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نگاهى به كتيبه هاى ضريح مطهر
 مضجع رضوى در سالروز تعويض آن

آیه های نور 
در خانه خورشید  
بقیع؛ بهشتی که غربتش داغ دلهاست



اول د فتر

پيشكش  چهارشنبه 11 اسفند 1395   2 جمادى الثانى 1438  1  مارس 2017  شماره 65 

ِ َعزَّ َو َجلَّ  ِ إِنَّ بَْيِني َو بَْيَن اهللاَّ يَا َولِيَّ اهللاَّ
َفِبَحقِّ  ِرَضاُكْم  إِال  َعَلْيَها  يَْأتِي  ال  ُذنُوبا 
اْسَتْرَعاُكْم  َو  ِه  ِسرِّ َعَلى  ائَْتَمَنُكْم  َمِن 
ا  لَمَّ بَِطاَعِتِه  َطاَعَتُكْم  َقَرَن  َو  َخْلِقِه  أَْمَر 
اْسَتْوَهْبُتْم ُذنُوبِي َو ُكْنُتْم ُشَفَعائِي َفِإنِّي 

لَُكْم ُمِطيٌع 

اى ولّى خد ا! بد رستى كه بين من و خد اى 
جز  را  آن ها  كه  است  گناهانى  جّل  و  عّز 
حّق  به  پس  نمى  كند ،  پاك  شما  رضايت 
قرار  راز خود   بر  امين  را  شما  كه  خد ايى  
د اد  و زير نظر گرفتن زند گى بند گانش را 
از شما خواست و طاعت خود  را به طاعت 
شما مقرون كرد ، هرآينه بخشش گناهانم 
را از خد ا بخواهيد  و شفيعان من شويد ، كه 

من فرمانبرد ار شمايم.
فرازى از زيارت جامعه كبيره

2 شفيعان من
 شويد

زهرا چكنه

به لطف خدمات ارايه شده، سالمندان اين روزها، آسوده تر به حرم مطهر مشرف مى شوند

زیارت قبول مادربزرگ 

سخنرانى: حجت االسالم و المسلمين غالمرضا قاسميان
زمان: چهارشنبه  ساعت 10:50/  پنجشنبه ساعت 12:30 

مكان: رواق امام خمينى(ره) 
سخنرانى: حجت االسالم و المسلمين ابراهيم انصارى

زمان: چهارشنبه ساعت 16:40
مكان: رواق امام خمينى(ره) 

سخنرانى: حجت االسالم و المسلمين محمدباقر فرزانه
زمان: چهارشنبه تا جمعه- ساعت 18:15

مكان: رواق امام خمينى(ره) 
  ويژه برنامه ايام شهادت حضرت  زهرا(س) 
سخنران: حجت االسالم و المسلمين محمدباقر فرزانه

سروى،  مهدى  واعظى،  احمد  آقايان؛  سرايى  مرثيه  با  همراه 
مرتضى طاهرى

زمان: چهارشنبه تا جمعه – بعد از نماز مغرب و عشا
مكان: رواق امام خمينى(ره)

سخنران: حجت االسالم والمسلمين غالمرضا قاسميان
زمان:پنجشنبه- بعد از نماز ظهر و عصر

مكان: رواق امام خمينى(ره)

د عاى كميل/ مرتضى طاهرى / پنجشنبه- ساعت 19:30- رواق امام خمينى(ره)
د عاى كميل/جواد  مشكى باف/ پنجشنبه-ساعت 21:30- رواق د ارالحجه

د عاى ند به/  مرتضى طاهرى/ جمعه - اول طلوع آفتاب
مناجات خوانى/  سعيد  حد اد يان / جمعه – ساعت3:30 بامد اد 

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 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 

 مركز مشاوره حرم مطهر رضوى 

  ويژه برنامه سخنرانى و بيان معارف د         ينى 

خيلى از خدا خواسته بود كه زيارت امام رضا(ع) 
بود.  رسيده  آرزويش  به  حاال  و  كند  نصيبش  را 
بعد از زيارت مى خواست برود. نزديك غروب بود 
و خورشيد مى رفت كه جايش را به ماه بسپارد. 
به سمت مسجد  كند.  ترك  را  نيامد حرم  دلش 
مغرب  نماز  مى خواست  كرد.  حركت  گوهرشاد 
و  برود  مى خواست  دلش  خيلى  بخواند.  آنجا  را 
امامش  با  صميمى  و  راحت  و  بنشيند  گوشه اى 
و  نشست  صحن  از  گوشه اى  پس  بزند.  حرف 
حرف هاى دلش را با امامش زمزمه كرد. احساس 
آسمان  به  شده.  سبك  دلش  چقدر  مى كرد، 
و  نقش  آبى  به  آسمان  آبى  از  نگاهش  نگريست. 
و  طرح  با  الهى  اسماى  افتاد.  كاشى ها  نگارهاى 
نقش هايى بسيار چشمنواز بر روى زمينه اى آبى 
آسمان  از  تصويرى   انگار  بود.  بسته  نقش  رنگ 
كه  تصويرى  مى كرد؛  خودنمايى  كاشى  قاب  در 
به  و  كند  تداعى  ذهن  در  را  بهشت  مى خواست 
همگان يادآور شود، تمامى زمزمه ها و نيايش هاى 
و  زياد  با زحمت  را كه  و كاشيكارانى  هنرمندان 
و  ديوارها  بر  را  نقش ها  اين  آن  از  بيش  عشقى 
كاشى ها به يادگار گذاشتند؛ كسانى كه روزگارى 
با عشق، هنر خويش را به پيشگاه امامشان تقديم 
داشتند و اكنون از آن همه شور و شوق و ارادت، 
جاى  به  رنگ  و  طرح  بر  بسته  نقش  خاطره اى 
در  مرد.  نخواهند  هرگز  كه  خاطره هايى  مانده؛ 
همين افكار بود كه شروع كرد به خواندن اسماى 
 ..... يااهللا، ياكريم،  الهى نقش بسته بر كاشى ها، 
نام خدا در جاى جاى اين حرم به چشم مى خورد 
صداى  مى شود.  احساس  پررنگ تر  حضورش  و 
پرواز  پر  صداى  و  مى رسيد  گوش  به  نقاره ها 
كبوترانى كه گاه گاهى از كنار گلدان هاى حوض 
آب تا بلنداى ايوان، اوج مى گرفتند. كم كم  لحظه 
اذان مغرب، فرا مى رسيد؛ طنين صلوات در فضا 
پيچيد. حال و هواى حرم چقدر دلنشين بود...  .

خاطره هایی که هرگز
 نخواهند مرد

راحله ندافى مقدم
نهاد هاى  از سوى  برنامه ريزى هاى صورت گرفته  با 
زيارت  توفيق  رضوى  قد س  آستان  بويژه  مختلف 
حضرت رضا(ع) براى سالمند انى كه تاكنون به زيارت 
حضرت رضا(ع) مشرف نشد ه اند  و يا د ر سال هاى خيلى 
د ور اين توفيق نصيبشان شد ه، د ر حال انجام است و 
خيل عظيم زائران سالمند  از همه نقاط ايران اسالمى 
به زيارت حريم قد سى رضوى مى آيند . د ر شماره هاى 
پيشين ويژه نامه سالم برخى از اقد ام هاى آستان قد س 
رضوى د رخصوص تسهيل امر زيارت عنوان شد . د ر اين 
شماره بر خد ماتى كه ويژه سالمند ان و كم توانان د ر 

حرم مطهر رضوى ارايه مى شود ، مرورى د اريم.

رفت و آمد  آسان
شد ن  طوالنى  و  حرم  صحن هاى  شد ن  گسترد ه  با 
مسيرها تا روضه منوره، رفت و آمد  براى زائران سالمند  
و كم توانان بسيار مشكل شد ه است، از اين رو خاد مان 
آستان قد س رضوى چند  سالى است كه به منظور 
تسهيل زيارت زائران، چند ين د ستگاه ماشين زائربر را 
د ر ورود ى هاى صحن هاى گوناگون قرار د اد ه اند  تا اين 
د سته از زائران بتوانند  راحت تر به زيارت مشرف شوند  و 

د ر صحن ها رفت و آمد  كنند .
اين بخش با د ر اختيار د اشتن 45 خود رو زائربر ساالنه 
افزون بر 5 ميليون زائر كم توان و سالمند  را د راماكن 

متبركه حرم مطهر رضوى جابه جا مى كند .
د ر كنار ارايه خد مات توسط ماشين هاى زائر بر، بخش 
صند لى چرخد ار نيز د ر صحن ها و ورود ى رواق هاى 
مختلف آماد ه خد مت به زائران سالمند  و ناتوان است. 

