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ايــن قــرآن كه بــه خط نســخ و با 
قلم خودنويس شش ســر به شــيوه 
اســت،  كتابت شــده  عثمان طاهــا 
توسط «احمد يوسفيان» كشاورز اهل 
شهرستان بركوه استان يزد به آستان 

قدس رضوى تقديم شد.
اين قرآن دومين قرآنى اســت كه به 
دســت اين كشاورز كتابت شده و اين 
در حالى اســت كه كاتب، اولين قرآن 
دســت نويس خود را به رهبر معظم 

انقالب اهدا كرده است.
«احمد يوســفيان»؛ كاتب اين قرآن، با 
بيان اينكه كتابت اين كالم اهللا مجيد، 
يك سال به طول انجاميده است گفت: 
هر شب پس از هشت تا دوازده ساعت 

كار كشاورزى پاى كتابت قرآن نشستم و از هر واژه اى كه نوشتم انرژى گرفتم.
وى در رابطه با انگيزه خود از كتابت قرآن بيان كرد: فكر اينكه وقتم به بطالت 
مى گذرد و مشخص نيست تا چه زمانى عمرم به اين دنيا باشد باعث شد حدود 

10 سال پيش به كتابت قرآن رو بياورم.

يوســفيان افزود: قرآن نخست به شيوه 
نى ريزى بود كه در ســفر رهبر معظم 
انقالب به استان يزد و شهرستان ابركوه، 
به ايشــان اهدا كردم و يكى دو ســال 
پس از آن نيز كتابت اين قرآن را با الگو 
گرفتن از شيوه عثمان طاها آغاز كردم و 
هر شــب پنج تا شش صفحه از قرآن را 

نوشتم.
وى كه متولد سال 1332 شمسى است 
ادامه داد: مــادرم به نام فاطمه ناظمى، 
حافــظ ادعيه اى چــون دعاى كميل و 
برخى ســوره هاى قرآن و حدود 4 هزار 
بيت شعر از مثنوى، نظامى و ديگر كتب 

ادبى بود.
اين كشــاورزِ كاتب قــرآن، دائم الوضو 
بودن را از بركات كتابت قرآن خواند و گفت: به دنبال كتابت قرآن بســيارى 
از مشــكالت مادى و معنوى ام برطرف شد، رونق اقتصادى و سالمتى اوالد را 
برايم به همراه آورد و با وجود ناتوانى مالى توانستم به حج واجب و چندين بار 

به سفر كربال مشرف شوم.

خــبــرحرم گردى

زيارت از ايوان طالى صحن نو كشاورز كاتب، قرآن خود را به آستان قدس رضوى اهدا كرد
الهه ارجمندى راد

زيارت از صحن نو آغاز مى شود. صحنى به قدمت 
200 تا 350 ســاله كه مى تــوان از آن و از پايين 
پا، زائر على بن موســى الرضا(ع) شد و به پابوسى 
حضرت رفــت. صحنى با 56 حجــره تحتانى در 
دورادور صحن كه ايوان آنها، پراست از كتيبه هايى 
تاريخى و زيبا كه در بردارنده ســوره هايى از قرآن، 
احاديثى از معصومين، برخــى ادعيه و نام بانيان، 
معماران يا تزئين كنندگان حجره هاســت. از كنار 
حجره ها مى گذريــم و حاال روبروى روضه منوره و 
ايوان غربى صحن نو يا همان صحن آزادى هستيم. 
ايوان طاليى كه در جانب غربى صحن و متصل به 
رواق دارالســعاده ساخته شده، ايوانى با حدود 10 
متر ارتفاع و كتيبه هايى زيبا كه از عشــق و ارادت 
صاحبان هنرمند خود حكايــت كرده و با زيبايى 
چشم نوازى در مجاورت طاليى گنبد، خودنمايى 

مى كند.

 زيبايى شناسى و قدمت
ايوان غربى تزئينات خاصى دارد. كافى است با دقت، 
ظرافت اين تجلى هنر را به نظاره نشست. پيشانى 
و حاشــيه ايوان از كاشى ممتاز كارشده و مى توان 
آثار«زيباى محمدحسين شهيد مشهدى» را در آن 
دنبال كرد؛ كتيبه زيبايى در شرح احداث صحن با 
خط ثلث زردرنگ بر زمينــه الجوردى كه تاريخ 
1262 را نشــان مى دهد و نيز ثلث زيباى ديگرى 
ازهمين خوشنويس توانا، نماى بيرونى ايوان را دور 

زده و عظمت ايوان را دوچندان كرده  است.
داخل ايوان از ازاره به باال تماماً از ورقه هاى مســى 
با پوشــش آب طال اســت و جلــوه اى ديدنى به 
ايوان داده اســت. نقش هاى گره هندسى درشت و 
كتيبه هاى طال بر زمينه الجوردى با خطوط ثلث 
و نستعليق كارشده و نمايى چشم نواز ايجاد كرده 
 است. كتيبه داخلى ايوان، يك كمربند طوالنى از 
نستعليق است كه شعرى از اشعار «سرخوش» در 
توصيف طالكارى ايوان با تاريخ 1278 را در خود 
دارد. زيبايى كار در آن است كه هر مصرع از اشعار 
در يك ترنج نشســته و فواصــل دو رديف ترنج ها 
به اضافه قاب كتيبــه و زمينه كلمات پر از نقوش 
گياهى اســت كه با ورقه اى از طال، با ظرافت ميان 
كلمات و اطراف كلمات حركت كرده  است. كتيبه 
نستعليق ديگرى در زير اين كتيبه به قلم «حسين 
بن قلى مازندرانى» خوشنويسى شده و داخل شش 
ترنج بازوبندى، ديده  مى شود. از زير طاق ايوان كه 
با كاربندى و گوشــه ها كه با مقرنس، تزئين  شده 
كه بگذريم، به باالى طاق نماى ميان ايوان خواهيم 
 رسيد. آيينه كارى باشكوه، با انواع نقش هاى هندسى 
و پنجره اى درخشان در ميان زمينه طاليى رنگ بنا 

به چشم مى خورد.
از آنجــا كه ايوان طاليى در دوره ناصرالدين شــاه 
طالكارى شــده، به ايوان ناصرى نيز معروف است 
و نام وى در ايوان آمده، همچنين نام «ميرزا محمد 
حســين عضدالملك»، متولى باشى آستان قدس، 
«ابوالحسن امين آستانه» و «رجبعلى زرباشى آستانه» 
به عنوان آمران و كوشندگان ساخت ايوان، «شمس 
الدين بن اســتاد شــيخ على محمد سنگ تراش 
مشهدى»، به عنوان حجار كتيبه و نقوش سنگى 

پايه هاى جلوى ازاره، در اين ايوان ياد  شده  است.

هفتــه نــامــه ســالم را 
د  ر شبكــه هــاى اجتمــاعــى د  نبــال كنيــد  

www.instagram.com/salam.imam.reza@salamimam_reza

ايــن قــرآن كه بــه خط نســخ و با 
قلم خودنويس شش ســر به شــيوه 
اســت،  كتابت شــده  عثمان طاهــا 
توسط «احمد يوسفيان» كشاورز اهل 
شهرستان بركوه استان يزد به آستان 

اين قرآن دومين قرآنى اســت كه به 
دســت اين كشاورز كتابت شده و اين 
در حالى اســت كه كاتب، اولين قرآن 
دســت نويس خود را به رهبر معظم 

«احمد يوســفيان»؛ كاتب اين قرآن، با 
بيان اينكه كتابت اين كالم اهللا مجيد، 
يك سال به طول انجاميده است گفت: 
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احكام تخصصى خريد و فروش
در حرم رضوى تبيين مى شود

رئيس اداره پاســخگويى به سؤاالت دينى آستان قدس رضوى گفت: در 
هفته جارى سلسله جلســات «فقه و زندگى» با محوريت تبيين احكام 
تخصصى خريد و فــروش و امر به معروف در حرم مطهر رضوى برگزار 

