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حرم گرد ى

گنبد مسى رنگ
در مجاورت خورشيد

الهه ارجمندی

از صحن انقالب قصد زیــارت داریم. این بار، راه را 
از میــان رواق های دارالضیافه و رواق اهلل وردی خان 
می گیریــم.  تأمــل در رواق های حــرم مطهر و 
چرخیدنــی طواف وار بــه دور ضریح حضرت، دل 
را سرشــار از حســی ناب می کند و روح را درگیر 

آرامشی عمیق و معنویتی خاص.
و این بــار، رواقی که گنبــد آن در مجاورت گنبد 
طالیی آقا به چشم می خورد. گنبدی در مجاورت 

خورشید. گنبد اهلل وردی خان... .

   رواق و گنبد اهللا وردی خان
رواق گنبــد اهلل وردی خــان در مجموعــه عظیم 
رواق  هــای حرم مطهــر، هم از حیــث قدمت و 
هــم به لحاظ طرح و ترکیــب، از ویژگی ممتازی 
برخوردار است. ســاختمان آن به جهت معماری 
و دقت و ظرافت، در کاشی کاری و مقرنس سازی، 
از شاهکارهای مسلم به شــمار می آید. گنبد اهلل 
وردی خان، گنبدی مســی بوده و در شمال شرقی 
بقعه مطهر و در شــرق رواق توحیدخانه بر باالی 

رواق اهلل وردی خان ساخته شده  است.
این رواق  با 171 مترمربع مساحت، از طرف شمال 
به صحن کهنه و از شرق به دارالضیافه، از جنوب به 
رواق دارالســعاده و از غرب نیز به رواق حاتم خانی 
مربوط می شــود. ایــن رواق بنا به خواســت اهلل 
وردی خان، سردار دالور شاه عباس اول صفوی در 
سال 1021 و یک سال پیش از مرگ وی ساخته  
شد. پس از فوت وی در شیراز، جنازه اش به مشهد 

منتقل و در این رواق دفن شد.  

  معماری و هنر
رواق گنبد اهلل وردی خان، شــاهکار باشکوه دوران 
صفوی، عبارت است از یک گنبدخانه هشت ضلعی 
که برگرد داخل آن هشــت صفه در ردیف پایین 
و هشــت صفه کوچک تر در ردیف باالی آن قرار 
گرفته است. مدفن اهلل وردی خان در صفه جنوبی 
رواق واقع  شده و سنگ مرقد آن در ازاره نصب است. 
کف رواق از سنگ مرمر سفید است که با نوارهایی 
از ســنگ مرمر سیاه، نقوش گره هندسی پرکاری 
در آن اجرا شده  است. دیوارها از مرمر روشن است 
و باالی ازاره و سقف از کاشی معرق پوشیده شده 
 است. زیر گنبد نیز به مقرنس کاری هایی در هفت 
ردیف، مزین شده و مقرنس ها، شمسه بزرگی را در 

وسط  احاطه کرده اند.
 نمای بیرونی گنبد در دوره پهلوی با آجرهای مسی 
مزین به ترنج های برجســته، پوشیده شده  است. 
گنبد یک پوش، فاقد ساقه و کم ارتفاع ساخته  شده 
تا از بیرون در مقابل گنبد مطهر، جلوه ای نداشته 
باشد.  در جای جای این بنای معنوی، کتیبه  های 
فراوانــی از آیات و احادیث به چشــم می خورد. بر 
گرداگرد این رواق، تاریخ والدت و شــهادت امامان 
معصوم)ع( به همراه بعضی از احادیث معتبر مکتوب 
شــده  است. خط کتیبه ها به رنگ سفید بر زمینه 
الجوردی، هماهنگ با برخی نقوش ختایی و نوار 
قاب های کاشی هاســت. انواع قاب ها و کاربندی ها 
با هره هایی از آجر، ســنگ و کاشــی در این رواق 
به کار رفته   است. میان زیبایی های رواق مسیر را از 
توحیدخانه یا دارالفیض ادامه می دهیم تا به بقعه 

مطهر امام مهربانی ها وارد شویم. 

  کتیبه های رواق
در زیر گنبد و باالی غرفه ها کتیبه ای بسیار زیبا با 
خط ثلث نوشته شده و در آن سوره مبارکه جمعه 
و سوره توحید نوشته شده است و در صفه ای که از 
آن جا به رواق دارالضیافه می روند با خط نستعلیق 
روی کاشــی های معرق این چند بیت فارســی را 

نوشته اند:
خوش بنایی است این بنا که زند فرش او تکیه بر 

فراز فلک
تا کند رفعت نظر بنهاد از مه و مهر و نه فلک عینک

چون بود در جوار روضه شــاه خردم گفت کامده 
بی شک

ســال تاریخ آن خجسته مقام کعبه خلق و سجده 
گاه ملک

خــبــر
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معاون امداد مستضعفان آستان قدس 
رضوی از ارســال محموله کمک های 
آستان قدس رضوی به مناطق زلزله زده 
غرب کشور همزمان با چهلمین سالگرد 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی خبر 

داد.
مصطفی خاکســار قهــرودی با اعالم 
ایــن خبر ابراز کرد: همزمان با ایام اهلل 
دهه فجر امســال 58 خــودرو حامل 
کمک های آســتان قــدس رضوی به 
مناطق زلزله زده غرب کشــور ارسال 

شد.
وی با بیان اینکه این اقالم شامل وسایل 
گرمایشی همچون هیترهای برقی، پتو، 

چادر، مواد خوراکی، آب معدنی، شوینده، غذاهای کنسرو شده و ... بود، تصریح 
کرد: اقالم ارسالی به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه عموماً در مناطق قصر 

شیرین، کوزران، سرپل ذهاب، گیالن غرب و داالهو توزیع شده است.
وی افزود: این اقالم توســط دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی در استان 

کرمانشــاه و با همراهــی خادمیاران 
رضوی این استان در مناطق زلزله زده 

توزیع شده است.
خاکسار با اشاره به اینکه 12 بهمن سال 
جاری 25 دستگاه خودرو، 15 بهمن، 
19 دســتگاه خــودرو؛ 17 بهمن، 11 
دستگاه و در آستانه روز 22 بهمن نیز 
3 دســتگاه خودرو نیسان حاوی اقالم 
امدادی به مناطق زلزله زده کرمانشــاه 
ارسال شده است، افزود: تهیه و ارسال 
1000 عدد چادرمسافرتی، ارسال 18 
کانکس، اعزام ســه تیم پزشکي براي 
درمان زلزله زدگان آسیب دیده، اعطای 
داروی رایگان به بیماران نیازمند مناطق 
زلزله زده و راه اندازی آشــپزخانه صحرایي به مدت دوازده روز در شهرستان 
سرپل ذهاب و توزیع غذای گرم به تعداد 100 هزار پرس میان آسیب دیدگان 
زلزله از جمله اقدامات معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوی در مناطق 

زلزله زده غرب کشور بوده است.

سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان قزوین از توزیع یک 
هزار بســته غذایی در ایام اهلل دهه فجر بین نیازمندان و محرومان این استان 

خبر داد.
علی نبیئی با بیان این خبر ابراز کرد: نمایندگی آستان قدس رضوی در استان 
قزوین همزمان با فرا رسیدن ایام اهلل دهه فجر و جشن های چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی برنامه ها و خدمات متنوعی را ویژه نیازمندان و محرومان 

برگزار کرد.
وی به آغاز توزیع 40 هزار وعده غذای گرم در مناطق محروم اشاره کرد و گفت: 
به همت این نمایندگی 40 هزار پرس غذای گرم توسط خادمیاران رضوی در 

مناطق مختلف استان قزوین توزیع شد.

