سلوکسیاسی،اجتماعی
پیامبراكرم

شعرمحتشم
اوج اشعار عاشوراییاست

حجتاالسالم علی ثمری
واعظ و کارشناس معارف اسالمی

علیرضا قزوه تأکید دارد اشعار
اهل بیت باید همراه با تفکر باشد
شماره دهم

www.qudsonline.ir

حجتاالسالمسیدمهدیطباطبایی
معتقد است دشمن نمیگذارد
اسالم واقعی به جهان معرفیشود

منبریها باید
از اخالق حسنه

پیامبر



بگویند

ما منبری ها در معرفی پیامبر
کوتاهیکردیم
رسول خدا نسبت به منافق
گذشت نداشت

سهشنبه  2آذر 1395

 22صفر 1438

خـــــط خبــر

02

ویژهنامه هیأتها و محافل مذهبی

شماره دهم

سهشنبه  2آذر 1395

 22صفر 1438

ایمانهمراهباعملصالح
سوره مبارکه بقره

رسولاكرمk
با اميرالمؤمنين علیg
اتمام دین است
حجتاالسالم سیدحمید حسینی
استاد حوزه علمیه نجف اشرف

بـه طور کل سـه ابوالبشـر داریم؛ یک ابوالبشـر حضرت
آدم gاسـت ،یک ابوالبشـر حضرت نوح gاسـت و یک
ابوالبشـر حضـرت علی gاسـت .البته حضـرت علیg
بـا رسـول اكـرم kیکـی اسـت و در یک تـراز قـرار دارد.
رسـول اكـرم و علـی بـن ابیطالـب یـک نفـس هسـتند و
ناگفتـه نمانـد امـام علی «عبـد من عبیـد محمد» اسـت.
خـودش این طوری میگویـد .پیامبر گرامي اسلام kدر
ِـی بابُها/
بحث علـم و دانشفرمـوده« :أن َا َمدی َنـ ُه العِل ِم و َعل ٌّ
من شـهر علمـم و علـی درب آن اسـت» .لذا پیامبـر اکرم
فرمـوده اگـر میخواهیـد مـن را بشناسـید از طریـق علی
بشناسـید ،اگـر میخواهیـد فرزنـدان مـن را ببینیـد علی
را ببینیـد ،اگـر میخواهیـد بـه مـن احتـرام بگذارید علی
و آل علـی را محتـرم بشـمارید .پیامبـر اکـرم kکـه کانه
میخواهـد بـه ما بگویـد هرچـه دارم و ندارم از علـی و آل
اوسـت ،این را همیشـه در گفتار و کـردارش ثابت میکرد.
علي بـن أبيطالـب أبوا هـذه األمه/
لـذا میفرمـود« :أنـا و ّ
مـن و علـی پـدران ایـن امـت هسـتیم».گفتـم ابوالبشـر
یعنـی آدم ،نـوح و علـی .علی یعنی رسـو ل اكرم و رسـول
اكـرم یعنـی علـی .پـدر یکی اسـت ،پـس چـرا میفرماید
مـن و علـی پـدران ایـن امـت هسـتیم؟ یعنـی میخواهد
بگویـد مـن و علـی یـک نفـس در دو بـدن هسـتیم .یک
روح در دو بـدن .وقتـی االن مـا دینمـان ،مذهبمـان،
گفتارمـان ،صبـر و بردباری ،شـجاعت و دیـن و دیانتمان
را از حضـرت علـی gبگیریـم یعنـی از رسـول اكـرمk
گرفتهایـم .چـون خـود اميرالمؤمنيـن فرمـوده« :انـا عبـد
مـن عبیـد محمد» .لـذا خـوش به حال کسـانی کـه علی
را بـه عنـوان امـام خـود میدانند ،خـوش به حال کسـانی
کـه رسـو ل اكـرم را خاتـم انبیـا ميداننـد .ایـن دو مکمل
دین هسـتند .نمیتوانیم پیامبر بدون علی را قبول داشـته
باشـیم و نـه میتوانیم علـی را بـدون پیامبر قبول داشـته
باشـیم .هر دو باطل اسـت .حضرت محمـد kبا علیg
اتمـام دین اسـت .علـی بـدون محمد کفـران دین اسـت.

حجتاالسلام قائممقامی درباره اسـتقبال باشـکوه مردم از راهپیمایی اربعین گفت« :زمانی که تکفیریها در سـال
 93بـه عـراق حمله کردنـد ،در کربال حضور داشـتم و بعد از اینکـه تکفیریها اعالم کردنـد میخواهند حمله کنند
و عتبـات را بـا خاک یکسـان کنند ،شـاهد بودیم که حضور زائـران در اینجا به حد انفجار رسـید .به عبـارت دیگر از
ماه صفر سـال  1393شـاهد حضور بسیار گسـترده مردم در مراسـم اربعین هستیم .این مسأله بسـیار بامعناست».

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

اگر اقیانوسی آب داشته باشیم اما آردی در میان نباشد یا به بلندای کوه هیمالیا آرد باشد اما آبی در میان نباشد ،هرگز نانی به سفره کسی نمیآید .ایمان
شبیه آب و عمل صالح شبیه آرد است و هر کدام بدون دیگری هرگز بهشتی را برای آدمی فراهم نمیسازند .اگر یک دنیا اعتقاد و باور داشته باشیم اما
براساس آن عملی شایسته از خود نشان ندهیم ،سودی ندارد.

سلوک سیاسی -اجتماعی پیامبر اكرمk
حجتاالسالم علی ثمری واعظ و کارشناس معارف اسالمی
تردیـدی نیسـت كـه هیچکـس از زمـان آدم تـا زمـان آخریـن پيامبـر
خاتـم در امـر سیاسـتگذاری و تشـکیل حکومـت عـدل و حکومتـی کـه
کارگردانـان آن سـودمندترین مـردم بـرای مـردم و عاشـق حل مشـکالت
آنان باشـند همچون پیامبر عظیمالشـأن اسلام نبوده .همان سیاسـتی که
بسـتر پیاده شـدن عدالـت اجتماعی و خانوادگـی را در جامعـه فراهم کرد.
چـون همانطـور کـه در سـوره احـزاب بیـان شـده او خاتمالنبیين اسـت.
خاتمالنبیيـن یعنـی آنچـه  124هـزار پیامبـر پیشـین بـا هم داشـتند
خاتماالنبيـا بـه تنهایـی از آن دانسـتهها و ویژگیها برخوردار اسـت .یعنی
وارث همـه ارزشهـای انبیاي گذشـته بـوده و همه انبیاي گذشـته ،آمدن
ایشـان را بـه جامعـه انسـانی بشـارتدادهانـد .درواقـع پیامبر اكـرم اعظم
همـه انبیـا بود .پـس باید گفـت آن حضـرت در سیاسـتگذاری ،مهمترین،
بزرگتریـن ،قویتریـن ،خردمندتریـن و الهیتریـن انسـانها بـر مسـند
کار بـوده .نکتـه بعـدی کـه در درک بهتر معنـای خاتمالنبیين بـه جامعه
انسـانی پیـام میدهـد ،این اسـت کـه پیامبـر گرامـي اسلام kپرچمدار
همه انبیاسـت .چون خداوند متعال یک دین بیشـتر نداشـته .لـذا در همه
آیـات قـرآن کلمه دین نه تثنیـه آمده (دینـان) و نه آن را بـه صورت جمع
(ادیـان) آوردهانـد .زیـرا از زمـان حضرتآدم gتـا پیامبر خاتـم kدین،
اسلام بـوده ولـی ایـن دیـن بـه تناسـب نیـاز جهانیـان قرن بـه قـرن و با
قالبهـا و گونههـای مختلف عرضه شـد .هرچـه نیازها اضافـه و تغییر پیدا

