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 تنها مناجات خوان حرم از حال و هوايش بر فراز گلدسته هاى حرم مى گويد
124 پله تا ديدار حضرت رضا
 نگاهى به خدمات آستان قدس رضوى به زائران پاكستانى

ميزبانى از ارادتمندان شرقى امام رئوف
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آمادگى كامل زائر شهرها 
براى استقبال از زائران 

حسينى

مديريت زائر شهرهاى وابسته به آستان قدس 
حسينى از انجام تمامى اقدامات ضرورى براى 
پذيرش زائران شهر مقدس كربال در ايام عزاى 

حسينى خبر داد.
عبد االمير طه عبداهللا گفت: سالن هاى اين زائر 
شهرها در تمامى محورها ويژه ميزبانى از زائران 
حسينى آماده سازى شده و تمامى تدابير الزم 
براى راحتى و امنيت زائران فراهم گرديده است.

وى عنوان داشت: زائر شهر امام حسين(ع) در 
محور كربال- بابل داراى 26 ســالن به ظرفيت 

بيش از 5500 زائر به طور همزمان است.
وى افزود: زائر شهر امام حسن(ع) واقع در محور 
كربال- نجف داراى 22 سالن با  ظرفيت حدود 

5 هزار زائر است.
طه عبداهللا تصريح كرد: شهر سيد االوصيا(ع) 
نيز واقع در محور كربال - بغداد داراى 22 سالن 
است كه براى اســكان زائران در شمال كربال، 
بغداد و مناطق شمالى تدارك ديده شده است.

مديريت زائر شهرهاى وابسته به آستان قدس 
حسينى گفت: در شهرهاى منتهى به كربالى 
معلى چادرهاى وســيعى براى پذيرش زائران 
نصب شــده اســت و پيش بينى مى شود اين 
شــهرها ميزبان شمار بيشترى از زائران نسبت 

به سال گذشته باشند.
وى يادآور شــد: اين شهرها در طول شبانه روز 
تمامى خدمات خوراك و شرب را طى سه وعده 
غذايى در اختيار زائــران قرار مى دهند، ضمن 
اينكه سخنرانى هاى مذهبى نيز توسط مبلغان 

براى زائران در نظر گرفته شده است.

 اكران فيلم هاى برگزيده 
جشنواره عمار در حرم 

مطهر رضوى

به همت معاونت تبليغات آستان قدس رضوى 
فيلم هاى جشنواره عمار در حرم مطهر رضوى 

پخش مى شود.
معاون تبليغات اسالمى آستان قدس از اكران 
فيلم هاى برگزيده جشنواره عمار در پايگاه آداب 
زيارت شهيد هاشــمى نژاد حرم مطهررضوى 
خبرداد و گفت: ايــن فيلم ها هر روز در پايگاه 
آداب زيارت شــهيد هاشــمى نژاد حرم مطهر 

رضوى اكران خواهد شد.
حجت االسالم و المسلمين سيد جالل حسينى 
ادامه داد: زائران و گروه هاى زيارتى كه به حرم 
مطهر مشرف مى شوند از اين پس مى توانند از 
مجموعه فيلم هاى متنوع با موضوعات ارزشى 
و همراه با معيارهاى متعالى انقالب اســالمى 
ايران در قالب فيلم هاى برگزيده جشنواره عمار 

بهره مند شوند.
وى با اشــاره به اينكه «ســينما حرم» از تاريخ 
13 مهــر ماه افتتاح و تا پايــان ماه صفر ادامه 
خواهد داشــت، گفت: اوليــن اكران فيلم هاى 
جشــنواره عمــار در حرم مطهــر رضوى 13 
مهر با پخش فيلم «پســرم» به نمايش درآمد 
و در ادامه اكران انيميشــن «قهرمان مدرسه» 
در گروه ســنى كودك و نوجــوان، نبرد خليج 
فــارس، مــادر، دايــو و ديگــر فيلم ها پخش

شد.
معاون تبليغات اســالمى آستان قدس رضوى 
افزود: «ســينما حرم» هر روز از ساعت 8 تا 14 
و 16 تــا 20 ميزبان زائران، گروه هاى زيارتى و 

مدارس خواهد بود.

برگزارى دوره ارتقاى مربى 
دينى كودك در آستان 

حضرت معصومه(س)

مسئول امور فرهنگى خواهران آستان مقدس 
حضرت معصومه(س) از برگزارى دوره تربيت 
مربى كــودك ويژه خواهــران در حرم مطهر 

كريمه اهل بيت(ع) خبر داد.
مريم شهبازى گفت: دوره  تربيت مربى كودك 
براى ســنين مهد، پيش دبستانى و ابتدايى و 
ويژه خواهران در شبســتان نجمه(ع) برگزار 

مى شود.
وى افزود: تمامى مربيــان مهدهاى كودك و 
مدارس و همچنين كســانى كه سابقه كار با 
گروه ســنى كودك را دارنــد از مخاطبان اين 

دوره هستند.
مسئول امور فرهنگى خواهران آستان مقدس 
حضرت معصومــه(س) تصريح كرد: اين دوره 
شامل مبانى و اصول تربيت كودك، روش هاى 
تعليــم و تربيت دينى كودك، شــعركودك، 
شــيوه هاى آموزش احكام و قرآن به كودك، 
روان شناسى رشد و شــناخت كودك، سرود، 
بازى، كار با كاغذ و قيچى، نمايش عروســكى، 
مســابقه و جدول، روش هاى ارتباط و جذب 
كودك و تأثير آن، فن بيان، داســتان و قصه، 
خالقيــت و هنرهاى تجســمى، مهارت هاى 
پاســخ به پرسش هاى كودكان، امام شناسى و 
مهدويت، طراحى و نقاشــى، تفسير نقاشى و 

مديريت و برنامه ريزى فرهنگى مى شود.
شــهبازى ادامه داد: اين دوره با حضور اساتيد 
برجسته و مجرب حوزه كودك برگزار مى شود 
و به شــركت كننــدگان موفــق در اين دوره 

گواهينامه پايان دوره اعطا خواهد شد.

همزمان با ايام سوگوارى سيد و ساالر 
شهيدان حضرت ابا عبداهللا الحسين(ع) 
و دهه دوم ماه محرم الحرام، سالمندان 
و نيازمنــدان در قالب طرح «يا معين 
الضعفاء» به بارگاه منور رضوى مشرف 

مى شوند.
كاروان هــاى زيارتــى ويژه تشــرف 
سالمندان و نيازمندان، از شهرستان هاى 
كاشمر، فاروج، بردسكن و افراد ناتوان 
و نيازمند مشــهد مقدس به پابوسى 

حضرت رضا(ع) مشرف مى شوند.
مخاطبــان ايــن برنامه افــراد تحت 
پوشش كميته امداد امام خمينى(ره)، 
بهزيستى و بيماران خاص هستند كه 

عالوه بر اجراى برنامه هاى فرهنگى در ســه وعده صبحانه، نهار و شام از آنان 
پذيرايى به عمل مى آيد.

زائرانى از اقشار آسيب پذير جامعه كه 
امكان حضور و تشــرف به بارگاه منور 
رضوى را ندارنــد، در قالب اين طرح، 
ميهمان حضرت رضا(ع) شــده و پس 
از قرائــت زيارت امام رضا(ع) و مديحه 
ســرايى مداحان اهل بيت عصمت و 
طهارت(ع) در ميهمانســراى حضرت 
پذيرايى مى شوند و در پايان بسته هاى 
متبرك به ايــن گروه از زائــران اهدا 

مى شود.
تشرف كاروان هاى زيارتى در قالب طرح 
«يا معين الضعفــا» از جمله طرح هاى 
معاونت اماكن متبركــه و امور زائران 
آستان قدس رضوى است كه به همت 
خادمان بخش امداد اداره  امداد و تسهيالت زائران و با همكارى بخش صندلى 
چرخ دار، اداره  دربانان، اداره  انتظامات و اداره  نقليه  حرم مطهر صورت مى گيرد.

