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آفتاب هشتم
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رضوان
کالم روز
نجوایسروقامتانباقاصدانرضوی

تفکیک ناپذیری «ایمان» و «عمل
صالح» در بیان امام رضا (ع)

ازدلتنگیهایعاشقانهتادعابرایظهور

جانبازانبیمارستانساسانهنگامیکهپرچممتبرک
بارگاه من��ور ثامنالحجج(ع) را در آغ��وش گرفتند ،بعد
از عرض ادب به حضرت ،ظهور امام زمان(عج) ،ش��فای
مریضان و رفع مشکالت جوانان را از ولی نعمتشان طلب
کردند.
به گزارش فارس ،در مرکز پایتخت در بلوار کش��اورز
بیمارستانی است که پذیرای س��رو قامتان دفاع مقدس
است ،همگان بیمارستان ساسان را به خوبی میشناسند،
چرا که از قدیم پذیرای جانبازان بوده است ،حضور خادمان
امام رضا(ع) آن هم در دهه کرامت موجب ش��د که برای
لحظاتی این عاش��قان اسالم درد تن را فراموش کنند و
قلبهای ماالمال از عشق رضوی را رهسپار مشهدالرضا
کنند.

دکترمحمدحسینرجبیدوانی در گفتوگو با قدستبیینکرد

گروه معارف -صدیقه رضوانی نیاmarefat@qudsonline.ir/

علی محمدپور ،جانب��از  70درص��د و قطع نخاع که
بس��ختی صحبت میکرد ،خدا را به آبروی امام هشتم
قسم میدهد و میگوید :السالم علیک یا علی بن موسی
الرضا(ع) ،ای ش��اه خراسان! ای کس��ی که آهوی بیابان
را ضمانت میکنی ،مریضها را ش��فا ب��ده .حمید رضا
عصراللهی که از دیدن خادمان به ش��عف آمده ،یکی از
خادمان امام رضا(ع) را در آغوش میگیرد و در گوش خادم
رضویمیگوید:دلتنگیماراخدمتآقابرسانیدوازایشان
بخواهید قسمت شود به پابوس حضرت(ع) برویم.
جواد حاجی غف��اری ،جانباز  25درص��د با چهرهای
خندان هنگام دیدار خادمان حرم شاه توس چنین ابراز
ی الرضا،
احساسات میکند :السالم علیک یا علی بن موس 
اللهم عجل لولیک الفرج ،اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا.
جانباز دیگری که تا چشمش به خادمان امام رضا(ع)
افتاد ،چنین بیان میکند :نذر کرده بودم دست گلی را از
بارگاه حضرت معصومه(س) به بارگاه امام رضا(ع) ببرم،
ولی مریض شدم ،حاال شما آمدید ،یکی از خادمان هم در
جواب میگوید :حضرت این نذر شما را قبول کردند ،این
پرچم از طرف حضرت و برای عیادت از شما آمده است،
إنشاا ...بزودی به پابوس حضرت مشرف میشوید.
در این بازدید که یک ساع��ت و نیم به طول انجامید،
چنان خادمان حضرت ثامنالحجج(ع) را تحت تأثیر قرار
داده بود که دوست داشتند ساعتها پای صحبت آنها
بنش��ینند ،اما وقت تنگ بود و باید به جاهای دیگر هم
میرفتند و این در حالی بود که دعای خیر جانبازان و اشک
چشم همسران آنها بدرقه راه خادمان حرم رضوی شد.

حجت االسالم و المسلمین محمدرضا جواهری

معلمکوچکترینمدرسهجهان:

خواسته دانشآموزان
در نامهای به امام رضا(ع) محقق شد

معلم کوچکتری��ن مدرسه جه��ان با بی��ان اینکه
خواستههای مطرح شده این دانشآموزان با امام رضا(ع)
محقق شد ،گفت :اینها از برکات امام رضا(ع) است.
امیر پورجوزی در آیین اختتامیه نهمین جش��نواره
سراسری نامهای به امام رضا(ع) اظهار داش��ت :مدرسه
صداقت در منطقه سخت چواژیه اسالم از توابع شهرستان
تالش قرار دارد و نتوانستیم دو دانشآموز این مدرسه را که
به امام رضا(ع) نامه نوشته و در این جشنواره شرکت کرده
بودند ،همراه خود بیاوریم.
وی تصری��ح کرد :یک هفت��ه بعد از نوش��تن نامه به
جشنواره توسط آزیتا و زاهد ،با توجه به اینکه دو دانشآموز
این مدرسه که درخواست زیارت حرم رضوی را داشتند،
خواسته این دو دانشآموز محقق شد.
معلمکوچکترینمدرسهجهانافزود:آزیتادرنامهاش
به بیماری مادر خود اشاره کرده بود که کارهای اولیه برای
درمان مادر آزیتا هم در دست انجام است.

