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درس حسین بن على علیه الّصاله والّسالم به اّمت اسالمى این اســت که براى حق، براى عدل، 
براى اقامه ى عدل و براى مقابله  با ظلم باید همیشــه آماده بود و باید موجودى خود را به میدان 
آورد؛ در آن ســطح و در آن مقیاس، کار من و شما نیست؛ اّما در ســطوحى که با وضعّیت ما، با 

ُخلقّیات ما با عادات ما متناسب باشد چرا؛ باید یاد بگیریم.
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محرم از نگاه
رهبر

معظم انقالب

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

هـر کسـى کـه در خانه شـما 
حضور دارد بایـد بداند هنگام 
اقدامـى  چـه  زلزلـه  وقـوع 
انجـام دهـد حتـى اگر شـما 
آنجـا  حادثـه  وقـوع  موقـع 

نباشـید.

ناگفته هاى  مصطفى محسن زاده نوحه خوان یزدى از هیأت متفاوت شهر و بازخورد  نوحه خوانى هایش
    ما براى تمام خط هاى شعرى که مى خوانیم، پشتوانه حدیثى و روایى و تاریخی داریم و حتی نظر مقام معظم رهبرى در این موارد مؤید شعرهاي ما است 

    حرف ما فارغ از مسائل روزمان  نیست، ما نوحه مى خوانیم در بستر زمانى خودمان؛ حرف دل مردم را مى زنیم
    ما بلندگو هاى مکتب عاشورا هستیم، ما پیام رسانان این واقعه هستیم، باید بدانیم از این بلندگو چه حرفى را بایستى زد

حسام خراســانى|  یزد چهار هیأت بنام  دارد که بچه هیأتى ها هر چهار 
هیأت را خوب مى شناســند؛ «باغ گندم»، «بعثت»، «شیخ داد» و «کوچه  
بیوك». چهار هیأتى  که براى نوحه خوانى از ملودى غیرتکرارى و تا حدى 
براى خوانش از ردیف  آوازى ایرانى بهره مى برند. «اهللا اهللا» هم نام  نوحه اى 
از هیأت عزادارى کوچه بیوك یزد اســت که فیلــم آن بارها در فضاى 
مجازى و شبکه هاى اجتماعى منتشر شده و مورد توجه قرار گرفته است. 
در این تکه فیلم  دو نوحه خوان یزدى در میــان هیأتى بزرگ با یکدیگر 
هم آوا مى خوانند: «اهللا اهللا، فریاد از جور زمان/ اهللا اهللا، فریاد از اهرمنان»، 
«اهللا اهللا کو صبح فتح و ظفر/ اهللا اهللا ِکى مى آید پایان رنج بشــر». این اثر 
که سال 93 منتشــر شــد، پس از پرداختن به واقعه عاشورا و مفاهیمى 
همچون امید و رهایى، بشــارت ظهور منجى را مى دهد.  لغات و مضامین 
به کار برده در اثر متفاوت با اشــعار رایجى اســت که اغلب در مراســم 
سوگوارى ماه محرم خوانده مى شــود، به همین دلیل هم بازنشر این اثر 
با قضاوت  هاى بسیارى از سوى کاربران فضاى  مجازى همراه شد. کاربران 
با هشتگ هایى همچون «نوحه خوانى متفاوت  یزدى ها» «نوحه  سیاسى» 
و «مداحى  متفاوت»، اهللا  اهللا را به  یکــى از داغ ترین کلیدواژه هاى محرم 

تبدیل کردند. تفاوت در مضامین شــعرى باعث شده عده اى این شکل از 
نوحه سرایى را کنایه  اى سیاســى تلقى کنند. اما این تمام ماجراى کوچه 
بیوك و نوحه «اهللا اهللا» نیست.  ســال 94 این نوحه در رسانه هاى مختلف 
نیز بازنشــر و با این اتفاق  قضاوت ها و حساسیت ها نسبت به این هیأت  و 
این نوحه خوانى بیشتر از گذشته مى شود. حاال دیگر این تکه فیلم  کوتاه 
وجه مشترك بسیارى از صفحات شبکه هاى اجتماعى در ایام  محرم است؛ 
یک وجه مشترك با قضاوت هاى متفاوت. دیگر قضاوت  کننده ها حتى در 
مواردى  دو نو حه خوان این اثر و متولیان هیأت کوچه بیوك را با عناوینى 
همچون مداح منتقد نظام و هیأت سیاســى مورد اتهام قرار مى دهند و 
شایعات و شنیده هایى درباره حاشیه هاى اشعار متفاوت و گاهى کنایه دار 
خوانده شده در مراســم عزادارى کوچه بیوك مطرح مى کنند.  اتهامات و 
شــایعاتى که براى متوالیان هیأت کوچه بیوك دردسرساز هم  شده، اما 
اصل ماجرا چیز دیگرى است، بى شــک بهترین مفسر این اثر؛  «مصطفى 
محسن زاده»  یکى از نوحه خوان هاى این اثر  است. او در گفت وگو خود با 
«شهروند» درباره شایعاتى که در فضاهاى مجازى درباره آنان و نوحه هاى 

