
نیمکت زندگی

کی هستیم؟

رقیه توسلی  از دیــروز تا به حال زوم کــرده ام روی این 
را  ما  بی اختیار  پازل ها  و  رویدادها  بعضی  اینکه  مسئله. 
شــهــادت یک  مثل همین  مـــی انـــدازد.  یــاد کسی  بیشتر 
روحانی در صحن حرم امام رضــا)ع( که من را یاد متولی 
به  که  هراتی«  »حاج آقا  یاد  انداخت.  محله مان  مسجد 
دعای  التماس  دیـــداری،  و  مراسم  هر  پایان  ــدارم  ن خاطر 

شهادت نکرده باشد. 
بــرای هر  از دیــروز  اینکه بخواهم  بــدون  عجیب شـــده ام. 
موضوعی مابه ازای انسانی جور می کنم. آدمی که مال آن 
قصه است. از خودم گرفته تا دیگران. فرقی هم نمی کند. 
جلو مغازه لباس می ایستم و یاد همکارم می افتم که به 
اذعان خودش نصف قهر و آشتی های زندگی مشترکشان 
سر خرید لباس است. سر خرید بیشتر. بس که دوست 

دارد هر چه درمی آورد را بدهد پای رخت نو.
می آیم بانک. شعبه شلوغی که مراجعه ام اصوالً به اینجا 
زیاد نیست. در کمال تعجب می بینم توفیری نمی کند و باز 
همان حس و حال را دارم و وقت انجام کار بانکی یاد آن 
عزیز زنده می شود برایم... کی؟ یکی از اقوام دور که سال ها 

پیش توی بانک به رحمت خدا رفت. 
با دیدن فروشنده سیار ماسک در خیابان هم با غیظ یاد 
کسی می افتم. یاد او که به شدت ضدماسک است. یاد 
خانم مسئول ِسرتِق یکی از ادارات که محض رضای خدا 

یک بار هم ماسک ندیدم به صورتش.
برنامه عصرگاهی رادیو را گوش می کنم که درباره کتاب و 
تازه های نشر است و یاد استاد ارجمندم می افتم. استادی 
که خدا را شکر به واسطه فضای مجازی ارتباطم با ایشان 
برقرار است. بانوی سن و سال دیده ای که عاشق خواندن و 

اندیشه و فرهیختگی ست.
فرنی می پزم و شکر که می پاشم مثل همیشه همزمان به 
دو نفر فکر می کنم. هم همسایه ای که این غذا را نمی خورد 
و به آن می گوید؛ »بــدون شــرح«، هم دوستی که فرنی را 

»ای جان« صدا می زند.

سؤال
یــاد مــن می افتند؟ خــوب یا  بــا کــدام قصه  ــا  یعنی آدم هـ

ناخوب؟ 

پینوشت
امام علی)ع( می فرمایند:

غايَةُ المَعرِفَةِ أن يَعرِفَ المَرءُ نَفَسهُ 
نهايت معرفت اين است كه آدمى خود را بشناسد.
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 پیگیری درمان مجروحان حادثه 
حرم مطهر در بیمارستان رضوی

جشن رمضان ایران به اندازه سایر 
کشورهای مسلمان سرورآمیز است؟

نیم نگاه

فناوری های نوین در خدمت 
روزه داران جهان

تفسیر/آیت اهلل علم الهدی

 بشارت های قرآن
  به وجود اقدس 
f امام زمان
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قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد

ضرورت تولید نان سالم با پشتیبانی 
شرکت های دانش بنیان 

    سال دوم    ویژه نامه 306    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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ــیــن بــار  ــان امــســال بـــرای اول بــســیــاری از نــوجــوان
می کنند.  تجربه  را  رمضان  مبارک  ماه  روزه داری 
امساک از خوردن و آشامیدن در روزهای طوالنی 
و گرم بهار ممکن است دشوار به نظر برسد اما 
شوق برخورداری از لطف بی منتهای الهی در این 
ماه، انگیزه همه افراد از جمله نوجوانان و کودکان 
می کند؛  چندان  روزه داری صد  برای  را  اولی  روزه 
همین روزه اولی ها و به خصوص دخترهای 9ساله 
باید  عزیز  والدین  بگیرند.  روزه  باید  امسال  که 

ترفندهایی برای شادابی و انرژی 
تا  ببرند  کــار  بــه  بچه ها  گرفتن 
نشاط  هم  امسال،  رمضان  ماه 
و معنویت بچه ها حفظ شود و 

هم سالمتشان به خطر...

بررسی آثار زیارت در گفت وگو با یک کارشناس مذهبی 

j آغاز فصل جدید زندگی در سایه  زیارت امام رضا
چگونه کودکان و نوجوانان را برای 

روزه داری در ماه رمضان آماده کنیم؟

طعم شیرین 
روزه اول

4

2

منبر مجازی 

به خودمان بیاییم

نقل شده است:  لقمانی   حجت االسالم 
»الــمــعــروف بــقــدر الــمــعــرفــه«... گــر معرفت 
دهندت، بفروش کیمیا را/ گر کیمیا دهندت، 

بی معرفت گدایی. 
هــر مــقــدار کــه مثالً مــن نسبت بــه شخص 
احترام  بیشتر  باشم،  داشته  شناخت  شما 
می گذارم. هر مقدار که نسبت به ماه مبارک 
دل  بیشتر  باشم،  داشته  شناخت  رمضان 
انسان  کــه  وقتی  می کنم.  دنــبــال  و  مــی دهــم 
تمام  مبارک رمضان، یک فرصت  ماه  بداند 
زمان  در  و  استثنایی  ــراد  اف بــرای  استثنایی، 
استثنایی اســت در ایــن ظــرف زمــان، انسان 
بیشتر قرار می گیرد و بیشتر حس و حال پیدا 
می کند. شخصیت ما سه بخش و سه ضلع 

دارد: فطرت، عاطفه و عقل.
فطرت چیست؟ خود خود خود انسان. همان 
که به خویشتن خویش معروف است. »فطره 
هللا التی فطرالناس علیها«. بهترین کاری که 
پدر و مادر در حق بچه ها می توانند بکنند این 
را شکوفا کنند. من  اســت که فطرت بچه ها 
باید یک مقدار به خویشتن خویش  و شما 
برگردیم و یک مقدار از گرد و غبارهای ظاهری 
زندگیمان کاسته شود. باید به خودمان بیاییم. 
چرا ما خلوتمان کم شده است؟ چرا اشکمان 
کم شده است؟ چرا راز و نیاز و آن حس خوب 
را نــداریــم. چــرا بعضی از مــا وقتی اســم ماه 
مبارک رمضان می آید زیاد استقبال نمی کنیم؟
چون فطرت ها غبارآلود شده است. وقتی که 
انسان با یک قطره اشک می تواند این کعبه دل 
را غبارروبی و نورانی کند، باید به دل خودش 
غبارروبی  را  جانش  فضای  باید  بدهد...  دل 

کند، آن وقت از ماه رمضان جدا نمی شود.
هیچ کس به انــدازه خود ما در زندگی به ما 
خیانت نمی کند! تصمیم هایی که می گیریم 
ــاب زده اســــت. مــی گــویــیــم  ــ ــت ــه و شــ عــجــوالن
خدایا این چه بالیی بــود؟ خــودت این بال را 
که  طــرف کسانی  آن   از  آوردی!  خــودت  ســر 
و  می گیرند  سنجیده  و  عاقالنه  تصمیم های 
برای دوره میانسالی و کهنسالی آینده نگری 
جای  بــه  مــا  از  بعضی  ببینید.  را  می کنند 
اینکه مسئله را حل کنیم صورت مسئله را 
پاک می کنیم و به گردن دیگران می اندازیم؛ 
...ایــن خیلی بد اســت... با فکر و تأمل باید 
جوانب کار را سنجید. گاهی انتخاب های ما 
در حد  اســت.  قابل جبران  که  دارد  ضــرری 
کیف و کفش و کاله و خانه و ماشین است 
ولی گاهی مواقع 70ســال عمر است. این را 

نمی توان جبران کرد.
من می بینم برخی طوری زندگی می کنند انگار 
یک عمر زاپاس در صندوق عقب ماشینشان 
و  آرام  نمی جنبد،  ــشــان  دل در  آب  ــد.  ــ دارنـ
بی خیال اند. فردا ممکن است نیاید. االن را 

دریاب.

j به مناسبت ششم ماه رمضان، روز اعالم والیتعهدی امام رضا

تهدیدی که فرصت طالیی شد
فردا،  نیکبخت   محمدحسین 
ششمین روز از ماه مبارک رمضان، 
بنا به روایت های تاریخی روز اعالم 
سال  در  امــام رضــا)ع(  والیتعهدی 
ــت. بــدون  201 هــجــری قــمــری اسـ
امام)ع(  تردید مسئله والیتعهدی 
و  آن حضرت  زندگی  فــراز هــای  مهم ترین  از  یکی 
منشأ اثرات و اتفاقات مهم و متعددی محسوب 
به  ناچار  ثامن الحجج)ع(  چطور  اینکه  می شود. 
قبول والیتعهدی مأمون عباسی شد و در پی آن 
چگونه با درایت و علم الهی خود، تهدید بی سابقه 
دستگاه خالفت را به یک فرصت استثنایی برای 
گسترش معارف اهل  بیت)ع( و آشنا کردن امت 
اسالمی با ذخایر الهی، علمی و ارزشمند آن تبدیل 
کرد، موضوعی است که باید هر دوستدار خاندان 
اطالعات  ــاره اش  ــ درب و  باشد  آشنا  آن  با  رسالت 

درست و دقیقی بدست آورد.

مخمصه مأمون ◾
حوادث  با  مصادف  مأمون  حکومت  آغاز  دوران 
ــرده در ســراســر  گــســت ــای  ــوب هــ و آشــ ــرشــمــار  پ
از مرگ  پــس  کــه  او  ــود.  ب اســالمــی  سرزمین های 
پدرش هارون، به زحمت توانست برادرش امین 
را از سر راه بردارد و برای رسیدن به قدرت، وی را 
به قتل برساند، در همان ابتدای کار با گسترش 
نخست  ــد؛  شـ روبـــــه رو  ســو  دو  از  مــخــالــفــت هــا 
از بنی عباس که به دلیل کنیز  مخالفت گروهی 
پذیرش  و  اطاعت  به  حاضر  مأمون  مــادر  بــودن 
که  علویان  قیام های  دوم  و  نبودند  وی  حکومت 
در همه مناطق مهم جهان اسالم شکل  تقریباً 
شدت  بــه  را  وی  حاکمیت  حیات  و  گرفته  بــود 
تهدید می کرد. به عنوان نمونه محمد بن ابراهیم 
سال  در  را  قیامی  »ابــن طــبــاطــبــا«،  بــه  مــعــروف 
199قمری با همکاری یکی از فرماندهان ناراضی 
راه   به  عــراق  در  بن منصور  نــام ســری  به  مأمون 
بخش های  بر  علویان  تسلط  که سبب  انداخت 
گسترده ای از عراق، حجاز و حتی ایران شد. هر 
خشونت  با  سرانجام  مأمون  نیروهای  که  چند 
فـــراوان ایــن شــورش هــا را سرکوب کــردنــد، امــا او 
دنبال  به  و  بــود  بیمناک  اقتدار  ایــن  از  همیشه 
روزافــزون می گشت.  این قدرت  برای مهار  راهی 
مأمون به خوبی می دانست که مرکز خالفت وی، 
کانون های  از  ایالت خراسان  در  مرو  یعنی شهر 
است  اهل بیت)ع(  به  عالقه مندان  حضور  مهم 
پی یک  در  فرمانروایی وی  دارد  امکان  آن  و هر 
قیام گسترده به پایان کار خود برسد. از آنجا که 
بیشتر  بسیار  خود  برای  را  علویان  خطر  مأمون 
نقشه  می دانست،  عباسی  خاندان  تحرکات  از 
تحمیل والیتعهدی به امام رضا)ع( را طرح کرد؛ 
آن حضرت را به اجبار از مدینه به مرو آورد و به 

قبول این امر وادار کرد. 

