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يادواره 
شهداى لشكر فاطميون

در حرم مطهر رضوى

مدير امور زائران غيرايرانى آستان قدس رضوى 
ويژه برنامه هاى فرهنگى  زائران غير ايرانى حرم 
مطهر رضوى در دهه  پايانى ماه صفر را تشريح 

كرد.
سيد جواد هاشــمى نژاد اظهار كرد: ارائه  الگوى 
رفتارى اهل بيت(ع) به ويژه براى نســل جوان 
در سايه تبيين شخصيت نبى مكرم اسالم(ص) 
به عنوان اســوه  حسنه و ارائه خدمات فرهنگى 
 تبليغى به زائران پياده از رويكردهاى اصلى اين 

ويژه  برنامه ها در اين ايام خواهد بود.
وى افزود: در اين ايام همچنين مســابقه بزرگ 
كتابخوانى «رحمت جاودان» به چهار زبان عربى، 

اردو، انگليسى و آذرى  برگزار خواهد شد.
وى ادامه داد: نخســتين شب شعر بين المللي 
«اربعين» با حضــور 400 نفر از شــعرا و ادب 
دوستان از 20 كشور جهان سه شنبه 23 آبان 
در مركز نمايشگاه ها و همايش هاى آستان قدس 
رضوى واقــع در ورودى باب الجــواد برگزار و 
شعراى مسلمان اشعار خود را به 6 زبان فارسى، 
عربى، انگليســى، اردو، تركى و آذرى در مدح 
حضرت محمد(ص) و اربعين حســينى قرائت 

كردند.
وى بيــان كرد: يــادواره شــهداى مدافع حرم 
پنجشــنبه 25 آبان در رواق غدير برپا خواهد 
شد و در اين مراســم از خانواده شهداى لشكر 

فاطميون تجليل به عمل خواهد آمد.

شهربازى معارفى
ميزبان زائران خردسال

امام رئوف

رئيس اداره امور نمايشــگاه هاى آستان قدس 
رضــوى گفت: همزمــان با دهــه آخر صفر 
شــهربازى معارفى در ورودى باب الجواد(ع) 

ميزبان زائران خردسال حضرت رضا(ع) است.
محمدحســينى با بيان اين خبــر گفت: اين 
شــهربازى از 15 آبان فعاليت خود را از ســر 
گرفت و تا پايــان آذر ماه در دو نوبت صبح و 
عصر از ســاعت 8:30 تــا 12:30 و 14:30 تا 
19:30 پذيراى عموم كودكان و نوجوانان زائر 

و مجاور است.
وى با اشــاره بــه تمهيــدات الزم به منظور 
دائمى شــدن ايــن شــهربازى تصريح كرد: 
بازگشايى اين شهربازى در واقع فرصتى براى 
پيش بينى مكان و آمــوزش نيروهاى مجرى 
و تكميل فرايند جانمايى اين مجموعه است 
كه اميدواريم تا پايان آذر ماه مكان و موقعيت 

دائمى اين شهربازى قطعى شود.
حسينى با اشاره به دريافت هزينه اندك براى 
بهره مندى از مجموعه بازى هاى اين شهربازى 
عنوان كرد: در ابتدا اين شــهربازى به صورت 
رايگان بــه ارائه خدمــات مى پرداخت كه به 
منظور تأمين بخش كوچكــى از هزينه هاى 
مؤسســه فرهنگى تبيان كه با بهره مندى از 
نيروهاى جهادى و خودجوش اين مجموعه را 
ايجاد كرده بودند، تصميم برآن شد تا هزينه 

بسيار اندكى دريافت شود.

عزادارى دانش آموزان 
مشهدى

براى امام رضا

رئيس اداره پاسخگويى به سؤاالت دينى آستان 
قدس رضوى گفت: همزمــان با دهه پايانى 
صفر برنامه هاى عزادارى «ياران خراســانى» و 
«دختران آفتاب» ويژه دانش آموزان مشهدى 

در حرم رضوى برپا شده است.
حجت االسالم و المسلمين مهدى حسن  زاده با 
اعالم اين خبر عنوان كرد: برنامه  هاى عزادارى 
«ياران خراســانى» و «دختران آفتاب» از شنبه 
20 آبان مــاه آغاز و تا 25 آبــان ادامه خواهد 

داشت.
وى گفت: اين برنامه ويژه دختران و پســران 
دانش  آموز مشهدى از ساعت 9 تا 11 در رواق 
دارالهدايه تدارك ديده شده است كه روزهاى 
شنبه، دوشنبه و چهارشــنبه براى پسران و 
روزهاى يكشــنبه و سه شــنبه براى دختران 

برگزار مى  شود.  
حجت االسالم حسن  زاده اظهار كرد: در ابتداى 
اين برنامه دانش  آموزان ميهمان ســفره امام 
رضا(ع) هستند و پس از آن از برنامه سخنرانى 

و عزادارى بهره مند مى  شود.
وى افــزود: در برنامه «ياران خراســانى» كه 
ويژه پســران تدارك ديده شده است، موضوع 
سخنرانى به مباحث عزادارى و نقش نوجوانان 
در حادثه عاشورا اختصاص داده شده و موضوع 
برنامه دختــران نيز «پرده خوانى حركت امام 

رضا(ع) از مدينه به مرو» است.

در آستانه فرا رسيدن 28 صفر، از سوى معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس 
رضوى ويژه برنامه هاى ســخنرانى و عزادارى حرم مطهر رضوى در ايام رحلت 
جانگداز پيامبر اعظم(ص) و شهادت امام حسن(ع) اعالم شد. معاون تبليغات 
اسالمى آســتان قدس رضوى در تشريح برنامه  هاى سخنرانى و عزادارى حرم 
مطهر رضوى در ايام رحلت جانگداز پيامبر اعظم(ص) و شهادت امام حسن(ع) 
گفت: برنامه هاى شب 28 صفر در ســه بخش تدارك ديده شده است، اولين 
مرحله اين برنامه از ســاعت 17:15 با قرائت زيارت امين اهللا و مداحى توســط 
سيد مهدى ميرداماد آغاز مى شود و در ادامه حجت االسالم و المسلمين دكتر 
رفيعى به ايراد سخنرانى خواهد پرداخت. حجت االسالم و المسلمين سيد جالل 
حســينى با اشــاره به اينكه برنامه عزادارى با محوريت رواق امام خمينى(ره) 
برگزار مى شود، افزود: توليت آستان قدس رضوى نيز در ساعت 20:15 به ايراد 
ســخنرانى خواهد پرداخت و در ادامه مهدى سرورى به روضه خوانى و سينه 

زنى مى پردازد. وى ادامه داد: باتوجه به اينكه شــب رحلت رسول اهللا مصادف با 
شب جمعه است، برنامه قرائت دعاى كميل نيز ساعت 19:15 با حضور عموم 
عزاداران در رواق امام خمينى(ره) برگزار خواهد شــد. به گفته معاون تبليغات 
اسالمى آستان قدس رضوى، همزمان با رواق امام خمينى(ره) در رواق هاى ديگر 
حرم مطهر رضوى برنامه سخنرانى، عزادارى و نشست هاى حلقه معرفت برگزار 
مى شــود. وى درباره برنامه هاى روز 28صفر اظهار كرد: ويژه برنامه روز رحلت 
نيز با سخنرانى دكتر رفيعى بعد از نماز صبح آغاز مى شود و در ادامه مداحان و 
ذاكران خاندان عصمت و طهارت به قرائت دعاى ندبه خواهند پرداخت. حسينى 
با تاكيد بر اينكه بعد از اقامه نماز جمعه، قرائت زيارت پيامبر(ص) در حرم رضوى 
صورت خواهد گرفت، افزود: در شــام رحلت پيامبر اكرم(ص) حجج االسالم و 
المسلمين رفيعى و مدنى به ايراد سخنرانى پرداخته و در ادامه آقايان ميرداماد، 

مطيعى و سرورى به مديحه سرايى و سينه زنى خواهند پرداخت.

زيارت جواد يه
 

خــبــر

برنامه  هاى عزادارى شب و روز ارتحال پيامبر اكرم(ص) اعالم شد
بهترين سالم ها براى توست 

يا على بن موسى الرضا
ُم   ــالَ ــَالُم َعَلْيَك يَا َولَِىّ اهللاِ، الَسّ الَسّ

َالُم َعَلْيَك يَا نُوَر  َه اهللاِ، الَسّ َعَلْيَك يَا ُحَجّ
َالُم َعَلْيَك  اهللاِ ِفى ُظُلَماِت اْألَْرِض، الَسّ
َالُم َعَلْيَك يَا َواِرَث  يِن، الَسّ يَا َعُموَد الِدّ
َالُم َعَلْيَك يَا َواِرَث  آَدَم َصْفَوِه اهللاِ، الَسّ
ُم َعَلْيَك يَا  ــالَ إِبَْراِهيَم َخِليِل اهللاِ، الَسّ
َالُم َعَلْيَك  َواِرَث ُموَسى َكِليِم اهللاِ، الَسّ
َالُم َعَلْيَك  يَا َواِرَث ِعيَسى ُروِح اهللاِ، الَسّ
َالُم  الَسّ اهللاِ،  َرُســوِل  ٍد  ُمَحَمّ َواِرَث  يَا 
َعَلْيَك يَا َواِرَث أَِميــِر الُْمْؤِمِنيَن َعِلِىّ 
َالُم َعَلْيَك يَا َواِرَث  الَسّ بِْن أَبِى َطالٍِب، 
الَْحَسِن َو الُْحَسْيِن َسِيَّدْى َشَباِب أَْهِل 
َالُم َعَلْيَك يَا َواِرَث َعِلِىّ بِْن  ِه، الَسّ الَْجَنّ
َالُم َعَلْيَك  ِد الَْعابِِديَن، الَسّ الُْحَسْيِن َسِيّ
لِيَن  ِد بِْن َعِلٍىّ بَاِقِر ِعْلِم اْألََوّ يَا َواِرَث ُمَحَمّ
َالُم َعَلْيَك يَا َواِرَث َجْعَفِر  َو اْآلِخِريَن، الَسّ
َالُم  الَسّ  ، ِقِىّ الَتّ الَْبِرّ  اِدِق  الَصّ ٍد  ُمَحَمّ بِْن 
َعَلْيَك يَا َواِرَث ُموَسى بِْن َجْعَفٍر الَْعالِِم 
يُق  ِدّ ــَالُم َعَلْيَك أَيَُّها الِصّ ، الَسّ الَْحِفِىّ