ياد                     د                     اشت

 
خـــبـــر

تشرف سالمندان و نيازمندان به بارگاه معين الضعفا

امام رضا  مى فرمايند              :  

. الُه ُقْرباُن ُكلِّ تَقىٍّ الصَّ

نماز، هر شخص باتقوا و 
پرهيزكارى را -به خداوند متعال- 

نزديك كننده است

حيات حرفه اى از مهم ترين 
اصول سعادتمندى است

 

حيات حرفه اى يكى از مهم ترين اصول سعادتمندى 
است كه انســان مى تواند با دارا بودن آن در مسير 

زندگى سربلند باشد.
از ديگاه اهل بيت(ع) دانستن اصول حيات حرفه اى 
نخستين راهكار سعادتمندى است، لذا منابع دينى 
همچون قرآن كريم و نهج البالغه كامل ترين نسخه 

براى حيات طيبه است.
در مديريت اسالمى دانستن، مهارت و رعايتش در 
همه سطوح اعم از مديريت خانواده تا رهبرى امت 
و كشور ضرورى است و عدم تسلط علمى و عملى 
نسبت به آن موجب وارد شدن خسارت هاى جبران 

ناپذير است.
حضرت على(ع) در حكمت پنجــم نهج البالغه، 

ســه ركن از اركان حيات حرفه اى را بيان 
فرموده اند كه داشتن دانش كافى و جمع 

آورى كارآمــد دانش توليد شــده در 
موضوع مورد نظر، رعايت آداب هر كار، 
حرفه، تفكر و انديشــه ورزى از جمله 
راهكارهايى است كه اميرالمؤمنين(ع) 

براى ســعادتمندى انســان ها معرفى 
كرده اند.

در برخى از موارد حتى دانش تخصصى و به روز 
هم در مديريت زندگى كفايــت نمى كند چرا كه 
انســان تا زمانى كه به تفكر و انديشــه ارزش قائل 
نشود نمى تواند از دانش خود استفاده بهينه كند و از 

منابعش بهره ورى كامل داشته باشد.
از ديدگاه اولياى الهى علم ميراث گرانبهايى است و 
ما نبايد در مسائل فردى و اجتماعى به دليل ضعف 
علمى و بــه روز نبودن در عرصه مطالعه و پژوهش 
تصميمات نادرست بگيريم و زمينه ساز ايجاد آسيب 

و مشكالت در جامعه و خانه باشيم.
بيشتر مردم به اشتباه گمان مى كنند كه ادب، صرفاً 
رعايت اخالق و احترام در معاشــرت هاى فردى و 
اجتماعى است در حالى كه ادب، عنوان عامى است 
كه هر فعاليت و هر نوع حضورى را شامل مى شود.

يكــى از مهم ترين آداب، آداب مديريت اســت كه 
رعايت درست و به جاى آن، باعث مى شود كه انسان 
هر روز و هر ساعت در ديگران جلوه اى زيبا و مقبول 

داشته باشد.

 حجت االسالم والمسلمين مهدوى ارفع 

مدير شــركت «طيبه كربال» مجرى طرح فرودگاه بيــن المللى كربال گفت: 
عمليات خاك بردارى، گودبردارى و هموارســازى بســتر خاكى اين پروژه، تا 
بيست و سوم مهرماه جارى به پايان خواهد رسيد و پس از آن مرحله احداث 

پروژه آغاز خواهد شد.
مهندس فوزى الشــاهر در گفت وگو با سايت رسمى آستان قدس حسينى 
عنوان داشت: مناقصه ها بر اساس شرايط پروژه به شركت هاى داخل و خارج 
عراق داده شد و يازده شركت نيز طرح هاى خود را در دو حوزه هوايى و زمينى 

ارائه كرده اند.

وى افــزود: بعــد از پايان مهلت مناقصه هــا از تاريخ بيســت و چهارم آبان 
مــاه آتى پــروژه بــراى اجرا به شــركت هاى توافق شــده واگــذار خواهد 

شد.
الشــاهر تاكيد كرد: طرح احداث فرودگاه بين المللى كربال با توجه اينكه در 
تسهيل امر زيارت زائران عتبات عاليات مؤثر است، براى مديريت آستان قدس 

حسينى در اولويت قرار دارد.
آســتان قدس حسينى در بهمن ماه سال گذشته با حضور مردم و مسئوالن 

مرحله احداث فرودگاه بين المللى كربال را آغاز كرد.

پرواز تا كربالى معلى
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پــاى منبـــر 

با كاروان نيزه

با كاروان نيزه سفر مى كنم پدر
با طعنه هاى حرمله سر مى كنم پدر

مانند خواهران خودم روى ناقه ها
در پيش سنگ سينه سپر مى كنم پدر

از كوچه نگاه وقيح يهوديان
با يك لباس پاره گذر مى كنم پدر

حاال برو به قصر ولى نيمه شب تو را
با گريه هاى خويش خبر مى كنم پدر

اين گريه جاى خطبه كوبنده من است
من هم شبيه عمه خطر مى كنم پدر

با ديدن جراحت پيشانى ات دگر
از فكر بوسه صرف نظر مى كنم پدر

شام سياه زندگى ام را به لطف تو
-خورشيد روى نيزه- سحر مى كنم پدر

امشب اگر كه بوسه نگيرم من از لبت
در اين قمار عشق ضرر مى كنم پدر

 
درد يتيمى

تو روي ني و من از تو چقدر فاصله دارم
و از خودم به خدا چون نمرده ام گله دارم
به جرم اينكه يتيمم مرا به بند كشيدند

و جان به لب شدم از بس كه زخم سلسله دارم
از اينكه گم شدم آن شب چه حرف ها كه شنيدم

چه خاطرات بدي از مسير قافله دارم
براي سعي صفاي سرت و مروه جانم
تو فكر مي كني آيا توان هروله دارم؟

چه شد كه رفتي و ديگر سراغ من نگرفتي؟
دلم گرفته مگر من چقدر حوصله دارم؟
به روي خار دويدن كجا و نيزه نشيني
مرا ببخش كه گفتم به پايم آبله دارم

 
غنچه كربال

بردن نام تو هر چند خطر داشت پدر
دخترت عشق تو را مد نظر داشت پدر

ذره اى ترس به دل راه ندادم زيرا
دخترت مثل علمدار جگر داشت پدر

عمه نگذاشت كه اطفال تو سيلى بخورند
قافله در همه راه سپر داشت پدر

چوب زد بر لب تو تا كه مرا زجر دهد
اين يزيد از دل من خوب خبر داشت پدر

آن قدر زير لبم ذكر خدا را گفتم
تاكه دست از سر لب هاى تو برداشت پدر

غنچه اى بودم و از ساقه شكستند مرا
ضربه دست عدو حكم تبر داشت پدر

بهترين وقت مالقات خدا نيمه شب است
دخترت وقت سحر قصد سفر داشت پدر

براى عبداهللا بن حسن

كوچكترين دلير پس از شيرخواره بود
طفلى كه در سپهر شجاعت ستاره بود

هرچند كه اجازه جنگاورى نداشت
آماده باش، منتظر يك اشاره بود

از اينكه رفته اند همه داشت مى شكست
از اينكه مانده بود دلش پر شراره بود

دستش به دست عمه و چشمش پى عمو
در جست و جوى يافتن راه چاره بود

چون ديد شاه كشور جان ها چنين غريب
در حلقه محاصره صد سواره بود

خود را به آستانه جسم عمو رساند
جسمى كه زخم هاش فزون از شماره بود

عباس وار دست به دستان تيغ داد
و يك سه شعبه در پى ذبحى دوباره بود

در قتلگاه ماند تنى كه پس از قتال
تنها تن شبيه عمو پاره پاره بود

در خيمه ها اگر كه نمى رفت شاهِد
دعوا سر كشيدن يك گوشواره بود

  محقق و مولف سيره رضوى:

  وحيد قاسمىمحبت به ديگران ما را به امام رضا  نزديك مى كند

  مصطفى متولى

   على ذوالقدر

 محمد بيابانى

آمنه مستقيمى: اگرچه عشق به زيارت امام رضا(ع) و عرض ادب از دور و نزديك به محضر ايشان مطلوب و داراى اجر و 
پاداش است اما زمانى اين عشق عمق و دامنه يافته و اثرگذار مى شود كه بتواند ريز و درشت زندگى ما را متأثر از خود 
كند و سبك زندگى مان را به ماكتى كوچك از آن واقعيت راستين شبيه كند و اين ميسر نمى شود مگر با انس با فرهنگ 

رضوى و قرار گرفتن زير سايه اين فرهنگ و نوع خاص از سبك زندگى.
لذا در بررسى اين مهم با حجت االسالم والمسلمين محمدباقر پورامينى، استاد حوزه و محقق سيره اهل بيت(ع) و مؤلف 
آثارى همچون «سبك زندگى: منشور زندگى در منظر امام رضا (ع)»، «سلوك سياسى: سيره سياسى امام رضا(ع)» و 

