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ادبیات دینی

رمانی درباره
«فرقه واقفیه»

إّنما
يداق الّلٰهُ
ّ
العبادَ فى
احلساب
يوم
القيامةِ
على قدر
ما اتاهم
من العقول
فى الدنيا

خدا در روز
قیامت هنگام حساب
بندگانش به اندازه
عقلی که در دنیا به
آنها داده باریکبینی
میکند.

برش

ارتقایمعرفت
درسفرزیارتی
زائران در هر سفر به
این مسئله فکر کنند
که اگر من جزو زائران
پر سفر عتبات هستم
چه بهره بیشتری از
این تکرار سفر دارم
و آیا هر سالی که به
زیارت ائمه(ع) میروم،
نسبت به سال پیش
شناخت بیشتری از
ائمه(ع) پیدا کردهام؟
آیا ارتقا پیدا کردهام؟
بخشی از این ارتقا با
خواندن کتاب ،حضور
در جلسات آموزشی و
وعظ و خطابه و بخشی
نیز با حس و حال و
دقت در عملکرد و
رفتار حاصل میشود.
برای مثال رعایت
حال همسفر در
سفر زیارتی نورانیت
میآورد .اگر شما
هر سال بیشتر از
سال پیش رعایت
همسفرتان را کردید،
قطعا ًنورانیت شما
بیشتر خواهد شد.
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سال سی و چهارم

رمان «من خواب دیدهام» نوشته فاطمه الیاسی درباره فرقه
واقفیه یا ممطوره شنبه  13آذر در فروشگاه کتاب بینالملل
رونمایی میشود.
به گزارش مهر ،رمان «من خواب دیــدهام» نخستین رمان
تاریخی است که محور اصلی بحث خود را به جریان واقفیه
یا همان فرقه ممطوره اختصاص داده و علل و انگیزههای
این فرقه را با بیانی داستانی و زبانی شیوا به رشته تحریر

شماره 9686

ویژه نامه 214

حضرت باقر(ع) فرمودند :اصحاب پیامبر محضر ایشان عرض
کردند :یا َر َ
ُ
نخاف عَ لینا الن ّـفاق؛ ما از اینکه منافق باشیم،
سول اهلل
لم تخافونَ ذلک؟ چرا میترسید؟ إذا
درمورد خودمان میترسیمَ .
کن ّـا ِعندَ ک فذک ّـرتنا َو َرغ ّـبتنا َو جـِدنا و نسینا عَ ن الدّ نیا؛ وقتی

آیتاهلل جاودان

پرسش و پاسخ

آیا تکرار زیارت
به معرفت منجر میشود؟
مدیر برنامه و محصوالت فرهنگی بعثه مقام
معظم رهــبــری بــه زائــرانــی کــه تــاش میکنند هر
سال زائر عتبات باشند ،توصیه کرد در کالسهای
آموزشی بعثه شرکت کنند و در هر سفر از خود
بپرسند آیا نسبت به سفر پیش بیشتر ائمه(ع)
را شناختهاند؟
پــس از ســالهــا حسرت مــردم ای ــران بــرای زیــارت
عتبات عــراق ،امکان زیــارت عتبات با سرنگونی
رژیم بعثی فراهم شد .این امکان با برگزاری مراسم
اربعین حسینی گستردهتر و موجب شد تعداد
قابل توجهی از مردم کشورمان امکان تکرار سفر
کربالی معلی را هر ساله داشته باشند.
با راهان ــدازی دوبــاره سفرهای زیارتی کربال پس از
دو سال که به دلیل شیوع کرونا متوقف شده بود،
بسیاری از مشتاقان زیــارت ائــمــه(ع) در عتبات
که طی دو سال اخیر از این سفر معنوی محروم
بودند ،در حال تدارک برای رفتن به کربالی معلی
و سایر شهرهای مذهبی عــراق هستند اما بعثه
مقام معظم رهبری برای عموم زائران بهویژه زائرانی
که هر ساله این سفر معنوی را تکرار میکنند چه
برنامههایی دارد و زائرانی که این توفیق را دارند
بارها و بارها به زیــارت ائمه اطــهــار(ع) بروند ،چه
نکات معنوی را باید مورد توجه قرار دهند؟
در همین خصوص حجتاالسالم امیرمسعود
حــاجــی ابــراهــیــمــی ،مــدیــر بــرنــامــه و محصوالت
فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری در گفتوگو با
ایکنا ،به تشریح محصوالت فرهنگی و برنامههایی
پــرداخــت کــه بعثه در ام ــور حــج و زیـ ــارت بــرای
زائــران عتبات عالیات ترتیب داده است و گفت:
مکان زیارت ائمه(ع) تغییر نکرده است ،پس در
زیارتهای مکرر آنچه قرار است موجب تحول،
معرفتافزایی و مانایی معنویت در سفر شود،
خود زائــر است و مسئوالن فرهنگی فقط در این
میان مسئولیت تسهیلگری در حوزههای معرفتی
و فرهنگی و در اختیار قرار دادن فضا و محتواهای
فرهنگی و معرفتی به اشکال مختلف را دارند.
وی با تأکید بر اینکه قــرار اســت در هر زیــارت بر
معرفت و شناخت ما نسبت به ائمه(ع) افــزوده
شود ،گفت :بعثه مقام معظم رهبری برای افزایش
و مانایی معنویت سفرهای زیارتی یکسری ابزارها
و محتواهای فرهنگی تولید میکند.

◾

◾دفعات حضور مهم نیست؛ بدانیم کجا میرویم
حجتاالسالم حاجیابراهیمی ادامه داد :اینکه
ما چه زمانی و چند بار به حرمهای ائمه(ع) مشرف
میشویم چندان تفاوتی ندارد ،مسئله این است
بدانیم حقیقتا ًکجا میرویم و به محضر چه کسانی
مشرف میشویم؟ اگر این مفهوم عمیق را درک
و در ادامه به آنچه ائمه(ع) گفتهاند عمل کردیم،
معنویت وجودی ما ارتقا مییابد.

