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  پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
  )ع(به مناسبت یازدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا

  
وقتی یک کار نو و در سطح کشور انجام گرفـت           

راضی و امیدوار بود که  ،شود خرسند   می آن وقت 
   .استفرهنگی به راه افتاده ي  گردونه

  »م رهبريمقام معظ«
  

از آنجا که مهمترین وظیفه و رسالت حوزه فرهنگ و هنر تعالی انـسان               
و تخلق او به اوصاف حمیده و اخالق پسندیده در زندگی فردي و اجتمـاعی            

ي دینی و مذهبی و از جمله سـیره و سـخن انبیـاء و    ها  معارف و آموزه   ،است
ي فطـري و معنـوي   هـا  ترین جلوهاولیاي الهی که ناظر به عالی ترین و واال     

انسان هستند جایگاهی بلند و بی بدیل در منظومه فکري و فرهنگی جامعـه   
  .اسالمی دارند

این امر به ویژه با توجه به الزامات و اقتضائات کنونی جامعه اسـالمی و         
نیز نقش تاریخی گفتمان نظام جمهوري اسالمی در ارائـه الگـویی کامـل و          

متعادل و مترقی در جهان امروزي اهمیـت     ،هنگ متعالی تمام عیار از یک فر    
پـاك و زالل  اي  الگـویی کـه همچـون چـشمه     ،یابد  میو ضرورتی مضاعف 
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کند و    می ي معنویت خواه و معرفت طلب در سراسر گیتی را سیراب          ها  انسان
  .بخشد میاي  روح تازه

هنـر   ،در این میان نقش صاحبان راي و نظر و اهالی و اصحاب فرهنگ   
ادب و اندیشه هم در عرصه تعریف و تبیین ایـن منظومـه و هـم در ارائـه         و  

هنـري و  ، فرهنگـی  ،ي علمیها ي عینی آن در شکل آثار و آفرینش  ها  نمونه
شود زیرا این کار سـترگ     می نقش اساسی و مهم تلقی    ،  ادبی فاخر و ماندگار   
ي  از دانش و دقت و ظرافـت اسـت کـه جـز از عهـده     اي   مستلزم چنان مایه  

 ي توانمنـد بـر  هـا  ي بـی آالیـش و قریحـه     هـا   ذوق ،ي ژرف اندیش  ها  ذهن
سیاسـتگذاران و دسـت      ،آید بر این اساس مهم ترین وظیفـه مـسئوالن          نمی

اندرکاران حوزه فرهنگ و هنر فراهم سازي امکان و فـضاي مناسـب بـراي       
 و  هـا   ي بـالقوه و بـه میـدان کـشاندن تمـام تـوان             هـا   بروز و ظهور ظرفیت   

  .ر این زمینه استاستعدادها د
توان به عنـوان      می  را )ع(المللی فرهنگی و هنري امام رضا      جشنواره بین 

 ،از یک کوشش موفق در این راستا مورد ارزیابی و کـاوش قـرارداد       اي    نمونه
که در طول ده دوره برگزاري آن بـا مـشارکت شـمار زیـادي از           اي    جشنواره

مینـه سـاز یـک جریـان     ز ،اهالی و اصحاب فرهنگ و هنر و ادب و اندیـشه          
  .فرهنگی و هنري در سطح و گستره فراملّی شده است

اکنون در آغاز یازدهمین سال این رویداد فرهنگی که بـا آغـاز بـه کـار           
دولت تدبیر و امید مقارن گردیده است ضرورت نگـاهی تـازه بـا رویکـردي                

  ایـن کـار بـدون     .نماید  می نقادانه و آسیب شناسانه به این جشنواره ضروري       
تردید موجب پیراستگی و پویایی هر چه بیـشتر بـراي رسـیدن بـه سـطحی       

  . خواهد شدها باالتر از نظر کیفیت و اثر بخشی برنامه
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 و تمرکـز  )ع(برگزاري جشنواره بین المللی فرهنگی و هنري امـام رضـا       
ي آن در دهـه کرامـت و فاصـله عطـر آگـین مـیالد دو پـاره تـن                    ها  برنامه
  . اقدامی شایسته و در خور قدردانی است)ع(بن جعفراهللا و امام موسی  رسول

تواند نقشی مهم و قابل مالحظه در      می بدون تردید این رویداد فرهنگی    
 توجـه  .ترویج و گسترش و تعمیق فرهنگ پربار رضوي و والیی ایفـا نمایـد       

 و مفاهیم الهی و انـسانی منـدرج در ایـن فرهنـگ نـاب و                 ها  ژرف به آموزه  
 ،از حیـات پـر برکـت   اي  ي درخشان و خیره کننـده ها وهانسان ساز شامل جل   

سبک زندگی رضوي و سخنان روشن و گهر بار ثـامن الحجـج علیـه آالف                 
 ،یی همچـون خـدامحوري   هـا    فرهنگی که در آن ارزش     .التحیه و الثناء است   

وري و قهـر و دشـمنی و        محـ  نظري جاي خود   مهربانی و بلند   ،انسان دوستی 
رحمانی که مردم مـشتاق در طـول تـاریخ امـام     بگیرد صفاتی   را  نظري   تنگ

خود را بدان صفات و کرامات شناخته و مـورد ارادت و احتـرام و قبلـه راز و                    
  .نیازخویش قرار داده اند

رحمت خداي بر   : امیدوارم بر مبناي قول سدید آن حضرت که فرمودند          
آن کس که امر ما را احیاء کند تمامی تالشـگران در ایـن صـحنه مـشمول               

 شـوند و مـورد   )ع(پا کنندگان و احیا کنندگان فرهنگ و معارف اهل البیت      بر
  .رحمت واسعه الهی واقع گردند

اینجانب ضمن عرض شادباش به مناسبت دهه پر برکت و سراسـر نـور       
ي  آغاز و انجام این دهـه یعنـی مـیالد کریمـه      ي    کرامت و روزهاي خجسته   

 و  )ع(من الحجـج   و زادروز حـضرت ثـا      )س( حضرت معـصومعه   )ع(اهل بیت 
گان به ویژه حضرت احمـد بـن موسـی         همچنین روزهاي بزرگداشت امامزاد   

 که تقویم فرهنگی کشور در این دهه به نام آنان زینت یافتـه     ))ع(شاهچراغ(
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کوشندگان در برگزاري ایـن رویـداد فرهنگـی و معنـوي در             ي    است از همه  
نـگ و ادب و     به ویژه تمامی اهـالی و اصـحاب فره         ،داخل و خارج از کشور    

ي موضوعی قدردانی و    ها   و برنامه  ها  هنر و اندیشه رضوي و دبیران جشنواره      
  .نمایم  میسپاسگزاري

براي تمامی یاران و همراهان پاکدل و نیک اندیش در حوزه فرهنـگ و   
در ) عـج ( خاصه حضرت حق و عنایات امـام عـصر      هنر کشور تحت توجهات   

نیکبختـی   سعادت و  )ع(موسالش شمس سبز سلطان خراسان حضرت    زیر لواي 
  .مندموو پیروزي و سرافرازي آرز

  علی جنتی
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
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  مقدمه
  

 اجـراي آن نـشان    یازده ساله که تجربه   ) ع(المللی امام رضا    بینجشنواره  
از پویایی این حرکت عظیم ملی و بین المللـی و تـاثیر آن در خلـق آثـار در                

توانـد بـه عنـوان        می رد ثابت کرده است که    خور در حوزه فرهنگ رضوي دا     
زمینه ساز ترویج و اعتالي فرهنـگ رضـوي         ،  هنريو  یک حرکت فرهنگی    

هـا در طراحـی و اجـراي ویـژه       از طرف دیگر مـشارکت سـایر اسـتان        .باشد
هایی در این خصوص، این امکان را فـراهم کـرده اسـت کـه فـضاي          برنامه

  . همام، عطرآگین گرددکشور در طول سال، با ذکر و یاد آن امام
تـاریخی آن در    بر همین اساس دبیرخانه جشنواره در گیالن که سـابقۀ           

کـرده   زد همگان است، تالش     کر علوي زبان  زدنی از تف   حمایت پرشور و مثال   
عشق به والیت و ائمه معصومین و به خصوص         ،  ي مختلف ها  عرصه در است

الـدین   قـا سـید جـالل    با وجود سراسر برکـت آ     را در استانی که     ) ع(امام رضا 
وسـایر امامزادگـان     )س(فاطمه اخري ) ع(وخواهربزرگوار امام رضا  ) ع(اشرف

  .تبرك یافته است به منصه ظهور برساند
آنچه که سبب شد موضوع مطبوعـات بـراي بخـش اسـتانی جـشنواره               

بود کـه  اي  انتخاب شود نه تکثر و تعداد نشریات کشوربلکه امکانات گسترده       
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رضوي و اشـاعه والیـت مـداري در     براي ترویج فرهنگ  ي مکتوب   ها  رسانه
 .اختیار دارند

مکتوب مهم تـرین ابـزار ارتبـاط جمعـی بـه           ي    ها  در جهان امروز رسانه   
 باعث شده اسـت کـه    ها  اطالعات و گزارش   ،روند وگستردگی اخبار    می شمار

مطبوعـات بـه دالیـل    . در افکار عمـومی برخـوردار شـوند   اي  از جایگاه ویژه 
باال بردن حـساسیت مـردم   ،  مچون امکان تحلیل مسایل گوناگون    مختلف ه 

توانـایی  ،  بـصیرت افزایـی   ،  عمـومی تاثیرگذاري بر افکـار     ،  نسبت به واقعیت  
ي جمعی بـه    ها  در میان رسانه  اي    نقش و جایگاه ویژه   ،  افزایش معرفت دینی  

که بی هیچ تردیدي نقشی کم نظیـر در         اي    به گونه ،  خود اختصاص داده اند   
  .کنند  می ایفاها هت دهی به افکار و اندیشهمسیر ج

را مخاطـب   ي خاص اجتماعیها گروه، توانند به علت تنوع    می مطبوعات
به طور کلی بایـد گفـت        . ارتباط برقرار کنند   ها  قرار داده و با زبان خود با آن       

، ارزان ترین وسیله ارتباط جمعی اسـت و شـاید در درازمـدت            ،  که مطبوعات 
توانـد نقـش     مـی پس، ثرگذاري بر افکار عمومی تلقی شود موثرترین وسیله ا  
بـا ارایـه    و ي فرهنگی ایفا نمایـد ها ارزشگسترش   وحفظ،  مهمی در انتقال  
ي هـا  فضاسازي و تفهیم و تبیین مبانی و مفاهیم در عرصه  ،  الگوهاي سازنده 
، صـحیح   فکـري    با معرفـی مبـانی     وفرهنگی   و   اجتماعی،  گوناگون مذهبی 

داشـته  ي صـحیح    هـا   اسالمی و تبیـین اندیـشه      عتالي جامعه مهمی درا  نقش
  .باشد

  علی اسماعیل پور 
  مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن

  هاي فرهنگ رضوي در مطبوعات و دبیر جشنوارة جلوه
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  گزارشی کوتاه از سومین جشنوارة
  هاي فرهنگ رضوي در مطبوعات جلوه

  
ي یازدهمین جشنواره بین المللـی      اه   از مجموعه برنامه    که این جشنواره 

در ،   براي هشتمین سال متـوالی در اسـتان برگـزار شـد            واست  ) ع(امام رضا 
در  ،با عنوان وبالگ نویسی در فرهنگ رضـوي     88 و   87 ،86 ،85ي  ها  سال
 بـا عنـوان   91و90ي رضـوي و در سـال   هـا   با عنوان نماز در آمـوزه   89سال
 و در سال جـاري بـا        ها  گزاريي فرهنگ رضوي در مطبوعات و خبر      ها  جلوه

  .ي فرهنگ رضوي در مطبوعات برگزار شدها عنوان جلوه
 فراخــوان و پوســتر جــشنواره بــا راهنمــایی معاونــت 92در بهــار ســال 

و  ،دبیرخانـه مرکـزي جـشنواره    ،مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی     
  . شدرسانی  اطالعمسوولین جشنواره در استان تهیه و 

ـ      اثـر بـه دبیرخانـه      435تعـداد   ) 15/5/92(ت ارسـال آثـار      تا پایـان مهل
از ایـن تعـداد   . ي فرهنگ رضوي در مطبوعات ارسـال شـد        ها  جشنواره جلوه 

، مصاحبه،  گزارش،  یادداشت،  ي مقاله ها   اثردرقسمت مطبوعات دربخش   298
داســتان کوتــاه و خــاطره وشــعرو در بخــش فعالیــت کارشناســان  ، عکــس
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تعـداد   ،هـا  ي موضوعی استانها ي جشنوارهها مطبوعات و مسوولین دبیرخانه 
  .  اثر دریافت شد137

ي خراسـان  ها مطبوعات از استانرضوي در  فرهنگ يها  جشنواره جلوه آثار
، همدان، کردستان، زنجان،  گیالن،  تهران،  اردبیل،  آذربایجان شرقی ،  رضوي

پـس از   کرمان دریافت گردیـد کـه        و   سیستان و بلوچستان  ،  خراسان جنوبی 
اثر بـه عنـوان آثـار برتـر جـشنواره            19 تعداد،   آثار توسط داوران ملی    داوري

  .انتخاب شدند
در پایان الزم است از همۀ کسانی که در اجـراي موفـق ایـن جـشنواره           

 بـه خـصوص معاونـت محتـرم         دخیل بودند تشکر و قدردانی به عمـل آورم        
ان همکـار مسئولین و اسالمی،  رسانی وزارت فرهنگ وارشاد     واطالع مطبوعات

، مـدیر کـل محتـرم    )ع(المللی فرهنگی و هنري امـام رضـا        محترم بنیاد بین  
فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن، همکاران محترم دبیرخانه جشنوارة فـصلی            
مطبوعات، اعضاي محترم شوراي فرهنگ عمومی اسـتان گـیالن، اعـضاي          

هـاي فرهنـگ رضـوي در مطبوعـات و            محترم ستاد اجرایی جشنوارة جلـوه     
سئول نشریات که بدون همراهـی و مساعدتـشان، ایـن جـشنواره             مدیران م 

  .توانست به اهداف کمی و کیفی خود دست یابد نمی
  محمد حسن پور

  ه کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالنمعاون فرهنگی ادار
    در استان گیالن)ع(ونماینده بنیاد بین المللی فرهنگی و هنري امام رضا
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  بخش مطبوعاتی ییت داوران نهاأهیبیانیه 
  )ع(هنري حضرت امام رضا ـ المللی فرهنگی جشنواره بین

  
قدس ثامن الحجج حضرت امام علی ضمن عرض ارادت خالصانه به ساحت م

ـ موسی الرضا علیه و علی آبائـه آالف          بن و الـسالم و الهـام گـرفتن از          ۀالتحی
نکات ،   است وبرکت ما ایرانیان  انسنگ این امام همام که مایه خیر      هاي گر   آموزه

ذیل در راستاي تبیین وضعیت آثار رسیده به بخش مطبوعاتی جشنواره بـین             
شود کـه امیـد    هنري حضرت امام رضا علیه السالم ارائه میفرهنگی ـ  المللی 

است مورد توجه و اعتناي متولیان خدوم و کارآمد این جـشنواره و اهـداف و            
  :هاي متعالی آن قرار گیرد آرمان

ـ  ، ار رسیده به این بخش هر چند نسبت به سـالیان گذشـته   تعداد آثالف 
. دهد اما هنوز به لحاظ کیفی نیازمند غناي بیشتري اسـت      رشد کمی نشان می   

باید در خصوص ارتقاي کیفی و محتوایی آثار رسیده به چاره جویی            ،  از این رو  
جهـت  اي    شعرا و اصحاب رسانه عنایت ویـژه      ،  مولفان،  پرداخت تا نویسندگان  

  .ابراز نمایند،  در این جشنواره و ارسال آثارشرکت
عـاتی  همت و تالش مخلصانه ارسال کنندگان آثـار بـه بخـش مطبو   ب ـ  

هنري حضرت امام رضـا علیـه الـسالم را ارج     ـجشنواره بین المللی فرهنگی   
یشان براي خلق آثار فـاخر و ارسـال آنهـا جهـت             ها  نهاده و صدالبته کوشش   
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شق وافرشان به محضر پیشوایان عالیقـدر دیـن     داوري در راستاي محبت و ع     
  .علیهم السالم بویژه حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السالم قرار دارد

هـاي افزونتـري    جا دارد براي شکوفایی و اعتالي حوزه رسانه زمینـه ج ـ  
هـا و     براي بخش مطبوعاتی تعریف گردد تا عالقـه منـدان بـه دیگـر زمینـه               

هاي مکتوب و شنیداري بتوانند با ارسال آثار خـود     سانههاي موجود در ر     رشته
  .در این جشنواره شرکت نمایند

عاتی جشنواره بین از دست اندرکاران و مجریان و متولیان بخش مطبود ـ  
هنري حضرت امام رضا علیه السالم که زحمـات و خـدمات             ـالمللی فرهنگی   

 موجبات تعامل ارزنـده     را در جهت شکوفایی این بخش انجام داده و        اي    ارزنده
قـدردانی نمـوده و از      ،  اهالی رسانه با این جشنواره مهـم را فـراهم سـاختند           

  .توفیق همگان را مسالت داریم، خداوند سبحان
  

  هیات داوران بخش مطبوعاتی
  )ع(جشنواره فرهنگی هنري حضرت امام رضا

  دکتر وحید عقیلی، سعوديمدکتر امید ، هلدکتر احمد خادم المل
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  اسامی برگزیدگان جشنواره
  

  :بخش مقاله
  نفر اول از نشریه خراسان  محمد علی ندائی

  
  :مصاحبه بخش

  از نشریه قدس نفر اول  آمنه مستقیمی
  نفر دوم از نشریه قدس  ملیحه پژمان

  نفر سوم از نشریه قدس  سید حسین امامی
  

  : بخش داستان کوتاه و خاطره
  امروزاز نشریه اردبیل اول نفر   پروین حسینی

  نفر اول از نشریه معین گیالن  صنم فاضل
   از نشریه صبح زاهداندومنفر   عبدالرسول مزاري
   از نشریه قدسسومنفر   احسان رحیم زاده
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  :بخش یادداشت

  نفر اول از نشریه قدس  کامران شرفشاهی
  نفر دوم از نشریه خراسان رضوي  غالمرضا بنی اسدي

  نویننفر سوم از نشریه اردبیل   مهران محمدي
  

  :بخش گزارش
  نفر اول از نشریه قدس  زهره کهندل

   ـ خراسان رضوينفر دوم از نشریه شهرآرا   مهدي عسکري فرهنگی
   ـ تهراننفر سوم از نشریه آرمان  محمدحسین کلهر

  
  :بخش شعر

  نفر اول از نشریه فضیلت گیالن  مرضیه فرمانی
  نفر دوم از نشریه فضیلت گیالن  رضا نیکوکار
  نفر سوم از نشریه کرمان امروز  فهانیعبدالکریم اص

  
  :بخش عکس

  نفر اول از نشریه قدس  محمد علی رضایی
  نفر دوم از نشریه قدس   فرامرز عامل بردبار
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  :برگزیدة بخش مقاله
  
  
  

  امامت مکتبی علم نهضتي ریگ اوج
  )ع(رضا امام مناظرات با

  ییندای محمدعل
  

هـاي    آمـوزه  جیوتـر  و غیتبل وی  نید معرفتي  اعتال وی  بخشی  آگاه
 در) ع(نیمعـصوم  ائمـه  بلنـد  اهـداف  ازی  یکـ ) ص(يمحمـد  ناب اسالم
 و سـعادت  بـه ی ابیدسـت ي بـرا  مردمي رهبر ویی راهنما و تیهداي  راستا

ــودی خوشــبخت ــا. ب  و همییــزک رســالت اســتمرار قــتیحق در هــدف نی
 آن حـق  بـه  نانیجانش و ایاوصي  سو از) ص(اکرم امبریپ،  الکتاب یعلمهم

 دنبـال  دعـا  قالـب  در هگـا ،  یاجتمـاع  طیشـرا  تناسب به که بود حضرت
 فتـرت  دوران همچـون  گاه و آورد  می دیپد را هیسجاد فهیصح و شد می

 اهــل دانـشگاه  سیتاســ و لیتـشک ي بــرا راي ریـ نظی بــ فرصـت  خالفـت 
) ع(صـادق  امـام  و) ع(بـاقر  امـام  عـصر  هماننـد  و کرد  می فراهم) ع(تیب

هـاي    انـسان  تیـ ترب و امامت علم جیترو و گسترشي  برایی  طالاي    دوره
 مکتـب ي  بـرا ) ع(رضـا  امـام  عـصر  در. آورد  می دیپد متخصص و متعهد
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. بـود  سـابقه ی بـ  زمـان  آن تـا  کـه  آمـد  شیپـ ی تیمـوقع  و طیشـرا  امامـت 
 بـه  دعـوت  و) ص(محمـد  آلي  خـشنود  چـون یی  شعارها با که انیعباس
 داابتـ ،  خالفـت  گـرفتن  دسـت  بـه  از پـس ،  بودند کرده امیق) ع(تیب اهل

 شـدت  بـه ،  بـود  برافراشـته  مبـارزه  علـم  که را انیعلو نیالحسی  بن شاخه
 و مکـه ی فرسـخ  یـک  در  فـخ امیق چونهایی    حرکت و کردند سرکوب

 ازي  ادیـ ز شـمار  و کردنـد  خفـه نطفـه    در را نـه یمد در هیـ زک نفـس  امیق
 در کـه  امامـت  انیـ جر امـا . رسـاندند  شـهادت  به را) ع(تیب اهل خاندان

 و شـاکله ،  یفرهنگـ  وی  علمـ  جهاد با،  داشت استمرار نیالحسی  بن شاخه
ي سـو  ازی  ارادتـ  و افکـار  و آرا تنها نه که نهاد انیبن مستحکماي    شالوده

