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ستارگان آستان كريمه اهل بيتستارگان آستان كريمه اهل بيت



داستان حرم

اسب سرِكش امام
و كودك زرنگ

 محمد كازرانى
حضرت رضا(ع) اســبى داشتند كه بسيار جسور و 
ســركش و سرسخت بود. هيچ كسى جرأت آن را 
نداشت كه نزديكش شود، چه رسد به اينكه بخواهد 
از آن اسب چموش سوارى بگيرد. اما همين اسب 
وقتى افســارش به دســت امام رئوف(ع) مى افتاد 
چنان رام و ســر به زير به ايشان سوارى مى داد كه 

باعث تعجب همگان مى شد.
يك روز كودك هفت ســاله اى با زيركى تمام، بر 
َكرم و رأفت امام مهربان، جلو آمد و با شيرين زبانى 

خاصى گفت:
- اى سرورم! آيا اجازه مى دهيد كه من سوار اسب 

شما بشوم؟
لبخند زيبايى چهره امام را مهربان تر كرد:

- خوب معلوم است كه من اجازه مى دهم اما مگر تو 
مى توانى سوار اين اسب سركش شوى؟

- بله... قبل از اينكه براى اسب، از شما اجازه بگيرم، 
صد بار صلوات فرستادم و واليت شما اهل بيت(ع) 

را در وجودم يافتم.
لبخنِد زيباترى روى لبان حضرت نشست:

- آفرين... اگر اين گونه است؛ پس حتماً مى توانى 
سوار اين اسب شوى.

كودك با خوشــحالى به سمت اســب دويد و به 
ســرعت بر زين آن نشست و اسب را تاخت. آنقدر 
اســب بى نوا را به اين سو و آن سو دواند كه رمقى 
براى حيوان زبان بسته نماند. حاال آن اسب چموش 
و پر هياهو، شده بود ملعبه دست يك كودك هفت 

ساله!
در ميان اين دوندگى ها همين كه گذر اســب به 
حضرت رضا(ع) افتاد؛ ايستاد و به اذن خدا با ايشان 

صحبت كرد:
- اى فرزند رسول خدا(ص)! اين كودك مرا اذيت 
كرده و من ديگر قادر به حركت نيســتم... يا مرا از 
ســوارى دادن به اين كودك معاف فرماييد يا دعا 
كنيد خداوند به من صبر و توان بيشــترى عنايت 

كند....
از حالت چهره اسب و لحن شيهه ها مى شد فهميد 
كه دارد شكايت مى كند؛ براى همين كودك رو كرد 

به حضرت رضا(ع):
- سرورم اين اسب چه مى گويد؟

امام مهربان حرف هاى اســب بى نوا را به كودك 
گفت. كودك دستى به يال و گردن اسب كشيد:

- هميشه چيزى را از خدا بخواه كه خير تو در آن 
باشد. آيا دوست دارى ظالمان از تو سوارى گيرند 
و به مؤمنان ستم كنند يا اينكه بهتر است كودكى 

مثل من بر تو سوار باشد؟
حضرت خنديدند و دســتى بر ســر و روى اسب 

كشيدند:
- اين كودك راست مى گويد.

پس امام رئوف(ع) دســتان مبــارك خويش را به 
سمت آسمان بلند كردند:

- خدايا به اين اسب صبر و شكيبايى عطا فرما.
بعــد از مدتى، ســواركارِى كودك تمام شــد، با 
خوشحالى و نشــاط از اسب پريد و به سمت امام 
آمــد. كودك نفس نفس مى زد و لبخند رضايت و 
شادمانى از روى لب هايش محو نمى شد. امام كه در 

سخاوت و كَرم شهره اند به كودك فرمودند:
- تمام اموال و دارايى و اسب هايم در اختيار تو... هر 
چه از من بخواهى به تو هديه خواهم داد چون كه 
حقا تو مؤمنى و خداوند ايمان تو را در دنيا و آخرت 

آشكار كرده است.
كودك لحظه اى درنگ كرد:

- اى فرزند رسول خدا(ص) اجازه مى دهيد مقدارى 
فكر كنم؟

- بله... چرا كه نه؟ ... هر چقدر كه مى خواهى فكر 
كــن. خداوند تو را به بهترين آن ها هدايت خواهد 

كرد.
خيلى زود، كودك فكرهايش را كرد:

- پدر و مادرم فدايتان، از خداوند بخواهيد كه تقواى 
حسنه و معرفت به حقوق برادران و عمل به آن ها را 

به من عنايت فرمايد.
نور رضايت در چهره امام(ع) موج زد، حضرت بدون 

معطلى با خرسندى فرمودند:
- آنچه را خواستى خداوند به تو عطا فرمود. آفرين 
بر تو كه بهترين و با ارزش ترين درخواسِت صالحان 

را از خداوند متعال خواستى.

خــبــر
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تشرف
 400 مددجوى كميته امداد 

به حرم مطهر رضوى

با تالش معاونت اماكــن متبركه و امور 
زائران آســتان قدس رضوى و همراهى 
خادمــان بــارگاه منور رضــوى 400 
مددجوى كميته امداد در قالب طرح «يا 
معين الضعفاء(ع)» به حرم مطهر رضوى 

مشرف شدند.
رئيــس اداره امداد و تســهيالت زائران 
آســتان قدس رضوى گفــت: اين گروه 
از زائــران ضمن زيــارت مضجع منور 
و بهره منــدى از برنامه هاى فرهنگى و 
مذهبى اين آســتان كبريايى، ميهمان 

خوان با بركت امام مهربانى ها شدند.
حسين راســت نژاد تصريح كرد: آستان 
قــدس رضــوى در قالب ايــن طرح با 
كمك و همكارى ارگان هاى امدادرسان 
همچــون كميته  امــداد، بهزيســتى، 
بسيج مســتضعفان، سپاه پاســداران و 
خيريه هــاى معتبر مردم نهــاد افرادى 
را كه به سبب مشــكالت مالى تاكنون 
توفيق تشــرف به بــارگاه منور على بن 
موسى الرضا(ع) نداشته يا قادر به تشرف 
نيستند، شناســايى و زمينه سفر آنها را 
به آستان كبريايى اين امام رئوف فراهم 

مى كند. 
وى با بيان اينكــه تاكنون كميته امداد 
بيشــترين و باالترين تعامل را با آستان 
قدس رضوى داشــته اســت، افزود: با 
هدف تســهيل و گســترش خدمات به 
مددجويــان براى تشــرف بــه مضجع 
حضــرت ثامن الحجــج (ع) تفاهم نامه 
همكارى بين كميته امداد و آستان قدس 
رضوى امضاشده است تا خدمات مختلف 
فرهنگى و معنوى به اين زائران ارائه شود.
گفتنى اســت؛ قرائت آياتى از كالم اهللا 
مجيد، قرائــت زيارت مخصــوص امام 
رضا(ع)، اجراى برنامه مرثيه ســرايى و 
مداحى توســط مداحان و ذاكران اهل 
بيت(ع) و حضور در ميهمانسراى حضرت 
رضا(ع) از جمله برنامه هاى اجرايى ويژه 

اين گروه از زائران بود.

برگزارى 
جلسات آموزش مداحى 

در حرم رضوى

معاون تبليغات اســالمى آستان قدس 
رضــوى از برگزارى جلســات آموزش 
مداحى ويژه جوانان و نوجوانان در حرم 

رضوى خبر داد.
معاون تبليغات اســالمى آستان قدس 
رضــوى با اشــاره بــه اينكــه مداحى 
اهل بيــت(ع) يكى از ابزارهــاى ويژه در 
برابر «جنگ نرم دشمن» به  شمار مى رود، 
اظهار كرد: خواندن در پيشــگاه حضرت 
اهل بيت(ع)  ديگــر  و  سيدالشــهدا(ع) 
داراى ظرافت هــا و لطافت هايى اســت 
كه رعايت آن ها باعث اثرگذارى بيشتر، 
هم در ذاكر و مداح و هم در مستمعين 

مى  شود.
حجت االســالم والمسلمين سيدجالل 
حسينى ادامه داد: هر مداح و شاعرى كه 
در زمينه مدح و مرثيه اهل بيت (ع) تالش 
مى  كند، الزم است علوم اين حوزه را نيز 
فرا بگيرد. اين حريم و اين كسوت آن قدر 
مقدس است كه اهل بيت(ع) براى ايشان 

جايگاه وااليى را در نظر گرفته اند.
وى با اشاره به برگزارى جلسات آموزش 
مداحــى در حــرم رضوى اظهــار كرد: 
دوره تخصصــى مداحى ويژه نوجوانان و 
جوانان از 15 تا 25 ســال، توسط مركز 
تخصصى مداحان حــرم مطهر رضوى 

برگزار مى  شود.
معاون تبليغات اســالمى آستان قدس 
براى  رضوى عنوان كــرد: عالقه مندان 
ثبت نــام در ايــن دوره مى توانند تا 10 
 razavi.aqr.ir بهمن مــاه به ســايت
مراجعه كرده و فرآيند ثبت نام را به  عمل 

آورند.
وى با اشاره به اينكه اولين دوره آموزشى 
18 اسفندماه سال جارى آغاز مى  شود، 
عنوان كرد: «مقتل خوانــى و تاريخ اهل 
بيت(ع)»، «فن مداحى»، «كارگاه سبك»، 
«ادبيات و شعر آيينى»، «نغمات و الحان» 
و «اخالق» برخى از عناوين آموزشى اين 

دوره به  شمار مى  رود.

