
 هفته پیش در همین 
صــفــحــه نــوشــتــیــم که 
»میراث  یـــادواره  برنامه 
طــــبــــیــــبــــان« تـــوســـط 
ملی  مـــوزه  و  کتابخانه 
ملک به صورت مجازی 

برگزار می شود.
به گزارش آستان نیوز یکی از برنامه های 
این یادواره نکوداشت ابن سینا و زکریای 
حــوزه  برجسته  دانــشــمــنــد  دو  رازی، 
طب و داروی جهان اســام بــود که به 
صورت نمایشگاهی شامل منتخبی از 
نسخه های پزشکی موجود در گنجینه 

کتابخانه و موزه ملک برگزار شد. 
مهم ترین  از  گــوشــه ای  نمایشگاه  ایــن 
اکتشافات و دستاوردهای دانشمندان 
ایرانی مسلمان و سهم بزرگ آن ها در 
ایجاد تحوالت دانش بشری در زمینه 
پزشکی، روش های بهداشتی و درمانی 
با  را  عملی شان  و  علمی  تجربیات  و 
برگزیده گنجینه خطی  آثــار  بر  تکیه 
یک  قــالــب  در  ملک  ملی  کتابخانه 
فتوکلیپ در معرض دید عاقه مندان 

گذاشت.

نفایس خطی از کتاب »قانون« ◾
کتاب »القانون فی الطب« یکی از سه 
کتاب مهم پزشکی دوره اسامی است 
که در آن »ابن سینا« طبیب نام آشنای 
گزارشی  منطقی  ساختاری  با  ایــرانــی، 
اســامــی  دوران  پــزشــکــی  از  مــفــصــل 
در  اســـت.  داده  آن  نــظــری  مباحث  و 
ایــن میان نسخه  خطی از ایــن اثــر که 
قمری  591 هجری  به سال  آن  قدمت 
معرفی  نمایشگاه  ایــن  در  برمی گردد، 

شده است.
از  خــطــی  نــســخــه  تــصــویــر  همچنین 
رساله »شرح القانون« تألیف »علی بن 
ــه تــوســط  ــزم  ابــن نــفــیــس« کـ ــحـ ــی الـ  ابـ
در  »محمدبن  محمد قطب  طبیب« 
ــده، در  ــال 833 قــمــری کــتــابــت شــ سـ
اســت.  مشاهده  قابل  نمایشگاه  ایــن 
ابــن نــفــیــس؛ پــزشــک مــشــهــور ایــرانــی 
است که در این رساله عاوه بر گزارش 
قــانــون  نــقــاط مبهم کــتــاب  تــوضــیــح  و 
ابن سینا، دستاوردهای پزشکی خود را 

نیز به قانون افزوده است.

قانون  کتاب  بر  شرح ها  از  دیگر  یکی 
مسعود  بــن  محمد  تــوســط  ابن سینا 
ــرازی نــوشــتــه شــده  ــیـ قــطــب الــدیــن شـ
رساله  این  از  نسخه ای  تصویر  است. 
خطی که متعلق به سده هشتم قمری 
میراث  مــجــازی  نمایشگاه  در  اســت، 

پزشکی به چشم می خورد.

از رگ شناسی تا علم تشریح ◾
ــای  ــام هـ رســـالـــه »نـــبـــض« کـــه بـــه نـ

شناخته  نیز  نبضیه  و  رگ شناسی 
ابوعلی  دیگر  مهم  کتاب  می شود، 
ســیــنــا در شــنــاخــت مــوضــوع هــای 
ــواع نـــبـــض در بــدن  ــ مـــربـــوط بـــه انـ
ــارســی اســت.  ــان ف ــ ــه زب ــســان ب ان
نسخه  خطی از این رساله که در 
در  شــده،  کتابت  قمری   13 قــرن 
شده  معرفی  حاضر  نمایشگاه 

است.
کتاب  از  نــســخــه ای  همچنین 
الـــطـــب«، دیگر  ــاوی فــی  ــحـ »الـ
دوره  پـــزشـــکـــی  مـــهـــم  کـــتـــاب 
تــوســط محمدبن  کــه  اســامــی 
در  ــده  شـ تــألــیــف  رازی  زکـــریـــا 
ــیـــراث پــزشــکــی  نــمــایــشــگــاه مـ
معرفی شده است. این نسخه 
ــیــاس در  تــوســط اســعــد بــن ال
سال 571 قمری نگاشته شده 

است.

کتاب »تشریح  االبدان« تألیف منصور 
بن محمد طبیب شیرازی، یکی دیگر 
کتابخانه  گنجینه  رساله های خطی  از 
ــه شمار  مــلــی مــلــک در حـــوزه طــب ب

می آید.
 این شاهکار علم تشریح که دارای تصاویری 
بدن  مختلف  دستگاه های  ساختار  از 
است را شاید بتوان یکی از قدیمی ترین 
رساله های کالبدشناسی دانست. 

چگونگی دسترسی به نفایس خطی  ◾
پزشکی

کتابخانه ملی ملک، یکی از 6 کتابخانه 
بزرگ کشور در حوزه نسخه های خطی 
از  محسوب می شود که طب اسامی 
مهم ترین موضوعات این آثار به شمار 
مــی آیــد. بــه طــور مــثــال کــتــاب القانون 
در  سینا  ابوعلی  شاهکار  الــطــب؛  فــی 
حوزه پزشکی از مهم ترین عناوین این 
 16 آن  از  ــه  ک اســـت  خــطــی  مجموعه 
نسخه مستقل به خط کاتبان مختلف 
و 28 نسخه شرح بر قانون وجود دارد.

کتابخانه  خــطــی  نــســخــه هــای  تــمــامــی 
و  مــوزه ملی ملک در راستای حفظ  و 
ــه خــدمــات بهتر بــه پــژوهــشــگــران  ــ ارائ
و  فهرست نویسی  خــارجــی،  و  داخــلــی 
نسخه  و  اســت  شــده  دیجیتال  سازی 
پــشــتــیــبــان آن هــــا طــبــق ضـــوابـــط ایــن 
و  دانــشــجــویــان  دســتــرس  در  مؤسسه 

پژوهشگران قرار می گیرد.

به این آدرس بروید ◾
ــوجــه بـــه توقف  بـــا ت در حـــال حــاضــر 
به  این موقوفه  ارائــه خدمات حضوری 
کرونا، دوستداران  بیماری  دلیل شیوع 
ــرانـــی  ــی- ایـ ــ ــام فــرهــنــگ و هــنــر اســ
مــی تــوانــنــد از خــدمــات غــیــرحــضــوری 
ــن مــؤســســه بــا مــراجــعــه  و مــجــازی ایـ
نشانی  بـــه  آن  ــایـــت  وب سـ بـــه 
 www.malekmuseum.org

استفاده کنند.
همچنین عاقه مندان می توانند 
دیگر برنامه های مجازی یادواره 
پنج  هــمــچــون  طبیبان  مــیــراث 
ــژوهــشــی  نــشــســت  عـــلـــمـــی- پ
شهریور  دهــم  تــا  یکم  از  را  آن 
ایــنــســتــاگــرام  صفحه  در   1400
رســمــی مــؤســســه کــتــابــخــانــه و 
مـــــوزه مــلــی مــلــک بـــه نــشــانــی 
 malek_museum_library
تماشا کنند.کتابخانه و موزه ملی 
ملک توسط حاج حسین آقاملک 
در سال 1316 خورشیدی بر بارگاه 
شده  وقف  هشتم)ع(  امــام  مطهر 
اســـت و در تـــهـــران، مــیــدان امــام 
خیابان  ملی،  بــاغ  ســردر  خمینی، 
ملل متحد )میدان مشق( قرار دارد.

با  و  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  با  حکیمی  محمدرضا  مرحوم  پیکر 
در حرم  و  تشییع  ایشان،  دوســتــداران  و  از مسئوالن  معدودی  حضور جمع 
مطهر امام رضا)ع( به خاک سپرده شد.به گزارش آستان نیوز، در این مراسم 
که صبح دیروز و با حضور آیت هللا سیداحمد علم الهدی؛ نماینده ولی فقیه در 
استان خراسان رضوی، حجت االسام والمسلمین احمد مروی؛ تولیت آستان 
قدس رضوی، جمعی از علما و مسئوالن، خانواده و دوستداران عامه حکیمی 
در حرم مطهر حضرت رضا)ع( برگزار شد، پس از قرائت نماز توسط آیت هللا 
سیدجعفر سیدان پیکر این عالم وارسته در رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی 

آستان  تولیت  مراسم  این  حاشیه  شــد.در  سپرده  خاک  به 
قدس رضوی به خبرنگاران گفت: استاد محمدرضا حکیمی 
محتوای  با  روایــت هــا  از  برگرفته  اسامی  عدالت  پرچمدار 
بیان  به  مروی  احمد  والمسلمین  بود. حجت االسام  قرآنی 

گوشه ای از ویژگی های آن دانشمند متعهد و ...

 »عالمه«
در »دارالحجه« 

آرام گرفت

نمایشگاه »میراث پزشکی« به همت کتابخانه و موزه ملی ملک برپا شد

گشت و گذاری در تاریخ طبابت ایران زمین
خطبه

نذر ارباب

به قاعده فرات، لبریزیم   
رقیه توسلی  آه از دل شما و امان از دل 

ما... بین خودمان باشد »آقاجان«، هربار 
مـــی آورد،  را  مطهرتان  نــام  روضــه خــوان 
ــراب مـــا...  آتـــش مــی افــتــد بــه حـــال خـ
می افتیم  نــبــودن هــایــمــان  ســربــاز  یـــاد 
تــازه مــی شــود... می بینیم  و داغــمــان 
مزیدیم!  دنیا  بدی های  بر  قرن هاست 

نااهلیم،  یاور نیستیم،  کوفی می شویم، 
ناخلفیم، مس ایم و عیارمان باال نیست.

ببخش  را  ما  الحسن«جان...  »یابن  ببخش  را  ما 
صاحب عزا... می دانیم رازها بر شانه و قلب شما جایشان 
و  بلندمرتبه تان!  و  معزز  خــانــدان  سینه  بر  اســت!  امــن 
عمریست ما بار خاطریم و غیبت کبری داریم... ببخش 
که  جانمان  در  نیست  و سرسپردگی  مــروت  آن قــدر  که 
فرج  و  می خوانیم  فــرج  که  ببخش  بـــرود...  کنار  پــرده هــا 
نمی دانیم... ببخش که در دریای ابی عبدهللا و اصحاب 
زار  و  می کوبیم  صــورت  و  ســر  بــر  و  حاضریم  بامرامش 
می زنیم و یاور اماممان نیستیم... لبیک هایمان نا ندارد، 
نمی کشد...  را  ما  فراق  و  بوست  و  بی رنگ  عشق هایمان 
بــبــخــش مــا را کــه قــرن هــاســت تــنــهــایــتــان گــذاشــتــه ایــم 

»آقاجان«.
نــبــودن هــای ما  از خــوب  زهـــرا... آه  آه از دل شما عــزیــزِ 
ارادتمان نصفه  و  نداریم  فروغ  که  ما  کــه...  ما  پاپتی ها، 
باشد  خــودمــان  بین  صاحب الزمان«  »یــا  اســـت...  نیمه 
که می برد، سراپا  را  نام جناب »حـُـر«  روضه خوان  هربار 
ناحیه  زیـــارت  مــی شــویــم...  خواستن  و  آشــوب  و  عشق 
مقدسه می خوانیم و رو می کنیم سمت کرب و با... به 
قاعده فرات لبریز می شویم و مریدی را از سیدالشهدا و 
شما را از عمه سادات می خواهیم... از آن خواستن ها که 

پسر یزیدِ ریاحی را عاقبت بخیر کرد.
پی نوشت:

ای داغدار اصلی روضه ها بیا...

