
نــاصــرالــدیــن  ــه  ب تربت زاده   مجید 
شاه پیام داد که: »این کار را نکن! این 
قرارداد را با خارجی ها نبند... بچه فیل 
بزرگ  که  ــردا  ــده...ف ن راه  خــانــه ات  به  را 
شد، اگر بخواهی بیرونش کنی باید سر 
مثالً  کنی...این ها  خراب  را  خانه ات  درِ 
بعد  ولــی  می آیند  آبــادانــی کشور  ــرای  ب

بیرون کردنشان مشکل است...«. 
ــی کــنــی« کـــه امـــــروز ســالــگــرد  »مــالعــل
ــه بــرخــی  ــور کـ ــت، آن طــ ــ ــتــش اسـ رحــل
نــاصــرالــدیــن شــاه  دوره  روشـــنـــفـــکـــران 
مخالف  بــودنــد،  انداخته  راه  ســروصــدا 
هم  نبود.  تمدن  مظاهر  و  ترقی  و  علم 
هم  و  می شناخت  خــوب  را  خارجی ها 
درباریان و دولتمردان فشل دوره قاجار 
را که حاضر بودند برای قرض گرفتن پول 
سفرهایشان به فرنگ یا دریافت رشوه، 
با یکی دو امضا پای یک قرارداد، منافع 

100 ساله مملکت را به باد دهند.
تهران،  روزهـــای  آن  سرشناس  مجتهد 
بلژیکی ها  بود. می دانست  آینده  نگران 
آهن  قـــرارداد ساخت خط  و  امتیاز  که 
تهران به شهر ری را گرفته اند، فقط به 
راه اندازی ماشین دودی اکتفا نمی کنند. 
بی لیاقتی  و  بــی خــبــری  بــه  هــنــوز  ــا  آن هـ
دولتمردان خودفروخته و بی کفایتی شاه 
امیدوار  بیشتر  امتیازهای  گرفتن  بــرای 

بودند.

روزگار سخت ◾
بود  کشاورزانی  جمله  از  »قربان علی« 
افــتــاده و  کــه ســال هــا پیش از آمــل راه 
امــروزه  که  روستایی  در  تهران،  نزدیک 
یا منطقه »کن« شناخته  نام محله  به 

می شود، ساکن شده بود.
قربان علی  بــه  بیشتر  هــم  همین  بـــرای 
اهل  کشاورز  فرزند  بــود.  معروف  آملی 
آمل، شاید برخالف پدر خیلی دلبسته و 
وابسته کشاورزی نبود. یعنی دست کم 
فکر  دیگری  به چیزهای  آینده اش  برای 

می کرد. 
ــده فــکــر و خــیــال و آرزوهـــــای علی  ــرن پ
کوچک بیشتر، دور و بر مکتبخانه ها و 
مدارس دینی آن روزها می پرید؛ هرچند 
تحصیل  ــه  ادامـ مخالف  بــه شــدت  ــدر  پ
ــت  ــد تـــوقـــع داشـ ــ ــود و الب ــ ــــدش ب ــرزن ــ ف
وقــتــی عــلــی خــوانــدن و نــوشــتــن را یــاد 
زمین های  در  و  بــردارد  را  بیلش  گرفت، 
کشاورزی، دست به کمک پدرش باشد. 
خود »مالعلی کنی« در این باره در پایان 

یکی از کتاب هایش نوشته است: »من 
رفتم  مدرسه  به  تالش خود  و  با سعی 
و نزد معلمی درس خواندم و در اندک 
زمانی از دروس ابتدایی بی نیاز شدم و از 
همان کودکی عالقه  فراوانی به تحصیل 
علوم عربیه داشتم که با مخالفت پدرم 
روبه رو بودم تا آنکه در اثر دعا و توسل، 
رضایت پدر را جلب و به عتبات عالیات 

برای تحصیل مسافرت کردم...«.
البته خدا هم کمک کرد و جوان آملی در 
مدت تحصیل از نعمت دوستان فاضل 
و پرتالشی برخوردار شد که در تمام فراز 
و نشیب های تحصیل و زندگی غمخوار 
هــم بــودنــد و الــبــتــه جــلــســات  مباحثه 

پرباری هم داشتند. 
زیــــن  اش ســــیــــد  حـــــــجـــــــره ای  هــــــم 
ــری  ــ ــائ ــــی حــ ــای ــ ــب ــاطــ ــ ــب الــــعــــابــــدیــــن طــ
ــســد:  ــوی ــی ن ــ بــــــاره م ایـــــن   بـــعـــدهـــا در 
»در ایام طلبگی که به نجف اشرف آمده 
بودم من و آقای شیخ عبدالحسین شیخ 

العراقین و آخوند مال علی کنی در یک 
حجره از مدارس حوزه علمیه در نهایت 
فقر و فاقه به سر می بردیم و فقیرتر از 
بود که هر هفته یک  همه حاجی کنی 
شب  می رفت و از گوشه و کنار مسجد 
نان  بفهمد  کسی  اینکه  بـــدون  سهله 
خشک جمع می کرد و به مدرسه می آورد 

و گذران هفته را از آن ها می کرد!« 

ثروت ملی را چرا می فروشی؟  ◾
ایـــرانـــی هـــا، حتی  ــا  مـ از  ــرای خــیــلــی  ــ بـ
آن هـــایـــی کــه اهـــل مــطــالــعــه تــاریــخ انــد، 
قــرارداد »رویتر« شاید شناخته شده تر 
ِــمــی که  از »مــالعــلــی کــنــی« بــاشــد. عــال
همچنین  و  دولتمردان  اغلب  برخالف 
ازجمله  قــاجــار  دوره  تحصیلکرده های 
مخالفان سرسخت این قرارداد است و 

تا پای لغو آن می ایستد. 
ــالً بـــگـــذاریـــد نـــگـــاه مــخــتــصــری به  ــ اصـ
تا  بیندازیم  دوره  آن  احـــوال  و  اوضـــاع 
پیش  سال   200 چرا  شود  دستگیرمان 
تحصیلکرده ها  از  صدایی  هنوز  وقتی 
بلند  دولـــتـــی هـــا  و  ســـیـــاســـتـــمـــداران  و 

مخالفت  عَلَم  مجتهد،  یک  نمی شود، 
با حضور چشم آبی ها در کشور را بلند 
می کند؟ انگلیسی ها که حضور سیاسی 
و اقــتــصــادی در ایـــران زیــر دنــدانــشــان 
می کنند  احساس  از طرفی  و  کرده  مزه 
ــی هـــم تــالش  ــگــر کــشــورهــای اروپـــایـ دی
این سفره پهن شــده، سهمی  از  دارنــد 
را به یغما ببرند، این بار حسابی سبیل 
میرزا  و  سپهساالر  حسین خان  مــیــرزا 
ملکم خان را چرب کرده تا دولت و دربار 
قرارداد  و چله ترین  امضای چاق  به  تن 

استعماری آن سال ها بدهد. 
از  استخراج  و  رویتر کشف  قـــرارداد  در 
و  زغــال ســنــگ  از  ــران  ایـ مــعــادن  تمامی 
نفت بگیرید تا آهن و طال، بهره برداری 
از جنگل ها، احداث قنوات و کانال های 
ایجاد  تراموا،  و  راه آهن  آبیاری، ساخت 
کارخانه های  و  تلگراف  خطوط  جاده ها، 
امــور صــادرات و واردات و...  و  صنعتی 
انگلیسی ها  ــه  ب ســـال   70 مـــدت  بـــرای 

واگــذار می شد. شدت فاجعه در حدی 
بود که خیلی ها این قرارداد را مساوی با 

فروش مملکت تلقی کرده اند.
و  مجتهد  که  است  در چنین شرایطی 
یعنی  قاجار  عصر  نفوذ  صاحب  فقیه 
با  مــخــالــفــت  در  از  کــنــی«  ــی  »مــالعــل
به  مفصلی  نامه  و  مــی آیــد  در  قـــرارداد 
می نویسد،  بــاره  این  در  ناصرالدین شاه 
ــروش  ــ ف ــاوی  ــســ مــ را  ــر  ــ ــت ــ روی قـــــــــرارداد 
بر  بیگانگان  استیالی  و سبب  مملکت 
از  بعد  و  مــی دانــد  ایـــران  شئونات  همه 
برشمردن خیانت های کسانی که داللی 
را خطاب  را کرده اند، خود شاه  قــرارداد 
می رسد  را  »گوینده  کــه:  مــی دهــد  ــرار  ق
که بگوید و بپرسد دولت را چه تسلط 
است بر امالک و اشجار و آب و اراضی 

رعایا که حتماً بفروشند؟«. 

همان طلبه فقیر ◾
تــأثــیــرگــذاری »مالعلی  و  قـــدرت  دربـــاره 
زمان  جریان های  و  رخــدادهــا  بر  کنی« 
محبوبیت  مــیــزان  همچنین  و  خــودش 
و نــفــوذ مــیــان مـــردم، بـــازاریـــان و حتی 

دولـــتـــمـــردان، هــمــیــن بـــس کـــه اســنــاد 
تــاریــخــی نــوشــتــه انــد حــتــی شـــاه قــاجــار 
درصورت مخالفت او جرئت و شهامت 
آب خوردن را هم نداشت. یک نمونه اش 
را در مقدمه مطلب و دربــاره خط آهن 
تا  تهران به شهر ری گفتیم و شاه هم 
وقتی »مالعلی کنی« زنده بود این طرح 

را اجرا نکرد. 
»ویلر  از  نقل  بــه  را  نــمــونــه اش  دومــیــن 
در  آمریکا  سفیر  نخستین  بنجامین« 

ایران بخوانید:
به منزله  »بزرگ ترین مجتهد حالیه که 
فرنگ  ممالک  حالیه  عدالتخانه  رئیس 
اســــت حـــاجـــی مــالعــلــی کــنــی اســـت. 
و  حاجی مالعلی شخص مسنی است 
میل  بلکه  نیست  تجمل  به  مایل  گویا 
او  امــالک  اگرچه  دارد.  زیــاد  سادگی  به 
ــاد اســت مــع هــذا نــمــی خــواهــد جالل  زیـ
و ظــاهــرســازی بــه خــرج دهـــد. وقــتــی در 
کــوچــه ای راه مـــی رود بــر قــاطــر سفیدی 
سوار می شود و فقط یک نفر نوکر دارد، 
امــا جمعیت از هر طــرف کوچه به جلوِ 
وجــودی  اینکه  ازدحــام می کنند مثل  او 
بگوید  کلمه  یــک  اگـــر  ــت.  اسـ ملکوتی 
می تواند اعلی حضرت را از سلطنت خلع 
که در سفارت ممالک  کند. سربازهایی 
متحده آمریکا قراول می کشیدند به من 
ــرای حفظ وجــود  گفتند کــه اگــرچــه مــا ب
اگر  امــا  فــرســتــاده شــده ایــم،  اینجا  شما 
را  شما  همه  کند  امــر  مالعلی   حــاجــی 

می کشیم!«.
یعنی کمتر کسی باور می کند روحانی و 
ایران، همان جوانی  فقیه صاحب نفوذ 
است که به زحمت پدرش را راضی کرد 
بــرود و  بــرای ادامــه تحصیل به عتبات 
در آنجا طبق شهادت همدوره ای هایش 
ــرات خــــــودش، به  ــاطــ و هــمــچــنــیــن خــ
فقیرانه ترین شکل ممکن روزگار بگذراند 
و سال ها بعد که به تهران برمی گردد با 
وجــود بــرخــورداری از ثــروت فــراوانــی که 
و  خــانــوادگــی  ارثــیــه  بیشترش حــاصــل 
و اجـــدادی اســت در کمال سادگی  آبــا 
زندگی کند و تقریبا همه اموالش را هم 
وقف کارهای عام المنفعه کند. آیت هللا 
مالعلی کنی در 86 سالگی در تهران از 
برایش عزادار  ایران  و همه  دنیا می رود 
می شوند، در شهرهای مختلف مجالس 
ادیان  پیروان  حتی  و  می کنند  برپا  عزا 
حاضر  جــنــازه اش  تشییع  در  هم  دیگر 

می شوند. 