ی اسـالم  جامعـه ی  فرهنگ انحراف و استحاله نهیزم مسلمان تازههاي    ملت
. دیـ انجام زین مسلمانانی فرهنگ وي  فکریی  شکوفا به بلکه اوردین دیپد را
 و قـدرت  انیـ جر ازي  جـدا  کـه ي  راهبـرد  قیـ عم لتحـو  و حرکـت  نیا

 دنبـال ) ع(صـادق  امـام  و) ع(باقر امام ژهیو به) ع(اماماني  سو از استیس
ی اسـالم  جامعـه ی  عمـوم  قطـب  بـه  را امامـت  مکتـب  جیتـدر  بـه . شد می
 و داد  مـی  قـرار  ریتـاث  تحت را اسالم جهانی  عموم افکار که کرد لیتبد

 کـه  بـود  گونـه  نیـ ا. انـداخت   مـی  هراس به را انیعباساش    گسترده نفوذ
 تیـ تقو بر عالوه، اند باخته رای  عموم افکار هیقاف ندافتیدر انیعباسی  وقت

 حـبس  و حصر بهاي    ترجمه آثار و افکار به دادن جوالن وی  بدل مکاتب
ی زنـدان هـا     سـال  را) ع(کـاظم ی  موسـ  امـام  و و آوردنـد ي  ور) ع(امامان
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 انیـ م کـه ی  دسـتگ  دو و نشقاقا لیدل به مأمون کارآمدني  رو با. کردند
ی رکـ یز لیـ دل بـه  زیـ ن و بـود  آمده شیپ مأمون و نیام منازعه در انیعباس

 دیـ تهد را انیعباسـ  حکومـت  انیـ علوي  سـو  از کـه ی  مخـاطرات  و مأمون
ي دیـ جد مکـر  و اسـت یس،  امامـت  مکتب با مقابله روند دري  و،  کرد می

 آن تخـت یپا کـه  روم به نهیمد از) ع(رضا امام فراخواندن با و برد کار به
، مـرو  بـه ) ع(رضـا  امـام  ورود از پس فرصت نیاول در،  بود انیعباس روز
 آن رشیپـذ  بـه  وادار را) ع(امـام  و دیـ برگزي  عهـد یول به را حضرت آن

 را آنی  حکـومت  مـسائل  در نکـردن  دخالـت  شـرط  بـا  زیـ ن) ع(امام. کرد
 مکتـب ي بـرا ي دیـ تهد کـه  راي  عهـد یول توطئه گام نیاول در و رفتندیپذ

 و نـاب  اسـالم  معـارف  جیتـرو  بلنـد  فرصـت  بـه ،  شد  می محسوب امامت
  .کردند لیتبد امامت شهیاند و مکتب تیحقان اثبات
  

  يتعهدیوال رشیپذ شروط درباره صدوق خیش قول نقل
 ونیـــع گرانقـــدر کتـــاب در ژهیـــو هی یـــثیحـــدهـــاي  کتـــاب در

 تیـ وال رشیپـذ  سـبب  بـه  کـه ی  فـصل  در صـدوق  خیشـ ) ع(اخبارالرضا
 نقـل  بـاره  نیـ ا دري  متعدد اتیروا،  داده اختصاص) ع(رضا امامي  عهد
 بـا ) ع(امام مذاکره و وگو گفتي  هرو صلت ابا قول از جمله از. کند می

 حـضرت : سدیـ نو  مـی  و کنـد   مـی  نقلي  عهدیول رشیپذ درباره را مونأم
 ردیپـذ   مـی راي عهدیول شرط نیا با،  قتل به مونأمي  سو از دیتهد از پس
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ی سـنت  و ندهد رییتغ رای  رسم و نکند دخالتي  حدا نصب و عزل در که
 از شـرط  نیـ ا با مأمون پس. باشد راهنما و ریمش دور دورا از و نشکند را
 آن از کـامالً  چـه  اگـر ؛  داد قرار عهدیول را السالم هیعل امام و رفتیپذ او

 و شـود  لیتبـد  فرصـت  به دیتهد که شد سبب شرط نیا. داشت کراهت
 گـسترش ي   راسـتا  در حکومت بلند بونیتر و تیعموق از بتوانند) ع(امام
 اسـتفاده  مـردم ی نـ ید وي  فکـر ي  ازهـا ین بـه یی  گو پاسخ و امامت شهیاند

 بـت یتثي  بـرا  آن از) ع(رضـا  امـام  کـه ي  ابـزار  نیتـر  مهم ازی  یک. کنند
ــموقع ــمرجع و تی ــبی علمــ تی ــت مکت ــرق نزدهمــه امام ی اســالم ف
 آن کـه  بـود ی  تلفـ مخ منـاظرات ،  کردنـد  اسـتفاده ،  یآسـمان  انیـ اد یوحت

 وی اســالم فــرق متکلمــان، انیــادي علمــا بــا مــأمون دربــار در حــضرت
ی الهـ  تیریمـد  و رتیبـص  با توانستند و دادند انجام عصر آن دانشمندان

 و قیـ عمي  ریتـاث  و رنـد یبرگ را منـاظره  ثمره،  يعهدیول تیموقع از،  خود
  .گذارندبي جا بری اسالم تمدنی فرهنگ وي فکر روند بر ساز دوران
  
  ) ع(نیشیپ امامان مناظرات با) ع(رضا امام مناظرات تفاوت

 در رو دهیـ العق مختلـف  طـرف  دو از یـک  هر که معنا نیا به مناظره
 نظــر رد و نقــض بــه و کننــد مطــرح را خــود اســتدالل وهــا  دگاهیــد رو

ي نحـو  بـه ) ص(اکـرم  امبریپ عصری  حت و اسالم صدر همان از،  بپردازند
 وهــا  اســتدالل پاســخ قــتیحق در قــرآن دمتعــد اتیــآ و داشــته وجــود
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 قبلـه  رییـ تغ مـسئله  همچون. کردند  می مطرح انییهود که استیی  ادعاها
 قـرآن  دعـوت  امـا ،  آن مانند وی  تعال حق تیربوب به نسبت شان دهیعق یا
) ع(صـادق  امـام  ژهیو به و) ع(باقر امام دوره در مناظره و احسن جدال به

ــا در. شــد شــکوفا و گرفــت رونــق ــام راندو نی ــه) ع(صــادق ام ــا ن  تنه
 منـاظره ي  بـرا ی  شـاگردان  بلکـه  کردند  می شرکت مناظرات در خودشان

 منـاظره ي  تقاضـا  کـه  راي  افـراد  و کردنـد  تیـ ترب مختلفهاي    نهیزم در
 بـا . دانـد   مـی  ارجاع الطاق مومن و حکم بن هشام چوني  افراد به داشتند

ی اساسـ هـاي     تتفـاو  نیشیـ پ مناظرات با) ع(رضا امام مناظرات همه نیا
، نبـود  اسیـ ق قابـل هـا     آن بای  تمدن وی  فرهنگ برد و ریتاث نظر از و داشت

 برخـوردار ی  حکومت بعد از نیشیپ مناظرات خالف بر مناظرات نیا رایز
 و مـأمون  دربـار  در،  يعهـد یول تیـ موقع از استفاده با) ع(رضا امام و بود

 انیـ ب بـه . ددادنـ   می انجام را آنی  مذهب وی  اسیسهاي    تیشخص حضور با
 روز آناي    رسـانه  امکانـات  نیباالتری  بانیشتیپ از هم مناظرات نیا گرید

ی اسـ یسی  کالمـ اي    صـبغه  ازیی  محتـوا  لحـاظ  بـه  هـم  و گرفـت   می بهره
ی نــوع، خالفــت و امامــت انیــجر دو تقابــل منظــر از و بــود برخــوردار

 کـه  منـاظرات  تیحـساس  نیهم. آمد  می شمار بهی  گفتمان نرمیی  ارویرو
 امــامی علمــ گــاهیجا فیتــضعي بــرا مــأمونی طراحــ و نقــشهی وعنــ بــه

، یحکـومت  پـرداز  هیـ نظر یـک  بـه  حـضرت  آن نقش لیتقل با و) ع(رضا
 بـود  ختـه یانگ بـر  را حضرت آن یاران ازی برخی نگران، شد  می محسوب
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 انیـ ادي  علمـا  بـا  بحـث  و منـاظره  از کـه  ندخواسـت ) ع(امـام  از که چنان
اي  :نـد یفرما  مـی  و کننـد   مـی  تبسم پاسخ در) ع(رضا حضرت اما. زدیبپره

ــوفل ــ ایــآی ن ــا  آن کــهي دار میب ــدل و حجــت اقامــه در مــراه ــاتوان لی  ن
 بلکـه ،  ندارمی  میب نیچن هرگز من سوگند خدا به نه: دیگو ؟ می گردانند

 ادامــه در حــضرت. دیــفرما روزیــپهــا  آن بــر را شــما خداونــد دوارمیــام
 اشـاره  مـأمون  دیـ پل اهـداف  به میمستق ریغ طور بهی  نوفل با خود صحبت

 و دهنــدیم خبــر منــاظرات نیــاي برگــزار از اوی مانیپــش از و کننــد مــی
 مانیپـش  موقـع  چـه  در مـأمون ی  بـدان ي  دار دوسـت ی  نوفلاي    ندیفرما می

 کـه ی  هنگـام  دیـ فرما  مـی  حـضرت . يآر: دیـ گو ی مـی  نوفل؟  شد خواهد
 بـا  و لیـ جان بـه  انیحیمـس  بـا  و تـورات  بهها    يیهود با مرا استدالل مأمون

 وی  رومـ  بـه  انیـ روم با وی  فارس بهها    یزرتشت با و وربز زبان به وربزاهل  
 بنـد ها    آن همه زبان که ندیبب و بشنود یک هر زبان به مختلفهاي    فرقه با

 قـول  بـه  کـرده  رها را خودي  ادعای  همگ و شده دفع آنان برهان و آمده
  .ردیگ فرا ار اوی مانیپش که است موقع نیا در، کنند  میاذعان من

  
  :مناظرات جهینت

 انیـ اد نـدگان ینما و روسـا  زمـان  هم حضور با گاه که مناظرات نیا
 قـدرت ، شـد   مـی برگزاری  قبلی  طراح یک با وی  صابئ،  يیهود،  یحیمس

 حضرت آنی  علم تیموقع و دیکش همگان رخ به را) ع(رضا امامی  علم
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 و اقـوام  انیـ م در شیپـ  از شیبـ  را) ص(محمد آل علوم و کرد تیتثب را
 دانـشمندان  ازی  صـابت  عمـران  مناظره نیهم در که چنان. کرد منشتر ملل
 فـرود  میتـسل  سر حضرت مستحکم و نیمت منطق برابر در،  ها  یصابئ فرقه

 خیشـ . افتـاد  سـجده  بـه  قبلـه  به رو و کردي  جار زبان بر نیشهادت و آورد
 از نقـل  بـه  حـضرت  با عمران مناظره نقل از پس کتاب همان در صدوق

 بـا  دنـد ید نیچنـ  رای  صـابئ  عمـران  متکلمان ریسای  وقت: سدینو ی می نوفل
 نکـرده  غلبـه  او بـا  بحث دری  کس حال به تا و بود سرسخت اریبس که آن
 حـضرت  از گـر ید و نـشد  کیـ نزد) ع(رضـا  حـضرت  به کس چیه،  بود

ی نـ ید عالمـان  کـه  شـود   مـی یـادآور  مـا  بـه  مناظرات نیا. نکردندی  سوال
 ریسـا  دیـ عقا ازی  آگـاه  و روز علـوم  بـه  شـدن  مجهز با دیبا زین ما امروز

 نـزد  را اسـالم  حـق  بـه  موضـع  و نیمتـ  منطـق ،  مناظرات انجام با،  مکاتب
 .کنند آشکار شیپ از شیبی عموم افکار
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  :برگزیدگان بخش مصاحبه
  
  
  

  )ع(استراتژي امام کاظم
  در مواجهه با نسل کشی شیعه

  آمنه مستقیمی
  

  هـارون رزه با نسل کشی شـیعه در زمـان   در مبا ) ع(امام هفتم شیعیان  
موضـوعی کـه امـروز رهبـر       افزایش موالید را در پـیش گرفتنـد      سیاست

معظم انقالب نیز براي ازدیـاد نـسل شـیعه بـر آن تأکیـد دارنـد تـا بتـوان          
  .پاسخی کاربردي به جنایات وهابیت در دشمنی با شیعه داد

 ن ســیداز ایـن رو در گفــت و گـویی بــا حجـت االســالم والمـسلمی    
رئـیس بنیـاد فقهـی مـدیریت اسـالمی و مؤلـف       ،  صمصام الـدین قـوامی    

چرایـی اتخـاذ    » ارهفقه االد «و  » مدیریت از منظر کتاب و سنت     «کتابهاي  
ر را مورد بحـث و بررسـی   ثیرات آن بر جامعه آن روزگاأاین راهبرد و ت   

 :آید که مشروح آن در ذیل می، ایم قرار داده
  

 یا راه اندازي نهضت علمی تأکید نداشتند، اما بر جهاد) ع(چرا امام کاظم
با افزایش موالید و ازدیـاد      ) ع(ما در دوران زندگانی پربرکت آن حضرت      

   نسل شیعه مواجه هستیم؟
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هـایی نیـز رخ داده    اما در آن شهادت،  اگرچه رجب ماه شادي است    
 ایـن مـاه همزمـان اسـت بـا سـالروز شـهادت امـام          25است آنچنـان کـه      

رصـتی اسـت بـراي نگـاهی بـه سـبک زنـدگی موسـی بـن                  و ف ) ع(هفتم
  ).ع(جعفر

توانـد الگـویی جاویـد        مـی ) ع(باید توجه داشت سبک زندگی ائمه     
زیـرا سـیره آنهـا تمـدن        ،  باشد براي تحقق مدینه فاضله و تمدن اسـالمی        

  .ساز است
پس از حوادث عاشـورا و قیـام کـربال و داسـتان ائمـه          ) ع(امام هفتم 

ئمه چهارم تا ششم رخ داد از مدینـه خـارج شـده    که در دوران ا ) ع(بقیع
البته ایشان در کاظمین تحت نظر دیکتـاتور       ،  و به عراق مهاجرت کردند    

عمـدتا  ) ع(چون تا آن زمان نسل اسالم از معـصومین   ،  وقت قرار گرفتند  
اگرچـه مرکـز خالفـت    ، در حجاز بودند و عراق خالی از این نـسل بـود         

ا اقتضاي زمان ایشان منجر شد فرزنـدان        در کوفه بود ام   ) ع(امیرالمومنین
و نوادگانشان به شهادت برسـند کـه اوج ایـن مهـم در واقعـه کـربال رخ            

  .داد
ــه     ــنجم و شــشم شــرایط ب ــه کــربال و در دوران ائمــه پ پــس از واقع

در زمـان  ، بود که بیشتر بر علم و نهضت فکري تمرکـز داشـتند           اي    گونه
ط سخت آن روزگار و گـرایش  به دلیل تقیه شیعه در شرای   ) ع(امام هفتم 

نیاز بود نسل نوینی به وجود آیـد تـا عـراق         ،  مردم به معاویه یا بنی عباس     
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در شرایط مساعد عـراق درپـی   ) ع(از این رو امام کاظم ،  را پوشش دهد  
  .این مهم برآمدند

باید توجه داشت ما نیـز در ایـران پـس از انقـالب زمـانی از کنتـرل               
تکثیر آن؛ البتـه رهبـري فرمودنـد در آن      موالید بحث کردیم و زمانی از       

ها چنین بحثی را تحمیـل   اما برخی سیاست،  زمان هم کنترل صحیح نبود    
رود و نرخ رشد جمعیت نـزول   اما اکنون که کشور رو به پیري می  ،  کرد

بایـد بـه   ، ها دچار نـشویم  براي اینکه ما نیز به مشکل اروپایی    ،  سریع دارد 
  .تأسی کنیم) ع(سیره ائمه
بـراي آینـده اسـالم      ) ع(ت تکثیر نسل دوراندیشی امـام کـاظم       سیاس

در عراق متولـد شـده و بـه ایـران           ) ع(بوده است تا فرزندانی از اهل بیت      
  .مهاجرت کنند
سیاستی راهبـردي بـود   ) ع(موالید متعدد موسی ابن جعفر،  از این رو  

براي تولد فرزندان مطهر از زنان پاکدامن تا در نتیجه آن نـسل شـیعه در           
ــام       ا ــی ام ــشان یعن ــی از فرزندان ــور یک ــه ظه ــده و زمین ــر ش ــران تکثی ی

براي مبارزه با طاغوت را فراهم کند و نهـضتی الهـام گرفتـه      ) ره(خمینی
اینها هـیچ کـدام اتفـاقی نبـوده و همـه          . هاي عترت را رقم بزند      از آموزه 

  .حساب شده است
ن همـه  شد مردم ایران از ای  اگر نسل ائمه با کنترل موالید محدود می       

حرمهایی که خـود محـل   ، شدند حرم که مأمن و ملجأ هستند محروم می       
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یابـد و   تجمیع شیعه است و به طور روزافزون با حضور مردم توسـعه مـی        
این توسـعه حرمهـا شـگفت آور اسـت مثـل توسـعه نـسل کـه بـا خریـد               

و ) ع(هاي اطراف و افزودن صـحن و سـراها مثـل حـرم امـام رضـا             زمین
  .نمایاند  میرخ) س(حضرت معصومه

  
چگونـه بـود کـه اتخـاذ چنـین          ) ع(شرایط دوران زندگانی آن حضرت    

  بخشید؟ راهبردي را ضرورت می
 الرشید نسل کشی بـوده و   هارون هاي معروف است یکی از سیاست    

هـاي   نظیر آنچه سـلفی ، انداخته است شیعیان را در چاهی در خراسان می   
  !کنند امروز می
غافـل از آنکـه وعـده الهـی     ،  ر سـازد  خواست نسل کوثر را ابت      او می 

با این سیاست نسل   ) ع(از این رو وقتی ائمه بویژه امام هفتم       ،  برحق است 
کشی شیعه مواجه شدند متناسب با اقتضائات زمان اقدام به تکثیر موالیـد        

دادنـد تعلـق آن    کردند و براي نجات جان نوزادان حتی گاه اجـازه نمـی   
ی اساسـی اسـت کـه بایـد در هـر      فرزند بـه امـام فـاش شـود و ایـن اصـل          

امروز هم کـه آمریکـا در پـی آن اسـت     ، مورد نظر قرار بگیرداي    مبارزه
تـوان   که انرژي نظام اسالمی ما را با انحراف فکـري جوانـان بگیـرد مـی        

  .این سیاست را در پیش گرفت
در زمانی که آزاد بودند با ازدواج بـا کنیـزان    ) ع(امام هفتم ،  بنابراین
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عه نسل شیعه کردند و چنین اقدامی در دوران حیـات دیگـر    اقدام به توس  
زیرا کمتر امامی چنـین شـرایط سـختی داشـته        ،  ائمه بی سابقه بوده است    

  .است
از راهبردهــاي دیگــري نیــز بــراي نفــوذ در دســتگاه ) ع(امــام هفــتم

کردند مثل آنکه علی ابن یقطـین را بـه صـدارت در            خالفت استفاده می  
امـا بـا توجـه بـه آنکـه خلفـاي قبلـی        ،  وق دادند  الرشید س   هارون دستگاه

ضـرورت داشـت در دوران زنـدگانی    ، کردند نه هدم را لعن می  ) ع(ائمه
نیـز چنـین    ) ع(ایشان راهبردي براي ازدیاد نسل شیعه اتخاذ شـود و امـام           

زیرا خلفاي عباسـی بـویژه پـس از قیـام ابومـسلم خراسـانی کـه              ،  کردند
کینـه شـیعه را بـه دل گرفتنــد و    ، سـادات بـسیاري بـه وي پیوسـته بودنــد    

امروز نیز القاعده چنین دشمنی و عداوتی با شیعه دارد و کشتن شـیعه را            
  !داند فرضی براي ورود به بهشت می

  
توان با ازدیاد جمعیت تهدیدات دشمن را پاسخ داد؟ تجربه امـام          آیا می 
  در این باره براي ما چه دستاوردي دارد؟) ع(هفتم

ــت د  ــه داش ــد توج ــدرتبای ــه ق ــین  ، ر موازن ــوع تعی ــت موض جمعی
تواند بازدارنده نیـز باشـد بـه عنـوان مثـال یکـی از        است که می اي    کننده

امتیازات چین جمعیت آن است که نیروي کار و اقتصاد بالنده را فـراهم    
کارگر ارزان قیمت نیز    ،  زیرا وقتی نیروي کار افزایش بیابد     ،  کرده است 

، افــزون بـر ایــن  .شـود  پررونـق مــی لیــد افـزایش یافتــه و در نتیجـه آن تو  
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بخـشد و عـدد و رقـم آن     جمعیت زیاد بـه کـشور شـوکت و وجهـه مـی       
از این رو است کـه در   ،  کند  دشمن را مرعوب و دوست را مجذوب می       

  .نرخ جمعیت تأثیرگذار است، دنیاي سیاست
شـود   به عنوان مثال قطر همواره به خاطر جمعیت کمش تحقیـر مـی           

، رود  الي آمریکا از ضرایب قدرت آن بـه شـمار مـی           یا اینکه جمعیت با   
  .البته در کنار کمیت باید کیفیت جمعیت را نیز در نظر داشت

تـوان بـا    مـی ، امروز که نظام اسالمی مـا بـه ثبـات و اسـتقرار رسـیده        
تجــارب در اختیــار و دســتگاه آموزشــی قــوي کــه نــرخ بــی ســوادي را 

ــاهش    ــا را ک ــات و اعتیاده ــرده و انحراف ــگ ک ــدیریت را ، دادهکمرن م
تقویت کرد که هوش باالي نـسل جدیـد نیـز در ایـن میـان بـسیار مـوثر               

تـوانیم بـا ایـن انـرژي و      هوش ایرانی همیشه زبانزد بـوده و مـا مـی      . است
قدرت باالیی کسب کنیم از این رو حیف است کـه ازدیـاد ایـن     ،  هوش

