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حجت االسالم على سرلك در گفت وگو با قدس:

محجبه ها می توانند اثر گذار باشند
نگاهى به حمايت هاى اعتاب مقدس عراق

در حمايت از نيروهاى بسيج مردمى

همراه با حشد الشعبی در خط مقدم
و پشت خاکریزهای جنگ
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 جوان کانادایی و امام رضا 

صحن  وارد   1372 سال  زمستانى  سرد  شب  يك  در 
انقالب شدم، سرما تا عمق استخوان هايم نفوذ مى كرد، 
متوجه  بود،  خلوت  سابقه اى  كم  طرز  به  هم  صحن 
دست  در  بزرگى  نسبتا  مسافرتى  چمدان  كه  جوانى 
داشت، شدم. به زبان انگليسى حرف مى زد، آن هم با 
لهجه آمريكايى رايج در كشور كانادا، وقتى به همان زبان 
و با خوشرويى جوابش را دادم، نفس راحتى كشيد و گل 

از گلش شكفت. ادامه داد:
هستند؟  كجا  موسى الرضا،  على  بن  آقاى  ببخشيد!  ـ 

مى خواهم ايشان را ببينم.
او پرسيدم  از  بخواهيد حسابى جا خوردم.  را  راستش 
مى شود خودتان را معرفى كنيد. بعد از معرفى فهميدم 
جوانى دانشجو و اهل كاناداست، كه بعد از شركت در 
رضا(عليه  امام  مورد  در  كتابى  آنجا  مسلمانان  جشن 
السالم) خوانده و حاال مشتاق ديدار ايشان است. البته 
بود.  جذاب  و  عجيب  هم  حرم  به  او  آمدن  ماجراى 
چنان  كتاب  آن  خواندن  از  بعد  شب  همان  مى گفت 
مجذوب اين قديِس مسلمانان شدم كه قبل از خواب به 
خدايم گفتم كاش مى شد ايشان را ببينم، بعد از اينكه 
به خواب رفتم، تا چشم بستم مردى را ديدم كه خود 
را «على بن موسى الرضا» معرفى كرد و به من گفت تو 
كه دوست دارى من را ببينى، چرا به مالقاتم نمى آيى؟ 
وقتى از ايشان پرسيدم كه كجا به مالقات شما بيايم، 

گفتند: من در ايران هستم در شهر مشهد.
اسم ايران را شنيده بودم اما حتى اسم شهر مشهد را هم 
نشنيده بودم، به آن آقا گفتم من توانايى آمدن به آنجا 
را ندارم اين سفر هزينه زيادى دارد و برايم مقدور نيست 
آژانس  آدرس  من  به  ايشان  بخرم.  هواپيما  بليت  كه 
هواپيمايى دادند و گفتند فردا به آنجا برو و از باجه چهار 
بليت خود را بخواه. وقتى از خواب بيدار شدم، خيال 
كردم خواب ديدم و فقط يك رؤيا بوده است كه به خاطر 
خواندن آن كتاب ديده ام، اما به محض اينكه به آژانس 
هواپيمايى رفتم، شخصى برايم بليت هواپيما گرفته بود 

و من حاال اينجايم.
الرضا» امام ما  به آن جوان گفتم كه «على بن موسى 
مسلمانان است و چندين هزار سال پيش به شهادت 
رسيده اند. سپس او را جلوى ضريح بردم و گفتم اينجا 
مى توانى حرف هايت را به ايشان بزنى، بعد از چند دقيقه 
او را ديدم كه به پهناى صورت اشك مى ريخت، گفت 
آقاى على بن موسى الرضا به او گفته: «اگر مى خواهى 
درهاى روشن زندگى و بهشت دنيا و آخرت را ببينى 

حتماً به قرآن سرى بزن».
به نقل از حجت االسالم مهدى انصارى از كتاب 
«كرامات امام رضا(ع) از زبان بزرگان»
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به يكى از دوستانش نوشت: به ديگر 
دوستان و عالقمندان ما بگو: ثواب 
زيارت قبر من معادل است با يك 

هزار حج.

 راوى گويد: به امام جواد
عرض كردم: هزار حج براى ثواب 

زيارت پدرت مى باشد؟!
فرمود: بله، هر كه پدرم را با معرفت 
در حّقش زيارت نمايد، هزار هزار 

يعنى يك ميليون حج ثواب زيارتش 
مى باشد.

ثواب زيارت

۲۰۰ «خادميار خانواده»
 آموزش هاى تخصىص می بينند

مركز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوى براى نخستين بار دوره آموزشى 
خادميار  بانوان  از  نفر  مى كند. 200  برگزار  را  خانواده»  «خادمياران  خدمت 
دريافت  را  الزم  آموزش هاى  خدمت،  شروع  آموزشى  دوره  اين  در  خانواده 
راهنمايى،  جوان،  زوج هاى  براى  پرونده  تشكيل  ضمن  افراد  اين  مى كنند. 
به  اوليه  پاسخگويى  و  برنامه ها  ارزيابى  و  بازخوردگيرى  آموزشى،  پشتيبانى 
سؤاالت زوج هاى جوان را برعهده دارند. عناوين سرفصل هاى آموزشى اين دوره 
بدين شرح است: بررسى ابعاد علمى و اجرايى برنامه زندگى به سبك رضوى 
ويژه زوجين جوان، بررسى وضعيت موجود در تحليل شاخص هاى ازدواج و 
خانواده در كشور، آسيب شناسى رسانه و شبكه هاى مجازى، مهارت ارتباط 
مؤثر، بررسى نقش حيا و غيرت در پايدارى خانواده، حقوق متقابل زوجين و 

تأثير ارائه خدمات اجتماعى زوجين به محرومان در پايدارى خانواده. 

افزايش ۱۰ درصدى توليد ش� در 
مؤسسه دامپرورى صنعتى قدس رضوى

توليد شير در مجتمع هاى تحت پوشش اين مؤسسه در 6 سال اخير (در 
فاصله سال هاى 1390 تا 1395) همواره سيرصعودى داشته به گونه اى كه 
بررسى آمار و ارقام نشان دهنده افزايش بهره ورى در ميزان كمى توليد شير 

و همچنين كيفيت شير توليد شده مى باشد.
توليد شده كه در  اين مؤسسه  در سال 95 حدود 53 هزار تن شير در 
مقايسه با ميزان 48 هزار تن شير توليد شده در سال قبل از آن از افزايش 

10 درصدى برخوردار است. 
همچنين در زمينه توليد گوساله استحصالى در مجتمع هاى اين مؤسسه، 
در سال 95 حدود 4950 رأس گوساله توليد شده كه اين رقم در سال 
پيش از آن حدود 4700 رأس بوده كه حدود پنج درصد افزايش توليد 

نشان مى دهد. 

