
ــیــت آســـتـــان قــدس  ــول ت
در  سخنانی  در  رضـــوی 
ــان حـــرم  ــ ــداحـ ــ جـــمـــع مـ
از  ــا)ع(  ــ امـــام رضـ مطهر 
دلیل تصمیم برای ایجاد 
ــازه در  ــ گــشــایــش هــای تـ
زیارت ضریح مطهر رضوی و وقایع تعطیلی 

تا بازگشایی حرم مطهر سخن گفت.
االســام  نیوز، حجت  آستان  گـــزارش  به 
گردهمایی  در  مــروی  احمد  والمسلمین 
مداحان حــرم مطهر رضــوی که در رواق 
ــا)ع( برگزار  بــارگــاه مقدس امــام رضـ کوثر 
ــارت  زی در  کــه  بــه محدودیت هایی  شــد، 
حرم مطهر به واسطه تصمیم ستاد ملی 
مقابله با کرونا ایجاد شد، اشاره و با بیان 
ایــام  ترین  سخت  جــزو  دوران  آن  اینکه 
زندگی بنده بود، گفت: بستن درهای حرم 
مطهر و محروم کردن زائران از زیارت کار 
بسیار دشواری بود، اینجا یک مکان عادی 
نیست، حرم مطهر امامی است که هزاران 
دل، مشتاق زیارت آن هستند و هر زائری 
که بدون حجت شرعی از زیارت محروم 
شود، بنده باید روز قیامت به امام رضا)ع( 
پاسخ بدهم و این نگاه و اعتقاد قلبی من 
اســت. وی افــزود: بنده تا حجت شرعی 
بــرای انجام تصمیم ستاد ملی مقابله با 
پیدا  زیـــارت  محدودیت  ایجاد  در  کرونا 
نکردم، این اقدام را انجام ندادم و زمانی 
با این تصمیم موافقت کــردم که از نظر 
شرعی امر بر بنده مسلم شد و حجت 
شرعی برای حفظ سامت زائــران یافتم؛ 
ایجاد محدودیت در زیارت وظیفه شرعی 
ما بود و این وظیفه را بنده تشخیص ندادم 
و الاقــل با سه تن از مراجع بــزرگ قم در 
این زمینه صحبت شد و از ناحیه مراجع 
این تکلیف شرعی برعهده آستان قدس 

رضوی قرار گرفت.

بی تفاوت نبودیم ◾
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر این 
ــارت به  مطلب که در ایــام محدودیت زی
طور مستمر با ستاد ملی مقابله با کرونا 
و دستگاه های مربوط در تماس و تاش 
بودیم تا به هر میزان که امکان دارد شرایط 
زیارت را برای زائــران فراهم آوریــم، به ایام 
تعطیلی حرم مطهر در نوروز 99 اشاره و 
عنوان کرد: به ستاد ملی مقابله با کرونا 
اعام کردیم هر امکاناتی از دستگاه های 

گردش هوا گرفته تا تأمین اقام بهداشتی 
همچون ماسک و غیره که نیاز باشد را برای 
مهیا  زائــران  آوردن شرایط تشرف  فراهم 
می کنیم. این گونه نبود که در برابر تعطیلی 
حرم مطهر بی تفاوت باشیم و دغدغه ای 
با  دائماً  و  بنده شخصاً  باشیم،  نداشته 
رئیس جمهور، وزیر بهداشت و ستاد ملی 
مقابله با کرونا در تماس بودم تا بتوانیم به 
هر میزان که امکان دارد گشایشی در امر 
زیارت برای زائران ایجاد کنیم؛ زیرا وظیفه 
شرعی ما بود که لحظه ای در امر زیارت 

زائران کوتاهی نکنیم.
حجت االسام والمسلمین مروی با بیان 
اینکه هیچ گاه آیین های سنتی و برنامه های 
قــرآن  ــاوت  تـ و طنین  خــادمــان  مذهبی 
ــا، صحن ها و  ادعــیــه در فضای رواق هــ و 
مأذنه های حرم مطهر تعطیل نشد؛ ابراز 
کــرد: پیش از شیوع موج پنجم کرونا در 
ذهنم بود تاش کنیم تا بتوانیم شرایطی 
فراهم آوریم که ضمن جلوگیری از تجمع، 
ــراف روضـــه منوره  ــارت در اطــ ــ فــضــای زی
افزایش یابد و امکان دسترسی زائــران به 
ضریح مطهر بیش از پیش فراهم شود، اما 
با وقوع پیک پنجم کرونا و افزایش بیماران 
و فوت شدگان برای حفظ سامت زائران و 
گرفتن بهانه از عده ای که همواره به دنبال 
هجمه به مقدسات هستند، این اقدام به 

تأخیر افتاد.
وی گفت: چند روز پیش با بررسی شرایط 
مشهد از نظر شیوع کرونا و با تأکید بر 
اینکه اوضاع بهتر شده و موارد ابتا نیز 

کاهش یافته و با گذشت ایام پایانی ماه 
صفر کــه ازدحـــام زائـــران نیز کمتر شده 
اســت، می تــوان گشایش هایی در زیارت 
روضــه مــنــوره بــرای زائـــران ایــجــاد کــرد؛ با 
عده ای از مسئوالن حرم مطهر که در این 
بهتر  گفتند  کــردیــم،  خصوص صحبت 
اســت فعاً دســت نــگــه داریــم کــه چنین 

اقدامی موجب بهره برداری عده ای نشود.

اگر شرایط کرونایی تغییر کند... ◾
حجت االســام والمسلمین مروی ادامه 
داد: بنده به آن ها گفتم اگر ما بتوانیم با 
در  گشایشی  بهداشتی  ضــوابــط  لحاظ 
زیارت روضه منوره برای زائران ایجاد کنیم، 
را انجام ندهیم چون ممکن  اما این کار 
است جریانی از آن بهره بــرداری داشته 
باشد، برای من روز قیامت حجت شرعی 
رضــا)ع(  و حضرت  خــداونــد  پیشگاه  در 
نیست؟ لذا همان شب دستور گشایش 
در زیارت روضه منوره را صادر کردم. اگر 
دوباره شرایط شیوع کرونا به شرایط یک 
ماه قبل باز گردد، حتماً دوباره شرایط حرم 
مطهر و زیارت را به همان شرایط گذشته 
باز خواهیم گرداند، زیرا ما در حرم مطهر 
تنها به انجام وظیفه، ادای تکلیف شرعی و 
حفظ سامت زائران توجه داریم و در این 
راه از هیچ سخن و هجمه ای هراس نداریم.
تولیت آستان قدس رضوی به اقدام های 
آستان قدس در ایام تعطیلی حرم مطهر 
اشاره و بیان کرد: تاش شد از این تعطیلی 
مرمت،  راستای  در  بــهــره بــرداری  بهترین 

بازسازی، بهسازی و نوسازی اماکن متبرکه 
برده شود و در آن ایام تعمیراتی که بسیار 
نیاز بود انجام شد، تعمیراتی که در زمان 
آن  نمی توانستیم  زائـــران  تــردد و حضور 

اقدام ها را انجام دهیم.
وی افزود: گزارش کاری غیر رسمی بهمن 
سال گذشته در قالب آلبومی از تصاویر 
با عنوان »عمارت خانه خورشید« تقدیم 
انقاب شد، مدتی بعد که  رهبر معظم 
رسیدم،  انقاب  رهبر  خدمت  تهران  در 
فرمودند »کتاب را با دقت دیــدم، چقدر 
کار بزرگ و با عظمتی در حرم انجام شده« 
رابطه  ایــن  در  پرمعنا  بسیار  تقریظی  و 

نوشتند. 

 مداحان حرم مطهر باید  ◾
برای کشور الگو باشند

در  ــروی  مـ والمسلمین  االســــام  حجت 
تأکید  با  خــود  از سخنان  دیگری  بخش 
اینکه مداحان حرم مطهر و دستگاه  بر 
مداحی آستان قدس باید از هرنظر برای 
کل کشور الگو باشند، گفت: مداحی حرم 
مطهر امام رضا)ع( باید به گونه ای باشد که 
به جریان مداحی و عزاداری کشور جهت 

بدهد.
وی با بیان اینکه سخن مداحان و ذاکران 
در حرم مطهر سندیت و مشروعیت پیدا 
می کند، بر ضرورت توجه به اعتبار روایات 
تأکید و تصریح کرد: هرآنچه از منبر این 
اعتبار  و  سندیت  مــی شــود،  گفته  حــرم 
پیدا می کند و این امر وظیفه مداحان و 
سخنرانان را در توجه ویژه به بیان روایات 
معتبر بسیار سنگین می کند، مسئوالن 
این  در  بــایــد  نیز  مطهر  حـــرم  فرهنگی 
خصوص توجه بیشتر داشته و نظارت ها 

را افزایش دهند. 
ــیــان اینکه  تــولــیــت آســتــان قـــدس بــا ب
تربیت  پایگاه  باید  رضــوی  مطهر  حــرم 
مــداحــان، مناجات خــوانــان، مــؤذنــان و 
توجه  اهمیت  بر  باشد،  آیینی  شعرای 
به کیفیت به جای کمیت تأکید و ابراز 
کرد: به دنبال این هستیم که مؤذنان و 
مناجات خوان هایی تربیت کنیم که اذان 
و مناجات آن ها در حرم مطهر آنچنان 
زیبا، دلنشین و فاخر باشد که به عنوان 
یک نشان هرکس در هرکجای عالم آن 
امــام رضــا)ع( در  را بشنود، حرم مطهر 

ذهنش تداعی شود. 
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تولیت آستان قدس رضوی : 

تعطیلی حرم مطهر سخت ترین دوران زندگی ام بود 
2 دقیقه حرف حساب

خبر خوب

آغاز متبرک
مـــا مــشــهــدی هــا یـــک رســم 
قدیمی جالب و شیرین داریم 
ــاالی سر  ــ ب و آن هــم »عــقــد 
برای همین  حضرت« است. 
حرم  به  که  روز  هر  نیز شما 
مطهر بــرویــد اگــر گــذرتــان به 

رواق شیخ طوسی واقع در دارالحجه بیفتد قطعاً زوج های 
جوان و خانواده هایشان را خواهید دید که مراسم عقد 
البته  بارگاه حضرت رضــا)ع( برگزار می کنند.  را در جوار 
قرار نیست در این مطلب مختصر و خبرگونه ، تاریخچه 
این رسم را بنویسیم و بگوییم از چه زمانی آغاز شد. می 
خواهیم بگوییم این فقط زوج های جوان مشهدی، مجاوران 
و خانواده هایشان نیستند که دوست دارند به نیت تبرک 
را در مکانی مقدس  زندگی مشترک  آغاز  و  مراسم عقد 
برگزار کنند. دیروز خبرگزاری » مهر« نوشت مراسم عقد 
زوج های جوان همزمان با فرارسیدن هفته وحدت و والدت 
پیامبر مکرم اسام )ص( و امام جعفرصادق )ع(، در اتاق 
عقد آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع( با رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی برگزار می شود. روابط عمومی آستان 
مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(، اعام کرده است مراسم 
عقد زوج های جوان همزمان با فرارسیدن هفته وحدت و 
والدت پیامبر مکرم اسام )ص( و امام جعفرصادق )ع(، در 
اتاق عقد آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع( با رعایت 
این  با  برگزار می شود. همزمان  بهداشتی  نامه های  شیوه 
ایام پربرکت، بیش از ۵۰ زوج جوان در اتاق عقد این آستان 
مقدس خطبه عقد خود را جاری خواهند کرد تا در حریم 
حضرت سیدالکریم )ع( زندگی مشترک خود را آغاز کنند.
البته روابط عمومی این آستان مقدس این را هم اعام کرده 
متقاضیان می توانند، برای کسب اطاعات بیشتر از شرایط 
استفاده از اتاق عقد حرم مطهر حضرت عبدالعظیم )ع(  

با شماره ۸۲-۵۱۲۲۵۵۸۰ تماس حاصل فرمایند.

