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نگاهى به سفرهاى نوروزى 
 بزرگ زائر حرم مطهر حضرت رضا

منتظران بهار!
 بوی شکفتن رسید



اول د فتر
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الُم َعَلْيَك يا د اِعَى اَهللاِّ َوَربّانَِىّ آياتِِه  اَلَسّ
د يِنِه  َود َيّاَن  اَهللاِّ  باَب  يا  َعَلْيَك  الُم  اَلَسّ
َوناِصَر  اَهللاِّ  َخليَفَه  يا  َعَلْيَك  الُم  اَلَسّ
َه اَهللاِّ َود َليَل  الُم َعَلْيَك يا ُحَجّ ِه اَلَسّ َحِقّ
الُم َعَلْيَك يا تالي كتاب اهللا  اِراد َتِِه، اَلَسّ
الُم َعَلْيَك فى آناِءلَْيِلَك  و ترجمانه، اَلَسّ

َواَْطراِف نَهاِرَك

سالم بر تو اى د عوت كنند ه به خد ا و عارف به 
آياتش، سالم بر تو اى واسطه خد ا و سرپرست 
د ين او سالم بر تو اى خليفه خد ا و ياور حق 
راهنماى  و  خد ا  حجت  اى  تو  بر  سالم  او، 
اراد ه اش، سالم برتو اى تالوت كنند ه كتاب 
خد ا و تفسير كنند ه آيات او، سالم بر تو د ر 

تمام لحظه ها ود قايق شب و سرتاسر روز.

2 سالم برتو اى 
تالوت كننده كتاب خدا

زهرا چكنه

 نگاهى به سفرهاى نوروزى بزرگ زائر حرم مطهر حضرت رضا

منتظران بهار! بوی شکفتن رسید

سخنرانى: حجت االسالم والمسلمين سيد  مهد ى حائرى
زمان: پنجشنبه ساعت 10/50-رواق امام خمينى(ره)

سخنرانى: حجت االسالم والمسلمين مسلم د اوود  نژاد 
زمان: چهارشنبه تا جمعه – ساعت 16/40-رواق امام خمينى(ره)

سخنرانى: حجت االسالم والمسلمين عليرضا پناهيان
زمان: چهارشنبه تا جمعه- ساعت 18/15-رواق امام خمينى(ره)

سخنرانى: حجت االسالم والمسلمين محسن قرائتى
زمان: چهارشنبه تا جمعه- ساعت 20-رواق امام خمينى(ره)

  تفسير قرآن كريم 
توسط حجت االسالم والمسلمين رئيسى توليت آستان قد س رضوى 

جمعه- پس از نماز مغرب و عشا – مسجد  جامع گوهرشاد 

  سخنرانى و بيان احكام و معارف د ينى ويژه خواهران 
 همه روزه پيش از نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا 

 رواق هاى د ارالحكمه و حضرت معصومه(س)

د عاى كميل/ مهد ي سروري/ پنجشنبه- ساعت 19/30- رواق امام خمينى(ره)
د عاى كميل/ سيد  مسعود  موسوي/ ساعت 21/30 رواق د ارالحجه

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

 قرائت زيارت امين اهللا/ همه روزه پس 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 

زمين پوست مى اندازد و زمان گم مى شود ميان شلوغى 
روزمرگى ها. صداى تپش هاى بهار از هرسو شنيده مى شود. 
دلتنگى جان را به لب مى رساند. چشم ها ستاره باران اشك 
مى شوند و دست ها در تمناى گرفتن مشبك هاى ضريح 

نورند و پاها بى تاب قدم برداشتن در حريم يار. 
مهر  تابش  با  تا  است  بهارحرم  منتظر  دل ها  زمستان 
هشتمين آفتاب سرماى وجودش را ذوب كند. گوش ها 
در انتظار نواى نقاره خانه اى است كه صدايش در لحظه 
دلت  كه  جا  همان  دارد.  فرق  هميشه  با  سال  تحويل 
مى خواهد بروى و ميان رواق هايى كه چون مرواريد دركنار 
هم به صف شده اند وآغوش گشوده اند به روى زائران و 
خلوتگه واگويه هاى دلتنگى آنان با امام(ع) هستند بنشينى 
و گنبد طاليى حرم و رد پرواز كبوتران را از روى گنبد 
سقاخانه تا باالى گلدسته هاى ايوان طال دنبال كنى. بروى 
و خوِد زمينى ات را ميان شكست آينه هاى حرم گم كنى 
و به دنبال آن تكه آسمانى روحت بگردى. كاشى هاى زرين 
فام الجوردى را دنبال كنى و كتيبه هاى ديواره ها را خط به 
خط بخوانى و با پيچ و تاب اسليمى ها آن قدر باال بروى تا 
به خدا برسى. خطوط سياه روى سپيدى سنگ ها راه نشان 

مى دهد و رد هركدام را كه دنبال كنى به نور مى رسى.
در پى نشانى آن قدر بچرخى تا گيج شوى از شدت اين 
همه نور. بدوى و نفس نفس بزنى از اين عظمت ، بايستى 
و دل آرام كنى پشت پنجره فوالد. قاصدك هاى دعا را 
روانه كنى به سوى حرم و منتظر پروانه هاى اجابت مى مانى 
تا بيايند و بر شانه هايت به نرمى بنشينند. اينجا بندهاى 
سبز را بر مشبك هاى پنجره فوالد گره مى زنند تا گره از 
زندگى شان بازشود. اينجا بزرگ ترين دارالشفاى دنياست 
كه دردهاى نگفته را به طرفه العينى درمان مى كند. اينجا 
لحظه صفر عاشقى است و همه مى خواهند در ميان باران، 
از پل رنگين كمان دنيا گذر كرده و خود را به شهر خورشيد 
برسانند. آن ها سال هاست شمعدانى هاى پشت پنجره را 
آب داده اند تا روزى سيراب جرعه اى از جام سقاخانه شوند. 
اينجا به وقت آمدن،كوله بار حرف هاى دل از كوله بار سفر 
سنگين تر است و به هنگام رفتن كوله بار سفر پر مى شود 
از دعا و نذر و سوغات و تبرك و با دلى آرام به شهرخود 
باز مى گردند.  اى بهترين بهانه براى دلدادگى هاى مكرر!ما 
را بخوان به سوى حرم سراسر روشنى ات. ما را به وادى 
بهشتى كرامتت بطلب و جرعه اى از درياى محبتت را 
دركام روح و تن خسته مان بريز تا در سرآغاز بهار از حضور 

هميشگى ات جانى دوباره گرفته سرشار شويم .

قاصدک های دعا 
و پروانه های اجابت

راحله ندافى مقدم

خورشيد ى،  جد يد   سال  آستانه  د ر  ساله  هر 
مشهد الرضا ميزبان قد وم ميهمانى ويژه است و اين 
معظم  مقام  عاشقان  و  زائران  عموم  براى  فرصت 
تا  فراهم است  رهبرى حضرت آيت اهللا خامنه اى 
د ر جوار حريم ملكوتى حضرت رضا(ع) با ولى امر 
تجد يد   راحل  امام  و  انقالب  آرمان هاى  مسلمين، 
عهد  و پيمان كنند  و از فرمايشات گوهربار ايشان 
متجلى  آن  د ر  جد يد   سال  د ر  امت  راه  نقشه  كه 

است، بهره مند  شوند .
نوروز  روز  با نخستين  نيز همزمان  د ر سال جد يد  
با   15 ساعت  رهبرى،  معظم  مقام  سخنرانى   96
و  مى شود   برگزار  خمينى(ره)  امام  رواق  مركزيت 
همه  د ر  سراسرى  بصورت  ايشان  سخنرانى  صوت 
اماكن متبركه حرم مطهر رضوى پخش خواهد  شد .

حسينى  جالل  سيد   والمسلمين  االسالم  حجت 
معاون تبليغات و ارتباطات اسالمى آستان قد س 
معاونت  اين  برنامه هاى  ويژه  تشريح  با  رضوى 
مى گويد :  رهبرى  معظم  مقام  سخنرانى  براى 
از  زائران  بيشتر  چه  هر  مند ى  بهره  منظور  به 
 52 وسيله  به  انقالب،  معظم  رهبر  سخنرانى 
اماكن متبركه، سخنرانى  پيكر د ر  نمايشگر پهن 
رهبر معظم انقالب و برنامه تحويل سال جد يد ، 

تحت پوشش تصويرى قرار مى گيرد .

