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عارف شیرین سخن
نگاهی به زندگی و شخصیت مرحوم آیتاهلل فاطمینیا
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دقایقی همراه با خادمان خواهر
حرم حضرت رضا(ع)

بانوان
بلندهمت

ویژهفرهنگومعارفرضوی
سال دوم ویژه نامه336

حجتاالسالم واعظ موسوی
از شاخصههای علمی
آیتاهلل فاطمینیا میگوید

سطح منبر را
ارتقا داد

مهدیه غفوریان_عکس رضوی
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در نشست تخصصی نمایشگاه کتاب تهران بررسی میشود

راهکارهای توسعه انتشارات
آستان قدس رضوی
در عرصه بینالملل
4

سنت استقبال و بدرقه زائران ثامنالحجج(ع) از چه دورانی رواج پیدا کرد؟

روایت آیتاهلل فاطمینیا از عطوفت و رأفت امام رضا(ع) چه بود؟

راوی مکتب
«احسان و محبت»
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توصیه آیتاهلل فاطمینیا به وعاظ و مداحان چه بود؟

حاصل 50سال منبر رفتن
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خبر
پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی

خدمت در بارگاه رضوی
از افتخارات آیتهللا فاطمینیا بود

تولیت آستان قــدس رضوی
در پیامی ،درگــذشــت استاد
برجسته اخـ ــاق و خطیب
ف ـ ــاض ـ ــل ح ـ ــجـ ـ ـتاالس ـ ــام
والــمــســلــمــیــن فــاطــمـینــیــا را
تسلیت گفت.
متن پیام حجتاالسالم والمسلمین احمد مروی به این
شرح است:
انا لله و انا الیه راجعون
ارتحال استاد برجسته اخالق و عرفان و خطیب فاضل
حضرت حجتاالسال م والمسلمین فاطمینیا رضوانهللا
علیه ،موجب تأثر گردید.
این عالم ربانی و متواضع عمر بابركت خویش را صرف
تبلیغ اسالم و ترویج تعالیم نورانی اهلبیت علیهمالسالم
در سنگر وعظ و خطابه نمود و بهطور قطع والیتمداری،
گفتار نیك و سلوك علمی و اخالقی ایشان در هدایت
مردم بهسوی ارزشهای الهی ،توشه گرانسنگ در محضر
الهی و یــاد و خاطره آن مــرد بــزرگ را در صفحه روزگــار
ماندگار خواهد كرد.
خــدمــت در بــارگــاه مــنــور رض ــوی نیز یكی از افتخارات
بزرگ این عالم وارسته و خطیب توانا بود كه برگ زرین
دیگری در كارنامه ایشان و ذخیره ارزشمندی برای آخرت
خواهد بود.
ضمن عرض تسلیت به محضر حضرت ولیعصر ارواحنا
فداه ،رهبر معظم انقالب اسالمی ،دوستان و ارادتمندان به
ویژه خاندان گرامی ایشان ،در جوار مضجع منور و شریف
حضرت ثامنالحجج علیه آالف التحیة والثناء بـرای آن
خادم بااخالص اهلبیت(ع) از درگاه ایزد منّان علو درجه و
رضوان الهی و برای بازماندگان محترم شكیبایی و پاداش
معنوی مسئلت مینمایم.

نیمکت زندگی
خداحافظ
«شیخِ خدا»

تاریخ هزار ساله مراسم تکریم زائران
محمد حسین نیکبخت
از قدیم «مشهدی» یا «مَشْدی»
به کسانی میگفتند که افتخار سفر
به مشهد مقدس و زی ــارت بارگاه
ملکوتی ثامنالحجج(ع) را داشته
یا اینکه مجاور آن آستان مقدس
بودهاند .در فرهنگ ایرانیان ،از دیرباز شأن زائر امام
رضــا(ع) ،عالی و جایگاه وی به دلیل یافتن افتخار
عتبهبوسی آن امام همام ،رفیع بودهاست .هنوز هم
در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران ،رد و نشانی
از مراسمی که برخی آن را «چاوُشخوانی» مینامند،
وجود دارد؛ مراسمی که برای زائران بیتهللا الحرام،
کــربــای معلی و نجف اش ــرف و همچنین زائــران
امام رضا(ع) برپا میشود؛ خانواده ،قوم ،خویش و
همسایهها به پیشواز زائر بازگشته از سفر میروند
یا در مراسم بدرقه او شرکت میکنند؛ یک مداح
خ ــوشص ــدا ،اش ــع ــاری را در م ــدح اه ـلبــیــت(ع)
میخواند که معموال ًدر برگیرنده محتوای مناسب با
مکان زیارت زائر است .برخی از مورخان ،این مراسم
خاص و ویژه را که برای تکریم جایگاه زائر ترتیب
داده میشود ،مربوط به سدههای اخیر میدانند ،در
حالی که شواهد تاریخی ،جز این است و میشود
ردپای چنین برنامههای معنویای را دستکم تا هزار
سال قبل پی گرفت.

