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 سلوک سیاسی، اجتماعی
 پیامبر اكرم 

 حجت االسالم علی ثمری
 واعظ و کارشناس معارف اسالمی

منبری ها باید 
از اخالق حسنه 

 پیامبر
بگویند

شعر محتشم
 اوج  اشعار عاشورایی است 
 علیرضا قزوه تأکید دارد اشعار  
اهل بیت باید همراه با تفکر باشد

حجت االسالم سیدمهدی طباطبایی 
معتقد است دشمن نمی گذارد 

اسالم واقعی به جهان معرفی شود 

 ما منبری ها  در معرفی پیامبر
كوتاهی كردیم

رسول خدا نسبت به منافق
گذشت نداشت



رسول  اكرم
gبا امیرالمؤمنین علی 

 اتمام دین است
تردیـدی نيسـت کـه هيچ کـس از زمـان آدم تـا زمـان آخریـن پيامبـر 
خاتـم در امـر سياسـتگذاری و تشـکيل حکومـت عـدل و حکومتـی کـه 
کارگردانـان آن سـودمندترین مـردم بـرای مـردم و عاشـق حل مشـکالت 
آنان باشـند همچون پيامبر عظيم الشـأن اسـالم نبوده. همان سياسـتی که 
بسـتر پياده  شـدن عدالـت اجتماعی و خانوادگـی را در جامعـه فراهم کرد. 
چـون همان طـور کـه در سـوره احـزاب بيـان شـده او خاتم النبيين اسـت. 
خاتم النبييـن یعنـی آنچـه 124 هـزار پيامبـر پيشـين بـا هم داشـتند 
خاتم االنبيـا بـه تنهایـی از آن دانسـته ها و ویژگی ها برخوردار اسـت. یعنی 
وارث همـه ارزش هـای انبياي گذشـته بـوده و همه انبياي گذشـته، آمدن 
ایشـان را بـه جامعـه انسـانی بشـارت  داده انـد. درواقـع پيامبر اکـرم اعظم 
همـه انبيـا بود. پـس باید گفـت آن حضـرت در سياسـتگذاری، مهم ترین، 
بزرگ تریـن، قوی تریـن، خردمندتریـن و الهی تریـن انسـان ها بـر مسـند 
کار بـوده . نکتـه بعـدی کـه در درک بهتر معنـای خاتم النبيين بـه جامعه 
انسـانی پيـام می دهـد، این اسـت کـه پيامبـر گرامـي اسـالم پرچمدار 
همه انبياسـت. چون خداوند متعال یک دین بيشـتر نداشـته. لـذا در همه 
آیـات قـرآن کلمه دین نه تثنيـه آمده )دینـان( و نه آن را بـه صورت جمع 
)ادیـان( آورده انـد. زیـرا از زمـان حضرت آدمg تـا پيامبر خاتـم دین، 
اسـالم بـوده ولـی ایـن دیـن بـه تناسـب نيـاز جهانيـان قرن بـه قـرن و با 
قالب هـا و گونه هـای مختلف عرضه شـد. هرچـه نياز ها اضافـه و تغيير پيدا 

می کـرد، قوانيـن به تناسـب تغييـر می کردنـد و روش ها اضافه می شـدند. 
خداونـد متعال هنـگام بعثت پيامبـر نـدای »اليوم اکملت لکـم دینکم 
و اتممـت عليکـم نعمتـی« را سـر داد. البتـه ایـن آیـه مربـوط به پـس از 
انتخـاب حضـرت علـیg از جانـب خدا بـه حکومـت اسـت. در حقيقت 
اميرالمؤمنيـن g بـا علـم، خـرد و عقـل و روش عالمانه اش دیـن را کامل 
و جامـع به بشـریت عرضـه کـرد. زیرا پـس از ارتحـال پيامبـر آن حضرت 
مکلف شـد تمـام روش هـای سياسـی، عقلـی و اجتماعـی پيامبـر را ادامه 
دهـد. می تـوان گفـت او قوی ترین، بهترین سياسـتمدار و سياسـتگذار بود 
و بـه دليـل دینـش کـه کامل تریـن قوانيـن را داشـت، اگـر سفارشـات آن 
حضـرت بـرای بعـد از ارتحالش بـه مرحله اجرا می رسـيد یعنـی بالفاصله 
حکومـت، سياسـت و سياسـتگذاری بـه دسـت امـام معصـوم و انتخـاب 
شـده خـدا می افتـاد امـروز کـه 7 ميليـارد جمعيـت روی کـره زمين عمر 
می گذراننـد، مـزه عدالـت و سياسـت الهی- انسـانی را شـيرین تر از عسـل 

خالـص می چشـيدند. 
نبـی مکرم اسـالم بـه عنوان سـيد انبيـا و سـيد مرسـلين در اوج اقتدار 
حاضـر و ناظرنـد. اینکـه متأسـفانه گاهـی اوقـات به اشـکال مختلف بـه پيامبر 
جسـارت و توهين می شـود حاکی از آن اسـت که مرام و مکتب پيامبر کار را با 
سـرعت پيش می برد. پيامبر عظيم الشـأن اسـالم شخصيت »اشـداء علی الکفار 
و رحماء بينهم« داشـت. همه اسـالم رحمت و خوف و رجاسـت. مکتب اسـالم 
مجموعـه ای از خـوف و رجاسـت. مثـل دو بـال بـرای پـرش. اینکـه رحمانيت 
اسـالم را بـه ایـن معنا بگویيـم باید با اسـتکبار یزیـد زمان، مسـتکبرین و 
طاغوتيان کنار آمد درسـت نيسـت. امام حسـينg در کربـال فرمود: »إن 
کان دیـن محمد لم یسـتقم إال بقتلي یا سـيوف خذیني«. این اسـالم ناب 
اسـت. پيامبری کـه این روزها به سـوگ او نشسـته ایم بـه تصدیق قرآن 
از هـر نظـر الگو و دارای خلق عظيم اسـت. او از آن جهت خاتم پيامبران 
و پایان بخش ارسـال رسـل و انزال کتب شـد که نکتـه ای را ناگفته باقی 
نگذاشـت و پـس از او در مجموعـه تعاليم انبيـا نقصی نبود کـه دیگران 
بـرای تکميـل آن مبعـوث شـوند. امـا در ميان همـه آنچه از آن »اسـوه 
حسـنه« خوانـده و شـنيده ایم، رعایـت حرمـت انسـان ها و ادای حقـوق 
آنان از برجسـتگی بيشـتری برخـوردار اسـت. او برترین مخلـوق و علت 
خلقـت بود ولـی در همان حال کرامت هيچ بشـری را نادیده نمی گرفت، 
با ضعيف ترین ها نشسـت و برخاسـت داشـت، از گمنام ترین هـا دلجویی 
می کـرد و پایمـال کردن حـق هيچ کـس را برنمی تافت. به ویژه کسـانی 
کـه فریادشـان بـه جایـی نمی رسـيد و تضييـع حقـوق آنهـا هزینـه ای 
در برنداشـت. پيامبـر مـا چنـان بـه انسـان و حرمـت او می اندیشـيد 
کـه حتـی پيکـر بی جـان را نيـز شایسـته احتـرام می دیـد. در چندیـن 
روایـت آمـده پيامبـر هنـگام گفت وگو بـا اصحابش بـود که جنـازه ای را 
عبـور  مي دادنـد. آن حضـرت تمام قـد بـه احتـرام آن بر خاسـت. یارانش 
بـا بی رغبتـی و تعجـب  گفتنـد ایـن جنـازه یـک یهـودی اسـت امـا آن 
حضـرت بـا توبيـخ ایـن همـه تنگ نظـری  فرمـود مگر انسـان نيسـت؟! 
هـرگاه جنـازه ای دیدید بـه احتـرام آن برخيزید. چنين نگاهـي وحيانی 
و منطبـق بـا فطـرت بـود کـه دوسـت و دشـمن را پروانه وار گرد شـمع 
وجـودش جمـع کرده و زمينه را برای جهانگير شـدن پيامش، با شـتابی 
 gباورنکردنـی آمـاده کرده بـود. قرآن برخـالف آنان که شمشـير علی
و ثـروت خدیجـهh را تنهـا عامل گسـترش اسـالم معرفـی می کنند به 
صراحـت نرمـی و مهربانـی بـا مـردم را رمـز موفقيـت پيامبـر می دانـد.

