
مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید دانشگاهها:
 جهان در حال گذر و تحول به سمت یك »ساختار و هندسه جدید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی« است.

صفحه 1

ديدار  در  )يكشنبه(  ديروز  عصر  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آيت اهلل  حضرت 
صدها نفر از اساتيد، محققان و پژوهشگران دانشگاهها، جهان را در حال گذر و تحول 
به سمت يك »ساختار و هندسه جديد سياسی، اقتصادی و اجتماعی« خواندند و با 
تبيين جايگاه و نقش آفرينی ويژه ی ملت ايران در اين تحول عظيم تاريخی تأكيد 
كردند: نخبگان كشور از جمله دانشگاهيان می توانند با عمل به وظايف بسيار مهم 
خود در اين برهه ی بسيار حساس تاريخی، به ارتقای جايگاه ايران در ساختار جديد 

جهان،  كمك تعيين كننده ای كنند.
حضرت آيت اهلل خامنه ای اوضاع در حال گذر جهان را از لحاظ ظاهری با مرحله 
مقايسه  قابل  اروپا  استعمار  پيدايش  دوران  و  اول  جهانی  جنگ  از  پس  تحوالت 
دورانهای  برخالف  جهان  آتی  تغييرات  گيری  جهت  كردند:  تأكيد  اما  دانستند 
ياد شده، در جهت تبادل قدرت و توانايی های عمومی بخشی از ملتهای جهان با 

بخشهای ديگر است.

آداب زیارت امام رضا علیه السالم
1- معرفت و شناخت امام)ع(

كسی كه بر چشمه آبی وارد می شود، به اندازه ظرفی كه به همراه دارد، از آن چشمه بهره می گيرد و زائری كه به زيارت امام می آيد به اندازه شناخت و معرفتی كه دارد، از زيارت خويش سود می برد. پس پيش 
از هر چيز ، سطح شناخت و آگاهی خود را درباره امام باال ببريم و قبل از ورود به ميهمانی، صاحب خانه، خصوصيات اخالقی و رفتاری او و نيز انتظارات و خواسته های وی را بشناسيم.

2- طهارت روحی
يكی از بزرگترين ويژگی های اهل بيت )ع( طهارت و پاكی آنان از هر گناه و كاستی است و دوست دارند كه ميهمانان آنان نيز ازگناه پاكيزه باشند. شايسته است كه زائر امام، قبل از ورود به حرم ، بيشترين سعی 
خود را برای كسب طهارت و پاكيزگی روحی انجام دهد. برخی آلودگی های انسان مربوط به سستی در انجام واجبات، سهل انگاری در نماز و روزه و ارتكاب برخی محّرمات است كه بايد به درگاه خدا توبه كرد و 

به راستی تصميم گرفت كه گذشته را جبران كرده، در آينده به گناه و آلودگی نزديك نشود.
بخشی ديگر از آلودگی های انسان مربوط به ناديده گرفتن حقوق ديگران ، بی احترامی به پدر و مادر، ضايع ساختن حق برادر و خواهر، قطع ارتباط با خويشاوندان و تصّرف در اموال يتيمان وكودكان و بی اعتنايی 
به حقوق همسر و فرزندان و...است كه توبه از اين گونه گناهان – عالوه بر ندامت قلبی و باطنی- به اين است كه آن حقوق ضايع شده را در عمل جبران كند وتصميم بگيرد رضايت صاحبان حق را به دست آورد.

3- طهارت جسمی 
لباس و بدن پاكيزه، از آداب اعمال عبادی است و چون حرم امامان مكانی است كه برای عبادت و بندگی خدا مّهيا شده است و محضر امام، محضر ولی خداست، بايد نهايت پاكی و طهارت را رعايت كرد و عالوه 

بر آن، پيش از ورود به حرم )غسل زيارت( كرد و وضو گرفت.
»غسل« به نّيت پاكی از همه آلودگی ها يی كه نياز به غسل داشته است و ممكن است آن را فراموش كرده باشد و نيز به نيت آمادگی برای زيارت امام و نيايش به درگاه الهی.

