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حجتاالسالم والمسلمین ماندگاری در گفتوگو با قدس مطرح کرد

درسهای انقالب فاطمی
2

معاونتتبلیغاتاسالمی
آستان قدس رضوی اعالم کرد

ویژهبرنامههای
سالروزشهادت
h
حضرت فاطمه
در حرم رضوی

ویژهفرهنگومعارفرضوی
سال اول ویژه نامه243

نکتههای ناب /آیتاهلل جاودان

بیان عظمت فاطمه h
از زبان پیامبرa

احمد حسنی-عکس رضوی

2
 432سال از شهادت عبداهلل شوشتری گذشت

خادم شهیدی که
پیکرش را سوزاندند

4

هــمــزمــان بــا ف ـرا رســیــدن ای ــام ســوگــواری ســالــروز
شهادت حضرت فاطمه زهـرا(س) ویژهبرنامههای
عزاداری در حرم مطهر امام هشتم(ع) از امروز پس
از نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجتاالسالم
والــمــســلــمــیــن حــســیــنــی قــمــی،
مدیحهسرایی احمد واعظی و
شعرخوانی علیرضا خاکساری
در رواق امــام خمینی(ره) آغاز
شده و سپس ...

4

یادداشت

جای خالی رمانی خواندنی

بر اساس زندگی ریحانهالنبی h

2

سازوکار پذیرش الگوهای ارزشی برای جوان امروزی چیست؟

گذر از ضدالگوها به الگوی مطلوب 3
گفتاری از حجتاالسالم ابوالقاسم عالمی

برکات و فواید دنیایی و آخرتی
تسبیحات حضرت فاطمه h
۲
خبر

رویکرداستراتژیک
به پژوهشهای اسالمی

به همت بنیاد پژوهشهای
اسالمی آستان قدس رضوی
نــشــســت عــلــمــی «روی ــک ــرد
استراتژیک به پژوهشهای
اســامــی در جــهــان امـ ــروز»
برگزار شد.
در این نشست دکتر «غاده
ح ـ ـ ـبهللا» دانــشآم ــوخ ــت ــه
م ــط ــال ــع ــات اس ــتـ ـرات ــژی ــک
دانشگاه سوربن فرانسه با اشاره به راهبردهای فرهنگی و
علمی در جهان امروز گفت :من در خانوادهای شیعی ولی
غیرملتزم به دین مبین اسالم متولد شدم و در دو کشور
فرانسه و لبنان رشد و پرورش پیدا کردم؛ در حال حاضر
نیز به عنوان استاد دانشگاه در کشور لبنان مشغول به
تدریس هستم.
پایاننامه من در مورد شیعه بود ،از این رو با مراجعه به
منابع شیعی و مطالعه و تحقیقات فراوان به این نتیجه
دست یافتم که منابع شیعی در مقایسه با آنچه در منابع
دانشگاهی وجود دارد بسیار بیشتر و استوارتر است و
در واقع با دستیابی به این اطالعات بسیار غافلگیر شدم.
وی افزود :برای تعامل بین ایران و سایر کشورهای مسلمان
نیاز به راهبردهای خاص بوده و باید اهداف را مشخص
کرده و سازوکارهای رسیدن به این اهداف را نیز شناسایی
کنیم .بـرای این منظور نیاز به تبادل علمی و فرهنگی و
تبادل دانشجو و استاد داریم و اگر این تبادالت به نحو
مطلوب و صحیحی صورت گیرد با توجه به توان و غنای
فرهنگی کشورهای اسالمی تا حد زیــادی از مقاالت یا
فراوردههای علمی کشورهای دیگر بینیاز خواهیم شد.
در ادامه این جلسه دکتر غاده حبهللا از نمایشگاه دائمی
بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی بازدید کرد
و از نزدیک با پژوهشهای علمی این مرکز آشنا شد.

