
س
قد 

د  / 
شا

ام 
ن ک

سی
 ح

س:
عک

 

برشی از سیره سیاسی امام رضا
امام طاغوت ستیزان

راهنمای تشرف از ورود ی شیخ حر عاملی به روضه منوره
به پابوس حضرت مى رويم

6

3

7

مسابقه شماره 1
برای شرکت د ر مسابقه
به صفحه ۸ ویژه نامه
 مراجعه کنید

106

سه شــنــبــه 24 آبـــان 1396
|  25 صـفـر 1439  |  14 نوامبر 2017  |

آستان قد س رضوی د ر د هه پایانی ماه صفر برنامه های متنوعی د ارد 

 مـا د ر خـد مـتـیـم ...



 د ر روزهای پایانی ماه صفر 
د ر حرم پای منبر بزرگان 

بنشینیم

همزمان با فرا رســید ن د هه پایانی ماه صفر 
و د ر آســتانه شهاد ت حضرت رسول اهللا)ص(، 
امام حسن)ع( و امام رضا)ع( از سوی معاونت 
تبلیغات اسالمی آســتان قد س رضوی ویژه 
برنامه های سخنرانی و عزاد اری د ر حرم مطهر 

رضوی اعالم شد .
معاون تبلیغات اسالمی آستان قد س رضوی 
از برگزاری برنامه های »شــکوه ایثار« د ر رواق 
امــام خمینی)ره( خبر د اد  و گفت: اگر چه د ر 
همه رواق  ها و اماکن متبرکه حرم رضوی ویژه 
برنامه عزاد اری برای زائران برگزار می  شود ، اما 
محوری ترین برنامه حــرم امام رضا)ع( تحت 
عنوان »شکوه ایثار« د ر رواق امام خمینی)ره( 

تد ارک د ید ه شد ه است.
حجت االسالم والمسلمین سید  جالل حسینی 
با اشــاره به اینکه د ر د هه پایانی صفر روزانه 
پنج برنامه ســخنرانی و عزاد اری د ر رواق امام 
خمینی)ره( تشکیل می  شــود ، افزود : حجج 
اسالم و المســلمین د کتر رفیعی، کازرونی، 
محمــد ي، مانــد گاری، اســالمی فر و فرزانه 
ســخنران ویژه برنامه های عــزاد اری این ایام 

هستند .

اعتکاف
 فعاالن رسانه 

د ر حرم امام رضا

د بیر قرارگاه رســانه ای معیــن الضعفا گفت: 
اعتکاف خاد مان رسانه ای امام رضا)ع( با هد ف 
تولید  محصوالت چند  رسانه ای از 23 لغایت 
25 آبان مــاه د ر بارگاه منور امام هشــتم)ع( 

برگزار می شود .
حسن د ســت پروری اظهار د اشت: اعتکاف 3 
روزه »خاد مان رسانه ای امام رضا)ع(« با حضور 
متخصصان و فعــاالن حوزه محصوالت چند  
رســانه ای با هد ف ترویــج فرهنگ رضوی و 
تولید  محصوالت چند  رسانه ای د ر حرم مطهر 
رضوی برگزار می  شود . وی گفت: متخصصان 
تولید  محصوالت چند  رسانه ای د ر عرصه های 
موشن گرافیک، نماهنگ، پاد کست و پوستر از 
سراســر کشور می توانند  با مراجعه به شناسه

khadem_resaneh@ د ر تلگــرام جهت 
ثبت نام اقد ام کرد ه و 23 لغایت 25 آبان ماه د ر 
این مراسم معنوی با رویکرد  تولید  محصوالت 
چند  رســانه ای د ر حرم مطهر رضوی حضور 

یابند .
گفتنی اســت؛ اعتکاف خاد مان رسانه ای امام 
رضا)ع( به همت مرکز ارتباطات رسانه آستان 

قد س رضوی برگزار می شود .

شاعران آیینی کشور د ر 
 غم مصیبت اهل بیت

شعر می سرایند 

به همت اد اره پاســخگویی به سؤاالت د ینی 
آستان قد س رضوی، شب شعر »نسیم د عبل« 
به مناســبت د هه آخر صفر با حضور شاعران 
استانی و کشوری د ر حرم امام رضا)ع( برگزار 

می  شود .
 رئیس اد اره پاســخگویی به ســؤاالت د ینی 
آســتان قد س رضوی با اعالم این خبر گفت: 
این شب شــعر د ر پنج شب آخر د هه پایانی 
ماه صفر د ر شبستان گرم مسجد  گوهرشاد  با 
حضور شاعران برجسته آیینی مشهد  و کشور 

برگزار خواهد  شد .
حجت االسالم والمسلمین مهد ی حسن  زاد ه با 
اشاره به اینکه این برنامه از تاریخ 23 آبان ماه 
تا شام شــهاد ت امام رضا)ع( برگزار می  شود ، 
اد امه د اد : »نسیم د عبل« بالفاصله بعد  از نماز 
مغرب و عشا به مد ت یک ساعت برگزار خواهد  

شد .
وی افــزود : علیرضــا قــزوه، اســتاد  مؤید ، 
بیابانکــی،  ســعید   ســیار،  محمد مهــد ی 
حمید رضــا برقعی و ... د ر این شــب شــعر 
حضــور خواهنــد  یافــت و به شــعرخوانی 

می پرد ازند .

همزمان با حضور کاروان های پیاد ه 
د ر مشهد  مقد س، به همت خاد مان 
افتخاری معاونت تبلیغات اســالمی 
آســتان قد س رضوی سه ایستگاه 
پذیرایی و اســکان برای میزبانی از 

زائران برپا می  شود .
معاون تبلیغات اسالمی آستان قد س 
رضوی با اعالم این خبر اظهار کرد : 
هر سال با توجه به ایام شهاد ت ثامن 
االئمه)ع( زائران زیاد ی از اقصی نقاط 
کشور با پای پیاد ه به حرم این امام 

همام مشرف می  شوند .
والمســلمین  االســالم  حجــت 
ســید جالل  حســینی افزود : برای 
میزبانی از زائران پیاد ه، سه ایستگاه  

اســتقبال از زائران پیاد ه به نام های »عالم آل محمد )ص(«، »میعاد گاه مهر« و 

»کریمه اهل بیت)س(« برپا می شود  
کــه د ر این ایســتگاه ها به تفکیک 
خواهر و براد ر از زائران پیاد ه حضرت 

رضا)ع( پذیرایی خواهد  شد .
به گفته معاون تبلیغات اســالمی 
آســتان قــد س رضوی بــرای هر 
ایســتگاه، برنامه فرهنگی، د رمانی، 
اطعــام غذای گرم، بهد اشــتی و ... 
پیش بینی شد ه است که د ر بد و ورود  

زائران این خد مات ارائه می  شود .
وی اد امــه د اد : همــه خاد مــان به 
صورت شــیفت  های 12 ســاعتی، 
مشــغول خد مت  رســانی به زائران 
خواهند  بود  که د ر این ایستگاه ها و 
د ر هر شیفت، بیش از 50 خاد م به 

زائران امام هشتم)ع( خد مت  رسانی می  کنند .

زيارت جواد يه
 

خــبــر

خاد مان فرهنگى رضوى به استقبال زائران پیاد ه مى روند 

سالم بر تو ای نور تابان
 

الّساَلُم َعَلی َغْوِث الَلّْهَفاِن َو َمْن َصاَرْت 
بِِه أَْرُض ُخَراَساَن ُخَراَساَن، الّساَلُم َعَلی 
ِه َعْیِن َفاِطَمَه َسِیّد َِه  ائِِریَن َو ُقَرّ َقِلیِل الَزّ
نَِساِء الَْعالَِمیَن، الّســاَلُم َعَلی الَْبْهَجِه 
ِه، َو الُْغُصوِن  ِضَیّ َضِویَِّه، َو اْألَْخاَلِق الَرّ الَرّ

َجَرِه اْألَْحَمد ِیَِّه، َعِه َعِن الَشّ الُْمَتَفِرّ
ِرئَاَسُه  إِلَْیِه  انَْتَهی  َمِن  َعَلی  الّســاَلُم 
ُکِلّ َشــیْ ٍء  ِعْلُم  َو  اْألَْعَظِم  الُْمْلــِک 
َمْن  َعَلی  الُْمْحَکِم، الّساَلُم  اْألَْمِر  لَِتَماِم 
ائِِلیَن، َو َهَیاِکُلُهْم  أَْسَماُؤُهْم َوِسیَلُه الَسّ
أََماُن الَْمْخُلوِقیَن، َو ُحَجُجُهْم إِبَْطاُل ُشَبِه 
الُْمْلِحد ِیَن، الّساَلُم َعَلی َمْن ُکِسَرْت لَُه 
ِوَساد َُه َوالِد ِِه أَِمیِر الُْمْؤِمِنیَن َحَتّی َخَصَم 
أَْهَل الُْکُتِب َو ثََبَّت َقَواِعد َ الد ِّیِن، الّساَلُم 
َعَلی َعَلِم اْألَْعاَلِم َو َمْن ُکِســرَ ُقُلوُب 

ِشیَعِتِه بُِغْربَِتِه إِلَی یَْوِم الِْقَیاَمِه 

د ر بی نهایت غم و اند وه غوطه ور بود م، صد ای مرا 
شنید ی و د ست نیاز مرا گرفتی. سالم بر تو، ای 
نور تابان د ر تاریکی اند وه. تو آن آفتاب بی غروبی 
که پیکــر پاکت مد فنش را تا به ابد  د رخشــان 
ســاخته، آن را خراســان کرد ه است. خراسان با 
نور د ید ه های جد  بزرگوارت فاطمه)س(، با وجود  
مشعشه تان، خراسان شد ، که پیش از آن خاکی 
بیش نبود . سالم بر د رخشند گی و نور تو و اخالق 
پســند ید ه ات که شاخه ای سر به فلک کشید ه از 

د رخت نبوتی.
سالم بر موالیم، کسی که علم و آگاهی اش از فهم 
من د ر گذر است و والیتش بر ما د ر حد  کمال و 
تمام است. خد ای را سپاس که مِن نیازمند  د رگاه 
خد اوند ی، با نام خوش شــما و به وسیله وجود  
آسمانی تان به خواسته هایم د ست پید ا می کنم. 
نامت د ست آویز من است، وجود ت راهنمای من 
و پیکرت امنیت بخش من است. بارالها، حقا که 
تو نعمت را بر ما شــیعیان غم زد ه تمام کرد ه ای، 
د ل های شکسته مان تا به قیامت د رد مند  غربت 

موالیمان است.
سپاس تو را، د رود  و صد  سالم بر کسی که مقام 
واالی پد رش، امیرالمؤمنین را به ایشان د اد ی و 
پایه های د ین به وســیله او استوار و محکم شد . 
سالم بر او که با شمشیر علم و حکمت به مصاف 
مرد ان اد یان د یگر رفت تا حقانیت تد ین اسالم را 

به جهانیان اثبات کند .

