
ــت زاده  ــرب ت مجید 
ایــن جــوری  مــی شــود مثالً 
ــن بــن  ــســ ــت: »حــ ــ ــوشـ ــ نـ
حلّی،  مطهّر  بــن  یوسف 
قــمــری،   648 ــال  سـ زاده 
بــه عالمه حلّی،  مــعــروف 
فقیه و متکلم شیعه در قرن هشتم هجری 
رشته های  در  کتاب  از ۱۲۰  بیش  او  ــود.  ب
مختلف علمی مثل اصــول، فقه، تفسیر، 
منطق، کالم و رجال نوشته که بعضی از آن ها 
هنوز در حوزه های علمیه به عنوان منابع 
تدریس و تحقیق شناخته می شوند. عالمه 
حلی در گسترش فقه شیعه نقشی مهم 
داشت و نیز مبانی کالمی و اعتقادی شیعه 
را با تکیه بر مبانی عقلی تبیین کرد...« اما 
بعید می دانم همه خوانندگان این مطلب از 
جمله عالقه مندان به مطالعه درباره پیشینه 
عــلــم فــقــه بــاشــنــد و ایـــن ســبــک و سیاق 
زندگی نامه نویسی را بپسندند. به خصوص 
»عالمه  امـــروزی هـــا  از  خیلی  بـــرای  اینکه 
حلّی« اگر جایگاه و شخصیتش به عنوان 
یک دانشمند و فقیه شناخته شده نباشد، 
حداقل اسمش که روی خیلی از مدارس و 
آموزشگاه ها دیده می شود، نامی آشناست.

جمال دین ◾
البته نمی خواهیم بحث ژنتیک و وراثت 
یا گسست و شکاف بین نسلی را مطرح 
خیلی  ــن هــا،  ای از  پیش  گــویــا  امـــا  کنیم، 
مرسوم بوده که فرزندان، راه پدران را بروند 
یا اینکه پدران، علم، دانش و مهارت خود 
را بی واسطه به فرزندان منتقل کنند.عالمه 
حلّی هم از جمله دانشمندان و فقیهانی 
است که پشت در پشت، عالِم بوده اند. 
»یوسف بن مطهر« از جمله عالمان علم 
اصول در شهر »حلّه« بود و برای خودش 
ــت. بـــرای همین  شهرت و اعــتــبــاری داشـ
از کودکی آمــوزش علوم به فرزندش را به 
مقدماتی  علوم  »حسن«  گرفت.  عهده 
را نــزد پـــدرش آمــوخــت و عــلــوم بــعــدی و 
تخصصی تر را هم ابتدا نزد پدر و سپس 
ــــی اش »محقق حــلـّـی« آموخت.  دای ــزد  ن
برای منطق، فلسفه و هیئت هم، شاگردی 
مشاهیری چون خواجه نصیرالدین طوسی 
و اساتید بزرگ دیگر را کرد. بنابراین خیلی 
ادامــه  در  را  نکته  دو  اگــر  نکنید  تعجب 
می گوییم. نخست اینکه نوجوان باهوش 
ــدر در همان  ــ آن ق پــرتــالش شهر حــلـّـه  و 

و  کماالت  خــودش  از  نوجوانی  و  کودکی 
فضیلت نشان داده بود که میان خانواده 
دانشمندش و حتی میان دیگر دانشمندان 
آن زمــان به »جمال الدین« معروف شده 
بود. دوم اینکه معلوم است وقتی کسی 
لقب  دیــن  زیبایی  و  نوجوانی، جمال  در 
می گیرد، می تواند پیش از رسیدن به سن 

بلوغ، به درجه اجتهاد هم برسد!

نشانه ای برای جهانیان ◾
البته نکته سومی هم برای گفتن وجود دارد 
و آن، اینکه عالمه حلّی با این ویژگی هاست 
دانشمند  شاگردانی  بعدها  می تواند  که 
نیز تربیت کند که هرکدام برای خودشان 
سری در میان سرها درآورنــد. قطب الدین 
رازی، فخرالمحققین، ابن معیه و محمد 
بن علی جرجانی ازجمله این شاگردان و 

دانشمندان بزرگ هستند.
ّـــی که  دایـــــی و اســــتــــادش، مــحــقــق حـــل
مرجعیت شیعیان آن زمان را هم بر عهده 
وقتی »حــســن« هنوز ۲8 سال  داشـــت، 
دانشمندان  درگذشت.  نداشت،  بیشتر 
و همچنین شــاگــردان ایــن مرجع بــزرگ، 
با اینکه افــراد و مجتهدان دیگری هم در 
میانشان وجــود داشــت اما کسی را برای 
مرجعیت بهتر از او نیافتند و در نتیجه 
جوان شهر حلّه و جمال دین، خیلی زود 

به مقام مرجعیت هم رسید. 
می گویند در تاریخ فقه و اجتهاد شیعه، 
عالمه حلّی نخستین کسی است که لقب 

»آیت هللا« در مورد او به کار می رود. گویا 
دانشمندان  از  کــه  عسقالنی   حجر  ابــن  
بزرگ اهل سنت بود او را »آیة فی  الذکاء« 
لقب داده است. شرف الدین شولستانی، 
هم  مجلسی  محمدباقر  و  بهایی  شیخ 
در اجــازه نــامــه هــایــی کــه  بـــرای  شــاگــردان  
عنوان   با  حلّی  عالمه  از  نوشته اند،  خود 

»آیت هللا  فی  العالمین« یاد کرده اند.

رفاقت با اهل سنت ◾
ــاره دوســـتـــی و یـــا روابـــــط نـــزدیـــک و  ــ ــ درب
صمیمانه علمی میان دانشمندان شیعه و 
سنی در دوره هــای مختلف تاریخی شاید 
چیزهایی خوانده و شنیده باشید. بسیاری 
از آن ها در دوره های مختلف تاریخی با هم 
رفــت وآمــد داشته و در مجالس مختلف 
بحث حــاضــر مــی شــدنــد. جــالــب اینکه 
عالمه حلّی هم یکی از پیشگامان این نوع 
روابط صمیمانه یا دوستانه با دانشمندان 
اهل سنت است. البته روابط میان »ابن 
تیمیه« معروف که می گویند سلفی ها و 
وهابیت بسیاری از افکارشان را از این فرد 
گرفته، با عالمه حلّی شاید خیلی دوستانه 
به نظر نرسد. می گویند پس از اینکه عالمه 
در اثبات حقانیت امامت، کتاب »منهاج 
الکرامه« را می نویسد، ابن تیمیه هم در 
جواب، کتاب منهاج السنّه را می نویسد و 
البته در این کتاب گویا از توهین به عالمه 
حلّی هم دریغ نمی کند. وقتی این کتاب 
اهانتی  كمترین  رسید،  عالمه  دســت   به 

به ابن تیمیه نکرد، فقط در پاسخ اشعاری 
نوشت و برایش فرستاد که ترجمه اش این 
اســت: اگــر آنـچه را سایر مــردم می دانند 
تو هم می دانستی، حـتـمـاً بـا دانـشمنـدان 
دوست می شـدی ولی جاهل و نادان شدی 
و از نادانی گفتی هر کس برخالف هوای 
ــا نیست. می گویند  دان مـــی رود  تو  نفس 
بعدها در جواب آن هایی که می خواستند 
عالمه جــواب او را بدهد، گفت: اگــر ابن 
تیمیه توانایی درک و فهم آنچه را که من 

گفتم می داشت جوابش را می دادم. 

چرا نمی شود؟ ◾
عالمه حلّی بعدها به دعوت سلطان محمد 
ــران مــی آیــد و ســال هــا در  ــ خــدابــنــده بــه ای
کشورمان زندگی می کند. البته پس از مرگ 
سلطان محمد خدابنده به حله برمی گردد و 
دیگر سفر نمی کند تا اینکه کمی پیش از 8۰ 
سالگی از دنیا می رود. حکایت دیدار او با 
امام زمان)عج( از جمله حکایت های جالب 
اســت کــه بــه عــنــوان حُسن ختام مطلب 
به  حله  از  »هــر شب جمعه  می خوانید: 
کربال می رفت. شب را در حرم می ماند و 
روز بعد به شهر حله برمی گشت.در یکی از 
سفر ها در راه شخصی به او رسید و با هم 
روانه کربال شدند. خیلی زود بحث علمی 
میانشان گرم شد و عالمه فهمید با مردی 
بزرگ همصحبت شده است به طوری که 
هر مسئله و مشکلی را می پرسید، او جواب 
مــی داد. تا آنکه در مسئله ای، آن شخص 
برخالف فتوای عالمه فتوا داد.عالمه گفت: 
ــن فــتــوای شما بــرخــالف اصــل و قاعده  ای
است؛ دلیلی هم که این قاعده را از بین ببرد 
نداریم. آن شخص گفت: چرا دلیل موثقی 
داریم که شیخ طوسی در کتاب تهذیب در 
وسط فالن صفحه آن را نقل کرده است. 
عالمه حلّی گفت: چنین حدیثی را در کتاب 
تهذیب ندیده ام. آن شخص گفت: کتاب 
تهذیبی که پیش تو هست در فالن صفحه 
و سطر ایــن حدیث نوشته شــده اســت... 
در این موقع عصایی که در دست داشت 
به زمین افتاد. همزمان هم از آن شخص 
پرسید که آیا در زمان غیبت کبری، امکان 
مالقات با امام زمان)عج( هست؟آن شخص 
تازیانه را برداشته بود و به عالمه می داد و 
وقتی دستش به دست عالمه رسید، فرمود: 
چگونه نمی توان امام زمان را دید در صورتی 
کــه ایــنــک دســـت او در دســـت تــوســت؟

درخواست صلوات کردم. پشت صلوات، صداها محو شد. دست علی شیر را 
رها کردم و به طرف خیمه ها رفتم. به طرف خیمه ای که پرچمی با رنگ سبز و 
سرخ، عبارت »یا حسین« بر فرازش به رقص در آمده بود. آموزش باید شروع 
می شد. شب بر سر کوه و دشت چادر سیاه کشیده بود. آسمان ستاره باران 
بود و مهتاب نداشت. چهارمین شبی بود که هر سه گروهان برای تمرینات 
شبانه از اردوگــاه جدا می شدند. نیروها در دو ستون مثل ماری در سیاهی 
شب به پیش می رفتند. باید از دامنه کوه به دشت می رسیدند. سکوتی مطلق 
حاکم بود. گفته بودم: »صدای پاها هم نباید شنیده بشه. سکوت در شب 
الزمه کاره«. گاهی نوک پایی به قوطی زنگ زده کمپوتی می خورد. صدایش به 
سکوت شب تلنگر می زد. کسی آرام می خندید.)از متن کتاب نوشانوش(محمد 
محمودی نورآبادی فقط ۱5 سال داشت که به عنوان نارنجک انداز دسته در 
عملیات کربالی 4 شرکت کرد. عملیاتی که به گفته خودش در آن اوج خشونت 

و وحشی گری دشمن را دید و عملیات ناکام ماند. 
در کربالی 5 جبران این ناکامی را هم تجربه کرد و طعم شیرین 
پیروزی را چشید. کتاب »نوشانوش« خاطرات این دو عملیات 
با  امــروز  است. رزمنده نوجوان سال های جنگ و نویسنده 
لهجه شیرین مختص هموطنان استان فارس می گوید همین 

دو عملیات بوده که او را نویسنده کرده است....