مى  شود.
حجت االسالم و المسلمين مهدى حسن زاده با اشاره به اينكه در هفته 
جارى روزانه دو جلسه برنامه فقه و زندگى تدارك ديده شده است، ادامه 
داد: نوبت اول اين جلســات هر روز قبل از نماز ظهر و عصر در شبستان 

تبريزى برگزار مى شود.
وى افزود: نوبت دوم اين جلســات نيز هر روز بعد از نماز ظهر و عصر در 
مدرســه پريزاد، به مدت 45 دقيقه تشكيل مى شود و كارشناسان واحد 
پاسخگويى به سؤاالت شــرعى حرم رضوى، احكام مربوط به «خريد و 
فــروش»، «نذر»، «محرم و نامحرم» «امر به معروف»، «رهن و اجاره» و «ربا» 

را تبيين مى  كنند.
اين كارشناس مسئول با اشــاره به اينكه در طول هفته احكام نماز نيز 
بررسى و تبيين مى شود، تصريح كرد: شيوه برگزارى برنامه «فقه و زندگى» 
مثل حلقه هاى معرفت است، اما با اين فرق كه تعداد افراد و سواالت در 

اين جلسات خيلى بيشتر است.
رئيس اداره پاسخگويى به سؤاالت دينى آستان قدس رضوى خاطرنشان 
كرد: افزون بر جلسات فقه و زندگى، زائران و مجاوران بارگاه منور رضوى 
به صورت شــبانه روزى مى  توانند سواالت شرعى خود را از دفاتر مستقر 
در حرم، سامانه تلفنى 32020 و سامانه پيامكى 300002020 بپرسند.

آمادگي بخش هاي مختلف حرم مطهر 
رضوى همزمان با آغاز فصل سرما

معاون اماكن متبركه و امور زائران آستان قدس رضوى گفت: همزمان با 
آغاز فصل سرما همه بخش هاي اماكن متبركه آمادگي الزم را به منظور 

مواجهه با بارندگي پيدا كرده اند.
سيدخليل منبتى گفت: اداره رفاه زائران حرم مطهر رضوي و ديگر بخش هاي 
اماكــن متبركه در آغاز فصل ســرما برنامه ريزي هاي الزم را در راســتاى 

هماهنگي در مواجهه با بارندگي هاي احتمالي برف و باران انجام داده اند.
وي تصريح كرد: همه روزه سازمان هواشناسي استان خراسان رضوي به 
صورت اختصاصي گزارش سه روزه وضعيت جوي هواي مشهد و به ويژه 
حوزه اماكن متبركه را در اختيار اين اداره قرار مي دهد و پس از بررسي و 

تصميم گيري اقدامات الزم به نيروهاي خدماتي ابالغ مي شود.
معــاون اماكن متبركه و امور زائران آســتان قدس رضوى تاكيد كرد: با 
پيش بيني بارندگي از ســوي سازمان هواشناســي و اعالم ميزان آن، 
نسبت به برگزاري نمازهاي يوميه و فرش آرايي حرم مطهر اقدام مي شود 
و همچنين در صورت پيش بيني بــارش برف، همه برف روب ها به حال 
آماده باش درخواهند آمد و براى رفاه تردد زائران مســيرهاى رفت و آمد 
با كفپوش پوشــيده خواهد شد. منبتى با اشاره به در اختيار داشتن 30 
هزار مترمربع كفپوش تصريح كرد: همه ساله اين كفپوش ها با آغاز فصل 
سرما از انبارها خارج و در صحن ها به صورت آماده نگه داري مي شوند تا 
در صورت لزوم ســريعا مورد استفاده قرارگيرند و در پايان فصل سرما و 
در نيمــه دوم فروردين ماه در صورت تغيير آب و هوا و با درنظر گرفتن 

پيش بيني هواشناسي مجدد به انبارها بازگردانده خواهد شد.
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 با توجه به اهميت و سرنوشــت ساز 
بودن صلح امام حســن مجتبى(ع) در 
تاريخ اســالم كه بحث ها و مناقشــات 
بسيارى درباره آن مطرح شده است، چه 
عواملى باعث شد تا امام حسن(ع) پس از 
شهادت اميرالمؤمنين(ع) و تنها با گذشت 
مدت كوتاهى از آغاز امامت و خالفت شان 

با صلح با معاويه موافقت كنند؟

در بررســى صلح امام حســن(ع) با معاويه بايد به 
شــرايط و علل و عوامل اين نرمش قهرمانانه توجه 
داشــت؛ اوالً اين صلح در شــرايطى مقابل جنگ 
طلبى هاى معاويه رقم خورد كه جّو جامعه اسالمى 
بعد از شهادت اميرالمؤمنين(ع) بواسطه فعاليت هاى 
چندساله بنى اميه به ويژه معاويه، در مناطق شامات 
و عراقيــن منجر به ايجاد نوعــى نفرت از حضرت 
امير(ع) در ميان جمع كثيرى از مردم شــده بود، 
به عبارت بهتر، عدم آشنايى مردم با واليت حقيقِى 
الهى كه توسط اميرالمومنين(ع) و بعد توسط امام 
حسن(ع) محقق مى شد، فضايى را فراهم آورد كه 
تحريفات و فريب هاى معاويه در آنها اثر مى گذاشت 
و از علــل اين اثرگذارى هم آن بود كه هيچ يك از 
صحابى رسول خدا(ص) به آن مناطق پاى نگذاشته 
بودند و تنها كسى كه حضرت محمد(ص) را ديده 
و محضرشــان را درك كرده بود و بعدها به عنوان 
صحابى معرفى مى شــد، شــخص معاويه بود! كه 
وى نيز فضا را به ســمت نفرت از اميرالمؤمنين(ع) 
سوق مى داد و براى اين مهم شعرا، خطبا و جاعالن 
حديث كذابى را تربيت كرده بوده تا اميرالمؤمنين 
على(ع) را لعن و ســّب كنند و عليه ايشان خطبه 
بخوانند؛ اين فضــا در ابتداى امامت و خالفت امام 
مجتبى(ع) تشديد شد و ايشان براى تبيين جايگاه 
واليت اقبال عمومى را همراه نداشتند و در مقابل، 
معاويه با سمپاشى عليه خاندان علوى كوشيد خود 
را موجه نشان داده و اسالم مدنظر خود را تبليغ و 

سران قبائل را به خود جلب كند.
بــراى همين بود كه قلّت ياران امام مجتبى(ع) در 
كنــار كثرت اصحاب كفــر و ضاللت(يعنى همان 
ســپاهى كه در صفين مقابــل اميرالمؤمنين(ع) 
ايســتاد) به چشــم مى آمد؛ به عبارت بهتر، تعداد 
مسلمانان آن زمان كم نبود بلكه اين فضاى غبارآلود 
و عدم آشنايى با واليت حقيقى باعث مى شد تا امام 
مجتبى(ع) و ياران شــان در اقليت باشند و چاره اى 

جز صلح نداشته باشند.
عالوه بر اين، معاويه ثروت سرشــارى داشت كه از 
آن در مسير پيشبرد توطئه هايش استفاده مى كرد، 
اما امام حســن(ع) چنين ثروتى نداشــتند چراكه 
اميرالمؤمنين(ع) بيت المال را به طور مساوى ميان 
مردم تقسيم كرده بود و امام مجتبى(ع) نيز چنين 
سيره اى داشت و درآمدى نيز كه از محل هايى مثل 
انفال و ... به دســت مى آمد را به سيره علوى ميان 

مردم تقسيم مى كرد. 
همچنين، خيانت بسيارى از لشكريان به ايشان و 
دزديدن اموال امام(ع)، ســبب شد تا ايشان براى 
حفظ اســالم اصيل و جريــان واليت حقيقى تن 
به صلح بدهند تا اســالم به ُمهــر معاويه به مردم 

شناسانده نشود.