«منزلت زيارت: ويژگى ها و آداب زيارت امام رضا (ع)» به گفت وگو پرداخته ايم كه به حضورتان تقديم مى شود:

متوليان و 
مروجان فرهنگ 

جامعه با مديريت 
صحيح بر آشنايى 

و انس مردم با 
سيره رضوى 

تالش كنند و هم 
مردم در

به يادگيرى 
فرهنگ رضوى 
بكوشند تا در 
زندگى فردى، 

خانوادگى و 
اجتماعى خود 

و بخصوص 
در رفتار ميان 
مؤمنان، سبك 
زندگى امام(ع)

 را حاكم و جارى 
كنند

آيا با وجود گذشت 13 قرن از حيات مبارك امام رضا(ع) 
مى توان به پياده و جارى كردن فرهنگ رضوى در جامعه 
نظر داشــت و به عنوان راهبرد حل مشــكالت به آن 

نگريست؟

فرهنگ، نوع زيســتن هر جامعه انســانى است و ما وقتى به عناصر شكل دهنده 
فرهنگ يك جامعه مى نگريم بايد از باورها، ارزش ها، عالئق و رفتارهاى يك ملت 

ياد كنيم زيرا كه فرهنگ بازتابى از اين عناصر است.
در يك جامعه دينى كه بايد فرهنگ خود را بر اساس آموزه هاى دينى شكل دهد تا 
به كمال و سعادت رهنمون شود، تأسى به معارف رضوى در رتبه نخست قرار دارد. 
ما با الهام از آموزه هاى امام رضا(ع) مى توانيم به باورها و رفتارهاى فردى و جمعى 

سامان و به عنوان يك فرهنگ عمومى، ترويج دهيم.
معارف و تعاليم پيشوايان دين ناظر به يك زمان خاص نيست بلكه اين معارف به 
دنبال ساخت انسان، جامعه و رهايى انسان از مشكالت جانكاه و نفس گير اوست، 
اين معارف به هدايت آدمى و اجتماع مى انديشد؛ لذا نياز بشر به اين دسته از معارف 

بيش از گذشته است .
اقبال الهورى مدعى است دنياى امروز احتياج به سه چيز دارد: 

الف. دنياى امروز از تفسيرهاى مادى جهان به تنگ آمده است و به يك فكر، عقيده 
و ايمانى احتياج دارد كه جهان را به يك شكل روحانى تفسير كند؛ 

آنكه مبدأ و منتهايى برايش قائل باشد.
ب. بشر در ميان اين همه آزادي هايى كه دارد، به يك آزادى معنوى 

احتياج دارد.
ج. بشــر به يك قانونى كه متكامل باشــد و از يــك ايمان معنوى 

سرچشمه گيرد، نياز دارد تا او را به سوى كمال سوق دهد .
بديهى است تنها مكتب اســالم و پيشوايان راستين او مى تواند اين 
نيازهــا را برطرف كنــد و انس با فرهنگ رضــوى، راهى براى حل 

مشكالت و دستيابى به آرامش معنوى است.

چــرا با وجود بارگاه امام رضا(ع) در ايران و محبت و انس 
خاصى كه بين مردم و ايشان برقرار است، آن طور كه بايد 
فرهنگ و سيره رضوى را در سبك  زندگى هايمان مشاهده 

نمى كنيم؟

فرهنگ، جهت بخش زندگى انسان است تا آن جا كه سبك زندگى تابع و بخشى از 
فرهنگ انگاشته مى شود. البته فرهنگ آموختنى است و انسان بايد در پى فراگيرى 
آن باشد و آن را در زندگى خويش جارى سازد. هر جامعه اى به فرهنگى خو گرفته 
و بديهى اســت جامعه ما كه به محبت و انس با ائمه اطهار(ع) مفتخر است اين 

محبت را بايد به پيروى از تعاليم ائمه(ع) ارتقا بخشد. 
در اين راستا، متوليان و مروجان فرهنگ جامعه با مديريت صحيح بر آشنايى و انس 
مردم با سيره رضوى تالش كنند و هم مردم به يادگيرى فرهنگ رضوى بكوشند 
تا در زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى خود و بخصوص در رفتار ميان مؤمنان، 

سبك زندگى امام(ع) را حاكم و جارى كنند.

چه چيز باعث مى شود شناخت و معرفت ما نسبت به امام 
رضا(ع) از زيارت ايشــان و دانستن معدود داستان هايى 

مثل ضامن آهو فراتر نرود؟

غالــب ما ارادتمندان، امام رضا(ع) را براى خودمان مى خواهيم تا گرفتارى هايمان 
را حل و حاجت مان را برآورده كند! مى خواهيم گره از مشــكالت مان بگشــايد، 
مريض مان را شــفا دهد؛ زمينه ازدواج مان را فراهم كند؛ كسب و كارمان را رونق 

بخشد و امثالهم. اما بايد ارتباط مان را از اين سطح باال ببريم، بايد در انديشه محبت 
و رضايت او باشيم و در تمام ابعاد زندگى اين رضايت را تسرى دهيم. 

بايد باور كنيم او امام ماست و ارتباط با او وسيله پاكى خلقت، طهارت نفوس، تزكيه 
و وســيله از بين رفتن گناهان ما مى شود؛ آنگونه كه در زيارت جامعه مى خوانيم: 
َنا بِِه ِمْن َوَاليَِتُكْم ِطيباً لَِخلِْقَنا َو َطَهاَرًة ِألَنُْفِسَنا َو  «َو َجَعَل َصلََواتَِنا َعلَْيُكْم َو َما َخَصّ

اَرًة لُِذنُوبَِنا.» تَْزِكَيًة لََنا َو َكَفّ

با توجه به پررنگ بودن عنصر رأفت و محبت در حيات با 
بركت امام رضا(ع) اگر همين مؤلفه را وارد سبك زندگى و 
از اين طريق در جامعه پياده كنيم چه مشكالتى در جامعه 

رنگ مى بازد؟

امــام رضا (ع)، محبت و مهر ورزيدن به مردم را نيمى از عقل انســان 
خردمند مى دانند گويا محبت، زمينه رشد عقلى آدمى را فراهم مى آورد 
و كسى كه از نعمت محبت با مؤمنين برخوردار نباشد، فاقد اين كمال 
عقل اســت. در نظام دينى ما رسيدن به محبت الهى از طريق محبت 
ولى الهى اســت و در مرتبه بعد، تحقق محبت حجت خدا، در گروى 
محبت مؤمنين است. بنابراين، آغاز محبت الهى از محبت و اخوت بين 
مؤمنين است كه محبت ميان مؤمنين از دنيا آغاز شده و به 

آخرت كشيده مى شود. 
ســبك زندگى ما در معاشــرت با مردم و مؤمنان، در پرتو 
همين رابطه هاى محبت آميز اســت كه يكى از ثمرات آن، 
رنگ باختن مشــكالت جــارى در جامعه خواهــد بود. از 
امام رضا(ع) درباره بهترين بندگان خدا پرســيدند كه آنان 
كيســتند؟ امام(ع) فرمودند: «إَِذا أَْحَســُنوا اْسَتْبَشُروا، َو إَِذا 
أََســاُءوا اْسَتْغَفُروا، َو إَِذا أُْعُطوا َشَكُروا، َو إَِذا ابُْتُلوا َصَبُروا، َو إَِذا 
َغِضُبوا َعَفْوا ... كسانى كه  چون نيكى كنند، شاد شوند، و چون بد كنند، 
آمرزش خواهند و اگر چيزى  به آنها دهند، سپاسگزارند و چون گرفتار 

شوند، شكيبا باشند و چون خشمگين شوند، گذشت كنند.»
 اين فرمايش امام(ع)، يك مدل رفتارى محبت آميز ميان مؤمنان است 
و بديهى است اين محبت به مردم زمينه قرب و نزديكى به امام رضا(ع) 
را فراهم مى آورد؛ لذا راه محبت به امام و ولى الهى، محبت به مؤمنين 

است.

