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حجتاالسالم والمسلمین مروی در دیدار رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی:

رایزنهای فرهنگی ،سفیران معارف رضوی باشند

ویژهفرهنگومعارفرضوی
سال اول ویژه نامه249

حجتاالسالمعبدالحسینخسروپناه
پاسخ میدهد

چرا عالمه مصباح
از مهمترین پایهگذاران علوم
انسانی اسالمی است؟
3
گفتاری از حجتاالسالم والمسلمین دکتر مهدی نخاولی

طی مسیر بندگی ،منحصر
در مودت به اهل بیت bاست

۲

معاون امور موزههای آستان قدس رضوی خبر داد

بازوبند و مدالهای «تختی»
در فهرست آثار ملی

4

موعظه  /شیخ حسین انصاریان

عاقبت فردی که به
امیرالمؤمنین« jنه» گفت

2

خبر

آغاز نامنویسی دومین
رویداد ملی «شکوه مادری»

تولیت آستان قدس رضوی گفت:
رایزنهای فرهنگی سازمان فرهنگ
و ارتــبــاطــات اســامــی مـیتــوانــنــد
سفیران آســتــان قــدس بــرای نشر
معارف رضوی در جهان باشند.
ب ـ ـ ــه گ ـ ـ ـ ـ ـ ــزارش آس ـ ــت ـ ــانن ـ ــی ـ ــوز،
حجتاالسال م والمسلمین احمد مروی در دیدار
رئــیــس و مــدیــران ســازمــان فــرهــنــگ و ارتــبــاطــات
اسالمی که در حرم مطهر رضــوی برگزار شد ،به
حساسیت فعالیتهای فرهنگی اشاره و با تأکید
بر اهمیت برخورداری از راهبرد فرهنگی برای انجام
اقدامهای بنیادی و اثرگذار در حوزه فرهنگ ،ابراز
کــرد :فرصت استثنایی و بینظیری بــرای ترویج
مبانی دینی در اختیار رایزنهای فرهنگی است
کــه آنــان بــرای اثربخشی در ابــعــاد فرهنگی باید
از روحیه عشق و انگیزه نسبت به کار برخوردار
باشند.
وی کــار ســازمــان فرهنگ و ارتــبــاطــات اســامــی را
بسیار دش ــوار ارزیــابــی و عــنــوان کــرد :سفیران و
رایــزنهــای فرهنگی ســازمــان فرهنگ و ارتباطات
اسالمی باید از میان نخبگان ،دانشمندان و افراد
باانگیزه و دغدغهمند در حــوزه مسائل دینی و

فرهنگی انتخاب شوند تا بتوانند فرهنگ و تمدن
ایرانی ـ اسالمی و پیام رحمانی اهل بیت(ع) را به
گوش جهانیان برسانند.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به این حدیث
از امام رضا(ع) که «اگر مردم حسن و حقایق کالم
ما را بدانند قطعا ً پیروی خواهند کرد» گفت :یکی
از وظایف سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی این
اســت که محاسن کــام اهــل بــیــت(ع) را به گوش
جــهــانــیــان بــرســانــد .وی در ادامـ ــه بــه هجمههای
دشمنان علیه مکتب تشیع اشــاره و آن را نشان
از اثــرگــذاری ایــن مکتب دانــســت و تصریح کــرد:
فرهنگ تشیع غنی ،قدرتمند و زنــده اســت ،این
مکتب موجب بــیــداری و آگاهی انسانهاست و
دلیل دشمنی مستکبران با این مکتب نیز همین
امر است.
حــج ـتاالســا م والمسلمین م ــروی گــفــت :اهــل
بیت(ع) امروز شاید بیشتر از زمان حیات مبارکشان
مظلوم هستند زیرا متأسفانه در کنار احساسات
و هیجانهای کمتر به عمقبخشی دینی و معرفتی
مــردم نسبت به آن حضرات توجه شــده است،
احساسات و شور در جای خود بسیار الزم و خوب
است اما در کنارش باید به عمقبخشی معرفتی

