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بازگشت به وطن پس از ۳۳ سال

خوش خبری از کنار حرم رضوی 
برای مادر چشم انتظار

نخستین زیارت با دستبند!
2

4

دیدگاه
حجت االسالم علی اصغر تقوی

 نقش ماندگار حضرت زینب کبری)س( 
در نهضت کربال

هیچ شــک و تردیدی در شــخصیت حضرت زینب)س( برای احدی از دوســتان و 
دشــمنان اهل بیت)ع( وجود ندارد. زینب کبری)س( شــخصیتی است که نه تنها 

دوستان بلکه بیشتر دشمنان اهل بیت)ع( در مورد ایشان ...

 رسول اکرم )ص(:
 داناترین مردم 
کسی است که 

دانش دیگران را به 
دانش خود بیفزاید. 
نهج الفصاحه. صفحه 69 

حدیث 360

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

محمدحســین نیکبخت:عادت کرده ایم فقــط از 
زیبایی هایــی کــه در معمــاری حــرم مطهــر وجــود 
دارد لــذت ببریــم، از نقــش هــای اســلیمی ظریــف، 
طاق هــای هنرمندانــه، کاشــی و معرق هــای نفیس. 
انگار این نقش های زیبا، با آدم حرف می زند؛ خیلی 
خیال انگیز است. دوست داری ساعت ها بنشینی و 
به آن ها خیره شوی. در حرم رضوی، فرقی نمی کند 
رویت را به کدام طرف بگردانی، نقش عاشقی همه 
جــا هســت. امــا خــب، این ترســیم های عاشــقانه و 
معماری هــای پرجلــوه نگهــداری می خواهــد. همین 
خانه  هــا و آپارتمان هــای نیــم وجبــی خودمــان را اگر 
مراقــب نباشــیم و در تعمیــر و ترمیمش نکوشــیم، 
ظــرف چنــد ســال رو بــه خرابــی می گــذارد و بعــد از 
چنــد دهــه، الفاتحــه! باید حواســمان باشــد که اگر 
زیبایی هــای معمــاری حــرم مانــدگار شــده، فقــط از 
ُحســن سلیقه بانی و معمار اولیه نیست؛ باید یک 
»دســتت درد نکنــد« پر و پیمان به کســی گفت که 
همــت کــرده و این بناها را حفاظــت کرده و هر وقت 
نیــاز بــوده، در تعمیر آن کوشیده اســت. نبایــد از یاد 
ببریــم کــه طــی قرن هــای متمــادی، حــرم مطهــر از 
هجوم هایی مانند هجوم ازبک ها و حوادثی طبیعی 
مانند زلزله ســال 1084ق/1052ش عبور کرده است و 
آنچه امروز می بینیم به همت بانیان مرمت و تعمیر 
و صاحبان هنر و معماران عاشقی بقا یافته است که 
به واقع، همه مدیون آن ها هستیم. امروز می خواهم 
برایتــان از تاریــخ این تعمیرها بگویم. بله ... تعجب 
نکنیــد، تعمیــرات حــرم رضــوی هــم بــرای خــودش 

تاریخچه دارد.

نخستین شناخته شده های تاریخ»
آغــاز قصه تعمیر در ســاختمان های اماکن متبرکه، 
معلوم نیســت؛ یعنی ســندی نداریم که بگوید این 
تعمیــرات از کــی و چگونــه شــروع شده اســت، ولــی 
بــه احتمــال قریب به یقین، تعمیرات درســت چند 
ســال بعد از ســاخت نخستین بقعه بر مرقد مطهر 
ثامن الحجــج)ع( آغــاز شــد. از لحاظ اســتناد، فیض 
قمی در کتاب »بدر فروزان« آورده اســت که در راهرو 
دارالســیاده، کتیبه ای قرار داشــت کــه زمان تجدید 
بنای رواق را سال 735ق/713ش اعالم می کرد. این 
کتیبه، ظاهراً قدیمی ترین کتیبه در حرم بوده است که 
زمان تعمیر را نشان می دهد. »خواندمیر« در تاریخ 
»حبیب الســیر« ضمن معرفی سادات شهر مشهد 
در دوره ســلطان حســین بایقــرا )از امــرای تیموری و 
ســازنده ســاختمان های جنوبــی صحــن انقالب که 
نامــش بــر کتیبه پیشــانی ایوان جنوبــی صحن هم 
وجــود دارد(، از میرغیــاث الدیــن، میرنظام الدیــن و 
امیرعالءالملــک بــه عنــوان فعــاالن در »تعمیــر مزار 
مقدس« نام می برد؛ بنابراین، حضراتی که نام بردیم، 
از جملــه نخســتین تعمیرکنندگان شــناخته شــده 
اماکــن متبرکــه حرم رضوی هســتند. البته خودتان 

خوب می دانید که آخرین آن ها نیستند.

نهضت مرمت در دوره صفویه»
از دوره صفویه به بعد، اسناد تعمیرات کمی واضح تر 
و دقیق تر است؛ یعنی دست اندرکاران تعمیر آن قدر 
سرشــان می شــد کــه ذکــری از ایــن کار در اســناد یا 
کتیبه ها داشــته باشــند و مــا را معطــل نگذارند! در 
این دوره، مشهد شاهد چند مرحله حمله وحشیانه 
ازبــکان بود که یکی از آن هــا در دهه 990ق/960ش، 
قتل، کشــتار و تخریب فراوانی در پی داشــت. خب 
ایــن خرابکاری هــا نیازمنــد تعمیــر بود به ویــژه آنکه 
در حملــه عبدالمؤمن خــان ازبــک در ســال 998ق/ 
968ش، روکش طالی گنبد مطهر آســیب شدیدی 
دید و نیازمند ترمیم شد. طبق گزارش اسکندربیگ 
منشــی در »عالم آرای عباســی«، شــاه عباس دستور 
تعمیر و ترمیم گنبد و دیگر بخش های آسیب دیده 
حــرم را صــادر کــرد و ایــن کار بین ســال های 1010 تا 
1016ق انجــام گرفــت و شــرح آن بر کتیبــه دور گنبد 
مطهر ثبت شــد. در زمان شاه عباس دوم، تعمیرات 

کلــی در مســجد گوهرشــاد صــورت گرفــت؛ یعنــی 
حدود 250 ســال پس از افتتاح آن، مســجد نیازمند 
تعمیر کلی شد. اما در سال 1084ق/1052ش زلزله ای 
مهیب در مشهد اتفاق افتاد که سبب کشتار فراوان 
شــد و بــه بخش هایــی از حــرم مطهــر آســیب زد. 
آســیب های این زلزله، طی پنج ســال و در عهد شاه 

سلیمان صفوی ترمیم شد.

ترمیم خرابکاری های عادلشاه افشار»
در دوره افشــاریه، یعنــی دوران حکومــت نادرشــاه 
هــم، تعمیرات کلــی متعددی در حــرم مطهر انجام 
گرفــت. از جمله اینکه ایــوان جنوبی صحن انقالب 
در سال 1145ق/1111ش تعمیر اساسی شد و داخل 
آن را طــالکاری کردند. روند تعمیــرات در دوره قاجار 
هــم تــداوم پیــدا کــرد. میــرزا موســی خان فراهانــی، 
نخستین متولی این دوره، خرابی هایی را که در زمان 
جانشینان نادر، مانند عادلشاه و به سبب زیاده روی 
و خون ریــزی آن هــا در شــهر مشــهد اتفــاق افتــاده 
بــود، تعمیر کرد. ظاهراً حجم خرابی ها خیلی بوده، 
چون در اســناد و کتیبه ها، به تعمیراتی اشــاره شده 
اســت کــه تقریباً تمام حرم و اماکن متبرکــه را در بر 

می گرفت. پس از ساخته شدن صحن نو)آزادی( در 
دوره فتحعلی شاه قاجار، این صحن نیز به مجموعه 
اماکنی که گاه نیازمند تعمیر بودند پیوســت؛ از آن 
جملــه در دوره ناصرالدین شــاه، کــف ایــن صحــن با 
دستور میرزافضل هللا وزیر نظام تعمیر و ایوانش هم 

با فرمان ناصرالدین شاه طالکاری شد.

به توپ بستن حرم مطهر»
یکــی از تلخ تریــن وقایــع تاریــخ معاصــر در مشــهد 
رضــوی، واقعه به توپ بســتن این مکان مقدس در 
سال 1330ق به دست نیروهای روسیه تزاری است 
این کــه چرا این اتفاق غم انگیز رقم خورد، موضوعی 
اســت کــه باید ســر فرصت دربــاره آن صحبت کرد؛ 
اما خسارت هایی که به حرم رضوی و اماکن متبرکه 
وارد آمد، بسیار سنگین بود. گلوله های توپ شرپنل 
و گرنــاد ، بــه دیــواره گنبــد طــال هــم برخــورد کــرد و 
خســارت زیــادی بــه بــار آورد. افــزون بــر ایــن، گنبــد 
مســجد گوهرشــاد نیز آســیب جدی دید و نیازمند 
تعمیــر اساســی شــد. طبــق بــرآورد، مبلــغ 30 هــزار 
تومان، به نرخ ســال 1291ش یعنی حدود 108 ســال 
پیش، به تأسیســات ساختمانی حرم مطهر آسیب 
وارد شــده بود. بــر اســاس گــزارش احتشــام کاویان، 
میرزاحسین نیرالدوله؛ حاکم خراسان، مرتضی قلی 
طباطبایــی نائینــی؛ متولی وقــت و میرزامحمدعلی 
رضــوی؛ قائم مقــام متولــی، مخــارج تعمیــر را فراهم 
کردند. همزمان، حاج عباس معمارباشی تعمیر بناها 
و میرزاطاهــر رضــوی، تعمیــر کاشــی ها و کتیبه ها را 

برعهده گرفتند. 

برداشتن و تعمیر گنبد مسجد گوهرشاد»
یکی از مشهورترین تعمیرهایی که در حرم مطهر در 
چند دهه اخیر اتفاق افتاد، تعمیر کلی گنبد مسجد 
گوهرشاد بود؛ این گنبد پیش از آن در حمله روس ها 
و یکــی دو زلزلــه شــدید، تَرَک هــای زیادی برداشــت 
و اصــل بنــا، دیگر تحمــل و دوام الزم را نداشــت. به 
همین دلیل در سال 1339ش با همت متولی وقت 
مســجد و طراحــی و نظــارت مهندس آفرنــده، تمام 
آجرهای لعابدار سقف، با دقت فراوان و شماره گذاری 
دقیق، برداشته شد و پس از بازسازی با بتن، دوباره 
آن آجرهــا را ســر جایشــان قــرار دادنــد. داخل گنبد 
نیز، بر اســاس نقاشــی های دوره تیموری و مطابق با 
طــرح قدیمــی آن، باردیگر نقاشــی شــد و در پی آن، 
کف آجری ایوان مقصوره، محل قرار گرفتن گنبد را، 
سنگ مرمر کردند و کاشی های دور گنبد نیز که به 
شــدت فرسوده شــده بود، دوباره ســاخته و در محل 

قبلی نصب شد. 
این تعمیرات، به ویژه پس از پیروزی انقالب اسالمی، 
در کنار افزایش بسیار گسترده اماکن متبرکه ادامه 
یافتــه اســت و امــروزه، بیــش از هــر زمــان دیگــری، 
موضــوع ترمیــم و حفاظــت از بناهــای تاریخی حرم 

مطهر، مورد توجه مسئوالن قرار دارد.