◾

◾زائ ــران از خــود بپرسند بــا تــکــرار سفر کربال آیا
بیشتر امام(ع) را شناختهاند؟

وی با اشــاره به اینکه بعثه پیش از شیوع کرونا
برنامههایی بــرای معرفتافزایی عموم مــردم در
ایران و عراق اجرا میکرد ،گفت :بعثه در حرم امام
حسین(ع) ،حرم حضرت عباس(ع) ،خیمهگاه و
حرم حضرت علی(ع) برنامه سخنرانی و عزاداری
برگزار میکرد .این برنامهها عمومی و بــرای همه
مخاطبان فــارســی زب ــان ب ــود .بــرخــی برنامههای
فرهنگی نیز به صورت اختصاصی توسط روحانی
کاروانها برای کاروانهای ایرانی برگزار میشد که
شامل مباحث قرآنی ،شناخت اماکن و مدفونان
در اماکن متبرکه و ...بود .برنامههای اختصاصی
دیــگــری نــیــز وی ــژه نــخــبــگــان ،اس ــت ــادان ،طــاب،
دانشجویان و زوجه ــای جــوان در بعثه مقام
معظم رهبری در عراق برگزار میشد.
حجتاالسالم حاجیابراهیمی ادامــه داد:
جلسات آموزشیتوجیهی نیز پیش از سفر
برای کاروانهای اعزامی به عتبات برگزار میشد
تا اعضای کاروان در ایران با مباحث
معرفتی ،بایدها و نبایدهای
ســفــر ،نــکــاتــی کــه باید
ب ــه لــحــاظ امــنــیــتــی،

حراستی ،بهداشتی ،اجرایی و ...بدانند آشنا شده
و با روحانی کاروان خود نیز ارتباط برقرار میکردند.
وی با تأکید بر اینکه در وضعیت کرونایی باید
بررسی کنیم آیا برنامههایی که قبال ًاجرا میشد را
میتوانیم دوباره راهاندازی کنیم یا خیر ،گفت :اعزام
کاروانهای ایرانی به عتبات در حال انجام است
اما باید کمی زمان بگذرد تا بر اساس روند اعزامها
اجرای برنامههای فرهنگی را ارزیابی کنیم.

◾

◾طراحی نرمافزار مسابقات فرهنگی عتبات عالیات

مدیر برنامه و محصوالت فرهنگی بعثه مقام
معظم رهبری از طراحی نرمافزار مسابقات فرهنگی
عتبات عالیات خبر داد و گفت :از این پس این
نرمافزار در اختیار روحانی کاروانهای زیارتی قرار
گرفته و زائران میتوانند با استفاده از تلفن همراه
خود در این مسابقات فرهنگی شرکت کنند.
وی در پاسخ به ایــن پرسش که آیــا زائــرانــی که به
صورت مکرر به سفر زیارتی میروند ،از برنامههای
آموزشی پیش از اعزام استقبال میکنند ،گفت:
ایــن جلسات به طــور کلی مــورد استقبال زائــران
قرار میگیرد اما زائرانی که به صورت مکرر به سفر
عتبات عالیات میروند ،با توجه به شناختی که
از اماکن زیارتی پیدا کردهاند احساس میکنند
شناخت کافی از شهرهای مذهبی عــراق دارنــد
اما باید این مسئله را خاطرنشان کرد که در مبانی
دینی توصیه شده در مراسم وعظ و خطابه امام
حسین(ع) شرکت کنید؛ پس بهتر است زائــران
در این جلسات آموزشی و معنوی شرکت کنند،
چراکه حضور در این جلسات بر اندوخته معنوی
آنها میافزاید.

◾

◾زائــران ــی کــه مــکــرر بــه عــتــبــات م ـیرونــد هــم در
جلسات آموزشی شرکت کنند

حجتاالسالم حاجیابراهیمی ادامه داد :با حضور
در جلسات آموزشی و برنامههای فرهنگی بعثه به
غیر از آگاهی ،شناخت و اطالع پیدا کردن از آخرین
اخبار مربوط به سفر عتبات ،به ارتقای معنوی
نیز کمک میشود؛ بر همین اساس زائرانی که به
صورت مکرر به سفر عتبات میروند بهتر است در
جلسات آموزشی و فرهنگی بعثه در ایران و عراق
شرکت کنند؛ چراکه آخرین خبرها و اطالعات سفر
در این جلسات مطرح میشود.

◾

◾آیا با تکرار سفر کربال امام حسین(ع) را بیشتر
شناختهام؟

وی در بخش پایانی سخنان خود به زائرانی که هر
سالبهسفرعتباتمشرفمیشوند،توصیهکرددر
هرسفربهاینمسئلهفکرکنندکهاگرمنجزوزائران
پر سفر عتبات هستم چه بهره بیشتری از این تکرار
سفر دارم و آیا هر سالی که به زیارت ائمه(ع) میروم،
نسبت به سال پیش شناخت بیشتری از ائمه(ع)
پیدا کردهام؟ آیا ارتقا پیدا کردهام؟
مدیر برنامه و محصوالت فرهنگی بعثه مقام
معظم رهبری اضافه کــرد :بخشی از این ارتقا با
خواندن کتاب ،حضور در جلسات آموزشی و وعظ
و خطابه و بخشی نیز با حس و حــال و دقــت در
عملکرد و رفتار حاصل میشود .برای مثال رعایت
حال همسفر در سفر زیارتی نورانیت م ـیآورد.
اگــر شما هــر ســال بیشتر از ســال پیش رعایت
همسفرتان را کردید ،قطعا ًنورانیت شما بیشتر
خواهد شد.
وی در پایان گفت :به روحانیون توصیه میکنیم
به زائــران این هشدار را بدهند که ممکن است
این سفر آخرین سفر عمر شما باشد و از خود
بپرسند آیــا خــداونــد مجالی بــه ما
میدهد باز هم به زیارت حضرت
اب ــاع ــب ــدهللا(ع) مــشــرف شــویــم؛
چون نمیدانیم آیا عمرمان کفاف
سفر بعدی را میدهد ،باید از هر
سفری بهرهمندی کامل را برده و در
نمازهای جماعت حــرمهــا ،مراسم
قــرائــت زیــارتهــا ،دعــاهــا و مراسم
مذهبی شــرکــت کنیم و بهره
ببریم.

