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 درک منزلت علمی پیامبر 

توحیـد اصلی تریـن و مهم تریـن پیـام بعثـت اسـت. فراگیـری این اصـل چنان 
گسـترده اسـت که اسـام به نام دین توحید شـناخته می شـود. اصل توحید در 
قرآن کریم سـاختار کلی همه آیات اسـت و نخستین پیام همه پیامبران پیشین 
نیـز اصل توحید بـوده: »پیش از تو هیچ پیامبری نفرسـتادیم مگـر اینکه به وی 
وحـی کردیـم کـه معبـودی جز من نیسـت. پـس تنها مرا پرسـتش کنیـد«. از 
سـوی دیگر توحید فقط راه  حلـی برای بحران های دوران جاهلیت نبوده و شـعار 
محض نیسـت. توحید یعنی نفـرت و نفی همه طاغوت ها یعنی تکیـه نکردن به 
هیـچ قدرتـی جز قـدرت و عظمـت اهلل. با این مفهوم، انسـان قرن بیسـت و یکم 
بیـش از هر زمـان دیگری به ایـن اصل حیاتی نیاز دارد. بشـر امـروز با طاغوت ها 
و بت هـای درونـی و بیرونی خود از هرگونه پیشـرفت و سـعادتی بازمانده. توحید 
یعنـی نپذیرفتن بی عدالتی. با این اوصاف جایگاه اجرای توحید از شـخصی ترین 
رفتار انسـان تـا قانونگذاری برای حکومت جهانی اسـت. بدون توحیـد و مبارزه با 
قدرت های بیگانه تمدن امروز نه تنها ارزشـی ندارد بلکه سـرعت سـقوط انسـان 
را چندبرابـر خواهـد کرد. بعثت انبیـا و پیامبران ضرورت و نیـاز طبیعی و فطری 
انسان هاسـت. زیرا کتاب آسـمانی به تنهایی کارسـاز نیسـت. خداوند پیامبران را 
بـرای تبییـن راه و ارشـاد مـردم به سـوی حـق و خیر و صـواب مبعوث کـرده تا 
حـق را برای همگان روشـن کند و این چنیـن بود که در طـول تاریخ، پیامبران یا 
اوصیـای آنـان برای راهنمایی و ارشـاد مردم آمدنـد و به مردم انـذار دادند تا مبادا 

در نتیجه تبعیت از هواهای نفسـانی از صراط مسـتقیم منحرف شوند. 
بعثت پیامبر اکرم یا برانگیخته شـدن آن حضرت به مقام رسـالت، مهم ترین 
فـراز از تاریخ اسـام بـوده و نزول قـرآن از این زمان آغاز می شـود. کلمه بعثت به 
معنای  برانگیخته  شـدن و در اصطاح به مفهوم فرسـتاده شدن انسـانی از سوی 
خداونـد متعال برای هدایت دیگران اسـت. مفهوم بعثت این اسـت که انسـان ها 
به حقیقت وجودی خودشـان )انسـانیت( پی  ببرنـد. لذا تمام انبیا و اولیـا راهی را 
طی کردند که انسـان باید به معنای حقیقی انسـانیت که به شـاخصه الهی  بودن 
وجود انسـان ها برمی گردد، دسـت پیـدا کنند. در خطبـه اول نهج الباغـه درباره 
هـدف بعثت پیامبر اکرم و همه انبیا مي خوانیم: »وَ یُثیـُروا لَُهم َدفائَِن الُعقول/ 
بـرای اینکـه عقل های پنهان  شـده را کشـف و احیا کننـد«. لذا فقـط مربوط به 

بعثت نیسـت. می دانید که بعثت نبی مکرم اسـام آغازگر دین مبین اسـام، 
تعالـی در غدیر و شـکوفایی در عاشوراسـت. بـه همین خاطر موضـوع والیت که 
تبیین کننـده انسـانیت اسـت در غدیـر به منصـه ظهـور می رسـد و به حقیقت 
ظاهری برای مردم تبیین می شـود. امام صادقj درباره عاشـورا   فرموده: »جدم 
امـام حسـینj جنگیـد و در راه بیداری از ظلمـت و جهالت بذل جـان کرد تا 
شـعائر والیت الهـی در تاریـخ ماندگار شـوند و مردم دسـت از جهالـت بردارند«. 
غدیـر و عاشـورا امتداد بعثتنـد. برخی از مفسـرین دربـاره بعثت پیامبـر گرامي 
اسـام  گفته اند پیامبر در بیسـت و هفتم ماه رجب به صورتی به قرآن احاطه 
پیدا کرد. این عبارات در همه تفاسـیر موجود است: »إْقَرأْ بِاْسـِم رَبَِّك الَّذي َخلََق، 
َخلَـَق اإْلِنْسـاَن ِمْن َعلَق«. این اولین دسـتوری اسـت که خدا بـه پیامبر می دهد. 
یعني ماهیت و جایگاه انسـانیت؛ جایگاهی که انسان به واسطه حقیقت انسانیت 
بـه آن پی می برد و مفهوم واقعـی آن را درک می کند. مفاهیم اسـامی به عنوان 
موجـودی عاقل، دانا و فهیم، واضح و مبرهنند. حاال چه کسـی می تواند انسـان را 
به سـمت عقل و فهم رهنمون کند. رسـول اکرم این اتفاق بزرگ و تأثیرگذار 
را رقـم زد. جایگاهـی کـه در بعثـت بـه رسـول اهلل داده انـد، بعـد از او در غدیر به 
امیرالمومنینj داده اند و شـکوفایی عقول  در نهضت حسینی این رسالت را در 
َم َمَکارَِم الْْخَاق« را  یك امتداد ادامه داده اسـت. رسـول اهلل بحث »بُِعْثُت ِلُتَِمّ
مطرح می کند و می فرماید: »من مبعوث شـدم که مکارم االخاق یعنی بارزترین 
نـکات اخاقی و با فضیلت ترین نـکات و جایگاه های اخاقی را مطـرح کنم«. لذا 
می فرماید تمام مکارم اخاقی، فضیلت های انسـانی، شـاخصه های خـوب بودن، 
جایگاه هـای ارزشـی بـرای یك انسـان در سـیره و کام نبوی در بعثت آغاز شـد. 
به همین خاطر پیامبر برای انسـانی بودن انسـان ها مبعـوث شـده. در ادامه برای 
اینکه بعثت پیامبر اکرم تکمیل شـود و انسـان ها به راحت ترین شکل ممکن 
به مقصد اصلی برسـند در کنار نبوت باید والیت را بپذیرند. اسـام همان اسـام 
نبوی و والیت علوی اسـت. یعنی در این راسـتا با والیت تمام محتواها و ناگفته ها 

بیان و دین اسـام به جامعیت رسـید. 
متأسـفانه در صـدر اسـام، مـردم نـه نبـوت را پذیرفتنـد و نـه والیـت را. چـون 
جاهلیت شـان آنقـدر زیاد بود کـه این جاهلیـت و نادانی اجـازه درک این فضایل 
و جایگاه هـای ویـژه و نورانـی را نمـی داد. لـذا بـه میدان کفـر آمدند و شمشـیر زدند 
و جنگ هـای متعـددی را علیـه رسـول اکـرم برپـا کردنـد امـا بـاز هـم موضوع 
اصلی پیامبر در غزوات، موضوع اسـامیت و انسـانیت بود و مسـلمانان برای اسـام 
می جنگیدنـد. وقتی پیامبر رحلت فرمـود چون مـردم نبوت و والیـت را نپذیرفتند 
علی را کنار گذاشـتند و وقتی امیرالمومنینj به والیت رسـید دو مشـکل وجود 
داشـت: اوال خیلی از مردم او را قبول نداشتند و ثانیا چیزی که باید به عنوان انسانیت 
انسـانی مطرح می شـد رو بـه افول بـود و مردم به قهقرای خودشـان برمی گشـتند. 
در ایـن شـرایط به تعبیـر امام حسـینj از اسـام پوسـته ای بیش نمانـده بود. 
نـه انسـانیتی وجـود داشـت و نـه جایگاهـی. امـام حسـینj در روز عاشـورا 
ایـن جملـه را خطـاب بـه مـردم دارد: »اگر دیـن نداریـد آزادمرد باشـید«. یعنی 
حداقل انسـانیت داشـته باشـید. امام حسـینj برای هدایت افکار جامعه باید 
خونـش را اهـدا می کرد. باید بـا خانـواده اش می رفت و فرزندانش به شـهادت 
می رسـیدند. درواقع به شـهادت رسـیدن ایشـان، اسـباب رسـیدن جامعه به 
هدایـت و عقـول را فراهـم کـرد. آن حضـرت با اینکه می دانسـت به شـهادت 
 می رسـد امـا وارد کربـای معلـی شـد. نکتـه آخـر اینکـه پیامبـر اکـرم
بعثـت را آورد تـا انسـان باشـیم. اگـر می خواهیـم به انسـانیت واقعی برسـیم 
بایـد والیـت داشـته باشـیم. بـرای اینکـه بخواهیـم هم بعثـت و هـم والیت 
را بپذیریـم لـذا بایـد سـراغ امام حسـینj برویم کـه سـرور آزادگان جهان 
اسـت. درواقـع حقیقـت بعثـت، رفع جاهلیـت از مـردم بود که نقش اساسـی 
و اصلـی را اباعبداهلل  الحسـینj ایفا کـرد و تاریخی ماندگار برای اسـام آفرید. 