درباره زندگی و زمانه آیت اهلل »مالعلی کنی« 

دشمن »رویتر«

خطبه

خبر

روايت مجازی

حسینیه »داوود العاشور« 
کجاست؟

احتماالً چند شب پیش، پخش مستقیم مراسم عــزاداری 
برایتان سؤال شده  دیده اید. شاید  تلویزیون  در  را  »بصره« 
باشد که این مراسم چیست و چرا با حضور مداحان ایرانی 
برگزار می شود؟ »مهر« درباره حسینیه محل برگزاری مراسم 
افراد  نقل  بر  بنا  العاشور«  »داوود  اســت: حسینیه  نوشته 
دوران خفقان صدام  در  العاشور  داوود  توسط حاج  مطلع، 
حسین در بصره برپا شده است. مردم و شیعیان بصره هم 

هر طور بود نگذاشتند چراغ این حسینیه خاموش شود. 
حاال این حسینیه بزرگ ترین حسینیه شهر بصره است و 
یکی از معدود هیئت هایی است در دنیا که نگاه جهانی دارد، 
رسانه را به خوبی می فهمد و نقش مهمی در فضای رسانه ای 
محمود  مطیعی،  میثم  دارد.  دنیا  اجتماعی  شبکه های  و 
کریمی و مجید بنی فاطمه در سال های اخیر چند باری در 
این حسینیه به روضه خوانی و نوحه خوانی پرداخته اند اما 
هیچ کدام به اندازه مراسم اخیر رسانه ای نشده اند و در فضای 
اینکه سه مداح زبان مادری شان  مجازی داغ نشده بودند. 
فارسی است و در یک کشور عربی نوحه خوانی کنند و مردم 

عراق هم با آنان همراه شوند اتفاق مهمی است. 
هر چیزی که بتواند بین مردم دو محدوده با مرزهای سیاسی 
در  کــه  مراسمی  اســـت.  مهم  کند  ایــجــاد  وحـــدت  مختلف 
حسینیه داوود العاشور بصره برگزار شد، در واقع متعلق به 
هیچ کشور و هیچ محدوده سیاسی نبود. عزاداری »ملت امام 
حسین)ع(« بود. ملتی که اعضای آن، از شیعیان نیجریه تا 

اندونزی با هم برادر و هم خون اند.

در چنین شــرایطی اســت که مجتهد و فقیه صاحب نفوذ عصر 
قاجار یعنی »مالعلی کنی« از در مخالفت با قرارداد در می آید و نامه 
مفصلی به ناصرالدین شاه در این باره می نویسد، قرارداد رویتر را 
مساوی فروش مملکت و سبب استیالی بیگانگان بر همه شئونات 

ایران می داند.

گزيدهگزيده

گزارش میدانی از کیفیت خدمت رسانی به همراهان بیماران کرونایی 

همدلی و همراهی کریمانه 

 بررسی مؤلفه های تحقق دولت آرمانی اسالمی
 در گفت وگو با حجت االسالم فؤادیان

 حاکمیت با کمک مردم 
به بالندگی می رسد

به بهانه درگذشت آیت اهلل سید محمد سعید حکیم

 نگاهی به زندگانی
 احیاگرپیاده روی اربعین

شرح سخنرانی امام حسین)ع( در منا)12(

آزمون سختی و تنهایی
حجت االسالم جمال زاده  راه حق همواره 
دو ابتالی الهی با خود داشته است: سختی و 
تنهایی. یکی از سنت های الهی همین است 
که هر کس در راه خدا قدم می گذارد، او را 
با سختی و تنهایی در این مسیر می آزماید. 
چــراکــه راه خـــدا، راه انــســان هــای ضعیف و 
سست نیست و افــراد کم اراده و پرادعا در 
الهی  پیامبران  همه  نمی مانند.  پــایــدار  آن 
پس ازاینکه به نبوت و رسالت مبعوث شدند 
مورد ابتالئات گوناگونی واقع شدند و همین 

ابتالئات موجب رشد آن ها می شد.
امــام حسین)ع( علت خــارج شــدن امــور از 
دست عالمان را سستی و ضعف آن هــا در 
و  می کند  معرفی  شداید  و  سختی ها  برابر 
خطاب به جمع عالمان حاضر در سرزمین 
اذیت ها  بــرابــر  در  شما  »اگــر  می گوید:  منا 
راه خدا  و در  پــایــداری می کردید  و تلخی ها 
سختی ها و ناگواری ها را متحمل می شدید، 
کارهای خدایی به شما محول می شد و این 
امــور به دست شما انجام می گرفت و شما 

مرجع این کارها می شدید«.
البته این کالم امام حسین)ع( اختصاص به 
دوران  آن  خــواص  و  اندیشمندان  و  عالمان 
نــدارد و در هر دوره ای اگر علما و دانایان و 
خواص در مسیر اعتالی حق از خود ضعف 
برابر  در  نتوانند  و  بدهند  نشان  و سستی 
گرفتار  کنند،  مقاومت  تنگناها  و  فشارها 
را  آن هــا  که  می شوند  ظالمانی  و  ستمگران 
ذلیل و خوار می کنند. این عالمان نزد مردم 
بدنام  تــاریــخ  در  و  بــود  خواهند  سرافکنده 
می شوند و در آخرت باید پاسخگوی ضعف 

خود باشند.
ضعف و سستی در راه خدا ریشه در ضعف 
الهی دارد.  به وعده های  بــاور قلبی  و  ایمان 
کسی که به غیب و مدد الهی یقین نداشته 
باشد، ایمانش ضعیف می شود و مقاومتش 
در برابر سختی ها و گرفتاری ها شکننده. وقتی 
مقاومت انسان در برابر سختی ها شکست، 
از  هم  را  یارانش  و  می شود  غیرقابل اعتماد 
دست می دهد، اما کسی که مقاومت می کند 
ــو تنها هــم بــاشــد، بــه انــدازه چندین نفر  ول
می تواند دشمن را از پای درآورد. همان گونه 
که قرآن کریم می فرماید: »چه بسیار شده که 
گروهی اندک به یاری خدا بر سپاهی بسیار 

پیروز شده«.
 سختی در راه خدا را باید با توصیه به صبر 
درمان کرد و تنهایی در راه خدا را با توصیه 
از آزمون  را  این دو می تواند انسان  به حق. 
بزرگ ایستادگی در برابر ظالمان و ستمگران 
نجات بدهد، چنان که قرآن کریم فقط یک 
گــروه خسارت دیدگان  از  را  انسان ها  دسته 
جدا می کند: »إِنَّ اْلِنَْسانَ لَفِی خُْسرٍ...؛ همانا 
انسان در زیان و خسارت است، جز آن هایی 
که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده و به 

حق و صبر توصیه می کنند«.
سپاه امام حسین)ع( در روز عاشورا فقط 145 
رزمنده داشــت، اما مقاومت آن هــا در برابر 
سختی ها و شداید و ایمان راســخ و استوار 
آن هــا بــه خــداونــد و وعــده هــایــش، توانست 
نام آن ها را در تاریخ زنده نگه دارد و سرآغاز 
نهضتی برای همه حق طلبان و آزادگان عالم 
حرکت های  و  انقالب ها  همه  الهام بخش  و 

عدالت خواهانه باشد.

همایش جهانی سه ساله ها
علی اکبر مداحی، در یک نشست خبری 
ــفــت: هــمــایــش جــهــانــی ســـه ســالــه هــای  گ
حسینی از سوی هیئت رزمندگان اسالم از 
سال 80 آغــاز شده و تا به امــروز حــدود 20 

سال است که این مراسم برگزار می شود.
مدیر ستاد مرکزی هیئت رزمندگان اسالم با 
بیان اینکه همایش سه ساله های حسینی 
ابتدا در مهدیه برگزار می شد، ادامه داد: پس 
از برگزاری این مراسم بود که سایر شهرها 
و استان ها نیز از آن الگوبرداری کردند و هر 

ساله به برگزاری آن همت گماشتند.
مـــداحـــی ایـــن را هـــم گــفــت کـــه: پــیــش از 
محدودیت های کرونایی، عالوه بر ۳00 شعبه 
هیئت رزمندگان اسالم، 400 همایش مجزا 
دیگر  مساجد  و  تکایا  در حسینیه ها،  هم 
ایــام کرونایی فقط همان  برگزار می شد. در 
بــا جمعیت  را  مــراســم  تــهــران  ۳00 شعبه 

معدود و به صورت مجازی برگزار می کنند.
مدیر ستاد مرکزی هیئت رزمندگان اسالم با 
بیان اینکه در این همایش دختران بین سه 
تا پنج ساله می توانند شرکت کنند، گفت: 
حسینی  ســالــه هــای  ســه  جهانی  همایش 
یکشنبه 21 شهریورماه همزمان با 5 صفر، 
رقیه)س( در حرم  سالروز شهادت حضرت 

مطهر امام راحل برگزار می شود.
وی افــزود: این همایش با حضور یک هزار 
نفر که 500 نفر آن ها، دختران هستند برگزار 
خواهد شد و شبکه پویا به صورت زنده این 
مراسم را پوشش خبری خواهد داد. یادآور 
این مراسم همزمان در سه کشور  می شود 

عراق، سوریه و لبنان نیز برگزار می شود.

WWW.QUDSONLINE.IR 9614 یکشنبه 14 شهریور 14۰۰   ۲7 محرم الحرام 1443  5 سپتامبر ۲۰۲1   سال سی و چهارم   شماره

4

3

۲

    سال اول    ویژه نامه 142  
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

نیمکت زندگی

خلوت  بـــازار،  چهارشنبه  توسلی   رقیه 
پنج سبد  پیرمردی نشسته پشت  اســت. 
گردو. ردّ سیاهی دستش کاری می کند بروم 
میدانی  باشی  که  شمالی  بساط.  نزدیک 
باغدار جماعت آخر تابستان انگشتان چه 

رنگی دارند.
دلم غنج می رود. آخه چی بهتر از عطر چند 
از  بهتر  تــازه چین؟ چی  ــردوی سبز  گ کُپّه 
معامله با پدربزرگ زحمتکشی که نشسته 

گوشه بازار و چشم به راه است؟ 
و  می کند  پیش دستی  که  نرسیده ام  هنوز 
بیص  در حیص  مــی دهــد. شرمنده  ســالم 
که  بپرسم  را  قیمت  مــی خــواهــم  و  جــوابــم 
می پرسد: پرستاری، دکتری، چیزی هستی 

بابا؟

دارم سؤالش را پیش خودم حالجی می کنم، 
کــه مــی گــویــد: اگــر بــلــه، کــه مــا حاالحاالها 
دخــتــرجــان.  دعــاگــوی شماییم  و  بــدهــکــار 
منت بگذار این سبد قرمزه را قبول کن. بی 
قابلِ به خدا. شما سربازی. خدابیامرز پدرم 
می گفت سرباز، ارج و قُرب داره. روزی داره. 

احترام داره.
می شوم  کیفور  درمانی ها  کــادر  همه  جــای 
اما  می کنم.  فراموش  را  سرظهر  شرجی  و 
امــان از ایــن ویـــروس ولــگــرد کــه نمی گذارد 
این فضای  توی  راحــت بکشد  نفسی  آدم 
از  کند  پُر  را  ریه هایش  نمی گذارد  مهربان. 

انرژی مثبت.
یاد  و  می کنم  جابه جا  را  ماسکم  ذوق زده 
تنها پزشک فامیل می افتم. یاد او که دو بار 

با کرونا گالویز شده و بیست ماه می شود 
وسط معرکه ایستاده و به قول این پدربزرگ، 

هرروز می رود جنگ.
زیر ماسک دوبل، نمی توانم دوبل نخندم و 

کیف نکنم.
ــروش، لــوطــی تــر و خــفــن تــر از ایــن  ــ ــردوف ــ گ
پــاســخ بجنبم به  ــرای  ــ ب ــا  ت حــرف هــاســت. 
خودم، می گوید: به ما یاد دادند بی جوابی 
هــم جـــواب اســـت. عیبی نـــدارد بــابــاجــان. 
آن وقت دست های زحمت کشیده زمختش 
می گوید  و  سفید  سبدی  روی  می کشد  را 
مــا هر  دارد.  گــردو هــم حکایت  ایــن سبد 
آقاجان  پابوس  می شدیم  مشرّف  که  سال 
علی بن موسی الرضا، یک سری هم می زدیم 
ــوی بـــازار رضــا.  بــه دوســـت 60 ســالــه مــان ت

ایشان گردوهای باغ ما را جور خوبی دوست 
داشتند اما خُب دو سالی می شود که از هر 
ببر  را شما  این سبد  توفیق محرومیم.  دو 
دخترم و فاتحه ای هم برای والده و ابوی ما 
بفرست. میدانی ما دوتا درخت گردو ته باغ 
داریم که دست کاشت این دو عزیز است 

که یک عمر گردوهایش را خیرات می کردند.