  امــام مجتبــى(ع) بــا رعايت چه 
راهبردهايى  چه  اعمال  و  سياســت ها 
توانستند اين صلح را به عامل حفظ اسالم 

و واليت اصيل تبديل كنند؟
مفاد اين صلح نامه نشــان از سياست حسنى براى 
قطع شجره ملعونه اموى پس از معاويه دارد، چراكه 

بنابر آن معاويه تعهد كرد براى كســى بعد از خود 
بيعت نگيرد و كسى را به عنوان خليفه معرفى نكند 
امــا او خيانت كرد و براى خالفت نامشــروع يزيد 
زمينه ســازى مى كرد و بــراى او بيعت گرفت كه 
نهايت اين خيانت او، تبديل شدن يزيد به ام الفتن 

در جهان اسالم را در پى داشت.
مفاد صلح نامه نشان مى دهد كه امام حسن(ع) براى 
حفظ اسالم ناچاراً دست از جنگ كشيده و ناگزير 

به صلح شدند نه آنكه براى حفظ 
جــان يا منافع مادى چنين كرده 

باشند.
اما برخى بى خردان كه هيچ گونه 
آشنايى با ســيره امام مجتبى(ع) 
ندارند، صلح حسنى را دستاويز و 
بهانه تسليم شدن مقابل دشمن 
به بهانه حفظ جان و منافع مالى 
زودگذر مى كنند و اين چنين عزت 
و عظمت اسالم را زير پا گذاشته و 
معتقد به مقاومت مقابل استكبار و 

دشمنان خونخوار نيستند؛ كه اين برداشت از صلح 
حسنى كامالً اشتباه اســت و قلّت عدد مسلمين 
توجيه پذيرش خفت و كوتاه آمدن مقابل استكبار 

نيست.
صلح امام مجتبى(ع) دقيقا بر اساس ُمّر فقه اسالمى 
و قانونى بود كه پروردگار عالم براى مســلمانان در 
ادوار مختلف بيان كرده لذا ايشــان به عنوان فقيه 
و امام معصوم(ع) و براى حفظ جان مســلمانان و 
اســالم و براى آنكه عزت و عظمت اسالم و امامت 
حفظ شود، تن به اين مفاد دادند و اگرچه تمام مفاد 
موجود در صلح نامه توسط معاويه نقض شد اما امام 
حسن(ع) هرگز چنين نكردند، هرچند بعدها مورد 
سرزنش برخى قرار گرفتند و امروز هم برخى چنين 

ايرادى را مى كنند.
نكتــه مهم در صلح امام مجتبى(ع) آن اســت كه 
اين صلح هرگز به معناى پذيرش استكبار و كوتاه 
آمدن مقابل آن نبوده است چنان كه در جاى جاى 
صلح نامه اســاس عزت مسلمين و خاندان علوى و 
ســيطره اين خاندان و جامعه اسالمى ديده شده و 

حضرت(ع) آن را حفظ كرده اند.

 با توجه به آنكه اشــكال تراشى هايى 
مشــابه آنچه براى صلح حسنى مطرح 
مى شــود درباره پذيرش واليتعهدى از 
جانب امام رضا(ع) نيز مطرح اســت و 
برخى با تفاسير شخصى از اين دو تصميم 
به مذاكره  براى اســالم  سرنوشت ساز 
و كوتــاه آمدن در برابر دشــمن تعبير 
مى كنند، آيا واليتعهدى حضرت رضا(ع) 
را مى توان در امتداد صلح امام 

حسن(ع) دانست؟
برخى به دليل نشناختِن جايگاه و 
شأن امامت و واليت نتوانسته اند 
عملكرد  از  صحيحــى  تحليــل 
ائمه(ع) داشته باشــند و مذاكره 
و صلح خود در مقابل استكبار را 
به تأسى از امام مجتبى(ع) و امام 

رضا(ع) تعبير مى كنند!
بايــد توجــه داشــت مســئله 
واليتعهــدى امــام رضــا(ع) در 
دستگاه عباسى از مهمترين توطئه هاى بنى العباس 
براى به شهادت رساندن حضرت(ع) بود، همانطور 
كه در منابع شيعه و سنى و كتب تاريخ نقل شده، 
بزرگ ترين خدعه بنى عباس ايــن بود كه خود را 
محبُّ خاندان رسالت نشان دادند و مدعى شدند كه 
به منظور قرابت با خاندان رسالت درصدد براندازى 
بنى اميه و به خالفت رساندن بنى هاشم هستند اما 
چون چنين نكردند، رســوا شــدند و لذا در دوران 
امامت حضرت رضا(ع) كوشيدند با وارد كردن ايشان 
به دستگاه خالفت و پنهان كردن جنايات و اعمال 
ضّد دين شان در پشت نام مبارك امام(ع) به ويژه از 
طريق عزل و نصب ها، وجهه حضرت(ع) و امامت را 

تخريب كنند.
البته اگر نبود واليتعهدى حضرت(ع) و علم ايشان 
به بركات آن و هجرت شــان از مدينه به خراسان، 
قطعاً اين شجره طيبه تشيع در ايران اسالمى بسط 
پيدا نمى كرد و علوم الهى منتقل نمى شد؛ به عبارت 
ديگــر، در كنار وجه اجبار، يكــى از علل پذيرش 
واليتعهدى از سوى امام رضا(ع) استفاده از فرصت 
تبليغ و تثبيت اســالم و امتداد امامت بود (البته با 
شــرط عدم دخالت در احكام حكومتى و نصب و 

عزل ها) كه چنين رويكردى هرگز به معناى مذاكره 
با بنى عباس نيست و اگر كسى چنين برداشتى كند، 

بى ترديد غلط ترين تعبير را داشته است.
نكته مهم آنكه امام رضــا(ع) در تمامى مجالس و 
مناظراتــى كه براى به چالش كشــيدن و تخريب 
اسالم و تشــيع انجام مى شد با احتجاج به قرآن و 
آموزه هــاى دين و ادله محكم عقلى و علمى، همه 
انديشه هاى باطل عليه اسالم را منكوب كردند كه 
اين ابطــال فقط به عصر و مجالــس مأمون ختم 
نمى شــود بلكه دامنه اش در تاريخ گســترده شده 

است. 
لذا ما نيز در ميدان مبــارزه بايد مثل حضرت(ع) 
مبــارزه كنيم نه درصدد مماشــات و مذاكره براى 
حفظ جان و منافع و برون رفت از تحريم ها باشيم.

بنابراين، مذاكره خواندن صلح حسنى و واليتعهدى 
رضوى، تهمت و ظلم در حق اهل بيت(ع) اســت 
چنان كه اگرچه بعد از صلح، معاويه (برخالف مفاد 
صلح نامه) امام حسن و امام حسين(ع) را تحريم و 
هر گونه روابط تجار و بازرگانان و خريد و فروش با 
آن حضــرات(ع) را ممنوع كرد اما آن بزرگواران(ع) 
هرگز براى رفع اين تحريم ها توافق و مذاكره نكردند 
و اگر هم صلحى انجام شد براى حفظ اسالم انقالبى 
بود و اين هدف در پذيرش واليتعهدى از سوى امام 

رضا(ع) نيز صادق است.

 با توجه به آنكه ائمه(ع) در يك مسير 
و براى رســيدن به هدفى واحد گام هاى 
به ظاهــر متفاوتى برداشــته اند، درس 
نرمش هاى قهرمانانه آنها براى امروز ما و 

هميشه تاريخ چيست؟
ائمه(ع) كلهــم نوٌر واحد هســتند و از يك منبع 
فروغ مى گيرند، چنان كه پيامبر(ص) درباره امامان 
حسن(ع) و حســين(ع) فرمودند: «اينها چه قيام 
كنند و چه بنشينند، هر دو آقا و امام اين امت اند.» 