  .نسل مهار شود
داننـد؛    باهات مـی  جمعیت باال را مایه م    ) ص(باید توجه داشت پیامبر   

کــشوري کــه آرمانهــاي بلنــد مثــل آزادي قــدس و ایجــاد تمــدن نــوین  
جهانی و طراحی سبک زندگی اسالمی را در سر دارد بایـد قدرتمنـد و             
دانشمند باشد و بازدارندگی از تکثیر نسل منجر بـه تهدیـد دشـمن علیـه               

  .شود آن می
کنـیم و   مـی  میلیون جمعیت لبنان و سوریه را حمایت         75امروز ما با    

 

  

)32( 

با انقالبی که خیـز بلنـدي برداشـته و محـدودنگر     ،  ترسانیم  یل را می  ئاسرا
هاي مختلـف بـویژه اقتـصاد     نیست نیاز است با افزایش جمعیت به عرصه      

نیـروي کـار   ، دهـد  زیرا نگاه به چـین و هنـد نیـز نـشان مـی        ،  کمک شود 
ــی  کنــد و جامعــه را از بحرانهــاي اقتــصادي مــصون   اقتــصاد را بالنــده م

قـدرت زا اسـت و   ، همچنین عامل بازدارنده در میـدان جهـانی       ،  دارد  می
   .تضمینی است براي تحقق آرمانها

انقالب با نیروي جوانی سازگار است کشور انقالبی مـا بـا جمیعـت          
خوشــبختانه نــسل جــوان مــا چــه در ، توانــد بــه اهــداف برســد پیــر نمــی

را سیاسـی و اقتـصادي حـرف نخــست    ، هـاي علمـی چـه عبـادي     عرصـه 
  .زند می

براي جهاد و انقالبی ماندن و داشتن شور انقالبی ما بـه نـسل جـوان                 
زیرا مانایی انقالب در گرو حضور پرشور جوانان در صـحنه      ،  نیاز داریم 

  .است
 



  

)33( 

  
  
  
  

  است) ع(توسعه فرهنگ انتظار، میراث امام رضا
  ملیحه پژمان

  
 هـم  بـاز ام،  گرچه دلشکـسته ، ام گرچه خسته)! عج(یا صاحب الزمان  

هم بـه آن صـداى آشـنا     تا بگویمت هنوز، ام درى به روى انتظار    گشوده
  .ام امید بسته

بـوى  ، هاى بى تـو     وزد به کوچه    باد غربتى که مى   ! اى کرامت وجود  
ها در انتظـار یـک نـسیم      فسردگى؛ کوچه ،  بوى خستگى ،  دهد  مرگ مى 

هـاى مـا    کوچـه . انـد  روح بخش یک پیام آشنا ودلنـواز سـینه را گـشوده        
  .اند میشه عاشق تو بودهه

آنکـه  . کنـد  هاى ما طلوع مـى  ها آفتاب یاد تو از ندبه      صبحگاه جمعه 
شب پس از دعا با سرود اشتیاق و نغمه امید بـا دلـى سـفید خـواب رفتـه              

  .آغازد است روز را به شوق دیدنت می
اشتیاق همچو سبزه بهاره هـر طـرف دمیـده    ! اى براى زیستن اى بهانه 

مـا  ، اى بهـار جـاودان    ،  اى از انتظار و شوق ماست      هجمکران؛ جلو . ستا
  !در انتظار مقدم توییم اى امید آخرین

 

  

)34( 

الزمـان  شعبان و میالد پر برکت منجـی آخر  همزمان با فرارسیدن نیمه 
باور مهدوي را در بینش و دیدگاه رضـوي         ) عج(حضرت مهدي موعود  

ار در گفت و گو با دکتر ابراهیم شـفیعی سروسـتانی مـورد واکـاوي قـر             
  .خوانید ایم که در ادامه می داده

  
  چگونه حفظ شد؟) ع(باور مهدوي تا عصر امام رضا

از همـان   )عـج (دانیـد مـژده بـه ظهـور امـام مهـدي             طور که می    همان
در هـر فرصـت و   ) ص(سالهاي آغازین ظهور اسالم آغـاز شـد و پیـامبر         

گـستر موعـود در    آمـد مـردم را بـه ظهـور عـدالت           مناسبتی که پیش مـی    
، تولـد وغیبـت  ، دادنـد و آنهـا را از نـسل و تبـار             زمان بـشارت مـی    آخرال

بخـش و   هاي قیـام رهـایی   شاخصه، هاي ظهور نشانه، هاي ظاهري   ویژگی
کردند تا آنجا کـه ایـن    هاي حکومت جهانی آن حضرت آگاه می   مؤلفه

در میـان اهـل بیـت طـاهرین ایـشان           ) ص(سیر پس از رحلت نبی مکـرم      
ایشان نیز در عصر خـود تـالش کردنـد بـاور     استمرار یافت و هر یک از    

مهدوي و فرهنگ انتظار را در میان امت اسالمی زنده و پویا نگه دارنـد                
دردهـا و  ، رنجهـا ، و بدین طریق پیروان خود را در برابر هجـوم مـصایب     

، شـد  بالهاي گوناگونی که از سوي حاکمان جور بر آنها روا داشته مـی            
رو به گسترش معـارف مهـدوي در        این حرکت   . صبر و پایداري بخشند   

ــام صــادق  ــاقر و ام ــام ب ــان ام ــام  ) ع(زم ــه اوج خــود رســید و آن دو ام ب



  

)35( 

هـاي اسـالمی در    پاالیش و پیرایش آموزه، تشریح، بزرگوار ضمن تبیین 
هـاي ایمـانی     اخالقی و فقهی و تحکیم پایـه      ،  هاي مختلف اعتقادي    زمینه

ندیـشه مهـدوي و   تـالش فراوانـی بـراي توسـعه و تعمیـق ا     ،  پیروان خـود  
) ع(امـا پـس از صـادقین      . فرهنگ انتظار در میان شیعیان مبـذول داشـتند        

امــامی کــه بــیش از همــه بــر مواریــث شــیعی در زمینــه بــاور مهــدوي و  
هـاي گرانبهـایی بـراي امـت اسـالم بـه        فرهنـگ انتظـار افـزود و گنجینـه    

افـزون  ) ع(بودند و بر اساس مـسند الرضـا  ) ع(امام رضا،  یادگار گذاشت 
 روایت از ایشان در زمینه باور مهدوي و فرهنگ انتظار نقـل شـده            30ر  ب

  .است
  

در خصوص باور مهدوي، خالی ) ع(هاي امام رضا  یکی از مهمترین دیدگاه   
  نبودن زمین از حجت الهی است، این باور به چه معناست؟

گـاه از   در مواضع متعددي با تأکید بر اینکه زمین هـیچ      ) ع(امام رضا 
مانـد بـه طـور غیـر مـستقیم موضـوع          امام بحق خالی نمـی    حجت الهی و    

چنانکه آن حضرت در    ،  کردند  را تثبیت می  ) عج(امامت حضرت مهدي  
: پرسـد   کـه مـی   » سلیمان بن جعفر الحمیـري    «یا» سلیمان الجعفري «پاسخ  

اگـر زمـین بـه انـدازه     : فرماید ماند؟ می  آیا زمین از حجت خدا خالی می      
ســاکنانش را در خــود ،  بمانــدیــک چــشم بــرهم زدن از حجــت خــالی

  .برد می

 

  

)36( 

کنـد تـا آسـتانه قیامـت      براساس این روایت تاکیـد مـی    ) ع(امام رضا 
هـر چنـد در   ، زمین از امامی کـه حجـت خداسـت خـالی نخواهـد مانـد           

مقاطعی از تاریخ این حجت الهی بنـا بـر ضـرورتهایی در غیبـت بـه سـر         
  .برد

  
ي موعود به آحـاد     آن حضرت براي دادن آگاهی و شناخت کافی از مهد         

  جامعه از چه تدابیري بهره بردند؟
با توجه به لزوم شناخت امام دوازدهم و لزوم جلـوگیري از حیـرت              

در احادیـث  ) ع(امام رضـا ، و سرگردانی شیعه در شناسایی منجی موعود 
) ص(گاه به نقل از پدران و اجـداد طـاهرینش تـا رسـول خـدا       ،  متعددي

  .پرداختند  سلسله نسب آن امام میگاه بدون نقل از ایشان به معرفی
  

) عـج (هـایی را بـراي امـام زمـان          چه صفات و ویژگـی    ) ع(امام هشتم 
  برشمردند؟

هـاي ظـاهري و       در موارد متعددي به توصیف ویژگـی      ) ع(امام رضا 
اند تا بـاب هرگونـه شـبهه و اشـتباه را بـر             پرداخته) ع(جسمی امام مهدي  

کــه » ریـان بـن صـلت   «سـخ  مـردم ببندنـد؛ از جملـه آن کـه ایـشان در پا     
ــن امــر : پرســد مــی ــا صــاحب ای شــمایید؟ ) ع(حکومــت اهــل بیــت، آی
امـا آنکـه زمـین را پـر از عـدل            ،  من صاحب ایـن امـر هـستم       : فرماید  می
چگونـه مـن بـا ایـن     . مـن نیـستم  ، کند همچنانکه پر از جور شده بـود       می



  

)37( 

به درسـتی کـه قـائم کـسی     . توانم او باشم    بینی می   ناتوانی جسمی که می   
است که به هنگـام قیـامش در سـن پیرمـردان و بـا چهـره جوانـان ظـاهر           

خداونـد او را تـا زمـانی کـه     . او چهـارمین فرزنـد مـن اسـت    ... شـود  مـی 
سـازد تـا    سپس او را آشکار می، سازد بخواهد در پوشش خود غایب می    

زمین را به وسیله او از قـسط و عـدل آکنـده سـازد آنچنانکـه از جـور و            
  .ستم پر شده بود

  
، چه )عج(هاي ظهور حضرت قائم هشتمین پیشواي شیعه در مورد نشانه    
  نکاتی را به منتظران گوشزد فرمودند؟

نشانه او این است سـن پیـران و   : فرماید   آن حضرت در روایتی می     -
کنـد گمـان    تا آنجا که وقتی کسی او را مشاهده می       ،  چهره جوانان دارد  

هـاي او ایـن     سـتی کـه از نـشانه      به در . برد که چهل سال یا کمتر دارد        می
سازد تـا زمـانی کـه     است که گذر شب و روز او را پیر و سالخورده نمی    

پدر و مـادرم  « :و باز در روایت دیگري تاکید دارد که» .اجل او فرا رسد 
بـر  ، شبیه من و شبیه موسی بـن عمـران اسـت   ، به فداي او که همنام جدم   

  ».گیرد  روشنایی مییدساو نوارهاي نورانی است که از پرتو نور ق
  

یکی از نکاتی است که ) عج(مسأله غیبت و در نهان بودن حضرت مهدي
در این ) ع(هشتم کنند، امام همه سواالت بسیاري در مورد آن مطرح می     

  زمینه به چه نکاتی اشاره داشتند؟
نیــز چــون دیگــر اجــداد طــاهرینش موضــوع غیبــت  ) ع(امــام رضــا

 

  

)38( 

یعیان را براي برخورد با ایـن پدیـده         بینی و ش    آخرین حجت حق را پیش    
از » حسن بن علـی بـن فـضال   «در یکی از روایاتی که . آماده کرده است  

گویـا شـیعیان را   «: خوانیم در این زمینه چنین می   ،  آن حضرت نقل کرده   
سـرگردانند و او را  ... بیـنم کـه بـه هنگـام فقـدان سـومین فرزنـد مـن                می

زیـرا  : پسر رسـول خـدا؟ فرمـود     ي  ا  ،گونه است   چرا این : گفتم. یابند  نمی
بـراي اینکـه    : چـرا؟ فرمـود   : پرسـیدم . امامشان از آنها غایب شـده اسـت       

  . کس بر گردنش نباشد بیعت هیچ، هنگام قیامش با شمشیر
بـه نقـل از   ،  همچنین امام هشتم شیعیان در زمینه غیبت آخـرین امـام          

ند سـوگ : کند چنین روایت می) ص(پدران بزرگوار خود از رسول اکرم     
قــائم از ] امـام  [ ، بـه آنکـه مــرا بحـق بـه عنــوان بـشارت دهنـده برگزیــد      

هـا   از دیـده ، براساس پیمانی که ازجانب من برعهده اوست   ،  فرزندان من 
خـدا نیـازي بـه خانـدان     : گوینـد  شود تا آنجا که بیشتر مردم می پنهان می 

پس هـر  . کنند  ندارد و گروهی دیگر در والدت او شک می  )ص(محمد
ن او را دریابد باید به دین او درآویزد و به واسـطه شـک خـود                کس زما 

تـا شـیطان او را از آیـین مـن     ، براي شیطان راهی به سوي خود باز نسازد    
همچنانکه پیش از این پـدر و مـادر شـما          . زایل و از دین من بیرون نکند      

بــه درســتی کــه خداونــد عزّوجــلّ شــیطان را . را از بهــشت بیــرون کــرد
  .قرار داده است، ه ایمان ندارندسرپرست کسانی ک
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فـضایل  ) عـج (اما در فضیلت انتظار و چشم به راه بودن حضرت مهـدي     
  در این زمینه چه دیدگاهی دارند؟) ع(شده است، امام رضا مطرح بسیاري

) ع(موضوع دیگري که در زمینه بـاور مهـدوي در کـالم امـام رضـا       
.  گشایش بودن اسـت یا چشم به راه» انتظار فرج«موضوع ، شود  یافت می 

آن حضرت در روایات متعددي به موضوع فـضیلت انتظـار فـرج اشـاره          
که از ایـشان در  » حسن بن جهم«از جمله در روایتی خطاب به     . اند  کرده
دانی انتظار فرج جزیـی از فـرج    آیا می: فرماید می، پرسد  می» فرج«مورد  

آري : مـود فر. دانم مگـر اینکـه شـما بـه مـن بیاموزیـد              نمی: است؟ گفتم 
: فرماید در روایت دیگري نیز اشاره می     . جزیی از فرج است   ،  انتظار فرج 

آیا سخن بنـده صـالح خـدا را نـشنیدي       ،  چه نیکوست صبر و انتظار فرج     
پـس منتظـر باشـید کـه     ، انتظار برید که من هم با شما منتظـرم      : که فرمود 

 گـشایش  بر شما باد به صـبر و بردبـاري؛ چـرا   ، من هم با شما از منتظرانم    
رسد و به تحقیق کسانی که پیش از شـما بودنـد از      بعد از ناامیدي فرا می    

و سرانجام در روایت بسیار زیبایی فضیلت انتظـار را     . شما بردبارتر بودند  
یک از شما خوش نـدارد در خانـه خـود     آیا هیچ« : کند  چنین تشریح می  

باشـد؟ پـس اگـر    اش را بپردازد و چشم به راه امر مـا     نفقه خانواده ،  بماند
در چنـین حــالی از دنیـا بــرود ماننـد کــسی اسـت کــه بـه همــراه رســول      

بدر به شـهادت رسـیده اسـت و اگـر هـم مـرگ بـه                ] نبرد[در  ) ص(خدا
 .سراغ او نیاید مانند کسی است که به همراه قائم ما و در خیمه او باشد
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  چیست؟)ع(مهمترین گفتمان در اندیشه امام رضا
  سید حسین امامی

  
در ، اغلـب مـسائل مربـوط بـه امامـت        ) ع(تا قبل از امامت امام رضـا      

بـا  ) ع(امـا امـام رضـا     ،  شـد   میان خواص و محافل علمی شیعی مطرح می       
بـه شـکل    ،  مناسب دیدن شرایط و در نظر گرفتن مـصالح جامعـه شـیعی            

آشکار و بـدون هـیچ پروایـی بـه علنـی کـردن مفهـوم امامـت مبـادرت                  
   .ورزیدند

اي در  خطبـه ، که امام در مرو حضور داشتند     نگامی  به عنوان نمونه ه   
یـاد  » منـشور امامـت  «توان از آن به  باب امامت و امام ایراد کردند که می 

امامت را امـري بـسیار خطیـر و واال دانـسته و     ، ایشان در این خطابه . کرد
اشـاره کردنـد کـه وي پـس از          ) ع(براي اثبات این امر به داستان ابراهیم      

لَّت ـ به مقام خلیل نائل آمدن ـ در مرحلـه سـوم و پایـانی      مقام نبوت و خ
روشـهاي دیگـر امـام در دفـاع از مـذهب            . از عمرشان به امامت رسیدند    

تبیـین امامـت بـر پایـه قـرآن      : هایی همچون توان در سرفصل  امامیه را می  
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اشـاره بـه   ، اشاره به نحوه انتخاب امام   ،  هاي امام   برشمردن ویژگی ،  کریم
هاي   مناظره،  حقانیت خود  به اشاره) ص(پیامبر رحلت پس از امامت   جریان

علمی و پاسخهاي مستدل و نیز وجـوب اعتقـاد بـه والیـت و امامـت بـه                    
عضو هیأت علمـی    ،  در گفت و گو با دکتر علی شریفی       . بحث گذاشت 

ارتباطات و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بـه   ،  پژوهشگاه فرهنگ 
  .گذرد  اکنون از نظر شما میبررسی این موضوع پرداختیم که

  
  جایگاه امامت در دین اسالم چیست؟

امامت شأن و منزلت واالیی دارد که عقـل و اندیـشه   ،  در دین اسالم  
مقـام  ، تواند با بیـنش محـدود خـود     بشري از درك آن قاصر بوده و نمی       

بخش نظام مسلمانان اسـت و   زمام دین و قوام، امامت. آن را درك نماید 
اساس مستحکم اسـالم اسـت و شـاخه         ،  سرافرازي مؤمنان باعث عزت و    

حدود الهـی اجـرا و   ، جهاد،  حج،  روزه،  زکات،  نماز،  رفیع آن با امامت   
) ع(مقام امیرالمؤمنین و) ص(امامت جانشینی خدا وپیامبر   . شود  امل می ک

) ع(ابـراهیم ،  منزلت امامت آن قدر واالست که خداوند پیـامبرش        . است
به این مقام شرفیاب کـرد و تأکیـد نمـود    ، للهیرا پس از نبوت و خلیل ا     

اختالف نظر مردم درباره امامـت در       . که امامت به ظالمان نخواهد رسید     
باعـث شـد کـه آن حـضرت بـه تبیـین مقـام امامـت                ) ع(عصر امام رضـا   

  .بپردازند
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  چگونه به تبیین مقام امامت پرداختند؟) ع(امام رضا

، گفتمـان امامـت   . سـت تـرین روشـها گفتمـان امامـت ا          یکی از مهم  
است؛ زیـرا روایتهـاي زیـادي       ) ع(ترین گفتمان در اندیشه امام رضا       مهم

هــاي  همچنـین گـزارش  . از ایـشان در جوامـع روایـی ضـبط شــده اسـت     
نشان خواهد داد کـه  ، تاریخی که در ادامه مقاله به آن استناد خواهد شد       

. ایــن مــسأله بــه یــک چــالش جــدي فکــري آن دوره تبــدیل شــده بــود 
تـوان از چنـد سـطح مـورد       را می ) ع(تمان امامت در اندیشه امام رضا     گف

بعـضی از مفـسران    .زجمله تبیـین امامـت بـر پایـه قـرآن      ا،  توجه قرار داد  
ِثـم لتـسئـلن يومئـذ عـن النَّعـيم«در آیـه    » نعیم« ِ َ ٍ َِ ْ َّ ُُ َ ْ َُ را بـه آب گـوارا   ) 8/تکـاثر (»َّ

ك و شـیرین  کننـد و بعـضی دیگـر منظـور از آن را غـذاي پـا           تفسیر می 
انـد کـه    در ایـن بـاره تأویـل نمـوده    ) ع(امـا امـام رضـا     ،  نماینـد   عنوان می 

هرگز دربـاره   ،  نماید  خداوند نعمتهایی را که تفضال به بندگانش عطا می        
) ع(نماید و منظور از نعیم را حب اهل بیـت     آن از کسی بازخواست نمی    

مامـت و علـم   هاي مهم امـام دربـاره ا        از استدالل . دانند  و والیت آنان می   
ْو مـا َأرســلنا قـبـلـک إال رجــاال نـوحي إلــيهم « ســوره انبیــاء اســت 7امــام آیــه  ِ َِ ُِ ً َِ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ُفــسئـلوا َأ َ ْ ْهــل الــذکر إن کنــتم الَ ُ ْ ُ ْ ِ ِ ْ ِّ َ َتـعلمــونْ ُ َ ْ ، بــرخالف بــسیاري از مفـــسران  . »َ
، دانند ایشان می) ع(این آیه را پیامبر و اهل بیت       در منظور از ذکر   حضرت
  .این نوع تفاسیر از جانب امام زیاد به دست ما رسیده استالبته از 
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  چگونه به ترویج علنی مفهوم شیعی امامت پرداختند؟) ع(امام رضا

در ، اغلـب مـسائل مربـوط بـه امامـت        ) ع(تا قبل از امامت امام رضـا      
بـا  ) ع(امـا امـام رضـا     ،  شـد   میان خواص و محافل علمی شیعی مطرح می       

بـه شـکل    ،   گرفتن مـصالح جامعـه شـیعی       مناسب دیدن شرایط و در نظر     
آشکار و بـدون هـیچ پروایـی بـه علنـی کـردن مفهـوم امامـت مبـادرت                  

، کـه امـام در مـرو حـضور داشـتند      بـه عنـوان نمونـه هنگـامی     . ورزیدنـد 
منـشور  «تـوان از آن بـه    اي در بـاب امامـت ایـراد کردنـد کـه مـی       خطبـه 
بـسیار خطیـر و   امامت را امـري    ،  حضرت در آن خطابه   . یاد کرد » امامت

اشاره کردنـد کـه     ) ع(واال دانسته و براي اثبات این امر به داستان ابراهیم         
وي پس از مقام نبوت و خلَّت ـ به مقـام خلیـل نائـل آمـدن ـ در مرحلـه        

