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مردم

شرح سنت عزادارى زنان نوغان در سالروز شهادت امام هشتم
مويه هاى زنانه در عزاى رضا

نقل است كه نخستين بيرق عزاى حضرت رضا(ع) در روستاى «نوغان» 
برافراشته شد؛ روستايى تاريخى كه همپاى مشهدالرضا(ع) قدمت دارد 
و حاال جزئى از اين شهر است. نوغان، در روزگار شهادت حضرت رضا(ع) 
روستايى بوده در نزديكى شهر «سناباد» و سناباد آبادترين شهر واليت 
«توس» بوده در آن روز و روزگار. نوغان حاال محله اى است همسايه حرم 
مطهر رضوى. گفته مى شــود در روزگارى كه عــزادارى براى حضرت 
رضا(ع) به خاطر مخالفت حاكمان، ممنوع بود، زنان نوغانى با بخشيدن 
مهريه هايشان توانستند نخستين محفل عزا را براى آن حضرت تشكيل 
بدهند؛ محفلى كه همچنان پس از هزار و اندى سال، همچنان در سالروز 
شهادت حضرت، برپا مى شــود. اين روايت، روايتى متقن در دل تاريخ 
باشــد يا نباشــد زنان نوغانى افتخار مى كنند كه ميراثداران عزادارى 

حضرت رضا(ع) باشند. 
هر سال در روز شهادت حضرت رضا(ع) كوچه پس كوچه هاى «نوغان» پر مى شود 

از زنان سياهپوشى كه به سنت مادرانشان عزادار شهادت امام (ع) هستند. 
نوغان، حاال بيشــتر از آنكه با درخت هاى توت و كرم هاى ابريشــمش 
شناخته شود، به سنت عزادارى زنانش، مشهور است و البته امامزاده اى 
كه آن جا به خاك سپرده شده است. امامزاده اى از نوادگان حضرت امام 
موسى الكاظم(ع) به نام «ســيد محمد» در نزديكى حرم مطهر رضوى؛ 

جايى كه هر سال مراسم «عزادارى زنان نوغان» از آن جا آغاز مى شود...
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مردم

گفت و گو

قصه مخمل 9 مترى روى ضريح مطهر 
يادم مى آيد شب شهادت آقا جواداالئمه(ع) بود. ما آن ايام مشغول آماده 
كردن پارچه پوش ضريح مطهر بوديــم؛ يعنى همان پارچه اى كه روى 
ضريح مطهر پهن مى شود. حساب كرديم ديديم، 9 متر پارچه مخمل الزم 
داريم؛ آن هم پارچه اى كه ما در اصطالح به آن «مخمل شنل» مى گوييم. 
من آشــنايى داشــتم در بازار. به او مراجعه كردم و گفتم اين قدر پارچه 
مى خواهم. او چون مى دانست، كار براى كجاست، گفت اجازه بده اين 9 
متر را از بنكدار عمده بازار برايت بگيرم. گوشى تلفن را برداشت و به آن 
آقاى بنكدار زنگ زد. همان طور كه صحبت مى كرد متوجه شدم كه آدم 
آن طرف خط گاليه مى كند كه فالنى به خاطر 9 متر پارچه به من زنگ 
زده اى؟ من كه دست خودت چندين عدل پارچه دارم. اين دوستم گفت 
ببين اين پارچه ها قرار است روى ضريح مطهر حضرت رضا(ع) پهن شود. 

خواستم اين توفيق نصيب تو بشود. 
تا اين را گفت. آن آدم آن طرف گوشى لحنش عوض شد. گفت االن زنگ 
مى زنم به انبار مى گويم پارچه را برايت آماده كنند. خودت هم زنگ بزن 

و كار را تحويل بگير. 
دوست پارچه فروشم شماره انبار را گرفت و زنگ زد به انباردار. از پشت 
تلفن مى شــد فهميد كه انباردار هم اعتراض دارد كه حاجى! به خاطر 9 
متر پارچه مى خواهى طاقه را ناقص كنى؟ آخر طاقه هاى مخمل 30 متره 
است. دوستم باز تا گفت اين پارچه ها براى كجاست، انباردار هم نرم شد و 

گفت همين حاال بيا و پارچه را تحويل بگير. 
همراه دوســتم راه افتاديم تا برويم و اين 9 متر پارچه را از انبار تحويل 

آشــفته اى بگيريم. تا رســيديم آن جا ديدم  حال  . همه  ند ر ا د
پرسيديم چى شده؟ انباردار 

آمــد و با چشم هاى خيسش جلو 
گفت بنشينيد تا براى تان 
تعريف كنم. گفت اتفاقى 
افتاده كه مــن در عمرم 
مشابه آن را نشنيدم. گفت 
انبار و بهترين  رفتم توى 

طاقه اى را كه به چشــمم 
خورد برداشتم تا 9 متر از آن 
ببرم. شايد باور نكنيد؛ طاقه را 

كه باز كردم ديــدم همه طاقه 
فقط 9 متر است؛ نه يك سانتى متر 

كمتر و نه يك سانتى متر بيشتر... 

روايت هايى از توليد كتيبه هاى بزرگ حرم مطهر رضوى در گفت وگو با توليد كننده اش

سربندى بر پيشانى ايوان ها

 اولين تجربه توليد كتيبه هاى بزرگ
مــن كار اصلى ام توليد پيراهن مردانه اســت. ما 
اصالتاً اهل «زواره» در اردســتان اصفهان هستيم؛ 
آن جا امامــزاده اى داريم كه اهالى اعتقاد ويژه اى 
به ايشــان دارند. امامزاده شهرستان مان در اصل 
مدفن يكى از اولياء اهللا است. سال 87 بود كه نيت 
كــردم كه اگر توفيق زيارت كربالى معلى و حرم 
سيدالشــهدا(ع) نصيبم بشود، براى امامزاده ، يك 
پرچم «يا ابوالفضل العباس» تهيه كنم. خيلى دلم 
مى خواست اين عبارت را در امامزاده ببينم. خب 
فاميل ما عامرى اســت. روايتى هم در خانواده و 
فاميل هســت كه ما نسبمان به قبيله «بنى عامر» 
مى رســد كه قبيله خانم «ام البنين»، مادر بزرگوار 
قمر بنى هاشــم اســت. همان روزى كه در دل 
نيت كردم، همان روز مقدمات سفر فراهم شد و 
خيلى طول نكشــيد كه به كربال مشرف شدم و 
توانستم بارگاه منور حضرت ابوالفضل(ع) و حرم 
مطهر حضرت سيدالشــهدا(ع) را زيارت كنم. آن 
وقت بود كه فهميدم كه اين كار يعنى توليد اين 
پرچم ها و كتيبه ها مورد تأييد اســت. اين بود كه 
خيلى زود پرچم را براى امامزاده تهيه كردم. اين 
اوليــن تجربه ام در زمينه توليد كتيبه هاى بزرگ 
بود. خالصه كه با همين اولين تجربه، مزه اين كار 

رفت زير دندان ما. 

 اولين كتيبه منقش به عبارت 
«يا امام رضا(ع)»

راستش دلم مى خواست مى توانستم پرچمى هم 
براى حرم ائمه معصومين(ع) تهيه كنم. در سفرى 
كه به مشهد مقدس مشرف شده بودم به مسئوالن 
حرم مراجعه كردم و تجربه ام را در ساخت پرچم 
بزرگ برايشان توضيح دادم. گفتم دلم مى خواهد 
اين كار را براى اين آستان مقدس هم انجام بدهم. 
مســئوالن حرم مطهر رضوى، گفتنــد نه آقا. ما 
خودمان همه پرچم ها و كتيبه هاى پارچه اى مورد 

نيازمان را تهيه مى كنيم. اصالً همه مى آيند مشهد 
و محصــوالت پرچم دوزى تهيه مى كنند، حاال ما 

بياييم از جايى ديگر پرچم بخواهيم؟ 
سال بعد باز قسمت شد كه بروم كربال و آن جا هم 
همين خواســته را مطرح كردم. آن ها هم گفتند 
كــه ما خودمان پرچم هايمان را توليد مى كنيم و 
نيازى به گرفتن پرچم از بيــرون نداريم. هم در 
حرم حضرت سيدالشــهدا(ع) و هم در حرم قمر 
بنى هاشم همين پاسخ را شنيدم. يادم مى آيد يك 
روز در حرم حضرت ابوالفضل(ع) نشسته بودم و با 
حضرت درد دل مى كردم. گفتم آقا! شما خودتان 
دوخت اين پرچم ها را در سرم انداختيد. اين كارى 
است كه شما به دستم داديد، حاال پرچم هاى ما 

را قبول نمى كنيد؟
در همين حال بودم كه يكى از خدام آمد و كنارم 
نشست. دست داد و چيزى را در دستم گذاشت. 
نگاه كردم ديدم، آرم آســتان قدس رضوى است. 
پرســيدم اين چيست؟ گفت: ســال گذشته كه 
شــمارى از خدام حرم حضرت رضا(ع) به كربال 
مشرف شده بودند، يكى شان اين آرم را به من داد. 
مــن هم حاال مى خواهم اين را به تو هديه بدهم. 
هديــه را گرفتم و از حرم آمــدم بيرون. خودم را 
رساندم به بخش امانات تا وسايلم را تحويل بگيرم، 
ديدم شماره اى چند بار به تلفنم زنگ زده. خودم 
با آن شماره تماس گرفتم معلوم شد مال يكى از 
رفقاست كه به مشهد مقدس مشرف شده. گفت 
فالنــى من االن روبه روى ايــوان طالى حضرت 
هستم؛ به حضرت سالم بده. آن جا بود كه فهميدم 
كار پرچم ها به حرم مطهر حضرت رضا(ع) حواله 

شده. 
يكى دو روز بعد بازگشت از كربال، آمدم مشهد. در 
يكى از تشرف ها به حرم مطهر به مسئوالن مربوطه 
در حرم مطهر حضرت رضا(ع) مراجعه كردم. يكى 
از آقايان تا مرا ديد گفت تو كجايى؟ ما مدت هاست 
كه داريم دنبالت مى گرديم. گفتم چطور؟ گفتند 

مى توانى از آن پارچه هاى عريض كه گفته بودى، 
تهيه كنى؟ گفتم چرا نتوانم حتماً مى توانم. معلوم 
شــد توليت آستان قدس پيشنهاد كرده كارهاى 
تازه اى براى سياهپوشــى حرم مطهر در ايام عزا، 
انجام بشود و قرار شــده پيشانى ايوان هاى حرم 

مطهر را با كتيبه هاى بزرگ، سياهپوشانى كنند. 
خالصه فهميدم كه قرار اســت در حرم حضرت 
رضا(ع) حاجت روا بشــوم. اين، شروع كار ما براى 
تهيه كتيبه در حــرم مطهر حضرت رضا(ع) بود. 
اوليــن كتيبه هايى هم كه تهيه كرديم منقش به 
عبــارت «يا امام رضا(ع)» بــود كه دهه آخر صفر 
پارسال بر پيشانى ايوان هاى طالى صحن عتيق 

و صحن آزادى نصب شد. 

 عبارت هايى آشنا 
كه به دل زائران پل مى زند

كتيبه هايى كه براى پيشانى ايوان ها تهيه مى كنيم 
معمــوالً 15 متر طــول و 6 متر عــرض دارند. 
پارچه هايــى هم كه در تهيه كتيبه ها اســتفاده 

مى شود همه از منسوجات ايرانى است. 
ما حاال ديگر يك گروه 15 نفره هســتيم كه هر 
كدام مــان يك گوشــه از كار را گرفته ايم و انجام 
مى دهيــم. در گروه ما، خطــاط و طراح و خياط 
هســت. حتى يك ناظر دينى داريم تا زمانى كه 
مى خواهيم عبارات را روى كتيبه ها بنويسيم، به 
كارمــان نظارت كند كه عيب و ايرادى نداشــته 
باشــد. در گروه، ليزركار هم داريم كه عبارات را 
با ليزر برش مى زند تا روى كتيبه ســوار بشوند. 
كسى را هم داريم كه كار چاپ روى پارچه را انجام 
مى دهد. برخى از كتيبه ها، كار دســت هم دارد؛ 
يعنى مثالً نگين دوزى يا منجوق كارى مى شــود. 
اين كارها را هم خودمان در گروه انجام مى دهيم. 
خالصه ما 15 نفــر صفر تا صد كار تهيه و توليد 

كتيبه ها را انجام مى دهيم.

 كار ما از جايى شروع مى شود كه 
عبارات را انتخاب مى كنيم 

هميشه دنبال عباراتى گشته ام كه قديمى بوده. 
عباراتــى كه پدران و مادران ما هميشــه زير لب 
زمزمه مى كرده اند و چند نسل با آن خاطر دارند 
و با آن اشك ريخته اند. مثالً «يا امام هشتم». اين 
جمله ممكن اســت به ظاهر، چنــدان بار ادبى 
نداشته باشد، اما بشدت آشناى همه است؛ آشناى 
دل هاست. بعد هم مى گرديم ببينيم چه عباراتى 
به دل زائر پل مى زند. دوستى يك وقتى مى گفت 
جايتان خالى ايام شهادت اميرالمؤمنين(ع) مشهد 
مشرف شدم. تا وارد حرم مطهر حضرت رضا(ع) 
شدم چشمم به عبارتى افتاد كه درشت بر پيشانى 
ايوان نصب شده بود؛ عبارت «يا مرتضى على». اين 
دوســتمان مى گفت تا اين عبارت را ديدم اصًال 

حالم عوض شد. 
خب ما دنبال اين جور عبارات مى گرديم؛ عباراتى 

آشنا و البته داراى حس و حال عميق.
يادم هست كه ايام شعبانيه بود. توى صحن آزادى 
خادمى را ديدم كه چشــمش به كتيبه پيشانى 
ايوان است و دارد اشك مى ريزد. خب مى دانيد كه 
آدم وقتى در صحن آزادى مى ايســتد، ضريح هم 
جلوى رويش جلوه گر است. پرسيدم چه شده؟ به 
كتيبه اشاره كرد. روى كتيبه نوشته شده بود: «شه 
باوفا ابوالفضل» گفت: تا حاال اين ذكر قديمى را در 

حرم مطهر نديده بودم. 

برش

بعــد بازگشــت از كربــال، آمــدم 
مشهد. در حرم مطهر به مسئوالن 
مربوطــه در حــرم مطهــر مراجعه 
كردم. يكى از آقايــان تا مرا ديد 
گفــت تو كجايى؟ ما مدت هاســت 
كه داريم دنبالت مى گرديم. گفتم 
چطــور؟ گفتنــد مى توانــى از آن 
پارچه هاى عريض كه گفته بودى، 

تهيه كنى؟ گفتم چرا نتوانم
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همراه دوســتم راه افتاديم تا برويم و اين  متر پارچه را از انبار تحويل 
آشــفته اى بگيريم. تا رســيديم آن جا ديدم  حال  آشــفته اى بگيريم. تا رســيديم آن جا ديدم همه  حال  . بگيريم. تا رســيديم آن جا ديدم همه  ند ر ا د

پرسيديم چى شده؟ انباردار 
آمــد و با چشم هاى خيسش جلو 

افتاده كه مــن در عمرم 
مشابه آن را نشنيدم. گفت 
انبار و بهترين  رفتم توى 

طاقه اى را كه به چشــمم 
 متر از آن 
ببرم. شايد باور نكنيد؛ طاقه را 

كه باز كردم ديــدم همه طاقه 
 متر است؛ نه يك سانتى متر 

كمتر و نه يك سانتى متر بيشتر... 

 مردم/ محمدحســين مروج كاشانى  «مجيد عامرى» در حوزه پوشاك فعاليت دارد. او تا 
قبل از اين، ســالى چند بار، هر وقت كه دلش هواى حرم مى كرد، راهى مشهد مى شد و به 
زيارت مى آمد. اآلن البته ماهى يك بار بليت مى گيرد و از اصفهان راهى مى شود. هم براى 
زيارت و استخوان سبك كردن و هم براى خدمت، چون خادميار اداره روشنايى حرم مطهر 
رضوى است. اما آن چه زمينه خدمت در آستان مقدس امام رضا(ع) را براى او فراهم كرده 
اســت، توليد كتيبه هاى بزرگ پارچه اى است كه هر از گاه در مناسبت هاى مختلف، روى 
پيشانى ايوان هاى حرم مطهر نصب مى شود. او و دوستانش كسانى هستند كه اين كتيبه ها 

را توليد مى كنند. 
داستان توليد اين كتيبه ها در پيشانى صحن ها و ارادت مجيد عامرى به ساحت قدس ائمه 

اطهار و اولياءاهللا، حسابى شنيدنى است. 
گفت وگوى ما با او در صحن جامع رضوى و در حاشيه تشرفش به حرم مطهر انجام شد. آنچه 

در ادامه مى خوانيد برش هايى از آن گفت وگوى مفصل است. 
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روى ديوار

شرح سنت عزادارى زنان نوغان 
در سالروز شهادت امام هشتم(ع)

مويه هاى زنانه در عزاى رضا(ع) 
ادامه از صفحه 9 ... محله نوغان در دهه آخر ماه صفر، محله عزادارى 
حضرت رضا(ع) است. به خاطر همسايگى حرم مطهر حضرت رضا(ع) و 
به خاطر سنت ريشــه دار عزادارى، در روزهاى عزادارى حضرت رضا(ع) 
در دهه آخر ماه صفر، بيشــتر خانه هاى محله نوغان، به محل برگزارى 
مراسم عزا تبديل مى شود. اين سنت هنوز هم در اين محله پابرجاست. 
در روزهاى منتهى به سالگرد شهادت حضرت رضا(ع) در بيشتر خانه هاى 
محله نوغان مجالس روضه خوانى بويژه مجالس زنانه برقرار اســت. زنان 
نوغانى از روزها قبل، محله را براى برگزارى مراســم عزاى روز شــهادت 
آماده مى كنند. مراسم عزادارى زنان نوغان كه تا همين سال هاى اخير در 
چند مسجد بزرگ محله نوغان انجام مى شد، حاال چند سالى است كه به 
صورت متمركز، در امامزاده سيد محمد برگزار مى شود. زنان نوغان صبح 
شــهادت حضرت رضا(ع) در صحن امامزاده جمع مى شوند. برنامه ريزى 
و هدايت مراســم هم به عهده شمارى از خانم هاست كه تجربه بيشترى 
در كار برگزارى ســنت عزادارى دارند.زنان نوغان، پس از تجمع، تابوت 
نمادينى را كه از روزهاى قبل آماده كرده اند، با پارچه هاى سبز مى پوشانند 

كه نمادى از برگزارى مراسم غسل و كفن امام شهيد است. 
آن ها سپس تابوت را بر دوش مى گيرند و از صحن امامزاده خارج مى شوند. 
از امامزاده ســيدمحمد تا حرم مطهر رضوى، يك مسير يك كيلومترى 
است. زنان نوغان در طول اين مسير در حالى كه تابوت نمادين را بر شانه 
دارند، در عزاى حضرت رضا(ع) بر سر و سينه مى زنند. آن ها تابوت نمادين 
را تا ورودى هاى حرم مطهر حمل مى كنند. سپس در حالى كه شاخه هاى 
گل در دســت دارند، وارد حرم مطهر مى شــوند و ايام عزا را به حضرت 

رضا(ع) تسليت مى گويند.

