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هنرمندان
در فضای
مجازی

بخشی از سخنان هنرمند پیشکسوت رادیو همزمان با سالروز
تولدش درگفتوگو با ایسنا

صفحــات مجازی اهالــی فرهنگ و هنر ،از فعالیتهای تازه آنها خبر میدهد و هر
آنچه این روزها با آن درگیر هســتند و دغدغهاش را دارند؛ از شــاعران و نویسندگان
تا هنرمندان حوزههای تئاتر و ســینما روزانههاشــان را با مخاطبانشــان به اشتراک
گذاشتهاند.

ëëچهرهها
کیومرث مرادی خبر جدیدی از نمایش تازهاش در اینستاگرام منتشر کرده و ضمن انتشار
ویدیویــی نوشــته :مهدیحســینینیا ،نازنیــن کریمــی و ســام درخشــانی بــه نمایــش
«مانش»پیوســتند .مرادی برای نخســتین بار با این بازیگران همکاری میکند تا با ترکیبی
متفــاوت تازهتریــن اثر خــود را برای اجرا آمــاده کند .تئاتر«مانش» براســاس نمایشــنامه «اهالی کاله»
نوشــته پیــام الریــان برای اجرا آماده شــده و قرار اســت از نیمه تیرمــاه در پردیس تئاتر«شــهرزاد» روی
صحنه برود.

کوروش ســلیمانی بازیگر تئاتر ،ســینما و تلویزیون هم عکسی با محمدعلی بهمنی شاعر
معاصر منتشــر کرده و در توضیح آن شــعری آورده و نوشــته« :چند مدتی اســت خسته از
روزگار گاه و بیــگاه ایــن شــعر را با خود زمزمه میکنم ،یا دکلمه اســتاد عزیــزم پرویز خان
پرســتویی از آن و بــه لطــف حقیقت ،زیبایــی و حالوت آن خســتگی از جان به در میکنــم .امروز بعد از
دیالوگی کاهنده و عجیب که داشتم ،از آن دست دیالوگها که شاید شما هم در این روزگار غریب با آن
کم و بیش و بیشتراز پیش! مواجه هستید ،بیشتر از همیشه به آن نیازمند بودم و چه بخت یارم بود که
غروب در ســر ضبط برنامه هزاره شــعر که به دعوت علی خواجه عزیز رفته بودم تا با دوســت و اســتاد
ارجمند دکتر رشید کاکاوند درباره لذت شعر گفتوگو کنم ،استاد محمد علی بهمنی نازنین را دیدم و
از ادب و فروتنی و مهربانیشــان بهرهمند شــده و از اینکه این شــعر را به ما بخشــیدهاند بســیار تشــکر
کردم».

کاظــم دانشــی در اینســتاگرام خــود از نقــش صــدف اســپهبدی در «علــفزار» نوشــت و
ســیمرغی که گرفت .کارگردان علفزار نوشــت« :صدف اســپهبدی بازیگر جوان ســینما و
تئاتر ،سال گذشته برای اولین بار در یک فیلم سینمایی جلوی دوربین رفت .اسپهبدی در
«علفزار» نقش زنی با نام «فریبا» را ایفا کرد .کاراکتری ســخت با گریم بســیار ســنگین که مجبور شــد
بــرای بــازی در آن  ۲۵کیلــو وزن کم کنــد .او مزد زحمات و ســختیهای این نقش را زمانــی گرفت که از
پلههای اختتامیه چهلمین جشــنواره فجر باال رفت و ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن را
دریافت کرد« ».علفزار» به تهیه کنندگی بهرام رادان و کارگردانی کاظم دانشی در چهلمین جشنواره
فیلم فجر در  ۱۳رشــته نامزد شــد (تمامی بازیگران نقش اول و مکمل) و در نهایت  ۴سیمرغ بلورین و
یک دیپلم افتخار از این رویداد سینمایی دریافت کرد.