نبیئی با اشاره به اینکه به همت دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان 
قزوین کانون خادمیاری صنعت، تولید و اشــتغال به منظور ایجاد اشتغال راه 
اندازی می شــود، ابراز کرد: در این طــرح کارخانه هایی که به دالیل مختلف 
همچون مشــکالت مدیریتی، بدهی بانکی و ... توقیف و یا غیر فعال شده اند 
شناسایی و با کمک خیران و ســرمایه گذاران و کارگران همان شرکت ها به 

چرخه تولید برگردانده می شوند.
سرپرســت دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در اســتان قزوین از افتتاح 
کانون های خادمیاری در ایام دهه فجر خبر داد و اظهار داشت: شب 22 بهمن 
چهلمین کانون خادمیاری به مناســبت آغاز چهلمین ســال پیروزی انقالب 

اسالمی افتتاح شد.

ارسال کاروان کمك های آستان قدس رضوی به مناطق زلزله زده غرب

1000 سبد غذایی میان نیازمندان استان قزوین توزیع شد

45 نفر از کودکان محروم و ســرطانی اســتان اردبیل به حرم مطهر رضوی 
مشرف شدند. زهرایی؛ مسئول این کاروان ابراز کرد: با همکاری معاونت امداد 
مستضعفان آستان قدس رضوی و خیریه مستمندان سرطانی استان اردبیل 45 
نفر از بیماران محروم و سرطانی این استان شناسایی و به همراه خانواده هایشان 
به پابوسی حرم مطهر امام علی بن موسی الرضا)ع( مشرف شدند. وی با اشاره 
به اینکه این زائران بین 8 تا 15 ســال ســن دارند، عنوان کرد: این کودکان و 
نوجوانان به دلیل وضعیت بد جسمانی و شرایط نامناسب مالی اولین باری است 
که به حرم مطهر امام مهربانی ها مشــرف می شوند. زهرایی با بیان اینکه این 
گروه از زائران به مدت 3 روز در مشهد میهمان آستان قدس رضوی هستند، 
اظهار داشت: این زائران عالوه بر زیارت مضجع منور امام رضا)ع( از برنامه های 
فرهنگی و تبلیغی حرم مطهر رضوی بهره مند شدند. حرم شناسی، بازدید از 
موزه مرکزی و اطعام غذای متبرك حضرت رضا)ع( از دیگر برنامه های تدارك 

دیده شده برای این گروه از زائران است.

معاون امداد مستضعفان آستان قدس 
رضوی از ارســال محموله کمک های 
آستان قدس رضوی به مناطق زلزله زده 
غرب کشور همزمان با چهلمین سالگرد 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی خبر 

مصطفی خاکســار قهــرودی با اعالم 
ایــن خبر ابراز کرد: همزمان با ایام اهلل 
 خــودرو حامل 
کمک های آســتان قــدس رضوی به 
مناطق زلزله زده غرب کشــور ارسال 

وی با بیان اینکه این اقالم شامل وسایل 
گرمایشی همچون هیترهای برقی، پتو، 

کودکان سرطانی استان اردبیل به حرم رضوی مشرف شدند

چهارمین دوره مسابقه 
«کتابی که خوانده ام» در کتابخانه های 

آستان قدس رضوی آغاز شد

به مناســبت ایام پیروزی انقالب اسالمی، چهارمین دوره مسابقه کتابی که 
خوانده ام، در دو موضوع عمومی و اختصاصی با محوریت »حضرت زهرا)س(« 
و »انقالب اسالمی« در بین اعضای کتاب دوست و اهل قلم کتابخانه های این 

آستان مقدس برپا شده است.
در این طرح، اعضا بهترین کتابی را که خوانده اند از طریق دریافت و تکمیل 

فرم مربوطه، معرفی کرده و مطالعه اش را به دیگران پیشنهاد می کنند.
شــرکت کنندگان باید به سؤاالتی مانند »انگیزه شــما از مطالعه این کتاب 
چیســت؟« و »آیا این کتاب نکات منفی دارد یا خیر؟« در فرم مسابقه پاسخ 
بگویند. همچنین خالصه ای از کتاب را با معرفی اجمالی نویســنده و سایر 
آثارش نوشته و در پایان نیز نظر خود را در مورد محتوای کتاب در چند سطر 
ذکر کنند. عالقه مندان می توانند برای دریافت فرم مسابقه به کتابخانه مرکزی 
آســتان قدس رضوی و یا شعب کتابخانه های سازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسناد آستان قدس رضوی در سطح  مشهد و دیگر شهرستان های کشور 

مراجعه کنند. شرکت کنندگان تا 30 فروردین 1397 فرصت دارند فرم های 
مربوطه را تکمیل و به کتابخانه های این سازمان تحویل دهند. نتایج این دوره 
مسابقه با معرفی نفرات برتر و اهدای جوایز نفیس در اردیبهشت ماه 1397 

اعالم خواهد شد.
اهل کتاب و کتابخوانی برای دریافت اطالعات بیشتر درباره کتابخانه های این 

سازمان می توانند به این نشانی مراجعه کنند:
 library.aqr.ir 

به مناســبت ایام پیروزی انقالب اسالمی، چهارمین دوره مسابقه کتابی که 
خوانده ام، در دو موضوع عمومی و اختصاصی با محوریت »حضرت زهرا)س(« 
و »انقالب اسالمی« در بین اعضای کتاب دوست و اهل قلم کتابخانه های این 

در این طرح، اعضا بهترین کتابی را که خوانده اند از طریق دریافت و تکمیل 

شــرکت کنندگان باید به سؤاالتی مانند »انگیزه شــما از مطالعه این کتاب 
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عرض اراد ت
  

شوق حضور
محمد صادق بخشی / عضو انجمن ادبی رضوی

کبوترانه به شوق حضور مي آیم
که عاشقانه به دیدار نور مي آیم

شبیه آهوي خسته دلم هوایي شد
به پاي بوس تو با شوق و شور مي آیم

به اشک زائر دل خسته مي خورم سوگند
که دل شکسته ام از راه دور مي آیم

تویي غریب نواز و گواه من آهو
به ملک امن و پناهي صبور مي آیم

نفس بریده ام از دست شب پرستي ها
چو روزني به تماشاي نور مي آیم

کرم نما و به این خسته دل نگاهي کن
اگرچه دست تهي در حضور مي آیم

   
غبار غریبی

على باقرى اصل / عضو انجمن ادبى رضوى

غبار غّصه نشسته به شانه ام آقا
پر از گالیه و بغض و بهانه ام آقا

من آن کبوتر آواره ام که چندین سال
به هر بهانه پی آب و دانه ام آقا

چنان غبار غریبی نشسته بر دوشم
که بین مردم خود بی نشانه ام آقا
هزار بغض نهفته که در گلو دارم

برای گریه به دنبال شانه ام آقا
حرامی آمد و دار و ندار ما را برد
به این بهانه که بی آشیانه ام آقا

ببین چگونه بدون تو یأس و تاریکی
رسوخ کرده به عمق ترانه ام آقا

   
پاي بوس

طاها خراسانی / عضو انجمن ادبی رضوی

من خارم و از تو رنگ و بو مي گیرم
از خاك حریمت آبرو مي گیرم
پروانه ام و در طلب اذن دخول

چون شمع زِ اشک خود وضو مي گیرم
تا نام تو بوده گرمي بازارم

یک بار نیفتاده ِگره در کارم
مرهون دعا و شیر مادر هستم

امروز اگر بر تو ارادت دا رم
ُزوار که بر ِمهر تو دلباخته اند

از شوق تو َسر زِ پای نشناخته اند
در همهمه دور حریمت انگار

دل ها به ضریح پنجه انداخته اند

   
پای یك سفره

محسن صرامى

رزاقی و دادی همیشه نان گدا را
بر سفره ات این بار هم بنشان گدا را
هرگز گدا را رد نکردی دست خالی

با دست خود دادی سرو سامان گدا را
نگذاشتی سائل شود شرمنده تو

خواندی میان خانه ات مهمان گدا را
شد حاصل نفرین تو حر ریاحی

حتماً دعایت می کند سلمان گدا را
انس تو اصالً با گداها از قدیم است

بیش از نیازش دادی از احسان گدا را
با بینوایان پای یک سفره نشستی
کردی صدا با لفظ آقاجان گدا را
وقتی گدا بر تو زند رو می نمایی