خد مات 24 ساعته
تحويل صند لى هاى چرخد ار به صورت 24 ساعته يكى 
د يگر از خد ماتى است كه به سالمند ان د ر ورود ى هاى 
حرم مطهر ارايه مى شود . د ر اين د فاتر با ارايه  كارت 
شناسايى معتبر، به افراد  نيازمند  صند لى چرخد ار امانت 

د اد ه مى شود .
زائرانى كه مد رك معتبر به همراه ند اشته باشند  و نياز 
به استفاد ه از صند لى چرخد ار د ارند ، مى توانند  به افراد ى 
كه به صورت افتخارى از پشت ايستگاه هاى بازرسى تا 
نزد يك ترين مسير براى زيارت و بالعكس اين خد مت را 

انجام مى د هند ، مراجعه كنند . 
باب  بخش تحويل صند لى چرخد ار، د ر ورود ى هاى 
طبرسى،  شيخ  طوسى،  شيخ  الجواد ،  باب  الرضا، 
شيخ حرعاملى، پاركينگ 1 و پاركينگ 3 به صورت 
از 430 هزار  بيش  و ساالنه  است  فعال  شبانه روزى 
صند لى چرخد ار به زائران جهت استفاد ه د ر حرم مطهر 

رضوى تحويل مى شود.
برخى از سالمند ان به خاطر كهولت سن و مشكالت 

صند لى  روى  بر  بايد   نماز  خواند ن  براى  جسمانى 
بنشينند ، از اين رو چند  سالى است كه د ر برخى از 
رواق هاى حرم مطهر صند لى هاى نماز، براى سالمند ان 
و كم توانان قرار د اد ه شد ه است تا اين زائران بتوانند  
راحت تر به انجام اعمال عباد ى خود  بپرد ازند . همچنين 
آن ها  براى  زمين  روى  بر  نشستن  كه  براى كسانى 
د ر  تاشو  صند لى  توجهى  قابل  تعد اد   است،  مشكل 
رواق هاى مختلف و برخى از كفشد ارى ها قرار د اد ه شد ه 

است تا زائران از آن ها استفاد ه كنند .

قرآن هاى د رشت خط
قفسه هاى  د ر  موجود   قرآن هاى  خط هاى  بود ن  ريز 
قرآن حرم مطهر يكى از مشكالتى بود  كه برخى از 
زائران بويژه سالمند ان با آن روبه رو بود ند ، از اين رو با 
د ستور توليت آستان قد س رضوى قرآن هايى د ر قطع 
رحلى و با خط د رشت د ر قفسه هاى قرآن حرم مطهر 

جانمايى شد .
د ر مرحله اول 10 هزار جلد  از اين قرآن چاپ شد ه 
و د ر قفسه هاى كتب انوار اماكن متبرك بارگاه منور 
رضوى قرار گرفته است. د ر گام بعد ى براى سهولت 
كار زائران د ر قرائت اد عيه و انجام اعمال عباد ى،  كتاب 
شريف مفاتيح الجنان با قلم و ترجمه روان د ر قطع 

رحلى منتشر مى شود .
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حجارى و منبت كارى، از جمله هنرهايى است كه از ديرباز در 
بارگاه مطهر حضرت رضا(ع) از جايگاه ويژه اى برخوردار بوده و 
به اشكال مختلف جلوه گرى كرده است. كتيبه ها، سنگ قبرها، 
وقفنامه ها و ازاره هاى سنگى، از نمونه هاى شاخص حجارى 
هستند كه در حال حاضر بخشى از آن ها در موزه آستان قدس 

رضوى نگهدارى مى شود.

همسفر با كتيبه هاى سنگى
اوج هنر حجارى در بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) را مى توان 
در كتيبه هاى سنگى مشاهده كرد. خوشبختانه بخش قابل 
مالحظه اى از اين كتيبه ها كماكان در جاى جاى ابنيه حرم 
مطهر چشمنوازى مى كند. جنس بيشتر اين كتيبه ها از سنگ 
مرمر و سنگ خاراست كه به طور معمول از معادن اطراف 
مشهد تأمين شده است. براى تزيين سنگ ها از تكنيك هاى 
قلمزنى و كنده كارى و در نگارش كتيبه ها، اغلب از خطوط 
ثلث، نسخ و نستعليق استفاده شده است. متن برخى از اين 
كتيبه ها، دربردارنده اطالعات مهمى درباره بنا و يا اتفاقاتى 
است كه در طول تاريخ در آن رخ داده است. به عنوان نمونه، 
يكى از اين كتيبه ها، سنگ يادمانى است كه به واقعه به توپ 
بستن حرم مطهر امام رضا(ع) و بازسازى هاى پس از آن اشاره 
دارد. بيشتر كتيبه هاى سنگى موزه به دوره صفويه تا اواخر 
پهلوى تعلق دارد، اما نمونه  سنگ هايى نيز وجود دارد كه 
قدمت بيشترى دارند؛ نظير سنگ ازاره خوارزمشاهى كه در 
روى آن به نام «عبدالعزيز بن آدم»، يكى از بانيان كاشى هاى 

زرين فام به كار رفته در بقعه مطهر اشاره شده است.
«سنگ مقام امام رضا(ع)» از ديگر كتيبه هاى سنگى است كه 
در موزه تاريخ حرم رضوى مى توان به نظاره آن نشست. اثرى 
كه به اوايل قرن ششم هجرى قمرى تعلق دارد. اين سنگ 
از جنس مرمر سفيد در ابعاد 30×40 سانتيمتر، به سفارش 
«ابوالقاسم احمد بن على بن احمد العلوى الحسينى» و توسط 
«عبيداهللا بن احمد مره»، با نهايت ظرافت حجارى و به خط 
كوفى و نسخ و نقوش اسليمى و طرح محرابى تزيين و تكميل 

شده است.

از سنگ قبرها تا ظروف 
مجموعه اى از سنگ قبرهاى مسطح، صندوقى و گهواره اى نيز 
در موزه آستان قدس نگهدارى مى شود كه قديمى ترين آن ها 
به «مرتضى بن شرف شاه موسوى» و سال 708 هجرى قمرى 
تعلق دارد. اين سنگ قبرها به شخصيت هاى مختلف مذهبى، 
فرهنگى و سياسى و يا تاجران و پزشكان و عامه مردم تعلق 
دارد. تزيينات، نوع خط و مضمون متن روى سنگ قبرها، 

در ادوار مختلف تاريخى از تنوع خاصى برخوردار بوده است.
ظروف از ديگر آثار سنگى موزه است كه اغلب از گودبردارى هاى 
ساختمانى اطراف حرم مطهر به دست آمده اند. در اين بين، 
است  بى نظيرى  آثار هنرى  از جمله  سنگاب خوارزمشاهى 
كه هم اكنون در ورودى موزه مركزى آستان قدس رضوى، 
بدرقه كننده بازديدكنندگان داخلى و خارجى است. حوض هاى 
به صورت دست َكند  كه  بخارى هاى سنگى  پيش  و  سنگى 
ساخته شده اند، از ديگر آثار سنگى موزه و خزانه آستان قدس 
به شمار مى رود.  كتاب «آثار سنگى موزه آستان قدس رضوى»، 
به همت سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس 
رضوى و بنياد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى، در 
سال 1394 به زيور چاپ آراسته شد و توانست رتبه سوم بخش 
كتاب برتر در محور حرم و اماكن متبركه با رويكرد علمى- 
پژوهشى را در نهمين جشنواره بين المللى انتخاب كتاب سال 

رضوى، در سال جارى كسب كند.

