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گفتوگو 88498437

 24بهمن  .1338زندهیاد حاج شیخ محمد محققی (نفر وسط)
در روز بر زمین زدن كلنگ مسجد هامبورگ

پیشینه پایتخت
در آیینه روایتی از نزدیک

درافسانهها
وافسونهایطهرانقدیم
محمدرضا کائینی
ته��ران قدی��م،
تاکن��ون س��وژه
تحقیق بس��یاری
از پژوهن��دگان
بوده اس��ت .با این
هم��ه اث��ری ک��ه
هماین��ک درب��اره
آن سخن میرود،
س��بکی بدی��ع در
روای��ت خوی��ش
دارد .داس��تانی اس��ت از کس��ی ،که پدربزرگ و
پدرش ،ناچار از مهاجرت به پایتخت ش��ده و بسا
وقایع ،آداب و عادات تهرانیان را ،به نظر تیزبینی
نگریستهاند« .رؤیای طهران قدیم» به قلم حمید
گروگان آمده و پژوهشکده مطالعات تاریخ معاصر
ایران ،آن را منتشر ساخته است .مؤلف در دیباچه
خود بر این اثر ،در باب موضوع این کتاب و پیشینه
ارتباط ذهنی خویش با آن ،چنین آورده است:
«پدرم میگفت با خانواده ،ب��رای زندگی آمدیم
طهران و پس از چند ماه ،پدرم گم شد! نمیدانم
چه ش��د و کجا رفت! به هر حال ،داییام ،ما را در
پناه خ��ود گرفت و در خان��هاش ،حوالی امامزاده
سیدناصرالدین ،اتاقی به ما داد و از فردای همان
روز ،مرا در دکان حلبیس��ازی خ��ودش ،حوالی
توپخانه ،به کار واداش��ت ،از صب��ح زود تا حوالی
غروب .ما به طهران آمدیم و بقیه خانواده پدری،
در تبریز ماندند .حاال چه زمانی است؟ سال1290
شمسی است .یعنی دو سال است که احمدشاه ،در
سن  13 ،12سالگی بر تخت نشسته و چون بچه
است ،کارها را دادهاند دست یکی از درباریها ،به
نام عضدالملک .در طهران با بدبختی و بیچارگی
و فقر زندگی میکردیم و اگر ی��ک روز کار نبود،
گرسنه میماندیم! کار کردیم و کار کردیم و هفت
سال گذشت و من ش��ده بودم  15 ،14ساله ،که
اوج قحطی بزرگ بود و چیزی برای خوردن پیدا

قرار شد همزمان با میالد منجی عالم
بشریت ،حضرت مهدی موعود(عج)،
کلن�گ س�اختمان مس�جد ،در روز
شنبه نیمه ش�عبان 1379ق .بر زمین
زده ش�ود .ه�وا به ش�دت س�رد بود
و برف س�طح زمین را پوش�انده بود!
مراسم آغاز شد و اس�تاد محققی در
آغاز سخنرانی ،انس�انها را «برادر»
یکدیگر توصیف کرد ،با این استدالل
که« :خ�دا برای ما باالت�ر از هر پدری
است ،پس چرا ما با هم برادر نباشیم؟»

حجتاالسالموالمسلمینمحمدمحققیالهیجی
س مسجد بزرگ شهر هامبورگ در آلمان
و چالشهای تأسی 

نمایی از دروازه دولت تهران

یادگارمرجعیتشیعه
برای شیعیان اروپا
محمد مددی

س و آغاز به كار مسجد بزرگ و مركز اسالمی
تأسی 
ش�هر هامب�ورگ آلم�ان ،از آث�ار ارجمن�د دوران
مرجعیت زندهیاد ،آیتاهلل العظمی حاجسیدحسین
طباطبایی بروجردی به ش�مار م�یرود .آن بزرگ
با اعزام دانش�مند فقی�د ،زندهیاد حجتاالسلام
والمسلمین حاج ش�یخمحمد محققی الهیجی به
هامبورگ ،به انجام ای�ن عمل مب�ادرت ورزید و تا
پایان حیات ،از آن حمایت ك�رد .در مقال پیآمده،
س این كانون شاخص و فعال دینی
گزارشی از تأسی 
در كشور آلمان ،آمده است .امید آنكه مقبول آید.