پی نوشت
امام علی  )علیه السالم(: خوشا به حال آن که 
به بندگان خدا نیکی کرده و برای آخرت، زاد 

و توشه جمع می کند.

سرباز، ارج و قرب دارد



َامّا عالمَُة 
الّتائِِب 
َفَاربَعٌَة: 
َالنَّصيحَُة 
لِّلهِ فى 
عَمَلِهِ وَ 
َترُك الباطِِل 
وَ ُلزومُ 
احَلقِّ وَ 
احلِرصُ 
عََلى اخَلريِ

نشانه توبه كننده 
چهار چیز است: 
عمل خالصانه براى 
خدا، رها كردن 
باطل، پايبندى به 
حق و حريص بودن 
بر كار خیر.
تحف العقول، ص 20

مَن َاصعَدَ 
َِلی اهلِل  ا

خالِصَ 
عِبادَتِه 

َاهبََط اهلُل 
عَزَّ وَ جَلَّ 

اَِلیهِ َافَضَل 
مَصَلحَتِه

 كسی كه عبادت هاى 
خالصانه خود را به 
سوى خدا فرستد، 

پروردگار بزرگ 
برترين مصلحت 
را به سويش فرو 

خواهد فرستاد.
عدة الداعی، ص 233
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8سال زندان

 فعالیت های 
آیت هللا حکیم در 

نهایت منجر به تحمل 
هشت سال زندان 
شد. علت زندانی 

شدن وی، تالش برای 
راه اندازی و تقویت 

پیاده روی اربعین در 
کشور عراق عنوان 

شده است؛ بنابراین 
آیت هللا حکیم جزو 
فقهای شیعه بود که 

به جرم احیای مّشایه 
اربعینی به زندان رژیم 

بعث افتاد.

بوى گالب ناب

روز آخر جفتمان 
ناراحت نشسته 
بودیم و زیارت نامه 
می خواندیم که 
خادم ها مردم را به 
بیرون هدایت کردند. 
هیچ خادمی به ما 
نگفت بیرون برویم. 
همه رفتند. ما بودیم 
و چند خادم و ضریح 
خوشگل آقا، کف 
زمین آب می ریختند. 
دست نجمه را گرفتم. 
دورتادور ضریح 
 چرخیدیم و ضریح را 
بوسیدیم که بوی گالب 
ناب می داد. یک دل 
سیر زیارت کردیم و با 
پای خودمان آمدیم 
بیرون.

در حاشیه در حاشیه

هاله رضايی   پیرزن روی نیمکت سنگی کنار صحن 
نشست. زن و مرد گفتند: »مادر جون، همین جا کنار زهرا 

بشینین ما بریم زیارت کنیم زود زود برمی گردیم«. 
پیرزن نگاهی به پیرمردی که در حال عبور بود کرد و پرسید: 
»آقاجون هم باهاتون میاد؟« زن همان طور که دست پسر 
کوچکش را می کشید لب گزید: »بی بی خانم، اون آقا که 
آقاجون نیست!« بعد با شوهر و پسرش طرف صحن دیگر 

حرکت کرد.
 بی بی خانم مدتی با حواس پرتی به آن ها خیره شد تا در میان 
جمعیت ناپدید شدند. بعد از دختر کنار دستی اش پرسید: 
»تو کی هستی؟« دختر لبخند زد: »بی بی خانم، منم دیگه 
نمی شناسی؟ زهرا هستم، خواهر آقا داوود، دامادت«. پیرزن 

مات به او چشم دوخت.
مدتی گذشت، زهرا مشغول خواندن زیارت عاشورا بود و 

بی بی به ساعت داخل صحن چشم دوخته بود. یکباره رو به 
زهرا گفت: »تشنمه دختر جان. یک کم آب میاری؟« زهرا 
نگاهی به شیشه یک بار مصرف داخل ساک انداخت که از 

آب سقاخانه پرکرده بود .
 شیشه خالی شده بود. ناراحت سر تکان داد: »باشه بی بی 
جان، پس ساک اینجا باشه. شما از جات بلند نشی ها! االن 
میام.« به سرعت راه افتاد. پیرزن این طرف و آن طرف نگاه 

کرد. بعد نگاهی به ساک کنارش انداخت و پیش خودش 
گفت: »چقدر این اسدآقا بی فکره. زن جوونش رو اینجا توی 
این شلوغی گذاشته و خودش با بچه ها رفته زیارت«. یکهو 
دلش شور افتاد: »نکنه بچه ها توی حرم گم شن؟« بلند شد. 
حرم شلوغ بود و از هر طرف صدای روضه و زیارت نامه و گریه 

شنیده می شد. 
بی بی خانم همان طور که آهسته راه می رفت، صــدای زن 

جوانی را شنید: »صد بار گفتم دستت  رو از دست من بیرون 
نکش گم می شی. یاهللا بده من دستت رو!« پیرزن دستش 
را دراز کــرد و در دســت هــای گــرم زن جــوان گــذاشــت. زن با 

تعجب نگاهش کرد. 
ــا)ع(، دیگه  بی بی خانم بــا شــرم لبخند زد: »بــه امــام رضــ
دســت هــام رو از دســت هــات در نمیارم ننه! تو به آقــا نگو. 
باشه؟« زن جوان پرسید: »گم شدین مادر؟« پیرزن گفت: 

»تشنمه. می شه آب بخورم؟« زن جوان دختر کوچکش را به 
همسرش سپرد و با سر به او اشاره ای کرد. مرد جوان سرش 
را تکان داد. زن در حالی که دست پیرزن را محکم گرفته بود 
با مهربانی گفت: »االن میریم سقاخونه آب می خوریم«. 

بی بی خانم با خوشحالی کنار زن جوان راه افتاد.
پیرزن آب که خورد سالم بر حسین گفت. کنار سقاخانه 
ایستاده بودند. زن جوان این طرف و آن طرف نگاه می کرد. 

چشمش به خانم خــادم میانسالی افتاد. صدایش زد و 
چند کلمه  در گوشش گفت. خادم سر تکان داد. بعد طرف 
پیرزن آمد و پرسید: »مادر جان، هیچ نشونه ای از خانواده ت 
نــداری؟« پیرزن تا آمد حرفی بزند پسر کوچکی را دید که 

فریاد می کشد: »اونجاست! اونجاست. 
بی بی خانم اونجاست« و طرفش دوید. دنبال او یک زن و 
یک مرد و آخر از همه دختر جوانی با یک شیشه آب هراسان 

به سمتش دویدند. پیرزن پسرک را بغل کرد و بوسید. بعد 
دستش را گرفت و به زن جوان گفت: »ننه، این هم داداش 
جواد! دیدی گفتم پیدا می شه این قدر غصه نخور؟ من کلی 

پیش امام رضا)ع( دعا کردم. 
خودت گفتی خدا دعای بچه ها رو زودتر برآورده می کنه« زن 
جوان با شنیدن این حرف، پیشانی پیرزن را بوسید و اشک 

در چشم های همه حلقه زد.

پیداشدگان
خدا دعاى 
بچه ها را زودتر 
برآورده می كند

موعظه
آیت اهلل وحید خراسانی

 هر قدرمی توانید قرآن بخوانید
همه تان از امروز تصمیم بگیريد هر روز به قدرى كه برايتان میسر 

است قرآن بخوانید، اما به اين كیفیت، يعنی از اول كه شروع می كنید 
نصف جزء، يک جزء، هر چه توانستید. نیت كنید اين قرآن براى امام 
زمان)عج( است و اين هر روز ترک نشود. خالصه خودتان اهل فهم 

هستید، عزيزتر از قرآن پیش امام زمان گوهرى نیست، اين قرآن را 
كه كالم اهلل است تالوت و آن هم هديه به او كنید، اين ها همه در دفتر 

شما ثبت می شود، شب قدر كه ورق تقدير من و تو و سرنوشت دنیا و 
آخرت ما را به دست او دادند، وقتی ديد در طول سال تو با نماز آنچنان 

بودى، قرآن را اينچنین خواندى، آن هم براى او خواندى، حاال 

خودت فکر كن  ببین آن وقت همچو كريمی كه تمام عالم بر سر سفره 
او نشسته اند، چه خواهد كرد با اين كسی كه يک سال اينچنین كرده؟

هدهدى ران ملخی را پیش سلیمان برد، حضرت دست به سرش 
كشید، اين تاج بر سر هدهد تا قیامت در نسلش ماند، حاال يک 

دوره سال قرآن بخوانی و هديه به امام زمان كنی، آن سلیمانی كه 

هزارها سلیمان گداى درگاه اويند، با من و تو چه خواهد كرد؟
نماز صبح را كه خوانديد، 11 بار سوره توحید را بخوانید، وقت 
خواب هم 11 بار اين سوره را بخوانید، بین روز هم كه بیکاريد، 
راه می رويد، اين سوره را بخوانید. شما جوان ها از حاال شروع 
كنید، بعد روحتان می شود اكسیر احمر، يک روز می بینی شب 

شده 100 تا سوره توحید خواندى، آن وقت اين 100 تا سوره 
چه می كند؟ اواًل: به حکم روايات متعدد هم از طريق عامه، هم از 
طريق خاصه، قرائت يک سوره )قل هو اهلل احد( ثلث تورات، ثلث 
انجیل، ثلث زبور و ثلث قرآن حساب می شود، آن وقت سه سوره 

كه خواندى، خدا به رحمت واسعه اش اجر تورات و انجیل و زبور 

و قرآن را به تو می دهد. اين سوره را بخوانید، از امروز شروع 
كنید، همه را هم هديه به امام زمان)عج( كنید، آن هديه به امام 

زمان اثرش اين است كه اين سوره ديگر رد نمی شود.
سعی كنید هر روز بدون استثنا يک قسمت از قرآن را بخوانید، 

حداقل 50 آيه؛ اگر بخوانید 10 بركت در دنیا و آخرت نصیبتان 

می شود. از امروز شروع كنید هر روز يک سوره يس بخوانید چون 
ايام، ايام امام زمان)عج( است. 

آن سوره يس را كه هر روز می خوانید، هديه كنید به خود امام 
زمان)عج(. ان شاء اهلل با اين برنامه هم سعادت دنیايتان تأمین 

می شود و هم سعادت آخرتتان.

امیربیگی    نــدا 
خـــاطـــره نخستین 
تـــجـــربـــه ســـفـــر بــه 
مشهد می تواند 
بـــــــرای هــــر کــس 
فراموش نشدنی 
باشد و خوشا به 
حال کسانی که 
این تجربه را به 

دیگران هدیه می دهند. 
در این شرایط سخت بحران ویروس کرونا که همه در 
الک خود فرو رفتند و دلواپس بیماران و غمگین فوت 
اطرافیان اند، یکی از دلخوشی هایمان دیدن آلبوم های 
عکس است؛ عکس های دسته جمعی و سفرهای 
مختلف. میان عکس های آلبوم، عکسی از اردوی 
سفر به مشهد در دوران مدرسه دلم را هوایی حرم 

مطهر امام رضا)ع( می کند. چه دورانی بود.
 نوجوانی کــه تمام تالشش را کــرد تــا دوســتــش را 
به دیــدن حــرم حضرت رضـــا)ع( برساند تا او برای 
نخستین بار لحظات معنوی بارگاه ملکوتی امام 

هشتم را حس کند.

