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دیدار تولیت آستان قدس رضوی
با خانوادههای دو دانشجوی بسیجی
که در جریان اغتشاشهای مشهد
بهشهادترسیدند

انتخاب
درست و
آگاهانه

ویژهفرهنگومعارفرضوی
سال دوم ویژه نامه489

آیتاهلل مدرسی

محمدجواد مشهدی -عکس رضوی

اسراف
عامل نابودی
محیط زیست
4
در یک نشست علمی مطرح شد

تبیین روایات ،اعتقاد منتظران را
واکسینهمیکند
2

گفتوگو با خادمیار هنری حرم مطهر رضوی

افتخار خدمت را
مدیون اُنس با قرآن هستم
4

مروری بر زندگی علیاصغر حشمتی
از پایهگذاران ابتهال و تواشیح ایران

مرغ خوش الحان قرآنی
2

دوردستها

برگزاری جشنواره هنرهای اسالمی
در تگزاس

نهمین جشنواره سالیانه هنرهای اسالمی در «هیوستون»
پرجمعیتترین شهر ایالت تگزاس آمریکا برگزار میشود و
انتظار میرود 6هزار بازدیدکننده داشته باشد .این جشنواره
دوروزه به صورت رایگان در روزهای  10و  11دسامبر در مسجد
«الـســام» برگزار میشود .در ایــن جشنواره دوستانه بیش
از  50هنرمند حضور دارنــد و هنرهای خود را در زمینههای
نقاشی ،صنایع دسـتــی ،خوشنویسی و دیگر هنرها ارائــه
میدهند .همچنین تورهایی برای آشنایی میهمانان با فضای
مسجد برگزار میشود« .خالق عظیمالدین» بنیانگذار انجمن
هنرهای اسالمی اســت که میزبان ایــن روی ــداد نیز هست.
در سال  2014یکی از نقاشیهای دیواری عظیمالدین در مسجد
«هیوستون» نصب شد .بالفاصله پس از آن ،او تصمیم گرفت
یک نمایشگاه کوچک با تعداد انگشتشماری از هنرمندان
به امید اینکه جامعه را بـرای داشتن اوقاتی خوش دور هم
جمع کند ،برگزار کند .عظیمالدین به میزبانی سالیانه این
رویــداد ادامــه داد و هر ساله اف ـراد بیشتری از این نمایشگاه
بازدید میکنند .جشنواره سالیانه هنرهای اسالمی در طول
همهگیری کرونا  22هزار بازدیدکننده برخط داشت .جشنواره
برخط شامل کالسهای هنری ،کارگاهها و فعالیتهای کودکان
بود .وی تصریح کرد :هدف اصلی این جشنواره دور هم جمع
کردن مردم از همه اقشار و ایجاد پل ارتباطی میان آنهاست.
او گفت :فضای هنری هیوستون و حضور افراد با پیشینههای
مختلف در این عرصه شگفتی خاصی را ایجاد کرده و بسیاری
از م ــردم را جــذب جـشـنــواره هنرهای اســامــی ک ــرده اســت.

نیمکت زندگی
دال
مثل دوست داشتن

درباره آیتهللا محمد نهاوندی ،عالم و مفسر نامدار مدفون در حرم رضوی

کرسی تدریس علم و مردمداری در مدرسه «میرزاجعفر»
محمدحسین نیکبخت
در تـ ــاریـ ــخ حـ ـ ــوزه علمیه
مشهد ،علمای بــزرگــی که
با نام «نهاوندی» شناخته
میشوند ،چند نفر هستند؛
یــکــی از آنه ــا مــرحــوم آیـ ـتهللا شــیــخ علیاکبر
نهاوندی اســت که اگــر به خاطر داشته باشید،
حــدود یک سال پیش در صفحه نخست رواق،
مفصل درباره او و فضائلش صحبت کردیم.
امـــروز صحبتمـــان دربـــاره آیـــتهللا شـــیخ محمد
نهاونـــدی اســـت که شـــاید کمتر کســـی بـــا نام وی
آشـــنا باشـــد و داســـتان زندگی او را بدانـــد؛ عالمی
اندیشـــمند ،اهل سیاست و بســـیار پ ُرکار در حوزه
تدویـــن آثار علمـــی و تحقیقاتی.
آیـــتهللا شـــیخ محمـــد نهاونـــدی از آن دســـته
علمایـــی اســـت کـــه در عرصههـــای مختلـــف بـــه
فعالیـــت میپرداخـــت ،هـــم معلمـــی توانمنـــد بود
کـــه بـــه مقام مدرســـی آســـتانقـــدس رســـید ،هم
پژوهشـــگری ســـترگ که آثار بســـیار ارزشمندی از
خـــود به جا گذاشـــت ،هـــم عالمی اهل سیاســـت
بـــود و از اوضاع مملکـــت و اتفاقاتی که در ممالک
اســـامی رخ مـــیداد ،خبـــر داشـــت و هـــم خیّـــری
عالقهمند به طبقات مســـتضعف بـــود و برای رفاه
حال آنها ،از هر آنچه داشـــت ،مایه میگذاشـــت.

