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علیرضا عباسی در عالم هنر شهره آفاق است

خطاط کتیبه های گنبد مطهر 

امامزاده ابراهیم
 شاهزاده ای در قلب مردم 
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َُّجى  ِة الُْهد َى َو َمَصابِيِح الد  الُم َعَلى أَئِمَّ السَّ
َهى َو أُولِي الِْحَجى  َقى َو َذِوي النُّ َو أَْعالِم التُّ
الَْمَثِل  َو  اْألَنِْبَياِء  َوَرثَِة  َو  الَْوَرى  َكْهِف  َو 
 ِ اهللاَّ ُحَجِج  َو  الُْحْسَنى  َّْعَوِة  الد  َو  اْألَْعَلى 
ُّنَْيا َو اْآلِخَرِة َو اْألُولَى َو َرْحَمُة  َعَلى أَْهِل الد 
 ِ الُم َعَلى َمَحالِّ َمْعِرَفِة اهللاَّ ِ َو بََرَكاتُُه السَّ اهللاَّ
ِ َو  ِ َو َمَعاد ِِن ِحْكَمِة اهللاَّ َو َمَساِكِن بََرَكِة اهللاَّ

ِ َو َحَمَلِة ِكَتاِب اهللاَّ َحَفَظِة ِسرِّ اهللاَّ

سالم بر پيشوايان هد ايت و چراغ هاى تاريكى 
پرهيزگارى و صاحبان خرد و  و پرچم هاى 
د ارند گان زيركى و پناهگاه مرد مان و وارثان 
و  نيكوتر  د عوت  و  برتر  نمونه  و  پيامبران 
حّجت هاى خد ا بر اهل د نيا و آخرت و اين 
جهان و رحمت و بركات خد ا بر آنان باد ، سالم 
مسكن هاى  و  خد ا  شناخت  جايگاه هاى  بر 
و  خد ا  حكمت  معد ن هاى  و  خد ا  بركت 

نگهبانان راز خد ا و حامالن كتاب خد ا 
فرازى از زيارت جامعه كبيره

2 سالم بر 
پيشوايان هدايت

زهرا چكنه

درباره شهداى مدفون در بارگاه منور حضرت رضا  چه مى دانيد؟ 

حرم مطهر رضوی خانه ابدی ۷۶۱ شهید 

سخنرانى: حجت االسالم و المسلمين سيدجعفرطباطبايى
چهارشنبه و پنجشنبه- ساعت 10:50 - رواق دارالمرحمه 

سخنرانى: حجت االسالم و المسلمين سيدمحمدرضوي نسب
چهارشنبه– ساعت 16:40- رواق دارالمرحمه 

سخنرانى: حجت االسالم و المسلمين محمدباقرحيدري كاشانى
پنجشنبه و جمعه- ساعت 16:40- رواق دارالمرحمه 

سخنرانى: حجت االسالم و المسلمين سيدابراهيم حسينى اراكى
چهارشنبه تا جمعه- ساعت 18:15- رواق دارالمرحمه 

سخنرانى و بيان احكام و معارف دينى ويژه خواهران همه روزه 
قبل از نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا در رواق هاى دارالحكمه و  

حضرت معصومه(س)

د عاى كميل/ حميد  اكبرى / پنجشنبه- ساعت 19:30- رواق د ارالمرحمه
د عاى كميل/ مهد ى نيكبخت/ پنجشنبه- ساعت 21:30 رواق د ارالحجه
د عاى ند به/ جمعه - اول طلوع آفتاب/ حجت االسالم جعفر اسالمى فر

مناجات خوانى/ جمعه – ساعت3:30 بامد اد  / سعيد  حد اد يان
 قرائت زيارت امين اهللا/ همه روزه بعد  از نمازهاى يوميه

ارايه خد      مات رايگان مشاوره فرد      ى د      ر حوزه هاى خانواد      گى، تربيتى و بالينى
ويژه عموم زائران د      ر مركز مشاوره حرم مطهر رضوى

همه روزه بجز ايام تعطيل- ساعت 8 تا 19

  د     وره هاى مشاوره گروهى حرم رضوى 
د      وره: مهارت هاى زند      گى /  مد      رس: استاد       بهاد      رخان / زمان: سه شنبه ساعت 10 تا 12
د      وره: مهارت هاى پيش از ازد      واج /  مد      رس: استاد       آذريان / زمان: چهارشنبه ساعت 12 تا 14

  پاسخگويى به سؤاالت شرعى 
ارايه خد         مات شبانه روزى د         ر د         فاتر پاسخگويى به سؤاالت د         ينى حرم مطهر رضوى 

و سامانه تلفنى 051-32020

اطالع رسانى

 قرائت د         عا و زيارت 

ويژه برنامه فرهنگى و تبليغى ويژه كاروان هاى زيارتى 
رضوى به صورت شبانه روزى

مكان: رواق د      ارالهد      ايه صحن جمهورى اسالمى

 فيض حضور 

 مركز مشاوره حرم مطهر رضوى 

  ويژه برنامه سخنرانى و بيان معارف د         ينى 

گرد سپيد و نرم برف را از روى كتت مى تكانى و ميان 
دستان سرخ از سرمايت «ها» مى كنى. باد مى دود توى 
چشمانت و سرخ ترشان مى كند. ازَخم كوچه مى گذرى و 
چشم مى دوزى به طاليى روبه روى چشمانت كه قلم موى 
برف بر آن هاشور سپيد زده. از همانجا به صاحب خانه شهر 
بهشت سالم مى دهى. باد گردنت را مى فشارد تا سرخم 
كرده و قدم تند كنى و جلو بروى. به بست شيخ طوسى 
مى رسى و قبل از وارد شدن گنبد را از ميان ديواره هاى 

ورودى مى بينى و دوباره سالم مى دهى. 
و  مى گيرند  را  يكديگر  دست  رقصان  برف،  دانه هاى 
مى گردند و مى چرخند به دور حرم. شايد آن ها نيز دارند 
اذن دخول مى طلبند براى ورود به اين قطعه از بهشت! 
ِّي َوَقْفُت َعلَى بَاٍب ِمْن أَبَْواِب  شايد دارند مى خوانند: «اللَُّهمَّ إِن
بُُيوِت نَِبيَِّك َصلََواتَُك َعلَْيِه َو آلِِه»  و منتظرند تا اجازه بگيرند 
براى زيارت. گرچه از همان باال كه راه افتادند وظايف همه 
تقسيم شده بود؛ گروهى بايد مى رفتند و روى گلدسته ها 
سپيد  فرش  ها  روى صحن  بايد  اى  عده  مى نشستند. 
پهن مى كردند. بعضى ها وظيفه شان اين بود كه روى 
گنبدهاى كوچك و بزرگ سقاخانه هاى ميان صحن ها و 
كنار حوض هاى حرم و بر ايوان ها و رواق ها بنشينند. اما از 
اين همه، فقط بعضى هايشان انتخاب شده بودند تا پيشانى 
طاليى گنبد را سپيد كنند. قرارشان اين بود وقتى همه 
درجاى خود مستقر شدند با هم بخوانند: «اللّهَم َصّل َعلى 

َعلى بْن موَسى الّرضا المرتَضى...»
و تو همان طور كه يقه هاى كتت را باال كشيده اى از 
بازرسى مى گذرى و باز هم سر خم مى كنى براى اداى 
سالم وسپس قدم بر جاده پالستيكى سياهى مى گذارى 
بهم  از  تا بى دغدغه  برفها پهن شده  بر دل سپيد  كه 
خوردن تعادل بتوانى حرم را در ميان بارش زيباى برف 
به تماشا بايستى. همان مسير جاده سياه را كه درجاى 
جاى صحن ها كشيده شده و همه به يك مقصد مى رسند 
را دنبال مى كنى و وارد صحن انقالب مى شوى.  باز سالم 
اين همه سالم. تكرار  از  و سرمست مى شوى  مى دهى 

كبوتران هميشه چرخان حرم را مى بينى كه روى برف هاى 
گنبد سقاخانه اسماعيل طال جايى براى نشستن به هم 
تعارف مى كنند. همان طور كه به مقصد نزديك مى شوى 
دل در سينه ات بى تاب تر مى شود. سقاخانه را از روى همان 
مسير تعيين شده كه دور بزنى وارد جاده اصلى مى شوى. 
همان جاده اى كه انتهايش پنجره اى رو به بهشت دارد و 
پله هايى به سمت خدا. باد با شالق برفى اش صورتت را 
مى نوازد و تو همراه با مردمى كه در اين همه برف، باز هم از 
توسل به پنجره فوالد حرم غافل نمى شوند، جلو مى روى و 
حلقه هاى مشبك پنجره را در مشت مى فشارى. چشمانت 
را مى بندى و صداى سالم گفتن برف و باد وكبوتر و ابر و 
زمين در گوش ذهنت مى پيچد و تو نيز همراه اشك هايت 
ميان هم آوايى باد و برف و سرما سالمى دوباره مى دهى و 

دلت از اين همه سالم گرِم گرِم گرم مى شود.

سالمی از �ام زمین
راحله ندافى مقدم

د ر حرم مطهر رضوى و به واسطه وجود  سراسر نور 
بسيارى  افراد   السالم)  بركت حضرت رضا(عليه  با  و 
آرميد ه اند . طبق آمار و اطالعات موجود  761 شهيد  
و شهيد ه گرامى وجود  د ارند  كه عالوه بر فيض حضور 
د ر مضجع شريف امام هشتم(عليه السالم)، همنشين 
زائران و د لد اگان آن امام همام نيز هستند . صحن ها و 
رواق هاى حرم مطهر مملو از خانه هاى ابد ى شهد ايى 
است كه تعد اد  زياد ى از زائران از آن اطالعى ند ارند ، هر 
چند  كه د ر مسلك شهد ا شهرت جايگاهى ند ارد ، اما به 
گفته امام خمينى (ره)، «شهد ا امامزاد گان عشقند  كه 
مزارشان زيارتگاه اهل يقين است» از اين رو مى توانيم 

با ارتباط با اين بزرگواران روح خود  را جال بخشيم.

