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نگاهی به تاریخچه انتشار نشریات ویژه توانیابان در مطبوعات فارسیزبان

از«زبان»باغچهبان تا«روشندالن»خزائلی
4

به همت بنیاد کرامت رضوی
صورتپذیرفت

تکمیل و تحویل

۴۴واحد مسکونی

به زلزلهزدگان رامیان

ویژهفرهنگومعارفرضوی
سال اول ویژه نامه217

گفتوگو با آیتاهلل حسن رمضانی

عرفانی که
انسان را
بیدار میکند...
علی دهقان  -عکس رضوی
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درباره «مبینا عزیزی» نابغه قرآنی هفت ساله

کودکی که در ایام کرونا
کل قرآن را حفظ کرد
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اواســط خــردادمــاه امسال بــود که مدیرعامل بنیاد
کرامت رضوی در بازدید میدانی از عملیات ساخت
منازل مسکونی ب ـرای آسیبدیدگان زلزله رامیان
در جمع خبرنگاران اعــام کرد  ۴۴واحــد مسکونی
زلزلهزدگان این شهرستان به همت بنیاد کرامت رضوی
تکمیل و بهزودی به اهالی این مناطق تحویل خواهد
شد .حاال با گذشت کمتر از 6ماه از آن تاریخ ،دیروز
شهرستان رام ـیــان شــاهــد آیین
بهرهبرداری از  44واحد مسکونی
و تحویل آن به آسیبدیدگان از
زلزله بود.محمدحسین استادآقا،
مدیرعامل بنیاد...
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چهره /مهدی سلحشور

مداحیاستودیویی
ذائقهها را خراب میکند

نگاهی به تاریخ پارچهبافی در مشهد و قصه پرغصه آن
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سوغاتیهای فراموش شده مشهدالرضاj

تازههای نشر

آموزش مهارتهای زندگی در کتاب

«خوشبختیهایخانواد هخوشبخت» ۲

حضور کاروان جهادی میقاتالرضاj

در مناطق محروم

4

خبر

حضور منطقه ویژه اقتصادی
سرخسدرنمایشگاه
«کیشاینوکس»

سیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایهگذاری
کشور و هشتمین نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک ،بیمه
و خصوصیسازی موسوم به «کیش اینوکس» از هشتم تا
یازدهم آذر در جزیره کیش برگزار شد و بیش از  ۲۰۰شرکت
داخلی در آن حضور داشتند.
محمدرضا کالیی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس
در این بــاره گفت :بررسی چالشهای امــور بیمهای مربوط
به سرمایهگذاران منطقه ،مذاکره با شرکتهای بیمهای و
همچنین معرفی ظرفیتهای بالفعل و بالقوه منطقه ویژه
اقتصادی سرخس در نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری
کیش از جمله اهداف حضور منطقه در این رویداد بود.
مدیرعامل منطقه ویــژه اقتصادی سرخس افــزود :با توجه
به اینکه پس از شیوع ویروس کرونا ،این رویداد بزرگترین
نمایشگاه در زمینه معرفی فرصتهای سرمایهگذاری با
حضور سازمانها و مشاغل متعدد بــود ،بهترین فرصت
برای معرفی ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی سرخس در
زمینههای مختلف اعم از ریلی ،جــادهای و هوایی ایجاد و
خوشبختانه رایزنیهای خوبی در این حوزه انجام شد.
وی تصریح کــرد :با توجه به اینکه منطقه ویــژه اقتصادی
سرخس ،بستر مناسبی برای جذب سرمایهگذاران داخلی
و خارجی فراهم کرده ،ضمن معرفی امکانات و ظرفیتهای
خود ،در نشستهای تخصصی حوزه سرمایهگذاری ،حضوری
فعال و مؤثر داشت .همچنین با توجه به حضور شرکتهای
معتبر بینالمللی و سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در
این نمایشگاه ،فرصت خوبی برای تبادل تجربیات ارزشمند
این شرکتها با مناطق ویژه اقتصادی و آزاد ایجاد شد.

