
علیک بالجذب
جمعه: امشــب بــه یکی از مســاجد 
محله مان رفتم. پس از نماز، میز کوچک 
کتاب فروشــی کنار حیاط مســجد که 
نوجوانی پشــت آن نشسته بود توجهم 
را جلب کرد. همان طور که درحال نگاه 
کردن به عنــوان کتاب ها بودم، یک به 
یک، هر کتــاب را بهم معرفی می کرد. 
به حالش غبطه خوردم که با این ســن کمش هم کتابخوان ماهری است 

هم کتاب فروشی حاذق!

شنبه: امشب ســراغ مسجد دیگری رفتم. امام جماعت پس از پایان دو 
نماز در سخنرانی اش از مسئوالن شهری گله کرد که در این ایام مبارک 
و دهه کرامت آن جور که شایسته امام رضا)ع( و خواهرشان باشد شهرها 
را آذین بندی نکرده اند. نگاهی به فضای بیرونی و داخلی مســجد کردم و 
شــاهد اتفاق خاصی از تزئینات و آذین بندی نبودم و حتی پرده و پرچم 

ساده ای هم ندیدم. 
منتظر بودم سخنرانی اش تمام شــود و به ایشان بگویم: »یک سوزن به 

خودتان بزنید یک جوالدوز به دیگران«!

یکشنبه: امروز با یکی از سلبریتی های مطرح کشوری جلسه ای داشتیم. 
ایشــان از دیداری که با رهبر انقالب داشتند برایمان گفتند: »ایشان به 
سمتم آمدند و گفتند شنیدم نوجوونا رو خوب دوِر خودت جمع کردی! 
یک آن همه ذهن و فکر و خیالم بهم ریخت و با چشــم های پرسشگری 

ایشان را نگاه کردم و ایشان ادامه دادند...علیک بالجذب«.

دوشنبه: چند وقتی هست کتاب »ســه دیــدار« نادر ابراهیمی را برای 
مطالعه متفرقه ام انتخاب کرده ام. 

امروز قسمتی از این کتاب که حرف امام)ره( هم هست مرا به وجد آورد: 
»دین گیاهی اســت آسمانی و الهی. خاِک خوب می خواهد تا بارور شود 
و خاکی بهتر از ایران برای باروری ایمان، خداوند مصلحت ندیده اســت 

که موجود باشد...«.

سه شــنبه: امروز با یکی از دوســتان که به تازگی در سازمان تبلیغات 
مشغول شده جلسه ای در خصوص مسجد گذاشتیم. 

از اینکه در ســاعات غیراداری پیشم آمد برای مشورت، خوشحال شدم و 
متعجب و همین احساســم را به او منتقل کردم که در پاسخ گفت: »این 
قدر فضای رخوت در ســازمان ها و ارگان های ما حاکم است که باید هم 
تعجب کنی. افرادی که از پشت میزشان بلند نمی شوند و ثانیه ای غیر از 
ساعت اداری کار نمی کنند! این معضل متأسفانه همه جا هست حتی در 

حوزه علمیه. یک روز به آموزش حوزه رفتم و کار فوری داشتم. 
مســئول مربوطــه آنجا هــی مرا به صبــوری دعوت می کرد و پشــت 
سیســتمش چشــم هایش باال پایین می رفت. آخرش عصبانی شــدم و 
نگاهــی به مانیتورش کردم. دیدم دارد در ســایت دیوار چرخ می زند تا 

خریدهایش را انجام بدهد«!

چهارشنبه: امروز حســابی پکرم. به کارهای عقب مانده ام فکر می کنم 
و زمان به شدت فشرده شده. ثانیه ها و ساعت ها به سرعت می گذرد. هر 
هفته می خواهم به مســئول مربوطه در روزنامه قدس پیام بدهم که مرا 
از هفتوانه معاف کند که باز هر هفته پشیمان می شوم. با خودم می گویم 
رها شــدن از این یکی دو ســاعت نوشتن که با مراقبه و محاسبه عجین 
شده اســت، باری ســنگین از دوش کارهای عقب مانده ام برنمی دارد و 

حتماً و قطعاً همین هفتوانه برکتی هست در وقت و زمانم.

 مجید تربت زاده برای صفحه ای که قرار است آن 
را در شــب میالد امام رضا)ع( بخوانید چه سوژه ای 
بهتر از »حبیب اهلل چایچیان« که هم شاعر معروف 
شعر آیینی بود و خادم فرهنگ رضوی و هم سروده 
معروفش با صدای »کریم خانی« و آهنگسازی آریا 
عظیمی نــژاد، هیچ وقت برای دوســتداران حرم و 

بارگاه امام رئوف تکراری و قدیمی نمی شود.

نمره #20
ســال ها پیش، یک بار درباره شــاعر شدنش گفته 
بود: »... محصل دبیرســتان که بودم شعر می گفتم. 
امتحان انشــا بود که من انشــایم را به صورت شعر 
نوشتم. ممتحن پرسید چرا شعر دیگران را نوشتی؟ 
گفتم: نخیر، شــعر خودم را نوشتم... نگاه دیگری به 
ورقه ام کرد و گفت پس چند بیت دیگر به آن اضافه 
کــن... اضافه کردم و بعد هم نمره امتحان انشــایم 

20 شد...«.
منتها همه ماجرای شاعر شدنش این نیست. کودک 
تبریزی، 6 یا 7 ســال بیشتر نداشت که خانواده به 

تهران مهاجرت کردند. 
ذوق شعر شاید از همان کودکی در وجودش جرقه 
زده بود و پدر هم با خواندن دیوان شاعران مختلف 
در خانه، شــوق شــعر را بــا ذوق فرزند کوچکش 

می آمیخت. 
نوجوان بود که پدر به رحمت خدا رفت تا نخستین 
شــعر جدی چایچیان پا به دنیا بگذارد: پدرم رخت 
از این جهان بربست / کمرم از غم و محن بشکست... 
می کنم لیک شکر یزدان را/ گر پدر نیست باز مادر 
هســت... مادر واقعاً بود و زیر پر و بال قریحه اش را 
گرفت و کمک کرد تا استعداد شعری »حبیب اهلل« 
نرم نرم به پرواز در آید. از همین رو استاد حتی در 
هشتمین دهه زندگی اش وقتی از شاعری و گرایش 
به اشــعار آیینی حرف می زد، همه داشته هایش را 
مدیون تشویق های پدر و مادر می دانست و عشق و 

ارادتشان به اهل بیت)ع(.

دعایم مستجاب شد#
در نوجوانــی، حتــی وقتی ذوقش پروبــال گرفت، 
بیشــتر برای دلش شــعر می گفت امــا هنوز دل 
شــاعری اش را نزده بود به دریای شــعر آیینی. تا 
اینکه نخســتین ســفر کربال پیش آمد و »حبیب 
اهلل« همانجا کنار ضریح سیدالشــهدا)ع( با امام، با 
دلش قرار گذاشــت پرنده طبعش را تنها در آسمان 

خوبی های اهل بیت)ع( به پرواز در بیاورد. 
پــای قول و قرارش ایســتاد و نتیجه اش هم شــد 
نخستین اثرش یعنی مجموعه شعر »گل های پرپر« 
و پس از آن تا آخر عمر پای این قول و قرار عاشقانه 
ایستاد. ایســتاد تا بر اساس شعر معروفش، شمعی 

باشد در دل شب ها بسوزد. 
در مصاحبــه ای گفتــه بود: »اشــعاری کــه اوایل 
می گفتــم مذهبــی نبــود؛ بیشــتر غزل ســرایی 
می کردم. ضمن تشــرفی که به حرم سیدالشــهدا 
داشتم، از حضرت خواســتم حاال که طبع شاعری 
به مــن عنایــت فرمودیــد، عنایت کنیــد که در 
خدمت خــدا و قــرآن و چهارده معصوم باشــم... 
 جریان زندگی ام نشــان می دهد دعایم مســتجاب 

شده است«.

حسان#
بــرای انتخاب »تخلــص« شــاعری اش مانده بود 
و دل دل می کرد. دســت آخر وضو گرفت و تفألی 

به کتاب خدا زد. 
قــرآن را که باز کرد ســوره »الرحمن« آمد و میان 
آیات آن چشمش افتاد به آیه: »ُمتَّکئیَن علی رفرٍف 
خضٍر و عبقرٍی ِحســان«... »حســان« را از همین 
آیه قرض گرفت تا تخلصــش هم مانند قریحه اش، 

موهبتی خدایی باشد. 
حجت االسالم »زائری« در بزرگداشت استاد گفته 
است: »فعاالن شعر آیینی خودشان بهتر از دیگری 
می دانند که اشعارشان متعلق به خودشان نیست و 

آن ها تنها خواننده اش هستند. 
این یک ســرقت ادبی اســت که انجامش فضیلت 
اســت. شــاعر آیینی اشعارش را از آســمان امانت 
می گیرد. بزرگداشت حسان از این منظر بزرگداشت 
دســتی است که حسان را انتخاب کرد و نگاهی که 

از آسمان بر او افتاد«.

آن ماجرای عجیب#
»عالمه امینی« او و شــعرهایش را دوست داشت و 
حتی نخستین بار عنوان »شاعر اهل بیت)ع(« را او 

به »چایچیان« داده بود. 
هر بار فرصت دیداری دست می داد »حسان« انگار 
قریحه شاعری اش را با کمک گرفتن از عالمه امینی 
صیقل می داد. عالمه نیز بســیار مقید بود که در هر 
دیدار یا مراسمی که برگزار می شود »حسان« شعر 

تازه اش را بخواند. 
یک خاطره از کنــار هم بودن این دو نفر را از زبان 
»حســان« بخوانید: »... در مجلســی، عالمه امینی 
باالی منبر با شــور و هیجان مشــغول صحبت بود. 
جمعیت شــنوندگان در خانه و کوچه و خیابان به 
حدی بود که رفــت و آمد وســایط نقلیه، متوقف 
شــده بود... به عالمه خبر دادند که اســتاد بزرگ 
و ادیــب دانشــمندی از دانشــگاه »االزهر« مصر، 
به زیارت حضرت رضا)ع( مشــرف شــده و در آنجا 
اشــعار بســیار زیبایی به زبان عربی سروده است...

عالمه امینی گفت به ایشــان بگویید بیایند و اشعار 
خود را در پشت بلندگوبخوانند... بعد از شعرخوانی 
شاعر مصری،عالمه امینی به من گفت: »حسان، تو 
هم اشــعارت را در مدح حضرت رضا)ع( بخوان«... 
با دســتپاچگی گفتم: حضرت آقای امینی، شما که 
می دانید من همراهم شــعری برای خواندن ندارم... 
ایشــان پشت بلندگو تکرار کردند: حسان! به عنوان 
پذیرایــی از میهمان عزیز، تو هم باید شــعری در 
مــدح حضرت رضا)ع( بخوانی... در حال درماندگی، 
ناگهان متوجه شــدم اشعار نیمه تمامی را که شب 
گذشــته در مدح حضرت رضا)ع( ســروده بودم در 
جیــب دارم... همــان را خوانــدم: حاجتم بود حج 
بیت اهلل / قسمتم شــد حریم قبله توس... شعرم که 
تمام شد استاد مصری با تعجب مرا در آغوش کشید 
و بوسید و گفت: چگونه توانستی اشعار عربی مرا در 
این چند لحظه با همان قافیه فارســی برگردانی؟!...

تــازه متوجه شــدم که این یک اعجــاز از حضرت 
رضا)ع( اســت... و یک کرامت از عالمه امینی است 
 که با آن اصرار به من تأکید می فرمودند باید شــعر 

را بخوانی...«.

پناهم بده#
»آمدم  ای شــاه...« وقتــی از ذوق و طبع و زبانش 
جاری شــد که مادر پیر و افتاده اش را برای زیارت 
بــه حرم آورده بود. با این همه، خیلی از ما و شــما 
با اینکه با اشــعار دیوان های شــعرش بارها و بارها 
در عزاداری هــای محرم حالی پیدا کرده و ســینه 
زده بودیــم، با اینکه همنوا با نوحه هایش گریســته 
بودیم، اما شــاعر اهــل بیت)ع( را تــا همین چند 
سال پیش و مشهور شــدن قطعه »آمدم  ای شاه« 
درســت نمی شــناختیم. حبیب اهلل چایچیان از آن 
دســته شــاعرانی بود که نه دنبال نام و نانی بودند 
و نه جشــنواره ای و جایزه ای. تنها برخی اهالی شعر 
و شاعری قدرش را می دانستند و بعدها آن هایی که 
سبب شدند استاد »چایچیان« مدال »خادم فرهنگ 
رضوی« را در آســتانه 90 سالگی به گردن بیاویزد. 
آن هــم در حالی که یکی دو ســال پیش از آن در 
مصاحبه ای بــه خبرنگاران گفته بــود: »...گنجینه 
شــعرهایم نثار امام رضا)ع(«. تعــارف که نداریم، 
خیلی ها هم شــاید نخســتین بار، آذر سال 96 با 

انتشار خبر درگذشتش، تازه با او آشنا شدند!

دارم امید #
در بند آخر مطلب هم یک شــعر امام رضایی دیگر از 

»حسان« را به عنوان ُحسن ختام بخوانید:

آن خالقی که بر تن بی روح جان دهد
مهر تو، رایگان، به دل خاکیان دهد

شخصی کریم، جوِد بال شرط می کند
آری، خدا هر آنچه دهد، رایگان دهد

 
هر نعمتی که داد خدا، بی سؤال داد

وصل تو را، که خواسته ام، بی گمان دهد
 

از خلقت تو، خواست خداوند المکان
ما را کنار رحمت عامش مکان دهد

 
گر جان دهم، به یک نگهت، سود با من است

 کاالی خویش را، که بدین حد گران دهد؟
 

بی امتحان مرا به غالمی قبول کن
 رسوا شوم، اگر دل من امتحان دهد

 
دارم امید، لطف تو گیرد چو دست من

 دامان پر ز گرد گناهم تکان دهد
 

می خواست گر خدای نبخشد گناه ما
 ما را چرا امام چنین مهربان دهد؟

 
آن پرچمی که بر سر بام حریم توست

 راه بهشت را به محبان نشان دهد
 

قلب»حسان« به یاد تو از غصه فارغ است
 در انتظار این که به پای تو جان دهد

 
روز جزا که در صف قرآن و عترتیم

 ما را امام ثامن ضامن امان دهد

رکابزنی حرم تا حرم )قسمت هفتم(
زائرانت به خانه ام آمدند

ساعت ۵:۳0 صبح است. از محل اسکانمان در شهر داورزن خارج شده ایم 
و حــاال در بولــوار امام رضــا رکاب می زنیم، بولواری که مــا را به جاده 

می رساند و از آنجا می رویم سمت سبزوار.
فاصله داورزن تا ســبزوار فقط 70 کیلومتر است اما مسیر سر باالیی دارد 
و ایــن، کار را مشــکل می کند. احتمال دارد مثــل روزهای پیش به باد 
مخالــف هم برخورد کنیم، پس باید زودتر برویم تا هوای مناســب صبح 

را از دست ندهیم.
از کنــار تریلر هــا و کامیون هــای توقف کرده ای رد می شــویم که هنوز 
رانندگان آن ها خواب اند. به نظر یکی از ســخت ترین شــغل ها رانندگی 

ماشین های سنگین است. 
فکرش را بکنید روز و شــب باید در جاده باشند و دور از خانواده. ساعت 
9:20، پس از چند ســاعت رکابزنی، آن هم همراه با باد، رســیده ایم به 
امامزاده علی اصغر ریوند. مکانی مناسب برای استراحت مسافران در تمام 

فصول سال؛ با سوئیت و بقیه امکانات الزم.
برخــالف روزهای پیش امروز صبحانه گرم اســت زحمت پخت املت را 
آقای »کربالیی« می کشد که دو ســه روزی است با ماشین شخصی اش 

به گروه پیوسته. 
آقای کربالیی از آزادگان دفاع مقدس است که یک چشمش را در دوران 
اســارت از دست داده، دســتش را دو بار در اسارت شکسته اند و خالصه 

کلکسیونی است از رنج هایی که یک فرد می تواند در اسارت بکشد.
دلم می خواهد زمانی مفصل پای صحبت ها و خاطراتش بنشــینم و آن ها 

را ثبت کنم.
صبحانــه را خورده ایم و تا ســبزوار ۱۵ کیلومتر دیگر مانده اســت. پس 
دوباره راهی می شویم تا به گرمای عصر نخوریم و باقی مسافت تمام شود.

