
مــروج   - زاده  تقی 
از  ــی  ــل خــی کاشانی  
اختراع تاریخی گوتنبرگ 
که سروکار  بود  نگذشته 
صنعت چاپ به ایران باز 
شد؛ البته آن چیزی که در ابتدا و در دوران 
شاهان صفوی به ایــران آمده بود چندان 
شباهتی با صنعت نداشت، اما فتح باب 
خوبی بود بــرای رخــدادی بــزرگ در ایــران. 
نخستین چاپخانه های مدرن هم توسط 
فتحعلی شاه  نایب السلطنه  عباس میرزا 
قاجار در تبریز راه انــدازی و به این ترتیب، 
به تدریج چاپخانه ها در سراسر کشور فعال 
شدند. در این میان در سال 1256شمسی، 
چاپخانه سنگی آستان قــدس رضــوی با 
عنوان »دارالطبع رضوی« راه اندازی شد و 

حدود نیم قرن دوام آورد.
ایـــن هـــا بــخــشــی از ســخــنــان »مــهــنــدس 
مسعود فرزانه« مدیرعامل مؤسسه چاپ و 
انتشارات آستان قدس رضوی است که به 
مناسبت یازدهم شهریورماه »روز صنعت 
چاپ« بیان شده است. او معتقد است 
صنعت چاپ، همچون چهارراهی است 
که فرهنگ، هنر، رسانه و صنعت در آن 

به هم می رسند.

 سابقه 145 ساله چاپ  ◾
در آستان قدس رضوی

توجه به مسئله چاپ کتاب 
در آستان قــدس رضــوی، آن 
نشان  پیش،  ســال  هــم 145 
از  ملکوتی،  آستان  این  متولیان  می دهد 
ســـده هـــای قــبــل، دغـــدغـــه چـــاپ و نشر 
کتاب های مورد نیاز آستان قدس و افزون بر 
آن، چاپ و نشر کتاب به عنوان یک کاالی 
مهم فرهنگی را مورد توجه قرار داده اند. در 
اســنــاد مــوجــود از »دارالــطــبــع رضـــوی« با 
آستانه  نظیر »کارخانه چاپ  عنوان هایی 
حضرت رضویه«، »کارخانه آستانه مقدسه 
و  قــدس«  آستان  »دارالطباعه  ــوی«،  رضـ
مانند آن یاد می شود. محل این چاپخانه 
قــرار  فعلی(  آزادی  )صحن  نــو  صحن  در 
داشت و تا سال 1305 شمسی به فعالیت 
خود ادامه داد. پس از انقالب، به دستور 
تولیت فقید آستان قدس رضوی نخستین 
مؤسسه فرهنگی با هدف چاپ و انتشار 
تعالیم وحیانی قرآن و معارف مکتب نورانی 
اسالم، در این نهاد مقدس در آذرماه 1362 

شمسی با عنوان مؤسسه چاپ و انتشارات 
آستان قدس رضوی تأسیس و این اقدام 
منجر به ورود جدی این آستان به صحنه 
چاپ و نشر کتاب در چند دهه اخیر شد.

ــوزه »زائــــر و  ــون در حــ ــن ایـــن مــؤســســه اک
تمامی محصوالت  تأمین کننده  زیــارت«، 
فرهنگی زائران آستان قدس در حرم مطهر 
رضوی است. ضمن اینکه تولید قرآن به 
صورت تخصصی با کیفیت و با تذهیب 
و صفحه آرایی مختص حرم مطهر رضوی 
و تولید کتاب های ادعیه بخش دیگری از 
فعالیت های این مؤسسه است. اکنون این 
مؤسسه به یک مرکز تخصصی و روزآمد 
و  داخلی  مشتریان  نیازهای  تأمین  بــرای 
خارجی و زائــران و مجاوران و دلباختگان 
امام هشتم)ع( در گستره منطقه ای، ملی 

و بین المللی تبدیل شده است.

آموزش و پژوهش را جدی بگیریم ◾
محمودرضا برازش که پیش از 
ــرعــامــل چــاپــخــانــه  ــن مــدی ــ ای
آســتــان قــدس رضــوی بــوده و 
اتحادیه  اکــنــون هــم عضو هیئت مــدیــره 
ــاره  ــ ــوی اســـت درب نـــاشـــران خـــراســـان رضــ
ــران مــی گــویــد:  ــ ــ وضــعــیــت چــــاپ در ایـ
سال هاست از ورود صنعت چاپ به ایران 
می گذرد اما این صنعت با وجود قدمتش، 
هنوز نتوانسته خود را آنچنان  که باید با 
رشد جهانی همگام کند. اگرچه در برهه ای 
از زمان در اوج بوده اما در سالیان اخیر بنا 

است.  نداشته  چندانی  رشــد  دالیلی  به 
امروزه دنیای چاپ نسبت به گذشته بسیار 
متنوع و تخصصی شده و در دنیای فعلی 
کمتر چیزی را می توان دید که از صنعت 
چــاپ بهره نــبــرده بــاشــد. کاغذ دیـــواری، 
سرامیک ها،  و  چینی ها  انـــواع  کفپوش، 
کارت های بانکی و کارت های هویتی حتی 
می توان گفت مدارهای نیمه هادی وابسته 

به صنعت چاپ هستند.
متأسفانه تراز صنعت چاپ در کشور ما 
ــواع کاغذ و مقوا  منفی اســت. مصرف ان
است  تــن  میلیون  حــدود 1/5  در کشور 
که بخشی از آن وارد می شود. چون ایران 
کشور کم آبی است بهتر است به دنبال 
این نباشیم که درخت ها را قطع کنیم و 
تولید کاغذ را در کشور افزایش دهیم، بلکه 
باید در بخش هایی که اولویت داریم بیش 
از پیش فعالیت کنیم. ما باید سعی کنیم 
سطح کیفیت کاغذ تولیدی در کارخانه ها 
را افزایش دهیم و به امر بازیافت و کاشت 
درخت توجه ویژه داشته باشیم، در این 
واردات کمتر مــی شــود و  بــه  نیاز  صــورت 
سرمایه ملی هدر نمی رود. برخی کشورها 
دارای فناوری جدیدتری در صنعت چاپ 
از  تــعــدادی  هستند كه در كشور ما هم 
این ماشین آالت جدید موجود است ولی 
صنعت چاپ کشور ما مانند هر بخش 
است.  پژوهش  و  آمـــوزش  نیازمند  دیگر 
بــرازش با تأکید بر اینکه اگر بخواهیم در 
داشته  مستمر  توسعه  و  رشــد  صنعتی 

کنیم،  نهادینه  را  آن  دانــش  باید  باشیم، 
می گوید: برای رسیدن به سطح مطلوب در 
حوزه صنعت چاپ نیازمند آموزش علم و 
مدیریت چاپ به فعاالن این حوزه هستیم. 
اگر روی آمــوزش علم چاپ کار نکنیم در 
کیفیت چاپ، استفاده از مواد اولیه، تولید 
دچــار مشکل  ماشین آالت  از  استفاده  و 
می شویم. باید رشته های تخصصی چاپ 
و نشر در سطح دانشگاه ها و مراکز علمی 
کشور ایجاد شود و ضمن برگزاری دوره های 
تخصصی، از کارهای پژوهشی متناسب 

این حوزه هم حمایت شود.

کتابخانه های دیجیتال ◾
مدیرعامل  حسین سعیدی، 
به نشر البته دربــاره وضعیت 
و  ــودش  ــوزه مسئولیت خـ حـ
همچنین در خصوص تأثیر فناوری های 
جدید در عرصه چاپ و نشر کشور نظر 
متفاوتی دارد. او می گوید: صنعت چاپ 
کشور مانند سایر صنایع فراز و فرودهای 
ــه و با  ــذاشــت ــر گ ــاری را پــشــت سـ ــســی ب
ــرده اســت.  ــاوری هــای جــدیــد تغییر کـ ــن ف
هــرچــنــد بــا گــســتــرش فــضــای مــجــازی و 
شبکه های اجتماعی، امروزه تیراژ کتاب  ها و 
روزنامه ها کم شده است، اما در مقابل روند 
الکترونیکی  و  صــوتــی  کــتــاب هــای  تولید 
از  و بیش  ــرده  کـ پــیــدا  ســرعــت بیشتری 
گذشته مــورد استقبال مــردم قــرار گرفته 
است. سعیدی اضافه می کند: انتشارات 
آستان قدس رضوی )به نشر( مانند سایر 
فناوری  بسترهای  تمام  از  کشور  ناشران 

جدید استفاده کرده است. 
صوتی  کتاب های  کتابخوان،  نرم افزارهای 
دیجیتال،  کتابخانه های  و  ویــدئــویــی  و 
ظرفیت های تقریباً نوظهور صنعت چاپ 
سال های  در  به نشر  کــه  هستند  نشر  و 
اخیر در این عرصه ورود پیدا کرده است 
و تاکنون توانسته 30 عنوان کتاب صوتی و 

الکترونیک چاپ و منتشر کند. 
ایجاد  زمینه  در  مجموعه  ایــن  همچنین 
نرم افزار فروش و انبارگردانی، از فناوری بومی 
مهندسان خود استفاده می کند و حتی 
دیگر  ناشران  اختیار  در  را  نرم افزارها  این 
نیز قرار داده و از این راه درآمدزایی می کند. 
عالوه بر این، استفاده از ظرفیت های نشر 
فناوری های  براساس  همگی  الکترونیک 

جدید است.

توسل به اولیای خدا یکی از دستورات دینی ما مسلمانان و سبب تقرب به پروردگار متعال است. 
وقتی به پیشوایان معصوم)ع( متوسل می شویم، در واقع خدا را صدا می زنیم؛ زیرا امام دست 
ما را در دست خدا می گذارد. گاهی برای اظهار ارادت و توسل به ساحت مقدس ائمه اطهار)ع( 
به بارگاه ملکوتی آن ها مشرف می شویم. درباره ثواب زیارت مرقد مطهر پیامبر)ص( و امامان 
معصوم)ع( به ویژه زیارت علی بن موسی الرضا)ع( روایت های زیادی داریم. گرچه حضور در 
پیشگاه ولی خدا توفیقی الهی است ولی در سفرهای معنوی بعد منزل و مسافت مطرح نیست 
و از راه دور نیز می توان به آن بزرگواران متوسل شد و به ثواب و برکات زیارت رسید. در همین 
زمینه با حجت االسالم والمسلمین محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت وگویی 
انجام داده ایم.توسل از جنبه دینی، به معنای واسطه قرار دادن یکی از اولیای الهی برای تقرب 
به خداوند و برآورده شدن حاجت هاست و با آموزه شفاعت پیوند نزدیکی دارد. حجت االسالم 
قرائتی می گوید: وقتی ما ائمه را صدا می زنیم و به آن ها متوسل می شویم، به معنای آن است که 
خدا را صدا می زنیم و آن ها را واسطه درخواست خود قرار می دهیم و این جلوه توحید ناب است. 

َّذِینَ آمَنُوا  َّمَا وَلِیكُمُ هللاُ وَرَُسولُهُ وَال خداوند در آیه 55 سوره مائده می گوید: »إِن
َّكَاهَ وَهُمْ رَاكِعُوَن «. ولّی امر و یاور شما تنها خدا  اَلهَ وَیؤْتُونَ الز َّذِینَ یقِیمُونَ الصَّ ال
و رسول و مؤمنانی خواهند بود که نماز به پا داشته و به فقرا در حال رکوع زکات 

می دهند. اگر به سراغ خدا بروی خدا دستت ...

