
مــحــمــدحــســیــن 
روز  نــیــکــبــخــت  
مــدیــنــه،  از  تــبــعــیــدش 
ــار سفر  غــمــب خـــاطـــره 
ــت پــــدر  ــ ــشـ ــ ــازگـ ــ ــی بـ ــ بـ
روزی  زنده کرد؛  یادها  را در  بزرگوارش 
ــرضــا)ع( هنگام  کــه عــلــی بــن مــوســی ال
خروج از منزل و حرکت به سوی مرو، 
در  خواست  شیعیانش  و  خــانــدان  از 
مراسم بدرقه وی، گریه کنند و در ماتم 
ناله سر  سفر بی بازگشت موالی خود 

دهند.
که  است  تاریخ  تلخی های  از  هم  این 
تکرار  اهلش  برای  را  مصیبت ها  انگار 
می کند. روز 28 محرم سال 220 قمری، 
دوباره  20 سال،  از حدود  مدینه پس 
شاهد همان صحنه ها بود، این بار اما، 
قرار بود شهر پیامبر)ص( شاهد تبعید 

جواداالئمه)ع( باشد. 
معتصم عباسی هنوز دو سال از دوران 
حکومتش نگذشته، ترسان از جایگاه 
امام جوان در میان مردم، تصمیم به 
رساندن  شهادت  به  سپس  و  تبعید 
نامداری  مورخان  گرفت.  حضرت  آن 
ــار خــود،  ــ مــانــنــد »مــســعــودی« در آث
ام الفضل،  همکاری  غم انگیز  ماجرای 
با  را  مــأمــون  دختر  و  امـــام)ع(  همسر 
نقشه شوم معتصم نقل کرده اند، اما 
به واقع این ترس و وحشت از جایگاه 
می شد؟  ناشی  کجا  از  جواداالئمه)ع( 
زیــر نظر  بــه شــدت  امـــام)ع( در مدینه 
فعالیتی  از  گزارش  کوچک ترین  و  بود 
کــه نــشــان بــدهــد آن حــضــرت در پی 
نداشت.  وجود  است،  مسلحانه  قیام 
بنابراین، آنچه عباسیان را به وحشت 
ــه فکر  ــداخــت و مــوجــب  شــد ب مــی ان
شهید کردن ولی خدا بیفتند را، باید 

در جای دیگری جست وجو کرد.

سالحتوانمندولیخدا ◾
دوران  در  نهم)ع(  امــام  آنکه  وجــود  با 
خردسالی به امامت رسید، اما دانش 
بــر دوســت و  زمـــان،  از همان  او  الهی 
دشمن آشکار بود. مناظره مشهور آن 
حضرت در حدود 14 سالگی با »یحیی 
مشهور  فقیه  و  قــاضــی  ــم«،  ــثَـ اَکـ ــن  ب
یک  با  که  کرد  متوجه  را  همه  دوران، 

نوجوان عادی سروکار ندارند.

با  ــز،  ــی ن مــدیــنــه  از حــضــور در  پـــس   
تربیت  به  و کمی ســن،  وجــود جوانی 
ــد؛  ورزی مــبــادرت  برجسته  شــاگــردانــی 
عــلــمــای بـــــزرگ شــیــعــه تـــعـــداد ایــن 
ذکر  تن   276 تا   117 بین  را  شــاگــردان 
کرده اند*، شاگردانی که در میان آن ها 
احمد بن محمد  مثل  بــزرگــی  نــام هــای 
بــــزنــــطــــی، ابــــراهــــیــــم بــــن مــــهــــزیــــار، 
علی بن ریان  ــوازی،  اهــ علی بن مهزیار 
قمی و احمدبن اسحاق قمی به چشم 
محدودیت های  وجــود  بــا  مــی خــورنــد. 
ــواد)ع(  گــســتــرده ای کــه بـــرای امـــام جــ
ــرده  وجــــــود داشـــــــت، تـــربـــیـــت گــســت
شـــاگـــردان، نــشــان مــی دهــد امــــام)ع( 
ــرای انتشار  بـ بــرنــامــه بــســیــار دقــیــقــی 

معارف اهل بیت)ع( داشت. 
ــده شـــــدن ایـــن  ــ ــن ــ ــراک ــ ــا هــــم پ ــعـــدهـ بـ
ســراســر جهان  در  دانــش آمــوخــتــگــان 
مــصــاحــبــت  و  هــمــنــشــیــنــی  و  ــام  ــ اسـ
و عالمان دیگر مذاهب  با مردم  آن ها 
اسامی، سبب گسترش نفوذ معنوی 
امام)ع( و ارتقای جایگاه آن حضرت در 
واقع،  در  شد.  مسلمانان  عموم  میان 
این قدرت علمی امام جواد)ع( بود که 
به  را  دیگر، معتصم  عوامل  از  بیشتر 

وحشت انداخته بود.
وجــود  زمینه  ایــن  در  تاریخی  نقلی   
در  عیاشی  محمدبن مسعود  که  دارد 
»تفسیر العیاشی« به آن اشاره می کند 

و بر اساس آن، شهادت امام جواد)ع( 
پس از مجلسی علمی رخ می دهد که 
و در  بــرگــزار شــد  در حــضــور معتصم 
آن، امــام)ع( مشکل فقهی پیچیده ای 
و  کــرد  الهی خــود برطرف  با دانــش  را 
شگفتی علما را برانگیخت. یعنی این 
دانــش جــواداالئــمــه)ع( بــود کــه مانند 
شمشیری بُران بر سر دستگاه خافت 
مشروعیت  ــقــدان  ف و  مــی آمــد  فـــرود 
خاندان سفاک عباسی را به رخ آن ها 

می کشید.

قدرتشبکهوکالت ◾
مــوضــوع دیــگــری کــه بـــرای معتصم و 
نظر  بــه  خطرآفرین  او  جبار  دستگاه 
مــی رســیــد، شبکه وکــالــتــی بــود کــه از 
و  شد  تأسیس  پیشین  امامان  دوران 
در  ائمه)ع(  قدرتمند  بــازوی  عنوان  به 
اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  امــور 
از  استفاده  با  شیعیان  می کرد.  عمل 
این شبکه، در امور مختلف به صورت 
امـــام)ع(  و  می کردند  عمل  هماهنگ 
می توانست با استفاده از این شبکه، 
پاسخ هر گونه انحراف یا کجروی را به 
سرعت بدهد و شرایط را برای فعالیت 

شیعیانش هموار کند. 
بــرخــی وکـــای امـــام جـــــواد)ع( مانند 
شــاگــردان  از  ــوازی،  اهــ علی بن مهزیار 
علمی آن حضرت نیز بودند و عماً زیر 

نظر امام)ع( به مناظره با علمای دیگر 
انتشار  در  و  مــی پــرداخــتــنــد  مــذاهــب 
محوری  نقش  اهل بیت)ع(  آموزه های 

داشتند. 
به  خــود  ــال«  »رجــ کــتــاب  در  نجاشی 
مناظره علی بن مهزیار با علی بن اسباط 
مذهب  پــیــروان  از  کــه  می کند  ــاره  اشـ
ــه امـــامـــت  ــ »فـــطـــحـــیـــه« و مــعــتــقــد ب
صــادق)ع(  جعفر  امام  فرزند  عبدهللا، 
ــود. مــنــاظــره ای کــه در آن ســؤال هــای  ب
شد  بدل  و  رد  طرفین  میان  متعددی 
و سرانجام علی بن مهزیار توانست فرد 
مقابل خود را چنان قانع کند که برای 
و  شوند  مدینه  راهــی  بحث،  تکمیل 
به گفت وگو  امام جــواد)ع(  در محضر 

ادامه دهند.
عقیده  تغییر  نشست،  آن  نتیجه   
تشیع  به  وی  گرایش  و  علی بن اسباط 
بود. خبر این اتفاق ها در فضای علمی 
بــه سرعت  اســام  اعــتــقــادی جهان  و 
ــبــتــه مــوجــب وحــشــت  مــنــتــشــر  و ال
جایگاه  از  خــافــت  دســتــگــاه  بیشتر 
آن  وکــالــت  و شبکه  جـــواداالئـــمـــه)ع( 
حــضــرت مـــی شـــد. بـــه هــمــیــن دلــیــل، 
معتصم نقشه تبعید امام جواد)ع( را 

عملی کرد. 
شاید در ابتدا منظور او این بود که با 
تبعید امام)ع( و محدود کردن ارتباطات 
از  عــاقــه مــنــدانــش،  و  شیعیان  ــا  ب او 
امام  علمی  جایگاه  شهرت  گسترش 
یا دست کم  کــرده  جلوگیری  جـــواد)ع( 
آن را محدود کند، اما وقتی در حضور 
او، علمای دربــاری از دانش امام  خودِ 
بسا  چه  و  شدند  شگفت زده  نهم)ع( 
به او عاقه نشان دادند، فهمید قادر 
نــخــواهــد بـــود مــیــان خــورشــیــد وجــود 
ایجاد  اسامی حائل  امــت  و  امـــام)ع( 

کند.
 به این ترتیب، کمتر از 10 ماه بعد، در 
آخر ذی القعده سال 220، باالخره نیت 
شوم خود را عملی کرد و جواداالئمه)ع( 

را در 25 سالگی به شهادت رساند.
نفر  *شــیــخ طــوســی در »رجـــال« 117 
نام برده   را  امــام جــواد)ع(  از شاگردان 
است؛ اما در آثار دیگر محققان مانند 
سیدمحمدکاظم قزوینی، این تعداد بر 
ذکر  نفر  تا 276  اسناد موجود  مبنای 

شده است.

حجت االسام والمسلمین سید منذر حکیم، مدیر پژوهشکده ذریه نبوی)ص(، 
استاد حوزه علمیه و مؤلف به مناسبت فرا رسیدن 28 محرم الحرام، سالروز تبعید 
جواداالئمه)ع( به بغداد در گفت وگو با روزنامه قدس به بررسی سیره سیاسی امام 

نهم)ع( پرداخته است. مشروح این سخنان در ادامه تقدیم حضورتان می شود.
امام محمد جواد)ع( مانند پدران گرامی اش آينه تمام نمای وااليی ها و کراماتی بود 
که دارنده آن ها شايسته امامت و رهبری انقابی ـ الهی می شود. ایشان در هفت 
سالگی، امامت عامه مسلمین را بر عهده گرفت. اگر چه در آن روزگار امامِت فردی 
خردسال، امری نامأنوس بود و شايد کينه توزانه بر آن خرده می گرفتند، اما حكمت 
الهی پيش از او نيز چنين اقتضا کرده بود و حضرت عيسی بن مريم)ع( در گهواره 
به مقام نبوت دست يافت. تاريخ در البه الی امامت زودهنگام امام جواد)ع( اين 
اعتقاد شيعه دوازده امامی را تأييد کرد که امامت منصبی الهی است و خداوند 

آن را به شايستگان همه روزگاران می بخشد، چرا که آن بزرگوار، 
در عين خردسالی با عالمان بزرگ عصر خود مباحثه کرد و با 
دانش خدادادی و برهان رسايش پيروز شد، آن چنان که عالمان 
و حاکمان عصر ایشان به آن اعتراف کردند. فقيهان، راويــان و 

عالمان بزرگ گرد وجود مبارک امام هفت ساله حلقه زدند و ...