چند و چون اعزام نماینده آیتاهلل بروجردی
به آلمان
بسط و گسترش اسالم در اقصی نقاط عالم ،در طی قرون
متمادی و به تبع آن وجود شیعیان و پیروان اهل بیت(ع)
در کشورهای مختلف جهان ،از روزگار دور ،توجه نهاد
مرجعیت و روحانیت را برای حمایت و هدایت آنان جلب
کرده بود ،لذا اعزام مبلغانی برای آشنایی بهتر شیعیان با
معارف اهل بیت(ع) ،اقدامی در این راستا بود .این موضوع
به ویژه در عصر مدرن و جابهجا شدن و مهاجرت برخی
ایرانیان به غرب ،برای کار و تحصی��ل و احیاناً زندگی،
مرجعیت شیعی ایران را بر آن داشت تا مبلغانی را برای
رسیدگی و تمشیت امور مذهبی معتقدان و اداره مساجد
و اماکن مذهبی شیعیان ،اعزام نمایند .در سال ،1332
گروهی از ایرانیان مقیم هامبورگ در یک گردهمایی،
س مس��جدی را برای عبادت و برگزاری
پیشنهاد تأسی 
جلسات دینی مس��لمانان ،با مرحوم آیتاهلل العظمی
حاج سیدحس��ین طباطبایی بروجردی مرجع تقلید
شیعیان ،مطرح کردند .ایشان در نامهای ضمن موافقت
با اجرای این طرح ،مبلغی را ب��رای انجام دادن این کار،
کمک کردند .همزمان با این اقدام ،گروهی از بازرگانان
تهران نیز مسئولیت جمعآوری کمکهای مالی برای
احداث مسجد هامبورگ را ،برعهده گرفتند .از همین رو
حجتاالسالم والمسلمین محمد محققی الهیجی ،به
عنوان نماینده آیتاهلل بروجردی و نخستین امام مسجد
هامبورگ ،انتخاب شد .پس از ورود ایشان به هامبورگ،
خیر ایرانی
زمین مسجد که وجه آن از سوی یکی از تجار ّ
اهدا شده بود ،خریداری شد .یک شرکت آلمانی به اتفاق
مهندس حسین لرزاده معمار هنرمند ایرانی ،مأموریت
یافت تا طرح احداث مرکز اسالمی هامبورگ را ،در کنار
دریاچه زیبای آلستر در هامبورگ ،اجرا کند.
دغدغههایساختمسجددرمنطقهتوریستی
هامبورگ!
مسجد در سنت اسالمی ،عالوه بر کارکردهای عینی،
ویژگیهای باطنی و ظاهری خاصی دارد و معماری آن
نیز ،مشتمل بر نمادهایی چون گنبد ،مناره و ...میباشد،
که آن را از س��اختمانهای دیگر متمایز میس��ازد .در
عین حال ،مس��جدی که در یک منطقه توریستی بنا
میش��ود ،باید دارای عناصر منحصربهفرد نیز باش��د.
این حساسیتها ،موجب شد تا برای تهی ه طرح و نقشه
این مس��جد ،تکاپوی جدیدی آغاز ش��ود .در این باره