ورزش، مقدمه است 
سید حمید سجادی، وزیر ورزش ، دو روز 
پیش به دیدار آیت هللا جوادی آملی رفته 
بود. در این دیــدار، ایشان ضمن تجلیل 
و  ورزش  ــاره  ــ درب جهانی  آوران  مـــدال  از 
با وزیر سخن گفته اند. بخشی  سامتی 
» شفقنا«  از  نقل  به  را  ایــن سخنان  از 
بخوانید: » آنچه الزم است بدانیم اینکه 
اســـت، یک  فــرق  و هــدف  بین مقدمات 
وقت نردبانی را گذاشتند تا انسان از این 
نردبان باال برود  تا از کتابخانه و کتاب های 
علمی و یا موزه و  گنجینه وعتیقه هایی 
که در طبقه باال هست دیدن کند، یعنی 
اگر  لذا  و  نردبان فقط مقدمه است  این 
در مقدمه وقت صرف کنیم که مثاً این 
۱۰ پله را چگونه طی بکنند و چه کسی 
تندتر طی می کند و چه کسی کندتر طی 
گذراندیم؛  مقدمه  در  را  عمری  می کند، 
ــرای ایــن است  ــان بـ ــردب در صــورتــی کــه ن
که انسان باال برود تا از این عتیقه ها و 
کتاب ها استفاده کند. سامتی بدن برای 
انــســان فکر خــوب داشته  آن اســت کــه 
باشد برای ابد بیندیشد، انسان مثل یک 
درخت نیست که بعد از ۸۰ سال، هیزم 
پرنده ای  یک  انسان  نیست.  این  بشود، 
بــعــد از مــدتــی از قــفــس آزاد  اســـت کــه 
می شود و برای ابد زنده است... سه تا امر 
در اینجا هست؛ یکی مقدمه است، دو تا 
هدف میانی و نهایی؛ مقدمه این است که 
انسان سالم باشد تا به هدف برسد، پس 
را الزم  این است که ما ورزش  اول  اصل 
داریم، دوم این است که این مقدمه است 
هدف نیست، هدف میانی این است که 
مادامی که زنده ایم نه بیراهه برویم و نه 
راه کسی را ببندیم، هدف نهایی این است 
که وقتی از اینجا رفتیم با دست پر برویم، 

ابدی باشیم، نپوسیم.
خدای سبحان به ما روح و قدرتی داد که 
از زمین و زمان برتریم... چون از زمین و 
زمان باالتریم اگر به ما یک نردبانی دادند 
این نردبان مقدمه کار است...ورزش چیز 
نــردبــان خوب  مثل  اســت؛  بسیار خوبی 
است، اما این نردبان برای این است که 
انسان به باال برود، نه اینکه ببینیم چه 
کسی این پله را زودتــر طی می کند... ما 
سامت  از  که  باشیم  سالم  می خواهیم 
ما، جامعه سالم به وجود بیاید، اخاق را 
سالم کنیم، نظام را سالم کنیم، استقال 
مملکت را سالم کنیم، بردگی را برداریم، 
استعمار را برداریم... درباره ورزش بانوان 
مملکت  ایــن  از  نیمی  بدانیم  باید  هــم  
این ها احتیاج دارند به  خانم ها هستند، 

تمام  در  مــعــلــم.  و  مــربــی 
این ها  منتها  نــهــادهــا، 
یــک ســرمــایــه ای دارنــد 
کــه ایــن ســرمــایــه باید 
حفظ بشود و آن عفت 

این هاست«.

رقیه توسلی   تا می خواهد در آسانسور 
بسته شود، سر می رسم. دو خانم مسن قبل 

من رسیده اند و سرگرم حرف زدن اند.
- آره من به نیماجان گفتم بــذاره تو چندتا 
گروه و کانال ببینیم چی میشه. مثل اینکه 
اگه  بچه هاتم  و  شما  دارن.  وقــت  روزی   ۱۰
خوش  رو  خــدا  کنید.  منتشرش  تونستید 
ایــن مــادرودخــتــر، آالخــون  نمیاد ســرِ سرما 

واالخون بشن.
+ چشم، حتماً. خیر ببینی عزیزم. وهللا که 

اجاره ها سرسام آوره. 
بامعرفتن.  خیلی  ملت  میگه  نیماجان   -

همین سه روزه، 4 میلیون از ۱6میلیون جمع 
شده. 

می گفت  گــرفــت،  تــمــاس  پــســرم  پریشب   +
مامان! صاحبخونه ام، ۲ میلیون داره می کشه 
روی اجاره خونه. تو می گی چه خاکی بریزم 
توی سرم. کم آوردم. دیگه حساب گرفتاریام 

از دستم دررفته. دعام کن لطفاً.
- آخ آخ. بمیرم برا دل این جوونا.  

آسانسور می رسد طبقه همکف. مثل همه 
مــســافــران هــر کسی مـــی رود دنــبــال زندگی 
خودش. ما هم. اما کدام رفتنی؟ وقتی واقعاً 
همه ما دانــه هــای یک تسبیح ایــم. هر جا 

می روم و هر کاری می کنم قصه آن مادرودختر 
که قرار است چند صباح دیگر بی خانه شوند 

یا باخانه بمانند پهن می شود توی سرم. 
اما  شناختم.  نمی  را  ــوار  ــزرگ ب مـــادر  دو  آن 
گروهی  پاستور.  مجتمع  گــروه  تــوی  مــی روم 
گروهی  توی  آنجا عضوند.  واحدها  که همه 
که این چندوقته کمتر رسیده ام مطالبش را 
چک کنم. اینترنت می کُشد و زنده ام می 
نخوانده  اخبار  شــود.  بــرقــرار  اتصال  تا  کند 
را می زنم  به 3۱۱. فلش  زیــاد اســت. رسیده 
ــه آخــریــن مــطــلــب. چشمم دنــبــال  بــرســم ب
خبر توی آسانسور است. پیدایش می کنم. 

نیما وحدت که  اند.  جناب وحدت گذاشته 
دفتر کاریابی دارند و از همسایگان معتمد و 
قدیمی اند.در کمال تعجب هم شماره کارت 
را می یابم، هم این قصه را که دنیا به شدت 

کوچک است. 
شماره کارت به اسم خانوم نظافتچی است 
را  آپارتمانمان  پاکیزگی  که هر هفته زحمت 

می کشد. 

پی نوشت
و امام باقر )ع( می فرمایند: دین همان محبت 

و محبت همان دین است.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

دنیا کوچک است

بنده تا حجت شرعی برای انجام تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا در 
ایجاد محدودیت زیارت پیدا نکردم، این اقدام را انجام ندادم و زمانی 
با این تصمیم موافقت کردم که از نظر شرعی امر بر بنده مسلم شد و 

حجت شرعی برای حفظ سالمت زائران یافتم.
گزيدهگزيده

قدردانی آستان قدس رضوی از خیران سراسر کشور

WWW.QUDSONLINE.IR  9646 شنبه ۲4 مهر ۱4۰۰    9 ربیع االول ۱443   ۱6 اکتبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره

 »عاشورا« رشته تخصصی
حوزه و دانشگاه شود

jامام حسن عسکری 
بنیان گذار نظام مرجعیت دینی

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی: 

وحدت مسلمانان، سرفصل رسیدن 
به تمدن اسالمی است

 گفت وگوی قدس
 با حجت االسالم والمسلمین دکتر رفیعی 

 زندگی با حس 
f حضور امام عصر
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نگاهی به گذشته تاریخی یک وقف ماندگار 

 پیرزنی که خانه اش را 
به گوهرشاد خاتون نفروخت!

    سال اول    ویژه نامه 174    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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اكثروا 
الدعاء 
بتعجيل الفرج 
فان ذلك 
فرجكم
براي تعجیل َفَرج 
زیاد دعا کنید، زیرا 
همین دعا کردن، َفَرج و 
گشایش شماست.

انی المان 
الهل 

االرض 
کما ان 
النجوم 

امان 
الهل 
السماء 

وجود من برای اهل 
زمین، سبب امان 
و آسایش است، 

همچنان که ستارگان 
سبب امان آسمان اند

MM

 یاري به
  سه   شکل

یاری امام زمان)عج( 
هم امروز باید به 

این سه شکل 
باشد به قلب، زبان 

و عمل؛ چنان که 
امام رضا)ع( وقتی 

دعبل خزاعی شعری 
درباره اهل بیت)ع( 

خواند، فرمودند: 
او ما را یاری کرد. 

هر کسی در زندگی 
بگردد و ببیند در چه 
محوری می تواند امام 

زمان)عج( را یاری کند و 
کوتاهی نکند، با پول و 

کمک به دیگران، با قلم 
و نوشتن و هر طریق 
دیگر برای این کمک 

اقدام کند.

 دوري 
 ازمسائل 
حاشیه اي

در مهدویت سراغ 
مسائل حاشیه ای 
نروید مثل اینکه 
همسر و فرزند امام 
زمان)عج( چه کسانی 
هستند یا عالئم 
ظهور چند تاست و 
امام)عج( در چه سالی 
ظهور می کنند؟... 
بعضاً کتاب ها و 
مقاله های سخیفی 
در بازار می بینیم که 
هر حادثه ای را به زور 
به ظهور می چسبانند 
در حالی که از ما 
نخواسته اند عالئم 
ظهور را بیان کنیم، 
عالئم ظهور بحثی 
واقعاً پیچیده و 
حقیقت آن مخفی 
است مثل اینکه 
نمی دانیم سفیانی 
کیست.

درحاشيه درحاشيه

در همراهی خــیــران و نیکوکاران ســراســر کشور بــا پویش 
»سفره ای به وسعت ایران« بنیاد کرامت رضوی، 201 میلیارد 
تومان کمک جمع آوری و برای حمایت از نیازمندان هزینه 
شـــد؛ خــدمــت مــانــدگــاری دیــگــر در عــرصــه اجتماعی که 
مشارکت کنندگان در آن، طی مراسمی با حضور تولیت 
آســتــان قــدس رضـــوی و مدیرعامل بنیاد کــرامــت رضــوی 

قدردانی شدند.

