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...صفحه 4

بى قرار نواى ارادت



 

رئيس ســتاد بازسازى عتبات عاليات 
سوريه با دعوت از مردم و خيرين براى 
مشــاركت در فيض بازسازى و توسعه 
حرم حضــرت زينب(س) گفت: طرح 
اين حرم مطهر  ساخت ميهمانسراى 
با 35درصد پيشرفت فيزيكى اكنون به 
مرحله اجراى سقف طبقه اول رسيده 

است.
عليرضا اكبرى با بيان اين خبر افزود: با 
عنايت ائمه اطهار(ع) و به بركت خون 
شــهداى مدافع حرم، موانع حضور و 
فعاليت ستاد بازسازى عتبات در حرم 
حضرت زينب(س) برطرف شده و هم 
اكنون عمليات بتن ريزى ســتون هاى 
طبقه اول و دوم و اجراى سقف طبقه 

همكف ميهمانسراى حرم در حال انجام است.

وى بــا ابراز اميــدوارى در خصوص باز 
شــدن مجدد راه براى حضــور زائران 
ايرانى در اين حرم مطهر گفت: مضيف و 
ميهمانسراى حرم حضرت زينب(س) در 
ساختمانى سه طبقه با يك هزار و500 
مترمربع زير بنا در حال ساخت است كه 
طبقه زير زمين، جهت انبار مواد غذايى و 
سردخانه، طبقه همكف جهت آشپزخانه 
و پخت غذا و طبقه اول جهت ميهمانسرا 

و سالن پذيراى طراحى شده است.
وى اظهار كرد: پيش  بينى مى  شــود با 
همت كارشناسان و نيروهاى فنى اعزامى 
از ستاد بازسازى عتبات استان خوزستان 
و پشــتيبانى و حمايت  هــاى مردم و 
خيران، قبل از نيمه دوم سال آينده اين 

پروژه به بهره  بردارى برسد.

«نامــه زرين ســالمت منســوب بــه امــام على بن 
موسى الرضا(ع)» عنوان كتابى است كه هشتمين دوره از 
چاپ خود را پشت سر گذاشته و به تازگى از سوى بنياد 
پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى منتشر و روانه 

بازار نشر شده است.
بنياد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى، كتاب 
حاضر را با عنوان رساله ذهبيه؛ نامه زرين سالمت امام 
رضا(ع) به اهتمام دكتر محمد دريايى به چاپ رسانده 

است.
ايــن اثر در 9 بخش بــا موضوعات و مباحثى همچون 
سند روايى طب الرضا(ع)، پيام هاى زرين بهداشتى امام 
رضا(ع)، معجون دارويى، غذايى رضوى، آداب استحمام، 
آداب بهزيستى و بهداشــت فردى، آداب سفر و احكام 
آب ها، مزاج شناسى؛ شناخت مزاج ها و بهداشت روانى، 
مديريت و ســاماندهى بدن، آداب حجامت و فصد و... 

است.

در بخش پيام هاى زرين بهداشتى امام رضا(ع)، جدول 
زمانى براى خوردن غذا آورده شده كه به اين قرار است: 
روزانه يك مرتبه وقتى كه 8 ساعت از روز گذشته باشد 
(يك وعده غذايى) يا سه وعده غذا در مدت دو روز؛ يك 
مرتبه اول روز (صبحانه)، يك بار پايان روز (شام) و يك 
مرتبه، روز بعد هنگامى كه 8 ســاعت از صبح گذشته 
باشــد (ناهار) و در آن روز نيازى به مصرف شــام پيدا 
نخواهى كرد. اين جدول غذايى، همان آموزه اى اســت 
كه پيامبر(ص) به اميرالمومنين حضرت على(ع) فرمود 
يك روز يك وعده و روز ديگر دو وعده غذا تناول كنيد.
اين اثر ترجمه رســاله ذهبيه منسوب به حضرت امام 
على بن موســى الرضا(ع) اســت. اين متن شمه اى از 
علوم الهى را آشــكار مى سازد. همچنين اين كتاب، به 
باور صدها پزشك، متخصص و حكيم از جمله حكيمان 
و پزشكان دربار مأمون، شايسته ترين متن آموزشى و 

كاربردى براى تحقق سالمت و بهداشت انسان است.

خــبــرحرم گردى

مردم براى بازسازى حرم هاى مطهر سوريه به ميدان بيايند ايوان ساعت صحن آزادى
الهه ارجمندى راد

تجســم گنبــد طــال و كبوترهايى كــه دور آن 
مى چرخند،  پنجره فوالد و زائرانى كه دســت در 
مشــبك هاى آن كرده اند، سقاخانه اى كه به ِمهر، 
تمامى زائران تشنه را ســيراب مى  كند، نقاره زنى 
و صداى ســاعتى كه هر از چند گاهى اما از روى 
نظم دنگ دنگ صدا مى دهد...، از هزاران كيلومتر 
دورتر همه را به حال و هواى زيارت حرم امام ثامن 
الحجج(ع) مى رســاند. به وقت عاشــقى به زيارت 
مى رسيم و زمان مان را با ساعت بزرگ صحن آزادى 
تنظيم مى كنيم. كافى اســت بــار ديگر از صحن 
آزادى و پايين پاى حضرت مشرف شويم و همراه 
با زيارت، زيبايى هاى ايوان جنوبى اين صحن را به 

نظاره نشينيم.

 زيبايى كتيبه ها
پس از ايوان طال، ايوان جنوبى كه ســاعتى بر فراز 
آن قرار گرفته، بيشتر به چشــم مى آيد؛ ايوانى با 
چند كتيبه مهم قرآنى و روايى و نيز كتيبه احداثيه 
در پيشانى ايوان كه همگى به خط زيباى «محمد 

حسين شهيد مشهدى» مزين است. 
ايوان جنوبى با 20 متــر ارتفاع، به قرينه ايوان  هاى 
ديگر ساخته شده كه چهار صفه كوچك دارد و باالى 
هر صفه، غرفه اى. ديواره ايوان تا زير سقف مقرنس با 
كاشى   هاى نفيس و رنگارنگ آراسته  شده و سوره   هاى 
چهارگانه اى در زير غرفه  هاى درون ايوان به خط ثلث 
اين هنرمند خطاط آراسته شده  است. دو حديث از 
حضرت رضا(ع) و برگرفته از كتاب عيون اخبارالرضا 

نيز در باالى غرفه  ها به چشم  مى خورد.
 تاريخ كتيبه هاى قرآنى و روايى به سال هاى 1262 
و 1267 هجرى قمرى بر مى گردد و كتيبه احداثيه 
نيز ســاخت صحن را به فتحعلى شاه و تزيين آن 
را به محمدشــاه قاجار نسبت داده و از «حاج ميرزا 
موســى خان» و «عضد الملك» ياد كرده  است؛ نام 
«اســتاد رضاى مشــهدى بّنا» نيز در آن به چشم 
مى  خورد. باالى اين كتيبه نيز با نستعليق، عباراتى 
اضافه  شده كه در آن شرح نام گذارى صحن به نام 
«صحن آزادى» با تاريخ 1399 هجرى قمرى آمده  
است. كاشى كارى ها و تزيينات ايوان در تعميرات 
بعدى به ويژه در مرمت سال هاى 1349 و 1350 به 
كلى تغيير كرده و كاشى  هاى هفت رنگ قاجارى به 

معرق تبديل شده  است. 