»و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها االنهار/ به کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند 
بشارت ده که باغ هایی از بهشت برای آنهاست که نهرهایي زیر درختانش جاری است«. )آیه 25 سوره بقره( 

اگر اقيانوسی آب داشته باشيم اما آردی در ميان نباشد یا به بلندای کوه هيماليا آرد باشد اما آبی در ميان نباشد، هرگز نانی به سفره کسی نمی آید. ایمان 
شبيه آب و عمل صالح شبيه آرد است و هر کدام بدون دیگری هرگز بهشتی را برای آدمی فراهم نمی سازند. اگر یک دنيا اعتقاد و باور داشته باشيم اما 

براساس آن عملی شایسته از خود نشان ندهيم، سودی ندارد. 

 ایمان همراه با عمل صالح
سوره مبارکه بقره

 سلوک سیاسی- اجتماعی پیامبر اكرم 
حجت االسالم علی ثمری واعظ و کارشناس معارف اسالمی 

حجت االسـالم قائم مقامی درباره اسـتقبال باشـکوه مردم از راهپيمایی اربعين گفت: »زمانی که تکفيری ها در سـال 
93 بـه عـراق حمله کردنـد، در کربال حضور داشـتم و بعد از اینکـه تکفيری ها اعالم کردنـد می خواهند حمله کنند 
و عتبـات را بـا خاک یکسـان کنند، شـاهد بودیم که حضور زائـران در اینجا به حد انفجار رسـيد. به عبـارت دیگر از 
ماه صفر سـال 1393 شـاهد حضور بسيار گسـترده مردم در مراسـم اربعين هستيم. این مسأله بسـيار بامعناست«. 
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حجت االسالم علی ثمری
 واعظ و کارشناس معارف اسالمی

بـه طور کل سـه ابوالبشـر داریم؛ یک ابوالبشـر حضرت 
آدمg اسـت، یک ابوالبشـر حضرت نوحg اسـت و یک 
 gاسـت. البته حضـرت علی gابوالبشـر حضـرت علی
بـا رسـول اکـرم یکـی اسـت و در یک تـراز قـرار دارد. 
رسـول اکـرم و علـی بـن ابيطالـب یـک نفـس هسـتند و 
ناگفتـه نمانـد امـام علی »عبـد من عبيـد محمد« اسـت. 
خـودش این طوری می گویـد. پيامبر گرامي اسـالم در 
بحث علـم و دانش  فرمـوده: »أنَا َمدیَنـُه الِعلِم وَعلِـٌیّ بابُها/ 
من شـهر علمـم و علـی درب آن اسـت«. لذا پيامبـر اکرم 
فرمـوده اگـر می خواهيـد مـن را بشناسـيد از طریـق علی 
بشناسـيد، اگـر می خواهيـد فرزنـدان مـن را ببينيـد علی 
را ببينيـد، اگـر می خواهيـد بـه مـن احتـرام بگذارید علی 
و آل علـی را محتـرم بشـمارید. پيامبـر اکـرم کـه کانه 
می خواهـد بـه ما بگویـد هرچـه دارم و ندارم از علـی و آل 
اوسـت، این را هميشـه در گفتار و کـردارش ثابت می کرد. 
لـذا می فرمـود: »أنـا و علّي بـن أبي طالـب أبوا هـذه األمه/ 
مـن و علـی پـدران ایـن امـت هسـتيم«.  گفتـم ابوالبشـر 
یعنـی آدم، نـوح و علـی. علی یعنی رسـول  اکرم و رسـول 
اکـرم یعنـی علـی. پـدر یکی اسـت، پـس چـرا می فرماید 
مـن و علـی پـدران ایـن امـت هسـتيم؟ یعنـی می خواهد 
بگویـد مـن و علـی یـک نفـس در دو بـدن هسـتيم. یک 
روح در دو بـدن. وقتـی االن مـا دین مـان، مذهب مـان، 
گفتارمـان، صبـر و بردباری، شـجاعت و دیـن و دیانت مان 
 بگيریـم یعنـی از رسـول اکـرم gرا از حضـرت علـی
گرفته ایـم. چـون خـود اميرالمؤمنيـن فرمـوده: »انـا عبـد 
مـن عبيـد محمد«. لـذا خـوش به حال کسـانی کـه علی 
را بـه عنـوان امـام خـود می دانند، خـوش به حال کسـانی 
کـه رسـول  اکـرم را خاتـم انبيـا مي داننـد. ایـن دو مکمل 
دین هسـتند. نمی توانيم پيامبر بدون علی را قبول داشـته 
باشـيم و نـه می توانيم علـی را بـدون پيامبر قبول داشـته 
 gبا علی باشـيم. هر دو باطل اسـت. حضرت محمـد
اتمـام دین اسـت. علـی بـدون محمد کفـران دین اسـت. 

حجت االسالم سیدحمید حسینی
 استاد حوزه علمیه نجف اشرف 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره دهم سه شنبه 2 آذر 1395 22 صفر 1438
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 gحسـينيه رحيميـان نزدیکی هـای حـرم مطهـر امـام رضـا
قـرار دارد و از آنجـا کـه ایـن محله یکـی از محله هـای قدیمی، 
شـلوغ و پررفت و آمد مشـهد است بسيار شـناخته شده و شلوغ 
اسـت. بانيـان این حسـينيه کـه بـازاری و تاجـر بودنـد در کنار 
فعاليت هـای اجتماعـی بـه برگـزاری مراسـم مذهبـی و خيرات 
بـه نيازمنـدان اهتمام ویـژه داشـتند. در این حسـينيه، عالوه بر 
تفکيـک محل نشسـتن زنانه و مردانـه، محلی را هم بـرای افراد 
خـاص دربـاری در نظر گرفتـه بودند اما این رویه پـس از انقالب 
تغيير کـرد و دیگر از تفکيک درباری و عوام خبری نيسـت بلکه 
حسـينيه بـا کمک هـا و حمایت هـای مردمـی اداره و مجالـس 

مذهبـی برگزار می شـود. 

 معماری ایرانی- اسالمی 
براسـاس آنچه در اسناد تاریخی به ثبت رسـيده این حسينيه 
به دوره احمدشـاه قاجار برمی گـردد و از آنجا که در این دوره 
بـه معماری اسـالمی توجه می شـده، زیبایی خاصـی در بنای 
حسـينيه خودنمایـی می کنـد. ایـن حسـينيه فرصتـی اسـت 
بـرای گشـت و گـذار در تاریـخ شـفاهی ایـران کـه گوشـه ای 
از آن در مشـهد جـا دارد. فضـای حسـينيه بـه گونه ای اسـت 
کـه براسـاس تابسـتان و زمسـتان مـکان حضـور مسـتمعين 
آمـاده می شـود و البتـه برخـی ویژگی هـای حسـينيه نشـان 
می دهـد کـه در آن دوران حضـور در این فضاها برای شـاهان 
و عـوام متفاوت بوده. اتاق های شاه نشـين بـه ميهمانان خاص 
اختصـاص داشـته و مـردم عـادی اجـازه نداشـته اند بـه ایـن 
اتاق ها وارد شـوند. از ویژگی این حسـينيه اتاق های کوچک و 
تودر توسـت؛ اتاق هایـی که به پلکانـی نه چنـدان بلند منتهی 
می شـوند و سـماورهایی بـرای آمـاده کردن چای مسـتمعين 

در آنجـا چيده می شـود. 

 معماری منحصر به فرد 
 حسـينيه رحيميـان معمـاری منحصـر بـه فـردی دارد که از 
درب ورودی قدیمـی آن خودنمایـی می کند. فارغ از جذابيت، 
خالقيـت و هنر معمـاران ایرانی، سـکوهایی در کنار درب قرار 
دارد که رهگذران خسـته می توانند دقایقی روی آن بنشـينند 
و خسـتگی در کننـد. بـا گذشـت یـک قـرن از سـاخت ایـن 
حسـينيه، درب ورودی حسـينيه بـه روی همـه اهالـی محله 
و زائـران امـام رضـاg بـاز اسـت و مـردم در مناسـبت های 

 ملیحه پژمان
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دکتر رجبی دوانـي این بنای تاریخی را مربـوط به دورانی 
می داند که دیـن در محور زندگی همه مردم قرار داشـته 
و بدیـن ترتیب دین باوری و توسـل بـه معصومین در 
زندگی مردم جاری و سـاری بـوده. او می گویـد: »یکی از 
ویژگی های این بنای تاریخی تعبیه سیسـتم گرمایشـی 
برای زمسـتان بود. بخاری هـای زغال سـنگی بزرگی در 
حسـینیه تعبیه شـده بود که مردم در زمسـتان نگران 
سـرمای سـخت آن دوران نبودند و به راحتی برای مراسم 
مذهبـی به این مـکان می آمدند. این حسـینیه با قدمت 
یک قـرن همچنان پابرجاسـت و هر سـاله در ایام محرم 
و صفـر عالقه منـدان زیـادی از جای جای مشـهد به این 
مکان می آیند و این حسـن بزرگی برای این بنای تاریخی 
مسـتحکم اسـت. حضور مـردم در ایـن بنـای تاریخی 
نشـان دهنده عظمـت معماری اصیـل ایرانی- اسـالمی 
و معـرف بخشـی از خالقیت هنرمنـدان ایرانی اسـت«. 

