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کتاب «لغزشهای اعتقادی در عصر غیبت (گونهها ،زمینهها و
راهکارها)» اثر حسن مالیی است که در پژوهشکده مهدویت و
آیندهپژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی تهیه و به همت
نشر این پژوهشگاه منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،بر اساس متون دینی زمان غیبت امام
عصر(عج) بهگونهای خواهد بود که اعتقادات و باورهای دینی
و مهدوی یک مسلمان بهشدت مورد هجمه قرار میگیرد و

آیه صد و سی و سوم سوره مبارکه بقره درباره مبانی فکری و
اعتقادی فرزندان حضرت یعقوب(ع) به عنوان چهارمین آیه
مهدوی قرآن مورد بحث قرار داشت« :أَ ْم ُك ْنت ُْم ُشهَ دا َء إ ِ ْذ حَ َ
ض َر

آیتاهلل علم الهدی

دیدگاه

مستقیم گویی ،اشکال کتابهای
دینی ادبی کودک و نوجوان
مهدیه قمری دومین دوره جشنواره کتابهای
دینی ادبی کودک و نوجوان در حالی امسال به همت
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران برگزار میشود
که یک مرحله از داوری آثار با حضور مریم جاللی،
رئیس کارگروه ادبیات کودک و نوجوان انجمن ترویج
زبــان و ادب فارسی در سالن اجتماعات کتابخانه
مرکزی دانشگاه شهید بهشتی هفته گذشته برگزار
شد.
وقتی سراغ دکتر مریم جاللی رفتیم تا درباره جزئیات
ای ــن دوره از ج ـش ـنــواره بــا او گـفـتوگــو کـنـیــم ،ایــن
پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان با تأکید بر ادبی
بودن محور این جشنواره ،به این نکته اشاره کرد که
جشنواره کتابهای دینی ادبی کودک و نوجوان سبب
ایجاد رقابت میان نویسندگان و ارتقای کیفی آثار
میشود .مشروح این گفتوگو در ادامه آمده است.

◾

◾دومین دوره جشنواره کتابهای دینی ادبی کودک و
نوجوان امسال با چه هدفی برگزار میشود؟

هدف ،ارتقای کتابهای دینی ادبی کودکان و نوجوانان
اســت ،ز یــرا اشکاالتی به برخی از این کتابها وارد
شده که به جای آنکه برای گروه سنی کودک و نوجوان
مفید بــا شــد ،نتیجه عکس دا شـتــه و آسیبهای
بسیاری بــرای آنهــا بــه دنـبــال دارد .عــاوه بــر ایــن،
برگزاری این جشنوارهها میتواند سبب ایجاد رقابت
در نویسندگان شــود ،ممکن است نویسنده نوقلم
بوده و آثارش را بهتازگی نوشته و چاپ کرده باشد ،با
شرکت در این جشنواره ممکن است اثر نویسنده
نوقلم و جوان از کیفیت مناسب برخوردار بوده و حائز
کسب رتبه شود.

◾

«زالل»
رونمایی
میشود
کتاب «زالل» ،روایت
زندگی شهیدی که
امام زمان را میدید
در مسجد جمکران
رونمایی خواهد شد.
کتاب «زالل» روایت
مستند زندگی عارف
شهید «سیدرضا
پورموسوی» است
که توفیق تشرف و
استفاده مکرر از
محضر امام عصر(عج)
را داشته و بخشی
از آنچه را برایش
رخ داده در جزوهای
نوشته است .این
کتاب در قالب خاطره
و داستان بر اساس
دستنوشتههای
خود شهید که پس
از شهادتش آشکار
شده ،نوشته شده
است .مراسم رونمایی
روز پنجشنبه نهم
تیرماه  ۱۴۰۱از ساعت
 ۱۱تا ۱۲:۳۰در فروشگاه
سبک زندگی کتاب
جمکران واقع در
مسجد مقدس
جمکران برگزار
میشود.

◾بـ ــرای شــرکــت در ای ــن ج ـش ـنــواره و ارس ـ ــال اث ــر،
نــویـسـنــدگــان و ش ــاع ــران چــه نـکــاتــی را بــایــد در نظر
میگرفتند؟

وزن ادبیات در آثار ارسال شده توسط شرکتکنندگان
باید سنگین باشد ،همچنین حتما ًبا زبــان فارسی
نوشته شده و از کیفیت ادبی خوبی برخوردار باشد.
علت اینکه بــه مـحــور ادب ــی در آث ــار دیـنــی ارســالــی
تأکید دارم ،این است که پل ارتباطی این جشنواره با
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ،محور ادبی آن بوده
و استفاده شایسته و درست از زبان فارسی در آثار
دریافت شده معیار داوری داوران است.