»اهللُ یَسَتهزیءُ بِهم/ خداوند آنان را به استهزا می گیرد«.  ( آیه 15 سوره بقره( 
اگر سیبی را افقی و به سمت مقابل پرتاب کنید هرگز به سمت شما باز نمی گردد اما اگر همین سیب را مستقیم و به سوی آسمان پرتاب کنید دیر یا 
زود به خود شما باز می گردد. یادتان باشد خداوند دنیا را افقی نیافریده بلکه کاما عمودی است. پس آدم ها هر چه می کنند به خودشان باز می گردد. 
به قول فروغي بسطامي هر دست که دادند همان دست گرفتند. بنابراین اگر منافقین اهل ایمان را مسخره می کنند، این مسخرگی به خودشان باز 

می گردد و از آنجا که این قانون را خدا تقدیر کرده می توان گفت که خداوند آنان را به استهزا مي گیرد. 
سوره مبارکه بقره

بعثت، غدیر،  عاشورا 
حجت االسالم و المسلمین سیدجالل موسویان، واعظ و کارشناس معارف اسالمی 

حجت االسام پناهیان با بیان اینکه در این سال ها به ویژه در سال 92 مقام معظم رهبری )مدظله العالی( انتظارات خودشان را از هیئت هاي 
مذهبی، ذاکران ا هل  بیت و سخنرانان به صورت های مختلف بیان فرمودند و رهنمودهای بسیار دقیق، هوشمندانه و دلسوزانه ای را بیان 
کرده اند، گفت: »نمی توانیم از کنار فرمایشات ایشان به سادگی عبور کنیم. نه فقط به این دلیل که ایشان در مقام و موقعیت رهبری و والیت 

فقیه هستند بلکه خود این موقعیت برای ما یك ارزشمندی خاصی را به ارمغان می آورد«. 
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حجت االسالم و المسلمین سیدجالل موسویان
 واعظ و کارشناس معارف اسالمی 

 استاد محمد مقصودعلی
 محقق و مدرس حوزه علمیه 

پیامبر اکرم  در جهان هستی منحصرترین مخلوق الهی است و 
بزرگ ترین و لطیف ترین آیینه حقیقت نماست که حقیقت انسان را نشان 
می دهد. مقام سید االنبیا  از عقول بشر خارج است و مقامی است که مجموعه 
شاخه های علم و دانش باید دست به دست هم بدهند تا این مقام تبیین 
شود. امام صادقj فرموده: »وقتی جبرئیل بر پیامبر اکرم نازل می شد 
اجازه می گرفت و مثل بندگان در برابر ایشان می نشست«. روایت است وقتی 
نام رسول اکرم می آمد رنگ مبارک امام صادقj تغییر می کرد و از 
ثقل و عظمت این نام آسمانی و نورانی روح مبارکش به اوج خود می رسید. 
امام سجادj در دعای دوم صحیفه  فرموده: »ستایش مخصوص 
خدایی است که به وسیله پیامبر اکرم بر ما امت منت گذاشته و 
احسان کرده و ما از امت پیامبر آخرالزمان هستیم«. همه انبیا سخن حق 
را آورده  اند ولی کتب انبیای گذشته تحت هیمنه، سیطره و نفوذ قرآن 
کریم حفظ می  شود و خدا قرآن را مهیمن بر کتب انبیای پیشین قرار 
داده. هیمنه به معنی سیطره و نفوذ علمی است. خدا در قرآن خطاب به 
پیامبر خاتم می  فرماید: »ما این کتاب را به درستی فرو فرستادیم که 
کتاب های پیش از خود را راست می  شمارد و نگهبان آنهاست«. یعنی از 
تحریف و دگرگونی آنها جلوگیری می  کند به گونه  ای که موارد تحریف   
شده آنها را پس از عرضه بر قرآن کریم به خوبی می  توان تشخیص داد. از 
سوی دیگر کمال علمی و مقام و شخصیت معنوی هر پیامبری در کتاب 
آسمانی او ظهور می  کند. به عبارت دیگر کتاب آسمانی هر پیامبری تجلی 
شخصیت همان پیامبر است. پس کمال علمی و شخصیت معنوی پیامبر 
خاتم در قرآن ظهور می  کند. بنابراین چون هیمنه، سیطره و فضیلت قرآن 
بر کتاب های انبیای سلف ثابت شد. سیطره و فضیلت رسول خاتم بر 
دیگر انبیا ثابت می  شود. از برجسته  ترین مزایای علمی رسول اکرم این 
است که خدای سبحان قرآن را به او آموخته و حقیقت آن را در قلب 
مطهرش القا کرده. بنابراین زمانی می  توانیم منزلت علمی رسول گرامی 
اسام را ارزیابی کنیم که حقیقت قرآن را بشناسیم. زیرا هر پیامبری به 
اندازه کتابش مردم را به حق دعوت می  کند و هرچه به عنوان آیه تدوینی 
کتاب اوست، در وجود مبارک آن حضرت به عنوان آیه تکوینی و وجود 
عینی متحقق است. پس همان   طور که برای معارف کتاب آسمانی درجاتی 
هست، برای والیت و رسالت اولیا و فرستادگان خدا مراتبی خواهد بود و 
چون پی  بردن به حقیقت قرآن مقدور همه نیست و فقط دسترسی به 
برخی درجات آن مقدور است، پی  بردن به شخصیت علمی رسول گرامی 
اسام مقدور همه نیست و شناخت برخی خصوصیات ایشان مقدور 
خواهد بود. در پایان باید بگویم متولیان فرهنگی، مساجد، خطبا، مادحین 
و مسئوالن جلسات مذهبی که نقش ویژه ای در فرهنگسازی دارند نسبت 
به جایگاه بی بدیل آن حضرت توجه خاص داشته باشند و در مجاالت 
گوناگون همانند تاقی ایام والدت ایشان با امام صادقj یا تقارن تاریخ 
رحلت پیامبر اکرم طبق برخی اقوال با امام حسن مجتبیj یا هنگام 
شهادت به نبوت در اذان و اقامه و کیفیت صلوات فرستادن مأمومین و... 
اهتمام جدی داشته باشند. از دیگر مجاالتی که خطبا، مادحین و شعرا 
باید به صورت خاص به آن عنایت داشته باشند، هنگام ذکر فضایل قدسیه 
علویه حضرت علیj است که آیات، روایات و اشعار به گونه ای عالمانه 
تبیین شوند که به جایگاه نبی مکرم اسام در اذهان نقصاني وارد نشود. 

از هر دست بدهی...



علی اکبر مداحی مدیر ستاد مرکزی هیئت رزمندگان اسام در بیست و سومین همایش سراسری مدیران هیئات رزمندگان اسام تأکید کرد: 
»اگر می خواهید برای هیئت ها کادرسازی کنید باید کارها را به جوانان یاد بدهیم. بستر مناسب برای جذب جوانان و آموختن کارها این شبکه 
خادمین افتخاری است. اگر می خواهیم جوانان را به روحیه انقابی گری و اسامی جذب کنیم یك راه آن ایجاد فضا و بسترهای مناسب در 

هیئت های مذهبی کشور است«. 
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 اخالق ، رمز موفقیت
 پیامبر بود

  دکتر محمدحسین رجبی دوانی معتقد است کسانی که نمی توانند
 با منطق اسالم مقابله کنند دست به دامان توهین شده اند

پیامبـر اکـرم در دورانـی به رسـالت مبعوث شـد کـه جهـل و نادانی بـر اجتماع 
انسـان ها سـایه افکنده بود و نه تنها عربسـتان بلکه بسیارى از سـرزمین هاى دیگر 
در گمراهـی به  سـر می بردنـد. آیین و سـنت هاى ناپسـند و غیراخالقـی رواج یافته 
و ثروت انـدوزى و تفاخـر به حـد اعالى خود رسـیده بود. مـردم در جامعـه از امنیت 
اجتماعی برخـوردار نبودنـد و از آزادى و اسـتقالل نیـز خبرى نبود. نظام سیاسـی و 
اجتماعی تنها در قبایل پایه ریزى می شـدند و بزرگ قبیله تنها کسـی بـود که قانون 
اجتماعی را تنظیم می کرد. آنکه زر و زورش بیشـتر بود حرفش خریدار داشـت و آنکه 
اینها را نداشـت، برده بی چـون و چراى زورمـداران بود. نظام بـرده دارى و تبعیض هاى 
اجتماعی و تقسـیم بندى انسـان ها یکی از قوانین محکم در نظام سیاسـی به  شـمار 
می رفت. خوشـگذرانی و میگسـارى در جامعه رواج داشـت و زنان ودختـران از هیچ 
جایگاه اجتماعـی اي برخوردار نبودنـد . در این زمان بود که رسـالت پیامبر اکرم به 
او ابـالغ و بعثتـش آغاز شـد و نبی  اکرم با دانشـی کـه در کتاب الهی جمع شـده بود 
به تبلیغ رسـالتی که برعهده اش گذاشته شـده بود پرداخت. در آستانه سالروز مبعث 
رسـول اکرم سـراغ دکتر محمدحسـین رجبی  دوانی مـورخ و پژوهشـگر تاریخ 
اسـالم و اسـتاد دانشـگاه امام صادقj رفتیم و لحظاتی را با او به گفت وگو نشستیم. 