اين يعنى صلــح، قيام، دعا، نهضت علمى، 
سكوت و واليتعهدى و... آنها همه در يك 

درجه اثرگذارى و تاريخ سازى است.
نرمش قهرمانانه امام مجتبى(ع) در ماجراى 
صلح نيز چنيــن بود همانطور كه حضرت 
سيدالشــهدا(ع) در كربال تا آخرين لحظه 
كوشــيدند مانع آلوده شــدن دسِت امت 
به خون فرزند پيامبر(ص) شــوند و حتى 

درخواست بازگشت به مدينه را كردند.
لذا اين نرمش ها از روى ذلت نيست؛ يعنى 
اگرچه امام مجتبى(ع) در عين داشتن سپاه 
(هر چند كــم) حاضر به مقاومت و مبارزه 
بودند، اما براى حفظ اسالم حقيقى تن به 
صلح دادند و امام رضا(ع) حاضر به هجرت 
و پذيرش واليتعهدى شــدند، براى آن بود 
كه سخيف بودن و پســتى حكام جائر را 
نشان دهند. امروز هم اگر كسى مى خواهد 
در مقابل دشــمن و جهان استكبار، عزت 

و عظمت خود و اســالم را حفظ كند بايد نرمش 
قهرمانانه كه به كرات در زندگى ائمه(ع) تكرار شده 
را الگــو قرار دهد و اگر نمى خواهد در جبهه جنگ 
با آنها بجنگد حداقل با روشــنگرى درباره جنايات 
آنها مثل كودك كشى ها و نسل كشى ها، رسوايشان 
كنــد؛ چنان كه ائمه(ع) حتى با نماز خود ســبب 
بى اعتبارى دشــمن و فرو ريختن هيمنه پوچ آنها 
مى شدند مثل نماز باران و نمار عيد فطر امام رضا(ع) 

كه خالفت عباسى را به لرزه درآورد.
لذا صلح حسنى و واليتعهدى رضوى هر يك دنيايى 
از حرف و آمــوزه را در خود دارند و تاريخ را تحت 

تاثير قرار داده اند.

آمنه مستقيمى: مرور تاريخ اسالم و امامت، نقاط عطفى را پيش چشم مى گذارد كه هر يك در زمانه وقوع خويش تاريخ را ساخته و آن را الى االبد وامدار خود 
كرده اند، هر چند برخى از سر غفلت و ناآگاهى و برخى غرض ورزانه، تعابير ديگر و تفاسير شخصى را ضميمه اهداف آن اتفاقات مى كنند.

از اين رو و به مناســبت فرا رسيدن سالروز صلح امام حسن(ع) با معاويه درباره حقيقت اين صلح و چرايى پذيرش واليتعهدى از جانب امام رضا(ع) با حجت 
االســالم والمسلمين سيدطه موسوى هشترودى، استاد حوزه و عضو مجمع عمومى جامعه مدرسين حوزه علميه به گفت وگو پرداخته ايم كه مشروح آن به 

حضورتان تقديم مى شود:

عضو مجمع عمومى جامعه مدرسين حوزه علميه در گفت وگو با قدس:

مذاكره خواندن صلح حسنى و واليتعهدى رضوى
تهمت و ظلم در حق اهل بيت است

برخى به دليل 
نشناختِن جايگاه 
و شأن امامت و 

واليت نتوانسته اند 
تحليل صحيحى 

از عملكرد ائمه(ع) 
داشته باشند و 
مذاكره و صلح 
خود در مقابل 
استكبار را به 
تأسى از امام 

مجتبى(ع) و امام 
رضا(ع) تعبير 

مى كنند!
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برهارون و مأمون...!
وقتى با هزار مكافات و پس انداز و عرض نياز به 
محضر حضرت رضا(ع) از دور، توفيق، رفيق راهت 

مى شود و راهى حرم مى شوى،
اگر بپرسند كه: «اولين خواسته ات چيست؟!»

ممكن است هزار و يك جور خواسته را بگويى.
اين مهم نيست كه چه خواسته اى داشته باشيم،

كنار  وقتى  كه  است  مهم  ما  همه  براى  اما 
ضريح مطهر مى ايستيم، با همه وجودمان، غرق 
چيزى  و  كسى  و  بشويم  امام  با  «رازگشايى» 

حواس مان را پرت نكند.
همه ما از همان لحظه حركت، مطمئنيم كه در 
حرم امام، صبح و ظهر و شب و حتى «نيمه شب» 

مطرح نيست.
يقين داريم كه حتى اگر نيمه شب هم براى زيارت 
به حرم برويم، باز ممكن نيست كه خلوِت خلوت 

باشد.
باز «ممكن» نيست كه دور ضريح مطهر، سكوت 

مطلق باشد.
همه پذيرفته ايم كه با «همهمه دلپذير دور ضريح»، 

همسايه باشيم و ما هم زمزمه كنيم.
اما «گمان» نمى كنم كسى دوست داشته باشد كه 
در ميان زمزمه و درِددل با امام، چندين و چند بار، 
صداى فريادهاى نابهنگام «صلوات خواهى» يا 
«همراهى طلبى در لعن گويى»، تمركز او را در 

گفت وگوى درونى با امام، مخدوش كند.
حرم (در عالم ما كه «دنيايى» و محدوديم)

«خانه» امام رضا(ع) است!

هنگام اقامت امام رضا(ع) در توس، 
كسى مجاز نبود كه در خانه امام، 

صدايش را بلند كند و با فرياد با كسى 
سخن بگويد.

تو مى خواهى چه باشم؟!
در هر «زيارت»ى، ديدار است،

اما در هر ديدارى، «زيارت» نيست.
نظر  در  زيارت  براى  بزرگان  كه  ويژه اى  آداب 

گرفته اند، مهم ترين تفاوت ديدار با زيارت است.
حال  در  را  آدم ها  زائران،  به  ساده  نگاه  يك  در 
«دعا»  يا  «زيارت نامه»  كتاب هاى  از  روخوانى 

مى بينيم.
مفهوم كتاب هاى زيارت نامه و دعا، برگرفته از 

آموزه هاى اهل بيت(ع) اند،
اما تصور كنيم توفيق، رفيق راه مان بشود و در 
ديدارى حضورى و با چشم «َسر»، موفق به زيارت 

امام بشويم.
تصور مى كنيد اگر از ايشان بپرسيم كه:

شما دوست داريد در اين وقت هنگام زيارت در 
حريم حرم شما زائر شما چه كند؟!

چه پاسخى خواهند گفت؟!
(به قول مداحان و سخنوران نسل پيش!) «شايد» 

بفرمايند كه: «خواندن قرآن».

هنگام اقامت امام رضا(ع) در توس، هر 
گاه مأمون، پرسشى مى پرسيد، پاسخ امام 

با نمونه هايى از «قرآن» بود.
ايشان، هر سه روز يك بار قرآن را ختم 

مى فرمود و فرموده است:
اگر بخواهم، در كمتر از سه روز نيز قرآن 
را ختم خواهم كرد، اما ترجيح مى دهم در 
آيه هايى كه مى خوانم دقت كنم كه ِكى و 

براى چه نازل شده اند.

كسى كه مى شنود
سخن، تا وقتى «سخن» است كه شنونده اى داشته 
باشد، وگرونه مجموعه اى از كلمه هاى مربوط به 
هم است كه بر زبانى نشسته و به سوى مقصدى 

نامعلوم، پرواز كرده اند.
سخن، تا وقتى بر «زبان» است، وزن و فايده اى 
پنهان دارد، اما هنگامى كه به گوش «خريدار» 

برسد، عيار نهايى اش معلوم مى شود.
گوش خريدار، «گيرنده شريف»ى است كه وزن 

سخن را مى داند و صاحبش را مى شناسد.
براى گوش خريدار، صاحِب سخن، ارزشمندتر از 
سخن است؛ زيرا سخن، ساز است و «او» سخن 

ساز.
نخستين ويژگى صاحب سخن، سكوت اوست در 

مقابل سخن گوينده.
كدام شنونده اى شريف تر از موالى ما «حضرت 

على بن موسى الرضا(ع)»ست؟!
او شنونده اى است كه، هم زمان، به سخنان هزاران 
زائرش گوش مى سپارد و «محال» است كه كسى 
را از قلِم شنيدن محو كند، «محال» است كسى را 

نااميد برگرداند.
محال است «فرصت سخن» را از گويندگان شتاب 
آمده اند؛  ناماليمى اش  و  روزگار  غرِق  كه  زده اى 

بگيرد.