  ساعت ايوان جنوبى
در دوره پهلــوى دوم، بر باالى ايوان جنوبى صحن 
آزادى كه در گذشــته به نام ايوان آشپرخانه خدام 
نيز مشــهور بود، برجى ســاخته و ساعت قديمى 
صحن انقالب حدود 54 سال قبل به آن جا منتقل 
شد. ظاهراً علت انتقال ساعت به اين مكان، به دليل 
نشست پايه هاى سردر ايوان صحن انقالب اسالمى، 
به واسطه سنگينى ساعت و پياله هاى آن بوده، كه 
پس از ترميم و استحكام شكست آن، ساختمانى از 
بتن در باالى ايوان ساخته و با كاشى معرق تزيين 
شد. سپس ساعت خطى را كه «مرحوم عبدالحسين 
معــاون» از هامبورگ آلمان خريــدارى كرده بود، 

جايگزين اين ساعت كردند. 
ساعت بزرگ و قديمى صحن آزادى كه مشرف به 
رواق امام خمينى(ره) اســت؛ اولين و قديمى ترين 
ساعت حرم اســت كه ساخت منچستر انگلستان 
بوده و گفته  شده زمان ناصرالدين شاه قاجار توسط 
امين الملك صدراعظم ايران، وقف آستان مقدس 
حضرت رضا(ع) شده اســت. تاريخ موجود در پياله 
زنگ ساعت، نشان دهنده ســال 1893 ميالدى 
است كه مربوط به 124 سال قبل است و در ابتدا 
به وسيله هندل دستى و بزرگى، كوك مى شد كه 
پس از ورود برق به مشــهد، اين ساعت نيز برقى 
شد. ساعت در حال حاضر به وسيله الكتروموتورى 
كار كرده و هر 42 ساعت يك بار كوك مى شود و 
چنانچه با قطع برق مواجه شــود، كوك آن تا 42 

ساعت فعال خواهد  بود.

هفتــه نــامــه ســالم را د  ر شبكــه هــاى اجتمــاعــى د  نبــال كنيــد  
instagram.com/salam.imam.reza@salamimam_reza
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1480 زائر بيمار و معلول به آستان بوسى 
حضرت رضا آمدند

رئيس اداره امداد و تســهيالت زائران آستان قدس رضوى از فراهم كردن 
زمينه تشرف 1480 زائر بيمار و معلول سراسر استان به بارگاه منور رضوى 

در قالب طرح «يا معين الضعفاء» خبر داد.
حسين راست نژاد با اعالم اين خبر، بيان كرد: اين زائران از استان خراسان 
رضوى و از شــهرهاى سرخس، تربت جام، بردســكن، فريمان، چناران و 
مه والت به همراه بيماران و معلوالن سطح شهر مشهد به حرم مطهر رضوى 

مشرف شده بودند.
وى با بيان اينكه مخاطبان اين طرح غالباً تحت پوشش كميته امداد امام 
خمينى(ره)، بهزيستى و بيماران خاص هستند، تصريح كرد: در اين طرح 
تمامى خادمان در هر پست و وظيفه  اى از جمله انتظامات، كفشداران، دربان 

و.... به صورت ويژه به ارائه خدمات مى پردازند.
راست نژاد افزود: قرائت آيات كالم اهللا مجيد، قرائت زيارت مخصوص امام 
رضا(ع)، اجراى برنامه مرثيه سرايى و مداحى توسط مداحان و ذاكران اهل 
بيت(ع) و پذيرايى از جمله برنامه هايى است كه هنگام تشرف براى زائران 

به اجرا در آمده است.
گفتنى اســت؛ طرح «يا معين الضعفاء» به همت معاونت اماكن متبركه و 
با هدف كمك به كم توانان مالى، تشرف سالمندان و معلوالن جسمى كه 
توانايى تشرف به بارگاه منور ثامن الحجج على  بن  موسى الرضا(ع) را ندارند، 

اجرا مى شود.

عباس حضرت  مطهر  حرم  طالى  ايوان 
مقاوم سازى مى شود 

مسئول بخش پروژه هاى مهندسى آســتان مقدس حضرت عباس(ع) 
از آغــاز مرحله دوم مقاوم  ســازى ايــوان طالى اين آســتان مقدس و 

تذهيب كارى آن خبر داد.
مهندس ضياء مجيد الصائغ با بيان اين خبر گفت: اين پروژه در ورودى 
اصلى حرم مطهــر و در ضلع مقابل باب القبله حرم مطهر در حال اجرا 
است كه عالوه بر حفظ ساختمان هاى قديمى، زيبايى آن نيز مورد توجه 
قرار گرفته اســت. وى افزود: با اجراى فاز دوم مقاوم سازى ايوان طالى 
حرم مطهر عباسى، ساختار معمارى و ميراثى اين بنا با روش هاى نوين 
و با كيفيت باال و مطابق با نقشــه هاى فنى و مهندســى مصوب مرمت 
خواهد شــد. وى جدا كردن آجرهاى قديمــى و مرمت ديوار كنار در را 
يكى از بخش هاى اصلى اين پروژه برشمرد و اظهار كرد: آجر قديمى مورد 
استفاده در اين سازه و پى ساختمان از جنس گل بوده و هيچ فصل جدا 
كننده اى بين خاك زيرين و خاك فونداسيون وجود ندارد، در حال حاضر 
رطوبت تا سطوح باالى سازه نفوذ كرده و موجبات بروز خسارت بر روى 
ديوارها و ايجاد خوردگى و اكسيده شدن ورقه هاى مسى آبكارى شده با 
طال شده است. مسئول بخش پروژه هاى مهندسى آستان مقدس حضرت 
عباس (ع) گفت: مهندســان اين بخش پس از جدا كردن آجرها و مواد 
چسباننده قديمى به مرمت تَرك هاى موجود در ديوارها و مقاوم سازى 

آنها بواسطه ديوارهاى بتنى خواهند پرداخت.

«نامــه زرين ســالمت منســوب بــه امــام على بن 
موسى الرضا(ع)» عنوان كتابى است كه هشتمين دوره از 
چاپ خود را پشت سر گذاشته و به تازگى از سوى بنياد 
پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى منتشر و روانه 

بنياد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى، كتاب 
حاضر را با عنوان رساله ذهبيه؛ نامه زرين سالمت امام 
رضا(ع) به اهتمام دكتر محمد دريايى به چاپ رسانده 

 بخش بــا موضوعات و مباحثى همچون 
سند روايى طب الرضا(ع)، پيام هاى زرين بهداشتى امام 
رضا(ع)، معجون دارويى، غذايى رضوى، آداب استحمام، 
آداب بهزيستى و بهداشــت فردى، آداب سفر و احكام 
ها، مزاج شناسى؛ شناخت مزاج ها و بهداشت روانى، 
مديريت و ســاماندهى بدن، آداب حجامت و فصد و... 

زيبايىكتيبهها

 كتاب «نامه زرين سالمت» منتشر شد
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آنهايى كه مويى سفيد كرده  اند حتماً يادشان مى آيد كه در روزگارى كه مشهد هنوز اين طور بزرگ و شلوغ نشده بود، دم دماى طلوع آفتاب صداى 
ريتميك و دل خوشى از سمت حرم امام رضا(ع)، از صحن عتيق، از نقاره خانه حضرت در شهر مى پيچيد كه طلوع آفتاب را خبر مى  داد و براى بعضى 

خواب مانده ها فرصتى بود تا از قضا شدن نماز صبح شان جلوگيرى كنند! اين نوا دوباره نزديك هاى غروب آفتاب نيز از صحن و سراى امام هشتم(ع) در 
شهر مى پيچيد و به نوعى پايان روز را اعالم مى كرد.

صداى طبل و ُكرناى نقاره خانه حرم رضوى را غير از مشهدى هاى قديم، هر كسى كه طلوع و غروب آفتاب توفيق حضور در اين قطعه از بهشت را داشته، 
حتماً شنيده است. شايد هم نه جزو آن گروه هستيد و نه اين گروه، از آنهايى هستيد كه از طريق راديو و تلويزيون به بهانه ايام والدت امام رضا(ع) دل به 

اين نوا سپرده و دل تان را راهى حرمش كرده باشيد.
در هفته اى كه گذشت اخبار راديو و تلويزيون و رسانه ها به يكباره همگى سراغ نقاره خانه حرم رضوى رفتند، بهانه اين عكس ها و گزارش ها درگذشت پير 

نقاره خانه حرم حضرت على بن موسى الرضا(ع)، يعنى «احمد اقوام شكوهى» بود.

