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سخنرانى: 
حجت االسالم والمسلمين محمد رضايى  تهرانى
با موضوع: محورهاى تربيتى مناجات شعبانيه

چهارشنبه و پنجشنبه - ساعت 11:30

سخنرانى:
حجت االسالم و المسلمين عبدالحميد واعظ شهيدى

با موضوع: ماه شعبان ماه خير و بركت
چهارشنبه تا جمعه- ساعت 18:30

سخنرانى:
حجت االسالم والمسلمين محمدعلى فرشاد

با موضوع: درس هايى از زندگانى ائمه معصومين(ع)
چهارشنبه تا جمعه- ساعت 20

دعاى كميل / پنجشنبه- ساعت 20:45 / مهدى سرورى
دعاى ندبه / جمعه - اول طلوع آفتاب / جعفر مالئكه

مناجات خوانى / هر شب– ساعت2:45 بامداد / سعيد حداديان، اسالمى فر، 
خالق پور، بياتى، ايزدخواه و...

زيارت آل يس / جمعه- ساعت 20:45 
قرائت زيارت امين اهللا /  همه روزه بعد از نمازهاى يوميه

قرائت زيارت رجبيه / همه روزه به جز جمعه ها بعد از نماز ظهر و عصر
* اقامه نماز جماعت د وم صبح همه روزه 20 د قيقه بعد  از اذان صبح د ر رواق د ارالمرحمه

ارائه 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 به جز 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

 قرائت د          عا و زيارت 

 مركز مشاوره حرم مطهر رضوى 

  ويژه برنامه سخنرانى و بيان معارف د          ينى 

کاش می توانستم برگردم

را  پرچم ات  كه  مى كنم  فكر  خوشبختى  بادهاى  به 
حرم ات  روى  كه  مهربانى  ابرهاى  به  مى دهند؛  تكان 
فواره ها  دل  در  كه  زاللى  به آب هاى  سايه مى اندازند؛ 
جان مى گيرند و در حوض هاى كاشى گم مى شوند. به 
آينه ها؛ به  سنگ ها و درها فكر مى كنم؛ به فرش ها و 
اشياى بى جانى كه اين جا جان گرفته اند و مگر مى شود 
حاشيه  در  مى توانست  كه  گلى  ماند.  بى جان  اينجا 
بركه اى برويد، حاال گلدانى است كه از لبه كاشى كارى 
آويزان است و انبوه زائرانى را تماشا مى كند كه هر كدام 
قصه هايى دارند و غصه هايى. نقشى كه مى توانست روى 
روى  حاال  باشد،  متروك  موزه اى  در  نقره اى  بشقابى 
گم  آدم ها  ازدحام  در  خدا  هميشه  كه  است  ضريحى 

است؛ در ازدحام اشك ها و آرزوها.
جانبخش خورشيد  گرماى  به  فكر مى كنم؛  آفتاب  به 
كه هر صبح از پشت گنبدى طاليى طلوع مى كند و 
به  در خشت هاى طال دنبال عكس خودش مى گردد؛ 
دوردست  از  قرن هاست  استوار،  و  تنها  كه  كوه هايى 
دشت، براى حرم ات دست تكان مى دهند. به جاده هاى 
تو  مشهد  به  تا  سال هاست مى دوند  كه  درازى  و  دور 

برسند. 
به  غفلت ها؛  و  قفل ها  انبوه  به  فكر مى كنم؛  خودم  به 
حجم سنگين ماندن ها و نرسيدن ها؛ به جسم بى جانى 
كه سال هاست در شلوغى بى پايان خيابان ها گم شده 
است؛ و خودش را يادش نمى آيد كه روزگارى در زاللى 

آينه ها گم بود؛ در انعكاس آب ها.
نورانى  جغرافياى  به  برگردم؛  تو  به  مى توانستم  كاش 
كرده  روشن  را  شهر  روزهاى  سال هاست  كه  حرم ات 
است؛ به ابر مهربانى كه قرن هاست روى سرنوشت شهر 
به خورشيد روشنى كه روزگاران  انداخته است؛  سايه 
آفتابى كرده است؛ كاش  را  درازى است هواى مشهد 
مى توانستم به خودم برگردم كه مدت هاست در كوچه 
پس كوچه هاى شهر گم شده است. كاش مى توانستم 
به  آزادى،  به صحن  ايوان طال،  به  برگردم،  به حرمت 
كاشى هاى نقاره خانه. خوشبختى آنجا تعريف ساده اى 
بودن،  همين  خوشبختى.  باشى،  كه  همين  دارد. 
را  بى جانى  اشياى  من  و  است  خوشبختى  خود  خود 
مى شناسم كه خوشبختى شان را با هيچ جانى عوض 

نمى كنند.
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خدايا! بــر محّمد و خاندان محّمد درود 
فرست و شــنواى دعايم باش آنگاه كه 
گاهى  بشــنو  را  و صدايم  مى خوانمت 
كه صدايت مي كنــم و به من توّجه كن 
هنگامى كه با تو مناجات مى نمايم، همانا 
به سوى تو گريختم و در حال درماندگى 
را  پاداشى  ايستادم،  برابرت  در  زارى  و 

كه نزد توست اميدوارم.
 آنچه را كــه در درون دارم مى دانى، بر 
حاجتم خبر دارى، نهانم را مى شناسى، 
كار بازگشت به آخرت و خانه ابدى ام بر 
تو پوشيده نيست و آنچه كه مى خواهم 
بازگو  به زبان آرم و خواهش خويش را 
كنم و هم آنچه را كه براى عاقبتم اميد 

دارم، بر تو پنهان نيست.
 همانا آنچه تقديــر نموده اى بر من اى 
آقاى من در آنچه كه تا پايان عمر بر من 
فرود مى آيد از نهان و آشــكارم جارى 
شده است و تنها به دست توست نه به 
دست غير تو فزونى و كاستى ام و سود 

و زيانم.
 خدايا! اگر محرومم كنى پس كيست آن 
كه به من روزى دهد؟ و اگر خوارم سازى 
پس كيست آن كه به من يارى رساند ... .

فرازى از مناجات شعبانيه

اْسَمْع ُدَعائِي إَِذا َدَعْوُتَك ...

رشکت از  ۱۷ کشور در جشنواره 
بین املللی «هشتمین خورشید والیت» 

مدير عامل بنياد فرهنگى رضوى از شــركت 17 كشــور دنيا در دهمين 
جشنواره بين المللى «هشتمين خورشيد واليت» خبر داد.

محمدتقى فخريان با اشــاره به مشــاركت و استقبال كشورهاى مختلف 
از دهمين دوره جشــنواره بين المللى «هشتمين خورشيد واليت» اظهار 
كرد: بيش از 40 هزار اثر از ســطح كشور و 200 اثر هنرى از 17 كشور 
خارجى نظير دانمارك، كويت، روســيه، الجزاير، افغانســتان، امارات و... 
در اين رويداد فرهنگى- هنرى شــركت داده شده اند كه نسبت به سال 

گذشته اين مشاركت افزايش قابل توجهى داشته است.
وى افزود: مراحل داورى اين جشنواره توسط موسسه آفرينش هاى هنرى 
آســتان قدس رضوى در حال انجام است و مراسم اختتاميه نيز همزمان 
با دهه كرامت در حرم مطهر رضوى و با حضور منتخبين جشــنواره در 

مشهد برگزار خواهد  شد.
فخريان بيان كرد: اين جشنواره براى دانش آموزان داخل كشور در دوره 
ابتدايى در رشــته هاى دل نوشته، نقاشــى و خط تحريرى و براى دوره 
متوسطه اول و دوم در رشته هاى دلنوشته، نقاشى، خوشنويسى، داستان، 
شــعر، عكاسى، فيلم كوتاه و سرود برگزار مى شــود. فارسى زبانان خارج 
كشــور نيز در تمامى مقاطع تحصيلى آثار خود را در رشــته هاى شعر، 

دلنوشته و داستان به دبيرخانه جشنواره ارسال كرده اند.
مدير عامل بنيــاد فرهنگى رضــوى درباره اهداف برگزارى جشــنواره 
«هشــتمين خورشــيد واليت» گفت: هدف از برگزارى اين جشــنواره، 
ارتباط هرچه بيشــتر كودكان، نوجوانان و جوانان با فضايل معنوى امام 
رضــا(ع)، تقويت باورهاى دينى و مذهبى كــودكان، نوجوانان و جوانان 
دانش آموز، معرفى و بازشناسى شــخصيت و ويژگى ها و فضايل اخالقى 

امام رضا(ع) است.

