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انالله و انا الیه راجعون
بار دیگر ارغنون هستی نغمه ای غمگنانه سر داد و از هجرت شاعر نامداری سخن گفت که مرید مکتب سید 

الشهدا و ائمه اطهار بود.
مرحوم استاد عباس حداد کاشانی، اندیشه ای هنرمندانه، طبعی عارفانه و سرشتی مردمدار داشت.

بی شک او بخشی برجسته و شاخص از روند جریان سازی شعر آیینی این سرزمین کهن محسوب می شود.
اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه به جامعه اهل ادب و فضل و فرهنگ و دوستداران شعر و ادبیات، از خداوند متعال برای آن 

شاعر فقید علو درجات و برای خانواده و بازماندگان محترم آن مرحوم، صبر و شکیبایی آرزومندم.

پیام تسلیِت وزیر
فرهنگ و ارشاِد اسالمی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامی درگذشت »عباس حداد کاشانی« شاعر شعر آیینی را به خانواده وی 
و جامعه فرهنگ و ادب تسلیت گفت. منت پیام »علی جنتی« به شرح زیر است:

مراسم تشییع جنازه استاد
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منت پیام معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به این شرح است:

شعر آئینی از دیرهنگام در ادبیات منظوم فارسی جایگاه ویژه ای 
داشته و دارد چنانکه بسیاری از شعرای شناخته شده از گذشته تا 
معاصر اشعاری با این مضمون سروده اند که یکی از این بزرگان، 

استاد حداد کاشانی بودند.
شعِر ایشان از جان و دل این شاعر متعهد ریشه می گرفت و برای 
سرودن شعر، با دو بال احساس و اندیشه حرکت می کردند. استاد 
حداد کاشانی به پشتوانه ریشه های عمیق شعر آئینی در خطه 
کاشان که مهمترین آن ترکیب بند معروف محتشم کاشانی است 

از جمله افرادی بودند که این هنر ناب دینی را تداوم بخشیدند.
این شاعر برجسته با سرودن بالغ بر 150 هزار بیت که عمده آن در 
حوزه شعر آیینی است و ترجمه منظوم قرآن کریم، بی تردید نقشی 
انکارناپذیر در بالندگی شعر آئینی معاصر دارند. درگذشت استاد 
حداد کاشانی را به اهالی فرهنگ به ویژه شاعران و عالقه مندان 
به حوزه شعر و ادب، فرهیختگان و مردم شهرستان کاشان و 
خانواده محترم ایشان تسلیت گفته و از درگاه حضرت باریتعالی 

برای ایشان مغفرت مسئلت می کنم.
دکتر سیدعباس صالحی

منت پیام رییس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی کاشان به 
این شرح است:

ا لّله وِإّنا ِإَلیِه َراِجُعوَن ِإنَّ
اباعبدالله  حضرت  مداح  و  پرآوازه  شاعر  کاشانی  حداد  استاد 
الحسین چهره در نقاب خاک کشید. استاد حداد که قریب به یک 
قرن ارادت خود را به آستان پیامبر اکرم و خاندان اطهرش نشان 
داده بود و اشعار بلندش در رسای ساالر شهیدان در همه محافل 
مذهبی قرائت می شد و یکی از قصیده سرایان بزرگ عصر حاضر 

بود به دارفانی پیوست .
جلسات پررونق شعر کاشان همواره از اشعار نغز  و  پر محتوایی او 
بهره می برد و شاعران منطقه کاشان از محضرش کسب فیض 
می کردند. استاد حداد یکی از شاعران مورد توجه مقام معظم 
رهبری بود ه که همواره با ایشان مراوده و مجالست داشت و 

ایشان بارها از استاد حداد کاشانی به نیکی یاد کرده اند.
 اینک در آستانه سالگرد استاد مشفق کاشانی به سوگ یکی دیگر 

از ستارگان درخشان آسمان ادب کاشان نشسته ایم. اینجانب 
این ضایعه دردناک را به جامعه فرهنگی ، فرهیختگان ، مداحان 
اهلبیت ، خانواده گرانقدر و به ویژه شاعران و انجمن های ادبی 
کاشان تسلیت عرض می نمایم. روحش شاد و  یادش گرامی باد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان
مصطفی جوادی مقدم

منت پیام ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
آران و بیدگل:

از شمار دو چشم یک تن کم                  وز شمارخرد هزاران بیش
هنوز غم فراق ستاره فروزان سپهر شعر و ادب ایران زمین استاد 
مشفق کاشانی رادر سینه داشتیم  که خبر آمد »استاد حداد 
کاشانی« نیز آخرین غزل زندگی را سرود و به جمع فرهیختگان 
پیوست. استاد پیشکسوت و نام آوری که در احاطه به فنون و علوم 

ادبی و زبانزد و فخامت سخنش، دل انگیز بود.
حضور صمیمی اش در محافل شعر و ادب مایه آبرومندی و 

افتخار و سبک و سیاق شعرش،جان دار و پرمایه بود.
در شعر آینی ،جزو پیشتازان بود و ادبیات متعهد را به احسن وجه 

معنی نمود.
از توفیقات بزرگ و جاودانه او »ترجمه منظوم قرآن کریم« بود که 
در دوران حیاتش رونمایی شد و همین اثر پر افتخار بس که او را در 

شمار خادمان قرآن کریم قرار داد.
ادب نفس، منش و شخصیت استاد حداد کاشانی، مثال زدنی 
بود. نه از کسی رنجور و ملول بود و نه هیچ کسی از او ماللت دیده 
و شنید. اهل معنا و کم گویی و گزیده گویی و بیشتر سر در جیب 
مراقبت فرو برده بود. بی تردید او یکی از شیرازه های شعر فخیم 
کاشان بود و نسلهایی بعد از او، بسیار وامدار رهنمودهای او در 