نخستين جشنواره ملى 
داستان نويسى «مدرس، ماه مجلس» 

برگزار مى شود

نخستين جشــنواره ملى داستان نويسى «مدرس، ماه 
مجلس» از ســوى آستان حضرت حسين بن موسى 
الكاظم(ع) و زيارتگاه شهيد مدرس(ره) برگزار مى شود.
مديرعامل آستان حضرت حسين بن موسى الكاظم(ع) 
و زيارتگاه شــهيد مدرس(ره) با بيان اين خبر گفت: 
اين جشنواره با هدف معرفى بزرگ  مرد عرصه ديانت 
و سياســت آيــت  اهللا مدرس(ره)، كشــف و پرورش 
اســتعدادهاى ادبى، ارتباط با نويسندگان و اهل  قلم 
برگزار مى شــود كه فراخوان آن همزمان با برگزارى 
هشتادمين مراسم سالگرد شهيد مدرس(ره) منتشر 

شد.
حمزه ســپهريان عنوان كرد: عالقه مندان، محققين، 
نويســندگان و اهل قلم در تمامى گروه هاى ســنى 
مى توانند آثار خود را در قالب داستان كوتاه از 500 تا 
5 هزار كلمه به دبيرخانه اين جشنواره واقع در مجتمع 

فرهنگى شهيد آيت اهللا مدرس(ره) ارسال كنند.
وى با اشــاره به اينكه از هر نويسنده يك اثر پذيرفته 
مى شــود، افزود: آثارى به مرحله مسابقه راه خواهند 
يافت كه پيش  از اين در كتاب، نشريه، فضاى مجازى 
و ساير مسابقات منتشر و ارائه نشده باشد و آثارى كه 
معيارهاى موردنظر را دارا باشد با نظر نويسنده در قالب 

كتاب چاپ و منتشر خواهد شد.
ســپهريان ادامه داد: موضوع داســتان بايد برگرفته 
از زندگى، ويژگى هاى شــخصيتى و عملكرد شهيد 
مدرس(ره) به عنوان الگو با توجه به نيازهاى مخاطب و 

شرايط امروز جامعه و جهان باشد.
سپهريان تصريح كرد: شركت كنندگان تا 22 بهمن ماه 
فرصت دارند آثار خود را در قالب فايل word به همراه 
مشخصات نويسنده به همراه سن، مدرك تحصيلى، 
كد ملى، شماره تماس و ايميل را به پست الكترونيكى 

Adr.modarres@gmail.com  ارسال كنند.
وى با اشاره به اينكه بازخوانى و انتخاب آثار اول اسفند 
ماه انجام مى شود، ادامه داد: به نفر اول سكه تمام بهار 
آزادى، به نفر دوم نيم  سكه و نفر سوم ربع  سكه بهار 

آزادى اهدا خواهد شد.
مديرعامل آســتان حسين بن موســى الكاظم(ع) و 
زيارتگاه شــهيد مدرس(ره)  يادآور شــد: نتايج اين 
جشنواره داستان نويسى از طريق وب  سايت دبيرخانه 
به آدرس  www.shahidmodarres.com اعالم 

و اطالع رسانى مى شود.

در هفتــه جــارى ويــژه برنامه هاى 
ســخنرانى و فرهنگى حــرم مطهر 
رضوى با محوريــت موضوع «آرامش 
در پرتو ايمان، تقوا و عبادت» ميزبان 
زائــران و مجاوران بــارگاه منور امام 

هشتم(ع) است.
با توجه به حضور كاروان هاى زيارتى 
در هفته جارى، ويژه برنامه هاى متنوع 
و متعددى به همت معاونت تبليغات 
اسالمى آستان قدس رضوى در حرم 
مطهر تدارك ديده شــده است. اين 
ويژه برنامه ها در قالب سخنرانى هاى 
مذهبى و فرهنگى و با محوريت تبيين 

«آرامش در پرتو ايمان، تقوا و عبادت» ميزبان زائران و مجاوران بارگاه منور امام 
هشتم(ع) خواهد بود.

برگزارى برنامه هاى متنوع و كاربردى يكى از شاخصه هاى فعاليت اين معاونت 
اســت. در اين هفته حجج اسالم والمسلمين اســداهللا اسدي، واعظ موسوي، 

حافظيان و محمود عامري در رواق امام 
خمينى(ره) و مسجد گوهرشاد به ايراد 

سخنرانى مى پردازند.
«ســيره تربيتى و اخالقــى ائمه(ع)»، 
«مهارت هــاي زندگى در ســيره اهل 
بيت(ع)»، «آثار معرفت، زيارت، محبت 
معصومين(ع)» و «اخالق و رفتار سبك 
زندگى اسالمى» از موضوعاتى است كه 
در محافل ســخنرانى و فرهنگى مورد 

تبيين قرار مى گيرد.
در اين هفته عالوه بر قرائت زيارت جامعه 
كبيــره، دعاى توســل و دعاى كميل 
برگزارى سخنرانى و حلقه هاى معرفت 

نيز تدارك ديده شده است.
گفتنى است، ويژه برنامه هاى متعدد و متنوعى چون حلقه معرفت، سخنرانى، 
روضه خوانى و پرسمان دينى در رواق حضرت زهرا(س) و حضرت معصومه(س) 

ويژه خواهران برگزار مى شود.

هاى 
ســخنرانى و فرهنگى حــرم مطهر 
رضوى با محوريــت موضوع «آرامش 
در پرتو ايمان، تقوا و عبادت» ميزبان 
زائــران و مجاوران بــارگاه منور امام 

با توجه به حضور كاروان هاى زيارتى 
هاى متنوع 
و متعددى به همت معاونت تبليغات 
اسالمى آستان قدس رضوى در حرم 
مطهر تدارك ديده شــده است. اين 
ها در قالب سخنرانى هاى 
مذهبى و فرهنگى و با محوريت تبيين 

«آرامش در پرتو ايمان، تقوا و عبادت» در حرم رضوى تبيين مى شود



پــاى مــنــبــر حــرم
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عرض ارادت
  
 با چشم گريان

 قاسم نعمتى
كم ناز كن در باز كن مهمان رسيده

مهمان تو با ديده گريان رسيده
سرمايه اى كه داده بودى باختم من

يا ذالكرم هنگامه احسان رسيده
حرف دل هر نوكرى اينست عمرى

هر چه رسيده از سوى سلطان رسيده
باور كن آقا تا حرم خود را كشيدم
از اين جدايى بر لبانم جان رسيده

افتاده بارم آمدم دستم بگيرى
با چشم گريان عبد سرَگردان رسيده

مانند زهرا مادرت سائل نوازى
لطف تو بر داد گنهكاران رسيده

هنگام جان دادن قرار ما دوتا شد
جاِن خودت صبرم دگر پايان رسيده
گويا هنوز از گوشه صحنت سحرها
آه كسى جامانده از ُگردان رسيده

چه ارتباطى بين اينجا با شلمچه ست
اينجا به پايان دوره هجران رسيده
امضاى تو پاى شهادت نامه ها بود

با دست تو اين فيض بر ياران رسيده
تو سفره دار گريه كن هاى حسينى
با گريه هايت روضه تا ايران رسيده

من آمدم رزق عطايم را بگيرم
از تو برات كرباليم را بگيرم

    

 ميل خراسان 
سيد مهدى وزيرى

روز هشتم همگى ميل خراسان داريم
انتظار كرم از سفره سلطان داريم

مثل دشتى كه ترك خورده و عطشان باشد
از خراسان طلب بارش باران داريم

از سر كفر نگفتيم: «شفا دست شماست»
ما به دستان شفا بخش تو ايمان داريم

يك نجف قسمت ما كن، به خدا يك عمر است
غصه «جامعه» خواندن دم ايوان داريم

شك ندارم كه پس از مرگ مالئك گويند
از دل مقبره برخيز كه مهمان داريم

ما سراسيمه بپرسيم كه آن مهمان كيست؟
و بگويند كه: مهمان ز خراسان داريم

در بهشت ابدى «حب وطن» چون داريم
خانه اى پيش ولى نعمت «ايران» داريم

    

در اين حرم
 مهدى رحيمى (زمستان)

به سنگفرش و به حوض و به آب دقت كن
به طرز نقش، به رنگ و لعاب دقت كن
ببين چه طور نشسته به محضر گنبد

به صحنه ادب آفتاب دقت كن
دوبار را بنويسند اگر َملَك شش بار

دراين حرم به حساب و كتاب دقت كن
اگر كه از درِ پايين پا شدى زائر

به عكس دل بده اما به قاب دقت كن
به شب، غالم سياه حرم توجه كن
به ماه، نوكر پادر ركاب دقت كن

به انقالب به جمهورى و به آزادى
به فصل هاى جديد كتاب دقت كن

شفاى واقعى اش را گرفته درواقع
به هركه مى شود اينجا جواب دقت كن

صدا بزن طرف كوه گنبد و بعدش
هزار جور به اين بازتاب دقت كن

هميشه موقع رفتن ز صحن حيران باش
هميشه وقت تّشرف به باب دقت كن

كنار حوض اگر روضه اى مهيا شد
به گريه كردن مخفى آب دقت كن

گريز روضه اگر رفت سمت كرب وبال
به وقت روضه «بس كن رباب» دقت كن

انســان به طور فطرى مجموعه اعتقاداتى دارد چرا كه هيچ كس بدون 
عقيده نمى تواند زندگى كند، اما اعتقــاد و ايمان به ارزش هاى دينى 

سعادتمندى انسان را به دنبال دارد.
يَنَة فِــى ُقُلوِب الُْمْؤِمِنيَن  ــكِ َِّذى أَنَْزَل السَّ قرآن كريم مى فرمايد: «ُهَو ال
ُ َعلِيًما  اَواِت َواألْرِض َوَكاَن اهللاَّ ــمَ ِ ُجُنوُد السَّ لَِيْزَداُدوا إِيَمانًا َمَع إِيَمانِِهْم َوِهللاَّ
َحِكيًما؛ اوســت كه بر دل هاى مؤمنان آرامش فرســتاد تا بر ايمانشان 
پيوسته بيفزايد و از آن خداست لشكرهاى آسمان ها و زمين، و خدا دانا 
و حكيم است»، لذا خداوند متعال براى آرامش انسان ها نسخه هاى غنى 
فرســتاده است كه قرآن كريم و اهل بيت(ع) دو منبع و برنامه بى بديل 

براى سعادتمندى انسان است.
دنيا و زيبايى هاى آن براى آرام كردن ظاهرى اســت، اما توكل بر خدا و 

توسل بر اولياى الهى برترين وسيله براى آرامش روح است.
قرآن كريم براى رســيدن به آرامش روانى مجموعه راهكارهاى درهم 
تنيده شــناختى، عاطفى و رفتارى ارائــه مى دهد كه در رأس همه اين 

راهكارها ايمان بهترين راهكار براى كسب آرامش در زندگى است.
از نگاه قرآن داشتن آرامش روانى به داشتن ايمان منوط است به گونه اى 
كه كسى كه ايمان داشته باشد آرامش روانى در وجود وى پديد مى آيد، 
ايمان به عنوان مجموعه ســاختار قانونمند از تصديق قلبى، اقرار زبانى 
و رفتار كاركردى سنگ بناى اوليه ســالمت روانى و آرامش جان را به 

دنبال مى آورد.
انسان براى رسيدن به آرامش به هر درى مى زند، اين در حالى است كه 
منبع بى پايان آرامش خداوند متعال است و كسى كه به خدا ايمان داشته 

باشد هيچ گاه در زندگى نااميد نخواهد شد.
نبود آرامش يكى از آســيب هاى جدى جامعه امروز اســت، افسردگى، 
اضطراب، تنش و استرس از بيمارى هاى روانى دنياى صنعتى است كه 
ساختار شخصيت انسان را از بين مى برد. اهل بيت(ع) واسطه هاى فيض 
الهى هستند، لذا هر كس براى درمان دردهايش متوسل به اين خاندان 

شود و در خانه اين بزرگواران زانو بزند، هرگز گمراه نمى شود.

زيارت امام رضا(ع) و هر امام معصوم ديگرى بايد موجب تغيير در رفتار 
ما نسبت به گذشته شود.