 زیر  خیمه
 100 ساله

تاریخچه حسینیه قدیمی رحیمیان
 به روایت دكتر محمدحسن رجبي دوانی 

کوچـه نـواب صفـوی، کوچـه عسـکریه، پـالک 7. اینجا 
خیمه 100 سـاله ای اسـت که اواخـر دوره قاجاریه سـاخته 
شـد تـا مأمنـی بـرای همـه باشـد؛ هـم زائرانی کـه برای 
زیـارت بـه مشـهد می آینـد و هـم گردشـگرانی کـه 
مسـحور بنـای زیبـای حسـینیه رحیمیـان می شـوند.
حسـینیه ای کـه بـا معمـاری ایرانـی- اسـالمی خـودش 
توجـه خیلی ها را بـه خود جلـب کـرده و در 1۶ شـهریور 
مـاه 13۸3 بـه  عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایران بـه ثبت 
رسـید. در ایـن صفحـه مـروری کوتـاه بـر تاریخچـه و 
ویژگی هـای این حسـینیه داشـتیم که به دلیـل قدمتش 
برنامه هـای دینـی و مذهبی بسـیاری در آن برپا می شـود. 

خـاص مذهبـی می تواننـد از ایـن فضـای مذهبـی سرشـار از 
آرامـش اسـتفاده کنند. 

دکتـر محمد حسـن رجبـی دوانـی یکـی از مورخينی اسـت که 
سـال ها دربـاره بناهای تاریخی تحقيـق کرده و دربـاره این بنای 
تاریخـی می گوید: »حسـينيه رحيميـان با اینکه بـه عصر قاجار 
برمی گـردد نـه تنها رنـگ و روی کهنگـی به خـود نگرفته بلکه 
هـر روز بـه خيـل عالقه منـدان آن اضافـه می شـود. طاقی هـای 
داخلـی ایـن بنـای تاریخـی زیبایـی و جذابيـت بی شـماری را 
بـه آن بخشـيده و امـروز حسـينيه رحيميـان فـارغ از برگزاری 
مراسـم و محافـل مذهبـی، پذیـرای گردشـگران خارجی اسـت 
کـه بـه تاریخ ایـران و معمـاری ایرانـی- اسـالمی عالقه مندند«. 

دین؛  محور زندگی مـردم 

توليت آسـتان قدس رضوی با صدور پيامی ضمن عرض تسـليت به مناسـبت کشـتار عزاداران حسـينی در نيجریه، این 
حادثه تروریستی را محکوم کرد. آیت اهلل سيدابراهيم رئيسی در بخشی از پيام خود گفت : »شيعيان مظلوم کشور نيجریه 
سال هاست در آتش ظلم بدخواهان هتاک مستکبر می سوزند اما همچون رهبر شریف و باایمان خود شيخ زکزاکی لحظه ای 

از آرمان های بلند خود پا پس نکشيده اند«. 



همزمان با ایام اربعين حسينی و دهه آخر صفر مراسم غبارروبی ضریح مطهر علی بن موسی الرضاg با حضور جانبازان و 
جمعی از علما و مسؤوالن برگزار شد. در این مراسم آیات عظام و حجج  اسالم علم الهدی، رئيسی، مروارید، رسولی محالتی 
 g و علی واعظ طبسی حضور داشتند و عالوه بر غبارروبی مشبک ها و فضای داخل ضریح منور، سنگ مضجع ثامن الحجج

با گالب ناب شست وشو داده شد. 
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هـر سـال در بیسـت و هشـتم صفـر سـالروز رحلت رسـول 
اکـرم  و شـهادت امام حسـن مجتبیg مراسـم سـوگواری 
بسـیاری برپا می شـود اما به اعتقاد بعضی کارشناسـان آن طور 
کـه بایـد و شـاید در شـأن پیامبـر کاری صـورت نمی گیـرد یا 
منبری هـا در ارائه مباحث شـان غفلـت می کنند یـا مداحان در 
انتخاب مدیحـه  و مرثیه! با توجـه به اینکه نبي اکـرم پیامبر 
خاتـم اسـت و بایـد بهتـر در جهـان شناسـایی شـود امـا این 

غفلت کار را به عقب می اندازد. 
در گذشـته که دوران نوجوانی بنده بود بيسـت و هشـتم صفـر را اختصاص 
می دادنـد به رسـول اکرم و براي امام حسـن مجتبیg یک شـب بعد 
و بيسـت و نهـم و سـی ام صفـر را بـرای امـام رضـاg عـزاداری می کردند. 
اگـر احيانـا ماه صفـر 29 روزه بـود باز سـعی می کردند برنامه امام هشـتم را 
در شـب اول ربيـع برگزار کنند و شـهادت امام حسـن مجتبیg را شـب 
آخـر صفـر. عـادت وعـاظ هـم ایـن بـود. امـا چـون در ایـن زمان بيشـتر 
کارهـا را مداحـان دسـت گرفته انـد غالبا آنها بـرای گریانـدن نزدیک  تر و 
آسـان تر بـه امام حسـن مجتبـی توسـل می جوینـد و از کنـار پيامبر به 
صـورت زودگـذر عبـور می کنند. مسـأله رسـول اکـرم بسـيار محکم 
و متقـن در گذشـته مطـرح بـوده. یـادم هسـت از جملـه شـعارهایی که 
در عالـم سـينه زنی می خواندنـد »محمـد یـا محمد، بـرس بـه داد امت« 
بـود. مهـم این اسـت کـه واقعـا مداحان یـا منبری هـا کمتر بـه جزئيات 
  زندگـی پيامبـر توجه می کننـد. همان طور کـه مي دانيد رسـول اکرم
را مسـموم کردنـد. آن حضـرت به واسـطه یک زن یهودی مسـموم شـد 
و از دنيـا رفت امـا خداوند عزوجل می خواسـت دوران زندگـی او افزایش 
یابـد و امـت بيشـتر از آن حضـرت اسـتفاده کننـد. لـذا پيامبر بـا همان 
حـال بيمـاری منبـر  رفـت و روی منبـر موضـوع مهمـی که مطـرح کرد 
حق النـاس بـود. آن حضـرت فرمود حـق اهلل، حق خـدا و حق من اسـت. 
در آن منبـر آنقـدر مـردم را از قيامـت ترسـاند کـه صـدای ضجـه و ناله 
مـردم بلنـد شـد. در ميـان فرمایشـاتش فرمـود از مـن پيغمبـر هـم در 
قيامـت سـوال می شـود. لـذا ای مـردم! هـر کـس حقـی بـر گـردن من 
دارد هميـن دنيـا آن را از مـن بگيـرد یـا بگذرد. یکـی از بين مـردم بلند 
شـد و گفـت یـا رسـول اهلل! در فـالن جنـگ عصـای شـما بـه شـکم من 
خـورد. در جمعيـت غوغایـی بـه پـا شـد. پيامبـر فرمـود در هميـن دنيا 
بایـد قصـاص کنی. بـه سـلمان فرمود بـرو عصـاي مـن را بياور تـا با آن 
جلـوی چشـم مـردم به شـکم من بزنـد. ایـن ماجـرا اول حق النـاس بود و 
بعـد حـق اهلل. در کنـار آن پيامبـر مسـأله خالفت علـی بن ابيطالـبg را 
مطـرح  کـرد و خواسـت دم مـرگ ایـن مطلـب را مکتـوب کنـد ولی بـه او 
اجـازه ندادنـد. البتـه آن حضـرت در عمر خـودش چيزی را مکتـوب نکرده 
بـود ولـی می خواسـت در این مقطع زماني بگوید علی جانشـين من اسـت. 
امروز جهان اسـالم تشـنه شـنیدن یک سـری از ویژگی های 
پیامبـر اکـرم اسـت. مثـال در برخـی از مسـتندها و فیلم ها 
همچـون فیلـم »محمـد رسـول اهلل« شـاهد ایـن توجـه و 
اسـتقبال بودیم تـا این ویژگی هـای بارز پیامبر معرفی شـود. به 
نظر شـما منبری هـا، هیأت ها و مداحـان روی کـدام ویژگی های 

منبری ها باید
 از اخالق حسنه 
پیامبر    بگویند

حجت االسالم سیدمهدی طباطبایی معتقد است دشمن 
نمی گذارد اسالم واقعی به جهان معرفی شود 

با همین لحن  تأثیرگذار. سال هاست  اما  آرام صحبت می کند 
منحصر به فرد روی منبر می رود و او را به عنوان یک کارشناس و 
استاد اخالق برجسته می شناسند؛ سخنانی که برای توده مردم 
قابل فهم است و بسیاری اعتقاد دارند زندگی شان با مشاوره های او 
تغییرات عمده ای داشته. حجت االسالم سیدمهدی طباطبایی این 
روزها به تازگی از بیمارستان به منزل آمده و حال جسمانی خوبی 
ندارد اما با این حال اجازه می دهد ساعتی با او به گفت وگو بنشینیم. 
موضوع گفت وگو درباره عزاداری های 2۸ صفر در هیأت هاست. 

