اندیشه

10

چهارشنبه  17مرداد  25. 1397ذی القعده .1439شماره 19886

انتشار «منتخب حکمت نامه رضوی»
به زبان انگلیسی

...

پیک اندیشه

همراه با موکب رضوی،ازحجازتا خراسان
گروه اندیشه

دعوت همراه با تهدید مأمون ،سرانجام موجب شد که
حضرت رضا (ع) ،ناچار به اجابت این دعوت اجباری شوند
و به سمت مرو حرکت کنند؛ سفری که به تعبیر آن حضرت،
بازگشتی در آن نبود .روایتهای تاریخی ،از ناراحتی
و نارضایتی امــام(ع) برای حرکت به سمت مرو حکایت
دارد .امام (ع) برای آخرین وداع با جد بزرگوارشان ،رسول
خدا(ص) ،به حرم مطهر آن حضرت مشرف شدند و با تأثر
فــراوان با پیامبر خــدا(ص) وداع کردند .آنگــاه ،تمامی
وکال و اصحاب خود را گرد آوردند و اعالم کردند که پس
از شهادت ایشان ،امام جواد(ع) عهده دار منصب امامت
هستند .سپس ،با اهلبیت خود وداع کردند و در این
وداع ،فرمودند تا بر خالف رسم آن دوران که گریه پشت
س ِر مسافر را غیرمتعارف و نامبارک می دانستند ،برای
ایشان با صدای بلند گریه کنند .به این ترتیب ،کاروان امام
رضا(ع) ،مدینه را به مقصد مرو ،ترک کرد.
▪حرکت در مسیری نامتعارف

درباره مسیر حرکت امام رضا(ع) در این سفر طوالنی،
روایـتهــای مختلفی وجــود دارد .تا کنون ،کتا بها و
مقاالت متعددی در این باره به رشته تحریر درآمده است.
قدر مس ّلم آن است که مأمون به مأموران خود دستور داده
بود تا امام(ع) را از مسیری عبور دهند که کمترین امکان
دیدار مردم با آن حضرت ،وجود داشته باشد .این مسیر،
از مدینه به بصره ،از بصره به اهــواز ،از اهــواز به فارس و
سپس ،از راه کویر و بیابان بین فارس و خراسان ،به مرو
ختم میشد؛ مسیری که در آن ،حداکثر فاصله از مناطق
شیعهنشین ،حفظ شده بود و کاروانیان ،باید از مناطقی
که گاه نامتعارف به نظر میرسید ،عبور میکردند .به
طور کلی ،هدف آن بود که در این سفر اجباری ،برای امام
رضا(ع) فرصتی به منظور ارتباط با مردم و شناخته شدن
آن حضرت توسط افرادی که با اهلبیت(ع) و آموزههای
آن بزرگواران ،آشنایی چندانی نداشتند ،فراهم نشود.
▪جغرافیای سفر امام رضا(ع) از مدینه تا مرو

از نظر جغرافیایی ،سفر امام رضا (ع) را میتوان به پنج
مرحله تقسیم کرد -1 :از مدینه تا بصره -2 ،از بصره تا
فارس -3 ،از فارس تا یزد -4 ،از یزد تا خراسان -5 ،مسیر
خراسان تا مرو .برخی روایتهای تاریخی حکایت از آن
دارد که امام رضا(ع) ،ابتدا از مدینه به مکه رفتند و پس از
زیارت خانه خدا ،رهسپار بصره شدند .در این روایتهای

طبق روایات تاریخی ،مأمون دستور
داد در سرخس ،امام رضا(ع) را
زندانی کنند .دلیل این کار ،واهمهای
بود که پس از رسیدن خبر ایراد
سخنرانی امام(ع) در نیشابور و بیان
حدیث «سلسلة الذهب» ،در دل
مأمون ایجاد شد

