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 گپ و گفتی با تعدادی از مددجویان زندان مشهد

یعنی دوباره می توانم از فلکه آب 
به حضرت سالم بدهم؟

 »آی کبوتر که نشستی 
روی گنبد طال«
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دیدگاه
دکتر محمدرضا جواهری

 راهبردهای تربیتی زمینه ساز ظهور 
در کالم امام هفتم

در حدیثــی از امــام کاظــم)ع( کــه ایوب بن یحیــی الجندل آن را نقــل کرده، آمده 
اســت: »رجــل من اهل قم یدعو النــاس الی الحق، یجتمع معه قوم کزبرالحدید، 

التزلّهم الریاح العواصف و الیملّون من الحرب و الیجبنون...

امام موسی کاظم )ع( 
دنیا، چون آب 

دریاست، هر چه 
تشنه کامش بیشتر 

نوشد، بیشتر 
تشنه شود تا او را 

بکشد.
تحف العقول، ص ۴۱۷

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

محمدحسین نیکبخت: وقتــی وارد حرم می شویم 
نور چلچراغ ها جلوه عجیبی دارد؛ بازتاب این نور در 
آینه کاری های حرم، چشم را خیره می کند. لوسترهای 
بزرگی که به ســقف رواق ها متصل هســتند فضای 
ذهــن زائــر را تغییر می دهند. نور مانند آب بر ســر و 
رویت جاری می شود و معنویتی را که در هوای حرم 
پیچیــده  اســت، دوچنــدان می کنــد. همــه مــا، همه 
زائرانــی کــه برای عــرض ادب به حرم مطهر مشــرف 
شــده ایم و چشــممان روی صحــن و ســرای امــام 
مهربانی هــا چرخیــده  اســت، ایــن نورهای جــذاب را 
می شناســیم؛ نورهای جذابی که خودشان داستانی 
دارند و حکایتی؛ تاریخی دارند و سوابقی؛ هرچند ما 
عادت کرده ایم فقط به آن ها خیره شویم و دلمان در 
هــوای ملکوتی حرم پر بکشــد و البته، خوب عادتی 
است. روشنایی حرم در پس ظاهر زیبا و پرجذبه اش، 
از نظم و ساختاری دقیق هم برخوردار است. از زمانی 
کــه مدیریتی بــرای اداره این بخش از حرم تأســیس 
شد، قرن ها می گذرد؛ شاید از همان هزار و 200 سال 
پیــش که حرم با شــهادت حضــرت ثامن الحجج)ع( 
به وجود آمد و برای نگهداری از آن، مسئولی تعیین 
کردنــد؛ هرچنــد طبیعتاً حجم مســئولیت ها و البته 
تعداد افرادی که در این عرصه خدمت می کردند در 
ســده های گذشــته کمتر از امروز بود. در این شــماره 
از رواق، می خواهیم کمی درباره تاریخ روشنایی حرم 

گفت وگو کنیم.

نخستین نشانه های تاریخی»
مسئله روشنایی در حرم مطهر با توجه به نیازی که 
اماکن متبرکه داشته و دارد، از قدیم تا امروز، مهم و 
جــدی بوده و بســیار مورد توجه زائران  اســت. یعنی 
اینکــه بــه دلیــل اهمیت روشــنایی حرم، بخشــی از 
نــذورات، هدایــا و حتــی موقوفات حــرم مطهر به امر 
روشنایی اختصاص می یافت. به هر حال، روشن نگه 
داشــتن اماکن متبرکه حتی در آن زمان که شــب ها 
درهای حرم را می بستند، برای مراقبت از آن، ضروری 
و مهم بوده  است. گزارش های تاریخی در این زمینه تا 
دوره تیموری و عهد شاهرخ که فعالیت های عمرانی 
در مشهد و حرم مطهر افزایش چشمگیری یافت و با 
همت گوهرشادخاتون، بنای مسجد جامع گوهرشاد 
ساخته شد، گسترده و دقیق نیست؛ اصالً بگذارید 
آب پاکــی را بریــزم روی دســتتان؛ هیــچ اطالعــات 
مســتقیم و ویــژه ای نداریــم! یکــی از قدیمی تریــن 
گزارش های تاریخی که شاید نخستین گزارش مهم 
در این زمینه باشد، مربوط به سال 797 خورشیدی 
و درباره اهدای قندیلی از جنس طال، توسط شاهرخ 

تیموری، همسر گوهرشادخانم به روضه منوره است 
کــه برای روشــنایی بقعه مطهر، زیــر گنبد آن نصب 
شد. با این حال، گزارش های قدیمی تری هم هست 
که به صورت بسیار غیرمستقیم به ما می فهماند که 
روشــنایی در حرم از همان اول کار، حســاب و کتاب 
خودش را داشته  است؛ مثالً مرحوم شیخ صدوق به 
بیتوته شــبانه اش در حرم مطهر اشاره کرده  است یا 
در تاریخ می خوانیم که ملکشاه سلجوقی با خواجه 
نظام الملــک توســی، شــبی را در حــرم مطهر بیتوته 
کردند و تا صبح بیدار بودند. خب، این بیتوته کردن 
شبانه، بدون در نظر گرفتن موضوع روشنایی و ابزار 

مربوط به آن، کمی دور از ذهن به نظر می رسد.

اداره روشنایی شکل می گیرد»
بگذریم، موضوع روشــنایی حــرم و تأمین لوازم مورد 
نیــاز آن، در دوره صفویــه نظــم و نســق پیــدا کرد؛ به 
همین دلیل از این دوره تاریخی، اسناد و گزارش های 
دقیق تری داریم. اصالً قدیمی ترین سند درخصوص 
اداره روشــنایی حرم مربوط به ســال 981 خورشیدی 
اســت کــه در آن بــه مصــرف شــمع های مومــی و 
پیه ســوز در حــرم مطهــر اشــاره شــده اســت. در این 
دوره شــغل هایی هم در اداره روشــنایی تعریف شد؛ 
مثالً مشعلدار که مأمور تهیه روغن چراغ ها بود. به 
دلیل اســتفاده گســترده از شــمع در اماکن متبرکه، 
در همــان دوران کارگاه تولید شــمع برای حرم مطهر 
ایجاد شــد و شــمع های مورد استفاده همگی تولید 
خود آستان قدس بودند. میرمنشی قمی، از مورخان 
دوره صفویه، از پدر استاد میرسیداحمد نامی که از 
خوشنویسان دوران بود، به عنوان مسئول شمع ریزی 
در حرم مطهر یاد کرده  است. حرم مطهر در این دوره 
دو َشــمّاع و دو مشــعلدار داشــت؛ البته بقیه خدام 
هــم به فراخور موقعیت، در امر شــمع بانی همکاری 
می کردند. در آن زمان، وسیله ای به نام گُل گیر بود که 

با آن جرم و دوده روی فتیله شــمع پاک می شــد؛ در 
واقع این وسیله نوعی قیچی مخصوص به حساب 
می آمــد. انجــام وظیفــه شــمع بانی و رســیدگی بــه 
شمع های اماکن متبرکه ظاهراً کار بسیار پرطرفداری 
بود، چون مراســم خاص و معنوی معروفی داشــت؛ 
آن قدر پرطرفدار بود که در فهرســت خادمان بخش 
روشنایی حرم، چشممان به آدم های مشهور تاریخی 
هم می افتد؛ مثالً کی؟ شــاه عباس یکم صفوی؛ بله! 
شــاه عباس وقتی به مشــهد می آمد، بیشــتر مواقع 
در بخــش روشــنایی حرم خدمت می کــرد و البته در 
زمــان حضــورش، گُل گیر را برمی داشــت و مشــغول 
جرم گیــری شــمع ها می شــد. بنابرایــن، عزیزانــی که 
امروز در اداره روشنایی مشغول به خدمت هستند، 

به نوعی همکار شاه عباس بوده اند!

آغاز شغل چراغچی در حرم مطهر»
در دوره های بعد به ویژه از دوره قاجار به بعد، با توجه 
به ورود اســباب روشــنایی جدید، مانند چراغ نفتی، 
حــرم  روشــنایی  اداره  کارکردهــای  و  مســئولیت ها 
نیز تغییر کرد و شــغل چراغچی به مشــاغل بخش 
روشنایی اضافه شد. چراغچی ها کار پرکردن مخزن 
چراغ هــا، پــاک و نصــب کــردن آن هــا و نیــز تعمیــر 
چراغ هــای کهنــه و خــراب را عهــده دار بودنــد. در 
اواخــر دوره قاجاریــه وظایــف و مســئولیت های اداره 
روشــنایی حــرم آن قــدر گســترش یافت کــه در میان 
مسئوالن آستان قدس به القابی مانند سراج التولیه، 
نجم التولیــه، شــعاع التولیه و منصبی ماننــد معاون 
روشــنایی  مشــرف  و  روشــنایی  مشــیر   روشــنایی، 
بــر می خوریــم. این وضعیت تــا ورود کارخانه برق به 
مشهد و استفاده از آن در اماکن متبرکه برای تأمین 
روشنایی در دوره مظفرالدین شاه قاجار ادامه داشت 
که شاید در فرصتی دیگر به تعریف کردن تاریخ آن 

هم بپردازیم.

 jگفت و گو با حجت االسالم سیدمحسن دعائی درباره شیوه کنش سیاسی امام کاظم

تقیه ، مهندسی 
هوشمندانه مبارزه است

درباره سنت حسنه نایب الزیاره شدن که همه با آن آشنا هستیم

از ما یادتان نرود
محمدرضا انصافی: »آقــا! نایب الزیاره ما باشــید«، 

»نایب الزیاره همه دوستان هستم«، »چشمم به 
 گنبد طال افتاد، یادت کردم؛ نایب الزیاره ام« و ... 
این هــا جمالتــی اســت کــه احتمــاالً بارها 
شــنیده اید یــا خودتان بــه زبــان آورده اید. 
اینکــه وقتــی به حرم مشــرف می شــوید، 
یــادی از دوســتان و اقــوام کنیــد، به نیابت 

آن ها زیارت نامه بخوانید و دو رکعت نماز به 
جا بیاورید، از آن حســنات دلچسبی است که 