حجتاالسالم علی ثمری
واعظ و کارشناس معارف اسالمی

میکـرد ،قوانيـن به تناسـب تغییـر میکردنـد و روشها اضافه میشـدند.
خداونـد متعال هنـگام بعثت پيامبـر نـدای «اليوم اكملت لكـم دينكم
و اتممـت عليكـم نعمتـى» را سـر داد .البتـه ايـن آیـه مربـوط به پـس از
انتخـاب حضـرت علـی gاز جانـب خدا بـه حکومـت اسـت .در حقیقت
امیرالمؤمنیـن gبـا علـم ،خـرد و عقـل و روش عالمانهاش دیـن را کامل
و جامـع به بشـریت عرضـه کـرد .زیرا پـس از ارتحـال پیامبـر آن حضرت
مکلف شـد تمـام روشهـای سیاسـی ،عقلـی و اجتماعـی پیامبـر را ادامه
دهـد .میتـوان گفـت او قویترین ،بهترین سیاسـتمدار و سیاسـتگذار بود
و بـه دلیـل دینـش کـه کاملتریـن قوانیـن را داشـت ،اگـر سفارشـات آن
حضـرت بـرای بعـد از ارتحالش بـه مرحله اجرا میرسـید یعنـی بالفاصله
حکومـت ،سیاسـت و سیاسـتگذاری بـه دسـت امـام معصـوم و انتخـاب
شـده خـدا میافتـاد امـروز کـه  7میلیـارد جمعیـت روی کـره زمین عمر
میگذراننـد ،مـزه عدالـت و سیاسـت الهی -انسـانی را شـیرینتر از عسـل
خالـص میچشـیدند.
نبـی مکرم اسلام kبـه عنوان سـید انبیـا و سـید مرسـلین در اوج اقتدار
حاضـر و ناظرنـد .اینکـه متأسـفانه گاهـی اوقـات به اشـکال مختلف بـه پیامبر
جسـارت و توهین میشـود حاکی از آن اسـت که مرام و مکتب پیامبر کار را با
سـرعت پیش میبرد .پیامبر عظیمالشـأن اسلام شخصیت «اشـداء علی الکفار
و رحماء بینهم» داشـت .همه اسلام رحمت و خوف و رجاسـت .مکتب اسلام
مجموعـهای از خـوف و رجاسـت .مثـل دو بـال بـرای پـرش .اینکـه رحمانیت
اسلام را بـه ایـن معنا بگوییـم باید با اسـتکبار یزیـد زمان ،مسـتکبرین و
طاغوتیان کنار آمد درسـت نیسـت .امام حسـین gدر کربلا فرمود« :إن
كان ديـن محمد لم يسـتقم إال بقتلي يا سـيوف خذيني» .این اسلام ناب
اسـت .پیامبری کـه این روزها به سـوگ او نشسـتهایم بـه تصدیق قرآن
از هـر نظـر الگو و دارای خلق عظیم اسـت .او از آن جهت خاتم پیامبران
و پایانبخش ارسـال رسـل و انزال کتب شـد که نکتـهای را ناگفته باقی
نگذاشـت و پـس از او در مجموعـه تعالیم انبیـا نقصی نبود کـه دیگران
بـرای تکمیـل آن مبعـوث شـوند .امـا در میان همـه آنچه از آن «اسـوه
حسـنه» خوانـده و شـنیدهایم ،رعایـت حرمـت انسـانها و ادای حقـوق
آنان از برجسـتگی بیشـتری برخـوردار اسـت .او برترین مخلـوق و علت
خلقـت بود ولـی در همان حال کرامت هیچ بشـری را نادیده نمیگرفت،
با ضعیفترینها نشسـت و برخاسـت داشـت ،از گمنامترینهـا دلجویی
میکـرد و پایمـال کردن حـق هیچکـس را برنمیتافت .به ویژه کسـانی
کـه فریادشـان بـه جایـی نمیرسـید و تضییـع حقـوق آنهـا هزینـهای
در برنداشـت .پیامبـر مـا چنـان بـه انسـان و حرمـت او میاندیشـید
کـه حتـی پیکـر بیجـان را نیـز شایسـته احتـرام میدیـد .در چندیـن
روایـت آمـده پيامبـر هنـگام گفتوگو بـا اصحابش بـود كه جنـازهای را
عبـورميدادنـد .آن حضـرت تمامقـد بـه احتـرام آن برخاسـت .یارانش
بـا بیرغبتـی و تعجـبگفتنـد ایـن جنـازه یـک یهـودی اسـت امـا آن
حضـرت بـا توبیـخ ایـن همـه تنگنظـریفرمـود مگر انسـان نیسـت؟!
هـرگاه جنـازهای دیدید بـه احتـرام آن برخیزید .چنین نگاهـي وحیانی
و منطبـق بـا فطـرت بـود کـه دوسـت و دشـمن را پروانهوار گرد شـمع
وجـودش جمـع کرده و زمینه را برای جهانگیر شـدن پیامش ،با شـتابی
باورنکردنـی آمـاده کرده بـود .قرآن برخلاف آنان که شمشـیر علیg
و ثـروت خدیجـه hرا تنهـا عامل گسـترش اسلام معرفـی میکنند به
صراحـت نرمـی و مهربانـی بـا مـردم را رمـز موفقیـت پیامبـر میدانـد.

زیر خیمه

100ساله

تاریخچه حسینیه قدیمی رحیمیان
به روایت دکتر محمدحسن رجبي دوانی
ملیحه پژمان

کوچـه نـواب صفـوی ،کوچـه عسـكریه ،پلاک  .7اینجا
خیمه  100سـالهای اسـت که اواخـر دوره قاجاریه سـاخته
شـد تـا مأمنـی بـرای همـه باشـد؛ هـم زائرانی کـه برای
زیـارت بـه مشـهد میآینـد و هـم گردشـگرانی کـه
مسـحور بنـای زیبـای حسـینیه رحیمیـان میشـوند.
حسـینیهای کـه بـا معمـاری ایرانـی -اسلامی خـودش
توجـه خیلیها را بـه خود جلـب کـرده و در  ۱۶شـهریور
مـاه  ۱۳۸۳بـ ه عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایران بـه ثبت
رسـید .در ایـن صفحـه مـروری کوتـاه بـر تاریخچـه و
ویژگیهـای این حسـینیه داشـتیم که به دلیـل قدمتش
برنامههـای دینـی و مذهبی بسـیاری در آن برپا میشـود.

خـــــط خبــر

تولیت آسـتان قدس رضوی با صدور پیامی ضمن عرض تسـلیت به مناسـبت کشـتار عزاداران حسـینی در نیجریه ،این
حادثه تروریستی را محکوم کرد .آیتاهلل سيدابراهیم رئیسی در بخشی از پیام خود گفت« :شيعیان مظلوم کشور نیجریه
سالهاست در آتش ظلم بدخواهان هتاک مستکبر میسوزند اما همچون رهبر شریف و باایمان خود شیخ زکزاکی لحظهای
از آرمانهای بلند خود پا پس نکشیدهاند».
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حسـینیه رحیمیـان نزدیکیهـای حـرم مطهـر امـام رضـاg
قـرار دارد و از آنجـا کـه ایـن محله یکـی از محلههـای قدیمی،
شـلوغ و پررفت و آمد مشـهد است بسیار شـناخته شده و شلوغ
اسـت .بانیـان این حسـینیه كـه بـازاری و تاجـر بودنـد در کنار
فعالیتهـای اجتماعـی بـه برگـزاری مراسـم مذهبـی و خیرات
بـه نیازمنـدان اهتمام ویـژه داشـتند .در این حسـینیه ،عالوه بر
تفکیـک محل نشسـتن زنانه و مردانـه ،محلی را هم بـرای افراد
خـاص دربـاری در نظر گرفتـه بودند اما این رویه پـس از انقالب
تغییر کـرد و دیگر از تفکیک درباری و عوام خبری نیسـت بلکه
حسـینیه بـا کمکهـا و حمایتهـای مردمـی اداره و مجالـس
مذهبـی برگزار میشـود.

خـاص مذهبـی میتواننـد از ایـن فضـای مذهبـی سرشـار از
آرامـش اسـتفاده کنند.
دكتـر محمدحسـن رجبـی دوانـی یکـی از مورخينی اسـت که
سـالها دربـاره بناهای تاریخی تحقیـق کرده و دربـاره این بنای
تاریخـی میگوید« :حسـینیه رحیمیـان با اینکه بـه عصر قاجار
برمیگـردد نـه تنها رنـگ و روی کهنگـی به خـود نگرفته بلکه
هـر روز بـه خیـل عالقهمنـدان آن اضافـه میشـود .طاقیهـای
داخلـی ایـن بنـای تاریخـی زیبایـی و جذابیـت بیشـماری را
بـه آن بخشـیده و امـروز حسـینیه رحیمیـان فـارغ از برگزاری
مراسـم و محافـل مذهبـی ،پذیـرای گردشـگران خارجی اسـت
کـه بـه تاریخ ایـران و معمـاری ایرانـی -اسلامی عالقهمندند».