از هر دوعالم بی نیازش آن گدا را

دنیا جلوه گاه نعمت های الهی است، بنابراین اگر انسان با توجه به مبدأ 
نعمت و با شــکرگزاری در سایه عبودیت در مسیر زندگی حرکت کند 

سعادتمند خواهد شد.
اْ َءال َ َداُوَد ُشْکًرا؛ ای آل داود، شکر این همه  قرآن کریم می فرماید: »اْعَمُلوَّ
نعمت را به جای آورید«، شاکر بودن خصلتي الهي است که هر انسان با 
ایمان باید براي رهایي از عذاب دنیوي و اخروي و رسیدن به سعادت و 

اوج کمال انساني خود مزین به این خصلت نیک باشد.
انسان همواره در مسیر زندگی با سختی و دشواری روبه رو است، بنابراین 
باید در همه حاالت شاکر نعمت های خداوند باشد، چرا که شکرگزاری از 

نعمت های خداوند استرس های زندگی روزمره را کاهش می دهد.
بیشتر اوقات انسان فقط در گرفتاری ها به سوی خدا می رود و با عجز و 
گریه و زاری از خداوند می خواهد که مشکالتش را حل کند، اما این گونه 

عمل کردن درســت نیست، چرا که زندگی انسان معجونی از خوشی ها 
و ناراحتی هاست.

شکر کامل شکر عملی است، چرا که این مرحله از شکر متشکل از شکر 
قلبی و زبانی اســت و وقتی انســان به وسیله دل، نعمت خدا را درك و 
با زبان آن را اظهار و شــکرگزار باشــد، باید در عمل نیز شکر خدا را به 

جای آورد.
شاکر حقیقی باید نعمت های الهی را صرف رضا و مقصود پروردگار کند و 
همواره باید آگاه باشد که از نعمت های خدا در چه مسیری استفاده کند. 
پیروزی انقالب یکی از نعمت های الهی است که نصیب ملت ایران شد و 

ما باید شکرگزار این باشیم.
 انسان شاکر مي داند که شکر نعمت هاي پروردگار وظیفه اي انساني است 

و انسان محتاج آثار ارزشمند آن است.

برای هر عمل و کار ارزشــمند آفت وجود دارد، انقالب اســالمی ایران 
نیز یک عمل نیک و پســندیده به  شمار می  رود که هرگز خالی از آفت 
نخواهد بود. انقالب اســالمی ایران یک نعمت عظیم الهی است. مطابق 
سنت  های الهی که بر همه بشریت ساری و جاری است، اگر کسی شکر 
نعمت به جای آورد، خداوند نعمت را بر او بیشتر می  کند و اگر قدردان 
نعمت  های الهی نباشد دچار عذاب می  شود که در این بین نعمت انقالب 
نیز از این قاعده جدا نیست. هر آینه انقالب را آفت  هایی تهدید می  کند 
که می  تواند به آن ضربه  های سنگینی وارد کند، از این رو باید مراقب این 
آفت  ها و انقالب خود باشیم. شیطان در هر لحظه به دنبال کینه  اندازی و 
اختالف  افکنی در جامعه بشری است، اگر اکنون در جامعه شاهد اختالف 
بین مسئوالن هستیم، این اختالف از مکر شیطان سرچشمه گرفته است، 
البته اختالف نظر و ســلیقه عیبی ندارد ولی اگر همین اختالف سلیقه 
باعث نزاع و حزب بندی شود برای اقتدار و عزت انقالب خطرآفرین است.

خداوند به حضرت موســی)ع( مأموریت می  دهد که مردم را از ظلمت و 
گمراهی به سمت نور و سعادت هدایت کند و پس از تحقق این ماموریت 
قوم بنی اسرائیل به نعمت های بسیاری می رسند. با این حال بنی اسرائیل 
که غرق در نعمت  های الهی بودند مغرور شدند و خود را اولیای خداوند 
فرض کردند تا در نهایــت در عین کفران نعمت به عذاب الهی گرفتار 
شــدند. وحدت الزمه امنیت کشور است، اگر در هر کشوری بین مردم، 
سیاست مداران و مسئوالن اختالف باشــد هر آینه امنیت آن کشور از 
بین خواهد رفت. وحدت دشمن شکن است، محور اصلی تمام پیروزی  ها، 
عــزت، کرامت و اقتدار در نظام اســالمی با وحــدت و پیروی از والیت 
فقیه شکل می  گیرد. همه ما وظیفه داریم در صیانت از انقالب به اندازه 
وســع خود به تکلیف  مان عمل کنیم و به یاد داشته باشیم که دشمنان 
می  خواهند خواسته هایشــان را بر ما دیکته کنند و با اختالف  اندازی به 

جمهوری اسالمی آسیب بزنند.

در نظام اسالمی اگر مردم همراه رهبری نباشند، جامعه پیشرفت نخواهد 
کرد، در قرآن و روایات سلســله تهدیداتی بیان شده است که رسماً به 
مؤمنان می  گوید اگر یکسری از اعمال اتفاق بیفتد نظام جامعه فرو خواهد 
ریخت. ظلم زمینه  ســاز فروپاشــی نظام جامعه است، با توجه به سنت 
پاکیزه  پیامبر فرزانه  اسالم و سرنوشت امت  های پیشین، در می  یابیم که 
سبب عمده از بین رفتن و هالکت امت های گذشته، همانا دست یازیدن 
به گناه و قد علم کردن و مواجهه با اوامر الهی بوده است که با گذشتن 
از مرز محرمات و زیر پا گذاشــتن خط سرخ  های الهی و نادیده گرفتن 
ارزش  هــا و آموزه های دینی، پرچم جنِگ با خدا را بلند کرده و دســت 
به  طغیان و سرکشی زده اند. یکی از راه های جلوگیری از ظلم این است 
که ارتباط بین مردم و حاکمان مستقیم باشد، حضرت علی)ع( بارها به 
فرمانداران خود توصیه می  کرد که با مردم ارتباط مستقیم داشته باشند. 
ظلم فقط با ســخنوری از بین نمی رود بلکه همه مسئوالن یک جامعه 
بایــد برای رفع آن اقدام عملی و جــدی کنند. »عدم مدیریت صحیح« 
از دیگر اســباب فروپاشی جامعه اســت. امیر مؤمنان حضرت  علی)ع(، 
اولین پیشــوای شیعیان نمونه کامل یک مدیر اسالمی است؛ نگاهی به 

بیانات و فرامین امیرالمؤمنین علی)ع( راجع به مبحث مدیریت این نکته 
را مشــخص می کند که چنان  چه مدیــران و زمامداران یک جامعه به 
درســتی تربیت نشوند و در مسند امور قرار نگیرند و راه و روش صحیح 
حکومت داری و مدیریت را فرا نگیرند، مردم آن جامعه هرگز روی صالح 

و اصالح را نخواهند دید.
تخصص و تعهد الزمه مدیریت هســتند، اگر مدیری تعهد یا تخصص 
کاری نداشته باشــد یقیناً در راهنمایی جامعه با مشکل مواجه خواهد 
شد و شاید خسران جبران ناپذیر را پدید بیاورد. امیرالمؤمنین علي)ع( 
مدیریت را محور و قطب مي  دانند، تمام مسائل را در جامعه اسالمي بر 
محور مدیر و مدیریت خالصه مي  کنند و مي  فرمایند: »تدبیر و مدیریت 
خود سرمایه اندك را افزون مي  کند، اما مدیریت و تدبیر سوء و ضعیف 

سرمایه انبوه را نیز نابود و زائل مي  سازد.«
گناه، افتراق و اختالف از دیگر اســباب فروپاشی یک جامعه می باشند. 
اختالف و تفرقه میان یک جمعیت و قوم عواقب ســوء فراوانی دارد، از 
این رو قرآن کریم و پیشــوایان دین به طور فراوان نســبت به بروز آن 

هشدار داده  اند.