�ی ��ار �وای ارادت

بدون حرم، حتى يك روز
يكبار خودش گفته بود كه دور از حرم نمى تواند زنده بماند! «مثل ماهى  
كه لحظه اى بدون  آب نمى تواند زندگى كند، من هم بدون بودن در حرم 
نمى توانم زندگى كنم. وقت هايى كه از حرم دورم بى حال هستم، حتى 
بعضى از ساعات در طول روز كه نقاره  زنى نداريم، باز هم به حرم مى آيم. 
در سنين جوانى كه هم سن و ساالنم به تفريح و گردش مى رفتند، من 
تمام ِكيفم اين بود كه يك ساعت و نيم زودتر بيايم در نقاره خانه بنشينم 

و از آن باال فقط به گنبد طاليى حضرت نگاه كنم.»

براى شكوه حضرت رضا 
معموالً صبح ها همزمان با خواندن مناجات حرم، در نقاره خانه بود، نمازش را همان جا مى خواند و بعدش طبل ها را آماده مى كرد. تازه يك 
ساعت بعد از آمدن او مابقى نقاره زن ها مى آمدند و كار شروع مى شد. بعدازظهرها هم قبل از غروب آفتاب مى آمد و همه چيزش را آماده 
مى كرد. خيلى اهل مصاحبه و اين حرف ها نبود، از آن دور و نزديك نقاره خانه اينگونه گفته است: «بناى نقاره خانه روى همين ايوان بود كه 
االن هست، اما خود بنا با اين بناى فعلى فرق داشت. نقاره خانه قديم، چوبى بود و درست لب ايوان ساخته شده بود. مى گفتند يكى از قجرها 
ساخته بودش. بيست تا پله مى خورد تا از پشت بام ايوان به نقاره خانه مى رسيد. سقف نقاره خانه شيروانى بود. يادم مى آيد زمستان ها كه 
برف و باران بود، جلوى نقاره خانه قنديل هاى بزرگى مى بست و ما هر صبح، اول برف و يخ ها را تميز مى كرديم و بعد نقاره مى زديم. قديم ها 
نقاره چى ها را «عمله شكوه» مى گفتند، يعنى گروهى كه كار تشريفات را انجام مى دهد، از آن وقت نام خانوادگى ما «شكوهى» شد. نقاره زنى 

در خاندان ما موروثى است. پدرم نقاره چى حضرت بود. بعد من نقاره چى شدم. حاال هم پسرهايم نقاره مى زنند.»

در مورد فلسفه و تاريخچه نقاره زنى در اينترنت مطلب زياد است، حتى در همين صفحات بطور خالصه مطالبى را براى 
شما گردآورى كرده ايم، اما خب شنيدن تاريخچه و جزئيات نقاره زنى در حرم مطهر از زبان كسى كه 7 دهه از عمر خود 
را بى وقفه صرف اين كار كرده است، لذت خاص خودش را دارد. مطلب زير مربوط به شماره 48  « هفته نامه سالم» است:
«نقاره زن ها 10 نفر هستند؛ 6 نفر ُكرنازن، 4 نفر طبل زن. اول از همه َسرنواز مى ايستد كه صداى ُكرنايش از همه كرناها 
بلندتر است. بعد 5 تا كرنانواز مى ايستند و بعد هم چهار تا طبل زن. البته طبل زن ها روى صندلى مى نشينند كه راحت 

طبل بزنند. نقاره سه مرحله دارد كه ما در بين خودمان به آن «دست» مى گوييم؛ دست اول، دست دوم و دست سوم.
سرنواز اول از همه، كرنا را به سمت گنبد مى گيرد و به حالت سالم مى گويد: «سلطان دنيا و عقبى على بن موسى الرضا»، 
يعنــى جورى در كرنا مى دمد كه انگار دارد همــان حرف ها را مى زند، اگر خوب به صداى كرنا گوش كنيد، تقريباً 

روايتى ناب از نواهاى نقاره خانه حضرت رضا 
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آنهايى كه مويى سفيد كرده  اند حتماً يادشان مى آيد كه در روزگارى كه مشهد هنوز اين طور بزرگ و شلوغ نشده بود، دم دماى طلوع آفتاب صداى 
ريتميك و دل خوشى از سمت حرم امام رضا(ع)، از صحن عتيق، از نقاره خانه حضرت در شهر مى پيچيد كه طلوع آفتاب را خبر مى  داد و براى بعضى 

خواب مانده ها فرصتى بود تا از قضا شدن نماز صبح شان جلوگيرى كنند! اين نوا دوباره نزديك هاى غروب آفتاب نيز از صحن و سراى امام هشتم(ع) در 
شهر مى پيچيد و به نوعى پايان روز را اعالم مى كرد.

صداى طبل و ُكرناى نقاره خانه حرم رضوى را غير از مشهدى هاى قديم، هر كسى كه طلوع و غروب آفتاب توفيق حضور در اين قطعه از بهشت را داشته، 
حتماً شنيده است. شايد هم نه جزو آن گروه هستيد و نه اين گروه، از آنهايى هستيد كه از طريق راديو و تلويزيون به بهانه ايام والدت امام رضا(ع) دل به 

اين نوا سپرده و دل تان را راهى حرمش كرده باشيد.
در هفته اى كه گذشت اخبار راديو و تلويزيون و رسانه ها به يكباره همگى سراغ نقاره خانه حرم رضوى رفتند، بهانه اين عكس ها و گزارش ها درگذشت پير 

نقاره خانه حرم حضرت على بن موسى الرضا(ع)، يعنى «احمد اقوام شكوهى» بود.

�ی ��ار �وای ارادت

بى قرار همسايه
به قول خودش اگر دفتر حضور و غياب نقاره خانه را ورق بزنيم، غيبت 
كه نداشــت هيچ، تأخير هم نداشــت. يكبار كه علت اين همه نظم و 
انضباطش را پرســيده بودند، گفته بود: «منزل ما نزديك حرم اســت. 
خانه اى قديمى كه از پدرم به ارث رسيده. خانه اى كه با توجه به اينكه 
در طرح توســعه اطراف حرم است و بارها خواستند بخرندش، حاضر 
نشدم آن را با هيچ مبلغى و هيچ چيزى عوض كنم. گفتم همسايگى 
امام رضا(ع) را از دست نمى دهم.» دلش هميشه بى قرار همسايه  اش بود.

 حكايت هاى سر به ُمهر

پير و بزرگ نقاره خانه و به قولى قديمى ترين خادم حرم امام رضا(ع) بود. بيش از 70 سال انس و الفت عجيبى با حرم و از آن باالتر با خود 
حضرت(ع) پيدا كرده بود. محبت امام رئوف(ع) او را از همه چيز و همه كس بى نياز كرده بود، خودش اينطور مى گفت: «تا به امروز از هيچ 
احدالناسى چيزى درخواست نكردم و هر چه خواسته ام از خود حضرت بوده و ايشان هم عنايات بسيارى به من داشته اند. اصالً همين كه 
مى توانم خادم حضرت باشم براى من كفايت است. با اين كه فرصت هايى بوده كه مى توانستم به لحاظ مالى وضعيت متفاوتى داشته باشم 
اما خادمى اين بارگاه را با هيچ چيزى عوض نكردم. ارباب من امام رضا(ع) هستند. خيلى اتفاقات براى خودم يا ديگران افتاده كه با عنايات 
حضرت همه شان ختم به خير شده است، مثالً روزى بينايى چشم هايم بسيار ضعيف شده بود طورى كه در تست بينايى سنجى نتوانستم 
جهت عالمتى را تشخيص بدهم. همان روز به نقاره خانه رفتم و چشم هايم را به درهاى آنجا گذاشتم و بعد از آن ... . و شفاى بيمارى قلبى 
خودم و همسرم...» حكايت هاى دلدادگى «احمد اقوام شكوهى» به مواليش حضرت ثامن الحجج(ع) به يك يا دو گوشه چشم حضرت(ع) به 

او ختم نمى شود، اينها بسيار است و در تمام سال ها اين ماجراها سر به ُمهر باقى مانده اند.

