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مديرعامل انتشــارات آســتان قدس 
رضوى(به نشر) از برگزارى نشست  هاى 
هفتگــى بررســى، نقــد و آموزش 
داستان  نويســان رضــوى بــا عنوان 
«عصرانه داستان نويســان رضوى در 

سه  شنبه  هاى به نشر» خبر داد.
حسين سعيدى با بيان اين خبر گفت: 
اين برنامه در قالب سلسله نشست  هاى 
تبليغى و ترويجى «در پناه كلمات» و 
با حضور سعيد تشــكرى نويسنده و 
مدرس ادبيات داستانى و دراماتيك و 
عضو بين المللى كانون جهانى منتقدان 

ttca سه شنبه هر هفته برگزار خواهد 
شد. 

وى افزود: عصرانه داستان  نويسان رضوى 
هر هفته سه شنبه ها از ساعت 17 تا 19 
در فروشگاه مركزى كتاب به نشر واقع در 
مشهد، خيابان امام خمينى(ره)، روبروى 

باغ ملى برگزار خواهد شد.
مديرعامل به نشــر خاطرنشــان كرد: 
عالقه مندان جهت حضور در عصرانه  هاى 
داستان نويسان رضوى در سه شنبه  هاى 
به  نشر مى  توانند از طريق شماره تلگرامى  

09027652008 ثبت نام كنند.

رئيس اداره امور بين الملل آســتان كريمه اهل 
بيــت(س) از توليد و ارائه نرم  افــزار زيارت نامه 
حضرت فاطمــه معصومه (س) بــه 13 زبان 

مختلف خبر داد.
كمال  ثريااردكانى، با اشاره به اهتمام اداره امور 
بين الملل آستان مقدس كريمه اهل بيت(س) 
در ارائه خدمات مختلف فرهنگى و آموزشــى 
به زائران و توريســت  هاى خارجى عنوان كرد: 
تا كنون و با محوريــت ترويج آموزه  هاى دينى 
و معرفى شخصيت حضرت فاطمه معصومه(س) 
توليــد نرم  افزارهــاى مختلــف دنبال شــده 

است.
رئيس اداره امور بين الملل آســتان مقدس كريمه اهل بيت(س) با اشــاره به 
توليد نرم  افزار 9 زبانه «آستان بهشت» با محوريت معرفى شخصيت كريمه اهل 

بيت، حضرت معصومه(س) افزود: در بخشى از 
ايــن نرم  افزار در قالب گالرى عكس به معمارى 
اســالمى اماكن و شــخصيت  هاى سياســى و 
مذهبى بين المللى كه در سال  هاى اخير ميهمان 

حرم مطهر بوده  اند پرداخته شده است.
وى خاطرنشــان كــرد: بــراى تهيــه نرم  افزار 
زيارت نامه، مذهب و فرهنگ هر زبان به صورت 
تخصصى مورد بررسى قرار گرفته و در ترجمه 

زيارت نامه  ها به اين مباحث توجه شده است.
اردكانى يادآور شــد: در اين نرم  افزار، زيارت نامه 
حضرت معصومه(س) به زبان  هاى انگليســى، 
تايى، فرانســوى، هندى، تركــى، اردو، آذرى، 
ژاپنى، اســپانيولى، اندونزيايى، آلبانيايى، هوسايى و سوآحيلى ترجمه شده 

است.

خــبــرحرم گردى

ضريح، پنجره اى رو به دل ها
الهه ارجمندى راد

از صحــن انقالب كه وارد شــويم، بايــد از رواق 
توحيدخانه و دارالشكر بگذريم تا به «روضه منوره» 
برسيم. از پايين خيابان و صحن آزادى اما، تا به اين 
قطعه از بهشت، راهى مستقيم از دارالسعاده و گنبد 
حاتم خانى دارد. اگر در مســجد گوهرشاد باشيم، 
مى توانيم از دارالسياده و يا دارالحفاظ، زيارت على 
بن موسى الرضا(ع) را شروع كنيم. از باالخيابان، نيز 
از رواق داراالخالص و مسجد باالسر به روضه نورانى 

راه دارد؛ مقصد اصلى آنجاست.
حــاال در روضه منوره هســتيم، مكانى نزديك به 
بقعه مطهر حضرت كه مى  توان دل را از آنجا روانه 
و زيارت  نامــه را آرام زمزمه كــرد. رو به «ضريح»، 
همان ُمشــبك مقدســى كه پنجره  اى رو به خدا 
دارد و نزديك ترين حس حضــور و ارتباط با امام 
را مى ســازد؛ مى ايستيم. حاال چشم با زيبايى  هاى 
ظاهــرى ضريح عجين شــده و دل با صاحب اين 

خانه مطهر.

 داستان ضريح
ســنگ بناى ضريح مطهر امام هشتم(ع)، همان 
سنگ مرقد نخستين حضرت بود كه براى تعيين 
مدفن منور ايشان، بر زمين نصب  و بعدها صندوقى 
چوبى بر فراز آن گذاشته شد. اولين ضريح، ضريحى 
چوبى با تَسمه  هاى فلزى و پوششى از طال و نقره 
بود كه در اواســط قرن دهم، در سال 957 هجرى 
قمرى در دوران شــاه طهماســب صفوى بر روى 
صندوقچه نصب شد. در كتيبه دور اين ضريح سوره 
«هل اتى» به  خط ثلث شيوا مكتوب  بوده و در كتيبه 
طاليى ســردر ضريح، تاريخ نصب آن نوشته  شده 
 بود كه البته در غارت ازبكان، اين كتيبه غارت شد.

در ســال 1160، ضريح مرصع فوالدى معروف به 
ضريح «نگين» جايگزين آن شــد. بر اساس شواهد 
تاريخى، واقف ضريح، شاهرخ فرزند رضا قلى ميرزا 
فرزند نادرشــاه افشار و نوه شــاه سلطان حسين 
صفوى اســت. اين ضريح از فوالد ســاخته  شده و 
داراى ُقبه  هاى مزين به ياقوت و ُزمرد بود. در زمان 
توليت ميرزا سعيد خان براى مصون ماندن نذورات 
و جواهرات داخل ضريح مطهر، شــبكه و پوشش 
مطاليى روى ضريح منور قرار گرفت. (اين ضريح 
نزديك به 260 ســال بر مرقد مطهر نصب بود و 
به دليل وقف بودن آن، ضريح هاى ســوم و چهارم 
بــر روى آن نصب و ســپس در زمان نصب ضريح 
پنجم و فعلى، اين ضريح به سرداب مقدس حضرت 

منتقل شد.)
در عصر سلطنت فتحعلى شاه قاجار، ضريح سوم، 
فوالدى و ســاده  اى به طــول 3 متر، عرض 4 متر 
و ارتفاع 2 متر روى ضريح نگين نشــان نصب شد. 
ضريح چهــارم به نام ضريح طــال و نقره معروف 
به «شير و شــكر» در سال 1338 هجرى شمسى 
جايگزين قبلى شد و پس از برداشتن ضريح سوم 
و انتقال آن به موزه، روى ضريح نگين  نشان نصب 
شد. ضريح شير و شكر زير نظر استاد حافظيان و 
با هنرمندى استاد محمدتقى اصفهانى با 4/05 متر 
طول و 3/06 مترعرض و 3/09 ارتفاع ساخته شده و 

سوره «هل اتى» و «يس» را در خود دارد. 
 ضريح آفتاب

ضريح مطهر فعلى، شــاهكار هنرى طراحى شده 
توســط استاد محمود فرشــچيان با اجراى استاد 
خدادادزاده اصفهانى و تركيبى از طال و نقره است 
كه در ســال 1372 هجرى شمســى ساخت آن 
توسط زبده ترين هنرمندان ايرانى آغاز و هفت سال 

بعد نصب شد.
ايــن ضريح با 12 تُن وزن، به ابعاد 3,73 در 4,78 
و با ارتفاع 3,96 و با حداكثر استحكام و عالى ترين 
نمود معنوى و زيبايى هنر ايرانى اسالمى كه پايه  ها 
و ســقف آن از آهن، فوالد و چوب گردو بوده و در 
اطرافش 14 دهانه به نشــان 14 معصوم به شكل 

محراب طراحى  شده  است.

هفتــه نــامــه ســالم را د  ر شبكــه هــاى اجتمــاعــى د  نبــال كنيــد  
instagram.com/salam.imam.reza@salamimam_reza
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درهاى حرم حضرت معصومه(س)
عطر رضوى مى گيرد

سرپرســت شركت صنايع چوب آســتان قدس رضوى از تهيه و ارسال 
ملزومات چوبى حرم حضرت معصومه(س) توسط اين شركت خبر داد.

محمد جواد طبسى با بيان اين خبر افزود: اين محموله شامل 19 عدد در 
و چارچوب چوبى مزين به طرح  هاى سنتى چوبى است.

وى ادامه داد: اين ملزومات در قسمت الحاقى و با هدف توسعه حرم مطهر 
حضرت معصومه(س) نصب خواهد شد.

طبسى درباره جنس اين ملزومات گفت: درها از جنس چوب راش بوده 
كه به صورت ماسيو تهيه شده است تا مشابه درهاى قبلى حرم باشد.

وى با اشــاره به اينكه ملزومات مذكور با توجه به شرايط اقليمى قم، تا 
كنون عملكرد مناســبى را از خود نشــان داده است، اظهار كرد: در اين 
درها از طرح  هاى ِگره سنتى با تكنيك CNC به دليل درخواست كارفرما 

استفاده شده است.
سرپرست شركت صنايع چوب آستان قدس رضوى درباره ساير پروژه  هاى 
ســال جارى اين شركت بيان كرد: شركت در حال حاضر، تهيه و توليد 
درهــاى صحن حضرت زهرا(س) در حرم مطهر علوى و همچنين تهيه 

و پيگيرى ملزومات و درهاى حرم مطهر رضوى را در دست اقدام دارد.