صفح ه اینســتاگرامی منســوب به،دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی عکسی
از حضور این اســتاد بر ســر مزار یار دیرینهاش محمدرضا شجریان منتشر
کــرده و شــعری از شــفیعیکدکنی را ضمیمــه عکس نموده اســت .شــعر
آواز زندگی را /با هر مرکبی که نوشتیم /بزدودش این پلیدک
چنین استِ :
غــ ّد ِار بدگمانِ /ومروز /آموختیم از تو /که با مرگــی اینچنین /آواز زندگی
را /باید نوشت و /رفت  /تا جاودان بماند در زیر آسمان».

ëëدیگه چه خبر؟
کامبیز درمبخش جزو هنرمندان حیفی بود که کرونا از ما گرفت و حاال نشر ثالث که پاتوق
اصلــی ایــن هنرمند طــراح و کارتونیســت بود نمایشــگاهی از کارهــای او برگزار کــرده .در
اینســتاگرام نشــر ثالث ویدیویی از آمادهســازی این نمایشــگاه منتشر و نوشــته شده :شاعر
خطهــا ،کامبیــز درمبخش ،گزیده آثار ۳ ،تا  ۱۵تیــر  »۱۴۰۱یکی از عالقهمندان درمبخش هم در فقدان
او نوشــته :کامبیز رفت اما برای همیشــه بود و ماند.خطوط کامبیز بدون در نظر گرفتن خالفی آرت بی
نظیر فکریاش کافی است برای استثنایی بودناش.تک بود یک دانه و رفت».

حجت االسالم محسن حنیفی

موسیقی؛عبور از غفلت
خود زندگی .همچنین اســت ســایر ِح َرف و مشــاغل
و رشــتههای دیگــر .اگر هــر کدام برای زندگی باشــند
ممدوح و اگر خود ،زندگی باشند مذموم است .حال
چطور ممکن اســت هــر کدام و مثالً موســیقی ،خود
زندگی باشند؟! این طور که شغل و حرفه و تخصص
باشند! مگر شــغل و حرفه تخصصی ،میتواند خود
زندگی باشــد؟ آری .هر قدر امری شاخ و برگ بگیرد
و پیچیدهتــر شــود و مهارت بیشــتری بطلبــد ،نیاز به
وقت و نیروی بیشــتری دارد و هــر قدر وقت و نیروی
آدمــی ،مصــروف آن شــود ،زندگــی در آن خالصــه
میشود!
بســیار کســان کــه بــرای تأمیــن معــاش و قــوت
الیموت ،از پگاه تا شامگاه مشغول کار و تالش معاش
هستند و زندگیشــان همان شده است! یعنی زندگی
برای آنها در پیشــه و حرفه شــان خالصه شده و اصالً
کار و حرفه،برای آنها زندگی شده!
اینهــا مــواردی اســت که بــرای تأمیــن ملزومات و
ضروریات زندگی رخ میدهد و تبدیل به زندگی شده
اســت .اما هنر و موســیقی ،مهارت و پیشهای است که
از فرط جذابیت و دلپســندی ،از روی اختیار تبدیل به
زندگی میشوند.
موســیقی برای عدهای ،خود زندگی است نه برای
زندگــی! تمــام اوقــات و فکــر و ذکــر و ّهم و غمشــان،
موســیقی اســت! همــه وجــود و نیــرو و تواناییشــان
مصروف آن میشــود! در واقع زندگیشان آن است و
با میل و خودخواســته به آن میپردازند نه اجباراً و بنا
بــر ناچاری! پس در ایــن صورت معنای زندگی تغییر
میکند و چیزی که مقدمه و برای آن است ،با خود آن
عوض میشود و این یعنی غفلت! چگونه امری جای
زندگی را میگیرد! یا جایگزین زندگی میشود؟ همان
طور که قبالً اشاره شد ،به این دالیل:
 -1فقر و تالش برای رفع آن!
 -2عالقه وافر و بیش از حد به چیزی .به طوری که
تمام فکر و ذکر را اشغال کند!
 -3هدفهای بزرگ و خاص که عمر و توان زیادی
را صرف میکند و نیل به آنها زمان زیادی میطلبد!
 -4مشاغلی که مأموریتها و مسئولیتهای مهم
و بزرگی با خود به همراه دارند!
 -5اموری که تأمین مایحتــاج زندگی و ضروریات
آن ،بدانها وابسته است!