شرح سخنرانی امام حسین)ع( در منا)3(

فراموشی فضیلت ها
در  وقتی  حجت االسالم جمال زاده    
بی اعتبار  و  کمرنگ  ــا  ارزش هـ جامعه ای 
ــه  ــ وارون و  منقلب  فضیلت ها  و  شــونــد 
شوند، افراد فاقد ارزش و فضیلت به جای 
فضا و افراد شایسته قرار می گیرند. این 
اموی  خافت  دستگاه  راهبرد  مهم ترین 
را دنبال  اهــداف شوم خود  بتواند  تا  بود 
به  بخشنامه ای  در  امـــوی  خلیفه  کــنــد. 
همه فرمانداران در باد اسامی نوشت: 
»من نسبت به کسانی که درباره فضیلت 
ابوتراب و اهل بیتش فضیلتی نقل کنند 
هیچ احساس مسئولیتی نــدارم و به هر 
مشکلی که گرفتار شوند از آنان حمایت 
بخشنامه،  ایــن  از  پــس  ــرد«.  کـ نخواهم 
دستور دیگری صادر شد که نقشه امویان 
بــود: »شهادت  این  کــرد. دستور  را عیان 
کسانی  و  ابــی طــالــب  بــن  علی  شیعیان 
نقل  خــانــدانــش فضیلتی  و  او  بـــرای  کــه 

می کنند، موردقبول نیست!«.
این اقدام ها به مرور موجب شد بسیاری 
فراموش  اذهان  اهل بیت)ع(در  از فضائل 
شود و قدر و جایگاه ائمه اطهار ناشناخته 
نقطه  نخستین  مسئله  همین  بــمــانــد. 
ــام حــســیــن)ع( اســت.  امـ ــــدام متقابل  اق
ایشان در سخنرانی شان در سرزمین منا 
اهل بیت)ع(  فضائل  بازخوانی  به  ــدام  اق
می کند تا بار دیگر جامعه با مراجعه به 
ضمیر خود بتواند افراد شایسته و صالح 
افــراد بی لیاقت و ناصالح تشخیص  از  را 
دهـــد. فــضــائــل اهــل بــیــت نــشــانــه بــرتــری 
آن هــا بــر دیــگــران بــرای بــه دســت گرفتن 
اما  اســت،  اسامی  جامعه  در  حکومت 
گـــروه تــمــامــیــت خــواه بــنــی امــیــه از صــدر 
ــه جــلــوه دادن  ــ بـــرای محو و وارون اســـام 
کار  این  کــرد.  اقــدام  اهل بیت)ع(  فضائل 
از دو طریق صورت گرفت؛ نخست از راه 
جعل روایت و انتساب آن به پیامبر)ص( 
در مورد کسانی که هیچ گونه شایستگی 
نداشتند. دوم از راه ترویج سب و دشنام 
امیرالمؤمنین)ع( و ممنوعیت ذکر فضائل 

اهل بیت)ع(.
از  یکی  ذکــر  بــه  فقط  موقعیت  ایــن  در 
موارد جعل حدیث و ترویج بغض و کینه 
علیه  امیرالمؤمنین بسنده می شود. روزی 
خلیفه اموی به سمره بن جندب، یکی از 
اصحاب پیامبر)ص(، برای جعل روایتی در 
مدح ابن ملجم و انتساب آیه ای دیگر در 
دریافت  ازای  امیرالمؤمنین)ع(در  مذمت 
200 هزار درهم پیغام فرستاد. سمره بن 
جندب نپذیرفت و این مبلغ را برای این 
به 300  را  مبلغ  دانست. خلیفه  کار کم 
هزار درهم افزایش داد. باز هم سمره آن 
را نپذیرفت و بعدازاینکه خلیفه مبلغ را 
بــه 400 هــزار درهــم افــزایــش داد، سمره 
َّاسِ مَنْ یَْشری  پذیرفت که آیه »وَ مَِن الن
رَؤُفٌ  َّهُ  الل وَ  َّهِ  الل مَــرْضــاِت  ابْتِغاءَ  نَفَْسهُ 
نازل  امیرالمؤمنین  حق  در  که  بِالْعِبادِ« 
ابن ملجم  به عنوان فضیلت  را  بود  شده 
َّاسِ مَن  مرادی جعل کند و آیه »وَمَِن الن
وَیُْشهِدُ  الدُّنْیَا  الْحَیَاةِ  فِی  قَوْلُهُ  یُعِْجبَُک 
الِْخَصامِ«  َــدُّ  اَل وَهـُـوَ  قَلْبِهِ  عَلَی مَا فِی  اللّهَ 
که دربـــاره منافقین نــازل شــده بــود را به 

امیرالمؤمنین)ع( نسبت بدهد.

آن روزها آن روزها 

آماده سازی و فهرست نویسی 
اسناد مالی آستان قدس

 100 سال پیش 
 چگونه حساب وکتاب 

 می کردند؟
 

کتاب »القانون فی الطب« یکی از سه کتاب مهم پزشکی دوره اسالمی است که در 
آن »ابن سینا« ، با ساختاری منطقی گزارشی مفصل از پزشکی دوران اسالمی و 
مباحث نظری آن داده است. در این میان نسخه  خطی از این اثر که قدمت آن به 

سال 591 هجری قمری برمی گردد، در این نمایشگاه معرفی شده است.

گزيدهگزيده

 پیکر استاد محمد رضا حکیمی
 در حرم مطهررضوی به خاک سپرده شد
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یادداشت

 نوشته  »داوری اردکانی« 
در سوگ فرزانه خراسان

 نور واحد بودن ائمه)ع(
 به چه معناست؟

 مردم از برنامه های  آستان قدس رضوی
 برای مقابله با موج پنجم کرونا می گویند

اقدام به موقع و درک صحیح 

تولیت آستان قدس رضوی: 

 استاد حکیمی، پرچمدار 
عدالت اسالمی بود
4

۲

۲

3

4
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یک کارشناس تاریخ اسالم در گفت وگو با قدس: 

امام رضا)ع( در احیای عاشورا 
زینب  وار عمل کرد

    سال اول    ویژه نامه 133    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

مراحل آماده سازی و فهرست نویسی 4 هزار 
قدس  آستان  مالی  اسناد  از  پرونده   292 و 
و  درآمدها  ریز  شامل صورتحساب   رضــوی 
هزینه ها در دوره پهلوی اول و دوم در سامانه 

»سیمرغ « به اتمام رسید.
ــر مــرکــز اســـنـــاد و مــطــبــوعــات آســتــان  مــدی
قــدس رضــوی بــا اعــام خبر آمــاده ســازی و 
فهرست نویسی تعداد 4 هزار و 292 پرونده از 
اسناد بایگانی امور مالی آستان قدس رضوی 
گفت: این اسناد حاوی 480 هزار برگ سند 

مالی از دوره پهلوی اول و دوم است.
اینکه هزینه ها  با بیان  محمدهادی زاهــدی 
و درآمدهای آستان قدس رضوی از گذشته 

تاکنون به صورت کامل ثبت می شده است، 
افزود: این اسناد صورت ریز روزانه درآمدها و 
هزینه های جاری آستان قدس در آن دوره را 
شامل می شود که به صورت فاکتور و منظم 

ضمیمه اسناد شده است.
وی ادامه داد: اسناد حاکی از این است که 
درآمدهای آستان قدس در آن دوره از محل 
وابسته  کارخانه های  و  ــذورات  نـ مــوقــوفــات، 
تأمین می شده و هزینه ها  به آستان قدس 
مراسم  بــرگــزاری  حــرم،  روشنایی  نیز شامل 
پذیرایی  اداری،  تجهیزات  خرید  مذهبی، 
زائران در مهمانسرا و تهیه غذا، انجام امور 
متبرکه  اماکن  در  تعمیراتی  و  ساختمانی 

حرم مطهر و دیگر اماکن وابسته به آستان، 
قدس،  آستان  کارکنان  هزینه های  و  حقوق 
بیمارستان  همچون  درمــانــی  مــراکــز  هزینه 
امام رضا)ع( موسوم به شاه رضا در آن زمان، 
و...  فقرا  به  کمک  جذامی خانه،  دارالشفا، 

بوده است.
و  پــژوهــشــگــران  گــفــت:  زاهــــدی همچنین 
سامانه  به  مراجعه  با  می توانند  محققان 
کتابخانه ها،  ســازمــان  ســایــت  در  سیمرغ 
آستان قدس رضوی،  اسناد  مرکز  و  موزه ها 
پایگاه گزارش ها و اسناد فنی، به سهولت به 
مشخصات و خاصه این اسناد دسترسی 

داشته باشند.
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َزاَرهَا 
عَاِرفًا 
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 ِبحَق

َفَلهُ اْلجَنَّة
کسی که او 
)حضرت معصومه( 
را زیارت کند در 
حالی که آگاه به 
حقش باشد بهشت 
برای اوست.
بحار االنوار)ط-بیروت( 
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 ائمه )ع(
همه  نور 

واحدند، اما...

 ما یک سری جمالت 
را شنیده ایم، نظیر 
اینکه همه ائمه)ع( 

نور واحد هستند 
و با این جمالت 

بیشتر می خواهیم 
کار خودمان را راحت 

کنیم. بله، همه 
نور واحدند، اما در 

همین زیارت جامعه 
نوشته ائمه)ع( 
مصابیح الدجی 

هستند؛ یعنی نور 
واحدند، اما مصباح ها 

متفاوت هستند. 
بنابراین با وجود اینکه 

قضایای ائمه)ع( در 
دنیا همگی همان نور 
واحد است، اما باید 

به مصابیح الدجی 
نیز توجه کرد و باید 

بدانیم هر یک از این ها 
جایگاه قیامتی هم 

دارند.

 خدمت
 زیر باران 
رحمت   الهی

عیسی رکنی، ویزیت 
رایگان بیماران در 
مناطق حاشیه شهر 
کرمان در روز میالد 
حضرت رضا)ع( را به 
عنوان نذر خدمت یاد 
می کند و تأکید دارد: 
»از این خدمت که به 
اسم امام مهربانی ها 
بود توفیقات زیادی در 
زندگی شخصی من 
حاصل شد.