به گزارش آستان نیوز، در این مراسم مدیرعامل بنیاد کرامت 
رضوی گزارشی از روند اجــرای این طرح ارائــه و اظهار کرد: 
مهم ترین پویش امسال بنیاد کرامت رضوی، اجرای مرحله 
چهارم پویش سفره مهربانی با عنوان »سفره ای به وسعت 
ایــران« بود که به همت دبیران کانون های خدمت و شبکه 

خادمیاری اجرایی شد.
ــزود: ایــن پویش اجتماعی با  محمدحسین اســتــادآقــا افـ

استفاده از ظرفیت خیران، خیریه ها و نیز همراهی یاوران 
رضوی در سراسر کشور به ثمر نشست. در قالب این پویش 
201 میلیارد تومان منابع مالی جمع آوری و برای تهیه 501 
هزار بسته کمک معیشتی به منظور کمک به نیازمندان و 

محرومان هزینه شد.
استادآقا با تأکید بر نقش پررنگ خیران در اجـــرای این 
طــرح ادامــه داد: اصــل کــار در ایــن پویش بر عهده مــردم و 

خــیــران عــزیــز ســراســر کــشــور بـــوده و بنیاد 
کرامت رضوی نیز به نیت تیمن و تبرک به 
حضرت رضا)ع( در این امر خداپسندانه 
مشارکت داشته است.وی ادامه داد: همه 
منابع مشارکتی آستان قدس رضوی در 
پویش های مختلف، از محل نــذورات و 

موقوفات تأمین می شود و الگوی اجرایی آن هم 

این است که به نیت امــام رضــا)ع(، در هر 
هشت سهم مشارکت خــیــران در 
طرح ها و خدمات اجتماعی، بنیاد 
کرامت رضوی هم یک سهم مشارکت 
می کند تا برکت این کار مضاعف شود. 
ــوی  ــت رضـ ــرامـ ــاد کـ ــی ــن مــدیــرعــامــل ب
خاطرنشان کـــرد: بــه عــنــوان نمونه در 

طرح اخیر سفره مهربانی، 25 نفر از خیران بزرگوار با نیت 
ابــراز ارادت و محبت به ساحت حضرت رضــا)ع(، بیش از 
104 میلیارد تومان مشارکت داشته اند و این اتفاق به خوبی 
روحیه خیرخواهی مردم ما در پویش های اجتماعی را نشان 
می دهد.استادآقا همچنین اعالم کرد: در 6 ماهه نخست 
امسال، 302 میلیارد تومان در قالب برنامه های حمایتی 
توسط بنیاد کرامت رضوی برای رسیدگی به امور محرومان 

و ارائه خدمات اجتماعی هزینه شده است. همچنین در 
نتیجه پویش  اخیر بنیاد کرامت رضوی در موج پنجم کرونا، 
45 میلیارد تومان با مشارکت مردم جمع آوری و برای امور 
مورد نیاز در زمینه های بهداشتی، درمانی و کمک به اقشار 

نیازمند صرف شد.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که 110هزار خادمیار در شبکه 
خدمت رضــوی مشغول فعالیت هستند و به تازگی باب 

ــاوران رضــوی نیز گشوده که  خدمتی جدیدی با عنوان یـ
می تواند زمینه ساز مشارکت گسترده تر مردم در طرح های 
بنیاد کرامت رضوی باشد. شایان ذکر است در این مراسم، 
از جمعی از خــیــران و نــیــکــوکــاران اســتــان هــای مختلف 
کشور با حضور حجت االسالم والمسلمین احمد مروی، 
تولیت آســتــان قــدس رضــوی قــدردانــی و لــوح ویــژه »همه 

خادم الرضاییم« نیز به آن ها اهدا شد.

 »سفره ای به 
وسعت ایران« 
زیر پرچم »همه 
خادم الرضاییم«

موعظه
آیت اهلل شیخ جعفر ناصری

  نگران ترک نماز شب نشدن
خودش یک جور بیماری است

نماز شب از اصول شخصیتی انسان نگهبانی می کند، چرا ما توفیقش 
را نداریم؟ همین مطلب، آسیب شناسی می خواهد، چرا گاهی دل ما 
آن قدر سخت می شود که نگران ترک نماز شب نمی شویم؟ این یک 

نوع بیماری است. 
چرا ما حاضر نیستیم به راهکارهایی که قرآن و اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع( تأکید دارند، اهتمام دهیم؟! چرا حاضر نیستیم ساعتی را 
برای سحر خودمان ذخیره کنیم؟! گاهی به خاطر توفیق پیدا نکردن 
ارتباط در سحر، روزانه مجبور می شویم چقدر بدویم؛ اما برای سحر 

خود برنامه ریــزی نکنیم. این خیلی بیچارگی اســت، این یک نوع 
بیماری است، یک نوع مسمومیت است که ذائقه ی معنوی ما را از بین 

برده است و ارتباط در سحر، گوارا به نظرمان نمی آید.
بعضی می گویند: »من می خواهم سحر بیدار شوم؛ اما نمی توانم«؛ در 
جواب به این افراد باید گفت: بسیاری از اعمال و برنامه های شب و روز 

گذشته انسان، توفیق بیداری سحر را از بین می برد. گاهی یک معصیت، 
این توفیق را از انسان سلب می کند. گناه برای مسائل روحی انسان مانند 
سمی است که وارد بدن شده باشد و بخشی از بدن را مختل  کند.یک 
اهتمام، یک توبه، یک انفاق، یک استغفار، یک بازگشت، یک نگرانی 
برای دوری از این توفیق ها؛ همه این ها به انسان، توفیق بیداری شب 

می دهد .روایتی از حضرت صادق)ع( نقل شده که در آن از قضای نماز 
شب، تعبیر به سرّی از اسرار اهل بیت)ع( شده است. این جمله را از 
بزرگان بسیاری  شنیدم که می فرمودند: »اگر نماز شب از انسان فوت 
شد، قضای آن را پس از نماز صبح به جا آورد که این کار هم بر شیطان 

سخت است و هم توفیق بیداری شب را زیاد می کند«.

بعضی از آقایان می گفتند حدود ۷0 سال پیش از نجف به قم آمدیم 
و در یکی از مدارس قم، میهمان یکی از طلبه های آن مدرسه بودیم. 
یک ساعت به اذان، دیدیم چراغ حجره ها یکی پس از دیگری روشن 
می شود. من هم وضو گرفته و به حرم رفتم. وقتی به مسجد باالسر 
حضرت رسیدم، دیدم آن مسجد، مملو از طلبه هایی بود که مشغول 

خواندن نافله هستند. این گونه عبادت کردن، حال غالب اهل حوزه 
بوده است؛ اما متأسفانه امروزه در مجامع حوزوی هم که نگاه می کنیم 
آن قدر مشغولیت  به  تلفن همراه و … هست که همه رقم معادالت را به 
هم زده است و اگر ما بخواهیم دنبال این به هم خوردگی معادالت برویم، 

بیچاره خواهیم شد و توفیقات و ذائقه معنوی ما را تغییر خواهد داد.

ــزه دوســـاالنـــه کتاب  دبــیــر نخستین دوره جــای
عاشورا گفت: الزم است عاشورا تبدیل به رشته 
تخصصی در دانشگاه و درس خارج در حوزه های 

علمیه شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، اختتامیه نخستین 
دوره دوساالنه کتاب عاشورا پنجشنبه 22 مهرماه 

در خانه شعر و ادبیات برگزار شد.
در این مراسم محمدرضا سنگری، دبیر نخستین 
دوره این رویداد اظهار کرد: جریان دوساالنه کتاب 
عاشورا چندین دوره را پشت سر گذاشته و فراز 
و نشیب های فراوانی داشته اســت. در گذشته 
ــا در حــال حاضر  ــن حـــوزه کــم بـــود، ام آثـــار در ای
اوضــاع بهتر شده است. این کار از بنیاد دعبل 
خزاعی آغــاز شد و امــروز دبیرخانه ای با حضور 

اســتــادان بــرای آن تشکیل 
شده است.

سنگری با اشاره به اینکه 
امیدواریم ایــن جایزه در 
دوره های بعدی با مجال 
بیشتر و دقیق تر برگزار 
ــرد:  ــ ــود، تـــصـــریـــح ک ــ شــ

چند جــریــان در کــتــاب ســال وجـــود دارد؛ 
ــار در موضوع عاشورا  نخست اینکه جریان آث
بین رشته ای شــده و ساحت عــاشــورا و کربال با 
جــریــان هــای مختلف دیــگــری گــره خـــورده و این 
هیئت منشورگونه را در آفاق مختلف می بینیم. 
دوم اینکه امــام حسین)ع( از حــوزه به دانشگاه 
ــار اســتــادان دانشگاهی بیشتر  آمــده و سهم آث
شده که این بسیار ارزنده است. شاید روزی نیاز 
شود در دانشگاه رشته ای تخصصی و در حوزه، 
درس خارج با موضوع عاشورا و امام حسین)ع( 
داشته باشیم، زیرا شعاع این اتفاق هر سال در 
حال بیشتر شدن است که تنها جلوه ای از آن را 

در پیاده روی اربعین حسینی می بینیم.
این عضو هیئت داوران نخستین دوره دوساالنه 
کتاب عاشورا گفت: هر حادثه ای پس از والدت 
خود غبار می گیرد و به سمت فراموشی می رود، 
اما عاشورا هرچه جلوتر می رود، صیقل خورده تر 
می شود، این حکایت از آن دارد که آینده از آنِ 

عاشوراست. 
سومین نکته نشان می دهد امام حسین)ع( در 
تمام ابعاد و اضالع دیده می شود و از وجه تراژیک 
و سوگ آن که در گذشته مدنظر بود، فراتر رفته 
و ابعاد مختلف کربال و عاشورا دیــده می شود. 
ویژگی بعدی جرئت و شهامت طرح تحریف ها 
بیشتر شده و امروز این گونه نیست که افراد به 

این موضوعات نپردازند.
وی ادامـــه داد: خوشبختانه در فضای نوحه و 
شعر هم تحول داریم؛ عناصر گمشده در فضای 
نوحه کم شده و سطح دانــش مداحان و ذاکــران 
نیز افزایش یافته؛ تنها امام حسین)ع( عاطفی 
را نمی بینیم و امام حسین)ع( معرفتی، عارف و 

زندگی را بیشتر شاهدیم.
سنگری اضافه کرد: کاستی هایی در این سال ها 
داشتیم، به طور مثال تا امروز به مسائل نسلی 
توجه کمتری شده و برای کودکان و نوجوانان آثار 
کم و ضعیفی داریـــم. همه باید بــرای پرداختن 
به نوجوانان و کــودکــان عــاشــورا که ظرفیت های 
بسیاری هم دارند، کار بیشتری کنیم. در این بین 
از منظومه ظهر دهم قیصر امین پور می توانم نام 

ببرم که اثری فاخر در این حوزه است.
وی با اشــاره به اینکه می توان تا دو ســال آینده 
فــراخــوانــی بـــرای شــاعــران و نویسندگان کــودک 
و نــوجــوان داشته باشیم تا آثــاری در ایــن حوزه 
تولید کنند، گفت: برخی قلمروهای دیگر هم 
مغفول هستند که در خالل بررسی آثار در این 
جــایــزه بــه آن هــا رسیدیم. معتقدم باید پــس از 
این جوایز، کتاب های موجود نقد شوند. ما فقر 
پژوهش های منهای عاشورا را داریم و نیازمندیم 
امــام حسین)ع( را در عرصه های مختلف مثل 
مفسر، شاعر و زندگی بشناسیم و به آن بپردازیم. 
روایات متعددی از امام حسین)ع( در خصوص 
رابطه با همسر، خود، خدا، مباحث اجتماعی و 

همچنین دعای عرفه مغفول مانده است.