الحرام مناظرههای مش��هوری دارند که در
تاریخ ثبت شده است.چندین مناظره بین
امام صادق(ع)و ابوحنیفه ام��ام اعظم اهل
تسنن برگزار شد ،بخصوص مناظره امام با او
درباره رأی و قیاس در تاریخ مشهور است.
درباره امام محمد باقر(ع) در تاریخ آمده
است که آن حضرت در سفری که به سوی
شام دارند ،از فرصتی که احضار اجباری هشام
بن عبدالملک خلیفه وقت ،برای امام پدید
آورده بود بهره گرفتند و در برابر علمای نصارا
از حقانیت اسالم ،دفاع کردند؛ اما در دوران
امام هشتم(ع) دوباره فرصت مناظره به شکل
برجستهپیشآمد.

در عصر امام رض��ا(ع) براي
مکت��ب امام��ت ش��رايط و
موقعيتي پي��ش آمد که در
تاریخ امامت بی نظیر ب��ود .عباسيان که با
ش��عارهايي چون «الرضا من آل محمد» و
دعوت به اهل بيت(ع) قيام کرده بودند ،پس
از به دست گرفتن خالفت ،علویان را که علم
مبارزه برافراش��ته بودند ،بش��دت سرکوب
کردند .مامون برای مقابله با مکتب امامت،
مکر جديدي به کار برد .او با فرا خواندن امام
رضا(ع) ازمدينه به مرو که پايتخت آن روز
عباسيان بود ،در اولين فرصت پس از ورود
امام رضا(ع) به مرو ،آن حضرت را به وليعهدي
برگزيد و امام (ع) را وادار به پذيرش آن کرد.
امام(ع) نيز با شرط دخالت نکردن در مسایل
حکومت��ي آن را پذيرفتن��د و در اولين گام
توطئه وليعهدي را که تهديدي براي مکتب
امامتمحسوبميشد،بهفرصتبلندترويج
معارف اسالم ناب و اثبات حقانيت مکتب و
انديشهامامتتبديلکردند،امادراینشرایط
حضرت ثامن الحجج(ع) از فرصت مناظره
برای اثبات حقانیت تفکرات و اندیشههای
خویش بهره بردند.
دکتر محمد حسین رجبی دوانی ،عضو
هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع) در این
گفت و گو به تشریح این مناظرهها می پردازد
و محوره��ا و تفاوت مه��م مناظرههای امام
رضا(ع) با ائمه پیش از خود را بیان می کند.

تأثیرگذاریعمیقمناظره
استادتاریخاسالمدانشگاهامامحسین(ع)
با بی��ان این که قالب مناظره هم��واره برای
مخاطبان جذاب و جالب است و ش��نونده
بس��یار دارد ،ادامه می دهد :به دلیل این که
طرفین مناظره باید ذهن آماده ای داش��ته
باشند و در صدد نقد آرا طرف مقابل برآیند،
این قالب تأثیرگذاری باالیی دارد ،بخصوص
این که مناظره بین صاحبان فکر و اندیشه
روی می دهد ،بنابراین به مخاطب فرصت
قضاوت می دهد که حق با کیس��ت و از این
جهت اتفاقاً مناظره در عصر امام رضا(ع) بر
خالف تصور مام��ون به فرصتی برای تبلیغ
مکتباهلبیتتبدیلشد.

عصر امام صادق(ع) اوج مناظرهها
دکتر محمد حس��ین رجبی دوانی ،در
ابتدای این گفت و گو ب��ه مناظرههای ائمه
قبل ازامام رضا(ع) اش��اره دارد و می گوید:
مناظره همواره در طول تاریخ قالب مناسبی
برای ارایه دیدگاهها ب��وده است.قبل از امام
رضا(ع) در عصر بقیه ائمه هم مناظره صورت
میگرفت؛ بخصوص در دوران امام صادق(ع)
مناظره به اوج خود رسی��د و آن حضرت با
متکلمان عامه و س��ران فرقههای مختلف
مثل خوارج،جبریون،دهریون و حتی ذنادقه
به مناظره می پرداختند.امام صادق(ع) در
مس��جد پیامبر و در موسم ح��ج در بیت ا...