یاسین سجادیان 

آنچـه مسـلم اسـت رفتـار، اخـالق و زندگـی فـردى، اجتماعـی و خانوادگـی آن حضـرت بـراى مـا 
بزرگ تریـن الگوسـت و مـا ایـن خصلت هـاى ارزشـمند را بایـد بیاموزیم و بـه دیگـران یاد بدهیـم. امام 
صـادق j  فرمـوده: »رسـول اکـرم فرمـود خداونـد دسـتور داده چنـد خصلـت را در وجـود خـودم 
نهادینـه کنـم: دوسـت داشـتن فقـرا و نیازمنـدان و نزدیک شـدن به آنهـا، صله رحـم اگرچه آنهـا با من 
قطـع رحـم کرده باشـند، بـه کسـانی کـه پایین تـر از من هسـتند نـگاه کنم و بـه باالتـر از خـودم نگاه 
نکنـم«. پیامبـر اکـرم در خصـوص اینکـه کدام یـک از اصحابـش بـه او شـباهت دارنـد، می فرمـود: 
»کسـی  کـه اخالقـش بهتـر و زیباتر از دیگـران باشـد، در برخـورد با مـردم مالیمـت و نرمخویی داشـته 
باشـد، بیش از همـگان به بـرادران دینـی خود مهربانـی کند، بر حـق صبورتر باشـد، بیش از همه خشـم 
خـودش را فـرو ببرد و در حال خشـنودى و خشـم بیـش از همه رعایـت عدل و انصاف را داشـته باشـد«.

 پیامبـر اکـرم در سـرزمینی مبعـوث شـد کـه 
دارالجهـل و دارالکفـر بـود. اصلی ترین عامـل موفقیت 

ایشان در آن زمان چه بود؟ 
پیامبـر گرامي اسـام در محیطی ظهور کـرد و آیین بزرگ 
اسـام را عرضـه داشـت که این جامعـه از نظر فرهنـگ، تمدن 
و اخاق در سـطح بسـیار پایینی قرار داشـت و نسـبت به مردم 
ممالك اطراف و دنیای شـناخته شـده آن زمان عقب مانده بود 
امـا آن وجـود مقدس بـا تاش فـراوان بیش از آنچـه خداوند از 
او انتظار داشـت توانسـت تحول عظیمی را در میان مردم پدید 
بیـاورد و اسـام را عرضه کنـد. عامل اصلی موفقیت ایشـان در 
نجـات و هدایـت مردم که غیرممکـن به نظر می آمـد بر اخاق 
اسـتوار بـود. یعنـی پیامبر اکـرم با اخـاق حسـنه و صبر و 
اسـتقامتی کـه در زمـره اخـاق الهـی آن حضرت قرار داشـت 
موفـق شـد ایـن حرکـت عظیـم را پدیـد بیـاورد و ایـن تحول 

بزرگ را ایجـاد کند. 

 غیـر از نامه هایـی کـه آن حضـرت براى پادشـاهان 
ایران و... فرستاد کدام حرکت جهانی را انجام داد؟ 

دیـن مبین اسـام آخرین آییـن الهی اسـت که برای سـعادت 
بشـر عرضـه شـد. اگرچـه این دیـن در حقیقـت راه سـعادت و 
نجات بشـریت اسـت اما معنایش این نیسـت که خود آن وجود 
مقدس وظیفه داشـت اسـام را در کل جهان منتشر و منعکس 
کنـد. پیامبـر اکـرم بـا قـرآن مجیـد کـه معجـزه جاودانه و 
آسـمانی اوسـت و اصول اساسـی اسـام در عرصه های مختلف 
کـه اعتقـادات و فـروع عملـی و اخاقی باشـد تعالیم اسـام را 
عرضـه کرد و بنا بود جانشـینان برحق ایشـان اسـام را جهانی 
کننـد امـا در عصـر خود آن وجـود مقـدس بعد از انعقـاد صلح 
حدیبیـه یعنـی زمانی که پیامبـر اکرم برای مدت 10 سـال 
خیالش از بزرگ ترین دشـمن اسـام آسوده  شـد برای رساندن 
پیام اسـام به ممالـك دیگر اقدام کـرد. آن موقع در حقیقت 
تمدن هـای عظیم شـناخته شـده ای که قابل دسـترس بودند 
شـامل ایـران، روم، یمـن، مصـر و حبشـه مي شـدند. برخـی 
کشـورهایی هـم بودنـد کـه تابـع قدرت هـای بـزرگ بودنـد. 
ماننـد دولـت حیـره در عراق امـروزي کـه تابع ایـران بود و 
دولـت قصرانـی در اردن امـروزی تابع امپراتـوری روم بود. 
درواقـع اسـام بعد از رحلـت پیامبر اکرم که در سـطح 
گسـترده ای انعـکاس پیدا کـرد ولی با افسـوس فـراوان نه 
توسـط اهـل  بیت عصمـت و طهارتb کـه آن روح حقیقی 
اسـام را بخواهند به جهانیـان بنمایانند بلکه توسـط خلفای 
غاصبی عرضه شـد که معتقدم مانع شـدند اسـام را آن  طور 

کـه باید و شـاید منتشـر و منعکـس کنند. 

 بعضی اصرار دارند پیامبر اکـرم را به گونه اى پیامبر 
رحمت معرفی کنند و عده اى هم چهره خشـن از ایشـان 
به نمایـش می گذارند. با توجـه به این سـیره، در مورد هر 

دو چهره پیامبر توضیح دهید. 
پیامبـر اکـرم طبـق فرمـوده قـرآن و رفتار ذاتـی خودش 
بـرای کرامـت انسـانی ارزش قائل بـود و برای سـعادت مردم 

تـاش می کـرد امـا تـا جایـی  کـه امـکان داشـت فشـارها، 
توهین هـا و تهدیدهـا را تحمـل می کـرد تـا بتواند بـا منطق 
نیرومنـد خـود باعث هدایـت مردم بشـود. وقتـی مخالفان و 
کفـار عناد و سرسـختی را از حـد می گذراندنـد طبق فرموده 
قـرآن بسـیار سـخت و محکم بـا آنها برخـورد می کـرد. خدا 
ـٌد َرسـوُل اهللِ َو الَّذیـَن َمَعـُه أَِشـّداُء  در قـرآن فرمـوده: »ُمَحمَّ
َعلَـی الُکّفـاِر ُرَحمـاُء بَیَنُهـم/ نسـبت به کفـاری که بـا پیامبر 
و تعالیـم او عنـاد می ورزیدنـد بایـد سرسـخت برخـورد کرد 
و نسـبت به دیگـران و مؤمنیـن در کمال رحمـت و مهربانی 

بود«. 

 اگـر بخواهیم پیامبـر اکـرم را در جامعـه امروز با 
این همه گسـتردگی به جهانیان معرفـی کنیم باید چه 

راهکارى را در دستور کار قرار دهیم؟ 
پیامبـر اکرم که مظهر اخـاق، جوانمردی و بزرگـواری بود، 
ـَم َمـَکارَِم الْْخـَاق/ من بـرای تمام   فرمـوده: »إِنََّمـا بُِعْثـُت ِلُتَِمّ
کـردن و عرضه بزرگواری هـا و جوانمردی هـای اخاقی مبعوث 
شـده ام«. اصـا رمـز موفقیت ایشـان اخـاق و رفتـار آن وجود 
مقـدس بود. خـدا  در آیـه 159 سـوره آل عمـران  فرمـوده: »در 
پرتو رحمت خداوند با مردم مهربان شـدی و اگر خشـن سـخن 
می گفتی و سـنگدل بودی مردم از گرد تو پراکنده می شـدند«. 
ایـن رفتـار و اخـاق پیامبر باعث شـد چنین گسـتردگی و 
نفـوذ دعوتی را شـاهد باشـیم. اگر ایـن اخاق الهی و آسـمانی 
پیامبـر به خصـوص با بیـان مصداق هایی کـه وجـود دارد برای 
جهانیـان بازگو شـود همـگان با همه وجـود و اعتقاد به سـوی 
آن وجـود مقـدس و پیروی از آیینش سـوق پیـدا خواهند کرد. 

