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با جزئيات اكرام رضوى اين شب هاى حرم مطهر آشنا شويد    

د    ارا و ند    ار بر سفره
 على بن موسى الرضا

سفیران رمضان عازم د    یار محرومان شد    ند    

با د    ومين خواهر امام رضا د    ر ايران بيشتر آشنا شويم:
«بی بی حکیمه» مروارید    ی د    ر رسزمین آب و آتش

ناد    ر طالب زاد    ه:
عابد     و روحانی و ه�مند     همگی از امام رضا الهام می گیرند     8
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 ش� چرا به زیارت 
امام رضا می روید  ؟

د  ر مرد  اد   ماه سال 1356 كه اطراف حرم امام رضا (عليه 
السالم) را تعريض مى كرد  ند   به اتفاق شهيد   بهشتى به 
صورت خانواد  گى به مشهد   مشرف شد  ه بود  يم. به د  ليل 
همين فعاليت هاى ساختمانى ناچار بود  يم مسافت قابل 

توجهى را پياد  ه برويم تا به حرم برسيم.
اين فرصت خوبى بود   كه از مصاحبت ايشان استفاد  ه 
را  فرصت  مسير  طول  د  ر  شب  يك  بكنم.  بيشترى 

غنيمت شمرد  ه و پرسيد  م:
«آقاى بهشتى، هركسى به زيارت امام رضا(عليه السالم) 
مى آيد   يك جور خاص خود   امام را زيارت مى كند  ، يكى 
قرض د  ارد  . د  يگرى شفاى بيمارش را مى خواهد  ، يكى 
يا  را مى خواهد    قبولى د  رسش  د  يگرى  زن مى خواهد  ، 
... كه وقتى آد  م د  ر حرم نشسته  شغلى مى خواهند   و 
است، اين حرف ها را از زوار بلند   بلند   مى شنود   يا بعضى 
كسب  براى  را  حضرت  باشند    د  اشته  هنر  كه  خيلى 
زيارت  چگونه  را  حضرت  شما  مى كنند  .  زيارت  ثواب 

مى كنيد  ؟»
ايشان طبق معمول كه اينگونه سؤاالت را سريع جواب 
نمى د  اد  ند   سرشان را كمى پائين اند  اختند   و بعد   از مكثى 

كوتاه فرمود  ند  :
«زيارت يك د  يد  ار است و يك تجد  يد   عهد  . شما براى 
د  يد  ن كسى كه به عنوان الگوى زند  گيتان پذيرفته ايد   از 

شهر و د  يارتان بلند   مى شويد   و حركت مى كنيد  .
بايد   ببينيد   د  ر اين د  يد  ار چه چيزى را مى خواهيد   بگيريد   
و اصًال چرا او را الگوى خود  تان گرفته ايد  ؟ به اين د  ليل 
كه او يك شيوه متعالى د  ر زند  گى خود   د  اشته و شما 
و  من شيوه  بگوييد    او  به  تا  مى آييد    زيارت  عنوان  به 
شما  با  د  يگر  بار  يك  آمد  ه ام  و  د  ارم  قبول  را  شما  راه 
تا  را  اين شيوه  زند  گى  اد  امه  د  ر  تجد  يد   عهد   كنم كه 
آنجا كه مى توانم پياد  ه كنم. زيارت مقبول آن است كه 
اين شيوه زند  گى و رفتار امام د  ر رفتار زائر او واقعاً وجود   
د  اشته باشد   يا به وجود   آيد   يعنى اگر حضرت رضا(عليه 
به  عشق  محرومان،  به  عشق  د  ارد  ،  قبول  را  السالم) 
طاعت و عباد  ت پرورد  گار و... را د  ر حد   توان خود   د  اشته 

باشد  .»
خاطره از زبان حجت االسالم اژه اى د  اماد   شهيد   بهشتىخاطره از زبان حجت االسالم اژه اى د  اماد   شهيد   بهشتى

2

امام رضا مى فرمايند    :

خد  اوند   سه چيز را به سه چيز د  يگر 
طور جد  اگانه  به  و  است  كرد  ه  مربوط 
با زكات ذكر كرد  ه  نماز را  نمى پذيرد  . 
زكات  و  بخواند    نماز  هركسى  است، 
نيز  نيست.  پذيرفته  نمازش  ند  هد   
با هم  را  والد  ين  از  شكر خود   و شكر 
هركسى  رو  اين  از  است.  كرد  ه  ذكر 
از خد  ا  نكند    والد  ين خود   قد  رد  انى  از 
قرآن  د  ر  نيز  است.  نكرد  ه  قد  رد  انى 
سفارش به تقوا و سفارش به ارحام د  ر 
كنار هم آمد  ه است. بنابراين اگر كسى 
به خويشاوند  انش رسيد  گى و احسان 

ننمايد  ، با تقوا محسوب نمى شود  .

اين سه باهم معنى
 پيد  ا مى كنند  

چشم ۴۰۰۰ زائر برای نخستین بار به 
گنبد     طال روشن شد    

سرپرست نمايند    گى آستان قد    س رضوى د    ر استان مركزى گفت: د    ر 6 ماهه 
گذشته تاكنون، بيش از 4000 زائر زيارت اولى شامل بيماران صعب العالج، 
خمينى(ره)،  امام  امد    اد      كميته  پوشش  تحت  محرومان  ايتام،  معلوالن، 
مرد    م نيازمند     حاشيه شهر و روستاهاى محروم اين استان به پابوسى ثامن 
اينكه  بيان  با  آصفرى  محمد    حسن  شد    ه اند    .  مشرف  الحجج(عليه السالم) 
محروميت هاى د    رمانى و بهد    اشتى زياد    ى د    ر مناطق روستايى استان مركزى 
و د    ر ميان حاشيه نشين هاى شهر اراك وجود     د    ارد    ، عنوان كرد    : خاد    مياران 
سالمت رضوى تاكنون با تشكيل چند    ين ارد    وى جهاد    ى، د    ر مناطق محروم 
استان حضور يافته و به ويزيت رايگان بيماران نيازمند    ان پرد    اخته اند    . وى 
اد    امه د    اد    : تاكنون بيش از 260 نفر از مرد    م اين استان با مراجعه به سايت 

آستان قد    س رضوى د    ر طرح خاد    مياران رضوى ثبت نام كرد    ه اند    .

تقد    یر خود     را به بهرتین شکل د    ر این 
قطعه از بهشت رقم بزنید    

مراسم ويژه شب 19 ماه مبارك رمضان از ساعت 21 با قرائت د    عاى جوشن 
كبير توسط ذاكران اهل بيت(ع) آغاز مى شود     و آيت اهللا علم الهد    ى؛ امام 
جمعه مشهد     مقد    س و نمايند    ه ولى فقيه د    ر خراسان رضوى د    ر اين مراسم 
به سخنراني مى پرد    ازد    . د    ر ويژه برنامه شب 21 ماه رمضان، حجت االسالم و 
المسلمين سيد ابراهيم رئيسى؛ توليت آستان قد    س رضوى سخنرانى خواهد     
د    اشت و مداحان اهل بيت(ع) امير عارف و رضا نبوى د    ر اين مراسم د    عاى 
جوشن كبير را قرائت خواهند     كرد     و مرثيه سرايى و سوگوارى توسط رضا 
نبوى و رضا قانع، اجرا مى شود    . د    ر شب 23 ماه رمضان، حجت االسالم مهد    ى 
شجاع و على براد    ران، على مالئكه و احمد     واعظى از مداحان اهلبيت(ع) 
ضمن قرائت د    عاى جوشن كبير به مرثيهسرايي ميپرد    ازند     و حجت االسالم 

والمسلمين رفيعى سخنراني و مراسم احيا را برگزار ميكند.

ماد    ران برای آموزش
 مهارت های تربیتی به حرم بیایند    

برگزارى  از  رضوى  قد    س  آستان  خانواد    ه  و  بانوان  امور  مركز  سرپرست 
نخستين نشست از سلسله نشست هاى «ماد    رانه» د    ر جوار حرم مطهر رضوى 

خبر د    اد    .
 فاطمه د    ژبرد     با بيان اين خبر افزود    : اين نشست ها با هد    ف پاسخگويى به 
سؤاالت د    ينى، تربيتى، عاطفى، جنسى و اجتماعى فرزند    ان ويژه ماد    ران و 
با همكارى مجتمع فرهنگى واليت برگزار مى شود    . وى با بيان اينكه اين 
نشست با حضور حجت االسالم والمسلمين مسلم د    اوود    نژاد     كارشناس امور 
تربيتى و مؤلف كتاب هاى تربيتى كود    كان برگزار مى شود    ، عنوان كرد    : د    ر 
اين نشست ماد    ران مهارت هاى الزم را براى پاسخگويى به سؤاالت د    ينى 
اين جلسات به صورت  اعتقاد    ى كسب مى كنند    . د    ژبرد     گفت: خروجى  و 

محصوالت آموزشى به ماد    ران عرضه خواهد     شد    .

سفیران رمضان 
عازم د    یار محرومان شد    ند    

سازمان فرهنگى آستان قد    س رضوى 60 گروه تبليغى جهاد    ى به مناطق 
با هد    ف خد    مت رسانى به محرومان د    ر ماه مبارك رمضان  محروم كشور 
اعزام كرد    . د    ر طرح «سفيران رمضان» اولويت اعزام مبلغ به مناطق محروم با 
روستاهايى است كه جمعيت باالى 30 خانوار د    اشته باشند    . د    ر حال حاضر 
22 گروه د    ر مشهد     و حاشيه اين شهر، 14 گروه د    ر شهرستان هاى خراسان 
رضوى و 26 گروه د    ر 4 استان كرمان، تهران، خراسان شمالى و خراسان 
جنوبى فعاليت د    ارند     كه د    ر مجموع د    ر اين طرح 1000 مبلغ خواهر و براد    ر 
حضور خواهند     د    اشت. د    ر اين طرح برنامه هاى فرهنگى همچون برگزارى 
جنگ، مسابقه، جزء خوانى و ترتيل خوانى به صورت همزمان و يكپارچه، 
و  احكام  بيان  د    ينى،  محوريت  با  عروسكى  نمايش هاى  منبر،  و  خطابه 

اقد    ام هاى عمرانى همچون ساخت مسجد     و خانه عالِم انجام مى شود    .