آماد گى براى ميزبانى
اين مقام مسؤول با بيان اينكه رهبر انقالب همزمان 
با روز اول سال جد يد  مطابق سال هاى گذشته به 
تبيين خط مشى ها، اولويت ها و سياست هاى كالن 
كشور مى پرد ازند ، افزود : آستان قد س رضوى براى 
ميزبانى از د ه ها هزار زائر و مجاور كه براى شنيد ن 
روز  نخستين  د ر  انقالب  معظم  رهبر  فرمايشات 
مى شوند ،  مشرف  رضوى  مطهر  حرم  به  نو  سال 

آماد گى كامل د ارد .

بهار د ر بهار
اسالمى آستان قد س  ارتباطات  و  تبليغات  معاون 
د ر  است،  د هه  يك  از  بيش  اينكه  بيان  با  رضوى 
اد اره توليد ات فرهنگى آستان قد س رضوى كتاب 
پيام و سخنرانى رهبر معظم انقالب با عنوان «بهار 
د ر بهار» د ر كمتر از 24 ساعت به چاپ مى رسد ، 
معظم  مقام  سخنرانى  و  پيام  متن  مى كند :  بيان 
ارد و،  زبان هاى  به  فارسى،  زبان  بر  عالوه  رهبرى 
آذرى، عربى و انگليسى نيز ترجمه مى شود  و د ر 

اختيار زائران ايرانى و غيرايرانى قرار مى گيرد .

ارسال پيام رهبرى به 5 قاره 
مستقيم  و  زند ه  پوشش  به  اشاره  با  وى 
سايت  طريق  از  انقالب  معظم  رهبر  سخنرانى 
«رضوى تى وى» و شبكه هاى سراسرى صد ا و سيما 
معظم  رهبر  سخنرانى  مراسم  پوشش  مى گويد : 
صحن ها  تمام  بر  افزون  سال،  تحويل  و  انقالب 
براى   razavi.tv از طريق شبكه  زند ه  به صورت 
سخنرانى  و  پيام  همچنين  و  پخش  د نيا  سراسر 
حضرت آيت اهللا خامنه اى به پنج زبان د نيا ترجمه 
و به بيش از 20 هزار مشترك غيرايرانى مد يريت 
امور زائران غيرايرانى آستان قد س رضوى د ر پنج 

قاره د نيا ارسال مى شود .

ترجمه همزمان به 3 زبان
به  اشاره  با  حسينى  والمسلمين  االسالم  حجت 
به  انقالب  معظم  رهبر  همزمان سخنرانى  ترجمه 
به  كرد :  تصريح  ارد و  و  انگليسى  عربى،  زبان هاى 
مطهر  حرم  ايرانى  غير  زائران  مند ى  بهره  منظور 
با  اين سخنان همراه  رهبرى،  از سخنان گوهربار 
د ر  همزمان  صورت  به  برنامه،  تصويرى  پوشش 
رواق هاى د ارالرحمه و غد ير ترجمه و پخش خواهد  

شد .
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از پنجمين روز آفرينش 
تا نيايش؛ از رمى جمره 
عشق  هد يه  از  پناه؛  تا 
از  حق؛  پرچمد ار  تا 
ضامن  تا  عاشورا  عصر 
به   كد ام  هر  آهو(2). 
مبهوتت  گونه اى خاص 
با  كه  جايى  تا  مى كند  
خود  مى گويى: اين آثار 
به  نمى د انى  زمينى اند ، 
كد ام تابلو نگاه كنى، تك 

تك آثار شاهكارى است كم نظير. مى توانى به عمق طرح 
و رنگ شان سفر كنى و گوشه هايى از تاريخ بشر را ورق 
بزنى. هر اثر به شيوه اى د ل انگيز، صد ايت مى زند  و شور 
و شوقى مضاعف را د ر وجود ت مى نشاند . د ر اين ميان، به 
ايرانى بود نت افتخار مى كنى. آخر هنرمند ى ايرانى، خالق 
اين تابلوهاى فاخر است و چه حسى زيباتر از اينكه خود ت 
را د ر ميان اين آثار ببينى؛ د ر تاالر اختصاصى آثار اهد ايى 

استاد  فرشچيان موزه آستان قد س رضوى.

مايه افتخار ايرانيان
محمود  فرشچيان، د ر سال 1308 خورشيد ى د ر اصفهان 
د يد ه به جهان گشود . پد رش تاجر فرش بود  و همين امر، 
زمينه مناسبى براى پرورش ذوق و عالقه اش به هنر شد ؛ 
به گونه اى كه از كود كى روى طرح هاى قالى نقش پرد ازى 
مى كرد . اين هنرمند  برجسته نگارگرى كشور، د اراى د رجه 
د كترا د ر نقاشى ايرانى و هنرهاى اسالمى از شوراى عالى 
فرهنگ و هنر است. البته د ر كنار نقاشى به مطالعه اد بيات 
و شعر عرفانى نيز مى پرد اخت به طورى كه بازتاب اد بيات 
عرفانى د ر آثارش به وضوح قابل مشاهد ه است. طرح هايى 
پويا، با قد رت و سرشار از زيبايى هاى خارق العاد ه، رنگ هاى 
تابناك و مواج كه آميزه اى د لپذير از اصالت و نوآورى را 
د ر برد ارد ، از ويژگى هاى خاص هنر استاد  فرشچيان است. 

اوج هنر نگارگرى
تاالر اختصاصى آثار اهد ايى استاد  فرشچيان، با افزايش 
تعد اد  آثار اهد ايى ايشان به بارگاه ملكوتى امام هشتم(ع)، 
د ر سال 1389، د ر طبقه همكف گنجينه قرآن و نفايس 
آستان قد س رضوى افتتاح شد . البته ابتد ا اين آثار اهد ايى 
با  سال 1378،  د ر  و  قرآن  موزه  نفايس  تاالر  محل  د ر 
تأسيس گنجينه هنرهاى تجسمى آستان قد س رضوى 
د ر اين گنجينه به  نمايش د رآمد ه بود . د ر حال حاضر، 17 
تابلوى اهد ايى استاد  شامل 16 تابلو از آثار هنرى استاد  
و يك اثر مربوط به اجد اد  ايشان، بر اساس سير تاريخى 
محتواى تابلوها، د ر اين تاالر اختصاصى د ر معرض د يد  
عالقه مند ان گذاشته شد ه است. د و اثر «آسمان چهارم» و 
«شام غريبان»، د ر سال جارى د ر اين تاالر به نمايش عموم 
د رآمد . بيشتر اين آثار، روى مقواى بد ون اسيد  با تكنيك 
اكرليك و به سبك نگارگرى كشيد ه شد ه است. نماد هاى 

انسانى، حيوانى و گياهى، نيز د ر آن ها به چشم مى خورد .

حضور بانوان مقد س 
تابلوى كوثر «حضرت زهرا(س)»، از جمله آثار نفيس تاالر 
آستان  موزه  د ر  فرشچيان  استاد   اهد ايى  آثار  اختصاصى 
قد س رضوى است. اثرى كه اين هنرمند  زبرد ست، د ر ابعاد  
سبك  به  و  اكرليك  تكنيك  با  سانتى متر   100  ×  80
نگارگري د ر سال 1386 خلق كرد ه است. اين تابلو د ر سال 
1389، توسط استاد  به موزه آستان ملكوتى حضرت ثامن 
الحجج(ع) اهد ا شد . اثرى كه با بهره گيرى از عناصر انسانى 
خلق شد ه است. د ر اين تابلو، حضرت فاطمه زهرا(س) د ر 
حالى كه سه بانوى مقد س مريم عذرا، خد يجه كبرى و 
آسيه زن فرعون د ر پشت سر ايشان، با د ستانى به سوى 
آسمان ايستاد ه اند ، به چشم مى خورد . البته حضرت صد يقه 
كبرى(س)، د ر محور تابلو با د ستى به صورت التجا و خواهش 
به سمت خد اوند  و رو به باال و د ستى به سوى جمعيت 
پايين، كشيد ه شد ه است.  به سمت  خواستار شفاعت و 
رنگ هاى كم نظير به كار رفته د ر اين تابلوى ارزشمند ، روز 

قيامت را به صورت نماد ين نشان مى د هد . 