گفتیم هیاهو و سرسام زندگی
موجــب ســتوه و فرســایش
یادداشت
جسم و روح است و فرار از این
هیاهــو و فرســایش ،راه نجات
است.
ایــن فــرار ،گاهــی از چالــه
درآمدن و در چاه افتادن است
که همان غفلت مذموم است.
محسن نفر
اصــاً غفلــت چیســت؟ بــی
نوازنده و آهنگساز
توجهی و ناآگاهی و ناهشیاری
موسیقی
نسبت به امور و مسائل! حال
ایــن بــی توجهی گاهی ناخواســته و طبیعی اســت که
همان ناآگاهی است و گاهی خواسته و اختیاری است
که میشود بی اعتنایی .در کلمات قصار و هدایتبخش
آمده اســت نســبت به هدف شــمردن دنیــا ،بی اعتنا
باشــیم و این یعنی غفلت ممــدوح .البته نزد بعضی
هــدف قــرار دادن دنیا ،با خود دنیا ،مــورد غفلت قرار
گرفته و این تبدیل به یک اشــتباه تاریخی شــد تا ملل
مســلمان بــه آباد کــردن دنیــای خــود نپردازنــد و در
نهایــت برای ضروریــات و مایحتــاج عمومی و یومیه
خویش ،محتاج اغیار و گاهی اعدا شوند.
خود دنیا ،مخلوق حق تعالی و گذرگاهی دلنشین
و دل آرا است .اشکال و ایرادی نه در خلقت آن است
و نــه در هــدف آن و خلقتش! اشــکال در فهــم و نگاه
مــا نســبت به آن اســت کــه آن را هدف شــمردهایم و
زندگی در آن را آخراالمر .این اشتباه و غفلت ،موجب
دنیــا دوســتی به نحوی کــه مرگ و جدایــی از آن فوق
طاقت شده است و از سوی دیگر بی اعتنایی و غفلت
از آن موجب تنگدســتی و نیازمندی و بیچارگی شــده
اســت .پــس اگــر دنیا ،هــدف زندگــی باشــد ،غفلت و
اگرنه بیاعتنایی باشــد ،باز هم غفلت اســت .مفهوم
گــذرگاه بــرای دنیا ،خــود رفع غفلتهاســت .گذرگاه،
یعنــی محلــی کــه بایــد از آن گــذر و عبور کــرد .یعنی
منــزل نیســت .یعنــی نمــی تــوان در آن اقامــت کرد.
محل
تنها جــای اطراق اســت! یعنی توقفگاه اســتِ .
توقف موقت .نه اقامت .در اقامت ،مفهوم ماندگاری
و ماندن و بودن ،مســتتر اســت .اما در اطــراق ،توقف
موقت مراد است! پس توقف موقت ،نمیتواند هدف
زندگی باشــد و اقامت دائم که عالم باقی است ،مورد
غفلت قــرار گیرد! اگر هــدف ،اقامت دائم باشــد،آزار