اجبار امام)ع( به پذیرش والیتعهدی ◾
ــام رضــــا)ع( از هــمــان ابــتــدا بــا صــراحــت تمام  امـ
تحمیلی  امــری  را  آن  و  نپذیرفت  را  والیتعهدی 
و اجــبــاری از ســوی مــأمــون دانــســت. آن  حضرت 
تــا هنگام  اهــل  بیت خــود خــواســت  از  در مدینه 
عزیمتش به مرو، در فراق وی گریه کنند، گویی که 

بازگشتی برای ایشان متصور نیست. با این حال 
مسئله تهدید مأمون در به شهادت رساندن امام 
رضا)ع( و قتل عام شیعیان نیز مقوله ای جدی بود 
که امام رضا)ع( نمی توانست از توجه به آن صرف 
اخبارالرضا«  »عیون  در  صــدوق  شیخ  کند.  نظر 
فــرمــوده  کــه  نقل می کند  آن حــضــرت  از  روایــتــی 
خُیرت  فلَما  لذلك  كراهتی  علم هللا  »قــد   اســت: 
بین قبول ذلك و بین القتل، اخترت القبوَل علَی 
القتل«؛ خدا می داند كه از قبول این امر كراهت 
داشتم، ولی در وضعیتی قرار گرفتم كه میان قبول 
والیتعهدی و قتل، یكی را باید اختیار كنم؛ پذیرش 
والیتعهدی را بر قتل ترجیح دادم. امام)ع( موضوع 
کراهت خودش از این امر را حتی در جلسه اعالم 
به  و خطاب  نکرد  پنهان  نیز  مرو  در  والیتعهدی 
وهللا  لك  الخالفه  هذه  كانت  »ان  فرمود:  مأمون 
اَلبسك هللا  لباساً  تخلع  أن  فالیجوز  لك،  جعلها 
لك  لیست  الخالفه  كانت  ان  و  لغیرك  تجعله  و 
فال یجوز لك اَن تجعل لی ما لیس لك«؛ اگر این 
خالفت از آن تو بوده و خدا آن را برای تو قرار داده 
 است، پس جایز نیست لباسی را كه خدا به تو 
پوشانده از خود خلع کنی و در اختیار دیگری قرار 

دهی و اگر از آنِ تو نیست، جایز نیست آنچه مال 
تو نیست به من واگذار نمایی.

فرصت سازی های ثامن الحجج)ع( ◾
می توانست  که  جــدی  بسیار  تهدید  ایــن  تبدیل 
ــان تــشــیــع در مـــیـــان امــت  ــریـ ــه مــقــبــولــیــت جـ بـ
به یک فرصت  کند،  وارد  کاری  اسالمی ضربه ای 
تمهیدات  بــا  حــق  جــریــان  پیشرفت  بــرای  طالیی 
شد.  ممکن  رضـــا)ع(  امــام  سیاست گذاری های  و 
آن حضرت با علم الهی خود، طرح و برنامه های 
مأمون را از همان ابتدای کار، محکوم به شکست 
کرد. پذیرش والیتعهدی از سوی امام)ع( به دالیلی 
که خواهیم گفت، نه تنها اهــداف شوم مأمون را 
محقق نکرد، بلکه او را با چالشی عجیب و بحرانی 

فوق العاده روبه رو ساخت.
 نخست: چنان که مشهور است و می دانیم امام 
مأمون  که  شدند  قائل  شرطی  والیتعهدی  ــرای  ب
ناگزیر از پذیرش آن بود؛ اینکه در سیاست و عزل 

و نصب ها هیچ دخالتی نداشته  باشد و البته این 
موضوع همراه با خبر اعالم والیتعهدی آن حضرت 

در جامعه منتشر شد.
دوم: ثامن الحجج)ع( با پذیرش والیتعهدی هر چند 
به صورت تحمیلی، فضا را برای فعالیت شیعیان 
گسترده کرد. اقرار به حق ائمه شیعه برای رهبری 
جامعه از سوی یکی از خلفای عباسی، هر چند 
با هدف فریب مــردم، نخستین بار بود که اتفاق 
می افتاد و این مسئله می توانست شرایط را از هر 
نظر برای ورود به مباحث بنیانی تر و ارائه اطالعات 

درست، دقیق و بی پرده به مسلمانان فراهم کند.
سوم: امام رضا)ع( با بهره گیری از فرصت والیتعهدی 
امامت  از دوران  بار پس  برای نخستین  توانست 
چهره  مجتبی)ع(،  حسن  امــام  و  امیرمؤمنان)ع( 
یک شخصیت  قالب  در  را  اصیل  اســالم  واقعی 
دخیل در حاکمیت، پیش روی جامعه قرار دهد 
و این ضربه مهلکی برای عباسیان بود؛ به طوری 
که به اقرار برخی مورخان به حیات سیاسی و نفوذ 
ایــران خاتمه داد. روایت  آن ها دست کم در شرق 
مشهور اقامه نماز عید فطر، نمونه ای برجسته در 
این زمینه است. امــام)ع( که ابتدا به دلیل شرط 

قبول والیتعهدی حاضر به پذیرش اقامه نماز عید 
فــراوان مأمون آن را پذیرفت،  نبود، در پی اصــرار 
اما اعالم کرد به شیوه رسول  خدا)ص( آن را اقامه 
و  برهنه  پــای  با  آن حضرت  کــرد. حرکت  خواهد 
لباس سفید ساده به سوی محل اقامه نماز، چهره 
غیراسالمی دستگاه خالفت را برای همه عیان کرد. 
نزد مأمون  آن قدر که فضل بن سهل سراسیمه 
رفت و به وی گفت: »اگر رضا)ع( بدین صورت به 
مصال برسد، مردم شیفته او می شوند. بهتر است 
را  فــردی  مأمون  برگردد. سپس  بخواهی  او  از  كه 

مأمور كرد و از امام خواست برگردد«.
چهارم: پذیرش والیتعهدی فرصتی برای مناظرات 
علمی فراهم کرد؛ فرصتی که تا پیش از آن به ویژه 
در عرصه مناظره با پیروان دیگر ادیان کمتر وجود 
مناظرات  ایــن  بر  ناظر  مــردم  که  آنجا  از  داشــت. 
ــا)ع( موجب  ــام رضـ بــودنــد؛ پــیــروزی هــای پیاپی ام
جامعه  در  اهــل بــیــت)ع(  مکتب  جایگاه  ارتــقــای 

می شد.



یربی 
الصبّی 
سبعًا و 
یودب 
سبعًا و 
یستخدم 
سبعا
كودك هفت سال 
تربيت مى شود؛ 
هفت سال ادب 
مى آموزد و هفت 
سال به كار گرفته 
مى شود.

اکرموا 
اوالدکم 
و احسنوا 

ءاداهبم 
یغفرلکم

فرزندانتان را گرامى 
بداريد و آدابشان را 

نيكو كنيد تا آمرزيده 
شويد.

شور و شوق 
اطعام

خود اطعام و میهمانی 
دادن و میهمانی رفتن 

سبب می شود شور 
و شوق و حال و هوای 
ماه مبارک بیشتر در 

بین بچه ها ایجاد شود 
و حال خوب بیشتری 

برایشان دارد.
اگر بشود افطاری های 

ساده ای داد. اطعام 
-که خیلی هم توصیه 

شده و سنت بسیار 
پسندیده ای هم 

هست به خصوص 
اینکه در ماه مبارک 

رمضان هم آن را 
تجربه کنند- خیلی 

برایشان جذاب 
است و در ذهنشان 

می ماند و انگیزه شان 
را برای روزه گرفتن 

بیشتر می کند. خیلی 
وقت ها بچه ها دوست 

دارند در روزهایی 
که میهمان دارند یا 

میهمانی دعوت اند، 
روزه باشند.

دوری از 
جمالت منفى

نکته قابل تأمل در روزه 
گرفتن بچه ها و به ویژه 
روزه اولی ها، استفاده 
نکردن از جمالت 
ضعیف و منفی در 
برابر آن هاست، مثالً 
»اگر نمی توانی نگیر« 
و… باید از بیان این 
عبارات و مشابه آن 
پرهیز کنیم. اتفاقاً 
باید برایش جا بیفتد 
اگر این روزه را االن و 
در این لحظه نگیرد، 
به گردنش می ماند و 
بعداً باید قضایش را 
بگیرد و کفاره بدهد. 
این کار هم چون 
فضای جریمه ای و 
حس و حال منفی 
برای بچه ها دارد قطعاً 
خوب نیست، پس 
چه بهتر که از ابتدا با 
انجام تکلیف در زمان 
مقرر خودش حتی با 
تحمل شرایط سخت 
پیش برویم. 

برش برش

در سال های اخیر استفاده از اپلیکیشن های مختلف مخصوص 
ماه رمضان که نیازهای مختلف عبادی روزه داران را مورد توجه 
قرار داده افزایش یافته است. این اپلیکیشن ها حوزه گسترده ای، 
از آموزش قرائت صحیح قرآن تا مدیریت میزان کالری دریافتی 
و مسائل پزشکی خاص این ماه را پوشش می دهند. به گزارش 
ایکنا به نقل از دیلی تراست، با عجین شدن روزافزون فناوری 
در زندگی روزمــره ما، آداب و شعائر دینی نیز از این تأثیرات 

بی بهره نمانده است. مسلمانان، به ویژه در ماه مبارک رمضان 
در شبانه روز به فعالیت های دینی زیادی می پردازند و فناوری به 

سهولت انجام وظایف دینی آن ها کمک می کند.
زنگ هشدار تلفن، آن ها را برای وعده سحری بیدار و پنج بار در 
روز اوقات نماز را یادآوری می کند. قطب نمای آن، قبله را نشان 
می دهد، برنامه هایی برای پخش اذان و قرائت قرآن وجود دارد 
و همچنین اپلیکیشن هایی بــرای نشان دادن نزدیک ترین 

مساجد و رستوران های حالل طراحی شده است.
نرم افزار های متعددی وجود دارند که زمان های محلی طلوع 

و غروب خورشید یعنی ساعات روزه داری را نشان می دهند.
جدا از این، برنامه ها و پلتفرم های دیگری نیز وجود دارند که 
می توانند به مدیریت رژیم غذایی در طول ماه روزه داری کمک 
کنند. در اینجا چند برنامه کاربردی را که در مــاه رمضان به 

مسلمانان خدمت رسانی می کنند بررسی می کنیم.