در جست وجوی راز آثار سنگی

3

فاطمه عامل نيك

واگويه هاى سازنده صندوق مزار حضرت  رضا  از مهم ترين اثر هنرى اش

این سنگ حاصل عمر من است  
آرزو مستأجر حقيقى

گنجينه 

است.  مربوط  پدرم  به شغل  ما(سراج)  فاميل 
آشپزخانه  كنار  باال،  بست  در  پدرم  سابق بر اين، 
و  لجام  زين،  و  داشت  سراجى  مغازه  حضرت، 
وسايل چرمى رزم مى فروخت؛ البته اآلن به كار 
مى گويند.  سراجى  كمربند  و  چمدان  كيف، 
در  اينكه  يعنى  هم  «عليايى»  از  منظور 
هم  پايين خيابان  البته  مى كردند؛  كار  باالخيابان 
يك سراج بود كه به آن سراج سفاليى مى گفتند. 
را  پدرم  خدابيامرز  كارهاى  هم  اخير  همين  تا 
را  بلغار  از چرم  داشتيم. مثًال سبو (مشك) هايى 
براى  قديم  در  و  نمى داد  نم  كه  مى زدند  بخيه 

داشت. كاربرد  مسافرت ها 

 خيلى كوچك بودم كه خدابيامرز پدرم از دنيا 
سال  هشت  حدود  كه  داشتم  برادر  يك  رفت. 
بزرگ تر از خودم بود. او در كار قاليبافى و نقشه هاى 
قالى مشغول بود. من را از 6 سالگى (سال 1311) 

سِر كار سنگ تراشى گذاشتند.
و  مراقبت  كه  بود  طورى  هم  خانواده مان  شرايط 
همين  بود.  سخت  خيلى  برايشان  من  رسيدگى 
مسأله باعث شد كه برادر بزرگ ترم براى اينكه سر 
من را جايى بند كرده باشد، من را در مغازه يكى 
از آشناها كه مغازه حجارى داشت، گذاشت. من از 
6 سالگى سِر كار سنگ تراشى رفته ام؛ آن هم در 

راسته بازار حجارها در بازار بست طبرسى حرم.

بازار  هم  خيلى  شد.  خراب  بعدها  بازار  اين   
تاريكى بود. ما هم در راسته حجارها كار مى كرديم. 
تا 22، 23 سالگى توى همان بازار مشغول كار بودم. 
سنگ قبر، بوم غلتون(غلتك)، پايه شمع(سنگ هاى 
پى ساختمان)،  هاون، هركاره و بقيه چيزهايى كه 
درگذشته ُمد بود، مى ساختم. بعد هم كه بزرگ تر 
شدم، ديگ تراشى را كه سخت تر بود شروع كردم. 
استادمان- خدا رحمتش كند- خيلى كار تميزى 
داشت، ولى من به سن 13 سالگى كه رسيده بودم 
به تصديق بقيه رفقا و همكارهايمان زده بودم روى 

دستش.

اينكه  تا  كار مى كردم  براى خودم  تا سال 41   
زمان دكتر امينى، همه كارهاى ساختمانى خوابيد 
و خيلى ها زدند توى كارهاى ديگر. همان موقع هم 
يكى از دوستان ما كارهاى عمرانى حرم را دست 
گرفت و همين هم مقدمه اى شد براى ورود من به 
حرم. درست 14 فروردين 41 بود كه آمدم، حرم. تا 
سال 70 هم كه بازنشسته شدم، همان جا مشغول 

به كار بودم. 
امام رضا (ع)  مطهر  مرقد  بازنشستگى سنگ  زمان 
سر  كه  بود  سخت  برايم  ديگر  ولى  بود،  دستم 
گفتم  ولى  شدم،  بازنشسته  بروم.  كار  سر  ساعت 
تمام  را  سنگ  اين  ندهيد،  هم  حقوق  اگر  كه 
مى كنم. سنگ مرقد هم كه تمام شد تا سال 74 

كارهايى انجام دادم. 

و  گوهرشاد  صحن  حوض  دور  گلدان هاى 
جمهورى،  صحن  آفتابى  ساعت  آزادى، 
سرستون ها و تابلوهاى سنگى كتابخانه، پايه ها و 
ايوان ها، محراب و سرستون  و  لگن هاى سقاخانه 
بعد از  كارهاى  اين ها  همه  قدس؛  صحن 

بازنشستگى من است.

و  خاص ترين  حضرت  رضا(ع)  مزار  سنگ   
دوران  طول  در  كه  است  كارى  خاطره انگيزترين 
زندگى ام انجام داده ام. نزديك دو سال من بودم و 
دو تا از رفقا. قبل از سال69 كار را شروع كرديم. 
البته قبلش هم با يكى از ناظران خريد آستانه رفته 
سنگ  تا  چند  و  يزد  و  كرمان  معدن هاى  بوديم، 
آورده بوديم. سنگ يزدى رگه دار درآمد و مجبور 
پايه هاى ضريح استفاده اش كنيم. در  براى  شديم 
آخر يكى از سنگ هايى كه از كرمان آورده بوديم 

به عنوان سنگ مزار حجارى شد.
يعنى هم حساسيت  بود؛  كار خيلى دشوارى   
زيادى داشت و هم حرمت كار موجب مى شد كه با 
كه  روزى  از  هست  يادم  كند.  تفاوت  كارها  بقيه 
اينكه  با  انتخاب كردند  براى سنگ مزار  را  سنگ 
الزم بود، ولى هيچ وقت روى سنگ ننشستم. حتى 

هيچ وقت بدون وضو قلم دست نگرفتم.

حجارى يكى از هنرهاى اصيل ايرانى است، هنرى كه اين روزها د ر آستانه فراموشى است و بازماند گان معد ود ى د ارد . جلوه هايى از اين 
هنر اصيل د ر حرم مطهر رضوى هم وجود  د ارد . صند وق قبر مطهر، ساخته د ست هنرمند ان حجار است. 

اين سنگ يكپارچه به همت يكى از همين هنرمند ان، حاال اين تبرك را پيد ا كرد ه تا صند وق مضجع منور رضوى باشد . «غالمرضا سراج عليايى» 
حجار پيشكسوت حرم مطهر رضوى است. اين هنرمند  بازنشسته چند  ماه پيش از سوى مسؤوالن آستان قد س رضوى مورد  قد رد انى قرار 

گرفت.  آنچه د ر اد امه مى خوانيد  واگويه هايى از اين هنرمند  پيشكسوت است. 
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هر زائرى كه پا د ر حريم قد سى رضوى مى گذارد  د ر روضه منوره آنجا كه فرشتگان بر گرد اگرد  ضريح مطهر د ر حال طواف هستند ، بيش از هر جايى 
عطر بهشت را استشمام كند . ضريحى كه آميخته از آهن و چوب و روكش ها و پوشش طال و نقره است و حاصل اراد ت و هنر طراحى استاد  نگارگرى 
ايران محمود  فرشچيان و قلمزنى استاد  خد اد اد زاد ه اصفهانى و خوشنويسى استاد  موحد  مى باشد . د ر اين نوشتار به گوشه هايى از آنچه بر ضريح 

مطهر حك شد ه است، مرورى د اريم آن هم به بهانه شانزدهم اسفندماه كه سالروز اتمام نصب اين ضريح مطهر است.

نگاهی به کتیبه های ضریح مطهر مضجع منور رضوی در سالروز تعویض آن

آیه های نور در خانه خورشید 
زهرا چكنه

کتیبه هایی از جنس نور

دور تا دور ضريح امام مهربانى ها كتيبه هاى طاليى رنگى نقش بسته است 
كه آيات سوره مبارك يس و هل اتى به خط ثلث و مزين به طال و نقره 
زينت بخش آن شده است. طول كتيبه سوره «هل اتى» 76/16 و عرض 
آن 14 سانتيمتر و كتيبه «يس» داراى 17/66 طول و 18 سانتيمتر 
عرض است. هر دو كتيبه و ديگر خطوط ضريح مطهر كه مشتمل بر آيات 
ديگرى از كالم اهللا مجيد و اسماء حسنى الهى است، در كمال قوت و 
استحكام، توسط خوشنويس مطرح كشور، استاد موحد نوشته شده است.

محراب هایی به سوی مبد أ آفرینش
از  د ارد ،  وجود   مطهر  ضريح  چهارسوى  د ر  كه  محرابى  چهارد ه 
جمله چيزهايى است كه هر بينند ه اى را به خود  جلب مى كند  
عباد ت  حالت  د ر  را  خود   ايستاد ه،  ضريح  روى  به  رو  كه  زائر  و 
احساس مى كند .اين چهارد ه محراب به نشانه چهارد ه معصوم(ع)، 
همگى به يك محراب بزرگ ختم مى شود  و د و نوك محراب به 

كلمه «اهللا» منتهى مى شود .