باید با شرکتهای ساختمانی آلمان ،گفتوگو صورت
میگرفت .بدین منظ��ور از طرف هیئت س��اختمانی
مسجد ،مسابقهای ترتیب داده شد تا شرکتهایی که
مایل بودند در اجرای این پروژه با مسلمانان مشارکت
کنند ،شناسایی شوند .در دوازدهم آذر ( 1336برابر با
سوم دسامبر 1957م ).سه ش��رکت پیشنهادات خود
را برای طراحی نقشه ساختمان مس��جد ارائه کردند.
طرحهای پیش��نهادی به منظور انتخ��اب نهایی برای
آیتاهلل العظمی بروجردی به قم فرستاده شد و ایشان
هم طرحها را به مشاور خود در امور ساختمانی ،یعنی
استاد معمار آقای حس��ین لرزاده ارجاع دادند .معمار
لرزاده ،تجارب بس��یاری در احداث مس��جد و بناهای
اسالمی داشت .وی طراح ،مجری ،تعمیرکار و سازند ه
بیش از  840مسجد و بنای اسالمی و معنوی است ،از
جمله صحن حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) در کربال،
مسجد اعظم قم ،شبستان و محراب مسجد سپهساالر
تهران (مدرس��ه عالی آیتاهلل شهید مطهری) ،آرامگاه
فردوسی در مشهد ،سردر دارالفنون و از این قبیل .معمار
لرزاده از میان نقشههای طراحی ش��ده ،طرح شرکت
س «گوتفریدشرام» را
الینگیوسش��رام ،زیر نظر مهند 
آیتاهلل العظمی حاج سیدحسین طباطبایی بروجردی

نمیشد! جلوی نانواییها دعوا بود و مردم ،نان را
از دست هم قاپ میزدند! شنیده بودیم یک مرد
با غیرت ،به نام میرزاکوچکخان ،در جنگلهای
ش��مال ،رودرروی انگلیسه��ا و رو سه��ای
خدانش��ناس ایس��تاده و با یک ع��ده تفنگچی،
هنگام��های راه انداخته و از جان��ب حکومت هم
پشتیبانی نمیشود .از والیات شمالی و اینطرف و
آنطرف ،عدهای خودشان را به میرزا میرساندند
و قسم میخوردند و با او دست میدادند که پای
کارش ایستادهاند ،از جمله هفت ،هشت نفری از
خانواده پدری ما هم ،که کلهشان بوی قرمهسبزی
میداده ،از تبریز راه میافتند و میروند جنگلهای
شمال و از یاران میرزا میش��وند .تا اینکه کمکم
سروکلَه رضاخان میرپنج پیدا میشود و فرمانده
فوج قزاق میشود و دو س��ال بعد ،کودتا میکند
و اسمش میشود سردارسپه و به عنوان فرمانده
کل قوا ،میخواهد به حس��اب میرزاکوچکخان
هم برس��د .ولی مگر میرزا به این سادگی ،دم به
تله میدهد؟ حدود یک س��ال ،درگی��ر جنگ با
قوای دولتی رضاخان میشود و بگیر و ببندهایی
بین دو قشون پیش میآید .از جمله اینکه ،در یک
درگیری قوای سردارس��په ،چند نف��ری از یاران
میرزا را دستگیر میکنند و مث ً
ال گروگان میگیرند
و این گروگانها ،پنج ،شش نفرشان ،همان اقوام
پدری من بودند .حاال چه س��الی اس��ت؟ حدود
س��ال  1300شمس��ی ،که عدهای از یاران میرزا
به او خیانت میکنند و عدهای تس��لیم میشوند
و عدهای هم آواره کوه و جنگل میش��وند و میرزا
تنها میماند! جن��گ به نفع رضاخ��ان -که حاال
شده بود وزیر جنگ احمدش��اه -مغلوبه میشود
درهای
و میرزای غریب با یکی از همرزمانش ،در َ
از س��رما یخ میزند و داغ دس��تگیریاش به دل
رضاخان میماند! کار جنگل که تمام میش��ود،
یاران میرزا خلع سالح میش��وند .بعضیهاشان
را می ُکش��ند و بعد از مدتی اقوام م��ا هم ،پس از
سختیها و آزار بسیار ،آزاد میشوند .از آن به بعد،
به جای زاویه ،به گروگانها مشهور میشوند و در
طهران میمانند.»...