 چـرا دشـمنان بـا هتاکـی و تمسـخر علیـه ایشـان 
موضع گیرى  می کننـد و حتی امـروز می بینیم با تبلیغات 
و سـاخت فیلم هاى موهـن دنبال آنند که شـخصیت آن 

حضرت را زیر سوال ببرند؟ 
زمانـی  کـه غربي هـا اسـام را شـناختند چـون در زمینـه 
ایدئولوژیك، عرصه های سیاسـی و نظامی از اسـام شکسـت 
خـورده بودنـد شـروع کردند بـه تخریـب وجهه اسـام و در 
رأس آن توهیـن بـه سـاحت مقـدس پیامبـر اکـرم. هـر 
وقـت غـرب در برابر اسـام احسـاس ضعف و شکسـت کرده 
این گونـه رفتـار کـرده و هر وقـت در اثـر اختافـات و ضعف 
مقـداری  ایـن مسـائل  بـوده  بـا غربی هـا  غلبـه  مسـلمانان 
آرامـش پیـدا کرده اسـت. با وجـود اینکـه االن غـرب از نظر 
نظامـی، اقتصـادی و سیاسـی نسـبت بـه مسـلمانان برتـری 
دارد امـا بـه برکـت انقـاب اسـامی چـون اسـام در عصـر 
مـا احیـا شـد و توانسـت مبـادی تمـدن غـرب را نـه تنها به 
چالـش بکشـد بلکـه بـا شکسـت مواجـه کند غرب شکسـت 
مقابـل خـود را در مقابـل اسـام احسـاس کـرده. از ایـن رو 
بـه ماننـد اجـداد خـود چـون نمی تواننـد از پـس منطـق 
توهیـن و جسـارت  را در  بربیاینـد چـاره  اسـام  نیرومنـد 
بـه مقدسـات مسـلمانان بـه خصـوص پیامبـر گرامي اسـام

 دیـده و ایـن نشـانه ضعـف، بدبختـی و زبونـی آنهاسـت. 

خوب بیاموزیم و هنرمندانه انتقال بدهیم 



آیت اهلل علم الهدی با بیان اینکه هر قدر که نظام و انقاب توسعه پیدا می کند به همان میزان خطر برای انقاب قوی تر می شود، گفت: »در 
هر مرحله انتخابات، بخشی از خطرها متوجه انقاب و اسام می شود. زمانی اقتدارمان در دنیا آنقدر جایگاه نداشت ولی االن این عزت و 
افتخار به جایی رسیده که استکبار در مقابل اقتدار ما ناامید شده. این توسعه قدرت برای نظام و انقاب ما باعث شده خطر خیلی جد ی تر و 
قطعی  تر دنبال شود. ما از مردم به خصوص هیئتی ها انتظار داریم درباره انتخابات قدرت تحلیل و تشخیص پیدا کنند و تحلیل درستی از 

وضعیت داشته باشند«.  ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
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قلب هیئت ها 
در مشهد می تپد

در روزهای پایانی ماه مبارک رجب محافل مذهبی 
در خراسان رضوی برنامه های فراوانی دارند

 این روزها بیشتر هیئت ها و مداحان براى برپایی جشن باشکوه مبعث به مشهد 
 jنغمه سرایی کنند چرا که در روایتی از امام جواد jآمده اند تا در جوار امام رضا
نقل شده: »زیارت امام رضاj در همه زمان ها خوب است ولی بافضیلت ترین زمان 
زیارت آن حضرت ماه رجب است. زیارت پدرم پاداش بی نظیرى دارد و زمانی انسان 
به همه این پاداش ها دست می یابد و زیارت او مقبول می شود که آگاهانه و از سر 
معرفت به زیارت امام خود بشتابد«. اگر می خواهید درباره برپایی این هیئت ها در 
مشهد الرضا اطالعات بیشترى به دست بیاورید این دو صفحه به کارتان می آید. 

مجتبی برزگر
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مجمع الذاکرین 
سخنران: حجت االسالم حسین 

حسین زاده
مداحان: رضا آتشبار و رضا قانع

 نشانی: مشهد، پنج راه چهنو،
 بین چهنوي 8 و 10

زمان: دوشنبه چهارم 
اردیبهشت ماه

ساعت: بعد از نماز مغرب و عشا

هیئت رزمندگان اسالم 
چناران

سخنران: حجت االسالم مظفر 
تاجی 

مداح: غالمرضا محمودآبادى
نشانی: مشهد، چناران، بلوار امام 

jمسجد امام رضا ،jرضا
زمان: دوشنبه چهارم 

اردیبهشت ماه
ساعت: بعد از نماز مغرب و عشا

حسینیه انصارالزهرا
سخنران: حجت االسالم 

حسن برهانی
مداح: جواد نصرآبادى
نشانی: مشهد، نبش 
72،حسینیه  ابوطالب 

انصارالزهرا
زمان: دوشنبه چهارم 

اردیبهشت ماه 
 ساعت: 21

jهیئت علمدار مشهدالرضا
سخنران: حجت االسالم 

سیداسماعیل حاتمی
مداحان: مهدى اکبرى و سعید قانع

نشانی: مشهد، چهارراه شهید 
  شیرودى، حسینیه حضرت زینب
زمان: دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه

ساعت: 22:15

 هیئت رزمندگان اسالم 
مشهد مقدس

سخنران: حجت االسالم 
رنجبر محمدرضا 

مداحان: سیدمهدى میرداماد، 
بختیارى ابوالفضل 

نشانی: مشهد، بلوار مصلی، نبش 
مصالى 11

زمان: دوشنبه چهارم 
اردیبهشت ماه

ساعت: 21

 حسینیه تهرانی های
 مشهد مقدس

سخنران: حجت االسالم علیرضا 
پناهیان

مداحان: محمدرضا طاهرى و 
حسین طاهرى

نشانی: مشهد، گنبد سبز، 
حسینیه تهرانی ها

زمان: دوشنبه چهارم 
اردیبهشت ماه

ساعت: بعد از نماز مغرب و عشا



سـید محمد جواد شـرافت گفت: »شعر آیینی شامل هر شـعری می شـود که به نوعی به ارزش های توحیدی، اشعار مقاومت، اشعار 
پایداری، شعر والیی و ... مرتبط باشد. شعر آیینی باید زبانی ساده داشته باشد تا عوام  بهتر بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. خیلی از 
اشعاری را که از مداحان می شنویم آنقدر زیبا و سلیس هستند که شنونده به راحتی با آنها ارتباط حسی برقرار می کند و ناخودآگاه 
ملکه ذهن او می شود. از سوی دیگر شاعری که شعر آیینی می گوید باید حساسیت مسئله را به خوبی درک کند چرا که برای اهل 

ـربیتb شعر می گوید«. 
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

 bهیئت رزمندگان اسالم در گردهمایی ستایشگران اهل بیت
در ایام مبعث نقش بسزایی دارد. همین بهانه کافی بود تا سراغ 
محمدحسین نجات، رئیس هیئت رزمندگان اسالم برویم تا از این 
گردهمایی با شکوه برایمان بگوید؛ »بیست و هفتم رجب روزى 
است که همه مؤمنین سعی می کنند خودشان را به مشهد الرضا 
برسانند. شاید یک نوع آمادگی قبل از ماه مبارک رمضان باشد 
کـه به اصطالح بحث و تبـادل  نظر هم تحت لـواى این تعمیق 
معنویت ها و مودت با اهل  بیتb انجام شود. عالوه بر این، زمینه 
بصیرت افزایی، روشنگرى و آگاهی نسبت به مسائل روز اجتماعی 
و سیاسـی را نیز فراهم می کنیم. کارگروه هایـی هم به صورت 
ویژه برپا می شوند تا اتفاقات سال، ضعف ها و قوت هاى مربوط به 

هیئت هاى مذهبی کشور را با هم بررسی کنند. 
باید بدانیم که مداحی و سخنرانی بعد از پیروزى انقالب به شدت 
رشـد پیدا کرده. ما قبل از انقالب این تعداد هیئت، مداح جوان 
و این همه عشـق و عالقـه مردم به مداحی و جلسـات هیئت 
نداشتیم. شاید تعداد کسانی که قبل از انقالب در جلسات مذهبی 
می خواندند در هر شهرى به تعداد انگشتان دست هم نمی رسید. 
عمدتا اولویت با پیشکسوتان بود اما االن خوشبختانه این تعداد 
هر روز بیشتر می شود و سهم حضور بسیجیان، متدینین و جوانان 