ارائه خدمات مشاوره به ۲۵ هزار زائر 
در حرم رضوی

مدير تبليغات آســتان قدس رضوى از ارائه خدمات مشــاوره تربيتى و 
دينى به 25 هزار زائر طى ســال 95 در مركز مشاوره دينى حرم مطهر 

رضوى خبر داد.
علــى امينى گازار با بيان اينكه اين خدمــات به صورت رايگان به عموم 
زائران و مجاوران ارائه مى شــود، افزود: در سال گذشته 13 هزار و 500 
زائــر از خدمات مشــاوره فردى و 11 هــزار و 500 نفر ديگر از خدمات 

مشاوره گروهى اين مركز بهره مند شدند.
وى در ادامه افزود: واحد مشاوره دينى حرم مطهر واقع در باب الهادى در 
تمام ايام سال از ساعت 8 صبح تا 8 شب به زائران بارگاه ملكوتى حضرت 

رضا(ع) خدمات رايگان مشاوره اى ارائه مى دهد.
وى با اشــاره به اينكه در سال 95 بيش از 8000 خانم به واحد مشاوره 
مراجعــه كرده اند، گفت: با توجه به اينكــه مراجعه كنندگان اين واحد 
بيشــتر بانوان هســتند، از ســوى اين واحد، دفتــرى در رواق حضرت 
زهرا(س) ايجاد شــده تا به بانوان به صورت تخصصى مشــاوره فردى و 

گروهى ارائه دهد.
امينى اظهار كرد: طبــق برنامه ريزى هاى صورت گرفته به طور ميانگين 
در رواق حضــرت زهــرا(س) روزى يك جلســه مشــاوره گروهى و از 
ســاعت 8 صبــح تا 7 غروب به صورت تخصصى مشــاوره فــردى ارائه 

مى شود.
وى از راه اندازى دفتر مشاوره فردى ويژه برادران در مدرسه پريزاد خبر 
داد و با اشاره به اينكه اين دفتر از ساعت 8 تا 14 و بعد از ظهر از ساعت 
16 تا 22 به زائران خدمات مشاوره فردى ارائه مى د هد، گفت: اين واحد 
با حضور بيش از 50 مشــاور متخصص در حال خدمت رسانى به زائران 

بارگاه رضوى است.

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى، يكي 
از برنامه هاي اين معاونت را ايجاد سامانه توزيع كاال در 
بين نيازمندان و محرومان كشور عنوان كرد.مصطفى 
خاكسار قهرودى با بيان اين مطلب گفت: اين بسته ها 
در مناسبت هايى مانند دهه فجر، عيد نوروز و... در بين 
محرومان و نيازمندان شهرهاى مختلف و يا آسيب 
ديدگان بالياى طبيعى مانند سيل و زلزله و... توزيع

مى شود.

وى ويژگى هاى اين ســامانه را تهيه پايگاه داده 
يكپارچه براى مديريت و نظارت بر توزيع اقالم در 
سطح كشور عنوان كرد و افزود: در سال گذشته 
10 هزار سبد غذايى بين خانواده هاى محروم در 
چهار استان خراســان رضوى، شمالى و جنوبى 
و سيستان و بلوچســتان با همكارى سپاه ثامن 

توزيع شد.
خاكســار قهــرودى خاطرنشــان كــرد: تنظيم 

تفاهمنامه با بنياد خيريه نورآوران سالمت براى 
خدمت رسانى به محرومان و مستضعفان در حوزه 
ســالمت و درمان در مناطق محروم سراسر كشور 
جهت انجام امور درمانى، توزيع بسته هاى غذايى 
و فعاليت هاى فرهنگى و ساير امور محوله با نشان 
پرچم آســتان قدس رضوى و عنــوان خادمياران 
رضــوى از ديگر كارهاى در دســت اقدام معاونت 

امداد مستضعفان است.

توسط آستان قدس رضوی صورت پذیرفت
ایجاد سامانه توزیع کاال در بین محرومان کشور

ياد د اشت

اطالع رسانى

حسن احمدى فرد 
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 زیارت

«دوباره آمده ام، تا دوباره در بزنم»
كبوترانه در اين آستانه، پر بزنم

به نااميدي از اين در نمي روم هرگز
اگر جواب نگيرم، دوباره در بزنم

خدا مرا به حقيقت ولي شناس كند
كه حلقه بر در اين خانه بيشتر بزنم

سواد نامه من، رنگ صبح خواهد شد
شبي كه بوسه بر اين چشمه سحر بزنم

به ياد غربت تو، عهد كرده ام با خود
كه الله باشم و صد داغ بر جگر بزنم

خداي را، كمي اي زائران! درنگ كنيد
كه خاك پاي شما را به چشِم تر بزنم

به من هر آنچه كه بخشيده اند توفيق است
مباد آن كه دم از دولت هنر بزنم!

اگر چه خارم و نسبت به گل ندارم، باز
خوشم كه گاه گداري به باغ سر بزنم

اگر شميمي از اين بوستان به من برسد
معاشران! به خدا تاج گل به سر بزنم
من آشناي همين درگهم، خدا نكند!
كه رو به غير كنم، يا دري دگر بزنم

صفاي تربيت باغبان حرامم باد
كه در مجاورت گل، دم از سفر بزنم

من کیستم گدای گدایان این درم

من كيستم گداى گدايان اين درم
گر پا نهم به جاى دگر خاك بر سرم
روزى اگر بناست از اين در جدا شوم
از هم جدا شوند سر و جان و پيكرم

محتاج دام و شيفته  دانه توام
هر چند در حريم تو كم از كبوترم

زوار عارفند به حق تو يا رضا
اى واى من كه از همه بى معرفت ترم

بر پادشاهى دو جهان ناز مى كنم
از آن خوشم كه بر در اين خانه نوكرم
مهر تو گشت شيره جان و روان روح
از لحظه اى كه شير به من داد مادرم

فيض زيارت تو و آلوده اى چو من
گر لطف تو نبود نمى گشت باورم

هر كس كه دشمن است تو را دشمنش منم
حتى اگر بود پدرم يا برادرم

از صدق و پاكى پدر و مادرم بود
گر عاشق پيمبر و آل پيمبرم

يك عمر از تو گفتم و خواهم كه وقت مرگ
خيزد رضا رضا ز نفس هاى آخرم
پاى مرا ببند كه پابند خود كنى

دست مرا بگير كه مسكين اين درم
من «ميثمم» كه با همه بيدست و پائيم

جز دار عشق تو نبود دار ديگرم

آمنه مستقيمى

پژوهشگر و مؤلف سيره اهل بيتتشريح كرد: 

  توصیه های راهبردی امام رضا
برای رفع مشکل ازدواج و اشتغال جوانان

محمدجواد غفورزاده (شفق)

غالمرضا سازگار
من کیستم گدای گدایان این درم

 با توجــه به آنكه يكــى از اصلى ترين 
اشتغال  و مشكالت جوانان مسئله  دغدغه ها 
است، آيا در سيره كالمى و عملى امام رضا(ع) 
براى اين مهم توصيه و راهكارى وجود دارد؟ 
به مســئله اشتغال چگونه  نگاه حضرت(ع) 

است؟
بلــه؛ از نكات قابــل تامل و درس آموز در ســيره 
رضوى، انتخاب شغل حالل اســت. امروزه بيكارى 
براى جوانان مستعد و كارآمد، مانع تراشى مى كند 
و معضلى است كه ريشه بسيارى از ناهنجارى هاى 
اجتماعــى را بايد در آن جســت، از ايــن رو، امام 
رضــا(ع) به جوانان توصيه دارند كه ســرباز جامعه 
باشــند نه سربار آن! و در روايتى مى فرمايند: «آنان 
كه به فضل و عنايت الهى توجه كرده و در راه تامين 
معاش خانواده زحمت مى كشند از جهادگران در راه 

خداى بزرگ، اجر باالترى دارند.»
اين يعنــى جوانى كه براى تاميــن معاش و روزى 
حالل كار مى كند و روحيه خدمت دارد، جايگاهش 

برتر از جهادگران فى سبيل اهللا است.
عــالوه بر اين و بنابر نقل شــيخ صــدوق در «من 
اليحضره الفقيه»، امام رضــا(ع) در روايتى ديگر و 
به منظور ترغيب و تشــويق جوانــان براى افزايش 
تالش در كسب و كار، فرموده اند: «بر مرد مسلمان 
شايســته است كه با زحمات شــبانه روزى خود بر 
خانواده اش توســعه دهد تا آنان در اثر محروميت و 

مشكالت زندگى مرگ وى را آرزو نكنند.»