 کتاب »مقتل عاشورا« ◾
 گنجینه ای برای مداحان و واعظان

در ادامه این مراسم سعید طاووسی مسرور، مدرس 
و پژوهشگر تاریخ اسالم در بخش تجلیل از استاد 
پیشوایی اظهار کرد: کتاب مقتل عاشورا در زمان 
حیات استاد قدردانی و تجلیل شد. او متولد سال 
ــرای تحصیل به  1324 در مشکین شهر بــود که ب
قم آمــد و از دهــه 50 دســت به قلم شــد. استاد از 
پیشگامان تاریخ اسالم بود که در مجالت مبلغان، 

پیام حوزه و تاریخ اسالم فعال بود.
وی افزود: از آثار مهم استاد پیشوایی سیره پیشوایان 
است که بیش از دو دهه کتاب درسی حوزه است، 
همچنین مــی تــوان بــه تربیت نسل شــاگــردان در 
مؤسسه پژوهشی امــام خمینی)ره( اشــاره کــرد، با 
همکاری این شاگردان مقتل جامع سیدالشهدا)ع( 
ــورد. مــرحــوم پیشوایی  رقـــم خــ
انــگــیــزه خـــود از ورود بــه تاریخ 
اسالم را این نکته می دانست که 
آثــار موجود به خصوص در حوزه 
مقتل کفایت نمی کند و دارای 
مشکالت بسیاری است، به همین 
خاطر مانند شیخ عباس قمی وارد 

شد تا کتابی تولید کند که فاقد ایراد کار ایجابی 
باشد. او کتاب سیره پیشوایان  را در حــوزه تاریخ 
اسالم و کتاب مقتل الجامع را برای واعظان، مداحان 

و مخاطبان حوزه عاشورا تألیف کرد.
طاووسی مسرور افـــزود: مرحوم استاد پیشوایی 
منحصر در کــتــاب، تــدریــس و مجله نــبــود، او از 
منتقدان همایش های بی فایده بود که نفعی برای 
مردم نداشت، سال ها برای ارتباط با مخاطب در 
برنامه رادیو معارف شرکت می کرد و با دقت و ظرافت 
پاسخگوی سؤاالت مردم بود. استاد همواره لبخند به 

لب داشت و همه را با روی باز می پذیرفت.

از تالش برای ایجاد رشته تخصصی امام  ◾
رضاشناسی در ایران تا امام حسین شناسی در عراق

در بخش دیگری از این مراسم عبدالحسین طالعی، 
نویسنده و پژوهشگر تاریخ اسالم در بخش تجلیل 
از دکتر حسین متقی، مؤسس کتابخانه امــام 
حسین)ع( اظهار کــرد: در کــار ایشان چند نکته 
مهم است؛  نخست آنکه ده ها سال است فعالیت 
ضبط و ثبت اسناد مرتبط با امام حسین)ع( را در 
دستورکار دارد و از تمام محمل ها استفاده کرده تا 
بتواند این اسناد را جمع آوری کند که امروز تبدیل 
به کتابخانه ای تخصصی با عنوان سیدالشهدا)ع( 
 در قم شده؛ بعدها نیز سایت تخصصی این حوزه 
را تشکیل داد که البته به دلیل مشکالت مالی راکد 
مانده و فعالیت خود را به حوزه فضای مجازی منتقل 

کرده است.
وی بــا اشـــاره بــه اینکه فعالیت های دکــتــر متقی 
چندرسانه ای است، تصریح کرد: پیگیری های فراوان 
و تالش های جدی و خستگی ناپذیر او که در برابر هر 
سختی راه را ادامه می دهد، این موفقیت را رقم زده 
اســت. او سفرهای متعددی به کشورهای مصر، 
ترکیه و بوسنی به صورت هدف دار رفته و در کنار تمام 
کارهای خود در این کشورها نگاه جدی به میراث 
فکری اهل بیت)ع( به خصوص امــام حسین)ع( 

داشته است.
طالعی با بیان اینکه ایشان از هزاران کتاب، نسخه 
ــرده و در اخــتــیــار همگان قــرار  دیجیتال تهیه کـ
می دهد، گفت: او کارهای خود را مقدمه ای برای 
پژوهشکده تخصصی اهل بیت)ع( می داند و بارها 
با مسئوالن عتبه حسینی و آستان قدس رضوی 
جلساتی تشکیل داده تا در ایران رشته تخصصی 
امـــام رضــاشــنــاســی و در عـــراق رشــتــه تخصصی 
امــام حسین شناسی ایجاد شود.این نویسنده و 
پژوهشگر تاریخ اسالم در پایان با اشاره به اینکه دکتر 
متقی دو مجله صحیفه اهل بیت )ع( و بساتین را 
راه اندازی کرد که البته به دلیل مسائل مالی متوقف 
شــده، افــزود: او با امکانات زیر صفر کارهای خود 
را پیش برده است. کار او در حوزه کتاب شناسی، 
آینده نگارانه بوده و پیش بینی و تخمین او این است 
که هنوز 150 هــزار کتاب خطی در خصوص اهل 

بیت)ع( موجود است که چاپ نشده است.

 یــکــی از مــحــورهــای فــعــالــیــت  امــــام حسن 
عــســکــری)ع( فــعــالــیــت هــای 

علمی بود که باید از آن به 
جهاد علمی امــام حسن 
ــاد کنیم؛  عــســکــری)ع( ی
ــا همه  ــشــان ب ــه ای ــرا ک چـ

مــحــدودیــت هــای شدید 
حکومت عباسی، دســت از 

کــار علمی و تربیت شــاگــردان 
برنداشتند. در همان خفقان و 

فشار شدید، حضرت به سمت تربیت 
شــاگــردانــی رفتند کــه هــر کــدام از آن هــا سهم 

مؤثری در گسترش معارف دینی و پاسخگویی 
و تقابل با هجمه و شبهات دشمنان را عهده دار 
بودند. در این زمینه شیخ طوسی)ره( تعداد شاگردان 
ایشان را بیش از 100 نفر از چهره های مشهور ذکر 
می کند. شخصیت هایی مثل احمد بن اسحاق 
اشعری قمی، ابوهاشم داود بن قاسم جعفری، 
عبدهللا بن جعفر حمیری، ابوعمر عثمان بن سعید 
امـــری، علی بــن جعفر صــفــار، محمد بــن حسن 
صفار و... این ها شاگردان امام عسکری)ع( بودند. 
خبرگزاری شبستان در همین خصوص گفت وگویی 
با حجت االسالم حسین شهامت دهسرخی، عضو 
هیئت علمی جامعه المصطفی)ص( العالمیه انجام 

داده که در ادامه گزیده ای از آن را می خوانید.
حضرت برای گسترش و توسعه دین اسالم در نقاط 
مختلف جهان اســالم وکالیی تعیین کــرده بودند 
و از طریق همین وکال شیعه را برای ورود به غیبت 
صغرای امــام زمــان)عــج( آمــاده کردند تا در صورت 
وقــوع ایــن اتفاق، شیعیان با یک حادثه غیرقابل 
باور مواجه نشده و دچار تزلزل و مشکل نشوند. 
وکال غیر از نواب بودند، نایبانی که امام عسکری)ع( 
برای نواب تعیین کرده بودند، نخبگانی از جامعه 

شیعه بودند که می بایست در عصر غیبت 
صغری نقش آفرینی )ارتباط 
بین امت و امام( می کردند، 
بنابراین در عصر غیبت، 
این نواب به ایفای نقش 
می پرداختند کــه زمینه 
هــمــه ایــن هــا تــوســط امــام 

عسکری)ع( فراهم شد.
حضرت از پدر بزرگوارشان نقل 
کردند: مردم بدانید زمین هرگز تا 
روز قیامت از حجت خدا خالی نخواهد 
ــی امـــام زمـــان خــود را  شــد و هــر کــس بمیرد ول
نشناسد بــه مــرگ جاهلیت از دنیا رفته اســت و 
همچنین فرمودند: پسر من که همنام پیامبر)ص( 
اســت امــام و حجت خــدا بر زمین اســت؛ در واقع 
اگــر امــامــان دیگر ایــن مسئله را کلی می فرمودند 
امــام حسن عسکری)ع( به صــورت خــاص عنوان 

می نمودند.
همچنین یکی از اقــدامــات مهم حضرت آمــاده 
کردن مردم برای رجوع به علما در عصر غیبت بود، 
بنابراین مردم باید در عصر غیبت به فقیهی که آگاه 
به جامعه باشد، حالل و حرام خدا را خوب بداند، 
مطیع امر خدا و اهل بیت)ع( باشد و بر هوای نفس 
خود غلبه کند مراجعه داشته باشند. مرجعیت 
امــروز به برکت ارجاعات امام حسن عسکری)ع( 
اســت. اهمیت مرجعیت از اینجا پیداست که از 
میان 500 مجتهدی که درس می خوانند، فقط یک 
نفر برای اجتهاد انتخاب می شوند، این طور نیست 
که مانند مذاهب دیگر امت اسالمی فردی پنج یا 
10 سال در یک زمینه ای مطالعه کند، سپس عنوان 
مرجع دینی بگیرد، بنابراین پایه و اســاس نظام 
مرجعیت دینی توسط امام حسن عسکری)ع( و 

اجداد بزرگوارشان طرح ریزی شده است.

در اختتامیه نخستین دوره کتاب عاشورا پیشنهاد شد

 »عاشورا« رشته تخصصی
 حوزه و دانشگاه شود

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی)ص( العالمیه مطرح کرد

jامام حسن عسکری 
بنیان گذار نظام مرجعیت دینی

دیدگاهگزارش

 رمان نوجوان »سفیر دوازدهم« نوشته 
زینب امامی نیا همزمان با شهادت امام 
حــســن عـــســـکـــری)ع( و آغــــاز امــامــت 

حضرت حجت)عج( چاپ شد.
بــه گـــزارش خــبــرگــزاری فـــارس، همزمان بــا شــهــادت امــام 
حسن عسکری)ع( و آغــاز امامت حضرت حجت)عج( 
رمــان نوجوان »سفیر دوازدهـــم« نوشته »زینب امامی 
نیا« توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر و روانه بازار 

نشر شد.
سازمان وکالت، شبکه ارتباطی شیعیان خاص با امام 
معصوم)ع( بوده که از زمان امام صــادق)ع( شکل گرفته 
تا پایان غیبت صغری ادامــه داشته است. این سازمان 
به دلیل خفقان و سرکوب شدید خلفای بنی عباس علیه 
شیعیان و علویان، فعالیت پنهانی داشته و در پیشبرد 
اهداف ائمه و حفظ و حراست عقاید شیعه نقش بسزایی 

ایفا کرده است.
زینب امامی نیا با پرداختن به سازمان وکالت و با محوریت 
نوجوانی به نام رضاداد، به اتفاقات و حوادث سال های 

آخر امامت امام حسن عسکری)ع( 
می پردازد.

رضاداد پسر نوجوانی است که برای 
رســانــدن وجــوهــات و امــانــات مــردم 
به امــام حسن عسکری)ع( و نیز در 
پی یافتن خبری از پدر گمشده اش 
که از وکالی امام بوده، راه سفر از قم 
به سامرا را پیش می گیرد. رضاداد و 
همراهانش وقتی به سامرا می رسند 
ــری)ع( به  ــکـ ــسـ ــه امـــــام حــســن عـ کـ
شــهــادت رســیــده و آنــان سرگشته و 
حیران به دنبال جانشین امام و امام 

زمان خویش می  گردند.
ایــن کتاب بــا ماجراهایی جــذاب در 
قــالــب رمـــان، نــوجــوانــان را بــا فضای 

سراسر اختناق و ظلم و جور خلفا نسبت به امــام)ع( و 
یارانش آشنا و مخاطب را با حال و هوای پادگان نظامی 
ســامــرا و تدابیر شدید امنیتی نسبت بــه امـــام حسن 
عسکری)ع(، ارتباط شیعیان با امام)ع( )از طریق مکاتبات 
و توقیعات وکال( و آغاز امامت حضرت حجت)عج( همراه 

می کند.
سفیر دوازدهم در 1۹0 صفحه و با قیمت 3۸هزار تومان 
در انتشارات کتاب جمکران چاپ و منتشر شد. این کتاب 
در ایــام شهادت امــام حسن عسکری)ع( و آغــاز امامت 
حضرت ولی عصر)عج( با 30درصــد تخفیف در پایگاه 

کتاب جمکران قابل دریافت است.