ابراهيم بن عباس گفته است:
هرگز نديدم امام رضا(ع)، با سخنش 

كسى را برنجاند يا در ميان سخن كسى، 
حرف او را قطع كند.

صبر مى كرد تا سخن مخاطبش تمام 
شود و پس از اطمينان از سخن او، پاسخ 

مى گفت.

همراهى در هم نوايى
«هم  آرزو،  واالترين  و  مهم ترين  آدم ها،  براى 

نوايى» با خداست؛ هم نوايى جانانه و اثرگذار.
گويى آدم، با پروردگار همخواِن سطر هاى ناخوانده 
هستى مى شود و هنگامى كه صداِى آدم، در نواِى 
همه  مى شود،  آن  از  جزئى  و  محو  الهى  رساِى 

خلقت، نداى همراهى با انسان را سر مى دهند.
شكوفه صلوات كه بر لب ها مى شكفد، در ادامه 
و  نامداران  همه  و  مالئك  و  خداوند  صفحه 

حجت هاى الهى مى ايستيم.
آيه شريف قرآن كه تأكيد كرده است صلوات، ذكر 
خداوند و مالئك است، يادمان مى آورد كه هر چه 
در روز و شب عمرمان، اين هم نوايى بيشتر تكرار 
شود، «همراهى» نيز بيشتر خواهد شد؛ همراهى 

خدا در آستانه «دعا».

رجاء بن ابى َضّحاك گفته است:
- امام رضا(ع) هميشه دعاهايش را با 
صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ع) 

آغاز مى كرد.

حركتى ديگر
ديدارهاى شبانه، كارهاى سنگين ادارى و ارادى، مهمانى ها و دورهمى هايى كه به خاطر زندگى سخت و پركار 
امروز، به ساعت هاى ديِرشب موكول شده اند و تا ديرزمانى از شب هم ادامه دارند، سبب شده اند كه نمازهاى صبح 

از اوِل وقت فاصله گرفته و به دم دم هاى طلوع خورشيد برسند.
سخت است، اما اگر بناست پيرو «امام» باشيم، «بخواهيم» كه دعاى امام، ما را اصالح و هدايت كند.

رجاءبن ابى َضّحاك گفته است:
- امام رضا(ع) نماز صبحش را كه 

مى خواند، مشغول تسبيح، حمد، تكبير، ال اله 
اال اهللا و صلوات مى شد تا طلوع خورشيد.

بعد به سجده مى رفت تا خورشيد آشكار 
مى شد، پس از آن، سراغ كار و ديدار با 

مردم مى رفت.

رو به امام رضا
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 متن: برگرفته از كتاب «دلتنگى آهوهاى بست باال» 
نوشته سيد محمد سادات اخوى

برهارون و مأمون...!
وقتى با هزار مكافات و پس انداز و عرض نياز به 
محضر حضرت رضا(ع) از دور، توفيق، رفيق راهت 

مى شود و راهى حرم مى شوى،
اگر بپرسند كه: «اولين خواسته ات چيست؟!»

ممكن است هزار و يك جور خواسته را بگويى.
اين مهم نيست كه چه خواسته اى داشته باشيم،

كنار  وقتى  كه  است  مهم  ما  همه  براى  اما 
ضريح مطهر مى ايستيم، با همه وجودمان، غرق 
چيزى  و  كسى  و  بشويم  امام  با  «رازگشايى» 

حواس مان را پرت نكند.
همه ما از همان لحظه حركت، مطمئنيم كه در 
حرم امام، صبح و ظهر و شب و حتى «نيمه شب» 

مطرح نيست.
يقين داريم كه حتى اگر نيمه شب هم براى زيارت 
به حرم برويم، باز ممكن نيست كه خلوِت خلوت 

باشد.
باز «ممكن» نيست كه دور ضريح مطهر، سكوت 

مطلق باشد.
همه پذيرفته ايم كه با «همهمه دلپذير دور ضريح»، 

همسايه باشيم و ما هم زمزمه كنيم.
اما «گمان» نمى كنم كسى دوست داشته باشد كه 
در ميان زمزمه و درِددل با امام، چندين و چند بار، 
صداى فريادهاى نابهنگام «صلوات خواهى» يا 
«همراهى طلبى در لعن گويى»، تمركز او را در 

گفت وگوى درونى با امام، مخدوش كند.
حرم (در عالم ما كه «دنيايى» و محدوديم)

«خانه» امام رضا(ع) است!

هنگام اقامت امام رضا(ع) در توس، 
كسى مجاز نبود كه در خانه امام، 

صدايش را بلند كند و با فرياد با كسى 
سخن بگويد.

ببَر نانى!
اينكه از راه هاى دوربرسى،

جايى را براى ماندن انتخاب كنى و در «مشهِد» 
ساكِن  الرضا(ع)،  موسى  بن  على  موال  حضرت 

اقامتگاهى بشوى؛ دلت را آرام مى كند
اتاقت  درِ  بر  دستى  ناگهان  اگر  اين،  از  بيش  و 
بزنند و اگر چهره اى خندان، برگ دعوت «غذاى 
شيريِن  احساس  كند،  هديه  تو  به  را  حضرتى» 
«مهمان شدن»ت را مؤكد مى كند و هنگامى كه 
در صف مهمانان غذاى ظهر آشپزخانه حرم، پيش 

مى روى، انگار كه در خواب، قدم برمى داريد!
خروجى،  درِ  مقابل  درست  برگشت،  هنگام  و 

لبخندى بر لبت مى نشيند.
هنگامى كه هم سفره هايت را بيرون سفره خانه 
متبرك امام مى بينى، در حاِل تقسيم همان يك 
غذاى  مشتاقان  و  نيازمندان  با  غذايشان  وعده 

تبركى.

ربن َخّالد گفته است: ُمَعمَّ
- هر گاه امام رضا(ع) كنار سفره غذا 
مى نشست، كمى از همه خوردنى هاى 

سفره را در ظرفى مى ريخت و مى سپرد 
كه به فقيران گرسنه برسانند.

هر كه هستى بيا!
وقتى «گذشته» بر شانه هايم آوار مى شود،

و  مى لرزد  َسرَدر-  كنار  بر  درست  پايم-  وقتى 
كارِكرده  «آن  شرِم  بغِض  وقتى  نمى رود،  پيش 
مى بندد،  گلويم  در  را  راه «سالم»  ناگفتنى»،  و 
وقتى همه «مهر امام» را به ياد مى آورم و همه 
غريب  حسى  مى كنم؛  مرور  را  «نامهربانى» ام 

نمى گذارد كه پيش تر بروم.
امام،  محبوب  و  بى آاليش  زائِر  همه  اين  ميان 

«من» كجا روى ورود دارم؟!
ِكى سهمى از «دعوِت خاص» او، دستگيرم خواهد 

شد؟!
آيا مرا نيز خواهد پذيرفت؟!

محال است كه موالى رئوفم، پرده تيره «گناه» را 
َسدِّ ورودم به آستانش كند.

ابراهيم بن عباس گفته است:
- وقتى براى امام رضا(ع) سفره غذا 

پهن مى كردند، خادمان، دربانان و حتى 
مراقبان چارپايان را كنار همان سفره 

مى نشاندند.

پاسخ گرفته ها
دور تا دور ضريح مطهر و رواق ها را ديوارهايى 
بسيار  چند  هر  كه  ديوارهايى  گرفته اند؛  سنگى 
محكم و قديمى اند، اما آرام بخش ترين ديوارهاى 

زمين اند تا مسافراِن خسته، بنشينند و تكيه كنند.
از «آيت اهللا قاضى(ره)»، عارف نامى، پرسيدند:

- مرز حريم حرم اهل بيت(ع) تا كجاست؟!
گفته اند:

- همه جاى حرم.
پس اگر چنين است، نشست دشوار مى شود و از آن 
دشوارتر، «تكيه كردن» است و «درازكردن پاها» 
دشوارترين كارهاست (هر چند رو به ضريح نباشد.)