عالقه مند به روحیه انقالبی گرى به مراتب بیشتر است«. 
محمدحسـین نجات در ادامه می گوید: »معموال در جلسـاتی 
که مداحان و مسـئوالن هیئت ها به محضر مقام معظم رهبرى 
می رسـند باید توجه کنیم که حضرت آقا عالوه بر برخوردارى 
از همه ویژگی ها، واقعا یک کارشناس و ادیب بالمنازعند. یعنی 
معظـم  له هم در بحث شـعر، هـم ادبیات و هم در بحث اشـعار 
آیینی یک کارشـناس زبده به شمار می روند. در وهله اول علقه 
مداحان به مقام معظم رهبرى و در گام بعدى تسـلط ایشـان به 
ساحت فرهنگی و ادبی باعث می شود همیشه صحبت هایی که 
دارند تحت یک رهنمود بسیار مغتنم و ارزشمندى ویژه جامعه 
مداحان و سخنرانان مطرح  شود. ذات این دور هم جمع شدن ها، 
یـادآورى همین نکات و رهنمودهـاى رهبر معظم انقالب، علما 
و بزرگان اسـت. در این فرصت ها  مداحان جوانی را که در میان 
نسل جدید از محبوبیت بسـزایی برخوردارند گردهم می آوریم و 
سعی می کنیم نکات قابل استفاده علمی و تجربی را در اختیارآنها 
قرار دهیم تا مداحان، واعظان و مسئوالن هیئت ها بتوانند دغدغه هاى 
انقالب و موضوعات و مسائلی را که براى نسل جوان کاربرد دارد مورد 
توجه قرار دهند. با رعایت این نکات ان شاءاهلل شاهد آن باشیم که 
هیئت هاى ما به صالبت روحیه انقالبی گرى و تبعیت والیی دست پیدا 
کنند و ادامه دهنده نهضت شکوهمند و با صالبت حسینی باشند«. 
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هیئت حسین جان
قرائت مناجات سحرگاهی 

زیارت جامعه کبیره توسط حاج 
منصور ارضی

نشانی: مشهد، حرم مطهر امام 
رضاj، صحن جمهورى

زمان: روزهاى یکشنبه، 
دوشنبه و سه شنبه سوم، 

چهارم و پنجم اردیبهشت ماه
ساعت: 30 دقیقه بامداد

 هیئت دو طفالن 
 حضرت زینب

مداحان: منصور ارضی، 
سیدمحمد میرهاشمی و امیر 

عسکرى
نشانی: چهارراه شهدا، خیابان 

شیرازى، حسینیه مهدیان
زمان: دوشنبه چهارم 

اردیبهشت ماه
ساعت: بعد از نماز مغرب و عشا

حسینیه تهرانی ها
سخنران: حجت  االسالم علیرضا 

پناهیان
مداحان: احمد واعظی، محمدرضا 

طاهرى، مهدى رسولی و حسین طاهرى
نشانی: مشهد، چهارراه خسروى به 
سمت گنبد سبز، حسینیه تهرانی ها

زمان: روزهاى سه شنبه، چهارشنبه 
و پنجشنبه پنجم، ششم و هفتم 

اردیبهشت ماه
ساعت: بعد از نماز مغرب و عشا

 wرواق امام خمینی
سخنران: حجت االسالم ناصر رفیعی
مداحان: محمدرضا طاهرى و دیگر 

مداحان
نشانی: مشهد، حرم مطهر علی 
بن موسی الرضاj، رواق امام 

 w خمینی
زمان: سه شنبه پنجم اردیبهشت ماه 

ساعت: 10 صبح الی 12

jحسینیه موسی بن جعفر
سخنران: حجت االسالم 

سیداسماعیل حاتمی 
مداح: حاج منصور ارضی

نشانی: مشهد، خیابان شهید 
 ،jاندرزگو، روبه روى باب الجواد

کوچه آیت اهلل امام خامنه اى، 
jحسینیه موسی بن جعفر

زمان: دوشنبه چهارم 
اردیبهشت ماه

ساعت: بعد از نماز مغرب و عشا

wرواق امام خمینی
سخنران: حجت االسالم محمدرضا 

رنجبر
قرائت دعاى توسل توسط سیدمهدى 

میرداماد
نشانی: مشهد، حرم مطهر علی بن 
wرواق امام خمینی ،jموسی الرضا
زمان: سه شنبه پنجم اردیبهشت ماه 

ساعت: بعد از نماز مغرب و عشا

گردهمایی 
ستایشگران 
bاهل  بیت



حاج مهدی توکلی  گفت: »همین االن ما منبری هایی داریم که خیلی جلساتشان شلوغ است. مانند جلسات شیخ حسین انصاریان یا حاج آقا 
هاشمی نژاد. این نشان می دهد اگر تاش کنیم می توانیم مستمع داشته باشیم ولی به نظر من منبری ها رسالت خودشان را به خوبی انجام 
نمی دهند. کسی که می خواهد در هیئت صحبت کند باید به مطالب و موعظه هایی بپردازد که دل ها را نرم و زمینه را برای فیض خدا آماده 
و اشك ها را جاری کند اما اگر بحث های خشکی را برگزیند، هدف او تأمین نمی شود. بحث های اخاقی و پندآموز که با دل ها سروکار دارند 

کم کم دل ها را برای انقاب روحی نرم می کنند«.  ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

چراغی که تا همیشه
 روشن است 

تولیت حسینیه سجادیه نازی آباد
  از خاطرات سال های دور و آرزوی 

پدرش که بنیانگذار حسینیه بود می گوید 

ماجرا به دهه 40 باز می گردد؛ سال هایی که اهالی ته خط نازى آباد هیئت 
محلی خود را هفتگی در منزل یکی از اهالي برگزار می کردند. حاج یداهلل 
کمندى سال 1340 تصمیم گرفت زمینی را در محله خریدارى کند و 
در آن حسینیه بسازد. او قصد داشت با این کار یک پایگاه امن و ثابت 
براى اهالی محل ایجاد کند. زمین پالک 39 که 168 متر مربع مساحت 
داشت توسط او خریدارى شد و اهالی براى ساخت حسینیه آستین ها 
را باال  زدند. عده اى هزینه خرید تیرآهن ها را   پرداختند، برخی سنگ ها 
را روى هم   چیدند و بعضی از اهالی هم در و پنجره ها را نصب کردند. 
خالصه همه همت کردند و ستون هاى حسینیه علم و شبستان آقایان 
و بانوان ساخته شد. از آنجا که حاج یداهلل کمندى بنیانگذار حسینیه 
بود اهالی از او خواهش کردند نامی براى آن انتخاب کند. حاج یداهلل 
به دلیل اراداتش به امام سجادj نام حسینیه را »سجادیه«   گذاشت. 

 زینب زینال زاده 

بـه گفتـه حاج اسـماعیل کمندي هیچ کس از حسـینیه دسـت 
خالی بیرون نمـی رود؛ »کمک به نیازمندان یکـی از وظایف مهم 
و اصلـی خادمان حسـینیه اسـت. افراد نیازمند زیادى هسـتند 
کـه بـا آبـرو در محلـه زندگی می کننـد و کسـی از حـال و روز 
آنهـا خبر نـدارد. این افراد بـا کمک معتمدین محله شناسـایی 
مي شـوند و آنهـا را بـه خّیریـن حسـینیه معرفـی می کنیـم«.

کمک
 به نیازمندان 

و  مذهبـی  مکان هـاى  بـه  جـوان  و  نوجـوان  نسـل  جـذب 
پایگاه هـاى مردمی اهمیـت زیادى دارد. حاج اسـماعیل کمندى 
برنامه هـاى ملـی-  می گویـد: »زمان هایـی کـه در حسـینیه 
مذهبـی نداریـم، این فضـا را در اختیـار کانون هـاى مختلف که 
متعلـق بـه نسـل نوجـوان و جـوان هسـتند قـرار می دهیم«. 

حسینیه
 در اختیار 
 جوانان

حسـینیه سـجادیه ایـن روزها محـل برگـزارى مراسـم   مختلف 
اسـت. بـه گفته حـاج اسـماعیل کمنـدى عـالوه بـر برنامه هاى 
ملی- مذهبـی اهالی می تواننـد براى برگزارى مراسـم عـزادارى، 
میهمانـی، سـفره هاى نـذرى و مراسـم مولودى خوانـی از فضـا و 
امکانات سـجادیه اسـتفاده کنند. عده اى از شهروندان مراسم خود 
را در خانه هایشـان می گیرنـد و فقـط نیازمند امکانات آشـپزخانه 
حسـینیه هسـتند که محدودیتی براي اسـتفاده آنها وجود ندارد. 

برپایی
 مراسم 
 مختلف

حسینیه سجادیه به یک پایگاه مردمی در محله تبدیل شده و متعلق 
به تمام شـهروندان اسـت و با یک مدیریت و نظارت درست و دقیق 
می توان از آن در رفع مشـکالت اهالی و کمک به شـهروندان و ارایه 
خدمات به متقاضیان استفاده کرد. به گفته حاج اسماعیل کمندى براى 
برپایی مراسم در حسینیه تعرفه مصوبی وجود ندارد و اهالی هرقدر 
که تمایل داشـته باشند می توانند براى کمک به حسینیه بپردازند. 