 نوغان؛ راوى تاريخ مشهدالرضا(ع)
محله نوغان، محله شمال شرقى حرم مطهر رضوى است. حرم مطهر در 
جغرافياى شهر مشهد، محل تقاطع چهار محور مركزى شهر است. خيابان 
آيت اهللا شــيرازى (بست باال خيابان)، خيابان شهيد نواب صفوى (بست 
پايين خيابان) بولــوار امام رضا(ع) در ضلع قبله در جنوب حرم مطهر و 
بولوار طبرسى در ضلع پشت قبله در شمال حرم مطهر. محله نوغان در 

حاشيه همين بولوار و چسبيده به حرم مطهر رضوى است.
بناى امامزاده محمد هم درابتداى بولوار طبرســى قرار دارد و ورودى اش 
كه تا پيش از اين در يك كوچه فرعى معروف به كوچه گنبد خشتى قرار 

داشت، حاال در حاشيه خيابان است.

 روايت اول: حاج رحيم
همه جوان ها و نوجوان هاى گروهشــان جمع 
شده اند دور او و بساط بگو وبخندشان حسابى 
به راه است. يكى شان كه كمى از جمع فاصله 
گرفته، بى مقدمه مى گويد: حاجى بمب روحيه 
اســت. اگــر او در كاروان نبــود، اصًال خوش 
نمى گذشــت. دور و برش كه خلوت مى شود، 
اولين چيــزى كه نگاهمان را به خودش جلب 
مى كند، پاى مصنوعى اش است. سالم و عليك 
گــرم و گيرايش باعث و بانى شــروع گفت و 
گويمان با او مى شود. خودش دوست دارد كه 

حاج رحيم صدايش كنيم. 
مى گويد از جامانده هاى قافله شــهداى لشكر 
27محمد رســول  اهللا اســت و دســتمان را 
مى گيرد و باخودش مى برد تا 3 اسفند 1362. 
يعنى شــب عمليات خيبر، جزيــره مجنون. 
جايى پاى راســتش را آن جا جا گذاشته است. 
مى گويد: 16ســاله بودم كه بــا لطايف الحيلى 
توانســتم پدر و مادر و مسئول اعزام را راضى 
كنم كه من را بفرســتند جبهه. اوايل به خاطر 
قد و قامت كوتاهم، نمى گذاشــتند كه با بقيه 
گردان بروم خط مقدم و در عمليات ها شركت 
كنم. يك راســت من را فرســتادند تداركات. 
مدت هــا جعبه كمپوت جابه جــا و كلمن آب 
مى كــردم. نمى دانم قبل عمليــات خيبر چه 
اتفاقى افتــاد كه وقتى رفتم پيش فرمانده مان 
و گفتم كه مى خواهم با شــما بيايم، نه نياورد 
و قبــول كرد. فكر كنم بس كه دفعات قبل به 
او اصرار كرده بودم، خســته شده بود و اين بار 

ديگر حوصله عجز و التماس من را نداشت. 
 همان شــب اول عمليات يك خمپاره درست 
كنار پاى من منفجر شــد و وقتى كه چشم باز 
كردم، ديدم پايم به پوســت آويزان است. 30 
سال اســت كه يا عصا به دســت بوده ام يا با 
پاى مصنوعى. دردسرتان ندهم و بروم سراصل 
مطلب كه اصًال چطــور مِن جانباز با يك پاى 
مصنوعى دارم پياده مى آيم مشهد. اصل قضيه 
برمى گــردد به حدود 13-12 ســال پيش يا 
بيشــتر اگر اشتباه نكنم. آن زمان مرحوم آقاى 
ابوترابــى با چندنفر ديگر از آزاده ها از تهران تا 
مشهد پياده مى آمدند. من هم به دعوت يكى 

از بچه ها يكى دو ســفر همراهشان رفتم. اگر 
بگويم خستگى نداشــت، دروغ گفته ام. چهار 
قدم راه رفتن با پاى مصنوعى خيلى ســخت 
است. چه برســد به 900-800 كيلومتر. ولى 
نمى دانيــد وقتى از دروازه مشــهد مى آمديم 
داخل و نزديكى هاى حرم چشــممان به گنبد 
مى افتاد چه حالى مى شديم. دو سه سال پشت 
سرهم با آن گروه پياده مى آمدم مشهد. هرچه 
خانمم و بچه هايم منعم مى كردند و مى گفتند 
كه بيا با ماشــين خودمان يــا هواپيما برويم، 
فايده نداشــت. خالصه بعد از سفر سوم ديگر 
قسمت نشــد پياده بيايم. مجبور شديم كوچ 
كنيم گرگان و از بچه هايى كه پياده مى آمدند 
مشــهد دور افتادم. هرسال همين موقع ها دلم 
براى پياده روى پر مى كشــيد، اما نمى توانستم 
بيايم. راســتش را بخواهيد حال جسمى ام هم 
خيلى مســاعد نبود. يكى دو بارى قصد كردم 
كه خودم تنها بزنم به دل جاده و بيايم سمت 
مشهد، اما نشد. همسرم كلى التماس كرد و به 
همان امام رضا(ع) قســمم داد كه اين كار را 
نكنم. امسال وسط هاى ماه محرم بود كه رفتم 
داخل يكى از مسجدهاى شهر گرگان كه نماز 
بخوانم. روى در مســجد چشمم افتاد به يك 
برگه كه نوشــته بود براى كاروان پياده روى تا 
حرم امام رضا(ع) ثبت نام مى كنند. دوباره همه 

خاطرات 13سال پيش برايم زنده شد. 
باورتــان نمى شــود، روز قبلــش از تلويزيون 
حرم امام رضــا(ع) را ديده بودم و دلم عجيب 
هواى صحن و ســرايش را كرده بود. با خودم 
مى گفتم: ببين رحيم! امام هشــتم چقدر زود 
مراد دلت را داد. مســئول كاروان كه شــرايط 
جسمى من را ديد، هرطور كه بود مى خواست 
من را منصرف كند. مى گفت حاج آقا! آدم هاى 
ســالم و جوانش وسط راه كم مى آورند و بقيه 
راه را با ماشــين مى آيند. شما با اين وضعيت 
جسمى، 20 كيلومتر هم نمى توانى راه بروى. 
ديدم هرچه برايش فلسفه ببافم فايده اى ندارد. 
نشستم و برايش از سفرهايى كه سال هاى قبل 
با هميــن پاى مصنوعى رفتــم تعريف كردم. 
طفلك خيلى خجالت كشــيد. در مسير هم با 
همين بر و بچه هاى جــوان و نوجوان اين قدر 

شــوخى كرده ام و خاطره گفته ام كه خستگى 
سفر پياده يادشان رفته است.

 روايت دوم: غالمرضا
بچه اى كه با چادر به پشتش بسته است، نهايتاً 
يكى دوساله است. مادرش هرچندثانيه يك بار 
ســر مى چرخاند و پشــتش را نگاه مى كند تا 
ببيند كودكش در چه حالى است. اسم بچه را 
كه مى پرسيم، مى گويد: نوكر آقاست. اسمش 
را گذاشــته ايم غالمرضــا. نمى توانــد جلوى 
بغضش را بگيرد و چادرش را مى كشــد روى 
صورتش شروع مى كند به گريه كردن. بعد هم 
ببخشــيدى مى گويد و از جايش بلند مى شود 
و مى رود دنبــال غالمرضا كــه مبادا خطرى 

تهديدش كند. 
به على آقا، همسرش، مى گوييم كه چه اتفاقى 
سبب شده كه شما سه نفر با اين بچه كوچك 
پياده از نيشــابور تا اين جا بياييد. اولش كمى 
من و من مى كند و مثل بقيه از عشــق به امام 
رضا(ع) حرف مى زند، اما كمى بيشتر كه اصرار 
مى كنيم و پاپيچش مى شــويم، سفره دلش را 
باز مى كند و مى گويد: ما 10 ســال پيش باهم 
ازدواج كرديم. در همان روستاى خودمان. در 
روستاها رســم اســت كه دختر و پسر وقتى 
مى روند خانه خودشــان، بعد از يكى دو سال 
بچه دار شوند. از ما هم همين انتظار را داشتند، 

ولى به قول معروف بچه مان نمى شــد. رويمان 
هم نمى شــد كه برويم و موضــوع را به پدر و 
مادرهايمان بگوييم. هروقت اعتراض مى كردند 
كــه چرا بچه نمى آوريــد، بهانه مى آورديم كه 
اوضاع مالى مان خوب نيســت و هنوز خودمان 
بچه ايم يا بگذاريد كمى ســن وسالمان باالتر 

برود و از اين حرف ها. 
يك بار همسرم دلش را زد به دريا و موضوع را 
گفت. همه انگشــت اتهام را گرفتند به سمت 
همســرم كه حتماً عيب از توســت. درحالى 
كه ما اصًال ســمت دوا و درمان نرفته بوديم و 
نمى دانســتيم كه من مشكل دارم يا زنم؟ يك 
روز خانم دكترى كــه هرازچندگاهى مى آمد 
روستا، به هردويمان پيشــنهاد داد كه بياييم 
مشــهد براى دوا و درمان. شــايد كــه اتفاق 
خوبى بيفتد و فرجى شــود. آمديم مشهد. تا 
دلتــان بخواهد آزمايش داديــم. همه اش هم 
گران قيمت بود. مِن كشاورز دو سه سال تمام 
هرچه درمى آوردم، خرج دكتر و دارو مى كردم 
كه خدا لطف كند و يــك بچه اى به ما بدهد. 
خرج و مخــارج داروها و دكتــر و آزمايش ها 
داشــت كمرم را مى شكســت. بعد از سه سال 
دوا و دكتر كردن، باالخره همســرم باردار شد 
و داشــتم طعم پدر شــدن را مى چشيدم؛ اما 
شــرايط خانمم خيلى خوب نبود و مدام بايد 
تحت نظــر مى بود. يك روز حالش به شــكل 

عجيبــى خراب شــد. اول فكــر كرديم وقت 
به دنيا آمدن بچه اســت، ســريع خودمان را 

رسانديم بيمارستان.
 آن جــا گفتند اگر بچه را نگه داريم همســرت 
قطعــاً مى ميرد و بايد ســقط جنيــن كنيم. 
اصــًال راضى به اين كار نشــدم. با حال خراب 
از بيمارســتان زدم بيرون و تنها جايى كه به 

ذهنم رسيد حرم امام رضا(ع) بود.
 از در حرم كه وارد شــدم و چشــمم به گنبد 
افتاد، شــروع كردم به درد و دل كردن با آقا. 
همان جا دم در نذر كردم كه اگر بچه و مادرش 
هردوسالم بمانند، خانوادگى با پاى پياده بياييم 
مشهد. آخر معموالً هرسال از روستاى ما يك 
كاروان كوچك پياده راه مى افتد. اين حرف ها 
را كه زدم، برگشتم بيمارستان، از دربخش كه 
وارد شــدم، دكترش آمد به استقبالم و گفت 
كه معجزه شده! تعريف مى كرد كه چندساعت 
پيش، ناگهان همه چيز تغيير مى كند و خيلى 
معجزه وار خطر رفع مى شــود. گفت سه چهار 
روز ديگر منتظر باشيد كه كوچولويتان صحيح 
و ســالم به دنيا بيايد. همــان لحظه فهميدم 
كه آقا حاجتم را داده اســت و نيت كردم كه 
اسمش را بگذارم غالمرضا كه نوكر آقا باشد. از 
سال اولى كه بچه به دنيا آمد، خودم پياده روى 
را هرسال شــروع كردم و امســال با خودش 

آمديم.

مردم

روايت هايى از زائرانى كه پياده به مشهد مى آيند

دو عاشقانه سـاده
 مردم/ حامد كمالى  زائران پياده اربعين خيلى 
در چشم هســتند. از مدت ها قبل رويش تبليغ 
مى شود و كلى مانور رسانه اى مى دهند، كه اصلش 
هم همين است، اما زائرانى كه پاى پياده در سرما 
از شهرشان به سمت مشهد راه مى افتند، خيلى در 

چشم نيستند. دلداده هايى كه خيلى هايشان اصًال 
نذر دارند كه اين راه را پياده طى كنند. نذرى كه 
پشتش روايت هاى جالب و جذابى هست كه كمتر 
جايى شنيده شده است. داستان هايى كه به قصه 

بيشتر شبيه است تا واقعيت. 
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آواى اندوه

اجِر پيغمبرى...
* محمدجواد شيرازى

كار و بار دو جهان ريخت به  هم غوغا شد
چشم زهرا و على بعِد شما دريا شد

رفتى و خنده به كاشانه  تو گشت حرام
رخِت مشكِى يتيمى به تن زهرا شد

عهد و پيمان غديرت به فراموشى رفت
ُحكم بر خانه نشينِى على امضا شد

دخترت پشِت در و… آتش و دود و مسمار…
خوب فرماِن مودت به خدا اجرا شد
خبر پر زدن فاطمه حيدر را كشت

چند بارى به زمين خورد على تا پا شد
روضه ها هست، بمانند… ولى عاشورا

تشنه لب شاه غريبى كه تك و تنها شد
از بلندى فرس تا به زمين خورد شنيد
صحبت از غارت معجر ز سر زن ها شد

زينِت دوش شما بود ولى كرب و بال
منزلش خار و خس باديه و صحرا شد

داد زد زينب كبرى: به روى سينه نرو…
گوش قاتل نشنيد و قد مادر تا شد

سر او تا كه جدا شد زره اش را بردند
زره اش هيچ… سِر پيرهنش دعوا شد
هرچه زينب پى انگشتر او گشت، نبود
عاقبت دست كسى خاتم او پيدا شد
اجِر پيغمبرى ات بود كه مردم دادند

ظلم هايى كه پس از تو به َذوِى الُقربى شد
 

گدايش بيشتر...
* رضا قاسمى

هر كه خوانش بيش، مسكين و گدايش بيشتر 
هر كسى هم كه گدايش بيش، جايش بيشتر

كّل فرزندان زهرا سفره دارند و كريم 
بيِن اوالِد كريمش؛ مجتبايش بيشتر

تا نفس دارم به عشِق او نفس خواهم كشيد
بعِد مرگم نيز، مى ميرم برايش بيشتر

هر چه دل ها بيشتر از داِغ قبرش بشكند 
مى شود اندازه  صحن و سرايش بيشتر
مى كند زهرا براى گريه كن هايش دعا 

هر كه اشكش بيشتر؛ سهم دعايش بيشتر
روضه مى خوانم ولى مستور، در لفافه ها

از مدينه دلخور است؛ از كوچه هايش بيشتر
هر شبى كابوس داِغ كوچه ميهمانش شود
مى شود فرداى آن شب؛ هاى هايش بيشتر

 
وقت سفر...

