
در حرم

اعالمویژهبرنامههای
jسالروزشهادتامامجواد

نهمین  ذی القعده سالروز شهادت  فرارسیدن 30  مناسبت  به 
والیــت، حضرت جواداالئمه)ع(  و  امامت  آسمان  تابناک  اختر 
پارچه های  و  قــدس رضــوی، کتیبه ها  به همت خادمان آستان 
مشکی در گوشه و کنار این حریم قدسی نصب شده است.
اعــظــم)ص( حال  پیامبر  نیز در صحن  عــزا  پــرچــم هــای ســیــاه 
ــواری ایـــام شــهــادت امـــام جــــواد)ع( را در  و هـــوای حــزن و ســوگ
دل زائــــران و مــجــاورانــی کــه بـــرای عـــرض تسلیت بــه محضر 
ــام بــه حرم  حــضــرت رضــــا)ع( و شــرکــت در بــرنــامــه هــای ایـــن ایـ
ــت. ــد دوچــــنــــدان کـــــرده اسـ ــ ــده ان مــطــهــر رضـــــوی مـــشـــرف  شــ
بر اســاس اعــالم معاونت تبلیغات اسالمی حرم مطهر رضوی، 
ویژه برنامه شب شهادت امام جواد)ع(، روز گذشته پیش از نماز مغرب 
و عشا با سخنرانی حجت االسالم انصاریان و حجت االسالم عالی 
و مداحی ذاکران و مداحان در صحن پیامبر اعظم)ص( برگزار شد.
با سخنرانی آیــت هللا علم الهدی و  ــزاداری  امــروز نیز مراسم عـ
مرثیه سرایی ذاکران خاندان عصمت و طهارت از ساعت 10:30 
مراسم شام شهادت  برگزار می شود.  امــام خمینی)ره(  رواق  در 
امام جــواد)ع( نیز امروز پیش از نماز مغرب و عشا با سخنرانی 
حجج اسالم والمسلمین سیدحسین مؤمنی و راشد یزدی در 
صحن پیامبر اعظم)ص( به همراه مرثیه سرایی، روضه خوانی و 
سینه زنی پیش بینی شده است. در ضمن برنامه مرثیه سرایی و 
جلسات سخنرانی در دیگر صحن ها و رواق های حرم مطهر برگزار 
خواهد شد و ویژه برنامه عزاداری و سوگواری برای زائران عرب و 
اردوزبان در رواق  دارالرحمه و صحن غدیر تدارک دیده شده است.

رقیــه توســلی  گیــالس آورده. عیــن 
همیشــه نیســت؛ کمــی خوشــحال اســت، 
ــاد مضطــرب، کمــی هــم مغمــوم. همــان  زی
طــور کــه بیــن همــکاران بســته های ســرخ 
و درشــت گیــالس را توزیــع می کنــد بــرای 
فــرار از بغــض می گویــد؛ دســت کاشــت پــدر 
خدابیامرزمــه. دیگــه شــعور داشــته باشــید 
بــا فاتحــه شــادش کنیــد... اول می خنــدد و 
بعــد بگویــی نگویــی اشــک هایش می ریزنــد.
»خانـم عابدیـن« از زنـان قوی روزگار اسـت. 
امـا  بـه دوش می کشـند  از این هـا کـه کـوه 
خـم نمی آورنـد بـه ابـرو. وقتـی می بیند همه 

بـه  می گـذارد  را  بنـا  بـاز  کـرده  دلواپـس  را 
خندیـدن کـه »ولـم کنیـد بابا! طبیعیه گریه 

کنـم. دلـم بـرا پـدرم تنـگ شـده خُـب!«. 
کســی بــاور نمی کنــد و هیــچ کداممــان قانــع 
می بینــد،  کــه  را  اصرارمــان  نمی شــویم... 
قصــه دختــرش را تعریــف می کنــد... قصــه 
چنــد روز مرخصــی رفتنــش را کــه مــا فکــر 
گویــا  معمولیســت.  مرخصــی  می کردیــم 
ــود اورژانــس کــه ببینــد یــک قوطــی  رفتــه ب
آرامبخــش چــه آورده ســر زندگــی  قــرص 

دختــرش!
می گویـد بچـه اش داشـته از دسـت می رفته 

و تنهـا چیـزی کـه یـادش می آیـد ایـن بـوده 
می کـرده.  صـدا  را  رضـا)ع(  امـام  فقـط  کـه 
بلنـد و از اعمـاق وجـود. می گویـد بـه انـدازه 
دقیقـه.  آن چنـد  زده  فریـاد  تمـام عمـرش 
ایـن را از زبـان پرسـنل بخـش بعـد از آنکـه 
»یاسـمن«ش برگشـت، نقـل قـول می کنـد.
در  کرده ایــم.  دوره اش  بغــل،  بــه  گیــالس 
جــواب ابــراز احساســاتمان می گویــد؛ »االن 
خواهــی  معــذرت  ازم  خــدا.  شــکر  بهتــره 
کــرده. امــا مــن دارم بررســی می کنــم چــی 
درســت نبــوده تــو تربیتمــون کــه رســیدیم به 
ایــن نقطــه. دختــرم وحشــتناک پشــیمونه. 

بــره  بایــد  میگــه  دیــده.  مشــهدُ  خــواب 
حــرم. کلــی حــرف داره، توبــه داره. از وقتــی 
خجالــت  بــا  دفعــه  صــد  شــده،  مرخــص 
گفتــه؛ مامــان! امــام رضــا صــدات رو شــنیده 
و مــن رو برگردونــده. پــس بایــد بــرم بگــم 
فهمیــدم در حقــم پــدری کردیــن. ضمانتــم 

کردیــن. عوضــم کردیــن«.
ایـــن  بـــه  جمـــع  همـــه.  می کنیـــم  گریـــه 
مؤسســـه.  تـــوی  ندیـــدم  هرگـــز  عجیبـــی 
دســـت تک تکمـــان رو می شـــود. دلتنگـــی 
بـــرای مشـــهد و حـــرم عیـــان  تک تکمـــان 

. می شـــود... 

نیمکت زندگی نیمکت زندگی 

بقچه حرف ها را 
بسته ام

WWW.QUDSONLINE.IR 9844 پنجشنبه 9 تیر 1401   30 ذی القعده 1443  30 ژوئن 2022  سال سی و پنجم   شماره

تفسیر/ آیت اهلل علم الهدی

بشارتهایقرآن
بهوجوداقدس
fامامزمان

4

2

3

گشتی در تاالر خاندان غفاری و کمال الملک در موزه ملی ملک  

خالقوآرزوساز

دکتر مریم جاللی درگفت وگو با قدس مطرح کرد 

مستقیمگویی،اشکالکتابهای
دینیادبیکودکونوجوان

احکام

استفتاییازرهبرانقالبدرباره
نرخمصوبافزایشاجارهبها

    سال دوم    ویژه نامه 372    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

پیکر امام جواد آبروی غم است... و سیمای اندوه
بگذار قلب ها از درد فریاد بزنند...

و  کسانی که مرادشان موسی بن جعفر است، راه 
او را در پیش بگیرند...

و گریه کنندگان بر امام جواد بگریند...
بــال هــای  حــالــی کــه  در  ــد،  رســی غــریــب  آن  پیکر 
فــرشــتــگــان زخــم هــای جــگــر مــســمــوم او را لمس 
می کنند... چشم ها می گریند و فریادها بلند است

جواداالئمه رحلت کرد در حالی 
که مسموم شده بود...

پیکر چه کسی است که تشییع 
می شود  و طی مسیر می کند...

مدیر گروه سیره اهل بیت)ع( پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در گفت وگو با قدس عنوان کرد

راهبردهای جواداالئمه j در تبیین معارف اسالم ناب
 مراسم تشییع نمادین تابوت 

حضرت جواداالئمه  )ع( در عراق

هرگزنمیرد
آنکهازاو
زندهایمما
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منبر مجازی 

پیشمرگظهور

حجت االسـام کاشـانی   یـک مشـکل کـه 
خیلـی در مظلومیـت امـام جـواد)ع( نقـش دارد، 
ازدواج ایشـان بـا دختـر مأمـون اسـت... شـوخی 
نیسـت کـه امـام شـیعه، امـام پرهیـزگار شـیعه 
کـرده  ازدواج  اسـت  طاغـوت  کـه  شـاه  دختـر  بـا 
اسـت... انصافـاً در بیـن بنی عبـاس کمتـر کسـی 
بـه ذکاوت مأمـون هسـت. در روایـت معتبـر بـه 
او »عِفْرِیـٌت  مُْسـتَکْبِرٌ« می گوینـد... عفریـت بـه 
کسـی می گوینـد کـه مغلـوب نمی شـود... مأمـون 
کارهایـی کـرد کـه بـه راحتـی مـردم را از دور امـام 
رضـا)ع( و امـام جـواد)ع( دور کنـد. امـام رضـا)ع( 
را کـه بـه سـمت خراسـان بـرد... همـه می گفتنـد 
حـاال امـام رضـا)ع( آنجـا در کاخ زندگـی می کنـد، 
کنیـزان اروپایـی هـم جلـو در خانـه امـام رضـا)ع( 
رضـا)ع(  امـام  شـهادت  بعـد  می ایسـتادند... 
مأمـون بـا خـود فکـر کـرد حـاال کـه امـام رضـا)ع( 
را کشـته، امـام جـواد)ع( هـم هفـت سـال دارد... 
او را بـه حرمسـرا می بـرم. پادشـاهان ایـن کار را 
انجـام می دادنـد... شـاه عباس بچه هـای خـود را 
در حرمسـرا بزرگ کرد... گفت حضرت جواد)ع( 
را بـه حرمسـرا می بـرم و در نـاز و نعمـت زندگـی 
می کنـد و دختـر خـود را بـه او می دهـم تـا او را 
تربیـت کنـد -چـون سـن دختـر مأمـون بیشـتر از 
امـام جـواد بـود، 10 سـال سـن او بیشـتر از امـام 
یـک  کـرد،  حسـاب  خـودش  بـا  بـود-  جـواد)ع( 
امامـی بـرای شـیعیان درسـت می کنـم... خیلـی 
خـوب فکـر کـرده بـود... یعنـی بـا حسـاب دو، دو 
تـای دنیـا بهتـر از ایـن نمی شـد تصمیـم بگیـرد. 
تربیـت  دلخـواه خـودم  بـه  را  امـام  فکـر می کـرد 
می کنـم بعـداً او هـم مثـل خـود مـا می شـود. بـا 
امـام  ایـن  کم کـم  مثـالً  امـروز،  کتـاب  و  حسـاب 
شـیعه، عشـق رابطـه بـا آمریـکا پیـدا می کنـد! بـا 
مسـتکبرها راه مـی رود. انصافـاً خـوب فکـر کـرده 
بـود. از طرفـی امـام را بـه گونه ای محدود کرده بود 
کـه امـام نمی توانسـت بـا شـیعیان ارتباط داشـته 
باشـد. گفـت: مـن حالـت استکبارسـتیزی او را 
بشـکنم یـک بچـه از دختـر مـن به دنیـا بیاید نوه  
امـام رضـا)ع(، نـوه  مأمـون شـود کلـی تنش زدایـی 

می شـود... شـما ایـن شـرایط را ببینیـد.
امام جواد)ع( از ابتدا قرار است جاده صاف کن 
مهدویت باشد... روایت هست که بابرکت ترین 
حضرت  یکی  هستند:  فرد  دو  اسالم  در  افراد 
دیگری حضرت حجت)عج(.  و  است  جواد)ع( 
اگر امام جواد)ع( نبود قطعاً مهدویت بی معنی 
شباهت های  جواد)ع(   امام  دوران  یعنی  بود. 
عدیده با دوران امام زمان)عج( دارد که مردم یاد 
بگیرند... یکی از این شباهت ها امامت در کودکی 
است... امام در این دوران با عملکردشان تمام 
شبهه ها را از بین می برند در نتیجه بعدها که 
امام هادی)ع( و امام زمان)عج( هم در کودکی به 
امامت می رسند دیگر شبهه ای در امامت آن ها 
مثل زمان امام جواد)ع( وجود ندارد.  در واقع امام 

جواد)ع( پیشمرگ موضوع ظهور است... .