سیاست در سیره 
امام جود و سخا

امروز سالروز تبعید امام جوادj از مدینه به بغداد است

آخرین سفر
خطبه

نیمکت زندگی

زیر درخت کاج
ــود.  ب پــیــش  مـــاه  دو  آخــرمــان  مــاقــات  توسلی   رقیه 
متحدالشکل  کــاج هــای  همین  زیـــر  هــمــیــن جــا،  درســـت 
و  سوت  قبل،  دفعه  مثل  اما  محوطه  بیمارستان.  حیاط 
توی فضای  ماسک زده نشسته اند  آدم  کلی  نیست.  کور 
غربی بیمارستان... کمی چشم که می گردانم، مادر »خانم 

اسعدی« را به جا می آورم.
 پرستار ارشد بخش کرونایی ها که به گفته خودش تیغش 
درباره مادرجانش نمی بُرّد و هرچه از آمدن منعش می کند 
غذا  قابلمه  با  را حتماً  هفته  در  یک بار  و  است  بی فایده 
باید بیاید سرکشی و خداقوتی... همین پایین، نزدیک عزیز 
در بسترشان. باالخره دوستم با توپ پُر می آید: »تلفنی 
صدای  بی عقل...«.  نکرد،  کفایت  پرسیدی  را  سؤاالتت 
نمی گذارد.  برایم  آبــرو  آن ورتـــر،  متر   2 از  اخمالویم  رفیق 
می گویم: چه پرستار خوش اخاقی!... باز که یادت رفت ما 

یک جورهایی همکاریم عزیزم. 
می نشیند روی جدول بیمارستان. نگاهم که نمی کند یعنی 
را که می بیند، می گوید:  مانی ام  خوش خبر نیست. الل 
»اگر وقت کردین شما هم یک لحظه جاتونُ با ما عوض 
امــروز روز ترسناکی بود. آقای دکتر فانی، یه تازه  کنین. 
عروس، خانوم 50 ساله ای که از سرای سالمندان آورده بودن 
و یه جوون 24 ساله فوت کردن... اصاً نمی دونیم چطوری 
نیست«. که  لباس  کنیم.  جدا  خودمون  از  دردُ  این همه 
و  می خوانم  حمد  می کنم.  صدایش  که  بــرود  می خواهد 

پشت ماسک فوت می کنم سمتش.
سگرمه هایش باز می شود و می گوید: »ای چاپلوس«! و با 
اینترنتی  تاکسی  که مثل  اضافه می کند: »ممنون  خنده 
دیروزی نیستی تا فهمید چکاره ام، حاضر نشد سوارم کنه. 
راستی! خدای همکار شما هم بزرگه رفیق. دعا کنید براش. 

خیلی خوب داره با بیماری می جنگه«.

بیمارستان نوشت
»داری چیکار می کنی؟ با امام رضا درد دل می کنم«.

این مکالمه خیلی از همشهریان من است این روزها گوشه 
کنار بیمارستان ها. 

پی نوشت
از رسول خدا)ص( روایت شده است: کسی که در برطرف 
کردن نیازهای بیماری تاش کند همانند روزی که از مادر 

متولد شده از گناهان پاک می شود.

 شرح سخنرانی امام حسین)ع( 
در منا)13(

تیغِ تیز تبلیغات
عنصر  جــمــال زاده   حجت االسالم 
را  سیاه  و  باطل  را  حق  می تواند  تبلیغات 
سفید نشان دهد، همان گونه که می تواند 
به  را  تــاریــکــی  و  ــرده  کـ را مضمحل  بــاطــل 
از  اینکه کدام یک  اما  روشنی تبدیل کند؛ 
دو سوی این تیغ، برنده باشد، بستگی به 
افرادی دارد که مدیریت تبلیغات و رسانه را 
به عهده دارند. اگر عنان تبلیغات و رسانه 
به دست صالحان باشد، حق و اصحابش 
فاسقان  به دست  اگر  و  تقویت می شوند 

باشد، باطل و اصحابش قوی می شوند.
تبلیغاتی  امــام حسین)ع( در شرح هجوم 
دستگاه حاکمیت زمانه شان علیه ارزش ها 
کار  »اکنون  می فرماید:  اسامی  فرهنگ  و 
به جایی رسیده که در هر شهری سخنرانان 
ایــن حاکمان جــور فــراز منبرها  وابسته به 
تکیه زده اند، هر چه می خواهند می گویند و 
کسی هم نیست به مقابله با آنان برخیزد«.
ــه علمایی اســت   ایـــن جــمــات خــطــاب ب
که باید خود به منبر بروند و از ارزش هــا و 
فرهنگ اسامی دفاع کنند ولی کار به جایی 
رسیده بود که این جایگاه مهم نشر معارف 
مرجعیت  و  شــده  زمــانــه سلب  علمای  از 
علمی و فرهنگی و ارزشــی آن هــا مخدوش 
شده و به دست علمایی درباری افتاده بود 
به مردم  را  از دین  برداشت غلط خود  که 

تحمیل می کردند.
یکی از مهم ترین انحرافاتی که توسط همین 
عالمان درباری و منبرهای منحرف در عالم 
کافی  و  مرجئه  عقیده  شــد،  ترویج  اســام 
عمل  از  بی نیازی  و  قلبی  ایــمــان  دانستن 
بود. این گروه که توسط دستگاه حاکمیتی 
به  نیازی  بودند  معتقد  می شدند  تقویت 
انجام اعمال عبادی همچون نماز و روزه و 
جهاد نیست و همین که کسی ایمان قلبی 
داشته باشد کافی است و خداوند در مورد 
او قضاوت می کند.مرجئه که مولود منبرهای 
انحرافی دوران اموی است، با ظلم و ستمی 
کــه توسط خلفای امــوی بــر مــردم تحمیل 
کــاری نداشتند و حتی در راستای  می شد 
این  امــوی،  اقــدامــات دستگاه ظالم  توجیه 
عقیده را ترویج می کردند که هرکس به مقام 
خافت برسد، ولو شرایط الزم آن را نداشته 
باشد، واجب االطاعه است و عصمت شرط 
خافت نیست. این برداشت ها کاماً به نفع 
امــوی تمام می شد، زیرا  دستگاه حکومتی 
معنایش این بود که خافت آن ها، خوب یا 
بد، امری است که به خواست خدا صورت 
گرفته و باید به هرحال مورد تأیید مسلمانان 
بــاشــد و کسی حــق اعــتــراض در بــرابــر آن 
امت  اصــاح  راه  نـــدارد.امـــام حسین)ع(  را 
اسامی را تبلیغات صحیح و نشر معارف 
اسام ناب محمدی می دانست، به همین 
خاطر عالمان و دانشمندان را در سرزمین 
منا گرد هم آورد تا این مهم را به آن ها متذکر 
شود. ازاین رو خطاب به آن ها فریاد می زند: 
»این حاکمان، مردم را برده خود ساخته اند 
و کسی قدرت دفاع از خود ندارد. برخی از 
حاکمان، مستبد هستند و برخی کینه توز و 
بدخواه که بر سر مردم بیچاره و مستضعف 
می کوبند و بر آن ها سخت می گیرند. آن ها 
به خدایی که آغازگر آفرینش و بازگرداننده 
خلق به روز قیامت است، اعتقادی ندارند«.

به  چــیــز  هــر  از  بیشتر  مــا  جــامــعــه  امــــروز 
نیاز داره...همون قدر  روانی  و  آرامش روحی 
داره،  نیاز  به سامتی  ما  که جسم 
روح و روان ما نیازش مهم تره... 
به  می تونه  چیزایی  چه  حــاال 
ما آرامــش بده؟ خوشی بده؟ 
مایه آرامش و تسکین دهنده 
بــزرگ تــریــن  از  ــکــی  ــاشــه...ی ب
عــوامــل ایــن آرامـــش، یاد 
خــداســت...ذکــر خدا 
دل...چـــــه  در  چـــه 
زبــانــی... انــس با 
خــدا یــا ســاده تــر 

با خداست...یعنی بریم سراغ  بگیم آشتی 
رو حل  ما  اونــی که می تونه همه مشکات 
بکنه و گمشده حقیقی روحی و قلبی ما...
مــعــشــوق و مــحــبــوب مـــاســـت... خــدایــا مــرا 
فقط  همانا  چــراکــه  ده،  ــرار  ق سپاهیانت  از 
ســپــاه تــو پــیــروز اســت و مــرا از حــزب خود 
قــرار ده که تنها حــزب تو رستگار اســت  و 
بر دوستانت  که  ده  قــرارم  از دوستانت  هم 
نمی شوند...چه  اندوهگین  و  نیست  ترسی 
میشه... رها  انــدوه  و  از خوف  انسان  وقت 
رو  آدم  زمان  می گفتن  بهاءالدینی  آیت هللا 
پیر نمی کنه...زمانیات آدم رو پیر می کنه...
پیشامدهای  تلخ،  حـــوادث  یعنی  زمانیات 

تلخ... اگه آدم با خدا ارتباط نداشته باشه...
خدا  پناه  در  نباشه...  گرم  خدا  به  پشتش 
نباشه این زمانیات آدم رو خُرد خواهد کرد... 
درونــی،  اضطراب  این  اما  خدا  اولیای  بــرای 
گریه  ممکنه  واقــعــاً...  نیست  و...  استرس 
درونشون  اما  برسند  نظر  به  غمگین  کنن، 
برای  اساسی  راه حل  نمی ریزه...حاال  هم  به 
کنیم...اگه  تقویت  باورهامونو  که  اینه  ما 
فاصله گرفته بودیم از خدا برگردیم به سوی 
خدا...کم و کاستی اگه در ارتباطمون با خدا 
در  کنیم  کنیم...چکار  جبران  اینو  داشتیم 

این زمینه قوی بشیم؟ 
ــرای قــوی  ــ امــیــرالــمــؤمــنــیــن تــوصــیــه خــوبــی ب

ُــنْ مـُـوقـِـنــاً تَكُنْ  شــدن دارن...مــیــفــرمــایــن: ك
تقویت  ایمانتو  ببر،  بــاال  رو  یقینت  ـّـاً.  ـَـوِي ق
کن تا قوی بشی... قوت قلبت زیاد بشه... 
دست  دنیا  همه  اگــه  میگن  امیرالمؤمنین 
بــدن علیه مــن، من واهمه و  به دســت هم 
نگرانی ندارم... چون با خدا هستم. همه ما 
توی  باشیم  قدرتمند  و  قوی  داریــم  دوســت 
هرکی  می فرمایند  پیامبر)ص(  زمینه...  این 
می خواد قوی ترین مردم از حیث اراده باشه، 
به  توکل کنه...در هر شرایطی  به خدا  باید 
با روحــش به خــدا متوسل  ــان، با جسم  زب
توکل  خــدا  به  هرکس  که  قرآنه  بــشــه...آیــه 

کنه، خدا براش کافیه... .

 2 2 دقیقه  دقیقه 
حرف حساب حرف حساب 

  

 کلید آرامش
 روح و روان

موضوع دیگری که برای معتصم و دســتگاه جبار او خطرآفرین به نظر 
می رسید، شبکه وکالتی بود که از دوران امامان پیشین تأسیس شد و به عنوان 
بازوی قدرتمند ائمه)ع( در امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عمل می کرد.