حرم رضوى خانه ابد ى 729 شهيد  و شهيد ه
بر اساس اطالعات موجود ، شهد اى حرم مطهر طى 
سال هاى 1357 تا 1395، 14 شهيد  د ر صحن انقالب 
اسالمى ، 729 شهيد  و شهيد ه د ر بهشت ثامن االئمه 
(عليه السالم) صحن انقالب اسالمى، قد س و جمهورى 
اسالمى و 6 شهيد  د يگر نيز د ر رواق هاى د ارالسالم، 
خاك  به  رضوى  منور  بارگاه  د ارالحكمه  و  د ارالزهد  

سپرد ه شد ه اند . 
محل شهاد ت شهد اى مد فون د ر حرم مطهر، به مناطق 
جنگى غرب و جنوب ايران محد ود  نمى شود  و برخى 
از اين شهد اى گرانقد ر د ر ساير شهرهاى ايران و بويژه 
مناطق شرقى كشور، مركز و يا خارج از ايران مانند  
كشورهاى عراق، سوريه و عربستان به فيض شهاد ت 
نايل شد ه اند . همچنين تعد اد ى از شهد اى مد فون د ر 
از سپرى كرد ن سال هاى اسارت و  بعد   حرم مطهر 
جانبازى به خيل ياران شهيد شان پيوسته اند ، با اين 
وجود  از ميان وقايع گوناگونى كه منجر به شهاد ت 
مجاهد ان راه حق شد ه است، بيشترين تعد اد  شهد اى 

مد فون د ر حرم مطهر به د فاع مقد س تعلق د ارد .

صحن آزاد ى؛ آرامگاه بيشترين شهد اى د فاع 
مقد س

بيشترين شهد اى د فاع مقد س د ر بهشت ثامن االئمه(ع) 
شماره يك واقع د ر صحن آزاد ى به خاك سپرد ه شد ه 
اند  . افزون بر تعد اد ى از فرماند هان شهيد  د فاع مقد س، 
9 شهيد ه و 6 شهيد  حاد ثه حج خونين سال 1366، د و 
شهيد  سقوط هواپيماى ايرباس سال 1367، يك شهيد  
و يك شهيد ه بمباران هوايى تهران د ر سال 1365 و 
تعد اد ى از شهد اى ترور از جمله نوجوانى 13 ساله كه 
د ر واقعه بمب گذارى تهران به شهاد ت رسيد ه است د ر 

اين مكان آرميد ه اند .
از نكات جالب توجه، آرامگاه سه شهيد  مجاهد  عراقى 

است كه د ر اين مكان مد فون شد ه اند .
د ر بهشت ثامن االئمه (عليه السالم) شماره د و، واقع د ر 
صحن قد س، عالوه بر وجود  مزار تعد اد ى از شهد اى 
د فاع مقد س، مرقد  23 شهيد  سانحه هوايى هواپيماى 
ارتش جمهورى اسالمى ايران كه 23 اسفند  ماه  سال 
1357 هنگام برگشت از مأموريت د ر ارتفاعات بينالود  
د چار سانحه شد ند ، د ر اين مكان وجود  د ارد . همچنين 
تعد اد ى از شهد اى امنيت، از جمله سربازان و مرزبانان 
غيور كشورمان كه د ر جريان د رگيرى با اشرار به د رجه 
رفيع شهاد ت نايل آمد ه اند  د ر اين قسمت از حرم مطهر 

به خاك سپرد ه شد ه اند .
د ر بهشت ثامن االئمه (عليه السالم) شماره سه كه د ر 
صحن جمهورى اسالمى است، عالوه بر مزار تعد اد ى از 
شهد اى د فاع مقد س، مرقد  شهد اى عاشوراى رضوى د ر 
اين قسمت وجود  د ارد . د ر اين واقعه كه 30 خرد اد  ماه 
سال 1373 مصاد ف با عاشوراى محرم 1415 ه- ق و 
د ر جوار ضريح مطهر امام رضا (عليه السالم) رخ د اد ، 
بالغ بر 300 تن از زائران مجروح و 27 نفر به شهاد ت 
رسيد ند  كه از اين تعد اد  10 شهيد  د ر حرم مطهر به 
خاك سپرد ه شد ند . همچنين سه شهيد  از مهاجران 
الى اهللا كه د ر فاجعه منا به شهاد ت رسيد ند  د ر اين 

مكان آرميد ه اند . شهيد  مد افع حرم سرد ار غالمرضا 
سمائى فيض آباد ى كه جزو خد ام حرم مطهر رضوى 
بود ، آخرين شهيد  مد فون د ر حرم مطهر است كه 7 

آبان ماه سال جارى د ر سوريه آسمانى شد .

شهد اى شاخص مد فون د ر حرم
از جمله شهد اى شاخص مد فون د ر حرم مطهر رضوى 
مى توان به حجت االسالم و المسلمين سيد عبد الكريم 
هاشمى نژاد  د ر رواق د ارالسالم، حجت االسالم سيد رضا 
كامياب د ر رواق د ارالزهد ، سرد ار مهد ى خاد م الشريعه 
و سرد ار محمد تقى رضوى د ر ايوان طال صحن انقالب 
اسالمى و سرد ار بابا محمد  رستمى رهورد (بابا رستمى) 

د ر ورود ى رواق د ارالحكمه اشاره كرد .

تشكيل واحد  خاد م الشهد ا د ر حرم
بر  عالوه  رضوى  قد س  آستان  اخير  اقد ام هاى  از  يكى 
برگزارى ياد واره شهد اى آستان قد س رضوى و شهد اى 
مد فون د ر حرم مطهر، تشكيل واحد  خاد م الشهد ا به د ستور 
قائم مقام توليت آستان قد س رضوى است كه عموم زائران 
جهت كسب اطالعات بيشتر د ر خصوص شهد اى مد فون 
د ر حرم مطهر رضوى مى توانند  به اين واحد  واقع د ر صحن 
جامع رضوى، باب الهاد ى مراجعه كرد ه و يا با شماره تلفن 

32244342-  تماس حاصل فرمايند .
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به نجواى باد گوش مى دهى؛ در دشتى پهناور قدم مى زنى 
و از روى پلى قديمى عبور مى كنى. يا شايد هم مى نشينى 
در كنار رودخانه اى آرام و به قايق چوبى و مسافرانش چشم 
مى دوزى. انگار رفته اى شمال و بوى شاليزارها در تار و پود 
وجودت نشسته است، اما كم كم مى فهمى به عمق طرح 
و رنگ سفر كرده اى. انگار نقاش باشى دستت را گرفته و 
با خود به آسمان آبى تابلوهايش برده است. تابلوهايى كه 
حاصل هنردست استادكارى نيست، بجز محّمد غفارى، 

ملقب به «كمال الملك». 

از كاشان تا نيشابور
محّمد غفارى(1319- 1227 شمسى)، فرزند ميرزا بزرگ 
بود كه در روستايى نزديك كاشان در خانواده اى اهل هنر 
و فرهنگ متولد شد. در 12 سالگى به تهران رفت و در 
با كشيدن  به تحصيل شد.  دارالفنون، مشغول  مدرسه 
تصوير مدير مدرسه، نظر ناصرالدين  شاه را جلب كرد و 
در سال 1261شمسى، به «نقاش باشى» ملقب شد. البته 

در سال 1269شمسى نيز لقب «كمال الملك» را گرفت.
پس از مرگ ناصرالدين شاه به مدت سه سال به اروپا رفت 
و به كسب علم پرداخت. در دوران مظفر الدين شاه به ايران 
بازگشت و سپس در كربال و بغداد ساكن شد و آثارى 

همچون ميدان كربالى معلى و آهنگر بغدادى را كشيد.
زمانى كه دوباره به ايران بازگشت، به خلق آثار نفيس 
نقاشى ادامه داد. حتى پس از برقرارى مشروطه، در سال 

1298شمسى، مدرسه صنايع مستظرفه را تأسيس كرد.
در سال 1307شمسى مدرسه را ترك و به حسين آباد 
نيشابور نقل مكان كرد. سرانجام در آنجا درگذشت و در 

كنار مقبره عطار نيشابورى به خاك سپرده شد. 

طبيعتى ماند گار
چهار تابلوى نقاشى از آثار استاد كمال الملك در گنجينه 
ديد  معرض  در  رضوى  قدس  آستان  تجسمى  هنرهاى 
در  مازندران  استان  از  مناظرى  دارد.  قرار  عالقه مندان 
سال 1254شمسى(1292 قمرى) در اين چهار اثر نقش 
بسته است و حال و هواى سفر به اين استان سرسبز را 
با  كه  تابلوهايى  مى كند.  منتقل  آن  بازديدكنندگان  به 
ُكجور پول  «روستاى  تجن»،  رودخانه  «پل  عنوان هاى 
(از توابع نوشهر)»، «رودخانه شيالت فرح آباد» و «اشرف البالد 
(بهشهر امروزى)»، به نمايش درآمده است. اين آثار فاخر 
نقاشى را كمال  الملك، قبل از سفر به اروپا و طى سفرى 
كه به مازندران داشته، كشيده است. تابلوهايى كه به سبك 
ناتوراليسم (طبيعت گرايى)، با تكنيك رنگ روغن روى بوم و 

در ابعاد 70×100 سانتيمتر كشيده شده است. 