تأللوی هنری اصیل و آسمانی

3

راحله ندافى مقدم

هنرمند قلمزن اصفهانى از روزهاى كار بر روى ضريح مطهر شمس الشموس  مى گويد

نقش عشق بر پیشانی آفتاب
آرزو مستأجر حقيقى

گنجينه 

پيشكسوت  ساله   64 قلمزن  زاده  خداداد  مصطفى 
اصفهانى است كه 55 سال از عمرخود را به اين هنر 
پرداخته است. او از 9 سالگى وارد اين حرفه شده و 10 
سال است كه افتخار خدمت به بارگاه ملكوتى ثامن 
الحجج على بن موسى الرضا (ع) دارد. دو دختر و يك 
پسر دارد. نمايشگاه هايى از آثارقلمزنى اش در آمريكا، 
فرانسه و كانادا داشته اما مى گويد در هيچ نقطه از دنيا 
نديده ام كه مانند قلمزن هاى ايران و با اين همه ظرافت 

كاركنند. 

از استاد خداداد زاده نحوه انتخاب ايشان را براى قلمزنى 
ضريح پنجم حضرت رضا(ع) مى پرسم، مى گويد: قبل از 
ما چند گروه نمونه كارهايى را ارايه داده بودند كه مورد 
قبول واقع نشده بود. يك نمونه كار از من خواستند تا 
روى يكى از طرح هاى استاد فرشچيان كاركنم و پس 
از اينكه مورد پسند قرار گرفت، كار قلمزنى آغاز شد 
كه هفت سال به طول انجاميد. به نظر من انتخاب 
شدن براى چنين كار مقدس و عظيمى تنها با اذن 
خود حضرت رضا(ع) ميسر بود و خوشحالم كه من و 
گروه قلمزنان اصفهانى اليق اين لطف و عنايت شديم. 
قلمزنى ضريح امام رضا(ع) اولين كارى بود كه تا آن 
زمان براى ضريح ائمه اطهار(ع) انجام داده بودم. گروهى 
كه در اين كار به من كمك كردند از 12 تا 24 نفر 
قابل تغيير بودند كه همگى با عشق و عالقه خاصى كار 
مى كردند. وقتى كار قلمزنى ضريح مطهر حضرت(ع) به 
ما سپرده شد سه سال در اصفهان و كارگاه خودمان كار 
را انجام داديم. پس از اينكه كار براى نصب آماده شد و 
به مشهد آمديم، مرحوم آيت اهللا واعظ طبسى توليت 
فقيد آستان قدس رضوى قلمزنى روى سقف ضريح 
را پيشنهاد دادند كه آن كار را هم آغاز كرديم كه دو 
سال طول كشيد. در همان ايام پنجره هاى طبقه پايين 

در دارالحجه و دو در نيز براى سرداب درست كرديم. 

از اين پيشكسوت هنرقلمزنى، آلياژى كه براى ضريح 
را مى پرسم: فكرمى كنم حدود  استفاده شد  مطهر 
4000 كيلو نقره و 50 كيلو طال بود كه ما در كارگاه 
اصفهان آن را ذوب و ورق كرده سپس به اندازه هاى 

دلخواه برش مى داديم و به مشهد مى آورديم. 

استاد خدادادزاده درباره نحوه كار قلمزنى اين گونه 
توضيح مى دهد: ابتدا طرح مورد نظر را روى كار پياده 
مى كنيم. هر ورقه فلزى و آهنى حالتى فنرى دارد كه 
بايد آن را با قير مهاركنيم. اين قير يك دست نيست 
و خودمان آن را مى سازيم و با خاكستر ادغام كرده تا 
حالت سفتى به خود بگيرد و شكننده نباشد. سپس از 
پشت كار قلمزنى خطوط و نقوش را به صورت برجسته 

كارى انجام مى دهيم. 
طرح هاى  براساس  ما  مى گويد:  زاده  خداداد  استاد 
بى نظير و زيباى استاد فرشچيان كار مى كرديم. اما 
گاهى به خاطر قلمزنى مجبور به تغييرات جزيى دركار 
مى شديم كه استاد فرشچيان هم اين اختيار را به ما 
داده بود. اما تا جايى كه ممكن بود و سعى داشتيم 
اصل كارحفظ شود. همه گل ها به صورت 8 و 12 پر 
بود. باالى حاشيه ها كلمه اهللا و در پايين آن اسماء الهى 

مثل رحمان و رحيم كار شده است.
استاد خداداد زاده از احساس خود و گروهش در مورد 
قلمزنى ضريح مطهر مى گويد: در ابتداى كار فقط َسر 
و جانمان لبريز از شوق بود و اينكه انتخاب شده بوديم 
را لطف خدا و نگاه حضرت رضا(ع) مى دانستيم و تمام 
تالشمان اين بود كه كار را به نحواحسن انجام دهيم. 
بعد از چندماه، حس و حال اصلى به سراغ ما آمد كه 
براى موفقيت در كارمان از خود حضرت(ع) مدد و يارى 

بخواهيم.
از استاد خدادادزاده مى پرسم، چند ساعت در روز كار 
مى كرديد؟ مى گويد: من گاهى 15 تا 16 ساعت كار 

مى كردم و تا نيمه هاى شب بيدار بودم. زيرا يك سرى 
از كارها بود كه بايستى خودم انجام مى دادم تا فردا 
اعضاى گروه به ادامه آن كار بپردازند. همه دركنار هم 
با عشق و شوق كار مى كرديم و هيچ وقت از كار خسته 

نمى شديم.
از حس و حالشان وقتى وارد حرم مطهر مى شوند و 
ضريح را مى بينند مى پرسم. ابتدا سكوت مى كند و 
وقتى مى خواهد پاسخ دهد صدايش به وضوح مى لرزد، 
مى گويد: در اين سال ها هر وقت به مشهد مى آيم و به 
حرم مطهر مشرف مى شوم حس و حال خوبى دارم. 
احساس خاصى كه با هيچ زبانى قابل توصيف نيست. 
از زمانى هم كه افتخار خادمى حضرت(ع) را پيدا كردم 
اين رفت و آمد ها بيشتر شده و هر بار بيشتر از پيش 

دلبسته اين حرم الهى مى شوم.
از امدادهاى غيبى درحين انجام كار مى پرسم، استاد 
مى گويد: چهارنسل ما در كار قلمزنى بوده اند. پدر و 
برادرم در كارساخت و ساز بودند. يعنى اسكلت كار را 
مى ساختند و به قلمزن مى دادند تا قلمزنى كند، اما من 
دركارگاه خود هردو را با هم انجام مى دهم. رگ و خون 
من با اين كارعجين شده و با حساب و كتاب كار را انجام 
مى دادم. كمتر پيش مى آمد كه به مشكالت بزرگى بر 
بخوريم اما گاهى كه اتفاقات جزئى رخ مى داد از خود 
حضرت(ع) مدد مى گرفتم و همه كارها به سرعت و به 
نحو احسن انجام مى شد. يادم مى آيد براى خط هاى 
نقره كمى به مشكل خورده بوديم و وقتى مى خواستيم 
آن را لحيم كنيم نمى شد. زيرا حرارت ذوب طال با نقره 
متفاوت است. اما من پس از بررسى تمام جوانب ناگهان 
به ياد لحيمى افتادم كه سال ها پيش زرگرى در ُدبى 
به من داده بود. با همسرم در اصفهان تماس گرفتم و 
پرسيدم آن لحيم كجاست؟ ايشان گفت: من فكر كردم 
شايد به دردتان بخورد براى همين بدون اينكه از شما 
چيزى بپرسم آن را در چمدانتان گذاشتم. خوشحال 
شدم و آن لحيم را به گروه دادم و از آن ها خواستم تا 
عيارش كرده و لحيم كنند. اين را گفتم و به حرم رفتم 
و دو ركعت نماز خواندم و از حضرت(ع) خواستم تا كار 
بدرستى انجام شده باشد. وقتى به كارگاه برگشتم ديدم 
كه به يارى خدا و لطف امام رضا(ع) كار بخوبى انجام 

شده و اين براى من مانند معجزه بود.

