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خادمان بارگاه منور رضوى در روزهاى آغازين سال 
در خدمت زائران اين بارگاه ملكوتى بودند

نوروز؛ روزهای 
خدمت مضاعف



اول د فتر
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زهرا چكنه

نمايشگاه مهر درخشان 2 تا 31 فروردين ماه برپاست

سوغاتی معنوی با حمایت از تولید ملی

سخنرانى: حجت االسالم والمسلمين محمد رضايى تهرانى
زمان: چهارشنبه و پنجشنبه- ساعت 11:40

مكان: رواق امام خمينى(ره) 

سخنرانى: حجت االسالم والمسلمين محمود معرفت
زمان: چهارشنبه تا جمعه - ساعت18:30

مكان: رواق امام خمينى(ره) 

سخنرانى: حجت االسالم والمسلمين كاظم راشديزدى
زمان: چهارشنبه تا جمعه- ساعت 20

مكان: رواق امام خمينى(ره) 

همه  خواهران  ويژه  دينى  معارف  و  احكام  بيان  و  سخنرانى 
از نماز ظهر و عصر در رواق هاى حضرت زهرا(س)،  روزه قبل 

دارالحكمه و حضرت معصومه(س)

زيارت جامعه كبيره/ چهارشنبه-ساعت 20:45/ جواد  غفاريان
د عاى كميل/ احمد  واعظى/ پنجشنبه- ساعت 20:45

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

قرائت زيارت امين اهللا/ همه روزه بعد  از نمازهاى يوميه
قرائت زيارت رجبيه/ همه روزه جز جمعه ها بعد  از نماز ظهر و عصر

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

  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 

«عمو اسداهللا» قديمى ترين گنبد شوى بارگاه مطهر امام 
على بن موسى الرضا(عليه السالم) كه بيش از 45 سال 
داشت شامگاه  را  در حرم مطهر رضوى  سابقه خدمت 
پنجشنبه 10 فروردين ماه دار فانى را وداع گفت، در حالى 
كه دو هفته پيش از آن در گفت و گو با ويژه نامه سالم از 
فيض حضور مداوم در حرم مطهر گفته بود و از اين كه به 

عنايات حضرت رضا(ع) در سراى باقى چشم دارد. 
آنچه در ادامه مى خوانيد بخش هايى از آن گفت و گوست 

كه اينك در نبود عمو اسداهللا باز نشر مى شود.
 شغل اصلى من در حرم مطهر، انجام عمليات ساختمانى 
و اصطالحاً بنايى بوده است و كارهاى مختلفى از قبيل 
ديوارچينى، سقف چينى، گچ مالى، سيمان مالى، ساخت 
قبور محل دفن، گنبدشويى حرم مطهر(براى مدت 20 
سال) و... را انجام داده ام و در يك جمله بايد بگويم كه 
هر چه عمليات ساختمانى و عمرانى و بنايى در مراحل و 
عرصه هاى مختلف بوده است به لطف خدا و عنايات امام 
هشتم(ع) انجام داده ام و خدا كمك كرده است و تاريخچه 
و قدمت ساخت و ساز و بنايى در حرم مطهر امام رضا(ع) را 

از زمان استخدام(سال 1354) تاكنون به ياد دارم.
خداوند كمك كرد و به مدت 20 سال(هر سالى به طور 
متوسط 5 تا 10 مرتبه) توفيق داشته ام تا عمليات نظافت 
و شست و شوى گنبد مطهر امام رضا(ع) را انجام دهم و 
شايد بين 150 تا 200 مرتبه تا به حال اين گنبد منور و 
مقدس امام رضا(ع) را خداوند توفيق داده است كه بتوانم 
شست وشو دهم. در سال 1375 براى اولين مرتبه براى 
شست وشوى گنبد منور امام هشتم(ع) دعوت شدم، خيلى 
لحظات عجيب و وصف ناپذيرى بود در باالى گنبد مطهر 
به امام رضا(ع) گفتم، دوست دارم حاال كه توفيق دارم و 
در باالى گنبد مطهر شما مشغول شست و شوى اين گنبد 
مقدس هستم، از خدا بخواهيد كمكم كند تا ساليان سال 

كه زنده ام براى شما و حرم مطهر شما خدمت كنم.
حرف دلم در پايان عمرم براى امام رضا(ع) اين خواهد بود: 
هر چه توانستم از جان و دل براى شما  اى امام رضا(ع) كار 
كردم، نمى گويم درست و صحيح كار كردم، اما تالش و نيتم 
اين بود كه خالصانه براى شما كار كنم، اى پسر فاطمه(س) از 
شما مى خواهم جز به درگاه خداوند و دامان اهل بيت عصمت 
و طهارت(ع) جاى ديگرى محتاج نشوم و از شما امام رئوف 
مى خواهم تا برايم دعا كنيد تا هنگام مرگ كه چشمانم را 
مى بندم، عاقبت بخير شوم و امضاى شما  در نامه اعمالم باشد.

قديمى ترين گنبد شوى حرم مطهر رضوى دار فانى را 
وداع گفت

آخرین حرف های 
«عمو اسداللّه»

در سيره ائمه اطهار(ع) داريم كه اين بزرگواران توصيه 
مى كردند زمانى كه به سفر مى رويد براى افراد خانواده 
و دوستان و بستگان سوغات ببريد، از اين رو خريد 
سوغاتى براى بيشتر زائرانى كه به مشهد مقدس سفر 
مى كنند، يكى از مهم ترين كارها پس از زيارت حرم 
مطهر است و اغلب زائران، پس از زيارت سرى به بازار 
و مغازه هاى كوچك و بزرگ اطراف حرم مطهر و سطح 
شهر مى زنند تا براى دوستان و آشنايان هديه اى را به 

عنوان سوغات از مشهد بخرند.
اما چه خوب است، هديه اى كه به عنوان سوغات براى 
ديگران برده مى شود در كنار رنگ و بوى معنوى اش، 

از توليد ملى هم حمايت كند.
خوشبختانه خادمان آستان قدس رضوى در آخرين 
روزهاى سال اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل، آستين ها 
را باال زدند و كمر همت را براى حمايت از كاالى ايرانى 

و حمايت از بنگاه هاى خود اشتغالى محكم بستند.
پس از برگزارى نخستين نمايشگاه «مهر درخشان» 
در تابستان گذشته، دومين نمايشگاه مهر درخشان با 
سه بخش اصلى محصوالت فرهنگى، سوغات زيارت و 

اقتصاد درون زا آغاز به كار كرد.
اين نمايشگاه با برپايى 120 غرفه، از 10 اسفندماه تا 
31 فروردين ماه از ساعت 10 تا 22 در مركز همايش ها 
و نمايشگاه هاى آستان قدس رضوى واقع در باب الجواد 

ميزبان عموم زائران و مجاوران رضوى است.
بيشتر غرفه داران اين نمايشگاه را مددجويان كميته 

سازندگى  بسيج  سازمان  و  (ره)  خمينى  امام  امداد 
و  رضوى  و  جنوبى  شمالى،  خراسان  استان هاى 
مؤسسه  مانند  آستان قدس رضوى  تابعه  مؤسسات 
آفرينش هاى هنرى آستان قدس رضوى، صنايع غذايى 

رضوى و شركت به نشر پوشش دادند.

خريد براى همه سليقه ها
در اين نمايشگاه محصوالت و كاالها به گونه اى ارائه 
شد كه متناسب همه سليقه ها باشد، بخش محصوالت 
فرهنگى اين نمايشگاه شامل عفاف و حجاب، كتاب و 
نوشتار بود و زائران مى توانستند فرش و تابلو فرش، 
زيورآالت و سنگ هاى قيمتى را به عنوان سوغات از 
بخش «سوغات زيارت» به شهر و ديار خويش ببرند. 
چرمى،  محصوالت  نيز  درون زا  اقتصاد  بخش  در 
شيرينى هاى خانگى، گياهان دارويى، تزيينات خانه و 
آشپزخانه، منسوجات و پوشاك ايرانى و اسالمى، منبت 

و معرق براى فروش عرضه شد.
قدس  آستان  رسانه  امور  و  عمومى  روابط  مديركل 
رضوى در خصوص برپايى نمايشگاه «مهر درخشان» در 
جوار حرم مطهر رضوى گفت: سال 95، دو نمايشگاه  
به همت اداره كل روابط عمومى و امور رسانه آستان 
قدس رضوى در جوار بارگاه منور امام رضا(ع) برگزار 
شد كه نمايشگاه «مهر درخشان 2» تكميل كننده دو 

نمايشگاه قبلى است.
محمد امين توكلى زاده با بيان اينكه سوغات جزئى 

از فرهنگ ما ايرانيان بوده، اما برنامه ريزى مدونى براى 
آن صورت نگرفته است، گفت: سوغات سهم مهمى 
در اقتصاد كشور ايفا مى كند، اما متأسفانه بيشترين 
سوغات زيارت در اعتاب مقدس ايران و عراق از ديگر 
با  مى توانيم  كه  حالى  در  مى شود،  تأمين  كشورها 
طراحى سوغات فرهنگى مناسب عالوه بر انتقال پيام 
فرهنگى سوغات، به توليدكنندگان داخلى نيز كمك 

شايانى كنيم.
حوزه  در  شايانى  كمك  خانگى  توليدات  افزود:  وى 
اقتصاد درون زا مى كند و برپايى چنين نمايشگاه هايى 
راهكار مناسبى براى حل مشكالت اشتغال است كه در 
صورت حمايت و تكميل شبكه توزيع، مى تواند بركات 

فراوانى داشته باشد.
وى اين نمايشگاه را نمادى از اقدام و عمل در حوزه 
اقتصاد با پيوست فرهنگى مناسب دانست و عنوان كرد: 
ما در آستان قدس رضوى بر آن شديم بدون دريافت 
تا  به آن ها كمك كنيم  توليدكنندگان،  از  هزينه اى 
بتوانند محصوالت خود را به شكل مناسب به زائران 

و مجاوران عرضه كنند.
قدس  آستان  رسانه  امور  و  عمومى  روابط  مديركل 
رضوى، برپايى چنين نمايشگاه هايى را مقدمه اى براى 
تشكيل بازارچه سوغات زيارت در آينده دانست و افزود: 
اين حركت ارزشمند مى تواند عالوه بر كمك به توليد 
داخلى، مشكالت اقتصاد را تا حدودى بهبود ببخشد. 