بریده ای از کتاب  ◾
رضا هم دست به کمر طول و عرض کوچه را می پیمود و 
با خودش حرف می زد و حرف هایی را که باید به جانشین 
امام می گفت، با خودش تکرار می کرد. برای لحظه ای مکث 
کرد. انگار چیزی یادش بیاید سری تکان داد و بعد پیش 
امــان رفت و از او خواست منتظرش 
بماند تــا او جــایــی بـــرود و بــرگــردد. 
رضاداد مسیر راهی را که آمده بود 
و در آن مسیر مردی لنگان و بیچاره 
را دیده بود رفت، به امید اینکه مرد، 
سلیمان بــاشــد. تــمــام کوچه هایی 
که به منزل امــام منتهی می شد را 

گشت.
اثری از سلیمان یا همان مرد بیچاره 
نبود. برگشت. هنوز به کوچه جعفر 
ــا هیکلی  ــه مــــردی ب ــود ک نــرســیــده بـ
درشــت و محاسنی جــو گندمی راه 
ــاداد را ســد کـــرد. رنــگ از چهره  رضــ
رضاداد پرید. بدنش سرد شد. مثل 
تکه ای یخ که روی آب شناور است. 

احساس بی وزنی می کرد و... .

معرفی کتاب
به همت انتشارات کتاب جمکران منتشر شد

 »سفیر دوازدهم« رمانی درباره
 شرایط آغاز امامت حضرت حجت)عج(

مستقیمی:  ــه  ــن آم  
»منتظران باید با احساس 
ــج(  ــان)عــ حـــضـــور امـــــام زمــ
ــه  ــرچـ ــد. اگـ ــنـ ــنـ زنــــدگــــی کـ
یوسف)ع( از پیش پدر گم 
شد اما حضرت یعقوب)ع( هیچ گاه احساس عدم 
حضور او را نمی کرد و همیشه می گفت: بوی یوسف 
را استشمام می کنم. مثل اینکه نیروی جاذبه در 
همه جا هست ولو آنکه ما آن را نمی بینیم؛ احساس 
حضور هــم یعنی امـــام مــعــصــوم)ع( چــه حاضر و 
غایب باشند، چه حی و چه میت، ما را می بینند 
و ناظر اعمال ما هستند«؛ این جمالت بخشی از 
سخنان حجت االسالم والمسلمین دکتر ناصر 
رفیعی، خطیب و کارشناس مذهبی اســت که به 
مناسبت نهم ربیع االول، ســالــروز آغـــاز امامت 
حضرت ولی عصر)عج( با قــدس درمیان گذاشته 

و مشروح آن در ادامه تقدیم حضورتان می شود.

اهمیت پرداخت به مباحث مهدوی در  ◾
مناسبت هایی همچون 9 ربیع االول چیست؟ اساساً 

چرا باید ابعاد مسئله مهدویت در عصر غیبت و 
جامعه منتظر بیان شود؟

کمتر موضوعی در اسالم و ادیان به اندازه مهدویت 
مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته، چنان که کتاب های 
بسیاری پیش از والدت امام عصر)عج( درباره ایشان 
توسط کسانی همچون فضل بن شــاذان و مهزیار 
نوشته شده و سیدحمیری، دعبل خزاعی و کمیت 
اسدی شاعرانی هستند که سال ها پیش از والدت 
امام مهدی)عج( درباره مهدویت و امام عصر)عج( 
شعر سروده اند، در حالی که هیچ موضوعی در تاریخ 
چنین جایگاه و پرداختی نداشته است. گاهی درباره 
فایده انتظار می پرسند و شبهه می کنند نسل های 
بسیاری آمــده و رفته اند و امــام زمــان)عــج( را درک 
نکرده اند، پس این انتظار برای امامی که نمی دانیم 

کی می آیند از چه باب است؟

پاسخ این پرسش چیست؟ این انتظار از چه باب  ◾
است و ارتباط و تعامل و نوع رسیدگی امام عصر)عج( 

به شیعیان در عصر غیبت چگونه است که انتظار 
برای ظهور ایشان را مهم و حیاتی کرده است؟

امام زمان)عج( در عصر غیبت از احــوال ما اطالع 
دارند همان گونه که امام رضا)ع( در ایران در تشییع 
جنازه فردی شرکت کردند و چون از ایشان پرسیدند 
مگر وی را می شناسید، پاسخ دادند: ما شیعیان را 
در همه دنیا می شناسیم؛ امروز هم امام مهدی)عج( 

با ما آشنا هستند و از ما شناخت دارند.
از این رو، ما انتظار یک مسئله رؤیایی را نمی کشیم، 
ما منتظر حضور نیستیم، ما منتظر ظهور هستیم. 
دومین نقش امــام زمــان)عــج( در جامعه، توجه و 
رسیدگی به امور شیعیان است؛ بسیاری از اوقات 
که کار ما گره می خورد با یک توسل، یک زیارت آل 
یاسین، یک نماز، حضرت)عج( از ما مشکل گشایی 
می کنند. ایشان فرمودند: ما شما را یادمان نمی رود 
ــه درد شیعه  و فــرامــوشــتــان نمی کنیم. اگـــر مــا ب

نمی رسیدیم دشمن آن ها را درو می کرد. 
رسیدگی به پرونده اعمال ما در اوقات مختلف به ویژه 
شب های قدر که مالئکه به محضر امام زمان)عج( 
ــوه رســیــدگــی ایشان  ــازل مــی شــونــد از دیــگــر وجـ نـ
به ماست. از ایــن رو، انتظار بــرای امــام زمان)عج( 
شفاف و همراه با ساحل است نه انتظار تاریک و 
جامد و بازدارنده، این انتظار پویا و فعال است نه 
بازدارنده. منتظر، عقیده و عمل و روشش را با امام 
زمان)عج( هماهنگ می کند. امام)عج(، حی و حاضر 

هستند و به توسالت ما پاسخ می دهند با این تفاوت 
که ما از جای ایشان اطالعی نداریم.

در مهدویت ســراغ مسائل حاشیه ای نروید مثل 
اینکه همسر و فرزند امــام زمــان)عــج( چه کسانی 
هستند یا عالئم ظهور چند تاست و امام)عج( در چه 
سالی ظهور می کنند؟... بعضاً کتاب ها و مقاله های 
سخیفی در بازار می بینیم که هر حادثه ای را به زور 
به ظهور می چسبانند در حالی که از ما نخواسته اند 
عالئم ظهور را بیان کنیم، عالئم ظهور بحثی واقعاً 
پیچیده و حقیقت آن مخفی اســت مثل اینکه 

نمی دانیم سفیانی کیست.

آیا غیبت امام زمان)عج( به معنای امکان  ◾
نداشتن انس و الفت با حضرت ولی عصر)عج( است 
یا این غیبت معنایی دیگر دارد و نباید مانعی میان ما 

و اماممان باشد؟
منتظران باید با احساس حضور امــام زمان)عج( 
زنــدگــی کنند. اگــرچــه یــوســف)ع( از پیش پــدر گم 
شد اما حضرت یعقوب)ع( هیچ گاه احساس عدم 
حضور نمی کرد و همیشه می گفت: بوی یوسف را 

استشمام می کنم.
مثل اینکه نیروی جاذبه در همه جا هست هرچند ما 
آن را نمی بینیم؛ احساس حضور هم یعنی امام)ع( 
چه حاضر و غایب باشند، چه حی و چه میت، ما را 
می بینند و ناظر اعمال ما هستند؛ مگر وقتی امام 
صادق)ع( در مدینه بودند همه ایشان را می دیدند؟

ــرادی بودند که در زمــان امــام صــادق)ع( تا پایان   اف

عمرشان ایشان را ندیدند چــون در قدیم امکان 
سفر از خــراســان و دیگر سرزمین ها به مدینه به 
آسانی مقدور نبود، یا امام عسکری)ع( در تبعید 
بودند و مــردم اجــازه ارتباط با ایشان را نداشتند و 
نمی توانستند به محضر حضرت)ع( بروند اما آن 
کسی که در خراسان بود می دانست امام)ع( ناظر 
بر اعمالش اســت. امــروز هم وضعیت دربــاره امام 
زمــان)عــج( همین گونه است ایشان حضور دارند 
هرچند ما حضرت)عج( را نمی شناسیم و نمی دانیم 

کجا سکونت دارند.
آن هــا کــه بــرای تــرک گناه راهــکــار می خواهند اگر 
احساس حضور امام)عج( را در زندگی خود پررنگ 
کنند بسیاری از گناهانشان از بین مــی رود به ویژه 
اینکه قــرآن می فرماید: هر کــاری می کنید، خدا، 

پیامبر)ص( و ائمه)ع( مشاهده می کنند.

با این اوصاف سیره امام زمان)عج( در عصر  ◾
غیبت به ویژه از منظر ارتباط با امت و ایفای نقش 
امامت و هدایت گری چگونه است و چطور انجام 

می شود؟
امام زمان)عج( به قدری از احوال ما باخبر هستند 
که حتی نسبت به جلسات و همایش ها و کتب 
و مقاالت ما نیز دقــت نظر و اهتمام دارنـــد. شیخ 
صــدوق)ره( که در شهرری مدفون است، کتابی به 
نام »کمال الدین« دارد؛ او که در عصر غیبت کبری 
زندگی کــرده در مقدمه این کتاب آورده: شبی در 
عالم رؤیا، خواب دیدم در مکه هستم و برای طواف 

وارد مسجدالحرام شدم. در دور هفتم طواف وجود 
مقدس امــام زمان)عج( را دیــدم. جلو رفتم و سالم 
کــردم، حضرت)عج( فرمودند: فالنی چرا دربــاره ما 
کتاب نمی نویسی؟ عــرض کـــردم: مــن کتاب های 
بسیاری نوشته ام. امام عصر)عج( فرمودند: کتابی 
درباره غیبت بنویس! بنویس که غیبت مخصوص 
من نیست بلکه پیش از من حضرت ادریــس)ع( و 

نیز حضرت عیسی)ع( غایب شده اند.
این نشان می دهد امام زمان)عج( حتی به موضوعات 
پژوهش های ما حساس هستند. یا آنکه علی بن 
محمد از نــواب خــاص امــام زمــان)عــج( می گوید: 
حضرت)عج( به من مرقوم کردند 6 روز دیگر از دنیا 
می روی وقتی چنین شد، غیبت کبری آغاز می شود 
و پس از تو، من دیگر نایب خاص نــدارم. حضرت 
حجت)عج( اینچنین نسبت به وقایع عالم آگاهی 
و اطالع دارند. با وجود این می بینیم در زندان، امام 
زمان های قالبی و مدعیان دروغین بسیاری هستند. 