گزيدهگزيده

 گفت وگو با 
حجت االسالم سیدمنذر حکیم
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 انتشار 270 اثر امام رضایی
 به 11 زبان زنده دنیا

 تشکیل ستاد اربعین 
در آمریکای التین 

 مواظب آن
 شیطان باشید
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 در شب و روزهای مبارزه با کرونا

 نذورات هم رنگ و بوی دیگری پیدا کرده اند 

نذر و نیازهایی از جنس سالمت 

    سال اول    ویژه نامه 143    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی



اثافى 
االسالِم 
َثالَثٌة: الصَّلوةُ 
وَ الزَّکوةُ 
وَ الِوالیة، 
ال َتصِحُّ 
واِحدَةٌ 
مِنهُنَّ اِال 
ِبصاحِبََتیها
سنگ هاى زیربناى 
اسالم سه چیز است: 
نماز، زکات و والیت که 
هیچ یک از آن ها بدون 
دیگرى درست نمى  شود.
کافى)ط-االسالمیه(، جلد2، ص 18

َذ  مَن َتَلذَّ
ِبمَعاصی 

اهلِل 
أورََثهُ 
اهلُل ُذالّ

هر که از معصیت 
خدا لذت ببرد 

خداوند او را به ذلت 
مى افکند.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم، 
ص186، ح3565

ZF

خطبه هاى 
حسینى

در باب تاریخ عاشورا و 
علل به وقوع پیوستن 

این قیام سخنان 
بسیاری گفته شده 
و تاریخ نویسان نیز 
تمامی اتفاقات این 

نهضت خونین را ثبت 
کرده اند ولی بررسی 
خطبه ها و سخنان 
سیدالشهدا)ع( در 
جریان این نهضت 

بهترین راه برای 
شناخت فلسفه این 

قیام است.

 وظیفه
 انسان هاى آزاد

با توجه به کرامت 
ذاتی انسان و برابری 
حقوقی آدمیان و 
اینکه حکام وظیفه 
تأمین سعادت 
انسان ها را دارند و 
حاکمی نمی تواند 
به دلخواه خود عمل 
کند، اگر حاکمی از 
طریق غیرصحیح 
وارد عمل شود وظیفه 
انسان های آزاد این 
است که مقاومت 
کنند.

درحاشیه درحاشیه

معین اصغرى امروز تصادفی چشمم به غزلی خورد که 
جالب بود و خوب است در شماره امروز کمی درباره آن به 
نقد و بررسی بپردازیم. نخستین نکته مهم انتخاب قافیه 
است. در نگاه نخست شاید این گونه به نظر برسد که با این 
قافیه درنهایت 6-5 بیت بیشتر نشود گفت اما شاعر ما از 
فن »ملخ کور« استفاده کرده و غزلش را حسابی مطول کرده 

که البته توانسته از پس آن بربیاید. 

حاال یعنی چه؟
یـــم و یــک کمال قافیه. بــرای  مــا یــک صحت قافیه دار
صحت قافیه همین که دو واج پایانی واژه یکسان باشد 
کافی است، یعنی نادم و الزم می توانند هم قافیه شوند. 
اما در کمال قافیه باید سه واج پایانی یکسان باشد، 
در ایــن صــورت دیگر عــازم فقط با الزم می تواند قافیه 
یــن نگاه کمی سخت گیرانه بود  حساب شــود. چــون ا

قدمای ما کار را ساده گرفتند ولی خب از نظر زیبایی 
گــر شاعری کمال قافیه را رعایت کند نتیجه بهتری  ا

هم می گیرد.
ــه در ایـــن شــعــر جــلــب تــوجــه می کند  ــگــری ک نــکــتــه دی
مضمون  پردازی است، چیزی که در شعر آیینی، حتی 

همان خوب ها هم کمتر به چشم می خورد.
 مثالً بیت چهارم را ببینید. 

کامالً بیت هندی اســت و یــاد صائب را در ذهــن زنده 
می کند. به عقیده حقیر این ابیات خیلی می تواند به 
زیبایی شعر کمک کند، به خصوص در شعر آیینی امروز 
که به نوعی با فقر مضمون پردازی مواجه ایم و بیشتر 

بازی با الفاظ را در شعرهایمان می بینیم. 
شما را به خواندن این غزل زیبا از بردیا محمدی دعوت 

می کنم.

تا دلم از کرده های خویش نادم می شود

بیشتر از پیش چشمم گریه الزم می شود

اشک، بال پر زدن در وادی معراج هاست

گریه کُن در روضه جبریلِ عوالم می شود

شمع باشی یا که پروانه، چه فرقی می کند

سوخت هر کس که درونش عشق حاکم می شود

هر که سنگ طعنه های خلق را تاب آوَرَد

حتم دارم شیشه هم باشد، مقاوم می شود

گرچه هِی در می زنم، کشکول من را پُر نکن

دست سائل تا که خالی شد، مزاحم می شود

این خرابت را بیا و لطف کن بیرون نکن

قول خواهد داد که یک روز سالم می شود

تا گناهی می کنم، زهرا وساطت می کند

پُشت مادر، طفلِ بازیگوش قایم می شود

آه  ای ماهِ هزار و چند صد ساله بگو

سهم ما تا کِی سیاهیِّ مداوم می شود

هر زمان »ناحیّه« می خوانم تصور می کنم

روح من تا کربالیش با تو عازم می شود

گریه...، تنها در میان روضه جدَّت حسین...

اشک هرچه می دهی خرج مراسم می شود

ِ  عریان  مانده را دفنش کنید الاقل این جسم

نامروت ها کسی این  قدر ظالم می شود؟

آن ردا و آن عبا و آن عمامه بس نبود...

کهنه پیراهن مگر جزو غنایم می شود؟

ادبیات آیینی
نامروت ها 
کسى این  قدر 
ظالم مى شود؟

موعظه
تاهللعبدالکریمحقشناس

آی

  مواظب آن شیطان باشید
  عمر شما در اثر خدمت به مردم زیاد مى شود.

  دور شدن از بندگى خدا، آغاز مشکالت انسان است.
     سرمایه  اصلى استجابت دعا، اعتقاد است.

     ابتداى سفر الى اهلل سحرخیزى است.

     باید نفس اماره را با بیدارى شب و نماز اول وقت کنترل کنید.
     اگر در زندگى تان شکاف هایى وجود دارد، دلیل آن این  است که از 

بندگى تان براى خداى متعال کم گذاشته اید.
     بودن شما در سیر الى  اهلل، منوط به این  است که چقدر به افراد 

جامعه احسان مى کنید و این در رأس امور است.

     مبارزه با نفس، دشوارتر از مبارزه با شیطان است. در این مبارزه 
همواره باید خدا را در سحرگاهان صدا بزنید و از او کمک بخواهید.
     آن شیطانى که مسئول نماز شب است، در وسوسه کردن از همه 

قوى تر است اما نسبت به مخلصان اسلحه اش کارگر نیست. مواظب 
آن شیطان باشید.

     غربال شدن مردم در آخرالزمان مثل غربال شدن اصحاب  امام 
حسین)ع( در شب عاشوراست.

     نفوس خود را با تالوت قرآن و تضرع در سحر ادب کنید. امام 
سجاد)ع( مى فرمایند: »بین شب و روز باغ هایى است که ابرار و نیکان 

در آن باغ ها تنعم مى کنند و روحشان را قوت مى بخشند«.

     ابلیس شاگرد نفس است، اگر شما بخواهید این نفس را -که استاد 
شیطان است- بکوبید و رام کنید، باید خود را فقیر کنید، باید خودتان 

را در مقابل عظمت حضرت حق، هیچ بدانید. پس از این مرحله، 
مرحله  شب زنده دارى است. این دو راه، راه مبارزه با نفس است.

     اگر خدا را مى خواهى باید از خودیت خودت بگذرى.

     اگر اراده کنى که خودت را حفظ کنى پروردگار هم در هنگام 
ارتکاب معاصى براى تو ایجاد مانع مى کند.

     اگر آن دین خالص در قلب ما وارد شود تمام آن شلوغى ها از قلب 
مفارقت مى کند. پس دلیل شلوغى قلبى من این است که از دین 

خالص در آن خبرى نیست.

     قلب خانه مالئکه است، صفات رذیله مثل سگ هاى پارس کننده اى 
هستند و مالئکه در خانه اى که سگ باشد وارد نمى شوند.

هر چقدر ایمان مؤمن ترقى کند یک غصه اى بر او مسلط مى شود که 
نکند حجابى بیاید و بین او و محبوبش جدایى افکند.

فاطمه ذاکرى سقف باالی سر برخی آدم ها از 
جنس مقوا و کارتن است. نه اینکه از اول این طور 
بــاشــد. هــر کــدام از ایــن آدم هـــا بــرای خــود خانه و 
احترامی داشتند اما چرخ روزگار آن ها را به سوی 
زندگی در کارتن سوق داد. اگر یادمان نرود آسمان 
باالی سر همه مان یکی است و خدایمان هم یکی، 
ما هم جزو آدم هایی می شویم که دست گیری از 
پا افتادگان جزء جدانشدنی مسلکشان است و 
با هرچه در چنته دارند آماده اند تا گرهی از کالف 

سردرگم زندگی این آدم ها باز کنند. 

سرای مهر ◾
سرای مهر منطقه 14 تهران مأمن مادران و کودکانی 
اســت که در مسیر زندگی دچــار انــحــراف شدند 
و نیاز به درمــان و حمایت دارنــد و آغوش بازی که 
پذیرای رنج هایش باشد. در این دوران پرالتهاب 
و هیاهو، جــوانــمــردی مانند اکبر رجبی بــا نیتی 
خالص جمعیت طلوع بی نشان ها را تأسیس کرد 
و مدیریت مرکز بانوان مــادر و کــودک ســرای مهر 
منطقه 14 را به ندا ماندنی سپرد تا مانند خواهری 
ــده شــده از  دلسوز زیــر بــال و پر زنــان و کودکان ران
خانواده و جامعه را بگیرد. این بانوان با همت خیران 
و مسئوالن سرای مهر، جانی دوبــاره گرفتند تا از 
آلودگی ها رها شوند. خدماتی که این مرکز به بانوان 
و فرزندانشان ارائه می دهد متنوع و مداوم است؛ از 
روان شناسی و مددکاری و درمانی تا انواع مهارت ها 

و هنرها و اشتغال زایی و حمایت های مالی.

زیر سایه امام رئوف ◾
این گوشه از چرخ گردون از نگاه خادمیاران منطقه 
14 تــهــران پوشیده نماند و دســت بــه دســت هم 
دادنـــد تــا چــراغ هــای ایــن خانه را روشــن تــر کنند. 
آشنایی خادمیاران با مجموعه سرای مهر به دهه 
کرامت سال 98 برمی گردد. وقتی قرار شد یکی از 

ایستگاه های کــاروان زیر سایه خورشید، »سرای 
مهر« باشد و پرچم بارگاه حضرت شمس  الشموس 

میهمان ساکنان آسیب دیده آن سرا شود.
 صحبت یکی از مددجویان هنوز در ذهــن همه 
مانده وقتی با بغض گفت: »یک زمانی ما هرجا 
می رفتیم بهمان نــاســزا می گفتند و بیرونمان 
می انداختند؛ آن آدم ها حاال کجا هستند ببینند 
ــا)ع( خــادم هــا و پرچمش را فرستاده؟«  امــام رضـ
ساکنان ایــن خانه حــاال چشم انتظار تابلوی »یا 
ضامن آهویی« هستند که با انگشت مُهر کردند 
ــا مــتــبــرک شـــود و بــرگــردد  و فــرســتــادنــد مشهد ت
خانه شان. با مبلغی که به عنوان هدیه ازدواج 
یکی از مددجویان از طــرف خادمیاران اهــدا شد 
90 مددجو به مشهدالرضا مشرف شدند. شاه 
خراسان طلبید و خودش هم بساطش را جور کرد.