امام رضا j واسطه 
فیض الهی است

پای صحبت مدیران مؤسسات چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

چهارراه فرهنگ، هنر، رسانه و صنعت
خطبه

آن روزها
درباره هنری که در همسایگی اماکن متبرکه شکل گرفت

تاریخچه فن کتاب آرایی و 
زرافشانی در حرم رضوی

محمدرضا انصافی: آرتور پوپ در کتاب »شاهکارهای هنر 
ایران« می نویسد: »ایرانیان به کتاب و هنر کتاب سازی اهمیت 
زیادی داده اند. تعادل و هماهنگی میان همه اجزا و عناصر 
کتاب های زیبای فارسی در تکامل آن ها تأثیر داشت و چنین 
نمونه های پرشکوهی که مظهر کمال شمرده می شود را به 
وجود آورد«. هنر جدول کشی و زرافشانی، دو هنر ویژه بودند 
از دیرباز برای تزئین کتاب ها به ویژه کتاب های مذهبی  که 
مانند قرآن کریم، کاربرد داشتند و در آستان قدس رضوی نیز 
به ویژه در بخش کتابخانه، هنرمندان سرآمدی در این زمینه به 
فعالیت می پرداختند و حتی در بازارهای مشهد هم می شد 
نمونه های عالی استادکارانی را در این زمینه یافت. جدول کشی 
و زرافشانی در شهر مشهد و در جوار حرم مطهر، در دوره 
فــراوانــی داشــت و به همین دلیل،  تیموری و صفوی رواج 
نقاشان و مصوّران زبردستی به این شهر مقدس رو آورده  و به 
فعالیت مشغول بودند. جدول کش، اطراف صفحات کتاب را 
خط کشی می کرد و بعد از آن مصور و صورتگر، وسط خط ها 
را با رنگ روغن یا طالکاری و تذهیب می آراست. جالب است 
بدانید براساس گزارش کتاب »گلستان هنر« تألیف قاضی 
میرمنشی قمی، هنر زرافشان که در واقع استفاده از طال و 
نقره برای آرایش کتاب بوده، در مشهد و در مجاورت حرم 
مطهر رضوی پا گرفته  است. در این زمینه، متون تاریخی از 
موالنا غیاث الدین محمد مشهدی به عنوان واضع این هنر 
سخن به میان آورده اند که گویا در زمان خود از تصویرگران و 
هنرمندان نامدار این خطه محسوب می شد. مرحوم عزیزهللا 
عطاردی در کتاب »فرهنگ خراسان« می نویسد: »زرافشان 
یا افشانگری این بوده که نقره و یا طال را ذوب می کردند و 
آن را روی اوراق و حواشی کتاب ها می افشاندند و آن صنعت 
را زرافشان و کسی که این عمل را انجام می داد به افشانگر 
معروف بود. افشان چند نوع بوده و برای آرایش کتاب ها و 
حواشی قرآن ها و یا کتب ادعیه این عمل را انجام می دادند«. 

شرح سخنرانی امام حسین)ع( در منا )10(

شایستگان حکومت
محمدحسین جمال زاده حکومت داری 
در اســالم دو شــرط اســاســی دارد: علم و 
اســت حکومت در  به همین خاطر  تقوا. 
معرفی  شده  الــهــی  امانتی  ــات  ــ روای زبـــان 
است و به خلیفةهللا، یعنی معصومین)ع( 
که در باالترین درجه علم و تقوا هستند، 
اختصاص دارد و در دوران غیبت عالم ترین 
و باتقواترین فقیه، شایسته آن است. پس 
از رحلت رسول خدا)ص( و انحرافی که در 
جامعه اسالمی رخ داد، به جز دوره کوتاهی 
که امیرالمؤمنین)ع( و امام حسن)ع( زمام 
حکومت را بر عهده داشتند، کمتر علم و 
تقوا در حاکمان جامعه اسالمی جمع شد.

امام حسین)ع( در سخنرانی اش در سرزمین 
مِنا به این نکته تأکید می کند که زمام امور 
باید به دست عالمان باتقوا باشد نه جاهالن 
بی تقوا: »مَجَارِی اْلُمُورِ وَ اْلَحْکامِ عَلَی أَیدِی 
الْعُلَمَآءِ بِاللَهِ اْلُمَنَآءِ عَلَی حاََللِهِ وَ حَرَامِهِ؛ اداره 
امــور ]سرزمین اسالمی[ و صــدور احکام و 
اجرای آن باید در دست علمای الهی باشد که 
آگاه و امین به حالل و حرام هستند«. امام، 
عالمان را به خاطر اینکه در برابر این انحراف 
بزرگ در جامعه اسالمی بی تفاوت هستند، 
سرزنش می کند و می گوید: »وضعیت شما 
است،  مصیبت بارتر  جامعه  افــراد  همه  از 
چون اگر توجه داشته باشید جایگاه علمایی 
را از شما گرفته اند«.جایگاه علم و علما این 
نیست که فقط مورد احترام عوام و خواص 
باشند و در صدر مجالس آن ها را جای دهند 
تعیین  مــقــرری  آن هــا  بــرای  بیت المال  از  و 
کنند تا صرفاً به منبر و محراب اکتفا کنند 
و کاری به حکومت و امور مملکت اسالمی 
باشند، جایگاه  نداشته  مؤمنین  و  مــردم  و 
ــن اســت کــه امـــور سرزمین  واقــعــی علما ای
اسالمی را در دست داشته باشند و بر رفتار 
عامالن حکومت نظارت کنند و نسبت به 
جهت گیری حکومت حساس باشند، چون 
آن ها تنها کسانی هستند که به حالل و حرام 
الهی و حدود احکام اسالمی آشنایند و آن ها 
هستند که اگر علمشان با تقوا و ورع همراه 
باشد، می توانند حق ضعیفان را از توانگران 
گرفته و به آن ها باز پس دهند.شایستگان 
علمایی  امــام حسین)ع(  نگاه  در  حکومت 
ربانی هستند که خود را آماده هرگونه سختی 
و رنج در اجرای فرمان های الهی کرده اند و در 
این راه از سختی ها و تنهایی ها نمی هراسند. 
امام حسین)ع( در پاسخ به نامه اهل کوفه، 
فرد شایسته حکومت و امام و رهبر جامعه 
 َّ إاِل االِمـــامُ  اینچنین معرفی می کند: »مَــا  را 
الْعامِلُ بِالْکِتاِب، وَ االِْخذُ بِالْقِْسِط، وَ الدَّائِنُ 
ِّ، وَ الْحابِسُ نَفَْسهُ عَلی ذاِت هللاِ؛ تنها  بِالْحَق
به  که  اســت  واقعی  پیشوای  و  امــام  کسی 
کتاب خدا عمل کند و عدل و داد را بر پا 
دارد، دین حق را پذیرفته و خود را وقف راه 
خدا کند«.معرفی ویژگی های حاکم شایسته 
جامعه اسالمی یکی از رسالت های ویژه امام 
حسین)ع( است که تا آخرین روزهای عمر 
شریفش و حتی در روز عاشورا به آن اقدام 
کرد تا مردم بدانند کسانی که اکنون بر مسند 
نشسته اند،  مسلمین  جامعه  حکومت 
نه تنها شایسته این جایگاه نیستند، بلکه 
تنگ  حکومت  شایستگان  ــرای  ب را  عرصه 
کرده اند و به دنبال این هستند که به اجبار از 

آن ها برای خود بیعت بگیرند.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

کمی بیشتر از عشق

صنعت چاپ کشــور فراز و فرودهای بســیاری را پشت ســر گذاشته و با 
فناوری های جدید تغییر کرده است. هرچند با گسترش فضای مجازی ، امروزه 
تیراژ کتاب  ها و روزنامه ها کم شده است، اما در مقابل روند تولید کتاب های 

صوتی و الکترونیک سرعت بیشتری پیدا کرده است.
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دوردست ها

سقاخانه »سارایوو«
 پای صحبت رئیس اداره جمع آوری نذورات

حرم رضوی و برخی از ناذران

اینجا چراغی روشن است

 حاج یدهللا بهتاش
 از » شمس والیت« می گوید
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 بررسی راهبرد سیاسی و فرهنگی

امام سجاد j در دوره اختناق اموی

bزمانه  زبور آل محمد

 jامام سجاد 
و حکمت عبادت

    سال اول    ویژه نامه 140    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

رقیه توسلی  پسر همسایه مان هوار می کشد. 
من هم قاضی نیستم که بگویم حرف حق می زند یا 
نه؟ اما به خوبی می دانم حال و خاطرات مادرش با 
هم نسلی های او فرق می کند. با این حال نمی دانم 
17 ساله هایی شکل او که دو سال عمرشان هم به 

قرنطینه و کرونا گذشته را کجای دلم بگذارم؟
اوج  خــانــه همسایه  مــادرپــســری  بــگــومــگــوهــای 

می گیرد.
پسر: خدایا به فریادم برس. من میگم بفرستیدم 
پیش عمو، بذارید برم اونــور درس بخونم. مادره 
میگه هــر جــا خـــانـــوادت هستن، جـــای تــو هم 
همونجاست. مگه من چهارسالمه آخه؟ نسخه 

اکابر طلعت خانومُ میپیچی واسم؟
مــادر: االن داغــی پسر قشنگم. دو روز دیگه که 
عقل رس شدی و دیدی دوروبرت چه خالیه، دور 

از جون دق می کنی.
پسر: ناراحت نشی مــادر من. اما شما گذشته 
پرستین. موندین تو قدیم مدیماتون... واال ! چه 

گیری کردیم از دست توهم تنهایی اینا. 
دادوقال شان سینوسی ضعیف و قوی می شود اما 
واقعاً خیر ببینند! حداقل سبب شدند بعد مدت ها 
پرت شوم آن دور دورها. تا محله قدیمی مان. به 
خانه مان. از خداخواسته چشم هایم را از صفحه 
لپ تاپ بدزدم و ببندم و باز کنم و عطر هندوانه 

زاغمرز بپیچد تــوی ســرم. صــالت ظهر بچرخم 
توی اتاق هایی با در و پنجره های مغز پسته ای. 
صدای جیرجیرک بشنوم و خنده های شیرین تر 
از شهد انجیر مادرم را. سبب می شوند ناله پنکه 
سقفی در من زنــده شــود. صــدای اکــرم و جیران 
بیاید که گوشه ای ریز ریز دارند پچ پچ می کنند و 
می خندند. خرُوپف های حاج میرزا قاطی شود با 
تق تق مگس کش محمدرضا که اوستای بالمنازع 
این فن بود. چقدر به این سفر احتیاج داشتم. به 
دیدن رضا و علی که ولو شده اند دو طرف تخته 
آفتاب  به  چیده اند،  را  دومین دست  و  شطرنج 
باد داده   افتاده روی لحاف تشک های  داغی که 

توی حیاط، به سفره ای که از پشتش بابا صدایم 
قندهای خُردشده.  پیشش. سفره  بروم  می کرد 
بــروم که کلی شیرینک قندی جمع کــرده برای 

»فاکولی«خودش.
راز  از  نوجوان همسایه  به  راستی! کاش می شد 
از راز عشق  این قندشکن ها و کله قندها گفت. 
پدرمادرهایی که هی نمی گویند جانشان به جانمان 
بسته، فقط وراندازمان می کنند و با نسخه اکابری 
گوشه  هی  برایمان  می زند  تنه  آکسفورد  به  که 

سفره، شیرینک کُپّه می کنند.
پی نوشت:پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: آنکه پدر و 
مادرش را خشنود کند، خدا را خشنود کرده است.
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هاله رضایی   همین که صدای زنگ در 
به صدا در آمــد، بچه ها گوشه ای پنهان 
شدند. سامان که از بقیه بــزرگ تــر بود 
آیفون را زد. صــدای زنگ شدیدتر شد. 
مادر از آشپزخانه صدا زد: »سامان مگه کری؟ می خوای باز 
بابات رو عصبانی کنی؟« سامان 10 ساله با دمپایی های لنگه 
به لنگه پله ها را دوتا یکی پایین رفت تا به پارکینگ رسید. 
همین که چشم پدر اخم آلود به پسر افتاد، فریاد زد: »کجا 
بودی؟ نگفتم وقتی چند تا زنگ می زنم، یعنی خرید دارم 
باید بیاین کمکم؟ سالمت کو بی ادب؟« سامان با ترس 

سالم کرد و برای کمک سمت ماشین پدر رفت. 
وارد خانه که شدند، زن جلو آمد، سالم کرد و خریدها را از 
مردش گرفت. مرد کتش را دست او داد و با اخم خودش را 
روی مبل پرت کرد. ملیحه فوری با لیوان شربت سکنجبین 
و خاکشیر حاضر شد. سعید شربت را یک نفس سر کشید 
و اخم هایش گشوده شــد. پرسید: »پــس مرجان و پویان 

: کجا هستند؟« ملیحه دستپاچه جواب  د ا د
پویان، »همین دور و بر«. صدا زد: »مرجان، 

بیاین بابا اومده«. دو تا سر کوچک 
از الی در اتــاق بیرون آمد و 

صــدای ســالم نازکی بلند 
شـــد. سعید خــواســت 
پیشش بیایند. بچه ها 
نـــگـــاهـــی مــحــتــاطــانــه 
ــد. مــادر  ــادر کــردن بــه مـ
ســــرش را تـــکـــان داد. 

