االش��رار»را براي
رزمندهها ميخواند .ش��هيد گلس��تاني نوحهاي
داشت كه بس��يار تكرارش ميكرد و بچهها هم با
ايشان زمزمه ميكردند:
اي سنگراي س��نگر به جا ميمانم تا نبينم كربال
به جا ميمانم
مداحي در محضرحضرت آقا
اين جانباز دفاع مقدس از روزهاي بعد از جنگ و
ادامه كار مداحياش به شكل حرفهاي ميگويد:
«بعد از جنگ س��عي كردم مداحي را به ش��كل
حرفهاي ادامه بدهم .محضر اساتيدي چون آقاي

سازگار ،استاد حاجعلي آقا انساني و دايي عزيزم
حاج محمد آقا صادقي را درك كردم و در جلسات
آقاي ارضي ش��ركت داش��تم .اولين بار با همان
چشم مجروحم در سال  65در مسجد الله زار30
ش��ب ماه مبارك رمضان حضور پيدا ميكردم و
دو بار در محضر اس��تاد س��ازگار اجرا داشتم كه
ايشان بسيار استقبال و مرا تشويق كردند .در اين
مسير خانواده و اساتيد عزيزم مشوق من بودند و
الحمدهلل توانستم مسير خوبي را طي كنم تا جايي
كه لطف خدا شامل حال من شد ،در حسينيه امام
خميني(ره) در محضر حضرت آقا ش��ش بار اجرا
داشتم .يك مرتبه هم روضه خصوصي خودشان
من را دع��وت كردند كه اجراي برنامه داش��تم و
بسيار برايم خاطرهانگيز بود و ايشان چفيهشان را
به من هديه كردند».
نوآوري در مداحي
ب��اور حمي��د رمضانپ��ور ب��ر اي��ن اس��ت ك��ه
استخوانبندي مداحيهايش از همان دوران دفاع
مقدس در س��نگرها و در حضور رزمندهها شكل
گرفت .او در ادامه ميگويد« :هنوز اگر سوز ،شور
و حالي در صداي من است ،فكر ميكنم متأثر از
همان روزهاست .ميان جلسات و مداحيهايم هر
بار كه ياد ش��هدا و رفقاي عزيزم را زنده ميكنم،
جلسات ش��ور و حال بهتري پيدا ميكند .حضور
من در دوران دفاع مق��دس و در كنار رزمندگان
و شهدا باعث شده اس��ت از اين طريق نوكري با
جديت و معنويات خاص��ي برنامه اجرا كنم .همه
اينها الحمدهلل بهانهاي ش��د كه م��ا از انحرافات و
لغزشها مصون بمانيم».
مداح جانباز حميد رمضانپور در پايان براي آنها
كه عالقهمند مداحي و نوحه خواني هس��تند،
توصيههاي��ي دارد و ميگويد« :ب��ه عنوان يك
خادم توصيهاي ب��ه عزيزاني ك��ه ميخواهند
وارد عرص��ه مداحي بش��وند ،دارم .توصيه اول
اين است كه حتماً اس��تاد و هميشه ممارست
داشته باشند .من بعد از اين همه سال همچنان
خودم را ش��اگرد ميدانم و همچنان ميآموزم.
بعد ه��م اينكه مق��االت مختل��ف را بخوانند و
مطالعه داش��ته باش��ند .خبرهاي روز را دنبال
كنند و اطالع داش��ته باش��ند .محضر اس��اتيد
زانو بزنند و با علما معاش��رت داش��ته باش��ند.
در جلس��ات س��خنراني حضور پي��دا كنند .به
لطف اهل بيت(ع) من در مداحي نوآوري دارم.
همانطور كه حضرت آيتاهلل خامنهاي ،ابتكار و
نوآوري در امر مداحي را خوب و مفيد برشمردند
و تصریح کردند« :نوآوري نبايد به هنجارشكني
و تغيير هويت مداحي منجر شود و اجراي مداح
را به س��مت اموري كه مداحي نيست ،بلغزاند،
چراكه مداحي ،موسيقي پاپ نيست».مداحان
بايد به قرائت ادعيه اهتمام ويژه داش��ته باشند
كه اين گوهرهاي گرانبه��ا از اهل بيت(ع) به ما
رسيده و بايد قدرشان را بدانيم».