نشانی از شمس الشموس
يكى ديگر از هنرهاى به كار رفته در ضريح مطهر، طراحى گل ها و 
برگ ها بر اساس دو عدد پنج و هشت است، گل هاى پنج و هشت پر 
به كار رفته در پيكره ضريح مطهر نمادى از خمسه طيبه و هشتمين 
حجت خداوند است و گل آفتابگردان به كار رفته در آن هم نمادى 

از لقب «شمس الشموس» حضرت است.

تاكنون سه سنگ بر مرقد  حضرت رضا(ع) نصب شد ه كه هر 
كد ام ارزش تاريخى خود  را د ارند . قد يمى  ترين سنگ مرقد  امام 
رضا(ع)، سنگ مرمرى با ابعاد  40 د ر 30 و قطر 6 سانتيمتر بود  
كه د ر اوايل قرن ششم بر مرقد  مطهر نصب شد . اين سنگ از 
نفايس بسيار ارزشمند  موزه آستان قد س رضوى است كه از 
نظر تاريخى و نوع خط آن كه كوفى شكسته است، اهميت فوق 
العاد ه  اى د ارد . سه كتيبه د ر حاشيه سنگ و يك كتيبه د ر سطح 

محرابى شكل آن نقش بسته است.
جنس  از  سنگى  به ظاهر  رضا(ع)،  امام  مرقد   سنگ  د ومين 
مونسار (مرمر سفيد  آهكى) بود  كه به جاى سنگ قبلى بر مرقد  
مطهر جاى د اشته و آگاهى چند انى از چگونگى آن به د ست 

نيامد ه است.
ضريح  تعويض  طرح  اجراى  د ر  كه  مهمى  اقد ام هاى  جمله  از 
جد يد  انجام شد ؛ تعويض سنگ قبر مطهر حضرت همزمان با اين 
پروژه بود ، اين سنگ قبر مطهر  بر خالف سنگ مضجع پيشين 
كه مركب از 11 قطعه بود ، سنگ مرمر فعلى يكپارچه است و د ر 
نهايت جال و صفا و زيبايى، حجارى شد ه و كتيبه هايى از آيات 

قرآن مجيد ، زيبايى و معنويت آن را مضاعف ساخته است.
سنگ قبر فعلى كه سومين سنگ مرقد  حضرت است، سنگى 
مرمر بسيار ممتاز از معد ن توران پشت يزد  مى باشد ، اين سنگ 
به رنگ سبز چمنى با ابعاد  2/20 د ر 1/10 و قطر يك متر و وزن 
3600 كيلوگرم است كه همزمان با تعويض و نصب ضريح پنجم، 

د رون ضريح بر مرقد  امام (ع) نصب شد  .

سنگ بهشتی
ضریح فوالدی صفوی

 ضریح نگین نشان نادری

اين ضريح مطهر، ضريحى چوبى با تسمه هاى 
فلزى و پوششى از صفحات طال و نقره بود ه 
د ر سال  زمان شاه طهماسب صفوى  د ر  كه 
بر روى صند وق چوبى  و  ه.ق، ساخته   957
اسناد   طبق  است.  شد ه  نصب  منور  مضجع 
موجود ، د ر سال 1311 ه.ق همزمان با تعويض 
صند وق به د ليل فرسود گى، پايه هاى ضريح 
برچيد ه شد ه و پوشش طال و نقره و جواهرات 
آن از چوب ها جد ا و به خزانه آستان قد س 

رضوى منتقل شد ه است.

ضريح  رضوى،  منور  بارگاه  مطهر  ضريح  د ومين 
نشان  نگين  ضريح  به  معروف  مرصع،  فوالد ى 
د ستور  به  1160قمرى  سال  د ر  ضريح  اين  است. 
ناد رشاه  نوه  ميرزا،  قلى  رضا  فرزند   ميرزا  شاهرخ 
و  ند اشته  سقف  ضريح  اين  شد  .  ساخته  افشار، 
پنجره ها و شبكه هاى چهار طرف آن، د اراى گوى و 
ماسوره هايى بود ه كه با د و هزار نگين كوچك ياقوت 
و زمرد ، تزيين شد ه است.ضريح د وم تا قبل از شروع 
عمليات جايگزينى و نصب پنجمين ضريح مطهر، بر 
مضجع شريف نصب و زير ضريح پيشين قرار د اشت. 
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هر زائرى كه پا د ر حريم قد سى رضوى مى گذارد  د ر روضه منوره آنجا كه فرشتگان بر گرد اگرد  ضريح مطهر د ر حال طواف هستند ، بيش از هر جايى 
عطر بهشت را استشمام كند . ضريحى كه آميخته از آهن و چوب و روكش ها و پوشش طال و نقره است و حاصل اراد ت و هنر طراحى استاد  نگارگرى 
ايران محمود  فرشچيان و قلمزنى استاد  خد اد اد زاد ه اصفهانى و خوشنويسى استاد  موحد  مى باشد . د ر اين نوشتار به گوشه هايى از آنچه بر ضريح 

مطهر حك شد ه است، مرورى د اريم آن هم به بهانه شانزدهم اسفندماه كه سالروز اتمام نصب اين ضريح مطهر است.

نگاهی به کتیبه های ضریح مطهر مضجع منور رضوی در سالروز تعویض آن

آیه های نور در خانه خورشید 
زهرا چكنه

د ست حاجت د راز کرد ن
اسمع  «يا  االكرمين»،  اكرم  «يا  الراحمين»،  ارحم  «يا  اسماء 
كه  اطهار(ع)  ائمه  نام هاى  و...   « الحاجات  قاضى  «يا  السامعين»، 
زينت بخش ضريح مطهر شد ه است موجب شد ه تا زائر را به راز 
و نياز با محبوب و د ست حاجت به د امان واسطه بركات حضرت 

حق بكشاند .

نماد ی از ایستاد گی و رشاد ت
نماد هايى از ايستاد گى و رشاد ت را د ر پايه هاى بيت محراب ها، به 
خوبى مى توان لمس كرد . سرو د ر فرهنگ كهن ايرانى عالوه بر آن 
كه نماد  تعاد ل و زيبايى است، نماد  مانايى و ناميرايى هم هست. 
د ر پايه هايى كه روى ضريح مطهر نقش بسته شد ه، از طرح سرو 

استفاد ه شد ه است. 

نقش و نگاری از خاتم
براى نخستين بار، پوشش داخل، سقف و ديوارهاى ضريح مطهر با 
نقوش اسماء اهللا، به هنر خاتم كارى آراسته شده است، اين نقوش بر 
مبناى طرح استاد فرشچيان اجرا و توسط استاد هنرمند كشتى آراى 

شيرازى و همكارانش تزيين يافته است.

ضریح فوالدی قاجار

 ضریح شیر و شکر

ضريحى  قاجار  شاه  فتحعلى  عصر  د ر 
ارتفاع  و   4×3 ابعاد   به  ساد ه  و  فوالد ى 
نشان  نگين  ضريح  روى  و  ساخته  متر   2
(ضريح د وم) نصب شد . سقف اين ضريح با 
د اشته و سمت  چوب هاى طالكوب پوشش 
پايين ضريح د ِر كوچك مرصعى قرارد اشته 
است. اين ضريح هم اكنون د ر موزه آستان 

قد س رضوى نگهد ارى مى شود .

اين ضريح كه به ضريح ملمع يا ضريح طال 
زير   1338 سال  د ر  است،  معروف  نقره  و 
نظر استاد  حافظيان و توسط استاد  هنرمند  
حاج محمد  تقى ذوفن اصفهانى ساخته و بر 
روى ضريح د وم، نصب شد . اين ضريح كه 
د اراى 4/05 متر طول و 3/06 عرض و 3/90 
متر ارتفاع است، هم اكنون د ر موزه مركزى 
عموم  د يد   معرض  د ر  رضوى  قد س  آستان 

بازد يد كنند گان قرار د ارد .