در این روایت امامت چنـین      . سوم و پایانی از عمرشان به امامت رسیدند       
، لماناننظـم بخـش امـور مـس    ، امامـت زمـام دیـن     «: توصیف شـده اسـت    

. عزت مومنان و منبع رشد دهنده اسـالم معرفـی شـده اسـت            ،  صالح دنیا 
، حـج ،  روزه،  زکـات ،  همچنین معتقدند بـا وجـود امـام اسـت کـه نمـاز             

. شـود  شـود و حـدود برپـا مـی          صدقات و دیگر احکـام تمـام مـی        ،  جهاد
امام چونـان خورشـید نورافـشانی اسـت کـه بـا نـور        : سپس اضافه کردند 
ن کرده و آب گوارایی است کـه پـس از تـشنگی و            خود جهان را روش   
هـا و مشخـصات امـام     تمام ویژگی) ع(امام رضا» .شود عطش نوشیده می  
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شـمرند کـه از سـوي     آن را جـزء اسـتثنائاتی مـی      ،  را غیراکتسابی دانـسته   
تئوریزه کردن علنی مفهوم امامت را عـالوه بـر       . خداوند اعطا شده است   

تـوان مـشاهده    ارشهاي تاریخی نیز می   در گز ،  روایات نقل شده از ایشان    
  .کرد

 خـدمت  ت هـارون در زمـان خالفـ  » محمد بن سـنان «ونه به عنوان نم 
 کـه  امامـت خـود را ـ در زمـانی     ، حـضرت رسـیده و از اینکـه حـضرت    

، مشغول است ـ آشـکار کـرده اسـت    ) ع(بیت  به خونریزي از اهلهارون
اسـتناد  ) ص(برامام نیـز بـه عـدم تعـرض ابوجهـل بـه پیـام          . کند  سؤال می 

،  توانــست شــاخه مــویی از ســرم برکنــد  هــاروناگــر: فرمودنــد، جــسته
  ، شهادت دهید که من امام نیستم

او در حـضور    . چنین نگرانی از صفوان بن یحیی نیز نقل شده اسـت          
اید و ما از این بابـت         شما امر عظیمی را آشکار کرده     «: گوید  می) ع(امام

او هـر تالشـی   :  که امام فرمودنـد  هراسناکیم هارونبر جان شما از دست   
  .»قادر نیست بر من چیره شود، انجام دهد

اقدام علنی امام در مطرح کردن امامت چنان شیوع پیـدا کـرده بـود          
در منـابع آمـده هنگـامی کـه     . که حتی به گوش دشمنان نیز رسـیده بـود    

 اقدام امام مبنی بر اظهار امامت به گوش یحیی بن خالـد برمکـی ـ وزیـر    
این علـی بـن موسـی الرضاسـت کـه پـا             «: به خلیفه گفت  ،  ـ رسید  هارون

او به نوعی قـصد داشـت بـا ایـن     . »کند پیش گذاشته و ادعاي رهبري می 
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 بـه او تـوجهی    هـارون امـا ،  را بر مبارزه با امام تهییج کنـد     هارون سخنان
» .آنچه بـر سـر پـدرش آوردیـم بـراي مـا کـافی اسـت                «: نکرده و گفت  

از جهت تـرویج ایـن مفهـوم در میـان عامـه مـردم               ) ع(بنابراین امام رضا  
در مـسیر آشـکار سـاختن       ) ع(امـام رضـا   . نقش به سزایی را ایفا نمودنـد      

هـا و اوصـافی کـه امـام بایـد واجـد آنهـا باشـد          به ویژگی ،  مفهوم امامت 
 ویژگـی  30حضرت به بـیش از   ،  در یکی از این روایات    . کنند  اشاره می 

، ازجمله اینکه امام باید از جهت علـم    کنند؛    و خصوصیت امام اشاره می    
. عبادت و سخاوت از همگان برتـر باشـد  ، شجاعت،  صبر،  تقوا،  حکمت

الدعوة بودن و مهربان بودن ـ حتـی بـیش از پـدر و مـادر       نیز به مستجاب
دیگر حضرت بـا تمـسک   در جاي . کنند نسبت به فرزندانش ـ اشاره می  

ِالينـال عهـدي الظـالمين...«به آیـه     َّ ِ ْ َ معتقدنـد امامـت بـه ظـالم        ) 124/بقـره (»ُ
عصمت از گناه و اشـتباه را     ،  نخواهد رسید و در حدیثی دیگر بصراحت      

چــون معتقدنــد امــام بایــد ، کننــد از شـرایط الزم یــک امــام معرفــی مــی 
  .معصوم باشد تا دلیل و شاهدي بر بندگان خدا باشد

  
که امام از سوي اند؛ این اي به نحوه انتخاب امام هم داشته اشارهآیا ایشان 

  شود؟ خدا، پیامبر یا مردم انتخاب می
یک منصب الهـی اسـت و مـردم در انتخـاب       ،  امامت در بین شیعیان   

امام نقشی نداشته و باید این انتخاب و انتصاب از سوي پروردگـار عـالم       
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اما گفتمان غالب آن زمان و با جمعیت حداکثري عامـه ـ در   ، انجام شود
ازجمله اینکه انتخاب باید به وسـیله رأي  ،  بودمقابل خاصه ـ امر دیگري 

تـوان در مقدمـه یکـی از روایـات         این گفتمـان را مـی     . مردم انجام گیرد  
) ع(در این روایت آمده است وقتی امام رضا       . جویی نمود   معتبر شیعه پی  

هـاي   در میان مردم بحث از امامت مطرح شـده و نظریـه  ،  وارد مرو شدند  
 بـه نـام عبـدالعزیز پـیش امـام آمـد و از            شخـصی . متعددي به وجود آمد   

امـام  . بحث و گفت و گو و اختالف نظر مردم درباره امامـت خبـر آورد   
این گروه گرفتار ناآگاهی هـستند     ،  اي عبدالعزیز «: فرمودند،  تبسمی زده 

سـپس دربـاره   » .انـد  خـود را گـول زده  ، هاي گوناگون پردازي نظریه  و با   
آیا اینـان اساسـاً اهمیـت و جایگـاه     «: دندانتخاب امام به وسیله مردم فرمو 

هاي امام و رسالتی کـه   دانند و ویژگی امامت را در میان امت اسالمی می  
، دهنـد تـا بتواننـد براسـاس آن معیارهـا        بر دوش اوست را تـشخیص مـی       

شــأنی ، ارزشــی واالتــر، کــسی را بــراي امامــت انتخــاب کننــد؟ امامــت
تـر از آن دارد    و ژرفـایی فـزون     موقعیتی فراتر ،  جایگاهی برتر ،  تر  بزرگ

امــامی را بــه اختیــار ، هــاي عقلــی خــویش کــه مــردم بتواننــد بــا مــالك
) ع(شـود کـه امـام رضـا         در این روایت به روشـنی دیـده مـی         » .برگزینند

دانند تا در نتیجه آن رأي و نظر مردم جایگـاهی   امامت را امر دنیوي نمی   
  .داشته باشد
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چه )ع(و امامت امام علی) ص(لت پیامبردر مورد جریان امامت پس از رح  

  نکاتی را مطرح فرمودند؟
بـه تـاریخ   ) ع(یکی از بخشهاي گفتمان امامت در اندیشه امـام رضـا       

، امـام در گـام اول   . امامت در اسالم و بیان جزئیـات آن اختـصاص دارد          
امـر رهبـري جامعـه را بـه       ) ص(ابتدا این تصور عامه مسلمانان که پیـامبر       

در روایتـی حـضرت     . یش موکول کرد مردود دانستند    بعد از رحلت خو   
مگـر آنکـه   ، را نگرفـت ) ص(کنند که خداوند جان پیامبر  ابتدا اشاره می  

ْوم َأکملـت لکــم ديــنکمَليـــَا«ۀ ســپس بــه آیــ. یــن را کامــل گردانیــداو د ُْ ُ َْ َ ُ ْ َ َ ْ...« 
ــه عنــوان عنــصر   ) 3/مائــده( اشــاره کــرده و در ضــمن معرفــی امامــت ب

 )ص(را بـه زمـان حیـات پیـامبر    ) ع(ینصب امیرالمـؤمن  ن،  کننده دین   تمام
اشتباه دیگر غیر شـیعیان مبنـی بـر واگـذاري       ،  در گام دوم   .گردانند  برمی

بـا  ،  به امت را محل تردیـد قـرار داده        ) ص(انتخاب خلیفه از سوي پیامبر    
عــالوه بــر معرفــی ) ع(امــام رضــا. دالیلــی بطــالن آن را اثبــات نمودنــد

بـه صـورت مـصداقی وارد بحـث     ، خـاب آن مشخصات امـام و نحـوه انت     
در روایتـی  . برداشـتند ) ص(شده و پرده از امامـان واقعـی پـس از پیـامبر         

هـاي امامـت و اینکـه در چـه کـسی            از نـشانه  » ابوالهذیل«آمده است که    
امـام را کـسی خواندنـد    ، حضرت در جـواب   . شود سؤال کرد    محقق می 

سـپس بـه   . باشـد  عـالم بـه احکـام       و نـاطق قـرآن   ،  که حجت بـر مؤمنـان     
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) ع(را امیرالمؤمنین علـی   ) ص(جانشین بالفصل پیامبر  ،  صورت مصداقی 
 سـوره نـساء و     59حضرت در این گفت و گو بـه آیـات           . کردند  معرفی  

 سوره مائده و همچنین حـدیث غـدیر خـم و روایـت منزلـت اسـتناد                 55
  .جستند

و ) ع(در روایت دیگري به روشنی امامـت را مخـتص بـه امـام علـی        
روایتـی اسـت کـه نـام        ،  تر از مورد پیشین     صریح. داند  ن ایشان می  فرزندا

در ایـن روایـت آمـده    . کننـد  ز ابتدا تا پایان بیان مـی تک تک امامان را ا 
ََأطيعـوا الرسـول و َاهللا وَُأطيعـوا«و از معنـاي آیـه   أبان وارد بر امام شد    «: است َ ُ ُ

ْمر منکمُِأولي األ ْ ِ ِ منظـور  : جواب فرمودنـد امام در  . سوال کرد ) 59/نسا(»...ْ
و ، سپس مدتی طوالنی سکوت اختیار کـرده  ،  است) ع(علی بن ابیطالب  

  ».و تا نام امام آخر را برشمردند... سپس حسن: بعد فرمودند
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  :برگزیدگان بخش داستان کوتاه و خاطره
  

  
  
  

  ...اي غریب آشناي دلهاي غریب
  پروین حسینی

  
ن بـار آن هـم در شـهري    دوري از خانواده براي اولی  ،  غریبی،  غربت

کردم همه وجـودم   با فاصله خیلی زیاد از شهر خودم وقتی فکرش را می    
تحمـل دوري خـانواده را   ، روم گرفت با خودم میگفتم نمی را غم فرا می 

مخـصوصاً پـدرم کـه    ام   به اصـرار خـانواده  یول! دهم  انصراف می ،  ندارم
هد قبـول بـشی    شاید قسمت این بوده که از دانـشگاه مـش    "کرد  تاکید می 

 با دودلی و بخاطر پـدرم راضـی شـدم بـا کولـه        ")ع(بري پیش امام رضا   
نویـسم بغـض    االن که دارم می.باري از غم همراه پدرم راهی مشهد شوم  

افـتم کـه چـه     دهد یاد آن روزها می    گریه امانم نمی  ،  ترکد  در گلویم می  
کـه  کنم کاش آن روزها بـا آن   لطفی امام خوبان در حقم کرد آرزو می   

خوابگاه کـه رسـیدیم از پـدرم جـدا شـدم      .شد  میرسخت بود ولی تکرا 
، رفـتم دانـشگاه   ماندم و مـی  نداشتم باید می  اي    داد وچاره   گریه امانم نمی  
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سـه روز در خوابگــاه خــودم را حــبس کـردم بــدون صــحبت کــردن بــا   
شـب سـوم وقتـی آمـدي بخـوابم و           ،  فقط کارم شـده بـود گریـه       ،  کسی

اي اولین بار آمـدي مـشهد ولـی بـه پـدرت سـر         گالیه کردي که چرا بر    
اي   تو چقدر مهربانی چقـدر رئـوفی      ،  )ع(کردي امام رضا  ام    نزدي دیوانه 
  !ضامن آهو

وقتی گنبد طالیـی و     . صبح شد سریع خود را رساندم خیابان پنجراه       
دم آرامـش تمـام وجـودم راگرفـت احـساس      یـ هـاي زیبایـت را د       کبوتر

  ...ایی ندارم غریب هم نیستمکردم در این شهر بزرگ که هیچ آشن
 دعوتـت کـرده و ایـن     )ع( امـام رضـا    "هـاي پـدرم افتـادم       اد حـرف  ی

 شـب برگـشتم خوابگـاه همـه تعجـب           "دعوت نصیب هـر کـس نیـست       
هـا   مـاه .  را داشتم)ع(کردن از شاد بودن من دیگر تنها نبودم امام رضا   می

 بــود آن هــم فقــط )ع(سـپري شــد تنهــا امیــد و دلخوشــیم بــه امــام رضــا 
کردم تا شـب پنجـشنبه برسـد آنقـدر      روز شماري می،  هاي پنجشنبه   بش

رسـد   شدم که فقط منتظر این بودم که کی شب پنجشنبه می     دلتنگش می 
هـاي   آخـه همـه غـصه   ، دهد و مسوول خوابگاه اجازه رفتن به حرم را می 

کـردم و شـب    تونستم به کسی بگویم در طول هفته جمع می دلم که نمی 
کـردم شـاید شـما      باهاش درد دل می)ع(رم امام رضا  رفتم ح   پنجشنبه می 

تحمـــل ، خواننـــده عزیـــز درد غربـــت نکـــشیدي و مـــرا درك نکنـــی
 وقتـی  .هاي سـنگین خیلـی از افـراد و مـشکالت روزمـره و غیـره                حرف
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ولی شب پنجـشنبه وقتـی کنـار حـرمش بـا      ، غریبی تحملش خیلی سخته   
م دلم خـالی  گفت یزم را بهش می   سهاي غم انگ    چشمان گریان همه حرف   

اي  هاي پنجشنبه بـاور کنیـد میـان حاجـت و اجابـت فاصـله         شب،  شد  می
نزدیکـاي سـاعت   ، شد خواستی برآورده می نبود هرچه از امام خوبان می  

شــد بــاور کنیــد اگــر خــوب گــوش   صــبح حــرم خلــوت خلــوت مــی3
بازي نور در حـوض وسـط   ،  شد  کردي آواي بال فرشتگان شنیده می       می

کـرد احـساس    تم آدم را از خـود بـی خـود مـی    صحن و سراي امـام هـش     
 ،نزدیکتـر از رگ گـردن     ،   اسـت  کـردي خـدا خیلـی بهـت نزدیـک           می

آن گاه صداي اذان روانم را جال      ،  شد  دانستم زمان چطور سپري می     نمی
شدم در دریاي دوستداران امام مهربـان و   میاي    داد خیلی سریع قطره     می

گرفت مجبور بـودم   ز دلم می بعد از نماز صبح با    !آن زمان نماز صبح بود    
برگردم خوابگاه و روز شماري کـنم تـا شـب پنجـشنبه دیگـر برسـد در              

هاي پنجشنبه که به دامن پر مهـرت   طول این چهار سال دانشگاه چه شب 
تو امام پرمهر و محبت برام هـم پـدر   ، پناه آوردم و ازت کمک خواستم   

ي دلهـاي   غریـب آشـنا   اي    بخاطر هم چیـز ازت ممنـونم      ،  شدي هم مادر  
  .....ها امام خوبیاي  ،غریب
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  ؟سمیبنوی چ من پس
  یفاضل صنم

  
ــعز ــر زی ــهي روس ــوه دار گلبوت ــیرا شا اي قه ــدیپ  م ــد دور چ  گی

 احـسان  دیـ گو  مـی  سـالمت  بـه  و دستم دهد  می و احساني  پلو کوچک
ي تـو  دیـ آ ي مـی  ظهر سر اما خوام  نمی غداام    روزه من :زند  می غر اولش
 و لولـه ي  جاگذار دستگاه با را ساختمانهاي    وارید که ممد و من .واحد

 احـسان  و اسـت  نیسـنگ  ارزنیشـ  دسـتگاه . میانـداز   مـی  اریشـ  بـرق  میس
 تـا ی  بغلـ  واحـد ي  بـرا  گذاشـته  را او مهنـدس  و کند کار آن با تواند نمی

 آجـر  و بکنـد ایـم     انداختـه  واریـ دي  تـو  دسـتگاه  با که رایی  ارهایشي  جا
 و اسـت  خـاك  و گـرد  پاش تا سر نیهم يبرا رونیب زدیبر رااش    یاضاف

 از کـه  درشت اهیس چشم جفت دو با و کردهي  خاکستر را موهاشی  حت
 سـراغ  کـرد   مـی سـفارش  زیـ عز .مـن  بـه  زنـد   می زل زده رونیب صورتش

 اسـت  بچـه  نزند غذا به لب قهر کنهي  نذار سرش به سر آد  می که غذاش
  .ستین واجب روزه
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 فیـ ک سـر  شیخنکـ  و است یخ کهی معدن آبي  بطر با رااش    بقچه
 بـه  را دهـانم  آب و اسـت  خـشک  میگلـو  اما دستش میده  می آوردم می

  .دهم  میقورت زور
 و رونیـ ب زننـد  هـا مـی   سـاختمان  همه از کارگرها شود  می که غروب

 از و میدهـ   مـی  انبـار  لیـ تحو را لیوسا جنگ خورده شکست لشگر مثل
 و ردیـ گ  می راه ناحسای  شانیپ از عرق. میرو  می مهر مسکني  ساختمانها

 خلـط  و کنـد   مـی  سرفه میدا اندازد  می خطاش    يخاکستر صورتي  رو
ي سـبز  قرمـه  مگـه  میگـو   مـی  و پـاش  ریـ ز انـدازد   مـی  تف رای  رنگ سبز

 سـفره  زیـ عز دوش بعـد  میـ رو  مـی  کـه  خانـه  به. روش بزن لگدي  خورد
 دردام    معـده  شـود   مـی  بلنـد  کهی  نیزم بیس کوکوي  بو و دهیچ را افطار

ي زیـ چ نزده زده را اذان ونیزیوتلو ندینش  می زیعز کنار احسان. ردیگ می
  .نبرش فردا از قرآن تورو دیگو  میزیعز برد  میخوابش نخورده

 میگـو   می و دهم  می است گرفته جور بد کهام    شانه بهی  قوس و کش
 پـولش  بـا ی  تابستون آخر ادیب لج سر هافتاد خودش نکردم زورش که من
  .هستام  يوی ت که ردبخی لمسهاي  یگوش اون از

ي تـو  زدیـ ر اش مـی    يا قهـوه  ناخن و بسته حنا دست با راي  کتر آب
  .واسش خرم  میختنیر روها  یارانه؟ هیگوش چنده مگه استکانم

ي تـو  گـذارم   مـی  راي  چـا  اسـتکان  و مینینـش   مـی  پـا  آني  رو پا نیا
ي بـذار  بـاس  زیـ چ یـه  تـازه ،  زیـ عز گهید دن  می یارانه غاز چندری  نعلبک
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 مگـه  نبـود  دانـشگام  هیشـهر  اگـه  منمي  بد تلفن و برق و آب ولپ روش
  .یحمال خر برم و تابستون ماه سه خوردم خر مغز

 کیـ نزد لـبش  بـه  را آب وانیـ ل و دیـ گو  مـی  نیحـس  بـر  سـالم  زیعز
 خـودش ي  تـو اي    گوشـه ی  وقت افتد  می احسان به که چشمش اما کند می

 احـسان  سر به،  فرهس به رو گذارد  می را وانیل،  برده خوابش و شده جمع
 دهینکـش  قـورت  راي  چـا  و ریـ پن و نـان  جـان  به افتم  می و کشد  می دست
 اسـت  فرهنگ خانههاي    بچه ازی  سیع شود  می بلند لمیموبا زنگي  صدا
ي تــو وقتهــا آن میشــد اغیــا هــم بــای سیــنو داســتان کارگــاهي تــو کــه

 کـه  اتمیـ ادب ریـ دب و بـودم  شـده  برنـده  مدرسـه ی سیـ نو داسـتان  مـسابقات 
هـاي     دوره و جلسات به خودش با مرا است خوب قلمم به دست دید می

اش   یپرسـ  احـوال  و سـالم  و دارم  می بر رای  گوش. برد  می شعر و داستان
، ينفرسـتاد  کار) ع(رضا امام داستان جشنواره پرسد  می شود  می تمام که
 شـم  برنـده  اگـه  من. سین بد شم زهیجا،  تمومه مهلتش گهید روز سه؟  نه

  .رونیب دمیم کتابمو
 کـنم   مـی قطـع  که رای گوشام    نبرده قلم به دست شود ی می ماه چند

 ریـ خم. یعلـ ی  مرتـض  سفره سر داره گناه تلفنو کنار بزار دیگو  می زیعز
ی داسـتان  اگر زند  می سرم به و دهانمي  تو تپانم  می راي  بربر ناني    گوشه

 هیشـهر  و خـرم  ی مـی  گوشـ  احـسان ي  بـرا  پـولش  با شوم برنده و سمیبنو
 مـشهد  حـاال  تـا  کـه  اسـت  نیا رمیگ اما شود  می جور و جفت نشگاهمدا



  

)55( 

 و پـرد   مـی سـرم ي تـو اي    هالـه  .سمیـ بنوی  چـ  از دانـم   نمی اصالً وام    نرفته
 مـاه  الیسـر  کـه ی  کانـال ي  رو گـذارم   مـی  و کـنم   می روشن را ونیزیتلو

  .دهد  میرمضان
اش  دمـاغ هـاي   پـره  و کنـد   مـی ناله،  زند  می غلط خوابي  تو احسان