نگهداری قرآنی نفیس
در کتابخانه شهر دوبلین

هدف آن بود که در این سفر اجباری،
برای امام رضا(ع) فرصتی به منظور
ارتباط با مردم و شناخته شدن آن
حضرت توسط افرادی که با اهلبیت(ع)
و آموزههای آن بزرگواران ،آشنایی
چندانی نداشتند ،فراهم نشود
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اگرچه اهمیت کتاب خوانی برای کودکان در سنین مختلف،
بر هیچکس پوشیده نیست ،اما همه کودکان به کتاب عالقه
ندارند .با این حال ،والدین میتوانند نقشی کلیدی در
عالقهمند کردن کودکان خود به کتاب خوانی ایفا کنند .به
گزارش ایبنا ،از لحظهای که تصمیم میگیرید بچهدار شوید،
همه از اهمیت کتاب خوانی برایتان سخن میگویند .فواید
مثبت کتاب خوانی در مراحل مختلف زندگی ،حقیقتی
غیرقابلانکار و تأثیر آن بر کودکان بسیار زیاد است .مجله
معتبر نیویورکتایمز ،چند راهکار برای جذب کودکان به
سمت کتاب خوانی پیشنهاد داده است که در پی میآید.
-1خودتان کتاب بخوانید:اگرمدتیاستکتابخوانیرا
کنار گذاشتهاید ،بهتر است بار دیگر کتاب در دست بگیرید.
برای پرورش یک کتابخوان حرفهای ،باید خودتان نیز
کتاب بخوانید .ممکن است فکر کنید تا وقتی بچه روی پای
خود بایستد ،الزم نیست برایش کتاب بخوانید؛ اما چنین
نیست و نوزادان نیز از شنیدن داستان لذت میبرند.
-2هر روز بلند کتاب بخوانید :مهم نیست چه کتابی
برای نوزاد خود میخوانید؛ کتاب آشپزی ،داستان جنایی
یا حتی روان شناسی .محتوای کتاب اهمیتی ندارد .صدا
و لحن شما هنگام خواندن کتاب مهم است .تحقیقات
نشان میدهد که تعداد کلماتی که نوزاد در معرض آن قرار
میگیرد ،در شکلدهی زبان و سطح سوادآموزی او مؤثر
است .فقط به یاد داشته باشید هنگام خواندن کتاب باید به
کودک خود نگاه کنید؛ نه اینکه در حال آشپزی یا تماشای
تلویزیون برای کودک قصه بگویید.
-3از حواس خود بهره بگیرید :کودک باید از حالت های
شما متوجه شود کتابخوانی عمل لذتبخشی است .بهتر
است شادی یا غم در چهره شما پدیدار شود .این کار حواس
مختلف کودکان را تقویت میکند.
-4بــه مخاطب خود توجه کنید :به کــودک خود نگاه
کنید ،اما منتظر عکسالعمل خاصی نباشید .ممکن است
احساس کنید کودک توجهی به شما نمیکند؛ اما او این
تجربه را به راحتی جذب میکند و تأثیر کارتان در تمام
زندگی او تا پایان عمر جریان مییابد.
-5کودک خود را مجبور کنید سخن بگوید :نوزادان در
جواب کتابخوانی شما ،صداهایی از خود درمیآورند.
شاید به همین دلیل است که بیشتر کتابهای مربوط به
این سن ،درباره حیوانات است؛ زیرا تقلید صدای حیوانات
آسان است .اگر فرزندتان صدایی ایجاد کرد ،پاسخ او را
بدهید .ممکن است در آغاز کارتان بیمعنی باشد ،اما در
واقع این راه ارتباطی شما با کودکتان است.
-6خواندن کتاب مختص قبل از خواب کودکان نیست:
خواندن کتاب پیش از خواب کودک برای همه آشناست،
امــا کتاب خواندن بــرای کودکان در طــول روز ،موجب
میشود شیطنت کودک کمتر و تمرکزش بیشتر شود.
کنار او بنشینید و از این لحظات شیرین در روشنایی روز
نیز لذت ببرید.
-7بــه انتخاب کــودک خود احترام بگذارید :کودک
ممکن اســت شما را بــا سلیقه و عقاید متفاوت خــود،
شگفتزده کند .شاید عالقهای به تفریحات کودکی والدین
خود نداشته باشد .آ نهــا را تشویق کنید تا کتا بهای
موردعالقه خود را بیابند و کمک کنید کتابهای بیشتری
در ژانر موردعالقهشان پیدا کنند.
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به مناسبت سالروز حرکت کاروان امام رضا(ع) از مدینه به سوی مرو