ازدواج از نقاط عطف زندگى جوان است و 
با ازدواج مسير زندگى آينده او تا حد بسيار 
زيادى مشخص مى شود، آيا آموزه هاى رضوى 

در اين باره نگاه و جهت خاصى دارد؟
دربــاره ازدواج كــه امرى مقدس بــوده و از فوايد 
آن بقاى نســل، رســيدن بــه آرامش و ســكون، 
تكامل انسان، ســالمت و امنيت اجتماعى و تامين 
نيازهاى روحى روانى جوانان است، نيز امام رضا(ع) 
توصيه هايى دارند و حتى فلســفه و بهره آن را نيز 

بيان مى كنند.
بنابر نقل شيخ حر عاملى در «وسائل الشيعه»، امام 
رضا(ع) فرموده اند: «هيچ سودى براى بنده خدا بهتر 
از ازدواج و به دســت آوردن همسر صالح نيست كه 
هنگام ديدن وى خوشحال شود و در غياب او حافظ 
نفس خود و اموال شــوهرش باشد.» اين يعنى در 
نگاه امام رضا(ع)، ازدواج و داشــتن همســر صالح 
برترين ســودى است كه انســان در زندگى كسب 

مى كند.
همچنين امام رضــا(ع) در روايت ديگرى كه عالمه 
مجلســى در بحاراالنوار آورده، فوايد ازدواج از نظر 
عقلى و شرعى را برشمرده و مى فرمايند: «اگر درباره 
ازدواج از خدا و پيامبر(ص) هم دستورى نرسيده بود 
همان فوايد اجتماعى و فردى كه خداوند در ازدواج 
نهاده از قبيل نيكى با بســتگان و پيوند با غريبه ها 
كافى بود كه مصلحت انديشــان بــه ازدواج رغبت 
كنند.» جالب آنكه امام رضا(ع) حتى براى دختران 
دم بخــت نيز توصيه دارند و براى انتخاب همســر 
شايســته به آن ها راهكار نشان مى دهند، چنان كه 
وقتى حسين بن بشار در نامه اى به حضرت(ع)، از 
خواستگارى دخترش خبر داده نوشت، فردى براى 
ازدواج با دخترم اظهار تمايل كرده اما تندخو است، 
امام(ع) در پاسخ فرمودند: «اگر اخالقش بد است با 
او وصلــت نكن.»؛ اين چنين، اخالق را پايه انتخاب 

همسر معرفى كرده اند.

 امام رضا(ع) درباره نوع برخورد و مواجهه 
با جوانان كــه مانع از دلزدگى و انحراف آن ها 

شود، چه توصيه هايى دارند؟ 
در آموزه هاى رضوى آمده است: «احترام به ديگران 

نيمــى از خردورزى اســت» كه از همين ســخن 
مى توان در ارتباط با نسل جوان هم بهره گرفت و در 
مواجهه با جوانان به آن ها احترام گذاشت. يا اينكه 
حضرت رضا(ع) فرموده اند: «ســكوت سبب محبت 
است و جلب كننده خير و نيكى» كه مى توان همين 

را در مواجهه با نوجوانان و جوانان به كار برد.
چنان كــه ابراهيم بن عبــاس مى گويد: من هرگز 
نديدم امام رضا(ع) ســخن ديگــران را قطع كند و 
هيچ گاه خواسته هاى كسى را كه قادر به انجام آن 
بــود، رد نمى كرد، كه اين ســيره رضوى در ارتباط 

جوانان مى تواند الگوى خوبى باشد.
عالوه بر اين، از جلوه هاى مهم و الگوبخش ســيره 
رضوى انس با قرآن اســت و ايشان هر سه روز يك 
بــار قرآن را ختم مى كردنــد و در همه مناظرات و 
احتجاجات، اســتدالل هايشان متكى به قرآن بود؛ 
اگر همين يك مولفه از ســيره رضوى براى نســل 
جوان تبيين و نهادينه شود، منشأ تحوالت خاصى 

در سبك زندگى آن ها مى شود.
راهــكار ديگرى كــه مى توان در اصــالح ارتباط با 
نسل جوان بنابر ســيره رضوى از آن درس گرفت، 
ابراز محبت اســت؛ امام رضا(ع) فرمودند: «هر گاه 
شخصى را دوست داشتى، محبت خود را به او ابراز 
و او را آگاه كــن زيرا ايــن عمل انس و الفت را بين 
شــما پايدارتر و محكم تر مى كند.» چنان كه خود 
حضرت(ع) در مواجهه با امام جواد(ع) چنين بودند 
و حتى در بستر شهادت هم به احترام جواداالئمه(ع) 
از جا برخاستند و دســت در گردن ايشان انداخته 

بين چشمانشان را بوسيدند.
اين سبك از رفتار در مواجهه با امام رضا(ع) مى تواند 
به ما در تعامل با نســل جــوان و اصالح اين روابط 

كمك كند.

 با توجه به آنكه متأســفانه بعضاً جوانان 
دچار بى اخالقى شده و اين بى اخالقى ها را در 
فضــاى واقعى و مجازى بــروز مى دهند، آيا 
نسخه شفابخش در سيره كالمى و عملى امام 

رضا(ع) براى درمان اين ابتال وجود دارد؟
بله، امام رضا(ع) به طرق مختلف بر پرورش صفات 
اخالقى تأكيد دارند و مى توان از ســيره رضوى به 
عنوان الگو بهره گرفته اخالقيات را در نســل جوان 
پــرورش داد؛ براى مثال كمك به ديگران از صفات 
زيباى اخالقى در ســيره ايشان اســت، چنان كه 
ابن شــهر آشــوب در «مناقب» ذكر كــرده: روزى 
حضرت(ع) وارد حمام شــدند و كسى كه ايشان را 
نمى شناخت از امام(ع) براى استحمام طلب كمك 
كرد و حضرت(ع) نيز كمكش كرد، وقتى اطرافيان 
آن فرد را متوجه اشــتباهش كردند شرمسار شد و 
درخواست توقف كرد، اما امام رضا(ع) نپذيرفتند و 
به كارشــان ادامه دادند، كه اين نشانه اوج تواضع و 
پرهيز امام رضا(ع) از غرور و تكبر اســت و مى تواند 
براى جوانان ما بسيار راهگشا باشد تا با تواضع و كنار 
نهادن غرور بى جا از بسيارى از مشكالت و معضالت 

مصون بمانند.
تواضع و فروتنى در سيره رضوى براى جوانان عبرت 
و درس بســيار است؛ ايشــان هرگز به ارزش هاى 
ظاهرى و مادى توجه نكــرده و آن را مالك تفاخر 
قرار نمى دادند و با آنكه خود موقعيت عالى داشتند 
اما همچنــان بر تواضع و فروتنى اصرار مى ورزيدند. 
در «ســفينه البحــار» به نقل از يكــى از همراهان 
امام(ع) آمده اســت: من همراه ايشان بودم كه همه 
غالمــان و كنيزان را براى صــرف غذا جمع كردند 
و با آنان بر ســر يك سفره نشســتند، وقتى عرض 
شد: بهتر بود براى آن ها سفره اى جداگانه گسترده 
مى شــد، حضرت(ع) فرمودند: «پدر و مادر همه ما 

يكى است و خداى ما يكى است...»

 به طور كلــى اگر بخواهيم خروجى قابل 
كاربرد در زندگى جوانان را از ســبك زندگى 
رضوى استخراج كنيم، چه آموزه و راهكارى به 

دست مى آوريم؟ 
توجه به معنويات و ارتباط با خدا و ميزان تاثير آن بر 
آرامش زندگى از مهم ترين آموزه هاى سيره رضوى 
براى اصالح و بهينه سازى سبك زندگى نسل جوان 
اســت، اينكه با اتكا بر آموزه هاى رضوى براى نسل 
جوان تبيين كنيم كه ارتباط با خدا و تمســك به 
معنويــات چقدر در عبــور از بحران هــاى زندگى 
راهگشا و اثرگذار است، مى توانيم زمينه رفع بسيارى 
از بحران ها را فراهم كنيم. چنان كه امام رضا(ع) به 
يكى از دوستان شان فرمودند: «انجام نماز را بدون 
علت از اول وقت تأخير نيندازيد!» اين يعنى توجه به 

معنويات بايد در صدر امور زندگى باشد. 

3
طريقت

با توجه به آنكه سبك زندگى ائمه (عليهم 
السالم) براى اصالح و بهبود سبك زندگى 
قرار  مناسبت  به  و  است  آموزه  سراسر 
حضرت  والدت  سالروز  آستانه  در  گرفتن 
گرفته،  نام  جوان  روز  كه  اكبر(ع)  على 
نياى  پاك  عبدالكريم  االسالم  حجت  با 
مؤلف  و  پژوهشگر  حوزه،  استاد  تبريزى، 
سيره اهل بيت(ع) و مؤلف آثارى همچون 
«امام جواد(ع)، الگوى دانشمندان جوان»، 
و  فرزندان»  و  والدين  متقابل  «حقوق 
«ويژگى هاى امام رضا(ع)» درباره جوان در 
سيره رضوى به گفت وگو پرداخته ايم كه 

مشروح آن را مى خوانيد:
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تهيه مسكن مناسب، يكى از دغدغه هاى مهم جوانان است. رسيدگى به اين هم مى تواند 
امر ازدواج را تسهيل و رفاه و امنيت خاطر زوج هاى جوان را فراهم نمايد.آستان قدس 
رضوى با همين نگاه و در راستاى منويات رهبر معظم انقالب اسالمى، عمليات ساخت 
واحدهاى مسكونى ويژه زوج هاى جوان را در دستور كار قرار داده است كه در مرحله اول 
اين پروژه 530 واحد مسكونى ويژه زوج هاى جوان مشهدى كه از توان مالى پايين ترى 
برخوردار هستند، با اعتبارى افزون بر 50 ميليارد تومان در زمينى به مساحت 32 هزار 

مترمربع و با زيربناى 45 هزار مترمربع در حال ساخت است.اين پروژه داراى 25 بلوك مسكونى مشتمل بر 20 تا 25 واحد است كه كمتر از 20 ماه 
آينده به بهره بردارى خواهد رسيد.واحدهاى ساخته شده در اين پروژه، مناسب زوج هاى جوان و در اندازه هاى 50،60 و 75 مترى در حال ساخت بوده و 

تمام بلوك ها از آسانسور، انبارى و پاركينگ برخوردار هستند.