حسینیه
 تعرفه مصوب 

 ندارد
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به محض ورود به حسـینیه چشـمانم به عکس های حـاج علی اسـفندیاری، جواد 
پروین و خیراهلل ملك نژاد که از بانیان حسـینیه سـجادیه بودند می افتد؛ افرادی که 
به قول خادمان سـجادیه زحمت زیادی برای سـاخت آن کشیده اند و هرچند امروز 
در میان ما نیسـتند اما یادشان در حسینیه جاودانه اسـت. از پله ها باال می روم و وارد 
شبسـتان آقایان می شـوم. حاج اسـماعیل کمندی فرزند مرحوم حاج  یداهلل حدود 
30 سـال اسـت که پس از فوت پدر تولیت حسـینیه سـجادیه را عهده دار شـده. او 
صحبت هایش را با بیان اینکه پدرم از معتمدین و ریش سـفیدان محله بود و خیلی 
از مواقع اهالی محل مسـائل و مشـکات خود را با او در میان می گذاشـتند شـروع 

می کنـد و می گویـد: »مرحـوم پـدرم همیشـه از اینکه مـکان ثابتی بـرای برپایی 
هیئـت محلی و مراسـم عزاداری در مناسـبت های مختلـف به ویژه ایـام محرم در 
محلـه وجود نداشـت ناراحت بود. پـدرم معتمد محله بـود اما خیلی پولـدار نبود. 
بـا اینکه مسـتأجر بود امـا هیچ وقت از خانه به دوشـی خـودش ابـراز ناراحتی نکرد 
ولـي از جابه جایـی مـدام هیئت و نداشـتن مکان ثابت بـرای برگـزاری برنامه های 
مذهبـی ناراحت بـود. خوب به یـاد دارم یـك روز همراه پدرم به مسـجد جمکران 
رفتیـم. توی مسـجد شـنیدم کـه پـدرم از خدا خواسـت کمکـش کند تـا بتواند 
مکانـی هر چنـد کوچـك در محلـه خریـداری و آن را به حسـینیه تبدیـل کند«. 

 ساخت حسینیه با 500 هزار تومان 
بـه گفتـه حـاج اسـماعیل کمنـدی چنـد روز پـس از بازگشـت از قـم کار خرید 
ملـك شـماره 39 در خیابـان شـیرمحمدی محلـه نازی آبـاد انجـام می شـود؛ 
»پـدرم آن سـال ها پـول زیـادی نداشـت. وقتـی مالـك متوجـه شـد پـدرم قصد 
دارد حسـینیه بسـازد، تخفیف داد و پدرم توانسـت زمین حسـینیه را متری هزار 
تومـان خریـداری کنـد. البتـه تعـدادی از اهالی هم بـرای تهیه پـول خرید زمین 
حسـینیه به او کمك کردند. زمین خریداری شـد و اهالی کار  سـاخت حسـینیه 
را شـروع کردنـد. زمـان سـاخت حسـینیه مـردان بنایـی و آهنگـری می کردند و 
زنـان هـم وظیفه پشـتیبانی داشـتند. حدود یك سـال طول کشـید و حسـینیه 
بـه همـت زنـان و مـردان بـا هزینـه اي معـادل 500 هـزار تومان سـاخته شـد«. 

 اولین جشنی که برگزار شد 
همـت و یکدلـی اهالی در سـاخت حسـینیه سـجادیه باعث شـده اهالی بـه این 
حسـینیه دلبسـتگی پیدا کنند و آن را پایگاهی امـن برای خودشـان بدانند. حاج 
اسـماعیل کمنـدی به برپایی اولین مراسـم اشـاره می کنـد و مي گوید: »سـاخت 
حسـینیه با میـاد امام سـجادj تمام شـد و مرحوم پـدرم این تقـارن را به فال 
نیك گرفت و با برگزاری جشـن میاد امام سـجادj حسـینیه بهره برداری شد. 
با تمام شدن عملیات عمرانی، برنامه های هفتگی هیئت محلی به حسینیه منتقل 
و از آن سـال به بعد حسـینیه سـجادیه پایگاه مهم اهالـی ته خط نازی آباد شـد«. 

 رد پاى شهید تهرانی مقدم در حسینیه 
هنـگام مصاحبه چشـمانم بـه بنر نام شـهدا می افتد. نـام 50 شـهید زینت بخش 
حسـینیه است. حاج اسـماعیل کمندی می گوید: »اینها شهدایی هستند که یا به 
سـجادیه رفت و آمد داشـتند یا زمان سـاخت آن کمك کردند و به نوعی ارتباطی 

به سجادیه داشتند«. 
نام شـهید  حسـن تهرانی مقدم  کنجکاوی ام را بر می انگیزد و علت ثبت  نامش بین 
شـهدای محلـه را جویا می شـوم. حـاج اسـماعیل می گوید: »شـهید تهرانی مقدم 
زمان سـاخت حسـینیه کمك زیادی به ما کـرد و هر جا الزم بـود به لحاظ فکری 
و طراحـی کمـك حال ما بـود. امروز بـه خودمان افتخار می کنیم کـه نام و عکس 
او زینت بخش حسـینیه  است. شهدایی که مي بینید نامشـان در حسینیه ماندگار 
شـده، سـال ها قبل برای سـاخت آن تـاش کردند و با شـروع جنگ بـرای دفاع از 

خاکشـان به جبهه ها رفتند«. 

 برآورده کردن آرزوى پدر 
 بـه مـرور زمـان جمعیت محلـه زیاد می شـود و بانیان حسـینیه تصمیـم می گیرند 
آن را توسـعه دهنـد. حاج اسـماعیل کمنـدی می گویـد: »وقتـی مرحوم پـدرم دید 
فضـای حسـینیه روز بـه روز کوچك تـر می شـود بـا بانیـان دیگـر صحبـت کـرد و با 
خریـد ملـك 80 متـری اي کـه در جـوار حسـینیه قـرار داشـت آن را بزرگ تـر کرد. 
بـا توجه بـه افزایش جمعیت محلـه، در زمـان برپایی مراسـم  ملـی- مذهبی فضای 
حسـینیه پاسـخگوی جمعیت نبود. پدرم آرزو داشـت سـجادیه یکـی از بزرگ ترین 
حسـینیه های تهران باشـد اما متأسـفانه عمرش کفاف نداد ایـن کار را انجام دهـد. او 
بـه آرزویـش نرسـید اما قـول می دهم به همـت اهالـی آرزوي پـدرم را بـرآورده کنم و 
حسـینیه را توسـعه دهـم و آن را بـه بزرگ تریـن حسـینیه تهـران تبدیـل کنـم«. 



 خوشـبختانه شـما در عرصه انتشـار کتاب هـم موفـق بوده اید. 
بفرمائید چه کتاب هایی تا به حال از شما به چاپ رسیده؟ 

در تمام مناسـبت های سـال بـه ویژه محـرم، فاطمیه و رمضـان مجموعه هایی 
از شـعر و نوحـه با عناویـن »زخم سـیب«، »نـود و پنـج روز بـاران«، »محراب 
شکسـته« و... منتشـر شـده. کتاب های شـعر مسـتقل دیگری نیز بـا عناوین 
»تـا کربا: دوبیتی های عاشـورایی«، »یا فاطمه اشـفعی لنا عنـداهلل: رباعی های 

فاطمـی« و... در معـرض نـگاه و مطالعه مخاطبـان عاقه مند قـرار گرفت. 
 در میان مجموعه اشـعار شـما شـاهد توجـه به مضامیـن ادعیه 
مخصوصا دعاى ابوحمزه ثمالی هسـتیم. بفرمائید انگیـزه انس با این 

فضا و ذوق و قریحه سرودن اشعار در این موضوعات از کجا می آید؟ 
رهبـر معظم انقاب همواره به شـاعران و ذاکران اهل  بیتb نسـبت به توجه 
بـه ادعیه و معارف واالیی که از لسـان اهل  بیت در آن منعکس شـده سـفارش 
فرموده انـد. از جملـه در دیـدار شـاعران آیینی با ایشـان که در بیسـت و پنجم 
خرداد سـال 90 برگزار شـد، یادم می آید مرحوم بهجتی اردکانـی را مثال زدند 
که در گذشـته فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی را به حالت شعر درآورده بودند. 
در آن جلسـه فرمودند: »در بین شـما ذوق ها و قریحه های شـعری می بینم که 
حتمـا می توانید مضامین ادعیه را در اشـعار خود منعکس کنیـد«. حضرت آقا 
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نخسـتین مواجهه جدى یوسـف رحیمي با شعر آیینی به سـال 1384 برمی گردد که به واسـطه حضور در هیئت هاي مذهبی و عالقه 
به اشـعار مذهبی و انس با نوحه ها و مراثی اهل  بیتb با حجت االسـالم محمدجواد زمانی، سیدمحمدجواد شرافت و سیدحمیدرضا 
برقعی آشـنا شـد. جدیت در پیگیرى رسـالت ادبی در عالم مذهبی پاى او را به محافل نقد ادبی سـیدمهدى حسـینی کشـاند و در 
آنجـا با حسـن بیاتانی و رضا خورشـیدى فرد آشـنا شـد. حضـور در این گونه محافل ادبـی و عالقه شـخصی و مجدانه به سـرودن 
شـعر به خصوص نوحه باعث شـد یوسـف رحیمی پا به عرصه مرثیه سـرایی بگـذارد و در همان قدم هـاى اول آثار او مورد اسـتقبال 
هیئت هـا قـرار بگیـرد. او در گفت وگو  با هفته نامـه »چهارده« می گوید: » احسـاس کردم در عرصه سـرودن اشـعار آیینی رسـالتی 
برعهـده دارم و بـا ایـن ذوق، قریحـه و انگیزه بـراى خدمت مذهبی بـه مردم و هیئتی هـا فعالیت مجدانه تـرى را آغاز کـردم تا این 
فعالیت ها به انتشـار مجموعه هایی از شـعر و نوحه با عناوین »زخم سـیب«، »نود و پنج روز باران«، »محراب شکسـته« و... رسـید«. 
او یکی از شـاعران مطرح کشـور اسـت کـه در دیـدار با مقام معظـم رهبرى اشـعارش مورد اسـتقبال قرار گرفت. یوسـف رحیمي 
عـالوه بـر جامه شـاعرى اهل  بیـتb عبـاى طلبگی حـوزه علمیه قـم را نیز بـر تـن دارد. گفـت و گوي ما بـا این شـاعر آیینی 
را کـه اشـعار ویـژه اى در وصف پیامبر اکرم سـروده  و بـه اسـتفاده از ادعیه و مناجات در شـعر معروف اسـت در ادامـه بخوانید. 