متفاوتشان وجود دارد، به ما پاسخ داده است.

 «مصطفى محســن زاده»  یک نوحه  خوان 
متفاوت. این گزاره را قبول دارید؟

به نســبت نوحه هایی که امروز عمــوم هیأت  ها از 
لحاظ محتوا اجرا می کنند که مضمون آنان سوگ و 
ماتم است و درون مایه اي صرفا عاطفی یا حماسی یا 
ترکیبی از این دو دارد، بله، اما با توجه به تاریخ شــعر 
شیعی و هدف این حرکت عظیم تاریخی «نه»، چراکه 
مضامین نوحه هاي ما و برخــى از هیأت هاي یزدي، 

هم گام و هم صداي هدف اصلی این جریان است.
 صریح تر پرسشم را مطرح کنم، چرا دوست 

دارید متفاوت باشید؟
شــیعه در طول تاریخ همیشــه در موضع منتقد 
حکومت قرار گرفته و جانمایه شــعر شــیعى از آغاز 
حق طلبى و دادخواهى بوده، شعر شیعى حامل فریاد 
است؛ فریادى بر ســر جور حکام اموى و عباسى  و ... 
. شــاعران بزرگ به گفته خودشان:  چوبه دارشان را با 
خود حمل مى کردند (دعبل).  نگاهى به شعر دعبل 
خزاعی وُکِمْیــت؛ فریادهاى ُحجر بــن عدى میان 
خطبه هاى حاکم کوفه و نماینده خلیفه و پاســخ به 
الطائــالت و تحریف حقیقت، مواجهه ســخنوران و 
محبان على در حضور معاویه، همه و همه الگو و نمونه 
این مدعاست و متاســفانه امروز آنقدر از این مفاهیم 
فاصله گرفته ایم که نوحه مان «متفاوت» انگاشــته 

می شود.
 دليل اين نگاه كه نوحه بايد عاطفي باشد به 

نظر شما چيست؟
این نگاه در دوره حکومت صفوى با توجه به شرایط آن 
دوره شکل گرفت. شعر محتشــم کاشانى را هم مى توان 
سرآغاز چنین نگاهى عنوان کرد، البته نگاه درست و بجایى 

است که موردنیاز جامعه هم هست، اما کافى نیست.
 تاکيدی بر واژه نوحه خوان داريد. تعمدی 

 است؟

بلــه، در یزد بیــن نوحه خــوان و مــداح تفاوتی 
اساســی وجــود دارد و دو تخصــص مجزاســت.

مداح: با آن پیشینه اي که می شناسید روضه می خواند 
و روایتگر تاریخ زندگی اهل بیت اســت و گاها نوحه 
هم چاشــنی کار او اســت. اما نوحه خوان مانند یک 
تصنیف خوان اثري ملودیــک را که داراي ضرباهنگ 
مشــخص و مضامینی شاعرانه اســت، با فرمی بدیع 

همراه با جمعیتی همنوا به اجرا درمی آورد.
 به عقيــده شــما در نوحه خوانی ها بر چه 

موضوعاتی بايد تاکيد شود؟
باید دید امام حسین (ع) یا امام زمان (ع) اگر امروز 
در میان ما بودند، چه مى گفتند. باور ما بر این اســت 
که واقعــه کربال و خطبه هــاى حضرت زینب(س) و 
امام سجاد(ع) هیچ گاه تازگى خود را از دست نمى دهد. 
هنر هم این اســت که ما چگونه این حقایق را بازگو 