در منابعی همچون الغیبة و اختیار معرفة الرجال طوسی،
علل الشرایع شیخ ص ــدوق ،االرش ــاد شیخ مفید ،اعــام
الوری طبرسی و… به دالیل و عوامل انحراف واقفیه اشاره
ت
شده است .این منابع مهمترین عامل انحراف را انباش ِ
ثروت نزد وکالی امامکاظم(ع) میدانند که پس از شهادت
حضرت ،ادعای قائمیت را مطرح کردند و برای اینکه بتوانند
اموال را نزد خودشان حفظ کنند ،از بیعت با امامرضا(ع)

درآوردهاست.
بین انبوه داستانها و رمانهای تاریخی که از گذشته تاکنون
نگاشته شده ،جای خالی بسیاری از موضوعات و وقایع مهم
به چشم میخورد .از جمله این وقایع ،جریان وقف و پدید
آمــدن فرقهای به نام واقفیه است که شاید بتوان گفت تا
امروز رمانی صرفا ًبه این موضوع و تحلیل ابعاد مختلف آن
اختصاص نیافته است.

همنشینیبافرشتگان

موعظه
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خدمت شما هستیم ،شما ما را به یاد خدا و قیامت میآوری ،برای
ما یاد میکنی ،قیامت و حساب و کتاب را به ما تذکر میدهی و به
آخرت ترغیب میکنی .میگویی کار کنید ،این کار کردن به نفع
شماست ،از دنیا دل میکنیم .ز َِهدنا حَ تی کأن ّـا نعایِن ِ
الجن ّـه
اآلخره َو َ
و الن ّـار؛ زمانی که خدمت شما هستیم آنقدر حالمان عوض میشود

آمنه مستقیمی کتاب
«نماز و مهدویت بر اساس
آث ــار محسن قــرائــتــی» به
کـ ــوشـ ــش ح ــس ــن مــایــی
مــدتــی پیش و هــمــزمــان با
هفته کتاب و کتا بخوانی رونمایی شــد؛ کتابی
کــه سخنان کــوتــاه و بــه قــول خــود اســتــاد قرائتی
ساندویچی و فستفودی ایشان در دو موضوع
یــادشــده را ج ــمــعآوری و ب ــرای عــاق ـهمــنــدان به
معلم درسهایی از قرآن در مجموعهای مستقل
ارائــه داده اســت .به مناسبت نشر ایــن کتاب با
حجتاالسالم حسن مالیی ،مدیر گــروه اخالق
و تربیت مرکز تخصصی مهدویت گفتوگویی
ترتیب داد های ــم که در ادامــه مشروح آن تقدیم
حضورتان میشود.

◾

◾کـ ــتـ ــاب نـ ــمـ ــاز و م ــه ــدویـــت بـ ــر اس ـ ـ ــاس چــه
نیازسنجیهایی در عــرضــه نشر مــهــدوی و بــا چه
اهدافی تدوین و منتشر شده است؟

دو مقوله نماز از سویی و مهدویت از سوی دیگر از
موضوعات بسیار مهمی هستند که در اسالم مورد
عنایت ویژه واقع شدهاند ،بنابراین وقتی به قرآن
کریم و احادیث پیامبر اکرم(ص) و پیشوایان دین
مراجعه میکنیم ،میبینیم به صورت ویژه نسبت
به دو مسئله نماز و مهدویت عنایت داشتهاند.
پس از پیروزی انقالب اسالمی از جمله علمایی
که در ایــن دو عرصه زحمت ف ــراوان کشیده و به
تبلیغ و ترویج معارف نماز و مهدویت پرداخته،
حجتاالسالم والمسلمین استاد محسن قرائتی
اســت ،چنا نکه ستاد اقامه نماز به همت و عزم
ایشان راهانــدازی و سپس بنیاد فرهنگی حضرت
مهدی موعود(عج) به همت ایشان تأسیس شد
که هر دو اینها برکات فراوان داشته و دارند .در این
میان کمبود تبیین مناسبات و تأثیر متقابل نماز
و مهدویت در منبعی مستقل احساس میشد
تا عالقهمندان به دانستن پیوند این دو مسئله،
بتوانند در این باره مطالعه کنند .از سوی دیگر با
توجه به گویا و مستند بودن بیانات استاد قرائتی
به آیات قرآن و آشنا بودن مخاطب عام با ایشان در
بیش از  40سال گذشته به عنوان معلم درسهایی
از ق ــرآن ،تــاش شــد در ایــن کتاب سخنرانیها و
تألیفات استاد در ایــن دو موضوع را در منبعی
جمعآوری کنم که چنین شد؛ اتفاقی که پیش از
این در آثاری همچون «پرتوی از آیههای مهدوی» و
«شرایط ظهور از دیدگاه قرآن» افتاده است .از این

◾

◾کــتــاب در چــه بخشهایی تنظیم شــده و این
بخشها هر یک کدام بعد از ارتباط نماز و مهدویت
را بیان میکنند؟

کــتــاب از ســه بخش کــان تشکیل شــده اســت؛
بخش نخست بــه مشترکات نماز و مهدویت،
بخش دوم به تأثیر نماز بر مهدویت و بخش سوم
به تأثیر مهدویت بر نماز میپردازد.
در موضوع مشترکات نماز و مهدویت ،بیانات
مــتــکــثــر و مــتــعــدد اس ــت ــاد قــرائــتــی ،مــنــســجــم و
مستندسازی شده و تدوین منطقی یافته است.
ایــن بخش از چند فصل تشکیل ش ــده ،فصل
نخست آن به جایگاه مشترک نماز و مهدویت
در اسالم میپردازد .در فصل دوم ،آثار مشترک
نماز و مهدویت همچون سازندگی فردی و جامعه
مورد بحث و پرداخت قرار گرفته است .در فصل
سوم شرایط مشترک صحت و قبولی نماز و انتظار
مــهــدی(عــج) بــه بحث گذاشته شــده و دو عنوان
مورد پرداخت قرار گرفته؛ یکی شرایط قبولی نماز
و مهدویت و پس از آن شرایط کمال نماز و انتظار
امام زمان(عج).
در فصل بعدی از بخش نخست ،آثــار مشترک
نماز و انتظار بــرای ظهور امــام زمــان(عــج) را بیان
کردهایم مثل آگاهانه ،عاشقانه و خالصانه بودن
و در آخرین فصل به آفــات مشترک بین نماز و
مهدویت و انتظار ظهور حضرت ولیعصر(عج)
همچون تکبر ،خودخواهی ،روشنفکرزدگی و...
پرداختهایم.