كم نظير د ر طرح و رنگ
آثار كمال الملك در صحت طرح، پختگى رنگ و دقت 
در ساختار كم نظير است. وى از سبك رنسانس و بويژه 
شيوه نقاشانى چون رافائل، َون دايك، والسكوئز، تيسين و 
رامبراند پيروى مى كرد و سعى داشت در آثار خود تركيبى 
از سبك ون دايك و رامبراند را ارايه دهد. عالوه بر اين چهار 
تابلو، بيش از 10 اثر از آثار نقاشى استاد كمال الملك، زير 
نظر مجموعه آستان قدس رضوى در تاالر آثار كمال الملك 
تهران  و خاندان غفارى كتابخانه و موزه ملى ملك در 
نگهدارى مى شود. آثارى كه 11 تابلوى آن را حاج حسين 
ملك از حيدرقلى خان، فرزند كمال الملك، خريدارى و به 
اين آستان مقدس اهدا كرده است. در اين بين فراموش 
نكنيد، گنجينه هنرهاى تجسمى آستان قدس رضوى، 
حرم  كوثر  در صحن  مركزى  موزه  يك  طبقه  در  واقع 
مطهر رضوى همه روزه از ساعت 8 تا 17:45 و در روزهاي 

تعطيل از ساعت 8 تا 12 پذيراى هنردوستان است.

همسفر با نقاش باشی و آثارش
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فاطمه عامل نيك

عليرضا عباسى در عالم هنر شهره آفاق است

خطاط کتیبه های گنبد مطهر  
آرزو مستأجر حقيقى

گنجينه 

بررسى كتيبه هاى طالى صند وق مطهر به خط 
عليرضا عباسى

يكى از آثار نفيس و منحصر به فرد  عليرضا عباسى د ر 
حرم رضوى چند  لوح كتيبه طالى آيه الكرسى است كه 
به همراه كتيبه هاى زرين د يگر شامل كتيبه هاى فارسى 
و عربى به خط ثلث و نستعليق، بر صند وق چوبى مزار 
امام رضا(عليه السالم) قرار د اشته است. د ر اواخر سد ه 
د هم هجرى اين صند وق توسط شاه عباس اول صفوى به 
جاى صند وق قد يم بر مرقد  مطهر امام رضا(عليه السالم) 
نصب شد ؛ زمانى كه شاه عباس صفوى موفق به بازپس 
گيرى مشهد  از ازبك هاى مهاجم شد ، د ر چند  سفر به 
مشهد  تالش كرد  تا حرم مطهر را آباد  كند  كه د ر پى 
اين تصميم به نصب صند وقى بر فراز مرقد  مطهر امام 

رضا(ع) همت گمارد .
جنس اين صند وق از چوب فوفل بود ؛ متن كتيبه هاى 
طال را خوشنويس بزرگ د وران صفوى، عليرضا عباسى 
نوشت و استاد  مستعلى زرگر آن را بر ورقه هاى طالى 

خالص حكاكى كرد .
البته تاريخ خطاطى و فلزكارى اثر با تاريخ نصب صند وق 
به د ليل  احتماالً  فاصله  اين  11 سال فاصله د ارد  كه 
منوره  روضه  د ر  احتمالى  تغييرات  و  ساخت صند وق 

حضرت است.
قرآنى  كتيبه  شامل  كتيبه ها  اين  از  بخشى  اكنون 
قد س  آستان  د ر گنجينه  فارسى  اشعار  و  آيه الكرسى 
رضوى نگهد ارى مى شود . كتيبه هاى ثلث قرآنى موجود  
د ر موزه شامل 6 لوح آيه الكرسى به ابعاد  133*19/5 
است. برخى از اين كتيبه ها افتاد گى هاى جزيى د ارد . 
تاريخ و امضاى كتيبه ها د ر ميان الواح نستعليق قرار 

گرفته است كه د ر د و لوح جد اگانه آمد ه است:
«امر بصناعه هذا المرقد  االشرف االقد س تراب اقد ام زوار 

هذا الحرم عباسى الحسينى»

د ر د و سوى اين كتيبه، امضاى خوشنويس آمد ه:«كتبه 
العبد  المذنب»، «عليرضا عباسى 1011».

نام هنرمند  زرگر اين اثر د ر يك لوحه كوچك پنج ضلعى 
آمد ه است:

«عمل كلب رضا مستعلى سنه 1012». كتيبه امضاى 
 .«1012 مستعلى  رضا  كلب  «عمل  زرگر:  مستعلى 
نگارش خط و قلمزنى روى فلز، هر د و د ر اين اثر بسيار 

ماهرانه انجام شد ه است.  
 د ر سه سد ه بعد  كه بر روى صند وق چوبى چند  ضريح 
نصب شد ، كتيبه هاى طال همچنان بر صند وق باقى بود . 
د ر زمان نيابت توليت محمد  ولى اسد ى ( 1305-1314 
تا  شد   تالش  قد س،  آستان  التوليه  نايب  اولين  ش)، 
صند وق تعمير شود ، اما به د ليل فرسود گى، اين امر ميسر 

نشد  و صند وق، اوراق شد .
اين كتيبه ها و بخش هايى از چوب صند وق د ر 1311ش 
د رون صند وق هايى آهنى الك و مهر شد ه، د اخل ضريح 
جاى مى گيرند  و د ر د وران نيابت توليت پاكروان طالهاى 
آن به بانك ملى ايران، د ر تهران منتقل مى شود (1316ش). 
د و سال بعد  جز كتيبه هاى عليرضا عباسى، از محل بقيه 
قد س چند ين  آستان  از سوى  آن،  نقره هاى  و  طالها 
و كتيبه ها  قطعه زمين كشاورزى د ر د رگز خريد ارى 
نيز د ر زمان توليت ناصر اعتماد ى و د ر سال 1325ش 
د وباره به آستان قد س بازگرد اند ه شد . اكنون بخشى از 
اين كتيبه ها شامل اشعار فارسى به خط نستعليق و 
آيه الكرسى به خط ثلث د ر موزه باقى ماند ه و د ر شمار 

نفايس بسيار ممتاز موزه به شمار مى آيد .

د يگر آثار عليرضا عباسى
حضور عليرضا عباسى د ر مشهد  الرضا منشأ بركات 
زياد ى بود ؛ از جمله، بخشى از مناجات نامه خواجه 
د ر  محفوظ  مرقعات  از  يكى  د ر  را  انصارى  عبد اهللا 

كتابخانه آستان قد س رضوى به خط نستعليق بسيار 
فاخر نگارش كرد ه و به ميرعبد القاد ر حسينى تقد يم 
ميرعبد القاد ر  كه  است  توضيح  به  الزم  است.  كرد ه 
حسينى از خوشنويسان تراز اول خط ثلث و محقق 
هند وستان  د ر  را  خود   زند گانى  از  مد تى  كه  است 
گذرانيد ه و قرآنى بسيار نفيس را كه هم اكنون د ر 
كتابخانه آستان قد س موجود  است، كتابت كرد ه است.

از د يگر آثار او د ر حرم رضوى مى توان به د و كتيبه د ر 
ايوان هاى عباسى د ر ضلع غربى و شرقى صحن عتيق به 

تاريخ 1021 ه . ق و كتيبه گلوى گنبد  و... اشاره كرد .
. ق حيات د اشته  تا سال 1038 ه  عليرضا عباسى 
و كتيبه هاى زياد ى از او به ياد گار ماند ه است؛ البته 
آثار اين هنرمند  گرانقد ر تنها محد ود  به مجموعه حرم 
مطهر نمى شود ؛ از جمله، سرد رِ عالى قاپوى قزوين و 
مسجد  شاه اصفهان با تاريخ 1025ه.ق؛ كتيبه سرد ِر 
ورود ى مسجد  شيخ لطف اهللا و كتيبه گنبد  خواجه 
ربيع به تاريخ 1024 ه . ق و كتيبه اند رون گنبد  خواجه 
ربيع كه به تاريخ 1026 ه . ق روى گچ و د ر نهايت 
استاد ى با تركيب بند ى متوازن و متعاد ل طراحى شد ه 

است. البته از او آثار خط نسخ، كمتر د يد ه شد ه است.
از آثار د رخشان او، كتيبه هاى مسجد  شيخ لطف اهللا 
و مسجد  مقصود بيك و مسجد  امام را مى توان نام برد  
كه از نظر صفا، شيرينى و لطافت، خط او بر خط استاد  
عبد اهللا زهد ى، ثلث نويس حرمين شريفين مكه و 
مد ينه برترى د ارد . وى كتاب منتخب تاريخ الجنان و 
روضه الرياحين را به د ستور شاه عباس صفوى به خط 

ثلث نوشته است.
از  بسيارى  د ر  برجسته  خوشنويس  اين  هنر  هنوز 
بخش هاى حرم  مطهر رضوى خود نمايى مى كند  و 
همگان را د عوت به تماشاى شور عشقى مى كند  كه 

د ر قلب هنرمند  مى تپيد ه.

 عليرضا عباسى يكى از مشهورترين خوشنويسان د وره صفوى است كه آثار 
نفيس و منحصر به فرد ى د ر حرم رضوى به ياد گار گذاشته، كه يكى از آن ها 
خوشنويسى لوح كتيبه طالى آيه الكرسى است كه زمان شاه عباس اول صفوى بر 

گرد  صند وق چوبى مرقد  مطهر امام رضا(ع) ساخته و نصب شد .  
سر اراد ت ما و آستان حضرت د وست

كه هر چه بر سر ما مى رود  اراد ت اوست
هنرمند ، ايمان و احساسش را به كار مى گيرد  تا نقشى بيافريند ، ماند گار كه گرد  تاريخ 
هم نتواند  از اراد تى كه د ر آن نهفته است، ذره اى بكاهد ؛ احساسى كه برخاسته از 

شورى است عاشقانه و عارفانه.
د ر  هنرش  با  بار  اولين  براى  عباسى  عليرضا  كه  زمانى  از  مى گذرد   سال ها 
آسمان  شد ؛  زائران  چشم  چشمنواز  زيبايش  خط  و  آفريد   نقشى  حرم  اين 
اين هنرمند  بر آن  حرم و فرشتگانش و حتى د ر و د يوارهايى كه خط زيباى 
اهللا(ص)  رسول  تن  پاره  به  او  اراد ت  و  نيت  خلوص  شاهد   مى كند ،  خود نمايى 
على بن موسى الرضا(عليه السالم) بود ه اند ؛ آن روزها به ماند گار شد ن نقش هايش 

نمى اند يشيد  و تنها چيزى كه فضاى ذهنش را پر كرد ه بود ، عشقى بود ، بى نظير 
و مملو از حضور خد اوند .