انس با قرآن ◾
همکاری کانون های خدمت رضوی منطقه 14 در 
قالب کانون های تخصصی با مددجویان سرای مهر 
ادامه یافت. یکی از بهترین گام ها به ثمر رسیدن 

طرح انس با قرآن بود.
 خادمیاران قرآنی پای کار آمدند و کتاب هایی را 
تهیه و تقدیم اهالی سرای مهر کردند. مربی که به 
دلیل شرایط کرونایی یک سالی از محافل قرآنی 
دور مانده بود وقتی پیشنهاد تدریس برایش مطرح 
شد و قبول کرد، متوجه شد سرای مهر مرکزی است 
که سال گذشته هم پیشنهاد آموزش قرآن در آن 
به او داده شده بود و پس از یک سال دوباره قرعه 
به نامش افتاده! به مدد امام و کالم نور و توانمندی 
خادمیاری که با عشق وارد میدان شد زنان رنج دیده 
سرای مهر مشتاقانه حاال در کالس های آموزش 

قرآن کریم حاضر می شوند. 
در فضایی پر از عطر معنویت و آرامش که روح زخم 

خورده شان را التیام می بخشد.

ــان اول صــــدای  ــمـ ــاءزاده از هـ ــن ریحانه ب
خنده هایشان از کوپه بغلی می آمد. دوست داشتم 
ــودم و می خندیدم. هــر چــه با  مــن هــم بین آن هــا ب
خودم فکر کردم یادم نمی آمد از کی است که از ته 
دل نخندیدم. انگار به جای تمام آدم ها، فقط گریه 
کرده بودم. نمی دانستم این چندمین بار است که 
سوار قطار و برای دیدار پدر و عیادتش راهی مشهد 

می شوم!
صــدای خنده ها قطع شــده بــود! انگار حــاال نوبت 
ــی صـــدای گــریــه هــای من  ــود کــه گــریــه کنم ول مــن ب
نباید شنیده می شد. اشک ها مثل همیشه آرام 
روی صورتم پهن می شد و شــوری آن مزه دهانم را 

پر می کرد.
ــودم و بــیــابــان هــا از جلو  پشت پنجره ایــســتــاده بـ
چشمانم به سرعت رد می شدند. نفهمیدم از کی 
کنارم ایستاده بود و با گوشی همراهش حرف می زد. 
می گفت: »حتماً نــایــب الــزیــاره هستم«. صــدای 
خنده های کوپه بغلی بلند شد. تلفنش که قطع شد 

او هم داخل خنده ها شد.
با خودم فکر کردم هیچ وقت موقع خداخافظی کسی 
به من نگفته بود، نایب الزیاره باشم. همیشه من 
بودم که از پشت تلفن به مادرم می گفتم نایب الزیاره 

باشد.
درِ کوپه را باز گذاشته بودند. این همه خنده فقط از 
سه نفر بود، نمی دانم چطور شده بود که چشمانم 
داخل کوپه شان مانده بود. همان که روسری سفید 
سرش بود مرا تعارف کرد به داخل و من بی تعارف 
وارد جمعشان شدم. فاطمه خانم سنش بیشتر از 
بقیه بود و از تهران راهی شده بود. صفیه و مهین 
هم از یزد بودند. باورم نمی شد آن ها همان جا توی 
قطار با هم آشنا شده بودند. انگار سال ها بود هم را 
می شناختند. وقتی گفتم مشهدی هستم فاطمه 
خانم گفت: »خــوش به حالت«؛ همان جا بود که 
بغضم ترکید و شــروع کــردم به گریه کــردن. صفیه 
خانم با لیوان آب باالی سرم ایستاده بود و مهین 

خانم هم با دستمال اشک هایم را پاک می کرد. 
انگار من هر جا مــی روم باید با خودم اشک هایم را 
ببرم. از مریضی پــدر گفتم و اشــک ریختم. دیگر 
داخــل کوپه خبری از خنده نبود. با خــودم گفتم 
چه قدم نحسی دارم که فاطمه خانم هم گریه اش 
گرفت و گفت: »شــوهــرم چند ماهی اســت فوت 
شده به اصــرار بچه ها بلیت گرفتم و راهــی مشهد 
شدم«. صفیه خانم تعریف کرد مدت هاست پایش 
را از خانه بیرون نگذاشته و آرزویش بوده به پابوس 
امام رضــا)ع( بیاید. حاال که وام قرض الحسنه اش 
در آمده راهی زیارت شده است. مهین هم بعد از 
فوت مادرش مراقب خواهر و برادرهایش بوده و حاال 
که آن ها ازدواج کردند و او تنها شده است به قول 
خودش دوست داشته یک بار هم شده به خواسته 

خودش و حرف دلش توجه کند.
ــا را بــه هــم نــزدیــک می کند و  انــگــار کلمات، آدم هـ
خنده ها و گریه ها باب همدلی هستند. حاال چند 
ساعتی بود که دیگر مسافر قطار نبودیم که مسافر 

زندگی بودیم و از دلتنگی هایمان می گفتیم. 
تا اینکه صفیه با همان لهجه شیرینش خاطره 
زمین خــوردنــش در سالن انتظار را تعریف کــرد و 
دوبـــاره صــدای خنده ها بلند شــد. ایــن بــار من هم 
می خندیدم. به اندازه تمام دلتنگی هایم خندیدم و 
خجالت نکشیدم که کسی صدایم را بشنود؛ کسی 
چه می داند؟ شاید صدایمان به گوش نفر بعدی 

می رسید و او هم همقطار ما می شد.

همقطارسقفی از جنس عشق

قطارنوشتامام رضایی ها

سید علیرضا واسعی، عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در 
نشست »امــام حسین)ع( در دو راهی 
شهادت و ذلت؛ تبیین تمدنی از واقعه 
عاشورا« به تبیین مباحثی جدید درزمینه واقعه عاشورا و 
علت تصمیم امام حسین)ع( پرداخت که بخشی از این 

سخنان را  به نقل از ایکنا می خوانید:
عــاشــورا و چــرایــی پــیــدایــی آن از مسئله های جــدی در 
زمانه های مختلف بوده و امروزه هم اذهان زیادی را به خود 
متوجه کرده است. سخنی از امام علی)ع( در نهج البالغه 
است که مشابه آن در کالم امــام حسین)ع( نیز تجلی 
داشته. امــام)ع( وقتی نوع حکمرانی فراعنه را توصیف 
می کند می گوید: فراعنه مردم را بردگان خود گرفته بودند. 
این نگاه مورد قبول حاکمان بوده. جمله ای از معاویه نقل 
شده که می گفت: آنچه به عنوان اموال در اختیار ماست 
مال خداست و ما نیز به عنوان خلیفه های خدا در تصرف 

اموال اختیار تام داریم.
پس از عاشورا در واقعه حره ، مسلم بن عقبه فرماندهی 
سپاه یزید را بر عهده داشت که مدینه را تصرف کرد و به 

حکم یزید سه روز شهر را بر مهاجمان 
ــوع تخلف و فسادی  مــبــاح و هــر ن

را آزاد کــرد. وقتی حــره تمام شد 
مسلم بن عقبه در مسیر مکه 
در بستر مرگ گفت هیچ کارش 
در طــول زنــدگــی بــه عظمت این 

واقعه  نیست. نگاه مسلم به حره 
نگاه تقرب جویانه اســت. با همین 

نگاه معاویه یزید را 
ولــیــعــهــد 

کـــــــرد. 
ر  د
قــرآن 

انسان ها دارای ارزش هستند و انسانی از حیث آفرینش 
و خلقت، کرامت ذاتی و ارزش انسانی بر دیگری رجحان 
ــدارد، حــال می خواهد خلیفه یا حاکم و... باشد. در  نـ
فرهنگ اسالمی هیچ حکومت و حاکمی حق ندارد حقوق 

آدمیان را پایمال کند.
با توجه به کرامت ذاتی انسان و برابری حقوقی آدمیان 
و اینکه حکام وظیفه تأمین سعادت انسان ها را دارند و 
حاکمی نمی تواند به دلخواه خود عمل کند، اگر حاکمی از 
طریق غیرصحیح وارد عمل شود وظیفه انسان های آزاد 

این است که مقاومت کنند.
امــام حسین)ع( در مسیر حرکت خود از مکه به سوی 
کوفه در جاهای مختلفی علت ناهمراهی خود با دستگاه 
حاکمیت را بیان می کنند. در کربال وقتی حر به سوی 
سپاه امام)ع( می آید می گوید فکر نمی کردم این افراد به 
پیشنهادهای شما تن ندهند. پیشنهاد این بود اجازه 
دهند امام)ع( برگردد و از صحنه دور شود یا امام)ع( برود 
و گفت وگوی نهایی داشته باشد. او از امام)ع( می خواهد 

توبه اش را قبول کند.
جمله امام)ع( دو قطب بین زندگی انسانی و غیرانسانی 
ایجاد می کند. »من دست خودم را هرگز به عنوان یک 
برده در دست این ها قرار نمی دهم و مانند یک انسان 
ضعیف فرار هم نخواهم کرد«؛ سپس می گوید این 
انسان فرومایه من را بین دو امر مخیر ساخته است؛ 
بین اینکه شمشیر را قبول کنم و کشته شوم یا ذلت را 
پذیرا شوم. هرگز از ما خواری پذیرفته نیست، مرگ را 
چیزی جز سعادت نمی بینم، آن مرگی که در راستای 

احیای حقوق انسان ها باشد.
آنچه موجب شد امام)ع( همراهان خود را در سختی 
بــزرگــی قـــرار دهــد و حــاضــر نشد بــه هیچ نحوی 
مصالحه کند، ایــن بــود کــه دریــافــت این 
انتخاب ذلت بار است. بنابراین نه گفتن 
امام حسین)ع( به یک امر ذلیالنه و 
غیرانسانی موجب پیدایی عاشورا 

شد.

ــوی گفت:  ــرم مــطــهــر رضــ ســخــنــران حـ
خطبه های سیدالشهدا)ع( در طول سفر 
از مدینه تا کربال بهترین و معتبرترین 
ــرای شناخت فلسفه نهضت  سند بـ
عــاشــوراســت. بــه نقل از آســتــان نــیــوز، حجت االســالم 
والمسلمین کاظم راشــد یــزدی در ویــژه برنامه تبلیغی-
مذهبی حرم مطهر رضوی که در صحن پیامبر اعظم)ص( 
این بارگاه نورانی برگزار شد، گفت: یکی از بهترین راه های 

شناخت انسان ها توجه به کالم و گفته های آن هاست.
سخنران حرم مطهر رضوی افــزود: در باب تاریخ عاشورا 
و علل به وقوع پیوستن این قیام سخنان بسیاری گفته 
شــده و تاریخ نویسان نیز تمامی اتفاقات ایــن نهضت 
خونین را ثبت کرده اند ولی بررسی خطبه ها و سخنان 
سیدالشهدا)ع( در جریان این نهضت بهترین راه برای 
شناخت فلسفه ایــن قیام اســـت.وی ابــراز کــرد: یکی از 
خطبه های سیدالشهدا)ع( در زمان رویارویی ایشان با 
سپاه حر بن یزید ریاحی بود. سخنان سیدالشهدا)ع( 

در این خطبه موجب بیداری حر و پیوستن او به سپاه 
عاشوراییان شد.حجت االسالم راشد یزدی اظهار کرد: در 
این خطبه حضرت اباعبدهللا الحسین)ع( با بالغت تمام 
در ابتدا به معرفی خود به عنوان سبط رسول هللا)ص(، 
فرزند امیرالمؤمنین)ع( و حضرت صدیقه طاهره)س( 

پرداختند.
وی ادامه داد: این سخنان امام حسین)ع( در حر بن یزید 
ریاحی که دارای طینتی پاک بود اثر گذاشت و موجب شد او 
نیز به سپاه سیدالشهدا)ع( بپیوندد و در راه آن حضرت به 
شهادت برسد.سخنران حرم مطهر رضوی خاطرنشان کرد: 
مطالعه و بررسی خطبه های امام حسین)ع( همان گونه که 

موجب بیداری حر شد، می تواند موجب 
روشنایی جــان و دل همه انسان های 
پـــاک ســرشــت شـــود و از طــریــق همین 
خطبه هاست که می توانیم به اهداف 

سیدالشهدا)ع( از قیام خونین 
عاشورا پی ببریم.