نیمکت زندگی

 6اقیانوس
راز

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی:

در همه عرصهها نیازمند «حاجقاسم»ها هستیم
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی
گفت :راز محبوبیت حاجقاسم در
خلوص ایشان خالصه است و آن
شهید بزرگوار اثبات کرد عزت مؤمن
در تبعیت محض از والیت است.
به گــزارش آستاننیوز ،دکتر مالک
رحمتی در ابتدای مجمع عمومی سالیانه شرکت
سامان بــازار رضــوی ضمن بیان ایــن مطلب عنوان
کرد :هنوز با گذشت دو سال از شهادت حاجقاسم
سلیمانی ،ایران زمین غمناک و اندوهگین است.
وی افزود :الگو بودن آن بزرگمرد وظیفه را برای تمام
کسانی که امروز در نظام مقدس جمهوری اسالمی
ت میکند و در
ایران در حال فعالیت هستند ،سخ 
واقع باید بگوییم در همه عرصههای کشور نیازمند
حاجقاسمهایی هستیم که مجاهدانه و هوشمندانه
شرایط حال حاضر مردم عزیز و کشور را درک کنند
و جامعه را با ایجاد وحدت و یکپارچگی به مرحله
توسعه ،پیشرفت و تکامل سوق دهند.
دکتر رحمتی اظهار کــرد :امــروز یکی از مهمترین
مشکالت و نارضایتیهایی که ملت عزیز از آن رنج
میبرند ،مسئله معیشتی و اقتصادی است و این
امر میطلبد که حاجقاسمهایی در این عرصه وارد
شده و با نگاه و رویکردهای الهی مکتب حاجقاسم
سلیمانی گره از کار مردم باز کنند و ما نیز در بنیاد
بهرهوری موقوفات ،این وظیفه سنگین را بر دوش
خود احساس میکنیم و هما ن گونه که حاجقاسم
عزیز و بــزرگــوار ،جان و مال و عمر و خانواده خود
را برای دستیابی به عزت و سربلندی نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران در طَب َق ِ اخالص گذاشت ،به
ایشان تأسی کنیم.

◾

◾جانشینپروری در مکتب متعالی و خالصانه
حاجقاسم

وی با تأکید بر جانشینپروری در مکتب متعالی و
خالصانه حاجقاسم سلیمانی بیان کرد :حاجقاسم
اگر چه آسمانی بود اما از خاک وطنمان ،همین ایران
اسالمی و از دامان مادران پاک همین دیار برخاست
و شاید در این حوزه باید چشمهای خود را بشوییم
و جور دیگری به این صحنه بنگریم و میدان را فراهم
کنیم تا حاجقاسمهای متعددی را پــرورش داده و
شاهد رشد آنها باشیم .در این زمینه ،کافی است
مؤلفههای محبوبیت ایشان در داخل و خارج از ایران
و تأثیرگذاری آن بزرگوار در فضای وجودی خود و در

رقیه توسلی غرق روزمــره و کار و گپ
و گفتایم و با ماسک م ــدارا میکنیم که
یگــویــد :هیس بـچـ ههــا! گوش
هـمـکــاری م ـ 
کنید. ...صداها بیمحابا نزدیکتر و پررنگتر
میشود و میپیچد توی خیابان مؤسسه.
بیاختیار گروهی پا تند میکنیم سمت پنجره.
چه حال غریبی! چه قاب نفسگیری! هزاری
زن و مرد ماسکدار توی خیابانهای اطراف
در حال تشییعاند .دنبال قهرمانهایشان
آمدهاند .از توی جمعیت آقایی فریاد میزند؛
خوش آمدید پسران من .پسران دالور ایران
زمـیــن .و دیـگــری میگوید :قــربــان قدمتان.

فضای محیط کاریمان را ایجاد کنیم که با اعتماد
به جوانان مؤمن و انقالبی و کار جهادی این مهم
عملیاتی میشود .مالک رحمتی با تأکید بر اینکه سر ّ
موفقیت ســردار دلها خلوص ایشان است ،ادامه
داد :ایــن اصــل ثابت شــده اســت که هر جا انسان
بتواند خود را ندیده و خداوند را در همه امورش ببیند
توانسته در نقشش مؤثر واقع شده و موفق باشد؛
چراکه اعتبار همه امور به رنگ و بوی الهی آن است
و هر چه کــاری بـرای خداوند باشد به همان انــدازه
ماندگارتر و مؤثرتر خواهد بود.
وی همچنین تبیین کــرد :یکی از وجــوه نگاههای
ایـشــان بــه امــور نظام و کشور پرهیز از نگاههای
تکبعدی و جریانی و تأکید بر جامعنگری و نگاه
فراجناحی بــود که با ایــن دیــدگــاه ،مصر و معتقد
بــودنــد کــه منافع ملی و اس ــاس نـظــام جمهوری
اسالمی و حقوق مردم عزیز همواره باید در اولویت