اعزام تيم پزشكان متخصص
به مناطق محروم عراق

مدير بيمارستان تخصصى الكفيل و سرپرست تيم «پزشكان بدون ُمزد» از 
اعزام تيم  هاى مختلف پزشكى به مناطق كم برخوردار و محروم خبر داد.

دكتر حيدر البهادلى با بيان اين خبر افزود: خدمات اين تيم به دورترين 
استان هاى عراق كه از مشكل خدمات درمانى و بهداشتى رنج برده و نياز 
فورى به خدمات پزشــكى دارند، ارائه مى  شود تا بتوانند از بار مشكالت 

آنها بكاهد.
وى با اشاره به حضور تيم پزشكى در شهرستان الجبايش از توابع استان 
ذى قار به عنوان يازدهمين ايستگاه اين تيم پزشكى، خاطرنشان كرد: پس 
از هماهنگى با اداره بهداشت استان و دانشگاه العين، خدمات پزشكى و 
درمانى اين تيم به صورت رايگان در اختيار بيش از 500 شــهروند قرار 
گرفت و در اين سفر متخصصان داخلى، چشم و پوست به همراه تيمى از 

پرستاران بيمارستان الكفيل حضور داشتند.
وى در توضيح پروژه پزشــكان بدون مزد گفت: اين برنامه يكى از چند 
پروژه بشــر دوستانه اى است كه توسط بيمارستان تخصصى الكفيل در 
دست اجرا است و در قالب آن خدمات درمانى مناسب به بيماران زير نظر 

پزشكان و متخصصان ارائه مى شود.

سرپرســت مدارس آســتان مقدس حســينى از ايجاد مراكز آموزشــى و 
مهدكودك براى كودكان يتيم به ويژه فرزندان شهدا در عراق خبر داد.

ســيد ســعدالدين هاشــم مهدى با بيان اين خبر گفت: حرم مطهر  امام 
حسين(ع) دو مدرســه ويژه ايتام در مقاطع ابتدايى و راهنمايى و دو مهد 

كودك ويژه دختران و پسران را ساخته است.
وى با بيان اينكه ظرفيت اين مهدكودك 250 كودك اســت، افزود: در اين 

مهد كودك  ها خدمات مختلف از جمله تغذيه، لباس، سرويس اياب و ذهاب و 
لوازم التحرير براى كودكان يتيم و فرزندان شهدا به صورت ويژه ارائه مى شود.
وى با اشــاره به فعاليت هاى آســتان مقدس حســينى و عباســى براى 
خدمت رسانى و رســيدگى به ايتام، اظهار كرد: اين آستان  هاى مقدس در 
قالب ارائه خدمات آموزشى و تربيتى مناسب و اهداى كمك  هاى نقدى و غير 

نقدى به ايتام رسيدگى مى كند.

رئيس اداره امور بين الملل آســتان كريمه اهل 
بيــت(س) از توليد و ارائه نرم  افــزار زيارت نامه 
 زبان 

كمال  ثريااردكانى، با اشاره به اهتمام اداره امور 
بين الملل آستان مقدس كريمه اهل بيت(س) 
در ارائه خدمات مختلف فرهنگى و آموزشــى 
به زائران و توريســت  هاى خارجى عنوان كرد: 
تا كنون و با محوريــت ترويج آموزه  هاى دينى 
و معرفى شخصيت حضرت فاطمه معصومه(س) 
توليــد نرم  افزارهــاى مختلــف دنبال شــده 

نرم  افزار زيارت نامه حضرت معصومه(س) به 13 زبان دنيا توليد شد

به عصرانه داستان نويسان رضوى بپيونديد

آستان قدس حسينى براى كودكان يتيم در عراق مدرسه مى سازد
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 چرا امام رضا(ع) به «امام رئوف» شهرت دارند و جلوه هاى 
اين رأفت و مهربانى با چه كيفيتى در سيره ايشان تبلور يافته 

است؟
يكى از شــرايط و خصوصيات امام معصوم(ع) اين است كه با تمام وجود 
هدايت جامعه را بر عهده بگيرد لذا در زيارتنامه هاى ائمه(ع) مى خوانيم: 
ُة الُهدى» كه در زيارت جامعه كبيره هم به اين صفات  جى و اَئَِمّ «َمصابيُح الُدّ

اشاره شده است. 
وجود مبارك امام رضا(ع) نيز از اين قاعده مستثنى نيستند و سيره ايشان 
در زمــان خود و رفتار با جامعه آن روز جنبه هاى فرهنگى و هم در ابعاد 
اجتماعى، سياسى و عاطفى بسيار دقيق بوده است، به گونه اى كه مى توان 
گفت ايشان تنها امامى هستند كه در زيارتنامه شان مى خوانيم: «السالم 

عليك ايّها االماُم رئوف...»
نكته مهم آنكه اين مهر و محبت امام رضا(ع) به مردم چه در زمان حيات 
مبارك شان چه بعد از شهادت شان جارى بوده و هست، نشانه اش هم آنكه 
حضرت(ع) فرمودند: «هر كسى به زيارت من بيايد من در سه جا به ديدن 
او مي روم: هنگامي كه كتاب ها (نامه اعمال) به دست هاي راست و چپ داده 
مي شــود، در وقت نهادن اعمال در ميزان و در هنگام عبور از صراط»؛ اين 

نهايت محبت و مهرورزى يك امام به پيروان و محبان خود است.
عالوه بر اين، امام رضا(ع) به رفع حاجات و خواسته هاى مردم اهتمامى ويژه 
دارند و تأكيد مى كنند: «دريغ نكنيد، از ما حتى نمك سفره تان را مطالبه 
كنيد و ما براى شــما درِ خانه خدا آبرو گــرو مى گذاريم و برايتان فراهم 

مى كنيــم.» كــه چنين 
نگاهى از امام معصوم(ع) 
براى رفع نياز مردم بسيار 

ارزشمند است.
يا نقل است كه ايشان در 
پى قولى كه به ســلمانِى 
نيشــابورى دادنــد تا در 
هنگام جان دادن بر بالين 
وى حاضر شــوند، چنين 
على رغم حضور  و  كردند 
در مناظره علمى با حضور 
خليفه، خود را به نيشابور 
رسانده و سر آن مرد را در 
لحظه قبض روح به دامان 

گرفتند.
لذا مرور سيره امام رضا(ع) 

نشان مى دهد ايشان هم در گفتار و هم در رفتار با مردم بر مدار محبت و 
مهرورزى برخورد كرده اند چنان كه در حركت از مدينه به خراسان مسير 
را چنان برگزيدند كه در هر اجتماعى از مسلمانان حاضر شده و براى آنها 
طلب خير و دعا مى كردند و براى باز شــدن مســير زندگى راه را به آنها 

نشان مى دادند.

 محبت و مهرورزى در ســيره امام رضا(ع) چقدر و با چه 
كيفيتى به خنثى كردن اهداف و مقاصد شوم دستگاه خالفت 

كمك كرد؟
امام رضا(ع) در دوره اى زندگى مى كردند كه حاكم زمانه در عين سّياس 
بودن، يكى از عالماِن برجسته دوره خويش بود لذا در بررسى تاريخ حيات 
بابركت امام رضا(ع) نمى توان به اين مهم توجه نداشــت چراكه مأمون نه 
تنها بى سواد نبود بلكه به وفور مكار و زيرك بود تا جايى كه حتى در ابتداى 
امــر رداى خالفت را به امام رضا(ع) تقديــم كرد اما بصيرِت حضرت(ع) 

نقشه هاى شوم او را خنثى كرد.
همين خردورزى ســبب شــد تا امام رضا(ع) در مقابل همه تالش هاى 
مأمون، در مسير هجرت مردم را به عطوفت و مهرورزى در حق يكديگر و 
انجام امور الهى دعوت كند، به تعبير ايشان كسى كه خدا ترس شد و آنكه 
در قد و قامت الهى درآمد قطعاً به بندگان خدا هم خدمت مى كند، اما اگر 
كسى دنبال سياست بازى و زد و بندهاى دنيايى بود، شايد حتى حوادثى 

مثل زلزله را هم دستاويز مقاصد شخصى اش قرار دهد!
در حالى كه امام رضا(ع) حتى وقتى دشــمن (مأمون) نياز داشت برايش 
دعا كردند و مســير هدايت را براى او قرار دادند؛ لذا ما هم بايد به عنوان 
محب و شــيعه ايشان سبك زندگى حضرت(ع) را در زندگى پياده كنيم 
و در همه ســال على بن موسى الرضا(ع) را در زندگى مان در نظر داشته 
باشيم نه آنكه فقط 28 صفر لباس سياه بر تن كرده و براى حضرت رضا(ع) 

عزادارى كنيم.
اين همــه تأكيد براى زيارت امام رضا(ع) هــم براى آموختن درس هاى 
سيره رفتارى ايشان است تا به رفتارهاى الهى برسيم؛ لذا جامعه امروز اگر 
مى خواهد مهرورزى و شفقت رضوى را پياده كند، نبايد دچار شعارزدگى 

شود.
مصائبى مثل زلزله كرمانشاه براى ما فرصت پياده كردن آموزه هاى رضوى 
اســت تا رحمت خدا را به خود جلــب كنيم؛ چنان كه وقتى به حضرت 
موسى(ع) خطاب شد كه مى خواهيم امت تو را به بال و قحطى مبتال كنيم، 
و مردم از درون خانه ها به يكديگر راه و محل آذوقه شان را نشان دادند، بال 
از آنها دور شد و خداوند فرمود: مردمى كه به هم رحم مى كنند مِن خدا 

چرا به آنها رحم نكنم؟!
بنابراين، ائمه(ع) مى خواهند مسير رحم كردن به يكديگر را به ما ياد دهند، 
چنان كه مجموعه سيره امام رضا(ع) حتى در مدت كوتاه حضور ايشان در 

طوس سراسر كمك به مردم، دستگيرى از نيازمندان و ... است.
سياســيون هم وظيفه دارند چنين باشند و سبب تهييج مردم با مسائل 
سياســى نشوند نه اينكه هنوز ساعاتى از وقوع زلزله كرمانشاه در تاريكى 

شب نگذشته به دنبال مقصر جلوه دادن ديگران باشند. 

