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شب های حرم صفای دیگری دارد

نه اينكه هوا خنك تر باشد، نه! هياهوى زندگى كم است. 
دغدغه معيشت كم است. خواب رفته ها بيشتر از شب 
زنده دارها هستند. خودت هستى و خداى خودت. و 
البته صحن و سرايى كه فقط مال توست. هر وقت دلت 
بخواهد وارد مى شوى و هر وقت بخواهى مى روى. كمى 
آن طرف تر از خانه هايى كه درشان هميشه بسته است 
مگر براى اهل خانه، تازه بدون كليد هم باز نمى شود!!  

قطع مى كنى
تا قدم به صحنش مى گذارى زندگى را قطع مى كنى 
مى شوى.  متولد  دوباره  و  كات.  سينمايى ها  بقول  و 
نسيم خنك شب صورتت را مى نوازد. گوشه صحنش 
مى نشينى، همان حوالى، درد دل مى كنى. از مشكالتت 
مطمئنى.  مى كند.  گوش  گرفتارى هايت.  و  مى گويى 
خاطرت جمع مى شود كه حواسش به توست. مرحم 
فراموشت  كه  مى بينى  دارد.  را  هوايت  مى شود.  دلت 

نكرده. 
يادش  گرفتارى  زمان  فقط  كه  مى كشى  خجالت 
پر.  به رويت نمى آورد! سبك مى شوى، مثل  مى افتى. 
تا به خودت مى آيى مى بينى دستانت را گرفته و يك 
دور گرد ضريحش چرخانده، سرت گيج مى رود. گيجى 
كه دوست ندارى تمام بشود! حالت خوب است. بارت را 
زمين گذاشتى و مى خواهى دوباره شروع كنى. پايت كه 
به بيرون صحنش مى رسد زندگى مى كنى، با معناى 
رها  آن.  و  اين  به  توجه  بدون  مى كنى  حال  ديگرش. 

شده اى رها از زندگى.
زندگى يا مردگى

حيف كه اين گيجى دوامى ندارد. هنوز عادت ندارى، 
چند روزى با تو هست و بعد مى پرد. دوباره بر مى گردى 
به زندگى، چه عرض كنم مردگى! دلم مى خواهد دوباره 
شب شود و در خلوت خواب ماندگان بروم پيشش، فقط 

براى حال خوبم.
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امام سجاد (عليه الّسالم) فرمودند:
نشــانه هاى مؤمــن پنج چيز اســت: 
پرهيزگارى در خلوت، صدقه در حالت 
نيازمندى، شــكيبايى هنگام مصيبت، 
بردبارى هنگام خشــم و راســتگويى 

هنگام ترس.
اعتقاد يك «مؤمن»، اين است كه:

خداوند در همه جا حضــور دارد و از 
نهــان و آشــكار باخبر اســت. صدقه 
و انفــاق خالصانه را خداوند پاداشــى 

مضاعف مى دهد.
مصيبتها نوعى امتحان است و شكيبايى 
بر آن، اجر الهى را در پى دارد. خشم، 
شــعله اى شيطانى اســت و مهار آن 
«جهاد با نفس» است. صدق و راستى و 
راستگويى، نجات بخش انسان است. با 
اين باورها، اگر كسى خلوتهاى خود را 
به گناه و خالف نيالود، ايمان او واقعى 
اســت. اگر كسى در عين تنگدستى و 
كمى ثروت، باز هــم به اتكاى جبران 
الهى، صدقه داد، مؤمن راستين است. 
اگر مصيبت را وسيله اى براى آزمايش 
دانست و صبورى كرد، اجر صابران را 
مى برد. اگر هنگام خشم و غضب، خود 
را كنتــرل كرد و ســخن بيجا و عمل 
نادرســت انجام نداد، اعتقادش به خدا 
ريشــه دار اســت. اگر هنگام خوف و 
خطر، باز هم به دروغ نپرداخت و گوهر 
صداقت خود را با چيزى مبادله نكرد، 
مؤمن حقيقى است. با اين نشانه ها، هر 
كس مى تواند به خودش نمره و امتياز 
دهد و ميزان ايمان خويش را محاسبه 
و ارزيابى كنــد. در كالس ايمان، چه 

رتبه اى داريم؟
حجت االسالم جواد محدثى

نشانه هاى مؤمن

۲۰ هزار زوج دانشجو جشن ازدواج 
خود را در حرم رضوی برگزار کردند

همزمان با بيستمين دوره جشن هاى ازدواج دانشجويى20 هزار زوج دانشجو 
در قالب 26 كاروان از سراسر كشور با حضور در حرم مطهر امام مهربانى ها 

مراسم ازدواج خود را جشن گرفتند.
تا   95 سال  مهرماه  از  دانشجويى  ازدواج  جشن هاى  دوره  بيستمين 
ارديبهشت ماه سال جارى با حضور زوج هاى جوان دانشجوى سراسر كشور 
كه تاريخ عقدشان از اول مهرماه سال 94 تا پايان مهر ماه سال 95 بود، در 

مشهد برگزار شد.
در اين دوره زوجين عالوه بر بهره مندى از برنامه هاى فرهنگى- تبليغى حرم 
مطهر رضوى از كالس هاى آموزشى، مهارت هاى زندگى و سالمت روحى و 

روانى خانواده ها با حضور اساتيد برتر كشورى بهره مند شدند.

۵۲۸ چشمه رسویس بهداشتی جدید 
اضافه شد

سازمان عمران و توسعه حريم حرم حضرت رضا(ع) به منظور رفاه حال زائران 
528 چشمه سرويس بهداشتى جديد در سال گذشته در اماكن متبركه رضوى 
احداث كرد. پيش از اين سرويس هاى بهداشتى در محدوده حرم مطهر 614 
چشمه بود كه با توجه به ضرورت اجراى اين طرح تعداد 528 چشمه ديگر به 
تعداد سرويس هاى بهداشتى افزوده و مجموع سرويس هاى بهداشتى در فضاى 
حرم مطهر به 1142 چشمه رسيد. در حال حاضر 60 چشمه سرويس بهداشتى 
در بست شيخ بهايى،  27 چشمه در لچكى حد فاصل صحن جمهورى و صحن 
جامع رضوى، 41 چشمه در بست شيخ حر عاملى، 78 چشمه در ابتداى بست 
طوسى و 114 سرويس بهداشتى در بست طوسى و 148 سرويس بهداشتى در 
بست شيخ طبرسى به بهره بردارى رسيده است. سرويس بهداشتى كانكس هاى 
پيش ساخته نيز با 60 چشمه سرويس در ابتداى بست شيخ طبرسى، صحن 

هدايت و بست شيخ طوسى قرار دارد.

اعطای بورس ه�ی
به ه�جویان توسط آستان قدس رضوی

قدس  آستان  هنرى  آفرينش هاى  مؤسسه  به  وابسته  رضوان  هنر  مكتب 
رضوى، هنرآموختگان جوان و متعهد را در رشته هاى خوشنويسى( نسخ 
و ثلث)، طراحى نقوش سنتى (تذهيب، تشعير)، گل و مرغ و نگارگرى با 
اعطاى بورس هنرى براى آموزش تخصصى و با رعايت شرايط، انتخاب و 

پذيرش مى نمايد. 
هنرجويان در طول دوره، ميهمان آستان قدس رضوى بوده و هزينه اى بابت 

اقامت و پذيرايى در مشهد پرداخت نخواهند نمود.
عالقه مندان و هنرجويان مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر با شماره 

تلفن 38423575- 051  تماس حاصل نمايند.
آدرس  به  را  خود  آثار  تا  دارند  مهلت   96 ماه  خرداد   30 تا  هنرجويان 
 @artrezvan  و يا نشانى تلگرام  maktab@aqart.ir  الكترونيكى

ارسال كنند.

مسابقه فرهنگی «فصل انتخاب» 
در حرم رضوی برگزار می شود

مسابقه فرهنگى«فصل انتخاب» ويژه عموم زائران در حرم مطهر رضوى به 
منظور بررسى ابعاد مختلف اهميت انتخابات از منظر رهبرى در حرم مطهر 
اين  رضوى برگزار مى شود و عالقه مندان براى دريافت كتابچه سؤاالت 
مسابقه مى توانند به كيوسك هاى راهنماى زائر در اماكن متبركه رضوى 
مراجعه كنند. مردم ساالرى دينى، انتخاب اصلح، اخالق انتخاباتى، مسير 
قانون، قول نامزدها و تجربه 88 برخى عناوين سرفصل هاى مطالب كتابچه 
فصل انتخابات است كه سؤاالت مسابقه از محتواى آن انتخاب شده است. 
عالقه مندان براى شركت در اين مسابقه همچنين مى توانند پاسخ ها را به 
سامانه پيامكى 3000802222 ارسال و يا به بخش مسابقات پرتال جامع 

آستان قدس رضوى به نشانى:razavi.aqr.ir، مراجعه نمايند.