فرش های نو 
زیر پای زائران

ساالنه حدود 75 هزار متر مربع فرش دست باف و ماشينى در حرم مطهر 
رضوى نونما مى شود كه از اين ميان، 5 هزار متر مربع فرش دست باف و 
رواق ها و صحن ها  حدود 70 هزار متر مربع فرش ماشينى است كه در 

تعويض و نو مى شود.
فرش هاى حرم مطهر رضوى هميشه نو و نزديك به نو است. فرش هاى 
فرش هاى  و  پنبه  و  داخلى  يك  درجه  پشم  جنس  از  مذكور  دست باف 

ماشينى از جنس نخ آكرليك درجه يك باير آلمان بافته مى شود.
در فرش هاى جديدى كه از ابتداى امسال وارد حرم امام رضا(ع) شده است، 

از طرح هاى افشان، لچك ترنج و افشان ترنج، استفاده شده است.
فرش هاى جمع آورى از صحن ها و رواق هاى حرم مطهر رضوى شده، در 

محل نمايشگاه شركت واقع در مقابل باب الجواد، به فروش مى رسد.

يك ميليون و ۳۰۰ هزار زائر از رسارس 
دنیا به حرم آمدند

در سال گذشته حدود يك ميليون و 300 هزار زائر غيرايرانى از كشورهاى 
مختلف و قاره هاى گوناگون جهان به بارگاه ملكوتى امام هشتم(ع) مشرف 
شدند. در اين ميان بيشترين تعداد زائران غيرايرانى به ترتيب مربوط به 
قاره هاى آسيا، اروپا، آمريكا، آفريقا و اقيانوسيه است. براى اين تعداد 9200 
مراسم مذهبى و فرهنگى از قبيل 3141 نوبت اقامه نماز جماعت در حرم 
مطهر و 447 جلسه تالوت قرآن كريم در حرم مطهر اجرا شد. همچنين 
405 هزار نسخه كتاب به زبان هاى عربى، اردو، آذرى، انگليسى، ژاپنى، 
آلمانى و 104 هزار محصوالت مختلف فرهنگى به آنان اهدا شد. برگزارى 
از  و فرهيخته  نخبه  براى قشر  از 30 نشست تخصصى و همايش  بيش 
از  اين گروه  براى  برنامه هاى تدارك ديده شده  از ديگر  زائران غيرايرانى 

زائران بوده است.

روايت هاى كوتاه

21 تيرماه سال 1314 عده زيادى از مردم مشهد 
حجاب  كشف  قانون  عليه  را  شورى  پر  تظاهرات 
رضاخانى برگزار كردند و به مسجد گوهرشاد در جوار 
حرم مطهر رضوى آمدند. سران نظامى و انتظامى 
تجهيزات  با  رضاخان  دستور  به  بنا  بار  اين  مشهد 
مسجد  مختلف  نقاط  در  فراوان  نيروى  و  كامل 
مستقر شدند و تفنگ ها، سالح هاى خودكار و حتى 
توپ هاى نظامى را به منظور سركوب مردم به ميدان 
آوردند. در اجتماع مردم مشهد در مسجد گوهرشاد، 
مرحوم شيخ محمدتقى بهلول سخنان تندى عليه 
دولت ايراد كرد و خواهان مقاومت مردم شد. پاسخ 
حكومت به اين اعتراض آرام و مدنى مردم مشهد، 
كشتار معترضين بود! در حوالى ظهر مأموران نظامى 
و انتظامى از هر سو به مردم هجوم آورده و در داخل 
مسجد به كشتار آنان پرداختند. طبق گفته منابع 
تاريخى، حدود 2000 نفر در اين فاجعه ملى كشته و 
زخمى شدند. كشتار مردم در اين مسجد به اندازه اى 
كاميون  گفته اند 56  عينى  برخى شاهدان  كه  بود 

جنازه از صحنه كشتار خارج كردند.
انتشارات آستان قدس رضوى (به نشر) در آستانه فرا 
رسيدن بيست و يكم تيرماه سالروز قيام مردم مشهد 
عليه كشف حجاب كه روز عفاف و حجاب نامگذارى 
شده است كتاب «َمرُدمان قصه ُكَنند» را روانه بازار 

نشر مى كند.
از نويسندگان و نمايشنامه نويسان  سعيد تشكرى 
كنند»، 81  قصه  «مردمان  كتاب  در  معروف كشور 
قصه از قيام مسجد گوهرشاد را در قالب داستان و به 

صورت روايى بيان كرده است.
يكى از ويژگى هاى اين كتاب روايت ماجراى كشتار 
مردم در مسجد گوهرشاد به نقل از افراد مختلفى 
است كه در اين واقعه حضور داشته اند كه براى انتقال 
بهتر روايت به مخاطب در البه الى داستان ها شرح 

ماجرا تصويرگرى شده است.
در  و  رقعى  قطع  در  و  در 140 صفحه  كتاب  اين 

شمارگان 1000 نسخه منتشر شده است و با قيمت 
بر روى پيشخوان كتابفروشى هاى  180 هزار ريال 

«به نشر» و ساير كتابفروشى ها قرار دارد.
عالقه مندان به تهيه اين كتاب و مشاهده و تهيه ساير 
محصوالت انتشارات آستان قدس رضوي مى توانند 
يا   www.behnashr.com اينترنتى  نشانى  به 
نمايندگي هاى  و  مشهد  شهر  سطح  فروشگاه هاى 
سراسر كشور مراجعه كرده يا از طريق سامانه پيامكى 
به شماره 30003209 يا با كانال اطالع رسانى به نشر 
تماس   behnashr@ آدرس  به  تلگرام  طريق  از 

برقرار كنند.

 قصه های قیام گوهرشاد

معرفى كتاب
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االن شايد يك تيكه ابر باشم باالى سر اين حرم كه بغض 
كرده و دلش فقط بارش مى خواد.

شايد اون كبوترم كه پر مى زنه دور ايون طالش.
شايدم يك فرشم، زير پاى زائران.

ولى روحم توى عرشه، با حال و هواى عاشق ها
حالم اينه كه مى بينيد، خاص، عجيب و غيرقابل وصف، 
فقط بى نهايت شرمنده لطف بى پايان امام رضا و متعجب 
از محبت بى پايانش كه خالصانه مى باره و تنها چيزى كه 
مى خوام، اينه كه اليق اين محبت باشم، اليق محبت 

امام رضا
#حرم_امام_رضا_امروز_بعد_از_نماز_جماعت_صبح

نيروهاى  تمام  آدم،  و  عالم  از  باشه  گرفته  دلت  وقتى 
زمينى و آسمانى تو رو مى كشن سمت حرم. ساعت، 
و  حرم  مى رى  نداره،  معنا  برات  شب  و  ثانيه  دقيقه، 
ساعت ها مى شينى و به يك نقطه خيره مى شى، بدون 
هيچ تحركى، بدون هيچ اشكى و بدون هيچ عبادتى و 
زيارتى. فقط خيره به نقطه اى با بغضى كه توى گلوت 
دارى. هر كسى كه از كنارت بلند مى شه، ناخواسته برات 
نماز  دخترم  مى گه  يكى  مى كنه.  طلب  روايى  حاجت 
بخون، حاجت مى گيرى، اون يكى مى گه سوره بخون 
حاجت مى گيرى، بدون اينكه آهى كشيده باشم، براى 

من نسخه هاى حاجت روايى فرستاده مى شه.
يك عده اى رو مى بينى اطراف دخترى كه روى ويلچرى 
نشسته و من هنوز بهت زده و خيره شدم به نقطه اى. 
به  مى كنم  نگاه   ، مياد  گوشم  به  حرم  ساعت  صداى 
و  بودم  اينجا  ساعت  هفت  كه  ميام  خودم  به  ساعت، 

سحر شده.