همســایگان حضرت رضا)ع(، همزمان با د هه آخر صفر و د ر آستانه شهاد ت  
ولی نعمت خویش امام علی بن موسی الرضا)ع( با پای پیاد ه به مضجع شریف آن 

حضرت مشرف می شوند .
شهروند ان مشهد ی د ر آستانه شهاد ت موال و مقتد ای خویش حضرت رضا)ع( 
برای عرض تسلیت د ر چهار مسیر منتهی به بارگاه منور رضوی و با پای پیاد ه 

به زیارت حضرتش خواهند  رفت.
مید ان توحید ، چهار راه برق، مید ان بسیج و چهار راه مصلی چهار مسیری است 

که زیر گام های عزاد اران مجاور ثامن الحجج)ع( طی خواهد  شد .
گفتنی اســت؛ این تشــرف با عنوان »قرار زیارت« د ر روز جمعه 26 آبان ماه، 

همزمان با 28 صفر ساعت 9 صبح انجام می شود .

 همسايگان حضرت خورشيد  با پاى پياد ه به آستان بوسى مى روند 

همزمان با حضور کاروان های پیاد ه 
د ر مشهد  مقد س، به همت خاد مان 
افتخاری معاونت تبلیغات اســالمی 
آســتان قد س رضوی سه ایستگاه 
پذیرایی و اســکان برای میزبانی از 

معاون تبلیغات اسالمی آستان قد س 
رضوی با اعالم این خبر اظهار کرد : 
هر سال با توجه به ایام شهاد ت ثامن 
االئمه)ع( زائران زیاد ی از اقصی نقاط 
کشور با پای پیاد ه به حرم این امام 

والمســلمین  االســالم  حجــت 
ســید جالل  حســینی افزود : برای 
میزبانی از زائران پیاد ه، سه ایستگاه  
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د ر مجموعه بزرگ آستان قد س رضوی، چه آنهایی که کارمند  هستند  و چه آنهایی که به عنوان خد متگزاران افتخاری این د ستگاه؛ مشغول به فعالیت هستند ، همه بر اساس 
وظایف محوله مشغول ترویج و نشر سیره ولی نعمت مان حضرت ثامن الحجج)ع( هستند . حال یک نفر باالی منبر عهد ه د ار این نقش است و فرد  د یگری با پهن کرد ن فرش 
مستمعان همان سخنرانی. د ر طول سال همه مثل عقربه های ساعت به د نبال یکد یگر و د رپی ایفای وظایف خود  هستند . اما موسم د هه کرامت و د هه آخر ماه صفر شرایط د ر 
آستان قد س فرق می کند . برنامه ها بیشتر و شتاب خد مت مضاعف می شود . امسال و د ر روزهای پایانی ماه صفر، محوریت د ر برنامه های آستان قد س رضوی همت و حضور 
مرد م گذاشته شد ه که به لحاظ سرمایه اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی د ر همه اجزا و برنامه ها شریک هستند . عالوه بر برنامه های عمومی از جمله سخنرانی ، حلقه های معرفت، 
ذکر مصیبت، ارائه خد مات معمول به هیئات عزاد ار، بیش از 50 برنامه برای قشرهای مختلف مجاوران و زائران سوگوار د ر نظر گرفته شد ه است که د ر اد امه برخی از آنها را برای 

آگاهی و حضور هرچه باشکوه تر شما، معرفی می کنیم.

  یک راهبرد  انقالبی
نشر اند یشه و روحیه انقالبی امام رضا)ع( و الگو قرار د اد ن سیره 
اهل بیت)ع( د ر مبارزه با ظلم و ارائه الگوی انقالبی د ر اند یشه 
د ینی از د یگر راهبرد های برنامه های آستان قد س رضوی است.

 برای وحد ت
راهبرد  آســتان قد س نقش آفرینی د ر تعظیم شعائر و برپایی 
مراسم عزاد اری حضرت رضا)ع( لذا قرارگاه فرهنگی با حضور 
تمام همکاران فرهنگی از جمله حوزه علمیه، سازمان تبلیغات 
اسالمی، د فتر تبلیغات اسالمی و... تشکیل شد ه تا یک وحد ت 

رویه ای را به وجود  آورد .

 قرارگاهی برای اهالی رسانه
آســتان قد س رضوی د ر راســتای خد مت رسانی و تسهیل 
فرایند  اطالع رسانی توســط اصحاب رسانه د ر ایام پایانی ماه 
صفر قرارگاه فرهنگی رســانه ای معین الضعفا)ع( را د ر صحن 
جامع رضوی راه اند ازی کرد ه است. د ر این قرارگاه نمایند گانی 
از خبرگزاری هــا، مطبوعات، صد ا و ســیما و اتحاد یه راد یو و 

تلویزیون کشورهای اسالمی حضور د ارند .

 میهمان حضرتید 
پیش بینی می شــود  بیش از یکهزار هیئت د ر مشهد  مقد س 
حضور بهم برســانند . تمام هیئات مذهبی عزاد اری د هه آخر 
صفر یک وعد ه د ر میهمانسرای حضرت میهمان خواهند  بود  
و به هر هیئت مذهبی یک کیسه برنج و نمک متبرک آستان 

قد س رضوی اهد ا خواهد  شد .

 میهمان د اریم
 امسال زائران پیاد ه از 21 استان کشور د ر شرف ورود  به مشهد  
مقد س هستند  که آستان قد س رضوی با برنامه ریزی های انجام 
شد ه و مشارکت خیران تد ابیر الزم برای ارائه خد مات تغذیه، 
اسکان و د رمان به 100 هزار زائر پیاد ه د هه آخر صفر اند یشید ه 

است.

 ستاد ی با مأموریت ویژه
ستاد ی با عنوان »ستاد  د ائمی مناسبت ها« با محوریت سازمان 
فرهنگی آســتان قد س رضوی تشکیل شد ه است. این ستاد  
د ر تمام مناسبت های سال چند  برنامه محوری را از جمله د ر 
مناسبت های ایام نوروز، د هه کرامت رضوی و د هه پایانی ماه 

صفر برگزار می کند .

 همه زیر یک خیمه
برنامه »خیمه امت« اولین بار برای عزاد اری ســایر ملیت هایی 
که د ر حرم مطهر رضوی عزاد اری می کنند  برگزار خواهد  شد .

 نشان ماتم
امسال و با ابتکار خد ام و همراهی معاونت اماکن و امور زائران 
آســتان قد س رضوی، سرد ر منازل خد ام »علم نصرت« نصب 
خواهد  شد . به این امید  که این علم به صورت همه گیر بر سرد ر 

تمامی منازل و مغازه ها نصب شود .

 به رسم اد ب
»رسم د عبل« عنوان شب شعری است که د ر این ایام شاعران 

آیینی کشور، سرود ه های خود  را پیشکش حضرت می نمایند .

 قرار زیارت
 د ر جمعه همین هفته، همه مرد م مشهد  د ر »قرار زیارت« گرد  
هم آمد ه و برای عرض تسلیت روز رحلت پیامبر)ص( همراه با 

زائران پیاد ه به حرم مطهر مشرف می شوند .

 د ر حرم
 برنامه های حول مضجع منور رضوی با مســئولیت معاونت 

تبلیغات اسالمی آستان قد س رضوی اجرا می شود .

 با مشارکت مرد م
امســال ســازمان فرهنگی آســتان قد س رضــوی عهد ه  د ار 
برنامه های محــوری و اصلی د هه آخر ماه صفر این آســتان 
شد ه اســت. حد اقل 50 برنامه با مشارکت گروه  های مختلف 
مرد م، نخبگان، د انش آموزان، خد ام حرم مطهر و سایر نهاد ها و 

سازمان  های مرتبط شهری و ملی د ر د ست اجرا د ارد .

 سوگواری ماد ران و زنان
روز یکشنبه مصاد ف با سالروز شهاد ت ولی نعمت مان حضرت 
امام رضا)ع( د ر اجتماع عظیم »زنان فاطمی، سوگواران رضوی« 
د ر رواق حضرت زهرا)س( حرم مطهر از ساعت 9 تا 11 گرد هم 

می آیند .

 و ... 
برگــزاری مناظرات امام رضا)ع( با اد یان مختلف د ر راســتای 
انعکاس ویژگی های علمی امام رضا)ع(، آیین شــب شهاد ت 
تحت عنوان خطبه خوانی د ر بقاع متبرک سراســر کشــور 
با حضور خــد ام رضوی، آیین عزاد اری د ر روز شــهاد ت امام 
رضا)ع( د ر د انشــگاه های سراسر کشور، توسعه خد مت خاد م 
و مخد وم با حضور همســران ماد ران و خواهران شهد ا، قرائت 
سوره محمد )ص( د ر شب شــهاد ت پیامبر بزرگ اسالم)ص( 
بــا همکاری نهاد هــای فرهنگی و راد یــو و تلویزیون از د یگر 

برنامه های تد ارک د ید ه شد ه برای این روزها و شب ها است.
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گزارش خبری آستان قد س رضوی د ر د هه پایانی ماه صفر برنامه های متنوعی د ارد 

 مـا د ر خـد مـتـیـم ...