نفس عمیق

معنویت و مهدویت

نزدیکتر میشود .ف ُی َرغ ّـ ُبکم فی الدّ نیا؛ شما را به دنیا ترغیب میکند.
عالقه دنیا را در دلت زنده میکند .واهلل لو تدومونَ علی الحالة التی
أنفسکم بها؛ اگر بر آن حالتی که گفتید دیگر دنیا برایتان هیچ
و َ
َصفتم َ
قیمتی ندارد ،همهاش آخرت است ،مث ً
ال عشق و عالقه به شما ،به
المالئِکة؛
خدا ،به آخرت و به بهشت است مداومت کنید ل َـ
َ
تکم َ
صافح ُ

گفتهایم و درنهایت آنکه در آخرین فصل ،جایگاه
نماز در عصر غیبت تبیین شده است.

◾

◾تأثیر مهدویت بر نماز در این کتاب چگونه بیان
شده و به چه برکاتی در اثر این ارتباط اشاره میشود؟

شاخص تمدن نوین اسالمی

در آخــریــن بخش از ایــن کــتــاب بــا عــنــوان تأثیر
مهدویت بر نماز سه فصل طراحی شده ،در فصل
نخست به تأثیر مهدویت بر افزایش رغبت نسبت
به نماز پرداخته شــده ،در فصل بعدی از اقامه
کامل نماز به وسیله حکومت امام زمان(عج) سخن
گفتهایم و در فصل آخر مهدویت به عنوان عامل
قبولی و پذیرش نماز معرفی میشود؛ مسئلهای که
بسیار اهمیت دارد چراکه عامل قبولی نماز طبق
روایات ،مهدویت است؛ درنهایت نیز به نمازهایی
اشاره شده که از طریق آنها میتوان انس و ارتباط
معنوی با امام زمان(عج) را تقویت کرد.

◾

◾ایــن جنس از تألیفات و نگاشتههای مهدوی
چقدر منطبق بر نیازسنجی است و به چه نیازهایی
از مخاطب در عصر غیبت پاسخ میدهد؟

◾

در بخش دوم  6فصل به تأثیر نماز بر مهدویت
اخــتــصــاص داده ش ــده اس ــت مــثــل ایــنــکــه نماز
دعوتکننده به امام زمان(عج) و معرفت به ایشان
است .در فصل بعدی نماز امام زمان(عج) در آغاز
قیام و حکومت ایشان مطرح میشود .پس از آن
نماز را به عنوان عاملی مؤثر در دستیابی حکومت
امام مهدی(عج) به اهداف ایشان تعریف کرده و
در فصل بعد به جایگاه نماز میان یــاران حضرت

عَ لیها ِعندک؛ حالمان تغییر میکند ،همان آدم معمولی میشویم.
أکـن عَ لینا َشیء مثل اینکه هیچ خبری نیست .أتخافُ
حت ّـی کأن ّـا لم ُ
عَ لینا أن یَکونَ ذلک نِفاق ًا؟ آقا نمیترسید این تغییر حاالت ما نفاق
رس ُ
ول اهلل کل ّـا؛ نه این نفاق نیست .إنَّ هذه ُخطواتُ
باشد؟ فقال لهم ُ
َ
الشیطان؛ این حالتی است که شیطان چند قدم میآید نزدیک شما.

حجتاالسالم حسن مالیی درگفتوگو با قدس مطرحکرد

◾در فصل دوم کــتــاب بــه ک ــدام تــأثــیــرات نــمــاز بر
مسئله مــهــدویــت و نــگــرش و عــمــلــکــرد منتظران
پرداختهاید؟

آمادگی کتابخانه آستان قدس
برای تجهیز 300مسجد ترکیه
بهایستگاهمطالعهدیجیتال

عکسنوشت

مثل اینکه بهشت جلویمان است .آخرت جلویمان است .کأن ّـا نعایِن
ِ
الجن ّـه و الن ّـار؛ مثل اینکه داریم میبینیم .اما فإذا َخ َرجنا ِمن
اآلخره َو َ
ِع ِ
ندک؛ وقتی از خدمت شما به خانه نزد زن و بچه میرویمَ ،ف َشممنا
األوالد َو َرأینا العیال؛ مث ً
ال بچ ه کوچک را در بغل میگیریم و میبوییم،
نـ َح ّول عن الحال التی کن ّـا
زن و بچه و اهل و عیال را میبینیمَ ،یکا ُد أن ُ

رو ،در پی درخواست بنیاد فرهنگی حضرت مهدی
موعود(عج) ،با رعایت حفظ امانت ،اندیشههای
استاد قرائتی و نکات و بیانات گویای ایشان را به
مخاطب عرضه کــردهام تا عالقهمندان به معارف
دینی بهویژه نماز و مهدویت از آن بهرهمند شوند.

