
در گفت وگو با كارشناس برنامه هاى معارفى صداوسيما بررسى شد

رهاورد حجاب
براى زن و اجتماع

......صفحه 3

چهارشــنــبــه
13 دى 1396

15 ربيع الثانى 1439 
3 ژانويه 2018

114

از مشهدالرضا
چى سوغاتى ببريم؟

صفحه 4 و 5



حرم گردى

موزه اى در جوار حرم مطهر
الهه ارجمندى راد

ميان حال و هواى زيارت و روزهاى مجاورت با حرم 
مطهر حضرت على  بن موسى الرضا(ع)، بد نيست 
سراغى از فرهنگ و تاريخ كشور نيز بگيريم؛ اين بار 
سرى به حمامى قديمى در مجاورت حرم مى  زنيم. 
حمامى كه اين روزها به موزه   اى تخصصى با موضوع 
«مردم  شناسى» تبديل شده است.  در نگاه اول، بنايى 
قديمى با نماى آجرى خشتى در ضلع غربى حرم 
اســت كه در انتهاى بازار فرش  فروش  هاى خيابان 

شهيد اندرزگو واقع است.
  

  ازوقف حمام تا افتتاح موزه
در دهه 80 در محل حمام «مهدى قلى بيك»، موزه 
تخصصى «مردم  شناسى» افتتاح شد؛ تا محلى براى 
حفظ آداب و سنت هاى اجتماعى در مكانى كه آن 
نيــز اثرى از فرهنگ و تاريخ در خود دارد، باشــد. 

حمام مهدى قلى بيك يادگار دوران صفويه است و 
در ســال 1027 قمرى به دستور او ساخته و وقف 

ساحت حضرت رضا(ع) شد.
«مهدى قلى بيك جانى قربانى» از طايفه جغتايى و 
از رجال لشكرى و سياسى شاه عباس اول صفوى 
بود كه بانى ساخت اين حمام شد. در وقف نامه وى، 
اين حمام و دكان  هاى اطرافش، باغى در كرج و نيز 
دو روستا در بلوك  هاى تبادكان و درزاب مشهد به 
آستان  قدس  رضوى واگذار شده  است. حمام مهدى 
قلى بيك كه به نام   هاى حمام شاه و حمام رضوى 
نيز شــهرت داشت و تا سال 1367  داير بود اما به 
تدريج متروكه شد و در سال 1378 با بازسازى به 
موزه مردم شناسى تبديل  شــد. در اين بازسازى، 
فضاهايى چون ســردر، هشــتى ورودى، سربينه، 
مياندر خزينه تون و چال حوض مورد مرمت قرار 

گرفت و مساحت حمام به 2000 مترمربع رسيد.

  بازديد از موزه
قدم در يكى از بزرگترين حمام  هاى ايران مى  گذاريم 
كه وجه تمايز آن با حمام  هاى گنجعلى خان كرمان 
و فين كاشــان، در نقاشى  هاى موضوعى آن است 
كــه با تالش مرمت  كاران تا حدودى حفظ  شــده 
 اســت. موزه  اى با نمايش اشياى ارزشمندى چون 
انواع سماورهاى ذغالى، ظروف مختلف آب  خورى 
و راديوهاى قديمى نظير راديوگرام و راديوى المپى.

محوطه ورودى حمام به وسيله يك پله و با انحنايى 
ماليم به هشتى كوچكى وصل مى شود كه پس از 
عبور از آن با گردش به سمت راست به «سربينه» يا 
رخت  كن وارد مى  شــويم.  با عبور از 5 پله با همان 
انحنا به ســربينه، زيباترين بخش حمام مى رسيم 
كه با نقاشــى و كاشى آراسته شده است. تزئينات 
نقاشــى، 13 اليه اســت كه قديمى  ترين اليه آن 
مربوط به صفويه و جديدترين آن، متعلق به قاجار 
اســت و موضوعاتى چون داستان  هاى شاهنامه و 
ماه هاى سال سريانى را نشان مى  دهد. اين قسمت، 
چهار غرفه قرار دارد كه سه غرفه آن براى تعويض 
لباس عامه مردم و يك غرفه خاص اشــراف بوده 
كــه با تغيير كاربرى حمام به فضايى براى نمايش 

اشيايى چون منسوجات اختصاص يافته  است. 
پس از گذر از رخت  كن، فضايى به نام «هشــتى» 
يا «مياندر» قرار گرفته كه رابط دو فضاى ســربينه 
و گرم  خانه اســت. گرم خانه مربع شــكل و داراى 
4 ستون در وسط اســت كه پوشش گنبدى كل 
سقف، بر روى اين ستون  هاست؛ در گرم  خانه، سه 
غرفه با موضوعات وسايل حمام، حنابندان و غرفه 
روشــنايى  ها قرار دارد. فضاى وسط آن، نيز محل 
برقرارى نمايشگاه  هاى موقت موزه است. از قسمت 
چاله  حوض و راهروهاى جانبى آن نيز براى نمايش 
آثارى چون ســماورها، قورى  ها، تابلوهاى نقاشى 
قهوه  خانه  اى و عكس  هاى قديمى از مشاغل سنتى 
و عكس  هاى قديمى حرم مطهر رضوى اســتفاده 

مى شود.

خــبــر
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قائم مقام توليت آستان قدس 
در منزل مرحوم حاج احمد اقوام 

شكوهي حضور يافت

قائم مقام توليت آستان قدس رضوي در منزل 
مرحوم حاج احمد اقوام شكوهي؛ قديمي ترين 
نقاره چي بارگاه منور امام رضا(ع)، حضور يافت 

و با خانواده آن مرحوم ديدار و گفت وگو كرد.
در اين ديدار سيد مرتضي بختياري گفت: 72 
ســال خدمت به ساحت قدســي امام رضا(ع) 
توفيــق بزرگي بــود كه نصيب مرحــوم اقوام 
شكوهي شد و اين عشق، عالقه و ارادت حقيقتاً 

بي بديل و مثال زدني است.
قائم مقام توليت آســتان قدس رضوي با بيان 
اينكه خانواده اقوام شــكوهي قرن هاست كه در 
خدمت به بارگاه مطهر حضرت ثامن الحجج(ع) 
مشغول خدمت هستند، اظهار كرد: خوشبختانه 
ايــن دلدادگي و ارادت در فرزنــدان و نوه هاي 
مرحوم اقوام شــكوهي به امــام رضا(ع) وجود 
دارد و تداوم اين مسير نوراني را با انگيزه دنبال 

مي كنند.
در اين ديدار هدايايي به رسم يادبود به خانواده 
مرحــوم احمد اقــوام شــكوهي، قديمي ترين 

نقاره چي بارگاه ملكوتي امام رضا(ع) اهدا شد.

اكــران آثــار هشــتمين دوره 
جشــنواره فيلم عمار در مجتمع 

امام خمينى(ره) آستان قدس

مســئول مجتمــع فرهنگــى و هنــرى امام 
خمينــى(ره) از اكــران آثار هشــتمين دوره 

جشنواره مردمى عمار در اين مجتمع خبر داد.
مرتضى عطاريان گفت: هشتمين دوره فيلم هاى 
جشنواره مردمى عمار پاسداشت 14 هزار شهيد 
كارگرى انقالب اسالمى همزمان با اكران مركزى 
در تاالر شهر شهردارى مشهد، در مجتمع امام 
خمينى(ره) وابسته به آستان قدس رضوى نيز 
اكران مى شــود. وى افزود: اكران آثار اين دوره 
از جشنواره در قالب نماهنگ، مستند، داستانى، 
پويانمايى و موشن گرافى در اين مجتمع برگزار 
مى شــود. عطاريان فيلم هاى روزهــاى بارانى، 
بازگشت يك قهرمان، لحظه اى درنگ، برپاخيز، 
جنگ دوربين من، پرواز از حلب و يزيد زمان را 
از جمله آثارى دانست كه در اين مجتمع اكران 
مى شود. گفتنى است اكران آثار هشتمين دوره 
جشنواره مردمى فيلم عمار از نهم تا چهاردهم 
دى ماه از ساعت 17 الى 19 در سالن آمفى تئاتر 
مجتمع امام خمينى(ره) واقع در خواجه ربيع 23 

خواهد بود.