صد اى كوبيد ه شد ن چكش و ضربه هاى قلم براى كسانى كه د ركوچه بازارهاى اصفهان گشته اند  صد ايى آشناست. اما اين ضربات قلمزنان 
اصفهانى وقتى با تمام د ل و عشقى حقيقى بر پيكر فوالد ، نقره و طاليى كه قرار است بر تن ضريحى ازجنس نوركه مأمن عشاق و خلوتگه د لد اد گان 

و مشتاقان است بنشيند  جور د يگرى با تو سخن مى گويند . سروها و گل هاى پنج پرى كه ياد آور شجره طيبه هستند ، گل هاى آفتابگرد ان هشت پركه 
الهام گرفته از نام مقد س حضرت رضا(ع) است، لچكى ها و شمسه هايى كه به همراه گل و برگ هاى پيچان خود  هركد ام د ر كناره هاى ضريح قرارگرفته 
و قاب ها و ترنج هايى كه به اسماِء الهى مزين و با خط بنايى نوشته شد ه چشم را نوازش د اد ه و ميليون ها زائر را به سوى خويش مى خوانند  تا د ِل د ست 

بر ضريح مطهر شمس الشموس(ع) بكشند  و از تبلور اين همه زيبايى و قد است تمام وجود شان نورباران شود . 
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ساعت هاى فراغت از زيارت را مى توان با گشت و گذار در مشهد گذراند

زائران نوروزی، کجا بگردند؟
مشهد  به دليل وجود بارگاه منور رضوى يكى از بهترين گزينه ها براى سپرى كرد ن تعطيالت نوروزى 
است، اصلى ترين مسأله زائران اين است كه پس از زيارت كد ام مكان ها را براى گرد ش و سياحت انتخاب 

كنند . د ر اين نوشتار به طور خالصه مكان هاى مناسب براى گرد شگرى و د يد ن را معرفى مى كنيم.

آرامگاه فردوسی
ابوالقاسم فرد وسى، حماسه سراى بزرگ زبان پارسى، د ر شمال  آرامگاه حكيم 
بزرگراه مشهد - قوچان د ر شهر توس قرار د ارد . اين باغ بزرگ د ر حال حاضر با 
ساختمان فعلى آرامگاه فرد وسى كه از شيوه معمارى هخامنشى بويژه كوروش 
و  زائران  از  بسيارى  تفرجگاه  د ارد ،  كه  كتابخانه اى  و  موزه  و  است  گرفته  الهام 

گرد شگران است.

یاسر و ناصر(ع)
آستان متبركه امامزاد گان ياسر و ناصر(ع) د ر جاد ه طرقبه پس از 
حرم مطهر رضوى زائرپذيرترين زيارتگاه مشهد  به شمار مى رود  كه 

مد فن د و براد ر امام رضا(ع) است. 

موزه و آرامگاه نادری
به  اگر فرصت حضورتان د ر مشهد  كم است و وقت زياد ى براى رفتن 
مكان هاى گرد شگرى ند اريد ، پس از زيارت به موزه و آرامگاه ناد رى كه د ر 

نزد يكى حرم مطهر و چهارراه شهد ا واقع شد ه است، سرى بزنيد .

هفت حوض
يكى از زيباترين جاذبه هاى طبيعى مشهد  كه د ر د ل كوه هاى خلج و 
د ر 7 كيلومترى مشهد  جا د ارد ، هفت حوض است، اين منطقه شامل 

7 حوضچه طبيعى است كه آب د ر آن ها جريان د ارد .

شهربازی و پارک ملت
اگر د وست د اشتيد ، فضاى سبز و بازى و هيجان را با هم تجربه كنيد ، 
سرى به شهربازى پارك ملت بزنيد ، د ر اينجا شما مى توانيد  لحظات 
سرگرم كنند ه و سرشار از هيجان را براى همه اعضاى خانواد ه رقم بزنيد .

خواجه اباصلت
از  يكى  اباصلت  خواجه  رضا(ع)،  حضرت  مخصوص  خاد م  آرامگاه 
مكان هايى است كه عموم زائران براى زيارت به آنجا مى روند ، اين 

آرامگاه د ر 12 كيلومترى جنوب شرقى مشهد  واقع شد ه است.

خواجه مراد
حضرت  خاد مان  از  مراد »،  «خواجه  به  مشهور  اعين»  بن  «هرثمه 
رضا(ع) د ر سفر مد ينه تا مرو بود ه است. مزار خواجه مراد  د ر د ل 

كوهى مقابل «بهشت رضا(ع)» آرامستان شهر مشهد ، قرار د ارد . 

جبل النور 
مشهد   به  كه  كسانى  اغلب  و  است  د يد نى  مكان هاى  از  يكى  كوهسنگى  پارك 
آمد ه اند ، براى يك بار همه كه شد ه به اين مكان تفريحى- گرد شگرى رفته اند ؛ 
اين پارك افزون بر نزد يكى به حرم مطهر، مد فن هشت شهيد  گمنام د وران د فاع 

مقد س است.

باغ گیاه شناسی
باغ هاى گياه شناسى د ر سراسر د نيا طرفد اران خاص خود  را د ارند . باغ گياه شناسى 
مشهد  به عنوان د ومين باغ گياه شناسى كشور د ر مساحتى به وسعت 25 هكتار 
،ميزبان 300 گونه گياه از اقليم هاى متنوع است. براى د يد ن اين مكان زيبا مى توانيد  

به حاشيه بلوار فرود گاه كه د ر نزد يكى حرم مطهر است، برويد .

سد  چالید ره
يكى از مكان هاى تفريحى اطراف مشهد  است. د رياچه سد  چاليد ره براى آبيارى 
باغ هاى اطراف طرقبه ساخته شد ه و د اراى امكانات تفريحى مانند  قايق سوارى، 
ماهيگيرى و رستوران است. سد  چاليد ره يك سد  خاكى با هسته رسى است كه به 
وسيله رود خانه جاغرق پرآب مى شود . اين سد  د ر ابتد اى جاد ه روستاى نغند ر و د ر 

سمت چپ جاد ه د ر د ره اى با همين نام ساخته شد ه است.

پلکان بابا کوهی
اگر مى خواهيد  نمايى زيبا از شهر مشهد  را از فراز كوه هاى اطراف آن ببينيد  و 
كوه پيمايى را هم تجربه كنيد ، كافى است به پلكان بابا كوهى كوهستان پارك 
لذت  منطقه هم  اين  هواى خوب  از  و  برويد   تير  بلوار هفت  د ر  واقع  خورشيد  

ببريد .

زهرا چكنه
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زائران نوروزی، کجا بگردند؟
مشهد  به دليل وجود بارگاه منور رضوى يكى از بهترين گزينه ها براى سپرى كرد ن تعطيالت نوروزى 
است، اصلى ترين مسأله زائران اين است كه پس از زيارت كد ام مكان ها را براى گرد ش و سياحت انتخاب 

كنند . د ر اين نوشتار به طور خالصه مكان هاى مناسب براى گرد شگرى و د يد ن را معرفى مى كنيم.

آرامگاه فردوسی
ابوالقاسم فرد وسى، حماسه سراى بزرگ زبان پارسى، د ر شمال  آرامگاه حكيم 
بزرگراه مشهد - قوچان د ر شهر توس قرار د ارد . اين باغ بزرگ د ر حال حاضر با 
ساختمان فعلى آرامگاه فرد وسى كه از شيوه معمارى هخامنشى بويژه كوروش 
و  زائران  از  بسيارى  تفرجگاه  د ارد ،  كه  كتابخانه اى  و  موزه  و  است  گرفته  الهام 

گرد شگران است.

آرامگاه خواجه ربیع
آرامگاه خواجه ربيع يكى از جاهاى زيارتى مشهد  است كه د ر انتهاى 
خيابان خواجه ربيع واقع شد ه است. اين بنا به توصيه شيخ بهايى 

توسط شاه عباس صفوى ساخته شد ه است. 

گنبد خشتی
يكى از قد يمى ترين بناهاى مشهد  پس از حرم مطهر گنبد  خشتى د ر خيابان 
طبرسى و د ر حومه حرم مطهر است، اين بنا مد فن سلطان غياث الد ين محمد  

از ساد ات مشهور موسوى است كه نسبش به امام موسى كاظم(ع) مى رسد .

بند گلستان
يكى از مناطق گرد شگرى  مهم و با طراوت مشهد ، منطقه گلستان با 
جاذبه هاى طبيعى و مذهبى است. بند  گلستان سازه آجرى و عظيم 

است كه د ر ابتد اى د ره پر آب طرقبه واقع شد ه است.

سفر به حیات وحش
باغ وحش مشهد، بزرگ ترين باغ وحش كشور است . د ر اين باغ وحش، 
125 گونه جانورى شامل پرند گان، پستاند اران، جوند گان، خزند گان و 

آبزيان وجود  د ارد .

پیر پاالن دوز
يكى د يگر از مكان هايى كه د ر حريم حرم واقع شد ه و د ر د وربرگرد ان 
نواب صفوى قرار د ارد ، مقبره محمد  عارف عباسى معروف به پيرپاالن د وز 
است كه با گنبد  پيازى شكل و ايوان هاى آجرى خود  بسيار د يد نى است.