خبر

سر باز زدند.
البته وجود بعضی روایــات که فهم آنها دشــوار بود نیز به
این قضیه دامن میزد ،اما همه اینها ناشی از سوءبرداشت
بودند .از طرفی ،عامل اصلی انحراف سران واقفیه ،نفهمیدن
یا بد فهمیدن احادیث و روایات ائمه(ع) نبود ،بلکه سران
واقفیه با این ترفند به جذب و به عبارتی درستتر به منحرف
کردن شیعیان پرداختند .به این معنا که افــرادی همچون

زیاد بن مروان قندی به خاطر سوءبرداشت از احادیث
شریف منحرف نشدند ،بلکه انگیزه آنها همان حفظ
اموال بود ،اما با شبهاتی که ایجاد و به احادیث مشکوک
استناد میکردند ،میتوانستند مردم را با خود همراه
سازند.
فاطمهالیاسی کهپیشتربا نام «تونل سوم»شناختهشده
بود ،این بار سراغ موضوع متفاوتی رفته و پس از مطالعه

و بررسی منابع تاریخی ،آنها را در قالب
رمان «من خواب دیدهام» به رشته تحریر
در آورده تا بخشی از تاریخ را پوشش دهد
که در عرصه رمــان کمتر بــدان پرداخته
شدهبود.مادراین کتابباتحقیق و مقاله
علمی یا کتاب تاریخی مواجه نیستیم،
بلکه رمانی پیش رویمان است که مانند

گزيده

بــا توجه بــه اقــبــال عمومی کــه تقریبا ًاز دهــه 80
شمسی بــه بــعــد در ایـ ــران اســامــی بــه مباحث
مهدویت رخ داده و بسیاری از عالقهمندان به
مهدویت میخواهند از آثار و برکات مهدویت در
عرصههای مختلف مطلع شوند چنین رویکردی
ت بین آموزه مهدویت و فرهنگ
که بتوانیم نسب ِ
انتظار را با مقوالت عبادی اجتماعی برقرار کنیم
تأثیرات معرفتی و عملی بسیاری را در مخاطب
خود ایجاد میکند .با توجه به اینکه درخواست
مخاطب نیز چنین است ،این کتاب میکوشد در
مطالعهای میانرشتهای با مخاطب عام ،مناسبات
میان مهدویت و نماز را برقرار کند .اینگونه کتابها
به صــورت تبلیغی ترویجی در اختیار مــردم قرار
میگیرد و اگر فرهیختگان حوزوی و دانشگاه همت
کنند در مطالعهای میا نرشتهای میتوانند این
نشر را از سطح تبلیغی ترویجی به پژوهشی ارتقا
دهند و به تناسب رویکرد نخبگانی این کتابها را
در سطح باالتری استفاده کنند؛ البته این کتابها
با توجه به نو بودن حتی در سطح نخبگانی هم قابل
مطالعه است تا ایدههای پژوهشی را برای آنها به
ارمغان بیاورد و به کارهای علمی و عمیق و جدید
ختم شود.

باید به دو مقوله معنویت و مهدویت در برنامههای
فرهنگی و تربیتی کشور اهمیت ویژهای دهیم زیرا
این دو از شاخصهای ممتاز تمدن اسالمی نسبت
به تمدن غربی هســتند .با ایــن توضیح ،ترویج
همزمان نماز به عنوان یکی از عوامل مهم ارتقای
معنویت در جامعــه و آموزه مهدویــت میتواند
پایههای فرهنگی معنوی نظام جمهوری اسالمی
را در کشور مستحکمتر کند.

حجت(عج) پرداختهایم .فصل پنجم از بخش دوم
که مفصلترین آنهاست رابطه نماز و زمینهسازی

رئیس سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس
رضوی برای ایجاد ایستگاه مطالعه دیجیتال آستان قدس
رضوی با محوریت اهل بیت(ع) در  300مسجد ترکیه اعالم
آمادگی کرد.
به گــزارش آستاننیوز ،یکشنبه هفتم آبــان ماه سیدسجاد
کــاراکــوش؛ رئیس اتحادیه حرکت زینبیه ترکیه با جمعی
از اع ــض ــای ایـ ــن ات ــح ــادی ــه و ب ــا ب ــرن ــامــهری ــزی نــمــایــنــدگــی
جامعه المصطفی العالمیه این کشور که به منظور بازدید
علمی به ایــران سفر کــرد ،از سازمان کتابخانهها ،موزهها و
مرکز اسناد آستان قدس رضــوی بازدید و با حجتاالسالم
سیدجالل حسینی؛ رئیس سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز
اسناد آستان قدس رضوی دیدار کرد.
حجتاالسالم والمسلمین سیدجالل حسینی در این دیدار،

بــرای ظهور را به بحث و بررسی گذاشته و در آن
از دو عرصه فردی و اجتماعی با مخاطبان سخن

کتابخانه آستان قدس رضوی را معتبرترین و پایدارترین هویت
فرهنگی و علمی کشور ،منطقه و جهان اسالم عنوان کرد.
وی تجهیز  10مسجد محوری و تأثیرگذار به ایــن ایستگاه
مطالعاتی در گام نخست را زمینهای برای دسترسی به منابع
اطالعاتی با محوریت رضوی برشمرد.
حسینی در بخش دیگر سخنان خود علمورزی ،توسعه دانش،
سبک زندگی و توجه ویژه به معنویت و اخالق را از مؤلفههای
پیشران به نقطه تمدن نوین اسالمی و اهل بیت(ع) دانست
و مراکز علمی اعــم از کتابخانه و دانشگاه را در تجهیز این
مؤلفهها مؤثر خواند.
در ادامه ،رئیس اتحادیه حرکت زینبیه ترکیه در این دیدار از
عالقه خود به موزه قرآن و نفایس آستان قدس رضوی سخن
گفت و افزود :این موزه با نگهداری قرآنهایی با قدمت بیش از

◾

◾در جمعبندی کلی از رابطه نماز و مهدویت چه
نتایجی بــرای دستیابی به سبک زندگی منتظرانه

یک هزار سال و نیز قرآنهای خطی منسوب به ائمه اطهار(ع)
و همچنین تطور کتابت و تکامل از خط کوفی تا عصر حاضر،
مجموعهای بسیار گرانبها و ارزشمند محسوب میشود.
سیدسجاد کاراکوش بیان کرد :کتابخانه آستان قدس رضوی
با دارا بودن هزاران منبع چاپی در موضوعات مختلف و وجود
امکانات وسیع بــرای مراجعان بسیار جای شگفتی و تأمل
برای بنده دارد.
وی خاطرنشان کرد :اقدامهای مجموعه آستان قدس رضوی
در نگهداری آثار ارزشمند نسخ خطی نشاندهنده اهمیت
این مجموعه به این آثار غنی و نفیس است.
رئیس اتحادیه حرکت زینبیه ترکیه در پایان ،جایگاه سازمان
کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی را در
ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) به ویژه حضرت علیبنموسی