4- آمادگی روحی و عاطفی
عالوه بر طهارت جسمی و معنوی، برخی از اعمال، زمينه روحی زائر را برای زيارت آماده می سازد، از آن جمله است كمك به نيازمندان و ياری رساندن به ديگر زائرين. يكی از راه های ايجاد آمادگی روحی و 

معنوی برای كسانی كه به صورت گروهی و كاروانی به زيارت می آيند، ياری رساندن به همراهان و فراهم آوردن زمينه آسايش و زيارت برای آنان است. 
در حاالت امام خمينی )ره( نوشته اند كه وقتی در دوره جوانی همراه دوستان خود به زيارت حضرت رضا )ع( مشرف شده بودند، وقتی همه با هم به زيارت می رفتند، امام زودتر از ديگران به اتاق محل سكونت 
باز می گشت، اتاق را تميز می كرد و امكانات پذيرايی را فراهم می آورد تا وقتی همراهرن از راه می رسند، با نوشيدن چای و استراحت، خستگی از تن آنان بيرون رود. خدمت به زائرين و دوستان حضرت رضا )ع( 

به معنای خدمت به خود آن حضرت است و راه خوبی برای جلب توجه و عنايت خاص آن حضرت است.
5- زيارت و عرض سالم و ارادت

حساس ترين مرحله زيارت، همين مرحله است كه زائر پس از رعايت آداب زيارت و كسب طهارت ظاهری و باطنی، با نيتی خالص و به هدف اطاعت از خداوند، به اظهار مّودت و دوستی با اهل بيت پرداخته و 
در برابر ضريح آن بزرگوار با ادب و احترام ايستاده يا زانو زده است.

دعا، هم می تواند به فارسی باشد و هم به عربی و بهترين دعا، دعاهايی است كه از امامان معصوم )ع( و بزرگان روايت شده اشت، مانند زيارت » امين اهلل « يا » زيارت جامه كبيره« و يا » زيارت مخصوص حضرت 
رضا )ع( «.

6- نماز به درگاه الهی
پس از قرائت دعا و زيارت امام )ع( ، دو ركعت نماز همانند نماز صبح توصيه شده است. نماز، تنها برای عبادت خداوند و تقرب به سوی اوست، اّما ثواب آن به پيشگاه امام )ع( هديه می گردد.

7- دعا و نيايش به پيشگاه پروردگار
در روايات چنين آمده است كه دعا و راز و نياز با خداوند و در خواست حاجت های خود از پيشگاه پروردگار ، مغز و روح عبادت است. پس از زيارت و نماز،فضای ذهنی زائر برای درخواست حاجت های خود از 

خداوند كاماًل آماده است.
در محضر امام و فضای معنوی حرم و پس از آمادگی های روحی و معنوی، بايد دست ها را به سوی آسمان _ محل نزول رحمت الهی _ بلند كرد و به گونه ای كه برای ديگران مزاحمت ايجاد نشود، بايد يكايك 

درخواست های خود را به ساحت خدای يگانه و امام معصوم )ع( عرضه داشت؛ چرا كه زمينه برای نزول لطف و رحمت الهی در چنين فضای ملكوتی آماده و مهّيا است.
8- پيمان صداقت و بندگی به درگاه خدا 

از جمله عواملی كه می تواند در استجابت دعاهای زائر مؤثر باشد، اين است كه در محضر امام )ع( با خدا عهد و پيمان ببندد كه واجباتش را انجام دهد و از گناهان دوری نمايد، حقوق ديگران را ادا كند و برای 
فرج و ظهور امام زمان )عج( و نيز پيروزی مسلمانان در سراسر عالم دعا كند.

هر زائری، خود ، می داند كه در زمينه ای از زمينه های دينی كمبود دارد ، مثاًل يكی در اقامه نماز كوتاهی كرده است، ديگری در مورد روزه و سومی در زمينه حجاب و عفاف و چهارمی درباره حق 
پدر، مادر، همسر، فرزند و ... .
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صفحه 2

گزارش جلسه روز گذشته اساتید دانشگاهها با رهبر معظم انقالب

سال دوم - شماره3- دوشنبه 23 مرداد 1391

حضرت آيت اهلل خامنه ای اوضاع در حال گذر جهان را از لحاظ ظاهری با مرحله تحوالت پس از جنگ جهانی اول و دوران پيدايش استعمار اروپا قابل مقايسه دانستند 
اما تأكيد كردند: جهت گيری تغييرات آتی جهان برخالف دورانهای ياد شده، در جهت تبادل قدرت و توانايی های عمومی بخشی از ملتهای جهان با بخشهای ديگر است.

ايشان،  در تبيين نشانه ها و شواهد بروز تحوالت و تغييرات عميق جهانی به بيداری اسالمی اشاره كردند و افزودند: احساس هويت و بيداری متكی بر اسالم در ميان 
ملتهای مختلف اسالمی، نشانه ی بی سابقه ای است كه از عمق تحول در ساخت و هندسه ی آتی جهان، خبر می دهد.

