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دیدگاه

  تولیدات معرفتی جدید
 در پیوند فقه و علوم انسانی

حجت االسالم حیدر همتی، دبیر علمی کمیسیون فقه و علوم انسانی ششمین 
کنگــره بین المللــی علوم انســانی اســالمی به ایکنــا گفت: فقه یکــی از تولیدات 

معرفتی در تمدن اسالمی محسوب می شود. فقه به...

امام زمان )عج(: 
من مایه امان اهل 
زمینم؛ چنان که 

ستارگان مایه امان 
اهل آسمان اند.

بحار األنوار، جلد 
۷۸، صفحه ۳۸۰

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

محمدحســین نیکبخت: حــرم رضــوی بــرای مردم 
مشهد در طول تاریخ دیرپای این شهر، تنها مکانی 
بــرای زیــارت و انجــام اعمال عبــادی نبوده  اســت. در 
حافظه تاریخی این مکان مقدس می توان رویدادهای 
مختلفــی را مــرور کــرد کــه جنــس بســیاری از آن ها، 
اجتماعی یا حتی سیاسی است. در چند قرن اخیر 
و به واســطه شــرایط کشــور و نیاز به اطالع رســانی و 
تصمیم گیــری در امور مهــم، حرم مطهر محلی برای 
اجتماع مردم، سخنرانی علما و جلسات بزرگان شهر 
بوده؛ موضوعی که شاید کمتر مورد توجه مورخان و 
نویسندگان قرار گرفته  است. در واقع می توان در آینه 
تاریخ حرم، انعکاســی از مهم ترین وقایع تاریخ شهر 
مشهد را مشاهده کرد و آنچه در سال 1342ش در این 
مکان مقدس گذشت، بخشــی از همین رویدادهای 
تاریخی است. سال 1342ش در تاریخ معاصر ایران، 
ســالی مشــحون از حــوادث مهــم و تأثیرگذار اســت؛ 
ســالی کــه در آن قیــام 15 خرداد اتفاق افتــاد و آغازی 
برای پایان دادن به حیات رژیم پهلوی شد. در تقویم 
ما، روز 15 خرداد، روزی سرنوشت ســاز اســت و نقش 
مردم مشهد در وقایع پیش و پس از این روز، نقشی 
محوری  است. هنگامی که پای فعالیت های اجتماعی 
و سیاســی در این شــهر به میان می آید، جایگاه حرم 
رضوی، جایگاهی درخورتوجه خواهد بود. هر چند در 
این زمان، اداره آستان قدس در دست منصوبان رژیم 
سلطنتی بود، اما مردم مشهد براساس سنت دیرینه 
خود، اعتراض ها و حرکت های سیاسی و اجتماعی را 
از این مکان آغاز می کردند. در رواق امروز، در آستانه 
فرارسیدن سالروز قیام تاریخی 15خرداد، با هم مروری 
خواهیــم داشــت بــه رویدادهایــی که طی بهار ســال 
1342ش و ناشــی از حوادث پیش و پس از این قیام، 

در حرم رضوی و اطراف آن اتفاق افتاده است.

بازتاب فاجعه فیضیه در مشهد»
آغاز سال 1342ش، با سالروز شهادت امام صادق)ع( 
همزمان بود و به همین مناســبت، مجالس عزاداری 
در سراســر ایران و از جمله در اماکن مذهبی و بیوت 
مراجــع برگــزار می شــد. در قــم، عــزاداری در مدرســه 
فیضیه با حمله مأموران رژیم به هم خورد و جمعی 
از طالب به شهادت رسیدند و تعدادی نیز بازداشت 
شــدند. اما این اتفاق فقط در قم نیفتاد. در مشــهد 
نیــز تعــدادی از طــالب و مردم کــه در حال حرکت به 
ســمت حرم رضــوی بودند، مورد حمله مأمــوران قرار 
گرفتنــد. حمایت تعــدادی از علمای حوزه مشــهد از 
سخنان امام خمینی در ماجرای انقالب سفید موجب 

خشــم دســتگاه شــده  بود و این اقــدام هماهنگ، به 
همین دلیل انجام گرفت. طی روزهای بعد، شــهر به 
دلیل این بی حرمتی، همچنان متشــنج باقی ماند و 
بــا وجود تهدیدهایی که صــورت می گرفت، مجالس 
ترحیمی در شهر و از جمله در مسجد گوهرشاد برای 
پاسداشــت یاد شــهدای فیضیه برگزار شد. برخی از 
مورخان معتقدند حضور سیدجالل الدین تهرانی در 
کسوت نایب التولیه آســتان قدس رضوی و استاندار 
خراسان، در نگرفتن تصمیم  برخورد شدید با برگزاری 
این مراســم، نقش داشــت. وی در 21 فروردین همان 
سال از مقام خود در استان خراسان عزل شد. تهرانی 
همان کسی است که 15 سال بعد در کسوت رئیس 
شورای سلطنت به پاریس رفت و استعفای خود را به 

امام خمینی تقدیم کرد.

ماجرای اعالمیه امام در مسجد گوهرشاد»
تــا فرارســیدن خــرداد ماه ســال 1342ش، شــرایط  در 
شهر مشهد آرام بود؛ اما خیلی ها می دانستند فجایع 
اتفاق افتــاده در قــم، اقشــار مذهبی مشــهد و طالب 
علوم دینی را سخت منقلب و خشمگین کرده  است. 
اعالمیه هــای امام خمینــی طــی ایــن مدت به دســت 
مردم مشهد می رسید و در مجامع عمومی، خوانده 
می شــد. بــا فرارســیدن ایــام عــزاداری اباعبــدهللا)ع( 
و برگــزاری مجالــس تعزیــه، ایــن اعالمیه هــا در حــد 
وســیع تری منتشــر شــد تا جایی که روز دهم خرداد 
ماه سال 1342ش، یکی از اعالمیه های امام را بر دیوار 
مســجد گوهرشــاد نصب کردند. مشخص نشد که 
این اقدام، چگونه و به دست چه افرادی صورت گرفته  
اســت. مردم برای خواندن اعالمیه جمع شــدند و در 
آن بین، پاســبانی به نام شــباهنگ در مقابل چشــم 
مردم، اعالمیه را از روی دیوار مسجد کَند و پاره کرد؛ 

این اقدام نســنجیده او، خشــم مردم را در پی داشت 
و موجب بروز تشــنج شــدیدی در مســجد گوهرشاد 
شــد. شــباهنگ پاســخ این اهانت خود را به سختی 
دریافت کرد و در جریان درگیری با مردم کشته شد. 
خبر این اتفاق به سرعت در شهر پیچید و بر تشنج 
موجود افزود.امام  خمینی پس از ســخنرانی مشهور 
روز عاشورای سال 1342ش، شبانه بازداشت شد. این 
خبــر، روز بعــد در قــم و تهران پیچید و قیام 15خرداد 
با محوریت بازداشت حضرت امام و علیه اقدام های 
رژیم  پهلوی شکل گرفت. این قیام تنها در قم و تهران 
متمرکــز نبود. همزمان با بازداشــت امام، بیت برخی 
مراجــع مشــهد نیز به محاصره مأمــوران رژیم درآمد 
و حتی آیت هللا قمی بازداشــت شــد و او را به تهران 
منتقــل کردنــد و این اقدام ســبب برپایی راهپیمایی 
گسترده ای در اطراف حرم رضوی شد. با رسیدن اخبار 
وقایع تهران و قم به مشــهد، اعتراض ها باال گرفت و 
معترضــان به ســوی حرم مطهر حرکت کردنــد و وارد 
اماکن متبرکه شــدند. وضع داشت از کنترل مأموران 
خارج می شد، به همین دلیل مقامات استانی دستور 
دادند درهای حرم مطهر و مسجد گوهرشاد بسته و 
برگزاری نماز جماعت ممنوع شود. با هدایت تیمسار 
مین باشیان، فرمانده لشکر خراسان، نیروهای نظامی 
اطــراف اماکن متبرکــه مســتقر شــدند و از گســترش 
قیام جلوگیری کردند. شرایط در مشهد پس از قیام 
15خرداد همچنان متشنج باقی ماند و در چند نوبت 
سخنرانی هایی در مکان های مختلف صورت گرفت و 
اعالمیه های امام در میان مردم توزیع شــد. به دلیل 
همین شرایط، درهای مسجد گوهرشاد تا 20 خرداد 
ماه روی مردم مشهد و زائران بارگاه منور رضوی بسته 
مانــد و از برگــزاری نمــاز جماعــت در آن، جلوگیــری 

کردند.

نگاهی به اتفاقات و برنامه های حرم مطهر رضوی در شب و روزهای ارتحال امام خمینی)ره(

روزی که »روح خدا« به خدا پیوستروزی که »روح خدا« به خدا پیوست

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی:

مؤسسه جوانان آستان قدس، الگوی موفق 
نقش آفرینی جوانان است

قائــم مقــام تولیــت آســتان قــدس 
رضــوی گفــت: مؤسســه جوانــان 
آستان قدس رضوی، الگوی موفقی 
از نقش آفرینــی جوانــان اســت و 
فعالیت هــای آن آغاز حرکتی بزرگ 
در عرصه ملی و فراملی خواهد بود.
به گزارش آســتان نیوز، دکتر مالک 
بــا حضــور در مؤسســه  رحمتــی 
جوانــان آســتان قــدس رضــوی، در 

جریان فعالیت ها و برنامه های آن قرار گرفت.
وی در حاشیه این بازدید ضمن قدردانی از فعالیت های صورت گرفته در 
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی، تصریح کرد: ایجاد مؤسسه ای که به 
صورت تخصصی در حوزه جوانان به فعالیت بپردازد، اتفاق بسیار ارزنده ای 

بوده که در مجموعه آستان قدس رضوی محقق شده است. 
رحمتــی بــه نگاه ویژه رهبر معظم انقالب و تولیت آســتان قدس مبنی بر 
آمــوزش هوشــمند و مهارت افزایــی جوانــان و رفع شــبهات ذهنــی آن هــا با 
محوریت دوره های کاربردی اشاره و تصریح کرد: اینکه رهبر معظم انقالب 
همواره بر اهمیت اعتماد به جوانان در عرصه های مختلف کشور در کنار 
افراد باتجربه تأکید داشــته و بارها اعالم کرده اند جوانان پیشــران و موتور 
حرکت کشور هستند، به خوبی نشان می دهد که باید نگاه ما در این حوزه 

