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   آرزو دارم در حرم امام رضا
سنگ تراشى كنم



حرم گردى

آشنايى با
سومين سقاخانه حرم

الهه  ارجمندى

صحن انقالب را با نام  صحن سقاخانه مى  شناسيم  
و نام ســقاخانه هم كه مى  آيد، سقاخانه اسماعيل 
طال در ذهن  ها تداعى مى  شــود. اما سالهاست، دو 
سقاخانه ديگر نيز در حرم مطهر  فعال است و زائران 
به نيت تبرك از آب آن مى نوشند و از آن به سوغات 
مى  برند. يكى در صحن قدس و ديگرى در صحن 

جمهورى اسالمى.
مى  توان پس از زيارت روضه منوره از سمت مسجد 
باالسر، رواق داراالخالص و رواق دارالواليه به صحن 
جمهورى رســيد و از آب سقاخانه وسط صحن به 
نيت شفا، سيراب شد و پس از آن سالمى به ساالر 
لب تشنه صحراى كربال مى دهيم، رو به گنبد طال و 
پنجره فوالد اين صحن مى ايستيم و سالمى خدمت 
حضرت على بن موســى الرضا(ع) داده و زيارت را 

تمام مى كنيم. 

 سقاخانه در نگاهى نزديك
صحن جمهورى اسالمى با دومناره طال، ايوان طال، 
پنجره  اى براى ديدن ضريح و نيز ســقاخانه اى در 
وسط، شبيه  ترين صحن به صحن عتيق است. گويا 
سازندگان آن براى خلق اثر خود گوشه چشمى به 

صحن انقالب داشته  اند.
ســقاخانه صحن جمهورى، برخالف دو سقاخانه 
ديگر حــرم، در ميانه صحن نيســت، به گونه  اى 
ساخته  شده كه مقابل دو ايوان طال و ايوان شمالى 
صحن قرار گرفته و چــون ايوان طالى صحن در 
ميانه ضلع شــرقى نيست و به سمت شمال شرق 
تمايل دارد، سقاخانه نيز در سمت شمالى صحن 
واقع شده  است. سقاخانه صحن جمهورى از اولين 
مكان  هايى بود كــه براى رفاه حال زائران و رعايت 
موارد بهداشــتى به سيستم چشــم الكترونيكى 
براى سيســتم خروج آب مجهز شد. در هر ضلع، 
شش شــير آب خودكار و در مجموع 24 شير آب 
در ســقاخانه وجود دارد و زائران مى  توانند در دو 
جايــگاه ويژه خواهران و بــرادران از آب آن كه در 
درجه حرارت مناسب در نظر گرفته  شده، به آسانى 

استفاده كرده و سيراب شوند.
سقاخانه صحن جمهورى به شعاع 5,5 متر داراى 
حدود 7,90 متر ارتفاع از كف صحن تا تيزه گنبد 
است كه 2,2 متر آن مربوط به ارتفاع گنبد مى باشد. 

شعاع گنبد سقاخانه نيز معادل 4,9 متر است.

 تلفيق هنر و عشق 
اين سقاخانه به شــيوه  اى نو ساخته  شده و بناى 
زيبايى دارد كه مزين به هنرهاى ايرانى و اسالمى 
اســت. ســاختمان آن به شكل هشــت ضلعى 
غيرمنتظم است كه عرقچين آبى رنگى به روى آن 
قرار دارد. دهانه ورودى سقاخانه و چهار ضلع اصلى 
بنا، داراى دو ســتون ســنگى با سرستون گلدانى 

است.
تزئينات نماى بيرونى ســقاخانه شامل قاب بندى 
بــا هره  هاى آجرى لعاب دار و كاشــى  كارى معرق 
با طرح گره هندســى و نقوش اسليمى و گلدان و 
رنگ  آميزى بسيار متنوع آبى، فيروزه اى، نخودى، 

قهوه اى و زرشكى است. 
قسمت داخلى سقاخانه پس از ازاره، با كاشى معلقى 
به رنگ  هاى مشكى، كرم و آبى پوشانده  شده و نيز 
در بــاالى هر يك از ورودى هاى اصلى، يك كتيبه 
قرآنى داخل قابى تعبيه شــده  است. همچنين با 
تأمل در گنبد معرق كارى ســقاخانه نيز مى  توان 
نقوش زيباى ختايى را مشــاهده كرد كه جلوه  اى 

زيبا به بنا داده  است.
 

خــبــر
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ربيع الثانى 

از ســوى اداره پاسخگويى به سواالت 
دينى آستان قدس رضوى در هشت 
ماه ابتدايى امســال بيش از 10 هزار 
حلقه معرفــت در حرم مطهر رضوى 
ويــژه زائران و مجــاوران بارگاه منور 

رضوى برگزار شد.
معاون تبليغات اسالمى آستان قدس 
رضوى با اعالم اين خبر اظهار كرد: در 
سال جارى ميانگين روزى 41 حلقه 
معرفت ويژه خانواده  هــا و گروه  هاى 
زيارتى، با حضور اساتيد برادر و خواهر 

در حرم مطهر رضوى برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمين سيد جالل 
حســينى با بيان اينكه اين حلقه ها با 

حضور بيش از 100 اســتاد برجسته حوزه و دانشــگاه برگزار مى  شود، افزود: 
در هشــت  ماه ابتدايى امســال بيش از 2400 حلقه معرفت ويژه خواهران، در 
رواق  هاى داراالجابه، دارالحجه، حضرت زهرا(س) و حضرت معصومه(س) برگزار 

شد كه مورد استقبال خواهران زائر و مجاور بارگاه منور رضوى قرار گرفت.
وى با اشــاره به اينكه تعداد برگزارى اين جلسات نسبت به سال گذشته رشد 
دو برابرى داشته است، عنوان كرد: طى گزارش هاى به دست آمده بيش از يك 

ميليون زائر از اين جلسات بهره مند شدند.
حســينى اعالم كرد: براى تشــويق افــراد براى حضــور در مجالس علمى و 

پرسشگرى، به افرادى كه نقش فعال در 
حلقه داشته اند هدايايى به رسم يادبود 
اهدا شــد كه فقط در دهه پايانى صفر 
تعداد ايــن هدايا در حلقه هاى معرفت 

افزون بر دو هزار هديه بوده است.
معاون تبليغات اســالمى آستان قدس 
رضــوى تصريح كــرد: در برنامه  ريزى 
اين حلقه ها ســعى شــده تا با توجه 
به مناســبت  هاى مختلــف موضوعات 

تخصصى نيز مورد بررسى قرار بگيرد.
وى درباره كيفيت برگزارى اين برنامه 
اظهار كرد: در آغاز هر جلســه، هر يك 
از اســاتيد كه محققان و كارشناســان 
دانشــگاه و حوزه هستند، به مدت 20 
دقيقه در مورد موضوع جلســه ســخنرانى كرده و در ادامه به پرســش هاى 
زائران حاضر در نشست پاسخ مى دهند. در اين جلسات زائران گرداگرد اساتيد 
و كارشناســان حلقه زده و در فضايى كامال خودمانى و صميمى، اســاتيد به 

پرسش ها و شبهات مطرح شده پاسخ مى دهند.
وى اظهــار كرد:  با توجه به اينكه زائران در ايام ماه مبارك رمضان، عيد نوروز، 
دهه كرامت و دهه آخر صفر به صورت شبانه روزى به حرم مطهر رضوى مشرف 
مى شوند، ويژه برنامه هاى حلقه هاى معرفت نيز به صورت شبانه روزى و پيوسته 

برگزار شد.