رهبر انقالب شكست غرب به رهبری امريكا در تسلط بر منطقه غرب آسيا را نشانه ی ديگری از »دوران تحول كنونی« برشمردند و افزودند: خيز ناموفق امريكا برای 
تسلط بر اين منطقه ی مهم و حساس كه در قضيه عراق و افغانستان آشكار شد از ديگر نشانه های تغييرات عميقی است كه جهان با آن روبروست.

 حوادث جاری در اروپا و آينده ی مبهم كشورهای قدرتمند اين قاره از ديگر شواهدی بود كه رهبر انقالب برای اثبات حركت جهان كنونی به سمت يك ساختار جديد، 
به آن استناد كردند.

ايشان افزودند اوضاع كنونی اروپا كه سرانجام آن را به زمين خواهد زد، ناشی از خطاهای تاكتيكی يا راهبردی نيست بلكه ناشی از خطای بنيانی در جهان بينی است.
حضرت آيت اهلل خامنه ای افول وجهه امريكا در جهان را چهارمين نشانه ای دانستند كه اثبات می كند جهان، در حال گذر به يك وضع جديد است.

ايشان خاطرنشان كردند: امريكا به عنوان قدرت اول ثروت و علم و فناوری نظامی و غيرنظامی، چندين دهه در ميان ملتها دارای وجهه عمومی بسيار خوبی بود اما اين 
كشور امروز نه تنها هيچ وجهه ای ندارد بلكه در افكار عمومی جهان به سمبل زورگويی، ظلم، دخالت در امور ملتها و جنگ افروزی تبديل شده است.

رهبر انقالب پس از تشريح نشانه های بروز تحوالت عميق در ساختار و هندسه جهان آتی، به تبيين اين واقعيت پرداختند كه كشور و ملت ايران در اين دوران گذر از 
جايگاه مهم و حساسی برخوردارند كه درك آن، وظايف سنگينی را متوجه ملت، نخبگان و مسئوالن می كند.

حضرت آيت اهلل خامنه ای بيداری نشأت گرفته از انقالب اسالمی و استواری و استحكام بی نظير شالوده نظام بر مبنای اعتقاد، ايمان، عقل و عاطفه را از جمله داليل 
جايگاه ويژه ايران در تحوالت كنونی جهان خواندند.

ايشان افزودند: عالوه بر اين داليل ثروت و منابع عظيم و خدادادی ايران از جمله منابع انرژی و نيروی انسانی برخوردار از استعداد باال، به ايران در موقعيت در حال 
تحول جهان، ويژگی های قابل توجهی بخشيده است.

رهبر انقالب اسالمی در همين زمينه با اشاره به سترون و نازا بودن غرب در ارائه انديشه های نو و ايده های جديد برای بشريت، تأكيد كردند: جمهوری اسالمی بر 
خالف غرب عقيم، در ابعاد مختلف سياسی، حكومتی، اخالقی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی برای جامعه بشری حرفهای نوين و موج آفرينی دارد.

ايشان مردم ساالری دينی، ابتنای تمدن بر معنويت و آميختگی دين و زندگی در عرصه های سياسی و اجتماعی و اقتصادی را از جمله حرفهای نو ملت ايران و نظام 
اسالمی برای ملتهای جهان دانستند.

رهبر انقالب اسالمی در ارائه آخرين دليل برای اثبات جايگاه خاص ايران در روند تحوالت جهانی به پايداری و سرسختی ملت ايران و نظام اسالمی در مقابل شيوه 
های سلطه غرب اشاره كردند و افزودند: ايران، مردمش، نخبگانش و مسئوالنش در مقابل تهديد، جنگ آفرينی، ترور، كشتار و اختالف افكنی غرب، ايستادگی می كنند 

و اين واقعيت نيز، به اين كشور بزرگ ويژگی خاصی بخشيده است.
رهبر انقالب اسالمی بعد از تبيين نشانه های ورود دنيا به مرحله يك تحول اساسی و تشريح جايگاه ويژه جمهوری اسالمی ايران در اين تحول، اين سوال را مطرح كردند 

كه آيا دانشگاهها و حوزه های علميه در قبال اين حوادث بسيار مهم مسئوليتی دارند يا نه؟
حضرت آيت اهلل خامنه ای يك سوال ديگر نيز مطرح كردند: آيا دانشگاهها و حوزه های علميه می توانند در اين تحوالت مهم، تماشاگر باشند و برای خود نقشی 