ــذا و رســـتـــوران هـــای حــــالل  )جمعه  بــرنــامــه هــای تــحــویــل غـ
ــن  ــری ــزدیــک ت فــــــودز، TripAdvisor( ایــــن بـــرنـــامـــه هـــا ن
فست فودها و رســتــوران هــا بــه شما را مکان یابی می کنند. 
همچنین بــه شــمــا امــکــان مــی دهــنــد نــظــرات را بخوانید 
ــای حــــالل را  ــذاهــ ــنــویــســیــد؛ اصـــالـــت غــ ــظــر خــــود را ب و ن
ــاری و قــیــمــت هــا را مــشــاهــده  ــ ــاعـــات کـ  بـــررســـی کــنــیــد، سـ

نمایید و... .

◾ )Ramadan Legacy(  میراث رمضان
با وجود مشغله های روزمره، پیگیری پیشرفت معنوی در ماه 
رمضان می تواند دشوار باشد. با این حال، برنامه میراث رمضان 
ردیابی پیشرفت را با استفاده از جدول زمانی تعاملی که تمام 
دستاوردهای ماه رمضان را در طول ماه نشان می دهد، آسان تر 
می کند. این کار به این صورت است که از شما می پرسد اهداف 
شخصی شما برای این ماه چیست و سپس شما را تشویق 

می کند از طریق یــادآوری هــای روزانـــه و الهام بخش به آن ها 
برسید. نمونه آن، تذکرات روزانــه برای نمازهای واجب و نماز 

تراویح است.

◾ Muslim Pro
برنامه Muslim Pro نیاز به دانستن زمــان طلوع یا غروب 
خورشید را برآورده می کند. این برنامه شما را از زمان دقیق نماز 

مطلع و حتی صدای اذان را پخش می کند تا زمان افطار را اعالم 
کند. Muslim Pro توسط بیش از ۴۰ میلیون کاربر مسلمان در 

سراسر جهان استفاده می شود.
ــان دادن جهت  ــشـ ــمــا بــــــرای نـ ــطــب ن ــــک ق هــمــچــنــیــن ی
ــده به  ــرآن کــریــم صــوتــی کــامــل تــرجــمــه شــ ــ قــبــلــه و یـــک قـ
ــن بــرنــامــه  ــ ــا در ای ــ ــه دع  ۱۵ زبـــــان مــخــتــلــف بـــــرای کــمــک بـ

وجود دارد.

کالری شمار و ردیاب رژیم ◾
پس از ساعات روزه داری همیشه این خطر وجود دارد که شروع 
به پرخوری کنید، اما مهم است مراقب کالری دریافتی خود 

باشید و سالم غذا بخورید. 
این برنامه تضمین می کند وزن اضافه پیدا نخواهید کرد و 
همچنین به شما این فرصت را می دهد که سالم غذا بخورید و 

تناسب اندام داشته باشید.

نیم نگاه
فناوری های 
نوين در خدمت 
روزه داران 
جهان

تفسیر
آیتاهللعلمالهدی

 بشارت های قرآن به وجود اقدس امام زمان)عج( - بخش ششم
 در مقام بيان رابطه آيه 114 سوره بقره با موضوع مهدويت بر اساس روايات 

اهل بيت)ع( به اين نكته اشاره شد كه نقطه نهايى نابودی و از بين رفتن 
جريان هايى كه با گسترش عبوديت و بندگى خدا مقابله مى كنند هنگام ظهور 

امام زمان)عج( است.

در كتاب های تفسيری برای اين آيه چند شأن نزول ذكر شده است. برخى 
مفسران به نقل از ابن عباس گفته اند اين آيه در شأن فطلوس رومى و ياران 

مسيحى او كه با بنى اسرائيل وارد جنگ شدند نازل شده است. ايشان 
بنى اسرائيل را كشتند و فرزندان آنان را اسير كردند، سپس كتاب تورات 

را سوزاندند و بيت المقدس را تخريب كردند. بعضى ديگر به نقل از قتاده 

آورده اند: اين آيه در شأن بخت النصر و ياران او نازل شده كه با يهوديان جنگ 
كردند و بيت المقدس را ويران ساختند و مسيحيان روم هم آنان را در اين امر 

ياری نمودند. بر اساس شأن نزول ديگر، اين آيه پس از ممانعت كفار و مشركان 
قريش از ورود وجود اقدس پيغمبر اكرم)ص(  و ديگر مسلمانان به شهر مكه 
و مسجدالحرام در جريان حديبيه نازل شده است. شأن نزول چهارمى هم 

برای اين آيه ذكر شده كه بيان مى كند آيه مربوط به تخريب محل های عبادت 
مسلمانان در شهر مكه است كه پس از هجرت ايشان به مدينه توسط مشركان 

صورت گرفت )ر.ك: شأن نزول آيات، صص 46 و 47(.
صرف نظر از اينكه ذكر شأن نزول برای آيات موجب تخصيص معنای آيه 

به مورد نزول نمى شود، بررسى سياق آيات قبل و بعد آيه كريمه مورد بحث 

نشان دهنده عموميت آيه و در نتيجه داللت آن بر تالش هميشگى و مستمر 
جريان های باطل در قرون و اعصار مختلف برای براندازی جبهه حق و 

نبرد و ستيز با كانون های گسترش عبوديت و بندگى خداوند است. ممكن 
است ذكر شأن نزول های متعدد برای آيه نيز مؤيد همين معنا باشد كه 

جريان های استكباری در طول تاريخ اديان توحيدی، پيوسته به مقابله با آن ها 

مى پرداختند. سخن كوتاه اينكه بر اساس وعده پروردگار در آيه مورد بحث و 
با توجه به روايات حضرات معصومان)ع(، جريان مقابله با گسترش عبوديت 
خدا در زمين در نهايت از بين خواهد رفت و زمان كامل اين نابودی و شكست، 
هنگامه ظهور آخرين حجت پروردگار يعنى وجود اقدس حجت بن الحسن 

العسكری)عج( است. 

زورق، مطالعه کتاب  »نقش ائمه در احیای دین« اثر 
عالمه عسگری و »نخستین رویارویی های اسالم و 
سکوالریسم« و »اسالم و سکوالریزم؛ از آغاز تا امروز« 

را برای ماه مبارک رمضان توصیه کرد.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا(، محمد حسن 
زورق، استاد تاریخ اسالم ماه مبارک رمضان را ماه بزرگ 
و ارزشمندی برای همگان دانست و گفت: این ماه 
به ویژه برای مطالعه ماه مناسبی است، به خصوص 
برای گروه های خاص و جوانان که بعد از افطار تا سحر 
ساعت ها بیدار هستند و می خواهند یک فعالیت 
مفید داشته باشند. او بیان کرد: بهترین مطالعه، 
مطالعه ای است که به مهم ترین نیاز انسان پاسخ 
دهد و مهم ترین نیاز انسان شناخت درست هویت 
خــودش اســت. از آنجایی که هویت ما یک هویت 
اسالمی است، کتاب هایی که به شناخت دقیق تر و 
بهتر هویت اسالمی ما کمک می کند در اولویت قرار 
می گیرد. از ایــن رو من کتاب های عالمه عسگری را 
پیشنهاد می کنم. مثل »مَعالِمُ المَدرََستَین« کتابی 
به زبان عربی نوشته سید مرتضی عسگری که مبانی 
مذهب شیعه امامیه و اهل سنت را با هم مقایسه 
کرده است. هدف کتاب را اثبات برتری مکتب اهل 
بیت دانسته اند. وی ادامه داد: این کتاب، دارای سه 
جلد است که جلد اول آن درباره دیدگاه مکتب اهل 
بیت و مکتب خلفاست. در جلد دوم به بررسی منابع 
معتبر دینی از نظر دو مکتب پرداخته شده و در جلد 
سوم هم ضمن تشریح قیام امام حسین)ع(، زمینه ها 
و پیامدهای آن، شیوه نقل حدیث در مکتب اهل بیت 

و مکتب خلفا با هم مقایسه شده است.
زورق همچنین کتاب عالمه عسگری با عنوان »نقش 
ائمه در احیای دین« را توصیه کرد که کتاب بسیار 
ارزشمندی است و اظهار کرد: این کتاب درباره نقش 
امامان شیعه در حفظ دین از تحریف و دستبرد و بیان 
حقایق دین برای امت اسالمی است و مباحث مطرح 
در این درس گفتارها شامل »علل منع نشر حدیث«، 
»احادیث جعلی« و »اسالم شناسی اروپاییان« و... 
می شود. وی افزود: در واقع کتاب حاضر حاوی روشی 
نو در سیره نگاری تحلیلی، معرفی دقیق مکتب خلفا 
و مکتب اهــل بــیــت)ع(، تبیین برخی اصطالحات 
ــان تــحــریــف هــا و حــدیــث ســازی هــا  ــی گــذشــتــه و ب
و فضائل بافی ها و عملکرد دشمنان نفاق پیشه 
است. آنچه بیش از هر چیز توجه خواننده را جلب 
می کند پژوهش، کاوش، تالش، انصاف و همت بلند و 

ــه کــتــاب هــا و مــصــادر  ســتــودنــی مــؤلــف اســـت کــه ب
ــی و کالمی و تاریخی قدیم و جدید و حتی به  روای
روزنامه ها و مجالت منتشره اهــل سنت مراجعه 
نموده و نکته ای را ناگفته نگذاشته است. این استاد 
تــاریــخ اســـالم گــفــت: بــرخــی کــتــاب هــای دیــگــری که 
می توانم معرفی کنم کتاب خــودم با عنوان »شهر 
ــیــه آن »فــاطــمــه چه  گــمــشــده« اســـت کــه اســـم اول
گفت؟ مدینه چه شد؟« است. این کتاب تحلیلی 
دربـــاره حضرت فاطمه)س( و سیره و اندیشه های 
حضرت)س( است و در چهار فصل با عنوان های 
 »در عصر بعثت«، »قــریــش، محمد و فاطمه«، 
»مدینه النبی و مدینه العرب« و »فاطمه چه گفت؟ 
مدینه چه شــد؟« منتشر شده است و یکی از آثار 
برتر جــشــنــواره بین المللی کتاب ســال والیـــت در 
سال 82 بوده است. او همچنین کتاب »نخستین 
رویارویی های اسالم و سکوالریسم« که انتشارات 
هرمز چاپ کرده و درباره جنگ صفین است را برای 
مطالعه پیشنهاد داد و تصریح کرد: از نظر من جنگ 
صفین جنگی متفاوت است. جنگ صفین درگیری 
بین دو جهان بینی متضاد و همان درگیری هابیل و 
قابیل در مقیاس بزرگ تری است. جنگی که در طول 
تاریخ ادامــه داشته و به امــروز نیز رسیده است. در 
کتاب »نخستین رویارویی های اسالم و سکوالریسم« 
از وقــایــع جنگ بــه عــنــوان متن اســتــفــاده شــده که 
حواشی آن از منابع دیگر ذکــر شــده اســت. وقایع 
ــزارش نصربن مــزاحــم بــا عــنــوان پیکار  جنگ در گـ
صفین بیان شده است؛ روایت نصر بن مزاحم اولین 

و قدیمی ترین روایت از جنگ صفین است.
او همچنین بیان کرد: کتاب »اسالم و سکوالریزم؛ از 
آغاز تا امــروز« که دفتر نشر فرهنگ اسالمی چاپ 
کرده نیز پیشنهاد دیگر من برای مطالعه مخاطبان 
ــاره این موضوع است که پس از رحلت  است و درب
پیامبر، دو جریان طوعی و کرهی در تاریخ پدید آمد. 
جریان کرهی زنجیره ای از حوادث زمینه ایـ  نتیجه ای 
یعنی فرایندی ایجاد کرد که نخستین حلقه آن تبدیل 
نظام امامت به خالفت بود، سپس خالفت تبدیل به 
نظام سلطنت شد و سلطنت های اموی و عباسی را 
پدیدار ساخت، به طــوری که حــوادث دیگری نظیر 
تجزیه جهان اسالم به شرق ـ به مرکزیت بغداد ـ و غرب 
ـ به مرکزیت قرطبهـ  جنگ های صلیبی، رنسانس، 
انقالب صنعتی و انقالب های بزرگ سکوالر تحت 

تأثیر همین جریان تاریخی قرار داشته اند.