ياد د اشت

 مهدى عسكرى

در عصر حاضر، برخالف رسانه هايى مانند تلويزيون كه 
تماشاى  به  با هم  اعضاى خانواده  تمام  ممكن است 
برنامه اى بنشينند، بسيارى از كودكان و نوجوانان از 
رايانه و يا گوشى هاى تلفن همراه به تنهايى استفاده 
فضاى  به  مربوط  امور  در  فرزندان  معموالً  مى كنند. 
مجازى از پدر و مادر خود ماهرتر هستند، اين نقطه 
ضعف والدين برطرف نخواهد شد مگر با ارتقاى سطح 
آموزش خانواده ها و كسب آگاهى والدين در اين زمينه. 
متأسفانه برخى از خانواده ها براى مقابله با آسيب هاى 
شناختن  بجاى  مجازى  فضاى  و  اينترنت  اجتماعى 
حتى  و  مى دانند  مضر  را  آن  مجازى  فضاى  صحيح 
برخى از آن ها اينترنت را مساوى با چت و گفت وگوهاى 
غيراخالقى و كاربردهاى مبتذل مى دانند. با توجه به 
ضرورت فراگيرى استفاده از فضاى مجازى و اينترنت 
در بين كودكان، نوجوانان و جوانان، انتشارات آستان 
مكتوب  توليدات  متولى  كه  نشر)  (به  رضوى  قدس 
مراقب  «چگونه  كتاب  است،  مختلف  حوزه هاى  در 
فرزندانمان در اينترنت باشيم؟» را توليد و روانه بازار 
نشر كرد. محمدرضا نصرالهى، كتاب «چگونه مراقب 

و  را در چهار فصل  باشيم؟»  اينترنت  فرزندانمان در 
در 85 صفحه و در قطع رقعى نوشته است. ضرورت 
مراقبت از كودكان در اينترنت، آسيب ها و تهديدهاى 
سايبرى عليه كودكان در حوزه هاى مختلف روحى، 
روانى، جسمى، اجتماعى، اخالقى و خانوادگى، معرفى 
چند نرم افزار عملى نحوه نظارت نرم افزارى و كنترل 
به  فرزندان  اينترنتى  گذار هاى  و  بر گشت  هوشمند 
الزم  راهكارهاى  و  هشدارها  توصيه ها،  ارائه  والدين، 
از جمله  اينترنت  در  فرزندان  و كنترل  نظارت  براى 

به صورت  و  فصل  قالب چهار  در  كه  است  مباحثى 
عالقه مندان  عموم  است.  شده  پرداخته  آن  به  مجزا 
كليه  مشاهده  و  كتاب  اين  تهيه  جهت  مى توانند 
نشانى  به  رضوي  قدس  آستان  انتشارات  محصوالت 
اينترنتى www.behnashr.com و يا فروشگاه هاى 
كشور  سراسر  نمايندگي هاى  و  مشهد  شهر  سطح 
مراجعه كرده و يا از طريق سامانه پيامكى به شماره 
30003209 و يا با شماره 09027652008 از طريق 

تلگرام با اين انتشارات تماس برقرار كنند.

چگونه مراقب فرزندا�ان
در فضای اینرتنت باشیم؟

معرفى كتاب
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حجت االسالم پناهيان در حرم مطهر رضوى:

رشط حکومت مهدوی حضور 
مدیران شایسته است

سخنران حرم مطهر رضوى با بيان اينكه انتظار ظهور 
و  خوب  كارگزاران  و  مديران  حضور  انتظار  معناى  به 
جهانى،  خوب  حكومت  شرط  گفت:  است،  شايسته 
و  كارگزاران  از  برخوردارى  مهدوى  جاودان  و  مقتدر 

مديران شايسته است.

حكومت مهدوى با معجزه اداره نمى شود  
است  حكومتى  (عج)  مهدى  جهانى حضرت  حكومت 
كه با استفاده از ساز و كار طبيعى به اداره حيات بشر 
اداره  به  معجزه  با  مهدوى  حاكميت  پرداخت.  خواهد 
زندگى انسان ها نمى پردازد بلكه با مديريت صحيح عالوه 

بر تأمين مايحتاج زندگى مردم ، آن ها را رشد مى دهد.
برخى گمان مى كنند كه حضرت مهدى(عج) با نفس 
قدسى و امدادهاى غيبى الهى حكومت جهانى مهدوى 
ولى  حضرت  اگر  كه  حالى  در  كرد،  خواهد  برپا  را 
عصر(عج) تنها مى خواستند با نفس قدسى و كمك هاى 
آسمانى حكومت جهانى را برپا كنند، رسول اكرم(ص)، 
حضرت على(ع) و ساير اهل بيت(ع) اين كار را انجام 

مى دادند و اين همه درد غربت را تحمل نمى كردند.

چگونگى تحقق حكومت مهدوى
لوازم يك حكومت خوب چيست؟ از جمله لوازم يك 
حكومت خوب رهبرى عادالنه، آگاهانه و معنوى و آيين 
و برنامه الهى است اما تنها قرار گرفتن ولى اهللا اعظم در 
رأس حكومت و رعايت قانون و عمل به قوانين الهى براى 
داشتن حكومت خوب و جهانى مهدوى كفايت نمى كند. 
و  جهانى  حكومت  براى  شرط  دو  اين  تنها  اگر  زيرا 
جاودانه مهدوى بود، اين حكومت در دوران پيامبر(ص) 

و امام على(ع) اتفاق مى افتاد.

برخوردارى از مديران شايسته 
شرط حكومت خوب، جهانى، مقتدر و جاودان مهدوى 
برخوردارى از كارگزاران و مديران شايسته است زيرا اگر 
مديران ميانى پاك انديش و پاك دست نباشند و تنها 
براى پول كار كنند و در انديشه سوداگرى باشند اگر در 
رأس حكومت حضرت على(ع) نيز باشد، اين حكومت 

موفق نخواهد بود.
حضرت  ظهور  انتظار  معناى  به  تنها  ظهور،  انتظار 
مهدى(عج) نيست، بلكه انتظار ظهور به معناى انتظار 

حضور مديران و كارگزاران خوب و شايسته است.
چرا ظهور منجى عالم بشريت حضرت مهدى(عج) به 
تأخير مى افتد؟ دليل تأخير در ظهور عدم وجود مديران 
صالحى است كه بتوانند حضرت را كمك نمايند و اين 
مايه شرمندگى براى تمام مسئوالن و دست اندركاران 
است كه 313 نفر در بين آحاد مردم و مسئوالن وجود 

ندارد كه جزو ياران امام عصر(عج) باشند.

عدم وجود مديران اليق براى حكومت مهدوى
بسيارى از برنامه هاى كشور را مجلس شوراى اسالمى 
تصويب مى كند نه دولت، 1400 سال است كه مهدى 
موعود(عج) براى برقرارى حكومت مهدوى و گسترش 
عدل و داد در دنيا برنامه دارند اما مديرانى را ندارند كه 

با كمك آنها حكومت عدل الهى را تشكيل دهند.
در انتخاب نامزدهاى رياست جمهورى بينديشيد كه آيا 
اين توانمندى را دارند كه بهترين مديران را برگزينند. 
و  ميانى  مديران  نبود  دينى  حاكميت  اصلى  درد 
كارگزاران صالحى است كه فقط بخاطر پول كار نكنند و 
بتوانند با كمترين بودجه باالترين خدمت را انجام دهند.

آمنه مستقيمى

 رئيس بنياد فقهى مديريت اسالمى در گفت وگو با قدس:

امام رضا بر سیاست مردم ساالرانه تأکید دارند

انتخابات  دوره  دوازدهمين  ايام  به  شدن  نزديك 
رياست جمهورى ضرورت آشنايى با حقوق متقابل 
را دوچندان كرده  از منظر اسالم  مردم و حكومت 
است و چون ائمه(ع) نسخه عملى آموزه هاى قرآن 
دكتر  االسالم  حجت  با  وگو  گفت  در  اسالم اند  و 
سيدصمصام الدين قوامى، امام جمعه پرديسان قم، 
مجتهد، نظريه پرداز و رئيس بنياد فقهى مديريت 
اسالمى درباره آموزه هاى رضوى درباره اين ارتباط و 
حقوق به بحث و بررسى پرداخته ايم كه مشروح آن 

به حضورتان تقديم مى شود: 
نحوه ورود امام رضا(ع) به مسائل سياسى 
چگونه بوده است و در اين باره چه آموزه هايى 