هم ثوابش به غیر می رسد و هم به خودتان. در طول 
تاریخ به خصوص آن قدیم ها که تشــرف به مشــهد ساده نبود و دشواری های 
فراوانــی داشــت؛ زائــران، نایب الزیاره هم بودند. در کتــاب عیون اخبار الرضا)ع( 
آمده  است وقتی مؤلف کتاب یعنی مرحوم شیخ صدوق – اعلی هللا مقامه – 
در رجب سال 352ق برای زیارت به مشهدمقدس مشرف می شد، رکن الدوله، 
امیر شیعی مذهب آل بویه، از وی خواست نایب الزیاره اش در حرم رضوی باشد 
و وقتی هم از مشهد بازگشت، از وی در این باره پرسید. اما ماجرای نایب الزیاره 
بودن، همیشــه این قدر ســاده و صمیمی نبوده  اســت و در طول تاریخ کسانی 
بوده اند که برای آن، برنامه و طرح های ویژه ای داشتند. چگونه؟ به این صورت 
کــه افــرادی را به اســتخدام خود درمی آوردند تا هــر روز به حرم رضوی بروند و 
به نیابت از آن ها زیارت کنند. داستان گرفتن نایب برای زیارت و ایجاد شغلی 
در این زمینه، برمی گردد به دوره صفویه؛ یعنی مستنداتش تا این دوره قابل 
پیگیــری اســت؛ اینکه قبلــش هم بوده یا نه، باید جســت وجو کــرد و فهمید. 
شاه تهماسب یکم صفوی، میرمحمد اشرف را که از سادات استرآباد بود، به کار 
نایب الزیار گی منصوب کرد. پس از آن در سال 1013ق/983ش میرعالءالدین 
محمــد، موقوفاتــی را بــرای ُحفاظ و قاریان قرآن حاضر در حــرم رضوی وقف و 
شرط کرد که هر یک از آن ها در شب جمعه، به نیابت از والدین مرحوم شده 
میرعالءالدین، آداب زیارت را در حرم مطهر به جا بیاورند. از این دوره به بعد، 
اسناد فراوانی درباره موقوفات مربوط به نایب الزیاره ها وجود دارد. بگذارید چند 
مثال بزنم؛ در رمضان ســال 1160ق/1126ش، علیشاه افشــار موقوفاتی را وقف 
حــرم رضــوی کرد و ضمن آن، فصلی را به نایب الزیاره های خودش اختصاص 
داد. فتحعلی شــاه قاجار هم در صفر سال 1221ق/1185ش سیدمیراسماعیل 
را به منصب زیارت نامه خوان باشی منصوب و برای وی حقوقی مقرر کرد تا از 
طرف وی، نایب الزیاره باشد. نایب الزیاره ناصرالدین شاه در حرم رضوی، مرشد 
عبــدهللا خادم بود کــه از جمادی الثانی ســال 1302ق/1264ش این منصب را 
در اختیار داشــت. فقط این ها نبودند؛ مظفرالدین شــاه هم برای خودش ســه 
نایب الزیاره برگزیده بود؛ سیدانورشــاه کابلی، میرزابابا و ســهام التولیه. به این 
ترتیب می شــود گفت گرفتن نایب الزیاره به ســنتی فراگیر در این دوره تبدیل 
شد، اما خودمانیم؛ آن نایب الزیاره بودن کجا و این نایب الزیاره بودِن دلی و از 
روی مهر و محبت کجا! بماند؛ قرار نیست گذشتگانمان را قضاوت کنیم. حتماً 
آن ها هم برای خودشان دالیلی داشته اند و عوالمی؛ مهم این است که وقتی به 
حرم مطهر مشرف می شوید و چشمتان به ضریح منوررضوی می افتد، دوستان 
و آشنایان و به ویژه ذوالحقوق را فراموش نکنید و ما و دست اندرکاران روزنامه 

قدس هم از یادتان نرود؛ اجرتان با امام رضا)ع(.

آن روزها 

بی همگان به  سر شود...

رقیه توســلی: مثل خیاط خانه که اندازه هایت را می گیرند و بعد رخِت 
تازه ات آماده اســت باید یک جایی باشــد که آدم برود خودش را این طوری 

آنجا تعویض کند. نو کند. زیباتر از آنی که بوده. 
یک جایــی باشــد بــه اســم خانــه امید که بدانی بی پشــت و پناه نیســتی. 
بی تابی ها و خستگی هایت را ببری آنجا و بشود خودِ خودت باشی. بشود 
بنای ُغر هم گذاشــت که؛ ماســک خفه ام کرده، قیمت ها پوســتم را کنده، 
برای خانواده ام دلتنگم، دلم زیارت می خواهد، سفر می خواهد، صد سال 
اســت جلســه کتاب خوانی نرفته ام، پیرِ شست وشو شده ام، لک زده قلبم 
بــرای پیــاده روی، خریــد، پارک، گــپ زدن با غریبه های توی صف، ســینما 

می خواهم، اینکه سرفه و عطسه و آلرژی ام کسی را نترساند.
یک جایــی کــه بــا میزبانــت، ندار باشــی. بدانــی به حرف هایــت کامل گوش 
می کند. جایی که اگر اشــک هایت هی ُســر بخورند، شرم نکنی. باید جایی 
باشــد که دلت را قرص کند که وقتی وســط مشــکالت کم آوردی و کفش و 
کاله کردی سمتش خاطرجمع باشی بزرگ تری دارد که دستت را می گیرد. 
بدانی او حرفت را نمی برد به دیگری بزند، کالفه ات نمی کند، تبعیض قائل 
نمی شــود، اخم وتخم ندارد، نمی گوید به من مربوط نمی شــود، امروز وقت 
ندارم، تکبر نمی کند، خوشحال نمی شود از ناتوانی ات، زیرآبت را نمی زند، توی 
خِط خیط کردن نیست و با همه اشکال هایت، خاطرت برایش عزیز است.
حاال با حســرت ایستاده ام جلو یکی از همین یک جای ها... یک جای های 
حــال خــوب کــن بزرگ تــردار... جلو مســجد... امــروز رفیقی قــرار مالقاتی 
ترتیــب داده اینجــا... البتــه هللا اعلــم! نگفتــه پیداســت کــه او هــم مثــل 
خیلی های دیگر کمبود این خانه را پیدا کرده... اگر نه که چرا پیامک کرده 
بیا حوالی مســجد، که این همه خیابان توی این شــهر بی دروپیکر...! که 
ایــن همــه آدرس نزدیک تر... می فهمم که رفت و آمد نداشــتن به بهترین 
خانــه، چقــدر داغ زن اســت! و چقــدر جــای خالی اش، خالــِی خالی مانده 

توی زندگیمان.
نــذر ماســک دارد. بــرای توزیــع اش از بچه هــای کانــون کمک خواســته. از 

خانم هایی که بعدِ کرونا پراکنده شده اند و به ندرت زیارتشان کرده ام.
سنجاق:

الهــی کرونــا زحمتــش را کم کند. خیرندیده شــکل زندانبان هــای تفنگدار 
دقیقه ای چشــم از آدم برنمی دارد نفس آســوده ای بکشــیم. الهی نسلش 
منقرض شــود و دوران غریب اســارت به پایان برسد که چشم توی چشم 

ستون ها و کاشی های خانه خدا برویم زیارت. زیارت آزادی.

 آقای طال 
در حرم چه کرد؟ 

 گزارش خبرنگار قدس از حال و هوای امام رضایی
 مددجویان زندان مرکزی مشهد 

j سالم به امام هشتم 
 از »زیر هشت«

4

گاهــی که در حرم می خواهی از همراهانت جدا شــوی، 
می گویی: »پای سقاخانه اسمال طال فالن ساعت 

منتظــرم«. جایــی درســت در میانــه صحــن 
انقــالب و روبــه روی گنبــد طــال و ایــوان 

در  نمی شــود  حضــرت.  طالیــی 
میــان زیارت هایــت نیــت خــوردن 
آِب ســقاخانه حضــرت را نکــرده 

باشــی، حاال یا به نیــت رفع عطش و 
یــا رســیدن به یــک رزق معنــوی. گاهی 
حتــی ظرفی همراهت مــی آوری و آن را 
پای سقاخانه پر می کنی تا که برسانی 
به دست التماِس دعاگویان و بیمارانی 

که دل را به چشمه جوشاِن...

همین حوالی گذری بر تاریخ کهن اداره روشنایی در اماکن متبرکه

از روزگار شمع ها تا عصر چلچراغ ها
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 آیین اختتامیه كنفرانس ملی »امام رضا)ع( و علوم روز« برگزار می شود  دكتر مرتضی رجوعی، رئیس دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( ضمن تشریح برنامه های كنفرانس ملی »امام رضا)ع( و علوم روز« گفت: آیین اختتامیه این كنفرانس ملی، مقارن با روز مبعث نبی رحمت)ص( 21 اسفند ماه 99 با قرائت 
پیام مرجع عالیقدر جهان اسالم؛ آیت اهلل ناصر مكارم شیرازی توسط نماینده این مرجع عظام برگزار می شود. همچنین حجت االسالم والمسلمین مروی؛ تولیت معزز آستان قدس رضوی و دكتر سعیدرضا عاملی؛ دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی سخنرانان این مراسم خواهند بود. وی افزود: قدردانی و رونمایی از تولیدات و آثار 
هشت نویسنده برتر در حوزه امام رضا)ع( و علوم روز، قدردانی از دو تن از چهره های شاخص علمی و برجسته ملی و بین المللی كه در طول دهه های گذشته آثار ارزشمند و تأثیرگذار علمی را در ارتباط با احیای علوم و معارف عالم آل محمد)ص( به نگارش درآورده اند، از دیگر بخش های آیین اختتامیه این كنفرانس ملی است.

 7 راهبرد مبارزاتی
 امام موسی بن جعفر)ع(

مسعود پورفرد، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی: دوران زندگانی امام کاظم)ع( با انقراض بنی امیه 
و روی کار آمــدن بنی عبــاس مصادف شــد. این مقوله به 
خــودی خود ســبب شــد تا کمــی فضای باز سیاســی به 
وجود بیاید و نظارت های سختگیرانه حاکمان وقت کمتر 
شود. عباسیان که درصدد تغییر در اندیشه مسلمانان 
بودنــد با ایجــاد مراکز فقهی و نیــز دارالترجمه دولتی در 
بغداد تالش داشتند تا نیاز صاحبنظران به امام را کمتر 
کنند که در نهایت با عدم توفیق در این زمینه ها و خطری 
کــه از جانــب امــام کاظم)ع( احســاس کردند بــه زندانی 
کردن و در نهایت تبعید امام روی آوردند. در ادامه هفت 
راهبرد امام کاظم)ع( در مواجهه با نظام سلطه عباسی را 

از نظر می گذرانیم. 

1. ایجاد پایگاه علمی و فرهنگی»
امام کاظم)ع( به عنوان حافظ ارزش ها و محتوای فرهنگ 
قرآنــی در دوره عباســیان، بــه بازاندیشــی فرهنــگ دینی 
اقدام کردند. امام مدینه را پایگاه فرهنگی و تربیتی خود 
قرار دادند و در این پایگاه فرهنگی که پیشتر باقرین)ع( 
توســعه داده بودند، شــیعیان زیادی به خصوص در ایام 
حج از محضرشان استفاده می کردند. این پایگاه به تدریج 
شــروع به عضوگیری کرد و شــخصیت های برجسته ای 
همچون محمد بن مفضل بن عمر جعفی، محمد بن علی 
بــن نعمان و عبدهللا بن جندب بجلــی را پرورش داد که 
می توانستند با هر مخالفی بحث کنند و بر او غالب شوند.

2.  ایجاد پایگاه ارتباطات- تشکیالت»
با گســترش شــیعیان در مناطق مختلف ســرزمین های 
اســالمی نیــاز بــه شــبکه ارتباطی هــر روز بیــش از پیش 
احساس می شد و اهل بیت)ع( هم بر همین اساس، به 
تأسیس شبکه ارتباطات اقدام کردند. این مسئله پیش 
از امــام کاظــم)ع( آغــاز شــده بود ولی حضرت بر اســاس 
نیاز شیعیان این شبکه را گسترده تر و پنهانی تر کردند. 
دریافت وجوهات شرعی و هدایا و کمک به مستمندان، 
وظیفــه نماینــدگان امام بود و گســترش شــبکه ارتباطی 
میان ائمه و شیعیان به وسیله نامه و توقیعات و بر اساس 
ضــرورت، برخــی محرمانه بوده اســت. از امــام کاظم)ع( 
بیش از 90 نامه در موضوعات مختلف و خطاب به افراد 
گوناگون به جای مانده که نشــان دهنده اهمیت شــبکه 

ارتباطات در نظر امام است.

