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جنس  از  دارد  شوقى  نگاهش  است.  ساله   18 دختر 
زندگى. و گام هايش بوى جوانى مى دهند.

دست هايش اما جلو مى برند يك دنيا اشتياق و طلب را 
مادربزرِگ نشسته روى صندلى چرخدار را. پيرزن اشك 
مى ريزد و زير لب نجوا مى كند. از ميان قطرات اشك 
و كلمه هاى روى لب، فقط يك نوا به گوش مى رسد: 

يا اماِم غريب...
از خاييز آمده اند. به شوق زيارت، تمام مسير را آهسته، 
گرمى  به  كه  هوا  سرماى  نه  اند.  رفته  راه  پياده  ولى 
كرده  شان  خسته  مقصد  دورى  نه  و  مى زند  تابستان 

است. مى روند و مى گويند: يا امام رضا.
مادربزرگ  با  را  اين مسير  كه  است  بار  نخستين  سارا 
همراه شده است. به قول خودش سال هاى پيش اسير 
البته هميشه يكى از آن  درس و مدرسه بوده است و 
همه نوه، داوطلب همراهى با مادربزرگ در مسير عاشقى 
بوده اند و به حضور دختر كوچك خانواده نيازى نبوده 
است. امسال اما قصه متفاوت است. سارا آمده تا نذر كند 
و مادربزرگ براى اداى نذر هر ساله اش اينجاست. مادر 
بزرگ مى گويد: «سال ها پيش از حاال وقتى خيلى جوون 
بودم و تازه عروس، حاجى يعنى اون موقع ها كه حاجى 
نبود، جوون بود و كله اش باد داشت. انگارى مى خواست 
يه شبه بارشو ببنده. حاضر بود هركارى بكنه تا به چيزى 
باشه،  اين جورى  نمى خواست  دلم  برسه.  كه مى خواد 
َمرَدم بود و كلى آرزو براى خودش داشت.  ولى خوب 
منم كارى از دستم برنميومد. اون سال حاجى كه رفت 
سفر براى كار، سر موقع هميشگى برنگشت. نيامد و من 
بى خبر و منتظر. نيامد كه نيامد. نذر كردم تا چهلِم آقا 
اگه بياد و ببينم سالمه، خودم پاى پياده برم قدمگاه. 
دقيق شب اربعين برگشت. سالم و زنده ولى دلشكسته 
و خسته. سرمايه شو از دست داده بود و حوصله دوباره 
بلند شدن رو نداشت. به هزار زحمت راضيش كردم بريم 
باالخره  آقاجان خدابيامرزش.  پياده. مثل  پاى  قدمگاه. 
دلش نرم شد و راه افتاديم. رفتيم و با هر قدم از بار دلش 
كم شد. اون قدر كه وقتى روز هشتم رسيديم قدمگاه، 
سرشو گذاشت به ديوار مسجد و اشك هاش ريخت زمين. 
شونه هاش لرزيد و دلش صاف شد. با همه با دنيا. نميدونم 
چى گفت به آقا و چى شنيد فقط برات بگم كه پس از 
اون روز نه ديدم و نه شنيدم كه بد كسى رو بخواد يا به 
كسى بد كنه. خدا هم براش خواست. خالصه زندگيمون 
پا گرفت. پس از اون سال هم تا وقتى زنده بود، هر ساله 
مى اومديم زيارت. از وقتى تنها شدم، هرسال يكى از نوه ها 
بار من رو به دوش مى كشه، امسالم كه نوبت سارا خانوم 
شده...» به اينجا كه مى رسد، نگاه پر اميدش را مى دوزد 
به دورها، ردِّ نگاهش را مى گيرم، مى رسم به بقعه. چيزى 
ته دلم مى گويد انگار اينجا ميعادگاه او و همسرش است. 

شايد هم امسال، آخرين سال جدايى آن ها باشد.

همسفر...

اللَُّهمَّ َطهِّْرنِي َو َطهِّْر لِي َقْلِبي َو اْشَرْح 
لِي َصْدِري َو أَْجِر َعَلى لَِسانِي ِمْدَحَتَك 
َه إِال  َُّه ال ُقوَّ َناَء َعَلْيَك َفِإن َو َمَحبََّتَك َو الثَّ
بَِك َو َقْد َعِلْمُت أَنَّ ِقَواَم ِديِني التَّْسِليُم 
َهاَدُه  ِه نَِبيَِّك َو الشَّ َِّباُع لُِسنَّ ِألَْمِرَك َو االت

َعَلى َجِميِع َخْلِقَك

خدايا مرا پاك كن و دلم را پاك گردان، و 
سينه ام را بگشا، و مدح و ثناى خودت را بر 
زبانم جارى  ساز كه نيرويى نيست جز به تو. 
به يقين دانستم كه پايه  و اساس دين من 
تسليم بودن به فرمان تو، و پيروى از راه و 
رسم پيامبرت، و گواهى بر تمام خلق توست.
فرازى از زيارتنامه امام رضا(ع)
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مرا پاك كن

فاطمه عامل نيك

محمدحسين مروج كاشانى

همزمان با دهه آخر ماه صفر در حرم مطهر رضوى انجام مى شود

کودکانه هایی برای زائران کوچک

ديگر  از  حرم  كبوتران  مسابقه 
مواردى است كه ويژه كودكان 
در دهه آخر ماه صفر در حرم 
مى شود.  برگزار  رضوى  مطهر 
يك  صورت  به  مسابقه  اين 
كتابچه 16 صفحه اى به صورت 
تعاملى طراحى و توليد شده و 
خردساالن  و  كودكان  بين  در 
به  مسابقه  اين  مى شود.  توزيع 
اين صورت طراحى شده است كه كودكان همراه با پاسخ به سؤاالت و نيز 
تكميل اين كتابچه و خواندن داستان هاى آن و پاسخ به پرسش هاى مندرج 
در آن كه به صورت بازى و سرگرمى است، با سيره و معارف رضوى نيز آشنا 
مى شوند تا در زندگى روزمره خود اين آموزش هايى را كه فرا گرفته اند، به 
كار برند.متن اين مسابقه به تعداد 50 هزار نسخه در دهه پايانى ماه صفر  در 
پايگاه هاى كبوترانه، آداب زيارت و كيوسك هاى راهنماى زائر و در مبادى 

ورودى حرم مطهر امام رضا(ع) توزيع مى شود.

ديگر  از  مهربانى  امام  كتاب 
است  قرار  كه  است  توليداتى 
به  و  صفر  ماه  پايانى  دهه  در 
بين  نسخه  هزار   5 شمارگان 
در  و  خردساالن  و  كودكان 
برنامه هاى فرهنگى حرم مطهر 
اين  شود.  توزيع  رضا(ع)  امام 
بيشتر  آشنايى  هدف  با  كتاب 
نشانه هاى  و  عزادارى  مفهوم  با 

دوستى و مهربانى با اهل بيت عصمت و طهارت(ع)  منتشر شده است.
و  كودكان  ويژه  توليدات  از  ديگر  يكى  عنوان  به  نيز  كودكانه  پرچم 
خردساالن است كه مزين به نام مبارك امام رضا(ع) بوده و به كودكان 
عزادار در حرم مطهر رضوى در دهه پايانى ماه صفر تقديم اين عزيزان 
مى شود. حدود 10 هزار پرچم كوچك توليد و جهت اهدا به زائران 
مطهر  حرم  زيارت  آداب  پايگاه هاى  و  كبوترانه  دربرنامه هاى  كودك 

رضوى آماده شده است. 

بسته ويژه اى جهت توزيع در بين كودكان و خردساالن همزمان با مراسم دهه آخر ماه صفر در حرم مطهر امام رضا(ع) توليد 
مى شود.

اين بسته شامل پرچم كودكانه، نشريه نورالهدى (ويژه كودكان)، كتاب امام مهربانى (كودكانه) و مسابقه كبوتران حرم ويژه دهه 
آخر ماه صفر است كه از سوى اداره توليدات فرهنگى آستان قدس رضوي توليد و توزيع مى شود.

نشريه نورالهدى ويژه كودكان بر پايه موضوعاتى همچون: انقالب اسالمى، شهادت، قرآن، پيامبر و مناسبت هاى ويژه دهه آخر ماه صفر 
و بخصوص شهادت امام رضا(ع) در 42 صفحه رنگى و به شمارگان 15500 نسخه توليد و براى مشتركين و مخاطبان اين نشريه ارسال 
مى شود تا مخاطبان با مطالعه آن، ضمن بهره مندى از مطالب و محتواى اين نشريه به پرسش هاى انتهاى آن پاسخ داده و با ارسال پاسخنامه 

به مديريت فرهنگى آستان قدس رضوي بعد از تصحيح پاسخنامه ها، مراحل تمديد عضويت آنان در شبكه نورالهدى انجام شود.