درحاشیه درحاشیه

معین اصغری: سعید تاج محمدی را نزدیک 10 سال است 
می شناسم. آشنایی ما با هم از اردوهای آفتابگردان ها در مؤسسه 
شهرستان ادب شروع شد و چه آشنایی مبارکی. سعید یکی از 
فعاالن فرهنگی شهرستان کاشمر است؛ از آن هایی که یک تنه 
می تواند بار کم کاری مسئوالن فرهنگی یک شهر را به دوش 
بکشد. همیشه او را دغدغه مند دیدم و در حال حرص خوردن از 
مسئوالن. همین حرص خوردن هایش را در بسیاری از اشعارش 

به وضوح می توانید ببینید. البته فقط این طور نیست که در شعر 
داد و بیداد راه بیندازد و زمین و زمان را به هم بدوزد بلکه شاعری 
هم بلد است و همین ترکیب شعر و اعتراض توانسته به اشعار 
او وزن دهد. تازه ترین سروده تاج محمدی قصیده واره  ای است 
در مرثیه سیدالشهدا)ع( که کار خوب و روانی است. به عقیده 
حقیر، امروز به این دست شعرها خیلی احتیاج داریم. بنده از آن 
دسته منتقدانی نیستم که با شعر گنبد و گلدسته و دوری از حرم 

و دلتنگی مشکل داشته باشم، باالخره آدمیزاد است و هر لحظه 
حالی دارد و آن اشعار هم غلیان همین احساسات است اما نکته 
اصلی اینجاست که ما نباید به آن اشعار آن قدر ضریب بدهیم 
که اصالً فلسفه قیام اباعبدهللا)ع( به فراموشی سپرده شود. 
ترکیب این دو هم کار دشواری است. یعنی هم بتوانیم صدای 
امام حسین را به گوش خفتگان امروز برسانیم و هم شعر بگوییم 
که مخاطب احساس نکند روی منبر رفته ایم و می خواهیم 

حرف های خوبمان را به خوردش بدهیم.شما را دعوت می کنم به 
خواندن این قصیده زیبا از شاعر خونگرم ترشیز کهن:

ز مکه آمده تا کوفه بی جواب نماند
رسیده دریا تا کربال سراب نماند

گرفته هستی خود را به کف، رسیده به میدان 
حسین آمده تا ظلم، بی حساب نماند

حسین آمده تا دین درون حجره نپوسد
حسین آمده قرآن فقط کتاب نماند

حسین آمده تا بیش از این حکومت اسالم
به تاج و تخت معاویه ها لعاب نماند

حسین آمده تا دین به دست توله سگانی
_چنان یزید_ گرفتار منجالب نماند

ریا نباشد و تزویر خلق را نفریبد

فساد با رخ اصالح در نقاب نماند
به هر سپیده اذان ارث خون سرخ حسین است

که شیعه وقت قیامش اسیر خواب نماند
حسین تشنه به مقتل، صدا زده ست بشر را

که بند لقمه دنیا و نان و آب نماند 
حسین تشنه به مقتل، نگاه سمت حرم بود

دلی شبیه دل او در اضطراب نماند

خدا کند که اگر سر بریده اند شهی را
تنش بدون کفن زیر آفتاب نماند

برید یک سره انگشت را به نیت خاتم
حرام زاده گرفتار پیچ و تاب نماند

و خاک بر سر شعرم دعا کنید که یک زن
میان مجلس اغیار بی حجاب نماند

دعا کنید اگر خواست روی خویش بپوشد

دو دست دختر ارباب در طناب نماند
سر پدر چو به سوی سه ساله خواست بیاید

دعا کنید محاسن به خون خضاب نماند
صدای مادری آمد که بر حسین بگریید

دعای گریه کنان لنگ استجاب نماند
دلی که عشق تو را برگزید خانه امن است

خراب هم بشود آخرش خراب نماند

ادب الحسین
حسین آمده 
»قرآن« فقط 
کتاب نماند

موعظه 
 حجت االسالم 

حاج شیخ جعفر ناصری

   راه برون رفت از بن بست ها 
وقتی وارد مسائل روحی و شخصیتی انسان می شوید، آسیب ها و 
راهکارهای درمانی، بسیار گسترده تر و فراتر از این حرف هاست؛ 
درحالی  که در مسائـــــل روحی، خیلی ساده برخورد می کنیم و 

با چند عمل ساده انتظار داریم مشکالت و بن بست هایمان برطرف 

شود. ما در خیاالت و تصورات محدود  خود، از راه های خروجی و 
درمان ها برداشتی می کنیم و یک شبه هم می خواهیم تمام مراتب 

رشد و کمال را تا رأس قله طی کنیم؛ مثالً می خواهیم با دیدن یک 
خواب یا انجام برخی اعمال از بن بست ها و مشکالت موجود خارج 
شویم. ما اغلب در آسیب ها و نیازهای روحی، به صورت حکیمانه 

و کارشناسی شده وارد نمی شویم؛ بلکه با تصورات سطحی 
می خواهیم آن ها را پشت سر بگذاریم.

خداوند متعال با یک بیان کوتاه، این معادله و این طرز برخورد 
نادرست با بن بست ها را به هم می زند و می فرماید:

َ َیْجَعل لَُّه َمْخَرًجا؛ ِق اللَّ َو َمن َیتَّ

هر کس تقوا پیشه کند، خدا برای او راه خروجی قرار می دهد.
تو اگر راه خروجی می خواهی، چرا می نشینی دورنمای راه 

خروجی را تصور و یک مسیر خیالی و مبهم را برای خارج شدن از 
بن بست ها تعیین می کنی؟! تو کار خودتت را انجام بده. تعیین و ارائه 

راه خروجی از الطاف الهی است که خدا می رساند. من اگر مشکلی 

داشته باشم آن مشکل، در اجرای وظایف محوله به خودم است که 
باید آن ها را اصالح کنم. اگر وظایف خودم را انجام دادم و تقوا را 

رعایت نمودم، خداوند یک باب دیگری برایم باز می کند. 
از رسول خدا نقل شده است که فرمودند:

ماواِت َو األْرَض کانَتا َرتقاً َعلی َعبٍد ُثّم اتََّقی اللَ  لََجَعَل اللُ لَُه  لَْو أنَّ السَّ

ِمنُهما َفَرجاً و َمخَرجاً؛
اگر آسمان ها و زمین در برابر بنده ای سر به هم آورند و آن بنده، 

تقوای خدا پیشه کند، حتماً خداوند از میان آن دو، گشایش و راه 
خروجی برایش قرار خواهد داد.با دقت در آیه قبل می توان دریافت 

ریشه بن بست ها، بی تقوایی هاست. حال برای خارج شدن از 

بن بست ها باید ریشه به وجود آمدن آن ها را برطرف کرد؛ اما اگر بنا 
باشد بی تقوایی ها ادامه پیدا کند – بر فرض که بتوانم با محاسبات 

خودم از بن بست خارج شوم- بی تقوایی ها باز موجب ایجاد 
بن بست دیگری می شوند. پس مشکل بن بست ها را باید از ریشه حل 

کرد و به تقوا رو آورد و راه خروج از بن بست را به خدا سپرد.

وقتی از قیام امام حسین)ع( سخن می گوییم باید 
توجه داشته باشیم ایشان در قیام بسیار آگاهانه و 
هوشیارانه عمل کردند و در حقیقت آنچه موجب 
شــده بــود امــام حسین)ع( در عین آگاهی و دانایی 
نسبت به عمل خویش و پیامدهای آن، حاضر به 
انجام چنین عملی شوند را باید برای انسان هایی که 
امروز زندگی می کنند مورد بررسی قرار داد و بدانیم 
به راستی امام حسین)ع( چرا تصمیم به انجام چنین 
اقدامی گرفتند.در حقیقت تمام دغدغه های امام و 
تالش ایشان این بود که انقالبی در جان ها و دل های 
مــردم ایجاد و آن هــا را نسبت به حقیقت وجــودی، 
ارزش های دینی، انسانیت، تعهد، مسئولیت پذیری 

و توجه به حیات اجتماعی بیدار کنند.

ابعاد درونی و بیرونی امام حسین)ع( ◾
ما عمالً با سه امام حسین مواجه هستیم. البته شاید 
این تعبیر برای برخی از افراد گزنده باشد؛ اولین تعبیر، 
امام حسین تاریخی است، یعنی امامی که در تاریخ 
متولد شد، آهسته زندگی خود را طی کرد، به امامت 
رسید، در راستای مأموریت و وظیفه الهی دست به 
کارهایی زد و درنهایت در روز عاشورا به شهادت رسید.
امام حسین دوم نیز امام حسین فرهنگی است، یعنی 
امام حسینی که در فرهنگ شیعی در طول تاریخ شکل 
گرفته است، اما بین امام حسین فرهنگی و تاریخی 
تفاوت هایی وجود دارد. همواره ممکن است اتفاقاتی 
که در فرهنگ شیعی به امام حسین)ع( و جریان کربال 
پیوند خورده و موضوعاتی که به این فرهنگ افزوده شده 
با آنچه در زندگی امــام رخ 
داده، همسویی نداشته 

باشد.
از این رو برای اینکه بدانیم 
ــاریــخــی  امــــــام حــســیــن ت
دارای چه ویژگی ها، 
دســتــگــاه  فــکــری و 

اندیشه ای و چه دغدغه های سیاسی، اجتماعی، دینی 
و فرهنگی بود باید زندگی امام را از ابتدا و یا از زمانی که به 
عنوان یک شخصیت تأثیرگذار وارد جامعه شد مورد 
مطالعه قرار دهیم و در حقیقت نمی توان ایشان را بر پایه 
۶ ماهه پایانی زندگی ایشان تبیین و تحلیل کرد، زیرا امام 
حسین)ع( متعلق به این ۶ ماه نیست.امام حسین سوم 
هم آن امام حسین آیینی است، امام حسینی است که در 
مناسک آیینی تصویر شده و توسط توده مردم و یا افرادی 
که با توده مردم سر و کار داشتند شکل گرفته است و البته 
این امام حسین هم با ۶ ماهه پایانی پیوند نمی خورد، چه 
بسا با چند روزی که وارد کربال شد و امام حسینی که در 
روز عاشورا شکل گرفته پیوند می خورد و به عبارتی می توان 
گفت امام حسین سوم، امام حسین محدود و جزیره ای 
است که تنها با روز عاشورا پیوند دارد و توسط افرادی 
ساخته شده که عموماً مطالعات تاریخی و دینی آن ها قوی 
و استوار نبوده است.در حقیقت اگر امام حسین)ع( را به 
درستی بشناسیم و ایشان را در یک هندسه هویتی جامع 
ببینیم، می توانیم دریابیم می شود به گونه دیگری درباره 
عاشورا، کربال، امام حسین)ع( و یارانشان گفت وگو کرد که 
ممکن است تا حدی با دیدگاه هایی که در موارد آیینی و یا 

فرهنگی تصویر شده، متفاوت باشد.