اردوی مشهد ◾
زنگ اول رو به تخته چرت می زدیم که صدای خانم 
قربانی معاون پر جذبه مان در کالس پیچید: »با 
اجازه دبیر فارسی، دخترها هفته آینده قراره اردوی 
چهارروزه بریم مشهد، هر کس تمایل داره در این 
اردو باشه خیلی زود مبلغ ۴ هزار تومان با رضایت 
اولیا به مبصر کالس تحویل بده«. همه زیرچشمی 
به هم نگاه کردیم. همین که خانم قربانی بیرون 
رفــت دودســتــی روی میز کوبیدیم و هــورا گفتیم. 
نجمه از خانم اجــازه گرفت بیرون بــرود. دقایقی 
گذشت ولی برنگشت. دلم به شور افتاد. اجازه گرفتم 
بــروم دنبالش. زیر درخت های کاج نشسته بود و 

مخروط های کاج را با غصه پرت می کرد.
 وقتی کنارش رسیدم صورتش ســرخ بــود. گفتم: 
ــه« گفتم: »مشخصه   ــردی؟« گفت: »ن »گــریــه کـ
گریه کردی«. با خودم گفتم خوش به حالش من که 
اگر یک روز تمام گریه کنم این طور سرخ نمی شوم. 
پرسیدم: »چرا گریه می کردی؟« جواب داد: »برای 
اردوی مشهد. نه پول داریم و نه بابام اجازه میده. تا 
االن از کرمان بیرون نرفتم. ولی خیلی دلم می خواد 
حرم رو ببینم«. نجمه درشت هیکل و بلند بود و من 
ریزنقش. بلند شدم سرش را بوسیدم و گفتم غصه 

نخور تو میای اردو من کمکت می کنم.

گریه واقعی ◾
بعد مدرسه با نجمه رفتم خانه شان. خاله سکینه 
کنار سماور نشسته بود. بابای نجمه هم به بالش ها 
تکیه زده بود و چای می خورد. سه تا داداش نجمه 
هم به ردیف نشسته بودند. به بابای نجمه گفتم: 
»ببخشید حاج آقا مزاحمتون شدم. توی مدرسه 
نجمه شاگرد نمونه شده، بعد معاونمون گفته اگه 
پدر نجمه رضایت بده همه رو به خاطر نجمه می بریم 
اردو«. پدر نجمه پاهایش را دراز کرد و گفت: »خدا 
عمرت بده. برید به سالمت نجمه نمی تونه بیاد«. 
سریع گفتم: »حاج آقا نجمه رو رایگان می برن ما 
فقط باید پول بدیم. بعد اگه شما نذارین نجمه بیاد 
ما رو هم نمی برن«. حالت گریه به خودم گرفتم. حاج 

آقا همچنان اخم کرده بود. 
باالخره بعد کلی اصرار همین که اشک واقعی ریختم 
اجازه داد. با خوشحالی از خانه شان بیرون آمدم و تا 
جایی که می توانستم سمت خانه دویــدم. داداش 
رضا روبــه روی آینه داشت فیگور می گرفت. فکری 

به ذهنم خورد. 
گفتم: »اگه یک هفته بعد باشگاه جورابات رو بشورم 
چند بهم میدی؟« گفت: »ظهر و شب بشوری ۵ 
هزار تومن می دم«. با خوشحالی گفتم: »ماشاءهللا 
به این هیکل ورزشکاری « و به سفر مشهد خودم و 

نجمه فکر کردم.

آقا طلبید ◾
نجمه با ساکی که فقط یک دست لباس داخلش 
بود توی اتوبوس کنارم نشست. من از هر خوراکی دو 
تا گرفته بودم و مادرم ۲هزار تومن به عنوان سر راهی 

بهم داده بــود و قمقمه 
ــیــکــی تا  ســـبـــز پــالســت
برایش از سقاخانه آب 

بیاورم.
ــا خـــود مشهد از حــرم   ت
بـــــرای نــجــمــه مــی گــفــتــم. 
وارد حرم که شدیم دوتایی 
دســت هــایــمــان تــوی دست 
هم بود و سالم دادیــم. نجمه 
گفت: »اینجا چقدر قشنگه 
انگار صد برابر زیارتگاه بی بی 

خــانــم قربانی گــفــت: »بچه ها حیات کرمانه«. 
چــون شلوغه از دور ســالم بــدیــد«. همه مشغول 
زیارت نامه خواندن شدند. من و نجمه هم چادرها را 
به کمر بستیم. هی به ضریح نزدیک می شدیم ولی 

فشار جمعیت دورمان می کرد. 
دو روز کارمان این بــود. روز آخر جفتمان ناراحت 
نشسته بودیم و زیارت نامه می خواندیم که خادم ها 
مــردم را به بیرون هدایت کردند. هیچ خادمی به 
مــا نگفت بــیــرون بــرویــم. همه رفتند. مــا بــودیــم و 
چند خــادم و ضریح خوشگل آقــا، کف زمین آب 

می ریختند. 
دست نجمه را گرفتم. دورتادور ضریح  چرخیدیم و 
ضریح را بوسیدیم که بوی گالب ناب می داد. یک دل 
سیر زیارت کردیم و با پای خودمان آمدیم بیرون. تا 

مچ پا خیس بودیم. 
با خوشحالی به خانم قربانی و بچه ها گفتیم چه 
اتفاقی افتاده. خانم قربانی برای اولین بار لبخند زد و 
با بغض گفت: »آقا خودشون طلبیدند و خواستند 
شما برید جلو«. برگشتم رو به ضریح گفتم: »امام 
رضا خیلی مهربونی«. خانم قربانی دعای وداع را 
خواند و خواست برویم چون فردا صبح باید حرکت 

می کردیم.
 سریع رفتم قمقمه مــادرم را پر آب کــردم، تا جایی 
هم که جا داشتیم با نجمه از سقاخانه آب خوردیم.

شاه خراسان ◾
موقع برگشتن از بازار رد شدیم. خانم قربانی اجازه 
نداد بچه ها خرید کنند. دیدم نجمه نگاه می کند. 
گفتم: »غصه نخور. من پول دارم. کمی فاصله بگیر 
بریم سوغاتی بخریم«. اول یک جوراب مردانه برای 
بابایش و یک بسته آبنبات زنجبیلی برای مادرش 
گرفتم. صدای صوت رضا جانم، رضا جانم، تویی شاه 

خراسانم همه جا پخش بود. 
یک نــوار کاست رضــوی با یک شیپور بــزرگ برای 
داداش های نجمه گرفتم و با بقیه پول یک انگشتر 
نگین فیروزه ای که اندازه ناخن کوچک نجمه می شد 
گرفتم. چون دیگر پول نداشتم بزرگ ترش را بگیرم. 
آقایی که نوار کاست می فروخت یک کاست مجانی 
هم داد که تمام دل و روده اش بیرون ریخته بود. 

گفت: »خودتون درستش کنید«. 
رسیدیم مسافرخانه. نجمه سوغاتی هایش را چید 
توی ساک و راحت خوابید. من هم تا خود صبح نوار 
کاست را جمع و جور کــردم. آخر تمام سوغاتی ام 
همان بود. صبح یک ساعتی بود که حرکت کردیم. 
نجمه ساکش را گرفته بــود تــوی بغلش با لبخند 

خوابیده بود. تازه به خودم آمدم. 
شیشه پنجره کوچک اتوبوس را کنار زدم. نگاه کردم 
به مشهد و زدم زیر گریه. با خودم گفتم: امام رضا، 
جواب مامان و دو تا خواهرهایم را چه بدهم بدون 
سوغاتی؟ همین لحظه خانم قربانی گفت: »دخترها 
ما برای امنیت خودتون اجازه ندادیم برید خرید. 
خودمون یک چیزهایی به رسم یادگاری گرفتیم«. 
نجمه به من گفت: »گریه کردی؟« سرم را به نشانه 

منفی تکان دادم. 
گفت: »سرخ شدی«.

 تـــازه فهمیدم هــر کــس از تــه دل گریه کند سرخ 
مــی شــود. خانم قربانی نفری یک انگشتر نگین 
فیروزه ای با یک بسته آب نبات زنجبیلی بهمان داد. 
نجمه که انگشتر داشت آن را به من داد تا با انگشتر 
خودم ببرم برای دو تا خواهرهایم. آبنبات را هم گفتم 
می برم برای مامان و بابا و نوار کاست را برای داداش 
رضــا و ســه داداش دیــگــرم. بــا خوشحالی شیشه 
اتوبوس را کشیدم، سرم را بردم بیرون به سمت حرم 

و گفتم: »امام رضا خیلی مهربونی.«

در سرزمین پاک نجف اشــرف که به عطر والیت 
معطر است و در کنار مرقد مطهر موالی متقیان 
در روز هشتم ذی القعده ۱۳۵۴ هـ.ق برابر با ۱۳۱۴ 
هـ.ش در خانواده ای صمیمی و سرشار از محبت 
و دوســتــدار والیــت اهــل بــیــت)ع( فــرزنــدی متولد 
شد. پدرش سید محمد علی الحکیم، از روحانیون 
بزرگ عراق و مادرش زنی پاکدامن و نجیب و صبیه 
مرجع جهان تشیع مرحوم آیت هللا العظمی حاج 
سید محسن حکیم بود. نخستین نوه این مرجع 
بزرگ جهان تشیع در کانون این خاندان با فضیلت 
و سرشار از عشق اهل بیت)ع( بالید و بزرگ شد. 
از همان آغــاز خردسالی هــوش ســرشــارش همه 
را شگفت زده می کرد و ادب و متانتش نشان از 

تربیت صحیح و اسالمی داشت.
 این جوان خوش آتیه به زودی دوران تحصیالت 
حــوزوی و تعلم آمــوزه هــای دینی را طی کــرد. او با 
وجود تألیفات متعدد هیچ وقت عزلت نشینی و 
خانه نشینی را انتخاب نکرد بلکه در دوران حکومت 
صدام حسین همیشه جزو کنشگران ضد طاغوت 
ــود. ایــن فعالیت ها در نهایت منجر بــه تحمل  ب
هشت سال زندان در این کشور شد. علت زندانی 
شدن وی، تالش برای راه اندازی و تقویت پیاده روی 
اربعین در کشور عراق عنوان شده است؛ بنابراین 
آیت هللا حکیم جزو  فقهای شیعه بود که به جرم 
احیای مّشایه اربعینی به زندان رژیم بعث افتاد. 

وقتی آیت هللا العظمی سید ابوالقاسم خویی 
در سال ۱۳7۱ هجری شمسی وفات یافت، 
سید محمد سعید اعــالن مرجعیت کرد. 
اعالن مرجعیت او توأم با اقبال شیعیان عراق 
به تقلید از وی و آیت هللا العظمی سیستانی 

شد. وی مرجعیت خود در عراق را صرفاً 
محدود به تعلیم آموزه های دینی و 

حوزوی و تدریس نکرد؛ بلکه با 

ارسال بعثه های دینی-مردمی به نواحی محروم و 
عشایر دوردست عراق، برای حل مشکالت دنیوی و 

عقیدتی شیعیان دوردست، تالش می کرد.
 این مرجع عالی قدر که ۱۲ شهریور در بیمارستانی 
در نجف اشرف به دلیل بیماری قلبی درگذشت، 
در عمر پر برکت 86 ساله خود ۲۴ اثر تألیف کرد که 

بعضی از آن ها عبارت اند از:
۱- المحکم فی اصول الفقه، )این مجموعه در 6 

جلد با بحث استداللی اصول(.
۲- دوره فقهی »مصباح المنهاج« که شرحی بر 
فقه استداللی »منهاج الصالحین« سید محسن 

حکیم است.
۳- رساله عملیه خود راـ  پس از درخواست های 
مکرر و مراجعات بسیاری از فضال و مــردم برای 
تقلید از ایــشــانـ  در ســه جلد بــه نـــام »منهاج 

الصالحین« عرضه کرده است.
۴- مناسک حج و عمره.

۵ـ  حاشیه ای جامع بر کتاب اصولی کفایه مرحوم 
آخوند خراسانی )قدس سره( در سه جلد.

6ـ  حاشیه ای جامع بر کتاب اصولی رسائل مرحوم 
شیخ انصاری )قدس سره(.