9

| روزنامه جوان |شماره 6324

در سال  ،1332گروهی از ایرانیان مقیم
هامبورگ در یک گردهمایی ،پیشنهاد
س مس�جدی را برای عب�ادت و
تأس�ی 
برگ�زاری جلس�ات دینی مس�لمانان،
با مرح�وم آیتاهلل العظم�ی بروجردی
مطرح کردند .ایش�ان در نامهای ضمن
موافقت ب�ا اجرای این ط�رح ،مبلغی را
برای انج�ام دادن این کار ،کمک کردند

انتخاب کرد .این نقشه با همکاری یک مهندس ایرانی به
ی «پرویز زرگرپور» ،که به سبک ایرانی و اسالمی
نام آقا 
تبحر داشت ،تهیه ش��ده بود .آقای لرزاده همچنین در
نامهای جداگانه ،نقایص نقشهها ،پیشنهادات تکمیلی
و تذکرات الزم را ،یادآوری کرد .نقش ه نهایی شبستان و
گنبد نیز باید تهی ه میشد .به این صورت ،قرع ه ساخت
ی
مسجد آسمانی هامبورگ ،به نام مهندس آلمانی ،آقا 
«گوتفریدشرام» افتاد و افتخار مشارکت در این کار نیک
و خدایی ،نصیب وی شد تا با همکارانی همچون مهندس
هالم ،نامشان در تاریخ س��اخت این خان ه خدا ،در کنار
دهها آلمانی دیگر ماندگار ش��ود .سپس پیشنویسی
از سوی هیئت ساختمانی مس��جد ،برای اجرای پروژه
در زیربنایی به مس��احت  832/42مترمربع ،با شرکت
الینگیوسشرام تنظیم ش��د و در یازدهم مارس،1960
قرارداد به صورت رسمی منعقد شد اما مشكل دیگری
وجود داشت ،که حل کردن آن به ظاهرچندان آسان به
نظر نمیرسید.
مشكل ناهمسانی بنای مس�جد با دیگر ابنیه
شهر
مشکل این بود که طبق مقررات شهرداری هامبورگ ،باید
نماهای بیرونی ساختمانها ،با یکدیگر یکسان باشد ،در
حالی که نمای بیرونی مسجد ،به صورتی بدیع و به رنگ
آبی طراحی شده بود و با نمای عمومی شهر ،هماهنگی
نداشت .با آنکه این مش��کل به نظر بزرگ مینمود اما با
تالشهای خالصانه و انگیزههای معنوی برخی مسئوالن
آلمانی ،مانند آقای دکتر نورمان ()Dr.Nevermann
(سناتور مسکن) و آقای کورت براش ()Kurt Braasch
رئیس وقت ناحی ه ش��هرداری هامبورگ ،این مشکل به
صورت قانونی برطرف ش��د تا نام آنان نیز در فهرس��ت
کسانی که در بنای این مسجد آسمانی به نوعی همدلی و
مشارکت داشتند ،به یادگار بماند.
روز برفی بهیادماندنی!
قرار بر این شد که همزمان با میالد منجی عالم بشریت،
حضرت مهدی موعود(عج) ،کلنگ ساختمان مسجد ،در
روز شنبه نیم ه شعبان 1379ق .برابر با  24بهمن 1338

ش .و  13فوریه 1960م .پیش از ظهر بر زمین زده شود.
هوا به شدت سرد بود و برف سطح زمین را پوشانده بود!
تعدادی از مسلمانان و نمایندگان شهر هامبورگ ،به این
مراسم دعوت شده بودند .در تصاویر به یادگار مانده از آن
روز ،برخی مسئوالن آلمانی و مقامات کشورهای دیگر
و نمایندگانی از کلیساهای مختلف ،در کنار مسلمانان
دیده میشوند .تقریباً در وسط زمین ،سایبان و جایگاه
ویژهای برای سخنران ،آماده شده بود .مراسم آغاز شد و
استاد محققی در آغاز سخنرانی ،باشکوه هر چه تمامتر،
با نام و یاد خدا ،انسانها را «برادر» یکدیگر توصیف کرد،
با این استدالل که« :خدا برای ما باالتر از هر پدری است،
پس چرا ما با هم برادر نباشیم؟»
سنگی به نشانه یادمان اولین سنگ بنای مسجد تهیه
ش��د ،که روی آن آیهای از قرآنکریم حک ش��ده و به
آلمانی ترجمه ش��ده بود و س��اخت بنای کعبه توسط
ابراهیم خلیل و اسماعیل ذبیحاهلل(ع) را یادآوری میکرد:
«به یاد آر هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل دیوار خانه