ماه صفر  پايانى  ايام  به  نزديك شدن  با  همه ساله 
پياده در جاده ها و  زائران  شاهد حضور كاروان هاى 
مسيرهاى منتهى به شهر مقدس مشهد هستيم كه 
با عشق و ارادت به هشتمين حجت بالغه الهى حضرت 
امام رضا(ع) مسير طوالنى حركت از مبدأ و شهر و 
روستاى خود تا رسيدن به مشهد مقدس را با پاى 
پياده طى كرده تا در ايام سوگوارى آن امام رؤوف در 

حرم ملكوتى آن حضرت باشند.
توليد بسته هاى ويژه كاروان هاى پياده

توليد  درباره  رضوى  قدس  آستان  فرهنگى  مدير 
بسته هاى فرهنگى، مذهبى ويژه كاروان هاى زائران 
پياده مى گويد: با توجه به اينكه در دهه پايانى ماه 
صفر حدود 20 هزار نفر از عاشقان و دلباختگان 
در  الرضا(ع)  موسى  بن  على  هشتم حضرت  امام 
قالب كاروان هاى زائران پياده پس از تشرف به بارگاه 
ملكوتى آن امام رؤوف از برنامه هاى فرهنگى- 

مذهبى حرم مطهر رضوى استفاده مى كنند، بنابراين 
جهت تكريم و تجليل از اين زائران ارجمند، يك 
بسته فرهنگى ويژه اين عزيزان در حرم مطهر رضوى 
تقديم آنان مى شود.جواد هاشمى مى افزايد: اين بسته 
محتوى محصوالتى همچون: نمك متبرك، كتابچه، 
دستمال اشك، سى دى (CD) صوتى روايت ويژه 
دهه آخر ماه صفر، جانماز، عطر و... مى باشد كه به 
صورت يك بسته فرهنگى تقديم زائران پياده خواهد 
توليد  به  رضوى  قدس  آستان  فرهنگى  شد.مدير 
«نرم افزار كاروان هاى پياده» اشاره مى كند و مى گويد: 
اين نرم افزار با عنوان «پابوس» توسط اداره توليدات 
فرهنگى آستان قدس رضوى توليد شده  و قابل 
نصب در گوشى هاى تلفن همراه با سيستم عامل 

اندرويد است.
 كتيبه 14 مترى دهه پايانى ماه صفر

مدير فرهنگى آستان قدس رضوى به توليد كتيبه 

14 مترى دهه پايانى ماه صفر نيز اشاره مى كند 
نام  به  مزين  پارچه اى  كتيبه  اين  مى افزايد:  و 

مبارك حضرت فاطمه زهرا(س)، امام حسين(ع)، 
امام رضا(ع) و امام زمان(عج) مى باشد كه به منظور 
تزئين ايستگاه هاى صلواتى ويژه كاروان هاى زائران 
فرهنگى  توليدات  اداره  توسط  و...  مساجد،  پياده، 
آستان قدس رضوى به تعداد هزار عدد و به متراژ 

هر كتيبه 14 متر، توليد شده است.
وى متذكر مى شود: در اين كتيبه عبارت هايى مربوط 
به هر يك از حضرات معصومين(ع) يعنى حضرت 
امام  و  رضا(ع)  امام  حسين(ع)،  امام  زهرا(س)، 
زمان(عج) پشت سر هم و به صورت متوالى تكرار 
شده كه مجموعاً به طول 14 متر بوده و همگى در 

يك كتيبه واحد و يكسان قرار گرفته است. 
هاشمى تزيين ايستگاه هاى كاروان هاى زائران پياده و 
مساجد و... و تأثير بصرى (چشمى) و اعتقادى كه از 
نظر روحى و روانى در ايام خاص همچون دهه آخر 
ماه صفر روى زائران پياده خواهد داشت  را از جمله 

اهداف توليد اين كتيبه ذكر مى كند.

كتاب امام مهربانى و پرچم كودكانه مسابقه كبوتران حرم

سوغاتی برای زائران پیاده



حكمت

ميراث ماندگار
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و  علوم  همه  عالم  خداوند 
دانش ها را به پيامبر بزرگوار 
محمد  حضرت  اسالم 
و  آموخت  مصطفى(ص) 
الهى  علوم  اين  نيز  پيامبر 
را به حضرت على(ع) داد و 
همه ائمه معصومين(ع) بعد 
از اميرالمومنين(ع) نيز وارث 
اين علم سرشار الهى بودند و 

به اصطالح داراى علم لدنى بودند.
ديگران  بر  معصومين(ع)  ائمه  برترى  داليل  از  يكى 
داشتن همين علم سرشار الهى بود كه اين علوم را از 
سرمنشاء و سرچشمه آن دريافت كرده بودند به همين 
دليل هيچ كس نمى تواند ادعاى برترى نسبت به ايشان 

داشته باشد.
به  علم  با  رمضان  ماه  نوزدهم  شب  در  على(ع)  امام 
مسجد  راه  در  قدم  است  او  كمين  در  دشمن  اينكه 
را  مرگ  كه  مى خواست  خداوند  از  و  گذاشت  كوفه 
آن  راسخ  ايمان  نشانه  امر  اين  كه  كند  مبارك  او  بر 

حضرت به خدا بود.
مناظرات شخص امام رضا(ع) با علماى اديان و پيروان 
مكاتب غير اسالمى و پيروز شدن بر آنها يكى ديگر از 
حضرت  آن  است.  بيت(ع)  اهل  سرشار  علم  مصاديق 
اديان  با علماى  اقامت كوتاه خويش در مرو  در مدت 
و مكاتب ديگر مناظراتى داشتند كه در اين مناظرات 

حقانيت ائمه اطهار(ع) براى همگان به اثبات رساند. 
موالى  نبودند.  طلب  رياست  هرگز  معصوم(ع)  امامان 
متقيان حضرت على(ع) به يكى از ياران خود فرمودند: 
«حكومت بر شما در نزد من بى ارزش تر از كفش كهنه 
به وسيله حكومت  بتوانم  اينكه  است، مگر  پينه شده 

عدالتى را پياده كنم و حقى را به حقدار برسانم».
جهاد فى سبيل اهللا از ديگر ويژگى هاى معصومين(ع) 
است. همه معصومين(ع) در دوران حيات بابركت خود با 
حاكمان ستمگر جهاد و مبارزه كردند به طورى كه همه 

آنها در راه مبارزه با باطل به شهادت رسيدند.

«ميرزا سعيد خان مؤتمن الملك ضمن صلح» از جمله 
واقفانى است كه موقوفه خويش را براى يارى رسانى به 
زائران فقير و مستمند بارگاه ملكوتى امام رضا(ع) وقف 

كرده است.
وى در سال 1292 هجرى قمرى تمام مزرعه فتح آباد 
در مشهد را براى آستان قدس رضوى وقف كرده تا در 

راستاى نامبرده به مصرف رسد.
درآمد  دهم  چهار  ساله  هر  تا  آمده  وقف نامه  اين  در 
موقوفه بايد براى تهيدستان زائر امام رضا(ع) براى تأمين 

هزينه پوشاك زمستان و كفش به مصرف رسد.
يك دهم درآمد نيز بايد براى تمامى تهيدستان مجاور 
اعم از بيگانه و بومى به كار گرفته شود و در اين راستا 

به مصرف رسد.
و  حفاظ  و  روضه خوانى  و  سوگوارى  زّوار،  حق الّتوليه، 
كه  است  مصارفى  ديگر  جمله  از  نيز  خانوادگى  مقابر 
اين  براى  موتمن الملك ضمن صلح  ميرزا سعيد خان 

موقوفه تعيين كرده است.
يكى  صلح»  ضمن  الملك  مؤتمن  خان  سعيد  «ميرزا 
و  فقرا  براى  را  موقوفه خويش  كه  است  واقفى  از 31 
مستمندان؛ سرفصل 14 مصارف موقوفات آستان قدس 
خان  سعيد  «ميرزا  موقوفه  است.  كرده  وقف  رضوى 
مؤتمن الملك ضمن صلح» هم اكنون هرساله به مصرف 
رسيده و نيات واقف به خوبى اعمال و در راستاى موارد 

نامبرده به كار گرفته مى شود.

  ائمه معصومین
گنجینه علوم الهی هستند

تأمین هزینه های زائران 
مستمند با موقوفه

«میرزا سعید مؤتمن الملک»

حجت االسالم والمسلمين طباطبايى
سلسله جلسات تبليغى مذهبى حرم مطهر

3

مهديه قمرى

شرح سنت عزادارى زنان نوغان در سالروز شهادت امام هشتم

مویه در عزای رضا

تكتم حيدريان
مراسم عزادارى زنان نوغان كه تا همين سال هاى اخير در چند مسجد 
بزرگ محله نوغان انجام مى شد، حاال چند سالى است كه به صورت 
متمركز، در بقعه امامزاده سيد محمد برگزار مى شود.  برنامه ريزى و 
هدايت مراسم هم به عهده شمارى از خانم هاست كه تجربه بيشترى 
در كار برگزارى سنت عزادارى دارند.زنان نوغان پس از تجمع، تابوت 
نمادينى را كه از روزهاى قبل آماده  كرده اند با پارچه هاى سبز مى پوشانند 
كه نمادى از برگزارى مراسم غسل و كفن امام شهيد است. آن ها سپس 
تابوت را بر دوش مى گيرند و از صحن آستان امامزاده خارج مى شوند. از 
بقعه امامزاده سيدمحمد تا حرم مطهر رضوى، يك مسير يك كيلومترى 
است. زنان نوغان در طول اين مسير در حالى كه تابوت نمادين را بر 
شانه دارند، در عزاى حضرت رضا(ع) بر سر و سينه مى زنند. آن ها تابوت 
نمادين را تا ورودى هاى حرم مطهر حمل مى كنند و سپس در حالى 

كه شاخه هاى گل در دست دارند، وارد حرم مطهر مى شوند.