ياد ش را گرامى مى د اريم و برگى از د فتر زند گيش را با هم مرور مى كنيم.
عليرضا عباسى هنرمند  نامد ار د وره صفوى است كه نامش د ر زمره يكى از بهترين 
خوشنويسان مى د رخشد ؛ مرد ى كه د ر هنر شهره آفاق بود  به طورى كه كارهاى 
ارزشمند  وى با آثار هنرمند ان بنام د يگر كشورها رقابت مى كرد ؛ او د ر خط ثلث و 
نسخ، شاگرد  عالءالد ين تبريزى، معروف به مّال عالبيگ و د ر خط نستعليق، شاگرد  
محمد حسين تبريزى بود ه است و همزمان با ميرعماد  الحسنى خوشنويس معروف 
د وره شاه عباس، و شيخ بهايى مى زيسته و به د ستور د ربار صفوى، مد تى را د ر مشهد  
مقد س همراه با شيخ بهايى به سر برد ه و د ر تكميل و تزيين صحن عتيق بارگاه 
ملكوتى حضرت رضا(ع)، با شيخ بهايى كه به عنوان معمارِ طراِح صحن و بارگاه 
حضور د اشته، همكارى كرد ه و آثار گرانسنگى د ر خط ثلث به صورت كتيبه از خود  
به ياد گار گذاشته است. وى تبحر زياد ى د ر خط نستعليق و ثلث د اشته و نامش د ر 

بسيارى از كتيبه هاى موجود  د ر آثار هنرى حرم مطهر رضوى به چشم مى خورد .
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بنابر نقل كتب تاريخى، نخستين گنبد  بر فراز مزار قد سى 
حضرت امام رضا (ع) به فرمان سلطان سنجر سلجوقى 
(552 - 511 قمرى) و به كوشش وزير وى، شرف الد ين 

قمى ساخته شد  كه جنس آن از كاشى بود .
جمع آورى  از  پس  صفوى،  طهماسب  شاه  د وران  د ر 
گنبد   فراز  بر  طال  روكش  با  گنبد ى  كاشى،  خشت هاى 
پيشين بنا شد . اين همان گنبد ى است كه امروزه د ر نماى 

بيرونى به چشم مى آيد .
چپاول  به  گنبد   طالى  خشت هاى  ازبك ها،  شورش  د ر 
رفت. د ر زمان شاه عباس صفوى، گنبد  مطهر، بار د يگر با 
خشت هايى از مس و روكش طاليى پوشيد ه شد . گنبد ى 
كه اينك مشاهد ه مى شود ، همان بنايى است كه حد ود  

چهارصد  سال از ساخت آن مى گذرد .

امام  مطهر  حرم  آزاد ى  صحن  قد يمى  ساعت 
برج  د ر  كه  است  كهن  و  بزرگ  ساعتى  رضا(ع)، 
و  شد ه  نصب  آزاد ى،  صحن  جنوبى  ايوان  باالى 
كه  ساعت  اين  است.  امام(ره)  رواق  به  مشرف 
اولين و قد يمى ترين ساعت موجود  د ر حرم مطهر 
و  بود ه  انگلستان  منچستر  ساخت  است،  رضوى 
د ر زمان ناصرالد ين شاه قاجار توسط امين الملك 
حضرت  مقد س  آستان  وقف  ايران،  صد راعظم 

رضا(ع) شد ه است.
تاريخ موجود  د ر پياله زنگ ساعت نشان د هند ه 
110سال  به  مربوط  كه  است  ميالد ى   1893 سال 
ايوان  باالى  برج  ابتد ا د ر  اين ساعت،  قبل است. 
قرار  كهنه)  اسالمى(صحن  انقالب  صحن  غربى 
باالى  به  آنجا  از  قبل،  سال   54 حد ود   و  د اشت 
ايوان جنوبى صحن آزاد ى(صحن نو) يعنى مكان 

فعلى آن انتقال يافت.

گنبد شمس الشموس

ساعت به وقت عاشقی

گلد سته های بهشت

خاد مان بهشت

ضریح نور صحن و سرا

معرفى نامى ترين بخش هاى حرم مطهر رضوى

خاطره های عاشقی

اولين گلد سته د ر حرم رضوى 
قرن  اوايل  و  پنجم  قرن  د ر 
ششم د ر نزد يكى گنبد  مطهر 
طهماسب  شاه  و  شد   ساخته 
صفوى د ر قرن د هم اين مناره 
را مرمت و طالكارى كرد  زيرا 
كه  بنايى  هر  د ر  زمان  آن  د ر 
گنبد ى احد اث مى شد  د ر كنار 
صورت  به  نيز  گلد سته اى  آن 
از  بعد   اما  مى شد ،  بنا  منفرد  
قرن ششم د ر معمارى اسالمى 
صورت  به  گلد سته  ساخت 

زوج معمول شد .

حضرت  شهاد ت  از  پس  سال هاى  نخستين  از  منابع  پراكند ه  اطالعات 
رضا(ع) تا قرن د هم حضور خاد مان را د ر حرم مطهر تأييد  مى كند  و از 
ابن صاعد  بربرى به عنوان نخستين سرپرست و خاد م مضجع مطهر آن 
حضرت ياد  شد ه است. خاد م باشى يكى از منصب هايى است كه از آغاز 
د وره صفويه د ر حرم شكل گرفت و شاه عباس اول نيز هنگامى كه د ر 
مشهد  بود  به عنوان سركشيك ساير خد ام و خاد م باشى د ر حرم مطهر 

حاضر مى شد .

به  مطهر،  قبر  ضريح  اولين  كه  مى شود   گفته 
د وره  د ر  مشبك،  چوبى  اتاقك  يك  صورت 
گذاشته  مطهر  قبر  صند وق  روى  بر  تيموريان 
ضريح،  وجود   از  اسناد   نخستين  هرچند   شد ؛ 

د ر د وره صفويه ثبت شد ه است.

نام  به  گذشته  د ر  كه  اسالمى  انقالب  صحن 
قسمت  د ر  است  بود ه  معروف  عتيق»  «صحن 
شمال حرم مطهر واقع شد ه و اولين صحن اين 

بارگاه ملكوتى است.
زمان  د و  د ر  و  د ارد   بانى  د و  انقالب  صحن 
شواهد   براساس  است.  شد ه  ساخته  مختلف 
ايوان  و  صحن  جنوبى  نيمه  ابتد ا  تاريخى، 
طالى آن را اميرعليشير نوايى، وزير د انشمند  
قمرى   875 سال  د ر  بايقرا،  حسين  سلطان 
احد اث كرد . نيمه شمالى صحن و ايوان عباسى 
عهد  صفويه  د ر  بنا  غربى  و  د و ضلع شرقى  و 
به اهتمام شاه عباس صفوى به قرينه يكد يگر 

ساخته شد .

زهرا چكنه
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وقتى صحن عتيق د ر د وره صفوى و با طرح «شيخ بهايى» ساخته 
شد ، «مال محسن فيض كاشانى» كه حكيم، فيلسوف، عارف و 
شاعر آن د وره بود ، پيشنهاد  د اد  براى كسانى كه به هرد ليل نمى 
توانند  وارد  حرم مطهر شوند  و كنار ضريح بايستند ، فضايى طراحى 
شود  كه بتوانند  د ر نزد يك ترين فاصله از ضريح مطهر، بايستند  
بنابراين  بخوانند .  زيارتنامه  و  ببينند   را  بتوانند  ضريح مطهر  و 
پنجره اى فوالد ى د ر محلى كه مشرف به ضريح مطهر بود ، نصب 
شد  و از آن به بعد  به «پنجره فوالد » معروف شد .  بنابراين، اولين 
پنجره فوالد  د ر قرن نهم هجرى قمرى د ر د وره صفويه و د ر زمان 
شاهرخ ميرزا تيمورى، همسر گوهرشاد  خانم د ر سال 2701 قمرى 
ساخته شد  و د ر نزد يك ترين مكان ممكن به ضريح مطهر رضوى، 
د ر صحن انقالب اسالمى(عتيق) قرار گرفت، پنجره فوالد  فعلى 

سومين پنجره فوالد ى است كه د ر اين مكان نصب شد ه است.

ساعت به وقت عاشقی

پنجره ای رو به بهشت

ایوان

مطاف فرشتگان

نزد یک به حریم د وست

سنگ مرقد 

معرفى نامى ترين بخش هاى حرم مطهر رضوى

خاطره های عاشقی

اولين ايوان ساخته شد ه د ر حرم مطهر حضرت 
اسالمى  انقالب  صحن  جنوبى  ايوان  رضا(ع)، 
است. بخش هايى از ضلع جنوبى اين صحن د ر 
توسط  تيمورى  بايقراى  حسين  سلطان  زمان 
سال  د ر  اميرعليشيرنوايى  د انشمند ش  وزير 
جنوبى(متصل  ضلع  ايوان  و  آغاز  قمرى   875
به حرم) و غرفه هاى ضلع جنوبى د ر مجاورت 
اميرعليشير  «ايوان  به  و  شد   ساخته  ايوان 
بايقرا  حسين  سلطان  نام  شد .  معروف  نوايى» 
بر كتيبه سر د ِر ايوان طالى صحن عتيق نقش 
عهد   د ر  آن  طالكارى  كه  آنجا  از  است.  بسته 
نيز  ناد رى»  «ايوان  به  گرفت  صورت  ناد رشاه 

معروف شد ه است.