نیز توجه شود و یکی از وظایف سازمان فرهنگ
و ارتباطات اسالمی تقویت مبانی دینی و عقبه
معرفتی نسبت به ائمه اطهار(ع) است.
تــولــیــت آســتــان ق ــدس رض ــوی افـ ــزود :بــر اســاس
اســنــاد تاریخی آســتــان قــدس رضــوی در گذشته
به کشورهای مختلف برای فعالیتهای فرهنگی
و معرفتی سفیر اعــزام میکرده است ،اکنون نیز
نمایندگان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در
کشورهای مختلف میتوانند سفیران آستان قدس
رضوی در آن کشورها باشند.
وی در ادامه بر اهمیت برنامهریزی برای آشناسازی
رایزنان فرهنگی با ظرفیتهای فرهنگی و هنری
آستان قدس رضوی تأکید و تصریح کرد :سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمی میتواند در عرصه
دیپلماسی زی ــارت نقش مــؤثــری بــه خصوص در
کــشــورهــای اســامــی ایفا کند ،مــردم کشورهایی
همچون هندوستان و پاکستان بــا وجــود اینکه
عموما ً اهل تسنن هستند اما بسیار عالقهمند
به حضرت رضــا(ع) و زیــارت ایــن مضجع نورانی
هستند که باید شرایط تشرف آنها تسهیل شود.
حجتاالسالم والمسلمین مــروی نقش سازمان
فــرهــنــگ و ارت ــب ــاط ــات اس ــام ــی در خــصــوص

زمینهسازی بــرای حضور آستان قدس رضــوی در
عرصههای بینالمللی ب ه ویژه رویدادهای فرهنگی
منطقه را بسیار مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد :این
آستان مقدس ظرفیتهای عظیمی در حوزههای
معرفتی ،فرهنگی و هنری دارد که سازمان فرهنگ
و ارتباطات اسالمی میتواند در معرفی آنها به
دنیا نقش مؤثری داشته باشد.
تولیت آستان قدس ایجاد ارتباطات دوسویه میان
ظــرفــیـتهــای علمی و فرهنگی آســتــان قــدس با
ظرفیتهای منطقهای و بینالمللی مانند تعامالت
دانشگاهی ،معرفی امــام رضــا(ع) به جهانیان با
زبــان هنر در تعامل با بخشهای هنری آستان
قدس و معرفی فعاالن و خادمان بینالمللی رضوی
به آستان قدس را از دیگر عرصههایی دانست که
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی میتواند در
آنها ایفای نقش کند.
در ابــتــدای ایــن دی ــدار پیش از سخنان تولیت
آستان قدس رضوی ،حجتاالسالم محمدمهدی
ایــمــانـیپــور؛ رئیس ســازمــان فرهنگ و ارتباطات
اس ــام ــی گ ــزارش ــی از اقـ ــدامهـ ــای ای ــن ســازمــان
و ب ــرن ــامــهه ــای آی ــن ــده مــجــمــوعــه مــتــبــوع خــود
ارائه داد.