بلوغ ادبی شان هستند.
غروب غمبار این چهره برجسته ادبی و آینی شهرستان ادب 
پرور کاشان برای خانواده گرامی و مجامع ادبی کاشان و همه 

دوستداران فرهنگ و هنر این سرزمین عزیز تلخ و ناگوار بود.
بی تردید نام و یاد ایشان هیچگاه از حافظه فرهنگی این خطه 
فراموش نخواهد شد و دیوان سراسر حکمت و اخالق و ادب او 

نقشبند خاطره ها خواهد بود.
روحش قرین ترشح و ریحان الهی باد

میثم  نمکی             
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  شهرستان آران و بیدگل
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     استادحاج عباس حدادکاشانی، استاد مسلم شعر و ادب پارسی 
و اشعار آئینی است. ایشان باعث افتخار نه تنها کاشان و کاشانیان 
بلکه ایران به وجود او افتخار می کند. وی دارای آثاری گران سنگ 
می باشند که نه تنها مداحان کاشان بلکه مداحان سراسر کشور از 

اشعارش استفاده می کنند. 
1ـ قرآن منظوم. 2ـ دیوان اشعار به نام »شراره عشق«. 3ـ کتاب 
»صد کهکشان ستاره«.  4ـ کتاب »صد آسمان ستاره« که تمام 
اشعار والیی است. استاد اشعار دیگر والیی هم دارند که جمعا 
می توان از آن ها چند کتاب اعم از قصیده و غزل و مصیبت 

ترتیب داد.
استاد در بداهه گویی هم استاد است در برخی موارد در انجمن 
صبای کاشان که جمعه ها برگزار می شود اگر حرفی یا شعری یا 
ضرب المثلی گفته شود او بداهه یک بیت یا یک رباعی می سازد. 
درباره ایشان همین بس که با اعضای انجمن 15 خرداد که به 
ریاست مرحوم شهاب موسوی آرانی تشکیل می شد. با اعضای 
انجمن تهران دفتر نخست وزیری خدمت رهبر ارجمند آیت الله 
خامنه ای رسیدیم. هر کدام را صدا می زدند برای شعر خوانی، 
به نام استاد حداد که رسید تا مجری برنامه حداد را صدا کرد ـ 
رهبر فرمودند:»به به حداد خودمان«. استاد حداد هم می فرمودند 
چند مرتبه رهبر با شعرای مشهد مقدس مرحوم کمال مشهدی 
و قدسی و... به منزل من آمدند که یک مرتبه اش را من به یاد 
دارم و شعری که آن روز خوانده شد یادم هست، من برای تمام آثار 
استاد شعر سروده ام ولی شعری که برای دیوان اشعارش سروده ام 

را تقدیم می کنم. 
آن کس که ُکند مدام ایراد سخن
در مدرسه ی نظم دهد داد سخن

گفتم چه بود تخلص او گفتند
حداد که اوست پیر استاد سخن

حداد، پیِر 
استاِد سخن

امحد مشجری
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نشسـِت
شاعرانـه

با  دیدار  بهانه  به  که      عصرانه ای 
رفتیم،  منزلشان  به  حداد  استاد 
مهمان انجمن شعر صبا شدیم و پای 
حرف های ایشان و هم پالکی هایش 
فهمیدیم چه معدن  تازه  نشستیم؛ 
نفس  شهرمان  سایه  زیر  گوهری 
می کشد که خیلی از صاحبان ادعا به 

غبار راهش نخواهند رسید.

  مجمع مرکزی مداحان کاشان - 1365

این نشست در سال 92 با حضور استاد برگزار شده است
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چاووشی: بفرمایید آغاز آشنایی شما با استاد 
به کی بر می گردد؟

آموز  دانش   64 سال  من  زاده:  مدرس 
دبیرستانی بودم که با انجمن صبا انس پیدا 
کردم. در طول این 28 سال که در این جلسات 
به  و  داشتند  کاشان حضور  اگر  استاد  بودم، 
انگلستان نمی رفتند در جلسات حضور پیدا 

می کردند. 
شعر  انجمن های  سال ها  آن  در  صفایی: 
بوده  شهدا  و  مقدس  دفاع  از  متأثر  کشور، 
است. اشعاری با این مضمون از جناب حداد در 

خاطرتان هست؟
دوران  آن  در  مشفق  استاد  مدرس زاده: 
اشعار  از  غزل«  »نقشبندان  عنوان  با  کتابی 
شعرای کاشان در خصوص دفاع مقدس در 
انتشارات شعر و ادب 15 خرداد چاپ کردند. 

به نظرم در آن کتاب آثاری از استاد حداد باشد.
صفایی: استاد غیر از مرثیه، در چه زمینه های 

دیگری شهرت دارند؟
شهرت  وجه  دو  حداد  استاد  زاده:  مدرس 
دارند. یکی انجمن صبا که خاص شعرهای 
جامعه ی  یکی  و  است  احساسی  و  غنایی 
مداحان کاشان که در خصوص مراثی و منقبت 

و شعرهای آیینی برای اهل بیت است.
قنادزاده: از طرفی استعداد و پشتکار بسیار خوبی در صنعت و 

آهنگری هم داشته اند. 
شریفی: ویژگی استاد عالوه بر ذوق سرشاری که در شعر دارند، 
مانوس بودن شان با همه ی شعر است. ایشان هیچ اصطکاکی 
با کسی ندارند. در عین حال با آزادگی. حرفش را صراحتا می زند. 
شعرای جدید هم دوستش دارند و شعر ایشان دل پسندشان 
هست. در واقع استاد حداد حلقه ای اتصال بین شعرا و ذاکرین 