نزدیک ســبزوار بچه ها لوله آبی می بینند و فرصتی می شــود برای اینکه 
خودشان را از دست گرما نجات بدهند. دست و پا و سر و صورتی به آب 

می زنیم و دوباره راهی می شویم سمت سبزوار. 
برای اسکان باید به توحید شهر برویم. برای همین دوچرخه هایمان را به 

خانه اقوام آقای یوسفی از همرکابان می بریم.
وقتی یکی یکی داخل حیاط می شــویم تا دوچرخه ها را پارک کنیم زن 
صاحبخانه با بغضی می گوید: یا امام رضا نتوانســتم بیایم به زیارتت، اما 

زائرانت به خانه ام آمدند و گریه اش می گیرد.
االن که دارم خاطرات امروز را می نویســم ســاعت ۱۱ شــب است. در 
مســجد جامع توحیدشهر نشسته ام و دوستان همرکابم کمی آن طرف تر 
از دِر سالن باشگاه باســتانی چهارده معصوم مشغول تماشای هنرنمایی 

باستانی کاران هستند.

 هفتوانه 
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 شرح حدیثی از عیون اخبارالرضا)ع( به مناسبت دهه فرخنده کرامت 

bبرای احیاگران امر اهل  بیت jدعای امام رضا

آسمان جای سوزن انداختن نیست

رقیه توســلی: چــه نیکبخت ایم مــا که ذی القعــده داریــم... توس 
 داریــم... شــهری که بهشــت دارد... دو خورشــید می تابــد آنجا و بوی 

ُقم می دهد.
قلبمان ریسه بندان اســت امروز و همبال عشاق راهی حرم ایم. زده ایم به 
ســینه آسمان. دلمان گفته پرواز کنیم تا دارالقرار. آنجا که جمِع آدمیزاد 

و فرشته و یاکریم ها، جمع است. 
آنجا که شمع گردانی می کنند خادمان. آنجا که می شود با عرض سالمی، 

عاشق تر شد.
عهد کرده ایم گالب پاشان راه بیندازیم در مشهد. دور تک تک زوار اسپند 

بگردانیم و از باب الجواد درودهایمان را روانه کنیم خدمت رئوف عالم.
همبال عشاق راهی حرم ایم. 

آنجا که گنبدش از طالســت و پیامبری دارد از تبار شــفاعت کنندگان. 
آنجــا که عطــر نخل های مدینه به مشــام می رســد. آنجا کــه آهوان، 
 آرام و قــرار دارنــد. عیــار جــود و بخشــایش باالســت و کبوتــران، 

حمد می خوانند.
چه نیکبخت ایم ما کــه حبیب داریم... غریب الغربایــی که اقیانوس نور 
اســت... که دلمان امر داده پرواز کنیم ســمت مشرق... به کوی پیامبری 

که مهربان ترین است.
چشــم می سپارم. الســالم علیک یا علی بن موسی الرضا. همه شهر انگار 

روانه زیارت اند. آسمان جای سوزن انداختن نیست.

دارالشفا

یادداشت های چرخدار
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سیما و سینماسیما و سینما

 روایت دکتر تامر میرمصطفی؛ استاد دانشگاه از دمشق 
درباره نخستین باری که به حرم رضوی مشرف شد

 هم زیارت مقام
 هم زیارت ضریح 

 گفت وگو با محمد کاسبی
که نقش خادم حرم رضوی را ایفا کرده است

 کاش همه کارهایم 
با محوریت امام رضاj بود

معارفمعارف

 گفت وگو با پوراندخت مهیمن
 بازیگر مجموعه تله فیلم »بیا از گذشته حرف بزنیم«

 بازی در این فیلم 
برایم دعای مستجاب بود

10



سبک زندگی رضوی)بخش پایانی( 
 بلوغ رفتاری به برکت

 گذشت،تواضع، صداقت و صبر

مستندات روایی حاکی از رفتار همراه با تساهل، مدارا و گذشت امام رضا)ع( 
در موقعیت های مختلف اجتماعی و سیاسی دوران حیات ایشان است. 

امام رضا)ع( در مورد مسائل فکری و عقیدتی هم با افراد مدارا و همراهی 
کرده و با این مدارا در نهایت به دنبال هدایت افراد به سمت حقیقت بوده 
است؛ چراکه گاهی یک فرد چنان با یک عقیده یا عادت خو گرفته و بدان 
پایبند شده است که کنار گذاشتن آن به  سختی صورت می گیرد و کاری 

دشوار به نظر می رسد؛ در این شرایط بهترین راه مدارا کردن است.
مصادیق این  گونه ســبک  رفتاری امام رضا)ع( هــم در میان خانواده و 
نزدیکان و هم در ارتباطات امام با حکومت و نیز مردم عادی به  وضوح قابل  
مشاهده است؛ البته الزم به ذکر است که این تساهل و گذشت همگی به 
مواردی برمی گردد که حقی از حقوق شخصی امام پایمال  شده و یا رفتاری 
جاهالنه و توهین آمیز نسبت به خود امام صورت پذیرفته است و بدیهی 
است که هر گاه ظلم و ستمی متوجه مردم بوده و حقوقی از دیگران پایمال 
 شده است، امام به همان اندازه از خود شدت و قاطعیت نشان داده تا مبادا 
کوچک ترین اجحافی نسبت به افراد صورت پذیرد و ستمی به ضعیفان 

جامعه روا داشته شود.
امام رضا)ع( مؤمنان را نیز به چنین روشــی تشــویق می کند؛ چراکه از 
نظر امام مؤمن از مراتب باالتر انســانی نسبت به دیگران برخوردار است 
و به  واســطه بلوغ روحی و دوری از خودخواهی ها و نفسانیات، در رفتار و 
معاشرت با دیگران، گذشت و بزرگواری دارد. امام رضا)ع( ضمن ترغیب 
مؤمنان به چنین رفتاری به آن ها نوید پیروزی و توفیق در گزینش چنین 
شیوه ای در زندگی را می دهد و برای آن پشتوانه ای الهی نیز تبیین می کند.

هر فرد با اراده آزاد خویش، مناســب ترین ســبک زندگی را برای خود 
می آفریند و هر گاه این ســبک زندگی خلق شد، دیگر در طول زندگی 
ثابت می ماند و منش بنیادین ما را می ســازد. از این  رو انســان مؤمنی 
که با معنای »گذشــت و مدارا« به  عنوان منشی بنیادین آشناست، در 
زندگی فردی و اجتماعی خود به ارزشی ورای مناسبات منفعت طلبانه و 
سوداگرانه باور دارد که به او کمک می کند در موقعیت های هیجانی منفی 
و ناراحت کننده، عملکردی انســانی و معقول داشته باشد؛ موقعیت هایی 
که از ســطح فردی ترین ارتباطات از جمله روابط خانوادگی آغاز شده و 
متنوع ترین روابط و تعامالت اجتماعی را شامل می شود. طبیعتاً با گذشت 
زمان در سایه رشد و گسترش چنین نوع نگرش و عملکردی از سوی افراد 
و در ســطح خرد جامعه، فضای اجتماعی نیز به سمت  و سوی برساخت 

فرهنگ عمومی آن سوق می یابد.
»تواضع« نیز یکی دیگر از ارزش های اخالقی است که در سیره امام رضا)ع( 
نمود برجسته ای دارد و در سخنان امام، افراد به آن توصیه  شده اند. در عمل 
هم امام رفتاری بسیار متواضعانه با دیگران داشته است؛ به  گونه ای که گاه 
اطرافیان به این موضوع اعتراض می کردند و آن را دور از شأن و موقعیت 
امام می دانستند، البته امام رضا)ع( چنین نگرشی را نفی کرده است. در نوع 
نگاه امام رضا)ع( به انسان، تواضع نوعی رشدیافتگی شخصیتی است که 
به  واسطه آن فرد نه  تنها از موقعیتی که در آن قرار دارد، ناخشنود نیست 
بلکه شأن دیگران را همواره باالتر از خود می بیند و آنچه از دیگران متوقع 
است، در موردشان رعایت می کند و حتی زمانی که از سوی دیگران بدی 

می بیند باز هم متواضعانه نیکی می کند.
»صدق و راستی« نیز از معانی مهم اخالقی است که در سیره امام رضا)ع( 
نمود دارد؛ روایت های نقل  شــده از امام به  خوبی بیانگر رویه صادقانه، به 
 دور از ریاکاری و دورویی در تعامل با مردم و حکومت است. این صداقت و 
راستی در رفتار و گفتار امام رضا)ع( در همه موقعیت ها حتی در شرایطی 
که تحت  فشار مأمون به مرکز خالفت خوانده شد در مستندات به  خوبی 

نمایانده شده است.
اما معنای »صبر و بردباری« در سخن و سیره امام رضا)ع( به  عنوان سنت 
امامت و الگویی برای مؤمنان معرفی می شــود؛ مفهومی که مصادیقش 
نه  تنها در کالم بلکه در رفتار، رویه و عملکرد امام قابل  مشــاهده است. 
از نظر امام، دین شناســی و عابد بودن از نشانه های اصلی ایمان دانسته 
شده است و استقامت و بردباری زیباست؛ چراکه با انتظار، گشایش همراه 
می شــود؛ گشایشی که خداوند هم بر آن ناظر و با بندگانش انتظار آن را 
می کشــد و همین حقیقت به انسان امید حرکت می بخشد؛ امیدی که 
متوجه لطف و رحمت خداوند است و به بیان امام رضا)ع( خوش بینی به 
خداوند است. با داشتن چنین نگاهی است که انسان مؤمن، خدای خویش 
را در نوع سرنوشت و زندگی اش متهم نمی کند و در مورد دیر رسیدن به 
خواسته هایش اعتراضی ندارد. به  صورت منطقي می توان بین صبر و ایمان 
رابطه مثبتي در نظر گرفت؛ از این  رو، بـــا افـزایش میـزان ایمان به خدا 
می توان انتظار داشت که صـفت صـبر در فـرد بیشـتر تقویـت شـود. در 
واقع، فرد به  واســطه ایمان و باور، احساس نیرومندي می کند و در برابر 

فشارها از خود مقاومت نشان می دهد.
امام رضا)ع( صبر و شــکیبایی در سختی ها را نشانه ایمان واقعی معرفی 
می کند و سنت امامان دانسته است. از نظر امام، صبر و شکیبایی عهد و 
پیمانی ازلی و الهی با انسان مؤمن است؛ مؤمنی که به پروردگارش گمان 
نیکو دارد و با امید به او از سختی ها و رنج ها با شکیبایی عبور می کند و 
در آن صورت اســت که می تواند آرزوی بهشت و آسایش ابدی را داشته 
باشد. از نگاه امام، استقامت و بردباری زیباست؛ چراکه با انتظار گشایش 
همراه می شود؛ گشایشی که خداوند هم ناظر آن است و همین حقیقت 
به انسان امید حرکت می بخشد. در چنین تفکری، انسان مؤمن در زندگی 
باایمــان و اعتماد به نیرویی ورای توانایی های طبیعی خویش و نیروهای 
عادی و زمینی تکیه می کند؛ نیرویی که ایمان دارد همیشه غالب است و 
همین بینش، امیدی مضاعف در درون و ذهنش ایجاد کرده که به تمام 

زندگی اش تسری می یابد. 
»سبک زندگی عینیت بخشیدن به ذهنیات در قالب اشکال شناخته  شده 
اجتماعی است«؛ از این  رو سبک زندگی انسان مؤمن با اتکا به ایمان سامان 
می یابد و امور مختلف زندگی اش از ساده ترین تا پیچیده ترین آن را با غلبه 
ذهنیتی که از حضور و نظارت خداوند به  عنوان نیرویی ماورایی و قدسی 

در درونش درک می کند، به  پیش می برد.