از حضرت(ع) بر جاى مانده است؟ 
مردم  نظام  السالم)  (عليهم  ائمه  حكومتى  نظام 
ساالرى دينى است كه ما نيز از آن تبعيت كرده ايم 
نظام سياسى  در مشروعيت  مردم  ديگر  عبارت  به 
دخالتى ندارند اما اگر نباشند نظامى شكل نمى گيرد 
و اماِم اصلح، خانه نشين مى شود. بايد توجه داشت 
امام رضا(ع) در امر واليتعهدى، به امر خدا با مأمون 
چنين  يوسف(ع)  كه حضرت  چنان  كردند  سازش 
كرد و عزيز مصر شد و حتى شخص امام رضا(ع) در 
ماجراى پذيرش واليتعهدى از آن به كار برادرشان 

يوسف نبى(ع)، تعبير كردند.
تبعيت،  با  بايد  حكومتند  پايه هاى  مردم  وقتى 
حمايت و اطاعت، امام و حاكم را همراهى كنند از 
آن سو امام(ع) هم بايد عزت، استقالل، كرامت، رفاه 
تأمين كند چنان كه  را  و آموزش و پرورش آن ها 
و  امام رضا(ع)  واليتعهدى  دو سال  در  اين ها  همه 
حضورشان در ايران رخ داد؛ البته به تصريح تاريخ 
پذيرش  براى  با شروطى كه  امام رضا(ع)  مى دانيم 
مسائل  به  ورود  هرگونه  از  كردند  قيد  واليتعهدى 
سياسى و عزل و نصب ها سر باز زدند اما در جايى 
كه دستگاه خالفت مشورت مى خواست يا ضرورت 
ايجاب مى كرد، مشورت مى دادند و نظرشان را بيان 

مى داشتند. 
آيا امام رضا(ع) درباره رابطه متقابل دولت 
و مردم و رعايت حقوق متقابل آن ها توصيه و 
آموزه اى دارند كه براى امروز ما كاربرد داشته 

باشد؟
رابطه  درباره  رضا(ع)  امام  آموزه هاى  و  توصيه ها 
و ظهور  بروز  متقابل مردم و حكومت در چند جا 
داشته است: يك موضع در بيانات شان درباره خطبه 
جمعه است كه تأكيد مى كنند خطيب بايد در خطبه 
دوم نماز جمعه مردم را از سياست داخلى و خارجى 
آگاه كند، همانطور كه در خطبه اول آن ها را به تقوا 
نمايشى  بُعد  يعنى  اين  مى كند؛  تشويق  و  دعوت 
ارتباط مردم با امام و حكومت در نماز و آگاهى هايى 

را به مردم مى دهد.
يا زمانى كه مأمون به ايشان براى اقامه نماز عيد فطر 
فراوان اصرار كرد و حضرت(ع) در نهايت پذيرفتند  
به تصريح تاريخ جمعيت باشكوهى حاضر شدند و 
اين در واقع ناشى از ارتباط خوب امام با مردم بود كه 
چنين جمعيت باشكوهى را گرد آورد و همين شكوه 
سبب هراس مأمون شد چون امام رضا(ع) نماز را به 
شيوه پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) اقامه مى كردند، 
رضا(ع)،  امام  خستگى  بهانه  به  مأمون  نهايت  در 

ايشان را از اقامه نماز عيد بازداشت. 
حقوق  رعايت  براى  رضوى  آموزه هاى  ديگر  نمونه 
بر عهده حكومت اسالمى است همراهى  مردم كه 
با مردم و آشنايى با زندگى و مشكالت آن ها و عدم 
تبعيض در معاشرت با آن ها بنابر رتبه و جايگاه مادى 
و قدرت شان است؛ چنان كه امام رضا(ع) هميشه 
از هر طبقه و رتبه اى هم غذا مى شدند و  با مردم 
هرگز  است  نقل  مى داشتند؛  نگاه  را  مردم  احترام 
پاى مباركشان را مقابل كسى دراز نمى كردند و اگر 
صله و هديه اى براى ايشان آورده مى شد آن را بين 
مردم تقسيم مى كردند و بر فقرزدايى تأكيدى خاص 

داشتند.

رعايت حقوق زيردستان و ضعفاى جامعه يكى ديگر 
مردم  با  رضا(ع)  حضرت  ارتباط  تأثيرگذار  ابعاد  از 
است چنان كه هميشه بر مقاطعه با كارگران تأكيد 
مى كردند؛ بنابر گزارش هاى تاريخى روزى كارگران 
را به كارى گماشتند بدون آنكه مزدشان را تعيين 
و  برآشفتند  شدند  مطلع  حضرت(ع)  وقتى  كنند، 

برخورد كردند!
امام  در  دو  هر  عمل  شدت  و  رأفت  يعنى  اين ها 
مهربانى ها(ع) وجود داشته است تا نظم بر جامعه 
اين رو، حضرت رضا(ع) در  از  اسالمى حاكم باشد 
عين رعايت حرمت و احترام كارگزاران و پرداخت 
حقوق و مزاياى آن ها، در مقابل قصور و كوتاهى آن ها 
باره  اين  در  و هرگز  داشتند  تأكيد  بر شدت عمل 

مسامحه نمى كردند.
امام رضا(ع) بر خدمتگزارى حاكمان و حكومت به 
لزوم،  و  در شرايط جنگ  و  مى كردند  تأكيد  مردم 
به مأمون عباسى مشورت مى دادند مثل توصيه به 
كارگيرى مردم بومى براى مرزدارى. اين يعنى هر 
جا ضرورت داشت و به نفع مردم بود درباره مسائل 

حكومتى مشورت مى دادند.
چه چيز در سيره مواجهه امام رضا(ع) با 
مردم وجود دارد كه اگر مسئوالن امروز جامعه 
اسالمى به آن توجه داشته باشند بسيارى از 

مشكالت برطرف خواهد شد؟
ارتباط  و  حكومتدارى  امر  در  رضا(ع)  امام  سيره 

دلدادگى  همه  اين  و  بود  ساالرانه  مردم  مردم،  با 
به ايشان در طول تاريخ كه دامنه آن تا امروز هم 
كشيده شده است و مردم هنگام غم و شادى و وقت 
مواجهه با مشكالت و بحران ها به حرم ايشان مشرف 
شده و عرض مشكل و درخواست كمك مى كنند، 
براى آن است كه حضرت رضا(ع) به عنوان سلطان 
ايران با مردم برخوردى نرم و توأم با رأفت داشتند 
و اين رأفت و مردمدارى نسل به نسل و سينه به 
سينه منتقل شده و مى شود و هميشه تاريخ اثرگذار 

بوده و است.
الناسى  حق  مردم  رأِى  آنكه  به  توجه  با 
آموزه هاى  در  آيا  زمامداران،  گردن  بر  است 
رضوى براى رعايت اين حق الناس و در مقابل 
حقوق دولت و حكومت كه مردم بايد رعايت 

كنند، توصيه و راهبردى وجود دارد؟
بر  و  است  مردم  حقوق  حافظ  امام(ع)  چراكه  بله، 
آن ها حق پدرى دارد اگرچه ممكن است در حافظه 
تاريخ مصاديق اين نقش كم بر جاى مانده باشد اما 
به طور كلى اين نقش پدرى امام بر امت بويژه در 
آيين نامه اى كه حضرت(ع) براى خطبه نماز جمعه  
سفارش كرده اند، وجود دارد؛ چراكه تأكيد ايشان بر 
آن است كه خطيب به عنوان امام بايد حقوق مردم 

را تشريح و تبيين كند.
انتخابات  به  شبيه  تسامح)  (با  دوران  آن  در  بيعت 
امروزى و رأى گيرى بوده است (اگرچه با هم فرق 
دارند) يعنى هر فردى كه بيعت مى كرد جان و مال 
و... خود را در راه دين و امام مى فروخت تا استقالل، 
بيعت، مردم  بهتر  به عبارت  بخرد؛  و كرامت  عزت 
را صاحب حق مى كرد چنان كه اميرالمؤمنين امام 
على(ع) در نهج البالغه مى فرمايند: «اى مردم! همانا 
من به گردن شما حقى دارم و شما نيز بر من حقى 

داريد...»
را  شان  حقوق  و  بخواهد  را  مردم  خير  بايد  حاكم 
رعايت كند، همچنين رشد معنوى و آگاهى افزايى 
كه از حقوق مردم بر عهده حكومت و حاكم است. 
امام بايد حق مردم را بدهد و اين يعنى عدالت. البته 
حقوق متنوع اند كه يكى از آن ها حق حكومت است 
و مردم نيز بايد در تشكيل دولت حضور داشته باشند 
و يارى كنند و در ازاى آن حقوق شان را مطالبه و 

دريافت كنند.