530 سقف براى زوج هاى جوان

يكى از آمارهاى منفى كشور ما، پايين بودن سرانه مطالعه در كشور بويژه در بين جوانان است؛ 
از اين رو سازمان كتابخانه، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوى تالش كرده با ايجاد 
مراكز كتابخانه اى و مطالعاتى ميزان مطالعه را در بين جوانان افزايش دهد.اين سازمان در كنار 
تاالر محققان، جوانان و نوجوانان، التين، قفسه باز و امانت كتاب آقايان و بانوان در كتابخانه 
مركزى آستان قدس رضوى، 10 كتابخانه تخصصى را در مجموعه حرم مطهر راه اندازى كرده 
است كه عموم افراد بويژه جوانان مى توانند از منابع اين كتابخانه ها استفاده كنند.كتابخانه 

علوم قرآن و حديث، جغرافيا، ادبيات، اقتصاد، هنر و موزه دارى، مخطوطات(نسخ خطى و كتاب هاى چاپ سنگى)، تاريخ، مطبوعات، امام رضا(ع) و اهل بيت(ع) 
از جمله كتابخانه هاى تخصصى آستان قدس رضوى است.همچنين به منظور بهره مندى اقشار مختلف مردم و دسترسى راحت تر به منابع مطالعاتى 17 كتابخانه 

وابسته آستان قدس رضوى در مناطق برخوردار و كم برخوردار شهر مشهد و 21 كتابخانه نيز در شهرهاى مختلف كشور آماده ميزبانى از جوانان است.

محلى براى دوستداران جوان يار مهربان

قلب جوان همچون زمينى آماده و حاصلخيز براى افشاندن بذر ايمان و معنويت  است. رسول 
اعظم حضرت محمد(ص) مى فرمايند: «شما را به نيكى درباره جوانان سفارش مى كنم. 
بدرستى كه قلوب آنان نرم تر و مهربان تر و براى پذيرش فضيلت ها آماده تر است...»از اين رو 
مديران فرهنگى آستان قدس رضوى تالش كرده اند تا در كنار بهره مندى جوانان از فرصت 
معنوى زيارت، بيش از پيش آن ها را با معارف دينى آشنا كنند و زمينه را براى رشد معنوى 
و بالندگى روحى آن ها فراهم نمايند.با همين هدف همه روزه برپايى حلقه هاى معرفت در 

رواق ها و صحن هاى مختلف، برگزارى جلسات سخنرانى و بيان معارف دينى، نشست هاى پرسش و پاسخ دينى و اعتقادى، محافل قرآنى و... جزو برنامه هاى 
ثابتى است كه عموم زائران بويژه جوانان، مى توانند از آن ها بهره مند شوند.آمار حاكى از آن است كه در سال گذشته 3421  جلسه سخنرانى و 2114 جلسه بيان 
احكام، 943جلسه و محفل قرآني، بيش از 10 هزار حلقه معرفت و 300 جلسه پرسش و پاسخ پرسمان دينى در اماكن متبركه رضوى برگزار شده است.

بهره مندى از فرصت معنوى زيارت

«مكتب هنر رضوان» يكى از واحدهاى زير مجموعه مؤسسه آفرينش هاى هنرى آستان 
قدس رضوى است كه فضا را براى آموزش تخصصى هنرهاى ايرانى - اسالمى فراهم كرده 
است و عموم جوانان مى توانند در هر ترم، آموزش مقدماتى تا پيشرفته را در رشته هاى 

خوشنويسى، تذهيب، نگارگرى، نقاشى و... اين مركز آموزش ببينند.
همچنين نگارخانه رضوان اين مؤسسه در بيش از 15 سال فعاليت خود افتخار ميزبانى 
نمايشگاه هاى فرهنگى- هنرى متعددى را در سطح استان، كشور و بين الملل داشته 

است، اين نگارخانه تالش دارد تا ضمن حمايت از هنرمندان جوان و مستعد، ارتباطي مداوم با نخبگان هنري كشور برقرار نموده و زمينه را جهت تضارب 
آرا و افكار و انتقال تجربيات هنري فراهم آورد.

فضايى براى استعداديابى هنرى جوانان

براستى جوانان سرمايه هاى واقعى هر جامعه و كشورى هستند كه مى توان 
با اتكا به اين آينده سازان، زمينه بالندگى، رشد و توسعه ملى را در ابعاد 
مختلف فراهم كرد. آستان قدس رضوى نيز توجه به جوانان را جزء اولويت هاى اساسى خود در حوزه 
اجرايى، مديريتى و برنامه اى قرار داده است و عالوه بر اشتغالزايى و برنامه هايى ويژه با رويكرد جوان 
در مؤسسات تابعه، مؤسسه اى را به نام جوان در 20 سال گذشته راه اندازى كرد؛ اكنون مؤسسه جوانان 
آستان قدس رضوى محل رفت و آمد بسيارى از جوانان دهه 60 و70 و 80 است و بسيارى از كاركنان 
آن را هم همين قشر پرانرژى، هدفمند و با برنامه تشكيل مى دهند.ميالد فرخنده حضرت على اكبر(ع) 
كه به عنوان روز جوان در كشور نامگذارى شده، بهانه اى شد تا مرورى بر خدمات و برنامه هاى آستان 

قدس رضوى در حوزه جوان و براى جوانان داشته باشيم كه در ادامه تقديم مى شود.

زهرا چكنه
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توجه به حوزه هاى آموزشى و پژوهشى در آستان قدس رضوى پس از پيروزى انقالب 
اسالمى به سرعت مورد پيگيرى قرار گرفت و بيش از سه دهه است كه دانشگاه علوم 
اسالمى رضوى و دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) ميزبان هزاران دانش آموخته بوده است. 
اين دانشگاه ها در هر سال تحصيلى به بيش از 7000 دانشجوى جوان در رشته هاى 
مختلف و در سه مقطع كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترا، خدمات آموزشى مختلف 
را ارائه مى دهد كه برخى از رشته هاى دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) در سطوح عالى، 
براى نخستين بار است كه ايجاد مى شود.برنامه آموزشى دانشگاه علوم اسالمى رضوى به عنوان مركزى دانشگاهى- حوزوى در جوار حريم رضوى به طور 
تلفيقى بوده و شامل دروس حوزوى به سبك مرسوم حوزه و دروس اختصاصى و عمومى دانشگاهى است و دانشجويان پس از گذراندن هر مقطع افزون 

بر تخصص در يكى از رشته هاى انتخابى خود، در رشته فقه و مبانى حقوق نيز به تخصص در سطح آن مقطع دست مى يابند.

امور  كليه  آستان،  اين  اقتصادى  امور  متولى  عنوان  به  رضوى  اقتصادى  سازمان 
مى دهد  سامان  را  رضوى  قدس  آستان  توليدى  و  اقتصادى  مؤسسات  به  مربوط 
و هم اكنون با 7000 نيروى كار جوان به عنوان بزرگ ترين مركز اقتصادى شرق 

كشور مطرح است.
اين سازمان توانسته زمينه اشتغال مستقيم 7000 جوان ايرانى را در شركت هاى 
مولد در حوزه كشاورزى، غذايى، دامپرورى، عمرانى، نساجى و... فراهم نمايد و موجب شود تا بركت و خوان نعمت حضرت رضا(ع) بر سر 
سفره بسيارى از مشتاقان اين امام همام آورده شود. (البته در اين آمار، تعداد كاركنان مؤسسات فرهنگى و كارمندان ادارى آستان قدس 

رضوى محسوب نشده است.)

تحصيل 7000 دانشجو

يكى از چندين مؤسسه و سازمان آستان قدس رضوى، مؤسسه اى به نام و براى جوانان 
است، «مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى». يكى از برنامه هاى اصلى كه توسط اين 
پاسخ  و  برگزارى سلسله نشست هاى پرسش  ويژه دنبال مى شود،  به صورت  مؤسسه 
دانشجويى با عنوان «الگوى سوم»، «بيدارى دانشجويى» و «بزم انديشه» است كه هدف 
از آن آگاه سازى نسل جوان با موضوعات فرهنگى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى روز از 
طريق دسترسى مستقيم به اساتيد و صاحب نظران تراز اول ملى است.اين مركز همچنين 
به منظور برقرارى ارتباط گسترده تر و مؤثرتر با جوانان از انواع شيوه هاى ارتباط غيرحضورى از جمله توليد محصوالت فرهنگى، آموزشى در قالب كتاب، 
نرم افزارهاى چندرسانه اى و نشريات بهره برده است، كه از جمله اين توليدات مى توان به بسته هاى نمايشگاهى موضوعى، توليد كتاب با محوريت جوان، 

بسته هاى فرهنگى شامل سربند، پرچم و... اشاره كرد كه اين توليدات به صورت ويژه در اختيار تشكل هاى جوان در سراسر كشور قرار مى گيرد.