در آن دیـدار مباحث دیگـری را مطرح فرمودند امـا مهم ترین نکته ای که ذهن 
مرا به خود مشـغول کرد همین نکته بود. از آن سـال تا سـال 92 به لطف خدا 
توفیـق یافتم با دعای ابوحمـزه ثمالی به ویـژه در ایام ماه مبـارک رمضان انس 
بیشـتری پیدا کنم. با مدد اهل  بیتb در این مدت، متناسـب بـا فرازهایی از 
این دعای شـریف، رباعیاتی را  سـرودم که پس از این دوره دو سـاله همه آنها را 
سـامان دادم و بـا افـزودن روایات و حکایات، مناجاتی که به وسـیله آنها معارف 
دعا بهتر تبیین می شـد، اثـری تحت عنوان »صبـح اجابت: روایتی نـو از دعای 
شـریف ابوحمزه ثمالی« تهیه و منتشـر شـد. بـدون تردید در چنین مـواردی 
بیشـترین بهره نصیب خود شـاعر می شـود چراکه او برای سـرودن درباره یك 
دعـا بایـد سـاعت ها با آن انس داشـته باشـد و جان تشـنه خـود او ابتـدا از این 
چشـمه جوشـان سـیراب می شـود اما مهم ترین نکته این اسـت که در عرصه 
شـعر آیینی متأسفانه هنوز به مناجات و شـعر توحیدی توجه جدی نشده و به 
همین دلیل اسـت که حضـرت آقا در آن دیدار نسـبت به اهمیـت این موضوع 
سـفارش داشتند و دوستان شـاعر را به سرودن شـعر با محوریت ادعیه به ویژه 

کتاب شریف صحیفه سـجادیه تشویق فرمودند. 
یک شـاعر آیینی چطور می تواند به مردم خدمـت کند و در جذب 
جوانـان به سـمت اندیشـه هاى اسـالمی و مسـائل دینـی مؤثر باشـد؟ 

 امیررضا سجادیان 

یکـی از رسـالت هایی که یك شـاعر آیینـی برعهده دارد این اسـت که معـارف قرآنی 
و سـیره اهل  بیتb را به زیباترین شـکل ممکـن و در قالب یك اثـر هنری بدیع به 
مخاطبـان جوان عرضـه کند. وقتی به متـون دینی مراجعه می کنیم شـاهد معارفی 
هسـتیم که متأسـفانه هنوز در جامعه ما به خوبی تبیین نشـده و در ذهن ها ریشـه 
ندوانـده. بـه همین دلیل رهبـر حکیم انقـاب در تعبیر لطیفی فرمودنـد: »خاصیت 
شـعر این اسـت که به خلوت انسـان ها راه پیدا می کند«. این نکته بسـیار ارزشمندی  
اسـت و باید توجه داشـت که شـعر این ظرفیـت را دارد که ذهن جوانان را سـاعت ها 
درگیـر خود کنـد و از آن تأثیـر بپذیرند. به عنـوان نمونه با اینکه رباعی زیبـای »دریا 
بود و گهر به سـاحل می داد/ انگشـتری خویش به سـائل می داد/ از کیسه نان خشك 
می کرد افطار/ از کاسـه شـیر خود به قاتل می داد« سـروده استاد محمدجواد غفورزاده 
)شـفق( را چندین ماه پیش شـنیده بودم اما یك شـب ناخودآگاه به ذهنم آمد و بارها 

آن را زیـر لـب زمزمه  کردم و هربار شـیفته مرام موال و شـرمنده رفتار خودم  شـدم. 
در اشـعار شما شـاهد آثار خوبی درباره رسـول مکرم اسالم هستیم. 
فکر می کنیـد کدام بخش یـا بخش هایی از زندگانی و شـخصیت ایشـان 

وجود دارد که باید به آن پرداخته شود؟ 
یکـی از موضوعـات جـدی ای که امـروز در جامعه مطرح اسـت، بحث سـبك زندگی 
اسـامی اسـت. نکته مهم این اسـت که نه تنها در دنیای اسـام بلکه در تمام عالم آیا 
شخصیتی واالتر از شخصیت پیامبر گرامی اسام وجود دارد و آیا شایسته نیست 
در رفتار و گفتار، این خورشـید عالم تاب هسـتی را اسـوه و الگوی خویش قرار دهیم. 
در ایـن راسـتا بایـد به این نکته توجه داشـته باشـیم که چقدر با کلمـات حکیمانه و 

سـیره نورانی نبي مکرم اسـام آشـنا هسـتیم تا بخواهیم رهرو واقعی او باشیم. 
داشـته  ورود  آن  بـه  بایـد  کـه  عرصه هایـی  جدی تریـن  از  یکـی  می کنـم  فکـر 
باشـیم، بحـث سـیره نبـوی اسـت کـه جامعـه مـا امـروز بیـش از هـر زمانـی بـه ایـن 
معـارف نیـاز دارد. یکـی از آرزوهایـم همـواره ایـن بـوده کـه بتوانـم کتـاب ارزشـمند 
طباطبایـی  عامـه  چـون  ارجمنـدی  شـخصیت  توسـط  کـه  را  »سـنن النبی« 
تألیـف شـده بخوانـم و در حـد تـوان خـودم آن را در آینـه اشـعارم منعکـس کنـم. 

 گفت وگو با یوسف رحیمی که اشعار ویژه ای در وصف پیامبر اکرم  سروده است 

حجت االسـام علی ذوعلم گفت: »یکی از اهداف عزاداری و فلسـفه آن خصوصا وقتی در یك قالب جمعی و سازمان یافته باشد، شور انگیز بودن و 
حضور اجتماعی و احیای یاد عاشوراست. اگر ما این نکات را در شاخص های کیفی لحاظ کنیم نمی توانیم بگوییم که دچار افت شده ایم ولی این نکته 
درست است که به هر حال وضعیت کنونی عزاداری ها دارای آسیب هایی است که باید شناسایی شوند تا به تدریج و هوشمندانه کاهش پیدا کنند. 
همین مطالب موجود در شبکه های اجتماعی و کارهای هنری یا نمایش هایی که برای عاشورا ساخته می شوند بخشی از مراسم عزاداری عاشوراست«. 

 نورت
 آیینه آیین

 مسلماني شد

آیه آیه همه جا عطر جنان می آید
وقتی از حسن تو صحبت به میان می آید   

جبرئیلی که به آیات خدا مأنوس است
  بشنود مدح تو را با هیجان می آید 

مي رسي مثل مسیحا و به جسم کعبه
  با نفس هاي الهي تو جان می آید 

بس  که در هر نفست جاذبه توحیدى  است
  ریگ هم در کف دستت به زبان می آید 

هرچه بت بود به صورت روي خاک افتاده ا ست
قبله عزت و ایمان به جهان می آید   

نور توحیدي تو در همه جا پیچیده ا ست
از فراسوي جهان عطر اذان می آید   

عرش معراج سماوات شده محرابت
  ملکوتی  است در این جلوه عالم تابت 

خاک از برکت تو مسجد رحمانی شد
نور توحید به قلب بشر ارزانی شد   

خواست حق جلوه کند روشني توحیدش
قلب پر مهر تو از روز ازل بانی شد   

ذکر لب هاى تو سرلوحه تسبیحات است
عرش با نور نگاه تو چراغانی شد   

سیره ات نور، روایات و صفاتت همه نور
نورت آیینه آیین مسلماني شد   

به سراپرده اعجاز و بقا ره یابد
  هر که در مذهب دلدادگی ات فانی شد 

خواستم در خور حسن تو کالمی گویم
شعر من عاقبتش حسرت و حیرانی شد   

اي که مبهوت تو و وصف خطي از حسنت
عقل صد مولوي و حافظ و خاقاني شد   
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می خواهم »سنن النبی« 
را درقالب شعر دربیاورم



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

پیشنهاد می کنیم دست به کار شوید و پس از پایان مجلس تان یك عکس یادگاری دسته جمعی بگیرید و برای »چهارده« ایمیل 
کنید تا در همین صفحه منتشر شود.