3
پاى منبر

با  بايد  حكومتند  پايه هاى  مردم  وقتى   
تبعيت، حمايت و اطاعت، امام و حاكم را 
همراهى كنند از آن سو امام(ع) هم بايد 
عزت، استقالل، كرامت، رفاه و آموزش و 
پرورش آن ها را تأمين كند چنان كه همه 
اين ها در دو سال واليتعهدى امام رضا(ع) 
به  البته  داد؛  رخ  ايران  در  حضورشان  و 
با  رضا(ع)  امام  مى دانيم  تاريخ  تصريح 
شروطى كه براى پذيرش واليتعهدى قيد 
كردند از هرگونه ورود به مسائل سياسى و 

عزل و نصب ها سر باز زدند
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موضوع خدمت به محرومان و نيازمندان عالوه بر اينكه از مبانى دين 
مبين اسالم است، جايگاه رفيعى در نظام مقدس جمهورى اسالمى 
ايران دارد. آستان قدس رضوى در رويكرد جديد مديريتى خود از 
اواخر سال 94 و همزمان با حكم رهبر معظم انقالب براى توليت 
جديد اين آستان تاكنون، مسئله امداد رسانى به محرومان و كمك 
به نيازمندان را با ايجاد معاونت امداد مستضعفان و با بهره گيرى از 
ظرفيت معنوى اين آستان مقدس، به عنوان يكى از رئوس برنامه ها 
و به عنوان يك روح حاكم و جارى در تمام امور آستان قدس رضوى 

پيگيرى مى كند.
توزيع بسته هاى حمايتى، فراهم كردن شرايط تشرف زائران زيارت 
اولى و مردم مناطق محروم كشور به حرم مطهر رضوى، ساخت 
براى  زائرشهر  ساخت  جوان،  زوج هاى  اسكان  براى  مجتمع هايى 
ارائه  و  مناطق محروم  در  متبرك  توزيع غذاى  زائران كم درآمد، 
برخى  و...  گروه هاى جهادى  قالب  در  عمرانى  و  پزشكى  خدمات 
از اقدام هايى است كه آستان قدس رضوى با همكارى ارگان ها و 

خادمياران رضوى در استان هاى مختلف پيگيرى مى كند.

ترشف زائران زیارت اولی به مشهد
يكى از اولويت هاى اصلى آستان قدس رضوى 
مختلف  استان هاى  اولى  زيارت  زائران  تشرف 
به حرم مطهر رضوى است كه بخاطر مشكالت 
مقدس  مشهد  به  نتوانسته اند  تاكنون  مالى 
بر 300  افزون  رو در سال 95،  اين  از  بيايند، 
هزار زائر زيارت اولى از استان هاى مختلف در 
قالب طرح مهر درخشان به حرم مطهر رضوى 
مشرف شدند و در طول مدت سه روز اقامت در 
مشهد، يك وعده را هم ميهمان ميهمانسراى 

حضرت رضا(ع) بودند.

سامانه خدمت به نیازمندان
سامانه #888* يكى از جديدترين راه ها براى برقرارى ارتباطى سريع و 
آسان ميان نيك انديشان خير و آستان قدس رضوى است و عموم عالقه 

اين آستان مقدس را در  #888* مى توانند  از شماره  با استفاده  مندان 
حوزه هاى زائران زيارت اولى، ساخت زائر شهر رضوى، وقف هاى مشاركتى، 

نذورات و... همراهى كنند.

شناسایی نیازمندان در استان های کشور
آستان قدس رضوى با راه اندازى نمايندگى در 31 استان كشور عالوه بر 
شناسايى محرومان نسبت به انجام مأموريت هاى محوله در حوزه خدمت 

به محرومان، با بكارگيرى ظرفيت هاى محلى ايفاى نقش مى كند.

اهدای کیف و 
نوشت افزار به 

دانش آموزان محروم
 95-96 تحصيلى  سال  شروع  با 
همكارى  با  رضوى  قدس  آستان 
خيريه ها، 45 هزار كيف همراه با 
نوشت افزار دبستانى و دبيرستانى 
محروم  مناطق  آموزان  دانش  به 

اهدا كرد.

محرومیت زدایی
و ایجاد اشتغال برای روستاییان

آستان قدس رضوى در سال گذشته با همكارى بسيج 
سازندگى سپاه امام رضا(ع) با هدف محروميت زدايى و 
ايجاد اشتغال، جلوگيرى از مهاجرت روستاييان و افزايش 
توليدات، مرمت و بازسازى110 رشته قنات را در استان 

خراسان رضوى در دست اقدام قرار داده است.

ساخت ۵۳۰ واحد 
مسکونی برای زوج های 

جوان محروم
راستاى  در  رضوى  قدس  آستان 
منويات رهبر معظم انقالب اسالمى 

به مجاوران  توجه  در خصوص 
ساخت  عمليات  محروم، 
واحدهاى مسكونى ويژه 
در  را  جوان  زوج هاى 
داده  قرار  كار  دستور 
مرحله  در  كه  است 
 530 پروژه  اين  اول 
ويژه  مسكونى  واحد 
زوج هاى جوان مشهدى 

كه از توان مالى پايين ترى 
برخوردار هستند با اعتبارى 

بر 50 ميليارد تومان در  افزون 
زمينى به مساحت 32 هزار مترمربع 
مترمربع در  زيربناى 45 هزار  با  و 

اعزام گروه های تبلیغی حال ساخت است.
به مناطق محروم و 

حاشیه شهر
اردوهاى تبليغى-جهادى آستان 

با   94 سال  از  رضوى  قدس 
دورافتاده  روستاهاى  در  حضور 

و مناطق محروم مشهد و شهرهاى 
مختلف شروع شده است و جهادگران 
رضوى در اين اردوها در مناسبت  هاى 
كاروان هاى رضوى،  قالب  در  مختلف 
خدمات فرهنگى و تبليغى را به مردم 

مناطق محروم ارائه مى دهند.

���ت  �د�ت رسا�ی
ن  � ���ومان  و �یاز�ندا

زهرا چكنه
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اعزام گروه های تبلیغی 
به مناطق محروم و 

حاشیه شهر
اردوهاى تبليغى-جهادى آستان 

با   94 سال  از  رضوى  قدس 
دورافتاده  روستاهاى  در  حضور 

و مناطق محروم مشهد و شهرهاى 
مختلف شروع شده است و جهادگران 
رضوى در اين اردوها در مناسبت  هاى 
كاروان هاى رضوى،  قالب  در  مختلف 
خدمات فرهنگى و تبليغى را به مردم 

مناطق محروم ارائه مى دهند.

اسکان زائر کم درآمد در زائر شهر رضوی
اقشار كم درآمد  بويژه  زائران  از مشكالت و دغدغه هاى  يكى 
و متوسط جامعه براى حضور در مشهد مشكل اسكان است 
در  سال 95  آبان  در  رضوى  شهر  زائر  ساخت  پروژه  از اين رو 
راستاى منشور هفت گانه رهبر معظم انقالب در حكم توليت 
آستان قدس رضوى، در سه مرحله و براى اسكان 20 هزار زائر 
در زمينى به وسعت 35 هكتار در منطقه طرق مشهد در دست 
ساخت است كه مرحله اول اين پروژه پيشرفت 70 درصدى 

داشته است.

رسیدگی به بی½ران زمینگیر 
رسپرست خانوار

با  گذشته  سال  از  رضوى  قدس  آستان 
همكارى خيرين، مؤسسات خيريه، كميته 
امداد امام خمينى(ره)، سازمان بهزيستى و ساير 
در  را  خانوار  سرپرست  زمينگير  بيماران  ها،  ارگان 
سراسر كشور شناسايى كرده است و عالوه بر عيادت از 
اين افراد، 16 هزار و 870 كارت هديه و بسته متبرك 
و 13 هزار و 534 بسته حمايتى شامل برنج، روغن، 

گوشت و... را به اين خانواده هاى محروم اهدا كرد.

توزیع بسته های ح½یتی
از  همچنين  رضوى  قدس  آستان   
اندازى طرح  راه   با  ابتداى سال 95 
داده  پايگاه  يك  كاال»  توزيع  «سامانه 
توزيع  نظارت  و  براى مديريت  يكپارچه 
اقالم در سطح كشور بوجود آورده است 
و با همكارى سپاه ثامن تاكنون 10 هزار 
محروم  خانواده هاى  بين  را  غذايى  سبد 
استان هاى خراسان رضوى، شمالى و جنوبى 

و سيستان و بلوچستان توزيع كرده است.

سامانه سالمت هوشمند رضوی
محروم،  قشر  اولويت دار  نيازمندى هاى  از  يكى 
دريافت خدمات درمانى كم هزينه و سريع است 
اجراى  رضوى،  قدس  آستان  راستا  اين  در  كه 
پروژه سامانه سالمت هوشمند رضوى را براى 
و  افتاده  دور  روستاهاى  به  خدمات رسانى 
با  سامانه،  اين  در  مى كند؛  پيگيرى  محروم 

برقرارى ارتباطات صوتى و تصويرى راه دور 
و ثبت و ضبط پرونده هاى درمانى، امكان 
متخصص  پزشكان  بين  سريع  ارتباط 
همچنين  و  دور  راه  از  بيمارانشان  و 
پرونده  به  ايشان  سريع  دسترسى 
پزشكى بيماران با كمترين هزينه مهيا 

مى شود.