می باشند.
صفایی: شعرهای استاد حداد را می توان در هیئت های امروزی 

هم خواند؟
برای فرش  مدرس زاده: فرش شناس، معنی زحماتی که 
دست بافت کشیده شده را می داند. کسی هم که شعر شناس 
باشد، شعر حداد را می پسندد. استاد حداد با سواد خود خوانده ی 

مکتب خانه ای و مرور کردن دیوان های قدیم، 
و  ترکیبات  و  قافیه  که چه طور  گرفته اند  یاد 
تعبیرات و آرایه های ادبی را در شعرشان رعایت 

کنند. 
صفایی: متأسفانه بعضی از شعرا شعرشان 

برای مردم نیست.
مدرس زاده: بله، دوستانی داریم که شاعر 
کنگره و سمینار هستند و مسرور از سکه های 
اون ها  شده اند.  و...  کنگره ها  و  جشنواره ها 
همان بهتر که حاج آقای حداد رو قبول ندارند. 

شریفی: شعری خوب است که خوانده شود 
و مورد استفاده قرار گیرد. شعری که نه تنها 
مردمی بلکه برای خواص هم باشد. شعر سخته 
و پخته، شعر محکم، شعر حداد است. یا بهتر 
بگویم شعری که در شأن اهل بیت باشد، شعر 

ایشان است. 
یك  عیادت  برویم  می خواهیم  مثال  طور  به 
بیماری که عزیز ماست. چه میوه ای می خریم؟ 
آیا میوه های پالسیده و کمپوت تاریخ گذشته 
می خریم یا اینکه بهترین میوه را سوا می کنیم؟

االن ما سوای 5-6 نفر در جامعه ی مداحی 
ـ که آنها هم گاهی شعرهایی که در محضر 
دارد  تفاوت  درخلوت شان خوانده می شود  یا 
ـ بقیه دیگر دنبال میوه پالسیده هستند. لذا دیگه با شعر استاد 
حداد رابطه ای ندارند؛ همین طور که شعر علی انسانی کم خوانده 

می شود. دیگه هدف عیادت نیست، خودنمایی است. 
غضنفری: روزگاری، استاد حداد مداح برجسته کاشان بودند و 
صدای خوبی داشتند. ایشون با آقای کاتب و حاج حسن مداح، 
هم دوره بودند. نوحه هم می گفتند. البته کالس اول شان همین 

نوحه ها بوده است. 
آقایان شرمی،  و  استاد حداد  کاشان  مرثیه سرایان  قنادزاده: 
خباز و فراهی بوده اند که گل سرسبدشان که شعرش محکم تر و 

استخوان دارتر بوده است استاد حداد بوده. 
شریفی: شعر استاد حداد استخوان بندی ای دارد که فقط در 
محضر علما و مستمع زبده می شود خواند. قصایدی دارند که فقط 
در حضور علمای طراز اول می شود خواند. یعنی اگر مستمع ناوارد 

باشد اصال حّظی نمی برد.

مرثیه سرایان كاشان 
استاد حداد و آقایان 

شرمی، خباز و 
فراهی بوده اند كه 

گل سرسبدشان كه 
شعرش محكم تر و 
استخوان دارتر بوده 

است استاد حداد 
بوده.
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مرثیه های  و  بود  خوبی  مرثیه سرای  شرمی  آقای  قنادزاده: 
نوحه هایی که خوانده می شود  بیشتر  سوزناکی هم می گفت. 
است.  محکم تر  حداد  شعرهای  اما  است.  شرمی  ی  سروده 

می توان گفت آنها نوحه سرا بوده اند. افراد مخلص و خوبی بودند.
مدرس زاده: مثل قصیده ی مالك اشتر 

قاسم زاده: آثاری از استاد که چاپ نشده مانده و کسی به آنها 
دسترسی ندارد، چه برنامه ای برایش هست؟

مدرس زاده: دفاتر ایشان بازنویسی شده است. دیگر، بستگی 
به همت خانواده و خود ایشان دارد. از نظر مادی مشکل ندارند. 
باید اراده کنند و یکی باید ایشان را تشویق کند. متأسفانه در شعر 

آیینی در حق استاد حداد ظلم شده است. 
قاسم زاده: از چه لحاظ؟

شریفی: از این لحاظ که ایشان در حاشیه بوده است. در شهری 
کوچك و بن بست زیسته است و متاسفانه کسانی که روی امثال 
ایشان باید مانور می داده اند به ایشان توجهی نکرده اند. شعر حداد 

اصال قابل مقایسه نیست حتی با شعر مشاهیر 
قابل احترامی مثل آقای سازگار، آقای موید، 
صراحتًا  را  این  شفق.  آقای  یا  حسان  آقای 
می گویم. با وجود احترامی که برای این اساتید 
با صراحت می گویم که  را  این مطلب  قائلم، 

سطح شعر ایشان خیلی باالتر است.
مدرس زاده: شعرهایی که در کاشان گفته 
تا  شود  رسانه ای  و  برود  بیرون  باید  می شود 
شناخته شود. مداحانی که اشعار را می خوانند 
باید ایشان را معرفی کنند تا همه بشناسند. استاد 
حداد فرزند کاشان است. می تواند شخصیت 

کاشان را جلوه بدهد
دارند  خوبی  رسم  یك  زاده: عرب ها  قاسم 
که وقتی شعری را می خوانند قبل یا بعد از آن، 

شاعرش را معرفی می کنند.
نیست.  مهم  خیلی  هم  اون  شریفی: 
مهم نفس توجه است. جامعه ی مداحان ما 
متاسفانه درطول تاریخ، دنبال لقمه ی راحت 
که  امروز  جامعه ی  مخصوصا  می گشته اند. 
به جای دیزو تنوری، به پیتزا روی آورده! این 
جامعه در تمام زمینه ها اصالت ها را رها کرده و 
به چیزهای کاذب تزئینی چسبیده و مشکل ما 

