
آن روزها 

مسجدی ها با کتاب مأنوس شوند

البته که  تمام شد.  و کتاب خوانی هم  خب، هفته کتاب 
هیچ کس توقع ندارد فقط با برگزاری هر ساله هفته کتاب، 
مشکالت کتاب و کتاب خوانی جامعه هم حل شود اما به 
هر حال برگزاری مراسم، جلسات و نشست های مختلف 
در طول این هفته، کمترین تأثیرش این است که مردم و 
مسئوالن را به یاد کتاب و اهمیت مطالعه می اندازد. در 
برگزار شد و خیلی ها  زیــادی  هفته ای که گذشت مراسم 
سخنان  از  جمله  چند  نیست  بد  کردند.  سخنرانی  هم 
ابوترابی فرد در »جشنواره کتاب بچه های  حجت االسالم 
مسجد« را با هم مرور کنیم: »واقعیت این است که پیروان 
قرآن باید پیوند محکمی با کتاب داشته باشند. ما با دو 
کتاب در زندگی سروکار داریم؛ یکی کتاب تکوین و دیگری 
مطالعه  ساعت  نظر  از  متأسفانه  اســـت...  تدوین  کتاب 
وضعیت مطلوبی نداریم... یادمان نرود که آزادگان عزیز 
ما زمانی اردوگــاه هــای اســارت را به مراکز عبادی، مطالعه 
از  اردوگــاه هــا پس  از  و فرهنگی تبدیل کــردنــد... در یکی 
پیگیری جدی اسیران ایرانی، کتاب نهج البالغه را در اختیار 
به  که  می دادند  احتمال  اسیران چون  می گذارند...  آن ها 
زودی کتاب را از آن ها پس بگیرند بنابراین در مدت زمان 
کوتاهی نهج البالغه را با شرایط دشوار نگارش می کنند... 
از  با آن شرایط سخت، بسیاری  اردوگــاه هــای اســارت  در 
اسیران حافظ قرآن و نهج البالغه شدند و زبان عربی را یاد 
گرفتند... امروزه مساجد ما نیز باید انس با کتاب را دنبال 
کنند... اگر کسانی که با مسجد انس دارند، با کتاب نیز 

مأنوس شوند، کار بزرگی انجام شده است...«.

را در مهر ماه  روز جهانی  عصای سفید 
پشت ســر گذاشتیم امــا مــا ایــرانــی هــا ، 
ــم  خــودمــان هفته روشــنــدالن را هــم داری
را  ــاه  ــ آذرمـ نخست  هفته   ، هــرســالــه  کــه 
سفید  عصای  صاحبان  گرامیداشت  بــه 
اختصاص می دهیم. نابینایانی که اگرچه 
از دیدن زیبایی های دنیا محرومند اما در 
با طراوت  و  دل و جان خــود، دنیایی زیبا 

دارند. 
کرامت  بنیاد  اجتماعی  خــدمــات  مــعــاون 
و  نابینایان  از  نفر   90 تــشــرف  از  رضـــوی 
ناشنوایان کرمانی به مشهد مقدس و حرم 

مطهر حضرت رضا)ع( خبر داد.
هفته  با  همزمان  آستان نیوز،  گـــزارش  به 
صــورت  هماهنگی های  در  و  روشـــنـــدالن 
معاونت  زائــریــن  امــور  مدیریت  بــا  گرفته 
رضــوی،  کرامت  بنیاد  اجتماعی  خدمات 
کاروانی از نابینایان و ناشنوایان به مشهد 
مقدس مشرف شدند و به مدت سه روز 
در زائرشهر رضوی اقامت خواهند داشت.

کرامت  بنیاد  اجتماعی  خــدمــات  مــعــاون 
رضوی با اعالم این خبر گفت: این کاروان 
از  ناشنوا   45 و  نابینا   45 شامل  زیــارتــی 
روز  به مــدت سه  استان کرمان اســت که 

میهمان آستان قدس رضوی هستند.
اینکه در  با اشــاره به  جعفر رئیسیان زاده 
از  مختلفی  گــروه هــای  گذشته،  ســال هــای 
نقاط کشور میهمان آستان قدس  اقصی 
رضوی بودند، یادآور شد: در طرح تشرف 
نابینایان نیز پیش از شیوع کرونا و در سال 
97، حدود 470 نفر در قالب چهار کاروان 
با همکاری انجمن نابینایان ایران به مشهد 
جــاری  ســال  در  و  شدند  مشرف  مقدس 
نیز تاکنون 35 نفر از استان لرستان و 45 
نفر از استان کرمان زائر مشهدالرضا)ع( و 

بارگاه منور رضوی شده اند.

وی افزود: تاکنون حدود 2هزار روشندل از 
آغاز اجرای طرح تشرفات »مهر درخشان 
ــان هــای ســراســر کــشــور،  رضــــوی« از اســت
آســتــان مقدس رضــوی  میهمان خــادمــان 

بوده اند.

در حرم در حرم 

تشرف کاروان زائران 
 نابینا و ناشنوا به 
حرم مطهر رضوی
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نگاهی به نکات فقهی بیانات رهبرانقالب

 وظیفه نخبگان در قبال 
جامعه اسالمی چیست؟
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  خدمت در آستان قدس رضوی سن و سال نمی شناسد
400 نوجوان خادمیار در قامت مکبر حرم مطهر 

ز کودکی خادم این تبار محترمم...

    سال اول    ویژه نامه 206    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

مشهور  خــیــابــان هــای  از  یکی  طبرسی  خــیــابــان 
آن  بــا  زائـــران  همه  تقریباً  اســت.  مشهد  شهر 
مغازه های  داشتن  قرار  به عالوه،  دارند.  آشنایی 
و رنگارنگ در حاشیه آن موجب شده  مختلف 
کــه یکی از مــراکــز خــریــد عــمــده ســوغــاتــی بــرای 
به  و  نزدیک  و  دور  راه هــای  از  که  باشد  کسانی 
راهی  ثامن الحجج)ع(  مطهر  حــرم  ــارت  زی  قصد 

مشهد می شوند.
ــاجــان بــا همه  بـــازارچـــه حــاج آق
شهرتی که دارد، به این خیابان 
وصل می شود و مسیر رسیدن 

به تعدادی از مساجد ...

حجت االسالم والمسلمین سیدمحسن دعائی در نخستین همایش ملی»الهیات شهر« مطرح کرد

مشهد الرضا و هويت بخشی به تمدن نوين اسالمی
 گذری بر تاریخ خیابان طبرسی
  که از قدیمی ترین خیابان های

 اطراف حرم مطهر است

چشم انداز 
 شمالی 

گنبد طال
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منبر مجازی

انصاف داشته باش

متأسفانه  ما  دانشمند    حجت االسالم 
که  اینه  مشکل  اون  و  ــم  داری مشکلی  یک 
بدی ها  امــا  میره  یــادمــون  معموالً  خوبی ها 
یادمون نمیره. لذا وقتی با یکی بد میشیم، 
بدی هاش  فراموش می کنیم. هی  خدماتشو 
قرآن  میکنه...  خودنمایی  چشممون  جلو 
انصاف  هــم  مؤمنید،  کــه  کسانی  ای  میگه 
داشـــتـــه بـــاشـــیـــن... هـــم ایــنــکــه تـــو جامعه 
 هــر جــا میرین انــصــاف و اقــامــه انــصــاف رو 

ترویج کنین.
بی انصافی  داره  نفر  یک  دیدین  اگــه  یعنی 
ــر بــی انــصــافــیــش ســکــوت  ــرابـ بـ مــیــکــنــه در 
که  لوتا  و  الت  این  از  بعضی  االن  نکنید... 
صفات  بعضی  میکنن،  فــســاد  جـــور  ــزار  هـ
ــوی ایــنــا هست کــه شــایــد توی  خــوب هــم ت
رودربایستی...  بی  نباشه...  مؤمن ها  برخی 
مثالً این اگه نمک کسی رو بخوره، نمکدون 
طرف رو نمیشکونه... طرف رفته پای سفره 
ــرس کــه چند  یــه نــفــر نــشــســتــه، نــه یــک پـ
و بچه اش  ــرای زن  ب زده...  بــار  پــرس آجــری 
این  نیس  معلوم  میگه  راه  توی  بــرده...  هم 
هم  دزدش  طرفو  مــیــاره؟  کجا  از  ایــنــارو  بابا 
بهش  نشسته  طــرف  ســفــره  ســر   میکنه... 

تهمت هم میزنه. 
مؤمن  نمی خونه،  نــمــاز  می بینی  هــم  یکی 
هم نیس اما وقتی ازش چیزی درباره کسی 
نمکشو  و  نــون  مــا  حــاجــی  میگه  میپرسی 
نمی تونیم  که  ما  بگیم؟...  چی  خــوردیــم... 
ببینیم...  ســیــاه  کسی  ــاره  ــ درب چــیــزو  همه 
خدا  به حضرت موسی)ع( فرمود اِذهبا اِلی 
فرعون... تو و داداشت برین پیش فرعون... 
جنایت  همه  ایــن  کــه  فرعونی  پیش  بــریــن 
من خدا  میگه  بریده،  رو سر  بچه ها  کــرده، 
فرعون  این  با  موسی!  میگه،  هستم... خدا 

آروم حرف بزن. 
موسی تعجب کرد، خدایا من برای چی باید 
با فرعون آروم حرف بزنم؟ خدا گفت موسی! 
اگه فرعون ادعای خدایی کرده، من می دونم 
و خــودش... تو باید با این آقا درست حرف 
مــادرت  به  ــودی  ب بچه  یادته  ــرا؟...  چـ بزنی. 
گفتیم تو رو توی صندوقچه بذاره روانه رود 
نیل کنه؟ تو هنوز 6ماه نداشتی ما تو رو وارد 
کاخ فرعون کردیم... 19 سال فرعون مثل پدر 

تورو تر و خشکت کرد. 
ــه حرمت  ب تــــو...  گــــردن  داره  ــــدری  پ حــکــم 
زحماتی که برای تو کشیده، پدری کرده، حق 
نداری به این شبه پدر توهین کنی. اینو میگن 
نداریم...  انصاف  به هم  ما نسبت  انصاف. 
معامله  ایــن  ــوی  ت رفیقه  شما  بــا  ســالــه   30
مــیــذاری  هــم  رو  ــرده... چشمتو  ــ کـ اشــتــبــاه 
انصاف  می گیری،  نــادیــده  خدماتشو   همه 

نیست... .

j ماجرای یک کار زیبای خیرخواهانه در دبستان دخترانه امام رضا

دست های کوچکی که گره های بزرگ را باز می کنند
یک  از  مــاجــرا  ســارا صالحی   
ــش آمــوزی در ساعات  دورهــمــی دان
آن  کنار  در  و  مــدرســه  برنامه  فــوق 
تشکیل یک صندوق برای جمع آوری 
صدقات هفتگی بچه ها شروع شد.

مثل همه امور خیرخواهانه، اما این 
کار برکت پیدا کرد و به جریانی مستمر و دامنه دار 
تبدیل شد، طوری که امــروز پس از گذشت چهار 
سال، این صندوق به نام »صندوق خواهرخواندگی« 
شهرت یافته است. برای بیشتر دانستن از ماجرای 
مدیر  حسینی،  طیبه  بــا  نیکوکارانه  حرکت  ایــن 

مدرسه دخترانه امام رضا)ع( گفت وگو کرده ایم.