* سيد پوريا هاشمى
از قصر بيرون زد، عبا روى سرش بود
در احتضار انگار جسم مضطرش بود

دور و برش گريه كنى اصالً نيامد
اى كاش پيش اين برادر، خواهرش بود

دستش به پهلو بود و مشكل راه مى رفت
خيلى در اين ساعات، ياِد مادرش بود

با اينكه درِب حجره اش را بست اَباَصلْت
اما جوادش آمد و دور و برش بود

شكر خدا سر روى دامان پسر داشت
وقت سفر گرياِن جد اطهرش بود

وقتى حسين از روى اسب افتاد بر خاك
وقتى كه با زانو كنار اكبرش بود
در بين مقتل يك على افتاد، اما

حاال صد و ده تا على دور و برش بود
زينب براى بردن آقا به خيمه

آنچه به دردش خورد حرِف معجرش بود

 معارف/ سيد مصطفى حسينى راد   امام 
حسن(ع) يكى از امامان مظلوم و غريب شيعه 
است كه نه تنها مضجع مطهر ايشان در غربت 
قبرســتان بقيع، بى شــمع و چراغ است بلكه 
شــخصيت تابناك و حيات سياسِى اثرگذار آن 
امــام همام نيز چندان كه بايــد مورد توجه و 

واكاوى قرار نگرفته است.
پــس از شــهادت مــوالى متقيــان حضــرت 
اميرالمؤمنيــن(ع)، بار ســنگين راهبرى جامعه 
اســالمى و تشيع راســتين، بر دوش امام حسن 
مجتبى(ع) سبط اكبر پيامبر(ص) قرار گرفت آن 
هم در شرايطى كه دشمنى به زيركى و خطرناكى 
معاويه و يارانى به سســتى و طمع ورزى عبيد اهللا 
بن عباس و منافقان تروريستى همچون عمرو بن 
حريث و اشعث بن قيس و افراطى هاى نادانى مانند 
جراح بن ســنان، عرصه را بر آن حضرت بشدت 

تنگ كرده بودند.
معاويه بن ابى ســفيان، اين شــخصيت سّياس، 
خبيث و قدرت طلب، سردمدار اسالم تازه اى بود 
كه هيچ رنگ و بويى از اسالم ناب محمدى نداشت 
و فريب خوردگانى مانند عبيداهللا بن عباس كه دو 
فرزند خردسالش پيشتر به دستور همين معاويه 
ســر بريده شــده بودند، به طمع پول به خدمت 
دشــمن خود در مى آمدند و در چنين وانفسايى 
كه اصل اســالم در حال از دست رفتن بود، امام 
حســن مجتبى(ع) ناخداى اين كشتى توفان زده 
بود. اما افســوس كه هنوز هم ما آن بزرگمرد را 
تنها با صلحش با معاويه مى شناسيم و شايد چند 

داستان از سخاوت و كرامت آن حضرت.
گفت و گويى كه در ادامه مى خوانيد در آســتانه 
سالروز شهادت امام حســن مجتبى(ع) با دكتر 
محمد باغستانى، عضو هيئت علمى پژوهشكده 
اسالم تمدنى و نويسنده كتاب ارزشمند «ميراث 
علمى امام حســن و امام حسين عليهماالسالم» 
انجام شده با اين انگيزه كه شايد زواياى تازه  ترى 
از حيات پربركت ميراث دار امام على(ع) را آشكار 

سازد.

 آقاى دكتــر! يكى از مظلوميت هاى امام 
حسن مجتبى(ع) اين اســت كه ماجراى 
معروف صلح ايشان با معاويه بخوبى تبيين 
نشده و ايشــان را تا حدى در موضع ضعف 
نشان داده اســت؛ درباره اين موضوع چه 

تحليلى داريد؟

بله! خيلى ها فكر مى كنند كه چون معروف است 
معاويه صلح را زير پا گذاشت، پس اين صلح ارزشى 
نداشــته يا مثالً يكطرفه بوده است. به هيچ وجه 
چنين نيست و اين ظلمى به امام حسن(ع) است. 
امام حسن(ع) چنان دقيق مفاد اين صلح را تبيين 
كردند كه معاويه هرگز نتوانست برخى بندهاى آن 
را زير پا بگذارد. شــما ببينيد تمام آن فشارهايى 
كه روى شــيعيان بود مربوط به قبل از صلح بود. 
فشارهايى كه از اواخر حكومت اميرالمؤمنين(ع) 
توسط معاويه تحت عنوان «الغارات» براى تضعيف 
امام علــى(ع) آغاز شــده و تا زمــان صلح امام 
حسن(ع) ادامه داشت و بعد از آن معاويه نتوانست 

اين فشارها را به آن شدت ادامه دهد.

 بعد چگونه دوباره فشارهاى معاويه پس از 
چند سال، زمانى كه امام حسن(ع) در مدينه 

هستند، از سر گرفته مى شود؟
پرسش خوب و مهمى است؛ وقتى كه بين ُحجر 
بن عدى و يكى از كسانى كه به اميرالمؤمنين(ع) 
توهين مى كند، در كوفــه درگيرى رخ مى دهد، 
عبيداهللا بن زياد كه آن زمان هم والى كوفه بوده 
است به رغم ميلش، به سرعت نمى تواند ُحجر را 
دستگير كند. بيش از يك سال طول مى كشد تا 
او بتواند براى حجر پرونده ســازى كند و از قبايل 
متعدد شــاهد جمع كند كــه حجر عليه خليفه 
«خروج» كرده اســت و بايد دستگير شود. يكى از 
بندهاى قرارداد امام حسن(ع) اين بود كه: «شيعُة 
علىٍّ كلُُّهم آمنون»؛ يعنى همه شــيعيان على(ع) 
در امنيت هســتند و نبايد دستگير شوند. حجر 
دســتگير و روانه شام مى شود اما هم حجر پيكى 
را به جانب معاويه مى فرستد و هم عبيداهللا. پيك 
حجر مى گويد كه او از بيعت خارج نشــده و تنها 
پاسخ آن فرد هتاك يعنى مغيرة بن شعبه را داده 
اســت و پيك عبيداهللا هم مى گويد كه ُحجر بر 
خليفه خروج كرده است. اينجاست كه معاويه به 
دليل مفاد صلحنامه، درمانده مى شود كه چه كند 
و سرانجام مى گويد من بايد به قول منصوب خودم 
اعتماد كنم و حجر را به شهادت مى رساند و پس از 
آن هم تا آخر عمرش به خاطر اين كارى كه كرده 

است، خودش را شماتت مى كند.
بنابراين مفاد اين صلح از ســوى امام حسن(ع) 
كامالً هوشمندانه بوده و تا حدى كه قدرت ايشان 
اجازه مى داده با دريافت امتيازهايى همراه بوده كه 
در آن مقطع براى تشيع حياتى بوده است و ما به 

اين موارد در كتاب هم به تفصيل اشاره كرده ايم.

 آقاى دكتر! يكى از مسائل مهمى كه شما 
در كتابتان «ميراث علمى امام حسن و امام 
حسين عليهماالســالم» مورد واكاوى قرار 
داده ايد، جايگاه مهم و راهبردى «موقوفه» 
در زندگــى الهى سياســى امام حســن 
مجتبى(ع) اســت. بفرماييد كه موقوفات 
چگونه موجب موفقيت حضرت در كار تبليغ 

و ترويج اسالم راستين شد؟
بله؛ مخاطبان ارجمند بايد عنايت كنند كه زندگى 
امام حســن مجتبى(ع) منحصــر به بحث صلح 
ايشــان با معاويه نبوده و ايشــان در دوره اى كه 
پس از صلح تحميلى بــا معاويه، از مقام خالفت 
كناره گيــرى كردند، از مقــام امامت كناره گيرى 
نكرده انــد بلكه با تمام تــوان در اين ميدان الهى 
مشغول فعاليت بوده اند. همان طور كه پيشتر هم 
در گفــت و گويى با روزنامه قدس عرض كرده ام، 
پيامبر گرامى اســالم(ص) مى فرمايند: «الَحَسُن 
و الُحَســيُن امامان قاما اَْو َقَعدا»؛ يعنى حســن و 
حسين(ع) در هر حالتى امام هستند چه در حال 
قيام و ايســتاده عليه ظلم باشند و چه در حالت 

غيرقيام و نشسته. بنابراين امام حسن(ع) پس از 
ماجراهاى جنگ و صلح با معاويه كه به داليلى از 
جمله خيانت فرمانده لشكر و اصلى ترين يارانشان 
رخ داد و ســپس توطئه هاى ديگر معاويه، در آن 
مقطع و براى نجات اسالم، صلح و هجرت از كوفه 

به مدينه را برگزيدند.
پدر بزرگوارشــان براى ايشان دو ميراث اصلى به 
امانت گذاشــتند كه مردم غالباً با ميراث واليت 
و امامت ايشــان آشنا هستند. اما ما كمتر به اين 
نكته توجه كرده ايم كه حضرت على(ع) با درايت 
و سياســت فوق العاده و الهى خود و با پيش بينى 
عميقى كه از آينده داشــتند در دوره 30ســاله 
خانه نشينى و دورى از خالفت، با كارهاى سنگين 
اقتصادى و آباد كردن نخلستان هاى بزرگ و چاه ها 
و قنات هاى ارزشــمند و فراوان و ســپس وقف 
كــردن آن و واگذارى توليت اين موقوفات به امام 
حسن(ع)، شريان اقتصادى امامت شيعه را زنده 

نگه داشتند.

 چرا حضرت راه «وقف» را براى اين منظور 
انتخاب كردند؟

اين انتخاب به اين دليل بود كه مسئله وقف در آن 
دوره از تاريخ اسالم چنان جا افتاده و مستحكم بود 
كه به عنوان يك ســنت اصيل اسالمى هيچ كس 
حتى معاويه با تمام خباثتى كه داشت، ياراى آن 
را نداشت كه در موقوفات تصرف كند. بنابراين اين 
موقوفات كه بهره هاى سرشــار مادى و اقتصادى 
داشت بدون هيچ مشكلى در اختيار اهل بيت(ع) 
و پيش از همه امام حسن مجتبى(ع) قرار گرفت 
و از درآمدهاى آن براى پيشــبرد تشيع و اسالم 
راستين نبوى، استفاده مى شد. مثالً ميهمانخانه 
معروف امام حسن(ع) در مدينه كه افراد را در آن 
پذيرايى مى كردند يا سفره هاى پربركتى كه براى 

اطعام نيازمندان پهن مى كردند و در اين ميان كار 
تبليغى هم براى اسالم و اهل بيت(ع) انجام مى شد 
اميرالمؤمنين(ع)  از رهاوردهاى همين موقوفات 
است. اين موقوفات بعدها در اختيار امام حسين(ع) 
و سپس در اختيار ائمه بعدى تا امام صادق(ع) قرار 
گرفت و بركات و ثمرات آن براى تشيع و اسالم، 

همواره جارى بود.

  اين همان بخشى از فعاليت امام حسن(ع) 
و امامان بعدى بود كه تقريباً از تيررس رصد 
و ممانعت معاويه و خلفاى ظالم بعد از وى در 

امان مى ماند.
بله دقيقاً؛ بــه رغم ظاهر ماجرا كه اين گونه ديده 
مى شــد كه امام حســن(ع) از جايــگاه خالفت 
كناره گرفته و از قدرت سياســى دور شده است، 
در حقيقت ايشــان به كار اصلى خود مشــغول 
بودنــد. ما بايد بدانيم كه عرصه زندگى اجتماعى 
ائمه(ع) بخصوص امام حسن مجتبى(ع) را نبايد 
كامالً مصادف كنيم با عرصه زندگى سياسى آن 

بزرگواران. 
ائمــه(ع) داراى عرصه هاى مختلفــى در زندگى 
خود بودند و هرگاه احســاس مى كردند عرصه از 
لحاظ سياسى تنگ شده، با زيركى و فطانت خود، 
راه هاى ديگر را براى انجام مســئوليت الهى خود 
پى مى گرفتند و بخصوص در زمان هايى كه غالباً 
شيعه در اقليت و ضعف بود، امامان معصوم(ع) هم 
راه هاى كناره و مسيرهايى را انتخاب مى كردند كه 
حكومت هاى جور كمتر متوجه و تحريك شوند و 
بدين ترتيب، موجوديت تشيع هم از خطر نابودى 
در امــان بماند زيرا اين حكومت ها، همان طور كه 
مى دانيد برخوردهاى حذفى بســيار ســنگين و 
وحشتناكى با شيعيان اميرالمؤمنين(ع) و فرزندان 

آن حضرت داشتند.

برش

مســئله وقف در آن دوره از تاريخ 
اســالم چنان جا افتاده و مستحكم 
بود كه به عنوان يك ســنت اصيل 
اســالمى هيچ كس حتــى معاويه با 
تمام خباثتى كه داشت، ياراى آن را 
نداشت كه در موقوفات تصرف كند

معارف

گفت و گوى قدس با دكتر محمد باغستانى
عضو هيئت علمى پژوهشكده اسالم تمدنى

امام حسن ميراث دار 
موقوفات راهبردى على
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معارف

يادداشت

ارزش شباهت اخالقى با پيامبر خدا
آخرين و بهترين پيامبر خدا حضرت محمد(ص) براى توســعه و اتمام و 
اكمال مكارم اخالقى برانگيخته شدند. بنابراين فلسفه بعثت، آموزش مكارم 
و فضايل اخالقى و آراســتگى جهانيان به ارزش هاى اخالقى است. وظيفه 
عموم انسان ها «شباهت» است. انسان ها همواره نيازمند اسوه حسنه و الگوى 
عالى اخالقى اند تا با پيروى از وى و سرمشق قرار دادن او و شباهت سازى 
با او، در طريق رشــد و كمال و ســعادت قرار گيرند. سزاوار است بندگان 
خدا خودسازى كنند و شــباهت هاى اخالقى خويش با پيامبر خدا(ص) 
را افزايش دهند. اين شــباهت، مقدس و داراى ارزش فراوان اســت. زيرا 
پيامبر اسالم(ص) خود بر شباهت اخالقى تأكيد دارند و در سخنان خويش 

شبيه ترين افراد به خود از منظر اخالق را توصيف و معرفى كرده اند.

 شبيه ترين افراد به پيامبر(ص) در اخالق 
پيامبر خدا(ص) در آموزه هاى اخالقى به اصحاب خويش به ضرورت تقويت 

شباهت هاى اخالقى مسلمانان به اخالق نبوى تأكيد مى كردند. 
حضرت محمد(ص) از اصحاب پرسيدند: أَ الَ أُْخِبُرُكْم بِأَْشَبِهُكْم بِي أَْخالَقاً؟ 
آيا به شما از شبيه ترين تان به خودم در اخالق خبر دهم؟ اصحاب گفتند: 
بَلَى يَا َرُســوَل اَهللاِ؛ چرا  اى فرســتاده خدا. ســپس پيامبر(ص) فرمودند: 
ُكْم إِنَْصافاً ِمْن نَْفِسِه  ُكْم بَِقَرابَِتِه َوأََشُدّ أَْحَسُنُكْم أَْخالَقاً َو أَْعَظُمُكْم ِحلْماً َو أَبَُرّ
َضا؛ خوش اخالق ترين شما و بردبارترين و نيكوكارترين تان  فِي اَلَْغَضِب َو اَلِرّ
به نزديكانش و با انصاف ترين تان در خشم و خشنودى. (تحف العقول عن 

آل الرسول، ابن شعبه حرانى، ص49، بحار االنوار، ج 77، ص152).
در اين حديث نبوى چهار فضيلت اخالقى ذكر شده است و با صيغه افعل 
تفضيل باالترين و بهترين اشخاص در آن صفات، نزديك ترين انسان ها در 

اخالق به پيامبر اعظم(ص) توصيف شده اند. 

 ُحسن ُخلق عالى 
خوش اخالقى و برخورد نرم و ماليم و با روى گشاده و سخنان زيبا و دلنشين، 
از اصول اخالق اجتماعى است. پيامبر خدا(ص) خوش اخالق ترين انسان 
الهى بوده اند و شبيه ترين انسان ها به پيامبر در ُحسن ُخلق نيز نزديك ترين 
آنان به رســول اهللا(ص) است. پيامبر خدا(ص) با به كار بردن صيغه افعل 
تفضيل از واژه «ُحســن ُخلق» و با تعبير «احسنكم اخالقاً» ضرورت تالش 
حداكثرى و خودسازى در آرايش خلق خويش به ُحسن ُخلق را آموخته اند.

 
 حلم عظيم 

بردبــارى و «حلم» از مــكارم اخالقى در معاشــرت ها و روابط اجتماعى 
اســت. راغب اصفهانى در توصيف حلم مى نويسد: ضبط النفس و الطبع 
عن هيجان الغضب؛ حلم، كنترل نفس و طبيعت از هيجان خشــم است 

(المفردات فى غريب القرآن، ماده حلم، ص129).
اكنون به هر ميزان حلم انســان بيشتر شــود، حلم عظيم موجب تشابه 

اخالقى افزون تر با پيامبر اعظم(ص) مى گردد.
جمله «اعظمكم حلماً» ضرورت بردبارى، تحمل باال، مدارا، نرمش و پيشرفت 
در آن را نشان مى دهد. اصل حلم زيباست اما بزرگ ترين اشخاص در حلم و 

بردبارترين آنان، شبيه ترين آنان در اخالق به پيامبر(ص) است. 
 

 ِبّر و نيكى به نزديكان 
صله رحم، احســان و نيكى به خويشــاوندان و كمك به بستگان نيز يك 
ارزش بزرگ اخالقى اســت. بِّر و نيكى به قوم و خويش درجات متعددى 
دارد. هــر كس در راه نيكى به قرابت ها و نزديكان خود گام برمى دارد در 
راستاى شباهت خويش به پيامبر خدا(ص) حركت مى كند. أبَُرّ صيغه افعل 
تفضيل است و بِّر و نيكى در حد و مرزهاى باال را يادآورى مى كند. نيكى 
كننده ترين افراد به خويشاوندان، شبيه ترين آن ها به پيامبر خداست. «أبِّركم 
بقرابته» سرفصل ديگرى براى تبيين شخصيت كسانى است كه بيشترين 

شباهت اخالقى را به پيامبر اعظم(ص) دارند.