چگونه باشد. 
وی تصریح کرد: این نگاه و رویکرد مورد توجه تولیت معزز آســتان قدس 
رضــوی نیــز بــوده و ایشــان عالوه بر ضــرورت توجه ویــژه به حــوزه جوانان، 
استفاده از ظرفیت ها، نظرات و پیشنهادهای جامعه جوان را به عنوان یک 

راهبرد و مطالبه مهم مدنظر داشته و بر آن تأکید دارند. 
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: امروز نسل جوان در برابر 
ابزارهای متعددی که دشمن به کار گرفته کامالً تنها و بی دفاع است و باید 
خأل به وجود آمده در این موضوع را به گونه ای پر کرد، کاری که در مؤسسه 
جوانان در حال انجام است. در حقیقت یک کار معرفتی دقیق و با استفاده 
از ابزارهــای بــه روز اســت کــه می توانــد در حل این مشــکل و پر کردن خأل 

موجود مؤثر باشد و امید الزم را در دل جوانان به وجود آورد.
رحمتی همچنین با مثبت ارزیابــی کردن خروجی های رویداد »بی نهایت 
شو« به عنوان یک فعالیت تربیتی مؤسسه جوانان آستان اظهار کرد: اینکه 
در این رویداد 120هزار نوجوان دهه هشتادی پای یک کار تربیتی در حوزه 
فرهنگ اسالمی و سیره رضوی گرد هم می آیند و طی آن 10 هزار دانش آموز 
تمامی مراحل این رویداد را پشت سر می گذارند، دستیابی به یک هدف 
عالی تربیتی اســت که نشــان می دهد می شــود با شناخت دقیق جامعه 

مخاطب و ارائه برنامه های مناسب، به اهداف بزرگی دست یافت. 
شــایان ذکــر اســت؛ قائم مقــام تولیــت آســتان قــدس رضوی با حضــور در 
مؤسســه جوانان، از فعالیت های دبیرخانه چهاردهمین دوره جشــن های 
زیرسایه خورشید نیز بازدید کرد و از نزدیک در جریان طرح ها و برنامه های 

آن قرار گرفت.

خبر

سالمتک سالمتنا
چنــد روز پیــش همزمــان با ســالروز تشــکیل حزب هللا 

لبنــان، سیدحســن نصــرهللا، دبیــرکل ایــن حــزب 
ســخنرانی زنــده ای را ترتیــب داد کــه در اثنــای آن 
چند بار سرفه کرد. این اتفاق مردم و دوستداران 
سیدحســن نصرهللا را نگران کرد و ســبب شــد 
افــراد زیــادی جویــای ســالمتی او شــوند. پــس از 

آن یکــی از فرزندان سیدحســن نصرهللا در فضای 
مجازی اعالم کرد پدرش به بیماری خاصی مبتال نشده 

و ســرفه هایش به دلیل حساسیت فصلی اســت. پس از آن شایعه ای در 
فضای مجازی منتشر شد که از ابتالی سیدحسن نصرهللا به ویروس کرونا 
حکایت داشت و این موضوع بیش از پیش مردم را نگران کرد. در همین 
راســتا کاربران فضای مجازی هشتگ های #السید_بخیر و #سالمتک-
ســالمتنا را در توییتر داغ کردند اما خوشــبختانه با فاصله ای اندک اخبار 

موثق درباره این موضوع منتشر و این شایعه تکذیب شد.

سرباز رکاب امام)ره(
امــام  حضــرت  ارتحــال  ســالگرد  ایــام  مناســبت  بــه 
خمینی)ره(، صفحه منتســب به ســردار سلیمانی 
در قالب یک تصویرنوشته بخشی از صحبت های 
ایشــان دربــاره پیــروزی امام خمینــی)ره( در دوران 
پس از انقالب اسالمی را در فضای مجازی منتشر 
کرد که در ادامه متن و تصویرنوشته منتشرشده 
در این صفحه مجازی را مشاهده می کنید:»شهید 
حاج قاسم سلیمانی در وصیت نامه سیاسی الهی خود 
گفت: خداوندا! تو را سپاس که در زمانی اجازه  ظهور و وجود دادی که امکان 
درک یکی از برجسته ترین اولیائت را که قرین و قریب معصومین است، عبد 

صالحت خمینی کبیر را درک کنم و سـرباز رکاب او شوم«.

آخرین رئیس
البــد شــما هــم در خبرهــا خوانده یا شــنیده ایــد که : 

پارلمــان رژیــم صهیونیســتی »اســحاق هرتزوگ« 
رهبــر ســابق حــزب کار و رئیــس آژانــس یهود را 
بــه جــای رئــوون ریولیــن رئیــس کنونــی رژیــم 
صهیونیستی که دوره هفت  ساله وی به پایان 

رسیده، انتخاب کرد. 
البته خوب است بدانید که در کل ، سمت ریاست 

در ســاختار ایــن رژیــم ســمبلیک و نمادیــن اســت و 
هرتــزوگ یازدهمیــن رئیس تشــریفاتی  و هیچ کاره رژیم صهیونیســتی 
اســت که به این مقام انتخاب شــده اســت. حاال »محمد ایمانی«  در 
توdیتی نوشــته اســت : »احتماال آخرین رئیس رژیم صهیونیســتی ... 
اســحاق هرتزوگ، امروز در حالی به عنوان رئیس رژیم اشــغالگر قدس 
معرفــی شــد کــه اوضاع سیاســی و امنیتی این رژیم بحرانــی ترین دوره 

خود را سپری می کند«.

 مرا اگر که نخواهی 
طلب کنی آقا...

 روایت خطوط اصلی زندگی امام صادق)ع( 
در بیان رهبر انقالب 

این نقشه  امام صادقj بود
2

فرمالیســت ها اصالــت را به فرم می دهند. 
ایــن بحثی مهــم در ادبیــات و به طور کلی 
در هنر است. خیلی ها معتقدند اصالت با 
»چه« است و همه فرم ها باید در خدمت 
چه گفتن، چه سرودن، چه دیدن و هر چه 
دیگر باشــد. اما خیلی های دیگر نظرشــان 

گفتــن  »چگونــه«  اســت  ایــن  بــر 
اولویــت دارد، چــرا کــه اصــوالً 

حرف هــای خــوب را همــه 
چگونــه  ایــن  و  بلدنــد 
نشان دادن حرف های 
کــه  اســت  خــوب 

اهمیت دارد...

مجازآباد نگاهی به رویدادهای اتفاق افتاده در اماکن متبرکه در خرداد سال 1342

حرم رضوی و طلیعه نهضت اسالمی

2
 ............ صفحه 4

ادب الرضا
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23  تولیدات معرفتی جدید در پیوند فقه و علوم انسانی     رواق: حجت االسالم حیدر همتی، دبیر علمی کمیسیون فقه و علوم انسانی ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی به ایکنا گفت: فقه یکی از تولیدات معرفتی در تمدن اسالمی محسوب می شود. فقه به دستگاه عظیمی تبدیل 
شده و مبانی، روش، غایت و اصولی به نام اصول استنباط دارد که از ذهن انسان دیندار عالم برآمده و دینی ترین علم در تمدن اسالمی فقه و دستگاه معرفتی فقه است. از طرف دیگر علوم انسانی آورده انسان مدرن و هدف آن تبیین جامعه، سنت های تاریخی و ارائه راهبرد برای انسان مدرن 

است. از این لحاظ این دو، یعنی فقه و علوم انسانی، در تأثیر و تأثر یکدیگر به تولیدات معرفتی جدیدی خواهند رسید؛ یعنی فقه می تواند علوم انسانی را تحت تأثیر قرار دهد و علوم انسانی می تواند در فقه تأثیرگذار باشد، از جمله در حوزه موضوع شناسی.

 بهره گیری امام)ره(
 از »کلمه توحید«

رواق: نشســت علمی »بررسی انتخابات ۱۴۰۰ در پرتو 
اندیشه امام خمینی)ره(« با حضور محمدباقر خرمشاد، 
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی؛ علیرضا 
شــجاعی زند و علی محمــد حاضــری، اعضــای هیئــت 

علمی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
بــه گــزارش » ایکنــا « علیرضــا شــجاعی زند در ایــن 
نشست اظهار کرد: با شکل گیری انقالب اسالمی مردم 
با پدیده جمهوریت آشــنا شــدند. مفهوم جمهوریت 
معانــی متفاوتی در موقعیت های مختلف دارد. ضمن 
اینکــه عناویــن دیگــر را ذیــل عنــوان جمهوریــت به آن 
افزوده ایم و وقتی نام آن را به زبان می آوریم چیزی غیر 
از لیبرالیسم را افاده می کنیم. حضرت امام)ره( هیچ تز 
حکومتی دیگری غیر از جمهوری اســالمی نداشــت و 
نســبتی را که در بیانات خود در باب ترکیب جمهوری 
اســالمی مطــرح کردند نســبت ظرف و مظروف اســت 
و جمهــوری اســالمی ایــران ظــرف الاقتضایی نیســت، 
بلکه واجد اقتضاست. وی ادامه داد: برخی معتقدند 
حضرت امام)ره( از میانه راه به جمهوریت رسیدند و از 
ابتدا ایده دیگری داشتند. البته این ادعا هم که برخی 
مطــرح کردند ایشــان به تدریج از تــز حکومت دینی به 
جمهوری اســالمی رســیده حرف درستی نیست و این 
شائبه در مورد ایشان صدق نمی کند. حضرت امام)ره( 
از هــر دو تعبیــر اســتفاده کرده انــد اما بیشــتر آن را در 
قالب ترادف یا اجمال و تفصیل به کار برده اند. به طور 
مثال در صحیفه از تعبیر جمهوری اســالمی در بیش 
از هزار موقعیت استفاده کرده اند. البته ایشان آن را نه 

بدیل حکومت اسالمی بلکه ذیل آن دیده اند.