گزيده

بیحرف و بیکالم ،همهمان ریسه میشویم
سمت در .منقلبیم .ماشین بدرقه شهدای
گمنام دارد از خیابان ادارهم ــان میگذرد و
تمام حواسمان پیش تابوتهاست .پیش
خانوادههایشان .پیش مردم قدرشناسی که
زیر باران کم نگذاشتهاند.
غلغله است .شور و حضور آدمها دیدنیست.
جمع دلــداد ههــا جمع اســت .همکاران هر
کــدام به سمتی کشیده شدهاند .لحظهای
چشم برنمیدارم از  6تابوت .از  6رزمنده.
فکرم اما صدها جاست .باالخص پیش آنها
که مسافر دارند .آنها که سالهاست زنگ

تمام بدنش میلرزد...

◾

◾همواره تابع محض والیت

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اصل
تبعیت از والیت در مکتب و سبک زندگی حاجقاسم
سلیمانی گفت :آنچه حاجقاسم در رفتار و عملش به
ما نشان داد این بود که همواره تابع محض والیت
بوده است .در واقع ایشان اثبات کردند که در این
روزگار پیچید ه که دشمن از کوچکترین فرصتی برای
ضربه زدن به ستون و خیمه این نظام که والیت فقیه
است ،غفلت نمیورزد ،عزت مؤمن در تبعیت محض
از والیت است.
دکتر رحمتی اذعان کرد :اگر بخواهیم رضایت امام
زمان(عج) را داشته باشیم باید تابع محض والیت
فقیه باشیم .تاریخ چهار دهه گذشته ثابت کرده
است هر جا که خود را با والیت فقیه تنظیم کردیم
موفق بوده و هر جا که به اشکال مختلف و کلمات
متعدد و متجدد مقابل والیــت اجتهاد کردهایم و

یکی از وجوه نگاههای ایشان به امور نظام و کشور پرهیز از نگاههای تکبعدی و
جریانی و تأکید بر جامعنگری و نگاه فراجناحی بود که با این دیدگاه ،مصر و معتقد
بودند که منافع ملی و اساس نظام جمهوری اسالمی و حقوق مردم عزیز همواره
باید در اولویت و حاکم بر سایر مسائل باشد.

و حاکم بر سایر مسائل باشد؛ فلذا در این نگاه ،به
دنبال مقصر بودن و بهانههای مدیریتهای قبلی
یا نبود امکانات و شرایط و مسائل حاشیهای از این
قبیل ،معنا نخواهد داشت؛ کما اینکه این شهید
بزرگوار ثابت کردند در کمترین زمــان و با حداقل
امکانات بیشترین موفقیتها را میتوان کسب کرد
و نــوع نگاه موجب میشود در مکتب حاجقاسم
هیچ بنبستی معنا نداشته باشد.

منبرمجازی

انحراف داشتهایم همان جا ضربه خوردهایم.
وی خاطرنشان کرد :آنچه امروز به عنوان پیروان مکاتب
امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقالب(مدظلهالعالی) و
حاجقاسم سلیمانی باید بدانیم این است که خود را
تابع محض والیت بدانیم که راه نجات همین تبعیت
از والیت فقیه است و امیدواریم از روح ایشان کمک
بگیریم و در این برهه از زمان وظیفه خود نسبت به
این نظام را به نحو احسن و اکمل انجام دهیم.

