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سال سی و پنجم

شماره 9723

اسوه مادران الگو

ت امالبنین  hبه مناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
گفتوگو با دکتر معصومه ظهیری ،درباره شخصیت حضر 
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حضور بنیاد
پژوهشهای
اسالمی
در نمایشگاه
کتاب قطر

ویژهفرهنگومعارفرضوی
سال اول ویژه نامه251

روایت قدردانی رئیس جمهور از یک گروه سرود روستایی

سرودی که بچههای مسجد
را روانه مشهدالرضا  jکرد

بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی با
همکاری معاونت بینالملل سازمان علمی فرهنگی
این آستان مقدس در سیویکمین دوره نمایشگاه
بینالمللی کتاب دوحه(قطر) حضور یافت.
سـیویـکـمـیــن دوره نمایشگاه
بینالمللی کتاب دوحه(قطر) سه
روز پیش با حضور خانه کتاب و
ادبیات ایـران ،نخستوزیر ،وزیر
کشور و وزیر فرهنگ...
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آستان حسین بن موسی j

فرصتی برای شکوفایی
ظرفیتهای دینی طبس
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با هدف جمعآوری ایدههای خالقانه
در ترویج عفاف و حجاب

رویداد هنری «مستوره»
برگزار میشود

درباره زندگی و خدمات «هللاوردیخان» سپهساالر ایران در دوره صفویه

خادم گرجستانی ثامنالحجج j

۲

اطلسهای بینظیر در کتابخانه
آستان قدس رضوی
4
گنجینه

مُهر ثبت ملی بر  17اثر
موزه آستان قدس رضوی

 17اثر از مجموعه آثــاری که
در م ــوزهه ــای آســتــان قــدس
رض ــوی نــگــهــداری م ـیشــود،
در فــهــرســت آث ــار تــاریــخــی-
فرهنگی ملی به ثبت رسیده
است.
به گزارش آستان نیوز ،حجتاالسالم سیدجالل حسینی،
رئیس سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان
قــدس رض ــوی ،مجموعه آثــار ثبت شــده را جــزو مفاخر
هنری ،علمی و فرهنگی موجود در موزههای رضوی برشمرد
و توضیحاتی درباره آثار ثبت ملی این مجموعه ارائه کرد.

◾

◾ از اسطرالب تا پرچم جنگی

محمدحسین نیکبخت
سرزمین گرجستان تا پیش از آنکه
بر اساس عهدنامه ننگین گلستان،
در دوره فتحعلیشاه قاجار ،از ایران
جــدا شــود ،بخشی از سرزمین ما
بــود و از ایالتهای بسیار مهم به
شمار میآمد .در دوره صفویه و با دستور شاه عباس،
تـعــداد زی ــادی از گرجستانیها کــه توانمندیهای
صنعتی و هنری داشتند ،به داخل فالت ایران کوچ
داده شدند و در نقاطی مانند فریدن اصفهان سکنا
گزیدند که امــروزه ،نوادگان آنها ،اهالی این مناطق
هستند .هرچند مذهب گرجستانیهای مهاجر در
ابتدا مسیحیت بــود ،امــا بسیاری از آ نهــا پس از
ورود به ایـران ،به اسالم و مذهب تشیع گرویدند و
در پاسداری از این دین الهی ،فداکاریهای بسیاری
از خود نشان دادنــد .یکی از این گرجستانیها یا
گرجیهایی که نامش برای ما آشناست و یادگاریهای
زی ــادی از وی در سـراســر ایـ ـران و از جمله مشهد
مقدس و بارگاه منور رضــوی باقی مانده ،هللاوردی
خان است که رواق و گنبد وی در حرم مطهر ،شهرت
فراوانی دارد و تزئینات و کاشیکاریهای داخل آن،
یکی از زیباترین و برترین شاهکارهای هنر اسالمی در
سراسر دنیاست .هللاوردیخان که به پاس خدماتش
در ای ـ ـران ،مقام خــادمــی حــرم ام ــام رضـ ــا(ع) را هم
داشت و پس از درگذشت در  13خــرداد سال 992
خورشیدی ،در حرم مطهر ثامنالحجج(ع) به خاک
سپرده شد ،از شخصیتهای خوشنام دوره صفویه
بود که به همراه پسرش ،امامقلیخان ،تالش زیادی
برای برقراری آسایش و امنیت در ایران کرد .در رواق
امــروز ،قصد داریــم شما را با این خادم گرجستانی
امامرضا(ع) بیشتر آشنا کنیم.