مى شود همين حرف ها را فهميد. بعد از سرنواز، پس نوازها پاسخ مى دهند: «امام رضا... امام رضا» دوباره سرنواز رو به گنبد 
مى گويد: «امام رضا... امام رضا... امام رضا» و پس نوازان جواب مى دهند: «غريب رضا... غريب رضا»

در دست دوم سرنواز مى دمد: «موال موال موال... على بن موسى الرضا» پس نوازها پاسخ مى دهند: «رضاجان... رضاجان... 
رضاجان» و ســرنواز، ســر كرنا را به طرف گنبد طال مى گيرد و مى گويد: «يا امام غريب... يا امام رضا» پس نوازها جواب 

مى دهند: «رضاجان... رضا جان... رضا جان»
در دست سوم، سرنواز مى دمد: «دور دوران امام رضاست» بعد طبل زن ها طبل مى زنند و دوباره سرنواز ذكر مى گيرد كه 
«دور دوران امام رضاست... داد رس بيچارگان» پس نوازها جواب مى دهند: «اى داد رس درماندگان» و موقعى كه پس نوازها 

مى خواهند كرناهاى خود را كنار بگذارند، سرنواز مى گويد: «فرياد رس» و طبال ها باز طبل مى زنند.»

روايتى ناب از نواهاى نقاره خانه حضرت رضا 
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همكاران مرحوم اقوام شكوهى از هفت دهه نقاره نوازى او مى گويند

روايت 105 پله تا عشق 
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مى گفتند
حاجت روا شده ايم

يك روز هم كار نقاره خانه را
تعطيل نكرد

انجام وظيفه حتى
در زمان مجلس ختم فرزند

 هميشه در حال 
ذكر گفتن بود

مرحوم اقوام شكوهى داراى دو فرزند پسر بود كه در سال هاى گذشته يكى از فرزندانش به نام «امين» 
از دنيا رفته و تنها پسر ايشان «محمدرضا اقوام شكوهى» است كه همراه پدر در نقاره خانه مشغول خدمت 
بود. او كه اكنون 46 سال دارد و اين گونه از روزهاى در كنار مرحوم شكوهى بودن، برايمان تعريف مى كند:

«از زمانى كه به ياد دارم پدر نقاره مى  زدند و زمانى كه من هشت، نه ساله شده بودم پدر گاهى اوقات من 
را با خود به نقاره خانه مى  برد. همين رفت و آمدها باعث شد به كار نقاره نوازى عالقه  مند شوم تا اينكه از 

سال 73 به استخدام رسمى آستان قدس رضوى درآمدم و همراه پدر 
مشغول نقاره  نوازى شدم.

  انس عجيب با حضرت رضا(ع)
هر زمانى كه با مرحوم پدرم از تفريح و مسافرت براى ايشان مى گفتيم 
و اصرار داشتيم كه همراه ما بيايند، ايشان هميشه يك چيز را مى گفتند 
كه بهترين كار براى من بودن در كنار حرم و گنبد امام رضا(ع) است. 
شــايد برخى تصور كنند كــه پدرم زياد به خانــواده و دورهمى  هاى 
خانوادگى اهميت نمى دادند، ايشان اتفاقاً بسيار خانواده دوست بودند اما 
به خاطر عالقه و انس عجيبى كه به حضرت رضا(ع) داشتند هر روز به 
حرم مى آمدند و مراسم نقاره نوازى را اجرا مى كردند. مى  گفتند كه هر 

چه مى خواهيد از آقا بخواهيد.
 خدمت تا آخرين روزهاى عمر

پدرم هر روز به عشق حضرت رضا(ع) 105 پله نقاره خانه را باال مى رفتند، كسانى كه به نقاره خانه آمد ه اند 
مى دانند كه باال و پايين رفتن از اين پله  ها بســيار سخت است زيرا ارتفاع پله هاى نقاره خانه بيش از 30 
ســانتى متر است، ولى ايشان بدون هيچ خستگى اين پله  ها را باال و پايين مى  رفتند. – البته چند سالى 
مى شود كه مقدارى از مسير را آسانسور گذاشته اند- حتى تا دو روز قبل از فوت ايشان هم سر خدمت در 
نقاره خانه حاضر بودند ولى به خاطر باال و پايين رفتن فشارشان و كسالت فراوانى كه برايشان  پيش آمده 

بود، در تمام عمر خود تنها همين دو روز را نتوانستند به نقاره  خانه بيايند.
 شغلى موروثى در خانواده شكوهى ها

در دوران نوجوانى وقتى  از پدر مى  پرسيديم كه چرا وارد كار نقاره زنى شديد، مى  گفتند كه اين كار موروثى 
بوده و همان طور كه شماها با آمدن به  نقاره خانه به اين كار عالقه مند شديد، من هم به نقاره  زنى عالقه 
پيدا كردم. اكنون هم بعد از ما، پسرعموها و برادرزاده  ام هم با عالقه اى كه به نقاره نوازى داشتند، وارد اين 
كار شدند. منزل ما در خيابان شهيد نواب صفوى و در نزديكى حرم مطهر است. پدرم هر روز قبل از شروع 
مراسم نقاره نوازى در نقاره خانه حضور پيدا مى  كردند، ابتدا به حضرت سالم مى دادند و بعد هم تا قبل از 

آمدن ديگر نقاره نوازان و شروع مراسم، طبل ها را گرم و وسايل را آماده مى كردند.
 نبات هاى مرحوم پدرم

مرحوم ابوى هر زمانى كه مى خواســتند به حرم مشرف شوند در يك جيب  مقدارى نبات متبرك و در 
ديگرى براى بچه ها شكالت مى   گذاشتند در طول مسير منزل تا حرم به زائرانى كه به ايشان التماس دعا 
مى گفتند، اهدا مى كردند. بارها پيش آمده بود كه افراد مختلف مى گفتند با نبات متبركى كه حاج آقا به 

ما داده، حاجت روا شده ايم.»

نقاره خانه حرم مطهر يكى از زير مجموعه هاى اداره انتظامات صحن هاى مقدس بارگاه ملكوتى 
حضرت رضا(ع) است. به سراغ «غالمرضا نخعى» رئيس اين اداره رفتيم و از وى درباره آشنايى اش با 

مرحوم احمد اقوام شكوهى جويا شديم:
«ســال 1379 بود كه وارد آستان قدس رضوى و از همان سال با آقاى اقوام شكوهى آشنا شدم. به دليل 
حضور بنده در بخش انتظامات و تشريفات با ايشان رابطه كارى داشتم تا اينكه بعدها به عنوان مسئول امور 

نقاره خانه و نقاره نوازان ارتباط مان با ايشان بيشتر و بيشتر شد.
  مصداق خادم واقعى حضرت رضا(ع)

مرحوم اقوام شــكوهى يك خادم واقعى و كامل حضرت رضا(ع) بود. اخالص ايشان زبانزد همه همكاران 
و كسانى است كه وى را مى شناسند و همين اخالص وجودى و صفاى باطنى ايشان باعث شده بود كه 
رابطه خاص و عارفانه اى را با حضرت رضا(ع) داشته باشد. مردم بسيارى به ايشان التماس دعا مى گفتند 
زيرا واقعاً اعتقاد داشتند كه مرحوم شكوهى به حضرت رضا(ع) متصل است. هر زمانى كه زائرى به ايشان 
التماس دعا مى گفت همان لحظه با يك تسبيحى كه هميشه در دست 
راست ايشــان بود رو به حضرت دست  ها را به دعا بلند و در حق زائر 
دعا مى كردند و اصالً برايشان فرقى نمى كرد زائر كوچك يا بزرگ باشد.