در روایات بر دعا برای امام زمان)عج( به ویژه فرج  ◾
 آن حضرت توصیه و سفارش بسیار شده است

فلسفه این سفارش ها چیست؟
دعا برای امام زمان)عج( به معنای نیاز ایشان نیست 

بلکه ابراز محبت ماست.
 دعا برای امام زمان)عج( راه وصل شدن به ایشان 
است؛ از این طریق دعای ایشان هم شامل حال ما 
می شود. فردی به نام عبدالرحمن از اهالی اصفهان 
و سنی مذهب می گوید: از نظر مالی گرفتار شدم و 

به سامرا رفتم تا به متوکل گالیه و درخواست کمک 
کنم. چون رسیدم گفتند امروز مالقات نیست چون 
ابن الرضا)ع( )امام هادی)ع(( توسط متوکل احضار 
شــده اســت. گوشه ای ایستادم و دیــدم آقـــازاده ای 
جــوان )23- 22 ساله( همچون مــاه می درخشد و 

سوار بر مرکب می رود. 
با خود گفتم نکند متوکل ایشان را بکشد یا زندانی 
کند، در همان حال در دل گفتم: خدایا، این آقا را 
حفظ کن... همین که حضرت)ع( به من رسیدند، 
فرمودند: عبدالرحمن دعــای تو به اجابت رسید، 
ما هم سه دعــا در حق تو می کنیم؛ نخست مال 
زیاد، دوم عمر طوالنی و سوم اوالد صالح؛ به شهرت 

بازگرد.
 او به اصفهان بازگشت؛ خدا به وی مال فراوان و 10 
اوالد پسر عطا کرد و سال های طوالنی هم در قید 

حیات بود.
از ایــن رو، وقتی دعــای فــرج و دعــای سالمتی امام 
َّهُمَّ کُنْ  زمــان)عــج( را می خوانیم و می گوییم: »الل
َِّک الحُجَةِ بنِ الحََسن…« حتماً امام زمان)عج(  لِوَلِی

هم از خدا می خواهد ما را یاری کند.

 از اعمال روز 9 ربیع االول تجدید عهد ◾
 و بیعت با امام زمان)عج( و اعالم آمادگی برای یاری 
حضرت)عج( است؛ این تجدید عهد و یاری چگونه 

ممکن می شود؟
یکی از وظایف مهم ما یاری امام معصوم است. در 
فرازی از دعای ندبه می خوانیم: »وَ انُصر مَن نَصرَه« 

یعنی خدایا کسی که علی)ع( را یاری می کند، یاری 
کن.

امروز هم باید امام زمان)عج( را یاری کنیم. نصرت و 
یاری امام)ع( به سه شکل است؛ همان اشکالی که 
امام صادق)ع( درباره هُشام بن حکم فرمودند: هُشام 
ما را سه جور یاری می کند با قلبش )یعنی محبت 
اهل بیت)ع( را در دل دارد(، با زبانش و با دستش 

)می تواند بنویسد، جهاد کند و...(.
یاری امام زمان)عج( هم امروز باید به این سه شکل 
باشد به قلب، زبان و عمل؛ چنان که امام رضا)ع( 
وقتی دعبل خزاعی شعری دربـــاره اهــل بیت)ع( 
ــاری کــرد. هر کسی در  خــوانــد، فرمودند: او ما را ی
زندگی بگردد و ببیند در چه محوری می تواند امام 
زمان)عج( را یاری کند و کوتاهی نکند، با پول و کمک 
به دیگران، با قلم و نوشتن و هر طریق دیگر برای این 

کمک اقدام کند.

برای آنکه در زمره مهدی باوران و مهدی یاوران  ◾
قرار بگیریم باید آراسته به چه اوصاف و ویژگی هایی 

شویم؟ یاران امام)عج( چه اوصافی دارند؟
مردمی که در دوران غیبت زندگی می کنند اگر دو 
ویژگی داشته باشند از مردم دوران دیگر ائمه)ع( 
برتر هستند، چنان که رسول خدا)ص( به اصحاب 
فرمودند: برادران من کجا هستند؟ عرض کردند ما 
هستیم. حضرت)ص( فرمودند: نه، شما اصحاب 
من هستید؛ کسانی که پس از من می آیند و معصوم 
را نمی بینند و ایمانشان از خطوط روی کاغذ است 
ــرادران من  ــ )مراجعه و استناد بــه منابع( ایــن هــا ب

هستند.
این یعنی فرق است بین کسی که امام صــادق)ع( 
را دیده و از ایشان حدیث شنیده با منتظران عصر 
غیبت که فقط از طریق منابع و کتب با اســالم و 
تشیع آشنا شده و در ایمان خود استوار هستند. 
برای همین است برخی روایات، ثواب عبادات دوران 
غیبت را باالتر از ثواب عبادات عصر ظهور ائمه)ع( 
ــن، اهمیت انتظار در عصر  پیشین می دانند؛ ای
غیبت را نشان می دهد البته شــرط آن دانستن 

فرهنگ انتظار است.
آیــه 54 ســوره مبارکه مــائــده فرهنگ انتظار را به 
خوبی تصویر می کند: »...خــدا قومی را که بسیار 
ــد و  دوســـت دارد و آن هـــا نیز خــدا را دوســـت دارنـ
نسبت به مؤمنان سرافکنده و فروتن و به کافران 
سرافراز و مقتدرند )به نصرت اســالم( برانگیزد که 
در راه خــدا جهاد کنند و )در راه دیــن( از نکوهش 
ــد...«؛ در روایـــات، این  ــدارن و مالمت احــدی بــاک ن
آیه به ویژگی های یاران حضرت حجت)عج( تأویل 
شده و به پنج خصیصه آن ها اشاره دارد، نخست 
آنکه مهدی باوران خدا را دوست دارنــد و خدا هم 
آن ها را دوست دارد؛ یعنی اگر می خواهید یاور امام 
زمان)عج( باشید خدادوست باشید، پیروان امام 
زمــان)عــج( باید ارتباطشان با خــدا قــوی باشد، به 

خمس و نماز و عبادت اهمیت بدهند.
فرهنگ انتظار همین 3۸ »أیَن« دعای ندبه است؛ 
ُّ اْلَوْلِیاءِ وَ مُذِلُّ  در یکی از آن ها می خوانیم: »أَیَْن مُعِز
اْلَعْداءِ« یعنی امام زمان)عج( می آیند دوستان خدا 
را عزیز و دشمنان ایشان را ذلیل کنند؛ پس منتظران 

ایشان هم باید این رویکرد را داشته باشند. 
دومین ویژگی یاران امام زمان)عج( تواضع و پرهیز از 
تکبر و منیت است؛ سوم در مقابل دشمن محکم و 
استوار هستند و خود را نمی بازند؛ چهارم یاران امام 
زمان)عج( همواره در حال جهاد در راه خدا هستند 
و در نهایت آنکه از سرزنش نمی ترسند. اگر به این 
اوصاف آراسته شویم فرهنگ انتظار را در عمل پیاده 

کرده ایم. 

در ازدحام 
حاجت ما نیز 

داده شد
عکس: امین فائضي

 شعر:علی اکبر لطیفیان

خاک حرم رسید، دوا نیز داده شدعکس نوشت
آب حرم رسید، شفا نیز داده شد

ما طور خواستیم، مقیم حرم شدیم
ما جلوه خواستیم، خدا نیز داده شد

اصاًل بهانه هاست که ما را می آورد
با دادن بهانه، بها نیز داده شد

هر جا اگر به خواسته ها لطف می شود
در این حرم نخواسته ها نیز داده شد

از بس کریم بود که در هم خرید و رفت
در ازدحام، حاجت ما نیز داده شد
اصاًل به خواهش کم ما اکتفا نکرد

ما سنگ خواستیم، طال نیز داده شد
گفتم رضا، عطای حسینی نصیب شد

گفتم حسین، امام رضا نیز داده شد
می خواستم به مشهد تو راهی ام کنند

دیدم برات کرب  و بال نیز داده شد

حجت االسالم والمسلمین دکتر رفیعی درگفت وگو با قدس ازاهمیت مهدويت مي گويد

امام زمان)عج( در عصر غیبت از احوال ما اطالع دارند همان گونه که امام رضا)ع( در ایران در تشییع جنازه فردی شرکت کردند و چون از ایشان پرسیدند مگر 
وی را می شناسید، پاسخ دادند: ما شیعیان را در همه دنیا می شناسیم؛ امروز هم امام مهدی)عج( با ما آشنا هستند و از ما شناخت دارند. گزيدهگزيده

f زندگی با حس حضور امام عصر
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قدردانی آستان قدس 
رضوی از خیران سراسر کشور
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سعادتمند   هما 
ــاه  ــکـــس ســی  یــــک عـ
ــار  و ســفــیــد بـــه یـــادگـ
مــانــده از اوایـــل قــرن با 
میله های آهنی بلند در 
وســط صحن مسجد 
گوهرشاد، تنها نشان از قصه ای است 
که سال هاست روایت های متفاوتش آن 
قدر دهان به دهان چرخیده که به عنوان 
بخشی از تــاریــخ شفاهی شهر، گوشه 

کتاب های تاریخی ثبت شده  است.
مسجد پیرزن که برخی آن را »بیوه زن« 
هم نوشته اند، حکایتی است باقیمانده 
ــاری که  از ســده هشتم هجری؛ به روزگـ
ــون تصمیم مــی گــیــرد،  گــوهــرشــاد خــات
مسجدی را دیــوار به دیــوار حریم حرم 
مطهر رضـــوی ســقــف و ســتــون بــزنــد و 
یادمانی ماندگار از خودش در مشهد بر 

جای بگذارد.
سوای این عکس، یک نقشه قدیمی نیز 
که قدمت آن را 1342 قمری نوشته اند در 
مرکز اسناد آستان قدس رضــوی وجود 
دارد که موقعیت مسجد پیرزن با همین 
ــح و کامل  ــورت واضـ نـــام روی آن بــه صـ
ترسیم شــده اســت. سطرهای پیش  رو 
نقبی است بر تاریخ این مسجد که جز 
یک تاریخ شفاهی، اسناد چندانی درباره 

چگونگی پا گرفتن بنای آن وجود ندارد.

مسجد پیرزن کجاست؟ ◾
به گواه تاریخ شفاهی باقیمانده در مشهد، 
حوض فیروزه مسجد گوهرشاد با آب زمزم 
و نقش و نگار پرنیان مثالش، روزی خشت 
و گلی بــوده که در بنجاقش، نام پیرزالی 
مهر خـــورده بـــوده اســـت؛ کــوخــی میانه 
کاخی که گوهرشاد در رؤیاها ساخته بود و 
می خواست تار و پودی از حقیقت برایش 

ببافد و همین هم می شود.
»محمد احتشام کاویانیان« که در کتاب 
»شمس الشموس« تــاریــخ مختصری 
از بناهای حرم مطهر رضوی ارائه داده، 
بی آنکه اشــــاره ای بــه داســتــان ساخت 
مسجد پیرزن کند، توصیفی کوتاه از 
شمایل آن می دهد و می گوید: »پیشتر 
در وســـط مسجد گــوهــرشــاد، فضایی 
مربعی شکل و سکو مانند بــود که دور 
خود درگاه هایی با میله و سرانداز سنگی 
طویل داشــت. با حصیر مفروش که به 
مسجد پیرزن مشهور بود تا اینکه متولی 
مسجد گــوهــرشــاد تصمیم گــرفــت در 
محل مسجد پیرزن حوض آب بسازد«. 
البته توصیفی که او ارائه می دهد، تصویر 
مسجد پیرزن پس از بازسازی آن به سال 
1088 قمری است و از نمای مسجد در 
دوره تیموری هیچ شرح مکتوبی وجود 

ندارد.