تعريف نكنند؟
ايشان در پاسخ به اين سوال ها خاطرنشان كردند: توفيق و نقش آفرينی ملت ايران در اين برهه بسيار مهم و تاريخی، در درجه اول بعهده دانشمندان كشور است و 

يقينًا دانشگاهها يكی از عناصر رتبه اول برای تأثيرگذاری در اين تحوالت هستند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به نقش بسيار حساس و عظيم دانشگاه در اين تحوالت، افزودند: دانشگاهها می توانند با عمل به مسئوليت های خود بگونه ای نقش آفرينی 

كنند كه كشور، ملت و تاريخ ايران در اين تحوالت برنده باشند و اين مسئله، نشان دهنده نقش بسيار حساس نخبگان و دانشگاهيان در اين مقطع تعيين كننده است.
حضرت آيت اهلل خامنه ای در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به پيشرفتهای كشور در عرصه های مختلف از جمله بخشهای علمی، خاطرنشان كردند: در كنار 
اين پيشرفتها، نقاط منفی نيز در زمينه مديريت های علمی و برنامه ريزی ها وجود دارند كه تنها راه برطرف كردن آنها، تمركز ذخيره علمی و كارشناسی دانشگاهها 

برای حل اين مشكالت است.
شبهه لزوم بی طرف بودن علم و دخالت ندادن آن درسياست، موضوع ديگری بود كه رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره كردند.

حضرت آيت اهلل خامنه ای تأكيد كردند: علم در مرحله كشف حقايق بيطرف است اما هنگامی كه علم در خدمت يك جهت گيری قرار گيرد، به هيچ وجه بی طرف 
نيست و اين وضع كنونی جهان شاهد اين مسئله است.

ايشان افزودند: چگونه است كه قرنهای متمادی، علم در خدمت سلطه گری و استعمار ملتها، توليد سالح و كشتار انسانها و جنگ افروزی قرار گرفته است اما نبايد 
در خدمت عدل، ارزشها و پيام اسالم قرار گيرد.

رهبر انقالب اسالمی به يك مغالطه ديگر و آنهم تقسيم بندی دستگاه علمی كشور به دولتی و غيردولتی اشاره و خاطرنشان كردند: برخی تالش می كنند تا مفاهيم 
»دانشجو، استاد و تشكل دولتی« را به عنوان يك دشنام مطرح كنند در حاليكه حمايت دانشجو، استاد و يا يك تشكل دانشگاهی از نظام و حكومتی كه بر پايه مبانی 

اسالمی و الهی شكل گرفته، يك افتخار است.
ايشان افزودند: بايد فرهنگ تالش و مجاهدت برای جبهه حق در دانشگاهها گسترش يابد كه البته نقش اساتيد در اين زمينه بسيار برجسته است.

رهبر انقالب اسالمی تأكيد كردند: گسترش فرهنگ تالش و مجاهدت برای جبهه حق، در واقع همان فرماندهی جنگ نرم است كه به عهده اساتيد دانشگاهها قرار دارد.
حضرت آيت اهلل خامنه ای در پايان سخنان خود، ضرورت تأمل مسئوالن درخصوص ايجاد نظام ملی نوآوری را مورد تأكيد قرار دادند و خاطرنشان كردند: خالء 
نبود نظام ملی نوآوری كه در واقع شبكه ای از ارتباط های زنجيره ای كالن و خرد  دستگاههای علمی كشور است، به شدت احساس می شود كه بايد برای آن چاره 

انديشی كرد.
ايشان تأكيد كردند: مهمترين وظيفه نظام ملی نوآوری، رصد و هدايت جريان علمی و نوآوری در كشور است.

در آغاز اين جلسه 3 ساعته، 13 نفر از استادان دانشگاهها، ديدگاههای خود را درباره مسائل مختلف بيان كردند.
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یادی از ضیافت اندیشه سالهای 1389 و 1390:

گزيده ايی از توصيه  ها و سفارش  های امام)ره( به مناسبت ماه مبارك رمضان

شما در اين چند روزی كه به ماه رمضان مانده، به فكر باشيد، خود را اصالح كرده، توجه به حق تعالی 
پيدا نماييد.