ِهيُد، ...  الَشّ

سالم بر تو اى جانشين خداوند بر روى زمين، اى 
ثمره  اولياى پروردگار 

ســالم بر فرســتاده خداوند و فرزند فرستادگان 
خداوند براى راهنمايى بندگان 

اى راهنما و حجت پروردگار سالم بر تو، كه فرزند 
راهنمايان پيشين پروردگار هستى.

بهترين ســالم ها براى تو است، كه تو نورى پاك 
و خدايى هســتى بر روى زميــن تاريك، كه تو 
فرزند نور نورهاى خدايى هستى، تابشى بر عمق 

تاريكى ها و شكافنده آن.
سالم بر تو اى ستون دين، اى مايه استوارى اسالم 
ســالم بر تو اى وارث و جانشين حضرت آدم، كه 

خداوند او را برگزيده بود.
سالم بر تو اى وارث حضرت نوح، كه او با خداوند 

صبورانه نجوا و راز و نياز مى كرد.
سالم بر تو، كه تو وارث ابراهيمى، همان ابراهيم 
كه ديوارهاى خانه خدا را خشت به خشت باال برد! 

كه او دوست و رفيق پروردگار عالم بود. 
سالم مى كنم بر تو، كه تو وارث و جانشين قربانى 

خداوند، اسماعيل هستى. 
سالم بر تو، اى جانشين و وارث موسى نبى، آن كه 

هم كالم و هم سخن با خداوند بود. 
ســالم بر تو، كه تو وارث و جانشين عيسى روح 
خداوند، هستى. كه خدا او را خلق كرد تا چشمان 

مادرش و عالميان بر نور وجودش روشن شود. 
ســالم مى كنم بر تو، كه جانشين بر حق پيامبر 
خداوند حضرت محمد مصطفى هســتى، كه او 
دوست پروردگار عالميان و محبوب نزد خدا بود.

سالم مى فرستم به تو، اى كسى كه جانشين امير 
همه مؤمنان، على هستى. وارث كسى كه جانشين 
بر حق رسول خدا و ولى او بر روى زمين بود. كه 

صدها سالم بر او باد.
ســالم بر تو، كه وارث دختر پيامبر محبوب خدا، 

حضرت فاطمه بزرگترين زنان عالم هستى.
سالم مى كنم بر تو، كه تو جانشين ساالر جوانان 

بهشت حسن و حسين دو عزيز پيامبر هستى.
سالم بر تو، اى وارث على بن حسين، آقا و بزرگ 
ساجدين، اى مايه زينت و آرايه عبادت كنندگان. 
ســالم از براى توست! كه تو جانشين محمد بن 
على، باقرالعلوم، گشــاينده در تمامى دانش ها از 

آغاز تا پايان هستى.
سالم مى كنم بر تو، كه جانشين جعفر بن محمد 
هستى. كه او صدق گفتار و پرهيزكارى اش بر همه 

مسلم بود. 
بر تو ســالم مى كنم، اى وارث و فرزند موسى بن 
جعفر دانا، كه او خشم خود را فرو مى برد و بر همه 

چيز آگاه بود.
برترين سالم ها شايسته تو است اى شهيد راست 

كردار .

 
 در شــب هاى دهه پايانى ماه صفر،  ويژه برنامه مناجات خوانى و عزادارى 

بامدادى در رواق دارالهدايه حرم مطهر رضوى برگزار مى  شود.
طبق سال  هاى گذشته برنامه «مناجات خوانى» و «عزادارى» بامدادى، توسط 
هيئت رزمندگان سراسر كشــور در رواق دارالهدايه در طول شب هاى دهه 
پايانى صفر برپا مى  شود. ويژه برنامه  هاى باشكوه مناجات خوانى و عزادارى 
هيئت رزمندگان اســالم از سراسر كشور با حضور خيل عظيمى از زائران و 

مجاوران بارگاه امام هشتم(ع) از ساعت 22 با قرائت قرآن آغاز مى  شود و در 
ادامه ذاكران و مداحان خاندان عصمت و طهارت به مرثيه سرايى، سينه  زنى، 
قرائت زيارت جامعه كبيره،  دعاى ابوحمزه ثمالى،  مناجات اميرالمؤمنين(ع) 
در مســجد كوفه و ... مى پردازند. ويــژه برنامه مناجات خوانى نيز همچون 
ماه هاى گذشته جمعه شب ها از ساعت 2 بامداد با حضور مداحان كشورى در 

رواق امام خمينى(ره) برگزار مى شود.

نيمه هاى شب حرم را در اين ايام از دست ندهيد
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آبــــان   

 
به همت اداره كل روابط عمومى و امور رســانه آســتان قدس رضوى در 
روزهاى پايانى ماه صفر، 5 هزار نفر از زائران كم برخوردار حرم مطهر رضوى 

به صورت رايگان اسكان داده مى شوند.
با تالش اداره ارتباطات مردمى آســتان قــدس رضوى و در ادامه طرح مهر 
درخشــان كه از سال گذشته آغاز شده است، زائران كم برخوردار رضوى به 
صورت رايگان اســكان مى يابند. زائران كم برخوردار بارگاه منور رضوى در 

اين ايام همچون گذشته پس از شناسايى توسط كارشناسان از ساعت 12 
هرشب تا يك بامداد با وسايل نقليه مستقر در اطراف حرم مطهر رضوى به 

حسينيه تهرانى ها واقع در خيابان آخوند خراسانى منتقل مى شوند.
زائران رضوى در اين حســينيه از امكانات اســتراحت و استحمام برخوردار 
خواهند بود و پس از صرف يك وعده صبحانه رايگان در روز بعد محل اسكان 

را ترك مى كنند.

اسكان رايگان 5000 زائر كم برخوردار 
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خادمان و فراشان در خدمت زائر حضرت
خليل منبتى در ادامه به تشريح خدمات ارائه شده در ايستگاه استقبال از زائران پياده فراشان حرم مطهر رضوى در كيلومتر 6 جاده قوچان 
پرداخت و گفت: همزمان با روزهاى پاياني ماه صفر و به مناسبت شهادت حضرت رضا(ع)، فراشان حرم مطهر رضوي عالوه بر كفشداران 
در ايستگاه استقبال از زائران واقع در كيلومتر 6 جاده قوچان به زائران پياده حرم حضرت علي بن موسي الرضا(ع) خدمت رساني مي كنند.

معاون اماكن متبركه و امور زائرين آستان قدس رضوى عنوان كرد: اين ايستگاه با در اختيار داشتن 10 هزارمتر مربع زمين و 5 هزار 
مترمربع فضاي سرپوشيده روزانه پذيراي بالغ بر 10 هزار نفر از زائران عزيزي است كه از جاده قوچان قصد تشرف به مشهد مقدس را 

دارند.
معاون اماكن متبركه و امور زائرين آستان قدس رضوى در خصوص خدماتي كه در اين مركز به زائران ارائه مي شود، تصريح كرد: فضا و 
امكانات اسكان و استراحت روزانه بالغ بر 3  هزار نفر در اين ايستگاه تدارك ديده شده، همچنين عالوه بر اسكان اين ايستگاه قادر است 

روزانه از 10 هزار نفر از زائران با غذاي گرم پذيرايي كند.
وي با اشاره به امكانات رفاهي موجود در اين ايستگاه افزود: در اين ايستگاه 50 چشمه سرويس بهداشتي  و 40 چشمه حمام و يك واحد 

نانوايي براي خدمت رسانى بهتر به زائران تدارك و مهيا شده است.
اين مقام مسئول به استقرار تيم پزشكي در اين ايستگاه اشاره كرد و افزود: واحد سالمت مستقر در اين ايستگاه به همه ملزومات يك 
بيمارستان صحرايي مجهز بوده و با كادر پزشكي 7 نفره و 45 نفر پرستار و 3 دستگاه آمبوالنس آماده ارائه هرگونه خدمات درماني و 

بهداشتي به زائران است.
به گفته معاون اماكن متبركه و امور زائرين آستان قدس رضوى روزانه به طور ثابت 100 نفر خانم و 100 نفر مرد و 50 نفر از فراشان حرم 

مطهر رضوي در دو شيفت و در 7 سالن متعلق به اين مركز به زائران پياده بارگاه منور رضوى خدمت رساني مي كنند.
و ي در خصوص فعاليت هاي فرهنگي برنامه ريزي شده در اين ايستگاه گفت: از سوي سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى  روزانه 15 
مبلغ خانم و 20 مبلغ مرد براى برگزاري مراســمي نظير اقامه نماز جماعت، پاسخگويي به مسائل شرعي، ايجاد حلقه هاي معرفت و 

همچنين برگزاري مسابقات فرهنگي و اهداي جوايز متبرك حرم مطهر رضوي به اين ايستگاه ها اعزام و مستقر شده اند.