بررسی آثار هجرت امام رضا)ع( از مدینه به توس)4(
برکات هجرت رضوی 

پس از بیان اهداف مأمون از واگذاری والیتعهدی به امام رضا)ع( و دالیل 
پذیرش آن از سوی امام، به بیان برکات هجرت آن حضرت به خراسان 

می پردازیم:
 تثبیت جایگاه و منزلت اجتماعی اهــل بیت)ع(: با ولیعهد 
شــدن امام رضا )ع(، طبق قاعده مرســوم آن زمان در هر سخنرانی و 
خطبه ای، پس از نام خلیفه نام ولیعهد به   شــکل کامل یعنی: »علی بن 
 موسی  بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین  بن علی بن ابی طالب« برده 
می شد؛ آن هم زمانی که سالیان سال امیرالمؤمنین را بر فراز منبرها لعن 
می کردند؛ بنابراین در این دوره بیان منزلت اهل  بیت)ع( در قالب اشعار از 
لسان خطیب یا سخنران در تمام بالد اسالمی ترویج برتری اهل  بیت)ع( 

از خلفای اموی و عباسی بود. 
 ظهور فضل علمی حضرت: خصوصیت دومی که امام رضا)ع( در 
مســند والیتعهدی از آن استفاده کردند و در تاریخ جاودانه شد، اظهار 
مقام علمی و احاطه آن حضرت به بزرگان ادیان گذشته و علمای ظاهری 
دین اسالم بود. هر چند یکی از اهداف مأمون از برگزاری مجالس عمومی 
مناظره بین امام و بزرگان ادیان و مذاهب، به چالش کشــیدن حضرت 
بود، اما این مناظره ها سبب شد تا آوازۀ علم امام رضا)ع( در جهان اسالم 

منتشر شود. 
یکی از دالیلی که حضرت به »عالم آل محمد« شــهرت یافتند، ظهور 
و بروز علم ایشان به خاطر جایگاه والیتعهدی بود. چون این مناظره ها 
معموالً در عرصه عمومی برگزار می شــد و خواسته یا ناخواسته مردم 
با روشــن شــدن افضلیت خاندان عصمت و طهارت از جهت علمی بر 
دیگران، می دانســتند که با حضور حضرت، مأمون عباسی یا پدران او 
مســتحق خالفت نبوده و نیستند. ضمن اینکه چون حضرت، ولیعهد 
خلیفه محسوب می شدند، در ارائه گزار ش های این مجالس تقّیه ای در 
کار نبود و به  ناچار منتشر می شد و مردم با شنیدن این اخبار روز  به  روز 

محبت و ارادت قلبی بیشتری به اهل  بیت)ع( پیدا می کردند.
 مطرح کردن رســمی مسئله امامت: از آنجایی که مأمون اظهار 
تشیع داشت و مذمت خلفا می کرد، امام رضا)ع( توانستند احادیث بسیار 
ارزشــمندی درباره والیت و امامت را در فضاهای عمومی مطرح کنند. 
مانند حدیث »َواَلیَُه َعلِيِّ بِْن أَبِي َطالٍِب ِحْصِني َفَمْن َدَخَل ِحْصِني أَِمَن 
ِمْن َعَذابِي« یا حدیث مشهور »اَل إِلََه إاِلَّ اهللُ ِحْصِني َفَمْن َدَخَل ِحْصِني 
أَِمَن ِمْن َعَذابِي؛ بُِشُروِطَها َو أَنَا ِمْن ُشُروِطَها« که نقل است هزار نفر آن 

را نوشتند. 
 در امان ماندن جان سادات: قبول والیتعهدی از سوی امام رضا)ع( 
سبب شد تا در زمان حیات ایشان، آن عده از ساداتی که متهم به قیام 
بوده و بعضاً در زندان ها به ســر می بردند، آزاد شوند حتی برخی از آن ها 
به مسندهای حکومتی در برخی مناطق منصوب شدند که  این امر خود 

سبب تبلیغ تشیع و گرایش بیشتر مردم به اهل  بیت)ع( شد.
 ایجاد پایگاه های اجتماعی قوی برای حضرت در ایران: یکی 
از نکات مهم هجرت امام رضا)ع( به مرو، مســئله تمدن ســازی است. 
»تمدن« مجموعه ای از ساختارها و سیستم های پایدار است که نیازهای 
اصلی زندگی فردی و جمعی را تأمین می کند. اگر چه هر زندگی شهری 
همراه با سیستم ها و ساختارهایی است، ولی گاهی یک ساختار به  دلیل 

متناسب  نبودن و ناهماهنگی، پایداری ندارد و دوام نمی آورد.
»تمدن اسالمی« یعنی تمدنی که نرم افزار آن بر اساس نظر اسالم بدست 
آمده باشد؛ یعنی بر مبانی دین اســتوار شده و در راستای اهداف دین 
تالش می کند و از راهکارهای توصیه شــده در اسالم برای رسیدن به 
اهداف اســتفاده کند. تحقق تمدن اسالمی به  معنای حقیقی منحصر 
به عصر حضرت صاحب االمر)عج( است که به  واسطه آن دولت کریمه، 
دست دشمنان کوتاه شده و فساد از سر مسلمانان دور می شود؛ البته این  
به  معنای بیکار نشســتن ما نیست بلکه هر مسلمانی وظیفه دارد برای 
افزایش سطح معرفت، عقالنیت، درایت و معنویت مردم برای تشکیل 

چنین جامعه ای تالش کند. 
ائمــه)ع( در طول تاریخ پایه های این تمدن را چیده اند؛ مرحله اول این 
تمدن با مسئله بعثت شکل گرفت و سپس امیرالمؤمنین)ع( مقدمات 
تشــکیل تمدن توحیدی را چیدند که در اثر دسیسه دشمنان پرچم 
به  زمین افتاد تا حضرت سیدالشــهدا)ع( پرچم اسالم را در برابر پرچم 
بنی امیه َعلَم کردند و امام باقر)ع( و امام صادق)ع( محتوای این تفکر را با 

تبیین احکام شرعی و فقه شیعی، گسترش دادند. 

آیت اهلل لطف اهلل صافی گلپایگانی: 
در کتاب شــریف و گرانسنگ عیون 
اخبارالرضــا )علیــه آالف التحیه و 
الثناء(، محدث جلیل و شــیخ اعظم 
صدوق )رضــوان اهلل تعالي علیه( از 
عبدالســالم بن صالح هروي روایت 
مي کنــد که امام رضا)ع( فرمود: »َرِحَم اهللُ َعبداً أحیی أمَرنا؛ 
َفُقلُت لَه: َو َکیَف یُحیی أمُرُکم؟ َقال: یََتَعلَّم ُعُلوَمنا َو یَُعلُِّمها 
النَّاَس، َفإنَّ النَّاَس لَو َعلُِموا َمَحاِســنَ َکالِمنا اَلتََّبُعونَا«1؛ خدا 
رحمت کند بنده اي را که امر ما را زنده مي نماید. عبدالسالم 
می گوید: من گفتم: چگونه امر شــما را زنده نماید؟ فرمود: 
علوم ما را فرا بگیرد و آن ها را به مردم بیاموزد که اگر مردم، 
محاسن و زیبایي هاي کالم ما را بدانند از ما پیروي مي کنند.

درباره این حدیث شریف به دو نکته اشاره مي شود:
 ضرورت حفظ و نشر معارف: اهمیت نقل احادیث، بیان 
معارف و رســاندن کلمات و علوم ائمه طاهرین)ع( به مردم 
که از آن تعبیر به احیای امر آن ها شــده اســت، احیای امر 
آن ها، احیای راه و روش و شأن و دعوت و هدایت آن هاست 
که باید زنده بماند و زنده  ماندن آن به یاد گرفتن سخنان و 
علوم و معارف ایشــان، ضبط و حفظ و ثبت در کتاب و نشر 
و رساندن آن به دیگران است. در واقع، روایت حدیث؛ ادامه  

کار و مأموریت آن بزرگواران و استمرار هدایت ایشان است.
 نقش محدثان در نشر معارف: اگر حفظ حدیث، نقل 
روایت ها و زحمات محدثان نبود، این علوم بی پایان ائمه)ع( 
در رشــته های گوناگــون حیات ظاهری، معنــوی، دنیوی 
و اخــروی باقــی نمی ماند و امروز به صــورت بزرگ ترین و 
عالی ترین ثروت ها، ذخایر علم و معرفت و کتاب های مدون 
و مکتوب مثل کافی، اســتبصار، تهذیــب و من الیحضره 
الفقیه، و سرانجام بحار االنوار در اختیار ما قرار نداشت. نقش 
محدثان پس از ائمه)ع( در حفظ آثار وحی و رسالت پیامبر 
عظیم الشأن خدا حضرت خاتم االنبیا)ص( بیش از نقش هر 

قشر و صنفی است.
تشــویق و توصیه به حفظ حدیث و روایت و رساندن آن به 
دیگران، مورد عنایت خاص رســول خدا)ص( بوده و همان 
حدیث معروف در تأکید آن حضرت بر ضبط حدیث و روایت 
َر اهللُ َعْبداً َسِمَع َمَقالَِتی َفَوَعاَها  آن کافی است که فرمود: »نَضَّ
َو بَلََّغَها َمْن لَْم یَسَمعها َفَکم ِمن َحاِمِل فِْقٍه َغیَر َفِقیٍه َو َکم ِمن 
َحاِمِل فِْقــٍه إِلَی َمْن ُهَو أَْفَقُه ِمْنه«2 یعنی: خداوند باطراوت، 
شاداب و ســرزنده قرار دهد بنده ای را که مقاله و گفتار مرا 
بشنود و آن را حفظ و نگاه بدارد و به کسی که آن را نشنیده 
است، برساند. پس بسا حمل کننده فقهی که خود فقیه نباشد 
و بســا حمل کننده و رساننده فقه به ســوی کسی که از او 

فقیه تر باشد.
خالصه، در حل مسائل شرعی و اسالمی، از اعتقادی و عملی 
و خداشناسی صحیح و معرفت پیغمبر و امام و احکام شرع 
و نظامات اســالم، در سیاســت و اخالق و مالیات و اقتصاد، 
همه مسلمانان محتاج به حدیث هستند و مدیون محدثان 
و بزرگاني هستند که حفظ آثار ائمه)ع( را وجهه همت قرار 
داده که گاه براي شنیدن یک حدیث، سفرها و راه هاي دور 
و دراز را طي مي کردند و عشــق آن ها به جمع آوري معارف 
اهل بیت)ع( موجب شد که در دوران هایي که نقل احادیث و 
علوم اهل بیت)ع( و اخذ آن، با خطرات بسیار بزرگ و حبس 
و شکنجه و قتل مواجه بود، این بزرگان فداکار با استقبال از 
آن خطرات وحشتناک، وظیفه بسیار سنگین و حساس خود 

را در حفظ و روایت حدیث ادا کردند.

ظلم تاریخی در نقل احادیث #
تاریخ علم حدیث نشــان مي دهد که پس از رحلت پیغمبر 
اکرم)ص( نظامات حاکم نخســت با صورتي بســیار مرموز 
و زیر پوشش »َحســُبنا کتاُب اهلل«3 و تعظیم از قرآن، نقل 
حدیث را ممنوع کردند و یا اینکه در مصادره اموال حضرت 
فاطمه زهرا)س( حدیث موضوعي را دستاویز قرار دادند. نقل 
احادیث را کامالً زیر نظر گرفتند که از مســیر سیاستي که 
دارند خارج نشــود و کار به جایي رسید که در زمان معاویه، 
حتي مثل ابن عباس در نقل حدیــث آزاد نبود و چنان  که 
در کتب رجال عامه نقل مي کنند، مثل حســن بصري که 
روایت های مرسله اي از پیغمبر اکرم)ص( دارد، مي گوید: همه 
را به واســطه علي بن ابي طالب)ع( روایت دارم، ولي از ترس 

سیاست بني امیه از بردن نام علي)ع( خودداري مي کرد.
در اینجا نمي خواهیم از سیر حدیث یا از لحاظ اثر سیاست هاي 
حکام بــه خصوص بني امیه و بني عباس ســخن بگوییم و 
مواضع مؤثر ائمه دین)ع( را در احیای سنت پیغمبر)ص( و 
تالش اصحاب و شاگردان آن بزرگواران را شرح دهیم؛ فقط 
مي خواهیم اشاره کنیم که مجاهدات ائمه)ع( و حامالن علوم 
آن ها تا امروز، سبب شده که این علوم بیکران که به وسیله 
صدها کتاب و اصل و جامع حدیث، جمع آوري و حفظ شده، 

در دسترس ما و نسل هاي آینده مسلمانان قرار بگیرد. 
شــاگردان و روات حدیث از ائمه)ع( کــه به تفاوت اوضاع و 
احوال از آن ها نقل حدیث داشــته اند، در مثل یک بخش از 
حیات امام جعفر صادق )ع( تا 4هزار نفر شمرده شده اند که 

مي توان گفت حتماً بیشتر از این رقم بوده اند.4
ائمه)ع( همه شــاگرداني تربیت کرده و علوم اســالمي را از 
تفســیر قرآن و فقه و غیرها به آن ها تعلیم مي دادند و رشته 
حدیث از آن بزرگواران هیچ وقت منقطع نشده است، چنان 
 که تاریخ نشــان مي دهد یگانه چیزي که دین را از تحریف 
و تغییر مصون داشــته و در برابر بدعت ها مقاومت کرده، و 
بطالن آن ها را آشــکار نموده، پس از قرآن مجید، احادیث 

اهل بیت)ع( بوده است.
به طور مثال، پس از رحلت رسول اکرم)ص( هر چه از عصر 
آن حضرت، مســلمانان دورتر شدند، دست تصرف نظامات 
و حکومت ها و جیره خواران درباري آن ها در احکام بیشــتر 
مي شــد، تا حدي که در همان ابتــدای عصر صحابه، گفته 
مي شــد همه چیز از آنچه در عصر پیغمبر)ص( بود عوض 

شده است.
در برابر این وضع، همین  که براي امام باقر)ع( و امام صادق)ع( 
فرصت اظهار حقایق و بیان احکام فراهم شد، چنان وارد میدان 
شدند که همه تحریف ها، انکارها و شبهه ها برطرف شد که حتي 

امثال دیصاني و ابن ابي العوجاء از مالحده، به حق اعتراف کردند.
در عصر مأمون که براي مقاصد سیاســي خاص و معارضه با 
قرآن و علوم اهل بیت)ع(، کتاب هاي فلسفه، ترجمه و نشر 
مي شــد و مأمون آن را تأیید و ترویــج مي کرد، افکار دیني 
به واســطه برخورد با اصطالحات جدید در بسیاري متشنج 
و متزلزل شــد، ولي ظهور شخصیت حضرت رضا)ع( به آن 
صورتي که جهان اســالم را تحت تأثیر قرار داد و مباحثات 
و احتجاجــات آن حضرت با علمای فَِرق و اهل الحاد، عقاید 

اسالمي را پابرجا و استوار ساخت.