مقایسه شیوه برگزاری ماه رمضان به عنوان یک جشن 
عمومی در ایران با سایر کشورهای اسالمی، موضوع 
داغ برخی شبکه های اجتماعی شده است. اما آیا 

رمضان ما به اندازه دیگران جشن نیست؟
فاطمه ترکاشوند، روزنامه نگار در این خصوص در 
خبرگزاری مهر نوشت: آیا ماه رمضان در ایران کمتر 
از سایر کشورهای مسلمان همراه با جشن و شادی 
برگزار می شود؟ این روزها در شبکه های اجتماعی، 
بحث درباره این گزاره داغ شده و مهم ترین علت آن را 
می توان تماس بیشتر کاربران ایرانی با محتوای تولید 
شده کاربران مسلمان سایر کشورهای اسالمی در 

شبکه های اجتماعی دانست.
اما آیا این مسئله صرفاً محدود به بازنمایی رسانه ها و 
کاربران خارجی از برگزاری آداب و مناسک ماه رمضان 
در کشورهایشان است یا واقعاً تفاوت های فرهنگی 
و اجتماعی مشخصی میان ما و آن ها موجب شده 
رمضان دیگر کشورها، رنگ و بوی بیشتری از جشن و 

شادی به خود بگیرد؟

اطعام در تجمعات شهری ◾
ما ایرانی ها مثل مسلمانان سایر کشورها، برگزاری 
دورهمی های خانوادگی در ایام ماه مبارک رمضان 
را جــزو آداب و رســوم ایــن مــاه می دانیم و دست کم 
تا پیش از شیوع بیماری کــرونــا، اطعام روزه داران 
جزءجدانشدنی فرهنگ رمضانی در ایــران شمرده 
می شد؛ به طوری که در شهرهای بزرگ ساعات پیش 
از افطار، ساعات ترافیک و ساعات پس از آن ساعات 

خلوتی خیابان ها به نظر می رسند.
ایــن اتفاق وجــه مشترک همه کشورهای مسلمان 
است با این تفاوت که برخی، اطعام روزه داران را به 
سطح خیابان ها و تجمعات شهری توسعه داده اند. 
فلسطین، ترکیه و مالزی از جمله کشورهایی هستند 
کــه آب وهــــوای نسبتاً مساعدشان اجـــازه می دهد 
شــهــرونــدان بــه بـــرگـــزاری تجمعات شــهــری عالقه 

بیشتری نشان دهند.
اما در دیگر کشورهای مسلمان که اقلیم گرم و بیابانی 
دارند، تکاپوی اطعام در مکان های روباز شهری کمتر 
دیده می شود. یک کاربر مصری در ویدئوی یوتیوبش 
مربوط به دو سال پیش نشان می دهد دما در قاهره 
به ۴۳ درجه می رسد و تکاپوی کمتری در شهر دیده 
می شود، هرچند عالقه مندان به اطعام روزه داران 
سعی می کنند در مراکزی مثل مساجد و پارک ها، 

بسته های افطاری را به دست مردم برسانند.
در عربستان سعودی و امــارات نیز به همین علت، 
افطاری و اطعام روزه داران در مساجد یا چادرهایی که 
برخی شیوخ برپا می کنند برگزار می شود .مهم ترین 
ویژگی این تجمعات، نمایش تکاپوی شهر در ماه 
رمضان است که ابزارها و تولیدات فرهنگی خاص 
خود را به همراه می آورد. پخت غذاها و شیرینی های 
ــاه، مــوســیــقــی هــای خــیــابــانــی و  ــ ــن م مــخــصــوص ایـ
آذین بندی و چراغانی محالت، مهم ترین مــواردی 
است که این تکاپو را به چشم می آورد و این احساس را 
در مشاهده گر ایجاد می کند که مردم در حال برپایی 

جشن و سرور هستند.

موسیقی رمضانی ◾
فرهنگ بشری با موسیقی آمیخته است و اسالم نیز 
در کشورهای مختلف، جنس متفاوتی از موسیقی 
بومی هر کشور را در مــاه رمضان به عرصه ظهور 

می کشاند.
ایــران هم از این قاعده جدا نیست و هرچند میزان 
استفاده از ساز به احترام این ماه کاهش می یابد، اما 
نواهای رمضانی مشهور، تواشیح و برخی قطعات با 
موسیقی و اشعار مربوط، در این مدت رواج بیشتری 

در عرصه های عمومی و رسانه ها پیدا می کنند.
با این حال از آنجا که به طور کلی نواختن موسیقی 
خیابانی در کشور ما چندان رایج نیست و طبعاً شامل 
ماه رمضان هم می شود، در مقایسه با برخی کشورها 
مثل ترکیه می تواند بخشی از این احساس خأل جشن 
و ســرور را توجیه کند. ایرانی ها معادل ایــن جنس 
جشن را در ابتدای نوروز تجربه می کنند و آن را بخشی 

از سنت این زمان می دانند.

خوراکی های رمضانی ◾
کافی است به زولبیا و بامیه فکر کنید. شله زرد، آش 
رشته، حلیم، فرنی و مانند آن ها هم غذاهایی هستند 

که در سراسر ایران در ماه رمضان رواج بیشتری دارند و 
شهرهای مختلف هم متناسب با فرهنگ و امکانات 
خــود خوراکی های مشخصی بــرای ایــن مــاه تــدارک 

می بینند.
مشابه چنین چیزی در سایر کشورهای مسلمان 
هم رایــج اســت و با آغــاز مــاه رمــضــان، خوراکی های 
مخصوص آن به بازار می آید. با این تفاوت که آن دسته 
از کشورها که امکان و سنت تکاپوی شهری را دارند، 
از طبخ غذاها و شیرینی های رمضانی در مکان های 
عمومی به عنوان بخش جذابی از یک نمایش عمومی 
بهره می برند و بر احساس جشن و شادی می افزایند.

مد و پوشش رمضانی ◾
نمایش پوشش های خاص ماه رمضان را در مقایسه با 
موارد قبلی باید سنتی جدید و در ارتباط با شبکه های 
اجتماعی دانست.هرچند پوشیدن لباس نو یا تمیز 
در ایام عید و مبارک، در دین اسالم هم توصیه شده 
اما ملحق شدن ادبیات مد و فشن به آن از ویژگی های 
تجربه رمضان در جهان مدرن است. با این همه این 
اتفاق هم در ایــن سال ها به خصوص در بازنمایی 
کشورهای مختلف از رمضان خــود، تأثیر بسزایی 

داشته است.
نمایش پوشش نــو، متفاوت و متنوع به خصوص 
زنان و کودکان در ماه رمضان در تولیدات رسانه ای 
و فرهنگی سهم مؤثری در ایجاد احساس برپایی 
جشن دارد و از آنجا که اینستاگرام جوالنگاه صفحات 
مرتبط بــا مــد و فشن و محل رشــد جــریــان جدید 
حجاب استایلیست ها در سراسر جهان است، این 
دسته نیز چه در تبلیغات شهری و چه در تبلیغات 
رسانه ای خود در تلویزیون ها یا شبکه های اجتماعی، 
التفات خاصی به ماه رمضان نشان می دهند و برای 

آن تدارک می بینند.

تأثیر رنگ ◾
استفاده از نور و چراغانی و تنوع رنگ در آذین بندی 
شهری، یکی از مهم ترین المان های برگزاری جشن 
رمضانی است.اما در برخی فرهنگ ها به طور سنتی، 
رنــگ جایگاه ویــژه تــری دارد که سبب می شود یک 
گردشگر در ماه رمضان کشورهایی چون فلسطین و 
ترکیه، احساس نشاط و سرور را بیش از کشورهایی 
چــون امــارات و عربستان دریافت کند که حتی در 
معماری هم اصل سادگی و تک رنگ های سفید و 

سیاه و طالیی را حفظ می کنند.
حضور رنگ های متنوع در آذین بندی شهری، پوشش 
و حتی خوراکی ها تا حدود زیادی مبتنی بر امکانات و 
فرهنگ های بومی جدای از دین اسالم است که در 
ماه رمضان با مشارکت عمومی مردم و سرمایه گذاری 
نهادهای دولتی یا دینی یا مردمی، جلوه و شکوه 

بیشتری پیدا می کند.

شادیم یا نیستیم؟ ◾
با وجــود تمام ایــن تفاوت های فرهنگی، باید توجه 
داشت بخش دیگری از وجود یا عدم احساس جشن 
و سرور به بازنمایی رسانه ای هر کشور و کاربران آن در 
شبکه های اجتماعی باز می گردد. مانند سایر مسائل 
میان واقعیت محسوس میدانی با بازنمایی آن، 

همواره حدی از اختالف طبیعی وجود دارد.
از سوی دیگر، بخش بزرگی از نظرات کاربران ایرانی 
در شبکه های اجتماعی معطوف به شهرهای بزرگ 
به خصوص تهران است و آداب و مناسک رمضانی 
در شهرهای دیگر اغلب بسیار پررنگ تر و پرتکاپوتر 
بوده و بسته به فرهنگ محلی هر منطقه جنس بروز 

و ظهور متفاوتی دارد.
در مجموع هرچند وجود تفاوت میان شکل و شیوه 
برگزاری ماه رمضان کشورهای مختلف در مقایسه با 
ایران قابل انکار نیست اما کلیت این مسئله را بدون 
در نظر گرفتن تفاوت های فرهنگی در برگزاری جشن و 
اقتضائات فضای فکری و امکانات هر کشور، نمی توان 

به درستی صورت بندی کرد.
روشن است بن مایه فعالیت های رمضانی در همه 
ــن گرفته شــده و  کــشــورهــای مسلمان نشین از دی
مشابهت آن ها بیش از تفاوتشان است و ما هم از این 
قاعده مستثنا نیستیم. اما اینکه هر ملتی تا چه اندازه 
و به چه شکل این آداب مشترک را بزرگ و متفاوت 
برگزار می کند، در سرورآمیز بودن جلوه بیرونی آن 

تعیین کننده است.