از ســوى اداره پاسخگويى به سواالت 
دينى آستان قدس رضوى در هشت 
 هزار 
حلقه معرفــت در حرم مطهر رضوى 
ويــژه زائران و مجــاوران بارگاه منور 

معاون تبليغات اسالمى آستان قدس 
رضوى با اعالم اين خبر اظهار كرد: در 
 حلقه 
هاى 
زيارتى، با حضور اساتيد برادر و خواهر 

حجت االسالم والمسلمين سيد جالل 
حســينى با بيان اينكه اين حلقه ها با 

 در هشت ماه ابتدايى سال 96 صورت گرفت
كسب علم و معرفت از 10 هزار حلقه معرفت حرم مطهر رضوى

معاون اماكن متبركه و امور زائران آســتان قدس رضوى از تشــرف 800 زائر 
معلول، سالمند و ناتوان در قالب طرح 
«يا معين الضعفا» به بارگاه منور رضوى 

در هفته جارى خبر داد.
ســيد خليل منبتى با اعالم اين خبر 
گفت: اين گــروه از زائران كه غالباً از 
روســتاهاى اطراف خراســان رضوى 
بــه حرم مطهر امام رضا(ع) مشــرف 
شــدند، ضمن زيــارت مضجع منور 
رضــوى و بهره منــدى از برنامه هاى 
فرهنگــى و مذهبــى اين آســتان 
كبريايى، يك وعــده ميهمان خوان 
شدند. ميهمانسراى حضرت  بابركت 

كــه  كاروان هايــى  افــزود:  وى 
روزه  يــك  اردوهــاى  قالــب  در 
بــه همت  بوديــم  آنــان  ميزبــان 

كاركنــان اداره امــور تســهيالت زائــران آســتان قدس رضــوى از محل 
روســتاهاى مدنظــر بــراى زيــارت به ايــن بارگاه منــور هدايت شــدند.
وى ادامه داد: اين زائران پس از زيارت، صرف صبحانه و اقامه فريضه نماز ظهر 
با كمك خدمتياران بخش صندلى چرخدار ابتدا به پنجره فوالد صحن انقالب 
و سپس به ميهمانسرا منتقل و سپس به محل سكونت خود بازگردانده شدند.
منبتى با اشــاره به اجراى برنامه هاى زيارتــى اردو هاى دو روزه طرح يا معين 
الضعفا تصريح كرد: كاركنان اداره امور تسهيالت زائران عصر روزهاى يكشنبه 

و چهارشــنبه به روســتاهاى مدنظر اعزام شده و پس از هماهنگى الزم، قبل 
از نمــاز صبــح همــراه با زائــران به 
ســمت حرم مطهر حركت مى كنند.
وى بيان كــرد: اين زائران پس از انجام 
اعمال عبــادى و صرف صبحانه و ناهار 
و شام براى استراحت به محل موقوفه 
آصف واقع در بلوار شهيد كامياب منتقل 
مى شوند و بعد از دو روز اقامت در مشهد 
به محل سكونت باز گردانده مى شوند.
معاون اماكن متبركــه و امور زائران با 
بيان اينكــه روزهاى جمعه دعاى ندبه 
در محل موقوفه قرائت مى شود، اظهار 
كرد: روســتاهاى ســليمانى سرخس، 
خمارتاش قوچان، روح آباد رشــتخوار، 
فرح آباد كاشمر، معلوالن و سالمندان 
سطح شهر مشهد و مهمانان بهزيستى از 
جمله كاروان هايى بودند كه در هفته جارى به حرم مطهر رضوى مشرف شدند.
منبتى اضافه كرد: آستان قدس رضوى در قالب اين طرح با كمك و همكارى 
ارگان هاى امداد رسان همچون كميته امداد، بهزيستى، بسيج مستضعفان، سپاه 
پاسداران، نمايندگى هاى آستان قدس رضوى در شهرهاى مختلف و خيريه هاى 
معتبر مردم نهاد افرادى را كه به ســبب مشكالت مالى تاكنون توفيق تشرف 
به بارگاه منور على بن موسى الرضا(ع) را نداشته و يا قادر به تشرف نيستند را 

شناسايى و زمينه سفر آن ها را فراهم مى آورد.

معلول، سالمند و ناتوان در قالب طرح 
«يا معين الضعفا» به بارگاه منور رضوى 

ســيد خليل منبتى با اعالم اين خبر 
گفت: اين گــروه از زائران كه غالباً از 
روســتاهاى اطراف خراســان رضوى 
بــه حرم مطهر امام رضا(ع) مشــرف 
شــدند، ضمن زيــارت مضجع منور 
رضــوى و بهره منــدى از برنامه هاى 
فرهنگــى و مذهبــى اين آســتان 
كبريايى، يك وعــده ميهمان خوان 

كــه  كاروان هايــى  افــزود:  وى 
روزه  يــك  اردوهــاى  قالــب  در 
بــه همت  بوديــم  آنــان  ميزبــان 

«پذيرايى از800 زائر بارگاه منور رضوى در طرح «يا معين الضعفا

گل آرايى حرم مطهر رضوى
 با 775 هزار بوته و شاخه گل

در 9 ماه گذشــته در برنامه هاى گل آرايى حرم حضرت على بن موســى 
الرضا(ع) و به مناســبت هاى مختلف، بالغ بر 775 هزار بوته و شاخه گل 

استفاده شده است.
روزانه حدود 500 شاخه از انواع گل هاى با كيفيت براى تزئين و گل آرايى 
فوق ضريح شريف حضرت رضا(ع) استفاده مى شود كه در سال بالغ بر 365 
هزار بسته متبرك حاوى گلبرگ هاى فرآورى شده از گل هاى متبرك فوق 
ضريح مطهر در قالب طرحى به نام «شميم رضوان» در بين زائران گرامى به 

همراه اقالم فرهنگى ديگر توزيع مى  شود.
از سال 1390 بخشى به نام واحد بسته بندى گل هاى فوق ضريح تاسيس 

شد و سپس به نام شميم رضوان تغيير نام داد.
اين بخش پس از تحويل روزانه گل ها، نســبت به بوجارى، طبقه بندى و 
خشك كردن آن ها توسط دستگاه هاى پيشرفته به نحوى كه رنگ و بوى 

طبيعى آن ها از بين نرود، اقدام مى كند.
گل ها سپس در پاكت هاى پالستيكى با نقش بارگاه ملكوتى امام رضا(ع) 
بسته بندى شده و به صورت روزانه و در رواق غدير بعد از اقامه نماز صبح 

طى مراسمى معنوى بين زائران توزيع مى شود.

خدمت رسانى ماشين هاى زائربر
به بيش از 4 ميليون و 500 هزار زائر

در 9 ماه ابتدايى ســال 96 بيش از 4 ميليون و 500 هزار زائر ســالمند و 
كم توان از خدمات ماشين  هاى زائربر حرم مطهر رضوى استفاده كرده اند.

 مديرامــور رفاه زائران در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: در 9 ماه ابتدايى 
سال 96 بخش صندلى عالوه بر خدماتى كه  توسط  ماشين  هاى زائربر به 
زائران ارائه داده است، بالغ بر 1 ميليون زائر سالمند و كم توان با همراهى 
خادمياران افتخارى و توسط صندلى چرخدار به حرم مطهر رضوى مشرف 

شده اند.
حميد حبيبى پور با اشاره به انجام بيش از 450 هزار نفرساعت كار در اين 
مــدت و در بخش صندلى چرخدار تاكيد كــرد: خادمياران اين بخش به 
صورت كامال رايگان و افتخارى به زائران و مجاوران حضرت على بن موسى 

الرضا(ع) در تمام شبانه روز خدمت رسانى مى كنند.
وى با بيان اين مطلب كه هم اكنون 60 دســتگاه ماشين زائربر و بيش از 
350 دستگاه ويلچر در اختيار بخش صندلى چرخدار حرم مطهر رضوى 
اســت، تاكيد كرد: همراهى در انجام طرح يا معين الضعفا، عودســوزى و 
گالب افشــانى از ديگر فعاليت هايى است كه توسط بيش از 2 هزار و 600 

خادم بخش صندلى چرخدار به صورت روزانه انجام مى شود.
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عرض ارادت
  