معماری ایرانی -اسالمی
براسـاس آنچه در اسناد تاریخی به ثبت رسـیده این حسینیه
به دوره احمدشـاه قاجار برمیگـردد و از آنجا که در این دوره
بـه معماری اسلامی توجه میشـده ،زیبایی خاصـی در بنای
حسـینیه خودنمایـی میکنـد .ایـن حسـینیه فرصتـی اسـت
بـرای گشـت و گـذار در تاریـخ شـفاهی ایـران کـه گوشـهای
از آن در مشـهد جـا دارد .فضـای حسـینیه بـه گونهای اسـت
کـه براسـاس تابسـتان و زمسـتان مـکان حضـور مسـتمعین
آمـاده میشـود و البتـه برخـی ویژگیهـای حسـینیه نشـان
میدهـد کـه در آن دوران حضـور در این فضاها برای شـاهان
و عـوام متفاوت بوده .اتاقهای شاهنشـین بـه میهمانان خاص
اختصـاص داشـته و مـردم عـادی اجـازه نداشـتهاند بـه ایـن
اتاقها وارد شـوند .از ویژگی این حسـینیه اتاقهای کوچک و
تودرتوسـت؛ اتاقهایـی که به پلکانـی نه چنـدان بلند منتهی
میشـوند و سـماورهايی بـرای آمـاده کردن چای مسـتمعین
در آنجـا چیده میشـود.

دین؛ محور زندگی مـردم

معماری منحصر به فرد
حسـینیه رحیمیـان معمـاری منحصـر بـه فـردی دارد که از
درب ورودی قدیمـی آن خودنمایـی میکند .فارغ از جذابیت،
خالقیـت و هنر معمـاران ایرانی ،سـکوهایی در کنار درب قرار
دارد که رهگذران خسـته میتوانند دقایقی روی آن بنشـینند
و خسـتگی در کننـد .بـا گذشـت یـک قـرن از سـاخت ایـن
حسـینیه ،درب ورودی حسـينيه بـه روی همـه اهالـی محله
و زائـران امـام رضـا gبـاز اسـت و مـردم در مناسـبتهای

دکتر رجبی دوانـي این بنای تاریخی را مربـوط به دورانی
میداند که دیـن در محور زندگی همه مردم قرار داشـته
و بدیـن ترتیب دینباوری و توسـل بـه معصومین bدر
زندگی مردم جاری و سـاری بـوده .او میگویـد« :یکی از
ویژگیهای این بنای تاریخی تعبیه سیسـتم گرمایشـی
برای زمسـتان بود .بخاریهـای زغالسـنگی 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 میآمدند .این حسـینیه با قدمت
یک قـرن همچنان پابرجاسـت و هر سـاله در ایام محرم
و صفـر عالقهمنـدان زيـادی از جای جای مشـهد به این
مکان میآیند و این حسـن بزرگی برای این بنای تاریخی
مسـتحکم اسـت .حضور مـردم در ایـن بنـای تاریخی
نشـاندهنده عظمـت معماری اصیـل ایرانی -اسلامی
و معـرف بخشـی از خالقیت هنرمنـدان ایرانی اسـت».

ویژهنامه هیأتها و محافل مذهبی

شماره دهم
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همزمان با ایام اربعین حسینی و دهه آخر صفر مراسم غبارروبی ضریح مطهر علی بن موسیالرضا gبا حضور جانبازان و
جمعی از علما و مسؤوالن برگزار شد .در این مراسم آیات عظام و حججاسالم علمالهدی ،رئیسی ،مروارید ،رسولی محالتی
و علی واعظ طبسی حضور داشتند و عالوه بر غبارروبی مشبکها و فضای داخل ضریح منور ،سنگ مضجع ثامنالحججg
با گالب ناب شستوشو داده شد.

آرام صحبت میکند اما تأثیرگذار .سالهاست با همین لحن
منحصر به فرد روی منبر میرود و او را به عنوان یک کارشناس و
استاد اخالق برجسته میشناسند؛ سخنانی که برای توده مردم
قابل فهم است و بسیاری اعتقاد دارند زندگیشان با مشاورههای او
تغییرات عمدهای داشته .حجتاالسالم سیدمهدی طباطبایی این
روزها به تازگی از بیمارستان به منزل آمده و حال جسمانی خوبی
ندارد اما با این حال اجازه میدهد ساعتی با او به گفتوگو بنشینیم.
موضوع گفتوگو درباره عزاداریهای  28صفر در هیأتهاست.

حجتاالسالمسیدمهدیطباطباییمعتقداستدشمن
نمیگذارد اسالم واقعی به جهان معرفی شود

منبریهاباید
ازاخالقحسنه
پیامبر بگویند
مجتبی برزگر

هـر سـال در بیسـت و هشـتم صفـر سـالروز رحلت رسـول
اکـرم kو شـهادت امام حسـن مجتبی gمراسـم سـوگواری
بسـیاری برپا میشـود اما به اعتقاد بعضی کارشناسـان آن طور
کـه بایـد و شـاید در شـأن پیامبـر کاری صـورت نمیگیـرد یا
منبریهـا در ارائه مباحثشـان غفلـت میکنند یـا مداحان در
انتخاب مدیحـ ه و مرثیه! با توجـه به اینکه نبي اکـرم kپیامبر
خاتـم اسـت و بایـد بهتـر در جهـان شناسـایی شـود امـا این
غفلت کار را به عقب میاندازد.
در گذشـته که دوران نوجوانی بنده بود بیسـت و هشـتم صفـر را اختصاص
میدادنـد به رسـول اکرم kو براي امام حسـن مجتبی gیک شـب بعد
و بیسـت و نهـم و سـیام صفـر را بـرای امـام رضـا gعـزاداری میکردند.
اگـر احیانـا ماه صفـر  29روزه بـود باز سـعی میکردند برنامه امام هشـتم را
در شـب اول ربیـع برگزار کنند و شـهادت امام حسـن مجتبی gرا شـب
آخـر صفـر .عـادت وعـاظ هـم ایـن بـود .امـا چـون در ایـن زمان بیشـتر
کتر و
کارهـا را مداحـان دسـت گرفتهانـد غالبا آنها بـرای گریانـدن نزدی 
آسـانتر بـه امام حسـن مجتبـی توسـل میجوینـد و از کنـار پیامبر به
صـورت زودگـذر عبـور میکنند .مسـأله رسـول اکـرم kبسـیار محکم
و متقـن در گذشـته مطـرح بـوده .یـادم هسـت از جملـه شـعارهایی که
در عالـم سـینهزنی میخواندنـد «محمـد یـا محمد ،بـرس بـه داد امت»
بـود .مهـم این اسـت کـه واقعـا مداحان یـا منبریهـا کمتر بـه جزئیات
زندگـی پیامبـر توجه میکننـد .همانطور كـه ميدانيد رسـول اکرمk
را مسـموم کردنـد .آن حضـرت به واسـطه يك زن یهودی مسـموم شـد
و از دنیـا رفت امـا خداوند عزوجل میخواسـت دوران زندگـی او افزایش
یابـد و امـت بیشـتر از آن حضـرت اسـتفاده کننـد .لـذا پیامبر بـا همان
حـال بیمـاری منبـررفـت و روی منبـر موضـوع مهمـی که مطـرح کرد
حقالنـاس بـود .آن حضـرت فرمود حـقاهلل ،حق خـدا و حق من اسـت.
در آن منبـر آنقـدر مـردم را از قیامـت ترسـاند كـه صـدای ضجـه و ناله
مـردم بلنـد شـد .در میـان فرمایشـاتش فرمـود از مـن پیغمبـر هـم در
قیامـت سـوال میشـود .لـذا ای مـردم! هـر کـس حقـی بـر گـردن من
دارد همیـن دنیـا آن را از مـن بگیـرد یـا بگذرد .یکـی از بین مـردم بلند
شـد و گفـت یـا رسـولاهلل! در فلان جنـگ عصـای شـما بـه شـکم من
خـورد .در جمعیـت غوغایـی بـه پـا شـد .پیامبـر فرمـود در همیـن دنیا
بایـد قصـاص کنی .بـه سـلمان فرمود بـرو عصـاي مـن را بیاور تـا با آن
جلـوی چشـم مـردم به شـکم من بزنـد .ایـن ماجـرا اول حقالنـاس بود و
بعـد حـقاهلل .در کنـار آن پیامبـر مسـأله خالفت علـی بن ابيطالـب gرا
مطـرحکـرد و خواسـت دم مـرگ ایـن مطلـب را مکتـوب کنـد ولی بـه او
اجـازه ندادنـد .البتـه آن حضـرت در عمر خـودش چیزی را مکتـوب نکرده
بـود ولـی میخواسـت در این مقطع زماني بگويد علی جانشـین من اسـت.
امروز جهان اسلام تشـنه شـنیدن یکسـری از ویژگیهای
پیامبـر اکـرم kاسـت .مثلا در برخـی از مسـتندها و فیلمها
همچـون فیلـم «محمـد رسـولاهلل »kشـاهد ایـن توجـه و
اسـتقبال بودیم تـا این ویژگیهـای بارز پیامبر معرفی شـود .به
نظر شـما منبریهـا ،هیأتها و مداحـان روی کـدام ویژگیهای

