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دکتر رجبی دوانی ضمن مقایسه ویژگیهای شخصیتی شهید قاسم سلیمانی با یاران امام علی  jمطرح کرد

اصحاب تمدنساز حکومت اسالمی
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هدیهگلکارانبهبهانیبهمشهد رسید

زیارت
با عطر
نرگس

ویژهفرهنگومعارفرضوی
سال اول ویژه نامه238

درکارگاه نقاشی «نقش سربند»حرم رضوی صورت گرفت

خلق آثاری ماندگار
از اسطوره مقاومت
ایران اسالمی
مهدی جهانگیری-عکس رضوی
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نگاهی به مرقعات ،نسخههای خطی و نفایس موزه ملک

حال خوش
گنجینه خوشنویسی
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سه روز پیش ،خبرگزاریهای استان خوزستان
نوشتند8 :هــزار شاخه گل نرگس بهبهان برای
اه ــدا بــه ح ــرم مطهر ام ــام رض ـ ــا(ع) بــه مشهد
مقدس ارسال شد.خبرگزاری صدا و سیمای مرکز
خوزستان هم نوشت« :به شکرانه رویش گلهای
نرگس و براساس یک سنت حسنه ،نرگسکاران
بهبهانی همه ساله 8هزار شاخه
گــل نــرگــس را بــه ح ــرم مطهر
حضرت رضا(ع) اهدا میکنند.
این 8هزار شاخه گل نرگس پس
از گلآرایی...
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نماینده پیشین ولی فقیه در سپاه قدس:

شهید باقری «حاج قاسم»
را کشف کرد

گرامیداشت حماسه 9دی
در حرم رضوی
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طرح موضوع تمدن نوین اسالمی
بیانگر حرکت تکاملی انقالب بود 2

آیینی

نسل امروز تنوعطلب است

مداحان میتوانند برای مردم الگو باشند به خصوص برای
جوانان و نوجوانان ...جوانانی که با مداحان در ارتباط
هستند از مــداح الگو میگیرند از لحاظ سخن گفتن،
نشست و بــرخــاسـتهــا ،مــعــاشــرت و پــوشـشهــا و نوع
آرایش تمام این رفتارها برای مردم جامعه به خصوص
بــرای جوانان و نوجوانان میتواند الگو باشد ...یکی از
آفتهای پیش روی مداحی مشهور شدن است ...یک
مــداح به عنوان کسی که ستایشگری اهــل بــیــت(ع) را
میکند باید خود را پایینتر از همه بداند یعنی خاکسار
همه باشد تا بتواند به موازات اینکه خودش باال میرود
اینها را بــاال ببرد ولــی اگــر قــرار باشد با غــرور ،تکبر و
بداخالقی با مردم رفتار کند قطعا ً سقوط خواهد کرد و
نوع برخورد او با دیگران نیز مانع رشد این فرد میشود...
کسی که میخواهد ورود به مــحــدوده مداحی داشته
باشد ،هر کسی که احساس کرد صدایش خوب است
بدون هیچ پیشینه و زحمت و بدون هیچ دوره و آموزشی
نباید ورود کند ،افراد بدون هیچ راهنمایی در این عرصه
وارد نشوند ،ورود به عرصه مداحی باید چارچوب داشته
باشد و این چارچوب پس از سالها در حال شکل گرفتن
است ...نسلها تغییر یافته و بسیار متنوع و تنوعطلب
شده است .رهبر معظم انقالب یکی از توصیههایی که به
مداحان میکنند «نوآوری» است که ضروری است مورد
توجه مداحان قرار گیرد.
◾بخشهایی از گفتوگوی مرتضی طاهری با «مهر»

◾

نیمکت زندگی

گلپرجان

زندگی و زمانه مرحوم دکتر قاسم رسا ،آخرین ملکالشعرای آستانقدس رضوی

دل مشتاق ز بس تشنه دیدار تو بود...

