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سبک زندگی انقالبی در گفتوگو با طراح حلقه صالحین بسیج

آرمانگرایی ،حرکت آفرین است
2

افتخاریدیگرنصیبانتشارات
آستان قدس رضوی شد

ک زرین
مرغ 
برای
«بهنشر»

ویژهفرهنگومعارفرضوی
سال اول ویژه نامه211

خاطرات علما /آیتاهللالعظمی بروجردی

کتاب «به سیب گفتم سالم خانم» از انتشارات
بهنشر در بخش شعر کودک برنده مرغک زرین
جشنواره کتاب سال کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان شد.به گــزارش آستاننیوز ،جشنواره
جایزه کتاب سال کودک و نوجوان کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان در شاخههای داستان
و شعر کودک و نوجوان ،بازنویسی و تصویرگری
با هدف کمک به ارتقای کیفیت
آثار و معرفی کتابهای مناسب
مخاطبان ک ــودک و نــوجــوان و
خ ــان ــوادهه ــا و نــیــز حــمــایــت از
پدیدآورندگان این ...

من كتاب را بیوضو

مطالعهنكردهام
2

توصیه آیتاهلل بهجت(ره) درباره نحوه دعا کردن

شرایط استجابت قطعی دعا
چیست؟

4

3

نمایشگاه آثار خوشنویسی «احمد قائممقامی»
در نگارخانه رضوان گشایش یافت

سیاهمشقهای «من و معشوق» 4

درباره یکی از قدیمیترین مساجد مشهدالرضا  jکه همچنان فعال است

ناشنیدههایمسجد«مقبره»

وضعیت مبهم حج در پی بروز سویه جدید کرونا

میلیونهازائرمنتظرند

۲

رهبریگفتند
«تالوت را رها نکن»

2

خاطراتشفاهی

شعر و شور

شب شعر «آقای شهید»

در آســتــانــه ســالــروز شــهــادت شهید م ـ ــدرس(ره) شب
شعر «آقــای شهید» با همکاری مؤسسه آفرینشهای
هنری آستان قدس رضوی و با حضور شاعران برجسته
و عالقهمندان بــه شعر در زیــارتــگــاه ایــن عالم مجاهد
برگزار شــد.در ابتدای این محفل ادبی محمد یعقوبی؛
مدیر زیارتگاه شهید آی ـتهللا م ــدرس(ره) ضمن عرض
خیرمقدم به میهمانان و گرامیداشت یاد و خاطره این
اسوه دین و سیاست ،افزود :این زیارتگاه به عنوان قطب
فرهنگی در شهرستان و منطقه آمــادگــی همکاری با
مرکز آفرینشهای هنری آستان قدس و همچنین اداره
فرهنگ و ارش ــاد اســامــی شهرستان و اســتــان را دارد
تــا بــه صــورت ماهانه و متوالی نسبت بــه بــرگــزاری این
محافل اقدام کند.
در ادامه حجتاالسالم والمسلمین سیدابوالفضل مبارز،
رضــا رحیمی عنبران ،هــادی محمد علیپور ،سیدحجت
نــبــوی ثــالــث ،ابـراهــیــم طــاهــریــان ،معصومه اســکــنــدری،
هاشمزاده و مزاری مقدم به قرائت اشعار خود با موضوع
شهید مدرس(ره) پرداختند.
شب شعر «آق ــای شهید» یکی از برنامههای مؤسسه
بقاع متبرکه و امــاکــن مذهبی آســتــان قــدس رضــوی در
راستای بزرگداشت مقام شامخ شهید مجاهد ،شهید
آیتهللا مدرس(ره) است که همه ساله با حضور جمعی از
عالقهمندان به شعر و ادب فارسی و شاعران برجسته در
کاشمر برگزار میشود.
شایان ذکر است ،در حاشیه این مراسم نمایشگاه کتابی با
موضوع شهید آیتهللا مدرس(ره) برگزار شد.