ماجرای این طرح دقیقاً از کجا شروع شد؟ ◾
سال تحصیلی 97- 96 در قالب برنامه های فرهنگی 
عصرهای  و  صبح ها  شد  گرفته  تصمیم  مــدرســه، 
دوشنبه یک دوره فوق برنامه با عنوان »دوشنبه های 
انتظار« برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با فرهنگ 
مهدویت در نمازخانه مدرسه تشکیل شود تا بچه ها 
در کنار حضور در کالس ها و پیشرفت تحصیلی، 
سطح آگاهی و معرفتی شان نسبت به فرهنگ اهل 
بیت)ع( رشد پیدا کند.در پایان هر جلسه پس از 
به نیت سالمتی  فــرج،  قرائت دسته جمعی دعــای 
امام زمان)عج( صدقات بچه ها را هم جمع می کردیم. 
بحمدهللا به مرور وقتی این دوره مورد اقبال واقع 
صدقات  مهدویت،  دوره  صدقات  کنار  در  و  شد 
هفتگی دیگر بچه های مدرسه را جمع آوری کردیم، 
تصمیم به تشکیل یک صندوق گرفتیم تا مبالغ را 
به صورت هدفمندتری هزینه کنیم.بنا شد محتوای 
صندوق نیز برای کمک به دانش آموزان کم بضاعت 
مدارس حاشیه شهر خرج شود، به همین خاطر نام 
»صندوق خواهرخواندگی« را برایش انتخاب کردیم 
تا بچه ها قلباً احساس کنند به خواهران خود کمک 
می کنند. برای مدیریت این کار نیکوکارانه هم هیچ 

کسی بهتر از خود بچه ها نبود.   
 
کمک ها را صرف چه اموری کردید؟ ◾

در قدم نخست، وقتی از طریق معلم پرورشی یک 
مدرسه ابتدایی دخترانه در انتهای خیابان رسالت، 
مطلع شدیم بچه ها به خاطر نداشتن وسع مالی 
می آیند،  مدرسه  بدون صبحانه  خانواده هایشان، 
تصمیم گرفته شد یک روز در هفته، صبحانه گرم 
برای این بچه ها تهیه کنیم. طرح را با خود بچه ها 

و اولیایشان در میان گذاشتیم و همراه تعدادی از 
دانــش آمــوزان این کار در آن دبستان اجرا شد تا 
ضمن آشنایی مقدماتی با دیگر دوستان خود، به  

هم احساس خواهری پیدا کنند.
طوری این اقدام خیر گسترش پیدا کرد و بچه ها به 
انجام آن راغب شدند که غیر از جمع آوری صدقات، 
خودشان دست به کار شده و از اقوام و خویشان هم 
به هر بهانه خالقانه ای پول جمع آوری می کردند. به 
عنوان نمونه، دانش آموزی را داشتیم که کاردستی 
تزئینی با نمد درســت کــرده بود و با فروختن در 
جمع خویشاوندان، مبلغ جمع شده را به صندوق 
هدیه کرد. با افزایش مبالغ توانستیم در دو مدرسه 
شهید  شهرک  در  دخترانه  ابتدایی  یــک  دیــگــر؛ 
اسماعیل آباد  در  دخترانه ای  دبیرستان  و  رجایی 
به فراخور مناسبت ها اقدام هایی را سامان دهیم. 
مثالً در جشنی به مناسبت روز غدیر در مدرسه 

دانــش آمــوزانــش اهل  کــه بیشتر  اســمــاعــیــل آبــاد 
 تسنن هستند، چادر مشکی و 70 جلد قرآن کریم 

هدیه دادیم.

به چهار ســال، صندوق  ◾ نزدیک  با گذشت  حــاال 
خواهرخواندگی چه حال و هوایی دارد؟

در حال حاضر از طریق صدقات هفتگی بچه ها، 
تهیه  برخی خیران؛  و همراهی  والدین  کمک های 
مانتو،  کــفــش،  و  کیف  نــوشــت افــزار،  بسته های 
اقالم  بسته های  تا  عیدانه  نوی  گرم، رخت  لباس 
معیشتی، توزیع گوشت گرم، بسته های افطاری در 

ماه رمضان و... را ساماندهی می کنیم.

حتی با وجود شیوع کرونا که دیگر حضور بچه ها 
در مدرسه ممکن نبود، این کار روی زمین نماند 
برخی  کمک  و  بچه ها  مشارکت  حد  همان  در  و 
خیران نسبت به رفع مشکالت امروز دانش آموزان 
بی بضاعت مثل خرید تلفن همراه و تبلت، خرید 
امــور  تـــداوم  بـــرای  اینترنت  بسته  و  تلفن  شـــارژ 

آموزشی اقداماتی انجام شده است.
کار  طــوری  ثامن الحجج)ع(  نــام حضرت  برکت  به 
این صندوق دامنه پیدا کرده که حاال خانواده های 
نیازمند مرتبط با ما به خاطر هر مشکلی که دارند 
از مسیر مدیر مدرسه فرزندان خود با واحد های 
5 و 17 مــدارس امــام رضــا)ع( ارتباط می گیرند تا 
در صورت امکان راهی برای دریافت کمک و حل 
مــوردی  حساب  تسویه  شــود.  پیدا  مشکالتشان 
کالس فوق برنامه یک دانش آموز، پرداخت موردی 
اجاره بها و قبوض معوق چند خانواده کم برخوردار 

یــا حتی  و  مـــدارس حاشیه شهر  دانـــش آمـــوزان 
تعمیر منزل آن ها و... تنها مصادیقی از این موارد 
خاص مشکل گشایی به دست دختران دانش آموز 

مدرسه ما از همشهریان مشهدی است.
و  واحدهای 5  و معلمان دبستان  همه مسئوالن 
17 بر این باورند که این دست اقدام ها، کار چندان 
بزرگ و عجیبی نیست و ما و دختران مدرسه با 
وظیفه  به  فقط  زهـــرا)س(  حضرت  بانو  از  تأسی 
رو  ایــن  از  می کنیم،  خــود عمل  و شرعی  انسانی 
و هر  بــزرگ شوند  تفکر  ایــن سبک  با  امیدواریم 
کدام منشأ خیرات و عامل اقدام های مؤثری برای 

شهر و کشورشان شوند.
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مهاجرنیا در نشست »فرایند تحقق انقالب اسالمی«:

انقالب اسالمی ایران 
 پیام آور تمدنی 
جدید بود



امحل 
نفسک 
لنفسک فان  
مل تفعل 
مل یحملک 
غیرک
نفست را به خاطر 
خودت به زحمت و 
 مشقت بینداز 
زیرا اگر چنین نکنی 
دیگری خودش را 
برای تو به زحمت 
نمی افکند.

ان اهلل 
عزوجل 

یقی 
بالتقوی 

عن العبد 
ما عرب 

عنه عقله 
و یجلی 

بالتقوی 
عنه عماه و 

جهله
خداوند عزوجل به 
وسیله تقوا، انسان 

را از آنچه عقلش به 
آن نمی رسد، حفظ 
می كند و كوردلی و 
نادانی را از او دور 

می نماید.

ZL

تجلي 
هویت الهي 

درمفهوم امام

 امام معصوم و نهاد 
امامت و خالفت الهی، 

حی، حاضر، شاهد، 
در دسترس، فعال به 
معنای تمام کلمه در 
قوس نزول و صعود و 
دارای باالترین نقش 
در هدایت فیض های 

تکوینی و تشریعی 
الهی در ماسوی هللا 

هستند. 
ساده ترین و 

دم دست ترین این 
ادله را در اذن دخول 

به حرم های مطهر 
حضرات معصومین 
می توانیم بخوانیم؛ 

ََّك تَری  »أْشَهُد اَن
َمقامی وَ تَسَمُع 

كاَلمی وَ تَرُدُّ َسالمی« 
شهادت می دهم تو 

محل ایستادن من را 
می بینی، کالم من را 

می شنوی و سالم های 
عاشقانه، مؤدبانه، 

خاضعانه و عارفانه  من 
را جواب می دهی. تو 

جواب سالم می دهی، 
پس تو در اوج حیات به 

سر می بری.

ارزش  
فرهنگي 
 خاص
 هر مفهوم

 در شهرهای قدسی و 
مقدس مانند مشهد، 
بر اساس فرهنگ 
اسالمی، کسانی که 
به این شهر می آیند 
و قصد زیارت آن 
امام بزرگ مدفون 
در آن شهر را دارند، 
از حرمت خاصی 
برخوردارند. اینجا واژه  
»زائر« متولد می شود.
 ساکنان این شهر 
دارای احترام خاص 
بوده و وظایف ویژه ای 
بر عهده دارند. اینجا 
مفهوم »مجاور« 
متولد می شود و 
کسانی هم که به این 
دو قشر خدمت رسانی 
می کنند دارای ارزش 
و ارزش آفرین خواهند 
بود؛ از اینجا مفهوم 
»خادم« متولد 
می شود. همه این 
سه قشر دارای آداب 
و رسوم و ارزش های 
فرهنگی و سبک 
زندگی خاص و ویژه 
هستند.

برش برش

 بر اساس نظر تمام مراجع تقلید، هر نوع بازی که به صورت برد و 
باخت و همراه با شرط بندی باشد، حرام است؛ مگر در مسابقه 
تیراندازی و اسب سواری و میان خود سوارکاران.خبرگزاری 
تسنیم به منظور تبیین این موضوع که موجب جلب توجه 
عده ای از جوانان در جامعه شده، به بررسی استفتائات و احکام 
دینی مراجع عظام تقلید درخصوص حکم شرط  بندی بر برد و 

باخت در بازی ها و مسابقات ورزشی پرداخته است.

حکم شرط  بندی در مسابقات ورزشی ◾
سؤال: آیا هر بازی که در آن برد و باخت  همراه شرط بندی 

انجام گیرد، حرام است؟
تمام مراجع: هــر نــوع بــازی کــه بــه صــورت بــرد و باخت و 
شرط بندی باشد حرام است؛ مگر در مسابقه تیراندازی و 

اسب سواری.

شرط  بندی تماشاچیان ◾
ــؤال: آیـــا تــمــاشــاچــیــان مــســابــقــات اســـبـــدوانـــی و  س
نند با یکدیگر در پیش بینی نفرات  ندازی می توا تیرا

برتر شرط  بندی نموده و دریافت پول کنند؟
همه مراجع: خیر ایــن کــار حکم قــمــار دارد و حــرام 

است.

شرط  بندی فوتبال ◾
سؤال: بیشتر اوقات مشاهده می شود عده ای در مسابقات 
فوتبال و... مبلغ کمی را تعیین و روی آن شرط  بندی می کنند و هر 
گروه یا تیمی که برنده می شود؛ با آن پول مواد خوراکی خریداری 

کرده و همگی با هم می خورند؛ آیا این عمل حرام است؟ 
همه مراجع: این عمل قمار و شرط  بندی محسوب می شود و 
حرام است، مگر آنکه آن مبلغ را پس از بازی از روی رضایت بدهند.

جایزه پیشگویی مسابقات ◾
سؤال: بعضی از بنگاه های خصوصی، با توجه به عالقه شدید 
جوانان به ورزش فوتبال اوراقی را در معرض فروش قرار داده و از 
خریداران می خواهند نتیجه مسابقات بین تیم های ورزشی 
را پیشگویی کنند و به کسانی که صحیح ترین پاسخ را بدهند، 

جایزه  نقدی اعطا می کنند، آیا این کار جایز است؟
همه مراجع: خیر این کار قمار و حرام است.

