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شماره 9719

رشیدیان :وزارت حج عربستان اطالعیهای به ما نداده است

سکوت سعودیها در قبال حج
2

نگاهی کوتاه به زندگی عالمه شرفالدین عاملی
در سالروز درگذشت او

مبارز
عدالتخواه
پیشگام تقریب

ویژهفرهنگومعارفرضوی
سال اول ویژه نامه247

گفتوگو با محمد سادات اخوی /نویسنده

ادبیات دهه 60
مناسب مخاطب
امروزی نیست

از نسل سادات بود و با  31واسطه از مادر به ابراهیم المرتضی بن
موسی بن جعفر(ع) میرسید .از کودکی وارد حوزه علمیه نجف شد
و علوم اسالمی و دینی را در محضر اساتید فراگرفت .در ۱۷سالگی
با دختر عمویش ازدواج کرد .شرفالدین همزمان با تحصیالت فقه
و اصــول به مطالعه جــدی احادیث از منابع معتبر شیعه و سنی
پرداخت ،تاریخ اسالم را فراگرفت و پس از  15سال تحصیل در حوزه
نجف و سایر شهرهای عراق ،پیش از  32سالگی به
درج ه اجتهاد رسید که در نوع خود بینظیر بود.
سپس به لبنان رفت .در شهر ابوذر غفاری اسکان
گزید و در دیــار شهیدان و دانشمندان مشهور
شیعی شهید اول ،شهید ثانی...

2
25هزار منبع دیداری و شنیداری
در مرکز اسناد آستان قدس رضوی نگهداری میشود

حفاظت از تاریخ
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4

دیدگاه

نقش جامعه قرآنی
در بازسازی ساختارهای فرهنگی 2

آنچه درباره هجوم «غُزها» در قرن ششم هجری به خراسان نمیدانیم

فتنه فراموش شده

دکتر اکبر نصراللهی خبر داد

«پایاننامهها و رسالهها» به
جشنواره امام رضا  jمیآیند

4

نمایش قرآن کتابت شده به سفارش
4
امیرکبیر در موزه حرم رضوی

خبر

دستاورد دانش بنیان
دانشگاه امام رضا j

همزمان با برپایی نمایشگاه
م ـ ــج ـ ــازی دس ـ ــت ـ ــاورده ـ ــای
پــژوهــش ،فــنــاوری و فن بــازار
اسـ ــتـ ــان خ ـ ـراسـ ــان رض ـ ــوی،
یــک محصول دان ــش بنیان
دانــشــگــاه بــیــن المللی امــام
رض ــا(ع) به عنوان دســتــاورد منتخب پژوهش و فناوری
استان خراسان رضوی معرفی شد.
بــه گ ــزارش آســتــان نــیــوز در بــررس ـیهــای ص ــورت گرفته
 29محصول از دانشگاه فــردوســی مشهد ،پــارک علم
و فــنــاوری خــراســان ،دانشگاه بینالمللی امــام رضــا(ع)،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد و مؤسسه پژوهشی
علوم و صنایع غذایی که در دو سال اخیر رونمایی نشده
بودند و خاصیت کاربردی داشتند در فرایند ارزیابی قرار
گرفت و پس از ارزیابیهای صورت گرفته  14محصول از
جمله «دستگاه منبع نور بهینه آندوسکوپی» دانشگاه
بین المللی امام رضــا(ع) به عنوان محصوالت منتخب
انتخاب شدند.
دکتر قاسم صادقی بجستانی معاون پژوهش و فناوری
دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) و مخترع «دستگاه منبع
نور بهینه آندوسکوپی» در حاشیه این مراسم به خبرنگار
ما گفت :نور تولید شده منبع نور آندوسکوپی کامال ً سرد
و دارای حرارت ناچیزی است و با فیلتر طراحی شده دارای
رنگ نور طبیعی است.
وی با بیان اینکه این دستگاه دارای ثبت اختراع به شماره
 96894و  TRL8است ،اظهار کرد :منبع نور آندوسکوپی
مبتنی بر  SMTتوانایی تولید 10هــزار تا 100هــزار لوکس
از سیلندر نوری را دارد و سیلندر نوری خاصی که برای
منبع نوری این دستگاه طراحی شده  ،ضمن هدایت نور
در مسیر نوری مشخص ،امکان دریافت دمای سیلندر و
نمایش آن در هر لحظه را دارد.