 انصاف در غضب و رضايت 
گاهى خشم و گاهى خشــنودى، موجب سركشى و زير پاگذاشتن خط 
قرمز ها مى شــود. مستى غضب يا رضايت، انسان ها را از برخورد عادالنه و 
رعايت انصاف باز مى دارد. هر كس در ارتباطات و معاشــرت هايش، هرگز 
از عدالت و انصاف خارج نشــود در راه شباهت خويش به پيامبر اكرم(ص) 
تالش مى كند. شديدترين اشخاص در پايبندى به انصاف و رعايت عدالت 

هم در خشم و هم در خوشحالى، شبيه ترين آنان به پيامبر خداست. 
َضا» معيار شباهت در سطح  ُكْم إِنَْصافاً ِمْن نَْفِســِه فِي اَلَْغَضِب َو اَلِرّ «َأََشــُدّ
عالى با پيامبر خداســت. انصاف و عدالت، زيبا و خوب اســت اما شــدت 
انصاف آن هم در هنگام خشــم و خشنودى، موجب بيشترين شباهت به 

رسول اهللا(ص) مى شود.

يادداشت اختصاصى آيت اهللا العظمى صافى گلپايگانى
در وصف شخصيت گرامى پيامبر اعظم

نجات  دهنده 
انسانيت

 معارف  السالم و الصالة على بشيِر رحمة اهللا و نذيِر 
نقمته و خاتِم رسله الذي أرسله و أعالم الهدى دارِسة 
و مناهج الدين طامسة، فصدع بالحق و نصح للخلق.

نوشــتن درباره شــخصيت با عظمتى كه از سوى 
مســلمانان و غيرمسلمانان، هزاران كتاب و مقاله و 
قصيده درباره وى نگاشته و سروده شده و عالى ترين 
معارف و انسانى ترين تعليمات اخالقى، اجتماعى، 
سياســى، فرهنگى و اقتصادى را به بشر عطا كرده، 
خالف ادب اســت. چاره  اى نداريم جز آنكه جبهه 
مسكنت بر زمين بساييم و سر خجلت به زير اندازيم 
و با «شهيد ثانى» -اعلى اهللا مقامه الشريف- هم زبان 

شويم و عرض كنيم:
صالة و تسليم على أشرف الورى

و من فضله ينبو عن الحّد و الحصر
عدولي عن تعداد فضلك الئق

بكّل لساني عنه في الّنظم و الّنثر
و ماذا يقول الّناس في مدح من أتت

مدائحه الغّراء في محكم الّذكر
آرى، در مقابل حضرت رســول(ص) و عظمت آن 
حضرت، هر محقق منصفى، پيشانى خضوع و احترام 
بر زمين مى گذارد و مثل «گوستاولوبون» فرانسوى 
در كتاب «تمدن اسالم و عرب» مى گويد: «عقيده به 
توحيد، يگانه تاج افتخارى است كه در بين اديان بر 

سر دين اسالم است».
اين شعارها را از بس شنيده  ايم به عظمت اين ها كه 
حضرت رسول(ص) به دست ما دادند و بشريت را به 
آن فرا خواندند و ما از ايشان گرفته و مطلب را مرور 
و تكرار مى  كنيم، توجه نداريم. شعار اهللا اكبر و شعار 
الاله االاهللا؛ اين چه شعار بااليى است! هيچ شعارى 
از آن باالتر نيســت. صداى آســمان است، صداى 
زمين اســت و صداى تمام عالم وجود اســت. اين 
مرد مى گويد: «عقيده به توحيد يگانه تاج افتخارى 
است كه در بين اديان بر سر دين اسالم است» يعنى 
اين اهللا اكبــر و الاله االاهللا كه ما مى گوييم و چنان 
كه بايد متوجه نيستيم، به چه معنايى است و چه 
پيامــى دارد و دنيا را به چه مطالبى دعوت مى كند 
و چه حركتى را در كل دنيا ايجاد كرده اســت؟ و يا 
«تولستوى» فيلسوف معروف روسى در جزوه  اى به 
نام «الذكرى» كه تمام آن درباره حضرت رسول (ص) 
است و بسيارى از عبارات بزرگان دنيا به زبان عربى 
در آن ترجمه شده، نوشته است: «و مّما ال ريب فيه 
أّن الّنبى محمداً (صلــى اهللا عليه و آله) من عظام 
الرجال المصلحين الذين خدموا الهيئة االجتماعية 

خدمة جليلة».

ما نمى  توانيم عوالم معنوى حضرت رســول(ص) را 
درك كنيــم و من نيز در آن بُعد، صحبت نمى كنم 
و روى همين حساب  ها و خدماتى كه مصلحان دنيا 
را به آن مى ســتايند عرض مى كنــم اگر بخواهند 
مصلحان عالم بشــريت را بشــمارند شخص اول 

حضرت رسول(ص) است.
نويسنده ديگرى در كتاب االبطال، قهرمان  هاى هر 
فرقه  اى را آورده است: مثًال البطل فى صورة الشاعر، 
البطل فى صورة الملك، البطل فى صورة الفيلسوف 
و البطــل فى صورة النبى؛ آن وقت در بين انبيا آن 
را كه «بطل» مى گويد و «قهرمان» مى خواند حضرت 
رسول (ص) است و بعد شرح حاالت رسول را مفصل 

مى نويسد. 
آرى، حقيقت همين اســت كه در ميان قهرمانان 
بــزرگ تاريخ، آن كه به حــق در همه فضيلت ها و 

ارزش هاى اسالمى قهرمان است، محمد است.
مسيحى منصف و دانشمند ديگرى ضمن قصيده  اى 

در مدح آن حضرت، گفته است:
مرحى المى يعلم سفره  * بنغاء يثرب حكمة و بيانا

إنّي مسيحي أجّل محّمداً * و أراه في سفر العلى عنوانا
و أطأطأ الــّرأس الّرفيع لذكر من * صاغ الحديث و 

علّم القرآنا
«جورج برنارد شــاو» بنا بر آنچه روزنامه الجمهوريه 
چاپ مصر از او نقل كرده اســت، مى گويد: «واجب 
است محمد، نجات  دهنده انسانيت خوانده شود. من 
عقيــده دارم اگر مردى مانند او رهبرى عالم جديد 
را عهده  دار شــود، در حل مشكالت و دشواري هاى 
كنونى به طورى كه تمام مردم عالم در ســعادت و 
صلح و سازش زندگى كنند، پيروز و موفق مى  شود. 
محمد كامل  ترين افراد بشــر است از گذشتگان و 
معاصران و همانند او در آيندگان نيز تصور نمى شود».
از نظر آن ها كســى به اندازه پيغمبر اسالم (ص) به 
عالم بشــريت خدمت نكرده اســت و تمام بشريت 
مديون حضرت رسول تا روز قيامت هستند. همين 
مســئله دفن بنات (زنده به گور كردن دختران) را 
آن ها مى فهمند كه چيز كمى نيست. اگر يك انسان 
را نجات بدهد عظيم اســت تا چه  رســد به نجات 
جان انسان  هاى بســيار. آن شخص، خدمت رسول 
اكرم(ص) مى رســد و مى گويد كه شما به ما چقدر 
حق داريد و ما بايد از شما بسيار تشكر كنيم و بعد 
مى گويد كه من چند دختر داشتم؛ وقتى مى خواستم 
آن ها را زنده به گور كنم التماس مى  كردند كه چنين 

نكن، اما من با كمال قساوت قلب اين كار را كردم.
قرآن، برنامه دعوت و خدمات آن حضرت را چنين 

بيان مى  فرمايد: «الذين يَتَّبُعوَن الرَُّسوَل النبىَّ األُّمىَّ 
الذى يجدونه مكتوبــاً عندهم فى التوراةِ و االنجيِل 
يأُْمُرهْم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر و يََضُع عنهم 

اْصَرُهْم و االغالُل التى كانت عليهم».
اصوالً پيغمبر اسالم بشريت را آزاد كرد، يك آزادى 
حقيقى البتــه؛ نه آزادى دروغينى كه اكنون تبليغ 

مى كنند.
و آن ديگــرى مى گويد گودالى حفر كردم و دخترم 
را- كه بسيار دوست مى  داشتم- آنجا بردم. دخترم 
گفت: مى خواهى چه كنى؟ من با قساوت قلبى كه 
داشتم، گفتم: مى خواهم تو را در اين چاله بيندازم 

و دفن كنم.
ما اين آيه  ها را مى خوانيم ولى در آن فكر نمى كنيم 
كه چه شده و پيغمبر اسالم در عالم چه كرده است:
ا َو ُهَو  ــَر أََحُدُهْم بِاْألُنْثى  َظَلّ َوْجُهُه ُمْسَوًدّ «َو إِذا بُِشّ
َر بِِه أَ يُْمِسُكُه  َكِظيٌم.يََتوارى  ِمَن الَْقْوِم ِمْن ُسوءِ ما بُِشّ

ُه فِي الُتّراِب أَال ساَء ما يَْحُكُموَن». َعلى  ُهونٍ ام يَُدُسّ
چــه زنجيرهايــى كه بر گــردن انســان  ها بود و 

پيامبر عظيم الشأن اســالم(ص)، آن ها را از گردن 
مردم برداشتند.

يــا ببينيد در جريان فتح مكــه آن حضرت با چه 
اخالق و ســعه صدرى، عفو و گذشتى بى نظير در 
تاريخ  را نشــان داد. همه مى دانند كه مردم مكه تا 
چه حد، پيامبر عزيز خدا و ياران و اصحاب ايشــان 
را آزار داده و از اســتهزا، تمسخر، تكذيب، جسارت 
و بى ادبى هاى قولى و عملــى كوتاهى نكردند. او و 
يارانش را در «شــعب ابى طالب» محصور و در فشار 
اقتصادى و منع آذوقه گذاردند و گروهى از مؤمنان، 

ناچار به حبشه هجرت كردند.
پس از آن همه آزار و اذيت، براى كشتن پيامبر خدا 
همپيمان شدند و حتى وقتى رسول خدا (ص) ترك 
وطن و حرم كرد و به يثرب هجرت فرمود، باز هم از 
اذيت او دست بر نداشتند و به سوى او لشكركشى 

كردند.
در اين شرايط، پيامبر (ص) اين شهر را فتح مى كند. 
خانه و ديار و همه چيز مردم اين شــهر در اختيار 
سپاه اسالم در آمده و هر فرمانى كه پيامبر اكرم(ص) 
درباره آن ها بدهد، فــورى و بدون چون و چرا اجرا 
مى شود؛ اگر بفرمايد: «الَْقْتل» همه اهل مكه كشته 
مى شــوند و يا بفرمايد: «النَّْهب» تمام اموالشــان به 
غارت مى رود و يا «االسر» همه را اسير مى سازند؛ ولى 
آن معدن حلم، گذشت، عفو و رحمت، وقتى شنيد 
كه «سعد» مى گويد: الَْيْوَم يَْوَم الَْملَْحَمه الَْيْوَم تُْسَتَحلُّ 
الُْحْرَمَة، فرمود: «بَِل الَْيْوَم يَْوَم الَْمْرَحَمِة» و به على (ع) 
فرمود: «ســعد را درياب، و لوا را از او بگير و با رفق و 

مدارا وارد مكه شو».
وقتى رسول خدا (ص) وارد مكه شد، بزرگان قريش 
گمان مى كردند همه قتل عام مى شوند؛ ولى پيغمبر 

خدا(ص) بر در خانه معظم كعبه ايستاد.
ســپس خطاب به آن ها فرمود: مــاذا تَُقولُون َوماذا 

تَُظنُّوَن؟ چه مى گوييد و چه گمان مى بريد؟
ُسهيل بن ُعَمر عرض كرد: نَُقوُل َخْيراً، َونَُظنُّ َخْيراً. 
اٌخ َكريٌم َوابُْن اخ َكريم َقْد َقَدْرَت؛ برادرى كريم و پسر 

برادر كريمى هستى كه بر ما قدرت يافته اى.
رســول خدا و مظهر رحمت، از اين ســخنان رقت 

فرمود و ديدگان وى اشك آلود شد.
مردم مكه كه پيغمبــر (ص) را به اين حال ديدند، 
صدايشان به گريه بلند شد و زار مى گريستند. آن گاه 
حضرت فرمود: من آن گويم كه برادرم يوسف گفت: 

لَقاُء. اْذَهُبوا َفانُْتُم الطُّ
به اين وسيله، مساوات همه اصناف و طبقات و افراد 
را در دنيايى كه در هيچ نقطه اى از نقاط آن، برابرى 
و مساوات وجود نداشت، اعالم كرد و سيد ُقَريشى را 
با سياهِ حبشى و عرب را با عجم در حقوق و كسب 
فضيلت و امتياز تقوا و علم و معرفت، برابر ساخت و 
برنامه اى را كه از روز اول به مردم عرضه مى داشت، 
در مكه نيز اعالم كرد و از همين جا كاخ هاى رفيع 
و عظيم ســالطين را كه در روم و مدائن، بر اساس 
استعباِد بشر و امتيازاِت موهوم و با اتالِف نفس ها و 
بيچاره و محروم كردن خاليق ساخته شده و همواره 
در آنجا بزم هاى عيش و نوش و باده گسترده مى شد، 
ويران ساخت و عالي ترين نظام انسانى را به بشريت 

پيشنهاد كرد.
آرى، بايد در اوضاع و شرايط دنياى كنونى، مسلمانان 
آگاه و بيــدار، رســالت آن حضــرت را به جهانيان 
برسانند و همصدا و همگام، گفتار و رفتار آن رهبر 
نمونه و عاليقدر بشــريت را تبليغ و ترويج نمايند و 

جهان را به سوى سعادت ابدى رهنمون گردانند.

برش

اصوالً پيغمبر اســالم بشــريت را 
آزاد كرد، يك آزادى حقيقى البته؛ 
نــه آزادى دروغينــى كــه اكنون 
تبليــغ مى كنند. چــه زنجيرهايى 
كه بــر گــردن انســان  ها بــود و 
پيامبر عظيم الشــأن اسالم(ص)، 

آن ها را از گردن مردم برداشت.
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گفت و گو
 واليتعهدى يكى از چالش هاى مهم سياسى زندگى 
امام رضا(ع) اســت؛ چه شــرايطى خليفه وقت را به 

دسيسه چينى براى طرح اين موضوع واداشت؟
شــرايطى كه براى مأمون در آن دوره وجود داشت سبب شد 
در تنگناى سياسى شديدى قرار گيرد. بخش اول اين مشكالت 
سياسى كه مأمون با آن دست و پنجه نرم مى كرد به نارضايتى 
مردم برمى گردد. اين وضعيت به ابتداى تشكيل حكوت عباسى 
مرتبط است. عباسيان از همان ابتداى تشكيل حكومت با شعار 
بازگشــت به دين و رهايــى از جاهليت و نيز خونخواهى اهل 
بيت(ع) وارد عرصه سياسى شدند اما از همان ابتدا كه حكومت 
را به دست گرفتند از شعارهاى خود فاصله گرفته و مشخص 
شــد شــعارهايى كه آنان به كار بردند با آنچه در مرامنامه به 
مردم عرضه كرده بودند بسيار متفاوت بود و حتى ستمى كه 
به مردم و آل على وارد كردند بسيار عميق تر و چشمگيرتر از 
مصيبت هايى بود كه امويــان بر مردم تحميل مى كردند. اين 
مشكالت از همان ابتدا براى مردم شروع و در دوره هاى بعد بر 
ميزان آن افزوده شد. جنايات بنى عباس در دوره هارون الرشيد 
به حدى رسيد كه برخى به اين باور رسيدند كه هارون ناصبى 
اســت. اين وضعيت باعث شد تا در گوشــه و كنار سرزمين 
اسالمى مردم دست به قيام بزنند. هر كسى از خاندان پيامبر كه 
پرچم مبارزه با عباسيان را به دست مى گرفت عده بسيارى از 
مردم با او همراه مى شدند. در اين زمينه گفته شده كه در جنگ 
مأمون با ابوالســرايا حدود 200هزار نفر كشته شدند. عالوه بر 
نارضايتى مردم، جنگ هاى درونى عباسيان و قتل امين موجب 

شد تا جايگاه مأمون در بين عباسيان نيز متزلزل شود.
اين مجموعه علل سبب شد تا مأمون براى رهايى از اين شرايط 
به حب على(ع) تظاهر و سياست هاى نرم ترى را در ارتباط با 
مردم دنبال كند و اين گونه نشــان دهد كه دشمن اهل بيت 

پيامبر(ص) نيست.
قصد مأمون از اين نمايشــى كه به راه انداخته بود فريب مردم 
بود. در راستاى همين سياست هاى فريبكارانه پيشنهاد واگذارى 
خالفت و ســپس واليتعهدى به امام رضا(ع) را مطرح كرد. من 
مى خواهم اين جمله را اين گونه اصالح كنم كه مأمون واليتعهدى 
را به امام رضا(ع) پيشنهاد نكرد بلكه امام(ع) را مجبور به پذيرش 
آن كرد. يقيناً دليل واگذارى اين منصب به امام هم سوء برداشت 
از اين اتفاق اســت. مأمون از طرح و اجرايى كردن واليتعهدى 
چندين هدف را دنبال مى كــرد؛ ادعاى آل على(ع) را مبنى بر 
داشتن حق خالفت ســلب مى كرد چرا كه بزرگ آنان در كنار 
خليفه قرار گرفته است، به اين ترتيب مشروعيت حكومت بنى 

عباس هم در نزد شيعيان محتوم مى شد.