حکایت تاریخی اول ◾
امـــا ایــنــکــه چــگــونــه مــســجــدی محقر و 
خشتی در دل مسجد جامعی با عظمت 
ــرار گرفته، داستانی است  گوهرشاد ق
که »حسین  انصاریان« آن را در کتاب 
»عرفان اسالمی« این طور روایت می کند: 
»مرقد مطهر حضرت ثامن االئمه)ع( 
نــیــازمــنــد مــســجــدی آبــرومــنــد جهت 
عبادت زائران و طاعت مطیعان و تدریس 
مدرسان بود. قرعه این فال الهی به نام 
گوهرشاد خانم همسر شــاهــرخ میرزا 

تیموری افتاد. او تمام خانه ها و زمین های 
اطراف را برای ساختن مسجد خرید. تنها 
یک پیرزن حاضر نشد محل مسکونی 
خود را بفروشد. این در حالی بود که منزل 
او وســط مسجد می افتاد. با ایــن همه 
گوهرشاد خاتون از خرید آن منصرف 
شد، زیرا نمی خواست در ساخته شدن 
مسجد به احدی کمترین ظلمی شود. 
پس از ساخته شدن مسجد، پیرزن که 
شکوه گوهرشاد را می بیند، خانه خود را 
به عنوان محل عبادت وقف می کند. این 
عبادتگاه که به مسجد پیرزن معروف 

می شود تا سالیان دراز تجلی داشت«.
»ِسرپرسی مولزورث سایکس« هم که 
بین ســال هــای 1905 تــا 1913 میالدی، 
سرکنسول انگلیس در خراسان بوده در 
کتاب »تاریخ  ایران« درباره مسجد پیرزن 
چنین شرح می دهد: »حکایت می کنند 
کــه بــانــوی ســالــخــورده قطعه زمینی در 
آن حوالی )محدوده مسجد گوهرشاد( 
داشته که مورد نیاز گوهرشاد بوده ولی 
پیرزن به هیچ قیمتی حاضر به فروش 
آن نمی شود. می گویند او آن قدر اصرار و 
پافشاری می کند تا باالخره مسجد را در 
اطــراف و گرداگرد ملک او بنا می کنند و 
او خود بعدها مسجدی در آن به صورت 
جداگانه می سازد که مسجد پیرزن نام 
می گیرد و نگارنده آن را دیــده ام و مانند 
وامبری )یک سیاح معروف انگلیسی که 
به آسیا سفر کــرده اســت( معتقدم که 
مسجد گوهرشاد از مساجد سمرقند 

بسی زیباتر است«.

مسجد کوچکی که جایگاه بزرگان  ◾
بوده است

امــا ایــن مسجد کــوچــک، گویا پیش از 
تخریب و تبدیل آن به وضوخانه، محل 
آمد و شد بزرگان بسیاری بــوده است و 
آن قــدر اهمیت داشته که در آن عالوه 
بر نماز جماعت، محافل بیان و تفسیر 

حدیث برگزار می شده است. برای نمونه 
»احمد مهدوی دامغانی« در کتابچه 
شناخت نامه »مــرحــوم محدث قمی« 
که پس از برگزاری کنگره ایشان در سال 
1389 خورشیدی در قم به چاپ رسیده، 
شــرح روایــتــی ارائـــه داده کــه در بخشی 
از آن، از مسجد پیرزن یاد شده است: 
»پدرم نیز مانند همه اقران خود به مرحوم 
محدث قمی رضی هللا عنه، فوق العاده 
اخالص و احترام می ورزید و در زمانی که 
آن بزرگمرد جلیل القدر در مشهد اقامت 
داشت و به خواهش فضالی حوزه علمیه 
شهر، شب ها بعد از نماز مغرب و عشا در 
مسجد غیرمسقف معروف به مسجد 
پیرزن که در وسط مسجد گوهرشاد قرار 

داشت و با طارمی های آهنی و ستون های 
کوتاه سنگی محصور و از صحن مسجد 
مجزا بود و اکنون حوض بــزرگ مسجد 
گوهرشاد و قسمتی از صحن بر جای آن 
واقع شده است، روایت احادیث و سنن 
را می فرمود و پدرم از حاضران همیشگی 

آن محفل منور مقدس بود«.
ــز در کــتــاب  ــی ــا جـــاللـــی« ن »غـــالمـــرضـ
»مشاهیر مدفون در حــرم رضــوی« در 
ذکر یاد یکی از بزرگان می نویسد: »حاج 
شیخ رمضانعلی قوچانی از علمای زاهد 
و متقی بود و عوام و خواص به او توجه 
داشتند. او از شاگردان آخوند خراسانی 

است و در مسجد معروف به پیرزن که 
اکــنــون در محل مسجد گــوهــرشــاد به 
شکل حوض بزرگی درآمــده است، نماز 

می خواند«.

حکایت تاریخی دوم ◾
ــت متفاوت دیگری  ناگفته نماند، روای
نیز دربــاره مسجد پیرزن وجود دارد که 
از اشــعــار نقش خـــورده بــر کتیبه »زال 
بیک« در حــرم ریشه گرفته اســت. در 
این روایــت، راویــان معتقدند بخشی از 
مسجد گــوهــرشــاد در زلــزلــه مشهد به 
سال 1084هــجــری قمری تخریب شده 
ــیـــک« نامی  و بــعــدهــا بــه دســـت »زال بـ
تعمیر مــی شــود. او در صحن مسجد، 

ستون هایی سنگی می سازد و به همین 
دلیل به مرور این بخش با نام او شناخته 
می شود. نامی که بعدها پسوند »زال« 
آن به »زن« کوتاه شده و تغییر می کند. در 
اشعار نقش خورده روی کتیبه زال بیک 
ــام زال  آمـــده اســـت: بهر تعمیرش بــه ن
بیک/ از مقیمان زمان آمد مثال/ داد 
اتــمــامــش بــه انـــدک فــرصــتــی/ بِــه ز هر 
نقشی که می بندد خیال/ در تفکر بود 
معمارِ خرد/ از برای گفتنِ تاریخ سال/ 
ناگهان بر صفحه از کلک قضا/ شد رقم 
»تعمیر مسجد کرد زال« )عمل حقیر 
فقیر عاصی شجاع بناء اصفهانی. 1088( 

پس از ایــن اســت که مــحــدوده مسجد 
پیرزن به صــورت صفه ای درمــی آیــد که 
حـــدود 20 سانتیمتر از صحن حیاط 
مسجد گوهرشاد باالتر بــوده اســت. در 
اطــراف این صفه هم ستون های سنگی 
به هم پیوسته ای وجود داشته که فضای 
مسجد را از صحن جدا می کرده است. 
استاد »عبدالحمید مولوی« که او را به 
عــنــوان پــدر خــراســان شــنــاســی معاصر 
می شناسیم در ایــن رابطه می نویسد: 
این محل با ابعاد 9 در 9 متر را در دفتر 
مسجد گوهرشاد به نام »چهارچوب« 
می نوشته اند و رســم بــوده کف صفه را 
با حصیر فرش می کرده اند تا نمازگزاران 

بتوانند از آن استفاده کنند.
او همچنین می نویسد: »در اطراف صفه 
ستون های سنگی بود. برای اینکه تمام 
سنگ ها خــدنــگ و راســـت بایستد با 
قالب های آهنی، سنگ ها را به یکدیگر 
بسته بــودنــد و در وســط هــر دهنه بین 
دو ستون، چنگکی بــوده بــرای آویختن 
چراغ های روغنی و پدرم تعریف می کرد 
کــه ایـــن ســتــون هــا پــیــش از ایـــن چوبی 

بوده اند«.
عبدالحمید مــولــوی در ادامـــه داستان 
دیگری را نقل می کند که روایــت تبدیل 
نـــرده هـــای چــوبــی دور صفه بــه سنگی 
است. اتفاقی که یک آتش سوزی آن را 
رقم می زند: »شبی شعله یکی از چراغ ها 
به چهارچوب رسید و تمام آن را سوخت. 
ــه نـــام »علی اکبر  در مشهد ســیــدی ب
شماعی« بود که شمع از پیه گداخته و 
از موم تهیه می کرد. او خواهری داشت 
بالعقب )بدون فرزند( و ثروتمند. این زن 
داوطلب شد که جای چوب از سنگ به 
خرج خود وضع چهارچوب را احیا کند و 

همین کار را هم انجام داد«.

تبدیل مسجد به وضوخانه ◾
این فضای صفه مانند اما در حوالی سال 
1326خورشیدی تخریب و به وضوخانه 
تبدیل می شود. ماجرای این تغییر نیز 
از این قــرار است که گویا بین سال های 
1317 تا  1320 خورشیدی حرم و مسجد 
گوهرشاد که از طریق لوله کشی قنات 
سناباد مشروب می شده اند با کمبود آب 
مواجه می شوند آنچنان که نمازگزاران به 
ناچار برای وضو گرفتن از آب چاهی که 
در صحن بوده استفاده می کرده اند. پنج 
سال بعد از این تاریخ، »حاج محمدباقر 
کلکته چی تبریزی« که یکی از تاجران 
بنام مشهد بـــوده، تصمیم می گیرد با 
هزینه شخصی، آب لوله کشی را به 
مسجد گوهرشاد بکشاند. او همچنین 
در محل مظهر قنات »ســـرده« در باغ 
ــاف خـــراســـان، منبع آب  ــ اداره کــل اوق
جدیدی می سازد. این کار یک سال به 
درازا می کشد اما در نهایت پس از چهار 
کیلومتر لوله کشی، آب تصفیه شده 
در مسجد گوهرشاد جریان می یابد و 
درست در همین زمان است که مسجد 
پیرزن به حــوض تبدیل و در اطــراف آن 

شیرهایی نصب می شود.
شرحی کــه عبدالحمید مــولــوی بــر این 
داستان می دهد اما طور دیگری است. 
او می گوید: »مرحوم حاج سیدمحسن 
ــر طــاهــری  ــاهـ ــاج طـ طـــاهـــری فـــرزنـــد حـ
حسینی که اجـــدادش متولیان جامع 
گوهرشاد بودند، تصمیم می گیرد پایه ها 
و ستون های سنگی را حــذف کند و به 
جای آن آبدان و آبگیری بسازد. کار آغاز 
می شود و گودبرداری ها صورت می گیرد 
و در خـــالل ایـــن عــمــلــیــات یــک حــوض 
شکسته و متروکه بیرون می آید و معلوم 
می شود حوالی سال 821 هجری قمری 
که گوهرشادآغا مسجد را می ساخته در 
این محل آبگیری برای وضوی نمازگزاران 
ساخته که گویا به دلیل یخبندان های 
زمستانی مشهد، حوض شکسته است. 
کار اینجا تمام نمی شود زیرا قدری که گود 
را عمیق می کنند، می بینند از زیر حوض 
در گذشته کاریزی عبور می کرده به همین 
سبب، روی کاریز آبگیری ساخته اند و به 
جای اینکه باالی کاریز را با شفته آهکی 
محکم کنند با چوب پوشانده بودند که آن 
چوب ها هم پوسیده اند. بنابراین بر باالی 
تمام پایه ها یک دال بزرگ بتنی می نهند 
تــا در آتــیــه تغییر وضــع نــدهــد و آبگیر 

کنونی را روی همان دال می سازند«.