شهيد
خ
حاج حسين رازي
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يهات مِ َّنا ال ِّذ َّله»« ،ذلت از ساحت ما به دور است»
«ه َ
امام حسين(ع) فرمودند كه َ
نگفتند من ،يك مايي كه در طول تاريخ ما بايد تكرارش بكنيم

گفت و گو با جانباز محمود تاري از مداحان حاضر در جبهههاي دفاع مقدس

جانب�از محم�ود ت�اري متول�د اول
شهريور س�ال١٣٣٩در تهران است .او
در دفاع مقدس باره�ا به جبههها اعزام
ش�د و در عملياتهای رمضان ،خيبر و
آزادسازي بستان ش�ركت داشت .بعد
از آن به عنوان ني�روي فرهنگي ،مداح
و ش�اعر حض�ورش درجبه�ه را تداوم
بخشيد .جانباز تاري برادر شهيد احمد
تاري است كه در سال1357به شهادت
رسيد .با محمود تاري كه شاعر و مداح
دوران دفاع مقدس است همراه شديم تا
از آن روزهاي پرخاطره برايمان بگويد.

مداحي را از چه زماني آغاز كرديد؟

من مداحي را پيش از جنگ ش��روع كرده بودم ،اما
اوجش در دفاع مقدس بود ك��ه زمينه زيادي براي
مداحي در آن وجود داشت ،چه در واحدهاي رزمي و
عملكننده و چه در اعزامهاي فرهنگي.
اينك�ه ميگوييد«زمين�ه زي�ادي ب�راي
مداحي در جبههها وجود داش�ت» بيانگر
چه واقعيتهایی در دفاع مقدس است؟

شعرهايتان را چطور انتخاب ميكرديد؟

چون من قب��ل از دفاع مق��دس مداحي ميكردم،
به ش��عر مجهز بودم .خ��ودم هم از دور دس��تي بر

شبي به اتفاق مداح شهيد رضا قنبري كه در واحد
تبليغات لش��كر 27حضرت رس��ول(ص) خدمت
ميك��رد ،از دوكوهه ع��ازم كرخه ،محل اس��تقرار
نيروهاي لشكر حضرت رس��ول(ص) شديم .شب
ميالد حضرت زين��ب كبري(س) بود .م��ن بعد از
سخنان فرمانده لشكر حاج محمد كوثري مداحي
كردم .شب خاطرهانگيزي بود .بعد از مداحي ،فرمانده
گردان ميثم جاويداالثر علياصغر ارسنجاني ،مرا به
چادر خودش دعوت كرد .با او پيرامون ش��عر زياد