امام ،نوفلی را آرام کردند
نقل ش��ده است «نوفلی» یکی از یاران
امام رضا(ع) قبل از انجام مناظره ها در صدد
بود ،آن حض��رت را از مناظره منصرف کند.
در کتاب گرانقدر «عي��ون اخبارالرضا(ع)»
مرحوم ش��يخ صدوق ،این ماجرا این گونه
گزارش شده است :نوفلي از امام(ع) خواست
از مناظره و بحث با علماي اديان بپرهيزد .اما
حضرت رضا(ع) در پاسخ تبسم مي کنند و
مي فرمايند :اي نوفلي! آيا بيم داري که آنها
مرا در اقامه حج��ت و دليل ناتوان گردانند؟
مي گويد :نه به خدا سوگند من هرگز چنين
بيمي ندارم ،بلکه اميدوارم خداوند شما را بر

آن ها پيروز فرمايد .حضرت در ادامه صحبت
خود با نوفلي به طور غيرمستقيم به اهداف
پليد مامون اشاره مي کنند و از پشيماني او
از برگزاري اي��ن مناظرهها خبر مي دهند و
مي فرمايند :اي نوفلي! آيا دوست داري بداني
مامون در چه موقع پش��يمان خواهد شد؟
نوفلي مي گويد :آري .حضرت مي فرمايند:
هنگامي که مامون استدالل مرا با يهودي ها
به تورات و با مسيحيان به انجيل و با زبوريان
به زبور و با زرتشتي ها به فارسي و با روميان
به رومي و با فرقه هاي مختلف به زبان هر يک
بشنود و ببيند که زبان همه آن ها بند آمده و
برهان آنان دفع شده و همگي ادعاي خود را
رها کرده به قول من اذعان مي کنند ،در اين
موقع است که پشيماني او را فرا گيرد.

است.درباره مناظرهه��ا هم به هرحال مقام
اول کش��ور این مناظره ها را برگزار کرده و
حتی دوست داشت از آنها به نفع خود بهره
ببرد ،به همین دلیل وقایع نگاران و مورخان
به ثبت و ضبط این مناظره ها پرداخته اند و
جزئیات کامل آن در تاریخ ثبت شده است.
حتی اصحاب امام هم آزادانه می توانستند
این مناظره ها را ثبت کنند.

مأمونمیخواستامامراغافلگیرکند
رجبی دوانی به برخ��ی ویژگی های این
مناظرهها اشاره دارد و می گوید:مامون برای
این که به تصور خود امام رضا(ع) را غافلگیر
کند ،از قبل موضوع مناظ��ره و طرفین را به
اطالع امام نمی رساند ،در حالی که به طرف
دیگر موضوع مناظره را اع�لام می کرد تا او
خود را آماده مواجه و غافلگیری امام نماید.
برش
ال صبغه سیاس�ی داش�ت و
مناظرههای حضرت در مرو کام ً
ایش�ان به عنوان ولیعهد و در دربار حکومت این مناظره ها
را انجام دادند

صبغه سیاسی مناظرههای عصر امام
رضا(ع)
رجبی دوانی به تفاوت مهم مناظرههای
امام رضا(ع) با امامان قبلی اش��اره می کند
و م��ی افزاید :مناظرههای حض��رت در مرو
ال صبغه سیاسی داشت و ایشان به عنوان
کام ً
ولیعهد و در دربار حکوم��ت این مناظره ها
را انجام دادند ،به همین دلیل شرح آنها در
ال
تاریخ آمده است با وجود ای��ن که امام قب ً
ال در مسجد پیغمبر
هم مناظره داشتند و مث ً
به مناظره می پرداختند ،ولی شرح کامل و
جزئیات این مناظرهها در تاریخ گزارش نشده
است.امام در دربار مامون به عنوان ولیعهد
حکومت به مناظره می پرداختند و حکومت
پشت سر این مناظرهها بود.از سالهای امامت
علی بن موسی الرضا(ع) فقط از دوران کوتاه
والیتعهدی ایشان در تاریخ وقایعی ذکر شده

سلیمان مروزی ،متکلم برجسته اهل تسنن
از جمله این افراد است که مامون می خواست
از طریق او به زعم خود امام را غافلگیر کند ،اما
علم بی پایان حضرت رضا(ع) مانع از این بود
کهبخواهندغافلگیرشوند.
محورهایمناظرهها
وی به برخ��ی موضوعهایی ک��ه در این
مناظره ها مطرح می شد ،اش��اره می کند
و می افزاید:بس��یاری از مس��ایل کالمی و
فقهی و اعتقادی در ای��ن مناظرهها مطرح
می شود ،البته مامون به دنبال آن است که
بحث های سیاسی مربوطبهامامتوخالفت
مطرح نشود تا جایگاه خود او تضعیف نشود،
ال و در عصر پدرش دیده بود
بخصوص او قب ً
که چطور امام کاظم(ع) هارون پدرش را در
مقابل حاضران مفتضح و حقیقت امامت را
تبیینکردند.