ُحسن خلق به معنای نرم خویی، خوش گفتاری و گشاده رویی در برخورد 
با دیگران است.

هر انسانی را به میزان ظهور ارزش های اخالقی در افکار و گفتار و رفتار 
ارزیابی می کنند، اولین نمودي که از یک شخص در جامعه ظاهر مي شود 

اخالق آن فرد است.
اخالق در زندگی انسان از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است، چرا که 
انســانیت انسان وقتی شکل می گیرد که ارزش های اخالقی در وجود او 

متبلور شود.
امام صــادق)ع( فرموده اند: »خوش رویــی، خوش گویی و خوش خویی 
از نشــانه های حسن خلق است«، اخالق نیکو انســان را از دغدغه  هاي 

بي حاصل و از پریشاني هاي زندگی نجات مي  دهد.
قرآن بر رشد اخالقی انسان ها تأکید بسیار داشته و آن را از اهداف  رسالت 
پیامبر)ص ( شمرده  است، آســایش دنیا و آخرت در سایه اخالق نیک 
محقق می شود و انســان اگر بخواهد در زندگي دنیا آسوده باشد و دور 
از نگراني ها و اضطراب هاي ویرانگر زندگی کند باید با صفت هاي زشت 
و بــد اخالقی ها مبارزه کند. تمرین یکــی از راه های مؤثر برای نهادینه 
کردن اخالق نیک در وجود انســان است، لذا برای انجام رفتار و کردار 
پســندیده ای همچون خوش اخالقی و خوش رویی باید تمرین کنیم تا 
این خصلت حسنه ملکه وجودمان شود. اخالق حسنه یکی از مهم ترین 

عوامل قدرت، موفقیت و پیروزی انسان در زندگی است.

شكر نعمت هاي پروردگار مايه رشد و تعالي روح انسان است
حجت االسالم والمسلمین کاظمیان پور 

اختالف به عزت و اقتدار جامعه و انقالب آسيب مى  زند
حجت االسالم و المسلمین محمدجواد نظافت

گناه، افتراق و اختالف از اسباب فروپاشى يك جامعه هستند
حجت االسالم والمسلمین سیدعلی قاضی  عسکر

اخالق حسنه يكى از مهم ترين عوامل قدرت و پيروزى انسان است
حجت االسالم والمسلمین مرتضی امین نیا 

نعمت های خداوند استرس های زندگی روزمره را کاهش می دهد.
بیشتر اوقات انسان فقط در گرفتاری ها به سوی خدا می رود و با عجز و 
گریه و زاری از خداوند می خواهد که مشکالتش را حل کند، اما این گونه 

گناه، افتراق و اختالف از اسباب فروپاشى يك جامعه هستند

اختالف به عزت و اقتدار جامعه و انقالب آسيب مى  زند
حجت االسالم و المسلمین محمدجواد نظافت



مادر 18 ساله
همه این عظمت ها مربوط به یک بانوی هجده 
ســاله؛ یک دختر جوان است! ...  ما این بزرگوار 
را خواســته ایم به عنوان الگو میــان خودمان 
مطرح کنیم. یــک زن جوان، یک دختر جوان، 
که زندگی اش، زندگی معمولی؛ لباسش، لباس 
فقــرا؛ کارش در خانه جمع و جور کردن بچه ها 
و مدیریت خانه و کدبانویی این خانه کوچک و 
دستاس کردن است و آن کوه معرفت و دریای 

عظیم علم و دانش در وجود اوست.
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عبادت نمونه
عبادت فاطمه زهرا، سالم اهلل علیها، یک عبادت نمونه 
اســت. »حسن بصری« که یکی از عّباد و زّهاد معروف 
دنیای اسالم است، درباره فاطمه زهرا سالم اهلل علیها 
میگوید: بــه قدری دختر پیغمبر عبــادت کرد و در 
محراب عبادت ایستاد که »تورمت قدماها«. پاهای آن 
بزرگوار از ایســتادن در محراب عبادت، ورم کرد... )او( 
یک عبادتگر و بپادارنده نماز در شــب های تار و قیام 
کننده هلّل و خاضع و خاشــع برای پروردگار است و در 
محراب عبادت، این زن جوان مانند اولیای کهن الهی، 

با خدا راز و نیاز و عبادت می کند.

مقام معنوی
در روایات متعدد آمده که ائمه علیهم الســالم برای 
مســائل گوناگون خود، به »مصحف فاطمه« مراجعه 
می کردند. بعد امام)علیه الســالم( مــی فرمایند: »انه 
و لیس فیها حــالل و حرام«؛ در ایــن کتاب، احکام 
نیســت، حالل و حرام نیســت. »فیها علم ما یکون«؛ 
اما همه حوادث جاری بشــری، در دوران های آینده، 
در این کتاب هســت. این چه دانش واالیی اســت؟ 
این چه معرفت و حکمت بی نظیری است که خدای 
متعال به یک زن در ســنین جوانی می بخشــد؟ این 
مقام معنوی حضرت زهرا)علیهاالســالم( اســت. این 
مسائل معنوی تا حدود زیادی به فضایل عملی ارتباط 
 پیدا می کنــد. ارتباط پیدا می کند به آن چه از تالش 

فاطمه زهرا سالم اهلل علیها  ناشی می شود.

مادر 18 ساله
همه این عظمت ها مربوط به یک بانوی هجده 
ســاله؛ یک دختر جوان است! ...  ما این بزرگوار 
را خواســته ایم به عنوان الگو میــان خودمان 
مطرح کنیم. یــک زن جوان، یک دختر جوان، 
که زندگی اش، زندگی معمولی؛ لباسش، لباس 
فقــرا؛ کارش در خانه جمع و جور کردن بچه ها 
و مدیریت خانه و کدبانویی این خانه کوچک و 
دستاس کردن است و آن کوه معرفت و دریای 

عظیم علم و دانش در وجود اوست.

زن کامل
هم باید مادرِ خوب و همسر خوبی باشد، هم در فعالیت 
اجتماعی شرکت کند. فاطمه زهرا سالم اهللَّ علیها  مظهر 

چنین جمعی است.

راه فاطمه
روز زن، روز مــادر، روز فاطمه زهرا ســالم اهلل علیها  
اســت؛ معنای این چیست؟ که زن باید در این صراط 
حرکت کند؛ عظمت و جاللت و علو مقام و مقدار برای 
زنان در این راه اســت؛ راهی که در آن تقوا هســت، 
عفاف هست، دانش هست، نطق هست، ایستادگی در 
میدان های گوناگون محتاج ایستادگی هست، تربیت 
فرزند هست، زندگی خانوادگی هست، همه زینت ها 
و فضیلت های معنوی در آن هست؛ زنان باید در این 

جهت حرکت کنند .
ساده زیستی

ســاده زیســتی دختر پیامبر یک نمونه بــرای زنان 
امروز جامعه ماســت. ما روحیه مصرف گرایی را کنار 
بگذاریــم و در زندگــی به حد لزوم اکتفــا کنیم و از 
افراط بپرهیزیــم و آرزوهای حقیر و کوچک را فدای 
ارزش های بزرگ بکنیم؛ نمونه کامل آن را در زندگی 
فاطمه زهرا)علیهاالســالم( می توان در تاریخ مشاهده 
کرد. جهیزیه دختر پیامبر، فقیرانه ترین جهیزیه ای بود 

که در آن روز در بین مردم رایج بود.

قله بشریت
فاطمه زهرا  سالم اهلل علیها  در قله بشریت قرار دارد 
و کســی از او باالتر نیست و می بینیم که آن بزرگوار 
به عنوان یک بانوی مسلمان، این فرصت را یافت که 
خودش را به این اوج برساند ... من حقیقتاً، نه به عنوان 
تعارف، نه به عنوان یک حرِف هزاران بار تکرار شــده، 
واقعاً قاصرم؛ زبان قاصر اســت، دل قاصر است، ذهن 
قاصر است که بخواهد از این مقام بلند تعریف و تجلیل 

کند.