3. ایجاد پایگاه اقتصادی- معیشتی»
اساســاً یکــی از بهانه هــای  هارون بر دشــمنی و قتل امام 
کاظم)ع(، جلوگیری از قدرت اقتصادی آن حضرت بود. 
 هارون از اقتدار مالی امام می ترسید. با گسترش سازمان 
وکالت در عصر امام کاظم)ع( پرداخت های مالی شیعیان 
به تشکیالت امام نیز فزونی یافت که امام همه را در راستای 
تحکیم و گسترش تشیع هزینه می کردند. امام در کنار 
برنامه ریزی اقتصادی، موضع گیری هایی نیز در این زمینه 
علیه عباســیان داشــتند کــه می توان به مبــارزه با الگوی 
مصــرف و انحراف هــای اقتصــادی عباســیان و همچنین 
منــع کمــک مالی بــه حاکمان ظالم عباســی اشــاره کرد.

4. ایجاد پایگاه سیاست گذاری تشیع »
راهبــرد سیاســی امــام برگرفتــه از قــرآن بــر پایــه تقیــه، 
تشــکیالت و اســتقامت اســتوار بود. سیاست همکاری 
نکردن از مهم ترین بنیان های این راهبرد بود. همچنین 
امــام روی تقیــه تأکیــد ویــژه داشــتند و آن را عاملی برای 
بهتــر شــیعیان  بــرای ســازماندهی  شناســایی نشــدن 
می دانســتند. امــام کاظــم)ع( همچنیــن بــرای کســب 
اطالعات از درون تشکیالت فرعونیان عباسی برخی افراد 
را بــه صــورت نفوذی درون حکومت قــرار دادند که علی 
بن یقطین برجســته ترین آن هاســت. بر موارد ذکر شده 
می توان روش مبارزه منفی و منع مساعدت مالی به نظام 

سیاسی عباسی را نیز اضافه کرد. 

5. تربیت شاگردان سیاسی »
تربیت شــاگردان سیاســی یکی از مهم ترین راهبردهای 
امام بود. همان طور که ذکر شــد علی بن یقطین کســی 
بــود کــه در ظاهــر بــا  هــارون بود ولــی به هدف هــای امام 
خدمت می کرد و دستورهای ایشان را اجرا می نمود و به 
همین جهت نیز از هر شری مصون ماند. امام)ع( زمانی 
به او پیام داده بودند که سعی کند به روش  هارون وضو 

بگیرد تا بدبینی نسبت به او به وجود نیاید.

6. خنثی سازی سیاست های فریبکارانه »
مهدی ســومین خلیفه عباســی در اقدامــی عوام فریبانه 
اعــالم کــرد هــر کس حقی بر نظام سیاســی او دارد آن را 
مطالبــه کند. امام برای خنثی ســازی ایــن حربه ماجرای 
فدک را پیش کشیدند و حدود و ثغور آن را کل ممالک 
اســالمی اعــالم کردنــد تــا بــه ایــن شــیوه سیاســت های 

فریبکارانه او را خنثی کنند.

7. حمایت از جنبش های آزادی خواه»
در عصــر امام هفتم حرکت هــای اعتراض آمیز متعددی 
از ناحیــه شــیعیان و علویــان در برابــر خلفــای عباســی 
صــورت گرفــت. قیــام حســین بــن علی، شــهید فــخ، در 
زمان حکومت  هادی عباســی و جنبش یحیی و ادریس 
فرزندان عبدهللا در زمان  هارون از مهم ترین آن ها بود. به 
نظــر می رســد این قیام ها در حمایــت از امامت و رهبری 
امام کاظم)ع( رخ می داد و پاسخی به فشار سیاسی روز 
به روز عباســیان به امام و طرفدارانش بود که در نهایت 
منجر به بقای تشکیالت تشیع بر اساس راهبرد های امام 

کاظم)ع( شد.

راهبردهای تربیتی زمینه ساز 
ظهور در کالم امام هفتم

دکتر محمدرضــا جواهــری: در حدیثــی از امام 
کاظــم)ع( کــه ایــوب بــن یحیــی الجنــدل آن را نقــل 
کــرده، آمــده اســت: »رجل مــن اهل قم یدعــو الناس 
الــی الحــق، یجتمــع معــه قــوم کزبرالحدیــد، التزلّهم 
الریــاح العواصــف و الیملّــون من الحــرب و الیجبنون 
و علــی هللا یتوکلــون و العاقبــه للمتقیــن« کــه در این 
حدیــث اهداف تربیت مهدوی و پنج راهبرد اساســی 
تربیت زمینه ساز ظهور آموزش داده شده است. پنج 
امتیــاز و صفــت زیبــا و سرنوشت ســاز در این حدیث 
بــرای یــاران، اصحــاب و ملت همراه رهبــر وجود دارد 
کــه ویژگی های اساســی زمینه ســازان ظهــور و خصال 

برجسته اصحاب امام مهدی)عج( است.
تربیــت معطــوف بــه تحقــق ایــن اهــداف پنج گانــه 
در راســتای ظهــور اســت. اگــر جهت گیــری نظــام و 
سازمان تربیتی در راه تربیت انسان هایی دارای این 
ویژگی هــا قــرار گیــرد و امکانــات و ابزارهــای تربیت، 
شــیوه ها، روش هــا و راهکارهــای مناســب آن فراهــم 
شــود، نظــام تربیتی با راهبردهای تربیت زمینه ســاز 
هماهنــگ خواهــد شــد. الزم اســت آییــن تربیت در 
انقــالب اســالمی ایــران، به گونه ای طراحی شــود که 
این شــاخص ها در فرایند تربیت در جامعه اسالمی 
افزایش یابد و عموم مردم و اقشــار گوناگون به ویژه 
جوانــان بــه ایــن اوصــاف ارزشــمند و سرنوشت ســاز 
آراســته شــوند تــا شــرایط و عوامل پایــداری و تداوم 
نهضــت امــام خمینی)ره( در راســتای ظهور حضرت 

مهدی)عج( فراهم شود.

1-پاره آهن؛ زبرالحدید»
زبــره، پــاره ای بــزرگ و قطعــه عظیمی از آهن اســت و 
جمــع آن زُبَــر اســت )راغــب اصفهانــی، 1404ق، ص 
211(. »زبرالحدیــد« بــه معنــای پاره هــای آهــن اســت. 
»زبرالحدید« در احادیث اهل بیت)ع( صفت مؤمنان 
67، ص  ج  و  64، ص 303  ج  )مجلســی، 1403ق، 
و ج  )همــان، ج 22، ص 440  مقــداد  امتیــاز   ،)187
34، ص 275( و خصلــت اصحــاب امــام مهدی)عــج( 
اســت. زبرالحدیــد، بارهــا در احادیــث بــرای توصیف 
یــاران حضــرت ولی عصــر حضرت مهدی)عــج( آمده 
است. پیامبر خدا)ص( )همان، ج 52، ص 304(، امام 
باقــر)ع( )همــان، ج 52، ص 343( و امــام صــادق)ع( 
)همــان، ص 386( زبرالحدیــد را در اوصــاف اصحاب 
امــام زمان)عــج( بیان کرده اند. فضیل بن یســار گفته 
اســت: امــام صــادق)ع( در معرفی اصحــاب حضرت 
مهدی)عج( فرمودند: »... رجال کأن قلوبهم زبرالحدید 
الیشــوبها شــک فــی ذات هللا« )همــان، ص 308(؛ 
مردانــی کــه گویــا دل هایشــان پاره هــای آهــن اســت، 
مخلــوط و آمیخته به شــک و تردیــد در ذات خداوند 
نیست. بنابراین، زبرالحدید ویژگی یاران رهبر قمی و 
امتیاز بزرگ اصحاب قائم آل محمد)ص( است. این 
اشــتراک، دلیل پیوند اساســی صفــات پنج گانه یاران 

رهبر قمی با تربیت زمینه ساز ظهور است.
مفهــوم زبرالحدیــد، ایمــان عالــی و بــاور نیرومنــد و 
اعتقــادات محکــم و پایدار اســت. یقین بــه توحید و 
رهایی کامل از هر گونه شک و تردید در وجود خدا، 

ویژگی برجسته یاران حضرت مهدی)عج( است.

 2-مقاوم در برابر تندباد و طوفان»
التزلهم الریاح العواصف

»عاصفه« باد تند و طوفان است و جمع آن »عواصف« 
است. طوفان ها و گردبادهای شدید آنان را نمی لرزاند 
ایــن صفــت، گویــای صبــر و  پــای درنمــی آورد.  از  و 
اســتقامت بی نظیر و پایداری و اســتواری آنان اســت. 
رنج هــا، ســختی ها و مشــکالت فــراوان و پی درپی نیز 
آنان را به ستوه نمی آورد. امام صادق)ع( به فضیل بن 
یسار در توصیف یاران حضرت مهدی)عج( فرمودند: 
»اشــدّ مــن الحجــر لــو حملــوا علــی الجبــال ألزالوها« 
)همان(؛ از سنگ شدیدتر و محکم ترند، اگر بر کوه ها 
برخــورد کننــد کوه هــا را از پیــش پــا بردارنــد، کوه هــا 
را از جــا بلنــد کــرده و کنــار زده و پراکنــده می ســازند. 
تربیت ســازنده این ســطح از قدرت پایداری و نبرد، از 

راهبردهای زمینه ساز انقالب جهانی مهدوی است.

3-خستگی ناپذیر در جنگ؛ الیمّلون عن الحرب»
از جنگ و نبرد خســته نمی شــوند. خستگی ناپذیری 
از جنگ های پی درپی و از تداوم نبرد نیز از امتیازات 
ملت همراه با رهبر قمی است. ایجاد کشش و نیروی 
درونی عمیق و ظرفیت های بی پایان برای نبرد با اهل 
باطــل و کفــر و شــرک و نفــاق، تنها بــا تربیت صحیح 

امکان پذیر است.

4-شجاع و نترس؛ الیجبنون»
»جبــن« سســتی دل و ضعــف قلب انســان اســت در 
آنچــه ســزاوار و حــق اســت بــر آن قــوی باشــد )راغب 
اصفهانــی، 1404 ق، ص 87(. تــرس و بزدلی در یاران 
رهبــر قمــی راه ندارد. ایشــان در مبــارزات حق طلبانه 
خویش هرگز نمی ترســند. رهایی از ترس و آراســتگی 
به صفت زیبای شجاعت نیازمند تربیت استعدادها 

و تجربه های میدان نبرد است.

5-اعتماد و توکل بر خدا؛ علی اهلل یتوکلون»
تــوکل بــر خــدای متعال و اعتمــاد کامل به پــروردگار، 
خصلــت دیگری اســت کــه در حدیث امــام کاظم)ع( 
برای یاران رهبر قمی ذکر شــده اســت. توکل، معلول 
معرفــت و یقیــن اســت و بــا تربیت و ســیر و ســلوک 

معنوی در انسان ایجاد می شود.