از ارائــه عرض حال دوستان و آشنایان به حضرت
ثامنالحجج(ع) میداد و آنها را با گفتن این روایت،
خوشحال و خرسند میکرد.

◾

◾گزارش ویژه یک جهانگرد اسپانیایی
یکی از نمونههای جذاب در این زمینه را میتوان در
سفرنامه «کالویخو» ،جهانگرد اسپانیایی که در سال
807ق 783 /ش برای دیــدار با اُم ـرای تیموری وارد
ایران شد و از شهر مشهد نیز عبور کرد ،دید .او درباره
وضعیت شهر مشهد و حرمت زائـران حرم رضوی
مینویسد« :راندیم تا رسیدیم به شهر مشهد یعنی
محل شهادت امام رضا که به نام سلطان خراسان

◾

◾گزارش شیخ صدوق
شیخ صدوق در کتاب ارجمند «عیون اخبارالرضا(ع)»
ضمن بیان ارج و قرب زائر حرم رضوی ،اشاراتی به
برخی مراس م دوران معاصر خــودش (یعنی حدود
هــزار ســال پیش) دارد؛ بــر پایه گ ــزارش او و البته
آنچه درباره سفر زیارتیاش به مشهد آورد ه است،
زائر پیش از عزیمت به مشهد ،به دیدار دوستان و
آشنایان میرفت و از آنها حاللیت میطلبید؛ البته
خداحافظی برای عزیمت به سفر ،امری عادی بود،
اما معموال ً خویشان و آشنایان پیش از آغــاز سفر
زیــارتــی ،از زائــر التماس دعــا داشتند و از وی برای
عرض حاجت در حرم مطهر قول میگرفتند .چنانکه
رکنالدوله دیلمی در دیدار خداحافظی شیخ صدوق،
از وی قول گرفت سالمش را به امام رضا(ع) برساند
و حاجاتش را نزد آن حضرت مطرح کند .نمونههای
متعددی از چنین رفتارهایی در کتابهای تاریخی
دورههای بعد به ویژه از عصر تیموری به این سو قابل
مشاهده است .زائر پس از بازگشت نیز باید گزارشی

رقیه توسلی مینشینم و نگاهش
م ـیکــنــم .خــبــر اسـ ــت .ن ــه مــثــل دههـ ــا و
صدها خبری که در طول روز هول هولی
یا میجومشان یا به روخــوانــیِ تیترشان
بسنده کرده ،رد میکنم بروند .عکس خبر
جار میزند؛ غمی از نو ،غمی از نو...
چشم میبندم و تمرکز میکنم تا صدای
«حــاجآقــا فاطمینیا» بپیچد تــوی ســرم.
همان کلمات محترم و مهربانی و جمالت
ارجمندی که بـرای موعظه و خطابه الیق
پامنبریها میدانست.
نمیدانم از کجا صــدای دعــای ابوحمزه

گزيده

زائر پیش از عزیمت به مشــهد ،به دیدار دوستان و آشــنایان میرفت و از آنها
حاللیت میطلبید؛ البته خداحافظی برای عزیمت به سفر ،امری عادی بود ،اما
معمو ً
ال خویشان و آشنایان پیش از آغاز سفر زیارتی ،از زائر التماس دعا داشتند و
از وی برای عرض حاجت در حرم مطهر قول میگرفتند.