گزارش

 7راهکار برای عالقه مند کردن
کودکان به «کتابخوانی»

کتاب «منتخب حکمتنامه رضوی» ،به همت احمد رضوانی ،به زبان انگلیسی ترجمه و از سوی بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس منتشر
شد .به گزارش ایبنا« ،رهنمودهای معرفتی»« ،رهنمودهای اعتقادی»« ،رهنمودهای اعتقادی  -سیاسی»« ،رهنمودهای عبادی»« ،رهنمودهای
اخالقی و عملی»« ،رهنمودهای بهداشتی و پزشکی»« ،رهنمودهای جامع» و «رهنمودهای گوناگون» ،بخشهای این کتاب را تشکیل می دهد.

منسوب بود که از آن جمله میتوان به حمامی که آن
حضرت در آن استحمام فرموده بودند ،اشاره کرد .بیشتر
این مکانها که به شدت مورد احترام مردم بود ،با هجوم
مغوالن ویران شد و امروز اثری از آنها وجود ندارد.
▪ورود به توس

تاریخی ،به همراهی امــام جــواد(ع) با پدرشان تا شهر
مکه ،اشــاره شده اســت .در بصره ،شهری که نخستین
مقصد کاروان امام رضا(ع) در مسیر رسیدن به مرو بود،
دوستداران اهلبیت(ع) در اقلیت قرار داشتند .کاروان
امام(ع) ،زیاد در بصره متوقف نشد و بالفاصله به سمت
فارس حرکت کرد.آن حضرت در اهواز ،به سختی بیمار
شدند .منابع تاریخی ،دلیل این بیماری را هوای گرم و
مرطوب اهواز دانستهاند .ظاهر ًا زمان ورود امام رضا(ع) به
این شهر ،با فصل تابستان مقارن بود .به هر حال ،کاروان
تا بهبودی نسبی امام(ع) در اهواز توقف کرد و سپس ،راه
خطه فارس را پیش گرفت .گزارشی دقیق از هنگام خروج
آن حضرت از اهواز در دست است که نشان میدهد کاروان
«پل اربق» (اربک) عبور کرده و
امام رضــا(ع) ،از منطقه ُ
به شهر «ارجان»(بهبهان) ،رسیده است .امروزه در این
شهر ،مکانی موسوم به قدمگاه امام رضا(ع) وجود دارد
و مورد توجه عموم است .ظاهر ًا در ادامه مسیر ،کاروان
راه شهر «ابرقو» یا «ابرکوه» را در پیش گرفت که امروزه در
استان یزد قرار دارد و در این شهر نیز ،امروزه زیارتگاهی
با عنوان قدمگاه امام رضــا(ع) ،موجود است .بر اساس
گزارش منابع تاریخی ،کاروان از اهواز و از مسیر فارس به
سمت خراسان رفت ،اما خبری از عبور آن از شهر شیراز در
دست نیست .برخی از مورخان و پژوهشگران معتقدند که
فقدان گزارش مربوط به عبور کاروان امام(ع) از شیراز،
نشان میدهد که مسیر عبور آن ،از راه باستانی بهبهان
به پاسارگاد و از آنجا به سمت کوههای «کهگیلویه» بوده
است.باوجودنزدیکبودنشهر«اصطخر»بهمسیرحرکت
کاروان ،که در آن روزگار شهری آبادان محسوب میشد،
مأموران مأمون ،امام رضا(ع) را به سمت آن شهر نبردند
و کاروان آن حضرت ،پس از عبور از مسیری کوهستانی،
وارد جادهای شد که به شهر یزد میرسید .در آن روزگار،
یزد شهری کوچک بر کرانه کویر بود که جمعیت و اهمیت
چندانی نداشت .امروزه در اطراف این شهر ،میتوان چند
زیارتگاه با عنوان قدمگاه امام رضا(ع) مشاهده کرد که
میتواند به عبور کاروان از این منطقه ،داللت داشته باشد.