همپاى  كه  تاريخى  روستايى  شد.  برافراشته  «نوغان»  روستاى  در  رضا(ع)  حضرت  عزاى  بيرق  نخستين  كه  است  نقل 
مشهدالرضا(ع) قدمت دارد و حاال جزيى از اين شهر است. نوغان محله اى است همسايه حرم مطهر رضوى. در روزگارى كه 

عزادارى براى حضرت رضا(ع) بخاطر مخالفت حاكمان، ممنوع بود، زنان نوغانى با بخشيدن مهريه هاشان توانستند، نخستين محفل 
عزا را براى آن حضرت تشكيل بدهند. هر سال در روز شهادت حضرت رضا(ع) كوچه پسكوچه هاى «نوغان» پر مى شود از زنان سياه پوشى 

كه به سنت مادران شان عزادار شهادت امام هستند. 
در دوران گذشته، در كوچه پسكوچه هاى نوغان، همزمان با دهه آخر صفر در باالى ديوار هر خانه اى، پرچم هاى برگزارى روضه خودنمايى 
مى كرد و زنان اين شهر مساجد را تميز كرده و سفره هاى نذرى را با تنوع غذاهايى از جنس مهر پهن مى كردند. آنچه در تاريخ اين شهر 
روايت شده، همراه آوردن نذرى توسط زنان نوغان در حرم مطهر است تا زائران امام هشتم(ع) نيز بتوانند از اين غذاهاى نذرى بهره مند 
شوند. با تبديل شدن نوغان به يكى از محالت قديمى مشهد، زنان نوغانى اما سنت هزار ساله خويش را حفظ كرده اند. آن ها نسل به نسل 

اين سنت را برگزار كرده اند و تا امروز مراسم مذكور با وجود تغييراتى كوچك همچنان ادامه دارد.

تابوتى كه  بر شانه زنان حمل مى شود

مسؤول برگزارى سوگواره زنان نوغان، اين مراسم را با قدمتى يك هزار 
و 200 ساله عنوان مى كند و اظهار مى دارد: نام نوغان با زنان هميشه 

سياهپوش اين محله در اندوه شهادت امام رضا(ع) گره خورده است.
مريم نوراللهيان اضافه مى كند: زنان محله نوغان، همچنان با انجام عزادارى 
در سالروز شهادت هشتمين اختر تابناك امامت و واليت، عشق و ارادت 
خويش را به ساحت مقدس آن امام همام ابراز داشته و با نصب پرچم هاى 
سوگوارى بر روى چادرهاى خود، ناله و شيون كنان به سمت حرم رضوى، 
راهپيمايى مى كنند و با دادن شعارهايى پيوند خود را با حريم امامت و واليت 
فرياد مى زنند.وى انجام اين آيين تاريخى را به دليل عشق و ارادت به امام 
مهربانى ها عنوان و بيان مى كند: حركتى كه زنان نوغان در اين سال ها آغاز 
كرده اند در تاريخ ماه صفر ثبت شده و جريان سازى عميقى براى ترويج 
فرهنگ رضوى و حفظ آيين عزادارى براى دهه آخر صفر بخصوص شهادت 

امام رضا (ع) است كه هنوز هم مانند گذشته برگزار مى شود.

گره خوردن نام نوغان با زنان هميشه سياهپوش

نوغان امروز در قالب محله اى جديد كه بازمانده نوغان اصلى و قديمى است، در جوار حرم مطهر رضوى و در شمال شرقى مشهد قرار گرفته كه يكى 
از مهم ترين محله هاى اين شهر است.امروز اگرچه ممكن است، زنان نوغان همچون گذشته، نذرى هاى خود را تنها در محله خويش پخش كنند و به 
حرم مطهر نياورند، اما بى ترديد مسير نوغان تا حرم مطهر را همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع) طى مى كنند و در اندوه از دست دادن اين امام 

رئوف، عزدارى مى كنند.
محله نوغان در دهه آخر ماه صفر، محله عزادارى حضرت رضا(ع) است. بخاطر همسايگى حرم مطهر حضرت رضا و بخاطر سنت ريشه دار عزادارى، در 
روزهاى عزادارى حضرت رضا(ع) در دهه آخر ماه صفر، بيشتر خانه    هاى محله نوغان، به محل برگزارى مراسم عزا تبديل مى    شود. اين سنت هنوز هم 
در اين محله پابرجاست. در روزهاى منتهى به سالگرد شهادت حضرت رضا(ع) در بيشتر خانه    هاى محله نوغان مجالس روضه    خوانى بويژه مجالس زنانه 

برقرار است. زنان نوغانى از روزها قبل، محله را براى برگزارى مراسم عزاى روز شهادت آماده مى    كنند.

نوغان؛ محله اى قديمى در تاريخ مشهد
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كه  است  ديدار  يك  زيارت 
با ديدارهاى معمولى بسيار 
زيارت  زيرا  است،  متفاوت 
اما  است،  دوستانه  مالقاتى 
بلكه  زمينى  و  موقت  نه 
و  آسمانى  هميشگى، 
معنوى... زيارت يعنى دل را 
به حقايق رضوى گره زدن 
امام(ع)  با  ارتباط حقيقى   .
پيدا كردن. در روايات اسالمى توجه ويژه اى به زيارت 
شده است و صدها روايت در مورد زيارت ائمه اطهار(ع) 

به ما رسيده است.
آيت اهللا  با  را  اختصاصى  گفت وگوى  تا  شد  فرصتى 
سيدجعفر سيدان استاد برجسته حوزه علميه مشهد در 
خصوص زيارت و معرفت نسبت به امام داشته باشيم كه 

در ادامه تقديم مى شود. 
در روايات گوناگون به موضوع زيارت با معرفت 
تأكيد ويژه اى شده است، در مورد معرفت به امام 

معصوم(ع) توضيحاتى را بيان كنيد؟
زيارت مقبول زيارتى است كه زائر به حق معصوم عارف 
باشد، يعنى اينكه ايمان داشته باشد كه به عنوان مثال 
در مورد حضرت رضا(ع) كه ايشان جانشين پيغمبر(ص) 
هستند، و امامتشان از طرف خداوند متعال به پيامبر گرامى 
اسالم ابالغ شده است؛ ديگر اينكه بداند اين بزرگواران 
معصوم هستند و هيچ خطايى از آن ها سر نمى زند و نزده 
است و پاك از همه بدى ها هستند و اطاعتشان واجب 
است، بنابراين اگر كسى با چنين اعتقادى به زيارت مشرف 

شود، زيارت او زيارتى مقبول مى باشد.
نيت و هدف از زيارت مشاهد شريفه ائمه اطهار(ع) هم 
همان عرض ادب به ساحت مقدس و تجديد عهد و پيمان 
است. اين موضوع نيز بيان شده است كه براى هر فرد 
زائرى كه در اين مشاهد شريفه حضور يابد كفايت مى كند 
در اينكه زيارتش مقبول باشد، اما هرچه معرفت انسان در 
شناخت معصوم بيشتر و هرچه زحمتى كه در مسير زيارت 
انجام شده است، زيادتر باشد، به نسبت معرفت بيشتر و 
تحمل مشقت هاى زيادتر اجر زيارتش بيشتر خواهد بود. 

آيا توسل به اهل بيت(ع) موضوعى عقالنى است 
يا احساسى؟

درخواست از اولياى پروردگار، مسأله اى معقول است. يعنى 
هم از نظر عقاليى كار صحيحى است و در منابع روايى نيز 
چنين درخواست هايى كامالً تأكيد شده است و عقل هم 
مسأله وساطت را كامالً قبول دارد و مورد پذيرش عقالست. 
روايات بسيارى از ائمه اطهار(ع) و آيات شريفه قرآن در 
مورد وساطت و توسل وجود دارد؛ بنابراين درخواست از 
امام و توسل به حضرات معصومين(ع) هم عقالنى است 

و هم مشهور.
همه روز هزاران زائر به حرم مطهر رضوى مشرف 
مى شوند، به نظر شما بهترين چيزى كه فرد زائر بايد 

از امام بخواهد چيست؟ 
اولين چيز و بهترين چيزى كه هر زائرى بهتر است از امام 
درخواست كند به نظر من اين است كه از امام بخواهد 
توفيق هدايت و بودن در مكتب حق را داشته باشد، زيرا 
گوهرى نفيس تر از گوهر هدايت براى انسان ها وجود ندارد 
و بتواند با روشى پسنديده در مسايل اعتقادى و اخالقى و 

عملى آنچه كه شايسته است را دارا باشد.
در  است  شايسته  كه  حوايجى  مهم ترين  از  يكى 
حرم هاى مطهر از خداوند بخواهيم فرج امام عصر(عج) 
مورد  همواره  بايد  كه  نكاتى  از  يكى  همچنين  است. 
توجه قرار بگيرد اين است كه در دعاهايمان تنها حوايج 
خود را بيان نكنيم، بلكه حوايج عموم مردم را نيز از 

خداوند بخواهيم.
چه كنيم كه ارتباط معنوى ما پس از زيارت با امام 

رضا(ع) حفظ شود؟
براى اينكه اين ارتباط كه به طور معمول هر كسى در 
مسايل  پيش مى آيد، حفظ شود،  برايش  زيارت  حال 
اين  از  يكى  كه  باشد،  تأثيرگذار  مى تواند  متعددى 
مسايل آن است كه زائر پس از اين زيارت مراقب باشد 
تا  دستورهاى دينى را و آنچه كه اين معصوم مى خواهد 
انجام  را  است،  متعال  خداوند  خواسته هاى  همان  كه 
تقويت  ارتباط  اين   زيارت،  تكرار  با  همچنين  دهد. 
مى شود، بنابراين بايد سعى كرد در صورت امكان فاصله 
زيادى با زيارت بعدى نباشد. هرچه اين زيارت ها در حد 

متناسب تكرار شود، اين ارتباط تقويت مى شود.