مجتبی برزگر 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
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پیامبـر بایـد بیشـتر کار کنند که بـه این نیـاز جامعـه جهانی 
اسالم پاسخ داده شود؟ 

آن حضـرت آنقـدر اخـالق زیبنده اي داشـت که بـه احدی ناسـزا نگفت 
و جسـارت نکـرد. همواره بـا محبت و مـودت رفتـار می کرد بـه گونه ای 
کـه در فتـح مکه راضی نشـد حتـي یک نفر آسـيب ببينـد. در حالی که 
او را از خانـه خـودش بيـرون کـرده بودنـد فرمـان عفـو عمومـی داد که 
در دنيـا بی نظيـر اسـت. این مختـص اخـالق پيامبر اکرم به حسـاب 
می آیـد. خدا در قـرآن  فرموده: »مطـاٌع دنيا قليل«. دنيا هرقـدر دارد کم 
اسـت. دربـاره پيامبـر گفته اند: »انـک لعلی خلـق عظيـم«. پيامبر خلق 
عظيمـی دارد امـا تمـام دنيا کوچک اسـت. اخـالق پيامبر چنـد ویژگی 
دارد: اول اهتمـام آن حضرت بـه امر پروردگار اسـت و دوم اهميت دادن 
او بـه حقـوق مـردم یـا حق الناس اسـت. تمام وجـود پيامبر ایـن بود که 
بيـن خـود و خدا و بين خود و مردم هميشـه رابطه اش محکم باشـد و با 
هرگونه تشـنجی مخالف بـود و با هر نوع تهمت و حرف زشـتی مخالفت 
می کـرد. سـعی می کـرد با محبـت و مودت حتـی با دشـمنانش برخورد 

کنـد. آن حضـرت صيانت از حـق اهلل و حق الناس داشـت. 
رسالت منبری ها در ایام 2۸ صفر چیست؟ 

متأسـفانه در این راسـتا ضعيف عمـل کرده ایم! منبری ها باید خودشـان 
را تقویـت کننـد و به مداحان سـمت و سـو بدهند. منبری هـا باید امروز 

از اخالق حسـنه پيامبر بگویند تا برای بشـریت درس باشـد. 
در شـرایطی کـه دنیـا با پدیـده شـومی همچون تروریسـم 
مواجـه اسـت و از طرفی رسـانه هاي غربـي با توانمنـدی اي که 
دارند تروریسـم را با اسـتعاره اسـالم بـه دنیا معرفـی می کنند 
چـه وجوهـی از زندگـی پیامبـر را به دنیـا ارائه بدهیـم که این 

تصویر اصالح شود؟ 
وقتـی از رأفـت و مهربانـی بگویيـم قطعـا ایـن رویکردها تغييـر می کند 
و قرائت هـای درسـتی نسـبت به نبـي مکرم صـورت می گيـرد. برای 
نشـان  دادن تصویـر اسـالم واقعـی بایـد مـردم دنيـا را بـه هـر راهی که 
می شـود بيـدار کرد. باید حقيقت اسـالم ناب الهی بازگو شـود؛ اسـالمی 
کـه حکمت، علـم، عقل، دليل و برهـان، محبت، عاطفه، عشـق و تکریم 

بـه انسـان دارد. ایـن ویژگی هـا و خصوصيـات بـارز را بایـد از قرآن و 
اهـل  بيـت گرفـت. اگر انسـان خالف قـرآن و اهل بيـت حرکت 
کنـد، هزار اسـالم دست سـاز زمينـی به وجـود می آیـد همان طور 
کـه بعـد از ارتحـال پيامبر اسـالم های زمينـی افزایـش یافتند و 
حاال سـر از داعش، النصره، وهابيت، بهائيـت و قادیانی درآورده 
اسـت. باید این اسالم سـازی مادی را از چشـم کسانی دید که 
پـس از ارتحـال پيامبر اکـرم جلوی اجرای خواسـته های 

الهـی آن حضـرت را گرفته انـد. اگـر جلوی اجرای خواسـته های رسـول 
اکـرم را نمی گرفتنـد امـروز کـره  زمين یک اسـالم داشـت و یـک چراغ 
بـر سـر راه مردم روشـن بـود امـا امـروز در ميان فریـاد این اسـالم های 
اختراعـی، اسـالم اصلـی خدا دیـده نمی شـود. چون دشـمن فهميده که 
اگـر اسـالم واقعـی بـر جهـان حاکم شـود دیگـر زمينـه ای بـرای ظالم، 

غارتگـر، اسـتعمارگر و اسـتثمارگر نخواهد بود. 
شـعر یـا مرثیـه ای یادتـان هسـت کـه آن را بـرای پیامبـر 

اکرم  خوانده باشید؟ 
مـن معمـوال بـاالی منبر شـعر نمی خوانم. آیـه »لقد جاء کم رسـول من 
انفسـکم عزیـز عليه ما عنتم حریـص عليکم بالمؤمنين ریـؤف رحيم« را 
زیـاد می خوانـم و گریـه می کنـم. یعنـی خدایـا در قيامت چـه کنيم که 
دسـت مان به شـما برسـد. حضرت زهراh خطـاب به پـدرش فرمود در 

قيامـت شـما را کجا ببينم؟ پيامبـر  فرمود کنار حـوض کوثر. 
بـا توجه به روحیـه صلح و دوسـتی، صفـا و صمیمیتی که در 
وجـود پیامبر عظیم الشـأن اسـالم وجـود دارد اما امروز پشـت 
پـرده جنایـات فرهنگـی غـرب بـه نمایـش چهـره خشـن و 
جنـگاوری تبدیـل شـده و پیامبـر مهربانی  هـا را در جهـان 
جنگ طلـب معرفـی می کننـد. در ایـن راسـتا مسـلمانان چه 

وظیفه و رویکردی را برای معرفی بهتر پیامبر برعهده دارند؟ 
ایـن مدعيـان به مـا بگویند ما چه جنگی را شـروع کردیـم؟ جنگ را که 
بت پرسـتان مکه شـروع کردند. شـما مسـيحيان هم که مسيحی جعلی 
هسـتيد! شـما یهودیـان صهيونيسـت و اسـرائيلی ها که از شـنيع ترین و 
ناپسـندترین چهره خشـن جهان و تاریخ برخورداریـد و پدربزرگ و پدر 
داعـش، طالبـان و القاعـده هسـتيد بـه مـا بگویيـد پيامبر اکـرم چه 

جنگ ابتدایی داشـت؟ 
در کتاب هـای تاریخـی بيـان شـده کـه همـه جنگ هـای پيامبـر جنبه 
دفاعـی داشـته اند. یعنـی دشـمن بـه آن حضـرت حملـه کـرده. شـما 
مـی داد  اجـازه  و  نمی کـرد  هـم  دفـاع  از خـودش  پيامبـر  می گویيـد 
مـردم را قتل عـام کننـد و خـودش هـم بـه شـهادت می رسـيد! جنـگ 
پيامبـر، جنـگ مقـدس بـود. شـما یهودیان کـه بـا قوم هـای بنی نضير، 
خيبـر و... و مسـيحيان کـه در قالـب جنگ هـای صليبـی بـه صـورت 
را  مـا  وارد جنـگ می شـدید و شـهرهای  مـا مسـلمانان  بـا  ابتدایـی 
خـراب می کردیـد، امـروز مدعـی حقـوق  بشـر و صلح طلبـی هسـتيد؟! 