مشهور است و آرامگاهش در آنجا قرار دارد  ...وی
در مسجدی بزرگ و در تابوتی (صندوقی) که در نقره
و طال گرفته شده ،مدفون است .مشهد شهر عمده
زیارتی همه این حوالی است و ساالنه گروه بیشماری
به زیارت میآیند .هر زائری که به آنجا رفته باشد چون
بازگردد همسایگانش نزد او میآیند و لبه قبای وی را
میبوسند ،چون دریافتهاند که وی از زیارت چنین
محل محترمی بازگشت ه اســت .چــون به ایــن شهر
رسیدیم ،ما را برای زیارت این مکان مقدس و آرامگاه
بردند .سپس چون در ایران راه میپیمودیم و بر سر
زبانها افتاده بود که ما به زیارت مشهد مشرف شده
و آن مکان مقدس را دیدهایم ،مردم همه میآمدند و

م ـ ـیآیـ ــد ...مــســافــر زمـ ــان ش ــدم ان ــگ ــار و
برگشتهام بــه گذشتهها .سحر اســت و
مــادرم پیچ رادیــو ترانزیستوری را باز کرده
و چلوخورشت تیار میکند .به گمانم ماه
رمضان سال هفتاد و پنج یا کمی عقبتر
باشد .مــادرم مفاتیح به دست میچرخد
توی نور مالیم آشپزخانه و گوشش پیش
دعاست که خانه را روشــن کــرده .صدای
خاص آقا سیدعبدهللا.
پ ــدر ،خــواهــرم و ب ـرادرهــا هــم مـیآیــنــد تا
عقب نمانند از قافله رازون ــی ــاز .آخ که
فقط خدا میداند ما با گرمای کالم شما

لبه قبای ما را بوسه میزدند» .گزارش کالویخو مربوط
به حدود  618سال پیش است و اطالعات عجیب و
تکاندهندهای را در بر میگیرد .در این دوره ،مذهب
شیعه هنوز مذهب رسمی کشور نیست ،اما حرمت
زائر امام رضا(ع) در اقصینقاط ایران رعایت میشود
و با وی بسان مرد محترمی که از حج برگشته باشد،
برخورد میکنند .نکته دیگر ،شهرت امام رضا(ع) به
«سلطان خراسان» است که خبر از قدمت این لقب
میدهد و نشاندهنده این است که اطالق این عنوان
به آ ن حضرت ،مربوط به دوران قدرت گرفتن صفویه
در ایران نیست .روایت کالویخو نشان میدهد تکریم
جایگاه زائــر در قالب مراسمهای خــاص و برگزاری

آنها در شهرهای مختلف ،ابدا ً سنتی تازه تأسیس
یا مربوط به چند قرن گذشته و ایــام رسمی شدن
مذهب حقه شیعه در ایران نیست و اجداد ما صرف
نظر از هر مذهب اسالمیای که داشتهاند ،از دیرباز
ب ـرای زائ ـران حــرم رضــوی احترام ویــژه قائل بودند و
برای تکریم وی ،برنامههای خاص تدارک میدیدند.
بنابراین ،آنچه امــروز در شهرها و روستاهای دور
و نزدیک در این زمینه میبینید ،ریشه در سنتی
تکــم هــزار ساله دارد کــه احـیــای آن میتواند
دسـ 
نقش مهمی در توسعه فرهنگ رضوی و اهتمام به
فرهنگ زیــارت در اقصی نقاط ایـران و حتی جهان
داشته باشد.

جناب فاطمینیا چه رمضانهای قشنگی
را که تجربه نکردیم .مهربانی شما را ،ما
بچهها و نوجوانها خیلی دوست داشتیم.
آن قدر که صداتان میکردیم شیخ خدا.
اصال ً به خاطر مرام و مالحت شما بود که
با جان و دل ،ابوحمزه ثمالی میخواندیم.
مینشستیم گرد هم که بخوانید؛ اللّٰهُمَّ
صد ْق ،إِنَّ
ت الْقائِلُ و َقَوْل ُ َ
ك حَق ٌّ وَوَعْدُ َ
أَن ْ َ
ك ِ
صفات ِ َ
ك و ما
الل ّ ٰ َه كٰا َن بِكُم ْ رَ ِ
س مِن ْ ِ
حيما ًو َلَي ْ َ
فکر کنیم به معنیاش ...که شیفته درس
دین بشویم .بعد ،فرداشب دوباره ساعتی
مانده به اذان همراهتان بیاییم دور رادیو.

که شما باز خوشرو و متین ،خدا را صدا
بزنید و ما یاد بگیریم اهل عبادت چقدر
مردمان نازنین و آرامیاند.دوباره چشم باز
میکنم وسط بغض تلخ و شیرین .وسط
ن بار اما با طمأنینه به
خبر رحلت استاد .ای 
خودم نهیب میزنم؛ پامنبری یکهزارم مراد
و مرشدش ،باید دآلرام باشد!