  خط شکنی 
در ادبیات پایداری

گزارش از شخص: نگاهی به زندگی عالمه حلّی که در گسترش فقه شیعه نقش مهمی داشته است

نخستین »آیت هللا«
خطبه

مجازآباد

نمایشگاه های مجازی »شفاخانه« 
ملک،  ملی  مــوزه  و  کتابخانه 
فرهنگی  موقوفه  بــزرگ تــریــن 
ــان قـــــدس رضــــــوی در  ــ ــت آســ
در  را  نمایشگاه  دو  تــهــران، 
ادامه برگزاری یادواره »میراث 
طبیبان« در قالب فتوکلیپ در 

شبکه های مجازی این موقوفه منتشر کرده است.
همچون  سنتی  طــب  در  شفابخش  گیاهان  از  منتخبی 
اُسطوخودوس، اسفند، بابونه، پرسیاوشان، حنا، زنجبیل، 
زعفران و... و خواص درمانی آن هــا، همراه با نگاره هایی از 
کتاب »االدویه المفرده« موجود در گنجینه کتابخانه ملی 

ملک در نمایشگاه مجازی شفاخانه معرفی شده است.
خــانــدان  اهــدایــی  مجموعه  مــجــازی  نمایشگاه  همچنین 
این  بــا  راســتــای آشنایی عــالقــه مــنــدان  نیز در  »پــزشــک« 
پزشک«  »سیدرضا  دکتر  سرگذشت نامه  به ویژه   خاندان 
)۱387 - ۱3۰۲( و آثار این مجموعه اهدایی به کتابخانه و موزه 

ملی ملک برگزار شده است.
مجموعه اهدایی خاندان پزشک، یکی از مهم ترین گنجینه  
آثار اهدایی تاریخی به کتابخانه و موزه ملی ملک به شمار 
می رود که آثار آن نسل به نسل به بازماندگان این خاندان به 
ارث رسیده است. این مجموعه در راستای حفظ و نگهداری و 
بهره مندی محققان و فرهنگ دوستان از آن، همچنین اشاعه 
فرهنگ وقف و اهدا توسط سیدعلیرضا پزشک به نمایندگی 
از طرف فرزندان مرحوم سیدرضا پزشک به این موقوفه اهدا 
شده است. اجداد و نیاکان مرحوم سیدرضاپزشک، همگی 
طبیب بوده و در مداوای هموطنان خود فعالیت می کردند. 
این حرفه ارزشمند پس از وی نیز در نسل ایشان ادامه یافته 
است.عالقه مندان با مراجعه به وب سایت مؤسسه کتابخانه 
 www.malekmuseum.org و موزه ملی ملک به نشانی
malek_ نشانی  بــه  مؤسسه  ایــن  اینستاگرام  صفحه  و 
مجازی  متنوع  برنامه های  می توانند   museum_library
یادواره میراث طبیبان ازجمله نشست های پژوهشی آن را تا 

دهم شهریور سال جاری دنبال کنند.

شرح سخنرانی امام حسین)ع( در منا )7(

هشدار به علما و خواص
ــرادی  اف زاده   جمال  االسالم  حجت 
دعوت  امــام حسین)ع(  به سخنرانی  که 
جامعه  بــزرگــان  و  علما  از  هــمــه  شــدنــد 
ــرای هــمــیــن امــــام)ع(  ــ اســالمــی بـــودنـــد. ب
جایگاه علمای دین را بار دیگر به این افراد 
به  تعارفی  بدون هیچ  و  متذکر می شوند 
افــراد می گویند: عزت و احترامی که  این 
امروز از آن برخوردار هستید به خاطر این 
به دیــن می چسبانید!  را  اســت که خــود 
این جایگاه  به  را  عظمت دین خدا شما 
رسانده است که نه تنها نزد مردم و عوام 
محترم باشید بلکه در پیشگاه حاکمان و 
مسئوالن نیز دارای مقام خاصی باشید؛ 
اما به هیچ وجه از این اعتبار و احترامی که 
در جامعه دارید برای اجرای احکام الهی 
و ایستادگی در برابر ظلم دستگاه حاکم 

استفاده نمی کنید. 
و  علما  به  امـــام)ع(  تلنگرهای  و  تذکرها 
حــاضــر هستند  در جلسه  کــه  بــزرگــانــی 
نمونه  کــه  اســت  تند  و  سنگین  آن قـــدر 
تعبیر  ــن  ای نمی یابیم.  تــاریــخ  در  را  آن 
در  »شما  بخوانید:  را  حسین)ع(  امــام 
آمده اید  کوتاه  از حق خدا  موارد  بیشتر 
نــیــز سبک  و درنــتــیــجــه حــق امــامــان را 
گــرفــتــه ایــد. شما در حــالــی حــقــوق افــراد 
که  کــرده ایــد  را ضایع  و ضعیف  نــاتــوان 
می پندارید،  خویش  حــق  آنچه  دربـــاره 
دفاع  در  نیامده اید.  کوتاه  و  کــرده  قیام 
مالی  نه  بیچارگان  ضایع شده  حقوق  از 
صرف کرده اید و نه جان خود را به خطر 
انــداخــتــه ایــد و نــه بــا گــروهــی بـــرای خدا 
آرزو  بــاایــن حــال، شما  ــد.  درگــیــر شــده ای
دارید که خداوند بهشت و همنشینی با 
پیامبرانش و ایمنی از عذابش را به شما 

ارزانی دارد!«.
امام حسین)ع( با این سخنان به دنبال 
بار  را  دین  علمای  وظیفه  که  است  این 
دیگر به آن ها یادآوری کند. وظیفه ای بر 
ستمگران  شــده  موجب  که  زمین مانده 
و  شوند  حاکم  مردم  بر  دین نشناسان  و 
کمرنگ  خــدا  دیــن  نشانه های  روزبـــه روز 
روز  آن  اسالمی  جامعه  وضعیت  شــود. 
مــعــلــول ســکــوت عــلــمــای دیـــن و بــزرگــان 
جامعه در برابر زیاده خواهی های عده ای 
این  از  بودند  توانسته   که  بــوده  کوچک 
سکوت استفاده کنند و خود را بر گرده 
و  ضعیفان  بــه  و  کـــرده  ســـوار  مسلمین 
ناتوانان ظلم کنند. اگر وظیفه روشنگری، 
نهی از منکر  و  امربه معروف  مطالبه گری، 
می گرفت،  انــجــام  دیــن  علمای  ســوی  از 
را  خــود  نمی توانستند  ناشایست  ــراد  اف
امامان در  مــردم تحمیل کنند و حق  بر 

جامعه سبک شمرده نمی شد.
ــزرگ در  ــ ــام حــســیــن)ع( از خــطــری ب امــ
جامعه اسالمی سخن می گوید که ممکن 
بــه سرنوشت  را  اســالمــی  جامعه  اســت 
ــحــراف آن قـــدر  ــار کــنــد. ایـــن ان یــهــود دچـ
خطرناک اســت کــه امــام حــســیــن)ع( با 
کلمات،  سنگین ترین  و  لحن  تندترین 
حاضران را هشدار می دهد تا وجدان های 
خفته آن ها از خواب بیدار شده و برای 
دارنــد،  خــدا  دیــن  برابر  در  که  وظیفه ای 

اقدام کنند.

رقیه توسلی  6 روزی می شود پاهای کوچکش 
را گذاشته به این دنیا. به گمانم بیشتربه مادرش 

کشیده و چشم های مهربان او را به ارث برده.
فیلم تماشا می کنم... نه از این ها که اسکار برده 
یا در ژانــر معمایی اند و نه از این ها که آخرش 
گل و بلبل است همه چیز... نه! نشسته ام پای 
فیلم دو دقیقه ای که دل هر بیننده ای را ریش 
می کند... به اولین و آخرین دیدار مادر و نوزادی 
نگاه می کنم که می شناسمشان... به پرستارانی 
بــه دستگاه ها  اســــت...  کــه حــالــشــان منقلب 
را محاصره  مــادر  طــرف،  از هر  که  لوله هایی  و 
کرده اند... به سایه سنگین کرونا روی سرمان... 

به پسرک زیبایی که مادرش تنها یک بار فرصت 
به آغوش کشیدنش را داشته... به نورسیده ای 
که هنوز نمی داند دلتای بی رحم چه کسی را از 

او دزدیده.
نمی دانم چه  که  اســت  عمرم  تولد  اولین  ایــن 
بکنم... نه می خندم، نه اشک می ریزم... فریز 
شــده ام... تازه فهمیده ام شادی و غمِ همزمان، 
پیچیده ترین حال بشریست... این روزها مبدل 
شده ام به آدم منگی که زیاد برای فرزند رفیقش، 
الالیی می خواند... همان الالیی که "میناجان” 

دوستش داشت:
الال الال گل پونه/گل زیبای بابونه...