آيت اهللا سيدان در گفت وگو با قدس:

سختی کشیدن در راه زیارت 
اجر آن را بیشتر می کند

احمد لشگرنويس

حرم مطهر رضوى در ايام دهه آخر صفر ميزبان ميليون ها زائرى است كه از سراسر 
ايران اسالمى و دنيا خود را به پايتخت معنوى جهان اسالم مى رسانند تا در ايام شهادت 
ولينعمتمان حضرت رضا(ع) در جوار حريم ملكوتى اش عرض ارادت نمايند؛ در ميان خيل 
عظيم ارادتمندان حضرت، حدود 300 هزار نفر با پاى پياده از شهرها و روستاهاى مختلف به آستان 

بوسى حضرت رضا(ع) مشرف مى شوند.
با هماهنگى هاى صورت گرفته، آستان قدس رضوى همزمان با دهه آخر صفر در 11 پايگاه خدمت 
رسانى برون شهرى كه در پنج مسير اصلى نيشابور - مشهد، چناران- مشهد، قوچان- مشهد، 
سرخس- مشهد و فريمان- مشهد واقع شده است به زائران پياده حضرت رضا(ع) خدمات مختلف 

رفاهى، اسكان، پذيرايى، تبليغى و مذهبى را ارايه مى دهد.
همچنين توسط تيم خدمه آستان قدس رضوى زائران پياده در بيش از 50 ايستگاه خدمت رسانى 
در شهر مشهد و حريم حرم مطهر اسكان داده مى شوند و خدام آستان قدس رضوى از آن ها پذيرايى 

خواهند كرد. برنامه هاى فرهنگى و تبليغى مذهبى به زائران در پنج مرحله ارايه مى شود.

بسيج امكانات براى ميزبانى از زائران رضوى

پای پیاده در جاده های عاشقی 

1

2

3

آستان  تيم  توسط  مبدأ:  در 
الزم  آموزش هاى  رضوى  قدس 
بهداشتى  امنيتى،  مسايل  شامل 
پياده  زائران  نياز  مورد  احكام  و 

آموزش داده مى شود.
پياده  زائران  نياز  مورد  احكام  و 

در مسير راه: عالوه بر ارايه برنامه هاى 
سخنرانى، اقامه نماز جماعت به سؤاالت مبتال 
و  مى شود  داده  پاسخ  شبهات  و  زائران  به 
عموم زائران با آداب زيارت و تشرف به حرم 
مطهر آشنا مى  شوند. همچنين در هر ايستگاه 
ضمن استقبال از زائران پياده و پذيرايى از 
آن ها برنامه بدرقه نيز توسط خدام حرم مطهر 

رضوى اجرا مى شود.

3

ورودى  مبادى  در  زائران  به مشهد:  ورود 
و در داخل شهر مشهد به صورت دسته جمعى 
به زيارت حضرت رضا(ع) مشرف مى شوند و در 
كه  مشهد  شهر  داخل  در  كه  اسكانى  ستادهاى 
در حريم حرم مطهر مشخص شده است، اسكان 

داده مى شوند.

زهرا چكنه

مشهد، قوچان- مشهد، 
است به زائران پياده حضرت رضا(ع) خدمات مختلف 

 ايستگاه خدمت رسانى 
رضوى از آن ها پذيرايى 

و تبليغى مذهبى به زائران در پنج مرحله ارايه مى شود.

11
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بيش از چهار دهه از عمرش 
را در طراحى راه هاى كشور 
از پنج  سپرى كرده و بيش 
مقدس  بارگاه  در  نيز  دهه 
موسى  بن  على  حضرت 
مهندس  عنوان  به  الرضا(ع) 
بوده  مطرح  مستندساز  و 
راه  مهندسى  مدرك  است. 
دانشگاه  از  را  ساختمان  و 
گرفته  ايران  صنعت  و  علم 

و حاال در سال هاى بازنشستگى سرگرم پژوهش درباره 
در  مى تواند  جاده  اين  مى گويد،  است.  واليت  جاده 
ارتقاى فرهنگ شيعى نقش داشته باشد. آنچه در ادامه 
ساالرى،  اصغر  على  با  كوتاه  گفتى  و  گپ  مى خوانيد، 

سرپرست گروه پژوهشى جاده واليت است.
در ابتدا خودتان را معرفى كنيد.

متولد سال 1323 هستم و از سال 1349 افتخار خدمت 
در آستان قدس رضوى را دارم. سال 1342 قبل از ورود 
به دانشگاه در بازسازى گنبد مقصوره گوهرشاد حضور 
داشتم. تا سال 1394 هم به عنوان مشاور و مستندساز 
حرم مطهر در سازمان عمران و توسعه حريم حرم مطهر 

فعاليت داشته ام.
گويا در حوزه پژوهش پيرامون جاده هاى كهن 

فعاليت زيادى داشته ايد؟
با توجه به رشته تحصيلى و اينكه بيش از 40 سال از 
عمرم را در طراحى و ساخت راه ها، راه آهن، تونل ها و 
پل ها سپرى كرده ام، ايران عزيز را به مانند پلى مى دانم 
هنر  و  فرهنگ  دهنده  انتقال  سال  هزار  از 3  بيش  كه 
به شرق و غرب بوده است.  در واقع سال هاست كه در 
كنار فعاليت هاى رسمى در حوزه جاده واليت هم تحقيق 

كرده ام. 
اين جاده از كجا شروع و به كجا ختم مى شود؟ 
چرا شلمچه به عنوان قدمگاه امام رضا(ع) شناخته 

مى شود؟
مقام معظم رهبرى شلمچه را دروازه ورودى واليت آقا 
على بن موسى الرضا (ع) ناميدند و مقرر شد آستان قدس 
رضوى بناى يادبودى بر مزار شهدا احداث كند. توفيق 
تاريخ و  از همان  و  اينجانب شد  پروژه نصيب  مديريت 
با حمايت و هدايت عشاق واليت، پژوهش كتابخانه اى 
و ميدانى را آغاز كرديم و به دليل حساسيت موضوع در 
تمامى مراحل از نظريات علماى حوزه و اساتيد بزرگوار 
دانشگاه ها بهره گرفتيم و براى كسب نظر فرهيختگان 
برپا  مسير  در  واقع  در شهرهاى  نمايشگاه  از 20  بيش 
داشتيم و حداقل 10 سال است كه نمايشگاهى دايمى در 

كتابخانه گوهرشاد براى عالقه مندان وجود دارد.
بازسازى و مرمت جاده واليت از چه زمانى آغاز 

شده است؟
عمران  كميسيون  توسط  واليت  جاده  احياى  ضرورت 
مجلس شوراى اسالمى به وزارتخانه هاى ذى ربط در دو 
نوبت دى ماه 83 و دى ماه94 ابالغ شد. تاكنون حدود 
20 مكان به عنوان منزلگاه و قدمگاه شناسايى شده كه 

بيشترين آن ها در استان يزد است.
چه درخواستى از مسؤوالن در خصوص احياى 

اين جاده داريد؟
در تاريخ ارديبهشت امسال ضمن گزارشى از 14 سال 
پژوهش به محضر مبارك توليت معزز درخواست شد با 
توجه به اهميت مسير جاده واليت به نام ملت ايران ثبت 
ملى و جهانى داده شود، همچنين به منظور تأمين رفاه 
زائران در جوار قدمگاه ها كه براى عشاق واليت محترم 
است، زائرسرا احداث شود. با توجه به اينكه امام رضا(ع) 
بيش از دو سال و نيم از عمر مبارك را در مرو سپرى 
اتفاقات در آن مكان به وقوع پيوسته  فرموده و تمامى 
است، خانه امام در مرو احيا شود. اين درخواست توسط 
جدى  طور  به  رضوى  قدس  آستان  فرهنگى  سازمان 
در دست پيگيرى است و بر خود الزم مى دانيم مراتب 
سپاسگزارى عشاق واليت را تقديم آن بزرگواران كرده و 
براى آنان از خداوند متعال و صاحب واليت اجرى اخروى 

طلب كنيم.
اميدوارم مانند سال ها خدمت عاشقانه در اين مسير كه 
همگان يار و مددكارمان بوده اند، در احياى 2هزار و 100 
كيلومتر جاده واليت «از شلمچه تا سرخس» و احياى 

قدمگاه ها همگان يارى مان دهند.