محبان امام رضا(ع) از نقاط مختلف جهان به زيارت امام رضا(ع) مى آيند 
و در كنار اين زيارت بايد با مفهوم واليت امام معصوم بيشتر آشنا شوند و 

درباره اين موضوع بيشتر تفكر كنند.
زيارت بايد باعث فاصله گرفتن ما از گناه شود، كسى كه به زيارت حضرت 

رضا(ع) مشرف مى شود، بايد بيشتر از گذشته مراقب اعمالش باشد.
زائر امام رضا(ع) اگر تاكنون اهل غيبت كردن از ديگران بوده است، بعد از 
زيارت بايد از غيبت كردن اجتناب كند. در غير اين صورت زيارت تاثيرى 
در وجود او نگذاشته است. اهميت تشرف به زيارت ائمه معصومين(ع) تا 

بدان جا است كه زيارت باعث پاكى روح انسان مى شود.
انسان مؤمن بايد طورى رفتار كند كه خداوند از او راضى و خشنود باشد 
و براى اينكه بدانيم آيا خداوند از ما راضى اســت يا نه مالك هايى وجود 

دارد كه از جمله اين مالك ها محبت امام حسين(ع) است.
كســى كه محبت حســين بن على(ع) را در دل دارد، اين محبت بايد 

در اعمــال او هم ظهور پيدا كند و تنها پياده روى اربعين و تشــرف به 
زيارت امام حســين(ع) كافى نيست، بلكه زائر اين امام معصوم(ع) بايد 
نسبت به ايشان معرفت داشته باشد و اين معرفت باعث دورى او از گناه 

شود.
يكى ديگر از مالك هاى خشــنودى خداوند از انسان رضايت پدر و مادر 
است، كســى كه مى خواهد خداوند از او راضى باشد، بايد سعى كند به 
پدر و مادر خود نيكى كند، چرا كه خشنودى خداوند در رضايت پدر و 

مادر نهفته است.
غيبت نكردن و خواندن نماز اول وقت از جمله كارهايى است كه موجب 
خشنودى خدا از بنده اش مى شود، پس بايد مراقب باشيم كه از ديگران 

غيبت نكنيم و نمازهاى خود را اول وقت بخوانيم.
انسان گاهى گرفتار مرض هاى روحى مثل كبر و حسد مى شود و در اين 
مواقع بايد بسيار ذكر خدا گفت، چرا كه تسبيح گفتن باعث پاكى جسم 
و روح انسان مى شود و بسيارى از بيمارى هاى جسمانى انسان هم با ذكر 

گفتن بهبود پيدا مى كند.

يقين و ايمان از امور قلبي هستند و نهايت باور و قبول نسبت به چيزي، 
ايمان و يقين كامل است. اگر ايمان و يقين انسان اصالح شود تمامى امور 

اصالح مى شود زيرا رفتار انسان مبتنى بر انديشه او است.
اگر ايمان و يقين انســان اصالح شود تمامى امور اصالح مى شود رفتار 

انسان مبتنى بر انديشه، نگاه و شناخت همراه با باور او است.
ايمان و يقين آثار و نشــانه هايى دارد كه در باطن و ظاهر انسان متجلي 

مى شود و از روي آن درجه ايمان و يقين مشخص مى شود.
ايمــان اعتقاد جازم و قاطعى اســت كه باعث امنيت و آرامش انســان 
مى گردد و يقين باالترين مرحله باور اســت كه در نتيجه ايمان و يقين 

داراي مراتب، مراحل و مدارجي است.
انســان با ايمان از سرزنش ديگران مى هراسد، اهل ريا و تظاهر نيست، 
آخرت را بر دنيا ترجيح مى دهد و آنچه براي خود مى پسندد براي ديگران 

نيز مى پسندد.
خوف از خدا، توكل، تفويض، اطاعت، رضا، صبر در مصائب، حب و بغض 
في اهللا، بخشــش، حســن خلق، علم و دانش، حلم و بردباري و عقل از 
صفات افراد با ايمان اســت. كسي كه مى خواهد ايمان در او تأسيس و 
تقويت شود بايد اسباب ايجاد آن را ايجاد و اسباب زوال را زايل نمايد كه 

اسباب ايجاد علم و عمل و اسباب زوال شك و ترك است.

زبان و سخن گفتن در شكل گيرى شــخصيت انسان مؤثر است. زبان 
سفره دل است، بنابراين مهمترين دريچه اى كه به روح انسان باز مى شود 

زبان است.
پرحرفى لغزش هاى انســان را زياد مى كند، آنچه در صفحه روح انسان 
نقش مى بندد، قبل از هر چيز بر صفحه زبان نمايان مى شود و داشته هاى 

دل را آشكار مى كند.
انسان بايد همواره مواظب زبانش باشد، چرا كه هرچه گفتار ارزشمندتر 
باشد مقام و شخصيت انســان را باال مى برد، مراقبت از زبان از اهميت 
خاصى برخوردار اســت و كنترل آن نشانه تكامل روح و تقويت فضائل 
اخالقى است. زبان يكى از مهمترين و با اهميت ترين اعضاى بدن انسان 

است كه شكل گيرى شخصيت انسان از آن سرچشمه مى گيرد.
زبان ساده ترين وسيله اى است كه در اختيار انسان قرار دارد و از سرعت 

عمل بااليى نيز برخوردار اســت بنابراين بايد مراقب آن باشيم، اهميت 
كنترل زبان به دليل اين است كه بخش مهمى از گناهان و اعمال نيك 

به وسيله زبان انجام مى شود.
با توجه به خطراتى كه از آزاد گذاشــتن زبان دامن گير انسان مى شود، 
بزرگان اخالق ســكوت را در مواردى كه سخن گفتن ضرورتى ندارد، به 

عنوان يكى از راهكارهاى پيشگيرى از خطرات توصيه مى كنند.
يكى از درس هاى مهم سيره رضوى پاكى روح، مهربانى و گذشت است 
كه انســان مى تواند با بهره گيرى از اين گنجينه الهى دل خود را نورانى 

كند.
زيارت و حضور در حرم مطهر رضوى يك موهبت الهى است كه زائر بايد 
اين فرصت را غنيمت بشمارد و از درياى بى كران معارف رضوى توشه اى 

معنوى كسب كند.

توكل بر خدا و توسل بر اولياى الهى برترين وسيله براى آرامش روح است
حجت االسالم والمسلمين اسداهللا اسدى

زيارت باعث پاكى روح انسان مى شود
حجت االسالم والمسلمين عمار ياسر

ايمان و يقين موجب اصالح امور زندگى مى شود
حجت االسالم والمسلمين مرتضى امين نيا

زبان كليد شخصيت انسان است
حجت االسالم والمسلمين سيد جعفر طباطبايى



آيت  اهللا مؤسس
آيت اهللا عبدالكريم حائرى يزدى، معروف به آيت  
اهللا مؤسس و حاج شيخ؛ از مراجع تقليد شيعه، 

بنيانگذار و زعيم حوزه علميــه قم بود. آيت اهللا 
حائرى ســال هاى طوالنى در حوزه علميه كربال، 
سامرا و نجف تحصيل كرد. ايشان در سال 1300 

به دعوت عالمان قم، به آن شــهر رفت و با شكل 
دادن به حــوزه علميه قم و بر عهده گرفتن رياســت 

آن، در قم ماندگار شــد. آيت اهللا حائرى يزدى در دوران 
رياســت حوزه قم بيش از هر چيز به برنامه ريزى براى تثبيت 
و پيشــرفت حوزه مى انديشــيد. تحول در روش هاى آموزش 
در حوزه، تخصصى شــدن ابواب فقه، توسعه دامنه معلومات 
دانش پژوهان حــوزه، حتى آموزش زبان هــاى خارجى، و به 
طور خالصه تربيت محقق و مجتهد، از برنامه هاى ايشــان بود. 
آيت اهللا حائرى در امور اجتماعى نيز فعال بود و از جمله كارهاى 
عام المنفعه او تأسيس بيمارستان ســهاميه قم و تشويق به 
ساختن بيمارستان فاطمى قم بود. آيت اهللا عبدالكريم حائرى 

يزدى در سال 1315 جهان فانى را وداع گفت.

عارفى كه در هيچ 
درس رسمى اخالق شركت نكرد
آيت اهللا سيدرضا بهاءالدينى، فقيه، معلم اخالق 

و عرفــان عملى و از شــاگردان آيت اهللا حائرى، 
سيد محمد حجت، سيد محمد تقى خوانسارى و 
آيت اهللا حسين بروجردى بود كه بيشترين اشتغال 

و شهرت ايشان، بحث ها و درس هاى اخالقى عمومى 
يا خصوصى وى بود كه تا روزهاى آخر حياتش نيز ادامه 

داشت. آيت اهللا بهاءالدينى هيچ گاه در درس رسمى اخالق 
شركت نكرد و بيشــتر، از رفتار و منش استادان خود، به ويژه 
شيخ ابوالقاسم كبير قمى، بهره هاى اخالقى برد. اين عالم و عارف 
واالمقام در 28 تير 1376شمســى درگذشت و در حرم كريمه 
اهل بيت(ع) در مسجد باالسر و در كنار قبر استادش عبدالكريم 

حائرى يزدى به خاك سپرده شد.

شهيدى كه حوزه و دانشگاه را 
بهم پيوند داد

شــهيد محمد مفتح كه امروز در بيشتر شهرها 
خيابانى به اســم اوست از اســتادانى است كه با 
ورود بــه حوزه علميه و دانشــگاه تالش كرد تا 
ميان دو قشــر مهم جامعه يعنى دانشگاهيان و 

روحانيون ارتباط برقرار كند. مفتح براى تبيين و نشر 
معارف اسالمى متناسب با نيازهاى جامعه، مجمع علمى 

اسالم شناسى را با جمعى از نخبگان حوزه بنيان نهاد. اين 
مجمع در مدت كوتاهى توانست با تأليف و نشر 13 عنوان كتاب، 
معارف اســالمى را به زبان نو و متناسب با نيازهاى نسل معاصر 
بيان نمايد. سرانجام اين شهيد بزرگوار در 27 آذر 1358، هنگام 
ورود به دانشكده الهيات،  توسط گروهك فرقان هدف گلوله قرار 
گرفت و به فيض عظيم شهادت نائل آمد و در صحن بزرگ حرم 

كريمه اهل بيت(ع) دفن شد.

ظهر چهارده شهريور ســال 1360 آيت اهللا على قدوسى 
دادستان كل انقالب بر اثر انفجار بمبى در دفتر كارش به شهادت 
رسيد. آيت اهللا قدوسى عضو گروهى از مدرسين حوزه بود كه 
بعد ها به گروه يازده نفرى موسوم شــدند. اين مجموعه براى 
مبارزه با رژيم شاه، اصالح نظام آموزشى حوزه و ايجاد تحرك 
در شخصيت  هاى مبارز، فعاليت مى كرد. آيت اهللا قدوسى پس 
از آزادى از زندان رژيم شــاه به قم رفــت و همراه با آيت اهللا 
بهشتى كوشــيد با حفظ اصالت  هاى حوزه و تكيه بر امتياز ها و 
ويژگى  هاى اين نظــام، برنامه  هاى جديدى طراحى كند. چنين 
تفكرى به تأسيس مدرسه حقانى انجاميد. شاگردان تربيت شده 
اين مدرسه بعد از انقالب نقش ويژه اى در ايجاد و اداره برخى از 

نهادها دارند.