بچه ها دو طــرف پــدر روی 
مبل مؤدب نشستند. سعید 
نــگــاهــی بــهــشــان انـــداخـــت و 
نگاهی به ملیحه که دل نگران 
ــش گــرفــت. چــرا زن و  بـــود. دل

بچه هایش همیشه از او دور بودند؟ او که پدر زحمتکشی بود و 
خانواده اش را می پرستید. دوست داشت وقتی وارد می شود 
با استقبالشان روبه رو شود درست مثل خانه خواهرش. ناهار 
را در سکوت خورد، و رفت استراحت کند. عصر که بیدار شد، 

فکری به سرش زد.
به محض ورود به خانه حانیه، پسرهایش، با شادی سالم 
کردند. حانیه که چهره اش از مهربانی می درخشید گفت: 
»چه عجب داداش. راه گم کردی؟« پسرها که رفتند، حانیه 
با دقــت به چهره گرفته بــرادرش خیره شــد: »راستش رو 
بگو، ملیحه و بچه ها طوری شدند؟« سعید آهی کشید: 
»نه. ولی غصه ای روی دلم سنگینی می کنه و می خوام از 
تو چــاره اش رو بپرسم«. بعد ماجرا را تعریف کــرد. حانیه 
نگاهی شماتت آمیز به او کرد: »همه اش تقصیر خودته! 
این بد اخالقی، زنت و بچه هات رو ازت دور کرده. یک کم به 
کارهات فکر کن. خیال کردی فقط تو کار می کنی و خسته 
می شی؟ ملیحه دست تنها سه تا بچه قد و نیم قد رو نگه 
می داره خسته نمی شه؟ اگه قرار باشه همه داد و بیداد کنند 
که سنگ رو سنگ بند نمی شه. مجید آقا هم توی این هوای 
گــرم پشت فرمون تاکسی هــالک می شه ولــی وقتی میاد 
خونه به قول خودش همه چی رو پشت در خونه می ذاره«. 
ملیحه دستی بر شانه برادر زد، از جایش بلند شد و پس 
از مدت کوتاهی با کتابی به نام »تحف العقول« برگشت. 
صفحه ۴۶۷ را بــاز کــرد و گفت: »اینجا امــام هشتم)ع( 
در حدیث شریفی می فرمایند: دوســت هرکس خرد او و 
دشمنش نادانی اوست«. کتاب را بست و لبخند زد. »بیا. 
بگیر دستت باشه. اگه شبی یک حدیثش رو 
بخونی و بهش خوب فکر کنی، کلی روت اثر 
می ذاره«. حمید کتاب را توی دستش 
گرفت و فوری بلند شد. باید خیلی 
چیزها را جــبــران مــی کــرد. چه 

همه کار داشت.

اثافى 
االسالم 
ثلاثة: 
الصلوة و 
الزکوة و 
الوالیة، 
ال تصح 
واحدة 
منهن اال 
بصاحبتیها

سنگ هاى 
زیربناى اسالم سه 
چیز است: نماز، 
زکات و والیت که 
هیچ یک از آن ها 
بدون دیگرى درست 
نمی  شود.

کافی)ط-االسالمیه( 
ج2، ص 18

اِنَّ 
السَّعیدَ، 

ُکلَّ 
السَّعید، 

حَقَّ 
السَّعیدِ 

مَن أحَبَّ 
عَّلیًا فی حَیاتِه  

وَ بَعدَ 
مَوتِه

همانا سعادتمند 
)به معناى( کامل و 
حقیقی کسی است 
که امام علی)ع( را 
در دوران زندگی و 

پس از مرگش دوست 
داشته باشد.

امالی)صدوق(، ص182

ZG

صدیق   یعنی 
شخص    بسیار 

راستگو

یکی از اوصاف امام 
رضا)ع( صدیق است. 
صدیق یعنی شخص 

بسیار راستگو که 
همیشه صادق است. 

در القاب حضرت 
علی بن موسی 

الرضا)ع( این لقب 
جایگاهی ویژه دارد. 
صدیق کسی است 

که گفتارش را با کردار 
خویش تصدیق کرده 

است.

زنده کردن 
سرزمین مرده

امام حسین)ع( و 
کاروانشان، پیش از 
دهم ذی الحجه از مکه 
به سمت کوفه حرکت 
کردند، امام سجاد)ع( 
منا نرفت و قربانی 
نکرد، با وجود این 
فرمود: من فرزند مکه و 
منا هستم. این جمله 
اشاره دارد که گرچه ما 
امسال منا نرفتیم و 
گوسفند نکشتیم، ولی 
منا از ماست. چون منا 
مانند مکه و مدینه و 
حتی خود کعبه موات 
بود و ما با کربال رفتن 
خود آن سرزمین مرده 
را زنده کردیم.

درحاشیه درحاشیه

هدیه سادات میرمرتضوى   حامد از پشت شیشه های 
پُر لک، چشم هایش را به منظره های آن بیرون دوخته بود. 
اووووه... چقدر درخت و کوه. چقدر هم همه شان به سرعت 
در حال دویدن بودند. مگر کجا می خواستند بروند که این 
همه عجله داشتند؟ نکند آن ها هم داشتند مثل او و مادر به 
مشهد و زیارت امام رضا)ع( می آمدند؟ سرش را چرخاند که 
از مادرش بپرسد، ولی مادر توی کوپه نبود. ترسید. خواست 

از کوپه بیرون برود ولی یاد حرف مادرش افتاد که گفته بود 
تنهایی از کوپه بیرون نــرود وگرنه گم می شود. همین طور 
که پاهای کوچکش با حرکت قطار توی هوا تاب می خورد، 
گریه اش را قورت داد و چشمش را به در دوخت. یکهو چند 

ضربه محکم به در خورد.
-تق تق تق. خوشحال سمت در دوید و به زحمت کشوی آن 
را کشید. با دیدن قیافه مردی که با لباس مخصوص پشت 

در بود، چند قدم عقب رفت. چیزی نمانده بود زمین بخورد. 
مرد گفت:

-سالم. لطفاً بلیت هاتون رو آماده کنید.
حامد فکر کرد حتماً این آقا، پلیس قطار است. با خجالت 

گفت:
-ببخشین آقــای پلیس! مامانم گم شــده. می شه پیداش 

کنین؟

مرد لبخند زد و جواب داد:
-باشه پسر خوب. من االن پیداش می کنم. می شه اسم و 

فامیلت رو بگی؟
-من... حامدم... حامدِ....

با دیدن مادر بقیه حرفش را خورد. مادر با نگرانی پرسید:
-بلیت ها رو می خواین؟ االن بهتون می دم.

بعد پالستیک پر از خوراکی را روی صندلی گذاشت و زود از 

داخل کیفش، بلیت ها را به مرد نشان داد. آقای پلیس، با 
دستگاهی بلیت ها را سوراخ کرد و با تشکر به مادر پس داد. 

بعد با خنده گفت:
-خوب شد اومدین. آقا پسرتون فکر می کرد گم شدین. از من 

می خواست پیداتون کنم.
مادر ابروهایش را باال داد و رو به حامد کرد:

-مگه نگفتم دارم می رم یک کم خوردنی بخرم؟

حامد ســرش را پایین انــداخــت و گــوش هــایــش داغ شد. 
نتوانست به مادر بگوید اصالً چیزی نشنیده است.

قطار تلق تلوق کنان صدا می کرد که چشم های حامد باز شد.
-خوب خوابیدی؟ بیا ببین چه همه خوراکی برات خریدم. تا 
برسیم حسابی سرت گرم می شه. تلویزیون هم داره برنامه 

نشون می ده. بیا با هم نگاه کنیم.
ــادر تکیه داد و بــه صفحه تلویزیون  حامد ســرش را بــه م

قطار نگاه کرد. پسر کوچکی با مادرش از سقاخانه طال آب 
می خوردند. کبوترها دور سقاخانه پر می زدند. یادش از دفعه 

قبلی افتاد که با مادر به مشهد آمدند. 
چقدر توی حرم قشنگ بود و گنبد و گلدسته های طالیی امام 
را دوست داشت. چقدر همه جا بوی عطر مــی داد. چقدر 
همه مهربان بودند. همین طور که سرش را به چادر مادر تکیه 
داده بود و تندتند پسته هایی را که مادر مغز می کرد می خورد، 

با خودش فکر کرد بیخود نیست که کوه ها و درخت ها هم 
دارند با آن ها مشهد می آیند و می خواهند حرم بروند. از بس 

آنجا همه چیز خوب است.
 انگار خود بهشت است. همان بهشتی که مادر همیشه 
وقتی قرآن می خواند برایش تعریف می کرد. با این فکرها 
ــر به  چشم هایش را بست و محکم فشار داد. کــاش زودت

مشهد می رسیدند.

قطارنوشت
آنجا انگار خود 
بهشت است

موعظه
آیت اهلل وحید خراسانی 

   ما نشناختیم او را
در سوگ شهادت حضرت سیدالشهدا امام حسین)ع( بر 

کائنات چه گذشت؟ ما نشناختیم او را؛ أَْشَهُد أَنَّ َدَمَک َسَكَن فِي 
الُْخْلِد؛ خون تو در خلد ساکن شد. این مطلب شرحی دارد: روز 

دهم محرم بود که مردم ناگهان دیدند صداى شیون و غوغا 

و بلوا از خانه  ام سلمه بلند شده است. همگی هجوم آوردند، 
نمی دانستند چه اتفاقی براى  ام المؤمنین افتاده؟ بعد که 

پرسیدند جواب شنیدند گفتنی نیست. باالخره  ام سلمه گفت: 
االن در رؤیا خاتم النبیین را دیدم که سر برهنه و پا برهنه و 

غبارآلود بود. گفتم: یا رسول اهلل چه خبر شده است؟ جواب داد: 

خدا مرا مأمور کرد و این قاروره را از عرش به من  داد تا بروم و در 
گودال قتلگاه، خون گلوى پسرم را بگیرم و به عرش ببرم. امام 
ششم فرمود: آن قائمه اى که این شیشه در آن گذاشته شده  تا 

قیامت خواهد لرزید. عظمت این است. 
ْت لَدمُک أَِظلَُّة  آیا چه شد؟ أَْشَهُد أَنَّ َدَمَک َسَكَن فِي الُْخْلِد. اْقَشَعرَّ

الَْعْرِش مع أَِظلَُّة الخالئق.  قشعریره لرزه خاک است. همه اظله 
عرش، ارکان عرش خدا، کرسی، لوح و قلم، همگی در ظهر روز 
عاشورا در مقابل این خون پاک لرزید. بعد دوم: اقشعرت لک 

ارواح الخالئق. الخالئق جمع محلی به ال است. مفید عموم است 
بالوضع،  نه باالطالق. تمام ارواح و آفریدگان براى سر بریده او 

به لرزه افتادند.
بعد جمله سوم: بكی علیه ما یرى و ما ال یرى؛ بهت انگیز است. 