در خانه ،برایشان فرای درک ما مفهوم دارد.
مادر و دختری که به نظر میرسد از دسته
منتظرانند مثل من ایستادهاند گوشهای ...آخ
که ریش شده دلم از این گوشه ...گوشهای که
مرکز میدان است انگار ...که قد یک دیوان
شعر و چند مجلد رمان ،نوشتن دارد ...عشق
دارد ...مادر دریاست بس که اشک ریخته و
چادر گلدارش را کشیده روی گریههایش...
و خواهری که هی مالیم گفته؛ سهشنبهها،
چهارشنبهها ،جمعهها و همه روزهای خدا
یادتیم «احمدجان» ...جان خواهر ،نور قلبم،
شما کی میآیی پــس؟ دور صــورت ماهت

بگردم بیا داداش من .دیگه از امام رضا(ع)
خواستیمت .توام بخواه.

پینوشت

توی این بحبوحه ،یاد مــادری میافتم که
مثل همین شهدای گمنام ،از بندگان خوب
خداست و دو پسر جاویداالثر دارد .یاد او
که مطمئنم امــروز قاطی همین جمعیت
است با دو قاب عکس.
الهی که فرجی شود و از «سیدمرتضی» و
«سیداسدهللا حسینی آزاد» هم بعد سی
و پنج سال ،خط و خبری برسد. ...

حجتاالسالم فرحزاد روای ــت داریــم؛
هر عملی را خــدا توسط مالئکه میپذیرد؛
ّال «صــدقــه» کــه آن را مستقیم خــود خدا
میگیرد ...چون امور زبانی و بدنی را انسان
راحت انجام میدهد ،اما اینکه از مال دنیا
دل بکند ،این کار سختی است و لذا تعبیر
ایــن اســت که «صدقه کمر شیطان را خرد
میکند» .شاید چیزی مثل صدقه شیطان را
دور و ناراحت نکند.
صدقه دادن چند نوع است؛ یک نوع  ،زکات
فطره است  .نوع دیگر ،صدقههای مستحبی
است که هر چه انسان بدهد ،شیطان را دور
میکند ،امواج بال را دور میکند .روایت داریم
امــام هفتم(ع) فرمود« :اگــر کسی مالش را
در راه خیر و احسان به دیگران خرج نکند،
خدای متعال او را گرفتار میکند تا دو برابر در
راه باطل هزینه کند» .خیلیها هستند این
قدر پول دکتر و دوا و حوادث ناگوار و مالیات
و عوارض و جریمه و ...میدهند.
«مـ ــال» بـ ـرای خــرج ک ــردن اس ــت .اگــر صله
رحم کــردی ،صدقه دادی ،خیرات دادی ،به
خــانــوادهات در حد احسان و معمول ،خیر
رساندی ،جزا و مزد میبری و پاداش و ثواب
آخرتت احیا میشود.
امــیــرالــمــؤمــنــیــن(ع) تعبیر بــســیــار زیبایی
دارند ،در نامه 31به امام حسن مجتبی(ع)
مـیفــرمــایــد :آنه ــا کــه امــوالــشــان را صدقه
میدهند ،بار سنگین را روی دوش دیگری
میگذارند ...پل صــراط ،قیامت و صحرای
محشر که آدم نیاز دارد ،آنجا تحویل آدم
میدهند .حمالی را ما بکنیم بعد وِزر و وبال
و حساب و کتابهایش را هم روز قیامت
پس بدهیم ،بعد هم ایــن همه فقرا صف
ببندند شاکی باشند ،حق ما را شما پایمال
کردی!
بشر میلیون میلیون حاضر است خرج کند،
ماشین بخرد ،خانه بسازد ...اما به او بگوییم
یک گوسفند بکش به فقرا بده ،چهار ستون
بدنش به لرزه درمیآید .فرض کن این پول را
برای یک وسیله اضافه منزلت خرج کردی،
من نمیدانم چرا برخی این قدر نمیفهمند،
میلیون میلیون خرج خانه و ماشین و زندگی
و تشریفات مبلمان و پرده و دکور میکنند،
میگوییم گوسفندی بـرای فقرا بکش ،تمام
بدنشان میلرزد. ...
هللااکــبــر! آدمهـ ــای لئیم و آدمهـ ــای بخیل،
پــسـتتــریــن آدمهـ ــا هستند .بــه خ ــدا پناه
میبریم .بخل و خساست خیلی صفت بدی
است ،چوبی که مردم در جامعه میخورند
به خاطر یک عــده آدم خسیس و بخیل و
حریص است.