روايت هاى كوتاه

«صبح بود    ؛ خوب به ياد     د    ارم. نگاهم به تو افتاد     كه 
رد    يف د    وم نشسته بود    ى. مى خواستم بلند     بخند    م، اما 
خند    ه تنهايى حال نمى د    اد    . گفتم بچه هاى د    يگر را 
هم د    ر خند    ه خود    م شريك كنم. همان جا ايستاد    م. 
نه... رفتم روى سكو كنار مبصر. مبصر كارى به كارم 
گفتم  بگويد    .  چيزى  ند    اشت  را  جرئتش  ند    اشت؛ 
همه  كنم؟  تعريف  جوك  يك  مى خواهيد      بچه ها 

يكصد    ا گفتند    : آره. رفيق ته كالسى ام گفت: ...»
آنچه خواند    يد     بخشى از مجموعه د    استان هاى كتاب 

«يك نفر تو را د    وست د    ارد    » بود    .
مجموعه 6 جلد    ى كتاب هاى «يك نفر تو را د    وست 
د    ارد    » به قلم على باباخانى ويژه گروه سنى نوجوان 
و  خواند    نى  د    استان هايى  روايتگر  و  شد    ه  نگارش 

امروزى بر اساس احاد    يث اهل بيت(ع) است.
حضرت  متقيان،  موالى  شهاد    ت  ايام  رسيد    ن  فرا 
على(ع) بهانه اى شد     تا جلد     سوم از اين مجموعه را 
كه با استناد     به كلمات گوهر بار اين امام همام به 

رشته تحرير د    ر آمد    ه است، معرفى كنيم.
نويسند    ه د    ر اين كتاب و د    ر قالب 12 د    استان كوتاه 
مى كند      روايت  را  د    استان هايى  صفحه   84 د    ر  و 
كه برگرفته از احاد    يث امام على (عليه السالم) و با 
روحيات و خلقيات گروه سنى نوجوان مناسب است.

د    ست  اين  د    يرتر،  روز  پريسا، يك  تابستانى  كالس 
تو،  كار  و  من  كار  مثل شما،  پسرهايى  د    ارد    ،  زبان 
خود    ت را چقد    ر د    وست د    ارى، از ميوه بهتر، عينك 
حوصله  نوجوان،  حاكم  سالم  بگو  شكسته،  سياه 
شنيد    ن، اكسيژن هايم را پس بد    ه و از زمين تا آسمان 
عناوين 12 د    استانى است كه برگرفته از احاد    يث امام 

على(ع) نوشته شد    ه است.
انتشارات آستان قد    س رضوى(به نشر) براى نخستين 
بار اين اثر مصور را د    ر قطع وزيرى كوتاه با شمارگان 

1000 نسخه منتشر كرد    ه و با قيمت 65 هزار ريال 
روانه بازار نشر كرد    ه است.

عالقه مند    ان به مشاهد    ه و تهيه اين كتاب  و تمامى 
محصوالت انتشارات آستان قد    س رضوي مى توانند     
يا  اينترنتى www.behnashr.com و  به نشانى 
نمايند    گي هاى  و  مشهد      شهر  سطح  فروشگاه هاى 
سراسر كشور مراجعه و يا از طريق سامانه پيامكى به 
شماره 30003209 و يا با شماره 09027652008 

از طريق تلگرام با اين انتشارات تماس برقرار كنند    .

 یک نفر تو را د    وست د    ارد    

معرفى كتاب
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عطر د   عا 

حس مي كنم د   ر مرقد   ت عطر د   عا را

عطر توسل هاي د   ر باران رها را

غرق اجابت مي شود    د   ست نيازش

هر كس كه مي خواند    د   ر اين مرقد    خد   ا را

اي مظهر رأفت براي تو چه سخت است

خالي ببيني د   ست محتاج و گد   ا را

آهم كبوتر مي شود    تا گنبد    تو

مي آورد    فرياد   هاي يا رضا را

آئينه هاي لطف تو تكثير كرد   ند   

د   ر چشمه د   ل اشك هاي بي صد   ا را

آقا كنار پنجره فوالد   ت آخر

مي گيرم از د   ستت برات كربال را

اي زائران اينجا د   خيل غم ببند   يد   

بر آستانش ند   به  «آقا بيا» را

پائين پاي تو غباري مي سرايد   

شعر كرامات نگاه كيميا را

آمنه مستقيمى

 يك استاد حوزه و دانشگاه در گفت و گو با قد    س:

میانبر رسید    ن به بهترین تقد    یرها د    ر «لیلة القد    ر»
 يوسف رحيمى

بنابر تصريح قرآن و روايات ائمه(ع) شب قد    ر، شب 
و  به زمين  انسان ها  آيند    ه  نزول مقد    رات يك سال 
منظور  به  و  رو  اين  از  است،  عالم  مقد    رات  تقد    ير 
بررسى عوامل اثرگذار د    ر اين تقد    ير با حجت االسالم 
مجلس  عضو  ابوالقاسم،  حاج  محمد      والمسلمين 
المللى قرآن و رئيس  خبرگان رهبرى، حافظ بين 
كه  پرد    اخته ايم  گفت و گو  به  نظام  فقه  پژوهشگاه 

مشروح آن تقد    يم مى شود    :

تقد    ير مقد    رات عالم د    ر شب قد    ر چگونه 
به  از آسمان  اين تقد    ير چگونه  رخ مى د    هد     و 

زمين مى آيد    ؟
بنابر تصريح مصحف شريف ماه مبارك رمضان ماه 
نزول قرآن است و د    ر شب قد    ر است كه قرآن بر قلب 
مبارك پيامبر(ص) نازل شد     و به تصريح آيات سوره 
مباركه قد    ر، همه ساله مالئكه د    ر ليله القد    ر به زمين 
يعنى  مى كنند      نازل  را  عالم  مقد    رات  و  آمد    ه  فرود     
اتفاقاتى كه د    ر يك سال آيند    ه بايد     د    ر عالم رخ د    هد     

د    ر شب قد    ر، مقد    ر مى شود    .
ماه  د    ر  و  قد    ر  شب  د    ر  امرى  چنين  چرا  اينكه  اما 
مبارك رمضان رخ مى د    هد    ، بايد     گفت: ماه رمضان 
ماه قرب آد    مى به خد    اى متعال و باز شد    ن د    رهاى 
آسمان و رحمت الهى به سوى انسان است. انسان 
با خلوص قلب نظر خد    اوند     را به خود     جلب كرد    ه و 
با اين جلب نظر بهترين سرنوشت ها را براى خويش 

رقم بزند    .

آيا انسان مى تواند     د    ر ماه مبارك رمضان 
زمينه تقد    ير خوب را براى خود     رقم زد    ؟

را  خود      رمضان  مبارك  ماه  طول  د    ر  انسان  چون 
هم  خد    اوند      مى د    هد      پرورش  را  روحش  و  مى سازد     
آيند    ه او را به بهترين شكل رقم مى زند    ، لذا هر چه 
انسان از نظر معنوى رشد     بيشترى د    اشته باشد     زمينه 
د    ريافت بهترين مقد    رات براى او فراهم تر است و د    ر 
مقابل ممكن است به د    ليل غفلت، شب قد    ر بر كسى 
بگذرد     اما آن را د    رك نكند     چراكه خويش را آماد    ه 

د    ريافت فيض ها نكرد    ه است.
بنابراين، بايد     د    ر ماه مبارك رمضان كه ماه خلوص، 
صفاى نفس و تقرب به خد    اى متعال است خود     را 

آماد    ه د    ريافت بهترين مقد    رات از د    رگاه الهى كنيم.

آيا عباد    ات و اعمال آد    مى د    ر طول سال بر 
اين تقد    ير اثر د    ارد     و انسان مى تواند     د    ر مقد    رات 

ساالنه خويش د    خل و تصرفى د    اشته باشد    ؟
حتماً اثر د    ارد     و كمك مى كند     بهره بيشترى ببريم و 
چون به تعبير قرآن شب قد    ر معاد    ل 80 سال عباد    ت 
است يعنى به اند    ازه 80 سال انسان را جلو مى برد    ، اما 
اين مستلزم د    رك شب قد    ر است كه با صفاى باطن 

به د    ست مى آيد    .
ماه مبارك رمضان، فصل عباد    ت و بند    گى و بهترين 
ايام براى طى مسير كمال است، لذا حتى اگر بند    ه اى 
د    ر طول سال غفلت هايى د    اشته باشد     اما اگر د    ر ماه 

شود      خد    ا  ملكوتى  ضيافت  متوجه  رمضان  مبارك 
باز اميد     است كه شب قد    ر را د    رك كند    ؛ از اين رو، 
سال،  طول  د    ر  غافالِن  تا  است  فرصتى  ضيافت اهللا 
براى د    ريافت فيوضات ليله القد    ر از د    رگاه خد    ا نااميد     

نشوند    .

چه ارتباطى ميان امام زمان(عج) با شب 
قد    ر برقرار است و نزد    يكى و انس ما با حضرت 
حجت(عج) چه تأثيرى د    ر تقد    ير بهتر مقد    رات 

ما د    ارد    ؟
د    ر شب قد    ر مالئكه د    ر محضر امام حى و زمان(عج) 
و  هستند      ملكوتى  مالئكه  چراكه  مى شوند    ،  نازل 
فرود    شان بايد     د    ر محضر پاك باشد     كه د    ر ولى خد    ا 
زمان(عج) مهبط  امام  بهتر،  عبارت  به  د    ارد    ؛  تجلى 
نزول مالئكه اند     و قطعاً توجه به حضرت مهد    ى(عج) 
د    ر شب قد    ر د    ر د    ريافت بهترين مقد    رات براى انسان 
مؤثر است. اگر د    عاى فرج را د    ر شب قد    ر بخوانيم 
وقتى مالئكه مى خواهند     مقد    رات ما را به قلب مبارك 
امام عصر(عج) نازل كنند     به د    ليل توجه به ايشان و 
انس با امام مهد    ى(عج)، مقد    رات بهترى براى ما رقم 

خواهد     خورد    .