عالمان راستين، هميشه «ايستادن» را بر نشستن و 
نشستن را بر «تكيه كردن» برگزيده اند و اگر وادار 
به تكيه كردن يا دراز كردن پاها شده اند (به دليل 
كهولت سن يا بيمارى و...)، ترجيح داده اند كنار 

ضريح مطهر و در محدوده قبر شريف امام نباشد.
زمانش  شدن  طوالنى  به  زيارت،  كه  مى دانيم 

نيست؛ به پاسخى است كه امام، به زائر بدهند
و اى كاش اين پاسخ را همه ما بشنويم؛ حتى يك 

بار.

ابراهيم بن عباس گفته است:
- امام رضا(ع) هرگز پايشان را مقابل 
كسى دراز نمى كردند يا وقتى مهمان 
داشتند، در مقابل او، به جايى تكيه 

نمى كردند.

پيوند با ماه
شهر و خانه را رها مى كنيم و به سوى آستانه كرامِت «حضرت رضا(ع)»، مى رويم.

هنگامى كه قدم به خيابان هاى شهر «مشهد» مى گذاريم، «توجه» و «آمادگى دل»، نخستين همراه ماست.
در آستانه مطهر نيز احساس «زائرانگى»، همدم تك تك لحظه هاى ماست.

پس از نخستين ديدار- انگار- احساس آغازين زيارت، آهسته آهسته ته نشين ذهن مى شود و نماهاى ديگر نيز 
به چشم مى آيند. لحظه هاى پيوند شب به «نيمه شب» بهترين لحظه  هاى تالوت قرآن و هديه به خاندان و تبار 

واالى حضرت على بن موسى الرضا(ع) است.

رجاء بن ابى َضّحاك گفته است:
- امام رضا(ع) هنگامى كه به بستر 

خواب مى رفت، بخشى از قرآن را تالوت 
مى كرد.

مگر مى شود آدم بداند همه امور دنيا در دست كسى مانند امام 
رضا(ع) است، بعد به خاطر دشوارى هاى زندگى، او را فراموش 

كند و بعد از همه اتفاق ها از او ياد كند؟!
وقتى بدانيم امام رضا(ع) را داريم و او همه اســباب دنيا را 
مى شناسد و خدا هم دست دعايش را هرگز رد نمى كند، آن 
وقت براى همه دردسرها، دلتنگى ها، شادى  ها، نيازهاى دنيايى 

و آخرتى، رو به «مشهد» -كه نه!- رو به خود «او» مى كنيم.
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چه شخصى؟
  

سردارى كه امامش را تنها گذاشت
 در تاريخ انسان هاى بسيارى وجود دارند كه به خاطر 
شــباهت هاى اســمى كه با هم دارند، اشتباه گرفته 
مى شــوند، جناب عباس، عموى پيامبــر اكرم (ص) 
داراى چندين پسر بود كه نام يكى از آنها «عبداهللا» بود 
كه بســيارى به اشتباه ايشان را با «عبيداهللا» فرزندش 
اشتباه مى گيرند. جناب عبداهللا بن عباس كه در تاريخ 
به «ابن عباس» معروف است و جزو محدثان و راويان 
موثق احاديث رســول اهللا (ص) مى باشد داراى چند 
پسر بود كه نام يكى از آنها عبيداهللا است كه از سوى 
امام على(ع)  حســن(ع) به فرماندهى سپاه حضرت 
منصوب شــد. عبيداهللا بن عبــاس در دوران خالفت 
اميرالمومنين(ع) حاكم بخشــى از يمن بود. در اواخر 
دوران خالفت اميرالمؤمنين(ع)، تجاوزهايى از سوى 
معاويه به مناطق مختلف شــيعيان صورت گرفت كه 
بســيارى از آن ها به فرماندهى بسر بن ارطاه بود. در 
يكــى از اين تجاوزات، او به مكه و طائف و ســپس به 
يمن حمله كرد. در مكه همسر عبيداهللا و دو فرزند او 
سليمان و داوود را گرفتند و به دستور بسربن ارطاه، سر 
فرزندانش را از تن جدا كردند. پس آنكه  بسر به يمن 
آمد، متوجه شد كه عبيداهللا از شهر گريخته و با سعيد 
بن نمران ديگر كارگزار امام على (ع) نزد حضرت رفتند. 
در اين منطقه بسيارى از شيعيان به شهادت رسيدند. 
امام از اين حركت آن ها كه شــهر را رها كرده بودند، 
ناراحت شد. پس از شهادت امام على (ع)، امام حسن 
مجتبى(ع) سپاهى را براى جنگ با معاويه ترتيب داد و 

عبيداهللا بن عباس را به فرماندهى آن برگزيد.
 نامه امام حسن(ع) به عبيداهللا

امام حسن(ع) در نامه اى به عبيداهللا نوشتند: «عموزاده! 
همراه تو 12 هزار نفر از ســواران عرب و ساكنان شهر 
را اعزام كرده ام كه يك تن از آنان ارزش بيش از يك 
گروه نظامى را دارد. با آنها و بر آنان گشاده رو باش..... 
هر روز گزارش جريان را به من برسان و با اين دو نفر 
يعنى قيس بن سعد و سعيد بن قيس مشورت كن و 
چنانچه با معاويه رو در رو شدى، با او جنگ نكن مگر 
اينكه او بــا تو بجنگد و اگر جنگيد، با او جنگ كن و 
چنانچه كشته شدى، قيس بن سعد امير است و اگر او 

كشته شد، سعيد بن قيس امير خواهد بود.»
پس از آنكه امام (ع) فرماندهى مقدم سپاه را به عبيداهللا 
بن عباس ســپرد، او به همراهى سپاه حركت كرد، تا 
به «مسكن» رســيد و در آنجا اردو زد و روياروى سپاه 
معاويه قرار گرفت، معاويه طبق شيوه هميشگى خود 
براى درهم شكستن روحيه سپاه از چند راه به تضعيف 
روحيه اين گروه كه به عنوان مقدم ســپاه امام بودند، 
همت گماشــت. معاويه كه گروهى زيادى را به سوى 
خود جلب كرده بود، تصميم گرفت با فريب رهبر لشكر 
ســپاه را در هم ريزد، از اين رو نامه اى به اين مضمون 
براى عبيداهللا نوشت: «حسن نامه اى به من نوشته و در 
خواست صلح نموده است تا حكومت را به من واگذارد، 
اگر همين حــاال بپيوندى فرمانده خواهى بود و گرنه 
فرمانبردار مى شــوى، اگر حاال دعوتم را بپذيرى يك 
ميليون درهم خواهى گرفت، و اكنون نيمى از اين پول 
را به تو مى دهم و نيم ديگر را به هنگام ورود به كوفه 

به تو خواهم داد».
 پيوستن به سپاه معاويه

سرانجام عبيداهللا بن عباس فرمانده لشكر امام حسن(ع) 
نتوانست در برابر پيشنهادهاى معاويه مقاومت كند و به 
راحتى فريب خورد و با عده اى زيادى از زيردســتان 
خود در حدود هشت هزار نفر شبانه به اردوگاه معاويه 

پيوست و سپاهيان امام را بدون فرمانده رها كرد.
صبحگاه وقتى سپاه امام (ع) براى نماز حاضر شدند، 
عبيداهللا بن عباس غايب بود. ناچار قيس بن سعد كه 
از ســوى امام حســن(ع) به عنوان جانشين عبيداهللا 
منصوب شــده بود، فرماندهى سپاه را به عهده گرفت 
و نمــاز جماعت را به جا آورد. با رفتن عبيداهللا، قريب 
دو سوم سپاه عراق به معاويه پيوستند و بدين ترتيب 
تنها چهار هزار نفر در كنار قيس بن سعد باقى ماندند.