 خردورزى در ســيره امام رضا(ع) چقدر در خنثى كردن 
نقشه هاى خلفاى عباسى مؤثر بود و اين خردورزى چه تأثيرى 

در شهرت حضرت(ع) به عالم آل محمد(ص) دارد؟
همانطور كه بيان شــد وجود 
مقدس امام رضا(ع) در دوره اى 
علمى ترين  كه  مى زيســتند 
دوره بــود و اگرچــه انقالب 
فكرى از امام باقر(ع) آغاز شد 
اما در دوره على بن موســى 
الرضا(ع) به اوج خود رســيد 
چنان كه حضور 12 هزار قلم 
به دست در نيشابور براى ثبت 
و نگارش سخنان حضرت(ع) 
نشان از وجود جامعه اى كامال 

علمى دارد.
اما على رغــم وجود نحله ها و 
انديشه اى،  فرقه هاى فكرى و 
امــام رضا(ع) با هر يك از آنها 
اعم از پيروان اديان و مكاتب، 
حتى فَِرقى از مســلمانان و نيز ملحدانى نظير دهريون با زبان و احكام و 
كتاب خودشان وارد بحث مى شــدند و شكست شان مى دادند و در عين 

ادب، محبت و مهرورزى رفتار كرده و پاسخگوى سؤاالت مى شدند.
لذا اگر با عينك عقل و خرد به روايات حضرت رضا(ع) نگريســته شــود، 
همه آنها انديشه ورزى را تحريك مى كند. چنان كه پيامبر(ص) مى فرمايند: 
«اسالم آمده تا عقل هاى به زنجير كشيده شده را تحريك كند.» به عبارت 
بهتر، در اين مكتب ارزشمند عقل بشر به كار افتاده و جهان را به سمت 

خردگرايى مى برد.
على بن موسى الرضا(ع) نيز به سبب همين خردگرايى به عالم آل محمد(ص) 
شــهرت يافته و با طرح گران بهاترين مطالب علمى در جلســات مناظره و 

پرسش و پاسخ، جامعه علمى منحصرى را در تاريخ شكل داده است.  

 اگر هميــن دو صفت محبت و مهــرورزى به يكديگر و 
خردگرايى را از سيره امام رضا(ع) در سبك زندگى مان پياده 

كنيم، چه مشكالتى از جامعه رخت بر مى بندد؟
اگر بنابر ســيره ائمــه(ع) در زندگى قدم برداريــم، درمى يابيم رفتار آن 
حضرات(ع) خداباورانه و خداترسانه است و بنابر فرموده خداى متعال در 
قرآن «َو لَِمْن خاَف َمقاَم َربِِّه َجَنّتاِن» هر كســى از خداوند خوف داشــته 
باشــد، پروردگار عالم به او دو بهشت عنايت مى كند يعنى بهشت دنيا و 
آخرت؛ لذا عمل به ســيره امام رضا(ع) هم كه ترجمان عملى قرآن است 

اين رهاورد را دارد.
براى مثال يكى از مشــكالت امروز جامعه ما بى حيايى گفتارى اســت، 
در حالى كه عمل بر اساس ســيره رضوى باعث مى شود بسيارى از اين 
بى حيايى ها و فســادهاى اقتصادى و نيز طرح مباحث بيهوده سياسى و 
تفرقه دور شــده و وحدت بر جامعه حاكم شود چنان كه در ايام اربعين 

حسينى اين وحدت را ديديم. 

آمنه مستقيمى: اگرچه ائمه معصوم(ع) جامع االبعاد و داراى برترين خصايص انسانى آن هم در باالترين سطح هستند اما به 
دليل شرايط زمانه و جو سياسى اجتماعى برخى صفات در آنها پررنگ تر شده و در جامعه نيز انعكاس بيشترى يافته است مثل 

صبورى در امام كاظم(ع)، كرامت در امام مجتبى(ع)، علم، حلم و مهرورزى در امام رضا(ع).
از اين رو به منظور بررســى مؤلفه هاى خردگرايى و مهرورزى در سبك زندگى امام رئوف(ع) با حجت االسالم والمسلمين 

ابراهيم بهارى، خطيب و كارشناس مذهبى به گفت وگو پرداخته ايم كه مشروح آن به حضورتان تقديم مى شود:

يك كارشناس مذهبى در گفت وگو با قدس مطرح كرد

 مهرورزى به سبك رضوى
نسخه درمان دردهاى جامعه

عرض ارادت
  
هالل عسگرى

ثابت
باز گيتى روشن آمد از جمال عسگرى

ماه گردون شد خجل پيش هالل عسگرى
موكب اجالل او چون شد پديد از گرد راه 

محور آمد هر جاللى در جالل عسگرى
هادى دين مى برد دست دعا پيش خدا 

چشم حق بينش چو مى بيند جمال عسگرى
من چو گويم در مقام و حسن اين كودك كه هست 

منطق پير خرد مات از كمال عسگرى
تا تقّرب بر خدا جويند خلق نه فلك 
روبد هر يك بامژه گرد نعال عسگرى
عصمت زهرا عيان از چهره زيباى او 

خصلت حيدر ببينى در خصال عسگرى
رشك كوثر بُرد از لعل لب جانبخش او 

ماه گرديده خجل از خط و خال عسگرى
گلشن جاويد گردد هر زمين شوره زار 

چون ببيند موكب فرخنده فال عسگرى
دانش سرشار او تا كرد تفسير كتاب 

عالمى سيراب گرديد از زالل عسگرى 

   

 سومين نسل حضرت سلطان 
قاسم نعمتى

آسمان در طلوع يك خورشيد
مى كند روزهاى خود تمديد
اين چه نوريست در افق پيدا

اين چه نوريست نور عشق و اميد
در سحر جلوه اش كه مى گويد

نور او فاطميست بى ترديد
در ميان سكوت سرد حجاز

گوش دل يك صداى ناز شنيد
خبرى آمد از سرادق عرش

گل بريزيد فاطمه خنديد
پدرش دور خانه مى گردد
بر لبش ان يكاد يا توحيد

چشم در چشم كودكش دائم
مى نمايد خداى خود تمحيد

تا كه دستى برد به گيسويش
هر چه دل داده را كند تهديد

ديدگان حديث روشن شد
تا كه نور جمال او را ديد
جبرئيل آمد و تبرك كرد

بال خود را به صورتش ماليد
مثل گردونه زمين و زمان
با مالئك به دور او چرخيد

او كه باشد امير انس و جان
سومين نسل حضرت سلطان

   

طلوع نسل خدا
محمد بيابانى

دوباره پاى غزل سويتان دوان شده است
حروف واژه عشقم ترانه خوان شده است
رديف و قافيه هايم فقط به ذوق شماست

كه اينچنين همه همرنگ آسمان شده است
زبان رو به سوى قبله مانده طبعم

به جان رسيده و انگار پرتوان شده است
فضاى آبى شعرم نثار مقدمتان

بهار هم به قدوم شما جوان شده است
نَمى ز بارش ُحسن شما و آل شما

كتاب شعر و غزل هاى شاعران شده است
فضاى شعر، پر از لطف بى كرانه توست
كرم نما و فرود آ كه خانه خانه توست

چه منتى به سر خلقت خدا دارى
اگر به چشم زمين پاى خويش بگذارى

سحاب رحمتى و پاى آسمان خدا
كنار مى كشد آن ساعتى كه مى بارى

فرشتگان همه مبهوت جلوه رويت
چه دلربايى... عجب دلبرى... چه دلدارى...

تو آخرين گل ياسى كه نقش هايت را
به كوچه باغ قديمى شهر مى كارى

پس از تو صبح مدينه دگر نخواهد ديد
طلوع نسل خدا را زمان بيدارى

لبان حضرت هادى پر از ترانه توست
كرم نما و فرودآ كه خانه خانه توست
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 ربيع الثانى 

حرم بانوى كرامت از گذشته تا آينده

  1238 ســال پيش بود كه در دهم ربيع الثانى ســال 201 هجرى قمرى 
حضرت معصومه(س) پيش از آن كه ديدگان مباركشان به ديدار برادرش 
امام رضا (ع) روشــن شود، در شهر قم رحلت كردند و شيعيان را در ماتم 

خود به سوگ نشاندند.
مردم قم كه عشق و ارادت  آنها به خاندان اهل بيت(ع) زبانزد همگان بود، 
اين بانوى با كرامت را با تجليل فراوان تشــييع و در بيرون از شهر در باغ 
بابــالن دفن كردند. پس از دفن حضرت معصومه(س)، موســى بن خزرج 
سايبانى از بوريا بر فراز قبر شريفش قرار داد و پس از آن حضرت زينب(س)، 
فرزند امام جواد(ع) در ســال 256 هجرى قمرى اولين گنبد را بر فراز قبر 

شريف عمه بزرگوارش بنا كردند.

