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سال سی و پنجم

شماره 9961

مسجد «نوری» که حدود ۱۰۰سال قدمت دارد و حدود ۳۴سال
پیش همراه با زیر آب رفتن روستای «چیرایال» ناپدید شده بود،
اکنون به طور کامل پدیدار و تبدیل به یک جاذبه گردشگری در
هند شده است.
ماجرا از ایــن قــرار اســت که  34ســال پیش در حین ساختن
یک سد ،مسجدی به نام مسجد «نــوری» به همراه روستای
«چیرایال» در زیر آب ناپدید شد.
امید مردم محروم و حاشیهنشین

در یک نشست علمی مطرح شد

تبیین روایات
اعتقاد منتظران را واکسینه میکند
نشستعلمی«معیارهایتشخیص«مهدی»واقعی
از مدعیان دروغین از منظ ر آیتهللا العظمی صافی
گلپایگانی(ره)» در تاالر ســردار سلیمانی پژوهشگاه
علوم و فرهنگ اسالمی برگزار شد .در این نشست
حجتاالسالم سیدهادی صالحی به ارائــه بحث در
موضوع یاد شده پرداخت که در ادامه بخشهایی از آن
به نقل از «شبستان» مرور میشود.

◾

برشگفتوگو

بازگشتبه
اصولاعتقادی
باید به اصول اعتقادی
بازگردیم .اگر امروزه
کسی در توحید شبهه
کرد حکم به ارتداد او
میدهند ،در نبوت
نیز اگر کسی چه از
شیعه و چه از اهل
سنت ادعای نبوت
کرد ،اعدام میشود،
در معاد و عدل هم
نمیشود وارد شد چون
باز به ارتداد میرسیم.
پس تنها جایی که برای
مدعیان دروغین باقی
میماند و میشود روی
آن دست گذاشت،
امامت است.

◾ مدعیان شیعه و سنی
حجتاالسالم صالحی با بیان اینکه تبیین روایــات
مرتبط با اوصاف امام مهدی(عج) جامعه را درمقابل
مدعیان دروغین واکسینه میکند ،گفت :از شگردهای
مدعیان دروغین این است معموال ًروایت و احادیث را
بهخوبی خوانده و یاد میگیرند و از آنها به نفع خود
سوءاستفاده میکنند.
وی با اشاره به ضرورتهای این بحث ،اظهار کرد :در
همه دورههای تاریخ اسالم با مدعیان دروغین در میان
اهل سنت و شیعه مواجه بودهایم و به نظر میرسد
این رونــد ادامــه خواهد داشــت .البته فضای جامعه
بهگونهای است که مردم فکر میکنند مدعیان فقط
مربوط به شیعیان میشوند در حالی که از میان اهل
سنت نیز ادعاهای مهدوی مطرح شده و همیشه این
سوءاستفادهها رواج داشته است.
این استاد حوزه و دانشگاه در بررسی علتهای این
آسیب و طرح این ادعاها ،تصریح کرد :باید به اصول
اعتقادی بازگردیم .اگر امروزه کسی در توحید شبهه
کرد حکم به ارتداد او میدهند ،در نبوت نیز اگر کسی
چه از شیعه و چه از اهــل سنت ادع ــای نبوت کرد،
اعدام میشود ،در معاد و عدل هم نمیشود وارد شد
چون باز به ارتــداد میرسیم .پس تنها جایی که برای
مدعیان دروغین باقی میماند و میشود روی آن دست
گذاشت ،امامت است.
وی تأکید کرد :برای کسی ثمری ندارد که مثال ًبگوید
امیرالمؤمنین(ع) هستم یا با حضرت امیر(ع) ارتباط
دارم ...فقط مهدویت اســت که به دلیل زنــده بودن
امــام زمــان(عــج) ،ادعایش فواید دنیوی بـرای مدعیان
در پی دارد.
ح ـج ـتاالســام صالحی بــا اش ــاره بــه سابقه ســی و
چندساله خود در مطالعات بهاییت ،گفت :در دین هر
امری باید بهگونهای ارائه شود که کامل باشد ،بنابراین
باید بــرای مقابله با مدعیان دروغـیــن واکسنهایی
موجود باشد.

◾

◾انواع ادعای مدعیان
معموال ًسه نوع ادعا از سوی مدعیان دروغین مطرح
م ـیشــود؛ نخست آنهــایــی کــه میگویند مــن امــام
زمــان(عــج) هستم؛ دوم آنهایی که ادعــای ارتباط با
حضرت(عج) را دارنــد و سوم آ نهــا که میگویند امام
زمان(عج) ظهور کرده و اکنون در فالن شهر است! در این
حالت من به عنوان یک روحانی در شهر و روستایی که
سکونت دارم سه وظیفه را عهدهدار هستم ،نخست،
حافظ خــودم باشم و در چــاه ایــن افکار نیفتم ،چون
برخی مدعیان شواهد و کراماتی هم عرضه میکنند،
دوم بتوانم مرد م را از این شبهات حفظ کنم و سوم ،اگر
بتوانم ،دست مدعی دروغین را رو کنم.
حجت االسالم صالحی اضافه کرد :من برای پژوهش
سراغ قرآن رفتم و سپس وارد مباحث تورات و انجیل
شدم و مباحث بشارتها و شرحهای آنها را مطالعه
کــردم ،پس از آن کتابهای مرتبط با آیات مهدوی را
بررسی کردم تا در حدود سالهای  84و  85به کتاب
«منتخباالثر» آیتهللا العظمی صافی گلپایگانی(ره)
رسیدم؛ همان سالها پیشنهاد دادم درس تخصصی
بهاییت در حوزه علمیه ایجاد شود.
ایــن کارشناس مهدوی دربــاره معیارهای تشخیص
مهدی واقـعــی از مدعیان دروغـیــن مهدویت ،ابــراز
کــرد :بــرای آنکه مدعیان دروغین را شکست دهیم
باید دستاویزی داشته باشیم؛ در تورات(عهد عتیق)
مسئله اثنیعشر آمده که البته تحریف معنوی شده و
به جای امام از آن به 12رئیس تعبیر کردهاند! این عدد
 12از مسائلی است که اگر به آن اعتقاد داشته باشیم و
نهادینهشوددیگربامشکلدرستکردنامامسیزدهم
وچهاردهممواجهنمیشویم،چنانکهدارودستهاحمد
بصری امام چهاردهم هم دارند!