معین الضعفا
بسيارند زائرانى كه به خاطر فقر مالى و كهولت سن امكان تشرف به 
حرم مطهر رضوى را ندارند؛ از اين رو آستان قدس رضوى در سال 
پذير جامعه همچون  آسيب  اقشار  از  نفر  هزار  از 35  بيش  گذشته 
مددجويان شهرستانى كميته امداد و بهزيستى، دانش آموزان يتيم، 
بيماران خاص مانند افراد سرطانى، هموفيلى، MS، دياليزى، ديابتى، 
تاالسمى، نابينايان و ناشنوايان و سالمندان را در قالب طرح «معين 
استان هاى  روستاهاى  و  مشهد  شهر  محروم  مناطق  از  و  الضعفا» 

خراسان رضوى، شمالى و جنوبى به ميهمانى آقا آوردند.

قرارگاه های محرومیت زدایی
و  سازندگى  بسيج  همكارى  با  رضوى  قدس  آستان 
محروميت زدايى  شهرستانى  قرارگاه هاى  دانشجويى، 
جهادگران رضوى را در استان هاى مختلف تشكيل داده 
است كه سال گذشته 1300 گروه جهادى جهادگران 
رضوى در قالب اين قرارگاه ها به محرومان و مستضعفان 
در ساخت و مرمت منازل مسكونى، كشاورزى، ساخت 

مسجد، مدرسه و... كمك كردند.

رفع سوء تغذیه در مدارس مناطق محروم
آستان قدس رضوى به منظور سالمت و رفع سوء تغذيه در مدارس 
مناطق محروم و با هدف ايجاد اشتغالزايى و كارآفرينى در شهر 
مشهد و ديگر شهرهاى باالى 50 هزار نفر جمعيت استان هاى 
خراسان رضوى، جنوبى و شمالى، 200 كيوسك فروش نان 
قدس رضوى را در مدارس و مناطق محروم ايجاد مى كند.

تأمین آب رشب برای روستاییان
محرومان  به  خدمت  منظور  به  رضوى  قدس  آستان 
آب  تصفيه  دستگاه   24 جنوبى  خراسان  روستاهاى  در 
شيرين كن را براى 24 روستاى محروم كه حدود 3000 
و  ساخت  خواهد  مى دهد،  قرار  پوشش  تحت  را  خانوار 
به  كشاورزى  آب  انتقال  كشى  لوله  كيلومتر   10 اجراى 
اراضى روستاى استجرود بخش باالواليت شهرستان باخرز 

خراسان رضوى نيز در دست اقدام است.

توزیع گوشت عقیقه در بین محرومان
هزينه يك  يا  و  زنده  هزار گوسفند  تا 7  ساالنه حدود 6 
رضوى  مطهر  حرم  نذورات  تحويل  عقيقه  براى  گوسفند 
مى شود كه گوشت هاى اين گوسفندان توسط آستان قدس 
رضوى براى محرومان و مستضعفان و مراكز خيريه صرف 

مى شود.



جاذبه هاى تفريحى استان ايالم و همچنين آب و 
اين منطقه آن قدر دل نواز است كه  هواى خوش 
استان  اين  به  را  زيادى  بازديدكنندگان  ساله  هر 
مى كشاند. طبيعت زيباى كوهستانى اين منطقه 
بهترين  مى شود،  دل نوازتر  نيز  بهار  فصل  در  كه 
فرصت براى اين است كه انسان با حضور در آن 
روح خود را نوازش كند و چه خوب است كه اين 
بازديد تفريحى رنگ و بوى معنويت نيز به خود 

بگيرد.
بقعه متبركه امامزاده سيد ناصرالدين(ع) نيز -كه 
در اين مطلب قصد معرفى آن را داريم- در دل 
يكى از همين تپه هاى زيبا قرار گرفته است. اين 
و  بزرگ  على آباد  روستاى  ميان  در  متبرك  بقعه 
على آباد كوچك قرار دارد كه به روستاى سادات 
بزرگ و كوچك معروف و مشهور بوده و از توابع 

بخش زرين آباد شهرستان دهلران است.
دارالساداِت استان ايالم

بخش زرين آباد با جمعيتى در حدود 8000 نفر 
لحاظ  به  ايالم  استان  مناطق  ترين  غنى  از  يكى 
اين  است.  گردشگرى  جاذبه هاى  از  برخوردارى 
بخش از استان ايالم كه به «دارالسادات» نيز معروف 
است قطب مذهبى ايالم خوانده مى شود چرا كه 
بقعه متبركه هفت امامزاده جليل القدر از جمله 
امامزاده ابراهيم فرزند بالفصل امام محمدباقر(ع)، 
موسى  امام  نوادگان  از  الدين  فخر  سيد  امامزاده 
اين  در  ناصرالدين(ع)  سيد  امامزاده  و  كاظم(ع) 

نقطه از استان وجود دارد.
و  تاريخى  قوى  ظرفيت  هاى  داراى  منطقه  اين 
قلعه  نظير  طبيعى  نخورده  دست  و  بكر  مناظر 
بزرگ و بسيار زيباى شياخ، قلعه انجير، قلعه تخت 
ساالر آبشار هاى هفت گانه، روستاى خربزان، آبشار 
سرطاف، آبشار بسيار زيبا و آب شيرين چپى-راسى  

نيز است.
قلعه شياخ در برگيرنده شهر باستانى شياخ در 

شمال شرقى زرين آباد در استان ايالم است. اين 
قلعه بر فراز تپه اى در دامنه كوه هاى تخت پيران 
قرار دارد. بناى قلعه بزرگ ترين بناى باستانى استان 
ايالم است كه قدمت آن به دوره ساسانيان مى رسد. 
اين اثر تاريخى ارزشمند در سال 1388 به ثبت آثار 

ملى رسيده است.
معرفى سيد ناصرالدين

سيد ناصرالدين از سادات جليل القدر موسوى است 
كه در جريان لشكركشى شاه اسماعيل صفوى به 
لرستان در سال 914 هجرى  و  عراق، خوزستان 
قمرى به شهادت رسيد. نسب شريف ايشان با 16 

واسطه به امام هفتم منتهى مى شود.
به  پسر  سه  فرزند،   6 داراي  بزرگوار،  سيد  اين   
به  دختر  سه  و  حامي  و  هادي  صادق،  نام هاي 

نام هاي فاطمه، حبيبه و رقيه بوده است.
از  كه  مشعشعى»  رجبى  موسوى  امين  «سيد 
علماى انساب معاصر ساكن ايالم است و در انساب 
در مدح  اشعارى  دارد،  كافى  تسلّط  خاندان خود 
سّيد ناصرالّدين به همراه نسب نامه آن بزرگوار در 
ابعاد 50×105  به  يك قطعه سنگ گرانيت سبز 

سانتى متر تهيه و طراحى نموده كه توّسط ولى اهللا 
پاك سرشت و حسن پاليزيان به ترتيب خّطاطى 
و كنده كارى شده و در يكى از ستون هاى داخلى 

حرم مطهر نصب شده است.
امامزاده كرامات خاصى را به افراد مجنون دارند و 
تعداد زيادى را نيز مورد عنايت خود قرار داده اند، 
از اين رو در ميان اهالى به «سيد مجنون» شهرت 
داشته و شب هاى جمعه در مرقد مطهرش دخيل 

بسته و چشم انتظار شفا هستند.
بقعه اى با قدمت 680 سال

تقريباً  مغول  زمان هوالكوخان  از  بقعه  اين  بناى 
680 سال پيش با مساحت 225 مترمربع ساخته 
شده است. ساختمان قديمى  بقعه داراى، گلدسته، 
رواق و گنبِد عرقچينِى ساقه بلندى بود كه به دليل 
حالت  به  مكان مقدس،  اين  به  نشدن  رسيدگى 
تخريب درآمد و در نيمه دوم سال 1366 به طور 

كامل تخريب و به شكل مربع ساخته شد.
ساختمان اين بقعه در تقسيم بندى هاى تاريخى 
به سه دوره تقسيم مى شود، دوره اول در عهد شاه 
صفى صفوى در بين سال هاى  1038 ـ 1052 
هـ . ق است كه به صورت يك چهارطاقى ساخته 

شده بود.
كه  است  قاجاريه  دوران  به  متعلق  دوم  دوره   
لرستان و  والى  ابوقداره»،  «حسين قلى خان فيلى 
پشتكوه، طى حكمى خطاب به سادات و بزرگان 
موسوى دستور ساخت آن بنا را در سال 1293 
نيز در سال 1366 توسط  صادر كرد. دوره سوم 
معمار «على خوش جان» به سرپرستى اداره اوقاف 

ايالم ترميم و بازسازى شد.
اين بنا هم اكنون داراى ورودى هشتى رواق، چهار 
شبستان، گنبد كاله خودى و دو گلدسته است. در 
اواخر سال 1383 بود كه هنرمندان اصفهانى دست 
نقره  از جنس آب طال و  به كار شده و ضريحى 

ساختند و بر روى مرقد اين امامزاده نصب شد.
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ارزیابی قاریان آیین ترتیل خوانی 
حرم حرضت معصومه(س) 

درآستانه ماه مبارك رمضان، جلسه ارزيابى مرتلين قرآن 
كريم كه در آيين ترتيل خوانى حرم كريمه اهل بيت 

(س) به قرائت قرآن مى پردازند، برگزار شد.
مدير معارف قرآن و عترت آستان مقدس با اعالم اين 
قاريان ممتاز كه  از  نفر  اين جلسه 16  خبر گفت: در 
تأييد شوراى تالوت آستان مقدس  تالوت آن ها مورد 
مى باشد،  قرآن  عالى  شوراى  و  معصومه(س)  حضرت 
مورد ارزيابى نهايى قرار گرفته و در ماه مبارك رمضان 
برنامه ترتيل خوانى قرآن كريم با حضور آن ها برگزار 

مى شود.
حجت االسالم مشرف خاطرنشان كرد: اين ارزيابى توسط 
چهارتن از بهترين داوران و اساتيد بين المللى قرآن كريم 

صورت گرفت.
 