از اینجا شروع شده است. 
صفایی: یعنی مستمع نمی خواهد تأمل کند؟

شریفی: نه مستمع می خواهد تأمل کند نه مداح می خواهد که 
مستمع تأمل کند. مداحی می گفت: شعری به درد ما می خورد که 
یک سطل اشك داشته باشد؛ فقط اشك آور باشد. ولی به نظر من 

شعر باید بار معرفتی داشته باشد. 
صفایی: لطفا مروری بر کارهای استاد بفرمایید. خودشان به 

شوخی می گفتند شعرهای شان بیشتر از شاهنامه است!
شریفی: شعر استاد حداد، پندیاتش یك فضایی دارد. غزلیات 
و قصائدش یك فضایی و شعرهای آیینی  هم یك فضایی دارد. 
شعری که روی من تاثیرگذار بوده است همین شعر معروف شان 

هست که: 
رب حسین

ُ
خلق می دانند در بهداری ق

دردها را بیشتر عباس درمان می کند
مدرس زاده: در حالی که این بیت ساده ترین بیت از یک قصیده 
که  شهریار  استاد  مثل  است.  وحماسی  زیبا 
ساده ترین شعرش »علی ای همای رحمت« 

است. 
صفایی: شما چه آقای دکتر؟ کدام شعر استاد 

روی شما تأثیرگذارتر بوده؟
فخیمه  اون قصیده ی  من  زاده:  مدرس 

مالك اشتر رو دوست دارم.
شریفی: ایشــان، هم در زمینــه ی موسیــقی 
موسیـــقی  ردیف های  تمام  به  مداحـــی 
شعـــر  قدرت  زمینه ی  در  هم  مسلطنــد؛ 
سطــح باالیی دارنـــد. مداحـــی کـــه با این 
قدرت شعــــر بگویــــد و شاعــــری که این 
قـــدر فنی بخـــواند و مداحـــی کنــد، یک 

پدیده است.
چاووشی: چه آثاری از ایشان به چاپ رسیده؟

قنادزاده: دو کتاب از منتخب اشعار ایشان 
چاپ شده که یکی دیوانی است به نام »شراره ی 
عشق«، دیگــری هم اشعـــار عاشــورایــی 
ستاره«.  کهکشــان  »صد  عنـــوان  با  است 
ترجمـــه منظـــوم کل قرآن هم از ایشـــان 
به چاپ رسیـــده. االن هم چندــین دیـــوان 

قطور دارند که چاپ نشده است.

 ایشــان، هم در 
زمینــه ی موسیــقی 

مداحـــی به تمام 
ردیف های موسیـــقی 

مسلطنــد؛ هم در 
زمینه ی قدرت شعـــر 

سطــح باالیی
دارنـــد.
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     ... خبر خیلی زود همه ی شهر را پر کرد:» استاد عباس حداد 
کاشانی به رحمت خدا رفت«

خیلی ها آمدند. کلی خبرنگار و دوربین هم. پیام ها و بنرهای 
تسلیت هم خط به خط و متر به متر برای مراسم تشییع و ترحیم از 
راه می رسد و روی هم انباشته می شود. در این میان کسانی هم 
بدشان نمی آید آن مرحوم را برای دکان و دستگاه های خودشان 
مصادره کنند و ویترین آرایی کنند. اما برای نزدیکان و مالزمان 
استاِد سخِن کاشان این عالمت سؤال سنگینی می کند که: این 
ـ کجا بودند؟ روزهای  ـ  که دیگر دیر شده  دوستان شفیق تا امروز 
بیماری و تنهایی که استاد دلش هوای رفاقت و هم صحبتی می 
کرد، چرا یکی از این اهالی دغدغه نیامدند تا دلی از او خوش کنند 

و مرهمی برای سال خوردگی اش باشند؟
بهتر نبود وقتی این پیر فرهیخته روزگار فرتوتی خود را می گذراند، 
با احوالپرسی و عیادت نمی گذاشتیم زخم فراموشی بر بسترش 
بنشیند، تا اینکه این روزها با تاج گل و بنر به تسلیت بیاییم؟ اگر 
کاله مان را قاضی کنیم می بینیم انصافًا ستاره ای با یک قرن 
عمر هنرمندانه، با چندین هزار بیت ناب و آثار جاودان، دوست 
دیرین رهبر انقالب، مرثیه سرایی که از همه هم دوره هایش سرتر 

بود سزاوار این همه گمنامی و بی توجهی نبود!
جوهر طالیی استاد حداد آنقدر ناب و پاک بود که منتی از اهل 
خاک نمی کشید و این ما هستیم که باید سر افسوس تکان بدهیم 
بابت همه ی فرصت های از دست رفته ای که می توانستیم با 
به عنوان مهد  را  آوازه ی کاشان  ادب،  استوانه ی  این  معرفی 

فرهیختگی اعتال   ببخشیم.
آقا بزرگ شعر شهرمان روزگار بی مهِر سالمندی اش را با مرور 
مرثیه هایی گذراند که سالها با ابیاتش پلک های عاشقان را به 
اشک نشانده بود و حاال نوبت چشم های خودش بود. بهترین 
و  بودند  مرثیه هایش  روزهای آخرش صاحبان  کننده  عیادت 

مستمع شعرهایش مادر سادات!
حاال که لحظه های حیات این پدر پیر را قدر ندانستیم الاقل 
صادقانه تعهد کنیم هر کدام مان به هر تدبیر و ابزاری که در 

بضاعت مان هست آثار و نام او را زنده نگه داریم.