نیمکت زندگی
باران
چرا ما را نمیشوید؟

محمدحسین نیکبخت مشهد
امــروز ،شهری بسیار بــزرگ است؛
شهری با کارگاهها و کارخانههای
رنگارنگ و جمعیت میلیونی ،با
بازارهایی که هر جنس و وسیلهای
را مـیتــوان در آنهــا یافت و البته
رونق آنها به واسطه آمد و شد زائران حرم رضوی در
بیشتر ایام سال برقرار است و بازار خرید سوغاتی،
داغ .اگر خاطرتان باشد ،یک بار به تفصیل درباره
سوغاتیهایی که امــروزه زائ ـران از مشهدالرضا(ع)
تهیه میکنند و به والیــات خــود میبرند صحبت
کردیم؛ از م ُهر و تسبیح یا انگشتر و درباره تاریخشان
گفتیم .امــا شهر مشهد ،فقط همین محصوالت
را نــدارد؛ برخی محصوالت مانند زعفران و زرشک
طرفداران فراوانی در میان زائران دارد و از بازار خوبی
هم برخوردار است؛ با این حال برخی سوغاتیهای
سنتی و دیرپای مشهدالرضا(ع) مدتهاست که
فراموش شده و کارگاههای تولیدی آنها روز به روز
کمتر و کوچکتر مـیشــود؛ یکی از سوغاتیهای
سنتی که امــروزه بخش مهمی از آن ،دیگر وجود
خــارجــی نـ ــدارد ،پــارچ ـههــای رنــگــارنــگ و شــالهــای
فاخری است که روزگاری شهر مشهد مرکز تولید و
صادرات آن بود و بخش مهمی از ساکنان شهر به
واسطه همین مسئله ،شغل و درآمد ثابتی داشتند.
روزگاری شهر مشهد به خاطر داشتن پارچههایی که
قدیمیها به آن «چادرشب» و «قناویز» میگفتند،
شهره بود؛ اما امــروز حتی کسانی که در این شهر
بزرگ زندگی میکنند ،زیاد با این محصوالت آشنا
نیستند ،چه برسد که بخواهند از تاریخچه آنها هم
اطالع کسب کنند .در صفحه رواق امروز میخواهیم
با هم برخی نامهای فراموش شده مشهد قدیم را
دوباره زنده کنیم؛ موافقید؟ پس همراه ما باشید.

◾

◾یک صنعت دیرپا در مشهد
نساجی در مشهد قدیم ،یک حرفه فراگیر و پرطرفدار
بود .اعتمادالسلطنه در جلد دوم «مطلعالشمس» از
فراوانی کارگاههای پارچهبافی در مشهد یاد میکند
و به ویژه درباره مخملبافی در این شهر و کیفیت
پــارچـههــای تولید شــده آن ،مطالبی را در اختیار
خوانندگان قرار میدهد .به درستی معلوم نیست از
چه زمانی پارچهبافی در مشهد رایج شد اما میدانیم
قدمت آن احتماال ً از دوره صفویه فراتر نمیرود؛
یعنی دوران ــی کــه شهر نظم و نسقی پیدا کــرد و
صاحب برج و بارو شد .به نظر میرسد نخستین
بار کار تولید پارچههای مختلف ،توسط زائرانی که

رقیه توسلی اتوبان نیمهشلوغ است.
تتمه پاییز را میزنیم به دل جاده .تا چشم
نهــا شـیــار شــدهانــد و در
ک ــار میکند زمـیـ 
حاشیه ،گوسفندان چَـرا میکنند و مسیر
از نیسان مرکبات ،پ ُر است .از شاخ و برگ
نارنگیهایی که میرقصند در باد.
باران همه جا را شسته و آفتاب خوشرنگی
توی آسمان پهن است و واقعا ً وقت نفس
کشیدن است ،وقت آذرگردی اگر بگذارند...
یمـبــاالت زهــرمــان نکنند...
اگــر ع ــدهای بـ 
اگــر ماشین قــرمــز بــا صــد و چهل نپیچد

به مشهد میآمدند و مجاور آستان مقدس رضوی
میشدند ،جا افتاد .دلیل این مسئله ،تنوع انواع
پارچههای تولیدی در شهر است که هر کدام در یک
منطقه و اقلیم ایـران تولید میشده است .در این
بین ،نخستین نوع پارچه که تولید آن در مشهد رونق
پیدا کرد و به تدریج به محصول خاص شهر با برند
شناخته شده کشوری و حتی جهانی تبدیل شد،
محصوالت مربوط به َ
«شعربافی» است« .شعر» در
لغتنامهها به معنای موی انسان یا حیوان آمده و
شعربافی ،تولید پارچه از تارهای نخ ،پشم یا ابریشم
است .برای تولید پارچه به این روش از دستگاههایی
به نام «چهار وردی» استفاده میکردند که هنوز
هم به تعداد معدود در شهر مشهد وجود دارد .در
ذیل تولیدات مربوط به شعربافی ،محصوالت متنوع
دیگری نیز تولید میشد که برخی از آنها دستگاهها
و فن بافت مختص خودشان را داشتند .در کتاب

«نفوس ارض اقدس» که نخستین سرشماری دقیق
شهر مشهد است و در سال  1257خورشیدی انجام
گرفته ،بخش مهمی از ساکنان محالت عیدگاه،
سرشور و نوغان به شعربافی مشغول بــودهانــد و
امروزه هم این نام به صورت نام خانوادگی در برخی
خانوادههای مشهدی به یادگار ماندهاست.