 فرقى نمى كند حرم دوست با بهشت
سيد على شفيعى

تا بى قرار لحظه پرواز مى شود
رو به خدا دريچه دل باز مى شود

پرواز در كنار تو آغاز مى شود
كم كم محبتم به تو ابراز مى شود

اين اشك ها نشانه دلتنگى من است
اين بيت ها ترانه دلتنگى من است

من را كشانده است به اينجا شميم تو
دل را نواخته ست هميشه نسيم تو

خيره ست چشم من به دو دست كريم تو
جايى نمانده است مرا جز حريم تو
آغوش گرم توست هميشه پناه من

از ابتداى عمر تويى تكيه گاه من
بين رواق هاى حريمت قدم زدن

از دل سپردگى به تو همواره  دم زدن
درباره كرامت و لطفت قلم زدن

اين گونه لحظه هاى خوشى را رقم زدن
جز با نگاه مهر تو حاصل نمى شود

اين دل بدون عشق به تو دل نمى شود
قلب تو جايگاه نزول مالئكه ست

هر زاهدى كه آمده اينجا شده ست مست
حاتم اگر كه پيش تو يك لحظه مى نشست
بى وقفه از عطاى خودش مى كشيد دست

دست نياز عالم و آدم به سوى توست
دلداده قديمى تو رو به روى توست

هر ذره اى كه پيش تو آمد شد آفتاب
انگور با اشاره چشم تو شد شراب
داده سؤال هاى مرا لطف تو جواب

دريا كنار بخشش تو چيست جز سراب؟!
تا اوج آسمان توسل صعود كرد

هركس به احترام ضريحت سجود كرد
قلبم كه تيره بود، كنارت شفا گرفت

از بركت نگاه تو رنگ خدا گرفت
هر چيز خواست از كرمت با دعا گرفت

اذن ورود در حرم كربال گرفت
بر صفحه دلم به خط خوش كسى نوشت

فرقى نمى كند حرم دوست با بهشت
   

هوايى حرم
نرگس غريبى

جمعه شب تا در ميان گريه مى ريزم بهم
چشم دريا مى شود، ياد هياهوى حرم

كفترى گم گشته در غوغاى زائرهاى تو
نان من از سفره هاى توست آقاى كرم

دانه چيدن از حريم با صفايت، عالمى ست
حسرت پرواز مانده بر دل بال و پرم

خيل زائرهاى خوبت، راه من رابسته است
جز گناه و رو سياهى نيست در دور و برم
اشك آغوش دو چشمم را هوايى مى كند
باز امشب گريه ها جا مانده در چشم ترم
مهربانى هاى تو من را خريد و زنده كرد

خاك پاك اين حريم با صفا تاج سرم
دست اشكم چنگ زد بر پنجره فوالديت
كاش مى شد با كبوترهاى صحنت، بپرم
حال چشمانم مساعد نيست، بارانى شده

امشب از حال و هواى ابر، بارانى ترم
نبض مرگ من ميان آسمانت زنده شد
رحم كن آقا به درد چشم هاى بر درم

جمعه شب، من آهوانه التماست مى كنم
در حرم جا مانده آقا، مشتى ازخاكسترم

لحظه مرگم، قدم بگذار بر تنهاييم
ضامن اين روسيه شو، لحظه هاى آخرم

مادرى هستى و امشب مادرانه خيس شد
از نوازش هاى تو، غم نامه هاى دفترم

جان زهرا، جان زينب، يك نظر آقا بس است
من سفارش كرده، دست كبود مادرم

دست رد، رسم شماها نيست، مى دانم ولى
باز هم در التماس ميخ و ديوار و درم

مشهدت آقا فروشى نيست، خاك عشق را
زير پاى زائران تو، من آقا مى خرم

مشتى از من در حريم كبريا جامانده است
مانده هايم را شب جمعه زيارت مى برم

گرچه بد هستم، ولى آقا تو در هم مى خرى
من گداى با وفاى اهل بيت اطهرم

ضامن آهوى زخمى، التماست مى كنم
امشب از هر آهوى تنهاترى، تنهاترم

مشهدت آقا تماشاييست، يا شمس الشموس
عشق عجب پروازها دارد، ميان اين حرم

حال و هواى معنوى حرم مطهر رضوى، فرصت مناســبى را براى توبه 
ايجاد مى كند، شايد تا كنون شنيده باشيد كه برخى مى  گويند ما خيلى 
اهل گناه بوديم، اما در يك سفر زيارتى كه به حرم امام رضا(ع) يا حرم 
امام حســين(ع) رفتيم، توبه كرده و براى هميشه سعى كرديم تا سراغ 
گناه نرويم، اين مهم به خاطر جالل و عظمت معنوى حرم اهل بيت(ع) 

است.
حفظ توبه بسيار مهم و در عين حال سخت است، از بين بردن زمينه  هاى 
گناه، مهمترين ركن حفظ توبه است، زيرا وقتى زمينه گناه فراهم مى  شود 

افراد ناخواسته دچار گناه مى  شوند.
به مقدس اردبيلى گفتند اگر زمينه گناه براى شــما پيدا شود، چه كار 
مى  كنيد؟ اين عالم در پاســخ گفته بود كه به خدا پناه مى  برم؛ اين عالم 
ربانى نيز ادعا نمى  كند كه هرگز گناه نمى  كنم، بلكه مى  فرمايد به خدا 

پناه مى  برم.
شيطان حواسش به ماست، فكر نكنيم شيطان كسى را استثنا مى كند. در 
روايت آمده است، يك وقتى حضرت موسى(ع) در طور در حال مناجات 
بود، شــيطان براى وسوسه  اش رفت، حضرت موسى(ع) فرمود: «اين جا 
هم به من طمع دارى؟ مى دانى من كجا هســتم؟ براى مناجات به كوه 
طور آمده  ام و ميهمان خاص خدا هستم، اين جا هم به من طمع دارى؟» 
شــيطان جوابى تكان دهنده داد و گفت: پدرت آدم در بهشت بود به او 

طمع كردم.
خلوت ها زمينه انجام گناهان هســتند، متأسفانه در برخى از شغل ها و 
مؤسســات زن و مرد در يك فضا كار مى كنند؛ امام صادق(ع) فرمودند 

وقتى زن و مردى در مكانى خلوت كنند، سومين نفر شيطان است.
خلوت هاى يك نفره منشأ بزرگى براى انجام گناه هستند؛ امام صادق(ع) 
خطاب به شــخصى كه در خانه اى به تنهايى زندگى مى كرد، فرمودند 
تنها نمان، آن چيزى كه شيطان در وسوسه انسان جرئت پيدا مى كند، 
تنها بودن در مكانى است؛ خلوت هاى تك نفره و دو نفره منشأ گناهان 

خانمان سوز است.

دومين عاملى كه در پايدارى بر توبه مؤثر بوده است، كنار گذاشتن رفيق 
بد است؛ بدترين رفيق آن است كه گناه را براى انسان زيبا جلوه دهد؛ يك 

جلسه بودن با رفيق بد، تمام عبادات انسان را از بين مى برد.
بايد از جوانان سؤال شود، چرا در مجلسى كه مطمئن نيستيد در آن گناه 
صورت مى گيرد يا نه وارد مى شويد؟ امام صادق(ع) را به ميهمانى دعوت 
كردند، موقع صرف غذا يكى از ميهمانان از صاحب خانه طلب آب كرد، 
صاحب خانه براى او شراب آورد، به محض اينكه اسم شراب به ميان آمد، 

امام صادق(ع) آن مجلس را ترك كردند.
خداى متعال توبه را مى پذيرد و نبايد از درگاه الهى نااميد شــد، اكنون 
ماهواره  ها و ســايت هاى فضاى مجازى، بستر گناه را براى عموم ايجاد 
مى كند، والدين بايد به فرزندان خويش رحم كنند و ماهواره را به خانه 

نبرند.
دشمن اكنون ديگر با موشك هاى جنگى به جوانان ما حمله نمى  كند، 
بلكه با موشــك فرهنگى اقــدام مى كند، اين ماهواره ها موشــك هاى 
فرهنگى دشــمن اســت كه از ســوى والدين خريدارى و به خانه برده 

مى  شود.