بانوان خاندان كرامت
جالب اســت كه بدانيد كــه در كنار مرقد حضرت 
معصومه(س) و زير گنبد آن حضرت، چندين امام زاده 
و بانوى بزرگوار ديگــرى از خاندان اهل بيت(ع) از 
جمله ميمونه، دختر موسى مبرقع نوه امام جواد(ع)، 
ام محمد دختر موسى مبرقع، قاسم دختر كوكبى از 
نوادگان امام سجاد(ع)، ام حبيب كنيز ابوعلى نوه 
امام رضا(ع) و ام اسحاق كنيز محمد بن موسى مبرقع 

در اين مكان مدفون هستند.

پادشاهانى كه در حرم آرميده اند

از جمله پادشاهان دوران صفوى كه در كنار حرم مطهر كريمه 
اهل بيت(ع) در قم مدفون شــده اند مى توان به شاه صفى اول، 
شاه عباس دوم، پسر شاه صفى، شاه سليمان، پسر شاه عباس 
ثانى و شــاه سلطان حسين، پسر شاه سليمان اشاره كرد كه با 
وجود آنكه هر كدام در يكى از شهرهاى كشور از دنيا رفتند اما 
به سبب ارادتى كه به خاندان اهل بيت(ع) داشتند، جنازه شان به 
شهر مقدس قم منتقل شد و در جوار حرم مطهر و قسمت هاى 
جنوبى حرم به خاك سپرده شد. همچنين فتحعلى شاه قاجار، 
محمدشاه قاجار پدر ناصرالدين شاه دو تن از پادشاهان دوران 
قاجار هستند كه با وجود آنكه در اصفهان و تجريش تهران از 
دنيا رفتند اما بنا به وصيت شان در قم دفن شدند، جنازه فتحعلى 
شاه در شمال صحن كهنه در بقعه مخصوصى كه خودش در حال 
حياتش آنجا را ساخته بود، دفن شد و جنازه محمد شاه نيز در 
قسمت غربى صحن كهنه در بقعه اى كه جنب راهرو و مدرسه 

مادرشاه بود دفن شده است.

استاد شهيد
12 ارديبهشــت ماه هر ســال با روز معلم و شهيد 
آيت اهللا مرتضى مطهرى پيوند خورده اســت. 
شهيد مطهرى متفكر و نويسنده شيعه در قرن 
14 و از شاگردان عالمه طباطبائى و امام خمينى 
بود. او يكى از مؤثرترين روحانيون معاصر ايرانى 
در تفسير آموزه هاى اســالم مطابق با نياز روز 
محسوب مى شود. اســتاد مطهرى، از سال 1325 
شمســى آغاز به تأليف آثــارى در زمينه هاى مختلف 
فلسفى، اجتماعى، اخالقى، فقهى و تاريخى كرد و بيش از 
70 اثر از او انتشار يافته است. شهيد مطهرى تنها 80 روز پس از 
انقالب اسالمى در قيد حيات بود تا اينكه در سه شنبه يازدهم 
ارديبهشت ماه سال 1358 در حالى كه از يكى از جلسات فكرى 
و سياسى بيرون مى آمد، با گلوله گروه فرقان به شهادت رسيد 
و پس از تشييع باشكوه مردم، در مسجد باالسر حرم حضرت 

معصومه(س) به خاك سپرده شد.
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ربيع الثانى 

دادن به حــوزه علميه قم و بر عهده گرفتن رياســت 

و شهرت ايشان، بحث ها و درس هاى اخالقى عمومى 
يا خصوصى وى بود كه تا روزهاى آخر حياتش نيز ادامه 

روحانيون ارتباط برقرار كند. مفتح براى تبيين و نشر 
معارف اسالمى متناسب با نيازهاى جامعه، مجمع علمى 

محسوب مى شود. اســتاد مطهرى، از سال 
شمســى آغاز به تأليف آثــارى در زمينه هاى مختلف 

مردى كه مشروطه را به پيروزى رساند
شــيخ فضل اهللا نورى، از روحانيون برجسته شيعه 
است كه نقش كليدى و تاثيرگذارى در پيروزى 
جنبش مشــروطه ايران در اواخر دوره قاجاريه 
داشــت. همچنين او از نخستين عالمان اسالمي 
بود كه تمام تالش خود را براى ممانعت از به خطا 
رفتن مسير مشروطيت به كار بست تا اجازه ندهد 
به نام آزادي و دموكراســي ، بي بند و باري غربي در 
جامعه اسالمي حاكم شود. و در نهايت به سبب تالش هاى 
وى، اصلى بر قانون اساسى افزوده شد كه قوانين مصوب 
مجلس، مخالفتى با اسالم نداشته باشد. سرانجام اين پيشواى 
روحانى طرفدار «مشروطه»، در نهضت مشروطيت باالى دار رفت 
و پيكــرش بعد از آنكه 18 ماه در منزلش مخفى بود، در يكى از 
اتاق هاى صحن امام رضا(ع) حرم حضرت معصومه(س) به خاك 

سپرده شد.

شــيخ فضل اهللا نورى، از روحانيون برجسته شيعه 

جامعه اسالمي حاكم شود. و در نهايت به سبب تالش هاى 

عالمه اى كه الميزان را
 به يادگار گذاشت

به عالمه  سيد محمدحسين طباطبايى مشهور 
طباطبايى از مفسران، فيلسوفان، فقها، عارفان و 
اسالم شناسان قرن معاصر است كه تأثيرات فكرى 
و مذهبى ايشان در ايران بسيار روشن است. از 
يادگارى هاى ارزشمند عالمه طباطبايى مى توان به 
كتاب تفسير الميزان و كتاب هاى فلسفى بدايه الحكمه و 
نهايه الحكمه و اصول فلسفه و روش رئاليسم اشاره كرد. از 
كارهاى ماندگار عالمه زنده كردن حكمت، فلسفه و تفسير در 
حوزه هاى تشــيع بعد از دوره صفويه  است. نشست هاى علمى 
او با هانرى كربن فيلســوف و شيعه شناس فرانسوى زمينه ساز 
معرفى تشيع به اروپاييان شد. عالمه طباطبايى در 24 آبان 1360 

شمسى درگذشت.

 به يادگار گذاشت

كتاب تفسير الميزان و كتاب هاى فلسفى بدايه الحكمه و 

زهرا چكنه: زيارت حضرت معصومه(س) در قم تنها 
فرصت زيارت يكــى از بانوان خاندان اهل بيت(ع) 
نيست؛ بلكه توفيق اين را هم خواهيد داشت تا جمع 
بزرگى از علما و امام زادگان و مشاهير اين سرزمين را 

نيز زيارت كنيد.
اگر فرصتى براى شما پيش آمد تا به شهر مقدس قم 
سفر كنيد و به زيارت حضرت فاطمه معصومه(س) 
مشرف شويد، مى  توانيد عالوه بر اين بانوى با كرامت، 
امامــزادگان مدفون در ضريح آن حضرت و بيش از 
400 نفر از علما و شخصيت هاى بزرگ دينى كه در 
جوار اين آستان مقدس آرميده اند را هم زيارت كنيد 

كه در ادامه برخى از اين مشاهير معرفى مى شوند.

ستارگان آستان كريمه اهل بيت



عالمى كه 75 سال طالب را 
پرورش داد

آيت اهللا سيد محمدرضا گلپايگانى از مراجع بزرگ 
شيعه مى باشد كه در مدت 75 سال سابقه تدريس، 
علما و روحانيون و طالب بسيارى را تربيت كرد. 
اهتمام ايشــان به تدريس به حدى بود كه حتى 

بيمارى و كســالت موجب نمى شد كه ايشان درس را 
تعطيل كنند. اين عالم واالمقام در شامگاه روز پنج شنبه 18 

آذر 1372 دار فانى را وداع گفت. شدت احساسات سوگواران 
نســبت به پيكر مطهر به حدى بود كه به سبب ازدحام جمعيت 
تابوت حامل پيكر ايشان در نزديكى حرم مطهر از مسير پيش بينى 
شده تغيير جهت يافت و از طريق مدرسه دارالشفاء و فيضيه براى 
اقامــه نماز به صحن بزرگ انتقال يافت و پس از نماز در كنار قبر 
استاد بزرگوارش آيت اهللا شــيخ عبدالكريم حائرى در مسجد 

باالسر حرم مطهر دفن شد.

يك قرن عمر با بركت

آيت اهللا محمد على اراكى از علما و شــخصيت 
بزرگ حوزه علميه اســت كه در مدت يك قرن 

عمر با بركت خود خدمات ارزنده بســيارى را به 
عموم مردم و جامعه روحانيون ارائه كرد. ايشان 
در طول بيش از 35 سال تدريس در حوزه علميه 
قم، پيچيده ترين مباحث علمى را با گفتارى شيوا 

و بيانى رسا مطرح مى كرد و از ويژگى هاى درس ايشان 
پرهيز از تكرار و زياده گويى بود.

ســرانجام آيت اهللا اراكى در 23 مهرماه سال 1373 دارفانى را 
وداع گفت و با تشييع باشكوه مردم قم در حرم حضرت معصومه 

(س) به خاك سپرده شد.

محمد اسماعيل دوالبى در روستاى دوالب از توابع تهران زاده 
شــد. در جوانى به شغل كشاورزى اشتغال داشت و در عين حال 
به صورت آزاد به دانش آموزى در جلســات علماى دينى معاصر 
مانند آيت اهللا سيد محمد شريف شــيرازى، آيت اهللا شاه آبادى، 
آيت اهللا تقى بافقى، شيخ غالمعلى قمى و شيخ محمدجواد انصارى 
پرداخت. در جلساتى كه سال ها در تهران برگزار مى كرد به بيان 
مفاهيم عرفانى براى مخاطبان مى پرداخت. شيوه وعظ او با تكيه بر 
مفاهيم محبت و زيبايى بود و اين بيان جديد باعث جذب جوانان 
و قشر تحصيل كرده در جلسات هفتگى او شده بود. «هر وقت در 
زندگى ات گيرى پيش آمد و راه بندان شد، بدان خدا كرده است؛ 
زود برو با او خلوت كن و بگو با من چه كار داشتى كه راهم را بستى؟ 

هر كس گرفتار است، در واقع گرفته يار است.»

دومين شهيد محراب

شــهيد آيت اهللا «سيد امراهللا مدنى» از مبارزين 
سياسى پيش از انقالب اسالمى بود كه طى ساليان 
قبل از پيروزى انقالب چندين بار توســط رژيم 
پهلوى دستگير و به شهرهاى مختلف تبعيد شد. 