جمعى از فعاالن فرهنگى مسلمان 
كشور هلند به حرم مطهر رضوى 

مشرف شدند

35 نفر از فعاالن فرهنگى مســلمان از هلند با 
هماهنگى مركز امور بين الملل آســتان قدس 
رضوى ضمن تشرف به حرم مطهر و بهره مندى 
از زيارت حضرت على بن موســى الرضا(عليه 
الســالم) از موزه مركزى آستان قدس رضوى 
بازديد كردند. اين تعداد از دغدغه مندان عرصه 
دين و فرهنگ پيش از اين از طريق دفتر مقام 
معظم رهبــرى با مراكز فرهنگــى جمهورى 
اسالمى ايران ارتباط برقرار كرده و چندى پيش 
نامه رهبر انقالب خطاب به جوانان سراسر دنيا 
را در برابر ديوان بين المللى دادگســترى الهه 

منتشر كردند.
اين جمــع از فعاالن فرهنگى پس از حضور در 
ضيافت ميهمانســراى حرم مطهــر رضوى به 
منظور بهره مندى از توفيق زيارت امام رضا(ع) 
و نيز انتقال فرهنگ و ســيره و معارف رضوى، 

هداياى فرهنگى نيز دريافت كردند.
گفتنى است؛ مركز امور بين الملل آستان قدس 
رضوى در حال برقرارى ارتباط با  مراكزفرهنگى 

در 5 قاره است.

در ســال هاى اول زندگى به دليل اختالف هاى 
فرهنگى خانواده ها مشــكالتى بــه وجود مى 
آيد، الزم اســت زوج هاى جوان در دو سال اول 
زندگى خود بيشتر سازگارى را در پيش بگيرند. 
يادگيــرى مهارت هــاى زندگى موجــب دوام 

خانواده مى شود.
برخى اوقــات والدين در زندگى فرزندانشــان 
مزاحمت  هايــى را بــه وجــود مى آورنــد، لذا 
خانواده ها ســعى كنند رفتار خود را با زوج هاى 
جوان انعطاف پذيرتر كنند تا زندگى آنها ريشه

بگيرد.
زوجيــن بايد بعــد از ازدواج به گونــه اى رفتار 
كنند كه خانواده ها تصــور كنند يك فرزند به 

فرزندانشان اضافه شده است.
همچنين عدم شناخت مسائل زناشويى منجر به 
اختالف زوجين مى شود، زمانى كه اخالق هاى 
زن و مرد به هم نزديك شــود، با يكديگر رابطه 
حســنه داشته باشــند، همچنين مهارت هاى 
زندگى مشترك را فرا بگيرند آنگاه زندگى بادوام 

و مستحكمى خواهند داشت.

پديده هاى  اســت  سالى  چند 
طالق،  همچــون  اجتماعــى 
خودكشى، افسردگى، ناهنجارى 
در روابط خانوادگى در كشــور 
رشــد كرده اســت، وجود اين 
ناهنجارى ها در كشور مسلمان 
ما با قواعد اسالمى نوعى تناقض 

را به وجود آورده است.
احكام و قواعد اســالمى بســيار دقيق و شفاف هســتند، اما متاسفانه ما 

نتوانسته ايم از اين احكام الهى به خوبى در زندگى خود استفاده كنيم.
دانش زدگى، پست و مقام افراد را از درك درست دين دور نگه مى دارد، در 
دانشگاه هاى ما از ليسانس تا مقطع دكترا بيش از 400 واحد درسى ارائه شده 

است كه تنها 6 واحد درسى آن مربوط به بينش خانوادگى است.
برخى از افراد گمان مى كنند با كســب علم ديگر نياز به يادگيرى اصول و 
قواعــد دين دارى ندارند، اتفاقاً تا زمانــى كه دانش و معلومات ما به بينش 
تبديل نشود، دردى را از جامعه درمان نمى كند. علم سالحى است كه انسان 
با استفاده درســت از آن مى تواند به اوج عبوديت و بندگى يا به اوج ذلت و 

خوارى برسد.

ســفارش هاى  از  يكى  تواضع 
يازدهميــن امام شــيعيان به 
اهل ايمان  است.  دوستان شان 
تواضع شان براى خداست، بنده 
بايــد در برابــر خداوند متعال 
خــودش را كوچك بداند و در 
برابر بندگان خــدا نيز تواضع 

پيشه سازد.
متأسفانه برخى مى خواهند متواضع باشند، اما گرفتار سبكى و ذلت مى شوند. 

مؤمن بايد تواضع همراه با سنگينى و وقار داشته باشد.
در روايات داريم كسى كه تكبر ورزد، رنگ و بوى بهشت را نمى بيند، انسان 
بايد وجودش را از تكبر دور كند، بزرگى از آن خداســت، هر كس بزرگى و 

تكبر ورزد، نمى تواند بنده باشد.
مؤمــن بايد خــود را در برابر پــروردگارش ناچيز و فقير بداند و در ســيره 
اهل بيت(ع) مى بينيم آنها هميشه خود را نزد خدا نيازمند و ناتوان مى دانستند.
متاســفانه ســيره تربيتى ائمه معصومين(ع) در جامعه امروز كمتر عملى 
مى شود، نوع برخورد شاگرد و استاد، والدين و فرزند به سمتى پيش رفته كه 

اهتمام در تكريم بزرگان كم رنگ شده است.

در ســال هاى اول زندگى به دليل اختالف هاى 
فرهنگى خانواده ها مشــكالتى بــه وجود مى 
آيد، الزم اســت زوج هاى جوان در دو سال اول 
زندگى خود بيشتر سازگارى را در پيش بگيرند. 
يادگيــرى مهارت هــاى زندگى موجــب دوام 

برخى اوقــات والدين در زندگى فرزندانشــان 
آورنــد، لذا 
خانواده ها ســعى كنند رفتار خود را با زوج هاى 

پديده هاى  اســت  سالى  چند 
طالق،  همچــون  اجتماعــى 
خودكشى، افسردگى، ناهنجارى 
در روابط خانوادگى در كشــور 
رشــد كرده اســت، وجود اين 
ناهنجارى ها در كشور مسلمان 
ما با قواعد اسالمى نوعى تناقض 

 عضو مجلس خبرگان رهبرى / آيت اهللا سيد عبدالهادى شاهرودى

يادگيرى مهارت هاى زندگى موجب دوام خانواده مى شود

 حجت االسالم والمسلمين واعظ موسوى

زمانى كه دانش و معلومات ما به بينش تبديل 
نشود، دردى را از جامعه درمان نمى كند

 حجت االسالم  والمسلمين حسين زاده

تواضع شاخص ترين سيره تربيتى
 اهل بيت است

پاى منبر حرم
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 با توجه به آنكه بســيارى از سر غرض ورزى و شبهه افكنى و 
عده اى نيز ناآگاهانه از حجاب به محدوديت تعبير مى كنند، آيا در 
واقع اســالم چنين هدفى را با «حجاب و عفاف» دنبال مى كند؟ 

اساساً افق فلسفه حجاب و عفاف در اسالم چيست؟
بعد از ظهور اســالم قوانين تدريجى براى اصالح امور اجتماعى و بهبود 
وضعيت فرهنگى فرستاده شد، مثل مباحث مالى مالياتى، حرمت ُشرب 

خمر، كيفيت اختالط و ارتباط ميان زن و مرد و...  .
اما در فلسفه حجاب بايد گفت كه حجاب در اسالم پوشِش حضور اجتماعِى 
زنان است و سه حوزه را شامل مى شود؛ نخست حد پوشش، دوم كيفيت 
رفتار و گفتار و عدم اختالط روابط و ســوم مربوط به زينت هاست كه هر 
سه در قرآن آمده و اولويت بندى شده است. براى مثال در اولويت نخست، 
پوشاندن سر و گردن و زينت ها مد نظر بوده و به زنان تأكيد مى شود تبّرج 
و خودنمايى نكنيد؛ دوم داشتن «جلباب» است، يعنى پوششى سراسرى كه 
شأنيت خاصى براى زن به همراه دارد و سوم مربوط به عفاف است يعنى 
حياى درونى كه فكر و نگاهِ دو جنس نسبت به هم را فارغ از نگاه جنسى، 

پاك و طاهر مى كند.
چنين تدبيرى براى آن اســت كه زن در اجتماع بر اســاس استعدادها و 
توانمندى هايش و تحت عناوينى همچون انجام امور عام المنفعه، عبادت، 
مراودات خويشاوندى، مناسبات اجتماعى و اشتغال و ... اما در قالب عفاف 
و حيا حضور يابد؛ به عبارت بهتر، حجاب تدارك فضاى امنيت اجتماعى 

براى حضور زن در عرصه هاى اجتماعى به داليل مختلف است.
 