  هيچ كارى را بر نقاره خانه ترجيح نداد
مرحوم اقوام شــكوهى كار نقاره خانه و وظيفه اى كه در نقاره نوازى به 
عهده ايشان گذاشته شده بود را بر هيچ كارى ديگرى ترجيح نمى داد، 
بسيارى از مواقع پيش آمده بود كه از ايشان دعوت رسمى مى شد تا 
در يك مصاحبه و يا برنامه  اى در خارج از مشهد شركت كنند اما ايشان 
به خاطر نقاره  خانه و اينكه مى خواستند در خدمت حضرت رضا(ع) و 
زائرين ايشان باشند دعوت ها را قبول نمى كردند و حاضر نشدند حتى 

يك روز هم نقاره خانه را تعطيل كنند.
  آراسته و منظم

نظم و انظباط ايشان براى همه مثال  زدنى است. بارها به تمام همكارانمان توصيه كردم كه نظم و انضباط 
را شما از اين پيرمرد بااخالص ياد بگيريد، يك بار نديديم ايشان با لباس كهنه مشرف بشوند، يا دكمه هاى 
لباس ايشان باز باشد، يا كفش هايشان نامرتب باشد. ايشان هميشه نزديك دو ساعت از قبل از شروع مراسم 
به نقاره خانه مى آمدند و آخرين نفر هم در نقاره خانه را قفل مى كردند و تشريف مى بردند منزل. سحرهاى 
ماه مبارك رمضان نيز از همه زودتر سر كار حضور داشتند و ساز و كار نقاره خانه را آماده مى كردند چون 
طبل هاى نقاره خانه بايستى قبل از نقاره نوازى گرم شوند تا صداى خوبى در نقاره خانه ايجاد بشود. ايشان 
اين وظيفه را تقبل كرده و تا روزى كه زنده بودند اين كار به نحو احســن انجام مى دادند، حتى بارها به 
من مى گفتند براى من پوست تهيه كنيد، مى خواهم پوست طبل  ها را عوض كنم. نزديك والدت حضرت 
رضا(ع) و دهه كرامت كه مى  شــد حساسيت ايشان نسبت به ادوات كار بيشتر مى شد، ايشان مى گفتند 
مى خواهم در اين ايام نقاره خانه براى حضرت به بهترين شــكل بنوازد. دقيقاً ســر موقع پوست را تهيه 
مى كردند و چون پوست  ها به صورت خام بودند آنها را پس از دباغى، بسيار منظم و با دقت بر روى طبل  ها 

مى كشيدند. اكنون هم اين طبل ها به يادگار از ايشان در  نقاره  خانه باقى مانده است.»

 «عباسعلى مقدم متين» از جمله افرادى است كه قريب به 20 سال توفيق اين را پيدا كرده تا در 
بخش نقاره  نوازى و كفشدارى حرم مطهر رضوى خدمت كند و ساليان بسيارى در كنار مرحوم احمد 

اقوام شكوهى بوده است. او روزهاى بودن در كنار قديمى  ترين نقاره زن حرم مطهر را چنين مرور مى كند:
«اينجا قطعه  اى از بهشــت است كه همواره مالئكه در اين فضا رفت و 
آمد مى  كنند، لذا كسانى كه براى خدمت به اين مكان مقدس حضور 
دارند، بايد اين معرفت را درك كنند و بدانند كه در محضر چه كسى 
هستند. مرحوم اقوام شكوهى هم از جمله كسانى بود كه به اين معرفت 
رسيده بود كه در محضر چه شخص با عظمتى و در چه مكان مقدسى 

خدمت مى  كند.
 از هيچ كارى در خانه امام رضا(ع) فروگذار نبود

هيچ وقت نشد كه ايشــان با تأخير در مراسم نقاره  نوازى حاضر شود. 
حتى زمانى كه فرزندشان فوت كرده بود، مرحوم شكوهى براى اجراى 
مراســم نقاره زنى آمدند و پس از اجراى مراسم دوباره در مجلس ختم 

حاضر شدند. 
اعتقاد قلبى داشــتند كه بايد وظيفه اى را كه قبول كرده  اند در زمان معين خودش و بدون كم و كاست 
انجام دهند و مردم را به فيض برسانند. با توجه به كهولت سن ايشان و ضعف بدنى كه داشتند بدون هيچ 

شكايتى سخت  ترين كارها را انجام مى  دادند و هيچ  گاه از ديگران تقاضايى نمى  كردند. 
هميشه هر كارى از ايشان ساخته بود، انجام مى دادند و مى گفتند اينجا خانه امام رضا(ع) است.

نظم و نظم و نظم
نخستين بارى كه من خدمت ايشان رسيدم، به من گفتند كه اينجا نظم و انضباط خاص خودش را دارد 
و حتى يك دقيقه تأخير هم مورد قبول نيســت زيرا دير آمدن شــما در كار ديگر افراد نقاره زن اختالل 
ايجاد مى  كند لذا حاال كه تصميم گرفته  اى در اين بخش خدمت كنى بايد از خيلى مســائل صرف  نظر 

كنى.
عشق به امام رضا(ع)، صبر و تحمل بى اندازه و انضباط مثال زدنى مرحوم احمد اقوام شكوهى از ويژگى  هاى 

برجسته ايشان بود. 
در بيشتر اوقات ايشان براى ما و ديگران دعا مى  كردند كه خداوند شما را عاقبت به خير كند. اين دعا كه به 

راستى در حق خودشان هم به اجابت رسيد و عاقبت به خير شدند.

«سيد حميد گارسچى» نقاره نواز 52 ســاله اى است كه از دوران كودكى در كفشدارى مسجد 
گوهرشــاد و زير نظر حاج رضا اخوان خدمت افتخــارى در حرم مطهر رضوى را آغاز كرد و بعد از 

بازگشت از سربازى و از سن 20 سالگى تاكنون به عنوان نقاره  زن در بخش نقاره نوازى فعاليت مى  كند. او 
در مورد ورودش به اين بخش، آشنايى با مرحوم شكوهى و خاطراتش در مدت همكارى با ايشان اينطور 
مى  گويد: بعد از برگشــتن از سربازى حاج آقاى اخوان با مرحوم اقوام شكوهى صحبت كرد و من در اين 

بخش مشغول به فعاليت شدم و نقازه  زنى را زيرنظر مرحوم شكوهى فرا گرفتم.
اولين بار كه وارد قسمت نقاره  خانه شدم از شوق، اشك  هايم جارى بود، تا اينكه با مرحوم اقوام شكوهى رو 
به رو شدم. من از همان ابتدا جذب اخالق، رفتار و گفتار ايشان شدم و در همان روزهاى آغازين نخستين 
توصيه هايشان به من حضور به موقع در سر كار و انجام كار به بهترين 

شكل بود.
  اخالص خاص مرحوم شكوهى

اخالص يكى از بارزترين ويژگى هاى مرحوم شكوهى بود. بارها شاهد 
آن بودم كه با وجود بوى بدى كه پوست  هاى طبل ها داشت، اما مرحوم 
اقوام شــكوهى با كمال خونسردى به همراه فرزندان خود پوست  هاى 
تازه را به طبل  ها مى بســتند. بوى اين پوست  ها به قدرى بود كه من 
نمى توانســتم اين بــو را تحمل كنم و جلوى بينــى و دهان خود را 

مى گرفتم.
  مهم نيت است

هر وقت ايشــان را مى  ديدم تسبيحى را در دست داشتند و دائماً ذكر 
مى گفتند. در اين اواخر هم كه ايشان باالى سر نقاره  زن  ها حاضر مى شدند و خودشان كمتر نقاره مى زدند، 
همواره مشــغول ذكر گفتن بودند. به همه ما توصيه مى   كردند كه يك خادم زمانى كه وارد حرم مى  شود 
اول بايد نيت كند كه براى رضاى خدا و حضرت در حال خدمت رسانى است، آن گاه قادر خواهيد بود تا 

كارهايتان را به بهترين شكل انجام دهيد.
 خاطره  اى از روزهاى سرد

در يكى از روزهاى زمستان كه هوا بسيار سرد بود، ايشان زودتر از بقيه به نقاره خانه آمده بودند و مسير 
را براى تردد ديگر نقاره  زن  ها باز كرده و براى اينكه طبل ها گرم شــوند، آتش درست كرده بودند تا نواى 

طبل ها زيباتر باشد.