به اهميت محبت به مؤمنان در ســبك زندگى  
اشاره داشتيد؛ اگر در جامعه دينى، مردم به اين 

محبت ميان خود اهميت ندهند آيا در نوع ارتباطشان با 
امام رضا(ع) خللى ايجاد مى شود؟ 

البته! هر تغيير غلط و يا اختالل در ارتباط بين مؤمنان و عدم اهميت به محبت 
ميان ايشــان، رابطه بين انســان و امام رضا(ع) را خدشه دار مى كند و اين تغيير، 
ارتباط ما را با خداوند نيز تغيير مى دهد. به روايتى از اسحاق بن عمار اشاره كنم؛ او 
در دوره اى چون ثروتمند شد كسى را جلوى در خانه اش گذاشت تا فقيران شيعه 
را از خانه اش دور كنند، زيرا در آن موقع حاكمان عباسى و مأموران آنان در پى نوع 
ارتباط سران شيعه با شيعيان بودند و از سويى او از شهرت ترسيده بود. او مى گويد: 
در همان سال به مكه رفتم و به حضور امام صادق(ع) رسيدم و عرض سالم داشتم، 
حضرت(ع) با صورت برافروختــه در حالى كه روى از من برگردانده بودند جواب 
سالم را دادند، عرض كردم فدايتان شوم! چه چيزى باعث شده حال من نزد شما 
تغيير كند و اليق آن نگاه محبت آميز شما نباشم. امام صادق(ع) در پاسخ فرمودند: 

«دگرگونى و تغيير رفتار و حال تو نسبت به مؤمنين.»
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درست اســت كه اهل بيت(عليهم السالم) 
جملگى نورى واحد هستند، اما چه خوش 
گفت شاعر كه: «اصالً حسين جنس غمش 
فرق مى كند/ اين راه عشق پيچ و خمش فرق 

مى كند.»
در ميــان ائمه(عليهم الســالم)، حضرت 
جايگاه  و  ماجرا  السالم)  سيدالشهدا(عليه 
متفاوت ترى دارند. نحوه شــهادت، گنبد و 
بارگاه، رسم و آئين عزادارى بر ايشان، زيارت 
و زائران مرقد اين امام همام، شفاعت در روز 
محشر و غيره همگى دليلى بر جايگاه خاص 
امام حسين(عليه السالم) است. زيارت امام 
حسين(عليه السالم) در طول تاريخ همواره 
با دشــوارى هاى خاصى همراه بوده است. 
در زمان متوكل عباسى بهاى زيارت بارگاه 
الحســين(عليه  اباعبداهللا  حضرت  نورانى 
الســالم) قطع دست راســت زائران بوده 
است، اما اين سد نيز نتوانست جلوى سيل 
مشتاقان زيارت آن حضرت را بگيرد. موانع 
مختلف و تخريب حرم مطهر در گذشته و 
تهديدهاى گروه  هاى تروريســتى در زمان 
حال كوچكترين ترديدى در دل هاى پيروان 
امام سوم شــيعيان ايجاد نكرده است كه 
بماند، در ســال هاى اخير شاهد راهپيمايى 

ميليونى اربعين حسينى نيز هستيم.
موالى مان على بن  موسى الرضا(عليه السالم) 
در خصــوص اهميت زيــارت ائمه(عليهم 
امامى  براى هر  السالم) مى فرمايند: «همانا 
عهد و پيمانى بر عهده دوستان و شيعيانش 
مى باشد و نشانه وفاى كامل به عهد و پيمان 
و نيكو به جاى آوردن آن، زيارت مرقد امامان 
است.» ايشان در فرمايش ديگرى به پاداش 
زيارت ائمه(عليهم السالم) نيز اينگونه ياد 
مى كنند: «هر كســى با رغبت و عالقه و با 
تصديق به امورى كه ائمه(عليهم الســالم) 
در پــى آن بوده اند، به زيــارت آنان برود، 
ائمه(عليهم السالم) در روز قيامت شفيعش 

خواهند بود.»
در طرح پيش رو، به بيســت بركت الهى در 
زيارت امام حســين(عليه السالم) از زبان 
نورانى ساير ائمه(عليهم السالم) مى پردازيم.



 تنها مناجات خوان حرم از حال و هوايش بر فراز گلدسته هاى حرم مى گويد
124 پله تا ديدار حضرت رضا

در طاليى اين گنبد

وارد هر خيابان منتهى به حرم كه شويم، در انتهاى 
مســير، طاليى گنبدى باشكوه اســت و دلى كه تا 
مضجع شــريف سلطان سرير ارتضا پر مى كشد. هر 
بار ديدن اين بارگاه نورانى تأثيــر خود را دارد، دل 
هوايى مى شــود و دست، به نشــان ادب به سينه 
مى رود و ســالمى كه نشــان از ارادت است. كمى 
جلوتــر، اذن دخول مى دهيم و محو تأللؤ نور گنبد 
و صاحبش مى مانيم. گلدســته مجاور بر عظمت و 
جالل آن مى افزايد و گويى زمين صحن را تا آسمان 
حرم پيوند داده است. نگاه تا خطوط و كتيبه ها نيز 
مى رســد و منتهى به پرچم سبز مى شود. بى شك، 
دستانى هنرمند، سنگ سنگ اين خشت هاى طاليى 
را روى هم گذاشته و دست برخطاطى كتيبه هاى 

آن برده است.

 از ابتدا تا امروز
هسته اوليه حرم، گنبدخانه يا بقعه مطهر بوده است. 
اول بار، سلطان سنجر سلجوقى گنبد را بر فراز بقعه 
بنا كرد. جنس آن گنبد از كاشــى بود كه امروزه از 
داخل حرم نيز ديده مى شود. دوران صفويه، دوران 

مهمى در تاريخ معمارى حرم است. 
طالكارى گنبد و گلدسته، ساخت اولين ضريح مرقد 
منــور، رواق هاى توحيدخانه، گنبــد اهللا وردى خان 
و گنبــد حاتم خانــى، همگى مربوط بــه اين دوره 
است. شــاه طهماسب صفوى در سال 932 هجرى 
قمرى براى اولين بار گنبد را به طال آراســته كرد و 
در ســال 997 هجرى قمرى پس از آن كه ازبكان 
اقــدام به غارت طالهاى گنبد كردند، شــاه عباس 
اول در ســفرش با پاى پياده به مشــهد، مجدداً آن 
را طال كارى كرد. «اســتاد عليرضا عباسى» جريان 

ســفر شــاه عباس و طالكارى گنبد را با خط ثلث 
در كتيبه كمربندى گنبد خطاطى كرد. پس از آن، 
شاه سليمان صفوى پس از زلزله سال 1084 قمرى 
و تخريب گنبد، دوبــاره آن را طالكارى كرد و اين 
روايت، نيز بر چهار ترنج ساقه گنبد به خط «استاد 

محمدرضا امامى»  كتيبه  شده  است.
 در سال 1009 قمرى به دستور شاه عباس صفوى 
بــار ديگر، خشــت هايى از مــس و روكش طاليى 
به دســت «كمال الدين محمود يزدى» گنبد حرم 
مطهر رضوى را پوشاند و نيزدر سال 1353 شمسى 
خشــت ها پس از رنگ آميزى مجّدد با آب طال، در 
جــاى خود قرار گرفتند و ســرانجام پس از انقالب 

اسالمى، ضخامت آب طالى آن نيز افزايش يافت.

 دوباره گنبد را مى بينيم
گنبد مطهر از نوع دوپوش اســت. زير گنبد تماماً با 
مقرنس هاى آيينه كارى پوشيده شده و نقوش گياهى 
و هندســى به صورت آيينه هاى رنگى اجرا شــده  

است.
ايــن رنگ ها در تركيب با رنگ  كاشــى هاى معرق 
ديوارهــا و چلچراغ هاى ســبز و شيشــه اى و نيز 
طاليى ضريح و مرمر كف، همه تركيبى بديع و زيبا 
مى آفريند. نماى بيرونى گنبد خشت هايى با روكش 
مس است كه آب طال شده و در كمربند باالى ساقه 
باالى گنبد، شــاهكار بى نظير خوشــنويس ايرانى 
«عليرضا عباســى»، كتيبه اى به خط ثلث با حروف 

طاليى بر زمينه فيروزه اى، خودنمايى مى كند. 
همچنيــن چهار كتيبه ثلث به  خــط «محمد رضا 
امامى» در چهار ترنج ميانه ساقه گنبد وجود دارد كه 

سراسر زيبايى ست. 
متن كتيبه ها نشان مى دهد ابتدا گنبد يكپارچه طال 
شده و در زمان شاه عباس اول كتيبه سراسرى باال و 
در زمان شاه سليمان، چهار ترنج كتيبه پايين آن به 

نماى گنبد اضافه شده است.
و اين، تنها بخشى از زيبايى ظاهرى گنبد اين بارگاه 

با شكوه است...