ايمان به غيب نخســتين ويژگى مؤمن است لذا كسى كه به نداى خدا 
لبيك بگويد تنها اين دنيا را نمى بيند بلكه عالم ديگر را هم مى بيند و براى 

رسيدن به مقامات معنوى تالش زيادى مى كند.
ترويج معارف دينى و قرآنى يكى از ضروريات است كه مسئوالن فرهنگى 
بايد توجه ويژه اى به اين مسئله داشته باشند، قرآن كتاب گنج و سعادت 
براى انسان هاست و تمام فرمول هاى يك زندگى اسالمى و پاك در كتاب 

آسمانى نهفته است.
انسان از دو ديدگاه چشــم و دل برخوردار است كه تدبر در آيات قرآن 
كريم بهترين راهكار براى باز شــدن چشــم دل است، فراگيرى درس 
خداشناسى نياز جامعه امروزى اســت لذا ما بايد در راستاى گسترش 

معارف توحيدى در بين جوانان و نوجوانان تالش كنيم.
باز بودن چشــم سر و چشم دل از مهمترين ويژگى هاى مؤمنين است 
لذا اين گروه از انســان ها در همه حاالت براى تأمين توشه هاى آخرتى 
و رسيدن به قرب الهى تالش مى كنند. فاصله گرفتن از قرآن مهمترين 
علت بوجود آمدن آسيب هاى اجتماعى است، قرآن كتاب هدايت و نسخه 

بى نظير براى يك زندگى سالم و سعادتمند است.

ْمُس َو  ماواِت َو َمْن فِي اْألَْرِض َو الَشّ «أَلَْم تََر أََنّ اهللاَ يَْسُجُد لَُه َمْن فِي الَسّ
َواُبّ َو َكِثيٌر ِمَن الَنّاِس َو َكِثيٌر َحَقّ  َجُر َو الَدّ الَْقَمُر َو النُجوُم َو الِْجباُل َو الَشّ
َعلَْيِه الَْعذاُب َو َمْن يُِهِن اهللاُ َفما لَُه ِمْن ُمْكِرٍم إَِنّ اهللاَ يَْفَعُل ما يَشــاُء؛ آيا 
نديدى كه هركه در آســمان ها و هر كه در زمين است و خورشيد و ماه 
و ستارگان و كوه ها و درختان و جنبندگان و بسيارى از مردم براى خدا 
سجده مى كنند؟ البّته بسيارى از مردم (به خاطر تكبر و لجاجت) قطعاً 
گرفتار عذابند، و هر كه را خدا خوار كند، هيچ احترام كننده اى براى او 
نيست، همانا خداوند هر چه را بخواهد انجام مى دهد.»، همه هستى در 

نزد پروردگار تسليم محض هستند.
در دنيا و اديان مختلف هرگروهى براى خودشان شعارى دارند كه كلمه 
«ال اله اال اهللا» شــعار مسلمانان و صلوات شعار مؤمنين است، خداوند در 
آيه 57 سوره احزاب مى فرمايد: «إِنَّ اهللاَ َو َمالئَِكَتُه يَُصلُّوَن َعلَى النَِّبيِّ يا 
أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َو َسلُِّموا تَْسليماً؛ خدا و فرشتگان او بر پيامبر 
اســالم درود مى فرستند، شما هم اى كســانى كه ايمان آورده ايد بر او 
صلوات بفرســتيد، و آن طور كه بايد تسليم شويد» اين آيه سند قرآنى 

شعار مؤمنان است.

ساختار روحى و روانى انســان بر اساس اصول و مبانى نشات گرفته از 
دين تبيين مى شــود و آنچه در آداب دين اسالم آمده است براى تعالى 

روح بشر است.
امروز ما بايد مؤثرترين برنامه ها و نسخه هاى درمان دردها و بيمارى هاى 
روحى و روانى انســان ها را درآيات قرآن و آموزه هاى آخرين فرســتاده 
خداوند و ائمه اطهار(ع) به عنوان طبيبان راســتين روح و روان بشريت 

جستجو كنيم.
توجه و عمل به نسخه هاى دينى تنها راهكار حل مشكالت است، امروز 
حقايق دينى در تأمين ســالمت تن و روان مورد غفلت واقع شده، اين 
در حالى است كه طب اسالمى و پيشنهادات دينى مؤثرترين راه درمان 

بيمارى هاست.

پديد آمدن پيشرفت و تكنولوژى يكى از داليل مهم بى توجهى و فاصله 
گرفتن از طب اســالمى است، گرفتار شدن جامعه به پرخاشگرى و به 
وجود آمدن پديده هايى همچون عدم عفو وگذشت، گسترش ناماليمات 
در بين مردم، كمرنگ شدن نشاط و شادمانى، رونق ناهنجارى ها و... از 

جمله آثار غفلت از نسخه هاى دينى است.
امام هشــتم(ع) فرموده اند: «التودد إلى الناس نصُف العقل؛ مهرورزى با 
مردم نيمى از عقل اســت»، جامعه اى كه مــردم آن پيرو اهل بيت(ع) 

هستند، بايد در زمينه آرامش به عالى ترين درجات برسد.    
قرآن جامع ترين نســخه براى درمان امراض روحى است، دين اسالم در 
تمامي امور زندگى بشريت داراي آموزه و دستوراتي است كه عمل به آنها 

موجب رفع مشكالت مى شود.

ماهواره؛ موشك فرهنگى دشمن در خانواده است
حجت االسالم و المسلمين سيدحسين حسينى  قمى

 فاصله گرفتن از قرآن مهمترين علت بوجود آمدن آسيب هاى اجتماعى است
حجت االسالم والمسلمين مروج

 عمل به نسخه هاى دينى تنها راهكار حل مشكالت است
حجت االسالم والمسلمين اسداله اسدى
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 خانم قاسمى، چه شد كه بخش انتظامات 
خواهران در حرم مطهر رضوى ايجاد شد؟

حضــور زائران خانم در اماكن متبركه، نياز به درك 
درست و شناخت صحيح از نيازها و خدمت رسانى 
مطلوب تر به آن ها و رعايت حريم و حدود شــرعى 
حتى در ميــان خادم و زائر و به حداقل رســاندن 
مراجعات زائران به برادران خدمه موجب شد پذيرش 
و حضور خواهران خدمتگــزار در حرم مطهر براى 
خدمتى اختصاصى بيش از پيش احســاس شود، 
بنابراين، بتدريج خواهران بــه صورت محدود و در 
كنار بــرادران در رواق هاى ويژه خواهران وارد حوزه 

خدمت شدند.
براين اســاس، خواهران در بخش انتظامات از سال 
1373 با تعيين پســت در چادرهايى كه براى ورود 
و بازرسى زائران و مســائل امنيتى ايجاد شده بود، 

خدمتشان را شروع كردند.
ابتدا پذيرش نيرو از طريق بسيج انجام مى گرفت و 
كم كم شــمار نيروها به 2500 نفر افزايش يافت و 
تا اسفندماه ســال 1382 در دو قسمت داخل حرم 
مطهر و مبادى توأمان فعاليت مى كردند كه پس از 
تفكيك خدمت داخل حرم مطهر از قسمت مبادى 
و بازرسى در ســال 1382، اين بخش با نام جديد 
ضابطه خدمت خــود را در روضه منوره و رواق هاى 
مباركه داخل حــرم مطهر و 6 ورودى براى تحويل 
چادر به مســلمانان خارجــى و قوميت هاى ايرانى 
ادامه داد و در ســال 1386 نام بخش به «انتظامات 

خواهران» تغيير پيدا كرد.
همچنين، بازگشايى تدريجى رواق هاى مباركه جديد 
دارالحكمه و حضرت معصومه(سالم اهللا عليها) ويژه 
بانوان و ايجاد رواق هاى خانوادگى همچون رواق هاى 
مباركه دارالواليه، دارالحجه و امام خمينى(ره) و نياز 
به حضور خدمتگزاران زن در قسمت هاى خانوادگى 
به توسعه فضاى خدمتى خواهران بيش از گذشته 
منجر شد و از بركات خدمتى خواهران محدود شدن 
حضور خادمان برادر تنها در مواقع ضرورى و كسب 

رضايت زائران خواهر شده است.