نقش بزرگ محدثان در غیبت کبری#
پــس از عصر ائمه)ع( همــواره حامالن حدیــث بودند که 
مي توانستند ســره را از ناسره و بدعت را از سنت تشخیص 
دهند و مردم را از گمراهي هایي که در نتیجه غور در فلسفه و 
گرایش به عرفان مصطلح و مکتب هاي الحادي مطرح مي شد 
نجات دهند و سرانجام تا این اواخر، یعني عصر صفویه- که در 
آن رسمیت تشیع تجدید شد- اعالن مي شد به واسطه عوامل 
خاصي که پس از سلطنت شاه طهماسب اول پیش آمد، رفته 
رفته گرایش به فلسفه و افکار صوفیانه و مشارب غیرشرعي 
قوت گرفت، تا حدي که در اصفهان، خانقاه ها برپا شده و مثل 
عالم جلیل آقاحسین خوانساري را به جاي القاب اسالمي، به 
عقل حادي عشر مي خواندند و نهایت ظهور علوم اهل بیت)ع( 
آن بود که محقق داماد در قالب اصطالحات فلسفي مطرح 
مي کرد و خالصه، زبان اهل بیت)ع(  و احادیث آن ها در غربت 
افتاده بود، که به إذن اهلل تعالي شخصیتي مثل عالمه مجلسي 
)قّدس سره( ظاهر شد و حدیث را دوباره چنان احیا و مطرح 
کرد کــه احادیث اهل بیت)ع( را نه فقــط در مدارس و در 
معرض توجه و دقت علما قرار داد، بلکه شاید خانه اي در بالد 
ایران نماند که از خواندن کتاب بهره داشته باشد، مگر آنکه 
احادیث اهل بیت)ع( به صورتي و زیرعنوانی، در آن وارد شد. 
خانقاه هاي اصفهان، همه تعطیل شد و افکار صوفیانه از میان 
رفت و زبان حدیث و اســتدالل به ظواهر قرآن و احادیث و 

زبان ائمه معصومین)ع(، زبان علما و حوزه ها شد.
بدون شــک، باید گفت: ظهور عالمه مجلسي در آن عصر، 
موجب بازگشت تشیع به عصر ائمه)ع( و اصحاب آن ها امثال 
زراره بن أعین ها و محمد بن مسلم ها و صاحبان اصول شد. 
نمي خواهم بگویم عصر پیــش از آن، همانند عصر ائمه)ع( 
نبــود، ولي این را هم نمي توانم بگویم که همانند عصر آنان 
بود، زیرا اصطالحات و الفاظ اسالمي کم و بیش عوض شده 
بــود و بحث درس و تألیف و تصنیف چنان که باید، بر محور 

کتاب و سنت و احادیث اهل بیت) ع( دور نمي زد.
هر طور بود و هر گونه بود، به ظاهر اگر مجلســي )رحمه اهلل 
علیه( ظهــور نکرده بــود و وضع حوزه ها بــه آن  گونه که 
داشت، جلو مي رفت، شریعت ارسطویي و اسالم ابن سینایي 
و صدرایي و ابن عربي پابرجا مي شــد و خدا مي داند که باب 
تأویل و توجیه آیات و احادیث و حمل آن ها با تکلف بر بیاني 

خاص تا کجا گسترده مي گشت!
این عالمه مجلسي بود که حوزه ها را به معارف اصیل دین و 
تشیع بازگرداند و قرآن و سنت را مافوق همه مکتب ها قرار 
داد؛ شکر اهلل سعیه و جزاه اهلل عن هذا الّدین و الکتاب و الّسنه 

خیر جزاء المحسنین.

سرچشمه همه علوم و معارف صحیح#
امروز هم، خطر کمرنگ  شدن محور بودن کتاب و سنت در 
مجامع علمی شــیعه رو به خودنمایي است. ما عقیده داریم 
که در کتاب و سنت همه آنچه بیانش الزم باشد، در مسائل 
اعتقادي، ماورای طبیعت و عالم ماده بیان شده است و نیازي 
به گدایي  نشســتن بر در مکتب هاي دیگر نداریم و در اصل، 
براي هدایت همــگان و دعوت همه به حقایق و عالم غیب، 
همین کتاب و سنت کافي اســت و به علم صحیح فقط از 
طریق اهل بیت وحي و رســالت مي توان دســت یافت که 
حضرت باقر)ع( به سلمه بن کهیل و حکم بن عتیبه، فرمود: 
قا َو َغرِّبا لَن تَِجدا ِعلماً َصحیحاً إاّل َشیئاً یَخُرُج ِمن ِعنِدنا  »َشِرّ
أهَل الَبیِت«5 همه  علم، نزد آن هاست و ما و همه امت و همه 
مردم وظیفه داریم به آن ها رجوع کنیم و مراجعه به غیر آن ها 
در مسائل الهي؛ خواه فالسفه به اختالف مشارب و مسالکي 
که در این مسائل دارند باشد و خواه مدعیان اشراق و شهود 
و عرفاني که مدعي حصول آن از این طریق شده اند باشند، 

همه غیرمطمئن و متضمن گمراهي و خطرات بسیار است.
در مســائل عقیدتي و مربوط به عالم غیب، قول فصل، فقط 
کتاب و حدیث معتبر است و بیش از آنچه در احادیث و قرآن 
کریم بیان شده است، کســي مکلف به غور و بحث در این 
مسائل نیست که نه به جاي مطمئني منتهي مي شود و نه 

براي سیر إلي اهلل مفید است.
آنـچـه نـه از شـرع برآرد علم

ور منم آن حرف، در آن کش قلم
بنابرایــن باید ما در معارف عقیدتــي، برنامه هاي اخالقي و 
نظامات حیاتي و فــردي و اجتماعي، تنها بر محور کتاب و 

حدیث بگردیم.

مالک مقام علمی اشخاص#
چنــان  که باید منزلت و مرتبت افراد را در علوم حقیقي که 
به مجموع آن علوم اسالمي و دین مي گوییم، از مقدار روایت 
آن ها از ائمه)ع( و آگاهي از احادیث و علوم ایشان بدانیم که 
فرمودند: »إعِرُفوا َمَنازَِل ِشیَعِتنا َعلي َقدرِ رَِوایَِتِهم َعنَّا َو َفهِمِهم 
ِمنَّا«6؛ منزلت دوستان و پیروان ما را، به قدر روایتشان از ما و 

آگاهیشان درباره ما بشناسید.

زیبایی بی نظیر کالم اهل بیت)ع(#
زیبایي، نیکویي و دلپسندي سخنان اهل بیت)ع( است که 
اگر مردم به آن آشنا و آگاه شوند، به آنان گرویده و از ایشان 
پیروي و متابعت می کنند. البته فصاحت و بالغت کالم- که 
کالم خالي از تعقید و کلمات وحشــي و دور از اذهان باشد 
و رســا و به مقتضاي حال گفته شده باشد- امتیازي است 
که ســخنان آن بزرگواران به آن آراســته است به خصوص 
خطبه هایي که در مناسبات و فرصت هاي مهم انشا فرموده اند، 

در این جهت، بي نظیر است.
هم شخص پیغمبر)ص( در فصاحت و بالغت بي نظیر بود که 
اد بَیَد أنّي ِمن ُقَریش«7؛ و  فرمودند: »أنَا أفَصُح َمن نََطَق بِالضَّ
هم امیرالمؤمنین)ع( و حضرت زهرا)س( و حضرت امامین 
همامین حســنین و ســایر ائمه)ع( و خواتین مکرمه این 
خاندان، مثل حضرت زینب)س( همه در فصاحت و بالغت 
کالم، در مقام اول قرار داشــتند و مقام اول مخصوص آن ها 

بود، چنان  که امیرالمؤمنین)ع( در این کالم فصاحت  بنیان 
ْت ُعُروُقُه َو َعلَْیَنا  ــبَ َّا َلَُمَراُء الَْکاَلِم َو فِیَنا تََنشَّ مي فرماید: »َو إِن
لَْت ُغُصونُُه«8؛ ما فرمانروایان کالم هستیم، یعني بر کالم،  تََهدَّ
حاکم و مســلطیم )به عکس برخي که کالم بر آن ها حاکم 
و مســلط است(، یا زمام سخن را به دست داریم و چنان که 
مي خواهیم و شایسته و سزاوار است، آن را رهبري مي کنیم 

ریشه هاي آن و شاخه هاي آن را. 
صدها خطبه ، هزارها کلمات قصار و مواعظ، ســخنان جامع 
و دعاهایي که از آن خانــدان، از برکت حفظ روات و ضبط 
احادیث به یادگار مانده اســت، همــه پس از کتاب خدا، در 
اوج فصاحت قرار دارد که نمونه بارز آن، نهج البالغه و کالم 
حضرت موال)ع( اســت که به حق در توصیــف آن »َکالُمُه 
ُدوَن َکالِم الَخالِِق َو َفْوَق َکالِم الَْمْخُلوقیَن«9 گفته شــده، و 
بزرگ ترین فصحاء اعصار در برابر آن فروتني و خضوع خود 
و عظمت آن را اظهار کرده اند و همچنین صحیفه سجادیه 

که انجیل اهل بیت و زبور آل محمد)ع( نامیده شده است.
این زیبایي ها و جاذبه هاي لفظي و ادبي قرآن و کالم رسول 
خدا)ص( و ائمه طاهرین)ع( البته بسیار مهم است و همیشه 
سخن شناسان هر عصر و زماني مجذوب آن بوده و خواهند 
بود، اما ظاهراً در این حدیث، این ســخن امام هشتم)ع( که 
مي فرماید: »َفإنَّ النَّاَس لَو َعلُِموا َمَحاِسَن َکالِمنا اَلتََّبُعونَا« نظر 
به مضامین سخنان ایشان و محاسن معاني آن ها دارد، زیرا 
آنچه موجب پیروي مردم و عمل به گفتار آنان است، پیام هاي 

حیات بخش گفته ها و سخنان ایشان است.

یک دنیا پند و هدایت#
احادیث شریفه، مشحون است از حکمت ها، پندها، هدایت ها 
و ارشادات علمي و عملي، که جامع سعادت دنیا و آخرت و 
متضمن صالح جسم و روح و فرد و جامعه و رستگاري همه 
است که نمونه اي از آن را در کتاب هایي مثل تحف العقول، 
غررالحکم، مکارم الخــالق و نزهه الناظر هر کس مي تواند 

مطالعه کند.
بسیاري از این احادیث، در ضمن یک جمله کوتاه، عالي ترین 
حکمت ها، و دستورالعمل ها را در اختیار بشر قرار مي دهند. 
این احادیث نشان مي دهند که آن بزرگواران، معماران حقیقي 
بنیاد خیر و سعادت بشر، طبیبان واقعي ارواح و مربیان آگاه 
جوامع انساني هستند؛ و راهنمایي هایشان، همه مقبول عقل 

سلیم و مطابق فطرت است.
این تعالیم و این ســخنان و هدایت ها، اگر در دسترس بشر 
قرار بگیرد و انســان هایي که به حقیقت و صداقت راه جوي 
سعادت طلبند از آن آگاه شوند، همه، آن ها را مي پذیرند و از 
آن پیروي مي کنند، زیرا خواسته فطرت را عرضه مي کنند، 
مانند تشنه اي که جویاي آب است. فطرت بشریت، جویاي 
این تعالیم و ارشادات است و هیچ دلیلي بر درستي این تعالیم 

و حقانیت آن ها، بهتر از خود آن ها نیست:
یوسف کنعانیم روي چـو ماهم گواست

 هیـچ کس از آفتاب، خّط گـواهي نخواست
ســرو بلنـدم تو را راســت نشــاني دهم

خـوب تـر از قـد سـرو چیست نشاني راسـت
اي گل گل زارها! چیـست نشان شما

 بوي که در مغزهاست، رنگ که در چشم هاست

شأن راوی و شأن عابد#
از این نظر در این روایت، امام رضا)ع( احیای امر خودشان را، 
یاد گرفتن و تعلم ســخنان آن بزرگواران و یاد  دادن آن ها به 
مردم مي دانند و این کاري است که حافظان احادیث شریفه 
و روایت کنندگان سخنان اهل بیت)ع( آن را انجام مي دهند 
و اجر و فضیلت فراوان دارد تا آنجا که شــأن و مقام یک نفر 
روایت کننده حدیث از ائمه)ع( افضل و باالتر از شأن هزارها 

عابد مي شود.
بــر مبناي ایمان به این حقایق و فضایل بوده اســت، که 
در گذشته، جلسات روایت حدیث و نقل، استماع و ضبط 
آن در بین شــیعه بسیار بوده است، و در قرن دوم، سوم 
و چهارم هجري، مثل شــهر قم مرکز و مجمع محدثان 
بســیار مي شــود و اصناف مختلف و صاحبان پیشه هاي 
گوناگون در این حلقه هاي روایت حدیث حاضر شــده و 
با قرائت یا ســماع احادیث از شــیوخ، احادیث را به طور 

مسند فرا مي گرفتند.
امید است نسل حاضر و همه دوستداران علم و دانش و معرفت، 
در امر اهل بیت)ع( و نشــر و تبلیغ مکتب انسان ســاز آنان، 

مشمول این دعای حضرت علی بن موسی الرضا)ع( باشند.
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شرح حدیثی از عیون اخبارالرضا)ع( به مناسبت دهه فرخنده کرامت 

 b برای احیاگران امر اهل  بیت   j دعای امام رضا
یاد          د          اشت شفاهی 

دیدگاه

روایت
تجلی زندگی علوی در سیره رضوی  

نقش امام رضاj  در شکوفایی علم و تمدن اسالمی 

 روایت دکتر تامر میرمصطفی؛ استاد دانشگاه از دمشق، درباره نخستین باری که به حرم رضوی مشرف شد

محمدهادی هم زیارت مقام، هم زیارت ضریح  دکتــر  آیت اهلل 
پرافتخار  زندگــی  عبدخدایی: 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
دارای تحــوالت گوناگونــی بوده 
است. از این رو از جهات متعددی 
می توانــد اســوه و الگــو بــرای 
پویندگان حقیقت و پیروان آن حضرت باشد. ایشان معاصر 
چندین پادشاه عباسی از هارون، مهدی و هادی گرفته تا 
امین و مأمون بودند و در هر زمان با کمال درایت و دیانت 
رفتار می کردند. در دوره بسیار سخت و رنج آور هارون که 
پدر بزرگوار حضرت در زندان های گوناگون به سر می برد، 
مدیریت منزل و تشکیالت آن امام بزرگوار با امام رضا)ع( 

بوده است و با درایت هر چه تمام تر اداره می شد.
به تدریج درخشش علمی آن حضرت در مدینه به گونه ای 
بــود که مرجع عام و خاص شــده و علمــای زمان در هر 
موضوعی درمانده می شدند به آن بزرگوار روی می آوردند. 
شخصیت و مقام علمی آن حضرت به جایی رسید که در 
دنیای اسالم شاخص بود تا آنجا که مأمون در مقابل رقیبان 
و منتقدان خویش گفت: من کسی روی کره زمین افضل از 
ایشان نمی شناسم، پس پیشنهاد والیتعهدی داد. هنگامی 
کــه آن امام)ع( والیتعهدی را پذیرفتنــد، راه نوینی را در 
سیاست اسالمی گشودند و خاطره پدر و جد بزرگوارشان 

را تجدید فرمودند.
در روزگاری که هنوز مردم جرم ها و جنایت های هارون را 
به یاد داشتند تندیسی از عدالت رسول اهلل)ص( را مشاهده 
کردند. در زمانی که تجمالت دربار عباســی را می دیدند 
با دیدن امام هشــتم)ع( در صدر والیتعهدی خاطراتی از 
امیرمؤمنان علی)ع( و ساده زیستی آن حضرت را مالحظه 
می کردند. باید توجه داشت که بنی عباس در ظلم و تجمل 
دست کمی از بنی امیه نداشت. حتی مأمون هم که ادعای 
علم و حکمت داشت در راه هوا و هوس خویش بیت المال 