صحبت كردم و در همان شب تقريباً نصف دفترچه
برايش شعر نوشتم .همان جا درسي از آن فرمانده
مخل��ص گرفتم ،نيمههاي ش��ب از چ��ادر خارج و
برگشتش طوالني شد .نزديكيهاي اذان صبح وقتي
براي وضوگرفتن سمت منبع آب رفتم ،منظرهاي از
آن شهيد ديدم كه خيلي به حالشان غبطه خوردم
و با خودم گفتم اين مردان خدا كجايند و ما كجاييم؟
او به خ��اك افتاده بود و با چنان تضرع و خش��وعي
عبادت ميكرد كه به حالش غبطه خوردم.
در نوبت بعد كه از پ��ادگان دوكوهه به قصد كرخه
راه افتاديم و از پادگان خارج شديم ،در اثر سانحه و
برخورد دو وانت تويوتا كه مملو از رزمنده بود ،رضا
قنبري و تعداد ديگري از نيروها به شهادت رسيدند.
من با جراحات شديد و با كمك حاجصادق آهنگران
و حاج عليرضا بكايي از بيمارس��تان انديمشك به
بيمارستان شهيد بقايي اهواز منتقل شدم و چندين
عمل جراحي روي شكس��تگي پيش��اني و چشم و
بينيام انجام شد .سمت چپ صورتم كام ً
ال آسيب
جدي ديد و هنوز آن آثار در صورتم باقي است.
خاطره ديگري كه دارم اين است كه دو سه روز مانده
به عمليات آزادسازي دشت عباس ،ما در روستايي
نزديك شوش مس��تقر بوديم .من ش��روع كردم به
ش��عر مدح و منقبت حضرت زهرا(س) و بعد از آن،
روضه ش��هادت آن بانو را خواندم .جلسه تمام شد و
دعا هم خوانده شد ولي رزمندگان همچنان سر جاي
خود نشسته بودند و گريه امانشان نميداد .بيشتر
شهيدان در عمليات بزرگ دشت عباس از ناحيه پهلو
و بازو شهيد يا مجروح شدند.

بعد از جنگ چگونه كار مداحي را ادامه داديد؟

بعد از اتمام جنگ مصممتر به اجراي مداحي پرداختم و ضمن
تقويت خودم در عرصه مداحي ،در مجالس شعرخواني هم حضور
چشمگير داشتم .در عرصه شاعري حدود٢٢سال در حوزه هنري
وانجمننغمهسرايانمذهبيشركتميكردموازمحضراستاداني
همچون :حسن حسيني ،قيصر امينپور ،حميد سبزواري ،علي
معلم و خيلي ديگر از شاعران انقالب کسب فیض کردم .در حال
حاضر هم ١٢مجموعه شعر دارم كه چاپ شده است .از آن جمله
ميتوانم به «در آغوش زخم ،همنفس با كربال ،ياسهاي تشنه
لب و مكتوب عشق» اشاره كنم .من بيش از١٠مورد دبير همايش
شعر آییني بودم .داوري مسابقات مداحي كشور را در كارنامه خود
دارم .داوري مسابقات نوگالن حسيني و نيز در بيشتر مراسمات
رسمي كشور به عنوان مداح دعوت ميش��دم .از افتخاراتم اين
است ،قبل از نماز بر پيكر حضرت امام(ره) توسط آيتاهللالعظمي
گلپايگاني،بهاجرايمداحيپرداختم.عضومؤسسوهيئتامنای
خانه مداحان و از بنيانگذاران مجمعالذاكرين حسيني تهران به
رياستاستادحاجغالمرضاسازگارهستم.دوسالجانشينبسيج
مداحان سپاه حضرت محمد رسولاهلل(ص) و برگزيده چندين
مسابقه اشعار آیيني در سطح كشور هم بودهام .سفر به چند كشور
و اجراي مداحي براي ايرانيان مقيم در آن كشورها مثل امريكا،
مركز اسالمي مريلند ،نيويورك مركز اسالمي امام علي(ع) ،لندن
و منچستر در مراكز اس�لامي امام علي(ع) ،اتريش(وين) مركز
اس�لامي امام علي(ع) و مداحي در دو مركز اسالمي روماني در
سفارت جمهوري اسالمي ،چهار سفر به امارات (دوبي) ،مسجد
امام حسين(ع) و سفر به عربستان ،عراق و سوريه به عنوان مداح
بعثه مقام معظم رهبري از ديگر افتخاراتي اس��ت كه شكر خدا
در اين راه مقدس نصيبم شده اس��ت .همچنین توفيق اجراي
مداحي در ديدار مداحان با رهبر فرزانه انقالب و نيز روضههاي
خصوصي را دارم.

گفتن�د اش�عارتان را در جبه�ه در اختيار
مداحان ديگر قرار ميداديد ،اگر ميش�ود
مصداقي به اين موارد اشاره كنيد.