«اســطــرالب مسطح» ساخته شــده توسط عبدالحسین
عــبــداالئــمــه از جمله ای ــن آث ــار اس ــت .ای ــن اث ــر مــلــی از
نفیسترین ،گرانبهاترین و دقیقترین اسطرالبهای جهان
اســت و نقش دانشمندان ایـرانــی و مسلمان در دانش
کیهانشناسی ،گاهشماری و ارتقا و تکامل و گسترش
اسطرالب را نشان میدهد.
از دیگر آثار ملی گنجینههای مختلف موزه مرکزی آستان
قدس رضوی ،باید به آثار ثبت شده از گنجینه فرش نیز
اشاره کرد که «صندوق پوش زری اطلسی» متعلق به دوره
صفوی از آن جمله است .بقایای پرچم واقعه جهاد اسالم
عشایر عرب خوزستان علیه انگلیس در جنگ جهانی اول،
تابلو تعزیهخوانی وقایع روز عاشورا ،دو جام دوستکامی
قلم زنی و کتیبهدار و منقوش و کتیبهدار ،سکه دراخم
شــاپــوراول از نمونه سکههای نایاب ساسانی معروف به
کالهعقابی که به طور مناسبتی ضرب میشده است نیز از
دیگر آثار ثبت شده است.

سال تولد هللاوردی خان دقیقا ً مشخص نیست؛
اما میدانیم در گرجستان به دنیا آمد و در میانه
درگیریهایی که در قفقاز رخ داد ،اسیر شد و مدتی
بعد ،او را در قالب یک غالم به جنوب قفقاز آوردند.
هللاوردیخان از وابستگان به خاندان «اوندیالدزه»
در گرجستان بود که ریشه تاریخی آنها به قرنها
پیش باز میگشت و عموما ً از کارگران حکومتی
بودند .او ابتدا به دربار شاه تهماسب یکم صفوی

◾قرآنها
در موزه قرآن گنجینه رضوی نیز تعدادی از آثار ثبت ملی
نگهداری میشود که از جمله آن باید به «قــرآن کامل
وقــفــی» بــه خــط میرعبدالقادرحسینی شــی ـرازی کتابت
شده در قرن  10وقف شده توسط همایون اعظم ابراهیم
قطبشاه ،پادشاه کلکنده هند به تاریخ  970هجری قمری
اشاره کرد .همچنین «قرآن کامل مترجم با پنج تفسیر»
اثر ارزشمند تفسیر حسینی به زبان فارسی از مالحسین
واعظی کاشفی ،عالم بزرگ شیعی دیگر آثار ثبت ملی موزه
قرآن این گنجینه است.
همچنین «پنجره فوالدی زرکوب» اثری یگانه از هنر فلزگری
و زرگری دوره تیموری با کتیبه زرکوب شاهرخ تیموری یکی از
آثار گنجینه تاریخ حرم است که ثبت ملی شده است .در
کنار آن نیز باید به «قفل آویز رمزدار فوالدی یازده مگسی»
به همراه کلید نمونه از صنعت فوالدکاری دوره صفوی با
تزئینات زرکوب و استفاده از اشعار فارسی اشاره کرد.

راه یافت و چون مسلمان شد و از طرفی ،کاردانی
خود را نشان داد ،به مقام «زرگرباشی» رسید و
در دوره سلطان محمد خــدابــنــده ،توانست در
دربار ترقی کند .هللاوردیخان در دوره شاه عباس
یکم ،در زمــره نزدیکان وی قـرار گرفت و فرمانده

غالمان شاهی شد .او در جریان از میان برداشتن
مرشدقلیخان استاجلو که قصد داشت شاهعباس
را به فرمانبردار خود تبدیل کند ،نقش عمدهای ایفا
کرد و از همانجا بود که رشد او در دربار صفویه
سرعت گرفت و پس از کسب موفقیتهایی در
دفع ازبکان ،پیروزی بر عثمانیها و فرونشاندن
طغیانهای داخلی ،به عنوان سپهساالر سپاه ایران
برگزیده شد و در این مقام نیز ،بحرین و سواحل
جنوبی خلیج فارس را از دشمنان ایران پس گرفت
و توانست بغداد را که در قلمرو عثمانی قرار داشت
فتح کند .او از معدود افرادی بود که گرفتار غضب
شاه عباس نشد و تا پایان عمر ،مقام سپهساالری
خــود را حفظ کــرد و همیشه مــورد اعتماد شاه
صفوی بود.

