WWW.QUDSONLINE.IR

شنبه  18دی 1400

 8ژانویه 2022

 5جمادیالثانی1443

سال سی و پنجم

شماره 9716
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درباره زندگی و زمانه ابوالحسن عراقی ،ادیب و سیاستمدار ناکام دوره غزنوی

نخستین شاعری که در حرم رضوی مدفون شد
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با تعریف صحیح ،دایره حجاب
را پذیرفتنیتر کنیم
3
وصیت رضا و انگشتری سردار 2

خبر
بررسی دغدغههای آیت هللا مصباح یزدی
در یک نشست علمی

تربیت نیروهای کارآمد

عضو هیئت علمی مؤسسه آمــوزشــی و پژوهشی امــام
خمینی(ره) تربیت نیروهای مفید و کــارآمــد ب ـرای نظام
اسالمی را از اولویتها و دغدغ ه اصلی آیت هللا مصباح
یزدی عنوان کرد.
حجت االس ــام والمسلمین دکتر علی مصباح یــزدی،
فرزند ارشد آیت هللا محمدتقی مصباح یزدی در نشست
علمی «نگاهی راهبردی به انديشه ها و الگوهای تربيتی و
كادرسازی سردار سليمانی و آيت هللا مصباح يزدی» که
با حضور خانواده معزز شهدا ،خانواده آیت هللا مصباح
ی ــزدی ،فــرمــانــده ق ـرارگــاه حضرت زیــنــب(س) در سوریه،
نماینده سابق رهبر معظم انقالب اسالمی در سوریه و
عموم دانشجویان در سالن همایشهای شهید سلیمانی
واحد خواهران دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) برگزار شد،
تربیت نیرو و آمــوزش را از نکات مشترک بین آیت هللا
مصباح یزدی و سردار شهید سلیمانی ذکر کرد و گفت:
این دو شخصیت اثرگذار در زمینه تربیت و هدایت افراد
به سوی الهی نه تنها از هیچ تالشی فروگذار نبودند ،بلکه
در این راه خستگی ناپذیر بودند.
ایشان همواره اعتقاد داشتند تربیت انسان باید از اساس
و ریشه باشد ،زیرا رفتار انسانها برخاسته از انگیزههای
انسان است و بحث تربیت اخالقی برای این عالم ربانی
یک اصل و دغدغه  70ساله بود.
وی افزود :بخش اعظمی از عمر با برکت آیت هللا مصباح
یزدی ،صرف تولید اندیشههای مبانی و خالص اسالمی شد
تا افـراد بر اساس مبانی اسالمی پــرورش یابند .ایشان در
کنار تربیت نخبگانی 26 ،سال پیش اقدام به اجرای طرح
والیت در سطح طالب ،دانشجویان ،اساتید و اقشار مختلف
جامعه نمود تا بخشی از شبهات علیه تفکر اسالمی که
ممکن است در ذهن افراد شکل گیرد ،پاسخ داده شود.
وی بــا بیان اینکه آیــت هللا مصباح یــزدی در خصوص
تربیت نیرو جهت پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسالمی
در حوزه های مختلف برنامههای بلندمدت ،میان مدت و
کوتاه مدت داشت ،ادامه داد :برای تربیت نیروهایی که
بتوانند جامعه را بر اساس مبانی اسالمی مدیریت کنند،
راه طوالنی در پیش داریم.
این عالم ربانی معتقد بود برای داشتن نیروهای مفید و
کارآمد نظام اسالمی ،باید در سه بعد شناخت ،تهذیب و
خودسازی و بصیرت افراد کار شود.

محمـدحسیـن نیکـبخت
احـتـمــاال ً نــام ابوالحسن ع ـراقــی را
هنگام بررسی تاریخ حرم مطهر و به
ویژه ،زمان گفتوگو درباره «مسجد
یتــریــن مسجد
بـ ــاالسـ ــر» ،قــدی ـم ـ 
موجود در اماکن متبرکه شنیدهاید.
او بانی این مسجد است و پیکرش را هم ،چنانکه
ابوالفضل بیهقی در «تاریخ مسعودی» آوردهاست،
در همان مسجد ِ مجاور روضه منوره دفن کردند و این
مزار تا قرنها باقی بود .ابوالحسن عراقی روز دوشنبه،
ششم شعبان سال  429برابر با  31اردیبهشتماه
سال  417خورشیدی درگذشت؛ اگر این گــزارش را
که بیهقی نقل کرد ه و به احتمال زیاد ،دقیق است،
بپذیریم ،ماجرای دفن ابوالحسن عراقی در مسجد
باالسر 983 ،سال پیش اتفاق افتاد و از آنجا که وی
را شاعر و نویسندهای توانمند توصیف کردهاند ،باید
او را قدیمیترین شاعر و نویسندهای بدانیم که در
حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد .در رواق امروز،
بر زندگی و زمانه این نویسنده ،سیاستمدار و شاعر
ایرانی گذری خواهیم کرد.