چقدر مداح�ي امروزتان را متأث�ر از روزهاي رزم و
روضهخواني شبهاي عمليات در هشت سال دفاع
مقدس ميدانيد؟

شهيد رضا قنبري خودشان مداح بودند .هر وقت به
اهواز ميآمدند ،در س��تاد دعا مجموعهاي از اشعار
را برايش مينوش��تم .ديگر عزيزي كه خيلي با من
مكاتبه داشت و درخواست شعر ميكرد ،جاويداالثر
علياصغر ارسنجاني ،فرمانده گردان ميثم بود .براي
تاری در کنار حاج صادق آهنگران در دوران دفاع مقدس

جنس دفاع مقدس ريش��ه در عاشورا داشت و بر
همين اساس شارژ روحي رزمندگان با مداحيها
و نوحههاي حماس��ي بود .صددرص��د ميتوان
گفت آن چيزي ك��ه انگيزه رزمن��دگان را براي
مان��دن و اش��تياق در عملياتها ب��ه درجه اعال
ميرس��اند ،مداحيهايي بود كه بعضي از شبها
مانند شبهاي چهارش��نبه و شبهاي جمعه يا
مناسبتهاي مختلف انجام ميشد.
مرثيهخواني و عزاداري براي اهل بيت(ع) خاصه
روضهخواني حضرت سيدالش��هدا(ع) و شهيدان
كربال تأثيرات بسزایي در روحيه رزمندگان داشت.
وقتي در س��نگرها براي رزمندگان روضه خوانده
ميش��د ،آنها خود را در صحنه عاشورا ميديدند
و حس ياري حس��ينبن علي(ع) و حسين زمان
(امام خميني) در آنها به منصه ظهور ميرس��يد.
اين حس ،حس عاشورايي بود كه او را مقاومتر در
صحنه نگه ميداشت.

خاط�رهاي از آن روزه�اي مداحيتان در
جبهه روايت كنيد.

"| ویژه چهل و دومین سالگرد
| دفاع مقدس |
| روزنامه جوان |
|  30شهریور|1401

آقاي بكايي كه در جاي جاي جبهه دعاخواني داشت ،اشعار
مناسبي را ميفرستادم .حاج رضا پوراحمد هم از رزمندگاني
بود كه مرتب از من ميخواس��ت برايش ش��عر بفرستم .حاج
مهدي منصوري با من مراوده ش��عري داش��ت .يادم است به
دعوت حاج مه��دي منصوري بيش از يك ماه به لش��كر امام
حسين(ع) كه در سنندج اردوگاه داشتند ،رفتم و در آنجا براي
مداحان لشكر امام حسين(ع) كالس مداحي گذاشتم.

«مداحي» حس ياري حسين زمان را
ميان رزمندگان برميانگيخت
آتش داش��تم و گاهي سياهمش��قي به نام «شعر»
ميس��رودم و اگر جايي احس��اس ني��از ميكردم،
دست به قلم ميشدم و نياز شعري خودم را برآورده
ميكردم .به خوبي ياد دارم كه وقتي آقاي عليرضا
بكايي مسئوليت س��تاد دعا را بر عهده داشتند ،دو
جزوه نوحه از من چاپ و در ايام محرم بين مداحان
لش��كرها توزيع كردند .در همين راستا گاهي حاج
ص��ادق آهنگ��ران از نوحههاي من ب��راي مداحي
استفاده ميكرد.
بندهاي اول آن نوحهها را به خاطر دارم:
الگوي هر آزادهاي-اي حسين جانم
در راه دين جان دادهاي-اي حسين جانم
تو ميروي ميدان با قلب سوزان
ببين خواهرت آيد با چشم گريان
مظلوم حسين جانم ،مظلوم حسين جان
كه بعدها اين نوحه را جناب آقاي حسن سلطاني با
آهنگ خواندند و سالهاي متمادي در ايام محرم از
صداوسيما پخش ميشد.
يا اين رباعي كه همه ميخواندند:
آنقدر غمت به جان پذيريم حسين
تا قبر تو را به بر بگيريم حسين
َمپسند كه ما سوختگان غم تو
در حسرت كربال بميريم حسين
اشعار ديگري هم از من بود كه زمزمه مداحان دوران
دفاع مقدس بود.