بعد گریه کرد آنچه دیدنی و آنچه نادیدنی است. آیا چه شد؟  که 
بود؟ رسول خدا)ص( در شب معراج چه چیزى را دید؟
ما نشناختیم و هرگز نفهمیدیم چه خبر است و چه بر 

خاتم النبیین در شب معراج گذشت. این موضوع به قدرى مهم 
است که خدا خودش را براى این قضیه تسبیح کرده؛ ُسْبَحاَن 

الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْیاًل ِمَن الَْمْسِجِد الَْحَراِم إِلَی الَْمْسِجِد الْْقَصی. 
رفت تا آنجا، از آنجا به مأل اعال، رسید به َدنَا َفَتَدلَّی. وقتی به قاب 

قوسین واصل شد، دو کلمه را در آنجا دید. کلمه اول این بود: 

ان الحسین مصباح الهدى؛ کلمه دوم: و السفینه النجاه. براى 
شرح دادن این دو کلمه دو کتاب الزم است. جمله اولی جنبه 

علمی دارد، مصباح الهدى و چراغ هدایت سر بریده اوست. این 
حیث عمل: سفینه النجاه. کشتی نجات همه درماندگان وجود 

مقدس اوست. این حدیث صحیح السند است.

رواق  بیست و پنجم محرم الحرام، طبق برخی 
نقل ها مــصــادف بــا شــهــادت وجـــود مــبــارک امــام 
ســجــاد)ع( اســت. عالمه آیــت هللا جــوادی آملی، 
درباره شخصیت امام سجاد)ع( و حکمت عبادات 

ایشان سخنانی ایراد کرده که با هم می خوانیم.

من فرزند مکه و منا هستم ◾
حضرت وقتی با آن وضع به حسب ظاهر اسارت 
وارد شام شد از ذات مقدسش پرسیدند در این 
صحنه چه كسی پیروز شد؟ فرمود: ما پیروز شدیم. 
اگــر شــک داریـــد در ایــن مــبــارزه چــه كسی پیروز 
شد هنگام نماز، اذان و اقامه بگویید ببینید نام 
چه كسی را می برید. ما رفتیم نام پیغمبر را برای 
همیشه زنــده كــردیــم و برگشتیم. سخنان امــام 
ــراد فــرمــود، نشان  ســجــاد)ع( کــه بــر منبر شــام ایـ
می دهد معصومین به حکمت عبادات رسیده اند. 
در بخش هایی از سخنان آن حضرت آمده است: 
من فرزند مکه و منا هستم، یعنی عباداتی که باید 
در مکه و منا انجام گیرد، به آن هــا رسیده ام و آن 
عبادات مرا به اینجا رسانده. آنان که در منا زندگی 
می کنند و اهل آن سرزمین اند فرزند منا نیستند، 
آن که قربانی می دهد تا دین محفوظ بماند فرزند 
مناست. امام حسین)ع( و کاروانشان، پیش از دهم 
ذی الحجه از مکه به سمت کوفه حرکت کردند، 
امام سجاد)ع( منا نرفت و قربانی نکرد، با وجود 
این فرمود: من فرزند مکه و منا هستم. این جمله 
اشاره دارد که گرچه ما امسال منا نرفتیم و گوسفند 
نکشتیم، ولی منا از ماست. چون منا مانند مکه و 
مدینه و حتی خود کعبه موات بود و ما با کربال رفتن 
خود، آن سرزمین مرده را زنده کردیم. هر کس زمین 
مرده ای را زنده کند، آن زمین از آنِ اوست. کسی با 
گوسفند و شتر قربانی کردن مالک منا نمی شود. 
چون منا با این چیزها زنده نمی شود. منا با قربانی 
کردن پدر، بــرادر، عمو و اصحاب و تقدیم اسیر و 

جانباز در راه خدا زنده می شود. چنین کسی است 
که می تواند به دیگران درس شهادت دهد. از این 
جهت ما صاحب منا و وارث آن هستیم. چنان 
که وارث صفا و مــروه و زمــزم و کعبه نیز هستیم. 
چون ما با قیام خود کعبه را زنده کرده ایم، به حج 
ــم و آبــروی حج را حفظ کرده ایم. وگرنه  بها داده ای
گوسفند کشتن، طواف کردن دور خانه خدا و سعی 
کردن بین صفا و مروه کار سهلی است که از عهده 

هر کسی بر می آید.
پس انسان متقی که به باطن عبادت رسیده و 
می کوشد به حکمت نهایی عبادت برسد، به خدا 
می رسد. راه رسیدن به حکمت عبادات آن است 
که عابد جز معبود چیزی نبیند و رکن اساسی این 
است که انسان چیزی جز حق را دوست نداشته 
باشد. در این صورت نگران نیست، چون چیزی که 
از دست رفتنی است مورد عالقه او نبوده و چیزی 
هم که مورد عالقه اوست از دست رفتنی نیست. 
از این رو نه غمی به سراغ عارف می آید و نه اندوهی 
او را فرا می گیرد. انسان گاهی از گذشته غمگین و از 
آینده هراسناک است.اگر کسی از گذشته و آینده 
نجات پیدا کرد، دیگر سخن از ماضی و مستقبل 
نیست؛ از زمان باالترآمده و روی گذشته و آینده 
پا گذاشته است. چیزی را قبالً از دست نــداده تا 
اندوهگین باشد و چیزی را بعداً از دست نمی دهد 
تا هم اکنون ترسناک باشد. این نشانه پی بردن به 

حکمت عبادات است.

یکی از راه هــای آشنایی و انس با ائمه اطهار و از 
جمله امام هشتم)ع(، آشنایی بیشتر با القاب این 
بــزرگــواران اســت. به همین منظور سایت آستان 
نیوز با حاج یدهللا بهتاش، پیرغالم اهل بیت)ع( و 
صاحب کتاب »شمس والیت« گفت وگویی کرده 

که مختصری از آن را می خوانیم.

زکی؛ پاکیزه در سخن و عمل ◾
در میان اوصــاف و القاب امــام رضــا)ع( »زکــی« از 
القاب پرکاربرد ایشان است، »زکی« یعنی پاکیزه؛ 
اگــرچــه همه ائــمــه)ع( پاکیزه هستند امــا برخی 
القاب در سیره و شخصیت یکی از ائمه جلوه های 
بیشتری داشته اســت. ما نباید صرفاً به اســم و 
لقب آن حضرات)ع( اکتفا کنیم بلکه باید به عنوان 
شیعه، سیره آن حضرت)ع( و دیگر ائمه)ع( را در 
عمل بدانیم و پیاده کنیم. در شرح حال و سیره 
امام رضا)ع( می خواندم شخصی به نام ابراهیم بن 
عباس که با حضرت ثامن الحجج)ع( مأنوس بود، 
می گوید: هرگز ندیدم ایشان با زبانشان کسی را 
برنجاند و این درسی آموزنده است که با سخنمان 
دیگری را آزار ندهیم. امــام رضـــا)ع( هرگز سخن 
کسی را قطع نمی کردند، هرگز نیازمندی را از خود 
نمی راندند و هیچ گاه با دیگران بدزبانی نمی کردند... 
یعنی در رفتار و گفتار پاکیزه بودند. ما نیز باید در 
سخن و عمل با دیگران پاکیزه باشیم و از هم کینه به 
دل نگیریم و دل هایمان را زکی کنیم. آنچه با مرور 

سیره و شخصیت امام رضا)ع( بدست می آید، 
ایــن اســت که ایشان از همه آلودگی ها، 

گناهان و رذائــل اخالقی پــاک بوده اند 
و هیچ گونه خطایی در قــول و فعل 

ایشان وجود نداشته است. 
همین سبب شــده به زکی 
شــهــرت بیابند، چــون زکی 

یعنی انسان طاهر و پاکیزه ای که در مسیر خیر و 
خوبی قرار دارد و فسادی در او راه ندارد، چنان که 

امام رضا)ع( چنین بودند.

کسی که گفتارش را با کردارش تصدیق کرده  ◾
است

یکی از اوصــاف امــام رضــا)ع( صدیق اســت. صدیق 
یعنی شخص بسیار راستگو که همیشه صادق است 
و در القاب حضرت علی بن موسی الرضا)ع( این لقب 
جایگاهی ویژه دارد. صدیق کسی است که گفتارش را 
با کردار خویش تصدیق کرده است. این لقب از لحاظ 

سند اعتبار الزم را دارد. 
اگر همین یک صفت از اوصــاف رضــوی در جامعه 
جا بیفتد دیگر گناهان هم ترک می شود. باید توجه 
داشت دروغ از گناهان کبیره است که بزرگ و کوچک 

آن گناه محسوب می شود. 
پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: به کثرت نماز و روزه و حج 
اشخاص نگاه نکنید، به صداقت در کالم و امانتداری 
آن ها توجه کنید. این یعنی عبادت عابدانی که راستگو 
و امین باشند، ارزش دارد. امام رضا)ع( صدیق بودند؛ 
حال ما باید ببینیم چقدر در این صفت به حضرت)ع( 

نزدیک هستیم یا از ایشان فاصله داریم. 
جوانی محضر پیامبر)ص( رسید و عرض کرد: من 
بسیار گناه می کنم اما به شما عالقه مندم. 
به من بگویید یک گناه را تــرک کنم. 
حضرت رســــول)ص( فــرمــودنــد: فقط 
دروغ نگو! وی به دلیل قولی که 
داده بـــود تصمیم گرفت 
دروغ نگوید، درنتیجه 
ــراغ هـــر گــنــاهــی که  ســ
ــت بـــه دلــیــل تــرک  ــ رف
دروغ ناگزیر بــه ترک 

آن گناه نیز شد.

 jامام سجاد 
و حکمت عبادت

 حاج یداهلل بهتاش
 از » شمس والیت« می گوید

دیدگاهحسینیه

 سال هاست سقاخانه چوبی اینجا واقع 
شده؛ درست کنار بازار چارسو در میدان 
باشچارشیای شهر ســارایــوو. مــردان و 
زنان، پیران و جوانان از آن آب می نوشند 
و به یاد حسین)ع( شهید و یاران باوفایش می افتند. حتی 
کبوترها هــم انــگــار اینجا را بیشتر از مکان های دیگر 
دوســت دارنــد و همیشه در اطرافش شادمانه و رها در 
پروازند. اینجا سارایوو پایتخت بوسنی و هرزگوین است. 
شهری که در قــرن 1۴ یکی از نواحی عثمانی به شمار 
می رفت. در دوره عثمانی ساداتی از نسل حسنین)ع( در 
بوسنی حضور داشته اند. بنابراین تعدادی از مسلمانان 
این کشور را شیعیان تشکیل می دهند، اما آمار دقیقی 

از جمعیت آنان در دسترس نیست.
ایـــن شــهــر بــنــا بـــه نــوشــتــه اولـــیـــا چــلــبــی، جــهــانــگــرد و 
سفرنامه نویس عثمانی سبیل های)سقاخانه های چوبی 
شش ضلعی( فراوانی داشته تا مــردم به واسطه آن ها 

تشنگی خود را برطرف کنند.
 ایــن مــکــان هــا بــه عشق شــهــدای کــربــال بنا شــده انــد و 
بیشترشان در چارشی و میدان قرار داشتند. سبیل های 
مشهور به نام فرهادبیگ، خسروبیگ، مرادبیگ و سایر 

افراد متشخص نام گذاری شده است.
 این نام از سبیل کردن یعنی آب دادن در راه خدا وام 
ــاران کهن به جا مانده  گرفته شــده؛ اسمی که از روزگـ
ــرای  ــر دوش ب ــا کــه ســاقــیــان مــشــک ب ــت. آن روزهــ اسـ
ــد و مــیــان شــهــر فــریــاد  رفــع عــطــش مـــردم قــدم مــی زدن
بــرمــی آوردنــد: »سبیل هللا، یعنی در راه خــدا« و برای 
رضــای خداوند، مــردم تشنه لب را سیراب می کردند. 
ــران در روز  ــوه ایـ ــروز هــم در مناطقی نظیر ســوادک امـ
تاسوعا و عاشورا مراسم »آب سبیل« به نیت حضرت 
عباس)ع( برقرار است و بعضی با آداب خاصی مشک 

بر دوش می گیرند و سقایی می کنند.
بدنه سقاخانه چوبی میدان باشچارشیا از پنجره های 
ــگ بــه ســر کـــرده و  ــی رن ــز تشکیل شــده و کــالهــی آب ری
دست کم ۴00 سال است که میان میدان اصلی شهر 
ایستاده و برای مردم تشنه، صبورانه سبیلی می کند. 