»انک لعلی خلق عظیم«
 بود 

 
حجت االسالم طباطبایی با اشـاره به نکات 
اخالقـی ویـژه پیامبـر اکـرم می گوید: 
»آن حضـرت »انـک لعلـی خلـق عظیم« 
بود. رفتـار عمومـی پیامبر به شـکلی بود 
که همـه او را از پـدر، خانواده ، بـرادر، اقوام 
و حتـی مـردم کوچه و بـازار به خودشـان 
مهربان تـر می دیدند. پـروردگار بـه خاطر 
همیـن نکته اخالقی خطاب بـه آن حضرت 
 فرمـوده اگـر این گونـه نبـودی جاذبـه ای 
بـرای گرایش به اسـالم وجود نداشـت. اگر 
مردم عاشـق اسـالم شـدند، قبل از دیدن 
زیبایی هـای دیـن، جـذب اخـالق نیکوی 
خـودت شـدند و درک کردنـد کـه اخالق 
تـو تجلی دین توسـت. پیامبر اکـرم به 
شـدت در خانه مهربـان بود و به همسـر و 
فرزنـد خـود احتـرام می گذاشـت. نوعی 
مهربان بـود که طـرف مقابـل را در فضای 
مهربانـی رشـد مـی داد و آنقـدر محبـت 
می کـرد کـه بـا آن همـه سـنگینی کار و 
مشـغله هدایتگری و انجـام مأموریت های 
رسـالت پیامبـری، خانـواده می دانسـتند 
بایـد در ایـن راسـتا تالش هـای زیـادی را 
خـارج از فضـای خانه داشـته باشـند. در 
روایـات متعددی داریم به شـدت دلتنگش 
می شـدند تا برگـردد و آنـگاه آرامش پیدا 
می کردنـد. نکتـه اخالقـی دیگر ایـن بود 
کـه آن حضـرت در برابر یک عـده متکبر، 
متعصب و جاهل قرار داشـت؛ چـه در مکه 
و چـه در مدینـه. این متکبـران، جاهالن و 
متعصبان با اقدامات ناپسـند و غیرعالمانه 
و عاقالنه شـان آن حضـرت را آزار می دادند 
و شـخصیت او را لمـس نمی کردنـد. امـا 
بـا همـه این اوصـاف نسـبت به همـه این 
افـراد چه در مکـه و چه در مدینه گذشـت 
می کرد یـا می فرمـود خدایا هدایت شـان 
کـن. یـا حتـی وقتـی اقتـدار پیدا کـرد و 
قوی تریـن انسـان منطقه شـد از تمام اهل 
مکـه در یـک لحظـه گذشـت کـرد. نبي 
مکرم اسـالم هیچ گاه نسـبت به منافق، 
فاسـد و تخریب کننده گذشـت نداشـت. 
چـون همـواره می فرمـود ایـن دسـته از 
افراد کشـتی اي را که جامعه در آن سـوار 
هسـتند سـوراخ می کنند تـا همه غرق 
شـوند. اینهـا قابل گذشـت نیسـتند. 
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 سـعيد اسماعيلی کارگردان نمایش »کربال« که در مسير پياده روی اربعين اجرا می شود، گفت: »واقعا رسالتی را برعهده 
گرفتيم که سـال ها مغفول مانده بود. ما ایرانی ها بيشـتر می توانيم فضاهای فرهنگی ایجاد کنيم و این مردم نيازمند این 
فعاليت ها هستند. خوشحاليم آغازکننده این حرکت عظيم بودیم و امروز می شنویم که برخی دیگر نمایش های خيابانی 

را آغاز کرده اند و این حرکت بزرگ برای تحقق اتفاق شایسـته تری دست به دست می شود«. 



معاون تبليغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضوی از راه اندازی 50 پایگاه مشاوره دینی با رویکرد مناطق محروم 
در مشهد خبر داد. حجت االسالم و المسلمين سيد جالل حسينی با اعالم این خبر گفت: »برای نخستين بار در ایام دهه 
پایانی صفر و شهادت امام رضاg در 50 مسجد و پایگاه در سطح شهر مشهد با محوریت مناطق محروم، مشاوره های 

دینی به صورت گروهی و فردی راه اندازی می شود«. 

0۶

ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبی
 شماره دهم سه شنبه 2 آذر 1395 22 صفر 1438

پیاده روی اربعین از بركات 
شجاعت امام خمینی است 

 کریم زارعی 

روزگاری جـوان بـود و سـیدروح اهلل را بـرای اولیـن بـار در بازارچـه کوچـک منتهـی به حـرم حضـرت امیرالمؤمنیـنg دید 
و دلـداده اش شـد. شـهید محمـد الزهیـری مـرزوق آن  روزهـا خادم الحسـین بـود و بسـیاری او را بـه سـبب بـازاری  بودنش 
می شـناختند. تاجـر و متمـول بـود اما عشـق بـه اهـل  بیـت او را افتـاده و متواضع کـرده بـود. خادم 50 سـاله حـرم امام 
حسـین g و محـب چندین سـاله حضرت امـامw روزهایـی که امـام در نجف بودنـد نزد ایشـان می رفـت. او در خانـه ای در 
نزدیکـي ایـوان طال زندگی می کنـد. مترجم که آمـد صحبت ها را بـا او آغاز کردیـم انگار بغضی داشـت که امانـش را بریده بود. 

حاج شهید محمد الزهیری مرزوق خاطرات زیادی از روزهایی که 
امـامw در نجف بودند دارد؛ »امام خمینـی را اولین بار در نجف 
اشرف دیدم. از سال 19۶5 که ایشان به نجف آمدند تا 14 سال در 
خدمت شان بودم. این توفیق را دارم که 50 سال است در کربالی 
معلی خدمتگزاری می کنم. سید روح اهلل مرد بسیار بزرگی بود. یکی 
از ویژگی های منحصر به فرد ایشان شجاعت و شهامت بود. یادم 
می آید برای مذاکره در مورد تنب بزرگ و کوچک هیأتی به نجف 
آمده بود و ایشان چقدر سلحشورانه و با صالبت صحبت می کردند. 
از چیزی نمی ترسیدند. درون حضرت امامw عمیق تر از ظاهرش 
بود. یعنی انسانی که چشـم باطن روشنی دارد و همه دل ها را به 
خودش تصرف می کرد. واقعا ایشان بر دل ها حکومت می کردند«. 

 حکومت
 بر دل ها 

گفت و گو با شهید محمد الزهیری مرزوق
 كه زمان شهادت مصطفی خمینی برای امامw روضه خواند 

از کجـا با حضرت امامw آشـنا شـدید و چطور شـد کـه در کنار 
سراییدن قصیده های عربی، خواستید مداحی کنید؟ 

از سـال 1965 تـا زمانـی کـه امـام خمينیw بـه فرانسـه هجرت کردنـد در 
خدمت شـان بـودم. موقعـی که جوانـي 30 سـاله بودم )حـدود 48 سـال قبل( 
مداحی را آغاز کردم. در مناسبت های مختلف در کربال، ایام اربعين و روز عاشورا 

در خانـه حاج  آقا اسـکنانی از محبين معروف و مشـهور اهل  بيـت در کربال 
می خوانـدم. زمانی کـه حاج آقا مصطفی خمينـی به رحمت خـدا رفتند همراه 
سـيدمحمود دعایی برای دفن ایشان به حسـينيه رفتيم. حضرت امام خمينی 
گفتند شـما برای ما بخوانيد. قصيده  ای را خواندم که ماجرای شـهادت حضرت 

علی اکبـرg را بيـان می کرد. 

آن قصیده چه بود؟ 
قصيده اي بود با این مضمون: »بنّی انا اقتطعتک من مهجتی من قلبی لماذا قطعت جميل 
الفوادی...« از آن سال به بعد این قصيده را برای شهادت حضرت علی اکبرg می خوانم. 