اهتمام صفويه به توسعه حرم كريمه اهل بيت(س)

تعميرات و توسعه حرم مطهر در زمان سلطنت خاندان صفوى به اوج خود رسيد و از زمان صفوى به مرور، حرم حضرت معصومه(س) كانون توجه و توسعه شهر قم بود به طورى كه در 
سال 925 هجرى قمرى شاه اسماعيل اول، ايوان طال را در اين حرم ساخت و پس از او شاه طهماسب اول براى مرقد آن حضرت، ضريحى از كاشى درست كرد و نيز بناى تاريخى ايوان 

جنوب مدرسه فيضيه را كه به صحن كهنه چسبيده است، را ساخت.
در سال 1077 هجرى قمرى شاه صفى صحن زنانه را كه اكنون به صورت محوطه سر پوشيده به نام مسجد طباطبايى است را بنا كرد كه اين بخش در سمت جنوبى آستان مقدس قرار 

دارد، سپس شاه عباس ضريحى از فوالد سفيد ترتيب داد كه تاكنون بر قبر حضرت قرار دارد و تنها صفحه  هايى از نقره بر آن افزوده شده است.
پس از پايان حكومت صفويان، ديگر بازسازى هاى قابل توجهى در بارگاه و اطراف آن نشد تا وقتى كه سلطنت ايران به دست قاجاريه رسيد. در سال 1218 هجرى قمرى فتحعلى شاه با 

12 هزار خشت با پوشش طال، گنبد را مطال كرد و در سال 1236 مسجد باال سر بنا شد و بعدها نيز ضريح فوالدين شاه عباس را نقره كردند. 
اكنون بعد از گذشت صدها سال از زمان قاجار، حرم بانوى كريمه اهل بيت(س) توسعه يافته و خيابان  هاى اصلى شهر به سمت حرم منتهى شده است اما اين توسعه شهر در دوران 
اوايل انقالب كم مى  شود و شتاب در توسعه شهر به سمت ديگر نقاط شهر موجب مى شود كه معضل جديدى به عنوان هزار و 700 هكتار بافت فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت 

معصومه(س) مطرح شود.

پيوند آسمانى در كنار حرم
بى شــك آغاز پيوند زناشــويى در حريمى كه مالئك بر 
گرد آن پرواز مى  كنند، عطر خوشــبختى و سعادت را در 
آن زندگى جارى و ســارى مى  كند؛ از اين رو بسيارى از 
جوان ها دوست دارند كه شروع زندگى مشترك خود را در 
يك مكان معنوى و روحانى شروع كنند، در حرم كريمه 
اهل بيت(ع) اين امكان فراهم شده است. زوج هاى بسيارى 
با ثبت نام در اتاق عقد اين حرم مطهر، پيوند آسمانى خود 
را در اين صحن و ســرا آغاز مى كنند. جالب است بدانيد 
كه در سال گذشته 4 هزار و 300 زوج از جوار اين آستان 
مقدس پيمان زندگى مشترك خود را با هم بستند و بعد 
از عقد در كنار دوره  هاى آموزشى سبك زندگى، ميهمان 

خوان با بركت آن حضرت شده اند.

شك و ترديد را دور كنيد
اگر مى خواهيد ترديد هايتان برطرف و روح و جان  تان از 
شــك و شبهه پاك شود، مى توانيد به دفاتر ثابت و سيار 
مشاوره اعتقادى حرم مطهر حضرت معصومه(س) سرى 
بزنيد تا از مشــاوران حوزه اعتقادى از هر شــبهه و نكته 
مبهمى كه در ذهنتان وجود دارد، بپرسيد و پاسخ آن را 
دريافت كنيد. در سال گذشته 45 هزار و 920 زائر خواهر 
و برادر با مراجعه به اين دفاتر ســؤاالت اعتقادى خود را 

پرسيده بودند.

سفرى كه هميشه
در ذهن مى ماند

يكى از سفرهايى كه بسيار در ذهن افراد ماندگار است و 
آدم  ها كلى با آن خاطره دارند، سفرهاى زيارتى است. در 
ايران بعد از مشهدالرضا(ع)، شهر مقدس قم دومين انتخاب 
مردم براى سفرهاى زيارتى است. در اين ميان بسيارى از 
زائران در طول سال و از شهرهاى مختلف ترجيح مى دهند 
اين سفر معنوى را به صورت گروهى تجربه كنند. خادمان 
آســتان مقدس حضرت معصومه(س) در سال گذشته 
ميزبان 145 هزار زائرى بودند كه در قالب 1600 كاروان 
به آســتان بوســى كريمه اهل بيت(ع) مشرف شدند و 
برنامه هاى فرهنگى و تبليغى متنوعى را متناسب با نوع 

گروه  ها براى آنها برگزار كردند.

جلوه اى از انس با ثقلين
يكــى از زيباترين جلوه هاى پيوند قــرآن و عترت را در 
برنامه هــاى  طرح ملى انس با ثقليــن كه در قالب ختم 
كامل قرآن، نهج البالغه، صحيفه سجاديه، ختم سوره  هاى 
حشر، واقعه و يس و ختم  هاى صلوات و استغفار در آستان 
مقدس حضرت معصومه(س) برگزار مى شــود، مى توان 
ديد. جالب است بدانيد حدود 550 هزار زائر در گروه هاى 

سنى مختلف در اين برنامه ها شركت كرده اند.

ميهمان هايى از راه دور
جاذبه هــاى معنــوى و روحانى حــرم مطهر حضرت 
معصومــه(س) آنقدر باالســت كه ســاالنه 62 هزار زائر 
غيرايرانى از كشــورهاى مختلف به اين آســتان مقدس 
مى  آينــد. از اين رو براى زائران عــرب، اردو و آذرى زبان 
كه بخش اعظمى از زائران غير ايرانى را به خود اختصاص 
داده  اند، در طول سال هزار و 250 حلقه معرفت و 3 هزار 
و 700 تور حرم شناسى با حضور كارشناسانى با زبان  هاى 

بومى برگزار مى  شود.

كسب دانش 
در محضر كريمه اهل بيت(س)

كتابخانه آستان مقدس حضرت معصومه(س) كه قدمت 
تأسيس آن به سال 1331 مى رسد، يكى از 10 كتابخانه 
جامع و بزرگ كشور است كه در ساختمان چهار طبقه اى 
بــا زيربناى 12 هــزار مترمربع به عمــوم مردم خدمت 

مى دهد.
اين كتابخانــه در دو بخش خواهران و بــرادران با 800 
صندلــى براى مطالعه هم زمــان و 6 تاالر قفســه باز، از 
ســاعت 8 صبح تا 21 به عموم عالقه  منــدان به علم و 
دانش خدمات خود را ارائه مى  دهد. در اين كتابخانه 250 
هزار نسخه كتاب، نشريه و نرم افزار وجود دارد كه بعد از 
كتابخانه آيت اهللا مرعشى، كتابخانه آستان مقدس حضرت 
معصومه(س) دومين كتابخانه بزرگ از نظر تعداد كتاب 

در شهر قم است.

فرصت معنوى زيارت
فرصــت معنوى زيارت بهترين زمان اســت تا زائران در 
آستان  هاى مقدس به كسب معرفت و بهره  مندى از درياى 
بيكران انديشه و عرفان اسالمى مشغول شوند. از اين رو 
خادمان فرهنگى آستان مقدس حضرت معصومه(س) در 
طول ســال عالوه بر برگزارى نماز جماعت در شبستان 
امام خمينى(ره)، حضرت نجمه خاتون(س) و مســجد 
اعظم، اجراى 365 جلسه نيايش صبحگاهى، 300 جلسه 
زمزم معرفت بيان معارف دينى، 310 جلســه سخنرانى 
شبانگاهى، 23 مجلس ختم علما،  بزرگان و شهدا، 700 
روز نماز جماعت قضا را در دستور كار خود قرار داده بودند.

زهرا چكنه: شــهر قم از همان ابتدا به عنوان مأمن دوستداران اهل بيت(ع) شناخته شده بود تا آن جا كه امام صادق (ع)، اين شهر را حرم اهل بيت(ع) معرفى 
كرده اند. بركت اين شهر و نورانيت آن زبانزد بود تا آنكه با حضور كريمه اهل بيت، حضرت معصومه(س) روحانيت شهر دو چندان شد.

در سالروز شهادت گونه حضرت معصومه(س)، مرورى داريم بر برنامه هاى فرهنگى و تبليغى متنوع اين آستان كه براى گروه  هاى سنى مختلف تدارك ديده شده 
است. در اين گزارش با ما همراه باشيد.
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اهتمام صفويه به توسعه حرم كريمه اهل بيت(س)

تعميرات و توسعه حرم مطهر در زمان سلطنت خاندان صفوى به اوج خود رسيد و از زمان صفوى به مرور، حرم حضرت معصومه(س) كانون توجه و توسعه شهر قم بود به طورى كه در 
سال 925 هجرى قمرى شاه اسماعيل اول، ايوان طال را در اين حرم ساخت و پس از او شاه طهماسب اول براى مرقد آن حضرت، ضريحى از كاشى درست كرد و نيز بناى تاريخى ايوان 

جنوب مدرسه فيضيه را كه به صحن كهنه چسبيده است، را ساخت.
در سال 1077 هجرى قمرى شاه صفى صحن زنانه را كه اكنون به صورت محوطه سر پوشيده به نام مسجد طباطبايى است را بنا كرد كه اين بخش در سمت جنوبى آستان مقدس قرار 

دارد، سپس شاه عباس ضريحى از فوالد سفيد ترتيب داد كه تاكنون بر قبر حضرت قرار دارد و تنها صفحه  هايى از نقره بر آن افزوده شده است.
پس از پايان حكومت صفويان، ديگر بازسازى هاى قابل توجهى در بارگاه و اطراف آن نشد تا وقتى كه سلطنت ايران به دست قاجاريه رسيد. در سال 1218 هجرى قمرى فتحعلى شاه با 

12 هزار خشت با پوشش طال، گنبد را مطال كرد و در سال 1236 مسجد باال سر بنا شد و بعدها نيز ضريح فوالدين شاه عباس را نقره كردند. 
اكنون بعد از گذشت صدها سال از زمان قاجار، حرم بانوى كريمه اهل بيت(س) توسعه يافته و خيابان  هاى اصلى شهر به سمت حرم منتهى شده است اما اين توسعه شهر در دوران 
اوايل انقالب كم مى  شود و شتاب در توسعه شهر به سمت ديگر نقاط شهر موجب مى شود كه معضل جديدى به عنوان هزار و 700 هكتار بافت فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت 

معصومه(س) مطرح شود.