را به یغما می داد.
آن طور که مسعودی در مروج الذهب بیان می کند، مأمون 
هنگام ازدواج خود با پوران دختر حســن بن سهل وزیر و 
هنگامی که 46 سال داشــت، مراسم عروسی بی نظیری 
برگزار کرد تا جایی که پدر عروس دســتور داد نُقل هایی 
برای نثار بر ســر عروس و داماد تهیه کنند. در میان آن ها 
کاغذی قرار داده بودند که شماره ملکی، کنیزی یا مرکبی 
یادداشت شده بود. این نُقل ها را بر سر عروس و داماد همراه 
با درهم و دینار بســیار می ریختنــد و هر که آن نقل ها را 
برمی داشت با ارائه کاغذ بین آن به وکیل پدر عروس، سند 
یــا قواله ملک، کنیز یا مرکب را دریافت می کرد. در مقابل 

این ولخرجی که حســن بن ســهل در عروسی انجام داد، 
مأمون به او گفت از من چیزی بخواه، او هم زرنگی به خرج 
داد و گفت: عالقه ای که تو اکنون در قلبت داری برای من 
حفظ کن زیرا من قدرتی بر حفاظت از آن ندارم و از سعایت 

حسودان بیمناکم.
مأمون هم دســتور داد خراج و مالیات کل منطقه اهواز و 
فارس را برای مدت یک ســال به او بدهند و به این صورت 
در مقابل خوش رقصی او از بیت المال حاتم بخشی کرد؛ البته 
این جریان پس از ارتحال حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 

رخ داد.
ایــن مورد تنها یــک نمونه از ولخرجی، اســراف و تبذیر 
پادشــاهان و حکام آن روز بود. ولــی در همان زمان امام 
هشــتم)ع( با پذیرش والیتعهدی، الگویــی از زمامداری 
اســالمی را به جهان نشان داد به طوری که طبق آنچه در 
جلد دوم کتاب اعالم الوری، صفحه 64 آمده است زندگی 
امام هشتم)ع( بسیار ساده بود. امام)ع( به جای فرش های 
زربافت دربار تابســتان ها روی حصیر و زمســتان ها روی 

گلیمی که از موی بز تهیه شده بود، می نشست.
در کنار ســفره اش غالمان و دربانان می نشســتند و با آن 
حضرت طعام تناول می کردند. حضرت)ع( پیش از صرف 
غذا قدحی می خواســت و آن را لبریز از غذا می فرمود و به 
مستمندان می داد و آیاتی از قرآن در مورد انفاق به یتیم و 

مستمند می خواند.
خالصه اینکه زندگی اشرافی شاهانه را به زندگی معمولی 
و زاهدانه تبدیــل کرده بود. در هنــگام والیتعهدی امام 
هشــتم)ع( از برکت ایشــان دیگر نه از زندان های مخوف 
منصور خبری بود و نه اثری از افسانه های هزار و یک شب 
هارون وجود داشــت بلکه جو و فضای آن زمان به برکت 
وجود امام رضا)ع( تقوا و فضیلت بود. تکبیرها به سوی نماز 

عید بود و اشک ها در نماز باران.
تنها این مقایســه تاریخی برای زمامداران کافی است که 
راه را از چاه تشــخیص دهند و شــیوه علوی را از طریقه 
عباســی جدا سازند و برای خود و دیگران روشن کنند که 
آیا پیرو هشتمین گوهر درخشان امامت هستند و یا تابع 
یغماگران عباســی؟ آیا کاخ نشینی می کنند و قهراً کوه ها 
ویران می ســازند یا به درددل افراد بینوا می رســند و به 
زندگی ساده بسنده می کنند؟ بدیهی است هر قدر تجمل 
و تشریفات در یک طبقه بیشتر شود، فالکت در عامه مردم 
زیادتر می شود. همچنان که موالی متقیان علی)ع( فرمود: 
»ما رأیت نعمه موفوره إالّ و إلی جانبها حّق مضّیع« یعنی 
هیچ گاه نعمت فراوانی ندیدم مگر آنکه در کنارش حقی را 

ضایع شده یافتم.

مدیر  انفرادی؛  مرتضی  دکتر 
گروه فرهنگ و سیره رضوی 
اســامی  پژوهش های  بنیاد 
آســتان قدس رضــوی: در 
مــورد زندگانــی معصومین)ع( 
پژوهش های فراوانی انجام شــده 
اســت که در این پژوهش ها بیشــتر بــه جنبه معنوی و 
شخصیت فردی آنان اشاره شده در نتیجه به جلوه علمی 
و جایگاه تمدنی ایشــان کمتر پرداخته شده است. از آنجا 
که معصومین)ع( مخــزن علوم و اســرار الهی اند و تمام 
نیازمندی ها و همه علوم مختلف بشــری نزد ایشان است 
بنابراین الزم است برای معرفت افزایی در مورد منزلت علم 
و دانش در نزد معصومین)ع( و بررسی نقش بی بدیل ایشان 

در تمدن اسالمی نگاهی متفاوت داشته باشیم.
در مصادر و منابع اسالمی آیات و احادیث فراوانی بر اهمیت 
علم و دانش در دین اسالم وجود دارد و این موضوع در سیره 
علمی و عملی معصومین)ع( نیز همواره مورد تأکید بوده است. 
در بررســی تاریخ و زندگانی معصومین)ع( نیز درمی یابیم 
که با توجه به وقایع و مقتضیات زمان، تعدادی از ایشــان 

توانستند وجهه علمی اهل بیت)ع( را نمایان کنند.
زمینه بروز علم خاندان وحی، از دوران امام باقر)ع( شــروع 
شد و در دوران امام رضا)ع( به اوج خود رسید. در نگاه کلی 
می توان گفت در دوران چهار امام )حضرت علی، امام باقر، 
امام صادق و امام رضا)ع(( زمینه برای گســترش دانش و 

تمدن اسالمی فراهم شد.
دوران امام رضا)ع( با اوج اقتدار خلفای عباسی، دوران 
خالفت مأمون و نیز با دعوت از اندیشــمندان و علمای 
مختلف با تخصص های گوناگــون از اقصی نقاط قلمرو 

تحت سیطره خالفت عباسی همزمان بود. 
در ایــن دوران از نظــر تاریخی، سیاســی، فرهنگی و 
اجتماعی شرایطی رقم خورد که  اندیشمندان اسالمی 
با کتاب هــای ترجمه شــده از فرهنگ هــا، مکاتب و 
نحله های فکری و زبان های دیگر مانند یونانی و هندی 
آشنا و آن ها را مورد نقد و بررسی قرار دادند، در نتیجه 
این موضوع به توســعه و گسترش مباحث علمی در آن 

زمان کمک شایانی کرد.
این شرایط زمینه ساز تألیف کتاب های مختلف در موضوعات 

متعدد و عاملی برای اوج گیری مباحث علمی شده بود. در آن 
زمان در جای جای حکومت عباسی حلقه های علمی و جلسات 
تخصصی برگزار می شــد. این محافل گرچه مقدمه حرکت 
عظیم علمی در تاریخ مســلمانان بود اما از سویی دغدغه ای 
برای زمامداران آیین زالل اسالمی نیز به حساب می آمد؛ چرا 
که زمینه ای برای ورود عقاید انحرافی به جامعه علمی اسالمی 
نیز به شمار می رفت و این مسئله رسالت خطیر راهنمایی امت 
را بــرای عالم آل محمد)ص( به صورت آشــکارا رقم می زد و 
حضرت نیز با علم الهی خویش به تبیین آموزه های اسالمی 
پرداختند. امام رضا)ع( بــا بهره گیری از فرصت فرهنگی، 
علمی، سیاسی و اجتماعی پیش آمده، اقدام های تأثیرگذار 
زیادی )اعم از تربیت شاگرد، کتاب های منسوب به ایشان، 
احادیــث و روایت های فراوان، حضــور در محافل علمی و 

مناظرات و...( در مسیر تمدن و علوم اسالمی انجام دادند.
نقش بی بدیل امام رضا)ع( در ایجاد، گســترش، شکوفایی 
و بالندگی تمدن اســالمی از ابعاد مختلف قابل بررســی 
است. حوزه های دانش و معرفتی امام از مباحثی است که 
شخصیت ایشان را متمایز از دیگران می سازد؛ موضوعاتی 
مانند شــاگردپروری و آثار علمی منتســب به ایشان که 
افق های تازه ای در حوزه های مختلف علمی می گشــاید. 
احادیث صادر از ایشان در مسائل و امور طبی و بهداشتی، 
گســتره دانش امام در زمینه الهیات به ویژه در حوزه های 
کالم، فلسفه، تفســیر و علوم قرآنی، حدیث، فقه، اصول، 
اخالق، ادیان، کتاب های آسمانی و آشنایی ایشان به سایر 
زبان هــا و ارائه نظریات در موضوعات تخصصی از پیدایش 
زمین گرفته تا بیان فلسفه احکام و... که همه این مباحث 
مستند به منبع وحی و مطابق عقل است بر وسعت دامنه 

معلومات امام داللت دارد.
این مسائل در زمانی ارائه شده که مباحث علمی بسیار رونق 
گرفته و در حقیقت گسترش مباحث علمی نه تنها در سرزمین 
اسالمی بلکه در اقصی نقاط جهان روی داده بود و در جامعه 
اســالمی نیز اختالف دیدگاه های گسترده در مباحث علمی 
وجود داشــت. از این رو حضرت با پیروی از ســنت نبوی در 
بیان احادیث و حتی حضور در مناظرات علمی با سران ادیان 
و مذاهب دیگر، اساســی ترین موضوعات را برای ترویج تمدن 
اسالمی بیان می کردند و از این فرصت به بهترین نحو ممکن 

استفاده کردند تا تمدن و علوم اسالمی را در دنیا نشر دهند.

معــارف : بیــش از 30 ســال از 
نخستین باری که من و همسرم به 
زیارت ثامن االئمه امام علی بن موسی 
می گذرد؛  شدیم،  مشرف  الرضا)ع( 
آن ســفر پس از زمانی بود که ما از 
کشــوری غربی که سیاست هایش 
توســط البی خبیث صهیونیسم کنترل می شود، تبعید شده 
بودیم. آمده بودیم تا در تهران، شهر استواری و افتخار، ماندگار 
شویم و در ســایه حمایت امام انقالب و انقالبی های مکتبی 

جهان، روح اهلل الموسوی الخمینی )قدس سره( زندگی کنیم.
نخستین کاری که برای انجام آن تصمیم گرفتیم، زیارت امام 
رضا)ع( در مشــهد مقدس بود که پس از سفری زیبا با قطار، 

کمی پیش از غروب آفتاب به آن رسیدیم.
به مشهد که رسیدیم، راننده تاکســی ما را به هتلی برد که 
به نظرش خوب و مناســب بود و بیشتر زائرانی از کشورهای 
حاشیه خلیج فارس در آن اقامت می کردند. به سمت پذیرش 
هتل رفتیم و یک اتاق خواستیم، اما هنگامی که کارمند هتل 
از ما خواست تا هزینه اقامت را به دالر پرداخت کنیم، غافلگیر 
شدیم؛ چراکه ما گذرنامه سوری داشتیم و چیزی که او از ما 
می خواست نداشتیم... فقط مقداری »تومان« داشتیم که برای 
یک زیارت دوروزه کافی بود و نه بیشــتر... از این هتل خارج 
شدیم و به هتل دیگری در کنار آن رفتیم... باز همان مشکل 
تکرار شد و ما باید هزینه اقامت را به دالر پرداخت می کردیم؛ 
ارزی که شیطان بزرگ، آمریکا استفاده از آن را به تمام کشورها 
و ملت ها در جهان امروز ما تحمیل کرده اســت آن چنان که 
بیش از هر چیز دیگری ذکرش بر هر لب و زبان و در هر محفل 

بین المللی و رسانه ای جاری است.
تنها یک راه حل در برابر خود می دیدیم و آن رفتن به ایستگاه 
برای بازگشت به تهران با نخستین قطار بود؛ در حالی که اندوه 
و تلخی محقق نشدن اولین زیارتمان را با خود حمل می کردیم؛ 

زیارتی که از مدت ها پیش در آرزوی آن بودیم.
در آن هنگام، همسرم به گنبد شریف نگاه کرد و در حالی که 
اندوه قلبش را می فشرد و اشک از چشمانش روان شده بود، با 
لحنی سرزنش آمیز و حزن انگیز گفت: »این طور است؛ زیارت 

غریبان را قبول نمی کنی؟ یا غریب الغربا!«
از آنچه شنیدم حیران و هراسناک شدم و به او گفتم: »این گونه 

ثامن االئمه)ع( را خطاب می کنی؟!«
گفت: به تو چه مربوط اســت؟! مــن و ثامن االئمه)ع( از یک 
درخت پاکیزه ایم... به همین دلیل بر من خشم نمی گیرد... و 
این حق شاخه است که اگر بادهای شدید بر او بوزد و شکستن 

او را تهدید کند، ریشه را سرزنش کند.
کالمش به پایان نرسیده بود که جوانی خوشرو به سمت ما آمد 
که چهره اش آرامش و اطمینان را برمی انگیخت. سالم کرد و 
وقتی فهمید نمی توانیم فارسی را به خوبی صحبت کنیم، به 
زبــان عربی روان و قابل قبولی بــا ما صحبت کرد: اهل کدام 

کشور هستید؟
گفتیم: سوریه؛ اما اکنون ساکن تهرانیم.

گفت: چرا اینقدر ناراحتید؟ مشکل چیست؟ آیا کسی شما را 
آزرده؟

داستانی که بر ما گذشته بود برایش گفتیم... 
گفت: االن کجا می روید؟

گفتم: به تهران برمی گردیم.
گفت: بدون آنکه امام رضا)ع( را زیارت کنید؟!

گفتم: چاره دیگری نداریم.
گفت: با من بیایید.

گفتم: کجا؟
گفت: هتلی که از شما غیر از دالر نپذیرفته بود.

دنبال او رفتیم در حالی که می گفت: عذرخواهی می کنم... ما 
را ببخشید!

به هتل اول رســیدیم؛ جوان به گونه ای که ما نمی فهمیدیم 
چه می گوید، با صاحب هتل صحبــت کرد... آن گاه صاحب 
هتل پیش ما آمــد و در حالی که عذرخواهی می کرد گفت: 
شما میهمان ما هستید و سپس کلید اتاقی را در طبقه دوم 

به ما داد.
از آن جوان مؤمن تشکر کردیم بدون آنکه او را بشناسیم... 

او هم در حالی که خارج می شد گفت: زیارتتان قبول! التماس 
دعا... .

خیلی تأخیر نکردیم و برای خروج آماده شدیم... اشک ناراحتی 
ما به اشک خوشحالی از زیارت ثامن االئمه)ع( تبدیل شده بود.