 بـه  دمـاغش  زیـ ري موها، شود  میبزرگ و کوچک قیعمي  نفسها با که
 شیآفـ  بـا  دارد سیـ وار کـه  را شیپا زده تا را سفره زیعز. دیآ  می چشم
 را ونیـ زیتلوي صـدا . پاشي رو. گذارد  میرا احسان سر و کند  می دراز
 و کـشم   مـی  دسـت ام    خـورده  خرخـره  تـا  کـه  شـکمم  بـه ،  کـنم   مـی  کم
  ی؟رفت مشهد زیعز: پرسم می

 بـار ،  دوبـار ،  پـاش  مچي  رو اندازد  می را گلدارش تیچ دامني    پره
 دکتـر  و درمـون  دوا از میبـ ی ب بود شده احوال نا میآبج و بودم بچهی  اول

 بـه  دیچـسب ي  سـرآخر ؛  نکـرد  افاقـه  اما نگذشت در جنبل جادو تا گرفته
 دسـته  شد خوب حالش که میآبج. خواست رو میآبجي  شفا و آقا دامن
 و درآورد دسـتش  از همونجـا  و النگـوش  میبـ ی  ب و وسپاب میرفتی  جمع
 تـازه ام    یدومـ  بـار . حیضـر  تو بندازه خودش دس با تا کرد بغل و میآبج

 مونـده  سـاعت  دوی  یک یادمه میرفت امرزتیب خدا يبابا با و بودم عروس
 گنبــد زد داد شــوفر شــاگرد و شــد دایـ پ دور از طــالش گنبــد مــشهد بـه 

 کـل  و میـ داد صـلوات  و سـالم  میشـد  نـد بل جامون سر هم ما،  )ع(الرضا
 چـه  مـشهد  بگـو  بهـم  زیـ عز .دادنی  گـون  مـژده  شـوفر  شاگرد به اتوبوس
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 نگـاه  گنبدش بهی  وقت. کند  می باز را صورتشي  چروکها لبخند،  هیشکل
 آدم وي  نـدار اي    صهغ و غم چیه انگار و پره  می سرت از غربتی  کن می

  .رهیگ  میآروم دلش
  . هیشکل چه گمیم دارم کاریچ دلت با من زیعز

ي؟ دیـ ند ونیـ زیتلو تـو  مگـه ی  نیسي  تو ندیچ  می رای  نعلبک استکان
ي صـدا  اذون دم و داره طـال  لیاسـماع ي    خونـه  سـقا  کبوتره پر اطشیح

  .شه  میبلند نقاره و طبل
 میگـو   مـی  لـج  بـا  و گـذارم  ی می جاناني  تو را سفرهي  رو لواش نان

؟ هیشــکل چــه اطشیــح هیــچطور شهــا يورود بگــو زیــعز نــهي نجــویا
  .انی ختیر چه آدماش و گنبدش؟ هیرنگ چه کاشییموزا

 زیعز مکد  می را دستش انگشت و کند  می سرفه خوابي  تو احسان
 انگـار  امـا  اسـت  ونیزیتلو صفحهي  تو چشمش و دهد  نمی را جوابم هم

  .ریبخ یادش دیگو  میو کشد  میآه کهها  میقدي تو رفته
 تـا  دارم  می بري  خودکار و کاغذ و وارید کنج فمیک سمت رومی  م

 کـه  مـشهد  از شهیـ هم. شده قفل ذهنم امای  داستان طرح نوشتن به کنم بنا
 راهي تـو ی پـول  یبـ  زائر یا گرفته شفای کس یا شده گماي    بچه سندینو می

ی وقتـ ی  ثان در. اند نوشته که راها    داستان همه؟  سمیبنوی  چ من پس مانده
ی گوشـ . برسـد  ذهـنم  بـه ي  دیجد طرح چطورام    نرفته مشهد هم بار کی

  ی؟رفت مشهد پرسم ی میسیع ازی اسمس و دارم  میبر را
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 و پرسـم   مـی  دارم سـوال  چـه  هـر  هـم  من میر  می سال هر دیگو  می
ي صـدا  کـه  کنـار  گـذارم   مـی رای  گوشـ  و شـود   مـی  تمـام  شارژماش    ته

  .شود  میبلنداش  زنگ
: دیگو  می و دهم  می جوابی  گوش صفحهي  تو افتادهی  سیع ساسم

  ؟نه، گهید هیچ بهی چي دیفهم حاال پسري دیپرس سوال کرده فک
؟ نـه ،  یرفتـ  کـه  نیالـد  جـالل  دیآسـ : گفـت  و نـه  میبگو نشد میرو
ــصور و حشیضــر گنبــد و حــرم اســت) ع(رضــا امــام داداش  و کــن ت

 امـام  آقـا  حـرم  لیشـما  و شـکل  اونجـا  نکـه یا نـه  البته سیبنو و داستانت
  .گفت شه نمی نیا بهترازی فتنر مشهد توکه واسهی ول، باشه) ع(رضا

 و نالـه  بـا  و پرد  می خواب از احسان کنم ی می خداحافظ کهی  سیع با
 را گلـدارش  دیسـف  چـادر  هـم  زیـ عز. ییدستـشو  سمت رودیم رامآ آرام
 حـال  کـار  زور از بچـم ، رمیـ بم دیگو  میاحسان به و سرشي  رو دهیکش

 جـا  بـه  کـه  شـلوارم  از را پـولم  فیـ ک. اش سـجاده ي  پـا  رود  مـی  و نداره
 هیـ کرا. شـمارم   مـی را میهـا  پـول  و دارم  می بر است زانیآو در دمی  رخت

 چنـد  و کـنم   مـی  جدا را نان پول و مهر مسکن تا آمدمان و رفتی  تاکس
ی داسـتان  اگـر  شـود  جمـع  المیـ خ که شتازیپ پست نهیهز همی  تومان هزار

ی غروبـ  فـردا  کـه  مانـد  ی می کمک هماش    ته. برد مقصد به حتماً فرستادم
 و کـنم  سـرچ  مطلـب  و عکـس ) ع(رضـا  امـام  به راجع و نتی  کاف رومب

 کـنم  تماشـا  را نیالـد  جـالل  آقا حرم و شوم هیاشرف آستانهی  راه بعدش
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 دهــد  مــیکـه  ســالم زیــعز. شـود  الهــام بهــم نوشـتن ي بــراي زیــچ دیشـا 
ی نـ یم بـا  کار بعد فردا گذاشتم پول کم یه کردم کتاب حساب میگو می

 امیـ ب احتمـاالً ،  زیـ عزی  نـش  نگـرون  دل گفـتم . ارتیز آستانه رم  می بوس
  .شبه آخر خونه

 بمیـ جي  تو تپانم  می را پولها شود  می بلند که احسان زدن قعي  صدا
 از گرفتــهی خــون اســهال هــم وردهآ بــاال هــم توالــت ســمت روم  مــیو

 و بغلـش ي  تـو  افتد  می و زیعز سمت رود  می رونیب دیآ  می کهیی  دستشو
 زهـرا  فاطمـه  یا دستپاچه زیعز. ماند  می نزایآو طرف دو از پاش و دست

 تـنش  رمیـ گ  میکه را دستش و کشد  می نفس خر خر با احسان دیگو می
 چـادر  و نیزمي  رو خواباند  می را او و ردیگ اش می   هیگر زیعز. دارد تب
 اشــک و گــردد  مــیرا پــولش فیــک و ســرشي رو کــشد  مــیرا اهیســ
  .رفت حال از زیعز گهید بجنب زدیر می

 دسـتش ي تـو  ردیـ گ  مـی راي هزار تا سه دو و احسان کنار ندینشی  م
 احـسان  داغ دسـت . وارید سمت کند  می پرت رااش    يا قهوه پول فیک
 و گـذارم   مـی  هـم  رو بـودم  کـرده  سـوار  که رایی  پولها و کنم  می ول را

 بـه  میبـر  میگـو   مـی  و رمیـ گ  مـی  کـول  را احـسان  زیـ عز دسـت  دهـم  می
 تخـت ي  رو و شود  می بسته بازش مهین چشم مشیرسان  می که مارستانیب

 تمـام  کـه  دور هـر . چرخانـد   مـی  حیتـسب  زیـ عز برنـدش   می و خوابانند می
 ستیـ ب،  ده: دیـ گو  مـی  و سـمتم  دیـ آ  می و ردیگ  می سر از دوباره شود می
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 کـه  احـسان  اصـالً  آسـتانه ي  بـر  دمیم پولتو ختنیر روها    یارانه گهید روز
  .میگرد می بر و ارتیز میر  میهم با ظهر بعد یه شد خوب

 بوسـد   مـی  راام    یشانیپ. شه خوب احسان کن دعا،  زیعز نزن حرفشو
 ونیـ تلوز واریـ د هبـ  چـسبم   مـی و روم  مـی عقب ندینش ی میصندلي  رو و

 کـه  دهد  می نشان راي  مرد پرستارهاست شخوانیپي  باال که رو راهي  تو
 ازي  ریتـصاو  بعـدش  و خوانـد   می دکلمه و دهیپوشی  مشک شلوار و کت
 هـم  زیـ عز حیضـر  بهاند    انداخته چنگ کهیی  زائرها و) ع(رضا امام حرم

 مـن  دستاش  نهیسي رو گذارد  می را دستش و کند  می نگاه ونیزیتلو به
ي تـو  هم من دیگو  می کیعل السالم که زیعز وام    نهیسي  رو رود  می هم
 از اشـک  کـه  صـورتش ي  تـو  انـدازم   مـی  را نگاهم و کنم  می تکرار دلم

 از بچمـو ي  شـفا  رضـا  امـام  یـا  دیـ گو  می و خورد  می سر چشمش گوشه
 نـشان  کـه  را طـال  گنبـد  و ونیـ تلوز بـه  شـوم   مـی  رهیخ خوام  می خودت

  .ردیگ  میآرام دلم دهند می
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  )ع(رضا امام به توسل
  عبدالرسول مزاري

  
. کـرد   مـی  نرم پنجه و دستی  ناعالجي  ماریب با که بودها    سال جالل

 بـود  داده قرار خود شعاع تحت را جالل روح و جسم تنها نهي  ماریب نیا
  .شد  میزیناش  یشخصی زندگی پاش فرو باعث بلکه

ی قلبـ  عارضـه  بـه  مبتال ناگوار خبر یک دنیشن لیدل به سال 7 جالل
 خـود  شـهر  شـکان زپ از،  آمـد  سخت پزشکاني  برا آن صیتشخ که شد
 توسـط  دیشـا  تـا  آمـد  تخـت یپا بـه  دیـ ام و آرزو هـزار  بـا  شـد  دیام نا که

ــکان ــرانت پزش ــاره راه ه ــرااي  چ ــندیب شیب ــذا. شندی ــس ل  انجــام از پ
 بـا  تیـ نها در دکتـر  آن و دکتـر  نیـ ا حضور به رفتن و متعدد شاتیآزما
 صیتـشخ  شهرسـتان  معالج پرشکان مثل هم آن که شد روبرو جهینت یک

  .بود دردش ندادن
 ریـ ز نـرگس  بـا  را خود مشتركی  زندگ شیپ سال 5 بود قرار جالل

 دیشـد  مخالفـت  بـا ي  مـار یب شـدت  لیـ دل بـه  مـا ا کنـد  آغـاز  سقف یک
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 سـرگرفتن  مخـالف  همـسرش  مـادر  و پـدر . شد روبرو همسرش خانواده
 بودنـد  خواسـته  دخترشان از و بودند دو آنی  زندگ شروع و ازدواج نیا

 ادامـه  جهـت ي  دیامي  کورسو تاکنون اگر اما. شود جدا نکرده شروع تا
. اسـت  بـوده  نـرگس  مـت مقاو وي  پافشار ماندهی  باق جاللي  برای  زندگ

 شـهر  بـه  درمانـده  و دیـ ام نا فراوان کوشش و تالش از پس جالل اکنون
 چگونـه  کـه  رود  مـی  کلنجـار  خـود  بـا  ریمـس  طول در گردد  می باز خود

  ...بگذارد انیم در نرگس با را مساله
 پزشـک  کـه ي  فرد با را منزل تا فرودگاه از بازگشت ریمس در جالل

 همــراهی تاکـس  در اسـت  بازگـشته ) ع(ضــار امـام  آقـا  پـابوس  از و بـوده 
 توجـه  بـا  ندیب  می را جالل نذار حالی  وقت) ع(مشهدالرضا مسافر. شود می

 و بـازنموده  جـالل  بـا  را سخن باب و کند  نمی تحملاش    حرفه و شغل به
 گذشـته  او بـر  را آنچـه  هـر  جـالل ؛  شـود   مـی  ایجو را تشیوضع جالل از

 مـشهد  بـه  شـفا  گـرفتن ي  برا دخواه  می جالل از دکتر لذا کند  می بازگو
 دکتـر  بـه  روي  دیام نا اوج در اما جالل شود مشرف) ع(رضا امام پابوس

 منتظـر ؛ یقـدرت  و تـوان نـه    و ماندهی  باق میبرا پول گرید نه: گفت و کرد
  .رسد فرا مرگم تا مانم می

 مـرا ی  یـافت  شفا اگر و ریبگ شفا برو: گفت و کرده جالل به رو دکتر
 متوسـل ) ع(رضـا  امـام  حـضرت  بـه  و آمد منزل به لجال. مگذار خبری  ب

  .داشت را راهی خرج نه بود مسافرت به قادر نه اما. شد
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 نرفتـه  مـشهد  به که بودها    مدت،  ندینش  می جالل دل بری  جانکاه غم
 ازی  یکـ  نکـه یا تـا . نمود  می جلوه نیسنگ شیبرای  لیخ مسافرت نیا. بود

 و بـرود  مـشهد  بـه  اهـد خو ی مـی  ئتـ یه: گفـت  و آمدي  و منزل به بستگان
 فـرد ام،    نکـرده  نـام  ثبـت  که من: گفت جالل هستند تو منتظرها    اتوبوس

 مـن  دیـ بگو تـا  آمـد  رونیـ ب خانـه  از جالل،  نیبب و رونیب ایب: گفت مقابل
 و ریـ بگ را مبلـغ  نیـ ا: گفـت  جالل به فرد آن اما کنم مسافرت توانم نمی
 بـه  و گرفـت  را پول لجال. یده  می مرا پول وي  گرد  می بر اهللا انشاء برو

 کـه  دید را ئتیه دیرس اتوبوس به که نیهم کرد حرکت اتوبوس طرف
 بـه  ئـت یه اتفاق به جاللي؟  کرد رید چرایی  کجا گفتند و منتظرند آنجا

 حـضرت  سـر  بـاال  سـوم  روز بـود  آنجـا  در روز 3 رفـت ) ع(مشهدالرضا
 از نفـر  چنـد  حـال  نیا در بود مرگ شرف در کهي  حد به گرفت قلبش

 جـالل  بخوانـد  نامه ارتیز شانیبرا که خواستند او از و آمده هم نیئرزا
 بخـوان  تو گفتند آنها خواند  می شماي  برا خادم: گفت و کرد آنها به رو

 کـه  را نامـه  ارتیـ ز. بخوان که کرد امر جالل به و شده متوجه زین خادم
 حیضـر  بـه  رو نگفـت  سـخن ی  کـس  با گرید گشت منقلب حالش خواند
 و گرفـت  حیضر به را خود دست کردند باز راه شیبرا دممر رفت مطهر

 حیضـر  بـه  را سـرم  خـواهم  مـی ) ع(رضـا  امام یا گفتی  ناراحت شدت از
ی احترامـ ی  بـ  کـه  آمـد  خـود  بـه  بـاره  یـک ،  شوم راحت و رمیبم تا بزنم

 بـه  شـروع  و ببخـشد  را او که خواست معذرت حضرت از لذا بود کرده
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 و کـسالت  گونـه  چیهـ  کـه  شـد  متوجـه  لحظـه  یـک ،  نمـود  کردن هیگر
 طـرف  بـر ی  کلـ  بـه  قلـب ی  نـاراحت  و درد. نـدارد  خـود  وجود دري  درد

 از بـود  آمـده  کاروان با او همراه شهرش از کهی  دوستان ازی  یک،  گشت
 آوردنـد   می حرم به و گرفتند یم کول را او معموالً که بود فلج پا قسمت

، ببرنـد  را ورا و نـد یایب کـه  بـود  منتظـر  و بـود  نشـسته  حضرت سر باال در
، میگـرد  بـر  مـسافرخانه  به تا ایب: گفت و رفته او نزد ساعت آن در جالل
 شـما : گفـت . بـرم   می را تو من: گفت جالل. ببرند مرا و ندیایب دیبا گفت
 او،  نیزمـ  نشـست  لذا. گرفتم شفا من: گفت جالل؟  دیداری  قلبی  ناراحت

 در و بـرده  باال ها  پله از آورد مسافرخانه به سره یک و گرفت دوش به را
 را خــودی ســالمت و صــحت جــالل. گذاشــت نیزمــي رو را او اتــاقش

 و رفتـه  حضرت آن پابوس به ساله هر و داند می) ع(رضا امام آقا ونیمد
  .دهد  مینذر آنجا شده لیدخ مارانیب شفاعتي برا

 در و نمـوده  آغـاز  نـرگس  بـا  را خـود  نیریشـ ی  زندگ اکنون جالل
 برابــر نیچنــد را شــانی زنــدگی نیریشــ وجــودش کــه فرزنــدش انتظــار

  .برد  میسر به کند می
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  شود خوابید اینجا نمی
  زاده احسان رحیم

  
اگـر  . فقط دوازده ساعت دیگر وقـت دارم      » عمو حمید «براي دیدن   

، تا پیش از شامگاه و زمان باال رفتن پرچم نتوانم مرخصی ساعتی بگیـرم     
  . ام عمال امروز را از دست داده

صـبح کلـه سـحر    . حـساب بـاز کـرد   ، شـود  که اصال نمـی روي فردا  
آید دم در پادگان تا سربازهاي آموزشی مشهد را ببرد محـل   اتوبوس می 
  . خدمتی شان

شوم که براي بار دوم بـروم اتـاق سـروان قاسـمی و ایـن               وسوسه می 
طـرف بـدبین ذهـنم    . دام موافقـت کنـ     قدر التماسش کنم تا بـا مرخـصی       

 ماننـد صـبح کـه رفـتم و دسـت از پـا درازتـر        .اي نـدارد   گوید فایـده    می
دو ساعت احترامات نظامی را تمـرین کـردم و اینکـه بـا کـدام          . برگشتم

در را باز کنم و پاي راست را چطور کنـار پـاي دیگـر بکـوبم و               ،  دست
خودش ،  هنوز لب باز نکرده بودم    ... را چطور فریاد بزنم و    » سالم جنابم «
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هر چی اولش مـیم  .ا همه آماده باشنچند بار بگم؟ این روزه :شروع کرد 
  ! میان دوره، ماموریت، مرخصی. باشه کنسله

یم و اینکـه بایـد یـک جـوري     هـا  به جاي مرخصی گیر داد به پوتین      
اگـر یــک  . واکسـشان بـزنم کـه عکــس خـودم را بتـوانم رویــشان ببیـنم      

، بـروم و برگـردم  » عمـو حمیـد  «داد کـه تـا پـیش          مرخصی دو ساعته می   
دانـستم   مـی . ن خودش و تمـام پادگـان را واکـس بـزنم         حاضر بودم پوتی  

تازه اگر آماده باش نبودیم هم از مرخـصی        . آورد  بهانه آماده باش را می    
بعید بود بـه کـسی   ،  ها رفتند   اي که بچه    با آن رژه پایان دوره    . خبري نبود 

کرد که قاسـمی   سرکار احمدي دژبان دم در تعریف می  . مرخصی بدهد 
حرکـت پاهایـشان بیـشتر شـبیه     : ی شـده و گفتـه  پس از رژه کلی عـصبان   

  .موج مکزیکی بود تا رژه
اش   هـاي شکـسته     زند داخل برجکی کـه جـاي شیـشه          سوز سرما می  

چقـدر برنامـه ریـزي کـرده      . یک پالستیک رنگ و رو رفته کشیده انـد        
را روي برگـه  » مشهد«افتم که کلمه  یاد روزي می  . بودم براي این دو ماه    

آن هـم درسـت در روزهـایی    . وشحالی جیغ کشیدم  اعزامم دیدم و از خ    
چقدراحـساس خـوبی    . یـک ذره شـده بـود      » عمـو حمیـد   «که دلم براي    

سـر  ام  توانستم در یک شهر غریب به دوسـت قـدیمی        داشتم از اینکه می   
  . بزنم

دو سـال پـیش کـه       . آشنایی من با او در یک چنین شبی اتفاق افتـاد          
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 صـحن آزادي دراز کـشیده   هوا همین قدر سرد بود و من روي فرشهاي        
تـازه چـشمهایم گـرم شـده بـود کـه در خـواب و بیـداري چهـره                    . بودم

اي رنـگ بـاالي    اش را با آن کاله و لباسهاي فرم یکدسـت سـرمه             جدي
  . سرم حس کردم

  . شه خوابید اینجا نمی. پاشو جوونـ 
را آن  » شه خوابیـد    نمی«. شه خوابید   رفت که چرا نمی     توي کتم نمی  

فـت کـه یـک لحظـه فکـر کـردم دارم کـار خالفـی انجـام                 قدر قاطع گ  
  . دهم می

  . دم پولشو می. حرص نخور حاجیـ 
» دم پولشو مـی «بعدها فهمیدم از این جمله    . جر و بحثمان باال گرفت    

خیالش که از بابت بیـدار  . چقدر ناراحت شده و به روي خودش نیاورده 
ت بـه سـمت   دوبـاره برگـش  . رفت سراغ بقیـه زائرهـا  ، شدن من جمع شد  

ایـن دفعـه لحـن و صـدایش     . فرشی کـه حـاال مـن رویـش نشـسته بـودم            
آن قدر با زائران شـهرهاي دور و نزدیـک حـرف زده بـود         . تر شد   مالیم