محمدحسین نیکبخت شعر
فــارســی از زم ــان شـکــوفــایـیاش در
قرنهای سوم و چهارم هجری قمری
ه ـمــواره در خدمت تــرویــج معارف
اسالمی بود ه است و به همین دلیل
باید توجه شــاعـران به مقام واال و
مرقد مطهر حضرت ثامنالحجج(ع) را دارای سابقهای
طوالنی و پ ُربار بدانیم .به تدریج و در گذر زمان ،شعر
به عنوان یکی از رسانههای قدرتمند روزگــار قدیم،
جایگاه ویژهای در آستان قدس یافت و با شکل گرفتن
سنتهایی مانند سالم ،شام غریبان ،خطبهخوانی
و ...نقشی خاص و ویژه در برنامههای حرم مطهر پیدا
کرد .بر همین اساس بود که احتماال ًاز دوره صفوی
به بعد ،فردی را به عنوان ملکالشعرای آستانقدس
برمیگزیدند .البته بــه دلـیــل تغییر ساختارهای
رسانهای در فرهنگ عمومی و تنزل جایگاه شعر و
شاعری در این عرصه ،مقام ملکالشعرایی در آستان
قدس رضوی با درگذشت استاد دکتر قاسم رسا ،در
سال  1356به پایان رسید و دیگر کسی این مقام را
پیدا نکرد .در صفحه نخست رواق امروز میخواهیم
از آخرین ملکالشعرای آستا ن قدس ،روانشاد دکتر
قاسم رسا یاد کنیم؛ مردی که  21سال ملکالشعرای
آستان بود و پس از درگذشت در صحن عتیق حرم
رضوی مدفون شد.

شد .او در 19سالگی و پس از گذراندن دوره تحصیلی
ابتدایی و دبیرستان در مشهد ،به تهران رفت و به
تحصیل در رشته پزشکی در مدرسه طب دارالفنون
پرداخت و در ســال  1315دانشآموخته شــد .رسا
پس از اتمام تحصیالت به مشهد بازگشت و در کنار
خدمت به مردم این شهر ،عالقه قدیمی خود را که از
کودکی در پی آن بود ،دنبال کرد؛ شعر و ادب.

◾

◾ورود به محافل ادبی مشهد

او به تدریج توانایی خود را در شاعری ظاهر کرد و در
محافل ادبی آن روزگار مشهد که از مهمترین محافل
ادبــی ای ـران بــود و شــاعـران بسیار توانمندی در آن
عضویت داشتند ،خوش درخشید و مورد توجه قرار
گرفت .مرحوم رسا به دلیل اشعار پرمغز و روانش و
البته عشق و عالقه فراوان به حضرت ثامنالحجج(ع)،
اوایل دهه  1320خورشیدی به جمع شاعران آستان

رقیه توسلی «گلپر جــان را تــازه پیدا
ک ـ ــردهام .از ســوپــرمــارکــت م ـیآمــدم بیرون
که صدایم کــرد کمکش کنم .صدایش از
پنجره باالی مغازه میآمد .زنبیل خریدش
را که با طناب فرستاده بود پایین ،موقع باال
کشیدن گیر کرده بود به دسته موتور پارک
شده توی پیادهرو .صاحب مغازه هم رفته
بود پی کارش .آن قدر نحیف بود که در نگاه
اول فکر کردم نوه صاحبخانه باشد نه خود
صاحبخانه!
گفت خوشحال میشود خریدها را برایش
ببرم .مکث طوالنیام را که دید ادامه داد:

گزيده

◾

◾این همه طبع و ظرافت ،از کجا؟
مرحوم رسا از شاعران پ ُرکار بود؛ بخش اعظم اشعار
وی را قصایدی تشکیل میداد که در منقبت ائمه
اطهار(ع) میسرود؛ با این حال ،حجم سرودههای
او با مضامین نصایح و پند و اندرز هم کم نیست.
دی ــوان اش ـعــار وی در ســال  1340خــورشـیــدی در
6هزار بیت منتشر شد و در دسترش عالقهمندان
ق ـرار گرفت .او کتابی دیگر هم با موضوع مرثیه
سـیــدالـشـهــدا(ع) دارد کــه در مـیــان اهــل منبر و
مداحان شناخته شد ه است .مرحوم رسا ،سخت

مرحوم رسا به دلیل اشعار پرمغز و روانش و البته عشق و عالقه فراوان به حضرت
ثامنالحجج(ع) ،اوایل دهه  1320خورشــیدی به جمع شــاعران آستان قدس
رضوی پیوست و در سال 1325خورشیدی با قرائت شعری درباره والدت حضرت
سیدالشهدا(ع) ،حکم خادم افتخاری و صله دریافت کرد.