د ارالحفاظ به عنوان اولين رواق حرم مطهر، از آثار گوهرشاد آغا همسر شاهرخ 
بانى مسجد  گوهرشاد  است، اين بناى مجلل، د ر جنوب حرم مطهر، بين حرم و 
راهرو و مسجد  گوهرشاد  واقع شد ه است. اين رواق از قد يم محل تجمع حافظان 
قرآن و انجام مراسم خاص تالوت كالم اهللا مجيد  و خطبه مخصوص حفاظ آستان 
قد س رضوى بود ه كه همه روزه د ر د و نوبت صبح و شام براى انجام مراسم صفه 
به قرائت قرآن و د وازد ه بند  خواجه نصير مى پرد ازند ، از اين رو اين رواق «د ار 

الحفاظ» يعنى خانه حافظان و قاريان قرآن ناميد ه شد ه است.

مسجد   تاريخى،  شواهد   به  بنا 
عراقى،  ابوالحسن  را  باالسر 
از رجال د وره  د بير،  به  معروف 
قمرى   425 سال  د ر  غزنويان، 
حد ود  هزار سال پيش ساخته و 
مد فن او د ر جوار همين مسجد  
است. اين مسجد ، قد يمى ترين 
بناى كنار روضه منوره است كه 
با 36 مترمربع مساحت د ر غرب 
بقعه منوره و باالسر مبارك، بين 
واقع  د ارالسياد ه  رواق  و  حرم 
 4/5 طول،  متر  هشت  و  شد ه 
متر عرض و 10 متر ارتفاع د ارد . 

سنگ  رضا(ع)،  امام  مرقد   سنگ  قد يمى ترين 
مرمرى با ابعاد  40 * 30 و قطر 6 سانتيمتر است 
كه د ر اوايل قرن ششم بر مزار آن حضرت نصب 
شد . اين سنگ از نفايس بسيار ارزشمند  موزه 
و  است  تاريخى  نظر  از  رضوى،  قد س  آستان 
اهميت فوق العاد ه  اى د ارد . سه كتيبه د ر حاشيه 
سنگ و يك كتيبه د ر سطح محرابى شكل آن 

به خط كوفى شكسته نقش بسته است.

زهرا چكنه



به  گذشته  د ر  كه  مازند ران  استان 
طبرستان معروف بود ه،محل رفت و 
آمد  و حتى تشكيل حكومت علويان 
و فرزند ان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم 
بود ه است و تعد اد  زياد ى از ساد ات و فرزند ان ائمه 
اطهار عليهم السالم د ر نبرد هاى اين منطقه و د ر 
جنگ با د شمنان اهل بيت (ع) كشته شد ه اند ، به 
همين د ليل بقعه ها و امامزاد ه هاى زياد ى د ر اين 
استان وجود  د ارد . امامزاد ه ابراهيم شهر آمل يكى از 

معروف ترين امامزاد ه هاى اين استان است.

بقعه د ر مركز شهر
به د ليل جاذبه هاى طبيعى مانند  قله  شهر آمل 
باشكوه د ماوند  و جاذبه هاى تاريخى و مذهبى د ر 
طول سال ميزبان گرد شگران بسيارى است. بقعه 
امامزاد ه ابراهيم (ع) نيز از اين قاعد ه مستثنا نيست و 
به د ليل د اشتن فضاى معنوى و ويژگى هاى خاصش 
د ر تمام طول سال و بويژه تعطيالت نوروز ميزبان 
صد ها زائر و عاشق به اهل بيت است. آستان مقد س 
امامزاد ه ابراهيم(ع) آمل د ر مركز اين شهرستان پس 
از ميد ان بزرگ 17 شهريور د ر ابتد اى بلوار طالب 
آملى واقع شد ه است. د ر تمام طول سال براى انجام 
فعاليت هاى مذهبى و اعياد  و مناسبت ها د ر اين بقعه 
جمع مى شد ند ، حتى فعاليت هاى اقتصاد ى مانند  
برپايى پنجشنبه و جمعه بازار د ر اين محل رسم 
بود ه است. تعد اد  زياد ى از بزرگان، عارفان، علما و 
شهد ا د ر جوار امامزاد ه ابراهيم (ع) د فن هستند  و 
يكى از بزرگ ترين گلزارهاى شهد اى مازند ران د ر 
جوار اين امامزاد ه قرار د ارد  كه تعد اد  474 شهيد  
به  آنجا  انقالب اسالمى و جنگ تحميلى د ر 

خاك سپرد ه شد ه اند .بقعه امامزاد ه ابراهيم (ع) د ر 
بين مرد م محلى به شاهزاد ه ابراهيم معروف است. 
نسب امامزاد ه ابراهيم(ع) آمل براساس قول مشهور 
به حضرت موسى كاظم(ع) مى رسد  و به قولى نسب 

ايشان به امام سجاد (ع) نيز باز مى گرد د .

مكانى مقد س با آثارى نفيس
د يوارى  كه  است  آرامستانى  ميان  امامزاد ه،  بناى 
اطراف آن كشيد ه اند  و شامل برجى مربّع شكل و 
گنبد ى هشت ضلعى است. اين نوع گنبد ها بيشتر 
د ر استان هاى شمالى د يد ه مى شوند . از ويژگى هاى 
خاص اين بنا مى توان به ارتفاع بلند  آن، د يوارهاى 
هشت  گنبد   و  شكل  مكعب  برج  محصوركنند ه 
هجرى  سال 925  د ر  كه  كرد   اشاره  آن  ضلعى 
قمرى به وسيله خواجه عبد اهللا نامد ار فرزند  د رويش 
حاج كفشگر ساخته شد ه و بانى آن عبد اهللا ابن شاه 
حسين قاضى بود ه است.عالوه بر فرم خاص گنبد  
امامزاد ه ساختمان اين امامزاد ه به د ليل آثار نفيس 
چوبى از قبيل د ر و صند وق، تزئينات و كتيبه هاى 
زيباى قاجارى اهميت هنرى و تاريخى بسيار زياد ى 
نجارى  از شاهكارهاى  مقبره  اين  د ارد . چارچوب 
آن حك شد ه  د ر  قرآنى  آيات  كه  است  باستانى 
است.بر صند وق چوبين مزار، عباراتى حك شد ه 
و حاكى از آن است كه د ر آنجا امامزاد ه ابراهيم و 
براد رش يحيى و ماد ر اين د و تن به خاك سپرد ه 
شد ه اند . بيرون حصار آرامگاه، برجى سنگى است كه 
مى گويند  مد فن هفتاد  و د و تن از اصحاب امامزاد ه 
ابراهيم است. نزد يك مد خل اصلى قبرستان، برجى 
مربّع است كه د ر آن پيكر حاجى نامد ار خراسانى 
با د و تن از د وستانش كه براى مرّمت امامزاد ه به 

آمل آمد ه بود ند ، به خاك سپرد ه شد ه است. اهميت 
اين بقعه تاريخى، گذشته از نظر معمارى و شيوه 
ساختمانى، به علّت د ارا بود ن آثار نفيس چوبى آن 
از قبيل د ر و صند وق است. خوشبختانه، كتيبه هاى 
اين بنا حفظ شد ه است. طبق مفاد  كتيبه، اين بقعه، 
متعلّق به ابومحّمد  ابراهيم، از فرزند ان حضرت امام 
موسى الكاظم است.آب انبارى قد يمى د ر اين بقعه 
وجود  د ارد  كه مخزن آب آن تا امروز باقى است. 

سرد ر و پلّه هاى پاشير آن نيمه خراب است. 

از آمل تا مشهد  سر
كتاب  به  مى توان  امامزاد ه  اين  شهاد ت  مورد   د ر 
تاريخى و معتبر كنزاالنساب مراجعه كرد  كه د ر آن 
آمد ه است، وقتى كه آن امامزاد ه به همراه يارانش 
به آمل آمد ند  د ر محله  «لل پرچين» اقامت كرد ند  و 
«حسين رئيس» و «اسكند ر رئيس» حاكمان جور 
شهر به همراه 1400 نفر به آن حضرت و ياران ايشان 
حمله كرد ند .د ر اد امه اين كتاب آمد ه است: امامزاد ه 
ابراهيم(ع) پس از جنگى د ر همين شهر به شهاد ت 
رسيد ند  و به همراه ياران شهيد شان د ر مكان فعلى 
امامزاد ه به خاك سپرد ه شد ند . سر مبارك امامزاد ه 
ابراهيم(ع) پس از شهاد ت به بابلسر منتقل شد  و د ر 
آن مكان د فن شد ه كه به همين علت بابلسر را د ر 
گذشته «مشهد  سر» مى گفتند . بقعه امامزاد ه ابراهيم، 
معروف به ابوجواب د ر جنوب شرقى بابلسر د ر جنب 
امامزاد ه سر امامزاد ه ابراهيم آمل و يا امامزاد ه ابراهيم 
قريه ماجركجور د فن است و به همين د ليل، محل 
مجاور امامزاد ه به «مشهد  سر» مشهور است.اگر به 
شهر آمل سفر كرد يد  از اين جاذبه مذهبى و تاريخى 

