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سرمقاله

آخرين معجزه آخرين پيامبر

به مناسبت سالروز والدت پيامبر رحمت

نامش بماند تا ابد

محمد(ص) پيامآور رحمت

پيامب��ر اك��رم (ص) را ق��رآن ب��ه عن��وان
رحمتللعالمين معرفي كرده اس��ت و ايشان
مظهر رحمت عام خداي تبارك و تعالي است.
رحمانيت پيامبر اكرم (ص) داراي ابعادي است.
يكي از ابعاد رحمانيت پيامبر در آيه  159سوره
«رحم ٍة ِمناهلل لِْنت ل ُه ْم»
ضياءمرتضوي آلعمران بيان شدهْ :
اي پيامبر از خاستگاه رحمت الهي هست كه تو
نرمخو هستي و سپس «ولو كنت فظاً غليظ القلب» يعني اگر انسان
خشن بودي و قلبي دشوار و نفوذناپذير داشتي ،اين مردم از اطراف تو
پراكنده ميشدند؛ به دنبال اين جنبه از شخصيت پيامبر قرآن دستور
ميدهد« :فا ْع ُف ع ْن ُه ْم» اگر كوتاهي از آنها ديدي ببخش و باالتر اينكه
ِر ل ُه ْم وشا ِو ْر ُه ْم فِي أْال ْمر» يعني نه فقط اينكه بديهاي آنها
ْ
«واست ْغف ْ
را ناديده بگير بلكه براي آنها درخواست بخش��ش كن و آنها را طرف
مشورت خود قرار بده .رحمانيت خداوند كه پيامبر اكرم (ص) مظهر
اوست از آنجا رفتار فردي ايش��ان و برخورد ايشان با امت خودشان در
اين خاستگاه شكل ميگيرد و به مش��ورت در امور ختم ميشود .در
باب رحمانيت پيامبر اكرم (ص) از بعد ديگ��ري هم ميتوان ياد كرد.
بعدي كه مسووالن و كارگزاران ما نياز دارند از آن تاسي بپذيرند در آيه
 61سوره توبه آمده اس��ت .در اين آيه اشاره ميشود برخي از منافقان
پيامبر را آزار و اذيت ميكردند و ميگفتند « ُه��و أُ ُذ ٌن» و ميگفتند
هركس،هرچيزي به پيامبر ميگويد ايش��ان تاييد ميكنند با اينكه
حرفها متفاوت و متناقض اس��ت .قرآن اين عيبجويي بدخواهان

ُ
خي ٍر ل ُك ْم » پيامبر اگر
پيامبر را نقل ميكند و جواب ميدهدُ« :ق ْل أ ُذ ُن ْ
گوش هست ،گوش خير هست .كسي مانند پيامبر به عنوان رهبر يك
جامعه بايد گوش باشد و جنبه خيريت و شنوا بودن پيامبر اين بود كه
ورحم ٌة لِلذِين آم ُنوا ِم ْن ُك ْم» يعني اعتماد
ِن بِاهللِويُوم ُ
« يوم ُ
ِن لِلْ ُمو ِمنِين ْ
به مومنين دارد؛ يكي از ابعاد ش��نوا بودن پيامبر اين است كه اين كار
رفعت براي مومنين است؛ شرح صدري كه خداوند به پيامبر دارد روح
پيامبر بايد بسيار بزرگ باشد .روح پيامبر بايد ظرفيت گنجايش تمام
بداخالقيها و دشواريهايي كه در جامعه وجود دارد را داشته باشد؛
او از يك طرف چون مهربان اس��ت و رحمتللعالمين است بايد توان
شنيدن همه بهانهجوييها و س��نگاندازي مردم را داشته باشد و از
طرفي ديگر سخنان مختلف را بشنود ،چون اگر غير از اين باشد نشان
ميدهد او پيامبر رحمت نيس��ت و چون ميدانيم كه پيامبر رحمت
است در رفتار و كردار ايشان ابعاد مختلف رحمانيت پيامبر جلوه كرده
است .تاريخ صدر اسالم نشان ميدهد پيامبر اس�لام (ص) دل فراخ و
گوش شنوايي داشتهاند؛ همانطور كه در قرآن كريم آمده است« :عزي ٌز
علي ِه ما ع ِن ُتّم» او هرآنچه شما را به دشواري بيندازد براي پيامبر سخت
ِالمومِنين ٌ
رحيم» براي پيامبر
و ناگوار است و
ٌ
«حريص علي ُكم ب ُ
رووف ٌ
خيلي دش��وار بود اگر ميديد فردي يا جمعي يا گروهي به س��ختي
ميافتند و خيلي نسبت به مردم توجه داش��ت و نسبت به مسلمانان
از هر نژاد مهربان بود .رحمت پيامبر تنها براي مسلمانان نبود بلكه براي
همهانسانهابهويژهكسانيكهبهايشانايمانميآوردند،بود.
استادحوزهعلميهوپژوهشگرمسائلديني