دیدگاه

نه گفتن به » ذلت«
در حرم

شناخت فلسفه نهضت عاشورا

مستقیـمى  آمــنــه 
حــــــــــجــــــــــت االســــــــــالم   
والــمــســلــمــیــن ســیــد منذر 
حکیم، مدیر پژوهشکده 
ــه نـــبـــوی)ص(، اســتــاد  ــ ذری
حــوزه علمیه و مؤلف به مناسبت فرا رسیدن 28 
مــحــرم الــحــرام، ســالــروز تبعید جــواداالئــمــه)ع( به 
بغداد در گفت وگو با روزنامه قدس به بررسی سیره 
سیاسی امام نهم)ع( پرداخته است. مشروح این 

سخنان در ادامه تقدیم حضورتان می شود.

امامت و درایت از دوران کودکی ◾
امــام محمد جــواد)ع( مانند پــدران گرامی اش آينه 
تمام نمای وااليی ها و کراماتی بود که دارنــده آن ها 
شايسته امامت و رهبری انقالبیـ  الهی می شود. 
ایشان در هفت سالگی، امامت عامه مسلمین را 
بر عهده گرفت. اگر چه در آن روزگــار امامِت فردی 
خردسال، امری نامأنوس بود و شايد کينه توزانه بر 
آن خرده می گرفتند، اما حكمت الهی پيش از او نيز 
چنين اقتضا کرده بود و حضرت عيسی بن مريم)ع( 

در گهواره به مقام نبوت دست يافت. 
تاريخ در البه الی امامت زودهنگام امام جواد)ع( اين 
اعتقاد شيعه دوازده امامی را تأييد کرد که امامت 
منصبی الهی است و خداوند آن را به شايستگان 
همه روزگاران می بخشد، چرا که آن بزرگوار، در عين 
خردسالی با عالمان بزرگ عصر خود مباحثه کرد 
و با دانــش خـــدادادی و برهان رسايش پيروز شد، 
آن چنان که عالمان و حاکمان عصر ایشان به آن 

اعتراف کردند.
 فقيهان، راويان و عالمان بزرگ گرد وجود مبارک امام 
هفت ساله حلقه زدند و از چشمه جوشان دانش 
ســرشــار آن حــضــرت)ع( ســيــراب شدند و مسائل 
بی شمار اعتقادی، فلسفی، کالمی، فقهی، تفسيری 
و ديگر دانش های روز بشری را از حضرت)ع( روايت 

کردند. 
امــام جـــواد)ع( مانند پــدرش عــهــده دار سرپرستی 
شيعيان شد و آنان را در زمينه دانــش، معنويت و 
سياست چنان پرورش داد که بتوانند در مسيری 
که امامان معصوم)ع( برای آنان ترسيم کرده بودند، 
ــن جماعت روزگــــاری در  حــرکــت کنند؛ چــرا کــه اي
ــای قبلی متفاوت بود  پيش داشتند که با دوره هـ
و نمی توانستند همچون پيشينيان خــود با امام 
تماس و ارتباط داشته باشند. از این رو باید در اداره 
امور خود از توانمندی فكری، سياسی، اجتماعی و 

اقتصادی شايان برخوردار می شدند.

فشارهای سیاسی مأمون ◾
پس از آنکه امــام رضــا)ع( به شهادت رسيد، مردم 
مأمون را قاتل می دانستند. همين موجب شد امام 
جــواد)ع( از توطئه او در امان باشد، اما مأمون برای 
درهم شكستن شخصيت امام جــواد)ع( و کاستن 
جايگاه ایشان بین مــردم از هيچ کوششی فروگذار 
نمی کرد. رابطه مأمون با امام جواد)ع( مانند رابطه اش 

با امام رضا)ع( آکنده از اغراض سياسی بود.
 او در ظاهر با آن بزرگوار رفتاری مهرجويانه، اما در 
باطن انديشه های بد داشت و دسيسه چينی می کرد، 
هرچند نتوانست اهداف خود را عملی و علنی کند و 
از جايگاه امام جواد)ع( بکاهد. اين بود که در آخرين 
تالشش دختر خــود )ام فضل( را به همسری امام 
جواد)ع( درآورد تا به مردم وانمود کند جواداالئمه)ع( 
طالب دنياست! از »شيخ مفيد« نقل شده است: 
»مأمون، شيفته ابوجعفر جواداالئمه)ع( شده بود، 
چــرا که ایشان را در عين خردسالی، در فضيلت، 
ــد، آن  عــلــم، حكمت، ادب و عقل ســرآمــد مــی دي
گونه که مشايخ و کهنساالن آن دوران به مرتبه اش 
نمی رسيدند. از همين رو دخترش را به همسری 

ابوجعفر درآورد و با وی به مدينه فرستاد. 
مأمون، امــام را بی نهايت تكريم و تعظيم می کرد و 
گرامی اش می داشت«. چون مأمون درصدد برآمد 
دخترش را به همسری امام درآورد، بنی عباس اعتراض 
کردند. مأمون دليل خود را اين گونه بيان کرد: »و اما 
ابوجعفر را از آن رو برگزيدم که در عين خردسالی، 
در علم و فضل سرآمد تمام صاحبان فضل و علم، 
نابغه ای شگفتی برانگيز است. وای بر شما، من اين 
جوان را بهتر از شما می شناسم. او از خاندانی است 
که دانش خود و گوهر و الهام آن را از خداوند دارند. 
پدران او پيوسته در دانش دين و ادب از سایر مردم 

بی نياز بوده اند«.

راهبرد امام نهم در مقابل توطئه های مأمون ◾
امــام جـــواد)ع( وارث حقيقی نبوت در خط امامت 
و رهبری شرعی امت جدش رســول خــدا)ص( بود. 
ایشان طالیه دار بیداری امت اسالمی بود. چنان که 
ميان عامه مــردم و تمام طبقات، از منزلت وااليــی 
ــرخــوردار بــود. جــواداالئــمــه)ع( خــواهــان آرايــه هــا و  ب
پيرايه هايى که دولت براى ایشان در نظر مى  گرفت 
نبود، بلكه مانند پدران   خود که دنيا را براى دنياخواهان 
رها کرده بودند و خداخواهى و بندگى حضرتش را 
برگزيده بودند، از دنيا رويگردان بود. آن حضرت)ع( 
در سجاياى اخالقى و لطف به ديگران، راه پدران را طی 
می کرد. امام جواد)ع( در برابر تالش هاى سرکوبگرانه 

مأمون ايستاد تا مكتب اهل بيت)ع( را اعتال بخشيده 
و عقيده شيعيان را در مسئله امامت و رهبرى و 
دستاوردهاى سياسىـ  اجتماعى آن هــا استحكام 

بخشد.

 رابطه امام جواد)ع( با معتصم عباسی ◾
تنها دو سال از عمر بابرکت امــام جــواد)ع( با دوران 
خالفت معتصم همزمان بود. درنهایت آن خلیفه 
غاصب خالفت، ایشان را به شهادت رساند. ماندن 

امام جواد)ع( در مدينه، معتصم را نگران مى کرد، چرا 
که همواره ایشان را خطر بزرگى براى خود مى دانست. 
اين بود که حضرت)ع( را به بغداد فرا خواند تا از نزديک 
ایشان را زير نظر بگیرد. امام جواد)ع( نيز راهى بغداد 
و دو روز مانده به آخــر مــاه محرم ســال ٢٢٠ هـــ. ق. 
وارد مرکز حكومت معتصم شد و در ماه ذى القعده 
همان سال به شهادت رسید. وجود مبارک امام)ع( 
ــود. معتصم  بــزرگ تــريــن دغــدغــه خليفه عباسى ب
که ایشان را بزرگ ترين خطر براى دستگاه خالفت 
مى ديد، براى از ميان برداشتن آن حضرت)ع( راهى 
را مى جست که کارآمدتر و کم ضررتر باشد. پس از 
بررسی هاى فراوان،  ام الفضل دختر مأمون را بهترين 
گزينه براى عملى ساختن هدف شوم خود يافت. از 
نظر معتصم،  ام الفضل مى توانست بدون برانگيختن 

هياهو در ميان امت، جواداالئمه)ع( را از بین ببرد.

دنبال کردن اهداف سیاسی ◾
امام جواد)ع( در آن عصر با آن ويژگى ها از يک سو در 
برابر دستاوردهايى در عرصه مهم رهبرىِ سياسى و 
حيات اسالمى قرار داشت که پدرانش آن ها را تحقق 
بخشيده بودند و از سوى ديگر با پديده هاى جديدى 
روبـــه رو بــود که در عرصه سياست، اجتماع و دين 
چهره می کرد. چنان که با حمایت دستگاه خالفت، 
جریان های انحرافی با آزادی تمام در گستره اسالم 
فعال شدند؛ این فرصتی بود تا دولت بدون دخالت 
و رويارويى مستقيم، خط و جبهه الهى اهل بيت)ع( 
را تضعيف کند. امام جواد)ع( در چنین موقعیتی با 
در نظر گرفتن شرايط زمان، ميان وظايف الهى خود 
از يک سو و امكانات موجود و آنچه در چنان شرايطى 
قابل تحقق بود از سوى ديگر، تعادل برقرار کرد تا از 
اين رهگذر به اهداف نهايى نزديک شود؛ اهدافى که 
شريعت و صاحب شريعت براى ایشان ترسيم کرده 
بود همچون برخورد با تالش خط حاکميت که با تمام 
توان براى کاستن از منزلت اهل بيت)ع( و پيروان آنان و 
نيز تحريک توده مردم به ميدان آمده بود؛ زمينه سازى 
فراگير براى برپایى دولت حق که در انتظار آن بودند 
باوجود تالش هاى حاکمان براى نابودی و بى اثر کردن 
مسئله مهدويت و حضرت مهدى)عج(؛ رويارويى 
با بدعت ها، انحراف ها و جريان هاى منحرفى که در 
گستره جهان اسالم پديد آمده بود همراه با توجه و 

عنايت به دغدغه هاى امت واحده اسالمى.

سیره امام جواد)ع( در برخورد با دستگاه ظلم  ◾
امام جواد)ع( بر ضرورت دورى مسلمانان از ستمگران 
تأکيد داشت و همواره مسلمانان را به رويگردانى از 

آنان فرا مى خواند. از نظر امام، پيروى از منحرفان مانند 
گوش سپردن به سخنان شيطان است. از همين رو بر 
ضرورت پرهيز از پيروى از منحرفان مسیر هدایتگران 
الهی تأکید می کرد و می فرمود: »هر کس به سخنان 
گوينده اى گوش فرا دهد، به يقين بندگى او مى کند. 
پس اگر گوينده از خدا بگويد، شنونده خدا را بندگى 
کرده است و اگر گوينده از زبان ابليس سخن بگويد 
آن بنده سر به راه بندگى شيطان گـــذارده اســت«. 
جواداالئمه)ع( به منظور نفى همه جانبه ستمگران 
و محكوم کردن رفتارشان، مفهوم ديندارى را از زبان 
حضرت حــق)کــه در قالب حديث قدسى خطاب 
به يكى از پيامبران بيان شــده( تبیین کرد و فرمود: 
»زهدورزى ات در دنيا، آسايش زودرس براى تو به همراه 
دارد و از هر چيز بريدن و پيوستن به من، تو را عزت 
بخشيده است، اما آيا براى]خشنودى[ من با دشمنى 
]از دشمنانم[ دشمنى کرده اى؟ يا اينکه با دوستى]از 
دوســتــانــم[ دوســتــى نـــمـــوده اى؟« آن حــضــرت)ع( 
همچنین برای به جوش آوردن روح ظالم ستيزى در 
وجود امت احاديثى از اميرالمؤمنين)ع( نقل مى کرد، از 
آن جمله سخن آن حضرت)ع( به ابوذر که فرمود: »اى 
ابوذر، براى خداىـ  عزّوجلـّ  خشمگين شدى و اميد به 
همو دار. اين قوم از تو بر دنياى خود بيمناک شدند و تو 
از آنان بر آخرت خويش ترسيدى. به خدا سوگند اگر 
راه آسمان ها و زمين بر بنده اى بسته شود و او تقواى 
الهى را در پيش گيرد، خداى متعال راهى پيش روى او 
مى گشايد. اى ابوذر، جز با حق انس مگير و جز از باطل 

گريزان و بيمناک مباش«.