  . اش بین آن همه لهجه گم شده بود که لهجه مشهدي
شـما فـرض کـن    . گن راست هم می. به ما گفتن کسی نباید بخوابهـ  

شـه تـو پـذیرایی جلـوي مهمـون        نمی .اي  خیلی هم خسته  . رفتی مهمونی 
  شه؟ می. دراز بکشی که

دستش را به سـویم دراز کـرد و بلنـدم کـرد تـا بـا هـم راه بـرویم و                 
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بابت اینکـه شـب مـردم رو از خـواب            :ازش پرسیدم . خواب از سرم بپرد   
  دن؟ ماهی چقدر بهت می، ناز بیدار کنی

  . ندهچند لحظه به چشمهایم خیره شد و بعد دوتایی زدیم زیر خ
» عموحمیدي«آن هم از    . فهمم چه سؤال بدي پرسیده بودم       حاال می 

که رئیس یک شرکت بزرگ بود و کلی براي رسیدن به لبـاس خـادمی     
  . این در و آن در زده بود) ع(حرم امام رضا

افـتم کــه یــک زن میانـسال در حــال برگــشت از    یـاد آن روزي مــی 
  .  براي تبرك بکندهاي جارویش را خواست چند تا از سیخ زیارت می

  . ها رو بکنه به ما گفتن کسی نباید این سیخـ 
  .شروع کرد به توضیح دادن ، وقتی دید طرف دست بردار نیست

اگه هر زائري بخواد چنـد سـیخ از ایـن جـارو             . شه حاج خانم    نمیـ  
  . مونه بکنه و با خودش ببره که هیچ چی ازش باقی نمی
بنـدي     یـک نبـات بـسته      این را که گفت دست کرد تـوي جیـبش و          
بـه زن مـسن داد تـا بـه     ، شده را که در مراسم خطبـه خـوانی گرفتـه بـود      

  . جارویش کاري نداشته باشد
ــی     ــارو م ــک را ج ــراف برج ــی اط ــشه وقت ــنم همی ــارو  ، ک ــاد ج ی

» سروان قاسـمی «جارو را آن طور که   . افتم  می» عمو حمید «هاي    کشیدن
، گـویم  او بـد و بیـراه مـی    گیرم و در حالی که زیر لب به           گفته دستم می  

از نظـر فرمانـده   . کشانم هاي لعنتی را به این طرف و آن طرف می    آشغال
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ما میزان حساسیت جارو و اسلحه یکی است و در هنگام کـار بـا هـر دو            
به همین خاطر یـک بـار یکـی    . باید یک سري فرمولها را در نظر گرفت  

 بـاالي جـارو   از سربازها را به دلیل اینکه دست چـپش را در یـک سـوم             
عمـو  «امـا  . تنبیه و مجبـورش کـرد کلـی پـامرغی بـرود      ،  اهرم نکرده بود  

یـک  . گرفـت  جارو را هر جور که دوست داشت در دستش مـی        » حمید
مبـادا بـشکند بـال    «  :کـرد  شعري هم بلد بود که همیشه زیر لب زمزمه می 

  .»گذارم قدم آهسته اینجا می، مالئک
. ر باید پـست را تحویـل بـدهم         ساعت دیگ  3.کنم  ساعت را نگاه می   

. انـد    کیلـویی آویـزان کـرده      50هـاي     هاي ثانیه شمار وزنه     انگار به عقربه  
هـا و سـاعتها چطـور     فهمیـدم دقیقـه   نمـی ، وقتی کنـار عمـو حمیـد بـودم      

شـبیه  عمـو حمیـد   . کـردیم   با هم نـوبتی خـاطره تعریـف مـی         . گذرند  می
بـرایش یـک    .  است که آدم دوست دارد پیشـشان اعتـراف کنـد           افرادي

یـک بـار   . گفتم که تا آن وقت به هیچ کس نگفته بـودم        چیزهایی را می  
یعنـی اصـالً تعجـب نکـردي عمـو       : ازش پرسیدم   ،  که حرفهایم تمام شد   

  حتی یک ذره؟! حمید
. رازهـاي شـما پـسرها همـش مثـل همـه       :محکم به پشتم زد و گفـت  

  . کنه فقط اسم دخترهاش فرق می
اي گفت که پس از زیارت        کستهعمو حمید از خاطرات عشاق دلش     

یـک کـارت عروسـی از جیـبش در     . کننـد  آیند و درد دل می پیشش می 
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یکی از آن چند ده تایی بـود کـه او بـه قـول خـودش      . آورد و نشانم داد   
  . کار ازدواجشان را ردیف کرده بود

انگارآفتـاب بـا ایـن قـسمت از شـهر قهـر          . شود  هوا دارد سرد تر می    
هـاي   تابـد کـه نـورش بـه نزدیکـی       و ول مـی   ایـن قـدر شـل     . کرده است 

دو . چه رسد به محوطه داخلی برجک ضلع غربـی ، رسد پادگان هم نمی  
 هـزار تومـانی کـه بـا     30از آن  .کـنم  تا دستم را تا مچ توي جیبم فرو می 

فقط دو تا اسکناس مچالـه شـده هـزار تومـانی بـاقی          ،  خودم آورده بودم  
خواسـتم ازش   و هـر چقـدر مـی    رفـتم     مـی ،  بـود   »عمو حمیـد  «اگر  . مانده

آینـد و بـراي    دیـد بعـضی از زائرهـا مـی          از اینکـه مـی    . گـرفتم   قرض می 
دلـش بـه درد     ،  کننـد   پولدار شدن و رفع مـشکالت مـالی شـان دعـا مـی             

چیزهـاي  . زیارتـت رو ارزون نفـروش     ! پـسرم   :گفـت   همیشه می . آمد  می
  . عاقبت به خیر بشی. دعا کن خوشبخت بشی. بهتري بخواه از آقا

  . گرفت دلش می، آمد اي داشت که هر وقت یادش می یک خاطره
پـس از اینکـه بـا    . می خواستم از رئیـسمون تـوي تهـران وام بگیـرم          

گیـرم سـمت    اش رو گـرفتم بهـش گفـتم گوشـی رو مـی      موبایل شـماره  
راز و نیـازش کـه     . بگـو   )ع(خواي بـه امـام رضـا        پنجره فوالد هر چی می    

خـوام یــه چیــزي    حـاال مــن مــی گفــتم. خیلــی سـرحال بــود ، تمـوم شــد 
  ...اگه لطف کنید با درخواست وام من موافقت.بگیرم

. اش را تعریف کنـد     دیگر دوست نداشت بقیه   ،  رسید  به اینجا که می   
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بعد از سی سال خادم بـودن فهمیـدم آقـا از اوناسـت کـه                  :گفت  فقط می 
  .کنه براي آدمهاي کوچیک کارهاي بزرگی می

برجــک آدمهــا چقــدر کوچــک از بــاالي ایــن . گفــت راســت مــی
دوست داشتم جلوي چندتایشان را بگیرم و بپرسم با این عجله کجـا              .اند
انـد و فقـط    هاي کبریت که همه شبیه هم       شهر پر شده از قوطی    . روند  می

نه آن قدر دراز که نـشود گنبـد طالیـی    . یشان درازتر از بقیه اند    ها  بعضی
واننــد هــر وقــت ت انــد آدمهــایی کــه مــی چقــدر خوشــبخت. آقــا را دیــد

خواستند به گنبد خیره شوند و یک دل سیر نگاهش کنند و اگـر دلـشان      
یـک بـار   . آرام نگرفت با یک بلیت اتوبوس خودشان را به آنجا برسانند    

   :پرسیدم» عمو حمید«از 
  از کجا بفهمم زیارتم قبول شده؟ ـ 
، کنـی  یه حال و هواییه که بعد از بیرون اومدن از حرم احساس می       ـ  

  .خاطر جمع باش ، اگه این حس بهت دست داد. ک تر شديسب
اش یـک جملـه دیگـر هـم      آخرین باري که دیـدمش بـه ایـن گفتـه     

  . هر وقت سبک شدي براي من هم دعا کن: اضافه کرد
دوسـت داشـتم از   . ام ایـستاده » عمـو حمیـد  «حاال من در چند قـدمی   

د از اینکـه سـبک   بع. باالي این دیوار بلند بپرم پایین و تا خود حرم بدوم    
هـایش را دو   پلـه . ها را رد کنم و برسم به صحن قـدس       همه صحن ،  شدم

و هـر چـی تـو دلـم     » عمو حمیـد  «تا یکی پایین بروم و بنشینم سر خاك         
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  . چقدر دوست داشت من را در لباس نظامی ببیند. بود بیرون بریزم
، واقعیـت جلـوي چـشم مـن    .شـوم   از این همه فکر و خیال خسته می       

از پـشت  . خـورد    پنجره برجک است که دارد در باد تکان می         پالستیک
افتد بـه کبـوتري کـه الي سـیمهاي خـاردار دیـوار          پالستیک چشمم می  

توانستم درش بیاورم و یکی از ایـن          کاش می . پادگان گرفتار شده است   
به پاهـایش آویـزان کـنم و در گوشـشان     ، نویسند کاغذهایی که همه می   

عمـو  «یاد ترانه محبـوب     . باید حرم آقا باشد   بخوانم که مقصد این کاغذ      
  . خواندیم افتم که دو تایی با هم می می» حمید

میـون ایـن کبوترهـا بـا چـه      ، من که توي کبوترا از همه رو سیاه ترم 
  .رویی بپرم

فردا صبحی که اتوبوس از این شـهر و از       . کنم  به فردا صبح فکر می    
  . شود این پادگان دورتر و دورتر می
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  :دگان بخش یادداشتبرگزی
  
  
  

  لزوم حفظ حریم حرم مطهر
  کامران شرفشاهی

  
کالن شهر مشهد مقدس به لحاظ قـرار داشـتن مرقـد مطهـر و منـور              

در شـمار   ،  هشتمین خورشید درخـشان آسـمان امامـت و والیـت در آن            
  ...ترین شهرهاي زیارتی جهان قرار دارد پرمخاطب

ران و دیگـر منـاطق جهـان    و هر ساله میلیونها زائر از نقاط مختلف ای  
براي عرض ارادت به ساحت مقدس این امام همام به این شـهر رهـسپار              

  . شوند می
مشهد مقـدس بـه عنـوان پایتخـت فرهنگـی ایـران نیـز             ،  از دیگر سو  

شناخته شده که این موضوع نیز به دالیل گوناگونی حـائز اهمیـت بـوده        
در ســرزمین مــا و نقــش مهــم ایــن شــهر ، و بیــانگر جایگــاه رفیــع و واال

  .باشد می
نعمتــی ، در ایـن دیــار ) ع(تردیــد حــضور حـضرت ثــامن االئمــه  بـی 

همتاست که بایـد قـدر شـناخته شـود و قـدر دانـستن چنـین                بزرگ و بی  
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با درك مسؤولیتی بـزرگ کـه غفلـت     به یقین همراه خواهد بود  ،  نعمتی
  .و کوتاهی در آن هرگز و به هیچ وجه پذیرفتنی نیست

موضوعاتی که طی سالهاي اخیر بـه شـکل نگـران        یکی از مسایل و     
ــده   کننــده دهــد  اي را آزار مــی اي در ایــن شــهر مقــدس چــشم هــر بینن

هـاي   توجهی به معماري اسـالمی بخـصوص رواج بلنـد مرتبـه سـازي          بی
بـدون توجــه بــه رعایـت فــضاي معنــوي بارگــاه   ، اطـراف حــرم مقــدس 
  .است) ع(حضرت ثامن الحجج

دنیا و مظاهر مادي بار سـفر بـه شـهر مقـدس        یقیناً آنها که دلخسته از      
خواهد وقتی در صحن و سـراي حـضرت          دلشان نمی ،  بندند  مشهد را می  

چشمشان به آسمانخراشهاي لـوکس   ،  اند  نشسته) ع(علی بن موسی الرضا   
اگــر . شــمرد و پــرزرق و برقــی بیفتــد کــه حــریم حــرم را محتــرم نمــی  

انـد و    الحرام دلخـسته  هللا  حرمتی آشکار آل سعود در بیت       ن از بی  نامسلما
گـستاخانه بـه حـریم معنـوي خانـه      ،  برج ساعت سرمایه سـاالران وهـابی      

کعبه تاخته است و فضاي معنوي این مکـان مقـدس را مخـدوش کـرده           
اي در شهر مقـدس مـشهد    نباید اجازه داد چنین جسارت بی ادبانه    ،  است

م اي دیگـر تکـرار شـود و در چـش          بـه گونـه   ،  که نور چشم شیعیان است    
رویـه اطـراف حـرم را محاصـره      انبوه ساخت و سازهاي بـی  ،  برهم زدنی 

سـیل انبـوه دلباختگـانی کـه در تمـام       . کرده و به تـصرف خـود درآورد       
، طول مدت سال از اطراف و اکناف دنیا به سوي حرم مطهر روانه اسـت  

 

  

)74( 

در جست و جوي کسب آرامشی روحانی است و قطعاً هر آنچـه در آن        
مهاي نکته سنج و موشـکاف زوار پنهـان نخواهـد    از چش، گذرد شهر می 

ماند و شایستگی میزبانی این مکان مقدس و صـحت ادعاهـاي فرهنگـی         
در شـرایط  . جامعه ما بر این اسـاس مـورد آزمـون قـرار خواهـد گرفـت           

رسد در امر شهرسازي و نظـارت بـر سـاخت و سـازها و           فعلی به نظر می   
تـرین شـهر زیـارتی     گزیباسازي این شـهر مقـدس بـه عنـوان نمـاد بـزر        

شیعیان دقت و توجه کافی صورت نپذیرفتـه اسـت و بـالعکس از سـوي          
هـا و مخـاطرات سـود         دیگر فضاي معنـوي ایـن شـهر بـا دسـت انـدازي             

. اي همراه شده است که باید براي رفع آن چاره عاجلی اندیـشید         پرستانه
و ارایـه الگوهـاي متناسـب    ، ساماندهی معقول و بایسته سـاخت و سـازها     

امري است که نیازمند مـشارکت و نظـارت   ، با فضا و ضروریات موجود    
ملی گسترده در این زمینه است که امیدواریم با تحقـق ایـن امـر روز بـه            

هـا و   آل و منطبق با خواسته  روز شاهد تحقق ایجاد یک شهر مذهبی ایده       
شهري که شبیه دیگر شهرهاي جهـان نباشـد و          . انتظارات فرهنگی باشیم  

انگیز فرهنگ اسالمی و حـضور مبـارك امـام     آن رایحه دل شهدر هر گو 
  .استشمام شود) ع(رضا
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  )ع(الرضا مشهد تراز شهروند
  ياسد یبن غالمرضا

  
. ترازنـد  کي یـ  دارا زیـ ن شـهروندانش  و دارد تـراز  یک،  يشهر هر

ي دارا شـهروندانش  و ردیـ گ  مـی  شـکل  شـهر  تیـ هو با متناسب تراز نیا
 از گـران ید کـه  چنـان  آن شوند  می خود ژهیو وي  رفتار الخط رسم کی

 وهیشـ ، رفتار نحوه. بفهمند را ارشانید و آنان تیهو، توانند  می رفتارشان
 کـه  اسـت هـایی     مولفـه ... وی  زنـدگ  ادب،  گـو  و گفـت  اتیـ ادب،  گفتار

 طیمحـ  شـک ی  بـ  کـه ی  فرهنگـ . دهـد   مـی  نشان را فرهنگ و فرد تیهو
  .داردي ا برجسته نقش، آني ریگ شکل در افرادی زندگ

 تخـت یپا نـام  بـه ،  )ع(مـشهدالرضا  نـام  به،  مشهد نام بهی  طیمح نظر به
 لیتبـد  مکتب یک به خود... و عهیش یفرهنگ تختیپا نام به،  رانیا يمعنو
 نیریشـ  وهیـ م تـا  اوردیـ ب بـار  خاص بیترت با را شهروندانش تا است شده

، يشهدم و مشهد از که کند نیریش چنان را شهروندان گرید کام،  رفتارشان
  .باشند داشته یادگار به یاد در نیریشی طعم و روشنی خط همواره

 

  

)76( 

ي پـا  بـدان  کـس  هـر  کـه  باشد داشته دیباهایی  یستگیبا،  مشهد شهر
ــی ــذارد م ــیو گ ــذرد  م ــد دل آن از، گ ــه، نکن ــواره بلک ي آرزو در هم

ی حتـ  و کوچـه  بـه  کوچه،  ابانیخ به ابانیخ از. باشد ارید نیا به بازآمدن
 وي  معمـار  و بنـوازد  راهـا     شامه تیمعنو عطر دیبا،  شهر نیا خانه به خانه

 همـه  بـا  شـهر  بـر  عـالوه . باشـد ی  نید تیهو رسان امیپ زیني  شهر مبلمان
 تـا  باشـند  آراسـته ی اخالقهاي  یژگیو به، دیبا هم شهروندان،  شینمادها

 شـهروند  یـک  نه شان قامت در مردم،  کنند  می سفر مناطق گرید بهی  وقت
 کـه  جـا  آن ازي  مـشهد . ننـد یبب را) ع(رضـا  امـام  شـهر  ریسف کهی  معمول

 باشـد ی  روشن جنس از دیبا،  است الشموس شمس حضرت نینش آفتاب
 کـالم . اسـت  صـادق ي مـشهد . باشدي  جار کالمش و رفتار در زین نیا و
ي رو بـه  لبخنـد  بـه  جـز  شیهـا   لـب  و شود ي نمی جار زبانش از دروغ به

 محـرم ،  حرام و حالل پس. تاس حرم اهلي  مشهد. شود  نمی باز مردمان
فمـن  «نگـاهش  هـم  و اسـت  زانیـ م شیتـرازو  هـم . فهمد  می را نامحرم و

» ًفمـن يعمـل مثقـال ذره شـرا يـره «از و فهمـد   میرا» ًيعمل مثقـال ذره خيـرا يـره
ويـل «،   يمـشهد  کاسـب . هـست  شیخـو  رفتـار  مراقـب  پس.دارد هراس

 کنـد   مـی  لـه معام نـان چ پـس . دارد گوش در و است دهیشن را» للمطففـين
 رفعـت  بـه ،  ایـ دني  بـرا ي  سوداگر از را او تا باشد عدل و حق به عمل که

  .برساند» هللا بیحب «مقام
 بـا  و حـرم  بـا  را خـود ،  کنـد  خدمت کهی  صنف هر دري  مشهد اصالً
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 او. برنـدارد ی  قـدم ،  حـق  جزبـا  کـه  کنـد   مـی  فیتعر چنان) ع(رضا امام
 زائـر  بـا  رضاسـت  امام مجاور یا شود  می مواجه او با کس هر که داند می

 بـا  توانـد   مـی  چطـور  پـس  آقا شاوندیخو،  بهتري  معنا به و موال همانیم و
 نـوروز  کـه  ژهیو به؟  کند عمل ریخ و احسان و عدل به جز،  امام بستگان

 میـ دار بـاور  همـه  که باشند آمدهی  امامی  دنید دیع به مردمان و باشد هم
 وی  مقـام  تـشهد  انکاشهد «کهی  خوان نامه ارتیز به میده  می شهادت و

 بـه  دنیشـن  پاسـخ ي  بـرا  میکنـ   مـی  آمـاده  را خـود ی  حت و» یکالم تسمع
 پـس ، نـد یب  مـی شـهود  معرض در شهیهم را خودي  مشهد» یکالم تسمع«

 تـراز  شهر یک مشهد که نیا آخر حرف و ندیگزی  م بر را رفتار نیبهتر
 بـا  را خـود  دیـ با همـه  مـا . اسـت  مومنانه  زیست تراز هم مشهد شهروند و
 .میکن معنا تراز نیا
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 ....پیاده خواهم آمد تا حرمت
  مهران محمدي

  
دانـم امـا بـه     چگونـه بگـویم را نمـی      ،  از کجا شروع کنم را نمیـدانم      

بـا تـو   ... هـا بـراي گفـتن دارم     ام که بنگري درخواهی یافت حرف       چهره
اي و دسـتمان از هرجـا کـه کوتـاه      ات را به پهناي ایران گسترده که سایه 

  . یا ضامن آهو به امید یاري تو: گوییم  الاقل میباشد
اش باشـی؛ مثـل      ها را با خـودم دارم امـا تـو بایـد شـنونده               این حرف 

اجـازه دادي تـا سـرم      ،  هاي قبل که با آغوش گرمت پذیرایم شدي         دفعه
  .چون یقین داشتم که تو حج فقرایی، را بر رواق آرامگاهت بگذارم

هـایم را   بغـض ، هـایم  اشـک راستی یادت اسـت کـه مـن چگونـه بـا        
شکــستم و تــو چــه پدرانــه دســت نوازشــت را بــر ســرم   یکــی مــی یکــی

  پذیرفتی؟ یکی می کشیدي؟ و یکی می
هاسـت بـا خـود     هایی کـه سـال     همان حرف ،  کلی حرف با تو دارم     

  ... ام کس نگفته دارمش و به هیچ
اي؛ امـا   دانم تو نیـز خـسته شـده    می  با آنکه ،  ها خواهم زد    با تو حرف  
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آورم و تو    کم می   من نیست من از فرط خستگی       تو مثل خستگی    ستگیخ
  .داري ها را ارزانی می ترین احساس لطیف

، ها بغـض گیرکـرده در گلـو دارنـد          خیلی،  ها مثل من دلتنگند     خیلی
کلی اشک و آه    ،  کلی دعاي به مقصد نرسیده    ،  کلی آرزوي کال نچیده   

  .و ناله شبانه
گـاه دنیـا   ! ر حاجت خاصی نیستاش هم بخاط همه، تقصیر ما نیست  

کنـیم   احـساس مـی  ، گیـرد  رود کـه خودبخـود دلمـان مـی          می  چنان پیش 
  .برایمان هیچ آسمانی وجود ندارد

افتـی و   اما تو آنقدر مهربانی که هر روز پاي پیـاده از مـشهد راه مـی       
وقتـی  ! دهی من نیازم را به زبـان آورم    رخصت نمی ،  زنی  سري به من می   