متفاوت علمای نجف در مقابل آن بود.
تحصی ــل وی در محض ــر آخون ــد خراس ــانی ،عال ــم
مش ــهور مدافع مش ــروطه و در هم ــان حال ،حاضر
ش ــدن مرح ــوم نهاوندی در درس س ــیدکاظم یزدی،
عال ــم مش ــهور مخال ــف مش ــروطه نش ــان میدهد
ته ــا در
ته ــا و موافق 
تص ــورات م ــا از ای ــن مخالف 
می ــان علما و مقایس ــه آن ب ــا نوع برخ ــورد برخی از
م ــا با مخالف ــان عقایدمان ،از پایه اش ــتباه اس ــت و
هن ــوز تصور دقیقی درباره س ــاختارهای روابط علما
در حوزهه ــای علمی ــه ک ــه میتواند الگوی مناس ــبی
برای دعواهای سیاس ــی و ...روزگار ما باشد ،بدست
نیاورد هایم.

◾

◾

◾پرورشیافته حوزههای مشهد و نجف
آیتهللا شیخ محمد نهاوندی در نجف به دنیا آمد؛
 15رجب سال  6 / 1291شهریور  .1253طعم تلخ
یتیمی را در دوران کودکی چشید و در 4سالگی همراه
برادر بزرگترش که برای وی حُکم پدری داشت ،راهی
ایران شد و پس از اقامتی نسبتا ً طوالنی در تهران،
در سال 1317قمری1278 /شمسی همراه با برادر،
به مشهد مهاجرت کرد تا مجاور حرم رضوی شود.
مرحوم نهاوندی ،تحصیالت خود را در مدرسههای
علمیه پایتخت آغاز کرد و پس از مهاجرت به مشهد،
در این شهر پی گرفت .آنگاه برای تکمیل آن ،راهی
عتبات شد و دوران پــربــاری را در محضر علمایی
همچون میرزامحمدتقی شیرازی (مشهور به میرزای
دوم ،عالم سیاسی و بزرگ معاصر) ،آخوند خراسانی،
سیدکاظم یزدی ،میرزاخلیل تهرانی و شیخ عبدهللا
مازندرانی گذراند.
دوران حضور مرحوم نهاوندی در عتبات ،مصادف با
باال گرفتن انقالب مشروطیت در ایران و رویکردهای

رقیه توسلی صدایش از ته چاه درمیآید.
ضعیف و دور .دارد قربان کسی میرود .دارد
فهــای قشنگ
تعریفش را میکند و حــر 
میزند .همدیگر را نمیبینیم .پشت به هم
نشستهایم روی سکوی سیمانی بازارچه اما
تشخیص میدهم باید خانم جوانی باشد.
با خودم میگویم یحتمل یا همسرش پشت
گوشی است یا نهایتا ً دوستش که این طور
صمیمی مکالمه میکند.
با موبایل مشغول جابهجایی حسابم .حواسم
را متمرکز اعداد و اسمها میکنم که اشتباه
نکنم .کارم که تمام میشود یاد آخرین باری

تألیف آثــار پژوهشی در حــوزههــای گوناگون و از
جمله تفسیر دست زد که تا آن زمــان ،کمتر به
آنها توجه میشد .او برای نگارش کتاب تفسیر
«نفحات الرحمن» در چهار جلد ،هفت سال
پژوهش و تحقیق کرد و برای تسلط بیشتر بر این
حوزه ،حافظ کل قرآن شد.
آیتهللا شیخ محمد نهاوندی با وجود مشغلههای
متعدد آموزشی و علمی ،از یاد مردم و نیازمندان
غافل نبود و همیشه قسمتی از وقت روزانه خود را
به آنها اختصاص میداد؛ تا آنجا که حتی علمای
بزرگی مانند آیتهللا العظمی سیدحسین قمی،
برخی از مراجعان خود در این زمینه را به مرحوم
نهاوندی ارجاع میدادند و به همین دلیل ،باید وی
را عالمی مردمی بدانیم.
این رویکرد او ،برای شاگردانش نیز جنبه تربیتی
و آموزشی داشت و به آنها در کنار علوم متداول
حوزوی ،درس مردمداری و به فکر طبقات فرودست
جامعه بودن میداد.