بوستان غد یر و کمپ طرق
بوستان غد ير كه يكى از بزرگ ترين پارك هاى جنگلى كشور است، 
اين امكان را به شما مى د هد  كه د ر كنار تفريح، از امكانات رفاهى 

مناسبى كه براى زائران و شهروند ان قرار د اد ه شد ه، استفاد ه كنيد .

جبل النور 
مشهد   به  كه  كسانى  اغلب  و  است  د يد نى  مكان هاى  از  يكى  كوهسنگى  پارك 
آمد ه اند ، براى يك بار همه كه شد ه به اين مكان تفريحى- گرد شگرى رفته اند ؛ 
اين پارك افزون بر نزد يكى به حرم مطهر، مد فن هشت شهيد  گمنام د وران د فاع 

مقد س است.

باغ گیاه شناسی
باغ هاى گياه شناسى د ر سراسر د نيا طرفد اران خاص خود  را د ارند . باغ گياه شناسى 
مشهد  به عنوان د ومين باغ گياه شناسى كشور د ر مساحتى به وسعت 25 هكتار 
،ميزبان 300 گونه گياه از اقليم هاى متنوع است. براى د يد ن اين مكان زيبا مى توانيد  

به حاشيه بلوار فرود گاه كه د ر نزد يكى حرم مطهر است، برويد .

سد  چالید ره
يكى از مكان هاى تفريحى اطراف مشهد  است. د رياچه سد  چاليد ره براى آبيارى 
باغ هاى اطراف طرقبه ساخته شد ه و د اراى امكانات تفريحى مانند  قايق سوارى، 
ماهيگيرى و رستوران است. سد  چاليد ره يك سد  خاكى با هسته رسى است كه به 
وسيله رود خانه جاغرق پرآب مى شود . اين سد  د ر ابتد اى جاد ه روستاى نغند ر و د ر 

سمت چپ جاد ه د ر د ره اى با همين نام ساخته شد ه است.

پلکان بابا کوهی
اگر مى خواهيد  نمايى زيبا از شهر مشهد  را از فراز كوه هاى اطراف آن ببينيد  و 
كوه پيمايى را هم تجربه كنيد ، كافى است به پلكان بابا كوهى كوهستان پارك 
لذت  منطقه هم  اين  هواى خوب  از  و  برويد   تير  بلوار هفت  د ر  واقع  خورشيد  

ببريد .

زهرا چكنه
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نگاهى  ايران  د ر  امامزاد ه ها  آرامگاه  آمار  به  اگر 
بيند ازيد ، د ست تان مى آيد  كه بيشتر اين بزرگواران 
د ر شهرهاى استان مازند ران و گيالن زند گى كرد ه 
و از د نيا رفته اند  اما د ليل كثرت آرامگاه امامزاد ه ها 
د ر شهرهاى شمالى چيست؟ د كتر آئينه وند  براى 
كتاب  د ر  مطلبى  به  پرسش  اين  به  د اد ن  پاسخ 
«علويان طبرستان» نوشته د كتر ابوالفتح حكيميان 
اشاره مى كند  و مى گويد : «د ر اين كتاب نوشته شد ه 
كه خاند ان مبارك ملوك باوند  مأمن خائف، مالذ 

ملهوف و ملجأ سالطين و ملوك روى زمين بود .
براى همين از اقطار عالم و آفاق گيتى به هر كس 
ماللى روى مى آورد ، سوى بارگاه ايشان مى شتافت. 
كه  بود   به  حد ى  پناهند گان  از  ايشان  حمايت 
به  گناه  بيم  از  امرا  و  ملوك  و  خلفا  فرزند ان  اگر 
و  بازخواست  مورد   هرگز  مى رفتند ،  ايشان   د رگاه 

بى عنايتى قرار نمى گرفتند ».
سازمان اوقاف و امور خيريه د ر بيانيه اى كه مد تى 
قبل د ر خصوص تأييد  آرامگاه امامزاد ه ها د ر سطح 
كشور صاد ر كرد ه بود  اين مطلب را تأييد  كرد ه و 
گفته: «اين مطلب د ر فحواى نوشتار اولياء اهللا آملى 
د ر كتاب «تاريخ رويان» مورد  تأييد  و تصد يق واقع 

شد ه است».
ايران  شمالى  شهرهاى  د ر  كه  امامزاد ه هايى  البته 
ما  كشور  به  مختلفى  د وره هاى  د ر  شد ه اند ،  د فن 
آمد ه اند . اين نكته را سازمان اوقاف و امور خيريه 
مى گويد :  آن  د رباره  آئينه وند   د كتر  و  كرد ه  تأييد  
«د ر كتاب «مقاتل الطالبين» نوشته شد ه كه ساد ات 
متوكل  حكومت  د وران  د ر  امامزاد ه ها  و  علوى 
به  جمله  از  و  گوناگون  سرزمين هاى  به  عباسى 
شمال ايران سفر كرد ند  اما د ر كتاب «تاريخ رويان» 
به  بيت(عليهم السالم)  اهل  نسل  شد ن  متفرق 
شد ه  د اد ه  نسبت  عباسى  مأمون  حكومت  د وران 

است».
از طرف د يگر سازمان اوقاف و امور خيريه با استناد  
كرد ه:  تأكيد   مازند ران  علوى  د ود مان  رساله  به 
« وقتى يحيى بن عمر بن يحيى بن حسين د ر كوفه 
شورش كرد   و د ر ميان زيد يه اد عاى امامت نمود  
بعضى از ساد اتى كه د ر جنگ همراهش بود ند ، پس 
از د ستگيرى به طبرستان و د يلمان فرار كرد ند  و 
به رياست حسن بن زيد ، ساد ات علوى و بنى هاشم 
از حجاز و سوريه و عراق د سته د سته به طبرستان 
خاند ان  بعد ى  امراى  زمان  د ر  كار  اين  و  آمد ند  

علوى هم اد امه د اشت .
و  عامل  طبرستان  د ر  علويون  حكومت  تشكيل 
و  امامزاد گان  مهاجرت  به  كه  بود   د يگرى  انگيزه 
عراق  و  حجاز  از  بيت (عليهم السالم)  اهل  نواد گان 
انجاميد ؛ آن گونه كه غلبه نسبى شيعيان د ر ايران 
حال  عين  د ر  بود .  مهاجرت  د يگر  عامل  مركزى 
تاريخ سياسى اسالم نشان مى د هد  كه مرحله اول 
مهاجرت بنابر هر د ليلى د ر طول قرن هاى اول تا 
از  مهاجرت  مرحله  د وم  د ر  و  بود ه  چهارم هجرى 
گرفته  د يگر صورت  نقاط  به  ثانويه  استقرار  محل 

است.
د ر همين زمان بود  كه علويون د ر شمال ايران كه 
تشكيل  حكومتى  د اشت  نام  طبرستان  زمان  آن 
تعد اد   شد   موجب  منطقه  آن  امن  فضاى  و  د اد ند  

بسيارى از امامزاد ه ها به آنجا هجرت كنند ».

نكته

راحله ندافى مقدم

از هداياى معنوى تا آثار ماندگار هنرى

از سفر مشهد، چه سوغات ببریم؟
چرا ش¬ل ایران

 این قد ر امامزاد ه د ارد ؟

معاونت  توسط  فرهنگى  سوغات 
اسالمى  ارتباطات  و  تبليغات  امور 
حرم مطهر و اداره توليدات فرهنگى 
براى زائرانى كه در برنامه هاى متنوع فرهنگى حرم 
مطهر شركت مى كنند چهار بسته در عنوان هاى 
«كودكانه»، «دخترانه»، «پسرانه» و «پدرانه و مادرانه» 

است. بسته «كودكانه» شامل هدايايى براى كودكان 
مقطع ابتدايى است كه درآن كتاب رنگ آميزى،  
مداد رنگى به همراه يك سى دى از سرود و نواهايى 

درباره امام رضا(ع) است.
بسته هايى براى نوجوانان دختر و پسر با طراحى هاى 
متفاوت با عناوين «دخترانه» و «پسرانه» كه شامل 

كتاب، جانماز و دفترچه يادداشت است.
بسته اى هم به نام «پدرانه و مادرانه» شامل كتابى با 
موضوع وظايف پدر و مادر در فضاى خانه، دفترچه 
دى  سى  يك  و  قدس  جيبى  تقويم  داشت،  ياد 
با موضوع  از سخنرانى هاى حرم مطهر  منتخبى 

سبك زندگى است.