پیامبـر بايـد بیشـتر کار کنند که بـه این نیـاز جامعـه جهانی
اسالم پاسخ داده شود؟
آن حضـرت آنقـدر اخلاق زیبندهاي داشـت که بـه احدی ناسـزا نگفت
و جسـارت نکـرد .همواره بـا محبت و مـودت رفتـار میکرد بـه گونهای
کـه در فتـح مکه راضی نشـد حتـي یک نفر آسـیب ببینـد .در حالی که
او را از خانـه خـودش بیـرون کـرده بودنـد فرمـان عفـو عمومـی داد که
در دنیـا بینظیـر اسـت .این مختـص اخلاق پیامبر اكرم kبه حسـاب
میآیـد .خدا در قـرآنفرموده« :مطـا ٌع دنیا قلیل» .دنیا هرقـدر دارد کم
اسـت .دربـاره پیامبـر گفتهاند« :انـک لعلی خلـق عظیـم» .پیامبر خلق
عظیمـی دارد امـا تمـام دنیا کوچک اسـت .اخلاق پیامبر چنـد ویژگی
دارد :اول اهتمـام آن حضرت بـه امر پروردگار اسـت و دوم اهمیت دادن
او بـه حقـوق مـردم یـا حقالناس اسـت .تمام وجـود پیامبر ایـن بود که
بیـن خـود و خدا و بین خود و مردم همیشـه رابطهاش محکم باشـد و با
هرگونه تشـنجی مخالف بـود و با هر نوع تهمت و حرف زشـتی مخالفت
میکـرد .سـعی میکـرد با محبـت و مودت حتـی با دشـمنانش برخورد
کنـد .آن حضـرت صیانت از حـقاهلل و حقالناس داشـت.
رسالت منبریها در ایام  28صفر چیست؟
متأسـفانه در این راسـتا ضعیف عمـل کردهایم! منبریها باید خودشـان
را تقویـت کننـد و به مداحان سـمت و سـو بدهند .منبریهـا باید امروز
از اخالق حسـنه پیامبر kبگویند تا برای بشـریت درس باشـد.
در شـرایطی کـه دنیـا با پدیـده شـومی همچون تروریسـم
مواجـه اسـت و از طرفی رسـانههاي غربـي با توانمنـدیاي که
دارند تروریسـم را با اسـتعاره اسلام بـه دنیا معرفـی میکنند
چـه وجوهـی از زندگـی پیامبـر را به دنیـا ارائه بدهیـم که این
تصویر اصالح شود؟
وقتـی از رأفـت و مهربانـی بگوییـم قطعـا ایـن رویکردها تغییـر میکند
و قرائتهـای درسـتی نسـبت به نبـي مكرم kصـورت میگیـرد .برای
نشـا ن دادن تصویـر اسلام واقعـی بایـد مـردم دنیـا را بـه هـر راهی که
میشـود بیـدار کرد .باید حقیقت اسلام ناب الهی بازگو شـود؛ اسلامی
کـه حکمت ،علـم ،عقل ،دلیل و برهـان ،محبت ،عاطفه ،عشـق و تکریم
بـه انسـان دارد .ایـن ویژگیهـا و خصوصیـات بـارز را بایـد از قرآن و
اهـلبیـت bگرفـت .اگر انسـان خالف قـرآن و اهل بیـت حرکت
کنـد ،هزار اسلام دستسـاز زمینـی به وجـود میآیـد همانطور
کـه بعـد از ارتحـال پیامبر اسلامهای زمینـی افزایـش یافتند و
حاال سـر از داعش ،النصره ،وهابیت ،بهائیـت و قادیانی درآورده
اسـت .باید این اسالمسـازی مادی را از چشـم كسانی دید که
پـس از ارتحـال پیامبر اكـرم kجلوی اجرای خواسـتههای

الهـی آن حضـرت را گرفتهانـد .اگـر جلوی اجرای خواسـتههای رسـول
اكـرم را نمیگرفتنـد امـروز کـر ه زمین یک اسلام داشـت و یـک چراغ
بـر سـر راه مردم روشـن بـود امـا امـروز در میان فریـاد این اسلامهای
اختراعـی ،اسلام اصلـی خدا دیـده نمیشـود .چون دشـمن فهمیده که
اگـر اسلام واقعـی بـر جهـان حاکم شـود دیگـر زمینـهای بـرای ظالم،
غارتگـر ،اسـتعمارگر و اسـتثمارگر نخواهد بود.
شـعر یـا مرثیـهای یادتـان هسـت کـه آن را بـرای پیامبـر
اکرم kخوانده باشید؟
مـن معمـوال بـاالی منبر شـعر نمیخوانم .آیـه «لقد جاء کم رسـول من
انفسـکم عزیـز علیه ما عنتم حریـص علیکم بالمؤمنین ريـؤف رحیم» را
زیـاد میخوانـم و گریـه میکنـم .یعنـی خدایـا در قیامت چـه کنیم که
دسـتمان به شـما برسـد .حضرت زهرا hخطـاب به پـدرش فرمود در
قیامـت شـما را کجا ببینم؟ پیامبـرفرمود كنار حـوض کوثر.
بـا توجه به روحیـه صلح و دوسـتی ،صفـا و صمیميتی که در
وجـود پیامبر عظیمالشـأن اسلام وجـود دارد اما امروز پشـت
پـرده جنایـات فرهنگـی غـرب بـه نمایـش چهـره خشـن و
جنـگاوری تبدیـل شـده و پیامبـر مهربانیهـا را در جهـان
جنگطلـب معرفـی میکننـد .در ایـن راسـتا مسـلمانان چه
وظیفه و رویکردی را برای معرفی بهتر پیامبر برعهده دارند؟
ایـن مدعیـان به مـا بگویند ما چه جنگی را شـروع کردیـم؟ جنگ را که
بتپرسـتان مکه شـروع کردند .شـما مسـیحیان هم که مسیحی جعلی
هسـتید! شـما یهودیـان صهیونیسـت و اسـرائیلیها که از شـنیعترین و
ناپسـندترین چهره خشـن جهان و تاریخ برخورداریـد و پدربزرگ و پدر
داعـش ،طالبـان و القاعـده هسـتید بـه مـا بگوییـد پیامبر اکـرم kچه
جنگ ابتدایی داشـت؟
در کتابهـای تاریخـی بیـان شـده کـه همـه جنگهـای پیامبـر جنبه
دفاعـی داشـتهاند .یعنـی دشـمن بـه آن حضـرت حملـه کـرده .شـما
میگوییـد پیامبـر از خـودش دفـاع هـم نمیکـرد و اجـازه مـیداد
مـردم را قتلعـام کننـد و خـودش هـم بـه شـهادت میرسـید! جنـگ
پیامبـر ،جنـگ مقـدس بـود .شـما یهودیان کـه بـا قومهـای بنینضیر،
خیبـر و ...و مسـیحیان کـه در قالـب جنگهـای صلیبـی بـه صـورت
ابتدایـی بـا مـا مسـلمانان وارد جنـگ میشـدید و شـهرهای مـا را
خـراب میکردیـد ،امـروز مدعـی حقـوقبشـر و صلحطلبـی هسـتید؟!