خدام حـرم رضوى 
به استقبال زائـران 
پيـاده رفـتـنـد

حدود 15 سال است كه خادمان حرم مطهر رضوى خدمت به زائران 
را تنها محدود به حرم مطهر رضوى و اماكن متبركه نكرده اند بلكه 
در دهه آخر صفر كه خيل عظيمى از زائران با پاى پياده به مشــهد 
الرضا(ع) مى آيند، خادمان اين آســتان مقدس با لباس خدمت به 
استقبال اين زائران در جاده ها و مسيرهاى منتهى به مشهد مقدس 

رفته و از آنها پذيرايى مى كنند.
خدام حرم مطهر رضوى در دهه پاياني مــاه صفر و همزمان با ايام 
رحلت جانگداز رسول اكرم(ص)، و شهادت امام حسن(ع) و حضرت 
رضا(ع) در 40 ايستگاه درون شــهري و 12 ايستگاه بين شهري از 
زائران پياده اى كه براى عرض تسليت اين ايام با پاى پياده به محضور 
حضرت رضا(ع) مشرف مى شوند، به صورت ويژه به استقبال آنها رفته 

و خدمت رسانى مى كنند.
معاون اماكن متبركه و امور زائرين آستان قدس رضوى در گفت وگو 
به خبرنگار ما به تشريح نحوه خدمت كفشداران و دربانان حرم مطهر 
به زائران پياده در جاده هاى منتهى به مشهد مقدس پرداخت و گفت: 
ايستگاه خدمت رســانى جواد االئمه(ع) در محور نيشابور به مشهد 
در شهر ُملك آباد قديمى ترين ايستگاه خدمت رسانى و استقبال از 
زائران پياده است كه امسال براى پانزدهمين سال متوالى به زائران 

پياده خدمت رسانى مى كند.

15 سال ميزبان زائران پياده هستيم
به گفته منبتى اين ايستگاه كه با سابقه ترين ايستگاه ويژه استقبال از زائران پياده امام رضا(ع) به شمار مي رود، توسط كفشداران و انوارياران 
حرم مطهر رضوي از 15 سال پيش اداره مي شود و از سال گذشته با تشكيل گروه كفشداران خواهر، در هر روز و در دو شيفت كارى 12 

ساعته 50 كفشدار خواهر در كنار ساير كفشداران مرد به زائران پياده خدمت رسانى مى كنند.
وى با بيان اينكه هر آنچه كه زائران پياده اعم از خدمات رفاهى، فرهنگى، غذايى مورد نياز داشته باشند توسط خدام در اين پايگاه تأمين 
شده است، اظهار كرد: در حال حاضر اين ايستگاه با دارا بودن 6 هزار مترمربع فضاي سرپوشيده روزانه گنجايش اسكان 6 هزار زائر پياده 

را دارد، همچنين با وجود برودت هوا اين فضا به وسايل گرمايش مجهز و به تعداد زائران پتو در نظر گرفته شده است.

آمادگى براى پذيرايى از 15 هزار زائر
وي در ادامه افزود: اين ايستگاه با دارا بودن آشپزخانه اختصاصي روزانه قادر است بالغ بر 15 هزار زائر را در وعده هاي غذايي مختلف با غذاي گرم پذيرايي كند.

معاون اماكن متبركه و امور زائرين آستان قدس رضوى با بيان اينكه در روزهاى پايانى ماه صفر بالغ بر 300 نفر روزانه در اين ايستگاه مشغول خدمت رسانى به زائران پياده هستند، اظهار كرد: اين مركز داراي تيم پزشكي 30 
نفره مخصوص است كه انواع جراحات و بيمارى هاى زائران را درمان مي كنند.

منبتى در ادامه برگزاري نماز جماعت، حلقه هاي معرفت، جلسات سخنرانى و مداحى، پاسخگويي به مسائل شرعي و ... را از جمله برنامه هاى ثابت و مستمر فرهنگى، تبليغى و مذهبى اين ايستگاه برشمرد كه از سوي سازمان 
فرهنگى آستان قدس رضوي براي معرفت افزايي زائران پياده در اين ايستگاه در حال برگزارى است.
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قصه  زائران
 و مجاوران حضرت

معلومه كه دختر جوون، «تازه عروس»ه و دامادش هم با جيب 
«پُِر» پُر نيومده، چون دخترك مدام روسرى هاى بازار رو باال و 

پايين مى كنه و همسرش هم بهونه مى آره و نمى خره!
اما اين روسرِى «گل بهى» يه چيز ديگه ست.

دختره ده بار روسرى رو انداخته روى مقنعه اش و توى آينه 
مغازه، خودش رو ديده.

دامادش هم ده بار دســته اســكناس جيبش رو شمرده و 
مطمئنه كه نمى تونه روسرى رو بخره.

مرد مغازه دار، جورى كه داماد نفهمه، كاغذ قيمت روسرى 
رو در پشت ويترين با روسرى كناريش كه ارزون تره، عوض 

مى كنه و رو به داماد مى گه:
- پسنديدين؟ ارزونه ها!

بعــد، بى اونكه جوون رو گيج كنه، كاغذ پشــت ويترين رو 
نشون داماد مى ده.

گل از گل عروسش مى شكفه:
- بياه! ديدى گفتم ارزونه! بخر ديگه!

لبخند داماد يعنى مرد مغازه دار بايد كاغذ كادوش رو بياره.
مرد مغازه دار از روزى كه خودش روخادم زائراى امام رضا(ع) 

فرض كرده، بارها اين جابجايى رو كرده... .

 روسرى «ُگل بهى»

معلوم بود كه «دفعه اولى» بودن.
اول كه از در كنار ايوون طالى «صحن آزادى» بيرون اومدن و 
از كنار حوض ميون صحن گذشتن، دقت نكردم، اما وقتى به 
«سر درِ» روبه روى ايوون رسيدن و پشت به خروجى ايستادن، 

فهميدم كه براى بيرون از حرم، عجله داشتن.
زن و شوهر جوون عجله داشتن، اما انگار پاى زن نمى رفت.

با نگاه و اشاره به همسرش التماس مى كرد كه يه كِم ديگه 
بمونن. همسرش هم مضطرب، چيزهايى مى گفت و خواهش 

مى كرد كه همسرش عجله كنه.
انگار بليتى گرفته بودن و دير شده بود، اما انگار بازهم پاى زن 

همراهى نمى كرد. با چشم هاش دنبال كسى يا چيزى بود.
اضطراب زن به اوج رســيده بود كه دستى بسته كوچيك 

«نبات متبرك» رو با لبخندى آروم، به زن هديه كرد.
زن مات موند. بسته رو گرفت و به چهره گيراى «خادم» كه 

نبات رو هديه كرده بود، خيره شد.
خادم خبر نداشت كه زن براى قبولى آشتى اش با خدا، از امام 

رضا(ع) يه «نشونه» خواسته بود!

سفر «نبات متبرك»

پرستار بخش، ذله از دست جوون غريبه، گفت:
- آخرين بارت باشه فرار مى كنى، حواست نيست كه چى به 

سر خودت مى آرى!
جوون غريبه -انگار- همه حواسش به پنجره و منظره «گنبد» 

بود.
پرستار بخش ادامه داد:

- دكتر ده بار سفارش كرده تا همه چيزت متعادل نشده، از 
بيمارستان نرى، مى فهمى؟

جوون، كالفه از شرايطى كه براش پيش اومده بود، نگاهش 
رو از پنجره گرفت و به پرســتار خيره شــد، بعد آهسته و 

زيرلبى (با يه كم التماس پنهان)، گفت:
- من، مى فهمم. شــمايين كه حالم رو نمى فهمين؛ از شهر 
خودم كوبيدم و به عشــق امام رضا(ع) تا اينجا اومدم، اون 

وقت –هنوز حرم نرفته- مسموم شدم و افتادم اينجا.
چيزى در دل پرستار بخش لرزيد. جوون عاشق رو نگاه كرد. 
احساس كرد اگه خدا به جوون بال مى داد، يه لحظه هم روى 
تخت بند نمى شد. تو دلش قندآب شد كه شده بود «خادم» 

بخشى كه جوون عاشق امام، بيمارش بود.

حرم نرفته

«شــاطر»، نگاهى به جوون كرد و با يه كم اخم، اشاره كرد به 
نونى كه از تنور درآورده بود.

پسره، لب هاش رو حركتى داد؛ يعنى كه:
- مگه نون من چشه؟!

شاطر، گوشه هاى نون رو كند و گفت:
- حواست نيست ها! اينها كه ُقلمبه خميرن. (با انگشت زد 
روى تكه سوخته و سوخته هه رو كند) اين هم كه سوخته. 