فیلم تولد نگاه می کنم و با خــودم زیــاد حرف 
می زنم. غرولند می کنم چرا می رویم میهمانی 
خانه زن پابه ماه؟ اصالً با چه نیتی از چراغ قرمز 
رد می شویم؟ وقتی زدن دو عدد ماسک ناقابل 
و رعایت دستورالعمل ها از قتل نفس جلوگیری 
می کند چرا بی مسئولیتی؟ می گویم پشیمانی 
گاهی واقعاً بی فایده ترین کار عالم است. حاال چه 
جور باورم بشود مینای پرشور و محترم و سرزنده 
بــرای همیشه رفته از بینمان؟ آخ! کاش کسی 
برای مادرش که توی همان بیمارستان بستری 
اســت، خبر نبرد. نــرود طبقه سوم توی بخش 
کرونایی ها و نگوید دختر و نوه تان هر دو مرخص 

شده اند. نگوید دخترتان از همه دردها فارغ شد. 
پرستاری از بخش زایمان، کاش شماره پدر مینا را 
نگیرد و تسلیت نگوید. کاش کرونا خودش مادر 
بود. کاش این روزها کاروکاسبی پزشک ها کساد 
شود، خصوصا آن تندتند مُهر کوبیدن هایی که 

بوی سدر و کافور ازشان بلند است.
 پی نوشت:آقا »رضا« خیلی خوش آمدی، خاله 
جان.. تصدق آن صورت ماهت... به قول مامان 
زلفت  نگاهت شعر، چشمت شعر،  مینایت: 

شعر و جانت شعر.
حدیث:خداوند فرمود:  ای حوّا! هر زنی که هنگام 

زایمانش بمیرد، اجر شهیدان برای اوست.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

کاش کرونا مادر بود

عالمه حّلی هم از جمله دانشمندان و فقیهانی است که پشت در پشت، عالِم 
بوده اند. »یوسف بن مطهر« از جمله عالمان علم اصول در شهر »حّله« بود و 
برای خودش شهرت و اعتباری داشت. برای همین از کودکی آموزش علوم 

به فرزندش را به عهده گرفت.

گزيدهگزيده

گفت وگو با محمد محمودی نورآبادی 
نویسنده کتاب »نوشانوش«
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موعظه

 ناخالصی ها دست انسان
را در قیامت خالی می کند

بچه ها توی حرم گم نمیشن

جزئیات برگزاری مراسم عزاداری دهه سوم محرم در حرم رضوی

به وقت عزا

 چند روایت از زندگی 
پر فراز و نشیب آیت اهلل خوانساری 

از اسارت تا تدریس
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ادب الحسین

 به غیر از کربال
هر جا سفر کردم ضرر کردم

    سال اول    ویژه نامه 137   
ویژه فرهنگ و معارف رضوی



ِاغَتنِمُوا 
الدُّعاءَ 
عِندَ 
ها  ةِ َفِإنَّ الرِّقَّ
رمََحٌة؛
دعا كردن را در 
هنگام رقت قلب 
غنيمت شمريد كه 
رقت قلب، رحمت 
است.
نهج الفصاحه ص 226 
، ح 373 - بحاراالنوار)ط-

بيروت( ج 90، ص 347 
ح 14

ارجُ 
اهلَل رَجاءً 
الُیجَّرُئَک 

عََلی 
مَعاصیهِ 

َو خَفِ 
اهلَل خَوفًا ال 

ُیؤیسَُک مِن 
رمََحتِه؛

به خداوند اميدوار 
باش، اميدی كه تو را 

بر انجام معصيتش 
جرئت نبخشد و از 
او بيم داشته باش، 

بيمی كه تو را از 
رحمتش نااميد 

نگرداند.
امالی)صدوق( ص 14  

ح 5 - بحاراالنوار)ط-
بيروت( ج 67 ص 384

DZ

طلبه  مبارز

سیدمحمدتقی 
خوانساری هم اسلحه 

به دست گرفت و در 
مقابله با نیروهای 

انگلیسی مجروح شد 
ولی دست از مبارزه 

برنداشت. پس از غلبه 
نیروهای انگلستان 

بر مجاهدان عراقی و 
اشغال بصره و عراق، 
اسیر و همراه تعدادی 

از طالب، به جزیره 
سنگاپور تبعید شد.

 اين كاغذ 
يک نامه    
معمولی   نبود

ما دور مادر حلقه 
زدیم تا از محتوای 
نامه خبردار شویم. 
این کاغذ، یک 
نامه معمولی نبود، 
دعوت نامه سفر به 
مشهد مقدس به 
میزبانی اداره پدرم بود 
که سال ها منتظرش 
بودیم. اصالً باورم 
نمی شد فاصله 
خواندن زیارت نامه در 
ایوان خانه با خواندن 
زیارت نامه در ایوان 
طالی حضرت رضا)ع(، 
دو سه روز بیشتر 
نباشد و به همین 
زودی امام مهربانی 
پاسخ دلتنگی و سالم 
ما را از راه دور داد.

در حاشیه

معين اصغری  
اگر سنگ مسی را کوه زر کردم ضرر کردم

اگر این گونه خود را معتبر کردم ضرر کردم
چه مطلع خوبی. اولین چیزی که توجه را به خــود جلب 
می کند ردیف بدیع و زیبایی است که خواننده را غافلگیر 
می کند. بارها گفته شده ردیف سخت، حتی اگر خروجی 

کار ضعیف باشد، درنهایت شاعر را باال می برد.

من از »ااِّل جمیال«یی که زینب گفت دانستم
به غیر از پرچمت هر جا نظر کردم ضرر کردم

بدون اغراق این غزل تقریباً همه بیت هایش خوب و عالی 
است و این هم یکی از همان بیت های عالی است.

منم آن تاجرِ یوسف فروشی که نفهمیدم
در این بازار، سودی هم اگر کردم ضرر کردم

ــازار اگــر ســودی اســت با درویــش خرسند اســت و  در ایــن ب

عمران بهروج چه زیبا بخشی از این مصراع خواجه شیراز 
در شعر خود وام گرفته و کار را در آورده است. عرض کردم 

این غزل بیت بد ندارد.
مرا جز بی قراری در هوای تو، قراری نیست

به جز خاک تو هر خاکی به سر کردم، ضرر کردم
یکی از چیزهایی کــه شعر را زیــبــا می کند بــه کــار بــردن 
اصطالحات کوچه بــازاری اســت. البته به شرط اینکه بلد 

باشید چه چیزی را کجا و چگونه بگویید. دقیقاً مثل همین 
بیت که شاعر کاربلد ما اصطالح »خاک به سر کردن« را با 

چه ظرافتی در شعر خود نشانده و الحق هم که ثمر داده.
برایم دشمنی با دشمنانت منفعت ها داشت

اگر از دوستان تو حذر کردم، ضرر کردم
انگار بیت ترجمه دقیق »انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن 
حاربکم« است؛ موجز و مفید. در ضمن از کنار بازی دشمنی 

و منفعت در مصراع اول نیز نباید به سادگی عبور کرد.
لفی خسری که حق گفته بُوَد توصیف حال من
که هر لحظه بدون روضه سر کردم، ضرر کردم

برایم واقعاً شگفت آور است در یک چنین غزلی چگونه 
شاعر ما در نهایت مسامحه گری کلمه »بوَد« را آورده است 
آن هم در حالی که هیچ ضرورتی نبود و مضمون خاصی هم 
در بیت نیست که بخواهیم توجیه کنیم شاعر برای از دست 

ندادن مضمون مجبور شده زبان را فدا کند. بار اولی که بیت 
را خواندم آن قدر متعجب شدم که گفتم شاید اشتباه تایپی 
است اما متأسفانه این طور نبود و عمران عزیز اینجا ظاهراً 

چرخ های فرود را باز کرده و کمر به ویرانی بیت بسته است.
به غیر از خاطراِت راه تو، ورد زبانم نیست

به غیر از کربال، هر جا سفر کردم ضرر کردم
مصراع نخست کمی ایــراد دارد. اصــوالً خاطره در ذهن 

ماندگار است و اینکه خاطره ای ورد زبان باشد بی معناست. 
ورد زبان بودن برمی گردد به ذکر که کوتاه است و استبعادی 
نــدارد دائــم بر لب باشد اما اگر یک نفر خاطره ای را حتی 
بارها مرور کند باز هم کاربرد ورد زبان بودن برای آن خالی 

از معناست.
نکیر و منکر از من هر چه پرسیدند یادم رفت

به جز نام تو هر نامی ز بر کردم ضرر کردم

یک پایان بندی خوب دیگر که می تواند به راحتی در ذهن 
ثبت شود. 

شخصاً روی بیت آخر خیلی حساسم. چون غزل هرچقدر 
هم خوب باشد اگر پایان آن یک ضربه کاری به مخاطب وارد 
نکند آن اثر نهایی را نمی گذارد. بنابراین خیلی از شاعران 
نیز بهترین بیت خــود را بیت آخــر می گذارند تا در ذهن 

مخاطب بماند.

ادب الحسین
به غير از كربال 
هر جا سفر 
كردم ضرر كردم

موعظه
شیخ جعفر ناصری

  ناخالصی ها دست انسان
را در قيامت خالی می كند

متأسفانه ما افرادی هستيم كه دورمان را خاشاک اوهام گرفته و 
اگر بخواهيم يک »يا اهلل«  فارغ از اوهام بگوييم، نمی توانيم.

 بايد حداقل اين معنا را حس كنيم كه اگر كسی موفق شد يک 

»يا اهلل« فارغ از سلطه اوهام بگويد، حتمًا استجابت دعا با آن 
همراه است؛ منتها االن نفس نمی تواند اين كار را انجام دهد؛ 
چرا؟ زيرا كم و كيف عمل هر كسی مستند به شاكله اوست و 

شاكله هر كسی تركيب و ساختاری است كه در طول زندگی از 
ابعاد و جوانب مختلف، تأثير پذيرفته و شکل گرفته است.