منبرمجازی

توسعه در رزق چیست؟
در آستانه ایــام والدت حضرت زه ــرا(س) و بزرگداشت
مــقــام مـ ــادر ،بــه هــمــت مــرکــز امـ ــور ب ــان ــوان و خــانــواده
بنیاد کــرامــت رض ــوی نــامنــویــســی دومــیــن رویـ ــداد ملی
«شــکــوه م ـ ــادری» آغـ ــاز ش ــده و تــا  ۲۷دی م ــاه ادام ــه
دارد.
رئیس مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی در
گفتوگو با آستاننیوز توضیحاتی درباره دومین مرحله
این رویداد ارائه کرد و گفت :مرکز امور بانوان و خانواده
با همکاری کانونهای بانوان و خانواده در استانها و با
هدف تکریم مقام واالی مادر ،ترویج موضوع فرزندآوری و
معرفی مادران الگو ،برای دومین سال رویداد ملی «شکوه
مادری» را در ایام میالد حضرت زهرا(س) برگزار خواهد
کرد.
فاطمه دژبرد افزود :این طرح به منظور تجلیل و معرفی
مادران جوان زیر  40سال فعال اجتماعی و دارای بیش
از سه فرزند است ،در سال نخست مراسم تجلیل از 18
برگزیده کشوری در حرم مطهر رضوی برگزار شد و اکنون
دومین دوره خود را پیش رو دارد.
وی ادام ــه داد :در حــال حاضر نیز بــرای دومــیــن سال
متوالی ،از مــادران عزیز در سراسر کشور بــرای ثبتنام
و مشارکت در ایــن پویش فرهنگی و اجتماعی دعوت
میکنیم.
ش ــای ــان ذکـــر اســـت عــاق ـهمــنــدان ب ــه شــرکــت در ایــن
روی ـ ــداد اجــتــمــاعــی مــیتــوانــنــد ب ــا مــراجــعــه ب ــه ســایــت
 shokohmadari.razavi.irنسبت به نامنویسی اقدام و
برای کسب اطالعات بیشتر نیز به کانال شکوه مادری
در پیامرسان ایتا به نشانی @razavishokohemadari
مراجعه کنند.

آیـتاهلل تحریری از انسان
مــؤمــن خــواســت ـهانــد از امــکــانــاتــی
کــه خــدا بــه او داده اســت اعــم از
امکانات درونــی ...عقل و مشورت
با دیگران ...از اراده قوی استفاده کند و زندگی
معیشتی مناسبی را داشته باشد.
در ضــمــن الزم اس ــت فعالیت اقــتــصــادیاش
با حفظ چارچوبهای شرع مقدس از جمله
معامالت صحیح و حالل باشد.
ت ـ ـنپـ ــروری و بــیــکــاری را اهـ ــل ب ــی ــت(ع) هم
نمیپسندند؛ فقر ،آسیبهای خاص روحی و
اجتماعی را به دنبال دارد...
به ما سفارش به فقر و نداری نکردهاند که برای
ام ــورات زندگی دســت به ســوی ایــن و آن دراز
کنیم حتی اگــر ایــن مسئله به واسطه صدقه
گرفتن یا حتی قرض گرفتن باشد .قرض دادن

نیمکت زندگی

به نام او که
ر ّزاق است

در اسالم مدح شده اما باید توجه داشت قرض
گرفتن مدح نشده است...
باید ی ــادآور شد اگــر کسی در ام ــورات زندگی
ناتوان شود ،میتواند قرض بگیرد و با فعالیت
مناسب خ ــود ،قــرض خــود را ادا کــنــد .اینجا
حفظ شخصیت ایمانی مهم و قــرض گرفتن
اولی میشود که شخص از فرد مناسب  -که
منت به انسان نمیگذارد و شرایط قــرض را
هم مراعات میکند -قرض بگیرد .این مسئله،
زیربنایش از مباحث اخالقی است؛ چرا که در
شبهای قدر و سحرهای ماه رمضان دعا برای
«توسعه در رزق» بسیار توصیه شده است که
به معنای بریز و بپاش و اسرافکاری نیست...
مراد از «توسعه در رزق» به نظر میرسد این
باشد که فرد زندگیاش به آرامش نسبی برسد...
که پس از تحصیل ضروریات زندگیاش ،اگر