|رمز کربال |

حضور در جبهه و درك آن سالهاي ايثار و رشادت ،ماندنم
در راه شهيدان را به همراه داش��ت .تأثيرات معنوي يقيناً در
وجودم نهادينه شده است .امروز در آثار شعري و مداحيهاي
من به وضوح اين تعهد و ماندگاري در مسير حفظ ارزشهاي
ديني و انقالبي ديده ميش��ود .اين تعريف از خويش نيست
بلكه ادامه دادن مس��ير ش��هيدان در پيروي از واليت است.
جايي كه من بهتري��ن جوانان عصر خوي��ش را ديدم كه به
خون خود غلتيدند ،جايي كه وصيتنامههاي آنان را خواندم
و پيامشان را دريافت كردم .ديگر نميتوانم راهي را انتخاب
كنم كه شهيدان آن را نميخواستهاند.
يادي كنيم از برادر شهيدتان احمد تاري ،ايشان كجا
به شهادت رسيدند؟

برادرم ش��هيد احمد تاري ش��هيد اول محرم سال ١٣۵٧در
تهران مقابل مس��جد لرزاده اس��ت؛ آن زمان ك��ه گارد رژيم
ش��اه و مأموران كالنتري14تهران به ص��ف تظاهركنندگان
حمله كرد و تعدادي از مردم عزادار سيدالشهدا(ع) را به خون
غلتاند .شهيد احمد براي بيرون آوردن نوجوان مجروح به نام
حميدرضا بياباني خود را به او رس��اند ،ولي قبل از هر عملي
توسط مزدوران شاه از ناحيه سر مورد هدف قرار گرفتند و هم
احمد و هم آن نوجوان ،هر دو به شهادت رسيدند.
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شهید اصغر رحيمي