احمدی میدونی خوشبختی چیه؟
خوشبختی یعنی اینکه لباس نوکریش
رو بپوشی ،تو یه شب خدمتی تو صحن
کهنه بایستی و چشماتو بدوزی به گنبد
و گلدستهاش که بعدش هر کار بکنی
میبینی نمیتونی چشم و دل از این همه
درخشندگی برداری .با نگاه به گنبدش
میگم آقاجانم از معرفت من تا حقیقت
شما فاصله هست ،از زمین تا آسمون
خودت دست نوکرت رو بگیر و سالم به
مقصد برسون .بعد زیر لب ازش میخوام
امشب هم به دل خسته و درماندهام سری
بزنه و توفانی از آرامش در وجودم بهپا
کنه که هیچگاه خسته نشم .بعد حس
میکنم چقدر دلم میخواست کبوتر
میبودم و ساعتها دور گنبد طالییش
چرخ میزدم .بعد نفس عمیق میکشم و
دونه دونه حاجتهام رو میگم و یکی یکی
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سال سی و چهارم

مالئکه میآیند با شما مصافحه میکنند ،همنشین فرشتگان
میشوید ،بر آبها راه میروید .آنهایی که روی زمین طی االرض
میکنند یک درجه دارند ،آن کسی که روی آب راه میرود ،درجه
باالتری دارد .آن کسی که روی آسمان راه میرود درجه باالتری
دارد .چنین کسی در بین اصحاب حضرت عیسی(ع) بود .شوخی

بدست میآید؟
یکی از ساحتهای ارتباطی مهم در سبک زندگی
منتظرانه را سبک زندگی عبادی و به عبارت دیگر
ارتباط با خداوند متعال تشکیل میدهد .در این
ســاحــت ،منتظر ام ــام زمــان(عــج) تــاش میکند
با تقویت پیوند خــود با خــدای سبحان از مسیر
والیت مهدوی ،بر غنای پیوند معنوی با ساحت
قدس مهدوی بیفزاید.
از همین رو اگر ارتباط بین نماز(ارتباط با خدا) و
مهدویت(ارتباط با ولــی خــدا و امــام عصر(عج))
بــه خــوبــی ب ــرای مــنــتــظــران واکـ ــاوی ش ــود موجب
میشودافراد منتظر احیانا ًاز سستی و کاهلی در
مهمترین فریضه عبادی یعنی نماز پرهیز نموده
و با ارتقای کیفیت نماز ،از لحاظ معنوی نیز رشد
فــوق الــعــادهای پیدا کــرده و مــورد عنایت حضرت
ولیعصر(عج) قرار بگیرند .بدیهی است وقتی نماز
به عنوان عمود خیمه دین به طور کامل اقامه شود
خود دین و دستورات الهی نیز در فرد و جامعه به
صورت کاملتری اجرا خواهد شد و در نتیجه آثار
و برکات آن نیز در منظر همگان قرار خواهد گرفت
و این گونه ،سبک زندگی منتظرانه به هدف خود
نزدیکتر میشود.

◾

◾در آراستگی جامعه به اخالق و معنویت موردنیاز
ب ــرای تــمــدنســازی ،پیوند نــمــاز و مــهــدویــت چقدر
راهگشاست؟

نکته بسیار مهمی که در ترویج گفتمان نماز و
مهدویت و ارتباطات متقابل آنها با یکدیگر وجود
دارد آن است که اگر بخواهیم بر اساس بیانیه گام
دوم انقالب اسالمی که رهبر فرزانه انقالب کالن
آرمــان انقالب اسالمی را در آن به ساخت تمدن
اسالمی و ظهور والیت عظمای امام مهدی(عج)
تفسیر کــردنــد ،دســت یابیم بــایــد بــه دو مقوله
معنویت و مهدویت در بــرنــامـههــای فرهنگی و
تربیتی کشور اهمیت ویژهای دهیم ،زیرا این دو از
شاخصهای ممتاز تمدن اسالمی نسبت به تمدن
غربی است.
با این توضیح ،ترویج همزمان نماز به عنوان یکی
از عوامل مهم ارتقای معنویت در جامعه با آموزه
مهدویت میتواند پایههای فرهنگی معنوی نظام
جمهوری اسالمی را در کشور مستحکمتر نموده
تا در نتیجه آن نه تنها پیام انقالب اسالمی به
جهانیان برسد بلکه این تمدن بتواند به عنوان
تــمــدن الــگــو خــود را بــه جــهــان تشنه معنویت و
عدالت معرفی کند.

الرضا(ع) مؤثر دانست و گفت :گسترش فرهنگ شیعی از
زمان امام رضا(ع) صورت گرفت بنابراین وجود چنین مرکزی در
مضجع شریف حضرت رضا(ع) الزم و ضروری است.

اونایی که التماس دعا بهم گفتن رو یادم
میاد و چرتکه میندازم؛ محمد آقا ،زینت
خانم ،اونی که مریض داشت ،اونی که
پشت کنکوری بود ،اونی که دم بخت بود
و لنگ خونه و جهیزیه ،اونی که دنبال کار
بود و ...دستمو میبرم باال و میگم آقا جانم
به حق دردانهتون حضرت جواداالئمه(ع)
کار همه رو روبهراه کنید و حاجاتمون
رو روا کنید ...الهی آمین .هنوز شبه و من
دارم به شما فکر میکنم و در قلبم باهاتون
حرف میزنم .احساس میکنم
کم کم داره سحر میشه ،هوا لطافت خاصی
به خودش گرفته ،حرم پر شده از حضور
باشکوه جن و ملک؛ همه در حال تسبیح
خدا و زیارت امام رضا .به نظرم درخشش
گنبد چند برابر شده و شمیم خوشی در
فضا پیچیده .کمی نفسهایم را عمیقتر
میکشم .بدجور شیفته این عطر شدهام.