علیرضا خسروی- وقتی بخواهید  از مجاور حرم آقا د ر مورد  حال و هوای همسایگی اش با این صحن و سرا بپرسید ، با خود تان 
می گویید  حتماً خیلی از حرف ها کلیشه ای و تکراری خواهد  بود  ولی راستش را بخواهید  آنقد ر همین کلیشه های تکراری د وست 

د اشتنی و د ل نشین بود ند  که نتوانستیم بی خیال این گزارش شویم!
سری به خیابان های اطراف حرم زد یم تا با مجاوران حرم مطهر رضوی از حس و حال مجاورت بگوییم. تمام سعی خود  را انجام 
د اد یم که بتوانیم حس و حال و حرف های آنها را د ر کلمات منتقل کنیم ولی باز هم می د انیم که نمی شود  صد  د ر صد  از پس انتقال 

این حال خوب بربیاییم.

اينجا روزى خانواد ه مان مى رسد 
-»آقا؟ حرم؟«

-»نه حاج آقا... از روزنامه قد س مزاحم می شوم، می خواستم چند تا 
سؤال د ر مورد  حال و هوای کار کرد ن اطراف حرم بپرسم... مشکلی 

نیست؟«
»نمی توانم جواب بد هم چون نمی خواهم کالهم را از سرم برد ارم 
تا چهره ام د ید ه بشود ! این شغل د ومم است و  د وست ند ارم کسی 

متوجه بشود ...«
تا د لتان بخواهد  موتورسوارهایی د ر مید ان شهد ا حضور د ارند  که 
کارشان رساند ن مسافران به حرم است. به سراغ یک نفر د یگر رفتم که برعکس 
نفر اول، حسابی د لش یک تریبون برای حرف زد ن می خواست! حرف هایمان را 
که شروع کرد یم، رفقایش هم د ورمان جمع شد ند . ازشان د ر مورد  حال و هوای 
رساند ن مسافران به حرم امام رضا)ع( پرسید م. یکی از آنها می گوید : »همه به ما 
می گویند  خوش به حالتون که امام رضا)ع( را د ارید . راستش اگر حرم آقا نبود  ما 
هیچ کاری برای انجام د اد ن ند اشتیم. من شغلم گچ کار بود ، د وستم )با د ست به 
بغل د ستی اش اشاره می   کند ( سقف کاذب می زد  ولی بازار که خراب شد  کارمان 
هم بهم ریخت. روزی 10 ساعت اینجا مشغول به کار هستیم و خد ا رو شکر روزی 

خانواد ه مان می رسد .«
سینه موتوری ها پر از خاطرات مختلف است. از کسانی که سرشان را کاله گذاشتند  
تا مســافرانی که تمام د ارایی های خود شــان را د ر شهر گم کرد ند . یکی از آنها با 
اشتیاق می گوید : »بارها شد ه که آد م هایی را بد ون پول به حرم رساند یم. مثال یکبار، 

یک پاکستانی که گم شد ه بود  و هیچ پولی ند اشت را رایگان به هتلش رساند م.«
برای اینکه از کار و زند گی شان نیفتند ، سعی می کنم بی خیال اد امه حرف زد ن 
شــوم، خد احافظی می کنم و از آنها د ور می شــوم ولی یکــی از آنها د لش آرام 
نمی گیرد . به ســمتم می آید  و می گوید : »تو رو خد ا یکبار هم بیا از مشکالت ما 

گزارش بگیر!«

د نبال ثواب هستيم
راحت تریــن فرد  برای باز کرد ن قفــل حرف هایش را پید ا کرد م. 
پاکبانی که به راحتی خود ش را د ر اختیار مصاحبه قرار می د هد  تا 
حرف هایش را بگوید . چرا؟ شــاید  چون هیچ چیزی برای لو د اد ن 
ند ارد  که بخواهد  ترس به د لش بیفتد . از او د رباره ســابقه کارش 
د ر اطراف حرم می پرســم که می گوید : »21، 31 ســال است که 
د ر منطقــه ثامن و همین منطقه د ور حرم کار می کنم. روزی که 
به این منطقه منتقل شد م، هیچ د ارایی ند اشتم. هر روز صبح که 
برای کار به اینجا می آمد م از امام رضا)ع( می خواستم که خانه د ار 
بشــوم. حاال خد اروشکر هم خانه د ارم و هم ماشین. وضع مالی ام 
مساعد  است و همه آنها را از خود  آقا د ارم.« می گویم شلوغی اطراف حرم اذیتش 
نمی کنــد ؟ ترجیح نمی د هد  که د ر محیط خلوت تر کار کند ؟ از ته د ل می گوید : 
»هرچی شلوغ تر باشد  که بهتر است. وقتی شلوغ تر است، کار ما بیشتر می شود  که 
همین موضوع ثواب ما را هم زیاد تر می کند . وقتی د اریم به زائران حضرت خد مت 

می کنیم، این چیزها اصال برایمان مهم نیست.«
د رباره برخورد  مرد م با او و کارش هم می گوید : »خد اروشــکر مرد م خیلی لطف 
د ارند . بارها شد ه که جارو را از د ستم گرفتند  تا کمک کنند . زائران عرب زبان هم 
خیلی از تمیزی شهر تعجب می کنند  و حسابی تشکر می کنند  که اطراف حرم 

ائمه)ع( به این اند ازه تمیز است.«

مرد م با ما د رد  د ل مى كنند 
با اینکه تأکید  می کنم که قرار است د ر مورد  حال و هوای زیارت امام رضا )ع( حرف بزنیم ولی باز هم با د ست، کیوسکی را نشان 
می د هد  که د رجه د ارهای راهنمایی و رانند گی د اخل آن نشسته اند . می گوید  وقتی آنها هستند ، چرا باید  من سرباز حرف بزنم؟! 

ولی د لم راضی نمی شود  چون د لم می خواهد  با کسی حرف بزنم که د ر د ل شلوغی ها با زائران حضرت مواجه می شود ، نه د رجه د اری که د اخل کیوسک نشسته 
است. به هر زحمتی، یکی، د و نفر را راضی می کنم تا د ر مورد  تجربه شان حرف بزنیم. می گویند : »خد اروشکر مرد م به این مرتبه از آگاهی رسید ند  که بد انند ، ما آد م 
بد ی نیستیم که مانع پارکشان د ر نزد یک حرم می شویم. البته بعضی از پد ر و ماد رها ما را به آد م بَد ه برای بچه هایشان تبد یل می کنند !)می خند د (. د ست بچه اش را 

می گیرد  و به ما می گوید  که د عوایش کنیم. البته برعکسش هم هست که بعضی افراد  از ما می خواهند  برای آرام کرد ن فرزند شان، آنها را بغل کنیم.« 
یکی از سربازهای جوان د ر مورد  شلوغی، حرف جالبی می زند : »باور می کنید  که هر وقت خلوت می شود ، د لمان می گیرد  و آرزو می کنیم که شلوغ شود . راستش 

زمان هم اینجا زود تر می گذرد ، وقتی د ارید  به زائران حضرت خد مت می کنید ، د لتان آرام است که د ر د وران سربازی کار خیری انجام می د هید .«
یکی د یگر از پلیس ها می گوید : »مرد م گاهی با ما د رد  د ل می کنند . البته بارها شد ه که با لهجه خود شان حرف زد ند  و ما چیزی نفهمید یم! ولی خب د رحد  گوش 

د اد ن می توانیم برایشان انجام د هیم تا شاید  کمی آرام شوند .«

گپ و گفت با مجاوران حرم امام رضا د ر مورد  حال و هواى مجاورت
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علیرضا خسروی- وقتی بخواهید  از مجاور حرم آقا د ر مورد  حال و هوای همسایگی اش با این صحن و سرا بپرسید ، با خود تان 
می گویید  حتماً خیلی از حرف ها کلیشه ای و تکراری خواهد  بود  ولی راستش را بخواهید  آنقد ر همین کلیشه های تکراری د وست 

د اشتنی و د ل نشین بود ند  که نتوانستیم بی خیال این گزارش شویم!
سری به خیابان های اطراف حرم زد یم تا با مجاوران حرم مطهر رضوی از حس و حال مجاورت بگوییم. تمام سعی خود  را انجام 
د اد یم که بتوانیم حس و حال و حرف های آنها را د ر کلمات منتقل کنیم ولی باز هم می د انیم که نمی شود  صد  د ر صد  از پس انتقال 

این حال خوب بربیاییم.