تازههای نشر
به همت مؤسسه بوستان کتاب

کتاب «حدیث سهر»
منتشر شد

محمدحسین نیکبخت یکی
از آن قسمتهای مهم تاریخ شهر
مشهد که شایسته بررسی است و
میتوان با دقت در آنها ،اطالعات
بیشتری دربـ ــاره ســرگــذشــت این
شهر بدست آورد ،تاریخ مساجد
قدیمی مشهد است که همچنان در بافت قدیمی
شهر خودنمایی میکنند و مــورد احترام و عالقه
م ــردم هستند .در قسمتهای قبل گفتیم که
احتماال ً نخستین مسجد مشهد ،مسجد باالسر
بود که در دوره غزنوی ساخته شد و امروزه بخشی
از اماکن متبرکه و نزدیک به روضه منوره است.
همین اواخر هم به مسجد «نظریافته» و بانی آن
بیبی رقیه خاتون در محله سرشور اشاره کردیم.
اهمیت تاریخ مساجد در این است که این اماکن
مذهبی ،به دلیل حرمت و جایگاه ویــژهای که در
جامعه اسالمی دارنــد ،جز به وقت اضطرار و از
روی نــاچــاری ،دستخوش تغییرات ساختمانی و
موقعیتی نمیشوند؛ از همین رو میتوان با توجه
بــه تــاریــخ ســاخــت و موقعیت جغرافیایی آنهــا
در شهر ،درب ــاره وضعیت فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی و حتی سیاسی یک منطقه اطالعاتی
را بدست آورد که در شناخت سرگذشت شهر
مشهد ،بسیار کلیدی و مهم است .در این قسمت
از یادداشتهای صفحه نخست رواق ،میخواهیم
درباره یکی از مساجد بسیار قدیمی شهر مشهد
و تــاریــخ آن صحبت کــنــیــم؛ مسجد مــقــبــره در
باالخیابان.

در مسجد وجــود داشــت ،بانی مسجد فــردی به
نام میرزاحسن خادم رضوی و تاریخ ساخت آن
1032ق1002 /ش مشخص شده بــود« :و البانی
هذه المسجد الشریف ...به توفیق ملک الغنی
میرزا حسن خادم الرضوی احسن هللا الیه و اتفق
االتمام لهذه البقعه فی سنه  .»۱۰۳۲با این حال
در برخی متون از نام میرابوصالح رضوی به عنوان
بانی مسجد مقبره سخن به میان آمدهاست که
ظــاهـرا ً خیلی دقیق و درســت نیست .شاید این
میرابوصالح ،همان بانی معروف مدرسه نــواب و
مصالی مشهد باشد که حــدود  50سال پس از
بنای مسجد مقبره ،در قید حیات بود و احتماال ً
مسجد را تعمیر یا تجدید بنا کردهاست .بگذریم؛
قدر مسلم آن است که مسجد مقبره در دوره شاه
عباس یکم صفوی ساخته شد و این را باید از روی
تاریخ احداث آن بفهمیم .خانیکوف ،خاورشناس

بــه گـ ــزارش مــهــر ،کــتــاب «حــدیــث سهر؛
نکات ناب و خاطرات شنیدنی از عارفان،
حکیمان و اندیشمندان» به کوشش وحید
واحــدجــوان و به همت مؤسسه بوستان
کتاب در  ۵۴۴صفحه منتشر شد.
حــدیــث سهر دفــتــری اســت مشحون از
نــکــات نــاب علمی و خــاط ـرات شیرین و
شنیدنی از عارفان ،حکیمان ،اندیشمندان،
آگاهان ،بیداردالن و صالحانی که پندار،
رفتار و کردار آنان مایه بیداری دل و روشنی
ضمیر و پاکی روح و اندیشه است و با کمال
فروتنی و اخــاص در اختیار دوســتــداران

روس کــه اواس ــط دوره قــاجــار بــه ایـ ـران آم ــد ،در
گزارش خودش این مسجد را مقابل آرامگاه نادر
دانسته و همین اظهار نظر موجب دردسرهای
فراوانی شدهاست؛ چه دردسری؟ برخی محققان
بر اســاس همین گــزارش ،مسجد فعلی مقبره را
مسجد اصلی نمیدانند و حتی مرحوم بدایعنگار
رضــوی معتقد اســت« :مسجد ...مقابل مقبره
نادری به بیتالمعمور ملحق شد ه است (از بین
رفت ه است)» .با این حال ،پژوهشهای اخیر نشان
میدهد مکان مسجد ،از قدیم همین مکان فعلی
بــود ه اســت و شاید وجــود یک در از کوچه کنار
مسجد که روبهروی آرامگاه نادری قرار میگرفت،