برنامه های ماه مبارک رمضان در 
حرم حرضت عبدالعظیم (ع) 

در آستانه فرا رسيدن ماه مبارك رمضان آستان مقدس 
فرهنگى  برنامه هاى  حسنى(ع)  عبدالعظيم  حضرت 

تبليغى اين ايام را اعالم كرد.
ويژه برنامه «رمضان با قرآن» از نخستين روز تا پايان ماه 
مبارك رمضان بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر از 
ساعت 13:45 در مصالى بزرگ رى برگزار خواهد شد و 
اين مراسم  به صورت مستقيم از شبكه پنج سيما پخش 
خواهد شد. در اين برنامه عالوه بر ترتيل خوانى قرآن 
كريم توسط قاريان ممتاز، برگزارى مسابقات فرهنگى، 
ويژه برنامه تفسير قرآن كريم توسط آيت اهللا محمدى 
رى شهرى تدارك ديده شده است. در ابتداى مراسم 
قرآنى  پرسش  با طرح  فرهنگى  مسابقه  ترتيل خوانى 
اجرا خواهد شد كه از ميان شركت كنندگان حضورى 
و بينندگان شبكه پنج سيما  به قيد قرعه جهت حضور 
در مراسم غبار روبى حرم مطهر حضرت عبدالعظيم (ع) 

انتخاب خواهند شد.
نماز  برگزارى  به  با توجه  همچنين در روزهاى جمعه 
جمعه، اين مراسم از ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد و 

به صورت زنده نيز پخش مى گردد.
ويژه برنامه هاى ليالى نورانى قدر در شب هاى نوزدهم، 
بيست و يكم و بيست سوم ماه مبارك رمضان از ساعت 
21:45 تا 2 بامداد در مصالى بزرگ رى تدارك ديده 

شده است.
آيت اهللا سيداحمد خاتمى، آيت اهللا حسنى بوشهرى و 
حجت االسالم و المسلمين دكتر ناصر رفيعى سخنرانان 
ويژه برنامه شب هاى قدر در اين آستان مقدس مى باشند 
غالمرضازاده،  آقايان  توسط  نيز  كبير  جوشن  دعاى  و 

زين العابدين فرد، باقرى و محمدپور قرائت خواهد شد.
الزم به ذكر است؛ درهاى حرم مطهر حضرت عبدالعظيم 
حسنى(ع) در طول ماه مبارك رمضان، جهت استفاده 
هرچه بيشتر روزه داران و زائران از فيوضات معنوى اين 

ماه سراسر نورانى به صورت شبانه روزى باز مى باشد.
 

�ایندگان ایران به مسابقات 
بین املللی قرآن ترکیه اعزام می شوند

نمايندگان جمهورى اسالمى ايران در دو رشته حفظ و 
قرائت به پنجمين دوره مسابقات بين المللى قرآن كشور 

اعزام مى شوند.
پنجمين دوره مسابقات بين المللى قرآن كشور تركيه 
از 28 ارديبهشت تا هفت خرداد سال جارى در شهر 

استانبول تركيه برگزار خواهد شد.
سيدمصطفى حسينى در رشته قرائت تحقيق و مصطفى 
اصفهانيان در رشته حفظ كل قرآن كريم به عنوان نمايندگان 

ايران در اين دوره از مسابقات حضور خواهند داشت.
قرآن  مسابقات  دوره  چهارمين  در  مى شود  يادآور 
قرائت و سعيد  تركيه مهدى غالم نژاد در رشته  كريم 
على اكبرى در رشته حفظ كل قرآن به عنوان نماينده 
كشورمان حضور يافته بودند كه در نهايت تنها نماينده 
رشته قرائت كشورمان موفق به كسب رتبه چهارم اين 

مسابقات شد.

خبر

يونس طاهريان

 

 سید ناصرالدین امامزاده ای در قلب دارالسادات ایالم

 بناى اين بقعه از زمان هوالكوخان مغول 
با مساحت 225  پيش  تقريباً 680 سال 
ساختمان  است.  شده  ساخته  مترمربع 
رواق  گلدسته،  داراى،  بقعه  قديمى  
بود  بلندى  ساقه  عرقچينِى  گنبِد  و 
اين  به  نشدن  رسيدگى  دليل  به  كه 
درآمد  تخريب  حالت  به  مكان مقدس، 
و در نيمه دوم سال 1366 به طور كامل 

تخريب و به شكل مربع ساخته شد.



خبر

براى زائرانى كه به كربالى معلى سفر مى كنند، 
در كنار زيارت و رفتن هر روزه به حرم هاى مطهر 
و آن حس و حال هاى كم نظير معنوى، امكان 
حسين(ع)  امام  مطهر  حرم  موزه هاى  از  بازديد 
و حضرت عباس(ع) و تماشاى اشياى متعلق به 
ائمه(ع) اين سفر را خاطره انگيزتر مى كند. در اين 
روز جهانى  ماه،  ارديبهشت  بهانه 28  به  شماره 
موزه دارى و ميراث فرهنگى به معرفى موزه هايى 
كه در آستان هاى مقدس حسينى و عباسى در 

كربالى معلى وجود دارد، مى پردازيم.
موزه حرم امام حسين(ع)

از مهجورى تا احيا
هدايا و نفايس زيادى در طول تاريخ از محبان 
مطهر  حرم  به  بيت(ع)  اهل  ارادتمندان  و 
زمان  در  كه  است  شده  اهدا  سيدالشهدا(ع) 
حكومت رژيم ديكتاتورى صدام تمام اين هدايا 
در  واقع  اتاق هايى  در  توجهى  هيچگونه  بدون 
مى شد.  نگهدارى  حسين(ع)  امام  مطهر  صحن 
پس از سرنگونى رژيم بعث، موزه آستان قدس 
حسينى كه در مجموعه صحن حرم مطهر امام 
سال  هشت  حدود  است،  شده  واقع  حسين(ع) 

قبل و در سال 2009 ميالدى تأسيس شد.
 تار موى منسوب به پيامبر(ص)

يكى از آثارى كه براى عموم بازديدكنندگان اين 
موزه جالب توجه است، وجود تار مو منسوب به 
پيامبر گرامى اسالم حضرت محمد(ص) در اين 
مكان است. بر اساس منابع تاريخى موجود، اين 
تار مو در قديم از مدينه منوره به دولت عثمانى 
اهدا شده بود، سپس توسط پادشاه عثمانى داود 
پاشا در سفرى كه به كربالى معلى داشت، آن 
را به حرم امام حسين(ع) تقديم كرد. در زمان 
امن پنهان شد  تار مو در مكانى  اين  نيز  صدام 
تا به سرقت نرود، سپس بعد از افتتاح موزه تار 
معرض  در  محمد(ص)  حضرت  مبارك  موى 
اين موى مبارك يكى  قرار گرفت.  ديد همگان 
از مهم ترين آثار موجود در موزه است كه در اين 
مكان نگهدارى مى شود و فقط در ايام شعبانيه در 

معرض ديد قرار مى گيرد.
پرده اى با نقش و نگارهاى طال

يكى ديگر از آثار گرانبها كه در موزه حرم امام 
جلب  را  كنندگان  بازديد  توجه  حسين(ع) 
مى كند، قطعه اى از پرده درِ طاليى كعبه است 
كه در بردارنده نقش و نگار ها، تزئينات و آيات 
قرآنى نوشته شده با طالى خالص و نقره است. 
اين پرده از سوى يكى از محبان و دوستداران امام 

حسين(ع) به اين موزه اهدا شده است.
امام  دستخط  به  منسوب  قرآن  از 

على(ع) تا خاك سرخ كربال
از ديگر آثار بسيار ارزشمند در اين موزه، تربت 

گرفته شده از نزديك ترين مكان مقبره شريف امام 
مقابل  و در  روز عاشورا  حسين(ع) است كه در 
بازديدكنندگان به رنگ سرخ تغيير رنگ مى دهد. 
همچنين قرآن منسوب به دستخط امام على(ع) و 
درب هاى قديم و ضريح قديم حرم امام حسين(ع) 

از ديگر اشياى نفيس اين موزه هستند.
منبر چوبى بدون ميخ

كه  دارد  وجود  منبرى  همچنين،  موزه  اين  در 
قدمت آن به حدود 160 سال قبل باز مى گردد. از 
ويژگى هاى اين منبر اين است كه در آن از هيچ 
ميخى استفاده نشده و در آن آيات قرآن با آب 

طال نقش گرفته است.
چهل چراغ هاى ناصرالدين شاه

كه  چراغ هايى  چهل  و  قديمى  حرير  قالى هاى 
200 سال پيش توسط ناصرالدين شاه قاجار به 
اين  در  شده  اهدا  حسين(ع)  امام  مقدس  حرم 
موزه در معرض ديد عالقه مندان قرار گرفته است.