با پيروزى انقالب اســالمى آيت اهللا مدنى نماينده 
امام خمينى(ره) در همدان و امام جمعه آن شــهر شد و 

از همدان نيز به مجلس خبرگان قانون اساســى راه يافت. 
بعدها نيز نماينده امام و امام جمعه تبريز شد و سرانجام در سال 
1360 در محراب نمازجمعه تبريز توسط گروهك مجاهدين خلق 
به شهادت رســيد. عظمت مقام علمي آيت اهللا مدنى بر كسي 
پوشيده نبود اما تقوا و روح پيراسته او هرگز اين اجازه را به كسى 
نمي داد كه او را «آيت اهللا» خطاب كنند و به اطرافيانش مي گفت: 

 شما چه حجتي داريد كه به من آيت اهللا مي گوييد؟!

بانوان خاندان كرامت
جالب اســت كه بدانيد كــه در كنار مرقد حضرت 
معصومه(س) و زير گنبد آن حضرت، چندين امام زاده 
و بانوى بزرگوار ديگــرى از خاندان اهل بيت(ع) از 
جمله ميمونه، دختر موسى مبرقع نوه امام جواد(ع)، 
ام محمد دختر موسى مبرقع، قاسم دختر كوكبى از 
نوادگان امام سجاد(ع)، ام حبيب كنيز ابوعلى نوه 
امام رضا(ع) و ام اسحاق كنيز محمد بن موسى مبرقع 

در اين مكان مدفون هستند.

پادشاهانى كه در حرم آرميده اند

از جمله پادشاهان دوران صفوى كه در كنار حرم مطهر كريمه 
اهل بيت(ع) در قم مدفون شــده اند مى توان به شاه صفى اول، 
شاه عباس دوم، پسر شاه صفى، شاه سليمان، پسر شاه عباس 
ثانى و شــاه سلطان حسين، پسر شاه سليمان اشاره كرد كه با 
وجود آنكه هر كدام در يكى از شهرهاى كشور از دنيا رفتند اما 
به سبب ارادتى كه به خاندان اهل بيت(ع) داشتند، جنازه شان به 
شهر مقدس قم منتقل شد و در جوار حرم مطهر و قسمت هاى 
جنوبى حرم به خاك سپرده شد. همچنين فتحعلى شاه قاجار، 
محمدشاه قاجار پدر ناصرالدين شاه دو تن از پادشاهان دوران 
قاجار هستند كه با وجود آنكه در اصفهان و تجريش تهران از 
دنيا رفتند اما بنا به وصيت شان در قم دفن شدند، جنازه فتحعلى 
شاه در شمال صحن كهنه در بقعه مخصوصى كه خودش در حال 
حياتش آنجا را ساخته بود، دفن شد و جنازه محمد شاه نيز در 
قسمت غربى صحن كهنه در بقعه اى كه جنب راهرو و مدرسه 

مادرشاه بود دفن شده است.

نخستين  رئيس 
مجلس خبرگان رهبرى

آيت اهللا على مشــكينى از روحانيون و علماى 
تأثيرگذار در دوران انقالب اسالمى بود كه رياست 
مجلس خبرگان رهبرى از هنگام تأســيس در 
پايان عمر، رياســت جامعه مدرسين  تا   1361
حوزه علميه قم پس از انقالب، امام جمعه دائم قم را 
در كارنامه دارد. درس هاى اخالق ايشان همواره يكى از 

مهم ترين و شلوغ ترين درس هاى اخالق در حوزه قم بود.
آيت اهللا مشكينى در عصر دوشنبه 8 مرداد 1386 از دنيا رفت و 
در مسجد باالسر حرم حضرت معصومه(س) به خاك سپرده شد.

معلم بزرگ اخالق و عرفان
محمدتقى بهجت فومنى معروف بــه آيت اهللا بهجت از 
مرجع بزرگ شــيعيان و معلم بزرگ اخالق و عرفان 
كه سرچشــمه فيوضات معنوى بى پايانى بود. 
اين عارف ربانى در سن 92 سالگى و در روز 27 
ارديبهشت 1388 به علت عارضه قلبى دار فانى 
را وداع گفت. با وفات اين عالم شــهر قم عزادار 
شد. پس از اقامه نماز ميت توسط آيت اهللا جوادى 
آملى، پيكر پاك و مطهر حضرت آيت اهللا بهجت 
در جوار حرم  مطهر  حضرت معصومه(س) و در مسجد 
باالســر آرام گرفت. آيت اللهبهجت لقب «العبد» را براى 
خود برگزيده بود و در انتهاى نامه ها و پيام هاى خود آن را به كار 
مى برد. وى در رساله عمليه اش، از 117 مرتبه چاپ، هفت مرتبه 
حّتى اســم و فاميل خود را روى جلد، چاپ نكرد و يكصد و ده 
چاپ ديگر را با لقب العبد در ابتداى نامش به چاپ رســاند، آن 
هم نه از وجوه شرعى. توزيع رايگان «رساله» را تبليغ براى خود 

مى دانست و منع كرده بود.
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بيمارى و كســالت موجب نمى شد كه ايشان درس را 

و بيانى رسا مطرح مى كرد و از ويژگى هاى درس ايشان 

امام خمينى(ره) در همدان و امام جمعه آن شــهر شد و 

نخستين  رئيس 

حوزه علميه قم پس از انقالب، امام جمعه دائم قم را 

محمدتقى بهجت فومنى معروف بــه آيت اهللا بهجت از 
مرجع بزرگ شــيعيان و معلم بزرگ اخالق و عرفان 

در جوار حرم  مطهر  حضرت معصومه(س) و در مسجد 

اشاعه تشيع در جهان
آيت اهللا بروجردى از مراجع تقليد بزرگ شيعه مى باشد كه 
17 سال مسئوليت حوزه علميه قم و پس از درگذشت 
سيد حسين طباطبايى قمى مرجعيت عامه شيعيان 
را به مدت نزديك به 15 سال بر عهده داشت. آيت 
اهللا بروجردى 10 فروردين 1340 شمسى، از دنيا 
رفت و در مســجد اعظم به خاك سپرده شد. در 
دوران ايشان حوزه علميه قم گسترش پيدا كرد و 
تعداد طالب به صورت بى سابقه اى افزايش يافت. 
با حمايت  هاى ايشــان آثار حديثى و فقهى متعددى 
احياء و منتشر شد. مجموعه بزرگ جامع احاديث الشيعه 
تحت نظر او تدوين شــد. آيت اهللا بروجردى به تقريب مذاهب 
اسالمى اعتقاد داشت و در اين راستا نماينده اى براى عضويت 
در دارالتقريب مصر فرســتاد. فتواى معروف محمود شلتوت 
براى به رسميت شناخته شدن فقه شيعه نزد اهل سنت نتيجه 
فعاليت هاى آيت اهللا بروجردى بود. در پى درگذشــت آيت اهللا 
بروجردى، سفرا و نمايندگان كشورهاى اسالمى ابراز همدردى 
كردند و كشــورهاى شــوروى، آمريكا و انگليس پرچم هاى 
سفارتخانه ها و كنسولگرى هاى خود را در ايران به نشانه احترام 

به صورت نيمه افراشته نگه داشتند.

17 سال مسئوليت حوزه علميه قم و پس از درگذشت 

با حمايت  هاى ايشــان آثار حديثى و فقهى متعددى 

زهرا چكنه: زيارت حضرت معصومه(س) در قم تنها 
فرصت زيارت يكــى از بانوان خاندان اهل بيت(ع) 
نيست؛ بلكه توفيق اين را هم خواهيد داشت تا جمع 
بزرگى از علما و امام زادگان و مشاهير اين سرزمين را 

نيز زيارت كنيد.
اگر فرصتى براى شما پيش آمد تا به شهر مقدس قم 
سفر كنيد و به زيارت حضرت فاطمه معصومه(س) 
مشرف شويد، مى  توانيد عالوه بر اين بانوى با كرامت، 
امامــزادگان مدفون در ضريح آن حضرت و بيش از 
400 نفر از علما و شخصيت هاى بزرگ دينى كه در 
جوار اين آستان مقدس آرميده اند را هم زيارت كنيد 

كه در ادامه برخى از اين مشاهير معرفى مى شوند.

ستارگان آستان كريمه اهل بيت
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با زائران غيرايرانى حضرت
  

 سفر رؤيايى دخترى
از آن سوى آب ها

 
الهام رمضانى

هميشــه وقتى همراه با توريست ها از جلوى پنجره 
فــوالد رد مى شــويم، عالمت تعجــب بزرگى در 
چهره هايشــان نمايان مى شــود. اينكه دليل بودن 
جمعيت فشــرده اى در كنار هم و پشت آن پنجره 
فلزى چيست؟ هميشه هم چقدر برايم سخت است 
كه جان مطلب را برايشان توضيح بدهم. مگر مى شود 
عمق ارادت، عشــق و ايمان اين مردم را با كلمات 
توضيــح داد؟ تازه اگر هم بشــود توضيح داد، فقط 
زمانى ممكن است درك متقابل دست دهد كه فرد، 
خود را جاى زائر درمانده اى بگذارد كه تنها اميدش 

اين درگاه است. 
اما در ميان اين آمد و رفت ها، گاه گاهى كه توريست 
مســلمانى را همراهى مى كنم، به پنجره فوالد كه 
مى رسيم، من مى ايستم و ايشان برايم از جذبه اين 
درگاه اميد مى گويند. جاى راهنما و مســافر عوض 
مى شــود. شــروع مى كنند به واگويه دردهايى كه 
داشته و درمان هايى كه گرفته اند و چنان اين قصه 
رنــج و عالج را با تمام جان بيان مى كنند كه گاهى 
كم مانده طراوت عشق از چشم هايشان بيرون بچكد.

همين چند وقت پيش بود كه پدر ايرانى دخترش 
را از راهى بســيار دور، جايى آن طرف آب ها، آورده 
بود حرم تا شفاخانه اى كه او را از درد نجات داده بود 

را نشانش بدهد.
به خيال اينكه با يك خانواده ايرانى روبه رو هســتم 
شــروع كردم به فارسى صحبت كردن. اما دخترك 
حتى يك كلمه اش را متوجه نمى شد. تعجب كرده 
بود كه چرا با او فارسى حرف مى زنم و من متعجب 
از اينكــه چرا نبايد؟! تا اينكه پــدر توضيح داد كه 
همسرش، مادر همان دختر، اينجايى نيستند و خب 
بچه ها هم كه زبان مــادرى مى آموزند و نه پدرى! 
تازه اينجا بود كه فهميدم پدر چه سفر سختى را با 
دخترش  آغاز كرده سفرى از جنس انفس گرچه در 

ظاهر سير آفاق است. 
پدر، ســال ها پيش دچار بيمارى سختى مى شود، 
از آن نــوع بيمارى ها كه هنوز هيچ دارويى و درمان 
قطعى برايش وجود ندارد... . او در سرزمين غربت به 
ياد غريب الغرباى ســرزمين خراسان مى  افتد و نذر 
مى كند تا وقتى ســالمتى اش را بازيافت، هر سال 
به پابوســى حضرتش بيايد، حال راه هر چه دور و 
آمدن هر چه سخت باشــد. پدر شفا گرفته و حاال 
نوبت اداى نذر اســت و در اين اداى نذر، او دســت 
در دســت دخترش راهى سفر شده است. دخترى 
كه از ســرزمين پدرى اش چيز زيادى نمى داند، اما 
پدر اميدوار است به اينكه ريشه هايش را به دخترش 
نشان دهد، دريچه اى از ايمان و اعتقادات خود را به 
روى دخترك بگشــايد و واژه زيباى توكل را برايش 
معنا كند. اما اولين رويارويى ها براى دخترك چندان 
خوشايند نيست و آنها اولين سفرشان را شايد با دلى 

غمگين به خانه برمى گردند. 
اندكى پس از ســفر اول، دختــرك ناخوش احوال 
مى شــود، گرفتار به بيمارى پدر و پدر كه طبيبش 
را يافته اســت، مى داند بايد كجا برود. دخترك اين 
بار مى آيد تا ريشه هايش را كشف كند، ايمان پدر را 

احساس كند و زيبايى توكل را ببيند.
و پس از آن هر سال همراه پدر مى شود تا سرزمين 
ايماِن پدر را كشــف كند. اين بار امــا رويارويى ها 
شــيرين اند و ديدنى. هر لحظه اى كه در حرم قدم 
مى زديم، احساس مى كردم درهاى قلبش را به سوى 
نور، به سوى درك معناهاى نو گشوده بود و در تالش 
بود تا او هم با همان عشــقى كه پدر مى گفت از «يا 

غريب الغربا» به «يا انيس النفوس» برسد.