در دوره افشاریه، یعنی دوران 
حکومت نادرشاه هم، تعمیرات 
کلی متعددی در حرم مطهر 

انجام گرفت. از جمله اینکه ایوان 
جنوبی صحن انقالب در سال 

1145ق/1111ش تعمیر اساسی شد

نگاهی به تاریخ تعمیر و مرمت بناهای اماکن متبرکه نگاهی به تاریخ تعمیر و مرمت بناهای اماکن متبرکه 

پاسداران معماری حرم رضویپاسداران معماری حرم رضوی

دارالطبع رضوی؛ نخستین چاپخانه آستان قدس

می گوینــد بــرای نخســتین بــار، صنعت چــاپ در دوره صفویــه وارد ایران 
شــد و تــا ایــن صنعــت جا بیفتــد، یکــی دو قرن طول کشــید. نخســتین 
چاپخانه های مدرن توســط عباس میرزا نایب السلطنه در دوران حکومت 
فتحعلی شــاه قاجــار و در تبریــز راه انــدازی و بــه ایــن ترتیــب، بــه تدریــج 
چاپخانه ها در سراســر کشــور فعال شد. اینکه آستان قدس رضوی از چه 
زمانی، به صورت اختصاصی صاحب چاپخانه شد، دقیقاً معلوم نیست؛ 
اما می دانیم که در سال 1294ق/1256ش چاپخانه سنگی آستان با عنوان 
دارالطبع رضوی راه اندازی شــد. این چاپخانه حدود نیم قرن دوام آورد و 
در این مدت، آثار و مکتوبات مختلفی را به زیور طبع آراســت که حدود 
15 اثر چاپ شــده آن، تاکنون شناســایی شده است؛ »منتخب القصائد«، 
اثر راقم مشــهدی، قدیمی ترین اثر شــناخته شده چاپی دارالطبع رضوی 
محســوب می شــود که در همان سال گشــایش چاپخانه منتشر شد. در 
اســناد موجود از این چاپخانه با عنوان هایی نظیر »کارخانه چاپ آســتانه 
حضرت رضویه«، »کارخانه آســتانه مقدســه رضوی«، »دارالطباعه آستان 
قدس« و مانند آن یاد می شــود. محل این چاپخانه در صحن نو )آزادی 
فعلی( قرار داشــت و به احتمال زیاد تا ســال 1344 /1305ش به فعالیت 
خود ادامه داد. در این ســال، همزمان با برخی نوســازی ها، کار چاپخانه 
بــه تعطیلــی کشــید. هرچند کــه اخالل در فعالیت آن، از چند ســال قبل 
آغاز شــده بود؛ این را می توان از ســفارش های چاپی آســتان قدس رضوی 
بــه چاپخانــه طــوس، یکــی از معروف ترین چاپخانه های تاریخ مشــهد که 
در باالخیابان قرار داشــت و برخی از روزنامه های معروف دوره مشــروطه 
را هم منتشر می کرد، فهمید. براساس گزارش عبدالحمید مولوی، مکان 
این چاپخانه که ظاهراً در یک یا چند حجره تعبیه شده بود، چندی بعد 
به صورت اجاره در اختیار صنف کاله دوز قرار گرفت و بعدها تخریب شد. 
البته این گزارش چندان درســت به نظر نمی رســد و به احتمال، صحیح 
آن اســت کــه بگوییــم مــکان چاپخانــه، در صحن نــو، باردیگــر در اختیار 
آســتان قدس و اســتفاده های اداری آن قرار گرفت. توجه به مســئله چاپ 
کتاب در آستان قدس رضوی، نشان می دهد که متولیان از سده های قبل، 
دغدغه چاپ و نشر کتاب های مورد نیاز آستان قدس و افزون بر آن، چاپ 
و نشر کتاب به عنوان یک کاالی مهم فرهنگی را مد نظر داشته اند. این 
مهم، بعدها با تأســیس ســازمان انتشــارات و ورود پرقدرت آســتان قدس 

به صحنه چاپ و نشر کتاب در چند دهه اخیر، بیشتر به چشم آمد.

آن روزها 

نگاهی به تاریخ هنر پرجلوه آینه کاری در حرم مطهر

شکوه نور و آینه و عشق

وقتــی زائــر، ســالم نمــاز را می دهد و ســری برای شــکرگزاری به آســمان بلند 
می کند، آینه کاری ها ، نخستین چیزهایی هستند که چشمش را می نوازد. 
خیلی هامان، گاه هنرمندان آینه کار را دیده ایم که در گوشه ای از اماکن متبرکه 
نشسته اند و فارغ از غوغای جهان، تیغ الماسه را روی آینه می کشند؛ آن وقت 
اشــکال هندسی منظمی می ســازند و با جادوی سرانگشتان هنرمندشان و 
عشقی که در دل دارند، دیوارهای گچی را با آینه تزئین می کنند و دلربایی 

را به اوج می رسانند. 
تا به حال شده است از خودتان بپرسید این هنر از کی و چگونه در فعالیت های 
عمرانی حرم رضوی به کار گرفته شده است؟ اصالً نخستین بار، چه کسی 
پای آینه کاری را به حرم رضوی باز کرد و بر زیبایی بناهای مقدس آن افزود؟ 
آینــه کاری در حــرم رضــوی قدمــت چندانی نــدارد؛ در واقع فقط حــدود 250 
سال از عمر آن می گذرد. دوران سلطنت شاه سلطان حسین صفوی بود که 
برای نخستین بار، بخش زیرین گنبد مطهر امام رضا)ع( آینه کاری شد. البد 
می پرســید تا پیش از آن، زیر گنبد گچ خالی بوده؟ نه! تا پیش از آینه کاری، 
زیر گنبد با هنرمندی تمام، توسط نقاشان چیره دست در دوره های مختلف 
تاریخی، با تذهیب و نقش های اسلیمی مزین می شد. این نقش ها را، روی 
زمینه ای از گچ که آن را با مصالح مناسب پوشانده بودند، می کشیدند. با این 
حال، یک ایراد بزرگ وجود داشت؛ استفاده مداوم از شمع و چراغ روغنی، 
برای روشن نگه داشتن زیر گنبد طال، به ویژه پس از ساختن پوسته دوم آن 
در دوره شاهرخ تیموری که سبب شد ارتفاع گنبد به حدود 22 متر برسد، 
به نقاشی ها آسیب می زد. به همین دلیل، تصمیم تولیت وقت آستان قدس 
بر این شد که شرایط تغییر کند و احتماالً با اجازه شاه صفوی، مقدمات این 
کار فراهم شــد. با این حال، این آینه کاری تمام ســطح داخلی را نمی پوشــاند 
و بخش هایی از زیر گنبد همچنان به صورت نقاشی باقی ماند. البته سنت 
آینه کاری به دیوارهای حرم تسرّی یافت؛ آن گونه که طبق گزارش جهانگردان، 
در دوره فتحعلی شاه قاجار، برخی دیوارهای داخلی حرم آینه کاری شده بود. 
طبق گزارش اعتمادالسلطنه در »مطلع الشمس«، در سال 1275ق/1237ش، 
در دوره ناصرالدین شــاه و در زمــان نیابــت تولیــت عضدالملــک، بــا دســتور 
میرزامحمدصادق قائم مقام، سطح داخلی گنبد مطهر کامالً آینه کاری شد و 
نقاشی های دوره صفویه را به طور کامل با آینه پوشاندند. به این ترتیب، نور 

داخل بقعه مبارکه بسیار بیشتر و کار تنظیف سقف راحت تر شد.

حرم شناسی

 تولیت آستان قدس رضوی 
در مؤسسه دارالحدیث قم عنوان کرد

تحول فقه؛ خدمت برجسته 
سیدمرتضی علم الهدی 

 واکاوی »زمان شناسی« و »انتخاب درست« حضرت زینب)س(

  عقالنیت زیبا 

در حادثه کربال
2

تولیــت آســتان قــدس رضــوی تحــول فقه 
را  اجتماعــی  و  سیاســی  عرصه هــای  در 

ســیدمرتضی  برجســته  خدمــات  از 
گــزارش  بــه  دانســت.  علم الهــدی 

آســتان نیوز، حجت االســالم والمســلمین 
احمــد مــروی در آییــن رونمایــی از آثــار 

کنگــره بین المللــی ســیدمرتضی 
علم الهدی که صبح پنجشنبه 

)7 اسفندماه( همزمان با 13 
رجب سالروز میالد امام 

علــی)ع( در مؤسســه 
دارالحدیث...

4
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 مناجات های امیرالمؤمنین)ع( زیباترین جلوه های بندگی انسان   به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین ناصر رفیعی در ویژه برنامه شام والدت امیرالمؤمنین)ع( حرم مطهر رضوی گفت: مناجات های امیرالمؤمنین علی)ع( زیباترین جلوه های بندگی انسان در برابر خداوند یکتاست. امیرالمؤمنین)ع( 
مناجات کوتاهی دارند که از سه بخش تشکیل شده است. ایشان در بخش نخست این مناجات عرضه می دارند: »خدایا همین عزت برای من کافی است که عبد تو هستم«، در بخش دوم این مناجات می فرمایند: »خدایا همین فخر برای من کافی است که پروردگاری چون تو دارم« و در بخش سوم درخواست می کنند: 

»خدایا تو چنان هستی که من دوست دارم پس من را همان گونه قرار بده که تو دوست داری«. حضرت علی)ع( در این مناجات عبودیت و بندگی خدا را مایه عزت و سربلندی انسان معرفی می کند.

حضرت زینب)س(؛ بی نظیرترین 
موقعیت شناس تاریخ

مــدرس دانشــگاه در  و  اســتاد حــوزه  طاهــره محســنی، 
زینــب)س(  ویژگی هــای حضــرت  دربــاره  کــه  یادداشــتی 
نوشــت:  داده،  قــرار  صداوســیما  خبرگــزاری  اختیــار  در 
بــا  همراهــی  در  زینــب)س(  حضــرت   موقعیت شناســی 
امام حســین)ع( از مدینه تا مکه و کربال به همراه فرزندان 
و تمام اموالش در شــرایطی که برخی از بزرگان در انتخاب 
مســیر مردد بودند، بی نظیر اســت؛ به گونه ای که می توان 
گفــت خطبه خوانــی و تالش حضرت زینب کبــری)س( در 
حادثــه کربــال و پــس از آن؛ بیــش از قیام های پــس از کربال 
در زنده نگه داشــتن راه امام حســین)ع( مؤثر بوده اســت. 
حضــرت زینــب)س( در دوران اســارت در بیــن دشــمنان 
و افــراد باایمــان بــه گونه ای خطبــه خواند که بالد اســالم را 
تــا مرز هــای شــورش علیه خلفای ظالم پیش بــرد و پس از 
آزادی نیز به کربال بازگشت و حرکت اربعینی را در تاریخ به 
یادگار گذاشــت.این بانوی بزرگوار پس از رسیدن به مدینه 
نیــز بــا خطبه خوانی خود دهــان یاوه گویان را بســت و برای 
خلفــا نگرانی ایجاد کــرد. بانوان دیگری همچــون  ام البنین 
و حضــرت فاطمــه معصومه)س( نیز در رســاندن پیام امام 
زمانشــان کوشــیدند. حضــرت  ام البنیــن)س( در شــرایط 
خفقان نخستین کسی بود که برای امام حسن مجتبی)ع( 
مراسم سوگواری برپا کرد و حضرت فاطمه معصومه)س( 
نیز از مدینه تا قم به افشاگری در زمینه والیت امام رضا)ع( 
پرداخــت.از ایــن حیــث باید گفــت الگوی زن مســلمان نه 
فردی محبوس در حرمســرا و نه ملعبه دســت دیگران در 
جامعه است. زنان مسلمان نخبه باید به گونه ای در جامعه 
حضور یابند که تمام نیاز های آموزشــی، درمانی، فرهنگی، 
اقتصــادی و حتــی سیاســی زنــان را خود به عهــده گیرند و 
امــا هویــت و شــخصیت زنانه شــان را نیــز حفــظ کنند.زن 
غربی در جامعه فعال اســت، اما به گونه  برده داری نوین و 
غیرمحسوس از او به عنوان ابزار استفاده می شود که هویت 
زنانــه او را خدشــه دار می کنــد. امــروز زنان مســلمان نخبه 
کشــور که در انقالب اســالمی و هشــت سال دفاع مقدس 
نقش آفرینی کردند، می توانند الگوی زنان مسلمان و حتی 

زنان کشور های غیراسالمی شوند.

