
آیین اختتامیه نوگالن حسـینی در فرهنگسـرای اندیشـه با حضور مسـؤوالن وزارت آموزش و پرورش، جمعی از پیرغالمان اهل 
بیـت و دانش آمـوزان مداح شـهر تهران برگزار شـد. امسـال بیش از 8 هـزار متقاضی از مدارس شـهر تهـران در آیین نوگالن 
حسـینی شـرکت کردنـد که حـدود ۵00 نفر آنها بـه مرحله اسـتانی راه پیدا کردند. طبق ارزشـیابی بـه عمل آمـده از بین ۵00 
شـرکت کننده، ۱0 نفـر از هـر مقطع به مرحله نهایـی راه پیدا کرده و در   نهایت در مرحله نهایی نفرات برگزیده مشـخص شـدند. 
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صـورت گرفتـه در عـراق، سـوریه، یمـن و بحریـن 
و پیونـد زدن آن بـه حـوادث کربـال از موضوعـات 
تقریبـا ثابـت مداحی هـای میثـم مطیعـی اسـت. 
خصوصـا که بسـیاری از آنهـا به زبان عربـی خوانده 
قابـل  بازتـاب  میـان عرب زبان هـا  در  و  مي شـوند 
توجهـی دارنـد. تا آنجا کـه اثر »یا تکفیـری صبرک 
صبـرک« کـه بـه دو زبـان فارسـی و عربـی و علیه 
جنایـات داعش خوانده شـده، در میـان عرب زبان ها 
توسـط مداحـان  بار هـا  و  اسـت  بسـیار محبـوب 
عـرب در عـراق، سـوریه و لبنـان بازخوانـی شـده. 
اخیـرا اثـر دیگـری از ایـن مـداح صـدای شـبکه 
تلویزیونـی »العربیـه« وابسـته بـه دربار آل سـعود 
را درآورده؛ مداحـی اي که در شـب هشـتم محرم 
و بـا نـام »صبـر و نصـر« بـه زبـان عربـی خوانده 
شـد و در آن حاکمان آل سعود را دانش آموختگان 
صهیونیسـت ها نامیده اسـت. وی وهابیت را چون 
افعـی خطرنـاک و خزنـده دانسـته و در ادامـه بـا 
برشـمردن جنایـات آل سـعود علیه مـردم یمن و 
شبیه سـازی آن بـا حـوادث عاشـورا ملـت یمن را 
حسـینی و فدایـی حسـین  خوانـده کـه صبورانـه 
مقاومت می کنند و پیروزی نهایی از آن آنهاسـت. 
بازتاب گسـترده ایـن مداحی در رسـانه های داخلی 
و برون مـرزی باعث شـد شـبکه »العربیـه« به دلیل 
نزدیکـی به رژیم صهیونیسـتی در میان بسـیاری از 
مـردم منطقـه شـبکه »العبریـه« خوانده می شـود، 
ضمـن اختصـاص یـک قسـمت از برنامـه »مرایـا« 
کـه به صـورت روزانه از این شـبکه پخش مي شـود 
و بـه مسـائل روز منطقـه و جهـان می پـردازد، از 
اینکـه مجالس عـزای فرزنـد رسـول اهللk به جای 
یـادآوری مصائـب این حضـرت و گریه بر ایشـان به 
موضوعـات روز و بهره گیری از قیام کربال در مسـائل 
جهـان اسـالم رو  آورده انـد احسـاس نگرانـی کنـد! 
مشـاری الزایدی تحلیلگر ثابت این برنامه که سابقه 
همکاری بـا روزنامه هـای الوطن و الشرق االوسـط را 
در کارنامه خـود دارد، در ابتدای این برنامه با اشـاره 
به برخی سـخنان چهره های مذهبی ایـران از اینکه 
هیأت ها کارکرد سیاسـی پیدا کرده انـد و به حوادث 
جهانـی و مسـائل منطقـه واکنش نشـان می دهند، 
نگـران شـده و با بیـان گوشـه هایی از مداحی میثم 
مطیعـی، از اینکـه آل سـعود بـه شـاگردان صهیون 
تشـبیه شـده اند عصبانـی می شـود. چندیـن مداح 
جـوان تازه نفـس دیگـر نیـز وارد میـدان شـده اند. 
گفتنـي اسـت نسـل جـوان مداحـی، حـاال الگـوی 
بسـیاری از نوجوانان و کودکانی شـده اند که دوست 
دارنـد در مسـیر نوکری اهـل بیت قـرار بگیرند. 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره هفتم سه شنبه 11 آبان 1395 1 صفر 1438