آب روى آتيش
د ر میــان صد ها مغازه مختلف اطــراف حرم باید  یکی را انتخاب 
کنم ولی خب، کد ام یک؟ کاســب راست می گوید . مغازه او تنها 
مغازه ای است که از پشت د خلش می توانید  گنبد  حرم را کامل و 
شفاف تماشا کنید . می گوید : »بهترین جای مشهد ، همین جاست. 
هر وقت د لم می گیره، ســرم رو برمی گرد ونم و گنبد  رو می بینم. 
انگار آبی که روی آتیش ریختند . د لم آرام می شــود .« تجربه 20 
سال شاگرد ی اطراف حرم را د ارد  و حسابی برای خود ش د ر این 
کار اوستا شد ه است. از او می خواهم که خاطره ای از این 20 سال 

تعریف کند . می گوید  تا صبح می تواند  از زائران خاطره تعریف کند . از سال هایی 
بگوید  که شــفا گرفتگان حضرت را روی سرشان می گذاشتند  و د اخل بازار راه 
می برد ند ، از کسانی که برای رسید ن به حرم تمام د ار و ند ار خود  را می فروشند  
و ... . مشتری د اخل مغازه می شود ، پالک استیلی را انتخاب می کند . از فروشند ه 
می خواهد  زنجیر نقره برایش بیاورد  ولی او د ر جواب می گوید : »وقتی پالک استیل 
خرید ی، زنجیر هم اســتیل بخر که 5 هزار تومنه، چرا می خوای الکی پول زیاد  
برای زنجیر نقره خرج کنی؟« معنی این جمله را وقتی کامل متوجه شد م که چند  
د قیقه بعد  خطاب به من می گوید : »همیشــه سعی می کنم هوای زائر را د اشته 
باشــم، چون با چشم خود م د ید م، کســانی که تمام د ار و ند ار خود  را فروختند  
تا همســر خود  را برای زیارت به حرم بیاورند . یک بار یک نفر من را کنار کشید  
و گفت که تمام د ارایی اش گوســفند  و مرغ هایش بود ند  که آنها را فروخته تا به 
مشهد  بیاید . حاال برای خرید  انگشتر 5 هزارتومانی به عنوان سوغات پول ند ارد . 
می خواست تا انگشترها را نصف قیمت حساب کنم، به او گفتم که صاحب مغازه 
نیســتم ولی با او حرف می زنم. خد اروشکر صاحب مغازه هم آد م خوبی بود  و نه 
تنها انگشــترها را نصفه حساب کرد  که د وتا اضافی هم برای او د اخل پالستیک 
گذاشت.« آخر حرف هایش سری تکان می د هد  و می گوید : حیف که ما مشهد ی ها 
قد ر حرم آقا را نمی د انیم. آد م ها از راه های د ور به مشهد  می آیند  ولی ما خود مان 

چند  قد م تا حرم فاصله د اریم ولی گاهی ماه به ماه به آن سر نمی زنیم. 

كرايه زائران به حساب امام رضا
»من اگه یک روز نیام اینجا، انگار یک چیزی گم کرد م، توی د لم 
خالی میشه« ماشینش را با د ست به طرف اول خط ُهل می د هد  
و اد امه می د هد : »من خود م تمام سعی ام رو می کنم که زائر راضی 
باشه. می گن اطراف حرم گرون فروشن، خب 99 د رصد  مغازه ها 
اجاره هســتش و بند ه خد ا باید  بــرای جبران اجاره میلیونی اش 
سود ش را زیاد  کنه، من که به زائرها پیشنهاد  مید م برای خرید  به 

بازارهای محلی تر مشهد  برن.« 
شــلوغی اطراف حرم، اذیت کنند ه نیست؟ جواب می د هد : »من 
با عشق اینجا کار می کنم، شاید  بعضی ها ترجیح د هند  که برای 

د رآمد  بیشــتر به خیابان های د یگر بروند  ولی من که 8 سالی هست پابند  اینجا 
شد م، حتی یک لحظه هم به تغییر محیط کارم فکر نمی کنم«

»بگذارید  یک خاطره برایتان بگویم. یک روز که َون د اشــتم، د رحال جابه جایی 
زائرها بود م که یک زوج جوان از ماشــین پیاد ه شد ند  و بد ون د اد ن کرایه رفتند . 
د وتا از مســافران گفتند  که آقا اینها کرایه ند اد ند  ها! گفتم یا پول ند اشــتند  یا 
یاد شــون رفته که مهم نیست. همونجا رو کرد م به حرم آقا و گفتم که امام رضا 
جان، کرایه زائرهایت به حساب شما تا شما هم وقتی که باید  به حساب ما برسید ، 

د ستم را بگیرید .«

مرد م با ما د رد  د ل مى كنند 
با اینکه تأکید  می کنم که قرار است د ر مورد  حال و هوای زیارت امام رضا )ع( حرف بزنیم ولی باز هم با د ست، کیوسکی را نشان 
می د هد  که د رجه د ارهای راهنمایی و رانند گی د اخل آن نشسته اند . می گوید  وقتی آنها هستند ، چرا باید  من سرباز حرف بزنم؟! 

ولی د لم راضی نمی شود  چون د لم می خواهد  با کسی حرف بزنم که د ر د ل شلوغی ها با زائران حضرت مواجه می شود ، نه د رجه د اری که د اخل کیوسک نشسته 
است. به هر زحمتی، یکی، د و نفر را راضی می کنم تا د ر مورد  تجربه شان حرف بزنیم. می گویند : »خد اروشکر مرد م به این مرتبه از آگاهی رسید ند  که بد انند ، ما آد م 
بد ی نیستیم که مانع پارکشان د ر نزد یک حرم می شویم. البته بعضی از پد ر و ماد رها ما را به آد م بَد ه برای بچه هایشان تبد یل می کنند !)می خند د (. د ست بچه اش را 

می گیرد  و به ما می گوید  که د عوایش کنیم. البته برعکسش هم هست که بعضی افراد  از ما می خواهند  برای آرام کرد ن فرزند شان، آنها را بغل کنیم.« 
یکی از سربازهای جوان د ر مورد  شلوغی، حرف جالبی می زند : »باور می کنید  که هر وقت خلوت می شود ، د لمان می گیرد  و آرزو می کنیم که شلوغ شود . راستش 

زمان هم اینجا زود تر می گذرد ، وقتی د ارید  به زائران حضرت خد مت می کنید ، د لتان آرام است که د ر د وران سربازی کار خیری انجام می د هید .«
یکی د یگر از پلیس ها می گوید : »مرد م گاهی با ما د رد  د ل می کنند . البته بارها شد ه که با لهجه خود شان حرف زد ند  و ما چیزی نفهمید یم! ولی خب د رحد  گوش 

د اد ن می توانیم برایشان انجام د هیم تا شاید  کمی آرام شوند .«

گپ و گفت با مجاوران حرم امام رضا د ر مورد  حال و هواى مجاورت

د ر میــان صد ها مغازه مختلف اطــراف حرم باید  یکی را انتخاب 
کنم ولی خب، کد ام یک؟ کاســب راست می گوید . مغازه او تنها 
مغازه ای است که از پشت د خلش می توانید  گنبد  حرم را کامل و 
شفاف تماشا کنید . می گوید : »بهترین جای مشهد ، همین جاست. 
هر وقت د لم می گیره، ســرم رو برمی گرد ونم و گنبد  رو می بینم. 
انگار آبی که روی آتیش ریختند . د لم آرام می شــود .« تجربه 20 
سال شاگرد ی اطراف حرم را د ارد  و حسابی برای خود ش د ر این 
کار اوستا شد ه است. از او می خواهم که خاطره ای از این 20 سال 

»من اگه یک روز نیام اینجا، انگار یک چیزی گم کرد م، توی د لم 
خالی میشه« ماشینش را با د ست به طرف اول خط ُهل می د هد  
و اد امه می د هد : »من خود م تمام سعی ام رو می کنم که زائر راضی 
باشه. می گن اطراف حرم گرون فروشن، خب 99 د رصد  مغازه ها 
اجاره هســتش و بند ه خد ا باید  بــرای جبران اجاره میلیونی اش 
سود ش را زیاد  کنه، من که به زائرها پیشنهاد  مید م برای خرید  به 

شــلوغی اطراف حرم، اذیت کنند ه نیست؟ جواب می د هد : »من 

با اینکه تأکید  می کنم که قرار است د ر مورد  حال و هوای زیارت امام رضا )ع( حرف بزنیم ولی باز هم با د ست، کیوسکی را نشان 
می د هد  که د رجه د ارهای راهنمایی و رانند گی د اخل آن نشسته اند . می گوید  وقتی آنها هستند ، چرا باید  من سرباز حرف بزنم؟! 
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بـا زائـران غـيـر ايـرانـى
 

د ر آغوش امام هشتم

بعضی اتفاق ها، بعضی آد م هــا و بعضی از خاطرات 
د ر طول زند گی تکرار نشــد نی هســتند ، آنقد ر که 
اثری عمیق د ر جــان ما به جا می گذارند ، آنقد ر که 
هرچه آن خاطره کهنه و کهنه تر شود ، اثرش ماند گار 
و ماند گارتر می شــود . هر چند  ممکن است زمان و 
تاریخ آن اتفاق یا اسم شخصی را  که سخنی شیرین 
از او شــنید ه ای فراموش کنی؛ اما رد ّ زیبایی که د ر 
خاطراتت از خود  به جا گذاشــته تا آخِر بود نت مثل 
یک خط روشــن د ر میان انبوه تاریکی بالفاصله  تو 
را به خود  می خواند ، کافیست از آن مکان گذر کنی 
یا انســانی شبیه به او را ببینی و د وباره شیرینی آن 
خاطره زیر د ند انت بیاید ! و این مزه های شــیرین و 
شهاب سنگ های خاطره ای بارها برای من پیش آمد ه 
است. منی که گاه گاهی با انسان هایی روبرو می شوم 
که قرار است د ستشــان را بگیرم و ببرمشان به د ل 
تاریخ ســرزمینم و از د ل این تاریخ پر فراز و نشیب، 
انسان شریفی را نشانشان بد هم که تا به حال شاید  

تنها اسمی از او شنید ه باشند .
بله، من با جویند گانی سر و کار د ارم که اغلب برای 
اولین بار اســت که به زیارت حریم حضرت عشق، 
امام مهربانی ها، حضرت امــام رضا)ع( آمد ه اند . آنها 
مسافرانی از سراسر د نیا هستند  که به حرم می آیند  

و من خد متگزار کوچک این آستان و راهنمای آنها.
معموالً وقتی از ایشان می پرسم: شما چرا؟! شما که 
مسلمان نیستید  و اینجا چه کار می کنید ؟ د ر جواب 
از توصیه د وســتان و آشنایانی می گویند  که یک بار 
از اینجا گذشــته اند  و توصیه کرد ه اند  که: »اگر ایران 
رفتی، حتماً مشــهد  را د ر بخشی از سفرت بگنجان 
و اگر می خواهی یک حس روحانی را تجربه کنی و 
خاطره ای به یاد  ماند نی از ســفرت د اشته باشی و به 
مسجد  مشهور شهر سری بزن...« و اینجاست که من 
به خود م می گویم این یک جویند ه واقعی ست، پس 
همراهش می شوم تا همراه جان های جویند ه ای بشوم 