برایش فرقی نمی کند تشنه مسافر باشد یا مجاور، 
مسلمان باشد یا غیر مسلمان. 

حــتــی شــب هــا هــم تــمــاشــای قــامــت بـــزرگ و صــبــور و 
مهربانش در شهر سارایوو تماشایی است.

 در کتیبه  روی سقاخانه به زبان عثمانی نوشته شده: 
»بسم هللا. شفاعت سلطان االنبیا محمد المصطفی 
آمــان آل عــبــاه، آه مــن العشق و حــاالتــه، احــرق قلبی 
بحرارته و سقیهم ربهم شرابا طهورا ایچ عین جانفزا 

پیدر پی«.
ــا چــلــبــی در زمــــان او شـــمـــار ایــن  ــیـ طــبــق نــوشــتــه اولـ
ســقــاخــانــه هــا بــه ۷0 مــی رســیــده امــا در طــول تــاریــخ و 
ــیــروزی کمونیست ها خیلی از  بــه خــصــوص پــس از پ
یـــن سقاخانه ها  بــنــاهــای اســالمــی از جمله بیشتر ا
تخریب شدند و حاال پس از 300 سال از سفر چلبی 
به سارایوو، از آن ۷0 سقاخانه در منطقه بالکان تنها دو 
سبیل یکی در شهر سارایوو و دیگری در شهر نوی پازار 

مرکز سانجاک باقی مانده است.
 چلبی می نویسد در کنار این ۷0 تن، ۷0 مسجد بنا شده 
و بر کتیبه هایی که بر باالی آن نصب شده، نوشته اند: 
»چون آب نوشیدی سالم کن بر شهید کربال و لعنت کن 
قاتلین او را«. این بناها را دراویش و محبان اهل بیت)ع( 
ــه احــتــرام و حــرمــت عــطــش امــام  در دوران عثمانی ب
حسین)ع( و یاران باوفایشان ساختند تا ثابت کنند نام 
حسین)ع( و یاد حسین)ع( و خط سرخ شهادتش تا ابد 

در نقطه نقطه این جهان ماندگار خواهد ماند.

یک جرعه نور

 بهترین دوست
دوردست ها

سقا خانه» سارایوو«

حـــــــــــــــجـــــــــــــــت  رواق
والمسلمین  ــالم  ــ االسـ
محمدصادق کفیل در 
آستانه سالروز شهادت 
حضرت امام سجاد)ع(، 
خــالــق مــیــراث مــانــدگــار صحیفه ســجــادیــه در 
یــادداشــتــی اختصاصی بـــرای قـــدس، شرایط 
سیاسی فرهنگی دوران حیات آن حضرت)ع( را 
بررسی کرده است، شرایطی که چاره کار امامت 

را به دعا گره زد.

اوضاع سیاسی دوران امام سجاد)ع( ◾
ــواردی کــه مــی تــوان بــه آن اشـــاره کرد  یکی از مـ
حاکمیت خــشــونــت در ایـــن دوران اســـت که 
حادثه دلخراش کربال در سال اول خالفت یزید 
اتفاق افتاد. حادثه حرّه یکی دیگر از حوادث 

خونبار زمان خالفت یزید بود. 
یــک ســال و چند مــاه پــس از حــادثــه عــاشــورا، 
لشکر شام به دستور یزید بــرای سرکوب قیام 
مردم مدینه وارد آن شهر شد و پس از غارت و 
تعدی به نوامیس مسلمین، نزدیک به 10 هزار 
نفر از صحابه و تابعین را کشتند و از بقیه مردم 

اقرار گرفتند تا پایان عمر برده یزید باشند. 
حادثه تلخ دیگر آتش زدن کعبه بود که لشکر 
ــرای ســرکــوب  شـــام پــس از قــتــل عــام مــدیــنــه، بـ
ــرده، شهر را  عــبــدهللا بــن زبــیــر، آهــنــگ مکه کـ
محاصره و خانه های مکیان و خانه کعبه را با 

منجنیق به آتش کشید. 
یــد خاتمه یافت.  ایــن غائله بــا خبر مــرگ یــز
سرکوب نهضت توابین، قیامی که در سال ۶5 
هجری به فرماندهی سلیمان بن صرد خزاعی 
اتفاق افتاد و سلیمان به همراه ۴ هــزار نفر از 
همراهانش کشته شدند از دیگر حــوادث تلخ 

دوران حیات امام چهارم است. 
ســرکــوب قیام مختار نیز در ایــن دوران اتفاق 
افتاد؛ زمانی که مختار بــرای خونخواهی امام 
ــارات الحسین«  ــث ــا شــعــار »یـــا ل حــســیــن)ع( ب
بزرگ ترین انقالب اجتماعی علیه بنی امیه را 
فراهم آورد. سپاه مختار، پس از 1۶ ماه نبرد، 
به خاطر اوضــاع اجتماعی و سیاسی آشفته 
و خیانت بــرخــی از افـــراد، بــه مــحــاصــره سپاه 

مصعب بن زبیر درآمد.
 مختار با 19 نفر از بهترین یارانش با شجاعت 
تمام جنگید و به شهادت رسید. مصعب به 
یـــاران مختار امــان و تعهد داد کــه در صــورت 
تسلیم، متعرض آنان نشود. اما پس از تسلیم، 

۷ هزار نفر را گردن زد.

 اوضاع فرهنگی دوران امام سجاد)ع( ◾
بنی امیه بــا اقــدامــات ضــد فرهنگی مختلفی 
بستر را بـــرای حاکمیت خــود آمـــاده کــردنــد. 
تحریف اســـالم، عقیده بــه تجسیم و تشبیه 
ــد، ارجـــاء، رهــبــانــیــت، تــصــوف و عقاید  خــداون
افراطی نمونه های بــارز از بدعت ها و تحریف 
دیــن و انــحــرافــات فــکــری و اعــتــقــادی مـــردم در 
دوران خالفت 90 ساله بنی امیه بود. آنان اسالم 
نــاب را چنان عــوض کــردنــد کــه مسلمانان 50 
ســال پس از رحلت پیامبر)ص(، بــرای کشته 

شدن فرزند دختر پیامبر، شتر نذر می کردند.
 ترویج جبرگرایی یکی دیگر از این موارد است. 
بیشترین سعی معاویه در ترویج جبرگرایی بود. 
آنان با تفکر جبرگرایی، مفاسد خود را موجه و 
معترضان خود را به اسم مخالفان اراده الهی 

سرکوب می کردند. 
یزید خطاب به امام سجاد)ع( می گفت: »حمد 
و ســپــاس خــداونــدی را کــه پــدرت را کــشــت« و 
ــد عــلــی بن  عــبــیــدهللا مــی پــرســیــد: مــگــر خــداون
الحسین را نکشت؟ مــخــدوش کـــردن چهره 
اهل بیت اقدام دیگری بود که مردم را منحرف 
ــادق)ع( در مــعــرفــی ایـــن دوران  ــ ــام صـ ــرد. امـ کـ
فرمودند: »پس از حسین همه مردم منحرف 
شدند مگر سه نفر«. انحراف به حدی رسید 

که بیشتر مردم، روز عاشورا را عید قرار دادند.
 وقتی شنیدند خاندان پیامبر به عنوان اسیر 
وارد شــام می شوند، شهر را آذیــن بسته و به 

جشن و پایکوبی پرداختند.
ــاد)ع( شــنــیــده شـــد که  ــجــ ــا از امــــام ســ ــارهـ  بـ
می فرمود: »در مکه و مدینه 10 نفر که دوستدار 
ما باشند نیست« و عنوان می کرد: » نمی دانیم 
با این مردم چکار کنیم، وقتی حدیث پیامبر را 
برایشان می گوییم، می خندند و وقتی ساکت 

می مانیم ما را رها نمی کنند«.
همچنین معاویه و هــوادارانــش بــرای تخریب 
شخصیت اهــل بــیــت و ســاخــتــن شخصیتی 
موجه برای معاویه، بیشترین احادیث جعلی 

را ساخته و منتشر کردند. 
آنان برای نیل به این اهــداف، دست به دامان 
یــره،  بــوهــر دانشمندان دنیاپرستی همچون ا
عمرو بن عاص، شریح قاضی، مغیرةبن شعبه، 
عروة بن زبیر، محمدبن شهاب زُهری، عبدهللا 

بن عمر و... شدند.
 این گــروه ظاهری آرام، سیمایی باوقار، زبانی 

ــد و  ــن مــالیــم و گـــویـــای قــــرآن و حــدیــث داشــت
خطرشان برای اسالم، از تمامی عناصر دستگاه 

خالفت بیشتر بود. 
ایجاد تفرقه های قومی و قبیله ای، بی عدالتی 

و ظلم علنی در تصدی پست ها و دریافتی از 
بــیــت الــمــال، تــرویــج جهل و تحمیق و تحمیر 
مردم و نگهداری آنان در خأل فکری، اعتقادی 
و ســیــاســی، دیکته کـــردن مطالب بــه عالمان 
درباری و معرفی اندیشمندان منحرف از اهل 
کتاب به عنوان الگو، از دیگر اقدامات بنی امیه 

در این ایام بود.