معرفیبرخیازایرانیانیکهافتخارعلمآموزیدرمحضرامامنهم)ع(راداشتهاند

شاگردانایرانیامامجوادj چهکسانیبودند؟
  محمدحسین نیکبخت  
عالقـه ایرانیـان بـه اهـل  بیـت 
طهـارت)ع(،  و  عصمـت 
تاریـخ  قدمـت  بـه  تاریخـی 
اسالم دارد. ایرانیان از همان 
را  آنـان  بـا خانـدان رسـالت، مهـر  ابتـدای آشـنایی 
بـه دل گرفتنـد و در سـده های بعـد و بـه ویـژه پـس 
آن  شـهادت  و  ایـران  بـه  رضـا)ع(  امـام  هجـرت  از 
حضـرت در خراسـان، ایـن عالقـه و ارادت در قلـب 
ایرانیـان نهادینـه شـد و از ایـن رو بـا وجـود اختنـاق 
و محدودیت هـای حاکـم بـر شـیعیان به ویـژه از دوره 
امـام جـواد)ع( بـه بعـد، هـر روز بـر شـمار دوسـتداران 
افـزوده می شـد. شـیخ  ائمـه)ع(  ایرانـی  و شـاگردان 
طوسـی در کتاب »رجال« خود، 116 نفر از اصحاب 
آن هـا  میـان  در  کـه  می بـرد  نـام  را  جـواد)ع(  امـام 
دسـتکم 37 نفـر ایرانـی یـا سـاکن ایران هسـتند؛ هر 
چنـد کـه برخـی از علمـا معتقدنـد ایـن تعـداد، پـس 
از بررسـی دیگـر کتاب هـای رجالـی شـیعه از مـرز 70 
نفـر عبـور خواهـد کـرد. امـروز و در سـالروز شـهادت 
جواداالئمـه)ع( می خواهیـم با تعـدادی از اصحاب و 
شـاگردان ایرانـی آن حضـرت آشـنا شـویم؛ بزرگانـی 
در  و سـازنده  نقشـی مهـم  آن هـا  از  کـدام  هـر  کـه 

گسـترش معـارف اهـل  بیـت)ع( داشـته اند.
ابراهیم بن شیبه کاشانی

ابراهیم از محدثان نامدار شیعه است که روایت هایی 
از امام جــواد)ع( و امام هــادی)ع( نقل کرده است. 
بــزرگــوار، شهرت  امــام  ایــن دو  ابراهیم به  نامه های 
وی،  اصلی  نشان می دهد دغدغه  و  دارد  فــراوانــی 
فعالیت فرقه های غالی و انحرافی در میان شیعیان 
بوده  است. دیگر راویــان بزرگ شیعه مانند احمد 
بن محمد بزنطی، متن نامه های ابن شیبه کاشانی 
را در کتاب های خود آورده اند. در این نامه ها افزون بر 
پرسش های اعتقادی برای مبارزه با جریان انحرافی، 
برخی از پرسش های فقهی نیز مطرح شده  که برای 

فقها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
عبدالجبار بن مبارک نهاوندی

امــام  و اصــحــاب  از شــاگــردان  و  نهاوند  اهــالــی  از 
کاظم)ع(، امام رضا)ع( و امام جواد)ع( بود. ابن داود 
حلّی، وی را یکی از راویان ثقه احادیث اهل  بیت)ع( 
هم  حدیثی  کتابی  عبدالجبار  از  ظاهراً  مــی دانــد. 
وجود داشته  است که امروزه در دسترس نیست. 
امــام  بــه محضر  قمری  یــا 209  ســال 207  در  وی 
جواد)ع( مشرف شد و برخی روایت ها را برای تأیید 

به آن حضرت عرضه کرد. 
فضل بن شاذان نیشابوری

خاندان فضل در نیشابور زندگی می کردند و او در 
همین شهر زاده شد. برخی او را از اصحاب امام 
و  می دانند  عسکری)ع(  امــام حسن  و  هـــادی)ع( 
پدر وی، شاذان بن خلیل نیشابوری را از اصحاب 
اما شواهد  امام جــواد)ع( می شمارند؛  و شاگردان 
موجود در آثار روایی شیعه، نشان می دهد وی نیز 
بوده  است. دو  از شاگردان مکتب جواداالئمه)ع( 
کتاب منسوب به وی یعنی »الرجعه« و »العلل« 
در میان علمای علم حدیث شهرت فراوانی دارد. 
طاهری  حاکم  طاهر،  بن  عبدهللا  دوران  در  فضل 
خراسان به دلیل اعتقادات شیعی تحت تعقیب 
قرار گرفت و به عراق رفت. او سال ها در عراق ماند 
و از محضر ائمه معصومین)ع( استفاده کرد. ظاهراً 
فضل بعدها به خراسان بازگشت و در سال 260 ق 

دار فانی را وداع گفت. مزار وی در نیشابور شهرت 
فراوانی دارد.

علی بن مهزیار اهوازی
پدر وی اصالتاً از اهالی هندیجان در خوزستان بود. 
خانواده آن ها ابتدا مسیحی بودند و سپس به دین 
اسالم گرویدند و پیرو مذهب اهل بیت)ع( شدند. 
علی بن مهزیار، وکیل امام جواد)ع( و فرزند بزرگوار 
ایشان، امام هــادی)ع( بود. روایاتی دربــاره مقام و 

منزلت وی  نزد ائمه معصومین)ع( در دست است. 
امام جواد)ع( در نامه ای خطاب به علی بن مهزیار 
می فرماید: »من مقام تو و خدمات شبانه روزی تو 
را در سرما و گرما از نظر دور نداشته ام. از خداوند 
می خواهم در روز قیامت که همه را گرد می آورد، آن 
چنان مخلوقات خود را شیفته و دوستدار تو کند 
که مایۀ رشک باشد. به درستی که خداوند شنونده 
تفسیر،  در  آثــاری  مهزیار،  بن  علی  دعاهاست«. 
تاریخ و فقه از خود باقی گذاشت که محدثان، نام 

آن ها را در کتاب های خود آورده اند.
محمد بن خالد برقی 

ظاهــراً محمــد در روســتای »برقــرود« از توابــع قــم 
دیــده بــه جهــان گشــوده و از همیــن رو مشــهور 
بــه »برقــی« اســت. وی از اصحــاب امــام جــواد)ع( 
بــود و پیــش از ایشــان، محضــر پــدر و پدربــزرگ آن 
حضــرت را نیــز درک کــرد. محمــد عالمــی تیزهــوش 

و نویســنده ای پــرکار بــود. او آثــار ارزشــمندی از خــود 
ــان  ــه یــادگار گذاشــت و یکــی از مدافعــان و مرزبان ب
حریــم والیــت شــمرده می شــد. فرزنــد او احمــد نیــز 
در زمــره علمــای نامــدار شــیعه محســوب می شــود. 
و  »المحاســن«  کتــاب  دو  خالــد  بــن  محمــد  از 
رســیده  مــا  بــه دســت  و  مانــده  باقــی  »الرجــال« 
اســت؛ هــر چنــد برخــی از صاحبنظــران، ایــن دو 

کتــاب را بــه پســر وی منســوب کرده انــد.

 شیخ طوسی در کتاب »رجال« خود، 116 نفر از اصحاب امام جواد)ع( را نام می برد 
که در میان آن ها دستکم 37 نفر ایرانی یا ساکن ایران هستند؛ هر چند که برخی 
از علما معتقدند این تعداد، پس از بررسی دیگر کتاب های رجالی شیعه از مرز 70 
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ما تبقی 
االرض 
یوما واحدا 
بغیر امام 
منا تفزع الیه 
االمه
زمين، بدون امامى 
از ما كه امت به او 
پناه برد، حتى يک 
روز باقى نمى ماند.

ان االمامه 
اس 

االسالم 
النامی 

و فرعه 
السامی

امامت، ريشه بالنده 
اسالم و شاخه 

برافراشته آن است.

برگزاری 
نشست 

»متاورس و 
تجربه دينى«

نشست 
علمی تخصصی 

»متاورس و تجربه 
دینی« از سوی قطب 

علمی فلسفه دین 
اسالمی پژوهشگاه 

به صورت مجازی 
برگزار می شود. در 

این نشست علمی 
حجت االسالم علیرضا 

قائمی نیا به عنوان 
ارائه دهنده حضور 

داشته و دبیر علمی 
این نشست مجتبی 
رستمی کیاست. این 

نشست علمی روز 
یکشنبه 12 تیرماه 

ساعت 17 به صورت 
مجازی برگزار می شود. 
عالقه مندان می توانند 

برای حضور در این 
نشست از طریق 
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اقدام کنند.

 »زالل«
 رونمايى 
مى شود

کتاب »زالل«، روایت 
زندگی شهیدی که 
امام زمان را می دید 
در مسجد جمکران 
رونمایی خواهد شد. 
کتاب »زالل« روایت 
مستند زندگی عارف 
شهید »سیدرضا 
پورموسوی« است 
که توفیق تشرف و 
استفاده مکرر از 
محضر امام عصر)عج( 
را داشته و بخشی 
از آنچه را برایش 
رخ داده در جزوه ای 
نوشته است. این 
کتاب در قالب خاطره 
و داستان بر اساس 
دستنوشته های 
خود شهید که پس 
از شهادتش آشکار 
شده،  نوشته شده 
است. مراسم رونمایی 
روز پنجشنبه نهم 
تیرماه 14۰1 از ساعت 
11 تا12:۳۰ در فروشگاه 
سبک زندگی کتاب 
جمکران واقع در  
مسجد مقدس 
جمکران برگزار 
می شود.