مسابقه موتورسواری ◾
سؤال: آیا در مسابقه موتورسواری و مانند آنـ  که در این عصر 

جنبه نظامی داردـ  شرط برد و باخت جایز است؟
همه مراجع )به جز نوری(: خیر، جایز نیست.

آیت اهلل نوری: اگر دارای غرض عقالیی باشد، شرط بندی 
در آن اشکال ندارد.

شرط  بندی مسابقات اسبدوانی  ◾
سؤال: اگر مالکان اسب یا سوارکاران در مسابقه کورس به 
تماشاچیان وکالت دهند میان خود نفرات برتر را پیش بینی 
و شرط  بندی کنند؛ آیا شرعاً مبالغ یا اجناس رد و بدل شده 

حالل خواهد بود؟
همه مراجع: خیر جایز نیست و تنها این امر )شرط بندی( 

میان خود سوارکاران مشروعیت دارد.

تعیین جایزه در مسابقات ورزشی ◾
سؤال: آیا در بازی های ورزشی، تعیین جایزه از شخص یا گروه 

سوم )غیر از مسابقه دهندگان( اشکال دارد؟
همه مراجع: در فرض یاد شده، اشکال ندارد.

احکام
 حکم

 شرط  بندی 
در رقابت های 
ورزشی

خاطرات علما
آیت اهلل العظمی بروجردی

   رسم من نیست كه ازملوک هدیه قبول كنم
سران كشورهای اسالمی كه به ایران می آمدند از اینکه دیداری با 

آیت اهلل العظمی بروجردی هم داشته باشند استقبال می كردند، ولی 
رژیم كه گسترش نفوذ و شهرت جهانی آقا را با سیاست های خود 
موافق  نمی دانست  با ترفندهایی این عالقه را مسکوت می گذاشت.

از جمله این سران، ملک سعود، پادشاه وقت عربستان بود كه قبالً هم 
آقا به مالقات با او اظهار بی میلی می فرمود، زیرا مصلحت نمی دیدند 
او به قم بیاید و به زیارت حضرت معصومه)س( نرود، مع ذلک سعود 
هدایایی خدمت آقا تقدیم داشت كه متضمن قرآن كریم و پرده خانه 

كعبه معظمه و تعدادی عبای نفیس بود.آقا در جواب او آن نامه 

تاریخی را نوشتند كه در مجله رساله االسالم با عنوان »مشافهه 
بین جالله ملک سعود و االمام البروجردی تظهر منها السماحه 

الروحانیه« منتشر شد.
آقا در این نامه پس از تعارفات، می فرمایند:

»رسم من نیست كه از ملوک و سران هدیه قبول كنم، ولی چون هدایای 

شما متضمن دو چیز بزرگ )قرآن كریم و پرده خانه كعبه( بود آن دو 
را پذیرفتم و اما عباها را فرستادم كه شما هنگام نماز در آن ها به من 

هم دعا كنید و من هم به شما هدیه می كنم حدیثی را كه در احکام حج، 
مسلم از حضرت امام جعفر صادق)ع( روایت نموده است«.

آنچه در این نامه مهم بود، اول توجه و احاطه آقا به احادیث و روایات 

عامه است و دوم این حسن انتخاب، زیرا این حکام عربستان به گمان 
خود، خود را خادم حرمین شریفین و مقامی می دانند كه فریضه حج 

كه از شعائر بزرگ اسالم و اركان دین است زیر نظر آن ها همه ساله با آن 
تشریفات با شکوه و حضور میلیونی مسلمانان دنیا برگزار می شود، 
اما برنامه این فریضه و احکام آن، مرهون علم امام شیعه امام جعفر 

صادق)ع( است؛ امامی كه وهابی های جاهل - كه در حرمین، چشم 
دشمنان اسالم را از تخریب آثار تاریخی و مدارک تاریخ اسالم روشن 
كرده و این همه پشتوانه واقعی و ملموس را از تاریخ گرفته اند- مزار 

شریف و مرقد مباركش را ویران نموده اند.آری! مرهون این حدیث 
مفصل است كه حدود 400 فرع از احکام مهمه حج از آن استنباط 

می شود و به گفته ابوحنیفه: »امت در احکام حج، عائله جعفر بن 
محمد)ع( هستند«.هدیه این حدیث به سلطان وهابی عربستان، 

اخطارها و هشدارهایی داشت كه اهل فکر و نظر درک می كنند.
برگرفته از كتاب فخر دوران به قلم آیت اهلل صافی گلپایگانی

حــجــت االســالم محسن مهاجرنیا، اســتــادیــار گــروه 
سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی در پانزدهمین 
نشست از هفتمین دوره  سلسله نشست های دوره ای 
کرسی های آزاداندیشی که با موضوع »فرایند تحقق 
انــقــالب اســالمــی« بــرگــزار مــی شــود، گــفــت: منشور 
تمدن سازی انقالب اسالمی بر 10 اصل اساسی استوار 
است و همین اصول، اساس فلسفه سیاسی انقالب 

اسالمی هستند.
به گزارش تسنیم، مهاجرنیا در تحلیل ماهیت تمدن ها 
گفت:  از زمانی که تمدن از همنشینی انحصاری تاریخ 
جــدا شــد و بــه عرصه جامعه شناسی و سیاست و 
آینده پژوهی گام نهاد، از سلطه پروسه وارگی جبر تاریخ 
رهید و وارد پروژه وارگی ارادی و تحت قدرت سازندگی 
بشر قرار گرفت. شکوه، شوکت، جالل، جبروت، فخر 
و تعصب تمدنی از پیشینه بشر به سمت پسینه و 
حال و مآل جوامع منتقل شده است. تمدن آبایی به 
سمت تمدن ابنایی و تمدن اسالفی به تمدن اخالفی 

متحول شده است.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: در هر دو دوره گذشته 
و حال، تمدن تبلوری از»هستی شناسی« و روایتگر 
فرهنگ یک ملت اســت امــا در فرایند تمدن سازی 
مــدرن، »نیستی ها« هم فراچنگ تمدن قــرار گرفت 
ــروز از تــرس ثبت فــقــدان هــا، نداشتن ها،  تــا بشر امـ
بی فرهنگی ها، بی هنری ها، بی اخالقی ها، بی تحملی ها، 
بی توسعه ای ها، ناسازگاری ها، نافرجامی ها، ناامیدی ها 
ــی اش و گریز  ــمــدن ــمــردی هــا در هــویــت ت ــاجــوان و ن
از یــأس هــا، تــرس هــا، بغض ها، کینه ها، دشمنی ها، 
خشونت ها، تفرقه ها، جدایی ها، واگرایی ها و شکاف ها، 
ــد زندگی سازی،  بخشی از اهتمام خویش را در رون
نظام سازی، دولت سازی، جامعه سازی، به پروژه فراگیر 

»تمدن سازی« اختصاص دهد.
ــه به  ــ ــوزه ســیــاســی در ادامـ اســـتـــاد و پــژوهــشــگــر حــ
گونه شناسی تمدن های تاریخی اشــاره کرد و گفت: 
مطالعات تاریخی تمدن نشان مــی دهــد دوره هـــای 
تمدنی متفاوتی بر بشر گذشته است که البته ذوق 
و ذائقه پژوهشگران در شناسایی هویتی تمدن ها 
دخیل بوده است. آنانی که پایه تمدن را بر آبادانی و نوع 
معیشت بشر قرار داده اند از سه گونه تمدن مبتنی بر 

دامــداری، کشاورزی و صنعتی یاد می کنند، آنانی 
که اتکای تمدن را بر پارادایم ها قرار داده اند از سه 
نوع تمدن مبتنی بر طبیعت گرایی، فطرت گرایی و 
قراردادگرایی نام می برند و آنانی که مجاری تمدنی 

را بر نوع فهم و ادراک و دریافت های بشر قرار 
داده اند از تمدن های افسانه ای، دینی 

و عقلی و تجربی یاد می کنند و دوره 

معاصر جدال تمدنی بر مدار عقل و تجربه از یک سو و 
فطرت و هدایت الهی از سوی دیگر است.

 تمرکز تمدنی پیش از انقالب ◾
 توسعه حیات مادی انسان ها بود

حجت االســـالم مهاجرنیا سپس به نقش تحولی 
انقالب اسالمی در رویکرد تمدنی دنیای معاصر اشاره 
کرد و افــزود: جهان در عصر زایــش انقالب اسالمی 
در دو قطب لیبرالیسم و سوسیالیسم سامان یافته 
بود و همه رویکردهای تمدنی با عبور از فطرت، وحی، 
فلسفه و عقل بنیادی بر مدار »پارادایم قراردادگرایی« 
پسینی بر محور تجربه و عقل ابزاری قرار گرفته بود. 
تمرکز تمدنی بر توسعه حیات مادی انسان ها بود. در 
چنین شرایطی »جَاءَ مِنْ أَقَْصی الْمَدِینَةِ رَجُلٌ یَْسَعی 
َّبِعُوا الْمُرَْسلِیَن« مردی از دورترین جای  قَاَل یَا قَوْمِ ات
شهر دوان دوان آمد   و گفت:  ای مردم، از وحی و فطرت 

و رسوالن خدا پیروی کنید.
 انقالب اسالمی ایران پیام آور این حرف جدید در عصر 
پایان دین و ایدئولوژی بود. پیام تمدنی انقالب اسالمی 
این بود که بیایید بر اساس طبیعت، فطرت انسانی و 
وحی الهی و عقل جهان شمول بشری و بهره گیری از 
تجربه های سودمند جوامع، »تمدن نوین اسالمی« 

را بسازیم.
اســتــاد فلسفه سیاسی در پــایــان بــه اصـــول فکری 
ــرد و گفت:  تــمــدن ســازی انــقــالب اســالمــی اشـــاره ک
انقالب اسالمی منشور تمدن سازی خود را با چند 
اصل اساسی مطرح کرد و این اصول اساس فلسفه 

سیاسی انقالب اسالمی هستند:
نخستین اصــل اساسی، احیای پــارادایــم وحیانی، 
فطری و عقلی؛ دوم بازگشت به انسان تــراز عقل و 
وحــی؛ سومین اصــل بازگشت به حاکمیت الهی و 
قوانین و سنت های وحیانی؛ چهارم آشتی میان دین 
و دنیا و دین و سیاست؛ پنجمین اصل پذیرش نقش 
تحولی مردم و گسترش مشارکت حداکثری در تغییر 
و تحول در عرصه سرنوشت اجتماعی خود و ششمین 
اصــل حرکت و مدیریت جهادی در ایجاد تحول و 
اصــالح حیات سیاسی و اجتماعی؛ هفتم مشی بر 
طریق اعتدال و عقالنیت؛ اصل هشتم پذیرش 
اصــل حقوق و تکالیف؛ نهم احــتــرام به 
دستاوردهای علمی و عملی و تجربه های 
عقالنی بشر بود و سرانجام فعال سازی 
ــن در  ســازوکــارهــای متغیر اقتضایی دی
سایه اصــول ثابت آن، دهمین اصل 
تمدن سازی نوین انقالب اسالمی 

به شمار می آید.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اخیر نخبگان 
کشور به شرح جایگاه نخبگان در کشور و وظایف 
آن هــا در قبال جامعه و مــردم پرداختند. فارس 
ــادی عجمی،  در گــفــت وگــو بــا حــجــت االســالم هـ
نویسنده و کارشناس فقه فرهنگ نکات فقهی 
 سخنان رهبر معظم انقالب را بررسی کرده است.
ــاره شــرایــط تحلیل  ــ حجت االســـالم عجمی درب
سخنان اشــخــاص بــه خــصــوص فقها گــفــت: در 
تبیین و حاشیه زدن بر سخنان هر فــردی، ابتدا 
الزم است به منظومه فکری و روش تفکری آن فرد 
توجه داشت. وقتی سخنان یک فقیه را می شنویم 
و می خواهیم تحلیلش کنیم، الزم است با روشی 

فقهی، سخنانش را بررسی کرد و حاشیه زد.