برخی روایتهای تاریخی حکایت
از آن دارد که امام رضا(ع) ،ابتدا از
مدینه به مکه رفتند و پس از زیارت
خانه خدا ،رهسپار بصره شدند .در این
روایتهای تاریخی ،به همراهی امام
جواد(ع) با پدرشان تا شهر مکه ،اشاره
شده است
▪ورود به نیشابور

مسیر حرکت امــام رضــا(ع) از یزد تا نیشابور ،چندان
دقیق و قابل احصا نیست .در منابع تاریخی ،تناقضهای
فراوانی درباره منازل طی شده توسط کاروان امام(ع)
دیــده میشود .به هر حــال ،از آ نجــا که مسیر حرکت
کاروان طوری طراحی شده بود که از مناطق کمجمعیت
عبور کند ،روایت عبور آن حضرت از شهرها و روستاهای
بین یزد و نیشابور ،کمتر در حافظه تاریخی مردم این
مناطق ثبت شده است و آنچه که امروزه شنیده میشود،
روایـتهــایــی اســت که بیشتر آ نهــا ،سندیت تاریخی
چندانی نــدارد .به همین دلیل ،رهگیری مسیر عبور
کــاروان امام رضــا(ع) در این مناطق ،دشــوار است .اما
درباره ورود امام(ع) به نیشابور ،معمورترین شهر خراسان
در آن دوره ،گــزارش ها و مستندات فراوانی در دست
اســت که باید روایــت حدیث مشهور و شریف «سلسلة
الذهب» برای علما و طالب نیشابور توسط امام رضا(ع)
مشهورترین آ نهــا دانست .افــزون بر ایــن ،شواهد
را،
ِ
متعددی از ورود امام رضا(ع) به نیشابور وجود دارد که
قدمگاه مشهور آن حضرت ،در روستایی به همین نام ،در
مسیر جاده مشهد به نیشابور ،از جمله آنهاست .طبق
گــزارش سفرنامه نویسانی مانند ناصر خسرو ،پیش از
هجوم مغوالن به خراسان ،در قرن هفتم هجری قمری،
مکا نهای متعددی در شهر نیشابور به امــام رضــا(ع)

مسیر حرکت امــام رضــا(ع) از نیشابور تا مــرو ،بیش از
سایر مسیرهای سفر کــاروان آن حضرت ،قابل احصا و
شناسایی اســت .طبق روایــات تاریخی ،کــاروان پس از
خــروج از نیشابور ،در مکانی به نام «دهسرخ» متوقف
شد .مشهور است که در این مکان ،امام رضا(ع) با دست
مبارک خــود ،زمین را بــرای به دست آوردن آب و وضو
گرفتن ،حفر فرمودند و چشمهای جوشید که تا امروز باقی
و مورد احترام مردم و زائران است .طبق برخی روایتهای
تاریخی ،کاروان امام رضا(ع) در نزدیکی «کوهسنگی»
که امروز در جنوب شهر مشهد قرار دارد ،توقف کرد و آن
حضرت ،از خداوند متعال ،برای ظروفی که از سنگ این
کوه تراشیده میشود ،برکت مسئلت فرمودند .مقصد
بعدی کاروان امــام(ع) ،منطقه توس بود .آن حضرت در
قریه سناباد اقامت کردند و مورد استقبال گرم مردم و
بزرگان این منطقه قرار گرفتند .روایتها و احادیثی از امام
رضا(ع) نقل شده است که آن حضرت هنگام ورود به توس،
محل شهادت و دفن خود را ،این منطقه معرفی کردهاند.
▪عبور از سرخس