نشست رونمایی

کتاب »لغزش های اعتقادی در عصر غیبت )گونه ها، زمینه ها و 
راهکارها(« اثر حسن مالیی است که در پژوهشکده مهدویت و 
آینده پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی تهیه و به همت 

نشر این پژوهشگاه منتشر شد. 
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس متون دینی زمان غیبت امام 
عصر)عج( به گونه ای خواهد بود که اعتقادات و باورهای دینی 
و مهدوی یک مسلمان به شدت مورد هجمه قرار می گیرد و 

دینداری برای مسلمانان با چالش های خطرناکی مواجه خواهد 
شد. این پیش بینی معصومین)ع( امروزه با تأملی در وضعیت 
دینداری آحاد جامعه انسانی و با هجوم بی امان جبهه شیطان 

بر باورهای الهی کامالً مشهود است.
قطعاً چنین لغزش هایی در امور اعتقادی با زمینه های فردی 
و عوامل اجتماعی شکل می گیرد و موجب ایجاد انحراف در 
باورها می شود که باید مورد بررسی موشکافانه و عالمانه قرار 

گیرد؛ زیرا تا لغزش ها و بسترهای ایجاد آن شناسایی نشود، ارائه 
راهکار ممکن نخواهد بود. بنابراین رسالت مهم ما پس از این 
شناسایی، یافتن راهکارهای مؤثر برای از بین بردن یا کاهش این 
لغزش هاست. اهداف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل و 
زمینه های لغزش اعتقادی در زمانه غیبت و چاره اندیشی و ارائه 

راهکار و رفع چالش های اعتقادی در عصر غیبت بوده است.
این اثر در چهار فصل تألیف شده است؛ در فصل نخست این 

اثر که به کلیات و مفاهیم اختصاص یافته، در قالب دو گفتار، به 
مبحث »جایگاه اعتقادات در اسالم« و »غیبت امام عصر)عج( 

و انتظار ظهور« پرداخته شده است.
نویسنده در دومین فصل از این اثر، »گونه شناسی لغزش های 
اعتقادی« را در سه گفتار با عناوین مفهوم شناسی لغزش 
اعتقادی، لغزش های مشترک در همه اعصار و لغزش های ویژه 

در عصر غیبت مورد بحث و بررسی قرار داده است.

»زمینه شناسی بسترهای بروز و گسترش لغزش های اعتقادی« 
عنوان سومین فصل از ایــن کتاب اســت که نویسنده در دو 
گفتار به لغزش های درونی و بیرونی بروز لغزش های اعتقادی 
می پردازد؛ در این فصل، زمینه های بینشی، گرایشی و رفتاری 

بروز لغزش های اعتقادی تبیین شده است.
در چهارمین و آخرین فصل از کتاب مذکور، »راهکارشناسی 
مقابله با لغزش های اعتقادی« مورد بررسی قرار می گیرد که در 

این راستا، راهکارهای فرهنگی معرفتی، راهکارهای اخالقی – 
تربیتی و راهکارهای سیاسی – اجتماعی تشریح شده است.

در بخشی از این کتاب می خوانیم: انسان موجودی اجتماعی 
ــرآوردن نیازمندی های خــود به رفــت و آمــد در  اســت و بــرای بـ
جامعه و معاشرت با افراد گوناگون و مواجهه با قوانین جاری 
در آن نیاز دارد. همین ورود به جامعه در صورتی که از صالح 
کافی برخوردار نباشد، می تواند بسترساز ایجاد لغزش هایی 

در باورهای دینی او شود. از این رو باید راهکارهایی را یافت که با 
جامعه مرتبط است و با سیاست و سیاسیون ارتباط دارد و به 
اجرای آن همت گماشت. برخی از مهم ترین راهکارهای سیاسی 
– اجتماعی بــرای حفظ ایمان و مصون ماندن از لغزش های 
اعتقادی عبارت اند از: صالح بودن خواص و نخبگان جامعه، 
عدالت گستری در حد توان، برخورد با افراد و فرقه های انحرافی، 

دشمن شناسی و بصیرت افزایی و ... .

تازه های نشر
 »لغزش های 
اعتقادی در 
 عصر غيبت« 
منتشر شد

مهديه قمری  دومین دوره جشنواره کتاب های 
دینی ادبی کودک و نوجوان در حالی امسال به همت 
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران برگزار می شود 
که یک مرحله از داوری آثار با حضور مریم جاللی، 
رئیس کارگروه ادبیات کودک و نوجوان انجمن ترویج 
زبــان و ادب فارسی در سالن اجتماعات کتابخانه 
مرکزی دانشگاه شهید بهشتی هفته گذشته برگزار 

شد. 
وقتی سراغ دکتر مریم جاللی رفتیم تا درباره جزئیات 
ــا او گــفــت وگــو کــنــیــم، ایــن  ایـــن دوره از جــشــنــواره ب
پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان با تأکید بر ادبی 
بودن محور این جشنواره، به این نکته اشاره کرد که 
جشنواره کتاب های دینی ادبی کودک و نوجوان سبب 
ایجاد رقابت میان نویسندگان و ارتقای کیفی آثار 

می شود. مشروح این گفت وگو در ادامه آمده است.

دومین دوره جشنواره کتاب های دینی ادبی کودک و  ◾
نوجوان امسال با چه هدفی برگزار می شود؟ 

هدف، ارتقای کتاب های دینی ادبی کودکان و نوجوانان 
اســت، زیــرا اشکاالتی به برخی از این کتاب ها وارد 
شده که به جای آنکه برای گروه سنی کودک و نوجوان 
مفید بــاشــد، نتیجه عکس داشــتــه و آسیب های 
بسیاری بــرای آن هــا بــه دنــبــال دارد. عــالوه بــر ایــن، 
برگزاری این جشنواره ها می تواند سبب ایجاد رقابت 
در نویسندگان شــود، ممکن است نویسنده نوقلم 
بوده و آثارش را به تازگی نوشته و چاپ کرده باشد، با 
شرکت در این جشنواره ممکن است اثر نویسنده 
نوقلم و جوان از کیفیت مناسب برخوردار بوده و حائز 

کسب رتبه شود. 

ــال اثـــر،  ◾ ــ ــواره و ارسـ ــرای شــرکــت در ایـــن جــشــن ــ ب
نــویــســنــدگــان و شـــاعـــران چــه نــکــاتــی را بــایــد در نظر 

می گرفتند؟ 
وزن ادبیات در آثار ارسال شده توسط شرکت کنندگان 
باید سنگین باشد، همچنین حتماً با زبــان فارسی 
نوشته شده و از کیفیت ادبی خوبی برخوردار باشد. 

علت اینکه بــه مــحــور ادبـــی در آثـــار دیــنــی ارســالــی 
تأکید دارم، این است که پل ارتباطی این جشنواره با 
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، محور ادبی آن بوده 
و استفاده شایسته و درست از زبان فارسی در آثار 

دریافت شده معیار داوری داوران است. 

فراخوان این جشنواره چه زمانی اعالم و چه تعداد  ◾
اثر در این جشنواره پذیرفته شد؟ 

ما دو بار فراخوان این جشنواره را به دلیل استقبال 
زیــاد، اعــالم کردیم. فراخوان اول تا 1۵ اردیبهشت 
ــت، ضــمــن ایــنــکــه از  ــ ــان داشـ ــ ــاری زم مـــاه ســـال جــ
شرکت کنندگان خواسته شــده بــود آثــار مربوط به 
ســال هــای 1۳99 و 14۰۰ خــود را بــه دبیرخانه این 

جشنواره ارسال کنند.  2۵۰ اثر به دبیرخانه دومین 
دوره جشنواره کتاب های دینی ادبی کودک و نوجوان 
رسید که در مرحله اول داوری شاید حدود یک پنجم 
آن ها توانست به مرحله بعد راه یابد. این نکته را هم 
باید اشاره کنم که معیار انتخاب داوران این دوره از 
جشنواره، میزان مطالعه آکادمیک و تجربه داوران 
بود که خوشبختانه بهترین داوران از دانشگاه شهید 
ــار رسیده را داوری می کنند، همچنین  بهشتی آث
تصمیم گرفتیم این جشنواره را یک سال در میان 
بــرگــزار کنیم، عــالوه بر ایــن ممکن اســت دو مرحله 

داوری انجام شود. 

با توجه به پژوهش هایی که در حوزه کتاب های دینی  ◾
کودک و نوجوان انجام داده اید، در برخی از این آثار چه 

اشکاالتی وجود دارد؟ 
کودکان امروز با فناوری ها آشنا هستند و نسل آن ها با 
نسل قدیم متفاوت است، با وجود این به نظر می رسد 
این کودکان نیازمند معرفی اصول اولیه دین هستند، 
زیرا پرداختن به این اصول مهم تر از جزئیاتی است که 
در برخی از کتاب های دینی کودکان و نوجوانان وجود 
دارد، این کتاب ها باید به گونه ای باشد که با کودک پل 
ارتباطی برقرار کند و او را با دین در حد معرفی اصول 
اولیه آشنا کند. یکی از مهم ترین اشکاالت که در 
برخی از آثار دینی ویژه گروه سنی کودک و نوجوان 
مشاهده می کنیم، مستقیم گویی اســت کــه باید 
نویسندگان از این مــورد در نگارش کتاب های خود 

پرهیز کنند. 

نویسندگان در آثار خود درباره گروه سنی مخاطب  ◾
کــتــاب و مــوضــوعــات دیــنــی تحقیق و پــژوهــش انجام 

می دهند؟ 
من از میزان تحقیق نویسندگان اطالعی نــدارم، اما 
آنچه مشخص است نویسندگان و شاعران حوزه 
دینی کودک و نوجوان در دریافت موضوعات و مسائل 
دینی مشکلی ندارند بلکه درانتقال این مسائل به 
گروه سنی کودک و نوجوان در برخی مواقع با مشکل 
مواجه می شوند، این موضوع سبب می شود برخی 
از کتاب های دینی به جای آنکه به کودکان در انتقال 
مسائل کمک کند و به آن هــا آرامــش دهــد، میزان 

اضطراب در این گروه سنی را افزایش دهد.

امام جواد)ع( در روایتی به دو معیار مهم خواستگار 
خــوب اشــاره کردند .بــه گــزارش خبرگزاری تسنیم، 
ازدواج، پیوندی مقدس بین زن و مرد است که پایه 
اولیه خانواده را شکل می دهد؛ به همین دلیل تأکید 
زیــادی به دقــت در مقدمات ازدواج شــده اســت. در 
عرف ما این مقدمات با عنوان مراسم خواستگاری یاد 
می شود. طی این فرایند، زوجین باید طرف مقابل را با 
معیارهای خود مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند. هر 
اندازه این معیارها به معیارهای دینی نزدیک تر باشد، 
بنیان خانواده مستحکم تر و افراد آن رشدیافته تر و 

سودمندتر برای جامعه خواهند بود.
از اولین گزاره هایی که در احادیث به عنوان معیار 
خواستگار خوب اشاره شده، دینداری و امانت داری 
اســت. فــردی به نام حسین بن بّشار می گوید: طى 
نــامــه  ای بــه امــام جـــواد)ع( نوشتم: مــردی دخــتــرم را 
خواستگاری کرده؛ تکلیف من چیست؟ آن حضرت 
در پاسخ نوشت: »مَنْ خَطََب إلَیْکُمْ فَرَضیتُمْ دینَهُ وَ 
ِّجُوهُ، إالّ تَفَْعلُوهُ تَکْنُ فِتْنَةٌ فِی االْرْضِ وَ فَسادٌ  أمانَتَهُ فَزَو
کَبیرْ؛ هر که به خواستگاری دختر شما آید و از تدین 
و امانت داری او راضی هستید، با او موافقت کنید، 
وگرنه سبب فتنه و فساد بزرگی بر زمین خواهید 