شهید قدرتاهلل خوشجام

آخرين شهداي
لشكر 10در روز عاشورا
شهيدشدند

 29م��رداد  ،1367آت��ش بس به صورت رس��مي بين
ايران و عراق برقرار ش��د ،اما هنوز ضد انقالب در برخي از
مناطق مرزي حضور داش��تند و الزم بود كه باقيمانده آنها
از منطقه بيرون رانده ش��وند .در چنين شرايطي لشكر10
سيدالشهدا(ع) كه در منطقه پاسگاه زيد خط داشت ،مأمور
شد به بقاياي ضد انقالب در ارتفاعات مهاباد -بوكان حمله
كند .آن روزها مصادف بود با تاسوعا و عاشوراي حسيني...
 31مرداد  1367كه لش��كر  10براي مقابله با ضد انقالب
به محور مهاباد -بوكان رفت ،تاس��وعاي حسيني بود .روز
عمليات تلفات زيادي از دش��من گرفته شد ،اما نيروهاي
خودي صرفاً چن��د مجروح دادند .يك��ي از اين مجروحان
قدرتاهلل خوش��جام بود .او را به همراه چند مجروح ديگر
به بيمارس��تان بوكان منتق��ل كردند اما ض��د انقالب در
ميان كادر درمان هم نفوذ كرده بود .بنابراین به مجروحان
رسيدگي الزم نمیشد.
روز بعد ،اول ش��هريور كه «عاش��ورا» بود گ��ردان زهير از
لشكر 10سيدالشهدا(ع) به كمك گردان حضرت قاسم(ع)
رفت كه روز تاسوعا با دشمن درگير شده بود .اصغر رحيمي
هم در ميان نيروهاي ش��ركت كننده بود .اصغر در همان
اولين س��اعات درگيري با اصابت گلوله دشمن به شهادت
رس��يد .كمي آن طرفتر قدرتاهلل خوش��جام هم كه در
بيمارستان بس��تري بود ،به دليل عدم رس��يدگي الزم از
س��وي پرس��نل نفوذي ضد انقالب ،در همان روز عاشورا
شهيد شد.
با شهادت قدرتاهلل خوش��جام و اصغر رحيمي و چند نفر
ديگر از رزمندگان لش��كر 10سيدالشهدا(ع ) كه عمدتاً در
روز عاشوراي سال  1367آسماني شدند ،پرونده شهداي
اين لش��كر در دفاع مقدس بسته ش��د .اين شهدا آخرين
شهيدان لشكر 10در دفاع مقدس لقب گرفتند.
قدرتاهلل خوشجام متولد  11بهمن  ،۱۳۵۱در تهران بود.
او تا دوم متوسطه در رش��ته رياضي درس خواند و بعد به
عنوان بس��يجي در جبهه حضور ياف��ت 31 .مرداد ۱۳۶۷
قدرتاهلل با سمت تخريبچي در بوكان بر اثر اصابت گلوله
به ران توسط نيروهاي كومله و اشرار مجروح شد و روز بعد
مصادف با عاشورا به شهادت رسيد .پيكرش به تهران منتقل
و در بهشت زهرا دفن شد.
اصغر رحيمي متول��د  1348در تهران ب��ود .او در دوران
انقالب در پخش اعالميهه��اي امام و شعارنويس��ي روي
ديوارها فعاليت ميكرد .بعد از پيروزي انقالب عضو بسيج
شد و با شروع جنگ تحميلي به عنوان تخريبچي از طرف
لشكر سيدالش��هدا(ع) به جبههها اعزام شد .شهيد اصغر
رحيمي اعزامي از بس��يج س��پاه ناحيه ك��رج در روز يكم
ش��هريور  ،1367در منطقه كردس��تان و ش��هر بوكان در
درگيري با ضد انقالب به ش��دت مجروح شد و به شهادت
رسيد .مزار اين شهيد در امامزاده محمد(ع) كرج زيارتگاه
عاشقان و دوستداران شهداست.

فرمانده دستمال سرخها
روز عاشورا پر كشيد
شهيد علياصغر وصالي تهراني فرد متولد  1329در محله دوالب تهران بود .اصغر
وصالي انقالبي جسوري بود كه خواب را از چشمان ساواك ربوده بود .او كه در اوايل
دهه  50از سوي ساواك تحت تعقيب قرار گرفت ،به ناچار از كشور خارج شد و با حضور
در كشور لبنان ،ميان مجاهدان فلسطيني آموزشهاي نظامي را گذراند و مدتي كنار
ش�هيد چمران و ديگر مبارزان جبهه مقاومت اسلامي با اسرائيل جنگيد.