◾

◾واکسن اعتقادی
ویباتأکیدبرضرورتبیاناینمسائلبهمردمبهعنوان
واکسن اعتقادی ،گفت :در انجیل و زبور اشارههای
متعدد به دولت مهدوی شده ،از آن جمله که در زبور
میفرماید :پایه حکومتش بر عدالت است و کمربند
قسط بربسته است .بشارتهای قرآن درباره مهدی
موعود(عج) دو نوع است :نخست ،آیاتی که بهصراحت
ِّ
اشاره دارند؛ مثل «و َلَقَد ْكَتَبْنا فِي الزَّب ُور ِمِن ْبَعْد ِالذكْر ِ
ي َّ
الصالِحُونَ» ( ،105انبیاء) و دوم،
ض ي َرِثُها عِباد ِ َ
أَنَّ ا ْلَر ْ َ
آیاتی که ارتباطشان با مهدویت بهواسطه روایــات
مشخص میشود.
حجتاالسالمصالحیبابیاناینکهنخستینتصریح
مهدوی روایات تأکید بر همین بحث اثنیعشر بودن
ائمه(ع) است ،گفت :در این باره روایات بسیار زیادی
داریم .از اهلسنت61حدیث در منتخباالثر آمده که
تصریح دارد عدد ائمه(ع) 12و آخرین آنها مهدی(عج)
است .دربــاره نام امام زمان(عج) نیز احادیثی است و
میدانیم همنام جدشان حضرت محمد(ص) و کنیه
ایشان کنیه پیامبر(ص) است بنابراین علیمحمد،
غالماحمد و غضنفر و ...نیست.
وی افزود :از دیگر تصریحات روایی ،سال تولد حضرت
مـهــدی(عــج) اس ــت؛ ایـشــان بهطورقطع متولد 255
هجریقمری هستند .مرحوم دوانی در کتابی به منابع
اهل سنت بر این تاریخ تولد استناد میکند .پنجم،
محل والدت حضرت حجت(عج) کــه سامراست،
آنها که به علیمحمد شیرازی و امثال او پیوستند و
جنگیدند ،اصال ًدرباره این ویژگیها نپرسیدند.
ایــن اسـتــاد حــوزه و دانشگاه در ادام ــه تصریح کــرد:
آیتهللا العظمی صافی(ره)54حدیث در منتخباالثر
آورده کــه مجموع ایــن اوصـ ــاف را بـیــان مـیکـنــد ،از
شگردهای مدعیان دروغین است که این احادیث را
بهخوبی خوانده و یاد میگیرند و از آنها به نفع خود
سوءاستفاده میکنند.
ویبابیاناینکهبااستنادبهویژگیهایظاهریحضرت
مهدی(عج) نیز میتوان مدعیان دروغین را کنار زد،
ت حضرت حجت(عج)
گفت :همچنین است امام ِ
در کودکی و نسب و نژاد حضرت(عج) .دربــاره اینکه
ایشان از نسل امیرالمؤمنین(ع) است 225حدیث،
از نسل حضرت زهرا(س) است 202حدیث ،از نسل
امام حسین(ع) است208حدیث ،نهمین نفر از نسل
امــام حسین(ع) اســت 160حــدیــث ،هفتمین نفر از
نسل امام باقر(ع) است 127حدیث ،ششمین نفر از
نسل امام صادق(ع) است 112حدیث ،پنجمین نفر از
نسل امام کاظم(ع) است 115حدیث ،چهارمین نفر
از نسل علیبن موسی(ع) است 11حدیث ،پسر ِپسر ِ
امام هــادی(ع) است 107حدیث ،کسی است که نام
پدرش حسن(ع) است108حدیث و مادرش کنیز است
11حدیث وجود دارد.

ویژهنامه 489

حاال «شبستان» خبر داده امسال به دلیل دمای باالی هوا
و کمبود بارندگی که سبب پایین آمدن سطح آب شد ،برای
نخستین بار از  34سال پیش تاکنون کل مسجد پدیدار شد و
همین مسئله گردشگران کنجکاو را به مکان سد «فولواریا» در
جنوب ایالت «پاتنا» کشاند.
چیرایال روستایی آرام بود که مسلمانان و هندوها در آنجا کنار
هم زندگی میکردند .روستا را کوههای کمارتفاع احاطه کرده

حجتاالسالم محمدی با احیای مسجد حضرت رسولاکرم(ص) که پنج
سال تعطیل بود و مرکزیت دادن به آن ،فرصت اشتغال و تفریحات سالم را
برای جوانان محله ایجاد کردهاست؛ راهاندازی میز خدمت ،ارائه خدمات
مؤمنانه و مقابله با آسیبهای اجتماعی از دیگر اقدامات وی است.

نقد و نظر
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حجتاالسالم «عباس محمدی» ،امام پایگاه فرهنگی اجتماعی منطقه
حسینقصاب در شهرستان مسجد سلیمان از توابع استان خوزستان است.
این امام محله در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که پنج سالی بود مسجد
حضرت رسول اکرم(ص) تعطیل شده بود و فعالیت نمیکرد .وی در این
باره میگوید :پس از استقرار در مسجد به منظور راهاندازی و رونق دوباره

مرحـوم علیاصغر حشمتی
از جملـــه قاریانی اســـت که
جلســـات قـــرآن اســـتادان
مـــروت و موالیـــی را درک
کرده بـــود و به دلیـــل عالقه
به اشـــعار عربی و تســـلط در مداحـــی ،هنگامی که
به ســـمت تالوت قرآن گرایـــش یافت ،هنـــر ابتهال
را برگزید و به گفته برخـــی همدورههایـــش او را باید
پایهگـــذار ابتهـــال در ایـــران تلقـــی کرد.