◾

◾کرسی تدریس در مدرسه میرزاجعفر
بگذریم ،مرحوم نهاوندی در سال 1329قمری /
1289شمسی به دنبال اطالع از بیماری برادرش،
به مشهد بازگشت و چندی بعد در پی ارتحال
وی ،مسئولیتهای علمی برادر را در حوزه علمیه
این شهر برعهده گرفت و به تدریس در مدرسه
میرزاجعفر پرداخت .مرحوم نهاوندی همزمان به

میافتم که روی همین سکو نشسته بودم
و پیرمردی داشــت با آب و تــاب طــرز پخت
«اسفناج مرجی» را توضیح میداد به پیرمرد
دیگری .جدی شوخی حرف میزد .خوب توی
ذهنم مانده که میگفت دل بده پرویزخان
و ایــن را بپز .البته که ب ـرای تــوی بیدندون
هم غذایه هم شفا .از آقایوسف گفتن بود.
آخرش هم با ژست سرآشپزهای تلویزیونی
گفت مرجی جان به خاطر اسفناج و انار و
سیر و عدس سبب تقویت سیستم ایمنی
بدن میشود .و دوتایی پقی زدند زیر خنده.
آهنگ خندههایشان هنوز توی گوشم هست.

◾توجه به سیاست و اوضاع جهان اسالم
آیـــتهللا شـــیخ محمـــد نهاونـــدی از فعالیتهـــای
سیاســـی هـــم برکنـــار نبـــود .او از دوســـتان نزدیک
آیـــتهللا ســـیدمصطفی کاشـــانی ،پـــدر آیـــتهللا
سیدابوالقاســـم کاشـــانی محســـوب میشـــد و بـــا
وی مکاتباتـــی دائمـــی داشـــت ،همـــان طـــور کـــه
همـــواره از دیدگاههای ضداســـتعماری اســـتادش،
میرزامحمدتقـــی شـــیرازی نیـــز حمایـــت میکـــرد.
مرحـــوم نهاونـــدی طبع شـــعر خوبی داشـــت و در
اشـــعارش «تجلی» تخلص میکـــرد .یکی از نکات
جالـــب زندگـــی وی ،انعـــکاس برخـــی دیدگاههـــای
سیاســـی و وقایع تاریخی در ســـرودههای اوســـت.
آیتهللا شـــیخ محمد نهاوندی از شـــاهدان واقعه
بـــه توپ بســـتن حـــرم رضوی به دســـت ســـربازان
روســـیه تـــزاری بود.
وی در قصیـــدهای بـــه بیـــان ایـــن مصیبـــت بـــزرگ
میپـــردازد و در یکـــی از ابیـــات چنیـــن میســـراید:
«بـــه صحـــن و قُبه نورانیت رســـیده ز تـــوپ  /چه
صدمههـــا کـــه دل جـــن و انـــس منهـــدم اســـت».
آیـــتهللا شـــیخ محمـــد نهاونـــدی پـــس از یـــک
دوره بیمـــاری ،در  29ربیعالثانـــی ســـال 1371قمری
( 6بهمـــن  )1330در  77ســـالگی دار فانـــی را وداع
گفت و پیکرش پس از تشـــییعی باشکوه ،در حرم
مطهر رضوی به خاک ســـپرده شـــد.

ه ــوا ص ــاف اس ــت و نشستهام زی ــر آفتاب بلدی یــه طــوری فکر کنی کــه بــه مــخ خــودم
پاییزی .چند تا پرنده که نمیدانم اسمشان نمیرسه ...چشم همین کارو میکنم .بهترین
چیست توی آسمان بال زدند و رفتند .واقعا ً راه حله ...آخه من فدای گره بقچهات ...فدای
خــدا پــدر بــاعــث و بــانــی ایــن چـهــار سکوی راه رفتنت ...فدای هوش کهکشونیت چقدر
قصهدار خستگی درکــن را بیامرزد .واجب کارت درسته پوران خانم!».
بود ساختنشان .اکثر اوقــات سعی میکنم ناخودآگاه لبم باز میشود به خنده و روزم
یشــوم از
یشــود .خــوشـحــال م ـ 
یتــر م ـ 
اینجا بنشینم و به آد مهــا نگاه کنم .حال آفـتــابـ 
همشهریهایم وقت رفت و آمد به بازارچه حدس اشتباهم .اینکه میبینم دو نفر چقدر
دیدن دارد .همه مدل انسانی را تماشا کردهام با هم حالشان خوب است.
از این نقطه؛ خوشحال ،پکر ،بیخیال ،هول ،سنجاق
ام ــام ب ــاق ــر(ع) :دیــن هـمــان محبت اســت و
باعجله ،پرجمعیت ،تنها ،خسته ،قبراق.
دوباره صدای خانم جوان میپیچد« :همیشه محبت همان دین.