 به استخدام رسمى آستان قدس رضوى درآمدم و همراه پدر 

هر زمانى كه با مرحوم پدرم از تفريح و مسافرت براى ايشان مى گفتيم 
و اصرار داشتيم كه همراه ما بيايند، ايشان هميشه يك چيز را مى گفتند 
كه بهترين كار براى من بودن در كنار حرم و گنبد امام رضا(ع) است. 
شــايد برخى تصور كنند كــه پدرم زياد به خانــواده و دورهمى  هاى 
خانوادگى اهميت نمى دادند، ايشان اتفاقاً بسيار خانواده دوست بودند اما 
به خاطر عالقه و انس عجيبى كه به حضرت رضا(ع) داشتند هر روز به 
حرم مى آمدند و مراسم نقاره نوازى را اجرا مى كردند. مى  گفتند كه هر 

«اينجا قطعه  اى از بهشــت است كه همواره مالئكه در اين فضا رفت و 
آمد مى  كنند، لذا كسانى كه براى خدمت به اين مكان مقدس حضور 
دارند، بايد اين معرفت را درك كنند و بدانند كه در محضر چه كسى 
هستند. مرحوم اقوام شكوهى هم از جمله كسانى بود كه به اين معرفت 
رسيده بود كه در محضر چه شخص با عظمتى و در چه مكان مقدسى 

هيچ وقت نشد كه ايشــان با تأخير در مراسم نقاره  نوازى حاضر شود. 
حتى زمانى كه فرزندشان فوت كرده بود، مرحوم شكوهى براى اجراى 
مراســم نقاره زنى آمدند و پس از اجراى مراسم دوباره در مجلس ختم 
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آنچــه در اين مجموعه مى خوانيد، ســخنانى حكيمانه و رهنمودهاى 
زندگى ساز از عالم آل محمد(ع)، حضرت على بن موسى الرضا(ع) است كه 
از منابع مختلف گزيده شده و همراه با ترجمه اى روان و توضيحى كوتاه 

به شما دوستداران خاندان رسالت تقديم مى شود.

حكمت هاى  رضوى

زندگى با طعم مهربانى
امام رضا (ع) فرمودند: «أحسن الناس ايمانا أحسنهم خلقا و ألطفهم بأهله و أنا ألطفهم بأهلى»؛ 
كسى ايمانش بهتر از ديگران است كه اخالقش نيكوتر و با خانواده اش مهربان تر باشد و من 

مهربان ترين فرد نسبت به خانواده ام هستم.

ايمان داراى مراتبى است كه در اين روايت به دو مرتبه آن اشاره شده است، يكى اخالق نيكو با مردم و 
ديگرى مهربانى با خانواده.

اخالق نيكو از بهترين عباداتى است كه اسالم به آن سفارش مى كند تا جايى كه پيامبر اسالم(ص) يكى از 
اهداف بعثت خود را تكميل اخالق مى داند، اخالق خوب از عوامل ورود به بهشت، آبادى خانه ها و طوالنى 
شــدن عمر برشمرده شده است. بسيارى از مردم اخالق و رفتار آنها در اجتماع خوب است اما اخالق و 

رفتار آنها با خانواده مطلوب نيست، همسر و فرزندان وى از دست آنها راضى نيستند.
انسان بايد محبت به زن را اظهار كند كه اظهار محبت، زندگى را از سردى مى رهاند و در حديث وارد شده 
است كه اگر مرد به همسر خود بگويد دوستت دارم هرگز از دل او بيرون نمى رود و به فرزندان نيز بايد 

محبت داشت و آنها را بوسيد كه خوشحالى آنها خوشحالى انسان در روز قيامت است.

ويژگى هاى مؤمن
، َو إذا رَضِىَ لَم  امام رضا(عليه السالم) فرمودند: «الُمؤِمُن إذا َغِضَب لَم يُخِرجُه َغَضُبُه َعن َحٍقّ

يُدِخلُه رِضاُه فى باِطٍل، و إذا َقدَر لَم يَأُخذ َاكثَر ِمن َحّقِه» ؛
مؤمن هرگاه خشمگين شود، غضبش او را از حق بيرون نمى برد. و هرگاه خرسند و راضى شود، 

خوشنودى اش او را به باطل نمى كشاند. و هرگاه قدرت يابد، بيش از حق خودش بر نمى دارد.

در احاديث امام صادق(عليه السالم) نيز كالمى به همين مضمون و با تفاوت در عبارت نقل شده است. 
سه خصلتى كه در اين حديث ياد شده است، گاهى انسان را از حالت عادى و طبيعى بيرون مى برد.

 «غضب» شــعله  اى ســوزاننده و ويرانگر اســت كه اگر مهار نشــود، دين و دنياى انسان را تباه مى  كند 
و بــه ديگران هم آســيب مى  رســاند و شــخص غضبنــاك را از مرز حــق و اعتدال بيــرون مى  برد.

«رضا و خرسندى» كه معموالً درباره امور مطلوب و محبوب است، اگر بر اساس معيارهاى دينى نباشد، 
انسان را به باطل مى  كشاند؛ مثل اين كه اگر از كسى خوشمان مى  آيد، اين عالقه سبب مى شود عيب  ها و 

خالف  هايشان را نبينيم، يا به خاطر اين عالقه به گناه بيفتيم. 
«قدرت» هم اگر مهار نشود، فرد را به ظلم و تعدى مى  كشاند. لذا آنچه اين سه خصلت را مهار مى  كند، 
«ايمان» است. مؤمن، عنان خويش را به دست خشم نمى سپارد و اگر خشمگين شد، آن را مهار مى كند.

بهترين بندگان
از امام رضا (عليه السالم) درباره بهترين بندگان پرسيدند، 
َّذيَن إذا اَحَســُنوا إسَتبَشــُروا، َو إذا اَساُؤوا  فرمودند: «ال
إسَتغَفرُوا، َو إذا اُعُطوا َشكُروا، َو إَذا ابُتُلوا َصَبرُوا، َو إذا َغِضُبوا 

َعفَوا»؛
آنان كه هرگاه نيكى كنند، خوشــحال مى شوند، و هرگاه 
بدى كنند، استغفار مى كنند، و هرگاه چيزى به آنان عطا 
شود، سپاس مى گويند، و هرگاه مبتال و گرفتار شوند، صبر و 
شكيبايى مى كنند و هرگاه خشمگين شوند، عفو و گذشت 

مى كنند.

پنج صفت براى بندگان نيك بيان شــده است. همه اين ها بيانگر 
روحانيت كســانى اســت كه نســبت به وضع خود و اطراف خود، 
حساس اند و عكس العمل مناسب نشان مى دهند. توفيق «احسان» 

و نيكوكارى، جاى تشكر از خدا و خوشحالى از اين عمل را دارد.
«لغزش و گناه» با «استغفار و توبه»، جبران پذير است. پس اگر كسى 
لغزيد، بايــد بى درنگ توبه كند و گناه را از نامه اعمالش پاك كند. 
«شــكر بر عطا و بخشــش ديگران» هم گوياى قدرشناسى انسان 
اســت، چه در برابر نعمت هاى خدا، چه در مقابل نيكى هاى مردم 
بايد سپاســگزار بود. «صبر بر بال» ويژگى ديگر انسان هاى خوب و 
خودســاخته است. «عفو هنگام غضب»، خصلت ديگر بندگان نيك 
است و آيين جوانمردى به شمار مى آيد. وسوسه هاى شيطان پيوسته 
براى دور كردن انسان از حق و خير و كشاندن او به مسيرهاى خالف 

است. بكوشيم ويژگى هاى بندگان خوب را در خود فراهم سازيم.