 راهبرد امام رضا(ع) براى آشكار كردن هدف مأمون از 
طرح واليتعهدى چه بود؟ 

امام از همان لحظات اول روشن كرد كه اين سياست تحميل 
و جبر مأمون بود كه امام را به خراسان كشانيد. در اين ماجرا 
حتى اگر چيزى هم نمى گفتند مردم خود متوجه اجبارى بودن 
پذيرش واليتعهدى مى شدند، چرا كه وقتى مى بينند فردى كه 
به لحاظ اجتماعى و فرهنگى و علمى سرآمد خاندان پيامبر و 
امت اســالمى است در سن 50 سالگى وليعهد خليفه جوانى 
مى شود كه تنها 30 سال سن دارد و براى رسيدن به خالفت از 
برادركشى هم دريغ نكرده است، متوجه مى شدند كه اين اتفاق 

تنها يك بازى سياسى است كه خليفه به راه انداخته است.

 اين سياســت هاى طاغوتى عليــه امامت حضرت 
رضا(ع) با چه موانعى روبه رو شد؟

شبهه اى كه ممكن بود در اين زمينه به وجود بيايد اين بود كه 

امام(ع) طمع به دنيا دارد و مى خواهد بعد از مأمون به حكومت 
برسد كه اين شبهه بسيار بعيد است، چرا كه امام رضا(ع) در 
عصر خويش به زهد، تقوا، عقل و حكمت و... مشهور است. نكته 
دوم اين است كه امام از همان ابتدا سياستى را در پيش گرفتند 
كه مأمون نتواند آنچه را مى خواست به دست آورد. سياست هاى 
امام در اين برهه بسيار دقيق و حساب شده است؛ مثالً در روز 
بيعت شرط كردند كه در امور سياسى و عزل و نصب ها دخالتى 
نكنند، اين شرط امام نشان دهنده اين است كه امام قلباً به اين 

واليتعهدى رضايتى ندارند. 

 ثامن الحجج(ع) در برابــر برخورد جريان تندروى 
شيعى و وابستگان بنى عباس چه واكنشى داشتند؟

من با اعتراض جريان شيعيان تندرو و برخورد و واكنش نسبت 
بــه امام و پذيرش واليتعهدى موافق نيســتم و آن را صحيح 
نمى دانم. آنچه تحقيقات من نشــان مى دهــد، در اين رويداد 
پرســش هايى از ناحيه شيعيان مطرح شــد كه بيشتر براى 
روشــنگرى و آگاهى اذهان از اين پذيرش صورت گرفته بود 

نه به معناى اعتراض به عملكرد يك امام معصوم(ع). اعتراض 
شــيعيان به اين ماجرا اين است كه چرا بايد چنين اتفاقى رخ 

دهد كه موجب ناراحتى امام رضا(ع) گردد؟ و با توضيح امام(ع) 
درباره واليتعهدى تحميلى، اين نگرانى هم برطرف شد. دليل 

اين تحليل هم اين است كه شيعيان واقعى امامت به تصميمات 
آنان راضى اند و براســاس آنچه در اعتقادات شيعى آمده است 
دليلــى براى نگرانى در تصميمات يــك امام معصوم كه علم 
لدنى دارد، وجود ندارد. اين قضيه با مرام شــيعه تعارض دارد، 
چرا كه مرام شــيعه اعتراض به حكومت هاى ظالم و غير الهى 
است، اما باز هم شيعيان دچار تفرقه نشدند و به تصميم امام 
احترام گذاشتند. اما در مورد گروه دومى كه مطرح شد؛ كامًال 
طبيعى است كه وابستگان به خالفت بنى عباس از اين تصميم 
دلخور و نگران شوند، چون عملكرد سياسى مأمون براى خيلى 
از آن ها مفهوم نبود. وقتى كه ديدند آن اميدهايى كه مأمون به 
آنان داده بود نقشــه اى بوده كه نقش بر آب شد، قصد كشتن 
امام رضا(ع) را كردند تا از اين مردابى كه مأمون براى خالفت 

عباسيان درست كرده بود جان سالم به در برند. 
مأمون هم فكر نمى كرد كه تالش ها و نقشه هايى كه به گمانش 
بسيار زيركانه و كارشناسى شده بود اين گونه ناكارآمد شود لذا 
در تصميم بر قتل امام جدى شد، چون ديد اگر اين وضع ادامه 

يابد طومار خالفت بنى عباس برچيده خواهد شد.

شيعيان همواره به عنوان روشنفكران جامعه شناخته مى شدند و 
بخوبى از عهده تحليل قضاياى سياسى و فرهنگى و توطئه هاى 
دشمن بر مى آمدند. معروف است كه يكى از ويژگى هاى شيعه 
تيزهوشى و زيركى و تيزبينى آنان است، به گونه اى كه معاويه 
خطاب به شــيعيان اميرالمؤمنين(ع) مى گفت: «على(ع) فكر 
شما را باز كرده است». ببينيد معاويه كه دشمن سرسخت امام 

على(ع) و شيعيان اوست به اين نكته اعتراف مى كند. 
اين شيوه تربيتى اهل بيت(ع) است كه شيعيان خود را افرادى 
تحصيلكرده و تحليلگر تربيت مى كردند بنابراين من از همين 
جهت معتقدم كه جريان شيعى اصيل هرگز در مقابل امام خود 
نايستادند بلكه از تصميم امام استقبال كردند، زيرا از پشت پرده 

خواسته مأمون آگاه بودند.

 به عبارتى چالش واليتعهدى به فرصتى براى شيعيان 
تبديل شد؟ 

ببينيــد اين موضــوع خيلى پيچيده اســت. در زمان مأمون 
مهم ترين جريان ها در عرصه هاى مختلف به باالترين شــكل 

ممكن فعاليت مى كردند. 
در جريانات فكرى، زيديه و بنى الحســن و معتزله بسيار قوى 
بودند، بخصوص معتزله كه به عقل گرايى افراطى معروفند در 
اين دوره به اوج رسيده بودند. مؤسسان و بزرگان اعتزال در آن 
زمان زندگى مى كردند. معتزله منش دموكرات ها را داشتند و به 
آزادى عقيده و فكر بها مى دادند. همچنين افرادى كه به لحاظ 
فكرى بسيار بسته بودند مثل مؤسسان اهل حديث كه فقط به 
سند و متون تكيه داشــتند در اين دوره بودند، از طرف ديگر 
خوارج تحركات زيادى داشتند. همچنين قوى ترين حاكميت 
عباســيان در دوره هارون و ســپس مأمون شكل گرفته بود. 
حاكميت مأمون در بسيارى از امور مثل ارتش و سياست و علم 

در اوج قرار دارد. گفته شده كه مأمون قوى ترين و باهوش ترين 
خليفه عباســى اســت. او در دوره خود جريانات فكرى را هم 
رهبرى مى كند و باالترين نظام اطالعاتى را به راه انداخته بود به 
طورى كه همه اطالعات در همه نقاط كشور به دستگاه حكومت 
مى رسيد. اما شيعيان هم كسانى نيستند كه در حاشيه جامعه 
زندگى كنند بلكه در متن جريان هاى فكرى حضور داشتند و 
بر آن جريانات تأثيرگذار بودند. همچنين شيعه معتقد است اين 
حاكم غاصب و ظالم اســت. در چنين روزگارى همه جريانات 
دســت به دست هم داده بودند تا شــيعه را از پاى درآورند. در 
چنين شــرايطى امام رضا(ع) در فشار سياسى قرار مى گيرد تا 
به دستگاه خالفت راه يابد و واليتعهدى را بپذيرد. امام(ع) چه 
راه چاره اى جز پذيرش داشتند يا بايد شيعه متالشى مى شد يا 
امام مى پذيرفتند. امام راهى را برگزيد كه نه تنها به ضرر امامت 
و شيعه منتهى نشد بلكه به نفع آن نيز خاتمه يافت، زيرا شيعه 
نياز داشــت تا در دوره اى كه معتزله با پشتوانه حكومت داعيه 
دار عقل گرايى و دموكراســى در جامعه بود و شعار آزادى فكر 
را ســر مى داد، با كمك رهبر و مقتداى خويش به جهاد با اين 
جريان منحرفى برود كه ظاهرى بسيار آراسته و فريبنده داشت. 
امام رضا(ع) تنها به دوره خويش نمى انديشيد بلكه افق دورتر 
را هم مى ديد و براى اثبات بسيارى از رخدادهاى آينده بايد در 
مقابل گروه قوى معتزله حضور مى يافت. جرياناتى مثل ماجراى 
امامت امام جواد(ع) در كودكى از اين نمونه اســت كه حضور 
امام در مركز فرهنگ و سياســت و شركت در مناظرات علمى 
و اثبات عقايد اســالمى با عقل باعث شد تا جريان عقل گراى 
معتزله حساب كار خود را بكند و امام رضا(ع) را به عنوان سرآمد 
جريان روشنفكرى در دوره خود بشناسد. حضور امام هشتم در 
اين پوشش به ظاهر جديد باعث شد شيعه قوى تر از گذشته در 

جامعه حضور يابد و جريانات روشنفكرى را هدايت كند.

عالمه سيدجعفر مرتضى عاملى در گفت وگو با قدس:

امام رضا چالش سياسى را به فرصت فرهنگى تبديل كرد
نازلى مروت: زندگى سياســى امام هشتم شيعيان داراى فراز و نشيب هاى فراوانى بوده 
اســت. امام رضا(ع) كه در دوران امامت پدر بزرگوار خود موسى بن جعفر(ع) شاهد ظلم 
هارون الرشيد و دوران حصر آن امام همام بودند، در دوره امامت خود و در دوران هارون، 
امين و مأمون اين فرصت را يافتند تا ارتباط مؤثر فرهنگى با شيعيان برقرار كنند. اين زمينه 

در دوره حكومت مأمون عباسى رنگ و بوى ديگرى يافت. ماجراى تحميل واليتعهدى به 
امام رضا(ع) از سوى خليفه عباسى گرچه با اهداف سياسى براندازانه مأمون عليه امام شيعه 
صورت گرفت اما امام هشتم شيعيان توانستند اين تهديد خليفه عباسى را به فرصتى براى 
توسعه انديشه هاى ناب اسالمى تبديل كنند. عالمه سيدجعفر مرتضى عاملى، انديشمند 

و مورخ نامدار جهان اسالم كه در پرونده علمى خود تأليف آثار بزرگى چون مجموعه هاى 
الصحيح من سيرة النبى االعظم(ص)، الصحيح من سيرة االمام على(ع)، سيرة الحسين(ع)  
و زندگى سياسى امام هشتم(ع) را به ثبت رسانده در گفت وگوى پيش رو به بيان زمينه ها 

و دستاوردهاى اين برهه از زندگى سياسى امام رضا(ع) پرداخته است. 

حجت االسالم والمسلمين دكتر محمدرضا جواهرى
عضو هيئت علمى دانشگاه فردوسى مشهد 

قيام و ايســتاده عليه ظلم باشند و چه در حالت در آن مقطع براى تشيع حياتى بوده است و ما به 

شيعيان همواره به عنوان روشنفكران جامعه شناخته مى شدند و 
بخوبى از عهده تحليل قضاياى سياسى و فرهنگى و توطئه هاى 
دشمن بر مى آمدند. معروف است كه يكى از ويژگى هاى شيعه 
تيزهوشى و زيركى و تيزبينى آنان است، به گونه اى كه معاويه 
خطاب به شــيعيان اميرالمؤمنين(ع) مى گفت: «على(ع) فكر 
شما را باز كرده است». ببينيد معاويه كه دشمن سرسخت امام 
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14
سه شنبه  15 آبان 1397

 27 صفر 1440 6 نوامبر 2018  سال سى و يكم  شماره 8824 

ادب و هنر

خبر

در آستانه سالروز شهادت امام مهربانى ها اعالم شد
انتشار 99 عنوان كتاب رضوى توسط «به نشر» 

مديرعامــل  هنــر:  و  ادب 
به نشر(انتشــارات آســتان قدس 
رضوى) گفــت: تاكنون 99 عنوان 
كتاب با موضوع امام رضا(ع) و سيره 
رضوى براى گروه سنى بزرگسال 
توسط به نشر به چاپ رسيده است. 
به گزارش قدس و به نقل از روابط عمومى به نشر، حسين سعيدى اظهار كرد: 
اين كتاب ها با محوريت امام رضا(ع) و با موضوعات ســنت، سيره و فرهنگ 
رضوى براى گروه سنى بزرگساالن دسته بندى شده است. مديرعامل به نشر به 
ريز موضوعات آثار امام رضايى كه توسط به نشر منتشر شده است اشاره كرد و 
بيان داشت: زندگينامه، سيره رضوى، آموزه هاى اخالقى، شعر رضوى، آداب و 
فرهنگ زائر و زيارت، سبك زندگى، آشنايى با اماكن متبركه و كتاب شناسى 
رضوى ريز موضوعات اين عناوين را تشــكيل مى دهند. سعيدى در ادامه به 
مؤلفان اين آثار اشاره كرد و اظهار داشت: محمد حكيمى، جواد محدثى، على 
باقرزاده(بقا)، دكتر مدير شانه چى، دكتر غالمعلى، بزرگ عالم زاده، سيد محمد 
ســادات اخوى، مظفر ساالرى، هادى زاهدى و سعيد تشكرى از نويسندگان 

برجسته كشور هستند كه نگارش اين آثار را بر عهده داشته اند.

ناصر فيض:
براى يك انتقاد، جشنواره شعر استانبول دعوتم نكرد

ادب و هنر: ناصر فيض، شــاعر 
طنزپــرداز كشــورمان در صفحه 
اينستاگرام خود از دعوت نشدن به 
جشنواره بين المللى شعر استانبول 
به خاطر يك شــعر انتقادى خبر 
داد. شاعر «فيض بوك» در صفحه 
شخصى اش نوشت: «دو بار به جشنواره بين المللى شعر استانبول كه با تالش 
شــهردارى استانبول برگزار مى شود دعوت شدم، دومين بار امكانات و شكل 
برگزارى آن بشدت محدود و نامناسب بود. در حوالى همان سال تركيه به دليل 
تورم و رشــد نامحدود نقدينگى، 6 صفر از ليره ترك را حذف كرد و هر يك 
ميليون ليره تبديل به يك ليره  جديد(YTL) شد. در همين زمينه شعرى (به 

زبان تركى) گفتم كه بعد از گفتن اين شعر ديگر دعوتم نكردند»!
ترجمه شعر:

استقبال، صفر/ اسكان، صفر/ احترام، صفر/ برنامه ريزى، صفر/ مديريت، صفر/
نظم و ترتيب، صفر/ پول شــما كه مشكلى نداشت / اى كاش! اين صفرها را 

برمى داشتيد!

 ادب و هنر/خديجه زمانيان  مظفر ســاالرى 
نويســنده نام آشنايى اســت كه به پرسش هاى ما 
درباره داستان هاى رضوى پاســخ داده است. رمان 
«رؤياى نيمه شــب» او به چاپ هفتادم رسيده است 
و رمان «دعبل و زلفا»يش به چاپ ســى ام. هر دو 
رمان داراى قابليت ها يى بوده كه براى مسابقه ملى 
كتابخوانى انتخاب شده است. ساالرى ركورددار رمان 
دينى اســت و خوانندگان به داستان هايش رغبت 
زيادى نشــان داده اند. او 25 سال سابقه همكارى با 
مطبوعات كودك و نوجــوان را در كارنامه اش دارد. 
در آســتانه فرا رســيدن روزهاى پايانى ماه صفر با 
موضوع ظرفيت هايى كه زندگــى ائمه معصوم(ع) 
بخصوص موضوعــات رضوى براى نوشــتن رمان 
دارند، گفت وگويى با اين نويسنده انجام داده ايم كه 

مى خوانيد:

 شــما به عنوان يك داستان نويس دينى 
شناخته مى شويد و غالب آثارتان دينى است. 
امروزه چه ارزيابى اى از توليدات در اين حوزه 
مى توان داشت، اســتقبال مخاطبان چگونه 

است؟
داستان دينى از نظر من داستانى است كه هنرمند 
دين باور آن را پديد آورده باشد؛ هر چند موضوعش 
الزاماً گزاره اى دينى نباشــد. داســتان ضد دينى يا 
غيردينى آن است كه فردى غير باورمند آن را پديد 
آورده باشد؛ هرچند موضوعش درباره پيامبر باشد. 
نمونه افراطى اش «آيات شيطانى» است. زمانى كه 
با نگاهى برون دينى به سراغ گزاره هاى درون دينى 
مى رويــم، كارمان دينى نخواهد بود. من با اين نگاه 
كه اثر دينــى يعنى اثرى كه تنها موضوعش دينى 
است، مخالفم و چنين توليداتى را با ترديد ارزيابى 
مى كنم. مردم جهان دوســت دارنــد ببينند نگاه، 
بينش، جهان بينى و باور يك نويسنده يا شخصيت 
داستانى چگونه اســت. ِصرف دم زدن از مفاهيم و 

موضوعات و نشــانه هاى دينى كارساز نيست. بايد 
كارى كنيم كــه مخاطب بگويد من ايــن نگاه را 
دوست دارم. اكثر كارهاى دينى ما از آن نوع است كه 
نمى پسندم و مصرف درون دينى دارد. نوعى را كه من 
دوست دارم و توصيه مى كنم، هم مصرف درون دينى 
دارد و هم برون دينى. پس از انقالب، آثار داســتانى 
فراوانى نوشته شد كه صرفاً موضوعشان دينى بود و 
از ساير مؤلفه ها بى بهره بودند و لذا مخاطب، تأثير و 
ماندگارى نداشتند. يكى از مؤلفه هاى الزم اين است 
كه داستان دينى نخست و بالذات بايد داستان باشد 
و جذاب. شايد امثال مولوى معتقد بودند كه داستان، 
تنها محملى اســت براى بيــان گزاره هاى دينى يا 
اخالقى يا فلســفى. به نظر من داســتان خودش 
موضوعيت دارد؛ يعنى نوعى نگاه اســت. داســتان 
نوعى نگاه زيبايى شناسانه است به جهان با چاشنى 
احســاس، خيال، جذابيت قصه و روايت. من تالش 
دارم خودم را از «داستانـ  محملى» جدا كنم و بروم 
سراغ «داستانـ  نگاهى». الزمه اين رويكرد، شناخت 
درست داستان است و مهارت در كاربرد آن. به نظرم 
اگر به اين سمت حركت كنيم، مخاطبان جهانى نيز 

خواهيم داشت.