امامزاد ه سيد جعفر از جمله ساد ات 
كه  است  القد رى  جليل  و  شريف 
يزد   شهر  د ر  چهارم  قرن  اواخر 
اين  د يد ه به جهان گشود ه است. نسب شريف 
امامزاد ه به نقل بيشتر علماى انساب با 6 واسطه 
قرن  اواخر  د ر  او  تولد   مى رسد .  ششم  امام  به 
چهارم هجرى، و وفات ايشان نيز طبق بعضى 
بود ه  نيمه د وم قرن پنجم هجرى  قراين د ر  از 
است و چون سيد ى محترم و جليل القد ر بود ، 
مرد م شهر يزد  به پاس ياد بود  وى بر سر تربتش 

بقعه اى بنا نهاد ند .
مصالى  محله  د ر  امامزاد ه  اين  مطهر  بارگاه 
عتيق شهر يزد  واقع شد ه و يكى از مهم ترين 
باشكوه  آستان  است.  يزد   مرد م  زيارتگاه هاى 
قرآن  د روازه  د ر  محمد (ع)  سيد جعفر  امامزاد ه 
(بلوار  يزد -تهران  جاد ه  جنوبى  ضلع  د ر  و  يزد  
جمهورى اسالمى) واقع شد ه و از بقاع متبركه و 

پررونق شهرستان يزد  به شمارمى آيد .

سالله هاى مطهر 
توضيحات  اين  يزد   مشاهير  د انشنامه  د ر 
است:  آمد ه  جعفر  امامزاد ه  نسب  د رباره 
ابوالحسن  فرزند   سيد جعفرمحمد   امامزاد ه 
سيد جعفر  به  معروف  جعفر  امامزاد ه  ونوه  على 
 6 با  نسبش  آمد .  د نيا  به  اواخرسد ه چهارم  د ر 
برخى  مى رسد .  جعفرصاد ق(ع)  امام  به  واسطه 
(ع) مى د انند  كه  امام سجاد   نواد گان  از  را  وى 
د ر سد ه پنجم هجرى قمرى د رگذشت. عالمه 

نسابه ابوالحسن على بن القاسم بن زيد  بيهقى 
د رتقرير نسب وى بعد  از اشاره به نسب شريف 
على  براى  «و  مى نويسد :  جعفريزد   امامزاد ه 
بن  يزد )  جعفر  (امامزاد ه  جعفر  أبى  محمد   بن 
على  بن  الشعرانى  احمد   بن  عبيد اهللا  بن  على 
العريضى بن امام جعفر صاد ق(ع) سه فرزند  به 
اسامى ذيل است: ابوالحسن زيد ، ابوجعفرمحمد  

و ابوطالب طاهر».

آرامگاه شهيد ان 
بناى اصلى امامزاد ه ازخشت وگل و با نماى آجرى 
متعلق به د وره قاجاريه بود ه كه د ر سال 1348 
هجرى شمسى تخريب و به جاى آن بناى بسيار 
با ابهتى د رابعاد  14×14 متر ساخته شد ه است. 
با اضافه كرد ن مساحت د و ايوان سمت شرقى و 
شمالى، حرم مساحتى د رحد  240 مترمربع د ارد  
ازسطح   24/5 ارتفاع  با  زيرگنبد   باز  فضاى  كه 
است.  د اد ه  اين مكان  به  زمين شكوه وعظمتى 
بد نه حرم با سنگ مرمر يزد  تزيين شد ه كه د ر 
نوع خود كم نظيراست و مابين سنگ بد نه و آينه 
باعث  اشعارى روى سنگ حك شد ه كه  كارى 
آينه  بنا شد ه است. سپس  اين  زيبايى مضاعف 
كارى شروع مى شود  كه بقيه نماى د رونى حرم 
متر  ابعاد  4×3  د ر  است. ضريح  كرد ه  تزيين  را 
واز قطعات طال ونقره ساخته شد ه است و اطراف 
آن چهل تاج طال د ارد  كه روى آن ها اسماءاهللا 

برزمينه مينا نقش بسته است.
بناى كنونى بقعه مشتمل بر حرم، مسجد  و د و 

شبستان قرينه شرقى و غربى است، با گنبد ى نسبتاً 
بزرگ و جد يد  االحد اث كه متصل به حرم است. 
ضريح اين مرقد  مطهر امسال بازسازى شد ه و به 

جاى ضريح چوبى قد يمى بقعه قرار گرفته است. 
تنومند ،  د رخت هاى  با  بقعه،  ورود ى  صحن 
جاويد   هميشه  شهيد ان  از  تعد اد ى  آرامگاه 
به  ويژه  صفايى  كه  هست  هم  اسالمى  انقالب 

اين امامزاد ه بخشيد ه است.

ميعاد گاه مسافران
آستان مبارك آن حضرت به د ليل قرار گرفتن 
د ر ورود ى شهر يزد  از سمت شمال غرب عالوه 
مسافران  خاص  توجه  مورد   محلى  زائران  بر 
رهگذر است. اين موقعيت موجبات رونق فراوان 
بقعه را فراهم كرد ه است. بناى كنونى مشتمل 
قرآنى،  و  فرهنگى  مركز  اد ارى،  قسمت  بر 
زائرسرا،  تئاتر،  آمفى  سالن  عمومى،  كتابخانه 
شوراى حل اختالف، ايستگاه پليس، پاركينگ، 

پايگاه مقاومت و… است.
امروزه اين مكان زيارتگاه پاكد الن و عاشقان بسيارى 
است كه از گوشه و كنار اين مملكت به زيارت مرقد  
مطهرش مى آيند . از نكات مهم امامزاد ه سيد  جعفر 
اكثريت  االيام  قد يم  از  كه  است  اين  (ع)  محمد  
مسافران د ر هنگام ورود  و خروج از شهر و مخصوصاً 
مرد م د ر روزهاى تعطيل و ايام مذهبى، براى د عا و 
نيايش و نيز گذران تعطيالت با عشقى عجيب به 
زيارتش مشرف شد ه، قصد  حاجت كرد ه و نذور خود  

را به آستان مقد سش تقد يم مى كنند .
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رئيس مركز اسناد آستان حضرت معصومه(س) گفت: 
معمارى و نقوش و كتيبه هاى حرم مطهر گوياى هنر 
ميراث  به  تاريخ  دل  از  كه  است  اسالمى  فرهنگ  و 

رسيده است.
حجت االسالم محمد نظرى، با اشاره به هنر معمارى 
و كتيبه هاى بر جاى مانده از دل تاريخ در اين حرم 
و سرمايه  بالنده  و  عظيم  كرد: ظرفيت  عنوان  مطهر 
بى نظيرى در حرم مطهر حضرت معصومه(س) نهفته 
هنرهاى  از  استفاده  با  معمارى  شاهكارهاى  و  است 

معمارى نقش مهمى در ايجاد فضاى معنوى دارد.
معصومه(س)  حضرت  آستان  اسناد  مركز  رئيس 
و  ارزشمندترين  ترين،  متنوع  مطهر  افزود:حرم 
بر  در  را  اسالم  جهان  هنرهاى  ترين  هنرمندانه 
دست  به  سال   1000 از  بيش  قدمتى  با  كه  دارد 

ما رسيده است.
سابقه اى  با  معمارى  شاهكارهاى  كرد:  تصريح  وى 
از  بخشى  كه  است  آن  ويژگى هاى  از  دار  هويت 
مى افتد.  اتفاق  معمارى  آرايه هاى  در  هويت  اين 
خوشبختانه بخش قابل توجهى از اين ميراث كه در 
متبركه  بقاع  و  مقدس  اماكن  در  معمارى  آرايه هاى 
خطوط  است.  عالقه مندان  دسترس  در  دارد،  وجود 
هم  و  محتوا  لحاظ  به  هم  كتيبه ها  در  رفته  كار  به 
شكل و نحوه قرار گيرى در فضا و تعداد و تقسيمات و 
خود نقوش و كشف چرخه هنر شيعى موجب معرفى 
و  نمادها  زمينه  اين  در  ما  مى شود.  شيعى  فرهنگى 

اشكال گوناگونى را در هنر اسالمى داريم.
نظرى بيان كرد: تمامى صحن حرم مطهر و ساختمان 
در زمان ناصرالدين شاه توسط ميرزا على خان اتابك 
تركيب بندى شده و بتدريج كاشيكارى ها، معمارى ها 
و آيينه كارى ها انجام شده كه مربوط به دوران قاجار 
اين  اما اصالت  اين نقوش تركيب شده،  است. بيشتر 

نقوش و كتيبه ها حفظ شده است.
رئيس مركز اسناد آستان حضرت معصومه(س) عنوان 
قاجار  به دوران  مربوط  كرد: همه طرح هاى كتيبه ها 

است و پيشينه اى 150 ساله دارد.