حرم گرد   ى

 الهه ارجمند    ى 
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محـرم   

گپ و گفت

من در شب هاى
 جمعه، ايام 
شهادت و 
والدت چهارده 
معصوم(ع) و 
اعياد مذهبى به 
مناجات خوانى 
مى پردازم كه در 
اين مناجات ها 
مضامينى 
همچون نيايش 
به درگاه 
خداوند و مدح 
معصومين(ع) 
شنيده مى شود

مليكا درودى: همين كه پا به حرم آقا على بن موســى الرضا (ع) مى گذارى، مناجات خوانى هاى زيادى را از بلندگوهاى حرم 
مى شنوى. هر كدام از اين مناجات خوانى ها با زبان گوياى عاشقان آن حضرت و بنا به حال و هواى معنوى شان بيان شده است. 
در ميان مناجات هايى كه همه روزه در صحن ها و رواق هاى حرم مطهر مى پيچد، نوايى هست كه جنسش گويى با بقيه فرق 
دارد. نوايى گرم و صميمى كه از حنجره مردى وارسته برمى خيزد. نوايى كه در آن نه از تكنولوژى هاى مرسوم خبرى هست و 
نه از بلندگوهاى آزاردهنده... اين نوا، مناجاتى است با نفس گرم يكى از محبان اهل بيت(ع) كه به همان سبك و سياق سنتى 

خوانده مى شود. 
«محمد حسين نجف پور»، هر شب جمعه و در هر مناسبت مذهبى، پله هاى پيچ در پيچ گلدسته طاليى حرم امام هشتم(ع) را 

باال مى رود و از فراز گلدسته به مناجات خوانى مى پردازد.
كارش بهار و تابستان و پاييز و زمستان نمى شناسد. نفس گرم او براى مناجات خوانى همواره آماده است. شنيدن صداى اين 

ذاكر اهل بيت(ع) از فراز گلدسته ها، ما را بر آن داشت تا قدرى بيشتر از حال و هوايش به هنگام مناجات خوانى بدانيم:

آقــاى نجف پور، ابتــدا بگوييد چه بهانه اى ســبب 
مناجات خوانى شما در حرم امام مهربانى ها شد؟

به خاطــر دارم كه در ايام جوانى، صداى مناجات خوانى مرحوم مؤمنيان را از 
باالى گلدسته عباسى شــنيدم. حال معنوى خوبى به من دست داد. از پدر و 
مادرم خواستم برايم دعا كنند تا من هم توفيق مناجات خوانى در حرم آقايمان 
را پيدا كنم. به شما همين قدر بگويم كه آرزويم ظرف يك هفته برآورده شد! 
امام رضا(ع) قربان شان بروم آن قدر مهربان هستند كه دعاى زائرشان را برآورده 
ســازند. اينگونه شــد كه بنده افتخار مناجات خوانى در حرم على بن موسى 

الرضا(ع) را پيدا كردم و چقدر اين افتخار برايم شادى آفرين بوده است. 

چه مضامينى بيشتر در مناجات هاى شما بيان مى شود؟

من در شب هاى جمعه، ايام شهادت و والدت چهارده معصوم(ع) و اعياد مذهبى 
به مناجات خوانى مى پردازم كه در اين مناجات ها مضامينى همچون نيايش به 

درگاه خداوند و مدح معصومين(ع) شنيده مى شود.

وقتى پايتان را بر نخستين پله گلدسته مى گذاريد، چه 
عواطفى در شما زنده مى شود؟

همين قدر بگويم كه قبل از اداى وظيفه ام، براى آنهايى كه در طول هفته 
و روز التماس دعا گفته اند دعا مى كنم. تا رسيدن به گلدسته نيز بايد 124 
پله را طى كنم. من اين پله ها را با عشق باال و پايين مى روم. 55 ساله ام 
و مى دانم كه ضامن آهو،  توان پيمودن اين 124 پله را به من مى دهند. 
باور كنيد كه باال و پايين رفتن از اين پله ها برايم خستگى ندارد و سراسر 
نعمت اســت. وقتى هم كه به گلدسته مى رسم و پله ها تمام مى شود، 

نفسى تازه كرده و مناجات خوانى ام را آغاز مى كنم.

از فراز گلدسته ها، چه منظره اى پيش چشمان شماست؟ 

ديدن زائرانى كه با دلى ماالمال از آرزو به حرم مى شــتابند، شــلوغى 
لذت بخش صحن هاى حرم و جالل بارگاه منور رضوى بيشــتر از همه 
به چشــمم مى آيد. مردم را مى بينم كه در هر گوشــه اى از اين بهشت 
زمينى، گاه به شكل فردى و گاه به صورت جمعى در حال دعا و خلوت 
با امام خود هســتند. به خودم مى گويم آقا با آن صفت رئوف بودن شان 
بــه تمام خواهش ها و حرف هاى همه ايــن زائران گوش فرا مى دهند و 
درخواست هايشان را اجابت مى نمايند. از فراز گلدسته ها به خوبى مى بينم 

كه جهان، در برابر عظمت آقا امام رضا(ع) و بزرگوارى ايشان كم مى آورد.
البته به شما بگويم كه منظره و دورنماى حرم امام هشتم(ع)، هر چهار فصلش 
زيبا و چشم نواز است. هر فصل، دلربايى خاص خودش را دارد. اينجاست كه به 

بزرگوارى امام رضا (ع) بيشتر پى مى برم.

هنگام مناجات خوانى، چه احساســى به شما دست 
مى دهد؟

بيانش قدرى دشوار است. هنگامى كه به مناجات بر فراز گلدسته ها مى پردازم، 
گاه بدنم به لرزه خفيفى مى افتد. با خودم مى گويم كه من كجا و گلدسته هاى 
طاليى حرم امام مهربان مان كجا؟! در اينجاست كه به كوچكى و حقيرى خودم 

در برابر شكوه و عظمت اين امام رئوف(ع) پى مى برم. 

گاهى به ياد گناهانم مى افتم. در هر صورت، هر چقدر هم كه مراقب اعمال مان 
باشــيم، گاه خطايى از ما ســر مى زند. در حين مناجات خوانى، به درگاه امام 
هشــتم(ع) تضرعى مى جويم و از ايشــان مى خواهم در روز قيامت با بزرگى 

خودشان شفاعت  كننده ما باشند. 

اين مناجات خوانى افتخارى، چه بركاتى در زندگى شما 
داشته است؟

اين مناجات خوانى شــايد در نگاه اول، افتخارى و رايگان به نظر برسد اما اجر 
معنوى و ثواب اخروى آن ارزش بيشــترى دارد. براى مناجات خوانى در حرم، 
هيچ امتيازى از آستان قدس رضوى دريافت نمى كنم. با اينكه در حال حاضر 
تنها مناجات خوان حرم مطهر رضوى هســتم، اما پاداشى مادى نخواسته ام. 
اكنون ديگر كســى به شكل سنتى مناجات خوانى نمى كند. فقط من مانده ام 
كه اين كار را با عشق و عالقه و از روى ارادت قلبى ام انجام مى دهم. خدا و امام 
رضا(ع) پاداشــش را بارها در زندگى ام داده اند. همين كه سه فرزند دارم و خدا 
برايم حفظ شــان كرده، ارزش بااليى دارد. گاه معجزات و كراماتى در زندگى ام 
ديده ام كه از شــدت عظمتش، قادر به توضيح نيستم. فكر مى كنم كه همين 

كرامات، براى من كافى باشد. 

تا به حال شده كه به قرارتان براى مناجات خوانى نرسيد؟

خير. هميشه سر قولم بوده ام و خودم را براى مناجات خوانى رسانده ام. اين كار، 
افتخار بزرگى است. حيف مى شود كه از آن جا بمانم.

البتــه اين را هم اضافه كنم كه هر روز به پابــوس حرم آقا مى روم. اين زيارت 
براى من قوت قلب است. فقط بعضى وقت ها كه در سفرهاى زيارتى بوده ام، به 
زيارت شــان نرفته ام.  گاهى شده كه صبح، ظهر و شب به حرم مشرف شده ام. 
زيارت امام رضا(ع) برايم مثل نفس كشــيدن و حتى از آن مهمتر و ضرورى تر 
است. گاهى پس از مناجات خوانى، به خانه برگشته ام، دلم هواى حرم را كرده 
و باز مشرف شده ام. رفته ام، زيارت كرده ام و بدون اينكه چيزى از امام هشتم(ع) 

بخواهم، برگشته ام. اين يك اعتياد شيرين است، حالوتش را بارها چشيده ام.