جایگاه نخبگان در کشور ◾
عجمی با اشاره به دو نکته مهم در سخنان رهبر 
معظم انــقــالب در دیـــدار اخــیــر نخبگان کشور 
گفت: آیت هللا خامنه ای به بیان جایگاه و وظیفه 
ــاره جــایــگــاه نخبگی  ــ نخبگان پــرداخــتــنــد کــه درب
فرمودند: عزیزان من، نخبگی یک نعمت الهی 
اســــت، یـــک مــوهــبــت خـــدایـــی اســــت و نعمت 
ــرد. نکته  دوم؛... آن چیزی  الهی را باید شکر ک
کــه نخبه را نخبه می کند، عــالوه  بــر اســتــعــداد و 
ظرفیت ذهنی، قدرشناسی از ایــن حقیقت و از 
ایــن نعمت اســت؛ از ایــن ]نعمت[ قدرشناسی 
بشود و بر اســاس آن، کــار و تــالش انجام بگیرد.

وظیفه نخبگان از منظر رهبر معظم انقالب ◾
ایـــن کــارشــنــاس فــقــه فــرهــنــگ ادامــــه داد: رهبر 
ــاره وظیفه نخبگان در کشور  معظم انــقــالب دربـ
فرمودند: ما امــروز باید فاصله  خودمان را با مرز 
دانش جهان پر کنیم، ما فاصله داریــم. همچنین 
فرمودند: نخبگان... باید به مسائل کشور فکر 
کنند، مسئله محور کار کنند؛ مسئله محوری مهم 
اســت،... یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و 
تعمیق واقع می شود، مسئله  هوش مصنوعی باشد 
که در اداره  آینده  دنیا نقش خواهد داشــت،... در 
بعضی از دانشگاه ها عناصری هستند که جوان 
نخبه را به ترک کشور تشویق می کنند، من صریح 
می گویم که این خیانت است، این دشمنی با کشور 

است، دوستی با آن جوان هم نیست.

قاعده نفی سبیل/ تسلط کفار بر مسلمانان  ◾
ممنوع

وی با اشاره به وجود دو قاعده کلی در فقه گفت: 
در فقه، دربــاره دو قاعده فقهی بحث های زیادی 
شــده اســت، قاعده نفی سبیل و عــزت اسالمی. 
این دو قاعده دو روی یک سکه هستند که قاعده 
نفی سبیل از آیه »وَ لَنْ یَجَْعَل هللا لِلْکافِرِیَن عَلَی 
اَلْمُؤْمِنِیَن َسبِیالً« برداشت شده است. برپایه این 
قاعده هر »حکم« فقهی که سبب تسلط کافر بر 

مؤمن شود، برداشته می شود. 
برای نمونه پدر و جد پدری از منظر فقهی بر بچه 
والیـــت دارنـــد، امــا اگــر ایــن بچه مسلمان شــد و 
پدر کافر بــود، والیــت پدر برداشته می شود، زیرا 
سبب تسلط کافر بــر مؤمن مــی شــود. ایــن نفی 
والیت بسیاری از احکام اولیه را محدود می کند و 
پیامدهای فراوانی دارد. فلسفه قاعده نفی سبیل، 

حفظ عزت مسلمانان است.

قاعده عزت اسالمی/ نفی سبیل حداقل عزت  ◾
مسلمانان است

ایــن کارشناس مذهبی ادامـــه داد: قــاعــده عزت 
اسالمی یک درجه باالتر است. در قرآن و روایات 
یک اصل مهم این است که عزت مسلمانان باید 
همواره حفظ شــود. قاعده عــزت اسالمی، دایــره 
وسیعی دارد که حداقل آن نفی سبیل است، 
یعنی حداقل عزت این است که کفار بر مسلمانان 
تسلط و راه )سبیل( نداشته باشند. بیشتر از این 
حداقل، ایجاد عزت بیشتر برای جامعه اسالمی 
و مسلمانان است.حجت االسالم عجمی درباره 
موضوع عزت اسالمی گفت: قرآن کریم می فرماید: 
َّةُ وَ لِرَُسولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِیَن« برپایه این آیه،  »وَ لِلّهِ اَلْعِز
عزت اختصاص به خدا، رسول و مؤمنان دارد و 

نباید از دست برود. در آیه دیگر می فرماید: »کَلِمَةُ 
اَللّهِ هَِی اَلْعُلْیا« یعنی »هللا« و پیروان هللا همیشه 
در مرتبه بلند قرار دارند و نباید این جایگاه آن ها 

خدشه دار شود.

نخبگان برای حفظ عزت و کرامت جامعه وظیفه  ◾
بیشتری از سایر مردم دارند

وی ادامــه داد: حفظ و تقویت عــزت مسلمانان 
وظیفه همگانی اســـت. هــر مکلفی مــوظــف به 
خودداری از آنچه عزت و کرامت جامعه اسالمی 
را تهدید می کند است. در مقابل، باید اعمالی 
که سبب عــزت جامعه اسالمی می شود انجام 
دهد. به همین دلیل این تکلیف کفایی است و 
هرگاه عــده ای این کار را انجام دهند، از دیگران 
ساقط می شود. حاکم به دلیل قدرتی که دارد، 
وظیفه ای سنگین تر دارد، اما حفظ عزت جامعه 
اسالمی تنها وظیفه حکومت نیست اما چون 
وظیفه ویــژه دارد اگــر در ایــن جهت اقــدام نکند 
ترک فعل کــرده اســت. در این بین، نخبگان نیز 
به علت نعمت و قدرت خدادادی، وظیفه ای ویژه 
در این عرصه و رفع نیازهای جامعه اسالمی در 
جهت عزت اسالمی و برداشتن تسلط کفار بر 

مسلمین دارند.
ایــن کارشناس فقه فرهنگ بــا اشـــاره بــه مراتب 
عزت اسالمی گفت: آنچه موجب تسلط کفار بر 
مسلمانان شود حرام و نفی سبیل، واجب است. 
امــا در درجــه باالتر از نفی سبیل، هر آن چیزی 
اســـت کــه ســبــب عـــزت جــامــعــه اســالمــی شـــود و 
استحباب مؤکد دارد زیرا عزت اسالمی درجاتی 
دارد کــه بــه یقین نمی توان تمامی مــراتــب آن را 

واجب دانست.

اشــاره بجای رهبر انقالب به هوش مصنوعی و  ◾
نقش آن در دفاع از کشور 

عجمی با اشاره به اینکه امروزه تسلط کفار، تنها 
ــی و زمینی نیست، گفت:  بــا حمله و جنگ آب
این امر شامل جنگ های آبی خاکی ، اقتصادی ، 
الکترونیک ، بــیــولــوژیــک ، ســایــبــری ، شیمیایی ، 
فرسایشی  و... می شود که در این جنگ، هوش 
مصنوعی کــاربــرد بسیاری دارد و همان گونه که 
ــد،  رهبر معظم انقالب درســت تشخیص داده ان
قدرت یافتن در هوش مصنوعی مقدمه جلوگیری 
از سبیل و تسلط بیشتر کفار بر مسلمین است. 
البته مهم ترین جنگ ها، جنگ فرهنگی است که 
در جنگ رسانه ای، هنری و فرهنگی نمود دارد. دو 
قاعده عزت مسلمین و نفی سبیل بر آن نیز اطالق 
دارد و تقابل و آمادگی برای مقابله با تمامی این 

جنگ ها را شامل می شود.

کمک به فــرار نخبگان حــرام اســت/ استفاده  ◾
درست نکردن از نخبگان سبب فرار آن ها می شود

عجمی کمک به فرار نخبگان را امری حرام دانست 
و گفت: کسانی که به مهاجرت نخبگان کمک 
می کنند، مانع تحقق این امر الهی هستند و فعل 

حرام و خیانت انجام می دهند. 
البته عــدم ایجاد زمینه استفاده درســت از این 
نخبگان که مقدمه مهاجرت آن هاست نیز انجام 
مقدمه حــرام اســت. همچنین فــرار نخبگان، دو 
لبه دارد، تشویق برخی و نبود بازار کار مناسب و 
راه پیشرفت و شکوفایی. خیانت و ترک فعل در 
هر دو سو، یک حکم را دارد، حرمت شدیدی که 

مقدمه سال ها تسلط غرب است.
وی در پایان گفت: در نتیجه آمادگی برای تمامی 
این جنگ ها تا حدی که دشمن از ترس، به جنگ 
َّهِ« نیز واجــب کفایی  َّ الل ــدُو نیاید »تُرهِبوَن بـِـهِ عَ

است، به ویژه برای نخبگان جامعه اسالمی.

مهاجرنیا  در نشست »فرایند تحقق انقالب اسالمی«:

انقالب اسالمی ایران
پیام آور تمدنی جدید بود

نگاهی به نکات فقهی بیانات رهبرانقالب

 وظیفه نخبگان درقبال 
جامعه اسالمی چیست؟

گفتمان امامدیدگاه

پارسا نیکوكار   همایش 
ــــات شــهــر«  ــی ــهــ ــ مـــلـــی »ال
روز چهارشنبه در سالن 
شـــــــــــورای پـــژوهـــشـــکـــده 
مطالعات اسالمی در علوم 
انسانی دانشگاه فردوسی مشهد آغــاز شــد. در 
نخستین نشست این همایش، حجت االسالم 
والمسلمین سیدمحسن دعــائــی، مدیرعامل 
مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم با 
موضوع »سه گانه زائر، مجاور و خادم و نسبت آن 
با مفهوم شهروندی در شهر مشهد« به سخنرانی 

پرداخت که در ادامه مشروح آن را می خوانید.

ضرورت تقویت»معرفة االمام)ع(« ◾
عنوان بحث، مشهدالرضا؛ هویت بخش تمدن 
نوین اسالمی با الهام از فرهنگ رضوی است. الزم 
می دانم بحث خود را در قالب پنج نکته مطرح کنم. 