تفکیک بین جمهوری اسالمی و حکومت اسالمی »
مطمح نظر امام)ره( نبوده است

شــجاعی زند بیــان کــرد: ایشــان در بســیاری از مــوارد 
از حکومــت و جمهــوری اســالمی بــه عنــوان متــرادف 
اســتفاده کرده اند و به عنوان مثال گفته اند: »اگر شــاه 
برود و حکومت اسالمی و جمهوری اسالمی جایگزین 
شود«؛ این تفکیکی که امروزه برخی قصد القای آن را 
دارند اساساً مطمح نظر حضرت امام)ره( نبوده است. 
البته ایشــان بین جمهوری و دموکراسی تفکیک قائل 

هستند. 
حضرت امام)ره( با جمهوریت مشــکلی نداشــتند اما 
در مــورد دموکراســی تعریض هــا و تأمالتــی دارنــد و آن 
هــم مواقعــی که بــه عنــوان ایدئولوژی مطرح می شــود.
عضو هیئت علمی دانشــگاه تربیت مدرس بیان کرد: 
با جســت وجو در صحیفه امام ۴۱ مرتبه دیدم ایشــان 
به تعبیر دموکراسی اشاره کرده اند که هیچ کدام در مقام 
معرفی ساختار حکومت نیســت، بلکه ویژگی های آن 

ساختار را بیان کرده اند. 
در مواردی تعابیر امام)ره( درباره دموکراسی خنثی است 
و مثالً بیان می کنند ما دموکراتیک ســرمان نمی شــود، 
چراکه دموکراسی در دنیا معانی مختلفی دارد. در اینجا 
تعبیــری خنثی را برداشــت کردم امــا در مواردی تعبیر 
منفی دارند و می گویند ما همانند مارگزیده ای هستیم 

که هرچه از غرب بیاید از آن می ترسیم.
وی در پایــان اظهــار کــرد: حضــرت امــام)ره( در مواردی 
نگاه مثبتی به دموکراسی داشتند و منظورشان دقیقاً 
حکومــت غیرمســتبد و متکی بــر آرای مردم اســت نه 
آن دموکراسی که امروزه برداشت می شود، به خصوص 
دموکراســی آمیختــه بــا لیبرالیســم در بیــان امــام)ره( 
جایگاهی ندارد. از منظر ایشان این معنا هم در اسالم 
و هم در جمهوری وجود دارد و به همین دلیل معتقدند 
جمهوری اسالمی کفایت دارد و نیازی به افزودن تعبیر 

دموکراتیک به جمهوری یا اسالم نیست. 
دموکراســی یــا جمهوریــت مــا متفــاوت از غرب اســت 
و حضــرت امــام)ره( تأکیــد زیادی بــر آن دارند. البته در 
مــواردی تأکیــد می کننــد ما دنبال دموکراســی مثبت و 
واقعی یعنی حکومت های نشأت گرفته از مردم و مورد 
تأیید مردم هستیم. در مواردی هم تعریضاتی به شاه و 
غرب دارند که شما مدعیان دموکراتیک وضعتان چنین 
بود.در ادامه سپس محمدباقر خرمشاد به ایراد سخن 
پرداخت و گفت: تبدیل کردن سلطنت به جمهوریت 
با اسالم سیاسی اتفاق افتاد. ۲۱ بهمن  ۵۷ نظام مستقر 
اعالم کرد هیچ کس از ساعت ۴ به بعد از منزل بیرون 
نیاید، اما امام)ره( فرمود بیرون بیایید و مردم آمدند. این 
به تعبیر وبری نشانه کاریزمای امام)ره( و قداستی است 

که امام)ره( و فرمایشات ایشان داشتند. 
می تــوان گفــت جمهوریــت در ایــران هدیــه امــام)ره( و 
اســالم سیاســی به ایران بود و اگر ایشــان نبود به هیچ 

وجه سلطنت به جمهوریت تبدیل نمی شد.

 تأکید زیاد امام)ره( بر وحدت با عنوان »
»کلمه توحید« 

وی افــزود: همچنین حضــرت امام)ره( تأکیــد زیادی بر 
وحدت کلمه داشتند و در انتخابات بیشتر بر آن تأکید 
می کردنــد و از آن بــا عنوان »کلمه توحید« نام برده اند. 
مخصوصاً در هر جایی که خطری همانند شکاف های 
فعال و خطرســاز برای جمهوری اســالمی و ایران وجود 
داشــت ایــن موضوع را مطرح می کردنــد، اما بر وحدت 
نیروهــای سیاســی اســالم گرا تأکید بیشــتری داشــتند 
و می گفتنــد اگــر ۱۲۴ هــزار پیامبــر با هــم زندگی کنند 
تفرقه ای ندارند، چراکه متکی بر وحدت کلمه هستند، 
بنابراین همه باید درک کنیم وحدت کلمه رمز پیروزی 
اســت.عضو هیئــت علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس 
تصریح کرد: امام)ره( همچنین بر رعایت اخالق و آداب 
اسالمی در انتخابات و بر نبود تخریب و توهین تأکید 

می  کردند، چراکه آن را الهی نمی دانستند.

انسان نباید از امام زمان خود 
جلوتر یا عقب تر بیفتد

رواق: هــر کســی ســوره حجرات را قرائــت کند ثواب 
زیارت پیامبر نصیب او می شــود؛ یعنی حتی باالتر 
از زیــارت قبــر ایشــان. چــرا باید چنین ثــواب بزرگی 

برای کاری به ظاهر کوچک در نظر گرفته شود؟
در ســوره حجــرات حــدود 6 تــا ۷ فــراز و مطلــب 
اصلی وجود دارد؛ نخســتین مطلب این است:  ای 
مؤمنــان و مســلمین و مســلمات جلوتــر از خــدا و 
پیامبــر نیفتیــد و ادب ارتبــاط بــا پیامبــر را رعایــت 
کنیــد. مفســران گفته انــد: برخــی صحابــه در کار 
پیامبر)ص( دخالت می کردند و حتی برخی مدعی 
جانشــینی پیامبــر)ص( بودند و به اصطالح کاســه 
داغ تر از آش و کاتولیک تر از پاپ بودند. حتی نقل 
اســت برخــی پیش از وقت نمــاز می خواندند. مثالً 
نمــاز مغــرب را عصــر می خواندند ولی آیــه فرموده 
شــاخص شــما پیامبر است و باید آن را میزان قرار 
دهیــد. همچنین نقل اســت وقتــی اعراب به منزل 
پیامبــر می رفتنــد ایشــان را بــا تعبیــر »محمد« آن 
هــم بــا صدای بلند و دور از ادب خطاب می کردند. 
آیــه بــر رعایت ادب تأکید می کند. بنابراین انســان 

نباید از امام زمان خود جلوتر یا عقب تر بیفتد.
امام صادق)ع( فرمود: اگر کســی ســوره حجرات را 
بخوانــد از زائــران رســول خداســت، زیــرا بــه ما یاد 
می دهــد با چــه آدابی خدمت پیامبــر و زیارت قبر 
ایشــان برویــم، حتــی زیــارت قبر پیامبــر و امام هم 
بایــد بــا ادب و احتــرام آمیختــه باشــد. اگــر کســی 
در مــورد ادب زیــارت و خدمــت پیامبــر و امــام و 

قبورشان تحقیق کند شایسته است.

انواع اطاعت»
در این سوره اطاعت از خدا و پیامبر مطرح است. 
چنــد نــوع اطاعــت داریــم؛ گاه این اطاعــت از روی 
تــرس از مســتبد و دیکتاتــور اســت؛ البتــه ممکــن 
اســت اســتبداد در خانــه و از ســوی یــک زن یــا 
شوهر رخ دهد و لزوماً برای شاه و فرمانده نیست. 
نــوع دیگــر اطاعــت، اطاعــت از روی تأمــل و تفکــر 
اســت، مانند اینکه برخی، نظرات یک اندیشــمند 
و دانشــمند را می پذیرنــد و اطاعــت علمــی دارنــد. 
دســتوراتی  او  و  مــی رود  روانپزشــک  نــزد  کســی 
می دهــد و فــرد عمــل می کنــد. این اطاعــت از روی 
علــم و عقــل اســت. نوع ســوم اطاعــت، اطاعت از 
روی محبــت اســت؛ مــادر و پــدر حرف فرزندشــان 
را گــوش می دهنــد، مــادر مطیع می شــود و تا جای 
ممکن از فرزند اطاعت می کند. این اطاعت از روی 
تــرس و علــم نیســت، بلکــه از روی محبت اســت. 
البتــه شــاید برخــی اوقــات چیــزی را بــه ضــرر بچه 

بداند و اطاعت نکند.
نوع چهارم، اطاعت از روی اعتقاد و تقدس انگاری 
متصــل  را  امــام  و  قــرآن  و  پیامبــر  چــون  اســت؛ 
الی هللا می دانیم ایشان را دوست داریم و محبت 
می ورزیــم و بــا همه وجود اطاعــت می کنیم. این از 
سنخ اطاعت های قبلی نیست. آیا مسلمین صدر 
اســالم از روی تــرس از پیامبــر اطاعــت می کردنــد؟ 
آیــا پیامبر)ص( دیکتاتور بود؟ برخی چقدر ناپخته 
ســخن می گوینــد که مردم از روی تــرس و قدرت از 
پیامبــر اطاعــت می کردند. اگــر ۸۲ جنگ بر پیامبر 
تحمیل شــد و مســلمین پیامبر را تنها نگذاشتند، 
از روی ترس نبود، بلکه به این خاطر بود که حرف 

او حرف خداست.

پاسخ ابن سینا به شاگردش برای درخواست »
ادعای پیامبری 

بهمنیــار، شــاگرد ابن ســینا، به او گفــت: تو خیلی 
عالــم و بــزرگ هســتی و اگر مدعی پیامبری شــوی 
همــه قبول می کنند. یک شــب هنــگام اذان صبح، 
بــه بهمنیــار  ابــن ســینا  مؤذنــی اذان می گفــت و 
گفت: من تشــنه هستم و مقداری آب می خواهم. 
بهمنیــار کــه خواب بــود بهانــه آورد: االن چون هوا 
سرد است آب برای بدن شما ضرر دارد. ابن سینا 
خطــاب بــه او گفــت: من از تو تقاضــای آب کردم و 
نیــاوردی. مــؤذن پیری را که اذان می گوید نگاه کن، 
پیامبــر را ندیــده و فقــط وصــف او را شــنیده ولــی 
از روی اعتقــاد ایــن موقــع شــب بــا آب ســرد وضو 
می گیــرد و بــر بــام مأذنه رفتــه و اذان می گوید. این 
نفــوذ پیامبــر در قلــوب مســلمین تــا امــروز از روی 
علم و محبت و ترس نیســت، بلکه از روی اعتقاد 
اســت، ولــی نفــوذ بوعلــی در بهمنیــار نفــوذ علمی 
اســت؛ اینجــا قلب و روح می گویــد از پیامبر و امام 

اطاعت کن .
در جریــان صلح حدیبیه نماینده مشــرکین قریش 
یعنــی عــروة بن مســعود میــان لشــکر پیامبر)ص( 
آمد تا به رســول هللا بگوید ما به شــما اجازه زیارت 
و عمــره نمی دهیــم. وقتــی عــروه برگشــت، قریــش 
پرسیدند: چه دیدی؟ او گفت: قیصر روم، کسرای 
ایران و نجاشی حبشه را دیدم اما ندیدم پادشاهی 
بــه انــدازه محمــد)ص( در بیــن پیروانــش محبــوب 

باشد.
آنان وقتی می خواســتند در مدینه در خانه پیامبر 
را بزنند با سرانگشــت می کوبیدند، یعنی اینچنین 
در محضــر پیامبــر تربیــت شــده بودنــد. معتقــد 
بودنــد آب وضــو و مــوی پیامبر تبرک اســت، حتی 

ناخن پیامبر را برمی داشتند.