آمنه مستقيمى

 حجت االسالم على سرلك در گفت وگو با قدس:

محجبه ها می توانند اثر گذار باشند

اسالم  احكام  برانگيزترين  بحث  از  ترديد حجاب  بى 
است كه در طول تاريخ بويژه تاريخ معاصر تالش هاى 
شده  مسلمان  زن  هويت  از  آن  سلب  براى  بسيارى 
با  روز عفاف و حجاب  مناسبت  به  رو،  اين  از  است؛ 
حجت االسالم دكتر على سرلك، كارشناس مذهبى 
و  فلسفه  درباره  هنر  دانشگاه  علمى  هيئت  عضو  و 
دستاوردهاى اين واجب دينى گفت وگو كرده ايم كه 

مشروح آن تقديم مى شود:
اسالم  احكام  از  يك  هر  آنكه  به  توجه  با 
فلسفه و هدفى دارند، حجاب با چه فلسفه اى در 

اسالم واجب شده است؟
را  بشر  حيات  فلسفه  مى تواند  كه  وجهى  مهم ترين 
از  انسانى و دور شدن  شكل دهد نزديكى به هويت 

ساير هويت هاى اعتبارى و غيرذاتى است.
از مهم ترين هويت هاى غيراصيل كه البته انسان با آن 
هم حيات مادى و ظاهرى اش را شكل مى دهد، هويت 
حكيمانه  و  دقيق  طراحى هاى  از  و  است  جنسيتى 
انسان اين است كه در مناسبات فردى، اجتماعى و 
نزديك  انسانيت  به هويت اصلى خود يعنى  عمومى 
اسالمى، حجاب كه در  معارف  و  نگاه خدا  در  شود. 
چهار مرحله رفتار، گفتار، تماس و لباس خود را نشان 
مى دهد براى آن است كه انسان ها در ارتباطات امروز، 
حيات انسانى را تجربه كنند و روابط انسان ها بر اساس 
به  يكديگر  ارجاع  اساس  بر  نه  باشد  شأن  انسانيت 
جاذبه هاى جنسيتى زن و مرد؛ لذا به مردان توصيه 
درباره  زنان  به  و  كنند  مديريت  را  شده چشم خود 
نحوه اداى سخن و راه رفتن شان توصيه هايى شده 
تا به تعبير قرآن، آن ها كه در قلبشان مرض است، به 
طمع نيفتند. بنابراين و در يك كالم، كاركرد حجاب 
حفظ حريم هاى زنانگى و مردانگى براى رعايت هويت 
انسانى است تا خانواده، حرمت فرد، امنيت جنسى و 

عاطفى و... حفظ شود.
بسيارى از مخالفان و معارضان با حجاب آن 
را محدوديت مى دانند، آيا اين محدوديت وجود 
محدوديت  اين  اعمال  در  اسالم  نظر  و  دارد 

چيست؟
حجاب قطعاً محدوديت است اما محدوديتى مصونيت 
ساز، عقالنى و ِحكمى؛ مگر مى شود انسان در برخورد 
اما  نشود  و سنت ها دچار محدوديت  قوانين  انبوه  با 
اين محدوديت براى اوج گرفتن اوست همان طور كه 

هواپيما با رعايت محدوديت هاى پرواز، اوج مى گيرد!
شهيد مطهرى مى فرمايد: «حجاب محدوديت نيست، 
مثًال  است؛  حجاب  نتيجه  اين  و  است»  مصونيت 
محروم  و...  ميهمانى  و  تفريح  از  را  خود  كنكورى ها 
مى كنند تا آينده اى درخشان داشته باشند، انسان نيز 
با حجاب محدوديتى را رعايت مى كند تا مصونيت و 

امنيت را به دست آورد.
چه كسى از اين مصونيت و امنيت بيشترين 

فايده را مى برد، زن يا جامعه؟
اولين كسى كه از بركات عمل صالح بهره مند مى شود، 

خود انسان است چنانكه قرآن مى فرمايد: «إِْن أَْحَسنُتْم 
كنيد  نيكى  اگر  َفلََها،  أََسأْتُْم  َوإِْن  ألَنُفِسكْم  أَْحَسنُتْم 
به خودتان نيكى مى كنيد و اگر بدى كنيد پس به 
خودتان بدى مى كنيد»، مثل ورزشكارى كه ابتدا خود 
بدنى تنومند و سالم مى يابد و وقتى هم كه مدال آورد، 

خانواده و جامعه را نيز شاد و سربلند مى كند.
طبعا وقتى زن در جايگاه طبيعى و متعارف خود قرار 
نمايان شد  و حقيقى وجودش  انسانى  بُعد  و  گرفت 
و صيقل خورد، جامعه را از گوهر خلقش بهره مند 

مى كند و مانع از بروز حاشيه هاى منفى مى شود.
اما... اگر زنان در شأن و جايگاهى كه خدا براى شان 
طراحى كرده، نباشند حال جامعه بد مى شود و با زير 
و  خواهرى  مادرى،  همسرى،  رفتن شخصيت  سؤال 
دخترى (چهار شأن هويت زن) حتماً خانواده و جامعه 
نيز آسيب هاى جدى مى بينند و مردان به كاركردهاى 
هر  به  بارى  و  بوالهوس  همچون  انحرافى  و  حداقلى 
جهت بودن، دچار مى شوند. حتى ممكن است عدم 
ايفاى صحيح نقش مادرى و همسرى توسط زنان، به 

بروز جنايات در جامعه بينجامد! 
برخى بدحجابى را با تعابيرى همچون «دل 
نيست»  حجاب  به  ديندارى  و  باشد  پاك  بايد 
توجيه مى كنند، آيا اين توجيه پذيرفتنى است؟

و  انسان صحيح نيست  به  نگاه صفر و يك   داشتن 
نبايد يك رفتار را معيار شخصيت شخص قرار دهيم؛ 
مثال ممكن است برخى زنان به داليل مختلف همچون 
كم كارى مجموعه هاى فرهنگى و كمبود امكانات دچار 
بدحجابى شده باشند اما نبايد و نمى توان اين را مالك 
بهشت و جهنم رفتن آن ها دانست و كسى جز خداوند 

نمى تواند در اين باره داورى كند.
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دين چنين رفتارى مذموم بوده و تاكيد بر حسن ظن 
نقطه  و زن دچار  از مرد  اعم  بدحجابان  رفتار  است. 
ضعف است و با مبانى معرفتى سازگارى ندارد و بايد 
بدانند دل پاك بايد به رفتار پاك منجر شود و رفتار 
خط  از  عبور  عدم  و  شرع  حدود  رعايت  يعنى  پاك 

قرمزهاى دين؛ به عبارت ديگر دل پاك بايد با انجام 
مسئوليت هاى بندگى همراه باشد.