 مطلوب ترین 
شکل سوغات رضوی چیست؟

فاطمی نژاد: در جمع بندی نظریات مهم در نسبت سوغات 
و فرهنــگ ســه دیــدگاه را می توان در نظر داشــت. مطابق 
دیــدگاه »گیرتــز«، ســوغات باید محصولی فرهنگی باشــد 
چرا که دین، نظامی فرهنگی و سرشار از معانی نمادین و 
نمادهای مقدس است. این نمادهای مقدس نقش مهمی 
در تعمیــق ارزش هــا و باورهای دینی افراد دارند. برخی نیز 
ســوغات را امری مقدس و متبرک می دانند. بنابراین باید 
محصولــی ارزشــمند از نظر معنوی و در خــور اعتقادات و 

باورهای دینی زائر و فرد دریافت کننده سوغات باشد. 
بر اســاس مــدل ارتباطی دیگری، تولید ســوغات فرهنگی 
و ارائــه آن بــه زائر یک فرایند ارتباطی اســت، بنابراین باید 
بــه تمامی عناصر این فرایند ارتباطی توجه کرد. ســوغات 
فرهنگی رهاوردی عینی است که نماینده الیه های مختلف 
فرهنگ مقصد ســفر اســت و مســافر آن را برای دوستان، 
آشــنایان و خویشــان به ارمغان می برد یا به عنوان یادگار و 
یادآور سفر برای خود نگه می دارد. سوغات در سه شکل 
می تواند نمود پیدا کند:شکل نخست، آن است که سوغات 
فرهنگی تنها دارای اثر فرهنگی باشد، اما از محتوا و پیام 
فرهنگــی خالی باشــد. به این معنا که ســوغات به خودی 
خــود فرهنگی نیســت؛ به بیــان دیگــر، ارزش محل خرید 
و باور به ارزشــمند بودن آن کاالها در فرهنگ عمومی، به 
آن کارکرد فرهنگی می بخشد. برای نمونه سوغات متبرک 
همچــون نخود و کشــمش، نبــات و نمک نمونــه ای از این 
دست هستند. شکل دوم، آن است که سوغات فرهنگی 
تنها دارای محتوای فرهنگی باشد، اما به علت ضعف در 
اجرا یا سهل انگاری در نحوه انتقال پیام، یا در نظر نگرفتن 
ســطح درک مخاطب و یا... اثر مطلوب فرهنگی نداشــته 
باشــد. این شــکل از سوغات فرهنگی ضعیف ترین شکل 
ممکن است و چه بسا به اصل و هدف سوغات فرهنگی 
نیز آسیب برساند. از این رو، این شکل از سوغات فرهنگی 

در این تحقیق، سوغات فرهنگی قلمداد نمی شود.
شکل سوم، آن است که سوغات فرهنگی هم دارای محتوا 
و پیام فرهنگی و هم اثر فرهنگی باشد. با توجه به نمودهای 
بــاال، مســلماً آن شــکل از ســوغات فرهنگــی کــه همزمان 
دارای محتوا، پیام و اثر فرهنگی باشد مطلوب ترین شکل 
سوغات فرهنگی است. بر همین اساس »سوغات فرهنگی 
زائر رضوی« را باید این گونه تعریف کرد: سوغات فرهنگی 
زائــر رضــوی آن هدیه یا رهاورد عینی اســت که نماینده یا 
الهــام گرفته از الیه های مختلف فرهنــگ و معارف رضوی 
است و زائر رضوی آن را به نشانه محبت، رحمت و رسالت 
برای دوستان، آشنایان و خویشان به ارمغان می برد و یا آن 
را به عنوان یادگار و یادآور و تکمیل کننده فرایند زیارت برای 

خود نگه می دارد. 
برداشتی از کتاب »سوغات فرهنگی زائر رضوی« به کوشش مهدی یک پسر

نقش ماندگار حضرت زینب 
کبری)س( در نهضت کربال 

حجت االســالم علی اصغر تقوی، رئیس مرکز فقهی 
عنــوان  بــا  را  یادداشــتی  جواداالئمــه)ع(   حضــرت 
»۲۰ نقــش مانــدگار حضــرت زینــب کبــری)س( در 
نهضــت کربــال« در اختیــار شــفقنا قــرار داده کــه در 

ادامه بخشی از این یادداشت را می خوانیم.
 هیچ شک و تردیدی در شخصیت حضرت زینب)س(
بــرای احــدی از دوســتان و دشــمنان اهــل بیــت)ع( 
وجود ندارد. زینب کبری)س( شــخصیتی اســت که 
نه تنها دوســتان بلکه بیشــتر دشمنان اهل بیت)ع( 
ایشــان ســخن ها گفته انــد و نوشــته ها و  در مــورد 
تحریرهای فراوانی حاکی از عظمت، فضیلت، علم و 
عقل، سیاستمداری، سبک و سیاق زندگی و مواردی 
از ایــن دســت را ارائــه داده اند. در این یادداشــت به 
بخش هایــی از فرمایشــات، حــرکات، ســیره و روش 
حضــرت زینــب کبری)س( که تا بــه امروز در جامعه 
درخشــیده و بــه عنــوان دانشــگاهی بــرای همه زنان 
و مــردان جامعــه دینی تبلور داشــته اشــاره می کنم، 
گرچــه هــر کدام از نقش ها دارای تفصیل، تفســیر و 

شرح و بیان مفصلی است.

  1.همراهی و پیروی »
از ولی امر و امام جامعه اسالمی

تمام توان و تالش حضرت زینب)س( برای حمایت، 
همراهی و همدلی و پیروی از ولی امر و امام جامعه 

اسالمی و والیت امام حسین)ع( بود.
نهضــت  و  عاشــورا  نهضــت  در  و  کربــال  واقعــه  در 
اباعبــدهللا الحســین)ع(، وقتی امــام تصمیم گرفتند 
از مدینــه بــه ســمت مکــه و ســپس به ســمت عراق 
حرکت کنند خواهر بزرگوارشــان حضرت زینب)س( 
بــا اذن از محضــر همسرشــان عبــدهللا جعفــر بــر 
اساس آنچه تاریخ ثبت کرده، راهی این سفر شدند 
و برادرشــان را در این ســفر تنها نگذاشــتند و لحظه 
بــه لحظــه در مشــکالت و گرفتاری هــا همــراه امــام 

حسین بودند. 
به طورقطــع ایــن همراهــی چــه زمانــی کــه از مدینــه 
حرکــت کردنــد و چــه زمانی کــه به مدینه برگشــتند 
می توانــد نقــش برجســته ای را در حیــات و تبلــور 

جامعه اسالمی و توحیدی ایفا کند.

2. آغازگر مرثیه سرایی برای شهدای کربال»
حضرت زینب کبری)س( نخســتین کسی بودند که 
روضه خوانــی بــرای سیدالشــهدا)ع( را رســم کردند. 
بــه یقیــن، حضــرت واقــف بودنــد روضــه می توانــد 
نقــش نگهبانــی و حراســت از واقعه کربال را داشــته 
باشــد و آن را بــه نســل های بعد انتقــال دهد. وقتی 
زینــب کبــری)س( در روز عاشــورا بــرای وداع آمدنــد 
و وارد قتلــگاه شــدند اشــاره ای بــه مدینه و جدشــان 
و  پیکــر  »ایــن  فرمودنــد:  و  داشــته  رســول هللا)ص( 
بــدن قطعــه قطعــه بــدن پســر شماســت بــدن عزیز 
دل شماســت«. از ایــن ســخن حضــرت دو مطلــب 
را می تــوان برداشــت کــرد: آنچــه امــروز در مصــاف 
بــا دشــمن قــرار گرفتــه، نــور دیــده پیامبــر، عزیز دل 
نبــی گرامــی اســالم، اشــرف مخلوقــات عالــم و آدم 
اســت. نکته دوم هم این اســت که همه بدانند امام 
حســین)ع( شــهید راه دفــاع از دیــن و فرزند رســول 

خداست.

 3.ماندگاری تمثیالت خطبه های حضرت »
در اذهان جامعه 

»یَا أَْهَل الُْکوفَهِ یَا أَْهَل الَْختِْل وَالَْغدْرِ وَالَْخذِْل أاََل فاََل 
َّتِی  ََّما مَثَلُُکْم کََمثَِل ال رَقَأَِت الَْعبْرَهُ واََل َهَدأَِت الزَّفْرَهُ إِن

َّهٍ أَنْکاثاً...«. نَقََضْت َغزْلَها مِْن بَعِْد قُو
کــه  بــود  خطبه هایــی  زینــب  حضــرت  خطبه هــای 
فهــم،  قابــل  همــه  بــرای  راحتــی  بــه  می توانســت 
درک و هضــم باشــد. حضــرت زینــب)س( اگــر چــه 
روش  همــان  و  می گفتنــد  ســخن  عالمانــه  بســیار 
پــدر بزرگوارشــان امیرالمؤمنیــن)ع( مبنــی بــر خطبه 
بی نقطــه، خطبه بی الــف و خطبه های ادبی، عرفانی 
و علمــی کــه ثمــره وجــودی امیرالمؤمنیــن اســت را 
درپیش می گرفتند، اما در عین حال بســیار ســاده و 

روان این کار را انجام می دادند. 
کمــا اینکــه می بینیــد در واقعه اســارت از مثال هایی 
اینکــه  جملــه  از  می کردنــد؛  اســتفاده  ســاده 
می فرمایند: شما به آن کسانی می مانید که مقداری 
پشــم را تبدیــل بــه نخ می کنــد و باز دوبــاره این ها را 
بــاز می کند؛ یعنی رشــته هایتان را پنبــه می کنید؛ به 
تعبیری خودتان تیشــه به ریشــه خودتان می زنید و 

زندگی خود را تباه می کنید.

 4. ثبت وقایع »
با حضور حضرت زینب)س( در تاریخ

موضــوع پررنــگ در واقعــه کربــال و حضــور حضــرت 
زینب)س( این اســت که حضور حضرت زینب)س( 
وقایــع کربــال را در تاریخ ثبت کرد. تردیدی نداشــته 
باشیم اگر امام سجاد)ع( و زینب کبری)س( نبودند 
و اگر قضیه اســارت شــکل نمی گرفت، این وقایع در 

تاریخ ثبت نمی شد.
ریز و درشــت وقایع از لحظه حرکت از مدینه منوره 
بــه ســمت مکــه مکرمــه و از مکــه بــه ســمت عراق، 
ســخنرانی هایی که امام حسین)ع(داشــتند، بیانات 
امام ســجاد)ع( و ســایر شــهدای کربال، ایثارهایی که 
در وقایع کربال پیش آمد همه از زبان حضرت زینب 

کبری)س(شنیدنی و ثبت در تاریخ شد.

زهرا سادات دریاباری:  
- اون باال راحتی؟

اخم کرد و سرش را برگرداند.
- شوخی کردم، کار خوبی کردی.