 آقاى دكتر! چندمين بار است به زيارت 
حضرت رضا(عليه السالم) مشرف مى شويد؟

دومين مرتبه اســت كه در طول 35 سال گذشته 
اين ســعادت را پيدا مى كنم به زيارت حضرت رضا 
(عليه السالم) مشــرف شوم، البته سعى مى كنم هر 

زمان كه امكانش بود و ايران باشم به زيارت بيايم.

 معموالً زمان هايى كه از مشــهد و حرم 
هستيد  دور  رضا(عليه الســالم)  حضرت 
و دلتان هواى زيــارت مى كند چگونه اين 
دلتنگى را رفع و با حضرت رضا(عليه السالم) 

ارتباط برقرار مى كنيد؟
وجود مقدس حضرت رضا (عليه الســالم) هميشه 
در دل ما هســتند درست مانند خداوند، نبى مكرم 
اسالم و ساير ائمه اطهار(عليهم السالم) كه هميشه 
در قلب ما و نزديك به ما هستند. مهم نيست ما در 
كجاى اين كره خاكى هستيم، مهم اين است كه اين 

بزرگواران در قلب ما هستند.

 تاكنون مشكل يا گرفتارى برايتان پيش 
آمده اســت كه به امام رضا (عليه السالم) 

متوسل شويد؟
بله؛ هر وقت در دســت انداز يا ســربااليى ســخت 
زندگى گرفتار مى شوم هميشه به فكر حضرت رضا 
(عليه الســالم) مى افتم و با عنايت ايشان درها برايم 

باز مى شود.

 حال و هــواى زائران را در حرم اين امام 
مهربان چگونه توصيف مى كنيد؟

يكى از جاذبه هاى زيارت حضرت رضا (عليه السالم) 
برايــم ايمــان و تكيه گاهى اســت كــه محبان و 
ارادتمندان اين امام همام به ايشــان دارند؛ در واقع 
ايشان تكيه گاه روان مردم است. در هر كجاى ايران 
يا هر كجاى دنيا. داشــتن ايمان به خدا و توسل به 
حضرت رضا (عليه السالم) تكيه هايى محكم و قابل 
اطمينان است كه فوق العاده به انسان كمك مى كند 
و به جرئت مى توانم بگويم ايشــان واســطه فيضى 
هستند كه با كمك آن ها گره ها و مشكالت سخت و 

پيچيده باز مى شود.

 گويا شــما در آمريكا يك دوره بيمارى 
داشــته ايد و حدود 6 ماه در كما بوده ايد و 
پزشــكان هم قطع اميد كرده بودند. فكر 
مى كنيد چه اتفاقى افتاد كه دوباره سالمت 

خود را به دست آورديد؟
بدن انسان يك قالب اســت. تا زمانى كه اين قالب 
كارش را انجــام دهد، روح وجــود دارد. وقتى قالب 
نتوانســت كار كند، مى پرد. انا هللا وانا اليه راجعون و 
به جايى مى رود كه به آن تعلق دارد. داشتن ايمان، 
دعاى مردم، خواست مردم، در برگشتن به اين قالب 
نقش اساسى داشت. زمانى كه من در كما بودم روح 
من درســت مثل يك پرنــده آزاد از قفس پريده و 
مى توانســت تصميم بگيرد كه برگردد يا برنگردد و 
حتى چهار نفر از بهترين پزشكان آمريكا از من قطع 
اميد كرده بودند، ولى خواست الهى و دعاى مردم در 
اين تصميم مؤثر بود و من دوباره سالمت خود را به 

دست آوردم.

 در زمان بيمارى توسلى هم به پروردگار و 
ائمه اطهار(عليهم السالم) داشتيد؟

بلــه خيلى زياد، من پيش از اين بيمارى به خداوند 
ايمان داشتم، دارم و خواهم داشت و گمان مى كنم 
قوى تر هم شــده اســت و همين كه اينجا هستم 

تأييدى بر آن ايمان قلبى به خداوند متعال است. 

 شــما خادميــار رضوى هســتيد و 
كارپسنديده و حسنه اى انجام مى دهيد و از 
ايرانيانى كه براى درمان پيش شما مى آيند 
هزينه اى دريافت نمى كنيد، در اين خصوص 

توضيح بفرماييد.
من هميشه خودم را جاى بيمار مى گذارم، هيچ وقت 
پول من را نمى تواند بخرد. زمانى كه احساس مى كنم 
مســير زندگى يك فــرد با اين نــوع درمان عوض 
مى شود، پول و قيمت برايم معنا ندارد. لذتى كه من 
از اين كمك كردن مى برم، از پول خيلى باالتر است.

 بدون شك شــما يكى از مفاخر كشور 
هستيد. چه توصيه اى به جوانان داريد؟

به همه جوانان توصيه مى  كنم در درجه اول خودشان 
را دوســت داشته باشند. در درجه دوم ايمان داشته 
باشند، زيرا ايمان يك تكيه گاه روان است. كسى كه 
تكيه گاه روان نداشته باشد، مانند كسى است كه در 

دنيا گم شده است. 
وقتــى گم شــود، پيامدهــاى روانــى در او زياد و 
پيشــرفتش كم مى شود و آن طور كه بايد و شايد از 

زندگى استفاده نمى كند. 
در عوض كسى كه ايمان دارد، با ايمانش فعاليت مغز 

و سازندگى اش چندين برابر مى شود. 

ايمان پلكان پيشرفت اســت.مغز اگر ايمان داشته 
باشــد، خيلى زيبــا مى تواند پيشــرفت كند. دلم 
مى خواهد روزى باشد كه اگر هر وسيله اى در زندگى 
مورد اســتفاده بشر هست، در به وجود آمدنش يك 
ايرانى نقش داشته باشــد. همه ايرانيان در دل من 
هستند و به همه كسانى كه بتوانند در پيشرفت علم 

و فناورى سرآمد كشور خود باشند عشق مى ورزم.

 رمز موفقيت شما چه بوده است؟
داشتن ايمان مهم ترين پديده اى است كه از انحراف 
وقت پيشگيرى مى كند. ارزش وقت بهتر از طالست. 
اگر كسى بتواند از وقت خود و از هر دقيقه اش در راه 
سازندگى و در راه خود سازى استفاده كند، پيشرفت 

مى كند.

 به نظر شــما كار و فعاليت و تالش در 
موفقيت انسان چقدر تأثيرگذار است؟

در پاسخ به اين پرسش مى گويم ما براى چه به دنيا 
آمده ايم؟ آيا خداوند ما را آفريده كه 60، 70 يا 100 
ســال عمر كنيم و همچنان كــه از خاك به وجود 

آمده ايم دوباره به خاك برگرديم يا نه؟
خداوند ما را آفريده تا زمانى كه روح در بدن ماست، 
از اين جسم خاكى حداكثر استفاده را براى كمك به 
همنوع خود و در راه سازندگى بكنيم، از اين رو وقتى 
انسان از ظرفيت وجودى خويش بهترين بهره را ببرد، 

آن وقت بودنش ارزش دارد. 
همچنان كه شــاهد هستيم وجود مقدس حضرت 
رضا (عليه السالم) نه تنها در طول حيات مباركشان، 
بلكه اكنون هم وجودشــان اثرگذار و مغتنم است و 
هر فردى بويژه جوانان مى توانند با تكيه به ايشان راه 

درست را پيدا كند.

 به عنوان يك پزشك موفق، چه سخنى با 
ساير پزشكان و جامعه پزشكى داريد؟

اول خودشان را دوست داشته باشند. دوم خودشان 
را بسازند. سوم در هر لحظه از زندگى خود، بهترين 
راه براى قضاوت اين است كه خودشان را يك لحظه 
جاى بيمار بگذارند. چه از لحاظ مالى، چه جسمى 

و چه زمانى.
و اين طور تصور كنند كــه اگر من جاى اين بيمار 
بودم، دلم مى خواست چقدر از من پول مى گرفتند، 
دلم مى خواســت چقدر وقت صرف من مى كردند و 
تا زمانى كه كامالً بهبود پيــدا كنند، دوباره به من 

سر نمى زدند.

 اگر گذرى به تاريخ بيندازيم با انســان هاى بزرگى روبه رو مى شويم كه براى هميشه در تاريخ جاودان هستند و نه تنها 
وجودشان، بلكه نام آن ها موجب افتخار است؛ از جمله اين انسان ها پروفسور على اصغر خدادوست است، پزشكى كه يكى 
از افتخارات بزرگ جامعه ايرانى و بزرگ ترين چشم پزشك ايرانى و بهترين جراح قرنيه جهان به شمار مى رود. بسيارى از يافته هاى 
نوين چشم پزشكى دنيا مديون تحقيقات دكتر خدادوست است، تا آنجا كه روش «پيوند قرنيه بر روى مكانيسم دفع پيوند» به 
افتخار ايشان Khodadoust line نامگذارى شده  است. اين استاد دانشگاه هاپكينز آمريكا، پس از زيارت حضرت رضا(عليه السالم) 

و بازديد از مؤسسه درمانى دارالشفاى امام (عليه السالم) نشان «خادميار سالمت رضوى» را دريافت كرد.
در حاشيه تشرف پروفسور خدادوست به حرم مطهر رضوى، دقايقى را با او به گفت وگو نشستيم كه در ادامه مى خوانيد.