کتاب هایی برای مطالعه در ماه رمضان 

از»نقش ائمه در احیای دین« تا »نخستین 
رویارویی های اسالم و سکوالریسم«

جشن رمضان ایران به اندازه سایر 
کشورهای مسلمان سرورآمیز است؟

ماه خداکتابخانه

پایگاه اطــالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری )leader.ir( در ویدئویی به توضیح 
شرایط روزه دختران سال اولی پرداخته که 

در زیر متن آن قابل مالحظه است.
دخترانی که سال اولی هستند و اولین سالی است که روزه 
می گیرند، باید تقسیم بندی شوند. این ها از نظر جسمانی 

یکسان نیستند.
برخی رشد خوبی داشته اند و با تدبیر خانواده ها می توانند 
روزه بگیرند؛ مانند اینکه شب ها بیدار می مانند و از نظر 
خوراک و میوه و... تأمین می شوند، بعد از سحری هم کمی 
بیدار می مانند و بعد می خوابند تا غروب. این ها که می توانند 

به این صورت روزه بگیرند مشکلی ندارند.
برخی از نظر جسمی رشد کمتری داشته اند و اصالً توان 
گرفتن روزه را ندارند. مثل اینکه به بچه چهار پنج ساله 
بگویید روزه بگیر؛ نمی تواند، توانش را ندارد. در نتیجه اگر 
دختری به سن تکلیف برسد ولی توانش را نداشته باشد، 

روزه بر او واجب نیست.
قسم دیگر کسانی اند که روزه می گیرند امــا دچــار حرج 
می شوند. این مختص دختربچه ها نیست، برای بزرگ ترها 
هم هست، گاهی کسانی به خاطر شغلشان نمی توانند روزه 

بگیرند و امکان تغییر شغلشان هم نیست.
مثل کشاورزی که باید محصولش را درو کند وگرنه محصول 
یک سالش هدر مــی رود، این روزه بــرای او حرجی است. 
حرجی به این معنا که اگر روزه بگیرد به مشقت شدید 
می افتد، نمی میرد ولی به مشقت شدید می افتند، این ها 
مجازند روزه را بخورند اما چه زمانی، زمانی که حرج به وجود 

آمد.
دخــتــربــچــه هــا هــم هــمــیــن طــور هستند، ســحــریــشــان را 
می خورند، نیت روزه می کنند، اگر توانستند تا آخر روز 
بمانند روزه می گیرند، اگر مثالً بعد از ظهر قابل تحمل نبود 
و سخت بود و به حرج افتاد آن موقع می خورد و دیگر روزه 

هم واجب نیست.

 احکام
 درچه صورت روزه گرفتن 

برای دختران واجب مى شود؟

رواق  بسیاری از نوجوانان 
امـــســـال بـــــرای اولـــیـــن بــار 
روزه داری ماه مبارک رمضان 
را تجربه می کنند. امساک 
ــوردن و آشــامــیــدن در  از خــ
روزهای طوالنی و گرم بهار ممکن است دشوار به نظر 
برسد اما شوق برخورداری از لطف بی منتهای الهی در 
این ماه، انگیزه همه افراد از جمله نوجوانان و کودکان 
روزه اولی را برای روزه داری صد چندان می کند؛ همین 
روزه اولی ها و به خصوص دخترهای 9ساله که امسال 
باید روزه بگیرند. والدین عزیز باید ترفندهایی برای 
ــرژی گرفتن بچه ها به کــار ببرند تا ماه  شــادابــی و ان
رمضان امسال، هم نشاط و معنویت بچه ها حفظ 
شــود و هــم سالمتشان بــه خطر نیفتد. حــال این 
سؤال پیش می آید که چه کنیم در روزهای بلندِ این 
ماه، بچه ها راحت روزه بگیرند و کمتر اذیت شوند؟ 
حجت االسالم احمدرضا اعالیی )عمو روحانی( فعال 
حوزه تربیت کودک در این موضوع با خبرگزاری مهر 

گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید.

بچه ها دوست دارند روزه را تقلید کنند ◾
اتفاقی که در مناسبت ها می افتد این است که یک 
ظرف زمانی و مکانی به صورت ناخودآگاه به وجود 
می آید که در همه شهر و رسانه و اطراف کودک دیده 
می شود و در نوع سبک زندگی ها مؤثر است. در این 
شرایط خود بچه ها )حتی چهار پنج ساله ها( را که 
می بینید می گویند )الکی( ما روزه ایـــم. یا پسرهای 
دوم و سوم دبستانی را می بینیم که غذا نمی خورند 
و می گویند چــون بقیه روزه انـــد ما نمی خوریم و ما 
روزه ایم. در حالی که کسی هم به آن ها توضیح نداده 
است، ولی همین بستر روزه داری و محیطی که در آن 
هستند و عالقه بچه ها به الگو گرفتن سبب می شود 

آن ها از این الگو تبعیت کنند.
روزه بــرای بچه ها یــک چیز خــاص اســت. در نگاه 
بچه ها روزه یک کار ویژه ای است که فقط آدم بزرگ ها 
انجام می دهند. بچه ها احساس می کنند اگر آن ها 
هم روزه بگیرند، خیلی خاص شده و بزرگ نمایش 
داده می شوند، به همین خاطر سعی می کنند روزه 
را تقلید کنند. این را باید غنیمت شمرد و در سن 
قبل از تکلیف که هنوز این کار برایشان اجبار نشده 
و انتخاب خود آن هاست باید از سمت ما محترم 

شمرده و مهم در نظر گرفته شود.
دقت کنید! متأسفانه ما خانواده هایی را می بینیم که 
با این مطلب می جنگند. به بچه می گویند: »تو که 
هنوز بهت واجب نشده«، »تو هنوز زوده برات«، »تو 
هنوز نمی تونی روزه بگیری« و... و در شرایطی که بچه 
می تواند روزه بگیرد جلو روزه گرفتنش را می گیرند؛ 

این اصالً کار خوبی نیست.
در روایـــت داریـــم بچه ها را در هشت سالگی به 
روزه داری توصیه کنید. حتی وقتی کودکی پیش 
معصوم مــی آیــد و می گوید روزه نگرفته، معصوم 
تعجب و مذمت می کنند و می فرمایند یک روز در 
میان روزه بگیرد. ایــن خــود نشان دهنده آن است 
که بچه ها پیش از اینکه به سن تکلیف برسند باید 
تمرین و عادت کرده باشند؛ ویژگی ای که بچه ها در آن 
سنین دارند این است که با عالقه خودشان انتخاب 

کرده باشند و این خصلت، کار را جلو می اندازد.

بستر را فراهم کنیم ◾
بیشتر از اینکه برای بچه ها توضیح دهیم و برایشان 
در این مورد شناخت ایجاد کنیم باید محیط و بستر 
را فراهم نماییم تا بچه ها همراه شوند. فضاهایی مثل 

سحر و افطار وجود دارند. ما می گوییم این فضاهایی 
است که باید بچه ها را در آن همراه کــرد. بچه هایی 
که می توانند بیدار شوند و یا بچه های ۷-8 ساله را 
برای سحر بیدار کنیم، سحری بخورند و اگر می بینیم 
درصــورتــی که هر روز روزه بگیرند اذیــت می شوند و 
نمی توانند، بعضی از روزها را کله گنجشکی بگیرند. یا 
مثالً بچه هایی که ضعیف ترند و سن کمتری دارند، در 
ماه رمضان فقط چند روز روزه بگیرند. پس از گذشت 
یک مدت زمــان، برایشان یک روز در میان قــرار روزه 
بگذاریم تا به مرور به عادت تبدیل شود و به سیستم 
روزه داری عادت کنند و برایشان جا بیفتد مسئله روزه 
گرفتن جز وظایفشان است. هیچ کدام از این موارد با 

توضیح دادن برآورده نمی شود.
خود قرآن هم به عنوان مرجع و منبع موضوعات دین، 
در آیاتش خیلی روزه را بــرای ما بــاز نمی کند. فقط 
می گوید: »کتب علیکم الصیام« یعنی »برای شما 
روزه داری را واجب کردیم«. خدا گفته در ماه رمضان 
روزه بگیرید و ما هم باید اطاعت کنیم. در روایات در 
مــورد گرسنگی و فلسفه روزه گرفتن آمــده روزه یاد 
فقراست و از آدم های ضعیف و کم بضاعت برایمان 
حرف می زند. آدم خودساخته می شود و روزه خودش 
یک سپر برای انسان است. ولی هیچ کدام از این ها 
هدف اصلی نیست، به خصوص برای بچه ها راهبرد 
اصلی این ها نیست. همان نکته ای است که ذکر شد.

برنامه را تنظیم کنیم ◾
مهم اســت به ویژه بــرای دختران روزه اولــی ساعت 
خواب و بیداریشان را تنظیم کنیم، به خصوص در 
روزهای بلند سال. در روزهای ماه رمضان امسال که 
مدرسه ها هم باز شده اگر ممکن باشد بهتر است 
بچه ها ساعت های شب را تا زمان بیشتری )نسبت 
به روزهای عادی( بیدار بمانند و حتماً سحر را بیدار 

باشند و طی این زمان بیداری، تغذیه مناسب مثل 
مایعات کافی و سبزیجات و غذا و میوه و… بخورند. از 
طرفی بعد از ظهرها هم تا دم افطار بخوابند و نزدیک 
افطار بیدار شوند. این کمک می کند کمتر به بچه ها 
فشار بیاید. در ایام ماه مبارک رمضان کمتر برنامه های 
ورزشــی و فعالیت های بدنی و فیزیکی که موجب 

می شود به بچه ها فشار بیاید داشته باشیم.
در مــــدرســــه ای کـــه مــشــغــول هــســتــیــم، بــرنــامــه 
دانش آموزان را به گونه ای تنظیم کردیم که صبح ها 
دیرتر به مدرسه بیایند. اگر مدارس بتوانند شروع 
کــالس هــا را دیــرتــر داشــتــه باشند تــا بچه ها شــب را 
راحت تر بیدار بمانند و صبح دیرتر بیدار شوند خوب 
اســت. از طــرف دیگر بچه ها بعد از ظهر هم زمان 
خوبی برای استراحت دارند. اگر معلمان بار تکلیف و 
کارهایی که معموالً برای بعد از مدرسه داده می شود 
را سبک تر کنند بسیار کمک کننده است که همه 
این ها به تدبیر مدارس و آموزش و پرورش برمی گردد.

رمضان جذاب تر ◾
برنامه افطار و غذا و سحر را به گونه ای بچینیم که غذا 
مورد عالقه بچه ها باشد و به حضور سر سفره سحر 
و افطار رغبت داشته باشند. خواهرزاده ای دارم که 
عالقه زیــادی به غذا داشــت. بعد از ظهرها نزدیک 
افطار زمان زیادی برای درست کردن غذا می گذاشت. 
می گفت من از اینکه مشغول درســت کــردن غذا 
می شوم و بوی غذا به من می خورد و غذا را می بینم 
خیلی لذت می برم و حالم با روزه داری خوب است. 
ــد- درگیر افطار درست  بچه ها را -اگــر دوســت دارن
کردن و چیدن و … کنیم، چرا که آماده کردن افطار برای 
روزه دار ثواب هم دارد. خود اطعام و میهمانی دادن و 
میهمانی رفتن سبب می شود شور و شوق و حال و 
هوای ماه مبارک بیشتر در بین بچه ها ایجاد شود و 

حال خوب بیشتری برایشان دارد.
اگر بشود افطاری های ساده ای داد. اطعام -که خیلی 
هم توصیه شــده و سنت بسیار پسندیده ای هم 
هست به خصوص اینکه در ماه مبارک رمضان هم 
آن را تجربه کنند- خیلی برایشان جذاب است و در 
ذهنشان می ماند و انگیزه شان را بــرای روزه گرفتن 
بیشتر می کند. خیلی وقت ها بچه ها دوست دارند 
در روزهایی که میهمان دارند یا میهمانی دعوت اند، 

روزه باشند.