شد«.
همان طور که اشاره شد،  امام جواد)ع( در این روایت 
به دو گزاره مهم به عنوان معیار ازدواج اشاره می کنند: 
»فَرَضیتُمْ دینَهُ وَ أمانَتَهُ«؛ رضایت از دین و امانت؛ چرا 
که فردی که متدین به دین الهی باشد، دربرابر مسائل 
مختلف احساس مسئولیت و تعهد دارد و در یک 
کلمه، اهل تقواست. فرد دیندار همواره سعی می کند 
خود را مقید به اخالق کند و در برخورد با مشکالت 
از کوره در نرود و عصبانیت به خرج ندهد و به همسر 
خــود ظلم و ستم نکند. امــام حسن مجتبی)ع( در 
ــاره ازدواج  روایتی خطاب به مــردی که با ایشان درب
دختر خود مشورت کرد، فرمود: »او را به مردی باتقوا 
ــاره علت آن ادامــه دادنــد:  شوهر بــده«. حضرت درب
»زیرا اگر دختر تو را دوست داشته باشد گرامی اش 
مــی دارد و اگــر دوستش نداشته باشد، به وی ستم 
َّها أکرَمَها  ، فإنّهُ إن أحَب ِّجْها مِن رَجُلٍ تَقِیٍّ نمی کند«؛ زَو

وإن أبغََضها لَم یَظلِمْها. )مکارم األخالق، ص2۰4(
ــاره معیار یک  دومین گــزاره ای که امــام جــواد)ع( درب
خواستگار خوب معرفی می کنند، امانت داری است. 
این خصلت به قدری اهمیت دارد که امیرمؤمنان)ع( 
ــت داری  ــات ایــمــان یــک انــســان را امــان بــرتــریــن درجـ
معرفی کردند؛ »أفُضل االیمانِ، اأَلمانةُ« یا در روایتی 
دیگر فرمودند: »رَأُس االِســالمِ اأَلمانَةُ؛  امانت داری، 
اســاس و پایه اســالم اســت«. فــردی که دارای صفت 
امــانــت داری باشد، همسر خود را مهم ترین امانت 
الهی می داند؛ بنابراین سعی می کند به بهترین نحو 
از او حراست و صیانت کند و قلب و ذهن خود را جز 
همسر خــود معطوف بــه هیچ زن نامحرمی نکند، 

هرچند این خصلت ها باید دوطرفه باشد. زنی که 
اهل دیانت و امانت داری باشد، از اموال همسر خود 
به خوبی مراقبت می کند، می کوشد اهل صرفه جویی 
باشد و از اســراف بپرهیزد و با انــدک نامالیمتی به 
همسرش خیانت نکند. زنی که امانتدار باشد، باید 
خود را از دید نامحرم حفظ کند و در نبود شوهر، با 
نامحرم شوخی و خنده هایی که موجب برانگیختن 
حس مریض دالن می شود،  انجام ندهد؛ در غیر این 
صورت، زن بزرگ ترین خیانت ها را در حق همسرش 
می کند. زن امانتدار، اسرار همسرش را حفظ می کند 
و سفره دل خویش را مقابل هر کسی پهن نمی کند 
مگر اینکه قصد اصالح آن را داشته باشد و با اهلش 

مشورت کند.
بنابراین همین که خانواده دختر تشخیص به دیانت 
و امــانــت داری فرد دادنــد و او را اهل جهد و کوشش 
در کسب حــالل دیــدنــد،  خــوب اســت دســت رد به 
سینه پسر نزنند. رسول خــدا)ص(  می فرماید: »إِذَا 
ُ  إاِلَّ تَفَْعلُوهُ  ِّجُوه جَاءَکُمْ مَنْ تَرَْضوْنَ  خُلُقَهُ  وَ دِینَهُ  فَزَو
تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی اأْلَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ« یعنی اگر کسی به 
عنوان خواستگاری به نزد شما آمد که خُلق و دینش 
را می پسندید با او ازدواج کنید و اگر به این دستور 
عمل نکنید )معیارهای مادی را لحاظ کنید( فتنه و 
فساد بزرگی در زمین به وجود خواهد آمد«. )الکافی 

)ط - اإلسالمیة(، ج ۵، ص۳47(
در پــایــان بــه ایــن نکته اشـــاره کنیم کــه حــق انتخاب 
همسر، بـــرای خــانــواده دخــتــر محفوظ اســـت؛ اگر 
خــانــواده ای تشخیص دهند پــس از ایــمــان، تقوا و 
اخالق، داشتن مدرک تحصیلی و اشتغال و همچنین 
داشتن خانه و یا حداقل پول رهن و اجــاره منزل به 
عنوان مالک یک ازدواج موفق است،  نباید بر آن ها 
خرده گرفت بلکه باید کوشید حداقل های تشکیل 
یک زندگی معمولی را فراهم آورد. باید به خانواده 
دختر حق داد در شرایط سخت اقتصادی هراس در 
دل داشته باشند، چرا که جلوتر از پسر و خانواده 
پسر، آن هــا دربــرابــر دختر خــود احــســاس امــانــت و 
تعهد می کنند. اما اگر بین دختر و خانواده او توافق 
حاصل آمد که آن خواستگار در فرایند زندگی می تواند 
پیشرفت کند و پسر را اهل تعهد و دیانت یافتند، 
فرصتی است که خداوند برای آن پسر فراهم آورده 

و باید غنیمت شمرد و امر را به خداوند واگذار کرد.

دکتر مریم جاللی درگفت وگو با قدس مطرح کرد 

مستقیم گویی، اشکال کتاب های 
دینی ادبی کودک و نوجوان 

در آستانه سالروز ازدواج امیرالمؤمنین)ع( و حضرت زهرا)س(

2 معیار مهم خواستگار خوب 
jبه روایت امام جواد

نیم نگاهدیدگاه

به گــزارش قدس آنالین، حجت االسالم 
محمدحسن رحیمیان تولیت مسجد 
مقدس جمکران، حکم خادمی افتخاری 
این میعادگاه منتظران ظهور را به ابوذر 
روحی، مداح اهل بیت)ع( و خواننده »سالم فرمانده« اهدا 

کرد.
همچنین حجت االسالم سعید نعیمی، مسئول گروه 
»ماح« )ملت امام حسین)ع(( نیز حکم افتخاری مسجد 
مقدس جمکران را از حجت االسالم رحیمیان دریافت کرد. 
در متن حکم حجت االسالم رحیمیان برای ابــوذر روحی 

آمده است:
»بــه پــاس تالش های خالصانه، مفید و مؤثر در تولید و 
اجرای اثر فاخر و ماندگار »سالم فرمانده« و با عنایت به 
اهمیت و ارزش واالی خدمت به این »پایگاه عظیم تشیع« 
که به فرموده مقام معظم رهبری مدظله العالی »یکی از 
توفیقات بزرگ الهی، خدمت در مسجد مقدس جمکران 

اســـت« جناب عالی بــه عــنــوان خـــادم افــتــخــاری مسجد 
مقدس جمکران مشرف می شوید. امید است در سایه 
توجه خاصه حضرت ولی عصر)عج( در ادامه خدمتگزاری 
خالصانه و مشتاقانه به نمازگزاران و دلدادگان اسالم ناب 
مــحــمــدی)ص( مــوفــق، مؤید و مشمول ادعــیــه زاکــیــه آن 

حضرت)عج( باشید«.
 اجتماع خانوادگی »سالم فرمانده« با حضور ابوذر روحی 
۳1 خــردادمــاه با شرکت پرشکوه مــردم والیتمدار قم در 
مسجد مقدس جمکران برگزار شد .سرود »سالم فرمانده« 
کاری از گروه »ماح« )ملت امام حسین)ع(( در لنگرود است 
که با شعری از سیدمهدی بنی هاشمی لنگرودی و اجرای 
ابوذر روحی به تهیه کنندگی حجت االسالم سعید نعیمی، 
27 اسفندماه 14۰۰ مصادف با نیمه شعبان برای نخستین 
بار در شهر لنگرود استان گیالن پخش شد و تا به امروز 
شهر به شهر در ایران اسالمی و حتی فراتر از مرزها رسیده 

و خود را در دل مردم نیز جا کرده است.

در پـی مصوبـه شـورای  عالـی هماهنگـی 
اقتصـادی بـا حضـور سـران سـه قـوه در 
افزایـش  حداکثـر  تعییـن  خصـوص 
اجاره بها در هر سال تا سقف 2۵درصد 
در تهـران و 2۰درصـد در شـهرهای سراسـر کشـور، 
اسـتفتائی از محضـر آیت هللا العظمی خامنـه ای صورت 

گرفت.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس، مصوبـه دولـت در زمینـه 
تعییـن حداکثـر افزایـش اجاره بهـا در هـر سـال تـا سـقف 
2۵درصـد در تهـران و 2۰درصـد در شـهرهای سراسـر 
کشـور، مـورد تأییـد شـورای عالی هماهنگـی اقتصـادی 
سـران قوا قرار گرفت و مقررات الزم برای ضمانت اجرایی 
ایـن مصوبـه بـه تصویـب سـران قـوا و دیگـر اعضـا رسـید. 
در همیـن راسـتا پایـگاه اطالع رسـانی دفتـر مقـام معظـم 
رهبـری پاسـخ ایشـان بـه اسـتفتائی دربـاره مصوبـه اخیر 
شـورای عالـی هماهنگـی اقتصـادی سـران قـوا منتشـر 

کـرده اسـت.

سـؤال مطـرح شـده: »در پـی گرانـی بـازار مسـکن، سـران 
سـه قـوه مصـوب کرده انـد اجاره بهـا در کالنشـهرها 
2۵ درصـد بیشـتر نبایـد افزایـش پیـدا کنـد و در غیـر 
این صـورت حکـم تخلیـه خانـه بـه صاحبخانـه داده 
نمی شـود. سـؤالی کـه می خواسـتم بپرسـم ایـن اسـت 
اگـر صاحبخانـه بـه ایـن میـزان افزایـش راضـی نباشـد و 
قصـد افزایـش بیشـتر اجاره بهـا و ودیعـه را داشـته باشـد 
و مسـتأجر هـم بنـا بـه ایـن قانـون، تـرک منـزل نکنـد و 
صاحبخانـه ناراضـی و غصـب کـرده بخوانـد، مسـتأجر 
چـه بایـد کنـد؟ آیـا واجبـات ماننـد نمـاز در ایـن خانـه 

درسـت اسـت؟«
پاسـخ ارائـه شـده: بـه طـور کلـی اگـر حکومـت اسـالمی بـا 
مالحظه مصالح عمومی کشـور، مقرراتی را اعالم کردند، 
همـه بایـد عمـل کننـد و مسـتأجر اگـر می توانـد بـا موجـر 
مصالحـه نمایـد و در صورتی که چـاره ای ندارد، سـکونت 
او در آن بـا پرداخت اجـاره براسـاس قانون، اشـکال ندارد 

و نمـاز و روزه صحیـح اسـت.