زائر حرم رضوى
امام رضا(عليه الســالم) فرمودند: «انَّ ُزّواَر َقبرى الَ كَرُم 
الُوفُوِد َعَلى اِهللا يَوَم الِقيامِه، َو ما ِمن ُمؤِمٍن يَُزوُرنى َفُيصيُب 

َم اهللاُ تَعالى َجَسدُه َعلى الّناِرّ» ؛  َوجَهُه ِمَن الماٍء، االّ َحرَّ
زائران قبر من، گرامى ترين گروه هايى اند كه روز قيامت بر 
خداوند وارد مى شوند. هيچ مؤمنى نيست كه مرا زيارت 
كند و در راه زيارتــم آبى به صورتش بچكد، مگر آن كه 

خداى متعال، بدن او را بر آتش دوزخ حرام مى كند.

زيارت قبور مطهر امامان معصوم(عليهم السالم) يكى از حقوقى 
اســت كه آنان بر گردن پيــروان دارند، بخصوص زيارت قبر امام 
رضا(عليه السالم) كه درباره آن سفارش ويژه است. آن حضرت، با 
دسيسه مأمون از مدينه به خراسان آورده شد و با حيله، مسموم 
و شــهيد گشت. ايشــان از خاندان خويش دور و جدا بودند و در 
غربت، مظلومانه به شــهادت رســيدند و به خاك سپرده شدند.

روايات در فضيلت زيارت آن حضرت بسيار است.
درباره زيارت سيدالشهدا(عليه السالم) آمده است كه گرد و غبارى 
كه بر چهره زائران كربال مى نشــيند، مقدس اســت و خدا بر آن 
چهره هاى غبارآلود، نظر عنايــت دارد. درباره حضرت رضا(عليه 
الســالم) چنين آمده كه چهره اى كــه در راه اين زيارت، با آب و 
باران و... برخورد كند، بر آتش دوزخ نمى سوزد. اين كرامت و لطفى 
اســت از سوى خدا كه نســبت به زائران قبر حضرت رضا (عليه 
الســالم) شده است. زيارت اولياى الهى، نشانه عشق و محبت به 

اين انسان هاى پاك است. 

از محبت خارها گل مى شود
َّناِس نِصُف الَعقِل»؛ ُد اِلَى ال  امام رضا (عليه السالم) فرمودند: «التَّودُّ

محبت به مردم نيمى از عقل انسان است. 

بخشى از يك زندگى خوب و موفقيت آميز برخوردهاى معقول و خردمندانه انسان در زندگى شخصى و در 
برابر افراد مختلف جامعه است، تدبير خردمندانه با مشكالت در زندگى شخصى زندگى را لذت بخش و هموار 
نموده و براى اعضاى خانواده آسايش به همراه دارد، اما يك بخش مهم زندگى برخورد صحيح با مردم جامعه 
است. بسيارى از مردم در زندگى روزمره با مشكالت مختلفى مواجه هستند، افزون بر آن كه افراد جامعه نيز 
متفاوتند، همه يك جور نيستند، برخى دانشمند، برخى نادان، برخى ثروتمند، برخى صالح، برخى ناصالح، 
برخى با صبر و حوصله، برخى كم ظرفيت، عصبى و تندخو هستند در نتيجه برخوردها بايد حساب شده، 
دقيق و منطبق با عقل و موازين اسالمى باشد؛ عقل و دين ما را به برخورد محبت آميز دعوت مى كند، عقل 
به ما مى گويد در برخورد با مردم خوش رو، خوش خو، خوش زبان باش. محبت يك اصل كلى است كه گاهى با 
برطرف كردن مشكل، گاهى با هم فكرى و مشاوره، گاهى با خوش زبانى و هم دلى، گاهى با خوش رويى و مانند 
آن امكان پذير است و اين همان معاشرت خوب با مردم است كه نشانه خردمندى و عقل سليم انسان است.

از كجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود
ََّك تَُموُت  ََّك تَعِيُش اَبَداً و إعَمْل الَخِرتَِك َكان امام رضا(عليه السالم) فرمودند: «إعَمْل لِدنُياَك كأن

َغداً.»
براى دنياى خود به گونه اى عمل كن گويا هميشه مى خواهى بمانى و براى آخرتت آن چنان 

عمل كن گويا فردا خواهى مرد.

در اين جهان هستى هيچ چيز بى هدف نيست، زيرا خالق آن حكيم و كار عبث و بيهوده از او امكان ندارد. 
آن چه مهم به نظر مى رسد شناخت هدف صحيح زندگى است و اين كه انسان بداند براى چه آمده است 

و به كجا مى رود ؟ به قول شاعر:
روزها فكر من اين است و همه شب سخنم/ كه چرا غافل از احوال دل خويشتنم/ از كجا آمده ام آمدنم بهر 

چه بود/ به كجا مى روم آخر ننمايى وطنم
 آيا دنيا مى تواند هدف اصلى براى زندگى باشد؟ يا آن را مقدمه اى براى يك زندگى طوالنى و برتر بدانيم؟ 
به تعبير ديگر آيا مقصود از زندگى تنها خوردن و آشاميدن و شهوت است يا هدف آخرت و رسيدن به 
كمال انسانى و رحمت الهى است. اما براى رسيدن به اين هدف انسان بايد براى زندگى دنيا برنامه ريزى 

كرده و آمادگى الزم براى آخرت را پيدا  كند.

براى روزى حالل تالش كنيم
امام رضا (ع) فرمودند: 

«إَن الَذى يَطلُب ِمن فَضٍل يَكفُّ بِه َعياِلَه اَعَظُم اَجرا ِمَن الُمَجاِهِد فِى َسبِيِل اهللا»
 كسى كه به دنبال روزى و فضل خداوند باشد، تا هزينه خانواده خود را تأمين كند، پاداشش 

بيشتر از كسى است كه در راه خدا جهاد كند.

از نظر اسالم كار و تالش براى زندگى عبادت است. اساساً به دست آوردن يك زندگى خوب و آبرومند 
در پرتو كوشــش هاى خوب و مثبت انسان است. تنبلى، سستى، كسالت، خود را ناتوان تصور كردن با 
روح ايمان سازگارى ندارد. اگر كسى اين تفكر را داشته باشد كه من در خانه مى نشينم و مشغول عبادت 
مى شوم و دست به دعا برمى دارم و خداوند نيز روزى من را مى رساند انديشه اى باطل است و با عزت انسان 
و با ايمان سازش ندارد. اداره زندگى اگر چه مورد تأكيد فراوان اسالم واقع شده است، اما به انسان اجازه 
داده نشده است كه از هر راهى يا هر ابزارى زندگى اش را تأمين كند، بلكه بايد با رعايت قوانين و ضوابط 
دقيق از ورود مال حرام در زندگى جلوگيرى كند. روزى حالل آثار فراوانى در ابعاد مختلف زندگى دارد كه 

از جمله مى توان به آمرزش گناهان، استجابت دعا، گرامى شدن نزد خداوند و ... اشاره كرد.
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الهه ارجمندى راد: نقاره زنى آيينى است، كه با خاطره زيارت تمامى 
زائران مشهدالرضا عجين شده؛ نمادى مورد احترام كه ُمعرف عظمت 
و شكوه حرم على بن موســى الرضا(ع) و يادگار سنتى قديمى است كه 
قرن  ها قبل از رواج در اماكن متبركه  رضوى، در ايران و ديگر كشــورها 

متداول بوده  است. 
نقاره  نوازى در ايران و جهان قدمتى بسيار دارد و سابقه استفاده از دو ابزار 
مهم در نقاره يعنى «طبل» و «ُكرنا» در شكل اوليه به عهد باستان مى  رسد 
كه در جنگ و مناسبت  ها مرسوم بوده، چنان كه در هزاره چهارم قبل از 
ميالد از طبل باريكى به نام بلخ در مراسم مذهبى استفاده مى  شده است.