و مجاوران را از بیآبی نجات داد .حتی دستور داد
کاروانسرایی در کنار حرم مطهر بسازند تا زائران حرم
مطهر از آن استفاده کنند .چنانکه قبال ً هم اشاره
کردیم ،احتماال ً این قدیمیترین کاروانسرایی بوده
که در مشهد ساخته شدهاست .به دستور عراقی،
نخستین مسجد در مجاورت حرم رضوی ساخته شد
که هنوز پابرجاست و ما آن را با نام «مسجد باالسر»
میشناسیم و دربارهاش به تفصیل توضیحاتی را به
خوانندگان عزیز رواق ارائه کردهایم.

◾

◾در تنگنای سیاست و جنگ
دوران حکومت این نویسنده و شاعر نامی ،خیلی
کوتاه بود؛ ترکمانان که از دیرباز با غزنویان درگیر بودند،
به خراسان تاختند و نواحی تون (فردوس کنونی) را به
باد غارت دادند .عراقی سپاهی را برای سرکوب آنها
فرستاد ،اما این سپاه نتوانست کاری از پیش ببرد

که خود را ادارهکنندگان واقعی حکومت میدانستند،
قصد داشتند در تعیین فرمانروایان نقش بیشتری
ایفا کنند .به وجــود آمــدن دو جناح «پــدریــان» که
طرفدار محمود غزنوی و سیاستهای خاص وی و به
حکومت رسیدن محمد ،فرزند دیگر سلطان محمود
بودند و «پسریان» که طــرفــدار سلطان مسعود و
سیاستهای وی به شمار میآمدند ،قربانیهای
فراوانی گرفت و اف ـرادی مانند «حسنک وزیــر» به
دلیل همین رقابت و با دستور مسعود غزنوی به
هالکت رسیدند .به نظر میرسد آنچه بیشتر از همه
موجب عزل عراقی و بر باد رفتن جایگاه و موقعیت
او شد ،قـرار گرفتن وی در وسط معرکه رقابتهای
سیاسی «پدریان» و «پسریان» بوده باشد.

◾

◾پایان کار و آرام گرفتن در مشهدالرضا(ع)
درباره درگذشت ابوالحسن عراقی ،بیهقی گزارش

◾

◾دبیری که از غرب به شرق ایران آمد

هرچقدر زمــان درگذشت ابوالحسن عراقی معلوم
است ،کمترین اطالعی درباره زمان والدت وی و مکان
آن وجود ندارد .با توجه به پسوند نام وی« ،عراقی»،
احتماال ًاو باید جایی در غرب ایران قدیم که به عراق
عجم شهرت داش ــت ،بــه دنیا آمــده بــاشــد .برخی
مورخان ،ابوالحسن را از دبیران دربار آلبویه میدانند؛
خاندانی شیعهمذهب که بیش از  100سال بر ایران
غربی و عراق عرب و عجم حکومت کردند و به احیا
و گسترش سنتهای شیعی ،مانند عـ ــزاداری بر
ساالر شهیدان(ع) و برگزاری عید سعید غدیر همت
گماشتند .ابوالحسن احتماال ًدبیر مجدالدوله ،پسر
فخرالدوله دیلمی ،فرمانروای ری بودهاست و به همین
دلیل ،باید وی را دارای عقاید شیعی و عالقهمند
به مذهب اهلبیت(ع) بدانیم .با این حال ،پس از
تصرف ری توسط سلطان محمود غزنوی ،ابوالحسن،
به همراه تعداد دیگری از دیوانساالران دربار آلبویه،
به غزنین فرستاده شد و به این ترتیب ،مرحلهای
دیگر از زندگی وی آغاز گردید .ابوالحسن در سال
 406خورشیدی به غزنین رسید و از آنجا که در فن
دبیری و امور دیوانی تبحر فراوانی داشت ،توانست
مدارج ترقی را به سرعت طی کند و با شم سیاسی
خوبی که داشت در زمره اطرافیان مسعود غزنوی،
پسر سلطان محمود قرار گرفت و چون در نگارش
بسیار متبحر بود و در فن شعر نیز ،توانمندی باالیی
داشت ،خیلی زود نظرها را به سوی خود جلب کرد.