  با اين تفاصيــل و كاركردها، بى تفاوتى نســبت به حجاب 
كــردن  جايگزيــن  و 
بى حجابــى و بدحجابى 
و بى بندوبــارى به جاى 
چه  عفــاف،  و  حجاب 

تبعاتى دارد؟
اين تبعات در سه بُعد فردى، 
قابل  اجتماعى  و  خانوادگى 
بررسى است. در بُعد فردى، 
بى توجهى به حجاب و عفاف 
نوعى اســترس و اضطراب 
را بر فــرد تحميل مى كند 
چراكه عــدم رعايت عفاف 
در پوشش، رفتار و گفتار، به 
ديگرى اين اجازه را مى دهد 
تا در حريم زن ورود كند و 

به او نزديك شود. 
هرچند در فرهنگ عمومى 

اسالم، افراد بايد نگاه شان را حفظ كنند اما چون انسان ها بر اساس غريزه 
هم تحريك پذيرند و هم تمايل به تحريك ديگران دارند، لذا اسالم كانالى 
را تعبيه كرده تا ميل به تحريك پذيرى و تحريك كردِن انسان در درون 

خانواده تأمين و پاسخ داده شود؛ يعنى افراد مجاز نيستند 
به هر شيوه اى با هم ارتباط داشته باشند بلكه بايد خود را 
مقيد به رعايت  چارچوب ها كنند، وگرنه حريم شكنى رخ 
مى دهد و پاكى، سالمت و بهداشت روحى و روانى افراد در 

معرض خطر قرار مى گيرد.

 در بُعد خانوادگى غفلــت از حجاب و عفاف چه 
مصائبى را دامنگير فرد و جامعه مى كند؟

اما... با غفلت از حجاب و عفاف در فضاى خانوادگى، آستانه 
رضايتمندى باال مى رود يعنى افراد به جاى پذيرش يكديگر 

و ارتباط صادقانه و وفادارانه، آستانه تنوع طلبى خود را مى گشايند (كه در 
مردان بيشتر است) يعنى باز بودِن فضاى ارتباط و اختالط زن و مرد در 
جامعه، خانواده را در معرض تزلزل و پس از آن متالشى شدن قرار مى دهد 
چون افراد به هر دليل خود را مجاز مى دانند تا با هر كسى ارتباط بگيرند!

حتى اگر اين رذيله در خانواده اى نباشــد اما امنيت روحى و روانى آن را 
دستخوش تزلزل مى كند، چراكه براى مثال زن و شوهر در استرس افتادن 

طرف مقابل شان در چنين ورطه هايى هستند!
از اين رو، عفاف و حجاب از مهمترين حقوق شهروندى به شمار مى رود، 
چرا كه باعث مى شود آستانه رضايتمندى ها و فضاهاى عاطفى، به ازدواج و 
خانواده محدود شود، خانواده شكل گرفته و ازدواج ها ثبات بيشتر يافته و 
آمار طالق پايان بيايد؛ چرا كه درصدى از جدايى ها به خيانت هاى زوجين 
باز مى گردد كه ريشــه در تنوع طلبــى و تحريكات فضاى بيرونى اعم از 

واقعى و مجازى دارد.

  در بعد اجتماعى رعايــت چارچوب هاى عفاف و حجاب چه 
رهاوردى براى سبك زندگى دارد؟

در فضاى اجتماعى سالمت جامعه در تعامل افراد در سايه عفاف و حجاب 
تأمين مى شــود، چراكه اين چنين هيچ همكار، مغازه دار و ... اجازه ورود 
بــه حريم زنى را به خود نمى دهد مگــر به قصد ازدواج يا اينكه محرم او

باشد.
بايد توجه داشــت زن و مرد دو جنس متفاوت از يكديگر هســتند كه 
مى توانند در شرايط برابر و فضاى سالم اجتماعى فعاليت كنند، لذا وقتى 
نگاه شان به هم جنسى نباشد مقوم و مكمل هم در ارتقاى شاخص هاى 
رشــد و پيشرفت مى شــوند، نه محرك يكديگر در امور شهوانى و زير پا 

گذاشتن حريم ها.
از اين رو، ســبك زندگى عفيفانه براى فضاى خانوادگى آرامش آورده و 
تزلزل زدا، ضامن سالمت، امينت روانى و آرامش اجتماعى است تا هر دو 

جنس از فضاى مساعد براى حضور اجتماعى برخوردار باشند.
بنابر اين، حجاب نه محدوديت است نه محروميت، اگر هم محدوديت باشد 

براى صيانت و حفاظت است نه ممنوعيت.

 چگونه است كسانى كه در غرب با فلسفه حجاب و فوايد آن 
آشنا مى شوند به آن روى مى آورند اما بعضاً در جامعه خودى شاهد 

زير پا گذاشتن اين ارزش ها هستيم؟
اين مســئله عموميت ندارد؛ بــه طور كلى همه انســان هايى كه آثار و 
فوايــد قوانين دينى و پربازده بودن تبعيت از ايــن قوانين را درك كرده 
و به خداى تبارك و تعالى اعتماد دارند، مى دانند خدا هر قانونى براى ما 
فرستاده، جنبه هاى فردى و 
اجتماعى، دنيوى و اخروى 
و خير و شــر آن را در نظر 

گرفته است.
لــذا اگر آمــوزش صحيح، 
شــبهات،  بــه  پاســخ 
و  صحيح  فرهنگ ســازى 
فرهنگ خوب و ســالمت 
زيستن در سايه سار پيروى 
از قوانين اســالم و سيره و 
اهل  پيامبــر(ص) و  روش 
بيت(ع) نداشــته باشــيم، 
افــراد و جامعه از  طبيعتاً 
ديگــر عوامل مثــل زياده 
طلبى هــا، راحت طلبى ها، 
خوشگذرانى ها، عدم تقيد به 

قوانين و ... متأثر مى شوند.
از طرفــى معموالً افردى كه قوانين دينــى را زير پا مى گذارند به صورت 
كلى قانون گريزند؛ آنجا كه به نفعشــان اســت از قانــون دم مى زنند و 
آنجا كه سختشــان مى آيد قانون را دور زده و مصــداق فرموده قرآن « َو 
يَقولــوَن نُؤِمُن بَِبعــٍض َو نَكُفُر بَِبعــض... و مى گويند به 
بعضــى ايمــان مى آوريم، و بعضــى را انــكار مى كنيم» 

مى  شوند.
البته گروهى جاهل اند و خيرات و بركات احكام را نمى دانند؛ 
و گروهــى نيز اهل لجاجت اند و سرخوردگى هايشــان در 
ازدواج، اشــتغال و ... را با بدحجابى عقده گشايى مى كنند 
كه البته تعدادشــان قليل است و شايد اگر سفره محبت 
اجتماعى براى اين دســته پهن و عواطف اجتماعى شان 

جذب شود، باز گردند.