حممد قاسم زاده

آقا بزرِگ
شعر کاشان
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سخن ما، زباِن 
زنده ی ماست

منت مصاحبه  نشریه بیرق با مرحوم  استاد عباس حداد کاشانی 
سال 1392

با اینكه سن شناسنامه ای اش 91 سال را رد كرده، 
هنوز پای ثابت انجمن ها و محافل ذكر اهل بیت 
است. حافظه اش آدم را متعجب می كند. دل جوان 
و طبع زنده اش آدم را سر كیف می آورد. شاگردی 
آیات عظام میر سید علی یثربی و مدنی را كرده و 
شعر انوری و خاقانی را می شناسد. می گوید تعداد 
قرآن  می زند.  تنه  شاهنامه  به  سروده  كه  ابیاتی 
كریم را ترجمه ی منظوم كرده. چندین دفتر شعر و 
دیوان چاپ نشده دارد. دو دیوان هم از گزیده های 
حداد  عباس  استاد  رسیده.  طبع  به  اشعارش 
ستاره ای است در آسمان شعر و مرثیه كه ناشناخته 

مانده است.
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متولد چه سالی هستید؟
1301

كدام محله؟
محله باغچه شاهی.

خواندن و نوشتن را كجا یاد گرفتید؟
در مکتب.

در چه رشته ای تحصیالتتان را ادامه 
دادید؟

پیش بزرگان دوره خودم و علمای حوزه تحصیل 
کردم. یکی از استادهایم آیت ا... مدنی بود. یکی 
از اساتیدم آیت الله آمیر سید علی یثربی بود. من 

از بچگی عالقه مند به ادبیات بودم.
شعرا  از  یک  كدام  اشعار  با   

ً
معموال

مأنوس بودید؟
خاقانی، انوری، بوستان و گلستان، مثنوی و...

دغدغه كودكی تان چه بود؟
من در بچگی تمام عشقم هنر بود.

با  شما  هنری  و  فرهنگی  شخصیت 
تربیت مادرتان شكل گرفت یا پدر؟

هر دو خوب بودند. ولی مادرم برای هرکاری یك 
شعر یا کالم نغزی می گفت.

شعرهایتان را برای كدامشان می خواندید؟
پدرم سواد نداشت. اما مادرم شاعر بود.

شغل پدرتان چه بود؟
آهنگری. به همین واسطه من هم همین حرفه را ادامه دادم. 

13سالگی هم برای خودم مغازه باز کردم و مشغول کار شدم.
آهنگری و شعر را چطور باهم جمع می كردید؟

سه، چهار تا شاگرد توی مغازه ام داشتم. رفیق اهل شعری داشتم 
به نام آقای ترابی. یك روز بهم گفت: وقتی ما می آییم اینجا، تو قید 
کارت را می زنی. من خودم خیاطم و 10 تا شاگرد داشتم. شاعری 
من را ور شکست. تو االن اول جوانی و اول کارت است. من 
نصیحتش را گوش کردم. از اون به بعد دیگه روز دنبال کار بودم. 

شب هم می رفتم دنبال ادبیات و انجمن.
قالب شعری كه شما در نوجوانی می گفتید چه بود؟

همه قالب ها. ولی بیشتر مدح و مرثیه.

چرا مرثیه سرایی را پیش گرفتید؟
فضای کاشان بیشتر هیئتی است. البته خودم 
هم قبال در هیئت مسجد جمعه می خواندم. 
مجانی هم می خواندم. به قول خودمان؛ عشقی 

می خواندم.
یادتان  را  گفتید  كه  مرثیه ای  اولین 

می آید؟
در مقام عاشقی اول ز جان باید گذشت
از زن و از خانه و از خانمان باید گذشت

دنبال  را  سطحی  چه  در  مداحی 
می كردید؟

من همیشه می گویم هر هنری را باید به نحو 
احسن اجرا کرد. آهنگری و شاعری و مداحی 
همه  رفتم  مداحی  برای  ندارد.  فرقی  هم 
دستگاه های موسیقی را از تعزیه خوان ها یاد 

گرفتم.
چند سال تون بود كه ازدواج كردید؟

20سالم بود. هنوز سربازی نرفته بودم. یعنی 
میشه سال 1321.

خدمت سربازی كجا بودید؟
پادگان عشرت آباد. آقای مشفق کتابی دارند به 
نام یادگار جوانی که عکس دوره سربازی ام در 

آن هست.
چند فرزند دارید؟

سه تا پسر دارم و دو تا دختر. 
هم دوره هاتون كیا بودند؟

با آیت الله غروی کاشانی و آیت الله فانی اصفهانی شعر رد و بدل 
می کردیم. با شعرایی که هم دوره بودیم آقای ناصری بود. مرحوم 
منشی بود. آقای فیضی. آقای مشفق. سهراب سپهری. آسید 
عبد الرحیم فاطمی که خیلی فاضل بود. تمام بیت های شعرهای 
مرثیه  رفقای  است.  عرب  شاعر  کدام  مال  می گفت  را  حافظ 

سرای مان هم مرحوم شرمی، خباز و فراهی بوده اند.
با شعرای دهه ی 40 مثل اخوان، فرخزاد و... رابطه 

داشتید؟
خیر ارتباطی نداشتم.

با انجمن ها و شاعران تهران از قبیل آقای خوشدل 

هر هنری را باید به 
نحو احسن اجرا كرد. 

آهنگری و شاعری 
و مداحی هم فرقی 
ندارد. برای مداحی 

رفتم همه دستگاه های 
موسیقی را  از تعزیه 
خوان ها یاد گرفتم.
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چطور؟
انجمن هایی که در تهران زیاد می رفتم، یکی 
انجمن استاد ناصح بود، یکی انجمن تهران 
آقای ذکایی بیضایی. یکبار هم رفتیم منزل 
آقای خوشدل شعر خواندیم. آقای حسین آهی 

و پدرش هم منزل ما می آمدند.
مداحانی که بیشتر با هم محشور بودیم مرحوم 
عباس کاتب و حاج آقای مشجری بودند. حاج 

علی انسانی و محمود قاری هم خیلی می آمدند اینجا. 