◾

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

ما دو بار فراخوان این جشنواره را به دلیل استقبال
ز یــاد ،اعــام کردیم .فراخوان اول تا  ۱۵اردیبهشت
م ــاه س ــال جـ ــاری زمـ ــان داش ـ ــت ،ض ـمــن ای ـن ـکــه از
شرکتکنندگان خواسته شــده بــود آثــار مربوط به
ســالهــای  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰خــود را بــه دبیرخانه این

جشنواره ارسال کنند ۲۵۰ .اثر به دبیرخانه دومین
دوره جشنواره کتابهای دینی ادبی کودک و نوجوان
رسید که در مرحله اول داوری شاید حدود یک پنجم
آنها توانست به مرحله بعد راه یابد .این نکته را هم
باید اشاره کنم که معیار انتخاب داوران این دوره از
جشنواره ،میزان مطالعه آکادمیک و تجربه داوران
بود که خوشبختانه بهترین داوران از دانشگاه شهید
بهشتی آ ثــار رسیده را داوری میکنند ،همچنین
تصمیم گرفتیم این جشنواره را یک سال در میان
بــرگــزار کنیم ،عــاوه بر ایــن ممکن اســت دو مرحله
داوری انجام شود.

◾

◾با توجه به پژوهشهایی که در حوزه کتابهای دینی
کودک و نوجوان انجام دادهاید ،در برخی از این آثار چه
اشکاالتی وجود دارد؟

کودکان امروز با فناوریها آشنا هستند و نسل آنها با
نسل قدیم متفاوت است ،با وجود این به نظر میرسد
این کودکان نیازمند معرفی اصول اولیه دین هستند،
زیرا پرداختن به این اصول مهمتر از جزئیاتی است که
در برخی از کتابهای دینی کودکان و نوجوانان وجود
دارد ،این کتابها باید بهگونهای باشد که با کودک پل
ارتباطی برقرار کند و او را با دین در حد معرفی اصول
اولیه آشنا کند .یکی از مهمترین اشکاالت که در
برخی از آثار دینی ویژه گروه سنی کودک و نوجوان
مشاهده میکنیم ،مستقیمگویی ا ســت کــه باید
نویسندگان از این مــورد در نگارش کتابهای خود
پرهیز کنند.

◾

◾نویسندگان در آثار خود درباره گروه سنی مخاطب
کـتــاب و مــوضــوعــات دیـنــی تحقیق و پــژوهــش انجام
میدهند؟

من از میزان تحقیق نویسندگان اطالعی نــدارم ،اما
آنچه مشخص است نویسندگان و شاعران حوزه
دینی کودک و نوجوان در دریافت موضوعات و مسائل
دینی مشکلی ندارند بلکه درانتقال این مسائل به
گروه سنی کودک و نوجوان در برخی مواقع با مشکل
مواجه میشوند ،این موضوع سبب میشود برخی
از کتابهای دینی به جای آنکه به کودکان در انتقال
مسائل کمک کند و به آنهــا آرامــش دهــد ،میزان
اضطراب در این گروه سنی را افزایش دهد.

خبر

خواننده «سالم فرمانده»
خادم افتخاری مسجد جمکران شد

به گــزارش قدس آنالین ،حجتاالسالم
محمدحسن رحیمیان تولیت مسجد
مقدس جمکران ،حکم خادمی افتخاری
این میعادگاه منتظران ظهور را به ابوذر
روحی ،مداح اهل بیت(ع) و خواننده «سالم فرمانده» اهدا
کرد.
همچنین حجتاالسالم سعید نعیمی ،مسئول گروه
«ماح» (ملت امام حسین(ع)) نیز حکم افتخاری مسجد
مقدس جمکران را از حجتاالسالم رحیمیان دریافت کرد.
در متن حکم حجتاالسالم رحیمیان برای ابــوذر روحی
آمده است:
«بــه پــاس تالشهای خالصانه ،مفید و مؤثر در تولید و
اجرای اثر فاخر و ماندگار «سالم فرمانده» و با عنایت به
اهمیت و ارزش واالی خدمت به این «پایگاه عظیم تشیع»
که به فرموده مقام معظم رهبری مدظلهالعالی «یکی از
توفیقات بزرگ الهی ،خدمت در مسجد مقدس جمکران

گیرد؛ زیرا تا لغزشها و بسترهای ایجاد آن شناسایی نشود ،ارائه
راهکار ممکن نخواهد بود .بنابراین رسالت مهم ما پس از این
شناسایی ،یافتن راهکارهای مؤثر برای از بین بردن یا کاهش این
لغزشهاست .اهداف اصلی این پژوهش ،شناسایی عوامل و
زمینههای لغزش اعتقادی در زمانه غیبت و چارهاندیشی و ارائه
راهکار و رفع چالشهای اعتقادی در عصر غیبت بوده است.
این اثر در چهار فصل تألیف شده است؛ در فصل نخست این

دینداری برای مسلمانان با چالشهای خطرناکی مواجه خواهد
شد .این پیشبینی معصومین(ع) امروزه با تأملی در وضعیت
دینداری آحاد جامعه انسانی و با هجوم بیامان جبهه شیطان
بر باورهای الهی کامال ًمشهود است.
قطعا ًچنین لغزشهایی در امور اعتقادی با زمینههای فردی
و عوامل اجتماعی شکل میگیرد و موجب ایجاد انحراف در
باورها میشود که باید مورد بررسی موشکافانه و عالمانه قرار