هــایم در دریــاي بیکرانــه  کــنم همــه بغــض اس مــیتــو را در قلــبم احــس
مهـرت همچنـان چـون      . آید  هیچ چیز یادم نمی   ،  شوند  وجودت غرق می  

مـانم و   روي باز من مـی  که می همین. وزد بخش در دنیایم می نسیمی آرام 
  .بغض و اندوهم

بـار مـن    یکبار هم که شده تو خودت را به زحمت نیانداز بگذار این     
  .ات شوم  ببندم و با پاي پیاده راهیهایم را بار بغض کوله

هـایم   هـا را برایـت بیـاورم و تـو دسـتی بـه شـانه         بگذار بغض نامردي  
  .بگذاري و آن را بشکنم

ــشکنم اینکــه   ام را در آســتانه بگــذار بغــض شــرمندگی  حــضورت ب
  .یم را بشمارمها مدام نداشتهام  عادت کرده
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یـد ایـن مـا    بینم خدا و تو هـیچ تقـصیري ندار   نگرم می  خوب که می  
ــه حــساب نمــی ها هــستیم کــه داشــته  ــم یمــان را اصــال ب انگــاري ، آوری

کــنم کــه  گــاهی احــساس مــی، شــان هــست کــه همیــشه باشــند  وظیفــه
  .هایم سوي دیدن ندارد و من نابینا هستم چشم

یم دچـشم را ببنـ  ، جاي نگـاه  ایم به عادت کرده: ها بد عادتیم ما انسان 
ها را کـوه     ایم ساده   عادت کرده ،  مو اشتباهات بزرگ را مدام تکرار کنی      

  .غم کنیم و بعد دنبال فرهادي بگردیم که آن را براي ما بکند
هـی  : ایم که خدا را و تو را جـور دیگـري صـدا بـزنیم        عادت نکرده 

  ....این غصه و آن غصه، کار اون، کار گیم خدایا برایمان این می
 بـشویم  بینیم این سالمتی و ایـن زنـدگی را و شـاید هـم مـدعی             نمی

  .اش است که مقدماتمان را فراهم آورد خدا ما را آفریده و وظیفه
، شـکند  هـا دلمـان را مـی    نـامردي ، کنـد   ها ناراحتمان می    همیشه بدي 

سـازهاي نـاکوك سـوهان اعـصابمان        ،  سـازد   هـا مکـدرمان مـی       نامروتی
  ....آید شود و غذاهاي تلخ به مذاقمان خوش نمی می

ساري چـون   که سایه این: ایم  نکردهجور دیگر دیدن را هنوز عادت  
لبخنـد  ، هایمان باشد کشتارگاه غصه ،  تواند مامن ما باشد     تو داریم که می   

، آسـمان ، مورچه، درخت، ایم و باور نداریم که ابر  زدن را عادت نکرده   
  .ها به لبخندهاي مهربان ما نیاز دارند باران و حتی ماشین، کمان رنگین

ــدن خــوبی ــک ل  دی ــا برایمــان ی ــدادش   ا اي حظــهه ســت و چــرا امت
  دانم؟ نمی، دهیم نمی



  

)81( 

ــا خــود مــی... دار همــش دلتنگــیم و بغــض گــوییم حتمــا دلتنگــی  ب
  .البته که همه چیز خدا حکمت دارد، حکمتی داره

بخـاطر  ،  رود کـه بخـاطر زنـده بودنمـان          راستش گـاهی یادمـان مـی      
اصــال حــساب . مــان خــدا را شــکر کنــیم بخــاطر موقعیــت، مــان ســالمتی

ایـم   ایم که چقدر بخاطر بودنت در این سرزمین خدا را شکر گفته  دهنکر
  ...هایمان بر دوش توست بعدش فقط زحمت غم و غصه

شه چند روزي جلوي هرچی غم و نـاراحتی و دلتنگـی             می  مگه چی 
هایمان بگـوییم و دل   ست را بگیریم و با تو به گفتگو بنشینیم و از داشته       ا

  !تو را هم به درد نیاوریم؟
کنـیم؟ مگـر تـو و پـدرانت      هاي زیبایت را فرامـوش مـی        را حرف چ
  !رسید؟ یتان میها امیدوار که باشی به خواسته: اید که نگفته

من دعاهایم  : دهی  ضامن آهو که همیشه ما را در پناهت جاي می          اي
! به درگاه توست تا تو دستم را بگیري و حلقـه وصـلم بـا خـدایم باشـی                   

  . معقول بخواهم و اگر تو صالح بدانیشود اگر مطمئنم که اجابت می
، طلبد تا اجازه دهی روزي میهمانت باشم       دعایم که بارگاهت را می    

اول از همه آمدن فرزندت را خواهم خواست که هر روز تکـرار    : خدا  به
  :کنم می

  ام تهــالت نشســبی خود به انتظار وص  ام هـت را شکستــزار بار دلــروزي ه
  ام هم عهد خویش، هم دلتان را شکسته  وم ولیـ آدم شهر جمعه قول میدهم که

مرا به سوي خود فرا بخوان بگذار زائر بارگاهـت شـوم کـه          ! یا رضا 
  ....هایم پیاده خواهم آمد تا حرمت اگر تو بخواهی براي شکستن بغض
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  :برگزیدگان بخش گزارش
  
  
  

  )ع(برسد به دست امام رضا
  آفتاب هشتم

  زهره کهندل
  

  .این نامه خوانده شده است، زي بنویسیدقبل از اینکه چی
کم آوردیـد  ، بیزارید، اید خسته، قبل از اینکه بنویسید خیلی دلتنگید   

و از هزار و یک حس جور و ناجور دیگري بگویید که قلبتان از حجـم             
تـان بـه هـر       هاي رگبـاري   آن ورم کرده و بنا را بگذارید به باریدن چشم         

ین نامه فاش شده است حتـی قبـل         محتویات ا ،  دلیل موجه و غیرموجهی   
تان اعتراف کنید مطمئن باشید که ایـن   از اینکه به هر کار کرده و نکرده    

نشانی هم سرراسـت   . خواهد پاکت این نامه تمبر نمی    . نامه باز شده است   
برســد بــه دســت امــام  : اســت روي پاکــت بنویــسید  فقــط کــافی.اســت

  .)ع(رضا
* * *  

ر مــسلمان شــدن مردمــانی از از خبــ، بــراي مــن کــه خبرنگــار بــودم
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شـان در اتـاق صـحن        هاي شرق و غرب و شـنیدن اشـهد گفـتن           سرزمین
 سـاله بـراي جـشن تکلیفـشان در          9جمهوري گرفته تا شادي دخترکـان       

به اتفاقاتی عادي بدل شده بود که گـاه چـشم بـسته از              ،  رواق دارالهدایه 
هــاي خبــري بــودم کــه جــز  ارزش گذشــتم و گــاه پـی  خیـر خبــرش مــی 

ــده بــی ــا اینکــه در یکــی از  . خبــر دیگــري نداشــت ، اش خبــري نگارن ت
مرد میانسالی با نـایلونی پـر از کاغـذ آمـد دفتـر روابـط           ،   روزهاي کاري 

  .جایی در چند صد کیلومتري حرم مطهر، عمومی
هـایی بـا پاکـت و بـدون پاکـت و حتـی بـا                نامـه ،  توي بسته نـایلونی   

چـسب در هـم لولیـده       هاي ساخته شده از کاغذ خـط دار و نـوار              پاکت
  .بود

ها از پایگاه بـسیج یکـی از مـساجد اراك بـود کـه اهـالی آنجـا          نامه
، وقتـی شـنیده بودنـد ایــن بنـده خـدا قــصد زیـارت حـرم مطهــر را دارد       

ــه   ــستچی نام ــمرده و او را پ ــنم ش ــت را مغت ــد  فرص ــرده بودن ــشان ک . های
ائـر  ایـن ز  . هایی از سوي آنها که دلشان هواي کوي یـار کـرده بـود               نامه

آمـده  ، هـا را تـوي ضـریح بینـدازد       توانسته همه نامه   اراکی هم چون نمی   
گفـتم کـه   . بود دفتر تا آنها را تحویل ما دهد که بینـدازیم تـوي ضـریح             

همـین شـد   . گفت خودتان زحمـتش را بکـشید   . باید ببرید دفتر نذورات   
  .ها به دست من رسید که بسته نامه

* * *  
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ز کـردم تـا مرتبـشان کـنم چنـد تـا از              هـا را بـا     وقتی گره نایلون نامه   
حرفـی و دردي را   ،  هـیچ پـاکتی روي تکـه کاغـذ کـوچکی           هـا بـی    نامه

زنی گرفته تا پدري که چنـد مـاه    هاي بیوه از دلتنگی. نگاشته بود بر پیکر   
ــانواده   ــود و خ ــده ب ــار ش ــار بیک ــی از ک ــاعات   اش نم ــه او س ــستند ک دان

  با روزمرد کـارگري شاید چرخ زندگی، ایستد اش را سر گذر می  کاري
دعـوت  از اینکـه چـرا      ،  هـا از آرزوهایـشان نوشـته بودنـد         خیلی. بچرخد

از اینکـه کـی     ،  انـد  هاشان را بـسته    چمدان هاست  شوند با اینکه مدت    نمی
از ، هاي پنجره فوالد صحن انقـالب  شود بر شبکه شان روان می  آب دیده 

رونـد   مـی اینکه صبرشـان تمـام شـده و اگـر آقـا بطلبدشـان همـین فـردا            
بعـضی هـم درآن   . شـوند  راهی شهر آقـا مـی  ، ترمینال و با اتوبوس مشهد   

انـد واسـطه بخـشش       از آقـا خواسـته    ،  چند سطري که قلمی کرده بودنـد      
  .گناهانشان شود

) ع(بـراي تعجیـل در فـرج امـام زمـان     ) ع(بسیاري هـم از امـام رضـا    
ج دعـا   ها همه سرشار از کلمـاتی بـود کـه محتـا            نامه. التماس دعا داشتند  

شـان حتـی بـه چـشم      کلماتی که گاه غلط امالیی مـشهود بعـضی    ،  بودند
آن ، هـا  هنـوز آن لـرز دسـت   . آمد بس که پر از مهر بـود و سـادگی           نمی

آن حس خالی و پر از بود و نبود به هنگام خوانـدن بعـضی              ،  بغض کهنه 
  . ها در وجودم زنده است از نامه

اش بـا خطـی    رسـتنده هایی که پاکتی و مهرو مـومی نداشـت و ف          نامه
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بعـضی هـم بـا نـوار     ... ساده بر تکه کاغـذي نگاشـته بود؛آقـا مـرا بطلـب         
چسب مهر و موم شده و بر آن تاکید شده بود که خوانده نشود یـا لطفـاً                 

یا آقا خودش باز کند یا لطفـا  )ع(این نامه باز نشود یا فقط براي امام رضا   
وسـت دارم خـودش   این نامه را نخوانید چون بـراي امـام رضـا نوشـتم د             

خوانـده  ،  هـا قبـل از نوشـته شـدن         اما من مطمئنم کـه ایـن نامـه        ... بخواند
  .اند شده

* * *  
شوند یـا   هایی که هرروز به آدرس حرم مطهر پست می        ماجراي نامه 

هـا   هر کـدام از ایـن نامـه   ، شنیدنی است، نشانی گیرنده آن امام رضاست  
هـا را داخـل ضـریح     مـه مـردم ایـن نا  . هایی گفتنی و نگفتنی دارند    حرف

گانـشان   فرسـتاد ، شـان التیـام یابـد    اندازند شاید زخم دلتنگـی و غـصه        می
امـا  انـد   خوانـده شـده  ، ها قبل از نوشـته شـدن   دانند که این نامه    خوب می 

اش همـین آقـا    براي دلی که همـه خوشـی  ، نویسند براي دل خودشان  می
باشد ) ع(امام رضا اي   وقتی گیرنده نامه  . هاست ها در سطرسطر نامه    گفتن

. اي به فرسـتنده نامـه دهـد     تواند جواب شایسته   نمی،  هیچ کس جز ایشان   
توانــد گــره از مــشکالت زائــران و  فقــط خــود حــضرت اســت کــه مــی

هـا بـا غبـارروبی ضـریح و پنجـره فـوالد بـه                این نامـه  . عاشقانش بگشاید 
هـایی سـبز و راهـی دفتـر      رود توي گـونی  همراه دیگر نذورات مردم می  

شود تـا اگـر وجـه نقـدي یـا       ها هم باز می برخی از نامه. شود ورات می نذ
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طال و جواهري داخل آن بود به بخش نـذورات بـرود و موافـق بـا نیـات        
هـا   اگـر ایـن نامـه     .در خدمت به زائـران حـضرت خـرج شـود          واقف آن   

رســید دریافــت نــذورات بــه همــان آدرس ارســال ، آدرس داشــته باشــد
شـوند و یـا      هـا یـا در خزانـه نگهـداري مـی           مهاین نا ،  پس از آن  . شود می

، هاي چفت و بـست شـده       اینکه به خواسته فرستادگانش که روي پاکت      
شـوند تـا     خمیـر مـی   ،  اند خوانده نشود یا فقط خود آقا بازش کنـد          نوشته

هـاي   هایی بـه زبـان   حتی در این میان نامه. اسرار فرستادگانش فاش نشود   
تانی و ترکـی و افغـانی هـم دیـده      پاکـس ،  هنـدي ،  عربـی ،  انگلیسی،  اردو

هـا ایـن اسـت کـه منتظـر           شود اما فصل مشترك همه فرستادگان نامه       می
اش؛ از طـرف امـام    آن هم از طرف گیرنـده ، مانند هایشان می جواب نامه 

  ).ع(رضا
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 ...ما را هم فراموش نکن، دلت شکست
  مهدي عسکري

  
بـذار نالـه   ، رسـه کارد به استخونت ب، بذار مثل رسم ماه مهمونی خدا   

، مونـه  قربونش برم هـیچ کـارش بـه کـار آدمیـزاد نمـی       ،  کنی گریه کنی  
گرسـنگی و تـشنگی هـم     ،  توي مهمونیش بریز و بپاش کـه نیـست هـیچ          

اشـک و  ،  اش هم به جاي داد و هـوار و هـورا            توي رسم نزدیکی  . هست
کـه آمـاده    پـس بـذار بـشکنه اون دلـی       . ده  اب مـی  ناله و تضرع بیشتر جو    

هـاي    ي شکستن توي همـین شـبا ایـن شکـستن مثـل شکـستن              کردي برا 
بـذار بـشکنه و دعـات بـراي      ... صفا داره و حس قربت    ،  زمینی نیست که  

  ...ت هم بگیرهها بعضی دور و بري
  

  ... فرازهاي اول شکستن21: 30
ي بیمارسـتان دکتـر شـیخ       ژا عکاس روزنامـه وارد بخـش همـاتولو        ب

سـت  ها زمان نظافت اتـاق . دهمانجا که کودکان سرطانی هستن    . شویم  می

 

  

)88( 

ــستند   ــش ه ــل بخ ــشان داخ ــادران و فرزندان ــر از  . م ــن کبی ــاي جوش دع
ها قـدیمی   خانم. شود پخش می، تلویزیونی که در انتهاي سالن قرار دارد   

قـدیمی در بـدو ورودمـان    . دو پرستار جوان این بخش هـستند     ،  عدالتیو
انشان جـواب  یعنی درم، ها بودند که قطع درمان شده اند    خیلی: گوید  می

همین چند روز پـیش بـود کـه امیـر حـسین قطـع           . داده و خوب شده اند    
درمان شد و رفت و جالب است که چند روز بعد از آن پـدر و مـادرش         

گی از پسر چهار ساله شان را داخل قاب گذاشتند و بـا کلـی          نعکس قش 
حاال صدراي پنج ساله هم روزهـاي خـوبی را   . شیرینی آمدند بیمارستان  

اما یک ماه است که حـالش  ؛ او سرطان مغر استخوان داشت. اندگذر  می
بهتر شده و پیوند مغز استخوانش جواب داده و مدتی است که به تهـران         

  .رفته
هـر  ، هاي کودکانه ندارد هیجان خانم عدالتی و قدیمی کم از شادي    

کنـد از دیگـري سـبقت بگیـرد و مـاجراي خـوب شـدن                  کدام سعی می  
او مـشکل   . احوال دنیز هـم خـوب اسـت       .  کند ها را خودش تعریف     بچه

پسرك سـه  . آمد   می هشت ماه براي درمان به بیمارستان     پوستی داشت و    
ایـن  . حاال درمانش قطع شده و شادي مادر و پدرش دیـدنی اسـت    ،  ساله

امـا   دهـد؛  وسط هستند بعضی از بیمارانی که مدتی درمانشان جواب مـی     
فاطمــه از . وندشــ ی مــیشــود و آســمان بعــد دوبــاره حالــشان وخــیم مــی 

اش  می گفتند خوب شده چهـار سـالی از تـرخیص      ست که همه    ها  همان
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اما همـین چنـد وقـت پـیش دوبـاره آمـد و خیلـی هـم زود                   . گذشته بود 
  . رفت

. رابطه همکاران این بخـش بهتـرین ارتبـاط اسـت     : گوید  عدالتی می 
دیـدن ایـن کودکـان معـصوم و حـال و      . باید با هم خوب و همراه باشیم      

  .خواهد و خلق وخوي خوش روزشان واقعاً تحمل می
  

  ... دعا33 فراز 21:45
دومی اسـت کـه شـیمی       بـار . ه دارد مـا محمدطاها چهارسـال و چهار    

 نیـز اینجـا بـود و    26 تـا  19تمام موهاي سرش ریخته از     . شود  درمانی می 
 12.  سـاعته اسـت  24اش  شـیمی درمـانی  .حاالدوباره با مادرش اینجاست  

  .کنند شود دوباره آغازش می مام میساعت اول که ت
مادرش با سخاوتی غریبانـه اشـک   . اصالً نیازي به حرف زدن نیست     

قـاري  . سال قبـل همـین موقـع تـوي مـسجد بـودیم           : گوید  ریزد و می    می
عجیـب  ... دادیـم  هـاي محـل ادامـه مـی         قرآن بودم و تا سه و نیم با خـانم         

 و شفاي طاهـا دعـا   امشب فقط براي سالمتی : گوید  می... ریزد  اشکی می 
خـرج افطـاري منـزل یکـی از      راي شـفاي طاهـا  بهمسرم امشب  . کنم  می

دهـم شـفاي طاهـاي     خدا را به حق پنج تن قسم مـی ، اقوام را قبول کرده   
هـا مجـال را از او      و اشـک  ... من را بدهد تا سال بعد با هم مسجد بـرویم          

  ...گیرد می
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  61 فراز 22:25

اش  ماه پیش براي مشکل خـونی از شش   . تمام موهاي پسرش ریخته   
شـود و یـک مـاه اسـت کـه شـبانه روز در بیمارسـتان         شیمی درمانی مـی  

دو روز . کنـد  مهسا هم خیلی براي برادرش بی قـراري مـی       . ري است تبس
سـال قبـل تـوي مـسجد     . پیش آخرین باري بود کـه گریـه مـادر را دیـد        

حر خیابـان شـهید سـتاري بـود کـه احیاهـا را بـه سـ            ) عج(صاحب الزمان 
اینجا آن قدر مـریض بـدحال هـست کـه بـین شـان          : گوید  می. رساند  می

دلـش بـراي   .  سـال دارم 15من بزرگم و . حال من خیلی هم خوب است   
ه هـیچ   هـر چنـد کـ     ،  یلی تنگ شـده   خاش    دوستان مدرسه ،  حمید و علی  

  !اند کدام هنوز به دیدنش نیامده
  

   دعا86 فراز 23:02
 دست کتـاب دعـا گرفتـه و بـا     مادر به یک  ،  مهدي کنار مادر نشسته   

هـاي    تکـان . کنـد   دست دیگر تکیه گاه مهدي شـده و او را نـوازش مـی             
حکایـت الالیـی آرام مادرانـه اسـت کـه بـا       ، آرام مادر به چپ و راست 

آهنگ موزون دعـا همـراه شـده اسـت و مهـدي را هـم بـا خـود همـراه                
یــا امــام : گویـد  مـداح مــی . اواخــر دعـاي جوشــن کبیـر اســت  ... سـاخته 

هاي  براي بچه ،  مریض دارها ،   التماس دعا داشتن   ها  امشب خیلی ) ع(ضار
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شـود و مـادر       صداي گریـه مادرهـا بلنـدتر مـی        ) ع(یا امام رضا  ،  سرطانی
محمـد طاهـا هـم روي ویلچـر بـه همـراه       . ستها مهدي هم جزیی از آن    

  .گردد اما طاقتی براي ماندن نیست و دوباره به اتاقش بر می؛ مادر آمده
  

  :یان دعا پا23:35
انـد   تعداد مادرانی که روي فرش داخل سـالن نشـسته  ، دعا تمام شده 

کننـد و   یشان اشک چشم را با گوشه چادر پاك می   ها  بعضی،  بیشتر شده 
و تتمـه هـق هـق    انـد   برخی هنوز صورت را میـان دو دسـت نگـاه داشـته        

نـد و سـر   گوی  مـی »)ع(یـا امـام رضـا     « ،  ریزنـد   یشان را بیرون مـی    ها  گریه
مداحی آغاز شده و به گمانم تا نـیم سـاعت      . کنند  انند و ناله می   چرخ  می

دست مصطفی را که از کنار من      . گیرند  دیگر هم زائران قرآن به سر می      
چنـد  « خـواهم   گیـرم و از او مـی       مـی ،  کنـد   و عکاس روزنامه عبـور مـی      

از نیـشابور آمـده مـشکلش    . کند با ما باشد با روي باز قبول می» اي   دقیقه
اش را  بودیـد و روحیـه   امـا کـاش مـی   ؛  مغز و اسـتخوان اسـت   کم کاري 

تبـایش  داداش مج. دیدید که از من و امثال من خیلی قـوي تـر اسـت              می
الحـرمین را سـنگ    نبی،  دان سنگ کار دیگر   رفته کربال تا به کمک استا     