سرپرست گروه پژوهشى اين جاده:

جاده والیت 
باید ثبت جهانی شود

راضيه آزادوار

تشکیل قرارگاه فرهنگی زائران پیاده رضوی
معاون تبليغات و ارتباطات اسالمى آستان قدس رضوى از تشكيل 

قرارگاه فرهنگى زائران پياده دهه آخر صفر خبر داد.
حجت االسالم و المسلمين سيدجالل حسينى با بيان اين خبر 
گفت: اين قرارگاه با حضور سازمان تبليغات اسالمى، اداره 
كل اوقاف و امور خيريه، آستان قدس رضوى، دفتر تبليغات 
اسالمى، بعثه مقام معظم رهبرى، مجموعه مردمى و فعال در 
حوزه خدمت به زائران پياده تشكيل شده است.وى درباره 
به  قرارگاه  اين  در  داشت:  اظهار  قرارگاه  اين  فعاليت هاى 
صورت ويژه تمامى خدمات مرتبط با حضور فرهنگى و تبليغى 

زائران پياده تصميم گيرى مى شود.
حجت االسالم و المسلمين حسينى با اشاره به تجمع عظيم زائران 
پياده در مسيرهاى منتهى به مشهد بيان كرد: نخستين تجمع زائران 
پياده در امامزاده شهر باغشن نيشابور همزمان با 25 صفر برگزار خواهد 
شد.وى با بيان كرد: دومين تجمع زائران پياده نيز در 27 صفر در مسير ملك آباد به مشهد 
خواهد بود.به گفته معاون تبليغات و ارتباطات اسالمى آستان قدس رضوى، اين آستان 799 
نيروى فرهنگى را به ايستگاه هاى برون شهرى و درون شهرى زائران پياده اعزام خواهد كرد 

كه شامل مبلغ، سخنران، مداح و تيم هاى عملياتى مى باشد.

بسيج امكانات براى ميزبانى از زائران رضوى

پای پیاده در جاده های عاشقی 

پس از تشرف: آستان قدس رضوى با 4
برگزارى مسابقات فرهنگى و كتابخوانى 
شبكه  در  پياده  زائران  عضويت  و 
سال  ايام  تمام  در  الهدى  نور  مخاطبان 
با اين گروه از زائران در ارتباط خواهد 
مطهر  حرم  با  آن ها  معنوى  ارتباط  و  بود 

رضوى قطع نخواهد شد.
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تشرف به حرم: زمانى كه زائران پياده به حرم 
مطهر مشرف مى شوند، ويژه برنامه اى براى اين گروه 
از زائران در رواق شيخ حرعاملى برگزار مى شود كه 
بسته هاى  ادعيه  قرائت  برنامه سخنرانى،  از  پس 
و  مى شود  اهدا  پياده  زائران  تمامى  به  فرهنگى 

ميهمان سفره با بركت حضرت رضا(ع) مى شوند.

جدول ايستگاه خدمت رسانى به زائران پياده در مسيرهاى منتهى به مشهد

رديف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

نام ايستگاه

امام حسن مجتبى(ع)

جواد االئمه(ع)

ميقات الرضا(ع)

ميقات الرضا(ع)

ميقات الرضا(ع)

ميقات الرضا(ع)

شمس الشموس

فراشان حرم مطهر رضوى

امام جواد(ع)

مهر رضا

متوسلين به جواد االئمه(ع)

نشانى

5 كيلومتر پس از چناران

كيلومتر 40 جاده نيشابور- ملك آباد

كيلومتر 12 جاده قديم نيشابور مقابل روستاى امان آباد

كيلومتر 25 جاده فريمان

كيلومتر 50جاده فريمان

كيلومتر 40 جاده سرخس- 5 كيلومتر پس از آبروان

جاده قوچان- روستاى ساغروان

كيلومتر 6 جاده قوچان- الكترود رضا

كيلومتر 17 جاده قديم نيشابور

جاده قوچان- خيابان رضويه -(ويژه خواهران)

جاده قديم نيشابور- پس از سه راهى ده غيبى

44

خواهد بود.به گفته معاون تبليغات و ارتباطات اسالمى آستان 
نيروى فرهنگى را به ايستگاه 

كه شامل مبلغ، سخنران، مداح و تيم هاى عملياتى 
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 محمد، چهل ساله است. نرگس ها را با دست خودش چيده است. هر 20 شاخه را با يك برگ گل مى بندد و داخل جعبه 
مى گذارد. جعبه ها را تند تند سوار ماشين مى كند. دلش هوايى شده است. مى گويد: «امسال يك باِر ماشين را نذر آقا كرده ام. 

مى خواهم ببرم قدمگاه. تا حاال هرچه خواسته ام از همان صاحب كريم گرفته ام. امسال آمده ام كه فقط خدمت كنم. اين ها را 
ببين. خرما هم هست. امروز و فردا كارم همين است»، چند ساعت بعد مى بينمش: نشسته است ميان راه. خرما ها را توى يك سينى بزرگ 

چيده و روى سر گرفته است. دست هاى زائران كه خرما برمى دارد، اشك هاى او هم به زمين بوسه مى زند.
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مشهد،  زيارتى  اماكن  بين  در  آشنا  نام هاى  از  يكى 
آرامگاه خواجه ربيع است. آرامگاه خواجه ربيع كه يكى 
از اماكن زيارتى پر رونق است، در انتهاى خيابان عبادى 
ربيع  نام خواجه  به  دارد، خيابانى كه در گذشته  قرار 
شناخته مى شد و در حافظه تاريخى مردم مشهد داراى 
ويژگى خاصى است. در اين شماره با هم سرى به اين 
آرامگاه زده و با اين همسايه حرم امام رضا(ع) بيشتر 

آشنا مى شويم.
استاندار مهاجر

تاريخ هم زادگاه مردان و زنان  ديار خراسان در طول 
افراد مشهور  تاريخ  و هم  در طول  بوده است  بزرگى 
و صاحب نام بسيارى به آن هجرت كرده اند. ربيع ابن 
عمر  نيمه  در  كه  است  بزرگان  همين  از  يكى  خثيم 
زندگى  محل  عنوان  به  را  خراسان  سرزمين  خويش، 
انتخاب كرده و به نوغان هجرت كرده است. او  يكى از 
استانداران و ياران امام على(ع) بوده است. خواجه ربيع 
نوغان هجرت كرده  به  اول هجرى  نيمه دوم قرن  در 
است. او از حدود سال هاى 35 و 36 هجرى قمرى در 
خراسان اقامت داشته و تا پايان حياتش نوغان را ترك 
نكرده است. خواجه  در تاريخ اسالم فردى شناخته شده 
ابن مسعود، صحابى  ياران صميمى  از  يكى  او   است. 

معروف پيامبر بوده و در زهد مشهور بوده است. 
آرامگاه تاريخ

درباره خواجه ربيع در تاريخ آمده است كه او در زهد 
منزلتى  و  مقام  مردم  بين  در  و  بود  پارسايى شهره  و 
زمان حياتش  به  تنها  به خواجه  ارادت مردم  داشت.  
طول   در  آرامگاهش  رحلت،  از  پس  و  نبود  متوقف 
هم  هنوز  شد.  زائران  آمد  و  رفت  محل  قرن  چهارده 
زائرانى كه به قصد زيارت حرم امام رضا(ع) به مشهد 
مى آيند، آرامگاه خواجه ربيع را از ياد نبرده و به اندازه 
توقفى هر چند كوتاه سرى به اين مكان مى زنند.  تاريخ 
اما  نيست،  مشخص  خواجه ربيع  اوليه  آرامگاه  احداث 
دارد  حكايت  اين  از  بيشتر  نويسان  تاريخ  نوشته  هاى 
شده  گذاشته  بنيان  صفوى  عصر  در  كنونى  بناى  كه 
است . در سال 1031هجرى قمرى به امر شاه عباس 
صفوى و به دست يكى از سادات رضوى به نام «ميرزا 
افلغ» ساخته شده است.  اين بنا كه از آثار نيمه اول 
قرن يازدهم هجرى قمرى و از بناهاى مهم دوره شاه 
عباس صفوى در خراسان است، در ميان باغى وسيع 
قرار دارد كه در گذشته وسعت بيشترى داشته است. 
گنبد كاشيكارى بقعه را در سال 1347 شمسى سازمان 
ملى حفاظت آثار باستانى مرمت كرده است. اين اثر در 
تاريخ 15 دى 1310 با شماره ثبت 142 به عنوان يكى 
از آثار ملى ايران به ثبت رسيد. روى قبر ضريحى مجلل 
قرار گرفته و ديوارهاى بقعه با كاشيكارى هاى معرق و 
ممتاز و گچبرى هاى زيبا تزيين گرديده است. همچنين 
كتيبه هاى خوش نقش با زمينه الجوردى با خط سفيد 
عصر  معروف  خطاط  عباسى  عليرضا  زيباى  قلم  به  و 
صفوى از ديگر آثار مورد توجه در اين بقعه هستند. از 
ديگر نكات تاريخى و قابل توجه در مورد خواجه ربيع 
اين است كه در وقفنامه به جامانده از مدرسه پريزاد 
از اوالد خواجه  بانى آن مدرسه (پريزاد خانم)  مشهد، 

ربيع معرفى شده است.
آرامستانى براى مشهدالرضا(ع)

سنت خاكسپارى درگذشتگان در آرامگاه افراد مورد 
باغ  است.  داشته  رواج  دور  بسيار  گذشته  از  احترام 
خواجه ربيع نيز به خاطر همين سنت و عالقه مردم 
معروف  آرامستان هاى  از  يكى  به  ساليان  طول  در 
مشهد، مبدل شده است. جد قاجارها (فتحعلى خان) 
افشار  نادرقلى  توسط  قمرى   1139 سال  در  كه  نيز 
در همان باغ كشته شده در زير گنبد مقبره خواجه 

مدفون است.