طرح جامع حرم در افق 1420
بر اساس جديت در حفظ و حراست از كرامت بارگاه حضرت معصومه (س)، تالش براى آسايش زائران و مجاوران، نشر معارف اهل بيت(ع)، خدمت به محرومان و 
مستضعفان و توسعه و بهسازى اين كانون علم و معنويت، سند چشم انداز 1404 و طرح جامع حرم مطهر براى يك افق30 ساله و تا سال 1420 تنظيم و ابالغ شده 

است.
در حال حاضر مساحت فعلى حرم مطهر شامل صحن ها و رواق هاى مختلف، مساحتى بالغ بر هفت هكتار است و در سال ميزبان بيش از 20 ميلون زائر مى باشد كه 

در چشم انداز اين آستان آمده است اين حرم مقدس براى پذيرايى از 37 ميليون زائر، نياز به 17 هكتار فضا دارد.
بر اين اساس، طرح جامع حرم مطهر تهيه و تنظيم و به تصويب كميسيون ماده 5 استان قم و شوراى عالى شهر سازى كشور رسيده و مقرر شده است تا براى تأمين 
فضاى مورد نياز، شبستان  هايى در زير صحن  هاى امام هادى(ع) و امام رضا(ع)، دو رواق به نام حضرت زهرا(س) به مساحت هزار متر مربع و امام على(ع) به مساحت 
پنج هزار متر مربع و صحنى به نام امام موسى بن جعفر(ع) در محل ميدان آستان فعلى در ضلع شمالى حرم مطهر و صحن شبستان فاطمى در ضلع شرقى حرم مطهر 
احداث شود. بقيه توسعه در ضلع جنوبى، حدفاصل خيابان شبستان تا حجتيه به مساحتى بالغ بر 2/6 هكتار براى فضاهاى زيارتى، آموزشى، پشتيبانى و خدماتى از 

قبيل موزه، ميهمان سرا و دارالشفا پيش  بينى شود.

جلوه اى از انس با ثقلين
يكــى از زيباترين جلوه هاى پيوند قــرآن و عترت را در 
برنامه هــاى  طرح ملى انس با ثقليــن كه در قالب ختم 
كامل قرآن، نهج البالغه، صحيفه سجاديه، ختم سوره  هاى 
حشر، واقعه و يس و ختم  هاى صلوات و استغفار در آستان 
مقدس حضرت معصومه(س) برگزار مى شــود، مى توان 
ديد. جالب است بدانيد حدود 550 هزار زائر در گروه هاى 

سنى مختلف در اين برنامه ها شركت كرده اند.

كسب دانش 
در محضر كريمه اهل بيت(س)

كتابخانه آستان مقدس حضرت معصومه(س) كه قدمت 
تأسيس آن به سال 1331 مى رسد، يكى از 10 كتابخانه 
جامع و بزرگ كشور است كه در ساختمان چهار طبقه اى 
بــا زيربناى 12 هــزار مترمربع به عمــوم مردم خدمت 

مى دهد.
اين كتابخانــه در دو بخش خواهران و بــرادران با 800 
صندلــى براى مطالعه هم زمــان و 6 تاالر قفســه باز، از 
ســاعت 8 صبح تا 21 به عموم عالقه  منــدان به علم و 
دانش خدمات خود را ارائه مى  دهد. در اين كتابخانه 250 
هزار نسخه كتاب، نشريه و نرم افزار وجود دارد كه بعد از 
كتابخانه آيت اهللا مرعشى، كتابخانه آستان مقدس حضرت 
معصومه(س) دومين كتابخانه بزرگ از نظر تعداد كتاب 

در شهر قم است.

سفرى به تاريخ
موزه  ها از جمله مراكز مهم فرهنگى تأثيرگذار در جامعه 
امروز محســوب مى  شــوند و قدمت تاريخ و فرهنگ هر 

كشورى را مى  توان در موزه  هاى آن جست وجو كرد.
آثار ارزشــمندى از دوران صفويه و قاجاريه به واســطه 
وجود مقبره  هاى پادشــاهان ايــن دوره در حرم حضرت 
معصومه(س) وجود دارد؛ به طورى كه اكنون بيش از شش 
هــزار قلم اثر تاريخى و هنرى در 20 بخش، در موزه اين 
آســتان مقدس در معرض عموم عالقه مندان قرار گرفته 

است.
قديمى  ترين بخش آثــار اين موزه، متعلق به هزاره اول و 
دوم پيش از ميالد حضرت مسيح است. بخش اعظم آثار 

اين موزه نيز متعلق به ادوار مختلف اسالمى مى باشد.
در اين موزه مى  توان از قرآن  هاى منسوب به اهل بيت(ع)، 
تا گنجينه  اى از قديمى  ترين كاشــى  هاى ايران كه حدود 
8 قرن بــر روى قبر مطهر حضرت معصومه(س) بوده را 
مشــاهده كرد. همچنين يكى از فرش  هاى نفيسى كه از 
عجايب هشــت  گانه فرش هاى جهان است در اين موزه 

نگه دارى مى شود.

جايى براى پرسش
دفاتر ثابت و ســيار پاسخ گويى به ســؤاالت شرعى در 
رواق ها و صحن هاى حــرم مطهر كريمه اهل بيت(ع) با 
ميانگين حدود 180 نفر ساعت در روز خدمات تخصصى 
در موضوعات: پاسخگويى به سؤاالت شرعى و اعتقادى، 
تصحيح قرائت نماز و بيان احكام بين الصالتين را  به عموم 
زائران ارائه مى كنند. ميزبان استقبال از خدمات اين بخش 
به گونه  اى بود كه در ســال گذشته 392 هزار زائر شامل، 
242 هــزار زائر برادر و 150 هزار زائر خواهر براى گرفتن 

پاسخ سؤاالت شرعى خود به اين دفاتر مراجعه كردند.

توريست  هايى كه
براى ديدن مى  آيند

در طول ســال 20 هزار توريســت از 53 كشور دنيا اعم 
از فرانســه، آلمان، ايتاليا، اسپانيا، هلند، بلژيك، لهستان، 
چين و.... در كنار بازديد از اماكن تاريخى و فرهنگى ايران 
اسالمى، براى ديدن جاذبه  هاى معنوى، تاريخى و هنرى 
اين آستان مقدس به شهر قم سفر مى  كنند. براى ميزبانى 
بهتر از اين افراد، عالوه بر حضور كارشناســان مسلط به 
زبان  هاى مختلف، 260 نشست تخصصى براى آشنايى با 

اين حرم مطهر برگزار مى  شود.

با افراد خبره مشورت كنيد
گاهى انســان نياز دارد تا با فردى متخصص مشــورت 
كند تــا بتواند بهترين تصميــم را در زندگــى بگيرد، 
كارشناسان مجرب و متخصص مركز مشاوره حرم حضرت 
معصومه(س) در موضوعات كاربردى و خانوادگى  با مبانى 
دينى، در دو بخش خواهران و برادران به ســؤاالت زائران 
پاسخ مى دهند. در سال گذشــته حدود 33 هزار زائر از 
خدمــات اين بخش از حرم مطهر حضرت معصومه(س)  

بهره مند شدند.

ميزبانى از زائران خردسال
خادمان فرهنگى آستان مقدس حضرت معصومه(س) به 
كودكان و نوجوان توجه ويژه  دارند، از اين رو براى جذب 
بيشتر زائران خردســال و زيارت با آرامش والدين، رواقى 
براى اين گروه سنى اختصاص داده شده كه مورد استقبال 
كــودكان و خانواده  ها قرار گرفته اســت، به طورى كه در 
سال گذشــته بيش از 278 هزار زائر كودك و نوجوان از 
برنامه  هاى فرهنگى كه در قالب جشن  هاى عبادت، مهد 
كودك كريمه، برنامه هاى ترتيل خوانى، حرم شناســى 

برگزار شد، استفاده كردند.
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 ماجرا از كجا شروع شد؟
زمان راهپيمايى اربعين امسال بود كه تصميم گرفتيم دسته جمعى به 
زيارت مشرف شــويم، با همسر و سه پسرم. ما خرمشهرى هستيم و 
همجوار عراق، اما تا حاال با بچه ها نتوانسته بوديم زيارت امام حسين(ع) 

برويم. از شما پنهان نباشد، من يك پيكان قديمى و خرابى 
دارم كه با آن مسافركشــى مى كنم. هر چه از اين ماشين 
درمــى آورم خرج زندگى مى شــود و نمى توانم پس اندازى 
داشــته باشــم، براى همين براى اين سفر 5تايى مان فقط 

كارت ملى داشتيم، نه گذرنامه اى و نه ويزايى!
در مرز شــلمچه آســتان قدس رضوى يك چادر بســيار 
بزرگ زده بود. آنقدر بزرگ كه انســان را به سمت خودش 
جذب مى كرد، تعبير درستى نيست اما اين چادر مثل يك 
جاروبرقى من را به طرف خودش مى كشــيد. من سه پسر 
14، 12 و 8 ســاله دارم و در تمام اين اين سال ها نتوانسته 
بوديم زيارت حرم امام رضا(ع) برويم، خودم هم شايد آخرين 
بارى كه حرم رفته بودم حدود 30 سال قبل بود! قبل از آنكه 
به طرف مرز حركت كنيم، تصميم گرفتيم كه نامه اى خطاب 
به امام رضا(ع) بنويسيم و بدهيم خادمان حرم تا بيندازند 
داخل ضريح. نامه را بدســت يكى از خادمان آنجا داديم و 
گفتيم از طرف ما بيندازد داخل ضريح. آن خادم گفت كه 
اگر نامه را به مسئول اينجا «آقاى سلطانى» بدهيد بهتر است. 
آن موقع آنجا نبود، قرار شــد چند ساعت بعد برگرديم. با 