کیــان راد: دســتش را گرفــت بــه گوشــه دیــوار و چهــره  اش را در هــم 
کشــید. ماســک را روی صورتش جابه جا کرد و به ســختی خم شد تا 
کفش هایــش را از روی زمیــن بردارد. از توی جیبش یک کیســه کهنه 
برنــج درآورد و کفش هــای خــاک گرفتــه اش را به زحمت داخل کیســه 
گذاشــت. لنــگ لنــگان خودش را رســاند بــه اولین ســتون و همان جا 

نشست.
تــه  و همزمــان عینــک  کــرد  بــاز  بــود  آورده  کــه  را  کتــاب دعایــی 
اســتکانی اش را بــه چشــم زد. یک چشــمش به مــداح حرم بود که 
می خواســت دعــا را شــروع کنــد و چشــم دیگرش به کتــاب دعایی 
کــه فونــت ریزش حســابی اعصابش را به هــم ریخته بود. عینک را 
چنــد بــار روی صورتش جابه جا کرد و بعد کتاب را به چشــم هایش 

نزدیک کرد اما فایده نداشــت!
دعا شروع شده بود و پیرمرد همچنان تالش می کرد تا صفحه اصلی 
را پیــدا کنــد. مــداح چنــد صفحــه پیش رفته بــود اما پیرمــرد هنوز در 
حــال ورق زدن بــود. بــا کالفگــی عینکش را از روی چشــم برداشــت و 
در عوض ذره بین ســیاه رنگی را که توی جیب ســمت چپ کتش بود 
درآورد. ذره بیــن را روی صفحه هــای مختلف کتــاب جابه جا می کرد و 
هر از گاهی نگاهِ نگرانش را می دوخت به جمعیتی که غرق در خواندن 

دعای »ام داوود« بودند. 
دعــا تقریباً به میانه رســیده بــود که پیرمرد ناامیدانه کتــاب و ذره بین 
را زمین گذاشــت و خیره شــد به جمعیت. چند دقیقه بعد ســرش را 
چسباند به ستون، چشم هایش را بست، دست هایش را رو به آسمان 

گرفت و سعی کرد زیر لب هر چه مداح می خواند را تکرار کند.

کم خوری، مادر همه داروها
پارسا نیکوکار: چند سال پیش واشنگتن پســت از رژیم غذایی سخن به میان 
آورد که دانشــمندان آن را به تقلید از روزه داری ابداع کرده بودند. این روزنامه به 
پژوهش نشریه cell metabolism  اشاره کرده بود که در آن، شرکت کنندگان به 
مدت سه ماه به نوبت روزه داری کرده بودند. نتایج این پژوهش بسیار حیرت آور 
بود؛ چرا که عواملی چون پیری، سرطان، دیابت و بیماری های قلب و عروق به طور 
چشمگیری کاهش پیدا کرده بود. نکته جالب توجه این بود که با تکرار این رژیم 
مشابه روزه عالمت های حاکی از بیماری پس از سه ماه کاهش پیدا کرده بود بدون 

اینکه عارضه مهمی اتفاق بیفتد. 
در کنار این تجربه و پژوهش بشری بد نیست نیم نگاهی نیز به میراث اسالمی 
خودمان بیندازیم. موضوعی که از این میراث به مرور به حکمت قدما نیز راه پیدا 
کــرده و در ایــن ســخن معــروف که معده خانه تمام دردهاســت خودش را نشــان 
داده اســت. حضــرت امام  موســی  کاظــم)ع( نیز پیش از ضرورت احتیــاج به دارو 
و درمان ســعی می کنند انســان را متوجه اهمیت همین امســاک و پرهیز کنند و 
می گوینــد: »لیــس مــن دواء اال و هــو یهیــج داء و لیس شــیء فی البــدن انفع من 

هیــچ دارویی نیســت مگر آنکــه در اثر امساک الید اال عما یحتاج الیه« یعنی 
عــوارض جنبــی آن دردی دیگــر را 

تحریک می نماید؛ و هیچ درمانی 
بهتــر و ســودمندتر از امســاک و 

و خودداری نیست مگر در حال نیاز 
ضــرورت. در عین حال رعایت اعتدال 
چیــزی اســت کــه در همه حــال مورد 
اســت  بــوده  کاظــم)ع(  امــام  تأکیــد 
بنابراین ایشان تأکید می کنند که »اگر 
مــردم در خوردن اعتــدال می ورزیدند، 

بدن هایشان سالم می ماند«.

صندلی های عقب اتوبوس به نام »جوادی« بود

یک شاخه نبات
محمد تربت زاده: اتوبوس آبی رنگ مدرسه جلو در اصلی ایستاد. »جوادی« 
فریــاد کشــید: »اومــد« و بــدون فــوت وقــت از لــب طاقچــه پایین پریــد. روی 
نیمکت فلزی ایستاد و شروع کرد به خط و نشان کشیدن. تمام روز بحث بر 
سر پنج صندلی آخر اتوبوس بود و دست آخر جوادی توانسته بود با قلدری 

پنج صندلی را برای من، خودش و سه نفر دیگر رزرو کند.
فضــای کالس از شــدت تحــرک بچه هــا شــرجی شــده بــود و صــدای داد و 
فریادشان تا آن طرف خیابان می رفت. جوادی لگد محکمی به نیمکت فلزی 
زد تــا همــه به نشــانه احترام به قلدر کالس ســاکت شــوند. گلویش را صاف 
کرد و گفت: »هر کی از جونش سیر شده بره بشینه رو صندلی های عقب«. 
بعد کوله اش را برداشــت و اولین نفر از کالس خارج شــد. پشــت بندش من 
و ســه نفر دیگر راه افتادیم و پیش از آنکه بقیه بچه ها ســوار اتوبوس شوند، 

خودمان را پهن کردیم روی صندلی های عقب اتوبوس.
حرم را گذاشــته بودیم روی ســرمان. ناظممان چپ و راســت بهمان ســلقمه 
مــی زد و بــا چشــم و ابرو بهمــان می فهماند که اگر به شــیطنت هایمان ادامه 
دهیم، پس از بازگشت به مدرسه حالمان را جا می آورد. جوادی اما گوشش 
بدهکار نبود. بچه ها را هل می داد کنار حوض و بعد دوان دوان می رفت کنار 
ســقاخانه تا روی بچه ها آب بپاشــد. دســت آخر ناظممان گوشــش را گرفت 
و نشــاندش کنــار خودش. چند دقیقه کنار اســماعیل طــال منتظر ماندیم تا 
پیرمردی که قرار بود مســجد گوهرشــاد را نشانمان بدهد سر برسد. پیرمرد 
کــه یکــی از فراش هــای قدیمــی حــرم بــود، با چنــد دقیقــه تأخیر رســید و از 
ناظممان خواست ما را به صف کند. همه توی صف ایستادند اما ناظممان 
من، جوادی و ســه نفر دیگر را از بازدید محروم کرد و خودش هم نشســت 

کنار دستمان تا از جایمان تکان نخوریم.
نیم ساعتی منتظر ماندیم تا بچه ها برگشتند. یکی یک دانه پالستیک سبز 
رنــگ هــم دستشــان بود. آقــای ناظم دوبــاره همه را به صف کرد و فهرســت 
اســامی را بلند بلند خواند. جوادی که پشــت ســر یکی از بچه درســخوان ها 
ایســتاده بــود، آرام گفــت: »نباتتــو بده وگرنه برگشــتیم آن قــدر می زنمت که 
نفست باال نیاد«. بچه درسخوان کالس پالستیک سبز رنگ را توی دستش 
چرخاند و به شاخه نبات تبرک داخلش نگاه کرد. به جوادی گفت: »االن به 
آقا می گمت«. جوادی دست بچه درسخوان را گرفت و گفت: »باشه ساکت 

شو. صندلی عقب مال تو، نباتت مال من«.
نزدیــک بــود شــاخ دربیاورم! صندلــی عقب اتوبوس برای جــوادی چیزی بود 
تــوی مایه های اموال شــخصی. امکان نداشــت توی اردوهای مدرســه اجازه 
بدهــد کســی به جــز خــودش و رفقایــش روی صندلی های عقب بنشــینند. 
دهانــم را چســباندم دم گــوش جــوادی و گفتــم: »خــر شــدی مگــه؟ بــرا یک 
نبات می خوای صندلی رو بدی؟ از فردا هیچکی تو مدرسه به حرفت گوش 

نمی ده. خودم برات نبات می خرم«. 
جوادی بدون توجه به حرف من پالســتیک ســبز رنگ را از بچه درســخوان 
کالســمان گرفت و موقع برگشــت اجازه داد او با رفیقایش روی صندلی های 
عقب بنشینند. بچه ها در طول مسیر دایم پچ پچ می کردند. شایعه شده بود 
کــه جــوادی از بچه  درســخوان کالس کتک خــورده و صندلی عقب را واگذار 

کرده است.
جــوادی بــدون توجــه به پچ پچ ها، لم داده بود روی صندلی جلو و به شیشــه 

اتوبوس خیره شده بود. به هوای آب خوردن خودم 
را رســاندم کنــارش و گفتــم: »آبرومونــو 
بــردی واســه یک نبات«. جــوادی بدون 
آنکه واکنشــی نشــان دهــد، خیره ماند 

به شیشه روبه رو.
پچ پچ ها ادامه داشــت. یکی از بچه ها که 
هم محله ای جوادی بود، کنار گوشم گفت: 
»بابــاش بســتریه. هــر هفتــه نبــات تبرکی 

می بره براش بیمارستان«.
اتوبــوس بــا صــدای گوشخراشــی ترمــز زد. 
جــوادی اولین نفــر از اتوبــوس پایین پرید و 
در حالــی که پالســتیک ســبز رنــگ را توی 
کیفــش جاســاز می کــرد، توی کوچــه کنار 

مدرسه گم شد.

 »آی کبوتر که نشستی 
روی گنبد طال«

معین اصغری
آی کبوتر که نشستی روی گنبد طال/ تو که پرواز می کنی تو حرم امام رضا

من کبوتر بقیعم با تو خیلی فرق دارم/ سرمو به جای گنبد روی خاک ها میذارم
خونه قشنگ تو کجا و این خونه کجا/ گنبد طال کجا قبرهای ویرونه کجا

اونجــا هــر کی می پره طائر افالکی میشــه/ اینجا هر کی می پره بــال و پرش خاکی 
میشه

اونجا خادما با زائر آقا مهربونن/ اینجا زائرا رو از کنار قبرها میرونن
تو که هر شب میسوزه چلچراغا دور و برت/ به امام رضا بگو غریب تویی یا مادرت
یکی از نوحه های ماندگاری که سال هاســت در هیئت ها خوانده می شــود و الحق 
که جگر را می سوزاند همین نوحه است. نوحه ای که مثل بسیاری از مراثی دیگر، 
شاعرش را مردم نمی شناسند و اتفاقاً این غریبی، با غربتی که در تمام شعر از آن 

می گوید تناسب دارد.
بارها گفته ایم برای اینکه شــعری ماندگار شــود نیازی به کارهای عجیب و غریب 
نیســت، همین که بتوانیم خودمان باشــیم و به زبان خودمان، ســاده و روان حرف 
بزنیم کافی است. واقعاً نوحه ای از این ساده تر ما نداریم. حرف زدن دو تا کبوتر که 
یکی در حرم امام رضا)ع( النه دارد و دیگری در بقیع خاکی مقیم اســت. آن قدر 
حال و هوای نوحه ســاده و صمیمی اســت که خیلی بعید می دانم شــاعر با طرح 
و ایده قبلی شــروع به ســرودن کرده و دســت به قلم برده باشــد. یعنی حال شاعر 
حال زائری بوده که غروب جمعه ای در مسجد النبی رو به روی بقیع دلگیر نشسته 
و بی اختیار تمام بغض های خود را این  گونه دردآلود روی کاغذ می ترکاند و از زبان 