همچنين از لحاظ فرهنگى مكمل امر زيارت باشد.

َسِعد َ َمْن َواالُكْم َو َهَلَك َمْن َعاد َاُكْم َو 
َفاَرَقُكْم  َمْن  َضلَّ  َو  َجَحد َُكْم  َمْن  َخاَب 
لََجَأ  َمْن  أَِمَن  َو  بُِكْم  َك  تََمسَّ َمْن  َفاَز  َو 
ََّقُكْم َو ُهد َِي َمِن  إِلَْيُكْم َو َسِلَم َمْن َصد 

اْعَتَصَم بُِكْم ٌ 

هركه شما را دوست داشت، خوشبخت شد 
هالكت  به  داشت  دشمن  را  شما  هركه  و 
زيانكار  كرد،  انكار  را  شما  كه  هر  و  رسيد 
شد و هركه از شما جدايى كرد، گمراه شد، 
هركه به شما تمّسك جست به رستگارى 
رسيد و هركه به شما پناه آورد، ايمنى يافت، 
كسى كه شما را تصديق كرد، سالم ماند و 

هركه متمّسك به شما شد، هدايت يافت.

هركه منكر شما شد
 كافر است
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قد يمى  د وربين هاى  د ريچه  از  خاطرات  گذشته،  د ر 
آلبوم هاى  و  مى بست  نقش  و سفيد   سياه  قاب هاى  د ر 
پد ربزرگ ها و ماد ربزرگ هايمان را پر مى كرد . شايد  اگر 
اكنون اين آلبوم ها را ورق بزنيد ، تنها محو عكس هاى آن ها 
شويد  و به ياد  د وربين هاى قد يمى عكاس باشى ها نيفتيد . 
اما اگر قد م به موزه مركزى آستان قد س رضوى بگذاريد  و 
از گنجينه نجوم آن د يد ن كنيد ، تازه به ياد  خواهيد  آورد  

روزگارى عكاسى كرد ن به آسانى امروز نبود . 

تلفيق علم و فن
گنجينه نجوم آستان قد س رضوى د ر سال 1378، د ر 
طبقه د وم موزه مركزى اين آستان مقد س د ر صحن كوثر 
بارگاه ملكوتى امام هشتم(ع) افتتاح شد ه است. گنجينه اى 
كه د ر آن مجموعه كم نظيرى از تلسكوپ ها، اسطرالب ها، 
كره ها، وسايل نجوم د ريايى، د وربين ها و...، د ر معرض د يد  
عالقه مند ان قرار گرفته است. عالوه بر انواع د وربين هاى 
چشمى مانند  تك چشمى، د وچشمى، منشورى، گاليله اى 
و شكارى كه براى بزرگنمايى اجسام د ور استفاد ه مى شود ، 
شمارى د وربين  عكاسى و همچنين د وربين فيلمبرد ارى 
نيز از بين آثار نفيس خزانه حرم مطهر رضوى انتخاب و د ر 
اين گنجينه به نمايش عموم د رآمد ه است. د وربين هايى كه 
شما را راهى سفرى خيالى مى كند ؛ سفر به عكاسى هاى 
آن ها  تاريكخانه  به  مكان هايى كه عكاس باشى  قد يمى. 
ظاهر  سنتى  و  د ستى  شيوه  به  را  عكس ها  و  مى رفت 
د ر  تاريك سينمايى  راهى سالن  را  مى كرد . حتى شما 
گذشته هاى د ور مى كند ؛ مكانى كه پروژكتورى قد يمى، 
و  مى آورد   د ر  حركت  به  سفيد   پرد ه  روى  را  تصويرها 

چشم هاى پير و جوان را ميخكوب مى كرد . 

قد يمى ترين د وربين ها
از جمله آثار اين گنجينه مى توان از د وربين هاى فانوسى 
كه  ارزشمند ى  آثار  برد ؛  نام  بزرگ  و  كوچك  ابعاد   د ر 
مى رود .  به شمار  عكاسى  د وربين هاى  قد يمى ترين  جزو 
د وربين  هاى «پوالرويد » د ر مد ل هاى مختلف، از تايمرد ار 
با شمارش معكوس گرفته تا مد ل الكتريك زيپ، از د يگر 
اشياى بى بد يل گنجينه نجوم است. اين د وربين ها، قابليت 
چاپ عكس فورى د اشتند ، به عبارتى د اراى اتاقك تاريك 
بود ند  و پس از عكسبرد ارى، عكس را چاپ كرد ه و د ر 
قابل  نتيجه عكس گرفته شد ه د ر مد ت زمان كوتاهى 
سال هاى  بين  د وربين ها  اين  از  نمونه اى  بود .  مشاهد ه 
1978-1975 ميالد ى ساخته شد ه است. د ر اين بين به 
د وربين  عكاسى «لُبيتل» نيز بايد  اشاره كرد . براى مشاهد ه 
و ثبت تصوير د ر اين د وربين، از د و لنز استفاد ه مى شد . 
همچنين اين د وربين ، قابليت نصب فيلم هاى تخت و 120 

ميليمترى را د اشته است. 

جعبه اى ارزشمند 
 16 حرفه اى  د وربين  و  ميليمترى   8 آماتورى  د وربين 
ميليمترى، د ر بخش د وربين هاى فيلمبرد ارى اين گنجينه 
نمايش د هند ه  پروژكتورهاى  مى كند .  خود نمايى  نجوم 
از  نيز د ر كنار بعضى  فيلم هاى 8 ميليمترى و اساليد  
و  فالش  سه  پايه،  همچون  د وربين ها  جانبى  متعلقات 
لنزهايى با قابليت هاى مختلف، د ر معرض د يد  د وستد اران 
علم و تاريخ گذاشته شد ه است. اما د ر اين ميان، جعبه 
روتوش فيلم، جلوه خاصى به ويترين د وربين هاى عكاسى 
بخشيد ه است. روى اين جعبه، لنزهايى براى بزرگنمايى 
روتوش  منظور  به  اين شىء  از  است.  تعبيه شد ه  فيلم 
كاربر  يعنى  است.  مى شد ه  استفاد ه  عكاسى  فيلم هاى 
ساعت ها وقت خود  را صرف اصالح نواقص موجود  د ر فيلم 
مانند  از بين برد ن چين و چروك اضافى چهره ها يا سايه 

روشن هاى اضافى موجود  د ر عكس ها مى كرد ه است.

همسفر با دوربین های قدیمی

3

راحله ندافى مقدم

اين هنرمند شيرازى به همراه 20 نفر از فاميلش ضريح پنجم حرم مطهر را خاتم كارى كرده است

روایتی از ۵۲ میلیون قطعه عشق 
آرزو مستأجر حقيقى

گنجينه 

استاد كشتى آرا درباره پدر چنين مى گويد: خاتم كارى 
با اين هنرآشنايى  شغل پدرى من بود و از كودكى 
پدر  گرفتم،  را  مدل سازى  ديپلم  كه  زمانى  داشتم. 
بيا  وگرنه  بده  تحصيل  ادامه  مى خواهى  «اگر  گفت: 
و من  دنبال كن.»  را  پيش خودم همين هنر  مغازه 
حرف پدر را به گوش جان پذيرفتم و از سال 1362 تا 
سال 1385 كه پدر به رحمت خدا رفتند درخدمتشان 
مشغول كار بودم. پدر در زمان حياتشان آثار بسيارى 
انجام داده بودند كه يكى از شاخص ترين آن ها در 
سال هاى پيش از انقالب خاتم كارى صندوق ضريح 
همراه  به  روز  در 62  كه  بود  عبداهللا(ع)  ابا  حضرت 

گروهى از خاتم كاران شيرازى انجام دادند. 
استاد كشتى آرا درباره نحوه انتخاب پدر براى خاتم 
كارى درون ضريح مطهر چنين مى گويد: وقتى براى 
خاتم كارى ضريح حضرت رضا(ع) از طرف آستان قدس 
رضوى به ايشان پيشنهاد كار دادند، پدر به دليل كهولت 
سن و عمل هاى متعددى كه براى درمان عدسى و پيوند 
قرنيه چشمانشان انجام شده بود كار را قبول نمى كردند، 
اما من پدر را قانع كردم و زيرنظر ايشان همه گروه دست 
به دست هم داديم تا به بهترين وجه ممكن درون ضريح 
مطهر حضرت(ع) را خاتم كارى كنيم. من نيز به ديسك 
كمر مبتال بودم و به نيت شفا از امام هشتم(ع) اين كار را 
آغاز كردم و پس از آن بحمداهللا تا هشتاد درصد مشكلم 

برطرف شد. 