عملی كه از انسان صادر می شود بايد از كانال دل او عبور كند. 
طبيعتًا زمانی كه دل را بيماری گرفته باشد، آن عمل، رنگ و بوی 

پليدی می  گيرد. 
مثاًل اگر نفسی به حب جاه آلوده شد، زمانی كه می  خواهد 
عمل صادر شود فوراً يک رنگ به آن عمل می  زند يا اگر نيت 

خالص نبود، عمل را رنگ و بوی غيرخدايی می  دهد، عمل 
غيرخدايی از انسان صادر می شود و تجسم اين عمل در عالم 
ملکوت مانند ميوه كرم زده و خراب می شود. قلب سليم قلبی 

است كه وقتی از آن، عمل صادر می شود، خطور ذهنی بد بر آن 
حادث نمی  شود. قلب سليم قلبی است كه تزلزل و بيماری ندارد. 

بيشتر پليدی های اعمال، به دليل ناخالصی است. ناخالصی  ها، 
بدی ها و زشتی  ها را به اعمال سرايت می  دهد و دست انسان را 

در قيامت خالی می  كند.
قرآن كريم و اهل بيت)ع( از زوايای مختلف برای اصالح ما 

راهکار درمانی فرستاده اند كه ما قلب خود را سالم كنيم. 

بعضی  ها می  گويند چکار كنيم بنده خالص خدا شويم؟ در جواب 
بايد گفت: بنده خالص خدا شدن، سال ها زحمت می خواهد. 

بايد شاكله را اصالح كرد تا قلب به تدريج اصالح و خالص 
شود. اخالص چيزی نيست كه بتوان ناگهان آن را بدست آورد. 

اخالص حال نيست بلکه يک حد و مقام بسيار بااليی است.گاهی 

اخالص در مقابل ريا بيان می  شود كه يک درد است و درمانش هم 
مشخص است؛ ولی يک اخالص داريم كه پايان كار است. مخَلص، 
آن قدر ارزش دارد كه شيطان از همان روز اول مخَلصين را استثنا 

كرد. چون شيطان اين راه را طی كرده بود و می  دانست  انسان 
خالص و مخَلص، قلبش سليم است و او را در آن راه نمی  دهد.

صدای خنده و شادی کودکانه با زمزمه های ساده 
و صمیمی دعا و زاری در هم آمیخته بود. در کنار 
خواهر و برادرانم در ایوان، فرازهای زیارت نامه امام 
رضـــا)ع( را با هجی مــادرم تکرار و به امــام هشتم 
ســالم می کردیم و از ایــن حس خــوب و دلچسب 

لذت می بردیم.
در همین هنگام که گرمای تابستانی روز، جای خود 
را به نسیم گرم و ضعیف عصر می داد، پدرم با لبی 
خندان وارد خانه شد. نامه ای را به دست مادرم 
داد. با خواندن آن اشک و لبخند بر چهره مادرم 
نقش بست و دست هایش به آسمان بلند شد و 

خدا را بارها شکر کرد.
ــا از مــحــتــوای نامه  ــم ت ــ ــادر حلقه زدی ــا دور مــ  م
خبردار شویم. این کاغذ، یک نامه معمولی نبود؛ 
دعوت نامه سفر به مشهد مقدس به میزبانی اداره 
پدرم بود که سال ها منتظرش بودیم. اصالً باورم 
نمی شد فاصله خواندن زیارت نامه در ایوان خانه با 
خواندن زیارت نامه در ایوان طالی حضرت رضا)ع(، 
دو سه روز بیشتر نباشد و به همین زودی امام 

مهربانی پاسخ دلتنگی و سالم ما را از راه دور داد.
 همه چیز مهیا شد تا کمتر از سه روز در صحن و 
حرم ملکوتی امام هشتم نفس بکشیم. دل های 
بــی قــرارمــان از دیـــدن گنبد طــالیــی آن حــضــرت و 
کبوتران حرم، آرامشی عجیب گرفت. حال و هوای 
ملکوتی این صحن و سرا مانند آهن ربایی همه را به 
سوی خود جذب کرده بود. اینجا هوا عطر دیگری 
داشت و تنفس این هوا، درون انسان را شست وشو 

و احساس سبکی و پرواز به من دست می داد.
 فضای ملکوتی اینجا گویی همه زائران را سرمست 
کــرده بــود تا به سمت ضریح مطهر جــذب شوند 
و درددل هــا و حرف های نگفته خود را با امامشان 

در میان بگذارند.
بهترین خاطرات سفر کودکی من همین چهار روز 
میهمانی در بارگاه بهشتی امام مهربانی ها بود که 

پس از گذشت سال ها مرور آن خاطرات هنوز دلم 
را می لرزاند و موجب می شود ناخودآگاه دست بر 
سینه بگذارم و با چشمانی اشکبار و با آرزوی زیارت 

از نزدیک بگویم: »به تو از دور سالم«.
در آخرین لحظات به همراه خانواده دست به سینه 
مقابل گنبد طالیی امام رضا ایستادیم و وداع کردیم 
تا آخرین تصویر این زیارت نورانی با قطرات اشک، 

تار و خیس در ذهنمان حک شود.
حتماً در همین سفر بود که من دلم را در حرم کنار 
پنجره فــوالد جا گذاشتم و به ضریح مطهر امام 
رضا)ع( گرهش زدم تا با عشقی سرشار از ارادت، 
بارها به پابوسش بــروم و باالخره در دهه چهارم 
زندگی ام، امــام رضا خادمی من را امضا کند و به 

افتخار خادمیار رسانه ای آن حضرت نائل شوم.
حاال هر روز با تنظیم و ویرایش اخبار امام رضایی از 
عطر نگاه مهربانش سرشار می شوم و بارها و بارها 

با جان و دلم زمزمه می کنم: »به تو از دور سالم«.
ــم بــاز  ــاال در ایـــن عــصــر تــابــســتــانــی، کــبــوتــر دلـ حـ
بهانه کنان به ســوی حــرم تو پر می کشد و دوبــاره 
ــوان خانه زمزمه می کنم تا  زیــارت نــامــه ات را در ای
مهرت بار دیگر مرا به خواندن زیارت نامه در ایوان 

طالیت رخصت دهد.
زهره سادات طالقانی - خادمیار رسانه ای آستان قدس

ــان حــــــوزه عــلــمــیــه  ــگــ ــ ــرزان ــ ايکنا در مـــیـــان ف
ــدگــی  ــه زن شــخــصــیــت هــایــی پـــیـــدا مــی شــونــد کـ
پر رمز و رازی داشته اند. یکی از این شخصیت ها 
سیدمحمدتقی خوانساری است. شخصیتی که 
یک روز برای مقابله با تجاوز انگلیسی ها اسلحه به 
دست گرفت و به جانبازی رسید و روز دیگر در نقش 
زعیم حوزه علمیه ظاهر شد. فرازهایی از زندگی این 

بزرگمرد دین را با هم مرور می کنیم.
۱-سید محمدتقی در سال ۱۳۰۵ در خانواده ای 
مذهبی در شهر خوانسار بــه دنیا آمــد. پــس از 
گذراندن دروس مقدماتی، ۱7 ساله بود که برای 
ادامه تحصیل راهی کشور عراق شد. در آن زمان 
استادان کم نظیری مثل آخوند خراسانی، سید 
ــزدی صــاحــب »عــروه  محمدکاظم طباطبایی یـ
الوثقی«، محمدحسین نائینی و آقاضیا  عراقی 
در حوزه نجف حضور داشتند که شیخ محمدتقی 
این شانس را داشــت تا نهایت استفاده علمی و 
معنوی را از محضر این بزرگان ببرد. در نهایت، با 
اجــازه آقاضیا، شیخ محمدتقی به درجه اجتهاد 

نائل شد.
۲- در سال ۱۳۳۲ قمری، با شــروع جنگ جهانی 
اول و ایجاد درگیری میان حکومت عثمانی با دولت 
انگلیس و حضور نیروهای انگلیسی در شهر بصره، 
خیلی از علمای عراق حکم جهاد صادر کردند و قیام 
»ثوره العشرین« شکل گرفت. بعضی از استادان 
و طالب حــوزه، آمــاده اعــزام به جبهه نبرد شدند. 
سیدمحمدتقی خوانساری هم اسلحه به دست 
گرفت و در مقابله با نیروهای انگلیسی مجروح شد 
ولی دست از مبارزه برنداشت. پس از غلبه نیروهای 
انگلستان بر مجاهدان عراقی و اشغال بصره و 
عــراق، اسیر و همراه تعدادی از طــالب، به جزیره 
سنگاپور تبعید شد. پس از چهار سال، از اسارت 

آزاد شد و به زادگاهش برگشت.
۳- شهرت و آوازه علمی شیخ محمدتقی به حدی 

بود که شیخ عبدالکریم حائری از او دعوت کرد تا در 
حوزه اراک که مهم ترین حوزه ایران به شمار می رفت 
به تدریس و تربیت طــالب بــپــردازد. خوانساری 
راهــی اراک شد. پس از هجرت شیخ عبدالکریم 
به شهر قم و تأسیس حوزه علمیه قم، خوانساری 
به پابوس کریمه اهل بیت)ع( شتافت و همان جا 
ماندگار شد. امــام خمینی، آیــت هللا سیدمحمد 
محقق داماد و آیــت هللا شبیری زنجانی از جمله 
ــای درس او حاضر  شخصیت هایی بــودنــد کــه پ
می شدند. پس از رحلت آیــت هللا حائری یزدی، 
زعامت حوزه علمیه بر عهده »مراجع ثالث« یعنی 
محمدتقی خوانساری، سیدصدرالدین صدر)پدر 
امام موسی صدر( و حجت کوه کمره ای قرار گرفت و 
این سه تا زمان حضور آیت هللا بروجردی، عهده دار 

این تکلیف بودند.
4-آیت هللا خوانساری از ناراحتی قلبی رنج می برد. 
در سال ۱۳۳۱ مردم همدان دعوت کردند تابستان 
را به همدان برود. با صالحدید پزشکان در اواخر 
مــاه شــوال به همدان رفــت و به درخــواســت مکرر 
مردم در مسجد جامع همدان نماز جماعت اقامه 
می کرد. در یکی از روزهایی که برای برپایی نماز به 
مسجد می رفت، در بین راه دچار حمله قلبی شد و 
در هفتم شهریور ۱۳۳۱ شمسی در سن 64 سالگی 
چشم از جهان فروبست. قبر او در مسجد باالسر 
حرم فاطمه معصومه)س( کنار قبر استادش، شیخ 

عبدالکریم حائری یزدی قرار دارد.