مجاهد حقیقی
در زندگی معمولی این بزرگوار، یک نکته مهم است و 
آن جمع بین زندگی یک زن مســلمان در رفتارش با 
شوهر و فرزندان و انجام وظایفش در خانه از یک طرف 
و بین وظایف یک انسان مجاهد، غیور، خستگی ناپذیر 
در برخوردش با حوادث سیاســی مهم، بعد از رحلت 
رسول اکرم)صلی اهلل علیه و آله(، که به مسجد می آید 
و ســخنرانی و موضعگیری و دفــاع می کند و حرف 
می زند و یک جهادگر به تمام معنا و خستگی ناپذیر و 

محنت پذیر و سختی تحمل کن است.

h زهد زهرا
در دورانی هم که راه فتوحات و غنایم باز شــده است، 
دختر پیغمبر ذره ای از لذت های دنیا و تشــریفات و 
تجمالت و چیزهایی را که دل دخترهای جوان و زن ها 

متوجه آن هاست، به خود راه نمی دهد.



محمدحسین مروج کاشانی -   پرداختن به شخصیت وجودی یگانه بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهراh در بین پیروان، دلدادگان و محبان آن حضرت همیشه از ارزش و احترام 
خاصی برخوردار بوده است، زیرا زندگی این بانوی مطهره سرشار از معنویت و دارای ابعاد وجودی قابل توجهی جهت شیفتگان راه رستگاری بوده و خود از قداست و ویژگی های خاصی 

برخوردار است. در آستانه شهادت آن بانوی مظلومه با برخی از خواهرانی که در حرم مطهر امام هشتم حضرت رضا دارای توفیق خدمت افتخاری بوده اند به گفت وگو نشستیم. 

خواهران داراى خدمت افتخارى در حرم مطهر رضوى از احساس خود به حضرت زهراh مى گويند

هر كسى لياقت «فّضه» شدن را ندارد

  شرمنده فاطمهh  هستیم
ابتدا به سراغ خواهران بسیجی در یگان حفاظت حرم مطهر رضوی 
می رویم. 39 ساله، کارشــناس تاریخ اسالم است او درباره حضرت 
فاطمه زهرا)س( می گوید: »مهم ترین خصوصیت حضرت زهرا)س( 
عبادت خدا و والیت پذیری ایشــان است. در میان زندگانی فاطمه 
زهرا)س( آن لحظه ای که ایشــان حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( را 
دست بسته در بین دشمنان دیدند و به دفاع از آن حضرت پرداختند، 
خیلی برایم سخت است و به نظر سخت ترین لحظه زندگی آن بانوی 
بزرگوار بود. تاکنون به این موضوع فکر نکرده بودم که در یک شهر و 
محله با قاتالن و دشمنان اهل بیت)ع( زندگی کنم، اما اکنون که فکر 
می کنم، می بینم حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( چقدر مظلوم، صبور 
و بزرگوار بودند و چه سختی کشیده اند که با چنین افرادی در مدینه 
و بعد از شــهادت حضرت زهرا)س( زندگی می کردند، به حضرت 
علــی)ع( می گویم: درود خدا بر شــما ای ابرمرد قهرمان و بی نظیر 
تاریخ بشــریت، و در یک جمله می گویم شرمنده شما و همسرت 
فاطمه)س( هستم. من برای بزرگداشت آن بانوی شهیده و در ایام 

شهادتشان اقدام به برگزاری مراسم عزاداری می کنم.«

سند مظلومیت حضرت علی 
در ادامه گفت وگو به ســراغ یکی دیگر از خواهران بســیجی حرم 
مطهر امام رئوف)ع( می رویم، 58 ســاله و خانه دار اســت. با او هم 
کالم می شویم: »جان ما به فدای حضرت زهرا)س(، سیلی خوردن 
فاطمه)س( از دشمنان اسالم همیشه برایم دردآور و ناراحت کننده 
بوده اســت. فقط خدا می داند به دل علی بن ابیطاب)ع( و حضرت 
فاطمه صدیقه)س( در آن لحظه چه گذشــت. به قربان مظلومیت 
کوثر نبوت، همســر والیت و مادر امامت که در سن 18 سالگی به 
شهادت رسید، به نظر من شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( سندی 
برای مظلومیت امام المتقیــن و اول مظلوم عالم حضرت علی)ع( 

است.«

  فقط فاطمه همچون فاطمهh  است
خواهر بســیجی دیگری که 42 ســاله و خانه دار است به جمع ما 
می پیوندد، او دربــاره زندگی حضرت صدیقه کبری)س( می گوید: 
»ما عاجز و ناتوان تر از آن هســتیم که بتوانیم شــخصیت حضرت 
فاطمه)س( را درك کنیم. احساساتمان را شاید بتوانیم بیان کنیم، 
اما پی بردن به عمق وجود شخصیت دختر پیامبر اکرم)ص( و همسر 
امیرالمؤمنین علی)ع( برای ما غیرممکن اســت. به نظر من، فقط 

فاطمه همچون فاطمه)س( است.«

  از فاطمه زهراh درس زندگی می گیریم
خواهری از دیگر بســیجیان حرم مطهــر رضوی در گفت وگوی ما 

حاضر می شود. او 52 ساله و خانه دار است.
وی از احساساتش در مورد زندگانی حضرت فاطمه زهرا)س( برایمان 
ســخن می گوید و اظهار می دارد: »با تصور خانه حضرت زهرا)س( 
همیشــه صفای این خانه و اهلش در ذهنــم نقش می بندد. مردم 
مدینه با وجودی که از نزدیک رســول اکرم)ص(، امیرالمؤمنین)ع( 
و حضــرت فاطمــه)س( را دیــده و درك کرده بودنــد، در مقابل 
دشمنان اهل بیت)ع( نایستادند و مقاومت نکردند؟ شهادت حضرت 
فاطمه مرضیه)س( ســند مظلومیت علی)ع( و حافظ اســالم ناب 
محمدی)ص( می باشــد. درود بر فاطمه)س( و بر همسر و فرزندان 
معصوم و مظلومــش. از فاطمه زهرا)س( باید درس زندگی گرفت. 
فاطمه)س( بانوی مظلومی اســت که اسالم و حتی بشریت مدیون 

اوست.«

  فاطمهh  محور و مرکز آفرینش است 
یکی دیگر از خواهران بســیجی بارگاه مطهر رضوی هم سخن ما 
می شود به اعتقاد او دهه فاطمیه یادآور غم انگیزترین لحظات زندگی 
برای خاندان رسالت است. چرا که تمام بی حرمتی ها بعد از فراموشی 
واقعه غدیرخم شروع شد و چون به حضرت زهرا)س( جسارت شد 
حوادثی همچون عاشورا و... در تاریخ بشریت به وجود آمد. وی که 
58 ســاله و خانه دار است به ما می گوید: »حضرت زهرا)س( به نظر 
من و براســاس حدیث »لوالك لما خلقــت االفالك« محور و مرکز 
آفرینش است. فاطمه)س( را مگر می توان شناخت؟ زهرا)س( تنها 
بانوی نمونه و سیده زنان دو عالم است، الگوگیری از زندگی آن بانوی 
با عظمت تنها محدود به بانوان نیســت، بلکه آقایان هم باید درس 
آزادگی و شجاعت و اخالص را از فاطمه)س( فرا بگیرند. به نظر من 
واژه مظلومیت خود شرمنده حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( و حضرت 