خـــــط خبــر

سـعید اسماعیلی کارگردان نمایش «کربال» که در مسیر پیادهروی اربعین اجرا میشود ،گفت« :واقعا رسالتی را برعهده
گرفتیم که سـالها مغفول مانده بود .ما ایرانیها بیشـتر میتوانیم فضاهای فرهنگی ایجاد کنیم و این مردم نیازمند این
فعالیتها هستند .خوشحالیم آغازکننده این حرکت عظیم بودیم و امروز میشنویم كه برخی دیگر نمایشهای خیابانی
را آغاز کردهاند و این حرکت بزرگ برای تحقق اتفاق شایسـتهتری دست به دست میشود».
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«انک لعلیخلق عظیم»
بود
حجتاالسالم طباطبایی با اشـاره به نکات
اخالقـی ویـژه پیامبـر اکـرم kمیگوید:
«آن حضـرت «انـک لعلـی خلـق عظیم»
بود .رفتـار عمومـی پيامبر به شـکلی بود
که همـه او را از پـدر ،خانواده ،بـرادر ،اقوام
و حتـی مـردم کوچه و بـازار به خودشـان
مهربانتـر میدیدند .پـروردگار بـه خاطر
همیـن نکته اخالقی خطاب بـه آن حضرت
فرمـوده اگـر اینگونـه نبـودی جاذبـهای
بـرای گرایش به اسلام وجود نداشـت .اگر
مردم عاشـق اسلام شـدند ،قبل از دیدن
زیباییهـای دیـن ،جـذب اخلاق نیکوی
خـودت شـدند و درک کردنـد کـه اخالق
تـو تجلی دین توسـت .پیامبر اکـرم kبه
شـدت در خانه مهربـان بود و به همسـر و
فرزنـد خـود احتـرام میگذاشـت .نوعی
مهربان بـود که طـرف مقابـل را در فضای
مهربانـی رشـد مـیداد و آنقـدر محبـت
میکـرد کـه بـا آن همـه سـنگینی کار و
مشـغله هدایتگری و انجـام مأموریتهای
رسـالت پیامبـری ،خانـواده میدانسـتند
بایـد در ایـن راسـتا تالشهـای زیـادی را
خـارج از فضـای خانه داشـته باشـند .در
روایـات متعددی داریم به شـدت دلتنگش
میشـدند تا برگـردد و آنـگاه آرامش پیدا
میکردنـد .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 عاقالنهشـان آن حضـرت را آزار میدادند
و شـخصیت او را لمـس نمیکردنـد .امـا
بـا همـه این اوصـاف نسـبت به همـه این
افـراد چه در مکـه و چه در مدینه گذشـت
میکرد یـا میفرمـود خدایا هدایتشـان
کـن .یـا حتـی وقتـی اقتـدار پیدا کـرد و
قویتریـن انسـان منطقه شـد از تمام اهل
مکـه در یـک لحظـه گذشـت کـرد .نبي
مكرم اسلام kهیچگاه نسـبت به منافق،
فاسـد و تخریبکننده گذشـت نداشـت.
چـون همـواره میفرمـود ایـن دسـته از
افراد کشـتیاي را که جامعه در آن سـوار
هسـتند سـوراخ میکنند تـا همه غرق
شـوند .اینهـا قابل گذشـت نیسـتند.
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معاون تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضوی از راهاندازی  50پایگاه مشاوره دینی با رویکرد مناطق محروم
در مشهد خبر داد .حجتاالسالم والمسلمین سیدجالل حسینی با اعالم این خبر گفت« :برای نخستین بار در ایام دهه
پایانی صفر و شهادت امام رضا gدر  50مسجد و پایگاه در سطح شهر مشهد با محوریت مناطق محروم ،مشاورههای
دینی به صورت گروهی و فردی راهاندازی میشود».

توگوباشهيدمحمدالزهیریمرزوق
گف 
که زمان شهادت مصطفی خمینی برای امام wروضه خواند

پیادهروی اربعینازبرکات
شجاعتامامخمینیاست
کریم زارعی

روزگاری جـوان بـود و سـیدروحاهلل را بـرای اولیـن بـار در بازارچـه کوچـک منتهـی به حـرم حضـرت امیرالمؤمنیـن gدید
ن روزهـا خادمالحسـین بـود و بسـیاری او را بـه سـبب بـازاریبودنش
و دلـدادهاش شـد .شـهید محمـد الزهیـری مـرزوق آ 
میشـناختند .تاجـر و متمـول بـود اما عشـق بـه اهـلبیـت bاو را افتـاده و متواضع کـرده بـود .خادم  50سـاله حـرم امام
حسـین gو محـب چندین سـاله حضرت امـام wروزهایـی که امـام در نجف بودنـد نزد ايشـان میرفـت .او در خانـهای در
نزديكـي ایـوان طال زندگی میکنـد .مترجم که آمـد صحبتها را بـا او آغاز کردیـم انگار بغضی داشـت که امانـش را بریده بود.

از کجـا با حضرت امام wآشـنا شـدید و چطور شـد کـه در کنار
سراییدن قصیدههای عربی ،خواستید مداحی کنید؟
از سـال  1965تـا زمانـی کـه امـام خمینی wبـه فرانسـه هجرت کردنـد در
خدمتشـان بـودم .موقعـی که جوانـي  30سـاله بودم (حـدود  48سـال قبل)
مداحی را آغاز کردم .در مناسبتهای مختلف در کربال ،ایام اربعین و روز عاشورا

در خانـه حاجآقا اسـکنانی از محبين معروف و مشـهور اهلبیـت در کربال
میخوانـدم .زمانی کـه حاجآقا مصطفی خمینـی به رحمت خـدا رفتند همراه
سـیدمحمود دعایی برای دفن ایشان به حسـینیه رفتیم .حضرت امام خمینی
گفتند شـما برای ما بخوانيد .قصیدهای را خواندم که ماجرای شـهادت حضرت
علیاکبـر gرا بیـان میکرد.