توگو و يادداشتهايي
به همراه گف 
عبداهلل ناصري
شاهين فرهت
محسن غرويان
مسعود اديب
ضيا مرتضوي
صفحه  14و اين صفحه

شريعت سمحه و سهله

پيامبر اس�لام اگر رحمانيت نداش��ت كسي به
عنوان پيرو پشت سر ايش��ان حركت نميكرد.
دين اسالم،دين تس��اهل و تسامح است .پيامبر
در ايام تبليغ دين اسالم س��ختگيري نداشت و
براي ايش��ان كافي بود تا كس��ي حقانيت وحي
محسنغرويان و وحداني��ت خداوند را بپذي��رد؛ منش پيامبر به
گونهاي نبود كه فرد براي مسلمان شدن مشقت
به جان بخرد و به حرج بيفتد .به همين خاطر گفته ميش��ود ،به تعبير
رسول خدا(ص) اسالم ش��ريعت سمحه و سهله اس��ت .اين تسامح اما
معناي عميقتري هم دارد .معناي دوم اين تعبير آن است كه در اسالم
تكاليف دستو پاگير وجود ندارد و كسي كه اسالم ميآورد براي انجام
تكاليف دينياش به مضيقه نميافتد .اين معناي رحمانيت اسالم است.
اگر امروز ما خود را جزو پيروان پيامبر اسالم ميدانيم بايد سختگيريها
را كنار بگذاريم و با جامعه تساهل و تسامح داشته باشيم؛ جزمانديشي
و سختگيري شديد از تفكر و سنت پيامبر اسالم قابل استنتاج نيست.
رحمانيت ،تساهل و تسامح س��نت پيامبر(ص) بوده است و اين سنت
در جهان امروز بهترين و كارآمدترين ابزار تبليغاتي براي نش��ان دادن
حقانيت اسالم است .دينداري بايد آسان باشد تا براي مردم جذاب باشد
و آدمي دل و قلب خودش را همراه دين كند .ما نيز بايد ابعاد تش��ويقي
و رحماني دين را ب��ه جامعه معرفي كني��م .همانطور كه ام��روزه در
ت شده است پيامهاي تشويقي تاثير عميقتري نسبت
روانشناسي ثاب 
به روشهاي تنبيهي و خشن دارند .خش��ونت،جمود و تعصب افراطي