وجود شمشيرهاى اهدايى با قبضه طال از سوى 
پادشاهان ايرانى، كتيبه اى مزين به زيارت وارث 
كه در آن آب طال به كار رفته، عطردان، ظروف، 
زره ها و تفنگ هاى قديمى كه طول آن ها به دو 
متر مى رسد و از سوى پادشاهان عثمانى به اين 
حرم اهدا شده اند از ديگر ديدنى هاى موزه آستان 

قدس حسينى است.
سفرى به تاريخ در موزه الكفيل

حضرت  مقدس  آستان  به  وابسته  الكفيل  موزه 
عباس (ع) جزو نخستين موزه ها در سطح عتبات 
عاليات عراق به شمار مى رود. اين موزه نيز پس 
سال 2009  در  و  عراق  بعث  رژيم  سرنگونى  از 
در  است.  تأسيس شده  مطهر  در حرم  ميالدى 
خطى،  نسخ  تبرزين،  شمشير،  انواع  موزه،  اين 
مصنوعات تاريخى و... از كشورهاى مختلف وجود 
دارد كه به آستان مقدس حضرت عباس (ع) اهدا 
شده است و اكثر زائران در ايام حضور خود در 
حرم مطهر، زمانى را براى بازديد به آن اختصاص 

مى دهند.

شمشيرى به قدمت 500 سال
در  حضور  هنگام  امرا  و  شاهان  تاريخ  طول  در 
اين بارگاه ملكوتى، شمشيرها و خنجرهاى خود 
را بر زمين نهاده، به حرم مطهر اهدا مى كردند؛ 
بنابراين شمشيرها و خنجرهاى موجود در ساير 
با  كميت  و  نوع  حيث  از  عراق  عاليات  عتبات 
قابل  دارد،  وجود  عباسى  مطهر  حرم  در  آنچه 
موجود  شمشير  قديمى ترين  نيستند.  مقايسه 
در موزه الكفيل متعلق به 500 سال قبل است. 
موزه  اين  در  موجود  شمشيرهاى  بارزترين  از 
همچنين مى توان به شمشيرهاى متعلق به سليم 
خان عثمانى، جعفر خان زند و فتحعلى شاه قاجار 
به نقوش و  اين شمشيرها مزين  اشاره كرد كه 

كتابت هاى زرين است. 
نسخه هاى خطى در كنار سكه هاى تاريخى

نسخ خطى از دوره هاى مختلف تاريخى در اين 
مخصوصى  قفسه هاى  در  كه  دارد  وجود  موزه 
كنندگان  بازديد  و  عالقه مندان  تماشاى  براى 
عرضه شده اند. موزه نفايس و نسخ خطى الكفيل 
جاى  خود  در  كه  فراوانى  ارزنده  آثار  كنار  در 
داده، گنجينه اى ارزشمند و البته نادر از سكه و 
اسكناس دارد كه با وجود بيش از 1000 سكه 
توجه هر بازديد كننده اى را به خود جلب مى كند. 
دوره هاى  به  متعلق  اسكناس ها  و  سكه ها  اين 
روم  باستان،  يونان  جمله  از  تاريخى  مختلف 

باستان، امويان، عباسيان، عثمانى و ... مى باشند.
تجاوزات نيروهاى بعث به حرم

يكى ديگر از بخش هاى موزه الكفيل به معرفى 
حمالت رژيم بعث عراق به حرم مطهر حضرت 
اين  در  است.  شده  داده  اختصاص  ابوالفضل(ع) 
القبله،  باب  به  بعث  نيروهاى  تجاوزات  قسمت 
عام  قتل  همچنين  و  مطهر  و حرم  ساعت  برج 
زنان و كودكان و مردان كهنسالى كه براى دعا و 
زيارت به اين آستان مشرف شده بودند به نمايش 
و  اين حمالت كتابخانه  است. در  گذاشته شده 
نسخ خطى آن و برخى از هداياى نفيسى كه در 
گنجينه حرم مطهر وجود داشت از سوى نيروهاى 

حزب بعث به سرقت رفت.
ساخت ساختمان جديد موزه

امام  مطهر  حرم  توسعه  طرح  با  همزمان 
نيز در  ايجاد ساختمان جديد موزه  حسين(ع)، 
ساخت  است؛  گرفته  قرار  مسئوالن  كار  دستور 
ساختمان موزه آستان قدس حسينى، جزيى از 
طرح توسعه صحن عقيله بنى هاشم(س) مى باشد 
كه در جوار حرم مطهر امام حسين(ع) واقع شده 
است. پس از افتتاح ساختمان جديد موزه، كليه 
به دليل  انبار موزه كه  آثار موجود در  نفايس و 
كوچكى مكان در موزه فعلى عرضه نشده بود، در 

معرض ديد بازديد كنندگان قرار خواهد گرفت.

اعتاب مقد          سه 

 دهمین ستاره از مدافعان حرم قزوین

شهيد مدافع حرم، «عصمت شكوهى» جوان 18 ساله، 
مجرد، تبعه  افغانستان بود كه پس از سه مرتبه اعزام 
به سوريه در اسفند ماه سال 95 به درجه رفيع شهادت 

رسيد.
از حرم  دفاع  براى  تهران  ورامين  فاطميون  تيپ  از  او 
و  (س)  كبرى  زينب   بنى هاشم، حضرت  عقيله   مطهر 

حضرت  رقيه (س) به سوريه اعزام شده بود.
پيكر مطهر اين شهيد مدافع حرم، 21 ارديبهشت ماه 
از توابع بوئين زهرا، پس  سال جارى در شهر سگزآباد 
از استقبال مردم شهيدپرور اين شهر از مقابل مسجد 
سيدالشهدا به سمت گلزار شهداى اين شهر تشييع و 

تدفين شد. 
مدافع  دهمين شهيد  مدافع حرم  واالمقام  اين شهيد 
حرم استان قزوين است كه نزديك به يك سال در شهر 
سگزآباد از توابع بوئين زهرا ساكن و مشغول به فعاليت 
كشاورزى بوده و از بستگانش فقط مادربزرگ، دايى و 

خاله ساكن اين شهر و بقيه در افغانستان هستند.

فراخوان طراحی  نشانه (آرم) 
فرودگاه امام حسین

در  حسينى،  قدس  آستان  تبليغات  بخش  مسئول 
طرح  براى  گرافيست ها  و  طراحان  عموم  از  فراخوانى 
نشانه (آرم) فرودگاه امام حسين(ع) در كربالى معلى 

دعوت كرد.
تبليغات  الدين شهرستانى مسئول بخش  سيد جمال 
آستان قدس حسينى در اين باره گفت: طراحانى كه 
تمايل دارند در اين مسابقه شركت كنند؛ مى توانند طرح 
خود را تا  اواخر ارديبهشت ماه به بخش تبليغات حرم 
 info@imamhussain.org ايميل  به  يا  و  مطهر 

ارسال نمايند.  
وى افزود: هديه اى ارزشمند از حرم مطهر سيد الشهدا(ع) 

براى طراح بهترين طرح در نظر گرفته شده است.
 