کعبه را باال میبردند ،پ��روردگارا از ما بپذیر که تو
شنوا و دانایی»...
سخنانی كه در تاریخ مسجد به یادگار ماند!
چندی بعد متن س��خنرانی زندهی��اد محققی در
مجله مكتب اسالم قم درج شد .این خطابه از قرار
ذیل بود:
«به نام خداوند متعال .آغاز و پایان کالم ،به نام عزیز
او .اوست خدای همه و ماییم همه بندگان او .او برای
ما باالتر از هر پدری اس��ت ،پس چرا ما با هم برادر
نباش��یم؟ کتاب مقدس ما میگوی��دُ « :قل يا أَ َ
هل
َ
َعب َد إ ِ اَّل
الكِتابِ تَعالَوا إِلى َكل ِ َم ٍة َسواءٍ بَي َننا َو بَي َن ُكم ألاّ ن ُ
اهللَ َوال ن ُش ِر َ
ك ب ِ ِه شَ يئا َوال يَتَّخِ َذ بَعضُ نا بَعضاً أَرباباً مِن
دون اهللِ» .بگوای اهل کتاب! بیایید بر سر سختی که
ِ
میان ما و شما یکسان است بایستیم که جز خدا را
نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم ،و بعضی از ما
بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد.
برادران عزیز! اینجا زمین مسجد ماست ،ولی الزم
به ذکر است که پهنای زمین ،همه جا مسجد است.
همه جا الزم است او را عبادت نمود ،یعنی به وظیف ه
خود عمل کرد .آیا عبادت معنی دیگری جز انجام
وظیفهای که او مقرر نموده است ،دارد؟ کلم ه مسجد،
جز این معنایی ندارد .مسجد یعنی محل پرستش،
آنجا باید امر خدای را ،تا سرحد پرستش انجام داد.
ولی کیس��ت که مقهور خواستههای نفسانی خود
نباشد؟ کیست که همه جا را مسجد ببیند و در انجام
امر خدا به جان بکوشد؟ برای تربیت نفوس بشری،
در سرلوح ه برنام ه انبیا ،بنای مسجد قرار داشت ،تا
بندگان خدا در آن محل پاک جمع شوند و با الغای
هر گونه تش��خصات در خان ه خدا ،به یاد او باشند و
خود را بدین وسیله از هر گونه آلودگی پاک سازند و
با قلبی مملو از عشق خدایی ،برادرانه به کار و زندگی
بپردازند .اولین مسجدی که پس از طوفان نوح در
روی زمین بنا شد ،همان مسجدی بود که ابراهیم
خلیلالرحمن با کمک فرزندش اسماعیل ،در دامن ه
کوه فاران یعنی سرزمین مکه برپا نمود ...اینک از
طرف آیتاهلل العظمی آقای بروجردی ،وظیفه دارم
که سالم و تحیات و تبریکات ایش��ان را ،به عموم
آقایان محترم ابالغ نمایم»...
سپس اولین س��نگبنای مسجد ،توس��ط استاد
محققی نصب ش��د در حالی که تاری��خ بناگذاری
مس��جد ( 13فوریه  1960س��اعت  10/30صبح
مطابق با  15شعبان  1379و  23بهمن 1338ش).
به زبان فارسی و آلمانی در جعبهای فلزی ،زیر این
سنگ قرار داده شد .برگزاری آبرومندانه و باشکوه
مراسم ،موفقیتی بزرگ را نوید میداد و این آغازی
شد بر یک راه نورانی و پر از معنویت.
مشرقزمین در کنار آلستر
عالوه بر گ��زارش تصویری و فیلم مس��تندی که
توس��ط برخ��ی ش��بکههای تلویزیون آلم��ان ،از
لحظ��ات پایهگذاری مس��جد تهیه ش��د ،روزنام ه