فاطمه عامل نيك

همسايگان آفتاب

نگاهى به پيشينه آرامگاه خواجه ربيع

ساکن قدیمی نوغان

الهام غفورى 

گزارش قدس از بزرگ ترين پياده روى جنوب  كشور در سالروز شهادت امام رضا(ع)

تا قدمگاه

بكان، محله اى از ارجان يا ارگان 
بسيار،  مستندات  بر  بنا  است. 
زمانى كه امام رضا(ع) از مدينه به 
مى كردند،  حركت  طوس  سمت 
بكان  جامع  مسجد  در  را  شب 
كه آن زمان در مركز ارجان واقع 
به  اين رو،  از  بيتوته كردند.  بود، 
اين محل قدمگاه اطالق مى شود 
و روستايى در كناره آن به وجود 
آمد كه امروزه به نام روستاى امام 

رضا(ع) مشهور است. مسجد جامع بكان در شمال شهرستان بهبهان در كنار رودخانه 
تاب و شهر قديم ارجان واقع شده و بناي كنوني مسجد، ساده و كوچك شامل شبستان 
گنبدداري است كه با استفاده از مصالح سنگ و گچ ساخته شده است. بناي اوليه 
مسجد، منسوب به قرن هاى اوليه اسالمي است و در گذشته داراي كتيبه هاي تاريخي 

و قرآني بوده است.
ظاهراً اين قدمگاه در عهد ديلميان بنا شده و در طول تاريخ هر زمان كه تخريب شد، 

تعميرى نه چندان اساسى در آن صورت گرفته است.
وضعيت كنونى بناى قدمگاه مسجد جامع بكان مخروبه است. اگر چه در نگهدارى آن 
حفاظت الزم صورت مى گيرد، اما نياز به مرمت و بازسازى دارد. در منطقه بكان حمام 
و پل قديمى مخروبه نيز وجود دارد. حمام بكان جزو زيباترين و با ارزش ترين بناهاى 

تاريخى دوره اسالمى بهبهان است و از نظر معمارى داراى اهميت مى باشد. 
بنا شامل يك حياط در سمت شمال است كه ساختمان اصلى در قسمت جنوبى آن 
قرار گرفته است. اين بناى محقر كه در ساحل شرقى رود مارون و به فاصله كمى در 

غرب كارخانه سيمان بهبهان است، نوشته اى بر سر در ورودى خود دارد:
گر ميسر نشود بوسه زنم پايش را

هر كجا پاى نهد بوسه زنم جايش را
حاال اين بوسه گاهِ قديمى از پس سال ها قدمت، چشم انتظار برپايى آيين پرشورِ پياده 
روى هزاران عاشق و دلداده از گوشه و كنار سرزمين خوزستان، در روز شهادت موالى 

خود است.

ارجان،  شهرهاى  مردم  كه  است  سال  دويست 
روستاهاى  و  شهرها  ديگر  و  منصوريه  بهبهان، 
سالروِز  با  مصادف  صفر  ماه  روز  آخرين  اطراف، 
شهادت على بن موسى الرضا(ع)، به شوق زيارت 
امام هشتم، پاى پياده به سوى قدمگاه منسوب به 

امام رضا(ع) واقع در مسجد جامع بكان مى آيند. 
و  امامزادگان  در  اجتماع  با  مناطق  اين  مردم 
مراسم  يك  در  منصوريه،  و  بهبهان  مساجد 
هماهنگ به سمت قدمگاه و مسجد تاريخى اين 
مسيرى  و  كرده  حركت  پياده  صورت  به  شهر، 
حدود 13 كيلومتر را پاى پياده طى مى كنند. در 
مسير پياده روى تا مقصد كه مسجد جامع بكان 
است، افزون بر پذيرايى توسط موكب هاى رضوى، 
عزادارى هاى دسته جمعى و گروهى و گاه تعزيه 
با  آيين  اين  مى شود.  برپا  نيز  محلى  خوانى هاى 
شكوه كه در سال هاى اخير در رسانه هاى سراسرى 
بويژه رسانه ملى هم بازتاب بسيارى داشته است، 
مراسم  ترين  طوالنى  و  باشكوه ترين  عنوان  به 

جنوب كشور شناخته مى شود.

بهبهان يكى از قديمى ترين شهرهاى استان خوزستان است كه قدمت آن به هزاره دوم پيش از ميالد بر مى گردد. 
اين شهرستان در جنوب غربى استان و در فاصله 180 كيلومترى اهواز قرار دارد. اگر براى خوزستان با توجه به 

شاخص هاى جوى آن سه نوع آب و هواى بيابانى و نيمه بيابانى و كوهستانى در نظر بگيريم، بهبهان آب و هوايى 
نيمه بيابانى و يا كوهپايه اى دارد. طبيعتى كه اين شهر زيبا را پذيراى نرگس هاى شهال كرده است. بهبهان پر از 
نرگس هايى است كه در گرماى ماليم پاييز و زمستان اين منطقه آماده برداشت مى شوند. گل دهى نرگس همه ساله از نيمه دوم سال آغاز و تا پايان بهمن 

و گاهى نيز نيمه اول اسفند در بهبهان ادامه دارد. 
بهبهان كنوني يا ارجان قديم،  شهري است با ديدني هاي بسيار،  مسجد جامع شهر،  امامزاده حيدر، بافت تاريخي شهر،  راسته بازار قديمي ترين بازار شهر است 

كه در زمان گذشته مركزثقل تجاري شهر بهبهان و حومه آن بوده است.

بكان، محله تاريخ  اربعينى  ديگر...

بهبهان 
شهر نرگس زارها



موزه حرم مطهر امام حسين(ع) اشياى نادر و ارزشمندى را در خود جاى داده است كه تاريخ بسيارى از آن ها به صدها 
شمشيرها،  رسيده اند.  موزه  اين  به  گذشته  پادشاهان  و  سالطين  از  آن ها  از  برخى  كه  اشيايى  گردد،  برمى  پيش  سال 

قاليچه ها، دست نوشته ها، قنديل ها، درب هاى نقره اى قديمى حرم مطهر و همچنين ضريح قديمى مرقد امام حسين(ع) از 
جمله اشياى ديگرى هستند كه در موزه حرم نگهدارى مى شوند. موزه حرم مطهر امام حسين(ع) يكي از مهم ترين مراكز نگهداري اشياء 

قيمتي و آثار تاريخي حرم به شمار مي آيد كه روزانه بيش از دو هزار زاير در حال حاضر از اين مكان بازديد مي كنند .

اعتاب مقدسه 

بيش از 19 هزار زائر حسينى 
در موكب جمكران اطعام شدند

پذیرایی با حلیم 

در پرتال اينترنتى آستان مقدس شاهچراغ(ع) 
راه اندازى شد

زیارت نیابتی سه زبانه

در حرم حضرت عبدالعظيم انجام مى شود

زيارت پیامبر(ص) از راه دور

مقدس  مسجد  موكب  پزان  حليم  گروه  سرپرست 
پياپى  سال  سومين  عنوان  به  امسال  گفت:  جمكران 
را  حسينى  اربعين  زائران  به  خدمت  و  حضور  توفيق 
پيدا كرديم و توانستيم بيش از 19 هزار نفر را در وعده 

صبحانه با حليم گرم پذيرايى كنيم.
مقدس  مسجد  عمومى  روابط  خبر  مركز  گزارش  به 
جمكران، مصطفى فربهى افزود: امسال با يك گروه 60 
نفره در پنج وعده صبحانه ميزبان و خادم زائران اربعين 

حسينى موكب مسجد مقدس جمكران بوديم.
وى افزود: امسال در داخل كربال و مسير نجف به كربال 
با حضور 6 تيم مستقل همراه با 15 خواهر فعاليت حليم 
پزى را شروع كرديم.وى يكى از ويژگى هاى كار براى 
امام حسين(عليه السالم) را نبود استرس در كار توصيف 
كرد و گفت: ما وقتى در ايران مشغول حليم پزى هستيم 
با اينكه همه امكانات موجود است، ولى باز هم استرس 
داريم كه آيا خوب مى شود يا خير، ولى كار براى امام 
حسين (ع) اين گونه نيست و ما اگر وسايلمان هم ناقص 
يا كاستى داشته باشد مى دانيم حضرت بر كار ما اشراف 

دارند و مشكلى پيش نمى آيد.

توسط حوزه پايگاه هاى اينترنتى آستان مقدس احمدى 
و محمدى(ع) بخش زيارت نيابتى در سايت هاى فارسى، 
عربى و انگليسى پرتال جامع آستان مقدس شاهچراغ(ع) 

راه اندازى شد.
و  احمدى  مقدس  آستان  عمومى  روابط  گزارش  به 
معاون  سالمى  والمسلمين  حجت االسالم  محمدى(ع)، 
تبليغات و ارتباطات اسالمى آستان مقدس با اعالم اين خبر 
افزود: ارادتمندان كه امكان تشرف به حرم مطهر را ندارند، 
مى توانند با مراجعه به بخش زيارت نيابتى پايگاه اينترنتى 
با   shahecheragh.ir/ziarat نشانى  به  مطهر  حرم 
درج نام، متن دلنوشته و نشانى پست الكترونيكى خود، 

درخواست زيارت نيابتى خود را ارسال فرمايند.
سالمى افزود: درخواست هاى زيارت ثبت شده به نيابت از 
متقاضيان در كمتر از يك هفته انجام و سپس از طريق 

ايميل به آن ها اطالع رسانى مى شود.
معاون تبليغات و ارتباطات اسالمى آستان مقدس ادامه 
با  مى توانند  زبان  عرب  نيابتى  زيارت  متقاضيان  داد: 
مراجعه به لينك  مربوط در سايت عربى آستان مقدس 
متقاضيان  و   arabic.shahecheragh.ir نشانى  به 
زيارت نيابتى انگليسى زبان نيز مى توانند با مراجعه به 
لينك مربوط در سايت انگليسى آستان مقدس به نشانى 
en.shahecheragh.ir درخواست زيارت نيابتى خود را 

ثبت كنند.