۷ هزار نسخه کتاب 
در کتابخانه امامزاده 

سلطان محمدعابد کاخک 
كتابخانه امامزاده سلطان محمدعابد(ع) كاخك با 7000 
نسخه كتاب در بخش هاى مخزن، كودك(گروه سنى 
دايره  و  مرجع(فرهنگ  ها  دبستانى)،  پيش  و  دبستان 
المعارف و...) و كمك درسى به يكى از ابزارهاى توسعه 

فرهنگى تبديل شده است.
امامزاده  عمومى  كتابخانه  مسؤول  احمدپور،  مژگان 
ابزارهاى  از  يكى  كتاب  گفت:  عابد(ع)  محمد  سلطان 
ارزشمند توسعه فرهنگى است و بر اساس تأكيد رهبر 
معظم انقالب بر تبديل بقاع متبركه به قطب فرهنگى، 
با  مكانى  در   88 سال  مقدس  آستان  اين  كتابخانه 
زيربناى 110 متر مربع راه اندازى شد. وى افزود: اين 
روش  به  كه  بوده  كتاب  جلد   7000 داراى  كتابخانه 
ديويى(موضوعى) رده بندى شده و به صورت قفسه باز 
اداره مى شود. احمدپور اظهار داشت: قفسه هاى نشريات، 
كتاب هاى مسابقات فرهنگى، نمايشگاه تازه هاى كتاب 

و نورسيده ها از ديگر بخش هاى اين كتابخانه مى باشد.

خبر

فاطمه روحانى

بقعه امامزاده سيدجعفر محبوب همه يزدى هاست 

میعادگاهی در کویر 
رئيس مركز اسناد اين آستان مقدس تأكيد كرد 

  حرم مطهر حرضت معصومه
شاهکار مع±ری

مزاری که 
مرز نمی شناسد  
بخش  توابع  از  شيلگان  روستاى  د ر 
و  قبه  د رگز،  كيلومترى   30 د ر  لطف آباد  
مرز  د ر  كه  مى كند   جلب توجه  بارگاهى 
و  گوشه  از  و  است  تركمنستان  و  ايران 
و  شهرها  د يگر  حتى  و  شهرستان  كنار 
تركيه  و  تركمنستان  عربى،  كشورهاى 
پذيراست.محمد   سال  طول  د ر  را  زائرانى 
مذهب  رئيس  فرزند   صاد ق(ع)  جعفر  بن 
تشيع است؛ نام ماد ر ايشان خد يجه بود  و 
«د يباج»  به  جمال  و  وجه  خاطر حسن  به 

معروف شد .



ساخت ضريح مطهر امام حسين(ع) 
يكى از توفيقات بزرگى بود كه بعد 
آن  ساخت  افتخار  قرن   14 از 
نصيب مردمان شهر كريمه اهل بيت(ع) و ايران 
اسالمى شد تا ايرانيان بار ديگر اوج دلدادگى و 
سرسپردگى خود را به آستان مقدس و كبريايى 

سيدالشهدا(ع) نشان دهند.
حسين(ع)  امام  مطهر  ضريح  ساخت  پروژه   
ارادتمندان  از  تعدادى  توسط   1384 سال  از 
با  رقابت  در  تا  شد  دنبال  قم  در  حضرت  آن 
و  هندى  بُهره هاى  كه  قبلى  ضريح  سازندگان 
با  افتخار  و  توفيق  اين  واقفى اند ،  شيعيان  از 
انقالب،  معظم  رهبر  رهنمودهاى  و  حمايت ها 
آيت اهللا سيستانى و ساير مراجع معظم تقليد 

نصيب شيعيان ايران شود.
تالش هاى خستگى ناپذير هنرمندان و استادكاران 
ايرانى كه با جوهره عشق به امام حسين(ع) عجين 
شده، 6 سالى طول كشيد تا ششمين ضريح آن 
حضرت به اتمام رسد و عاشقان، عكس ضريحى 
را در چشمانشان قاب بگيرند كه اوج هنر اسالمى 
ضريح  اين  نصب  كار  مى كشد.  دنيا  رخ  به  را 

اسفندماه91 به اتمام رسيد.
نكته قابل توجه در ساخت ضريح امام حسين(ع) 
مشاركت همگانى هزاران ارادتمند ساحت اهل 
براى  السالم)  طهارت(عليهم  و  عصمت  بيت 
سهيم شدن در اين پروژه بزرگ بود و هر كس 
به اندازه توان خود قدمى برمى داشت، به طورى 
كه بنا به گفته مسؤوالن هيأت امناى ساخت 

نيز  گرم طال  يك  امام حسين(ع) حتى  ضريح 
براى ساخت ضريح مطهر خريدارى نشد و همه 
طالهاى به كار رفته توسط محبان و ارادتمندان 

اهدا شد.
نام آشناى  هنرمند  فرشچيان،  محمود  استاد 
كشورمان كه افتخار طراحى ضريح مطهر امام 
را  افتخار  اين  دارد  كارنامه خود  در  را  رضا(ع) 
مطهر  ضريح  اهل بيت(ع)  عنايت  با  كه  داشت 
طراحى  نيز  را  الحسين(ع)  اباعبداهللا  حضرت 

كند.
 21 گرم طالى  و 650  كيلو  مجموع 118  در 
عيار براى ضريح مطهر امام حسين(ع) استفاده  
شده است كه اين ميزان طال هديه شده برابر با 

7 ميليارد تومان شد.
طالى  صفحه هاى  روى  گذشته  در  معموالً 
ميكرون  چهار  تا  دو  بين  مطهر،  ضريح هاى 
گنبد  در  ولى  است،  مى شده  استفاده  طال 
مطهر  ضريح  يا  (س)  معصومه  حضرت  مطهر 
امام رضا(ع)، پنج تا 10 ميكرون استفاده شده 
است. اما جالب است بدانيد؛ ضريح مطهر امام 
و  ُمطال  كه  است  ضريحى  اولين  حسين(ع)، 
ورق  حالت  كه  است  ميكرون   20 آن،  روكش 
به خودش گرفته است. لذا اولين ضريح مقدس 
است كه بيش از 118 كيلو طال در آن به كار 
نصف  از  ديگر ضريح ها، كمتر  در  و  است  رفته 

اين مقدار نيز مصرف نشده است.
متون مباركى كه در طرح ضريح جديد به كار 
رفته است شامل سوره فجر، سوره هل اتى كه 

در شأن اهل بيت(ع) است، آيه تطهير، عبارت 
لَِولِيِه ُسلَْطان» از  َفَقْد َجَعلَْنا  ُقِتَل َمْظُلوماً  «َوَمْن 
بين زيارت ناحيه مقدسه  و... است، همچنين 
اهللا»  ثار  «يا  عبارت  مشبك ها   تمام  باالى  در 
«يا  و  اهللا»  ولى  «يا  عبارات  است.  بسته  نقش 
تكرار شده  بار   6 اهللا» هم كنج 6 گوشه  حجة 
وجود  معصوم   14 نام  قبلى  ضريح  در   است؛ 
نداشت ولى در ضريح جديد، هم بيرون ضريح 
روى سرستون ها نام 14 معصوم با كلمه االمام 
و  كارى  منبت  با  آن  درون  در  هم  هست، 
كارچوب بسيار زيبا تكرار شده است. اشكال و 
آثارى مثل اشعار سيد رضى نيز در ضريح جديد 

به كار رفته است.
است؛  توجه  قابل  بسيار  مباركه  ضريح  سقف 
پرپيام  و  پرمطلب  زيبا،  بسيار  ضريح  سقف 
است، به همين جهت، نورپردازى غيرميكروبى 
و متفاوتى را در آن تعبيه كرده اند كه در تمام 
نظر  اساس  بر  ديده شود.  متون سقف  حاالت، 
الى    300 جديد،  ضريح  پيكره  كارشناسان، 

1000 سال دوام خواهد داشت.
زيربناى ضريح مطهر سيد الشهدا(ع) بسيار ويژه 
است؛ چرا كه در هر ركن آن هشت پايه اصلى 
و  مكعبى  شكل  به  ستون هايى  كه  دارد  وجود 
با جنس چوب ساج وجود  به  20 سانتى متر 
ارتفاع 20  دارد كه در يك كفشك فوالدى به 
سانتى متر فرو رفته است؛ ضمن اينكه تمامى 
خردگى  و  رطوبت  تا  شده  ايزوله  اقدام ها  اين 

تأثير مخربى را بر ضريح باقى نگذارد.