برگرفته از جلســه تفســیر ســوره مبارکه »حجرات« 
آیت هللا ابوالقاسم علیدوست، ایکنا

الهــه ارجمندی: آن روز را هنوز هم به خاطر دارم. مگر می شــود فراموشــم شــود چطور 
دخترم زهرا را از دست دادم. البته او االن شاد و خوشحال زندگی می کند. فقط من دیگر 
مادرش نیســتم. جایی خیلی دور از من و علی، کنار خانواده   ای که دوســتش دارند. مگر 
می شــود با آن ســخت گیری های بهزیســتی، زهرای من را به مادر و پدری بدهند که او را 
نخواهند یا کم بخواهند. من که با تمام وجود خواستمش. برایش اتاقی درست کردم و 
با تمام ذوقم اتاق کوچکش را تزئین کردم. چند خرس پشــمالو و عروســک روی طبقات 
چوبــی کمــدش چیــدم و لباس هــای صورتی دخترانه اش را از چوب لباســی آویــزان کردم. 
خالصــه خــودم و خانــه ام مهیای او بود؛ همه جز علی. وقتــی روز آخر گفت: »نه!« انگار 
ســیلی محکمی به صورتم زده بود. انگار من را از دره ای پرت کرده بود و برای همیشــه از 
دختر واقعی ام جدا کرده بود. خیلی ســخت گذشــت تا بشــنوم چه می گوید. فقط تکرار 
می کــرد: »مــن آمادگی پدر شــدن ندارم!« فقط همیــن... »آخر چرا امروز می گویی؟« و او 
فقط این جمله را بارها تکرار می کرد و بعد هم گفت به بهزیستی اعالم کرده ما توانایی 
نگهداری کودک را نداریم و تمام! گریه ام که شروع شد چادرم را سر انداختم و راهی حرم 
شدم. خواستم شکایتم از زندگی را اول از همه پیش حضرت ببرم. کنار پنجره فوالد که 
رسیدم دیگر ضجه می زدم. خانم های اطرافم، شانه ام را مالیدند و دلداری ام دادند. فکر 
می کردند کودک بیمار یا از دست رفته ای دارم والبته هم همین بود. زهرا چندماهی بود 
دخترم شده بود و حاال دیگر بدون رضایت علی نداشتمش. چادر را روی صورتم انداختم 
تا گله هایم را به آقا بگویم. اینکه ۱۵ سال تمام آمدم و از آقا خواستم اما دامنم سبز نشد. 
اینکــه خیلــی حــرف بابت بچه دار نشــدنم، شــنیدم و دم نــزدم. حاال که  امیــدم را به این 
دخترک بســته  بودم علی این طور ناامیدم کرد. حاال همان جا هســتم. کنار پنجره فوالد؛ 
ســنگ صبورم در این ســال ها. یک ســالی می گذرد. نه زهرا را دارم و نه علی را. نمی دانم 
چرا علی این بار سنگین را تنهایی به دوش کشید. چرا نگذاشت ماه های آخر زندگی اش، 
بیماری اش را بدانم و تمام این ماه ها به ســکوت و دلخوری نگذرد. راه کج می کنم ســمت 

بهشت ثامن. باید با مزار علی خلوت کنم.

تفاوت زیارت با گردشگری دینی 
آســتان نیوز: زیارت از مفاهیم برجســته دینی اســت که در بستر تحوالت 
جامعــه مــدرن در معــرض تغییرات کارکردی قرار گرفته اســت. زیارت، حمل 
و نقل را تســهیل بخشــید و از این رهگذر، گردشــگری عمومیت و گســترش 

یافت.
زیــارت بــه عنــوان ســفری دینــی و مذهبی در ایــن فضا قرار گرفــت و مفهوم 
گردشگری دینی مطرح شد؛ کتاب »آسیب شناسی زیارت با تمرکز بر زیارت 
رضــوی« بــه قلم محســن محمدی که بــه همت بنیاد پژوهش های اســالمی 
آســتان قدس رضوی منتشــر شده اســت در راستای آسیب شناسی اخالقی 
زیارت درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا تالقی گردشگری و زیارت از 
ماهیت و ابعاد دینی و معنوی زیارت نمی کاهد؟ آیا می توان گردشگری دینی 
را در بستر اخالقی و دینی بررسی کرد یا اینکه زیارت و گردشگری دو مفهوم 

نامتجانس هستند که مبانی و مؤلفه های متفاوتی دارند؟
ایــن کتــاب پــس از طرح نظریات مختلــف در این باره، زیارت و گردشــگری را 
از منظر دانشــی، گرایشــی و کنشــی بررسی کرده تا مشخص شود زیارت به 
عنــوان مناســکی دینی، با گردشــگری به عنوان یکی از مؤلفه هــای برآمده از 
فرهنگ مدرن تناسب و تشابهی ندارند مگر در ظاهر که هر دو نوعی سفر 

هستند.
هدف از زیارت بار یافتن به محضر امام اســت. انســان کاملی که او را زنده، 
شــنوا، بینا و آگاه به حال زائران می دانیم و از او برای کمال، رشــد، ســالمت 
معنــوی و مــادی خویــش مدد می گیریم. نکته مهم در گردشــگری دینی این 
است صرف حضور در اماکن زیارتی عنوان زائر را در پی ندارد و افراد در این 

اماکن می توانند نقش ها و حالت های گوناگونی به خود بگیرند.
کتاب حاضر در هفت بخش با موضوعات »کلیات«، »گردشــگری دینی در 
ادیان دیگر«، »زیارت و گردشــگری دینی«، »آثار و ابعاد گردشــگری دینی«، 
»مقایســه تطبیقــی زیــارت رضــوی و گردشــگری« و »راهکارهــای مقابلــه بــا 

آسیب نگرش گردشگرانه به زیارت« سامان یافته است.
ایــن کتــاب در بخــش »کلیــات« بــه تبییــن واژه هــای زیــارت، گردشــگری و 
گردشــگری دینی پرداخته و در ادامه اهمیت و جایگاه گردشــگری در قرآن و 
ســیره اهل بیت)ع(، و همچنین وجوه گردشــگری در اســالم در قالب علمی، 

تبلیغی، زیارتی و تفریحی بیان شده است.
بخش دوم این اثر، گردشگری دینی را در ادیان مسیحیت، یهود، بودیسم و 
هندوئیسم و بخش سوم نیز زیارت و گردشگری زیارت را به عنوان مهم ترین 
انگیــزه در گردشــگری دینی بررســی کــرده و در ادامه رابطه زائر و گردشــگر و 

انواع نظریات در این مورد تبیین شده است.
بخش چهارم به آثار و ابعاد گردشگری دینی اختصاص دارد و در این بخش 
ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دینی و معنوی گردشگری بررسی شده 
اســت. بخــش اصلــی کتاب بخش پنجم اســت که به موضوع گردشــگری و 
زیارت به صورت تطبیقی در سه بخش دانشی، گرایشی و کنشی می پردازد.
در بخــش ششــم راهکارهــای مقابله با آســیب نگرش گردشــگرانه به زیارت 
تبیین شده و بخش هفتم به نوعی جمع بندی کل کار و حاصل مقایسه ای 
اســت که در بخش پنجم بین گردشــگری و زیارت انجام شــده اســت و ایده 

اصلی کتاب بررسی و تأیید می شود.

فواید شگفت انگیز فرزند در زندگی
یکــی از مهم تریــن ثمــرات ازدواج، تولیــد نســل و فرزنــدآوری اســت. در 
روایات نیز فرزندان ثمره والدین معرفی شــده اند. اما متأســفانه امروزه 
به دلیل تبلیغات بی شــمار رســانه های معاند، نگرش و نگاه خانواده ها 
به ســمت تک فرزندی و یا بی فرزندی رفته اســت که عواقب خطرناکی 
برای شــخص و جامعه به همراه دارد. بهانه کردن مشــکالت اقتصادی 
و مشــغولیت بیش از حد والدین، مهم ترین دالیل برای روی آوردن به 

این رویکرد است.
بررسی آیات و روایات و تأملی کوتاه در آن ها به ما می فهماند نه تنها این 
نگرش غلط اســت بلکه به تجربه ثابت شــده خانواده هایی که صاحب 
فرزند هستند، بیش از خانواده های بدون فرزند از زندگی لذت می برند.

به صورت خالصه فواید فرزندآوری را می توان این گونه برشمرد: 
1. نشــاط و ســامتی: یکــی از مهم تریــن عوامــل بیمــاری و افســردگی 
اشخاص در زندگی، نبودن نشاط و شادی در خانواده است. به تجربه 
ثابت شده وجود فرزند در زندگی، فواید جسمی و روحی فوق العاده ای 
بــرای والدیــن دارد. تحقیقــات جدید نشــان می  دهد پدر و مادر شــدن، 
آن ها را از خطر ابتال به سرطان و بیماری  های قلبی محافظت می  کند. 
همچنین، این تحقیقات حاکی از آن است که بارداری زنان در عملکرد 
حافظه آن ها اثر می  گذارد و موجب می  شود مغز آن ها عملکرد بهتری 

داشته باشد.
2 .قدرت و امنیت: قرآن کریم در آیه 6 سوره اسراء داشتن مال و فرزند 
را از عوامــل قــدرت و امنیــت یــک خانــواده معرفــی کــرده و می فرماید: 
»ســپس شــما را بــر آن ها چیــره می  کنیم و شــما را به وســیله دارایی ها 
و فرزندانــی کمــک خواهیم کرد و نفرات شــما را بیشــتر از دشــمن قرار 
می دهیــم«. بــا توجه بــه این نکته درمی یابیم یکی از عوامل موفقیت و 
قدرتمندی جامعه، جمعیت آن اســت. پیشــرفت و تولید ثروت در هر 
خانواده و اجتماعی ارتباط مســتقیمی با کمیت و تعداد افراد دارد. از 
طرف دیگر، کشوری که جمعیت پیر و اندکی دارد، مورد طمع قدرت  ها 