نیمکت زندگی

کمال همنشین

محمدحسین نیکبخت حمله
مغول  ،یا هجومهای پیاپی تیمور
و یا ازبکها ،تنها وقایعی نیستند
که مردم خراسان و از جمله زائران
و مجاوران حرم رضوی از آن آسیب
دیــدنــد .خ ـراســان و مشهد بــه جز
اینها ،طعم تلخ هجوم دیگری را هم چشیده است.
هجوم «غُزها»  ،فتنهای است که در نیمه نخست
قرن ششم هجری قمری آغاز شد و به تدریج تار و پود
زندگی خراسانیان را از هم گسست و زمینه را برای
هجمه گسترده مغوالن فراهم کرد.

◾

◾غُزها از کجا پیدایشان شد؟
غُزها مجموعهای از  9قبیله بــزرگ و صحرانشین
بودند که آن سوی رود سیحون زندگی میکردند.
هر گاه فرمانروایان حاکم بر خراسان ،به ورطه ضعف
میافتادند ،آ نهــا فرصت را مغتنم میشمردند و
شهرهای بزرگی مانند طوس ،نیشابور ،هرات و مرو،
عرصه غارت و تاخت و تازشان میشد .هجوم غُزها،
از آنجا که فاقد فرماندهی واحد بودند ،اغلب درگیری
داخـلــی هــم داشتند بــه مــانــدگــاری چندانی منجر
نمیشد.
با مرگ سلطان سنجر در اردیبهشتماه سال ،536
عمال ً دیواره دفاعی خراسان از مقابل غزها برداشته
شد و این منطقه مانند لقمهای چرب و شیرین ،در
اختیار آنها قرار گرفت .در مشهد و طوس ،حکومت
در اختیار مؤیدالدین آیبه ،یکی از غالمان تُرکنژاد
سلطان سنجر بــود .در این دوران از هم پاشیدگی
ساختار سیاسی در خراسان ،موجب نبود یک ارتش
مجهز برای دفاع از مردم این خطه شد؛ مشهد نیز
در معرض هجومی سخت قرار گرفت.

امروزی) ،سمزقند و دیگر روستاهای کهنسال حوالی
نوقان و خــود ایــن شهر هجوم آوردن ــد و دســت به
غارت و قتلعام زدند .در این هنگام ،مشهد از بارویی
کوچک برخوردار بود؛ یک دیوار دفاعی نیمبند که در
ی مشهور مردم
سال  501خورشیدی و بعد از درگیر 
مشهد و تابران ساخته شد .به همین دلیل ،تعداد
زیادی از ساکنان روستاها و شهرهای نزدیک مشهد،
به این شهر آمدند تا در پناه حرم مطهر رضوی ،جان
و مالشان ایمن باشد .البته در نیمه نخست سال
 537خورشیدی ،مؤیدالدین آیبه با ملکمحمود،
خواهرزاده سلطان سنجر از در همکاری درآمدند،
غزها را شکست داده و تا مرو عقب راندند و تا مدتی
آرامش نسبی بر خراسان حاکم شد .اما از آنجا که
«دو پادشاه در اقلیمی نگنجند» ،ملک محمود و
مؤیدالدین آیبه ،بهزودی بر سر تقسیم قدرت به جان
یکدیگر افتادند و دوباره ،هرج و مرج باال گرفت.

گزيده

◾

◾زد و خوردهای بیثمر
مشهد در این زمان ،هنوز شهرکی آباد در کنار شهر
بزرگ نوقان به حساب میآمد که به دلیل قرار داشتن
مرقد مطهر امــام رض ــا(ع) ،مکانی مقدس و قابل
احترام برای همه مسلمانان ،اعم از شیعه و سنی بود.
غُزها که خود مدعی مسلمانی بودند و از این نظر باید
میان آنها و مغوالن فرق قائل شویم ،ظاهرا ًاز نزدیک
شدن به مشهد و غارت آن ،ابا داشتند .اما براساس
گزارش مورخانی مانند ابناثیر ،در کتاب «الکامل فی
التاریخ» ،روستا و شهری در اطراف مشهد باقی نماند
که از تعرض آنها مصون باشد .غزها به تیلگرد(تلگرد