لذا فردى كه رفتار غيراسالمى دارد، حتى اگر دلش 
نكرده  سرايت  رفتارش  به  پاكى  اين  باشد  پاك  هم 
است. محمدبن سنان مى گويد: امام رضا(ع) در پاسخ 
پرسش هاى من، نامه اى برايم نوشتند كه در بخشى 
از آن فرمودند: «نگاه كردن به موهاى زنان شوهردار 
و غيرشوهردار حرام است زيرا اين نگاه، مرد را تهييج 
و تحريك مى كند و تهييج شخص را به فساد و داخل 
شدن در حرام و اعمال ناپسند مى كشاند و همچنين 

است حكم نگاه به غير مو...».
با  و  بدحجابى  درمان  در  مى توان  چگونه 

رويكرد فرهنگى «آتش به اختيار» بود؟
و  شرعى  كردن  فعال  معناى  به  رهبرى  تعبير  اين 
كم  مشاهده  دليل  به  كه  است  هايى  انگيزه  قانونِى 
كارى نهادهاى فرهنگى و اختالل دستگاه هاى مسئول، 
دچار رخوت شده اند نه اختالل و هرج و مرج. در حوزه 
حجاب و عفاف آتش به اختيارى ابتدا باز مى گردد به 
دختران و زناِن مومن، پاك و انقالبى كه بايد بدانند 
رعايت و نوآورِى پوشش نوعى آتش به اختيارى است 

و با رعايت اين مولفه ها رسانه و مبلغ مى شوند.
اگر زنان ما به پوشش خود افتخار كنند و به مبانى 
معرفتى آن شناخت بيابند، مى توانند در محيط هايى 
كه نسبت به حجاب جبهه دارند و حتى محجبه ها را 

تمسخر مى كنند، حضورى اثرگذار داشته باشند.
و  وگويى  گفت  بحث هاى  ميدان  اين  در  گام  دومين 
اقناعى است حتى در محيط هايى مثل اتوبوس و مترو، 
بتوانيم  و  باشيم  داشته  قوى  استدالل هاى  بايد  البته 
اقناعى درباره آسيب هاى بدحجابى و بى حجابى مثل 
خيانت، طالق و فروپاشى نظام خانواده سخن بگوييم؛ 
نبايد موضع افراد محجبه منفعالنه باشد بلكه به جاى 
از چرايى حجاب بپرسند ما دليل شان را  آنكه آن ها 
بدحجابان  با  مواجهه  در  شويم.  جويا  بدحجابى  از 
نداشت كه  را حفظ كرد و رفتارى  بايد حرمت آن ها 
شخصيت شان آسيب ببيند؛ چنانكه رهبر معظم انقالب 
نيز به حفظ شخصيت بانوان بدحجابى كه قلب هايشان 

مملو از عشق به خدا و ائمه(ع) است، توصيه دارند.
در  را  غرب  كه  آن ها  به  پايانى  توصيه 

بدحجابى الگوى خود قرار داده اند؟
بايد بدانيم دنياى غرب در 70-60 سال اخير (قبل از 
آن حريم دار بود) با طى مسير عريانى و جلوه گرى 
خودنمايى  و  برهنگى  ميدان  به  را  او  زن،  جنسيتى 
خانواده  نظام  غلط،  گذارى  ريل  اين  درپى  و  كشاند 
متالشى شد و آسيب هايى همچون تجاوز به عنف، 
سقط جنين و كودكان بى خانمان رشد روزافزون يافت 
طورى كه اكنون غرب معترف به رسيدن به بن بست 
است و حتى رئيس جمهور اسبق آمريكا از واتيكان 
درخواست كرد كه درباره نهاد خانواده بيشتر كار كنند.

از اين رو، نبايد ما با اين فرهنگ و تعاليم غنى مسير 
شوم آن ها را برگزينيم و ادامه دهيم كه نه توجيه دينى 

عقالنى دارد نه توجيه جامعه شناختى.

3
اينستاگرد    ى

 اگر زنان در شأن و جايگاهى كه خدا 
براى شان طراحى كرده، نباشند حال 
جامعه بد مى شود و با زير سؤال رفتن 
شخصيت همسرى، مادرى، خواهرى 
و دخترى حتماً خانواده و جامعه نيز 

آسيب هاى جدى مى بينند  
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82 سال قبل، درست در همين تابستان داغ و سوزان و در همين بيست و يكم تيرماه، سربازان رضاخان با هتك حرمت حرم مطهر امام 
رضا(عليه السالم)، هزاران نفر از مردمى كه با تحصنى آرام در صحن مسجدگوهرشاد در اعتراض به برخى اقدامات رضاخان تجمع كرده 
بودند را به رگبار بستند. در اين جنايت بى رحمانه بر اساس گفته هاى شاهدان عينى ماجرا همراه با پيكر شهدا، بسيارى از مجروحان نيز 

زنده به گور شدند. در اين گزارش بطور خالصه صفحات تاريخ را باهم مرور مى كنيم.

ماجرا از كجا شروع شد؟
در خرداد ماه 1313 رضاخان اولين و تنها مسافرت خارجى خود را با سفر به تركيه 
آغاز كرد. مملكت بيش از يك ماه شاه نداشت، چرا كه وى 38 روز در تركيه ماند! 
در اين مدت رضاخان از مجلس ملي تركيه، سربازخانه ها، رژه هاي نيروهاى مسلح،  
استحكامات تنگه هاي داردانل و بسفر، قصرهاي سالطين عثماني، ميدان اسب دواني، 
مدرسه پيشاهنگي دختران و پسران و چند مجلس موسيقي و رقص و آواز بازديد 
كرد. رضاخان بعد از بازگشت به كشور موانع پيشرفت و ترقى ايران را شناسايى و با 
الگوبردارى از تركيه اين دستورها را صادر كرد: لباس مردها بايد متحدالشكل باشد. 
كاله پهلوى به كاله شاپو تغيير كند. تاريخ ايران از قمرى به شمسى تبديل شود. زنان 
بايد كشف حجاب كنند. ايران به پيمان «سعدآباد» پيوست. قسمتى از ارتفاعات آرارات 
به تركيه بخشيده شد و غيره. و به گمان رضاخان اينگونه شد كه ايران به سمت اروپايى 

شدن گام برداشت.

چگونه ادامه يافت؟
يكي از بزرگ ترين موانع اجراي طرح كاله شاپو، روحانيون بودند كه دولت براي مجبور 
كردن ايشان اعالم كرد كه از خرداد 1314 به بعد تنها اشخاصي مي توانند عمامه به 
سر بگذارند كه از مراجع مشهور گواهي داشته باشند، بدين ترتيب جمعيت زيادي 
از روحانيت يا در خانه مي ماندند و زياد در معابر نبودند و يا روزانه با پليس درگير 

مي شدند. 
اما با اجباري شدن كاله شاپو، مردم به دنبال واقعه اي بودند تا علناً عليه اين قانون 
اعتراض كنند. اين بهانه اينچنين اتفاق افتاد: طي سفر وزير معارف وقت (ميرزا علي 
اصغر خان حكمت) به شيراز و پس از برگزاري جشن و سخنراني وزير، تعدادي از زنان 
به روي سن آمده و با برداشتن حجاب خود شروع به پايكوبي كردند، مردم شيراز به 
نشانه اعتراض در مسجد وكيل جمع شده و با سخنراني سيد حسام الدين فالي از علما 

و روحانيون متنفذ شيراز اين اعتراض را به سراسر ايران منتقل كردند.