◾

◾ترقی هللاوردیخان ،از غالمی تا سپهساالری

◾

گزيده

◾

دلجویی و حمایت از این دانشمند نامی برآمد
و او را به شیراز دعوت کرد؛ مرکز ایالت فارس که
شاه عباس اداره آن را به سپهساالر گرجی خود
سپردهبود.
هللاوردیخان در شیراز ،مدرسه خان را ساخت و
میگویند که دلیل این اقدام ،فراهم آوردن فضایی
برای تدریس و فعالیتهای علمی مالصدرا بود.
اف ــزون بــر ایـنهــا ،هللاوردیخـ ــان نقش مهمی در
ایجاد راههای مناسب در ایران داشت و با دستور
او ،دهها پل مهم در گذرگاههای سختگذر غرب
کشور ساخته شد .وی در سفرهای شاهعباس به
مشهد ،او را همراهی میکرد؛ هم از بــاب اینکه
سپهساالر سپاه او بود و هم از این نظر که ارادتی
خاص به امام رضا(ع) داشت.

وجوه فرهنگدوســتی و تالش اهللوردیخان برای اعتالی هنر اسالمی در دوران
زندگیاش ،بسیار بیشتر از فعالیتها و فتوحات نظامی به چشم میآید .او از رجال
و سیاستمداران دست به خیر ایران در عهد صفویه بود .سی و سه پُل اصفهان ،از
یادگاریهایی است که باهزینه وی ساخته شد.

◾خدمات ماندگار
وجوه فرهنگدوستی و تالش هللاوردیخــان برای
اعتالی هنر اسالمی در دوران زندگیاش ،بسیار
بیشتر از فعالیتها و فتوحات نظامی به چشم
میآید .او از رجال و سیاستمداران دست به خیر
ایران در عهد صفویه بود.
سی و سه پـُـل اصفهان ،از یادگاریهایی است
که باهزینه وی ساخته شد .هللاوردیخ ــان بعد
از آغاز فعالیتهای عمرانی گسترده در مشهد
و تغییرات اساسی در معماری حــرم مطهر که
سبب گسترش بیسابقه اماکن متبرکه شد ،به
ایجاد رواقی بسیار باشکوه در ضلع شرقی روضه
منوره دست زد که بعدها به نام وی ،رواق و گنبد
هللاوردیخان نامیده شد و البته ،محل دفن پیکر
او نیز ،هست .افزون بر اینها ،هللاوردیخــان به
مقوله دانشدوستی هم ،توجه بسیاری داشت.
او از حامیان مالصدرا ،فیلسوف و حکیم بزرگ
و نامدار دوره صفویه بود و حتی ،پس از آنکه
بــر اث ــر مــخــالــفــت بــرخــی دشــمــنــان عــقــیــدتــی و
سیاسیاش ،ناچار به تبعید رفت و درنهایت در
روستای کهک قم توطّن اختیار نمود ،درصــدد

◾

◾حکایت درگذشت
اسکندربیک منشی ،در کتاب «عالمآرای عباسی»
روایتی عجیب و شگفت را از چگونگی درگذشت
هللاوردیخان نقل میکند که بازگو کردنش خالی
از لطف نیست .او مینویسد«:از نوادر اتفاقات در
آن چند روز [پایانی عمر هللاوردیخان این است]
که مالزمی که سرکار آن عمارت(ساختمان رواق در
حرم مطهر) بود آمده ،خان از تحقیق عمارت و زیب
و زینت آن سؤال مینمود .آن تُرک سادهدل گفت:
که گنبد عالی و ایوانی که جهت مدفن ترتیب
یافته ،در کمال زیبایی اتمام پذیرفته و منتظر ورود
و مقدم عالی است! حضار مجلس او را به نادانی
و بیهوده گفتن طعن کردند .خان فرمودند از عالم
غیب بر زبان او جاری گشت ،همانا هنگام ارتحال
و حیات در معرض زوال است».
چــنــد روز بــعــد از ای ــن ات ــف ــاق ،درروز دوشــنــبــه،
 14ربــیـعالــثــانــی س ــال  13( 1022خـ ــرداد ،)992
ن ــاگ ــه ــان حـ ــال هللاوردیخ ـ ـ ـ ــان مــنــقــلــب ش ــد و
ساعتی بعد ،دار فانی را وداع گفت .پیکر وی را
با احترام به مشهد آوردنــد و در محل رواقــی که
ساختهبود ،دفن کردند.