رقیه توسلی پــشــت س ــرم م ـیآیــد و
با موبایل حــرف مـیزنــد .مــادر نگرانی که
بهشدت دست به دامان مادر دیگری شده.
دســت بــه دام ــان مــادر «س ــروش» .همان
پسری که فکر میکند دارد پسرش را از راه
بهدر میکند:
لطفا ً چند دقیقه به من گــوش کــن .یک
هفته ست «کیان» داره حرف تتو میزنه
تــوی خــونــه .بــررســی میکنم میبینم بله
ب ــازم از اثـــرات حشرونشر بــا آقــاســروش
شماست  ...آقــا مچشو داده خالکوبی
کــردن .یکساله هر ان ــدازه من و پــدرش و

◾

در آبا ن سال  537غُ زها دوباره به خراسان ریختند و این بار ،وحشیانهتر از قبل به
غارت و چپاول این منطقه پرداختند .خبر هجوم آنها به سرخس و نواحی مجاور
آن ،خیلی زود به مشهد و روستاهای اطراف آن رسید و شهر و حرم مطهر ،دوباره
پر از جمعیت پناهندگان شد.

◾فتنه ،پشت دروازههای مشهد
در آبـ ــا ن س ــال  ،537س ـرانــجــام ای ــن دع ــواه ــا و
زیادهخواهیها کار دست دو حاکم داد؛ غُزها دوباره
به خراسان ریختند و این بار ،وحشیانهتر از قبل به
غارت و چپاول این منطقه پرداختند .خبر هجوم
آنهــا به سرخس و نواحی مجاور آن ،خیلی زود
به مشهد و روستاهای اطـراف آن رسید و شهر و
حرم مطهر ،دوباره پر از جمعیت پناهندگان شد.

جناب مشاور ،براش از عاقبت بیعالقگی
به درس میگیم ،بیفایده س ــت ...چون
آقــا ســروش داره از تفریحات باحالتری
استفاده میکنه .چون سوئیچ ماشینش
رو در اختیار دوستش میذاره .چون داره
سطح مالی زندگی خودشو به خورد کیان
بی تجربه من مــیــده ...از کــدوم شاهکار
ســروش خــان بگم اص ــاً؟ امــروزهــم کــه از
تو بالکن میبینم شازده تون سیگارم دود
میکنه .دیدم نه نمیشه اینطور .باید اتمام
حجت را با شما بکنم...کیان حرف ما رو
نمیشنوه دیگه .مسخ شده .دوستش داره

شکست تلخ مدافعان خراسان سبب شد طوس
به دست غُزها بیفتد .آنها شهر پرجمعیت تابران
را به باد غارت دادند و بالفاصله به سوی مشهد و
نوقان تاختند .با این حال ،در کمال ناباوری ،تصمیم
به صلح با ملکمحمود گرفتند .ثمره پیوستن غُزها
به ملکمحمود ،تلخ و جبرانناپذیر بــود؛ جدال
میان دو حاکم ناکام تا سال  538خورشیدی ادامه
داشت؛ تا اینکه درگیریها به حومه مشهد رسید.
مردم شهر ،حاضر به پذیرش هیچکدام از طرفین
دعوا نبودند و دست به مقاومت در برابر غُزهای
مهاجم زدند؛ اما غُزها به شهر رخنه کردند و دست
به کشتار عجیبی زدنــد .امــوال زائ ـران و مجاوران
غارت و خانهها به آتش کشیده شد .بر اساس آنچه
«ابن اثیر» نوشته جمع کثیری از زائران ،مجاوران
و پناهندگان حرم رضوی ،از دم تیغ گذرانده شدند
و فقط ساختمان روضه منوره و کسانی که در آن

پناه گرفته بودند ،از تعرض مصون ماند .فتنه غُزها،
آخرین فتنهای بود که شهر مشهد ،قبل از هجوم
مغوالن شاهد آن شد .شاید ،وسعت غارتگری و
فتنه مغول ،آنقدر زیاد بود که فتنه غُزها ،حتی در
کتابهای تاریخی مربوط به آن دوره نیز ،چندان
جدی گرفته نشد؛ اما این هجمه گسترده و طوالنی
را ،باید یکی از سهمگینترین فتنههایی بدانیم که
تاریخ مشهد به خود دیدهاست.