پــس از اقامه نماز مغرب و عشــا هر کداممان از مســیر 
مخصوص خودش به سمت ضریح حرکت کردیم تا تبرک 
بجوییم؛ من از مســیر مردان و همســرم از مسیر بانوان. 
پس از رنج و ســختی فراوان به دلیــل ازدحام جمعیت، 
به خواســت خدا موفق شــدیم و آرزویمان محقق شــد؛ 
برگشــتیم تا دوباره همدیگر را ببینیم... جایی نشستیم و 
با اشتیاق ســیل جمعیتی که تالش می کرد برای تبرک، 

ضریح مطهر را لمس کند نظاره گر شدیم.
همسرم آهی کشید و گفت: چقدر آرزو دارم بتوانم تمام شب 
را در کنار ضریح مطهر سپری کنم و آن را برای تبرک ببوسم؛ 
شاید زیارتم قبول شــود و امام رضا)ع( کالم عتاب آلود من را 

ببخشد .
به او گفتم: حتماً بخشش و لطف او تو را در برگرفته وقتی آن 

جوان مؤمن به کمک ما آمد تا این زیارت محقق شود... 
عزیز من! زیارت هر شخص با شخص دیگر متفاوت است. برخی 
افراد هستند که به زیارت می آیند و بدون توجه به دیگران با 
شتاب حرکت می کنند تا ضریح را برای تبرک لمس کنند و 

حاجات شخصی خود را از امام بخواهند؛ افرادی هم هستند که 
برای زیارت »مقام« امام می آیند نه فقط برای زیارت ضریح.

گفت: چه فرقی بین این دو زیارتی که تو می گویی وجود دارد؟
گفتم: زیارت ضریح در بسیاری اوقات ناشی از محبت و عشق 
زائر به صاحب ضریح است و شاید ایمان زائر به اینکه با لمس 
ضریح و درخواست از صاحب آن، حاجاتش برآورده می شود و 
راه حلی برای مشکالتش می یابد و شاید هم درخواست شفاعت 
از صاحب ضریح؛ پس زیارت ضریح فردی و شــخصی است، 
برای درخواست حل مشکالت و برآورده شدن حاجات دنیوی.
اما زیارت مقام؛ زائر فکر و تالش می کند تا در آسمان امام باال 
رود و در ملکوتــش عروج کند؛ هر کس به اندازه اســتعداد و 
توانایی عقلی، معنوی و روانی، برای بهره گیری از انوار و معارف 
عقلی و معنوی که خداوند تعالی به او ارزانی داشته است؛ پس 
زائر با شــعله ای از نور برمی گردد که عقل و قلب و روحش را 
روشن می کند، تا به نوبه خود نقشی در انتشار آن نور و هدایت 

دیگران داشته باشد.
همسرم در حالی که خوشــحال و خرسند به نظر می رسید 
گفت: حاال که ما در محضر مقدس امام رضا)ع( نشسته ایم، بگو 

تو از انوار ایشان چه بهره ای برده ای؟
گفتم: همان طور که تو می گویی، حاال که در محضر شــریف 
امام نشسته ایم الزم است برخی از تعالیم آن حضرت را مرور 

کنیم؛ از آن جمله: 
امام رضا)ع( معنی غیبت و بهتان و فرق بین آن دو را به ما 
آموخته است؛ فرمود: »هر کس پشت سر مردی چیزی را که 
در اوست و مردم هم می دانند بگوید از او غیبت نکرده است و 
اگر صفاتی را ذکر کند که در اوست ولی مردم نمی دانند از او 
غیبت کرده و اگر صفاتی را که در او نیست بگوید به او بهتان 

زده است«.
 اما در معنای تواضع و توکل: حقیقت تواضع آن اســت که 
انسان مردم را تکریم کند و به آن ها احسان و نیکی کند؛ آن  
گونه که دوســت دارد و آرزو دارد که با خودش رفتار شــود. 
تواضع دلیلی است بر شرافت و عظمت نفس و هر کس نسبت 
به مردم تواضع کند، مردم او را دوســت دارنــد و او را بزرگ 

می شمارند؛ خدا نیز او را دوست دارد و مقام او را باال می برد.
ابن جهم می گوید: از امام رضا)ع( پرســیدم و به ایشان گفتم: 
فدایتان شوم، حد و اندازه توکل چیست؟ فرمود: این است که 
با نظر به خداوند از هیچ  کس ترس نداشته باشی. گفتم: حد 
تواضع کدام اســت ؟ فرمود: این است که آنچه را دوست داری 
مردم به تو بدهند، تو به ایشان بدهی. گفتم: می خواهم بدانم 
که من در نگاه شما چگونه هستم ؟ فرمود: بنگر که من در نگاه 

تو چگونه هستم ؟
 رفتــار عملی در تواضع انســانی: ائمه)ع( مانند جدشــان 
پیامبر اکرم)ص( که خداوند ایشــان را رحمتی برای عالمیان 
قرار داده اســت، شیعیانشان را به مساوات در میان مسلمانان 
توصیه کرده اند حتی در ســالم کردن و از تبعیض قائل شدن 
در میان آن ها بر اساس بی نیازی و نیازمندی مادی متنفرند. 
امام رضا)ع( در کالمی ما را از این رفتار اجتماعی زشت برحذر 
داشته و فرموده اند: هر کس با مسلمانی فقیر روبه رو شود و به 
او سالمی متفاوت با سالمی کند که به ثروتمند می  کند، روز 
قیامت خداوند عــز و جل را دیدار کند در حالی که خدا از او 

در خشم است.
 از زیباترین سخنان امام رضا)ع( آن است که گناه های جدید 
ابتالئات جدید را در پی دارند؛ فرمود: هرچه بندگان، گناهان 
تازه و ناکرده انجام دهند خداوند هم برایشــان بالهای تازه و 

ناشناخته به وجود خواهد آورد.
 و در پایان؛ صفات انســان عاقل آن  طــور که امام رضا)ع( 
می فرمایند: خرد مرد مســلمان کامل نشود تا آن گاه که 10 

ویژگی در او باشد:
 به نیکی او امید رود؛

و از بدی او آسودگی باشد؛
نیکی اندک دیگری را بسیار شمارد؛
 و نیکی بسیار خویش را ناچیز داند؛

از نیازخواهی ]دیگران[ دلگیر نمی شود؛
 و از علم جویی در طول عمرش دلخسته نمی شود؛

 تهیدستی در راه خدا را بیشتر از توانگری دوست می دارد؛ 
و خــواری در راه خــدا را از بزرگمندی در نزد دشــمن خدا 

خوش تر دارد؛
و گمنامی برای او رغبت انگیزتر از بلندآوازگی است.

سپس امام فرمود: دهمی و چه دهمی ؟ از امام پرسیده شد: 
آن چیست ؟ امام فرمود: کسی را نبیند مگر آنکه گوید: او از 
من بهتر و پارساتر است. به راستی جز این نباشد که مردم دو 
گونه اند: مردی بهتر و پارساتر از او و مردی بدتر و فرومایه تر 
از او. پــس آن هنگام که بدتر و فرومایه تر از خویش را ببیند 
بگوید: شــاید نیکی و خوبی او در درون و باطن اوست و این 
نیک باطنی برایش بهتر اســت و نیکی من آشــکار است و 
نیک ظاهری برای من بدتر اســت و چون بهتر و پارساتر از 
خویــش را ببیند در برابرش فروتنی کند تا همپای او گردد؛ 
پس چنانچه این گونه کند بی گمان بزرگمندی اش فراز گیرد 
و نیکی اش پاکیزه شــود و یاد او نیک گردد و ســرور مردم 

دوران خویش باشد.
- وقت نماز صبح فرا رسید، برای نماز و وداع با امام آماده شویم؛ 

به امید اینکه اگر خدا خواست، روزی برگردیم.
همسرم با شــادمانی گفت: خدا را سپاس که به گفته تو دو 
زیارت را در یک زیارت بجا آوردیم: زیارت مقام و زیارت ضریح؛ 
اکنــون به تهران بازمی گردیم در حالی که شــکرگزار توفیق 

زیارت ثامن االئمه)ع( هستیم.
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 حجت االسام والمسلمین محمدحسن وکیلی 

معارف: کرامت به معنای دوری از پســتی و فرومایگی است و روح 
بزرگوار و منزه از هر پستی را کریم گویند. کرامت در مقابل دنائت، 
ذلت و خواری است و برای رسیدن به قله بلند کرامت باید به سالح 
تقوا و پرهیزگاری مجهز گشت و تقوا آن است که انسان از هر چه 

او را به گناه وامی دارد، دوری کند. 
یکــی از آثار و پیامدهای داشــتن روحی کریمانــه رعایت حقوق 

مردم اســت که در آموزه هــای دینی از آن تعبیر بــه حق الناس 
 می شــود؛ »حق الناس« در برخی از روایت هــا بر حق اهلل نیز مقدم 

شده است.
یکی از ابعاد حق الناس به آبروی انســان ها برمی گردد. در روایتی، 
امــام صادق)ع( می فرمایند: »َمْن َرَوی َعلَی ُمْؤِمــٍن ِرَوایًَه یُِریُد بَِها 
َشْیَنُه َو َهْدَم ُمُروَءتِِه لَِیْسُقَط ِمْن أَْعُیِن النَّاِس أَْخَرَجُه اهلُل ِمْن َواَلیَِتِه 
ْیَطاُن« )الکافی، ج 2، ص 358(  َطاِن َفاَل یَْقَبُلُه الشَّ ــیْ إِلَی َواَلیَِه الشَّ
هر کس به ضرر یک مؤمن حرفی بزند و قصدش آبروریزی و افشای 
عیب او باشــد و بخواهد او از چشــم مردم بیفتــد، خداوند او را از 

والیت خود به والیت شیطان می راند و شیطان هم او را نمی پذیرد.
آن حضرت همچنین در روایتی از قول پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: 
» اَل تَْطُلُبــوا َعَثَراِت الُْمْؤِمِنیَن َفإِنَّ َمــْن تََتبََّع َعَثَراِت أَِخیِه تََتبََّع اهلُل 
َعَثَراتِِه َو َمْن تََتبََّع اهلُل َعَثَراتِِه یَْفَضْحُه َو لَْو فِی  َجْوفِ  بَْیِتِه«. )الکافی، 
ج2 ، ص355( لغزش هــای مؤمنان را دنبال نکنید؛ هر که به  دنبال 
لغزش مؤمنی باشد، خداوند تمام لغزش های او را دنبال خواهد کرد 

و او را حتی در میان خانه اش رسوا می سازد.

* عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی

ایکنا: حجت االسالم والمســلمین ابوالفضل ساجدی، عضو هیئت 
علمی مؤسســه آموزشی و پژوهشــی امام خمینی)ره(، در تبیین 
مقوله رضا و رضایتمندی در زندگی گفت: در کتاب های اخالقی از 
»رضا« به عنوان یک مقام معنوی باال یاد شــده است؛ البته کسب 
رضا نیازمند مقدمات عرفانی اســت؛ یعنی هم معرفت فکری نیاز 
دارد و هم معرفت عملی، انســانی که خــود را محتاج خدا و بنده 

او می داند و این نظام را نظام احســنی می داند که آخرت و دنیا با 
هم گره خورده اند خدای خود را رحمان، قادر و علیم می داند؛ پس 
هر کاری انجام دهد در مشــیت الهی تفسیر می کند و می داند که 
دنیا دار محدودیت است، بنابراین کمتر دچار اضطراب خواهد شد. 
براساس مطالب بیان شده، رضایت قلبی، نیازمند معرفت حضوری 
و قلبی است و نه صرفاً معرفت حصولی؛ معرفت قلبی هم در سایه 
تقوای عملی حاصل می شــود، اینکه حاالت قلب انســان چگونه و 

وابسته به چه چیزی باشد و یا نباشد.
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشــی و پژوهشی امام خمینی)ره( 

اظهار کرد: عوامل مختلفی بر دلبســتگی انســان مؤثر هســتند؛ 
انســان مؤمن هم علم حضوری خود را نســبت به خداوند تقویت 
می کنــد و هم با پایبندی به آموزه هــای دینی، تقوای عملی را در 
 خود باال می برد و نتیجه این اســت که این دلبســتگی ها، موافق 

خداوند است. 
وی افــزود: از روایت ها برمی آید که برای چنین انســانی اهم امور 
خداوند اســت و در این صورت احب امور هم برای او خداوند است؛ 
چون مهم ترین و باالترین موجود را خدا می داند بیشترین دل را به 

مهم ترین معبود می بندد، پس رضا برای او حاصل می شود.

یادداشتی کوتاه از دکتر قاسم اخوان نبوی*

کرامت نفس و حق الناس 
مقام رضا، هم معرفت فکری نیاز دارد 

هم معرفت عملی 

یاد          د          اشت

نسیم کاهیرد          ه/ پژوهشگر جامعه شناسی تشیع 
annotation@qudsonline.ir

 معرفی کتاب رضوی )بخش پایانی( 
فرهنگ مصرف در آموزه های رضوی 

معارف: کتاب »فرهنگ مصرف در آموزه های رضوی« به قلم حجت االسالم 
جواد ایروانی، دانشیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی و توسط انتشارات دانشگاه 
علوم اسالمی رضوی به چاپ رسیده است. مصرف و فرهنگ مصرف، هم از 
نظر اقتصادی و هم به دلیل آثــارش بر دیگر عرصه های فردی و اجتماعی 
اهمیت بسزایی دارد. با اینکه مصرف هدف نهایی تولید و توزیع است، یکی 
از عوامل مؤثر بر آن نیز هســت. بر همین اســاس، اقتصاددانان اصلی با نام 
»حاکمیت مصرف کننده« پی ریخته اند که بر اساس آن، مصرف کننده خود 
به تولیدات و چگونگی توزیع شــکل می دهد. بنابراین مصرف فقط تابعی از 
تولید و توزیع نیســت بلکه تولید و توزیع نیز تابع مصرف اســت. به سخن 
دقیق تر، مصرف، هم علت غایی تولید و توزیع اســت و هم علت صوری آن 
دو. بنابراین الگوی مصرف در جامعه و هر گونه تغییر در آن، تأثیر فراوانی بر 
دیگر فعالیت های اقتصادی دارد. در سخن و سیره امام رضا)ع( به این موضوع 
توجه ویژه شده است و اصول، معیارها و محدودیت هایی برای مصرف کننده 
مشخص شده  که مبتنی بر جهان بینی توحیدی و در راستای نیل به هدف 

نهایی انسان و تکامل وی است. 
نویسنده در این کتاب سعی در استخراج این اصول و شرح و بسط آن با کمک 
آیات مرتبط و برخی دیگر از روایت های اهل بیت)ع( کرده است. در فصل اول 
این کتاب اصول مصرف با نگاه به اصل اعتدال و توجه به اولویت ها و همچنین 
اصولی از جمله انضباط مالی، ساده زیستی، انفاق مازاد درآمد و توجه به دیگر 
متغیرها مورد توجه قرار گرفته است. نویسنده در این فصل با بررسی جایگاه 
اعتدال در مصرف، معیارهایی چون نیاز انسان به امکانات و کاالی مصرفی و 
توجه به امر عرفی در تعیین سطح مطلوب این اعتدال را در نظر گرفته است 
و سپس با برشمردن آثار و ثمرات اعتدال درصدد اقناع مخاطب برای پیش 
گرفتن این رویه برآمده است. آنچه در فصل دوم کتاب به صورت مفصل مورد 
بحث قرار گرفته، بحث مصارف اولیه و ضروری انســان و ضوابط ناظر بر آن 
است که نویسنده در آن سعی کرده با رویکرد کالمی جدید، گزاره های دینی 
موجود در سنت اهل بیت)ع( و قرآن را برای خواننده به روز کرده و با مسائل 

امروز انسان معاصر پیوند بزند.