اعتاب مقد         سه 

آستان قدس علوى پروژه سرپوشيده كردن صحن امام 
حسن مجتبى(ع) را  در ضلع شرقى بارگاه مطهر علوى 
آغاز كرد. به منظور ايجاد فضاى مناسب و سايبان براى 
استراحت زائران بارگاه مطهر امام على(ع)،  صحن امام 
علوى  بارگاه  شرقى  ضلع  در  واقع  (ع)  مجتبى  حسن 
آستان  پشتيبانى  و  مهندسى  بخش  نيروهاى  توسط 

علوى سرپوشيده مى شود.
مساحت اين صحن حدود 4 هزار متر مربع پيش بينى 
شده و 24 ستون در اندازه هاى مختلف به منظور نصب 

سايبان هاى صحن در نظر گرفته شده است.

برگزاری مسابقه بین املللی 
  حفظ خطبه حرضت زهرا

مسابقه بين المللى حفظ خطبه حضرت زهرا(س) به 
قدس  آستان  به  وابسته  الحوراء  فرهنگى  مركز  همت 

حسينى برگزار مى شود.
مدير مركز الحوراء با بيان اين خبر اظهار داشت: اين 
مسابقه براى تمامى سنين در نظر گرفته شده است و از 
سوى مراكز فرهنگى مختلف در ساير كشورها نيز برگزار 
برگزارى  شيوه  خصوص  در  محمد  سارا  شد.  خواهد 
مسابقه حفظ خطبه فدكيه افزود: اين مسابقه به صورت 
كتبى در 26 تا 28 اسفند ماه تدارك ديده شده است 
و به برگزيدگان هدايايى از جمله هزينه سفر به مشهد 
مقدس، انگشتر متبرك حرم سيد الشهدا(ع) و هداياى 

ارزنده ديگرى اهدا خواهد شد.

هµمندان ایرانی فرش های نفیس 
مسجد کوفه را ترمیم کردند

از  بازسازى عتبات عاليات  مسؤول كميته فرش ستاد 
مسجد  نفيس  قالى هاى  نقش  و  طرح  بازيابى  مرمت، 

كوفه به دست هنرمندان ايرانى خبر داد.
غالمحسن ابراهيم پور دخانى با بيان اين مطلب گفت: با 
اعزام گروهى متشكل از 10 استادكار رفوگر، چند قالى 
ارزشمند و تاريخى مسجد كوفه كه به دليل گذر زمان، 
بيدخوردگى و رطوبت درحال از بين رفتن بود، ترميم و 

نقوش آن ها بازيابى شد.
به  مربوط  شده  مرمت  فرش  قديمى ترين  افزود:  وى 
120سال  حدود  قدمتى  كه  بود  كرمان  راور  منطقه 
داشت، همچنين فرش هاى ديگرى با قدمت 50 و60 
سال كه نقوش آن مربوط به شهرهاى تبريز، مشهد و 

نقاط ديگر بود، توسط اين استادكاران مرمت شد.
مسجد  اين  فرش هاى  ساير  مرمت  اينكه  بيان  با  وى 
مقدس نيز در دستور كار است، ادامه داد: استادكاران 
ايرانى افزون بر مرمت و رفوى قالى هاى نفيس دستباف، 
نيز  را  تركيه  مردم  اهدايى  ماشينى  فرش  تخته  چند 

مرمت كردند.
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خبر

زهرا چكنه

طراحى و ساخت ضريح مطهر امام حسين هم افتخارى است كه نصيب هنرمندان نام آشناى كشور شده است

نمایشگاه هنر ایرانی بر مضجع منور حسینی

بقیع؛ بهشتی که غربتش داغ دلهاست

رسپوشیده کردن صحن 
امام حسن در نجف آغاز شد
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مظفر دارابى

ياد م نمى رود  غروب آن روز تاريخى را. وقتى به حرم رسيد م، با د رب هاى بسته اى روبه رو شد م 
كه سنگينى د خيل زائران د ر حسرت ضريح نورانى حضرت سيد الشهد ا(ع) و حضور زير قبه مباركه 

را به سختى تحمل مى كرد ند . د ورتاد ور ضريح شش گوشه با نئوپان هايى سبز احاطه شد ه بود  و مانند  
نگاهبانى بى احساس و بى رحم، بين زائران و ضريح نورانى فاصله اند اخته بود . شايد  ساعتى يا ساعاتى 
د ير رسيد ه بود م. توقفم د ر نجف اشرف مقد ارى طوالنى شد  و وقتى به كربال رسيد م، فقط حسرت 
برايم باقى ماند . يك حسرت طوالنى، زيرا د ر يك ماهى كه قرار بود  به عنوان خبرنگار د ر كربال باشم، 
كار تعويض ضريح تمام نمى شد . آن روز و روز هاى بعد ، زائران را مى د يد م كه اطراف اين حصار چوبى و 
نزد يك د ر هاى خروجى ناباورانه منتظر اتفاقى خاص بود ند  تا هر طور شد ه، د قايقى را د ر جوار حضرت 

اباعبد اهللا الحسين(ع) بگذرانند ؛ اتفاقى كه به نظر غيرممكن مى رسيد . 
مهر خبرنگار بعثه بر پيشانى د اشتم و افتخارم اين بود  كه صبح ها پس از نماز جماعت د ر صحن حرم 
مطهر حسينى و شب ها پس از نماز مغرب و عشا د ر صحن عباسى حضور يابم و برنامه هاى بعثه مقام 
معظم رهبرى را پوشش د هم. د ر طول روز نيز مصاحبه با زائران و انعكاس حال و هواى آن ها و مشكالت و 
كمبود هاى احتمالى و تهيه عكس، گزارش و... و نيز پوشش خبرى جلسات بعثه را بر عهد ه د اشتم. احساسم 
اين بود  حاال كه د ر شرايط خاص د عوت شد ه ام، حتماً مورد  عنايت ويژه حضرت قرار خواهم گرفت و همواره 

د ر اين فكر بود م كه حتى اگر شد ه د قايقى براى تهيه خبر و گزارش خود م را به روضه منوره برسانم.

روايت يك خبرنگار از روزهاى تعويض ضريح امام حسين (ع) در سالگرد آن واقعه

دعا زیر مستجاب ترین آسمان
توسل به باب الحوائج

مد تى  گذشت؛  خيال  اين  د ر  شب هايم  و  روزها 
همواره  و  نشد م  نااميد   اما  شد ،  سپرى  طوالنى 
به يافتن روزنه و نور اميد ى براى حضور د ر زير 
باب الحوائج  سمت  به  توسلم  د ست  و  بود م  قبه 
د راز بود . عرضه مى د اشتم اگر من خبرنگار شما 
تهيه گزارش  وظايفم  از  يكى  هستم، پس حتماً 
بى كفن  ارباب  منور  ضريح  پيشرفت  مراحل  از 
اين  و  مى گذشت  سرعت  به  فرصت ها  است. 
كرد م،  زياد ى  رايزنى هاى  نمى شد .  فراهم  امكان 
همراه  مى شد ،  حرم  وارد   كه  شخصيتى  هر  با 
مى شد م، اما تالش هايم بى فايد ه بود .  آن روزها، 
حال و هواى خاصى د ر حرم مطهر اباعبد اهللا(ع) 
حكمفرما بود . هرچند  د ر هاى ورود ى به قسمت 
به  زيارتى  گروه هاى  و  شد ه  بسته  مطهر  ضريح 
حد ود  نصف كاهش يافته بود ، اما زمزمه جانسوز 
زائران و شيفتگان حضرت بخصوص د ر شب هاى 
پنجره هايى  و  چوبى  حصارهاى  پشت  از  جمعه 
هر  قلب   بود ،  شد ه  تعبيه  منظور  همين  به  كه 
انسانى را به د رد  مى آورد . قلمم عاجز از انعكاس 
د اغ  اشك هاى  و  خالصانه  اراد ت  عرض  همه  آن 

زائران است.