روایت یک زیارت غیر منتظره

به تو از دور سالم
چند روایت از زندگی پر فراز و نشیب آیت اهلل خوانساری

از اسارت تا تدریس

چهرهامام رضایی ها

مهتاب شاكری   زری همین طور که 
زیــارت نــامــه را تــوی دستش گرفته بود 
کلمات آخــر را تندتند خــوانــد و رو به 
ضریح سالم داد. به ساعت مقابلش 

خیره شد. 8 و ربع. دلش شور می زد. 
بــرای کارهای خانه، ناهار، بچه ها. نگاه کرد به پری که 
البه الی چادر گلدارش مثل یک باغچه پر از گل شده بود 
و فارغ از هر چیز و هر کس، با آرامش مشغول ذکر گفتن 
بود. زری با خودش گفت: »این رو نگاه تو رو خدا. هیچی 
بهش نگی دلش می خواد تا شب همین جا بشینه. برم 

صداش کنم از کار و زندگی افتادیم امروز«.

لحظاتی بعد دو خواهر پا به پای هم به سمت خروجی 
حرم می رفتند.

 زری گفت: »میگم چه خوب شد امــروز بعد این همه 
وقت تونستیم بیایم زیارت. مگه نه؟ پری، بیا بعد از این 
هر چهارشنبه حرم بیایم. ولی صبح زود. نه این قدر دیر 
که از کار و زندگی مون بمونیم. مثالً ۵ صبح خوبه؟« این 

را گفت و قدم هایش را تند کرد.
 نگاهی به خواهر کوچک ترش انداخت که چشم های 
درشت و نمناکش را به زمین دوخته بود و انگار عجله ای 

برای رفتن نداشت. 
با صدایی آرام می گفت: »کاش می شد بفهمیم زیارتمون 
مورد قبول آقا قرار گرفته یا نه؟« زری خندید: »معلومه 
قــرار گرفته. ایــن همه راه از زندگی و بچه هامون زدیم 

اومدیم اینجا. چرا قبول نشه؟« پری هنوز به سنگ های 
کف حرم نگاه می کرد: »کاش می شد یه جوری مطمئن 
شــم. اینجوری دیگه دلــم آروم می گرفت. مثالً با یک 
عالمت یـــا...« زری همین طور که تندتند راه می رفت 
نخودی خندید: »تو هم پاک خرافاتی شدی ها. اصالً از 

همون بچگی اخالق هات عجیب غریب بود. 
با خواب هایی که می دیدی، با چله هایی که برمی داشتی. 
یادته یه بار به نیت زیــارت امــام حــســیــن)ع(....« هنوز 
حرفش تمام نشده بود که زنی بلند قد با چادر عربی از 
کنارشان رد شد، چیزی را توی دست های پری گذاشت و 
با لهجه غلیظی گفت: »زیارت الحسین ان شاءهللا« بعد 

به همان سرعتی که آمده بود دور شد.
 دو خواهر با تعجب به هم نگاه کردند. دست مشت 
شده پری که باز شد، یک تسبیح گِلی و مُهری حک شده 

به نام حسین)ع( توی دست عرق کرده و سرخش بود.
 زری به اعتراض گفت: »آقا قبول نیست.

 امــام هــا چه خــوب هــوات رو دارن. یعنی چــی؟ من هم 
می خوام«.

 با عجله دنبال زن عرب دویــد. چیزی نمانده بود روی 
سنگ ها زمین بخورد. باالخره از دور پیدایش شد ولی 
دستانش خالی بود. صدایش از همان فاصله شنیده 
شــد: »تــمــوم شــده بــود. آخـــری ش نصیب تــو شــد. چه 
شانسی داری«. پری همین طور که مهر را می بوسید به 
مناره های سر به فلک کشیده حرم نگاه کرد. یادش از نذر 
قدیمی اش افتاد. نذر را وقتی دانش آموز بود انجام داد. 

زمانی که این حدیث را از امام رضا)ع( خواند که فرمودند: 
هر کس ابــاعــبــدهللا)ع( را کنار شط فــرات زیــارت کند، 
مانند کسی است که خداوند را در بــاالی عرش زیارت 

کرده است. 
)تهذیب  األحکام ج: 6 ص: 46( 

4۰ روز نذر کرد و زیارت عاشورا خواند و چیزی نگذشت 
ــر کربال شــد. چــه زیــارتــی بــود زیـــارت آن ســال. با  کــه زائ
یادآوری دوباره آن سفر، چشم هایش از اشک پر و خالی 
شد و همان طور که مهر را با ولع می بوسید، زیر لب زمزمه 

کرد: »السالم علیک یا ثارهللا«.

 هاله رضايی   آن آقا خیلی مهربان 
بود. آمد کنارم و قدش را اندازه من کرد 
کــه هــی گریه مــی کــردم. بعد بهم یک 
ــالت داد. شـــکـــالتـــش را قــاتــی  ــکـ شـ
گریه هایم تندتند بــاز کــردم و قــورت دادم. مــزه کاکائو 
می داد. ولی من هنوز هم گریه می کردم. به خاطر مامان 
مریم و بابا مسعود که دیگر نبودند. به خاطر آن همه آدم 
و آن همه شلوغ پلوغی. اگر مامان مریم و بابا مسعود با 
قطار برمی گشتند و من را اینجا جا می گذاشتند باید 
چکار می کردم؟ چطوری این همه راه تا یزد برمی گشتم؟

آن آقا انگار همه چیز را می دانست. همین جوری که از آن 
آبخوری قشنگ وسط حرم برایم آب می آورد صورتش را 
جلو آورد و گفت: »نترس. آدم ها توی حرم گم نمی شن. 
چون اینجا حرم امام مهربونه. حاال دستت رو بده به من 
تا ببرمت یه جای خوب که مامان بابات زود زود پیدات 

کنند. باشه؟«
نگاهش کردم که ریش هایش مثل ریش های بابا جان 
سفید و تیغ تیغی بود و با دندان های بزرگش می خندید. 
می دانستم لباسش لباس دوســت هــای امــام رضــا)ع( 

است. 
مامان مریم بهم گفته بود. دستش را گرفتم. نرم و داغ 
بود، مثل دست های بابا جان. تا برایش سوره های کوثر و 
قل هوهللا احد را که بلدم بخوانم، رسیده بودیم. رفتیم 
ــوی یــک اتـــاق. خــانــم مهربانی پشت یــک کامپیوتر  ت

نشسته بود و ازم اسم و فامیلم را پرسید.
 بعد خانم مهربان دیگری دستم را گرفت و من را برد 
توی اتاق بزرگ و روشن که پر از اسباب بازی بود. تازه کلی 
هم لگو داشت. از همان ها که امیرعلی دارد و هیچ وقت 
نــمــی گــذارد بهشان دســت بــزنــم. خــانــم مــهــربــان بهم 
کیک داد، آبمیوه داد و من همین طور که خوراکی ها را 
می خوردم دویدم پشت پنجره و باباجان را دیدم که قاتی 

آدم ها گم شد. 
ــام رضــا کــه شکل  ــودش را کــه نــه. هــمــان دوســـت امـ خـ

بابا جان بود.
بعد آمدم سراغ اسباب بازی ها. اول با لگوها خانه مان 

را درست کردم توی یزد. بعد همه را به هم چسباندم و 
قطاری را درست کردم که با آن مشهد آمده بودیم. همان 

قطاری که آن قدر طوالنی بود که نگو. 
حتی دمــش دیــده نمی شد. تــوی قطار چــه همه شعر 
رضارضا جان خوانده بودم. سوره های قرآن خوانده بودم. 
آن قدر که خسته خسته شده بودم. مامان مریم هم هی 

زیارت نامه و دعا می خواند. می گفت ثواب دارد. 
بعد با لگوها هتلمان را ساختم که نزدیک حرم بود.

 اتاق خودمان را هم که از پنجره اش گنبد طالیی دیده 
می شد درست کــردم. بعد هم مغازه ها و بازارهای کنار 
حــرم که پر از خوراکی های خوشمزه و بوها و عطرهای 
خــوب خــوب اســت. آن قــدر همه چیز ساختم که نگو. 
بعدش دیگر خسته شدم. رفتم پیش آن خانم مهربان تا 
ازش بپرسم پس مامان مریم و بابا مسعود کی می آیند؟ 
همان جا دیدمشان. با دماغ ها و چشم های سرخ. من را 
که دیدند، دست هایشان را از هم باز کردند. می خواستم 
بگویم یک کم دیگر بمانیم تا من با لگوها این اتاق را هم 
درست کنم، بعد هم قطار راه برگشتن را، بعد هم خانه 

بابا جان را. 
ولی حرفم را قــورت دادم و به مامان گفتم: »چــرا گریه 
کــردی؟ بچه ها که توی حرم گم نمی شن. دوســت امام 
رضــا)ع( بهم گفت«؛ این را گفتم تا مامان مریم و بابا 
مسعود بفهمند چقدر بزرگ شدم و خوشحال شوند. 
ولی نمی دانم چرا با این حرف، دوتایی شان بیشتر گریه 

کردند.