زهرا)س( است.«

  هر کسی لیاقت فضه شدن را ندارد
در ادامه تهیه این گزارش به ســراغ برخــی از خواهرانی که دارای 
خدمت افتخاری در اداره انتظامات خواهران حرم مطهر امام رضا)ع( 
هستند می رویم. اولین خادم افتخاری این بخش، خانمی 55 ساله 
دارای تحصیالت حوزوی اســت، می گوید: »دفــاع از دین و والیت، 
نهایت ندارد، آن قدر مهم است که شخصیتی چون حضرت فاطمه 
زهرا)س( جانش را به خاطر آن فدای اسالم و مکتب کرد. به نظر من، 
تمامی شیعیان و مسلمانان راستین و پیرو اسالم ناب محمدی)ص( 
دین و اعتقادات اصیل و درســت خود را مدیون جانفشانی حضرت 
فاطمه)س( هستند. بزرگ ترین درد دل حضرت زهرای مرضیه)س( 
اهانــت و ظلم به حضــرت علی)ع( بــود و بزرگ تریــن درد دل 
امیرالمؤمنین علی)ع( این بود که چرا مردم آن زمان به وصیت پیامبر 
اکرم)ص( درست و صحیح عمل نکردند. من معتقدم هرکسی لیاقت 
ندارد که خدمتگزار و خادم منزل و ساحت مقدس حضرت زهرا)س( 

شود. فضه شدن لیاقت می خواهد، خوشا به حال فضه خادمه.«

 دفاع و حمایت از فاطمهh زمان و مكان ندارد
یکی دیگر از بانوانی که در اداره انتظامات خواهران حرم مطهر رضوی 
خدمت می کند هم کالم ما می شــود، او اظهار می دارد: »نباید فکر 
کنیــم که اکنون نمی توانیم از فاطمــه)س( حمایت و دفاع کنیم، 
بلکه برعکس، در هر لحظه و مکانی باید با اعتقاد راستین از ایشان 
حمایت کنیم.« وی که 35 ساله و دارای تحصیالت مرتبط با مدیریت 
خانواده است، می گوید: »زندگی فاطمه)س( برحسب شواهد و نقل 
قول ها فقط 18 سال طول کشید، اما سرشار از معنویت و برکت بود. 
فاطمه)س( برای جلوگیری از انحراف دین جان خود را فدای اسالم 
کرد. ما هم باید خود را در این راه آماده حمایت و دفاع از فاطمه)س( 
کنیم. زندگانی فاطمه)س( جرقه ای از نور، امید و روشــن کردن راه 
رستگاری در زندگی انسان های سعادت جو بود و باید در دهه فاطمیه 

درس درست زندگی کردن را از ایشان بیاموزیم.«

  اطاعت، حمایت و پشتیبانی از ولی
بانــوی دیگری که او هم از خادمیاران اداره انتظامات خواهران حرم 
مطهر امام هشــتم)ع( بوده و دارای تحصیالت دانشگاهی در رشته 
زبان وادبیات فارســی است در گفت وگوی ما شرکت کرده و معتقد 
است: »فاطمه)س( از نظر فرزند برای پدرش، همسر برای همسرش، 
مادر بــرای فرزندانش و الگو برای بانوان مســلمان و حتی مردان، 
سرمشــق و اسوه اســت. زندگانی حضرت زهرا)س( هر لحظه اش 
مملو از معنویت و درســی برای انسانیت است.« این بانوی 55 ساله 
راز زندگی فاطمه)س( را تســلیم در برابر پروردگار و مقام والیت و 
امامت می داند و می گوید: »حضرت زهرا)س( خودشان جزو چهارده 
معصوم)ع( هســتند، اما از ولی و امام واجب الطاعه یعنی حضرت 
علی)ع( به نحو شایسته هم اطاعت کردند، هم حمایت و پشتیبانی 
و این باید برای ما درس بزرگ باشــد. چه کسی جز خدا و چهارده 
معصوم)ع( می تواند به مقام حضرت فاطمه)س( شناخت و معرفت 
پیدا کند؟ ما بندگان ناچیز، باید همیشه خودمان را مدیون جانفشانی 

و ایثار این بانوی مطهره در راه حفظ دین مبین اسالم بدانیم .«

 زهراh ستاره درخشان انسانیت
بخش پیداشــدگان و رسیدگی به امور گمشدگان حرم مطهر امام 
رضا)ع( از جمله واحدها و بخش هایی اســت کــه بانوان خادمیار 
متعددی در آن به صورت افتخاری مشــغول خدمت هســتند. در 
ارتباط با موضوع این گزارش نظر چند نفر از این افراد را جویا شدیم.

بانویی 50 ساله دارای تحصیالت دانشگاهی در رشته پرستاری به 
ما می گوید: »همســرداری حضرت فاطمه)س( خیلی عبرت آموز و 
سرمشق برای بانوان است. البته نباید از سایر خصوصیات زندگانی 
حضــرت زهرا)س( غفلت کرد. من اعتقاد دارم االن هم می توان در 

جهان کنونی از زندگی فاطمه مرضیه)س( درس زندگی گرفت.«
وی اظهار می دارد: »نام فاطمه)س( یعنی خالصه خوبی ها و ارزش ها 
و این نام در جهان ممتاز اســت. فاطمه)س( مادر خوبی هاســت. 
دشمنان فاطمه)س( بسیار سنگدل و دارای قساوت قلب بودند که 
باعث شهادت این بانوی معصوم و مطهره شدند. من همیشه به این 
موضوع فکر می کنم که حضرت زهرا)س( ســتاره ای درخشان در 
جهان انسانیت بوده و هستند.« او که نمی تواند جلوی احساساتش را 
بگیرد با چشمانی اشک بار و بغضی در گلو می گوید: »علی)ع( چقدر 
مظلوم بودند که باید حتی بعد از شهادت همسر مظلومه اش یعنی 
فاطمه زهرا)س( با مردم نامرد و ظالم آن روز مدینه زندگی کنند و 

به خاطر حفظ اسالم ایشان مأمور به صبر بودند.«
خانم دیگری که 37 ســاله و کارشناس رشــته حسابداری است، 
احساس خود را اینگونه بیان می کند: »به نظر من فاطمه زهرا)س( 
چون همه هســتی و وجود خود را فدای دین و دفاع از مظلومیت 
امیرالمؤمنین علی)ع( کردند و به عبارتی دیگر خود را وقف دین خدا 
نمودند به چنین جایگاهی رسیدند. عظمت فاطمه)س( تنها به خاطر 
دختر پیغمبر)ص( بودن نیست، بلکه به خاطر عبودیت خدا و اطاعت 
از ولی امر خود یعنی حضرت علی)ع( است.« این خادمیار رضوی در 
بخش پیداشدگان از آه و اندوهی حکایت می کند که وجودش را از 
مصیبت شهادت حضرت زهرا)س( فرا گرفته است و ادامه می دهد: 
»فاطمی بودن و فاطمی شدن کار ساده و آسانی نیست خود حضرت 
زهرا)س( باید ما را کمک کنند تا در مسیر زندگی آن دردانه پیامبر 

اکرم)ص( حرکت کنیم.«

  در فراق فاطمهh  زینب یاور علی است
»من معتقدم کــه زندگی حضرت فاطمه)س( خــود یک زندگی 
شــرافتمندانه و یک میزان و ســنجش برای زندگی اســالمی و 
خداپســندانه اســت.« یکی دیگر از خادمیــاران رضوی در بخش 
پیداشدگان، 53 ساله و دارای تحصیالت دانشگاهی در رشته الهیات، 
با بیان این مطلب می گوید: »اگر ما در مصیبت شــهادت حضرت 
فاطمــه)س( می خواهیم از آن حضــرت تقلید کنیم تنها نباید به 
اشــک و زاری بپردازیم، بلکه در حالی که اصل تولی و تبری را باید 
قبول داشــته باشیم، باید از آن حضرت روش درست زندگی کردن 
را بیاموزیــم. باید طوری زندگی کنیم که لیاقت شــفاعت حضرت 
زهرا)س( را داشــته باشــیم. امروز با رعایت حجاب، انجام وظایف 

اسالمی و شرعی باید یاور و حامی حضرت فاطمه)س( باشیم.«
وی در حالــی که می خواهد بر احساســاتش غلبه کند، می گوید: 
»جان ها فدای زینب خردسال که در فراق زهرا)س( او باید یار و یاور 
علی)ع( باشد. معتقدم که همه زندگی، شهادت، مظلومیت، غربت، 
اســارت و... در زندگی حضرات معصومیــن)ع( و اولیای خدا دارای 
پیامی است که راه و هدف را گم نکنیم و دفاع از دین خدا سرلوحه 