و مستکبران خواهد بود.
3. پیونــدی عمیــق: متأســفانه مشــکالت خانوادگــی و ناســازگاری بین 
والدیــن و از طــرف دیگــر عــادی و یکنواخــت شــدن زندگــی در مــوارد 
متعددی به طالق منجر می شود. اما جالب است بدانید فرزندان مانند 
یــک ســپر حمایتــی از کانون خانــواده حفاظت کــرده و از این امر ناگوار 
جلوگیری می کنند. تحقیقات نشان می دهد طالق میان زوج های بدون 

فرزند، بیشتر از زوج های دارای فرزند است.
4. تحولــی مثبــت در والدیــن: نقش پدری و مادری و به دوش کشــیدن 
ایــن مســئولیت، موجــب رشــد شــخصیت و بــروز خالقیــت در والدین 
می شــود. ایــن جایگاه جدید، با ایجاد تعهــدی نو برای والدین، زمینه را 
برای رشد و به کمال رسیدن آنان فراهم کرده و ارزش های جدیدی را به 
ســاختار شــخصیت آنان اضافه می کند. این تغییرات کامالً محسوس 

است و عظمت این مسئولیت خدادادی را به وضوح نمایان می کند.
5.عاقبــت به خیــری والدین: آرزوی هر مؤمنی در این عالم فانی عاقبت 
به خیری و آینده ای جاوید و درخشان است. خداوند این نعمت بزرگ 
را در دامــان والدیــن قــرار داده اســت. پیامبر گرامی اســالم)ص( فرمود: 
»فرزند، پاره جگر مؤمن است. اگر زودتر از پدر بمیرد، شفیع پدر شود 
و اگــر دیرتــر بمیــرد، بــرای پدر طلــب آمرزش کند و خدا او را به واســطه 

دعای فرزند بیامرزد«.
 برگرفته از یادداشت حجت االسام 
سید محمدجواد سایبان در قدس آناین

مرا اگر که نخواهی طلب کنی آقا...
معین اصغری: فرمالیست ها اصالت را به فرم می دهند. این بحثی مهم در 
ادبیــات و بــه طــور کلی در هنر اســت. خیلی ها معتقدنــد اصالت با »چه« 
است و همه فرم ها باید در خدمت چه گفتن، چه سرودن، چه دیدن و هر 
چه دیگر باشد. اما خیلی های دیگر نظرشان بر این است »چگونه« گفتن 
اولویــت دارد، چــرا کــه اصــوالً حرف هــای خــوب را همه بلدنــد و این چگونه 

نشان دادن حرف های خوب است که اهمیت دارد.
در شــعر ایــن چگونــه گفتــن اســت کــه بــه عقیــده نگارنــده اهمیــت دارد 
به خصوص زمانی که شاعر از همان ابتدا تکلیفش را با مخاطب مشخص 
می کند و با انتخاب قافیه و ردیف تکراری صراحتاً می گوید نمی خواهم شما 
را بــا لفاظــی ســرگرم کنــم. در این شــرایط چیزی که نظم را تبدیل به شــعر 
می کند »چه« گفتن اســت. اگر قرار باشــد در این حوزه هم دســت شــاعر 
خالی باشــد پس اصالً چه اصراری اســت که حتماً قطار کلمات را کنار هم 

ردیف کند؛ به قول شاعر موسیقی سکوت صدایی شنیدنی است.
 غزلی که برای این شماره انتخاب کردم باز هم به خاطر داشتن یک بیت 
خاص بود. بیت پایانی این غزل به قدری زیبا و دلنشین است که حتی من 
مجاور نیز دوست دارم آن را حفظ کنم تا وقتی دیر به دیر زیارت می روم با 

خودم زمزمه کنم و شرمنده شوم.
میتراســادات دهقانــی، شــاعر جوانــی اســت کــه از او تنهــا همیــن غــزل را 
خوانده ام و با هنری که از وی در بیت پایانی دیدم، حدس می زنم غزل های 

دیگرش نیز خواندنی باشد.
تنهــا نکتــه منفــی قابــل ذکر بیت یکــی مانده به آخر اســت. اینکه کســی 
بخواهد به جای زعفران چایش را با غبار حرم بخورد، نه شاعرانه است، نه 
عاطفی است، نه زیباست و نه هیچ منطقی دارد. اینکه غبار درگاه معشوق 
طوطیای چشــم عاشــق اســت، خیلی تفاوت می کند با اینکه بخواهیم به 

جای زعفران غبار تناول کنیم.

به خواب رفته ام و شب نشسته دورو برم
دلم گرفته از این جانماز بی ثمرم

درخت خشکم و افسوس می خورم همه عمر
تبر به دست خودم خورده است بر کمرم

مرا محاصره کردند یاغیان گناه
شکسته نیزه و افتاده بر زمین سپرم

نگاه می کنم و کوپه کوپه می گذرند
قطارهای تو از اشک های در به درم
رسیده اند به تو خیل زائران و هنوز

منم که خیره به این ریل مانده چشم ترم
دلم گرفته برایم فقط همین کافیست
که سیر گریه کنم روی شانه های حرم

برای چای دلم جای زعفران بگذار
غبار از قدم کفشداری ات ببرم

مرا اگر که نخواهی طلب کنی آقا
چه سود دارد اگر من بلیت هم بخرم

ادب الرضا

دیدگاهگزارش

عکس نوشت 
 سنگ صبورم در این سال ها...   عکس رضوی - مسعود نوذری

 محمدرضا حســینی: تمــام ارگان های بــدن مــا به قنــد نیــاز دارنــد. اما 
مصــرف قنــد زیاد نیز می تواند منجر بــه ایجاد بیماری هایی چون دیابت، 

پوسیدگی دندان، چاقی، بیماری قلبی و انواع خاصی از سرطان شود.
شــکر تصفیه شــده، ماده متداولی اســت که معموالً به صورت روزانه در 
برنامه غذایی ما جای گرفته است.در واقع همه می دانیم انواع مواد قندی 
و حاوی شکر برایمان مضر است اما پرهیز جدی از آن نداریم. اگر بتوانیم 
به جــای آن از شــیرین کننده های طبیعــی اســتفاده کنیــم، ضمــن ارضای 

حس چشایی خود، انرژی موردنیاز بدن را نیز تأمین کرده ایم.
شــیرین کننده های طبیعــی جایگزین هــای شــکر هســتند و می تواننــد 
گزینه هــای ســالم تری نســبت بــه قند و شــکر یا دیگر شــیرین کننده های 
مصنوعی باشند. در بین تمام این شیرین کننده ها، میوه ها بهترین گزینه 

هستند . 
امــا بــرای شــیرین کــردن نوشــیدنی ها نیاز بــه شــیرین کننده های طبیعی 
دیگری داریم. عسل خام یکی از بهترین شیرین کننده های طبیعی است 
که برای ذهن و بدن نیز خواص زیادی دارد از جمله اینکه شامل آنزیم ها، 
آنتــی اکســیدان ها، آهن و روی است.اســتویا یکی دیگــر از جایگزین های 

سالم شکر است.
 این ماده که از برگ گیاه Stevia rebaudiana تهیه شده، بیش از ۲۰۰ بار 
شیرین تر از شکر بوده و دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضددیابتی است. 
خرمــای غنــی از قنــد و آهــن و سرشــار از ویتامیــن و پروتئین  و همچنین 
شکرســرخ، توت و مویز نیز از دیگر شــیرین کننده های طبیعی اســت که 
می تــوان در کنــار چــای میــل کــرد. اما نظر اســالم درباره برخی از شــیرین 
کننده های طبیعی چیست؟ یکی از مواردی که در کنار عسل و خرما بسیار 
به مصرف آن توصیه شــده انگور و شــیره آن اســت. نخســتین خاصیت 

انگور برطرف کردن آثار افســردگی و ایجاد روحیه شــادابی اســت. به نقل 
از پیغمبــر)ص( آمــده اســت: »نــوح به خدا از غم و غصه  شــکایت کرد و 
خداوند نیز بر او وحی نمود انگور بخور، زیرا انگور غصه را از بین می برد«. 
خاصیت دیگر انگور کمک به گوارش و هضم غذاست. امام رضا)ع( درباره 

مصرف انگور از پدرانش، از رســول خدا)ص( 
نقل می کنند: »انگور را دانه دانه بخورید که 
گوارا و هضم کننده می شود«. اما شیره انگور 
چگونــه تهیه می شــود؟ امــام صــادق)ع( در 

پاســخ به این پرســش در جلد ششم الکافی 
می فرمایــد: »افشــرده انگــور که حــرارت آتش 

ببیند و بجوشد حرام است تا زمانی که دو سوم 
آن تبخیــر شــود و یــک ســوم آن 

باقــی بماند«.مزاج شــیره انگور 
گرم و تر اســت و  از خواص آن 
می تــوان به تولیــد خون خوب و 
تقویت عمومی بدن اشاره کرد . 

بــا  روزه داری  حیــن  در  کــه  افــرادی  بــرای 
ضعــف قــوا روبه رو هســتند، مصــرف شــیره انگور 
در شــکل های مختلــف توصیــه می شــود و یکــی 
از مقوی تریــن غذاهــا برای تقویــت عمومی بدن و 
تقویت قوای جنسی، حلوای شیره انگور با سویق 
حبوبات است و در دوران بارداری نیز شیره انگور 
بــه خاطــر بهبود کم خونــی و انرژی زایــی قویی که 

دارد، پیشنهاد می شود.

2۰۰ بار شیرین تر از شکر ولی ضد دیابت! 

نقشه امام صادق)ع(»
کار پنهانی و تشکیالتی به طور معمول در صورتی که با اصول 
درست پنهان کاری همراه باشد، باید همواره پنهان بماند. آن 
روز مخفــی بــوده، بعــد از آن نیز مخفی می مانــد و رازداری و 
کتمــان صاحبانش نمی گذارد پای نامحرمی بدان جا برســد. 
هرگاه آن کار به ثمر برسد و گردانندگان و عامالنش بتوانند 
قدرت را در دست گیرند، خود، دقایق کار پنهان خود را برمال 

خواهند کرد. 
بــه همیــن جهت اســت که اکنــون بســیاری از ریزه کاری ها و 
حتــی فرمان هــای خصوصــی و تماس هــای محرمانــه  ســران 
بنی عبــاس بــا پیــروان افــراد تشکیالتشــان در دوران دعــوت 

عباسی در تاریخ ثبت است و همه از آن آگاهند.
تنهــا راهــی کــه می توانــد ما را بــا خط کلی زندگی امام آشــنا 
سازد، آن است که نمودارهای مهم زندگی آن حضرت را در 
البه الی این ابهام ها یافته، به کمک آنچه از اصول کلی تفکر 
و اخالق آن حضرت می شناســیم، خطوط اصلی زندگی نامه  
امام را ترسیم کنیم و آنگاه برای تعیین خصوصیات و دقایق، 
در انتظــار قرائــن و دالیــل پراکنده  تاریخی و نیز قرائنی به جز 
تاریــخ بمانیــم. نمودارهــای مهــم و برجســته در زندگــی امام 

صادق)ع( را در ادامه می خوانید.