پاتوقى براى جوانان

قالب  اين  اگر  اردو است. حال  برگزارى  فعاليت فرهنگى،  تأثيرگذار  قالب هاى  از  يكى 
فرهنگى در ارتباط با زيارت انجام شود، تركيب اين دو امر ويژگى خاصى به آن مى دهد 
كه امكان بهره گيرى بيشتر براى مخاطبان فراهم مى گردد. از اين رو به دستور توليت 
آستان قدس رضوى باغ بيلدر مشهد تبديل به اردوگاه فرهنگى - آموزشى امام رضا(ع) 
به مشهد مى آيند،  شده و عموم گروه ها، تشكل هاى جوان و كاروان هاى زيارتى كه 
برنامه هاى متنوع آن در سايت  از اين فضاى اردوگاهى و  مى توانند جهت بهره مندى 
http://javanan.org ثبت نام كنند.آستان قدس رضوى همچنين با استفاده بهينه از منابع وقف در راستاى ترويج معارف دينى، اين بار مركز فرهنگى 
تربيتى امام رضا(ع) را در باغ خوردين تهران ايجاد كرد. اين مركز در محيط بكر و زيباى باغ خوردين؛ واقع در بلوار ايران زمين (غرب تهران) و در مساحتى 

بيش از پنج هكتار به صورت ويژه به ارائه خدمات فرهنگى و تربيتى به نوجوانان، جوانان و خانواده ها مى پردازد.

اردو و معنويت

اشتغال بيش از 7000 جوان ايرانى 

براستى جوانان سرمايه هاى واقعى هر جامعه و كشورى هستند كه مى توان 
با اتكا به اين آينده سازان، زمينه بالندگى، رشد و توسعه ملى را در ابعاد 
مختلف فراهم كرد. آستان قدس رضوى نيز توجه به جوانان را جزء اولويت هاى اساسى خود در حوزه 
اجرايى، مديريتى و برنامه اى قرار داده است و عالوه بر اشتغالزايى و برنامه هايى ويژه با رويكرد جوان 
در مؤسسات تابعه، مؤسسه اى را به نام جوان در 20 سال گذشته راه اندازى كرد؛ اكنون مؤسسه جوانان 
آستان قدس رضوى محل رفت و آمد بسيارى از جوانان دهه 60 و70 و 80 است و بسيارى از كاركنان 
آن را هم همين قشر پرانرژى، هدفمند و با برنامه تشكيل مى دهند.ميالد فرخنده حضرت على اكبر(ع) 
كه به عنوان روز جوان در كشور نامگذارى شده، بهانه اى شد تا مرورى بر خدمات و برنامه هاى آستان 

قدس رضوى در حوزه جوان و براى جوانان داشته باشيم كه در ادامه تقديم مى شود.
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مكانى در دل شــهر تهران اما به دور از درگيرى 
و مشــغله هاى آن. جايى براى آرامش، همراه با 

معنويت و سرشار از عطر خوش شهدا.
 اگر بــه تهران محله شــميران گذرتــان افتاد 
حتماً زيارت بقعه متبــرك امام زاده على اكبر(ع) 
چيــذر؛ -به دليل قرار گرفتــن در منطقه چيذر 
بــه اين نام معروف شــده  اســت- را از دســت 

ندهيد. 
امامزاده على اكبر (ع) جزو يكى از مشــهورترين 
امامزادگان مدفون در ايران محسوب شده و بنابر 
سند هاى موجود شجره  ايشان را منتسب به امام 

سجاد(ع) مى دانند. 
اين امامــزاده در محله چيذر، ميدان ندا، خيابان 

هاشمى عليا، ضلع جنوب خيابان قرار دارد.

بازسازى مضجع شريف امامزاده
قدمت اين بنا به قرن پنجم هجرى بر مى گردد و 
در زمان قاجار بازسازى شده كه البته سنگ هاى 
قديمى اين مزار، نشان مى دهد كه اين بقعه بناى 
قديمى ترى داشــته و محلى بوده كه درويشــان 

اعتكاف خود را آنجا برگزار مى كردند. 
بعد از پيروزى انقالب اســالمى عمليات بازسازى 
و ترميم اين مكان  مقدس آغاز شــد. شهردارى 
بازســازى فضاى بيرونى، اداره اوقاف بازســازى 
فضاى درونى، و بنياد شــهيد احداث موزه شهدا 
و حســينيه را به عهده گرفتنــد و در نهايت، در 
سال 1376 بازسازى ضريح و گنبدخانه به اتمام 

رسيد.
قبــل از آغاز بازســازى، ســنگ قبرى براى اين 
امامزاده وجود نداشت و تنها جعبه اى را به عنوان 
نشان روى قبر گذاشــته بودند. بعد از بازسازى 
اين بنا سنگ قبرى از جنس مرمر روى قبر قرار 

گرفت. 
قبر اوليه چند متر پايين تر از سطح كنونى قرار 
 داشــت ولى با مرور زمان و بــاال  آوردن صحن، 
ســنگ قبر كنونى چند متر باالتــر از قبر اصلى 
قــرار  گرفته اما همچنان راهى براى رســيدن به 

قبر اصلى وجود ندارد.
 اكنون ايــن بقعه از يــك گنبدخانه به صورت 
چند ضلعى تشــكيل شده است. اين بقعه به يك 
ســاختمان چند منظــوره در جهت فعاليت هاى 
فرهنگــى متصل  شــده كه حســينيه، ســالن 
اجتماعات و موزه شــهدا در آن قرار گرفته است. 
همچنين در صحن  بقعه نيز قبرستان محلى قرار 

دارد.
 دروازه هاى معنويت

مساحت عرصه امامزاده، 3040 متر مربع و ارتفاع 
اين بنا نيز حدود 10 متر اســت. ســنگ مرمر، 
آينه، سيمان، رنگ، چوب، فوالد، شيشه، كاشى، 
گچ و آجر از جمله مصالح اســتفاده شده در اين

 بناست.
اين بقعه سه در ورودى در جهت شمال و جنوب 
و شرق دارد كه از ضلع شرقى به عنوان در اصلى 
آســتانه استفاده مى شود،  در شرقى براى رفت و 
آمد مردان و در شــمالى براى رفت و آمد بانوان 
مورد استفاده قرار مى گيرد. روزهاى عادى دو در 

شمالى و جنوبى بسته اند.
زير طاق در ورودى نيز حصارى به شكل مثلث يا 
چهار مربع دوازده سانتى متر در دوازده سانتى متر 
شكل گرفته است. اين مربع ها به صورت يك در 
ميان توپر است. در باالى سردر ورودى اصلى به 
طرف خيابان روى ســنگ طوسى با رنگ سياه و 
به خط توقيع نوشــته شده است: «و سقهم ربهم 

شراباً طهورا».
به طرف داخل حياط نيز روى سنگى طوسى كه 
به شكل شــانزده ضلعى تراش داده شده با خط 
توقيع اين آمده اســت: «فاهللا خيــر حافظا و هو 

ارحم الراحمين».

آجرهايى منقش به نام متبرك
صحن بقعه، فضاى بســيار بزرگى دارد كه بيشتر 
آن متعلق به گلزار شهداست. ديوار اطراف صحن، 
در نماى بيرونى، متشكل از طاق نماهايى است كه 
با سنگ مرمر سفيد تيشه اى سنگ كارى شده اند. 
ســطح بين اين طاق نماهاى ســنگى، آجركارى 
اســت كه در آن «اهللا، محمــد، ال اله اال اهللا» به 

خط بنايى و از جنس كاشى نوشته شده است.
درپوش جداره ها از ســنگ مرمر ســفيد است. 
داخل طاق نماها، مشــبك كارى فلزى و سبزرنگ 
اســت. ديوار اطراف صحن، اگر از ســمت صحن 
به آن نگاه كنيم، متشــكل از طاق نماهايى است 
پوشــيده از سنگ مرمر ســفيد تيشه اى. داخل 
طاق نماهــا آجركارى و حاوى نوشــته هاى «اهللا، 

محمد و على» به خط بنايى است.

بانيان 
طبق اطالعاتى كه از مركز آمار ايران به دســت 
آمده، بانى و مؤســس اين زيارتگاه كنونى، سيد 
آقا بزرگ هاشمى عليا است. همچنين عكسى نيز 
در بقعه وجود دارد كه آقايان ســيد آقا بزرگ و 
حاج ســيد على اصغر هاشــمى العليا را به عنوان 
خادمان اين مكان معرفى مى كنند.البته در منابع 
ديگر، بانى اين امامزاده را على اكبر و اســماعيل 
شيزرى مى دانند. همچنين نجار ضريح حاج اكبر 
خبوشــانى اصفهانى و ســازنده و قلمزن آن سيد 

مصطفى احمدى شيخ بهايى معرفى شده است.