خبر

تجلیل ازداوودمیرباقریدر
اختتامیهجشنوارهفیلمرضوی

در آیین اختتامیه جشنواره فیلم مستند و
کوتاه رضوی از داوود میرباقری کارگردان مطرح
سینما و تلویزیون تجلیل شد .داوود میرباقری
از جمل��ه کارگردانانی است ک��ه از تلویزیون به
سینما آمده است .عمده آث��ار او در تلویزیون به
مسایل تاریخی و مذهبی می پردازد .وی در حوزه
مجموعههای تلویزیونی نیز بسیار موفق عمل
کرده« ،مختارنامه»« ،معصومیت از دست رفته»،
«امام علی» و «رعنا» از آثار تلویزیونی وی است
که طرفداران بسیاری داشت ،در تئاتر نیز نمایش
«عشق آباد»« ،دندون طال» و «پرده عاشقی» او با
استقبال زیادی همراه شد.
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ویژگیها و محورهای مناظرات امام رضا(ع)

ایمان چیست؟ آیا ایمان تنها اندیشه است یا
اقرار و عمل را نیز فرا می گیرد؟ عناصر و ابعاد و
ارکان ایمان کدام است؟ بی تردید بهترین منبع
برای شناخت ساختار ایمان «قرآن» و «حدیث»
است .در قرآن همواره ایمان با عمل صالح آمده
است و به ه��م پیوند خوردهان��د .به حکم سوره
«والعصر» همه انسانها در خسران و زیانکاری قرار
دارند ،جز کسانی که ایمان آورده و عمل صالح
انجام میدهند .ایمان درون معارف اهل بیت (ع)
تعریف شده است و در احادیث امام رضا (ع) نیز
ارکان آن تبیین گردیده است .از امام (ع) درباره
ایمان پرسیدن��د .امام رضا (ع) فرم��ود« :ایمان
اعتقاد قلبی و لفظ و گفتار زبانی و عمل با جوارح و
اعضای بدن است ،ایمان جز این نمیباشد».
در این پرسش و پاسخ و گفتوگوی خواجه
اباصلت ه��روی و امام رضا (ع) ارک��ان سه گانه
ایمان نشان داده ش��ده است .ایمان یک فرایند
است و از شناخت آغاز میشود و به عمل پایان
مییابد .شناخت و اندیشه و آرمان و اراده شعار
و اقرار و عمل صالح در ایم��ان کامل وجود دارد.
امام رضا(ع) در پاسخ خواجه اباصلت هروی که
از ش��اگردان و فقیهان عصر حضرت بوده است،
حقیقت ایمان را بیان کردهاند« .اعتقاد قلبی»
و «اعتراف لفظ��ی» و «عمل» س��ه رکن و پایه
ساختار ایمان حقیقی اس��ت .در حدیث دیگر
امام رضا (ع) گفتهاند پیامبر خدا حضرت محمد
(ص) در تعریف ایمان فرمود« :ایم��ان اقرار به
زبان و ش��ناخت قلبی و عمل با نیروی اعضای
بدن است ».در این دو حدیث رضوی ،شناخت
و اعتقاد درونی و قلبی ،همراه ب��ا اعتراف و اقرار
لفظی و زبانی ،با عمل و رفت��ار سه اصل و پایه و
ستون خیمه ایمان معرفی شده است.
امام رضا (ع) به خواجه اباصلت هروی یادآوری
کردند که در حقیقت ایمان افزون بر عقیده قلبی
و گفتار زبانی نیازمند عمل و رفتار است .بنابراین
ایمان تنها باور و حرف و شعار نیست باید به عمل
برسد .در واقع اثر و نتیجه ایمان درونی «عمل
صالح» و ایمان بی عمل ناقص است.
بنابراین دو رکن «معرفت قلبی» و «شهادت
زبانی» در پرتو «عمل» به شعائر الهی و شریعت
اسالم��ی و اجرای فق��ه و آراستگی ب��ه اخالق
پیامبر(ص) و اهل بیت (علیهم السالم) و با تحقق
سبک زندگی اسالمی کامل میگردد و سه ضلع
مثلث ایمان پدیدار خواهد شد.
ام��ام رض��ا (ع) در پاس��خ خواج��ه اباصلت
هروی ،نخست سه رکن و سه ضلع مثلث ایمان
را ی��ادآوری نمودهاند و سپس هش��دار دادهاند:
«الیکون االیمان االهکذا .ایمان جز این نیست»
اینجملهنشاندهنده،اصراروتأکیدامامرضا(ع)
بر پیوند ایمان و عمل است.