 سازندگی قیام امام حسین)ع(  ◾
در تمام ادوار تاریخی

با توجه به این ویژگی ها، امام حسین)ع( حرکت و اقدامی 
کرد که برای تمام ادوار تاریخی سازنده است و همواره 
یکی از آن مسائلی که امام برای انسان امروزی به ارمغان 
مــی آورد این است که انسانیت انسان صرف مادیات، 
مکان محدود و زمان محدود تعریف نشود، زیرا انسان 
موجودی فراتر و گسترده تر از این مسائل است و همواره 
امام حسین)ع( با این حرکت خود یک نگاه متفاوتی را از 

انسانیت به ما عرضه کردند.
 برگرفته از سخنرانی سیدعلیرضا واسعی 

در نشست »حسینیه مجازی«، ایکنا

قطعاً عدالت معیار دین است، نه فقط 
معیار حکومت؛ یعنی دیــن را هــم با 
معیار عدالت می سنجیم و دین عادالنه 
را می پذیریم و دیــن غیرعادالنه را رد 
می کنیم. در آیــه ۹0 ســوره نحل آمــده: 
ََّه يَأْمُرُ بِالَْعدْلِ وَاْلِحَْسانِ وَإِيتَاءِ  »إِنَّ الل
ذِي الْقُرْبَی وَيَنْهَی عَنِ الْفَحَْشاءِ وَالْمُنْكَرِ 
َّرُوَن« عنوان  َّكُمْ تَذَك وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لََعل
شده خدا به عدل و احسان امر می کند. 
ــده: »بالعدل  در نــصــوص دیــنــی هــم آمـ
قامت السموات و االرض«؛ یعنی قوام 

و نظام آفرینش مبتنی بر عــدل اســت. بنابراین 
باید همه چیز اعم از حکومت و روابط اجتماعی 
و سیاسی و اقــتــصــادی بین انــســان هــا عــادالنــه 
باشد. در ایــن صــورت قطعاً پــایــدار می ماند، اما 
اگــر حکومتی عــادالنــه نباشد، در نهایت پایدار 
نخواهد مــانــد؛ بنابراین هــر حکومتی را باید با 
معیار عدالت سنجید و حتی دیــن هم با همین 
معیار سنجیده مــی شــود.اســتــاد حکیمی چون 
مستضعف گرا و استضعاف ستیز بـــود، مانند 
محرومان زندگی می کرد. من در زهد و ساده زیستی 
کسی را مانند استاد حکیمی ندیده ام؛ امام علی)ع( 
در نهج البالغه فرمود: خداوند بر پیشوایان دین 
واجب کرده  مانند محرومان و مستضعفان زندگی 
کنند تا بتوانند درد آن ها را لمس کنند و محرومان 
بدانند همدردی در بین پیشوایان خود دارند. چون 
استاد حکیمی روحیه  مستضعف گرا داشــت، از 
آغاز تا پایان عمر زاهدانه زیست و زهد او اختیاری 
بــود؛ دنیا به ایشان رو کرد ولی وی به دنیا پشت 
کرد و تا جایی که بنده می دانم حتی یک ریال از 
بیت المال ارتزاق نکرد و از هیچ کجا دریافت وجه 
دولتی نداشت. بعید است کسی بتواند سندی 
بیاورد که استاد حکیمی پس از انقالب پولی از 
بیت المال دریافت کرده، ولو اینکه کاری را برای نهاد 
و مجموعه ای انجام داده باشد. چه بسیار کارهایی 

را که برای نظام انجام داد ولی در 
برابر آن هیچ وجهی دریافت نکرد 
و این خصلت هایش سبب شد 
نه تنها در بین خواص، بلکه در 
بین بخش قابل توجهی از مردم 

هم شناخته شود.
اســتــاد محمدرضا حکیمی از 
بــنــیــان گــذاران مکتب تفکیک 
ــان و  ــارحــ ــیــســت، ولــــی از شــ ن
مفسران این نظریه بود؛ مکتب 
تفکیک از دیرباز تاکنون وجود داشته، ولی قدمت 
آن دلیلی بر صحت مدعای ایــن نظریه و مکتب 
نیست.لُّب نظریه تفکیک ایــن اســت کــه دیــن، 
فلسفه و عرفان سه راه جدا از هم هستند و میان 
این ها انطباق نیست. به عبارت دیگر دین و فلسفه و 
عرفان جدایی ندارند ولی این طور نیست که منطبق 
باشند؛ در برخی موارد نقطه تالقی دارند و در برخی 
موارد ندارند و ما باید این ها را از هم جدا کنیم؛ یعنی 
با عینک فلسفه و عرفان به سراغ دین و با عینک 

دین به سراغ متون فلسفی نرویم.
این نظریه موافقان و مخالفانی دارد و علی القاعده 
عالمه طباطبایی چنین نظریه ای ندارند و کسانی 
که حکمت متعالیه را قبول دارنــد و پیرو مالصدرا 
هستند هم مخالف نظریه تفکیک هستند. تقریباً 
تاکنون کسی نتوانسته میان این دو جریان آشتی 
برقرار کند. البته استاد حکیمی با تقریر مالیمی 
از نظریه تفکیک در آثــارش، کوشیده میان این دو 
جریان نزدیکی برقرار کند ولی آشتی مطلق وجود 
ندارد و باید یکی از این دو را برگزید.البته قائل شدن 
به این نظریه پیامد سیاسی و اجتماعی ندارد، زیرا 
شیخ مجتبی قزوینی، از قائالن نظریه تفکیک، با 
امام خمینی)ره( که از مخالفان نظریه تفکیک بودند، 

در دهه 40 مشی سیاسی یکسانی داشتند.
برگرفته از گفت و گوی ایکنا با محمد اسفندیاری، 

شاگرد عالمه محمدرضا حکیمی 

یکریالازبیتالمال
ارتزاقنکرد

بزرگداشتحسینیه

در بین خادمان حرم مطهر رضوی، افراد 
ــد کــه با  و اقــشــار مختلفی حــضــور دارنـ
عـــشـــق، عـــالقـــه، صـــبـــر، شــکــیــبــایــی و 
خوشرویی مشغول خدمت رسانی به 
زائران امام رئوف هستند. یکی از این اقشار، جامعه شریف 
پزشکی است که عالوه بر حضور در خط مقدم مقابله با 
بیماری کرونا خدمتگزار زائران حضرت رضا)ع( هستند. 
یکی از خادمان حـرم مطهر رضــوی، دکتر عیسی رکنی 
ــتـــان کـــرمـــان و  ــارهللا اسـ ــ پــزشــک بــازنــشــســتــه ســپــاه ثـ
دانش آموخته دانشگاه بقیه هللا تهران است که چند سال 
توفیق خدمت در بارگاه منور رضوی را پیدا کرده است. در 
یکی از خیابان های پایین شهر مطب دارد و کار طبابت 
انجام می دهد و به قول خودش به محبین حضرت رضا)ع( 

خدمت می کند.

تلفیق طبابت و خدمت به زائران حرم مطهر رضوی  ◾
عیسی رکنی، بیماران امام رضایی را برکت زندگی خود 
می داند و می گوید: »بیماران که به اسم امام رضــا)ع( از 
کانون های خدمت رضوی برای درمان معرفی می شوند یا 
بیماران دارالشفای امام رضا)ع( عطر و بوی حرم را برای من 
به ارمغان می آورند.  زمان مراجعه بیماران منتسب به امام 
رضــا)ع( قطعاً حضرت رضــا)ع( بــرای تشخیص و درمان 

عنایت می کنند و این باور و اعتقاد قلبی ماست«. 

به خاطر امام رضا)ع( به مردم خدمت کنید ◾
دکتر مهربان رضــوی بــه مــا می گوید: »ســه ســال است 
ــا)ع( خدمت  ــ ــران حــضــرت رضـ ــ ــه زائـ ــه عــنــوان خـــادم ب ب
می کنم. حس خادم بودن برای بنده از نظر معنوی و در 
زندگی شخصی، شیرین تر از حس پزشک بودن است. 
وقتی زائــران به بارگاه امام رئوف می آیند، اگر مورد توجه 
ــرار گیرند، مــا هــم درصــدی  ــا)ع( ق ــام رضـ و عنایت آقــا ام
شریک هستیم«. دکتر رکنی که از خانواده شهدا و فرزند 

جانباز است و خود در دوران دفاع مقدس در خط مقدم 
حضورداشته، امروز خدمت به خانواده شهدا را یک توفیق 
و هدیه الهی می داندو می گوید: »من یک ساعت خدمت 
به زائران یا بیماران کم برخوردار حضرت رضا)ع( را با تمام 
سال های خدمتم عوض نمی کنم. چرا که نگاه و عنایت 

امام رضا)ع( به بیماران را به خوبی می توان دریافت«.

دعایی که اجابت خواهد شد ◾
وی با تشکر از زحمات همسرش خانم سالجقه می گوید: 
»مــشــارکــت و همراهی همسرم بــه عــنــوان پشتوانه ای 
سنگین در زندگی و پیشرفت کــاری من نقش بسزایی 
داشته اســت«. رکنی یکی از اتفاقات بسیار خوبی که 
با عنایت حضرت رضــا)ع( برایش رقم خــورده را خدمت 
در زیــر بــاران رحمت الهی و لحظه تحویل ســال عنوان 
می کند و توضیح می دهد: »با اینکه همسر و فرزندانم 
در حرم مطهر برای تحویل سال حضور داشتند اما لذت 
و شیرینی خدمت به زائران حضرت به من اجازه نداد با 
آن ها باشم«. وی ویزیت رایگان بیماران در مناطق حاشیه 
شهر کرمان در روز میالد حضرت رضا)ع( را به عنوان نذر 
خدمت یاد می کند و تأکید دارد: »از این خدمت که به اسم 
امام مهربانی ها بود توفیقات زیادی در زندگی شخصی 

من حاصل شد«.
گزارشگر: حامد شجاعی-خادمیار رسانه ای آستان قدس از کرمان

ــا یـــک ســـری  ــ  م
جــــــــمــــــــالت را 

شنیده ایم مانند 
اینکه ائمه)ع( نور 
واحدند و با این جمالت می خواهیم 

کارمان را راحت کنیم. البته در زیارت 
جامعه آمده ائمه)ع( مصابیح الدجی 
هستند؛ یعنی مصباح ها متفاوت اند.