بی½رستان تخصصی 
امیراملؤمنین در نجف ارشف 

به بهره برداری می رسد
مشاور توليت آستان مقدس علوى از افتتاح بيمارستان 

تخصصى اميرالمؤمنين(ع) در نجف اشرف خبر داد. 
آستان  گفت:  خبر  اين  بيان  با  انصارى  هادى  دكتر 
مقدس علوى با همكارى ستاد بازسازى عتبات عاليات 
تخصصى  بيمارستان  برنامه ساخت  پيش  از سه سال 
اميرالمؤمنين (ع) واقع در سه كيلومترى حرم مطهر را 

آغاز كرده است و اكنون در مراحل پايانى است.
وى با بيان اينكه اين بيمارستان داراى 110 تخت است، 
بيان كرد: سيد نزار حبل المتين، توليت آستان مقدس 
علوى جهت مذاكره نهايى با دانشگاه علوم پزشكى شهيد 
بهشتى و رئيس ستاد بازسازى عتبات عاليات براى نهايى 
كردن شرايط بهره بردارى از بيمارستان اميرالمؤمنين(ع) 

به ايران خواهد آمد.
در  بيمارستان تخصصى  اين  كرد:  انصارى خاطرنشان 
بخش هاى مختلف قلب و عروق، بيمارى هاى داخلى و... 
ارائه خواهد  خدمات تخصصى و ويژه اى را به بيماران 
داد و كادر درمانى بيمارستان اميرالمؤمنين(ع) نجف در 

ايران آموزش هاى الزم را ديده اند.
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زهرا چكنه

 فرصت بازدید از موزه های کربال را از دست ندهید

يكى از آثارى كه براى عموم بازديدكنندگان 
مو  تار  وجود  است،  توجه  جالب  موزه  اين 
حضرت  اسالم  گرامى  پيامبر  به  منسوب 
موى  اين  است.  مكان  اين  در  محمد(ص) 
در  موجود  آثار  مهم ترين  از  يكى  مبارك 
نگهدارى  مكان  اين  در  كه  است  موزه 
ايام شعبانيه در معرض  مى شود و فقط در 

ديد قرار مى گيرد



در  رضا(ع)  امام  ميالد  روز  دقيقاً  و  است  مشهدى 
محله اى در نزديكى حرم مطهر رضوى به دنيا آمده 
به همين دليل خانواده اسمش را «رضا» گذاشته اند. وقتى 
با او تماس گرفتم آهنگ پيشواز تلفن همراهش براى امام 
رضا(ع) بود، آهنگى كه قلب انسان را تكان مى دهد و دلت 
ناخودآگاه هواى حرم مى كند. او معجزه امام رضا(ع) را 
بارها در زندگى اش ديده و مى گويد: «چيز با ارزشى ندارم 
كه تقديم حضرت كنم جز كفش طاليى كه به مناسبت 
اينكه آقاى گل ليگ برتر ايران شدم به من داده اند.» رضا 
عنايتى كه چندى پيش از فوتبال حرفه اى خداحافظى 
كرد، حاال دنبال فرصتى است تا خادمى امام هشتم را 
بكند. گفت و گوى ما با رضا عنايتى فوتباليست مشهور 

كشورمان، هم اينك پيش روى شماست. 
رضا، اسم زيبايى است اين اسم چگونه انتخاب 

شد؟
من در روز ميالد امام رضا(ع) به دنيا آمدم و به همين 
غالمرضا  را  اسمم  اتفاق  اين  يمن  به  ام  خانواده  دليل 
گذاشتند و هميشه خودم را غالم امام رضا مى دانم و به 
آن افتخار مى كنم. يكى از بزرگ ترين افتخاراتى كه در 
زندگى نصيبم شده، همين اسم نيكوست و اينكه تولدم 

در روز ميالد آقا امام رضا(ع) بوده.
مشهدى بودن چه حسى دارد؟

من خودم بارها پيش حضرت رفتم و چيزى طلب كردم 
و هميشه هم آن را به دست آوردم و به عينه معجزات 
از  اين  ديده ام.  زندگى ام  در  بارها  و  بارها  را  حضرت 
افتخارات و لطف هاى خداوند است كه من مشهدى ام. 
كنار امام رضا بزرگ شده ام و خيلى چيزها در زندگى به 
دست آورده ام. هميشه در زندگيم احساس خوشبختى و 
آرامش دارم كه اين احساس دقيقاً با نوع رابطه ام با 

امام رضا(ع) مرتبط است.
امام رضا (ع) چه تأثيرى در 

زندگى شما داشته اند؟
من مشهدى ام و در تمام سال هاى 
زندگى ام هرچه از حضرت خواسته ام 
به من داده اند، ماجرايى كه بارها و با 
افتخار تعريف كرده ام، معجزه اى است 
كه در جوار امام هشتم اتفاق افتاد و 

احتماالً آن را خيلى ها شنيده اند.
چه معجزه اى؟

اولين و بزرگ ترين و شيرين ترين معجزه اى كه به چشم 
ديدم مربوط به 29 سال پيش است. 11 ساله بودم و آن 
زمان با توجه به شرايط خانوادگى دستفروشى مى كردم. 
هنوز خاطره آن شب در ذهنم هست. يك شب تا زمانى 
كه بايد به خانه مى رفتم موفق نشده بودم جوراب هايم 
را بفروشم و نياز مبرم به پول آن داشتم. آن زمان مثل 
براى  نداشت.  وجود  حرم  فعلى  زيرگذر  و  نبود  اكنون 
رسيدن به اتوبوس به سمت ديگر حرم مى رفتم كه جلوى 
حرم بغض كردم و گفتم يا امام رضا خودت مى دانى چقدر 
به اين پول نياز داشتم و اكنون نتوانستم جوراب هايم 
را بفروشم. شايد باورتان نشود كه هنوز حرف هايم تمام 
بود كه يك خانم  و اشك در گوشه چشمم  بود  نشده 

تمام  و  آمد  من  سمت  به  عرب 
خريد،  جا  يك  را  جوراب هايم 
تمام آن ها را. واقعاً مات و مبهوت 
آقا  مهربانى  يمن  به  بودم.  مانده 
امام رضا، اين يك معجزه واقعى 
از  بعد  هنوز  بود.  من  زندگى  در 
ام  زندگى  از  دهه  سه  گذشت 
كه كلى دچار تغيير شده آن روز 
آن  از  بعد  نكرده ام.  فراموش  را 
ديگر  اتفاقات شيرين  و  معجزات 
هم در زندگى ام افتاد كه ديگر از شمارش خارج است و به 
همين خاطر است كه هميشه خودم را غالم آقا مى دانم.

اتفاقًا  كه  عزيزى  خداداد  مثل  بازيكنانى 
بازيكن  بهترين  جام  هستند  هم  شما  همشهرى 
كه  سنتى  كرده اند،  حضرت  موزه  تقديم  را  آسيا 
البته از قهرمانانى همچون مرحوم تختى آغاز شد و 
مدال هاى او در موزه حرم مطهر خودنمايى مى كند، 

آيا شماهم به فكر افتاده ايد اين كار را بكنيد؟
من چيز خاصى ندارم جز سه جفت كفش طال كه به 
خاطر آقاى گل ليگ برتر به من داده اند. چقدر پرسش 
شما زيبا بود و من دارم اكنون فكر مى كنم چرا تا به حال 
به اين فكر نيفتاده ام كه اين كار را بكنم. من چيز با ارزش 

ديگرى ندارم و تنها اين كفش ها را دارم كه در برابر 
امام رضا(ع) هيچ قابل و ارزشى ندارند، چقدر برايم 

افتخار آميز است كه اين كفش ها را بپذيرند و من آن ها 
را تقديم موزه آستان قدس رضوى كنم و البته آرزوى 

ديگرى هم درباره حضرت رضا(ع) دارم.
چه آرزويى؟

اين كه حاال كه از دنياى حرفه اى ورزش خداحافظى 
كرده ام، خادمى آقا را بكنم.

من چقدر  و  است  رضا(ع)  امام  خادم  كه  دارم  برادرى 
آرزو دارم مثل او خادم حضرت شوم و از اين طريق به 

زائرانش خدمت كنم.
امام هشتم را به چه صفتى مى شناسيد؟

به  نمى شود كسى مشهد  باورم  رأفت. من  و  مهربانى 
از  برگردد. كسى  و دست خالى  بيايد  پابوسى حضرت 
اين آستان به يقين دست خالى بر نمى گردد، چون او 

امام مهربان است.
در محضر امام رضا(ع) چه دعايى مى كنيد؟

سالمتى؛ به نظر من نعمتى بزرگ تر از سالمتى وجود 
ندارد. خود امام رضا(ع) حديثى دارند با اين مضمون كه 
ندارد  را  سالمتى سلطنت پنهان است و كسى كه آن 

درك مى كند چه نعمت بزرگى است.
كجاى حرم را بيشتر از همه دوست داريد؟

گوشه گوشه حرم را عاشقانه دوست دارم و هر وقت حرم 
و  نماز  براى  و جايى  باشد  مى روم، هر كجا كه خلوت 
زيارت باشد همان جا مى ايستم به راز و نياز با حضرت. اما 
خب وابستگى ام به ضريح امام بيشتر است. دوست دارم 
خودم را برسانم و ضريح را ببينم، ديدن ضريح حضرت به 

من آرامش عجيبى مى دهد.
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صديقه رضوانى نيا

رضا عنايتى:

   کفش های طالیم را هدیه امام رضا می کنم

8

 