پروفسور خدادوست بهترين جراح قرنيه جهان:

  با توسل به امام رضا
گره هاى بزرگ زندگى ام باز شده است
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ربيع الثانى 

 اســتاد عبدى هنر آينــه كارى جزو 
جوان ترين هنرهاى معمارى سنتى در ايران 
است، در مورد نحوه شكل گيرى و آغاز اين 

هنر برايمان بگوييد.
در بين هنرهاى ســنتى، آينه كارى جزو جوان ترين 
هنرهاى سنتى و معمارى در آرايه  هاى داخلى نسبت 
به ديگر هنرها مانند كاشى كارى، گچ كارى و چوب 
است. اما بهره  گيرى از قطعات آينه و هنر آينه كارى 
به صورت كنونى، جــداى از هماهنگى با باورهاى 
اجتماعى، دينى و اعتقادى و فرهنگى ما، ريشــه  اى 
اقتصادى نيز دارد، زيرا در گذشته و در دوران صفويه 
آينــه به عنوان كااليى لوكس و قيمتى و وارداتى از 
اروپا به ايران آورده مى شــد و به هنگام جابجايى در 
راه مى  شكست، لذا هنرمندان ايرانى با شم اقتصادى 
و ذوق هنرى براى بهره گيرى از قطعات شكســته 
راهى ابتكارى يافتند و از اين قطعات براى آينه كارى 
استفاده كردند. آينه كارى در آغاز با نصب جام هاى 
يك پارچه آينه بر بدنه بنا آغاز شــد و نه تنها درون 
بناها بلكه ديواره هاى ايوان هاى ستون دار عصر صفوى 
نيز با آينه هاى بزرگ تزئين مى شــد، لذا شروع هنر 
آينه كارى در ايران را مى توان متعلق به 400 ســال 

پيش دانست.
از گذشــته تا كنون آينه خانه و اتاق هاى ســر تا پا 
آينه، مكانى رسمى براى ديدارهاى رسمى بزرگان و 
مقامات سياسى بوده است. به مرور زمان، آينه كارى 
از كاخ هاى پادشــاهان به اماكن مقدس و مذهبى 
كشــيده شد و بعد از اماكن مقدسه در خانه اشراف 
و ســپس در خانه هاى معمولى ورود پيدا كرد، لذا 
آينه كارى جزو فرهنگ ماست. همچنان كه در آيين 
سنتى ازدواج يكى از وسايل آينه و قرآن است و اقبال 
آن در ميان مردم از گذشته تا كنون پشتوانه فلسفى، 

اجتماعى و مردمى داشته است.

 با اين وجــود مى تــوان زادگاه هنر 
آينه كارى را ايران دانست؟

بله؛ به صورت خاص آينه كارى يكى از هنرهايى است 
كه زادگاه آن ايران اسالمى است؛ هنر آينه كارى به 
مرور با ترسيم هاى هندسى خود را در بناها جا داد 
و بعد از ايران به ســاير كشورهاى منطقه همچون 
پاكستان، عراق، هندوستان و ... گسترش پيدا كرد. 

 فكر مى كنيد چه عواملى در گسترش آثار 
هنرى آينه كارى موثر بود؟

نياز به روشــنايى موجب شد تا از آينه براى تزئين 
اســتفاده شــود. زيرا در اين صورت بــا حداقل نور 
مى توان روشنايى زيادى ايجاد كرد و از آنجا كه طبق 
دســتورات دينى هنگام عبادت نبايد چهره خود را 
در آينه ديد، آينه ها به حال شكسته قرار گرفتند به 
نحوى كه  اگر فرد در مقابل آن قرار گيرد نمى تواند 
چهره خود را ببيند. همچنين چون بكارگيرى تصاوير 
موجودات زنده  اعم از انسان و حيوان در محل عبادت 
در اســالم در مقابل نمازگزار مجاز نيست تزئينات 
شــكل هندســى به خود گرفت. اين ويژگى ها آثار 

هنرى آينه كارى را در ايران به وجود آورد.

  نخستين اماكن مذهبى كه با هنر آينه 
كارى تزئين شد، كجا بود؟

اصوالً مسلمانان بهترين و ارزشمندترين هنرها را در 
اماكن مقدس و مذهبى استفاده مى كنند و با عشق 
و ارادتى كه مردم ايران به حضرت رضا(ع) داشــتند 
و دارند، بر اســاس شواهد حرم مطهر رضوى اولين 
مكان مقدس و مذهبى بود كه هنرمندان با آينه  كارى 
آن را تزئين كردند و اكنون طرح هاى آينه كارى اين 
آستان مقدس براى ســاير اعتاب مقدس همچون 
كاظمين، سامرا، نجف، كربال و... تبديل به الگو شده 

است.

  به عنوان يك اســتاد و كارشــناس 
پيشكســوت در حوزه هنرهاى سنتى و 
اسالمى، نظرتان را در مورد هنرهاى بكار 

رفته در حرم مطهر رضوى بيان كنيد.

هر يــك از رواق ها و صحن هاى حرم مطهر رضوى 
تجلــى و بيانگر يك دوره خاص تاريخى و هنر يك 
خطه و منطقه اســت كه مردم اقصــى نقاط ايران 
اسالمى با سليقه و ســبك هاى خاص هنرى خود 
در اين آستان مقدسه به منصه ظهور گذاشته اند به 
طورى كه به عقيده بســيارى از صاحب نظران اين 
آستان مقدس دانشگاهى از هنرهاى اصيل اسالمى 
و ايرانى اســت كه در باالترين سطح از هنر، ذوق، 

ظرافت و دقت اجرا شده است.
زمانى كه در عتبات عاليات مشغول به كار بودم خدام 
حرم هاى مطهر كه از رشته مديريت اماكن مذهبى 
دانشگاه امام رضا(ع) فارغ التحصيل شده بودند دائماً 
از ما مى خواستند كه كارهاى هنرى كه در حرم ها 
طراحى مى شود، مشابه حرم مطهر رضوى باشد و 
تصاوير رواق هاى حرم امام رضا(ع) را به ما نشــان 
مى دادند و به يقين مى گويم كه هنرهاى بكار رفته 

در اين حرم مطهر براى آنها الگويى تمام عيار بود.
به عنوان كســى كــه سال هاســت در اين عرصه 
مشــغول به كار هستم، مى گويم كه دايره المعارفى 
از هنرهــاى ايران در حرم مطهر امام رضا(ع) وجود 
دارد كــه منحصر بــه هنرمندان خطه خراســان 
نيست بلكه هنرمندانى از شهرهايى همچون تبريز، 
شــيراز، قروين، تهران و ... براى نشان دادن ارادت 

و دلبستگى خود به حضرت ثامن 
الحجج(ع) به خلق آثار فوق العاده 

هنرى پرداخته اند.

توفيق   گويــا   شــما 
مطهر  حــرم  آينه كارى 
عسكريين(ع)را  امامين 
داشته ايد، چه شد كه براى 
آينه كارى به سامرا رفتيد؟

واقعاً ماجراى رفتن من به عنوان 
آينه كار در ســامرا بسيار عجيب 

اســت! به ياد دارم كه حدود ســال 1369 بود كه 
با چند نفر ديگر از همكاران، مشــغول كار در حرم 
امام خمينى(ره) بوديم كه فرزند ايشان حاج احمد 
آقا خمينى روزى پيش ما آمدند و بعد از خســته 
نباشيد گفتن، براى ما دعا كردند كه روزى خانه امام 
زمان(عج) را بسازيم. حدود 20 سال بعد كه مجدد 
در حرم امام راحل مشــغول به كار بوديم از طرف 
ســتاد بازسازى عتبات با من تماس گرفتند و براى 
كار از من دعوت شــد. در ابتدا نمى دانستم كه قرار 
اســت كجا كار كنم ولى بعداً متوجه شدم كه من 
را براى آينه كارى حرم امامين عسكريين(ع) انتخاب 

كرده اند.
بسيارى از هنرمندان، استادكاران و كارگران عالقه 
بســيارى دارند كه در كربالى معلى و نجف اشرف 
حتى بدون دريافت هيچ دستمزدى كار كنند، ولى 
در سال هاى 1390 و وجود داعش در منطقه سامرا 
و خطــرات و تهديداتى كه در ايــن منطقه وجود 
داشت، بســيارى قبول نمى كردند كه براى كار به 
ســامرا بيايند. حتى به ياد دارم كه براى پيدا كردن 
شاگرد مجبور بودم به بسيارى از شهرهاى كشور از 

جمله استان هاى خراسان، اصفهان، قزوين و... سفر 
تا به همراه خود براى كار در سامرا شاگرد پيدا كنم! 
عموماً هم افرادى كه از روى عشق براى كار به آنجا 
مى آمدند بعد از يكى دو ماه برمى گشتند. شرايط واقعاً 

سخت بود.

  در مــورد طرح هــاى بســيار زيباى 
آينه كارى كه در سامرا انجام داديد، بيشتر 

توضيح دهيد.
معمارى كه در حرم مطهر رضوى و ساير اماكن ايران 
وجود دارد معمارى اسالمى است و از آنجا كه بين 
معمارى سنتى و اســالمى مرز باريكى وجود دارد، 
تشخيص اين دو نوع از معمارى از يكديگر مشكل 
اســت، بســيارى از عراقى ها هم از معمارى ايرانى 
به عنوان معمارى شــيعى ياد مى  كنند و بسيارى 
از كارهاى هنرى و آينه كارى كه در ســامرا و ديگر 
حرم هاى مطهر استفاده شده است، از اين نوع كارها 

مى باشد.
17 طــرح از مرحوم لرزاده كــه از معماران بنام و 
مشهور ايران و ســازنده آرامگاه فردوسى بود، براى 
ورودى اصلى حرم امامين عسكريين(ع) به مرحوم 
دكتر سيد محمدعلى شهرستانى نشان داده شد، كه 

يك نمونه كار مورد قبول واقع شد.
تــالش ما در طرح هــا اين بود 
كــه تجلى نشــان و نمادى از 
معانى اسالمى باشد، از اين رو 
در آينه كارى هاى اين آســتان 
مقــدس از اعــداد 10، 12 و 
14 كه نمــادى از 14 معصوم 
و 10 بــه نيت امــام هادى و 
12 به نيابت امــام عصر(عج) 
است به شكل مقرنس و ديگر 
نقوش هندسى، بسيار استفاده 

كرده  ايم.