کبوتر بقیع با کبوتر مشهد صحبت می کند.
به جرئت می توان گفت غیر از خیال پردازی گفت وگوی دو کبوتر با هم، در سراسر 
این شعر ماندگار هیچ آرایه ای به چشم نمی خورد و چه سندی از این محکم تر که 
شــاعری مترادف با صنعتگری نیســت. شــعر هر چقدر هم که آرایه هایش فراوان 
باشــد در بهترین حالت مثل زنی زشــت اســت که به زور لوازم آرایشــی خودش را 

چند ساعتی بزک کند.
اساساً ادبیات چگونه گفتن است، نه چه گفتن. مثالً با همین موضوع بقیع شاید 
هزاران غزل، قصیده، رباعی، نوحه و مرثیه ســروده شــده باشــد اما هیچ کدام به 
اندازه این نوحه ساده که شاعر حال کبوتر بقیع را با حال کبوتر حرم امام رضا)ع( 

مقایسه کرده در ذهن و خاطره مردم ماندگار نشده است.
از دیگــر امتیــازات ایــن شــعر ســوزناک زبــان محاوره اســت که شــاعر به درســتی 
تشــخیص داده چگونــه می توانــد بهتر بــا مخاطب ارتباط بگیرد. یکــی از دقایق و 
ظرایــف شــعر هیئــت همیــن انتخاب زبان اســت و اگــر بخواهیم درســت بگوییم 
حقیقت این است که هیچ راه تشخیص آکادمیکی وجود ندارد. فقط خود شاعر 
است که می تواند تشخیص دهد االن با این ملودی چه زبانی مناسب است؛ زبان 
رسمی و اخباری یا محاوره و شکسته. برای هر دو ساحت هم کلی نمونه موفق و 

زیبا و کلی نمونه سست و ضعیف داریم. به این نوحه معروف توجه کنید:
دامن کشان رفتی دلم زیر و رو شد / چشم حرامی با حرم روبه رو شد

به دنبالت تا میدان دویدم من/ کمی آهسته تر که بریدم من
رحم کن به خواهرت مرا هم ببر/ حسین جان مادرت مرا هم ببر

دقیقاً برعکس شعر مذکور که با زبان محاوره با مخاطب سال هاست ارتباط برقرار 
کــرده، ایــن نوحــه با زبان رســمی در ذهن ها ماندگار شــده . حتی تصــور اینکه این 
ملــودی با زبان محاوره دوباره بازســرایی شــود دشــوار اســت چــون همه چیز مثل 

قطعات یک پازل درست و حساب شده کنار هم جای گرفته است.

ادب الرضا

دیدگاهیادداشت

نمای نزدیک
چشم هایش   عکس: عکس رضوی - احمد حسنی

زینبی: گاهــی که در حرم می خواهی از همراهانت جدا شــوی، می گویی: 
»پای ســقاخانه اســمال طال فالن ساعت منتظرم«. جایی درست در میانه 
صحــن انقــالب و روبــه روی گنبد طال و ایوان طالیی حضرت. نمی شــود در 
میان زیارت هایت نیت خوردن آب سقاخانه حضرت را نکرده باشی، حاال 
یا به نیت رفع عطش و یا رســیدن به یک رزق معنوی. گاهی حتی ظرفی 
همراهت می آوری و آن را پای سقاخانه پر می کنی تا که برسانی به دست 
التماِس دعاگویان و بیمارانی که دل را به چشمه جوشاِن محبت آقا خوش 
کرده اند. سقاخانه سال هاست با نام اسمال طال میان خاطرات ما نقش بازی 

می کند. سالیان سال است از دوران حیات او گذشته اما اسم و رسمش 
میان ما باقی مانده است. اسماعیل فرزند »طالب خان سنگسری« بوده 

که در دوره فتحعلی شــاه گذران عمر کرده اســت. او یکی از پنج پســر 
طالب خان است. برادر ذوالفقارخان، علیخان، عیسی خان و یک 

برادر دیگر. ســردار شــجاع جنگ که اگر فقط سردار سپاه 
بود حاال اســمی از او باقی نبود. تا وقتی شــاه و ولیعهد 

هســتند چــه کســی اخبــار یــک ســردار ســپاه را 
می نویســد؟ همه کاتبان و نویسندگان گرداگرد 
شاهنشاه هستند تا تاریخ روایت شاهان باشد 

و نه شجاعان. از اسماعیل هم هر چه باقی مانده 
به واســطه توفیقی اســت که نصیبش شده. حاال که 
سال ها خبر از شاهان قاجار نیست نام اسماعیل طال 
هزاران بار بر لِب هزاران زائر و مجاور آویخته می شود. 
اسماعیل خان مشهدی نبوده ولی دو بار به مشهد 
می آیــد. همیــن رفــت و آمدهــا او را بانــی ســاخت 
سقاخانه می کند. از آن روزگار چنین حکایت کنند 

که روزی هدیه ای به دربار فتحعلی شاه قاجار می رسد. بسته ای پر و پیمان 
که سروشکل یک هدیه آنچنانی را برای شاهنشاه دارد. اسماعیل خان با 
دیدن بسته به آن شک می کند و نمی گذارد آن را در پیشگاه شاه بگشایند. 
هدیــه ای کــه بــرای پادشــاه می توانســت مــرگ بــه همراه داشــته باشــد در 
 فاصله ای دور منفجر می شود. سردار سنگری بانی نجاِت جان فتحعلی شاه
می شــود و شــاه قاجــار به خاطــر قدردانی از ایــن ذکاوت به موقع بــه اندازه 
وزنــش بــه او طــال می دهد و از آن به بعد منصــب زریرخان می گیرد، یعنی 
آقای طال! او هم پاداش را وقف فرایند آبرسانی به حرم می کند. وقتی پس 
از فرایند آبرسانی مقداری از طالها باقی می ماند به او می گویند این مقدار 
طــال اضافــه آمده و بیا بگیر. ایشــان می گوید من طال را نیــاورده ام که باز 
پس ببرم، همین جا استفاده کنید. اینجاست که گنبد سقاخانه را از 
طال می سازد و آن اصطالح اسمال طال که سر زبان همه مانده 
است، بر سر اسمش ماندگار می شود. البته سقاخانه آن 
قدر جلو چشــم اســت که گاهــی از دیگر کارهــای آقای 
طــال غفلــت می شــود. کار اصلی اســماعیل خان 
احیای قنات هایی است که از بینالود سرچشمه 
می گرفتنــد و به حرم می رســیدند. مثالً جاهایی 
کــه آن قنــات در دسترســی محلــی بــوده اســت را 
طــوری درســت کردنــد کــه آبی کــه به حــرم می آید 
طیب و طاهر باشد تا زائران بتوانند بنوشند و وضو 
بگیرند. از باقی موجودی طال که برایشــان می ماند 
آن ســقاخانه علــم می شــود. یعنی کار اصلــی او که 
آبرسانی به حرم در آن زمان است زیر سایه طالیی 

شدن سقاخانه گم می شود. 

آقای طال در حرم چه کرد؟ 

به عنوان نخســتین پرســش که شاید کلی باشد! وجوه بارز   
گفتمــان و مبــارزات سیاســی امــام موســی کاظــم)ع( چــه بوده 

است؟
حضرت موسی بن جعفر)ع( با چهار خلیفه غاصب بنی عباس 
معاصــر بودنــد؛ منصور که به جالدی مشــهور بود، بعد مهدی 
و هادی و بعد هم هارون الرشید که دارای مشخصات دیکتاتوری 
و جالدی ویژه خودش بود. حضرت در شرایط ویژه تاریخی باید 
بار امامت و والیت ظاهری و باطنی را به دوش می کشیدند و با 
طاغوت های زمانه مبارزه مؤثر و مستمر داشته باشند؛ بنابراین 
طبیعی است که حرکت های برجسته نظامی و رودررو شدن با 
نظام طاغوتی از لحاظ عقالنیت سیاســی کار صحیحی نباشــد 
ولی حضرت با فعالیت های گسترده سیاسی اهداف خودشان 
را در پیشــبرد اهــداف امامــت و تضعیــف طاغــوت در پیــش 
گرفتند؛ به عنوان مثال مواجهه با صفوان جمال که وی خدمت 
حضــرت شــرفیاب می شــود و حضــرت می گوینــد همــه اعمال 
خــوب تــو با یک عمل ناشایســت زیر ســؤال مــی رود، می گوید 
چــه کــردم؟ حضــرت می فرمایند: شــترهای خــود را بــه  هارون 
کرایه دادی. می گوید من برای سفر حج به او شتر کرایه دادم. 
حضرت می فرمایند: دوســت داری که این ســتمگر زنده بماند 
و بعد حج پول تو را بدهد. او می گوید: البته که دوســت دارم. 
حضــرت در پاســخ می فرماینــد: هــر که بقای  هارون را دوســت 
داشــته باشــد از آن هاســت و هر که از آن ها باشــد اهل جهنم 
اســت. بالفاصله جناب صفوان همه شــترهایش را می فروشد.  
هــارون او را صــدا می زند و می گوید: چرا شــترها 
را فروختــی؟ صفــوان می گویــد: پیر شــدم و توان 
مدیریــت نــدارم و  

هارون می گوید خاموش باش و من می دانم چه کسی به شما 
دستور می دهد و او موسی بن جعفر است. در این رابطه تفکر 
طاغوت ستیزی و همکاری نکردن با طاغوت یکی از شگردهای 
سیاســی موســی بن جعفر)ع( اســت و نه تنها از شــگردهای او 
کــه از شــگردهای دین اســالم اســت کــه همکاری بــا حکومت 

غیرمشروع که در سر کار است را جایز نمی داند.

از ایــن روایــت و روایــت دیگــری کــه از مواجهــه حضــرت با    
هــارون، دربــاره حــدود فــدک اســت می تــوان ضــرورت وجــود 

حکومت اسالمی را در گفتمان امام)ع( نتیجه گرفت؟
 از ایــن روایــت فقهــا ضــرورت دولت اســالمی را نتیجه گرفتند 
و بــه مســئله  وجــود دولــت مشــروعه اســالمی توســط فقهــای 
عادل جامع الشــرایط نتیجه گرفته اند که اگر این گونه نباشــد، 
مسلمانان مجبور می شوند با طاغوت همکاری داشته باشند، 
بنابراین دائم در حال گناه خواهند بود. این فرهنگ سر تا پای 
فرهنگ سیاسی تمام عیار است که از قرآن نشأت می گیرد که 

خدا امر کرده به طاغوت کفر بورزید.
حضرت موسی بن جعفر)ع( در برابر یک طاغوت برجسته ای 

مثل  هارون آنچنان عرض اندام می کرد.
در یکــی از مواجهه هــا  هارون به حضرت گفت: شــما اگر ابعاد 
فــدک را بــرای ما معین کنیــد، فــدک را برمی گردانیم. حضرت 
می فرماینــد: در صورتــی پس می گیرم که آن را با تمام مرزها و 
حــدودش پــس بدهی و اگر مرزها را تعییــن کنم تو هرگز آن را 
پــس نخواهــی داد.  هارون ســوگند خورد که پــس می دهد. در 
چنیــن موقعیتــی بــود که حضرت بــرای برخورد قاطع و نشــان 
دادن نامشــروع بــودن تمامیــت حکومت بنی عبــاس، حدود را 
تعییــن می کننــد: حد اول عدن اســت، حد دوم ســمرقند، حد 
ســوم آفریقا و حد چهارمش مناطق ارمنیه و بحر خزر اســت.  
هارون صدا زد در این صورت چیزی برای خود ما باقی نخواهد 

ماند.
اگــر مــا در برخــورد سرتاســر سیاســی و عمیــق در برابــر ایــن 
فریبــکاری سیاســی  هــارون توجــه کنیــم، حضرت دســت او را 
خوانــده بودنــد. حــدود محــدود آن ده را تعییــن کــرده بودنــد.  
هــارون از آن سوءاســتفاده 

خانــدان  بــا  مــا  می گفــت  و  مــی داد  پــس  را  آن  و  می کــرد 
رســول هللا)ص( مشــکلی نداریــم ولــی حضرت با نمــاد گرفتن 
فــدک به عنــوان نماد غصب حاکمیت امامــت و والیت حدود 
فدک را به کل جهان ژئوپلتیک آن زمان توسعه دادند و حدود 
آن را کل امپراتوری اسالمی تعیین کردند تا به طاغوت معاصر 
خودشــان بفهمانند که عوام فریبی او در منطق حضرت جایی 
نــدارد و اگــر می خواهد جایی به آن هــا برگرداند باید حاکمیت 
امپراتــوری اســالمی را برگردانــد نه یک قطعــه زمینی که ده ها 

سال پیش غصب شده را فقط برگرداند. 