آستان  هنرى  آفرينش هاى  مؤسسه 
 200 به  نزديك  با  رضوى  قدس 
عنوان محصول كه تمامى آن ها متبرك به نام على 
بن موسى الرضا(ع) است با توليداتى نظير تابلو هاى 
سراميكى، رزين، تلفيق رزين و سراميك، قلمزنى 
برنجى  تنديس هاى  معرق،  قلمزنى  مس،  روى 

بارگاه  زائران  براى  حجمى  و  سراميكى  ،كارهاى 
حضرت رضا(ع) سوغاتى فرهنگى آماده كرده تا با 

خود به يادگار ببرند.
نهادها و ارگان هاى مختلف مى توانند براى مراسم 
خود از تنديس هاى برنجى طاووس و علم يا تابلوهاى 
مسى استفاده كنند. انتخاب بيشتر خانواده ها تابلوهاى 

رزين و سراميكى با نام امام رضا(ع) و اسماء متبركه 
و... است. از محصوالت مورد پسند خانم ها و دختران 
جوان مى توان به كارهاى سراميكى حجمى مانند 
كبوتر، قمرى، كاسه و بشقاب هاى لعاب دار سفالى 
اشاره كرد. براى كودكان نيز پازل سه بعدى سقاخانه 

طراحى شده تا طبق نقشه آن را تكميل كنند.



اين  ايرانيان  خاص  ويژگى هاى  از 
با  را  است كه سنت هاى ملى خود  
معنويت و روح د ين گره مى زنند  و 
نوروز را با حضور د ر بارگاه شريف اهل بيت (ع) 

آغاز مى كنند .
از  بسيارى  مد فن  كه  عراق  د ر  مقد سه  اعتاب 
ائمه اطهار(ع) است، به عنوان يكى از مهم ترين 
قطب هاى فرهنگى و مذهبى جهان اسالم د ر ايام 
نوروز ميزبان خيل زائران ايرانى است كه عاشقانه 
آخرين  تا  رساند ه اند   به حرم هاى مطهر  را  خود  
روزهاى سال 95 و نخستين روزهاى سال جد يد  

را د ر كنار بهشت هاى زمينى تجربه كنند .

زيارت نوروزى
به گفته مد يركل عتبات سازمان حج و زيارت، 
به  نوروزى  اعزام  براى  ثبت نام  و  قرعه كشي ها 
عتبات عاليات پايان يافته و د ور جد يد  اعزام هاي 
نوروزي از 24 اسفند  ماه جارى تا 15 فرورد ين 

سال 96 انجام مي گيرد .
محسن نظافتي با اشاره به اينكه امسال نيز د ر 
اعزام هاي نوروزي به عتبات عاليات شاهد  رشد  
20 د رصد ي هستيم، اظهار مى د ارد : د ر سفرهاي 
پيش از ايام نوروز، روزانه 50 تا 60 كاروان زيارتي 
زائران  اعزام  به  زيارت  و  حج  سازمان  زيرنظر 
مباد رت مي كرد ند ، اما د ر ايام نوروز امسال شاهد  

روزانه  و  هستيم  اعزام ها  اين  برابري   2/5 رشد  
نزد يك به 150 كاروان به اين سفر معنوى اعزام 

مى شوند .
وى با بيان اينكه د ر اين ايام حد ود  120 هزار نفر 
به عتبات عاليات اعزام مى شوند ، مى گويد : سفر به 
كاظمين و سامرا د ر اين ايام د ر د ستور كار قرار 
د ارد  و فقط شمار بسيار محد ود ي از كاروان ها به 
د ليل د رخواست خود  متقاضيان سفر به سامرا را 

انجام نمي د هند .
اشاره  با  زيارت  و  حج  سازمان  عتبات  مد يركل 
به استفاد ه از تمام ظرفيت سازمان د ر سفرهاى 
خوشبختانه  مى د ارد :  ابراز  عتبات  نوروزي 
رضايت  براي  امكانات  تمامي  از  توانسته ايم 
سفر  شاهد   اميد واريم  و  بگيريم  بهره   مسافران 

خوبي براي زائران باشيم.
وي همچنين د رباره افزايش قيمت ها د ر ايام نوروز 
بيان مى كند : افزايش قيمت خاصي د ر د ستور كار 
د اخل  د ر  قيمت هايي كه  افزايش  تنها  و  نيست 
كشور شامل خد مات عمومي همچون هواپيمايي 
يا حمل و نقل جاد ه اي مي شود ، بر اين سفر هم 
تأثيرگذار است، د ر غير اين صورت هيچ افزايش 

قيمتي ند اريم.
عتبات  به  سفر  قصد   كه  عالقه مند اني  به  وي 
عاليات د ر تمامي ايام سال را د ارند  توصيه مى كند  
اين  زيرا  نكنند ،  استفاد ه  آزاد   كاروان هاي  از 

خد مات  بيمه،  امنيتي،  پيوست  د اراي  كاروان ها 
پزشكي و … نيستند .

آغاز نو شد ن د ر حرم ارباب
نو  سال  آستانه  د ر  معلى  كربالى  بين  اين  د ر 
خورشيد ى حال و هواى د يگرى د ارد  و مشتاقان 
زيارت حضرت اباعبد اهللا الحسين (ع) براى د رك 
لحظه تحويل سال د ر كنار مرقد  مطهر حضرتش 
از كشورهاى مختلف بويژه ايران اسالمى د ر قالب 
كاروان هاى زيارتى و ... وارد  كربالى معلى مى شوند .

بعثه  هماهنگى  با  نيز   96 سال  تحويل  آيين 
حسينى  مقد س  آستان  و  رهبرى  معظم  مقام 
پس از نماز ظهر و عصر د ر صحن و سراى امام 
حضور  خاطر  به  و  مى شود   برگزار  (ع)  حسين 
نيز تحت  الحرمين  گسترد ه زائران، فضاى بين 
پوشش صوتى قرار مى گيرد  و همه با هم زمزمه 
زيباى «يا مقلب القلوب و االبصار، يا مد برالليل و 
النهار، يا محول الحول واالحوال، حول حالنا الى 
احسن الحال» را د ر كنار بهشت زمينى تجربه 

خواهند  كرد .
همچون سال گذشته، بعثه مقام معظم رهبري 
سال  تحويل  لحظه  مراسم  برگزارى  متولى 
خواهد  بود  و اين مراسم معنوى با قرائت د عا و 
نيايش و همچنين همخواني د عاي تحويل سال 

برگزار مى شود .

عمليات اجرايى ساخت آشپزخانه حرم مطهر 
االسالم  حجت  حضور  با  زينب(س)  حضرت 
والمسلمين سيد ابوالفضل طباطبايى اشكذرى 

نماينده ولى فقيه در سوريه آغاز شد.
استان  عاليات  عتبات  بازسازى  ستاد  رئيس 
اظهار  ما  خبرنگار  با  گفت و گو  در  خوزستان 
توليت  درخواست  به  ميهمانسرا  اين  داشت: 
موافقت  و  زينب(س)  حضرت  مطهر  حرم 
ستاد بازسازى عتبات عاليات كشور، به استان 
خوزستان واگذار شده است و مردم واليتمدار 
احداث  و  ساخت  هزينه هاى  تمام  استان  اين 

اين پروژه را بر عهده گرفته اند.
محمود  سيد  والمسلمين  االسالم  حجت 
 3 در  ميهمانسرا  اين  اينكه  بيان  با  موسوى 
طبقه و داراى دو سالن غذاخورى، سالن طبخ 
انبار  صفر،  باالى  و  صفر  زير  سردخانه  غذا، 
آذوقه و 14 سوئيت براى پذيرايى از ميهمانان 
حرم مطهر است، بيان كرد: عمليات ساخت 

سال  ماه  اسفند  تا  مطهر  حرم  ميهمانسراى 
آينده به پايان مى رسد.

وى هزينه هاى ساخت ساختمان ميهمانسراى 
حرم مطهر حضرت زينب(س) را يك ميليارد 
و 600 ميليون تومان عنوان كرد و افزود: اين 
ميهمانسرا در زمينى به مساحت هزار و 600 

ساخته  مطهر  حرم  غربى  ضلع  در  مترمربع 
مى شود.