کنیم، تا براى جامعه امروزمان کاربردي داشته باشد.
 وقتى به داســتان عاشــورا نگاه مى کنیــم، در آن 
پیام هایی بین المللى بارز اســت و نه تنها براي جامعه 
آن روز و مســلمانان، بلکه براي همه دوران ها و همه 
انسان هاست، پیام هایی مانند یادآوري کرامت انسان، 
امر به معروف و نهى از منکــر، حرکت براى حق، زیر 
بار ظلم نرفتــن، مبارزه با جهــل و در نهایت بیداري 
انســان. این  مضامین را باید در عزادارى ها گفت. من 
وقتى امروز مى خواهم نوحــه اى بخوانم، باید ببینم 
موال و مقتدایمان اباعبداهللا چه گفتند و چه کردند. ما 
بلندگو هاى مکتب عاشورا هستیم، ما پیام رسانان این 
واقعه ایم، باید بدانیم از این بلندگو چه باید گفت؟ آیا 
فقط بگوییم امام را در کربال با لب تشنه شهید کردند؟ 
شیعیان در بسیارى از هیأت ها در ادوار مختلف تاریخ 
این را گفته اند، باید هم گفت، این پیام مظلومیت امام و 
شهداى کربالست. اما آیا همین قدر کافى است یا باید 

بیش از این گفت؟ 

به قول استاد شهاب الدین موسوي (شاعر ارجمند 
هیأت مــا و چند هیأت دیگر): بگو بــه خنجرها امام 
عاشورا هنوز عطش دارد؟ قسم به معجرها هنوز از آن 

صحرا شراره می بارد.
من خودم دوســت دارم از امام حسینى حرف بزنم 
که هر کس، فارغ از هر دین و مذهبى شــنید، عاشق 
و شیفته آن حضرت شود. ما چنین امامى داریم، چرا 
از او حرف نزنیم؟ در طول تاریخ در دنیا آزادى خواهان 
و عدالت خواهان بســیار بوده اند، مثــال چه گوارا که 
همــه او را به عنوان یک چریــک آزادیخواه در جهان 
مى شناسند. ُخب چرا فردى مانند امام حسین(ع) که 
از هر لحاظ، شخصیتى فراتر از این الگوهاست را به دنیا 
معرفى نکنیم؟ انسانی با آن ســجایاي اخالقی، با آن 
همه رحم و شفقت براي هدایت مردم که در راه عقیده 
خود اینچنین جانفشانى کرد. شــما از خصوصیات 
و شــخصیت و رفتار امام هر کجا حــرف بزنید، همه 
متعجب و مسحور مى شــوند. ما باید این وجه از نگاه 
و کالم امام حســین(ع) را به گوش جهانیان برسانیم. 
هدف ما این است که نوحه مان شکلى داشته باشد که 
دیگران را جذب کند. این نگاه را برمبناى جهان بینى 
و جهانشمولى مذهب شیعه انتخاب کردیم، ما بر این 
باوریم که پیرو مکتبى هستیم که پیام آن درمان درد 
بشریت است. با همین باور این حرکت تبلیغى را آغاز 
کردیم، به نظر من امروز وظیفه هر هیأتى است که این 

وجه از دین را تبلیغ کند. 
 بین بهره از مضامین سیاسى و رفتار سیاسى 
تفاوت  وجود دارد، آقاى «محسن زاده» رفتار 

سیاسى هم دارد؟
من همیشه تمام تالشم این بوده که به هیچ جریان 
سیاسى وابســته نباشــم، چه از لحاظ کالمى و چه 
رفتارى. به طورکلى هم، آدم سیاسى به معناى امروزى 

نیستم و مسائل  سیاسى و جناحى را دنبال نمى کنم.

 پس هشــتگ مداح اصالح طلب را قبول 
ندارید؟

اگر بگویند محسن زاده اصالح طلب است، مى گویم 
بله، مگر می شود انسان باشــی و اهل اصالح و صلح و 
صالح نباشــی و اگر هم بگویند اصولگراست باز هم 
می گویم بله، چراکه مبناي اندیشــه دینی ما داراي 
اصل و اصالت اســت، بنده فارغ از تعاریف امروز یک 

اصولگراى اصالح طلب هستم.
اما ببینید، وقتى حرفى گفته مى شــود آن هم از 
جنس هنر و با اقبال مردم مواجه می شود، همه آن 
را در تقســیم بندى هاى زمانى خود قرار مى دهند. 
شــاید اگر همان حرف را 30 سال پیش مى گفتید 
در جناح دیگــرى قرار مى گرفتیــد. اگر ما جریان 
سیاسى کشــور را به چپ و راست تبدیل کنیم، هر 
دو جناح دوست دارند تمام آثار هنرى و مذهبى را 
متعلق به خودشان بنامند، چون فکر مى کنند تمام 
حق نزد آنهاســت و این داســتان همیشگی تاریخ 
است. ولی حرف ما فارغ از مسائل روزمان نیست، ما 
نوحه در بستر زمانى خودمان مى خوانیم و دوست 
داریم از حقیقت بگوییم و در آن حرف دل مردم را 
هم بزنیم، چون براي مردم می خوانیم. شعر ما هم 