رقیه توسلی از ایــن بچه گربههای
چشم درشــت ،صمیمی اســت .نگاهش
میکنم ،نگاهم میکند.اولین بــار است
تــوی مسیر خانه میبینمش و قاعدتا ً
منتظرم مثل قاطبه گربهها چند ثانیهای
بایستد و برود پی کاروبارش که نمیرود.
یگــردم،
یت ـفــاوت بــاشــم .م ـ 
یتــوانــم ب ـ 
نـمـ 
خوردنی هم تــوی جیبهایم نیست که
تقدیمش کـنــم .م ــان ــدهام بــا چشمهای
گرسنه و میومیوی ریزش چه بکنم که در
آپارتمانی باز میشود و پیرمردی پالستیک
به دست بیرون میآید .گربه را «تیله»
صدا میکند و به گرمی از حال و احوالش

حقوق مالیاش را داد ،مستحب است انسان
نسبت به اهل و عیالش توسعهای ایجاد کند
و البته به آن معنا نیست که بیتفاوت به فقرا
باشد؛ یعنی هم حقوق واجب مالیاش را بدهد
و هم مستحب است انسان به فکر مستمندان
باشد و فضائلی را که برای انفاق صدقه مطرح
است از خود سلب نکند ...البته وقتی انسان
ضروریات زندگیاش اداره شد؛ مقداری باید در
مالش باقی مانده باشد که بتواند صدقه بدهد
و انفاق کند و به دیگران رسیدگی کند.
این سفارش به صدقه ،نوعا ً با توسعه در رزق
همراهی میکند .حتی فرمودهاند اگــر انسان
در تنگنا قــرار بگیرد و صدقه بدهد؛ بــرای او
گشایش ایــجــاد میکند .البته در ایــن زمینه
باید با دقت به دستورات اخالقی و شرعی ائمه
اطهار(ع) توجه کرد.

میپرسد و محتویات پالستیک را مرتب
میچیند گوشه دیوار تا حیوان دلی از عزا
دربـیــاورد .به طرفهالعینی ،هشت ردیف
یشــود و گربه کوچولو دور
غــذا مهیا مـ 
پیرمرد میچرخد و شروع میکند به دندان
کشیدن و لیسیدن دست و پاهایش.
ظ ـهــر اسـ ـ ــت .م ـش ـغــول ق ـصــه ت ـی ـلــه و
یش ـمــارم کــه بــاالی
مــورچ ـ ههــای کــارگــر ب ـ 
درخــت چـنــار ،کالغی پیدایش میشود
پـُـرقــار و چشم به ناهار گربه .ســاری که
آرام و قرار ندارد .انگار این پرنده هم امروز
هوس دل و روده کرده که توی آسمان این
جور معرکه گرفته .نمیتوانم از کالغ چشم

بــردارم چون قارقارش گوشخراش است،
از گربه هم نمیتوانم دل بکنم چون مثل
من سر سمت کــاغ چرخانده و شروع
ک ــرده بــه میومیوهای لطیف .ج ــوری که
برداشت میکنم دارد دعوت میکند که بیا
همسایه ...بیا چند لقمه هم تو بردار ،غذا
به قد کفایت هست ...بیا رفیق پرحاشیه
من. ...
پیرمردی زحمت میکشد توی زمستان،
مهربانی و حوصلهاش را به خیابان میآورد
و میشود آنچه که باید .یعنی باقی کارها
را کائنات عـهــدهدار اســت و اصــل همان
دســت اولـیـنــی ســت کــه چــرخــه دوســت

داشتن و مهربانی را میچرخاند که زنگار
نبندد.
با خیال آســوده راه میافتم و به او فکر
میکنم که رزّاق است ،به پیر خوشقلب
کــه شــایــد نــدانــد س ـفــرهای انــداخ ـتــه که
حاال دورش کالغ و گردانی مورچه و یک
گنجشک دیگر هم دارند روزی میخورند.
پینوشت :از امیرالمؤمنین(ع) نقل است:
روزی پیامبر اكرم(ص) مشغول وضو بودند.
در این میان گربهای به آن حضرت پناه
آورد .پی بردند كه این گربه تشنه است.
پس ظرف آبی را كه با آن وضو میساختند
به طرف حیوان نزدیک برد تا آب بنوشد...