آمل كه ارزش زيارتى و تاريخى د ارد ، د يد ن كنيد .
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مغز  تا  سرما  است.  برف  بارش  از  بعد  فرداى 
استخوان را مى سوزاند. نوك دماغ و گوش هايش 
نگاه  كه  دور  از  است.  سرما سرخ شده  از شدت 
از  اما  نظر مى رسد  به  مى كنى سى و چند ساله 
جوان تر  مى زنى،  زل  چشم هايش  به  كه  نزديك 
به نظر مى رسد. كاله و كت پشمى نخ نمايش به 
اندازه كافى گرمش نمى كند. اما كفش هاى سالم 
پا دارد. كيف دستى پالستيكى  به  و گرم خوبى 
را  دست هايش  زمين.  روى  مى گذارد  را  اش 
بعد  و  مى كند  «ها»  و  دهانش  مقابل  مى آورد 
اين  ها مى كند.  باز  و  به هم  را مى سابد  دست ها 
ها كردن ها از بين نمى رود.  سرماى المصب با اين 
از صبح كه از خانه زده است بيرون همين طور 
دريغ  و  خيابان  گوشه  است  ايستاده  پا  لنگه  يه 
ريخته  را  ادعيه  و  تسبيح ها  فروش.  دانه اى  از 
خودش  با  مدام  و  اش  دستى  كيف  توى  است 
بوى  مى شود  كه  ظهر  دم  سو.  هر  به  مى كشد 
حرم  اطراف  كوچه هاى  پس  كوچه  تمام  از  غذا 
مى زند بيرون. اين بو براى او كه آخرين غذايى كه 
بيش  است  بوده  ديروز عصر  خورده سيب زمينى 
بخواهد  آن كه  بى  است.  خوشايند  كسى  هر  از 
مغازه  هر  سمت  به  مى شود  كشيده  هايش  قدم 
اى كه چيزى براى خوردن دارد. مى ايستد پشت 
ويترينشان، اما فكر پول داروهاى عزيز منصرفش 
دوباره  و  مى گردد  باز  را  آمده  گام هاى   . مى كند 
سرما نفوذ مى كند تا مغز استخوانش. بانگ اذان 
ظهر دل سرد مملو از نگرانيش را گرم مى كند . 
به طرف امانات مى رود، وسايلش را مى سپارد به 
امانات حرم. وارد صحن انقالب مى شود. دستش 
مى كند  زمزمه  آهسته  سينه.  روى  مى گذارد  را 
«السالم عليك يا على بن موسى الرضا» بچه كه 
بود، عزيز هربار كه مى بردش لب حوض، كمكش 
بزرگ تر كه شد كبوتر جلد  بگيرد.  مى كرد وضو 
غروب،  و  ظهر  دم  مى رفت  كه  هرجا  شد.  حرم 

خودش را مى رساند به حرم براى نماز. 
مطبوع  گرماى  مى خواند.  جماعت  به  را  نماز 
مزه  روحش  و  تن  كام  به  عجيب  حرم  آشناى  و 
در  اش  معده  از  دمار  گرسنگى  هرچه  مى كند. 
مى آورد، او بيشتر دعا مى كند، براى سالمتى عزيز، 
براى آرامش دلش، براى گشايش روزى اش. سرش 
را تكيه مى دهد به ديوار حرم. پاها را مى كشد توى 
سينه. آخ كه چقدر آجر به آجر اينجا برايش حس 
امنيت دارد. چشم هايش را مى بندد و فكر مى كند 
آهسته  كسى  بماند.  اينجا  ابد  تا  مى شد  كاش 
مى كند.  وا  را  چشم هايش  شانه اش.  روى  مى زند 

مرد ميانسالى خم شده است سمتش. 
ديرم شده،  آقاس. من  ميهمانسراى  ژتون  اين   -
پرواز دارم. قسمتم نبود كه برم. شما به جاى من 

برو و منم دعا كن. 
زبانش نمى چرخد چيزى بگويد، همان طور گيج 
و گنگ، مرد را نگاه مى كند. مرد دستش را دراز 
مى كند و او درست مثل كسى كه تازه از خواب 
دارد  قلبش  در  مهر  هرآنچه  با  باشد  شده  بيدار 
از  بيش  خوشحاليش  مى فشارد.  را  مرد  دست 
آن كه مال گرسنگى اش باشد به خاطر ميهمان 
مى رود سمت  عجله  با  است.  رضا(ع) شدن  امام 
عزيز  به چهره  فكر مى كند  راه  توى  و  مهمانسرا 

موقع ديدن غذاى حرم.

فروه رضايى

از دفتر خيال

فاطمه عامل نيك

آشنايى با بقعه امامزاده ابراهيم شهرستان آمل 

امامزاده ابراهیم شاهزاده ای در قلب مردم 
درست مثل كسی كه تازه 
از خواب بیدار شده باشد

نماهايى از امامزاده سيد على كيا سلطان

حرمی در بهشت 
سواد كوه  كيلومترى   45 د ر  لفور  سلطان  كيا  على  سيد   امامزاد ه 
شمالى با حاشيه بكر جنگلى و رود خانه پر آب و امكانات رفاهى 

مناسب خاطره خوشى را براى گرد شگران رقم مى زند .
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قد س   آستان  كه  است  سالى  چند  
حسينى د ر نظر د ارد  كه پروژه مرتفع 
سازى  الغر  و  مطهر  گنبد   كرد ن 
ستون هاى اطراف ضريح مطهر را انجام د هد ، پيش 
از اين نيز بجز جمهورى اسالمى ايران، كشورهاى 
ايتاليا و فرانسه متقاضى انجام اين كار بود ه اند ، اما اين 
پروژه بزرگ به ستاد  بازسازى عتبات عاليات د ر استان 
كرمان واگذار شد  تا با همراهى مرد م د يار كريمان اين 

پروژه صورت گيرد .
على مهاجرى رئيس ستاد  بازسازى عتبات عاليات 
كرمان و مد ير اجرايى طرح ترفيع گنبد  حرم مطهر 
امام حسين(ع) و الغرسازى ستون هاى حرم مطهر 
حسينى د ر گفت و گو با خبرنگار ما مراحل مختلف 

اين پروژه را تشريح مى كند .

آقاى مهاجرى! چه شد  كه پروژه ترفيع گنبد  
حسينى و الغرسازى ستون هاى اطراف ضريح 

مطهر امام حسين(ع) را شروع كرد يد ؟
نيز  و  طبيعى  عوامل  اثر  بر  گذشته  قرن هاى  طى 
آسيب  مطهر  گنبد   بعثى،  رژيم  گلوله هاى  اصابت 
د يد ه بود ، از اين رو به پيشنهاد  آستان قد س حسينى 
پروژه ترفيع گنبد  حرم مطهر حسينى و الغرسازى 
ستون هاى اطراف ضريح د ر د ستور كار ستاد  بازسازى 
عتبات عاليات قرار گرفت. اين پروژه د ر د و بخش د ر 
حال انجام است كه بخش نخست آن مقاوم سازى و 
الغرسازى ستون هايى است كه قرار است گنبد  روى 
آن قرار گيرد ؛ زيرا گنبد  فعلى با 1200 تن وزن روى 
چهار ستون كه هر كد ام ابعاد ش 25 مترمربع است، 
از فضاى  مترمربع  د ر مجموعه 100  د ارد  كه  قرار 
كه  باعث شد ه  و  گرفته  را  مطهر  اطراف ضريح 

فاصله ستون ها تا ضريح يك متر و 70 سانتى متر 
باشد  كه با اجراى طرح الغرسازى ستون ها، فضاى 
ضريح تا هر ستون به چهار متر مربع افزايش پيد ا 
اباعبد اهللا (ع) راحت تر  كرد ه است و زائران حضرت 

مى توانند  گرد اگرد  ضريح اربابشان طواف كنند .

از ضخامت  اين پروژه، چه مقد ار  با اجراى 
پيد ا  كاهش  مطهر  ضريح  اطراف  ستون هاى 

كرد ه است؟
براى اين پروژه د ر ابتد ا قرار بود  يك متر از هر ستون 
را الغر كنيم اما با اقد امات انجام شد ه بر اساس فضاى 
موجود  و كسب اجازه از متولى شرعى حرم مطهر امام 
حسين (ع) تقليل و الغرسازى ستون ها به 2 متر و 

80 سانتيمتر رسيد .
از اين رو براى اينكه پايه هاى ستون ضريح مطهر امام 
حسين (ع) رها نشود  تا بار اضافه بر آن قرار بگيرد ، 
شمع هايى را د ر اعماق زمين نصب و محكم كارى 
مى كنيم تا ريشه و پايه ستون ها نگهد ارى شود  و 
بر جاى خود  بايستند ؛ از اين رو مقد ارى از ضخامت 
ستون ها را كه الزم بود ، برش زد ه و با ميلگرد  و بتن 
آن را مسلح كرد ه ايم؛ زيرا اگر مى خواستيم تمامى 
ستون ها را به صورت كامل الغر كنيم، مى توانستيم 
به راحتى به ستونى د ر ابعاد  70 د ر 70 برسيم اما 
تالش ما بر اين بود  كه ميراث قد يمى اين ستون ها 

حفظ شود .

از چه مصالحى براى اين كار استفاد ه كرد يد ؟
د ر گذشته ستون ها از آجر بود ه اما د ر حال حاضر 
براى ساخت ستون  هاى جد يد  از بتن استفاد ه شد ه كه 
مقاومت آن «د و تن بر يك سانتى مترمربع» است كه 

بتن خود متراكم محسوب مى شود  و د اراى تركيبات 
ويژه و ضد  انفجار است؛ همچنين د ر پروژه الغرسازى 
و تقليل ستون ها كارها بسيار با د قت و مطالعاتى 
انجام شد ه و حتى خاك تا عمق 26 مترى ستون ها 
مورد  آزمايش قرار گرفته است كه به لطف الهى هيچ 

مشكلى وجود  ند ارد .

تاكنون چند  د رصد  از كار اين پروژه انجام 
شد ه است؟

برنامه هاى ترفيع گنبد  و استحكام بخشى د يواره ها 
بيش از 6 ماه زمان مى برد  و از ابتد اى شروع پروژه 
تاكنون عمليات الغرسازى د و ستون به صورت كامل 
به پايان رسيد ه است و عمليات براى د و ستون د يگر 
توسط كارشناسان خبره و با همكارى كارگران ايرانى 
كار  اتمام  با  است.  انجام  د ر حال  به صورت جد ى 
الغرسازى اين د و ستون، از 48 متر مساحت اشغال 
شد ه اطراف ضريح مطهر، 26 متر آن آزاد  شد ه است 
كه اين اقد ام براى حضور تعد اد  بيشترى از زائران د ر 

اطراف ضريح اقد امى حياتى محسوب مى شود .

بجز كارگران ايرانى، كارگران بومى عراق هم 
د ر اين پروژه حضور د ارند ؟

خير، تمامى كارگران ايرانى هستند  و از ساعت 7 
صبح تا 21 شب د ر يك نوبت 15 ساعته مشغول 
به كار مى باشند  كه از 70 كارگر حاضر د ر اين پروژه 
بين 20 تا 25 نفر آن ها قرارد اد ى و حد ود  50 نفر 
هم متبرع هستند . تاكنون نيز حد ود  يك هزار نيروى 
متبرع بعد  از گزينش هاى صورت گرفته توسط ستاد  
عتبات عاليات د ر استان كرمان و انجام آزمايش هاى 

مختلف مهارتى به اين پروژه د عوت شد ه اند .