اون هم وسط نونو مى خواى ما رو بدبخت كنى پسر؟!
پسره، شونه هاش رو انداخت باال:

- بدبخت؟! ِدِهكى! با يه نون خمير، بدبخت مى شى؟!
شاطر، نگاهى به عكسى كه از مجله كنده و به ديوار مغازه ش 

زده بود، كرد و آروِم آروم گفت:
- معلومه كه بدبخت مى شيم؛ اين نون رو َزّوار امام رضا(ع) 
مى خورن پسر! من و تو اين پسره حبيب، اول خادم حضرتيم 

و بعد، شاطر!

تكه سوخته
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مرد، محو دســت ها و شونه هاى پيرمرد مونده كه چطور با 
دقت كار مى كنه و مدام كفش ها رو نگاه مى كنه تا جايى شون 

واكس نخورده نمونه.
مرد از اتوبوس كه پياده شــده، پاش رفته توى يه چاله آب 
بارون كه به خاطر خاك و ُخِل كف پايانه مسافرى، ِگل شده 

بود.
از همون جا تا اينجا (دِم حرم)، يه ريز به خودش و بى دقتيش 
بد و بيراه گفته تا رســيده به اين پيرمرد واكسى و –از خدا 
خواســته- كفش ها رو داده دســت پيرمــرد؛ البته با كلى 

عذرخواهى كه زحمت پيرمرد زياده شده.
پيرمرد هم بى اونكه اخم كنه، تند و تند مشغول كار شده و 

حاال، آخرين «دست واكس» رو مى زنه:
- خجالت بكش اخوى! شــما زائر آقايى و ما هم خادمشيم، 
اگه خدا قبول كنه! دســتمزد چيه؟! صلوات بفرست و ما رو 

هم دعا كن!
صداى پيرمرد واكسى، گل لبخند رو مى نشونه روى لب مرد 

مسافر.

پسره از وقتى به كنار «ضريح» رسيده، هزار بار تالش كرده خجالت بكش اخوى
كه از خودش عكس «سلفى» بگيره، اما خادمان دور ضريح كه 
نمى خوان پسره «پشت به ضريح» بايسته و به امام بى احترامى 

بشه؛ نذاشتن.
پســره از راه دور اومده و ســماجت مى كنه تــا باالخره يه 
يــادگارى تصويرى از حــرِم «امام رضا جــان»ش ببره، اما 
خادمان دور ضريح هم اصرار مى كنن كه كســى به خاطر 

عكس، بى توجه به امام نشه.
پسره به هزار راه فكر مى كنه؛ خادمان هم راه ها رو مى بندن!

يهو يكى از خادمان حرم ســر مى رســه و دست پسره رو 
مى گيره.

پسر اول نگران مى شه، اما به چهره اش كه نگاه مى كنه، دليلى 
براى نگرانى نداره.

از ضريح كمى دور مى شن؛ مرد خادم مى گه:
- اينجا هم مانعى نيست، هم اهانت به امام نمى كنيم؛ اگه 

عكس بگيريم. بده خودم بگيرم ازت.
پسره، هاج و واج نگاه مى كنه.

به هزار راه

راننده هاى دور «ميدون»، از وقتى اومده، توى دلشــون قند 
آب مى شه. خودشون هم مى گن قبل ها كه «اون» بوده، هم 
ُخلقش تنگ بوده و چپ و راست همه رو جريمه مى كرده، 
هم مردم از رفتارش ناراضى بــودن. حتى يكى از راننده ها 
تعريف كرده براش كه يه شب از ماه مبارك «رمضان» (درست 
قبل از شروع برنامه احياى حرم) يه پيرزن زائر خواسته سوار 
يه تاكسى بشه، اما «اون» نذاشته و با سوت پليسى خودش، 
هم راننده رو مجبور به دور شدن كرده، هم پيرزن رو مجبور 
كرده كه با اون پاى لنگ و ِخس ِخس ســينه «آسم»يش، 
150-100 مترى رفته دورتر تا برسه به جايى كه براى سوار 
شدن مســافرها ُمجاز بوده، اما راننده ها مى گن از وقتى كه 
«اين» اومده، هم اخالقش با راننده هاى «خطى» و تاكسى هاى 
عبورى بهتره، هم اگه زائرى بخواد سوار تاكسى اى بشه، خود 

«اين» كمك مى كنه كه ترافيك درست نشده.
آرزوى اين، اينه كه «آقا» به «اين» خادم دور ميدون حرمش 

نظر كنه.

با سوت پليسى

هركى ندونه، خيال مى كنه مغازه مرد «ســبيلو» سمساريه، 
بس كه آت و آشغال دارد.

از تلويزيونــى كه دل و روده اش بيرون ريخته تا ســه راهى 
ســيم دار عهد بوق. حتى يه بخارى برقى خراب هم افتاده 
يه گوشه كه انگار مال يكى از پادشان هخامنشى بوده، بس 

كه كهنه ست!
براى همين هم «مرد جوون» -وقتى نااميد از همه جا-اومد 
به «اين» مغازه، ترديد كرد كه مرد ســبيلو (با اون همه كار 
«تعميرى»)، وقت تعمير سشوارش رو داشته باشه و حاال كه 

-24 ساعتى- سشوارش تعمير شده، ناباوره.
مرد سبيلو هم فقط گفته:

- مشترى هام مى دونن كه توى مغازه من، كار مسافران زائر 
آقا، مقدم بر همه ســت. خدمتگزارى ما همين قدره ديگه 

جوون!

مرد سبيلو

تمام آنهايى كه به زيارت هشتمين امام شيعيان، حضرت رضا(عليه السالم) مشرف مى شوند، هر يك 
براى خود و در دل داستانى دارند. يكى نذر كرده، براى ديگرى گرفتارى پيش آمده، بيمارى روى تخت 
بيمارستان داشته، آن يكى ازدواج و اشتغالش به مشكل خورده و خالصه همه راهى حرم مى شوند تا يا 
به حاجت شان برسند و يا اگر مصلحت نيست با آقا درددل كنند و كوله بار غم و غصه شان سبك شود. 
خالصه به تعداد همه زائران و مجاوران حضرت كه در شبانه روز وارد و خارج از حرم مى شوند، داستانى 
هست و يا قصه اى در حال شكل گيرى است. در ادامه 8 داستان واقعى را از كتاب «نقاره زنى آهوها»، 
برگرفته از خاطره هاى سفر به مشهد امام رضا(ع)، نوشته سيد محمد سادات اَخوى پيشكش حضورتان 

است. شده انتشارات «بهنشر» چاپ است، توسط جلدى هشت مجموعهاى كه كتاب مىشود. اين
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آبــــان   

بـا زائـران غـيـر ايـرانـى
 

اسكناس ُدُرشت تا نشده

مثل همه مردم دنيا، توريست هايى كه به حرم امام 
رضا (ع) مى آيند، به قول يك نفر از همين توريست ها 

دو دسته اند: يا مذهبى هستند و يا مذهبى نيستند!
گروه غير مذهبــى كه خوب طبــق انتظار درگير 
فضاى معنــوى زيارت و نيايش نمى شــوند. با اين 
وجــود نمى توانند تنها با در نظــر گرفتن معمارى 
فوق العاده آن، شــكوه و عظمتى كه در جاى جاى 
حرم مطهر موج مى زنــد را ناديده بگيرند و همواره 

محو زيبايى هاى آن مى شوند.
شاهكارهاى هنرى برجســته در قالب آيينه كارى، 
گچ برى، كاشــى كارى و حتى قالى هايى كه حاصل 
دست و ذهن هنرمندان اين سرزمين است. غافل از 
اينكه همين هنرمندى هاى بى نظير اعتبار و زيبايى 
دل فريب خود را مديون عشق هنرمندان به صاحب 

اين بارگاه هستند.
يادم مى آيد كه والترود، بانوى كهنســال اتريشى در 
حالى كه محو تماشــاى زيبايى هاى داخل رواق بود، 
گفت: «مى توانم حس كنم كه آجر به آجر اين ديوارها 
با عشق روى هم چيده شده اند.» و اين بازخوردى ست 
كه از بسيارى از ايشان دريافت كرده ام، فارغ از اينكه 

از كدامين بخش اين كره خاكى به اينجا آمده اند.
اما در دسته بعدى انسان هايى قرار مى گيرند كه حتى 
در سفر هم در جستجوى متاعى معنوى هستند. در 
واقع معنويت بخشى از دغدغه وجودى ايشان است. 
درســت مثل گروه ايتاليايى كه چند وقت پيش در 
حرم مطهر همراهيشــان كردم. آنها همواره متوجه 
حــال و هواى معنوى حرم بودند، به شــيوه نيايش 
زائران دقت مى كردند و از چرايى آن مى پرسيدند. به 
ُمهرها اشاره كرده و مى پرسيدند اين چيست و براى 
چه كارى ســت؟ هنگام شنيدن اذان و بعد از اينكه 
برايشان توضيح دادم كه اين اعالن عمومى وقت نماز 
و عبادت است، براى لحظاتى سكوت كردند و تنها به 
صداى اذان گوش دادند. با اينكه از معنى آن چيزى 
متوجه نمى شدند اما انگار طنين اين دعوت را دريافت 

مى كردند. 