 در بيان اهل بيت(ع) حجاب داراى چه فوايد و بركاتى است كه 
مى تواند حيات طيبه را براى انسان رقم بزند؟

همه آنچه در آثار حجاب بيان شــد مثل امنيــت، ارزش گذارى و تأمين 
كرامت انسانى زن و ... ريشه روايى دارد و با كنار گذاشتن حجاب و عفاف 
ذبح مى شود، چراكه انسان وقتى پاكى تقوا و عفاف و حيا را كنار مى نهد، 
تابع بُعد شهوانى خويش مى شود و اين براى خود او مضر است نه خداوند: 

«گر جمله كائنات كافر گردند/ بر دامن كبرياش ننشيند گرد».
وقتى انســان در حضور اجتماعــى اش حيا و عفــاف را رعايت مى كند 
ارزش هــاى واالى ديگرى را هم از خود بروز مى دهد و براى ابراز وجود به 
زينت هاى عاريتى متوسل نمى شود؛ لذا در روايات اهل بيت(ع)، كرامت 
واالى انسان در قالب رعايت سبك زندگى عفيفانه جلوه بيشترى خواهد 
داشت، چراكه عفاف مادر بسيارى از خوبى ها است، انسان را اهل احسان و 

رعايت چشم و زبان و دست و ... مى كند.

آمنه مستقيمى: 17 دى ماه 1314 يكى از شرم آورترين روزها در كتاب تاريخ معاصر ايران است، روزى كه به دستور استعمار و 
خوش خدمتى مزدوران داخلى اش، با بى شرمى تمام قانون كشف حجاب در كشور اسالمى ايران اعمال شد تا نشان دهد كه سد 

نفوذ توطئه هاى دشمن سياهى چادرهايى است كه هزاران رنگ نيرنگ را بى رنگ مى كند.
از اين رو، در آستانه فرا رسيدن اين روز با معصومه ظهيرى، استاد حوزه و كارشناس رسانه ملى درباره برخى از مسائل مرتبط 

حجاب در جامعه امروز گفت وگو كرده ايم كه به حضورتان تقديم مى شود:

 در گفت وگو با كارشناس برنامه هاى معارفى صداوسيما بررسى شد

رهاورد حجاب براى زن و اجتماع
عرض ارادت

  
گنبد طال 

على اكبر لطيفيان

بالم شكسته بود و هوايى نداشتم
از دست روزگار رهايى نداشتم

بيهوده نيست عاشق گنبد طال شدم
مشهد اگر نبود كه جايى نداشتم
دردم زياد بود و طبيبى مرا نديد

دردم زياد بود و دوايى نداشتم
گفتم مگر امام رضا چاره اى كند
اى واى اگر امام رضايى نداشتم

گفتم در حرم همه را راه مى دهند
اصال بناى بى سر و پايى نداشتم

ميل تو بر دل آمد و ميل گناه رفت
ور نه من از گناه ابايى نداشتم

چندين شب است گريه شده كار من ولى
بازهم برات كربباليى نداشتم

    

 مناجات با امام رضا
محمود ژوليده

آقاى ما كه نيست بدهكار هيچ كس
مديون نمى شود به دل زار هيچ كس
هرگز كسى نگفت كه رنجورم از رضا

جز او نبود جود، سزاوار هيچ كس
اى آشنا به غير تو از روز اولم

چشمم نبود تشنه ديدار هيچ كس
مانند تو ميان رئوفان نمى شود

دلداده صداى گنه كار هيچ كس
تو آبروى روى سيه را نمى برى

اين گونه كس نبوده خريدار هيچ كس
قلب رئوف تو همه را مهربان كند
ورنه كسى نبود هوادار هيچ كس

آن كه سرشت آب و گل فاطمى ما
 ما را نساخت غير تو غم خوار هيچ كس

خوشبخت آن دلى كه گرفتار زلف تست
اين دل نمى رود پى رخسار هيچ كس

ما را براى عاشقى ات آفريده اند
اين گونه نيست نّيت معمار هيچ كس

ما را شبيه آهوى صحرا رها مكن
جز تو نمى شويم گرفتار هيچ كس
ما كه دخيل پنجره فوالد بسته ايم
ديگر نمى رويم به دربار هيچ كس

شاه غريب و اين همه سائل كنار خود
جز ما نداشت سيد و ساالر هيچ كس

ايوان طالى تو به نجف مى برد مرا
اين گونه نيست جذبه تاالر هيچ كس

جز از براى منتظران و حسينيان
روى تو نيست يوسف بازار هيچ كس

    

قصد زيارت 
غالم رضا سازگار

قصد زيارت حرمت حّج اكبر است
حجى كه مثل عمره و حج پيمبر است
هر كس كه گشت زائر تو زائر خداست

اين گفته ام روايت موسى بن جعفر است
قدر و جالل و زائر قبر تو روز حشر

از زائرين كل امامان فراتر است
زّوار تو كه شيعه كامل عيار توست

زّوار چارده حج اهللا اكبر است
نام دو پاره تن احمد اگر برم

نام مقدس تو و زهراى اطهر است
حسرت برند خيل عظيم فرشتگان

بر آن فرشته اى كه به صحنت كبوتر است
روح هزار عيسى مريم در اين مزار

چشم هزار موسى عمران بر اين در است
روحم شفا گرفت ز يك جرعه آب آن

اين حوض صحن توست و يا حوض كوثر است
بوى بهشت مى وزد از چار صحن تو
از بس نسيم بارگهت روح پرور است

«ميثم» كه جرم او ز حساب آمده فزون
شاد است ازين كه عفو تو ازجرم او سر است
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از مشهدالرضا چى سوغاتى ببريم؟

ان

زهرا چكنه: عموم زائرانى كه براى زيارت به حرم مطهر رضوى مشرف مى  شوند، در ساعات فراغت 
سرى به بازارها و مغازه  هاى اطراف حرم مطهر مى  زنند تا براى اقوام، دوستان و آشنايان هديه  اى 
را متبرك كرده و به عنوان سوغات زيارت، براى آنها به شهر و ديار خود ببرند0 برخى نيز كااليى را 
به عنوان يادگار و يادآور زيارت مشهدالرضا، براى خود تهيه كرده تا هر بار با ديدن آن ياد و خاطره 

آن سفر معنوى   در دل و جانشان تازه شود0
از گذشته هاى دور، موضوع مهم «سوغات فرهنگى» مورد غفلت مسئوالن و متوليان امر واقع 

شده بود، بطورى كه شاهد آن بوديم كه چمدان زائران از تحفه هاى معنوى و فرهنگى كه برگرفته 
از فرهنگ دينى و ملى ما باشد، خالى و تهى شده بود و در ساليان اخير هم شاهديم جاى آن را 
كاالى نامرغوب و بى هويت چينى و خارجى گرفته است و به آسانى بر پيشانى هر جنس و كااليى 
كه در اطراف اماكن مقدس به فروش مى  رسد مهر معنويت زده مى شود و زائران آن را به عنوان 

هديه  اى معنوى و متبرك از زيارت خود براى دوستان و اقوام به ارمغان مى برند0
آستان قدس رضوى بيش از يك سال است كه با حركتى ابتكارى و فرهنگى، در راستاى حمايت از 
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وصال؛ بسته اى ويژه زوج هاى جوان
بســيارى از زوج   هاى جوان پس از برگزارى جشن ازدواج، مشهد الرضا را به عنوان اولين سفر دو نفره و ماه عسل خود انتخاب 
مى  كنند و عموماً با حضور در بازارهاى اطراف حرم، هديه  اى را به عنوان ســوغاتى و يادبود نخستين سفر زيارتى خود انتخاب 
مى  كنند؛ «وصال» عنوان بسته سوغاتى براى زوج  هاى جوان است. در اين مجموعه مهر و تسبيح، جانماز با طرح سنتى، عهدنامه، 
حلقه  هاى عهد، قاب عكس يادگارى و دستبند عهد كه با گل هاى خشك متبرك تزيين شده است، قرار دارد. اقالم اين بسته به 

صورت هماهنگ براى عروس و دامادها طراحى شده است.