نکته اول درباره صلوات خاصه است. 
6 ویــژگــی بـــرای حــضــرت در صــلــوات خــاصــه ذکر 
می شود. نخستین آن واژ ه  بسیار بسیار پرمحتوای 
»امــام« اســت. خــود حضرت رضــا)ع( در حدیث 
شریفی که در زمــان حضورشان در بلخ فرمودند 
بــرای امامت 82 ویژگی، صفت، شئون وجــودی و 

برکات قابل توجه  ذکر می کنند. 
آن روایــت واقعاً دیدنی و قابل توجه است. امام، 
حــجــت الــهــی هستند بــر هــمــه  کــســانــی کــه روی 
زمین اند و یا در خاک آرمیده اند. »حُجَّتَِك عَلَی 
َّرَی«، ایشان صدیق  مَنْ فَوْقَ اْلَرْضِ وَ مَنْ تَحَْت الث
و شهید هستند. سرتاسر هستی مبارک ایشان 
مملو از صدق و راستی است و حضرت، بر همه  
شبکه  هستی از اعلی مراتب قرب و دنوّ حق تعالی 
تا جمیع عوالم هستی و پایین ترین مراتب وجود 
اشـــراف وجـــودی دارنـــد و شــاهــدنــد. حــال ســؤال 
اساسی این است این هویت الهی، االن در همین 
زمان حّی و قابل دسترس است یا نه از دسترس 

خارج است؟ 
بدون شک و مبتنی بر ده ها دلیل برهانی و یقینی؛ 
ــه  قطعی نقلی، امام  چه براهین عقلی و چه ادل
معصوم و نهاد امامت و خالفت الهی، حی، حاضر، 
شاهد، در دسترس، فعال به معنای تمام کلمه 
در قوس نزول و صعود و دارای باالترین نقش در 
هدایت فیض های تکوینی و تشریعی الهی در 

ماسوی هللا هستند. 
ساده ترین و دم دست ترین این ادله را در اذن دخول 
به حرم های مطهر حضرات معصومین می توانیم 
ََّك تَرَی مَقامی وَ تَسمَُع كاَلمی  بخوانیم؛ »أْشهَدُ اَن
ُّ َسالمی« شهادت می دهم تو محل ایستادن  وَ تَرُد
من را می بینی، کالم من را می شنوی و سالم های 
عاشقانه، مؤدبانه، خاضعانه و عارفانه  من را جواب 
می دهی. تو جواب سالم می دهی، پس تو در اوج 

حیات به سر می بری.باید در بحث هایی نظیر آنچه 
در ایــن جلسه  نورانی به آن می پردازیم »معرفه 
ــام)ع(« را تقویت کنیم. بــه نظر مــی رســد در  ــ االم

امام شناسی دارای ضعف باشیم. 

زیارت،سفری آفاقی بارویدادی انفسی ◾
نکته بعدی اینکه شخصیتی با این ویژگی ها در 
یک شهر یا محلی آرمــیــده اســت، با وجــود این، 
این محل مهبط مالئکه در کل شبانه روز می شود. 
بنابراین از یک سو با همه  عوالم ملکوت ارتباط 
برقرار می کند و از سوی دیگر محل تردد صدها و 
میلیون ها زائر مشتاق است؛ یک ارتباط عمودی 
تــا اقــصــی مــراتــب هستی و یــک ارتــبــاط افــقــی تا 
اقصی مکان هایی که یک شیعه  و اهل دل و زائر و 

مشتاقی زندگی می کند.
علی القاعده ایــن محل باید دارای چه ویژگی ها 
و بــرجــســتــگــی هــایــی بــاشــد تــا نــخــســت ظرفیت 
بــهــره بــرداری از مــواهــب نفس قدسی امــام راکــد 
نمانده و بیشترین بــهــره بــرداری بــرای تمام افــراد 
فراهم شود و دوم حرمت و قداست این ولی اعظم 
الــهــی کــامــالً حفظ شــده و خــدشــه ای بــه آن وارد 
نــشــود.واضــح اســت االن بنده مبتنی بــر معارف 
مکتب تشیع سخن می گویم. کمی به این موضوع 
بپردازیم و بسیار مختصر، آموزه  زیارت را واکاوی 
ــام، سفری  ــارت و تــشــرف بــه محضر امـ کنیم. زیـ
معنوی در آفــاق اســت. زائـــران معموالً بــه دنبال 
 حظ و بهره  معنوی هستند و در مسیر خودسازی 

گام برمی دارند.
 برای تشنگی درونی خویش شهد شیرین و گوارا 
می جویند، می کوشند خود را پــرورش دهند و به 
آرامشی ماندگار نائل شوند. زیارت، سفری آفاقی 
است که بر اثر آن، رویدادی انفسی پدید می آید. 
چقدر قرآن زیباست! می فرماید: »َسنُریهِمْ آیاتِنا 
َّــهُ  َن ْ أ ََّن لَهُم َّی یَتَبَی َنْفُِسهِمْ حَت فـِـی اْلفـــاقِ وَ فی  أ

الْحَقُّ…« )فصلت: 53(.
 امــام مدیریت قلب را عــهــده دار اســت. وقتی به 
امـــام متوسل می شویم یــا بــه زیـــارت او مــی رویــم 
می خواهیم خود را در معرض تجلی اسما و صفات 
الهی قرار دهیم. چرا؟ چون امام تجلی گاه اسما و 

صفات الهی است.
 باید متوجه باشیم فرهنگ زیارت در اسالم بسیار 
غنی، جامع و گسترده پردازش شده است. صدها 
روایت، ابعاد این موضوع را تابش نموده و آداب و 
اهمیت آن را بازگو کرده است. مثالً داریم وقتی دو 
برادر ایمانی به زیارت هم می روند مانند فصل پاییز 
که برگ ها می ریزند، از میان دو دست این دو برادر 

ایمانی، گناهان آن ها می ریزند.
 چقدر امثال این روایات، سوژه های زیبا برای تفکر 
و تأمل هستند. حال اگر یک برادر ایمانی از دنیا 
رفت، اسالم به زیارت قبر او تشویق نموده است. 

خود این تشویق و استحباب حاوی چه پیام های 
شگرفی اســت. از غــره نشدن به دنیا، از داشتن 
هدف متعالی در زندگی، فرار کردن از دنیازدگی و 

دنیاگرایی و امثال این ها.
 اما اگر ما به زیارت عالمان و عارفان و اولیای الهی 
در دنیا برویم یا به زیارت قبور آن ها شرفیاب شویم 
ــرای مــا پیام دارنـــد، مــا را بــه عــلــم آمــوزی و  ایــن هــا ب

معنویت جویی دعوت می کنند.
 هــر چــه درجـــه  معنویت و عــرفــان شخص مــزور 
باالتر باشد، عالوه بر الهام بخشی، می تواند تأثیر 
تکوینی هم در ما بگذارد، کرامت ها، معجزات، شفا 
یافتن ها، از همین جا موجه می شوند و در اوج، 
زیــارت قبور پیامبر و ائمه اطــهــار)ع( قــرار دارد که 

از نظر والیت تکوینی و تشریعی در اوج هستند.
 بنابراین افزایش علم، افزایش معنویت، درمان 
دردهای بی درمان و رسیدن به آرامش و باز شدن 
قفل هایی کــه جــز بــا تــشــرف بــه محضرشان باز 

نمی شود، گوشه ای از برکات این زیارت هاست.

 تقسیم بندی ارتباطی مبتنی  ◾
برمفاهیم زائر،مجاور وخادم

سومین نکته، نگاه جامعه پردازانه و امت  سازانه به 
موضوع و مسئله است. در هر تمدنی و در فضای بحث 
مهندسی فرهنگی، باید پایگاه های فرهنگی حفاظت 
شـــود. ایــن مــوضــوع اهمیت راهــبــردی دارد و همه 
تمدن ها و ملت ها هم به این مسئله مقید هستند. 
ــادی در دنــیــا پــایــگــاه هــای فرهنگی  ــ شــهــرهــای زی
هستند، در رفتار مدیران آن شهرها و ساکنان و 

شهروندان آن منطقه، قابل بازدید و رصد است.
ــخــواهــیــم هـــویـــت فــرهــنــگــی شــهــرهــای  ــر ب ــ  اگ
اینچنینی حفظ شود و تداوم یابد باید الزاماتی 
را بپذیریم. بر این اساس ما برای هویت فرهنگی 
شهر مشهدالرضا تعریفی بسیار دقیق، عمیق و 
جامع در نظر داریم؛ یکی از لوازم حفظ فرهنگی 
شهر، چینش و تقسیم بندی مــردم در ارتباط 
بــا آن شهر اســت کــه مــی تــوانــد مبتنی بــر نوع 
فرهنگ حاکم و مکتب فرهنگی حاکم در آن 

شهر متفاوت باشد. 
در شهرهای قدسی و مقدس مانند مشهد، بر 
اســاس فرهنگ اسالمی، کسانی که به این شهر 
می آیند و قصد زیارت آن امام بزرگ مدفون در آن 
شهر را دارند، از حرمت خاصی برخوردارند. اینجا 

واژه  »زائر« متولد می شود.
 ساکنان ایــن شهر دارای احــتــرام خــاص بـــوده و 
ــد. اینجا مفهوم  ــ ــژه ای بــر عــهــده دارن ــ وظــایــف وی
»مجاور« متولد می شود و کسانی هم که به این 
دو قشر خدمت رسانی می کنند دارای ارزش و 
ارزش آفرین خواهند بود؛ از اینجا مفهوم »خادم« 
متولد مــی شــود. همه ایــن ســه قشر دارای آداب 
ــای فرهنگی و ســبــک زنــدگــی  ــ ــوم و ارزش هـ و رسـ

ــژه هستند. بنابراین در پرتو نکات و  خــاص و وی
معارف بازگفته و بر اساس گفتمان اسالم جامع 
و پــارادایــم اســالم تمدن ساز و فرهنگ ساز که ما 
به آن معتقدیم می توان طرحی تمدنی، جهانی، 
کامالً مــدرن و پیشرفته در پرتو حضور جسم و 
روح مطهر امام معصوم در یک شهر ارائه نمود که 
بسیار جامع، کامل و پرظرفیت برای تأثیرگذاری 
بر همه  ارتباطات فردی و اجتماعی در همه ابعاد 
زندگی است. فرصت کوتاه، اجازه  تبیین و توضیح 

این قسمت را به بنده نمی دهد.

نقش نهادهای مردمی در بازتولید مفهوم شهروندی ◾
نکته  چهارم، تبیین مناسبات این فرهنگ جامع 
تمدنی و دینی با فرهنگ متداول در فرایند رو به 
توسعه  شهرنشینی و مُدنیّت اســت. نخستین 
تعریف مدون از شهروندی توسط ارسطو ارائه شده 

است. ایشان قائل است شهروند کسی است که 
در امور مدنی و قضایی شهر مشارکت فعال دارد. 
در تعریف جناب ارسطو از شهروند، هم روابــط 
افراد و هیئت حاکمه لحاظ شده و هم رابطه و کنش 

افراد با یکدیگر مورد توجه قرار گرفته است. 
بنابراین شهروندی یک موقعیت هویت بخش 
است. رابطه  فرد را با افراد جامعه و نهادهای قدرت 
تنظیم می کند. جناب آقای دکتر محمدعلی توانا 
ایــن استاد برجسته در دانشگاه شیراز معتقد 
است مفهوم شهروند چهار رکن اساسی دارد؛ اول 
عضویت و تعلق، دوم رکن حقوقی، سوم وظایف و 
تکالیفی که یک شهروند نسبت به جامعه دارد و 
چهارم مشارکت. منی که شهروند شدم فعاالنه 
در ارتقای ارزش های جامعه مشارکت خواهم کرد.
ــاســان، شهرنشینان  ــارشــن ــرخــی از ک ــاور ب ــ بــه ب
هنگامی که به حقوق همدیگر احترام گذاشته و به 