هندسه، اساس خاتم كارى
از استاد كشتى آرا مى خواهم از هنرخاتم كارى برايمان 
بگويند: خاتم كارى هنر بسيارظريفى است كه يكى از 
مهم ترين مراكزش در شهر شيراز است. چوب هاى فوفل 
و عناب، استخوان شتر، مفتول هاى برنزى كه همان 
سيم هاى زرد رنگى هستند كه در داخل خاتم به شكل 
مثلثى در آورده و استفاده مى شود و نيز ورقه هايى از برنز 
به نام اليه كه در بين ورقه هاى خاتم گذاشته شده تا 
سياهى بينشان روشن ديده شود؛ همگى از لوازم خاتم 
كارى است. اساس هنر خاتم سازى هندسه است. اشكال 

به دو دسته تقسيم مى شود. يكى به صورت مثلث هاى 
متوازى االضالع و منظم و ديگرى به صورت مثلث هاى 
طراحى  در  گفت  مى توان  كه  طورى  به  نامنظم. 
پايه هايشان 6 و 8 يا 8 و 10 است. براى طراحى اين 
اشكال بايد بخوبى هندسه را بدانى و اشكال را بشناسى. 
در اين كار براساس طراحى، مصالح را برش داده و در 
كنارهم به صورت منظم قرار مى دهند. در اشكالى هم 
كه اضالع مساوى ندارند، اين كار بايد با دقت زيادى 
انجام شود. سپس در تنگه هاى مخصوص (چوب هاى 
جنگلى محكمى كه به ِكيُكم معروف است) در كنار هم 

قرارگرفته و با چسب و ريسمان جايگذارى مى شوند.
استاد كشتى آرا درباره روند خاتم كارى داخل ضريح 
مى گويد: ابتدا كار را در كارگاه خودمان كه طبقه پايين 
منزلمان در شيراز است آغاز كرديم. قطعات در شيراز 
آماده شده و سرهم مى شد و مرحله به مرحله آن ها را 
به مشهد مى آورديم. سپس يك ماه مانده به بازگشايى 
ضريح به مشهد آمده و در مدرسه دو درب كارگاهى 
برايمان درنظر گرفته شد تا قطعات را براى نصب نهايى 

آماده كنيم. 
تعداد  اتمام كار  آيا در  آرا مى پرسم،  استاد كشتى  از 
بله.  مى گويد:  شمرديد؟  را  شده  كارى  خاتم  قطعات 
مجموعه خاتمى كه در داخل ضريح به كار رفته 52 
متر طول دارد كه اگر بخواهيم هر سانتى متر را 150 
قطعه حساب كنيم 52 ميليون قطعه خاتم مى شود كه 
تمامش با نهايت عشق و دلدادگى به صاحب اين آستان 

مقدس آماده شد.

اثرى براى خود حضرت رضا(ع)
مى پرسم، اينكه بدانيد هنرتان پيش چشمان حضرت 
رضا(ع) در محلى قرار دارد كه كمتر كسى مى تواند آن 
را از نزديك ببيند و به نوعى تنها مختص ايشان است 
وجزئى از هنرهاى َمحرم حضرت(ع) به شمار مى رود 
چه احساسى داريد؟ دقايقى سكوت حكمفرما مى شود. 
انگار استاد كشتى آرا برمى گردد به سال 1379 و به 
لحظات زيبا، خاطره انگيز و تكرارنشدنى نصب قطعات 

خاتم درون ضريح كه با پدر مرحومشان و ديگر خاتم 
كاران با وضو كار را پيش مى بردند. پس از مكثى صحبت 
را از سر مى گيرد و مى گويد: درست است. اينكه درون 
ضريح ائمه اطهار(ع) و امامزادگان خاتم كارى شود براى 
اولين بار است اتفاق مى افتد. هميشه براى صندوق هاى 
قبور مطهر ائمه(ع) از اين هنر استفاده مى شد. اما اينكه 
داخل ضريح و سقف آن خاتم كارى شود براى نخستين 
بار است كه انجام مى شود. به نوعى اين كار مختص خود 
حضرت رضا(ع) شده است. حتى ما سعى كرديم نوع 
خاتم ها هم اختصاصى باشد. به طور مثال كارى كرديم تا 
پايه طراحى ها براساس هشت و چهارلنگه باشد. يا خاتم 
ديگرى زمينه اش شمسه هشت ضلعى و لوزى است كه 

با امام هشتم بودن ايشان رابطه مستقيم دارد. 
در پايان صحبت هايمان از آقاى كشتى آرا مى پرسم، 
پس از پايان خاتم سازى ضريح نور هربار كه به مشهد 
مى آييد چه احساسى داريد؟ با شعف خاصى مى گويد: 
وقتى براى كار به مشهد آمديم حال و هواى خاصى 
داشتيم؛ زيرا قبل از خاتم كارى ضريح مطهر، سفر به 
شهر مشهد و زيارت حضرت رضا(ع) كمتر برايمان پيش 
مى آمد. اما درآن سال حضور در حرم امام هشتم(ع) 
براى اين مدت طوالنى برايمان شيرينى و لذت فراوانى 
داشت. بهترين لحظات ما آن روزها و همجوارى با بقعه 
مبارك حضرت(ع) بود. اما از آن طرف غريب ترين حالت 
هم زمانى به ما دست داد كه كار به پايان رسيد و نصب 
شد. آن موقع بود كه ناراحت بوديم كه بايد از اين همه 
نور و زيبايى دل كنده و به شهر خود برگرديم. پس 
از آن هر زمان كه مشهد مى آيم، حال و هواى خوبى 
دارم. گاهى مى شود انسان به زيارت بقعه مبارك ائمه 
اطهار(ع) و امامزادگان مى رود، حال خوبى نداشته و به 
قولى دلش گرفته باشد. اما الحمدهللا و به لطف خود 
حضرت(ع) از همان شب آخر كه كار به پايان رسيد 
هرزمان وارد حرم مى شوم حالم هميشه خوب است. هر 
زمان هم دوستان و آشنايان به مشهد مى آيند، از سر 
محبت با من تماس مى گيرند و مى گويند در كنار ضريح 

آقا(ع) به يادت بوديم.

قد است حضرت رضا(ع) را مى توان د ر رنگ هاى سبز و سياه و زرد  و سرخ كه د رخاتم كارى د رون ضريح مطهر 
بيشتر مورد  استفاد ه قرار گرفته است مشاهد ه كرد . آنجا كه د ر لچكى هايش 3300 گل و برگ و پشت گلى كه تمام 
ساقه و ريشه هايشان از د اخل هشت كه به نام امام هشتم(ع) است مى گذرد  را مى توان به نظاره نشست. 52 ميليون 
قطعه خاتم، راز هستى را د ر گوش هم آرام پچ پچ مى كنند . محمد  مهد ى كشتى آرا، فرزند  عباس كشتى آرا هنرمند  
خاتم كار شيرازى است. او 51 ساله است و از10 سالگى وارد  اين حرفه شد ه. د و د ختر و يك پسر د ارد . استاد  محمد  
ملك محمد ى و استاد  غالمحسين گلريز و همچنين پد رش از استاد ان او د ر اين رشته بود ند . ايشان بجز اينكه د ر كنار 
پد ر، براد ران، پسرعموها و تعد اد ى از خاتم كاران شيرازى كه تعد اد شان به 20 نفر مى رسيد  د رون ضريح مطهر على بن 

موسى الرضا(ع) را خاتم كارى كرد ه، همچنين خاتم كارى 4 صند وق كه متعلق به امام هاد ى(ع)، امام حسن عسكرى(ع)، ماد ر و همچنين عمه 
امام زمان(عج) است را با يارى چند  تن از خاتم كاران شيرازى د ركارنامه هنرى خود  د ارد . همچنين آثارخاتم كارى وى د ر قالب ميز، مبل و... د ر 

نمايشگاه هاى كشورهايى چون فرانسه، عمان، بحرين، كويت و شيخ نشين د بى به نمايش گذاشته مى شود .



د         رحريم  چهارشنبه 16 فروردين 1396   7 رجب 1438  5  آوريل 2017  شماره 68 
4

نوروز؛ روزهای خدمت مضاعف
خادمان بارگاه منور رضوی در روزهای آغازین سال در خدمت زائران این بارگاه ملکوتی بودند

روزهاى نوروز، حرم مطهر رضوى ميزبان ميليون ها زائر از سراسر ايران اسالمى و د نيا بود ، زائرانى كه آمد ه 
بود ند  آغاز سال جد يد  و بهار طبيعت را از كنار حريم قد سى رضوى آغاز كنند ، به همين منظورخاد مان آستان 
قد س رضوى د ر بخش هاى مختلف به صورت ويژه به استقبال زائران نوروزى حضرت رفتند  تا با ارائه بهترين 

خد مات فرهنگى، تبليغى و رفاهى زيارتى آرام، د لنشين و خاطره انگيز را براى زائران حضرت رقم بزنند . 

زهرا چكنه

بهار در بهار
روز اول نوروز هر سال، رهبر معظم انقالب نقشه راه امت را 
در سال جديد در حرم مطهر رضوى بيان مى كنند؛ خادمان 
فرهنگى آستان قدس رضوى هم در كمتر از 24 ساعت كتاب 
«بهار در بهار» كه حاوى فرمايشات مقام معظم رهبرى در 
نوروز 96 است به همراه اينفوگرافى سى سال سخنان ايشان، 
به زبان هاى فارسى، عربى، انگليسي،  آذري و اردو توليد و بين 

زائران توزيع كردند.

دریای عرفان اسالمی
حريم  در  تا  است  مغتنمى  فرصت  زيارت،  از  پس  ساعات 
و  معرفت  كسب  به  زائران  محمد(ع)،  آل  عالم  قدسى 
بهره مندى از درياى بيكران انديشه و عرفان اسالمى مشغول 
شوند، در ايام نوروز روزانه حدود 20 جلسه سخنرانى و بيان 
معارف دينى ويژه عموم زائران و خواهران در رواق هاى امام 
خمينى(ره)، دارالحجه، دارالحكمه و حضرت معصومه(س) و 

ايوان مقصوره صحن گوهرشاد برگزار شد.

سوغات فرهنگی
مى آيد،  (ع)  رضا  ملكوتى حضرت  آستان  به  كه  زائرى  هر 
مى برد،  خود  با  كه  معنوى  سوغات  بر  عالوه  دارد  دوست 
سوغات متبركى نيز از اين حرم داشته باشد، از اين رو 100 
هزار بسته فرهنگى با عنوان «بوى بهشت» شامل بسته هاى 
كودك، پسرانه، دخترانه و پدرانه- مادرانه به عنوان سوغات 

فرهنگى به زائران نوروزى حرم مطهر اهدا شد.