7ـ  حاشیه ای جامع بر کتاب فقهی مکاسب مرحوم 
شیخ انصاری )قدس سره(.

8ـ  المرجعیه الدینیه پاسخ روشــن و واضــح به 
سؤاالت درباره مرجع دینی است.

9- الفتاوی سؤاالتی است که درباره ابواب 
فقه )نوعا مسائل مستحدثه( استفتا 
شده و معظم له به طور شایسته و 

مستدل جواب داده اند.
ــازه ای  ۱0- فقه الکومپیوتر مسائل ت
است که درباره رایانه و اینترنت سؤال 
شــده وبطور صریح و واضح 
جواب مرقوم فرموده اند.

خاطره نخستین زیارت

امام رضاj!! خیلی مهربونی
به بهانه درگذشت آیت اهلل سید محمد سعید حکیم

 نگاهی به زندگانی
 احیاگر پیاده روی اربعین

چهره هاامام رضایی ها

 بزرگ ترین جشنواره 
ــا  غــــذای حـــالل اروپـ
ــاری  ــاه جـ ــ ــر م ــ اواخــ
مـــیـــالدی در لــنــدن 
پایتخت انگلستان بــرگــزار خواهد 
ــزاران نوع  شــد. در ایــن جشنواره هـ
غذای حالل از بریتانیا و کشورهای 
اســالمــی بـــرای بــازدیــدکــنــنــدگــان به 

تماشا گذاشته می شود.
جــشــنــواره غـــذای حـــالل لــنــدن )LHFF( کــه 6 ســـال از 
نخستین دوره آن مــی گــذرد، با همکاری شرکت طارق 
حــالل در استادیوم المپیک پــارک ملکه الیزابت لندن 

برگزار خواهد شد.
این رویداد که معموالً ۲۵ تا ۲6 سپتامبر برگزار می شود از 
سوی شرکت Algebra Consulting States سازماندهی 
و مدیریت می شود که برگزارکننده برخی از بزرگ ترین 
مراسم و جشنواره های غذایی مسلمانان در جهان است.
 Algebra Consulting ولید جهانگیر، مدیر عامل شرکت
States می گوید: »ما ابتدا این جشنواره را با این هدف 
ایجاد کردیم که بتواند به محلی تبدیل شود که در آن 
جوامع و فرهنگ ها با استفاده از غذا به عنوان یک ابزار 
گرد هم آیند. دیدن اینکه این جشنواره در طول سال ها 
چقدر رشــد کــرده بسیار هیجان انگیز اســت. ما بسیار 
هیجان زده هستیم که دوباره در ورزشگاه لندن، درست 
در قلب جامعه، این جشنواره را راه اندازی می کنیم. مکان 
جدید برای اطمینان از داشتن حداکثر فضا برای رعایت 

فاصله اجتماعی، در فضای باز انتخاب شده است«.
ــنــدن نــیــز در ایــن  گـــراهـــام گــیــلــمــور، مــدیــر اســتــادیــوم ل
زمینه می گوید: »مــا خیلی خوشحالیم که ایــن رویــداد 
هیجان انگیز را در استادیوم خود میزبانی می کنیم. این 
جشنواره غذا، موسیقی و فرهنگ، جامعه مسلمانان را 
برای یک آخر هفته در یک مکان گرد هم می آورد تا همه از 

آن لذت ببرند«.
نخستین بار در سال ۲0۱6 
ده ها هزار نفر در جشنواره 
ــدن در  ــنـ ــالل لـ ــ غــــــذای حـ
Tobacco Dock شرکت 
ــا از دو روز غــذا،  ــد ت ــردن ک
تفریح و بــرنــامــه هــای زنــده 

لذت ببرند.
جشنواره غذای حالل لندن 
تنها رویدادی از این دست در اروپاست که انواع مختلفی 
از تنوع فرهنگ آشپزی را در این زمینه گرد هم می آورد و 
حدود ۳0 نوع سبک مختلف آشپزی حالل را از سراسر 
جهان به نمایش می گذارد تا همه عالقه مندان مسلمان و 

غیرمسلمان با آن ها آشنایی پیدا کنند.
ــن اســـالم که  امــا اهمیت غـــذای حــالل در چیست؟ دی
کامل ترین دین و آخرین دین الهی اســت، با دستورات 
کامل و دقیق خود، چگونگی زندگی کردن سالم و امن را 

برای هر فرد مسلمان تبیین کرده است. 
بخشی از این دستورات به تغذیه هر فرد و استفاده از 
غذای حالل برمی گردد. این دستورات مبنی بر داشتن 

سبک زندگی سالم و به دور از بیماری است. 
پیامبر اسالم و ائمه اطهار)ع( در همه دستورات دینی خود 

به استفاده از غذای حالل تأکید فراوان کرده اند.
در بین کشورهای مسلمان، مالزی در بحث غذای حالل 
پیشگام است و ایران هم ظرفیت خوب و مناسبی برای 
اقدامات مثبت در زمینه معرفی غذای حالل به جهانیان 

دارد. 
نمایشگاه و همایش های بین المللی حالل برای معرفی 
ظرفیت های عظیم تولیدات محصوالت حــالل و برای 
آشنایی و تجارت متقابل بنگاه های اقتصادی برگزار 
می شود تا همه کشورهای مسلمان از این بستر استفاده 

کنند.

دوردست ها
 جشنواره  اى از غذاهاى 

حالل در قلب اروپا

آمنه مستقیمی   »امام 
زمــان)عــج( هنگامی ظهور 
می کنند کــه مـــردم تـــوان و 
ظرفیت پذیرش والیت ولی 
خــدا را داشــتــه باشند، اگر 
جامعه ای ولی خدا را نپذیرد و از او تبعیت نداشته 
باشد، تاریخ، خانه نشینی امیرالمؤمنین)ع(، غربت 
امــام حسن)ع( و شهادت حضرت ابا عبدهللا)ع( 
را تکرار می کند«؛ این جمالت بخشی از سخنان 
حجت االسالم والمسلمین محمدرضا فؤادیان، 
دبیر علمی اندیشکده بین المللی مهدویت و معاون 
پژوهش اندیشکده صحیفه سجادیه است که با 
روزنامه قدس از منویات رهبر معظم انقالب در بیانیه 
گام دوم انقالب برای تحقق دولت آرمانی اسالمی 
در جهت رسیدن به جامعه مهدوی و مؤلفه های 
این جامعه و وظایف ما در عصر ظهور سخن گفته 

است. مشروح این صحبت ها در ادامه می آید.

گسترش عدالت؛ برنامه محوری امام مهدی)عج( ◾
یکی از مؤلفه های دولت ها در نظام اسالمی نگاه 
به جامعه آرمانی و دولــت موعود اســت. به برکت 
احادیث اهل بیت)ع( وضعیت حاکمیت در عصر 
ظهور امام مهدی)عج( برای ما به زیبایی بیان شده 
و موضوعات جزئی و ریزی که حاکم اسالم باید با 
الهام از دولــت موعود و کریمه امــام عصر)عج( به 
آن ها توجه داشته باشد، مورد تأکید آموزه های دینی 
قرار گرفته است چنان که عدالت از برترین آن ها به 
شمار می رود. در روایات عصر ظهور و حاکمیت امام 
مهدی)عج( درباره اقامه قسط و عدالت بیان شده 
است: »یَمَْلُ هللاُ به اْلَرَْض قِْسطاً وَ عَداًْل کَمَا مُلِئَْت 
ــوْراً«. یعنی اساس و برنامه محوری امام  ظُلْماً وَ جَ
مهدی)عج( ایجاد و گسترش عدالت است از این 
رو، حاکمیت و دولتی هم که نگاه به آن دولت موعود 
دارد و برای روی کار آمدن آن تالش و زمینه سازی 
می کند باید عدالت محوری و اقامه عدل را اساس و 

اصل کار خود قرار دهد. 
حقوق محیط زیست، حقوق اقلیت های دینی، 
روابــط بین مــردم و حاکمیت دینی و... در ادبیات 
مهدویت به  وضوح بیان شده است. از موضوعات 
مدنظر در فرهنگ مهدویت این است که حاکمیت 
عصر ظهور تالش می کند جامعه به عبودیت، فالح 
و صالح دست یابد. برنامه های امام مهدی)عج( در 
حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی برای توسعه تفکر و جبهه حق در میان 

انسان هاست.

 از این رو، دولت های شکل گرفته در نظام اسالمی 
نیز باید با نگاه به آن دولــت موعود و کارکردها و 
برنامه هایش، ساز و کار خود را به این سمت و سو 
ســوق دهند تا دیپلماسی عصر غیبت و مسائل 
سیاسی اجتماعی کشور در مسیری حرکت کند که 
مردم عدالت خواه شوند و درصدد حاکمیت توحید 

و غلبه روح عبودیت بر جامعه عمل کنند. 
خدای متعال سرگذشت انسان ها، اقوام و دولت های 
پیش از اسالم را برای درس آموختن ما در قرآن کریم 
بیان کرده است؛ یکی از داستان های پرتکرار در قرآن 
ماجرای بنی اسرائیل است اعم از نوع مواجهه آن ها 
با مشکالت اقتصادی که قارون ایجاد کرد، برخورد با 
مشکالت ایجاد شده توسط سامری و نیز مشکالت 
ایجاد شده توسط بلعم باعورا و... قرآن همچنین از 
آن ها که در ابتدا همراه حضرت موسی)ع( بودند و 
پس از مدتی به دالیل مختلف دچار ریزش شدند، 
یاد می کند که همگی این ها برای حاکمیت اسالمی 
درس آمــوز است و الهام از آن هــا به ساخت تمدن 

نوین اسالمی منتهی به ظهور کمک می کند.

عبرت از گذشته، نگاه به آینده ◾
منویات رهبر معظم انــقــالب در بیانیه گــام دوم 
انقالب، نقشه راه دولت ها برای رسیدن به اهداف 
انقالب اسالمی است که در رأس آن ها تحقق تمدن 
نوین اسالمی برای ظهور خورشید والیت عظما قرار 
دارد. برنامه ها در این بیانیه به صورت شفاف آمده 
و نقشه راه دولت ها در تحقق آرمان ها تبیین شده 
است. معظم له در مسائل فرهنگی و معنوی به چند 
شاخصه مهم اعم از اخالص، عبودیت و معنویت 
تأکید و تصریح کرده اند و در حوزه های اجتماعی 
توجه به گذشته و نگاه به آینده را مدنظر دارند؛ در 
نظرگاه رهبری جامعه ای می تواند رو به رشد باشد که 
گذشته را بشناسد و از آن عبرت بگیرد و برای آینده 

مطلوب از آن استفاده کند.
 این همسو با معنای »انتظار« در فرهنگ مهدویت 
است، یعنی نارضایتی از وضع موجود و حرکت و 
تالش برای رسیدن به وضع مطلوب. اگر تاریخ ایران 
را مورد مطالعه قرار دهیم با حوادث مختلفی روبه رو 
می شویم همچون سالطینی که نه تنها جامعه را 
به سمت تعالی پیش نبردند بلکه مردم را به مسیر 

قهقرا سوق دادند.
 بــایــد از ســرگــذشــت تــلــخ گــذشــتــه درس گــرفــت. 
حاکمیت با کمک مــردم و خواست و اراده توده 
ملت به قله تعالی دست می یابد بنابراین نباید 
منفک از مردم باشد؛ اگر چه مشروعیت حاکمیت 

با خداست اما مقبولیت آن در گرو خواست مردم 
است.

 اگر مــردم حاضر باشند بــرای اهدافی که انقالب 
کردند به میدان بیایند و انقالبیونی که در رأس 
هستند گذشته خود را فراموش نکنند و بر توان و 

ظرفیت مردمی تکیه کنند، می توان مسیر ساخت 
تمدن نوین اسالمی را هموار کرد. باید توجه داشت 
تمدن یک شبه رخ نمی دهد احتیاج به آداب و 
رســوم پایدار دارد و دولتمردان باید بــرای اصالح 

فرهنگ جامعه برنامه داشته باشند.