  چرا نوشتن رمان درباره معصومين(ع) كار 
آسانى نيست؟

ابتدا الزم است تعريف درستى از رمان داشته باشيم. 
تفاوت رمان با افســانه و حكايــت، در پرداختن به 
لحظه پردازى و جزءنگارى اســت و كنــدوكاو در 
نواقص و معايب شخصيت هاى بشرى و تالشى كه 
شخصيت ها براى تحول و رشد دارند. شخصيت ها 
در موقعيت هاى داستانى، دچار ترديد در جهان بينى 
و هدف زندگى شان مى شــوند و دست به انتخابى 
ديگر مى زنند. رمان ذاتاً به بستر زندگى مادى توجه 
دارد كه جاى كشــمكش و تنازع براى پاسخ دادن 
به مطالبه هاى غرايز و شــهوات است. از آن طرف، 

معصومين انسان هاى كاملى اند كه از باالترين درجه 
عقالنيت برخوردارند و دچار شك و ترديد و تحول 
نمى شوند و از زندگى سراب مانند مادى فاصله دارند. 
بنابراين رمــان داراى محدوديت و ظرفيت اندكى 
اســت كه نمى تواند در روايــت زندگى معصومين، 
جذابيت هاى معمولش را براى خوانندگانش حفظ 
كند. محدوديــت ديگرى نيز وجود دارد كه مربوط 
به رمان نيست، بلكه اين يكى مرتبط با امانت دارى 
و حفظ حريم معصومين(ع) است و آن اينكه گفتار 
و كردار معصومين (ع) براى ما حجت اســت و قابل 
پيروى. كسى حق ندارد قول يا فعلى را بدون سند به 

ايشان نسبت دهد. 
  آيا مى توان راه حلى جست وجو كرد؟

 در رمــان نمى توان با دســت باز بــه متن زندگى 
خصوصــى و خانوادگى معصوميــن(ع) پرداخت. 
صرف نظر از اين خط قرمز، مى شود معصومين(ع) 
را در حاشيه امن رمان قرار داد؛ مانند كارى كه من 
در دو رمان «رؤياى نيمه شــب» و «دعبل و زلفا» 
كرده ام. در اين رمان ها و نمونه هاى ديگر، نويسنده 
به زندگى انســان هاى عادى مى پردازد و سر بزنگاه، 
سخن يا كارى مستند از معصوم(ع) نقل مى كند كه 
نقطه عطفى در داســتان مى شود؛ يعنى معصوم(ع) 
يكى از شــخصيت هاى فرعى رمان است كه بدون 
آلوده شــدن به تنازع و كشمكش هايى كه در چاه 
طبيعت بشــرى جريان دارد، نقش خود را در نقطه 
عطفى ايفا مى كند. راه ديگر آن است كه چند نفرى 
از شــخصيت هاى رمان، راويان گوشه اى از زندگى 
معصوم(ع) باشــند و هر كدام از زاويه ديد خودش 
آن را روايت كند كه با قرائنى مشخص شود دوست 
است يا دشمن يا ناآگاه. مثالً وقتى معاويه از على(ع) 
حرف مى زند، مى توان فهميد روايتى كينه جويانه، 
حسادت آميز و موذيانه است كه حقيقتى را انكار يا 

واقعيتى را تحريف مى كند.
به نظرم بايد تجربه هاى نويسندگان را در اين باب، 

گردآورى و تدوين كرد و شــيوه كارآمدى ارائه داد. 
چنين شــيوه نامه اى ميدان و امكانات وســيعى به 
نويسندگان مى دهد و از ترديدشان براى ورود به اين 
ساحت مى كاهد. البته اين شيوه نامه جاى اطالعات 
كافــى درباره زندگى معصوميــن (ع) را نمى گيرد. 
نويســنده اگر شــناخت كافى از معصومى ندارد، 

مى تواند از مشاوره كارشناسان مربوط استفاده كند.

 چرا ادبيات داستانى ما نتوانسته دينش را به 
امام رضا(ع) و فرهنگ رضوى ادا كند؟

مهم ترين علت، نداشــتن شــناخت درست از اين 
فرهنگ اســت. علت ديگر آن است كه در شرايط 
كنونى داستان نويس نمى خواهد خطر و سختى ورود 
به چنين ســاحتى را بپذيرد. نهادهاى فرهنگى نيز 
از ورود به چنين ساحتى حمايت اساسى نمى كنند. 
بايد حريم امنى براى نويســنده در نظر گرفته شود 
تا انگيــزه و جرئت ورود پيدا كند. بايد خط قرمزها 
را مشــخص كنيم و در قرارداد قيد كنيم كه بيرون 
از دايره اين خط قرمزها نويســنده آزاد است. علت 
مهم ديگر اين است كه مبلغ قراردادها بسيار ناچيز 

است و به نويســنده فرصت تأمل كافى نمى دهد. 
قراردادهاى مرســوم براى نويســندگان تراز اول، 
رغبت برانگيز نيست. وقتى با مبلغ قرارداد يك رمان 
نمى توان دو ماه زندگى كرد، نبايد انتظار داشت كه 
نويسنده يك سال وقت صرف آن كند. نويسنده با 
خودش مى گويد اگر اين رمان براى سفارش دهنده 
مهم بود، پــول خوبى بابت آن مى داد. او مى خواهد 
من چيزى بنويسم كه كاسبى اش با آن بگردد و من 
آن را يك ماهه برايش مى نويسم. به نظرم «به نشر» 
جاى خوبى اســت براى اينكه كارى اساسى در اين 
حوزه انجام شــود؛ اما شنيده ام كه آن را خودگردان 
كرده اند. در اين شرايط كه كاغذ گران شده و توليد 
كتاب مقرون به صرفه نيست، به نشر خيلى هنر كند 
بتواند حقوق كارمندانش را بدهد، ديگر رمقى براى 
حركتى اصيل و ماندگار نخواهد داشت. شرايطى كه 
من رمان «دعبل و زلفا» را براى آســتان قدس كار 
كــردم، ديگر وجود ندارد؛ يعنى آن حداقل امكانات 
براى سرمايه گذارى فرهنگى نيز از دست رفته است. 
در آستان قدس، زير نظر مستقيم مقام توليت بايد 
تشكيالت ويژه اى باشد كه فرهنگ و معارف رضوى 
را با زبان هنر و ادبيات داســتانى عرضه كند و هيچ 
محدوديت مالى براى توليد نداشــته باشــد؛ البته 
دست اندركاران چنين تشكيالتى بايد مدير و آگاه 
باشند و بازگشت ســرمايه را نه براى يك دوره دو 

ساله، بلكه براى دوره اى 20 ساله برنامه ريزى كنند.

  چه جنبه هايى از شــخصيت امام رضا(ع) 
مغفول واقع شده كه ظرفيت براى كار داستانى 

داشته است؟
من هميشه ســر كالس داستان نويسى مى گويم 
هيچ سوژه اى نيســت كه نتوان پرورش داد و از 
آن داستانى خوب ساخت. بر همين اساس، هيچ 
گوشه اى از زندگى و سيره امام رضا(ع) نيست كه 
نتــوان ظرفيت واقعى اش را اســتخراج كرد و از 
آن داســتانى قابل توجه نوشت. به عنوان نمونه 
نگاه كنيد كه مــن در رمان دعبل و زلفا چگونه 
از واقعــه نه چنــدان مهم بيمار شــدن امام(ع) 
در اهواز، بهترين اســتفاده را كــرده ام. به نظرم 
تشــكيالتى كه گفتم بايد تمــام معارف مرتبط 
با امام(ع) را در گذشــته و حال مورد بررســى 
قــرار دهد و ســوژه يابى كند. قســمت ديگرى 
بايد ســوژه ها را مورد مداقه قــرار دهند و مثل 
كت دوختن براى يك دكمه، براى آن ســوژه ها 

داستانى بسازند. 
يكى از ظرفيت هاى بزرگ، موضوع زائران و زيارت 
حضرت است. يك سال من داور خاطرات جشنواره 
رضوى بودم. در بيانيه هيئت داوران به اين نكته 
كليدى اشاره كردم كه مجموع اين خاطرات بايد 
جايى حفظ شود و مورد بررسى جدى قرار گيرد. 
كســى توجهى نكرد. درصد اندكــى از خاطرات 
زائران ثبت مى شود. هر كس به زيارت آقا مى آيد 
و مى رود، داستان بالقوه اى دارد. اين سوژه ها مثل 
آب هــزاران جويبار به هرز مــى رود. من تا كنون 
نديده ام كه در يكى از صحن ها با زائرى مصاحبه 
شود. ساير زمينه ها و ظرفيت ها همين سرنوشت 
را دارند. كنار دريايى نشســته ايم و چشم مان به 

كسى است كه آب را به ما نشان دهد.

برش

خاطــرات  از  اندكــى  درصــد 
زائران ثبت مى شــود. هر كس 
به زيــارت آقا مى آيد و مى رود، 
داســتان بالقــوه اى دارد. ايــن 
هــزاران  آب  مثــل  ســوژه ها 
جويبــار بــه هــرز مــى رود. من 
تا كنــون نديده ام كه در يكى از 
صحن ها با زائرى مصاحبه شود

گفت و گوى قدس با حجت االسالم مظفر ساالرى 
درباره ظرفيت هاى زيارت براى نگارش رمان دينى

زندگى هر زائر، 
يك داستان بالقوه است
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 دبير جشنواره مستند «پياده تا بهشت»:
 خدمت رسانى به زائران امام رضا

بايد ثبت هنرى شود
سيما وسينما/ زهره كهندل: 
مؤسســه آفرينش هــاى هنرى 
آســتان قدس رضوى فراخوانى 
پيرامون برگزارى اولين جشنواره 
فيلم مســتند «پياده تا بهشت» 

منتشر كرد. 
اين جشــنواره در دهه آخر صفر كارگاه هاى فيلم ســازى را برپا كرده تا 
فيلمســازان از امكان ارتباط بهتر و بيشتر با موضوع جشنواره برخوردار 
شوند. مسعود زارعيان دبير اين جشنواره درباره جزئيات آن در گفت وگو با 
خبرنگار قدس گفت: تاكنون درباره زائران پياده حضرت رضا(ع)، جشنواره 
مستند برگزار نشده و اين از رســالت هاى مؤسسه آفرينش هاى هنرى 
آستان قدس رضوى است كه فضا را براى توليد فيلم و مستندهاى جذاب 
و ديدنى فراهــم آورد و براى هنرمندان، ايجاد انگيزه كند تا در اين باره 
توليد اثر داشته باشند. اين مستندساز با تأكيد بر رسانه اى شدن بيشتر 
راهپيمايى زائران پياده به مشهد در دهه آخر صفر يادآور مى شود: زائران 
پياده امام رضا (ع)، خدمت رســانى به آنان و ميزبانى توسط مشهدى ها 

اتفاق مهمى است كه بايد ثبت و ضبط هنرى شود. 
او برگزارى كارگاه فيلمسازى اين جشنواره را اقدامى اثرگذار براى توليد 
آثار باكيفيت دانســته و مى گويد: يك خأل بزرگ در بسيارى جشنواره ها 
اين است كه آثار از پيش توليد شده را به چند جشنواره ارسال مى كنند 
درحالى كه بايســتى آثارى مختص آن جشنواره توليد شود. بنابراين ما 
تصميم به برگزارى كارگاه هاى فيلمســازى گرفتيم تا با ايجاد كارگاه ها 
و برنامه هاى ديگر، آثارى را براى جشنواره خودمان توليد كنيم. او تأكيد 
مى كند: اگر به بهانه برگزارى اين جشنواره تعداد انگشت شمارى اثر خوب 

هم ساخته شود، كارمان را به درستى انجام داده ايم. 
زارعيان با بيان اينكه مستند ساز بايستى آگاه به سوژه ها شود و بهترين راه 
اين است كه در لوكيشن و جغرافياى واقعه قرار بگيرد تا بتواند ايده پردازى 
كند، ادامه مى دهد: مؤسســه آفرينش هاى هنرى آستان قدس رضوى 
تالش كرده تا حلقه وصلى بين ســرمايه گذاران و هنرمندان شود تا آثار 
خوبى در حوزه زيارت توليد شــود. ما از دوره اول جشنواره مى خواهيم 
اســتارت اين كار را بزنيم تا مقوله زيارت براى مستند سازان مهم شود. 
فيلمسازان متدينى داريم كه دوست دارند درباره امام رضا(ع) فيلم بسازند، 
ما بايد اين انگيزه را در آن ها ايجاد كنيم تا سوژه هايشان را پيدا كنند و با 

آن ها ارتباط بگيرند. 

 اين روزها مشغول ساخت مستندى درباره 
زائران پياده امام رضا (ع) و راهپيمايى دهه 
آخر صفر هســتيد، آيا اين مستند در ادامه 
مســتند «با پاى دل» كه پيش از اين درباره 

زائران پياده ساخته بوديد است؟
ما در سال 91 داستانى را دنبال كرديم و همچنان 
پيگيرش هستيم. در مستند «با پاى دل» كه 6 سال 
پيش به تهيه كنندگى محمد صالح نوروزنژاد آن 
را ســاختم، به دنبال رد پاى منطق در راهپيمايى 
دهه آخر صفر بودم، پاسخى براى اين پرسش كه 
وقتى راحت و بى دردسر مى شود به مشهد رسيد، 
چرا عده اى سختى پياده روى را به جان مى خرند؟ 
بــه دنبال دليل و منطق بــراى اين موضوع بودم، 
امــا تالش ما بى فايده بود، وقتى با زائران صحبت 
مى كردم دليل منطقى براى كارشــان نداشتند و 
خواسته دلشــان بود. پيرمردى كه 15 بار با پاى 
پياده به مشــهد آمده و به خاطر ســن و سالش، 
طى اين مســير با پاى پياده برايش بسيار دشوار 
بود، مى گفت كه شما نمى فهميد. درست مى گفت 
چون در آن شــرايط نبوديم يا دانشجوى مشهدى 
كه قبل از آغاز دهه آخر صفر به روستاى پدرى اش 
در باغشن نيشــابور مى رفت و از آنجا با پاى پياده 
راهى مشهد مى شد، آن هم در سرماى سخت سال 
91. ما در آن مستند تالش كرديم كه به پاسخى 
منطقى در اين باره برسيم اما منطق، پاسخى برايش 
نداشــت؛ بنابراين در مستند جديدم مى خواهم به 
اين فضا نزديك شــوم و بيشتر در پى تصوير اين 

پديده عظيم باشم نه تفسيرش. 
در اين روزهاى سرد كاروان هايى كه از سمت تربت 
حيدريه و نيشــابور راهى مشــهد شدند، سرماى 
شــديدى را به جان خريدنــد، حتى با وجود برف 
و باران هم حاضرند اين مســير را پياده تا پابوسى 
على بن موسى الرضا (ع) بيايند، يكى از كاروان هاى 
نيشــابور شــامل 3000 نفر خانم است كه با پاى 
پياده راهى مشهد مى شوند. پس از همراهى با اين 
گروه ها متوجه شــدم در اين حركت نبايد دنبال 
رد پاى منطق بود، چون بيشــتر جنبه عاشقانه و 

خالصانه دارد. 

 به نظر شــما، دهه آخر صفر و پياده روى 
زائران به سمت مشهد چه ظرفيت هايى براى 
مستندسازى دارد و نقاط كمتر ديده شده در 

اين باره از سوى مستندسازان چيست؟
يكى از نقاط كمتر ديده شــده، به تصوير كشيدن 
قصه آدم ها در اين حركت بزرگ اســت. آدم ها در 
چالش با خودشان، ســختى هاى مسيرى دشوار 
را بــه جان مى خرند تا اخالص و  ارادتشــان را به 
مواليشان نشان دهند. درباره ميزبانان زائران رضوى 
هم قصه هاى زيبايى براى به تصويركشيدن وجود 

دارد كه نبايد از آن غافل شد.

 براى پرهيز از نگاه هاى كليشه اى به اين 
ماجرا بويژه زائران پياده چه بايد كرد؟

به نظرم كليشه اى شدن آثارى از اين دست به اين 
دليل است كه مستندساز خودش را ملزم مى كند 
به هر شكلى، قالبى داستانى به ماجرا بدهد، آن هم 
به پديده اى كه از بيرون دارد نگاهش مى كند و در 
دل ماجرا نيســت براى همين داستانش واقعى به 
نظر نمى رسد. يكى از داليل شعارى شدن چنين 
آثارى هم اين است كه چون مستندساز نمى تواند 
آن مضمون را بدرســتى بگويد، مخاطب احساس 
مى كند كه كار شعارى شده است در حالى كه اگر 
هر مستندسازى گوشه اى از اين حركت عظيم را 
نشــان دهد، كار خودش را كرده است، قرار نيست 
كــه همه اين پديده عظيم در يك مســتند چند 
دقيقه اى به تصوير كشيده شــود. به  نظرم درباره 
ماجرايى همچون پيــاده روى دهه آخر صفر بايد 
راوى صرف بود و گاهى حتى بدون نريشــن، فقط 
نمايش داد. گاهى پاسخ تمام سؤاالت مخاطب در 
نگاه زائران يافت مى شود. در پياده روى امسال، يك 
كاروان از زائران اهل ســنت از تربت حيدريه راهى 
مشهد شــدند و به من پيشنهاد شد كه مستندى 

از اين هــا ضبط كنم، ولى سراغشــان نرفتم چون 
احساس كردم اگر اين حركت خالصانه بدون بوق 
و كرنا اتفاق بيفتد، زيباتر اســت و ترجيح دادم كه 
فقط در كنار آن ها باشم. گاهى اين حركت مردمى 
را نمى توان به راحتى تصوير كرد و عمق داستان را 
به مخاطب نشــان داد. اگر داستان و آدم خاصى را 
پيدا كنم به دنبال روايت قصه اش مى روم، ولى اينكه 
بخواهم اثرى واقعه محور و رويداد مدار بسازم، كار 

بسيار سختى است. 