آیندهاش رو خراب میکنه.» ...
از خیر خرید سوپر و میوه فروشی میگذرم
و همینطور به پیاده روی ادامه میدهم که
همراه قصه باشم .همراه داستان این خانوم و
جوش و خروش مادرانه اش .میخواهم بدانم
یشــود .امــا صدایش قطع
ته ماجرا چه مـ 
میشود و جایش را بوقها و سالم علیک دو
پیرزن می گیرد .دقایقی منتظر میمانم اما
خبری نمیشود .برمیگردم ،هیچ کس پشت
ســرم نیست .مــادر کیان رفـتــه .م ــادری که
آخرین جمله اش توی سرم تمام نمی شود:
« برا تربیت فرزندم دریغ نمی کنم .زندگی به

آدمای باکیفیت ،احتیاج داره».

سؤال

آیــا آدم ِ باکیفیت و بـهدردبــخــور و امــن و
مثمری هستیم؟
آیا حالمان از داشتن خودمان خوب است؟

سنجاق

امیرالمؤمنین (ع)  :همنشینی با بــدان،
بدی را به روح آدمی وارد میکند .مانند باد
که اگر از جای بدبویی بگذرد ،بو را با خود
میآورد.

استفتا

کلیکهای حرام و حالل

با آمدن فناوریهای جدید ،شکل گرفتن روابط
مجازی تازه و به وجود آمدن مناسبات اجتماعی
و مجازی نوپدید ،بیشک ،از حیث شرعی و
فقهی هم بـرای خیلی از کاربران پرسشهای
تازه پیش میآید .خیلی از این پرسشها ممکن
است برای شما هم پیش آمده باشد .در ادامه
برخی از این موارد ،استفتائات و ...را به نقل از
«مهر» بخوانید:

◾

◾حضرت آیتهللا خامنهای
پــرســش :ف ــروش الی ــک و فــالــوور واق ـعــی و یا
ساختگی و دروغین (فیک) چه حکمی دارد؟
پاسخ :اگر واقعی باشد ،در مواردی که مشتمل
بر مفسده نباشد ،فی نفسه اشکال ندارد ،ولی
اگر ساختگی و دروغین باشد ،جایز نیست.
پرسش :سایتهای آمــوزشــی به ازای بازدید
روزانه افراد وجهی را به ما پرداخت میکنند .اگر
من هم جزو ثبت نام کنندگان این سایت باشم
و ماهیانه پولی را دریافت کنم ،اشکال شرعی
دارد یا خیر؟
پاسخ :اگر بازدید از سایتهای تبلیغاتی ،ترویج
فساد از قبیل نشر اکاذیب و ارائ ه مطالب باطله
نباشد و مبلغ دریافتی به عنوان هدیه باشد،
بازدید از سایتها و دریافت مبلغ مذکور اشکال
ندارد.

◾

◾حضرت آیتهللا سیستانی

پرسش :سایتهایی هستند که بابت کلیک
کــردن در سایت آ نهــا و ...پول میپردازند آیا
انجام چنین کاری اشکال دارد؟
پاسخ :اگر مستلزم حرامی بشود مانند اینکه
ترویج برای شرکتی باشد که کار او حرام است،
جایز نیست.
پرسش :شغل «کافی نت داری» با توجه به
اینکه اینترنت کاربردهای مختلف (اعم از حالل
و حرام) دارد ،دارای چه حکمی است؟
پاسخ :فی نفسه اشکال ندارد.

◾

◾حضرت آیتهللا مکارم شیرازی
پرسش :لطفا ً بفرمایید حکم پولی که از راه
پخش بازی آنالین در اینترنت (استریم) رد و
بدل میشود ،چیست؟
پاسخ :کسب درآمد از این طریق جایز نیست.
تهــای
پــرســش :ک ــار ک ــردن در یـکــی از شــرکـ 
خدمات اینترنتی ،که اکثر استفاده از آن مربوط
به کاربردهای مبتذل است ،چه حکمی دارد؟
پاسخ :هرگاه اکثر اف ـراد از برنامههای مبتذل
آن استفاده میکنند ،کار کــردن با آن شرکت
خدماتی اشکال دارد.
پرسش :حکم استفاده از اینترنت وایرلسی که
مالک آن برایش قفل نگذاشته چیست؟
پاسخ :اگر نگذاشتن قفل بر آن نشانه رضایت
او به استفاده دیگران باشد ،مانعی ندارد در غیر
این صورت جایز نیست.