»منـم بايد بـرم، آره برم سـرم بـره«. سـيد رضـا نريمانی با 
هميـن مداحی معروف شـد. او را يكـی از پرچمـداران اعالم 
انزجار از مسـتكبرين جهان و گروه هـای تكفيری می خوانند 
و حتی می تـوان گفت زبان گويـای درددل هـای خانواده های 
معظم شهداسـت. سـيدرضا   ستايشـگری اسـت كـه وقتی 
همسـر شـهيد خيزاب بـه او می گويد فراق همسـرم را با 
توسـل به حضـرت زينب تحمل كـرده ام امـا نمی دانم 

بـا كنايه هـا و حـرف و حديث هـای مـردم بايد چگونـه كنـار بياييم، 
بغـض كـرد و از شـهدا خواسـت كاری را در جهـت تسـلی خاطـر و 
صالبت روحيـه و صبـوری او انجام دهنـد كه ماحصـل آن مديحه ای 
مملـو از زبان حـال ايـن خانواده های مظلوم شـد. سـيدرضا نريمانی 
امـروز يكـی از مداحـان تأثيرگذاری اسـت كه بـه واسـطه مديحه و 
مرثيـه او بسـياری باحجـاب شـده اند يـا مسـير زندگی شـان تغيير 

كرده. خـودش می گويد: »يكـی از بركاتی كه شـهدای 
مدافـع حـرم داشـتند ايـن بـود كـه مداحـان را بـه 
سـمتی بردند كـه مجبور شـدند از يک سـری مضامين 
بخواننـد. ايـن از بركـت شـهدا بـود كـه ايـن نـوع 
خواندن هـا تغييـر كـرده. ولـی بـاز هـم خيلـی عقب 
هسـتيم و بيـش از اينهـا بايـد پيشـروی كنيـم. چرا 
وقتـي نـام يـادواره شـهدا می آيـد بـه دو سـه مداح 
می رسـيم. چـون بسـته ای نداريـم كـه بخواهيـم بـه شهرسـتان ها 
ارائـه دهيم. متأسـفانه هنوز برخـی از مداحان ما فضـای تأثيرگذاری 
شـهيد را نچشـيده اند و بـه تعبيـری درد سـوخته را سـوخته درك 
می كنـد. خيلـی از مداحـان مـا هنـوز بـه اهميـت بحث شـهيد در 
برخـی  می لغـزد.  مقولـه  ايـن  در  پايشـان  و  نرسـيده اند  جامعـه 
می گوينـد مـا فقـط بـرای امـام حسـينj می خوانيـم والغيـر!«

ابـوذر بيوكافی مداحی از نسـل سـوم انقالب اسـت. او متولد 
سـال 13۶3 اسـت و مداحـی را از كودكـی شـروع كـرده اما 
ورود رسـمی را از 13 سـالگی دنبال كرده اسـت. بيوكافی ياد 
كـردن از اسـاتيدش را از مراتـب ادب می داند و معتقد اسـت 
بركت هـم دارد. او در مواجهه با اينكه برخی نام اساتيدشـان 
را می آورنـد تا خودشـان را مهم جلـوه دهند، می گويـد: »از 
آوردن اسـم اين بزرگواران هيچ غرضی مگر عرض ادب ندارم. 

خدا توفيق داده و از محضر اسـاتيد بزرگواری چون حاج سـعيد حداديان، 
حاج حسـين هوشـيار، حـاج قاسـم رضايـی، حـاج مهدی سلحشـور، 
سـيدمهدی ميردامـاد و سـيدمهدی حسـينی كسـب فيض كـرده ام«. 
بيشـتر مجالس او در شـهر مقدس قم برگزار می شـوند. خودش می گويد: 
»نمی توانـم به اندازه شـاعران و خيلی تخصصـی درباره شـعر حرف بزنم 
اما معتقدم شـعر خوب شـعری اسـت كه عوام فهم و خواص پسند باشد«. 

او بـر گفته هـای رهبر معظـم انقـالب در ديدار با شـاعران 
تأكيـد دارد و اينكـه شـاعران بـرای خلق اشـعار سـراغ 
زيارتنامه هـا و ادعيه برونـد. بيوكافی يک جوان سياسـی 
اسـت و از مجالسـی كه با مسـائل روز پيش می رونـد و در 
آنها درباره تحوالت جهان و كشـور سـخن گفته می شـود 
اسـتقبال می كنـد و ايـن مجالـس را دارای تـراز و قدرت 
باالتـری در جذب جوانـان قلمداد می كند. او معتقد اسـت 
انقالب اسـالمی هيئات را از فضای اسـالم فردی به فضای اسالم در صحنه 
و فعال تعالی بخشـيد. تـا به موضـوع دفاع از حرمين و تشـكيل تجمعات 
مدافعـان حرم می رسـد. بيوكافي مي گويد:»امروز دفاع از مشـاهد شـريفه و 
حـرم معصومين برگرفتـه از فرهنگ عاشوراسـت. فرهنگی كـه مملو از 
حماسـه و عرفان و عاطفه است. قطعا كفرسـتيزی و آزاديخواهی و شجاعت 
و شـهادت طلبی از بارز ترين شـاخصه های پرورش يافتگان عاشوراسـت«. 