از راه دور، در  مراسم نوراني قرائت زيارت پيامبر(ص) 
برگزار  حسني(ع)  عبدالعظيم  حضرت  مقدس  آستان 

مى شود.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى آستان مقّدس حضرت 
از  اين مراسم دوشنبه هشتم آذر ماه،  عبدالعظيم(ع)، 
ساعت 10 صبح با قرائت قرآن توسط قارى ممتاز آقاى 
از  جمعى  توسط  خوانى  جمع  و  محمدبيگى  مجتبى 
خدمتگزاران آستان مقّدس آغاز و سپس قرائت زيارت 
پيامبر از راه دور توسط خادم افتخارى آستان مقّدس 
آقاى حاج احمد زين العابدين فرد انجام و پس از قرائت 
والمسلمين  حجت االسالم  ارجمند  خطيب  زيارتنامه، 
حائرى زاده سخنران و آقاى حامد رضوانفر مداح اين 
معنوى  مراسم  ادامه  در  بود.  خواهند  نورانى  محفل 
على  آقاى  عصر  و  ظهر  جماعت  نماز  اقامه  از  پس  و 
فراهانى، به مدح و منقبت خاتم پيامبران حضرت محمد 

مصطفى(ص) مى پردازد.
حضرت  مقدس  آستان  در  ساله  همه  كه  مراسم  اين 
عبدالعظيم حسني(ع) برگزار مي شود از طريق سايت 
 www.abdulazim.com آدرس  به  مقّدس  آستان 

بصورت مستقيم پخش خواهد شد.
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خبر

ياسمين مشرف

گشتى در موزه  حرم  مطهر امام حسين(ع)

کربال در قاب

تاريخدان  و  محقق  زميزم»  رشيد  «سعيد 
و رئيس واحد اسناد حرم امام حسين(ع) در 
مى گويد:  مطهر  حرم  وبسايت  به  زمينه  اين 
و  شده  تاسيس   2009 سال  در  موزه  «اين 
ميراث  زمينه  در  متخصصى  كاركنان  داراى 
به  كاركنان  اين  است.»  عرب  تاريخ  هنرى 
رياست «عالء ضياء الدين»، اشياى موجود در 
موزه را صورت بردارى كرده و مسؤوليت حفظ 

و سالمت اشياى عتيقه آن را به عهده دارند. 
«يك  مى دهد:  ادامه  زميزم  رشيد  سعيد 
محمد حضرت  به  منسوب  موى  تار 

نگهدارى  موزه  اين  در  آله)  و  عليه  اهللا  (صلى 
به  مدينه  مردم  توسط  مو  تار  اين  مى شود. 
آن  از  و پس  اهدا شد  تركيه  استانبول  استان 
امام  ميالد  سالروز  در  را  آن  عثمانى  قاضى 
كرد.  هديه  پاشا  داوود  سلطان  به  حسين(ع) 
اهللا  پيامبر(صلى  موى  تار  اين  نيز  پاشا  داوود 
عليه و آله) را به كربال آورده و آن را به حرم امام 
حسين(عليه السالم) اهدا نمود. حرم مطهر تا 
به امروز- بويژه در دوران رژيم ستمگر بعثى- از 
اين تار مو نگهدارى كرده است، به گونه اى كه 
حتى در طول قيام 1991 يا انتفاضه شعبانيه 

نتوانست به آن دست  نيز رژيم بعث  در عراق 
پيدا كند. تار موى پيامبر(صلى اهللا عليه و آله) 
در نخستين سالروز ميالد امام حسين(ع) پس 
از سرنگونى رژيم بعث، در موزه حرم مطهر در 

معرض بازديد عموم قرارگرفت.
كتاب ها و دست نوشته هاى نفيسى مانند قرآن 
در  نيز  على(ع)  به دست حضرت  نوشته شده 
اين موزه در شرايط امن و به دور از كهنگى و 

پوسيدگى نگهدارى مى شوند.
مى افزايد:  موزه  اشياى  ساير  درمورد  زميزم 
گرانبها  سنگ هاى  و  طال  آن  در  كه  پرده اى 
به  هند  پادشاه  بارو  تاج  توسط  و  رفته  كار  به 
يك  و  است  شده  اهدا  حسين(ع)  امام  حرم 
كه  سال،   160 قدمت  به  هند  ساخت  منبر 
نگارش  به  آن  روى  نخ هاى طال  با  قرآن  آيات 
كار  به  آن  در  ميخى  گونه  هيچ  و  اند  درآمده 
نرفته است، از ديگر اشياى موجود در اين موزه 
نفيسى كه قدمت  قالى هاى  هستند. همچنين 
100 تا 150 ساله دارند، قنديل هايى كه توسط 
ناصرالدين شاه قاجار به حرم اهدا شده اند، يك 
قدمتى  كه  شده  طالكارى  كريستال  قطعه 
تشرف  در   1921 سال  در  و  دارد  ساله   125

اين  به  مطهر  حرم  به  اول  فيصل  ملك 
زيارت  شده  طالكارى  كتيبه  شد،  اهدا  حرم 
سلطان  كه  زره هايى  از  اى  مجموعه  وارث، 
حرم  به  قمرى   909 سال  در  جاليرى  احمد 
اهدايى  دومتر  طول  به  تفنگ هايى  كرد،  اهدا 
قبضه هاى  با  شمشيرهايى  عثمانى،  سالطين 
قديمى  تبر  يك  فارس،  اهدايى سالطين  طال 
پادشاه  ازسوى  شده  اهدا  خالص  طالى  از 
به  آن ها  قدمت  كه  طاليى  سكه هاى  و  هند 
دوره اسالمى برمى گردد نيز از جمله اشيايى 
حسين(ع)  امام  حرم  موزه  در  كه  هستند 

نگهدارى مى شود.
شيئ بسيار ارزشمند ديگرى كه ويژگى خاصى 
سازى  شبيه  اى  نسخه  مى دهد  موزه  اين  به 
فاطمه  به حضرت  منتسب  از صندوقچه  شده 
قدمتى 1400  كه  عليها)ست  اهللا  (سالم  زهرا 
در  صندوقچه  اين  اصلى  نسخه  دارد.  ساله 
موزه «توپ قاپى» استانبول نگهدارى مى شود. 
زميزم در پايان گفت همچنين موزه حرم مطهر 
امام حسين عليه السالم در صدد ايجاد جايگاه 
قديمى  نگهدارى دستنوشته هاى  براى  خاصى 

و ارزشمند است.
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اين مرد پرچم دوز حرم مطهر رضوى است

سالم از باالترین 
نقطه حرم 

خودش  كه  طور  آن  و  دارد  سال   47
زمانى  يعنى   1362 سال  از  مى گويد، 
كه 13 سال بيشتر از عمرش نگذشته 
بود، براى نخستين بار با چرخ گلدوزى 

آشنا مى شود. 
داستان  خودش  فر»  معينيان  «جالل 
ورودش را به اين حرفه اين گونه بيان 
مى كند: سيزده ساله بودم. پدرم كارگر 
كوره پزخانه بود، برادر بزرگ ترم كه 8 
سال از من بزرگ تر است سال 1362 
مرا نزد استاد مرحوم جواد فرشچى برد 

تا اين حرفه را بياموزم. 
آشنا  گلدوزى  چرخ  با  كه  بود  آنجا 
شدم و يكى، دو ماه فقط با چرخ خالى 
كار  به  شروع  طرح)  و  پارچه  (بدون 
كردم تا اصطالحاً قلق چرخ دستم آيد 
و اولين كارى را كه به عنوان امتحانى 
سه  پارچه  يك  دوختم  آزمايشى  و 
گوشه نيم مترى بود كه روى آن اين 
عبارت را در 13 سالگى گلدوزى كردم: 
ياحسين(ع).2 سال تمام نزد اين استاد 
و  دينى  پرچم هاى  دوزندگى  بزرگ 

مذهبى شاگردى كردم. 
و  گلدوزى  كار  به   1368 سال  تا 
بزرگ  و  كوچك  پرچم هاى  دوزندگى 
 1371 سال  در  دادم.  ادامه  مذهبى 
پسر  يك  آن  حاصل  كه  كردم  ازدواج 
و يك دختر است كه خداوند به من و 

همسرم عطا فرموده است. 