 يكى از خاطرات ماندگارتان را برايمان روايت مى كنيد؟

به خاطر دارم كه روزى مرا براى شــركت در مراسمى به نيشابور دعوت كرده 
بودند. دلم پيش گلدسته ها جا مانده بود. به سختى مشهد بازگشتم، بالفاصله 
خودم را به حرم مطهر رســاندم و زيارت كردم. لحظه اى كه پايم را در حرم آقا 

گذاشتم، دلم آرام گرفت و آسايش خاطر پيدا كردم.

تا چه اندازه دعايتان در نزد امام مهربانى ها مستجاب 
شده است؟ 

تا به اين سن كه رسيده ام، دعاهايم مستجاب شده اند كه اين را از لطف و كرم آقا 
مى دانم. اكنون آرزويى به جز سالمتى امام زمان(عج) و ظهور ايشان ندارم. براى 
طول عمر رهبر عزيزمان هم هميشه دعا مى كنم و از امام رضا(ع) مى خواهم كه 
وجود ايشــان را براى ما مستدام بدارد. مردم هرچه كه مى خواهند، فقط از آقا 
امام رضا(ع) بخواهند. ايشان آن قدر با كرامات هستند كه تضرع و خشوع همگان 

را بپذيرند، در اين ميان اگر نقصى هست، در خود ماست.
در هنگام تشــرف به حرم مطهر، احترام به پــدر و مادر و دعا براى ظهور امام 

زمان(عج) نيز فراموش تان نشود.



 نگاهى به خدمات آستان قدس رضوى به زائران پاكستانى
ميزبانى از ارادتمندان شرقى امام رئوف

پير مرد عاشق
جالب است كه هر عاشقى كه زائر حرم امام حسين(ع) 
اســت در هر بار زيارت حسين بن على(ع) دو مرتبه 
«حبيب بن مظاهر» را زيارت مى كند چرا كه مزار حبيب 
در كنار در ورودى حرم سيد الشهدا(ع) واقع شده، گويى 

كه او دربان حرم مطهر امام حسين(ع) است.
«حبيب بن مظاهر»، بزرگ مردى از طايفه با شــرافت 
و افتخارآفرين «بنى اســد» و از صحابه رسول گرامى 
اسالم(ص) است. وى يك سال پيش از بعثت پيامبر 
اســالم(ص) به دنيا آمــد و دوران كودكى او همزمان 
با ســال هايى بود كــه پيامبــر(ص) در مكه مكرمه 
مــردم را به توحيد و خداپرســتى دعوت مى كردند.
چهره بارز حبيب بن مظاهر اين صحابى پيامبر(ص) 
هميشه در تاريخ مانند خورشيدى تابان، درخشيده و 
مى درخشد، چرا كه از ابتدا تا پايان عمرش كه شهادت 
در ركاب امام حسين(ع) بود سراسر نورانيت و معنوى 
است و در طول 75 سال عمر با عزت خود، محضر پنج 

معصوم(ع) را درك كرده است.
او در جميع علوم و فنون، همچون فقه، تفسير، قرائت، 
حديث، ادبيات، جدل و مناظره تبحر داشــت تا آنجا 
كه مايه اعجاب و شگفتى ديگران بود. علم پيش گويى 
حوادث و خبر داشتن از وقايع آينده و تاريخ، معروف به 
علم باليا و منايا از ديگر علومى بود كه حبيب بن مظاهر 

نسبت به آن آگاهى داشت.
حبيب پس از رحلت جانســوز رســول اكرم(ص) با 
حضرت علــى(ع) بيعت كــرد و در خط واليت على 
بن ابيطالب(ع) قرار گرفت. او مردى شجاع، باصالبت 
و با قدرت بود، بــه طورى كه در تمام جنگ هايى كه 
در دوران حكومت حضرت على(ع) رخ داد، حضورى 
فعال و چشمگير داشت و در آن زمان به عنوان يكى از 

شجاعان بزرگ كوفه در زمره ياران امام(ع) بود.
حبيب مردى عابد و پارسا بود. تقوى و حدود الهى را 
رعايت مى كرد. حافظ كل قرآن كريم بود و هر شــب 
به نيايش و عبادت خدا مى پرداخت و به فرموده امام 

حسين(ع) در هر شب يك ختم قرآن مى كرد.
حتى آخرين شــب عمر خــود را با ســاير اصحاب 
الحســين(ع) در شب عاشــورا به نيايش با پروردگار 

سپرى كرد.
بعد از شهادت امام حسن(ع) شيعيان به امام حسين(ع) 
نامه نوشــته و آن حضرت را به قيــام دعوت كردند، 
نخســتين نامه در خانه «ســليمان بن صرد خزاعى» 
نوشته شد. اين دعوتنامه با امضاى چهار تن از بزرگان 
كوفه، توسط «عبداهللا بن مسمع همدانى» و «عبداهللا بن 
وال» به مكه ارسال شد كه «حبيب بن مظاهر» يكى از 
امضاكنندگان اين نامه بود، لذا وى از همان اول فعاليت 
خود را براى اين نهضت حسينى شروع مى كند و همراه 
«مسلم بن عوسجه» به طور پنهانى در كوفه براى «مسلم 

بن عقيل» از مردم بيعت مى گرفتند.

 در قافله عاشورائيان
حبيب بن مظاهر اين پيرمرد عارف و آگاه، مصمم بود 
كه به هر قيمتى شده، خود را به كاروان كربال برساند، 
لذا شــب به راه مى افتاد و روز اســتراحت مى كرد تا 
مأموران ابن زياد او را دستگير نكنند، سرانجام روز هفتم 
ماه محرم، در كربال، به كاروان امام حسين(ع) پيوست.
او، عاشق شــهادت بود. شب عاشــورا را به عبادت و 
مناجات با معبود خويش مشغول بود و لحظه شمارى 
مى كرد تا روز عاشورا فرا رسد و در ركاب موال و سرور 

خويش، شربت شهادت را بنوشد.
بنا به نقلى، شب عاشورا وقتى حبيب از هالل  بن نافع 
شنيد كه حضرت زينب(س) از اين  كه مبادا فردا ياران 
وفادار نمانند و امام حســين(ع) را تنها بگذارند نگران 
هستند، حبيب بن مظاهر اصحاب را جمع كرد همگى 
نزد خيمه حضرت زينب(س) گرد آمدند و از صميم دل 
اظهار وفادارى و اخالص نمودند تا مگر نگرانى را از دل 

آن بانوى بزرگوار برطرف سازند.
باالخره، نوبت جان فشانى فرا رسيد و آن مجاهد پير و 
عاشق كه روحيه اى جوان و شاداب داشت، با سن زياد 
همچون يك قهرمان شمشير مى زد، و 62 نفر از افراد 

دشمن را به درك واصل كرد.
شهادت اين پير عاشق، بر ياران امام(ع) و خود امام(ع) 
بســيار گران بود. حضرت خود را به بالين او رسانيد و 
فرمودند: « پاداش خود و ياران حامى خود را، از خداى 

تعالى انتظار مى برم.»
سرانجام «حبيب بن مظاهر اسدى» يار باوفاى اباعبداهللا 
الحسين(ع) در سن 75 سالگى، در دهم محرم الحرام، 
سال 61 هجرى قمرى، در سرزمين مقدس كربال به 
فيض شهادت نائل آمد و اكنون ضريح مطهرش در 10 

مترى قبر مطهر امام حسين(ع) قرار دارد.

زهرا چكنه:  مرز ميرجاوه در سيستان و بلوچستان 
تنها مرز قانونى در جنوب شــرق كشــور است كه 
ساالنه 80 تا 90 هزار زائر پاكستانى كه قصد تشرف 
بــه زيارت عتبات عاليات، زيارت حضرت رضا(ع) و 
حضرت معصومه(س) را دارند، از طريق اين مرز وارد 
خاك جمهورى اســالمى ايران مى شوند كه عمده 
ورود زائران پاكســتانى از اين مرز در ايام تاســوعا، 
عاشورا، اربعين، والدت امام رضا(ع)، نيمه شعبان و 
ايام ارتحال امام خمينــى(ره) و به صورت كاروانى 

است.
آستان قدس رضوى براى خدمت رسانى بهتر به اين 
دسته از زائران، ساخت زائرسراى امام رضا(ع) در اين 

مرز را در دستور كار خود قرار داده است.
مديرعامل توسعه عمران آستان قدس رضوى در اين 
باره مى گويد: به دستور حجت االسالم و المسلمين 
رئيسى توليت آســتان قدس رضوى اين زائرسرا و 
مجتمع رفاهى و خدماتى در زمينى به مســاحت 
شــش هكتار و با اعتبار 18 ميليارد تومان در حال 

ساخت است.