برخی کارهای درزمینه فعالیت های دنیوی ممکن است 
ائمه)ع( متفاوت به نظر آید، اما باطن آن یکی است و یک 
خط کلی دارد. به تعبیر حافظ که گفت: »در کار گالب و 
گل حکم ازلی این بود/ کاین شاهد بازاری و آن پرده نشین 
باشد/ هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز/ نقشش 
به حرام ار خود صورت گر چین باشد«. قضیه اهل بیت)ع( 
را همه ما در عالم دنیا می بینیم و تأملی نداریم که اهل 
بیت)ع( جایگاه عمیق و دائمی و نهایی شان در قیامت 
است و حرف هایی که به ما گفته اند نیز برای این است که 

قیامت بهتری داشته باشیم.
گاهی اوقـــات ائــمــه)ع( را بــه عــنــوان یــک انــســان مصلح، 
دانشمند و اندیشمند می بینیم، اما همه اش این صفات 
خوب نیست. اینکه امام حسین)ع( نشستند و فکر کردند 
و تاکتیک در نظر گرفتند، صحیح است اما اصل مطلب 
این نیست. مصداق اتم آیه »مَا تََشآءُونَ إِّل أَن یََشاءَ هللاُ« 

ائمه)ع( هستند. 

ائمه)ع( و طرح کلی کارهای آنان ◾
ائمه)ع( در کارهایی که انجام می دادند، طرح کلی داشتند 
که منوط به یک دستور کوتاه از جانب خدا بود و اینکه 
در اجرا چه می کردند، گسترده است. وقتی پیامبر)ص( 
داشتند از دنیا می رفتند جبرئیل نازل شده و مجموعه ای 
را در اختیار پیامبر)ص( می گذارند و می گویند: این وصیت 
بــرای علی)ع( و فرزندانش اســت. به این کتاب، مختوم 

یعنی مُهرشده می گویند. وقتی 
ایــن کتاب آمــد، پیامبر)ص( 
آن را به امــام علی)ع( دادند 
و گفتند: مُهر را بشکن و 
عمل کن. وقتی امام علی)ع( 
داشتند از دنیا می رفتند این 
کتاب مختوم را به امام حسن)ع( دادند و ایشان 
نیز یکی از مهرها را گشود و به آنچه در آن بود عمل کرد 
و سپس به امام حسین)ع( رسید و ایشان نیز یک مهر 
را گشود و دید نوشته است: »نفس خودت را برای خدا 
بفروش و قوم را برای شهادتت ببر و هیچ شهادتی برای 

این ها نیست مگر با تو«.
امــام حسین)ع( در عبارتی فرمود: هر کسی که به من 
ملحق شــود، شهید می شود. مصداق اتم و اکملش که 
قضایای کربالست، اما الحاق به سیدالشهدا)ع( در طول 
تاریخ است و ممکن است همه شهادت ها نیز به این معنا 
نباشد که شمشیری در کار باشد. این دستور کلی از طرف 
خدا آمده و بعد برای سایر ائمه)ع( نیز چنین است. وقتی 
امام حسین)ع( می خواستند به سمت مکه و کربال حرکت 
کنند، این کتاب را به دست ام سلمه دادند و گفتند: اگر من 
از دنیا رفتم آن را به دست علی بن الحسین)ع( بدهید. 
بنابراین ائمه)ع( یک طرح کلی را داشتند. ما یک سری 
جمالت را شنیده ایم، نظیر اینکه همه ائمه)ع( نور واحد 
هستند و با این جمالت بیشتر می خواهیم کار خودمان 
را راحت کنیم. بله، همه نور واحدند، اما در همین زیارت 
جامعه نوشته ائمه)ع( مصابیح الدجی هستند؛ یعنی نور 
واحد ند، اما مصباح ها متفاوت هستند. بنابراین با وجود 
اینکه قضایای ائمه)ع( در دنیا همگی همان نور واحد 
اســت، امــا باید به مصابیح الدجی نیز توجه کــرد و باید 

بدانیم هر یک از این ها جایگاه قیامتی هم دارند.
برگرفته از سخنرانی سیدمجتبی حسینی

 در عزاداری دهه دوم محرم، ایکنا 

امام رضایی ها
 پزشک کرمانی دارالشفای حرم مطهر امام رضا)ع(:

 با خدمت به بیماران دارالشفا
 همگی بیمه شدیم

آمنه مستقیمی: »حضرت 
ــن الـــحـــجـــج)ع( بـــرای  ــامـ ثـ
پیشبرد اهـــداف فرهنگی، 
والیتعهدی را پذیرفتند و در 
ظاهر با طاغوت زمان همراه 
شدند امــا در باطن در جنگ فرهنگی و نــرم فعال 
بودند. اگرچه ایشان مثل جدشان سیدالشهدا)ع( 
با حکومت طاغوت برخورد نظامی نکردند ]چراکه 
شیوه های اهل بیت)ع( در 250 سال حضور و امامت 
ــا هــدفــشــان هــمــان اهــداف  متنوع بـــوده اســـت[ ام
نهضت حسینی بــود. امــام رضـــا)ع( زینب گونه و 
شبیه به امام سجاد)ع( برای احیا و استمرار عاشورا 
عمل کردند«؛ این جمالت بخشی از گفت وگوی 
حجت االسالم عبدالکریم پاک نیا، استاد تاریخ 
اسالم و صاحب آثار متعدد در سیره اهل بیت)ع( 
همچون »الخصائص الرضویة« اســت که دربــاره 
استمرار نهضت عاشورا در سیره امــام رضــا)ع( با 
قدس در میان گذاشته و مشروح آن در ادامه تقدیم 

حضورتان می شود.

با توجه به اینکه اهل بیت)ع( همگی نور واحد و  ◾
هم هدف هستند، اهداف نهضت عاشورای حسینی 

در سیره امام رضا)ع( با چه کیفیت و راهبردهایی 
دنبال و احیا شده است؟

این مسئله در سیره امام رضــا)ع( بسیار گسترده 
و واضح بیان و دنبال شده است؛ عاشورا در سیره 
ایشان جایگاهی ویژه دارد و آن حضرت)ع( اهتمامی 
ــــده نــگــه داشــتــن نهضت حسینی  ــرای زن ــ ــژه ب ــ وی
داشته اند. البته حضرت ثامن الحجج)ع( روش های 
متنوعی را در ایــن بــاره به کــار گرفته اند؛ چنان که 
گاهی با برجسته کــردن روز عاشورا و تعظیم این 
روز به عنوان روز مصیبت اهل بیت)ع( به این مهم 
اقــدام کرده اند. مرحوم مجلسی در »بحاراالنوار« 
نقل می کند امــام رضـــا)ع( فرمودند: هر کس روز 
عاشورا روز غم و اندوه او باشد، خداوند روز قیامت 
را روز شادی و فرح او قرار می دهد... این یعنی تأکید 
حضرت رضــا)ع( بر عـــزاداری بر مصائب حضرت 

سیدالشهدا)ع(.
همچنین، امــام رضــا)ع( به تعظیم عاشورا به این 
معنا که اندیشه های حسینی در جامعه گسترش 
بیابد، تأکید و توجه ویژه داشتند و برای همین مهم 
بر عـــزاداری و بــرگــزاری مجالس محرم بــرای تبیین 
مفاهیم و ارزش هـــا و شخصیت های عاشورایی 
سفارش می کردند. امــام رضـــا)ع( با تبیین سیره 
پدرشان در بزرگداشت محرم مردم را به سوگواری 
و غــم و انـــدوه در مصائب اهــل بــیــت)ع( تشویق 
کــرده و آن هــا را به استمرار ارزش هــای حسینی فرا 
می خواندند و می فرمودند: چون ماه محرم می رسید، 

کسی پدرم را خندان نمی  دید... چون روز دهم فرا 
می رسید آن روز، روز سوگواری و اندوه و گریه او بود.

امام رضا)ع( در بُعد فرهنگی برای احیای نهضت  ◾
حسینی چه اقداماتی انجام دادند و برکات این سیره 

رضوی چه بوده است؟
شیوه دیگر حضرت ثامن الحجج)ع( بــرای احیا و 
استمرار محرم حسینی، تشویق شعرا و ادبا برای 
تبلیغ و احــیــای فرهنگ عــاشــوراســت. ایــشــان به 
دعبل فرمودند: دوست دارم برایم شعری بُسرایی 
چراکه این روزها، روزهای غم و اندوهی است که بر 
ما خاندان رسالت)ع( رفته است. ایشان عمالً برای 
جد شهیدشان)ع( مجلس گرفته و خانواده را آماده 
کردند و از دعبل خواستند در رثای اباعبدهللا)ع( 
برای ایشان مرثیه سرایی و شعرخوانی کند و این کار 
را از شیوه های نصرت اهل بیت)ع( برشمرده اند؛ 
این یعنی مرثیه خوانی و عزاداری و برجسته سازی 
مظلومیت اهـــل بـــیـــت)ع( از شــیــوه هــای نصرت 
آل هللا)ع( است. امام رضا)ع( در توصیه و عمل به 
این شیوه، بر جنگ فرهنگی تصریح دارنــد و برای 

مقابله با این جنگ، نصرت طلبی می کنند.
روش فرهنگی دیگر امام رضا)ع( برای احیا و استمرار 
ارزش هــا و اهداف عاشورا، ترغیب امت به گریه بر 
مصائب امام حسین)ع( است؛ ایشان می فرمایند: 
هر گاه می خواهید گریه کنید، بر حسین بن علی بن 
ابی طالب)ع( گریه کنید، چراکه او را سر بریدند. باید 
توجه داشت گریه بر امام حسین)ع( آثار فراوانی 
دارد، نخست عزاداری و پس از آن همدلی عمیق و 
ارتباط عاطفی ماندگار با عاشوراییان؛ همچنین این 
گریه نماد ظلم ستیزی و بیان مظلومیت مظلومان 
است از این رو، گریه بر امام حسین)ع( عزتمندانه 
و جهت دار است نه ذلیالنه و خوارکننده. این گریه 

عاشورا را در تاریخ زنده نگه می دارد.

امام رضا)ع( چه برکاتی را برای گریستن بر  ◾
مصائب سیدالشهدا)ع( برمی شمارند و این برکات 

در سیره ایشان به چه گریه ای اختصاص دارد؟
امام)ع( به تبیین آثار احیای عاشورا تأکید داشتند 
و می فرمودند: گریستن بر امام حسین)ع( گناهان 
بــزرگ را فرو مــی ریــزد... یعنی مــردم بدانید احیای 
عاشورا از مسیر گریه و اشک، از بین برنده گناهان 
است. ایشان به ریان بن شبیب فرمودند: اگر در 
مصائب سیدالشهدا)ع( به گونه ای گریه کنی که 
اشک های تو بر گونه هایت جاری شوند، خدا همه 
گناهان تو را مــی آمــرزد. البته مقصود گریه همراه 
بــا معرفت و جــهــت دار و هــمــراه بــا مـــرام حسینی 
است وگرنه صرف گریه همراه با احساس و توأم با 
استمرار گناه، چنین تأثیری ندارد؛ بنابر آموزه های 

رضوی گریه بر امام حسین)ع( باید انقالب آفرین و 
متحول کننده باشد.