◾

◾هنرهای آوایی
به گـــزارش ایکنـــا ،تـــاوت هنـــری قـــرآن در ایـــران را
باید مرهـــون تالشهـــای بیوقفـــه اســـتادانی نظیر
مروت و موالیی دانست .در جلســـات این استادان
کـــه ســـابقه تشـــکیل آنها بـــه ســـالهای پیـــش از
پیروزی انقالب اســـامی میرســـد ،قاریان ممتازی

تربیت شدند و رفتهرفته سبب شـــد جریان تالوت
تخصصی و هنری قرآن شـــکل گیرد و تثبیت شود.
افزون بر اینکه این اســـتادان پایهگذار تالوت هنری
قـــرآن در ایـــران بودنـــد ،شـــاخههای دیگـــر هنرهای
آوایی را هـــم پایهگـــذاری کردند.
یکـــی از قاریـــان قرآنی که در همین جلســـات رشـــد
کرد و در ادامه به ابتهـــال رو آورد ،مرحوم علیاصغر
حشـــمتی ( )۱۳29-۱۳85اســـت .او در ســـالهای
پیـــش از انقـــاب و پیـــش از اینکـــه مرحـــوم مروت
جلســـات قرآنش را دایر کند ،در هیئت مکتب قرآن
تهران به ذکر مصائـــب اهل بیـــت(ع) میپرداخت،
اما در ادامـــه با فضـــای تالوت قرآن آشـــنا شـــد و به
دلیل عالقهای که به اشـــعار عربی داشت توانست
هنر ابتهـــال را در ایـــران بنیانگـــذاری کند.
علیاصغر حشـــمتی به همـــراه بـــرادرش علیاکبر
حشـــمتی کـــه او نیـــز از قاریـــان قـــرآن اســـت ،از
ســـوی برخـــی اســـتادان قـــرآن ماننـــد محمدرضـــا
صلحجو که اکنون در ردیف اســـتادان پیشکسوت
محسوب میشوند با جلســـات مرحوم محمدتقی
مروت ،نفر اول مســـابقات قرآن مالـــزی در پیش از
انقالب ،آشـــنا شـــدند .هر چند عمر بـــرادر بزرگتر
یعنـــی علیاصغـــر ،چنـــدان طوالنـــی نبـــود و در
اردیبهشـــتماه  ۱۳۸۵چشـــم از جهان فرو بست.

جهانشهر

◾

◾دروغهای محض
حجتاالسالمصالحیتأکیدکرد:اینتصریحاتروایی
ثابت میکند آنچه مدعیان دروغین همچون قادیانی و
سودانی میگویند ،دروغ محض است چون هیچ یک از
این ویژگیها در آنها نیست.
وی با اشاره به تصریح روایــات به خصوصیات دولت
موعود ،بیان کرد :درباره پر کردن زمین از عدالت توسط
امام مهدی(عج) 148حدیث ،نابودی باطل 51حدیث،
فــراوان ــی امـ ــوال 14ح ــدی ــث ،عــرضــه گـنـ جهــای زمین
19حدیث ،تکمیل عقول مــردم 10حدیث ،مسلمان
شدن همه عالم 22حدیث و بازگشت مردم به قرآن و
سنت بیشمار حدیث از اهل بیت(ع) به یادگار مانده
است.
وی در پای ــان خاطرنش ــان ک ــرد :درب ــاره مح ــل قی ــام
حض ــرت بقی ــةهللا االعظم(ع ــج) 11حدی ــث ،تع ــداد
313نف ــره ی ــاران اولی ــه ایش ــان 28حدی ــث ،ن ــدای
آس ــمانی 52حدیث ،عالئم حتمیه 63حدیث ،نزول
عیس ــی(ع) 39حدیث و اینکه امام مهدی(ع ــج) امام ِ
بر عیس ــی خواهد ب ــود 36حدیث و اینک ــه معجزات
و میراث هم ــه انبی ــا را دارد 15حدیث وج ــود دارد .اگر
یش ــوند
نه ــا بهخوبی تبیین ش ــود مردم متوجه م 
ای 
همه اینها مختص یک ش ــخص اس ــت که از س ــوی
خدا تعیین ش ــده ن ــه آنها ک ــه ادع ــای دروغ ک ــرده و
ع ــدهای بیخب ــر را با خ ــود همـ ـراه میکنند.

بود و مردم از یکی از نهرهای نزدیک برای وضو گرفتن استفاده
میکردند.چیرایالبیشترازکلبههایگلیباسقفهایکاهگلی
تشکیل شده بود ،اما مسجد کوچکی که در مرکز روستا قرار
داشت با سطح گچ بری آن که در تابستان خنک بود ،حیاط
سیمانی و دروازههای قوسی شکل گویی جدا از بقیه روستا بود.
ساکنان سابق چیرایال معتقد بودند این سازه بیش از  100سال
قدمت دارد.

آشنایی با یک بنای
تاریخی اسالمی
در کشور سوریه

استراحتگاه
زائران
پناهگاه
محرومان

آن ،حلقههای اولیه را تشکیل دادیم و بین هیئت امنا و فعاالن پایگاه بسیج
روحیه اتحاد و برادری برقرار شد .عالوه بر این ،از ریشسفیدان محله
دعوت کردیم در برنامههای مسجد شرکت کنند و از این طریق فرصت
حضور خانوادهها را در مسجد به وجود آوردیم.
حجتاالسالم محمدی با همراهی اهالی محله و خیران ،ساخت زینبیه