ایده هایی ایجابی برای بچه های روزه اولی ◾
مجموعه های مختلفی محصوالت خوبی در این فضا 
طراحی کرده اند. مثالً »اسالم فور کیدز« بسته های 
خوبی برای ماه رمضان بچه ها طراحی کرده؛ یکسری 
کتاب ها و فعالیت ها و کاربرگ ها که قابل استفاده 
اســت. کتاب »نــامــه هــای آسمانی« کــه چند سال 
پیش تولید شد هم ایده خوبی دارد. هر روز یک نامه 
داشت که فعالیت مرتبط با ماه مبارک بود. درست 
کردن افطاری، درست کردن صندوق صدقات، آماده 
کردن دو صفحه از قرآن )اغلب سوره حمد یا یکی از 
سوره های کوتاه( تا بچه ها شب های قدر روی سرشان 

بگذارند.
یکی از ایــده هــای خــوب، تهیه هدیه بــرای بچه های 
روزه اولی است، آن هم به صورتی که غافلگیر شوند و 
برایشان جذاب باشد و به آن ها انگیزه بدهد؛ این امر 
در حسشان نسبت به روزه بسیار مؤثر است. نکته 
قابل تأمل در روزه گرفتن بچه ها و به ویژه روزه اولی ها، 
استفاده نکردن از جمالت ضعیف و منفی در برابر 
آن هاست، مثالً »اگر نمی توانی نگیر« و… باید از بیان 
این عبارات و مشابه آن پرهیز کنیم. اتفاقاً باید برایش 
جا بیفتد اگر این روزه را االن و در این لحظه نگیرد، به 
گردنش می ماند و بعداً باید قضایش را بگیرد و کفاره 

بدهد. این کار هم چون فضای جریمه ای و حس و 
حال منفی برای بچه ها دارد قطعاً خوب نیست، پس 
چه بهتر که از ابتدا با انجام تکلیف در زمــان مقرر 
خودش حتی با تحمل شرایط سخت پیش برویم. 
تا جایی که می شود باید زمینه را فراهم کنیم که بچه 
روزه هایش را بگیرد. البته در نظر بگیریم روزه گرفتن 
بــرای ما بزرگ ترها هم سخت اســت، گاهی اوقــات 
سرگیجه داریم، گاهی حال بد داریم. گاهی بی جان 
و بی حال می شویم. باید زمینه برای روزه گرفتن به 
بهترین شکل ممکن از سمت ما فراهم شود. روزه 
گرفتن یک تکلیف است و تکلیف همراه با سختی 
است. یک چیزی را هم بگویم که تأکید شود: »اتفاقاً 
تحمل ایــن سختی ها بــرای بچه ها بسیار راحت تر 
است«. بهتر است به جای آیه یأس خواندن و شانه 
خالی کــردن و فــرار کــردن و… سعی کنیم به بچه ها 
کمک کنیم به بهترین شکل ممکن از پس این کار 
بربیایند. نتیجه انجام کار به شکل خوب، خودش 
یک اعتماد به نفس و خاطره خوب در ذهن بچه ها 

می گذارد.

ظرفیت مناسبت های ماه مبارک ◾
ــادی از جنس همان ظرفیت هایی  قطعاً ظرفیت زی
که ابتدای صحبتم گفتم وجود دارد. برای مشارکت 
بچه ها ظرفیت های خوبی داریم؛ میهمانی، تزئین فضا 
و به خصوص در ایام شاد عید فطر و آدابی که دارد. در 
کشورهای اسالمی عید فطر را مانند عید نوروز در ایران 
جدی می گیرند و به گونه ای جدی به آن می پردازند و 
کودکان ناخودآگاه در جوی قرار می گیرند که خوشحالی 
به آن ها القا می شود. دورهم جمع می شوند، عیدی 
می دهند، میهمانی می روند و میهمان دعوت می کنند 
و… این ها همه بــرای بچه ها پررنگ می شود. ما هم 
می توانیم عالوه بر این کارها به بقیه هدیه بدهیم، به 

دیدن پدر و مادر و اقوام نزدیک برویم و دورهم تجربه 
خوبی داشته باشیم و فضای جشن و شادی و حس 

خوشایند برای بچه ها فراهم کنیم.

شب های قدر ◾
وقتی خودمان به صــورت فــردی در برنامه ای شرکت 
می کنیم، یک نوع برنامه داریــم اما زمــان همراهی با 
خانواده هم به گونه دیگری باید برنامه داشته باشیم. در 
طراحی برنامه باید سلیقه همراهان را نیز در نظر گرفت. 
اگر بچه ای همراه داریم باید فضایی برای بازی و آزادی 
بچه ها در نظر گرفت تا بازی کنند و فضای بزرگی داشته 
باشند. مثل مصلی که بازی و استراحت کنند و حتی 
می توانند چیزی بخورند. برنامه در فضای خانوادگی 
بــرای بچه ها خوشایندتر اســت تــا بــرنــامــه ای کــه در 
مساجد محلی و در فضای جداگانه زنانه و مردانه برگزار 
می شود که بچه ها برای بازی هم محدودتر هستند و 
بیرون رفتن از محیط برایشان سخت است و ساعت 
برنامه طوالنی است و سرو صدا بیشتر اذیت کننده 
می شود و اغلب در همین صدا از یک ساعتی به بعد 
هم می خوابند. بهتر است بچه ها را طوری بیدار نگه 
داریم که همراه خودمان برنامه قرآن به سر گرفتن را 
تجربه کنند و در آن زمان حتماً بیدار باشند. برای زمان 
خواندن دعای جوشن کبیر یا هر دعای دیگری، بعضی 
اوقات می شود در مورد آن دعا به بچه ها توضیح داد. 
بچه ها را با خودمان همراه کنیم. تا چند فراز می توانند 
دعای جوشن کبیر را با ما همراهی کنند و تا چند فراز 
با ترجیع بندها تکرار کنند: »سبحانک یا الالــه اال 
انت…«. می شود در مورد خود دعای جوشن و معنایش 
و حرف هایی که داریم در این دعا می گوییم، به بچه ها 

توضیح داد.
این فضایی که توصیف کردیم فضای خوب و قابل 
استفاده ای است که بچه ها می توانند بخشی از آن 
را همراه ما باشند و بخشی دیگر را بازی کنند. یادمان 
باشد خوراکی ببریم و در خوش گذشتن به بچه ها و 

شادابی آن ها خیلی دقت کنیم.
در نوع برنامه انتخابی و مدت زمان برنامه و کیفیتش 
هم باید توجه داشــت. مثالً بعضی اوقــات پدر تنها 
به مراسم مــی رود و می گوید مــادر با بچه ها هر جا 
می خواهند بــرونــد. ایـــن، کــار را بـــرای مـــادر سخت 
می کند. برای بچه ها هم جذابیت حضور خانوادگی 

در مراسم بسیار بیشتر است.

بچه ها افطار بدهند ◾
تجربه ای که خودمان در مدرسه داشتیم و مؤثر و 
خوب هم بود »شب افطار با بچه ها« بــود. از چند 
ساعت پیش از اذان مغرب بــا بچه ها در مدرسه 
حضور داشتیم و افطار را با همدیگر می خوردیم 
و فعالیت های جمعی  انجام مــی دادیــم. بخشی از 
برنامه شب احیا را با بچه ها برگزار کردیم. آن ها هم 
خیلی خوب همراهی کردند و برنامه پرشور بود. برای 
آمادگی کودکان برای شب های احیا کار خوبی به شمار 
می رفت. برای افطار هم سفره ها را خودشان آماده 
می کردند. بعضاً زغال و جوجه هم درست می کردیم و 
با بچه ها مشغول آماده کردن می شدیم. یا حتی یک 
سال نذری نان و پنیر را آماده می کردند و به کسبه و 
همسایه های محل می دادند. اگر بشود با همکاری 
مدارس از این دست تجربه ها برای بچه ها رقم بخورد 

بی نظیر است.
برای ماندگارتر شدن این فضای قشنگ حتی می توان 
مراسم  ویژه ای مثل جشن تکلیف را هم در ماه مبارک 
رمضان گرفت که هم حال و هوای زیبایی دارد و هم از 

برکات معنوی این ماه استفاده کرده ایم.

آقای سفره دار 
كرامت رمضان

عکس: مسعود نوذری

عکس نوشت

فاطمه يوسفى   رمضان فرصت نفس تازه كردن در هوای بندگى 
پروردگار عالميان است و روزهايى برای جوانه زدن از سر نو.

 تو رزق ها را از همين جا، از صحن هايت مى بندی بر بال 
كبوترهای حريمت و پروازشان مى دهى كه فرستاده  الطاف تو 
باشند و بركت و نور ببارند بر زندگى ميهمانان نشسته بر سر 

سفره رمضان.
 آوای ترتيل های هر روز و نواهای نيمه شب مناجات گوشه  
صحن هايت آراِم دل بى تاب زمين شده است و اين روزهاست 

كه حال خوِب زمين و زمان از صحن ها و رواق های تو شروع 
مى شود.

سفره  اكرام را گسترانده ای بر سنگفرش حرمت و مهر مى باری بر 
هر كس كه لحظه ای رمضان را در حرمت نفس كشيده باشد.

تو آقای ميهمان نواز با دانه چينان سفره رمضانى

چگونه کودکان و نوجوانان را برای روزه داری در ماه رمضان آماده کنیم؟

در نگاه بچه ها روزه يک كار ويژه ای اســت كه فقط آدم بزرگ ها انجام مى دهند. بچه ها احســاس مى كنند اگر آن ها هم روزه بگيرند، خيلى خاص مى شوند و بزرگ نمايش داده 
مى شوند. به همين خاطر سعى مى كنند روزه را تقليد كنند. اين را بايد غنيمت شمرد و در سن قبل از تكليف كه هنوز اين كار برايشان اجبار نشده و انتخاب خود آن هاست از سمت 

ما محترم شمرده و مهم در نظر گرفته شود.
گزيدهگزيده

طعم شیرین روزه اول
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قــائــم مــقــام تــولــیــت آســتــان 
قـــدس رضــــوی بـــا اشـــــاره به 
شعار سال ۱۴۰۱ با محوریت 
ــان و  ــیـ ــنـ ــش بـ »تـــولـــیـــد، دانـ
ــر تولید  اشــتــغــال آفــریــن« ب
ــالـــم بـــا پــشــتــیــبــانــی  نــــان سـ

شرکت های دانش بنیان تأکید کرد.
مالک رحمتی در مراسم تکریم و معارفه مدیر 
عامل شرکت صنایع غذایی رضوی از تالش های 
مهندس طالبیان؛ مدیر پیشین ایــن شرکت 
قدردانی و مهندس مجتبی هادیان را به عنوان 
مدیر عامل جدید شرکت صنایع غذایی رضوی 

منصوب کرد.
وی در این جلسه گفت: اگر تحولی در شرکت 
نان قدس رضوی رخ داده فاعل اصلی آن مدیران 
هستند و اگر امروز در این مراسم حضور داریم، 
با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۰ با شیوع بیماری 
کرونا و سایر مشکالت اقتصادی مواجه بودیم و 
در مجموع سال سختی را پشت سر گذاشتیم، 
اما به موفقیت های این شرکت مباهات و افتخار 
می کنیم که ایــن افتخارات نتیجه کــار تیمی و 

مدیریتی این شرکت است. 