از  قبل  مرتكب شده ايد،  گناهی  نخواسته،  اگر خدای  كنيد!  استغفار   ، ناشايسته خود  رفتار  و  كردار  از 
ورود به ماه مبارك رمضان ، توبه كنيد! زبان را به مناجات حق تعالی عادت دهيد! مبادا در ماه مبارك 
رمضان، از شما غيبتی، تهمتی و خالصه گناهی سر بزند و در محضر ربوبی، با نعم الهی و در مهمان 
سرای باری تعالی، آلوده به معاصی باشيد! شما اقال، به آداب اوليه  روزه عمل نماييد و همان  طوری كه 
شكم خود را از خوردن و آشاميدن نگه می داريد، چشم و گوش و زبان را هم از معاصی باز داريد! از 
هم اكنون بنا بگذاريد كه زبان را از غيبت، تهمت، بدگويی و دروغ نگهداشته، كينه، حسد و ديگر صفات 

زشت  شيطانی را از دل بيرون كنيد!

اگر با پايان يافتن ماه مبارك رمضان، در اعمال و كردار شما هيچ گونه تغييری پديد نيامد، و راه و روش 
شما با قبل از ماه صيام فرقی نكرد، معلوم می شود روزه ای كه از شما خواسته اند ، محقق نشده است.

اگر ديديد كسی می خواهد غيبت كند، جلوگيری كنيد و به او بگوييد! »ما، متعهد شده ايم كه در اين 
سی  روز ماه مبارك رمضان، از امور محرمه خود داری ورزيم.« و اگر نمی توانيد او را از غيبت  باز داريد، 
از آن مجلس خارج شويد! ننشينيد و گوش كنيد! باز تكرار می كنم تصميم بگيريد در اين سی روز ماه 

مبارك رمضان، مراقب زبان، چشم، گوش و همه  اعضاء و جوارح خود باشيد.

توجه بكنيد كه به آداب ماه مبارك رمضان عمل كنيد; فقط، دعا خواندن نباشد، دعا به معنای واقعی اش 
باشد .

سال دوم - شماره3- دوشنبه 23 مرداد 1391 سال دوم - شماره3- دوشنبه 23 مرداد 1391

رسول خدا)ص(:

برای هر چيزی زكاتی است و زكات بدنها روزه است.
الكافی، ج 4، ص 62، ح 3

بچه ها از زمان های قدیم  حرم امام رضا)ع( گنبد داشته  اما این گنبدی که االن تو حرم هست، نهصد سال پیش ساخته شده و در طول 
تاریخ چند باری تعمیر شده. این گنبد بچه ها از اول طالیی نبوده و در زمان صفویه  کاشی کاری فیروزه ای بوده تا اینکه شاه طهماسب صفوی 
کاشی ها رو برداشت و جای اونها آجرهای مسی گذاشت. روی آجرهای مسی ورقه های طالیی چسبونده بودند. و این طوری شد که گنبد طالیی 
امام رضا)ع( به گنبد زرد رضا مشهور شد. اما بچه ها یه مرد بد جنس به اسم عبدالمومن خان ازبک  به حرم حمله کرد و همه طالهای گنبد رو 
دزدید و گنبد حرم تا چند سال آجری مونده بود. تا اینکه شاه عباس صفوی نذر کرد پیاده از اصفهان بیاد تا مشهد. وقتی اون به مشهد رسید، 
دستور داد دوباره گنبد رو طالکاری بکنند اما باز هم گنبد خراب شدو میپرسین واسه چی؟ واسه اینکه یک زلزله خیلی بزرگ زمین مشهد رو 
تکون داد و بعضی از آجرای طالیی گنبد رو شکست و به این خاطر شاه سلیمان صفوی به یکی از هنرمندان مشهور به نام علیرضا عباسی 

دستور داد تا گنبد رو مثل روز اول درست کنه.
اتفاق بعدی که برای گنبد افتاد، کار زشت روس ها در حمله به حرم بود. اونها با توپ و تفنگ گنبد رو سوراخ کردن  و اگه االن از زیر 

گنبد به اون نگاه کنیم جای گلوله ها رو می بینیم.
آخرین باری هم که گنبد تعمیر شد، بعد از پیروزی مردم ایران بر شاه ستمگر بود که یکبار دیگه با آجرهای مسی با روکش طالیی گنبد رو 

تعمیر کردند.
فرشته های زیبا، گلپونه های خوشبو حاال که با سرگذشت گنبد آشنا شدید می تونید این اتفاق ها رو برای دوستاتون هم تعریف کنید تا همه 

بدونن چه اتفاقایی برای گنبد افتاده.

کودکانه
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