شماره 9686

بسیاری از رمانهای تاریخی دیگر ،عناصر داستان در آن گرد
هم آمدهاند و روایتی خلق کردهاند که ریشه در تاریخ و واقعیت
دارد.ایــن اثر که در ژانر رئال نوشته شده ،از سبک کالسیک
داستاننویسی و خلق شاهپیرنگ پیروی میکند .داستان با دو
شخصیتمحوریکهزاویهدیدمتفاوتیدارند،شکلمیگیرد.
دو شخصیتی که برخورد چندانی با هم ندارند و بیش از یکی
دو بار در تمام طول رمان با هم مواجه نمیشوند.داستان پر
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است از تقابلها و تضادها ،خوبیها و بدیها ،زشتیها و
زیباییها؛اماشخصیتهادراینرمانسفیدیاسیاهنیستند.
خوب مطلق معنایی نــدارد و بد مطلق جایگاهی .به همین
دلیل است که شخصیتها مورد قضاوت قرار نمیگیرند.
گویی هرکدام چند صباحی روی صحنه میآیند و اعمال و
تصمیمات خود را به اجرا میگذارند تا خواننده ،خود عاقبت
آنها را ببیند.

نیست ،واقعیت داشته .برای ما خیلی شوخی است .امام فرمود آنها
میتوانستند روی آب راه بروند .اگر یقینشان بیشتر بود ،بر آسمان
هم راه میرفتند .اگر یقین بیشتر بود چه میشد؟ اگر بر آن حالی که
شما گفتید مداومت داشتید فرشتگان با شما مصافحه میکردند؛ َو
َمشیتم علی الماء؛ بر آبها راه میرفتید.

قاب رسانه

زندگی سخت زنان در غرب
حاصل بیهویتی مردان غربیاست
اسماء حسینی گفت :در رسانههای غربی جای
معروف و منکر عوض شده و آنچه به عنوان معروف
بــه مــردم معرفی مـیشــود ،در واقــع منکر اســت؛
بنابراین آنچه در غرب دیــده میشود فقط مادی
است.
به گزارش مهر ،برنامه «چراغ» شبکه پنج در هفته
جاری میزبان «سید اسماء حسینی» کارشناس
ارشــد رشته فیزیک ،نویسنده و فعال رسانهای
مقیم کانادا بود.
حسینی با اشــاره به تجربه زنــدگـیاش در کانادا
گفت :من بر اساس آمال و آرزوهایی که از آزادی
در سر داشتم ،زندگی در این کشور را انتخاب کرده
بودم و در ظاهر همه چیز همان طور بود که تصور
میکردم ،اما به لطف خداوند پس از مدتی حضور
در آن فضا و فرهنگ ،متوجه الیههای پنهانی این
نوع از سبک و سیاق زندگی شــدم .من به دنبال
آزادی و خوشبختی بــودم اما در واقــع در جایگاه
خودم نبودم ،چون مثل یک مرد باید سختی کار
صرف نداشتن روسری
را تحمل میکردم .فهمیدم ِ
بر سرم ،کمک چندانی به من نمیکند؛ چون من
زنی در جایگاه مردانه بــودم که باید سختی کار و
استرسهای آن سبک زندگی را به دوش میکشیدم
در صورتی که در کشور خودمان هر چند برخی زنان
شاغل هم هستند ،اما زن وظیفه اقتصادی ندارد
و نقش زن و مرد در زندگی زناشویی تعریف شده
و مشخص است .زن ایرانی تکلیف و تعهد مالی
نسبت به تأمین مخارج زندگی مشترک ندارد اما
در کانادا زن و مرد برابر هستند؛ به این معنا که زن
هم باید مثل مرد باشد و پا به پای مرد کار و تالش
کند و اصال ًجایگاهی به عنوان همسرداری و فرزند
پــروری نــدارد .حتی در رسانههایشان نیز چنین
جایگاهی به چشم نمیخورد بلکه زن ابزاری است
که باید دوندگی کند تا کار و درآمد داشته باشد.

◾

◾زنان ایرانی دارای کرامت و ارزش هستند
وی خاطرنشان کرد :در کشور ما شأن و جایگاهی
بــرای زن و مــادر وجــود دارد ،به عبارتی زن دارای
کرامت و ارزشمند است و بزرگان از دیرباز درباره
مقام مادر و همسر ،سفارشهای بسیاری داشتهاند
و شعرها ســروده شده اســت ،اما در کانادا چنین
جایگاه و مفهومی برای زن به عنوان مادر یا همسر
قائل نیستند .اگر هم قدردانیای شود ،صرفا ًجنبه
تجاری دارد و با تهیه یک کادو تمام میشود .در
حالی که در بین همکاران و دوستان کاناداییام
بــارهــا میشنیدم چقدر دوس ــت دارن ــد فرزندی
داشته باشند و مادری را تجربه کنند و یا همسری
متعهد داشته باشند ولی برایشان دست نیافتنی
بود .برای مثال یکی از همکارانم میگفت :من وارد
رابطههای مختلفی میشوم تا منجر به ازدواج
شود ولی این روابط به ازدواج ختم نمیشود .حتی
تصمیم داشت به ادامه تحصیل بپردازد تا بتواند
شغل مناسبتری پیدا کند تا شاید امتیازی شود
برای اینکه بتواند از این طریق ازدواج کند .یا دوستی
داشتم که از سختی کار تماموقتش گلهمند بود و
وقتی به او پیشنهاد کار پارهوقت دادم ،میگفت:
من با دوســت پسرم زندگی میکنم و با او توافق
کــردهام .اگر من پارهوقت کار کنم ،او هم پارهوقت
کار خواهد کرد و اینگونه نمیتوانیم مخارج خود را
تأمین کنیم .در واقع مدل زندگی ،نوعی بدهبستان
است که هر یک باید سهم خودش را بپردازد.