با حضرت زهرا(س)  قد    ر  ارتباط شب  راز 
القد    ر  ليله  همتاى  را  ايشان  كه  چيست 

خواند    ه اند    ؟
حضرت زهرا(س) عامل تغيير سرنوشت امت بود    ند    ، 
چون بعد     از رحلت پيامبر(ص) عد    ه اى مى خواستند     
اما  از مسير اصلى منحرف كنند      را  سرنوشت امت 
حضرت زهراى مرضيه(س) مانع شد    ند     و با اقد    امات 
لذا  كرد    ند    ،  هموار  را  واليت  امتد    اد      مسير  خويش 

ايشان شب قد    ر پيامبرند    .
د    ر  بود    ن  د    ليل  به  ايشان  براى  شب  تعبير  شايد     
د    رك عظمت آن  پرد    ه عفت و حياست، چنان كه 
حضرت(س) براى ما ميسر نيست؛ و چون مقد    رات 

امت را تغيير د    اد    ند     ليله القد    ر مسلمانانند    .

آيا اين تقد    ير حتمى است و قطعيت د    ارد     يا 
د    ر طول سال امكان تغيير آن هست؟

مقد    رات وجود      د    ر  بَد    ا  امكان  قرآن،  آيات  اساس  بر 
د    ارد    ، يعنى ممكن است امرى كه بر اساس سازوكار 
نظام آفرينش حتميت يافته به واسطه تالش و د    عاى 
انسان تغيير كند    ؛ اگرچه اين مقد    رات حتمى است اما 
بد    ان معنى نيست كه با تالش نتوان آن را تغيير د    اد    ، 

هرچند     اين كار بسيار سخت است.
به عبارت د    يگر، اتفاقى كه د    ر شب قد    ر براى انسان 
مقد    ر مى شود     سرنوشتى اجتناب ناپذير است مگر د    ر 

استثنائات.

برخى شبهه مى كنند     كه با وجود     شب قد    ر 
و تقد    ير مقد    رات انسان اختيارى ند    ارد     و تالش 
او تأثيرى بر سرنوشتش ند    ارد    ، آموزه هاى د    ينى 

د    ر اين باره چه پاسخى د    ارند    ؟
شب قد    ر و تقد    ير مقد    رات با اختيار انسان منافاتى 
با زحمت و مجاهد    ت، رمضان را  انسانى كه  ند    ارد    ، 
استحقاق  قد    ر  د    ر شب  مى كند    ،  بند    گى  ناب  فصل 

سرنوشتى مبارك را مى يابد    .
عالوه بر اين، اتفاقات طول سال خارج از اختيار انسان 
نيست بلكه خد    اى متعال د    ر شب قد    ر مقد    ر مى كند     
زمينه رشد     و كمال انسان د    ر سال آيند    ه مهياتر باشد     
و طبعاً با اختيار خود     فرصت هاى رسيد    ن به كمال 
را به د    ست آورد    ؛ لذا هم د    ر اصل شب قد    ر و هم د    ر 
طول سال و د    ر عمل، اختيار انسان از او سلب نشد    ه 
و مختار است با اعمالش آيند    ه اى خوب را رقم بزند    .

و  انس  و  قد    ر  شب  ميان  ارتباطى  چه 
توسالت ما به قرآن و اهل بيت(ع) وجود     د    ارد    ؟
قرآن سفره رنگارنگ نعمت هاى الهى است، اگر كسى 
با قرآن د    ر ماه مبارك انس بگيرد     و حقايق ملكوتى 
اش را د    رك كند    ، يقيناً د    ر سرنوشت سال آيند    ه اش 
تأثير خوبى خواهد     گذاشت؛ هر قد    ر معرفت انسان 
افزايش يابد     مقد    رات شب قد    ر او عميق تر و غنى تر 
است. ارتباط با ائمه(ع) نيز د    ر تربيت انسان بى تأثير 
نيست و ارتباط حقيقى با آن ها د    ر قالب شفاعت، مايه 

رشد     آد    مى و د    ريافت مقد    رات بهتر مى شود    .

و  شناسى  فرصت  ضرورت  به  توجه  با 
قد    ر  شب  د    ر  اعمال  كد    ام  مؤمنان،  كياست 
مى تواند     ما را به بهره بيشتر و تقد    ير بهتر نايل 

كند    ؟
َمرضى  و  مورد    نظر  اعمال  انجام  زمان  قد    ر  شب 
رحمت  جلب  براى  اعمال  بهترين  از  و  خد    است 
بر  تّرحم  و  نيازمند    ان  به  توجه  قد    ر،  د    ر شب  الهى 
مساكين است، يعنى استفاد    ه از اين شب براى توجه 
به محرومان راه ميانبر د    ر جلب توجه و رحمت الهى 

است.
يعنى احياى اين شب به عباد    ت و استغاثه و تضرع 
د    ر د    رگاه الهى و خد    مت به محرومان، به تقد    ير خوب 

مقد    رات د    ر اين شب كمك مى كند    . 

3
شعر

اينستاگرد    ى

الهى  نعمت هاى  رنگارنگ  سفره  قرآن 
است، اگر كسى با قرآن د    ر ماه مبارك انس 
بگيرد     و حقايق ملكوتى اش را د    رك كند    ، 
تأثير  اش  آيند    ه  د    ر سرنوشت سال  يقيناً 
معرفت  قد    ر  هر  گذاشت؛  خواهد      خوبى 
او  قد    ر  شب  مقد    رات  يابد      افزايش  انسان 
عميق تر و غنى تر است. ارتباط با ائمه(ع) 
و  نيست  بى تأثير  انسان  تربيت  د    ر  نيز 
با آن ها د    ر قالب شفاعت،  ارتباط حقيقى 
بهتر  مقد    رات  د    ريافت  و  آد    مى  مايه رشد     

مى شود    .
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با جزئيات اكرام رضوى اين شب هاى حرم مطهر آشنا شويد    

 د    ارا و ند    ار بر سفره على بن موسى الرضا
يكى از رخد    اد    هاى د    وست د    اشتنى ماه مبارك رمضان پهن شد    ن سفره هاى افطارى ساد    ه د    ر مساجد    ، حسينيه ها و آستان هاى مقد    س و د    ر كنار آن افطار كرد    ن روزه د    اران با هم است. چند     سالى است بزرگ ترين سفره افطار جهان اسالم د    ر 

حرم مطهر رضوى پهن مى شود     و 360 هزار روزه د    ار د    ر طول اين ماه، د    ر اين قطعه از بهشت و د    ر كنار امام رئوف حضرت رضا (ع) روزه خود     را افطار مى كنند    . 
امسال نيز د    ر ضيافت رمضان، آستان قد    س رضوى د    ر كنار سفره هاى اكرام رضوى، كار توزيع غذاى گرم و بسته هاى غذايى حمايتى را د    ر مناطق محروم و نيازمند     شهر مشهد     و برخى استان هاى كشور و د    ر بين زلزله زد    گان استان هاى 

خراسان به لطف و عنايت حضرت رضا(ع) انجام مى د    هد     كه د    ر اين گزارش با اين اقد    ام ها بيشتر آشنا مى شويم. بزرگ ترين سفره افطار جهان اسالم
براى ميزبانى از ميهمانان طرح اكرام رضوى روزانه 12 هزار مترمربع از صحن هد    ايت با 2000 تخته 
فرش 6 مترمربعى مفروش مى شود    . د    ر اين ميهمانى بزرگ 12 هزار روزه د    ار بر سر 4870 متر سفره 
كه با 4000 گلد    ان گياه شمشاد     طاليى تزيين شد    ه است، د    ر بزرگ ترين سفره افطار جهان اسالم 

كنار هم مى نشينند     و د    ر جوار حرم امام رئوف روزه خود     را با غذاى متبرك حضرت افطار مى كنند    .

 600 خاد    م از ميهمانان اكرام رضوى پذيرايى مى كنند    
روزانه حد    ود     600 خاد    م افتخارى شامل براد    ران و خواهران د    ر پذيرايى از ميهمانان حضرت رضا(ع) مشاركت د    ارند    . آن ها كار آماد    ه سازى افطارى شامل پاك كرد    ن سبزى، برنج و 
ساير اقالم مورد     نياز آشپزخانه ميهمانسرا و بسته بند    ى آن، چيد    مان بسته ها د    ر د    اخل گيت هاى ورود    ى، كنترل د    عوتنامه ها، پهن و جمع كرد    ن سفره هاى افطار و راهنمايى زائران 

روزه د    ار را برعهد    ه د    ارند    .

ميزبانى از 360 هزار روزه د    ار مشهد    ى
همه مشهد    ى ها د    وست د    ارند     ميهمان خوان با بركت رضوى باشند    . د    ر ايام ماه مبارك رمضان و د    ر 
قالب طرح اكرام رضوى روزانه بيش از 12 هزار روزه د    ار افطار ميهمان آستان مقد    س حضرت رضا(ع) 
هستند     كه د    ر سراسر ماه مبارك رمضان بيش از 360 هزار نفر بر سر اين سفره با كرامت مى نشينند    .

غذاهايى كه طبخ مى شود    
از جمله غذاهايى كه د    ر ميهما نسراى حضرت رضا(ع) د    ر اين ايام طبخ مى شود     مى توان به 
خورشت قيمه، قرمه سبزى، كد    و، چلوگوشت و مرغ د    ر كنار سوپ د    ر وعد    ه افطارى اشاره 
كرد    . از ميهمانان طرح اكرام رضوى نيز هرشب با خورشت قرمه سبزى يا چلوگوشت به 

همراه سوپ پذيرايى مى شود    .

توزيع غذا و گوسفند     نذرى

د    ر حاشيه شهر مشهد    
معاونت امد    اد     مستضعفان آستان قد    س رضوى د    ر ضيافت الهى 
به محرومان و نيازمند    ان حاشيه شهر مشهد     توجه ويژه د    اشته 
است و از ابتد    اى اين ماه با بركت تاكنون 1300 گوسفند     نذرى 
ذبح و د    ر ميان 100 خيريه مشهد     مقد    س تقسيم كرد    ه است. 
ماه  سوم  روز  از  «بيگاه»  مرحوم  موقوفه  اساس  بر  همچنين 
مبارك رمضان هر شب 450 كيلوگرم حليم (900 پُرس) ميان 

خيريه ها و مساجد     حاشيه شهر مشهد     تقسيم مى شود    .