دکتر مریم جاللی درگفتوگو با قدس مطرحکرد

رونمایی

ویژهنامه 372

بشارتهای قرآن به وجود اقدس امام زمان (عج)
بخش دوازدهم

تفسیر

زمين ،بدون امامى
از ما كه امت به او
پناه برد ،حتى يک
روز باقى نمیماند.
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اس ــت» جنابعالی بـهعــنــوان خ ــادم افــتــخــاری مسجد
مقدس جمکران مشرف میشوید .امید است در سایه
توجه خاصه حضرت ولیعصر(عج) در ادامه خدمتگزاری
خالصانه و مشتاقانه به نمازگزاران و دلدادگان اسالم ناب
مــحــمــدی(ص) مــوفــق ،مؤید و مشمول ادعــیــه زاکــیــه آن
حضرت(عج) باشید».
اجتماع خانوادگی «سالم فرمانده» با حضور ابوذر روحی
 ۳۱خــردادمــاه با شرکت پرشکوه مــردم والیتمدار قم در
مسجد مقدس جمکران برگزار شد .سرود «سالم فرمانده»
کاری از گروه «ماح» (ملت امام حسین(ع)) در لنگرود است
که با شعری از سیدمهدی بنیهاشمی لنگرودی و اجرای
ابوذر روحی به تهیهکنندگی حجتاالسالم سعید نعیمی،
 ۲۷اسفندماه  ۱۴۰۰مصادف با نیمه شعبان برای نخستین
بار در شهر لنگرود استان گیالن پخش شد و تا به امروز
شهر به شهر در ایران اسالمی و حتی فراتر از مرزها رسیده
و خود را در دل مردم نیز جا کرده است.

قال ل ِ َب ِ
وب ال ْ َم ْوتُ إ ِ ْذ َ
نيه ما َت ْعبُدُونَ ِم ْن بَ ْعدي قالُوا نَ ْع ُبدُ إِلهَ َ
ك
َي ْع ُق َ
حاق إِله ًا ِ
َ
واحداً َو نَ ْح ُن لهَُ
َو إِلهَ آبائ ِ َ
ماعيل َو إ ِ ْس َ
راهيم َو إ ِ ْس
َ
ك إِبْ
ُم ْسل ِ ُمونَ؛ آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید ،شما حاضر
بودید؟! در آن هنگام که به فرزندان خود گفت« :پس از من ،چه
چیز را میپرستید؟» گفتند« :خدای تو و خدای پدرانت ،ابراهیم و

زهــرا دلپذیر عــصــر
ام ــام ــت جـــواداالئـــمـــه(ع)
همزمان با دوران دو خلیفه
ستمگر عباسی ،مــأمــون و
معتصم بود .آن امام همام
در سن کودکی به امامت رسیدند و از همان ابتدا
بــا چالشها و مشکالت بسیاری مــواجــه بودند؛
عباسیان با روشهای مختلف تالش داشتند امام را
منزوی کرده و جلو گسترش تشیع و پیشبرد اهداف
آن حضرت را بگیرند .حضور فرقههای انحرافی چون
واقفیه نیز بر مشکالت سیاسی امام جواد(ع) افزوده
بود .در چنین شرایط دشواری ،امام محمد تقی(ع) با
روششناسی درست و اصولی به تبیین معارف ناب
اسالمی و دفاع از حقانیت اهل بیت(ع) پرداختند.
به مناسبت سالروز شهادت حضرت جواداالئمه(ع)
در این زمینه با حجتاالسالم والمسلمین مصطفی
صــادقــی کــاشــانــی ،دکــت ـرای تــاریــخ اهــل بــیــت(ع) و
دانشیار و مدیر گروه سیره اهل بیت پژوهشکده
تاریخ و سیره اهل بیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی به گفتوگو نشستهایم .این استاد حوزه و
دانشگاه پژوهشهای بسیاری درباره تاریخ و سیره
معصومین(ع) در کارنامه خــود دارد که از جمله
آنها میتوان به کتابهای «تاریخ امامیه» (گذری
بر  10قرن تاریخ سیاسی شیعیان دوازده امامی)،
«دولتمردان شیعه در دستگاه خالفت عباسی»
و «درآمــدی بر مبانی کالمی تاریخنگاری اسالمی»
اشاره کرد.

◾

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

ام ــام ج ـ ــواد(ع) در زمــانــی بــه امــامــت
رسیدند کــه خلفای عباسی درصــدد
استحکام پایههای قدرت خود بودند و
مأمون تازه از خراسان به عراق بازگشته بود .مأمون
قصد داشت خود را با عباسیان همنوا نشان دهد و
از ایرانیان دور شود تا از جانب عباسیان مشروعیت
خالفت را بدست آورد .از طرفی در میان شیعیان
هنوز مشکل واقفیه وجود داشت؛ این گروه انحرافی،
امام موسی کاظم(ع) را آخرین امام دانسته و امامت
حضرت رضــا(ع) را نپذیرفته بودند .این مسائل،
مشکالت سیاسی امام جواد(ع) و گسترش امامت
آن حضرت را با مشکالت زیادی روبهرو میکرد .یکی
از دالیلی که دوران امامان پس از حضرت رضا(ع) که

«زمینهشناسیبسترهایبروزوگسترشلغزشهایاعتقادی»
عنوان سومین فصل از ایــن کتاب اســت که نویسنده در دو
گفتار به لغزشهای درونی و بیرونی بروز لغزشهای اعتقادی
میپردازد؛ در این فصل ،زمینههای بینشی ،گرایشی و رفتاری
بروز لغزشهای اعتقادی تبیین شده است.
در چهارمین و آخرین فصل از کتاب مذکور« ،راهکارشناسی
مقابله با لغزشهای اعتقادی» مورد بررسی قرار میگیرد که در