 زائرسرا با رويكرد رفاهى و فرهنگى
اســماعيلى درباره امكانات و بخش هاى زائرسراى 
امام رضا(ع) در استان سيستان و بلوچستان اظهار 
مى دارد: زائرسراى امام رضا(ع) مرز ميرجاوه داراى 
مجتمع خدماتى رفاهى شامل مسجد، رستوران و 
نيز پارك است كه با عنايت حضرت رضا (ع) كمتر از 
دو سال آينده فاز اول اين زائرسرا آماده بهره بردارى 

خواهد بود.

وى با بيان اينكه ساخت زائرســرا در پايانه مرزى 
ميرجاوه با دو رويكرد رفاهى زائران شامل پذيرايى، 
اسكان زائران و امور فرهنگى انجام خواهد شد، بيان 
مى كند: اين زائرسرا و مجتمع  خدماتى و ميان راهى 
در دو فاز در حال ساخت است كه فاز اوليه زائرسرا 
شــامل مركز اقامتى و فاز دوم آن شــامل ساخت 
و تجهيز درمانگاه، فروشــگاه ها، نمايشــگاه عرضه 

محصوالت ايرانى و صنايع دستى است.

 توزيع غذاى گرم در پايانه مرزى
سرپرست دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى در 
استان سيستان و بلوچستان درباره خدمت رسانى 
به زائران پاكستانى مى گويد: آستان قدس رضوى 
سال گذشته در ايام اربعين حسينى، خدمت رسانى 
به زائران پاكســتانى را از داخل حرم مطهر رضوى 
گسترش داد و نقش ماندگارى در ميزبانى از زائران 
پاكســتانى در موكب هاى امام خمينى(ره) و امام 
رضا(ع) در مرز اين كشور با جمهورى اسالمى ايران 

از خود به جاى گذاشت.
به گفته  دادخدا خدايار آمارها حاكى از آن اســت 
كه در ســال گذشــته در دهه اول محــرم و ايام 
اربعين حســينى 37 هزار و 824 زائر پاكستانى با 
430 دستگاه اتوبوس براى زيارت حضرت رضا(ع) 
و زيارت حضرت اباعبداهللا الحســين(ع) وارد ايران 
اسالمى شدند و در مدت مشابه نيز 36 هزار و 126 
نفر با 416 دستگاه اتوبوس از اين مرز خارج شدند 
كــه در اين مدت خدمات الزم شــامل تهيه اقالم 
غذايى و بهداشــتى و رفاهى گوشه اى از خدماتى 

بود كه آســتان قدس رضوى به اين دسته از زائران 
ارائه كرد.

 تجهيز و ساخت آشپزخانه
وى با بيان اينكه اكنون آستان قدس رضوى ايجاد 
و تجهيز يك آشــپزخانه مجهز در شهر زاهدان با 
ظرفيت طبخ هر وعده حدود 5 هزار غذا را شــروع 
كرده است، عنوان مى كند: آشپزخانه امام رضا(ع) 
با اعتبارى بالغ بر350  ميليون ريال در زائرســراى 
امام رضا(ع) در حال تجهيز اســت و آستان قدس 
رضــوى براى ميزبانــى بهتر از زائران پاكســتانى 
پيش قدم شده تا مشوقى باشد براى ديگر ارگان ها 
و به ويژه نيروهــاى مردمى تا آنها نيز فرصت را از 
دست ندهند و آنچه دارند براى ميزبانى از دل دادگان 
اهل بيت عصمت و طهــارت(ع) در طبق اخالص 
بگذارند، زيرا زائران پاكستانى على رغم تهديدهاى 
گروه هاى ســلفى و تكفيرى منطقه، رنج سفر را به 
جان مى خرند و عاشقانه براى شركت در راهپيمايى 
عظيم اربعين حسينى راهى سفر مى شوند و عموماً 

پس از زيارت اعتاب مقدسه براى زيارت 
حضرت رضا(ع)، به مشهد مقدس سفر 

مى كنند.
به گفته اين مقام مسئول با بهره بردارى 
از اين آشپزخانه در ايام اربعين حسينى 
در تمام وعده ها، غذاى گرم براى زائران 
پاكستانى كه وارد ايران اسالمى مى شوند 
و يا قصد خروج از كشور را دارند، توزيع 

مى شود.

 موقوفه اى براى زائران پاكستانى
در كنار اين اقدامات آستان قدس رضوى، 
بيش از 30 ســال است كه با زائرسرايى 
قديمــى در شــهر زاهدان با نــام امام 
رضا(ع) در حال خدمت رسانى به زائران 
پاكستانى و ميهمانان خارجى اين استان 

است.
به گفته مســئوالن اداره اوقاف اســتان 
سيســتان و بلوچســتان، اكثر پذيرش 
مســافران در اين موقوفه از كشورهاى 
پاكســتان و افغانستان اســت كه اين 

مســافران با ويــزاى گروهى براى زيــارت عتبات 
عاليات و حرم امام رضا(ع) و زيارت مرقد مطهر امام 

خمينى(ره) وارد ايران مى شوند.
موقوفه زائرسراى امام رضا(ع) كه تا قبل از انقالب 
شرايط اسكان مناسبى براى اسكان مسافران نداشته 
و حتى تا چند ســال اخير قادر به پذيرش بيش از 
100 نفر نبوده اســت، با انجام عمليات عمرانى از 
قبيل ســاخت ســاختمان جديد، ســرويس هاى 
بهداشتى، حمام نوساز، نصب و راه اندازى تأسيسات 
جديد و همچنين انجام تعميرات اساسى ساختمان 
قديمى ظرفيت ايــن زائرســراى موقوفه افزايش 

چشمگيرى داشته  است.
اين زائرســرا بــا دارا بودن چند ســالن و 40 اتاق 
ظرفيت اسكان سه هزار زائر را در هر شبانه روز دارد 
و در آن خدمات رفاهى، فرهنگى و... به زائران ارائه 
مى شود كه با هماهنگى هاى صورت گرفته ظرفيت 
اسكان در اين زائر سرا تا 5 هزار نفر افزايش خواهد 

يافت.

چه كسى؟
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اعتاب مقدسه

در سال گذشته
 در دهه اول 
محرم و ايام 

اربعين حسينى 
37 هزار و 824 

زائر پاكستانى 
با 430 دستگاه 

اتوبوس براى 
زيارت حضرت 

رضا(ع) و زيارت 
حضرت اباعبداهللا 
الحسين(ع) وارد 

ايران اسالمى 
شدند و در مدت 

مشابه نيز 36 
هزار و 126 نفر 
با 416 دستگاه 
اتوبوس از اين 

مرز خارج شدند 

 ميزبانى از زائران پاكستانى در حريم رضوى
به گفته مســئوالن بخش زائران اردو زبان حرم مطهر رضوى ساالنه حدود يكصد هزار زائر 
پاكستانى براى زيارت حضرت رضا(ع) به مشهد مقدس سفر مى كنند كه بيش از 70 درصد 
از اين زائران را افراد ميانسال باالى 50 سال تشكيل مى دهند كه اكثر آنها نيز براى نخستين 

بار است كه به حرم مطهر مشرف مى شوند.
ميانگين حضور زائرانى كه مستقيم از پاكستان به مشهد مقدس مى آيند چهار تا پنج روز 
است ولى زائرانى كه پس از زيارت اعتاب مقدسه در عراق به زيارت حضرت رضا(ع) مشرف 
مى شوند، كمتر از دو روز در مشهد حضور دارند زيرا محدوديت هاى رواديد و ويزا اين امكان 

را به آنها نمى دهد كه بيشتر از اين در مشهد بمانند.
اداره زائران غيرايرانى آستان قدس رضوى چند سالى است كه در كنار برنامه هاى مختلفى 
كه براى زائران عرب زبان دارد، ويژه برنامه هاى فرهنگى و تبليغى فراوانى را نيز براى زائران 
پاكستانى در نظر گرفته است تا آنها هم بتوانند در مدت حضور در حرم مطهر بيشترين بهره 

معنوى را از اين حريم ملكوتى ببرند.
رواق كوثر در ضلع شرقى صحن جامع رضوى و مقبره شيخ حرعاملى در صحن انقالب اسالمى 
مكان هاى ويژه برگزارى جلسات و برنامه هاى فرهنگى و تبليغى براى زائران اردو زبان است.