چرا در کنار شاعری به مداحی رو آوردید؟ 
زمانـی  که جوان بودم دوسـت داشـتم فراتر از شـعر پيـش بروم. تمـام درونم را 
حزن فرا گرفته بود. دوسـت داشـتم برای امام حسـينg مداحـی کنم. برای 
همين شـروع بـه خواندن کـردم. با مرحـوم حـاج عبدالزهرا کعبی هـم که هر 
سـال مقتل امام حسينg را می خواند آشنایی داشـتم و این افتخار را داشتم 

که در مداحی یـاری اش کنم. 
میان مداحان و شـاعران عراقی و مداحان و شـاعران فارسی زبان چه 

تفاوتی وجود دارد؟ 
هيـچ اختالفی جـز در زبـان نمی بينم. چون شـعائر الهی را هـر دو به خوبی 
بيـان می کننـد. گاهـی اوقـات آنقـدر یـک شـعر، روضـه و مدیحـه فارسـی 
برایـم جذاب اسـت کـه می گویـم آن را برایم ترجمـه کنند تـا آن را به زبان 
عربـی ترویـج دهيـم و مداحـان و شـاعران خودمـان از آن اسـتفاده کننـد. 
البتـه می دانيـد کـه امروز بـا توجه به تحـوالت سياسـی منطقـه، مداحان و 
شـاعران فارسـی زبان بيشـتر با زبـان عربی مأنوس شـده اند. چون احسـاس 
 می کنـم شـعائر الهـی و به قولـی حماسـه اهل  بيـت عصمـت و طهارت
به واسـطه زبـان عربی، کوبنـده، حماسـی و انقالبی تـر ارائه می شـوند. اصال 
گاهی احسـاس می کنـم ندای »یا داعـش صبرک صبرک« یکـی از مداحان 
ایرانـی آنقـدر بازتاب داشـت کـه به مـذاق برخی از دشـمنان خـوش نيامد. 
امروز شـاعران ما آنقدر باید مدبرانه و هوشـمندانه شـعر بسـرایند و مداحان 
هـم آگاه بـه زمـان باشـند تا تبليغ اسـالم نـاب بهتر انجام شـود. من بسـتر 
توسـعه و ترویج را از درون این اقشـار )مداحان و شـاعران( بيشـتر می دانم. 
روضه  ای را خوانده و شـعری را سـراییده اید که بیش از همه از آن لذت 

برده باشید؟ 
روضه ای که برای شـهادت حاج مصطفی مقابل حضرت امامw خواندم هميشـه 
برایـم جذاب بـوده و خاطره انگيز اسـت. ان شـاءاهلل این شـعرها و نوحه هـا را با من 

دفن کنند تا مـرا در آن دنيا شـفاعت کنند. 
گویـا خیلی دوسـت داریـد از حضرت امـامw صحبت کنیـد. چون 

وقتي نام ایشان را می برید حالتان تغییر می کند. 
هرچـه از عظمت و بزرگواری ایشـان بگویم، باز کم اسـت. به خاطر اینکه سـيد 
)امـام خمينـی( جهـان را تغييـر داد و به قولی اسـالم نـاب حصر شـده دوباره 
بـروز و ظهـور پيـدا کـرد. اگـر بگویـم ایـن پياده روی هـا و مجالـس مربـوط به 
عـزاداری حسـينی از برکات تالش های سلحشـورانه و حماسـه آفرینانه حضرت 

امام خمينـیw اسـت دروغ نگفته ام. 
 شما با این کسوت از زائران حسینی پذیرایی می کنید؟ 

جـای به خصوصـی برای موکـب ندارم امـا ایـن افتخـار را دارم که به زائران حسـينی 
ميوه و کيک بدهم و به این واسـطه عشـق و محبتم را به دوستداران حسينی برسانم. 

اصال چرا این پیاده روی اینقدر برجسته شد و عظمت پیدا کرد؟ 
پيـاده روی اربعيـن اسـالم حقيقـی را در شـجاعت، شـهامت و ایسـتادگی  امـام 

می دهـد.  نشـان   g حسـين
 ایـن پیاده روی هـا چقـدر می تواند در ترغیـب انگیزه هـای نیروهای 

جبهه حق در مقابل جریان تکفیری و داعش مؤثر باشد؟ 
پيـاده روی اربعيـن یـک کنگـره جهانـی اسـت کـه لـرزه بـر انـدام داعـش و 
گروه هـای تکفيـری و ضداسـالم انداختـه و حقيقتـا ایـن شـهامت و شـجاعت 
دیگـر  و  ارسـطو  کـه  فاضلـه ای  مدینـه  می دهـد.  نشـان  را  شـيعه  و  اسـالم 
دانشـمندان از آن صحبـت می کردنـد هميـن پيـاده روی اربعين حسـينی اسـت. 



برای معرفی شـاعر آیینی کشـورمان علیرضا قزوه همین بس که بگوییم علی معلم درباره او گفته: »او شاعر یگانه سرزمین خویش است. گرمسار 
در ایـن سـال های آخر، علیرضا قـزوه را به ایران هدیه کرد. قزوه قریحه طبیعـی و ذوق ذاتی پرورش یافته مـردم کویر را داراسـت. او از مکتب مردم 
چیزهای زیادی یاد گرفته. اطالعات آیینی و مردم شناسـی و اعتقادات دینی اش در حدی اسـت که می تواند این قضیه را ارزیابی، تغییر و تأویل کند. 
او با چنین پشتوانه ای یکی از شعرای نامی آیینی کشـور است«. قزوه متولد سال 1342 است و سـال 1391 از آکادمی علوم روسیه دانشنامه دکترای 
خود را در رشـته فیلولوژی دریافت کرد. او اولین شـعر خود را در سـال 13۶0 سرود و در سـال 13۶3 همکاری خود را با مجله »امید انقالب« آغاز کرد. 
سـال 137۸ وابسته فرهنگی ایران در تاجیکسـتان شد. او از جمله شـاعرانی است که در بیشتر همایش های سراسری شـعر دفاع مقدس و شب 
شـعرهای دفاع و مقاومت حضوری فعال داشـته به طوری که حماسه مقاومت و اشعار سیاسی اش همراه با سـوگ عاشورا در شعرش نشسته است. 

شعر   محتشم
 اوج اشعار عاشورایی است 

 مجتبی برزگر 

 در کارنامه شـعری شـما واقعه عاشـورا از نقاط مهـم و تاثیرگذاری 
است که انگار برای خودتان هم جلوه دیگری دارد. 

 خيلـی از خاطـرات دوران کودکـی ام بـا فضـای عـزاداری امـام حسـينg گره 
خـورده. هم اکنون که 53 سـاله هسـتم هنوز بـه آن لحظات زیبـا فکر می کنم و 
فضاهـای عزاداری امام حسـين برایم تداعی می شـود. در 16 سـالگی وارد فضای 
ادبيات شـدم و سایه ادبيات آیينی تا االن روی کارهای من بوده. تاکنون فضاهای 
مختلفـی از جمله شـعر عارفانه، عاشـقانه یـا دفاع مقـدس و حماسـی را تجربه 
کرده ام اما فضای عاشـورا و شـعر حسـينی برای من دوست داشـتنی ترین حوزه 

است. 
 به نظرشما برای انتقال تجارب شـاعران پیشکسوت در زمینه شعر 

عاشورایي به نسل جدید چه کارهایی باید انجام داد؟ 
باید جوانان را با فضای عاشـورا و شـعر حسينی آشنا کرد . شـاعرانی که در حوزه 
شـعر آیينی فعاليت دارند کارشـان جنبه معلمی داشـته باشـد. سـعی مي کنم 
سـروده هایی را کـه جوانـان برایـم می آورنـد بررسـی  کنـم و تجربيات خـودم را 
به نسـل بعـد انتقـال دهـم. در محافل و مجالـس دانشـجویی و دانش آمـوزی و 
انجمن هـای ادبی سراسـر کشـور دعـوت می شـوم و نقد و بررسـی اشـعار انجام 
می دهـم. هر کسـی وظيفـه دارد شـيوه معلمـی را داشـته باشـد. همان طور که 
کسـانی بـرای ما معلمی کردنـد، ما هم پس از سـال ها فعاليت بایـد تجربه هایی 
را کـه از اسـاتيد خودمـان دریافت کرده ایم به نسـل جـوان و نوجـوان عالقه مند 

کنيم.  منتقل 
 در اشـعارتان میـان واقعـه عاشـورا و زندگـی امـروز ارتباط هـای 

مستقیم و غیرمسـتقیمي وجود دارد. حتی در مواردی مسایل سیاسی 
روز را با شـعر خـود عجین کرده اید. کمـی درباره برقـراری این ارتباط 

برای ما توضیح   دهید. 
اعتقـاد دارم عاشـورا در صحنه زندگی بشـر امروز جریـان دارد و اگر عاشـورا را از 
زندگـی امروزمـان حذف کنيم، زندگی بی خاصيت و به دور از انسـانيتي خواهيم 
داشـت. عاشـورا رنگ حریت و جلوه های خوب انسـانی را به بشـریت داده. کربال 
در متـن زندگـی ما جریان دارد. کاری که امام حسـينg کرد باید نه تنها برای 
شـيعيان بلکه مسلمانان و مسيحيان و کل بشـریت الگو باشد. با توجه به استناد 
تاریخی می بينيم در یک یا دو شـب مانده به روز عاشـورا قطعنامه هـا و مذاکرات 
و... اتفـاق افتـاده. آمدنـد با امام حسـينg صلح کننـد و خواسـتند او را راضی 
کننـد به حکومت شـمر تن دهـد. آب را به رویش بسـتند و سـختی های زیادی 
بـه خانواده اش دادند تا فقط با ظلم بسـازد. همـه این نمادها و رمزهـا امروز برای 
کسـانی که اهل تفکر و شعور باشـند خودش را نشـان می دهد و برای آنها درس 
بزرگی اسـت. برخی عاشـورا را در حسـينيه های دربسـته و صرفا بر سـر و سينه 
 gزدن می داننـد. انقالب اسـالمی بـرای اینکه تفکر بزرگانی مثل سيدالشـهدا 
اجـرا شـود ایجاد شـده. از این جهت فکـر می کنم باید موضـع روز داشـت و این 
موضـع را بـزرگان ما هم دارند. به عنوان یک شـاعر سـعی می کنـم از آنها درس 