تاَمزونت��اگ» (دنیا در روز یکش��نبه) نیز در
« ِول 
مورخه  14فوری��ه  ،1960مقال�� ه زیبایی با عنوان
«مشرقزمین در کنار آلستر» ،درج کرد و روزنامه
«( »EchoHamburgerپ��ژواک هامبورگ)،
در شماره روز دوش��نبه  15فوریه ،خبر را با عنوان
«منظر ه آلس��تر با مس��جد» ،به خوبی بازتاب داد.
از آنجا که مقاالت یادش��ده ،حاوی اطالعات بسیار
مفیدی اس��ت ،آوردن ترجمه متن آنها مناس��ب
است:
«مشرقزمین در کنار آلستر .در میان منظره نیمه
برفی ،در فاصله چند متری دریاچه پوشیده از یخ
آلستر ،در صبح روزشنبه ساعت یکونیم مانده به
ظهر  13فوریه ،قطعهای از مشرقزمین متولد شد.
در زیر یک سایبان و درختانی بیبرگ ،سنگ بنای
یک مس��جد بزرگ ایرانی نهاده شد .بدین ترتیب
منظره آلستر رنگی نو و نوایی تازه خواهد یافت»...
ارادههای استوار برای ساختن
کارهای ساختمانی مسجد چند ماه بعد ،یعنی در
سال 1961م .به خوبی آغاز شد .نزدیک بودن زمین
به دریاچ ه آلستر و رطوبت بسیار زیاد آن ،از مشکالت
اساسی برای بتونریزی بود .این مشکل از نظر فنی،
ساخت فونداسیون بنا را مشکل و پرهزینه میکرد!
به هر حال ،این کار با دقت زیاد و اس��تحکام عالی،
صورت گرفت .کار مهندس��ان و کارگران ،به طور
ت میشد
مرتب و منظم توسط استاد محققی نظار 
و عالقهمندان از کشورهای مختلف نیز ،هر از گاهی
برای بازدید در محل حاضر میش��دند .پیشرفت
کارها قابل قبول بود .اس��کلت مسجد تا گنبد آن،
اندک اندک داشت به پایان میرسید و پس از آن،
باید برای قالببندی گنبد بتونی اقدام میکردند.
در این دوره نیز همچنان نش��ریات فارسیزبان در
ایران و آلمان ،به فعالیتهای مثبت استاد محققی،
پوشش خبری میدادند و به نوعی در این کار خیر،
مشارکت داشتند.
مسافری از هامبورگ در ایران
در مورد تهیهنقش�� ه گنبد مسجد ،حکایتی وجود
دارد که عمق احساس��ات و دلبستگی شیعیان ،به
مرجعیت را نشان میدهد .در این باره حجتاالسالم
والمسلمینمحمدتقیفلسفیمیگوید«:مسلمانان
هامبورگ ،عالقهمند بودند که سقف مسجد ،با گنبد
پوشیده شود و چون مهندسین آلمانی نمیدانستند
که گنبد مساجد چگونه ساخته میشود ،قرار شد
یک مهندس را راهی ایران کنند تا از نزدیک با نحوه
ساختن گنبد آشنا ش��ود .او به تهران آمد و گنبد
بعضی از مس��اجد تهران را مشاهده کرد .سپس به
قم رفت و مایل بود که با آیتاهلل العظمی بروجردی
نیز ،مالقاتی داشته باشد .در آن ایام ایشان به علت
عارضه قلبی بس��تری بودند ل��ذا مالقاتی صورت
نگرفت .او سپس به اصفهان رفت و مساجد مهم آن
شهر را هم دید .در همان روزها که در آن شهر بود،
خبر وفات آیتاهلل العظمی بروجردی از رادیو پخش
ش��د .مهندس آلمانی از اینکه مردم سراسیمه به
خیابانها ریخته و تمامی مغازههای خود را تعطیل