مسئولیت های خود در قبال شهر و اجتماع عمل 
کنند، به شهروند ارتقا می یابند.یک شهروند، یک 
عضو رسمی یک شهر، ایالت و یا کشور است. بر 
اساس این دیدگاه، حقوق و مسئولیت هایی را به 
شهروند یــادآور می شوند که در قانون پیش بینی 
ــت. از نــظــر حــقــوقــی، جامعه  و تــدویــن شـــده اسـ
نیازمند وجــود یکسری مقررات اســت که روابــط 
تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی و حتی مسائل 
خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. موضوع 
حــقــوق شــهــرونــدی روابـــط مـــردم شــهــر، حــقــوق و 
تکالیف آن ها در برابر یکدیگر و همچنین اصول 
و هدف ها و وظایف و روش انجام آن هاست. نحوه  
اداره  شهر، کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر 
و امثال آن، به عنوان مهم ترین اصولی هستند 
که باید تحت پارادایم عام حقوق اساسی کشور 
شفاف سازی شوند. در واقــع حقوق شهروندی، 
آمــیــخــتــه ای اســـت از وظــایــف و مسئولیت های 

شهروندان در قبال یکدیگر.
ــت، قـــوای حــاکــم و همچنین حــقــوق و  شــهــر، دولـ
امتیازاتی که وظیفه تأمین آن بر عهده  مدیران 
شهری یــا قــوای حاکمه اســت؛ بــه مجموعه این 
حقوق و مسئولیت ها، حقوق شهروندی اطالق 
مــی شــود. یــک شــهــرونــد دارای مسئولیت های 
فـــردی مــانــنــد رأی دادن، خــدمــت در نــیــروهــای 
نظامی، احترام به قانون و حقوق دیگران، پرداخت 
مالیات و امثال آن هاست و در قبال آن، دولت هم 
مسئولیت هایی دارد. خرج کردن مالیات برای ارائه 
خدمت به شهروندان، حفاظت از جان و مال و 
حقوق و امنیت آن هــا، امــداد در حــوادث و بالیا، 
تأمین بهداشت و سالمتی شهروندان، نگهداری، 
تعمیر و ســاخــت جـــاده هـــا، نــگــهــداری از منابع 
طبیعی، حفاظت از پــس انــدازهــای مــردم، کمک 
بــه جــبــران خــســارت هــا در حــوادثــی مانند سیل، 
زلزله و خشکسالی و امثال آن. اما مسئولیت های 

اجتماعی هم در این موضوع قابل توجه است.
 شهروندان به طور داوطلبانه امکانات خود را برای 
کمک به پیشرفت و بهبود شهر به کارمی گیرند. 
عــضــویــت در ســازمــان هــا و کــمــیــتــه هــای محلی 
گوناگون، استفاده از تخصص و استعداد آن ها 
در فعالیت های مــؤثــر، شــرکــت در نشست ها و 
اجتماعات شهری، حضور در محکمه های عمومی 
و هیئت های منصفه، هیئت های حل اختالف، 
مشارکت در پروژه های اجتماعی برای پیشرفت 

جامعه، یافتن مشکالت و راه حل آن ها.
نهادهای مردم محور می توانند با ارائه رفتارهای جدید 
و نهادینه ساختن آن هــا در جوامع، نقش مؤثری 
در ایجاد و بازتولید مفهوم شهروندی ایفا کنند.

بازسازی و دادن صبغه الهی به فرهنگ شهروندی ◾
حال که با این مفهوم و مختصری حوزه پیرامونی 
آن آشنا شدیم در قالب بیان نکته پنجم به عنوان 

آخرین نکته، مسائل را جمع بندی می کنم.
ــا رویـــکـــرد   در پـــرتـــو فــرهــنــگ مــتــعــالــی دیـــنـــی یـ
جامعه پردازی و تمدن سازی، عرض می کنیم تمام 
آنچه مفهوم شــهــرونــدی، فرهنگ شــهــرونــدی و 
حقوق شهروندی در بــردارد_ چنان که مالحظه 
فــرمــودیــد تــمــامــاً حــالــت ســکــوالریــتــه و فــاقــد روح 
ارزشــی و معنوی و ارتباط با عالم غیب و توحید 
و یکتاپرستی بــود_ را مــی تــوان بــا صبغه  الهی، 
ــذاری  تــوحــیــدی، عـــشـــق ورزی و مــحــبــت، هــدف گ
تــعــالــی بــخــش و تکاملی در خــدمــت ســعــادت و 
رفــاه همه جانبه  دنیایی و اخــروی مــردم مسلمان 

بازسازی کرد و غنی سازی نمود.

خوشا آن غریبی 
كه یارش تو باشی

 شعر : غالمرضا سازگار

عکس: مهدی انتظاری

خوشا آن غریبی كه یارش تو باشیعکس نوشت
قرار دل بی قرارش تو باشی

خوشا آن  كه تنها تو را دوست دارد
چه خوش تر اگر دوستدارش تو باشی

ز بیداد پاییز هم غم ندارد
هر آن دل كه باغ و بهارش تو باشی

خوشا آن گدایی كه تنهای تنها
كناری نشیند، كنارش تو باشی...

بر آن محتضر می برم رشک هر شب
كه شمع شب احتضارش تو باشی...
خوشا آن كه یک عمر پروانه ات شد

كه یک لحظه شمع مزارش تو باشی...
شعاری به پیشانی خود نوشتم

خوشا آن كه تنها شعارش تو باشی
گدایم گدایم گدایم گدایم

گدای علی بن موسی الرضایم...

چه غم گر گنهکار و نامه سیاهم
علی بن موسی الرضا داد راهم

امام رئوفی كه عالم فدایش
كرم كرد و داد از عنایت پناهم...
سراپا شدم غرق دریای رحمت

نگویید دیگر كه غرق گناهم
همه روی گردانده بودند از من

رضا كرد با چشم رحمت نگاهم...
به جز دامن آل عصمت نگیرم

به غیر از رضای رضا را نخواهم
چو می خواست راهم دهد از كرامت

عطا كرد، سوز دل و اشک و آهم
اگر خوار بودم، اگر پست بودم

رضا داد قدرم، رضا داد جاهم...
گدایم گدایم گدایم گدایم

گدای علی بن موسی الرضایم...

 حجت االسالم والمسلمین سیدمحسن دعائی
 در نخستین همایش ملی »الهیات شهر«مطرح کرد

 زیارت و تشرف به محضر امام، سفری معنوی در آفاق است. 
زائران معمواًل به دنبال حظ و بهره  معنوی هستند و در مسیر 
خودسازی گام برمی دارند. زیارت، سفری آفاقی است كه بر اثر 

آن، رویدادی انفسی پدید می آید.

گزيدهگزيده

 مشهد الرضا و هويت بخشی 
به تمدن نوين اسالمی
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در مراسمی از ترجمه 12 جلد کتاب درباره 
وحدت اسالمی، تمدن نوین اسالمی و 
جهان اســالم رونمایی شــد. به گــزارش 
شبستان، مركز ساماندهی ترجمه و نشر 
معارف اسالمی و علوم انسانی با مشارکت مجمع تقریب 
مذاهب اسالمی از مجموعه  ای از كتاب های ترجمه و 
منتشر شــده به زبــان هــای خارجی با موضوع »اســالم، 

وحدت و تقریب مذاهب اسالمی« رونمایی کرد.
مجموعه ای از كتاب های ترجمه و منتشر شده به زبان های 
خارجی با موضوع »اســـالم، وحــدت و تقریب مذاهب 
اســالمــی« روز دوشنبه یکم آذرمـــاه با همكاری مجمع 
تقریب مذاهب اسالمی و مرکز ساماندهی ترجمه و نشر 
معارف اسالمی و علوم انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات 

اسالمی رونمایی شد. 
کـــتـــاب هـــای »تـــمـــدن نــویــن اســــالم در کــــالم حــضــرت 
ــان صربی منتشر شــده در  آیــت هللا خــامــنــه ای« بــه زب
ــرای همیشه« تألیف  صربستان، »محمد پیامبری ب
دکتر حسن رحیم پور ازغدی، »وحدت اسالمی، بیداری 
اســالمــی« تألیف دکــتــر محمدحسین امــیــر اردوش، 
»پیامبر و قصه هایش« تألیف غالمرضا حیدری ابهری و 

»وحدت اسالمی بر پایه مرجعیت علمی اهل البیت)ع(« 
ــان اردو منتشر شده  تألیف آیــت هللا تسخیری بــه زب
ــامــداد اســـالم« تألیف عبدالحسین  در پاکستان، »ب
زرین کوب به دو زبان روسی و ایتالیایی منتشر شده در 
روسیه و ایتالیا، »کارنامه اسالم« تألیف عبدالحسین 
ــان ایتالیایی منتشر شــده در ایتالیا،  زریــن کــوب بــه زب
»سهم دانشمندان مسلمان در پیشبرد علوم« تألیف 
شهید مفتح به دو زبان سینهالی و تامیلی منتشر شده 
در سریالنکا و »خدمات متقابل اسالم و ایران« تألیف 
شهید مطهری به چهار زبان قرقیزی، تائی، اردو و بنگالی 
منتشر شده در قرقیزستان، تایلند، پاکستان و بنگالدش 

در این آیین رونمایی شدند.

خبر
 به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی صورت پذیرفت

رونمایی ازترجمه ۱۲جلدکتاب با موضوع 
اسالم، وحدت و تقریب مذاهب اسالمی



 تغییر
 ساختار

خیابان طبرسی، 
ساختار محله نوغان 
را تغییر اساسی داد. 
در ابتدا، خیابان تا 
میدان طبرسی امتداد 
داشت، اما مدتی بعد، 
باقیمانده مسیر را هم 
ساختند. در دو طرف 
خیابان، مغازه های 
متعدد ایجاد شد و 
فضایی که پیش از آن 
کامالً مسکونی بود و 
فقط می شد در ابتدای 
مسیرش، یکی دو بازار 
مانند بازار حجارها 
را یافت که آن هم 
به حرم متصل بود، 
فضایی تجاری به خود 
گرفت و مبدل به یکی 
از شلوغ ترین معابر 
شهری مشهد شد.

برش

خبرخبر
امروزامروز

به روایت »بیژن  الهی«  
نمایشگاه گزیده آثار کتابخانه اهدایی زنده یاد »بیژن  الهی« 
به مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در این مؤسسه برپا 
شد.این نمایشگاه  با عنوان »به روایــت کتابخانه بیژن 
الهی« با نمایش 50 جلد از کتاب های منتخب اهدایی این 
هنرمند معاصر کشور، در مؤسسه کتابخانه و موزه ملی 

ملک گشایش یافت. یادداشت ها و حاشیه نویسی های 
زنده یاد بیژن الهی در تعدادی از آثار به نمایش گذاشته 
شــده در ایــن نمایشگاه بــه چشم مــی خــورد. همچنین 
برخی از کتاب های نمایشگاه دارای امضای اهدا از سوی 
 پدیدآورندگان صاحبنام اســت. بیژن الهی شیرازی در 

16 تیر 1324 چشم به جهان گشود. او شاعر، منتقد 
ادبــی، مترجم، پژوهشگر، نقاش و از بنیان گذاران نحله 
ادبی »شعر دیگر« در ادبیات معاصر ایران بود که در 9 آذر 
13۸9 بر اثر ابتال به عارضه قلبی در تهران چشم از جهان 
فروبست. نمایشگاه »به روایت کتابخانه بیژن الهی« تا 

29 آذر 1400 همه روزه به جز روزهــای تعطیل، از ساعت 
9 تا 15:30 )پنجشنبه ها از ساعت 10 تا 15( در کتابخانه 
و موزه ملی ملک به نشانی تهران، میدان امام خمینی، 
سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد )میدان مشق(، پذیرای 

عالقه مندان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی است.