ارتباط با یاران و کادرسازی و پرورش نیرو ◾
بررسى زندگى امام جــواد)ع( اوج دقت و استحكام 
در فعاليت هاى آن حــضــرت)ع( را آشکار می کند. 
هر اقدام امــام)ع( با اقدام ديگرش پيوند و با شرايط 
همگونى داشت و تعبيرکننده رأى هدفدار حضرت 
در همان موضوع بود. ایشان با برخی یاران نامه نگارى 
مخفيانه داشت، ارتباط امام)ع( و يارانش پابرجا بود، 
ــاره اى از ارتباط ها مى بايست پنهان مى ماند،  اما پ
چرا که بيم آن مى رفت نام فرستادگان نامه ها فاش 
شود، به ويژه اينکه جواداالئمه)ع( در خانه نيز توسط 
همسرش زير نظر قرار داشت. شكل ديگر ارتباط امام 
با ياران به اين صورت بود که نامه هاى رسيده به ایشان 
فاقد مشخصات فرستنده بود و امام به شيوه خود، 
فرستنده هر نامه  را مى شناخت! پرورش افراد از ديگر 
مسائلى بود که امام جواد)ع( در مواجهه با توطئه های 
دستگاه خالفت، به انجام آن همت داشت و به تربيت 

شيعيان بر اساس آموزه هاى دينى اقدام می کرد. 

از خیابان بهار...

عکس رضوی - علی کریمی رستگار

الهه ارجمندى راد:  بیمارستان امام رضا)ع( عکس نوشت
مشهد جایى بود که همیشه چهارشنبه ها 

وقتى با اتوبوس از سمت خیابان بهار 
راهى حرم مى شد، از دور به پنجره ها و 
ساختمان هاى آن زل مى زد و حمد را به 

نیت شفاى همه بیماران مى خواند. به 
حرم که مى رسید، نخستین دعایش شفاى 

بیماران بود. حاال خودش اینجاست، این 
طرف نرده هاى سبز محوطه، در ساختمان 
جدید بیمارستان. به نقاشى دخترش سارا 

و به نامه عاشقانه همسرش زل مى زند. باز 
سرفه مى کند و اشکش سرازیر مى شود. نامه 

را مى بوسد و باز مى خواند. دلتنگى هاى 
على است و امیدوارى هایش براى سالمتى 

او. نوشته با سارا هر روز زیارت عاشورا 
مى خوانند و دل هر دویشان براى او تنگ 
است. هر چند روز پرستار یک نامه و یک 

نقاشى را به دستش مى رساند. اینجا در 
بخش بیماران کرونایى، تمام انگیزه گذراندن 

روزهایش همین کلمات پرمهر على و 
نقاشى هاى دخترکش شده... باز نفسش به 

شماره مى افتد و ذکرش را در دل تکرار مى کند. 

ذکرى که همیشه آرامش مى کند: »ال اله اال 
انت، سبحانک انى کنت من الظالمین....«.

صدایى مى شنود و سر برمى گرداند، آقایى با 
لباس بلند سیاه است. چقدر این لباس برایش 

آشناست. به یاد مى آورد. او خادم حرم امام 
رضا)ع( است. اشک دوباره صورتش را خیس 

مى کند. مرد برایش آرزوى سالمتى مى کند، 
بسته صبحانه تبرکى را روى میز کنار تختش 

مى گذارد و سراغ بیمار کنارى مى رود. چقدر 
دلش هواى صحن سقاخانه را کرده است. 

کاش االن آنجا بود... کنار سقاخانه ایستاده و 
آب مى نوشد. کبوترها از باالى گنبد به پرواز 

در مى آیند و در آسمان صحن، چرخى مى زنند 
و روى سقف سقاخانه مى نشینند. سارا به 

سمتش مى دود و خود را در آغوش مادر رها 
مى کند. على هم آنجاست و برایش پارچه 
سبزى از نذورات حرم گرفته تا به دستش 

ببندد.به دستش نگاه مى کند آن پارچه االن 
هم به دست راستش وصل است. یادگار یکى از 
زیارت هاى على: »السالم علیک یا امام غریب«. 
به ساعت روى دیوار نگاه مى کند؛ روز هفته را 

هم نشان مى دهد؛ امروز چهارشنبه است.

نام امام حسین)ع( و شرح مظلومیت خاندانش پس از حدود 
هزار و 500 سال هنوز بر تارک تاریخ می درخشد. در اربعین 
حسینی، در ادامــه مسیر سرخ عاشورا، دل هــای مشتاقان 

زیادی متوجه سرزمین ماتم زده کربال می شود. 
حاال فرقی ندارد این دوستداران و عاشقان اهل ایران باشند 
یا نیجریه، اهل مالزی باشند یا اهل یکی از دورترین نقاط کره 

زمین از لحاظ مسافت به کربال یعنی آمریکای التین.
در همین راستا، ستاد بین المللی اربعین در منطقه آمریکای 
التین در آستانه فرا رسیدن اربعین حسینی، با حضور فعاالن 

فرهنگی این کشور ها تشکیل جلسه داده است. 
همزمان با ایــام آمادگی محبان اهل بیت)ع( بــرای برگزاری 

مراسم اربعین حسینی، روز گذشته نخستین نشست فعاالن 
اربعین حسینی از کشور های مختلف منطقه آمریکای التین 
به صورت مجازی برگزار و برای نخستین بار ستاد دائمی و 

بین المللی اربعین در منطقه آمریکای التین تأسیس شد.
در این مراسم که با حضور نمایندگانی از کشور های مکزیک، 
کاستاریکا، پاناما، ونزوئال، کوبا، اکــوادور، کلمبیا، برزیل، 
بولیوی، آرژانتین و شیلی برگزار شد، سهیل اسعد به عنوان 
مسئول ستاد بین المللی اربعین در منطقه آمریکای التین 

معرفی شد.
 بــرنــامــه ریــزی و هماهنگی بین کــشــورهــا، تولید محتوا، 
پشتیبانی های منطقه ای و فرامنطقه ای، برنامه ریزی های ویژه 

و هماهنگی با عتبات عالیات 
جــزو وظــایــف ایــن ســتــاد به 

شمار می رود.
انــتــشــار دو کــتــاب جدید 
در کــشــور هــای آمریکای 
التین با موضوع عاشورا 
ــن، بــــرگــــزاری  ــ ــی ــعــ ــ و ارب

ــدازی کـــاروان  ــ مــوکــب هــای خــیــابــانــی، راه انـ
ماشینی، بــرگــزاری ســراســری و هماهنگ زیـــارت اربعین 
در ســراســر منطقه آمــریــکــای التــیــن، بــرگــزاری مــراســم در 
مراکز اسالمی و مساجد، انتشار مجله کودکان بــاران با 

موضوع اربعین و محرم، رونمایی از پوستر 
اربــعــیــن آمــریــکــای التــیــن در سال 
2021 و تولید لــوگــوی اختصاصی 
ســتــاد اربــعــیــن آمــریــکــای التــیــن از 
فعالیت های این ستاد در سال جاری 
به شمار مــی رود. ایــن ستاد در طول 
سال جلسات متعددی خواهد داشت 
و هر ساله برای برگزاری باشکوه مراسم 
اربعین در منطقه آمــریــکــای التــیــن بر 
اساس ظرفیت های بومی و بین المللی برنامه ریزی خواهد 

کرد. 

دور دست ها دور دست ها 

 تشکیل ستاد اربعین
 در آمریکاى التین 

امام جواد)ع( با در نظر گرفتن شرایط زمان، میان وظایف الهى 
خود از یک ســو و امکانات موجود و آنچه در چنان شرایطى 

قابل تحقق بود از سوى دیگر، تعادل برقرار کرد .
گزيدهگزيده
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بــه همت معاونت تبلیغات اســالمــی آســتــان قدس 
رضــوی کالس های معارفی »مدرسه حسین )ع(« با 
هدف تبیین ابعاد واقعه کربال و نهضت امام حسین)ع( 
ویــژه کودکان و نوجوانان در حرم مطهر رضــوی برگزار 
می شود. همزمان با ایام ماه محرم و صفر ویژه برنامه های 
فرهنگی متعددی در حوزه کودک و نوجوان با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی در حرم مطهر رضوی برگزار 
می شود.کالس های معارفی مدرسه حسین)ع( از جمله 
برنامه هایی است که استاد به سبک کالس های درس 
و روی تخته به بیان معارف حسینی می پردازد و ابعاد 
واقعه کربال و قیام حضرت سیدالشهدا)ع( را تبیین 
می کند.این برنامه هر روز عصر از ساعت 17 در صحن 

پیامبر اعظم)ص( برگزار می شود و با استقبال خوب 
مخاطبان کودک و نوجوان مواجه شده است.تبلیغ 
چهره به چهره با عنوان طرح »طبیب دوار« از دیگر 
برنامه هاست که مربی و استاد به مخاطب خود مراجعه 
و با او همکالم می شود و به مسائل و مشکالت دینی 
زائران در حوزه های احکام، اعتقادات و اخالقیات پاسخ 
می دهد.»پرواز پروانه« یکی دیگر از این برنامه هاست 
که پیش از کرونا برای جمع هزار نفری از دختران تازه 
مکلف با شور و هیجان خاصی اجرا می شد، در حالی 
که هم اکنون با توجه به شرایط کرونایی با حضور 4 یا 
6 نفر از تازه مکلفان و با رعایت کامل دستورات ستاد 

ملی مقابله با کرونا برگزار می شود.

j مدرسه حسین
خبر

 در گفت وگو با
 حجت االسالم سیدمنذر حکیم  بررسی شد

سیاست در سیره 
امام جود و سخا



آرزو مستأجر حقیقی  
تـــــــــــوان طــــبــــابــــت و 
پــرســتــاری از بیماران 
ــی را نـــدارنـــد،  ــای ــرون ک
ــتـــه هـــای  ــا از داشـ ــ امـ
مــادی شــان، نــذر امــام 
رضا)ع( می کنند تا صرف هزینه درمانی 
و کمک به خانواده های این بیماران برای 

تهیه داروهای مورد نیاز شود. 
ــاز مــــردم بـــا اهـــــدای نـــــذورات،  ــربـ از دیـ
خواسته های مــادی و معنوی خــود را از 
خداوند و سپس از ائمه معصومین)ع( 
طلب مــی کــردنــد. بــارگــاه ملکوتی امــام 
ــکــی از مــهــم تــریــن  ــز ی ــی ــم)ع( ن ــتـ هـــشـ
ــوده کــه محبان حضرت  مــکــان هــایــی بـ
رضا)ع( همواره نذورات نقدی و غیرنقدی 
خود را خالصانه به این آستان مقدس 
اهــدا مــی کــردنــد، از فــرش و دام و طیور 
ــورآالت  ــ ــروف و زیـ گــرفــتــه تـــا ظـــرف و ظــ
قیمتی... امــا در دوره کرونا، ایــن نذرها 
هم سمت و سوی تــازه ای به خود گرفته 

است. 