خودشــان؛    250ســاله  انســان  نظریــه  در  انقــالب  رهبــر 
برخــالف بــاور غلطــی کــه تقیــه را نوعــی فــرار از مبــارزه تعبیــر 
می کننــد، می فرمایند تقیه یعنی نوعــی مبارزه و انجام تکلیف 
هوشمندانه، نه فرار از آن. حال با این تعبیر به نظرتان تقیه در 

مبارزات حضرت چه جایگاهی دارد؟
در ایــن رابطــه یکــی از شــیوه های مبارزه موســی بــن جعفر)ع( 
اســتفاده از ابــزاری بســیار کارآمــد به نــام رازداری و مهندســی 
هوشــمندانه مبــارزات، تحــت عنــوان »تقیــه« اســت. حضــرت 
بــه صــورت بســیار پیچیده شــیعیان را ســازماندهی می کردند 
و می گفتنــد بایــد تقیــه کنیــد، روایتــی هســت کــه از حضــرت 
پرســیدند: چگونه در برابر حاکمان ســتمگر ایستادگی کنیم و 
از اسالم دفاع کنیم. حضرت از قول امام باقر)ع( نقل فرمودند 
کــه رازداری و بــا پوشــش عمــل کردن، از برنامه هــای دینی من 

و پدران من است؛ آنکه به تقیه عمل نمی کند، ایمان ندارد. 
مبــارزات در زمانــی کــه موازنــه  قــدرت برقــرار نباشــد رودررو و 
بــه شــکل صریــح انجــام نمی شــود؛ چــرا که دشــمن بــه خاطر 
تســلط بــه قوای امنیــت و نظامی ورود و گــروه مخالف را نابود 
می کند. در چنین شــرایطی عقالنیت مدیریت نهضت اقتضا 
می کنــد، مبــارزان رازداری تربیــت شــوند کــه اصــول مبــارزه 

براندازانــه طاغــوت را تحت تقیــه آموزش ببینند 
و بــا شبکه ســازی پیچیده، فعالیت های ســلبی 
و ایجابــی بــرای برانــدازی حکومت نامشــروع 
انجام دهند. پس تقیه این است که ما با نظام 
ســلطه حاکم، مبارزه با رازداری و پوشش های 
پیچیــده امنیتــی انجــام دهیــم و بــه عنــوان 

مثــال نفوذ در دســتگاه طاغــوت و اســتفاده  از امکانات مالی و 
داده های اطالعاتی بدســت آمده را برای تســهیل فعالیت های 
گــروه انقالبــی و نابودی نظام نامشــروع طاغوت مورد اســتفاده 

قرار دهیم. 
یکــی از مثال هــا علی بن یقطین اســت که امــام)ع( او را مأمور 
می کنند در بدنه  هارونی نفوذ کند و به مقام وزارت برســد و از 
آنجــا اهــداف خودشــان را دنبــال می کردنــد. در یک مقطع که 
او خواســت از حاکمیــت  هارون فاصلــه بگیرد حضرت به هیچ 
وجه موافقت نمی کردند زیرا از یک سو آتش فتنه مخالفان با 
انتقال اطالعات داخلی حکومت دفع می شود و از سوی دیگر، 

پشتیبانی مالی از حضرت صورت می دادند. 
از دیگــر مــوارد درباره علی بن یقطین این اســت کــه او افرادی 
تعییــن می کــرد کــه نامه و امــوال را به امام برســانند و امام هم 
نامه هایی از آستین بیرون می آوردند و می گفتند بروید این ها را 
به علی بن یقطین تحویل دهید. یا حضرت به او می فرمودند 

که طبق فقه اهل سنت وضو بگیر تا شناسایی نشوی.
مبــارزه، مبــارزه اســت ولــی با تمــام مالحظات امنیتــی در حال 
انجام است. او کمک های مالی به شیعیان می کرد و مشکالت 
آن  ها را حل می کرد، شیعیان زیادی را به حج می فرستاد یا اگر 
مالیــات می دادند به آن هــا برمی گرداند. حضرت یک عنصری 
در جریــان حاکمیــت طاغــوت نفــوذ دادند و از طریــق او صدها 
اقدام مثبت به نفع جریان امامت و والیت انجام شد. بنابراین 
تقیه از ابزارهای مؤثر در مبارزه ائمه)ع( و شــیعیان 
اســت. همچنان که رهبر انقــالب بیان کردند به 

معنای اقدام نکردن نیســت بلکه به معنای برخورد تمام عیار 
امنیتــی و رازداری در اقدام هــای ســازمان یافته شــبکه انقالبی 
وفادار به جریان حق سیاسی که باید هوشمندانه عمل کنند.

حضــرت قــدرت تشــکیالت اســالمی را دیگــر از چــه راهــی   
تقویــت کردنــد کــه پــس از شــهادت  ایشــان، تشــییع جنــازه 
عظیمی در بغداد صورت گرفت و حکومت عباســی مجبور به 

تبعید و والیتعهدی حضرت رضا)ع( شد؟
یکــی از اقدام هــای امام موســی بن جعفر)ع( تربیــت کادرهای 
علمــی و مبارزاتــی اســت؛ شــاگردانی کــه تمــام قــد در مقابــل 
حکومت ایستادند و مبارزه کردند و مجموعه معارف اسالم را 
به نسل های بعد منتقل کردند. تعدادی از شاگردان ایشان، به 
اصطالح فقها از اصحاب اجماع هستند؛ یعنی اگر حدیثی به 
ایشــان برسد، همه احســاس آرامش می کنند. تألیفات بسیار 
زیاد آن ها از یکســو و زندانی شدنشــان از ســوی دیگر مؤیدی 
بــر مؤثــر بودن آن هاســت. مثــالً یونس بــن عبدالرحمن حدود 
هزار مقاله و جزوه نوشته است. یا محمد بن ابی عمیر، دارای 
تألیفات فراوانی است. وقتی که زندانی می شود به خاطر ترس 
از بین رفتن تألیفاتی که نگاشته است، برای یک پرونده مورد 
دعوا 120 هزار درهم پرداخت می کند و هنگام آزادی به ســراغ 
تألیفاتش می رود که در گوشــه ای مخفی کرده بوده و می بیند 
همه آن ها پوســیده اســت و همین سبب می شود هر چه نقل 
می کند، مرسله باشد ولی بابت اعتمادی که به ایشان هست 
از نظر فقها روایت مرســله اش، در حکم روایت مســتند اســت 

و همــه بــه آن اعتمــاد می کننــد. بنابرایــن حضرت موســی 
بــن جعفــر)ع( مثــل آبایشــان شــاگردپروری می کردنــد و 

اســتوانه های برجســته علمی در اوج طهــارت و رفاقت 
و در اوج شــعور سیاســی و دارای شــخصیت انقالبی 
بودنــد. طبیعــی اســت که شــأن امامت که از شــأن 
می گیــرد،  نشــأت  یَُعلُّمُهــُم«  و  »یُزَکیهِــم  نبــوت 
موجــب مانــدگاری تفکــر شــیعه و توســعه آن 
بوده اســت و روایت اهل بیت)ع( توســط همین 

شاگردان به دست ما رسیده است.

j گفت و گو با حجت االسالم سیدمحسن دعائی درباره شیوه کنش سیاسی امام کاظم

تقیه، مهندسی هوشمندانه مبارزه است

دارالشفا 
خادمانه

سجاد خدائی: باید اذعان کنیم که بخشی از معرفت ما 
به ائمه)ع( به شناخت شناسنامه ای متوقف مانده و کمتر 
ســعی کردیم بــه وجوه اصلی گفتمان و مبارزات سیاســی 
ائمه هدی)ع( نزدیک شویم و خط مبارزاتی آن ها را کشف 
کنیــم کــه مثــالً هر کــدام در مقابل طاغــوت زمانه خویش 
چگونه عمل کرده اند. به مناســبت شــهادت امام موســی 
کاظم)ع( با حجت االسالم سیدمحسن 
دعائــی، مدیــر مؤسســه مطالعــات 
راهبــردی علــوم و معــارف اســالم به 
گفت وگــو نشســتیم تــا وجــوه کمتر 
پرداخته شده مبارزات سیاسی امام 
موســی کاظــم)ع( را بــرای مــا 

بیان کنند.



w w w . q u d s o n l i n e . i r

 آیت اهلل علم الهدی، سخنران آیین سوگواری شهادت حضرت موسی بن جعفر)ع( به همت معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی روزنامـه صبـح ایـران
مراسم سوگواری شهادت باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر)ع( در حرم مطهر رضوی برگزار می شود. در سالروز شهادت این امام همام، آیت اهلل 

علم الهدی؛ نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی به ذکر مصیبت پرداخته و حاج امیر عارف نیز به مدیحه سرایی خواهد پرداخت.

حجتاالسالموالمسلمینحاجعلیاکبری:

اقدام های آستان قدس در دوره 
شیوع کرونا سنجیده و بهنگام بود

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور گفت: 
اقدام های آستان قدس رضوی در دوره شیوع ویروس 

کرونا سنجیده و بهنگام بود.
حجت االسالم والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری 
در گفت وگو با آســتان نیوز، با اشــاره به رویکرد آستان 
قــدس رضوی در کمک بــه محرومان و حادثه دیدگان 
سراسر کشور، اظهار کرد: واقعیت این است که چشم 
امید همه ملت ایران به حضرت رضا)ع( است که تجلی 

رأفت و کرامت اند.
یــاد حضــرت  تهــران گفــت:  امــام جمعــه موقــت 
آرامش بخش، امیدافزا و انگیزه بخش است؛ بنابراین 
رســالت آســتان قدس رضوی رســالت بزرگی اســت 
و بایــد ایــن چتــر رأفــت و عنایــت را گســترده کند. 
مسئولیت آستان قدس رضوی از این حیث خطیر 

است.
وی بیان کرد: این آستان مقدس دامنه عملکردش را در 
تجلیل و تکریم زائران خالصه نمی کند زیرا آن ها جزو 
وظایف ذاتی اســت و در این بخش هم بســیار موفق 

است و تدابیر خاصی اندیشیده شده است.
رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه گفت: مردم 
وقتی در این محیط عرشــی حاضر می شــوند بســیار 
تکریم می شوند. عزیزان در بخش های مختلف آستان 
قدس ســنگ تمام گذاشته اند و همواره ابتکاراتی نیز 

وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه محدودیت ها از سوی آستان قدس 
بهنگام و دقیق بود، خاطرنشان کرد: در روزهای بسته 
بــودن در های حرم مطهر بــه روی زائران همه خادمان 
حضرت رضا)ع( دست به دست هم دادند و با ابزار رسانه 
 غوغا کردند تا دلتنگی مردم نسبت به حضرت رضا)ع(
برطرف شود و در فضای مجازی نیز اقدام های خوبی 

صورت گرفت.