جایی برای پرسیدن
حلقه هاى معرفت، نشست هاى بسيار صميمى و پربارى است كه 
در آن گفت و گوى چهره به چهره و پرسش و پاسخ آزاد با حضور 
استادان مجرب حوزه و دانشگاه صورت مى گيرد، در بيش از 1000 
حلقه معرفتى كه ويژه خواهران و برادران در مركز پاسخگويي و 
رواق هاى دارالحجه،  دارالحكمه، امام خمينى(ره) و حضرت معصومه 
(س) برگزار شد، به تمام سؤاالت و شبهات زائران در حوزه هاى 

اجتماعى، اخالقى، سياسى، اعتقادى، احكام و... پاسخ داده شد.

مناجات با معبود
براى  فضا  بهترين  رضوى  ملكوتى  بارگاه  شب هاى  نيمه 
ايام دو  اين  با معبود است. در  مناجات ها و نجواى عارفانه 
ساعت پيش از اذان صبح ويژه برنامه «مناجات با معبود» در 

رواق امام خمينى(ره) برگزار شد.

نشستن بر سفره نور هشتمين آفتاب، همان طعامى كه سراسر 
حرم  زائران  و  دلدادگان  هميشه  آرزوى  شفاست؛  و  تبرك 
مطهررضوى است، در ايام نوروز عالوه بر توزيع روزانه 40 هزار 
زائرانى  وعده صبحانه بين راهى، 6 هزار غذا در وعده شام بين 
در  غذا  هزار  و 10  مى شوند  داده  اسكان  زائر  كمپ هاى  در  كه 
وعده ناهار در مبادى ورودى شهر مشهد، حدود 30 هزار فيش 
ميهمانسرا در پايانه هاى مسافربرى، ايستگاه راه آهن و فرودگاه 

به زائران داده شد.

سفره نور
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نوروز؛ روزهای خدمت مضاعف
خادمان بارگاه منور رضوی در روزهای آغازین سال در خدمت زائران این بارگاه ملکوتی بودند

روزهاى نوروز، حرم مطهر رضوى ميزبان ميليون ها زائر از سراسر ايران اسالمى و د نيا بود ، زائرانى كه آمد ه 
بود ند  آغاز سال جد يد  و بهار طبيعت را از كنار حريم قد سى رضوى آغاز كنند ، به همين منظورخاد مان آستان 
قد س رضوى د ر بخش هاى مختلف به صورت ويژه به استقبال زائران نوروزى حضرت رفتند  تا با ارائه بهترين 

خد مات فرهنگى، تبليغى و رفاهى زيارتى آرام، د لنشين و خاطره انگيز را براى زائران حضرت رقم بزنند . 

زهرا چكنه

فرش های عرشی
در بارگاه منور رضوى، فرش ها روايت زيبايى از جلوه گرى 
هنر و ارادت دارند و هر لحظه به قدوم زائران امام مهربانى ها 
متبرك مى شوند. در مجموعه اماكن متبركه براى اجراى بهتر 
مراسم مختلف مذهبى و فرهنگى و در راستاى رفاه حال 
زائران، حدود 240 هزار مترمربع فرش براى مفروش كردن 

برخى رواق ها و صحن ها مورد استفاده قرار گرفت.

گل های بهاری
با 100 هزار شاخه  بهار، حرم مطهر  در روزهاى نخستين 
گل بهارى، گل آرايى و فضا سازى شد. گل آرايى حرم مطهر 
امسال با شكوه تر از ديگر سال ها بود. در اين ايام گل هاى فوق 

ضريح مطهر نيز به صورت ويژه تزيين شد.

عطر بهشتی
براستى مى توان با تنفس در حريم قدسى حضرت رضا (ع) 
عطر دل انگيز بهشت را استشمام كرد. هر روزه در ايام نوروز 
رواق هاى حرم مطهر رضوى با رايحه هايى متفاوت از بهترين 
عصاره هاى موجود در جهان، عطرافشانى شد. صحن هاى حرم 

مطهر نيز با عودسازها معطر گرديد.

نوای نقاره
يكى از خاطرات و نواهاى به ياد ماندنى بسيارى از زائران حرم 
رضوى، نواى زيباى نقاره خانه است كه از كودكى تاكنون با 
آن خاطرات بسيارى داريم و همه روزه در دو نوبت در حرم 
نقاره نواخته مى شود. امسال هم در لحظه تحويل سال، آيين 

نقاره نوازى مثل ديگر سال ها برگزار شد.

غبار متبرک
آيين غبارروبي روضه منوره از آن دست آيين هايي است كه 
امسال  برخوردار است.  از جايگاه معنوى و روحانى خاصى 
هم مثل ديگر سال ها چند روز مانده به عيد نوروز با حضور 
خانواده معزز شهدا، علما و مسؤوالن، آيين غبارروبى روضه 

منوره برگزار شد.

تا  و طوالنى شدن مسيرها  با گسترده  شدن صحن  هاى حرم 
ناتوانان بسيار  زائران سالمند و  براى  روضه منوره، رفت و آمد 
مشكل شده است، از اين رو عالوه بر در اختيار قراردادن صندلى 
چندين  ورودى،  مبادى  در  ساعته   24 بصورت  چرخدار  هاى 
دستگاه ماشين زائربر در ساعات مختلف زائران را به صحن هاى 

مختلف جابجا كردند.

چرخ های عاشقی



با قبر انس گرفته ام
در مدت همكارى با دفتر امور دفن حرم 
مطهر امام رضا(ع) شايد حدود 1250 
نفر از اموات را خودم در صحن ها و مكان هاى اعالم 
شده از سوى دفتر امور دفن آستان قدس رضوى در 
بارگاه امام هشتم(ع) دفن كرده ام. از قبر به اندازه اى كه 

الزم است مى ترسم.
شايد بهتر است بگويم كه نمى ترسم. زيرا با قبر انس 
گرفته ام. قبر خوب خصوصياتى دارد؛ منظورم اين است 
كه قبر بد و خوب ندارد. همه بستگى به مرده اى دارد 
كه در آن دفن مى شود. پس بهتر است بگوييم كه مرده 

خوب يا مرده بد در تعبير قبر خوب و بد مؤثر است.
از شغلم ناراضى نيستم. به هرحال همين كه در كنار 
حرم مطهر و قبر منور امام رضا(ع) به دنبال كسب رزق 
و روزى حالل هستم، بايد خدا را شكر كنم. در داخل 
قبر بارها به اين موضوع فكر كرده ام كه اكنون براى 
اين شخص مرحوم شده (فوت شده) چه سرنوشتى 
در انتظار است. خيلى زياد و به دفعات مكرر داخل 
قبر رفته ام، محل كار و دفتر كار من داخل قبر است. 
امام رضا(ع) را در داخل قبر خيلى نزديك مى بينم. 
معتقدم كه جز خدا و ائمه اطهار(ع) شخص ديگرى به 

داد انسان در داخل قبر نمى رسد.
دوست دارم قبرم خيلى ساده باشد. هر جا باشد شب 

اول قبر امام زمان(عج) و امام رضا(ع) به دادم برسند.
من معتقدم كه وقتى بر سر جنازه و پيكر اموات تلقين 
مى خوانم، مردگان متوجه مى شوند؛ زيرا اگر متوجه 
نمى شدند در دين مقدس اسالم و مذهب تشيع چنين 
دستورى به بازماندگان و خانواده شخص فوت شده 
داده نمى شد كه براى مردگان تلقين بخوانند. مردگان 
اگر زبان حرف زدن مى داشتند به زنده ها مى گفتند: از 
مردن من كه روزى مثل شما زنده بودم، درس عبرت 
بگيريد. تا به حال هنگام تلقين خواندن و دفن اموات 

احساساتى شده ام اما خيلى زياد گريه نكرده ام.
بعد از اينكه براى كار حفارى و تلقين خواندن و ساير 
امور مربوط به دفن اموات انتخاب شدم و پس از انجام 
نيروهاى  كنار  در  ابتدا  ادارى  امور  ساير  و  مصاحبه 
قديمى و باتجربه اين كار مدت زمانى را به اصطالح 
كارورزى كردم و ظرافت ها و حساسيت كار را فرا گرفتم 

و سپس مشغول كار شدم.
ندارند، همين كه كار  با كار من مشكلى  خانواده ام 
من شرعى، حالل قانونى و در حرم امام رضا(ع) است 
براى من و آن ها كافى است. تاكنون خيلى به مرگ و 
مردن خودم فكر كرده ام. من هميشه خودم را جاى 
اموات مى گذارم و مى دانم يك روزى من هم مى ميرم 
و شخص ديگرى مرا دفن مى كند.شب اول قبر را اگر 
بخواهم توصيف كنم، طبق دستورات دينى و روايات 

ائمه اطهار(ع) شب بسيار سخت و هولناكى مى باشد.
امام  برقرار كرد.  ارتباط  بايد  امام رضا(ع) هميشه  با 
داخل  رضا(ع)  امام  با  مطهر  ضريح  داخل  رضا(ع) 
صحن ها و رواق ها و داخل قبر هيچ فرقى ندارد امام 
رضا، امام رضاست، هر جا آقا باشند همان جا محضر 
حضرت است. اين اعمال و رفتار و گفتار ماست كه بايد 

مطابق خواست حضرت باشد.
و... يك  تلقين، قبرستان  از مرگ، مرده، دفن، قبر، 
درس آموخته ام و آن اينكه مرگ حق است، به يقين 
فرا مى رسد و انسان را از مرگ چاره و گريزى نيست، 
پس بايد آماده مرگ بود و با اعمال شايسته و پرونده 
سفيد به سوى مرگ كه وسيله انتقال از دنيا به آخرت 
مى باشد، حركت كرد. دوست دارم كه هر چقدر خداوند 
به من عمر مى دهد در راه رضاى خودش و حضرات 

ائمه اطهار(ع) گام بردارم.
مرگ به نظر من پايان زندگى دنيوى و آغاز زندگى 
برزخى و اخروى است، مرگ وسيله اى است كه بايد 

حتماً در چرخه زندگى انسان وجود داشته باشد.
اگر امشب شب اول قبر من باشد، فقط دوست دارم كه 
شب راحتى من باشد و امام رضا(ع) به ديدارم بيايند. 
در آخرين لحظات زندگى به حضرت مى گويم: همه 
مى گويند كم ما و كرم شما، من مى گويم هيچ ما و 

كرمت اى امام رئوف.