◾

◾بچهمحل

حلقـــه وصـــل حشـــمتی بـــا جلســـه قـــرآن مرحوم
مروت ،محمدرضا صلحجـــو بوده اســـت .این قاری
پیشکسوت قرآن درباره مرحوم حشمتی میگوید:
با مرحـــوم علیاصغر حشـــمتی بچهمحـــل بودیم.
 ۱۰ســـال پیش از اینکـــه انقالب اســـامی ایـــران به
پیروزی برســـد در هیئت مکتب قرآن تهران حاضر
میشـــدم و بـــرادران حشـــمتی هـــم در ایـــن هیئت
شـــرکت میکردنـــد .من قـــاری قـــرآن بـــودم و این دو
برادر هم بیشـــتر به مداحی میپرداختنـــد و گاهی
اوقـــات هـــم بـــه همـــان ســـبک روضهخوانـــی ،قرآن
تـــاوت میکردنـــد.
پس از اینکه با جلســـه مرحوم اســـتاد مروت آشـــنا
شـــدم ،تصمیم گرفتم به دلیـــل صدای زیبـــای این
دو برادر ،آنها را هم با جلســـه مرحوم اســـتاد آشنا
کنم .همین امر ســـبب شـــد آنها نیـــز رفتهرفته در
جلسات قرآن شـــرکت کردند و به مرور ،فنون تالوت
را فراگرفتند و قاری شـــدند.
صلحجـــو ادامـــه میدهـــد :علیاصغـــر نهتنهـــا بـــه
روضهخوانـــی عالقه داشـــت بلکـــه با اشـــعار عربی
هم مأنـــوس بود و آنهـــا را میخواند .در آن ســـالها
نیز کمتر افرادی را داشـــتیم که بتوانند اشعار عربی
را بخواننـــد و بـــه ایـــن مســـئله عالقهمنـــد باشـــند.
امـــا علیاصغر بـــا عالقـــه و اشـــتیاق ایـــن اشـــعار را
میخوانـــد و تعـــداد زیـــادی از اشـــعار عربـــی را هم
حفظ بـــود .هنگامـــی که به جلســـه مرحوم اســـتاد
مروت وارد شـــد به دلیل همین دلبستگی به اشعار
عربـــی ،به هنـــر ابتهـــال عالقهمند شـــد.
نبی
«ب
اثـــر
علیاصغـــر نخســـتین کســـی بـــود کـــه
ِ
ٍ
عربیٍ» را اجـــرا کرد .مدتـــی از اجرای ایـــن ابتهال در
مجالس و محافل مختلف نگذشـــته بود که قاریان
شـــهیر مصـــری ماننـــد طوخـــی و ابوزیـــد ،در همان
ســـالهای پیـــش از انقـــاب به ایـــران ســـفر کردند.
چون میدانســـتیم طوخی هم اهل ابتهال است از
او درخواســـت کردیم افزون بر تالوت قرآن به اجرای
ابتهال هم بپردازد .در پاســـخ به ما گفت :ابتهال در
ایران جایگاهی ندارد و شـــما هم شـــاید نمیتوانید
اشـــعار عربـــی را متوجه شـــوید؛ به همیـــن دلیل در
ابتدا مخالفـــت کرد.

◾

سنگتراشهاییکهاینمسجدراطراحیکردهاند،میدانستند
که باید از آجرهای آسیاب شده سوخته و مخلوط با مالت آهک
برای ساختوساز استفاده شود تا سازه را انعطافپذیر کند
و عمر طوالنی داشته باشد .این کار سخت بود و به مهارت
خاصی نیاز داشت.
در سال 1985ساکنان چیرایال و ساکنان بیش از 12روستا مجبور
به نقل مکان به «هاردیا» در7کیلومتری روستای خود شدند.

◾طوخی و تقلید از حشمتی
وی میگویـــد :پـــس از ایـــن مخالفـــت ،علیاصغر را
معرفی کردیم و گفتیم کســـی را داریم که در ابتهال
توانایـــی دارد .ســـپس او آمـــد و همـــان اثـــر «بنبـــیٍ
عربـــیٍ» را اجـــرا و طوخـــی هـــم خیلـــی از ایـــن اجرا
اســـتقبال کـــرد .طوخـــی ایـــن اجـــرا را از علیاصغر
تقلید کـــرد و در مجالس و محافـــل مختلف خواند
و اثر مورد توجه قـــرار گرفت و همه آن را شـــناختند.

روستاییان میگفتند مجبور به مهاجرت شدند و چیرایال
تخریب شد اما مسجد دست نخورده باقی ماند زیرا مکانی
مقدس بود .ساکنان روستا پس از سکونت در هاردیا مسجد
دیگری را دقیقا ًبه شکل همان مسجد قبل ساختند و نامش را
هم مسجد نوری گذاشتند .هنگامی که مسجد برای نخستین
بار از زیر آب پدیدار شد صدها بازدیدکننده برای تحسین این
منظره شگفتانگیز آمده بودند .گردشگران از میان گل و الی

مسجد را که برای۱۶سال رها شده بود ،تکمیل کرده و دو باب مغازه را نیز با
کمک بخش خصوصی و سازمان اوقاف به مرحله فعالیت و بازدهی رسانده
که درآمد آنها صرف امور مسجد میشود؛ طرحی که عالوه بر درآمدزایی
برای مسجد ،موجب اشتغال تعدادی از جوانان محله شده است.
راهاندازی برنامه و فعالیتهای ورزشی و برگزاری کالسهای مختلف نیز

مروری بر زندگی علیاصغر حشمتی ،از پایهگذاران ابتهال و تواشیح ایران

مرغ خوش الحان قرآنی

گزيده

علیاصغر نخستین کسی بود که اثر «ب ِنبیٍ عربیٍ » را اجرا کرد .مدتی از اجرای
این ابتهال در مجالس و محافل مختلف نگذشته بود که قاریان شهیر مصری مانند
طوخی و ابوزید ،در همان سالهای پیش از انقالب به ایران سفر کردند.