بعــد از آن نوبت اين بــود كه بــراى مدتى كوتاه 
به تماشــاى نماز جماعت بايســتند و شايد همراه 
نمازگزاران به زبان دل خود با پروردگار نيايش كنند. 
نكته اى كه برايشان بسيار جالب بود اينكه در زمانى 
كوتاه جمعيت انبوه زائران ، در صفوفى منظم جاى 
مى گيرند و بعد از نماز دوباره پراكنده مى شــوند و 
در فاصله اى كم، پــس از فراغت از نمازجماعت در 
گوشه اى نشســته و به تنهايى مشــغول راز و نياز 
مى شوند. اين تكرار وحدت و كثرت و دوباره وحدت 
و كثرت، هارمونى معنــوى ايجاد مى كند كه نداى 
روح نواز آن باعث مى شود كه يكى از آنها اذعان كند 
كه:  «اينجا (حرم مطهر) بزرگ ترين مســجد زنده 

دنياست.»
امــا اين همه نظم و هماهنگــى و اين فضاى زيبا و 
پاكيزه حتماً هزينه نگهدارى زيادى هم نياز دارد، اين 
ســؤال يكى از افراد گروه بود و من در جواب ايشان 
گفتم: هر آنچه در اين حرم مطهر مى بينيد همه بر 
اساس سنت وقف اســت. يعنى از قديم االيام مردم 
ما به جهــت ارادتى كه به امام رضا (ع)  احســاس 
مى كنند، بخشى از درآمد يا مايملك خود را به اين 
بارگاه هديه و البته همواره ســعى مى كنند كه اين 

هديه از بهترين هايى باشد كه در اختيار دارند. 
صحبت كه به اينجا رسيد، گشت حرم شناسى تقريباً 
به  پايان رســيده بود و كم كم داشتم خودم را آماده 
خداحافظى از اين آنها مى كردم كه يكى از خانم هاى 
گروه دستم را گرفت و يك اسكناس ُدرشت تا نشده 
در دستم گذاشــت و گفت: «اين هديه من است به 

امام رضا...»

 الهام رمضانى 

مأمون كه يكى از باهوش ترين خلفاى بنى عباس بود، وى با شريك كردن امام 
رضا(ع) در حكومت خود، اين هدف را دنبال مى كرد كه به همه نشــان دهد 
مسئله  حكومت، قدسى و زمينى و آسمانى ندارد و حتى اگر امام شيعه نيز در 
اين مسند بنشيند و دست او به حكومت باز شود، همان كارى را انجام مى دهد 
و سياستى را در پيش مى گيرد كه ما انجام مى دهيم. اما برعكس؛ امام رضا(ع) 
نيز بر آن بودند تا با پذيرفتن واليتعهدى، اين مسئله را نشان دهند كه خالفت 
الهى، امر ديگرى است و اگر امام بر مسند حكومت بنشيند، به گونه  ديگرى 
رفتار خواهد كرد. آن چه مى توانيم در مورد تحوالت عظيم جامعه  شــيعه در 
عصــر امام رضا(ع) كه با تدابير آن حضرت صورت گرفته بود، صحبت كنيم، 
تنها وجه ظاهرى و ُملكى آنها است. باطن تحوالت و آن حقيقت ملكوتى اى كه 

با تصرفات ايشان صورت پذيرفت، از دسترس ما خارج است.

 رواج گفتمان واليت و امامت
يكى از تغييرات جّدى كه در عصر امام رضا(ع)  واقع شد، اين بود كه گفتمان 
امامــت و گفت وگو در باب واليت ائمه  معصومين(ع) به طور جدى در جامعه 
رواج يافت  و تقيه در موضوع واليت نســبت به زمان هاى قبل برداشته شد؛ از 
همين رو است كه اكثر معارف سنگين حول مقامات ائمه(ع) در دوره ايشان 
آشكار شد و زمينه اى پديد آمد تا معارف بيشترى در اين حوزه، همچون زيارت 

جامعه  كبيره بيان شود و بستر معرفى امام و امامت از نو احيا گردد.

 مقابله با انشعابات آتى
در پى نشر و احياى چنين معارف نابى بود كه جامعه شيعه اين قابليت را پيدا 
كرد تا براى اولين بار به امام خردســال امتحان شود و از اين آزمايش سخت، 
سربلند بيرون آيد. شيعه در زمان امام رضا(ع) آن قدر بالغ شده بود كه پس از 
ايشان، انشعاب جدى ديگرى در ميان شيعيان پديدار نشد. در حالى كه سه 
تن از امامان پس از ايشان -امام جواد، امام هادى و امام عصر(عج)- از نظر سنى 
خردســال بودند. در نقل آمده است: «روزى جناب على بن جعفر عليه الرحمه 

عموى حضرت ثامن االئمه(ع) در ميان شاگردان خود در مسجد نبوى نشسته 
و مشــغول تدريس بودند. در همين حال، امام جواد(ع) كه به حســب ظاهر 
خردسال بودند، وارد شدند. جناب على بن جعفر به احترام ايشان، تمام قد بلند 
شــد و به استقبال حضرت رفت و با تحت الهنك خود، غبار كفش حضرت را 
پاك كرد و دست حضرت را بوسيد. شاگردان كه از اين كار ايشان تعجب كرده 
بودند، گفتند: اين كار شايسته شما نيست! سن و سالى از شما گذشته و عالم 
بزرگى هستيد و چند تن از امامان را درك كرده ايد! على بن جعفر در پاسخ به 
آنها گفت: اين گونه نيســت؛ خداى متعال محاسن سفيد من را اليق امامت 

ندانسته اند و در عوض اين آقازاده را اليق چنين مقامى ديده اند.»

 شكل گيرى مركزيت در جهان شيعه
اگرچه جمعيت جامعه  شــيعيان در زمان واليــت امام رضا(ع) از كثرت قابل 
توجهى برخوردار شــده بودند، اما در دنياى اســالم متفرق بودند و مركزيت 
خاصى نداشــتند. در چنين شــرايطى امام رضا(ع) به مرو هجرت فرمودند و 
تدابيرى انديشــيدند كه مأمون مجبور شد به بغداد كوچ كند. بخش ديگرى 
از تدابير تاريخى ثامن الحجج(ع) فراخواندن امامزاده ها به سمت خراسان بود. 
هجرت اين بزرگواران موجب شــد تا مدنّيت شيعه در ايران، حول امامزاده ها 
شكل بگيرد. شهرسازى در ايران، حول بيوت نور ائمه  اطهار(ع) توسعه يافت و 

مردم حول نسل نورانى نبّى اكرم(صلّى اهللا عليه وآله) گرد آمده بودند. 

 اقامه واليت ائمه(ع)
حضرت رضا(ع) در هجرتى كه به خراسان داشتند، ضمن ايجاد مركزيت براى 
شــيعيان، حقيقت واليت و امامت را احياء نمودند و شــأن امام را به جامعه  
اســالمى معرفى كردند. اين كه مى گويند: ثواب زيــارت امام رضا(ع) از ثواب 
زيارت جدشان بيشتر است، از اين مسئله نشأت مى گيرد كه ثواب زيارت امام 
رضا(ع) «ثواب اقامه» است. زيارت امام رضا(ع) به معنى اقامه  واليت دوازده امام 

معصوم(ع) است.

 موضــوع اســكان زائــران يكى از 
معضالتى اســت كه مشهد مقدس 
از ديرباز بــا آن مواجه بوده و بدون 
شك هنوز هم يكى از اساسى  ترين 
مشــكالت زائران در شــهر مقدس 
مشــهد به شــمار مى آيد. 
ايــن مشــكل در ايــام و 
كه  ويــژه  مناســبت هاى 
مشهدالرضا مملو از زائرانى 
مى شــود كه به عشق اين 
امام همام به سوى مشهد 
شتافته دوچندان مى شود. 
زائران بعد از خســتگى راه 
با مشكالت و هزينه باالى 

اقامــت روبه رو و مجبور مى شــوند صبح را تا شــب در حرم و يا در 
كمپ هاى زائر كه در خور شــأن زائران اين امام مهربان نيست، سر 

كنند.
اما خب آستان قدس رضوى با رويكرد جديدى كه اتخاذ كرد، يكى 
از دغدغه هاى جدى خود را ساماندهى و فراهم آوردن شرايط اسكان 
مناسب براى زائران به ويژه قشر كم درآمد جامعه اعالم كرد و در اين 

عرصه تنها به شعار نيز بسنده نكرده و در عرصه عمل گام گذاشت.
افتتاح فاز اول زائرشهر رضوى در تابستان سال جارى گواهى بر اين 

ادعاست.
پروژه زائرشــهر در سه فاز و در زمينى به مساحت 35 هكتار در حال ساخت 
است كه بر اساس نقشه هاى مصوب، بخش عمده آن را فضاهاى روباز و مفرح 
تشــكيل خواهد داد. ساختمان هاى اين شهرك شــامل دو بخش اقامتى و 
خدماتى است كه حدود 21 درصد از كل فضاى زمين را ساختمان هاى اقامتى 

و در حدود 4 درصد را نيز فضاهاى خدماتى اشغال خواهد كرد.
با افتتاح فاز اول زائرشــهر، اين امكان براى آستان قدس رضوى فراهم شد تا 
ميزبان تعداد بيشترى از زائرانى باشد كه بيش از 40 سال حسرت زيارت اين 

امام مهربان در دلشان بوده است، 
نخســتين گروهى كه در زائرشهر 
رضوى اســكان داده شــدند زائران 
استان سيستان و بلوچستان بودند،  
پــس از آن زائرانى از اســتان هاى 
خراسان جنوبى، كرمان، خوزستان، 
همــدان، تهران، اردبيل، لرســتان، 
خراســان شــمالى، چهارمحــال و 
بختيــارى، مازنــدران، گلســتان، 
اصفهان، خراســان رضــوى، البرز، 
زنجان و قزوين ميهمان آستان قدس 
رضوى يا بهتر بگوييم ميهمان ويژه 