که »د ست از طلب ند ارند  تا کامشان برآید .«

 و چه خاطره شیرینی است خاطره آشنایی. آشنایی 
با قد ر مطلق عشق، عشقی که حرمش، حریم آرامش 
است و مأمن د ل های پریشان.  بعضی وقت ها کلمات 
را کنار گذاشته و می گذارم چشم ها فقط و فقط تماشا 

کنند ...
این د ل های جویند ه چه زیبا غرق تماشــا می شوند ، 

آنقد ر که د ل کند ن از آن برایشان د شوار می شود .
یاد  د و بانوی میانســال آمریکایــی می افتم که اگر 
می توانستند  د وست د اشــتند  ساعت ها بنشینند  و 
نیایش و راز و نیاز زائرانی را به تماشا بنشینند  که به 
آرامش این حریم پناه آورد ه بود ند . انگار حس زیبای 
سبکبالی از ظرف وجود  زائران لبریز می شد  و سرریز 

آن سهم چشم های تماشاگر ایشان بود .
د ل هایشــان د ر جســتجوی پرتو آرامــش د ر بین 
جمعیــت زائران، خرامان خرامان به این ســو و آن 
سو می د وید . با تمام وجود  احساس کرد م که این د و 
جهانگرد  را یارای رفتن نیســت چرا که این بار نه به 
رسم اد ب که به رسم مهرورزی همچنان که چشم بر 
فضای روحانی حرم د اشتند  و رو سوی گنبد  شریف، 
از صحن خارج می شــد ند . نمی د انم حس ایشــان 
را هنگامی که حرم را تــرک می کرد ند  چه بنامم؟ 
اما مطمئنم سرشــار شد ن از شــوقی د رونی، حس 
مشترک من و ایشان خواهد  بود ، هرگاه این خاطره 

زیبا را به یاد  بیاوریم.

 الهام رمضانی 

روش مبارزه سیاســی ائمه اطهار)ع( با طاغوت ها، روشی مبتنی بر عقالنیت 
د ینی بود  که د ر آن ضمن تاکید  بر خطوط قرمز شــریعت، جمود  و تحجر د ر 
مواضع و رفتارها جایی ند اشت، بلکه آن بزرگواران با رصد  فعالیت ها و مواضع 

سیاسی مزورانه د شمن، اقد اماتی متناسب با آنها اتخاذ می نمود ند . 
خد اوند  متعال د ر قرآن کریم د ر کنار پرستش خویش، طاغوت  ستیزی را نیز از 
 َ ارکان رسالِت انبیاء الهی می شمرد : » َولََقد ْ بََعْثَنا فِی ُکلِّ أُمٍَّة رَُّسواًل أَِن اْعُبد ُوا اهللاَّ
اُغوَت؛ و همانا در هر امتی پیامبریفرستادیم که [اعالم کند که]  َواْجَتِنُبــوا الطَّ

خدا را بپرستید و از طاغوت د وری گزینید .«
د ر میان ائمه شــیعه)ع(، زند گی سیاسی امام رضا)ع( با مطرح شد ن موضوع 
والیتعهد ی مأمون، نمایشــی خاص از جریان عقالنیت شیعی د ر مبارزات با 
طاغوت هــای زمان خویش د ارد . موضوعی که تحلیل آن می تواند  هد ایت گر 

مبارزات سیاسی با طاغوت های زمان باشد .
حقیقت این که امام)ع( با شرط نمود ن عد م د خالت د ر امور حکومتی برای قبول 
والیتعهد ی، از تأیید  رفتارهای حکومت مأمون برائت جستند ، ولی د ر ضمن، 
این فرصت را فراهم ساختند  تا امت اسالمی از وجود  پربرکت ایشان بهره ببرد . 
آن گونه که آن حضرت د ر مد ت کوتاه والیتعهد ی فرصتی یافت تا به وظایف 
آســمانی خویش د ر هد ایت امت اسالمی با فراغ بال بیشتری عمل کند  و از 
جمله، با علما و بزرگان به گفت وگوی علمی بنشیند  و انحرافات آنان را گوشزد  
کند . برگزارد ن نماز پرشکوه عید  فطر به امامت امام رضا)ع( که مأمون چاره ای 
ند ید  جز آنکه اقامه نماز را د ر همان آغاز ممنوع سازد ، و نماز باران امام)ع( که 
به بارش باران انجامید  و آتش محّبت ایشان را بیش از پیش د ر د ل مشتاقان 

شعله ور ساخت، از فّعالیت های این د وره است.
با این حال امام)ع( د ر این مســیر از خرد ه گیری هــا و نکوهش بعضی افراد  
ساد ه د ل و مقد س نمای شیعه به د ور نبود  و برای رفع استبد اد  و کوته نظری های 
آنان، موضوع والیتعهد ی خویش را با موضوع وزارت و مســئولیت اقتصاد ی 
حضرت یوســف)ع( د ر حکومت فرعون مصر مقایســه می نمود ند . همچنین 
امام رضا)ع( د ر پاسخ »محمد  بن عرفه« که د لیل قبول والیتعهد ی را پرسید ؟ 

فرمود : به همان د لیل که جد م امیرالمؤمنین د اخل شد ن د ر شورای شش نفره 
را پذیرفت [من نیز والیتعهد ی را پذیرفتم.]. حقیقت این که ائمه شــیعه د ر 
مبارزات سیاسی با طاغوت ها د و موضوع را همواره د ر نظر می گرفتند : موضوع 
اول د ر نظر گرفتن خطوط قرمز و اصول و ارکان اســالم بود  و موضوع د وم د ر 
نظر گرفتن خیر و مصلحت امت اسالمی بود . از این رو با وجود  آن که امام علی 
و امام حسن)ع( د ر راستای حفظ امت اسالمی از خطرها و جلوگیری از سوء 
استفاد ه د شمن از تفرقه میان مسلمانان، از خالفت و حاکمیت ظاهری خویش 
بر مسلمانان گذشتند ، ولی تحریف ارکان اعتقاد ی اسالم و اضمحالل فرهنگی 
آن موجب شــد  تا امام حسین به قیام علیه یزید  پرد اخته و بفرمایند : »َو َعلَی 
ُة بِراع ِمْثَل یَِزید َ؛ هنگامی که اّمت اسالمی به  الُم إِْذ َقد ْ بُلَِیِت االُمَّ االِْسالِم، السَّ

زمامد اری مثل یزید  گرفتار آید ، باید  فاتحه اسالم را خواند !«
همچنین از جمله مبارزات سیاسی امام رضا)ع( د ر این د وران می توان به تذکر 
مسیر انحراف حکومت اسالمی و بازگشت د اد ن خالفت مسلمانان به جایگاه 
اصیل و الهیش د انست. متأسفانه د ر عصر اموی و عباسی همراه با انحراف بیش 
از پیش جایگاه خالفت اســالمی، د ین نیــز از عرصه اجتماعی رنگ باخت و 

حکومت های باطل آن را به مثابه سنت های عباد ی و فرد ی د رآورد ند .
پررنگ نمود ن موضوع قیام امام حســین)ع( و تأکید  بر عزاد اری و احیای یاد  
شهد ای کربال موضوع د یگری است که امام رضا)ع( از آن برای جریان د اشتن 
روحیه طاغوت ستیزانه د ر میان امت اسالمی و شیعه بهره می برند . آن گونه که 
سخنان و روایات فراوانی از آن حضرت د ر این باره بیان شد ه است.  آن حضرت 

ضمن توصیه به بزرگد اشت عزاد اری ماه محرم می فرمایند : 
»یَا ابَْن َشِبیٍب إِْن ُکْنَت بَاِکیاً لَِشیْ ءٍ َفابِْک لِلُْحَسْیِن بِْن َعلِیِّ بِْن أَبِی َطالٍِب علیهما 
الّســالم؛ ای ابن شبیب! اگر می خواهی گریه کنی، بر حسین بن علّی ابن ابی 

طالب علیهماالّسالم گریه کن!«
حاصل سخن این که زند گی سیاسی امام رضا)ع( نمایشی خاص از عقالنیت 
سیاسی و مذهبی شیعه است که باید  بیش از پیش به تحلیل آن پرد اخت و 

اصول و روش های مبارزاتی شیعه را با استفاد ه از آن تد وین نمود .

زهرا چکنه: میهمان شــد ن بر سر 
خوان با برکت حضــرت رضا)ع( و 
د ریافت د عوت نامه میهمان ســرا، از 
آرزوهــای هر زائر و مجاور اســت. 
قرن هاســت کــه زائــران حضرت 
میهمان خانه  د ر  رضــا)ع( 
حضرت پذیرایی می شوند  و 
بسیاری از زائران این غذا را 
برای تبرک به شهر و د یار 
خود  برد ه و آن  را به کسانی 
که مریض د ارند  و یا توفیق 
زیارت و موهبت حضور بر 
سفره حضرت را ند اشته اند ، 

هد یه می د هند .
آســتان قد س رضوی پس از پیروزی انقالب اســالمی فعالیت های 
متعد د  و ارزند ه ای به منظور ایجاد  تسهیالت و خد مات رسانی بیشتر و 
مطلوب تر به زائران بارگاه رضوی انجام د اد ه که از جمله این خد مات 

د رحوزه میهمان سرا بود ه است.
د ر حال حاضر ســاختمان های فعلی میهمان سرای حضرت د ر ضلع 

شمالی بست شیخ حرعاملی و صحن غد یر واقع است.
میهمان سرای بست شیخ حرعاملی د ارای چهار طبقه شامل آشپزخانه، 
د و سالن پذیرایی و اد اره  میهمان سرا است که به همه  امکانات مورد  
نیاز برای طبخ غذا و پذیرایی از میهمانان امام هشتم)ع( مجهز است.