دنیا و دســت اندازی بــر آن و نابودی طبیعت و اتالف
و انهدام ذخایر و ســرمایههای آن که ســهم نسلهای
آتی هم هســت ،در دســتور فعالیتهای خرد و کالن،
قــرار نمیگیرد .امــا اگر هدف زندگی خود دنیا باشــد،
اینهــا همه مقدمهای اســت بــرای آن هدف.یعنی در
اختیار داشتن دنیا.
اما از ســوی دیگــر اگر دنیا گذرگاه تلقی شــود ،باید
غافــل نبــود از اینکه این گــذرگاه امن و آبــاد و هموار و
نافع باشد!
گذرگاهی پر خطر ،خطر آســیب و ســقوط و هالک
در پــی دارد .فقــر ،عقبماندگــی که شــامل فرهنگ،
اقتصاد ،سیاســت ،تعلیــم و تربیت ،بهداشــت ،رفاه،
توســعه ،پیشــرفت و ...میشــود ،بزرگترین خطرهای
غفلت از دنیا و این گذرگاه است.
پس غفلت ســوم این اســت که دنیا را به درســتی
گــذرگاه بدانیــم .امــا بــه گــذرگاه و امنیــت و آبادانی و
اهمیت آن ،غفلت داشــته باشــیم! پس میبینیم که
حلقههای غفلت ،یکی پس از دیگری از راه میرسند!
باید بفهمیم که از چاهی به چاهی دیگر و از غفلتی به
غفلتی دیگر ،در نغلتیم!
حکایت موســیقی هــم از همین قبیل اســت .کنار
گذاشــتنش ،تنها گذاشــتن آدمی اســت ،در تنگناهای
هولنــاک و دل آزار زندگــی کــه غفلــت از آنهــا ســبک
کردن بار اندوهشــان است .بهکار گرفتنش هم ابتال به
غفلتی نورســیده است که عوارض خطرناک تعلیم و
تربیت ،آداب و معاشــرت ،اخــاق ،روابط اجتماعی،
روابط خانوادگی و شــخصی و بسیاری مشکالت دیگر
دربــر دارد .حــال چه کنیم؟ آن را بــه کار گیریم و از آن
بهره بریم یا نه؟
درنــگ و تردیــد در اســتفاده از آن غفلــت و
بهکارگیــری تمــام عیــار آن هــم ،غفلت اســت .باید
بدانیــم و بــاور کنیــم بــرای رهایــی از کســالتها،
ماللتهــا و افســردگیهای ناشــی از زندگــی و
تزاحمــات در آن ،موســیقی مهــم و راهگشــا اســت.
اما چطور میشــود بــه ابتذال درنغلتیــد؟! با خروج
از ایــن غفلــت کــه موســیقی پناهــگاه مناســبی برای
خــروج از تألمات و تکدرات زندگی اســت .موســیقی
تنها یک برون رفت از مشکالت زندگی است نه خود
زندگــی! غفلــت اعظم این اســت که ما موســیقی را
خود زندگی بدانیم .موســیقی برای زندگی اســت نه

فرش  ،راوی فرهنگ ملل

نگاهی کوتاه به مجموعه شعر «دنیا از خودش سر رفته است» اثرالههکاشانی

ازدیربازمردمــان روی زمیــن
بــرای رفــاه و آســایش خــود
هنر و روان
در تــاش و تکاپــو هســتند از
وســایل بدوی گرفته تا کنون که
اختراعات و اکتشافات و ساخت
شهره طاعتی
مددکار اجتماعی
وسایل زندگی بهصورت فعلی
درآمــده ،همگــی در اختیــار
آرامش انسانها قرار داشته و دارد.در زمانی که گروههای
انســانی از غارها بیرون آمده و با دنیای پیرامون خود به
شکلجدیدتریآشناشدند،تاساختنوسایلیکهزندگی
روزمره را برایشان آسان کند اهمیت ویژهای پیدا کرد و در
ن و زمانهای مختلف تاریخی تکمیلتر شد و
طول دورا 
ازیکجاییبهبعدساختنوسایلبیشترباهنرگرهخورد
و از ظاهر و رنگ و لعاب هنری بیشتر و بهتری برخوردار
شــد .درهر منطقه با توجه به ســبک زندگــی ،جغرافیا،
وســایل و منابــع اولیــه فرهنــگ و آداب و رسومشــان به
ســاختن و خلــق وســایل رفاهــی پرداختند .یکــی از این
وســایل که از همان ابتدا با هنرهای مختلف گره خورده
اســت ،فرش و گلیم و جاجیم اســت .فرشها و تمامی
وسایلیکهبهعنوانزیراندازاستفادهمیشوند،باهنرهای
طراحی ،ترکیب رنگها ،نوع بافت و گرهها ،نقشهایی
را به وجود میآورند که هر کدامشــان نمادی از فرهنگ
و آداب و رســوم و خطــه جغرافیایــی بــه همــراه دارند و