گنبد  باالى  پرچم  اندازه  زمان  آن  در 
مطهر امام رضا(ع) حدود 2 متر و 70 
كه  بود  نيم  و  متر  يك  در  سانتى متر 
بعدها با تعويض ميله پرچم، به 3 متر 
در 4 متر تبديل شد. پرچم ها به صورت 
رضوي  قدس  آستان  نشان  بايد  رو  دو 
آيه  نشان،  اين  زير  در  و  باشند  داشته 
شريفه «نَصُر ِمَن اهللا و فتٌح قريب» و در 
قسمت باال و پايين آن كلمه «رضا رضا 
رضا» دوخته مى شد، ضمن اينكه خود 
عبارت «كلمه» هم در زير نشان آستان 
قدس رضوي بايد دوخته مى شد كه در 
قدس  آستان  نشان  باالى  در  مجموع 
ِمن  اَِمَن  ِحصنى  َدَخَل  «َفَمن  عبارت 
َعذابى» بايد قرار مى گرفت كه به حديث 

شريف سلسله الذهب اشاره دارد.
اينكه  علت  به  و   1384 سال  اوايل 
در طراحى  زيادى  مشغله  قاجار  استاد 
و خطاطى پرچم هاى مذهبى داشتند، 
با هماهنگى  و  به طور مستقيم  خودم 
پارچه  رضوي  قدس  آستان  كارپرداز 
الزم براى دوختن پرچم هاى باالى گنبد 
تهيه مى كردم و  را  امام رضا(ع)  مطهر 
پرچم هاى سبز براى طول سال و اعياد و 
والدت هاى مربوط به ائمه معصومين(ع) 
سوگوارى  ايام  براى  سياه  پرچم هاى  و 
براى  و شهادت حضرات معصومين(ع) 
رضوى  مطهر  گنبد  باالى  در  نصب 

مى دوختم و تحويل مى دادم.

در سال 1391 از حرم مطهر رضوى با من تماس گرفتند و از من خواستند به جهت انجام نذرى 
كه يكى از زائران ومجاوران حرم امام رضا(ع) داشته است يك پوش كامل براى قرار گرفتن بر 
باالى ضريح مطهر حضرت رضا(ع) بدوزم و تحويل دهم. با شنيدن اين حرف، قلبم نزديك بود 
از خوشحالى بايستد. همان جا رو به سوى حرم مطهر امام رضا(ع) كردم و گفتم: اى امام رضا(ع) 

از شما ممنونم كه به اين نوكر سرتاپا تقصيرت، عنايت كردى و اين توفيق را نصيبم نمودى.
احساس دلنشينى داشتم، حضرت رضا(ع) عنايت كرده بودند كه عالوه بر توفيق دوزندگى 
پرچم باالى گنبد مطهر به افتخار دوختن پوش فوق ضريح مطهر نيز نايل شوم، از ته دل خدا 
را شكر كرده و از امام رضا(ع) تشكر و سپاسگزارى كردم.سرانجام دوختن پوش ضريح مطهر را 
شروع كردم و ظرف مدت 10 روز پوش را دوختم و تحويل مسؤوالن حرم مطهر رضوى دادم. 
آن پوش در يك مراسم خاصى روى ضريح مطهر قرار گرفت. از آن موقع تاكنون دو پوش ديگر 
دوخته ام و تحويل داده ام كه به طور متناوب اين پوش ها تعويض شده و روى ضريح منور و 

مقدس حضرت رضا(ع) قرار مى گيرند.

در اثر وزش باد شديد، باران و تابش نور آفتاب، پرچم هاى باالى گنبد مطهر امام هشتم(ع) 
نيازمند تعويض است و اگر پرچمى نياز به تعمير و مرمت داشته باشد در خود مجموعه حرم 
مطهر رضوى انجام مى شود وگرنه پرچم قبلى تعويض و به خزانه و انبار مخصوص در حرم امام 
رضا(ع) منتقل شده و پرچم جديد كه دوخته شده است جايگزين پرچم قبلى در قسمت باالى 
گنبد منور طالى حضرت رضا(ع) مى شود. در طول يك سال بين 15 تا 20 پرچم سبز و مشكى 

براى نصب در باالى گنبد مطهر حرم امام رضا(ع) مى دوزم.
من به اتفاق پسرم و شاگردانم كار دوختن پرچم هاى گنبد مطهر رضوى را انجام مى دهيم و 
براى هر پرچم حدود 14 ساعت زمان صرف مى شود تا دوخته و آماده شود، البته اين 14 ساعت 
به طور متناوب و طى دو يا سه روز صرف مى شود و پس از دوختن پرچم، آن را آماده كرده 
و تحويل حرم مطهر امام رضا(ع) مى دهيم. هنگام كار كردن حس عجيبى داريم، انگار خود 
حضرت رضا(ع) باالى سر ما ايستاده اند و كار را نظاره مى كنند و منتظر هستند تا ما پرچم هاى 

دوخته شده را به خود ايشان تحويل دهيم.

در 22 سالگى به شهادت استادان و خبرگان 
گلدوزى  و  دوزندگى  حد  در  كار،  اين 
متوسط  و  معمولى  مذهبى  پرچم هاى 
بودم  فراگرفته  را  الزم  تخصص  و  تبحر 
اما توان تهيه و خريد يك چرخ گلدوزى 
و قالبدوزى را نداشتم. اواخر سال 1375 
همكاران  از  يكى  پسر  روز  يك  كه  بود 
گلدوزمان به نام مرحوم محمد پوركريمى 
نزد من آمد و از من خواست نزد پدرش 
بروم. آقاى پوركريمى حدود يك سال قبل 
از اين يعنى در سال 1374 با آستان قدس 
رضوي قراردادى مربوط به دوختن و تحويل 
دادن حدود هزار عدد پرچم اهدايى آستان 
قدس به هيأت هاى مذهبى امضا كرده بود 
و از آنجا كه ايشان، يك پرچم دوزماهر و 
كاربلد در اختيار نداشت، از من خواست با 
ايشان همكارى كنم و اين گونه بود كه در 
اواخر سال 1375 در بولوار طبرسى و در 
كارگاه آقاى پوركريمى مشغول كار شدم و 
شروع به دوختن پرچم هاى اهدايى آستان 
قدس رضوي به هيأت هاى مذهبى در ابعاد 
2 متر و 70 سانتى متر (طول) و يك متر و 
70 سانتى متر (عرض) در رنگ سبز تيره 
روى پارچه مخمل كردم و يادم هست، به 
كمك چند نفر از دوستان و همكارانم حدود 
هشتصد عدد از اين پرچم ها را در مدت يك 
پوركريمى  آقاى  تحويل  و  دوختيم  سال 
داديم.  از دستمزدى كه آقاى پوركريمى 
آستان  اهدايى  پرچم هاى  دوختن  بابت 

قدس رضوي به من داد، توانستم پس اندازى 
تهيه كنم و در اين مدت توانستم آن چرخ 
قالبدوزى اجاره اى كه آقاى فرشچى برايم 
اجاره كرده بود را به ايشان برگردانم و يك 
چرخ قالبدوزى به مبلغ 470 هزار تومان 
براى خودم تهيه كنم و همه اين ها به بركت 
آستان  اهدايى  پرچم هاى  همان  دوختن 

قدس رضوي بود. 
سال 1382 بود كه استاد اسداهللا قاجار كه 
خطاط و طراح تمامى پرچم هاى هيأت هاى 
مذهبى در سطح شهر مشهد در آن دوران 
من  از  داشت  كه  مهارتى  و  تبحر  با  بود 
پرچم هاى  و  سفارشات  گلدوزى  خواست 
مذهبى ايشان را برعهده بگيرم و من هم 
با توجه به شناختى كه از اين استاد بزرگ 
داشتم، قبول كردم تا اينكه در سال 1383 
از سوى استاد قاجار به من پيشنهاد شد تا 
پرچم متبرك باالى گنبد حرم مطهر امام 
رضا(ع) كه ايشان خطاطى و طراحى كرده 

بود را بدوزم و گلدوزى كنم.
يادم هست از ذوق و شوق اين كار تا صبح 
نخوابيدم، اكنون كه پس از حدود 13 سال 
دارم اين خاطره را تعريف مى كنم مو بر بدنم 
انگار همين االن دارد آن  راست مى شود، 
واقعه برايم اتفاق مى افتد. صبح ابتدا به حرم 
امام رضا(ع) رفتم و از ايشان اجازه گرفتم. 
اولين كلمه اى هم كه روى پارچه اين پرچم 
دوختم كلمه «رضا» بود كه بايد دور تا دور 

حاشيه پرچم سبز رنگ دوخته مى شد. 

محمدحسين مروج كاشانى

سلسله الذهب13 سالگى خريد چرخ

مشرف  خيابان هاى  از  وقتى 
به حرم مطهر ثامن الحجج على 
روبه  الرضا(ع)  موسى  بن 
سوى گنبد مطهر آن حضرت مى ايستى 
چشمت  ناخودآگاه  مى دهى،  سالم  و 
گنبد  فراز  بر  كه  مى افتد  پرچمى  به 
برافراشته شده و در بلنداى اين گنبد 
جلوه باشكوهى را خلق كرده است. اين 
امام رؤوف،  خانه  بام  بلنداى  از  پرچم 
همچون رسانه اى با زائران و مجاوران 
سخن گفته و از گذشته هاى دور مورد 
توجه خاص و عام بوده است. آنچه در 
ادامه مى خوانيد داستان زندگى مردى 
دوز  پرچم  سال هاست  حاال  كه  است 

حرم مطهر رضوى است. 

هر سال 15 تا 20 پرچم دوختن پوش ضريح مطهر