میهمانسرای جد ید  که اواخر سال گذشته د ر صحن غد یر احد اث شد ، همچون 
ساختمان قد یمی میهمان سرا د ر د و وعد ه ناهار و شام میزبان زائران حرم مطهر 

رضوی است.
شاید  این سؤال برای بسیاری از زائران پیش بیاید  که آیا غذاهایی که د ر این 
د و میهمان سرا طبخ می شود  با هم تفاوت د ارند  یا خیر؟ د ر پاسخ به این سؤال 
باید  گفت تمام غذاهای این د و میهمان ســرا از یک محل تأمین می شــود  و 
تنها برای اینکه پذیرایی از میهمانان بیشتری صورت پذیرد ، ساختمان د یگری 

احد اث شد . هزینه های میهمان سرای 
حضرت از محــل عواید  موقوفات و 
نذورات مربوطه تأمین می شــود  و 
هم اکنون روزانه بیش از 20 هزار نفر 
زائر و خاد م د ر میهمان سرای حضرت 
رضــا)ع( پذیرایی می شــوند  که د ر 
روزهای پایانی د هه آخر صفر، تمام 
زائران پیاد ه  میهمان سفره حضرت 

خواهند  شد .
29 واقــف، 97 رقبه وقفی شــامل 
مزرعــه، قنات، بــاغ، زمیــن، چاه 
آب، منزل و مغازه را د ر شــهرهای 
مشــهد  مقد س، چنــاران، گرگان، 
تربت جام، گرگان، یزد ، بابل، خوی، 
تربت حید ریه، کاشمر، قوچان، نیشــابور و ارد بیل وقف آستان قد س رضوی 
کرد ه اند  تا تمامی و یا بخشی از د رآمد  این موقوفه  ها صرف میهمان سرا و اطعام 
زائران حضرت شود  که بیش ترین این موقوفات د ر شهرستان مشهد  و چناران 
می باشد . از جمله غذاهایی که د ر میهمان سرای حضرت رضا)ع( طبخ می شود  
می توان از خورش های قیمه، قورمه سبزی، کد و، باد مجان، کرفس، فسنجان، 

سیب آلو، چلوگوشت و کباب یاد  کرد  که برخی از این غذاها فصلی است.
د ر مجموعه میهمان سرای حضرت رضا)ع( 55 آشپز، کمک آشپز و سرآشپز 
مشــغول طبخ غذا برای زائران هستند ، همچنین د ر کنار این گروه روزانه 80 
خاد م  مرد  و 60 خاد م خانم نیز د ر این بخش مشغول خد مت رسانی به زائران 
هستند . شیفت کاری نیروهای آشپزخانه که وظیفه اصلی آنها طبخ غذا است از 
ساعت 6:30 صبح شروع می شود  و تا شب نیز اد امه د ارد ، د لیل طوالنی بود ن 
این بازه بخاطر آن است که میهمان سرای حضرت برای د و وعد ه غذایی ناهار 

و شام تد ارک غذا می بیند .
عموم زائرانی که د عوت نامه میهمان  سرای حضرت را د ریافت کرد ند ، برای صرف 
ناهار از ساعت 11:30 تا 14 و د ر وعد ه شام نیز از ساعت 19 تا 21 می توانند  

بسته به یکی از د و میهمان سرای حضرت مراجعه نمایند .

د ر مجموعه 
میهمان سرای 
حضرت رضا)ع( 
55 آشپز، کمک 
آشپز و سرآشپز 
مشغول طبخ 
غذا برای زائران 
هستند ، همچنین 
د ر کنار این گروه 
روزانه 80 خاد م  
مرد  و 60 خاد م 
خانم نیز د ر این 
بخش مشغول 
خد مت رسانی به 
زائران هستند 

صفحه هشتم

امام طاغوت ستیزان

میهمان شــد ن بر سر 
خوان با برکت حضــرت رضا)ع( و 
د ریافت د عوت نامه میهمان ســرا، از 
آرزوهــای هر زائر و مجاور اســت. 
قرن هاســت کــه زائــران حضرت 
میهمان خانه  د ر  رضــا)ع( 
حضرت پذیرایی می شوند  و 
بسیاری از زائران این غذا را 
برای تبرک به شهر و د یار 
خود  برد ه و آن  را به کسانی 
که مریض د ارند  و یا توفیق 
زیارت و موهبت حضور بر 
سفره حضرت را ند اشته اند ، 

لـقـمـه نـانـى مـتـبـرك
گزارش

برشى از سيره سياسى امام رضا
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 آبــــان 

چـــه  شــخــصــى؟
  

مرواريد ى بر تاج زمان و نقطه اى 
د رخشان بر پيشانى فضيلت

وارد  صحن انقالب اسالمی یا همان صحن سقاخانه 
که بشوید ، د ر گوشه شمال شــرقی، سرد َر یکی از 
ورود ی ها نوشته شد ه است مقبره شیخ حرعاملی... .

برای اینکه وارد  مقبره این عالم وارسته بشوید ، باید  
چند  پله پایین بروید . آن پایین که شاید  برای بیش 
از 100 نفر فضا نباشــد ، چشمتان به نیم ضریحی 
می افتد  که شیخ د ر پس آن و د ر جوار امام هشتم)ع( 

آرمید ه است.
شــیخ محمد  بن حسن حر عاملی معروف به شیخ 
حرعاملی از علما و فقهای شیعه و راویان حد یث د ر 
قرن 11 هجری اســت که د ر محضر اساتید  بزرگی 
همچون عالمه مجلســی و فیض کاشانی پرورش 

یافته است.
شیخ حرعاملی  از نواد گان حربن یزید  ریاحی است 

که نسبش با 35 واسطه به ایشان بر می گرد د .
ایــن عالم فرزانه مقد مات علوم د ینــی و اد بی را د ر 
زاد گاهش مشــغره لبنان فرا گرفت، سپس اد بیات 
عرب، فقه، حد یث، رجال و د یگر فنون علمی و اد بی 
را د ر منطقه جبع لبنان نزد  علمایی همچون حسین 
بن حسن ظهیری و زین الد ین بن محمد  نوه شهید  

ثانی تکمیل کرد  و از آنان اجازه نقل حد یث گرفت.
شــیح حرعاملی پس از چهل ســال اقامت د ر این 
منطقه، د ر سال 1073 هجری قمری رهسپار مشهد  
شــد  و 31 سال د ر این شــهر به تد ریس و تألیف 

پرد اخت.
وی پس از سید حســین موسوی عالی د ر بخشی از 
حرم مطهــر رضوی که خود  از آن به »القبه الکبیره 

الشریفیه« یاد  کرد ه است، تد ریس می کرد .
شیخ حرعاملی د ر سال 1098 هجری قمری د ر راه 
بازگشت از چهارمین سفر حج به اصفهان رفت و شاه 
سلیمان صفوی به توصیه عالمه مجلسی او را به شیخ 

االسالمی مشهد  منصوب کرد .
شیخ االسالم، باالترین منصب د ینی شیعی د ر د وره 
صفوی و پس از آن تا د وره پهلوی بود  که محمد باقر 
مجلســی و شــیخ بهایی د ر اصفهان، حرعاملی د ر 
مشــهد  و مال محمد طاهر قمی د ر قــم را می توان 

پرنفوذترین شیخ االسالم ها د انست.
شیخ حرعاملی همچنین از فقیهان برجسته اخباری 
است که آثار او مطابق آنچه که د ر کتاب امل اآلمال 
آمد ه، شامل 24 کتاب و رساله است که مهم ترین اثر 
حد یثی او تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل 
الشــریعه د ربرگیرند ه اجتهاد ها و فتاوای او بر پایه 

اخبار د ر مسائل فقهی است.
کتاب شریف وسائل الشیعه که طی بیست سال به 
نگارش د رآمد ه، شامل حد ود  36 هزار روایت د رباره 
احکام شرعی، واجبات، محرمات، مستحبات و آد اب 
اســت و روایات آن برگرفته از مجموعه های روایی 
معتبر شیعه است که د ر حال حاضر وسائل الشیعه 
از ارکان اصلی اســتنباط احکام شرعی و اجتهاد  د ر 
حوزه های علمیه شــیعه به شمار می آید  و د ر تمام 
د رس های خارج فقه روایات آن نقل و مورد  استناد  
قرار می گیرد . ســرانجام شیخ حرعاملی د ر روز 21 
رمضان ســال 1104 هجری قمری د ر 71 سالگی 
د ر مشهد  د رگذشت و د ر ضلع شمال شرقی صحن 
انقالب اسالمی به خاک سپرد ه شد  و مزارش بواسطه 
همجــواری با حضرت امام رضــا)ع( و نیز خد مات 
ارزنــد ه او به زیارتگاه صد ها زائر حرم نورانی رضوی 

تبد یل شد ه است.
عالمه امینی د ر کتاب ارزشمند  »الغد یر« د ر باره شیخ 
حر عاملی می فرمایــد : »او مروارید ی بر تاج زمان و 
نقطه ای د رخشان بر پیشانی فضیلت است. هر گاه د ر 
پی شناخت ایشان برآیی، ایشان را آگاه به هر فنی 
خواهی یافت. جمالت مد ح و ستایش د ر معرفی او 
ناتوانند . گویا او تند یس علم و د انش و اد ب و تجسم 
فضل و کمال اســت. از آثار او، نگارش احاد یث ائمه 
اهل بیت)ع( د ر اثبات امامت و نشــر فضایل و جمع 
آوری احکام و حکمت ها و مد ح و ستایش آنان است 
و تألیفات ارزشمند ش یاد  او را جاود ان ساخته است.«
مرحوم شــیخ عباس قمــی نیز د ربــاره او می گوید : 
»محمد بن حســن بن علی مشغری)شیخ حر(  شیخ 
محد ثان، عالم، فقیه و محــد ث جلیل القد ر صاحب 
مکارم و فضایل و صاحب تألیفات مفید  و گرانقد ری 
است. او صاحب »رسائل« است که جامع و کامل است 
و ساحلی ند ارد ؛ و با تألیف آن بر مسلمانان منت نهاد .« 

فاطمه روحانی: د ر مشــاهد  مبارکه، رســم اســت که زائران، از پایین پای 
حضرات)ع( وارد  شــوند  و باالی سر ایشان نماز بگزارند . ورود ی شیخ حرعاملی 
)شــهید  نواب صفوی(، ورود ی پایین پا، د ر حرم مطهر رضوی است. این ورود ی 

نزد یک ترین مسیر را هم به روضه منوره د ارد . 
ورود ی صحن کوثر نیز د ر نزد یکی ورود ی بست شیخ حرعاملی قرار د ارد . زائرانی 
که از صحن کوثر وارد  حرم مطهر می  شوند  برای تشرف به روضه منوره باید  وارد  
همان مسیری بشوند  که زائران ورود ی از بست شیخ حرعاملی د ر آن قرار د ارند .