آن قصیده چه بود؟
بنیانااقتطعتکمنمهجتیمنقلبیلماذاقطعتجمیل
قصيدهايبودبااينمضمونّ «:
الفوادی  »..از آن سال به بعد این قصیده را برای شهادت حضرت علیاکبر gمیخوانم.
چرا در کنار شاعری به مداحی رو آوردید؟
ی که جوان بودم دوسـت داشـتم فراتر از شـعر پیـش بروم .تمـام درونم را
زمانـ 
حزن فرا گرفته بود .دوسـت داشـتم برای امام حسـین gمداحـی کنم .برای
همین شـروع بـه خواندن کـردم .با مرحـوم حـاج عبدالزهرا کعبی هـم که هر
سـال مقتل امام حسین gرا میخواند آشنایی داشـتم و این افتخار را داشتم
که در مداحی یـاریاش کنم.
میان مداحان و شـاعران عراقی و مداحان و شـاعران فارسیزبان چه
تفاوتی وجود دارد؟
هیـچ اختالفی جـز در زبـان نمیبینم .چون شـعائر الهی را هـر دو به خوبی
بیـان میکننـد .گاهـی اوقـات آنقـدر یـک شـعر ،روضـه و مدیحـه فارسـی
برایـم جذاب اسـت کـه میگویـم آن را برایم ترجمـه کنند تـا آن را به زبان
عربـی ترویـج دهیـم و مداحـان و شـاعران خودمـان از آن اسـتفاده کننـد.
البتـه میدانیـد کـه امروز بـا توجه به تحـوالت سیاسـی منطقـه ،مداحان و
شـاعران فارسـیزبان بیشـتر با زبـان عربی مأنوس شـدهاند .چون احسـاس
میکنـم شـعائر الهـی و به قولـی حماسـه اهلبیـت عصمـت و طهارتb
به واسـطه زبـان عربی ،کوبنـده ،حماسـی و انقالبیتـر ارائه میشـوند .اصال
گاهی احسـاس میکنـم ندای «یا داعـش صبرک صبرک» یکـی از مداحان
ایرانـی آنقـدر بازتاب داشـت کـه به مـذاق برخی از دشـمنان خـوش نیامد.
امروز شـاعران ما آنقدر باید مدبرانه و هوشـمندانه شـعر بسـرایند و مداحان
هـم آگاه بـه زمـان باشـند تا تبلیغ اسلام نـاب بهتر انجام شـود .من بسـتر
توسـعه و ترویج را از درون این اقشـار (مداحان و شـاعران) بیشـتر میدانم.
روضهای را خوانده و شـعری را سـراییدهاید که بیش از همه از آن لذت
بردهباشید؟
روضهای که برای شـهادت حاج مصطفی مقابل حضرت امام خواندم همیشـه
برایـم جذاب بـوده و خاطرهانگیز اسـت .انشـاءاهلل این شـعرها و نوحههـا را با من
دفن کنند تا مـرا در آن دنیا شـفاعت كنند.
گویـا خیلی دوسـت داریـد از حضرت امـام wصحبت کنیـد .چون
وقتي نام ایشان را میبرید حالتان تغییر میکند.
هرچـه از عظمت و بزرگواری ايشـان بگویم ،باز كم اسـت .به خاطر اینکه سـید
(امـام خمینـی) جهـان را تغییـر داد و به قولی اسلام نـاب حصر شـده دوباره
بـروز و ظهـور پیـدا کـرد .اگـر بگویـم ایـن پیادهرویهـا و مجالـس مربـوط به
عـزاداری حسـینی از برکات تالشهای سلحشـورانه و حماسـهآفرینانه حضرت
امام خمینـی wاسـت دروغ نگفتهام.
شما با این کسوت از زائران حسینی پذیرایی میکنید؟
جـای به خصوصـی برای موکـب ندارم امـا ایـن افتخـار را دارم كه به زائران حسـینی
میوه و کیک بدهم و به این واسـطه عشـق و محبتم را به دوستداران حسینی برسانم.
اصال چرا این پیادهروی اينقدر برجسته شد و عظمت پیدا کرد؟
ی امـام
پیـادهروی اربعیـن اسلام حقیقـی را در شـجاعت ،شـهامت و ایسـتادگ 
حسـين gنشـان میدهـد.
ایـن پیادهرویهـا چقـدر میتواند در ترغیـب انگیزههـای نیروهای
جبهه حق در مقابل جریان تکفیری و داعش مؤثر باشد؟
پیـادهروی اربعیـن یـک کنگـره جهانـی اسـت کـه لـرزه بـر انـدام داعـش و
گروههـای تکفیـری و ضداسلام انداختـه و حقیقتـا ایـن شـهامت و شـجاعت
اسلام و شـیعه را نشـان میدهـد .مدینـه فاضلـهای کـه ارسـطو و دیگـر
دانشـمندان از آن صحبـت میکردنـد همیـن پیـادهروی اربعین حسـینی اسـت.

حکومت
بردلها
حاج شهید محمد الزهیری مرزوق خاطرات زیادی از روزهایی که
امـام wدر نجف بودند دارد؛ «امام خمینـی را اولین بار در نجف
اشرف دیدم .از سال  1965که ايشان به نجف آمدند تا  14سال در
خدمتشان بودم .این توفیق را دارم که  50سال است در کربالی
معلی خدمتگزاری میکنم .سیدروحاهلل مرد بسیار بزرگی بود .یکی
از ویژگیهای منحصر به فرد ایشان شجاعت و شهامت بود .یادم
میآید برای مذاکره در مورد تنب بزرگ و کوچک هیأتی به نجف
آمده بود و ايشان چقدر سلحشورانه و باصالبت صحبت میکردند.
از چیزی نمیترسیدند .درون حضرت امام wعمیقتر از ظاهرش
بود .یعنی انسانی که چشـم باطن روشنی دارد و همه دلها را به
خودش تصرف میکرد .واقعا ايشان بر دلها حکومت میکردند».

علیرضا قزوه تأکید دارد اشعار اهل بیت bباید همراه با تفکر عمیق باشد

شعر محتشم
اوج اشعارعاشورایی است

خـــــط خبــر

تولیت آسـتان قدس رضوی در جمع راهپیمایان حسینی در مسـیر نجف -کربال در موکب امام رضا ،gعمود ،285
طی سخنانی با بینظیر خواندن این راهپیمایی گفت« :راهپیمایی اربعین در کره خاکی قطعا بینظیر است .چه از لحاظ
کمی و چه از لحاظ کیفی این راهپیمایی در جهان نمونهای ندارد .اندیشه اربعینی در مقابل اندیشه استکباری ،تکفیری
و انحرافی است و امروز ما شاهد تقابل این دو اندیشه هستیم».
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تعداد این اشعار کم است؟
شـعر محتشـم برای واقعـه عاشـورا اوج یک قلـه اسـت و تکرار یک شـعر خوب
و شـاخص و خواندنی همیشـه زیباسـت .نظـرم این اسـت که به جـای خواندن
کارهای سسـتی که از تفکر ،حماسـه و مرثیه خالی هسـتند بهتر است کارهای
شـکوهمند گذشـتگان تکرار شـود .البته در سـالهای پس از انقالب نمونههای
خوبـی داریـم کـه حرفهـاي تـازه و تفکر نـو و حماسـه بیشـتری دارنـد .اتفاقا
کارهایی هم داریم که از حماسـه و دانش و فکر تهی هسـتند و صرفا یک شـعار
ضعیف در حد مرثیهاند .حتی برخی از اشعار ،مرثیه هم نیستند و گاهی اوقات از
بعضی ابعاد به فکاهه شـباهت دارند! اینها را کسانی میسرایند که شاعر نیستند
و تفکر و نگاه عمیقی به مسـايل عاشـورا ندارند .فکر میکنم در سالهای پس از
انقالب کیفیت و کمیت بیشتری را در اشعار آيینی و عاشورایی شاهد بودهایم .در
هیچ دوره تاریخی به این اندازه شـاهد ادبیات آیینی و حسـینی و فاطمی و اشعار
مهدوی نبودهایم .دوره شـاخص شعر حماسه و آیینی ،دوره انقالب اسالمی است.
این روزها شـاهد هسـتیم که هنرمندان زیـادی برای بیـان وقایع
کربلا و مظلومیـت امام حسـین gو یارانش سـراغ موسـیقی پاپ
رفتهاند .دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
عاشـورا عظمتی دارد که میتواند در هر قالبی سروده شود .هیچ مسألهای نیست
اگر در قالب پاپ و ترانه و چیزی که مورد پسـند نسـل جوان اسـت سروده شود.
اما مهم این اسـت که کار را چه کسـی سروده و آن شخص چه پشتوانهای 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 ببینیم تفکر و بینش و سـوگ /سرود تا چه حد وجود دارد .نباید جلوهنمایی
داشـته باشـیم .یعنی اگر خوانندهای میخواهد صدا یا شـعرش را به رخ بکشـد،
نمیتواند عاشـورایی باشـد .شـعر واقعی عاشـورا نباید شـاعرش را بلکه باید امام
حسـین را به رخ بکشد .شـاعر و خواننده باید محو شـوند .در کربال  72تن بودند
ولـی در حقیقت یک تن بودند .چون همه در سیدالشـهدا gمحو شـده بودند.
در سـرود ،ترانه ،نوحه ،غزل یا ترانه پاپ امروزی شـاعر و خواننده میتواند عرفان
و نگاه واقعی و ذوبشـدن واقعی را به رخ بکشـد .متأسـفانه در برخی از ترانهها و
نوحهها جلوههای خودنمایی و خودآرایی را مشـاهده میکنیم! برخی خودشـان
را به عنوان ذاکر امام حسـین قلمداد میکنند ولی میبینیم آنچه باید باشـد
نیست و شـاید رضایت آن حضرت را فراهم نکند.