سال بعـد  : گوید دلتنگ برادر است که زودتر از راه برسد می    . فرش کند 
روم بـراي همـه    هاي احیا بـه حـرم مـی      براي شب  ،اگر قسمت به شفا بود    

  ...کنم و براي سالمتی مامان و بابام هاي بدحال دعا می مریض
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 ونـد یپي  بـرا ،  بـوده  رازیشي  نماز مارستانیب در نجایا از قبلی  مصطف
 خـوب  هیـ روح نیهمـ  دیشـا  امـا  داشـت  ورم سـال  چهـار  کـه  کهي  کبد

 نگـران  دو هـر  بابـا  و مامـان . شـد  خـوب  کبـدش  ورم کـه  کرد مکشک
، اسـت ی  مـصطف  چشم از دور،  بکند هم هیگر اگر مامان هستندی  مصطف

 بخـش  ازاي  گوشـه ، اتـاق  از رونیب، نباشد آشکار شیها  اشک کهیی  جا
 کـه  اسـت  معلـوم  شلاحـ  اتـاق ي  تو دیآ ی می وقت: دیگو ی می مصطف اما
 تمـاس  کـه  شهرسـتان  از. اسـت  تـر ی  احـساس ی  کمـ  امـا  بابـا  کرده هیگر
 پـشت  و شود  می عوض شیصدا لحن بپرسند رای  مصطف حال رندیگ می
 امـا ی  مـصطف  خـورد   مـی  تکان شیها  شانه همی  گاه. یمصطف به کند می

  ...داند  میرا نهایا همه
 پروردگـار  حـضرت  با مادران کردن خلوت از عنما ما حضور دیشا

 شانیـ تنها خواهـد   مـی  مـا  از آرامـش  با و دوستانه،  مادران ازی  یک. است
 را بـساطمان  هـم  مـا ،  تنّم دهید به. باشد تر عاشقانه وتشانخل تا میبگذار
  .میشو  میخارج مارستانیب از و مییگو  میدعا التماس، میکن  میجمع
 دعـا  التمـاس هـا     بچـه  همـه  مـادران  هـست ی  کـودک  جور همه نجایا
 نـرم  پنجـه  و دسـت  خـون  سـرطان  بـا  و ددار سـال  هشت که نایبم،  دارند

ی طفلـ ، اسـت  آمده عراق از و دارد لسا هشت هم او که محمد،  کند می
 چـشم  مـشکلش  و دارد سـال  دو تنهـا ،  فاطمه. دارد استخوان مغز مشکل

 ریـ ام،  سـاله  دوي  آتنـا ،  اسـت ی  خـون اش    قـصه  هم ساله 15 يمهد،  است
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، سـاله  10ي زهـرا ، سـاله  چهـار ي  طاهـا  محمـد ،  دارد سال 13 که نیحس
 عمـرش  ازر  بهـا  10 تنهـا  کـه  رضـا ،  سـاله  هفتي  زهرا،  ساله پنج محمد

 بـا  هـم  میمر،  دارندی  خون مشکل همه دارد سال 13 کهی  مصطف گذشته
 12 چنـد  و نیچنـد  انـدازه  بـه  میدواریام اما است ریدرگ استخوان و مغز
 الیلـ . اوسـت  هماننـد  هـم  سـاله  10 فاطمه و بدهد قد عمرش،  گرید سال
 اامـ ،  دهیـ ند شتریـ ب را بـا یز زییپـا  14 هـم  او. دارد دعا التماس مادرش هم

 عاصـف  مثـل  درست. است بانیگر به دستي  اوفلن غدد سرطان با حاال
 بـا  کـه  سـاله  14ي  درضایحم. اوست مثل هم ساله هفت دیفرش،  ساله سه

. دارد لـب  شـکاف  اسـت  مهربـان  و مـودب  اریبـس  بـودن  کروالل وجود
 و اسـت  رگ بـد ی لـ یخی پزشـک  اصـطالح  به بدنش دیگو  می پرستارش

 خـون  او از میخواسـت  ی مـی وقتـ . شود ی م انینما ریدی  لیخ دستانشرگ  
 زبـان  همـان  با، شد تمام کاری وقت اما، شدی  خون دستش بار دچن میریبگ

، دارنـد  دعـا  التمـاس  امـشب ي  بـرا  همـه  کرد  می تشکر ما از اشاره و مایا
  .هستند ماي دعا راه به چشم. میکن فراموششان مبادا
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  )ع(عرض ارادتی به امام رضا
  محمد حسین کلهر

  
، شـامل چهـار پیکـره و پـنج شخـصیت پیرمـرد      » هاي سـالم   مجسمه«

اسـت کــه بـه رسـم زائــران و     زن جــوان و نوجـوان ، مـرد جـوان  ، پیـرزن 
خـود را بـه    شیفتگان مضجع منور رضوي دست بـر سـینه نهـاده و ارادت          

ایـن اثـر پـنج سـال پـیش توسـط غالمحـسین            . دهنـد   موالیشان نشان مـی   
هرداري مـشهد طراحـی شـده و    سهرابی عضو آن زمان شوراي حجم شـ       

، مراحـل سـاخت پیکـره     ،  87هـا در مـرداد        پس از تایید ماکـت مجـسمه      
 1390ریزي را طی کرد تا در پـاییز سـال      گري و برنز    ریخته،  گیري  قالب

متـر    سـانتی  270 تـا    230هـاي سـالم بـین         مجـسمه . بـرداري برسـد     به بهره 
براي سـاخت ایـن    میلیون تومان 170 تن وزن دارند و مبلغ      5/2ارتفاع و   

غالمحسین سـهرابی خـالق ایـن     . ها طی سه سال هزینه شده است        مجسمه
بایـست   اي بود که مـی  ماهیت طرح به گونه: گوید هاي برنزي می  مجسمه

در یکی از خیابانهاي منتهی بـه حـرم نـصب شـود و چـه مکـانی بهتـر از          
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ا ارتبـاط  ها بیایند و با آنهـ  توانند کنار مجسمه چون مردم می ،  میدان شهدا 
مرد میانـسالی بـه همـراه      . در میدان شهدا هستیم   .تري برقرار کنند    نزدیک
 40دهـد حـدود      اش نـشان مـی      چهـره . رسـد   کوچکش از راه می     خانواده

سال سن دارد اما جالب اینکه تا به حال فقط دو بار به مشهد سـفر کـرده       
حـس و حـال   : گویـد  هاي سـالم مـی   سلمان غالمی درباره مجسمه  . است
کـنم   مخـصوصاً مـرد جـوان کـه فکـر مـی       ، ی را به من منتقل کردند خوب

مولـود کوشکـستانی یکـی      .تر اسـت    ها معنوي   اش از دیگر مجسمه     چهره
آخـرین بـار کـه پـسرم مـا را بـه       : گویـد  دیگر از زائران حرم رضوي می     

هـا   ماه رمضان دو سال پـیش بـود و خبـري از ایـن مجـسمه          ،  مشهد آورد 
خواهـد   دلـم مـی   ، بیـنم  ها را مـی  ن بار این مجسمهاالن که براي اولی  . نبود

 ساله است و عجیب حـال   25جوانی  . کنارشان بایستم و به آقا سالم کنم      
خواهـد نـامش    او کـه دلـش نمـی    ،  ها عوض شده    و هوایش کنار مجسمه   

اصـال انگـار   ، هاي من هستند ها گمشده این مجسمه: گوید می، درج شود 
 در چــشمان پــسر جــوان حلقــه اشــک. شناســم هاســت آنهــا را مــی ســال

را زمزمـه  » رسـی  آقا به دادم مـی ، ام زائري بارانی«مصرع مشهور   ،  زند  می
خوانـدم امـا االن کـه     همیشه این بیت را زیر لب مـی : گوید کند و می   می

، ام زائـري بـارانی  : کنم باید بگویم فکر می، ام ها ایستاده    کنار این مجسمه  
 از کارشناســان فرهنگــی دربــاره زاده ناصــر نبــی!کنــی؟ آقــا ســالمم مــی

هـا فـضاي شـهري مـشهد را      ایـن مجـسمه   : گویـد   هاي سـالم مـی      مجسمه

 

  

)96( 

ــرده  ــف ک ــستند   تلطی ــی نی ــه انتزاع ــا ک ــد و از آنج ــا  ، ان ــردم ج در دل م
 سال پیش زائران در محلـی مـشهور بـه    30-20تا : گوید او می. گیرند  می

اما حاال کـه   ،  ددادن  ایستادند و رو به حرم رضوي سالم می         می» تپه سالم «
میـدان شـهدا   ، هاي حـرم از آنجـا مـشخص نیـست      دیگر گنبد و گلدسته   

هـاي   امیـدوارم نـصب یادمـان   . هاسـت  بهترین جا براي نصب این مجسمه  
ــز     ــاریخی نی ــاکن ت رضــوي در دیگــر نقــاط شــهر مــشهد مخــصوصاً ام

 سـالگی  50غالمحـسین سـهرابی کـه اکنـون در آسـتانه      .پذیر شود   امکان
پانزده سال پیش در مشهد مقدس سـاکن شـده اسـت و بـه          از  ،  قرار دارد 

چیزهـایی را   : گویـد   او مـی  . جزئیات رفتار زائران حرم مطهر دقـت دارد       
بینم شـاید بـراي اهـالی مـشهد         که من به عنوان یک هنرمند غیربومی می       

هـاي سـالم    گویم طرح کنونی مجسمه    به همین دلیل هم می    ،  عادي باشد 
هـا فکـر و مـشاهده         ي فعلی حاصل سـاعت    اتفاقی نیست بلکه پرسوناژها   

اذعـان  ،  هـاي سـالم     وي با تاکید بر انتقال حس در طراحی مجسمه        .است
ها بـه میـدان شـهدا     کند که بسیاري از مواقع براي سرکشی به مجسمه      می

: گویـد   او مـی . کنـد  هاي مردم و زائران دقت مـی  زند و به واکنش  سر می 
ام و بـه ارادتمنـدان        ر ایـستاده  هـاي منتهـی بـه حـرم مطهـ           بارها در خیابان  

به نظرم آنها وقتـی رو بـه حـرم امـام هـشتم سـالم       ، ام کرده حضرت نگاه   
. کننـد  شوند و دیگر چیزي حـس نمـی   از اطراف خود جدا می   ،  دهند  می

مـردم تمایـل زیـادي بـراي     ، کند که تـا یکـی ـ دو دهـه پـیش      او بیان می
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هـایی کـه    عکـس ، هاي زیارتی مخـصوص مـشهد داشـتند    گرفتن عکس 
ایـستادند و خـاطره حـضور در     شـده حـرم مـی    جلوي یک تابلوي نقاشی  

حـاال کـه تکنولـوژي پیـشرفت کـرده و انـواع             . کردند  مشهد را ثبت می   
عکـس   ، هـاي تلفـن همـراه آمـده اسـت      هاي دیجیتـال و گوشـی       دوربین

هـاي قـدیمی    تواند جاي خالی عکـس  هاي سالم می  گرفتن کنار مجسمه  
هــاي ســالم دربــاره طراحــی و اجــراي آثــار  مهطــراح مجــس.را پــر کنــد

هنرمند ابتـدا بایـد حـس واقعـی را          : گوید  تجسمی با رویکرد مذهبی می    
معمـوالً اگـر   . در خودش زنده کند تـا بتوانـد آن حـس را منتقـل سـازد               

افتـد بـه دلیـل حـال و هـواي هنرمنـد وخـالق آن         اثري در بیننده مؤثر می 
.  بــه مخاطــب تزریــق کــردتــوان عمــق و معنویــت را اســت وگرنــه نمــی

اي   سهرابی در پایان سخنان خود ضمن اشاره به کارهاي هنري جشنواره          
فاقد حس و حال معنوي و صرفاً       ،  کند که برخی آثار برگزیده      تاکید می 

هاي مناسـبتی اسـت    براي کسب جایزه است و این نقطه ضعف جشنواره    
دبیـر   ،سـیدجواد جعفـري  .شـود  که بیشتر دید مـادي در آنهـا مطـرح مـی       

نیـز ضـمن    ) ع(المللی فرهنگی هنـري امـام رضـا         یازدهمین جشنواره بین  
هاي سـالم در پایتخـت        تمجید از شهرداري مشهد به دلیل نصب مجسمه       

هــاي ســالم یکــی از آثــار و برکــات  مجــسمه: گویــد معنــوي ایــران مــی
هـاي   جـشنواره ملـی یادمـان   «چـرا کـه از   ،  اسـت ) ع(جشنواره امام رضـا   

) ع( رضـا  ه به صورت دوسـاالنه ذیـل جـشنواره امـام    منتج شده ک » شهري
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هـاي شـهري نبایـد بـه         ها و یادمان    وي معتقد است المان   . شود  برگزار می 
ــشهدالرضا ــود ) ع(م ــدود ش ــی    ، مح ــشنواره مل ــده ج ــار برگزی ــه آث بلک

هـاي شـهري رضـوي ایـن قابلیـت را دارد کـه در مـسیر هجـرت                   یادمان
مـدیرعامل   .نـصب شـود   » تجاده والیـ  «موسوم به   ) ع(تاریخی امام رضا  

جـاده والیـت را اینچنـین       ) ع(المللی فرهنگی هنـري امـام رضـا         بنیاد بین 
از ) ع( کیلومتري هجـرت حـضرت رضـا    3450از مسیر   : کند  تعریف می 

 کیلومتر آن در خاك ایران واقع شده کـه بـه     2100حدود  ،  مدینه تا مرو  
اه قطعـی   جاده والیت مشهور است و تاکنون در این مسیر شانزده قـدمگ           

امیـدواریم  : گوید وي در خاتمه می  . شناسایی شده است  ) ع(الحجج  ثامن
هـا کـه از جنـوب غربـی تـا       هاي رضوي در ایـن قـدمگاه    با نصب یادمان  

ایـران اسـالمی رنـگ و بـوي     ، گیرند شمال شرقی کشورمان را در بر می    
 .رضوي به خود بگیرد
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  :برگزیدگان بخش شعر
  
  
  

  )ع(پیشکش امام رضا
  رمانیمرضیه ف

 
  عر به یک شور بیفتدـجاز کن این شــاع

  ن تور بیفتدـته در ایــاهی گمگشــتا م
  زلی از تو بگویمــب غــجاز کن امشـاع

  تدـیفــور بــزلم جــها با غ افیهــتا ق
  بازاي  اهم شدهــکاري نکن امشب که پن

  یفتدــرهی کور بــن گــار دل مــدر ک
  وزمــسآنگونه بتابان که ب !خورشید من

  فتدــن نور بیــکی مــو به تاریـتا از ت
  ی وقت طلوعتـرکنــک روز اگر دیــی

  فتدـور بیـکم نیست که در قلب زمین ش
  ترین است هر آنکس که در این شهر دل خسته

  تدــهد تو دور بیفــرق و از مشــاز مش
  ست که برهان شراب است ودهــاین چشم تو ب

  ر بیفتد ر انگوــوس از ســاش هــاي ک
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  )ع(در وصف امام رضا
  رضا نیکوکار

  
   است زندان لهیم ریاس دستت، ییتنها و گرفته دلتی وقت

  است طوفان آتش درونتي دید ،شد رو ات حوصله دروغی وقت 
  نشیزر گنبد به را تو چشم دوزد  میکه نقشهي رو ستي شهر

   است رانیا کوچک بهشت نجایا ،بگذار قدم و ایب، ایب سر با 
  لیجبر نفس از است پر خاکش و باز خدا سمت بهاش  دروازه

   است پنهان معجزه چقدر آخر، ییایرو ساکت ارید نیا در
  ستین قتیحق ریغ بهها  واژه نیا میگو  نمیمدح دیکن باور

   است شانیپري بادها دوش بر انگار خداي بو هیشبیی بو
   ندیگو  میتو ذکر وار وانهید صبح تا حرم کبوتران شب هر

  تاس قرآن هیآ هیآ ریتفس شانها نفس داغ متن ارگان 
  در پس هر سایه صد گله گرگ منتظرند اما... بعد از تو آه

  هاي خراسان است ي آهوها دلتنگ کوچه یک مرد از قبیله
***  
  ی؟رس  میدادم به آقاام،  یباراني زائر

  ی؟رس  میدادم به تنهاام،  خسته، پناهمی ب 
  ؟امی دلتنگ از پر اام ستمین آهو چه گر
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  ی؟رس  میدادم به! آهوها چشمان ضامن 
  ی تشنگ لبالب، خاکم بر افتادهی ماه

  ی؟رس  میدادم به! ایدر نیتری آب پهنه
  !من عمر اهیسهاي  شبی نوران ماه
  ی؟رس  میدادم به ایآ! من ماهي ا، من ماه
  ام  بسته چشمت به را التماسم لیدخ من

  ی؟رس  میمداد به! زهرا دردانه نیهشتم
  حرمي اهویه، مسافرها، مشهد هم باز

  ی؟رس  میدادم به... آقا، زد ادیفر نفر کی
***  

  را خراسان عطر دیدمي انگار خاکم در خدا
  را کاشان ناب گالب زد پهلو کهي عطر همان
   آهوها سلطاني ا، دیخورش حضرتي ا سالم

  را رانیا شرقي ایجغرافي ا کرده کامل تو
  ي ساز  میرهیخرا ها  مچش آسمانت در چنان

  را کنعان راهی حت یاد از برد  مییوسف که
  دیشااي  داده جا من نیریش کنم  مینگاهت

   را فراوانهاي  عسل چشمانتي کندو در تو
  هم گرید سال نیندچ... و هشتاد و صدیس و هزار

  را زانیگریی آهو خود قلب در باش رایپذ
  اما بود ابر آسمانت از من سهم چه اگر
  را باران فکر خود با دارند ابرها شهیهم
  ...ایدن در ستی نوران چه هر از تر دیخورشي ا تو

  را خراسان عطر دیدم من در تو نام با خدا
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***  
  قلبم پر است از هیجان ، بیقرار توست
  این روز سرخ در جریان بیقرار توست 

  اي قبله ي دوباره به سمت نماز که
  وستاذان بیقرار ت» حی علی الصاله «

  آن قدر از سخاوت تو گفته اند که
  بیقرار توست) عج( حتی خود امام زمان 

  تنها نه من که دانه خور گنبد توام
  قلب کبوتران جهان بیقرار توست

  غزل تویی» الهه ي ناز « منظور از 
  بیقرار توست» بنان « آواز سزوناك 

  »من در میان جمع و دلم جاي دیگر است « 
  نان بیقرار توستچون کودکی که در صف 

  باران اشک ، شوق رسیدن ، تب حضور
  تنها نه من ، تمام جهان بیقرار توست

  کند  میشاعر نشسته است به تو فکر
  کند  میبه تو فکر... قلبش شکسته است 

  شهري است روي نقشه که قلب جهان شده است 
  یک تکه از زمین که خود آسمان شده است

  ودیک تکه از زمین که خدا آفریده ب
  امروز تک ستاره ي یک کهکشان شده است

  این سرزمین که قبله حاجات قلب هاست
  با کعبه اي مراد دل عاشقان شده است

  کند  میاین گنبد طال که مرا خیره
  انگار آفتاب زمین و زمان شده است
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  انبوه چشم هاي پر از اشک کار کیست ؟؟؟
  هر روز در مسیر تو رودي روان شده است

  جز دل تنگی براي تودر سینه چیست 
  چاهی که غرق یوسف این داستان شده است 

  معجزه ات را نشان بده! آقا سالم 
  حاال که عشق با همه نامهربان شده است

  شاعر دلش شکست کنار حرم نبود... 
  سرود  میشاعر که داشت با نفسش از تو

  در بیکران فاصله ها هم کنار توست
  تهر کس که روز و شب نفسش بیقرار توس

  با من چه کرده اي که چنین عاشقت شدم
  با این ستاره که هم شب بر مدار توست

  من یک گداي پاپتی ام که دلش خوش است
  مثل کبوتران حرم جیره خوار توست

  شاعر دلش اسیر غزل هاي معرکه ست
  با واژه هاي داغ که آتش بیار توست

  جاي شراب جرعه اي از آسما بریز
  خمار توستدر چشم هاي شب زده ام که 

  رسند این آیه هاي یاس به پایان نمی
  دستی تکان بده که فقط کار کار توست

  ...با دست روحبخش تو این حال و روز هم 
  ...شود و من هنوز هم   میدارد غروب
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  )ع(آستان رضا
  عبدالکریم اصفهانی

  
  من و جدایی ازین آستان خدا نکند        ایم خدا جدا نکندــتان رضــاز آس

  بدون حب و رضایش کسی ادا نکند       ه نوازندگی آن کریم بندـ بوقــحق
  یقین بود که همه عمر او وفا نکنـد          رضا مارد محسناتـه نوح شــاگر ک

  چگونه است نظر گر بر آشنا نکنـد         کند امام رئوف یـچو بر غریب نظر م
  چنین راویش خطا نکند  است روایتی  زون شود هر روزــ او ف شکوه بارگه

  روا نباشد اگر حـاجتش روا نکنـد         ه درگاهش از ره اخالصرکه بـرود ه
  شفاعتم ننماید کسی، شـفا نکنـد        شیعه او   و)ع(رضا  و)ع(علی غیر آل به

  زکوي غیب حبیبت تو را صدا نکند        عالم خاکی چشم خویش نبندي ز چو
  مرا زفخر غالمی خـدا جـدا نکنـد          کند به غالمی پذیردم شه طوس  خدا
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  :بخش عکسبرگزیدگان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )نشریه قدس(محمدعلی رضایی
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )نشریه قدس(محمدعلی رضایی
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  )نشریه قدس(محمدعلی رضایی
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )نشریه قدس(محمدعلی رضایی
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  )نشریه قدس(محمدعلی رضایی
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )نشریه قدس(محمدعلی رضایی
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  )نشریه قدس(محمدعلی رضایی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )نشریه قدس(فرامرز عامل بردبار