تنهـــا دلیلش ایـــن بود کـــه یک قـــاری مصـــری آن را
اجـــرا کرده بـــود .پـــس از طوخی نیـــز برخـــی دیگر از
قاریـــان این اجـــرا را تقلیـــد کردنـــد و خواندند.
بـــر ایـــن اســـاس ،میتـــوان مرحـــوم علیاصغـــر
حشـــمتی را نخســـتین فرد یا در ردیف نخســـتین
افـــرادی دانســـت کـــه بـــه ابتهـــال رو آورد و آن را در
ایران بـــاب کرد .پـــس از انقالب هم نخســـتین گروه
تواشـــیح را تشـــکیل داد و ســـپس ایـــن هنر بـــه اوج
خـــودش رســـید.
در ســـالهای پـــس از پیـــروزی انقـــاب اســـامی با

تکیه سلیمانیه در دمشق با مساحت ۱۱هزار مترمربع با
یک مسجد ،موزه و بازار از بناهای دوره عثمانی به شمار
میآید که به عنوان مکانی برای انجام فرائض دینی و
استراحت زائران در میان مردم دمشق و مسلمانان شناخته
میشود.
این بنا به نام سلطان عثمانی «سلیمان القانونی» نامگذاری
شد ه است ،وی کسی بود که دستور ساخت تکیه را در
سال ۱۵۵۴میالدی در محلی که «کاخ بیبرس» در دمشق
قرار دارد ،صادر کرد.
«شبستان» مینویسد :تکیه سلیمانیه به عنوان مکانی برای

مرحوم حشمتی به یک ســـفر تبلیغی اعزام شدیم
و در کشـــور غنـــا بـــه اجـــرای برنامـــه پرداختیـــم .در
آن کشـــور اجراهـــای مختلـــف داشـــتیم و مرحـــوم
حشـــمتی نیز به ابتهالخوانـــی میپرداخت .حتی
صمُـــوا بِحَبْـــل ِ اللَّه ِ
برخی آیات قـــرآن ماننـــد «و َ اع ْت َ ِ
جَمِيعًـــا و َ َل تَفَرَّقُـــوا» را هم به صـــورت جمعخوانی
اجرا میکردیم و ایشـــان هم ســـرگروه ما بـــود .از این
اجراها اســـتقبال میشـــد زیـــرا فقط تالوت قـــرآن را
از گروههـــای اعزامی قاریـــان میشـــنیدند و این کار
برایشـــان تازگی داشـــت.

عبور کردند تا وارد ساختمان شوند و معماری را بررسی کنند
حتی برخی از بازدیدکنندگان سعی کردند آن را تمیز کنند.
از زمان پدیدار شدن کامل مسجد در ماه سپتامبر ،باران سبب
شده است سطح آب دستکم 2متر باال برود و یک بار دیگر
بخشی از سازه را در بر بگیرد.
پس از مدتها زیر آب ماندن ،سطح گچی مسجد در بسیاری
از نقاط پوسته پوسته شده و توسط جلبک پوشیده شده و

سبب جذب تعداد زیادی از نوجوانان به مسجد حضرت رسول اکرم(ص)
شده است .با توجه به محروم بودن منطقهای که مسجد حضرت رسول
اکرم(ص) در آن واقع شده ،حجتاالسالم محمدی به انجام کمکهای
مؤمنانه نیز اهتمامی ویژه دارد؛ تهیه و توزیع کمکهای معیشتی و آرد
با کمک خیران و برخی نهادهای دولتی بین نیازمندان ازجمله خدمات

افـــزون بـــر ایـــن ،مرحـــوم حشـــمتی برخـــی اشـــعار
عربی در مـــدح پیامبـــر اکـــرم(ص) را نیز بـــه صورت
ابتهال میخواند و این کار تبدیل بـــه یک رویه برای
گروههای اعزامی به کشـــورهای مختلف شـــده بود.
در جمعبندی میتوانـــم بگویم مرحـــوم علیاصغر
حشـــمتی پایهگذار ابتهـــال در ایـــران بود.

◾

◾برادران حشمتی
یکـــی دیگـــر از همدورهایهـــای مرحـــوم حشـــمتی،
سیدمحســـن موســـویبلده اســـت .ایـــن مـــدرس
پیشکســـوت قرآن با اشـــاره به ســـابقه دوستیاش
با برادران حشـــمتی بیان کـــرد :در ســـالهای پیش
از پیروزی انقالب اســـامی در محله پامنـــار زندگی
میکردم و منـــزل برادران حشـــمتی نیـــز در انتهای
محله نواب بود .در ســـالهای دبیرستان و دانشگاه
در جلســـات مرحوم اســـتاد مروت حاضر میشدم؛
در آن جلســـه بود که با برادان حشمتی آشنا شدم.
افزون بر برادران حشمتی ،اســـتاد صلحجو ،شهید
احمـــد انصاریاصیـــل ،خلیـــل ذبیحـــی و چند نفر
دیگـــر هم در جلســـه شـــرکت میکردند.
وی در ادامه افزود :از همان سـالهای دهه  ۱۳۵۰این
دو برادر پیشـرفت خود را آغاز کردند و درخشـیدند،
بهخصـوص اینکـه مرحـوم علیاصغـر حشـمتی بـه
خاطـر روابـط عمومـی بـاال و برخوردهـای خوبـی کـه
داشـت بهتـر میتوانسـت بـا دیگـران ارتبـاط برقـرار
کنـد .از طرفـی ایشـان بسـیار شـوخ و خوشصـدا و
جنـس صدایـش همـان جنـس صـدای مداحهـای
آذریزبـان بـود.
این مـــدرس پیشکســـوت قـــرآن بیان کـــرد :مرحوم
حشـــمتی به ابتهـــال عالقه بســـیاری داشـــت .اگر
در آن ســـالها دو نفر ابتهالخوان داشـــتیم یکی از
آنها علیاصغر حشـــمتی بـــود .بر همین اســـاس
میتوانیم بگوییم او ابتهـــال را در ایـــران پایهگذاری
کـــرد و عالقه شـــخصی و تخصصی کـــه در مداحی
داشت سبب شد به این ســـمت گرایش پیدا کند.
موســـویبلده بـــا اشـــاره بـــه فعالیتهـــای قرآنـــی
علیاصغر حشـــمتی در ســـالهای پـــس از انقالب
تصریـــح کـــرد :البتـــه در ســـالهای پـــس از انقالب
فعالیتهای ایشـــان قدری کاهش یافت و خیلی به
جلســـهداری نمیپرداخت ،اما چند بار برای تبلیغ
به کشـــورهای دیگر اعزام شـــد .او از جملـــه مدیران
جهادی هـــم بـــود و در راهآهن خدمت میکـــرد و در
آنجا نیز بـــه فعالیـــت قرآنی اهتمام داشـــت.
وی بیان کرد :یکـــی از خاطرات جالب ما به مراســـم
عروســـی مرحوم حشـــمتی بازمیگردد .در آن زمان
بـــه عکاســـی و فیلمبـــرداری عالقـــه داشـــتم و یـــک
دوربین حرفهای هم خریده بودم .بر همین اســـاس
تصمیم بـــر ایـــن شـــد از مراســـم عروســـی ایشـــان