قدس رضوی پیوست و در سال 1325خورشیدی با
قرائت شعری درباره والدت حضرت سیدالشهدا(ع)،
حکم خادم افتخاری و صله دریافت کرد .او در سال
 1330رسما ً به عنوان شاعر و سخنور آستانقدس
برگزیده شد و در سال  1335در 45سالگی به مقام
ملکالشعرایی آستان قدس رضوی رسید .مرحوم
«گلشن آزادی» شاعر نامدار معاصر مشهد درباره
استاد رسا مینویسد« :او مردی معتقد و شریف و

تنهایم .بیا فکر کــن داری بــه مادربزرگت
سرکشی میکنی.
وقتی رسیدم جلو در ورودی ،خوشرو پشت
واکر ایستاده بود .آن قدر خوشرو و غمگین
و چشم بــه راه کــه بــه گمانم ایــن صحنه
هیچ وقــت از یــادم نــرود .انگار که عزیزش
را دیــده باشد با مهربانی استقبال کــرد و
بعد از تنهاییاش گفت .از برادرزادههایش
که هوایش را دارنــد .از اوالدی که نــدارد .از
همسر مرحومش که رفیق نیم هراه بــود و
بیست سالی میشود که نیست .از دلش
که پَــر میکشد ب ـرای زادگــاهــش ،ب ـرای امام

اعمال نورانی

عضو انجمن ادبی و از مشاهیر شعرای ماست .رسا
از اوایل عمر به شاعری پرداخته ،شعر را روان و صاف
میسازد و چون در اعیاد مذهبی و جشنهای آستان
قدس قصیده میخواند ،به سمت ملکالشعرایی
آستانقدس منصوب گردید».

◾

◾پزشکی که شاعر بود
اگر اهل شعر و ادب باشید ،حتما ً این شعر را درباره
امام هشتم(ع) خوانده یا در کتیبه مسجد باالسر حرم
مطهر دیدهاید که میگوید« :بیا که مظهر آیات کبریا
اینجاست /بیا که تربت سلطان دین ،رضا اینجاست
 /بیا که خسرو اقلیم طوس ،شمس شموس  /بیا
که وارث دیهیم ارتضا اینجاست  /شهنشهی که به
چشمان غبار درگاهش  /کشند حور و مالئک چو
توتیا اینجاست  /اگر کلید در رحمت خدا جویی
 /بیا کلید در رحمت خدا اینجاست»؛ این اشعار
جاندار و پرمعنا ،ساخته طبع زندهیاد دکتر قاسم
رساست؛ پزشکی عالیمقام و البته شاعری توانا که
به مقام ملکالشعرایی آستان قدس هم رسید و
اشعارش به مناسبتهای گوناگون در منقبت و مدح
ثامنالحجج(ع) ورد زبان ارادتمندان حضرت میشد.
مرحوم دکتر رسا در سال  1290خورشیدی در تهران
دیده به جهان گشود و در 10سالگی همراه والدین
خود به مشهد مهاجرت کرد و مجاور حرم رضوی

منبرمجازی

به امام هشتم(ع) عالقهمند بود و حتی قریحه و
استعداد شعری خود را مرحمتی از سوی آن امام
همام میدانست؛ وی در جایی سروده است« :طبع
سرشار و کمال و ادب و ذوق سلیم /همه از دولت
سلطان خراسان دارم» .زندهیاد استاد دکتر قاسم
رسا در  25آبان سال  1356در  66سالگی دار فانی
را وداع گفت و در صحن عتیق حرم رضوی به خاک
سپرده شد.

رضا(ع) ،برای مشهد ،برای همشهریهایش،
برای زیارت ،برای نقارهها .گفت آخرین باری
که به حرم رفته ،پدرش را تازه از دست داده
بــود .آنجا تا میتوانست اشــک ریخت و
یادش میآید وقتی آمد بیرون به هیچ وجه
شبیه آن گلپر ِ داغان و الجانی نبود که رفت
پابوس آقا .بعد با چشم خیس ِ خندان گفت
خیلی دوست دارد باز طلبیده شود و ادامه
داد آردهایش را بیخته و آرزوی دیگری ندارد
و به همین نشستن کنار پنجره و تلفنهای
گ ــاه بیگاه فــامــیــل ،زن ــده اس ــت .بــه اینکه
سالم بدهد هر صبح از اینجا به گنبد طال.