پینوشت

«شاید هم خاک از اینکه مقربان و نیکان
را با خود یکی کرده ،این چنین بوی خوبی
میدهد.»...

از هــر ورودی كــه پــا بــه صحن و س ـرای حــرم آقا
بگذاری خدمهای را میبینی كه در كمال تواضع
و با چهرههایی بشاش در حال انجام وظیفهاند.
یكی مأمور انتظامات اســت و دیگری کفشدار.
به گرمی پاسخ سالمت را میدهند و حضورت
را خوشامد میگویند .برایشان فرقی نمیکند
که در کجا مشغول خدمت هستند؛ چوبپر به
دســت بگیرند و به زائ ـران خوشامد بگویند و یا
در حال جمعآوری گرد و غبار یا پوست شکالتی
که احتماال ً از دست کودکی به زمین افتاده .اگر
بیرون از این مکان دارای پست
و مقامی باشند امــا اینجا که
میآیند كسی برای خود عنوان
و سمتی قائل نیست«.صفیه
خانی» از خادمیاران ...
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منبرمجازی

قلبی را شاد کن

آیتاهلل فاطمینیا همه ما امید حیات
داریــم .باید به زندگی امید معقول داشت.
امید معقول غیر از آرزوهای هیچ و پوچ است.
شما در آرزوی کار معقولی باشید مثال ً کاری
کنید؛ خیریه بسازید .مدرسه بسازید .آرزوی
باقیات صالحات و ...داریــد .آرزوی معقول
(امل) دارید .انشاءهللا به نتیجه برسید .در
نهجالبالغه آمده است« :اال و انکم فی ایام
امل من ورائه اجل» اما بدانید آخرش اجل
است.
این را در نظر بگیرید ،از این ایــام استفاده
کنید .هــر کــس در همین مهلتی کــه دارد
کاری که قبل از اجلش انجام دهد به او سود
میرسد و اجل هم ضرری به او نمیرساند.
کسی در ایــن ایــام آرزوی کوتاهی کند مثال ً
فقط بخورد و بخوابد در عملش زیانکار شده
است .بعضیها از عمرشان خیلی استفاده
کردند .سیدرضی  42-43سال بیشتر در این
دنیا زندگی نکرده است .این آدم در این عمر
کم چقدر کار کرده است.
انسان مادی فکر میکند مردیم تمام شد خیر!
مردن تمام شدن نیست .مردن به گشایش
رســیــدن و از قفس پــریــدن اس ــت .صاحب
نفوس مستعده که میمیرند دستشان از
این دنیا بازتر است .وهابیها نمیفهمند که
میگویند سر این قبرها میآیید چه کار کنید؟
اهل تحقیق گفتهاند صاحب نفوس مستعد
دستشان بازتر است.
فرض کنید مسجد و حسینیه را میخواهند
نــقــاشــی کــنــنــد؛ بــشــکــه و تــخــتــه و سطل
میگذارند کسی میخواهد بیاید میگویند
آن طرفتر بایست .وقتی ایــن تیر و تخته
را بــیــرون بــردنــد دســتــشــان بــازتــر مـیشــود.
یقینا ً ایــن طــور اســت؛ آنجا

بنده مـیدانــم
ع ــال ــم کــشــف غ ــط ــاء اس ـ ــت .ایــنــجــا عــالــم
گرفتاری است.
روایتی دیــدم از ثواباالعمال شیخ صدوق
(رض ـ ــوان هللا عــلــیــه) نــقــل ش ــده اس ــت که
میفرماید :وقتی مؤمن را در قبر میگذارند،
صــورت زیبایی وارد قبر میشود .میگوید:
بستگانت تــو را گــذاشــت ـهانــد و رفــت ـهانــد،
نــتــرس! مــن بــا تــو هستم .ایــن صــورت زیبا
با او صحبت میکند در طول برزخ و انس
م ـیگــیــرد .قــیــامــت م ـیشــود مــؤمــن از قبر
بیرون میآید دوب ــاره صــورت زیبا میگوید
از ســروصــداهــای هولناک نترس! من با تو
هستم تا آنکه صورت زیبا او را به بهشت
میرساند ایــن گفتار از حضرت صــادق(ع)
اســت .در آخــر کــار مؤمن میگوید تــو چه
کسی بودی؟ خدا رحمتت کند! میفرماید:
«انــا الــســرورالــذی ادخلت فی قلب اخیک
المؤمن» میگوید من آن شادی بودم که در
قلب برادر مؤمنت وارد کردی.