اثر که به کلیات و مفاهیم اختصاص یافته ،در قالب دو گفتار ،به
مبحث «جایگاه اعتقادات در اسالم» و «غیبت امام عصر(عج)
و انتظار ظهور» پرداخته شده است.
نویسنده در دومین فصل از این اثر« ،گونهشناسی لغزشهای
اعتقادی» را در سه گفتار با عناوین مفهومشناسی لغزش
اعتقادی ،لغزشهای مشترک در همه اعصار و لغزشهای ویژه
در عصر غیبت مورد بحث و بررسی قرار داده است.

اسماعیل و اسحاق ،خداوند یکتا را و ما در برابر او تسلیم هستیم».
در تبیین هرچه بیشتر و روشنتر ارتباط این آیه با وجود اقدس
امام زمان(عج) ،توجه به روحیه خودبرتربینی یهودیان اهمیت
بسزایی دارد .توضیح اینکه قوم یهود خود را نژاد برتر میدانستند
و معتقد بودند تافته جدابافته و ممتاز از تمام افراد جامعه انسانی

آفریده شدهاند .از جمله علل به وجود آمدن این روحیه در ایشان
انتساب آنها به جناب اسحاق و انتساب قوم عرب به حضرت
اسماعیل بود زیرا در نظر یهودیان ،اسحاق فرزند ساره که همسر
رسمی حضرت ابراهیم و بانوی نخست آن جناب بود به شمار
میرفت ،در حالی که اسماعیل فرزند هاجر و کنیز و خادمه حضرت

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

راهبردهای جواداالئمه
در تبیین معارف اسالم ناب
j

زمــان خالفت مأمون و معتصم و واثــق عباسی را
شامل میشد ،به دوران محنت ائمه تعبیر شده
همین است .ناگفته نماند دوران محنت ،به اختالف
اهلسنت و مشکالت دستگاه خالفت با عالمان
غیرشیعه نیز مربوط میشود؛ اختالفی که ناشی از
اعتقاد به قدیم یا حادث بودن قرآن میشد.

◾

◾

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

تا غدیر

«هر خانه یک غذا
و هر خانه یک پرچم»
شعار دهه والیت 1401

ابراهیم بود .یهودیان از همین رهگذر شریعت یهود را از شریعت
پیامبر خاتم که از اوالد حضرت اسماعیل بود برتر میدانستند و
معتقد بودند شریعتی که باید روی زمین گسترش یابد آیین یهود
است .خدای سبحان در آیه مورد بحث در مقام رد این روحیه و
ادعای یهودیان ،به سخن فرزندان یعقوب در آستانه مرگ آن جناب

دیگر امامان ،استناد دادن بسیاری از سخنانشان
به قرآن بود برخالف امــروز که ما اغلب به قرآن کم
توجهی داری ــم و سخنانی میگوییم کــه حتی بر
خالف قرآن است .خودشان فرمودند روایــات ما را
به آیات قرآن عرضه و مقایسه کنید تا مخالف آن
نباشد .آن حضرت در تبیین مسائل اختالفی ،با
بیان صحیح و بــدون برانگیختن حساسیتهای
فــرق ـهای بــه مسائل و چــالـشهــای مــوجــود پاسخ
میدادند.

◾

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

سازمان وکالت ائمه(ع) شبکهای ارتباطی بین امام
معصوم(ع) و تعدادی از اصحاب باوفای ایشان بود
که در دوران امامت امــام ص ــادق(ع) یعنی تقریبا ً
همزمان با آغاز خالفت عباسیان آغاز شد و تا دوران
غیبت کبری ادامه داشت و پیشوایان معصوم(ع)
از طریق وکالی خود پیامها و رهنمودهایشان را به
شیعیان میرساندند .این سازمان که نقش مهمی
در پیشبرد اهــداف ائمه(ع) داشــت در دوران امام
جواد(ع) تقویت شد .در واقع آن حضرت با توسعه
شبکه وکــالــت ،اســبــاب گسترش تشیع را فراهم
نمودند ،چــون در آن دوران ارتباط مستقیم ائمه
معصومین(ع) با برخی مناطق امکا نپذیر نبود.
شیعیان از سیستان در ایــران تا مصر در آفریقای
امروزی حضور داشتند و طبعا ًالزمه ارتباط آنان با
امام ،وکال و نمایندگان بودند .نام وکالی ایشان در
کتابهای رجال آمده است مانند صالح بن محمد
بن سهل كه رسيدگی به امور موقوفات آن حضرت
در قم را بر عهدهداشت .علی بن مهزیار نیز از یاران
آن حضرت و پــدر بــزرگــوارش و احتماال ًاز وکــا به
شمار میرفت.