امام رضــا)ع( برای احیای عاشورا به تبیین فضائل 
ســیــدالــشــهــدا)ع( نــیــز اهــتــمــام داشــتــنــد، ایــشــان 
می فرمودند: پیامبر)ص( وقتی امام حسین)ع( را 
که کودک بودند، می دیدند به ایشان سالم داده و 
می فرمودند: خوش آمدی یا اباعبدهللا! و به ایشان 

مباهات می کردند.

امام رضا)ع( از فرصت والیتعهدی اجباری مأمون  ◾
و حضور در دستگاه خالفت چه استفاده ای برای 

احیا و استمرار نهضت حسینی کرده اند؟ 

امام رضا)ع( در میان ائمه)ع( فرصت بیشتری برای 

ترویج و تبلیغ فرهنگ و نهضت عاشورا در اختیار 
داشته اند چنان که در زمــان والیتعهدی اجباری 
مأمون، پیام عاشورا به ویژه در همراهی با مظلومان 
و سر باز زدن از معیت با ظالمان را عملی کردند. 
حرکات و سکنات ایشان در آن دوران نشانگر این 
پیام عاشوراست که ما هرگز با ستمکاران همراه 
نمی شویم و این مهم را از موضع قدرت نشان دادند.
ــرگــزاری مجالس اهــل بیت)ع(  امـــام رضـــا)ع( بــه ب
عــالقــه ای ویـــژه داشــتــنــد و مــی فــرمــودنــد: هــر کس 
در مجلسی بنشیند کــه در آن مـــرام و مــعــارف 
مــا احیا شــود و استمرار یــابــد، دلــش در روزی که 
هــمــه دل هــــا مــی مــیــرنــد، نــمــی مــیــرد؛ از ایـــن رو، 
حضرت ثامن االئمه)ع( چه در مدینه، چه در مسیر 
هجرت و نیز در ایران به برپایی این مجالس اهتمام 

داشتند و آثار و برکات آن را هم تبیین می کردند.
باید توجه داشت امام رضــا)ع( والیتعهدی را برای 
حفظ کیان اسالم و تشیع پذیرفتند چنان که امام 
حسن)ع( به همین دلیل ناگزیر به صلح با معاویه 
شــدنــد. بنابراین حضرت ثامن الــحــجــج)ع( بــرای 
پیشبرد اهداف فرهنگی، والیتعهدی را پذیرفتند و 
در ظاهر با طاغوت زمان همراه شدند اما در باطن در 

جنگ فرهنگی و نرم فعال بودند. 
اگــرچــه ایــشــان مثل جــدشــان سیدالشهدا)ع( با 
حکومت طاغوت برخورد نظامی نکردند -چراکه 
شیوه های اهل بیت)ع( در 250 سال حضور و امامت 
متنوع بـــوده اســـت- امــا هدفشان هــمــان اهــداف 
نهضت حسینی بــود، امــام رضـــا)ع( زینب گونه و 
شبیه به امام سجاد)ع( برای احیا و استمرار عاشورا 

عمل کردند.
امام رضا)ع( در کنار جنبه های ایجابی و تبیینی به 
جنبه های سلبی نیز در مواجهه با عاشورا توجه 
داشــتــنــد و مــانــع تحریف ایــن واقــعــه می شدند، 
چنان که در مقابل برخی که می گفتند: خدا امام 
حسین)ع( را مانند عیسی)ع( به آسمان بــرده و 
حضرت سیدالشهدا)ع( کشته نشده و بــرای این 
َّهُ لِلْكافِرِيَن عَلَی الْمُؤْمِنِيَن  ادعا به آیه »لَنْ يَجَْعَل الل
َسبِياًل« استناد می کردند، فرمودند: این ها دروغ 
می گویند و مشمول غضب الهی می شوند، لعنت 
خدا بر منکران عاشورا! رسول خدا)ص( خبر عاشورا 
را داده انــد. حضرت ثامن الحجج)ع( مراقب بودند 
مبادا پیام عاشورا به خوبی به جامعه منتقل نشود.

زیارت حضرت سیدالشهدا)ع( در سیره رضوی  ◾
چه جایگاهی دارد و ارزش و جایگاه تربت حسینی در 

این سیره چگونه تبیین شده است؟
از دیگر روش هــای امــام رضــا)ع( بــرای احیا و اقامه 
ارزش های عاشورایی، توجه ویژه به تربت حسینی 
است؛ ابن قولویه با واسطه نقل می کند بسته ای 

از خراسان و از امام رضا)ع( به دستم رسید و وقتی 
گشودم در آن خاکی یافتم و از پیک پرسیدم: این 
چیست؟ پاسخ داد: تربت امام حسین)ع( است. 
این هدیه به اذن و مشیت خدا شما را از بالیا دور و 

مصون می دارد. 
لعنت بــر قــاتــالن امــام حسین)ع( و آرزو و تمنای 
همراهی با امام هم در سیره رضوی جایگاهی ویژه 
دارد، چنان که فرمودند: اگر دوست دارید ثواب یاری 
سیدالشهدا)ع( را پیدا کنید هر گاه به یاد ایشان 

افتادید، بگویید: »یا لَیتَنا کنا مََعک«. 
ایشان با ترغیب به زیارت امام حسین)ع( با تأکید بر 
عارفاً بحقه می فرمایند: هر کس قبر اباعبدهللا)ع( را 
در کنار شریعه فرات زیارت کند همانند کسی است 
که به زیارت خدا بر عرش او رفته است... در شرح 
این حدیث آمده چون رؤیت خدا مقدور نیست، 
خدای متعال به زیارت سیدالشهدا)ع( چنین شأنی 

داده است.
 عــالوه بر ایــن، امــام رضــا)ع( فرمودند: هر کس قبر 
حضرت سیدالشهدا)ع( را با معرفت زیــارت کند 
خداوند او را در زمره مقربان خود در اعلی علیین قرار 
می دهد. ایشان بر شناخت و معرفت نسبت به امام 
حسین)ع( تأکید داشتند، اینکه زائر بداند اطاعت 
از این امام و پیروی از آن حضرت)ع( دستورات دین 

است نه صرفاً رفت و آمد به مکانی خاص. 
محمدبن سلیمان به نقل از امام جــواد)ع( آورده: 
معرفت یعنی بداند حجت خدا در روی زمین و راه 
شناخت حق، امام معصوم)ع( است؛ یعنی در سایه 
زیارت، بسیاری از ابعاد دین برای انسان مکشوف 
می شود. زیارت بدون معرفت جاهالنه است. امام 
رضا)ع( شیوه زیارت حضرت سیدالشهدا)ع( را نیز 
آموزش داده  و فرمودند: این زیارت در نیمه ماه رجب 

و نیمه شعبان مستحب است.

آستان قدس رضوی در ترویج و توسعه و احیای  ◾
فرهنگ عاشورا در طول تاریخ چه نقشی 

داشته است؟
امام رضا)ع( پیام عاشورا را به شیوه عملی استمرار 
بخشیدند و حرم ایشان هم در طول تاریخ مرکز نشر 
پیام های عاشورایی شده و هر روز هم بر این نقش و 
جایگاه افزوده می شود به طوری که حرم امام رضا)ع( 
قطب عاشورایی نه فقط در ایران بلکه در همه جهان 
ــا)ع( در میان همه  اســت. آســتــان قــدس امــام رضـ
حرم ها فرصت بیشتری داشته تا محرم و صفر را 
احیا بــدارد و پیام های نهضت حسینی را به طرق 
مختلف اعم از انتشار کتب و... نشر دهد؛ از این رو، 
آن آستان قدس و مضجع شریف از نظر فرهنگی 
و اجتماعی بیشترین تأثیر را در زنده نگه داشتن 

عاشورا داشته است.

یادداشت یادداشت 

نوشته »داوری اردکانی« 
در سوگ فرزانه خراسان

یک کارشناس تاریخ اسالم در گفت وگو  با  قدس: 

امــام)ع( به تبییــن آثــار احیای عاشــورا تأکید داشــتند و 
می فرمودند: گریستن بر امام حسین)ع( گناهان بزرگ را فرو 
می ریزد... یعنی مردم بدانید احیای عاشــورا از مسیر گریه و 

اشک، از بین برنده گناهان است.

گزیدهگزیده

 j امام رضا 
در احیای عاشورا 
زینب  وار عمل کرد
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اثافى 
االسالم 
ثالثه: 
الصلوه و 
الزکوه و 
الوالیه،ال 
تصح 
واحده 
منهن اال 
بصاحبتیها؛

سنگ های 
زیربنای اسالم سه 
چیز است: نماز، 
زکات و والیت که 
هیچ یک از آن ها 
بدون دیگری درست 
نمی شود.
کافی
 )ط-االسالمیه(
 ج2، ص 18

Z

پرچم امسال 
هیئت

عکس: احسان محسن زاده

الهه ارجمندی راد: تمام داستان پرچم سبز 
رنگ اهدایی آستان قدس از یک خواب شروع 

شد. شاید خوابی که برای سیدهادی، یک 
نشانه بود. آن سال ها هنوز خیلی  از هیئت ها 

پرچم سبز مزین به نام امام رضا)ع( نداشتند و 
داشتن چنین پرچمی، افتخار بزرگی بود. سید 

هادی همیشه به خواب هایش اعتقاد داشت. 
درست مثل خوابی که برای شفای مادر پیرش 

دیده بود و همان هم شد.
 سوی چشمان پیرزن برگشت و حاال شاید 
بهتر از قبل هم می دید. هیچ وقت آن شب 

را از یاد نمی برد که وقتی از آن خواب پرید، 
ساعت ها مات و مبهوت در فکر آن نور سبز 

در حرم امام رضا)ع( بود و بعد هم که مادر را 
با روسری سپید دید که نور سبز او را احاطه 

کرد و... حاال سه شبی از خواب جدیدش 
می گذرد. در خواب دیده بود خادم حرم به در 
خانه آن ها آمده و او را به حرم دعوت و بعد 

هم پارچه سبزی به عنوان تبرکی به او تعارف 
کرد.

 وقتی سید پارچه را بو کشید از عطر آن از 
خواب پرید و بعد هم که درخواست یک پرچم 

برای هیئت را پیگیری کرد. دوست داشت 
وقتی هیئتی ها را با اتوبوس از سبزوار به 

مشهد می آورد، آن پرچم جلو اتوبوس نصب 
باشد. این طور انگار آن ها میهمان ویژه خود 

حضرت بودند. مدت زیادی طول نکشید و 
باالخره پیگیری های سید هادی جواب داد. 
حاال وقت آن رسیده بود هیئت را جمع آوری 
کرده و اشعار و نوحه های جدید را با مداح 

هماهنگ کند و همزمان هزینه ها را تخمین 
زده و بخش مالی و اسکان هیئت را دنبال کند. 