شب اول قبر شب تولد جديد انسان است
در ادامه اين گفت و گو پاى سخنان يكى ديگر از حفاران 
نيز  او  نشستيم  رضوى  مطهر  حرم  دفن  امور  دفتر 
سخنان جالبى را برايمان تعريف كرد كه در ادامه به 

طور خالصه به آن ها اشاره مى شود.
در طول مدت همكارى خودم با دفتر امور دفن حرم 
مطهر رضوى شايد حدود 1500 مرده را در حرم مطهر 

امام رضا(ع) دفن كرده ام.
در آغاز كار از مردگان مى ترسيدم. اما آهسته آهسته با 
مردگان انس گرفتم. اين فرد در مقابل كلماتى كه از او 
پرسيدم، بدون مكث و به سرعت اولين چيزى كه به 

ذهنش رسيد را اينگونه بيان كرد:
غسالخانه: حمام مردگان

كفن: لباس مرده
سنگ لحد: وحشت براى مرده

عزرائيل: فرشته خدا اما ترسناك
قبر: خانه تنگ و كوچك

تلقين: پچ پچ با مرده
شب اول قبر: شب تولد جديد براى انسان جهت زندگى 

اخروى
مرده: بنده خدا كه عازم سفر طوالنى شده

ناراحت نيستم كه حفار قبر و تلقين خوان مردگان 
شده ام، زيرا كارم حالل و براى حرم امام رضا(ع) كار 
مى كنم. كار من جورى است كه بايد از مردگان نترسى؛ 
براى يك تلقين خوان آنچه مهم است، نترسيدن از 
اموات و درست و صحيح خواندن تلقين و عبارت هاى 

آن از نظر شرعى و فقهى مى باشد.
در كار من پارتى بازى جايى ندارد. دوست دارم يك 
عمر با عزت و كرامت زندگى كنم. تابه حال زياد به 
مرگ فكر كرده ام، راستى اگر خداوند مرگ را در زندگى 
انسان ها مقرر نمى كرد، فاجعه اى به پا مى شد. خداوند 
با  است.  و منطق  كارهايش روى حساب و حكمت 
مرده ها زياد سر و كار دارم، اما فقط براى آن ها تلقين 
برايشان طلب  مى آيم  بيرون  كه  قبر  از  و  مى خوانم 

رحمت و مغفرت مى كنم.
به نظر من كار كردن با مرده ها خيلى راحت تر از زنده ها 
مى باشد. اگر يك دعاى مستجاب داشته باشم، دوست 
دارم كه خداوند مرا عاقبت بخير كند. داخل قبر با امام 
رضا(ع) زياد حرف مى زنم، دوست دارم خودم در شب 

اول قبرم حضرت را ببينم.

شخصيت هاى زيادى همچون شهيد بابا رجب، شهيد 
و...  زنجانى  آيت اهللا حسينى  مرحوم  كارگر،  حسنى 
را دفن كرده ام. وى براى خودش پيام هايى را ارسال 

مى كند به اين صورت كه:
پيام مرگ: به يقين فرا مى رسد.

پيام قبر: خانه اى كه حتماً وارد مى شوى
پيام كفن: لباسى كه دوست ندارى بپوشى اما ديگران 

به تن تو خواهند پوشاند.
پيام سنگ لحد: قبل از اينكه سرت به سنگ بخورد 

براى عاقبت بخير شدن خودت كارى بكن
دوست دارم در جايى دفن شوم كه خدا راضى باشد. 
محل قبر و دفن مهم نيست، خدا و ائمه اطهار(ع) فقط 

به دادمان برسند.
از وى مى پرسيم كه خوبى ها و ويژگى هاى شغل حفارى 
قبر و تلقين خواندن در چيست؟ او پاسخ مى دهد: 
كسى به اين شغل حسرت و افسوس نمى خورد. رقيب 
و حسود در شغلت وجود ندارد. شغلت هميشه يادآورى 
كننده قيامت است. اين شغل، شغل بى ادعايى است. در 
ضمن از جمله شغل هايى مى باشد كه در واقع خاكى 
است. از طرف ديگر ثواب دارد و بسيار كار مهم و قابل 

توجهى (از نظر اهميت اجرا) در جوامع بشرى است.
يكى از آرزوهايم كه هيچ وقت شايد برآورده نشود 
اين است كه دوست داشتم خودم براى خودم تلقين 

مى خواندم و مى مردم.
امام رضا(ع) را در داخل قبر نه با چشم ظاهر كه با 
امام  دارم،  دوست  كرده ام.  احساس  بارها  دل  چشم 
رضا(ع) در شب اول قبر به فريادم برسند. دوست دارم 
روى سنگ قبرم اين جمله را بنويسند: اى زنده ها كه 

اين جمله را مى خوانيد شما هم يك روز مى ميريد.
داخل قبر به تنها چيزى كه فكر مى كنم روشنايى چراغ 
است. چراغ قبر هر انسانى، اعمال اوست، البته از لطف 

خدا و عنايات ائمه اطهار(ع) هم نبايد نااميد بود.
خيلى دوست داشتم كه كارم كساد شود، اما همه 
چيز دست خداست، اگر مرگ دست من مى بود، براى 
خودم هم مرگ ناگهانى رقم مى زدم. لذت مرگ هم به 

ناگهانى بودن آن است.
هميشه به اين موضوع فكر مى كنم كه مرگ و تولد 

تكرارى ترين كار دنياست.
و در پايان يك جمله مى گويم: امام رضا جان: مرگ 

مرا هم در حرمت از خداى بزرگ درخواست كن.
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اشيايى كه د ر موزه آستان قد س رضوى به ياد گار ماند ه اند  
جز جنبه هنرى و تاريخى خود ، د اراى چهره اى معنوى 
نيز هستند ؛ چهره اى معنوى كه به د ليل پيوند  خورد ن با 
آستان مبارك حرم رضوى به وجود آمد ه است. د ر اين موزه  
نمونه هاى متعد د  و مختلفى از اشيا را مى توان از نزد يك 
هنرى سرگذشت  جنبه هاى  كنار  د ر  كه  كرد   مشاهد ه 

طوالنى را نيز به همراه خود  د ارند . 

پيشكشى جهت رفاه زائران
د ر روزگاران قد يم هرجا كه د سترسى به آب آشاميد نى 
آب  تأمين  براى  وسيله  بهترين  بود ه،سنگاب  سخت 
آشاميد نى مرد م  بود ه است. جنس سنگى اين ظرف او را 
د ر مقابل باد  و باران محافظت مى كرد ه و همچنين به د ليل 
قابل حمل بود ن بر آب انبار و حوض ارجحيت د اشته است. 
شايد  ظرف هاى مسى و برنجى همان طور آب خورى هايى 
كه امروزه د ر معابر هستند ، شكل جد يد  همان سنگاب هاى 
قد يمى باشند .آبخورى هايى كه چون سنگاب خوارزمشاهى 
با عبارت هايى چون سالم برحسين(ع) با عاليق مذهبى 
مرد م پيوند  خورد ه و نشانى براى اراد ت بر اهل بيت(ع) 
است.  سنگاب ظرف بزرگى بود ه كه از سنگ يكپارچه 
تراشيد ه شد ه و براى تأمين آب آشاميد نى د ر مكان هاى 
عمومى مانند  مسجد  و بازار قرار مى گرفته است. شايد  د ر 
مورد  سنگاب خوارزمشاهى تصويرى د ر حافظه تاريخى 
مرد م نباشد ، اما خاطره سنگاب مرمرين سقاخانه اسماعيل 
طال كه زائران به قصد  شفا از آن آب مى نوشيد ند ، مى تواند  
راهنماى خوبى جهت كاربرد  سنگاب خوارزمشاهى د ر حرم 
مطهر باشد  كه جهت رفاه حال زائران حرم مطهر رضوى د ر 
روزگاران گذشته ساخته و به اين آستان تقد يم شد ه است.

ياد گارى از هنر د يرين مشهد 
سنگاب خوارزمشاهى، سنگ كروى و يكپارچه سياه هركاره 
است كه به ارتفاع 110، قطر د هانه 137 و ضخامت بد نه 
14/5 سانتى متر ساخته شد ه  است. به نظر كارشناسان 
هنر  برجسته  نمونه هاى  از  يكى  خوارزمشاهى  سنگاب 
سنگ تراشى است؛ هنرى كه د ر شهر مشهد  به د ليل 
وجود  معاد ن غنى سنگ كلريت، معروف به هر كاره د اراى 
قد مت بسيارى است و از گذشته به عنوان يك صنعت مورد  
توجه بود ه است و محصوالت سنگى صنعتگران مشهد ى 
به عنوان سوغات به شهرهاى د يگر فرستاد ه مى شد ه است.  

 مشخصات فنى و هنرى سنگاب
با توجه به تاريخ هاى آمد ه بر روى كتيبه هاى ظرف، سنگاب 
بد نه  روى  است.  ساله  قد متى 600  د اراى  خوارزمشاهى 
سنگاب  16 نيم د ايره براى قرار د اد ن ظرف هاى آب خورى 
تراشيد ه شد ه است، سوراخ هايى روى بد نه وجود  د ارد  كه 
نشانگر برد اشت آب د ر ارتفاع متفاوت بود ه و سوراخى د ر 
كف جهت خروج باقى ماند ه آب تعبيه شد ه است.روى بد نه 
سنگ كتيبه هايى با نقوش گياهى و هند سى حجارى و 
تزيين شد ه است. كتيبه هايى با مضمون د عا، آيات و احاد يث  
نشانه عشق و عالقه سازند گان اين اثر به اين آستان مبارك  
است. اين كتيبه ها د ر سه رد يف تقسيم شد ه است كه رد يف 
اول خط ثلث تزيينى شامل روايات و نام سفارش د هند ه، 
رد يف د وم نام و القاب «سلطان محمد  خوارزمشاه» و وزيرش 
و تاريخ سنگاب به عربى است د ر زير نوشته عربى به فارسى 
آمد ه است «خد اى تعالى بر آن بند ه رحمت كناد  كه د ر آنجا 
حاضر شود  و د عاى د ر آنجا با اهل شهر كند  و فرستد  بر ...» 
بر اساس همين نوشته حد س زد ه مى شود  كه سنگاب د ر 
ابتد ا د ر ورود ى حرم مطهر رضوى قرار د اشته است و پس از 
گذشت سال ها و توسعه حرم د ر ورود ى رواق د ارالسياد ه قرار 
گرفته است و د يگر به عنوان شمعد ان از آن استفاد ه مى شد ه 

و زائران د ر آن شمع روشن مى كرد ه اند . 