امام رضا(ع) بوده اند.
در حــال حاضر پذيــرش زائران در 
زائرشهر تنها به صورت گروهى و در قالب كاروان هاى زيارتى «مهر درخشان» 
انجام مى شــود و پذيرش به صورت خانوادگى و انفرادى زائران انجام نخواهد 
شد. اين كاروان ها از طريق دفاتر نمايندگى آستان قدس رضوى در استان هاى 
مختلف شناسايى و جذب مى شــوند و در قالب گروه هاى 46 نفره به مشهد 
مقدس مى آيند و با هماهنگى معاونت امداد مستضعفان اين آستان مقدس در 

زائرشهر اسكان داده مى شوند.
هر بلوك زائرشهر در دو طبقه احداث شده است كه طبقات دوم داراى 13 اتاق 
با ظرفيت هشــت اتاق چهار تخته و پنج اتاق سه تخته است و طبقات پايين 
داراى 12 اتاق با ظرفيت چهار اتاق پنج تخته و شش اتاق چهار تخته مى باشد 

كه در اختيار زائران قرار مى گيرد.
با تكميل پروژه زائر شهر به صورت كامل، فضايى مسقف در حدود 220 هزار 
متر مربع شامل فضاهاى اقامتى و خدماتى احداث خواهد شد و به اين ترتيب 
زائرشهر رضوى ظرفيت اســكان روزانه حدود 20 هزار نفر را در خود خواهد 
داشــت. در ايام دهه آخر صفر جمعيت زيادى از زائران امام مهربانى به عشق 
حضرت با پاى پياده به مشهدالرضا(ع) مشرف مى شوند از اين رو اسكان بخشى  

از اين زائران در زائرشهر صورت مى پذيرد.

مأمون كه يكى از باهوش ترين خلفاى بنى عباس بود، وى با شريك كردن امام 

كاروان ها از
 طريق دفاتر 
نمايندگى آستان 
قدس رضوى 
در استان هاى 
مختلف شناسايى 
و جذب مى شوند 
و در قالب 
گروه هاى 46 نفره 
به مشهد مقدس 
مى آيند و با 
هماهنگى معاونت 
امداد مستضعفان 
اين آستان مقدس 
در زائرشهر اسكان 
داده مى شوند

صفحه هشتم

 بلوغ جامعه شيعه براى امتحان هاى پيچيده 

موضــوع اســكان زائــران يكى از 
معضالتى اســت كه مشهد مقدس 
از ديرباز بــا آن مواجه بوده و بدون 
شك هنوز هم يكى از اساسى  ترين 
مشــكالت زائران در شــهر مقدس 
مشــهد به شــمار مى آيد. 
ايــن مشــكل در ايــام و 
كه  ويــژه  مناســبت هاى 
مشهدالرضا مملو از زائرانى 
مى شــود كه به عشق اين 
امام همام به سوى مشهد 
شتافته دوچندان مى شود. 
زائران بعد از خســتگى راه 
با مشكالت و هزينه باالى 

زائران پياده؛ ميهمانان جديد زائرشهر رضوى
گزارش

برشى از سيره سياسى امام رضا
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آبــــان   

چـــه  شــخــصــى؟
 
 بانويى كه نامش

در حرم ماندگار شد
گوهرشــاد بيگم معروف به گوهرشــاد آغا، يكى از 
بانوان نمونه و مثال زدنى تاريخ است. يكى از به ياد 
ماندنى ترين كارهايــى كه اين بانو انجام داده، بناى 
مسجد گوهرشاد در حرم مطهر امام رضا(ع) است كه 
براى هميشه نام اين بانوى نيك انديش را در تاريخ 

ماندگار كرده است.
گوهرشاد، همسر ســلطان شاهرخ تيمورى بود كه 
پس از پــدرش امير تيمور، به مدت 43 ســال بر 
مناطق وسيعى از ايران و افغانستان حكمرانى كرد 
و در زمــان او و در ســال 1405 ميالدى پايتخت 

تيموريان از سمرقند به هرات منتقل شد. 
بانو گوهرشــاد همچنين دختر اميــر غياث الدين 
ترخان يكى از امراى عهد تيمورى اســت و مادرش 
بانو خان زاده بيگم اســت كه در سال 814 هجرى 
قمرى فوت كرد و در جوار مرقد مطهر امام رضا (ع) 

دفن شد.
گوهرشــاد عالوه بر همسر، مشاور و همدم شاهرخ 
ميرزا نيز بود و در بسيارى از تصميمات مهم كشورى 
پادشــاه از وجود وى بهره مى برد. اين بانوى محترم 
داراى دو پسر به نام ابراهيم سلطان و ميرزا بايسنقر 
بود كه اينان هر دو هنرمنــد و در زمينه خطاطى 
ممتاز بودند. ميرزا بايسنقر خوش طبع و هنرپرور بود 
و در خط ثلث سرآمد ديگر خطاطان زمان خويش 
بود. كتيبه پيش طاق مسجد گوهرشاد به خط ثلث 
از هنرهاى بايسنقر است كه به دست خود او نگاشته 
شده. همچنين بزرگ ترين قرآن موجود كه طول هر 
صفحه آن دو زرع و نيم اســت از جمله آثار ارزنده 
اوست كه هم اكنون برخى از صفحات آن در آستان 
قدس رضوى و كتابخانه آقاى على اصغر مهدوى در 

تهران نگهدارى مى شود.
ميرزا سلطان ابراهيم، برادر ميرزا بايسنقر هم مانند 
برادرش فاضل و هنرمند بود كه قرآنى به خط نسخ 
بسيار عالى از وى در كتابخانه رضوى موجود است. 
همچنين كتيبه هاى بسيارى به خط ميرزا ابراهيم در 
شيراز وجود دارد كه در دارالصفا و كتيبه موجود در 

بقعه ظهيرى از جمله آنهاست.

 اقدامات گوهرشاد بيگم
گوهرشــاد بيگم آثار و ابنيه زيادى از خود بر جاى 
گذاشت كه مى توان از مسجد جامع، مدرسه و خانقاه 
شهر هرات و مسجدى نيز در حرم مطهر رضوى نام 
برد، كه اين دو مســجد به نام خود وى به مســجد 
گوهرشاد معروفند و از شاهكارهاى هنر و معمارى و 
كاشى كارى قرن نهم هجرى به شمار مى رود. ناگفته 
نماند اين بناها با هزينه  شخصى اين بانو ساخته شده 
است و به باور باستان شناسان، مسجدگوهرشاد يكى 
از دوازده بناى منحصر بفرد جهان شــمرده شده و 
از لحاظ هنر معمارى و كاشى كارى عالى ترين بناى 

جهان اسالم شناخته مى شود.
از بناهاى تاريخى ديگر گوهرشاد، بقعه شمس الدين 
در يزد، تربت شيخ جام، مسجد كبود تبريز، مسجد 
جامع اصفهان، مسجد شاه و يك چهارباغ، باغ قراچه، 

باغ جهان نما، باغ دلگشا و باغ ارم در ايران است.
همچنين اين بانوى نيكوكار رواق هاى «دارالحفاظ» و 
«دارالسياده» را در جوار مسجد گوهرشاد بنا كرد كه 
معمار اين دو رواق و دو مســجد در هرات و مشهد، 
قوام الدين شيرازى سرشناس ترين معمار ايرانى در 

آن دوران بود.
گوهرشاد آغا پس از اتمام بناي مسجد گوهرشاد در 
حرم مطهر در نيمه  رجب سال 829 هجرى قمرى 
رقباتي را وقف اين مسجد كرد و توليت اين موقوفات 
را بــا اوالد خود و در صورت انقراض نســل اوالدش 
با اوالد علي حميدي علوي مشــهدي رضوي، و در 
صورت انقراض اوالد ذكــور و اناث علوي، توليت با 
يكي از صلحاي سادات عظام مشهد قرار داده كه بايد 
درآمد اين موقوفات صرف عمران و آبادى مســجد، 
هزينــه خطبا، امامان جماعت، حفــاظ و مداحان، 

مؤذنان و فراشان اين مسجد شود.
گوهرشــاد بانو در سن 81 ســالگى بر اثر وسوسه 
جمعى و به دستور ميرزا سلطان ابوسعيد تيمورى 
برادرزاده شاهرخ در هرات به قتل رسيد، سپس در 
كنار قبر فرزندش شاهزاده بايسنقرميرزا و همسرش 
ســلطان شــاهرخ تيمورى در مجموعه مدرسه و 
مسجد گوهرشــاد هرات به خاك سپرده شد. مرقد 

اين بانوى بزرگوار همچنان وجود دارد.