این اهداف است.« 
در پایان این گزارش آن چیزی که به یادگار برایمان باقی ماند صفای 
دل و خلوص نیت ایــن خدمتگزاران بی ادعای حرم مطهر رضوی 
اســت، بانوانی که به عشق علی)ع( و فاطمه)س( در بارگاه مقدس 
فرزند معصــوم آن دو بزرگوار یعنی امام رئــوف)ع( جانانه خدمت 
می کنند، باشد که این خدمت خالصانه دست گیر دنیا و آخرت آنان 
شده و از فیض حضور در خانه خورشید بیش از پیش بهره مند شوند.
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يك شخص
  

مردى كه 40 سال سفير امام زمان  بود

 ابوجعفر، محمدبن عثمان بن ســعیدَعمري اســدي 
دومین نایب و وکیل منصوب امام زمان )عج( بود که 
پس از وفات پدرش عثمان بن ســعید در ایام غیبت 

صغری امام عصر)عج( به این مقام برگزیده شد.
پدرش عثمان بن سعید َعمري اسدي، نماینده سه امام 
معصوم)ع( امام هادی )ع(، امام حســن عسکری)ع( و 
امام زمان)عج( و مورد اطمینــان آن بزرگواران بود و 
در مقام و شخصیت وي، روایات چندي از این امامان 

معصوم)ع( وارد شده است.
فرزندش محمد بن عثمان نیز مانند پدر، مورد اطمینان 
امام معصوم)ع( بود. امام حســن عسکری)ع( درباره 
وثاقت این پدر و پســر به یکي از یارانشــان فرمودند: 
»عثمان بن سعید َعمري و فرزندش محمد بن عثمان، 
مورد اطمینان و اعتمادند. پس آن چه به تو مي رسانند، 
از سوي من ادا  کنند. بدین جهت هرگاه چیزي به تو 
بگویند، بدان که از ســوي من به تو گفته اند. از آن دو 
شنوایي داشــته و آنان را پیروي نما زیرا آن دو مورد 

اطمینان و امنیت هستند.«

 نیابت امام زمان بعد از پدر
زمانی که عثمان بن سعید از دنیا رفت، توقیع شریفي 
از حضرت مهدی)عج( بدست بزرگان شیعه رسید که 
آن نمایندگــي و مقام نیابت و وکالت فرزندش محمد 
بن عثمان بود. از آن پس، وي واســطه میان شیعه و 

امامشان حضرت مهدي)عج( شد.
محمد بن عثمان، عالوه بر مقام معنوي و افتخار نیابت 
حضرت حجت)عج( خود از علما و فقهاي بزرگ شیعه و 
داراي تألیفات متعددي بود. از دخترش ام کلثوم روایت 
شده است که پدرش محمد بن عثمان چند جلد کتاب 
در فقه شیعه تألیف کرده بود که تمامي آنها را از امام 
حسن عسکري )ع( و فرزندشان حضرت مهدي)عج( و 
همچنین از پدر خود عثمان بن سعید اخذ کرده بود و 
به هنگام وفات خویش، آنها را به ابوالقاسم حسین بن 

روح نوبختي سومین نایب خاص حضرت تحویل داد.
محمدبن عثمان، به رغــم مخالفت هایي که از طرف 
مدعیان دروغین نیابت بــا وي صورت مي گرفت و با 
وجود فشارهایي که از طرف حکام و خلفاي آن دوران 
اعمال مي شد، توانست منصب نیابت ولي عصر )عج( 
را در امــور محوله به او، به نحو احســن انجام دهد و 
نگذاشت غالیان با ترفندهاي دروغین خود، شیعیان را 
متوجه خود سازند و نیابت او را متزلزل کنند. از این رو 
دوستداران اهل بیت)ع( هیچ گاه درباره نیابت و وثاقت 

ایشان، دچار شک و تردید نگشتند.

 40 سال نیابت
محمد بن عثمان به عنوان نایب دوم، بیشترین  مدت 
را از جهت بقا در سمت نمایندگي امام زمان )عج( به 
خود اختصاص داد و حدود 40 سال به عنوان نایب و 
رابط بین امام و شیعیان بود. لذا توفیق یافت مشکالت 
و مسائل فقهي، کالمي، اجتماعي و... بیشتري از محضر 
مبارك حضرت مهدي)عج( استفسار کند و در اختیار 

عموم مردم قرار دهد.
ایــن مرد بزرگ و پدر ارجمندش به مدت 50 ســال 
نمایندگي ســه امام معصوم)ع( را بر عهده داشــتند. 
ســرانجام در آخرین روز جمادی االول در سال 305  
هجری قمری محمد بن عثمــان وفات یافت و طبق 
سفارش او که برگرفته از توقیع شریف ناحیه مقدسه 
بود، ابوالقاســم حسین بن روح نوبختي جانشین وي 

شد.
اکنــون مقبره ابوجعفر محمد بن عثمان، در کنار قبر 
مادرش، بر ســر راه کوفه در محلي که خانه اش آن جا 

بود، واقع است.

اعتاب مقدسه

  در حرم بانوی کرامت

شبستان حضرت زهرا)س( در حرم حضرت معصومه)س( سومین شبستانی 
اســت که در فضای زیر ســطحی حرم مطهر حضرت معصومه)س( ساخته 

می شود.
بر اســاس برآوردها این شبستان در تابســتان سال 97 به بهره برداری خواهد 

رسید.
این شبستان جدیدالتأســیس در زیر صحن امام هادی)ع( واقع شده و دیواره 
ضلع جنوبی آن، نزدیک ترین محل به مضجع شــریف بانوی کرامت است که 
فاصله این دیوار تا ضریح مطهر حدود 20 متر می باشد. همچنین در سه جهت 
شمالی، شرقی و غربی شبســتان محل هایی برای اتصال شبستان به سطوح 

زیرین صحن های مجاور در طرح پیش بینی شده است.
شبستان حضرت زهرا)س( بخاطر آنکه در بافت قدیمی حرم مطهر واقع است و 
با توجه به مجاورت این پروژه با ابنیه تاریخی و حساسیت های فنی ناشی از آن، 
برای اجرای آن روند معمول و متداول ساختمان سازی انجام نشده است؛ لذا با 
نظر کارشناسان شیوه اجرای شبستان به صورت »از باال به پایین« انتخاب شده 
و به منظور جلوگیری از وارد آمدن هر گونه آسیب به ابنیه تاریخی اطراف، کلیه 
حرکات و جابجایی  های ساختمان  های مذکور در طول اجرای این پروژه به دقت 

توسط کارشناسان و ناظرین پروژه رصد می  شد.
شبستان حضرت زهرا)س( دارای زیربنایی معادل 1024 مترمربع می باشد که 
در شرایط عادی تا 500 نفر و در شرایط خاص حدود 1000 نفر زائر را در دل 

خود جای خواهد داد.
با توجه به قرار گرفتن این شبستان در فضای زیر سطحی، برای ورود و خروج 
زائران به شبستان، سرویس پله، آسانسور و پله برقی پیش بینی شده است که 
در شرایطی که ازدحام جمعیت بیشتر است، در کمتر از یک دقیقه 500 نفر از 

این مکان می توانند خارج شوند.
بر اساس طرح طراح این شبستان استاد محمد گلیار معمار هنرهای اسالمی، 
از افتخارات چهره ماندگار معماری سنتی ایران، کف شبستان با سنگ مرمر به 
ضخامت چهار سانتیمتر فرش خواهد شد و دیواره ها از کف تا ارتفاع 1,60 متر 
ســنگ مرمر و باالتر از آن آینه و کاشی خواهد شد. شبستان طبق طرح های 
اماکن مذهبی و با اســتفاده از معماری ســنتی گچ کاری و سپس آینه کاری 

می شود. 
 نشانی برای بانوی بی نشان در نجف

چند ســالی است که شــیعیان و محبان حضرت فاطمه)س( در حرم همسر 
بزرگوارشان امیرالمؤمنین)ع( و در چند کیلومتری بارگاه فرزندانش، مشغول 
ساخت صحنی عظیم به نام حضرت زهرا)س( هستند تا نشانی برای بانوی بی 

نشان عالم در کنار همسرش امام علی)ع( باشد.