پرچم که دستش رسید، انگار جان تازه ای 
گرفت. با هربار بو کردن آن، بوی خوش عطر 

حرم را استشمام کرده و از آن لذت می برد. 
باالخره روز موعود فرارسید و پرچم اهدایی 

از آستان مقدس رضوی را جلو اتوبوس نصب 
کرد و همان جا دم اتوبوس منتظر رسیدن 

زائران عزادار شد. پیربابا اولین مسافر مشهد 
بود. سقای هیئت و در واقع پدر همه هیئتی ها 

بود. پرچم را که دید دستی بر آن کشید و 
چشمی تر کرد. انگار او هم فهمید این پرچم، 

یک دعوت مخصوص است برای عزاداری 
هیئت آن ها در مشهد.

رضا داوری اردکانی، فیلسوف و چهره ماندگار فلسفه 
یادداشتی به مناسبت درگذشت عالمه حکیمی 
نوشته که در ادامه متن این یادداشت را می خوانید.
فــرزانــه خــراســان استاد محمدرضا حکیمی که از 
مفاخر بزرگ یزد و اردکــان نیز بود، به دیار دوست 
رحلت کــرد.او دانایی بزرگ بود که گرچه شاگردی 
میرزای اصفهانی کرده بود و به او و شاگردان بزرگش 
احترام می گذاشت، اما هرگز قید پیروی از هیچ گروه 
و فرقه ای را نپذیرفت و به گمان من اگر مذهب میرزا را 

تفکیک نامید می خواست بگوید با فلسفه مخالفت 
و ضدیتی ندارد بلکه به تفکیک میان دین و فلسفه 
قائل است.اما وجه امتیاز خاص استاد حکیمی، 
تعلق خاطرش به توحید و عدالت بــود. توحید و 
عدالت مسئله بزرگ متفکران دین و به خصوص ما 
به االختالف متکلمان بوده است، اما نظر حکیمی 
بیشتر به شأن اجتماعی عدالت بود که متقدمان 
کمتر بــه آن اعتنا داشتند.وجه توجه ایــشــان به 
عدالت هرچه باشد، سخنش در این باب، رنگ و 

فحوای کالم موالی متقیان علی)ع( را دارد.
در ستایش مرحوم آقای حکیمی هرچه بگویم کم 
است. او جامع علم دین و فلسفه و صاحب فضائل 
اخالقی بود و لحن گفتار و طرز رفتار و ظاهرش همه 
نشان از سماحت و شجاعت و آزادگـــی داشــت. 
بی وجه نبود که اخوان ثالث شعر نمازش را با ادای 
احترام، به او هدیه کرد و دکتر شریعتی اصالح آثارش 
را به او سپرد.این ضایعه بزرگ را به همه آزادگان و 
اهل دانــش و معرفت و به دوســتــداران و شاگردان 

ایشان و به خاندان محترم حکیمی و به خصوص 
برادر ارجمندشان تسلیت عرض می کنم.رحمت و 
رضوان الهی ارزانی اش باد که در همه عمر به عدالت 

اندیشید و اثری بزرگ چون الحیات پدید آورد.
شــایــان ذکـــر اســـت عــالمــه مــحــمــدرضــا حکیمی، 

مــشــهــور بــه فیلسوف عــدالــت، 
یکشنبه 31 مردادماه دعوت 

حق را لبیک گفت.

جهانامروزودرسآموزی
jازقیامامامحسین

درنگ
b نور واحد بودن ائمه

 به چه معناست؟



پـــــیـــــکـــــر مــــــرحــــــوم 
مــــــــحــــــــمــــــــدرضــــــــا 
ــا رعــایــت  حــکــیــمــی بـ
ــعــمــل هــای  ــورال دســت
بهداشتی و با حضور 
ــدودی از  ــ ــع ــ جـــمـــع م
مسئوالن و دوستداران ایشان، تشییع 
و در حرم مطهر امــام رضــا)ع( به خاک 

سپرده شد.
به گــزارش آستان نیوز، در ایــن مراسم 
ــا حــضــور آیــت هللا  ــروز و ب ــ کــه صــبــح دی
سیداحمد علم الهدی؛ نماینده ولی 
ــوی،  ــان خـــراســـان رضــ ــتـ فــقــیــه در اسـ
حـــجـــت االســـام والــمــســلــمــیــن احــمــد 
مـــروی؛ تولیت آســتــان قــدس رضــوی، 
جمعی از علما و مــســئــوالن، خــانــواده 
و دوســتــداران عامه حکیمی در حرم 
مطهر حــضــرت رضــــا)ع( بــرگــزار شــد، 
پــس از قــرائــت نــمــاز تــوســط آیــت هللا 
ــدان پــیــکــر ایـــن عالم  سیدجعفر ســی
وارسته در رواق دارالحجه حرم مطهر 

رضوی به خاک سپرده شد.

 استاد محمدرضا حکیمی ◾
 پرچمدار عدالت اسالمی بود

در حاشیه ایــن مراسم تولیت آستان 
قدس رضوی به خبرنگاران گفت: استاد 
محمدرضا حکیمی پرچمدار عدالت 
اسامی برگرفته از روایت ها با محتوای 

قرآنی بود.
حـــجـــت االســـام والــمــســلــمــیــن احــمــد 
مروی به بیان گوشه ای از ویژگی های آن 

دانشمند متعهد و متفکر پرداخت و 
گفت: این استاد برجسته از شاگردان 
مــبــرز مــرجــع تقلید گــرانــقــدر مــرحــوم 

آیــت هللا العظمی میانی و در مقوله 
عرفان قرآنی و حکمت الهی از شاگردان 
ممتاز و خــاص مــرحــوم آیـــت هللا حاج 

شیخ مجتبی قزوینی بود.
ــزود: قلم عامه حکیمی قلمی  وی افـ
سحرآمیز بــود و ایــن قــدرت نگارش از 

ــه نـــام »ســـرود  نخستین کــتــابــی کــه ب
جهش ها« نوشت تا کتاب »الحیات« 
که یک دایره المعارف سترگ با سبکی 
منحصر به فــرد اســت، جلوه و شکوه 

دارد.
حــجــت االســام والــمــســلــمــیــن مــروی 
در ادامـــه بــه رویــکــردهــای اجتماعی و 
سبک زنــدگــی اســتــاد حکیمی اشــاره 
و تصریح کــرد: عامه حکیمی در اوج 
ساده زیستی زندگی می کرد و همواره 
نسبت به نیازمندان و فقیران جامعه 
حـــســـاســـیـــت داشــــــت و مــشــکــات 
معیشتی مردم یکی از دغدغه های این 

دانشمند متعهد بود. 

نماد علم، عمل و عدالت خواهی ◾
نماینده ولی فقیه در استان خراسان 
رضــوی نیز در حاشیه مراسم تشییع 
ــا اشـــــاره به  پــیــکــر عــامــه حــکــیــمــی بـ
خستگی ناپذیری ایــشــان در مــبــارزه 
بــا رژیـــم شاهنشاهی گــفــت: مرحوم 

حکیمی یک آمــوزنــده باعمل بــود و 
در کنار آن، جامعیت باالیی نیز از 
نظر علم داشــت و عمده ظرفیت 
خــود را در راســتــای تــرویــج ایــمــان و 

ــادآوری سنت های الهی و تألیف  ــ ی
کتاب قرار داد.

ــت هللا عــلــم الــهــدی افـــــزود: عــامــه  ــ آی
حکیمی، علم و عمل را در کنار هم 

اعتا بخشید و از همین  رو نماد 
علم و عدالت خواهی بود.

وی ادامـــــه داد: مــرحــوم 

حکیمی پــس از انــقــاب، تمام منابع 
ــاتــی را کــه در  اســامــی، مطالب و روای
نــظــام، برنامه ها و مدیریت سیاسی 
راهگشا بود جمع آوری کرد که نتیجه 
آن کتاب جامع» الحیات« بــود که در 
١٢ جــلــد در دســتــرس پــژوهــشــگــران و 

عاقه مندان قرار گرفت.
امـــام جمعه مشهد مــقــدس تصریح 
کرد: ایشان همواره در توسعه و ترویج 
ــود و افـــرادی  مسائل اســامــی کــوشــا ب
ــرای تــرویــج انــدیــشــه خــود تربیت  را بـ

می کرد.
مرحوم عامه محمدرضا حکیمی فقیه 
و مجتهد شیعه، متفکر و نویسنده 
ایرانی ٣١ مرداد ماه در سن ٨۶ سالگی 

دار فانی را وداع گفت.

پیکر استاد محمدرضا حکیمی در حرم مطهررضوی به خاک سپرده شد

»عالمه« در »دارالحجه« آرام گرفت

خبرخبر
امروزامروز

مسابقه بزرگ کتاب خوانی معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی

شور، عشق و حماسه
ــزاداری دهــه دوم ماه  ــ ــام ســوگــواری و عـ هــمــزمــان بــا ایـ
محرم الحرام مسابقه بزرگ کتاب خوانی »شور، عشق، 

حماسه« برگزار می شود.
این مسابقه از سری ویژه برنامه های دهه دوم ماه محرم 
معاونت تبلیغات اسامی آستان قدس رضوی است که 

با شعار »ما ملت امام حسینیم« ویژه گروه های سنی 
کودک، نوجوان و بزرگسال تدارک دیده شده است.

برای شرکت در این مسابقات که با هدف آشنایی بیشتر 
مخاطبان با معارف قرآنی و دینی  برگزار می شود، سه 
کتاب با عناوین »مــن، شــال، سبز بابا« ویــژه کودکان، 

»داستان هایی از زندگی امام حسین)ع(« ویژه نوجوانان 
ــژه بزرگساالن معرفی شده  و »کعبه صاحبدالن« وی
که عاقه مندان با مطالعه ایــن کتاب ها می توانند به 

پرسش هایی که از متن این آثار تهیه شده پاسخ دهند.
عاقه مندان می توانند بــرای شرکت در ایــن مسابقه 

فرهنگی از روش هــای پاسخ به پرسش هایی که از متن 
کتاب ها طراحی شده و یا با استفاده از فایل صوتی و 

تصویری پاسخ نامه های خود را ارسال فرمایند. 
مخاطبان می توانند بــرای کسب اطاعات بیشتر به 

سایت haram.razavi.ir مراجعه کنند.

کتابخوانی
 مسابقه خانوادگی

 »تجلی قرآن در حماسه عاشورا«
مسابقه کتاب خوانی »تجلی قرآن در حماسه عاشورا« 
ویژه دهه دوم ماه محرم برگزار می شود. این مسابقه از 
جمله برنامه های مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی 

است که با شعار »با قرآن حسینی بمانیم« 
ویژه خانواده ها تدارک دیده شده است.