اولين جرقه هاى واقعه مسجدگوهرشاد
در مشهد اعتراضات مردمي پيرامون اقدامات جديد رضاخان را آيت اهللا حاج آقا حسين 
قمي و آيت اهللا سيد يونس اردبيلي و آقازاده فرزند آيت اهللا آخوند مال محمد كاظم 
خراساني رهبري مي كردند. آيت اهللا قمي طي تلگرافي به رضا شاه از او مي خواهد تا با 
وي در تهران ديدار شاه را از اين تصميم منصرف نمايد. اما پس از ورود وى به شهر 
ري و باغ سراج الملك، عامالن رژيم آيت اهللا قمى را دستگير و به عتبات عاليات تبعيد 
مي كنند كه اين واقعه خشم مردم را افزون تر مي كند. اعتراضات مردمى به صحن 

مسجدگوهرشاد كشيده مى شود. مردم در مسجد متحصن مى شوند.
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حمله ناجوانمردانه
پس از چند روز اعتراض، باالخره صبح جمعه 20 تير ماه 1314 قواي انتظامي مسجد 
را محاصره و زد و خورد آغاز مي شود. قزاق ها در اين يورش وحشيانه، حدود 100 نفر 
از مردم بي دفاع را در صحن مسجد گوهرشاد به خاك و خون مي كشند. مردم اطراف 
مشهد با شنيدن خبر كشتار مردم به طرف مسجد سرازير مى شوند و به جمعيت 
مردم اضافه تر مى شود بطوريكه بر اساس نقل هاى تاريخى چندين هزار نفر در مسجد 
گوهرشاد حضور داشته اند. در اين ميان شيخ محمدتقى بهلول خود را به ميان مردم 

مى رساند و در سخنان تندى عليه دولت، از مردم مى خواهد كه مقاومت كنند.
روز شنبه، 21 تير 1314 فرمان از تهران مي رسد كه مردم را تار و مار كنيد. قشون شرق 
(مشهد) به فرماندهي سرلشكر مطبوعي به مسجد حمله ور مي شود و مردم را قتل عام 

مى كنند. پهلوى كارى كرد كه روس ها در سال 1330 قمري در مشهد، نكرده بودند.
تعداد  حاضرين،  مشاهدات  اساس  بر  كه  بود  حدى  به  رضاخانى  جنايت  عمق 
كاميون هايى كه مجروحين و كشته شدگان قيام مسجد گوهرشاد را خارج مى كردند، 
56 دستگاه ذكر شده است. گفته شده كه جنازه ها را در حالى كه بعضى از آنها هنوز 

زنده بودند در گودالى ريخته و دفن كردند.

تفاوت استبداد ناصرالدين شاه و رضا خان
هيچ   كس نمى   تواند بگويد كه استبداد رضاخان از استبداد ناصرالّدين شاه كمتر است؛ 
بلكه بالشك بيشتر از آن است. ناصرالّدين شاه در قضيه    تنباكو وقتى   كه حركت مردم 
را ديد، عقب نشست؛ اما رضاخان در سال 1314 هنگامى كه حركت مردم و علما را 
ديد، حركت مردم را سركوب كرد و علما را دستگير نمود و واقعه    مسجد گوهرشاد 

را پيش   آورد!
رهبر معظم انقالب 1370/12/4

متن: سيد سجاد هاشمى
طرح: مسعود صدرايى نيا

به سفارش سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى مشهد



مگر مى شود به معرفى امامزادگان پرداخت اما به 
غرب كشور سفر نكرد؟ اين شماره سرى زده ايم به 
استان همدان و به شهرستان زيباى مالير يا همان 
سرزمين آتش. شهرى خوش آب و هوا با مردمانى 
ميهمان نواز و پر از جاذبه هاى فرهنگى، تاريخى و 
مذهبى. جالب است بدانيد 63 درصد شهرستان 
مالير موقوفه است و در حال حاضر 179 موقوفه در 
اين شهرستان وجود دارد. 20 امامزاده شهرستان 
مالير در فهرست آثار ملى ثبت شده كه در اين 
گزارش قصد داريم تا به معروف ترين امامزاده اين 

شهر يعنى امامزاده عبداهللا (ع) بپردازيم. 
امامزاده محله بروجردى

كه  است  ميدانى  اسم  اين  گمنام»،  «شهداى 
قرار  آن  در  عبداهللا  سيد  امامزاده  مباركه  بقعه 
هنوز  محلى،  تاكسى هاى  راننده  اما  است،  گرفته 
سيدعبداهللا  امامزاده  ميدان  نام  به  را  ميدان  اين 
مى شناسند! بعد از ورود به اين ميدان و عبور از 
خيابان بروجردى و بعد از گذر از چند بناى زيباى 
تاريخى كه نگاه ها را به خود جلب مى كند به بقعه 

امامزاده سيد عبداهللا مى رسيد. 
چهار واسطه تا امام صادق (ع)

با  مالير  عبداهللا شهر  امامزاده سيد  نسب شريف 
السالم)  (عليه  امام جعفر صادق  به  واسطه  چهار 
منتهى مى شود: سيد عبداهللا بن عبداهللا االحنف 
بن عيسى االكبر النقيب بن محمد االكبر بن على 

العريضى بن االمام جعفر الصادق (عليهم السالم).
القدر، عظيم  امامزاده سيد عبداهللا سيدى جليل 
رى،  سادات  بزرگان  از  او  اجداد  اكثر  بود.  الشأن 
اصفهان و قم بودند. سيد عبداهللا نواده بزرگوار سيد 
على العريضى است. سيد على العريضى داراى 28 
فرزند پسر بودكه همه آن ها از بزرگان سادات رى 

و اصفهان بودند. 

آغاز مرمت و بازسازى
امامزاده،  اين  مزار  و در جوار  بروجردى  در محله 

مسجد و حسينيه نسبتاً بزرگى نيز وجود دارد. 
بناى ساختمان بقعه امامزاده در مساحتى تقريبى 
375 متر مربع قرار گرفته و زير بناى اين بقعه در 
حدود 270 متر است. بقعه داراى ايوانى به مساحت 
15 متر است كه نمازخانه و وضوخانه اى نيز در 

كنار آن ديده مى شود. 
سال1377  در  عبداهللا  سيد  امامزاده  مطهر  حرم 
سال  در  و  گرفت  قرار  مرمت  و  بازسازى  مورد 
1381 نسبت به ساخت گنبد و گلدسته اين بقعه 
از سال 1384جهت ساخت  اقدام شد. همچنين 
مترمربع   1000 از  بيش  زيربناى  با  حسينيه اى 
مورد  حاضر  حال  در  و  شد  اقدام  طبقه  دو  در 

بهره بردارى قرار گرفته است.
گنبدى كه هم اكنون بر روى بارگاه امامزاده سيد 
عبداهللا قرار گرفته فاقد گلدسته و تازه ايجاد شده 
است. همچنين چند سال پيش ضريح اين سيد 

و  نقش  هيچ گونه  بدون  و  از چوب ساده  بزرگوار 
نگارى بود كه سال گذشته ضريحى تازه ساخته 
و در اين بقعه متبركه نصب شد. همچنين بر روى 
سنگ قبر اين امامزاده عظيم الشأن سوره فجر و 

آيه تطهير نوشته شده است.
براى رفاه زائران

حياط  گسترش  امامزاده  اين  مهم  پروژه هاى  از 
آن و فضاى پشتى اين بقعه است كه اين كار با 
هدف استقرار جايگاه مناسب براى زائران صورت 
زيبايى  و  تمهيدات فضاى مطبوع  اين  مى پذيرد. 
يا دورهمى  با خدا و  براى چند ساعت خلوت  را 