انجام فرائض دینی ،استراحت زائران و پناهگاه محرومان
و مستمندان در میان مردم دمشق و مسلمانان شناخته
میشده و تا زمان ورود استعمارگران فرانسوی به این
کشور به همین شکل بوده است .این تکیه در سال  1920به
مکان سکونت ژنرال گورو و نیروهایش تبدیل شد.
با خروج استعمار و آغاز سال  1948میالدی مدرسه شرعی
در تکیه راهاندازی و کالسهای آموزشی و حفظ قرآن در
آن تشکیل شد .از نیمه دهه 70دهها شغل با هنر دستی در
این تکیه راه افتاد و به تدریج توسعه پیدا کرد.
بارزترین ویژگی بنا ،سبک مناره سلیمانیه است؛ دو مناره

 29ربیع الثانی 1444

 24نوامبر 2022

سال سی و پنجم

ویژهنامه 489

منارههای گوشه و سقف مسجد دارای شکاف هستند.
«گورایالل سینگ»  51ساله که یک کشاورز است و در سواحل
«فولواریا» زندگی میکند در این باره میگوید :من دهها سال
استکهبهعنوانماهیگیردراطرافسدکارمیکنموبرایاولین
بار در طول عمرم شاهد چنین منظره شگفتآوری هستم .وی
میافزاید :گردشگران بسیاری میخواهند از این مسجد بازدید
کنند و من آنها را با قایق به آنجا میبرم.

مؤمنانه وی است؛ همچنین در طول دو سال گذشته با کمک خیران و
همراهی اهالی مسجد ،هشت باب خانه متعلق به محرومان را تعمیر
کردهاند .راهاندازی میز خدمت و دعوت از مسئوالن طرح دیگری است
که در این مسجد و محله انجام میشود و برکات فراوانی داشته است؛
حجتاالسالم محمدی میگوید :پس از۱۱سال ،روشنایی سطح محله را

فیلمبـــرداری کنـــم .همیـــن اتفاق هـــم افتـــاد و پس
از ایـــن مراســـم حتـــی در مراســـم عروســـی اســـتاد
محمدرضـــا صلحجـــو هـــم فیلمبـــردار بودم.

اصالح کردیم ،آسفالت محله با پیگیریها انجام و سطل زباله در کوچهها
جانمایی شد و در حال تأسیس پایگاه بسیج خواهران هستیم و برای رونق
همهجانبه مسجد تالش میکنیم .مبارزه با آسیبهای اجتماعی نیز از
دیگر فعالیتهای این امام محله جهادی است.
وی برای پیشگیری از طالق و عواقب سوء آن نیز برنامههای مشاوره دارد.

ال یسلم
احد من
الذنوب
حتی
یخزن
لسانه

هیچ کس
تا زبانش را نگهندارد
از گناهان در امان
نیست.

گفتوگو

◾

◾تبلیغ قرآن در داخل و خارج از کشور
پــس از گفتوگــو بــا محمدرضــا صلحجــو و
سیدمحسن موسویبلده سـراغ علیاکبر حشمتی
هــم رفتیــم تــا او هــم دربــاره مرحــوم علیاصغــر
حشــمتی ســخن بگوید .وی در ایــن زمینه بیــان کرد:
ایشــان از دوران کودکــی بــه قــرآن عالقــه داشــت و بــا
آن مأنــوس بــود .توســط اســتاد صلحجــو بــا جلســات
مرحوم اســتاد مــروت آشــنا شــدیم و پــس از آن هم با
آقایــان موســویبلده ،سیدمحســن خدامحســینی
و مرحــوم محمــد غفــاری آشــنا شــدیم و بــا هــم بــه
جلســات مرحوم اســتاد موالیی هم میرفتیــم .البته
ب ـرای یادگیــری ،خدمــت اســتاد مــروت میرســیدیم
و ب ـرای تــاوت و تشــویق شــدن در جلســات مرحــوم
ابراهیــم پورفرزیب(موالیــی) حاضــر میشــدیم.
همیــن امــر ســبب شــد بــا مرحــوم موالیــی هــم آشــنا
شــویم.
علیاکبـــر حشـــمتی در ادامـــه افـــزود :یکـــی از
خصوصیات برادرم این بود که به تواشـــیح و ابتهال
عالقه داشـــت .دارای صدای گرمی هـــم بود و همین
موجب شـــده بود بتواند در زمینه ابتهـــال فعالیت
بیشـــتری داشـــته باشـــد .ایشـــان در ابتدا بـــه ذکر
مصائـــب اهـــل بیـــت(ع) میپرداخـــت و حتـــی این
جلســـات را هم با ابتهال آغاز میکـــرد و بعد روضه
میخوانـــد .در آن ســـالها مســـائلی ماننـــد ابتهال
چندان محل توجه نبود .البته استاد محسن بادپا
هـــم تالشهایی در این راســـتا داشـــت ،امـــا مرحوم
بـــرادرم را میتوانـــم نخســـتین ابتهالخـــوان ایـــران
معرفی کنم .او نهتنهـــا در ایران بلکه در کشـــورهای
مختلـــف هـــم کـــه بـــرای تبلیـــغ اعـــزام میشـــد ،به
ابتهالخوانی میپرداخت و توانسته بود مخاطبان
بســـیاری را جـــذب کند.
ایـــن پیشکســـوت قرآنـــی در انتهـــای صحبتهای
خود بیان کـــرد :فعالیتهـــای قرآنی مرحـــوم برادرم
در ســـالهای پـــس از انقـــاب اســـامی نیز تـــداوم
یافت .بـــه خاطـــر دارم در محله پامنار و در مســـجد
آیتهللا کاشـــانی جلســـاتی داشـــتیم و ایشان هم
در آنجـــا بـــه اجـــرای برنامـــه میپرداخـــت .مرحـــوم
آیـــتهللا نصرهللا شـــاهآبادی هـــم از این جلســـات
حمایـــت میکـــرد و همین امر موجب شـــد شـــاهد
رشد و توســـعه این فعالیتها باشـــیم .به همه این
مـــوارد باید این نکتـــه را هـــم اضافه کنم کـــه مرحوم
حشـــمتی به دلیل اشـــتغال در راهآهن در آنجا هم
توانســـت کالسهای قرآن را برپا کند و او را به عنوان
یک چهـــره قرآنی میشـــناختند.