پرسش های این مسابقه از 5 شهریور ماه 
در صفحات مرکز قرآن کریم آستان قدس 
quran_ رضوی در فضای مجازی به آدرس

aqr@ بــارگــذاری خواهد شد.کتاب 
تجلی قـــرآن در حماسه عــاشــورا به 
صــورت پـــی دی اف در کانال های این 
مرکز بارگذاری می شود و عاقه مندان 
می توانند با مطالعه این کتاب ضمن 

بــاال بــردن اطاعات خــود دربـــاره حماسه عــاشــورا، در 
این مسابقه فرهنگی شرکت کنند.این کتاب توسط 
محسن نورایی در دو بخش با عنوان تجلی قــرآن در 
گفتار و رفتار نقش آفرینان کربا تألیف شده که در 

فصول مختلف به این موضوعات پرداخته است.

قلم عالمه حکیمی قلمی سحرآمیز بود و این قدرت نگارش از نخستین کتابی که به نام »سرود جهش ها« 
نوشت تا کتاب »الحیات« که یک دایره المعارف سترگ با سبکی منحصر به فرد است، جلوه و شکوه دارد. گزيدهگزيده
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ان 
املسلمني 
يلتقيان ، 
فافضلهما 
أشدمها 
حبا      
لصاحبه

از دو مسلمان 
که به هم برخورد 
مي کنند آن که 
دیگري را بیشتر 
دوست دارد بهتر 
است .

Z

با  کاشانی:  مروج  محمدحسین 
توجه به شرایط خاص کشور، آستان 
قــدس رضــوی با اجــرای دستورالعمل 
ــرای مقابله بــا کرونا  هشت مـــاده ای ب
به کمک و یــاری نظام سامت کشور 
شتافت. پای نظرات زائران و مجاوران 
این آستان مقدس نشستیم و از آنان 
دربــاره این اقدام آستان قدس رضوی 
در چنین شرایط حساسی پرسیدیم. 
آنــچــه در ادامـــه می خوانید بــرخــی از 
نظرات دلباختگان، زائــران و مجاوران 

بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( است.

اقدام به موقع  ◾
»بــه سهم خــودم از آســتــان قــدس به 
خاطر این اقدام به موقع و بجا تشکر 
می کنم«. این بخشی از صحبت های 
»محمود شفیعی« زائــر 51 ســالــه از 

تهران است.
ــه مـــی دهـــد: مــگــر از حفظ  ــ  وی ادامـ
سامتی و امنیت مــردم چیزی باالتر 
در این شرایط وجود دارد که بخواهیم 
درباره آن صحبت کنیم؟ من معتقدم 
ــه همه  ــدام ب ــ ــا ایـــن اق آســتــان قـــدس ب
آستان های مقدس در کشور و جهان 
اســام و سایر دستگاه ها و نهادهای 
کشور درس بزرگی داد و آن درک به 
موقع شرایط و بسیج امکانات برای 
کمک به هموطنان و به خصوص کادر 
بهداشت و درمــان و تأمین ملزومات 

مورد نیاز آنان است.
زائر دیگری به جمع ما ملحق می شود. 
ــه خـــود را »احــمــد رضـــایـــی« از  وی ک
شیراز معرفی می کند، می گوید: من 
در سایت ها و فضای مجازی دستور 
هشت مـــاده ای تولیت آســتــان قدس 
را را دیدم و واقعاً لذت بردم که با این 
تدبیر بخشی از مشکات کادر درمان 
و نــظــام ســامــت کــشــور دســت کــم در 

شهر مشهد حل می شود. 
خدا به همه کارکنان و مدیران آستان 

قدس جزای خیر دهد.

درک شرایط فعلی کشور  ◾
»علی قربانی« یکی از جوانانی است 
کــه در صــحــن آزادی بـــرای پــاســخ به 
پــرســش مــن پــیــشــقــدم مــی شــود. وی 
که خود را 28 ساله و دانشجو معرفی 
مــی کــنــد، مــی گــویــد: بــعــضــی هــا فکر 
می کنند آستان قدس و دستگاه امام 

هشتم)ع( فقط باید به مسائل دینی 
و مذهبی زائــران رسیدگی کند امــا با 
این رویکرد جدید آستان قدس به نظر 

من واژه مردمی بودن آستان قدس به 
عینه در اذهان زائران و مجاوران معنا 
ــن جمع  مــی شــود.جــوان دیــگــری از ای

در ادامـــه مــی گــویــد: بــه نظر مــن درک 
صحیح شرایط فعلی کشور می طلبد 
که حتی آستان قــدس از نظر شرعی 

و مذهبی و بــا رعــایــت مسائل وقــف، 
موقوفات و نـــذورات حــرم مطهر را به 
سمت رفــع مشکات کرونایی کشور 

سوق دهد. 
»رضــا جــابــری« طلبه جــوان از تهران 
ادامــه می دهد: ورود آستان قدس به 
این ماجرا کار شایسته و بجایی بود. 
زیـــارت بــه جــای خــود مهم اســت اما 
تاش برای حفظ سامتی مردم و رفع 
کمبودهای کادر بهداشت و درمان هم 
تاشی مقدس در این آستان ملکوتی 

به حساب می آید.

مردم بیشتر همکاری کنند ◾
در گوشه ای از فضای باز مابین خیابان 
شهید اندرزگو و بست امام جــواد)ع( 
مشغول خــوانــدن زیــارت نــامــه اســت. 
وقتی زیارتش تمام می شود به کمک 
دوستش روی صندلی چرخدار خود 

می نشیند. 
ــرصــت را غــنــیــمــت شـــمـــرده و بـــا او  ف
همکام می شوم. خودش را »عنایت 
کریمی« 34 ساله از خراسان شمالی 
معرفی می کند. از صدور دستورهشت 
مـــاده ای تولیت آســتــان قــدس رضــوی 
برای مقابله با موج پنجم کرونا اطاعی 

ندارد.
 وقتی مفاد این دستور را به اطاعش 
می رسانم، می گوید: واقعاً کار درست و 
خوبی است. ای کاش همه آستان های 
مقدس کشور هم با هماهنگی آستان 
ــن اقــــدام خــداپــســنــدانــه  قـــدس در ایـ

شرکت می کردند. 
وی ادامـــه مــی دهــد: اینکه می گویید 
زائـــرســـرا و فــضــاهــای ورزشــــی آســتــان 
ــط کــمــبــود  ــرایـ ــن شـ ــ ــم در ای ــدس هـ ــ ق
تخت های بیمارستانی بــرای بستری 
بیماران اختصاص داده شــده واقعاً 

خبر خوبی است. 
در ابتدای ورودی و دوربرگردان خیابان 
نــواب صفوی خــانــواده ای را می بینم 
کـــه بـــه ســمــت حـــرم مــطــهــر در حــال 
حــرکــت هستند. از آنـــان دربـــاره این 
مــاجــرا مــی پــرســم، »نــاصــر حسینی« 
پــدر خــانــواده در پاسخ می گوید: من 
تا امــروز از ایــن فرمان هشت مــاده ای 

اطاع نداشتم. 
راســتــش را بــخــواهــیــد مــا در منطقه 
قرقی و در حاشیه شهر مشهد زندگی 
ــدم که  مــی کــنــیــم و امــــروز مــتــوجــه شـ

یکی از بندهای این دستور، کمک به 
واکسیناسیون مناطق حاشیه شهر 

مشهد است. 
واقعاً برایم جالب بود که آستان قدس 
با تمام توان پای کار آمده است. ضمناً 
ــران مــی خــواهــم بیشتر  ــ از مـــردم و زائ
بــا آســتــان قــدس هــمــکــاری کنند و از 
زیــارت از راه دور غفلت نکنند. سفر 
به مشهد باید محدود و کنترل شده 

باشد.
ــری کــه شــاهــد گــفــت وگــوی  ــ جـــوان زائ
ــو مـــی آیـــد و وارد بحث  مـــاســـت جــل
ــر  ــبـ ــود. وی خــــــودش را »اکـ ــ ــی شـ ــ مـ
خراسانی« و ساکن منطقه همت آباد 
در حاشیه شهر مشهد معرفی کرده 
و مــی گــویــد: آســتــان قــدس در جریان 
مقابله بــا کــرونــا در مــدت یــک ســال و 
نیم اخیر خیلی خوب کار کرده است. 
ما ساکنان مناطق حاشیه شهر تا به 
حــال چندین نــوبــت غـــذای متبرک و 
بسته های معیشتی از طــرف آستان 

قدس دریافت کرده ایم.
 خداوند به مدیران و مسئوالن حرم 
مطهر رضــوی کمک کند تا بیشتر به 
اقــشــار ضعیف حــاشــیــه شــهــر کمک 

کنند.

  بازوی توانمند بخش ◾
 بهداشت و درمان

خــانــواده ای اهل کرج را خیلی اتفاقی 
می بینم کــه بــه قـــول خــودشــان بــرای 
ــروری به  ــ ــاری اداری و ضــ ــ ــام کـ ــجـ انـ
مشهد آمده اند. »علی یوسفی« پدر 
خــانــواده می گوید: من قصد سفر به 
مشهد را نــداشــتــم، چــون از شــرایــط 
و مــحــدودیــت هــای نــاشــی از کــرونــا در 
ایــن شهر مطلع بــودم امــا بــرای انجام 
یــک کــار سازمانی و اداری مجبور به 

سفر شدم.
 وی ادامه می دهد: من در شبکه های 
ــه هــا کم  ــام مــجــازی، ســایــت هــا و روزن
ــان قــدس  ــار آســت و بــیــش پیگیر اخــب

هستم.
ــاده ای  ــ ــن فــرمــان هــشــت م ــدور ایـ  صــ
از ســوی تولیت آســتــان قــدس نشان 
ــن نهاد  از درک صحیح مــســئــوالن ای
مقدس دارد و به نظر من آستان قدس 
ثابت کرد که در عمل بازوی توانمند و 
یاور کادر بهداشت و درمان در شرایط 

فعلی است.

مردم از برنامه های  آستان قدس رضوی برای مقابله با موج پنجم کرونا می گویند

اقدام به موقع و درک صحیح 

 بعضی ها فکر می کنند آستان قدس و دستگاه امام هشتم)ع( فقط باید به مسائل دینی و مذهبی زائران 
رسیدگی کند اما با این رویکرد جدید آستان قدس به نظر من واژه مردمی بودن آستان قدس به عینه در 

اذهان زائران و مجاوران معنا می شود.
گزيدهگزيده

حفظ
 سالمتی

مگر از حفظ سامتی 
و امنیت مردم 
چیزی باالتر در این 
شرایط وجود دارد که 
بخواهیم درباره آن 
صحبت کنیم؟ من 
معتقدم آستان قدس 
با این اقدام به همه 
آستان های مقدس در 
کشور و جهان اسام 
و سایر دستگاه ها و 
نهادهای کشور درس 
بزرگی داد و آن درک 
به موقع شرایط و 
بسیج امکانات برای 
کمک به هموطنان 
و به خصوص کادر 
بهداشت و درمان و 
تأمین ملزومات مورد 
نیاز آنان است.

درحاشیه
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