مرغك؛ يادگارهايى براى كودكان
يكى از كارهايى كه بسيارى از بچه  ها در سنين خردسالى دوست دارند، گرفتن هديه از دست بزرگ  ترهاست، اما امروزه خانواده  ها 

براى خريد هديه و سوغاتى براى كودكان با بازارى از محصوالت غيرفرهنگى مواجه هستند.
«مرغك» عنوان بســته سوغاتى است كه براى كودكان پيش دبستانى تهيه و شامل كارت قصه  گويى، جاكليدى، عروسك  هاى 

انگشتى متنوع و پوستر اندازه گيرى قد مى شود كه بسيار مورد استقبال كودكان در اين سن قرار گرفته است.

طره؛ هديه اى براى مشكل پسندان
اين روزها اغلب طراحان مد و لباس به دنبال انتخاب پارچه  هاى گلدار با نقوش ريز و درشت مى  روند كه به نوعى شبيه پارچه هاى 
سنتى باشد، اين طرح ها بسيار مورد استقبال دختران جوان قرار گرفته است چون آنها دوست دارند تا در عين با حجاب بودن 

ظاهرى آراسته و زيبا داشته باشند.
«طره» عنوان بســته حجاب بانوان است كه شامل يقه حجاب، ساق دست، هدبند مشابه، گيره روسرى، طلق روسرى و سوزن 

روسرى و مانتو است كه ظاهر دختران جوان را بسيار زيبا و با حجاب خواهد كرد و مورد پسند افراد مشكل پسند خواهد بود.

ياسين؛ براى جشن تكليف آقا پسرها
يكى از زيباترين روزهاى هر فردى روزى است كه به جشن عبادت و تكليف مى رسد و آغاز اين روز را در كنار ديگر همساالنش 
جشن مى  گيرد؛ خانواده  ها هم براى آنكه شيرينى و زيبايى اين روز براى هميشه در ذهن فرزندانشان باشد براى آنها هديه اى را 

تهيه مى  كنند.
اما متأسفانه با وجود آنكه نوجوانان يكى از بزرگ ترين مخاطبان بازار هستند، اما كاالهاى مناسب ايرانى جاى خود را به كاالهاى 

بى كيفيت و بى هويت خارجى براى اين گروه سنى داده است.
«ياسين» عنوان بسته جشن تكليف پسران است كه مهر و تسبيح، جانماز، دفترچه يادداشت، جامهرى، كاور لباس، پيشانى بند و 

شانه چوبى محتويات آن را تشكيل مى  دهد.

مرواريد؛ براى جشن تكليف دختر خانم ها
بسيارى از خانواده  ها زمانى كه دخترشان به جشن تكليف مى  رسد، دوست دارند هديه  اى را كه هم مورد پسند او باشد و هم جنبه 

معنوى داشته باشد برايش تهيه كنند كه عموماً افراد در خريد اين هديه دچار سردرگمى مى  شوند.
«مرواريد» عنوان بسته اى است كه ويژه جشن تكليف دختران تهيه شده و شامل مهر و تسبيح، جامهرى، جانماز، گيره روسرى، 

مقنعه طرح دار نماز، دفترچه خاطرات، عروسك و تاج نماز است.

شده بود، بطورى كه شاهد آن بوديم كه چمدان زائران از تحفه هاى معنوى و فرهنگى كه برگرفته 
از فرهنگ دينى و ملى ما باشد، خالى و تهى شده بود و در ساليان اخير هم شاهديم جاى آن را 
كاالى نامرغوب و بى هويت چينى و خارجى گرفته است و به آسانى بر پيشانى هر جنس و كااليى 
كه در اطراف اماكن مقدس به فروش مى  رسد مهر معنويت زده مى شود و زائران آن را به عنوان 

هديه  اى معنوى و متبرك از زيارت خود براى دوستان و اقوام به ارمغان مى برند0
آستان قدس رضوى بيش از يك سال است كه با حركتى ابتكارى و فرهنگى، در راستاى حمايت از 

هويت دينى و ملى و نيز پشتيبانى از توليدكننده هاى داخلى، آستين همت را باال زده است و 
براى گروه  هاى مختلف سنى 35 بسته  سوغات رضوى را تهيه كرده كه پنج بسته آ ن به توليد 
انبوه رسيده است0 اين سوغاتى هاى فرهنگى در چند قدمى حرم مطهر و به همت انتشارات 
راه اندازى  ايران  آستان قدس رضوى(به نشر) در فروشگاهى كه به منظور عرضه كاالى فرهنگى 
شده است، با بهترين كيفيت و پايين ترين قيمت عرضه مى شود0 در ادامه شما را با اين پنج بسته 

آشنا مى كنيم0
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ارادت    را     ورق �ن

اطلس حرم مطهر رضوى
نوبت چاپ: اول 1395

در اين كتاب سعى شده است اطالعات مرتبط با حضور پربركت 
امام رضا(ع) در مشــهد مقدس به همراه مستندات موجود ارائه 

شود.
هر كس نتواند ما را زيارت كند، پس دوستان 
و پيروان شايسته ما را زيارت كند تا پاداش 

زيارت ما برايش نوشته شود./ امام رضا(ع)

در سال هاى دور
نويسنده: حسن احمدى |  قيمت: 85 هزار ريال

اين كتاب، ُرمانى براى آشنايى خواننده جوان و نوجوان امروز با 
زندگى امام رضا(ع) است. نويسنده با بهره گيرى از فرم و تخيل، 
داستان را با زبان ساده و شيرين روايت مى كند. خواننده همراه 
با مسير اصلى داستان و خرده  داستان هايى كه اتفاق مى افتد، با 

ابعاد مختلف زندگى امام هشتم(ع) آشنا مى شود.
دوستى 20 ساله در حكم خويشاوندى است./ 

امام رضا(ع)

يك قمقمه دريا
نويسنده: محمدهادى زاهدى | قيمت: 110 هزار ريال

در ايــن كتــاب 100 قصه و نكتــه از زندگى امام 
رضا(ع) براى مخاطبان بيان شده است؛ نويسنده در 
اين اثر كوشيده است از هر دريايى از اقيانوس عظيم 
رضوى به اندازه قمقمه اى بردارد؛ همچنين او تالش 
كرده است تمام منابع كتاب را از ميان منابع دست 

اول انتخاب كند.
هر كس گره از كار مؤمنى بگشــايد، 
خداوند هم در قيامت، كار بسته او 

را مى گشايد./ امام رضا(ع)

اعترافات غالمان
نويسنده: حميدرضا شاه آبادى | قيمت: 170 هزار ريال

نويســنده در اين اثر حكايت آوردن امام رضا(ع) از 
مدينه به مرو را از زبــان 30 نفر از غالمان جنگى 
بنى عباس و مأمون روايت مى كند. هر بخش از اين 
كتاب از نگاه يكى از اين غالمان روايت مى شــود؛ 
همــه اين غالمان از زاويه ديد خود به روايت ماجرا 
مى پردازند و پازلى را تكميل مى كنند كه قرار است 

به فاجعه اى دردناك منجر شود.
هر كس به حساب خودش رسيدگى 
كند، ســود مى برد و هر كس از خود 
غافل شود، زيان مى كند و هر كس 

عبرت بگيرد، بينا شود./ امام رضا(ع)

غريب پيروز
نوبت چاپ: اول 1396  |  قيمت: 65 هزار ريال

ايــن كتاب حاوى پيام رهبر فرزانه انقالب اســت كه به كنگره 
حضرت رضا(ع) در سال 1363 ارائه شده است؛ اين پيام به طور 
موجز به تبيين اوضاع سياســى و اجتماعى دوران زندگى امام 

رضا(ع) مى  پردازد.
امامــت و رهبرى، مايه اســتوارى دين و 
نظام بخشى مسلمانان و موجب اصالح دنيا 

و عزت و سربلندى مؤمنان است. / امام رضا(ع)

سلطان طوس
نويسنده: مرتضى كرباليى لو  |  قيمت: 60 هزار ريال

اين كتاب سياحت نامه اى براى زائر حرم امام رضا(ع) است؛ اين اثر 
در واقع كمكى براى درانداختن نگاهى متفاوت به بخش هاى مختلف 