در چشمانش زل زدم، می شد خستگی یک مسیر طوالنی را در نگاهش دید. انگار 
به این انتظار طاقت فرسا اعتراض داشت. چیزی نمی گفت، مبادا کسی بفهمد 
که خستگی امانش را بریده است. دوست نداشت بر سرش منت بگذارند که...

- ما که گفتیم خسته می شی، نیا. 
دلش نمی خواست از بقیه عقب بماند یا دیگران به خاطر سن کمش دلسوزی اش 
را بکننــد. تــا خــودِ ورودی مشــهد پابه پای بزرگ ترها قدم برداشــته بود. امــا از راه 
رفتنش معلوم بود که دیگر کشش ندارد. پدر با اصرار او را روی شانه هایش نشاند. 
اما او اخم را بر لبخند و ابراز نارضایتی را بر »آخیش راحت شدم« ترجیح می داد. 
وقتی خواستم تصویرش را ثبت کنم، هرچه اصرار کردم حاال که نمی خندی الاقل 
اخم هایت را باز کن گوشــش بدهکار نبود. البد با خودش فکر می کرد بقیه چه 
حرف ها که پشت سرش نمی زنند. با ترفندهایی توانستم راز اخم هایش را از زیر 

زبان قرص و محکمش بیرون بکشم. دلیلش فقط یک چیز بود. می گفت:
-به آقا قول دادم همه  راهو خودم با پاهای خودم بیام. اما االن زیر قولم زدم. حتماً 

آقا ناراحت می شه، آخه مرد که زیر قولش نمی زنه.
چیزی برای گفتن نداشتم. در دلم به او حق می دادم. قول، قول است. کوچک و 
بزرگ نمی شناسد. اما سعی کردم برایش توضیح دهم که آقا از آمدنش چقققققدر 
خوشــحال اســت. چه با پاهای خودش چه با پاهای پدر... فرقی نمی کند، مهم 
حرکت است، جا نماندن است. آمدن را بر ماندن ترجیح دادن است. خیلی دقیق 
درک نمی کرد چه می گویم اما با زبان خودش تمام آنچه را گفتم خالصه کرد:من 

که نگفتم خسته شدم، بابا خودش اصرار کرد بیام این باال... .

حاج آقا 10 دقیقه دیر کردین...
میالد نویدپور: از روزهای آرام زمستانی بود. در دفتر پیداشدگان حرم نشسته بودم. 
مرد جوان مؤقری داخل آمد، سالم کرد و گفت: آقا این بابای ما رو که هفته قبل اینجا 

آورده بودن یادتونه؟ 
پیرمرد با چهره بشــاش و شــوخ طبعش یادم آمد. انگار نه انگار گم شــده بود. با همه 
شــوخی می کرد. به بقیه گمشــده ها دلداری می داد که اگه خانواده تونم پیدا نشــدن 
امام رضا هست؛ به خودم آمدم و گفتم: بله بله! گفت: هفته قبل یک پیرزن رو هم 
همزمان آوردن اینجا، بابام همش داره از اون برامون می گه. سر پیری و معرکه گیری! 
8۰ سالشــه، خــودش رو نمی تونیــم جمــع کنیــم دنبال یکی مثل خودشــم هســت. 
خالصه که این گم شدناش فیلمه تا ما رو سر کار بذاره، اگه اینجا اومد و آدرس اون 

پیرزنه رو خواست بهش ندین که دردسر می شه برامون.
نگاه سنگینی بهش انداختم و گفتم: آقا ما اطالعات شخصی گمشدگان رو به کسی 
نمی دیم، نگران نباش، برو. یک ساعتی گذشت. پیرزنی که اون روز گم شده بود به 
اتاق آمد و گفت: گم شدم، پسرم. گفتم: حاج خانم هفته قبلم که این موقع گم شده 
بودید، ایراد نداره اآلن اسمتون رو رد می کنیم به همه واحدها.گفت: پیری و فراموشی 

دیگه، اسمم رو ندین خانواده م می دونن. میان اینجا پیدام می کنن.
-خب مراحل اداریش رو انجام می دیم.

چند دقیقه ای گذشت، پیرمرد پیدایش شد. حاج خانم رو کرد بهش و گفت: حاج آقا 
1۰ دقیقه دیر کردین.پیرمرد لبخندی زد و گفت: دو رکعت نماز شکر برای آقا خوندم 

که شما رو دارم، دیرم شد. حاال جبران می کنم. بیا بریم.
گفتم: کجا آقا؟ ایشون گمشده هستند باید خانواده شون بیاد.

شناســنامه ش رو درآورد، گفــت: خــب آقاشــم دیگــه. اینــا ســجلدم؛ زنمــه. رفیقامم 
شاهدن. می خوای بیارمشون؟شناسنامه را دیدم، تاریخ عقد مال یک هفته قبل بود. 
تازه دوزاریم جا افتاد که این گم شدن ها قرار عاشقانه بوده که چند باری تکرار شده. به 

آن فرزند خوش خیال فکر می کردم که می خواست پدر تنها باشد. 
خندیدم، گفتم: مبارک باشه حاج آقا. خندید و گفت: پسرم! ما که دو تامون آفتاب 
لب بومیم. دیگه چیزی ازمون نمونده. نه پسرای من موافقن، نه بچه های حاج خانم. 

میاییم حرم و درددل می کنیم، گفتیم حالل باشه. همینم لطف امام رضاست.
حاج خانم را با حاج آقا فرســتادیم. گنبد آقا روبه رویم بود. در دلم به آقا گفتم: از فرزند 
مهربان تری! چه جایی از اینجا بهتر برای از عشق گفتن، از خانواده گفتن، از درد گفتن، 
رنج ها و کینه ها را زدودن و با هم بودن. معجزه  تو همین پناه عاشقان باشد برای من بس 
است. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان )حافظ(

حج نیابتی
معین اصغری: آیت هللا العظمی گلپایگانی در یکی از خاطرات خود درباره 
زیارت امام رضا)ع( می فرماید: من در زمان اســتادم مرحوم آیت هللا شــیخ 
عبدالکریــم حائــری بــه مشــهد نرفتــه بــودم. از ایشــان اجــازه خواســتم به 
مشــهد مقدس مشــرف شــوم. مرحوم حائری فرمودند: به نظر می رسد در 
این صورت نیازمند شوی و آن استغنایی که برای شما در این مرحله الزم 
اســت از دســت بدهی. به ایشــان گفتم این طور نیست. دو قطعه فرش از 

پدرم ارث برده  و آن را فروخته ام و حدود ۲5 تومان پول دارم.
بدیــن ترتیــب عازم مشــهد شــدم. ابتدا به تهــران رفتم و در مدرســه مروی 
ســکونت پیــدا کــردم. در آن زمــان دولــت پهلــوی عمامــه را از ســر طــالب 
برمی داشــت و اجازه نمی داد کســی بدون مجوز عمامه داشــته باشــد مگر 
اینکــه شــخص از مدرســان حــوزه علمیــه می بــود کــه در آن صــورت، جواز 

عمامه گذاشتن به او داده می شد.
بــه تهــران که رفتــم جواز عمامه ام را فراموش کرده بودم ببرم. رفتم خدمت 
حاج آقا روح هللا )امام خمینی( و جواز عمامه ایشــان را گرفتم و به مشــهد 
مشرف شدم. در آن سفر توجهات و عنایات فراوانی از سوی حضرت علی 

بن موسی الرضا)ع( به من شد.
آیــت هللا ســید محمدعلــی روحانــی می گوید: مــن مقید بودم هر ســال ۲3 
ذی القعده به زیارت امام رضا)ع( مشــرف شــوم؛ چرا که زیارت آن حضرت 
در این روز آثار شگفت انگیزی دارد. تا وقتی که اداره اوقاف و حج دایر شد 
و گفتند روحانیان را به حج می برند و من تصمیم گرفتم ســه ســال پشــت 
ســر هم به حج مشــرف شــوم؛ چون اگر کسی ســه مرتبه پشت سر هم به 
حج مشــرف شــود و ســال چهارم نتواند به حج برود، نامش جزو حاجی ها 

نوشته می شود.
قــرار بــود آن ســال ۲3 ذی القعــده بــه حــج مشــرف شــویم. شــب آیــت هللا 
گلپایگانی را در خواب دیدم که فرمود: آقا ســید محمدعلی! چه می شــود 
در یــک ســال دو مرتبــه بــه زیــارت امام رضا)ع( مشــرف شــوی؟ گفتــم: آقا 
نمی توانم چون امسال باید به حج مشرف شوم و به همان یک بار بسنده 
کنم. در این هنگام ایشــان فرمود: پس حاال که قصد داری به حج مشــرف 
شوی، در مدینه غسل می کنی و از طرف امام رضا)ع( به زیارت قبر پیامبر 

مشرف می شوی تا ثواب زیارت امام رضا)ع( را نیز برده باشی.
زیــارت  بــه همــان کیفیــت  اول  نیــز می افزایــد: ســال  آیــت هللا روحانــی 
کــردم. ســال دوم کــه بــه حج مشــرف شــدم روز دوم بــاز آیــت هللا العظمی 
گلپایگانی)ره( را به خواب دیدم که فرمود: »دو شــبانه روز اســت آمده ای و 

هنوز نائب الزیاره امام رضا)ع( نشده ای«.
درباره آیت هللا العظمی مرعشی نجفی نوشته اند ارادت خالصانه و محبت 
شــدید وی به خاندان والیت، او را از نجف اشــرف به ایران کشــانید. ازاین 
رو، در همان ســال به مشــهد مقدس سفر کرد و آتش اشتیاقی که سال ها  
درون وی شــعله کشــیده و ســر برداشــته بــود، بــا دیــدار مرقــد مطهــر آن 
حضرت بیشتر در جانش شرر افکند؛ چنان که بی تابانه، ضریح مقدس را 

در آغوش کشید و ساعت ها حدیث شور و اشتیاق زمزمه کرد.

نخستین زیارت با دستبند!
زهرا سادات دریاباری:  سرباز بود، اما دستانش با دستبند به سرباز دیگری بسته 

شده بود. قسم می خورد که کار او نبوده. کلی آیه از قرآن خواند که:
- بابا من دین و ایمون دارم، مسلمونم، چرا باید دزدی کنم؟! اونم تو حرم آقا!

رو کرد به من و گفت:-آقا شما بگو... من اصالً به قیافه م میاد دزد باشم!؟ بابا من اصالً 
تا حاال مشــهد نرفتم، حرم آقا نرفتم! نه اینکه دلم نخواد، نه. کلی هم التماس آقا رو 
کردم که بطلبه، ولی هنوز دعوتم نکرده. سرش رو باال گرفت و گفت:- یا امام هشتم! 

هی گفتم بطلب، نطلبیدی... حاال این جوری!؟ این رسمش بود قربونتون برم!؟
دوباره خیره شد تو چشمای من و گفت:- سه سال پیش اومدم پدر و مادرم و راهی 
کنم خودمم بیام، نشد که نشد... حاال تو این وضعیت... . سربازی که به عنوان مراقب 
همراهــش بود، طعنه ای زد و گفت:- بســه دیگــه، این قدر ننه من غریبم بازی درنیار، 

ساکت باش، چقدر حرف می زنی آخه؟! می ریم مشهد، باالخره معلوم میشه دیگه.
- آخــه قربونــت بــرم، تا بریم و ثابت بشــه و برگردیم می دونی چقدر طول می کشــه؟! 
من ماه آخر خدمتمه، تا االنش بدون غیبت و توبیخ و اضافه خدمت گذروندم... چرا 

سابقه مو خراب می کنی آخه؟
- نگران نباش، اگه کار تو نباشه نامه می زنن که برات غیبت رد نشه، حاال دیگه لطفاً 
ساکت باش، برای من مسئولیت داره. نگاهم به دستبند خیره ماند. نمی دانستم باید 
چه قضاوتی بکنم! قسم می خورد که تا به حال مشهد نرفته. چه زائر اولی عجیبی! به 
چشمانش که نگاه می کردم صداقت موج می زد اما خب، صداقت چشم ها هیچ وقت 
نمی تواند دلیل متقنی برای دادگاه باشد. دوست داشتم حرف هایش را باور کنم. دلم 
می خواست بیشتر بدانم. اما سرباز مراقب، اجازه حرف زدن به او نمی داد. به این فکر 
می کردم که اگر واقعاً بی گناه باشد، چه خاطره  تلخی از سفر اول برایش باقی می ماند.