با  همزمان  كرد:  خاطرنشان  ادامه  در  وى 
حرم  ميهمانسراى  ساخت  اجرايى  عمليات 
حضرت زينب(س)، سامانه اطفاى حريق حرم 

نيز نصب و راه اندازى شد.
اين  نصب  كار  افزود:  موسوى  االسالم  حجت 
سامانه توسط متخصصان و متبرعان اعزامى از 
استان خوزستان در حال انجام است و هزينه 
اين سامانه و متعلقات  تومانى  يكصد ميليون 
شده  تأمين  آبادان  شريف  مردم  توسط  آن 

است.
وى يادآور شد: مردم واليتمدار و محب اهل 
بيت(ع) استان خوزستان، پيش از اين هزينه 
از  زينب(س)  حضرت  مطهر  حرم  بازسازى 
حرم،  گنبد  مطالى  خشت هاى  ترميم  جمله 
بازسازى مناره ها و سامانه گرمايش و سرمايش 

و... را تأمين كرده اند.

اعتاب مقد         سه 

ضريح جديد ميثم تمار همزمان با ايام خجسته و 
مبارك والدت بزرگ بانوى دوعالم، حضرت فاطمه 

زهرا(س) رونمايى مى شود.
هزينه طراحى و ساخت اين سازه، به وسيله بانيان 
ساخت  و  است  شده  تأمين  عراقى  نيكوكاران  و 
ضريح جديد ميثم تمار در يكى از كارگاه هاى ويژه 
اصفهان در ابعاد 4 در 5 متر مربع و 5 متر ارتفاع 
2 سال به طول انجاميده كه در آن از طال، نقره و 
مس تذهيب و از نماد درخت نخل ، مرتبط با نام 

و زندگى مبارك ميثم تمار استفاده شده است. 
ميثم تمار به خاطر شغل خرما فروشى كه داشت 
او  شد،  معروف  «تمار»  به  كوفه  مقدس  شهر  در 
جزو  و  كرده  درك  را  (ص)  خدا  رسول  زمان 
اصحاب پيامبر اسالم (ص) به شمار مى رود و به 
خاطر وفادارى اش به اميرمؤمنان على (ع) در ايام 
حاكميت عبيد اهللا بن زياد بر كوفه در اواخر سال 
شهادت  به  دار  چوبه  باالى  بر  قمرى  هجرى   60
مترى   300 فاصله  در  تمار  ميثم  آرامگاه  رسيد؛ 
از مسجد كوفه و در ابتداى بزرگراه نجف ـ كوفه 

قرار دارد.

حفظ امنیت کربالی معلی 
با حفر خندق

عمليات  فرمانده  دبعون،  ابراهيم  على  ژنرال 
الطفوف  تيپ  توسط  خندقى  حفر  از  الرافدين 
وابسته به آستان قدس حسينى در مرز استان هاى 

جنوبى عراق و صحراى سماوه خبر داد.
وى با بيان اين خبر افزود: امنيت كامل صحراى 
السماوه فقط با حفر خندق محقق مى گردد و در 
حال حاضر در عمليات شناسايى و اقدام هاى الزم 
اين صحرا  از  از گذر تروريست ها  براى جلوگيرى 

با اداره پليس استان السماوه همكارى مى كنيم.
امنيت  تأمين  براى  داد:  ادامه  ابراهيم  على  ژنرال 
صحراى السماوه در صورت حفر نشدن خندق بايد 
باشد  اين منطقه حضور داشته  لشكرى كامل در 
ولى اكنون پس از اتمام حفر اين خندق مى توان 
شمار  حضور  و  گشت  ماشين هاى  وجود  با  فقط 
محدودى نيرو، امنيت را در اين بخش برقرار كرد.
از  درصد   80 از  بيش  تاكنون  مى شود:  يادآور 
مرحله حفر خندق به طول 80 كيلومتر موازى با 

محدوده استان انبار به پايان رسيده است.
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خبر

زهرا چكنه

عتبات عاليات مقصد بسيارى از مسافران نوروزى است

حس خوب نو شدن در بهشت های زمینی

عملیات ساخت میهمانسرای حرم حضرت زینب  آغاز شد

ایی از رضیح جدید  ر̧و
میثم ¹ار
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محمدحسين مروج كاشانى

هنگامى كه رو به ضريح مطهر امام رئوف مى ايستى، ناخود  آگاه چشمانت به باالى آن 
مضجع نورانى مى چرخد   و نگاهت به چهار گلد  ان زيبا مى افتد   كه به روش بسيار د  ل انگيز و 

قابل توجهى تزيين شد  ه اند   و عالوه بر زيبايى، خود   نيز از بركات حضور د  ر قسمت فوقانى خانه 
خورشيد   بهره مند   مى شوند  .

با عليرضا  آنچه د  ر اد  امه مى خوانيد   برش هايى از گفت وگوى صميمانه خبرنگار قد  س 
باقرى است. او هم اكنون 53 ساله است و طبق گفته هاى خود  ش، 22 سال است گل 
آراى گلد  ان هاى فوق ضريح مطهر امام هشتم حضرت على بن موسى الرضا(ع) است. د  ر 
قسمت فوقانى ضريح مطهر امام رضا(ع) چهار گلد  ان وجود   د  ارد   كه د  ر هر گلد  ان 150 
تا 200 شاخه گل متنوع مربوط به فصل (شامل: ليليوم- مريم- آنتوريوم- رز- ژربرا- 

گاليول- ميخك و...) قرار مى گيرد  .

گفت وگو با مردى  كه 22 سال است  در تزيين گلدان هاى باالى ضريح مطهر رضوى فعاليت مى كند

گل آرای خانه خورشید
مطهر  ضريح  فوق  گلد ان هاى  به  مربوط  گل هاى 
رضوى، از شب قبل شروع به تزيين مى شود  و هر 
گلد ان حد ود  20 تا 30 د قيقه به طول مى انجامد  
تا  كه د ر مجموع حد ود  د و ساعت طول مى كشد  
چهارگلد ان مربوط به قسمت فوقانى ضريح مقد س 
استفاد ه د ر  آماد ه شود . گل هاى مورد   امام رضا(ع) 
بيشتر اوقات از مؤسسه باغات آستان قد س رضوي 

(باغ ملك آباد ) تهيه و تأمين مى شود .
و  اهد اكنند گان  توسط  از گل ها  همچنين شمارى 
نذكركنند گان تهيه مى شود  كه معموالً د ر هر روز به 
طور متوسط بين 50 تا 100 شاخه گل اهد ايى از 
سوى خيرين نيك اند يش د ر مجموع چهار گلد ان 
استفاد ه مى شود  كه البته با توجه به شرايط و شمار 
گل، تعد اد  گل هاى اهد ايى از سوى زائران و خيران 

مربوطه، متغير و متفاوت است.

 علل استفاد ه از گل هاى طبيعى
به چند  د ليل براى تزيين گلد ان هاى باالى ضريح 
استفاد ه  طبيعى  گل هاى  از  هشتم(ع)  امام  مطهر 
مى شود . نخست استفاد ه از گل هاى طبيعى مطابق 
وقفنامه هاى شرعى است كه از ساليان طوالنى پيش 

از پيروزى انقالب اسالمى وجود  د اشته است.
از سوى د يگر گل طبيعى مظهر زيبايى و خوشبويى 
و لطافت خاص است. همچنين شأن و جايگاه بارگاه 
ملكوتى امام رضا(ع) ايجاب مى كند  از گل طبيعى د ر 
قسمت باالى ضريح مطهر استفاد ه شود . ضمن اينكه 
عالقه و اشتياق زائران و عموم مرد م، تبرك جستن از 

گل طبيعى است.
و د ر نهايت گل هاى طبيعى گلد ان هاى باالى ضريح 
مطهر طبق شرايط و مراحل خاص پس از استفاد ه 
د ر حرم مطهر رضوى، خشك مى شود  و د ر بخش 
خد مات  اد اره  تابعه  بخش هاى  از  رضوان»  «شميم 
عمومى و مد يريت امور رفاه زائران حرم مطهر رضوى 
براى تبرك و تيمن روزانه بين زائران حرم مطهر امام 

رضا(ع) توزيع مى شود .

 روش  چيد مان
با توجه به مناسبت هاى مختلف و متنوع مذهبى، 
معصومين(ع)،  حضرات  والد ت  (ايام  ملى  و  د ينى 
اعياد  مذهبى و د ينى، ايام شهاد ت ائمه اطهار(ع)، 
و...)  تاريخ  تقويم  د ر  مند رج  مختلف  مناسبت هاى 
روش چيد مان گل ها د ر گلد ان ها و انواع گل تغيير 
مى كند . به عنوان مثال د ر ايام والد ت ائمه اطهار(ع) 
و اعياد  ملى و مذهبى گل هايى به رنگ شاد  (مانند : 
رز، ليليوم، مريم و...) و د ر ايام سوگوارى و شهاد ت 
و  رنگ متوسط  با  حضرات معصومين(ع) گل هاى 

اصطالحاً رنگ هاى آرام (با نشاط كمتر) مانند  رنگ 
سفيد  از هر نوع گل (مانند : آلستر، شب بو، گاليل و...) 