حرم رضوى و يادآورى جايگاه اين بخش ها در طول تاريخ است. 
هر گاه بنــدگان، گناهان تــازه اى را پديد 
آورند كه قبًال مرتكب نمى شدند، خداوند هم 
بالى تازه اى بــراى آنان پيش مى آورد كه 

قبًال نمى شناختند. / امام رضا(ع)

زيارت نامه امام رضا گل  نجمه
نويسنده: مجيد مالمحمدى |  قيمت: 70 هزار ريال

اين كتاب زيارت نامه اى است كه براى كودكان نوشته شده است؛ 
نويســنده مى خواهد كودكان با خواندن اين كتاب دســت هاى 
كوچك خود را به خدا برســانند و قلب هاى مهربانشان را از نور 

ايمان و دانايى پُر كنند.
هر كس سپاسگزار بندگان نيكوكار نباشد، خداى 

متعال را هم سپاس نگفته است./ امام رضا(ع)

پاسخ هاى امام رضا به چهل پرسش قرآنى
نويســندگان: اكرم دهقان، فاطمه آگهى، زينــب آقاگلى زاده، 

ليناسادات حسينى | قيمت: 140 هزار ريال
بخش مهمى از گفتار و سيره حضرت رضا(ع) به شكل مستقيم يا 
غيرمستقيم به شرح، تبيين و عينيت بخشيدن كتاب خدا اختصاص 
دارد. ايــن كتاب در قالب ســؤاالت و نكات كاربــردى، به بيانات 

على بن موسى الرضا(ع) در باب تفسير قرآن كريم پرداخته است.
قرآن كالم خداست. از آن فراتر نرويد و هدايت 

را در غير قرآن مجوييد./ امام رضا(ع)
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چه شخصى؟
  

يادگارى هايى از فيض كاشانى
در حرم رضوى

 
زمانى كه صحن عتيق يا همان انقالب اســالمى در 
دوره صفوى و با طرح شيخ بهايى ساخته شد، «مال 
محسن فيض كاشــانى»كه حكيم، فيلسوف، عارف 
و شــاعر آن دوره بود، پيشنهاد داد براى كسانى كه 
به هردليل نمى  توانند وارد حرم مطهر شوند و كنار 
ضريح بايستند، فضايى طراحى شود كه بتوانند در 
نزديك تريــن فاصله از ضريح مطهر، با حضرت امام 
رضا(ع) مناجات كننــد و زيارت نامه بخوانند، زيرا 
در گذشته شــب  ها درهاى مشرف به ضريح مطهر 
بسته مى  شد و زائران تا يك ساعت به اذان صبح كه 
مجدد درها باز مى  شد مى توانستند پشت اين پنجره 
بايســتند. بنابراين پنجره اى فوالدى در محلى كه 
مشرف به ضريح مطهر بود نصب شد. همان پنجره 

فوالد امروزى.

 دومين اثر ماندگار
دقيقا در پشت ضريح و پنجره فوالد در صحن كهنه، 
رواق «توحيدخانه» قرار دارد. جالب است كه بدانيد 
اين رواق در زمان سلطنت شاه سليمان صفوى و به 
نقل از مورخان، توســط مال محسن فيض كاشانى، 
فيلسوف بزرگ و عالمه مجلسى دوم بنا شده است.

در مورد نامگذارى اين رواق آورده  اند كه به ســبب 
تدريس مال محسن فيض كاشــانى در اين رواق و 
ذكر بسيار «ال إله اّال اهللا» كه توسط اهل ذكر در آن 
گفته مى  شد، به رواق توحيدخانه مشهور شد كه در 
ضلع شمالى توحيد خانه، پنجره فوالد معروف نصب 
است و ضريح مطهر از پشت اين پنجره نمايان است.
اين رواق از شرق به گنبد «اهللا وردى خان» و از شمال 
به صحن انقالب و از غرب به ايوان اميرعلى شيرنوايى 
و از جنوب به رواق دارالفيض ارتباط دارد، كف اين 
رواق با ســنگ مرمر فرش شده و تنها در اين رواق 
سنگ هايى كه با دســت تراشيده و نصب گرديده، 

باقى مانده است.
در اين رواق كه روبه روى ضريح مطهر و در قسمت 
خواهران قرار دارد بزرگان و مشاهيرى همچون ميرزا 
مهدى اصفهانى، آيت اهللا سيد جواد خامنه اى (پدر 
رهبر معظم انقالب) و سيد عبداهللا شيرازى مدفون 

مى باشند.

 فيض كاشانى را بشناسيم
شايد براى شــما هم جالب باشد كه با زندگى اين 

دانشمند، حكيم و فقيه شيعى آشنا شويد.
محمدمحســن، پسر مرتضى كاشــانى، مشهور به 
مالمحسن و متخلص به فيض، از دانشمندان دوره  
صفوى اســت كه در ســال 1007 قمرى، در شهر 
كاشان متولد شد و در سال 1090 قمرى در همان 

شهر به ديار باقى شتافته است.
فيض كاشانى، چهارمين فرزند شاه مرتضى، در دو 
ســالگى پدر خود را از دســت داد. پس از آن، دايى 
و عمويــش تعليم و تربيت او و ديگر برادرانش را به 
عهده گرفتند و چون فيض از برادران خود باهوش  تر 
بود مقدمات علوم دينى و بخش  هايى از آن را تا سن 
بلوغ در كاشان نزد عمو و دايى  اش نورالدين محمد 

مشهور به حكيم و آخوند «نورا» فرا گرفت.
20 ســاله بود كه با برادر بزرگش عبدالغفور، براى 
ادامه تحصيل به اصفهان كه در آن روزگار پايتخت 
كشــور و مركز تجمع علماى بزرگ و اساتيد ماهر 
در رشــته  هاى مختلف علوم اسالمى بود، رهسپار و 
از محضر بزرگانى همچون مال محمدتقى مجلسى، 
شيخ بهايى، در علوم فقه و حديث و تفسير بهره برد.  
فلسفه، عرفان و كالم را نزد اساتيدى چون ميرداماد، 

ميرفندرسكى و مالصدرا آموخت.
او بعد از آنكه براى رفتن به حج مستطيع شده بود 
عازم بيت اهللا الحرام شــد و در آنجا به مالقات شيخ 
محمد فرزند حسن فرزند زين الدين عاملى رفت و 
از آن بزرگوار پس از استفاده هاى علمى، اجازه روايت 
و نقل حديث دريافت كرد و پس از برگشت از مكه 
به شهرهاى ديگر ايران مسافرت كرد و از دانشمندان 
آن شــهرها بهره برد و پس از آمدن مالصدرا به قم، 
او به مدت 8 ســال همراه او بود و در مصاحبت هاى 
شبانه روزى با استاد استفاده كامل معنوى مى بردند.
در اين دوران مالصدرا دو دختر فاضل و عالم خود را 
به ازدواج دو شاگردش مال محسن و مال عبدالرزاق 
در آورد و آن دو شــاگرد و دامــاد را بــه «فيض» و 

«فياض» لقب داد.

  آقاى بهزا دى چه شد كه كار ساخت ضريح 
جديد حضرت عبدالعظيم حسنى(ع) را آغاز 

كرديد؟
ضريــح فعلى حرم مطهــر حضــرت عبدالعظيم 
حسنى(ع) در دوران فتحعلى  شاه قاجار ساخته شده 
بود و به علت فرسايش و فرسودگى نقره كارى آن در 
مدت زمان طوالنى، نياز به تعويض ضريح مشــهود 

بود.
در سال 1330 هجرى شمسى همزمان با تعمير و 
تزيين صندوق مطهر حضرت عبدالعظيم حسنى(ع)، 
تعميرات ضريح مطهر نيز تحت سرپرستى هنرمند 
مرحوم «استاد حاج محمد صنيع خاتم» انجام گرفت 
اما با توجه به گذشــت بيش از 60 سال از آخرين 
تعمير ضريح مطهر سايش و فرسودگى بخش  هايى 
از آن، ضرورت ساخت ضريح جديد با بيش  بينى  هاى 
الزم از حيث اســتوارى، اســتحكام و در عين حال 
با رعايت نهايــت زيبايى، جذابيــت و برخوردارى 
از هنرهاى نوين اســالمى و ايرانى در آن احساس 

گرديد.
از ايــن رو از ســال 1387 بــا مطالعه، بررســى و 
نظرخواهــى از صاحب نظران، با اســتفاده از هنر 
هنرمندان زبده و برخوردار از عشق و ذوق هنرهاى 
اســالمى و ايرانى، عمليات طراحى و ساخت ضريح 
جديد بر اساس طرح ها و معيارهاى كارشناسى شده، 
با تصويب توليت آستان مقدس حضرت عبدالعظيم 

حسنى، آيت اهللا رى شهرى آغاز شد.