- حاال جای شکرش باقیه که دارم  میرم مشهد.
رو کرد به سرباز مراقب و گفت:- یه زیارت دو دقیقه ای که می تونم برم؟!

ســرباز مراقب که خوابش گرفته بود، جوابی نداد و باز هم به ســکوت دعوتش کرد. 
بعد از چند دقیقه سرش را به پشتی صندلی تکیه داد تا بخوابد. چند دقیقه یک بار، 
چشمانش را باز می کرد و نگاهی به دستبند می انداخت. خیالش که راحت می شد، 
دوباره سرش را به پشتی تکیه می داد و چشمانش را می بست. سرباز گرفتار اما خواب 

به چشمانش نمی آمد. 
- هم دلم آشوبه، هم خوشحالم. نمی دونم باید بخندم یا گریه کنم! سمنان سوار شدم 
که برم تهران، یهو جلومو گرفتن. اسم و فامیلم همونی بود که اونا می گفتن. همونی 
بودم که دنبالش بودن، اما هیچ از حرفاشــون ســردرنیاوردم. به نظر شــما چی میشه 

آخرش؟ نمی دونستم بایدچی بگم! فقط سکوت کردم و...
- ان شاءهللا به خیر می گذره، نگران نباش، بسپر به خودش.

- آره، فقط خودش می دونه که من کاری نکردم، همونی که منو این جوری سر سفره ش 
دعوتم کرده.

پس از این جمالت، اشک 
در چشــمانش جمع شــد. 
روی  کشــید  را  کاله 
دلهــره  از  صورتــش. 
کــه  بالیــی  نگرانــی  و 
گرفتــه  را  گریبانــش 
بــود بایــد کمــی اشــک 
دلــش  تــا  می ریخــت 

آرام بگیرد.

قطار تهران _ مشهد

درنگ

سوغات

دیدگاه

نمای نزدیک
قول داده بودم همه راه را با پای خودم بیام...   عکس: وحید بیات

فاطمی نسب: هــدف امام رضا)ع( در تمام مناظرات خود، ایجاد فضایی 
اخالقی برای راهنمایی افراد بود و هیچ گاه به دنبال تخطئه و تخریب آن ها 
نبوده اند. امام هیچ گاه  در مناظرات خشمگین  نمی شد ، حتی اگر سخنان 
باطل می شنید . با  مبانی  طرف مقابل استدالل و انصاف را رعایت می کرد. 
از جمله دعوت عملِی حضرت به اخالق و دین، رها کردن مناظرات برای 

انجام  فریضه  نماز  در اول وقت بود.
عالوه بر این، توجه به بعد تعالی بخشی  و آزاداندیشی  از دیگر ویژگی های 
مناظرات امام)ع( است. نمونه  ای از این آزاداندیشی را زمانی می بینیم که 
ایشــان با پایان یافتن مناظره، رو به رؤســای ادیان کرد و فرمود: »ای قوم، 
اگر در میان  شــما  کســی  مخالف اســالم اســت و ســؤالی دارد، هر سؤالی 
که می خواهد بدون هیچ  خجالتی  مطرح کند«. امام رضا)ع( در مناظرات 
علمــی بــا بــزرگان ادیان و مذاهب با  احاطه  علمی  خود، افســار افکار را به 
دســت می گرفت و با تکیه بر اصول مشــترک  میان  ادیان  و استدالل های 
طــرف مقابــل، فــرد را وادار بــه اعتــراف می کــرد. امــام رضــا)ع( از نقدهای 
نابجــا و تخریبــی پرهیز می نمود. نکته مهــم در  مناظرات حضرت رعایت 
اخــالق بــود. امام  رضــا)ع( در مناظرات خود هیچ گاه  به  »نقد  شــخصیت « 
نمی پرداخت ، حتی اگر طرف  مقابل  این کار را می کرد، تنها استدالل های 
آن هــا را مــورد نظــر قرار می داد . به  عنوان  نمونه هنــگام مناظره با جاثلیق، 
امام )ع( هیچ  گاه  این  عالم  مســیحی  را نقد نکرد، اما او از تنها فرصتی که 

بدست آورد امام را نقد و ایشان را به جهل و ناتوانی علمی متهم کرد.
امــام)ع( در هیــچ جــای مناظــره مخاطبــان خــود را متهــم بــه دروغگویــی 
نمی کرد بلکه در همه موارد، نقاط اشــتباه و انحراف آنان را تذکر می داد؛ 
همــواره از »منابــع مــورد قبول طرف مقابل « اســتفاده می کــرد و این نکته 

بســیار شــگفت انگیزی است. از  اصول اخالقی و مهارت های مهم  مناظره  
این است که انسان در مناظره عالوه بر استفاده از ادله عقلی، از منابعی 
اســتفاده کنــد کــه طرف مناظره هــم آن را قبــول دارد. به عنــوان نمونه در 
مناظره  امام)ع(  با جاثلیق، وقتی عالم مسیحی به مأمون گفت: »چگونه با 
کسی بحث کنم که به کتابی استدالل می کند که من آن را قبول ندارم و 
به  گفتار پیامبری احتجاج  می کند  که من به او ایمان ندارم؟« حضرت)ع( 
فرمود:  ای مرد مسیحی، اگر از انجیل برای تو دلیل بیاورم، آیا می  پذیری؟ 
جاثلیق گفت: »آیا می توانم آنچه را انجیل فرموده، رد کنم؟ به  خدا  سوگند  

برخالف میل باطنی ام، خواهم پذیرفت «. 
همچنین آشــنایی و تســلط کامل بر منابع دینِی طرف مناظره یکی  دیگر  
از  اخالقیــات علمــی و مهارت هــا در گفت وگو اســت کــه در مناظرات امام 

رضا)ع( شاهد هستیم.
امام رضا)ع( به مناظره کنندگان فرصت دفاع می داد زیرا »فرصت  ســؤال  
و دفاع به طرف مقابل« از دیگر شــاخصه های »مجادله نیکو« اســت. در  
جلســه مهمــی کــه تمام ســران ادیــان و مذاهــب حضور داشــتند یکی از 
مسائلی که امام رضا)ع( کامالً  رعایت می کرد، میدان دادن به  طرف  های 
مقابــل  بــود . حضــرت)ع( در مناظــره هرگــز  حالــت  تهاجمــی نمی گرفت و 
شــروع بــه پرســش نمی کــرد بلکه بــا حوصله فــراوان به مخالفــان میدان 

می داد تا  اگر  خواستند، پیش قدم شوند.
اخــالق مناظراتــی امام رضا)ع( و مناظرات اخالقی ایشــان شــامل »اخالق 
علمی« و »اخالق عملی« بود. اخالقی که شــامل نداشــتن خودســتایی و 
خــود برتربینــی هنگام غلبــه، رعایت انصــاف، تکریم و احتــرام و زیرکی و 

کیاست امام)ع( می شد.

jمناظره به سبک حضرت رضا

بصیرت حضرت زینب به چه معناست؟»
مؤلفه ای که در خصوص حضرت زینب)س( بسیار 
مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه و در نظــرگاه اول ورد زبــان 
همه اســت، بصیرت ایشان اســت. اما این بصیرت 
در نگاه جزئی تر به چه معناســت؟ به نظر من ذیل 
واژه بصیــرت دو معنــا را می تــوان در نظــر گرفت که 
یکــی »زمان شناســی« و دیگــری »انتخاب مناســب« 

اســت. بدیهی اســت کــه انتخاب مناســب تابعی از 
شــناخت درســت زمانــه و موقعیــت اســت. امــا چه 
می شود در زمانه ای که مسلمانان مختلف االحوال و 
متعارض االفکار هستند، شخصیتی که از قضا یک 
زن و عنصــر عاطفــه و احساســات در او برجســته تر 
اســت، درک بهتــری از موقعیــت و زمانــه دارد و در 
واکاوی تاریخی نیز می بینیم دســت به انتخاب های 
احسن می زند. مضاف بر »زمان شناسی« دلیل تأکید 
روی »انتخاب مناسب« چیست؟ باید در نظر داشت 
که به طور کلی تفاوت انســان ها در انتخاب هایشان 
نهفته اســت؛ یعنی انسان ها بسته به انتخاب هایی 
که در شــرایط مختلف می کنند وزنشــان نســبت به 
همدیگر مشخص می شود. به همین دلیل است که 
می گویند تصمیم گرفتن به مراتب دشوارتر از عمل 
کردن است! چرا که اغلب کنش های زندگی در توان 

آدمی است.
چه چیز به اهمیت انتخاب های حضرت زینب)س( 
ضریب می دهد و آن را متمایز می کند؟ کافی است 
به دوره سیدالشهدا)ع( نگاهی بیندازیم تا بفهمیم ما 
با دوره متالطمی روبه رو هستیم که بزرگان و نخبگان 
جامعــه حتــی در درک آن دچــار اختــالل هســتند. 
بنابرایــن در تاریــخ نمونــه افــراد زیــادی را می بینیــم 
کــه بــه سیدالشــهدا)ع( توصیــه بــه عــدم خــروج و 
قیــام می کننــد. ارائه چنیــن توصیه ای  از ســوی این 
نخبــگان و افــراد لزومــاً به این خاطر نیســت که این 
افراد، انسان های رفاه زده یا دنبال آسایش باشند؛ گاه 

دلیلش این است که درک درستی از شرایط ندارند 
و چون درک درســتی از زمانه ندارند انتخابشــان نیز 
انتخاب درستی نیست. حضرت زینب)س( در این 
شرایط به تعبیر رهبر معظم انقالب در کتاب »انسان 
۲5۰ ســاله« گیــج نشــده و فهمیدند چه بایــد انجام 
بدهنــد. حــاال وقتی ما می بینیم این فهــم زمانه هم 
پیش از کربال و هم در خود کربال و پس از آن است 
و متناسب با این فهم در هر مقطعی یک وظیفه را 
پررنگ انجام دادند و بر اساس آن فهم از نیاز زمانه 
حرکت کردند، اهمیت این انتخاب ها خود را نشان 

می دهد.