 لباس خدمتى نيروهاى انتظامات خواهر در 
مجموعه اماكن متبركه رضوى به چه شــكل 

است؟
نخســتين بار پيشنهاد يك شكل شــدن و الزام به 
اســتفاده از لباس فرم براى خواهــران خدمتگزار 
از ســوى بخش در ســال 1382 مطرح شــد و با 

پيگيرى هاى صورت پذيرفته و تأييد مديران، نمونه 
نهايى لباس فرم خدمت در فروردين ماه سال 1384 
از ســوى بخش انتظامات به عنــوان بنيانگذار اين 
طرح به اجرا درآمد، ســپس ساير مجموعه ها از اين 
بخش الگوبــردارى كردند. از جمله تهيه لباس فرم 
و يكسان ســازى لباس خدمت خواهران، در همان 
اوايل مزاياى خود را نشان داد، زيرا شناسايى راحت تر 
خواهران خدمتگزار در محل خدمت، رضايت زائران و 
مسئوالن را در پى داشت و امروز در داخل و بيرون از 
كشور، مردم خواهران انتظامات را با مقنعه و مانتوى 
سبز و چوب پرهاى آبى مى شناسند و از سال 1386 
نيروهاى بخــش انتظامات خواهران با نصب اتيكت 

شناسايى در محل خدمت حاضر شدند.

انتظامات  بخش  نيروهاى   
خواهران در كدام نقاط حرم 

مطهر خدمت مى كنند؟
مطابق تقسيم بندى موجود، از 23 
منطقه عملكردى و خدمتى در 
حرم مطهر امام رضا(عليه السالم)، 
چهار منطقه مربوط به محدوده 
خدمتى خواهــران افتخارى زير 
نظر اين اداره اســت كه وسعتى 
حــدود 19 هــزار مترمربــع را 
شامل مى شود. منطقه سه حرم 
مطهر شامل رواق هاى دارالواليه، 
دارالشرف، توحيدخانه، دارالشكر، 
دارالفيض، ايــوان طالى صحن 
انقالب اسالمى و پاگرد دارالواليه، 
منطقه چهار شامل روضه منوره، 
دارالســعاده،  خانى،  حاتم  رواق 

گنبد اهللا وردى خــان، دارالضيافــه، دارالحكمه و 
ايــوان طالى صحــن آزادى، منطقه 4/1 شــامل 
بخش هاى خواهــران رواق هاى امــام خمينى(ره) 
و دارالمرحمه و منطقه 6 حرم مطهر شــامل رواق 
حضرت معصومه(ســالم اهللا عليها)، ضلع شــمالى 
رواق هاى دارالحجه، شيخ طوسى، شيخ حرعاملى و 
رواق حضرت زهرا(سالم اهللا عليها) محل هاى خدمت 

نيروهاى بخش انتظامات خواهران است.

 آيا نيروهــاى خاصى براى حضور در روضه 
منوره و اطراف ضريح مطهر انتخاب مى شوند؟

خير، نيروهاى خاصى براى خدمت در روضه منوره 

وجود ندارند، بلكه حضور نيروهاى انتظامات در روضه 
منوره به صورت گردشــى است و هر هفته مناطق 
خدمتى نيروها تغييــر مى كند. نيروهاى انتظاماتى 
هم كه ناحيه خدمتى آن ها در روضه منوره مشخص 
شــده است، به جهت فشــردگى و حضور گسترده 

زائران، هر نيم ساعت جابه جا مى شوند.

بخــش خواهران چه  انتظامات  نيروهاى   
وظايفى بر عهده دارند؟

نيروهــاى انتظامــات بخش خواهــران موظفند با 
آراســتگى كامل در زمان مقرر در محل هاى تعيين 
شده حضور يافته و عالوه بر وظايف مشخص شده، 
شــرايط را براى نظم، امنيت و آرامــش زائران در 
حــرم مطهر فراهم كنند. افزون بر اين، محافظت از 
اموال موقوفه و جلوگيرى از آسيب 
ابنيــه، صندوق هاى  به  رســاندن 
نذورات، پنجره هــا و ضريح مطهر، 
كنترل و نظارت بر فضاى كفشدارى 
متصل به رواق هــاى مطهر، انتقال 
اشــيا و تحويل اموال پيدا شــده 
زائران بــه دفتر امانــات، توجه به 
مســائل امنيتى مانند رفت و آمد 
افراد و بسته هاى مشكوك رها شده، 
شناســايى موارد ناهنجار و اطالع 
رســانى به دفتر مسئول هماهنگى 
منطقه، كنتــرل درهــاى رواق ها 
در هنگام اقامه نمــاز، جمع آورى 
كتاب هاى دعا، قرآن و مهرهاى رها 
شده در اطراف رواق و قرار دادن در 
محل مخصوص خود، جلوگيرى از 
نوشتن خرافات در كتابهاى ادعيه و 
جمع آورى كتاب هاى مخدوش، فرسوده و انتقال به 
محل هاى تعيين شده، جمع آورى غبارهاى درشت 
و اطالع رسانى در خصوص غبارهاى ريز، جمع آورى 
صندلى هاى تاشو از اطراف رواق هاى مبارك و انتقال 
به محل هاى تعيين شده، باز نگه داشتن مسير رفت 
و آمد زائران و... بخشــى از وظايف بخش انتظامات 

خواهران در حرم مطهر است.

 هم اكنون چند نيــرو در بخش انتظامات 
خواهران مشغول خدمت هستند؟

در حــال حاضر بيــش از 4000 نفــر از خواهران 
افتخارى زير نظــر اداره انتظامــات خواهران حرم 

مطهر رضوى در 21 كشيك هشت ساعته در طول 
هفته، به صورت افتخارى و مطابق شــرح وظايف و 
دســتورعمل هاى موجود در مناطق و محدوده هاى 
خدمتى تعيين شده در داخل رواق ها و روضه منوره 
امام هشتم(عليه السالم) ارائه خدمت مى كنند، ولى 
كشيك خدمت نيروهاى انتظامات بر خالف نيروهاى 

خدمه برادر كه گردشى است، در هفته ثابت است.

 شــيوه جذب در بخش انتظامات افتخارى 
خواهران به چه شكل است؟

متأهل و مقيم مشهد بودن، داشتن حداقل مدرك 
تحصيلى ديپلم و 25 تا 45 ساله بودن، متوسط قد 
160 سانتيمتر، صحت و سالمت جسمانى، بينايى 
كافى و... برخى از شرايط و ضوابط اعالم شده براى 
افراد متقاضى خدمت در بخش انتظامات خواهران 
اســت، بنابراين افراد متقاضى پــس از مراجعه به 
مركز امور خادمين آســتان قــدس رضوى واقع در 
صحن غدير حرم مطهر در روزهاى زوج از ســاعت 
8 تا 11 و پس از  نام نويســى و تأييد و موافقت اين 
مركز، در مرحله بعد به كميسيون جذب امور بانوان 
اماكن متبركــه حرم مطهر رضوى معرفى و پس از 
طى نمودن مراحل ادارى و سازمانى، بخش و محل 
خدمت بانوان متقاضى خدمــت افتخارى در حرم 
مطهر رضوى با توجه به شرايط جسمانى، وضعيت 
ظاهرى، قدرت بيان و تكلم، سطح و مدرك تحصيلى 

و... تعيين و به فرد متقاضى اعالم مى شود.