اقدامات امام سجاد)ع( ◾
اقدامات امام سجاد)ع( را می توان به دو بخش 
تقسیم کــرد. اقــدامــات سیاسی و فرهنگی و 
اقــدامــات عــلــمــی؛ ایــن اقــدامــات در ســه دوره 
صورت گرفته که شامل دوران اسارت )از عصر 
عــاشــورا تــا برگشت بــه مــدیــنــه(، دوران قــیــام و 

آشوب ها و دوران ثبات و سازندگی است.
 در دوران اسارت؛ قتل، تعقیب، شکنجه و ظلم 
سابقه داشت، اما کشتن پسر پیغمبر و بر نیزه 
کردن سر عزیزان حضرت زهرا و اسارت خاندان 
پیغمبر و گرداندن شهر به شهر آنــان، دنیای 
اسالم را مبهوت و وحشت را بر دل همه چیره 

ساخته بود. 
سخت گیری حکومت از آنــچــه مـــردم حدس 
ــر و قــســاوت و ظلم  ــاالت ــه مــراتــب ب مـــی زدنـــد ب
دستگاه در اوج خــود بـــود. آغـــاز امــامــت امــام 
ــوده و در  ســجــاد)ع( از دوران سخت اســـارت ب

چنین جوّی ادامه پیدا می کند.
 آن حضرت بزرگ ترین وظیفه خود را مقابله 
با دیــن زدایــی حکومت از جامعه دانسته و با 
شجاعت و صراحت لهجه به افشاگری رفتار 
ظالمانه حاکمان مستبد مــی پــردازد؛ برخالف 
بقیه عمر مبارکش که به ظاهر مشغول عبادت 
و راز و نــیــاز بــا خــدا بــوده و بــرخــورد مالیمی با 

دستگاه حاکم داشته است. 
رهبر معظم انقالب این دوران را چنین معرفی 
ــاه و  ــوت مــی کــنــنــد: »زنــدگــی امـــام یــک فــصــل ک
تعیین کننده دارد و آن دوران پس از کربالست. 
یعنی فصل اســارت کــه فصل بسیار کوتاهی 
است اما پرهیجان، زیبا، عبرت انگیز و در عین 

اسارت سرسختانه و پرخاشگرانه است. 
ــارت و بــیــمــاری،  امـــام ســـجـــاد)ع( در حـــال اســ
همانند قهرمانی بزرگ با گفتار و رفتارش، در 
این فصل حماسه می آفریند... امام را به صورت 
یــک انقالبی پــرخــروش می بینید کــه کمترین 
سخنی را تحمل نمی کند و در برابر چشم همه، 
پاسخ های دندان شکن به دشمنان مقتدر خود 

می دهد«. 

در دوران قیام و آشوب ها امــام)ع( جریان های 
حق طلب مانند قیام توابین و مختار را تأیید 
و تشویق کردند و در مقابل جنبش های فاسد 
و فتنه انگیز مانند قــیــام مـــردم مــدیــنــه، فتنه 
عــبــدهللا بــن زبــیــر و آشــوب هــای بنی العباس، 
هوشمندانه موضع گرفته و خــود و هــواداران 

خود را از تبعات آن در امان می داشتند.
 در دوران ثبات و سازندگی نیز فساد حاکمان، 
ســکــوت و انــحــراف عــالــمــان، عـــدم اعــتــمــاد به 
ــادانــی مــردم،  مــدعــیــان و هـــــواداران، جهل و ن
قتل و غــارت شیعیان، فــقــدان دوســتــان، داغ 
یــزان، ناله مظلومان و  سنگین قبیله ای از عــز
آوارگی یتیمان، شرایط را برای آن امام بزرگوار 
بسیار سخت و طاقت فرسا کرده بود. در چنین 
شرایط دشواری امام با استفاده از »تقیه« برای 
تحکیم موقعیت شیعه، این اقدامات را انجام 
دادنــد؛ زنــده نگه داشتن یاد و خاطره عاشورا، 
افــشــای چهره واقــعــی بنی امیه، تفسیر قــرآن 
و نشر احــکــام، تبیین مــعــارف نــاب بــه وسیله 
دعــا، تربیت شــاگــردان، ســازمــان بخشیدن به 
تشکیالت سیاسی شیعه و بــرخــورد جــدی و 

مبارزه با عالمان درباری.

آثار علمی امام سجاد)ع( ◾
صحیفه سجادیه از گنجینه ها و منابع اصیل 
اســالمــی اســت کــه بــه »اُخـــت الــقــرآن«، »زبــور 
آل محمد« و »انجیل اهل بیت« نیز مشهور 
اســت. صحیفه شامل 5۴ دعا در موضوعات 
مختلف و مــورد نیاز انسان اســت. ادیــبــان در 
فصاحت و بالغت صحیفه و شارحان در شرح 
محتوای عمیق و علمی آن، متحیر و شگفت 
زده اند. مناجات خمسه عشر راه و رسم سخن 
گفتن با خدا را به جهانیان می آموزد. مناجاتی 
ــان توبه کنندگان، شکایت کنندگان،  کــه از زب

مشتاقان و... بیان شده است. 
ــه حــقــوق شــامــل 50 حــق و در حقیقت  رســال
یــک قــانــون اســاســی مترقی بین المللی است 
که متصل به منبع وحــی بــوده و با رعایت آن 

سعادت بشر تضمین می شود. 
حقوقی که همه انسان ها به اقتضای انسان 
ــری و رعـــایـــت آن  ــی ــراگ ــشــان نـــاچـــار بـــه ف ــودن ب
هستند. سرانجام آن امــام همام در ســال 95 
هجری در زمــان خالفت ولیدبن عبدالملک، 
به وسیله عمال خالفت، مسموم و به فیض 
شهادت نائل شد. سالم هللا علیه یوم ولد و یوم 

عاش و یوم استشهد و یوم یبعث حیا.

در روزهــای پر غم و آشوب ماه محرم، مسابقه ای از جنس 
کتاب با یاد سرور شهیدان عالم در حال برگزاری است.

یکی از چهار کتاب این پویش، رمان »پشت درهای بهشت« 
است. این رمان نوشته رضا کاشانی اسدی است که درباره 
رخدادهای پیش و پس از واقعه عاشورا و جامعه کوفه در 
آن  زمــان روایــت می کند و به تازگی توسط انتشارات کتاب 

جمکران به چاپ پنجم رسیده است.
رضا کاشانی اسدی در رمان »پشت درهای بهشت« فضای 
خدعه و خفقان زمان شهادت امام حسین)ع( را تصویر و 
برخی از عبرت های ماجرای عاشورا را در قالب داستان بیان 

کرده است. او با استفاده از روایات تاریخی، ماجرای زندگی 
فردی را به تصویر کشیده که بخشی از زوایای پنهان آن  برهه 

تاریخی را برای مخاطب روشن می کند.
نویسنده این کتاب مخاطبش را به  شهر کوفه وزمانی می برد 
که 10 هزار نامه  برای امام حسین )ع( فرستاده شده واز او 

دعوت کرده اند برای امامت به کوفه بیاید.
ــاد ورق بر می گــردد وکــوفــه  روی  امــا بـــاورود عبد هللا بن زی
دیگرش را نشان می دهد. در نتیجه کوفه در اختیار  ابن زیاد  
قــرار می گیرد  ومــردم شهر  وقبایل بــرای بیعت  با او از هم 

سبقت می گیرند.

 در ایــن کــتــاب بــا فــردی بــه نــام مــوقــع کــه از 
شــاگــردان  حبیب بــن مــظــاهــراســت آشنا 
ــن زیــاد  ــدر مــوقــع از تـــرس  اب مــی شــویــم. پ
ــار  رفــتــه و مــوقــع را هــم بــه دســت  ــ بــه درب
بوسی می برد. ولی وقتی حبیب  به قصد 

پیوستن  به امام  از کوفه خارج می شود، موقع 
واقعیتی را می فهمد که زندگی اش را تغییر می دهد.
پویش »نسل حسین« به مناسبت فرا رسیدن محرم الحرام، 
مسابقه ای را با محوریت کتاب »پشت درهــای بهشت« 
تدارک دیده است که عالقه مندان می توانند برای تهیه این 

کــتــاب عــدد 11 را بــه سامانه 
50005۴۶0 ارســال کــرده یا با 
مراجعه به کتاب فروشی های 
ــور، آن را تهیه  ــشـ ــر کـ ــراسـ سـ
کنند.این پویش که از نوزدهم 
مرداد آغاز شده و تا نوزدهم مهر 

 1 ۴ 0 ادامه خواهد داشت، با همکاری 0
کتابشهر ایــران، سازمان تبلیغات و مرکز رسانه ای شیرازه 
برگزار شــده و در پایان، ۲00 میلیون ریــال جایزه نقدی به 

برگزیدگان خود اهدا می کند.

خبر روزخبر روز

برگزارى مسابقه 
 کتاب خوانی

 »نسل حسین )ع(  « 

صحیفه سجادیه از گنجینه ها و منابع اصیل اسالمی است 
که به »اُخت القرآن«، »زبور آل محمد« و »انجیل اهل بیت« نیز 
 مشهور است. صحیفه شامل 54 دعا در موضوعات مختلف

 و مورد نیاز انسان است.

گزيدهگزيده
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خانه ها وخاطره ها

عکس: مصطفی عباسی

ریحانه بنازاده  روبه روى خانه فروریخته عکس نوشت
ایستاده ام. خواب و بیدارى ام معلوم نیست. 
صداى آدم هاى خانه توى سرم می پیچد. 

غرغرهاى بی بی پاى چرخ نخریسی اش را 
می شنوم که می گوید: »آتش ِد حلقت بیفتد 

صدیقه« و او بیشتر خاک هاى روى فرش 
را با جارو به سمت چرخ بی بی می فرستد. 

صداى بچه هاى قد و نیم قدى را می شنوم 
که منتظر صالت ظهر هستند تا پدر برود و 
آن ها توپشان را در بیاورند و شروع به بازى 

کنند. سعید همیشه دنبال اذیت کردن صدیقه 
است و این بار دستاویزش عكس صدیقه 

است که یواشكی در عكاسخانه باالخیابان 
گرفته است. حاال آدم هاى آن خانه، بزرگ 

شده اند و من هنوز در آن خانه آن ها را مالقات 
می کنم. صداى پاى خودم را می شنوم، مادر 
مچ دستم را گرفته است. از دور می آیم. مادر 

تا چشمش به گنبد طالیی حرم می افتد 
می ایستد و چشمانش را می بندد، دستش را به 
روى سینه اش می گذارد و خم می شود و سالم 

می کند. دوباره راه می افتد.
اینجا تنها جایی است که پیچ و خم 

کوچه هایش را دوست داشتم و آفتاب سر ظهر 
تابستانش کالفه ام نمی کرد. مادر طورى مچ 

دستم را می گرفت که جایی براى شیطنت هاى 
کودکانه نمی گذاشت. به اول کوچه حاج 
ابراهیم که می رسیدیم، خوشحال بودم. 

نزدیكی خانه مچ دستم آزاد می شد و حاال 
مسابقه که کی اول کوبه در را بزند بود. در که 
باز می شد، پدربزرگ با روپوش و لبخندى به 

لب ایستاده بود. کتاب هزار و یک شب روى 
صندلی آهنی آبی کنار حیاط بود و سماور 

مادربزرگ همیشه کنار اتاق با قورى گل سرخ 
منتظر میهمان. سر پله ها که می نشستیم 

فقط به انارهاى قرمز آویزان از درخت نگاه 
می کردم. اول بهار که می شد چادر توت تكانی 

باز می شد و بچه هاى قد و نیم قد دور آن را 
می گرفتند. زیرزمینی ها تودرتو بود و همیشه 
باید یواشكی آنجا می رفتیم. ما براى مأموریت 
آنجا می رفتیم. کشک ها و آلوخشک ها جایش 
مشخص بود، هر هفته کیسه آن که پر می شد 
با نقشه و هماهنگی چند نفرى خالی می شد. 
خاطره ها در ذهنم ادامه دارد که دستش روى 

شانه ام می خورد و می گوید: »بهتر است برویم«.

 بررسی  بررسی راهبراهبرردد سیاسی و ف سیاسی و فررهنگیهنگی
   امام سجاد امام سجاد  j ددرر دو دورره اختناق امویه اختناق اموی

bزمانهزبورآلمحمد



ــرا دلــپــذیــر  زهـ
توسل به اولیای خدا 
یــکــی از دســـتـــورات 
دیــنــی مــا مسلمانان 
و ســـبـــب تـــقـــرب بــه 
پــــــروردگــــــار مــتــعــال 
اســت. وقتی به پیشوایان معصوم)ع( 
ــدا را  ــع خـ ــ ــم، در واق مــتــوســل مــی شــوی
صدا می زنیم؛ زیرا امام دست ما را در 
دست خدا می گذارد. گاهی برای اظهار 
ارادت و توسل به ساحت مقدس ائمه 
اطهار)ع( به بارگاه ملکوتی آن ها مشرف 
ــاره ثـــواب زیـــارت مرقد  ــ مــی شــویــم. درب
مطهر پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع( 
به ویژه زیارت علی بن موسی الرضا)ع( 
روایت های زیادی داریم. گرچه حضور 
در پیشگاه ولی خدا توفیقی الهی است 
ولــی در سفرهای معنوی بعد منزل و 
مسافت مطرح نیست و از راه دور نیز 
می توان به آن بزرگواران متوسل شد و 
به ثواب و برکات زیارت رسید. در همین 
زمینه بــا حــجــت االســام والمسلمین 
محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز 

کشور گفت وگویی انجام داده ایم.