بررسی ظرفیت های تمدن ساز 
انقالب اسالمی در نگاه رهبری

نشســت تخصصی ظرفیت های تمدن ســاز انقالب 
اســالمی بــا معرفــی و بررســی کتــاب »تمــدن نوین 
اسالمی )با محوریت آرا و اندیشه های رهبر معظم 
انقــالب(« در کتابخانه آســتان قــدس رضوی برگزار 

می شود. 
جشــنواره  اجرایــی  دبیــر  قیصری نیــک،  مهــدی 
بین المللی کتاب سال رضوی با بیان اینکه این کتاب 
یکی از آثار برگزیده دوازدهمین دوره از این جشنواره 
است، تصریح کرد: این مراسم ساعت 9 صبح فردا 
چهارشنبه بیستم اسفند ماه 99 با حضور نویسنده 
اثــر؛ حجت االســالم والمســلمین روح هللا ســعیدی 
فاضل و سخنرانی حجت االسالم  والمسلمین دكتر 
الویــری؛ عضــو هیئت  علمــی دانشــگاه باقرالعلوم و 
حجت االسالم  والمسلمین دكتر رضا غالمی؛ رئیس 
شــورای سیاســت گذاری مجمع عالی علوم انسانی 
اســالمی برگــزار می شــود و دكتــر عبــاس خامه یــار؛ 
رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در لبنان نیز 

سخنران وبیناری این مراسم خواهد بود.
این مراسم با مشارکت سازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اســناد آســتان قدس رضوی، معاونت پژوهشی 
حوزه علمیه خراسان رضوی، اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی و سازمان فرهنگ و ارتباطات 

خراسان رضوی برگزار می شود.

محمدحسین مروج کاشانی: بارها صوت دلنشین 
 صلــوات خاصــه امــام رضــا)ع( را در حــرم مطهر،
مــدارس،  دانشــگاه ها،  حســینیه ها،  مســاجد، 
بیمارســتان ها و... شــنیده ام و دل و روحــم صفــا 
یافته اما پخش این صلوات در فضای زندان و در 

جمع مددجویان حال دیگری دارد. 
نشســته ام در دفتــر معــاون ســالمت، اصالح و 
تربیت اداره کل زندان های استان خراسان رضوی 
و قرار اســت »ســعید ضیایی« از وجه دیگری از 
ساحت قدسی حضرت رضا)ع( بگوید؛ ساحتی 
که ملجأ و پناه آدم های پشــیمانی اســت که در 
عقوبت کارهایشان گرفتار آمده اند. آدم ها اینجا 
»زیر هشــت« هســتند. این اصطالحی اســت 
کــه حتی خودشــان هــم درباره خودشــان به کار 
می برنــد. »زیرهشــت« در زنــدان هــای امروز به 
مكانی اتالق می شود كه تمام امور زندانی ها در 
آنجا اتفاق می افتد. این تعبیر در موارد دیگری 
همچون، وقت هواخوری، تنبیه، تشویق و….نیز 

همین گونه به كار می رود.
بــه عبــارت دیگر»زیرهشــت« مكانــی اســت كه 
افسر نگهبان زندان در آن حضور دارد و زندانیان 
بــرای انجــام امــور مختلــف از جملــه مالقــات به 
آن محــل خوانــده مــی شــوند و از آنجا به بخش 

مربوطه انتقال می یابند. 
زیــر هشــت بــودن یعنــی گرفتــار بــودن پشــت 
میله های زندان و این گزارش درباره زیارت حضرت 

رضا)ع( از پشت میله های زندان است. 

صدای صلوات خاصه در فضایی متفاوت »
ضیایی می گوید: از پاییز سال جاری با هماهنگی 
 ایــن اداره کل، پخــش صلــوات خاصــه حضــرت 
امــام رضــا)ع( رأس ســاعت 8 صبــح در تمامــی 
زندان های استان برای مددجویان از بلندگو پخش 
می شــود و هنــگام پخــش صلــوات خاصــه امــام 
رضا)ع( همه مددجویان رو به سمت حرم مطهر 
رضوی ایستاده و با دست ارادت به سینه با امام 
مهربان خود نجوای عاشقانه می کنند. اجرای این 
طرح عالوه بر ارتباط معنوی با بارگاه مطهر رضوی، 

بهره منــدی از اثــرات روحــی و روانــی ایــن اقــدام 
فرهنگی را برای مددجویان، در بر داشته است.

او ادامه می دهد: شــاید بســیاری از مردم تصور 
 کنند حاال که مددجویان در زندان بوده و از زیارت 
حرم امام رضا)ع( محروم هستند باید از هر اقدام 
مرتبط با زیارت امام هشتم)ع( هم محروم شوند 
اما این تصور درست نیست، تجربه همین چند 
مــاه حاکــی از اثــرات مطلــوب ایــن اقــدام در بین 

مددجویان است.
ضیایــی دربــاره دیگر کارهایی که به اســم مبارک 
امام رضا)ع( در زندان های اســتان انجام می شــود 
به طرح »روضه هشتم هر ماه قمری« اشاره کرده 
و می گویــد: از دیگــر اقدام های فرهنگــی این اداره 
کل در ماه هــای اخیر برگــزاری این مجلس روضه 
است. ضیایی تصریح می کند: شاید تصور شود 
خــود محیــط زنــدان، میله های ســرد، ســلول ها، 
دیوارهــای بلنــد و بتــن و آجــر و... بــه تنهایــی 
خودشــان خســته کننده و گریه آور هســتند، اما 
ما معتقدیم که گریه بر امام حسین)ع( با دیگر 

گریه ها فرق می کند. به قول معروف، اصالً حسین 
جنــس غمش فــرق می کنــد و گریه بــر مصائب 
اهــل بیــت)ع( یک نــوع صیقــل دادن روح و روان 
انسان بوده و یک نوع مرهم دل و آرامش درونی 
در برابــر گرفتاری هــای زندگــی اســت و بــه همین 
دلیــل با هماهنگی ایــن اداره کل و در طرح روضه 
هشتم با دعوت از مبلغان و ذاکران اهل بیت)ع( 
و در تمامــی زندان هــای اســتان این طــرح در بین 
مددجویان برگزار می شــود که با استقبال بسیار 

عالی روبه رو شده است.
معــاون ایــن اداره کل در ادامه صحبت هایش به 

 یکی دیگر از کارهایی که به اسم مبارک امام رضا)ع(
انجام می شــود اشــاره می کند. او برایمان از نذری 
به نام نذر هشتم سخن می گوید و اظهار می دارد: 
طبق تفاهم نامه منعقد شده بین این اداره کل و 
مرکز رســیدگی به امور مســاجد استان خراسان 
رضوی پس از انجام هماهنگی های مربوط و طی 
شدن مراحل اداری و سازمانی و رعایت ضوابط و 
مقررات از حدود چهار ماه پیش تاکنون در هشتم 
هر ماه شمســی به نیت امام هشتم)ع(، هشت 
نفر از مددجویان معسر)ناتوان در پرداخت بدهی 
خود( با پرداخت بدهی آنان با همکاری مؤمنان و 
نمازگزاران مساجد مختلف شهر مقدس مشهد 
و استان، آزاد و به آغوش گرم خانواده بازمی گردند.

نقاره زنی به پاس مرحمت امام رضا)ع(»
پخش صوت نقاره نوازی در زندان های اســتان هم 
حکایــت دیگری دارد. معاون ایــن اداره کل در این 
بــاره می گویــد: پــس از بررســی های انجــام شــده و 
هماهنگی های قضایی با مقامات مسئول، در روز 

آزاد شدن مددجویانی که توفیق بهره مندی از برکات 
 طــرح نذر هشــتم را به اســم مبــارک امــام رضا)ع(
داشته اند در همان روز و هنگام خروج این هشت نفر 
از بند مربوطه در زندان و به خاطر لطف و مرحمت 
و نام مبارک امام رضا)ع(، صوت زیبای نقاره  نوازی 
حــرم مطهــر از بلندگــو پخــش می شــود. ایــن کار 
موجب می شود که عالوه بر تبرک و تیمن محفل 
 و بندهای زندان به نام و یاد مقدس امام رضا)ع(،

مددجویــان آزاد شــده دل و روحشــان بــه نام امام 
رئوف)ع( مصفا شــده تا یادشــان نرود که به اســم 
امام رضا)ع( و لطف آن امام مهربان آزاد شده اند، 
هشــتم)ع(  امــام  الطــاف  مدیــون  همــواره  پــس 
هســتند و بقیه کارها از جمله اقدام های مؤمنان، 
هماهنگی های انجام شده و... فقط وسیله ای بیش 
در این کار خیرخواهانه نیســت. وسیله ســاز امام 

مهربانی هاست.

نذر هشتم»
وی یادآور می شود: به لطف خداوند و عنایت امام 
رضا)ع( از دو ماه پیش به دستور ریاست محترم 
سازمان زندان های کشور جناب آقای حاج محمدی، 
طــرح نذر هشــتم در سراســر میهن اســالمی به 
عنوان یک طرح کشوری اجرا می شود و در هشتم 
هــر ماه شمســی، هشــت مددجــو در زندان های 
 سراســر کشــور بــه یاد و نام مبــارک امــام رضا)ع( 
مطابق شرایط و ضوابط بیان شده آزاد می شوند. 
به گونه ای که تاکنون بیش از 500 نفر از مددجویان 
زندان ها به برکت نام مبارک امام رضا)ع( آزاد شده 

و به آغوش گرم خانواده شان بازگشته اند.
وی متذکــر می شــود: یکــی دیگــر از اقدام هــا و 
پیوست های فرهنگی در اجرای طرح نذر هشتم، 
میهمان شدن خانواده مددجویان آزاد شده )جمعاً 
به تعداد چهار نفر( و به مدت ســه روز در شــهر 
 مقدس مشهد و زیارت بارگاه مطهر امام رضا)ع(

اســت کــه به میزبانــی بنیــاد کرامت رضــوی و با 
همکاری این اداره کل انجام می شود و همین جا 
از مدیر عامل محترم بنیاد کرامت رضوی و دیگر 
مسئوالن این بنیاد تشکر و سپاسگزاری می کنیم.