سال ۱۴۰۱؛ سال تثبیت ◾
وی ادامه داد: شروع تحول کار سختی نیست، 

اما حفظ اقتدار و ثبات آن مهم و دشوار است، 
تحول در این شرکت آغاز شده و سال ۱۴۰۱ سال 

تثبیت است. 
رحمتی بــا بیان اینکه شرکت صنایع غذایی 
رضوی، ویترین شرکت های آستان قدس رضوی 
اســت، تصریح کــرد: ایــن شرکت تنها شرکتی 
است که محصوالت آن بیشتر در معرض دید 

و قضاوت زائــر حــرم علی بن موسی الــرضــا)ع( 
قرار می گیرد. 

وی ادامه داد: سال هاست محصوالت صنایع 
غذایی رضوی برای زائــران و مجاوران به عنوان 
برند قابل قبولی پذیرفته شــده و حتی زائــران 
غیرایرانی هم یکی از سوغات هایی که از مشهد 
بــا خــود هــمــراه می برند محصوالت نــان قدس 

رضوی است. 
ــزود: شما در معرض قضاوت و مصرف  وی افـ
ــران و مـــجـــاوران هستید و وظــیــفــه داریـــد  ــ زائـ
محصوالتی با قیمت خوب و کیفیت مناسب 

ارائه کنید. 

تهیه یک میلیون بسته افطاری ساده ◾
قائم مقام تولیت آستان قدس رضــوی اظهار 
کرد: محصوالت شرکت صنایع غذایی رضوی 
زینت بخش افــطــاری هــای ســـاده حــرم مطهر 
رضوی است که قرار است تا پایان این ماه به 
تعداد یک میلیون بسته افطاری ساده توزیع 
شود، از همین رو شما مسئولیت سنگینی بر 

عهده دارید.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی افزود: 
مسئله مهم و قابل توجه در این شرکت، برند 
نان قدس رضوی است که هنوز جای کار دارد، 
زیرا این شرکت برندش را با تولیداتش حفظ 
کرده است در جایی   که در دنیای امــروزی این 
برند است که تولیدات را پشتیبانی می کند. 
رحمتی تصریح کــرد: زمانی می توانیم حرفی 
ــرای گفتن داشــتــه باشیم کــه بــا برند رضــوی  ب

 2۰ برابر ظرفیت فعلی شرکت، تولیدات داشته 
باشیم. 

وی عنوان کرد: یکی از نکات قابل توجه در این 
شرکت تولید نان سالم است که برای رسیدن به 
این مهم باید مطالعات بسیاری صورت گیرد. از 
همین رو باید با تغییراتی همسو با فناوری های 
روز، مبتنی بر دانش و با استفاده از ماشین آالت 
جدید به این مهم دست یابیم. رحمتی افزود: 
ما باید به سمت رونق صادرات برویم و برای این 
امر به ماشین آالت جدیدی نیاز داریم، از همین 
رو الزم اســت بــا دستگاه های جدید کــه طرح 

توجیهی دارد، کار را آغاز کنیم.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد

 ضرورت تولید نان سالم 
با پشتیبانی شرکت های دانش بنیان 

خبرخبر
امروزامروز

میزبانی از زائران رضوی با بسته های افطاری ساده
اینکه نماز جماعت مغرب و عشا را در حرم بخوانید، یک 
جور لذت دارد و اینکه پس از نماز با یک افطاری متبرک، 

روزه تان را باز کنید، جور دیگر.
در ماه رمضان امسال هم خادمان حضرت رضــا)ع( با 
توزیع افطاری های ساده بین زائران عالوه بر میزبانی از 

روزه داران، این سنت حسنه را ترویج می کنند.
معاون خدمات زائــران حرم مطهر رضوی گفت: توزیع 
افطاری های ساده در حرم مطهر رضوی از ۱5 فروردین ماه 
مصادف با دومین روز ماه رمضان آغاز شده و تا پایان ماه 

مبارک ادامه خواهد داشت.

امین بهنام افزود: در قالب اجرای این طرح، هر شب پس 
از اقامه نماز مغرب و عشا، ۴۰ هزار بسته افطاری ساده 
در صفوف نماز جماعت صحن ها و رواق های حرم مطهر 

رضوی توزیع می شود.
 این بسته های افطاری ســاده شامل نــان، پنیر، خرما، 

حلوا شکری و کشمش است که توسط خادمان حرم 
مطهر توزیع می شود.

همچنین همزمان با ماه پربرکت رمضان، هر شب 7 هزار 
وعده حلیم بین روزه داران در جوار بارگاه ملکوتی رضوی 

در راسته بازار و باب الهادی)ع( توزیع می شود.

گزارش خبری

بهداشت و سالمت 
   پیگیری درمان مجروحان 

حادثه حرم مطهر در بیمارستان 
فوق تخصصی رضوی

ادامه روند درمانی دو روحانی مجروح 
حادثه در حرم مطهر رضوی، در 

بیمارستان فوق تخصصی رضوی 
پیگیری خواهد شد.به گزارش 

آستان نیوز، پس از عیادت شب گذشته 
تولیت آستان قدس رضوی از حجج اسالم 

دارابی و پاکدامن در بیمارستان شهید 

کامیاب مشهد، حجت االسالم والمسلمین 
مروی دستور دادند با توجه به تکمیل 

اقدام های اولیه رسیدگی به وضعیت این 
دو طلبه جهادگر، ادامه روند درمانی آن ها 

در بیمارستان فوق تخصصی رضوی 

مشهد انجام شود. مدیر بیمارستان سوانح 
و حوادث شهید کامیاب مشهد صبح 
دیروز حال عمومی این دو روحانی را 

مساعد اعالم کرد و امکان انتقال آن ها به 
بیمارستان رضوی فراهم بوده است.
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یکی از نکات قابل توجه در این شــرکت تولید نان ســالم اســت که برای 
رسیدن به این مهم باید مطالعات بسیاری صورت گیرد. از همین رو باید 
با تغییراتی همســو با فناوری های روز، مبتنی بر دانش و با استفاده از 

ماشین آالت جدید به این مهم دست یابیم.
گزيدهگزيده

دعا 

همپیمان شدن با خدا

حجت االسالم دکتر خیاط  »اللهمّ اجَْعلْنی 
فیهِ من المُْستَغْفریَن واجَْعلْنی فیهِ من عِبادََک 
الّصالحیَن القانِتین واجَْعلْنی فیهِ من اوْلیائَِک 

المُقَرّبینَ بِرَأفَتِکَ یا ارْحَمَ الرّاِحمین«
ــن روز مـــن را از مــســتــغــفــریــن و  ــ ــا در ای خـــدایـ
ــرار بــده و از بندگان شایسته و  آمــرزش جــویــان ق

فرمانبردار و از اولیای نزدیکت قرار بده. 
در دعـــای روز پنجم هــم از خـــدای سبحان سه 
ــم؛ نخست می گوییم ما را جزو  درخواست داری
مستغفرین قرار بده! گناه در زندگی انسان آثار 
بسیار مخربی دارد. هم آخرت سوز است و هم 
دنیا برانداز ... هر چه از مصائب که انسان می بیند 

حاصل گناهان خودش است.
اینکه می گوییم خدایا ما را از مستغفرین قرار 
بده یعنی گناهان ما را بپوشان ... این به معنای 
جلوگیری از تأثیرگذاری گناه در زندگی است؛ 
چرا که گناه آثار ویرانگری در دنیا و آخرت دارد اگر 

آمرزیده و پوشیده شد این تأثیر سوء را ندارد.
در ماه رمضان باید بتوانیم کاری کنیم از آثار بد 
و پیامد گناهان مصون باشیم و راهش استغفار 
اســت. روایــت داریــم که پیامبر اکـــرم)ص( در هر 
روز 7۰ بار استغفار می کردند یا در هر مجلسی 
که جلوس داشتند این مقدار استغفار می کردند.

استغفار شرایطی دارد و بسته به گناهان حالت 
متفاوتی دارد. مثالً اگر گناه حق الناس باشد، ابتدا 
باید آن حق برگشت داده شود و استغفار زبانی 

کافی نیست.
تقاضای دوم ایــن اســت که خدایا ما را در گروه 
بندگان شایسته، مطیع و فرمانبردار خودت قرار 
بده. کلمه صالح در قرآن هم برای عمل و هم برای 
اشخاص به کــار رفته اســت و معنای گسترده و 

وسیعی دارد.
فرد صالح کسی است که افزون بر ایمان و توحید 
همه شایستگی هایی که به ذهن انسان می رسد از 
لحاظ عمل، تقوا، علم، قدرت، قوت و جهات متعدد 
را در خود فراهم کرده است. بنده صالح هر آنچه 
دارد را در کف اخالص می گذارد عاشقانه و جهادی 
در راه خدا قدم می نهد و هر کاری که می کند برای 

خداست.
ــت حضرت  مــقــام صــالــحــیــن مــقــام بــاالیــی اسـ
سلیمان)ع( با جایگاه باالیی که دارد می خواهد 
جــزو صالحین باشد در دعــاهــای قــرآنــی داریــم 
که می فرماید وجعلنی من الصالحین... مقام 
صالحین مقام انبیای الهی است. چهار پیامبر 
در این آیه نام برده شده که صالح بودند. حاال ما 
که درخواست می کنیم ما را جزو بندگان صالح و 
شایسته قرار بده یعنی ما را جزو کسانی قرار بده 
که در خط انبیا)ع( حرکت می کنند و دنباله رو و در 

مسیر آن ها و با آن ها رفیق هستند.
بندگان صالح هم خــودشــان عمل صالح انجام 
می دهند و هم دیــگــران را به کــار صالح و اعمال 
شایسته دعوت می کنند. این مقام انبیاست. قرآن 
حضرت شعیب)ع( را جزو صالحین مطرح می کند 
چون کار او دعوت مردم به سوی نیکی و خداپرستی 
و عدم فساد و ارتباط نیکو بین انسان ها بود. امر به 
معروف و از منکر نهی می کرد. این صفات بندگان 
صالح اســت که بر کــار خــوب از یکدیگر سبقت 

می گیرند.
در سومین فراز دعا از خدا می خواهیم ما را جزو 
اولیای مقربت قرار بده. اولیای خدا یعنی کسی 
که دوست خدا و با او همپیمان است. کسی که 
ولی خدا شد، در صف موحدین قــرار می گیرد و 
ویژگی هایی دارد. چنین کسی در دلش هراس، 
اندوه و خوف راه ندارد: »إِنَّ أَوْلِياءَ هللاِ الخَوْفٌ عَلَيْهِمْ 

وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ«.
اگر انسان ولی خدا شد وهمپیمان با او قرار گرفت 
باید در عمل، رفــتــار، کـــردار و عملکرد یــک نوع 
تشابهی با اوصـــاف الهی داشته باشد. اولیای 
الهی اهل تقوا هستند. در قرآن کریم اولیای خدا را 
متقون معرفی کرده و نیز آن ها را کسانی می خواند 
که از ظلمات به سوی نور حرکت می کنند: »هللاُ وَلِيُّ 
ُّلُماتِ إِلَى النّورِ« آنکه  َّذينَ آمَنوا يُخرِجُهُم مِنَ الظ ال
ولی خداست در راه خدا مبارزه می کند و تالش 
می کند از ظلمات خارج و به سوی نور حرکت  کند.