 همراهی با کاروان سیدالشهدا)ع( »
به خاطر نسبت خانوادگی نیست

زمانــی کــه حضــرت سیدالشــهدا)ع( قیــام کردنــد 
 شخصیت هایی چون ابن عباس، عبدهللا بن جعفر،
و  شــیعه  شــخصیت های  و  مطیــع  بــن  عبــدهللا 
غیرشــیعه، بــا اینکه جــزو زعمای قوم خــود و حتی 
محب اهل بیت)ع( بودند، به خاطر درک نامناسبی 

کــه از فضا داشــتند امــام را همراهی نکردند. 
کــه  ابن عبــاس  طایفــه  از  نمونــه،  بــرای 

طایفــه کوچکی نیز نیســت یک نفر 
حاضر به همراهی سیدالشــهدا 

نمی شــود. چــرا؟ چــون زعیم 
ایــن  خــودش  قــوم،  ایــن 

تحلیــل را قبــول ندارد 

کــه االن بایــد خــروج کــرد. عبــدهللا بــن جعفــر که 
پسرعموی امام حسین)ع( و آدم مخلص و محبی 
بود نیز نتوانســت آن موضع گیری که باید را انجام 
دهد؛ یعنی حتی افرادی از خودِ بنی هاشــم نیز آن 

تمرکز الزم را برای فهمیدن موقعیت نداشتند. 
نکته  برجسته در مورد حضرت زینب)س( این است 
کــه همراهــی ایشــان نیز بــا کاروان سیدالشــهدا)ع( 
بــه خاطر نســبت خانوادگی و به عنــوان یک خواهر 
نیست بلکه به عنوان کسی است که از امام خودش 
تبعیــت می کند؛ بنابراین پشــتیبان و همراه ایشــان 
بودند و به همین دلیل نیز می بینید فرزندانشان را 
نیز با خود همراه کردند. حضور ایشان در این عرصه 
پیش از واقعه کربال نیز به عنوان یک پشتیبان است؛ 
در حین حادثه عاشــورا نقش ایشــان به یک نقش 
مدیریتی بدل می شود تا جامعه معدود مصیبت زده 
کــه آمــاج زخم هــا و آسیب هاســت را مدیریت  کند. 
مدیریــت 7۰-8۰ زن و بچــه با حضرت 
زینــب)س( اســت و ایــن همان 
نقطه ای اســت کــه جایی 
می کنــد  اقتضــا  کــه 
احساســات یک 

زن، یــک خواهــر و یک مــادر خروج پیدا کنــد، آن را 
کنترل و سعی به مدیریت آن فضا می کند. 

رفتار عقالنی حضرت در مسیر کوفه و شام »
برای تحریف نشدن عاشورا

اگر حضرت زینب احساساتی نیز در این فضا به خرج 
می دادند آن را در مسیر وظیفه خود قرار می دادند نه 
اینکه فقط براســاس احساسات، واکنش احساسی 
داشــته باشــند. گاهــی ما بــا فرد مصیبــت زده ای که 
روبــه رو می شــویم بــه مــا توصیــه می کننــد بــه حال 
خــودش رهایــش کنیم، چرا کــه عواطفش بر منطق 
او غلبه دارد. در مورد حضرت زینب کبری)س( اصالً 
این گونه نبود و عواطف ایشــان نیز در مسیر اهداف 
بــود؛ وگرنــه چرا پس از حادثه کربال در مســیر کوفه 
و شــام مثــل یــک انســان مصیبــت زده و فاقــد رفتار 
متعادل عمل نمی کند؟ در حالی که در مرحله سوم 
که پس از حادثه عاشوراست به عینه بحث مدیریت 
را در رفتــار و منــش ایشــان مشــاهده می کنیم. باید 
توجه کنیم که وقتی حضرت زینب در کوفه و شــام 
بــه ســخن درآمدند مخاطبانشــان دوســتان ایشــان 
نبودنــد بلکــه اطرافشــان را موجی از قاتــالن و مردم 
بی تفــاوت و معانــد فراگرفتــه بــود. بــه همیــن خاطر 
وقتی سخنرانی حضرت را بررسی می کنیم می بینیم 
منطق و بصیرت حضرت زینب)س( کامالً بر عواطف 
ایشــان غلبه دارد و عواطفشــان مقید منطق ایشان 
اســت. آنجا نیز به وظیفه خودشــان عمل می کنند، 

چــرا؟ چــون پــس از حادثه عاشــورا ایشــان فهمیدند 
موقعیت دیگری است که کنش دیگری را می طلبد. 
زمانــه ای اســت که جریــان خالفت و حاکمیت با این 
نگاه که خلیفه اموی تقصیری در این قضیه ندارد و 
سیدالشهدا برای دنیا علیه حاکم خروج کرده است، 
ســعی در تحریــف جریان عاشــورا داشــت. حضرت 
زینب)س( وقتی با چنین موقعیتی روبه رو شد اجازه 

تحریف را نداد و با روشنگری حرکت کرد. 

منقلب کردن قاتالن امام کار بسیار دشواری بود»
بنابرایــن اگــر می بینیــم حضــرت زینــب)س( جایگاه 
متمایــزی در بیــن جامعــه اســالمی دارنــد یکــی از 
دالیلش این است که درک درستی از زمانه خودشان 
داشــتند و کنــش و واکنــش مناســبی را متناســب 
بــا ایــن فضــا انتخــاب می کردنــد. همیــن انتخاب ها 
بــود کــه ایشــان را تا این حــد در جامعه اســالمی در 
قبــل، میانــه و پــس از حادثه عاشــورا برجســته کرد. 
مؤیــدات تاریخی این قضیه را نیز به راحتی می توان 
در اسناد تاریخی مشاهده نمود. مطالبی که ایشان 
در خطبه هایی برای مردم کوفه و شام ایراد می کنند 
بــه وضــوح نشــان می دهــد این گونه نبود که ایشــان 
عاطفی عمل کرده و غلیان احساسات، رفتار ایشان 
را مدیریت کند بلکه منطق و بصیرت ایشــان کاری 
کــرده بــود که می توانســتند عواطف را نیــز مدیریت 
کنند. اهمیت این کار توسط ایشان از اینجا برجسته 
می شــود که مخاطــب خطبه های حضــرت را نیز در 
نظــر بگیریــم؛ قاتالن و تابعین در ایــن قتل و مردمی 
کــه مختلف االحــوال و متعارض الفکــر بودنــد؛ یعنی 
حضرت با جمع ناهمگونی از این جنس روبه رو است 
و بــا وجود چنین مخاطبی می توانــد آن ها را منقلب 
کند. این ها همه نشــان می دهد حضرت زینب)س( 
هــم می دانــد اآلن به چه چیز نیاز دارد و هم درســت 
عمــل می کنــد کــه بــه تضعیــف دولــت امــوی منجر 

می شود.

واکاوی »زمان شناسی« و »انتخاب درست« حضرت زینب)س( واکاوی »زمان شناسی« و »انتخاب درست« حضرت زینب)س( 

عقالنیت زیبا در حادثه کربالعقالنیت زیبا در حادثه کربال

پیداشدگان

در  شــفیعی:  حســن  دکتــر  حجت االســام 
تجلیل مقام و شــخصیت حضــرت زینب)س( 
به خصوص اقبال جوامع غیرشــیعی به ایشان 
بــد نیســت ایــن گــزاره را مــورد بررســی قــرار 
دهیــم کــه چنیــن جایگاهــی از فضائل نََســبی 
ایشــان برخاســته اســت، یعنــی چــون ایشــان 
دختــر امیرالمؤمنین)ع( و حضــرت زهرا)س( یا 
خواهر حسنین هستند این طور مورد احترام و 
توجه اند یا اینکه این قاعده به تنهایی نمی تواند 
علت چنین نگاهی باشد؟ در یک پاسخ اجمالی 
می تــوان بــه نمونه های مختلفــی از دختر امام، 
خواهــر و عمــه امام اشــاره کرد کــه مورد چنین 

اقبالی از طرف مردم قرار نگرفته اند.
 البتــه ایــن نکتــه را نیز بایــد در نظر داشــت که 
در نظام فکری شــیعه و اســام ناب که منبعث 
از قرآن اســت، نسبت ها هرگز چنین عظمتی را 
ایجــاد نمی کنند و ایــن فضائل و درجــات خارج 
از نسبت هاســت، ولــی مــا ناگزیر بــرای فهم این 
برجستگی باید به واکاوی 
تاریخــی  منظــر  از  آن 
بپردازیــم و مؤلفه های 
در  را  آن  تأییدکننــده 
تاریخ جست وجو کنیم.

سبک زندگی



w w w . q u d s o n l i n e . i r

گام بلند آستان قدس برای تبیین سیره و آثار سیدمرتضی   تولیت آستان عبدالعظیم حسنی)ع( از گام بلند آستان قدس رضوی برای تبیین آثار و سیره سیدمرتضی روزنامـه صبـح ایـران
قدردانی کرد.به گزارش آستان نیوز، آیت اهلل محمدی ری شهری با اشاره به جایگاه سیدمرتضی در علوم دینی بیان کرد: سیدمرتضی یکی از اسوه های علم و عمل و اخالق و معنویت 
است و البته چهره و جایگاه علمی ایشان مهجور واقع شده و گام بلند آستان قدس برای تبیین سیره و آثار سیدمرتضی نیز با هدف تبیین همین مقام انجام شده است. 

بازگشت به وطن پس از ۳۳ سال

خوش خبری از کنار حرم رضوی 
برای مادر چشم انتظار

پیکر شــهیدی که حدود ۳۳ ســال مفقود بود همزمان 
مــادر  بــه  و  شناســایی  علــی)ع(  والدت حضــرت  بــا 

چشم انتظارش، اطالع رسانی شد. 
»بیرجنــد  شــهید  پیکــر  آســتان نیوز،  گــزارش  بــه 
بیگ محمدی« خلبان دوران دفاع مقدس که در ششم 
خرداد۱۳۶۷ به شــهادت رســید اما پیکرش پیدا نشده 

بود پس از حدود ۳۳ سال شناسایی شد.
سردار سیدمحمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی 
مفقودیــن ســتاد کل نیرو هــای مســلح که در تشــرف و 
پابوســی مرقــد منور رضــوی بود این خبر را بــه خانواده 
شهید بیگ محمدی اعالم کرد، در تشریح جزئیات این 
خبر گفت: در اجرای دستور امیر بقایی که از فرماندهان 
عالــی دوران دفــاع مقــدس در حوزه نیــروی هوایی بود 
گــروه تفحص مــا از یک ماه پیش در منطقه شــلمچه 

مستقر شدند.
وی افــزود: بــا تــالش حاج محمــود گــودرزی که ســرتیم 
تفحص بودند، در اطراف دریاچه کانال ماهی عملیات 
تفحص دنبال شد و سرانجام روز گذشته پیکر شهید 
بیرجنــد بیگ محمــدی پیدا شــد و بــه زودی به آغوش 

خانواده بازمی گردد.
 قــرار اســت پیکــر این شــهید ۱۹ اســفندماه همزمان با

۲۵ ماه رجب تشییع و تدفین شود.

دو انتصاب جدید در شرکت های 
تابعه بنیاد بهره وری موقوفات  

بــا حکــم دکتــر مالــک رحمتی، رئیــس بنیاد بهــره وری 
موقوفــات آســتان قدس رضــوی، مدیــران عامل جدید 
شــرکت  فراورده های لبنی رضوی و مؤسســه دامپروری 

صنعتی قدس رضوی معرفی شدند.
بــه گــزارش آســتان نیوز، بر این اســاس از خدمات آرش 
فرزادنیا در دوره سرپرستی مؤسسه دامپروری صنعتی 
قدردانــی و وی بــه عنــوان مدیرعامــل جدیــد شــرکت  
فراورده هــای لبنــی رضــوی منصوب شــد. همچنین در 
حکمی، حمیدرضا قاسمی که پیش از این مدیر عامل 
ســازمان موقوفــات ملــک بــود، بــه عنــوان مدیــر عامل 

مؤسسه دامپروری صنعتی معرفی شد.
در ایــن جلســه تکریم و معارفــه، از خدمات امیرپروین 
محبــی، سرپرســت مؤسســه فراورده هــای لبنــی نیــز 
قدردانی و وی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره این 

مؤسسه معرفی شد.
شــایان ذکــر اســت شــرکت  فراورده هــای لبنــی رضــوی 
از  رضــوی  قــدس  صنعتــی  دامپــروری  مؤسســه  و 
مجموعه هــای موفــق و کارآمــد آســتان قــدس در حوزه 
صنایع غذایی و کشــاورزی اســت که نقــش مؤثری در 

تأمین نیازهای غذایی کشور دارد.