در ايام تابستان همه روزه از ساعت 7 صبح تا 24 و در ساير ايام سال از ساعت 7 صبح تا 20 
خدمات فرهنگى، تبليغى و رفاهى به زائران اردو زبان ارائه مى شود.

همچنين براى راهنمايى بهتر به اين دسته از زائران، اگر زائر اردو زبانى به هر يك از دفاتر 
پيداشدگان، راهنماى زائر، نذورات و ... مراجعه كند در تمامى ساعات شبانه روز خادمان اين 
دفاتر با مترجمان بومى كه زير نظر اداره زائران غير ايرانى فعاليت مى كنند تماس مى گيرند 

و راهنمايى هاى الزم به آنها ارائه مى شود.
گفتنى است در طول سال بيش از دو هزار برنامه  فرهنگى، تبليغى و مذهبى در قالب جلسات 
سخنرانى و بيان معارف دينى، آداب زيارت، حرم شناسى، نماز جماعت، جلسات شب شعر 

و كالس هاى آموزشى براى زائران پاكستانى در مجموعه حرم مطهر رضوى برگزار مى شود.
همچنين برنامه هاى بازديد رايگان از موزه مركزى و گنجينه قرآن و نفايس حرم مطهر، توزيع 
قبض ميهمانسرا، اهداى بسته هاى فرهنگى و متبرك از ديگر خدماتى است كه به اين دسته 

از زائران توسط آستان قدس رضوى ارائه مى شود.
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 شعرهايى براى عاشورا

درباره واقعه عاشورا و ظلم هايى كه در اين واقعه به 
خاندان اهل بيت(ع) وارد شد، كتاب هاى بسيارى 
نوشته شده است؛ در اين شماره به مناسبت هفته 
كودك جديدترين كتاب انتشارات آستان قدس 

رضوى با موضوع عاشورا را معرفى مى كنيم.
«شاهين رهنما» در كتاب «يك دختر بى گوشواره» 
كه از ســرى «كتاب هاى پروانه» انتشارات آستان 
قدس رضوى (به نشر) است، مجموعه اى از اشعار 
مذهبى را براى نوجوانان گروه ســنى «د» و «هـ» 

سروده است.
قصه اول، قصه دوم، تكرار خورشيد، تشنه تر، پرواز 
اول، شرم، پرواز دوم، دختر ماه، روى نيزه، خاطرات 
و مردى براى بچه هاى مسلم عناوين شعرهاى اين 
كتاب اســت كه بخش هايى از واقعه كربال را در 
قالب شــعرهاى مذهبى براى مخاطبان خود كه 
نوجوانان دوره راهنمايى و دبيرستان هستند، به 

تصوير مى كشد.
«به نشــر» چاپ اول اين اثــر 42 صفحه اى مصور 
رنگى را در قطع وزيرى كوتاه با شمارگان 1000 
نسخه و به قيمت 52 هزار ريال منتشر كرده است.

عالقه مندان بــراى تهيه اين كتاب، به نشــانى 
مراجعه   www.behnashr.com اينترنتــى 

كنند.

 به شبكه بزرگ «نورالهدى» 
بپيونديد

بسيارى از زائرانى كه به حرم مطهر مشرف شدند، 
تبليغات «نورالهدى» را در مبادى ورودى صحن ها 
و حرم مطهر ديده اند، شبكه مخاطبين نورالهدى 
يكى از برنامه هاى فرهنگى آستان قدس رضوى 
است كه قصد دارد ارتباط دوسويه اى را با زائران 
حضرت رضا(ع) در گروه هــاى مختلف پس از 
زيارت نيز برقرار كند. اين واحد كه از سال 1382 
فعاليت خود را آغاز كرده اســت، اكنون پس از 
گذشــت حدود 15 سال در ســه گروه كودك، 

نوجوان و جوان مخاطبين ويژه خود را دارد.
شما هم اگر دوست داريد كه به صورت رايگان به 
خانواده بزرگ نورالهدى بپيونديد مى توانيد سرى 
به سايت معاونت تبليغات آستان قدس رضوى 
زده و وارد بخش ثبت نام نورالهدى به نشــانى 
razavi.aqr.ir/Portal/Home شده و با پر 
كردن مشخصات عضو اين خانواده بزرگ شويد.

از جمله مزايايــى كه براى اعضاى نورالهدى در 
نظر گرفته شده است مى توان به ارسال رايگان 
كتاب و محصــوالت فرهنگى ويــژه كودكان، 
نوجوانان و جوانان، برگزارى مسابقات فرهنگى، 
قرعه كشــى و اهدا جوايز، ارســال محصوالت 
فرهنگى چند رسانه اى، برگزارى نمايشگاه از آثار 
مخاطبان نورالهدى در قالب هاى متنوع نقاشى، 

دلنوشته، عكس، داستان و ... اشاره كرد.
با توجه به اينكه ارســال نشريات و محصوالت 
فرهنگي از طريق پســت انجام مي گيرد، دقت 
كنيد كه مشخصات و آدرس پستى خود را دقيق 

و كامل وارد نماييد.

نذر اربعين
 

كمتر از يك ماه به اربعين حسينى مانده است.
ســال گذشــته با اين كه تصور مى شد حضور 
داعــش در عراق از تعداد زائــران اربعين كربال 
بكاهد اما اين اتفاق نيفتاد و جمعيتى كه براى 
زيارت اربعين خود را به كشــور عراق رساندند، 
همه را شــگفت زده كرد و تعداد زائران به مرز 

27 ميليون رسيد.
اين ايام ميزان وقف و نذر براى امام حســين(ع) 
بيشــتر از ساير اوقات سال اتفاق مى افتد. عموم 
ارادتمنــدان و محبــان حضــرت اباعبداهللا(ع) 
براى مشــاركت در پذيرايى از زائــران اربعين 
حســينى مى توانند نذورات خــود را از طريق 
ســامانه#1040*۷۸۰*  پرداخت و در اختيار 
ســتاد بازســازى عتبات عاليات قرار دهند. با 
شــماره گيرى اين كد وارد منوى مراسم اربعين 
امام حسين(ع) مى شــويد و با وارد كردن عدد 
يك، مبلغ مورد نظر را مى توانيد با اســتفاده از 
كارت عابر بانكى كه رمز دوم دارد، پرداخت كنيد.
همچنين اگر مى خواهيد كه نذورات شــما در 
اختيار ستاد بازسازى عتبات عاليات استان خاصى 
قرار گيرد مى توانيد كد آن استان را وارد كرده و 
مبلغ مورد نظر را واريز نماييد. نذورات مردمى كه 
از طريق اين كد دستورى واريز مى شود، در اختيار 
ستاد بازسازى عتبات عاليات قرار مى گيرد و طبق 
برنامه ريزى هاى صورت گرفته اين نذورات براى 
خدمت رسانى به زائران اربعين حسينى در نجف 
اشــرف، كربالى معلى، كاظمين، سامرا و پايانه 

هاى مرزى مورد استفاده قرار مى گيرد.

قرائت د    عا و زيارت
و سخنرانى د   ر حرم مطهر

حجت االسالم و المسلمين تبريزيان
با موضوع: طب المعصومين(ع)

چهارشنبه – ساعت 18 – رواق دارالحجه

حجت االسالم و المسلمين مهدوى ارفع
با موضوع: بررسى ابعاد مختلف قيام حسينى 

چهارشنبه ساعت 10:30

حجت االسالم و المسلمين رضايى تهرانى
با موضوع: زندگى سعادتمندانه از منظر نهج البالغه

پنج شنبه ساعت 10:30

حجت االسالم و المسلمين گرايلى
با موضوع: فرازهايى از رساله حقوق امام سجاد(ع)

چهارشنبه تا جمعه- ساعت 16:45

حجت االسالم و المسلمين سيدآبادى
با موضوع: سيره عملى امام سجاد

چهارشنبه تا جمعه-ساعت 19

طب سنتى
ارائه خدمات طب سنتى

به عموم زائران در مدرسه پريزاد
هر روز از ساعت 9 تا 11 - 16 تا 19- 19 تا 22 

قرائت دعا و زيارت
دعاى كميل /  پنج شنبه ساعت 19:30

دعاى ندبه  / جمع اول طلوع آفتاب
قرائت زيارت عاشورا و امين اهللا / هر روز بعد 

از نماز هاى يوميه در اماكن متبركه رضوى