امام(ع) كه براى جمع آورى ســپاه به مدائن رفته بود 
نه تنها موفق به انجام اين كار نشــد، بلكه عده اى از 
سپاهيانش بر او شــوريدند و به خيمه اش ريخته به 
غارت پرداختند، آنان حتى ســجاده زيرپاى حضرت 
را ربودند و عبدالرحمــن ازدى رداى آن حضرت را از 
دوشش كشيد،  حضرت بدون اينكه ردايى بر تن داشته 

باشد، سوار اسب شده و در ساباط به راه افتاد.
باالخره همان عواملى كه امام على (ع) و سپاهش را در 
مقابل معاويه متوقف ساخت دوباره كارساز شد و صلح 
را بر امام حسن(ع) تحميل ساخت. گرچه امام مقاومت 
زيادى كرد، ولى آن حضرت موقعى تن به صلح داد كه 
يارانش از پيرامونش متفرق شدند و او را تنها گذاشتند.

رئيس ســتاد بازسازى عتبات ســوريه معتقد است كه در حال حاضر در 
حــرم حضرت زينب(س) اثرى از جنگ ديده نمى  شــود و وضعيت حرم 
و همچنيــن مصلى جنب حرم مطهر كه محــل اقامه نمازهاى جماعت 

مى باشد، بهتر از زمان آغاز جنگ در سوريه است.
وى با بيان اينكه فاز ديگر ســتاد بازسازى ستاد عتبات در زينبيه توسعه 
حرم و مناطق اطراف آن است، خاطرنشان مى  كند: طرح جامع توسعه حرم 
حضرت زينب(س) تهيه و به مســئولين محلى تحويل و آماده تصويب از 

سوى مقامات سورى است.
به گفته رئيس ستاد بازســازى عتبات سوريه طى چند سال فعاليت در 
عراق، تجربيات زيادى در بازســازى و مرمت ابنيه تاريخى كســب كرده 
است، لذا از اين تجربه در سوريه و حرم مطهر حضرت زينب(س) استفاده 

مى شود.

 آمادگى براى بازسازى و مرمت اماكن مقدسه در سوريه
اكبــرى در ادامه مى  گويد: در 
كشور سوريه مقام  و حرم  هاى 
مطهر بسيارى وجود دارد كه 
در پى حمالت گروه تكفيرى 
داعش به مناطق مختلف اين 
كشور، بسيارى از اين محل  ها 
يا به طور كامل تخريب شده 
و يا آســيب  هايى بسيارى را 
ديده اند؛ از جمله حرم مطهر 
كه  ســكينه(س)  حضــرت 
به طور كامل تخريب شــده 
است، لذا برخى از اين اماكن 
مقدس پس از باز پس  گيرى 
مدافع حرم،  نيروهاى  توسط 
به همــت گروه  هاى جهادى 
بازسازى  هاى اوليه در آن انجام 
شده، ولى نياز است كه به  طور 
اساسى و با بهره  گيرى از هنر 
معمارى اســالمى اين اماكن 
مقدس كه جــزو فرهنگ و 
تمدن اسالمى است، مرمت و 

بازسازى شوند.

 حرم حضرت رقيه(س) 
بزرگتر مى شود

وى تأكيــد مى  كند: ســتاد 
بازســازى عتبات عاليات در 
ســوريه اين آمادگى را دارد 
تا در صورت موافقت مقامات 
سورى و توليت  هاى حرم هاى 
مطهر كار بازســازى و توسعه 
را در اين اماكن مقدســه آغاز 

كند.
رئيس ســتاد عتبات عاليات سوريه ادامه مى  دهد: در اين باره مذاكراتى با 
توليت حرم حضرت رقيه(س) نيز صورت گرفته است كه به وسعت صحن 
زير زمينى حرم مطهر مساحتى بالغ بر 400 متر مربع نيز افزوده شود كه 

اميدواريم تا يك ماه آينده كارهاى عملياتى آن آغاز شود.
وى در مورد فعاليت  هايى كه براى توسعه حرم حضرت زينب(س) انجام 
شده است، عنوان مى  كند: براى توسعه حرم مطهر با همكارى دانشگاه  هاى 
سراسر كشور و بسيج اساتيد، طرح  هايى تهيه شده و براى تصويب تقديم 
توليت آســتان مقدس حضرت زينب(س) شده است كه با تأييد مقامات 
ســورى و حرم مطهر، ستاد بازسازى عتبات با مشاركت عموم مردم كار 

توسعه حرم را آغاز خواهد كرد.
اكبرى به كارهاى توســعه  اى كه در داخل اين حرم مطهر در حال انجام 
است، اشاره كرد و گفت: بنا داريم كه مصلى حرم مطهر را كه محل اقامه 
نمازهاى جماعت است را توسعه دهيم همچنين يكى از صحن  هاى حرم 

مطهر حضرت زينب(س) نيز مسقف خواهد شد.
وى در ادامــه به اجراى پروژه ميهمانســرا در حــرم حضرت زينب(س) 
پرداخت و افزود: ساختمان مضيف با 1600 مترمربع زيربنا در ضلع غربى 
حرم و در سه طبقه ساخته مى  شود كه شامل دو سالن غذاخورى،  سالن 
پخت و پز، دو ســردخانه، انبار آذوقه و 14 سوئيت جهت ميهمانان حرم 
است و در هر وعده ظرفيت پذيرايى از دو تا سه هزار نفر را خواهد داشت.

به گفته اكبرى مذاكرات اوليه با آستان قدس رضوى نيز مبنى بر تأمين 
غذاى ميهمانسرا صورت گرفته است و از سوى استان هاى مختلف نيز براى 

تجهيز آشپرخانه مضيف اعالم آمادگى شده است.

 بازسازى بافت قديمى زينبيه
رئيس ستاد بازســازى سوريه در ادامه به تشريح وضعيت منطقه زينبيه 
پرداخــت و گفت: اين منطقه جزو بافت  هاى قديمى شــهر اســت و در 
سال  هاى اخير دچار خرابى  هاى بسيارى شده، لذا يكى از اقدامات اوليه و 

اساسى در اين بخش كار بازسازى و بهسازى منطقه زينبيه است.
وى خاطرنشان كرد: در پى حمالت داعش به مناطق شيعه نشين سوريه 
همچون نبل و الزهرا بسيارى از مردم اين شهرها در منطقه زينبيه مستقر 

شده  اند.

 مشاركت شهردارى مشهد در بهسازى منطقه زينبيه
به گفته رئيس ستاد بازســازى عتبات سوريه، شهردارى مشهد مقدس 
مسئوليت كارهاى مطالعاتى و اجرايى اين منطقه را برعهده دارد، از اين رو 
در فاز اوليه 100 هزار متر مكعب 
نخاله منطقه زينبيه جمع آورى 
شد، سپس 1500 نهال درخت 
3 تا 5 سال در اين بخش كاشته 

شده است.
وى احــداث فضــاى ســبز در 
مساحتى حدود 1200 متر مربع، 
نظافت عمومى اين بخش و نصب 
سطل زباله در نقاط مختلف را از 
ديگــر فعاليت هاى شــهردارى 

مشهد در اين حوزه عنوان كرد.

 طرح توسعه بعد از طرح 
بازسازى

در ادامه مسئول ستاد بازسازى 
عتبات استان خوزستان كه اين 
اســتان به عنوان استان معين 
در امر بازســازى حرم حضرت 
زينب(س) انتخاب شده از اتمام 
بازسازى آسيب ديدگى هاى اين 

حرم مطهر خبر مى دهد.
والمســلمين  حجت االســالم 
سيدمحمود موسوى، به دو سال 
كار بازســازى اشــاره مى  كند و 
مى  گويد: در حمالت تكفيرى  ها، 
منبت  قديمــى،  كاشــى  هاى 
طالكارى  هايى  و  درها  كارى   ها، 
كه مربوط به زمان  هاى گذشته 
بود و جزو آثار تاريخى محسوب 
شــد  آســيب  دچار  مى  شــد 
كــه متخصصان با اســتفاده از 
جديدترين فنــون اقدام به رفع 

اين خسارت  ها كردند.
وى اظهار مى  كند: مرمت و كاشى  كارى نقاط آسيب ديده، سياه  زدايى گنبد 
مطهر، مرمت و طالكارى خشت  هاى آسيب ديده گنبد، ايزوگام پشت بام 
حرم، كاشى  كارى معرق گلدسته  هاى حرم از جمله اقدامات صورت گرفته 