همزمان با اعیاد رجب انجام شد

حماسه واژه ها در حرم رضوی 

جلیل فخرایی: همزمــان با اعیــاد مبارک مــاه رجب، 
واژه هــا« در ســالن  نخســتین شــب شــعر »حماســه 
همایش هــای باب الجــواد حرم مطهر رضــوی با حضور 
شماری از شاعران معاصر خراسان و کشور برگزار شد.

مدیرعامل مؤسســه آفرینش های هنری آستان قدس 
رضــوی در ایــن مراســم گفــت: حماســه واژه هــا عنــوان 
برنامه ای پژوهشی است که به ابتکار مرکز آفرینش های 
ادبی و هنری آستان قدس رضوی برگزار شده که قصد 
دارد در ادامه مسیر گنجینه ای از 40 شاعر معاصر ایران 
را بــا توجــه بــه نظام لغوی و نشــانه ای  انقالب اســالمی 
گردآوری، طبع و نشــر کند. امیرمهدی حکیمی افزود: 
تحوالت اجتماعی در مسیر خود به ایجاد گفتمانی در 
حوزه لغت و نشانه شناسی منجر می شوند که انقالب 
اسالمی از زمره آن هاست. طبعاً چهره های ماندگار شعر 
انقالب سهم مهمی در اجرای این گفتمان ادبی دارند. 
مرکز آفرینش های ادبی آســتان قدس در قدم نخست 
نیز با دعوت از شماری از شاعران چون: سعید بیابانکی، 
کاکایــی، قاســم صرافــان، فــراز ملکیــان، سیدحســین 
ســیدی، ســیداحمد علــوی و ســیدابوطالب مظفــری 

نخستین نشست شعر خوانی را برگزار کرده است.
وی ادامه داد: حماســه واژه ها می خواهد آینه ای باشــد 
برای 40 سال شعر فارسی و به ویژه شعر پس از انقالب، 
شــعری که عرفان، حماســه و عشــق را در هم آمیزد و 
واژه ها را در اختیار گیرد و رساترین اشعار ماندگار را در 
تاریخ ادب فارسی به ودیعه گذارد. حمید عشقی، دبیر 
اجرایی این سلســله شــب های شعر نیز این شب های 

شعر را آینه تمام نمای شعر معاصر فارسی دانست.
گفتنی است این شب شعر با قرائت آخرین سروده های 

شاعران در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

تولیــت آســتان قــدس رضــوی تحــول فقــه در 
عرصه های سیاســی و اجتماعــی را از خدمات 

برجسته سیدمرتضی علم الهدی دانست.
در آییــن رونمایــی از آثــار کنگــره بین المللــی 
ســیدمرتضی علم الهــدی که صبح پنجشــنبه 
)۷ اســفندماه( همزمــان بــا ۱۳ رجــب ســالروز 
میالد امام علی)ع( در مؤسسه دارالحدیث قم 
برگزار شد، حجت االسالم والمسلمین محمدی 
گلپایگانــی؛ رئیــس دفتــر مقام معظــم رهبری، 
تولیــت  مــروی؛  والمســلمین  حجت االســالم  
آســتان قــدس رضــوی، آیت هللا خاتمــی؛ عضو 
هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، آیت هللا 
دارالحدیــث،  مؤسســه  رئیــس  ری شــهری؛ 
آیت هللا اســتادی؛ عضو جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم، سیدعباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی، بهرام سرمست؛ استاندار قم و 
استادان و پژوهشگران مؤسسه دارالحدیث در 

این مراسم حضور داشتند.
آیت هللا جوادی آملی در پیام صوتی و تصویری 
به این همایش سیدمرتضی علم الهدی را فخر 
محققان اسالمی خواند و از برگزارکنندگان این 

کنگره قدردانی کرد.
حجت االســالم  آســتان نیوز،  گــزارش  بــه 
مراســم  ایــن  در  مــروی  احمــد  والمســلمین 
برگــزاری ایــن گونــه جلســات دانش محــور را 
انقــالب  معظــم  رهبــر  حمایت هــای  مرهــون 
دانســت و با اشــاره به روایت »اَلْعِلُْم اَْصُل كُلِّ 
َخيْــرٍ، اَلَْجهْــُل اَْصــُل كُلِّ َشــرٍّ« از امــام علی)ع( 
اظهــار کــرد: بر اســاس این روایت ریشــه تمام 
ناهنجاری ها و بدی های امروز بشــری ناشی از 
نظــام جاهلیــت و جاهلیت مدرن اســت و اگر 
بخواهــد خوبی هــا و فضیلت هــا حاکــم شــود، 
راهــی جز رجوع به علوم نورانی و حیات بخش 

اهل بیت عصمت و طهارت)ع( وجود ندارد.
وی افــزود: عالمــان دینی مــا وارثان چنین علوم 
نورانی و نجات بخشی هستند، تکریم شاگردان 
ممتــاز و تــراز اول و تأکیــد بر نشــر اندیشــه ها و 
آثار ایشان از جمله آیین های علمی در فرهنگ 

و ســیره اهــل بیــت)ع( بــوده اســت، ابن عباس، 
هشــام بــن حکــم، میثــم تمــار و غیــره از جمله 
شخصیت های ممتازی هستند که همواره مورد 

تجلیل امامان بزرگوار ما بوده اند.
تولیــت آســتان قــدس رضــوی در ادامــه بــه 

ویژگی ها و خصوصیات برجسته سیدمرتضی 
ایــن عالــم  علم الهــدی اشــاره کــرد و گفــت: 
اصولــی  مفســر  و  متکلــم  فقیــه،  بزرگــوار، 
جامعیــت داشــت، »نجاشــی« کــه هم عصــر 
و هــم درس او بــود می نویســد، ســیدمرتضی 

علومی را فراگرفت که هیچ کس در زمان وی 
به پای او نرسید.

وی خصوصیت دیگر ســیدمرتضی را تثبیت، 
تبیین و دفاع عقالنی از اصول مذهب شــیعه 
و دین اسالم معرفی و اظهار کرد: اگر بخواهیم 

خدمــات و ویژگی های ایــن عالم جلیل القدر را 
بیان کنیم فهرستی طوالنی خواهد شد اما وارد 
کردن فقه به عرصه های سیاسی و اجتماعی، 
تألیــف کتاب هــای فقهــی، کالمــی، اصولــی و 
تفســیری بــا تکیه بر مکتب نورانــی اهل بیت 
عصمــت و طهــارت)ع( و تأســیس دارالعلــم از 
جملــه خدمــات برجســته ســیدمرتضی بــوده 

است.
حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه 
در تاریــخ تشــیع همــواره بزرگانــی از علمــای 
شــیعه بوده اند که با فهم صحیح از نیاز زمانه 
و شــجاعت بــرای تحــول، مســئولیت تاریخی 
خــود را انجــام داده اند، تصریح کــرد: حضرت 
ســیدمرتضی یکــی از برجســته ترین علمــای 
زمان شناس و شجاع بوده است، حضرت امام 
خمینــی)ره( نیــز یکــی از همین عالمــان بودند 
که با فهم صحیح شرایط زمان و تحول آفرینی 
به این نتیجه رســیدند که باید مســئله والیت 
فقیه را در فضای علمی، اجتماعی و سیاســی 

زمان خود مطرح کنند.
عنصــر  دو  کــه  پرســش  ایــن  طــرح  بــا  وی 
تحول خواهــی و زمان شناســی، در امــروز حوزه 
علمیــه و علمــای بــزرگ چگونــه بایــد پیگیری 
حکومــت  تشــکیل  بــا  امــروز  گفــت:  شــود؟ 
اســالمی، مدیریــت جامعــه در مقابــل حــوزه 
علمیــه و علمــای بزرگــوار اســت و مــا بایــد در 
گام دوم انقالب به ســوی تشــکیل تمدن نوین 

اسالمی حرکت کنیم.
تولیــت آســتان قدس رضوی اظهــار کرد: علوم 
پاســخگوی  بتوانــد  بایــد  امــروز  مــا  اســالمی 
چنیــن نیــازی باشــد، تحول در حــوزه علمیه و 
پاســخگویی بــه نیازهــای حکومتــی و تمدنــی 
توســط حــوزه علمیه ادامــه مســیر اجتهاد در 
مکتــب اهــل بیــت)ع( بــوده و ادامــه راه شــیخ 
صاحــب  اول،  شــهید  ســیدمرتضی،  مفیــد 
جواهر، شــیخ انصاری، آخوند خراسانی و امام 

خمینی)ره( است.

محمدحســین مروج کاشانی: آســتان قدس 
رضوی دنبال سوداگری نیست، اولویت نخست 
آســتان قــدس در حوزه اقتصــادی رفع نیاز های 
کشــور و مردم اســت و کســب ســود در مرحله 
بخــش خصوصــی  قاعدتــاً  دارد.  قــرار  بعــدی 
ریسک پذیر نیست و نگاه اقتصادی دارد، اما ما 
باید منافع مردم و کشور را مدنظر داشته باشیم 
و در عرصه هایی که نفع آن برای جامعه است، 

ریسک پذیر باشیم... . 
تأکیــدات  و  ســخنان  از  بخشــی  این هــا، 
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی، تولیت 
آســتان قــدس رضــوی در دیــدار بــا مدیــران و 
مسئوالن بخش های اقتصادی این نهاد مقدس 
است که بارها از سوی ایشان مورد تأکید و توجه 

قرار گرفته است.
بــه مناســبت نهــم اســفندماه، روز حمایــت از 
حقــوق مصرف کنندگان در گفت وگو با مهندس 
حسین اســالمی پور، مدیرعامل شرکت سامان 
بــازار رضــوی به برخــی از اقدام های این شــرکت 
در راســتای کمــک بــه رفع مشــکالت اقشــاری 
مانند کشــاورزان، تولیدکنندگان و... و همچنین 
بــرای رعایــت و حمایــت از حقــوق مشــتریان 
کارشــناس  او  پرداختیــم.  مصرف کننــدگان  و 
ادامــه  در  آنچــه  اســت.  صنعتــی  مدیریــت 
می خوانیــد، برش هایــی از گفت وگــوی خبرنگار 

قدس با مهندس اسالمی پور است. 

آستان قدس رضوی عنوان یک پیشران »
آســتان قــدس رضــوی بــه علــت انتســاب بــه 
در  همــواره  رضــا)ع(  مقــدس حضــرت  بــارگاه 
نیازهــای  رفــع  همچــون  موضوعاتــی  زمینــه 
کشــور، حل مشــکالت مردم، حمایت از حقوق 
مصرف کننــدگان و... فعال و کارآمد بوده اســت 
و نه تنها این مهم را رعایت می کند بلکه وظیفه 

خود می داند تا به عنوان یک پیشران و پیشرو 
در ایــن زمینــه فعالیت  کند که در زمینه صنایع 
غذایی که ارتباط مستقیم با سالمت و بهداشت 
افــراد، جامعــه و نســل آینــده دارد ایــن موضوع 

حساسیت فوق العاده ای خواهد داشت.