خبر
  خواننده »سالم فرمانده« 

خادم افتخاری مسجد جمکران شد

احکام
 استفتايى از رهبر انقالب درباره
 نرخ مصوب افزايش اجاره بها

زهــرا دلپذير  عــصــر 
ــامـــت جـــواداالئـــمـــه)ع(  امـ
همزمان با دوران دو خلیفه 
ستمگر عباسی، مــأمــون و 
معتصم بود. آن امام همام 
در سن کودکی به امامت رسیدند و از همان ابتدا 
بــا چالش ها و مشکالت بسیاری مــواجــه بودند؛ 
عباسیان با روش های مختلف تالش داشتند امام را 
منزوی کرده و جلو گسترش تشیع و پیشبرد اهداف 
آن حضرت را بگیرند. حضور فرقه های انحرافی چون 
واقفیه نیز بر مشکالت سیاسی امام جواد)ع( افزوده 
بود. در چنین شرایط دشواری، امام محمد تقی)ع( با 
روش شناسی درست و اصولی به تبیین معارف ناب 
اسالمی و دفاع از حقانیت اهل بیت)ع( پرداختند. 
به مناسبت سالروز شهادت حضرت جواداالئمه)ع( 
در این زمینه با حجت االسالم والمسلمین مصطفی 
صــادقــی کــاشــانــی، دکــتــرای تــاریــخ اهــل بــیــت)ع( و 
دانشیار و مدیر گروه سیره اهل بیت پژوهشکده 
تاریخ و سیره اهل بیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی به گفت وگو نشسته ایم. این استاد حوزه و 
دانشگاه پژوهش های بسیاری درباره تاریخ و سیره 
معصومین)ع( در کارنامه خــود دارد که از جمله 
آن ها می توان به کتاب های »تاریخ امامیه« )گذری 
بر 1۰ قرن تاریخ سیاسی شیعیان دوازده امامی(، 
»دولتمردان شیعه در دستگاه خالفت عباسی« 
و »درآمــدی بر مبانی کالمی تاریخ نگاری اسالمی« 

اشاره کرد.

اگــر مــوافــق باشید بحث را بــا مـــروری بــر شرایط  ◾
سیاسی دوران امامت حضرت جواد)ع( آغاز کنیم. چرا 
دوران پس از شهادت امام رضا)ع( را عصر رنج و محنت 

ائمه)ع( دانسته اند؟
ــه امــامــت  ــی ب امـــام جـــــواد)ع( در زمــان
رسیدند کــه خلفای عباسی درصــدد 
استحکام پایه های قدرت خود بودند و 
مأمون تازه از خراسان به عراق بازگشته بود. مأمون 
قصد داشت خود را با عباسیان همنوا نشان دهد و 
از ایرانیان دور شود تا از جانب عباسیان مشروعیت 
خالفت را بدست آورد. از طرفی در میان شیعیان 
هنوز مشکل واقفیه وجود داشت؛ این گروه انحرافی، 
امام موسی کاظم)ع( را آخرین امام دانسته و امامت 
حضرت رضــا)ع( را نپذیرفته بودند. این مسائل، 
مشکالت سیاسی امام جواد)ع( و گسترش امامت 
آن حضرت را با مشکالت زیادی روبه رو می کرد. یکی 
از دالیلی که دوران امامان پس از حضرت رضا)ع( که 

زمــان خالفت مأمون و معتصم و واثــق عباسی را 
شامل می شد، به دوران محنت ائمه تعبیر شده 
همین است. ناگفته نماند دوران محنت، به اختالف 
اهل سنت و مشکالت دستگاه خالفت با عالمان 
غیرشیعه نیز مربوط می شود؛ اختالفی که ناشی از 

اعتقاد به قدیم یا حادث بودن قرآن می شد. 

امــام محمد تــقــی)ع( در ســن کــودکــی بــه امامت  ◾
ــرای بــرخــی از مــردم  رســیــدنــد و طبعاً ایــن مسئله بـ
سبب ابهاماتی شده بود. آن حضرت برای رفع تردید 
مسلمانان و تبیین امامت خــود بــرای شیعیانشان 

چگونه عمل کردند؟
به نکته خوبی اشاره کردید؛ امام جــواد)ع( در سن 
هشت سالگی به امامت رسیدند و ایــن موضوع 
موجب شد آن حضرت حتی در بین شیعیان و یاران 
خودشان هم با مشکالتی مواجه باشند؛ چون هنوز 
برای برخی یاران آن حضرت قابل پذیرش نبود که 
یک کودک به امامت برسد. حتی شماری از یاران 
امام رضا)ع( عبدهللا بن موسی و برخی دیگر احمد 
بن موسی را امام شیعیان دانستند. ولی از آنجا که 
شیعیان راه هایی برای شناخت امام خود داشتند، 
بیشتر اصحاب امام رضــا)ع( از این راه ها استفاده 
نموده و امامت حضرت جواد)ع( را پذیرفتند. ضمن 
اینکه ایــن مسئله تــازگــی نــداشــت و در دوره هـــای 
گذشته هم که شیعیان دربــاره جانشین یک امام 
تردید داشتند، از راه علم و سنجش مدعی امامت 
با پرسش های علمی، او را تشخیص می دادند. البته 
نصّ بر امامت یعنی معرفی از سوی امام پیشین هم 
اهمیت داشت ولی ممکن بود برخی آن را نشنیده 

باشند.

با توجه به شرایط دشــوار دوران امــام جــواد)ع( و  ◾
سخت گیری خلفای عباسی، آن حضرت برای دفاع از 
حقانیت اهل بیت)ع( و جهاد با دشمنان تشیع از چه 

روش هایی استفاده می کردند؟
دوران امــامــت حضرت جـــواد)ع( مــقــارن بــا دوران 
دو خلیفه عباسی یعنی مــأمــون و معتصم بــود. 
شاید بتوان گفت بخشی از مبارزه امام جواد)ع( با 
دشمنانشان به صورت منفی بود. برای نمونه یکی 

از جهاتی که آن حضرت)ع( به وسیله آن تشیع را 
گسترش دادند، ارتباط خانوادگی ایشان با دستگاه 
خالفت بود؛ زیرا امام جواد)ع( داماد خلیفه عباسی 
بودند و این مورد توجهات را به سوی تشیع جلب 
می کرد. یکی دیگر از روش هــای آن حضرت مانند 

دیگر امامان، استناد دادن بسیاری از سخنانشان 
به قرآن بود برخالف امــروز که ما اغلب به قرآن کم 
توجهی داریـــم و سخنانی می گوییم کــه حتی بر 
خالف قرآن است. خودشان فرمودند روایــات ما را 
به آیات قرآن عرضه و مقایسه کنید تا مخالف آن 
نباشد. آن حضرت در تبیین مسائل اختالفی، با 
بیان صحیح و بــدون برانگیختن حساسیت های 
فــرقــه ای بــه مسائل و چــالــش هــای مــوجــود پاسخ 

می دادند. 

یکی از راهبردهای کارآمد امام محمد تقی)ع( برای  ◾
ارتباط با شیعیان خود، استفاده از سازمان وکالت بود. 
دربــاره نقش آن حضرت در توسعه شبکه وکالت و 

وکالی ایشان برایمان بگویید.
سازمان وکالت ائمه)ع( شبکه ای ارتباطی بین امام 
معصوم)ع( و تعدادی از اصحاب باوفای ایشان بود 
که در دوران امامت امــام صـــادق)ع( یعنی تقریباً 
همزمان با آغاز خالفت عباسیان آغاز شد و تا دوران 
غیبت کبری ادامه داشت و پیشوایان معصوم)ع( 
از طریق وکالی خود پیام ها و رهنمودهایشان را به 
شیعیان می رساندند. این سازمان که نقش مهمی 
در پیشبرد اهــداف ائمه)ع( داشــت در دوران امام 
جواد)ع( تقویت شد. در واقع آن حضرت با توسعه 
شبکه وکــالــت، اســبــاب گسترش تشیع را فراهم 
نمودند، چــون در آن دوران ارتباط مستقیم ائمه 
معصومین)ع( با برخی مناطق امکان پذیر نبود. 
شیعیان از سیستان در ایــران تا مصر در آفریقای 
امروزی حضور داشتند و طبعاً الزمه ارتباط آنان با 
امام، وکال و نمایندگان بودند. نام وکالی ایشان در 
کتاب های رجال آمده است مانند صالح بن محمد 
بن سهل كه رسيدگی به امور موقوفات آن حضرت 
در قم را بر عهده  داشت. علی بن مهزیار نیز از یاران 
آن حضرت و پــدر بــزرگــوارش و احتماالً از وکــال به 

شمار می رفت.

یکی از اقدامات امــام جــواد)ع( در جهت تبیین  ◾
معارف ناب اسالمی به جامعه که کمتر به آن پرداخته 
شــــده، شــرکــت در مــنــاظــرات علمی و اعــتــقــادی با 
دانشمندان و جــریــان هــای فکری مختلف بــود. آن 
حــضــرت در مــنــاظــرات خــود از چــه روش هــایــی بهره 

می گرفتند؟
ســؤال بسیار خوبی اســت؛ مناظره با جریان های 
فکری یکی از شگردهای اهــل بــیــت)ع( در تبیین 
باورهای اسالمی بود. از حضرت جواداالئمه)ع( نیز 
مناظرات و گفت وگوهایی فــراوان با افــراد مختلف 

گــزارش شده اســت. آن حضرت در مناظرات خود 
ضمن احترام به طــرف مقابل و مخاطب شناسی 
دقیق، گاه با استدالل عقلی و گاه با دالیل نقلی و 
استناد به آیات قرآن و احادیث و حتی بهره گیری 
از اعتقادات خود مخالفان و... به گفت وگو با طرف 
مقابل می پرداختند و بــاورهــای صحیح اسالمی 
را گوشزد می نمودند. یک مــورد از ایــن مناظرات 
در جریان ازدواج آن حضرت بود که چون مأمون 
می خواست جایگاه علمی و خاندانی آن حضرت را 
برای عباسیان تبیین کند جلسه ای ترتیب داد و افراد 
سرشناسی با امام گفت وگو کردند و متوجه دانش 
و تیزهوشی آن حضرت شدند. یک بار هم بحث 
از چگونگی برخورد با دزد مطرح بود که نظر امام را 
خواستند و آن حضرت با بیان اینکه دست دزد از 
کجا باید قطع شود، به قرآن استناد کردند که فرموده 

َّهِ أَحَداً. َّهِ فاَل تَدْعُوا مََع الل است: وَ أَنَّ الْمَساِجدَ لِل

امام محمد تقی)ع( چگونه و به دست کدام خلیفه  ◾
عباسی به شهادت رسیدند؟

بنابر بیشتر منابع، امام جواد)ع( در آخرین روز ماه 
ذی القعده سال 22۰ هجری قمری یعنی در سن 
2۵سالگی و به دست معتصم عباسی به شهادت 
رسیدند. آن حضرت جوان ترین امام در هنگام 
شهادت بودند. درباره چگونگی شهادت امام 
اختالف نظرهایی وجود دارد. عیاشی در تفسیر آیه 
»السارق و السارقه« آورده  امام جواد)ع( در مجلس 
خلیفه درباره حکم قطع دست دزد اظهار نظر کرد و 
ابن ابی دؤاد قاضی خلیفه که نظرش پذیرفته نشده 
بود، کینه امام را به دل گرفت و معتصم را از عواقب 
توجه به نظر یک جوان در حضور عالمان و بزرگان 
دربار بر حذر داشت و او را به کشتن امام ترغیب 
نمود. خلیفه هم به یکی از درباریان دستور داد امام 
را به خانه خود دعوت کرده و او را مسموم نماید و 
دستور او انجام شد. شهادت آن حضرت به دست 
همسرش ام فضل هم مشهور است که به تحریک 
عموی خود معتصم آن حضرت را مسموم کرد و پس 
از این اقدام پشیمان شد. البته در روضه خوانی های 
ما عمدتاً این طور بیان می شود که  ام فضل بعد از 
اینکه امام را مسموم کرد شادمانی کرد در صورتی که 
این موضوع درست نیست؛ این حرفی است که در 
1۰۰سال اخیر وارد روضه ها شده است. او از کردارش 
پشیمان شد ولی به هرحال دست به جنایت بزرگی 
زده بود. آن حضرت پس از شهادت در شهر کاظمین 
و در جوار جد بزرگوارشان امام کاظم)ع( به خاک 

سپرده شدند.