خانواده به طرف مرز حركت كرديم، رسيديم پشت مرز و با خودم گفتم 
شايد فرجى بشود و بتوانيم رد شويم. امسال هم پشت مرز خيلى شلوغ 
بود، اما نمى دانم چه شد كه از ميان آن همه جمعيت يكهو خودمان را 
پشت گيت اول ديديم. براى مأمور كنترل گذرنامه توضيح دادم، گفتم 
بچه هام تا حاال كربال نرفتن، مى خواهم بروم جلو، اجازه مى دهى يا نه؟ 
بنده خدا آب شــد، چشــمش كه به اين سه پسر افتاد، دلش لرزيد و 
گذاشت رد شويم! رسيديم گيت دوم، براى دومى هم همان حرف ها را 
زدم، او هم دلش نيامد برمان گرداند، رد شديم. رسيدم به گيت سوم. 
يك ستوان  دوم ورزيده اى كه هيكلش اندازه 3-2 مرد بود، مسئول گيت 
بود. مى دانستم با اين تفاسير نمى توانيم از مرز رد شويم، رفتم پيشش 
و برايش توضيح دادم كه داستان  مان از چه قرار است و ازش خواستم 
فقط بگذارد تا لب مرز و پشت َفنس ها برويم، «سالم» بدهيم و برگرديم. 
دلش نيامد كه «نه» بگويد، با يك سرباز فرستادمان تا پشت مرز. آن جلو 
يك مأمور عراقى نشسته بود و گذرنامه ها را چك مى كرد، خواستم بروم 

پيشش و از او خواهش كنم كه بگذارد همان جلوى خودش 
حداقل خاك آنجا را به نيابت خاك كربال ببوسيم و برگرديم، 
اما ناغافل تعدادى از فرماندهان انتظامى براى بازديد آمدند، 

فضا امنيتى شد و نشد كه بشود... .

 بعدش چه شد؟
از پشــت مرز به امام حســين(ع) «ســالم» داديم و خيلى 
خودمانى شروع كردم به درددل كردن. گفتم اينكه نمى شود 
بيايم زيارت حتماً از بى معرفتى من است، رسمش نيست كه 
چون «ندارم» شرمنده بچه هايم بشوم، نه مى  توانم زيارت امام 

رضا(ع) ببرم شان و نه كربال. گريه ام گرفته بود... .
هر سال اندازه توانم كمى سيب قرمز مى گيرم و ميان زائران 
توزيع مى كنم، امسال هم همراه خودم آورده بودم، همان جا 
پشــت مرز ميان مردم توزيع كردم و خجالت زده از بچه ها 

برگشتيم.

  برگشتيد خرمشهر؟
بله، البته سر راه اول دوباره سراغ چادر آستان قدس رضوى 

رفتيم تا آقاى سلطانى را پيدا كنيم. سرش خيلى شلوغ بود. منتظرش 
ايستادم و ماجراى نامه و خودم را برايش گفتم. گفت 20 روز ديگر به 
من زنگ بزن، ان شااهللا كار شما درست مى شود. بعد از اربعين و در ايام 
شهادت امام رضا(ع)، مردم از بازار روز خرمشهر تا قدمگاه حضرت پياده 
مى روند. خانمم خيلى دلش پاك اســت، دو سال بود كه او هم در اين 
راهپيمايى شــركت مى كرد. امسال هم رفت و بعد از آن بود كه آقا ما 
را طلبيدند و راهى مشــهد شديم. بله، فكر كنم سر همان 20 روز كه 
شد تماس گرفتم. البته قبلش هى مى خواستم تماس بگيرم اما همسرم 
مى گفت اينها مسئول هســتند و حتماً سرشان شلوغ است! اما خب 
دل را به دريا زدم و شماره آقاى سلطانى را گرفتم. من با نماينده هاى 
شهرمان آشنا هستم اما خيلى شده كه تماس گرفتم و جوابم را ندادند، 
اما آقاى سلطانى مردانگى كرد و همان تماس اول جواب داد، جواب يك 
آدم غريبه كه اصالً او را نمى شناخت. برايش آن نامه را يادآورى كردم؛ 
گفت چرا زودتر تماس نگرفتى، دو روز قبل يك كاروان از خوزستان به 
مشهد آمد! گفتم كه خودتان گفتيد 20 روز بعد، من هم سر همان زمان 

تماس گرفتم، گفت ان  شااهللا كه درست مى شود و هماهنگ مى كنيم، 
كه چند روز بعد تماس گرفتن مقدمات سفر را براى ما مهيا كردند. تمام 
كارهاى سفر ما را آقاى سلطانى و همكاران شان انجام دادند، آنقدر به 
سر ما احترام گذاشتند كه حتى روزى كه رسيديم مشهد، خادمان حرم 

آقا امام رضا(ع) براى استقبال از ما به ايستگاه راه آهن آمدند ... . ما در 
اين سال ها غير از خوزستان جاى ديگرى نرفته بوديم، حتى برف هم 
نديده بوديم، اما آقاى سلطانى به همراه همكارانشان لطف كردند و ما را 

به اطراف مشهد بردند و آنجا برف هم ديديم.

 در تمام مدت گفت وگويمان با آقاى عبداهللا زاده، خيس شدن 
چشم و صداقت گفتارش، بيان كننده حال و هوايش از اين سفر 
روحانى بود، اما خب دوست داشتيم همين ها را به زبان بياورد...

حضرت رضا(ع) خيلى به من لطف داشت كه من را، با تمام بدى هايم و 
به همراه خانواده به مشهد دعوت كرد. من به واسطه اينكه زائر مشهد 
بودم، در ميان خانواده خيلى عزيز شدم. ما هفت برادر هستيم، شب قبل 
از حركت همه آنها خانه  ما آمدند، مادرم آش پخت و حتى برخى اقوام 
كه سراغى از ما نمى گرفتند بخاطر اينكه ما عازم مشهد بوديم، همگى 
آن شب منزل  مان آمدند! حتى يكى از آشنايان نزديك مان كه او هم در 

تمام اين سال ها اصالً با من تماس نگرفته بود، وقتى داخل حرم بودم با 
من تماس گرفت و التماس دعا گفت، همه اين عزتى كه همه بر سرم 

مى گذاشتند بخاطر اين سفر بود. 

  اولين لحظات حضور در حرم چگونه بود؟
امام رضا(ع) من را طلبيده بود، پس ان شااهللا من را دوست داشته است، 
با يــك غرور خاصى آمدم حرم، حضرت رضــا(ع) خادمان خودش را 
فرســتاده بود استقبال من، خادم حضرت دستم را بوسيده بود، بحث 
شانس نبود كه ميان آن همه آدم خانواده ما آمده بود مشهد، آقا ما را 

طلبيده بودن، همه اينها يعنى من خيلى عزيزم... .
خيلى مؤدبانه وارد حرم شــدم، بهترين لباسم را پوشيدم و وقتى وارد 
صحن شــدم، چند مرتبه محكم زدم روى در تا با اجازه وارد حرم آقا 
شوم! بعد هم همان جا سجده شكر كردم و كف صحن را بوسيدم. من 

با غرور هم برمى گردم خرمشهر.
   

سراغ پسرهاى اين خانواده رفتيم. عباس، پسر بزرگ است و 

متولد چهارم شعبان. اينگونه از تجربه سفر به مشهد برايمان 
صحبت كرد... . 

االن شاگرد اول مدرسه  مان هستم، وقتى براى بار اول گنبد را ديدم، دعا 
كردم كه هميشه شاگرد اول باشم، وقتى هم بزرگ شدم آنقدر درآمدم 
زياد شود كه هميشــه بتوانيم براى زيارت به مشهد 
بياييم. توى اين چند روزى كه حرم بوديم يك حس 
آرامش خيلى خوبى داشــتيم و اميدوارم اين حس و 

حال در درس هايم كمكم كند.

 حسين، فرزند دوم اين خانواده است، متولد 
سوم شعبان و از مابقى كمى شر و شورتر. او نيز  

دعاها و آرزوهايش را برايمان توصيف كرد... .
ضريح امام رضا(ع) خيلى بزرگ است. فكر نمى كردم 
حرم اين همه خادم داشــته باشــد! از امام رضا(ع) 
خواستم كه در آينده خلبان شوم، برگردم به خرمشهر 
براى دوســتانم تعريف مى كنم كه حرم چقدر بزرگ 
است و از مهربانى هاى امام رضا(ع) براى همه تعريف 

مى كنم.

  فرزند سوم و آخر اين خانواده، عليرضا است. 
هشت سال دارد و «عليرضا» شدنش داستانى 

دارد كه پدرش برايمان مى گويد:
همســرم قبل از اينكه فرزند سوممان به دنيا بيايد، 
ناراحتى قلبى پيدا كرد. دكترها گفتند دريچه قلبش مشــكلى دارد و 
بايد عمل شــود. كلى آزمايش داديــم و كلى خرج دكتر و دارو، حتى 
مجبور شدم وام بگيرم اما خب نتيجه اى نگرفتيم. مزار على بن مهزيار 
در اهواز اســت. يك روز دلشكسته و ناراحت رفتم مزار ايشان، خيلى 
خودمانى خطاب به ايشان گفتم آقاى مهزيار! شرمنده ام نكن و همسرم 
را شفا بده... بعد از چند روز كه از رفتن به سر مزار ايشان گذشته بود، 
دوباره دكترها و آزمايش ها را شــروع كرديم كه در نهايت به ما گفتند 
قلب همســرم هيچ مشــكلى ندارد و حالش خوب است! اين شد، كه 
بواســطه اينكه جناب على بن مهزيار از ياران امام رضا(ع) هستند، اسم 

فرزند سومم را «عليرضا» گذاشتيم.

 و نوبت به كوچكترين عضو اين خانواده رسيد تا از تجربه اين 
سفر خاص بگويد...