ضرورت توجه به تقوای جمعی ◾
اگر بخواهیم تقوا را با اصطالحات امــروزی معنی 
کنیم، به مدیریت نفس معنا می شود و وقتی انسانی 
صاحب تــقــوای جمعی مــی شــود کــه هــم بــه لحاظ 
فردی خود را آلوده به معاصی نکند و هم در ساحت 
اجتماعی از گناهان پرهیز داشــتــه بــاشــد؛ بــا این 
معنی ما در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و... نیاز مبرم به تقوا داریم. برای 
مثال کسی که در پستی سیاسی قرار دارد اگر فقط 
در پی منافع حزبی و جناحی اش باشد بی تقوایی 
سیاسی کرده است؛ در بُعد اجتماعی نیز جامعه 
از آحاد و اقشار مختلف تشکیل شده و با مسائلی 
درگیر اســت... اگر در جامعه ای مردم این طور فکر 
کنند که هر چه به نفع من است باید قانون باشد و از 
هر چه به نفع  من نیست، باید از آن پرهیز کرد، دچار 
بی تقوایی اجتماعی شده اند، مثل اینکه در شرایط 
کرونایی که حاکمیت بر رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی و ماندن در منزل و قرنطینه تأکید می کند، 
عــده ای به دلیل منافع و مصالح شخصی، قوانین 
را زیر پا بگذارند. در مقابل توجه به رشد و تعالی 
جامعه و تالش بــرای آن، رعایت تقوای اجتماعی 

است.
باید توجه داشت تمدن یک آجر نیست بلکه یک 
بنای عظیم است، اگر تمام این قطعات پازلی که برای 
تمدن بیان می شود در جای خود قرار بگیرد شاهد 
شکل گیری بنای تمدنی خواهیم بود. مرور تمدن 
شکل گرفته ای که در صدر اسالم به وجود آمد، در 
این باره بسیار کمک کننده است؛ اقدامات پیامبر 
اکرم)ص(، پس از آن اقدامات خلفا، نهضت ترجمه 
راه اندازی شده در زمان برخی خلفا و... همه در قالب 

تمدنی جای می گیرند. 
از ایــن رو، بــرای ساخت تمدن باید بــه رفتارهای 
ماندگار و ماندگاری رفتارها توجه کنیم چون آنچه 
ما امــروز انجام می دهیم شاید برای ۱00 سال بعد 
در جامعه اثــر داشته باشد. تمدن از موضوعات 
مختلفی شکل می گیرد اگر به دنبال تمدن نوین 
اسالمی هستیم باید بدانیم هر چه امــروز انجام 

دهیم در فردای این تمدن لحاظ می شود.

عصر غیبت، عصر تمرین برای چگونه زیستن  ◾
در دوران ظهور

ــام زمـــان)عـــج( به  ــــت آرمـــانـــی امــ ــرای تحقق دول ــ ب
مؤلفه های متعددی نیاز داریـــم، نخستین آن ها 
والیــت پــذیــری اســـت؛ ایــن یعنی امـــام زمــان)عــج( 
هنگامی ظهور می کنند که مــردم تــوان و ظرفیت 

ــت ولـــی خـــدا را داشــتــه بــاشــنــد. اگر  پــذیــرش والیـ
جامعه ای ولی خدا را نپذیرد و از او تبعیت نداشته 
باشد، تاریخ، خانه نشینی امیرالمؤمنین)ع(، غربت 
امام حسن)ع( و شهادت حضرت اباعبدهللا )ع( را 

تکرار می کند. 
مردم در عصر غیبت می توانند با والیت پذیری از 
ولی فقیه، خود را آماده برای پذیرش آن دولت موعود 
کرده و محک بزنند. عصر غیبت، عصر تمرین برای 
چگونه زیستن در عصر ظهور امام)عج( است؛ اگر 
مردم به خواست و اراده ولی خدا توجه کنند و آن 
را سرلوحه زندگی خود قرار دهند آن وقت است که 

شایسته درک آن دولت خواهند بود.

 ادعیه معصومین)ع( ◾
 برای ایجاد معنویت در جامعه کافی است

معنویت به یک تعبیر، معنا و روح حاکم بر زندگی 
است. اگر بخواهیم از مسیر معنویت به تمدن نوین 
اسالمی دست یابیم، ادعیه و زیارات معصومین)ع( 
برای ایجاد معنویت در جامعه، همه ما را کفایت 
می کند. در میان ادعیه و زیارات، صحیفه سجادیه، 
ــام ســجــاد)ع(  اثـــر معنوی و شــاخــص حــضــرت امـ
در جایگاهی ویــژه قــرار دارد. رهبر معظم انقالب 
صحیفه سجادیه را عــصــاره تفکر اهــل بیت)ع( 
معرفی کرده اند و از همه مــردم انس گرفتن با این 

کتاب را خواستار شده اند. 
رهبر معظم انقالب)مد ظله العالی( هدف تمدن 
نوین اسالمی را برجسته کرده و ما را به پایه های آن 
ارجــاع داده انـــد. مهم آن اســت صحیفه سجادیه 
در منظومه فکری ایــشــان جایگاهی رفیع دارد. 
اگر به دنبال تحقق بیانیه گام دوم انقالب و ایجاد 
تمدن نوین اسالمی بــرای طلوع خورشید والیت 
عظما هستیم هیچ کتابی مانند صحیفه سجادیه 
نمی تواند معنویت را در میان همه انسان ها نهادینه 
کند. صحیفه سجادیه همان کتابی است که امام 
عصر)عج( آن را به عالمه مجلسی)ره( هدیه دادند و 
در دوران عالمه سعی بلیغی برای انس مردم با این 
کتاب انجام شد. در همان دوران عالمه می نویسد 
به دلیل انس عمومی با این کتاب نیمی از مردم به 

مرحله استجابت دعا رسیدند.
 اگر بخواهیم به شیوه کاربردی به معنویت توجه 
کنیم صحیفه سجادیه در قالب دعــا و معنویت 
چهار رابطه ما برای تمدن نوین اسالمی را پایه ریزی 
و تنظیم می کند که این چهار رابطه عبارت اند از: 
ارتباط با خدا، ارتباط با طبیعت، ارتباط با دیگران 

و ارتباط با خود.

در بهشتی ترين 
نقطه زمین

عکس رضوی - مهدی جهانگیری

الهه ارجمندى راد    15 سالی می شود پدر عکس نوشت
بازنشسته شده و حاال تمام آن روزها برايش 

خاطره است. روزهايی كه خسته از شب كارى 
به خانه برمی گشت و من و مريم بايد ساكت 
می مانديم تا چند ساعتی استراحت كند. اما 
شب كارى در حرم كجا و جاهاى ديگر كجا؟ 

با آنکه نداشتن خواب شب اذيتش می كرد 
اما راضی بود از اينکه محل خدمتش جايی 

در بهشتی ترين نقطه زمین است، باالى 
پشت بام حرم امام مهربان، نزديک فرشتگان 

آسمان.
آن روزها با اينکه از تنهايی و بیمارى مادر 

دلش می گرفت، تمام تالشش را می كرد لبش 
خندان و دلش گرم باشد. براى من و مريمی 

كه جز او هیچ كس را نداشتیم. همیشه 
در جیب لباس سورمه اى خدمتش برايمان 

شکالت هاى حرم داشت. دلخوشی ما هم 
آمدن پدر بود و عطر لباسی كه بوى خانه 

امام رضا)ع( را می داد. روزهايی كه از غذاى 
تبركی اش برايمان می آورد، عطر برنج روى 

بخارى تا سر كوچه می رسید و آدم را مست 

می كرد. كمی از غذا را با سوپ مادر به نیت 
شفا مخلوط می كرديم و با سرنگ به او 

می داديم.
 مادر در سکوت به ما زل می زد و با نگاه 

پرمهرش پدر را دنبال می كرد. با سکته مادر، 
بیش  از من و مريم، پدر تنها شد. 

ما همديگر را داشتیم اما تنها همدم پدر، مادر 
بود. كنار تختش می نشست و دست و پاهاى 
بی جانش را ماساژ می داد و برايش از اتفاقات 

آن روز حرم می گفت و مادر با نگاه و فشار 
دستان پدر با او ارتباط برقرار می كرد. 

حاال سال ها از آن روزها می گذرد و پدر هنوز 
هر پنجشنبه تا بهشت رضا و بعد هم از 

آنجا به حرم می رود و در دعاى كمیل خود 
را خالی می كند. هر بار نگاهش تا گنبد و 

گلدسته باال می رود و به ياد روزهاى پیش از 
بازنشستگی و قرار ش در بهشتی ترين نقطه 

زمین با امام رضا)ع(، اشک از كنار چشمانش 
روان می شود. نگاهش تا آسمان اوج می گیرد، 
آنجا كه مادر فرشته اى از فرشتگان خدا شده 

و به رويش لبخند می زند.

نامه ای به دوستنامه ای به دوست

اشک زوارت را 
خريدارم آقا!

 بررسی مؤلفه های تحقق دولت آرمانی اسالمی
 در گفت وگو با حجت االسالم فؤادیان

برنامه هاى امام مهدى)عج( در حوزه هاى مختلف اجتماعی، 
اقتصادى، سیاسی و فرهنگی براى توسعه تفکر و جبهه حق در 
میان انسان هاست. دولت هاى شکل گرفته در نظام اسالمی نیز بايد 

ساز و كار خود را به اين سمت سوق دهند.

گزيدهگزيده

حاکمیت با کمک مردم 
به بالندگی می رسد
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پس از مدت زيادى به پابوست آمدم آقا.

هر كجا را می نگرم خلوت است آقا.

اشک زوارت را خريدارم آقا.
حرم در سکوت است و آرامش.
ولی دل زوار در خانه داغدار است آقا.

حرم امام هشتم)ع( مأمنی برای همه آن هاست که دل 
در گرو مهر ابدی اش سپرده اند. در روزهایی که کرونا بی 
محابا در همه جا می تازد، سفر رفتن برای زائــران زیادی 
ــوار شــده اســت و خیلی از دل هــا در هـــوای گنبد و  دشـ
گلدسته های طالیی امام هشتم)ع( می تپد، برای شنیدن 
نوای نقاره خانه در یک غروب دل انگیز تابستان و نوشیدن 
جرعه ای آب از سقاخانه ای که در دل حریم قدسی آقا جا 
خوش کرده است. ولی هستند زائرانی که در این روزهای 
سخت و ســرد کرونایی هم بــاز ایــن خانه امــن را بهترین 
پناهگاه برای دل های بی قرارشان می دانند و می کوشند 

با رعایت مسائل بهداشتی حق الناس را زیر پا نگذارند. 
خادمان این حریم ملکوتی نیز در روزهایی که نام دلهره آور 

کرونا در هر کوی و برزن شنیده می شود تالش می کنند حریم 
قدسی امام هشتم را با رعایت همه نکات بهداشتی، مکانی 
امن و پر آسایش برای زائــران قرار دهند. ولی باز زائر است و 
دلشکستگی؛ زائر است و حرف های ناگفته. خدمتگزاران امام 
مهربان همیشه آماده شنیدن حرف ها و درددل های این زائران 
بوده اند. مثل واگویه های زنی که هــزاران کیلومتر را از خطه 

سرسبز شمال پیموده تا در سرای امامش این طور بنویسد:
»اول از همه تشکر می کنم که این ارتباط را با مــردم برقرار 
کردید. دوم لطفاً در بحث ماسک با معدودی از افراد که در 

حرم رعایت نمی کنند برخورد شود. 
دلنوشته ای در حرم نوشتم. می خواستم اگر امکانش هست 

جایی چاپ شود. سالم آقا جان. 