زمينه خلق داعش را فراهم ميكند .داعش در بستري خشن و به دور از
تساهل رشد ميكند .تعصبات و خشونتي كه فطرت نوجواناني كه جذب
اين جريان انحرافي ميشدند را تغيير ميدهد و رحمت و عطوفت آنها را
از بين ميبرد .داعش با پرچم «ال الهاال اهلل محمد رس��ولاهلل» كودكان
بيگناه و مخالفان خود را به قتل ميرس��اند و به دليل درك نادرس��تي
كه از اس�لام دارد تصور ميكند بعد از مرگ يا كشته شدن در اين راه ،با
پيامبر اسالم(ص) در بهشت هم سفره خواهند شد .اما در حقيقت آنها
فريب خورده و قرباني پيروي از تفكري خش��ن هستند كه در جهان به
نام اسالم دس��ت به قتل و تجاوز ميزند؛ اما حقيقت آن است كه اسالم
همان رحمانيت و تساهل پيامبر است .اسالم دين خشونت نيست اسالم
از كلمه «سلم» است و س��لم يعني آرامش ،صلح و صفا .بنابراين داعش
نتيجه تفكر خشن و افراطي از اسالم اس��ت در حالي كه پيامبر،پيامآور
رحمت بوده و بسياري حوادث دوران حيات پيامبر اين حقيقت را براي
هر مسلماني روشن ميكند كه ايشان موافق سختگيري نبوده و در يك
كالم پيامبر پيامآور رحمت بودهاند .اين سيره و سنت پيامبر بوده است تا
جايي كه وقتي در مكه افرادي به اسارت گرفته ميشوند ،پيامبر دستور
ميدهد بسياري از آنها آزاد شوند؛ ايشان در اين حادثه ميگويند« :شما
آزاد هستيد ».پيامبر ميگفت حرف من را گوش بدهيد و به منطق من
توجه داشته باش��يد؛ با منطق و عقالنيت پيامبر توانست جذابيت دين
خودش را نشان و گروه زيادي از مردم آن زمان را جذب كند .ما هم بايد
از روش اخالق ،عاطفه ،محبت و روابط حسنه با مردم استفاده و آنها را به
استادحوزهعلميهوعضوهياتعلمي
ديندعوتكنيم.

توگو
گف 
نيوشامزيدآبادي
ش�اهين فره�ت ،آهنگس�از و مدرس دانش�گاه
سمفونياي را با عنوان سمفوني پيامبر اعظم(ص)
در سال  1385به مناس�بت نامگذاري آن سال به
نام حضرت محمد(ص) ساخت كه توسط اركستر
اوكراين اجرا و ضبط ش�د .اين سمفوني چند سال
بعد به وسيله اركستر سمفونيك تهران به رهبري
نادر مشايخي اجرا ش�د؛ هر چند فرهت از اجراي
سمفونياش توس�ط اركستر س�مفونيك تهران
به اندازه اجرا با اركس�تر اوكراين راضي نبود اما به
هر حال فتح بابي ش�د تا اين اثر روي صحنههاي
موس�يقي س�رزمينمان نيز ديده و شنيده شود.
ضم�ن آنك�ه در موومان س�وم آن نيز ش�عري از
ساعد باقري در مدح حضرت رسول(ص) استفاده
ش�ده كه ميتوان گفت اين موومان را به نس�بت
آن ديگريها ب�ه هويت كلي اث�ر نزديكتر كرده
است .در گپ كوتاه پيشرو درباره انگيزه ساخت
س�مفوني پيامبر اعظم و نيز عناصر موس�يقايي
كه در بي�ان زندگ�ي و ش�خصيت واالي حضرت
محمد(ص) ب�ه كار رفته اس�ت از آهنگس�از آن
پرسشكردهايم.
انگيزهت�ان براي س�اخت س�مفوني پيامبر
اعظم چه بود و اين اثر را به سفارش چه نهاد يا
سازمانيساختيد؟
سال «پيامبر
اگر به خاطر داشته باشيد چند سال پيشِ ،
اعظم» نامگذاري شده بود .در آن دوران از طرف سازمان
صدا و س��يما به من سفارش ساخت س��مفونياي براي

شاهين فرهت از ساخت سمفوني پيامبر اعظم ميگويد

د
روايتگري محم 

(ص)

حضرت محمد(ص) داده ش��د .اين پيش��نهاد براي من
بسيار خوشحالكننده بود چرا كه ميدانستم تا به حال
اثري با عنوان پيامبر اس�لام آن هم در ح��د و اندازه يك
سمفوني ساخته نش��ده اس��ت اما از طرف ديگر همين
مساله كار را برايم دشوار ميكرد چرا كه هميشه حضور
نامهاي بزرگ باعث ميش��ود با وس��واس و حساسيت
بيشتري كار كنم .درباره اين سمفوني هم در واقع كمي
دلواپس و البته از طرفي هم خوشحال بودم كه سفارشي
بهاينبزرگيگرفتهام.
امكان دارد كمي بيشتر اين موضوع را شرح
دهيد؟ منظورتان از سفارش بزرگ ،سفارش
بزرگهنرياستيامالي؟
من به هيچ عنوان در مورد موسيقي و كار خودم از منظر
مالي صحبت نميكنم .من فقط ب��ه هنر و خصوصا هنر
موس��يقي توجه دارم و تمام تالش��م را ميكنم تا كاري
كه انج��ام ميدهم هم از نظ��ر هنري و ه��م از نظر بيان
موسيقايي از ساير آثار من عقب و دور نباشد .به هر حال
همانطور كه ميدانيد من يك آهنگساز حرفهاي هستم
و بيش از  40س��ال اس��ت كه اين كار را انجام ميدهم و
نميخواهم به هر دليلي كار من نسبت به استانداردهاي
خودم عقب باش��د .به هر حال مدت��ي روي تم اصلي اثر
فكر كردم و به روال معمول س��اخت آثارم س��عي كردم
مدت زماني تامل كنم تا بخشهاي اصلي اين سمفوني