هر زمانى حرم امام رضا(ع) را در تلويزيون مى ديدم دلم مى خواســت 
بيايم مشــهد و از نزديك حرم را ببينم اما خب هيچ 
وقت نشــده بود. وقتى داشــتيم مى آمديم مشــهد 
دوســتانم گفتند براى ما هم دعا كن، ســوغاتى هم 
بيار! دفعه اولى كه براى زيارت رفتيم نتوانستم نزديك 
ضريح بروم، اما دفعه دوم يك آقايى كه خيلى تنومند 
بود تــا ديد نمى توانم از نزديك زيــارت كنم، من را 

گذاشت روى دوشش و تا كنار ضريح برد!
   

  خيلى ها پول دارند، مســئوليت دارند اما 
توفيق انجام كار خير را ندارند! داســتان آقاى 
ســلطانى اما متفاوت از اين دسته آدم هاست، 
افتخارى كه نصيب اين خادم حرم امام رضا(ع) 
شد، خيلى ها از آن بى بهره اند. جفا بود كه در اين 

گزارش به سراغ اين مرد نرويم... .
من «ناصر سلطانى»، 29 سال توفيق خدمت در بارگاه 
نورانى حضرت رضا(ع) را دارم و در حال حاضر مسئول 
انتظامات بــرادران حرم مطهر. در آن روزى كه آقاى 
عبداهللا زاده به من مراجعه كرد، نمى دانم چه شد كه 
در آن لحظــه از حضرت اجازه گرفتم و به خــودم جرئت دادم كه به 
ايشــان قول سفر به مشهد را دادم. بعد از آن هم با ساير همكاران مان 
در اداره انتظامات حرم مطهر همــت كرديم و اين خانواده عزيز را به 
مشهد آورديم. من هرچه دارم، همه از لطف حضرت رضا(ع) است، حتى 
همين كارى كه شما شاهد آن بوديد، ما فقط وسيله اين امر خير شديم، 
مابقى همه عنايت خود حضرت بوده است. راستش را بخواهيد اصالً اگر 
زائرى نباشد ما خادم ها هم نيستيم، پس هرچه براى آنها تالش كنيم 
كارى نكرده ايم. وقتى اين خانواده به حرم رسيدند، آن اندازه كه وقتى 
لبخند ســه فرزند اين خانواده را ديدم و خوشحال شدم، چيز ديگرى 
نتوانسته بود در اين سال ها من را خوشحال كند. تمام هدف ما از اين 
كار فقــط و فقط اين بود كه ميزبانى از زائران حضرت به يك فرهنگ 
تبديل شود. خدمت به زائر امام رضا(ع) سراسر خير و بركت است. من 
مشكل كوچكى داشتم كه درســت همزمان با حركت اين خانواده از 
اهواز، مشــكل من هم در مشهد برطرف شد. شايد توفيق خدمت به 

اين خانواده، پاداش خدمت 29 ساله من در حرم مطهر بوده باشد....

حســين مروج كاشانى: در اين روزهايى كه از گوشه و كنار ايران و جهان خبرهاى ناخوشايندى از قبيل زلزله، ظلم به مردم فلسطين و غيره در دنيا پخش مى شود و گاهى ما را 
در الك خودش فرو مى برد؛ بازهم اين حال و هواهاى معنوى است كه به داد آدم مى رسد. چندى قبل و در زمان اربعين حسينى، خانواده اى به موكب آستان قدس رضوى در مرز 
شلمچه مراجعه مى كنند و نامه اى در دست، تقاضا مى كنند تا نامه داخل ضريح انداخته شود، وقتى آقاى سلطانى مسئول موكب، جوياى محتواى نامه مى شود، متوجه شده كه 
خانواده آقاى «جاسم عبداهللا زاده» نويسنده نامه؛ سى سال است كه به مشهد مشرف نشده و از آقا امام رضا(ع) تقاضاى زيارتش را دارند. آنچه در ادامه مى خوانيد داستان مهيا 

شدن سفر اين خانواده از زبان آنهاست... .

 يك خانواده خرمشهرى پس از 30 سال به پابوس امام هشتم آمدند

داستان يك دعوت...
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چه شخصى؟
  

 سيدالكريمى كه 
مزارش كربالى ايران است

حضرت عبدالعظيم حسنى(ع) معروف به سيدالكريم و 
شاه عبدالعظيم كه امروز بارگاه مطهرش در شهر رى 
واقع شــده از نوادگان حضرت امام حسن مجتبى(ع) 
است و نسبش با چهار واسطه به آن حضرت مى  رسد. 
دوران زندگى 97 ساله اين محدث واال با دوران امامت 
چهار امام معصوم يعنى امام موســى كاظم(ع)، امام 
رضــا(ع)، امام جواد(ع) و امام هــادى(ع) مقارن بوده 
و ايشــان از حضرات معصومين(ع) احاديث فراوانى را 

روايت كرده است .
حضرت عبدالعظيم حسنى(ع) از دانشمندان شيعه و 
از راويان حديث ائمه معصومين(ع) و از چهره هاى بارز 
و محبــوب و مورد اعتماد، نزد اهل بيت عصمت(ع) و 
پيــروان آنان بود و در مســايل دين، آگاه و به معارف 
مذهبى و احكام قرآن، شناخت و معرفتى وافر داشت.

امام رضا(ع) در نامه اى خطاب به حضرت عبدالعظيم 
حسنى، بايد و نبايدهاى شهروندان «آرمان شهر رضوى» 
را بيان مى  كنند و پيروانشــان را از آن دوران تا عصر 
حاضر به سعادت دنيوى و اخروى رهنمون مى سازند و 

از وسوسه هاى شيطان در امان نگه مى  دارند.

ســتايش هايى كه اهــل بيت(ع) از ايشــان به عمل 
آورده  اند، نشان دهنده شخصيت علمى و مورد اعتماد 
اوســت؛ حضرت امام هادى(ع) گاهى اشخاصى را كه 
سؤال و مشكلى داشتند، راهنمايى مى فرمودند كه از 
حضرت عبدالعظيم حسنى بپرسند و او را از دوستان 
حقيقى خويش مى شمردند و معرفى مى كردند. در آثار 
علماى شيعه نيز، تعريف و ستايش  هاى عظيمى درباره 
ايشان به چشم مى خورد، آنان از او به عنوان عابد، زاهد، 
پرهيزكار، داراى اعتقاد نيك و صفاى باطن و به عنوان 
محدثى عالى مقام و بزرگ يــاد كرده  اند و در روايات 
متعددى نيز بــراى زيارت حضرت عبدالعظيم، ثوابى 
همچون ثواب زيارت امام حسين (ع) بيان شده است.

زمينه  هاى مهاجرت حضرت عبدالعظيم (ع) از مدينه 
به رى و ســكونت در غربت را بايد در اوضاع سياسى 
و اجتماعى آن عصر جست وجو كرد؛ خلفاى عباسى 
نسبت به پيامبر(ص) و شــيعيان بسيار سختگيرى 
مى  كردند، يكى از بدرفتارترين اين خلفا، متوّكل بود 
كه خصومت شديدى با اهل بيت(ع) داشت و تنها در 
دوره او چندين مرتبه مزار حضرت امام حسين(ع) را 
در كربال، تخريب و با خاك يكسان ساختند و از زيارت 

آن بزرگوار جلوگيرى به عمل آوردند.
 ســادات و علويــان در زمــان او در بدترين وضع به 
ســر مى بردند، حضرت عبدالعظيم (ع) هم از كينه و 
دشمنى خلفا در امان نبود و بارها تصميم به قتل آن 
حضرت گرفتند و گزارش هاى دروغ ســخن چينان را 
بهانه اين سختگيرى ها قرار مى دادند، در چينن دوران 
دشوار و سختى بود كه حضرت عبدالعظيم به خدمت 
حضرت امام هادى(ع) رسيد و عقايد دينى خود را بر 
آن حضرت عرضه كرد، آن حضرت او را تأييد فرموده و 

فرمودند: تو از دوستان ما هستى .
درباره زيارت حضرت عبدالعظيم حسنى(ع) جاى شك 
و ترديد نيســت كه از سوى امام معصوم(ع) براى اصل 
زيارت وى توصيه شده است، لذا از وظايف اخالقى و دين 
ما محسوب مى  شود كه به زيارت آن بزرگوار بشتابيم و از 

فيض زيارت وى بيش از پيش بهره مند گرديم.
مرحوم محدث قمى  در بيانى از امام معصوم(ع) روايت 
مى  كند كه پاداش زيــارت حضرت عبدالعظيم(ع) را 
بهشت معين فرموده است، همچنين جعفر بن محمد 
بــن جعفر بن موســى بن قولويه قمــى ، كه در قرن 
چهارم هجرى مى  زيســت، با واسطه على بن حسين 
بن موســى بن بابويه قمــى و محمد بن يحيى عطار 
قمــى ، كه همگان از رجال بزرگ علم حديث بوده اند، 
از قول مردى از «رى» روايت كرده  اند، كه گفته اســت: 
من به هنگام بازگشت از كربال در شهر سامرا به حضور 
امام  هادى(ع) رسيدم، آن حضرت فرمود: كجا بوده  اى؟ 
گفتم: از زيارت حضرت سيد الشهدا(ع) بر مى گردم. آن 
حضرت فرمود: اما اگر تو، قبر حضرت عبدالعظيم (ع) 
را كه نزد خود  شماست زيارت مى  كردى، مثل كسى 
بودى كه حضرت امام حسين (ع) را زيارت كرده باشد. 