مجتبی برزگر
برای معرفی شـاعر آيینی کشـورمان علیرضا قزوه همین بس که بگوییم علی معلم درباره او گفته« :او شاعر یگانه سرزمین خویش است .گرمسار
در ایـن سـالهای آخر ،علیرضا قـزوه را به ایران هدیه کرد .قزوه قریحه طبیعـی و ذوق ذاتی پرورشیافته مـردم کویر را داراسـت .او از مکتب مردم
چیزهای زیادی یاد گرفته .اطالعات آیینی و مردمشناسـی و اعتقادات دینیاش در حدی اسـت که میتواند این قضیه را ارزیابی ،تغییر و تأویل کند.
او با چنین پشتوانهای یکی از شعرای نامی آیینی کشـور است» .قزوه متولد سال 1342است و سـال ۱۳۹۱از آکادمی علوم روسیه دانشنامه دکترای
خود را در رشـته فیلولوژی دریافت کرد .او اولین شـعر خود را در سـال ۱۳۶۰سرود و در سـال ۱۳۶۳همکاری خود را با مجله «امید انقالب» آغاز کرد.
سـال ۱۳۷۸وابسته فرهنگی ایران در تاجیکسـتان شد .او از جمله شـاعرانی است که در بیشتر همایشهای سراسری شـعر دفاع مقدس و شب
شـعرهای دفاع و مقاومت حضوری فعال داشـته به طوری که حماسه مقاومت و اشعار سیاسیاش همراه با سـوگ عاشورا در شعرش نشسته است.
در کارنامه شـعری شـما واقعه عاشـورا از نقاط مهـم و تاثیرگذاری
است که انگار برای خودتان هم جلوه دیگری دارد.
خیلـی از خاطـرات دوران کودکـیام بـا فضـای عـزاداری امـام حسـین gگره
خـورده .هماکنون که  53سـاله هسـتم هنوز بـه آن لحظات زیبـا فکر میکنم و
فضاهـای عزاداری امام حسـین برایم تداعی میشـود .در  16سـالگی وارد فضای
ادبیات شـدم و سایه ادبیات آیینی تا االن روی کارهای من بوده .تاکنون فضاهای
مختلفـی از جمله شـعر عارفانه ،عاشـقانه یـا دفاع مقـدس و حماسـی را تجربه
تداشـتنیترین حوزه
کردهام اما فضای عاشـورا و شـعر حسـینی برای من دوس 
است.
به نظرشما برای انتقال تجارب شـاعران پیشکسوت در زمینه شعر
عاشورايي به نسل جدید چه کارهایی باید انجام داد؟
باید جوانان را با فضای عاشـورا و شـعر حسینی آشنا کرد .شـاعرانی که در حوزه
شـعر آيینی فعالیت دارند کارشـان جنبه معلمی داشـته باشـد .سـعی ميکنم
سـرودههایی را کـه جوانـان برایـم میآورنـد بررسـیکنـم و تجربیات خـودم را
به نسـل بعـد انتقـال دهـم .در محافل و مجالـس دانشـجویی و دانشآمـوزی و
انجمنهـای ادبی سراسـر کشـور دعـوت میشـوم و نقد و بررسـی اشـعار انجام
میدهـم .هر کسـی وظیفـه دارد شـیوه معلمـی را داشـته باشـد .همانطور که
کسـانی بـرای ما معلمی کردنـد ،ما هم پس از سـالها فعالیت بایـد تجربههایی
را کـه از اسـاتید خودمـان دریافت کردهایم به نسـل جـوان و نوجـوان عالقهمند
منتقل کنیم.
در اشـعارتان میـان واقعـه عاشـورا و زندگـی امـروز ارتباطهـای

مستقیم و غیرمسـتقیمي وجود دارد .حتی در مواردی مسايل سیاسی
روز را با شـعر خـود عجین کردهاید .کمـی درباره برقـراری این ارتباط
برای ما توضیحدهید.
اعتقـاد دارم عاشـورا در صحنه زندگی بشـر امروز جریـان دارد و اگر عاشـورا را از
زندگـی امروزمـان حذف کنیم ،زندگی بیخاصیت و به دور از انسـانیتي خواهیم
داشـت .عاشـورا رنگ حریت و جلوههای خوب انسـانی را به بشـریت داده .کربال
در متـن زندگـی ما جریان دارد .کاری که امام حسـین gکرد باید نه تنها برای
شـیعیان بلکه مسلمانان و مسیحیان و کل بشـریت الگو باشد .با توجه به استناد
تاریخی میبینیم در یک یا دو شـب مانده به روز عاشـورا قطعنامههـا و مذاکرات
و ...اتفـاق افتـاده .آمدنـد با امام حسـین gصلح کننـد و خواسـتند او را راضی
کننـد به حکومت شـمر تن دهـد .آب را به رویش بسـتند و سـختیهای زیادی
بـه خانوادهاش دادند تا فقط با ظلم بسـازد .همـه این نمادها و رمزهـا امروز برای
کسـانی که اهل تفکر و شعور باشـند خودش را نشـان میدهد و برای آنها درس
بزرگی اسـت .برخی عاشـورا را در حسـینیههای دربسـته و صرفا بر سـر و سینه
یداننـد .انقالب اسلامی بـرای اینکه تفکر بزرگانی مثل سیدالشـهداg
زدن م 
اجـرا شـود ایجاد شـده .از این جهت فکـر میکنم باید موضـع روز داشـت و این
موضـع را بـزرگان ما هم دارند .به عنوان یک شـاعر سـعی میکنـم از آنها درس
بگیـرم و این مواضع را در شـعر خـودم پیاده کنم.
چـرا در اغلـب هیأتهـای مذهبـی و مراسـ م عـزاداری از اشـعار
کالسـیکی با مضمون عاشـورا مانند اشعار محتشم کاشـانی استفاده
ميشـود؟ آیـا سـرودههای معاصـر از نظـر کیفیت خوب نیسـتند یا

بخشی از شعر با «کاروان نیزه»

بعد از شما به سایه ما تیر ميزدند
زخمزبان به بغض گلو گیر ميزدند
پیشانی تمامیشان داغ سجده داشت
آنان که خیمهگاه مرا تیر ميزدند
این مردمان غریبه نبودند ،ای پدر
دیروز در رکاب تو شمشیر ميزدند
غوغای فتنه بود که با تیغ آبدار
آتش به جان کودک بیشیر ميزدند
ماندند در بطالت اعمال حجشان
محرم نگشته ،تیغ به تقصیر ميزدند
از حلقهای تشنه صدای اذان رسید
در آن غروب تا که سرت بر سنان رسید
ای زلف خونفشان توام لیلهالبرات
وقت نماز شب شده ،حی علی الصالت
از منظر بلند ببین صف کشیدهاند
پشت سرت تمامی ذرات کائنات
خود جاری وضوست ولی در نماز عشق
از مشکهای تشنه وضو ميکند فرات
توفان خون وزیده ،سر کیست در تنور
خاک تو نوح حادثه را ميدهد نجات
بین دو نهر ،خضر شهادت به جستوجوست
تا آب نوشد از لبت ،ای چشمه حیات
ما را حیات لمیزلی جز رخ تو نیست
ما بیتو 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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خـــــط خبــر
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مراسـم رونمایـی از بزرگتریـن مصحف خطی جهـان با حضور دکتـر حداد عادل برگزار شـد .رئیس فرهنگسـتان زبـان و ادب
فارسـی در آیین رونمایی ازقرآن بایسـنقری در کتابخانه و موزه ملی ملک گفت« :بازنشـر قرآن بایسـنقری ،انتشار سرمشق یک
دوره هنـری اسـت؛ همان چیـزی که غربیهـا از آن به عنـوان «پارادایم» یاد میکننـد .این نمونههای عالی و شـگفتانگیز باید
برای حفظ ریشـههای هنر اسلامی بـه اهالی هنر عرضه شـوند.

داریم با «حسین حسین» پیر میشویم...