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

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

این راستا ،راهکارهای فرهنگی معرفتی ،راهکارهای اخالقی –
تربیتی و راهکارهای سیاسی – اجتماعی تشریح شده است.
در بخشی از این کتاب میخوانیم :انسان موجودی اجتماعی
اســت و بــرای ب ــرآوردن نیازمندیهای خــود به رفــت و آمــد در
جامعه و معاشرت با افراد گوناگون و مواجهه با قوانین جاری
در آن نیاز دارد .همین ورود به جامعه در صورتی که از صالح
کافی برخوردار نباشد ،میتواند بسترساز ایجاد لغزشهایی

گزيده

آن حضرت در مناظرات خود ضمن احترام به طرف مقابل و مخاطبشناسی دقیق ،گاه
با استدالل عقلی و گاه با دالیل نقلی و استناد به آیات قرآن و احادیث و حتی بهرهگیری
از اعتقادات خود مخالفان و ...به گفتوگو با طــرف مقابل میپرداختند و باورهای
صحیح اسالمی را گوشزد مینمودند.

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

مدیرعام ــل بنی ــاد بینالملل ــی غدی ــر در حاش ــیه نشس ــت
خـــود بـــا برخـــی از مســـئوالن فعـــال غدیـــری بخشـــی از
برنامهه ــای ده ــه امام ــت و والی ــت را برش ــمرد و گف ــت« :ه ــر
خان ــه ی ــک غ ــذا و ه ــر خان ــه ی ــک پرچ ــم» ش ــعار ده ــه والی ــت
 1401اســـت.
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری فـــارس ،حســـین ظریفمنـــش،
مدیرعام ــل بنی ــاد بینالملل ــی غدی ــر در حاش ــیه نشس ــت
خـــود بـــا برخـــی از مســـئوالن فعـــال غدیـــری بخشـــی از
برنامههـــای دهـــه امامـــت و والیـــت را برشـــمرد.
وی عن ــوان ک ــرد :نخس ــتین برنام ــه ۱۲ ،تی ــر در شهرس ــتان
ســـراب و روز گرامیداشـــت عالمـــه امینـــی اســـت کـــه هـــم
همای ــش علم ــی و ه ــم اجتم ــاع مردم ــی ب ــه ی ــاد آن عالم ــه
بزرگـــوار تشـــکیل خواهـــد شـــد.

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

همچنیـــن در ایـــن دهـــه ،هـــزاران برنامـــه گرامیداشـــت،
برنامهه ــای ترویج ــی و برنامههای ــی ک ــه ناظ ــر ب ــر آداب عی ــد
غدیـــر و دهـــه امامـــت و والیـــت اســـت از ســـوی گروههـــا،
تشـــکلهای فرهنگـــی و دینـــی و جوانـــان برگـــزار میشـــود.
ظریفمن ــش ب ــا بی ــان اینک ــه در حوزهه ــای هن ــری ،علم ــی،
فرهنگ ــی و تبلیغ ــی و ترویج ــی برنامهه ــای متع ــددی داری ــم،
همایـــش عدالـــت از منظـــر امیرالمؤمنیـــن (ع) در اســـتان
مرکـــزی در  ۲۶تیـــر را یکـــی از ایـــن برنامههـــا بیـــان کـــرد و
اف ــزود :جش ــنواره ش ــعر ترک ــی در اس ــتان آذربایج ــان ش ــرقی
و جش ــنواره ب ــزرگ ش ــعر عل ــوی در ش ــیراز از دیگ ــر برنامهه ــا
اســـت.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری همایشهــای متعــدد میــان علمــای
اه ــل س ــنت و علم ــای ش ــیعه در ده ــه امام ــت و والی ــت ب ــا

◾

◾یکی از اقدامات امــام جــواد(ع) در جهت تبیین
معارف ناب اسالمی به جامعه که کمتر به آن پرداخته
شـ ــده ،شــرکــت در مــنــاظــرات علمی و اعــتــقــادی با
دانشمندان و جــریــانهــای فکری مختلف بــود .آن
حــضــرت در مــنــاظــرات خــود از چــه روشهــایــی بهره
میگرفتند؟

ســؤال بسیار خوبی اســت؛ مناظره با جریانهای
فکری یکی از شگردهای اهــل بــیــت(ع) در تبیین
باورهای اسالمی بود .از حضرت جواداالئمه(ع) نیز
مناظرات و گفتوگوهایی فــراوان با افــراد مختلف

هرگزنمیرد
آنکه از او
زندهایمما

در باورهای دینی او شود .از این رو باید راهکارهایی را یافت که با
جامعه مرتبط است و با سیاست و سیاسیون ارتباط دارد و به
اجرایآنهمتگماشت.برخیازمهمترینراهکارهایسیاسی
– اجتماعی بــرای حفظ ایمان و مصون ماندن از لغزشهای
اعتقادی عبارتاند از :صالح بودن خواص و نخبگان جامعه،
عدالتگستری در حد توان ،برخورد با افراد و فرقههای انحرافی،
دشمنشناسی و بصیرتافزایی و . ...