 در مــورد پياده روى اربعيــن، فيلم  ها و 
مستندهايى ســاخته شــده، اما در مورد 
راهپيمايى دهه آخر صفر، توليدات كم است. 

دليل آن چيست؟ 
قدمت راهپيمايى اربعين بيشتر از راهپيمايى دهه 
آخر صفر است، ضمن اينكه بخشى از ظرفيت هاى 
راهپيمايى دهه آخر صفر را نشناختيم، مثالً زائران 
پاكســتانى و هندى، عشق و ارادت ويژه اى به ائمه 
اطهار دارند ولى اين ها را خوب نمايش نداديم، باز 
هم تأكيد مى كنم قرار نيست كه اين عشق و ارادت 

را تفسير كنيم، فقط بايد آن را نمايش دهيم.
هنــوز درك نكرديم كه راهپيمايى دهه آخر صفر 
امتداد راهپيمايى اربعين است. جالب است بدانيد 
كه پاكستانى ها از منطقه پاراچنار بعد از راهپيمايى 
اربعين، از عراق به ايران مى آيند و در حرم حضرت 
معصومــه (س) در قم عهد مى كننــد كه بعد از 
راهپيمايى اربعين و زيارت حرم امام حســين (ع) 
در راهپيمايــى دهه آخر صفر حضــور يافته و به 
زيــارت حرم على بن موســى الرضا (ع) مشــرف 
شوند. پديده عظيم پياده روى فقط نبايد به اربعين 

ختم شود. 

در سال هاى اخير جشنواره هاى مختلف   
عكس با محــور زيارت و زائران پياده برگزار 
مى شود، اما كمتر شاهد جشنواره هاى مستند 
و فيلم كوتاه در اين باره هستيم، آيا برگزارى 
جشنواره فيلم و مستند مى تواند به ارتقاى 

كيفى آثار توليدى در اين باره كمك كند؟
جشــنواره ها در ايجاد انگيزه بويژه در بين نســل 
جوان بسيار مؤثرند ضمن اينكه مى توانند زمينه اى 
را ايجاد كنند تا كارهاى باكيفيت ســاخته شود. 
جشــنواره ها جذابيت خودشــان را دارند و كمك 
مى كنند كه فيلمســازان جوان در مسير درستى 
حركت كنند بويژه اينكه اگر خط و ربط جشنواره ها 
به درستى تبيين شده باشــد، انگيزه خوبى را به 

مستندسازان مى دهد. 
به نظرم چند مــاه قبل از برگزارى جشــنواره ها 
بايســتى كارگاه هاى آموزشــى و پژوهشى برگزار 
شود و در آنجا به مستندسازان آموزش بدهند كه 
چطور يك سوژه را به درستى پرورش دهند. گاهى 
مستندســازان خوش ذوقى هســتند كه سوژه ها 
و ايده هــاى خوبى دارند، اما تكنيك و ســاختار را 
نمى شناسند. ماحصل اين جشــنواره ها مى تواند 
به تربيت نســلى از مستندســازان جوان و خوش 
قريحه منجر شــود كه با يادگيــرى تكنيك هاى 

مستندسازى، آثار خوبى را خلق كنند.

توضيح  هم  اثرتــان  درباره جديدترين   
مى دهيد، موضوع آن چيست و اينكه نامى 

هم برايش انتخاب كرده ايد؟
اين مستند در حال توليد محتوا و فيلمبردارى است 
كه بعد از ماه صفر، تدوين آن آغاز خواهد شد. هنوز 
نامى برايش انتخاب نشده است و بعد از اتمام كار، 
اسمش مشخص مى شود. در اين مستند، قرار است 
گوشه اى از حركت عظيم راهپيمايى دهه آخر صفر 
به تصوير كشيده شود. ماجراى زنى روستايى كه از 
چند ســال پيش، نيت مى كند از زائران پياده امام 
رضا (ع) ميزبانى و پذيرايى كند. او از اســكان يك 
نفــر در چادر آغاز مى كند تا اينكه به اســكان 12 
نفر در خانه اش مى رسد. اين زن روستايى خانه اش 
را بدون هيچ چشمداشــتى در اختيار زائران پياده 
قــرار مى دهد و خودش در موكبــى بين راهى، از 
زائران على بن موسى الرضا (ع) با يك استكان چاى 
پذيرايى مى كند. قصه يك زن ساده روستايى كه در 
حد بضاعت و توانش، خدمت مى كند. قرار نيست 
كه در اين مستند قهرمان پرورى شود، قرار است 
كه فرهنگ سازى شود. مى خواهم نشان دهم كه 
با دست خالى هم مى شــود كارهاى بزرگى كرد. 
به نظرم خراســانى ها، ميزبانان خوبى براى زائران 
على بن موسى الرضا (ع) هستند، ولى اين خوبى، 
كمتر نشــان داده شده است كه ضعف رسانه اى ما 

را نشان مى دهد.

برش

بخشى از ظرفيت هاى راهپيمايى 
دهه آخر صفر را نشناختيم، مثالً 
زائران پاكســتانى و هندى، عشق 
و ارادت ويــژه اى بــه ائمــه اطهار 
دارند ولى اين ها را خوب نمايش 
نداديم، باز هم تأكيد مى كنم قرار 
نيســت كه ايــن عشــق و ارادت 
را تفســير كنيم، فقــط بايد آن را 

نمايش دهيم

سيما و سينما

گفت و گوى قدس با كارگردان مستند «با پاى دل»

راهپيمايى دهه آخر صفر، امتداد حماسه اربعين است

 ســيما و سينما/ زهره كهندل  چندين سال است كه كاروان هاى 
پياده همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع) از شهرهاى دور و نزديك 
به سمت مشهد مقدس حركت مى كنند و هر سال بر تعدادشان در 
اين مسير اضافه مى شود. اين اتفاق، ظرفيت دراماتيك خوبى براى 
مستندســازى دارد كه فيلمسازان مى توانند در به تصوير كشيدن 

عشق و ارادت زائران على بن موسى الرضا (ع) از آن بهره ببرند.

سيدحسين واعظ شهيدى، مستندساز جوان كشورمان كه پيش از 
اين مســتند «با پاى دل» را درباره زائران پياده رضوى ساخته، اين 
روزها مشغول ساخت مستند ديگرى در اين باره است، با وى درباره 
ظرفيت هاى مستندسازى پياده روى دهه آخر صفر و جزئيات مستند 

جديدش گفت و گو كرديم كه مى خوانيد: جديدش گفت و گو كرديم كه مى خوانيد: 



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
شخص نيست اما يك جورهايى توى 
ذهن و دل من و شما «شخصيت» 
دارد. «قدمگاه» را مى گويم كه ســال هاى سال 
است مثل نگين فيروزه، كنار گوش شهر نيشابور 
روييده تا چشــم و دل زائران امام مهربانى ها را 
پيشاپيش بنوازد. «قدمگاه» سال هاى سال است، 
جايى، نرســيده به مشهد، انگار به پيشواز زائران 
مى آيد و دل و روح خسته شــان را آماده مى كند 
براى زيارت. نگين نيشابور حاال و پس از اين همه 
سال، افتخار داده و با همان «شخصيت» دوست 
داشــتنى اش، با خاطرات و قصه هايى كه درباره 
شگفتى هايش گفته و نوشته اند، قدم رنجه كرده و 

ميهمان اين صفحه شده است.

 پيش درآمد
مكان و مفهومى به نام قدمگاه البته از اختراعات 
و ابداعات خرافى بشر نيســت. براى پيدا كردن 
پيشينه چنين مفهومى كافى است در دل تاريخ 
آن قدر به عقــب برگرديد تا برســيد به دوران 
حضرت ابراهيم(ع). «مقام ابراهيم» را بارها و بارها 
شنيده ايد و چه بســا در زيارت خانه خدا، آن را 
زيارت هم كرده باشيد. قرآن هم از چنين مكان 
و قدمگاهــى نام برده و درباره ارزش و جايگاه آن 
ســخن گفته است. بدون شــك منظور خداوند 
وقتى از «مقام ابراهيم» سخن مى گويد تنها همان 
رد پاى برجاى مانده بر سنگ نيست. رد پا فقط 
نشانه و چه بسا معجزه اى است براى زدودن شك 
و ترديــد ها، وگرنه «مقام ابراهيم» همه ارزش و 
قداســتش را مديون جغرافياى به ظاهر كوچك 
اما بى انتهايى اســت كه حضــرت ابراهيم(ع) و 
فرزندش، دو پيامبر خدا، در آن نفس كشيده اند، 
تــالش كرده اند، خــون دل خورده اند، ســنگ 
روى سنگ گذاشــته اند و عرق ريخته اند تا َعلَم 
يگانه پرســتى را در برهوت جهــان آن روزگار 
برافراشته نگه دارند. پس عجيب نيست اگر زيارت 
چنين قدمگاهــى از جمله ملزومات زيارت خانه 

خدا و از جمله اعمال آن باشد.
  

وادى اول
«قدمگاهِ» اين مطلب اما حاال نه فقط يك زيارتگاه 
كه به بركت آنچه مى گوينــد جاى پاى امام(ع) 
است و به لطف چشمه اى كه بودن و جوشيدنش 
را مديون دســت هاى رئوف امام رضا(ع) اســت، 
براى خودش «شــهر قدمگاه» شــده است، در 
100 كيلومترى مشــهد و شــرق «نيشــابور» 
و بخش «زبرخــان». البته به شــهر و بخش و 
روســتايش كارى نداريم و مرادمان همان باغى 
اســت كه با درخت هاى بلند و سرسبز، چشمه 
آب گوارايش و ديگر نشــانه هايى كه شخصيت 
مذهبى و تاريخى اش را شكل مى دهند «قدمگاه» 

ناميده مى شــود. برخى مى گويند باغ بودنش، بر 
مى گردد به پيش از تاريخ اسالم و زمانى كه شايد 
تنها تفرجگاهى بود براى « شــاهپور كسرى»، 
برخى ســاخت آن را به حضرت على (ع) نسبت 
مى دهند... و البته مشهورترين قول همان است 
كه «قدمــگاه» را يادگار عبور امام رضا(ع) از اين 
مكان مى دانند. نوع معمارى و مسير حركت آب 
در اين باغ همچون ديگر باغ هاى ايرانى اســت با 
اين تفاوت كه در مركز باغ چشــمه اى متبرك از 
يك نقطه مى جوشــد و آب آن در همان نقطه از 
چشم شما مخفى مى شــود تا در جايى ديگر از 
باغ دوباره بجوشــد و روح زائران و بلكه درخت ها 

را سيراب كند.

 وادى دوم
اگر زائر نباشــى، 1000 كيلومتر راه بلكه بيشتر 
را به عشــقى نكوبيده باشى و تنها به قصد تفرج 
يا جهانگردى گذرت افتاده باشد به «قدمگاه» و 
البته كنجكاوى ات هم گل كرده باشــد، ممكن 
اســت در نگاه اول، محو باغ و معمارى ايرانى اش 
بشــوى و چشــم هايت را راهى گشت و گذار در 
همين زيبايى هايش كنــى. در اين صورت آنچه 
در ادامه تو را شگفت زده خواهد كرد، چشمه اى 
است كه خيلى ها براى شفا از آن مى نوشند و بر 
ســر و صورت مى زنند، زيارتكده اى كه البته بر 
خالف انتظار شــما قبر و ضريحى در آن وجود 
ندارد و بعد هم آن ســنگ سياه كه دو جاى پاى 
بزرگ بر آن نقش بسته است. اگر زائر نباشى، اگر 
به فلسفه زيارت كمتر انديشيده باشى، آن وقت 
تو مى مانى، آنچه گفتيم و ســه سؤال كه: آيا آب 
چشمه شفاست؟ آيا آن رد پاى روى سنگ سياه 
واقعاً رد پاى امام(ع) اســت؟ اصــالً بدون قبر و 

ضريح بايد چه چيزى را زيارت كرد؟

وادى سوم
مــا كه نه، ولى آن ها كه پيش از من و شــما به 
پرسش هاى باال فكر كرده و تاريخ و اسناد تاريخى 
را كاويده اند، مى گوينــد: امام رضا (ع) اگرچه در 
نيشــابور توقف كردند و اگرچه در فرصت اندك 
اســتراحت در «قدمگاه» با دســت هاى خويش 
حوضى ساخته و آبى در آن جارى كرده اند -كه 
همان چشــمه امروز اســت - اگرچه «قدمگاه» 
توفيق يافته ميزبان نماز ملكوتى امام (ع) باشــد 
اما ايشان هرگز در انديشه به جا گذاشتن كرامات 
و معجزاتــى چــون رد پا روى ســنگ نبودند. 
پژوهشگران به اين نتيجه رسيده اند كه آن سنگ 
سياه و رد پاهاى نقش بسته بر آن مى تواند ايده 
«شيخ بهايى» باشد كه سال ها بعد در سفرى كه 
همراه شاه و درباريان صفوى به مشهد داشته، به 
رسم يادبود، دستور ســاخت و نصب آن را داده 
اســت. كما اينكه چنين سنگ ها و رد پاهايى در 

قدمگاه هاى ديگر نيز يافت مى شود و بدون شك 
كسى نمى تواند ادعا كند چنين ردپايى، اثر قدم 

گذاشتن يا راه رفتن امام(ع) است.

 وادى چهارم
چشمه اى با آب شفا، زيارتگاه خالى از ضريح و رد 
پاهاى روى ســنگ، به قول امروزى ها، توِى َكت 
اعتقاداتت نمى رود! يعنى به پاسخ پرسش هايت 
نمى رسى مادامى كه تنها جهانگرد باشى و دلت 
را بسپارى به چشم هايت و به مغز محاسبه گرت. 
برعكس، بايد چشم ها و مغز حسابگر را بسپارى به 
دلت. بايد نيت زيارت كنى و بعد قدم بگذارى به 
«قدمگاه». وقتى تصور كنى كه روزى، دست هايى 
آسمانى، دســت هايى كه از آن، چشمه چشمه، 
بلكه دريــا دريا مهربانى مى جوشــد، اينجا زير 
همين آســمان، آبى را به جريان انداخته است، 
آن وقت چه فرقى مى كند كه آب چشــمه اين 
باغ تا امروز كسى را شفا داده يا نداده باشد؟ چه 
تفاوتى مى كند كه رد پاهاى نقش بسته بر سنگ، 
تنها يادمان و نمادى باشــد از يك نماز ملكوتى 
يا رد پايى بر ســنگى؟ وقتى يك روز در همين 
هوا، همانــى كه دارى تنفســش مى كنى، امام 
رئوفى نفس كشيده باشد، راه رفته باشد، نشسته 
و برخاسته باشد چه تفاوتى مى كند كه زيارتگاه، 

ضريح و قبرى داشته يا نداشته باشد؟

 وادى پنجم
«عطار» در اشعارش براى سير و سلوك از «هفت 
شهر عشق» مى گويد و مراحلى كه اهل طريقت 
بايد بپيمايند. اما دو تن از اســتادان دانشگاه در 
ســال 1393 و در پژوهشــى درباره «قدمگاه» 
و معمارى باغ و بناى آن نوشــته اند: «اين مكان 
- قدمــگاه - مكانى باالتر از مكان اهل طريقت و 
مراحلى كه عطار مى گويد دارد. قدمگاه در واقع 
جايگاهــى متعلق به اولياى خداوند اســت... در 
ايــن مكان مى توان مراحل هشــت گانه اى را در 
بــاره مقام و رد پاى امام رضا (ع) به صورت رمز و 

راز يافت». بر اساس يافته هاى اين دو پژوهشگر، 
از هشت مرحله مورد نظر، اولينش همان حياط 
اول مجموعه قدمگاه است كه باال رفتن از پله هاى 
ورودى آن و رســيدن بــه «جلوخان» كه بعد از 
كاروانســرا و قبل از ورود به مجموعه اصلى قرار 
دارد، در واقع نماد درِد اشــتياق و طلب سالك و 
زائر اســت. « جلوخان» ها كارشان اين است كه 
ذهن و روح مسافر را آماده ورود به مرحله و مكان 
بعدى كنند. آن ها واسطه انتقال شما از يك مكان 
عادى و عمومى به مكانى مقدس هستند، آن هم 
با پله هايى كه وسيله صعودند و باال رفتن از آن ها 
به شما فرصت تفكر بيشتر را مى دهد. مرحله دوم 
در اين مسير، «عشق » است و زائر امام رضا (ع) 
در «قدمگاه» اگر مى خواهد زودتر به آن رسد بايد 
دل و نگاهــش روى زيبايى هاى اطراف، گل ها و 

درخت ها توقف نكند تا به حياط دوم برسد. 