كجا  به  رهبری  معظم  مقام  با  آشنایی تان  سابقه ی 
برمی گردد؟

قبل از انقالب به واسطه ارتباط شعری با آقای غالمرضا قدسی 
و استاد کمال، شعرای مشهد 10-20 نفر می شدند و می آمدند  
کاشان منزل ما. همراه ایشان می رفتیم دیدار آقایان شهر، گردش 

باغ فین و زیارت مزار فیض و محتشم.
همه آن خاطرات یادشان هست.

آخرین دیدارتان با ایشان كی بود؟
ایشان ماشین مخصوص  نیمه ماه رمضان چهار سال پیش 
فرستادند دنبالم. شب هم کنارشان نشستیم و افطاری خوردیم. 

شخصیت ایشان اصاًل عوض نشده. ذره ای غرور و کبر ندارند.

همین یک بار خدمت ایشان رفتید؟
یك بار هم زمانی که ایشان رئیس جمهور بودند، رفتیم خدمتشان 
شعر خوانی. آقا از همراهان پرسیدند: آقای حداِد خودمان است؟ 

گفتند: بله حداد کاشی است. 

كدام شعرتان را برای ایشان خواندید؟
قصیده مالکیه را خواندم که شعر عربی فارسی بود. ایشان خیلی 

تشویق کردند.

رابطه تان با شعر نو چگونه است؟ 
شعر نو هم به دل نمی چسبد

دو سه کیلو سریش می خواهد. )می خندد(

برای كدام یك از اهل بیت بیشتر مرثیه گفته اید؟
شعر  بیشتر  حسین  امام  برای  اما  سروده ام.  ذوات  همه  برای 

گفته ام.

معروف ترین شعر عاشورایی تان كدام است؟
یک بیت از قصیده ای که برای حضرت ابالفضل سروده ام:

خلق می داند که در بهداری قرب حسین
دردها را بیشتر عباس درمان می کند

كربال هم مشرف شده اید؟
سال 35 از سفر مکه که بر می گشتیم دو ماه 

رفتیم زیارت کربال و نجف.
انقالب  شهدای  برای  كه  بیتی  شاه 

سروده اید؟
رنگ وطن ز خون جوانان جال گرفت

باید مزار این شهدا را طال گرفت
عنایت اهل بیت را به خودتان حس كرده اید؟

از گوشه چشم شان این که وقتی بچه بودم در رؤیا دیدم باالی 
منبر روضه می خواندم و امام زمان با روی پوشیده پای یکی از 
ستون های مسجد نشسته بود. یك بار هم خواب دیدم جبرئیل 
بهم نازل شد. تعبیر رؤیاهایم مداحی و شاعری درگاه اهل بیت 

شد. 
در پایان یكی از اشعارتون رو به بیرق تقدیم بفرمایید:

همان شعری که در دیدار با رهبری تقدیم ایشان کردم را به شما 
هدیه می کنم:

مرد باش و برمال کن مهر و کین خویش را
بر میان زن دامِن مرد آفریِن خویش را

سرزمین ات گر فتد روزی به دست اجنبی
سر زمین مگذار، بستان سرزمین خویش را

تو سلیمانی به حشمت بالله ار باشد روا
زیب دست اهرمن سازی نگین خویش را
دل به نان اجنبی هرگز نبند ای دل، منه

در بنان دشمنان دست بنین خویش را
ای خوش آن مردی که با این سرگذشت از سرگذشت

کرد محکم خانه ی دنیا و دین خویش را
بهر زخم پیکر میهن، به محراب ای فقیر
پاره کن سجاده ی حق الیقین خویش را
پشت بر میهن مکن، بر باد ناکامی مده

خرمن اقبال و طبع خوشه چین خویش را
همچو حداد از صالبت روز کین محکم بکوب

بر دهان خلق، مشت آهنین خویش را

آقا  از همراهان 
پرسیدند: آقای حداِد 

خودمان است؟ 
گفتند: بله حداد كاشی 

است.
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شهسوار عشق چون آهنگ میدان می کند
خاطر جمعی چو موی خود پریشان می کند
اشک خونین می چکد از دیده بر دامان صبر

هر زمان داد از جوانان و عزیزان می کند
بشنو از خیل فداکارش که یک عباس او

عقل را در کشور جان مات و حیران می کند
گاه دست خویش را در راه قرآن می دهد
گاه وجان خویش را تسلیم جانان می کند

موج زن شط و دلش خون و لبش پیش فرات
 از عطش خون بر دل لعل بدخشان می کند

آب می خواهد خدایش آب کوثر می دهد
 دست می خواهد خدایش باغ رضوان می دهد

از برای خاطر بی دستیش دست خدا
 هر کجا هر مشکلی داریم آسان می کند

ای طبیب دردمندان دردمندم دردمند
 درد می دانی چه با ما دردمندان می کند
خلق می دانند در بهداری قرب حسین
 دردها را  بیشتر عباس درمان می کند

ما همه زار و نزاریم و توئی باب مراد
 خانه امید ما را اشک ویران می کند

می کند بنیاد هستی موج طوفان خیز اشک
 سیل اگر پی در پی آید آب طغیان می کند

گر کسی حداد ، از شهرها بپرسند و صف شعر
 بیشتر تعریف از اشعار کاشان می کند

به تو نازم که سرآمد به همه گلهایی
ماه خوش منظر وخورشید جهان آرائی
زهره ی ظهر ظهوری و سپهر توحید