اندر باب صلوات 
خیلـی از مـا بی آنکه نیت کنیـم روزانه با شـنیدن صدای 
اذان، نـام حضـرت محمد و... ناخـودآگاه ذکـر صلوات بر 
زبانمـان جـاری می شـود. یکـی از آداب فرسـتادن صلـوات 
ایـن اسـت کـه دل بـا زبـان موافقـت کنـد. بدیـن معنـا که 
از روی غفلـت زبـان را بـه گفتـن صلـوات حرکـت ندهیـم. 
بـه عبـارت دیگـر صلـوات بهتریـن هدیـه از سـوی خداوند 
بـه انسـان اسـت. آیـا می دانیـد ایـن ذکر چـه برکاتـی را به 
همـراه دارد؟ طبـق احادیـث، سـزاوارترین و نزدیك تریـن 
مـردم در روز قیامـت بـه رسـول اکـرم کسـی اسـت که 
در دنیـا بـر آن حضـرت بیشـتر صلـوات فرسـتاده باشـد. 
صلـوات دشـمن دیریـن و همیشـه در کمیـن )ابلیـس( را 
خـوار و ذلیـل می کنـد. روایـات زیـادی در ایـن خصـوص 
 وجـود دارد. مثـا روایـت داریـم کـه حضـرت محمـد
فرمـوده: »صلوات فرسـتادن بـر من باعث روا شـدن حاجات 
شماسـت و خـدا را از شـما راضـی می گردانـد و اعمالتـان را 
پاکیـزه می کنـد«. فضیلت هـای ذکـر صلـوات فقـط اخروی 
نیسـت بلکـه دنیوی نیز هسـت. مثـا گفته می شـود هر گاه 
چیـزی از یـاد انسـان بـرود و آدمـی آن را فرامـوش کنـد 
صلـوات موجـب می شـود به خاطـر آیـد. از ایـن رو این ذکر 
را جـدی بگیریـد و هنـگام فرسـتادن صلـوات، با نیـت ذکر 
بگوییـد تا شـاهد برکات و اثـرات آن در زندگی خود باشـید. 

اپلیکیشن
خاتم االنبیا 

همزمـان بـا مبعـث رسـول اکـرم  خـوب 
را  »خاتم االنبیـا«  اندرویـدی  برنامـه  اسـت 
بیشـتر بشناسـیم. این برنامـه از جامع ترین و 
کامل تریـن نرم افزارهـا در ایـن زمینه اسـت و 
زندگی جامع پیامبر اکرم  با فهرست بندی 
دقیق بر حسـب تاریخ وقـوع رخدادهـا و ده ها 
داسـتان از وجـود مبارک ایشـان را که شـاید 
کمتـر شـنیده باشـید در آن گنجانده شـده. 
از قابلیت هـای منحصـر بـه فـرد ایـن برنامه 
می تـوان به خبرنامـه آناین و ارسـال مطالب 
بـه صـورت آناین اشـاره کـرد. از طریـق این 
نرم افـزار می توانیـد فیلـم سـینمایی »محمد 
رسـول اهلل« را بـا دو کیفیـت متوسـط و 
 اچ دي به صورت آناین تماشـا یـا آن را دانلود 
کنیـد. ایـن برنامـه را می توانیـد از فروشـگاه 
بـازار یـا سـایر نرم افزارهـای مشـابه دانلـود و 
روی گوشـی یـا تبلـت خـود نصـب کنیـد. 

* خدا یـا! مگـر نـه اینکـه توحیـد اولیـن و برتریـن نعمـت و موهبـت 
بـه خایـق اسـت؟ مگر نـه اینکه بـه رسـم بنده نـوازی خایقـت را در 
کوره هـای بـا می گـدازی تا بـا الفبـای توحید آشنایشـان سـازی؟ اگر 
رهـاورد امـواج بی امـان بـا توحید توسـت هـزار خیـر مقدم بـه هرچه 

درد و داغ و باسـت. 
*خدیـا! اگـر توفـان فتنـه فـرو فرسـتاده توسـت تـا علف هـای هـرز 
سرگشـتگی را از خاک وجودمان بکند و غبار شـرک را از کنام اتکایمان 

بپراکنـد، اینـك ایـن جـان مـا و هجمه توفـان تو. 
سید مهدى شجاعی

کانال تلگرام 
  بنیاد علمی فرهنگی محمد

یکـی از افتخـارات مسـلمانان ، موهبـت داشـتن 
پیامبـری چـون نبـی اکـرم اسـت. پـس چه 
زیباسـت کـه اندیشـه و تفکـر خـود را همسـو با 
ایـن پیامبـر عظیم الشـأن هدایـت کنیـم تـا از 
بـرکات زندگی دنیـوی بهره منـد شـویم. یکی از 
راهکارهـا برای آشـنایی بـا اندیشـه و خط فکری 
رسـول اکـرم مطالعـه و پژوهش اسـت اما در 
ایـن روزهـا کـه هـر کسـي درگیـر دغدغه هـای 
زندگـی روزمـره شـده، تحقیـق و پژوهـش برای 
همه میسـر نیسـت اما می توان از مزایای استفاده 
از تکنولـوژی در این زمینه بهره جسـت. از این رو 
می توانیـد بـا عضویـت در کانال تلگرامـی »بنیاد 
علمـی فرهنگـی محمـد« ضمـن آشـنایی با 
کارهـا، اندیشـه، تفکـر و زندگی و سـیره پیامبر، 
از آخریـن اقدامـات و فعالیت هـای ایـن بنیـاد 
 مطلـع شـوید. نشـانی ایـن کانـال ایـن اسـت: 
telegram.me/MohammadFoundation

qudsonline14@gmail.com

حجت االسـام سید حسـین مؤمنی گفت: »من مدتی در اوکراین زندگی کرده ام. متأسـفانه برخی که زمینه اش را دارند، به محض ورود به 
کشـورهای خارجی به گناهان مختلفی آلوده می شـوند. جوانی را دیدم که در اوکراین دندانپزشکی می خواند و به کوچك ترین آلودگی اي 
مبتا نشده بود. علت را از او پرسیدم و گفت وقتی به اینجا می آمدم، از پشت شیشه دیدم که مادرم در حال گریه کردن است. برگشتم و 
گفتم چرا گریه می کنی؟ مادرم گفت تاکنون با خودم بودی و حواسم به تو بود. اگر می خواهی شیرم را حالت کنم باید زیارت عاشورا و نماز 

اول وقتت را بخوانی. من چهار سال است که نماز اول وقت و قرائت زیارت عاشورا را ترک نکرده ام«. 
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مناجاتنامه 
کتاب

پویش پیامبر 

اثـر  تازه تریـن  پیامبـر«  »پویـش  کتـاب 
جایـگاه  دربـاره  حسـینی  سـید مجتبی 
معرفتـی، خلقتی و سـلوک فـردی و رفتاری 
پیامبر اکرم  اسـت که انتشـارات نیسـتان 
آن را در سـه جلـد منتشـر کـرده. در بخـش 
نخسـت ایـن کتـاب بـا عنـوان »معرفـت و 
محبـت« نویسـنده بـا بهره گیـری دقیـق از 
آیات و روایـات، به معرفی وجوه متمایزکننده 
رفتـاری پیامبر اکـرم می پـردازد تا زمینه 
ایجـاد معرفـت بـه پیـام و سـیره آن حضرت 
و جلـب محبت بیشـتر نسـبت به ایشـان در 
مخاطـب بـه وجود آیـد. جلـد دوم کتـاب به 
چگونگـی خلقت رسـول اکرم می پـردازد. 
سـومین جلد بـه موضوعـات زندگـی پیامبر 
کـه  دارد  اختصـاص  رحلـت  تـا  بعثـت  از 
نویسـنده در آن در سـه بخـش کلـی »بعثت 
تـا هجرت«، »هجـرت« و »هجرت تـا وفات« 
به تشریح و تفسیر سـلوک فردی و اجتماعی 
مـی ورزد.  اهتمـام  پیامبـر  آخریـن  زیسـت 

هیئت فاطمیون شـهر الوند ) استان قزوین(
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مدیرمسئول و سردبیر:  ایمان شمسایی 
دبیر تحریریه: زكیه سعیدي دبیر ویژه نامه: رضا صیادي   

طراح نامواره: محمد صمدي
www.aghigh.ir با همکارى مؤسسه فرهنگی هنرى عقیق
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