توزيع بسته هاى غذايى بين محرومان
مبارك رمضان  ماه  د    ر  مرد    م  كارهاى شايسته عموم  از  يكى 
توزيع بسته هاى غذايى و افطارى بين محرومان و نيازمند    ان 
است. معاونت امد    اد     مستضعفان آستان قد    س رضوى نيز د    ر 
اين ايام 2000 بسته سبد     غذايى، 6000 غذاى گرم و 980 
بسته غذاى سرد     را ميان محرومان خراسان شمالى و 1500 
خانوارها  ضرورى  مايحتاج  و  اقالم  حاوى  غذايى  سبد      بسته 
همچون برنج، مرغ، روغن و انواع حبوبات را ميان نيازمند    ان 

و مستضعفان استان فارس توزيع كرد    ه است.

 ضيافت اكرام رضوى د    ر طبس و كاشمر
رضوى  اكرام  ضيافت  سفره هاى  مشابه  رضوى  قد    س  آستان 
د    ر حرم مطهر رضوى، سفره هاى افطارى هم د    ر مرقد     مطهر 
حضرت حسين بن موسى الكاظم(ع) د    ر شهر طبس و آرامگاه 
شهيد     آيت اهللا مد    رس د    ر شهر كاشمر د    ر ماه مبارك رمضان 
نفر  هزار   18 رمضان  مبارك  ماه  طول  د    ر  و  مى كند      برگزار 
شامل روزانه 600 نفر روزه د    ار د    ر اين شهرها از غذاى متبرك 

بهره مند     مى شوند    .

15 ساعت كار براى بهترين ميزبانى
كار آماد    ه سازى سفره هاى ضيافت اكرام رضوى توسط نيروهاى افتخارى ميهمانسراى حضرت رضا(ع) د    ر د    و بخش خواهران 
و براد    ران از ساعت 7 صبح آغاز و تا د    و ساعت پس از اذان مغرب اد    امه د    ارد    . يعنى خاد    مان حضرت با زبان روزه، بيش از 15 

ساعت براى ميزبانى از زائران امام مهربانى ها د    ر سفره هاى اكرام رضوى تالش مى كنند    .

هستند     كه د    ر سراسر ماه مبارك رمضان بيش از 360 هزار نفر بر سر اين سفره با كرامت مى نشينند    .

غذاهايى كه طبخ مى شود    
د    ر ميهما نسراى حضرت رضا(ع) د    ر اين ايام طبخ مى شود     مى توان به از جمله غذاهايى كه د    ر ميهما نسراى حضرت رضا(ع) د    ر اين ايام طبخ مى شود     مى توان به از جمله غذاهايى كه د    ر ميهما نسراى حضرت رضا(ع) د    ر اين ايام طبخ مى شود     مى توان به 
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 د    ارا و ند    ار بر سفره على بن موسى الرضا
يكى از رخد    اد    هاى د    وست د    اشتنى ماه مبارك رمضان پهن شد    ن سفره هاى افطارى ساد    ه د    ر مساجد    ، حسينيه ها و آستان هاى مقد    س و د    ر كنار آن افطار كرد    ن روزه د    اران با هم است. چند     سالى است بزرگ ترين سفره افطار جهان اسالم د    ر 

حرم مطهر رضوى پهن مى شود     و 360 هزار روزه د    ار د    ر طول اين ماه، د    ر اين قطعه از بهشت و د    ر كنار امام رئوف حضرت رضا (ع) روزه خود     را افطار مى كنند    . 
امسال نيز د    ر ضيافت رمضان، آستان قد    س رضوى د    ر كنار سفره هاى اكرام رضوى، كار توزيع غذاى گرم و بسته هاى غذايى حمايتى را د    ر مناطق محروم و نيازمند     شهر مشهد     و برخى استان هاى كشور و د    ر بين زلزله زد    گان استان هاى 

شايد     امروز شما د    عوت شويد    خراسان به لطف و عنايت حضرت رضا(ع) انجام مى د    هد     كه د    ر اين گزارش با اين اقد    ام ها بيشتر آشنا مى شويم.
روزانه 12 گروه از خاد    مان معاونت اماكن متبركه و امور زائرين آستان قد    س رضوى د    ر مناطق مختلف 
سطح شهر مشهد     وظيفه توزيع د    عوتنامه هاى طرح اكرام رضوى را برعهد    ه د    ارند     كه به هر خانواد    ه 4 
د    عوتنامه اختصاص مى يابد    . توزيع د    عوتنامه ها طى ماه مبارك رمضان صبح ها از ساعت 10 تا 12/30 

و عصرها از ساعت 17 تا نيم ساعت به اذان مغرب انجام مى شود    .

 600 خاد    م از ميهمانان اكرام رضوى پذيرايى مى كنند    
روزانه حد    ود     600 خاد    م افتخارى شامل براد    ران و خواهران د    ر پذيرايى از ميهمانان حضرت رضا(ع) مشاركت د    ارند    . آن ها كار آماد    ه سازى افطارى شامل پاك كرد    ن سبزى، برنج و 
ساير اقالم مورد     نياز آشپزخانه ميهمانسرا و بسته بند    ى آن، چيد    مان بسته ها د    ر د    اخل گيت هاى ورود    ى، كنترل د    عوتنامه ها، پهن و جمع كرد    ن سفره هاى افطار و راهنمايى زائران 

روزه د    ار را برعهد    ه د    ارند    .

 ميهمانان ميهمانسراى حضرت 
د    ر كنار طرح اكرام رضوى، روزانه 7 تا 8 هزار زائر، خد    مه و خاد    ميار د    ر وعد    ه افطار و 3 هزار و 800 
نفر نيز د    ر وعد    ه سحرى ميهمان ميهمانسراى حضرت رضا(ع) مى شوند    . دعوتنامه هاى اين گروه در 
جاد ه هاى بين شهرى منتهى به مشهد مقدس، ايستگاه قطار و همچنين فرودگاه بين المللى شهيد 

هاشمى نژاد مشهد و برخى هتل ها، هتل آپارتمان ها و ميهمانپذيرها د    ر بين زائران توزيع مى شود.

 د    اخل بسته هاى افطارى چيست؟
به هر يك از ميهمانان طرح اكرام رضوى يك بسته افطار تقد    يم مى شود    . اين بسته شامل 
11 قلم است. نان، سبزى، د    سر زعفرانى، خرما، چاى كيسه اى، پنير، ليوان، قاشق و چنگال، 

ظرف سوپ خورى، بسته غذاى افطار و قند    . 

توزيع يك ميليون و 200 هزار غذا

براى آن هايى كه د    ورتر هستند    
خاد    مان آستان قد    س رضوى د    ر معاونت اماكن متبركه و امور 
زائران د    ر ماه مبارك رمضان از محرومان و نيازمند    ان حاشيه 
شهر مشهد     نيز غفلت نكرد    ه  و د    ر اين ايام يك ميليون و 200 
هزار وعد    ه غذاى گرم (روزانه 40 هزار وعد    ه) د    ر مناطق محروم 
حاشيه شهر مشهد     بين نيازمند    ان و محرومان توزيع مى كنند    .

حمايت از زلزله زد    گان را فراموش نكرد    ه ايم
اخير شاهد      ماه هاى  استان هاى خراسان رضوى و شمالى د    ر 
قد    س  آستان  مستضعفان  امد    اد      معاونت  بود    .  زلزله هايى 
رضوى2500 بسته غذايى د    ر مناطق زلزله زد    ه خراسان رضوى 
شامل فريمان، تربت جام و بخش رضويه و 2500 بسته افطارى 
گرم را د    ر ميان روزه د    اران آسيب د    يد    ه از زلزله خراسان رضوى 
توزيع كرد    . معاونت اماكن متبركه و امور زائرين نيز همزمان با 
ماه مبارك رمضان د    ر روزهاى پنجشنبه 2500 وعد    ه غذايى را 

بين زلزله زد    گان خراسان رضوى و شمالى توزيع مى كند    .

2 ميليون و 500 هزار بسته افطارى سبك
و  مغرب  جماعت  نماز  اقامه  براى  د    ار  روزه  هزاران  شب  هر 
عشا خود     را به حرم مطهر رضوى مى رسانند    . د    ر ماه مبارك 
رمضان حد    ود     2 ميليون و 500 هزار بسته افطارى َسبك شامل 
شيرعسل، خرما و كيك د    ر صحن ها و رواق هاى مختلف ميان 

اين نمازگزاران توزيع مى شود    .

با تشكر از جناب آقاى مهند   س منبتى، معاون اماكن 
متبركه و امور زائرين كه ما را د   ر توليد    اين گزارش يارى كرد   ند   

به بركت وجود     على بن موسى الرضا (ع)
شايد     باور نكنيد    ، اما به طور ميانگين روزانه د    ر اين افطارى بزرگ حد    ود     2400 كيلوگرم برنج، حد    ود     2400 كيلوگرم گوشت، 
4800 كيلوگرم سوپ، 2250 ليتر آب جوش، 24 هزار عد    د     خرما، يك تن سبزى، 24 هزار بطرى آب معد    نى و شربت 
زعفرانى، 240 هزار عد    د     نان بسته بند    ى، 48 هزار قطعه قند     حبه اى، 12 هزار عد    د     چاى كيسه اى، 12 هزار د    سر زعفرانى 
يا ماست، 12 هزار پنير خامه اى يك نفره مصرف مى شود    . حاال همه اين عد    د    ها و كيلوگرم ها را د    ر 30 روز ماه مبارك 

ضرب كنيد    .

متن: زهرا چكنه             عكس ها: حسين كام شاد  متن: زهرا چكنه             عكس ها: حسين كام شاد  



آستانه مقد    س حضرت بى بى حكيمه (س) خواهر 
عنوان  به  را  او  بارگاه  خيلى ها  كه  (ع)  رضا  امام 
چهارمين حرم اهل بيت د    ر ايران مى د    انند    ، چون 
مرواريد    ى د    ر د    ل كوهستان هاى زاگرس جنوبى و 
د    ر نزد    يكى سواحل خليج نيلگون فارس قرار د    ارد     
كه همه ساله پذيراى هزاران زائر د    اخلى و خارجى 

است.
به  فارس  شيعيان كشورهاى حاشيه نشين خليج 
اين بانوى با كرامت اراد    ت عجيبى د    ارند     و آن ها از 
كشورهاى مختلف منطقه خود     را به بارگاه بى بى 

حكيمه د    ر گچساران مى رسانند    .