گزارش

محمدحسين مروج كاشانىمحمدحسين مروج كاشانى

در گفت و گو با 2 نفر از حفاران دفتر امور دفن حرم مطهر رضوى

قبر، دفتر کار ماست
سنگاب خوارزمشاهی 

»ونه ای از هª سنگ تراشی مشهد
فاطمه عامل نيك

شخصيت هاى زيادى همچون شهيد بابا رجب، شهيد شب اول قبر شب تولد جديد انسان است

شايد براى شما هم اتفاق افتاده باشد كه در حرم مطهر امام هشتم(ع) مشغول زيارت 
بوده ايد، ناگهان با صداى همهمه جمعيت متوجه افرادى مى شويد كه تابوتى را بر دوش 

داشته و به سوى يكى از آرامستان هاى سه گانه بهشت ثامن االئمه(ع) در حرم منور و مقدس 
رضوى در حال حركت هستند. در اين ميان هنگام دفن كردن يك شخص فوت شده، يك يا 
دو نفر از افرادى را مشاهده مى كنيد كه براى انجام اعمال و آداب دفن ميت از قبيل خواباندن 
ميت در داخل قبر، خواندن تلقين هاى شرعى و دينى (مطابق آنچه كه در كتاب مفاتيح الجنان 
و رساله توضيح المسائل فقها و مجتهدان آمده است)، چيدن سنگ لحد، پوشاندن قبر و... 
مشغول فعاليت هستند. آنچه كه در ذيل آمده است برش هايى از گفت و گوى صميمانه خبرنگار 
قدس با دو نفر از حفاران دفتر امور دفن حرم مطهر رضوى است كه مسئوليت انجام اعمال و 

آداب مخصوص دفن اموات در حرم مطهر و منور امام رئوف را برعهده دارند.



 گرد شگرى مذهبى از قرن ها پيش 
د ر سراسر د نيا وجود  د اشته و قد مت 
آن به قد مت فرهنگ د ينى تمامى 
مذهبى،  جاذبه هاى  بين  اين  د ر  است.  اد يان 
زيارتگاه ها و اماكن مقد س هر ساله شمار زياد ى 
از گرد شگران را به سوى خود  جذب مى كنند  و 
شاهد  آن هستيم كه طى سال هاى اخير ساالنه 
اعتاب  زيارت  براى  زائر  ميليون  يكصد   از  بيش 
اطهار(عليهم  ائمه  مطهر  حرم هاى  و  مقد س 
السالم) به كشورهاى مختلف سفر مى كنند . د ر 
 50 از  بيش  تشرف  با  معلى  كربالى  ميان  اين 
ميليون زائر از بيش از 60 كشور، جايگاه اول را از 

نظر تعد اد  زائر به خود  اختصاص د اد ه است.
بخش  حسينى،  زائران  حال  رفاه  منظور  به 
گرد شگرى د ينى وابسته به آستان قد س حسينى 
از حد ود  10 سال پيش، فعاليت خود  را آغاز كرد ه 
است و عموم زائران مى توانند  از خد مات مختلف 
سيد   كنند .  استفاد ه  بخش  اين  د ر  شد ه  ارائه 
د ينى  گرد شگرى  بخش  مسئول  الحكيم  رياض 
آستان قد س حسينى د ر گفت وگوى اختصاصى 
بخش  اين  فعاليت هاى  مورد   د ر  ما  خبرنگار  با 

توضيحاتى د اد ه است كه د ر اد امه مى خوانيم.

بخش  د ر  كه  خد ماتى  مورد   د ر  لطفاً 
گرد شگرى د ينى آستان قد س حسينى به 

زائران ارائه مى شود ، برايمان توضيح د هيد .
بخش گرد شگرى د ينى آستان قد س حسينى د ر 
سال 2008 ميالد ى تأسيس شد . اين بخش د ر 
ابتد ا تنها مسئوليت انتقال زائران كربالى معلى 
و  مطهر  حرم  به  شهر  مركز  ورود ى هاى  از  را 
بالعكس بر عهد ه د اشت، اما به د رخواست مكرر 
و  عراق  شهرهاى  د يگر  به  سفر  برنامه  زائران، 
اماكن مذهبى و زيارتى نيز د ر د ستور كار بخش 

گرد شگرى د ينى حرم مطهر امام حسين(ع) قرار 
گرفت. د ر حال حاضر اين د فتر به صورت شبانه 
روزى فعال است و روزانه صد ها زائر د ر ايام عاد ى 
سال توسط وسايل نقليه بخش گرد شگرى د ينى 
به عتبات مقد سه د ر شهرهاى سامرا و كاظمين و 
نجف اشرف مشرف مى شوند  و اين بخش جهت 
رفاه زائران به بهترين خود روهاى پيشرفته كوچك 

و بزرگ مجهز شد ه است.

برنامه سفرهاى زيارتى اين بخش به چه 
شكل است؟

د ر صورت وجود  امنيت، برنامه سفر به شهرهاى 
مقد س سامرا، كاظمين و نجف اشرف به صورت 
روزانه از كربالى معلى صورت مى گيرد  و زائران با 
پرد اخت هزينه اى اند ك از جوار حرم مطهر امام 
حسين(ع) با خود روهاى متعلق به حرم مطهر، به 

شهرهاى مختلف زيارتى مى روند .
بسيار  امامزاد گان  حضور  به  توجه  با  همچنين 
د ر شهرهاى مختلف عراق، برنامه زيارت طفالن 
مسلم د ر شهرستان مسيب، مسجد  سهله، مسجد  
بلد ،  شهر  د ر  محمد (ع)  سيد   امامزاد ه  كوفه، 
امامزاد ه قاسم فرزند  امام موسى كاظم(ع)، حرم 
مطهر حر رياحى، حرم حضرت عون و مزار شريفه 
فرزند  امام حسن مجتبى(ع) نيز به صورت هفتگى 

انجام مى شود .

عراق،  زيارتى  اماكن  به  سفر  جز  آيا 
سفرهاى زيارتى به كشورهاى مختلف هم از 

سوى اين بخش برنامه ريزى شد ه است؟
خوشبختانه طى سال هاى اخير و به د رخواست 
عموم زائران و مجاوران، بخش گرد شگرى د ينى 
زيارتى  سفرهاى  برنامه  حسينى  قد س  آستان 
ايران، سوريه و  به كشورهاى جمهورى اسالمى 

عربستان سعود ى براى حج عمره را نيز د ر د ستور 
زائران  از  نام  ثبت  با  و  است  د اد ه  قرار  كار خود  
د ر قالب كاروان هاى زيارتى به زيارت حرم مطهر 
رضوى، حرم مطهر حضرت معصومه(س)، حرم 
حضرت  مطهر  حرم  زينب(س)،  حضرت  مطهر 
اين  كه  مى شوند   اعزام  عمره  حج  و  رقيه(س) 
و  نظير  بى  استقبال  مورد   زيارتى  كاروان هاى 

گسترد ه زائران واقع شد ه است.

د ر مورد  خد مات د يگرى كه از سوى اين 
بخش به عموم زائران ارائه مى شود ، بيشتر 

برايمان توضيح د هيد .
طى سال هاى اخير بسيارى از زائران به صورت 
و  مى شوند   مشرف  عاليات  عتبات  به  انفراد ى 
رو  اين  از  د ارند ،  بليت  تهيه  براى  را  مشكالتى 
بخش  به  متعلق  هواپيمايى  واحد   د ر  اكنون 
بليت  حسينى،  قد س  آستان  د ينى  گرد شگرى 
تمامى شركت هاى هواپيمايى جمهورى اسالمى 
ايران و شركت هواپيمايى العراقيه قابل رزرو شد ن 
است و زائران كشورهاى مختلف بويژه جمهورى 
واحد   اين  به  مراجعه  با  ايران مى توانند   اسالمى 
واقع د ر ابتد اى خيابان سد ره، بليت هواپيما رزرو 
كنند ، همچنين د ر نظر د اريم اين واحد  با د يگر 

شركت هاى هواپيمايى نيز همكارى د اشته باشد .

ايام  مانند   ميليونى  زيارت هاى  ايام  د ر 
زائران  براى  هم  را  ويژه  خد ماتى  اربعين، 

حسينى د ر نظر گرفته ايد ؟
با توجه به حضور ميليونى زائران د ر ايام زيارتى 
د ستگاه   200 از  بيش  حسينى،  اربعين  بويژه 
از  را  الشهد ا(ع)  سيد   محترم  زائران  اتوبوس، 
و  صفوان  و  شلمچه  مهران،  شيب،  مرزهاى 
فرود گاه هاى بغد اد ، نجف اشرف و بصره به استان 

كربال منتقل مى كند .
معلى  كربالى  زيارت  از  پس  زائران  همچنين 
د ينى  به بخش گرد شگرى  مراجعه  با  مى توانند  
حرم مطهر از اتوبوس هايى كه زائران را به مرزهاى 
مختلف بويژه ايران منتقل مى كنند  نيز استفاد ه 

نمايند .