خانوادگى فراهم كرده است.
از  آبى  قديم  در  كه  مى گويند  منطقه  اين  اهالى 
درون باغ امامزاده عبور مى كرده؛ ولى اكنون قطع 
شده است و امروزه از لوله كشى هاى شهرى براى 

بهره بردارى هاى مختلف استفاده مى شود.
ننه گلى، خادمه باوفا

هر امامزاده اى خادمى دارد كه معموالً معتمد اهل 
منطقه، روستا و يا آن ناحيه است. بارگاه امامزاده 
عبداهللا نيز از اين قائده مستثنى نيست. ننه گلى، 
نام آشنايى كه اهالى آن محل آن را به ياد دارند، 
خادمه وفادار اين امامزاده كه سال 1381 از دنيا 
رفت. اين بانوى خدوم و پرهيزگار ساليان متمادى 
زحمات  عبداهللا  سيد  امامزاده  بزرگداشت  براى 
بسيارى را متحمل شد و شايد دفن او در حياط 
اين بارگاه اجر سال ها خدمت به اين مجموعه است. 
مردم منطقه نيز احترام زيادى براى وى قائل بودند. 
هم اكنون سنگ مزار او نزديك در ورودى مقبره 
وجود دارد و شعرى زيبا كه حاكى از محبوبيت اين 

بانوى بزرگوار است، بر روى آن نقش بسته است.
از خاطره ها نرود ياد تو هرگز/ اى آنكه به نيكى 

همه جا ورد زبانى
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موسیقی و فیلم امام رضایی

سايت فيلم رضوى
ديدن  موسيقى،  شنيدن  كوتاه،  فيلم  ديدن  براى  اگر 
اينترنت  در  در  به  در  حرم،  از  هايى  فيلم  و  مستند 
مى چرخيد بهتر است همين حاال دست از جست و جو 
به شما  برداريد چرا كه مى خواهيم يك سايت خوب 

معرفى كنيم.
سايت فيلم رضوى سايتى با گرافيك باال و دسترسى 
ببينيد،  فيلم  آن  در  مى توانيد  شما  كه  است  آسان 
موسيقى گوش كنيد، مستند و فيلم كوتاه هاى مختلفى 
درباره امام رضا(ع) را با كيفيت باال و حجم پايين دانلود 

كنيد و از ديدن آن لذت ببريد.
اين است كه ويديو كليپ هايى  اين سايت  از مزاياى 
براى  آن  ديدن  كه  دارد  حرم  رسوم  و  اتفاق ها  درباره 
همه جذاب است، اين ويديوها متناسب با اتفاق هاى روز 
در سايت به روز رسانى مى شوند و جديد و با كيفيت 

هستند.
نزديك  از  را  زنى  نقاره  كه  است  جالب  برايتان  حتماً 
ببينيد و يا رسمى همچون جاروكشى خادمان را تماشا 
كنيد. اين سايت داراى بخش هاى امام رضا(ع)، آستان 
قدس رضوى، حرم مطهر، مشهدالرضا، معارف اسالمى و 

مناسبت ها است.
film.aqr.ir/Portal/Home/Default.aspx

8 موسيقى امام رضايى
نوعى  مى توان  را  رضا(ع)  امام  حرم  نقاره هاى  نواى 
است  موسيقى هايى  آن  از  نقاره زنى  دانست.  موسيقى 
كه روح زنده اى دارد، دل انگيز است و دل را صيقل 
مى دهد، موسيقى كه هميشه در جان آدم مى ماند و دل 

را هوايى حرمش مى كند.
از صحن و سراى حرم دور هستيد و دلتان  اگر  حال 
يك موسيقى خوب مى خواهد كه براى امام رضا(ع)باشد 

توصيه مى كنيم حتماً به سراغ آلبوم «هشت» برويد.
سال 89 آلبوم موسيقى به مناسبت تولد امام رضا(ع) 
منتشر شد كه يكى از بهترين نمونه هاى موسيقى در 
اين رابطه است و شنيدنش را مى توان به همگان توصيه 
كرد. در اين آلبوم هشت خواننده هر كدام قطعه اى براى 

امام رضا(ع) آماده كرده اند.
امين  اصحابى،  على  صادقى،  رضا  چاوشى،  محسن 
حميدرضا  شهاب،  عليرضا  جهانبخش،  بابك  رستمى، 
حامى و رضا يزدانى خوانندگان آلبوم «هشت» هستند 
گرفته،  دلم  گندم،  كاسه  زائر،  كاشكى،  ترانه هاى:  كه 
دخيل، پرسه زنان، كبوتر و پابند را براى اين آلبوم آماده 

كرده اند.
اين آلبوم بسيار شنيدنى است و دل را روانه صحن و 

سراى امام رضا(ع) مى كند.

معرفى

يونس طاهريان

 آشنايى با زندگينامه و بارگاه امامزاده عبداهللا

نگین درخشان مالیر

نسب شريف امامزاده سيد عبداهللا شهر 
مالير با چهار واسطه به امام جعفر صادق 

(عليه السالم) منتهى مى شود:
 سيد عبداهللا بن عبداهللا االحنف بن عيسى 

االكبر النقيب بن محمد االكبر بن على 
العريضى بن االمام جعفر الصادق (عليهم 

السالم)

مالیر شهری با ۵۵ امامزاده مطهر

همان گونه كه ابتداى متن اشاره شد، شهرستان مالير از جمله شهرهاى 
ايران است كه تعداد زيادى امامزاده را در خود جاى داده است كه طبق 

آخرين آمار اين رقم به 55 تن مى رسد.
 از تعداد امامزادگان برشمرده شده در شهرستان مالير سه مورد تكيه و 
پنج تاى آن ها قدمگاه هستند كه از معروف ترين امامزادگان مالير، امامزاده 
عبداهللا واقع در شهر مالير است كه با چهار واسطه به امام صادق(ع) 

مى رسد.
ديگر امامزادگان معروف شهرستان مالير شامل امامزاده ابراهيم با چهار 
واسطه به امام صادق(ع)، امامزاده عبداهللا با سه واسطه به امام صادق(ع)، 
امامزاده على اكبر با 6 واسطه به امام سجاد (ع) و امامزاده احمد و محمود 
با چهار واسطه به امام صادق(ع) مى باشند؛ اين امامزادگان به ترتيب در 

شهرهاى طجرسامن، مهرآباد، كركان و كيكله واقع شده اند.
در حال حاضر بيش از 20 امامزاده شهرستان مالير در فهرست آثار ملى 

به ثبت رسيده است.
گفتنى است همه ساله برنامه هاى غبار روبى و مراسم دهه كرامت در اكثر 

امامزادگان اين شهرستان برگزار مى شود.