بعد از مدتي حضور در لبنان ،اصغر وصالي از طريق پاكستان و بعد از چند
روز سرگرداني در بيابانهاي شرق كشور ،به ايران برگشت ،اما بعد از يك
سلسله عمليات مسلحانه عليه رژيم طاغوت توسط ساواك دستگير
شد و اين بار او را به اعدام محكوم كردند .كمي بعد حكم اعدامش به
حبس ابد و نهايتاً 15سال تغيير كرد.
در زندان كميته مشترك ضد خرابكاري ساواك و شهرباني ،اصغر
وصالي انواع ش��كنجههاي مأموران را تحمل ك��رد اما هيچ وقت
مقابل آنها س��رخم نكرد .او در آخرين روزه��اي پيروزي انقالب
از زندان آزاد ش��د و بالفاصله مبارزهاش با رژيم طاغوت را از سر
گرفت .با پيروزي انقالب شهيد وصالي در زندان اوين مستقر شد
و به تعقيب ساواكيها و باقيمانده ايادي رژيم شاه پرداخت .سپس
در پادگان وليعصر(عج) به همراه چهرههايي چون ابوشريف ،عمليات
سپاه را راهاندازي كردند و به اداره آن پرداختند.
بعد از شروع آشوبهاي كردستان ،ش��هيد وصالي يك گروه از پاسدارها را از تهران
به مقصد مريوان رهبري كرد .در كرمانش��اه اين گروه به دستمال سرخها معروف شدند و
سپس با حضور در مريوان و عزيمت به پاوه ،بسياري از دستمال سرخها در غائله محاصره
پاوه به شهادت رسيدند.
شهيد وصالي تا ش��روع دفاع مقدس چندين بار به جبهه كردستان رفت .با شروع جنگ
تحميلي او خطي دفاعي را در سرپل ذهاب تحويل گرفت .آنجا همراه گردانش استقامت
كرد و چند عمليات را طرحريزي و به اجرا درآوردند .روز تاسوعاي حسيني سال ،1359
ش��هيد وصالي به همراه تعدادي از همرزمانش به گيالنغرب رفتند .قرار بود روز بعد آنها
عمليات شناسايي را در تنگه حاجيان به اجرا بگذارند .ساعت  11ظهر روز عاشوراي ،1359
اصغر وصالي به همراه علي قرباني در ارتفاعات تنگه حاجيان مورد اصابت گلولههاي دشمن
قرار گرفتند .علي قرباني در دم به شهادت رسيد و اصغر وصالي بعد از انتقال به بيمارستان
اسالمآباد ،به كما رفت و چند ساعت بعد شهيد شد.

شهادت در روز عاشورا مزد رزمنده مدافع حرم بود

شهيد مدافع حرم وحید نومي متولد مرداد  1361در تبريز
بود .او كه دانشآموزي باهوش بود ،بعد از خدمت س�ربازي
درس�ش را در رش�ت ه آيتي ادامه داد .چون پيش نياز ورود
به اين رش�ته يادگيري زبان انگليس�ي بود ،وحید به كشور
مالزي رفت و در يكي از دانش�گاههاي اين كش�ور دورههاي
زبان انگليس�ي را پش�ت سرگذاش�ت و به ايران برگش�ت.

پااليشگاه بندرعباس محل كار شهيد نومي بود .او كه از تحصيالت،
موقعيت شغلي و درآمد خوبي برخوردار بود ،به خاطر اطالعات و
آگاهيهايي كه از اوضاع منطقه و خصوصاً جنايات تكفيريها در
عراق و سوريه داشت ،تمام موقعيتهاي خوب زندگياش را رها
كرد و داوطلبانه به دفاع از حرم اعزام ش��د .خود شهيد گفته بود:
«فكر ميكنيم نماز ميخوانيم و روزه ميگيريم و یهخرده كار خير
انجام ميدهيم مسلماني تمام شد؟ در عراق مردم را ذبح ميكنند،
انسانيت ،شيعه و اسالم را ذبح ميكنند ،اگر من و ما نرويم هركس
بهانهاي دارد كه نرود .مثل زماني كه امام حس��ين(ع) «هل من
ناصر ينصرني» س��ر داد كه فقط  72تن ماندن��د و بقيه به همان
عناويني ماندند كه شاهد مثله شدن باشند».
براي اعزام ش��هيد نومي به عنوان يك غي��ر نظامي موانع زيادي
وجود داش��ت ،ام��ا وحید ب��ا پيگيريهاي بس��يار توانس��ت به
حشدالشعبي عراق بپيوندد و به اين كشور اعزام شود .آنجا نيز به
عنوان تكتيرانداز فعاليت ميكرد و سرانجام روز دوم آبان 1394
همزمان با ظهر عاش��ورا ،در اثر انفجار نارنجك تروريس��تهاي
داعشي به شهادت رسيد.