 مدتى است، شاهد حضور نيروهاى بخش 
انتظامات در محدوده ورودى هاى حرم مطهر 

هستيم، در اين باره بيشتر توضيح دهيد.
با تأكيد توليت آستان قدس رضوى مبنى بر تالش 
براى رعايت حجاب و پوشش اسالمى در بارگاه منور 
رضوى، براى نخستين بار در مجموعه حرم مطهر، 
محدوده فعاليت نيروهاى بخش انتظامات در مبادى 
ورودى گسترش يافت و در اطراف حرم مطهر آغاز 
شد. وظيفه اصلى اين نيروها، اهتمام جدى در زمينه 
تذكر به بانوان در قبل از ورود به بارگاه مقدس امام 
رضا(عليه السالم) در مورد رعايت حجاب و پوشش 
اسالمى در راستاى ترويج امر حجاب و توجه بيشتر 
به اين فريضه اسالمى است. با توجه به شعار نيروهاى 
موجود در حال حاضر، نيروهاى بخش انتظامات سه 
روز در هفته و در روزهاى ســه شنبه، چهارشنبه و 
پنجشنبه از ساعت 8 تا 20 با عنوان «ياوران فاطمى» 

به ترويج فرهنگ حجاب مى پردازند.

 خادمان حرم مطهر با چوب پرهاى سبز و آبى كه در دست دارند، از گذشته تاكنون يكى از نوستالژى هاى ما در مورد زيارت بوده اند و هميشه زمانى كه نام خادم برده مى شود، 
افرادى مهربان با چوب پرهاى رنگى در ذهن ما تداعى مى شوند. بيش از دو دهه از حضور نيروهاى بخش انتظامات خواهران در حرم مطهر رضوى مى گذرد و امروزه در فضايى 
به وسعت 19 هزار مترمربع از حرم مطهر كه ويژه تشرف خواهران زائر و تشرف هاى خانوادگى در نظر گرفته شده است، نيروهاى بخش انتظامات با لباس هاى سبز رنگ و 
چوب پرهاى آبى به صورت 24 ساعته به زائران امام مهربانى ها خدمت مى كنند. «زهرا قاسمى» رئيس اداره انتظامات خواهران حرم مطهر رضوى در مورد شكل گيرى اين بخش و 

فعاليت هايى كه نيروهاى انتظامات در مجموعه حرم مطهر انجام مى دهند، توضيح مى دهد.

نگاهى به خدمات بخش انتظامات خواهران حرم رضوى

خادمانى با لباس هاى سبز 
و چوب پرهاى آبى 

در حال حاضر بيش از 
4000 نفر از خواهران 

افتخارى در 21 كشيك 
هشت ساعته در طول 

هفته، به صورت افتخارى 
و مطابق شرح وظايف و 
دستورعمل هاى موجود 

در مناطق و محدوده هاى 
خدمتى تعيين شده 
در داخل رواق ها و 
روضه منوره امام 

هشتم(عليه السالم) ارائه 
خدمت مى كنند
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ربيع الثانى 

چه شخصى؟
  

فرعون عباسيان
 هارون الرشــيد از مشــهورترين خلفاى عباسى به 
حساب مى آيد كه شهرت او از شرق فراتر رفت و به 
غرب رسيد تا جايى كه گفته شده برخى از پادشاهان 
اروپا به دنبال ايجاد رابطه حسنه با او بوده اند. عصر 
هارون به جهت درآمد بســيار، اموال فراوان، رونق 
تجارت، پيشرفت علم، فلسفه و موفقيت  در فتوحات، 
عصر طاليى دوران حكومت عباسى ناميده مى  شود.

هارون الرشيد، ابوجعفر فرزند مهدى عباسى است كه 
در سال 145 هجرى قمرى در شهر رى به دنيا آمد و 

مادرش كنيزى بنام خيزران بود.
فضل بن يحيى، پسر يحيى بن خالد برمكى 10 روز 
پس از او به دنيا آمد و مادر فضل، رشيد را هم شير 

داد و فضل و رشيد برادر رضاعى شده بودند.
هارون الرشــيد پس از مرگ برادرش هادى عباسى 
كه چهارمين خليفه عباســيان بود، در ربيع االول 
ســال 170 قمرى، به خالفت رســيد و با كمك و 
هم دســتى برمكيان، حكومت مقتدر و مســتبدى 
به وجود آورد. او در مدت خالفت نســبتاً درازمدت 
خويش، جنايت  هاى بى  شمارى مرتكب شد و قتل و 
غارت  هاى زيادى را فرمان داد و از اين راه، ســيطره 
كامل بر مناطق اسالمى و حكومت مسلمانان پيدا 

كرد.
هارون خالفت خود را مديون مادرش و كوشش هاى 
مداوم يحيى بن خالد برمكى بود. يحيى كه به دليل 
پشــتيبانى از هارون در زندان هادى به سر مى  برد 
بالفاصله پس از آنكه هارون بر خالفت رسيد از زندان 
رهايى يافت و از جانب خليفه به مقام وزارت منصوب 
شــد. هارون الرشــيد يكى از بى رحم ترين خلفاى 
عباســى بود كه در طول زندگى خود، چند صد نفر 

از فرزندان حضرت زهرا(س) را به شهادت رساند.
در بى رحمى هارون الرشيد همين بس كه حميد بن 
قحطبه مى  گويد: «هارون در نيمه شبى مرا خواست 
و پس از گفت وگوهايى مرا با غالمى مخصوص همراه 
كرد و من به دســتور داد تا 60 نفــر از ذريه پاك 

حضرت زهرا(س) را سر بريدم و به چاه انداختم.»
هارون الرشيد در سال 171 قمرى بناى قبر مطهر 
حضرت اباعبداهللا الحســين(ع) در كربالى معلى و 
گنبد مطهر را ويران و درخت سدرى كه در كنار قبر 
مطهر بود بريد كه رسول خدا(ص) سال ها قبل از اين 
ماجرا بر قطع كننده اين درخت لعنت فرستاده بود.

هارون الرشيد در اوايل خالفتش وقتى به سفر حج 
رفــت و از حرم پيامبر خدا(ص) ديدار كرد ديدارى 
هم با امام موسى بن جعفر(ع) داشت. امام در حرم 
رسول اهللا(ص) همراه هارون بود. هنگام زيارت قبر 
پيامبر(ص)، هارون خطاب به پيامبر گفت: «سالم بر 
تو اى عموزاده»، و امام گفت: «ســالم بر تو اى پدر». 
اين كالم امام بر هارون بسيار گران آمد و در همان 
مدينه كه بود، دستور بازداشت آن حضرت را صادر 
كرد. ســپس بعد از سال ها زندانى كردن حضرت و 
تبعيد ايشــان به بغداد، آن حضرت را به شــهادت 

رساند.
به شهادت رســاندن امام موسى كاظم(ع)، تخريب 
قبــر مطهر امــام حســين(ع) و كشــتار خاندان 
رسول اهللا(ص) قبيح ترين اعمال هارون الرشيد در 

زمان خالفتش بود.
هارون بيش از 23 سال در رأس خالفت و حكومت 
سرزمين پهناور اســالمي قرار داشت، سرانجام در 
سال  هاي لشكركشي به شــرق عالم اسالم در دوم 
جمادى االول در 45 ســالگي در منطقه طوس به 
هالكت رسيد و پس از نماز فرزندش صالح بن هارون 

بر پيكر او، در روستاي سناباد مدفون گرديد.
پس از شــهادت امام رضا(ع) توســط مأمون فرزند 
هارون الرشيد، به دستور مأمون بدن مطهر آن امام 
همام در كنار قبر هارون الرشيد، به خاك سپرده شد.
دعبل خزاعى شعرى سروده كه در كاشى هاى معرق 

باالسر حرم حضرت نقش بسته است:
قبران فى طوس خيرالناس كلهم/ و قبر شرهم هذا 

من العبر
ما ينفع الرجس من قــرب الزكى و ما/ على الزكى 

بقرب الرجس من ضرر
دو قبــر در طوس كنار يكديگرند؛ يكى قبر بهترين 
انسان ها و ديگرى گور بدترين آنها و اين از عبرت هاى 