 ورودى شيخ طبرسى، ورودى پشت سر در حرم مطهر رضوى است. در حاشيه 
بيرونى اين ورودى، ورودى باغ رضوان قرار دارد كه عنوانى براى محوطه آرامگاه 
شيخ طبرسى است. آرامگاه شيخ طبرسى حاال به شكل يك بقعه آجرى است كه 
در حاشيه يك محوطه چمن كارى شده(صحن رضوان) قرار دارد. در حاشيه اين 

ورودى سرويس هاى بهداشتى قرار دارد.
زائران براى تشرف به روضه منوره از اين ورودى، بايد از طريق بست شيخ طبرسى 
وارد صحن انقالب اسالمى بشوند. با ورود به بست شيخ طبرسى، نمايى از ايوان 
شمالى صحن انقالب اسالمى و گلدسته طالى آن، پيش روى زائران قرار مى -

گيرد. 
سپس زائران با گذر از اين ايوان، وارد صحن انقالب اسالمى مى  شوند. اين صحن، 

دو شناسه قديمى دارد؛ سقاخانه اسماعيل طاليى و پنجره فوالد. 
در صحن انقالب اسالمى، يك ورودى براى تشرف خواهران به روضه منوره وجود 
دارد. اين ورودى، ورودى رواق دارالشــرف اســت كه از طريق رواق دارالشكر به 

روضه منوره مى  پيوندد.
اما برادران براى تشــرف، بايد از طريق ايوان شرقى صحن انقالب اسالمى(ايوان 
نقاره  خانه) وارد بســت شهيد نواب صفوى شده و از آنجا از طريق ايوان شمالى 
صحن آزادى(باب  الحكمه) وارد صحن آزادى بشــوند و از ورودى دارالســرور و 

دارالسالم به روضه منوره برسند. 
مسير عمومى: ورودى شيخ طبرسى/ صحن انقالب اسالمى

مسير خواهران: دارالشرف/ دارالشكر/ روضه منوره
مسير برادران: صحن آزادى/ دارالسرور/ دارالسالم/ روضه منوره

 ويژگى  هاى زيارتى و تاريخى:
- عبور از كنار آرامگاه شيخ طبرسى(باغ رضوان)

- مشاهده صحن عتيق، قديمى  ترين صحن حرم مطهر رضوى
- مشاهده ايوان طالى صحن عتيق، قديمى  ترين ايوان حرم مطهر رضوى

- مشاهده پنجره فوالد
- مشاهده سقاخانه تاريخى اسماعيل طاليى

- مشاهده بناى نقاره  خانه

 صحن انقالب اسالمى
صحن انقالب اســالمى يا صحن عتيق يا صحن كهنه، قديمى  ترين صحن در 
مجموعه حرم مطهر رضوى اســت. اين صحن، 6 هزار و 740 متر مربع وسعت 
دارد. صحن عتيق دو بانى اصلى دارد و در دو زمان مختلف ســاخته شده است. 
بر اساس شواهد تاريخى، ابتدا نيمه جنوبى صحن و ايوان طالى آن را اميرعلى 

شير نوايى، وزير دانشمند سلطان حسين بايقرا، در سال 885 قمرى احداث كرد. 
نيمه شمالى صحن و ايوان عباسى و دو ضلع شرقى و غربى بنا در عهد صفويه به 

اهتمام شاه عباس صفوى در 1021 قمرى به قرينه يكديگر ساخته شد.
ضلع جنوبى صحن انقالب اسالمى به شش رواق دارالواليه، دارالشرف، دارالشكر، 
توحيدخانه، گنبد اهللا  وردي خان و دارالضيافه راه دارد. ضلع  هاى غربى، شــمالى و 
شرقى آن به ترتيب به بست   هاى شيخ طوسى، شيخ طبرسى و شيخ حرعاملى 

ارتباط دارند.
اين صحن، يك صحن چهار ايوانى اســت. ايوان طالى نادرى در جنوب، ايوان 
عباسى در شمال، ايوان ساعت در ضلع غربى و ايوان نقاره  خانه در شرق صحن كه 

به قرينه يكديگر ساخته شده  اند.
قديمى  ترين ايوان صحن انقالب در وســط ضلع جنوبى آن جاى دارد. اين 

ايوان ابتدا در عهد شــاه طهماســب صفوى طالكارى شد. بعدها 
نادرشــاه افشــار آن را دوباره طالكارى كرد و پس ازآن، به 

ايوان نادرى معروف شد. 
ايوان غربى، ايوان ســاعت ناميده مى  شود و بر 

پشــت بام آن، يك برج ساعت شبيه برج 
ساعت صحن آزادى قرار گرفته است. 

ساعت اين برج كه توسط واقفى به 
نام «عبدالحســين معاون» وقف 

حرم مطهر شده است، دومين 
ســاعت تاريخى حرم مطهر 

است.
ايوان شمالى صحن انقالب 
بست  به  مشرف  اسالمى 
اين  است.  طبرسى  شيخ 
ايوان از شاهكارهاى كم -

نظير كاشــى كارى است. 
ايوان شــمالى نيز داراى 
كتيبه   هايى هســت. يك 
گلدسته طال هم روى بام 

اين ايوان قرار دارد. 
ايوان شرقى صحن انقالب 
اسالمى، مشرف به بست 
شــيخ حرعاملى است. بر 
بام اين ايوان، ســاختمان 
نقاره  خانه حرم مطهر قرار 

گرفته است. 

 دارالشرف
دارالشــرف در شــمال 

غربى روضه منوره قرار دارد و يكى از مكان  هاى قديمى آســتان قدس رضوى 
است. اين بنا از شمال به ايوان طالى صحن انقالب، از جنوب به رواق دارالسياده، 

از شرق به رواق دارالشكر و از غرب به رواق دارالواليه مرتبط است.
رواق دارالشرف مسير تشرف خواهران به روضه منوره از صحن انقالب اسالمى 

است. 

 دارالشكر
رواق دارالشكر به روضه منوره متصل است. دارالشكر از مجموع دو رواق قديمى، 
يكى مربوط به عصر صفويه و ديگرى مربوط به عهد تيموريان تشكيل شده است. 
اين دو مكان بعدها در سال 1344 قمرى به  صورت يك رواق درآمده و دارالشكر 

ناميده شده است. 

 چه ببينيم؟
در مســير تشرف از ورودى شيخ طبرسى به روضه منوره، سه شاخص تاريخى 
حرم مطهر را مى  توانيد ببينيد. اين ســه شاخص عبارتند از: پنجره فوالد، بناى 

نقاره  خانه حرم مطهر و سقاخانه اسماعيل طاليى.

 پنجره فوالد
پنجــره پوالد يا فوالد يك ســطح مشــبك اســت كــه در ديــواره رواق 
توحيدخانه(ديواره حايل بين صحن عتيق و رواق توحيدخانه) نصب شده است 
و از وراى آن مى  توان نمايى از ضريح مطهر را ديد. فلسفه وجود پنجره فوالد، 
حرمت  گذارى به روضه منوره اســت تا اگر كسى عذر شرعى دارد يا به دليل 
بيمارى نمى  تواند همانند ديگر زائران در كنار ضريح مطهر بايســتد و اعمال 
عبادى را بجــا بياورد، بتواند از كنار اين پنجره، خود را در كنار ضريح مطهر 

حس كند. 
ظاهــراً اولين پنجره فوالد در قرن نهم هجرى قمــرى در روزگار صفويه و در 
زمان شاهرخ شاه تيمورى، همسر گوهرشاد آغا ساخته شده است. اين پنجره 
نســبتاً كوچك از جنس فوالد بــوده و در نزديك  ترين مكان ممكن به ضريح 
مطهر رضوى، در صحن عتيق قرار داشــته اســت. پنجره فوالد اول، تا زمان 
حكومت ناصرالدين شاه قاجار در صحن انقالب وجود داشته اما در عهد ناصرى، 
پنجره ديگرى، اين بار از جنس برنز، ساخته شد كه جايگزين پنجره اول شده 
اســت. دومين پنجره هم تا اوايل انقالب اسالمى در حرم مطهر وجود داشته 
اما بخاطر فرســودگى، پنجره جديد جايگزين آن مى شود. پنجره دوم حاال در 
رواق دارالشرف نصب است. پنجره فوالدى كه االن در صحن عتيق نصب است، 

برنزى است.
حرم مطهر يك پنجره فوالد ديگر هم دارد كه در ضلع شرقى صحن جمهورى 

اسالمى نصب است.

 بناى نقاره  خانه 
يكى از آثار زيبا و تاريخى صحن انقالب اسالمى ساختمان نقاره  خانه است كه 
روى ايوان شرقى صحن انقالب اسالمى قرار دارد. بناى نقاره  خانه چندان تاريخى 
نيســت و كمتر از 100 سال قدمت دارد. اين ساختمان دو طبقه، بجاى بناى 
پيشين نقاره خانه ساخته شده كه بنايى چوبى با سقف شيروانى بوده است. نماى 
بيرونى بناى نقاره  خانه سراسر از كاشى فيروزه است. نماى داخلى بنا، تزييناتى 
ندارد و با رنگ آبى فيروزه  اى، رنگ شــده اســت. طبقه زيرين نقاره  خانه محل 
نگهدارى طبل  ها و كُرناهايى است كه دسته نقاره  خانه با آن، نقاره  زنى مى  كنند. 

طبقه ايوان مانند بااليى، محل استقرار نقاره  زن ها است. 