 گچسارانى ها ميزبان خواهر امام هشتم
گچساران د    ر پايتخت طبيعت ايران، يعنى استان 
كهگيلويه و بويراحمد     واقع شد    ه، استانى كه بيش 
از 300 بقعه متبرك د    ارد     كه هميشه ملجا و مأمن 
مرد    م عاشق اهل بيت اين استان هستند    ، اما د    ر 
جايگاه  حكيمه(س)  بى  بى  حضرت  آن ها  ميان 

ويژه اى د    ارد    .
امام  خواهر  ميزبانى  كه  گچساران  شهرستان 
منابع  د    اشتن  د    ليل  به  د    ارد      عهد    ه  بر  را  رضا(ع) 
آبى فراوان، د    ومين ميد    ان نفتى ايران و ميد    ان هاى 
گازى متعد    د     به سرزمين آب و آتش مشهور است. 
اين  د    ر  ايران  نفتى  ميد    ان  مرتفع ترين  همچنين 
شهرستان واقع شد    ه به همين د    ليل گچساران بام 

نفت ايران نيز ناميد    ه مى شود    . 
وجود     آرامگاه بى بى حكيمه خاتون، خواهر امام 
مذهبى  گرد    شگران  ساالنه  تا  شد    ه  سبب  هشتم 
كشورهاى  و  كشور  مختلف  مناطق  از  زياد    ى 
همسايه راهى گچساران شوند    . آن ها به عشق اهل 
ناهموار زيارتگاه بى بى  بيت راه پر پيچ و خم و 
حكيمه را از ميان تپه ماهورهاى بلند     گچساران 
و  معرفت  گواراى  چشمه  اين  از  تا  مى پيمايند     

حقيقت جرعه اى بنوشند    .
بند    ر  و  د    ر حد    فاصل گچساران  متبركه  بقعه  اين 
گناوه، همانند     مرواريد    ى د    ر ميان تنگه اى عظيم و 
طويل مى د    رخشد     و زائران و عاشقان اهل بيت را به 

سوى خود     مى خواند    .
 از نكته هاى قابل توجه بارگاه بى بى حكيمه، شكل 
خاص گنبد     اين بارگاه مقد    س است كه به واسطه 
قرار گيرى د    ر د    ل كوه د    ر بين امامزاد    گان كشور 

منحصر به فرد     مى باشد    . 

 عمه امام جواد    (ع) ميهمان گچسارانى ها
بر اساس نقل قولى كه د    ر كتاب بحاراالنوار ذكر 
شد    ه بى بى حكيمه د    ر هنگام تولد     امام جواد     (ع) 
حضور د    اشته و امام رضا(ع) ايشان را مسئول انجام 

امور مربوط به تولد     حضرت جواد     كرد    ه اند    .
او شاهد     والد    ت امام جواد  (ع)   بود    ه و بعد     از تولد     
اولين كسى بود    ه كه امام را د    ر آغوش گرفته 

و كرامتى از اين امام د    ر لحظه تولد     شاهد     بود    ه كه 
شرح آن د    ر بحاراالنوار آورد    ه شد    ه است.

اطالع  امام رضا(ع)  به خد    مت  را  اين كرامت  وى 
مى د    هند     كه امام رضا(ع) د    ر اد    امه مى فرمايند     كه 
عجيب تر از آنچه را كه او امروز از اين نوزاد     د    يد    ه 
است د    ر آيند    ه از او خواهند     د    يد     و به طور تلويحى 
به مقام امامت رسيد    ن نوزاد     متولد     شد    ه را به بى بى 

حكيمه مژد    ه مى د    هند    . 

 بارگاهى د    ر د    ل رشته كوه هاى زاگرس از 
بنى عباس تا كنون

بقعه متبركه حضرت بى بى حكيمه(س) د    ر فاصله 
د    ر  گچساران  شهرستان  جنوب  كيلومترى   80
موقعيت خاص جغرافيايى د    ر ميان كوه هايى صعب 

العبور و د    ركنار چشمه اى جوشان قرار د    ارد    .
اما د    رباره اينكه بى بى حكيمه چگونه به گچساران 
سفر كرد     د    ر منابع تاريخى آمد    ه است كه د    ر زمان 
فزونى  ساد    ات  به  ظلم  كه  عباس  بنى  حكومت 
گرفت، گروه هايى از اهل بيت د    ر چند     د    وره متوالى 
ايران  به  را  خود      و  شد    ند      خارج  عراق  مرزهاى  از 

رساند    ند    .
احمد      سرپرستى  به  كاروانى  گروه ها  اين  از  يكى 
عزيمت  قصد      به  كه  بود      شاهچراغ(ع)  موسى  بن 
به د    يار خراسان وارد     خوزستان شد    ند    ، اما د    ر بين 
راه لشكريان مأمون به اين كاروان حمله كرد    ند     و 

هركد    ام از اين كاروانيان به سمتى رفتند    .
حضرت بى بى حكيمه(س) پس از شهاد    ت غالم 
خود    ، به همراه كنيزش د    ر تنگه اى د    ر اين منطقه 
پناه مى برد     و د    ر د    رون غارى مخفى مى شود     و د    ر 

همانجا بر اثر بيمارى جان مى سپارد    .
اين  بقعه  اوايل قرن چهارم  پايان قرن سوم و  د    ر 
ارجان  حاكم  محمد     حسن  ابو  د    ست  به  امامزاد    ه 
ساخته شد     و د    ر د    وره هاى مختلف اين بنا تجد    يد     

و بازسازى شد    .
د    ر د    وره صفويه هم اين بقعه متبركه به د    ستور شاه 
توسط  د    ر سال 1099  و  نوسازى مى شود      عباس 

حسن على خان زنگنه و پس از آن عطا اهللا بيك 
امير  د    ستور  به  نهايت  د    ر  و  شد      تعمير  و  مرمت 

سلطان اويس والى بهبهان بازسازى شد    .

  آغاز سال هاى بازسازى
اين زيارتگاه د    ر سال 1366 تحت مد    يريت اوقاف 
كهگيلويه و بويراحمد     قرار گرفت و از آن زمان ارائه 

خد    مات عمرانى به آن آغاز شد    .
مرحله د    وم عمليات احد    اث بقعه متبركه د    ر سال 
1371 د    ر 12 هزار و 750 متر مربع زيربنا انجام 

شد     و يك سال بعد     مرحله سوم آن اد    امه يافت.
طرح جامع آستان بى بى حكيمه تا آبان 1380 
يافت و طى آن شبستان، صحن و رواق ها  اد    امه 
ايجاد     و گنبد    ى به ارتفاع 30 متر ساخته شد     كه 

نيمى از آن د    ر د    اخل كوه است.
امام غريب(ع) د    ر جنوب  مرقد     مطهر اين خواهر 
ايران د    اراى موقعيتى منحصر به فرد     و بسيار د    يد    نى 
است و با وجود     اينكه  شيعيان كشورهاى حوزه 
خليج فارس اين امامزاد    ه عظيم الشأن را به خوبى 
مى شناسند     و به او متوسل مى شوند    ، اما اغلب مرد    م 
كشور ايشان را نمى شناسند     و اين بانوى گرانقد    ر 

د    ر ايران ناشناخته ماند    ه است.

  تالش براى معرفى بيشتر بى بى حكميه
چند    ى پيش كنگره د    ختر بزرگوار امام موسى بن 
جعفر (ع) با هد    ف معرفى ابعاد     مختلف شخصيت و 

زند    گى آن بانوى بزرگوار برگزار شد    .
از  پس  حكيمه  بى  بى  بارگاه  كشور  جنوب  د    ر 
شاهچراغ مهم ترين امامزاد    ه است به همين د    ليل 
مسئوالن استان كهگيلويه و بوير احمد     تالش د    ارند     
تا بارگاه ايشان به عنوان چهارمين حرم اهل بيت 

د    ر ايران معرفى شود    .
احمد       بوير  و  كهگيلويه  استان  اينكه  به  توجه  با 
و  شد    ه  معرفى  ايران  طبيعت  پايتخت  عنوان  به 
را  بسيارى  گرد    شگران  ساله  هر  بكرش  طبيعت 
به سوى خود     جذب مى كند    ، حرم مطهر بى بى 
حكيمه(س) نيز كه از جاذبه هاى د    يد    نى منحصر به 
فرد    ى برخورد    ار است به گرد    شگران و زائران د    اخلى 

و خارجى شناساند    ه مى شود    .
هم اكنون د    و جاد    ه د    سترسى به اين بقعه وجود     
د    ارد     كه يكى از آن ها از محور گچساران به گناوه 
منشعب مى شود     و د    يگرى از باباكالن به سمت اين 
به خاطر  اين جاد    ه ها  د    و  هر  اما  امامزاد    ه مى آيد    ، 
از  العبور  صعب  كوه هاى  و  ماهورها  تپه  از  عبور 
وضعيت مناسبى برخورد    ار نيستند    ؛ اين د    ر حالى 
است كه اين جاد    ه ها جزو جاد    ه هاى د    سترسى به 
چاه هاى نفتى اين منطقه نيز محسوب مى شوند     
كه اميد     است به زود    ى با رفع اين مشكالت اين 
بقعه متبرك، به قطب معنوى و فرهنگى منطقه 

تبد    يل شود    .

با امامزاد    گان چهارشنبه 24 خرد    اد     1396   19 رمضان 1438   14 ژوئن 2017  شماره 78  6

برپایی محافل قرآنی
د ر ۱۴۸۰ بقعه متربکه کشور

حجت االسالم سيد  كاظم موسوى متقى د ر گفت وگويى 
با بيان اينكه اطعام روزه د اران با برپايى سفرهاى ساد ه 
افطارى  مهمترين شاخصه و ويژگى طرح ضيافت الهى د ر 
سال جارى است افزود : طرح ضيافت الهى از ابتد اى ماه 
مبارك رمضان د ر بيش از 2300 امامزاد ه و بقعه متبركه 
همراه با برنامه هاى مختلف فرهنگى، قرآنى و تبليغى و با 

حضور مبلغان و سخنرانان د ر حال اجرا است.
كه  را  اين طرح   ويژگى  مهمترين  عين حال  د ر  وى 
همزمان با  ماه مبارك رمضان برگزار مى شود ، نسبت به 
سال هاى قبل، اطعام روزه د اران با برپايى سفرهاى ساد ه 
افطارى د انست و افزود : اطعام روزه د اران با برپايى سفره 
هاى افطارى ساد ه د ر بيش از  يك هزار و 344  بقعه 
متبركه و امامزاد ه يكى از ويژگى هاى طرح ضيافت الهى 
د ر سال جارى است كه با بهره گيرى از عوايد  موقوفات 
مرتبط، نذور خيران و نيك اند يشان وكمك هاى مرد مى 
اين سفره هاى افطارى د ر اماكن متبركه برپا مى شود  .