گلگون كفنان مدفون در امامزاده(ع)

مقبره شهدا در فضاى بيرونى امامزاده با ديوارى 
به ارتفاع 98 ســانتى متر و عرض 34 سانتى متر 
از ايوان ورودى گلزار بااليى جدا مى شــود. اين 
قطعه داراى هشت رديف است كه در هر رديف 
32 شهيد به خاك سپرده شده اند. در قطعه اى 
ديگــر  نيز 9 رديف وجود دارد كه در هر رديف 
29 شــهيد آرميده اند. بر اســاس آمار سايت 
شهداى چيذر، 540 شهيد در اين گلزار مدفون 

هستند.
شهيد مصطفى احمدى روشن و شهيد مسعود 
على محمدى از شهداى هسته اى، شهيد سردار 
محمد ناظرى (شــخصيت فرمانده، در مسابقه 
تلويزيونــى فرمانــده) و تعــدادى از شــهداى 
مدافع حرم از شــهداى شــاخص در اين گلزار 

هستند.
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مشارکت ۲۳۸ زائر در طرح وقف جمعی 

آستان امامزادگان یارس و نارص(ع) 

از ابتداى ســال جارى 238 زائر در طرح وقف جمعى 
آســتان امامزادگان ياســر و ناصر (ع) شــهر طرقبه 

مشاركت كردند.
اين واقفان خير انديش در وقف جمعى طرح توســعه 
اين امامزادگان مشــاركت و 58 متر مربع زمين را به 
ارزش يك ميليارد و160 ميليون ريال وقف توســعه 
حريــم ملكوتى امامزادگان بزرگوار ياســر و ناصر(ع) 

كردند.
از ميــان اين 238 واقــف، 120 واقــف خيرانديش 
غيرايرانى نيز در طرح وقف جمعى مشاركت و در اين 

امر خداپسندانه شركت كردند. 
واقفان غيرايرانى شركت كننده در وقف جمعى آستان 
امامزادگان ياسر و ناصر (ع) از كشورهاى كويت، عراق، 
لبنــان، آلمان، بحرين، عمان و قطر بــوده كه از اين 
بين يك زائــر كويتى 8 مترمربع زميــن را به ارزش 
160ميليون ريال وقف توسعه حريم اين آستان مطهر 
كرد.  شــايان ذكر اســت؛ امامزادگان ناصر و ياسر از 
فرزندان موســى بن جعفر(ع) و برادران امام رضا(ع) 
هســتند كه آستان مطهرشان در روستاى گلستان در 

5 كيلومترى غرب مشهد قرار دارد.

دوره معارفی «جهاد کبیر» در 

حرم کریمه اهل بیت(س) برگزار می شود
دوره معارفى «جهاد كبير» بــا محوريت تبيين ابعاد 
گوناگون اقتصاد مقاومتى در آســتان مقدس حضرت 

فاطمه معصومه(س) برگزار مى شود.
اين دوره ويژه خواهران در رواق حضرت خديجه (س) 
حــرم مطهر كريمه اهل بيت، حضــرت معصومه(س) 

برگزار مى شود.
تدريس اين دوره معارفى بلندمدت توســط استادان 
حوزه علميه خواهران برگزار شده و اين دوره معارفى 
هر هفته پنجشــنبه ها در نوبت عصر در رواق حضرت 

خديجه (س) تدارك ديده شده است.
در ايــن دوره معارفى ابعاد گوناگون اقتصاد مقاومتى، 
كســب و كار حالل، نقش زنان و خانواده ها در اقتصاد 
مقاومتــى، الگوى مصرف، مصــرف توليدات داخلى و 
نقش اقتصاد در توســعه و پيشــرفت تمدن اسالمى 

بررسى مى شود.
حضور بانــوان در اين دوره معارفى آزاد بوده و نياز به 

پيش ثبت نام در اين دوره نيست.

کسب رتبه نخست طالب ایرانی 

در مسابقات بین املللی قرآن 
نمايندگان جمهورى اســالمى ايران در رشــته حفظ 
و قرائت نخســتين دوره مســابقات بين المللى قرآن 
طالب موفق به كســب رتبه نخســت ايــن رقابت ها 

شدند.
در اين مســابقات كه بــا حضــور نمايندگانى از 42 
كشور برگزار شد، «حسين خانى بيدگلى» و «مهدى 
تقى پور» نمايندگان كشــورمان در رشته هاى حفظ و 
قرائت مســابقات بين المللى قرآن طالب رتبه نخست 

را كسب كردند. 
يادآور مى شود؛ نخستين دوره مســابقات بين المللى 
قرآن طالب حوزه هاى علميه جهان اسالم به ميزبانى 

جمهورى اسالمى ايران در شهر قم برگزار شد.

خبر

يونس طاهريان

معرفى امامزاده على اكبر 

عابدی که میزبان ۵۴۰ شهید است

پــس از بازســازى فضــاى بقعــه امامــزاده 
على اكبــر(ع) و ايجــاد گلزار شــهدا در اين 
مكان مقــدس، اين مــكان به محلــى براى 
برگــزارى برنامه هاى معنوى و فرهنگى تبديل

  شد. 
هيئت  هيئت رايه العباس (عليه السالم):   
رايه العباس يا هيئت رزمندگان شــميرانات يا 
همان هيئت حاج محمود كريمى؛ سال هاست 
كه در جوار اين امامزاده پاتوق ثابتى شده براى 
خيل جوان هايى كه در ايام والدت و شــهادت 
ائمــه (عليهم الســالم) در اين مــكان گردهم 

مى آيند.

موزه شهدا: موزه شهداى امامزاده على اكبر 
چيذر واقع در ضلع شــمالى حيــاط امامزاده 
محل نگهدارى اسناد و مدارك شهداى منطقه 
چيذر است. اين مكان نورانى هر روز از ساعت 
8 الــى 20 (به جز ايام تعطيل) آماده پذيرايى 

از زائران محترم مى باشد.
اينترنتى  نشــانى  ايــن   :golzarechizar.ir
گلزار شــهداى چيذر اســت. در اين ســايت 
فهرست شــهدا، ويترين آثار شهدا، زندگينامه 
و وصيت نامه شهدا، عمليات ها و خاطرات دفاع 
مقدس و بخش چند رســانه اى شامل عكس و 
فيلم تهيه و توليد شــده است. فرصت داشتيد 

حتماً به اين سايت سرى بزنيد.
www.fotros.ir: اين آدرس با نام فطرس، 
العباس (عليه  اينترنتى هيئت رايــه  نشــانى 
الســالم) يا همان هيئت رزمندگان شميرانات 
در جوار امامزاده على اكبر چيذر است. در اين 
ســايت عالوه بر امكان تماشاى زنده برنامه ها، 
آرشــيو تمام مراسم مذهبى اين هيئت از سال 

1383 نيز وجود دارد.

 فعالیت های فرهنگی امامزاده علی اکرب



در چهارم ارديبهشت ماه سال جارى، ضريح جديد 
امامين عسكريين رونمايى شد. حرم مطهر امامين 
عســكريين(ع) در ســامرا مدفن بهترين خاليق 
هستى است كه اين ســرزمين ميزبان پيكرهاى 
مطهر ايــن بزرگواران اســت. امام هــادي(ع) و 
فرزندش امام حسن عسكري(ع)، نرجس خاتون 
همســر امام حســن عســكري(ع) و مادر امام 
زمان(عــج)، حكيمه خاتون دختر امام جواد(ع) و 
تعداد ديگري از سادات علوي و علما از جمله مادر 
امام هادي(ع) و مادر امام حســن عسكري(ع) از 
جمله كسانى هستند كه در سامرا مدفون هستند.

 جنايتى كه شيعيان را داغدار كرد

بيست و سوم محرم حدود 12سال پيش، نيروهاى 
تكفيرى جنايتى را مرتكب شدند كه اندوه و داغ 
آن تا ابد، ســينه شيعيان را مى ســوزاند. حدود 
ســاعت 7 صبح 23 محرم ســال 1427 هجرى 
قمرى، تكفيرى هاى وابسته به القاعده شاخه عراق 
با پوشيدن لباس نيروهاى تكاور عراق، وارد حرم 
امامين عسكريين(ع) شــدند، آن ها ابتدا اسلحه 
نگهبانان را مصــادره و آن ها را به همراه خادمان 
حرم، در يكى از غرفه هاى صحن زندانى كردند و با 
كارگذارى مواد منفجره (تى ان تى) به وزن حدود 
200 كيلوگرم در داخل بنا، حرم مطهر را منفجر 
كردند. شــدت اين انفجار به حدى بود كه برخى 
از مصالــح و تزئينات به كار رفته تا شــعاع  500 
متر به بيرون پرتاب شــد و گنبد حرم با پوشش 
آجرى و طالكارى و همچنين تزئينات كاشيكارى 

در ديوارهاى آن، فرو ريخت.
بعــد از حادثه انفجــار در حرم مطهــر امامين 
عسكريين(ع) امنيت پايين منطقه سامرا مراحل 
بازسازى حرم مطهر امامين عسكريين(ع) را بارها 
به تعويق انداخت كه اين امر با نارضايتى شيعيان 
و محبان اهل بيت(ع) همراه بود. از اين رو، آيت اهللا 
سيد على سيستانى مرجع تقليد شيعيان عراق، 
ساخت ضريح متبرك امامان هادى و عسكرى(ع) 
را با هزينه شــخصى بر عهده گرفــت و آن را به 

نماينده خود در ايران محول كرد.