  استاد عبدى شما شب و روزهاى بسيارى 
امامين عسكريين(ع)  را در سامرا و حرم 
گذرانديد، در مورد حال و هواى آن روزها 

برايمان بگوييد.
زمانى كه در آن دوران و بعد از انفجارهايى كه توسط 
نيروهــاى تكفيرى در حرم اتفاق افتــاده بود، وارد 
سامرا شدم غربت ائمه عسكريين(ع) به گونه اى بود 
كه انسان از اين شدت غربت اشك  هايش ناخودآگاه 
جارى مى شد، تعداد خدام حرم بسيار محدود بود و 
معدود زائرانى هم كه براى زيارت مى آمدند بســيار 
كوتاه و به اندازه خواندن يــك نماز و زيارتنامه در 
حرم مى ماندند. در لحظات غروب حرم آن قدر خلوت 
مى شد كه تنها صداى بال زدن كبوترهاى اين حرم 
بود كه ســكوت و غربت اين آستان را مى شكست، 
برخى اوقــات هم صداى تالوت قرآن يكى از خدام 
در تمام حرم مى پيچيد. زمانى كه بر روى داربست 
مشــغول به كار بودم و اطــراف را نگاه مى كردم به 
وضوح مظلوميت اهل بيت(ع) را حس مى كردم كه 
نه تنها در طول حيات بلكه پس از شهادت ايشان نيز 

اين بزرگواران مورد ظلم و مظلوميت قرار مى گيرند.
امــا حال و هــواى كار كردن در كربــالى معلى با 
سامرا بســيار متفاوت است. زائرانى كه به حرم امام 
حسين(ع) مشرف مى شوند با شوق و اشتياق وصف 
نشــدنى خود را به ضريح مى رسانند و نواى لبيك 
ياحســين(ع) آنهــا در تمام صحن و ســراى حرم 
مى پيچد. اما خب در سامرا فضا به گونه ديگرى است، 
زائران اشتياق دارند ولى سرافكنده به زيارت مى آيند 
و در دل همه آنها آه جانسوز و دردناكى است و مردم 

با روضه و عزادارى عرض ارادت مى كنند.

  از خاطرات آن روزها بيشــتر برايمان 
بگوييد.

ماه هــاى مبارك رمضــان در ســامرا برايم خاطره 
انگيز اســت. در آن زمان به خاطر گرماى بســيار 
بــاالى دما كه از مــرز 55 درجه ســانتى گراد هم 
مى گذشــت مجبور بوديم از افطار تا طلوع آفتاب و 
سحر بر روى داربست كار كنيم تا كارها به سرعت 
پيش برود. به طورى كه حتى ســحرى را هم باالى 
داربســت مى خورديم تا فرصت را از دست ندهيم و 
از برنامه ريــزى عقب نمانيم. اكنون كه به آن روزها 
فكر مى كنم برايم عجيب است كه چطور 8 ساعت 
مداوم در باالى داربســت بدون هيچ خستگى كار 
مى كرديم، در حاليكه اگر اكنون يك روز 8 ســاعت 
مداوم كار كنم نه تنها آن روز بسيار خسته خواهم 
شد بلكه از شدت خستگى حتى روز بعد هم قادر به 
كار نخواهم بــود. ولى به لطف امام هادى(ع) و امام 
حسن عسكرى(ع) آن زمان هر روز انرژى بيشترى 

براى كار كردن داشتيم.
همه آن كســانى كه در سامرا بوديم، از پيرمرد 70 
ســاله گرفته تا جوان هاى 20 ســاله همه و همه با 
عشق و جان كار مى كردند. به ياد دارم كه چند روزى 
جمعيتى 100 نفره از طالب ايران به سامرا آمدند و 
مشغول تميز و مرتب كردن حرم شدند، آن چنان با 
عشق و عالقه خدمت مى كردند كه خدام حرم از اين 
عمل با اخالص و با جان و دل آنها شرمنده مى شدند.
بارها شاهد حضور تيم هاى نخبگانى از دانشجويان و 
اساتيد دانشگاه براى خدمت رسانى در سامرا بوديم 
كــه گمنام براى كمك مى آمدنــد و بعدها متوجه 
مى شــديم كه اين افراد چه شــخصيت هاى بزرگ 
علمى و دانشگاهى هستند ولى در آن آستان از انجام 
هيچ كارى فروگذار نبودند و با عشق و اخالص كارها 

را انجام مى دادند.

  در بيــن صحبت هايتان به راهنمايى ها 
و نظارت مرحوم دكتر ســيد محمد على 
ايشان  اشاره كرديد. در مورد  شهرستانى 

بيشتر برايمان بگوييد
بــه جرئت مى تــوان گفت كه مرحوم دكتر ســيد 
محمدعلى شهرستانى معمار جاودانه عتبات است. 
ايشان از جمله كسانى است كه در سال 1342 ديوار 
حرم مطهر امام رضا(ع) را جابجا كرد، بدون آنكه به 
ســتون ها ضربه اى وارد شود. ايشان به ما مى گفتند 
كه شما قرار نيست كاخ بسازيد، بلكه زائر با ورود به 
اين آستان هاى مقدس بايد عالوه بر شكوه، مجذوب 
معنويت و روحانيت آن شود و زمانى كه سر را بلند 
مى كند و به در و ديوار مى نگرد حس معنوى حضور 

در محضر امام معصوم(ع) را احساس كند.

 شما در اماكن مقدس بسيارى كار كرديد، 
آرزو داريد كــه در چه جاهاى ديگرى كار 

كنيد؟
آرزو دارم در مسجد براثا كه در شهر بغداد قرار دارد 
كار كنم، اين مســجد جزو اماكن مقدس و مسجد 
با فضيلتى اســت كه پيشينه آن به قبل از اسالم بر 
مى گردد و بســيارى از اولياى الهى و هفتاد نبى و 
وصى در آن جا عبادت كرده اند. چند سال پيش بود 
كه با بمب گذارى اين مسجد توسط تكفيرى ها اين 
مكان مقدس تخريب شد و اكنون با آجر به صورت 
ساده ساخته شده است. آرزو دارم ان شااهللا اين توفيق 

برايم به وجود بيايد تا در اين مسجد كار كنم.

زهرا چكنه: امير عبدى استاد آينه كارى است كه بيش از 30 سال است كه به صورت حرفه اى هنر آينه كارى را شروع كرده و آثار هنرى بسيارى را در حرم امامين جوادين(ع) در 
كاظمين و حرم امامين عسكريين(ع) در سامرا در مدت حضور خود در عتبات عاليات خلق كرده است به طورى كه اكنون با ورود به اين آستان هاى مقدس مى توان آثار بسيار زيبا 

و هنرمندانه اين استاد را مشاهده كرد.
در ادامه گفت وگوى ما را با استاد «امير عبدى» درمورد هنر آينه كارى در ايران و اماكن مقدس و حال و هواى كار در اماكن مقدس، مى خوانيد.

  استاد عبدى، آينه كار پيشكسوت عتبات عاليات در گفت وگو با قدس:

حرم مطهر رضوى دايره المعارفى از هنرهاى اصيل اسالمى و ايرانى است
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چهارشــنــبــه
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22ربيع الثانى 1439
2018 ژانويـه   10
شمـــــــــاره 115

ربيع الثانى 

براى خانواده خود 
«خانه آرام» بسازيد

زن سبب آرامش است و خانه با زنى كه شوهردارى را نيكو مى داند 
و مردى كه وفادار و قدردان همســرش است، آرام و آرامش بخش 

خواهد بود.
كتاب «خانه آرام» عنوان كتابى به قلم «مهدى غالمعلى» است كه 
توسط انتشارات آســتان قدس رضوى (به نشر) براى نخستين بار 
روانه بازار نشر شده و به زوج هاى جوان كمك مى كند با شناخت 
وظايف و حقوق يكديگر و عمل به آن ها در آرامش بخشى به خانواده 
تأثيرگذار باشند. اين كتاب برخاسته از پژوهش هايى حديثى است 
كه در كتاب «تحكيم خانــواده از نگاه قرآن و حديث»، اثر آيت اهللا 

رى شهرى انجام شده است.
نويسنده سعى كرده در كتاب «خانه آرام» مهم ترين مسائل خانواده 
را كه در روايات آمده است، در قالب 50 پرسش و پاسخ تنظيم كند 
تا خواننده اگر حوصله كتاب خواندن ندارد، تنها پرسش هاى خود را 

در اين كتاب جستجو و همان را مطالعه كند.
كاربردى و مختصر بودن اين كتاب در پرتوى احاديث پيامبران و 
امامان از ويژگى هاى اين كتاب است كه مطالعه آن به تمام زوج هاى 

جوياى موفقيت پيشنهاد مى شود.
از عناويــن ســرفصل هاى اين كتاب مى تــوان به چــرا ازدواج، 
خواستگارى، عروسى(امور زناشويى)، خانواده پايدار(وظايف و حقوق 
زوجين)، اخالق و زندگى، دين و زندگى و ازدواج آسمانى(عروسى 

حضرت زهرا(س)) اشاره كرد.
به نشر اين كتاب را در قطع رقعى و با شمارگان 1000 نسخه منتشر 
كرده و با قيمت بين 130 هزار ريال در دســترس زوجين جوان و 

ساير مخاطبان قرار داده است.

 نذر بهشتى
سامانه الكترونيكى وقف و نذر قرآن كريم يكى از برنامه   هاى جديد 
آستان قدس رضوى است كه با هدف مشاركت عموم افراد در وقف 

قرآن و اهداى آن به زائران و حرم مطهر راه اندازى شده است.
با اجراى اين طرح دلدادگان و عاشــقان امام رضا(ع) در سراســر 
ايران اسالمى مى توانند با ورود به پورتال پرداخت الكترونيكى نذر 
بهشتى، به ميزان دلخواه و يا بر اساس جلد و قطع، قرآن كريم را 
تهيه و براى بهره منــدى زائران در حرم مطهر رضوى وقف و اهدا 

نمايند.
در اين سامانه كه ذيل پورتال جامع آستان قدس رضوي  به نشاني 
quran/nazr/ir.aqr  تعريف شــده است عموم افراد مى توانند 
مبلغ مورد نياز را وارد و با استفاده از رمزهاى دوم كارت هاى بانكى 

آن را پرداخت كنند.
عالوه بر ايــن زائران و مجاوران بــارگاه ملكوتي حضرت رضا(ع) 
مي توانند به دفاتر نذورات حرم مطهر مراجعه و در اين طرح نوراني 

شركت نمايند.
آســتان قدس رضوى در نظر دارد تا در فاز دوم اين طرح به دفاتر 
نمايندگي اين آستان مقدس در مراكز استان ها نيز قبوض نذر قرآن 
كريم ارســال كند تا هموطنان عزيز بتوانند در اين اقدام مبارك 

شريك و سهيم شوند.

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

سخنرانى حجت االسالم و المسلمين اسدى
با موضوع:  آرامش در پرتو ايمان

چهارشنبه و پنج شنبه – ساعت 10:15
سخنرانى: حجت االسالم و المسلمين مهدى واعظ موسوى

با موضوع:  اخالق و رفتار در سبك زندگى رضوى
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

* قرائت زيارت امين اهللا همه روزه بعد از نمازهاى يوميه
* اقامــه نماز جماعت دوم صبح، 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)
مركز مشاوره حرم مطهر رضوى

ارائه خدمات رايگان مشاوره فردى در حوزه هاى خانوادگى، تربيتى 
و بالينى

ويژه عموم زائران در مركز مشاوره حرم مطهر رضوى
همه روزه به جز ايام تعطيل- ساعت 8 تا 19

سفره اى كه هر روز در  مهمانسراى غدير پهن است

ان شاءاهللا روزِى شما شود...

گزارش تصويرى

 عكس ها: احمد حسنى