مراسم تشییع نمادین تابوت 
 j حضرت جواداالئمه

در عراق

 هرگز نميرد
  آن كه از او 
زنده ايم ما

عکس نوشت

پيکر امام جواد آبروی غم است... و سيمای اندوه
بگذار قلب ها از درد فرياد بزنند...

و  كسانى كه مرادشان موسى بن جعفر است، راه او را در پيش 
بگيرند...

و گريه كنندگان بر امام جواد بگريند...
پيکر آن غريب رسيد، در حالى كه بال های فرشتگان زخم های 

جگر مسموم او را لمس مى كنند... چشم ها مى گريند و فريادها 
بلند است

جواداالئمه رحلت كرد در حالى كه مسموم شده بود...
پيکر چه كسى است كه تشييع مى شود  و طى مسير مى كند...

فرشتگان بر صورت خود لطمه مى زنند و جمعيت اشک 
مى ريزند...

و از عرش ندا مى رسد كه جواداالئمه كشته شد...

منبع: ترجمه شده از »شبکه الجوادين«

مدیرعامـــل بنیـــاد بین المللـــی غدیـــر در حاشـــیه نشســـت 
خـــود بـــا برخـــی از مســـئوالن فعـــال غدیـــری بخشـــی از 
برنامه هـــای دهـــه امامـــت و والیـــت را برشـــمرد و گفـــت: »هـــر 
ـــه یـــک پرچـــم« شـــعار دهـــه والیـــت  ـــه یـــک غـــذا و هـــر خان خان

14۰1 اســـت.
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری فـــارس، حســـین ظریف منـــش، 
مدیرعامـــل بنیـــاد بین المللـــی غدیـــر در حاشـــیه نشســـت 
خـــود بـــا برخـــی از مســـئوالن فعـــال غدیـــری بخشـــی از 

برنامه هـــای دهـــه امامـــت و والیـــت را برشـــمرد.
 وی عنـــوان کـــرد: نخســـتین برنامـــه، 12 تیـــر در شهرســـتان 
ســـراب و روز گرامیداشـــت عالمـــه امینـــی اســـت کـــه هـــم 
ــه  ــاد آن عالمـ ــه یـ ــی بـ ــاع مردمـ ــم اجتمـ ــی و هـ ــش علمـ همایـ

بزرگـــوار تشـــکیل خواهـــد شـــد.

 همچنیـــن در ایـــن دهـــه، هـــزاران برنامـــه گرامیداشـــت، 
برنامه هـــای ترویجـــی و برنامه هایـــی کـــه ناظـــر بـــر آداب عیـــد 
غدیـــر و دهـــه امامـــت و والیـــت اســـت از ســـوی گروه هـــا، 
تشـــکل های فرهنگـــی و دینـــی و جوانـــان برگـــزار می شـــود.
ــی،  ــری، علمـ ــای هنـ ــه در حوزه هـ ــان اینکـ ــا بیـ ظریف منـــش بـ
ـــم،  فرهنگـــی و تبلیغـــی و ترویجـــی برنامه هـــای متعـــددی داری
همایـــش عدالـــت از منظـــر امیرالمؤمنیـــن )ع( در اســـتان 
مرکـــزی در 2۶ تیـــر را یکـــی از ایـــن برنامه هـــا بیـــان کـــرد و 
افـــزود: جشـــنواره شـــعر ترکـــی در اســـتان آذربایجـــان شـــرقی 
و جشـــنواره بـــزرگ شـــعر علـــوی در شـــیراز از دیگـــر برنامه هـــا 

اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری همایش هـــای متعـــدد میـــان علمـــای 
ــا  ــت بـ ــت و والیـ ــه امامـ ــیعه در دهـ ــای شـ ــنت و علمـ ــل سـ اهـ

عنـــوان »والیـــت محـــور وحـــدت اســـالمی« گفـــت: مـــا شـــعار 
هـــر خانـــه یـــک غـــذا و هـــر خانـــه یـــک پرچـــم را در ایـــن دهـــه 
انتخـــاب کردیـــم کـــه کشـــور علـــوی، بـــا ســـیره آن حضـــرت 

ــود. ــن شـ تزئیـ
امیــدوارم بتوانیــم فضایــی را فراهــم کنیم کــه همه مســلمانان 
چه شــیعه و چه ســنی و همه آزادگان جهــان بتواننــد این ایام 
را جشــن بگیرنــد و منــادی آموزه هایــی باشــیم کــه می توانــد 

نجات بخــش بشــری در شــرایط کنونــی باشــد.
ظریف منش بـه دریافت مقاالت همایش علمی بنیاد اشـاره 
کـرد و بـا بیـان اینکـه جشـنواره شـعر غدیـر نیـز بـه صـورت 
بین المللـی برگـزار خواهد شـد، گفت: بازسـازی واقعـه غدیر، 
جشن های خیابانی و اجتماعات میثاق با والیت در بسیاری 
از اسـتان ها از دیگـر برنامه هـای دهـه امامـت و والیـت اسـت.

تا غدیر تا غدیر 

 »هر خانه يک غذا 
 و هر خانه يک پرچم«

 شعار دهه واليت 1401

 آن حضرت در مناظرات خود ضمن احترام به طرف مقابل و مخاطب شناسى دقيق، گاه 
با استدالل عقلى و گاه با داليل نقلى و استناد به آيات قرآن و احاديث و حتى بهره گيری 
از اعتقادات خود مخالفان و... به گفت وگو با طــرف مقابل مى پرداختند و باورهای 

صحيح اسالمى را گوشزد مى نمودند.
گزیدهگزیده
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مدیر گروه سیره اهل بیت)ع( پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در گفت وگو با قدس عنوان کرد

 j راهبردهای جواداالئمه 
در تبیین معارف اسالم ناب

تفسیر
آیت اهلل علم الهدی

  بشارت های قرآن به وجود اقدس امام زمان )عج(
بخش دوازدهم

آيه صد و سى و سوم سوره مباركه بقره درباره مبانى فکری و 
اعتقادی فرزندان حضرت يعقوب)ع( به عنوان چهارمين آيه 
مهدوی قرآن مورد بحث قرار داشت: »أَْم ُكْنُتْم ُشَهداَء إِْذ َحَضَر 

َيْعُقوَب الَْمْوُت إِْذ قاَل لَِبنيِه ما َتْعُبُدوَن ِمْن بَْعدي قالُوا نَْعُبُد إِلَهَک 
َو إِلَه آبائَِک إِبْراهيَم َو إِْسماعيَل َو إِْسحاَق إِلهًا واِحداً َو نَْحُن لَُه 
ُمْسلُِموَن؛ آيا هنگامى كه مرگ يعقوب فرا رسيد، شما حاضر 

بوديد؟! در آن هنگام كه به فرزندان خود گفت: »پس از من، چه 
چيز را مى پرستيد؟« گفتند: »خدای تو و خدای پدرانت، ابراهيم و 

اسماعيل و اسحاق، خداوند يکتا را و ما در برابر او تسليم هستيم«.
در تبيين هرچه بيشتر و روشن تر ارتباط اين آيه با وجود اقدس 
امام زمان)عج(، توجه به روحيه خودبرتربينى يهوديان اهميت 

بسزايى دارد. توضيح اينکه قوم يهود خود را نژاد برتر مى دانستند 
و معتقد بودند تافته جدابافته و ممتاز از تمام افراد جامعه انسانى 

آفريده شده اند. از جمله علل به وجود آمدن اين روحيه در ايشان 
انتساب آن ها به جناب اسحاق و انتساب قوم عرب به حضرت 

اسماعيل بود زيرا در نظر يهوديان، اسحاق فرزند ساره كه همسر 
رسمى حضرت ابراهيم و بانوی نخست آن جناب بود به شمار 

مى رفت، در حالى كه اسماعيل فرزند هاجر و كنيز و خادمه حضرت 

ابراهيم بود. يهوديان از همين رهگذر شريعت يهود را از شريعت 
پيامبر خاتم كه از اوالد حضرت اسماعيل بود برتر مى دانستند و 
معتقد بودند شريعتى كه بايد روی زمين گسترش يابد آيين يهود 

است. خدای سبحان در آيه مورد بحث در مقام رد اين روحيه و 
ادعای يهوديان، به سخن فرزندان يعقوب در آستانه مرگ آن جناب 

اشاره كرده كه خدای مورد عبادت خود را همان خدای يعقوب 
و پدرانش ابراهيم و اسماعيل و اسحاق معرفى كردند كه نشان 

مى دهد بين شريعت اسماعيل و اسحاق تفاوتى وجود ندارد.
 با توجه به فرمايش حضرت باقر)ع( در ذيل اين آيه

  كه فرمود اين آيه در حق امام زمان)عج( جاری است

 )تفسير عياشى، ج1، ص61( بايد گفت در زمان ظهور امام 
زمان)عج(، انگاره ذهنى انفصال و تفکيک شرايع از يکديگر از بين 

مى رود؛ به طوری كه پيروان تمام اديان اعم از يهود و نصاری پشت 
سر حضرت مهدی)عج( و در خط واحد عبوديت و تسليم در برابر 

پروردگار قرار مى گيرند. 



مستأجر  آرزو 
ــتـــی  حــقــیــقــی  وقـ
گردشگری پای خود را 
به کتابخانه و موزه ملی 
ملک مــی گــذارد، انگار 
راهـــــی گــذشــتــه شــده 
اســت. تــاالرهــای مختلف ایــن مجموعه 
فرهنگی وابسته به آستان قدس رضوی با 
نمایش آثار تاریخی و هنری ایران اسالمی، 
روایتگر گوشه ای از آیین و سنن این مرز و 
بوم و ذوق و سلیقه هنرمندان و استادکاران 

نامدار سده های دور و نزدیک است. 
تاالر خاندان غفاری و کمال الملک کتابخانه 
و موزه ملی ملک از جمله این تاالرهاست 
که هر هنردوستی را مجذوب خود می کند. 
این تاالر حافظ تعدادی از تابلوهای کمیاب 
هنرمندان خاندان غفاری و بخشی از تاریخ 

هنر نقاشی کشور است. 
 