بگيـرم و این مواضع را در شـعر خـودم پياده کنم. 
 چـرا در اغلـب هیأت هـای مذهبـی و مراسـم  عـزاداری از اشـعار 
کالسـیکی با مضمون عاشـورا مانند اشعار محتشم کاشـانی استفاده 
مي شـود؟ آیـا سـروده های معاصـر از نظـر کیفیت خوب نیسـتند یا 

تعداد این اشعار کم است؟ 
شـعر محتشـم برای واقعـه عاشـورا اوج یک قلـه اسـت و تکرار یک شـعر خوب 
و شـاخص و خواندنی هميشـه زیباسـت. نظـرم این اسـت که به جـای خواندن 
کارهای سسـتی که از تفکر، حماسـه و مرثيه خالی هسـتند بهتر است کارهای 
شـکوهمند گذشـتگان تکرار شـود. البته در سـال های پس از انقالب نمونه های 
خوبـی داریـم کـه حرف هـاي تـازه  و تفکر نـو و حماسـه بيشـتری دارنـد. اتفاقا 
کارهایی هم داریم که از حماسـه و دانش و فکر تهی هسـتند و صرفا یک شـعار 
ضعيف در حد مرثيه اند. حتی برخی از اشعار، مرثيه هم نيستند و گاهی اوقات از 
بعضی ابعاد به فکاهه شـباهت دارند! اینها را کسانی می سرایند که شاعر نيستند 
و تفکر و نگاه عميقی به مسـایل عاشـورا ندارند. فکر می کنم در سال های پس از 
انقالب کيفيت و کميت بيشتری را در اشعار آیينی و عاشورایی شاهد بوده ایم. در 
هيچ دوره تاریخی به این اندازه شـاهد ادبيات آیينی و حسـينی و فاطمی و اشعار 
مهدوی نبوده ایم. دوره شـاخص شعر حماسه و آیينی، دوره انقالب اسالمی است. 
 این روزها شـاهد هسـتیم که هنرمندان زیـادی برای بیـان وقایع 
کربـال و مظلومیـت امام حسـینg و یارانش سـراغ موسـیقی پاپ 

رفته اند. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟ 
عاشـورا عظمتی دارد که می تواند در هر قالبی سروده شود. هيچ مسأله ای نيست 
اگر در قالب پاپ و ترانه و چيزی که مورد پسـند نسـل جوان اسـت سروده شود. 
اما مهم این اسـت که کار را چه کسـی سروده و آن شخص چه پشتوانه ای داشته 
و چقدر حرف تازه از جنس زمان و جنس حماسـه و سـوگ/ سـرود داشـته. این 
عوامل باید در بافت آن اثر خودشـان را همانند یک فرش ابریشمی نشان دهند و 
باید ببينيم تفکر و بينش و سـوگ/ سرود تا چه حد وجود دارد. نباید جلوه نمایی 
داشـته باشـيم. یعنی اگر خواننده ای می خواهد صدا یا شـعرش را به رخ بکشـد، 
نمی تواند عاشـورایی باشـد. شـعر واقعی عاشـورا نباید شـاعرش را بلکه باید امام 
حسـين را به رخ بکشد. شـاعر و خواننده باید محو شـوند. در کربال 72 تن بودند 
ولـی در حقيقت یک تن بودند. چون همه در سيدالشـهداg محو شـده بودند. 
در سـرود، ترانه، نوحه، غزل یا ترانه پاپ امروزی شـاعر و خواننده می تواند عرفان 
و نگاه واقعی و ذوب  شـدن واقعی را به رخ بکشـد. متأسـفانه در برخی از ترانه ها و 
نوحه ها جلوه های خودنمایی و خودآرایی را مشـاهده می کنيم! برخی خودشـان 
را به عنوان ذاکر امام حسـين قلمداد می کنند ولی می بينيم آنچه باید باشـد 

نيست و شـاید رضایت آن حضرت را فراهم نکند. 

علیرضا قزوه تأكید دارد اشعار اهل بیت باید همراه با تفکر عمیق باشد 
  

بخشی از شعر با »كاروان نیزه« 
بعد از شما به سایه ما تیر مي زدند 

  زخم زبان به بغض گلو گیر مي زدند 
پیشانی تمامی شان داغ سجده داشت 

  آنان که خیمه گاه مرا تیر مي زدند 
این مردمان غریبه نبودند، ای پدر 

  دیروز در رکاب تو شمشیر مي زدند 
غوغای فتنه بود که با تیغ آبدار 

  آتش به جان کودک بی شیر مي زدند 
ماندند در بطالت اعمال حج شان 

  محرم نگشته، تیغ به تقصیر مي زدند 
از حلق های تشنه صدای اذان رسید 

  در آن غروب تا که سرت بر سنان رسید 
ای زلف خونفشان توام لیله البرات 

  وقت نماز شب شده، حی علی الصالت 
از منظر بلند ببین صف کشیده اند 

  پشت سرت تمامی ذرات کائنات 
خود جاری وضوست ولی در نماز عشق 

  از مشک های تشنه وضو مي کند فرات 
توفان خون وزیده، سر کیست در تنور 

  خاک تو نوح حادثه را مي دهد نجات 
بین دو نهر، خضر شهادت به جست وجوست 

  تا آب نوشد از لبت، ای چشمه حیات 
ما را حیات لم یزلی جز رخ تو نیست 

  ما بی تو چشم بسته و ماتیم و در ممات 
عشقت نشاند باز به دریای خون مرا 

  وقت است تیغت آورد از خود برون مرا 
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خ  توليت آسـتان قدس رضوی در جمع راهپيمایان حسينی در مسـير نجف - کربال در موکب امام رضا g، عمود 285، 

طی سخنانی با بی نظير خواندن این راهپيمایی گفت: »راهپيمایی اربعين در کره خاکی قطعا بی نظير است. چه از لحاظ 
کمی و چه از لحاظ کيفی این راهپيمایی در جهان نمونه ای ندارد. اندیشه اربعينی در مقابل اندیشه استکباری، تکفيری 

ویژه نامه هیأت ها و محافل مذهبیو انحرافی است و امروز ما شاهد تقابل این دو اندیشه هستيم«. 
 شماره دهم سه شنبه 2 آذر 1395 22 صفر 1438



داریمبا»حسینحسین«پیرمیشویم...
یکی از سنت های زیبای هيأت های قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتيبه و پرچم هيأت بوده که در این سال ها فراموش شده.

پيشنهاد می کنيم دست به کار شوید و پس از پایان مجلس تان یک عکس یادگاری دسته جمعی بگيرید و برای »چهارده« ایميل 
صدای كدام قاری را انتخاب كنیم؟ کنيد تا در همين صفحه منتشر شود.