◾

◾دوران اقبال ابوالحسن عراقی

با به قــدرت رسیدن مسعود غزنوی ،ابوالحسن در
شهریور سال  415خورشیدی ،به عنوان حاکم هرات
وارد این شهر شد .او را حاکمی سختگیر توصیف
کردهاند؛ با این حال ،دست به فعالیتهای عمرانی
گسترده در هرات و اطراف آن زد و در همان زمان ،به
کار آبادانی حرم رضوی و اطراف آن همت گماشت.
مشهور است که در آن هنگام ،کاریز و قنات مشهور
شهر مشهد ،یعنی قنات سناباد ،خشکیدهبود؛
ابوالحسن به کار بازسازی قنات پرداخت و زائـران

گزيده

با به قدرت رسیدن مسعود غزنوی ،ابوالحسن در شهریور سال  415خورشیدی،
به عنوان حاکم هرات وارد این شهر شد .او را حاکمی سختگیر توصیف کردهاند؛ با
این حال ،دست به فعالیتهای عمرانی گسترده در هرات و اطراف آن زد و در همان
زمان ،به کار آبادانی حرم رضوی و اطراف آن همت گماشت.

و در نبرد مغلوب شد و اوضــاع خراسان بیشتر به
هم ریخت .سلطان مسعود که از دست ابوالحسن
عراقی خشمگین شدهبود ،او را به غزنین فرا خواند و
وزیر خود ،خواجه احمد عبدالصمد را برای سرکوب
ترکمانان فرستاد .این اتفاق در اسفند سال  415افتاد.
به این ترتیب ،حکومت ابوالحسن عراقی در خراسان،
فقط  6ماه دوام آورد .او پس از بازگشت به غزنین،
مــورد شماتت ق ـرار گرفت و حتی جانش به خطر
افتاد ،اما گروهی از جماعت دبیران که وی را عضوی
از صنف خود میدانستند و قتل او را ،سرآغاز سنتی
وحشتناک برای کشتار و نادیده گرفتن دیوانساالران
و تسلط اُم ـرای لشکر فرض میکردند ،به شفاعت
از عراقی برخاستند و ابونصر مشکان ،رئیس دیوان
رسائل سلطان مسعود ،از وی خواست که از گناه
عراقی درگذرد و سلطان غزنوی نیز ،این شفاعت را
پذیرفت .از این زمان ،تا هنگام مرگ عراقی ،وی در
غزنین ماند و خانهنشین شد و حتی کارهای عادی
دیوانی را به وی ارجــاع نمیدادند .با وجــود اینکه
گــزارش بیهقی دربــاره برکناری ابوالحسن ،بینقص
بــه نظر م ـیرســد ،امــا نکتهای بسیار مهم در این
زمینه وجود دارد که نباید نادیده گرفت و آن اینکه
در این دوره تاریخی ،جدال سیاسی شدیدی میان
دیوانساالران برای قبضه قدرت درگرفته بود .دبیران

دقیقی را ارائه کردهاست .وی در این باره مینویسد:
«[در شعبان ســال (429اردی ـب ـه ـشــت  ])417من
به عیادت وی رفتم و او را یافتم چــون تــاری موی
گداخته ولکن سخت هــوشـیــار ،گفت و وصیت
بکرد تــا تابوتش بــه مشهد علیبنموسی الرضا
رضوانهللا علیه برند به طوس و آنجا دفن کردند
که مال اینکار را در حیات خود بداده بود .من در
سنه احدی و ثالثین (431ق = 418ش) که به طوس
 ...و نوقان رفتم و تربت رضا علیهالسالم را زیارت
کردم ،گور عراقی را دیدم در مسجد آنجا که مشهد
است  ...او را زیــارت کــردم و به تعجب بماندم از
حال این دنیای فریبنده که هشت و نُه سال این
مرد را برکشید و بر آسمان جاه رفت و بدین زودی
بمرد و ناچیز گشت» .با اینکه عراقی را شاعر و
نویسندهای توانا توصیف کردهاند ،اما از اشعار وی
چیزی برجا نماندهاست و تنها دو بیت از اشعار
او را ،میتوان در کتاب «ترجمان البالغه» اثر بهرام
سرخسی ،از اسـتــادان فن عــروض در قــرن پنجم
هجری یافت .استفاده از شعر عراقی برای آموزش
فن شاعری ،نشان میدهد وی در زمــان خــودش،
شاعری توانا و شناخته شده بودهاست و نخستین
شاعری محسوب میشود که در جوار روضه منوره
رضوی به خاک سپرده شد.