اين روزها از هر خيابان، جاده و حتى روستايى 
در عراق عبور كنيد، عكس شهداى بسيج مردمى 
خانواده اى  كمتر  و  مى بينيد  را  الشعبى  حشد 
با  مقابله  و  وطن  از  دفاع  براى  كه  دارد  وجود 

داعش، شهيدى را تقديم نكرده باشد.
حشد الشعبى را بشناسيم

ْعبي  الَشّ الَْحْشُد  به  معروف  عراق  مردمى  بسيج 
عراقى  داوطلب  شبه نظامى  نيروهاى  مجموعه 
است كه در سال 1394 براى مقابله با حمالت 

داعش به شهرهاى عراق سازماندهى شدند.
با  الحشد الشعبى  فعاليت  از شروع  ماه پس  سه 
و  بغداد  به سمت  داعش  تكفيرى هاى  پيشروى 
در خطر قرار گرفتن موجوديت عراق و همچنين 
تهديد اماكن مذهبى در شهرهاى سامرا، كربال، 
نجف و بغداد، آيت اهللا سيد على سيستانى، مرجع 
عالى قدر شيعيان عراق نسبت به صدور فتواى 
جهاد كفايى عليه تروريست هاى مسلح اقدام كرد 
داشتند،  توانايى جنگيدن  از همه كسانى كه  و 
دعوت كرد تا در كنار نيروهاى ارتش به مقابله با 
داعش بپردازند. اين فتوا از يكسو نقش بسزايى 
الشعبى  الحشد  به  به پيوستن  در ترغيب مردم 

داشت و از سوى ديگر به آن مشروعيت بخشيد.
 حمايت دولت عراق از بسيج مردمى

تصويب  عراق  وزيران  هيئت    2015 سال  در 
كرد كه سازمان حشد الشعبى، سازمانى رسمى 
اين  ترتيب  باشد. بدين  با نخست وزير  و مرتبط 
نيرو به صورت رسمى، بخشى از ساختار نيروهاى 
كل  فرمانده  به  وابسته  و  محسوب  عراق  مسلح 

نيروهاى مسلح شد.
شيعه و اهل سنت دوشادوش يكديگر

براساس آمارهاى منتشر شده پس از صدور فتواى 
آيت اهللا سيستانى ميليون ها نفر از جوانان عراقى 
استان هاى  در  تسنن  اهل  تا  گرفته  شيعيان  از 
بغداد، بصره، االنبار، نينوا، ديالى، ُمثنى، ذى قار و 
صالح الدين براى به دست گرفتن سالح و مبارزه 

با تروريست هاى تكفيرى داعش داوطلب شدند.
فتواى جهاد كفايى موجب شد تا نيروهاى بسيج 
نيروها  اين  و  گرفته  شكل  عراق  در  مردمى 
تروريست هاى  با  ارتش  نظاميان  دوشادوش 

داعش بجنگد.
الگوبردارى از ايران

عراق  مردمى  نيروهاى  تشكيل  روند  به  نگاه  با 
تشكيل  از  دقيقاً  نيرو  اين  كه  مى شويم  متوجه 
نداى  به  لبيك  در  ايران  در  مستضعفين  بسيج 
امام راحل در سال 1358 الگوبردارى كرده است. 
امروز، اين روند بار ديگر در عراق تكرار شده است 
و نيروهاى بسيج مردمى به نداى رهبر شيعيان 
اين كشور لبيك گفته و با سازماندهى جديد 

به جبهه هاى نبرد با تكفيرى ها رهسپار شده اند.
از  پس  عراق  سابق  وزير  نخست  مالكى،  نورى 
تشكيل نيروهاى مردمى اين كشور گفته بود: «ما 
اين نيروها را در ابتداى ناآرامى ها تشكيل داديم و 
در ساختار آن از بسيج ايران الگو گرفتيم». عقيل 
حشد  نيز  عراق  بسيج  شوراى  رئيس  حسينى، 
الشعبى را ادامه بسيج ايران توصيف كرده است.   

 گردان هاى نظامى حرم هاى مطهر
آستان هاى مقدس عباسى، حسينى و علوى هم 
در كنار تشكيل گردان هاى نظامى حضرت على 
و حضرت  على(ع)  امام  امام حسن(ع)  اكبر(ع)، 
عباس(ع) و حضور در مناطق جنگى و عملياتى، 
در پشت خاكريزى هاى جنگ با داعش از خانواده 
جانبازان  و  شهدا  الشعبى،  حشد  رزمندگان 

حمايت هاى مالى و معنوى مى كنند. 
خدمات  ارائه  ضمن  مقدس  آستان هاى  اين 
رايگان پزشكى و دندانپزشكى به خانواده شهداى 
را  جانبازان  و  مجرومان  درمان  الشعبى،  حشد 

در  اكنون  و  داده اند  قرار  خود  اولويت هاى  جزو 
بيمارستان تخصصى الكفيل شاهد آن هستيم كه 
اعضاى مصنوعى بدن در اين مركز درمانى توسط 
متخصصان ساخته مى شود و به صورت رايگان در 

اختيار جانبازان قطع عضو قرار مى گيرد.
امكان درمان آن ها در  همچنين مجروحانى كه 
عراق وجود ندارد به ساير كشورها همچون ايران، 

لبنان، هند و... براى ادامه درمان اعزام مى شوند.
دلجويى از خانواده شهدا

الشعبى  حشد  شهداى  خانواده هاى  از  بسيارى 
پس از شهادت فرزندان و همسرانشان با مشكالت 
آستان هاى  رو  اين  از  شدند،  روبه رو  بسيارى 
مقدس بويژه حرم مطهر امام حسين(ع) و حرم 
است  كرده  تالش  عباس(ع)  حضرت  مطهر 
فرزندان  و  خانواده ها  اين  از  دلجويى  ضمن  كه 
شهدا تا حد توان هر آنچه را كه آن ها نياز دارند 

دراختيارشان قرار دهد.
با  مقدس  اعتاب  نمايندگان  ديدار 

خانواده شهدا
مقدس  آستان هاى  شرعى  متوليان  دستور  به 
اين  سوى  از  گروه هايى  عباسى،  و  حسينى 
حشد  شهداى  خانواده هاى  با  مطهر  حرم هاى 
ديدارهايى  عراق  استان هاى  تمامى  در  الشعبى 
دارند و ضمن حمايت هاى معنوى و مالى از اين 
اين  نيازهاى  از  كامل  گزارش هايى  خانواده ها، 

خانواده ها تهيه مى كنند.
امام  حرم  شرعى  متولى  دستور  با  همچنين 
و  محبان  كه  پول هايى  از  بخشى  حسين(ع) 
ارادتمندان ساحت اهل بيت(ع) داخل ضريح امام 
حسين (ع) مى اندازند براى امرار معاش و تأمين 
هزينه هاى ضرورى زندگى در اختيار خانواده هاى 

شهداى حشد الشعبى قرار مى گيرد.
توزيع بسته هاى حمايتى

مؤسسه خيريه «كفيل االيتام» به عنوان يكي از 
معظم  خانواده هاى  به  خدمت رسان  مؤسسات 
شهداى حشد الشعبي است كه در توزيع بسته هاى 
تا  كرده  تالش  شهدا  خانواده هاى  بين  حمايتى 
كرامت افراد حفظ شود به همين منظور بُن هاى 
خريدى در اختيار اين خانواده ها قرار مى دهد تا 
ضمن مراجعه به مراكز فروش محصوالت الكفيل، 
بر اساس نياز خود محصوالت را به صورت رايگان 
تهيه كنند. اين مركز همچنين هر ماه بودجه اى را 
در قالب بُن براى هر يك از ايتام شهدا براى خريد 