 تبیین و تبلیغ مسئله  امامت»
امام صادق)ع( نیز مانند دیگر امامان شیعه، محور برجسته  
دعوتش را موضوع »امامت« تشــکیل می داده اســت. برای 
اثبــات ایــن واقعیــت تاریخــی، قاطع تریــن مــدرک، روایــات 
فراوانــی اســت که ادعای امامت را از زبــان امام صادق)ع( به 

روشنی و با صراحت تمام نقل می کند.
امــام در هنــگام اشــاعه و تبلیــغ ایــن مطلــب، خــود را در 
مرحلــه ای از مبــارزه می دیــده اســت کــه می بایســت به طور 
مســتقیم و صریح، حکام زمان را نفی کند و خویشــتن را به 
عنــوان صاحــب حق واقعی والیــت و امامت به مردم معرفی 
نمایــد و قاعدتــاً این عمل فقط هنگامــی صورت می گیرد که 
همه  مراحل قبلی مبارزه با موفقیت انجام گرفته، آگاهی های 
سیاسی و اجتماعی در قشر وسیعی پدید آمده، آمادگی های 
بالقوه در همه جا احســاس شــده، زمینه های ایدئولوژیک در 
جمع قابل توجهی ایجاد گردیده، لزوم حکومت حق و عدل 
بــرای جمعــی کثیر به ثبوت رســیده و باالخــره رهبر تصمیم 

راسخ خود را برای مبارزه ا ی نهایی گرفته است.
 بدون این همه، مطرح کردن نام یک شخص معین به عنوان 
امام و زمامدار محق جامعه، کاری عجوالنه و بی فایده خواهد 

بود.
نکته  دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که امام 

در مواردی به این بسنده نمی کند که امامت را برای خویش 
اثبــات کنــد؛ بلکــه همراه نام خود، نام امامان بحق و اســالف 
پیشین خود را نیز یاد می کند و در حقیقت سلسله  امامت 
اهل بیــت)ع( را متصــل و جدایی ناپذیر مطرح می ســازد. این 
عمل با توجه به اینکه تفکر شــیعی، همه  زمامداران نابحق 
گذشته را محکوم کرده و آنان را »طاغوت« به شمار می آورده، 
می توانــد اشــاره بــه پیوســتگی جهــاد شــیعیان ایــن زمان به 

زمان های گذشته نیز باشد. 
در واقع امام صادق)ع( با این بیان، امامت خود را یک نتیجه  
قهری که بر امامت گذشتگان مترتب است، می شمارد و آن 
را از حالت بی ســابقه و بی ریشــه و پایه بودن؛ بیرون می آورد 
و سلســله  خــود را از کانالی مطمئــن و تردیدناپذیر به پیامبر 

بزرگوار)ص( متصل می کند.
مــدرک قاطــع دیگر، شــواهدی اســت که از شــبکه  گســترده  
تبلیغاتی امام در سراســر کشــور اسالمی یاد می کند و بودن 
چنین شبکه ای را مسلم می سازد. این شواهد، چندان فراوان 
و مدلــل اســت کــه اگــر حتی یــک حدیث صریح هــم وجود 

نمی داشت، خدشه ای بر حتمیت موضوع وارد نمی آمد. 
بــا ایــن همــه تبلیغات مخالف کــه از طرف بلندگوهــای رژیم 
خالفــت اموی بی اســتثنا در همه جــا انجام می گرفت و حتی 
نام علی بن ابی طالب)ع( به عنوان محکوم ترین چهره  اسالم، 
در منابر و خطابه ها یاد می شــد، آیا بدون وجود یک شــبکه  
تبلیغاتــی قــوی ممکــن اســت آل علــی)ع( در نقاطــی چنــان 
دوردســت و ناآشــنا، چنیــن محبــوب و پرجاذبــه باشــند کــه 
کســانی محــض دیدار و اســتفاده از آنــان و نیز عرضه کردن 
دوســتی و پیونــد خــود با آنــان، راه هــای دراز را بپیمایند و به 
حجــاز و مدینــه روی آورنــد؛ دانــش دیــن را که بنــا بر عقیده  
شــیعه، همچون سیاســت و حکومت است از آنان فراگیرند 
و در مــوارد متعــددی بی صبرانــه اقــدام بــه جنبــش نظامــی 
-و بــه زبــان روایــات، قیــام و خــروج- را ازآنــان بخواهنــد؟ اگر 
تســلیحات شــیعه فقط در جهت اثبات علم و زهد ائمه)ع( 
بود، درخواست قیام نظامی چه معنایی می توانست داشته 
باشــد؟ ممکن اســت سؤال شــود اگر به راستی چنین شبکه  
تبلیغاتــی وســیع و کارآمــدی وجود داشــته، چرا نامــی از آن 
در تاریخ نیســت و صراحتاً ماجرایی ازآن نقل نشــده است؟ 
پاســخ به طــور خالصــه آن اســت کــه دلیــل این بی نشــانی را 
نخســت در پایبندی وســواس آمیز یاران امام به اصل معتبر 
و مترقــی »تقیه« باید جســت که هر بیگانــه ای را از نفوذ در 
تشــکیالت امام مانع می شــد و سپس در ناکام ماندن جهاد 
شیعه در آن مرحله و به قدرت نرسیدن آنان، که این معلول 

عواملی چند است. 

تبلیغ و بیان احکام دین به شیوه  فقه و بینش شیعی»
این نیز یک خط روشــن در زندگی امام صادق)ع( اســت به 
شــکلی متمایزتــر، صریح تــر و صحیح تــر از آنچــه در زندگی 
دیگــر امامــان می تــوان دیــد؛ تــا آنجــا کــه فقــه شــیعه »فقه 
جعفری« نام گرفته است و همه  کسانی که فعالیت سیاسی 
امام را نادیده گرفته اند، بر این سخن هم داستان هستند که 
امام صادق)ع( وسیع ترین- یا یکی از وسیع ترین- حوزه های 

علمی و فقهی زمان خود را دارا بوده است.
مقدمتــاً بایــد دانســت دســتگاه خالفــت در اســالم، از ایــن 
جهت با همه  دستگاه های دیگر حکومت متفاوت است که 
این فقط یک تشــکیالت سیاســی نیست؛ بلکه یک رهبری 
سیاســی- مذهبی اســت. نــام و لقب »خلیفــه« برای حاکم 
اســالمی، نشــان دهنده  همین حقیقت اســت کــه وی بیش 
از یک رهبر سیاســی اســت؛ جانشــین پیامبر)ص( اســت و 
پیامبر)ص(، آورنده  یک دین و آموزنده  اخالق و البته در عین 

حال حاکم و رهبر سیاسی است. پس خلیفه در اسالم، 
به جــز سیاســت، متکفــل امــور دینــی مردم و پیشــوای 

مذهبی آنان نیز هست.
با این آگاهی، به  وضوح می توان دانست فقه جعفری 
در برابــر فقــه فقیهــان رســمی روزگار امــام صــادق)ع( 
فقــط یک اختالف عقیده  دینی ســاده نبود؛ بلکه در 
عین حال دو مضمون متعرضانه را نیز با خود حمل 
می کرد: نخست و مهم تر، اثبات بی نصیبی دستگاه 
حکومــت از آگاهــی دینــی و ناتوانــی آن از اداره  امــور 
فکری مردم و دیگر، مشخص ساختن موارد تحریف 
در فقه رسمی که ناشی از مصلحت اندیشی فقها در 
بیان احکام فقهی و مالحظه کاری آنان در برابر تحکم 

و خواست قدرت های حاکم است.
امام صادق)ع( با گستردن بساط علمی و بیان فقه و 
معارف اسالمی و تفسیر قرآن به شیوه ای غیر شیوه  
عالمان وابســته به حکومت، عمالً به معارضه  با آن 
دستگاه برخاسته بود. آن حضرت بدین وسیله تمام 
تشــکیالت مذهبی و فقاهت رسمی را که یک ضلع 
مهم حکومت خلفا به شمار می آمد، تخطئه می کرد 
و دســتگاه حکومت را از بعد مذهبی اش تهیدســت 

می ساخت.

وجود تشکیالت پنهانی ایدئولوژیک - سیاسی»
بنی امیــه، شــبکه   اواخــر دوران  در  امــام صــادق)ع( 
امامــت  اشــاعه   آن،  کار  کــه  را  وســیعی  تبلیغاتــی 
آل علی)ع( و تبیین درست مسئله  امامت بود، رهبری 
می کرد؛ شــبکه ای که در بســیاری از نقاط دوردســت 
کشــور مســلمان، به ویــژه در نواحی عراق و خراســان، 
فعالیت هــای چشــمگیر و ثمربخشــی درباره مســئله  
امامت عهده دار بود، ولی این تنها یک روی مسئله و 

بخش ناچیزی از آن است. 
موضوع تشــکیالت پنهان در صحنه زندگی سیاسی 
امام صادق)ع( و نیز دیگر ائمه )ع(، از جمله مهم ترین 
و  عیــن حــال مجهول تریــن  و در  و شــورانگیزترین 

ابهام آمیزترین فصول این زندگی نامه  پرماجراست.
برای اثبات وجود چنین سازمانی نمی توان و نمی باید 
در انتظــار مــدارک صریــح بــود. نبایــد توقــع داشــت 

یکــی از امامــان یــا یکی از یــاران نزدیکش صراحتــاً به وجود 
تشــکیالت سیاسی - فکری شــیعی اعتراف کرده باشد؛ این 

چیزی نیست که بتوان به آن اعتراف کرد. 
انتظــار معقــول آن اســت که اگــر روزی هم دشــمن به وجود 
تشــکل پنهانــی امــام پــی بــرد و از خــود آن حضــرت یا یکی 

وجــود  به کلــی  او  پرســید،  چیــزی  یارانــش  از 
چنیــن چیــزی را انــکار کنــد و گمــان 

آن را یــک ســوءظن یــا تهمت 
بخوانــد. این، خاصیت 

کار  همیشــگی 
مخفــی 

است.