نام مهدی رسـولی اين روز هـا در زنجان پرآوازه اسـت و مردم 
اين خطه او را دوسـت دارنـد و به او می  گوينـد جوان صاحب 
سـبک زنجانی؛ كسـی كـه نوكری اهـل بيت را بـرای هر 
بچه شـيعه اي باعـث افتخـار می داند. رسـولي تقريبـا از 10 
سـالگی مداحـی را آغـاز كـرد و اوليـن مداحی رسـمی او با 
خواندن شـعری در مـورد دفاع مقـدس بود كه ايـن موضوع 
مقـارن با شـب عاشـورا شـد. او از نوجوانـی كار خـود را در 

حسـينيه اعظم زنجان آغـاز كرد و به نوعی سنت شـكن شـد. تهرانی ها 
او را بـا هيأت ميثاق با شـهداي دانشـگاه امـام صـادق و در كنار حاج 
ميثـم مطيعـی می شناسـند اما ايـن مـداح و ذاكر اهـل بيت غايـت كار 
خـود را در زنجـان و حتی تهـران نمی بينـد و دنبال جريان سـازی در بين 

شـيعيان آذری  زبان كشـورهای منطقه، از تركيـه گرفته تا 
قفقاز و آذربايجان اسـت. خـودش مي گويد: »مـا تريبون و 
نماينده گفتمان و جريان عاشورا هستيم و مطابق فرمايش 
رهبـر انقالب هر جای دين را هم كه بشـود سياسـی نكرد، 
زندگانی امام حسـينj را به هيچ وجه نمی توان سياسـی 
نكرد چراكه قيام آن حضرت حركتی كامال سياسـی است«. 
يـا در جـای ديگـر انقالبی گری خـودش را اين گونـه فرياد 
زده: »بايـد پـای حاكميت حجت خـدا روی زمين فـداكاری كـرد، قلم زد 
و رسـانه درسـت كرد. برای ايـن حاكميـت فتنه هايی ايجاد خواهد شـد 
كه نسـبت به آنهـا بايد ابـراز وجود كـرد و حـق را از باطل شـناخت. اگر 
مسـائل سياسـی اينهاسـت كـه كل مبنـای دين اسـالم همين اسـت«. 

شـاعر و ذاكر جـوان اهـل  بيت و يكـی از مداحان پيشـرو 
در خوانـدن سـبک های انقالبـی و واليـی اسـت. او در اول 
فرورديـن سـال ۶0 در محلـه آزادی بـه دنيـا آمـد و از   همـان 
دوران كودكـی بـا وجود لكنـت زبـان، آرزوی نوحه خوانی برای 
امام حسـين j را در سـر داشـت. برای بسـياری از افـراد نام 
او بـا ديگر مـداح موفق كشـورمان ميثم مطيعی گـره خورده 
چراكـه ايـن دو ذاكر جوان، محرم سـال های اخير در دانشـگاه 

امام صـادق j خوش درخشـيدند و تعريـف جديدی از مداحی حماسـی و 
انقالبی را به مخاطبان خـود ارائه كردند. امير عباسـي درباره فعاليت مداحان 
انقالبی می گويد: »ما دنبال سياسی كاری نيستيم اما معتقديم مفاهيمی مانند 
مقاومت اسالمی، مضامين ضداسـتكباری، شـهدا، امام  و رهبری بايد در 

مجالس مذهبی مطرح شوند كه متأسفانه در بعضی از هيأت ها 
اينها گفته نمی شـوند! با نگاه به قيام امام حسـينj متوجه 
می شـويم اگر آن حضرت در مدينه مانده بود، مقام، آسـايش 
و احترامـش بجا بـود اما چـرا آن حضرت اين همه سـختی را 
به جان خريـد؟ برای اينكه بيـان حق و مبارزه بااسـتكبار آن 
زمـان را بـه عافيت طلبـی ترجيـح داد؛ عافيت طلبـی اي كه 
امروز برای جامعه ما يک معضل اسـت و متأسـفانه بسـياری 
از افـراد نـه تنهـا از بيان مباحـث انقالبـی در هيأت هـا دوری می كنند بلكه 
سـعی دارنـد كسـانی را هم كـه در اين زمينه فعال هسـتند بـه هر طريقی 
از ايـن  كار نهـی كنند ولـی مـا معتقديـم راه درسـتی را انتخـاب كرده ايم 
و طبـق فرمايـش امـام خمينـیw مـا ملـت گريه سياسـی هسـتيم«. 

سیدرضا نریمانی
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