به گــزارش آستاننیوز ،حجتاالسالم والمسلمین
احمد مروی شامگاه سهشنبه اول آذر ماه با حضور
در منزل شهیدان رضازاده و زینالزاده ،دو دانشجوی
بسیجی که در اغتشاشهای  ۲۵آبــان مشهد به
شهادت رسیدند ،ضمن دلجویی از خانواده آنان،
یاد و خاطره این دو شهید گرانقدر را گرامی داشت.
تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با خانواده شهید
«حسین زینالزاده» ضمن عرض
تبریک و تسلیت به خانواده این
شهید ،گفت :فرزند بزرگوار شما
خودش این راه را ...
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دیدگاه

تنها راه ،جهاد تبیین است

حجتاالسالم اسالمی رویــارویــی عظیمی
بین تمدنها و مکاتب رخ داده و جایگاه رسانه
بسیار قابل مطالعه است .رسانهها میتوانند
کوچکها را بــزرگ و بزرگها را کوچک کنند،
دروغ های بــزرگ را بـرای مــردم واقعیت نشان
دهند و با ابزار اعتمادسازی ذهن افراد بشر را به
سویی خاص سوق دهند.
آنچه اکنون از امپراتوری رسانه غربی میبینیم
مطابق روایاتی است که در مورد دجال آخرالزمان
گفته شده است .تأثیرگذاری دجال بر عقاید و
تغییر افکار مردم ،به طمع انداختن و وادارکردن
آنها به بعضی از کارها ،همان چهرهای است که
از رسانه تمدن غربی به نمایش گذاشته شده
است.
وی با استناد به آیات و روایاتی در مورد اخبار
و رسانه تأکید کــرد :خداوند در آیه  ۲۴سوره
عبس میفرماید« :فَلْيَن ْظُر ِا ْلِنْسَ انُ إِلَى طَعَامِهِ»
یعنی انسان باید به طعامش نگاه کند .مقصود
از طعام طبق روایات ،منبع علوم واخبار است؛
یعنی انسان باید به کانالی که معارف و علوم
را میگیرد دقت کند تا علمش را از افراد قابل
اطمینان بگیرد.
برخی کارشناسان رسانه میگویند بدترین نوع
خبر ،خبر فــوری اســت .چــون خبرهای فوری
برخی تکذیب و برخی اصالح میشود .یعنی
نامعتبرترین خبرها خبر فوری است ،ولی در
دوره معاصر خبر فوری بیشتر از همه کارکرد
دارد ،همه دنبال جذابیت و جــذب مخاطب
هستند در حالی که قرآن میفرماید انسان باید
در اخبار دینی و روزمــره دقت کند .در روایت
داریم شیطان برای تلقین افکار خود به دیگران
در وهله اول اعتمادسازی میکند که بسا چند
سال طول بکشد تا در یک مقطعی نقشآفرینی
کنند .یعنی کاری که امروزه در رسانههای غربی
مرسوم است اگر میخواهند در ایران کودتای
رسانه ای کنند ابتدا مردم را چند سال وابسته
به این رسانهها و شبکههای پیامرسان کنند تا
در مقطع خاصی بتوانند از اعتمادشان استفاده
کنند و مطلب خودشان را تثبیت کنند.
اقدامات شتابزده و تحریک احساسات مردم
و ق ـراردادن آنها در فضای هیجانی که منجر
به اقدامی ناشایست در جامعه و خیابانها
میشود ،فرد خاطی را بعد از انجام کار که در
واقــع نوشدارو بعد از مرگ سهراب اســت ،از
فضای مجازی متنفر میکند و میگوید اینها
ب ـرای من یک دنیای دیگری غیر از واقعیت
موجود ترسیم کردند و مرا به این نقطه رساندند.
جنگ امــروز ،جنگ نظامی و تصرف سرزمین
با لشکرکشی نیست ،بلکه جنگی اســت که
دشمن در خانه ما و در فکر و ذهن جوانهای
ما حضور دارد .تنها راه مقابله با دشمنی که با
چنین سالحی آمده است ،آگاهی مردم و جهاد
تبیین است.