ایران اسالمی ما این روزها حال و هوای متفاوتی
را تجربه میکند .تنها چند روز پس از برگزاری
مراسم بزرگداشت شهید حــاج قاسم سلیمانی
در جای جای وطن عزیزمان ،پنجشنبه گذشته
و هــمــزمــان بــا ای ــام شــهــادت حــضــرت زهـ ـرا (س)
 ۲۵۰شهید گمنام دوران دفــاع مقدس در ایام
شــهــادت م ــادر بینشان خــود،
روی دستهای مردم شهیدپرور
این سرزمین تشییع و به خاک
سپرده شدند....
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نیمکتزندگی

خیابان گرم نیست!

رقیه توسلی کُپ ّه ای جلو ساختمان نیمه کاره؛
اولین بار اینطور دیدمش.
کمی برای کشف ماجرا تالش کردم ،اما دروغ چرا،
چون کار عجلهای داشتم آنچنان که باید پاپیچ
قصه نشدم.
گذشت تا اینکه دوب ــاره مسیرم خــورد به اداره
فرهنگ و ارش ــاد و بــاز کُپ ّه را همانجای قبلی
دیــدم .توی خیابان اصلی ،جلو ساختمان نیمه
ساخت .به همان سبک و سیاق قبلی نشسته
بود .مچاله ،تنها ،پشت به باد .با این تفاوت که
اینبار مختصری موی ژولیده هم پیدا کرده بود.
دیگر مطمئن شدم زیر پتوی زهواردرفته ،آدمی
نیازمندنشسته.
از دست خودم بابت یک هفته اشتباه ،عصبانی
بودم .کاش اینقدر خطا و مضحک فکر نمیکردم.
آخر دفعه اول برای راضی کردن وجدانم گفتم این
کپه حتما ًیک مقدار کیسه گچ یا سیمان است که
کارگران رویش را پوشاندهاند.
اینبار معطل نمیکنم .زنگ میزنم به  .137در
کمال تعجب سامانه شـهــرداری روی پیغامگیر
یگ ــذارم .بعد ش ـمــاره اورژانـ ــس
اس ــت .پـیــام مـ ـ 
اجتماعی را میگیرم 123 .بهزیستی ،سه بار که
بوق میخورد ،اپراتور خانومی جوابگوست .شرح
ماوقع که میکنم ،قول پیگیری میدهد .دلم قرص
میشود .با حال دگرگونی به آقای کارتن خواب
یکـنــم .خوشحالم کــه امـشــب را از بی
نـگــاه مـ 
سقفی نجات پیدا میکند .کــه تــوی گرمخانه
حداقل لیوانی چای و بشقابی غذای گرم سهمش
یشــود از زنــدگــی .خوشحالم کــه نهادهایی
مـ 
هستند که زیر بال و پر آد مهــای بیجا و مکان
را میگیرند .ارگانهایی که شرایط زیست نیمه
عادی را فراهم میآورند و دستاندرکار این قسم
امــورنــد .نیم ساعتی منتظر میمانم امــا خبری
نمیشود .باید بروم اما دلم میماند اینجا .پیش
آقای بی سرپناهی که هر شب کنار کلی خانه،
چشمهایش را میبندد .وقــت رفتن زیرلبی به
آقــای پتوپیچ میگویم؛ نگران نباش همشهری!
امشب اینجا نمیخوابی دیگر!

پی نوشت

فرداست .با اداره فرهنگ و ارشــاد کــاری نــدارم.
آمدهام یکسر تا خیابان مذکور ،جای خالی ببینم
و آرام شوم .که نمیبینم .باورم نمیشود آقای مو
پریشان هنوز روی آن تکه کارتن باشد...
موبایلم را درم ـیآورم 123 .دارد بوق میخورد که
خبر حذف سه تیم ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا
هم میآید روی صفحه .برای آقای کارتن خواب و
خودم و طرفداران میلیونی ،دلم کباب است.

سنجاق

حضرت علی (ع)  :تهیدست و فقیر ،در وطن
خویش هم غریب است.
حکمت  56نهج البالغه