آيا برنامه ويژه اى هم براى اين بخش و د ر 
جهت رفاه حال هر چه بيشتر زائران د ر نظر 

د اريد ؟
از جمله برنامه هاى آيند ه اين بخش كه اميد  است 
برنامه ريزى  نزد يك عملياتى شود ،  آيند ه اى  د ر 
اپليكيشن جد يد ى ويژه بخش گرد شگرى است. 
از اين طريق محبان اهل بيت(ع) از هر كشورى 
مورد   به عراق خود روى  از سفر  پيش  مى توانند  
نظر خود  را د ر تاريخ مورد  نظر از فرود گاه يا مرز 
با  و  مقد س  شهرهاى  مقصد   به  عراق  ورود ى 

قيمت بسيار مناسب رزرو كنند .

اعتاب مقد         سه 

عملیات نصب رضیح 
امامین عسکریین  آغاز شد

رئيس ستاد بازسازى عتبات عاليات كشور از اجراى عمليات 
نصب ضريح مطهر امامين عسكريين(ع) در سامرا خبر داد.

ضريح  به  منتهى  رواق هاى  اينكه  بيان  با  پالرك  حسن 
مطهر هم اكنون بسته شده و زائران تنها مى توانند از طريق 
رواق هاى اوليه وارد حرم شوند، افزود: عمليات نصب ضريح 
مطهر به دقت زياد نياز دارد و اميدواريم همزمان با نيمه 

شعبان ضريح جديد رونمايى شود.
وى بيان كرد: عمليات ساخت ضريح مطهر در سال 1392 
در قم به پايان رسيد، اما شرايط امنيتى در عراق مانع از 
انتقال اين ضريح مطهر به سامرا شد. وى يكى از مهم ترين 
ويژگى هاى اين ضريح مقدس را قرار گرفتن آن در محل تولد 

امام زمان(عج) يعنى خانه امام هادى (ع) عنوان كرد.

ام پروژه زیر گذر  ́ا
 در حرم مطهر حرضت علی

پروژه زير گذر صحن حضرت فاطمه(س) حدفاصل آرامگاه 
صافى صفا و صحن حضرت فاطمه(س) يكى از فازهاى مهم 
پروژه بزرگ صحن حضرت فاطمه زهرا(س) در نجف اشرف 
به شمار مى رود كه در روزهاى آينده به پايان خواهد رسيد.

كرار الموسوى، مهندس ناظر اين پروژه با بيان اين خبر 
با 500 متر طول، هشت متر عرض  اين زير گذر  گفت: 
و 6 متر ارتفاع يكى از فازهاى مهم پروژه صحن حضرت 
فاطمه(س) است كه به منظور جلوگيرى از ايجاد ترافيك و 

عبور خودروها طراحى و ساخته شده است.

ششمین ه·یش 
«سل·ن، شاه راه ادیان» 

ششمين همايش ساالنه «سلمان، شاه راه اديان» با حضور 
مزار  جوار  در  خارجى  و  داخلى  انديشمندان  از  شمارى 

صحابى جليل القدر، سلمان فارسى برگزار شد.
عراق،  عاليات  عتبات  نمايندگان  حضور  با  همايش  اين 
نمايندگانى از دفاتر مراجع عظام تقليد در نجف اشرف و 
جهان،  ايزدى هاى  رهبر  نماينده  عراق،  ارامنه  رهبر  قم، 
نماينده ديوان وقف شيعى و وقف سنى عراق و انديشمندانى 
از جمهورى اسالمى ايران، جمهورى عربى مصر، الجزاير و 
ساحل عاج برگزار شد. در اين همايش شيخ عبداهللا دوسو 
از ساحل عاج، شيخ فضيل الجزايرى از الجزاير، دكتر احمد 
راسم النفيس از مصر، دكتر اصغر منتظر القائم و دكتر مرجان 
رضائى و دكتر وجيه السادات ميرى از دانشگاه اصفهان، 
آيت اهللا شيخ نجم الدين طبسى و آيت اهللا سيد محمد رضا 
علم الهدى از حوزه علميه قم و آقاى شيخ مهدى باقرى 

سيانى از حوزه علميه اصفهان مقاالت خود را ارائه كردند.
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خبر

احمد هوشمند

توسط بخش گردشگرى دينى آستان قدس حسينى

زائران حسینی به اعتاب مقدسه اعزام می شوند

 تصاویری از پروژه مسقف سازی حرم مطهر حضرت عباس



«من جور د يگرى مشهد  و امام رضا (ع) را د وست 
د ارم و هنوز از حرم آقا خارج نشد ه ام، د لم برايشان 
تنگ مى شود . هميشه به مشهد ى ها حسرت مى برم 
كه كنار حضرتند  به خاطر همين خيلى روى شهر 
مشهد  حساسم. د ر يك سال اخير الحمد هللا. چند  
بار به حرم رضوى مشرف شد ه ام و بايد  بگويم به 
وفور نسبت به د وران گذشته، با توجه به تغييرات 
كه د ر آستان قد س شاهد  بود يم، تحوالت بسيار 
مثبتى را شاهد  بود م. البته من د ر مقام نقد  نيستم، 
فقط به عنوان زائرى كه حس كرد ه است تغييراتى 
خبرها  د ر  كه  مطالبى  لحاظ  به  چه  د اد ه،  رخ 
خواند ه ام و شنيد ه ام و چه آنچه خود م به عنوان 
زائر د ر حرم امام رضا(عليه السالم) د يد ه ام، عرض 

مى كنم كه تغييرات خيلى محسوس بود ه است.

پس از سال ها توانستم يك زيارت د لچسب 
كنم

مثالً من تابستان سال گذشته كه به حرم امام رضا(ع) 
مشرف شد ه بود م، د قيقاً شبى كه د ر حرم بود يم، 
گفتند  بتازگى طرح نرد ه گذارى د ر اطراف ضريح اجرا 
شد ه است كه خانم ها بتوانند  راحت تر زيارت كنند . 
من د ر مصاحبه هاى قبلى ام گفته بود م كه يكى از 
حسرت ها و آرزوهاى هميشگى من اين است كه 
توفيق د اشته باشم، خاد م امام رضا(ع) باشم. به همين 
د ليل با اساتيد ى كه خاد م بود ند  و رفت و آمد  د اشتند  
هميشه صحبت مى كرد م و اين د غد غه ام بود  كه چرا 
كه د ست  نمى كنند   را  كار  اين  رضا(ع)  امام  حرم 
خانم ها به ضريح برسد . زيرا ما خانم ها وقتى تابستان 
يا ايام مناسبتى به حرم مشرف مى شد يم، مطمئن 
بود يم كه د ستمان به ضريح نمى رسد . حتى نزد يك 
ضريح هم نمى رفتيم. من آن قد ر آد م روشنفكرى 
نيستم كه بگويم د ستم به ضريح هم نرسد  اشكالى 
ند ارد  نه خيلى هم د لم مى خواهد  كه گاهى به ضريح 
بچسبم و آن را ببوسم و اين طورى د لم بيشتر آرام 
مى شود ؛ ولى وقتى فكر مى كرد م ممكن است به 
مى كرد م  سعى  شود ،  وارد   آسيب  ضريح  يا  آد م ها 
جلو نروم. براى همين هميشه مى گفتم چرا توليت 
و مسئوالن حرم موافق اين طرح نيستند  كه نرد ه 
كشى كنند  اطراف ضريح را. حاال نمى د انم اين طرح 
را آزمايشى اجرا كرد ه بود ند  يا نه. وقتى حرم امام 
حسين(ع) را مى د يد م، كه چقد ر خوب است د ر صف 
مى ايستى، د ر صف ذكر و د عا مى گويى و منتظر 
مى شوى و مطمئنى باالخره د ستت يك د قيقه هم 

شد ه به ضريح مى رسد . 
اتفاقاً تابستان گذشته كه مشهد  بود م، اين اتفاق 
زيارت  يك  توانستم  سال ها  از  پس  من  و  افتاد  
اينستاگرامم  د ر  هم  موقع  همان  كنم.  د لچسب 
بود  و  اتفاق جالبى  اين خيلى  نوشتم كه  را  اين 
البته نمى د انستم كه اين طرح موقت است. فكر 
مى كرد م د ائمى است. البته خاد م ها آنجا ايستاد ه 
بود ند  و نظارت مى كرد ند ؛ اما مشكل اين بود  كه د ر 
حرم امام حسين(ع) كه اين طرح را اجرا مى كنند ، 
امام  اما حرم  د ر خروج.  د ارد ، يك  ورود   د ر  يك 
رضا(ع) همه د رهاى ورود ى باز بود  و از همه طرف 

صف مى آمد  و خيلى شلوغ مى شد . 
من از اين طرح خيلى حس خوبى د اشتم. مى گفتم 
چقد ر خوب كه يكى از د غد غه هاى من كه زيارت 
است، حل شد ه. اين به نظر من خيلى طرح خوبى 
جد يد   توليت  د وران  د ر  كه  بود م  خوشحال  بود . 
اتفاق افتاد . يكى از چيزهايى بود  كه هميشه د لم 
مى خواست د ر حرم امام رضا(ع) اد امه د اشته باشد . 
حتى اگر موقت هم بود ، اين اولين نمود  بارزى بود  كه 

د ر د وران توليت جد يد  د يد م.