 ضريح جديد در چه ابعادى در حال ساخت 
است؟

ابعــاد ضريح مطهــر به طــول 3,90، عرض 2,90 
و ارتفاع 3,60 در حال ســاخت اســت. اين ضريح 
مطهــر با ضريح كنونى از نظر طول و ارتفاع در يك 
اندازه اســت و تنها عرض آن بيشتر شده و اسكلت 
ضريح جديد با ورق استيل چهار ميلى  متر و روكش 
چوب ساج به ضخامت 2.5 سانتى  متر پوشانده شده

 است.

 در مورد ويژگى  هــاى معمارى اين ضريح 
مطهر بيشتر توضيح دهيد.

يكى از ويژگى  هاى طرح معمارى ضريح جديد ايجاد 
غرفه  اى بزرگ در طول ضريح با پيش آمدگى ظريفى 
است كه نماى ضريح از چهار گوشه به هشت گوشه 
تبديل و شمه  اى از ضريح امام حسين(ع) را يادآورى 

خواهد كرد.
اســتاد فرشــچيان اين غرفه بزرگ را كه دو برابر 
غرفه هاى كنارى اســت هنرمندانه به وسيله نماد 
درخت ســرو به چهار بخش قســمت كردند؛ هنر 
اين استاد فرهيخته گشودن پنجره  اى به ملكوت و 
فردوس است و درخت نماد پيوند زمين با آسمان و 

باغ نشانه  اى از بهشت است.
استاد عليرضا اسدى مســئوليت قلم زنى و ساخت 
ضريح را بر عهده دارد و ســبك نوينى را در قلم  زنى 
ضريح به يادگار خواهد گذاشت. لذا تجربه طراحى و 
رابطه طرح با قلم زنى، اين ضريح را از امتياز خاصى 

برخوردار كرده است.

 در ساخت اين ضريح چه آلياژهايى مورد 
استفاده قرار مى گيرد؟

براى ســاخت اين ضريح مطهر دو هزار كيلو نقره و 
27 كيلو پاالديوم و 12 كيلو طال نياز است كه بخش 
اعظمى از آن توسط هدايا و كمك هاى مردمى تهيه 

شده است.
عموم زائران و ارادت مندان به ســاحت اين امامزاده 
واالمقام، جهت مشــاركت در ســاخت ضريح حرم 
مطهر مى توانند كمك هاى نقدى خود را به حساب 
شــماره 0216766134001 نزد بانك ملى ايران 
واريــز و يا ضمن مراجعه به دفاتر نذورات آســتان 

مقدس حضرت عبدالعظيم(ع) پرداخت نمايند.
همچنيــن افراد جهت كســب اطالعات بيشــتر 

مى  تواننــد ضمــن تمــاس بــا شــماره تلفــن 
02155938009، به پايگاه اطالع رســانى آستان 
مقدس و اداره نذورات و هداياى مردمى نيز به نشانى

 www.abdolazim.com مراجعه كنند.

 در بين صحبت ها اشــاره داشتيد كه در 
ســاخت اين ضريح از فلز پاالديوم استفاده 

مى  شود، چرا اين فلز را انتخاب كرديد؟
عموماً فلزاتــى كه در ضريح  هــاى مختلف به كار 
رفته تركيبى از مس و نقره اســت كه به مرور زمان 
سياه شــده و دچار سايش و فرســودگى مى  شود، 
به همين منظور طى يك پــروژه تحقيقاتى چهار 
ساله كه توسط دانشگاه صنعتى شريف انجام شد، 
در نهايت توانســتند فلزى با تركيب نقره-پالديم و 
يكسرى ســيكل  هاى عمليات حرارتى تهيه كنند، 
بنا به نتايج ايــن تحقيقات اين فلز حدود دو و نيم 

برابر مقاومت  تر از ساير فلزهاى به كار رفته است و تا 
كنون كه بيش از يك  سال و نيم با آن كار مى  كنيم 

كوچكترين پارگى روى اين ورق ايجاد نشده است.

 چه شد كه طراحى اين ضريح را به استاد 
فرشچيان واگذار كرديد؟

از آنجايى كه اســتاد فرشچيان پيش از اين تجربه 
طراحــى هنرمندانه ضريــح امام رضــا(ع) و امام 
حسين(ع) را داشتند، در اواخر مهر ماه سال 1391 
طى حكمى از سوى توليت اين آستان مقدس كار 
طراحى نقوش و نظارت عاليه در ســاخت ضريح به 

اين هنرمند نابغه سپرده شد. 
هم اكنون نيز تيمى حرفه  اى توسط سازمان صنايع 
دستى اســتان اصفهان و با تاييد استاد فرشچيان 
براى ســاخت اين ضريح با اين مجموعه همكارى 

مى كنند.

زهرا چكنه: در منابع روايى، ثواب زيارت حرم حضرت عبدالعظيم(ع) برابر با ثواب زيارت سيدالشهدا(ع) است. استاد محمود 
فرشچيان كه پيش از اين تجربه طراحى دو ضريح مطهر امام رضا(ع) و امام حسين(ع) را بر عهده داشته، از چندى قبل طراحى 
ضريح حضرت عبدالعظيم حسنى(ع) را بر گرفته از ضريح امام حسين (ع) آغاز كرده است. از اين ضريح مطهر به عنوان يكى از 

تابلوهاى بزرگ هنر اسالمى كه در آن هنرهاى مختلفى بكار برده شده، ياد مى شود.
مهندس عباس بهزادى مدير پروژه ســاخت ضريح جديد حضرت عبدالعظيم حسنى(ع) در گفت وگوى اختصاصى با قدس به 

تشريح بخش هاى مختلف اين پروژه مى پردازد.

  
شبيه شش گوشه سيدالشهدا

آســتانه حضــرت عبدالعظيــم، عنوانى 
اســت براى حرم و مرقد عبدالعظيم حسنى 
از نوادگان امام حســن مجتبــى(ع) و بناها و 
مؤسسه هاى وابسته و پيوسته به آن در شهر رى.
از نخستين بناى بقعه آگاهى دقيقى در دست 

نيست.
از روزگار سلجوقيان تا صفويان آگاهى درست و 
چندانى در باب تعمير يا توسعه و احداث بناهاى 
تازه در اين آستان مقدس در دست نيست، ولى 
آشــكار است كه اين بقعه در طى روزگار مورد 
توجه اميران و سالطين ايران، خاصه حاكمان 
شيعى مذهب بوده است، چنان كه حسام الدوله 
اردشير، امير آل باوند در طبرستان ساالنه 200 

دينار به آن بقعه اختصاص داده بود.

  ضريح مطهر
كهن ترين مأخــذ در باب ضريح مرقد حضرت 
عبدالعظيم، فرمــان مورخ950 قمرى شــاه 
طهماســب صفوى درباره متولــى و موقوفات 
آستانه است. از فرمان ياد شده برمى آيد كه تا 

آن زمان بر گرد مزار، ضريحى نبوده است.
 ساخت ضريح توسط شاه طهماسب

 طهماســب صفــوى در ايــن فرمــان، براى 
جلوگيرى از دســت رساندن زائران به صندوق 
مزار، دستور داد كه ضريحى چوبى بر گرد مزار 
نصب شــود. چنين مى نمايد كه اين ضريح تا 
روزگار فتحعلى شاه بر جاى بوده است زيرا هيچ 
اطالعى در باب مرمت يا تغيير ضريح طهماسبى 

تا روزگار قاجار، به دست نيامده است.
 تعويض ضريح توسط فتحعلى شاه

فتحعلى شاه قاجار آن ضريح را با ضريحى از 
نقره تعويض كرده است.