گل گلزار محمد ، پسر زهرایی
قد طوبای تو را دیدم و گفتم طوبی

که به خواب آمدی و غم زدلم بزدایی
بخرامای و بیا منتظران منتظرند

سدره ، صد ره به توگوید چقدر رعنایی
عجل الله تعالی فرجه می گویم 
تا به تعجیل قدم رنجه فرو فرمائی

عرشیان غاشیه بر دوش تو و یارانند
فرشیان چشم به راهند تو کی می آئی
هر که بدخواه تو شد عاق دو عالم گردد

زآنکه آقائی و زان تو بود آقائی
ماهی یا مهر جهانتاب و یا حور و پری

کس ندیده ست ونبیند به چنین زیبایی
هیچ دربودن تودردل مومن شک نیست

مرد شکاک بود آدم سوفسطایی
حاش لله که به گلزار جهان گلچینی

الله الله که گل سر سبد گلهایی
لنگر کشتی دریای زمینی و زمان 
قائم و قائمه ی عرش هواالعالئی
ای که آشور کنی در طلب عاشورا

طالب خون حسین و غم عاشورائی
یارترسایی من گفت چه خوب است اگر

گرد نعلین تو را با مژه ی تر سائی
مهر با مهر تو شد دفتر )حداد( چه غم

وارد خلد به پرونده ی با امضائی
کیست از هند کالمت سخن آورده برون
طوطی است اینکه کندطبع توشکرخائی

آخرین سروده والیی استاد
برشی از

دفتِر شعر 
استاد
شهسوار عشق
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عبدالرضا مدرس زاده
از  بازمانده  ادبی  چهره های  میان  در 
تأثیرگذاری  ویژگی  که  گذشته،  نسل 
آنان برجسته و کارآمد است، استاد حاج 
عباس حداد نقشی کم نظیر و فراموش 

نشدنی دارد. که به آسانی نباید از کنار آن گذشت. 
بیش از هفت دهه حضور مستمر حداد در جلسات و مجامع ادبی 
کاشان و مسئولیت شناسی او در پاسداشت« انجمن ادبی صبا« 
از یك سو و حضورش در »جامعه مداح کاشان« و پرورش دادن 
نسلی از مداحان و خوانندگان آئینی توانسته است به ماندگاری و 

احترام پروری نام حداد کاشانی یاری برساند. 
مایه فضل  را دست  البته شاعری  کاشانی  عباس حداد  حاج 
اندوزی و نکته یابی های خود کرده است. و استنادهای مکرر او به 
خاقانی و انوری و دیگران نشانه آن است که او به خالف بسیاری 
از شاعران – که با متون ادبی فارسی بیگانه اند- انس همیشگی و 
معنا داری با دیوان های شعر فارسی داشته است و نه از سر تقلید و 
رونویسی، بلکه به جهت پاسداشت رموز و هنر ورزی های موجود 
در زبان فارسی و زنده کردن دوباره آن ها در متون شعر امروز و مرور 

آن شعرها را در برنامه ی شاعری خویش قرار داده است.
نام حداد – به خالف برخی از مدعیان شعر- در خارج کاشان با 
افتخار و احترام برده می شود و انجمن های ادبی مشهد و تهران 

و اصفهان از او به نام یك 
شاعر تمام عیار  و وفادار 
به مکتب بازگشت ادبی 
البته  که  کنند  می  یاد 
تازگی ها و نوآوری هایش 
و  اوست،  خود  خاص 
تعلق  ویژگی اش  تنها 
شیوه  به  داشتن  خاطر 
و  سلف  شاعران  ی 

حفظ سررشته ای است که نام بسیاری از شاعران طراز اول ایران 
و کاشان بدان آویخته است. 

حداد فراموش نکرده است که شهر او در پایان دوره صفویه شیوه ای 
تازه پیش روی شاعران گذاشته است و این شهر پایتخت شعر فارسی 
آن روزگاران شد. و به یاد دارد که این شهر صبوری و فرزندش استاد 
بهار را به مکتب شعر خراسان تقدیم کرده است و با تکیه بر همین 
بندهای تاریخی است که بر بنیاد آزادگی و همت و مروت خویش، 
شعر کاشان را اعتال وآبرویی داده است که می توان در سایه سار آن 

سال ها به تربیت جوانان برومند و عالقمند نشست.
معموال در باب چهره های سرآمد هنری این دریغ و افسوس هست 
که در زمان حیات روشن آنان چندان به تجلیل و نکوداشت شان 
اقدام نشده است. اگر اندکی با مسامحه بپذیریم در این چند سال 
ـ حتی  نزدیك به ما برای استاد مراسم نگوداشت و گرامی داشت 
ـ برگزار شده است و به خود القا کنیم که در این  مختصر و ساده 
زمینه کوتاهی نشده است، اما نمی توانیم از این دریغ یاد نکنیم 
که کردار برخی شاعران جوان روی گردانیدن از شیوه های ریشه 

داری است که حداد در هنر شاعری سرآمد کرده است.
حداد که بی مدد تحصیالت دانشگاهی و به صرف پایمردی، ذوق 
و عالقه شخصی اش به این جایگاه رفیع رسیده است، آرزو دارد که 
جوانان شاعر هم با همین رویکرد برخاستن از سنت و روی کردن 
به نوآوری کار شاعری را دنبال کنند و آنگونه که منشی ها و فیضی 
ها و آل یاسین ها آرزو داشتند که کاشان و شعر کاشان همچنان 

سرآمد و سربلند باقی بماند.
یادآوری می  روش شخصی و منش شاعری حداد به جوانان 
»دولت  که  نشوند  درخشیدن« هایی  که مسحور »خوش  کند 
مستعجل« شهرت و آوازه را در پی دارد و از آنان می خواهد که 
با همتی مردانه و کوششی جانانه پاسداشت شعر و ادب پارسی را 

وظیفه ی همیشگی خویش تلقی کنند. 
با ارج نهادن به دوستـی و مهربانـی همه آنان که حــداد را دوست می 
دارنــد و شاعــری او 
را ارج مــی نهنــد، 
بـــزرگ  از خــدای 
و  سـالمـت  دوام 
نیــك  و  سعــادت 
ایــن  انجـــامی 
و  نامــدار  شـــاعر 
خواســتار  را  آزاده 

است. 