گروه های جهادی
   خدمات رایگان درمانی 

گروه جهادی پایگاه مقاومت بسیج 
بیمارستان رضوی با هماهنگی دفتر 

امور خیرین این بیمارستان در روستای 
»عبداهلل آباد« شهرستان نیشابور 

 حاضر شده و حدود پنج ساعت به 
 80 بیمار محروم خدمات پزشکی 

ارائه کردند.
در این اردو، تیمی 11 نفره متشکل از یک 
پزشک متخصص طب اورژانس و جمعی 

از پرستاران، تکنسین دارو و... حضور 
داشتند.

این گروه جهادی خدماتی شامل معاینه 
بیماران، کنترل فشار خون، کنترل 

قند خون، توزیع داروهای رایگان و 

آموزش های مرتبط با پیشگیری از ابتال 
به کرونا، بیماری های زنان، کاهش فشار و 
چربی خون و... را به مراجعان ارائه کردند. 
همچنین یک بیمار کم توان توسط پزشک 

در منزل ویزیت شد.
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همانا آنچه سبب 
زینت اسالم می شود 
خوش اخالقی در 
بین مردم است.

 طاهره فجر داوودلـــی  
ــر پـــیـــامـــبـــر  ــهــ ــطــ صــــحــــن مــ
اعــــــظــــــم)ص(، ســـمـــت چــپ 
ــوان بــاب الــهــادی)ع(، پاتوق  ایـ
پسربچه های قــد و نیم قدی 
است که با نشاط و سرزندگی 
جمع می شوند تا با شنیدن صــدای اذان، مکبّر 
ــا)ع( شــونــد.  ــ  نــمــازهــای جــمــاعــت حـــرم امـــام رضـ
400 نوجوان خوش صدا که هر روز هنگام نماز، 
صدای خوششان در صحن ها و رواق هــا به گوش 

می رسد.
ــای صــحــبــت هــای ایـــن مــکــبــران نـــوجـــوان حــرم  پـ
نشسته ایم تا برایمان از عشق و ارادتی بگویند که 
جنس و حس و حالش شاید با ارادت آدم بزرگ ها 

متفاوت باشد.

12 ساله، حافظ پنج جزء قرآن کریم ◾
نماز جماعت ظهر و عصر تمام شـــده، بچه ها 
یکی یکی وارد واحـــد امـــور مکبرین می شوند، 
تجهیزات همراهشان را در محل مخصوص 
خــود قــرار می دهند و هر کــدام روی یک صندلی 
می نشینند تا کمی استراحت کنند. پارسا مَکَندی، 
مکبر 12 ساله حرم و حافظ پنج جزء قرآن کریم است 
که مقام های ارزشمندی در حوزه قرائت قرآن در 

استان کسب کرده است.
پارسا که دو بار در هفته برای خدمت به صحن و 
سرای امام رئوف می آید، از شور و حال بی مثالش 
بـــرای خدمت در حــرم رضـــوی مــی گــویــد: »اصــالً 
فکر نــمــی کــردم کــه توفیق خــادمــیــاری بـــرای امــام 
رضا)ع( را داشته باشم و حاال هر وقت که می آیم 
حس و حــال خیلی خوبی دارم. دو ســال پیش، 
از جــذب مکبر نوجوان در حــرم مطلع شــدم، اما 
نشد که بیایم تا اینکه سرانجام آمــدم و پس از 
موفقیت در آزمون های مکبری جذب شــدم... به 
این خدمت افتخار می کنم«.محمدجواد محسنی 
هم دانــش آمــوز کالس هشتم است و مقام سوم 
قرائت قرآن و مقام نخست مسابقات اذان استانی 
را دارد. می گوید: »روزهای یکشنبه و سه شنبه برای 
خدمت به حرم امام هشتم)ع( می آیم.... به نیت 
شفای مریضان. هیچ  وقت فکر نمی کردم توفیق 
مکبری در حرم امام رضا)ع( نصیبم بشود. یک روز 

در مسجد محله یک نفر به من گفت برای مکبری 
در حرم داوطلب شــو... به واحد مکبران نوجوان 
حــرم مراجعه کـــردم، آزمـــون دادم و حــاال افتخار 

می کنم که مکبر حرمم«.
محمدجواد دربـــاره شــرح وظایف و حــال و هوای 
روزهای خدمتش می گوید: »ما باید یک ساعت و 
نیم پیش از هر اذان به دفتر امور مکبرین مراجعه 
کنیم. پس از آن با هماهنگی مسئوالن واحــد، 
تجهیزات صوتی را برمی داریم و به صحن یا رواق 
تعیین شده می رویم. صبر می کنیم امام جماعت 
بیاید و اقامه نماز، ما هم مکبری کنیم و پس از نماز 

هم دوباره به دفتر برمی گردیم«.

مکبری به سبک عبدالباسط ◾
سجاد عباسیان یک کالس ششمی پُرَشر و شور 
ــن واحـــد اســت کــه یکشنبه و سه شنبه بــرای  ای

خدمت مــی آیــد و بــه قــول دوستانش بــه سبک 
عبدالباسط اذان مــی گــویــد. حــضــور او در کنار 
محمدمهدی پورعباس 17 ساله که بسیار آرام و 
بی صدا است، دقیقاً حال و هوای گروه های دوستی 

این سن را دارد.
محمدمهدی از آزمون های سخت ورودی برای 
مکبری یـــاد می کند و مــی گــویــد: »مــکــان هــای 
مختلفی در حرم برای خادمیاری رفتم تا خادمیار 
حضرت شوم اما نشد تا اینکه از طریق تشویق 
یکی از مکبران حرم که به مسجد محله مان آمده 
بود با این واحد آشنا شدم و برای خادمیاری اقدام 
کــردم و شکر خدا پذیرفته شــدم. البته پذیرفته 
شــدن در اینجا هم ســاده نبود، در چند مرحله 
آزمون هایی با نظارت استادان برجسته برگزار 
 شد که حسابی روی رعایت نکات صوت و لحن 
دقت داشتند«. می خواهم با سجاد عباسیان هم 

گفت وگو کنم اما آن قدر غرق هیجان و شیطنت 
دوره نوجوانی است که لحظه ای آرام نمی گیرد و 

مدام در حال شوخی با دوستانش است.
محمدجواد خوشخویی هم یک کالس ششمی 
ریزنقش است که لباس فرم خادمیاری از قد و 
قامتش بزرگ تر است. محمدجواد از سه سالگی 
به واسطه تــالش هــای پــدر و مـــادرش شــروع به 
حفظ قــرآن کــرده و اکنون حافظ کل قــرآن کریم 
اســت. می گوید: قبل از پیش دبستانی شروع 
به حفظ قرآن کردم و آن قدر برایم برکت داشت 
که لکنت زبانم هم برطرف شد، حاال هم افتخار 
ــا)ع( هستم. وقتی  می کنم کــه خــادم امــام رضـ
برای مکبری به حرم می آیم خیلی ها مرا تشویق 
می کنند و حتی به من هدیه تبرکی می دهند که 
انگیزه من را بیشتر می کند، اما مهم تر از همه 
اینکه، این مرتبه و پیشرفت را مدیون پدر، مادر 
و استادانم هستم که با زحماتشان من به این 

افتخار رسیدم«.

سه دهه مکبری نوجوانان  ◾
محمدامین سعادتی، کارشناس حرم مطهر و 
مسئول بخش امور مُکَبّرین حرم مطهر است. 
او درباره پیشینه ایجاد واحد نماز در حرم مطهر 
رضــوی می گوید: تشکیالت مربوط به بخش 
نماز در حرم مطهر قدمتی بسیار طوالنی دارد 
اما پس از انقالب اسالمی در سال  63 ساختار 
بخش نماز در حرم مطهر کامل تر شد و یکی از 
بخش های آن به مکبرین اختصاص داده شد. 
در گذشته افراد بزرگسال، در این بخش به عنوان 
مکبر نمازگزاران خدمت می کردند اما از سال 95 
با هدف استفاده از ظرفیت نوجوانان  در خدمت 
مکبری حرم، از این گروه سنی هم استفاده شده 
است. روند جذب نوجوانان مکبر هم تسهیل 
شده و افراد مستعد و توانمند از بین مداحان، 
حافظان و قاریان برای این خدمت در حرم مطهر 
جذب شدند. در حال حاضر هم 400 مکبر جوان 
و نوجوان در 20 نوبت نماز در حرم مطهر مشغول 
خدمت هستند و دست کم در هفته یک  بار 
توفیق مکبری در نمازهای حــرم مطهر را پیدا 
می کنند و برنامه ریزی برای جذب 3هزار مکبر 

نوجوان در دستور کار قرار دارد. 

خدمتدرآستانقدسرضویسنوسالنمیشناسد
400نوجوانخادمیاردرقامتمکبرحرممطهر

 ز کودکی خادم 
این تبار  محترمم...

تشکیالت مربوط به بخش نماز در حرم مطهر قدمتی بسیار طوالنی دارد 
اما پس از انقالب اسالمی در ســال  63 ساختار بخش نماز در حرم مطهر 

کامل تر شد و یکی از بخش های آن به مکبرین اختصاص داده شد. 
گزيدهگزيده
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گفت و گو 
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس:

می توانیم به»هاب« 
 ترانزیت کانتینری 

شرق کشور تبدیل شویم

آستان نیوز   مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
سرخس از آمادگی کامل برای توسعه تعامالت 
اقتصادی در منطقه و جذب سرمایه گذاران خارجی 
خبر داد و گفت: یکی از برنامه های در حال پیگیری 
ــژه اقتصادی ســرخــس، راه انـــدازی  در منطقه وی
ظرفیت انتقال کاال با کانتینر و ادامــه مسیر آن 
از کشورهای CIS به سمت بندرعباس است که 
با تحقق آن، این منطقه به هاب کانتینری شمال 
شرق کشور تبدیل خواهد شد.محمدرضا کالیی 
در حاشیه بازدید سفیر اندونزی از منطقه ویژه 
اقتصادی سرخس، در گفت وگو با خبرنگار ما 
به ظرفیت های ایــن منطقه اشـــاره کــرد و گفت: 
در شمال شرق کشور، سه نقطه تبادالت مرزی 
ــم کــه از ایـــن بین،  ــ بــا کــشــورهــای همسایه داری
ــژه اقتصادی سرخس بــا بــرخــورداری  منطقه وی
از زیــرســاخــت هــای الزم، ظرفیت گسترده تری 
نسبت به دو مرز دیگر یعنی لطف آباد و اینچه برون 
دارد و عالوه بر آن، محور سرخس- بندرعباس و 
سرخس- چابهار بر این مزیت ها افزوده و منجر به 

شکل گیری یک کریدور شده است.