ساخت گشایی منهای ارزش
داوری ،اصــل کلــی و بایســته
نقد
در نقــد شــعر اســت و در
کتــاب «دنیــا از خــودش ســر
رفته اســت» ما بــا روایتها و
مجید افشاری
منتقد
مخاطــرات عاشــقانه همــراه
با زبــان توصیفــی مواجهیم؛
حــال و هوایــی بیپیرایــه از گفتمــان بــا مخاطــب
خاص ایهامی که در مواردی میتوان او را برساخته
ذهن شــاعر دانست .از ســوی دیگر سطربندیها به
انــدازه و مکاشــفات عاطفی کــه هرازگاهی در کتاب
تجلی دارند خواننده را مجاب به همراهی میکنند.
بــرای پژوهشــگر در حــوزه ادبیات فاصلــه گرفتن از
خزانــه مطالعاتی و در امان داشــتن جوهر شــعر از
شعارزدگیهای فاضالنه کاری بس دشوار است که
الهــه کاشــانی از عهــده این امر بر آمده اســت (یک
مورد آن هم بســیار کمرنــگ در ص  ۲۲میخوانیم
«متحیــرم از تغافــل آینههــای تــو در تو» کــه لحنی
بیدالنــه و فاضالنــه را تداعــی میکنــد) رعایــت
فاصله ایمنــی ذهن با اندوختههــای ادبی و تمایل
بــه خودبودگــی ،منهای عصبیتهــا و ظرفیتهای
علمی ،بخشــی دیگــر از توان این مجموعه اســت و
چه خــوب که در کتــاب از تزاحم
تصویــر و تراکــم تعبیــر ،خبــری
نیســت و چنــد بــار هــم گریــز به
موضوعــات اجتماعــی و جهانی
را شــاهدیم .مؤلــف تــاش
مســئوالنهای برای حفظ سادگی
زبانــش دارد و ایــن یکدســتی
نشانه تجربههای نگارشی شاعر
در ســامانه جادویی شــعر است.
در مــوارد بســیاری قلم شــاعر با
تأثیرگذاری همدالنه از خواننده،
مخاطب میسازد .عناصر زبانی
که در کتاب به بســامد میرســند

ëëجهان ادبیات
اســداهلل امرایی مترجم کشورمان که اصوالً روز تولد فرهیختگان را در صفحهاش یادآوری
میکند و چیزی دربارهشــان مینویســد این بار از فرشــته ســاری نوشــته به بهانه تولدش.
امرایــی عکســی از این شــاعر منتشــر کــرده و در توضیــح آن آورده« شــادباش زادروز تولد
فرشــته ســاری نویســنده و شــاعر و مترجــم .چند کتــاب در حوزههای شــعر و داســتان تألیف یــا ترجمه
کردهاست؛ پژواک سکوت ،مروارید خاتون ،تربت عشق و جمهوری زمستان از جمله آثار اوست .ساری
در رشــتههای علوم کامپیوتر و زبان و ادبیات روســی تحصیل کرده اســت .از یاران مجله کارنامه بود .هر
جا که هست از گزند روزگار مصون باشد».
داســتانهایی از تاریخ و مردمان آن دیار را در خود جای
دادهاند .میتوان گفت کــه فرشها راویان فرهنگهای
ملل هستند .آنها در دل خود داستانها و رازهای مگوی
بافنده هایشــان را نیز در گره خرجهای خود نهفته دارند
و با نگاه کردن به آثار خلق شــده توسط دست بافندهها
میتوان تشخیص داد که متعلق به کدام منطقه و کدام
طایفه اســت.این تلفیق هنر با فرش ،به زیبایی ظاهری
خانهها نیز رنگ و لعاب دیگری میبخشد و برای بیننده
چشــمنواز اســت .در کشــور ما ایران این وسیله کاربردی
بیــش از هــر کجــای دیگر با هنر عجیــن شــده و از دیرباز
حامل فرهنگ و تمدن کهن ایرانی اســت که به سراســر
دنیامنتشرگردیدهاست.