 واکنش مشهدی ها  ◾
به تخریب مسجد پیرزن

ساخت ایــن حــوض در ابتدا با واکنش 
مــردم مشهد مواجه می شود زیــرا آنان 
معتقد بودند که این مسجد وقفی بوده و 
نباید تخریب می شده است. »عزیزهللا 
عطاردی« در شرح خاطراتش با اشاره 
به این موضوع، یاد می کند: »در وسط 
مسجد جامع گوهرشاد محلی بوده که 
مردم آن را مسجد پیرزن می گفتند و تا 
سال 1326 خورشیدی این محل وجود 
داشت و مردم در آنجا نماز می گزاردند، به 
یاد دارم همان روزگار، این محل را تبدیل 
به حوض کردند، سر و صدای زیادی بلند 
شد که چرا مسجد پیرزن را تبدیل به یک 
حوض آب کرده اند. این کار خالف شرع 
و تصرف در وقف است و وضو گرفتن از 
این حوض اشکال شرعی دارد. متولی 
مسجد گوهرشاد که این کار را کرده بود، 
مورد اعتراض قرار گرفت و دست به دامن 
علما و مجتهدان مشهد شد و از آن ها 
در این مورد کمک خواست. مهندسان و 
معماران نزد علما رفتند و گفتند: اینجا 
مسجد نیست و سابقاً هم حوض بوده 
است زیرا ما هنگام پی کندن به حوض 
قدیم رسیدیم و عالیم آن را مشاهده 
کردیم. چندین سال پیش معلوم نیست 
به چه علت حوض را پر کرده و آن را برای 
نماز آماده کرده اند. به دنبال این مطلب 
گروهی از علمای محترم مشهد آمدند 
و از حــوض وضــو گرفتند و به ایــن شک 
و تردیدها پایان دادنــد. جماعتی هم به 
مــرحــوم آیــت هللا بــروجــردی رضــوان هللا 
علیه در قم مراجعه کردند و ایشان هم 
پیامی دادند که مقدسین نباید در موردی 
که یقین بــرای کسی حاصل نمی گردد 
ایجاد شک و تردید کنند و مؤمنان را به 
شبهه بیندازند. با این پیام ماجرا پایان 

گرفت و کم کم از خاطره ها محو شد«.

نگاهی به گذشته تاریخی یک وقف ماندگار 

پیرزنی که خانه اش را به گوهرشاد خاتون نفروخت!

خبرخبر
امروزامروز

روشندالن در کتابخانه گویای رضوی
مــدیــر کتابخانه گــویــای رضـــوی از بــهــره مــنــدی 275 
روشندل از خدمات متنوع و رایگان این کتابخانه خبر 
داد. علی وظیفه دان گفت: کتابخانه گویای رضوی 
منابع مطالعاتی مــورد نظر نابینایان و کم بینایان 
عضو ایــن کتابخانه را به صــورت رایگان با همکاری 
شرکت پست به نقاط مختلف کشور ارسال کرده و با 

سایر مراکزی که به روشندالن خدمات می دهند نیز 
همکاری می کند.

ــزار و  ایـــن کتابخانه در حـــال حــاضــر بــیــش از 13 هـ
ــاب صــــوتــــی، 15 هـــــــزار مــنــبــع  ــ ــت ــ 300 عــــنــــوان ک
ــزار جــلــد کــتــاب چاپی  ــ دیــجــیــتــالــی و بــیــش از 100هـ
در مــوضــوعــات کــمــک آمــوزشــی، عــلــمــی، فرهنگی، 

 تاریخی و... در اختیار اعضای ایــن کتابخانه قرار 
می دهد.

ــزود: امــکــان عــضــویــت در کتابخانه  ــ وظــیــفــه دان اف
گویای رضــوی به آسان ترین شکل بــرای نابینایان و 
کم بینایان فراهم شده و متقاضیان می توانند از طریق 
تماس تلفنی با کتابخانه گویای رضــوی اطالعات و 

نشانی خــود را اعــالم و عضو کتابخانه شوند تــا به 
صورت رایگان از خدمات این مرکز فرهنگی بهره مند 
شوند. البته سایت اینترنتی کتابخانه گویای رضوی 
https://library.razavi.ir/gooya ویژه نابینایان 
ــرای عضویت در این  و کم بینایان هــم راهــی دیگر ب

کتابخانه است.

در حرم
 بزرگداشت شهدای مسجد »قندوز« 
همزمان با شب شهادت یازدهمین امام شیعیان 

حضرت امام حسن عسکری)ع( مراسم 
بزرگداشت هفتمین روز شهادت جمعی از شیعیان 

مظلوم افغانستان در انفجار تروریستی مسجد 

والیت قندوز افغانستان در حرم مطهر رضوی 
برگزار شد. 

آیت اهلل عباسعلی اختری؛ عضو مجلس خبرگان 
رهبری در این مراسم گفت: حادثه تروریستی 

مسجد قندوز افغانستان قلب همه مسلمانان 

سراسر جهان را جریحه دار کرد و موجب تأسف 
نه تنها مسلمانان و شیعیان بلکه همه آزادگان 

جهان شد. در ادامه این مراسم ذاکران اهل بیت)ع( 
به مرثیه سرایی و ذکر مصیبت پرداختند و دو تن 
از شاعران آیینی کشور افغانستان نیز اشعاری در 

سوگ شهدای این 
حادثه و شهادت 

امام حسن 
عسکری)ع( 
قرائت کردند.

روایت متفاوت دیگری نیز درباره مسجد پیرزن وجود دارد که از اشعار نقش خورده بر کتیبه »زال بیک« در حرم ریشه 
گرفته است. در این روایت، راویان معتقدند بخشی از مسجد گوهرشاد در زلزله مشهد به سال 1084هجری قمری 
تخریب شده و بعدها به دست »زال بیک« نامی تعمیر می شود. او در صحن مسجد، ستون هایی سنگی می سازد و به 

همین دلیل به مرور این بخش با نام او شناخته می شود.
گزيدهگزيده
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انّ حبنا 
لتساقط 
الذنوب 
کما تساقط 
الریح الورق

محّبت ما اهل بیت 
سبب ریزش گناهان 
است، چنان که باد، 
برگ درختان را 
می ریزد.

J

 مفهوم 
همگرایی

 مفهوم همگرایی و 
وحدت بین مسلمین 
از سرفصل های مهم و 
کلیدی در نیل به تمدن 
اسالمی است که دارای 
ابعاد گسترده ای است. 
وحدت و اجتناب از 
دعوای سنی و شیعه 
و عرب و عجم و توجه 
علمای اهل سنت به 
همگرایی برخی از ابعاد 
مورد تأکید در کالم 
رهبر معظم انقالب 
اسالمی است. تمدن 
اسالمی می تواند با 
شاخصه  های ایمان، 
علم، اخالق و مجاهدت 
مداوم، اندیشه   
پیشرفته و اخالق واال 
را به امت اسالمی و به 
همه   بشریت هدیه 
دهد و نقطه   رهایی از 
جهان  بینی مادی و 
ظالمانه و اخالِق به لجن 
کشیده  ای که ارکان 
تمدن امروزِی غرب به 
شمار می روند، باشد.

حواشی

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی: 

وحدت مسلمانان، سرفصل رسیدن به تمدن اسالمی است رئیس ســازمــان علمی و فرهنگی 
آستان قدس رضوی گفت: تمدن 
اسالمی می تواند با شاخصه  های 
ایمان، علم و اخالق یک زندگی واال 
را به بشریت هدیه دهــد و نقطه   
رهایی از جهان  بینی مــادی و ظالمانه ای که از 
ارکان تمدن امروزی غرب به شمار می رود، باشد.

به گزارش آستان نیوز، دکتر عبدالحمید طالبی در 
همایش بین المللی »نقش عقالنیت و همگرایی 
مسلمانان در شکل گیری تمدن نوین اسالمی« 
کــه روز گذشته در محل جامعه المصطفی 
نمایندگی استان گرگان برگزار شد به بررسی 
ابعاد مقوله تمدن نوین اسالمی در اندیشه اصیل 
اسالمی و تبیین اقدام های تاریخ ساز بزرگان دین 
و ظرفیت های فرهنگی - تمدنی بقاع متبرکه در 

تجدید تمدن اسالمی در قالبی نوین پرداخت.
طالبی منظور از بقاع متبرکه پس از بیت هللا 
الحرام، حرم پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( را حرم 
امــامــزادگــان، مشاهیر، علما، محدثان، عرفا و 
شخصیت های مشهور و اهل کرامت دانست که 
مدفن آنان به علت عملکرد و جایگاه اجتماعی 
در زمان حیات پربرکتشان در طول تاریخِ پس از 
اسالم، به محل اجتماع، توسل و زیارتگاه عموم 

مسلمانان تبدیل شده است.
وی ادامــه داد: مفهوم همگرایی و وحــدت بین 
مسلمین از سرفصل های مهم و کلیدی در نیل 
به تمدن اسالمی است که دارای ابعاد گسترده ای 

است. وحدت و اجتناب از دعوای سنی و شیعه 
و عــرب و عجم و تــوجــه علمای اهــل سنت به 
همگرایی برخی از ابعاد مورد تأکید در کالم رهبر 
معظم انقالب اسالمی اســت. تمدن اسالمی 
می تواند با شاخصه  های ایمان، علم، اخــالق و 
مجاهدت مداوم، اندیشه   پیشرفته و اخالق واال 
را به امت اسالمی و به همه   بشریت هدیه دهد 
و نقطه   رهایی از جهان  بینی مــادی و ظالمانه و 
اخالقِ به لجن کشیده  ای که ارکان تمدن امروزیِ 

غرب به شمار می روند، باشد.
طالبی در ادامه به هجرت امام رضا)ع( از مدینه 
تا مرو و عبور از مناطق سنی نشین و ایجاد الفت 

و حب اهل بیت)ع( اشاره کرد و گفت: ورود امام 
رضا)ع( به ایران و گذر ایشان از استان هایی که 
عمدتاً سنی مذهب بودند موجب شد آن ها با 
حقیقت علم و اخالق اهل  بیت)ع( مواجه شوند و 
به این ترتیب به سوی محبت ایشان جلب شوند. 
این مقام مسئول با اشاره به ارتباط و همگرایی 
امام رضا)ع( با علمای اهل سنت گفت: ایشان 
به وحــدت مسلمانان بسیار توجه می دادند و 
حتی در ارتباط با عالمان و فقهای اهل تسنن 
هم احساس مسئولیت می کردند و زمانی که 
می بینند آن ها در برخی مسائل فقهی درمانده 

شدند، به پرسش هایشان پاسخ می دهند. 

طالبی در این همایش با ارائــه مقاله ای با عنوان 
»نــقــش بــقــاع متبرکه در ایــجــاد همگرایی بین 
مسلمانان و شکل گیری تمدن نوین اسالمی« 
خاطرنشان کرد: بقاع متبرکه با دارا بودن مختصات 
و ویژگی هایی همچون مورد احترام بودن در میان 
عموم مسلمانان، اشتراک عموم مسلمانان در 
مناسکی با عنوان زیارت، گستردگی جغرافیایی 
ــروز فرهنگ  در سراسر جهان اســـالم، ظهور و ب
معنوی بقاع در طول تاریخ، ظرفیت فعال سازی 
بدنه های مردمی و... نهاد فرهنگی تأثیرگذاری را 
رقم زده که در طول سالیان متمادی در مسیر نیل 
به اهداف واالی اسالمی تأثیر بسزایی در زمینه های 
اجتماعی و ایجاد الفت و همگرایی میان مسلمانان 
و همچنین در زمینه های نرم افزاری و سخت افزاری 

ایفا کرده است.


	Ravagh 1
	Ravagh 2-3 new new
	Ravagh 4