تولید رنگدانه از گلبرگ های گیاه زعفران»
 یکی از مهم ترین اقدام های این شرکت در سال ۹۹ 
که از سوی رهبر معظم انقالب به سال جهش 
تولیــد نام گــذاری شــده اســت، ورود بــه مقولــه 
جدیــدی تحت عنــوان »تولید آنتی ســیانید« از 
گلبرگ هــای گیاه زعفران اســت. از ســالیان دور 
تاکنــون، معمــوالً در کشــور مــا پــس از تولیــد و 
جمع آوری محصول زعفران، گلبرگ های بنفش 
رنــگ ایــن گیاه، بدون اســتفاده باقــی می ماند و 
هیچ گونه اســتفاده انسانی و حتی دامی ندارد. 
در پی اجرای منویات رهبر انقالب اسالمی مبنی 
بر حمایت از کشاورزان به خصوص زعفران کاران 
و عدم خام فروشی که به خاطر مشکالت ناشی 
از شیوع بیماری کرونا و محدودیت های کسب و 
کار و کاهش فعالیت های اقتصادی ایجاد شده 
است، این شرکت با همکاری مؤسسه کیفیت 
رضــوی اقــدام بــه ورود بــه مقولــه جلوگیــری از 
خام فروشــی گیاه زعفران کرد به این صورت که 
در دو موضوع فعالیت خود را آغاز کردیم؛ یکی 
کمــک به فــروش گیاه زعفــران که بــا اقدام های 
این شــرکت و پشتیبانی ریاست بنیاد بهره وری 
موقوفات آســتان قدس رضوی توانستیم خرید 
گیاه زعفران از کشاورزان جنوب استان خراسان 
بــزرگ را به میــزان ۱0 برابر افزایش دهیم و پس 
از خرید این محصول هم نسبت به فروش آن و 
صادرات به خارج از کشور به همین میزان یعنی 

۱0 برابر اقدام کنیم.
موضوع دیگر، اقدام به خرید گلبرگ های بنفش 

رنــگ گیــاه زعفــران بــه میــزان حــدود ۱۵ تــن از 
زعفران کاران منطقه جنوب خراسان کردیم.

تولید کنسانتره از محصول زرشک»
پاییز امســال برای نخســتین بــار در مجموعه 
از  کنســانتره  »تولیــد  رضــوی  قــدس  آســتان 
محصول زرشــک« را بــا کیفیت باال و مطلوب 
آغــاز کردیــم. می دانیــد که عــالوه بــر زعفران، 
یکــی از مهم تریــن محصــوالت خطــه جنــوب 
خراســان بــزرگ، محصــول زرشــک مرغــوب 
ایــن منطقه اســت که همواره زبانــزد بازارهای 
داخلــی و جهانــی اســت. متأســفانه شــرایط 
کرونایی، محدودیت های سفر، تعطیلی برخی 
از کســب و کارها و... موجب بروز مشــکالتی 
برای زرشک  کاران و همچنین خریداران عمده 

این محصول در سال ۹۹ شد.
ایــن شــرکت بــا نیــت حمایــت از کشــاورزان و 
کمــک بــه بازار فــروش داخلی ایــن محصول در 
فصــل پاییــز کــه ابتــدای ورود این محصــول به 
بازار اســت و برای جلوگیــری از هدررفت و نابود 

شــدن این محصول اقدام به خرید حدود ۹ تن 
زرشک تولید استان برای تهیه و تولید محصول 

کنسانتره زرشک کرد.

حمایت از تولیدکنندگان در روزهای کرونا»
مخاطب و مصرف کننده اصلی محصول زعفران 
زائــران بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( هســتند 
کــه پــس از زیارت ایــن بارگاه مقــدس به عنوان 
سوغات از شهر مقدس مشهد معموالً زعفران را 
با خود به شهر و دیارشان می برند، اما امسال به 
علت مشکالت ناشی از شیوع ویروس منحوس 
کرونا و محدودیت های سفر و تعطیلی برخی از 
اصناف مطابق دستور ستاد ملی مقابله با کرونا 
این موضوع متأسفانه تحقق پیدا نکرد و اقدام 
این شرکت حداقل کمک کاری در رفع بخشی 
از مشــکالت تولیدکنندگان زعفران بود. در این 
راســتا ابتدا با همکاری مؤسسه کیفیت رضوی 
و اســتفاده از توان بخش خصوصی و همکاری 
پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضوی اقــدام به 
تولیــد محصولی به نام »آنتی ســیانید« که یک 
نــوع رنگدانــه طبیعــی غذایــی اســت کردیم که 
تولیــد ایــن رنگدانــه از گلبرگ های گیــاه زعفران 
در طول حدود 48 ســال از فعالیت این شــرکت 
از زمان تأســیس آن تاکنون در مجموعه آستان 
قدس رضوی و در استان پهناور خراسان بزرگ و 
احتماالً در سطح کشور برای نخستین بار است 

که به ثمر می رسد. 

 ظرفیت های بیکار مانده»
در خدمت نشان رضوی 

بســیاری از کارخانجــات تولیــدی مواد غذایی 
در اســتان های مختلــف کشــور بــه علت های 
مختلــف توانایــی ادامــه فعالیــت ندارنــد و ما 
بــا بررســی همه جانبه و پــس از تأیید کیفیت 
مؤسســه  موافقــت  و  تولیــدی  محصــوالت 
صحــت،  تأییــد  لحــاظ  از  رضــوی  کیفیــت 
ســالمت و بهداشــت مواد و موافقت سازمان 
غذا و داروی وزارت بهداشت از ظرفیت خالی 
کارخانجــات موجــود بــرای تولیــد محصوالت 
غذایــی مــورد نیــاز ایــن شــرکت و تولیــد بــا 
برند)نشــان( رضــوی اقــدام کرده ایــم. من این 
بــا  بــرد می نامــم.  بــرد-  را معاملــه ای  اقــدام 
کمــک همکارانمــان در ایــن شــرکت در ســال 
جــاری تاکنــون و در مقایســه با مدت مشــابه 
ســال گذشــته حدود ۱0 درصد افزایش تولید 

داشته ایم. 
ضمنــاً از ابتدای ســال تاکنون حدود ۱0۷ قلم 
محصــول تولیــدی ماننــد: انــواع ترشــیجات، 
عرقیــات، رب گوجه فرنگــی، آبمیوه هــا و... بــا 
ارزش ریالــی حــدود ۵ میلیارد تومان از طریق 
همــکاری ایــن شــرکت بــا کارخانجــات تولیــد 
مــواد غذایــی در نقــاط مختلــف کشــور کــه 
دارای ظرفیــت خالی بوده اند )با رعایت نکات 
بهداشــتی و کیفیــت بیان شــده( تولید شــده 

است.

با هدف هم افزایی بیشــتر در راســتای تحقق 
اهــداف کالن آســتان قــدس رضوی و توســعه 
خدمت رســانی بــه محرومان، بنیــاد بهره وری 
موقوفــات و بنیــاد کرامــت رضــوی تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند.
ایــن  اســاس  بــر  آســتان نیوز،  گــزارش  بــه 
تفاهم نامه که با حضور مالک رحمتی؛ رئیس 
محمدحســین  و  موقوفــات  بهــره وری  بنیــاد 
اســتادآقا؛ مدیرعامل بنیــاد کرامت رضوی به 
امضــا رســید، دو مجموعــه متعهــد شــدند با 

گســترش همکاری ها و بهره مندی از امکانات 
و ظرفیت هــای در اختیــار، شــبکه منســجم و 
کارآمدتری را برای دســتیابی به اهداف ایجاد 

کنند.
بهــره وری  بنیــاد  تفاهم نامــه،  ایــن  پایــه  بــر 
موقوفات رضوی متعهد خواهد شد با رعایت 

ضوابــط و مقــررات وقــف، امــکان اســتفاده از 
ظرفیت هــای تحــت اختیــار خــود در سراســر 
خادمیــاری  شــبکه  توســعه  بــرای  را  کشــور 
ایجــاد کنــد. ایــن بنیــاد همچنین با اســتفاده 
در  خــود،  تابعــه  شــرکت های  توانمنــدی  از 
تأمین بســته های معیشتی ارائه شده توسط 

خواهــد  تعامــل  و  همــکاری  کرامــت،   بنیــاد 
داشت.

کرامــت  بنیــاد  تفاهم نامــه،  ایــن  امضــای  بــا 
در  ســرمایه گذاری  بــر  عــالوه  نیــز  رضــوی 
راســتای توســعه اشــتغال، در ارائــه خدمــات 
درمانــی و دارویــی بــه محرومــان و نیازمندان 

نیــز از واحدهــای درمانــی وابســته بــه بنیــاد 
بهره وری موقوفات اســتفاده بیشــتری خواهد 
در ســطح  توســعه شــبکه خادمیــاری  کــرد. 
ملــی و بین المللــی، همــکاری دو طــرف بــرای 
ترویــج و توســعه فرهنــگ وقف، پشــتیبانی از 
کانون هــای تخصصــی اشــتغال و کارآفرینی و 
حمایــت از گروه های جهادی مردمی فعال در 
زمینه پیشــرفت مناطق هدف نیز از تعهدات 
مشترک بنیاد بهره وری رضوی و بنیاد کرامت 

رضوی در این تفاهم نامه است.

تولیت آستان قدس رضوی در مؤسسه دارالحدیث قم عنوان کرد

تحول فقه؛ خدمت برجسته سیدمرتضی علم الهدی 

در گفت وگوی قدس با مدیرعامل شرکت سامان بازار رضوی به مناسبت روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان تشریح شد 

از رنگدانه های زعفران تا کنسانتره زرشک

بنیاد بهره وری موقوفات و بنیاد کرامت رضوی تفاهم نامه همکاری امضا کردند 

هم افزایی برای ترویج وقف و توسعه خدمت به محرومان
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آستان قدس رضوی به علت 
انتساب به بارگاه مقدس حضرت 

رضا)ع( همواره در زمینه موضوعاتی 
همچون رفع نیازهای کشور، حل 
مشکالت مردم، حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و... فعال و کارآمد 

بوده است

اخبار 

4

آثــار  علــی)ع(،  حضــرت  امیرمؤمنــان  میــالد  ســالروز  بــا  همزمــان 
ســیدمرتضی علم الهــدی)ره( بــا حضور تولیت آســتان قــدس رضوی 
رونمایــی شــد.به گــزارش آســتان نیوز، آییــن رونمایــی از آثــار کنگــره 
بین المللــی ســیدمرتضی علم الهدی)ره( هفتم اســفند مــاه با حضور 
حجت االسالم والمسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی در قم 

برگزار شد.
با توجه به اتمام پیش نشست های علمی کنگره بین المللی سیدمرتضی 
علم الهدی)ره( که با هدف بزرگداشت مقام علمی دانشمند و متفکر 
عظیم الشأن شیعه در هزارمین سالگرد رحلت ایشان توسط نمایندگی 

بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی در قم برگزار شد، در 
مراسمی از آثار »سیدمرتضی علم الهدی)ره(« رونمایی شد.

با مشارکت آستان قدس رضوی و مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث 
40 کتــاب از تألیفــات ســیدمرتضی و ۲0 کتاب درباره این شــخصیت 

بزرگوار به چاپ رسیده است.
همچنین  به همت بنیاد پژوهش های اســالمی آســتان قدس رضوی 
بیش از 40 نشســت علمی درباره افکار، اندیشــه، شخصیت و دوران 
زندگی و همچنین مسائل فکری و اندیشه سید و آثار ایشان با حضور 

اندیشمندان برگزار شد.

با حضور تولیت آستان قدس رضوی

آثار»سیدمرتضی علم الهدی)ره(« رونمایی شد

وی
ض

س ر
عک

ی/ 
هد

ش
د م

وا
د ج

حم
: م

س
عک


	Ravagh 1
	Ravagh 2-3
	Ravagh 4