با تمشرقي

مشخص ش��ود .خوش��بختانه تم و ايده ثابتي كه براي
س��اخت س��مفوني پيامبر اعظم در نظر گرفته بودم ،به
درستي به ذهنم رسيد و آن را يادداش��ت و كار را شروع
كردم .خوشحالم كه كار خيلي خوب پيش رفت و اجراي
بسيار خوبي در اوكراين داشتيم و توانستيم اين سمفوني
را در دو نس��خه ضبط و منتش��ر كني��م .همانطور كه
اشاره كردم تا پيش از اين اثر بزرگي به صورت سمفوني
براي حضرت محمد(ص) ساخته نش��ده بود و تنها يك
موس��يقي فيلم براي اين ش��خصيت بزرگوار و گرانقدر

ساخته شده بود كه به فيلم محمد رسولاهلل(ص) مربوط
ميشدوبراييكفيلم،موسيقيخوبوگيراييبود.
اثر موريس ژار (آهنگساز) براي فيلم محمد
رسولاهلل(ص) يك تم اصلي داشت كه اين تم
به فضاي زادگاه پيامبر اسلام بسيار نزديك
بود خصوصا سازبندي اركس�تر و ريتمهاي
مورد اس�تفاده در موس�يقي اي�ن فيلم كه
برگرفته از موس�يقي جه�ان عرب ب�ود .اما
سوال اينجاس�ت كه ش�ما بر چه اساسي تم
اصلي سمفوني پيامبر اعظم(ص) را انتخاب
كرديد و مش�خصا از چ�ه المانهاي�ي بهره
گرفتيد تا اين س�مفوني از يك س�مفوني با
عنوانيديگرمتمايزباشد؟
اين موس��يقي حالت ش��رقي و گيرايي دارد و ايده و تم
فيكس��ي در طول موومانه��اي مختل��ف آن به گوش
شنونده ميرس��د كه اگر به پارتيتور آن مراجعه كنيد،
متوجه خواهيد ش��د كه تم اصلياش بس��يار مشخص
اس��ت و در بخشهاي مختل��ف به ص��ور مختلف اجرا
ميش��ود .ضمن اينك��ه اين ت��م در عين ح��ال كه تم
سنگيني اس��ت ،اين قابليت را دارد كه در ذهنها بماند.
اين س��مفوني  4موومان دارد و فقط موومان س��وم آن
باكالم اس��ت .موومان چهارم اين اثر ني��ز در اصل يك
فوگ اس��ت كه بيانگر پيروزي حضرت محمد(ص) در