 از ابتداى تاريخ
تاريــخ حاكى از آن اســت كه در قــرن چهارم، 
معزالدولــه ديلمــي ضريحــي از چــوب روي 
صندوق هــاى قبــور مطهــر در حــرم امامين 
عســكريين(ع) تعبيه كرد كــه در دوره هاي بعد 
بازسازي و مرمت شد. مدتى بعد، در عصر صفوي، 
اين ضريح چوبي در آتش سوخت و از بين رفت و 
از آن به بعد، يك ضريح فوالدي، كه به دستور شاه 
سلطان حســين صفوي در 1116 سال هجرى- 
قمرى ســاخته شــده بود، جايگزين آن شد و بر 
فراز چهار قبر نصب شــد. ضريحي كه به دستور 
سلطان حسين ساخته شده بود تا دوران فتحعلي 
شــاه قاجار باقي بود تا اينكه وي ضريحي از نقره 
با پايه اي چوبي به جاي آن نصب كرد. در ســال 
1360 هجرى- قمرى اسماعيليان هند براي مرقد 
امام حسين(ع) ضريحي از نقره ساختند و ضريح 
قبلي را كه ناصر الدين شــاه ساخته بود، تعمير 

كردند و به سامرا بردند.

 آخرين ضريح، قبل از تخريب

ســپس در ســال 1335 شمســى هنرمندان 
اصفهاني ضريح زيبايي از طال و نقره ساختند كه 
استاد محمد صنيع خاتم از جمله آن هنرمندان 
بود. اين ضريح روي چهار قبر مطهر نصب شد. 
طول اين ضريح 5/3 و عرض شــش گوشه هاى 
آن 26 متر بود. اطــراف آن داراي هفده دهنه 
شــبكه و دو دِر ورودي از طــال و نقــره براي 
راهيابي به داخل بود. روي ضريح شش گلدان 
طال و ميان آن ها تاج هاي طال قرار داشــت. در 
گوشه هاي باالي ضريح اسماى الهي نوشته شده 
و حاوي ســه رديف كتيبه بود كه اين صندوق 
و ضريح در دو انفجار ســال هاي اخير تخريب 
شــدند.پس از اينكــه آيت اهللا سيســتانى كار 
ساخت ضريح مطهر را به نماينده خود در ايران 
سپرد، كارگاه ساخت ضريح امامين عسكريين 
(ع) در ســال 1389 در شــهر  قم و زير نظر 
جــواد  ســيد  المســلمين  و  حجت االســالم 
شهرستانى نماينده آيت  اهللا سيستانى در ايران 

داير شد.

بازسازى ضريح جديد

ضريح جديد در ابعاد ضريح قبلى ساخته شد و 
براى ساخت ضريح مطهر امامين عسكريين(ع) 
70 كيلوگرم طــال، 450 كيلوگرم نقره، 2500 
كيلوگرم مس و 11 تن چوب ســاج به كار رفته 
اســت. چوب يكى از مهم ترين موادى است كه 
در ساخت اين ضريح به كار گرفته شده است. از 
اين رو چوبى كه در ساخت اين ضريح استفاده 
شــده از چوب ساج مى باشد كه از مرغوب ترين 
چوب هاى موجود اســت و از درختى به دست 
مى آيد كه بومى هند اســت و بشــدت در برابر 
خوردگى و پوسيدگى مقاوم است و پيش بينى 

مى شود عمر مفيد آن 400 سال باشد.

از ساخت تا رونمايى؛ از نصب تا رونمايى

ضريح مطهر حرم مطهر امامين عسكريين(ع)، 
ســال 1392 در قم رونمايى شــد، اما شرايط 
امنيتى در عراق مانع از انتقال اين ضريح مطهر 
به ســامرا بود تا اينكه با برقرارى امنيت در اين 
منطقه ضريح مطهر 14 بهمن ســال 1395 از 
قم به ســامرا منتقل شد و با تالش شبانه روزى 
و عنايات اهل بيت(ع) همزمان با اذان صبح روز 
عيد مبعث در 4 ارديبهشــت ماه ســال جارى، 
ضريح جديد بدون انجام تشــريفات رسمى و با 
حضــور زائران رونمايى شــد؛ در حالى كه قرار 
بود براســاس برنامه زمانبندى، مراحل نصب و 
رونمايى ضريح شش گوشه مطهر حرم امامين 
عسكريين(ع) در نيمه شعبان به اتمام برسد كه 
با تالش گروه اجرايــى، تقريباً 20 روز زودتر از 

برنامه پيش بينى شده به پايان رسيد.

اعتاب مقد          سه 

حرم مطهر امام حسین(ع)
 ۳۰ برابر بزرگرت می شود

رئيس ستاد بازسازى عتبات عاليات جزئيات طرح توسعه 
38 هكتارى حرم مطهر امام حســين عليه الســالم را 

تشريح كرد.
حســن پــالرك در خصــوص طــرح توســعه حرم 
سيدالشهدا(ع) در كربالى معلى گفت: اين طرح شامل 4 
فاز است كه با بهره بردارى از آنها؛ فضاى موجود بيش از 
30 برابر افزايش مى يابد. وى افزود: براساس طرح توسعه 
38 هكتارى، در اطراف حرم امام حسين(ع) سه صحن 
احداث مى شــود كه در مرحله اول فقط نيمى از صحن 
حضرت زينب(س) و امام حســين(ع) بــا عنوان پروژه 

صحن عقيله بنى هاشم(س) ساخته مى شود.
پالرك گفت: با توجه به زمين هاى تملك شده از سوى 
آستان مقدس حسينى، در فاز نخست زمينى به مساحت 
حدود  5 هكتار تحويل ســتاد بازسازى عتبات عاليات 
شده و عمليات اجرايى آن بيش از يكسال است كه آغاز 

شده است.
وى افزود: با توجه به باال بودن سطح آب هاى زير زمينى 
در كربال، بايد پيش از انجام عمليات گودبردارى، محدوده 

اجراى پروژه تبديل به يك استخر خشك مى شد.
 رئيس ستاد بازسازى عتبات عاليات كشور ادامه داد: به 
اين منظور متخصصان ايرانى با استفاده از دستگاه هاى 
هيدروفرز در حال ايجاد ديوار آب  بند به عمق بيش از 30 

متر و عرض يك متر در محدوده پروژه هستند.
وى تصريح كرد: با تكميل صحن عقيله بنى هاشم(س) 
كه برنامه 6 ساله براى آن در نظر گرفته شده است، حدود 

230 هزار متر بنا در اختيار حرم مطهر قرار مى گيرد.
وى افزود: ديگر طرح مهم ستاد بازسازى عتبات عاليات 
در كربال، پروژه معراج يــا ترفيع گنبد حرم مطهر امام 
حســين (ع) مى باشد كه براساس آن گنبد جديدى كه 
حدود 7 متر از گنبد كنونى بلند تر است، نصب خواهد 
 شــد.وى با اشاره به اينكه الغرسازى و تقويت هر ستون 
6 ماه زمان و 5 ميليــارد تومان هزينه در بر دارد؛ اعالم 
كرد: يك هموطن خير از شــمال كشور هزينه 4 ستون 
اطراف ضريح مطهر معادل 20 ميليارد تومان را پذيرفت و 
نخواست حتى نامى از او فاش شود؛ اين فرد در شب عيد 
مبعث از دنيا رفت و باقيات الصالحات او در مكانى برجاى 

ماند كه زير قبه آن دعا مستجاب است.
پالرك با اشــاره به تكميل صحن حضــرت زهرا(س)، 
صحن عقيله بنى هاشــم(س)، طرح الغرسازى و ترفيع 
گنبد سيدالشهدا(ع)، توسعه حرم امامين جوادين(ع) و 
توسعه صحن امامين عسكريين عليهم السالم افزود: اگر 
50 ميليون نفر از كل جمعيت ايران در طول ســال 12 
هزار تومان به ســاخت و بازسازى اين طرح ها اختصاص 
دهند مبلغــى حدود 600 ميليارد تومــان جمع آورى 
مى شود كه با آن مقدار مى توان همه طرح ها و هزينه هاى 

عظيم بازسازى اعتاب مقدسه را به خوبى پوشش داد.