کتابخانه



گفتوگو

 گفت وگو با محمد کاسبی
که نقش خادم حرم رضوی را ایفا کرده است

کاش همه کارهایم با محوریت امام رضاj بود
سیما وســینما/  کهندل: محمد کاســبی را بســیاری از ما با 
نقش آفرینی در ســریال به یادماندنی »خوش رکاب« می شناسیم. 
یک راننده کامیون مشــتی که با ماشــین نارنجی رنگش مســافر 

همیشگی جاده ها بود. 
کاســبی اما نقش های مانــدگار دیگری هم دارد کــه یکی از آن 
نقش های ماندگار در کسوت »خادم« امام رضا)ع( در فیلم »آسمان 

هشتم« است. او در این فیلم، بازی تأثیرگذاری داشت.
این بازیگر پیشکســوت کشــورمان، این روزها در بستر بیماری و 
محتاج دعای مردم و زائران امام هشتم)ع( است. او با اشاره به آثاری 
که با محوریت امام رضا)ع( کار کرده اســت، می گوید: سه اثر بازی 

کردم که محوریتشان امام رضا )ع( بود. 
یعنی این طور نبوده که مســئله زیارت به عنوان یک قصه فرعی و 
حاشــیه ای باشد بلکه قصه اصلی در بستر حرم مطهر و زیارت امام 

رضا)ع( روایت می شد.
وی تأکید می کند: دلم می خواست تمام کارهایی که در طول عمرم 
انجام دادم، محوریتشــان امام رضا)ع( باشد، ولی فقط سه قرعه به 
نــام من افتاد و همین ها هم لطــف و عنایت حضرت رضا)ع( به من 

بوده است. 
این بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون می افزاید: به خود می بالم 
که در ســه پروژه مرتبط با موضوع امام رضا)ع( ایفای نقش کردم. 
دو فیلم ســینمایی »دو چشم بی سو« و »آسمان هشتم« و سریال 
»همســفر خورشــید« که در دو تا از  آن ها نقش خادم حرم امام 
هشــتم)ع( را داشــتم و چقدر بد می شــد که من این دنیا را ترک 

می کردم و چنین نقشی را در پرونده ام نمی داشتم.
وی بــا اظهــار امیــدواری از اینکه  بــاز هم در آثار ســینمایی و 
تلویزیونــی مرتبط با حضرت امام رضا)ع( حضور داشــته باشــد، 
عنوان می کند: بازی در فیلم هایی با موضوعات دینی، حس و حال 
 خوبــی به بازیگــر منتقل می کند و من حال بســیار خوبی در این 

کارها داشتم.
کاسبی با بیان اینکه سینمای ایران در حوزه فیلم های دینی کم کار 
بوده اســت، می گوید: حوزه دین، بستر مناســبی برای فیلم سازان 
اســت تا بتوانند از میان آن سوژه های زیادی را کشف کنند، اما به 
نظر می رسد بسیاری از فیلم سازان ما از این موضوع غفلت کرده اند.

وی بــا بیان اینکه وجود بارگاه ملکوتی هشــتمین امام شــیعیان 
در کشــور ما جزو الطافی اســت کــه خداوند متعال بــه مردم ما 
داشته اســت، خاطرنشان می کند: ما شــیعیان باید به این مسئله 
 افتخار کنیم و به خودمان ببالیم که بارگاه امام رئوف در کشــور ما 

قرار دارد. 
همه ما ایرانی ها و مسلمانان، امام رضا)ع( را دوست داریم و عاشقانه 
به حضرتش عشق می ورزیم. خوشبختانه پس از پیروزی انقالب در 
آثار هنری و ســینما و تلویزیون پرداخت های خوبی به زندگی این 

امام بزرگوار شده است.
کاسبی با اشــاره به روزهای خوشی که در حرم مطهر امام رضا)ع( 
برای نقش آفرینی در این ســه پروژه داشــته است، عنوان می کند: 
زمانی که در حرم حضور داشــتم خودم را در مقابل تمامی زائران و 

خادمان حضرت بسیار کوچک و حقیر می دیدم. 
مردم از سراسر ایران و جهان به حرم مطهر رضوی می آیند و شاید 
هر چه دارند خرج می کنند تا به بارگاه ملکوتی این امام رئوف برسند؛ 
 چراکه امام رضا)ع( حج فقراست و هیچ کسی از اینجا دست خالی 

برنمی گردد.
ایــن بازیگر پیش از این در یکی از گفت وگوهایش، ماجرای شــفا 
گرفتن خود از حضرت رضا)ع( را چنین روایت کرده بود: من اولین 
بار در ســال ۱۳۶۲ برای بازی در فیلم سینمایی »دو چشم بی سو« 
مدت طوالنی را در حرم امام رضا)ع( گذراندم و درست یک سال بعد 

پای چپم ۹۰درصد از حس خود را از دست داد. 
وقتی پزشــکان از من قطع امید کردند از خانواده ام خواستم مرا به 
حرم حضرتش برسانند و وقتی به حرم رفتم و زیارت کردم مشکل 

پایم حل شد و از امام رئوف شفا گرفتم.
سریال »همســفر خورشید« به کارگردانی علی شاه حاتمی سومین 
تجربــه بازیگری در آثاری با موضوع امام رضا)ع( اســت و با اینکه 
شــرایط تولید این سریال بسیار سخت و دشــوار بود، من و سایر 
عوامل سریال انرژی عجیبی داشتیم و خوشبختانه به بهترین شکل 

این سریال به ثمر رسید. 
همچنین در فیلم ســینمایی »آسمان هشتم« به کارگردانی حسن 
نجفی نیز همه اعضای گروه فیلم برداری سختی حس نمی کردند و 

گویا امام رضا)ع( کار را برای همه آسان کرده بود.

 سیما و سینما/ زهره کهندل مجموعه تله فیلم 
»بیا از گذشــته حرف بزنیم« به کارگردانی؛ حمید 
نعمت اهلل، نویسندگی؛ معصومه بیات و تهیه کنندگی؛ 
محمدرضا شــفیعی، محصول ســال ۱۳۸۷ است. 
فصل اول این مجموعه تله فیلم عنوان بهترین فیلم، 
فیلم نامه و کارگردانی پنجمین جشنواره فیلم رضوی 
را در ســال ۸۸ از آن خود کرد. تاکنون ۹ قسمت از 
این تله فیلم ساخته شده است. در قسمت نخست این 
مجموعه، سه زن سالمند به قصد زیارت و سیاحت 
عازم شهر مشهد می شوند و در آنجا اتفاقاتی برایشان 
رخ می دهد که این ســفر را به یادماندنی می کند. 
ماجرای قسمت نخست این مجموعه از این قرار است 
که خانم محمدی در شرف جدایی از همسرش، آقای 
ناصری قرار دارد و در راه ســفر به مشهد با دو خانم 
مســن بیوه به نام های خانم خازنه و جواهری آشنا 
می شــود. آن ها به ذکرخیر از همسران مرحومشان 
می پردازند و پس از مطلع شــدن از اوضاع زندگی 
خانم محمدی سعی می کنند او و همسرش را آشتی 
دهند. با ورود آقای ناصری به مشهد، سوء تفاهم بین 
او و خانم محمدی از بین می رود و در نهایت مشخص 
می شود که آقای ناصری همرزم پسران خانم خازنه 
و خانم جواهری بوده و این آشنایی هدیه ای از جانب 
خداوند است. با استقبال از این تله فیلم، قسمت های 
بعدی این مجموعه هم ســاخته می شود و این سه 
زن عالوه بر مشــهد به دیگر مناطق ایران هم سفر 
می کنند و شرح کشمکش های میان این سه مادر و 

رابطه شان با یکدیگر روایت می شود. 
»پوراندخت مهیمن« یکــی از بازیگران اصلی این 
مجموعه اســت که در هر ۹ ســری این تله فیلم ها 
حضور داشته است. از او با نقش آفرینی خوب خود در 
نقش »خانم محمدی« در قسمت اول این مجموعه 
تله فیلم در نخستین جشنواره تلویزیونی جام جم، 
قدردانی شد. با این بازیگر پیشکسوت درباره خاطرات 
نقش آفرینی اش در فصــل اول این مجموعه که در 
مشهد و حرم مطهررضوی گذشت، گفت وگو کردیم 

که مشروح آن را در ادامه می خوانید. 

شــما یکی از بازیگــران اصلی مجموعه س
بودید،  بزنیم«  از گذشته حرف  تله فیلم »بیا 

چطور به این گروه اضافه شدید؟
کارگردان این مجموعه آقای حمید نعمت اهلل وقتی 
کار را به من پیشنهاد کردند و قبول کردم، گفتند که 

اولین انتخابشان برای این نقش بودم. 
وقتی این پیشــنهاد به من شد و درباره قصه فیلم 
توضیح دادند، بدون معطلــی پذیرفتم و همکاری 
بســیار خوبی با هم داشتیم. پس از اینکه کار تمام 
شــد، آقای نعمت اهلل گفتند که چه انتخاب خوبی 
داشتم و از نتیجه کار راضی بودند. ایشان کارگردان 

بسیار خوب و توانمندی هستند و بسیاری از بازیگران 
عالقه مند به همکاری با این فیلمســاز هســتند و 
خوشبختانه برای من این شرایط همکاری مهیا شد. 
آقای نعمت اهلل به شدت در خروجی اثر وسواس دارند 
و دقت فراوانی در مراحل پس از تولید داشــتند که 
یکــی از دالیل توفیق این مجموعه، همین موضوع 
اســت. بازی در این مجموعه به ویژه قسمت اولش، 
برای مــن توفیق بزرگــی بود، چون من عاشــق 
حضرت رضا)ع( و حضرت معصومه)س( هســتم و 
معجزات فراوانی از این بزرگواران در زندگی ام دیده ام. 
وقتی فیلم نامه مجموعه »بیا از گذشته حرف بزنیم« 
را خواندم و دیدم که فیلم در مشــهد ضبط دارد، از 

شدت خوشحالی سر از پا نمی شناختم. 

از قســمت اول این مجموعه هم استقبال س
خوبی شــد به طوری که پس از 10 سال، بارها 
از شبکه های مختلف تلویزیون بازپخش شده 

است؟
همین طور اســت. این مجموعه آن قدر با استقبال 
مخاطبان روبه رو شده بود که به دفعات از شبکه های 

مختلف تلویزیون بازپخش شد.
 برای من سابقه نداشــته است که در مجموعه ای 
چنین پرمخاطب بازی کنم. قسمت اول این اثر که 
در مشهد می گذشــت و اوایل دهه ۹۰ پخش شد، 

مورد استقبال مردم قرار گرفت و هنوز هم وقتی از 
تلویزیون بازپخش می شود، مردم آن را دوست دارند. 
اینکه یک  تله فیلم بیش از 4۰ بار از تلویزیون پخش 

شود، نشان از موفقیت باالی آن اثر دارد.

وقتی درباره نقش با شما صحبت کردند و س
فیلم نامه را خواندید، شخصیت خانم محمدی و 

قصه این زن ها چقدر برایتان جذابیت داشت؟
بسیار زیاد. من نقش محوری را در همه قسمت های 
این مجموعه بازی می کردم. خانم محمدی، زنی بود 
که شخصیت مهربان و باگذشتی داشت و بسیار با 
این نقش مأنوس شدم. احساس کردم که می توانم 

از پــس این نقش بربیایــم و آن طور که کارگردان 
می خواهد و به دل مردم بنشیند، نقش آفرینی کنم. 
شخصیت خانم محمدی در این مجموعه دارای ابعاد 
مختلفی شامل مادر خوب و همسر فداکاری بود و 
با وجود دلخوری هایی کــه برایش پیش آمده بود، 
شوهرش را دوســت داشت. این شخصیت یک زن 
ایرانــی فداکار و مهربان بود و نقش آفرینی آن برایم 

جذابیت داشت. 

فصل اول این مجموعه تله فیلم در مشهد س
کلید خورد، وقتی متوجه شدید که قرار است 
فیلم برداری کار در مشهد و حرم امام رضا)ع( 

باشد چه واکنشی داشتید؟
من آن قدر عاشق مشــهد هستم که وقتی متوجه 
شدم لوکیشن کار مشهد است، سر از پا نمی شناختم 
و بهترین خبری بود که به من می دادند. ســفر به 
مشهد و بازی در این مجموعه برای من یک دعای 
مســتجاب بود و  ســفری جان افزا را برایم رقم زد. 
فراموش نمی کنم شب هایی که در حرم امام رضا)ع( 
فیلم برداری داشتیم، انرژی مضاعف می گرفتم. شب ها 
حرم خلوت تر می شد و تا نزدیکی ضریح مطهر برای 
زیارت می رفتیم و نمی دانید که چقدر لذت بخش بود. 
خدا خانم شــهابی را رحمت کند، با هم به نزدیکی 
ضریح می رفتیم و آنجا نمــاز می خواندیم. واقعاً آن 

لحظات برای من ماندگارتریــن لحظات زندگی ام 
است. همیشه حســرت چنین زیارت دلچسبی را 
داشــتم و لطف خدا و حضرت رضا)ع( شامل حالم 
شد. بیشتر فیلم برداری قسمت اول این مجموعه در 
حرم مطهر و خیابان های اطراف حرم بود. تصورش 
هم برایم لذت بخش اســت تا چشم می گرداندیم، 

گنبد طالیی آقا در نگاهمان می نشست.  

فیلم برداری در مشهد چقدر طول کشید؟س
فکر می کنــم حــدود 4۰ روز شــد. در واقع یک 
چله نشینی قشنگ را با این کار در مشهد داشتیم. 
بازی در فیلم »بیا از گذشــته حــرف بزنیم« برایم 
خاطــره ماندگاری شــد که هیچ وقــت فراموش 
نمی کنم. هر روز صبح چشــمم را در شــهری که 
دوست داشتم باز می کردم. قدم زدن در خیابان های 
شلوغ اطراف حرم هم به من آرامش می داد و حس 
خیلی خوبی داشتم. احساس می کردم خدا چقدر مرا 
دوســت دارد که اکنون در این شهر دارم فیلم بازی 
می کنم. به نظرم این حکمت خدا بود که برای این 
نقش انتخاب شوم. گویی غیر از انتخاب کارگردان، 
مورد لطف خداوند هم بودم که توفیق بازی در یک 

فیلم معنوی نصیبم شد. 