حجت االسالم موسوى متقى با اشاره به استقبال مرد مى 
كريم  قرآن  خوانى  وترتيل  خوانى  هاى جزء  برنامه  از 
تصريح كرد : د ر زمينه  ترتيل خوانى و جزء خوانى د ر بقاع 
متبركه، امسال شاهد  رشد  د ر اين زمينه هستيم و يك 
قرآنى  بقعه متبركه مجرى طرح محافل  هزار و 480 
و ترتيل خوانى هستند  كه چند ين محفل از شبكه هاى 

صد ا و سيما  هم د ر حال پخش است .

اجرای طرح ضیافت الهی د ر ۸۵ 
امامزاد ه و بقعه متربکه خراسان رضوی

گفت:  رضوى  خراسان  خيريه  امور  و  اوقاف  مد يركل 
ماه  ايام  د ر  ساله  همه  خيريه  امور  و  اوقاف  سازمان 
مبارك رمضان با هد ف ارتقاى سطح فرهنگى، د ينى و 
همچنين ايجاد  فضاى معنوى با نشاط و انس با قرآن د ر 
امامزاد گان، طرح «ضيافت الهى» را برگزار مى كند  كه 
امسال نيز اين طرح همزمان با سراسر كشور، د ر آستان 
مقد س 85 امامزاد ه و بقعه متبركه خراسان رضوى د ر 

حال برگزارى است.
حجت االسالم محمد  احمد زاد ه افزود : 49 برنامه سخنرانى

با حضور 79 روحانى اعزامى، بومى و مستقر د رطول ماه 
مبارك رمضان به منظور تبليغ و پاسخگويى به شبهات 
د ينى و ارائه خد مات مشاوره اى و مذهبى به زائران از 
الهى د ر بقاع متبركه  جمله برنامه هاى طرح ضيافت 
خراسان رضوى است. وى برگزارى محافل انس با قرآن 
كريم را از محورى ترين برنامه هاى مورد  نظر د ر ماه 
مبارك رمضان د انست و تصريح كرد : 31 محفل انس با 
قرآن با حضور قاريان ممتازكشورى و بين المللى د ر بقاع 

شاخص استان برگزار مى شود . 
ترويج  راستاى  د ر  گفت:  احمد زاد ه  االسالم  حجت 
نيت  اجراى  با هد ف  اين طرح  افطارى ساد ه،  فرهنگ 
واقفان و خيران د ر بيش از 51 بقعه متبركه استان اجرا 

مى شود .

رشد  ۵۰ د رصد ی وقف جد ید  د ر یزد 
مد يركل اوقاف و امور خيريه استان يزد  گفت: از ابتد اى 
امسال تاكنون 18 وقف جد يد  د ر استان به ثبت رسيد ه 
رشد  50  با  قبل،  مشابه سال  مد ت  با  مقايسه  د ر  كه 

د رصد ى روبرو بود ه است.
حجت االسالم حسين زارع زاد ه به طرح «ضيافت الهى» 
د ر ايام ماه مبارك رمضان اشاره كرد  و افزود : امسال اين 
طرح بزرگ د ر 45 امامزاد ه و بقعه متبركه استان يزد  
برگزار مى شود . وى حضور مبلغان و برپايى 11 خيمه 
معرفت را از جمله برنامه هاى طرح ضيافت الهى د انست 
و بيان كرد :  امسال 45 مبلغ بومى و اعزامى از حوزه 
علميه قم، به مسائل و مباحث د ينى مرد م پاسخ د اد ه 
و همچنين مشاوره هاى رايگان د ر زمينه هاى مختلف از 

جمله خانواد ه به مرد م ارائه مى د هند .
كرد :  عنوان  يزد   استان  خيريه  امور  و  اوقاف  مد يركل 
عالوه بر اين، با توجه به سفارش مقام معظم رهبرى 
د ر ارتباط با ترويج مجد د  سفره هاى ساد ه افطارى، د ر 
35 امامزاد ه استان يزد  سفره هاى افطارى ساد ه با حضور 

جمع كثيرى از روزه د اران برگزار مى شود .

خبر

صد  يقه رضوانى نيا

 با د    ومين خواهر امام رضا(ع) د    ر ايران بيشتر آشنا شويم:

«بی بی حکیمه» مروارید    ی د    ر سرزمین آب و آتش

 مرقد     مطهر اين خواهر امام غريب(ع) 
د    ر جنوب ايران د    اراى موقعيتى منحصر 
به فرد     و بسيار د    يد    نى است و با وجود     
اينكه  شيعيان كشورهاى حوزه خليج 

فارس اين امامزاد    ه عظيم الشأن را 
به خوبى مى شناسند     و به او متوسل 

مى شوند    ، اما اغلب مرد    م كشور ايشان 
را نمى شناسند     و اين بانوى گرانقد    ر د    ر 

ايران ناشناخته ماند    ه است



هنوز هم پس از گذشت هزار و اند    ى سال مى توان 
مناجات نخستين شهيد     محراب را د    ر مسجد     كوفه 
شنيد    ، نوايى آكند    ه از بند    گى و خضوع و خشوع د    ر 

بارگاه پرورد    گار متعال... .
ِّي أَْسأَلَُك األََْماَن يَْوَم ال يَْنَفُع َماٌل َو ال بَُنوَن  اللَُّهمَّ إِن

َ بَِقلٍْب َسلِيٍم َو أَْسأَلَُك األََْماَن ... . إِّال َمْن أَتَى اهللاَّ
 40 سال  رمضان   د    ر  اميرالمؤمنين(ع)  مواليمان 
را  عمرش  سال  سومين  و  شصت  قمرى  هجرى 
پشت سر نهاد    ه بود    . د    ر اين ماه هر شبى را د    ر خانه 
يكى از فرزند    انش افطار مى كرد    . د    ر نوزد    همين شب 
ماه مبارك رمضان، على(ع) ميهمان خانه د    خترش 

ام كلثوم بود    .

 سحرگاه 19 رمضان
نيمه شب و نزد    يكى هاى سحر بود     كه آن حضرت 
به سوى مسجد     كوفه حركت كرد    ، امام حسن(ع) 
آن  اما  كند    ،  همراهى  مسجد      تا  را  پد    ر  خواست 
حضرت پسرش را برمى گرد    اند     و تنها وارد     مسجد     
بجا  نماز  ركعتى  چند      تاريكى،  د    ر  و  مى شود     
مى آورد     و آنگاه بر بام مسجد     مى رود     و بانگ اذان 
سر مى د    هد    ، سپس د    ر صحن مسجد     بانگ الصلوه، 

الصلوه ... مى گويد    .
نماز  به  حضرت  مى شوند    ،  مسجد      وارد      مرد    م 
مى ايستد    ، همين كه سر از سجد    ه ركعت اول بر 
مى د    ارد    ، «شبيبن بحر» شمشيرش را باال مى برد     
ملجم  «ابن  فوراً  مى كند    ،  اصابت  د    يوار  به  ولى 
مراد    ى»، مرد    ى كه د    ر تاريك اند    يشى و فضيلت 
سوزى گوى سبقت ربود    ه، به آن حضرت نزد    يك 
مى شود     و شمشير زهرآلود     خود     را بر فرق مبارك 
على(ع) فرود     مى آورد    ؛ ضربتى كه به جاى زخم 
را  سجد    ه  جاى  تا  و  مى نشيند      عبد    ود      عمروبن 
اين  حضرت  شمشير  اصابت  از  پس  مى شكافد    ، 
جمله را مى گويد    ؛ بِْسِم اهللاِّ َو بِاْاهللاِّ َو َعلَى ِملَِّة َرُسوِل 

اهللاِّ ُفزُت و َربِّ الَْكْعَبة... .
فوراً  آن ها  و حسين(ع) مى رسد    ،  به حسن  خبر 
خود     را به مسجد     مى رسانند    ، ولى پد    ر به حسن(ع) 
امر مى كند     كه به محراب بايستد     و نماز جماعت 
را بخواند    ، خود     حضرت نيز د    ر حالى كه كه خون 
د    ر  است،  پر كرد    ه  را  مبارك  تمام سر و صورت 
حالت نشسته نمازش را مى خواند     و د    ر سالم آخر 

بيهوش مى شود    .
حضرت على(ع) را به خانه مى برند    ، طبيب براى 
گويى  اما  مى آيد    ،  حضرت  سر  باالى  به  مد    اوا 
و  است  كرار شد    ه  بد    ن حيد    ر  وارد      زهر شمشير 
مى رسد    ...  فرا  رمضان   21 . نيست...  عالجى  راه 
على(ع) وصيت هاى آخر را به فرزند    انش مى كند     و 
امامان بعد     از خود     را معرفى مى كند    ، آنگاه با گفتن 
شهاد    تين د    ر ماه ميهمانى خد    ا و همزمان با د    ومين 

شب قد    ر، به د    يد    ار حق مى رود    ... .

 پيكر مطهرى كه شبانه به خاك سپرد    ه شد    
امام حسن (ع) به همراه براد    رش امام حسين (ع) و 
چند     تن از اصحاب پس از انجام تشريفات مذهبى 
بنا بر وصيت پد    ر، ايشان را شبانه به خاك سپرد    ند     
و چند     نقطه د    يگر را براى د    فن آن حضرت آماد    ه 
د    ر پشت كوفه  را  آن ها جسد     آن حضرت  كرد    ند    . 
د    فن  است  معروف  نجف  به  امروز  كه  مكانى  د    ر 
كرد    ند     و همچنان كه خود     حضرت على (ع) سفارش 
و  اميه  بنى  از  د    شمنان وى  اينكه  براى  بود      كرد    ه 
خوارج جسد     آن حضرت را از قبر خارج نسازند     و 
به آن اهانت و جسارت ننمايند     محل قبر را با زمين 
يكسان نمود    ند     كه معلوم نباشد    . سيد     بن طاووس 
و  قد    است  ايشان  قبر مطهر  باره مى گويد    :  اين  د    ر 
ابن  از  د    ارد    .  شمارى  بى  و  ناشناخته  ويژگى هاى 
عباس روايت شد    ه كه حضرت رسول اكرم (ص) به 
حضرت علي (ع) فرمود    ند    : اى على، سرزمين كوفان 
(كوفه) به واسطه قبر تو شرافت مى يابد    ... حضرت 
علي(ع) فرمود    : اى رسول خد    ا، آيا د    ر كوفان عراق 
د    فن خواهم شد    ؟ رسول اكرم (ص) فرمود    ند    : آرى، 
آنجا  اين سرزمين كشته مى شوى و د    ر  د    ر پشت 

د    فن خواهى شد    .
اين سخن رسول خد    ا(ص)، حجاج بن يوسف ثقفى 
را بر آن د    اشت كه د    ستور د    هد     براى يافتن پيكر 
مطهر حضرت اميرالمؤمنين (ع) و هتك حرمت آن، 

3000 قبر د    ر نجف باز شود    .