اشاره کرده که خدای مورد عبادت خود را همان خدای یعقوب
و پدرانش ابراهيم و اسماعيل و اسحاق معرفی کردند که نشان
میدهد بین شریعت اسماعیل و اسحاق تفاوتی وجود ندارد.
با توجه به فرمایش حضرت باقر(ع) در ذیل این آيه
که فرمود این آیه در حق امام زمان(عج) جاری است

گــزارش شده اســت .آن حضرت در مناظرات خود
ضمن احترام به طــرف مقابل و مخاطبشناسی
دقیق ،گاه با استدالل عقلی و گاه با دالیل نقلی و
استناد به آیات قرآن و احادیث و حتی بهرهگیری
از اعتقادات خود مخالفان و ...به گفتوگو با طرف
مقابل میپرداختند و بــاورهــای صحیح اسالمی
را گوشزد مینمودند .یک مــورد از ایــن مناظرات
در جریان ازدواج آن حضرت بود که چون مأمون
میخواست جایگاه علمی و خاندانی آن حضرت را
برای عباسیان تبیین کند جلسهای ترتیب داد و افراد
سرشناسی با امام گفتوگو کردند و متوجه دانش
و تیزهوشی آن حضرت شدند .یک بار هم بحث
از چگونگی برخورد با دزد مطرح بود که نظر امام را
خواستند و آن حضرت با بیان اینکه دست دزد از
کجا باید قطع شود ،به قرآن استناد کردند که فرموده
َ
َساج َد لِلَّه ِفَال تَدْعُوا مَ َع اللَّه ِأَحَداً.
است :و َ أنَّ الْم ِ

◾

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

بنابر بیشتر منابع ،امام جواد(ع) در آخرین روز ماه
ذیالقعده سال  220هجری قمری یعنی در سن
25سالگی و به دست معتصم عباسی به شهادت
رسیدند .آن حضرت جوا نترین امام در هنگام
شهادت بودند .درباره چگونگی شهادت امام
اختالفنظرهایی وجود دارد .عیاشی در تفسیر آیه
«السارق و السارقه» آورده امام جواد(ع) در مجلس
خلیفه درباره حکم قطع دست دزد اظهارنظر کرد و
ابن ابیدؤاد قاضی خلیفه که نظرش پذیرفته نشده
بود ،کینه امام را به دل گرفت و معتصم را از عواقب
توجه به نظر یک جوان در حضور عالمان و بزرگان
دربار بر حذر داشت و او را به کشتن امام ترغیب
نمود .خلیفه هم به یکی از درباریان دستور داد امام
را به خانه خود دعوت کرده و او را مسموم نماید و
دستور او انجام شد .شهادت آن حضرت به دست
همسرش امفضل هم مشهور است که به تحریک
عموی خود معتصم آن حضرت را مسموم کرد و پس
از این اقدام پشیمان شد .البته در روضهخوانیهای
ما عمدتا ًاین طور بیان میشود که امفضل بعد از
اینکه امام را مسموم کرد شادمانی کرد در صورتی که
این موضوع درست نیست؛ این حرفی است که در
100سال اخیر وارد روضهها شده است .او از کردارش
پشیمان شد ولی به هرحال دست به جنایت بزرگی
زده بود .آن حضرت پس از شهادت در شهر کاظمین
و در جوار جد بزرگوارشان امام کاظم(ع) به خاک
سپرده شدند.

عن ــوان «والی ــت مح ــور وح ــدت اس ــامی» گف ــت :م ــا ش ــعار
ه ــر خان ــه ی ــک غ ــذا و ه ــر خان ــه ی ــک پرچ ــم را در ای ــن ده ــه
انتخـــاب کردیـــم کـــه کشـــور علـــوی ،بـــا ســـیره آن حضـــرت
تزئی ــن ش ــود.
امیــدوارم بتوانیــم فضایــی را فراهــم کنیم کــه همه مســلمانان
چه شــیعه و چه ســنی و همه آزادگان جهــان بتواننــد این ایام
را جشــن بگیرنــد و منــادی آموزههایــی باشــیم کــه میتوانــد
نجاتبخــش بشــری در ش ـرایط کنونــی باشــد.
ظریفمنش بـه دریافت مقاالت همایش علمی بنیاد اشـاره
کـرد و بـا بیـان اینکـه جشـنواره شـعر غدیـر نیـز بـه صـورت
بینالمللـی برگـزار خواهد شـد ،گفت :بازسـازی واقعـه غدیر،
جشنهای خیابانی و اجتماعات میثاق با والیت در بسیاری
از اسـتانها از دیگـر برنامههـای دهـه امامـت و والیـت اسـت.

(تفسیر عیاشی ،ج ،1ص )61باید گفت در زمان ظهور امام
زمان(عج) ،انگاره ذهنی انفصال و تفکیک شرایع از یکدیگر از بین
میرود؛ به طوری که پیروان تمام ادیان اعم از یهود و نصاری پشت
سر حضرت مهدی(عج) و در خط واحد عبودیت و تسلیم در برابر
پروردگار قرار میگیرند.

پیکر امام جواد آبروی غم است ...و سیمای اندوه
بگذار قلبها از درد فریاد بزنند...
و کسانی که مرادشان موسی بن جعفر است ،راه او را در پیش
بگیرند...
و گریهکنندگان بر امام جواد بگریند...
پیکر آن غریب رسید ،در حالیکه بالهای فرشتگان زخمهای
جگر مسموم او را لمس میکنند ...چشمها میگریند و فریادها
بلند است
جواداالئمه رحلت کرد در حالی که مسموم شده بود...
پیکر چه کسی است که تشییع میشود و طی مسیر میکند...
فرشتگان بر صورت خود لطمه میزنند و جمعیت اشک
میریزند...
و از عرش ندا میرسد که جواداالئمه کشته شد...
منبع :ترجمه شده از «شبکه الجوادین»

ان االمامه
اس
االسالم
النامی
و فرعه
السامی

امامت ،ريشه بالنده
اسالم و شاخه
برافراشته آن است.