 وادى ششم
اشــتياق اگر يارى ات كند و 7 پله انتهاى حياط 
اول را باال بروى، به ســطح حياط دوم مى رسى. 
محوطه اى كه طول و عرض 40 و 35 مترى دارد 
با استخرى بزرگ و آبشارى سنگى باالى آن. در 
اين حياط كه حاال گل هاى سرخ در آن به چشم 
مى خورد، طاق و سايبانى براى اتراق كردن زائر در 
نظر گرفته نشده است. استخر بزرگ آب، گل هاى 
سرخ و موسيقى آبى كه از باالتر به داخل حوض 
مى ريزد ممكن اســت براى لحظاتى شــما را به 
ماندن و توقف وسوســه كنند اما اشتياق زيارت، 
شــما را از ماندن باز مى دارد تا به سطح سوم باغ 
قدمگاه برويد كه سكو مانند است و دار و درختى 
هم ندارد. اين مرحلــه را مى توانيد در زيارتتان، 
مرحله «معرفت» بدانيد. در ســير و سلوك هاى 
عارفانه و عاشقانه، وادى معرفت، معموالً سكوى 
پرواز آدم مى شــود. پرواز براى رسيدن به هرچه 
كه مطلوب و خواستنى است... و يادتان هم نرود 
كه براى رســيدن به اين محوطه سكو مانند، باز 
هم رنج باال آمدن از پله هايى را بر خودتان هموار 

كرده ايــد كه از دو طرف حياط پايينى، شــما را 
رسانده اند به سكوى معرفت تا آماده پريدن شويد. 
پريدن اما نبايد نهايت و غايت زيارتتان باشد. در 
اين سير و ســياحت، پريدن هم با همه ارزش و 
اعتبارى كه دارد، فقط راهى است براى رساندن 

شما به مرحله اى باالتر.

وادى هفتم... هشتم
حاال كه در مســير زيارت، به شط و رودخانه اى 
عرفانــى افتاده ايد، ســطح چهارم بــاغ، با ايوان 
و ســردرى بــزرگ و آب روان را مى توانيد وادى 
«اســتغنا» بدانيــد. مى گويند ســالكان در اين 
مرحله با شــك و ترديدهايشــان دست و پنجه 
نرم مى كنند. ممكن اســت نه از راه طى كرده و 
آنچه به دست آورده اند رضايت داشته باشند و نه 
اميدى به آنچه هنوز پيش رو دارند. اين مرحله از 
آن مراحلى نيســت كه بشود زود از آن گذشت. 
ماندن و تفكــر الزم دارد تا بر ترديدهايتان غلبه 
كنيد. سطح چهارم باغ قدمگاه با سر درى بزرگ 
كه دو ســكو در اطراف آن تعبيه شده، مى تواند 
كنايــه از همين ماندن و تفكر كــردن، پيش از 
ورود به باغ اصلى باشد. مرحله پنجم در يك سفر 
عرفانى «توحيد» است. در قدمگاه، حياطى بزرگ 
و بزرگ ترين محوطــه اين مجموعه با درختانى 
بلند و كهنسال در واقع همان مرحله پنجم است 
كــه با عبور از 4 پله بــه آن صعود مى كنيد... به 
مقام «حيرت» وقتى مى رسيد كه پيش از آن از 
مرحله «توحيد» گذشته باشيد. چشمه حضرت 
در «قدمگاه» همان مرحله حيرت است كه شما 
را شــگفت زده مى كند و ســپس خستگى را از 
جانتان مى شــويد. در هفتمين مرحله به بقعه و 
گنبد آن مى رســيد. آن را نمــاد «فقر و فنا» ى 
سالك و زائر بدانيد و دست آخر هم «عالم مثال» 
كه در قدمگاه وقتى به ســنگ سياه و رد پاهاى 
منقوش بر آن مى رســيد، انگار به مرحله هشتم 
رسيده ايد... حاال باز هم به پاسخ پرسش هاى اول 

مطلب نرسيده ايد؟
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

ذوق سفر به خراسان ...
رقيه توسلى: فايل َگرد شده ام... خواب از چشم هايم فرارى است... هزار بار شكر 
خدا مى كنم كه ظهر تنبلى نكرده و شارژر را زده ام به لپ تاپ... كه حاال بشود آسوده 
در كاناپه فرو بروم و نيمه شــبى «شاه پناهم بده» راplay كنم و شيرجه بزنم در 

پوشه زيارت... در خاطراتى كه شيرينى اش تنه مى زند به عسل.
مفصل بروم در ســرزمينى كه حال همه رو به راه است آنجا و صورتشان مثل ماه 
مى درخشد؛ صورِت آقاجان، عزيز، خواهرى، برادرخان، نوه ها، آقاى همسر و خودم.
لحظه اى در ديدن عكس هاى چهار پوشه ترديد نمى كنم... مى خواهم سوروسات 
نصفه شبى را تكميل برگزار كنم... پس با سالم و بغض و «ياعلى بن موسى الرضا» 

دست به كار Next ها مى شوم.
لذت همسفرى با عكس هاى ناب را مى چشم... عكس هاى خانوادگى در خراسان را... 
آن قدر كه حال متضاد دست مى دهد... انگار كه در دوردست ترين و نزديك ترين 

مشهد، دست بر سينه ايستاده ام.
مى بينم آقاى همسر، چطور بى هوا انقالب مان را ثبت كرده، گندم ريختن هايمان 

را، چادرهاى گلى در باد و پَر كبوتر جمع كردن هايمان را.
دخيل بستن هايمان را مى بينم. اينكه چطور رد اشك هامان را به وقت نقاره زنى 
در قاب جا داده. چطور ما را گذاشته يك گوشه تصوير و گنبد طاليى يار را، گوشه 

ديگر. چطور براى روزهاى تنهايى و دورى مان خاطره دست و پا كرده!
مشــغولم و ساعت ديوارى مى گويد 30 دقيقه اى مانده تا اذان صبح... باز به پيش 
مى روم... پاى هر كليكى، صورتم عجيب گشــوده و فشرده مى شود... «اى َحَرمت 

ملجأ درماندگان» را با تمام وجود مى فهمم... نوايى كه زبان ِحاِل دلتنگ هاست.
هرچه جلوتر مى روم ذوِق وافِر ديدن، تمام نمى شود... «گلى» چادر به سر، آقاجان 
سرپا، عزيز پُرخنده، خواهرى تسبيح به دست و خودم را كه جز حاجى شدن قصه 
ديگرى ندارد چشــم هايم.لپ تاپ را مى بندم... صدا و نور با هم محو مى شــوند... 
خاطرات اما جا خوش مى كنند در گوشه و كنارِ خانه... ياد پدربزرگ مى افتم كه به 
كّرات مى گفت: به وقت غيبِت شادى، زياد دعا كنيد. يادتان باشد خدا، بنده هايش 

را مى شنود. متصل شويد به ذكر. او دست گير است و جنس اشك را مى شناسد.
بعد از دو ساعت دارم به خودم نهيب مى زنم پابوسى آقا حاال كه نصيبم نشده، بگذار 
صلوات خاصه بخوانم كه صفحه موبايل روشن مى شود. جارى جان است از حرم. 
پيام داده نايب الزياره ايم. ميان هق هق اشــك، لبخند مى زنم و سر مى تكانم كه 
پس رسم اين است... عاشق كه باشى، معشوق تو را ياد مى كند... مى طلبد... ُمشّرف 

مى شوى... حتى از دور... از فاصله هاى خيلى دور.

گزارش از مكان

هشت شهر عشق!
«قدمگاه» امام رضا(ع) را چقدر مى شناسيد؟

ايســتگاه/ حــدود 40 روز پيــش 
شــهردارى شــيراز براى گراميداشت 
هفته دفاع مقدس تصويرى از سه سرباز 
اسرائيلى را روى يكى از بيلبوردهاى اين 
شــهر نصب كرد. شهردار شيراز در اين 
باره اعالم كرد: اين اشتباه عمدى نبوده 
اســت. اما بعد از ايــن ماجرا، همزمان 
با روز 13 آبان بنرى در ســطح شــهر 

شيراز نصب شد كه حاوى جمله انگليسى DAWN WITH U.S.A به جاى 
DOWN WITH U.S.A اســت! يعنى «سپيده دم با آمريكا»! تصوير اين بنر 
بســرعت در فضاى مجازى منتشر شد و موجى از انتقادات را به دنبال داشت. 
بعضى از كاربران معتقدند اين اشتباهات پى در پى نمى تواند سهوى باشد، اما 

اين بار هم شهردارى شيراز عمدى بودن ماجرا را رد كرده است.

ايســتگاه/ بعد از اينكه اعالم شــد 
«پانته آ بهرام» به دليل مســائل مالى 
براى فيلمبردارى قســمت آخر سريال 
«دلدادگان» جلــوى دوربين نيامده و 
عوامل ســريال مجبور شــده اند پايان 
سريال را تغيير دهند، موجى از انتقادات 
عليه اين بازيگــر در فضاى مجازى راه 
افتاد. از آن طرف هم جمعى از بازيگران 

براى حمايت از پانته آ بهرام وارد گود شدند. حاال سيد محمود رضوى در انتقاد 
از حمايت بازيگران از پانته آ بهرام در توييترش نوشــته اســت: «عذر بدتر از 
گناه كمپين راه انداختن براى حمايت از يك عمل اشــتباه است، كسى منكر 
پرداخت حق و حقوق افراد نيســت، اما آيا اين حقوق يكطرفه است يا حقوقى 

براى تهيه كنندگان و سازمان صدا و سيما هم وجود دارد؟»

ايستگاه/ بعد از اين كه «امل حسين» 
كودك خردســال بر اثر سوء تغذيه از 
دنيا رفت، تصوير اين دختربچه يمنى 
در جهان بــه نمادى بــراى كودكان 
گرسنه  يمنى تبديل شد و واكنش هاى 
زيادى در سرتاســر دنيــا را به دنبال 
داشت. تصاوير اين دختربچه حتى در 
روزنامه هــاى معروف جهــان از جمله 

«نيويورك تايمز» هم چاپ شــد. پست هايى را كه برخى كاربران درباره اين 
دختربچه منتشر كرده اند، مى خوانيد: «وقتى از روزگار مردن انسانيت حرف 
مى زنيم مقصودمان روزگارى است كه براى رساندن غذا به حيوانات كمپين 
مى زنيم ولى در برابر مرگ دخترك يمنى بر اثر سوءتغذيه ساكتيم... و دنيا هنوز 

سوت مى زند و دنبال تكه هاى جنازه خاشقچى مى گردد».

مرِگ «انسانيت»سپيده دم با آمريكا!

مجاز آباد

عذر بدتر از گناه

ما قربانى نيستيم

ايســتگاه / ويرانى هايى كه رژيم صهيونيستى در فلسطين به بار آورده 
چيزى جديد نيســت كه بخواهيم درباره اش صحبت كنيم اما دخترى به 
نام «مجد مشحروى» و اختراع جديدش حسابى جاى صحبت كردن دارد!
اين دختر فلســطينى از ضايعات، بلوك هاى بتنى ســاخته و قصد دارد 
خانه هاى ويران شده غزه را با اين بلوكه ها بازسازى كند! «مجد» كه خودش 
هم در سرزمين هاى تحت محاصره فلسطين بزرگ شده، درباره اختراعش 
مى گويد: «ايده اين كار بســيار عجيب آغاز شد. مردم مى گفتند «جدى 
مى گى، مى خواهى خانه هايمان را با آشغال بسازى؟» در جنگ سال 2008 
قسمتى از خانه ما ويران شد. هنگامى كه من به آنجا وارد شدم نمى دانستم 
وســايلم كجا هستند و فقط گريه مى كردم. وقتى ويرانى ها را مى ديدم به 
اين فكر افتادم كه چطور مى توانيم بلوك هاى سيمانى سبك تر و مقرون به 

صرفه تر براى بازسازى خانه توليد كنيم».

آن طور كه «بى بى ســى» مى گويد، «مجد» به ايده كيك ســبز رسيد، 
يعنى ساختن بلوك هاى بتنى از هر چيزى كه اطرافش پيدا مى شد. علت 
انتخاب اين نام، حفره هاى درونى بتن است كه به سبك بودن آن كمك 
مى كند. به گفته مجد نام اين اختراع خيلى ربطى به مصالح ندارد و مردم 
اغلب از او مى خواهند اســم ديگرى براى آن پيدا كند و پاسخ اين دختر 

منفى است.
او در توضيح اين دســتاورد مى گويد: «كيك سبز به محيط زيست كمك 
مى كند و از مواد دور ريختنى تشــكيل شده اســت. اگر به طور دقيق تر 
بخواهيد بدانيد مقدار بســيار كمى سيمان، قلوه سنگ و خاكستر در آن 
به كار رفته اســت. خاكستر هم از رســتوران هاى محلى يا كارخانه هايى 
تهيه مى شود كه قبالً با زباله هايشان باعث آلودگى آب هاى زيرزمينى غزه 
مى شدند. كيك سبز عالوه بر آنچه در توضيح آن آمده، به اشتغال زايى نيز 
كمك كرده است، زيرا محلى توليد شده كه افرادى در اين محيط مشغول 
فعاليت هستند. در حدود يك سالى كه خط توليد كيك سبز به راه افتاده 
تقريباً 30 هزار بلوك بتنى تهيه شده است، هر چند كه وضعيت نامساعد 
اقتصادى غزه بر فروش اين محصول تأثير گذاشته اما اين كاال بتدريج در 

همه جا ديده خواهد شد».
«مجد» مى گويد: «در آينده دوست دارم به مردم جهان بگويم تماشا كنيد 
كه ما يك قربانى نيستيم، ما اگر امكانات داشته باشيم مى توانيم كارهاى 

بسيارى انجام بدهيم».

عكس روز / ورود كاروان هاي پياده برادران اهل سنت به مشهد

باور مى كنيد؟

روزمره نگارى  عكس: مهدى جهانگيرى

كليدها

يك پيشنهاد: سنت كتابخوانى رضوى   
مشهد مقدس و حرم مطهر امام رضا(ع) به داليل مختلف مهم ترين كانون 
جهان تشيع از جهت امكان توليد محتواست. قطعاً ساير حرم هاى شريف 
بخصوص حرم مطهر سيدالشهدا(ع) بيش از حرم امام رضا(ع) كانون توجه 
مســلمانان جهان هستند و مى توانند در ترويج و مصرف اين محتوا مهم 
باشند اما مشهد به دليل قرار داشتن در جغرافياى ايران اسالمى مهم ترين 
كانونى است كه ظرفيت هاى انسانى و اقتصادى و فرهنگى الزم براى توليد 
محتوا را دارد. اين روزها، روزهاى خاص زيارت امام رضاست و فرصتى براى 

همه ما كه به اين بهانه امام رضا(ع) را بهتر بشناسيم.
باال رفتن سطح معرفت ما درباره اين امام بزرگوار زمينه ساز اتفاقات خوبى 

در زمينه توليد محتوا خواهد بود. 
پيشنهاد مى كنم كه در بازار كتاب، هر كداممان بگرديم و دست كم يك 
كتاب درباره امام رضا(ع) تهيه كنيم. البته در اين خريد دو شرط را رعايت 
كنيم؛ شرط اول اينكه كتاب را با دقت انتخاب كنيم و شرط دوم هم اينكه 
كتاب را بخوانيم. اگر همين اتفاق در مناسبت هاى مهم مذهبى و ملى ما به 
مرور به يك سنت تبديل شود خودآگاهى جمعى ما نسبت به داشته هاى 
تمدنى مان بسيار رشد خواهد كرد. رسانه ها هم مى توانند با ضريب خاص 
دادن به مؤلفان اين حوزه ها در مناسبت ها، به ترويج آثار ايشان كمك كنند. 
ســنت كتابخوانى درباره يك واقعه يا يك شــخصيت مى تواند به ويژگى 
فرهنگى ما تبديل شــود و ما همان طور كه در مجالس مذهبى شركت 
مى كنيم و مناسك و آيين ها و شعاير را پاس مى داريم، مى توانيم با همان 
روحيــه براى افزايش معرفت خودمان هم تالش كنيم و در اين حوزه نيز 
سنت هايى ايجاد كنيم. سطح تحصيالت مردم ما در سال هاى اخير بسيار 
باال رفته است و همين مى تواند زمينه ساز اين باشد كه آيين هاى تازه اى 
در خانه هاى ما تعريف شــود. كتابخوانى مناسبتى و يا جمع خوانى يك 
كتاب به روش هاى مختلف يكى از اين آيين هاست. چندين سال است كه 
مسابقه هاى كتابخوانى مهمى در كشور طراحى شده اند و رونق خوبى هم 
دارند اما اين ساختار را مى توان در نمونه هاى كوچك خانگى هم بازتوليد 
كرد. نمى شود ادعاى عشق به امام رضا(ع) را داشته باشيم و با اينكه همه 
ما از تحصيالت دانشگاهى خوبى برخورداريم يك كتاب خوب درباره اين 

امام شهيد در خانه ما نباشد.
كتابخوانى و محافل كتابخوانى از واجبات دهه پنجم انقالب اسالمى است 
كه مى كوشــد دنيايى جديد را طراحى كند. البته توليد آثار در قالب هاى 
مختلف و براى گروه هاى ســنى مختلف مخاطبان بايد تنوع و گسترش 
يابد.ســاختن يك تمدن تازه به شناخت و معرفت بااليى نياز دارد و اين 
اتفاق را مردمى مى توانند رقم بزنند كه اهل مطالعه باشند. اهل مطالعه... 

مطالعه... مطالعه!

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب
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