بایــد در پــی قرائن و شــواهد و بطون حوادث ظاهراً ســاده ای 
بــود کــه اگرچه نظــر بیننده  عــادی را جلب نمی کنــد، ولی با 
دقــت و تأمــل، خبر از جریان های پنهانی بســیاری می دهد. 
اگر با چنین نگرشی به سراسر دوران دو قرن و نیمی زندگی 
ائمه)ع( نظر شود، وجود یک تشکیالت پنهان در خدمت و 

تحت فرمان ائمه)ع( تقریباً مسلم می گردد.

روایت خطوط اصلی زندگی امام صادق)ع( در بیان رهبر انقاب 

این نقشه  امام صادقj بود                          

کتا بخانه

دارالشفا

رواق: »وقتی امام باقر)ع( از دنیا می رود بر اثر فعالیت های بسیاری که در طول این مدت امام باقر)ع( و امام سجاد)ع( انجام 
داده بودند اوضاع و احوال به سود خاندان پیغمبر)ص( بسیار تغییر کرد؛ نقشه  امام صادق)ع( این بود که بعد از رحلت 
امام باقر)ع( کارها را جمع و جور کند، یک قیام علنی به راه بیندازد و حکومت بنی امیه را -که هر روزی یک دولتی عوض 
می شد و حاکی از نهایت ضعف دستگاه بنی امیه بود- واژگون کند و از خراسان و ری و اصفهان و عراق و حجاز و مصر و 
مراکش و همه  مناطق مسلمان نشین که در همه  این مناطق شبکه  حزبی امام صادق)ع( -یعنی شیعه، شیعه یعنی شبکه  
حزبی امام صادق)ع(- گسترده بود، از همه  آن ها نیرو بیاید مدینه و امام لشکرکشی کند به شام، حکومت شام را ساقط 
کند و خودش پرچم خافت را بلند کند و بیاید مدینه و حکومت پیغمبر)ص( را به راه بیندازد؛ این نقشه  امام صادق بود«. 
آنچه خواندید بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای درباره حیات نورانی امام ششم در 42 سال پیش یعنی 21 خرداد 1358 

است. به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق)ع( خاصه ای از این بیانات ارائه می شود.

خانواده



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

 ابتکار امام خمینی)ره( برای اداره جامعه اسالمی  حجت االسالم رضا حق پناه، استادیار گروه علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسالمی رضوی روزنامـه صبـح ایـران
گفت: امام خمینی)ره( الگوی»والیت فقیه« را برای رشد اسالم و اداره جامعه اسالمی در دوران غیبت امام معصوم و زمینه سازی جهت تحقق ظهور مطرح 

کردند. ایشان معتقد بودند که سیاست دینی یعنی همه زندگی انسان بر اساس سبک و سیره اسالم باشد .

محمدحسین مروج کاشانی: »هیچ روزی چون 
چهاردهم خرداد نبود که در آن، توفان مصیبت و 
عزا بر این مردم، تازیانه غم و اندوه فرود آورد«؛ این 
تعبیر رهبر معظم انقالب از حال و هوای ایران و 
 ایرانیان در چهاردهم خرداد سال 1368 شمسی، 

روز رحلت جانسوز امام خمینی)ره( است.
حــرم مطهــر رضــوی نیــز در آن روزهــا میزبــان 
سوگواران بنیان گذار انقالب اسالمی بود. آرشیو 
آســتان قــدس رضــوی منبــع خوبــی اســت تــا 
رخدادهای آن روزها در حرم مطهر را مرور کنیم.

صبح روز چهاردهم»
خبــر رحلت حضرت امام خمینی)ره( صبح روز 
14خرداد سال 1368 به اطالع عموم مردم ایران 
رسید. روزنامه های آن روز که تمام صفحه اصلی 
خــود را بــه رحلت امــام خمینــی)ره( اختصاص 
داده بودنــد، از تعطیلــی کشــور تــا پایان هفته و 
اعالم 40 روز عزای عمومی توسط سران سه قوه 

خبر  دادند.
روزنامــه قــدس در صفحــه اول خــود نوشــت: 
»روح بلند پیشــوای مســلمانان و رهبــر آزادگان 
جهــان حضــرت امــام خمینــی)ره( بــه ملکــوت 
اعلــی پیوســت«. در همیــن صفحــه همچنین 
مطلبــی بــا تیتــر »پرچم ســیاه عزا بر فــراز گنبد 
طالیــی مرقــد منور حضــرت رضــا)ع( بــه اهتزاز 
درآمــد« چــاپ شــده اســت. در صفحــات دیگر 
»قــدس« نیــز تیترها و مطالبی از این دســت به 
چشــم می خــورد: »خراســان در ســوگ رحلــت 
امام مســلمین، خون گریســت... در پی انتشار 
خبر جانگداز رحلت رهبر کبیر انقالب اسالمی 
و بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران با به اهتزاز 
درآمدن پرچم ســیاه به نشــانه عزا بر فراز گنبد 
زرین مرقد مطهر امام هشتم)ع(، مردم مسلمان 
خراسان همپای دیگر مسلمانان جهان به سوگ 
نشســته و اشــک ماتم بر چشــم، با دلی آکنده 
از غــم خون گریســتند... از نخســتین ســاعات 
بامــداد امــروز، انبــوه جمعیــت عــزاداران و مردم 
ســیاهپوش مشهد با چشــمان گریان در حالی 

که بر سر و سینه می زدند به سمت حرم مطهر 
هشــتمین پیشوای شیعیان جهان روانه شدند 
تــا به حضــرت ثامن االئمه)ع( این ســوگ عظیم 
را تســلیت گوینــد...«. ســتاد برگــزاری مراســم 
سوگواری حضرت امام در خراسان به مناسبت 
ارتحال امام امت، با انتشار اطالعیه ای از عموم 
طبقــات مــردم، هیئت ها و دســته های عــزاداری 
برای شرکت در مراسم عزاداری ارتحال حضرت 
امــام خمینــی)ره( در ســاعت 4 بعدازظهــر در 
صحــن امــام)ره( و رواق دارالزهــد مبارکــه حــرم 

مطهر رضوی دعوت می کند.

خبر نخست روز سه شنبه 16 خرداد 68»
تیتر نخست روزنامه قدس سه شنبه شانزدهم 
خــرداد مــاه 1368 بــه برگزیــده شــدن حضــرت 
آیــت هللا خامنــه ای بــه عنــوان رهبــر جمهــوری 
خبــرگان  مجلــس  ســوی  از  ایــران  اســالمی 
اختصاص دارد. همچنین در صفحه نخســت 

همیــن روزنامه به برگزاری مراســم ســوگواری به 
مناســبت ارتحــال حضرت امام خمینــی)ره( در 
روز سه شــنبه از ســوی نماینده امام در خراسان 
صحــن در  رضــوی  قــدس  آســتان  تولیــت   و 
امام خمینی)ره( حرم مطهر رضوی و سخنرانی 
آیــت هللا واعــظ طبســی )تولیــت فقید آســتان 
قدس رضوی( اشــاره می کند. ضمن اینکه یکی 
از مهم تریــن تیترهــای صفحــه اول نســخه روز 

سه شــنبه روزنامه قدس به آخرین وداع امت با 
امام)ره( اختصاص دارد. 

روزنامه قدس شــانزدهم خــرداد 68 همچنین 
می نویســد: »مردم سوگوار و محزون خراسان 
بــا برپایــی مجالس عــزاداری و ســینه زنی برای 
تحقــق اهــداف و آرمان هــای مقــدس انقــالب 
اســالمی بــا روح بلند و پرفتــوح امام)ره( میثاق 
جاودانه بســتند... از بامداد روز یکشــنبه )14 
خرداد( مردم عزادار و سوگوار مشهد در حالی 
کــه صــدای شــیون و ناله جانســوز آنــان از هر 
خانــه و کاشــانه دوســتدار امــام)ره( بــه گــوش 
می رســید و  هاله ای از غم و اندوه آســمان این 
شــهر مقــدس را فــرا گرفتــه بــود، بــرای عــرض 
تســلیت بــه پیشــگاه امــام هشــتم حضــرت 
رضــا)ع( در حــرم آن حضــرت حضــور یافتند. 
هیئت هــای عزاداری از گوشــه و کنار شــهر به 
حرکت درآمده و خود را به جوار بارگاه ملکوتی 
هشتمین امام معصوم شیعیان رساندند...   

ایــن گــزارش حاکی اســت، طی روزهای گذشــته 
با وجود گرمای هوا، عاشــقان پاکباخته امام)ره( 
صبــح و عصــر در صحــن امــام خمینــی و دیگر 
صحن هــای حــرم مطهــر امــام رضــا)ع( بــه طور 
بــا  و  کــرده  اجتمــاع  بی ســابقه ای  و  گســترده 

نوحه سرایی بر سر و سینه می زدند...«.
در ویژه نامه روز چهارشنبه هفدهم خرداد1368 
وصیت نامــه  کامــل  متــن  قــدس،  روزنامــه 

سیاسی الهی امام)ره( به چاپ می رسد.
در اطالعیــه نماینــده امام در خراســان و تولیت 
آستان قدس رضوی )آیت هللا واعظ طبسی( که 
در روزنامه قدس شــنبه بیستم خردادماه 1368 
انتشــار یافته آمده اســت: »از امت حزب هللا و 
همیشه در صحنه به ویژه علمای اعالم و اساتید 
عظام، طالب محترم حوزه علمیه، خانواده معظم 
شــهدا، هیئات و دســتجات مذهبی، به منظور 
احتــرام بــه روح پرفتــوح و مطهر امــام)ره( دعوت 
شــده اســت تا در مراســم هفتمیــن روز ارتحال 
جانســوز امام امــت و بنیان گذار کبیر جمهوری 
اســالمی ایــران کــه از ســاعت 4 بعدازظهــر روز 
دوشــنبه 22 خردادمــاه 1368 در محــل صحــن 
امام خمینی بارگاه مقدس امام هشتم)ع( برگزار 

می شود، شرکت کنند«. 
روزنامــه قــدس شــنبه بیســتم خردادمــاه 1368 
همچنیــن به نقــل از نماینــده امام در خراســان 
و تولیت آســتان قدس رضوی از گشــوده شــدن 
امــام  حضــرت  وصیت نامــه  نســخه  دومیــن 
خمینی)ره( با حضور شــخصیت های مذهبی و 
سیاسی خبر می دهد. آیت هللا واعظ طبسی از 
وصیت نامه سیاســی-الهی حضرت امام)ره( به 
عنــوان ســندی نفیس یاد می کند کــه در خزانه 

آستان قدس رضوی نگهداری خواهد شد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه انتخــاب شایســته 
مجلــس خبــرگان در تعیین آیــت هللا خامنه ای 
بــه رهبــری جمهــوری اســالمی ایــران می گویــد: 
»خداوند خبرگان این ملت را هدایت کرد و فردی 
 را بــرای ادامه سیاســت های امــام و رهبری نظام 

انتخاب کردند که امام می خواست...«.