باریک که تا پیش از آن در سوریه بیسابقه بود ه است.
ساختمان تکیه شامل دو بخش است :تکیه بزرگ که از
مسجد و مدرسه تشکیل شد ه و تکیه کوچک که از یک
عبادتگاه برای اقامه نماز و دعا و همچنین راهروها و
اتاقهای مجزا و گنبدهای متعدد تشکیل شدهاست .این
تکیه شامل حجرههایی برای اقامت طالب علوم دینی بوده
است.
پس از بحران سوریه ،وزارت جهانگردی سوریه چندین
اتاق را از جمله آرامگاه سلطان محمد ششم عثمانی ،تعطیل
و بسته نگه داشت.
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تاریخچه انتخاب نامهای خانوادگی مرتبط با حرم مطهر رضوی

به نام رضا

j

مهدیه قمری با تصویب قانون مدنی کشور در
ت نامخانوادگی نیز اجباری شد و بر
سال  ،1313ثب 
اساس آن ،سرپرست خانواده باید برای خانواده خود
نامخانوادگی انتخاب میکرد.
انتخاب نامخانوادگی مورد نظر اینگونه بود که از
سوی سرپرست خانواده به سایر افراد خانوادهاش
هم اطــاق میشد ،نامخانوادگی بــراســاس محل
اســکــان ق ــوم؛ نــام یــا شــهــرت ب ــزرگ خــانــدان ،پــدر،
پــدربــزرگ و جد و گاهی هم شغل یا حرفه یا یک
ویژگی ظاهری انتخاب میشد .با نگاهی به اسناد
ثبتاحوال ،بیشترین فــراوانــی نامخانوادگی که
در حــال حاضر وجــود
دارد «محمدی» است
و پس از آن حسینی،
اح ـ ــم ـ ــدی ،رض ــای ــی،
مـــــــــرادی ،حـ ــیـ ــدری،
ک ــری ــم ــی ،م ــوس ــوی،
جــعــفــری ،قــاســمــی،
عــبــاســی ،رحــیــمــی،
اب ـراهــیــمــی ،زارعـ ــی،
مــحــمــودی ،غالمی،
اکبری ،میرزایی و قربانی به ترتیب بیشترین فراوانی
را به خود اختصاص دادهاند.

◾

◾افتتاح اداره «سجل احوال» در سال 1297

اکــنــون 104س ــال از افتتاح اداره «سجل احــوال»
مـیگــذرد .براساس اسناد موجود ایــن اداره پیش
از اجباری شدن انتخاب نامخانوادگی برای افراد،
فعالیت خود را در سال  1297آغاز کرده بود.
اداره «سجل احوال» در زمان قاجار و در وزارت کشور
آن زمــان فعالیت خــود را آغــاز کــرد و بــرای انتخاب
نامخانوادگی چند روش را در اختیار مردم قرار داد؛
انتخاب نامخانوادگی براساس شغل یا تولد در یک
شهر یا روستا از جمله این روشها بود.
در ایـ ـ ــن مـ ــیـ ــان ،عـ ـ ــده زی ـ ـ ـ ــادی در ان ــت ــخ ــاب
نامخانوادگیشان از مشاغل مرتبط در حرم مطهر
رضوی استفاده میکردند.

◾

◾زیـ ـ ــارت مــشــهــد ،اع ــت ــب ــار و دل ــی ــل انــتــخــاب
نامخانوادگی مردم

دکترابوالفضلحسنآبادی،پژوهشگرتاریخمحلی
و شفاهی در اداره اسناد سازمان کتابخانهها ،موزهها
و مرکز اسناد آستان قدس رضــوی در گفتوگو با
رواق میگوید :در گذشته موضوعی به نام فامیل
نداشتیم ،اما امــروز افــراد با فامیل یا نامخانوادگی
خود شناسایی و مشخص میشوند.
او به اسناد مختلفی اشاره میکند که آغاز انتخاب
نامخانوادگی مردم را از دوره پهلوی مشخص میکند
و این اسناد در ثبتاحوال و برخی نیز در اداره اسناد
سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان
قدس رضوی وجود دارد.
دکتر حسنآبادی با اشــاره به شیوههای انتخاب
نامخانوادگی مردم که مرتبط با حرم مطهر رضوی
اســت ،بیان میکند :در گذشته به خاطر اعتبار
زیارت حرم مطهر رضوی ،یکی از شیوههای انتخاب
نامخانوادگی این بوده برخی که به قصد زیارت به
مشهد سفر کرده بودند فامیلشان را «مشهدی» یا
کلماتی از این دست انتخاب میکردند.
اواضافهمیکند:امروزهاگربافامیلمشهدیبرخورد
کنیم با خــود فکر میکنیم شاید چــون فــرد مورد
نظر در مشهد متولد شده این فامیل را برای خود
انتخاب کرده ،در صورتی که منشأ بسیاری از این نوع
نامخانوادگیها زیارت مشهد است.