کــاروان امــام(ع) در ادامــه سفر خــود ،از توس به سمت
سرخس حرکت کرد تا از این شهر ،به سوی مرو برود.
طبق روایات تاریخی ،مأمون دستور داد در سرخس ،امام
رضا(ع) را زندانی کنند .دلیل این کار ،واهمهای بود که
پس از رسیدن خبر ایراد سخنرانی امام(ع) در نیشابور و
بیان حدیث «سلسلة الذهب» ،در دل مأمون ایجاد شد.
واقعیت آن بود که امام رضا(ع) ،با روایت حدیث مذکور ،بر
حقانیت اهلبیت(ع) نسبت به حکومت بر جامعه اسالمی
تصریح فرمودند و مشروعیت خالفت جائر عباسی را زیر
سوال بردند .از سوی دیگر ،استقبال پرشور مردم از امام
رضا(ع) ،به ویژه در نیشابور ،مأمون را دچار بیم و هراس
شدیدی کرده بود .با این حال ،این حبس زیاد به طول
نینجامید و مأمون که خود اسباب مسافرت امــام(ع) را
فراهم کرده و آن حضرت را به اجبار از مدینه به مرو آورده
بود ،ناچار شد به حبس امام رضا(ع) خاتمه و به حرکت
کاروان به سمت مرو ،فرمان دهد .سرخس ،آخرین شهری
بود که کاروان امام(ع) ،پیش از ورود به مرو ،وارد آن شد.

قــرآن نفیسی در کتابخانه شهر
دوبلین ،پایتخت کشور ایرلند،
نــگــهــداری م ـیشــود کــه مــربــوط
به دوره صفویه اســت .ایــن قرآن
توسط یک کلکسیونر آمریکایی در
ترکیه خریداری و به ایرلند آورده
شــده اســت .بــه گ ــزارش ایبنا ،به
نقل از «آپولومگزین» ،بعد از 20
ســال جنگ بین دو کشور ایــران
و عثمانی ،در سال  1555میالدی پیمان آماسیه بین شاه
طهماسب صفوی و سلطان سلیمان اول منعقد شد10 .
سال بعد از این پیمان ،شاه طهماسب بــرای حفظ بیشتر
اتحاد بین دو کشور اسالمی ،کاروانی مشتمل بر  34شتر که
حامل هدایای بسیاری برای امپراتور جدید عثمانی بود ،به
اسالمبول فرستاد .یکی از هدیههای ارسالی شاه صفوی،
قرآنینفیسبود.اواخردهه،1920یککلکسیونرآمریکایی
به نام «چستر بیتی» این قرآن نفیس را از یک حراجی در شهر
استانبول خرید و هم اکنون ،در موزه کتابخانهای به همین
نام ،در شهر دوبلین ایرلند نگهداری میشود .در صفحه اول
اینقرآننفیس،جملههایکوتاهیدیدهمیشودکهمالکیت
آن را به سفارت روسیه در دوره عثمانی منسوب میکند؛ ولی
این قرآن ،سالها در گنجینه کاخ موزههای عثمانی نگهداری
میشد.گفتهمیشوداینقرآنتنهادرمراسمتشریفاتیدولت
عثمانی استفاده و بقیه اوقات در موزه نگهداری میشد.
▪ویژگیهای قرآن نفیس

یمتر
این قرآن 890 ،صفحه دارد و طول جلد آن  40سانت 
است« .النا رایت» کارمند کتابخانه چستر شهر دوبلین،
 20سال تحقیقات خود را درباره تاریخچه این قرآن ،در
کتابی گرد آورده که توسط همین کتابخانه منتشر شده
است .در این کتاب درباره خط نوشتاری منحصر به فرد
قرآن و طراحی خاص و استفاده از نقوش ایرانی در تزیین
آن توضیح داده شده است .یکی از نکات جالب توجه در این
قرآن ،استفاده از صفحاتی است که قبل از خطاطی روی آن
هاطالیاچیزیشبیهآنپاشیدهشدهاست.تزییناتحاشیه
قرآن نیز ،با خطوطی از جنس طالست .تمام آیات این قرآن
نفیس ،با خط روزبهان است که با استادی تمام مشق شده
است .کتابخانه چستربیتی در شهر دوبلین ،مرکز اسناد
قدیمی ،در سال  2002میالدی ،عنوان موزه برتر اروپا
را کسب کرد .این کتابخانه در سال  ،1950توسط خود
چستر بیتی بنیاد گذاشته و در سال  2000میالدی بازدید
آن برای عموم آزاد شد .مجموعههای نگهداری شده در این
کتابخانه ،در دو حوزه متون مذهبی و آثار هنری طبقهبندی
میشوند.
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