 سقاخانه اسماعيل طاليى
ســقاخانه اســماعيل طاليى تاريخى  ترين 
ســقاخانه(آبخورى) حرم مطهر است. 
اصل بناى اين سقاخانه در روزگار 
نادرشاه افشــار بنا شده است. 
طــالكارى آن اما بــه دوره 
قاجــار بر مى  گــردد. اين 
ابتدا صرفاً  ســقاخانه در 
ســنگاب(حوض  يــك 
بزرگ تراشــيده شده از 
اين  ســنگ) بود. ظاهراً 
سنگاب مرمرى(با سنگاب 
خوارزمشــاهى، قديمى -

ترين سنگاب حرم مطهر 
اشــتباه نشــود) توسط 
نادرشاه از هرات به مشهد 
آورده شــده است. بعدها 
در 1145 قمرى بر روى 
اين ســنگاب سايه  گاهى 
ساخته شد. اين سايه  گاه 
اســت كه  بنايى  همين 
امروزه به عنوان سقاخانه 

شناخته مى  شود. 
اين ســايه  گاه در روزگار 
فتحعلى شاه قاجار توسط 
خان  «اســماعيل  سردار 
سنگسرى» طالكارى شد. 

راهــنــمــاى حــرم

  راهنماى تشرف از ورودى شيخ طبرسى به روضه منوره

پاى پنجره پوالد

قديمى  ترين ايوان صحن انقالب در وســط ضلع جنوبى آن جاى دارد. اين 
ايوان ابتدا در عهد شــاه طهماســب صفوى طالكارى شد. بعدها 

نادرشــاه افشــار آن را دوباره طالكارى كرد و پس ازآن، به 

ايوان غربى، ايوان ســاعت ناميده مى  شود و بر 
پشــت بام آن، يك برج ساعت شبيه برج 

ساعت صحن آزادى قرار گرفته است. 
ساعت اين برج كه توسط واقفى به 

نام «عبدالحســين معاون» وقف 
حرم مطهر شده است، دومين 
ســاعت تاريخى حرم مطهر 

نگهدارى طبل  ها و كُرناهايى است كه دسته نقاره  خانه با آن، نقاره  زنى مى  كنند. 
طبقه ايوان مانند بااليى، محل استقرار نقاره  زن ها است. 

سقاخانه اسماعيل طاليى
ســقاخانه اســماعيل طاليى تاريخى  ترين 
ســقاخانه(آبخورى) حرم مطهر است. 
اصل بناى اين سقاخانه در روزگار 
نادرشاه افشــار بنا شده است. 
طــالكارى آن اما بــه دوره 
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آبــــان   

با كاشى هاى حرم
بارگاه مطهــر رضوى در طول قرن هاى متمــادى مأمن دل هاى 
مؤمنان بوده و گنجينه هنرى عظيمى كه امروز روح و جان زائران را 
در حريم اين بارگاه به پرواز در مى آورد، حاصل دستان هنرمندانى 
است كه به شوق خدمت به آستان مقدس حضرت رضا(ع) به خلق 

بديع ترين و ارزنده ترين نمونه هاى هنر اسالمى همت گماشته اند.
شما هم اگر دوست داريد با برخى از كاشى كارى هاى ارزشمندى 
كه در مجموعه حرم مطهر وجود دارد آشــنا شــويد، مى توانيد 
كتاب «كاشــى كارى در حرم مطهر رضوى» را كه براى نخستين 
بار انتشارات آستان قدس رضوى با همكارى مؤسسه آفرينش هاى 

هنرى آستان قدس رضوى روانه بازار كرده، مطالعه كنيد.
«كاشــى كارى در حرم مطهر رضوى» عنوان كتابى به قلم «هادى 
خورشيدى» و حاصل بررسى و مطالعه آثار كاشى كارى موجود در 
اين حرم مطهر است كه هر صاحب نظرى را بر آن مى دارد تا با دقت 
در جزئيات و درك آنها به شكوه يكپارچه اين مجموعه دست يابد.

اين كتاب در قالب 160 صفحه مصور رنگى تدوين شده و نويسنده 
كوشيده است در پنج فصل به نام هاى «سيرى در تاريخ كاشى كارى 
ايران»، «مواد اوليه و فنون كاشى سازى»، «سير تاريخى كاشى كارى 
در حرم مطهر رضوى»، «معرفى نمونه هاى شاخص كاشى هاى حرم 
مطهر» و «معرفى هنرمندان كاشى كار حرم مطهر رضوى» اين هنر 
گران قدر و مجموعه بى نظير را از ديدگاه هاى مختلف بررســى و 
تحليل كند. «به نشر» اين اثر را در قطع وزيرى، با شمارگان 1000 
نسخه منتشر كرده و با قيمت 300 هزار ريال در دسترس مخاطبان 

قرار داده است.

نشانى از آقا
 بر روى سينه

يكى از توصيه هايى كه در منابع روايى و دينى ما به آن تأكيد شده، 
آن است كه وقتى به سفر مى رويد براى دوستان و آشنايان هديه اى 

به عنوان سوغات ببريد.
اگر در دهه آخر صفر و ايام شــهادت حضرت رضا(ع) اين فرصت 
براى شما پيش آمد تا به مشــهد سفر كنيد و به زيارت حضرت 
رضا(ع) مشرف شويد، چه بهتر است كه اين هديه و سوغات رنگ و 
بويى امام رضايى داشته باشد تا هر بار با ديدن آن ياد و خاطره اين 

سفر معنوى براى شما و ديگران زنده شود.
دومين پيشنهاد ما براى هديه براى دوستان و اقوام نشان هاى سينه 
و يا به قول فرنگى ها «بَج» ســينه است كه منقش به اسم مبارك 
امام رضــا(ع) بوده و در بيش از 10 طرح مختلف طراحى شــده 

است.
شما مى توانيد اين نشان ها را با قيمت 20 تا 50 هزار ريال از مركز 
عرضه محصوالت فرهنگى و هنرى موسســه آفرينش هاى هنرى 
آســتان قدس رضوى واقع در ابتداى بــاب الجواد(ع) حرم مطهر 

خريدارى كنيد.
شــايد برايتان جالب باشــد بدانيد كه چيزى كه امروز در شكل 
رســمى اش از آن به عنوان «بج»، و در شــكل تزئينى اش به عنوان 
«سنجاق سينه» يا «پالك» مى شناسيم، ريشه اى طوالنى در فرهنگ 
بشــر دارد كه در ســال هاى اخير دوباره به يك ُمد براى مردم در 
سطوح و قشــرهاى مختلف تبديل شده، قدمت تاريخى حدود 5 

هزار ساله دارد.

موقوفات امام رضا(ع) 
چگونه هزينه مى شود ؟

عشق و ارادت به آستان هشتمين خورشيد واليت حضرت رضا (ع) 
سبب شد تا پس از گذشــت بيش از 12 قرن از شهادت حضرت 
رضا(ع)، آستان قدس رضوى به عنوان بزرگ ترين سازمان موقوفاتى 
در صدر نهادهاى موقوفاتى جهان اسالم قرار گيرد و با تمام تالش 

به دنبال تحقق نيات واقفان و شيفتگان حضرت رضا(ع) باشد.
در آستان قدس رضوى 420 وقف نامه با بيش از دو هزار رقبه وقفى 
شامل زمين، ملك، باغ، قنات، كاروانسرا و... وجود دارد. هر وقف نامه 
داراى رقباتى است كه از بين اين وقفنامه ها تنها 220 وقفنامه يا 

داراى درآمد است و يا در تصرف آستان قدس رضوى مى باشد.
موقوفات آستان قدس رضوى در 13 استان كشور پراكنده است كه 
بيشترين موقوفات حضرت رضا(ع) در سه استان خراسان رضوى، 

شمالى، جنوبى، تهران واستان هاى شمالى واقع شده است.
همچنين 70 درصد عوايد موقوفات اين آســتان مقدس كه براى 
حضرت رضا(ع) وقف شده، مربوط به موقوفات مطلق است؛ به اين 
معنا كه واقفان سرفصل خاصى را براى مصرف مشخص نكرده اند، 
از اين رو با نظر توليت آستان قدس رضوى اين عوايد در حوزه هاى 
مرتبط با زائر و زيارت هزينه مى شود. 30 درصد از موقوفات نيز بنا 
به نيت واقف كه در 26 سرفصل تعيين شده است، مطابق نيت در 
بخش هاى مشخص شده مانند روشنايى، خدام، تنظيف و تطهير 
حرم مطهر، تعميرات بيوتات متبركه، دارالشــفا و بيمارستان هاي 
وابسته، ميهمانســرا و اطعام زوار، اعياد، سوگواري و روضه خواني، 

ايتام سادات و... هزينه مى شود.

بر اساس مطالب د رج شد ه د ر ويژه نامه «شماره 107 سالم»
به سؤال زير پاسخ د هيد .

قديمى ترين صحن حرم مطهر كدام است؟
1) صحن جامع رضوى

2)صحن غدير
3)صحن آزادى

4) صحن انقالب اسالمى

مسابقه شماره 2
  براى شركت د ر اين مسابقه و بهره   مند ى از جوايز معنوى و فرهنگى آن به نكات 

زير توجه فرمائيد .

1- گزينــه  صحيح را به همراه نام و نام خانواد گى و شــماره مســابقه به ســامانه پيامكى 
3000737278 ارسال فرماييد .

مثال:  4 سيد  سجاد  هاشمى مسابقه شماره 2
2- براى كسب اطالع از نتايج از طريق كانال تلگرامى «هفته نامه سالم» اقد ام نماييد . براى اين 

كار ابتد ا الزم است د ركانال زيرعضو شويد .   
         t.me/salamimam_reza 

گزارش تصويرى

موكب آستان قدس رضوى
ميزبان زائران پياده 
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