خاندانی هنرمند از دیار کاشان ◾

ــواده هــای  ــاری یــکــی از خــان خـــانـــدان غــف
هــنــری مــهــم ایــــران زمــیــن اســـت کــه پنج 
نقاش را در دل خود پــرورش داده است. 
ابوالحسن غفاری )1245- 1192( ملقب به 
»صنیع الملک« یکی از نقاشان برجسته 
این خاندان کاشانی در دوره قاجار است. 
همچنین محمد غفاری )1319- 1226( 
پسر میرزابزرگ و بــرادرزاده صنیع الملک 
از جمله شناخته  شده ترین هنرمندان این 
خاندان در دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی 
اســت. او که معروف به »کمال الملک« 
است، نقش مهمی در تحول نقاشی ایرانی 
و ایجاد مدرسه صنایع مستظرفه داشت. 
امــروزه نیز آرامگاهش در شهر نیشابور، 
یکی از مقاصد گردشگران در خراسان 
رضوی است.   جالب است بدانید به گفته 
قباد شیوا از پیشکسوتان عرصه هنر، 
نقش کمال الملک در عــرصــه هنرهای 
تجسمی بــه خصوص در کشور ایـــران و 
نــه لــزومــاً در عرصه جهانی، تحولی بود 

در انتقال نقاشی واقع گرایانه  رنسانس 
اروپایی به ایــران که بسیار مورد استقبال 
مردم و دیگر هنرمندان این سرزمین قرار 
گرفت. او پــدیــده ای بــود که توانست روح 
و قلب مــردم را از هر قشری از طریق آثار 
و اخـــالق خـــود تسخیر کــنــد. همچنین 
کمال الملک هنرمندی مردمی و مردمدار 
بود و هیچ  گاه خود را به فضای سیاسی آن 

زمان نفروخت. 
 
نگهداری از 12 اثر استاد کمال  الملک  ◾

با امضای شخصی وی
آثار کمال الملک در موزه مجلس شورای 

اســالمــی، مــوزه حــرم مطهر رضـــوی، موزه 
هنرهای معاصر کرمان، کتابخانه و موزه 
ملی ملک، کاخ گلستان، کاخ سعدآباد، کاخ 

نیاوران و... نگهداری می شود.
در این میان، موزه ملی ملک از جمله سه 
مــوزه اول ایـــران اســت کــه بیشترین آثــار 
ایــن هنرمند برجسته دوره معاصر را در 
خود جای داده اســت. این مــوزه دارای 15 
تابلو از آثــار کمال الملک است که 12 اثر 
آن به امضای ایــن هنرمند مزین است. 
بنابراین مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک 
با توجه به نگهداری از این آثار ارزشمند و 
همچنین تابلوهایی از دیگر نقاشان خاندان 

غفاری و تأثیر هنرمندان این خاندان بر 
تحول نقاشی ایرانی بر آن شد تا بخشی از 
فضای خود را به نمایش آثار خاندان غفاری 

اختصاص دهد. 
بدین ترتیب در آبان ماه 1390 همزمان با 
هفتاد و پنجمین سالگرد وقف کتابخانه 
و موزه ملی ملک، تاالر دائمی آثار خاندان 
غفاری و کمال الملک در ایــن موقوفه در 
تــهــران گشایش یــافــت. در حــال حاضر 
عــالوه بر هشت تابلو از آثــار کمال الملک 
موجود در گنجینه ملک، پنج اثر از آثار 
دیگر هنرمندان این خاندان نیز در این تاالر 
در معرض دید عموم قــرار دارد. سه تابلو 

کپی نیز از آثار خاندان غفاری موجود در 
کاخ گلستان تهیه و در تاالر موزه به نمایش 

گذاشته شده است.

 معرفی منتخبی از نفایس تاالر 
وقتی به تاالر دائمی آثار خاندان غفاری و 
کمال الملک در طبقه همکف کتابخانه 
و موزه ملی ملک قدم بگذارید، تابلوهای 
نقاشی متنوع از پرتره رجــال برجسته تا 
طبیعت زیبا در ویترین های شیشه ای در 
مقابل دیــدگــان هنردوستان خودنمایی 
مــی کــنــد. »مــشــهــدی نـــاصـــر«، »نمایی 
از کــوه هــای شــمــیــران«، »بانویی در حال 
مطالعه«، »خانواده مقدس با نوزاد سنت 
جان«، »پیرمرد در حال مطالعه«، »سلف 
پرتره کمال الملک در میانسالی« و »سلف 
پرتره کمال الملک در سن 72 سالگی« 
منتخبی از عناوین آثار کمال الملک در این 
تاالر محسوب می شود. این تابلوها متعلق 
به دوره های قاجار و پهلوی است و از جمله 
آثار وقفی حاج حسین آقا ملک، بنیان گذار 
و واقــف ایــن مجموعه فرهنگی به شمار 
ــاالر آثـــاری از  مــی آیــد.  همچنین در ایــن ت
مجموعه آثار اهدایی بانو عزت ملک، دختر 
بزرگ حاج حسین آقا به چشم می خورد. 
بــه طــور نمونه »نــگــاره مــیــرزا یوسف خان 
آشتیانی )مستوفی الممالک(« توسط 
ابوتراب غفاری پدر کمال الملک و دو تابلو 
»نگاره خورشید خانم« و »فیگور نشسته 
میرزا یوسف خان آشتیانی و دو نفر مالزم 
در پشت ســرش« توسط صنیع الملک 
در دوره قاجار خلق شــده اســت. »نگاره 
عبدالمطلب غــفــاری« قاضی و نماینده 
کاشان در مجلس دشت مغان نیز توسط 
نـــواده اش ابوالحسن غفاری اول در دوره 

زندیه کشیده شده است. 
 
از شجره نامه تا تندیس  ◾

در بخش دیگری از این تــاالر، شجره نامه 
ــت تا  ــده اسـ خـــانـــدان غــفــاری نــصــب شـ

بازدیدکنندگان پیش از دیـــدن تابلوها 
بتوانند با این خاندان بیشتر آشنا شوند. 
همچنین تندیسی از کمال الملک که 
تــوســط رامــیــن اعــتــمــادی از جــنــس مــوم 
ساخته شده در تاالر آثار خاندان غفاری و 
کمال الملک موزه ملی ملک در معرض دید 
عالقه مندان قرار دارد. در بخش دیگری از 
تاالر نیز اسناد تاریخی قابل مشاهده است 
که مربوط به مکاتبات رسمی کمال الملک 
درباره مدرسه صنایع مستظرفه و تصاویر 
کمال الملک و شاگردان این مدرسه است. 

 
تهیه بسته نمایشگاهی سیار ◾

از آنجایی که کتابخانه و موزه ملی ملک طبق 
وقف نامه حاج حسین ملک، امکان خروج 
هیچ کدام از آثار مــوزه ای و کتابخانه ای را از 
ساختمان این موقوفه ندارد، بنابراین بسته  
نمایشگاهی سیاری با عنوان »آثار منتخب 
کمال الملک« با استفاده از تصویرهای 
چاپی نفایس این موقوفه تهیه کرده است. 
البته در تهیه این بسته نمایشگاهی از آثار 
منتخب این نقاش برجسته تاریخ معاصر 
ایران در برخی از موزه های کشور نیز استفاده 
شده است. این بسته نمایشگاهی بیرونی 
تاکنون با همکاری مراکز فرهنگی و آموزشی 
ــران به نمایش  مختلف در گوشه و کنار ای
ــاالر دارای  ــده اســت. همچنین ایــن ت درآمـ
نمایشگری برای نمایش مجموعه تصاویر 
منتخب آثار کمال الملک است. حتی یک 
ــار این  ــرای تصویرسازی آث نمایشگر نیز ب
نقاش بنام در قالب جورچین قطعات توسط 
مخاطبان دارد.  کتابخانه و موزه ملی ملک 
در ســال 1316 خورشیدی بر حــرم مطهر 
رضوی وقف شده است و در حال حاضر این 
موقوفه از شنبه تا چهارشنبه به جز روزهای 
تعطیل، از ساعت 9 تا 16:30 و پنجشنبه ها 
تا ساعت 15:30 واقع در تهران، خیابان امام 
خمینی)ره(، ســردر باغ ملی، خیابان ملل 
متحد )میدان مشق( پذیرای دوستداران 

فرهنگ و هنر اسالمی- ایرانی است.

گشتی در تاالر خاندان غفاری و کمال الملک در موزه ملی ملک  

خالق و آرزوساز 

خبرخبر
امروزامروز

سوگواره علمی ابن الرضا j برگزار می شود
به همت سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی 
دفتر قم همزمان با ســالــروز شهادت جــواداالئــمــه)ع( 
سوگواره علمی »ابن الرضا، محمد بن علی الجواد)ع(« 
برگزار می شود. این سوگواره در قالب نشست های علمی 
ــاره سیره، مقام و منزلت امــام جـــواد)ع( و مباحثی  درب

ــواد)ع(«، »نقش امام  چــون »احــادیــث فقهی امــام جــ
جـــواد)ع( در احیای اســالم و تشیع« و... تــدارک دیده 
شــده اســت. آیــت هللا حسینی قزوینی؛ استاد درس 
خارج، حجج اسالم دکتر حمیدرضا مطهری؛ استادیار 
پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت)ع( پژوهشگاه علوم 

و فرهنگ اسالمی، علی راد؛ مسئول نمایندگی سازمان 
علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در قم، محمدعلی 
خادمی؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالم و دکتر سیدسجاد ایزدهی؛ دانشیار پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی از سخنرانان این نشست های 

علمی هستند. ســوگــواره علمی ابــن الــرضــا)ع( امــروز 
پنجشنبه نهم تیرماه مــصــادف بــا ســالــروز شهادت 
ــواد)ع( ساعت 10 تــا 13:15 در نمایندگی  حضرت جــ
سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در قم واقع 
در خیابان صفائیه فروشگاه کتاب رضوی برگزار می شود.

عتبات
   همکاری  در حوزه پژوهش 

مدیر عامل بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس رضوی گفت: می توانیم در 

حوزه های پژوهش، انتشار کتب، برگزاری 
نمایشگاه های بین المللی و... با عتبه عباسی 

همکاری های مشترکی داشته باشیم.  
دکتر احد فرامرز قراملکی در دیدار با هیئت 

اعزامی از آستان حضرت عباس)ع( که 
در سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس 

رضوی برگزار شد، به ارائه گزارشی از 

دستاوردها و فعالیت های این مرکز پرداخت 
و عنوان کرد: بنیاد پژوهش های اسالمی 

در محورهای مطالعات قرآنی و معارف 
 اهل بیت عصمت و طهارت)ع( با بیش از

 36 سال سابقه به فعالیت مشغول است.  

وی افزود: آموزش های فراوانی با محوریت 
کمک به تحقق زیارت متعالیه ویژه خادمان 
بارگاه منور رضوی برگزار شده و ما آماده 

همکاری با آستان عباسی در این حوزه 
هستیم.

WWW.QUDSONLINE.IR پنجشنبه 9 تیر 1401   30 ذی القعده 1443  30 ژوئن 2022  سال سی و پنجم   شماره 9844  ویژه نامه 372

لو 
سکت 
اجلاهل 
مااختلف 
الناس 
چنانچه افراد 
جاهل ساکت باشند، 
مردم دچار اختالفات 
نمی شوند.