در اين زمينه است.
اين مقام مســئول بازسازى و نصب 74 درِ بزرگ و كوچك حرم، تعمير و 
رنگ آميزى 148 حفاظ پنجره هاى حرم، تعمير و رنگ آميزى 74 حفاظ 
باالى درها، جداســازى و تعمير محافظ درهــا، نصب 40 متر پرده براى 
مصلى، كاشــى  كارى ســتون  هاى حرم، نصب و تعمير كاشى در درهاى 
ورودى، مرمت نقاط آسيب ديده حرم از جمله كاشى  كارى كفشدارى حرم 
و... را از جمله اقدامات انجام شده در روند بازسازى حرم حضرت زينب(س) 

عنوان مى كند. 
وى اظهار مى كند: كاشــى كارى و معرق گلدســته هاى حرم به طول 50 
متر، طراحى و سفارش خريد 570 متر فرش 12 و 6 مترى از سوى مردم 
خوزستان، خريد و ارسال يك دستگاه قاليشويى، رفوگرى فرش  هاى دست 
بافت، ايزوگام پشت بام حرم به متراژ هفت هزار و 200 مترمربع و طراحى 
و ساخت و نصب كتيبه باب النساء و... هم اقدامات ديگرى است كه در اين 

دو سال انجام شده است. 
موســوى مى گويد: با پايان بازسازى حرم مطهر، در حال حاضر طرح هاى 
توسعه  اى حرم مطهر در دستور كار قرار گرفته است، ضمن اينكه مسقف 
كردن يكى از صحن هاى حرم حضرت زينب(س) نيز از برنامه  هايى است 

كه در آينده نزديك عملياتى خواهد شد.     

زهرا چكنه: حرم مطهر حضرت زينب(س) پس از بازسازى كامل و بازپيرايى از آثار حمالت كور تكفيرى  ها، حاال طرح توسعه آن 
آماده اجرايى شدن است.

عليرضا اكبرى رئيس ستاد بازســازى عتبات سوريه و حجت االسالم و المسلمين سيدمحمود موسوى رئيس ستاد بازسازى 
عتبات عاليات در استان خوزستان كه استانش مجرى برنامه هاى بازسازى و مرمت حرم حضرت زينب(س) است در گفت وگوى 
اختصاصى با خبرنگار ما شرايط فعلى و اقداماتى كه در اين حرم مطهر و ساير اماكن مقدسه سوريه قرار است، صورت گيردرا 

تشريح كردند.

 بعد از شكست داعش، مرمت اعتاب مقدس سوريه آغاز شد

بازسازى پس از دفاع
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چهارشــنــبــه
1396 آذر   22
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شمـــــــــاره 111

آذر   
 ربيع االول 

دلتنگى  هاى آهو هاى بست باال 
خواندنى است

«شــهر و خانه را رها مى  كنيم و به ســوى آستان كرامت حضرت 
رضا(ع) مى  رويم. هنگامى كه قدم به خيابان  هاى شــهر مشــهد 

مى  گذاريم، توجه و آمادگى دل، نخستين همراه ماست.
در آســتانه مطهر نيز احساس زائرانگى، همدم تك تك لحظه هاى 
ماســت. پس از نخســتين ديدار، انگار احســاس آغازين زيارت، 
آهسته آهسته ته  نشين ذهن مى  شود و نماهاى ديگر نيز به چشم 

مى  آيند... .»
اين ها بخشى از نثر ادبى كتاب «دلتنگى آهوهاى بست باال» بود كه 
براى نخســتين بار توسط انتشارات آستان قدس رضوى (به نشر) 

منتشر شده است.
«سيد محمد سادات اخوى» در اين كتاب كه مجموعه نثرهاى ادبى 
رضوى است، بخش  هايى از كتاب شريف بحاراالنوار، جلد مربوط به 

امام هشتم(ع) را بازنويسى و بازآفرينى كرده است.
بخش هايى از اين نوشته كه شــامل داستانك  ها و نثرهاى كوتاه 
ادبى است، تاكنون در قالب ستونى در روزنامه قدس منتشر شده 
است كه نويسنده با روان سازى اين متون، آن را به صورت  كتاب 

جمع آورى كرده است.
بر هارون و مأمون، تو مى  خواهى چه باشــم، كسى كه مى شنود، 
عزيزتر باشــيم، همراهى در هم نوايى، پيوند با ماه، عزت و شــرف 
ال اله اال اهللا، گشت  و گذار در بهشت، ُشكر و گاليه، َكَرم داران عالم را، 
بى  پناهان خراسان، خاطره هاى خالى، يُوسفانه، لباس عهد دروغين 
و به رســم اصل صفايم برخى از عناوين 125 نثر ادبى اســت كه 

نويسنده در 184 صفحه به رشته تحرير درآورده است.

 هديه اى از 
هنر اصيل ايرانى و اسالمى

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 اين فرصت براى شــما پيش آمده تا به مشهد سفر كنيد و به 
زيارت حضرت رضا(ع) مشرف شويد، چه بهتر است كه اين هديه و 

سوغات برگرفته از هنر اصيل ايرانى و اسالمى باشد.
پنجمين پيشــنهاد ما براى هديه دوستان و اقوام، «بشقاب سفال 
قاب دار» برگرفته از طرح  هاى ســفال نيشــابور است كه امروزه به 
عنوان يكى از صنايع دســتى اصيل و زيبا طرفداران بسيارى پيدا 

كرده است.
طرح اين بشقاب لعاب  دار، الهام گرفته از سفال نيشابور قرن چهارم 
هجرى قمرى است كه نمونه  هاى اصلى اين آثار بيشتر در موزه  هاى 

خارجى نگهدارى مى  شوند.
شــما مى  توانيد بشقاب ســفال قاب  دار را كه داراى ارتفاع 35 در 
35 ســانتيمتر و وزنى حدود 3 كيلو و 500 گرم اســت، با قيمت 
170 هزار ريال از فروشــگاه محصوالت فرهنگى و هنرى مؤسسه 
آفرينش  هاى هنرى آســتان قدس رضوى واقــع در ابتداى باب 
الجواد(ع) حرم مطهر خريدارى كرده و به عنوان يادگارى سوغات 

معنوى به اقوام و آشنايان هديه بدهيد.
همچنين براى هماهنگى خريد اين محصوالت مى  توانيد با شماره 
تلفن فروشــگاه محصوالت فرهنگى و هنرى رضوى به شــماره 
32250204-051 تماس و محصول مورد نظر را انتخاب نماييد تا 

براى شما ارسال شود.

ويژه برنامه سخنرانى و بيان معارف 
دينى رواق امام خمينى(ره) 

سخنرانى حجت االسالم و المسلمين مرتضى حميدى
با موضوع: تحليلى از سيره نبوى

چهارشنبه و پنج شنبه – ساعت 10:30 

سخنرانى حجت االسالم و المسلمين مرتضى امين نيا
با موضوع: صفات متقين

چهارشنبه تا جمعه- ساعت 17:45

قرائت دعا و زيارت
زيارت جامعه كبيره / چهارشنبه - ساعت 18:30

دعاى كميل / پنج شنبه- ساعت 18:30/ رواق امام خمينى(ره)
پنج شنبه – ساعت 21 / رواق دارالحجه
دعاى ندبه / جمعه - اول طلوع آفتاب

 زيارت آل يس / جمعه – ساعت 18:15
قرائت زيارت امين اهللا همه روزه بعد از نمازهاى يوميه

اقامه نماز جماعت دوم همه روزه 20 دقيقه بعد از اذان صبح در 
رواق دارالمرحمه

مركز مشاوره حرم مطهر رضوى
ارائه خدمات رايگان مشاوره فردى در حوزه هاى خانوادگى، تربيتى 

و بالينى
ويژه عموم زائران در مركز مشاوره حرم مطهر رضوى

همه روزه به جز ايام تعطيل- ساعت 8 تا 19

گزارش تصويرى

به ياد شما هستيم...
ديدار با خانواده معظم شهدا و ايثارگران از برنامه هاى جديد و مستمر آستان قدس رضوى است.  