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

 2معیار مهم خواستگار خوب
به روایت امام جوادj
امام جواد(ع) در روایتی به دو معیار مهم خواستگار
خــوب اشــاره کردند .بــه گــزارش خبرگزاری تسنیم،
ازدواج ،پیوندی مقدس بین زن و مرد است که پایه
اولیه خانواده را شکل میدهد؛ به همین دلیل تأکید
زیــادی به دقــت در مقدمات ازدواج شــده اســت .در
عرف ما این مقدمات با عنوان مراسم خواستگاری یاد
میشود .طی این فرایند ،زوجین باید طرف مقابل را با
معیارهای خود مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند .هر
اندازه این معیارها به معیارهای دینی نزدیکتر باشد،
بنیان خانواده مستحکمتر و افراد آن رشدیافتهتر و
سودمندتر برای جامعه خواهند بود.
از اولین گزارههایی که در احادیث به عنوان معیار
خواستگار خوب اشاره شده ،دینداری و امانتداری
اســت .فــردی به نام حسین بن ب ّ
شار میگوید :طى
نــامــهای بــه امــام ج ــواد(ع) نوشتم :مــردی دخــتــرم را
خواستگاری کرده؛ تکلیف من چیست؟ آن حضرت
در پاسخ نوشت« :مَن ْ خَطَبَ إلَیْکُم ْ فَرَضیتُم ْ دینَهُ و َ
أمانَتَهُ فَزَوِّجُوه ُ ،إال ّتَفْعَلُوه ُتَکْنُ فِتْنَة ٌفِی االْرْض ِ و َ فَساد ٌ
کَبیرْ؛ هر که به خواستگاری دختر شما آید و از تدین
و امانتداری او راضی هستید ،با او موافقت کنید،
وگرنه سبب فتنه و فساد بزرگی بر زمین خواهید
شد».
همان طور که اشاره شد ،امام جواد(ع) در این روایت
به دو گزاره مهم به عنوان معیار ازدواج اشاره میکنند:
«فَرَضیتُم ْدینَهُ و َأمانَتَهُ»؛ رضایت از دین و امانت؛ چرا
که فردی که متدین به دین الهی باشد ،دربرابر مسائل
مختلف احساس مسئولیت و تعهد دارد و در یک
کلمه ،اهل تقواست .فرد دیندار همواره سعی میکند
خود را مقید به اخالق کند و در برخورد با مشکالت
از کوره در نرود و عصبانیت به خرج ندهد و به همسر
خــود ظلم و ستم نکند .امــام حسن مجتبی(ع) در
روایتی خطاب به مــردی که با ایشان دربــاره ازدواج
دختر خود مشورت کرد ،فرمود« :او را به مردی باتقوا
شوهر بــده» .حضرت دربــاره علت آن ادامــه دادنــد:
«زیرا اگر دختر تو را دوست داشته باشد گرامیاش
م ـیدارد و اگــر دوستش نداشته باشد ،به وی ستم
نمیکند»؛ زَوِّج ْها مِن رَجُل ٍ تَقِیٍّ ،فإنّهُ إن أحَبَّها أکرَمَها
وإن أبغَ َضها لَم ی َظلِمْها( .مکارم األخالق ،ص)204
دومین گــزارهای که امــام جــواد(ع) دربــاره معیار یک
خواستگار خوب معرفی میکنند ،امانتداری است.
این خصلت به قدری اهمیت دارد که امیرمؤمنان(ع)
بــرتــریــن درج ــات ایــمــان یــک انــســان را امــان ـتداری
ُ
«أفضل االیمانِ ،اَألمانةُ» یا در روایتی
معرفی کردند؛
س االِســام ِاَألمانَةُ؛ امانتداری،
دیگر فرمودند« :رَأ ُ
اســاس و پایه اســام اســت» .فــردی که دارای صفت
امــانـتداری باشد ،همسر خود را مهمترین امانت
الهی میداند؛ بنابراین سعی میکند به بهترین نحو
از او حراست و صیانت کند و قلب و ذهن خود را جز
همسر خــود معطوف بــه هیچ زن نامحرمی نکند،