کردند و به عنوان احت��رام به مقام مرجعیت ،عزای
عمومی و مراسم سوگواری و ماتم برپا نمودند بسیار
حیرتزده شد!»...
در ماتم مرجع بزرگ
خبر رحلت حضرت آیتاهلل العظمی بروجردی ،پیر
مراد و مرجع بزرگ شیعیان ،در تاریخ دهم فروردین
1340ش( .ش��وال 1380ق .و مارس 1961م ).به
گوش جمعیت اس�لامی هامبورگ رسید .همه از
ش��نیدن این خبر ناگوار ،ناراحت و محزون بودند.
دقیقاً مدت  14ماه ،از نصب اولین سنگ بنا سپری
شده بود و حدود  9ماه ،از آغاز عملیات ساختمانی
میگذشت .مانند همیشه ،تأمین بودجه برای تداوم
ساختوس��از ،مهمترین دغدغه هیئتامنا بود .به
طور طبیعی امام مسجد و بقی ه ارادتمندان آیتاهلل،
دچار نوعی سردرگمی شده بودند و دیگر نه پولی
ب��رای کار مانده بود و نه ش��وق و امیدی! به همین
دلیل کار ساختمانسازی ،مدتی تعطیل شد ولی
ارتباطات مردمی به منظور آشناس��ازی با اسالم،
کماکان ادامه داشت .در این مرحله ،آیتاهللالعظمی
سیدمحسنحکیمطباطباییازمراجعمعظمتقلید،
که در نجفاشرف حضور داشتند ،به منظور حفظ
این پایگاه معرفی اسالم و تداوم فعالیتها نمایند ه
مرجعیت ،استاد محققی را با صدور اجازهنامهای،
برای مصرف وجوهات شرعیه ،وکیل خود قرار دادند
و از مسلمانان هامبورگ ،با تأکید فراوان خواستند که
از هر جهت پشتیبان ایشان باشند .ایشان همچنین
یک نسخه از کتاب ارزشمند و مشهور خود ،به نام
«مستمسک العروهالوثقی» را ،به دستخط مبارک
خود پشتنویس و به کتابخان ه مسجد اهدا فرمود.
بدین ترتی��ب ،متولیان احداث مس��جد ،تصمیم
گرفتند تا کار ناتمام خود را ،در فقدان مرجع بزرگ و
با حمایت مراجع حاضر ،به پیش ببرند.
تداوم كار استاد زندهیاد محققی و احداث
مسجد هامبورگ
با تالش فراوان ،باالخره پس از چندی ساخت گنبد
بتونی ،به پایان رسید و کار پلههای جلوی مسجد
ف
نیز ،آغاز شد .اما هنوز هزینههای بسیاری ،باید صر 
میشد تا مس��جد ،به طور کامل برای بهرهبرداری
آماده شود .تصمیم این بود که وضعیت مسجد ،به
خیرین س��اکن ایران و هامبورگ برسد و از
اطالع ّ
آنان برای اتمام كار ،تقاضای کمک شود ،تا متولیان
پیمانی را که با مرجع خود بسته بودند ،به سرانجام
مطلوبی برسانند .آنها نیک میدانستند که تحقق
این آرزو ،محتاج تدبیر ،همت و صبر است.
به ای��ن ترتیب ،پ��س از رحلت آی��تاهلل العظمی
بروجردی ،با وجود ناکافی بودن کمکهای دریافتی
و در نتیجه وقفههایی که کموبیش پدید میآمد،
ساختوساز مسجد همچنان با همت استاد محققی
و همراهانش ،ادامه یافت و تا اوایل س��ال 1963م.
(اواخر س��ال 1341ش ).تقریباً اس��کلت و س��از ه
اصلی ساختمان ،به پایان رسید .اما هنوز کارهای
بس��یاری باید انجا م میش��د که به ارادهای تازه و