برگرفته از پیام هاى مکتب عاشوراست.
 مداح منتقد، این یکى دیگر از هشتگ ها 

در معرفى شما بود!
نمی دانــم منظــور از منتقد در اینجا چیســت!  
چون نقد، بالذات باید نیتی ســازنده داشته باشد، 
تا اگر نقصی هم هســت، برطرف کند و این مقبول 
و ممدوح است. اما با نیت تخریب دیگر نقد نیست 
و نامی دیگر دارد. مضامین نوحه ها اگر اشاره اي به 
مســائل روز دارد، همه از سر دلسوزي و نیاز انسان 
امروز به جامعه اي متعالی و فارغ از هر گونه دشمنی 
اســت. دین و تمام مبلغــان دینــی در هر لباس 

آرزویشان نیل به مدینه فاضله است.
 این  عناوین با توجه به مضامین اشــعارى 

است که مى خوانید...
مخالفــم، ما بــراى تمــام خط هاى شــعرى که 

مى خوانیم، پشتوانه حدیثى و روایى و تاریخی داریم. 
پیشــنهاد می کنم دوســتانى که شــاید احیانا دایه 
دلسوزتر از مادر مى شوند؛ کتاب درس هاي عاشوراي 
رهبري را تورق کنند. متاســفانه گاهى در این میان 
سوءبرداشــت ها و تنگ نظري ها این مــوج را ایجاد 

می کند.
 یکى از توصیه هــاى رهبر انقالب و مراجع 
تقلید در شیوه  عزادارى، بهره مندى از واژگان 
و القاب صحیح و دورى از بیان کلمات و مضامین 
ناصحیح اســت، به نظر مى رسد در یزد به این 

نکته توجه بسیارى مى شود.
بله. در کشور شیوه هاى مختلف عزادارى وجود دارد. 
در یزد عزادارى به شکل خاص خود برگزار مى شود، ما 
در این شیوه  به آهنگسازى توجه بیشترى مى کنیم؛ 
متاســفانه این شــیوه عزادارى ها که مورد انتقاد هم 
قرار گرفته، بیشــتر در هیأت هاى جدیدالتاســیس 
دیده مى شود که ما آن را درست یا غلط شیوه تهرانی 
می نامیم. ما در یزد به غیر از ملودى هاي بدیع و بدون 
تکرار و نوآوري در فرم، ادبیات فاخر عاشورایی داریم 

که زبا نزد کشور است!
 مورد بازخواست هم قرار گرفته اید؟

بله. باید عرض کنم همیشــه یک حرکت نوگرایانه 
مخصوصا در هنر و آن هم در بستر مذهب در نگاه آنان 
که از هنر بی بهره اند و نگاهی بسته دارند، با کج فهمی و 
مخالفت مواجه می شود و ما هم از این قاعده مستثنی 
نبودیم، اما در جلساتی که با آقایان داشتیم و شعرها را 
توضیح دادیم، همه به این نتیجه رسیدند که ما هیچ 
غرضى نداشــته ایم و این مطلب را سابقه ما هم مهر 
تایید می زد. البته تنگ نظرى ها باعث مانع تراشى ها 
در روند کار هیأت شــد و امروز متاسفانه همین نگاِه 
به زعم خود دلسوزانه، اما در حقیقت ناآگاهانه در کار 
هیأت کوچه بیوك اختالل ایجاد کرد و امناي هیأت 
راهی جز استعفا ندیدند و قهرا نوحه خوانی بنده هم در 
این هیأت حداقل براي امسال پایان پذیرفت. الزم به 
ذکر است که مسئوالن مربوطه با ما برخوردي بسیار 
دوستانه و کارشناسانه داشته اند و در یاري ما از هیچ 
کمکی فروگذارى نکردند که جاي تقدیر و تشکر دارد.