کار شناسـان فـن سـبک های قاری هـا را به چهار دسـته سـبک بدیـع، تقليد، 
تأليـف- تقليد و تاليف بدیع تقسـيم بندی می کنند؛ سـبک هایی کـه هر کدام 
قاری ممتازی پی آن را گرفته و حاال ما آنها را به اسـم و صدایشان می شناسيم. 
یکی از آنها عبدالفتاح شعشـاعی اسـت. شـيوه روایت گونه او به شکلی است که 
هر لحظه با تغيير معنـا، فضایی جدید را با آهنگ خودش برای شـنونده ایجاد 
می کنـد. او مهـارت عجيبـی در ترکيـب مقام های قرائـت دارد. انتخـاب بعدي 
ابوالعينين شعيشـع اسـت. گفته اند او در جوانی از سـبک و شيوه رفعت تقليد 
می کـرده امـا صـدای رسـا و پرطنينش بـه مـرور او را به سـمت ابـداع و خلق 
سـبکی نـو و بی سـابقه در تالوت پيش بـرد. او از ميـراث گذشـتگان در تالوت 
خودش اسـتفاده کرد و آن را به سـليقه و روحيه معاصـر و زمان خودش پيوند 
زد. این بارز ترین ویژگی سـبک اوسـت. قاری بعدی مصطفی اسـماعيل اسـت 
کـه بـه او لقب »اکبر القـراء« داده انـد. او عالوه بـر تجوید بر آواز هم مسـلط بود 
و دیگـران بـه همين خاطر او را متهم به اسـتفاده بيش از حد از هنر موسـيقی  
می کردنـد. او قـدرت خارق العـاده ای در بيان معانی و تصویر گری آیـات به ویژه 
در قصه هـای قرآنـی دارد. محمـد صدیق منشـاوی را هم مبتکـر الحان جدید 
قرائـت قـرآن می دانند. شـيوه تالوتـش منحصر به او نيسـت ولـی او این لحن 
را بـه بلـوغ رسـاند تـا او را نماینـده این سـبک بدانيم؛ سـبکی کـه ایرانی های 
زیـادی مثـل او ترتيـل می خواننـد. او صدایـی شـفاف، حـزن آور، تحریر پذیر و 
بسـيار منعطف دارد. عبدالباسط محمد عبدالصمد هم انتخاب بعدی است که 
بدون شـک هيچ قـاری دیگری به اندازه او در سـرزمين های اسـالمی شـهرت 
و محبوبيـت نـدارد. درواقـع هميـن صدا همـراه با نفـس طوالنی و اسـتفاده از 
آهنگ هـای ممتـد اما سـاده باعـث جـذب و گرایش هر شـنونده ای می شـود. 
بارز تریـن ویژگی صوتی او طنين خاص، ملکوتی و کم نظيری اسـت که موجب 
جذب شـيفتگان زیادی می شـود. انتخاب بعـدی می تواند شـحات محمد انور 
باشـد که تبحر خاصی در پرداختن به مقام »سـه گاه« دارد و به جرأت می توان 
گفـت او تنهـا قاری قرآني اسـت که بـه صورت تخصصـی به اجـرای این مقام 
در تالوت هـای خـود پرداخته و تمام گوشـه ها و زوایای آن را اجـرا کرده. از بين 
قاریـان ایرانی هم می توان شـهریار پرهيزکار را پيشـنهاد کرد. او مشـهورترین 
سال هاسـت  قـرآن  آموزشـگاه های  کـه  اسـت  ایـران  ترتيل خوانـی  اسـتاد 
روش حفـظ قـرآن را بـا نوارهـای سـه بـار تکـرار پرهيـزکار درس می دهنـد. 

اپلیکیشن
مسافر کربال شوید 

نرم افزارهــای موبایلــی کــه مبتنــی بــر امــکان 
ــر روز  ــوند، ه ــته می ش ــزوده نوش ــت  اف واقعي
بيشــتر می شــوند. اپليکيشــن »پارادیس« یکی 
از آنهاســت. یــک اپليکيشــن مکان محــور کــه 
براســاس GPS گوشــی، موقعيــت مکانی تــان را 
پيــدا می کنــد و شــما را بــه بعضــی مکان هــای 
مهــم جهــان می بــرد و محتــوای خاصــی را بــه 
واقعيــت اضافــه می کنــد و بــه صــورت مجازی 
بــه شــما نمایــش می دهــد. از یــک جایــی بــه 
بعد شــخصيت هایی از واقعــه عاشــورا و دو راوی 
بــه قصــه اضافــه می شــوند. آنهــا در مکان هــای 
مختلــف ســراغتان می آینــد و بــا شــما حــرف 
می زنند. محتــوای صحبت هــای آنها مفاهيمی 
از قيــام امــام حســينg اســت. در این مســير 
ــاب  ــيد و اصح ــمن را می شناس ــت و دش دوس
ــه شــما معرفــی  ــی ب امــام در قالب هــای جذاب
ــس«  ــود و نصــب »پارادی ــرای دانل می شــوند. ب
می توانيد بــه آدرس goo.gl/D2g5u5 ســر بزنيد. 

خداونـدا دل هـای ما را از دانـش و معرفت لبریز کـن و درون ما 
را از حرام و شـبهه ناک پـاک نگه دار. 

خداونـدا دسـت های مـا را از سـتم و تعـدی و سـرقت بـازدار و 
چشـم ها و نگاه هـای ما را از خیانـت و معصیت و آلودگی بپوشـان 
و راه گوش هایمـان را بر هرچه غیبت و لغو و بیهودگی اسـت ببند. 

سید مهدی شجاعی
 

نرم افزار 
صحیفه آنالین 

 
ــی از  ــیw یک ــام خمين ــه ام ــه صحيف  مجموع
ــری  ــی نظ ــناخت مبان ــع ش ــته ترین مناب برجس
انقالب اســالمی محســوب می شــود. ایــن صحيفه 
را می تــوان مــروری مســتند بــر تاریــخ انقــالب تــا 
رحلــت امــامw دانســت؛ مجموعــه ای 22 جلدی 
شــامل همــه بيانــات، پيام هــا، مصاحبه هــا، 
احــکام، اجازه هــای شــرعی و نامه هــای امــام

w. ایــن مجموعــه از پيــش از 15 خــرداد 1342، 
ــن  ــا آخری ــام ت ــام علنــی ام از اوليــن روزهــای قي
ــرداد 1368 را  ــا 14 خ ــان ت ــر ایش ــای عم روزه
دربرمی گيــرد؛ مجموعــه ای کــه توســط مؤسســه 
ــام خمينــیw منتشــر  ــار ام ــم و نشــر آث تنظي
شــده و نــام آن را کيومــرث صابــری فومنــی 
ــه  ــزار »صحيف ــرده. نرم اف ــنهاد ک ــا( پيش )گل آق
ــدی  ــه 22 جل ــن مجموع ــیw« ای ــام خمين ام
ــکان  ــد، ام ــما ورق می زن ــرای ش ــی ب ــه راحت را ب
جســت وجو دارد و می توانيــد متــن کامــل آن 
را روی کامپيوترتــان داشــته باشــيد. متــن کامــل 
قــرآن هــم ضميمــه آن شــده و ترجمه هــای عربی 
و انگليســی صحيفــه هــم در آن موجود اســت. این 
ــد از وب ســایت ــی را می تواني ــزار 50 مگابایت نرم اف

کنيــد.  دانلــود   www.islamdownload.org

qudsonline14@gmail.com

مراسـم رونمایـی از بزرگ تریـن مصحف خطی جهـان با حضور دکتـر حداد عادل برگزار شـد. رئيس فرهنگسـتان زبـان و ادب 
فارسـی در آیين رونمایی از  قرآن بایسـنقری در کتابخانه و موزه ملی ملک گفت: »بازنشـر قرآن بایسـنقری، انتشار سرمشق یک 
دوره هنـری اسـت؛ همان چيـزی که غربی هـا از آن به عنـوان »پارادایم« یاد می کننـد. این نمونه های عالی و شـگفت انگيز باید 

برای حفظ ریشـه های هنر اسـالمی بـه اهالی هنر عرضه شـوند. 
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مناجاتنامه 

کتاب
درباره امام مصلح بیشتر بدانید 

مرضيـه محمـدزاده از متخصصيـن پژوهش دربـاره تاریخ 
زندگانـی ائمـه در کتاب »حسـن بـن علـيg؛ امام 
مصلـح« به تفصيـل واقعه صلح امام حسـن را مـرور کرده. 
او در ایـن کتـاب، پژوهشـي مفصل دربـاره زندگي، سـيره 
و شخصيت شناسـي امام حسـنg و بررسـي اهـداف و 
پيام هـا و آثار صلـح آن حضـرت انجـام داده. مطالب کتاب 
در سـه فصل و با اسـتناد به متـون روایـي و تاریخي فراهم 
شـده. ابتـدا از القاب و فضایل آن حضـرت و آیات قـرآن در 
شـأن و مقام ایشـان بحث شـده و به آیات مباهله، تطهير، 
سـوره دهـر، آیه مـودت، آیه شـجره طيبـه و آیـه اولواالمر 
اسـتناد شـده. فصل دوم کتـاب دربـاره امامـت و خالفت، 
جنگ ها، صلح و شـهادت امام حسـنg اسـت. در فصل 
سـوم هم مجموعه ای از معارف علمی آن حضرت گزینش 
شـده. مباحث مربـوط بـه دوران امامت و سـپس جنگ با 
معاویـه ذکر شـده که در نهایت با بررسـی مفصل صلح آن 
حضرت به بررسی آن واقعه پرداخته شده. معرفی اصحاب، 
احتجاجـات و شـهادت امـام حسـنg هـم سـه بخش 
قابل توجـه از کتاب اسـت. بـا دوره کردن این کتـاب 708 
صفحه ای که انتشـارات »دليل مـا« آن را با قيمـت 9200 
تومان منتشـر کـرده، در ایـن روزهای نزدیک به شـهادت 
امـام، یک دور کامـل زندگی امام حسـنg را ورق زده اید.
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