بودجهای س��نگین نیازمند بود .در این مقطع ،بنا
به تشخیص استاد محققی و گویا با هدف تشویق
ایرانیان به مش��ارکت مالی بیشتر ،در  22سپتامبر
1962م 31( .ش��هریور 1341ش ).یعنی چند ماه
پیش از بازگشت استاد محققی به ایران ،جلسهای
ل «جمعیت اسالمی
تشکیل ش��د و در مورد تبدی 
در هامبورگ» به «جمعیت اس�لامی ایرانیان در
هامبورگ» تصمیمگیری شد.
در همان حال که کار ساختوس��از مس��جد ادامه
داشت وظیفه رس��یدگی به مسائل مس��لمانان و
رساندن پیام قرآن به مشتاقان نیز ،با شور و حرارت
ل میش��د .یکی از ابتکارات استاد محققی در
دنبا 
ای��ن دوره ،برگزاری نماز عید فطر در این مس��جد
نیمهتمام بود .این کار به نوب ه خود ،توانست توجه هر
چه بیشتر مسلمانان را به مسجد هامبورگ جلب
کند .شکوه نماز و سخنرانی روز عید ،در تصاویری
ک��ه از آن روز به یادگار مانده ،به خوبی پیداس��ت.
تالش برای ایج��اد ارتباطات معن��وی و علمی ،با
جستوجوگران حقیقت ،از اقدامات ارزند ه استاد
محققی بود .طبق اس��ناد ،ش��خصیتهای بزرگ
اسالمی از سراسر جهان ،از همان ابتدا به این مسجد
عنایت خاصی داشتند و به مناسبتهای مختلف،
به این مسجد میآمدند .مسجد خدمات اجتماعی
خود را ،بیشائبه و در حد توان ،به مسلمانان نیازمند
با ملیته��ای مختلف عرضه میک��رد .پذیرایی از
اشخاص و ش��خصیتهای بزرگ اس�لامی ،كه از
کشورهای دوردس��ت برای مالقات با جمعیت به
هامبورگ میآمدند و مس��لمانان آوار ه الجزایری،
تونسی ،اردنی ،یوگسالویایی ،اتریش��ی و ...که به
وسیله دستگاههای تبلیغاتی عیس��ویها ،به این
ی میش��دند ،گامه��ای دیگری ،از
جمعیت معرف 
اقدامات جمعیت بود .دكتر مصطفی فلسفی فرزند
حجتاالس�لام والمس��لمین محمدتقی فلسفی،
خاطره حضور پ��در در آلم��ان را ،اینگونه روایت
میكند« :در اوایل س��ال  ،1958زمانی که من در
دانشگاه هامبورگ به تحصیالت پزشکی مشغول
بودم ،پدر برای عمل جراحی اینجا آمد .عموی من
هم که دندانپزشک بود ،همراه پدر آمده بود .عمو در
همان ساختمان قدیمی داخل زمین مسجد ،پیش
من بود و پدر برای استراحت در خانه آقای محققی
مهمان بود و جلساتی هم با امنای مسجد داشت .پدر
برای من ،اتومبیلی در هامبورگ خرید که با آن به
مس��افرتهایی رفتیم و به برخی از جاها سرکشی
کردیم و مالقاتهایی داشتیم»...
...و كالم آخر
اینك مس��جد بزرگ هامبورگ آلم��ان ،در زمره
فعالترین كانونهای اسالمی اروپا به شمار میرود.
ه��م از این روی ،مناس��ب اس��ت تا ی��اد و خاطره
بانی��ان آن ،از جمله آیتاهلل العظم��ی بروجردی و
حجتاالسالم والمسلمین محققی را ،ارج نهیم و یاد
ایشان را ،گرامی بداریم.