علم و معرفت و پاکی قرار گرفته و بیداری و
سعادت را برای آنان آرزومند است.
ایــن اثــر سعی دارد در مرحله نخست،
شخصیتهای تأثیرگذار علمی ،عملی،
فلسفی و عــرفــانــی را بــه تشنگان زالل
حکمت و معرفت و عاشقان پاکی و طهارت
بیشتر بشناساند و در مرحله دوم ،ابهامها
و شبهههایی را که به سبب عدم آشنایی و
کمی اطالع در ذهن بسیاری از افراد ،درباره
آنــان نقش بسته و مشکالتی بــه وجــود
آورده و نیز مانع بهرهگیری از زندگی علمی
و عملی آنان شده ،بزداید و بدینسان راه را

ت هشدار
نعم ِ

موجب شد ه است که خانیکوف در گزارش خود،
مسجد را مقابل مقبره نادر بداند.

◾

◾رمزگشایی از موقعیت و تاریخ مسجد
با توجه به سال ساخت مسجد مقبره و همزمانی
ایــجــاد آن بــا دوران ســاخــت بــاالخــیــابــان مشهد،
میتوان آن را در زمره بناهایی دانست که برای هر
چه باشکوهتر کردن مسیر باالخیابان ساخته شده
اســت .میدانیم که طــرح خیابان مشهد ،شامل
باالخیابان و پایین خیابان ،همزمان با ورود شاهعباس
به مشهد ،پس از دفع حمله ازبکان ریخته شد و
طراح آن به احتمال زیاد ،شیخ بهایی بود .مسجد
مقبره با توجه به موقعیت این معبر بسیار مهم
مشهد ،در حاشیه آن ساخته شد تا هم بر آبادانی
و زیبایی مسیر اضافه کند و هم برای کسبه اطراف
باالخیابان که فاصله مغازه آنها تا مسجد جامع

◾

◾چرا مقبره؟
مسجد مقبره یــا «مــیــرزاحــســن» کــه امـ ــروزه در
مجاورت کوچه ضلع غربی مجموعه تاریخی باغ
و آرامگاه نادری قرار دارد ،یکی از مساجد بسیار
قــدیــمــی مشهد اس ــت کــه حــتــی عــمــری بیشتر
از آرامــگــاه ن ــادری دارد ،امــا به دلیل مــجــاورت با
این مجموعه ،در دو قرن اخیر به مسجد مقبره
مــعــروف شــد ه اســت .ظــاه ـرا ً ایــن مسجد پیشتر
صاحب آبانــبــار و حمامی هــم بــود ه کــه امــروزه
اثــری از آنهــا وجــود نــدارد .مسجد کنونی مقبره
هر چند نشانههایی از گذشته پرشکوه خود دارد،
امــا به تدریج تجدید بنا شــد ه اســت و بسیاری
از تزئینات و الگوهای معماری آن جدید به نظر
میرسد .در کتیبهای قدیمی که ظاهرا ًتا دهه 1320

منبرمجازی

گوهرشاد و حرم مطهر نسبتا ً زیــاد اســت ،مکانی
بـرای ادای فرایض یومیه باشد .مسجد مقبره در
دورههای تاریخی بعد ،شاهد برخی رویدادها و مکان
وقوع آنها بود ه است .طبق یک روایت تاریخی ،این
مسجد پناهگاه مردم در جریان واقعه به توپ بستن
حرم مطهر رضوی در نوروز سال  1291خورشیدی
بود و در دوران انقالب و چند دهه اخیر نیز به دلیل
قرار داشتن در مرکز شهر و نزدیکی به حرم مطهر،
محل برگزاری مراسم و سخنرانیهای بسیار مهم
شد؛ از جمله سخنرانانی که در این مسجد به ایراد
خطابه پرداختند ،میتوان به شهید سیدعبدالکریم
هاشمینژاد اشاره کرد.

برای تأثیرپذیری از انسانهای آگاه و بیدار
هموار نموده و به سهم خود مقدمات تنبه
و بــیــداری افـ ـراد مستعد کمال و جویای
حقیقت را فراهم آورد.
از جمله عارفان ،حکیمان و اندیشمندانی
کــه نــکــات ن ــاب و خــاط ـرات شنیدنی در
خصوص آنان در این اثر ذکر شده ،میتوان
ب ــه مــح ـیالــدیــن ابــنع ــرب ــی ،صــدرالــدیــن
قونوی ،جاللالدین محمد بلخی (مولوی)،
سید حیدر آملی ،ابوعلیسینا ،خواجه
نــصــی ـرالــدیــن ط ــوس ــی ،صــدرالــمــتــألــهــیــن
شیرازی ،عالمه سید علی آقا قاضی ،عالمه