 قبر مخفى
فرزند    ان حضرت اميرالمؤمنين(ع) و طرفد    اران مورد     
و  ماند    ه  پايبند      (ع)  امام  وصيت  به  ايشان  اعتماد     
مكان قبر مطهر رازى از رازهاى اهل بيت(ع) باقى 
ماند    ، بعد     از سقوط  بنى اميه و روى كار آمد    ن بنى 
حضرت  مطهر  قبر  ماند    ن  پنهان  ضرورت  عباس، 
كه  رازى  بنابراين  شد    .  منتفى  اميرالمؤمنين(ع) 
شيعيان  و  مؤمنان  بر  بود      ماند    ه  د    ل ها  د    ر  سال ها 
زمان  د    ر  صاد    ق(ع)  امام  و  شد      بازگويى  مخلص 

منصور عباسى، د    ر  سال 135 هجرى قمرى براى 
نخستين بار مكان قبر را نمايان كرد    . آن طور كه 
منابع تاريخى ذكر مى كند    , د    ر آن هنگام، قبر مطهر 

حضرت على(ع) بر روى تپه اى نسبتاً مرتفع بود    .

 نخستين مقبره
مطهر  قبر  فراز  بر  كه  بنايى  و  بقعه  نخستين 
اميرالمؤمنين (ع) بنا شد     د    ر د    وران خالفت هارون 
الرشيد     د    ر سال 165 هجرى قمرى بود    . او، كه به 
از  امام مشرف شد     و معجزه هايى  زيارت مرقد     آن 
اين مكان د    يد    ،  ضريحى از سنگ سفيد     براى قبر 
ساخت و بنايى از آجر سفيد     و گنبد    ى از گل سرخ بر 
فراز آن استوار كرد     و د    يوارى با چهار د    رب، د    ر جوار 
آن بنا نهاد    . از آن به بعد    ، د    ر اطراف مرقد     خانه هايى 
ساخته شد    . متوكل عباسى، به سبب عناد     و د    شمنى 
كه با اهل بيت(ع) د    اشت، آرامگاه اميرالمؤمنين (ع) را 
همچون قبر مطهر امام حسين(ع) ويران كرد    ، مد    تى 
بعد    ، محمد     بن زيد     از پاد    شاهان شيعى طبرستان، 
معروف به د    اعى، د    ر سال 287 هجرى قمرى عمارتى 
بنا كرد     كه صحن آن 70  مرقد     مطهر  بر  باشكوه 

حجره و طاق د    اشت.

 حرم علوى د    ر اعصار گوناگون
امروز حرم مطهر حضرت د    ر د    وران مختلف  به  تا 
د    ستخوش تغييراتى بود    ه است، ساختمان امروزي 
اين آستان مقد    س از آثار د    وران صفويه است. قبر 
آن  سرتاسر  كه  است  بلند    ي  گنبد      زير  د    ر  مطهر 
طالپوش است و اطراف قبر روضه اي است كه طول 
هرضلع آن 13 متر است، گنبد     عظيم و ايوان طالى 
حرم، به د    ستور ناد    رشاه افشار با خشت هاي طاليي 
تزيين شد    ه. آيينه كاري حرم به وسيله هنرمند    اني از 
اصفهان د    ر سال هاي د    هه 40 شمسي انجام گرفت. 
قبر مطهر حضرت، د    رون صند    وقي از خاتم و ضريحي 
نقره اي قرار د    ارد    ، صند    وق خاتم از ساخته هاي د    وران 
به  روزگار  نفايس  از  و  اسماعيل صفوي است  شاه 
هنرمند    ان  توسط  نيز  مطهر  ضريح  مي رود    .  شمار 
هند    ي و چيني د    ر سال 1345 هجرى قمرى د    ر 
و  ساخته  اسماعيلي  شيعيان  رهبر  همت  به  هند     
تقد    يم حرم مطهرشد    ه است و د    ر چهارسوي روضه 
مطهر رواق هاي مسقفي وجود     د    ارد    . د    ر سمت شرقي 
ايوان طال قرار د    ارد     كه د    ر د    و سوي آن د    و  روضه 
مناره طال قرار گرفته اند    . گرد    اگرد     مرقد     منور را نيز از 
چهار طرف رواق هايى د    ر بر گرفته است كه همگي 
تزيين  ايران  هنرمند    ان  توسط  شكل  زيباترين  به 
مرد    م  مشاركت  و  با همت  نيز  اكنون  است.  يافته 
واليتمد    ار ايران، بزرگ ترين صحن جهان اسالم به 
نام حضرت زهرا(س) د    ر جوار حرم مطهر حضرت 
على(ع) د    ر حال ساخت است تا نشانى باشد     براى 

بانوى بى نشان....

اعتاب مقد              سه 

تو قاتل من خواهی بود    
«ابن  به  عبد    الرحمن بن عمرو بن ملجم مراد    ى، معروف 
ملجم» و از قبيله بنى مراد     است. د    ر تاريخ آمد    ه است كه 
ابن ملجم مراد    ى قرآن را به عمروعاص تعليم د    اد     و د    ر فتح 
مصر با او همراه بود    . پس از فتح مصر، ابن ملجم مد    تى د    ر 
خانه ابن عد    يس سكونت د    اشت و د    ر مسجد     به مصريان 
قرآن و فقه مى آموخت. پس از به خالفت رسيد    ن حضرت 
على(ع)، ابن ملجم با ايشان بيعت كرد     و د    ر جنگ جمل 
د    ر كنار حضرت جنگيد    . د    ر كتاب بحاراالنوار آمد    ه است؛ 
وقتى اميرالمؤمنين على(ع) خليفه شد    ند    ، از مرد    م يمن 
بيعت گرفتند     و به والى يمن فرمود    ند     10 نفر از بهترين 
مؤمنان يمن را براى من بفرست. مرد    م يمن، ابتد    ا 100 
نفر از بهترين هاى خود     را انتخاب كرد    ند    . سپس آن ها از 
بين خود    شان 70 نفر را انتخاب نمود    ند    . اين جمع به 30 
نفر رسيد     و نهايت آن ها نيز از بين خود    شان 10 نفر را 
انتخاب كرد    ند    . وقتى اين 10 نفر به محضر اميرالمؤمنين 
على(ع) آمد    ند     يك نفر را به عنوان نمايند    ه جلو فرستاد    ند     و 
او آن چنان زيبا د    ر مد    ح و منقبت اميرالمؤمنين(ع) سخن 
گفت كه واقعاً تحسين برانگيز بود    . اميرالمؤمنين(ع) از او 
پرسيد    : اسم تو چيست؟ او گفت: من ابن ملجم مراد    ى 
هستم! اميرالمؤمنين(ع) د    ست روى د    ست زد    ند     و فرمود    ند    : 

«انا هللا و انا اليه راجعون... تو قاتل من خواهى بود    .»
پس از جنگ صفين و پايان حكميت، ابن ملجم به خوارج 
پيوست. جنگ نهروان ضربه سختى بر خوارج وارد     كرد    ، به 
طورى كه د    يگر نتوانستند     آن طور كه انتظار مى رفت جايى 
براى خود     د    ر عالم اسالم باز كنند    . سه نفر از خوارج به 
نام هاى عبد     الرحمن بن ملجم، برك بن عبد     اهللا و عمرو بن بكر 
تميمى د    ر مكه د    ور هم جمع شد    ند     و به خيال خود     به 
بررسى اوضاع عالم اسالم پرد    اختند     و نتيجه گرفتند     كه 
تمام بد    بختى ها و بيچارگى هاى عالم اسالم زير سر على، 

معاويه و عمرو بن العاص است.

اين سه د    ر كعبه با هم پيمان بستند     و هم قسم شد    ند     كه 
آن سه نفر را د    ر يك شب يعنى د    ر شب نوزد    هم رمضان 
بكشند    . عبد     الرحمن كه خود     از سپاهيان حضرت على(ع) 
بود     نامزد     قتل ايشان، برك مأمور قتل معاويه و عمرو بن 
بكر متعهد     به كشتن عمرو بن العاص شد    . با اين پيمان و 
تصميم از يكد    يگر جد    ا شد    ند     و عمرو بن بكر براى كشتن 
عمرو عاص به مصر رفت و برك بن عبد     اهللا جهت قتل 
معاويه رهسپار شام شد   و   ابن ملجم نيز راه كوفه را پيش 

گرفت.
عبد     الرحمن بن ملجم د    ر اواخر ماه شعبان به كوفه رسيد     
و د    ر منزل يكى از آشنايان خود     ساكن و او منتظر رسيد    ن 
شب نوزد    هم ماه مبارك رمضان شد    . روزى به د    يد    ن يكى از 
د    وستان خود     رفت و د    ر آنجا زن زيبارويى به نام قطام را كه 
پد    ر و براد    رش د    ر جنگ نهروان به د    ست حضرت على(ع) 
كشته شد    ه بود    ند     را د    يد     و د    ر نخستين برخورد     عاشق او 
براى مهريه من  ازد    واج كرد    ! قطام گفت:  تقاضاى  شد     و 
چه خواهى كرد    ؟ او گفت: هر چه تو بخواهى! سپس قطام 
گفت: مهر من 3000 د    رهم پول، يك كنيز، يك غالم و 
كشتن على بن ابيطالب است. ابن ملجم كه د    يد     قطام نيز 
از خوارج بود    ه و هم عقيد    ه اوست، د    ليل آمد    نش به كوفه 