جزئیات طرح جامع منطقه ویــژه اقتصادی  ◾
سرخس

کالیی با اشاره به تدوین طرح جامع نهایی منطقه 
ویژه اقتصادی سرخس افزود: بخش اول این طرح، 
5 هزار و 2۸0 هکتار و شامل فرودگاه بین المللی 
ــاه دارای  ــرودگ ــن ف  الــمــاس ســرخــس اســت کــه ای
رده E جهانی بوده و قابلیت نشست و برخاست 
هر گونه هواپیما را دارد.او با بیان اینکه قابلیت 
هــر گونه فعالیت لجستیکی بــه  صــورت ریلی، 
هوایی و جـــاده ای در داخــل منطقه فراهم شده 
است، تصریح کرد: بخش دوم این طرح، موضوع 
لجستیکی ریلی و شامل 1۸0 هکتار زمین است 
کــه 100 هکتار آن بــه  صـــورت عمومی استفاده 
می شود و مربوط به صنایع است. همچنین در 
یک ضلع از ۸0 هکتار دیگر، ریــل عریض قابل 
استفاده برای واگن های کشورهای CIS و در ضلع 
دیگر ریل نرمال مورد استفاده ایران و کشورهای 
اروپــایــی ساخته شــده است.کالیی بخش سوم 
طــرح جامع منطقه ویــژه اقتصادی سرخس را 
مربوط به اختصاص هزار و 200 هکتار زمین برای 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی دانست و گفت: 
این مساحت به سه بخش زون صنایع سبک، 
نیمه سنگین و سنگین تقسیم بندی شده است.
وی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی سرخس، 
خــود را شریک سرمایه گذاران مــی دانــد، گفت: 
ما در کنار سرمایه گذاران برای گرفتن مجوزهای 
تأسیس اقدام خواهیم کرد، ضمن اینکه برای ورود 
مواد اولیه، ماشین آالت و تجهیزات و... به داخل 
منطقه برای واحدهای تولیدی مستقر هیچ  گونه 
محدودیتی وجود ندارد و این تجهیزات می توانند 

از هر مرزی وارد سرخس شوند.

آمادگی برای اجرای طرح های سرمایه گذاران ◾
وی تصریح کرد: سرخس مکمل بندرعباس در حوزه 
ترانزیت از خلیج فارس به آسیای میانه است که 
مسیر این دو شهرستان از نظر ریلی و جاده ای ایجاد 
شده است. از طرفی مسیر ریلی سرخس به چابهار 
نیز به بهره برداری رسیده و مسیر ریلی زاهدان به 
چابهار نیز در حال انجام است که با بهره برداری از 
آن در سال آینده، کریدور شرق کشور تکمیل خواهد 
شد.کالیی با بیان اینکه قرار است بزرگ ترین هاب 
کانتینری شرق کشور را در منطقه ویژه اقتصادی 
سرخس ایجاد کنیم، گفت: منطقه ویژه طرح های 
بسیاری در حوزه سرمایه گذاری در دستور کار دارد 
و آمــاده همکاری الزم با سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی هستیم.او ادامه داد: از جمله این طرح ها 
می توان به حوزه های صنایع غذایی، تولید الستیک 
خودرو که عالوه  بر تأمین نیاز داخل کشور جنبه 
صادرات هم دارد، ساخت کشتارگاه های صنعتی، 
کانتینرسازی با هدف تأمین نیاز کشور، ساخت 

قطعات خودرو و... اشاره کرد.

تاريخچه

نیکبخت     محمدحسین 
ــان طـــبـــرســـی یـــکـــی از  ــ ــاب ــ ــی خــ
ــای مـــشـــهـــور شــهــر  ــان هـ ــابـ ــیـ خـ
ــاً همه  ــب ــقــری ــت. ت ــ مــشــهــد اسـ
ــد. بــه عـــالوه، قــرار  ــران بــا آن آشنایی دارنـ زائـ
داشــتــن مــغــازه هــای مختلف و رنــگــارنــگ در 
حاشیه آن مــوجــب شــده کــه یکی از مراکز 
خــریــد عــمــده ســوغــاتــی بـــرای کسانی باشد 
کـــه از راه هــــــای دور و نـــزدیـــک و بـــه قصد 
 زیـــارت حــرم مطهر ثــامــن الــحــجــج)ع( راهــی 

مشهد می شوند.
بازارچه حاج آقاجان با همه شهرتی که دارد، 
به این خیابان وصل می شود و مسیر رسیدن 
به تعدادی از مساجد قدیمی و مزار سادات 
مشهد هــم بــه ایــن خیابان قدیمی متصل 
ــروزه خــیــابــان طبرسی بــا توسعه  ــ اســـت. ام
مسیر عبور آن به سمت شمال مشهد، به 
بــولــوار طبرسی منتهی مــی شــود؛ دورنــمــای 
زیبایی از حرم مطهر و گنبد طال را می توان 
در ایــن مسیر مشاهده کــرد و کمتر کسی 
است که از میانه این خیابان قدیمی بگذرد، 
امــا رو بــه حــرم مطهر نایستد و ســالمــی به 
ساحت مقدس امــام رضـــا)ع( عــرض نکند. 
امــروز قــرار اســت در صفحه نخست رواق، 
ــاره خیابان طبرسی و تاریخ آن صحبت  درب
 کنیم؛ امــیــدوارم از ایــن سفر کوتاه تاریخی 

لذت ببرید.

گذری از میانه محله نوغان ◾
خیابان طبرسی، نام خودش را از عالم نامدار 
قرن ششم هجری، فضل بن حسن طبرسی 
گرفته است که مزار وی در قبرستان مشهور 
قتلگاه قرار داشت و امروزه در مجاورت ورودی 
حرم رضــوی، از سمت خیابان طبرسی قرار 

گرفته است. 
شیخ طبرسی در سال 532 خورشیدی یعنی 
۸6۸ سال پیش دار فانی را وداع گفت و اثر 
ــار مــورد  مشهور وی، »مجمع البیان« از آث

مراجعه اهــل علم اســت. بگذریم؛ خیابان 
ــوغــان  ــط مــحــلــه ن ــت از وســ ــ طــبــرســی درسـ
عــبــور می کند کــه دربـــاره تــاریــخ آن، پیشتر 
ــن خــیــابــان تا  مــفــصــالً صــحــبــت کـــردیـــم. ایـ
حــدود ســال 1309 خــورشــیــدی عمالً وجــود 
نداشت. فقدان ایــن خیابان سبب می شد 
عبور و مــرور در محله نوغان بسیار سخت 
و مشکل باشد و ایــن وضعیت بــا توجه به 
 افزایش تدریجی وسایل نقلیه موتوری، کار را 

مشکل تر می کرد.
هنگامی که طرح فلکه حضرت ریخته شد، 
بنا را بر این قرار دادنــد که در مرکز نیم دایره 
شــمــالــی، یــا هــمــان فلکه شــمــالــی حــضــرت، 
خیابان عریضی ساخته شــود که نامش را 
هم طبرسی گذاشتند. قرار بود این خیابان، 
مسیر حرم مطهر را تا بیرون شهر مشهد، 
در ضلع شمالی هموار کند و البته انتهای 
آن، جای دروازه نوغان را که تا آن زمان محل 
ورود و خروج شمال شهر مشهد به حساب 

می آمد، بگیرد. 
کــار ســاخــت خــیــابــان بــه دلــیــل حجم بــاالی 
ــه بــایــد خـــریـــداری و تخریب  خــانــه هــایــی ک
می شد، به کُندی پیش رفت و تا حدود سال 
1317 که انتهای خیابان به حدود مکان فعلی 

چهارراه شهید گمنام )مقدم طبرسی( رسید، 
ادامه پیدا کرد. 

خیابانی که محله عوض کرد! ◾
خیابان طبرسی، ساختار محله نوغان را تغییر 
اساسی داد. در ابتدا، خیابان تا میدان طبرسی 
ــت، امــا مــدتــی بــعــد، باقیمانده  امــتــداد داشـ
مسیر را هم ساختند. در دو طــرف خیابان، 
مــغــازه هــای متعدد ایــجــاد شــد و فضایی که 
پیش از آن کامالً مسکونی بود و فقط می شد 
در ابتدای مسیرش، یکی دو بازار مانند بازار 
حجارها را یافت که آن هم به حرم متصل بود، 
فضایی تجاری به خود گرفت و مبدل به یکی از 
شلوغ ترین معابر شهری مشهد شد. افزون بر 
این، خیابان طبرسی یکپارچگی محله نوغان 
را به هم زد و پیوستگی شرق و غرب محله را از 
منظر جامعه شناختی و ارتباطات مردم، تغییر 
اساسی داد. امروزه این تغییرات اصالً به چشم 
نمی آید، اما در دهه های 1310 و 1320، برای 
بسیاری از ساکنان نوغان، این وضعیت عجیب 
و شاید غیرقابل تحمل به نظر می رسید. در دو 
سوی خیابان، افزون بر مغازه تجاری، گاراژهایی 
هــم ساخته شــد کــه تــا نیم قــرن پیش، هنوز 
مبدأ حرکت وسایل نقلیه به سمت شهرها و 

روستاهای کوچک شمال خراسان بود. عرض 
خیابان را از همان ابتدا، حدود 2۸ گز یا تقریباً 
30 متر در نظر گرفته  بودند و بنا بر این بود که 
طول آن حدود 941 گز یا تقریباً یک کیلومتر 
باشد کــه بــه بــیــرون شهر مشهد بــرســد. این 
را مقایسه کنید با وضعیت فعلی مشهد و 

گسترش جغرافیای شهری آن!

سیمای خیابان طبرسی، 87 سال پیش ◾
ــول یــک  ــ ــان طـ ــمـ ــان طـــبـــرســـی در هـ ــابـ ــیـ خـ
کیلومتری اش، دارای گذرهای مشهوری بود 
کــه امـــروزه، رد و نشان برخی از آن هــا باقی 
اســت و بــا کمی دقــت مــی شــود مسیر این 
گذرها را در این خیابان شلوغ و پرتردد پیدا 
کـــرد. بــر اســـاس اطــالعــات مــنــدرج در کتاب 
»گـــزارش مکتب شــاپــور«، خیابان طبرسی 
قدیم در حدود سال 1313 و زمانی که هنوز 
ــه پــایــان  ــا نیمه مسیر ب ســاخــت آن فــقــط ت
ــده بـــود، در ســمــت غــربــی شــامــل ایــن  رســی
کوچه ها مــی شــد: 1- کوچه فاطمه فال بین 
ــازارچــه حــاج آقــاجــان و نــوغــان قدیم  کــه بــه ب
می رسید و 2-کوچه حمام حاجی رستم که به 
تَپُل محله )تَه پُل محله( منتهی می شد.اما 
سمت شرقی خیابان در این دوره، کوچه های 
بیشتری داشت: 1- کوچه قتلگاه، 2- کوچه 
گنبد خشتی، 3- کوچه پــای گنبد خشتی 
و 4- کــوچــه حــاجــی علی اکبر خشخاشی. 
در حاشیه خیابان طبرسی تــا ســال 1313 
خورشیدی می شد ایــن محل های تاریخی 
را هم مشاهده کرد: مقبره عادلشاه، مقبره 
شیخ طبرسی و مقبره سلطان محمد که 
مشهور به گنبد خشتی است. از میان این ها، 
مقبره عادلشاه کالً از بین رفته  و نشانی از آن 
در دست نیست. جالب است بدانید که در 
ایــن دوره، کارخانه چــراغ بــرق آستان قدس 
رضوی و مشهورترین غسالخانه شهر مشهد 
هم در این خیابان قرار داشت که امروزه دیگر 
نمی توان نشانی از آن ها در این خیابان یافت.

گذری بر تاریخ خیابان طبرسی که از قدیمی ترین خیابان های اطراف حرم مطهر است

چشم انداز شمالی گنبد طال
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