استفاد ه مى شود .
مى شود   سعى  خالى  گلد ان  د ر  چيد مان  روش  د ر 
گل ها از رد يف باال شروع شد ه به انتهاى گلد ان ختم 
شود  و معموالً گل هاى شاخه بلند  مانند  مريم، گاليل، 
آنتوريوم د ر ابتد اى تزيين گلد ان د ر قسمت باال و 
گل هاى ريز و ساقه كوتاه د ر قسمت پايين گلد ان 
استفاد ه مى شود . تعويض گل هاى گلد ان هاى باالى 
ضريح مطهر امام رضا(ع) همه روزه و د ر هر شرايط 
فصلى و آب و هوايى تعويض مى گرد د  و حتى د ر 
ايام پر ازد حام كه شاهد  حضور خيل زائران د ر حرم 
مطهر هستيم (مانند : د هه اول محرم، د هه آخر صفر، 
ايام نوروز، سالروز تولد  امام رضا(ع)، عيد  غد ير، د هه 

كرامت و...) بد ون وقفه اين كار انجام مى شود .

 آغاز كار و احساسات د ل
حد ود  22 سال پيش، يك روز به من اطالع د اد ند  
بايد  براى تهيه و چيد مان گل هاى گلد ان هاى باالى 
ضريح مطهر امام رضا(ع) آماد ه باشم. اولين روزى 
كه اين كار را آغاز كرد م (د ر 22 سال پيش) ابتد ا 
وضو گرفتم، د و ركعت نماز خواند م و سپس سجد ه 
شكر به جاى آورد م و پس از اينكه خد اى متعال را 
شكر كرد م به روضه منوره حرم مطهر رفتم و روبه 
روى ضريح منور امام هشتم(ع) ايستاد م و گفتم: 
آقاجان از محبت شما ممنون و سپاسگزارم و شما 
بايد  كمكم كنيد  تا د رست و مطابق ميل و اراد ه 

شما انجام وظيفه كنم.
را  گلد ان ها  و  مى چينم  را  گلد ان ها  گل هاى  وقتى 
مظهر  گل  د ارم.  عجيبى  احساس  مى كنم  تزيين 
زيبايى است و هر زائرى و هر فرد ى كه وارد  حرم 
مطهر مى شود ، پس از اينكه به روضه منوره مشرف 
شد ه و برابر ضريح مقد س امام رضا(ع) قرار مى گيرد  

پس از سالم و عرض اد ب به امام هشتم(ع)، ابتد ا 
چشمانش به گل هاى گلد ان هاى باالى ضريح مطهر 
مى افتد  و احساس خاصى از د يد ن اين صحنه د ر 

صورت و چهره اشخاص د يد ه مى شود .
من هم به عنوان يك انسان، با شاد  بود ن مرد م شاد  و 
خوشحال مى شوم و خرسند  هستم از اينكه به لطف 
خد اى متعال و عنايات امام رئوف و مهربان حاصل 
تالش و كوشش من و همكارانم، موجب شاد ى و 
خوشحالى مرد م مى شود . بارها د ر د رون قلب و د لم 
به حضرت رضا(ع) گفته ام: اى پسر فاطمه(س) شما 
كه پاره تن و گلى از گل ها و بوستان رسول اهللا(ص) 
هستيد ، اين وجود  مقد س شماست كه به فضاى حرم 
مطهر عطر و بوى خوش مى بخشد ، اى امام رضا، 
خداى متعال توفيق نوكرى حرم شما و خد متگزارى 
به زائران ارجمند  شما را نصيبم كرد ه است، از خد ا 
بخواهيد  اين توفيق را از من و ساير خد متگزاران حرم 
مطهر شما نگيرد  و ما را قد رد ان و شكرگزار اين توفيق 
قرار د هد . خانواد ه ام نيز به نوبه خود  شكرگزار اين 
نعمت و توفيق بزرگ هستند  و مرا سفارش مى كنند ، 
قد ر اين فرصت و موقعيت خد متگزارى د ر حرم مطهر 

امام رضا(ع) را بد انم.

 پيام گل
وجود  انسان ها هم مانند  گل د اراى يك پيام است. 
گل آفريد ه خد اوند  است، هر گل يك پيام د ر ارتباط 
با زيبايى، لطافت، خوشبويى و... د ارد  همه اين آثار و 
بركات از جانب خد اوند  متعال است، با د يد ن هر گل و 
سبزه اى بايد  به خالق اين زيبايى ها پى برد  و به سوى 

خد ا بايد  متوجه شد .
گل وجود مان را هم بايد  با ايمان به خد اوند  متعال 
و توسل به اهل بيت عصمت و طهارت(ع) و حركت 
گل  كنيم.  حفظ  اطهار(ع)  ائمه  رضايت  مسير  د ر 
كه  مى باشد   ما  انسانى  همان شخصيت  وجود مان 

انسان را خد اوند  با كرامت و بزرگوار خلق كرد ه است 
و ما بايد  اين كرامت و بزرگوارى را با توكل بر خد ا 
و عنايات اهل بيت(ع) و پيروى از د ستورهاى آن ها 

حفظ نماييم.

 بيان يك خاطره
گل هاى  تعويض  مشغول  روز  يك  پيش  سال ها 
زائر  چند   بود م،  مطهر  ضريح  باالى  گلد ان هاى 
پاكستانى آمد ند  د اخل اتاق و د رخواست گل كرد ند  
و رفتند ، پس از چند  سال، يك روز مشغول كار بود م 
و د يد م همان فرد ى كه چند  سال پيش به او شاخه 
با يك  بود م  اهد ا كرد ه  را  گل متبرك حرم مطهر 
كاغذى كه روى آن به فارسى نوشته شد ه بود  وارد  
اتاق من شد  و روى كاغذ نوشته شد ه بود : من بچه د ار 
نمى شد م پس از 15 سال به لطف خد اوند  و توسل 
به امام هشتم(ع) خد اوند  به ما مرحمت كرد  و اكنون 

صاحب بچه شد ه ام.
از خوشحالى اشك شوق و شاد ى د ر چشمانم حلقه 

زد  كه د قيقاً نمى توانم احساسم را بيان كنم.
به جوانان عزيز به عنوان يك براد ر سفارش مى كنم 
گل هاى  آن ها  زيرا  بد انند ،  را  خود   منزلت  و  قد ر 
خوشبوى كشور و زند گى هستند ، اميد وارم هميشه 
مثل گل شاد اب باشند  و از جوانى خود  د ر راه رضاى 
خد ا و ائمه اطهار(ع) بهره ببرند  و تا جايى كه مى توانند  

به مرد م خد مت كنند .
من د ر طول عمر كارى و فعاليت ويژه اى كه د ر حرم 
اما  زياد ى سروكار د اشته ام،  با گل هاى  مطهر د ارم 
بهترين گلى را كه د وست د ارم، گل رز است كه هم 
خوشبو و معطر است و هم زيباست، ضمن اينكه گل 

رز به گل محبت و عالقه و احساس شهرت د ارد .

 آخرين د رخواست از امام رضا(ع)
آخرين د رخواستم از حضرت رضا(ع) اين است كه ما 
را ريزه خوار سفره با كرامت خود شان د ر د نيا و آخرت 
قرار د هند  و د ر روز قيامت با بزرگوارى و بند ه نوازى، 
شفيع ما د ر پيشگاه خد اى متعال باشند  و از لطف و 
كرامت و بزرگوارى امام رضا(ع) به د ور است كه زائران 

و نوكرهاى حرم خود  را د ر روز قيامت تنها بگذارد .
رضوى،  مطهر  حرم  د ر  موجود   ضوابط  براساس 
گل هاى باالى ضريح مطهر امام هشتم(ع) پس از 
«شميم  بخش  به  زائران،  بين  توزيع  براى  تعويض 
رضوان» از بخش هاى تابعه اد اره خد مات عمومى و 
مد يريت امور رفاه زائران تحويل مى شود ، به گونه اى 
كه روزانه حد ود  هزار بسته گل خشك شد ه پس 
از اقامه نماز صبح د ر رواق غد ير حرم مطهر رضوى 

توزيع مى شود .


