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به سیما محمد

دکتر محمد حسین مردانی نوکنده

به سیرت پیمبر

نوشته دکتر محمدرضا سنگری ،انتشارات نویئد شئیراز،
چاپ اول.1336 ،
کتئئا

بئئه سئئیما محمئئد

بئئه سئئیرت پیمبئئر

ارزشئئمند بئئه قلئئم اسئئتاد فرزانئئه جنئئا

،اثئئری

دکتئئر محمئئد رضئئا

سئئنگری در توصئئیف حضئئرت علئئی اکبئئر

اسئئت کئئه بئئا

قلمی زیبا و ادبی به رشته تحریر درآمده است.

در ابتئئدای ایئئن کتئئا  ،بئئه شئئکلی مختصئئر بئئه روزشئئمار

زندگانی حضرت علی اکبر

اشئاره شئده اسئت و در ادامئه ،در قسئمتهایی کوچئک و در

بخشهایی مستقل به جنبههایی از ابعاد حضرت علی اکبر
قسمتهایی از مطال

میپردازد.

این اثر گرانسنگ را در ذیل مرور میکنیم:

تو چیستی علی ،تو کیستی اکبر؟ که خوبی و زیبایی و رسایی در ازل عطشناک رو یئت وجئودی

بود که در او خالصه شود ،در او نماینده شود و تو را دید و رخصت حضور و ظهور در تو یافت.

آیئا قیامئت کئئه بر پئا شئود ،بئئه پئاس «نخسئتین» بودنئئت در ظهئر عاشئورا و اولئئین بودنئت در میئئدان

رفتن ،نخستین قدم نخواهی بود که محشر به پئا کنئد و محشئر را بئه صئدای اسئتوار گامهئایش آذیئن
بندد؟

چگونه کریمترین عاشورا نباشی که نخستین و پیشتازترین قتیل عاشورایی در منظوم ظهر و در

حلق پاک بازان بنیهاشم؟

یوسف مشکینموی حسین! بگئذار سئپید چشئمان ،فئروغ از بئوی و روی تئو بگیرنئد و عاشئقان و
دل شدگان انگشت پریده به سمت تو بگشایند و در شگفتی و شئیفتگی تئو بگوینئد :مئا هئذا بشئ ٌّر
إ ْن هذا ّإالمل ٌّ
ک کر ٌّیم .
ای همنام علی! هممرام نبی ،همکالم پدر!حرف بئزن ،متبسئم و متبئرک تئو زنئدگیبخئش اسئت.

زندگی را بئه جانهئای بئه لئ

مدار.

رسئیده برسئان اکبئر ،بئه جئان پیئامبر ،ایئن سئخاوت رسئوالنه را در یئ

اکبر تو یکی نیستی ،تو همئهای از آدم تئا خئاتم؛ سلسئل انبیئا در تئو صئف بسئتهاند؛ پئدر ،در اکبئر

خویش ،نوح را میبیند کئه در سئفینه نشسئته اسئت و در مئو خیئز میئدان پئیش مئیرود؛ ابئراهیم را

مئیبینئد کئه در آتئش افروختئ نمئئرود گئام مئیگئذارد؛ موسئی را مئئیبینئد کئه رو یئاروی فرعئون ایسئئتاده
است و یوسف را که سی و سه هزار چاه و زندان مقابلش دهان گشودهاند.
تو را نمیتوان گفت؛ نمی توان نوشت.

قدر تو ناشناخته است.

قلم ،عذرخواه ناتوانی خویش است.

ای نانوشته! ما را بر آنچه نوشتهایم ببخش.

خواندن ایئن اثئر ارزشئمند را بئه همئه عالقئهمنئدان و ارادتمنئدان بئه فرهنئگ عاشئورایی و
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بهویژه حضرت علی اکبر

توصیه میکنیم.