جلوه گاه توحید ناب ◾
ــه مــعــنــای  ــی، بـ ــنـ تـــوســـل از جــنــبــه دیـ
واسطه قــرار دادن یکی از اولیای الهی 
ــرآورده شدن  بــرای تقرب به خداوند و ب
حاجت هاست و با آموزه شفاعت پیوند 

نزدیکی دارد. 
حجت االسام قرائتی می گوید: وقتی 
ــدا مــی زنــیــم و بــه آن هــا  مــا ائــمــه را صـ
متوسل می شویم، به معنای آن است 
که خدا را صدا می زنیم و آن ها را واسطه 
درخــواســت خــود قــرار می دهیم و این 
جلوه توحید ناب است. خداوند در آیه 
َّمَا وَلِیكُمُ  55 سوره مائده می گوید: »إِن
َّذِیَن یقِیمُوَن  َّذِیَن آمَنُوا ال هللاُ وَرَُسولُهُ وَال
ُــمْ رَاكـِـعُــونَ «.  َّكـَـاهَ وَه ُــوَن الــز ــَاهَ وَیــؤْت الــصَّ
ولــّی امــر و یــاور شما تنها خــدا و رسول 
و مؤمنانی خواهند بــود کــه نماز بــه پا 
داشــتــه و بــه فــقــرا در حــال رکـــوع زکــات 
می دهند. اگر به سراغ خدا بروی خدا 
دستت را در دست علی)ع( می گذارد. 
سراغ علی)ع( که بروی، او دست تو را در 

دست خدا می گذارد. درست است به 
امام توسل می کنیم اما امام دست ما 
را در دست خدا می گذارد. ما وقتی به 
امام زمان)عج( هم متوسل می شویم و 
در مسجد جمکران نماز توسل به امام 
ــار می گوییم:  زمــان می خوانیم، 100 ب
ــاک نعبد و ایـــاک نستعین«. این  »ایـ
یعنی توحید نــاب! در دعــای توسل که 
ــا اســت مــی گــویــیــم: »انــی  بهترین دع
ــی هللا و استشفعت   توجهت بکم ال
ــی هللا فاشفعوا لــی عند هللا و  بكم إل

استنقذونی من ذنوبی عند هللا «.
 پــس وقــتــی بــه ســـراغ امـــام هشتم)ع( 
ــوســل بـــه حــضــرت  مـــی رویـــم، ســــراغ ت
رضــــا)ع( رفــتــه ایــم و امـــام دســتــمــان را 
در دســت خــدا مـــی گـــذارد. چــون امــام 
رضا)ع( واسطه فیض الهی است. همه 

پیشوایان معصوم ما رابــط ما با خالق 
هستی هستند. 

والیت امام رضا)ع( و توحید الهی ◾
قرائتی می افزاید: حضرت رضــا)ع( در 
جمع مــردم نیشابور، حدیث معروف 
سلسلة الذهب را بیان فرمودند که خدا 
می فرماید: »ال الــه اال هللا حصار من 
است و هر کس وارد حصار من شود از 
عذابم در امان است...«. در ادامه امام 
فرمودند: »امــا این شروطی دارد و من 
یکی از شرط های آن هستم«. پس بنا 
بر فرمایش حضرت رضـــا)ع(، پذیرش 
والیت و توسل به ایشان، یکی از شرایط 
توحید خداوند است. امام می گوید: من 
هم از شرایط این توحید هستم. شرط 
از مشروط جدا نمی شود. این مثل این 

است که اگر دکتر گفت: این آمپول را 
بزنی خــوب می شوی، ایــن قــرص را هم 
بــخــوری خــوب مــی شــوی. مــریــض فکر 
می کند می گوید: معلوم می شود مواد 
شیمیایی این دو ترکیبش یکی است. 
پس والیت امام رضا)ع( را که بپذیرید، 
وارد دایــره توحید شده اید و توسل به 
آن حضرت همچون توسل به پروردگار 

است.
قرائتی در ادامــه می گوید: گاهی برای 
توسل به ائمه)ع( و اظهار ارادت و توسل 
بــه آن هــا بــه طــور حــضــوری بــه پیشگاه 
آن ها مشرف می شویم. به این حضور 
ــارت می گویند.  در مقابل ولــی خــدا زی
زیـــارت امــام مــعــصــوم)ع( تجدید عهد 
و آیــنــه ای اســت کــه انــســان خــود را در 
آن می بیند و اعمال خــود را با اعمال 

ائمه)ع( مقایسه می کند. اگر ولی خدا 
در قید حیات نباشد، تشرف به حرم 
ایشان هم در کسب فیوضات معنوی و 
اتصال با وی مؤثر است؛ زیرا قرار گرفتن 
در بارگاه ملکوتی امام معصوم)ع(، سیم 

اتصال ما را قوی می کند.

سالم امام رضا)ع( به زائرانش ◾
دربـــــــاره ثـــــواب زیــــــارت مـــرقـــد مطهر 
پــیــامــبــر)ص( و امــامــان مــعــصــوم)ع( به 
ــژه زیــارت علی بن موسی الــرضــا)ع(  وی
ــم. این  روایــت هــای بسیار زیـــادی داریـ
زیــارت یک توفیق الهی است و برکات 
خاصی دارد. وارد حرم امام هشتم)ع( 
کــه می شوید، پیش از اینکه بگویید: 
»الـــســـام عــلــیــک یـــا عــلــی بـــن مــوســی 
الرضا«، امام می گوید: »السام علیک 
یا ایها الزائر«. دلیلش هم این است که 
خدا در آیه 54 سوره انعام به پیامبر)ص( 
َّذِیَن یؤْمِنُوَن  می فرماید: »وَإِذَا جَاءََك ال
بِآیاتِنَا فَقُلْ َسَامٌ عَلَیكُمْ«. »هر گاه آنان 
که به آیات ما می گروند نزد تو آیند بگو: 
سام بر شما باد«. نمی گوید: سام که 
کردند جواب سام را بده. در جای دیگر 
از قرآن آمــده: قالوا ساما و قال ساما 
ولــی اینجا می گوید: همین که زائــر به 
محضر تــو رســیــد تــو ســام کــن: »فقل 
سام علیکم«. پس طبق این آیه، وارد 
ــا)ع( بــه ما  ــام رضـ حــرم کــه می شویم ام
سام می کند. گزینش هم نمی کند به 

همه یک لطفی می کند.

بُعد منزل نبوَد در سفر روحانی ◾
ــارت پیشوایان مــعــصــوم)ع( و  بـــرای زیـ
توسل به ساحت مقدس آن هــا نیازی 
به حضور در بارگاه مطهر آن بزرگواران 
نــیــســت و از راه دور هــم مـــی تـــوان به 
ائــمــه)ع( توجه و اظهار ارادت کــرد و از 
برکات آن بهره مند شد. حجت االسام 
قرائتی در این زمینه می گوید: زیــارت؛ 
توجه و اظهار ادب کوچک ها به بزرگان 
اســت؛ حــاال دور یا نــزدیــک. در روایــت 
داریم نیت المؤمن خیر من عمل. نیت 
ما مهم است. من چون معلم قرآنم از 
قرآن مثال می زنم؛ در قرآن چندین آیۀ 
سام داریم: سامٌ علی ابراهیم، سامٌ 

علی نــوح، ســامٌ علی موسی و هــارون. 
ــوح)ع(، موسی)ع( و  مگر ابراهیم)ع(، ن
هــارون نزدیکمان هستند؟ آیه دیگری 
داریم که می گوید یا ایها النبی و رحمت 
هللا و برکاته، مگر پیامبر)ص( نزدیکمان 
است؟ ما هر روز در نماز به پیامبر)ص( 
سام می دهیم: »السام علیک ایها 
النبی و رحمت هللا«؛ همه این ها نشان 
می دهد که شــرط ســام دادن، حضور 
ــت. چه  نیست تــوجــه بــه شــخــص اسـ
نزدیک و چه دور و اگر ما در زیارت ائمه 
و امــامــزادگــان بــه آن هــا ســام می کنیم 
و مــتــوســل مــی شــویــم، هــمــان کـــاری را 

می کنیم که قرآن می گوید.
یــک زیـــارت در تــاریــخ مــانــد و خیلی از 
زیـــارت هـــا پـــاک شـــد؛ شخصی بـــود از 
یـــاران پیامبر)ص( بــه نــام اویــس قرنی 
کــه مسلمان شــد ولــی پــیــامــبــر)ص( را 
ندیده بود. او برای ماقات آن حضرت 
به مدینه رفت ولی نتوانست ایشان را 
زیــارت کند و به خاطر مــادرش به شهر 
خــود بــرگــشــت. وقــتــی پــیــامــبــر)ص( به 
مدینه آمــدنــد بــا اینکه تاکنون اویــس 
را نــدیــده بــودنــد گفتند: »بـــوی اویــس 
قرنی مــی آیــد«. یعنی اویــس حضرت 
ــی آن حضرت  مــحــمــد)ص( را نــدیــد ول
احــوالــش را پرسیدند. پس بعد منزل 
نبود در سفر روحانی؛ یعنی در سفرهای 
معنوی بعد مــنــزل و مسافت مطرح 

نیست. 
البته رفتن و از نزدیک دیــدن هم یک 
توفیق اســت ولــی اگــر هــم نشد از دور 
ــارت کــرد و به همان ثــواب و  می توان زی
بــرکــات رســیــد. حــجــت االســام قرائتی 
بـــه عـــنـــوان نــکــتــه پـــایـــانـــی گــفــت وگــو 
ــادآور می شود که در شرایط کنونی و  ی
شیوع بیماری؛ حضور در اجتماعات 
و حـــرم هـــای مــطــهــر مــوجــب گسترش 
بیماری می شود و باید از دستور رهبر 
معظم انقاب و پزشکان متدین اطاعت 
کنیم. زیـــارت و تشرف بــه حــرم مطهر 
حضرت رضــا)ع( و امــامــزادگــان واجب 
نیست یعنی اگــر ایــن حــضــور میسر 
نشد از دور هم با خواندن زیارت نامه 
آن حضرت و توسل به ایشان، برکاتش 

شامل حال خواهد شد. 

مستاجر  آرزو 
ســنــت  حقیقی  
حــــســــنــــه »نـــــــــذر« 
قــدمــتــی طـــوالنـــی در 
صحن و ســرای انیس 
الــنــفــوس)ع( دارد؛ از 
گذشته های دور که نــاذران برای روشنایی 
حرم مطهر شمع می خریدند تا امروز که 
نذرهای مردم در حرم برای کمک به بیماران 

کرونایی ادا می شود.
شیفتگان حــرم مطهر رضــوی از اقصی 
نقاط دنیا بــه حضرت ثامن الحجج)ع( 
توسل و نذرهایشان را به این بارگاه نور و 
نعمت تقدیم می کنند تا طبق نیت آن ها 
در حوزه های مختلف مصرف شود. اگرچه 
بسیاری از ناذران در سال های اخیر از طریق 
سامانه های غیرحضوری نذورات خود را به 
آستان قدس رضوی اهدا می کنند، اما کم 
نیست تعداد ناذرانی که همچنان دوست 
دارند در زمان تشرف به حرم مطهر، نذورات  
نقدی و غیرنقدیشان را به دفاتر نذورات 

بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( اهدا کنند.