را توضيح د    اد    .
د    ر سحر نوزد    هم رمضان حضرت به مسجد     كوفه رفتند    . 
د    ر نماز صبح زمانى كه امام على(عليه السالم) د    ر سجد    ه 
بود    ، عبد     الرحمن بن ملجم با شمشير زهر آلود     د    ر حالي كه 
سر  به  ضربتى  على»  يا  لك  ال  الحكم  «هللا  مي زد    ،  فرياد     
مبارك آن حضرت فرود     آورد     و شمشير او بر محلى كه 
قبًال شمشير عمرو بن عبد    ود     بر آن خورد    ه بود     اصابت نمود     
و فرق مباركش را تا پيشانى شكافت، سپس ابن ملجم و 
همراهانش فوراً فرار كرد    ند    . همهمه و هياهو د    ر مسجد     بر پا 
شد    . عد    ه اى به د    نبال ابن ملجم رفتند     و د    ستگيرش كرد    ند    . 
حضرت خطاب به فرزند    ش امام حسن(ع) گفت: ابن ملجم 
را اذيت و شكنجه نكنيد    ، اگر من زند    ه ماند    م خود    م مى د    انم 
با او چه كنم، اگر هم از د    نيا رفتم، فقط يك ضربت به او 

بزنيد     زيرا او يك ضربت بيشتر به من نزد    ه است.
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 حرم علوی د    ر گذر زمان

 نخستين بقعه و بنايى كه بر فراز قبر مطهر 
اميرالمؤمنين (ع) بنا شد     د    ر د    وران خالفت 
هارون الرشيد       بود  . او، كه به زيارت مرقد     
آن امام مشرف شد     و معجزه هايى از اين 
مكان د    يد    ،  ضريحى از سنگ سفيد     براى 
قبر ساخت و بنايى از آجر سفيد     و گنبد    ى 

از گل سرخ بر فراز آن استوار كرد    .
 از آن به بعد    ، د    ر اطراف مرقد     خانه هايى 

ساخته شد    

زهرا چكنه



نخستين بار سال ها پيش او را د    ر مشهد     مالقات 
كرد    م و بهانه د    يد    ار ما گفت وگو د    رباره شهيد     سيد     
مرتضى آوينى بود     و خاطراتى كه او از سيد     شهيد    ان 
د    ر  و  تلويزيون  د    ر  را  او  بارها  بعد    ها  د    اشت.  قلم  اهل 
قامت مد    افع تفكرات انقالب اسالمى د    يد    م كه د    غد    غه 
اصلى اش شناخت تفكرات انقالب اسالمى و تأثير آن 
بر د    نياى اطراف بود    . ناد    ر طالب زاد    ه اين شب ها با «راز» 
البته د    ر شبكه افق و  د    ر شبكه 4 سيما حضور د    ارد    . 
د    ر برنامه «عصر» هم حضور د    ارد    ؛ اين يكى از سلسله 
برنامه هايى است كه بعد     از برنامه «راز» توسط ناد    ر طالب 
زاد    ه طراحى و به مرحله اجرا رسيد     و پنجشنبه ها ساعت 
21 از شبكه افق به روى آنتن مى رود    . با ناد    ر طالب زاد    ه 

د    ر يكى از شب هاى ماه رمضان به گفت و گو نشستيم.

چه ويژگى از امام رضا(ع) براى شما جذاب 
هست؟ 

امام رضا(ع) د    ر ايران براى ما همه چى هست، مركز 
اصالح روحى و روانى است، ما وجود    مان و افتخارمان 

امام رضا(عليه السالم) است.

شما هرچند     وقت براى زيارت بارگاه نورانى 
رضوى راهى مشهد     مى شويد    ؟

الهام  انوار مقد    س اين امام و بند    ه بزرگ خد    ا  از  همه 
مى گيريم. من هم يكى از كسانى هستم كه د    م به د    م 
امام رضا(ع)  مد    د     مى گيرم.  امام رضا(ع)  از  و هميشه 
ما  همه  محور  و  د    هند    ه  يارى  كشور  اين  د    ر  هميشه 
است.  روحانى  و  انرژى  محور  يك  من  براى  و  بود    ه  
من همچنان و هميشه از قد    يم تا كنون احساس تعلق 
روحى و د    رونى به امام رضا(ع) د    ارم. از زمانى كه روى 
سفارش  رضا(ع)  امام  كه  مى كرد    م  كار  برنابا»  «انجيل 
كرد    ه اند     كسى كه شبهه اى را از حضرت مسيح 

برد    ارد     من برايش د    عا مى كنم و من 
10 سال از عمرم را روى آن موضوع 
گذاشتم و اميد     د    ارم مورد     د    عاى امام 

واقع شوم.

صفت برجسته اى كه از امام 
ماند    ه  شما  ذهن  د    ر  رضا(ع) 

چيست؟ 
امام رضا(ع) واقعيتى است كه زمانى 
كه به حرم او مشرف مى شويد    ، حتى 

به  را  انوارش  مى شويد    ،  او  حرم  زيرين  رواق هاى  وارد     
وضوح د    رك مى كنيد    ، انوار يك بند    ه بزرگ خد    ا. و چقد    ر 
وجود     ايشان براى ما بركت د    اشته است. د    ر د    ورانى كه 
ما د    ر آن زند    گى مى كنيم خود     پد    يد    ه انقالب اسالمى و 
ميليون ها زائرى كه براى زيارتشان به مشهد     مى آيند    ، 
كلى بركت و رحمت مى گيرد    . امام رضا(ع) به غير از 
هنر  و  اد    ب  و  فرهنگ  اهل  براى  عابد    ين  و  روحانيون 
هم خيلى منشأ پر قد    رتى هستند     بخصوص ماه مبارك 

رمضان.

آقاى طالب زاد    ه! اين شب ها و د    ر ماه مبارك 
رمضان شما برنامه «راز» را بر روى آنتن شبكه 4 
سيما د    اريد    ، سياست برنامه راز و روند    ى كه اكنون 

د    ارد     د    نبال مى كند    ، همان روند     گذشته است؟

چند     تا موضوع جا ماند    ه از برنامه 
سرى قبل د    اشتيم كه من د    ر اين 
برنامه  د    ر  مى كنم.  د    نبال  برنامه 
«عصر» شبكه افق سطح د    يگرى 
را د    نبال مى كنيم. د    ر بحث جنگ 
خاطر  به  عصر  برنامه  د    ر  نرم، 
پخش غيرزند    ه و فرصتى كه د    ر 
تأمل  با  د    اشتيم،  ضبطى  برنامه 
د    ر  ولى  مى كنيم،  كار  بيشترى 
بعضى از مسائل كه فوريت و اولويت بيشترى د    اشت 
و مى شد     پشت سر هم مطرح كرد     سراغ «راز» د    ر ماه 
رمضان رفتيم. اكنون د    ر اين شب هايى كه فرصت د    ارم 

موضوعات جاماند    ه را د    نبال مى كنم.

به لحاظ فكرى و افق د    يد     اين د    و برنامه يعنى 
راز و عصر به هم نزد    يك هستند    ؟

افق آن ها يكى است. د    ر «عصر» فرصت د    اريم فيلم ها 
را د    وبله و رويش كار كنيم چون موضوع آن جنگ نرم 
د    ارد     و من رويش  را  برنامه جايگاه خود    ش  است. آن 
حساب مى كنم. د    ر برنامه «راز» ماه رمضان ما با كمبود     
وقت مواجه هستيم. فعًال د    ر ماه مبارك رمضان پنج 
قبًال  من  كه  خاصى  موضوعات  با  هفته  ايام  د    ر  شب 
مى خواستم روى آن ها كار كنم ولى جا ماند    ، راز پخش 

مى شود     تا بعد     ببينيم چه اتفاقى مى افتد    .

مخاطب  بر  تأثيرى  چه  «راز»  نظرتان  به 
عالقه مند     به تفكر انقالب اسالمى د    ارد    ؟

گفتمان راز و محتوايى كه ايجاد     كرد     مختص خود    ش 
بود     و تا حاال مطرح نشد    ه بود    . 4-5 محور معروف د    ارد     
ماليات  اينكه  بانك هاى ربوى است.  كه يكى موضوع 
براى متمولين د    ر حد     صفر است. بحث طب اسالمى بود     
كه براى نخستين بار مطرح شد    ، موضوع كمبود     يا نبود     
جهاد     سازند    گى د    ر اين برنامه مطرح شد     كه همچنان 
اين نهاد     نيست و آن را ند    اريم. بحث جنگ نرم بود     كه 
متفكر غربى  با حد    ود     50-60  راز  برنامه  د    ر طول  ما 
زند    ه روى آنتن تلويزيون حرف زد    يم تا مرد    م بد    انند     كه 
آن ها كه د    ر غرب هستند     عالم و د    نيا را چطور مى بينند    . 
را  مهمى  موضوعات  كه  جوان  فيلمسازهاى  آورد    ن 
پيگيرى مى كنند     و تا به حال روى آنتن نيامد    ه بود    ، 
هم  د    يگر  شبكه هاى  بعد      و  شد    شروع  راز  از  همگى 

همين ها را آورد    ند     و مطرح كرد    ند    .
الگويى كه شما مستند    ساز را بياوريد     تلويزيون حرف 
و  شد    ه  سنت  يك  اكنون  و  شد      شروع  راز  با  بزند     
خود    ش  مستند      از  كامل تر  و  مى آورند      را  مستند    ساز 
حرف مى زند    . اين كه مثًال چرا د    ر سيستان و بلوچستان 
هستند      خارجى  اين ها  مگر  ند    ارند      شناسنامه  برخى 
يعنى  است،  فاجعه  اين ها   . و...  ند    ارند      شناسنامه  كه 
نه مجلس د    نبالش است نه قوه قضائيه د    نبال آن. اين 
موضوعات را فقط مستند    ساز پيگيرى مى كند     و اين 
يك نقطه قوت است، قبًال اين افراد     را نمى آورد    ند     تا 
صحبت كنند     اكنون نه تنها مى آورند     كه حرف هايش 
را بزند     كه د    انشگاه ها هم اين مستند     سازها را د    عوت 

مى كنند    . 
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 ناد    ر طالب زاد    ه:

 عابد     و روحانی و هنرمند     همگی از امام رضا الهام می گیرند    
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