یک تکه نور

نذر40 روزه
پیداشدگان

بچه ها توی حرم گم نميشن

هـــديـــه ســـــادات 
ــوی    ــض ــرت ــرم ــي م
درخواست صلوات کردم. 
پــشــت صـــلـــوات، صــداهــا 
محو شد. دست علی شیر 
را رهــا کــردم و به طــرف خیمه ها رفتم. به طرف 
خــیــمــه ای کـــه پــرچــمــی بـــا رنـــگ ســبــز و ســـرخ، 
عبارت »یا حسین« بر فرازش به رقص در آمده 
ــود. آمـــوزش باید شــروع مــی شــد. شــب بــر سر  ب
ــود. آسمان  کــوه و دشــت چــادر سیاه کشیده ب
ســتــاره بــاران بــود و مهتاب نــداشــت. چهارمین 
شبی بود که هر سه گروهان برای تمرینات شبانه 
از اردوگــاه جدا می شدند. نیروها در دو ستون 

مثل ماری در سیاهی شب به پیش می رفتند.
 باید از دامنه کوه به دشت می رسیدند. سکوتی 
مطلق حاکم بود. گفته بــودم: »صــدای پاها هم 
نباید شنیده بشه. سکوت در شب الزمه کاره«. 
ــگ زده کمپوتی  ــوک پــایــی بــه قــوطــی زن گــاهــی ن
می خورد. صدایش به سکوت شب تلنگر می زد. 

کسی آرام می خندید.)از متن کتاب نوشانوش(
محمد محمودی نورآبادی فقط ۱۵ سال داشت 
که به عنوان نارنجک انداز دسته در عملیات 
کــربــالی 4 شــرکــت کـــرد. عملیاتی کــه بــه گفته 
خــــودش در آن اوج خــشــونــت و وحــشــی گــری 

دشمن را دید و عملیات ناکام ماند. 
در کــربــالی ۵ جــبــران ایــن ناکامی را هــم تجربه 
کــرد و طعم شیرین پــیــروزی را چشید. کتاب 
»نوشانوش« خاطرات ایــن دو عملیات است. 
رزمــنــده نــوجــوان ســال هــای جنگ و نویسنده 
امروز با لهجه شیرین مختص هموطنان استان 
فــارس می گوید همین دو عملیات بــوده که او را 
نویسنده کرده است. به بهانه چاپ جدیدترین 
اثر این نویسنده ۵۱ ساله توسط مؤسسه چاپ 
ــوی )بــه نــشــر(  و انــتــشــارات آســتــان قـــدس رضــ

ناگفته های او را با هم می خوانیم.

آغاز با گالبی های وحشی ◾
از همان کــودکــی فهمیده بــودم اســتــعــدادم در 
ــت. وقــتــی در مــدرســه  ــوب اســ نــویــســنــدگــی خـ
راهنمایی روستای مهرنجان درس می خواندم، 
انشاهایم همیشه بهترین بود و توصیف ها و 

صحنه پردازی های خوبی داشت.
سال 7۰ نظامی بــودم. سربازی شاعر در جاده 
ماهشهر به آبادان مرا به دنیای شعر عالقه مند 
کرد و در حقیقت من از پنجره شعر وارد دنیای 
ادبیات شــدم. ولــی همیشه احساس می کردم 

دِینی بر گردنم هست که باید ادا کنم. باالخره 
با تشویق های دوست عزیزم علی اکبر صحرایی 
تردید را کنار گذاشتم و از عملیات کربالی 4 و ۵ 
نوشتم با همه تلخ و شیرین هایش. حاصل آن، 
کتاب »گالبی های وحشی« در ۱۰۰ صفحه شد 
که سال ۱۳84 به چاپ رسید. این تجربه برایم 
آن قدر شیرین بود که تا به امروز نویسندگی را 

ادامه دادم و ۲۵ اثر تولید کردم.

کسب 18 مقام کشوری ◾
نویسندگی را ادامه دادم و این شوق، اوج گرفت. 
البته که مشوق ها هم بی تأثیر نبودند. به محض 
چاپ نخستین اثرم متوجه خطاهای آن شدم و 
با بهره گرفتن از محضر اساتید نویسنده مثل 
اکبر صحرایی، حمیداکبرپور و دکتر ساناز مجرد 
نقص هایم را برطرف کردم. از این رهگذر خیلی 
زودتـــر از انتظار جــوایــز جشنواره ها را بدست 
آوردم. ۱8 مقام در جشنواره های ملی از جمله 
کتاب سال دفاع مقدس، داستان انقالب، کتاب 

سال رضوی، حبیب غنی پور و... . 
گالبی های وحشی، کمانی برای آرش، شب برفی، 
اورامان، نوشانوش، باباکوهی و... بعضی از آثاری 

است که در این سال ها نوشته ام.
 
نوشانوش؛ کتابی با دو قهرمان ◾

همیشه دوســت داشتم بتوانم رمانی بنویسم 
که اردوگاه خودی و دشمن را همزمان و موازی به 
مخاطب نشان دهد. در کتاب نوشانوش تالش 
کردم خروجی این طرح طوری باشد که مخاطب 
با دو دیدگاه آشنا شود. معموالً آثار دفاع مقدس 
یک سویه است. ولی من دوست داشتم مخاطب 
از اردوگاه طرف مقابل هم بازخوانی داشته باشد. 
دو قهرمان ایــن اثــر شهید علی شیر شفیعی 
و رشیدالتکریتی، بــه مـــوازات داســتــان را جلو 
می برند. دغدغه ها و آداب و رسوم، خاستگاه های 
فکری، ذهنی، قلبی و عقیدتی نگاهشان به عشق 
و زنــدگــی، انسانیت و جنگ و ســربــاز را نشان 
می دهد. از چاپ کتاب مدت زمانی نمی گذرد ولی 
در همین مدت بازخوردهای مثبتی از مخاطبان 
دریــافــت کـــرده ام کــه از ایــن دو نگاه متفاوت به 
جنگ راضــی هستند و اثــر احتماالً بتواند در 

جشنواره ها خود را به خوبی نشان دهد.

کلیشه ها را بشکنیم ◾
پرهیز از کلیشه و شعارزدگی یکی از دغدغه های 
همیشگی ام در نوشتن بــوده و در نوشته هایم 

تــالش کــردم ایــن اصــل را رعایت کنم. در دو اثر 
ــردم از شعارزدگی  ــوان تــالش ک اخــیــر، در حــد ت
ــرای رسیدن به  و کلیشه دور بمانم. به نظرم ب
این اصول، باید مطالعه بیشتری روی موضوع 

مــورد بحث انجام دهیم تا با جزئیات بیشتر 
و نــگــاه همه جانبه تری بــه مــوضــوع بــپــردازیــم. 
وقتی اطالعات درباره موضوع نوشتن کم است، 
نویسنده به کلی گویی و کلیشه می رسد. ولی 

اگر آن بستر و حال و هوا را خوب بشناسد به 
جزئیات می رسد. 

یکی از راه هــای ارتباط با مخاطب نسل جدید 
ــردن از شــعــارزدگــی اســت و  همین اجــتــنــاب کـ
اینکه بتوانیم در قالب های هنری حرف خود را 
بزنیم. باید توجه کنیم مخاطب االن مخاطب 
قــدیــم نیست و بــرای اینکه جــهــان امـــروز را به 
نسل آینده تفهیم کنیم نیاز به قالب های هنری 
جدیدتر داریم و قالب های قدیمی دیگر جوابگو 

نخواهد بود.

یکی از خوش شانسی های من ◾
من پیش از این نیز اثر دیگری را توسط انتشارات 
به نشر منتشر کــرده بــودم و نوشانوش دومین 
کتابی است که به قلم بنده توسط این مجموعه 
منتسب به بارگاه امام رئوف چاپ شده است. به 
نظرم این یکی از خوش شانسی های من بوده و 
نمی توانم مقدار این خوشحالی را بر زبان بیاورم. 
ان شــاءهللا امام مهربانی ها هم این اثر را از این 

بنده کوچک خدا قبول کند. 
مشهد و آمدن به این شهر برای من با خاطرات 

زیبای رضوی پیوند خورده است. 
متأسفانه چند سالی مــی شــود بیماری کرونا  
موجب شده نتوانم به مشهد مشرف شوم ولی 
آخرین بــار تابستان ســال 96 که توفیق زیــارت 
حرم را داشتم برای تألیف کتاب ۳ نیمه سیب به 

سفارش انتشارات خط مقدم بود.
این کتاب از زندگی شهیدان مجتبی و مصطفی 
بختی دو شهید مدافع حرم در قاسم آباد مشهد 
می گوید که مصطفی خادم حرم آقا بود و مجتبی 
ــرادر در یک  دانشجوی رشته حقوق. ایــن دو ب
شب شهید شدند و آن زمــان در حــال نگارش 

این اثر بودم. 

شام برفی؛ معنوی ترین اثر ◾
شاید چــون ۲۵ اثــر دارم نتوانم بگویم بــا کــدام 
اثر ارتباط قلبی بیشتری برقرار کــرده ام. از نگاه 
معنوی شاید بتوان شام برفی را نام برد؛ از نگاه 
فرم و تکنیک و تعلیق روایت نوشانوش؛ از نگاه 
حال و هوا و داستان انقالب رمان خنده زار؛ این 
تنوع در تکنیک ها و محتواها متفاوت است و 
نمی توان روی یک اثــر دســت گذاشت و گفت 
این بیشتر. هر کدام از یک منظر برایم دلنشین 
بوده اند. اما کتاب شام برفی معنوی ترین کار من 
است که به موضوع اهل بیت)ع( می پردازد. این 
اثر در زمان خود نخستین کتاب دربــاره بحران 

سوریه بود و مفاهیم عمیق عقیدتی و دینی را 
در آن گرد آورده ام. اتفاقاً اثر با استقبال خوبی 
روبــه رو شد و در سال 9۳ عنوان بهترین کتاب 
سال خراسان رضوی را از آن خود کرد. اگرچه در 

آثار دیگرم هم آثار معنوی وجود دارد.