گزارشخبرنگارقدسازحالوهوایامامرضاییمددجویانزندانمرکزیمشهد

سالم به امام هشتم j از »زیر هشت« 
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اینجان���ب عل���ی اصغربهروز مالک خودرو س���مند 
مدل83به ش���ماره شاس���ی83207503 وشماره 
موت���ور12483022758 ب���ه عل���ت فقدان اس���ناد 
فروش تقاضای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذکور 
را نموده اس���ت.لذا چنانچه ه���ر کس ادعایی در 
م���ورد خودروی مذک���ور را داردظرف مدت ده روز 
ب���ه دفتر حقوقی س���ازمان فروش ش���رکت ایران 
خ���ودرو واق���ع در پیکان شهرس���اختمان س���مند 
مراجعه نماید.بدیهی اس���ت بعداز انقضای مدت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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شرکت سرمایه گذاری استان خراسان 
رضوی شماره ثبت:  27616 نماد: 

وسرضوی شناسه ملی: 10380430077     

پیروآگهیمنتشرهدرتاریخ1399/12/10
واصالحیه1399/12/12درروزنامهقدس
درخصوصبرگ��زاریمجمععمومیعادی
بطورفوقالعادهش��رکتسرمایهگذاری
اس��تانیس��هامعدالتاس��تانخراس��ان
رض��وی،ب��هاط��العس��هامدارانمحت��رم
میرس��دک��هحس��بتصمیم��اتمتخ��ذه
ش��ورایعالیبورسبتاریخ1399/12/11،
برگزاریاینمجامعبهس��البعدموکول
ش��دهاس��ت.بدیهیاس��تتاریخونحوه
برگ��زاریآنمجم��عمتعاقب��ًاب��هاط��الع

خواهدرسید. ع 9
91
28
39

اصالحیه آگهی مورخ 1399/12/10 
موضوع فروش فلوق العلاده املالک

99 کمیته  )مزایده شلماره 57/
امداد امام خمینی )ره( اسلتان 

خراسلان رضوی(
 

درخص��وصامالکیکهن��وعانتقالبه
ص��ورتوکالت��یقیدگردی��ده،کلیه
هزین��ههاینقلوانتقالودیونبه
عهدهخریداربودهوصرفًاهزینههای
تنظی��مس��ندوکال��ت)ح��قالثبتو
حقالتحریر(بالمناصفهمیباش��د.
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دانشگاه فردوس�ی مش�هددرنظرداردمناقصهعمومیپوش��شبیم��هتکمیلدرمان
کارکناندانشگاهفردوسیمشهدوافرادتحتتکفلایشانراازطریقسامانهتدارکات
الکترونیکیدولت)ش��مارهفراخوانسامانهس��تاد:2099091579000035(برگزارنماید.
کلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصهگرانو
بازگشاییپاکتهاازطریقدرگاهس��امانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(بهآدرس
www.setadiran.irانجامخواهدش��دوالزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضویت
قبل��ی،مراحلثبتنامدرس��ایتمذکورودریاف��تگواهیامض��ایالکترونیکیراجهت
ش��رکتدرمناقصهمحققس��ازند.تاریخانتشارمناقصهدرس��امانهتاریخ1399/12/16

میباشد.
آخرینمهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:ساعت19روزشنبه1400/01/17

آخرینمهلتزمانیارائهپیشنهاد:ساعت10روزشنبهتاریخ1400/01/28
زمانبازگشاییپاکتها:ساعت12:30روزشنبهتاریخ1400/01/28

اطالعاتتماسدس��تگاهمناقصهگذارجهتدریافتاطالعاتبیش��تردرخصوصاس��ناد
مناقصهوارائهپاکتهای

الف:آدرس:مشهد،میدانآزادی،پردیسدانشگاهفردوسیمشهد،سازمانمرکزیو
تلفن051-38802265

اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:
مرکزتماس:41934–021

دفترثبتنام:88969737و85193768
هزینهدرجآگهیبرعهدهبرندهمناقصهخواهدبود.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پوشش بیمه تکمیل درمان کارکنان 
دانشگاه فردوسی مشهد و افراد تحت تکفل ایشان )نوبت دوم(

برگ���ه س���بز موتورس���یکلت تکت���از  125 اب���ی رنگ 
ب���ه ش���ماره پ���اک   777ای���ران 45457  و ب���ه 
ش���ماره موتور0124NEJ052122  ش���ماره شاسی 
125G9517563 به نام ولی پوراندوس���ت  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س���بز، س���ند کمپانی و س���ند محضری خودروی  
النترا جی ال اس مدل 1994 رنگ سورمه ای معمولی 
به ش���ماره انتظامی 859د19 ایران 36  شماره موتور 
مالکی���ت  ب���ه   610585 شاس���ی  ش���ماره  و   190103
رض���ا آرتقی مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
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دانش��گاهبی��نالمللیام��امرضا)ع(
درنظ��رداردازطریقمناقصهعمومی
نسبتخریدتعدادیالمپsmdاقدام
نمای��د.ازمتقاضیاندعوتمیش��ود
جهتکس��باطالعاتبیشترودریافت
اس��نادمناقصهبهس��ایتدانشگاهبه
)www.imamreza.ac.ir آدرس:)

مراجعهنمایند. ,ع
99
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84
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 مناقصه عمومی

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

گفتوگویمبامعاونسالمت،اصالحوتربیت
ادارهکلزندانهایاستانخراسانرضویکهبه
پایانمیرسدفرصتیفراهممیشودتاباچند
نفرازمددجویانزندانمرکزیمشهدگپبزنم

ودربارهحسوحالشــانازشــنیدنناممبارک
امامرضا)ع(بپرســم.آنچهدرادامهمیخوانید،
برشهاییازسخنانچندنفرازاینمددجویان

درگفتوگوباخبرنگارقدساست.

گپوگفتیباتعدادیازمددجویانزندانمشهد

یعنی دوباره می توانم از فلکه آب به حضرت سالم بدهم؟

مرد/ 48 ساله/ چهار ماه در زندان»
ماهــی چند بــار به حرم می رفتم اما حاال 
چهار ماه است که به حرم نرفته ام. امروز 
احساســم ایــن اســت کــه امــام رضایــی 
شــده ام. نه اینکه الیق باشم؛ دلم یکباره 
رفت سمت حرم. اگر از زندان آزاد شوم، 
ابتدا شــکر خدا می کنم و بالفاصله برای 
زیارت به حرم امام رضا)ع( می روم. شعار 
نمی دهم. واقعاً دلم برای حرم تنگ شده 
اســت. آدم اینجا که باشد تازه می فهمد 
صفــای حــرم یعنی چــه. من کفتــر جلد 
صحــن آزادی بــودم و از قدیم ترهــا وقتی 
خیلــی کوچک تــر بــودم بــا مادربزرگــم از 
صحــن آزادی وارد حرم می شــدم. خیلی 
شــرمنده امام رضا)ع( هستم، اما ته دلم 
آقــا را دوســت دارم. از امــام هشــتم)ع( 
می خواهــم کــه مــن زندانی را هــم از روی 

لطف و کرمش بپذیرد.

مرد/ 42 ساله/هشت سال در زندان»
چــرا دروغ بگویــم، اگر از زندان آزاد بشــوم، 
اول مــی روم دیــدن مــادرم. مــادرم مریــض 
است. اول پیش او می روم و اگر بتواند با او 
به پابوسی آقا می رویم. بیچاره مادرم خیلی 
تنهاست و به جز امام رضا)ع( کسی را ندارد. 
ای کاش زنــدان نبــودم و قــدر رفتن به حرم 
را بیشــتر می دانســتم.امام رضا)ع( امام ما 
زندانی ها هم هســت. درست است که ما 
اشــتباه و خالف کردیم و به زندان افتادیم، 
اما آقا برای هدایت همه از جمله ما آدم های 
پراشتباه از طرف خدا آمده است. آقا خیلی 
رئــوف اســت. امید شــفای همــه مریضان 
 بــه اوســت. صبح هــا کــه صلــوات خاصــه

امــام هشــتم)ع( از بلندگــوی زندان پخش 
می شود )گریه امانش نمی دهد( فقط برای 
مادرم دعا می کنم و از حضرت می خواهم 

هوایش را داشته باشد. 

مرد/ 28ساله/ دو سال در حبس»
 وقتی گفتند که می خواهی درباره امام رضا)ع(

با من صحبت کنی، دلم پایین ریخت. از آقا 
خجالت می کشم. شرمنده آقا هستم. ای 
کاش داخل زندان نبودم. نتیجه کار خالف 
همین اســت... .االن که بی واســطه پس از 
دو سالی که در زندان هستم یک نفر این 
جوری درباره امام رضا)ع( صحبت می کند 
دلم به یاد حرم می افتد. نمی دانم چرا من 
انتخاب شدم. شاید، خدا توبه ام را پذیرفته. 
شاید حضرت)ع( هنوز از من ناامید نشده... 
.می دانم که بدم اما با همه بدی هایم دوست 
دارم آقــا مــرا هشــت تایی کنــد. امیــدوارم 
یــک روز اســمم در فهرســت مددجویــان 
آزاد شــده در طرح نذر هشــتم ثبت شود. 
خدا خیرشــان بدهد، کار خوبی اســت که 
به اســم و یاد امام رضا)ع( انجام می شــود. 
یعنی می شــود من هم امام رضایی شــوم؟

زن/ 49 ساله/پنج سال در حبس »
آخریــن دفعــه ای که بــه حرم رفتم ســه روز 
قبل از زندانی شدنم بود. )می زند زیر گریه و 
صدایش قطع می شود( دلتنگ حرم هستم. 
ماه های رجب، شــعبان و رمضان همیشــه 
حرم می رفتم. االن نگاه نکنید که زندانی ام، به 
خدا عاشق سالم دادن به آقا از پشت پنجره 
فوالدم. تو را به خدا به مسئوالن بگویید که 
صلوات خاصه امام رضا)ع(، روضه های امام 
حسین)ع( و حضرت زهرا)س( را بیشتر در 
زندان پخش کنند. ما جسممان توی زندان 
اســت اما دلمان در حرم مــوال امام رضا)ع( 
اســت. دلــم بــرای نشســتن در دارالحجــه 
حرم تنگ شده است. یادش به خیر چقدر 
این رواق زیباست. از اینکه ناگهانی و بدون 
مقدمه دربــاره امام رضا)ع( با من صحبت 
کردید، ممنونم. خیلی سبک شدم... فقط 
دلم خیلی برای بچه هایم تنگ شده است. 

زن/ 52 ساله/ سه سال در زندان»
مــن و همــه زندانیــان بــه نوعــی غریــب 
هســتیم؛ بــرای همیــن هــم امــام رضا)ع( 
حتماً صدای ما را می شنود... من همیشه 
از فلکه آب به امام رضا)ع( سالم می دادم.
خدا شاهد است که نام امام رضا)ع( دلم 
را صفــا می دهد. شــاید از مــن زندانی در 
بند و حبس این جمله را قبول نکنید، اما 
من هم امام رضا)ع( را خیلی دوست دارم. 
عدد هشــت مرا یاد هشــتمین خورشید 
می اندازد. واقعاً از آقا می خواهم ما را رها 
نکنــد. گریه بــرای ائمه اطهار)ع( انســان 
را ســبک می کنــد. بــرای پخــش مراســم 
روضه و صلوات خاصه در زندان خیلی از 
مسئوالن ممنونم. به انسان حال خوشی 
می دهد. آقاجان ما را هم شفاعت کن...
یعنی دوباره کی می توانم از فلکه آب به امام 
هشتم)ع( سالم بدهم؟ )گریه اش می گیرد(.
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