◾

◾روزهای خوشی که تمام شدند
تا پیش از ورود کارخانههای بافندگی به شهر مشهد
و به هم خوردن ساختار اقتصادی مشاغل کوچکی
مانند بافندگی که بیشتر آ نهــا در خانهها انجام
میشد ،تعداد زیادی کارگاه بافندگی در مشهد فعال
بود .بر پایه روایت کتاب «گزارش مکتب شاپور» که
در سال  1313خورشیدی تهیه شده تا پیش از سال

جـلــویـمــان ...بــه فاصله ده ثانیه ماشین
ن ـقــرهای گ ــازش را نگیرد و نـخــواهــد بــا آن
یکی کــورس ب ـگــذارد ...اگــر پشت سرشان
ماشین سفید هم مثل اجل معلق نخواهد
خودی نشان بدهد که من هم خدای دست
فرمانم ...اگر پنج دقیقه بعد دوباره نبینیم
ماشین سیاه و زرد دیگری ویرشان گرفته که
اتوبان را با پیست عوضی بگیرند و مرگآسا
از دو طرفمان رد شوند.
به همین سادگی میترسیم .آن وقت مثل
تمامی رانـنــدگــان قــانــو نمــدار از سرعتمان

 ،1300نزدیک به 2هزار دستگاه شالبافی و قناویزبافی
در شهر مشهد فعال بود که حجم باالی تولیدات
آنها به دیگر شهرها و حتی کشورهای همسایه صادر
میشد .این آمار در مدت  13سال و تا زمان تهیه
گزارش به  800دستگاه کاهش پیدا کرد .بدیهی است
که این روند ،بیکاری بیشتر و آسیب جدی به اقتصاد
خانوارها در شهر مشهد را در دوران پهلوی اول در پی
داشت .در آن زمان کوچه «شیخاسماعیل» نزدیک
کوچه چهنو ،کوچه حــوض لقمان در باالخیابان
و برخی گذرهای خیابان «طـهـران» (امــام رضــا(ع))
محل فعالیت این کارگاهها بود و مرکز فروش آنها
در سرای سلطانی ،بازاری در فلکه جنوبی حرم مطهر
قرار داشت .پارچههای تولید شده را عموما ً به هند
و ترکستان میفرستادند ،اما دستمالهای ابریشمی
و چهارقدهای تولیدی مشهد به شهرهای مختلف
فرستاده میشد یا به صورت سوغاتی توسط زائران

خریداری میشد .ابریشم مورد نیاز این کارگاهها را
از تربتحیدریه و کاشان به مشهد میآوردند .با این
حال پس از گذشت چند دهه ،این صنعت پررونق
در مشهد در میان گسترش کارخانههای نساجی و از
آن بدتر واردات محصوالت خارجی به تدریج منزوی
شد و استادان این حرفه عمدتا ًبدون تربیت شاگردان
توانمند به کار خود ادامه دادند و تعداد زیادی از آنها
به دیار باقی شتافتند .امــروزه یادگاریهای نساجی
قدیم مشهد ،از شعربافی بگیرید تا شالبافی و...
هنوز هم در گوشه و کنار شهر به چشم میخورد
و فقط نگاه تیزبین مسئوالنی را میطلبد که با رونق
بخشیدن به این صنعت دیرپا ،پیش از نابودی کامل
آن ،یکی از میراثهای هنری و اقتصادی مشهد قدیم
را احیا کنند.

میکاهیم تا خودخواهی و بیعقلی سفید
و قرمز و سیاه و نقرهای و زرد کار دستمان
ندهد.
رنگها میروند اما رد پایشان میماند .پایی
که گذاشتهاند روی حق بقیه ،روی حق ما.
نیم ساعت سحرانگیز پیش مـیرویــم .از
بس که این فصل ،تَردست است .درختان
غوغا کــردهانــد و هر چه زیبایی در چنته
داشتهاند ،گذاشتهاند در مألعام .نمناکی
برگها پیچیده در هــوا .گشت و گذارمان
مبدل میشود به مجموعهای از کشف و

شهود و عکاسی و تنقالتخوری و صحبت
از عزیزانی که در پاییز به دنیا آمدهاند به
خصوص آذرماهیها.
کــه میرسیم بــه پیچی کــه ع ــدهای هــاج و
واج کپه شدهاند آنجا .ترمز میکنیم .دعا
دعا میکنم آنچه از ذهنم گذشته نباشد،
که هست 206 .قرمز کوبیده به درخــت.
از باالی بلندی ،صحنه دردناکی میبینم.
مردم میگویند به خاطر سرعت باال منحرف
شده سمت مقابل .میبینم زن و مردی کنار
اتومبیلشان روی زمین ِ دشت خوابیدهاند.