نوشتن و نوشتن و نوشتن ◾
اگر بخواهم برای نویسنده های نوقلم توصیه ای 
داشــتــه بــاشــم، مهم ترین نکته در نویسندگی 
آن هم بــرای شــروع کــار، این است از بازنویسی 
نترسند. باید به خودشان بقبوالنند نسخه های 

اول و دوم هر اثر نیاز به بازنویسی دارد. 
من دوستان زیادی را دیدم که در این عرصه کم 
آورده انـــد و متأسفانه پس از مدتی در نوشتن 
شکست خــورده انــد. ولی خبر خوب اینکه اگر 
این مرحله را رد کردند و طبق گفته کارشناسان و 
صاحبنظران اثر خود را بازنویسی کردند تا مانند 
یک مجسمه صیقل خــورده با هر بــار نوشتن 
زیباتر شود، آن وقت است که می توانند قله های 
موفقیت را طــی کنند و بــه آیــنــده نویسندگی 
خــود امــیــدوار باشند؛ چــون از مهم ترین رمــوز 

نویسندگی، نوشتن و نوشتن و نوشتن است.

گوهر وجودت را بشناس ◾
هــیــچ وقــت از نــویــســنــدگــی پــشــیــمــان نــشــدم و 
نخواهم شد. در واقــع من فکر می کنم خدا در 
ــرار داده اســت.  وجــود هــر انسانی یــک گوهر ق
ــراد هم چند گوهر و استعداد  شاید بعضی اف
داشته باشند. ولی قطعاً یک استعداد در این 
بین غالب است. مثالً یکی می تواند فوتبالیست 
خوبی شود، یکی کوهنورد، یکی صافکار و یکی 
پزشک. این ذوق خدادادی را هر فرد در خودش 
دارد کــه باید کشف کند و از حالت بالقوه به 

بالفعل برساند. 
خدا این گوهر را در حیطه نوشتن در وجود من 
قــرار داده که از ایــن بابت هــمــواره خــدا را شکر 
می کنم. خوشحالم از اینکه خدای نکرده قلمم 
بــه سمتی کــه مــردمــی را بــه انــحــراف و انحطاط 
بکشاند نرفته بلکه در مسیر اســالم و دیــن و 

عقیده و آرمانم بوده است. 
خرسندم که قلمم در راستای خدمت به انسان 
بوده است، چرا که به اعتقاد من، کسی که دین 
دارد انسانیت را نیز تمام و کمال پاس می دارد و 
دینداری یعنی پاسداشت انسانیت. امیدوارم 
خدای بزرگ کاستی های من را ببخشد و یاری ام 
دهد که باز هم این مسیر را با موفقیت طی کنم.

 مزد خدمت

عکس: حسین کامشاد

الهه ارجمندی راد   دو سالی می شد عکس نوشت
خدمتش در حرم امام را شروع كرده 

بود. پيش از اين ساكن قم بود و در حرم 
حضرت معصومه)س( هم شيفت افتخاری 

داشت. حاال كه به مشهد منتقل شده بود، 
هفته ای يک كشيک خدمتی حرم امام 

رضا)ع( قسمتش می شد. در قم هم زائران 
زيادی ديده بود كه عجيب به حضرت 

معصومه)س( ارادت داشتند و از كرامات 
خانم زياد ديده بود. حتی خودش هم باز 

شدن گره های زندگی و شفای پدرش را از 
ايشان داشت. اما اينجا كمی فرق داشت. 

حال خدمتش را بيشتر دوست داشت. 
مسئوليتش رساندن سالمندان به زيارت 
بود. همين امروز پيرزن كردی را سوار 

صندلی چرخدارش كرد كه تمام مسير به 
لهجه خودش دعايش كرد و آخر مسير هم 
به او بسته نخود و كشمش داد. انگار همين 

هديه هم برايش نشانه بود. ميان افکارش 
گم شده بود و به ريه های درگير خواهرش 

فکر می كرد كه مرد نابينايی ميهمان 
ويلچرش شد. بی مقدمه گفت: »باالخره 

كرونا هم تمام می شه برادر! نگران خانواده 

نباش، همه شان را به آقامون بسپار!« 
وقتی به صحن رسيدند و خواست برای 
صف زيارت ضريح حضرت برود، كمکش 

كرد و پالک جبهه را در گردنش ديد. 
جانباز كه رفت، نگاه خادم به سمت ضريح 

پر كشيد. انگار آقا حواسش به همه چيز 
بود و حرفی كه بايد می شنيد را اين جانباز 

روشندل گفت. بسته نخود و كشمش را 
نگاه كرد و شماره خواهرش را گرفت. هنوز 

نفسش تنگ بود. يک هفته ای  می شد در 
بيمارستان بستری بود. با آنکه 25 سال 
بيشتر نداشت تا االن يک تنه خودش به 

جای همه خواهر و برادرها، پرستار پدر 
و مادر شده بود و هيچ وقت از تنهايی و 

خستگی دم نزده بود. اما حاال... دل خادم 
برای مظلوميت خواهرش سوخت و رو به 
گنبد امن يجيب خواند و به خواهرش قول 

داد غذای تبركی برايش ببرد. تلفن را كه 
تمام كرد، پيرمردی عصازنان به ويلچرش 

رسيد و گفت: »پسرم ان شاءاهلل حاجت 
روا شی. تا دم حرم می رسونيم؟« با لبخند 
جوابش را داد. همين دعا يک دنيا برايش 

می ارزيد.

گفت وگو با محمد محمودی نورآبادی 
نویسنده کتاب »نوشانوش«

دو قهرمان اين اثر شهيد علی شير شفيعی و رشيدالتکريتی، 
به موازات داستان را جلو می برند. دغدغه ها و آداب و رسوم، 
خاســتگاه های فکری، ذهنی، قلبی و عقيدتی نگاهشان به 

عشق و زندگی، انسانيت و جنگ و سرباز را نشان می دهد.

گزيدهگزيده
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حــاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی عــارف بزرگی 
است که نامش را هر ایرانی می شناسد. 

ــدار  ــه عــمــری مــحــب و دوســت ــام ک ــقـ ایـــن روحـــانـــی واالمـ
اهل بیت)ع( بود و در راه احیای دین تالش می کرد به دلیل 
سکونتش در روستایی واقع در نخودک نزدیک مشهد، 
به شیخ نخودکی مشهور شد. پیکر پاک این عارف بزرگ 
در حرم مطهر رضوی و در جوار امام مهربانش قرار دارد و 
سال هاست مقبره اش از طرف زائران امام هشتم)ع( زیارت 

می شود و مورد احترام و تکریم قرار می گیرد. 
هفتم شهریور ماه سالروز درگذشت حاج شیخ حسنعلی 
نخودکی اصفهانی است و به همین منظور مراسم یادبود 
هفتاد و نهمین سالگرد رحلت این عارف بالله در دارالبکاء 
فاطمة الزهرا)س( تهران همزمان با دهه سوم ماه محرم 

برگزار می شود. 
ــحــســن مــهــدوی  ــوال ــــن مـــراســـم آیــــت هللا ســیــد اب در ای
نماینده مجلس خبرگان و حجت االسالم سیدعباس 

موسوی مطلق سخنرانی می کنند و همچنین پیام آیت هللا 
حجت هاشمی خراسانی، نــوه شیخ نیز در ایــن مراسم 
قــرائــت خــواهــد شــد.ایــن مــراســم امـــروز دوشنبه هشتم 
شهریور ساعت ۲۰:۳۰ در دارالبکاء فاطمة الزهرا)س( 
واقع در بهارستان، خیابان دیالمه، کوچه موحدی، پالک ۳  
با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار می شود و 
ــن عـــارف راه خــدا می توانند در مجلس  دوســـتـــداران ای

بزرگداشتش شرکت کنند.

خبر روزخبر روز
  

بزرگداشت حاج شيخ 
حسنعلی نخودكی

 خط  شکنی 
در ادبیات پایداری

در حاشیه



همه جوره 
خاطر جمع 
باشید

تدابیر بهداشتی در 
حرم مطهر رضوی از 
ابتدای شیوع کرونا 
اجرایی شده است اما 
در ماه محرم و به خاطر 
شرایط خاص کرونایی 
تدابیر ویژه تری در 
نظر گرفته شده تا 
امکان زیارت مطمئن 
برای عالقه مندان به 
حضور در محافل 
عزاداری حرم مطهر 
رضوی فراهم شود. 
خادمان سالمت هم 
در صحن ها و رواق های 
حرم مطهر بر رعایت 
این دستورالعمل ها 
نظارت دقیقی 
خواهند داشت.عالوه 
بر آن، آستان قدس 
رضوی با استفاده 
از ظرفیت رسانه ها 
و فضای مجازی، 
شرایط پخش زنده 
این محافل عزاداری 
را فراهم کرده است. بر 
این اساس، برنامه ها 
و محافل محوری دهه 
سوم محرم در حرم 
مطهر رضوی به  طور 
زنده از طریق فضای 
مجازی پخش خواهد 
شد تا عزاداران با 
حضور در منزل نیز 
امکان بهره مندی 
معنوی از آن را داشته 
باشند.

حرف آخر

خبرخبر
ويژهويژه

معارفه سرپرست بنیاد فرهنگی رضوی  
در مراسمی سید محمدصادق علی پرست به عنوان 
سرپرست بنیاد فرهنگی رضــوی معرفی و از زحمات 
حسین باغگلی، مدیرعامل سابق بنیاد فرهنگی رضوی 

قدردانی شد.
در این مراسم سرپرست جدید بنیاد فرهنگی رضوی 
گفت: اگر یک سازمان بخواهد هدف مشخصی را دنبال 

کند باید همکاری میان اعضا وجود داشته و خوشبختانه 
این همکاری در این فضا وجود دارد.

سید محمدصادق علی پرست با برابر دانستن این پست 
با خادمیاری فرهنگی، بر این نکته تأکید کرد که هیچ 
تفاوتی میان صحن حرم رضوی و صحن مدارس امام 

رضا)ع( وجود ندارد.