مرکز آموزش قرآن، نهج البالغه و 
صحيفه سجاديه نجف افتتاح شد

به همت دارالقرآن آســتان مقدس علوى مركز آموزشى 
و پژوهشى قرآن كريم، نهج البالغه وصحيفه سجاديه در 

جوار حرم مطهر امام على(ع) در شهر نجف افتتاح شد.
حجت االســالم ســيد نزار حبل المتين توليت آستان 
مقــدس علوى در مراســم افتتاحيه ايــن مركز اظهار 
داشت: افتتاح اين مكان آموزشى و پژوهشى در راستاى 
رهنمودهاى مراجع عظام نجف مبنى بر اهتمام به كتب 
سه گانه (كالم اهللا مجيد، نهج البالغه و صحيفه سجاديه) 
صورت گـرفته و با توجه به اينكه شهر نجف اشرف مركز 
دينى و مذهبى جهان تشيع مى باشد بايد در راستاى نشر 
فرهنگ قرآنى و تعاليم اهل بيت (ع) به ويژه در مساجد 

وحسينيه ها گام هاى مؤثرى را برداريم.
وى اســتعداديابى و جذب عالقه مندان به فرهنگ اهل 
بيت(ع)، تربيــت متخصصان در زمينه قرآن كريم، نهج 
البالغه و صحيفه ســجاديه را از اهداف اساســى ايجاد 
ايــن مركز عنوان كرد و افــزود: مدت تحصيل براى هر 
داوطلب دو سال خواهد بود تا پس از آن جهت سخنرانى 
و برگزارى برنامه هاى قرآنى در مســاجد و حسينيه ها 

آمادگى هاى الزم را كسب كنند.
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زهرا چكنه

 شش گوشه ای دیگر....



 فاطمه گودرزى به همراه پسرش چند روز قبل براى 
زيارت و حضور در جمع بچه هاى معلول يك مؤسسه 
خيريه زائر مشهد بود. بازيگرى كه سيمرغ بهترين بازيگر 
زن جشنواره فيلم فجر را هم در كارنامه اش دارد؛ عاشق 
مشهد است و هر سال راهى اين شهر مى شود. عشقش به 
مشهد براى او دليل مهمى دارد و آن حضرت رضا(ع) است. 
مى گويد سفر مشهد براى همه مسافران اين شهر آرامش را 
به همراه مى آورد. در صبح يك روز ارديبهشتى با اين بازيگر 
مشهور سينما و تلويزيون كشورمان به گفت و گو نشستيم.

خانم گودرزى گويا هفته قبل مشهد بوديد...
بله اين شانس بزرگ را داشتم كه عيد مبعث مشهد بيايم.

 براى زيارت؟
رضا(ع)  امام  حرم  زيارت  مى آيد  مشهد  كسى  هر  بله 
نخستين و مهم ترين هدفش از سفر به اين شهر روحانى 
و معنوى است البته در جمع بچه هاى معلول گروه باران 
كه تئاتر «پرنده و فيل» را اجرا مى كردند هم حضور پيدا 
با خاطرات خيلى  برايم همراه  كردم و سفر به مشهد 

شيرين و ماندنى شد.

 اين سفر چطور بود ؟
خيلى عالى بود. تا به حال فروردين ماه مشهد نيامده 
بودم. هر چند چون عيد مبعث بود حرم شلوغ بود ولى 
من خيلى دوستش داشتم و از بودن در اين مكان مثل 

هميشه لذت بردم.

 مشهد در ذهن شما چطور شهرى است؟
يك شهر خيلى مهم. آن هم به خاطر امام رضا(ع) كه ما 
ايرانى ها در ذهن مان مدام به اين شهر فكر مى كنيم مشهد 
برايمان مهم است و جايى است كه همه دوست داريم به 
آن سفر كنيم. من عاشق شهر مشهدم كه امام رضا(ع) 

مهم ترين دليل اين عشقم است.

 بهارهاى مشهد چگونه است؟
در ذهن من مشهد با حضور امام رضا(ع) 
هميشه زيبا و بهارى است. شهرى بزرگ 
و معنوى كه هوايى خاص در آن جريان 
دارد. در گرما و سرما فرقى نمى كند هر 
وقت مشهد بيايى خوشحال و آرام از اين 
شهر برمى گردى. هواى مشهد را دوست 

دارم و از ديدن اين شهر لذت مى برم.

 از مشهد سوغات هم مى خريد؟
بله حتماً. زرشك و زعفران و نبات و... سوغات من از مشهد 

است و البته رساندن سالم عزيزانم به حضرت رضا(ع).

 هر چند وقت يكبار زائر مشهد مى شويد؟
تقريباً هر سال. سعيم اين است كه سالى يكبار و حتى 

بيشتر مشهد بيايم.

 در اين سفرها چند روز مشهد مى مانيد؟
براى چند ساعت  بتوانم. خيلى شده فقط  هر قدر كه 
مشهد آمده ام براى اينكه بتوانم زيارت كنم و بروم. چون 
گرفتار كارم بوده ام و فقط چند ساعت وقت داشته ام و در 
آن چند ساعت چقدر در محضر امام به من خوش گذشته.

خاطره انگيزترين سفر مشهدتان 
را يادتان هست؟

همه سفرهاى مشهدم را دوست دارم 
ولى حدود هشت سال قبل با خانم هاى 
زنانه  ما  جمع  آمديم.  مشهد  فاميل 
بود. چند روزى مشهد  بوديم، نذرى 
داديم، زيارت رفتيم، مشهد را گشتيم. 
اتفاق هاى خيلى خوبى در آن سفر براى 
ما رخ داد و خيلى سفر خوبى بود و خاطراتش هنوز هم 

در ذهنم مانده.

 امام رضا(ع) را به چه صفت هايى مى شناسيد؟
امام مهربانى ها كه هر كسى  به آستان او مى آيد راضى 
و خشنود بر مى گردد. خودم هر وقت مشهد آمده ام 

خوشحال برگشته ام.

 چه ارتباط روحى با امام هشتم داريد؟
هر وقت هر چه خواسته ام از ايشان برآورده شده. حرم 
شان حالم را خوب مى كند. برايشان نذر مى كنم و به 
خاطر همه چيزهاى خوبى كه به من داده اند و حتى دعا 
كرده ام و به دليلى آن خواسته برآورده نشده، به خاطر 

همه اين ها از ايشان بسيار بسيار ممنونم.

 كجاى حرم را بيشتر از همه دوست داريد؟
همه جاى حرم را عاشقانه دوست دارم. مثل بعضى ها 

جاى خاصى براى زيارت و خلوت ندارم. هر جاى حرم 
كه باشم خودم را به امام رضا(ع) نزديك مى بينم و از 
بودن در آنجا لذت مى برم. همه نقاط حرم برايم جذاب و 
دوست داشتنى است. البته حرم آن قدر بزرگ شده كه 
خيلى از وقت ها گم مى كنم. مهم اين است كه آنجا حرم 
امام رضا(ع) است، مأوايى كه به هركسى كه پناه مى برد 

آرامش خاطر مى دهد.

هستيد، تلويزيون  و  سينما  بازيگر  شما   
 فيلم هايى كه تا به حال براى امام رضا(ع) ساخته 

شده را چطور ارزيابى مى كنيد؟
من شخصاً اعتقاد دارم آنچنان كه بايد فيلم خوبى براى 
ايشان ساخته نشده چه در تلويزيون و چه در سينماى 
ما جاى آثار خوب براى اين امام عزيز خالى است. خيلى 
بايد هنرمند باشى و ظرافت هاى مختلفى را رعايت كنى تا 
بتوانى اثرى جذاب براى ايشان بسازى. البته من فيلم كوتاه 
درباره ايشان ديده ام كه خوب بوده ولى آثار بلند سينمايى 
و سريال هايى كه درباره ايشان ساخته شده از نظر من 
جذابيت الزم را ندارند و هنوز خيلى با وضعيت مطلوب 
فاصله داريم. قصه هاى زيادى در مشهد و پيرامون امام 
رضا(ع) دارد اتفاق مى افتد كه زيبا و ديدنى هستند ولى 
هنوز به زبان فيلم درنيامده اند كه اگر اين اتفاق بيفتد ما 
با فيلم هاى جالبى درباره امام رضا(ع) مواجه خواهيم شد.

 در حالى كه اكنون كيلومترها از مشهد دور 
هستيد، يك جمله خطاب به امام رضا(ع) بگوييد...
اى امام مهربان! يقينم اين است كه كسى دست خالى 
از پيش تو بر نمى گردد. من هيچ گاه با حال خراب از 
مشهد شما نرفته ام، حاال از شما مى خواهم هر كسى كه 
خواسته اى دارد و با دلى پاك و اميدوار نزد شما آمده 

خواسته اش را برآورده كنيد.
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صديقه رضوانى نيا

 فاطمه گودرزى: 

  مشهد با حضور امام رضا 
همیشه زیبا و بهاری است
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