وقت دریا شدن و موسم باران شده است
روضهات شکر دوباره به من احسان شده است
هر کسی گریه کند غربت بیمثل تو را
هم نفس با نفس شاه خراسان شده است

تا کسی مرا به ابتدای ماجرا ببرد

هــم زنجیــرهای از مفاهیم پنهان را بــرای مخاطب
آشــکار میکنند .اتاق ،باران ،زن ،گل و ...شاعر رفتار
واقــع بینانه بــا تجربههای زندگــی اش دارد .همین
رویکــرد ،باورپذیری نوشــتارش را تضمین میکند،
مثــاً نــگاه کنید بــه «زندگی جــاده اســت ،جادهای
دو طرفــه» و حاال بد نیســت گزیدهای از ســطرهای
درخشــان این کتــاب را که به احتمــال زیاد در ذهن
مخاطــب جــا خوش میکنــد باهــم بخوانیم :هیچ
کــس چیــزی یــادش نمیآیــد ،دنیــا مثل همیشــه
آرام ،فقــط کتابدار زیر شــاهنامه مــرده بود ص /۱۶
ســر
دور میشــوم ،آنقــدر دور کــه شــکل نقطــهای ِ
خط میایســتم ،تا کســی مرا به ابتــدای ماجرا ببرد
ص  /۲۰دســتهایی کــه زیر خاک ،دنبــال قهرمان
میگــردد ،نمیتوانــد مشــت شــود ص  /۲۷دکتــر
گوشی را بگذار ،من سال هاست ،حرفم را روزی سه
بار قــورت میدهم ص  /۳۳جملههــای بیهدف،
مثل کودکان خجالتی ،نامههای مرا پشتشان پنهان
کردهانــد ص  /۴۲هــر کــس مرا دیده ،از چشــمهای
مــن تو را خــوب میشناســد ،از این ســطر بــه بعد،
چتــرت را باز کن ص  /۴۵و من فکر کردم ،آدمهای
قــوی ،چشمهایشــان از ســنگ ُپــر شــده ص / ۴۸
دفترچه خاطرات تب دار نیست ،گاهی مثل دیدن
یک گور دسته جمعی ،فقط داغ
دلمــان را تــازه میکنــد ص / ۸۰
از تــو حــرف میزنم و ســاحل پر
میشــود از گــوش ماهیهایی که
تورا ،ندیده میشناسند ص /۸۷
آن وقت میشود با خیال راحت،
دنیــا را در نایلونــی ســیاه پیچید
و در ســر کوچــه رها کــرد ص /۹۰
این بخشــی کوتاه از سطرهایی از
کتــاب «دنیا از خودش ســر رفته
است» که میشود به ذهن سپرد
و رفــت ســر وقت خوانــدن تمام
کتاب و قدم زدن در کلماتاش.

بــه مناســبت ســالگرد فاجعــه هفتــم تیــر ،تیــزری بــا
عکس
محوریــت بازنمایــی حادثــه انفجــار دفتــر حــزب
نوشت
جمهوری و نخســتین تصویرازشهید بهشــتی در فیلم
سینمایی «ضد» دومین ســاخته امیرعباس ربیعی به
تهیهکنندگی محمدرضا شفیعی رونمایی شد.
درام سیاسی است که داستان یک
«ضد» به قلم حسین ترابنژاد یک ِ
دل حوادث سیاســی روایت میکند .این فیلم ســعی کرده
عشــق را در ِ
حوادث پرالتهاب زمستان  ۵۹تا تابستان  ۶۰ایران را به نمایش بکشد.
مهدی نصرتی ،لیال زارع ،لیندا کیانی ،نادر ســلیمانی ،مهشید جوادی،
مجیــد پتکی ،روزبه رئوفی ،عماد درویشــی ،شــیرین آقاکاشــی و امین
خانی بازیگران اصلی این فیلم هستند/.ایرنا

به مناسبت سالرو ز
امام محمدتقی جواداالئمه(ع)