 تعمير ضريح توسط ناصرالدين شاه
اين ضريح در روزگار ناصرالدين شاه نيز تعمير 
شــد. با اين همه در 1328 شمســى به سبب 
لرزش ســخت و سســتى بُِن آن، پــاره اى از 
بخش هاى ضريــح را تعويض كردند و آن را بر 
پايه اى از ســنگ مرمر به ارتفاع 35 سانتى متر 
بر پاى داشــتند؛ اما بخش باالى ضريح شامل 

كتيبه ها و اشعار بر جاى ماند.
 مشخصات ضريح فعلى

درازاى ضريــح 3,87 و پهنــاى آن 2,95 و 
ارتفاعش 2,40متر است.

در گرداگرد ضريح جمعاً 14 دهانه مشبك ديده 
مى شود. در پشت اين دهانه ها به استثناى دهانه 
ميانى جبهه شرقى ضريح كه درب ورودى آن 
به شمار مى رود، صفحات شيشه اى بزرگى براى 
جلوگيرى از دســت رساندن زائران به صندوق 

تعبيه كرده اند.
بر حاشيه باالى ضريح و گرداگرد آن كتيبه اى 
اســت كه ســوره الرحمن به خط ثلث بر آن 
نقش شده و در زير، بر كتيبه ديگرى اشعارى 
به فارســى رقم خورده است. در اين اشعار، نام 
فتحعلى شاه، بانى ضريح نقره و امين  السلطان، 
مجرى تعميــر آن در روزگار ناصرالدين شــاه 

خوانده مى شود.
بر فراز و گرداگرد ضريح، جمعاً 64 گلدان زرين 
زيبا (در هر طــول 20 عدد و در هر عرض 12 
عــدد) و افزون بر اين، در 4 گوشــه ضريح، 4 

گلدان زرين بزرگتر نصب شده است.

بيشــتر 
بدانيم
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چهارشــنــبــه
1396 دى   13
15ربيع الثانى 1439
2018 ژانويـه   3
شمـــــــــاره 114

ربيع الثانى 

 درس هايى از پدر آخرين وصى
امام حسن عسكرى(ع) 13 سال از عمر خويش را در مدينه و بقيه 
را در ســامرا گذراندند. آن حضرت چون در سامرا اقامت اجبارى 
داشــتند و در يك منطقه نظامى زندگى مى  كردند به عســكر يا 
معسكر شهرت يافتند. آن حضرت مجبور بودند هفته  اى يكى دو بار 
به دارالخالفه بروند و خود را نشــان دهند تا خليفه از سوى ايشان 

احساس امنيت كند.
فرا رسيدن ميالد با سعادت امام حسن عسكرى(ع) فرصتى است 
تا عموم ارادتمندان آن حضرت بيش از گذشته با كلمات گوهر بار 

اين امام همام آشنا شوند.
«حكمت  هاى عســكرى» چهاردهمين كتاب از سلسله كتاب  هاى 
مجموعه «راه زندگى» است كه توسط حجت االسالم جواد محدثى 
به رشته تحرير درآمده و انتشارات آستان قدس رضوى(به  نشر) براى 
سومين بار آن را در 92 صفحه، در شمارگان هزار نسخه و در قطع 

رقعى منتشر كرده است.
حجت االسالم محدثى در اين كتاب ضمن بيان زندگى  نامه مختصر 
از ايــن امام همــام، به تبيين چهل حديث بــا موضوع اخالقى و 
اجتماعــى از آن حضرت كه در كتاب  هــاى  روايى همچون اعالم 
الديــن، بحاراالنوار، تحــف العقول، فرهنگ جامع ســخنان امام 

عسكرى(ع) و... آمده است، مى  پردازد.
ترجمه روان، همراه با توضيحى مختصر و اســتفاده از اشعارى در 
البه الى مطالب از جمله ويژگى  هاى اين كتاب اســت كه مخاطب 
به خوبى مى  تواند درك درست و مشخصى از حكمت  هاى گوهربار 
امام حسن عسكرى(ع) داشته باشد. جايگاه اهل بيت(ع)، حقيقت 
عبادت، عرفان عملى، ترك گناه، نعمت تواضع، مرز صفات خوب و 
بد، روش پند و نصيحت و روزگار تلخ برخى از موضوعاتى است كه 

در كتاب حكمت  هاى عسكرى به آن پرداخته شده است. 

 طرحى زيبا براى نوشيدن
براى عده اى، ليوان نوشــيدنى به اندازه خود نوشيدنى مهم است. 
بعضى ها چــاى را فقط در ليوان مى خورنــد، و بعضى ها فقط در 
استكان هاى كمر باريك چاى را مى پسندند. ليوان آب پرتقال بايد 
براى عده اى بلند باشد و باريك، و براى بعضى هم كوتاه. اما امروزه 
مردم چنان به ماگ ها كه ليوان هايى دســته دار و بزرگ هستند، 
عــادت كرده اند كــه عكس خود را روى آنها چــاپ مى كنند و يا 

جمالت مورد عالقه خود را روى آن ها مى نويسند.
شــما هم اگر به فكر خريد يك ماگ خاص و زيبا براى خود و يا 
دوستانتان هستيد، پيشنهاد مى دهيم از ماگ هايى با طرح هايى 
از كاشى هاى سنتى كه انتشارات آســتان قدس رضوى (ب ه نشر) 
توليد كرده است، استفاده كنيد. ماگ  سراميكى از پرطرفدارترين 
و قديمى ترين كاالى اين بازار است. جنس سراميك به كار گرفته 
 شده در اين ماگ ها از مواد ظروف چينى است كه از مقاومت بااليى 
در برابر حرارت و انجماد برخوردار هســتند و براى نوشيدن هر دو 
نوشــيدنى سرد و گرم مناسب اســت. ماگ شايد شبيه به ليوان 
باشــد، ولى يك كاال ى ديگر با كاربردى شبيه به ليوان است كه از 
جنس هاى مختلف براى گروه خاصى از نوشيدنى ها توليد مى شود. 
معموالً ماگ ها 350 تا 500 ميلى ليتر حجم دارد كه اين مقدار دو 
برابر يك فنجان چاى است؛ انسان هاى نخستين حدود شش هزار 
ســال قبل از ماگ استفاده مى كردند. هر فردى براى خودش يك 
ماگ چوبى يا سفالى مى ساخت و حاال بعد از هزاران سال ماگ ها 
دوباره جاى خود را در زندگى روز مره  باز كرده اند. براى خريد انواع 
ماگ  با بيش از ده ها طرح متنوع مى توانيد به فروشگاه  محصوالت 
فرهنگى به نشر واقع در ورودى هاى حرم مطهر و يا نقاط مختلف 

كشور سر بزنيد و آن را با قيمت بسيار مناسب خريدارى كنيد.

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

سخنرانى حجت االسالم و المسلمين سيد جعفر طباطبايى
با موضوع: سيره اخالقى امام حسن عسكرى(ع)

چهارشنبه و پنج شنبه – ساعت 10:15

سخنرانى: حجت االسالم و المسلمين سيدآبادى
با موضوع: وظايف شــيعيان در عصر غيبت، بصيرت در آينه قرآن 

و روايات
چهارشنبه تا جمعه - ساعت 17:30

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
مناجات سحر / جمعه- ساعت 3:45 بامداد

* 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

* سخنرانى و بيان احكام و معارف دينى ويژه خواهران همه روزه 
قبل از نماز ظهر و عصر رواق هاى حضرت زهرا(س)،  دارالحكمه 

و  حضرت معصومه(س)

به ياد شما هستيم...
ديدار حجت االسالم و المسلمين رئيسى با خانواده شهيدان عطايى و محمدى، مدافعان حرم

گزارش تصويرى

 عكس ها: مسعود نوذرى