ابالغ احكام و ايدههاي انساني ايش��ان براي مردم است.
تم اصلي اين س��مفوني حضرت محمد(ص) است و در
شروع اثر درباره شخصيت ايشان صحبت ميشود .اين
سمفوني قرار نيست شرح حال مو به موي زندگي پيامبر
اسالم(ص) باش��د بلكه بزرگداشتي اس��ت براي نام اين
حضرت و نيز س��الي كه به عنوان ايشان اختصاص داده
بودند و در ثاني به ابعاد مختلف ش��خصيت ايشان مانند
انس��انيت ،عرفان ،اخالق و درام زندگ��ي خود حضرت
ميپردازد.
بيان اي�ن مفاهيم به وس�يله موس�يقي كار
بسيار دشواري است .خصوصا آنكه در دوران
معاصرپيامبراسالمجنگهايبسيارياتفاق
افتاد و ايش�ان عالوه بر پيامآوري براي صلح
و دوس�تي در برخي از اي�ن جنگها حضور
داش�تند .اين ويژگي را چط�ور در اثرتان به
بيان موسيقي درآورديد و آيا از ساز ديگري
غيرازسازهاياركسترسمفونيكدرساخت
سمفونيپيامبراعظمبهرهگرفتهايد؟
اركستري كه من اس��تفاده كردم كامال يك اركستر
بزرگ س��مفونيك اس��ت و تمام س��ازهاي معمول
س��مفونيك در آن اس��تفاده ش��ده و از س��ازهاي
غيرمعمول خبري نيست .من هيچوقت از سازهاي
غيرمعمول در اركستر سمفونيك استفاده نميكنم
و در اين اثر هم از تركيبي از س��ازهاي بادي چوبي،
بادي برنجي ،كوبهاي و س��ازهاي زهي بهره بردهام.
عالوه بر اين در بخشهايي از س��ازهاي «كرانگله»،
«ابوا آلتو» و «كالرينت» باس هم اس��تفاده ش��ده
است .اين موس��يقي حالت ش��رقي دارد و به نوعي
ميتوان گفت نمايانگر موسيقي خود من است.