میخواهد بیشتر بمانم که نمیشود اما قول
میدهم باز هم سر بزنم .وقت خداحافظی
یک شیشه «شهد سیب» آورد برایم و گفت
خدا اجرت بدهد! این را آوردم که نمکگیرت
کنم فراموشم نکنی ...و لبخند زد.

دعا

اگــر بگردیم هر کــدام ما یک گلپرجان در
همسایگیمان داریم .آقا امام رضا! یک نگاه
بچرخانید و لبتان تَر شود به گفتن ،کار تمام
است .دورتان بگردم ما گناه داریم ...گلپرجان
خیلی عاشق است ،گناه دارد.

آیتاهلل توکل «ایــمــان» شناختی است
که در جان انسان به وجود میآید ،انسان
در درونش به شناخت و باوری میرسد که
همین بــاور درون ــی ،عامل بــازدارنــده است
تــا جــلــوههــای گــنــاه ،انــســان را زمین نزند و
جذبههای گناه ،انسان را از مسیر بیرون
نــبــرد .بــه اعتقاد تمام علمای علم اخــاق
و علمای سیر و ســلــوک ،ب ــرای مــا کــه فرد
عادی هستیم گناه جذبه دارد .در قبال این
جذبهها و جلوهها اگر انسان بناست بایستد
و داخل گناه نشود یک عامل بازدارنده در
درون جانش باید باشد تــا ایــن جلوهها و
جذبهها را «گذرا» ببیند .آن عامل بازدارنده
همان ایمانی است که افراد را نگه میدارد تا
در جلوه گناه زمین نخورند.
در مــرحــلــه ای ــم ــان ،انــســان بــا بـ ــاورش کــار
مـیکــنــد ،در مرحله یقین ،ب ــاور بــا کشف
حجاب مشاهده میشود .انگار پردهها از
جلو دیدهها کنار م ـیرود .آدم صحنههایی
را میبیند که افراد باایمان این صحنهها را
نداشتند .یک نکاتی پس پــرده هست که
افراد باایمان نمیبینند اما افراد «بایقین»
خواهند دید.
خ ــود یــقــیــن س ــه مــرحــلــه اسـ ــت« :مــرحــلــه
عــل ـمالــیــقــیــن» ک ــه حــجــاب از درون جــان
انسان کنار م ـیرود« ،مرحله عینالیقین»
انسان خــود صحنهها را مشاهده میکند
و مرحله «حقالیقین» تمام بند بند جان
انــســان ،ام ــری را گــواهــی م ـیدهــد .در بین
مــردم افــراد باایمان که به بــاور دل ،دست
پیدا کرده باشند ،اینها خیلی زیاد نیستند
امــا مرحله یقین بسیار نــادرنــد و لــذا در
روایت آمده است« :یقین گوهری است که
در بین مــردم ایــن گوهر بسیار کم تقسیم
شده است».
بــرای کسب ایمان که کانال ورود به یقین
اســت ،فــرد دو کــار را باید انجام دهــد :اول
«انجام اعمال نورانیافزا» تا نور به این باطن
سرازیر شود .انسان تا به باطن خود نورانیت
ندهد به مرز ایمان نمیتواند داخــل شود.
دوم «ترک اعمال ظلمتزا» است.
اعمال نورانیتزا همین واجبات و مستحباتی
است که عزیزان انجام میدهند ،ما خیلی
در اعمال نورانیتزا مشکلی نداریم آنچه
مشکل اســت تــرک اعــمــال ظلمتزاست.
شب تا صبح عبادت میکنیم ...برای اهل
بیت(ع) گریه میکنیم ،اما چشم و زبان اگر
در کنترل نباشد ،بعضی جاهایی که نباید
بــرود ،مــیرود ...اینها موجب میشود نور
بدست آمده کمکم از بین برود .لذا کسب
ایمان امر سادهای نیست.