روزگار است
نــه هم جوارى پليد با پاك به او ســودى دهد و نه 

نزديك بودن انسان پاك با پليد به او زيانى رساند

 استاد چه شــد كه به سمت هنر حجارى 
رفتيد؟

مشوق اصلى من در اين هنر خانواده ام بودند؛ پدرم 
يكى از حجارهاى برجسته در زمان خويش بود كه 
به همراه اســتاد خليل روان روى و ديگر هنرمندان 
تا ســال 1355 كه فوت كردند، تمامى حجارى ها و 
سنگ تراشى هاى حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)، 
برادر حضرت رضــا(ع) را انجام دادند. با وجود آنكه 
در ســنين كودكى پدرم از دنيا رفت، ولى اصل كار 

حجارى را از ايشان ياد گرفتم.
به طور رسمى كار حجارى را از 19 سالگى با ساخت 
مجسمه ها و سنگ تراشى هاى ساختمانى آغاز كردم 
و تا به امروز حجارى بسيارى از مساجد و حرم هاى 
مطهر را در كارنامه كارى خود دارم و هم اكنون در 
كارگاه ســنتى حجارى كه در آستان امامزاده سيد 
عالءالدين حسين(ع) برادر كوچك امام رضا(ع) در 
شهر شــيراز داريم، به همراه برادر، و فرزندان برادر 
و خواهرم حرفه سنگ تراشــى و حجارى را دنبال 

مى كنيم.
يكــى از بهترين مرمــت كاران كارهــاى قديمى 
«محمودرضا شــبيه» برادرزاده مرحومم اســت كه 
بيشتر كارهاى طرح توسعه حرم مطهر شاهچراغ(ع) 
از جمله سنگ تراشــى محراب ايــن حرم كه جزو 
بى نظيرترين محراب هاى كشور است، توسط ايشان 

انجام شده است.

  در مورد كارهاى حجارى كه در آستان هاى 
مقدس و حرم هاى مطهر انجام داديد، بيشتر 

برايمان توضيح دهيد.
بــه لطف اهل بيت(ع) اين افتخار را داشــتم كه در 
بيشــتر حرم هاى مقدس ائمه(ع) حجــارى كنم. 
حجارى دو ســتون درهاى ورودى باب القبله حرم 
امام حسين(ع)، حجارى اســامى 72 تن در باالى 
شش گوشــه ضريح امام حسين(ع) بصورت قوس، 
گره كارى كمربنــدى 160 مترمربع ديوارهاى حرم 
امام موسى كاظم(ع) در كاظمين، برخى از كارهاى 
سنگ تراشى در سامرا، كار سنگ تراشى دور ضريح 
حضرت فاطمه معصومه(س) و دور ســنگ مبارك 
حضرت فاطمه (س)، بسيارى از حجارى هاى آستان 
مقدس احمد بن موســى(ع) معروف به شاهچراغ 
و آستان سيدعالءالدين حســين(ع) برادر كوچك 
امام رضا(ع) بخشــى از كارهايم هستند. همچنين 
سنگ تراشــى هاى 30 درصد از امامزادگان استان 
فــارس كه بيش از 600  تا 700 امامزاده ســنددار 

در اين استان به ثبت رسيده است، جزو كارهاى من 
است. جديدترين كارى را هم كه به تازگى به اتمام 

رسيد، سنگ مزار مطهر حضرت معصومه(س) بود.

 از اينكه حجار ســنگ قبر مطهر كريمه 
اهل بيت، حضرت معصومــه(س) بوديد، چه 

احساسى داريد؟
واقعا خدا را شكر مى كنم كه اين افتخار نصيبم شد كه 
كار حجارى سنگ مزار مطهر حضرت معصومه(س) 
را انجام دهم؛ اين ســنگ يكى از شــاخص ترين و 
بى نظيرترين آثار حجارى سنتى است كه با عنايت 
خود اين بزرگوار توانستيم به اتمام برسانيم و با يقين 
مى گويم كه اين كار از دســت و هنر ما فراتر بوده و 

خود حضرت عنايت داشته اند.
الزم اســت كه همين جا از توليت آســتان مقدس 
حضرت معصومه(س) كه اين اعتماد را به بنده و تيم 
ما كردند قدردانى كنم، آرزو دارم كه اين تاج افتخار را 
داشته باشم كه بتوانم در حرم مطهر امام رضا(ع) كار 
حجارى و سنگ تراشى نيز داشته باشم و اميدوارم 
حضرت رضا(ع) اين لطف را به ما داشــته باشند كه 

بتوانم در اين آستان مقدس خدمتى را انجام دهم.

  گويا نقش و حجارى مقبره شخصيت هاى 
مذهبى و هنرى را هم برعهده داشته ايد، در 

مورد اين كارهايتان بگوييد.
افتخار زدن ســنگ مزار آيت اهللا مرعشى نجفى در 
قم، سنگ مزار آيت اهللا گلپايگانى در قم، سنگ مزار 
آيت اهللا يثربى در كاشــان، ســنگ مقبــره دكتر 
گنجويــان به صورت كامال هنرى را داشــته ام و در 
حال رايزنى براى ايجاد سنگ مزار شاعر بنام حافظ 

شيرازى به طور كامال سنتى هستيم.

 در كارهــاى حجارى بيشــتر از چه نوع 
سنگ هايى استفاده مى كنيد؟

انواع سنگ هاى مورد اســتفاده در حجارى شامل 
مرمر، اتابكى، ســياه، گندمك، چينى ســفيد، كرم 
اســتخوانى و ديگر سنگ هاى طبيعى است كه هر 
سنگ مخصوص كارى ويژه است. اما بيشتر در اماكن 
مذهبى و حرم هاى مطهر از ســنگ مرمر استفاده 

مى شود.

 در اماكن مذهبى بيشتر از چه نقش هايى 
استفاده مى شود؟

يكــى از هنرهايى كه در اماكن مذهبى و حرم هاى 

مطهر به كار مى رود، حجارى اســت و در اين اماكن 
بيشــتر كارهاى سنتى اصيل با طرح هاى اسليمى، 

گره كارى و خط و قوس هاى خاص اجرا مى شود.

 در مورد ابزار كارتان برايمان بگوييد.
ابزار مورد استفاده ما همه ابزارها سنتى و دست ساز 
از قبيــل چكش هاى كوچك و بــزرگ با وزن هاى 
خاص، قلم نقارى، قلم دندانه،  قلم قاشقى، قلم موج، 
قلــم درز، قلم كج و ابزارهــاى اندازه گيرى از قبيل 
متر، گونيا، پرگار و خط كش اســت و تمام اين ابزار 
سنتى است و هيچ گونه ابزار برقى در كارهاى سنتى 
استفاده نمى شود؛ در واقع حجارى سنتى در كل با 
هنر دست حجار به انجام مى رسد كه با نقش زنى بر 
روى كاغذ آغاز مى شود و با قلم زنى و روسازى ادامه 
مى يابد و در نهايت با پرداخت و ساخت پايان مى يابد.
الزم اســت كه در اينجا اشاره كنم، كارگاه حجارى 
امامزاده سيد عالءالدين حسين(ع) شيراز كه ما در 
آنجا مشغول به كار هستيم، تنها كارگاه تمام سنتى 
كشور اســت و تمامى ابزار مورد استفاده ما در اين 

كارگاه به شكل سنتى است.