 در مورد اهللا  اهللا حرف بزنیم...
مــن  ســال ٩٣  کار اهللا  اهللا را بــه آهنگســازي و 
همخوانــی آقــاى ســروش رحمانى و شــعر آقاي 
محمدعلــی کریمی اجرا کردم. اما  ســال بعد یعنى  
ســال ٩٤  کار اهللا  اهللا از صدای آمريکا  پخش شــد 
و پس از ایــن پخش بود که قضاو ت هــا باال گرفت و 
گفتند حتمــا حرفی ضدنظام مطرح شــده که این 
شــبکه آن را پخش کرده! در صورتــی که برخالف 
تمام نوحه هایی که تا آن روز خوانده شــده بود، این 
نوحه خدا را مخاطب قرار داده و از صلح و دوســتی 
و عشــق و پایان جنگ و خونریــزي و در نهایت امام 
زمان(عج) سخن داشــت. اما مورد بی مهري برخی 
 افراد قــرار گرفت و جالــب اینکــه در مقابل مورد 
استقبال قاطبه  مردم شهر و کشورمان و همین طور 
هم میهنان خارج از کشــور که بعضا صبغه اي دینی 
نداشــتند، قرار گرفت و این مقبولیت هنوز هم ادامه 
دارد. به نظــرم نوحه باید ایــن فراگیري و جامعیت 
مفهوم را داشته باشد تا مرز دل ها را بپیماید و مردم 
را به محبت و یکدلی دعوت کند و این یعنی حرکتی

اهل بیتی.

سه نکته در مورد هیأت هاى مذهبى شهر یزد
۱ هیأت کوچه بیوك یکى از قدیمى ترین  هیأت هاى شهر یزد است. 
هیأتى در محله قدیمى کوچه بیوك. نام این محله برگرفته از نام یکى از 
بزرگان یزد به نام «بیوك» است. با توجه به گزارش هاى مورخان محلى یزد 

احتماال این محله در قرن هشتم تشکیل شده است. 
۲ شیوه سوگوارى هم در شهر منحصربه فرد است. نخل بردارى و سبک 
خاص نوحه خوانى و ســینه زنى عزاداران یــزدى از جمله آیین ها و 
ویژگى هاى هیأت هاى یزدى اســت؛ جایى که مرحوم حجت االسالم 

«محمدتقى فلسفى» به آن لقب «حسینیه ایران» را داده بود. 
۳ سال 1393 در پیامى رهبر معظم  انقالب از یکى از هیأت هاى شهر 
یزد یعنى «باغ گندم» به دلیل نحوه و شیوه عزادارى تقدیر کردند. مقام 
معظم رهبرى  این هیأت را «هم به لحاظ سینه زنى، هم از لحاظ مداحى و 
هم از لحاظ دعاهایى که کردید»  خیلى خوب توصیف کرده و از آنان تشکر 
کردند. پیامى که سبب شد نام این هیأت بیش از پیش در گزارش هاى 
رسانه اى و گفت وگوها به چشم بیاید و به عنوان هیأتى شاخص و ممتاز 

معرفى شود.

کوتاه با مصطفى محسن زاده، نوحه خوان متفاوت یزدى

کربال؛ داستان هر روز تاریخ
  متولد چه سالى هستید؟

.١٣٦٠
 از چه سالى نوحه  خوانى را شروع کردید؟

نوحه خوانى را از  سال ٧٢ در هیأت کوي سعدي شروع کردم، البته کار آواز و موسیقى را پیش از این سن 
آغاز کرده  بودم.

 در ميزان درآمد مداحان و نوحه  خوان ها هميشــه شــايعاتی مطرح بوده، حاضر هستيد 
شفاف در مورد ميزان دارايی شخصی تان صحبت کنيد؟

تمام دارایى من یک خودروى ال٩٠  است، مجردم و خانه شخصى هم  ندارم.
 شغل  مصطفی محسن زاده ؟

کار اصلی من اجراي موسيقی در گروه راز و گروه دف نوازان هويار است و آهنگسازی نوحه براي هيأت ها 
هم انجام مي دهم و گاهي به درخواست دوستان شعر نوحه هم مي گويم.

 در مورد اين چند کلمه نظرتان را کوتاه بگوييد...
امام موسى صدر:  

مگر مى شود این میزان از زیبایی را در یک جمله کوتاه تعریف کرد!؟
استاد شجریان:  

صداي  ماندگار لحظه هاي افطار.
کربال:  

داستان هر روز تاریخ.
محتشم کاشانى:

شعر «باز این چه شورش اســت» تعبیر درستی است از هر 
روز عاشورا.

خاص و با شکوه مثل کوچه بیوك یزد