 آبان ماه 1390 همزمان با هفتاد و پنجمین سالگرد وقف کتابخانه و موزه ملی ملک، تاالر دائمی آثار 
خاندان غفاری و کمال الملک در این موقوفه در تهران گشایش یافت. در حال حاضر عالوه بر هشت تابلو 
از آثار کمال الملک موجود در گنجینه ملک، پنج اثر از آثار دیگر هنرمندان این خاندان نیز در این تاالر 

در معرض دید عموم قرار دارد.
گزيدهگزيده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمدرضا خوشدل نظامی کاخکی دارای شناسنامه شماره 107 به شرح دادخواست 
به کالسه 1401/49 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمدعلی خوش��دل نظامی به شناسنامه 1235 در تاریخ 1389/3/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- زهرا خوشدل نظامی کاخکی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 73 متولد 1358/6/25 صادره 

از حوزه گناباد- فرزند متوفی
2- صدیقه خوشدل نظامی کاخکی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 12 متولد 1350/1/2 صادره 

از حوزه  گناباد- فرزند متوفی
3- مهدی خوشدل نظامی کاخکی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 132 متولد 1351/6/6 صادره 

از حوزه 4 گناباد- فرزند متوفی
4- طاهره خوشدل نظامی کاخکی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 5675 متولد 1355/10/20 

صادره از حوزه 4 گناباد- فرزند متوفی
5- محمدرضا خوش��دل نظامی کاخکی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 107 متولد 1333/8/6 

صادره از حوزه 4 گناباد- فرزند متوفی
6- فاطمه خوشدل نظامی کاخکی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 95 متولد 1361/4/31 صادره 

از حوزه 4 گناباد- فرزند متوفی
7- خدیجه خوشدل نظامی کاخکی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 4 متولد 1340/1/2 صادره 

از حوزه 4 گناباد- فرزند متوفی
8- هادی خوشدل نظامی کاخکی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 17 متولد 1353/1/1 صادره 

از حوزه 4 گناباد- فرزند متوفی
9- خدیجه صمیمی فرزند حسن به شماره شناسنامه 4 متولد 1326/11/10 صادره از حوزه 4 گناباد- 

همسر دائمی متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ40104290
قاضی شورا- شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان گناباد- کاخک

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حس��ین فاطمی مقدم س��قی با ارائه استش��هاد محلی، گواهی امضاء شده طی درخواست شماره 
140121706013001311 مورخ 1401/03/09 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی ش��ش دانگ 
پ��الک 827 و 828 فرعی مجزی ش��ده از 647 فرع��ی از 117- اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی 
شهرس��تان گناباد ک��ه ذیل ثبت 27119 صفحه 552 دفتر 133- ام��الک گناباد به نام نامبرده ثبت 
گردیده و در رهن و بازداشت نمی باشد و حسب اعالم مالک سند مالکیت در اثر جابجائی اثاثیه مفقود 
گردیده را نموده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه 
قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت 
نزد خود می باشند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه با اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورتجلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه 
نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام 

به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.آ40104291
تاریخ انتشار: 1401/04/09

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاءالدین مهدوی شهری

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمود لطافت برابر وکالت نامه ش��ماره 22525-1396/10/5 دفتر 211 مشهد و 
تفویض وکالت نامه های ش��مارات 16389-1396/11/21 دفتر 4 چن��اران و 1400/07/11-76685 
دفتر 131 مش��هد وکالتا از طرف موسی حیدرپور و به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم 
ب��ه تقاضای کتبی جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به ای��ن اداره مراجعه کرده و مدعی 
اس��ت س��ند مالکین شش��دانگ پالک 86 فرعی از 55- اصلی واقع در بخش 17 مش��هد که متعلق 
به موس��ی حیدرپور می باش��د و به علت نامعلومی مفقود گردیده اس��ت ، لذا با بررس��ی دفتر امالک 
مشخص گردید ششدانگ پالک فوق ذیل ثبت 15103 صفحه 286 دفتر 112 به نام موسی حیدرپور 
ثبت و س��ند دفترچه ای به ش��ماره 490362- الف 83 صادر و تس��لیم گردیده و برابر نامه ش��ماره 
96/51-1396/02/20 شورای حل اختالف کالت بازداشت می باشد . دفتر امالک بیش از این حکایتی 
ندارد . لذا به اس��تناد تبصره یک اصالحی م��اده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و 
متذکر می گردد و هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند 
مالکیت نزد خود اس��ت بایس��تی ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را 

به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت 
عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت المثنی و تس��لیم آن به متقاضی اقدام خواهد ش��د .  آ40104310

حجت نوبهاری-رئیس ثبت اسناد و امالک کالت نادر

آگهی تحدید حدود قانون ساماندهی شهرستان کالت
در اجرای ماده آئین نامه اجرائی قانون الحاق موادی به قانون س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه 
مسکن تحدید حدود واقع در شهر چنار پالک 83- اصلی بخش 17 مشهد به شرح ذیل اعالم می گردد :
1- پالک 955 فرعی – محمد ارجمند چنار – ش��ش دانگ یک باب منزل به مس��احت 392/62 متر 

مربع کالسه 96/151
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق به وسیله این آگهی 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور به هم رسانند و چنانچه هر یک 
از صاحبان امالک و یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک 
مورد آگهی با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به 
حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالکی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین می بایست ازتاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت اس��ناد ظرف یک ماه دادخواس��ت اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی 

الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند .    آ40104309
تاریخ انتشار : 1401/04/09                                                     تاریخ تحدید : 1401/04/30

حجت نوبهاری-رئیس ثبت اسناد و امالک کالت

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای سید غالمرضا حسینی برابرمعرفی نامه شماره  401-153 1401/04/01به عنوان 
نماینده شرکت باستناد یک برگ استشهادیه گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
سند المنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت به شماره چاپی 52 - 191 
د/91 مربوط به شش��دانگ یکباب کارخانه به مس��احت 1214 متر مربع به ش��ماره پالک183 فرعی 
از 138 –اصلی بخش 3زبرخان بنام ش��رکت ماکوی خراس��ان به شماره شناسنامه 10860008951 
میباشد که به علت جابجایی وسایل منزل مفقود گردیده که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید که 
سند مالکیت نامبرده ذیل ثبت 9494 دفتر 51 صفحه 179 بنام شرکت ماکوی خراسان ثبت گردیده 

س��پس تمامی ششدانگ مورد ثبت برابر سند شماره 16885- 1390/08/10 دفتر2 نیشابور در قبال 
مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال)نسبت به اصل ملک(در رهن بانک صادرات ایران قرار گرفته 
اس��ت و س��پس تمامی مورد ثبت برابر نامه ش��ماره106984 -1396/09/08  شعبه اجرائیات تامین 
اجتمایی نیشابور در قبال مبلغ یکصد و چهل و هفت میلیون و سیصد وهفتاد و دوهزار و چهارصد و 
بیست و نه ریال )نسبت به مازاد اول(باز داشت گردیدو دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد .لذا به 
استناد ماده 120  آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هرکس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد  ظرف مدت ده روز 
ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به 
این اداره تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد.آ40104153        تاریخ انتشار: 1401/04/09
   سید حسن پورموسوی 

 رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان زبرخان 

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای ش��ماره 140160321006000491هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال 
معارض متقاضی خانم عزت  آدابی فرزند محمد بشماره شناسنامه 52627  صادره از یزد دریک با ب  
خانه  و باغچه به مس��احت 679 مترمربع بطور مفروز  قس��متی ازپالک 4فرعی از 1753 اصلی بخش 
7 یزد واقع درطزرجان خریداری عادی مع الواس��طه ازمالک رس��می خانم زیورمظفری محرزگردیده 

است .
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-40103567
تاریخ انتشارنوبت اول : چهارشنبه 1401/03/25    تاریخ انتشارنوبت دوم : پنج شنبه  1401/04/09

علی اصغر کریمی 

توسعه فرهنگ اسالمی در راستای عمق 
بخشیدن بــه بــاورهــای دینی و گسترش 
معارف شیعی، نشر علوم اسالمی و معارف 
حقه جعفری در پرتو پژوهش های بنیادی 
را می توان یکی از محورهای اصلی فعالیت  
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضوی دانست. در همین راستا این مرکز به 
منظور آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان با 
سبک و سیره معصومین)ع( آثار مختلفی 

را تولید و روانه بازار نشر کرده است.
 
»امام محمد بن علی الجواد)ع(« ◾

از جمله این آثــار می توان به کتاب »امام 
محمد بن علی الجواد)ع(« اشاره کرد؛ این 
اثر ویژگی های منحصرکننده امامت امام 
جواد)ع( را بازگو می کند. فضائل اخالقی، 
دعاهای امام جــواد)ع(، شیوه برخورد این 

امام بزرگوار با دستگاه حکومت و رهبری، 
نقش امام نهم شیعیان در حرکت تاریخی 
اسالم و قیام علویان از موضوعات مهم این 
اثر ارزشمند به شمار مــی رود. این اثر به 
موضوع زندگی و شخصیت بزرگوار امام 
جواد)ع( پرداخته و نگارنده در مقدمه این 
اثر روش های پژوهش در زندگانی امامان را 

مورد بحث و بررسی قرار داده است.

»عبدالزهرا عثمان محمد« مؤلف این کتاب 
معتقد است، باید شایستگی ها و فضائل 
اخالقی و خدمات امامان به اسالم و شرح 
دشواری ها و گرفتاری هایی که گریبانگیر 
امامان شده است، بیان شود.کتاب »امام 
محمد بن علی الجواد)ع(« در قطع رقعی به 
چاپ رسیده است که خواننده را با سبک و 

سیره این امام بزرگوار آشنا می کند.

 »نگاهی گذرا بر زندگی امام جواد)ع(« ◾
این اثر نیز با محوریت امام نهم شیعیان، 
به قلم توانای سید عبدالرزاق مقدم نگاشته 
شد و به گوشه هایی از زندگی سراسر اسوه 
نهمین ستاره سپهر آسمان والیت و امامت 
می پردازد که در دو بخش تدوین شده است. 
بخش نخست شامل مباحثی در خلقت 
انوار ائمه اطهار)ع( و والدت امام جواد)ع(، 
معجزات امام در کودکی، نص بر امامت، 
نصایح و... و بخش دوم شامل مجموعه ای 

از اشعار در مدح این امام است.
 
خالصه ای از زندگی امام جواد)ع( ◾

کتاب »گزیده چهارده اختر تابناک، امام 
کاظم، امام رضا و امام جــواد)ع(«؛ در این 
کــتــاب کــه تــرجــمــه انگلیسی »چــهــارده 
تابناک« مرحوم استاد احمدی بیرجندی 

است خالصه ای از زندگانی امام کاظم)ع(، 
امام رضا)ع( و امام جواد)ع( برای آشنایی 
خواننده گرامی با سیمای معصومان)ع( 

سامان یافته است.

بررسی زندگی امام جواد)ع( و سرگذشت  ◾
عباسیان

کتاب »حرقه الــفــؤاد فی مصائب االمــام 
ــجــواد« بــه زبـــان عــربــی نگاشته شــده و  ال
دربردارندۀ زندگی امام جواد)ع( و سرگذشت 
حکومت عباسیان اســت. حکومتی که 
ستمگری را در حق اهل البیت)ع( و مکتب 
ایشان به نهایت رسانید. نمونه آشکار 
این ستم ها، شهادت امام جواد)ع( توسط 
معتصم عباسی در بغداد است که همان  
جا نیز در جوار جد بزرگوارش امام کاظم)ع( 

به خاک سپرده شد.

کتابخانهکتابخانه

با برخی آثار ارزشمند درباره زندگی 
و سیره امام نهم شیعیان آشنا شوید
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