صالحی ــارا   سـ
 هـــمـــه دردســــرهــــای 
ابــتــا و رســیــدگــی به 
بیماران کرونایی یک 
ــرف، ســرگــردانــی و  طــ
ــاری خـــانـــواده  ــتـ ــرفـ گـ
بیماران شهرستانی بستری در مراکز 
درمــانــی شهرهای بــزرگ مثل مشهد، 
طــرف دیگر. شاید شما هم چهره های 
ــده هــمــراهــان بیماران  ــان خسته و درم
کرونایی را دیده باشید که پشت درهای 
ــای  بیمارستان چــه ســاعــت هــا و روزهـ

دشواری را می گذرانند. 
15 روز اســـت کـــه مــعــاونــت خــدمــات 
اجــتــمــاعــی بــنــیــاد کـــرامـــت رضــــوی با 
سرپا کــردن دو مجموعه استراحتگاه 
موقت و همچنین ایستگاه سرپایی 
خــدمــت رســانــی بــه هــمــراهــان بیماران 
بستری در دو بیمارستان قائم و امام 
رضا)ع( تاش دارد اندکی از رنج و اندوه 
شهروندانی که بیمار کرونایی دارنــد، 

کم کند.

مشمول محبت ◾
جلو در بیمارستان با یکی از همراهان 
بــیــمــاران بــه گفت وگو نشستیم. از او 
پرسیدیم کــه از استراحتگاه ساخته 
ــرای همراهان بیماران اطاعی  شــده ب
دارد؟ جــواب مثبت داد و گفت: خدا 
خیرشان دهد. من و بــرادرم چند روزی 
است که به خاطر ابتا و بستری شدن 
مادرم در بخش کرونایی ها، نوبتی توی 
بیمارستان هستیم. وقــتــی شنیدیم 
مکانی نزدیک اینجا راه افتاده که از همه 
پذیرایی می کنند و دیگر الزم نیست به 
خانه برویم و برگردیم، خیلی کارمان 

راحت تر شد. 
فردی که به نظر می رسید همراه بیمار 
است، در نزدیکی ساختمان اورژانــس 
نشسته بود. او مدام چشمش به یک 
در بیمارستان بــود و مضطرب به نظر 

می رسید. 
وقتی سر صحبت را باز کردم گفت: یک 
بیمار بدحال دارنــد و برای چند دقیقه 
ــازه کــردن بیرون نشسته تا در  نفس ت
صورت ضرورت به بخش برگردد. از دایر 
شدن استراحتگاه خبر نداشت ولی به 
محض شنیدن این موضوع، کمی گره 
پیشانی اش باز شد. می پرسید: حتماً 

باید بیمار کرونایی داشته باشیم؟ که 
در جوابش می گوییم؛ میزبان حضرت 
رضا)ع( است و کرامتشان شامل حال 
همه می شود. او پس از تشکر، به سمت 

استراحتگاه به راه افتاد. 
خدمه بیمارستان می گویند: همراهانی 
که قرار است بیشتر از یک روز مراقب 
بــیــمــارشــان بــمــانــنــد، بــایــد فــرمــی را از 
مددکاری بیمارستان بگیرند که نشان 
مــی دهــد اینجا بیمار بستری دارنـــد و 
بعد نشانی استراحتگاه را که روبه روی 
بیمارستان اســت بــه آن هــا می دهیم. 
البته ایــن استراحتگاه بیشتر به درد 
شهرستانی ها می خورد که معموالً جایی 
بـــرای رفــتــن نــدارنــد و جلو بیمارستان 
سرگردانند. خیلی فکر خوبی است؛ 
هم از بار ناراحتی خانواده بیماران کم 
ــار مسئولیت مــا که  می کند و هــم از ب
مــدام شاهد ازدحــام همراهان هستیم 

و دغدغه ابتای افراد بیشتری به کرونا 
را داریم.

میزبانی به رسم سقاخانه ◾
آن هایی که به هر دلیل، سروکارشان به 
بیمارستان قائم افــتــاده، در نخستین 
مواجهه، توجه شان به ایستگاه صلواتی 
که درست مقابل بیمارستان دایر شده، 
جلب می شود. سقاخانه امام رضا)ع( 
هــر روز از اول صبح بــا چــای گــرم و آب 
خنک از عابران به خصوص همراهان 
بیماران پذیرایی می کند و با تصاویری 
از سقاخانه اسمال طا و کبوترانش، 
میهمانان را به حال و هوای صحن عتیق 
می برد. تشنه لبان، یک لیوان چای گرم و 
آب سرد را با سامی به صاحب مهربان 

سقاخانه می نوشند. 
ــاذری، خــادم سقاخانه از  اسماعیل نـ
دلیل دایر شدن این ایستگاه می گوید: 

»چند روزی اســت در کنار راه انـــدازی 
استراحتگاه کرامت رضــوی، سقاخانه 
ــام رضـــــا)ع( هــم جــلــو در اورژانــــس  ــ ام
بیمارستان قائم دایــر شده تا به بهانه 
یک پذیرایی سبک در ایــن ایستگاه، 
آن هــا را بــرای استفاده از استراحتگاه 
دعــوت کنیم«. وقتی یــک لــیــوان چای 
گرم دست همراهان بیماران می دهیم، 
ــشــار  ــگــی و ف مــی بــیــنــیــم کــــه خــســت
روحی شان سبک می شود چون ارتباط 
ــا)ع( کــه منبع  دلــشــان بــا حــضــرت رضــ
ــاره بــرقــرار  ــ نــور و رحــمــت هستند، دوب
می شود. گاهی حبه قندی به نیت تبرک 
برمی دارند تا در چای بیمارشان بریزند 

و شفایشان را از امام رئوف بخواهند. 

فرصت خدمت ◾
پس از ورود به خیابان کوهسنگی۶، 
استراحتگاهی به چشم می خورد که با 

کتیبه های سیاه عزای حسینی تزئین 
شــده اســت. در چــادر آقــایــان و بانوان 
تعدادی از همراهان مشغول استراحت 

هستند.
محمدباقر ســوقــنــدی، دانشجو و یکی 
از خــدمــت  رســانــان ایــن طــرح می گوید: 
»بیشترشان روزها به دنبال کارهای بیمار 
خود، بیرون می روند . ظهرها و شب ها برای 

صرف غذا و استراحت برمی گردند«. 
در بین حرف هایش مرتباً در حال ارائه 
خدمت به مراجعان و راهنمایی کردن 
آن هاست. در ادامــه می گوید: ما نیت 
کرده بودیم برای یک کار جهادی مثل 
خدمت در روستا و یا واکسیناسیون 
داوطلب شویم. دانشگاه علوم پزشکی 
بــه هــمــراه مــراکــز دانشگاهی و آستان 
قدس رضوی، بحمدهللا فرصت خدمت 
برای دانشجویان مهیا کردند. روزانه در 
سه شیفت مجزای خواهران و برادران، 
۲۰ خادم به مدت هشت ساعت در روز، 

مشغول خدمت رسانی هستیم. 

در پناه امام ◾
آقای رسولی یکی از همراهان است. با 
بسته ای از مواد بهداشتی که از خادم 
استراحتگاه گرفته و داخلش ماسک نو 
و مــواد ضدعفونی اســت، روی تختش 
ــه تشکر  ــانــش مــــدام ب مــی نــشــیــنــد. زب
می گردد: از فریمان آمدیم. بیمارمان 
ــت، لطف کــردنــد با  جــراحــی مغز داشـ
اینکه بیمارمان کرونایی نبود، به ما جا 

و پناه دادند. 
او با حالی منقلب ادامه می دهد: وقتی 
می خواستیم از شــهــرمــان بــه مقصد 
مشهد بیرون بزنیم، نگران شیوع کرونا 
بودیم و بی جا و مکان بــودن خودمان، 
فامیلی هــم در مشهد نــداریــم. وقتی 
بــه مــا گفتند کــه اینجا بــرای استفاده 
ــاده شـــده، مطمئن شدم  هــمــراهــان آمـ
که امام رضا)ع( حواسش به میهمانان 

شهرش هست.
در فضای استراحتگاه بانوان، یک مادر 
پیر همراه دخترش در حــال گفت وگو 
دربــاره حال پدر بستری خود هستند. 
چــشــم هــای دخــتــر از گــریــه  بــه سرخی 
ــدرم  ــال پـ ــده، او مـــی گـــویـــد: حــ ــیـ ــرایـ گـ
از بیماری کــرونــا اصــاً خــوب نــبــود. به 
خاطر کمبودهای بیمارستان محلی 
مجبور شدیم، او را از سرخس به مشهد 

بیاوریم. البته پدرم بیماری دیگری هم 
دارنــد که برای درمــان هر دو آمدیم. دو 
خانم، 1۰ روز در فضای باز بیمارستان 
خوابیدیم و جــایــی بـــرای اســتــراحــت و 
غذای درستی برای خوردن نداشتیم تا 
اینکه اینجا باز شد. حاال خیال خودمان 
و بیشتر از ما، خانواده مان در سرخس 
راحــت شــده که جــای امــن و بهداشتی 
داریم. خدا همه بیماران را به حق ضامن 

آهو شفا دهد. 

پذیرایی همه چی تمام  ◾
علیرضا رئیسیان زاده، معاون خدمات 
ــوی  ــت رضــ ــرامــ ــ اجـــتـــمـــاعـــی بـــنـــیـــاد ک
ــد از امـــاکـــن و امــکــانــات  ــازدیـ ضــمــن بـ
ــرای پذیرایی از همراهان  مهیا شــده ب
ــای  ــرآوردهــ ــ بـــیـــمـــاران مـــی گـــویـــد: در ب
میدانی مشخص شد که در کنار ارائه 
خــدمــات کــادر درمــانــی بیمارستان ها، 
ــواده و  ــ ــان ــه خــ ــأ خـــدمـــت رســـانـــی بـ خـ
هــمــراهــان بــیــمــاران کــرونــایــی بستری 
ــران  ــ در بــیــمــارســتــان هــا کـــه اغــلــب زائ
شهرستانی هستند، وجـــود دارد. او 
تــأکــیــد مــی کــنــد: بــه جــز اقــامــتــگــاه هــای 
ــم، بخش  ــائ ــه بــیــمــارســتــان ق ــوط ب ــرب م
دیگری از این خدمات، مقابل اورژانس 
عدالتیان داخل فضای بیمارستان امام 
رضــا)ع( ارائــه می شود که هم خدمات 
ــده و هم  ــده شـ ــ ایــســتــگــاه ســرپــایــی دی
امــکــان اســکــان و پذیرایی از همراهان 
در مدرسه ای در مجاورت بیمارستان با 
ارائه خدماتی نظیر استراحتگاه شامل 
غذای گرم در دو وعده ناهار و شام مهیا 

شده است.
 روزانـــــه در هــر ایــســتــگــاه صــلــواتــی از 
 بیش از 3۰۰ مراجعه کننده و افــزون بر
۲۰ هــمــراه بــیــمــار در هــر استراحتگاه 

موقت پذیرایی می شود. 
هر چند حال مــردم شهر بهشت، چه 
آن هــایــی کــه بیمار در بستر خوابیده 
ــم مــثــل دیگر  دارنــــد و چــه افــــراد ســال
نــقــاط عــالــم خـــوب نــیــســت، ولـــی همه 
دســت انــدرکــاران ایــن طــرح حمایتی در 
پایان گفته هایشان یک آرزوی واحد 
دارنــد؛ اینکه همه بیماران در صحت و 
سامت کامل مرخص شوند و در معیت 
هــمــراهــان خــود بــه ســامــت بــه شهر و 

جمع خانواده خود بازگردند.

حسین  محمد
ــروج کاشانی  م

 مــــردم شــــنــــاســــی 
و یــــا بــــه تــعــبــیــری 
انـــســـان شـــنـــاســـی 
فــــــــرهــــــــنــــــــگــــــــی، 
ــا و اطــاعــات  ــ مــجــمــوعــه ای از داده هـ
در حــوزه شناخت مــردم در اعــصــار و 
ادوار مختلف است. به مناسبت روز 
مــردم شــنــاســی، ســری بــه مرکز اسناد 
ــا یکی  ــان قـــدس رضــــوی زده و ب آســت
ــن مــرکــز صحبت  از کــارشــنــاســان ایـ

کرده ایم.