توکل برخدا راه مقابله با مشکالت
امــام محمدتقــی،
جواداالئمه(ع) نهمین
آیین
روشــنی
خورشــید
بخــش آســمان امامت
و هدایــت اســت کــه
اسماعیل علوی
هماننــد پــدران گرامی
دبیر گروه پایداری
خــود آیینــه تمامنمای
فضایــل و واالییهاســت .همانانــی کــه کالم
وحــی آنــان را بــا القابــی همچــون راســخون
درعلم ستوده و اطاعتشان به مصداق اولی
االمرالزم شمرده شده است.
امــام جــواد (ع) در هفــت ســالگی پــس
ازشــهادت پــدرش امام رضــا(ع) امامت زود
هنــگام امت را عهدهدار شــد .امــری که تا آن
زمــان ســابقه نداشــت و نامأنــوس مینمود.
اگر چه این امر تأکیدی بر این باور شــیعه بود
که امامــت منصبی الهی اســت و خداوند آن
را بــه شایســتگان و کمالیافتگان در هر ســنی
میبخشــد ،بــا وجود ایــن جمعــی از عالمان
مکتب امامیه نیز به تردید افتاده و به گرداب
شــک گرفتار آمدنــد .مورخان نقــل میکنند؛
آن هنــگام کــه امــام رضــا(ع) در ســال 202
قمری به شــهادت رســید فرزندش ابوجعفر
که کســری از هفت ســال سن داشت جانشین
آن حضرت شــد و این موضوع با اختالفنظر
پیروان آیین تشــیع مواجه شــده و «یونس بن
عبدالرحمن» یکی از عالمان شیعی و مطرح
آن روز آن را بــه بیان آورد .آن ایام که موســم
حــج نیز نزدیک بود جمعــی از صاحبان فکر
و کرســی تدریس در شــهرهای مختلف برای
فرونشــاندن شــعلههای تردید در درون خود
حــج را بهانــه قــرار داده بــه مکه آمدنــد تا از
نزدیک امام جــواد(ع) را دیده و با حضرتش
وارد احتجــاج شــوند .از ایــن رو حج آن ســال
شــاهد جلســات متعدد مناظرههــای علمی
میــان عالمــان شــیعه با امــام جــواد (ع) بود
که آن حضرت با پاســخهای قاطع و روشــنگر
و اداره جلســات مناظــره ،هرگونــه شــک و
تردیــدی را برطــرف و به تثبیــت امامت امام
جواد(ع) انجامید.
حــل مشــکالت علمــی صاحبــان فکــر و
اندیشــه از ســوی امــام جــواد(ع) تحســین و

اعجــاب آنــان را برانگیخــت و عالمــان ســایر
مذاهــب را نیــز به تعظیم و تکریم واداشــت.
آن حضــرت در ســجایای اخالقــی راه پــدران
خود را میپیمود و دســتی سخاوتمند داشت
تــا آنجــا کــه ملقــب بــه «جــواد» شــد .نیکــی
بــه مــردم از برجســتهترین ویژگیهــای امام
جــواد(ع) بود که از نــگاه مورخان دور نمانده
و مــوارد آن در تاریــخ ثبــت شــده اســت .آن
حضرت در ادامه راه نیــاکان خویش مردم را
در گرفتاریها مســاعدت نموده و دســتگیری
مینمود.
امــام جواد(ع) پیوســته روح امید و صبری
پویــا را در جــان مؤمنــان میدمیــد تــا آنان را
بــرای مقابلــه با ظلم و سرکشــی آماده ســازد
و میفرمــود« :صبر مؤمن بر بال و ســختیها،
کارآمدترین ســاح علیه ســتمگر است» و راه
رســیدن به اهداف عالی را صبر بر دشواریها
و سختیها میشناســاند .آن حضرت اعتماد
و تــوکل بــر خــدا را یکــی از ویژ گیهــای مهم
اهــل ایمــان دانســته میفرمــود« :هرکس به
خدا اعتماد کرد ،شــادمانی آن را میچشــد و
هرکس به خدا توکل کرد ،خداوند او را بسنده
خواهــد بــود و راه نجــات بــه رویــش گشــوده
میشود».