هدایت نذورات به سمت سالمت  ◾
و درمان

ــذورات آستان قدس  به گفته مدیرکل ن
ــوی، در کــنــار بسیاری از حــوزه هــا و  رضـ
ــروز وجــود  ــ ــا بــه ام زمــیــنــه هــای نـــذر کــه ت
داشته، در دوره شیوع کرونا نذر درمان 
ــاذران صحن  ــ و ســامــت، مـــورد تــوجــه ن
ــرار گرفته و اهمیت  ــوی قـ ــرای رضـ و سـ
آن بــیــشــتــر شــــده اســـــت. »عــلــیــرضــا 
اسماعیل زاده« می گوید: پیرو تأکیدات 
ــرای  ــان قــــدس رضـــــوی بـ ــتـ ــیــت آسـ ــول ت
بسیج امکانات در مقابله با موج پنجم 
کــرونــا اقــدام هــای ارزشــمــنــدی همچون 
اهــدای تجهیزات پزشکی به دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد با مشارکت گروه 
سامت بنیاد بهره وری موقوفات آستان 
ــه انــجــام طــرح  قـــدس رضـــوی و کــمــک ب

واکسیناسیون مـــردم حاشیه شهر با 
بهره گیری از منابع نــذورات این آستان 

مقدس انجام شده است.

تسویه هزینه داروی بیماران با طرح  ◾
»آقا حساب کردند«

او با اشــاره به طرح های مختلف آستان 
ــرای کمک بــه مـــردم در  قــدس رضـــوی بـ
دوران شیوع بیماری کرونا همچون تهیه 
بسته های کمک معیشتی برای اقشار 
محروم می افزاید: در حال حاضر نیز در 
قالب نذر »درمان و سامت« و نذر »آقا 
حساب کردند«، ناذران و خیران داخل و 
خارج کشور می توانند به درمان بیماران 
کرونایی کمک کرده یا در تسویه حساب 
داروی بیماران نیازمند کرونایی مشارکت 

داشته باشند.با اجرای این طرح ها، حاال 
ــی کــه تمایل بــه پــرداخــت  ــاذران تــعــداد ن
ــرای هزینه کرد در ایــن زمینه  ــذورات ب نـ
ــد، بیشتر شــده اســت و مشتاق  را دارنـ
انجام ایــن کــار هستند. اسماعیل زاده 
درباره شیوه های مشارکت در این طرح ها 
می گوید: همه مردم می توانند با مراجعه 
حضوری به دفاتر نـــذورات حــرم مطهر 
و یا مراجعه به سامانه اینترنتی اداره 
ــان قـــدس رضــــوی به  ــذورات آســت ــ کــل نـ
 ،/https://nazr.razavi.ir نشانی
استفاده از اپلیکیشن »رضـــوان« و یا 
شماره گیری کد دستوری »ستاره هشت 
مربع )#8*(« در تلفن همراه، در سنت 
حسنه نذر در این آستان ملکوتی سهیم 
شوند و محل هزینه کرد نــذورات خود را 

هم تعیین کنند.

نذر با توجه به شرایط جامعه  ◾
در ادامــه با بانو مهدی زاده هم صحبت 
ــی کــه از طــرف  ــوی جــوان ــان مــی شــویــم؛ ب
ــرای کــمــک بــه بــیــمــاران  ــ ــواده اش ب ــ ــان خــ
ــذورات حــرم مطهر  ــ کــرونــایــی بــه دفــتــر ن
رضـــوی مراجعه کـــرده اســـت. او دربـــاره 
داستان این نذر می گوید: 18 سال پیش 
مادرم نذری کرد و حاجتش برآورده شد. 
او هر ساله این نذر را با پختن آش و توزیع 
بین مـــردم ادا مــی کــرد، امــا در دو سال 
اخیر بــه دلیل شــرایــط کرونایی امکان 
انجام این نذر نبود. سال گذشته، هزینه 
پخت آش را به یکی از مراکز نگهداری 
کودکان بی سرپرست اهــدا کردیم، اما 

امسال به دلیل گسترش بیماری کرونا 
تصمیم گرفتیم پول این نذر را به آستان 
قدس اهدا کنیم تا برای کمک به بیماران 

کرونایی نیازمند هزینه شود. 

تبلور نیک اندیشی ناذران  ◾
برای آشنایی با گوشه ای از خدماتی که از 
محل نذورات دلدادگان حضرت رضا)ع( 
ارائـــه مــی شــود، بــه زائــرســرای رضــوی در 
بولوار چمن مشهد سری می زنیم. محلی 
که چند هفته ای است به مرکز خدمات 
سرپایی بیماران کرونایی تبدیل شده و 
مشکل نبود چنین مرکزی در منطقه 
کــم بــرخــوردار شهر مشهد را رفــع کــرده 
است. در اینجا، با مدیر امور مجاورین 
معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت 
رضوی همکام می شوم. او می گوید: با 
شیوع گسترده مــوج پنجم کرونا، برای 
مساعدت بیماران کرونایی و خانواده های 
آن هـــا، مرکز خــدمــات درمــانــی سرپایی 
بیماران کرونایی با مشارکت خادمیاران 
ــدازی  سامت در زائرسرای رضــوی راه ان
شده و در حال خدمت رسانی به بیماران 

است. 
هــادی غامی مــی افــزایــد: در ایــن مرکز، 
بستری موقت بیماران مبتا به کرونا و 
سرم تراپی آن ها به صورت رایگان انجام 
می شود، همچنین با استقرار داروخانه 
در زائرسرا، این بیماران امکان دریافت 
داروی نسخه های پزشکی  خود را دارند، 
عاوه بر آن کپسول اکسیژن و دستگاه 
اکسیژن ساز هم طبق تشخیص پزشک 
بــه صـــورت امــانــت و رایــگــان در اختیار 

بیماران قرار می گیرد.
او ادامــه مــی دهــد: بخش قابل توجهی 
از هزینه های مــورد نیاز در ایــن مرکز از 
محل نـــذورات مــردمــی و کمک خیران 
شبکه خادمیاری رضــوی تأمین شده و 
عاوه بر آن، در برخی از بیمارستان ها و 
داروخانه های منتخب شهر مشهد نیز 

بدهی بیماران نیازمند کرونایی در حوزه 
دارو و درمــان از محل نــذرهــای مردمی 

پرداخت می شود.
ــه مـــی دهـــد: ایـــن طـــرح در  ــ غــامــی ادام
سطح کــشــور نیز بــا کمک کــانــون هــای 
خدمت رضــوی در حــال انجام اســت و 
ــذورات خــود را چه در  مــردم می توانند ن
حــوزه هزینه داروی بیماران کرونایی و 
چه تأمین اقــام پزشکی مــورد نیاز این 
بیماران همچون دستگاه اکسیژن ساز و 

کپسول اکسیژن، پرداخت کنند.

خدمت افتخاری به بیماران  ◾
با مسئول مرکز درمان سرپایی بیماران 
کرونایی زائرسرای رضوی نیز هم صحبت 
مــی شــوم. او یکی از پزشکان خادمیار 
ــت کــه خالصانه  ــوی اسـ ســامــت رضــ
بــه بــیــمــاران کــرونــایــی خــدمــت می کند 
تــا مــرهــمــی بــر دردهـــایـــشـــان بــگــذارد. 
ــیــلــه چــیــان  دکـــتـــر مــحــمــدحــســیــن پ
مــی گــویــد: صــف هــای طــوالنــی دریــافــت 
خــدمــات پزشکی و دارویـــی در شرایط 
بحرانی مشهد در مــوج پنجم کــرونــا، 
موجب سردرگمی و اســتــرس بیماران 
و خــانــواده هــای آن هــا شــده بــود. در این 
شرایط، نیاز بود تا چنین مراکز درمانی 
سرپایی برای ارائه خدمات به بیمارانی 
که نیاز به بستری در بیمارستان ندارند، 
راه انـــدازی شــود. پیله چیان با اشــاره به 
کمک های مختلف مــردمــی در دوران 
شیوع بیماری کرونا می گوید: عــاوه بر 
ما پزشکان و پرستاران افتخاری نیز با 
توجه به تخصص خــود به بیماران در 
این مرکز درمانی سرپایی در زائرسرای 
رضوی خدمت می کنند، مردمی که به 
این مرکز مراجعه و بیماری شان بهبود 
می یابد هم سعی می کنند با مشارکت 
در برخی امور مرکز همچون جابه جایی 
صندلی چرخدار به بیماران کمک کنند 
و امیدوارم نذر همه این افراد قبول شود.

ــروه فرهنگ  ــ مــدیــر گ
و سیره رضــوی بنیاد 
پژوهش های اسامی 
آستان قــدس رضوی 
ــیــش از  از انــتــشــار ب
270 اثــر امــام رضایی 
و ترجمه ایــن آثــار به 11 زبــان زنــده دنیا 

خبر داد.
مرتضی انفرادی در گفت وگو با خبرنگار 
ــزارشــی از  ــه گ ــ آســتــان نــیــوز، ضــمــن ارائ
فعالیت ها و پژوهش های گروه فرهنگ و 
سیره رضوی بنیاد پژوهش های اسامی 
آستان قدس رضــوی، به تدوین برنامه 
سه ساله این گــروه اشــاره کرد و با بیان 
ایــنــکــه گـــروه فــرهــنــگ و ســیــره رضــوی 
یکی از مهم ترین گــروه هــای پژوهشی 
بنیاد اســت، گفت: این گــروه در چهار 
محور اساسی زندگی نامه امام رضا)ع(، 
مــعــارف رضـــوی، حــرم و آســتــان قدس 
ــارت بــه کــارهــای پژوهشی  رضـــوی و زیـ

می پردازد. 
ــروه بــا تــوجــه به  ــه  داد: ایـــن گـ وی ادامــ
رویکرد و محورهای چهارگانه پژوهشی 
تاکنون بیش از 270 اثــر امــام رضایی 
بـــا رویـــکـــرد فــرهــنــگ و ســیــره رضـــوی 
ــان هـــای فــرانــســه، انگلیسی،  ــه زبـ را ب

تاجیکی، عربی، هوسایی، روسی، اردو، 
آذری، آلمانی و بنگالی با موضوعات 
ــام رضــــا)ع(، حدیث  ــارت، امـ ــ آداب زی
سلسله الذهب، فرهنگ زیــارت، زائر 
و... ترجمه  کــرده و در اختیار جامعه 
هــدف قــرار داده اســت.ایــن پژوهشگر 
یکی از اهـــداف مهم تعیین شــده برای 
بنیاد پژوهش های اسامی آستان قدس 
رضوی را پاسخگویی و تأمین نیاز فرهنگی 
و فکری زائران بارگاه منور رضوی دانست 
و گفت: توجه به این مقوله چندین حوزه 
را در بر می گیرد؛ نخستین و مهم ترین آن 
زندگانی و سیره فردی و اجتماعی امام 
رضا)ع( است و مسئله بعدی معرفت آن 
حضرت و زیارت است که به شدت مورد 

هجمه دشمنان واقع شده است.