 فعالیت 17 دفتر نذورات  ◾
در حرم مطهر رضوی

دفاتر نذورات در گوشه و کنار حرم مطهر 
رضوی پذیرای زائرانی است که با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی دوران مقابله 
با بیماری کرونا به ایــن آستان مقدس 
مــشــرف مــی شــونــد. محمد قــربــان نــژاد، 
ــذورات حرم  ــ رئــیــس اداره جــمــع آوری ن
ــاره می گوید: در  مطهر رضــوی در ایــن ب
حال حاضر 17 دفتر نــذورات در مبادی 
ورودی  و صحن ها و رواق هـــای مختلف 
بــارگــاه ملکوتی امـــام هــشــتــم)ع( آمــاده 
ــذورات نــقــدی و غیرنقدی  ــ دریـــافـــت نـ

دلدادگان این امام همام است. بعضی 
از این دفاتر همچون دفاتر صحن آزادی، 
صحن انقاب اسامی، باب الرضا)ع( 
و باب الجواد)ع( به صــورت شبانه روزی 
فعال است و برخی دیگر از ساعت 7 تا 21 

پذیرای ناذران هستند.
ــد  ــن ــوان او مــــی افــــزایــــد: نــــــــاذران مــی ت
 نــــذورات غــیــرنــقــدی خـــود مــانــنــد بــرنــج، 

صندلی چرخدار و فرش را که امکان ورود 
آن ها به داخل حرم مطهر رضوی وجود 
ندارد، به دفاتر نذورات در مبادی ورودی 
حرم مطهر تحویل دهند. دفاتر داخل 
حــرم مطهر نیز آمــاده دریافت نــذورات 
نقدی و همچنین اشیای ارزشمند مثل 
طــا و نــقــره هستند. همچنین دفتر 
ــده حــرم مطهر  ــذورات دریــافــت دام زن نـ

ــواب صفوی،  ــع در خیابان ن رضــوی واق
ــرم مــطــهــر، ورودی  ابـــتـــدای زیـــرگـــذر حـ
پارکینگ شماره3 به صورت شبانه روزی 

آماده پذیرش دام زنده ناذران است.

چگونگی پرداخت نذورات نقدی ◾
قربان نژاد در خصوص چگونگی پرداخت 
نــذورات نقدی می گوید: نیک اندیشان 

ــود را به  ــذورات نــقــدی خـ ــ مــی تــوانــنــد نـ
صورت وجه نقد یا از طریق دستگاه های 
کارت خوان در دفاتر نذورات حرم مطهر 
پرداخت کنند. نــذورات دریافتی ناذران 
در این دفاتر، در سامانه جامع نذورات 
آستان قدس رضوی ثبت شده و قبض 
رسید نیز از سوی متصدی دفتر به ناذر 

داده می شود.
ــاذران  او تصریح مــی کــنــد: همچنین نـ
می توانند نـــذورات نقدی خــود را بدون 
ارتــبــاط با متصدی ایــن دفــاتــر، از طریق 
چــهــار دستگاه پــرداخــت الکترونیکی 
غیرنقدی تعبیه شــده در صحن های 
آزادی، کوثر و غدیر و همچنین ورودی 
ــه حــســاب اداره کل  ــواد)ع( ب ــجـ ــاب الـ بـ
نذورات آستان قدس رضوی واریز کنند.

تجربه خدمتی متفاوت ◾
ــاس  ــارشــن بـــا مـــهـــدی وطـــن پـــرســـت، ک
مسئول دفاتر نذورات حرم مطهر رضوی 
و نمایندگی استان  ها نیز همصحبت 
ــوم؛ فــــردی کـــه 16 ســـال سابقه  مـــی شـ
خدمت در اداره کل نذورات آستان قدس 
رضــوی دارد و با ناذرانی از گوشه و کنار 

کشور همکام شده است.
دربــاره حال و هوای خدمتش می گوید: 
خــدمــت در ایــنــجــا، یــکــی از توفیقات 
زنــدگــی ام اســت. حس آرامـــش و انــرژی 
مثبتی کــه صبح ها یــا نیمه شــب هــا از 
حضورم در این آستان نورانی می گیرم، 
هرگز برایم تــکــراری نمی شود و عنایت 
حضرت رضـــا)ع( را هم در در زندگی ام 

حس  کرده ام.  
وطــن پــرســت مــی افــزایــد: در ســال هــای 
خدمتم شاهد مراجعه زائران بسیاری 
ــذورات حــرم مطهر رضــوی  ــ بــه دفــاتــر ن

برای ادای نذرهای مختلف از جمله نذر 
سامتی خود یا اعضای خانواده شان 
بــوده ام. یک بار زائری به دفاتر نذورات 
حرم مطهر رضــوی مراجعه کــرده بود و 
می خواست من را ببیند، وقتی او را دیدم 
بــرایــم گفت کــه ســال گذشته بــا حالی 
دگرگون و دلی شکسته به دفتر نذورات 
مــراجــعــه کـــرده و از تــصــادف فــرزنــدش 
گفته است، از اینکه پزشکان قطع امید 
کرده بودند و قرار بود پای پسرش را قطع 
ــا)ع( متوسل  کنند. او بــه حضرت رضـ
شــده و نــذری کــرده بــود. من هم بسته 
نمک متبرکی به او داده بــودم. پس از 
ــاره  ــرای عــرض ارادت دوب یک ســال او ب
بــه حــرم آمــده بــود و در حالی کــه گریه 
می کرد، برایمان از شفای پسرش گفت 
که ایــن موضوع ما را هم بسیار تحت 

تأثیر قرار داد... .

نذری برای سالمتی بیماران کرونایی ◾
پای درددل یکی از نــاذران مشهدی هم 
می نشینم؛ بانویی میانسال که چندی 
پیش یکی از نزدیکانش به دلیل شدت 
بیماری کرونا در بیمارستان بستری شده 
بــود. او می گوید: در آن لحظات سخت 
نمی دانستم چه باید بکنم. به جز دعا 
و توسل به ائمه اطهار)ع( کاری از دستم 
برنمی آمد. در همان محوطه بیمارستان، 
رو به حرم مطهر رضوی ایستادم، نذری 
کــردم و از امــام رضــا)ع( خواستم بیمارم 
را شفا دهــد. خدا را شاکرم که چند روز 
بعد حالش بهتر شــد و خطر را پشت 
سر گذاشت. امــروز هم برای ادای نذرم 
به حرم مطهر آمــده ام تا مبلغی را برای 
کمک به بیماران کرونایی کم بضاعت 

اهدا کنم... .

حجت االسالم والمسلمین قرائتی در گفت وگو با قدس:

امام رضا j واسطه فیض الهی است

پای صحبت رئیس اداره جمع آوری نذورات حرم رضوی و برخی از ناذران

اینجا چراغی روشن است

خبرخبر
امروزامروز

جاده ترانزیت منطقه ویژه اقتصادی سرخس به زودی افتتاح می شود
توسعه ترانزیت کاال از منطقه ویژه اقتصادی سرخس، 
زمانی بیشتر شبیه یک رؤیــا بود اما با سرمایه گذاری 
آستان قدس رضوی این رؤیا در حال محقق شدن است 

و جاده ترانزیتی این منطقه به زودی افتتاح می شود.
به گزارش آستان نیوز، قرار گرفتن منطقه ویژه اقتصادی 

 CIS سرخس در مسیر خط راه آهــن ارتباط کشورهای
و آب هــای گــرم و آزاد جنوب، تنها یکی از مؤلفه های 
برجسته تمایز این منطقه با دیگر مناطق ویژه اقتصادی 
است؛ این ویژگی خاص، آستان قدس رضوی را بر آن 
داشت تا با ساخت جاده ترانزیت، بستر اتصال منطقه 

ویــژه اقتصادی سرخس به نقطه صفر مــرزی را فراهم 
کند. طرح این جاده ترانزیتی 98 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است. افزایش سرعت خدمات گمرکی و توسعه 
صــادرات و ترانزیت  اولین نتایج بهره برداری از جاده 
ترانزیت منطقه ویژه اقتصادی سرخس خواهد بود و 

مشکات فعلی در این زمینه را حل خواهد کرد. گفتنی 
است اواخر سال 1396 قرارداد ساخت این جاده که حاال 
کریدور ترانزیتی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نام 
گرفته، منعقد و مقرر شد شرکت مسکن و عمران قدس 

رضوی به عنوان پیمانکار، عهده دار ساخت آن شود.

کتاب خوانی 
به همت مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی، 
مسابقه کتاب خوانی »تجلی قرآن در حماسه 
عاشورا« برپا و استقبال خوبی از آن صورت 
گرفت. این مرکز عالوه بر برپایی دوره های 
حضوری، متناسب با شرایط شیوع کرونا، 

برنامه ها را به سمت مجازی شدن و همچنین 
گسترش کتاب خوانی سوق داده است. 

در دهه دوم ماه محرم الحرام نیز در همین 
راستا، مسابقه کتاب خوانی »تجلی قرآن در 

حماسه عاشورا« با فراخوانی که از قبل طراحی 

و منتشر شده بود برگزار شد که با استقبال 
بسیار خوبی نیز روبه رو شد. 

آمارها حاکی از این هستند که جامعه مخاطبی 
بیش از 2هزار نفر از این مسابقه قرآنی 

استقبال کرده اند. 

زیارت امام معصوم)ع( تجدید عهد و آینه ای است که انسان خود را در آن می بیند و اعمال خود 
را با اعمال ائمه)ع( مقایسه می کند. اگر ولی خدا در قید حیات نباشد، تشرف به حرم ایشان هم 
در کسب فیوضات معنوی و اتصال با وی مؤثر است؛ زیرا قرار گرفتن در بارگاه ملکوتی امام 

معصوم)ع(، سیم اتصال ما را قوی می کند.
گزيدهگزيده
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احللم 
لباس العامل 
فال تعرین 
منه 
بردباری لباس عالم 
است، پس تو خود را 
از آن عریان مدار.
)کافی، جلد ۸، 
صفحه ۵۵(

L

السالم علیک 
درباره ثواب زیارت مرقد 
مطهر پیامبر)ص( و 
امامان معصوم)ع( 
به ویژه زیارت علی 
بن موسی الرضا)ع( 
روایت های بسیار زیادی 
داریم. این زیارت یک 
توفیق الهی است و 
برکات خاصی دارد. وارد 
حرم امام هشتم)ع( 
که می شوید، پیش از 
اینکه بگویید: »السام 
علیک یا علی بن موسی 
الرضا«، امام می گوید: 
»السام علیک یا ایها 
الزائر«. دلیلش هم 
این است که خدا در 
آیه 54 سوره انعام به 
پیامبر)ص( می فرماید: 
َّذِیَن  »وَإِذَا َجاءََك ال
یؤْمِنُوَن بِآیاتِنَا فَقُْل 
َسَامٌ َعلَیُكمْ«. »هر 
گاه آنان که به آیات ما 
می گروند نزد تو آیند 
بگو: سام بر شما باد«. 
نمی گوید: سام که 
کردند جواب سام را 
بده. در جای دیگر از 
قرآن آمده: قالوا ساما 
و قال ساما ولی اینجا 
می گوید: همین که زائر 
به محضر تو رسید تو 
سام کن: »فقل سام 
علیکم«. پس طبق 
این آیه، وارد حرم که 
می شویم امام رضا)ع( 
به ما سام می کند. 
گزینش هم نمی کند به 
همه یک لطفی می کند.
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