نگاهی به اتفاقات و برنامه های حرم مطهر رضوی در شب و روزهای ارتحال امام خمینی)ره(

روزی که »روح خدا« به خدا پیوست
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از نخستین ساعات بامداد، انبوه 
جمعیت عزاداران با چشمان گریان 

به سمت حرم مطهر هشتمین 
پیشوای شیعیان جهان روانه شدند 

تا به حضرت ثامن االئمه)ع( این 
سوگ عظیم را تسلیت گویند

آن روزها 

4

برگ س���بز و س���ند کمپانی خودروی پ���ژو پارس مدل 
94 رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 276 ل38 
ایران 32 ش���ماره موت���ور 164B0035432 و ش���ماره 
شاسی 887559به مالکیت علی اکبر رجبی فهندری 
فرزند محمد مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  14
02
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7
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قو

مف
ی 
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آ

اینجان���ب محمدایزانل���و مال���ک خ���ودرو بش���ماره 
بدن���ه   ش���ماره  و  ۹۵۷/۴۲ج۲۸  ش���هربانی 
۷۷۹۰۴۰۱۷وش���ماره موت���ور ۱۱۵۱۷۷۰۳۵۰۲بعلت 
فقدان اس���ناد فروش تقاضای رونوش���ت المثنی 
اس���ناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هرکس 
ادعایی در مورد خ���ودروی مذکور داردظرف مدت 
۱۰روز ب���ه دفتر حقوقی س���ازمان فروش ش���رکت 
ایران خودرو واقع درپیکانش���هر ساختمان سمند 
مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهدشد.
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م���درک تحصیل���ی اینجان���ب زه���را خالصی 
فرزند عبدهللا کدملی 0770130003 صادره 
از درگ���ز در مقط���ع تحصیل���ی کارشناس���ی 
ارشد ناپیوسته  رش���ته برنامه ریزی شهری 
صادره از واحد دانشگاهی مشهد به شماره 
مفق���ود   1398/07/29 3938770تاری���خ 
گردی���ده و فاق���د اعتبار می باش���د. از یابنده 
تقاض���ا می ش���ود اصل مدرک را ب���ه آدرس: 
مشهد،  دانشگاه آزاد اسالمی - قاسم آباد- 
چهارراه اس���تاد یوس���فی- پردیس دانشگاه 
- اداره دان���ش آموخت���گان ارس���ال نماین���د. 
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 GTX ب���رگ س���بز خ���ودروی س���واری پرای���د صب���ا
ب���ه ش���ماره انتظام���ی 32 ای���ران 687 ی 12 ب���ه 
شاس���ی    ش���ماره  و   00331863 موت���ور  ش���ماره 
S1412281797285 متعلق به آقای حسین پرنده 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز سواری پراید جی.تی.ایکس.آی مد1383 
ش���ماره پالک ای���ران77-115ب74 ش���ماره موتور 
   S1412283331434 00911347 ش���ماره شاس���ی
مفق���ود  حبیب���ی  فقی���ه  محمدج���واد  ن���ام  ب���ه 
گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط م���ی باش���د.
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سند مالکیت خودرو ال 90لوگان سفیدبه شماره 
NAPLSRALDH1303087ش���ماره  شاس���ی 
موت���ور وش���ماره   35 96ای���ران687ج  پ���الک  

اینج���اب  ب���ه  R1955705_K4MA690متعل���ق 
حس���ن ال���ه مختارزاده مفق���ود گردیده وازدرجه 

اعتبار س���اقط می باش���د.
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شرکت  اول(  )نوبت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه 
شرق  شمال  بهداری  مرکز  کارکنان  مصرف  تعاونی 
روز  ظهر  از  بعد   16 ساعت  در  ثبت:10738  بشماره 
شرکت  دفتر  در  واقع   1400/03/24 مورخ  دوشنبه 
تعاونی کیلومتر 10 جاده مشهد قوچان، بزرگراه پیامبر 
اعظم، پیامبر اعظم 81 ) آزادی 135 سابق (، آزادی 
135/3 پالک 6 برگزار میشود. از کلیه اعضای محترم 
تقاضا میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 

زیر در این جلسه حضور بهم رسانند.
اعضای محترمی که امکان حضور در جلسه را ندارند 
می توانند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه کتبی 
به فرد دیگری محول نمایند که در این صورت تعداد 
آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر 
عضو تنها یک رأی خواهد بود. اعضای متقاضی اعطاء 
نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر خود باید از ساعت 
9 تا 11 روز سه شنبه مورخ 1400/03/18 به محل دفتر 
شرکت تعاونی مراجعه تا پس از تأیید وکالتنامه های 
مزبورتوسط مقام مجاز، ورقه ورود به مجمع برای فرد 

نماینده صادر گردد.
دستور جلسه : 

1-طرح و تصویب اساسنامه جدید مطابق با اصالحات 
قانونی تعاون

2-اصالح ماده22 اساسنامه افزایش تعداد علی 
البدل هیات مدیره .

هیات مدیره شرکت 
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1

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
) نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف کارکنان 

مرکز بهداری شمال شرق  بشماره ثبت 10738 
شناسه ملی10380264510
)تاریخ انتشار: 1400/03/13(

 بدینوس��یله ازکلی��ه س��هامداران ش��رکت 
توس اش��تات دعوت می گردد تا در جلس��ه 
مجم��ع عموم��ی ف��وق الع��اده ک��ه در تاریخ 
1400/3/25 روز   س��ه ش��نبه در س��اعت  
10  صب��ح در محل دفتر مش��هد به نش��انی: 
مش��هد بل��وار هاش��میه نبش هاش��میه 76 
پالک 100 ساختمان س��رو طبقه دوم  واحد 4  
تش��کیل خواهد شد ، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه: 
اتخاذ تصمیم در خصوص  افزایش سرمایه  

هیئت مدیره شرکت توس اشتات

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت توس اشتات )سهامی خاص( 

ب�ه ش�ماره ثب�ت 438909 و شناس�ه مل�ی 
10380319105
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1144523(

آگهی تغییرات شرکت نان ماشینی تبرک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3828 و شناسه ملی 10380197257 

به شماره ملی  اتخاذ شد : 1- آقای عباس یزدانی  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,30 تصمیمات ذیل 
6439863541 به سمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای مهدی یزدانی به شماره ملی 6439417894 به سمت نایب رئیس 
 . هیئت مدیره 3- آقای هادی یزدانی به شماره ملی 6439903217 به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند . 2 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء اقای هادی 

یزدانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
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 مرکب چاپ روزنامه 
آغشته به اشک بود

محمدمهدی جوشقانی: روزنامه قــدس در سال 1368 
بعدازظهر و بین ســاعت های 14 تا 15 منتشــر می شد. 
عموم کار فنی صبح صورت می گرفت، کارهای تدارکاتی 
تا ظهر انجام شــده و در نهایت تا ســاعت 12 مجموعه 
مطالــب در قالــب زینک ها در اختیــار بخش چاپ قرار 

می گرفت.
روز ســیزدهم خردادماه که حال حضرت امام)ره( رو به 
وخامــت گذاشــته بود، هر لحظه منتظر شــنیدن خبر 
تلخــی بودیــم. کارکنــان روزنامــه قــدس آن زمان همگی 
نسل اول انقالب بودند و به حضرت امام)ره( عاشقانه 

عشق ورزیده، ارادت داشته و مرید او بودند.
شــب ســیزدهم اخبــاری از ارتحــال حضــرت امــام)ره( 
منتشر شد اما باور نداشتیم و دوست هم نداشتیم که 
این خبر تلخ منتشر شده، بشنویم و بخوانیم. امیدوار 
بودیم که دعای ملت کارساز شده و ایشان شفا پیدا کند.
کشــور در حالــت بســیار تلخــی بــه ســر می بــرد. همه 
در التهــاب بودنــد تــا اینکه این خبر قطعیــت پیدا کرد 
و ســاعت 7 صبــح از طریــق رســانه ملی و توســط آقای 
حیاتی خبر ارتحال امام)ره( پخش شــد. خبری بســیار 
تلــخ و آزاردهنــده که همه کلمه به کلمــه آن را به خاطر 
داریــم: »بســم هللا الرحمــن الرحیــم. اناللــه و اناالیــه 
راجعــون. روح بلنــد رهبــر کبیــر انقــالب حضــرت امــام 

خمینی)ره( به ملکوت اعال پیوست«. 
هنوز تیتر اخبار تمام نشده بود که صدای ناله و شیون 
همکاران از تمامی قسمت های روزنامه به گوش رسید. 
روز بســیار بدی بود. ســاختمان را اندوه، ماتم، اشــک و 
هق هق همکاران فرا گرفته بود، گویی بزرگ ترین مصیبت 
تاریخ زندگی همه رخ داده باشد. به معنای واقعی ملت 
یتیــم شــده بــود. داغ این مصیبت همــه را آزرد. به یاد 
ندارم آن روزها کسی لبخند زده و یا نشانه ای از شادی 

بر صورت یا حرکاتش داشته باشد.
با وجود اینکه کار روزنامه تعطیلی بردار نیست و نباید 
در روند آن هیچ وقفه ای ایجاد شود اما حدود دو ساعت 
هیچ کسی قادر به فعالیت و انجام کارهای محوله نبود 
تــا اینکــه ضــرورت کار، همــکاران را واداشــت تــا بــه کار 
بپردازند. همکاران تمامی بخش ها با چشمانی پراشک 
و دلــی پــر از انــدوه کارهــای مربوط به نشــر روزنامه را تا 
ظهــر انجــام دادند. اعتقاد راســخ دارم کــه مرکب چاپ 
روزنامه آن روز آغشته به اشک و آه و ناله همکاران ما در 
روزنامه بود که با شــدت و صادقانه به حضرت امام)ره( 

عشق می ورزیدند.
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