ترجمه کتاب »همسفر با خورشید«  ◾
به زبان هوسایی

و ائمه معصومین)ع( هــمــواره الگوی وی همچنین گفت: خاندان پیامبر)ص( 
ــوده و بــا رفــتــار  ــ ــود ب عــلــمــی پـــیـــروان خـ

خود راه درســت را به اهل ایمان نشان 
داده انــد، در همین راستا کتاب »سفر 

با خورشید« به سیره و سبک زندگی 
امــام رضـــا)ع( پرداخته و خواننده را با 
شــیــوه زنــدگــانــی خــانــدان پیامبر)ص( 
آشــنــا مــی کــنــد. ایـــن کــتــاب کــه توسط 
محمدتقی فعالی بــه نــگــارش درآمــده 
اســـت، بــه همت یکی از هــمــکــاران در 
جامعه المصطفی به زبان هوسایی، یکی 
از زبان های آفریقایی-آسیایی ترجمه 
شده و در اختیار عاقه مندان، محققان 

و دانش پژوهان قرار گرفته است.

انتشار دایره المعارف آستان قدس  ◾
رضوی در دو جلد

وی در ادامه دایره المعارف آستان قدس 
رضوی را یکی دیگر از کارهای پژوهشی 
گــروه فرهنگ و سیره رضــوی برشمرد 
و گفت: ایــن اثــر دوجــلــدی تنها مرجع 
علمی است که مجموعه آستان قدس 
را به طــور دقیق و با آخرین شیوه های 
پژوهشی روز، بر اساس منابع، اسناد 
و پــژوهــش هــای تـــازه معرفی می کند و 
حــاصــل 10 ســـال کـــار جمعی بــیــش از 
150 پــژوهــشــگــر و نــویــســنــده صاحب 

نظر است.
ــرد: ایـــن کــتــاب در  انـــفـــرادی تــصــریــح کـ
دو جلد با 826 مقاله تدوین شــده که 

جلد اول آن با 426 مقاله )از حرف آ تا 
حــرف س( در آبــان مــاه 1393 مصادف 
با آغــاز چهارمین دهــه تأسیس بنیاد 
پژوهش های اسامی منتشر شد و جلد 
دوم آن نیز )از حرف ش تا حرف ی( به 
خواست خــداونــد متعال در آینده  ای 
نــزدیــک در اخــتــیــار عــاقــه مــنــدان قــرار 

خواهد گرفت.

تدوین برنامه سه ساله گروه فرهنگ  ◾
و سیره رضوی    

وی در ادامه به تدوین برنامه سه ساله 
ــاره و  گـــروه فرهنگ و ســیــره رضـــوی اشـ
عنوان کــرد: اتمام پــروژه هــا و طرح های 
ــرا، شـــروع  ــ تــحــقــیــقــاتــی در دســـت اجـ
طــرح هــای پژوهشی جدید بــا تکیه بر 
محورهای پژوهشی چهارگانه گــروه، 
تقویت شورای علمی با معرفی اعضای 
ــه مــشــاوره هــای پژوهشی  ــ جــدیــد، ارائ
بــه طــاب و دانــشــجــویــان، نیازسنجی 
پژوهشی و پروژه یابی گــروه، شناسایی 
روندهای توسعه فرهنگ زیــارت، رصد 
شبهات در حوزه زیارت، حرم و آستان 
قدس رضوی و... را برخی از برنامه های 
پیش بینی شــده ســه ساله آیــنــده این 

گروه برشمرد.

در شب و روزهای مبارزه با کرونا، نذورات هم رنگ و بوی دیگری پیدا کرده اند 

نذر و نیازهایی از جنس سالمت 

مدیر گروه فرهنگ و سیره رضوی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی خبر داد 

انتشار 270 اثر امام رضایی به 11 زبان زنده دنیا

خبرخبر
ويژهويژه

اهدای 40 دستگاه اکسیژن ساز توسط زائر غیرایرانی 
ــدای  ــوی از اهـ مــدیــر کــل نـــــذورات آســتــان قـــدس رضــ
40 دستگاه اکسیژن ساز توسط زائــر غیرایرانی برای 
خدمت رسانی به بیماران کرونایی توسط این آستان 

مقدس خبر داد.
علیرضا اسماعیل زاده گفت: دستگاه های اکسیژن ساز 
ارسالی ایــن زائــر غیرایرانی به آستان قــدس رضــوی به 

مدیریت امــور مجاورین معاونت خدمات اجتماعی 
بنیاد کرامت رضوی تحویل داده شده و در مرکز درمانی 
زائــرســرای رضـــوی در مشهد بـــرای کمک بــه بیماران 

کرونایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی افــزود: امکان دریافت نــذورات نقدی مردمی برای 
ــان بیماران مبتا به کرونا ایجاد شــده و  کمک به درم

عموم مردم به  ویژه خیران و نیکوکاران کشور می توانند 
به صورت حضوری و یا غیرحضوری در قالب دو پویش 
اجتماعی به پایگاه اطاع رسانی اداره کل نذورات آستان 
قــدس رضـــوی بــه نشانی nazr.razavi.ir و صفحه 
اینستاگرام آن به نشانی nazr.razavi  مراجعه کرده 
و به ترتیب در درمان بیماران کرونایی کمک کرده یا در 

تسویه حساب داروی بیماران نیازمند کرونایی مشارکت 
داشته باشند.

ــذورات مـــردم بـــرای کمک بــه بــیــمــاران کــرونــا، پــس از  ــ ن
جمع آوری به سرعت در اختیار متولیان امر قرار داده 
می شود تا به بهترین شیوه ممکن مورد استفاده قرار 

بگیرد.

کتابخانه
  کرونا و دلمشغولی های 

ذهنی
کتاب »کرونا و دلمشغولی های ذهنی« 
نوشته محمدباقر امینی، درباره پاسخ 

به پرسش ها و شبهات مهم درباره  

دعا، توسل و زیارت در دوران شیوع 
کروناست که از سوی اداره پاسخگویی 

به سؤاالت دینی آستان قدس رضوی 
تهیه و منتشر شده است. این کتاب 

88 صفحه ای به موضوعاتی در مورد 

کرونا و دعا پرداخته است و »چگونه 
دعا کنیم؟ حاجت خواهی از خدا یا از 

بندگان خوب خدا؟ دارالشفا کجاست؟ 
شفای بیماری از امام مسموم؟ 

دعا یا دانش پزشکی و...« از جمله 

سرفصل های آن است. 
عالقه مندان می توانند با مراجعه به 

 https://archive.razavi.ir سایت
نسخه الکترونیکی یا فایل صوتی کتاب 

را دانلود و استفاده کنند.

 بانوی جوانی از طرف خانواده اش برای کمک به بیماران کرونایی به دفتر نذورات حرم مطهر رضوی 
مراجعه کرده است. او درباره داستان این نذر می گوید: 18 سال پیش مادرم نذری کرد و حاجتش برآورده 
شد. او هر ساله این نذر را با پختن آش و توزیع بین مردم ادا می کرد، اما امسال تصمیم گرفتیم پول این 

نذر را به آستان قدس اهدا کنیم تا برای کمک به بیماران کرونایی نیازمند هزینه شود. 
گزيدهگزيده

دایره المعارف آستان قدس رضوی تنها مرجع علمی است که 
مجموعه آستان قدس را به طور دقیق و با آخرین شیوه های 
پژوهشــی روز، بر اساس منابع، اســناد و پژوهش های تازه 

معرفی می کند.
گزيدهگزيده
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الکمال 
کل 
الکمال 
التفقه فی 
الدین 
و الصرب 
علی النائبه 
و تقدیر 
املعیشته 
کمال به معنی 
شناخت عمیق 
دین ، شکیبایی در 
پیشامد های ناگوار و 
اندازه نگاه داشتن در 
زندگی است.

L

مرکز نوآوری صنایع رضوی با هدف خلق کسب و کارهای نوپا با 
ایده های نوآورانه راه اندازی می شود.سرپرست شرکت فناوری و 
نوآوری رضوی در گفت وگو با آستان نیوز با اعام این خبر گفت: 
مرکز نوآوری صنایع رضوی، با هدف خلق کسب و کارهای نوپا 
با ایده های نوآورانه در حوزه های زیست فناوری و تجهیزات 
پزشکی، کــشــاورزی، مــواد پیشرفته و فراسودمندسازی دایر 
می شود و قصد دارد مسیر رسیدن ایده ها به بازار را تسریع و 

تسهیل کند.

تأمین هزینه های سرمایه ای استارت آپ ها ◾
سعید حسن زاده ادامه داد: این هدف با در اختیار قرار دادن 
فضاها، زیرساخت ها، دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی و 
همچنین کاهش هزینه های سرمایه ای استارت آپ های این حوزه 
محقق خواهد شد.سرپرست شرکت فناوری و نوآوری رضوی با 
اشاره به برنامه هایی که در این مرکز اجرا خواهد شد، گفت: مرکز 
نوآوری صنایع رضوی از روز نخست در کنار تیم ها و شرکت های 

ــود و به  نـــوآور خــواهــد ب
رشــد و بلوغ ایــده اولیه 
آن هــا از طریق یکی از 
شتاب دهنده ها کمک 

خواهد کرد.
ایــــن مـــرکـــز عـــــاوه  بر 

کمک به شرکت ها بــرای جــذب منابع مالی مــورد نیاز و رشد 
زنجیره تأمینشان، آن ها را همراهی می کند تا در کنار همکاران و 

شرکت های توانمند آستان قدس رضوی قرار گیرند.

تالش برای نقش آفرینی در اکوسیستم فاوا ◾
سرپرست شرکت فناوری و نوآوری رضوی گفت: خودکفایی و 
استقال فنی و تخصصی، حول محور نیازمندی های فناورانه 
زیست بوم زیست فناوری کشور و از طرفی بهره مندی از ظرفیت 
دانشگاه ها و شرکت های توانمند داخلی سراسر کشور از دیگر 

اهداف راه اندازی این مرکز به  شمار می رود.

حــســن زاده ایــن مــرکــز را به 
عنوان بــازوی نــوآوری آستان 
قدس رضوی دانست و افزود: 
مرکز نوآوری صنایع رضوی با 
تعریف پروژه های مشترک و 
بهره مندی از ظرفیت اعضای 
هیئت علمی و دانشجویان 
نخبه، زیرساخت های الزم بــرای توسعه اکوسیستم نــوآوری 
را ارائــه می  دهد.این مرکز قصد دارد از طریق تعامل با سایر 
دست اندرکاران حوزه زیست بوم اکوسیستم فناوری و نوآوری 
کشور، محیطی را به منظور حمایت هر چه بیشتر از فناوران نوپا 

و شرکت های دانش بنیان فراهم آورد.
وی افــزود: مرکز نــوآوری صنایع رضــوی تــاش خواهد کــرد در 
چارچوب قوانین حاکم و مأموریت سازمانی خــود، خألهای 
اکوسیستم فناوری و نوآوری را پر کند و متناسب با ظرفیت های 

خود، نقشی مؤثرتر در این نظام ایفا کند.

خبر روزخبر روز

 یک مرکز جدید در صنایع رضوی
 راه اندازی شد

 کسب و کارهای
اکوسیستم  نوپا و نوآورانه

نوآوری

مرکز نوآوری صنایع 
رضوی با تعریف 
پروژه های مشترک و 
بهره مندی از ظرفیت 
اعضای هیئت علمی 
و دانشجویان نخبه، 
زیرساخت های 
الزم برای توسعه 
اکوسیستم نوآوری 
را ارائه می  دهد.این 
مرکز قصد دارد از 
طریق تعامل با سایر 
دست اندرکاران حوزه 
زیست بوم اکوسیستم 
فناوری و نوآوری 
کشور، محیطی را به 
منظور حمایت هر 
چه بیشتر از فناوران 
نوپا و شرکت های 
دانش بنیان فراهم 
آورد.

حواشی
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