 رابطه اسناد تاریخی  ◾
با مردم شناسی

ــاس مــســئــول ارزشـــیـــابـــی و  ــنـ ــارشـ کـ
پــیــش آرشــیــو اســنــاد در اداره اســنــاد 
ســازمــان کتابخانه های آستان قدس 
رضوی می گوید: زندگی اجتماعی مردم 
از طریق تعامات اجتماعی میان افراد 
گسترده می شود و تعامل اجتماعی 
یعنی تمایل افــراد به برقراری رابطه با 
یکدیگر کــه بــراســاس فطرت انسانی 
آن هاست و سبب وحدت و گسترش 
روابــط اجتماعی و همبستگی میان 

اعضا جامعه می شود. 
»زهــرا فاطمی مقدم« ادامــه می دهد: 
واسطه تعامل میان افراد، معانی بوده 
و مــعــانــی شــامــل رفــتــارهــای مختلف 
فرهنگی، مذهبی و دینی، اقتصادی، 
اجــتــمــاعــی، ســیــاســی و... مــی شــود و 
در این میان، فرهنگ دینی و رفتارها 
و مــراســم مذهبی، بخشی از زندگی 

اجتماعی مردم به شمار می آید.
بررسی زندگی روزانـــه مــردم در ادوار 
ــران به دليل کمبود  مختلف تاريخ اي
داده ها و اطاعات کار مشکلی است، 
ــوان  ــده مــی ت ــن ــراک ــورت پ الــبــتــه بـــه صــ
ــه ویـــژه در  ــا و اطـــاعـــات ب ــ ایـــن داده هـ
مــورد دوره هـــای گذشته تاریخی را در 
سیاحت نامه ها، سفرنامه ها و برخی 
کــتــاب هــای تــاریــخــی ســـراغ گــرفــت که 
در آن هــا از آداب و رســوم و سنت ها 
 و زبـــــان و بـــه طــــور کــلــی فــرهــنــگ و 
ــردم مطالبی  ــ ــرده فــرهــنــگ هــای م خــ

جمع آوری شده است. تنوع موضوعی 
اسناد و ارتباط آن با حوزه های مختلف 
زندگی مردم، افق های جدیدی را پیش 
روی پژوهشگران حوزه مردم شناسی 
ــا رویــکــرد  ــا بــتــوانــنــد ب قـــرار مــی دهــد ت
تحلیلی به مطالعه این اسناد بپردازند.

 از تشکیالت اداری و مالی  ◾
تا خورد و خوراک مردم

ــه سخنانش  فــاطــمــی مــقــدم در ادامــ
ــان كــتــابــخــانــه  هــا،  ــازمــ مـــی گـــویـــد: ســ
مــوزه هــا و مــرکــز اســنــاد آســتــان قدس 

رضــوی با بیش از 3۰ میلیون مدرک 
اطاعاتی یکی از بزرگ ترین و مهم ترین 
ــوزه ای، خــطــی و  ــ ــار مـ گنجینه های آثـ
اسنادی در کشورهای اسامی است. 
همه این اسناد هم طی سال ها توسط 
افــراد مختلف به آستان مبارک امام 
ــت. ایــن  هــشــتــم)ع( تــقــدیــم شـــده اسـ
اســنــاد، اطــاعــات بسیار ارزشمندی 
در حــوزه مردم شناسی در دوره هـــای 
مختلف تاریخی از زمـــان صفویه تا 
زمان معاصر را در اختیار پژوهشگران 

قرار می دهد. 

وی دربــاره محتوای این اسناد اضافه 
ــاری از اصــطــاحــات  ــســی ــد: ب ــن مــی ک
ــار رفــتــه در سیستم  و مضامین بــه ک
تشکیات اداری، مشاغل، تفکرات 
مالی، عناصر اجتماعی، دیدگاه های 
فرهنگی، کارکردهای موقوفاتی، طب، 
بیماری های رایج و... مربوط به گذشته 
ایران هم در این اسناد قابل مشاهده 

است.
 یعنی محتوای ایــن اســنــاد می تواند 
ــد تغییر  بیانگر شــرایــط فــکــری و رونـ
و تــوســعــه تفکر جــامــعــه در هــر دوره 

تاریخی باشد. 
ــن کــارشــنــاس مــســئــول ارزشــیــابــی  ایـ
ــاد هــمــچــنــیــن مــعــتــقــد اســـت  ــ ــن اســ
ــن اسناد  شما حتی می توانید در ای
وضعیت معیشت مــردم و نوع خورد 
و خوراکشان را پیدا و بررسی کنید. 
ــای  ــواع غــذاهــای دوره هـ بـــرای مــثــال انـ
خــاص از آش هـــای مختلف ایــرانــی تا 
پلو و خورش ها یا نوع گوشت مصرفی 
ــردم را ببینید.  ــ طــبــقــات مختلف م
خاصه اینکه محتوای اسناد فقط به 

مسائل رسمی ختم نمی شود.
همچنین در اسناد مــورد نظر، به جز 
اطاعاتی در مورد نظر و وقف و موارد 
مصرف آنها ، می توان اطاعات مهمی 
در حــوزه هــای امــور اقتصادی موجود 

را هم دید. 
ضــمــن ایــنــکــه مـــیـــزان و شــکــل هــای 
مختلف حقوق دریافتی برخی مشاغل 
ــای  ــ و قــیــمــتــهــای اجـــنـــاس در دوره هـ
ــای  ــراردادهــ ــ ــرخــی ق مــخــتــلــف و نــیــز ب
اجتماعی که متضمن مسائل مالی 

نظیر اجاره نامه ها، مبایعه نامه ها  به 
همراه اصطاحات رایــج و مرسوم در 
حوزه های اقتصادی به ویژه کشاورزی 
و روابط میان مالک و زارع، روش های 
رایج کشاورزی و... بیان کننده مفاهیم 
و موضوعاتی هستند که به مسائل 

اقتصادی مربوط می شوند.

و دیگر مسائل ◾
فاطمی مقدم در پایان تأکید می کند: 
شناخت تفکرات دینی و مذهبی و 
نقش و تأثیر آنان در جامعه به همراه 
مسائل و مشاغل مذهبی، جایگاه 
علما و روحانیون در جامعه، مراسم 
مذهبی و چگونگی برپایی آن ها از دیگر 
اطاعات اسناد آستان قدس رضوی در 
حوزه تاریخ اجتماعی و مردم شناسی 
ــه در ایـــن بــخــش تــــداوم و  هستند ک
تحوالتی هم در آداب و رسوم مذهبی 

در میان مردم مشاهده می شود. 
ــی از  ــکــ ــ ــخــــش ی ــ در واقـــــــــع ایـــــــن ب
شــاخــص تــریــن اطــاعــات و داده هـــای 
اسناد موجود در آستان قدس رضوی 
اســت کــه امــکــان آشــنــایــی بــا طبقات 
اجتماعی، مشاغل و حرفه ها در یک 
دوره خاص و نیز اعتقادات و تفکرات 
دیــنــی بــه هــمــراه شــنــاخــت گــروه هــای 
اجتماعی و مذهبی را برای پژوهشگران 

فراهم می کند. 
ما در این اسناد حتی می توانیم درباره 
نقش زنان در جامعه آن روز و یا تأثیر 
حضور آن هــا در مسائل و مشکات 
ــرای جامعه نشانه هایی را  رخ داده ب

پیدا کنیم.

گزارش میدانی از کیفیت خدمت رسانی به همراهان بیماران کرونایی 

همدلی و همراهی کریمانه 

گفت وگو با کارشناس اداره اسناد در سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی

مردم شناسی البه الی اسناد

خبرخبر
ویژهویژه

صحیفه سجادیه در »اوگاندا«
فارسی آموزان اوگاندایی با نقش حیاتی و سرنوشت ساز 
امام سجاد)ع( در حفظ تعالیم عالیه، فرهنگ و معارف 
ــوزش حـــروف و  ــاب و قـــرآن کــریــم در قــالــب آمـ اســـام ن

واژه های فارسی آشنا شدند.
خبرگزاری مهر نوشت: به مناسبت سالگرد شهادت 
امام سجاد)ع(، قسمتی از کاس درس آمــوزش زبان 

و ادبیات فارسی رایزنی فرهنگی کشورمان در اوگاندا 
به معرفی امــام سجاد)ع( و کتاب صحیفه سجادیه 

اختصاص یافت.
فـــارســـی آمـــوزان کــه دانــشــجــویــانــی از دانــشــگــاه هــای 
ــدا هــســتــنــد در بــخــشــی از کــاس  ــ ــان ــ مــخــتــلــف اوگ
آمــوزش زبــان و ادبیات فارسی با معنا، مفهوم، مقام 

و عظمت شــهــادت و فــرق آن بــا مــرگ طبیعی آشنا 
شدند و در قالب کلمات فارسی آموختند که کتاب 
صحیفه سجادیه یکی از جامع ترین و ارزنده ترین 
ــن کتاب  ــی ــــوده و دوم مــنــابــع فــرهــنــگــی اســــام نـــاب ب
مــهــمــی اســــت کـــه در صــــدر اســــام تـــدویـــن شــــده و 
 مقام و منزلت آن پس از قــرآن مجید و نهج الباغه

 قرار گرفته است. 
همچنین آموختند کــه دعــاهــا و مناجات های امــام 
ســجــاد)ع( در بر گیرنده حقایق علوم عالی، نظری، 
حــقــوق بــشــر، احـــکـــام شـــرعـــی، مــســائــل ســیــاســی، 
 اجتماعی، تربیتی و اخاقی در قالب دعــا و نیایش 

هستند.

همدردی 
پیام تسلیت

به مناسبت درگذشت خبرنگار روزنامه »شهرآرا«، 
مهدی خیرجو، رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان 

قدس رضوی در پیامی درگذشت خبرنگار روزنامه 
»شهرآرا« را تسلیت گفت. در این پیام ضمن اشاره به 

فعالیت ها و خدمات این بانوی خبرنگار درگذشته، 
آمده است: خبر درگذشت »المیرا منشادی« یکی 

از خبرنگاران خدوم و سختکوش مشهدالرضا)ع( 
موجب تأثر و تألم بسیار اهالی رسانه گردید. 

اینجانب به عنوان خدمتگزار اهالی محترم رسانه 

در آستان مقدس رضوی، این ضایعه را به خانواده 
محترم ایشان و همه خانواده بزرگ رسانه به ویژه 

همکاران روزنامه وزین شهرآرا تسلیت عرض نموده 
و برای آن مرحومه از درگاه ایزد منان علو درجات را 

مسئلت می نمایم.

این استراحتگاه بیشتر به درد شهرســتانی ها می خورد که معموالً جایی برای رفتن ندارند و جلو بیمارستان 
سرگردانند. خیلی فکر خوبی است؛ هم از بار ناراحتی خانواده بیماران کم می کند و هم از بار مسئولیت ما که مدام 

شاهد ازدحام همراهان هستیم و دغدغه ابتالی افراد بیشتری به کرونا را داریم.
گزیدهگزیده

WWW.QUDSONLINE.IR یکشنبه 14 شهریور 14۰۰   27 محرم الحرام 1443  5 سپتامبر 2۰21   سال سی و چهارم   شماره 9614   ویژه نامه 142

من 
أحب هلل و 
أبغض هلل 
و أعطي 
هلل فهو ممن 
كمل إميانه 
هر که براي خدا 
دوست دارد و براي 
خدا دشمن دارد و 
براي خدا عطا کند  
از کساني است که 
ایمانش کامل است .

Z

فرهنگ مردم
بررسی زندگی روزانه 
مردم در ادوار مختلف 
تاريخ ايران به دليل 
کمبود داده ها و 
اطاعات کار مشکلی 
است، البته به صورت 
پراکنده می توان این 
داده ها و اطاعات به 
ویژه در مورد دوره های 
گذشته تاریخی را 
در سیاحت نامه ها، 
سفرنامه ها و برخی 
کتاب های تاریخی سراغ 
گرفت که در آن ها از 
آداب و رسوم و سنت ها 
و زبان و به طور کلی 
 فرهنگ و 
خرده فرهنگ های مردم 
مطالبی جمع آوری 
شده است. تنوع 
موضوعی اسناد و 
ارتباط آن با حوزه های 
مختلف زندگی مردم، 
افق های جدیدی را 
پیش روی پژوهشگران 
حوزه مردم شناسی 
قرار می دهد تا بتوانند 
با رویکرد تحلیلی به 
مطالعه این اسناد 
بپردازند.

حواشی

  ؟
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