 هميشه پاى يك آمريكايى در ميان است
براى شرح واقعه به توپ بستن حرم توسط روس ها 
بايد كمى به گذشته برگرديم. با اينكه در اين واقعه 
روس ها متهم رديف اول هستند، اما همه جنجال ها 
از ورود يــك آمريكايى به نام «مورگان شوســتر» 
و ســپردن خزانه دارى به او آغاز شــد. با پيروزى 

مشروطه در ايران، 
و  روس ها  نفــوذ 
در  انگليســى ها 
ايران كمتر شــده 
بود و اين دو كشور 
كه نگــران منافع 
خود بودند، حضور 
يــك آمريكايى و 
قدرت بــى چون 
بر  را  چرايــش  و 
اموال و پول ايران 
 ، نســتند ا نمى تو
تحمــل كنند. به 
هميــن خاطر به 
مخالفان  تحريك 
مشروطه در ايران 
در پى ناامن كردن 
بودنــد.  كشــور 
پس  روس  ارتش 
از ايجــاد ناآرامى 
در ايــران به بهانه 

كنترل شورش وارد كشور شد و همين اقدام منشأ 
رخدادهاى تلخ بعدى گرديد. 

  روس ها دايه مهربان تر از مادر
عالوه بــر تهــران، گروهى در مشــهد با تحريك 
انگليسى ها عليه مشــروطه شورش كردند. عامالن 
شــورش در مسجد گوهرشاد پناه گرفته و در حرم 

تحصن نمودند. پــس از اين حركت، ارتش 
روس بــه بهانــه كنترل اوضاع مشــهد به 
شهر وارد شــد. محمدتقى مدرس رضوى 
در كتاب سالشــمار وقايع مشهد، شرح اين 
واقعه را چنين گــزارش مى دهد: «در اوايل 
محرم 1330، قشون روس سواره و پياده با 
توپخانه و... از دروازه باالخيابان وارد شدند و 
از كوچه چهار باغ به ارگ رفتند. تا چند روز 
به همين ترتيب قشون وارد مى شد و در ارگ 
و سربازخانه ها و منازل اطراف ارگ، سكنى 
مى گرفتند. چندى بعد، قنسول روس جمعى 
از معاريف را دعوت كرد و اظهار داشت، علت 
ورود قشون روس، براى عدم امنيت از نظر 
حفظ تبعه و رعاياى روس اســت و مقصود 

ديگرى نداريم.»

 اخبار روز واقعه
اوضاع در شهر به هم ريخته بود. روس ها از 
يك طرف شورشيان را تشويق مى كردند و 
از طــرف ديگر به مردم اعالم مى كردند كه 
اگر شورشيان تســليم نشوند، به حرم وارد 
خواهند شد. ديگر كســى در شهر امنيت 
نداشــت، بيشــتر دكان هاى اطراف حرم 
تعطيل بود. درهاى حرم را هم بعد از غروب 
مى بســتند. نظميه در شهر قدرتى نداشت 

و روس به دنبال بهانه اى براى گرفتن شــهر 
بود. روس ها مهلتى ســه روزه به پايتخت دادند 

و درخواست خروج «مورگان شوستر» را داشتند. از 
پايتخت خبرى نبود، تا اينكه يكى از اتباع روس به 
دست شورشيان كشته شد. همين بهانه كافى بود كه 
روس ها كنترل اوضاع را به دست بگيرند و نظميه را 

خلع سالح كنند. 
حاال دو گروه ســنگربندى كرده بودند. محمدتقى 
مدرس رضــوى در باره روز واقعــه چنين گزارش 
مى دهد: «دو ســاعت به غروب شنبه دهم، از طرف 

باال خيابان و پايين خيابان و بانك شاهنشاهى و گل 
خطمى به طرف آســتان قدس توپ هاى شرپنلى 
بناى آتشفشانى گذاردند و از طرف مسجديان دفاع 
مى شــد. ولى معلوم است يك عده افراد معمولى با 
قشون منظم و توپخانه چه مى توانند بكنند. بالجمله، 
تا نيم ساعت از شب، توپ شرپنلى و مسلسل بام به 
صحن داخل شدند و مسجد را تصرف و با مسلسل 

ميان حرم شليك كردند. عده زيادى كه در حرم و 
رواق ها پناه برده بودند، مقتول شدند.»

 كشتار مردم و غارت حرم مطهر
«منتخب التواريخ» تقريباً به اين مضمون مى نويسد: 
«در اين وقت مرتضى قلى خان متولى باشى در حرم 
بود. چون وضع را اين طور ديد دستمال سفيدى از 

يكى از درهاى حرم بيرون كرد و ساير مردمان نيز 
صداى امان بلند كردند و امان خواستند. لذا شليك 
موقوف شد. پس از آن، روس ها داخل رواق ها و حرم 
مطهر گرديدند و مردم را خارج و در گوشــه صحن 
پس از تفتيش توقيف كردند. اسرا تا صبح در صحن 
محبوس بودند. بعد از آفتاب به آن ها امر شــد كه 
مقتولين حرم و رواق را بردارند و در گوشــه صحن 
طرف مدرسه عالى فاضليه جعفرى جمع كنند. پس 

از اتمام، عده اى از اســرا را مرخص كردند. مقتولين 
را اجازه دفن ندادند و هيچ كــس را اجازه ورود به 
صحنين نبود. بارى درب تمام عمارات آستانه را از 
قبيل كشيك خانه و تحويل خانه و كتابخانه و ساير 
عمــارات و حجرات را با بيل و كلنگ شكســتند و 

داخل شدند. سيد طالب الحق گرفتار شد.»

 خسارت وارد بر 
حرم مطهر رضوى

گلوله ها  شمار  درباره 
و خرابــى كه بر حرم 
كتاب  در  شــد  وارد 
طــوس»  «انقــالب 
اســت:  آمده  چنين 
«گنبــد مطهر گلوله 
تــوپ  هفــده عدد، 
ايوان طالى مســجد 
جامع گلوله گرناد 9 
عدد، ايــوان مقصوره 
مســجد جامع گلوله 
گرنــاد يــازده عدد، 
صحن  ايوان  ســردر 
جديد گلوله گرناد سه 
كارخانه  سردر  عدد، 
خــدام يــازده عدد، 
گنبد مســجد جامع 
گلولــه گرنــاد يازده 
عدد، صحن جديد و عتيق و همچنين ايوان عباسى 
و صحن كهنه نيــز چند تير خالى شــده بود كه 
خرابى فاحشــى وارد آورد. عدد گلوله هاى توپ كه 
به اطراف مسجد و صحنين خالى شده بود از تحت 
احصا خارج بوده اســت.عدد كشته شدگان آن روز 
گويا چهارصد و پانزده نفر بوده، غير از مجروحان كه 
بعدها فوت كردند و يا اشخاصى كه خود را از ترس 
به چاه انداختند. از قرارى كه گفته مى شد، 
از روس ها هم ســى و چهار نفر كشته شده 

بودند.»

 تعمير حرم پس از خروج روس ها
حرم رضوى به مــدت چهار روز در تصرف 
روس ها بود. شــمار زيادى از مردم در اين 
واقعه كشته شــدند و ابنيه زيادى از حرم 
رضوى و منازل و بناهاى اطراف در شــهر 
مشــهد تخريب و اموال و اشــياى قيمتى 
زيــادى از حرم رضــوى به غــارت رفت. 
احساسات مردم مســلمان نيز جريحه دار 
گرديد. در اســناد تاريخى آمده است كه 
روس ها تمام آنچه را كه از خزانه حرم مطهر 
ربوده بودند، برنگرداندند و متولى آستانه را 
تهديد كردند كه بازگشت اموال را به دروغ 

تأييد كند. 
متولى آستانه پيش از بمباران از سمت خود 
استعفا داده بود، بعد از اين ماجرا شاهزاده 
نيرالدوله به واليگرى تعيين شد. او دستور 
به تعمير حرم داد و خودش اولين كســى 
بود كه آستين باال زده و تعمير حرم رضوى 
را آغاز كرد اما احساســات مذهبى مردم و 
غرورشان هرگز التيام نيافت. ملك الشعراى 
بهار در آن ايام احساسات جريحه دار شده 
مردم را در يك قصيده و تركيب بند بازگو 

مى كند و درباره اين ايام چنين مى سرايد: 
بوى خون اى باد از توس سوى يثرب بر

با نبى بر گو از تربت خونين پسر
عرضه كن بر وى كز حالت فرزند غريب

وآن مصيبت ها، آيا بودت هيچ خبر؟...
ستمى كردند اينان به جگر گوشه تو

كه زشرحش چكد از ديده مرا خون جگر
اين قدر هست كه سوى تو ازين تربت پاك

خاك خون آلود آرد ازين باد سحر

فاطمه عامل نيك: زمان هميشــه  بر حوادث پيروز شده و آن ها را در بايگانى تاريخ حبس مى كند، اما هستند حوادثى كه بر 
زمان غلبه كرده و با گذشت ساليان از شدت و حدتشان كاسته نشده است. در تاريخ حرم مطهر رضوى هم حوادثى هستند كه 
با گذشت ساليانى نزديك به يك قرن هنوز داغشان تازه است و از يادها نرفته اند. واقعه به توپ بستن حرم مطهر يكى از اين 

حوادث تلخ است كه به صورت زخمى در تاريخ مشهد مقدس باقى مانده است. 

نگاهى به واقعه هتك حرمت حرم مطهر 

ننگى بر پيشانى روس ها

گلوله توپى كه بر اثر گلوله باران حرم مطهر رضوى توســط 
دولت تزارى روسيه، به گنبد مطهر اصابت نمود، در گنجينه 
تاريــخ حرم رضوى موزه آســتان  قدس رضــوى نگهدارى 
مى شــود. از اين حمله با عنوان «فتنه الكبرى» يا «عاشوراى 
ثانى» ياد شده است. در اين حمله خسارات فراوانى به حرم 
مطهر وارد شــد و شمار كشته شدگان در اين حمله را 60 تا 

70 تن و در برخى منابع 800 تن ذكر كرده اند.

ســتايش هايى كه اهــل بيت(ع) از ايشــان به عمل 
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