ــرم)ص(  وی بــا بــیــان اینکه بــراســاس سخن پیامبر اکـ
مجاهد و معلم بهترین جایگاه را در پیشگاه الهی دارند، 
افــزود: هر دوره ای پر از شبهات است و سواد رسانه ای 
از اقتضائات زمان ما و رسیدگی به آسیب های فضای 

مجازی یکی از مسئولیت های ماست.
سرپرست بنیاد فرهنگی رضــوی با اشــاره به جایگاه 

ــا)ع( در امــر نخبه پروری  ــدارس امـــام رضــ مجموعه مـ
ادامــه داد: مــدارس امام رضــا)ع( نخبگان را جمع کرده 
و در این مجموعه، پست ها اهمیتی نــدارد و همکاران 
این مجموعه با جایگاه علمی واالیی که دارند از ایفای 
نقش در هر جایگاهی تردید نمی کنند و عاشق خدمت 

هستند.

آستان
سامانه نوین آبیاری 

در باغ های سنتی
امسال 86 هکتار از باغ های پسته مزرعه 

نمونه آستان قدس رضوی به سامانه نوین 
آبیاری مجهز می شود. مدیر کشت و صنعت 

مزرعه نمونه گفت: با توجه به نتایج بدست 
آمده از آزمایش های  آب و خاک و ارزیابی 
سامانه های موجود، قرار است از سامانه 

تحت فشار قطره ای استفاده کنیم و این طرح 
با  قطره چکان )دریپر( ۲۴ لیتر در ساعت، 

در باغ های سنتی پسته مزرعه نمونه اجرا 
شود. حسن جمشیدی با اشاره به افزایش 

بهره وری آب در روش جدید آبیاری تصریح 
کرد: با این روش، راندمان آبیاری از ۴۰ درصد 
به 8۰ درصد افزایش خواهد یافت. وی اعتبار 

مالی این طرح را حدود ۲۷ میلیارد ریال 
برآورد کرد و گفت: حدود 8۵ درصد از این 

مبلغ در قالب تسهیالت بالعوض بخش دولتی 
پرداخت و مابقی توسط کشت و صنعت 

مزرعه نمونه تأمین می شود.
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الدنیا 
سوق 
، ربح 
فیها قوم 
و خسر 
اخرون 
دنیا همچون 
بازاری است که 
پاره ای از مردم در آن 
سود برند و پاره ای 
دیگر زیان کنند. 
)مستدرک الوسائل، 
ج. ۹، ص. ۵۱۲(

B

دهه سوم محرم هم رسید و چراغ عزای امام حسین)ع( هنوز هم در 
همه شهرها به صورت برگزاری روضه خوانی، روضه های خانگی، تعزیه 
و... روشن است. حرم مطهر رضوی هم مثل دهه های اول و دوم این 
ماه، برنامه هایی را البته با رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی 
تــدارک دیــده اســت. اگر شما هم هنوز حــرارت عــزای حسینی را در 
دل هایتان دارید که دارید و می خواهید بدانید در حرم رضوی چه 
برنامه هایی برگزار می شود تا وقتتان را تنظیم کنید و در مراسم حضور 

داشته باشید، این صفحه و این مطلب قطعاً به کارتان می آید.

ــا مـــحـــوریـــت  ــ ــوع قـــــــــرآن« بـ ــ ــلـ ــ »طـ
ترتیل خوانی و بیان معارف از جمله 
برنامه های قــرآنــی اســت کــه همه 
روزه از ســاعــت 5:20 در صحن 
پیامبر اعظم)ص( آغاز می شود. 
در ضمن میزهای مشاوره، قرائت 

قرآن و تصحیح قرائت نماز ویژه برادران همه 
روزه از ساعت 9 تا 12:30 و 16 تا 19 در این روزها ارائه خدمت خواهد 
کرد.البته مسابقه بزرگ کتاب خوانی »شور، عشق، حماسه« هم از 
سری ویژه برنامه های دهه سوم ماه محرم در بارگاه منور رضوی است 
که با شعار »ما ملت امام حسینیم« ویژه گروه های سنی کودک، 
نوجوان و بزرگسال تدارک دیده شده و عالقه مندان می توانند نحوه 

شرکت در مسابقه را در سایت haram.razavi.i ببینند.

بانوان هم اگر بخواهند می توانند در 
این ایــام سری به محافل مختلف 
در حــرم بزنند. سلسله جلسات 
»در سایه سار رضــوان« به همراه 
میز کتاب هــمــه روزه ویــژه بانوان 
ــر  ــرات خــان دای در مــدرســه خــی

اســت و پاسخگویی به ســـؤاالت شرعی، 
میز خــدمــت پاسخگویی شــرعــی خـــواهـــران، حرم شناسی و 
آداب زیـــارت، طبیب دوار، پایگاه سیار نشست دخترانه، 
ویـــژه بــرنــامــه هــای محافل نشست های تخصصی، هــمــراه با 
کبوتران رضـــوی، ســالم بچه ها، پـــرواز پــروانــه هــا، بیان احکام 
 خواهران و... را می توان از دیگر برنامه های این ایام ویژه خواهران 

نام برد.

جزئیات کامل برگزاری مراسم عزاداری دهه سوم محرم در حرم رضوی

به وقت عزابه وقت عزا
برنامه های قرآنیبرنامه های قرآنی

ويژه بانوانويژه بانوان

یکی از بــرنــامــه هــای مــحــوری حرم 
مطهر رضـــوی در ایـــن ایـــام بیان 
ــیــت)ع( در قالب  مــعــارف اهـــل ب
ــی اســــت کـــه صحن  ــران  ســخــن
پیامبر اعظم)ص( در این زمینه 
ــان زائــــــران و مــشــتــاقــان  ــزب ــی م

فراگیری معارف ائمه اطهار)ع( است.
حجت االسالم والمسلمین عباس فرازی نیا همه روزه پس از اقامه 
نماز مغرب و عشا به تبیین موضوعاتی همچون ویژگی های خواص 
در نهضت عاشورا، فضیلت شهدای کربال و دیگر شهدا، علت 
تأثیرگذاری عاشورا در تاریخ اسالم، زینب کبری)س(؛ الگوی زنان 
عالم، حسین بن علی)ع(؛ پیروز کربال، اسارت اهل بیت)ع( فاجعه ای 

بی نظیر در تاریخ اسالم و... می پردازد.
ــروز پیش از نــمــاز مــغــرب و عشا و از ســاعــت 19 در صحن  امـ
جمهوری حرم مطهر رضوی حجت االسالم والمسلمین سید 
محمدمحسن دعایی به شرح فرازهایی از زیارت عاشورا و انگیزه 
قیام عاشورا می پردازد و همچنین حجت االسالم والمسلمین 
محمدباقر گرایلی نهم و دهم شهریور ماه ویژگی های مدرسه امام 
حسین)ع( و شاخصه های شجاعت از نگاه اهل بیت عصمت و 

طهارت)ع( را برای مخاطبان بازگو می کند.
حجت االسالم والمسلمین محمد بیگانه هشتم و نهم شهریور 
و حجت االسالم محمد فردوسی پور یازدهم و دوازدهم شهریور از 
ساعت 19 در صحن امام حسن مجتبی)ع( به مباحثی همچون 
عظمت شخصیت حضرت زینب کبری)س( و افشاگری بی واهمه 
امام سجاد)ع(، بایستگی زنده نگه داشتن حادثه کربال، ویژگی های 

خواص در نهضت کربال و... می پردازند.
ــا سخنرانی   مسجد گــوهــرشــاد همه روزه از ســاعــت 5 صبح ب
حجج اسالم والمسلمین حسین کوثری، حسین عباسی، سیدجعفر 
علم الهدی، محمدعلی فیض آبادی، سیدمهدی حسینی و... میزبان 

زائران و مجاوران در دهه سوم ماه محرم است.

منبرهامنبرها قـــرائـــت ادعـــیـــه و زیـــــارت یــکــی از 
برنامه هایی است که همه روزه ویژه 
ــرادران در صحن ها و  خواهران و ب
رواق های حرم مطهر رضوی برگزار 
می شود. در این ایام صحن های 
پیامبر اعظم)ص( و امام حسن 

مجتبی)ع( ویژه عموم و خیمه زینبیه واقع 
در صحن امــام حسن مجتبی)ع( و مدرسه خیرات خان ویژه 
بانوان، میزبان زائران و مجاوران است.دعای عالیه المضامین، 
ــارت  ــای تــوســل، زیـ ــا)ع(، حــدیــث کــســا، دعــ ــ ــام رضــ ــ ــای ام  دعــ
جامعه کبیره، زیارت آل یاسین، زیارت ائمه بقیع و زیارت امام 
حسین)ع( از جمله ادعیه و زیاراتی است که توسط مداحان و 

ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت)ع( خوانده می شود.

ــبــاشــیــد. در  ــران کـــودکـــانـــتـــان ن ــگـ نـ
مجموعه برنامه های حــرم رضوی 
بــرای این نوگل ها هم برنامه ریزی 
شــده اســـت. »هــمــراه بــا کبوتران 
رضــوی« ویژه برنامه ای است که 
همه روزه در صحن های جمهوری 

اســالمــی، پیامبر اعــظــم)ص(، امــام حسن 
مجتبی)ع(، مسجد گوهرشاد و باب السالم برگزار می شود. یعنی 
اگر برای شرکت در عزاداری به حرم می روید می توانید کودکانتان را 
از ساعت  20 تا 22 به صحن هایی که گفته شد ببرید تا بچه ها هم 
دست خالی از مراسم عزای حسینی برنگردند. »سالم بچه ها« 
هم عنوان دیگر برنامه ای است که در باغ رضوان، صحن جمهوری 
و پیامبر اعظم)ص( حرم مطهر از ساعت 21 تا 22 برگزار می شود.

دعا و زيارت خوانیدعا و زيارت خوانی
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