رفــیــعــی قــزویــنــی ،ام ــام روحهللا خمینی،
عــامــه سیدمحمدحسین طباطبایی،
آی ـتهللا شهید مرتضی مطهری ،عالمه
حسن حسنزاده آملی ،آیتهللا سیدرضا
بــهــاءالــدیــنــی ،آی ـ ـتهللا عــبــدهللا ج ــوادی
آملی ،آی ـتهللا میرزا هاشم آملی ،شیخ
احمد کافی ،آیتهللا سید علی خامنهای،
آیـ ـتهللا سیدعلی سیستانی ،آی ـتهللا
نــاصــر مــکــارم ش ــیــرازی ،آیـ ـتهللا محمد
فاضل لنکرانی ،آی ـتهللا محمدابراهیم
جناتی و اســتــاد محمدمهدی مهندسی
اشاره کرد.

حجتاالسالم فرحزاد اگه یه فرزندی
مریض شد ،مریضیشم سخته ،باید قرص
بخوره ،شربت بخوره ،آمپول بزنه ،گاهی
بستری بشه ...به بچه میگن بیا بریم دکتر
میگه من نمیام از آمپول میترسم ،زیر بار
نمیره .اگه محبت پدر و مادر به این بچه
ضعیف باشه ،دو سه بار میگن بیا بریم
دکتر ،آمپول بزن ،دارو بخور بعد میبینن
به حرف نمیکنه ولش میکنن.
خــب حــاال گــاهــی وی ــروس تــوی بــدن بچه
هست مثال ً موجب فلج میشه ،موجب
تب میشه ،گاهی از پا درمیاره بچهرو اما
اگه محبت پدر و مادر به بچه شدید باشه،
اصرار میکنن ،هشدار میدن ،میترسونن
بچه رو از عواقب مریضی ...پیامبرا هم اگه
دقت کنین ،به مردم اصرار میکنن ،هشدار
میدن ،انذار ...از بهشت و جهنم میگن...
آیا هشدار و انذار پدر و مادر برای اینکه
بچه رو ببرن درمان کنن از روی کینهورزیه؟
به خاطر شدت محبته.
همه انذارهای قرآن ،هشدارهای پیامبران،
تــرسهــایــی کــه ب ــرای مــا ایــجــاد ک ــردن ،از
جهنم گفتن ،اینا برای چیه؟ اصال ً میگن
اگه خدا جهنم رو نمیآفرید بندههاش به
بهشت نمیرفتن ...ببینین خدا در سوره
الرحمن جاهایی که یکسره از ویژگیهای
جهنم میگه ،بعدش میپرسه کدوم یکی از
نعمتهای خدارو تکذیب میکنین؟ فبای
آالء ربکما تکذبان؟ یعنی اینا ،این جهنم
که گفتیم ،نعمت خداست ...خیلیها اگه
جهنم نباشه ،یاد خدا نمیکنن ...میخوام
بــگــم خلقت جــهــنــم ،وجـــود دشــمــنــان و
مشکالتی که بشر رو دائم تهدید میکنن
و در مقابلش دوستانی که به ما محبت
میکنن ،دست مارو میگیرن ،همه اینا از
شدت محبت ،لطف و عنایت خداوند به
بندههاش خلق شده...
گر به جنت میروی بستان اوست /گر به
دوزخ میروی زندان اوست ...گر به مشرق
مــیــروی هــم ســوی اوس ــت /گــر بــه مغرب
میروی هم زان اوست ...خدا میگه برات
مهمونخونه و جای خوب آمــاده کــردم که
با اولیا همنشین بشی ،اگه تالش نکنی
بری توی این مهمونخونه ،باید بری دوزخ با
شیاطین همنشین بشی ...خب خدا مگه
اهل انتقام گرفتنه که این کارو میکنه؟
مــیــخــواد بــنــدههــاشــو ب ــه طـ ــرف خ ــودش
بکشه ...امیرالمؤمنینم در نهجالبالغه
ک کَمن ب َ ّ
میگن مَن حَـذّرَ َ
شرک .کسی که
دائــم به تو هشدار میده و تو رو برحذر
م ـیداره از بدیها ،در واقــع به تو بشارت
میده. ...