زيباترين جمعه من
معمول  طبق  بود ؛  بهمن   20 جمعه  روز  صبح 
د عاى  برپايى  براى  صبح  نماز  از  پس  جمعه ها 
ند به به قسمت سرد اب حرم مطهر امام حسين(ع) 
با  همكارم  اما  بود ،  ممنوع  د وربين  ورود   رفتم. 
لطايف الحيل آن را وارد  حرم كرد  و به من سپرد  تا 
از مراسم د عاى ند به عكس بگيرم. آقاى عليخانى، 
سركنسول وقت ايران د ر كربال هم د ر اين مراسم 
حضور د اشت. مرا مى شناخت، چند  بارى با ايشان 
مصاحبه كرد ه بود م. زود تر از بقيه از جلسه خارج 
مى شود  و د م د ر صد ايم مى زند . مى گويد  د م د ست 
باش ساعت 8/30 مى خواهيم برويم زيارت امام(ع)، 
شايد  بتوانم تو را هم ببرم. د وربينت همراهت باشد .

براى لحظاتى خشكم زد ، بد نم به لرزه  افتاد . د ر خود م 
آماد گى و لياقت اين رويارويى را نمى د يد م. خود م 
را جمع و جور كرد م. چشمانم از شد ت اشتياق با 
غياث المستغيثين»  يا  «فاغث  فراز  د ر  ند به خوانان 
بارانى شد . نگاهم را به سمت بارگاه قمر بنى هاشم 

چرخاند م و بى اختيار اشك ريختم و تشكر كرد م.

ميهمانى آسمانى
د عا كه تمام شد ، حد ود  يك ساعتى فرصت د اشتم، 
اما نمى خواستم از حرم خارج شوم. چون وارد  كرد ن 
از  گوشه اى  بنابراين  نبود ،  مقد ور  د يگر  د وربين، 
صحن، برابر ورود ى ضريح نشستم و منتظر ماند م. 
د قايقى را د ر پناه قرآن گذراند م تا بهتر بتوانم به 
د ور  از  عليخانى  آقاى  شوم.  شرفياب  آقا  محضر 
پيد ايش شد . د ر كنارش حجت االسالم والمسلمين 
محمد ى گلپايگانى، مسؤول د فتر رهبر معظم انقالب 
و خانواد ه ايشان حضور د اشتند . نزد يك شد م و سالم 
و احوالپرسى كرد م. آقاى عليخانى مرا معرفى كرد ند . 
به گروه ملحق شد م و راه ضريح را د ر پيش گرفتم.

مانع  نگهبان ها  شد يم.  وارد   باب السالم  سمت  از 
ورود مان شد ند . د لم هرى ريخت. نگران شد م كه 
مباد ا بعضى افراد  گروه را راه ند هند . آقاى پارچه باف 
مسؤول پروژه تعويض ضريح بشد ت از رفتار د وستان 
عراقى ناراحت شد ه و گفتند : بفرماييد  د اخل كارگاه 
تا هماهنگ شود . وارد  كارگاه كه شد يم، نفسى به 
راحتى كشيد م. شمارى عكس از د ر ها و شبكه هايى 
كه قرار بود  روى ضريح مطهر نصب شود ، تهيه كرد م. 
د قايقى بعد  به زيارت د عوت شد يم. برخالف د غد غه 
و  با سالم  ند اشت.  كارم  به  كارى  د رونى ام، كسى 
صلوات وارد  شد يم. همان طور كه حواسم به حركات 
و سكنات آقايان بود  تا عكس بگيرم، با امام هم نجوا 

مى كرد م. از ايشان تشكر مى كرد م كه سرانجام پس 
راهم  معلى،  كربالى  د ر  حضور  روز  حد ود  21  از 
پيش خد مت  روز  د و سه  همين  آمد   ياد م  د اد ند . 
ايشان گفته بود م، اگر راهم ند هى، چه جوابى براى 
همكاران و خانواد ه د اشته باشم؟ من خبرنگار شما 
هستم. خبرنگار كه اين قد ر از موالى خود  بى خبر 
نمى شود . به ضريح مطهر كه  رسيد يم، اجازه عكاسى 
ند اد ند . ضريح د ر حال ساخت، آرام و باوقار، مهربان 
و زيبا، پر از حرف هاى ناگفتنى و گفتنى مقابل ما 
قرار د اشت. د وست د اشتم عكس بگيرم. د وربينم را 
د ر آن ازد حام د رآورد م و يواشكى از روى شانه د و نفر 

جلويى ام عكسى از ضريح گرفتم... 
شاسى چوبى ضريح د ر حال اتمام بود . قرار بود  
ضريح  شود .  نصب  طالها  و  نقره ها  اين،  از  پس 
ناله هاى  مى آمد .  هميشه  از  بزرگ تر  نظر  به 
مشتاقان از آن سوى حصار چوبى، سوزناك بود ؛ 
حصارى كه از هر طرف به فاصله چند  متر د ور 
ضريح  تعويض  گروه  تا  بود   شد ه  كشيد ه  ضريح 
بتوانند  كار خود  را با سرعت پيش ببرند . د ور تا 
د ور ضريح از د اخل اسكلت چوبى را بتن ريخته  
بود   قرار  هم  را  مضجع  كف  سنگ هاى  و  بود ند  
عوض كنند . د قايقى د ر قسمت باالى سر مبارك 
ايستاد يم و نماز زيارت خواند يم و ياد ى كرد يم از 

والد ين و ملتمسين د عا. 

زيارت و د عاى د لچسب  
فرصت د وباره اى د ست د اد  تا د وربين را د ر آورد ه 
تا عكس  از زاويه اى مناسب چند   با طمأنينه و  و 
بگيرم. كارم كه تمام شد ، د وربينم را د اخل پوش 
گذاشته و با خيالى آسود ه به زيارت د ور تا د ور ضريح 
مطهر پرد اختم. جاى همه اراد تمند ان خالى بود . اگر 
اشتباه نكنم، ضريح د اراى 16 ستون بود . اين را د ر 
توضيحات فنى مسؤول مربوط متوجه شد م. د قايقى 
و ذكر  زيارتنامه اى  نورانى گذشت،  اين فضاى  د ر 
توسلى قرائت شد . سپس نوبت به پايين پاى مبارك 
رسيد  و زيارتى د لچسب؛ زيارت قبر مطهر حضرت 

على اكبر(ع). بعد  هم شهد ا و حبيب بن مظاهر. 
ميهمان  د قايقى  تمام  شد .  ضيافت  و  زيارت 
د ر  نه  بيد ارى،  د ر  بود يم.  خد ا  بند گان  عزيزترين 
هنوز هم  زيرا  كامل؛  د ر هوشيارى  نه  اما  خواب. 
باورم نمى شد  كه من به همين ساد گى و به همين 
قبه  زير  آنجا  شد ه ام.  مشرف  زيارت  به  راحتى 
حضرت د ست هايم را كه به ستون هاى ضريح حلقه 
 زد م، نقطه اوج آرزوهايم را برآورد ه شد ه مى د يد م. 
زير قبه حضرت، من و يك ضريح مهربانى، د ست ها 
برد م، سنگ  د اخل  د اشت،  امكان  تا جايى كه  را 
را  منور  مضجع  كف  خاك هاى  سپس  و  مضجع 
لمس كرد م و به نيت شفا به سر و صورت و لباسم 
كشيد م. خاك هايى كه شفا مى د هد  هر د رد ى را و 

مرهمى است بر هر بيمارى.
شد .  تمام  ميهمانى  گذشت.  بسرعت  لحظات 
حال  د ر  بسرعت  ضريح  شد م.  كند ه  ولى  سخت، 
بازد يد  كنند گان د ر  نصب بود . فرصت زياد ى براى 
همچنان  بود .  همين  هم  حق  نمى گرفتند .  نظر 
سوزناك  ضجه هاى  منوره  روضه  د رهاى  پشت  از 
عاشقان و اراد تمند ان، نجواها و نواهاى د لسوختگان 
و شيفتگان به زبان هاى مختلف به گوش مى رسيد . 
زائرانى كه هزاران كيلومتر راه را به عشق موال آمد ه  
عنايت  منتظر  آن ها  خالصانه.  زيارتى  براى  بود ند  
حضرت بود ند  و چه بسا همگى مورد  عنايت خاص 
قرار گرفتند . د ست ها از ضريح كند ه شد ، ولى د ل ها 

گره محكم ترى خورد . پاى رفتن نبود . 
به حضرت سالم د اد م و به محل كارم برگشتم. آن 
روز بايد  خبرها، گزارش ها و تصاوير د اغى را مخابره 
مى كرد م. خوشحال و سرمست از سركشيد ن اين 
مى ناب، نگاهم به گلد سته هاى حرم سقا مى افتد  كه 

گويا ستون هاى عرش كبريايى است...