این ها صفات افــرادی است که می خواهند ولی 
خدا باشند. 

ــه مــســتــقــیــمــی   ــنـ آمـ
حجت االسالم علی سعیدیان، 
ــاس و خــطــیــب مذهبی  ــارشــن ک
معتقد است زیارت امام رضا)ع( 
می تواند آغاز یک مرحله و فصل نو در زندگی 
ما باشد. گفت وگوی ما را با ایشان در ادامــه 

می خوانید.

زیــارت امــام رضــا)ع( از راه دور و نزدیک به  ◾
ویژه در چهارشنبه ها که در میان روزهای هفته 
به ایشان و سه امام معصوم)ع( دیگر اختصاص 

دارد، چه ارمغانی برای ما دارد؟
آنچه در زیارت امام رضا)ع( اهمیت 
دارد و باید به آن توجه کنیم، آن 
است که زیارت فقط زیارت ضریح و 
مضجع شریف نیست بلکه قرار است سرفصل 
جدیدی در زندگی ما باز و برایمان الگوسازی شود 
و در نتیجه ما در زندگی فردی و اجتماعی خود به 
سمت نور حرکت کنیم. با این نگاه عالوه بر آثار 
معنوی تصریح شده در روایــت هــا، زیــارت امام 
رضا)ع( برکات بسیاری دارد ... اگر از حضرت علی 
 بن موسی الرضا)ع( به عنوان امام مهربانی ها مهر 
بیاموزیم، این مهر در بدنه جامعه تسری می یابد 
و چنین زیارتی در ابعاد فردی و اجتماعی اثرات 
مطلوب بر جای می گذارد. از این رو، مهم ترین 
اتفاق آن اســت که باید با زیــارت امــام رضــا)ع( 

فصلی جدید در زندگی ما گشوده شود.

پویش هایی مثل چهارشنبه های امام رضایی  ◾
و تلنگری که به احساس و عاطفه انسان می زند 
چقدر در گشودن ابــواب جدید ارتباط و انس با 

حضرت)ع( مؤثر است؟
همه روزها متعلق به امام رضا)ع( است اما اینکه 

روزی را مختص زیارت ایشان کنیم زمینه های 
غفلت را در ما کم می کند، اینکه رسانه های 
دیــداری و شنیداری و مجازی در چهارشنبه ها 
ــارت امــام رضـــا)ع( را به ما یـــادآوری می کنند  زی
 از بــاب غفلت زدایی و ایجاد فرصت توجه به 

حجت خدا تأثیر بسیار دارد.

برای گشایش فصل جدید در سبک زندگی  ◾
فردی و اجتماعی خود در پرتو زیارت امام رضا)ع( 
بیشتر نیازمند الگوگیری و عمل به کدام اوصاف و 
توصیه های رضوی به تناسب شرایط امروز جامعه 

هستیم؟
خداوند در قرآن به پیامبر)ص( می فرماید: »قُلْ إِنْ 
َّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ هللاُ« ... یعنی  ُّونَ هللاَ فَات كُنْتُمْ تُِحب
آنچه موجب می شود صداقت در محبت شما 
را باور کنم تبعیت از پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( 
ایشان است. پس اگر زائر امام رضا)ع( می شویم و 
یا مجاور حضرت)ع( هستیم فقط به زیارت صرف 
بسنده نکنیم بلکه بدانیم خواسته امام رضا)ع( 

از ما چیست؟ نمی شود یک عمر حــرم کسی 
برویم که ۱۰ جمله کلیدی ایشان را نمی دانیم! 
همین که باور کنیم زیارت صرف ما را به مقصود 
نمی رساند بلکه زیارت پل است برای رسیدن به 
حقیقت کالم و عمل حجت خدا، در زندگی فردی 

و اجتماعی ما تأثیری شگرف بر جای می گذارد.

برای ورود به جرگه خادمان امام رضا)ع( و مزین  ◾
شدن به این وصف فارغ از قید مکان چه باید کرد؟

امام رضــا)ع( فرمودند: خدا رحمت کند کسی 
را کــه امـــر مــا را احــیــا کــنــد؛ خــادمــی حضرت 
ثامن الحجج)ع( به احیای امــر و کــالم و عمل 
امـــام)ع( اســت، هر جا که به آمــوزه هــای ایشان 
توجه و نامشان را در جامعه زنده کنیم، در زمره 

خادمان ثامن االئمه)ع( قرار می گیریم.

الگوگیری از رأفت و کرامت امام رضا)ع(  ◾
که حــضــرت)ع( به آن هــا شناخته می شوند، 
چقدر به گره گشایی از مشکالت امروز جامعه 

کمک می کند؟
از نیازهای اصلی امروز جامعه ما حفظ کرامت 
انسانی و حرمت مؤمن است، وقتی به بیانات 
ــا)ع( و پــدرشــان حــضــرت مــوســی  بن  ــام رضــ امـ
جعفر)ع( مراجعه می کنیم هر دو آن حضرات 
فرموده اند: ملعون است کسی که حرمت زن و 
مرد مؤمن را خدشه دار کند )مؤمن در نگاه فقهی 
کسی است که به خدا اعتقاد دارد( اگر همین 
حرمت را حفظ کنیم، اتفاقات مبارکی در جامعه 
رخ می دهد. اگر بدانیم از اوصاف بهشتیان آن 
اســت که اهــل قناعت به حداقل ها هستند و 
طماع نبوده اند آرامــش به ذهن ما بازمی گردد 

حتی اگر آن را از دست داده باشیم!
این توجه و تأسی، آرامــش را در همه زمینه ها 
برای ما به ارمغان مــی آورد. همچنین است در 
بُعد مهربانی امام رضا)ع(؛ مرحوم حاج مرتضی 
تهرانی می گفت: زمانی فردی سرشناس را در 
حرم امام رضا)ع( دیدم، او با عشق و حرارت به 
سمت من آمد، برای آنکه حواسم از زیارت پرت 
نشود خیلی گرم برخورد نکردم ... در راه یکی 
از اولیاءهللا را دیــدم، ایشان به من گفت: امام 
رضــا)ع( فرمودند: به حرم نیا! وقتی فکر کردم 
دیدم با آن شخص مهربان نبودم و او را تحویل 
نگرفتم که امــام)ع( چنین فرموده اند؛ بازگشتم 
و کسب حاللیت کــردم امــا رویــم نشد به حرم 
بروم؛ چند روزی گذشت تا دوباره آن عالم را که 
می دانستم از اولیای حقیقی خداست، دیدم و 

گفت: امام)ع( فرمودند: منتظرت هستیم، بیا!
امامی که بر سالم و علیک انسان با مهر و محبت 
تأکید دارد، اگر در شئون زندگی دستوراتش را 
عملی کنیم و باور داشته باشیم این ها مطلوب 
امـــــام)ع( اســـت، زنــدگــی هــایــمــان دستخوش 

تحوالت مثبت می شود.

بررسی آثار زیارت در گفت وگو با یک کارشناس مذهبی 

j آغاز فصل جدید زندگی در سایه  زیارت امام رضا  حفظ 
کرامت انسان

از نیازهای اصلی امروز 
جامعه ما حفظ کرامت 
انسانی و حرمت مؤمن 
است، وقتی به بیانات 
امام رضا)ع( و پدرشان 
حضرت موسی  بن 
جعفر)ع( مراجعه 
می کنیم هر دو آن 
حضرات فرموده اند: 
ملعون است کسی 
که حرمت زن و مرد 
مؤمن را خدشه دار کند 
)مؤمن در نگاه فقهی 
کسی است که به خدا 
اعتقاد دارد( اگر همین 
حرمت را حفظ کنیم، 
اتفاقات مبارکی در 
جامعه رخ می دهد.

برش

ــرآن اســـت و فــرصــتــی بـــرای  ــ ــهــار ق ب
تــهــذیــب و پـــاالیـــش نــفــس و چه 
لحظاتی ارزشمندتر از سحرگاهان 
مــاه مــبــارک رمــضــان در حــرم مطهر 
رضوی که مؤمنان روزه دار را از راه دور 
میهمان این آستان مقدس می کند 
تا از فیوضات این ماه پرخیر و برکت 

بهره مند شوند.
مدیریت رسانه های صوتی و تصویری 
ــرای ارتــبــاط  ــوی بـ آســتــان قـــدس رضـ
ــاه رمضان  مخاطبان سحرگاهی م

ــن آســتــان ملکوتی برنامه های  بــا ای
مختلفی در قالب برنامه های زنده 
ــویـــی و تــلــویــزیــونــی پیش بینی  رادیـ
کـــرده اســـت. یکی از ایــن برنامه ها 
مناجات خوانی حاج محمود کریمی 
اســت که از ساعت 2۴ به مــدت 9۰ 
دقیقه از آنتن شبکه افق و تلویزیون 

رضوی تی وی پخش می شود.
»ِســرّ سحر« عنوان برنامه سیمای 
خراسان رضــوی است که از ساعت 
ــاز مــی شــود و تــا ســاعــت 5  2:3۰ آغـ

بامداد ادامه خواهد داشت. از دیگر 
برنامه های سحرگاهی این مجموعه 
می توان به ویژه برنامه »مهمان خدا« 
اشـــاره کــرد که از ساعت 3:3۰ آغاز 
می شود و تا ساعت 5 بامداد میهمان 
ــرآن و مــعــارف  ــ مــخــاطــبــان شــبــکــه ق

سیماست.
»ضیافت الهی« عنوان دیگر برنامه ای 
است که ساعت 2:3۰ آغاز می شود و 
به مدت 5۰ دقیقه میهمان مخاطبان 

شبکه سحر اردوزبان خواهد بود.

شبکه الــکــوثــر نــیــز از ســاعــت 3 به 
مدت 3۰ دقیقه ویژه برنامه »انفاس 
رمــضــانــی« را از حــرم مطهر رضــوی 
بــه روی آنتن مــی بــرد و رادیـــو زیــارت 
نیز با »نسیم مهربانی« از ساعت 
3 تا 5:3۰ دقیقه میهمان مخاطبان 

رادیویی است.
»نغمه سحر« دیگر برنامه سحرگاهی 
اســــت کـــه از ســـاعـــت ۴:25 بـــرای 
 مــخــاطــبــان آذری از شــبــکــه سحر 

آذری زبان پخش می شود.

خبر خبر 

حال و هوای 
معنوی سحرهای 

حرم رضوی 

من مل 
یصلح 
اخالقه 
کثرت 
بوائقه 
کسی که اخالقش 
را اصالح نکند 
 گرفتاری هایش 
زیاد شود.
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