هرچند این خصلتها باید دوطرفه باشد .زنی که
اهل دیانت و امانتداری باشد ،از اموال همسر خود
به خوبی مراقبت میکند ،میکوشد اهل صرفهجویی
باشد و از اســراف بپرهیزد و با انــدک نامالیمتی به
همسرش خیانت نکند .زنی که امانتدار باشد ،باید
خود را از دید نامحرم حفظ کند و در نبود شوهر ،با
نامحرم شوخی و خندههایی که موجب برانگیختن
حس مریضدالن میشود ،انجام ندهد؛ در غیر این
صورت ،زن بزرگترین خیانتها را در حق همسرش
میکند .زن امانتدار ،اسرار همسرش را حفظ میکند
و سفره دل خویش را مقابل هر کسی پهن نمیکند
مگر اینکه قصد اصالح آن را داشته باشد و با اهلش
مشورت کند.
بنابراین همین که خانواده دختر تشخیص به دیانت
و امــانـتداری فرد دادنــد و او را اهل جهد و کوشش
در کسب حــال دیــدنــد ،خــوب اســت دســت رد به
سینه پسر نزنند .رسول خــدا(ص) میفرماید« :إِذَا
جَاء َکُم ْ مَن ْ تَر ْ َضو ْ َن خُلُقَهُ و َ دِینَهُ فَزَوِّجُوه ُ إ ِ َّل تَفْعَلُوه ُ
تَکُن ْ فِتْنَة ٌفِی ْ
الَرْض ِ و َ فَساد ٌکَبِیرٌ» یعنی اگر کسی به
ُ
عنوان خواستگاری به نزد شما آمد که خلق و دینش
را میپسندید با او ازدواج کنید و اگر به این دستور
عمل نکنید (معیارهای مادی را لحاظ کنید) فتنه و
فساد بزرگی در زمین به وجود خواهد آمد»( .الکافی
(ط  -اإلسالمیة) ،ج ،5ص)347
در پــایــان بــه ایــن نکته اش ــاره کنیم کــه حــق انتخاب
همسر ،ب ــرای خــانــواده دخــتــر محفوظ اس ــت؛ اگر
خــانــوادهای تشخیص دهند پــس از ایــمــان ،تقوا و
اخالق ،داشتن مدرک تحصیلی و اشتغال و همچنین
داشتن خانه و یا حداقل پول رهن و اجــاره منزل به
عنوان مالک یک ازدواج موفق است ،نباید بر آنها
خرده گرفت بلکه باید کوشید حداقلهای تشکیل
یک زندگی معمولی را فراهم آورد .باید به خانواده
دختر حق داد در شرایط سخت اقتصادی هراس در
دل داشته باشند ،چرا که جلوتر از پسر و خانواده
پسر ،آنهــا دربــرابــر دختر خــود احــســاس امــانــت و
تعهد میکنند .اما اگر بین دختر و خانواده او توافق
حاصل آمد که آن خواستگار در فرایند زندگی میتواند
پیشرفت کند و پسر را اهل تعهد و دیانت یافتند،
فرصتی است که خداوند برای آن پسر فراهم آورده
و باید غنیمت شمرد و امر را به خداوند واگذار کرد.
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استفتایی از رهبر انقالب درباره
نرخ مصوب افزایش اجارهبها

در پـی مصوبـه شـورای عالـی هماهنگـی
اقتصـادی بـا حضـور سـران سـه قـوه در
خصـوص تعییـن حداکثـر افزایـش
اجارهبها در هر سال تا سقف ۲۵درصد
در تهـران و ۲۰درصـد در شـهرهای سراسـر کشـور،
اسـتفتائی از محضـر آیتهللاالعظمی خامنـهای صورت
گرفت.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس ،مصوبـه دولـت در زمینـه
تعییـن حداکثـر افزایـش اجارهبهـا در هـر سـال تـا سـقف
۲۵درصـد در تهـران و ۲۰درصـد در شـهرهای سراسـر
کشـور ،مـورد تأییـد شـورا یعالی هماهنگـی اقتصـادی
سـران قوا قرار گرفت و مقررات الزم برای ضمانت اجرایی
ایـن مصوبـه بـه تصویـب سـران قـوا و دیگـر اعضـا رسـید.
در همیـن راسـتا پایـگاه اطالعرسـانی دفتـر مقـام معظـم
رهبـری پاسـخ ایشـان بـه اسـتفتائی دربـاره مصوبـه اخیر
شـورای عالـی هماهنگـی اقتصـادی سـران قـوا منتشـر
کـرده اسـت.

سـؤال مطـرح شـده« :در پـی گرانـی بـازار مسـکن ،سـران
سـه قـوه مصـوب کرد هانـد اجارهبهـا در کالنشـهرها
 ۲۵درصـد بیشـتر نبایـد افزایـش پیـدا کنـد و در غیـر
اینصـورت حکـم تخلیـه خانـه بـه صاحبخانـه داده
نمیشـود .سـؤالی کـه میخواسـتم بپرسـم ایـن اسـت
اگـر صاحبخانـه بـه ایـن میـزان افزایـش راضـی نباشـد و
قصـد افزایـش بیشـتر اجارهبهـا و ودیعـه را داشـته باشـد
و مسـتأجر هـم بنـا بـه ایـن قانـون ،تـرک منـزل نکنـد و
صاحبخانـه ناراضـی و غصـب کـرده بخوانـد ،مسـتأجر
چـه بایـد کنـد؟ آیـا واجبـات ماننـد نمـاز در ایـن خانـه
درسـت اسـت؟»
پاسـخ ارائـه شـده :بـه طـور کلـی اگـر حکومـت اسلامی بـا
مالحظه مصالح عمومی کشـور ،مقرراتی را اعالم کردند،
همـه بایـد عمـل کننـد و مسـتأجر اگـر میتوانـد بـا موجـر
مصالحـه نمایـد و در صورتی که چـارهای ندارد ،سـکونت
او در آن بـا پرداخت اجـاره براسـاس قانون ،اشـکال ندارد
و نمـاز و روزه صحیـح اسـت.
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