عاشورا تنها صحنه نبرد حق و باطل نيست بلكه 
فصل رويش ها و ريزش هاست. حر بن يزيد رياحى 
كربال  سفيران  بر  را  راه  كه  بود  كسى  نخستين 
اوج عزت و شرافت،  به  پايان كار  بست، ولى در 
يعنى شهادت در راه امام حسين(ع) دست يافت 
و خود را براى هميشه در صف آزاد مردان و احرار 

قرار داد و قبر و نامش را در تاريخ جاودانه كرد.
هنگام دفن پيكر مطهر شهداى كربال توسط افراد 
قبيله بنى اسد، گروهى از قبيله بن رياح، مانع دفن 
و  كربال شدند  ديگر شهداى  با  همراه  جسد حر 
جنازه آن آزاد مرد را در روستايى در 7 كيلومترى 

شمال غربى كربال به خاك سپردند.

حر از جمله شهداى كربالست كه دو مرتبه در زيارت 
رجبيه و يك مرتبه در زيارت مقدسه به فيض سالم 

حضرت امام زمان (عج) نايل گشته است.
دستور  به  ق  در 370  شهيد  آن  مبارك  آستان 
شاه  ق  در 914  شد.  ساخته  ديلمى  عضدالدوله 
اسماعيل صفوى، كه براى زيارت اين آستان رفته 

بود، به تجديد بناى آن پرداخت.
به  اقدام  محالتى  آقاخان  مادر  قاجار،  دوره  در 
براى  نيز صحنى قلعه مانند  بقعه نمود و  تعمير 
آن بنا نهاد تا در مقابل خطر راهزنان، مأمنى براى 
زائران باشد، در سال 1325 ق حسين خان شجاع 
السلطنه مرقد حر را بازسازى كرد و در 1330ق 

را  او  آرامگاه  ايوان  كليددار،  عبدالحسين  سيد 
مرمت كرد. امروزه اين مزار، در چند كيلومترى 
بارگاه امام حسين(ع) و در منطقه اى به نام كماليه 

قرار دارد و بر آن قبه و بارگاهى برپاست.

اعتاب مقد         سه 

در آيين دين مبين اسالم كتاب از جايگاه بسيار رفيع و 
وااليى برخوردار است تا جايى كه معجزه بزرگ حضرت 
ختمى مرتبت (صلى اهللا عليه و آله) كتاب است و در 
گفتار و سيره پيشوايان دين نيز در اين خصوص سفارش 
فراوان شده است و موالى متقيان(ع) كتاب را بوستان 

خردمندان دانسته اند.
يكى از القاب حضرت ثامن الحجج امام على بن موسى 
الرضا(ع) «عالم آل محمد» است كه اين لقب به سبب 
ايشان  از  و  بوده  حضرت  آن  علمى  احاطه  و  دانش 
رساالتى به يادگار مانده است كه امروزه به صورت كتاب 
چاپ و منتشر و در دسترس اهل علم و خرد قرار دارد.

رضوى  قدس  آستان  زائر  مطالعه  فضاى  ايجاد  طرح 
بى گمان يكى از طرح هاى بسيار مثبت و ارزنده اى است 
كه اجراى آن را بايد به فال نيك گرفت و اجراى چنين 
طرحى از زواياى گوناگون داراى ثمرات و بركات نيكويى 
است كه اميد است با قوت و جديت هر چه بيشتر به 

انجام برسد.
در احاديث و روايات آمده است، فضيلت زيارت همراه با 
«معرفت» است و يكى از راه هاى كسب معرفت مطالعه 
در راستاى آگاهى و نيل به شناخت است. در واقع انتظار 
خاندان پاك وحى از شيعيان خويش، پيروى آگاهانه و 
مبتنى بر شناخت و درايت است كه اين امر نشان دهنده 

عظمت و حقانيت مكتب نورانى تشيع است.
از ديگر سو حضور چشمگير كتاب به عنوان وسيله اى 
سراى  و  كنار صحن  و  گوشه  در  افزايى  معرفت  براى 
مثبتى  روانى  و  تبليغى  اثر  االئمه(ع)  ثامن  حضرت 
با  زيرا  دارد،  ديگر  و مذاهب  اديان  پيروان  و  زائران  بر 
مشاهده قفسه هاى سرشار از كتاب هاى گوناگون توجه 
به كتاب و ضرورت كسب آگاهى و معرفت را درمى يابند 
و البته اين حركت به منزله آمادگى علمى و فرهنگى و 

ارايه منطق نيز مى تواند تلقى شود.
قدرت  و  عظمت  داليل  از  يكى  كربن  پروفسورهانرى 
و  علم  به  دين  پيشوايان  و  قرآن  دعوت  در  را  اسالم 
تدبير برشمرده است و چنين ويژگى ممتازى بايد در 
تمامى اماكن مقدس نمود بسيار گسترده و فراگيرترى 
پيدا كند. به عبارت ديگر انبوه كتاب ها در قفسه هاى 
خاموش، مى توانند گوياترين مبلغان دين باشند و فراهم 
آوردن امكان محشور شدن اقشار مختلف جامعه با كتاب 
قابل مالحظه اى  و فرهنگى  توسعه فكرى  به  مى تواند 

بينجامد.
اما نكته اى كه ذكر آن الزم به نظر مى رسد، تالش در 
راستاى اجراى كيفى اين طرح است و الزمه رسيدن به 
نقطه مطلوب در اين طرح نظرسنجى و نيازسنجى هاى 
مكرر و كوشش در راستاى مهيا كردن فضايى مساعد 
در اين زمينه است؛ بنابراين اكنون كه چنين فرصتى 
هست، جاى آن دارد كه با بررسى آثار تمامى ناشران، 
يا  رضا(ع)  امام  درباره حضرت  كه  كتاب هايى  بهترين 
ديگر موضوعات مذهبى چاپ و منتشر شده است تهيه 
و در اختيار عالقه مندان قرار گيرد و تنها به آثار يك يا 

چند ناشر خاص اكتفا نشود.
همچنين با توجه به حضور زائرانى از مليت هاى گوناگون 
پسنديده است كتاب هايى در اين زمينه به ديگر زبان ها 
در فضاى صحن و سراى حرم مطهر در نظر گرفته شود 

تا بر دايره مخاطبان اين طرح بيشتر افزوده شود.
اين  منابع  مى توان  كتاب  نذر  شيوه  از  بهره گيرى  با 
كتابخانه را تأمين كرد و بى گمان در اجراى اين طرح به 
كودكان و نوجوانان و رشد باورهاى دينى آنان نيز بايد 

توجه ويژه اى شود.
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زهرا چكنه

مديراجرايى طرح ترفيع گنبد حسينى از مراحل الغرسازى ستون هاى اطراف ضريح مى گويد

مجالی برای طواف آسوده

آزادمردى كه نام و قبرش در تاريخ جاودانه شد

حرّ  حسینی

معرفت افزایی در آستان 
امام رضابا ترویج مطالعه

كامران شرفشاهى
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سن: 57 ساله
 مد  رك تحصيلى: كارشناس فقه

 شغل: فرهنگى بازنشسته
 مد  ت تشرف: 11 سال

سؤال بسيار سختى است، تابه حال به آن فكر نكرد  ه 
بود  م، اگر روزى اين اتفاق برايم بيفتد   به احتمال 
زياد  ، مى ميرم، از امام رضا(ع) مى خواهم كه د  ست 
كرامتش را از روى سر همه ما برند  ارد  ، از شنيد  ن اين 

سؤال شوكه شد  م.

سن: 36 ساله
 مد  رك تحصيلى: د  يپلم

شغل: آزاد   (ساخت و ساز ساختمان)
مد  ت تشرف: يك سال 

اگر كشيك حرم را از د  ست بد  هم حتماً مى ميرم، 
اكنون شوكه شد  م، نمى د  انم چه بگويم، تمام د  نيا 
جلوى چشمانم تيره و تار مى شود  ، (د  ر حالى كه 
اشك مى ريزد  ) با صد  ايى بغض كرد  ه مى گويد  : د  ل 
است،  خيلى سخت  خيلى  رضا(ع)  امام  از  كند  ن 
خد  اوند   آن روز را نياورد   اما تلنگر، ياد  آورى و تذكر 

خوبى بود  .

سن: 52 ساله
مد  رك تحصيلى: فوق د  يپلم

بازنشسته نيروهاى مسلح
مد  ت تشرف: 10 سال

و  زلزله  است.  رضا(ع)  امام  خود    ما  حساب  طرف 
طوفان عجيبى د  ر روح و روان هر خد  متگزارى برپا 
مى شود  . د  وست ند  ارم آن روز را ببينم، شايد   بميرم، 
شايد   از ترس آن روز سكته كنم. لحظات سختى 

است، بد  ن آد  م مى لرزد  .

 سن: 36 ساله
مد  رك تحصيلى: فوق ليسانس مد  يريت

مد  ت تشرف: 4 سال 
راستش را بخواهيد   خيلى مى ترسم، ود  اع با كشيك 
خد  مت حرم امام رضا(ع) ضربه روحى بزرگى است، از 
مرگ بد  تر است، من خود  م كارشناس ارشد   مد  يريت 
هستم ولى از اين سؤال شما بهت زد  ه و د  ست پاچه 
شد  ه ام، نمى توانم اوضاع و حواس خود  م را مد  يريت 
كنم، د  ر عين حال سؤال حساس و مهمى است و 

براى تلنگر افراد   الزم است.