نیمکتزندگی

اسطوره در خانه و ما
گرد جهان می گردیم

رقیه توسلی تا پای پنجره میآیم هواخوری.
بــاران دیــروز ادامــه دار میبارد و ســوز و سرمای
زمستان به راه است .دوست دارم خیابان را بپایم
و کمی آسمان و درخت و سرسبزی ببینم ،دلم وا
شود .نمیشود که عین روبات همش سرمان توی
گوشی و لپ تاپ و دیکشنری التین و تماشای
همکاران ماسکدار باشد که ...میشود؟
ِسیر میکنم .تا اینجای کار که توی خیابانمان،
گنجشک داریم و نم نم باران و یک ماشین که
هر چی استارت میزند روشن نمیشود طفلک.
میخواهم پنجره را ببندم و برگردم پشت میز
که از پنجره کناری میشنوم؛ تو رو خدا ببین
چه بابای ماهیه!
«طوباخانوم» اســت .منشی آقــای دکتر که از
واحــد  14ســرش را آورده بــیــرون و بــا دستش
نقطه دوری را نشانم میدهد .نگاه میکنم به ته
خیابان .راست میگوید .پدری دارد دوقلوهایش
را میبرد مدرسه و جفتی کوله صورتی سنگین
انداخته روی شانه راســت و چپش .دوقلوها
شاد و بپربپر جلوتر لی لی شان گرفته و پدری
کــه بــه تقلید از دخــتــرکــانــش لــی لــی میکند
و راضــیاس ــت .راض ـیاســت بــه همین خنده
کوچولوهایش .به همین همراهی و دوستی
پدردختری .به همین خاطره قشنگ که توی
سر بچههایش نقش ببندد...
یک آن از خــودم میپرسم یعنی اینها وقتی
خانومی بشوند برای خودشان این لحظه بزرگ،
یادشان می آید؟ این بابای درجه یک با جزئیات
مهربان؟ مثل من و همه دختربچههایی که از
دیروز آمدیم و برای خودمان کلی بابا و مامان
اسطوره عاشق داریــم .شبیه من .من ِ هشت
ســالــه .کــه تــا خــودم را بشناسم پــدرم یکی از
زیباترین پدریهای عالم را انجام داد درحقم.
یـ ــادم مــی آی ــد ی ـ ـکروز آفــتــاب نـ ــزده بــا همه
خوابآلودگی و ننربازیهای کودکانه مرا با خودش
ب ُرد کوه .هر چند نصف راه روی کول ایشان بودم
و نصف دیگرش ساندویچ نان و پنیر میخوردم
و الباقی راه را هم میخواستم برگردم خانه پیش
مادر و خواهر و عروسکم اما او مدارا کرد .کاری
کرد همانروز ،همانجا در جهان کوچک بچگی
بفهمم خدا خیلی دوستم داشته که اجازه داده
این مرد ِ فوق العاده ،پدرم باشد .بعد ِ یکساعت
ما دیگر رسیده بودیم به یک بلندی که بعدها
فهمیدم وسطهای کوه هم نبود و نشستیم به
تماشای زیباترین صحنه خلقت .برای اولین بار
باال آمدن خورشید را کنار پدرم تجربه کردم .آن
منبع نور عظیم ،همه هوش و حواسم را برده
بود .یادم رفت نخوابیدم ،سردم است ،مادرم
نیست ،خسته ام ،فقط یادم می آید بهخاطر
درک آن صحنه ،حالم چرخید .قد کشیدم و
بیشتر از همیشه دلبسته مردی شدم که نه من ِ
ته تغاری که تک تک بچه هایش را یک روز با
خودش ب ُرد خدا را نشانشان بدهد .خدایی که
صبحها از مشرق طلوع می کند.

سنجاق

پیامبر اکرم (ص) میفرمایند:
فرزندان خود را گرامی بدارید و خوب تربیتشان
کنید تا گناهان شما آمرزیده شود.