شاعِر
تمام عیار
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کامل هنران در 
وطِن خویش 

غریب اند

جعفر رسول زاده

     گر کسی حداد، از »ِشعری«1 بپرسد وصف شعر بیشتر تعریف از اشعار 
کاشان می کند.

اینکه پیرمرد اکنون در چه وضعی است و چگونه روزگار می گذراند، 
حوصله ای می خواهد که به او سر بزنی و دقایقی چند در کنارش بنشینی 
و حالش را بپرسی. فرقی نمی کند، آشنایش باشی، شاعری، ادیبی، اهل 
هیئتی یا... هر چه باشد او اکنون کوله بار بیش از هفتاد سال شعر را به 
دوش می کشد و هنوز در خلوت اجباری خود دل مشغولی شعر را دارد.

اما او تجربه ها را ارزان به دست نیاورده است. بزم ها آراسته و سخن ها 
پرورانده و کار شعر را راست و ریست کرده است. در همه مجامع ادبی 
شهر و جلسات مداحی و روزگاری که آوازی خوش داشته می خوانده 
است. من خود به یاد دارم که در نوجوانی پای منبر مداحی او نشسته ام 
و به صدای او گوش داده ام. اما اینکه چرا آنگونه که باید شعر او در 
دسترس نیست شاید علتش بی مهری دوستان مداح است که ترجیح 
می دهند شعر دیگران را مایه کنند و از مواهب شهر خودمان غفلت 
کنند. حداد و شعرش و استواری سخن او در حد بزرگانی است که در 
ـ و  ـ زینت مجالس اهل ادب است  البالی اوراق دیوان های بایسته 
کاش می شد و حوصله ای می بود که نمونه های اندیشه او را به قضاوت 

اهل ادب گذاشت.
بد روزگاری ست به قول صائب:

»کامل هنران در وطن خویش غریب اند« و چرا؟
شاید هم به قول خود حداد:

از همان کار که بر وفق مراد تو نبود
پی توان برد که دست دگری در کار است

اگر اهل صدا و تریبون و خطابه یادشان باشد که از زنده ها تجلیل کنند 
و مرده پرستی را وابگذارند امید است بتوان جایی برای معرفی حداد و 

دیگران پیدا کرد.
ـ »ِشعری« در بیت ابتدایی ستاره ایست که در قرآن نامش آمده 1
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حلقه  ی اتصاِل
شعـر و ذکـر

ـ شرکت کردم در حضور اساتید  ـ صبا      اولین بار که در انجمن شعر 
غزلی خواندم و تشویق کردند. در آخر نوبت به استاد عباس حداد 
کاشانی رسید و نخستین بار بود که ایشان را دیدم و شعرشان را 
شنیدم. اگر بخواهم ایشان را توصیف کنم، حداد کاشانی تلفیقی از 
هنر و عشق و محبت است و معتقد است که با هنر و مخصوصا 
ادبیات نباید ساده برخورد کرد و باید آن را جدی گرفت. شعر ایشان 
سرشار از صنایع و ظرایف ادبی و در عین حال مضمون و محتواست. 
ویژگی دیگر و شایسته این بزرگوار ارتباط عمیق و پیوسته با مداحان 
اهل بیت علیهم السالم است که بر می گردد به حضور دیرپای 

استاد در مسلک ذاکران آل ا... . 
از کودکی در حلقه ذکر انوار مقدسه در آمدند ٌوٌ بدون هیچ چشم 
داشتی سرودند و زمزمه کردند. نوحه سرایی و روضه خوانی های او 
هنوز در گوش قدیمی های کاشان یادگار مانده است. در هنر مداحی 
هم نهایت کوشش را داشتند و به تمام دستگاه های موسیقی 
سنتی آشنایی کامل دارند. خیلی از بزرگان عرصه مداحی خویش 
را مدیون زحمات استاد حداد می دانند. هنوز هم علیرغم کهولت 
سن و مشکالت جسمی، مشتاقانه در انجمن های ادبی و جلسات 

مداحان اهل بیت شرکت می کند و حلقه اتصال شعر و ذکر است.
دریغ که عزیزانی چون استاد حداد در هیاهوی جامعه به فراموشی 
سپرده شده اند. جامعه مداحان اهل بیت از آثار گران سنگ این قله 
ی ادب پارسی فاصله گرفته و به اشعار یک بار مصرف روی آورده اند 
و این باالترین ظلم است. شایسته و بایسته است که نگاهی جدی 
و عمیق به آثار پربرکت این استاد مسلم شعر شود و به جامعه ادبی و 

مداحان اهل بیت معرفی گردد.
این مختصر را با ابیاتی از استاد حداد به پایان می برم.

شاعری کو بر ز باغ زندگانی خورده است
گر نگوید شعر بهر آل عصمت مرده است

دل خوشم حداد کاندر محضر قرب حسین
شعر شیرین مشربت ُمهر والیت خورده است

حممود شریفی
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خلق می دانند که در بهداری قرب حسین
ک و اجرا:دردها را بیشتر عباس درمان می کند

گرافی
ش رسانه

روی
rooyeshresaneh.ir

telegram.me/hadadkashani