با عبور از ورود ی شیخ حرعاملی، نمایی از ایوان »نقاره خانه« صحن انقالب اسالمی 
و »برج ساعت« سرد َر صحن آزاد ی پیش روی زائران قرار می  گیرد .

از این ورود ی تا ســرد َر ایوان نقاره  خانه )که ایوان شرقی صحن انقالب اسالمی 
است( بست شهید  نواب صفوی نام د ارد . زائران برای تشرف از پایین پای حضرت، 

باید  وارد  صحن آزاد ی بشوند .
از ورود ی شیخ حر عاملی تا صحن آزاد ی هم فضای باز پیرامونی صحن ها است 

که ایستگاه خود رو های برقی حمل زوار ناتوان نیز هست. 

-مســیر عمومی: ورود ی شــیخ حر عاملی)اصلی(/ ورود ی صحن کوثر)فرعی(/ 
صحن آزاد ی

-مسیر براد ران: صحن آزاد ی/ د ارالسرور/ روضه منوره
-مسیر خواهران: صحن آزاد ی/ د ارالسعاد ه/ روضه منوره

 ویژگی های زیارتی و تاریخی:
-  تشرف از کوتاه ترین مسیر به روضه منوره 

- مالقات با برج ساعت صحن آزاد ی و قد یمی ترین ساعت حرم مطهر
- آشــنایی با صحــن آزاد ی که پس از صحن انقالب اســالمی )صحن عتیق( 

قد یمی ترین صحن حرم مطهر رضوی است
- مشاهد ه ایوان طالی صحن آزاد ی

 صحن آزاد ی
ســنگ  بنای صحن آزاد ی د ر روزگار فتحعلی شاه قاجار)حوالی 1233 قمری( با 
الهام از معماری صحن عتیق گذاشــته شد ه  است. این صحن با 81 متر د رازا و 
51 متر پهنا، از لحاظ قد مــت د ومین صحن حرم مطهر رضوی پس از صحن 
عتیق اســت. رواق  های د ارالضیافه، د ارالسعاد ه و د ارالسرور د ر غرب، بست شیخ 
حر عاملی د ر شمال و رواق امام خمینی)ره( د ر جنوب صحن آزاد ی قرار د ارند . 
صحن آزاد ی از شرق به خیابان شهید  نواب صفوی راه د ارد . این صحن چهار ایوان 
 قرینه یکد یگر د ارد . ایوان غربی صحن آزاد ی که به »ایوان طال« هم مشهور است 
»باب  السعاد ه« نام د ارد . این ایوان به همت عضد الملک )که طومار عضد الملکی هم 
د ر د وره تولیت او تهیه شد ه( د ر روزگار ناصرالد ین شاه، طالکاری شد ه است. ایوان 

باب  السعاد ه 20 متر ارتفاع، 15 متر د رازا و 7 متر عرض د ارد . 
ایوان قرینه باب  الســعاد ه، د ر شــرق صحن، ایوان »باب  السالم« است و د و راهرو 
د ر د و طرف ورود ی اصلی ایوان قرار د ارد  که »بســت شیخ حرعاملی« نام گذاری 

شد ه است. 
صحن آزاد ی د و ایوان د یگر هم د ارد . ایوان شمالی صحن که »باب  الحکمه« خواند ه 
می  شــود  و ایوان قرینه آن د ر جنوب صحن که برج ساعت)قد یمی  ترین ساعت 

حرم مطهر( روی بام آن قرار د ارد .
صحن آزاد ی هم مانند  صحن انقالب اسالمی سقاخانه  د اشته است. این سقاخانه 
که نمای ایوان طال و روضه منــوره را از ورود ی  های صحن، مخد وش می  کرد ه، 
د ر 1271 شمسی تخریب شد ه و بجای آن، حوضی د ر وسط صحن قرار گرفته 

است. 
از صحــن آزاد ی ســه ورود ی به روضه منــوره وجــود  د ارد . ورود ی  های رواق 
د ارالسعاد ه و رواق د ارالضیافه د ر اختیار خواهران برای تشرف به روضه منوره است 

و ورود ی رواق د ارالسرور د ر اختیار براد ران قرار د ارد . 

 رواق د ارالسعاد ه
رواق د ارالسعاد ه ورود ی اصلی صحن آزاد ی به روضه منوره است. قد مت این رواق 
هم به د وره قاجار می  رســد . بر د یواره این رواق کتیبــه  ای وجود  د ارد  با ابیاتی از 
قصید ه »میرزا محمد  کاظم صبوری« ملک الشعرای آستان قد س رضوی و پد ر ملک 
الشعرای بهار. رواق د ارالسعاد ه از طریق رواق حاتم  خانی با روضه منوره ارتباط د ارد .

 رواق د ارالضیافه
رواق د ارالضیافه از طرف شرق به صحن آزاد ی، از طرف جنوب به د ارالسعاد ه و از 
سوی غرب به گنبد  اهللا  ورد ی خان ارتباط د ارد . تا د هه  های گذشته از این رواق به 
عنوان محلی برای پذیرایی از میهمانان حرم مطهر رضوی استفاد ه می  شد ه است. 
این رواق هم اکنون مســیر تشرف خانم  ها به حرم مطهر است. رواق د ارالضیافه 

پس از پیوستن به رواق گنبد  اهللا  ورد ی خان به روضه منوره می  رسد .

 رواق د ارالسرور
د ارالسرور مسیر اصلی تشرف براد ران به حرم مطهر از صحن آزاد ی است. د ر این 
رواق د و د ر طالیی نفیس وجود  د ارد  که به د ارالســعاد ه و د ارالسالم باز می  شود . 
این رواق تا 60 سال پیش، آبد ارخانه حرم مطهر رضوی بود ه است. د ارالسرور از 

طریق رواق د ارالسالم با روضه منوره ارتباط د ارد . 

 رواق د ارالسالم
این رواق از ســوی غرب با د ر زرین نفیسی به رواق د ارالحفاظ و از شمال با د و 
راهرو به گنبد  حاتم خانی و از ســمت شرق با د رِ طالی نفیس د یگری به رواق 
د ارالســرور می  پیوند د . رواق د ارالسالم، به روضه منوره می  پیوند د . قد یمی ترین 

لوستر حرم مطهر با قد مت 200 ساله اینجا، د ر د ارالسالم قرار د ارد . 

 چه ببینیم؟
مســیر تشرف از ورود ی شــیخ حرعاملی به روضه منوره د ید نی  هایی هم د ارد . 
بخشی از این د ید نی  ها، جزو بناهای تاریخی حرم مطهر هستند  و بخشی از آنها 

بناهایی که د ر روزگار معاصر به این مجموعه اضافه شد ه  اند . 

 صحن کوثر
صحن کوثر یکی از د و صحنی است که به صورت قرینه د ر د و سوی صحن جامع 
رضوی بنا شد ه  اند . صحن کوثر 15 هزار مترمربع وسعت د ارد . نمای صحن کوثر 
از سنگ، آجر و کاشی معرق است. این صحن با کاربری عباد ی-مذهبی ساخته 
شد ه و تمام کاشی  های آن مزین به نام مبارک حضرت فاطمه)س( است. د ر ضلع 
جنوبی صحن کوثر بنای اد اری معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قد س 
رضوی قرار د ارد . ورود ی موزه  های حرم مطهر رضوی هم د ر همین صحن است. 
ســرویس های بهد اشتی شماره 4 مجموعه حرم مطهر هم د ر حاشیه خروجی 

همین صحن قرار د ارد . 

 برج ساعت صحن آزاد ی
»برج ساعت« اصطالحی است که د رباره جایگاه قد یمی  ترین ساعت حرم مطهر بر 
بام ایوان جنوبی صحن آزاد ی استفاد ه می  شود . قد یمی  ترین ساعت حرم مطهر 
بر روی این برج نصب اســت. این ساعت یک ساعت ِهند لی انگلیسی است که 
البته حاال برقی شد ه. این ساعت پیش از این روی ایوان غربی صحن عتیق قرار 
د اشته که بعد ها به خاطر عد م استحکام بام ایوان صحن عتیق، ساعت به ایوان 
جنوبی صحن آزاد ی منتقل شد ه است. د ر ایوان غربی صحن عتیق هم پس از 
مرمت خرابی  ها، برج ساعتی مشابه برج ساعت صحن آزاد ی بنا شد ه و یک ساعت 
آلمانی د ر آنجا نصب شد ه است. آن ساعت که توسط واقفی به نام »عبد الحسین 

معاون« وقف حرم مطهر رضوی شد ه، به »ساعت معاون« مشهور است.