یکی از سنتهای زیبای هیأتهای قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیأت بوده که در این سالها فراموش شده.
پیشنهاد میکنیم دست بهکار شوید و پس از پایان مجلستان یک عکس یادگاری دستهجمعی بگیرید و برای «چهارده» ایمیل
کنید تا در همین صفحه منتشر شود.
qudsonline14@gmail.com

کارشناسـان فـن سـبکهای قاریهـا را به چهار دسـته سـبک بدیـع ،تقلید،
تألیـف -تقلید و تالیف بدیع تقسـیمبندی میکنند؛ سـبکهایی کـه هر کدام
قاری ممتازی پی آن را گرفته و حاال ما آنها را به اسـم و صدایشان میشناسیم.
یکی از آنها عبدالفتاح شعشـاعی اسـت .شـیوه روایتگونه او به شکلی است که
هر لحظه با تغییر معنـا ،فضایی جدید را با آهنگ خودش برای شـنونده ایجاد
میکنـد .او مهـارت عجیبـی در ترکیـب مقامهای قرائـت دارد .انتخـاب بعدي
ابوالعینین شعیشـع اسـت .گفتهاند او در جوانی از سـبک و شیوه رفعت تقلید
میکـرده امـا صـدای رسـا و پرطنینش بـه مـرور او را به سـمت ابـداع و خلق
سـبکی نـو و بیسـابقه در تالوت پیش بـرد .او از میـراث گذشـتگان در تالوت
خودش اسـتفاده کرد و آن را به سـلیقه و روحیه معاصـر و زمان خودش پیوند
زد .این بارزترین ویژگی سـبک اوسـت .قاری بعدی مصطفی اسـماعیل اسـت
کـه بـه او لقب «اکبرالقـراء» دادهانـد .او عالوه بـر تجوید بر آواز هم مسـلط بود
و دیگـران بـه همین خاطر او را متهم به اسـتفاده بیش از حد از هنر موسـیقی
میکردنـد .او قـدرت خارقالعـادهای در بیان معانی و تصویرگری آیـات به ویژه
در قصههـای قرآنـی دارد .محمـد صدیق منشـاوی را هم مبتکـر الحان جدید
یدانند .شـیوه تالوتـش منحصر به او نیسـت ولـی او این لحن
قرائـت قـرآن م 
را بـه بلـوغ رسـاند تـا او را نماینـده این سـبک بدانیم؛ سـبکی کـه ایرانیهای
زیـادی مثـل او ترتیـل میخواننـد .او صدایـی شـفاف ،حـزنآور ،تحریرپذیر و
بسـیار منعطف دارد .عبدالباسط محمد عبدالصمد هم انتخاب بعدی است که
بدون شـک هیچ قـاری دیگری به اندازه او در سـرزمینهای اسلامی شـهرت
و محبوبیـت نـدارد .درواقـع همیـن صدا همـراه با نفـس طوالنی و اسـتفاده از
آهنگهـای ممتـد اما سـاده باعـث جـذب و گرایش هر شـنوندهای میشـود.
بارزتریـن ویژگی صوتی او طنین خاص ،ملکوتی و کمنظیری اسـت که موجب
جذب شـیفتگان زیادی میشـود .انتخاب بعـدی میتواند شـحات محمد انور
باشـد که تبحر خاصی در پرداختن به مقام «سـهگاه» دارد و به جرأت میتوان
گفـت او تنهـا قاری قرآني اسـت كه بـه صورت تخصصـی به اجـرای این مقام
در تالوتهـای خـود پرداخته و تمام گوشـهها و زوایای آن را اجـرا كرده .از بین
قاریـان ایرانی هم میتوان شـهریار پرهیزكار را پیشـنهاد کرد .او مشـهورترین
اسـتاد ترتیلخوانـی ایـران اسـت کـه آموزشـگاههای قـرآن سالهاسـت
روش حفـظ قـرآن را بـا نوارهـای سـه بـار تکـرار پرهیـزكار درس میدهنـد.

عکس یادگاری :هیأت مکتب المهدی ،تهران ،نازیآباد

نرمافزار

صحیفهآنالین
مجموعــه صحیفــه امــام خمینــی wیکــی از
برجســتهترین منابــع شــناخت مبانــی نظــری
انقالب اســامی محســوب میشــود .ایــن صحیفه
را میتـوان مــروری مســتند بــر تاریــخ انقــاب تــا
رحلــت امــام wدانســت؛ مجموعـهای  22جلدی
شــامل همــه بیانــات ،پیامهــا ،مصاحبههــا،
احــکام ،اجازههــای شــرعی و نامههــای امــام
 .wایــن مجموعــه از پیــش از  15خــرداد ،1342
از اولیــن روزهــای قیــام علنــی امــام تــا آخریــن
روزهــای عمــر ایشــان تــا  14خــرداد  1368را
دربرمیگیــرد؛ مجموع ـهای کــه توســط مؤسســه
تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی wمنتشــر
شــده و نــام آن را کیومــرث صابــری فومنــی
(گلآقــا) پیشــنهاد کــرده .نرمافــزار «صحیفــه
امــام خمینــی »wایــن مجموعــه  22جلــدی
را بــه راحتــی بــرای شــما ورق میزنــد ،امــکان
جســتوجو دارد و میتوانیــد متــن کامــل آن
را روی کامپیوترتــان داشــته باشــید .متــن کامــل
قــرآن هــم ضمیمــه آن شــده و ترجمههــای عربی
و انگلیســی صحیفــه هــم در آن موجود اســت .این
نرماف ـزار  50مگابایتــی را میتوانیــد از وبســایت
 www.islamdownload.orgدانلــود کنیــد.

کتاب
درباره امام مصلح بیشتر بدانید

مرضیـه محمـدزاده از متخصصيـن پژوهش دربـاره تاریخ
زندگانـی ائمـه bدر کتاب «حسـن بـن علـيg؛ امام
مصلـح» به تفصیـل واقعه صلح امام حسـن را مـرور کرده.
او در ایـن کتـاب ،پژوهشـي مفصل دربـاره زندگي ،سـيره
و شخصيتشناسـي امام حسـن gو بررسـي اهـداف و
پيامهـا و آثار صلـح آن حضـرت انجـام داده .مطالب کتاب
در سـه فصل و با اسـتناد به متـون روايـي و تاريخي فراهم
شـده .ابتـدا از القاب و فضايل آن حضـرت و آيات قـرآن در
شـأن و مقام ایشـان بحث شـده و به آيات مباهله ،تطهیر،
سـوره دهـر ،آیه مـودت ،آیه شـجره طیبـه و آیـه اولواالمر
اسـتناد شـده .فصل دوم کتـاب دربـاره امامـت و خالفت،
جنگها ،صلح و شـهادت امام حسـن gاسـت .در فصل
سـوم هم مجموعهای 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 حسـن gهـم سـه بخش
قابل توجـه از کتاب اسـت .بـا دوره کردن این کتـاب 708
صفحهای که انتشـارات «دلیل مـا» آن را با قیمـت 9200
تومان منتشـر کـرده ،در ایـن روزهای نزدیک به شـهادت
امـام ،یک دور کامـل زندگی امام حسـن gرا ورق زدهاید.

صدایکدام قاری را انتخابکنیم؟

اپلیکیشن

مسافرکربالشوید
نرمافزارهــای موبایلــی کــه مبتنــی بــر امــکان
ت افــزوده نوشــته میشــوند ،هــر روز
واقعیــ 
بیشــتر میشـوند .اپلیکیشــن «پارادیس» یکی
از آنهاسـت .یــک اپلیکیشــن مکانمحــور کــه
براســاس  GPSگوشــی ،موقعیــت مکانیتــان را
پیـدا میکنــد و شــما را بــه بعضــی مکانهــای
مهــم جهــان میبــرد و محتـوای خاصــی را بــه
واقعیــت اضافــه میکنــد و بــه صــورت مجازی
بــه شــما نمایــش میدهـد .از یــک جایــی بــه
بعد شــخصیتهایی از واقعــه عاشــورا و دو راوی
بــه قصــه اضافــه میشـوند .آنهــا در مکانهــای
مختلــف سـراغتان میآینــد و بــا شــما حــرف
یزنند .محتـوای صحبتهــای آنها مفاهیمی
م
از قیــام امــام حســین gاسـت .در این مســیر
دوســت و دشــمن را میشناســید و اصحــاب
امــام در قالبهــای جذابــی بــه شــما معرفــی
میش ـوند .ب ـرای دانلــود و نصــب «پارادیــس»
میتوانید بــه آدرس goo.gl/D2g5u5ســر بزنید.

مناجاتنامه

خداونـدا دلهـای ما را از دانـش و معرفت لبریز کـن و درون ما
را از حرام و شـبههناک پـاک نگهدار.
خداونـدا دسـتهای مـا را از سـتم و تعـدی و سـرقت بـازدار و
چشـمها و نگاههـای ما را از خیانـت و معصیت و آلودگی بپوشـان
و راه گوشهایمـان را بر هرچه غیبت و لغو و بیهودگی اسـت ببند.
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