رضا اصالن ،نويس��نده كتاب
«غي��ور» – ك��ه در م��ورد
زندگ��ي حضرت عيس��ي(ع)
اس��ت -در مقدمه خود نوشته
همين ك��ه ما ام��روز در مورد
عظيممحمودآبادي ش��خصيتي ح��رف ميزنيم،
كت��اب مينويس��يم ،پژوهش
ميكنيم و ...كه  2هزار س��ال از حياتش ميگذرد
نش��اندهنده اس��تثنايي ب��ودن آن ش��خصيت و
بزرگترين معجزه او است.
سخن اصالن البته در مورد پيامبر اسالم نيز صادق
اس��ت اما بيش��ك اين بزرگترين معجزه ايشان
براي دوران ما محسوب نميشود .درست است كه
آوازه پيامب��ر امروز چندين هزار برابر صدر اس�لام
در جهان پيچيده اس��ت اما از اين بزرگتر تصديق
سخني اس��ت كه با وجود گذش��ت  14قرن هنوز
نتوانسته نقض شود.
آري پيامبر اسالم گفت «بعد از من پيامبر ديگري
نخواهد آمد و م��ن آخرين پيامبر هس��تم ».و اين
نه تنه��ا آخرين معج��زه بلك��ه بزرگترين معجزه
او -بعد از قرآن -براي ما اس��ت .كم نبودند كساني
كه ادعاي پيامبري كردند ام��ا راه به جايي نبردند
و كوچكترين بخ��ت و اقبالي در قي��اس با انبياي
راس��تيني مانند ابراهيم ،موس��ي ،عيسي و محمد
(عليهم صلواتاهلل) نيافتند و هيچ كدام نتوانستند
پايهگذار ديني باشند كه بتوان آنها را قابل مقايسه
ب��ا اديان��ي چ��ون يهوديت ،مس��يحيت و اس�لام
دانس��ت .بنابراين چه معجزهاي از اين بزرگتر كه
پيامبر اس�لام قرنها قب��ل از متفكران و فالس��فه
امروزي پيشبيني كرده ب��ود كه خاك تاريخ ديگر
پيامبرخيز نيس��ت و بعد از رحلت محمد (ص) به
قول طه حس��ين ،نداي آس��ماني براي هميش��ه
منقطع شد.
نكته ديگري ك��ه در م��ورد پيامبر اس�لام مطرح
اس��ت بش��ري بودن و اي��ن جهاني ب��ودن دين او
اس��ت .به طوري ك��ه در آموزههاي ايش��ان ضمن
اهتم��ام جدي به مع��اد و آخرت ام��ا در عين حال
ابع��اد و وج��وه مختلف بش��ري م��ورد بيتوجهي
ي��ا ان��كار ق��رار نگرفتهان��د .چنانچه در ش��ريعت
اس�لام نه ازدواج نهي و نه طالق حرام شده است.
ش��خص پيامبر كه ب��ه تعبير موالنا «عالم مس��ت
گفتش آم��دي» ،ازدواج ك��رد و ابايي نداش��ت از
اينكه با همس��ر خ��ود بنش��يند و س��خن بگويد.
از قض��ا همين ويژگ��ي او اس��ت كه م��ورد توجه
فيلس��وف بزرگي چون ايمانوئل كانت قرار گرفت
و در مورد ايش��ان گفته بود محمد پيامبري اس��ت
كه ب��ه دني��ا « »Welcomeميگوي��د .چنانچه
كارن آرمسترانگ ،نويس��نده و پژوهشگر انگليسي
عنواني كه ب��راي كتاب خ��ود  -زندگينامه پيامبر
اس�لام -انتخاب ك��رده «محمد؛ پيامب��ري براي
زمانه ما» است.
بش��ري بودن دين اس�لام و تاكيد قرآن ب��ر اينكه
محمد (ص) ،بش��ري مانن��د ما اس��ت و تنها وجه
تمايزش در اين اس��ت كه به او وحي ميشود ،البته
در توس��عه و دوام اعجازگونه دين او نقش به غايت
قابل توجهي داشته اس��ت .چنانچه ديني كه آورد
نه فقط در س��رزمين حج��از بلكه ب��ا درنورديدن
مرزها توانس��ت به تمدن بش��ري بيفزايد .تمدني
كه در آن متفكران و بزرگاني مانند ابن س��ينا ،ابن
رشد ،ابن عربي ،ابن مسكويه ،غزالي ،عطار ،موالنا،
سعدي ،حافظ ،مالصدرا و ...پرورش يافتند.
اينكه بعضا گفته ميشود اس�لام با قدرت شمشير
توانست مرزهاي خود را گس��ترش دهد و فرهنگ
خود را ب��ه جوامع ديگر از اين طري��ق صادر كند از
اين نظر س��خني نادرست و گزاف اس��ت كه اقوام
ديگري ه��م بودهاند كه با شمش��ير ب��ه ملتهايي
حمل��ه كردهان��د اما ج��ز ننگ��ي از خود ب��ه جاي
نگذاش��تهاند .مگر به همين ايران ما مغولها حمله
نكردند؟ كجا توانس��تهاند فرهنگي از خود در ميان
ما به ج��اي بگذارند؟ ك��دام متفكر يا ش��اعري را
ميشناس��يم كه به نيكي از چنگيز ياد كرده باشد
و اكنون در حافظ��ه جمعي ملت ما جايي داش��ته
باشد؟
البته در اس�لام شمش��ير هم ب��وده اس��ت و مگر
ميتوانس��ت نباش��د؟ در جهان��ي كه اگ��ر حمله
نميك��ردي يقين��ا مورد هج��وم ق��رار ميگرفتي
چ��ه ج��اي تحليلهاي��ي اس��ت ك��ه بر اس��اس
قواع��د ام��روزي جهان ،محت��رم و معتبر اس��ت؟
س��ادهلوحانه اس��ت تحليل كس��اني كه بر اساس
«( »Nation - stateدول��ت -مل��ت) به قضاوت
چهارده ق��رن پي��ش مينش��ينند .اما شمش��ير،
همهچيز اسالم نبوده است كه اگر بود نميتوانست
در خ��اك آن «گلس��تان»ها« ،بوس��تان»ها و
«مثنويها»يي برويد كه دم��اغ جهانيان را از عطر
خود پر كرده باش��د .عطري كه پيش و بيش از هر
چيز در شامه گويندگان و سرايندگان ،حكيمان و
فرزانگاني نشس��ته بود كه پيش از اين به نام برخي
از آنها اشاره ش��د .اين عطر آنقدر مش��ام آنان را پر
كرده بود ك��ه گاهي عمري را در ش��يفتگي محض
نسبت به او سپري كردند.
چنانچ��ه در اح��واالت موالنا ج�لال الدين رومي
نوش��تهاند كه هرگاه صداي موذن را ميشنيد كه
ش��هادت دوم را بر زبان ميآورد و بانگ اش��هد ان
محمدا رسولاهلل سر ميدهد ،دست خود را بر روي
زانويش ميگرفت ،بلند ميشد و ميگفت« :نامت
بماند تا ابد اي چشم ما روشن به تو».