یعنی بازی در این مجموعه تله فیلم، جزو س
بخت های خوب شما در بازیگری بوده است؟

دقیقاً همین طور است. من در زندگی ام عنایات زیادی 
از حضرت رضا)ع( و حضرت معصومه)س( دیده ام. 
من از خواهر امام رضا)ع( شفا گرفتم و همیشه با این 
بزرگواران حرف می زنم و آرام می شــوم. آرزوی من 
این است که بار دیگر پیشنهاد فیلمی به من بشود 
که مرتبط با حضرت رضا)ع( یا حضرت معصومه)س( 
باشــد تا بتوانم در حد خودم به این بزرگواران ادای 
دین کنم. امیدوارم دوباره بتوانم در مشهد کار کنم و 
در جوار بارگاه منور حضرت رضا)ع( حضور پیدا کنم.

به نظر شــما دلیل اینکه ساخت فیلم و س
ســریال های مرتبط با حضــرت رضا)ع( در 

سال های اخیر کم شده است، چیست؟
به نظرم کم لطفی است. وقتی این قدر از ولی نعمتمان 
معجزه می بینیم، کم لطفی ما هنرمندان اســت که 

این ها را به تصویر نمی کشیم. 
وقتی به حرم امام رضا)ع( مشرف می شوید روحتان 
تازه می شــود و از نظر معنوی، حــال بهتری پیدا 
می کنید. اگر بــه ائمه اطهار)ع( وصل شــویم دنیا 
و آخرتمــان را می ســازیم. آرزویم این اســت که 
کارگردانــی زنگ بزند و بگوید که قرار اســت فیلم 
 یا ســریالی در مشهد بســازیم و اسم من هم میان 

بازیگرانش باشد. 

برش

 بازی در این مجموعه به ویژه قسمت 
اولش، برای من توفیق بزرگی بود، 
و  عاشق حضرت رضا)ع(  من  چون 
و  هستم  معصومه)س(  حضرت 
معجزات فراوانی از این بزرگواران 
وقتی  دیده ام.  زندگی ام  در 
که  دیدم  و  خواندم  را  فیلم نامه 
فیلم در مشهد ضبط دارد، از شدت 

خوشحالی سر از پا نمی شناختم

نگاهی به نقش های سریال  رضوی»والیت  عشق« که در ذهن و زبان مردم ماندگار شده اند

بازی به عشق والیت

سیما وسینما: سریال »والیت عشق« یکی از آثار دینی  و 
تاریخی تلویزیون بود که در زمان پخش به شدت از طرف 
مخاطبان مورد توجه قرار گرفت و با گذشــت دو دهه از 
ســاخت آن همچنان در خاطره مردم ماندگار شده است.  
یکی از نقاط قوت این مجموعــه بازیگران آن بود که هر 
کدام به نوعی در نقش های خود دیده شــده و به خاطره 

ماندگاری در ذهن مخاطبان تبدیل شدند. 
فــرخ نعمتــی در نقش علی بن موســی - بــدون نمایش 
چهــره، محمد صادقــی در نقش مأمون عباســی، مریال 
زارعــی در نقش همســر عمرو بن رجــا، دانیال حکیمی 
در نقــش عمرو بن رجا، اکبــر زنجانپور در نقش فضل  بن 
ســهل، بیژن امکانیان در نقش ابن عقیل، داوود رشیدی 
در نقــش فضل بن ربیع، فتحعلی اویســی در نقش رجاء 
ابن ابی ضحــاک، رامبد جوان در نقش امین عباســی و 
فریمــاه فرجامی در نقش زبیــده، از بازیگرانی بودند که 
در این ســریال ایفای نقش کردند. در ادامه به تعدادی از 
 این نقش ها که همچنان در یاد مخاطبان هستند، نگاهی 

می اندازیم. 

 فرخ نعمتی در نقش علی بن موسی #
 بدون نمایش  چهره

بدون شــک ماندگارترین نقش در سریال »والیت عشق« 
از آن فــرخ نعمتی بود کــه قرار بود در این ســریال در 
نقش امام رضا)ع( حضور پیدا کند و مخاطب بدون دیدن 
چهــره اش تنها صدای او را بشــنود. تا پیــش از این در 
تمامی آثاری که به نوعی درباره زندگی امامان و پیامبران 
تولید شــده بود، از چهره و یا حضور بازیگر به جای آن ها 
خودداری شــده بود، اما »والیت عشــق« نخســتین اثر 
نمایشی اســت که از بازیگر به جای شــخصیت امام)ع( 

استفاده شد.
فــرخ نعمتی که در این ســریال در نقش امــام به ایفای 
نقش پرداخت، در گفت وگو با  خبرگزاری تســنیم درباره 
حضورش در این ســریال گفت: اعتقــاد دارم بزرگ ترین 
گام برای نزدیک شــدن به ساحت مقدس معصومین)ع( 
را مجموعه تلویزیونی »والیت عشق« برداشته است. نیت 
و آرزو و خواسته ما این بود که این اتفاق تداوم پیدا کند؛ 
یعنی وقتی سریالی مثل »والیت عشق« ساخته می شود، 
خواست قلبی من این بود نقش امام رضا)ع( را بازی کنم. 
چون مشغول این کار شدم از من می پرسیدند »اکنون سر 
چه  کاری هستید؟«، پاســخ دادم: »سریال امام رضا)ع(«. 
بدون تردید همه واکنشی داشتند، مگر می شود، قرار است 
چه  تصویری از امام رضا)ع( نشان بدهند. باور کنید پس از 
پخش این مجموعه نظرات همان گروه ها برگشت به اینکه 

»چرا صورت شما را نشــان ندادند؟«. آن قدر این قدم در 
ایــن جهت مثبت بود که دیدند بدون تصویر هم می توان 

چنین نقش هایی را برجسته نشان داد. 
اما مثــاًل می بینیم در طــول تاریخ، نقش مســیح را به 
کسی پیشنهاد می کنند که جزو بازیگران زشت سینمای 
هالیوود به  شــمار می رود، اما مردم به  راحتی می پذیرند. 
شــاید به این دلیل باشد که در گذشــته نمایش شمایل 
مسیح در نقاشی و مجسمه تجربه شده بود. اما ما از این ها 
محروم بودیم و دوســت داریم ائمه و اشخاص مقدس را 
در یــک هاله ابهامی نگه داریم. انــگار دلمان نمی خواهد 
آن ها را مردمی ببینیم و دوســت داریم آن ها را بیشــتر 

آسمانی ببینیم.
نعمتی همچنین در ادامــه بیان خاطره اش اظهار کرد: از 
عنایاتی که حضرت به من داشــتند در این پالن به منصه 
ظهور رســید؛ جایی که نمازی مأمور سوارکارها به  سمت 
تپه رفت، اما اسب هنوز با جمعیت مواجه نشده بود راهش 
را کــج کرد و نمازی هم موفق نشــد. اینجا به فخیم زاده 
گفتم »دیدید این اتفاق دوباره تکرار شد«. او به من گفت 
»لباس را دوباره بپوش و این بار در آســتانه نزدیک شدن 

به جمعیت، اسب را نگه دار و بقیه راه را پیاده برو«. 
ســعی کردم اسب را نگه دارم و پیاده به  سمت تپه رفتم. 
در راه بــا خودم فکر می کردم کاری انجام بدهم، از جایی 
که جمعیت نزدیک تر شــد دســتانم را باز کردم از پشت 
دیدم اســب همراه من می آید. پس از اینکه پالن به پایان 
رســید دیدم تمام گروه دارند گریه می کنند. برخی اوقات 
چنین اتفاقاتــی می افتد که فکر نمی کنــم جز عنایت و 

معجزه چیز دیگری باشد.

محمد صادقی در نقش مأمون عباسی#
به گزارش افکارنیــوز، فخیم زاده برای بازیگر نقش مأمون 
به دنبال کســی می گشت که زبان بدن بداند و دیالوگ ها 
را خوب ادا کند؛ بنابراین اگر یک نابازیگر انتخاب می شد 
نقش بی اســتیل از آب درمی آمد. باید از هنرمندان تئاتر 
برای نقش ها استفاده می  شد، چون دیالوگ ها را هر کسی 
نمی توانســت بگوید. بازیگران  باید به متن کتابی آشــنا 

می بودند. 
بــرای بازی در نقش مأمون چندین نفر آمدند، اما نشــد. 
رضاداد فیلمی را از بازی محمد صادقی به فخیم زاده نشان 
داد و  بعد به گفت وگو با صادقی پرداخت. صادقی شــروع  
به بــازی و بیان دیالوگ کرد، اما لهجــه تلفظ آمریکایی 

داشت. 
فخیــم زاده گفت بیــان او لهجه دارد و بــه درد این کار 
نمی خــورد. او واکمنی را جلو فخیــم زاده گرفت و گفت 

تو هــر چه می خواهی بگــو تا من درســتش را ادا کنم. 
دیالوگ هایــی را ضبــط کرد و به او داد. پــس از دو روز 
تمرین از فخیم زاده هم بهتر دیالوگ ها را ادا می کرد. او در 
طول ســریال هیچ شکایتی از هیچ چیزی نداشت و فقط 
می گفــت متن ها را باید چهار روز زودتــر به من بدهید. 
در نتیجه نقش مأمون در این ســریال یکی از نقش های 

ماندگار در تلویزیون و در نزد مخاطبان شد.
محمد صادقــی در گفت وگویی با خبرگزاری ایســنا در 
خصوص این نقش گفته است: زمانی که شخصیت مأمون 
به من پیشنهاد شد، این نگرانی در من وجود داشت که با 
شخصیت ســطحی و نازلی مواجه شوم و حتی تمایلی به 
پذیرفتن آن نداشــتم، اما وقتی فیلم نامه را مطالعه کردم، 

مأمون را کاراکتری با پیچیدگی های بسیار دیدم.
وی افــزود: مأمــون به لحــاظ طراحــی اوج و فرودهای 
نمایشی بســیاری داشــت، در عین اینکه بسیار باهوش 
بــود، ظاهری فرهنگی داشــت و وجوه خاکســتری آن 
پررنگ بود، اما همین شــخصیت به ظاهر فرهنگی دچار 
انحطاط می شــود و در سراشیبی ســقوط قرار می گیرد، 
مشابه آنچه که در دنیای امروز به کرات شاهدش هستیم. 
سردمداران سیاسی دولت ها که از هوشمندی قابل توجهی 
برخوردارند، اما غیرانســانی ترین رفتار را با مردم دارند و 
ما هر روز در گوشــه ای از جهان شاهد بی عدالتی و ظلم 
در حق ملت ها هســتیم. مأمون به لحــاظ پرداخت برای 
مخاطب امروز باورپذیر بود و از این رو این شخصیت را به 

عنوان تمثالی از مأمون پذیرفت.
صادقی در ادامه اظهار کرد: در زمان کار تبادل نظر خوبی 

با کارگردان داشتیم. 
فخیم زاده فیلم ســازی اســت که با ســعه صدر نظرات را 
می پذیرد. من بــه خاطر دارم که در حیــن فیلم برداری 
حدود ۱۶۰ صفحه مطلب که حاصل تحقیقات و نگاهم به 
کاراکتر مأمون بود به فیلم نامه الصاق کرده بودم که عموماً 
نیــز مورد اســتفاده قرار گرفت و با وجــود اینکه مراحل 
فیلم برداری ســه ســال به طول انجامید، اما در تمام این 

مدت این همفکری و تبادل نظر در طول کار جاری بود.

اکبر زنجانپور در نقش فضل  بن سهل#
یکی دیگر از نقش هایی که در ســریال والیت عشق مورد 
توجه مردم قــرار گرفته، نقش فضل  بن ســهل بود. اکبر 
زنجانپور یکی از بازیگران پیشکسوت کشورمان ایفاگر این 
نقش بود. این هنرمند کــه مخاطبان پیش از این او را با 
نقش آفرینی هایش در تئاتر به خاطر داشــتند، با بازی در 
این اثر بــه نوعی در ذهن و خاطره مــردم کوچه و بازار 

ماندگار شد. 

ایــن هنرپیشــه دربــاره ایــن نقــش در گفت وگویی با 
خبرگزاری میزان گفته اســت: نقش و شــخصیتی که در 
سریال »والیت عشق« به من پیشنهاد شده بود زیبا، کار 
شــده و درست بود و دوست داشــتم آن را بازی کنم، اما 
دلیل اصلی پذیرفتن این نقش، بازی در ســریالی بود که 

زندگی امام رضا)ع( را روایت می کرد. 
امام رضــا)ع( هســتم و  ادامــه داد: مــن عاشــق  وی 
ســریال  در  زمــان  از  برهــه ای  در  توانســتم  اینکــه 
 »والیت عشــق« بازی کنــم بزرگ تریــن افتخار زندگی 

من است.
بازیگر ســریال »مختارنامه« ادامــه داد: من همواره برای 
انتخاب نقش ها ســختگیر هســتم و شــاید دلیل کم کار 
بودنم همین سختگیری باشد، اما بازی در سریال »والیت 
عشــق«، بهترین نقش آفرینی در طول زندگی ام بود و با 

جان و دل آن را ایفا کردم.
وی با اشــاره به ارادت قلبی خود به امام هشتم)ع( تصریح 
کرد: هر کس به درگاه حضرت عشق می رود نذری داشته 
و خواســته ای دارد، اما وقتی بازی در این ســریال به من 
پیشــنهاد شــد، انگار تمام نذر و حاجاتم از ســوی امام 

هشتم)ع( روا شده است.

رامبد جوان در نقش امین عباسی#
یکی دیگر از نقش هایی که در زمان پخش ســریال مورد 
توجــه قرار گرفــت و البته چالش هایی را هــم به دنبال 
داشــت، نقش امین عباسی بود که رامبد جوان ایفاگر آن 

بود. 
این کارگردان و بازیگر دربــاره این نقش در گفت وگویی 
گفته اســت: نقش جذاب و متنــوع بود؛ یعنی یک بعدی 
نبود. شاید در دو یا سه بعد، این نقش شخصیت خودش را 
نشــان می داد. برایم جذاب بود که این نقش را بازی کنم؛ 

مردی خشن و تا حدودی مهربان.

بیژن امکانیان در نقش )ابن عقیل(#
بیژن امکانیــان در نقش ابن عقیــل، از نقش های مثبت 
سریال بود که به عنوان یکی از یاران امام رضا)ع( در فیلم 
حضور داشت. این بازیگر درباره این نقش در گفت وگویی 
عنوان کرده است: از ابتدا آقای فخیم زاده به من یادآوری 
 کردنــد کــه از خصوصیات ایــن نقش، فعــال بودنش 

است. 
خــالف بقیــه کاراکترها که بیشــتر نقششــان در قصر 
می گــذرد، ایشــان بــه مــن گفتند کــه ایــن کاراکتر 
 بیشــتر زندگــی اش روی اســب می گــذرد و بســیار 

جنگاور است.

گزارش

گفت وگو با پوراندخت مهیمن، بازیگر مجموعه تله فیلم »بیا از گذشته حرف بزنیم«

بازی در این فیلم برایم دعای مستجاب بود
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سیما و سینماسیما و سینما
سسپابوپابو
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