◾

◾زندگی سخت زنــان در غــرب حاصل بیهویت
شدن مردان غربی است

حسینی تصریح کرد :همانطور که گفتم در پس
ظاهر زیبا و فریبنده کشورهای غربی الیه پنهانی
وجود دارد؛ حتی اگر االن هم بخواهم بین ظاهر
ایران و کانادا یکی را انتخاب کنم ،کانادا را انتخاب
خواهم کرد .ولی واقعیت این است زنها در جایگاه
حقیقی خــودشــان نیستند ،م ــردان هــم جایگاه
تکیهگاهی را ندارند و به عبارتی مسئولیتی دربرابر
زن ندارند و زن باید از پس ِ تمام کارهای خود برآید.
مثال ًدر زمان بارداری از پ ُرکردن برگههای بیمارستان
تا تهیه شناسنامه و … همه به عهده مادر است،
حتی کمکهزینه دولت نیز به حساب مادر ریخته

میشود .این امر در واقع نوعی سلب مسئولیت
از م ــردان اس ــت .گــویــی در جــوامــع غــربــی مــردان
بیهویت شدهاند و زنان نیز سختیهای زیادی را
متحمل میشوند چون از یکسو باید طبیعتا ًنقش
خودشان را به عنوان همسر و مادر داشته باشند
و از سویی نیز مثل مردان ،مسئولیت کار و تأمین
درآمد و معاش زندگی را بر دوش دارند.
حسینی یــادآور شد :خاطرم است زمانی که در
تهران دانشجو بودم ،از دنیای غرب برای خودمان
بهشتی آن طرف آ بها ساخته بودیم .بهشتی
که قطعا ًدر ایــران و در بستر جمهوری اسالمی
برایمان محقق نمیشد؛ بنابراین تمام تالش خود
را بــرای دستیابی به آن کــردم تا خود را همسو با
فرهنگ آنجا کنم و در نتیجه تالشهایم به آرزوی
خود رسیدم و سالها در کانادا زندگی کردم .اما
متوجه شــدم آن آرامــش الزم را نــدارم .واقعیت
و بطن زندگی در کانادا آرامشی که به دنبالش
بودم را نداشت بنابراین فهمیدم آن بهشتی که
دنبالش هستم روی زمین نیست؛ یعنی مادی
نیست .آنــچــه در غــرب دی ــدم فقط م ــادی بــود،
آزادیای که انسان را اسیر غرایزش میکند .در
رســان ـههــای غــربــی جــای مــعــروف و منکر عوض
شــده و آنچه به عنوان معروف به مــردم معرفی
میشود ،در واقع منکر است .مثل بیبندوباری و
یا تصویری که از زن ساخته میشود ،بیقیدوبند
و الابالی است .به عبارتی آنچه در رسانهها تبلیغ
میشود مغایر با واقعیت دنیاست .مثل مسئله
اشغال فلسطین که به نحوی تبلیغ شده بود که
بیشتر مردم کانادا حق را به اسرائیل میدادند! یا
وقتی از حقوق زن در اسالم صحبت میکردم ،باور
نمیکردند .برخی از ایرانیان مقیم کانادا در مورد
ایران سیاهنمایی کرده و باورهای غلطی در اذهان
مردم تزریق میکردند ،از جمله اینکه اگر در ایران
کسی خدا را باور نداشته باشد دستگیر و زندانی
م ـیشــود .بــه نــظــرم بــرخــی افـــرادی کــه مهاجرت
کــردهانــد ،چــون با خودشان روراســت نیستند و
یا تــاوان سنگینی بــرای مهاجرت خود دادهانــد،
سعی میکنند اینگونه القا کنند که چون ایران
بد بود مهاجرت کردم .شأنی که از انسان در غرب
ساختهاند ،شأنی مردانه است و زن باید تالش
کند به آن جایگاه به ظاهر انسانی ولی با پوشش
مردانه برسد .ولی در واقع زن هویتی ندارد و صرفا ً
استفاده ابــزاری میشود و کرامت انسانی برای
زن وجــود نــدارد و یا اگــر باشد نفعی مــردانــه در
پس ِ آن کرامت است .از سویی رسانهها به نحوی
تبلیغ میکنند که ناخودآگاه زن میپذیرد شأن و
جایگاه او همین است و الغیر .برای مثال در یک
دورهمی با دوستان خانوادگی در کانادا صحبت
از سلطه و استعمار آمریکا بر جهان بود و اینکه
رهــبــران همه کشورها بیتفاوت و بــرده آمریکا
هستند که من صحبتهای امام خمینی(ره) در
بهشت زهرا در مورد مبارزه با طاغوت و استعمار را
برایشان نقل کردم و آنها از این واقعیت متعجب
شــدنــد .یــا یکی از همکارانم چند واحــد درســی
اســامشــنــاســی در دانــشــگــاه بــرداشــتــه بــود و از
سلمان رشــدی میگفت که من توضیح دادم او
حقیقت را تحریف کرده و از نظر ما مرتد است و
شهید مطهری(ره) که نگاه نقادانهای دارند را به
او معرفی کردم.

ارج اهلل
رجاء
الیجرئک
علی
معصیه و
خف اهلل
خوفًا ال
یویسک من
رمحته

به خداوند امیدوار
باش ،امیدی که تو را
بر انجام معصیتش
جرئت نبخشد و از
خداوند بیم داشته
باش بیمی که تو را
از رحمتش ناامید
نگرداند.

برش

بیهویتیزن
درغرب
شأنی که از انسان
در غرب ساختهاند،
شأنی مردانه است و
زن باید تالش کند به
آن جایگاه به ظاهر
انسانی ولی با پوشش
مردانه برسد .ولی
در واقع زن هویتی
ندارد و صرفا ًاستفاده
ابزاری میشود و
کرامت انسانی برای
زن وجود ندارد و یا اگر
باشد نفعی مردانه در
ِ
پس آن کرامت است.
از سویی رسانهها به
نحوی تبلیغ میکنند
که ناخودآگاه زن
میپذیرد شأن و
جایگاه او همین است
و الغیر.