 رواق د ارالحجه
د ارالحجه د ر زیر صحن انقالب اســالمی قد یمی  ترین صحن حرم مطهر رضوی 
بنا شد ه است و د و ورود ی آن د ر د و طرف مسیرهای تشرف به حرم مطهر قرار 
د ارد . یکی د ر بست نواب صفوی پشت ایوان نقاره خانه و د یگری د ر بست شیخ 
طوسی و پشت ایوان غربی صحن عتیق)ایوان ساعت(. کار ساخت رواق د ارالحجه 
د ر زیر تاریخی ترین صحن حرم مطهــر بویژه د ر زیر ایوان تاریخی نقاره  خانه و 
ایوان ســاعت، از شاهکارهای مهند سی و معماری است که توسط آستان قد س 
رضوی انجام شد ه است. رواق د ارالحجه نزد یک به 7 هزار متر مربع وسعت د ارد . 
د و ورود ی اصلی این رواق د ر بست شیخ طوسی و بست شهید  نواب صفوی قرار 
د ارد . د ر سطح اماکن متبرکه رضوی، د ارالحجه از جمله رواق  هایی است که د ر 

آن، قبله با سوی زیارت هم راستا می شود .

راهــنــمــای حــرم

 راهنماى تشرف از ورود ى شيخ حر عاملى به روضه منوره

به پابوس حضرت مى رويم
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 آبــــان 

زائران خرد سال
با «گل نجمه» به زیارت می روند 

د ر بین عموم زائرانی که برای زیارت به حرم مطهر حضرت رضا)ع( 
مشرف می شوند ، کود کان به عنوان زائران خرد سال این امام همام 

جایگاه ویژه ای را د ارند .
انتشارات آســتان قد س رضوی )به نشر( برای نخستین بار کتاب 
زیارتنامه امام رضا)ع( برای کود کان را با عنوان »گل نجمه« د ر 24 
صفحه  و د ر قطع رقعی با شــمارگان 1500 نسخه و به قیمت 70 

هزار ریال برای این گروه سنی منتشر کرد ه است.
کود کان می توانند  این زیارتنامه را که توســط مجید  مالمحمد ی 
نوشته شد ه اســت را د ر جای جای حرم این امام مهربان بخوانند  

و از او بخواهند  د ست های کوچکشان را به خد اوند  بزرگ برساند .
»امام مهربان«، »سالم«، »زائر بهشتی«، »اسم او رضا)ع(«، »خد احافظی«، 
»شــهاد ت«، »او هم نشین ماســت«، »با اجازه شــما«، »اذن د خول«، 
»بال های قشــنگ«، »صلوات خاصه«، »یک د نیا شــوق«، »امین اهللا«، 
»آخرین زیارت«، »حرف های د لنشین« و »جایزه« عناوین بخش های 
این کتاب اســت.  د ر پشــت جلد  این کتاب آمد ه اســت: »من یک 
زیارتنامه هستم؛ زیارتنامه کوچکی که برای تو نوشته شد ه است. تو 
اینجا میهمان امام رضا)ع( شد ه ای و می خواهی با خواند ن من، از او 
بخواهی د ست های کوچکت را به خد ای بزرگ برساند  و قلب مهربانت 
را از نور ایمان و د انایی پر کند . ســالم د وست عزیز، من از د ید ن تو 

چقد ر خوشحالم! به حرم با صفای امام غریبان خوش آمد ی!«
عالقه مند ان برای تهیه این کتاب و مشاهد ه و تهیه سایر محصوالت 
انتشــارات آســتان قد س رضوی می توانند  به نشــانی اینترنتی  
www.Behnashr.com یا فروشــگاه های سطح شهر مشهد  
و نمایند گی های سراسر کشــور مراجعه کنند ؛ همچنین سامانه 
پیامکی به شــماره 30003209 یا کانال اطالع رســانی به نشر به 
آد رسbehnashr@  نیــز از د یگر راه های برقراری ارتباط با این 

انتشارات است.

واقفانی که د ر گریه های عزاد اران 
شریک هستند 

شاید  برایتان جالب باشد  که بد انید  بیشترین د رآمد  موقوفات ایران 
طبق نیات واقف برای پاسد اشت شعائر د یني و نشر معارف اسالمي  
مانند  برگزاري مراسمات جشن و سرور، سوگواري، ساخت مساجد  
و تجهیز آنها، ســاخت تکایا و حسینیه ها، چاپ و نشر قرآن کریم 
هزینه می شــود . حد ود  60 واقف نیکو سیرت، تمامی یا بخشی از 
اموال خود  را جهت روضه و تعزیه خوانی ائمه اطهار)ع( وقف آستان 
مقد س حضرت رضا)ع( کرد ه اند  که برخی از این وقف نامه ها مربوط 

به برپایی مراسم عزاد اری و سوگواری د ر د هه آخر صفر است.
موقوفه های »مرحوم محمد  حسین الشریف«، »سید  علی فرزند  سید  
اسماعیل«، »امام ورد ی خان بیات مختاری و آبجی سلطان همسر 
وی«، »فضل اهللا خان وزیر نظام، متولی باشی آستان قد س رضوی«، 
»میرزا محمد  حسین حسینی عضد الملک«، »میرزا محمد  مهد ی 
نوائی لشــکرنویس«، »مهد ی قلی خان قرایــی«  و »آیت اهللا واعظ 
طبسی« برخی از  واقفانی هستند  که موقوفاتی را جهت تعزیه خوانی 
حضرت سید الشــهد ا)ع( و حضرت رضا)ع( د ر د هه آخر صفر وقف 

این آستان مقد س کرد ه اند .
از میان 15 موقوفه ای که واقفان تمامی یا بخشی از مایملک و اموال 
خود  را به منظور تعظیم و ترویج شــعائر مذهبی و تقویت مبانی 
د ینی، جهت تعزیه د اری د هه آخر صفر وقف آستان مقد س حضرت 
رضا)ع( کرد ه اند ، د ر 9 موقوفه ذکر شد ه بخش مشخصی از عواید  
این موقوفات برای برپایی مجالس عزاد اری و تعزیه خوانی د ر شهر 

مشهد  به ویژه حرم مطهر رضوی اختصاص د اد ه شد ه است.
د ر پنج موقوفه نیز آمد ه است که بخش مشخصی از عواید  موقوفات 
وقف شد ه جهت تعزیه خوانی د ر شــهرهای استان کرمان هزینه 
شــود  و موقوفه امام ورد ی خان بیات مختاری و همســرش برای 
تعزیه خوانی و عزاد اری د ر شهرستان نیشابور وقف آستان مقد س 

حضرت رضا )ع( شد ه است.

یاد گاری از قد یمی ترین سنگ قبر 
مطهر امام رضا)ع( 

یکی از توصیه هایی که د ر منابع روایی و د ینی ما به آن تأکید  شد ه، 
آن است که وقتی به سفر می روید  برای د وستان و آشنایان هد یه ای 

به عنوان سوغات ببرید .
اگر د ر د هه آخر صفر و ایام شهاد ت حضرت رضا)ع( این فرصت برای 
شــما پیش آمد  تا به مشهد مقد س سفر کنید  و به زیارت حضرت 
رضا)ع( مشرف شوید ، چه بهتر است که این هد یه و سوغات رنگ و 
بویی امام رضایی د اشته باشد  تا هر بار با د ید ن آن یاد  و خاطره این 

سفر معنوی برای شما و د یگران زند ه شود .
یکی از بهترین پیشنهاد ها برای سوغاتی فرهنگی و معنوی »نقش 
برجســته قد یمی ترین سنگ مضجع شــریف حضرت رضا)ع(«

است.
این ســوغات معنوی را می توانید  د ر د و ســایز متوسط به عنوان 
تند یس و د ر ابعاد  25 د ر 15 سانتی متر، به قیمت 150 هزار ریال و 
د ر اند ازه کوچک به صورت تابلو، د ر اند ازه 20 د ر 12 سانتی متر و با 
قیمت 110 هزار ریال از مرکز عرضه محصوالت فرهنگی و هنری 
موسســه آفرینش های هنری آستان قد س رضوی واقع د ر ابتد ای 

باب الجواد )ع( حرم مطهر خرید اری کنید .
شــاید  برایتان جالب باشد  که بد انید  قد یمی ترین سنگ مزار امام 
رضا)ع( مربوط به قرن ششــم هجری قمری اســت که از نفایس 
بسیار ارزشمند  موزه آستان قد س رضوی محسوب می شود . جنس 
این سنگ مرمری که اند ازه اصلی آن د ر ابعاد  20 د ر 40 سانتی متر 
و به قطر 6 سانتی متر اســت، د ر اوایل قرن ششم بر مزار امام)ع( 

نصب شد ه است.
سه کتیبه د ر حاشیه سنگ و یک کتیبه د ر سطح محرابي شکل 
آن به خط کوفي شکسته نقش بسته و بر سطح این سنگ جد ید  
عالوه بر کلمات مقد س و الهام بخش تاریخ والد ت و شهاد ت امام 

هشتم )ع( حک شد ه است.

بر اساس مطالب د رج شد ه د ر ویژه نامه «شماره 106 سالم»
به سؤال زیر پاسخ د هید .

 آیا د ر حرم مطهر رضوی برای زائران و خد ام میهمانسرا وجود  د ارد ؟
1( میهمانسرای ضلع شمالی بست شیخ حرعاملی

2( میهمانسرای غد یر
3( میهانسرای ضلع شمالی بست شیخ حرعاملی و صحن غد یر

4( د ر د اخل حرم مطهر میهمانسرا وجود  ند ارد .

مسابقه شماره 1
  برای شرکت د ر این مسابقه و بهره   مند ی از جوایز معنوی و فرهنگی آن به نکات 

زیر توجه فرمائید .

1- گزینــه  صحیح را به همراه نام و نام خانواد گی و شــماره مســابقه به ســامانه پیامکی 
3000737278 ارسال فرمایید .

مثال:  4 سید  سجاد  هاشمی مسابقه شماره 1
2- برای کسب اطالع از نتایج از طریق کانال تلگرامی »هفته نامه سالم« اقد ام نمایید . برای این 

کار ابتد ا الزم است د رکانال زیرعضو شوید .   
  t.me/salamimam_reza 

گزارش تصويری

عزاد ارى د هه آخر صفر 
د ر حرم مطهر امام رضا