از فروشگاه هاى الكفيل اختصاص داده است.
آستان قدس حسينى و عباسى از تحصيل و ارائه 
نيز  شهدا  فرزندان  و  ايتام  به  آموزشى  خدمات 
غفلت نكرده است و عالوه بر ايجاد مجتمع هاى 
آموزشى و مهدكودك، خدماتى همچون سرويس 
رفت و برگشت، تغذيه، پوشاك، كتاب و نوشت 
به  رايگان  به صورت  را  پزشكى  و خدمات  افزار 

فرزندان شهدا ارائه مى دهد.
يك تيم پزشكى شامل متخصصان چشم پزشك، 
دندانپزشك و پزشك عمومى به صورت مستمر 
براى مداواى فرزندان شهدا و ايتام به مجتمع هاى 
آموزشى مى روند و در صورت نياز با هزينه دفتر 
بيمارستان  به  سيستانى  على  سيد  اهللا  آيت 
تخصصى امام زين العابدين(ع) و يا به خارج از 

كشور اعزام خواهند شد.
شهدا در ثواب زيارت شريك مى شوند

ياد و خاطره شهداى جهادكفايى در برنامه هاى 
سال  طول  در  و  است  پررنگ  مطهر  حرم هاى 
ميليون ها ختم صلوات و ده ها محفل قرآنى به نام 
اين شهدا برگزار و ثواب آن به ارواح مطهر شهداى 

حشد الشعبى نثار مى شود. 
آستان هاى  خادمان  سال  طول  در  همچنين 
مقدس به نيابت از اين شهدا زيارت نيابتى را بجا 

مى آورند.

اعتاب مقد              سه 

 یاری باوفا و مورد اطمینان
ياران امام رضا(ع) جزو بهترين و مؤمن ترين مردان زمان 
خود بوده اند و نوشتن چند كلمه درباره آنان كارى بسيار 
سخت است. از ميان ياران نزديك امام رضا(ع)، «محمد 
ابن اسماعيل بن بزيع»، از محدثين مورد اعتماد حضرت 

رضا(ع) بود و به جامعه مسلمين خدمات بسيارى كرد.
او از وزراى حكومت وقت بود و امام رضا(ع) در همين 
زمينه به او مى فرمايند: «همانا در درگاه حكومت هاى 
ظالم، كسى است كه خداوند به وسيله او داليل و برهان 
بالد  در  كه  امكان مى دهد  او  به  و  مى نمايد  آشكار  را 
مسلمين ظالمين را از اولياى الهى دفع كند و مؤمنين و 
خداوند به وسيله او امور مسلمين را اصالح مى نمايد، به 
خاطر اينكه آنان ملجأ مؤمنين هستند از ظلم و ضرر و بر 
آنان واجب است كه از حاجتمندان شيعه ما فريادرسى 
نمايند و به وسيله آنان است كه دل مؤمن در تاريكى ها 
به خدا ايمان مى آورد و همانا كه آنان مؤمنان حقيقى 

هستند.
امام رضا(ع) پس از آن فرمودند: چه كسى مى تواند از 
آنان باشد؟ البته اگر بخواهد به همه آن چيزها برسد. 
بزيع گفت: چگونه؟  بن  اسماعيل  بن  اينجا محمد  در 

فداى تو شوم!
حضرت فرمودند: كسى كه با آنان (شيعيان) باشد و ما 
را شادمان كند به وسيله ادخال سرور در دل مؤمنان از 

شيعيان ماست، پس اى محمد! تو از آنان باش.»
ِسمت و جايگاه اسماعيل بن بزيع هيچ گاه باعث جدايى 
و  نشد  بيت  اهل  به  نسبت  او  ارادت  كمرنگ شدن  و 
از همين رو، او را جزو اصحاب مخصوص امام رضا(ع) 
و امام جواد(ع) مى دانند. اطمينان و اعتماد فراوانى كه 
امام و نزديكانشان به او داشته اند تا جايى بوده كه على 
ابن نعمان كه خود يكى از محدثين و اصحاب جليل 
القدر و بزرگ امام رضا(ع) بوده است وصيت كرد، بعد از 
وفاتش تصانيف و كتاب هاى ارزشمندش را به محمد بن 

اسماعيل بن بزيع بدهند.
محمد بن اسماعيل بن بزيع ارادت و عالقه زيادى به امام 
رضا(ع) داشت و در زمان امامت امام جواد(ع) نيز از ياران 
ايشان بود و امام جواد(ع) نيز عالقه زيادى به او داشتند 

و بارها در كارها به او اعتماد مى كردند.
شيخ عباس قمى مى نويسد: سيد مرتضى طباطبايى پدر 
عالمه بحرالعلوم در شبى كه بحرالعلوم چشم به جهان 
حضرت  آن  ديد.  خواب  در  را  رضا(ع)  حضرت  گشود 
شمعى را به دست محمدبن اسماعيل بن بزيع داد و 
وى شمع را بر باالى خانه آن ها(عالمه بحرالعلوم) روشن 
كرد. آن روشنى چنان گسترش يافت كه اندازه اش قابل 
درك نبود؛ همچنين در مورد بزرگى محمد بن اسماعيل 
ابن بزيع نقل شده است كه حضرت امام جواد(ع) پيراهن 

خود را به عنوان كفن براى وى فرستادند.

 به دنبال شهادت

روز  چهل  حدود  محمدى  ملك  جالل  محمد  شهيد 
پيش در جريان آزادسازى موصل از دست تروريست هاى 
تكفيرى بشدت مجروح شد. وى كه سمت چپ بدنش از 
سر تا به پا آسيب جدى ديده بود و قبل از شهادت در بخش 
آى.سى.يو بيمارستان  بسترى شده بود، سرانجام پس از 
تحمل يك دوره جراحت سخت به كاروان شهدا پيوست. 

اين رزمنده 31 ساله و داراى دو فرزند بود. 
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چه كسى؟

نگاهى به حمايت هاى اعتاب مقدس عراق در حمايت از نيروهاى بسيج مردمى

همراه با حشد الشعبی در خط مقدم و پشت خاکریزهای جنگ

نورى مالكى، نخست وزير سابق عراق 
پس از تشكيل نيروهاى مردمى اين 
كشور گفته بود: «ما اين نيروها را در 
ابتداى ناآرامى ها تشكيل داديم و در 

ساختار آن از بسيج ايران الگو گرفتيم»

زهرا چكنه



 

| صاحب امتياز: آستان قد              س رضوى (مؤسسه فرهنگى قد              س) | مد              ير مسئول و سرد              بير: ايمان شمسايى | د              بير ويژه نامه: سيد      سجاد      طلوع هاشمى | 
| د              فتر مركزى: مشهد              ، بلوار سجاد              ، نبش سجاد               1 | تلفن: (9 خط) 37685011 (051) | روابط عمومى: 37662587 (051) |

| پست الكترونيك: salam@qudsonline.ir | پيامك: 3000737278 |

ضميمه روزنامه قد              س
نى

شبا
يه 

سم
 / 

يى
د    را

 ص
ود    

سع
: م

ى 
ساز

وير
تص

عكس ها: احمد حسنى

توزیع دعوت نامه های میهمانسرای حرم مطهر رضوی 
در میان مسافران تابستان 

8

 