  استاد «شبيه» دوست داريم با مهارت ها و 
تخصص هايى كه در حوزه حجارى داريد بيشتر 

آشنا شويم.
در مــدت بيش از 30 ســال كار حجــارى و حرفه 
اجدادى كــه كرده ام در ترميــم كارهاى قديمى و 
ميــراث از گذشــتگان تخصص پيدا كــرده ام و به 
ســبك هاى مختلف حجارى روى سنگ و اجراى 
كليه ســبك ها به صــورت حرفه اى مهــارت دارم. 
همچنين ضمن آشنايى به طرح هاى اسليمى گل 
و مرغ به صورت نيمه حرفه اى و طراح كارهاى گره 
چينــى به صورت حرفه اى، مبتكر و ابداع كننده در 
نقش حجارى به سبك جديد به صورت سنتى نيز 

هستم. 
عالوه بر آشــنايى به همه خطوط و كارهاى سنتى 
شــرقى، غربى، عربى و ايرانى، به صورت تخصصى 
كار شناخت سنگ هاى مختلف طبيعى به صورت 
تخصصى و شناسايى طرح هاى مخصوص كار با توجه 

به جنس سنگ را نيز انجام مى دهم.
به زودى نيــز كتاب آموزش حجارى و شــناخت 
سنگ هاى مختلف كه دو سال نوشتن و طراحى آن 
زمان برده اســت، منتشر خواهد شد و در آينده اين 
كتاب ان شــاءاهللا به زبان هاى انگليسى و فرانسه نيز 

ترجمه خواهد شد.

زهرا چكنه: استاد «محمد جواد شبيه» از صنعتگران پيشكسوت در هنر حجارى است كه در سال 1343 در شيراز به دنيا آمد. او با 
توجه به عالقه اى كه به هنر و شغل پدر و برادرانش داشت، از 12 سالگى وارد حرفه حجارى شد.

استاد شبيه در دوران حرفه اى خود سعى كرد اين هنر زيبا و سخت را در خانواده ماندگار و زنده نگه دارد، لذا فرزندان برادر و خواهر 
خود را آموزش داد و اكنون در تنها كارگاه حجارى سنتى كشور در شيراز مشغول به كار است.

به بهانه ساخت سنگ جديد مزار حضرت معصومه(س) كه به تازگى كار حجارى آن توسط استاد محمدجواد شبيه به اتمام رسيد، 
گفت وگويى را با اين استاد هنر حجارى داشتيم كه در ادامه مى خوانيد.

استاد شبيه؛ پيشكسوت هنر حجارى:

   آرزو دارم در حرم امام رضا
سنگ تراشى كنم
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 همراه با 
قصه هاى قشنگ ايرانى

تاريخ باشــكوه كشور ايران كتاب  هايى پر از حكايت  ها و قصه  هاى 
زيبا و شــنيدنى است كه تعدادى از اين قصه  ها از 30 كتاب مهم 
و معروف توســط مجيد مالمحمدى در كتاب «قصه هاى قشنگ 

ايرانى» بازآفرينى شده  اند.
انتشارات آستان قدس رضوى (به نشر) براى نخستين بار جلد دوم 
مجموعه دو جلدى «قصه  هاى قشنگ ايرانى» را در قالب كتاب  هاى 

پروانه براى گروه سنى نوجوانان منتشر و روانه بازار كرده است.
مجيد مالمحمدى نويســنده اين مجموعه در جلد دوم اين اثر به 
بازآفرينى قصه هايى زيبا و جذاب مى پردازد كه برگرفته از برخى 
كتاب هاى كهن ايرانى از قبيل كشف االسرار، قصه هاى شيخ بهايى، 
قصه  هاى زهرالربيع، شاهنامه، قصه  هاى لقمان حكيم، تاريخ طبرى، 
قصه  هاى بهلول، مرزبان  نامه، امثال و حكم دهخدا، مثنوى معنوى، 
لطايف الطوايف، روضه خلد، چهار مقاله عروضى، هزار و يك شب و 

مثنوى طاقديس هستند.
عالوه بر اين، نويسنده در پايان هر داستان كوتاه، معرفى مختصرى 
از كتاب مرجع آن داســتان ارائه مى كنــد و به اين ترتيب زمينه 

آشنايى مخاطبان با اين كتاب هاى كهن نيز فراهم مى شود.
اين كتــاب 180 صفحه اى در قطع وزيرى كوتاه و با شــمارگان 
1000 نسخه منتشر شده و به قيمت 180 هزار ريال در دسترس 

مخاطبان قرار دارد.
عالقه مندان براى تهيه اين كتاب، آگاهى از اخبار به نشر و نيز مشاهده 
و تهيه ساير محصوالت انتشارات آستان قدس رضوي مى توانند به 
نشانى اينترنتى www.Behnashr.com يا فروشگاه هاى سطح 

شهر مشهد و نمايندگي هاى سراسر كشور مراجعه كنند.

نرم افزار رضوى را 
به همراه داشته باشيد

حرم مطهر رضوى ساالنه ميزبان حدود 30 ميليون زائر است كه از 
اقصى نقاط كشور براى زيارت اين بارگاه منور راهى مشهدالرضا(ع) 
مى  شوند، خادمان فرهنگى آستان قدس رضوى به منظور ارتباط 
سريع و آســان زائران، افزايش معرفت نسبت به امام مهربانى  ها، 
آشنايى با مجموعه آستان قدس رضوى و بهره  مندى از خدمات اين 
آستان مقدس، مقدمات و زمينه توليد نرم افزار جامع و كاربردى 
«همراه رضوى» را از ســال 1392 آغاز و در ســال 1394 به اتمام 

رساندند.
اين نرم افزار ساختارى تحت شبكه دارد، به شكلى كه براى استفاده 
كامل از ســرويس  ها و خدمات آن، كاربر بايد به شــبكه اينترنت 
متصل باشد. البته پس از هر بار به روزرسانى امكان استفاده آفالين 
از محتواى به روزرسانى شده وجود خواهد داشت، به جز بخش  هايى 
كه جهت دســتيابى به محتوا از كدهاى RSS بهره مى  گيرند كه 
البته در اين بخش  ها نيز سرفصل  ها به شكل آفالين قابل مشاهده 

خواهد بود.
ايــن ســامانه موبايلــى در فرمــت apk و قابل نصــب بر روى 
گوشى هاى اندرويد(نسخه 3 به باال) عرضه شده و در آينده نزديك 

نسخه ios آن نيز ارائه خواهد شد.
برخى از امكانات و زير مجموعه  هاى اين نرم افزار به شرح زير است:
پاسخ گويى به پرسش  هاى دينى، شــركت در مسابقات، اطالع از 
برنامه  هاى حرم مطهر، حرم  شناسى، آشنايى با سبك زندگى دينى، 
نقشه راهنماى مشهد مقدس و حرم مطهر، ارسال دلنوشته و ... . 

اين نرم افزار در حدود 29 مگابايت حجم داشته و از اين آدرس به 
 www.aqr.ri :راحتى قابل دانلود كردن است

ويژه برنامه سخنرانى و بيان معارف 
دينى رواق امام خمينى(ره) 
سخنرانى حجت االسالم و المسلمين يعقوبى

با موضوع: دفاع از ارزش  هاى انقالب اسالمى
چهارشنبه و پنج شنبه – ساعت 10:40

سخنرانى: حجت االسالم و المسلمين دستجردى
با موضوع: وحدت و انسجام و دشمن شناسى در سيره اهل بيت (ع)

چهارشنبه تا جمعه - ساعت 17:45

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

دعاى كميل / پنج شنبه- ساعت 19 -  رواق امام خمينى(ره)
                   / پنج شنبه – ساعت 21 -  رواق دارالحجه

دعاى ندبه / جمعه - اول طلوع آفتاب
زيارت آل يس / جمعه – ساعت 18:15

مناجات خوانى / جمعه- ساعت3:45

* قرائت زيارت امين اهللا همه روزه بعد از نمازهاى يوميه
* اقامه 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 ظهــر و عصر رواق هاى حضرت زهرا(س)، 

دارالحكمه و حضرت معصومه(س)

ديدار مشاور امور ايثارگران آستان قدس رضوى با خانواده شهداى مدافع حرم 

به ياد شما هستيم ...

گزارش تصويرى

 عكس ها: احمد حسنى