د عوت به ميهمانى امام مهربانى ها د ر آن روز 
بارانى

خاطره د يگرم آن است كه من چند  بارى قسمت شد ه 
بود  كه غذاى حضرت را بخورم. اما به عنوان يك فرد  
عاد ى و مرد م عاد ى نرفته بود م. د عوت شد ه بود م. 
ولى اواخر سفرى كه به مشهد  د اشتم اتفاق جالبى 
افتاد . آن روز من د اشتم از هواپيما پياد ه مى شد م، 
تنها بود م و براى يك برنامه به مشهد  مى آمد م. همان 
باران  مى آمد م،  پايين  هواپيما  پله هاى  از  كه  طور 
تند ى هم مى آمد ، يكى از خاد م هاى حرم با همان 
فرم و كت هاى سورمه اى بلند  ايستاد ه بود  و خيلى 
خوش برخورد  به هر كد ام از مسافران يك د عوتنامه 
ميهمانسراى حضرت را مى د اد . وقتى از هواپيما سوار 
اتوبوس شد يم كه به سمت سالن برويم، از اين اتفاق 
خوشايند  همهمه و ولوله اى د ر اتوبوس بود . مثالً يك 
عروس و د اماد  بود ند  كه ماه عسل مشهد  آمد ه بود ند  و 
خيلى خوشحال بود ند  كه براى غذاى حضرت د عوت 
شد ه اند . وقتى با رانند ه اى كه به د نبال من آمد ه بود  
صحبت مى كرد م و خيلى شگفت زد ه بود م از اين 
اتفاق، به من گفت اين طرح تازگى اجرا مى شود . 
د ر عوارضى شهر مشهد ، د ر پايانه هاى اتوبوسرانى و 

فرود گاه. 

د ر هر زمان و مكان مى توان خاد م آقا بود 
مطلب د يگر اينكه، چون من خيلى د لم مى خواست 
اين  است  بود م خيلى سخت  بشوم، شنيد ه  خاد م 
فرايند  و شايد  موروثى باشد  يا روابط خاصى الزم 
باشد  و... . بعد  د يد م چه طرح هاى جالبى اواخر اجرا 

شد ه است. حتى فراخوان زد ه اند  براى جذب خاد م. 
شايد  فراخوان اولى شامل غير مشهد ى ها نمى شد ؛ 
يك  هم  مشهد ى ها  خود   براى  مى كنم  گمان  اما 
زمانى رؤيا بود  كه يك فرد  عاد ى بتواند  خاد م بشود . 
د يد م كه فراخوان جذب خاد م آمد . پس از آن هم 
د وست  من  اگر  مثالً  كه  آمد ،  جهاد ى  طرح هاى 
د ارم خاد م امام رضا(ع) باشم، الزامى ند ارد  كه ماهى 
يك بار بروم و شيفت بايستم. مى توانم اين كارها و 
د هم.  انجام  خد مت  نيت  به  را  جهاد ى  طرح هاى 
به عنوان مثال از تخصصم استفاد ه كنم و... با نيت 
خد مت به امام رضا(ع)، مثالً اگر پزشك هستم، د ر 
بيمارستان خد مت كنم و اگر وكيل هستم مشاوره 
رايگان مى د هم و.... طرح هاى اينجورى كه به نظر من 
خيلى رخد اد هاى جالبى است كه د ر هر زمان و مكان 

مى توان خاد م آقا بود .

جايى براى آرامش زائر
يك خاطره خوب د يگر از سفرهاى اخيرم به مشهد  
ما  است،  زائران  استراحت  براى  جايى  اند ازى  راه 
تابستان امسال كه با خانواد ه به مشهد  آمد ه بود يم 
د ر يكى از سفرها بليت برگشت گيرمان نيامد  بعد  هم 
كه بليت گرفتيم اول پرواز تأخير خورد  و بعد  هم لغو 
شد . ما هم با هتل تسويه كرد ه و مجبور بود يم چند  
ساعتى منتظر شويم تا حد ود  صبح كه مجد د  بليت 
بگيريم. گفتيم د ر اين چند  ساعت هتل نگيريم و د ر 
حرم بمانيم. د ر اين فاصله، كمى د ر حرم راه رفتيم. 
خب من بيشتر تجربه كرد ه بود م كه د ر حرم هيچ جا 
امكان ند ارد  بتوانى بخوابى. حتى اگر مى خواستى چند  

د قيقه سرت را گوشه د يوار بگذارى، خاد مان مى آمد ند  
و تذكر مى د اد ند . بعد  آن شب يكى از خاد مان به ما 
گفت، يكى از رواق ها مخصوص استراحت خانم ها و 
يكى مخصوص آقايان است. وقتى ما رفتيم د يد يم، 
متوجه شد يم. د ر سكوت مطلق، حتى خاد م آنجا 
واقعاً  زائران  و  نزند   حرف  كسى  كه  مى كند   ترد د  
استراحت كنند . تد بيرى اند يشيد ه بود ند  كسانى كه 
جايى ند ارند ، يا كارى برايشان پيش آمد ه و به حرم 
آمد ه اند  تا غير از زيارت كمى هم استراحت كنند  و 
وقتى هم كه موقع نماز مى شد ، سريع بيد ار باش 
مى د اد ند  و همه را بيد ار مى كرد ند . خيلى جالب بود  
و من خيلى اين فضا را د وست د اشتم، ياد م آمد ، من 
خود م چند  سال پيش يك روزه آمد ه بود م مشهد  و 
مى خواستم برگرد م. عصر آمد ه بود م و مى خواستم 
اينكه  با  خيلى  خب  برگرد م.  صبح  و  بمانم  شب 
سعى كرد م بيد ار بمانم، ولى خسته شد ه بود م و د لم 
مى خواست فقط يك ساعت د راز بكشم، ولى جايى 
ند اشتم. يا بايد  براى همان يك ساعت مى رفتم هتل 
مى گرفتم و ارزش ند اشت كه وقت بگذارم. د ر حرم 
هم كه نمى شد  استراحت كرد . خد ا را هزار بار شكر 

كه مسئوالن به اين نكته هم توجه كرد ند . 

سربازى كه به امام رضا(ع) سالم مى د هد 
اطراف حرم هم المان هاى جالبى د يد م. د ر مياد ين 
مشهد ، كارهايى كه شد ه بود  و اين هم به نظر من 
خيلى چيز جالبى بود  كه د يد م. د ر فلكه آب، كنار 
ايستگاه بى. آر. تى، يك مجسمه گذاشته بود ند  كه 
يك سرباز به امام رضا(ع) سالم مى د هد . من خيلى به 
جزئيات توجه مى كنم و اين چيزها خيلى براى من 

هميشه جالب است.

مشهد2017 فرصتى براى معرفى تشيع
يك چيز خيلى خوب د يگرى كه د ارد  اتفاق مى افتد ، 
پايتخت  عنوان  به  مشهد   امسال  كه  است  همين 
فرهنگى جهان اسالم د ر سال 2017انتخاب شد ه كه 
اهميت و نمود  مشهد  را مى تواند  خيلى نشان د هد  و 
بيشتر از اين به جهان اسالم عرضه كند . البته اين 
نبايد  فقط منوط به المان ها و برنامه هاى ظاهرى 
قبيل  از  كرد ،  مى توان  د يگر  كارهاى  خيلى  شود . 
انواع معرفى هايى كه مى تواند  صورت بگيرد . رفت 
و آمد هايى كه به مشهد  صورت گيرد . مسئوالن و 
مقام هاى كشورهاى اسالمى بيايند  و مشهد  را ببينند . 
مى توان كارى كرد  براى نزد يك شد ن و تقريب كه 
كشورهاى اسالمى به هم نزد يك شوند ، از اين فرصت 
ايران،  از آن طرف معرفى  و  تقريب  براى  مى شود  
معرفى مشهد ، معرفى فرهنگ شيعى و اسالمى و 

سبك زند گى ما استفاد ه كرد .
اين تالقى حضور ايشان د ر آستان قد س با اين فرصت 
پيش آمد ه را من به فال نيك مى گيرم و خيلى حس 
خوبى به آن د ارم و خوشحالم. شايد  يك عد ه بگويند  
اين ها شانتاژ خبرى و رپرتاژ است و غيره، ولى من 
مطمئنم كارى كه عقالنى و د لى و صحيح باشد  به 

د ل انسان ها مى نشيند  و همه از آن مى گويند .
شيعه ها  و  ايرانى ها  ما  براى  رضا(ع)  امام  باالخره 
يك جور د يگر است. حس خاصى به ايشان د اريم، 
وقتى به مشهد  سفر مى كنيم مى گوييم امام رضا(ع) 
يك چيز د يگر است. تميز ترين و پاك ترين نقطه 
د نيا حرم امام رضا(ع) است. اين همه خاد م خوش 
برخورد  كه با تمام وجود  به تو لبخند  مى زنند . از 
آن طرف هم فضاى هميشه تميز و معطر حرم امام 
رضا(ع) به انسان آرامش مى د هد . امام رضا(ع)افتخار 
ايران هستند  و حرم شان قطعه اى از بهشت د ر اين 

سرزمين است.
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صديقه رضوانى نيا

روزها  اين  را  حسينى  ساد ات  فضه  اجراى 
مخاطبان قاب شيشه اى د ر بخش هاى خبرى شبكه 
كه  محجبه اى  گويند ه  مى كنند ؛  مشاهد ه  سيما  اول 

خوش پوش و روابط اجتماعى اش قوى است.
اسالم»  د ر  زن  «حقوق  د كتراى  د انشجوى  حسينى 
حقوق  د انش آموخته  و  مد رس  تربيت  د انشگاه  د ر 
خانواد ه د انشگاه امام صاد ق(ع) است. اگر د ر صفحه 
بكنيد ،  و جويى  فعال جست  بانوى  اين  اينستاگرام 
اراد ت قلبى او به ساحت امام مهربانى ها و البته ساير 
ائمه واضح است و او با عكس هايى از حريم امن امام 
و  اراد ت  د اشته،  مشهد   به  كه  سفرهايى  و  رضا(ع) 

شيفتگى اش را به خورشيد  هشتم ابراز مى كند . 
گويند ه خبرى كه مسلط به زبان انگليسى است و به طور د قيق و جزئى اخبار و رخد اد هاى 
كشور را د نبال مى كند ، د ر يك سال اخير بارها به مشهد  سفر د اشته و از نزد يك تحوالت 
آستان قد س رضوى را شاهد  بود ه و نگاه تحليلى نسبت به آن ها د ارد . او د ر يك ياد د اشت 

روايتش را از اين تحوالت بيان كرد ه است.

گوينده خبر تلويزيون در گفت و گو با «قدس»:

در هر زمان و مکانی می شود خادم آقا بود