آيين نواختن كوس، ُدهل، كرنا و شــيپور كه به تدريج شــكل خاصى 
از آن در ايران باســتان رواج يافت، «نقاره كوبى» نام گرفته و از ايران به 

كشورهاى ديگر راه يافت. 
مســتندات تاريخى از قبيل نوشــته  هاى متون قديمى، گزارش  هاى 
سفرنامه  نويســان، وجود مــزار پير نقاره خانــه در نزديكى خواف، تپه 
نقاره  خانه در گناباد، برج كوچك نقاره خانه در باالى كوهســار تقى آباد 
ســارى،  ابزارهاى نوبت  نوازى عهد هخامنشى در موزه تخت جمشيد و 
ســنگ نگاره  هاى طاق بستان كرمانشاه كه جلوه  اى از نوبت  نوازى را به 
نمايش مى  گذارد و همچنيــن وجود اصطالحات مربوط به نقاره نوازى 

در اشعار قديمى، همه و همه نشان از قدمت اين آيين در ايران دارد.
بر اساس اسناد رسمى و تاريخى موجود در مركز اسناد رسمى و نسخ 
خطى كشور، تاريخچه نقاره  زنى در حرم حضرت على بن موسى الرضا(ع) 
به 417 سال پيش باز مى  گردد، ولى اغلب سندهاى مربوط به نقاره  خانه 

حرم مطهر از دوره قاجاريه بر جاى مانده  است.
در قرن  هاى اوليه اسالمى، نقاره  نوازى در دستگاه حاكمان ايرانى مرسوم 
بوده و در عهد صفويه اســتفاده از نقاره در پايتخت معمول و به  تدريج 
در شهرهاى بزرگ رايج  شد تا آنجا كه در جشن  هاى پيروزى و والدت 
شــاهان نيز مراسم نقاره  زنى اجرا مى  شــد. در دوره صفويه و افشاريه، 
كاربرد نقاره  زنى فراتر از مناســبت  هاى ملى و مذهبى اجرا شد و بعدها 
در قاجاريه برتشريفات و تجمالت آن افزوده شد. با شروع دوره پهلوى، 

اين آيين تنها در مشهد و در نقاره  خانه حرم مطهر رضوى، با همان ابزار 
و شــيوه كنونى همچنان محدود شــد و در دو نوبت در روز و در اعياد 
و مناســبت هاى شــاد ادامه پيدا كرد. در خارج از ايران نيز، در بعضى 
از كشورهاى آسياى ميانه از جمله تاجيكستان و ازبكستان در مراسم 

استقبال رسمى از ميهمانان از گروه نقاره  چيان استفاده مى شود. 

  از شروع تا توقف؛ سپس ادامه 
نقاره نوازى در آســتان قدس رضوى، از اواسط قرن نهم هجرى قمرى 
شروع شد. ميرزا ابوالقاسم باير، نوه گوهرشاد در سال 860 هجرى قمرى 
مصادف با 835 هجرى خورشــيدى در ســفرى كه به مشهد مقدس 

داشت، دستور داد در باغ حرم نقاره بنوازند.
البته از سال 1312 تا 1320 هجرى قمرى به دستور رضاخان پهلوى، 
نقاره خانه حضرت تعطيل شــد كه از اين دوره بــه عنوان تنها دوران 
تعطيلى نقاره خانه در ايامى به جز محرم و صفر ياد مى كنند. بعد از اين 

دوران كار نقاره زنى دوباره از سر گرفته شد.

  نقاره، ارادت و عشق 
«نقاره» در فارسى به نوعى سازِ كوبى متشكل از دو طبل كوچك مّتصل 
به هم كه توسط نقاره چى و بوسيله دو چوب كه بر طبل نواخته مى شود 
به صدا در مى آيد، گفته مى شود. نقاره خانه يا نوبت  خانه نيز محلى است 

براى نواختن نقاره. 
و اينك سال  هاســت، روزى دو نوبت در طلوع و غروب آفتاب، و نيز در 
اعياد، صحن سقاخانه، ميزبان نقاره زنانى مى شود كه به شوق، پله هاى 
نقاره خانــه را باال مى روند و با نواى خوش نقاره، دل زائران گردآمده در 

صحن را، هوايى آقايشان مى كنند.
نقاره زنان كه از قديم «عمله شــكوه» ناميده مى  شــدند و نشان دهنده 
عظمــت حرم امــام بودند، كرناهــا را به طرف گنبد گرفته، ســرنواز 
ذكر «ســلطان دنيا و عقبى على بن موســى الرضا» را مى  نوازد و پنج 
پس نواز، پاسخ «رضاجان» مى دهند. كرناها نواى «موال موال» سر مى  دهند 

و چشمان زائران خيس مى شود. چهار طبل به نشان شادى در سمت 
راســت نقاره  خانه، به صدا در مى  آيد و اين گونه صحن و سراى حرم و 
مشهدالرضا(ع) بيست دقيقه به استقبال طلوع و غروب خورشيد مى  رود.

 نقاره خانه، كرنا و طبل
از باالخيابان كه وارد بست طوسى و صحن انقالب اسالمى شويد؛ درست 
روبرويتان، ساختمان نقاره  خانه است. ساختمانى براى تجمع نقار ه زن  ها 
و نواختن نقاره در ارتفاعى بلند كه به نقلى در دوره قاجار در مكان فعلى 
ساخته  شد و گويا قبل از ساخت صحن انقالب، در سمت شرق يا غرب 
گنبد و بر فراز چند بناى موجود در اطراف حرم، مكان مرتفعى جهت 

نقاره زنى در نظر گرفته  شده  بود.
بناى اوليه نقاره خانه در مقيــاس كوچك  تر و كم  ارتفاع تر از نقاره  خانه 
كنونى، از چوب و حلب ساخته  شده  بود و بر روى لبه كم عرض بام تاج 
ايوان غربى صحن عتيق قرار داشت. ساختمان با گذشت زمان پوسيده 
شد و به دليل همين عدم استحكام؛ درسال 1338 تخريب و بعد از 8 
ســال ساخت و ساز، بناى فعلى باشكوه و با صالبت در همان مكان، در 

سه طبقه و در ارتفاع 9 و نيم مترى ساخته  شد.
ابزار نقاره  خانه شــامل چهار نوع طبل، كرنا و لوازم متعلق به آن است. 
طبل  ها از كاســه  هاى بزرگ و كوچك مسى و چدنى است كه پوست 
دباغى  شــده بر روى آن كشيده  مى شــود و با دو چوب ساده به طول 
تقريبى بيست سانتى  متر بر روى آن مى نوازند. كرناها هم، سازهاى بادى 
به طول تقريبى 100 تا 120 سانتى متر است كه از جنس مس يا برنج 

ساخته  شده و با آب ُكرم جاليشان مى دهند. 
در نقــاره نــوازى از چهار نوع طبل به نام هاى طبل سرچاشــنى، گاه 
برگاه(گورگه و گورگ)، تخم مرغى و ســاده(ميانه) اســتفاده مى شود. 
طبل سرچاشــنى طبلى كوچك و چدنى و داراى صداى زير است كه 
به عنوان طبل اصلى و توســط سرچاشــنى در تمام مدت نقاره كوبى 

نواخته مى شود.

نگاهى به نواى ملكوتى نقاره در آستان هشتم

صـداى نقـاره مى آيـد

گزارش تصويرى