منبرمجازی

شرم از رخ علی کن
و کمتر گناه کن !

حجتاالسالم حسینی قمی میشنوید
که میگویند :چـرا شما خــدا را ایــن گونه نشان
میدهید که عذاب و جهنم دارد؛ از رحمت خدا
حرف بزنید .جوابش خیلی روشن در دعای افتتاح
ت أَن َّ َ
هست« :و َ أَيْقَن ْ ُ
ك أَن ْ َ
ن فِي
حمِي َ
ت أَرْحَمُ الرَّا ِ
َ
ُّ
ن فِي
ضع ِ الْعَفْو ِ و َ الرَّحْمَهِ ،و َ أ َشــد الْمُعَاقِبِي َ
مَو ْ ِ
ضــع ِ النَّكَال ِ و َ النَّقِمَهِ» یعنی در جــاى عفو
مَــو ْ ِ
و رحمت مهربانترين مهربانانى و در جايگاه
مجازات و انتقام ،سختترين كيفركنندهاى! هر
دو هست ،چطور ایــن قــدر راحــت میگویند از
عذاب الهی صحبت نکنید و فقط از رحمانیتش
صحبت کنید.در کلمات حکمت نهجالبالغه
حضرت امیرالمؤمنین(ع) آمــده اســت« :الفقیه
کــل الفقیه مــن لــم یقنط الـنــاس مــن رحمته»؛
«فقیه» در اینجا به معنای مصطلح فقیه نیست
بلکه «دینفهم» اینجا منظور اســت .حضرت
میفرمایند :فقیه و دینفهم کسی است که مردم
را از رحمت خدا ناامید نکند؛ اما بالفاصله هم
میفرمایند« :و لم یومنهم من مکرهللا» یعنی
ج ــواز بهشت هــم نــدهــد و بگوید شما دیگه
بهشتی هستید! نه 100درصد امیدوار کنید و نه
 100درصد ناامید کنید .از وعدههای الهی بگویید
از عذاب هم بگویید .در مسیحیت این طور است
کــه بهشت را میفروشند .حــاال ما هم بیاییم
بهشت بفروشیم حتما ًبعضی خوششان میآید!
جوانها به خصوص دنبال این میگردند کسی
به ایشان بگوید خیالتان راحت ،بیخود میگویند
عذابی هست و به مو آویزان میکنند ،نه از این
حرفها نیست خدا ارحم الراحمین است!
مگر ما گفتیم خدا ارحم الراحمین نیست؟ در
سوره مبارکه حج آمده است« :و َلَهُم مَّقَمِ ُع مِن
حَدِيد» گرزهایی از آتش هست .با گرز آتش به
سر اهل آتش میزنند بالفاصله پس از این آیه
ن ءَامَنُوا ْ وَعَمِلُوا ْ
خلُ ٱلَّذِي َ
میفرماید« :إِنَّ ٱلل َّ َه ي ُد ِ
َّ
ت جَنَّـت تَجرِي مِن تَحتِهَا ٱالنهار»...
ٱلصـلِحَ ِ
نمیتوانیم بگوییم :ایهاالناس! فقط آیه «ان هللا
یدخل الذین آمنوا» را بخوانید .باورهای دینی به
هم میخورد و خیلی خطر دارد.
بــه قــول شهید آیــتهللا مطهری بعضیها به
گونهای میگویند امــام حسین(ع) شفیع است
که گویی شفیع همه است .نمیگوییم شفاعت
نمیکند ،بله غــام سیاه ام ــام حـسـیــن(ع) هم
میتواند یک عالم را شفاعت کند اما برخی طوری
جلوه میدهند که هر کس هر کاری خواست بکند
امام حسین(ع) هست و شفاعت میکند.
مرحوم آقای یاسری عالم بوده در مسجد ارگ نقل
میکند کسی شعر گفت« :حاجب اگر معامله
حشر با علی است /من ضامنم هر چی بخواهی
گناه کن!» .در عالم خواب امام علی(ع) را میبیند.
حضرت میگویند چرا این طور گفتی؟ باید بگویی:
«حاجب اگر معامله حشر با علی است /شرم از
رخ علی کن و کمتر گناه کن».