سن: 57 ساله
 مد  رك تحصيلى: كارشناس علوم قرآنى

مد  ت تشرف: 4 سال 
لحظات سختى است، د  وست ند  ارم كه اين اتفاق 
بيفتد  ، من د  وست د  ارم لباس خد  مت حرم مطهر 
امام رضا(ع) بر روى جنازه ام پس از مرگ قرار گيرد  ، 
توفيق خد  مت يك نعمت است، اميد  وارم اين نعمت 
براى همه ما باقى بماند   سؤال شما لرزه بر روح و روان 
مى اند  ازد  ، اما اين كار را اد  امه د  هيد   همه ما به اين 

تلنگر احتياج د  اريم.

سن: 40 ساله
مد  رك تحصيلى: فوق ليسانس معمارى 

مد  ت تشرف: 6 سال 
اگر اين اتفاق بيفتد   فكر مى كنم يك راه بيشتر 
ند  اريم و آن هم توسل به خود   حضرت رضا(ع) 
امام  از  نمى توانيم  لحظه  ما حتى يك  مى باشد  ، 
از  خد  مت  توفيق  اگر  واقعاً  شويم.  جد  ا  رضا(ع) 
خد  متگزاران حرم مطهر گرفته شود   همه ناراحت 
مى شوند  . اين يك ناراحتى بزرگ است كه زبان 

از بيان آن قاصر است.

سن:32 ساله
مد  رك تحصيلى: فوق د  يپلم «آى تى»

 مد  ت تشرف: 5 سال
فكر نمى كرد  م يك روزى د  ر د  وران خد  متم د  ر حرم 
امام رضا(ع) فرا رسد   كه به اين سؤال جواب د  هم...، 
سؤال عجيبى است، د  ر عين حال خيلى اين سؤال 
الزم است. همه به اين تلنگر احتياج د  ارند  . اگر يك 
روزى اين اتفاق بيفتد   يك َسِره به جلوى ضريح مطهر 
مى روم و اينقد  ر گريه مى كنم تا حضرت د  وباره مرا 

براى خد  مت د  عوت كنند  .

سن: 40 ساله
 مد  رك تحصيلى:  كارشناس ارتباطات

 مد  ت تشرف: 7 سال
بد  ترين موضوعى كه يك نفر د  ر حرم امام رضا(ع) د  ر 
بين خد  متگزاران افتخارى ممكن است برايش پيش 
آيد   همين موضوع است. اگر روزى اين اتفاق برايم 

بيفتد  ، بد  ترين روز زند  گى ام مى باشد  . 

سن: 38 ساله
مد  رك تحصيلى: كارشناس تاريخ

 و باستان شناسى هنر
مد  ت تشرف: 8 سال

من د  وست ند  ارم كه از بارگاه ملكوتى امام رضا(ع) 
امام  حرم  د  ر  هم  مرگم  د  ارم  د  وست  من  بروم، 

رضا(ع) باشد  .

سن: 58 ساله
مد  رك تحصيلى: كارشناسى

 بازنشسته د  ولت
بايد    اما همه  اين سؤال فكر نكرد  ه ام.  به  تابه حال 
ياد  شان باشد   كه اول بايد   به خد  ا توكل كرد   و سپس 

به خود   حضرت رضا(ع) متوسل شد  . 
جد  يت  با  و  مى شود    جارى  گونه هايش  بر  اشك 
مى گويد  : سؤال خيلى سختى است اما امام رضا(ع) 

را قسم مى د  هم كه كمك مان كند  . 

سن:63 ساله
 مد  رك تحصيلى: كارشناسى

بازنشسته د  ولت  
 مد  ت تشرف: 10 سال:

هر چند   كه بايد   راضى به رضاى خد  ا بود  ، اما تصورش 
خيلى سخت است، همين االن شنيد  ن اين سؤال 

مرا شوكه كرد  .

 سن: 53 ساله
 فرهنگى بازنشسته

 مد  ت تشرف: 3 سال
از امام رضا(ع) مى خواهم كه اگر د  ر كشيك خد  مت 
كوتاهى كرد  ه ايم به لطف و بزرگوارى خود  ش ما را 
عفو فرمايند  ، ما هر هفته كه كشيك خد  مت مى آييم 
از امام رضا(ع) نيرو و قوت مى گيريم تا هفته بعد   كه 

خد  مت حضرت مى رسيم. 

سن: 34 ساله
 مد  رك تحصيلى: د  يپلمه

 شغل: آزاد  
 مد  ت تشرف: 3 سال

ود  اع با امام رضا(ع) خيلى سخت است، يعنى اصًال 
نمى د  انم االن چه بگويم.

سن: 36 ساله
 مد  رك تحصيلى:  د  يپلمه

 شغل آزاد  
 مد  ت تشرف: 8 سال

امام رضا(ع) خيلى نعمت  توفيق خد  مت د  ر حرم 
امام  براى  خوبى  نوكر  من  چند    هر  است،  بزرگى 
رضا(ع) نبود  ه ام اما هرگز به رفتن از حرم فكر نكرد  ه ام.

سن: 30 ساله
 مد  رك تحصيلى: كارشناس رايانه

 مد  ت تشرف: 5 سال،
همه اميد   ما خد  مت د  ر حرم امام رضا(ع) است، امروز 
از من پرسيد  يد  ، سخت ترين روز  كه اين سؤال را 
زند  گى ام مى باشد  ، از امام رضا(ع) مى خواهم مرگ مرا 

د  ر كشيك حرم خود  ش قرار د  هد  . 

سن: 42 ساله 
 مد  رك تحصيلى: د  يپلمه

 شاغل د  ر بخش كشاورزى
 مد  ت تشرف: 9 سال 

سؤال جالب و د  ر عين حال خطرناكى است. نكند   
روزى اتفاق بيفتد  ؟!، قبل از من خانواد  ه ام به محض 

شنيد  ن اين موضوع شوكه مى شوند  .

 سن: 42 ساله
 مد  رك تحصيلى: متوسطه قد  يم

 شغل: آزاد
مد  ت تشرف: 9 سال

اگر روزى اين اتفاق بيفتد   از خود  م مى پرسم كه چه 
كوتاهى و قصورى د  ر كار من بود  ه است كه خد  ايى 
نكرد  ه حضرت رضا(ع) جوابم كرد  ه است. من كارهاى 
سختى با مشكالت زياد   و فراوانى انجام د  اد  ه ام اما 
حتى تصور اين اتفاق و اين سؤال شما از همه كارهاى 

سختى كه تابه حال انجام د  اد  ه ام، سخت تر است.

 سن: 50 ساله
مد  رك تحصيلى: كارشناسى

 بازنشسته د  ولت
 مد  ت تشرف: 5 سال

همه  بايد    اول  روز  همان  از  است.  مهمى  سؤال 
خد  متگزاران به اين سؤال فكر كنند  ، خيلى لحظات 
سختى است اگر خد  ايى نكرد  ه اين اتفاق بيفتد   و 
صاد  قانه بخواهم اظهارنظر كنم بايد   بگويم خيلى از 
آن روز مى ترسم. خد  ا همه ما را كمك كند  . از طرح 

سؤال ممنونم.

 سن: 30 ساله
 مد  رك تحصيلى:كارشناسى

 كارمند
مد  ت تشرف: 2 سال

از چشمانش  اين سؤال اشك  به محض شنيد  ن 
جارى مى شود   و مى گويد  : فقط بايد   از اين اتفاق به 
خد  ا و امام رضا(ع) پناه برد  ، هر چند   امام رضا(ع) 
د  رست  بايد    هم  ما  اما  هستند    بزرگوار  خيلى 
بود  ،  زيبا و خطرناكى  خد  مت كنيم. سؤال مهم، 
خطرناك از اين لحاظ كه نبايد   از موضوع سؤال 

غفلت كنيم.

محمدحسين مروج كاشانى

اگر آخرين كشيك خدمت شما در حرم مطهر رضوى باشد...؟

ز آستان رضایم خدا، جدا....

توفيق خد متگزارى د ر بارگاه ملكوتى امام رئوف و مهربان حضرت على 
بن موسى الرضا(ع)، نعمت بزرگ و غيرقابل توصيفى است كه آرزوى قلبى 

مى باشد .  كبريايى  و  مطهر  حرم  اين  د لباختگان  و  اراد تمند ان  از  بسيارى 
مرد ان و زنان متعد د ى با مناصب و مشاغل گوناگون، مد ارك و مد ارج تحصيلى متفاوت، 
حاضر  حال  د ر  مختلف  كارى  و  اقتصاد ى  سياسى،  اجتماعى،  خانواد گى،  موقعيت هاى 
د ر كشيك هاى خد مت د ر حرم مطهر امام هشتم(ع) به صورت افتخارى از جان و د ل 
مشغول خد متگزارى هستند  و تعد اد  بسيارى هم از اين عاشقان و آرزومند ان منتظر و 

شيفته نايل شد ن به اين توفيق وصف ناپذير مى باشند .
د ر گفت و گو با برخى از افراد ى كه د ر بخش ها، واحد ها و قسمت هاى متنوع حرم مطهر 
رضوى از جمله بخش هاى «پيد اشد گان و رسيد گى به امور گمشد گان»، «شميم رضوان»، 
«صند لى چرخد ار و زائربر»، «بهد اشت اماكن متبركه» و... به صورت افتخارى مشغول 

انجام خد مت مى باشند ، اين پرسش را مطرح كرد ه ايم كه:
اگر آخرين كشيك خد مت شان د ر حرم مطهر امام رضا(ع) باشد  چه احساسى د ارند ؟

اشك ها و احساسات پاكى را از آنان مشاهد ه كرد يم كه قلم و زبان قاصر و ناتوان از بيان 
آن مى باشد . آنچه كه د ر اد امه مى خوانيد ، گزارش مختصرى از برخى احساسات قلبى اين 
عزيزان مى باشد  كه د ر فضايى وصف ناپذير از سوى آنان بيان شد . ذكر اين نكته ضرورى 
است كه اين گزارش و انتخاب افراد  مختلف د ر بخش هاى گوناگون حرم مطهر رضوى با 

اطالع و آگاهى مسؤوالن ذى ربط د ر بخش هاى مزبور، تهيه شد ه است.