◾

◾پ ُست خدمتی؛ مهمترین و مرسومترین انتخاب
نامخانوادگی

به گفته این پژوهشگر ،در گذشته مناصب زیادی در
حرم مطهر رضوی وجود داشته که همین موضوع
سبب میشد مردم منصب خود در حرم را به عنوان
نامخانوادگیشان انتخاب کنند.
دک ــت ــر حـ ــس ـ ـنآبـ ــادی ب ــی ــان مـ ـیک ــن ــد :امـ ـ ــروزه
نامهایخانوادگی مانند خادمی ،قائممقامی ،دربان
رضوی و ...وجود دارد که برگرفته از مناصب افراد در

گذشته بوده است.
اومعتقداست:البتهبرخیافرادویانسلهایبعدی
که از منصب و پستی در آستان قدس برخوردار
نبودهاند ممکن است بعدها نامخانوادگیشان را
تغییر داده باشند.

◾

◾انتخاب نامخانوادگی براساس شغلهای مرتبط
در حرم مطهر رضوی

انتخاب نامخانوادگی براساس پستها در حرم
مطهر رضــوی تنها به این قسمت ختم نمیشود
بلکه برخی از مشاغل کــه مرتبط بــا حــرم مطهر
رضــوی بود هم به این
لــیــســت اض ــاف ــه
میشود .به عنوان
مثال ،اسناد نشان
میدهد «فرج هللا
الــمــوســوی» نامی
در هــمــیــن دوران
در روزن ـ ـ ــامـ ـ ـ ـهای
چنین آگــهــی داده
است«:نظربهاینکه
اجـ ــداد پـ ــدری بنده
چراغبان بودهاند ،لهذا نام فامیل خود را چراغبان
معرفی می نمایم» .اسناد موجود نشان میدهد
عموم این نام های خانوادگی برای اطالعرسانی به
فامیل و ثبت آن و پیشگیری از انتخاب آن توسط
دیگران در روزنامه های کثیراالنتشار چاپ میشده
است.
بسیاری از ایــن اطــاعرســان ـیهــا در جــرایــد دوره
پهلوی اول و پس از تصویب قانون اجباری شدن
نامخانوادگی چاپ شــده ،البته قدمت نخستین
اعالم انتخاب نامخانوادگی متعلق به1297شمسی
است.

◾

◾انتخاب القاب برای نامخانوادگی
پژوهشگر تاریخ محلی و شفاهی در اداره اسناد
س ــازم ــان کــتــابــخــانــههــا ،م ــوزهه ــا و مــرکــز اســنــاد
آستان قــدس رضــوی به سایر شیوههای انتخاب
نامخانوادگی درگذشته نیز گریزی میزند و میگوید:
برخی القابی را که داشتند به عنوان نامخانوادگی
خود انتخاب میکردند البته این موضوع به دوران
قاجار بازمیگردد.
او معتقد است در دوران قاجار نامخانوادگی مانند
اکنون زیاد مطرح نبوده و افراد بیشتر برای شناسایی
و مشخص شدن خود ،القابی را برای خویش تعیین
میکردند.
ای ــن پژوهشگر ادامـ ــه م ـیدهــد :نــقــیـباالســرار،
نظامالتولیه و قوامالتولیه در این بخش قرار میگیرند
که مورد دوم و سوم پس از مدتی نامخانوادگی خود را
به نظام رضوی و قوام رضوی تغییر دادهاند.

◾

◾سادات رضوی ،موضوعی پرطرفدار برای انتخاب
نامخانوادگی

دکتر حسنآبادی درخصوص انتخاب نامخانوادگی
براساس جد سادات میگوید :این شیوه نیز میان
افراد در این بخش بسیار پرطرفدار بوده بهطوری که
ممکن است افراد لزوما ًسادات نباشند اما برای خود
نامهای خانوادگی همچون سادات ،سادات رضوی،
موسوی ،حسینی و ...را انتخاب کرده باشند.
بــه گفته ایــن پژوهشگر ،نــامخــانــوادگــی بــا عنوان
موسوی و مانند آن بسیار زیــاد اســت و علت آن
هم به خاطر پستهای زیــادی اســت که جد این
نامخانوادگی در گذشته در حرم مطهر رضوی داشته
و هم به خاطر سادات بودن آنهاست.
او ادامـ ــه مــیده ــد :سـ ــادات حسینی از دوران
صفویه با انتخاب ایــن عنوان بــرای خــود قدمتی
طوالنی دارند ،همچنین فامیلهایی مانند سادات
موسوی و سادات رضوی نیز با تعداد زیاد در میان
نــامهــایخــانــوادگــی بــا قــدمــت بــســیــار محسوب
میشوند.
دکتر حسنآبادی اضافه میکند :کلمه رضوی نیز
از جمله پسوندهایی است که مــردم در کنار یک
نامخانوادگی برای خود در نظر میگرفتند.

برشگفتوگو

اعتبارزیارت
در گذشته به خاطر
اعتبار زیارت حرم
مطهر رضوی ،یکی
از شیوههای انتخاب
نامخانوادگی این بوده
برخی که به قصد
زیارت به مشهد سفر
کرده بودند فامیلشان
را «مشهدی» یا
کلماتی از این دست
انتخاب میکردند.
امروزه اگر با فامیل
مشهدی برخورد کنیم
با خود فکر میکنیم
شاید چون فرد مورد
نظر در مشهد متولد
شده این فامیل را برای
خود انتخاب کرده،
در صورتی که منشأ
بسیاری از این نوع
نامخانوادگیها زیارت
مشهد است.