کار احداث صحن و شبســتان حضرت زهرا)س( در دستور کار ستاد بازسازی 
عتبات کشــور قرار گرفــت و هزینه احداث و تجهیــز آن 500 میلیون دالر 

پیش بینی شده است که از سوی خیران در سراسر کشور پرداخت می شود.
برای شروع این پروژه هتل های واقع در ضلع غربی حرم تخریب و خاکبرداری 
با عمق 11 تا 17 متر انجام شد. در حال حاضر نیز به خاطر اجرای این پروژه 

بزرگ بافت قدیمی شهر نجف تا حدودی دگرگون شده است.
با تکمیل پروژه ســاخت صحن حضرت زهرا)س( ، فضای حرم امام علی )ع( 
که هم اکنون کوچک ترین حرم در اعتاب مقدســه می باشد به حدود 20 برابر 

توسعه می یابد.
ایــن صحن مطهر 6 هکتــار معادل 60 هزار متر مربع مســاحت دارد، با زیر 
بنایی معادل 220 هزار متر مربع و شامل دو بخش زیارتی و غیر زیارتی و سه 

شبستان که 89 هزار متر مربع آن ویژه بخش زیارتی است.
صحن حضرت زهرا )س( که نام آن پس از تأیید آیت اهلل سیســتانی تعیین 
شد، با گنبد حرم مطهر امام علی)ع( نسبت قرینه دارد و شامل موزه، کتابخانه، 
مهمانســرا و رستوران، شبستان و ساختمان اداری و فرهنگی می باشد که در 
طراحــی و معماری این صحن، به ویژه شبســتان آن از هنر و معماری اصیل 

ایرانی بهره گرفته خواهد شد.
برای ساخت این صحن حدود 900 نفر مشغول بکار هستند.

ظرفیــت پذریش صحن حضرت زهرا)س( در روزهای عادی 100 هزار  زائر و 
درایام زیارتی و اربعین 2 میلیون نفر می باشد که بخش فضای زیارتی این صحن 
در سال گذشته مورد بهره برداری قرار گرفت و تا چند ماه آتی بخش های دیگر 

آن نیز افتتاح خواهد شد.

  به نام مادر در مشهد

به منظور تأمین فضاهای مسقف زیرسطحی برای رفاه حال زائران بارگاه علی بن 
موسی الرضا)ع(، پروژه رواق حضرت فاطمه زهرا)س( با زیربنای 7 هزار و 200 
مترمربع در ســال 1387 آغاز شد و با تأکید تولیت وقت آستان قدس رضوی 
بر تســریع انجام این پروژه و تالش مهندسان سازمان عمران و توسعه حریم 
حرم حضرت رضا)ع(، این رواق در روزهای پایانی سال گذشته و در روز میالد 

حضرت زهرای اطهر)س(، به بهره برداری رسید.
در حرم مطهر امــام رضا)ع( رواق هایی مخصوص بانوان با نام های دارالحکمه، 
دارالضیافه، دارالفیض، حاتم خانی، توحید خانه، دارالشرف، دارالشکر، اهلل وردی 
خان، دارالسعاده وجود دارد که با احداث رواق حضرت زهرا)س( تعداد آنها به 

10رواق می رسد.
رواق های دیگری هــم وجود دارد که در آنها فضایی اختصاصی برای بانوان از 
جمله رواق های دارالحجه، دارالوالیه، رواق حضرت معصومه)س( وجود دارد، اما 

بعضی قسمت های این رواق ها برای آقایان هم قابل استفاده است.
رواق حضرت زهرا )س( در فضای زیرین صحن آزادی احداث شــده اســت، 
ورودی آن در بست نواب صفوی بین صحن هدایت و کوثر قرار دارد. از این رواق 

دری نیز به رواق دارالحجه گشوده می شود.
به منظور تسهیل در رفت و آمد زائران در ایام شلوغ و پر ازدحام، سه در خروجی 
اضطراری برای این رواق تعبیه شده و وجود وضوخانه، پله برقی و انواع  ستون ها 

به سبک معماری اسالمی، از ویژگی  های دیگر این رواق است.
از جمله برنامه های مذهبــی و فرهنگی متنوعی که در این رواق برای بانوان 
زائر تدارك دیده شده است می توان به برگزاری حلقه های معرفت ویژه بانوان 
در موضوعات اعتقادی، بیان احکام با محوریت بیان احکام بانوان، قرآن و اذان، 
برگــزاری نماز جماعت، قرائت زیارت، ترتیــل و تدبر در قرآن، محافل قرآنی، 
برگزاری ســخنرانی و گفتمان دینی با موضوع ســبک اسالمی و بیان سیره 

حضرت زهرا )س( اشاره کرد.
همه خدمات اعم از کفشداری، نظافت و ... در این رواق توسط نیروهای افتخاری 

خواهر به زائران گرامی انجام می شود.

زهرا چكنه: این روزها که محبان اهل بیت(ع) در حال تكمیل صحنی برای بانوی بی نشان عالم، حضرت زهرا(س) در نجف اشرف 
هستند، گروهی دیگر از شیعیان نیز در حال ساخت شبستانی نام آن حضرت در حرم مطهر بانوی کرامت حضرت معصومه(س) 
می باشند که نزدیك ترین مكان به مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) است و در سال گذشته نیز همزمان با ایام میالد این 
بزرگ بانو، رواقی ویژه بانوان در حرم مطهر امام رضا(ع) در مشــهد به نام حضرت زهرا(س) افتتاح شد، در این گزارش مروری به 

صحن های با نام حضرت زهرا (س) در اعتاب مقدسه داریم.

مرورى بر رواق ها و شبستان حضرت زهراh در سه عتبه مقدسه

 به نام مادر...
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 پاسخ به شبهات فاطمی 
در نرم افزار کوثر

با فرارســیدن ایام شــهادت بزرگ بانوی عالم حضرت زهرا)س( 
بســیاری از شــیعیان و محبان آن حضرت عزادار سوگی عظیم 
می شــوند و دل محبــان اهل بیت)ع( در ایــن مظلومیت داغدار

است.
در این ایام بسیاری در فضای مجازی نیز به دنبال نرم  افزاری جامع 
برای آشنایی هر چه بیشتر با شخصیت این بانوی بزرگوار هستند.

»کوثر«؛ عنوان نرم  افزاری است که در مرکز مطالعات و پاسخ گویي به 
شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده و شامل بیش از 100 پرسش و 

پاسخ و روایاتی مرتبط با حضرت صدیقه اطهر)س( است.
سؤاالت موجود در این نرم  افزار پس از بازبیني صدها پرسش و پاسخ 
در موضوع زندگي، فضایل و شــهادت حضرت زهرا )س( از منابع 

موثق گردآوری شده است.
ارائــه پاســخ هاي تخصصي، جامــع و متقن توســط محققان و 
کارشناسان توانمند، ارائه تفصیل پاسخ  ها و پرداختن به تمام جوانب 
سؤال به نحوي که ابهامي براي پرسشگر باقي نماند، معرفي منابع 
در پایان هر پاسخ و استفاده از منابع دست اول و معتبر از مهم  ترین 

ویژگی  های علمی نرم  افزار کوثر است.
از جمله قابلیت  هاي این نرم افزار می  توان به حجم کم، گرافیک زیبا، 
عدم نیاز به نصب، حذف صفحات متوالي، دســته بندي سؤاالت، 
نمایش پاورقي مربوط به پاسخ  ها و نمایش پاسخ مربوط به هر سؤال 

با ساختاري مناسب اشاره کرد.
عالقه مندان برای دریافت این نرم افزار می توانند به سایت اندیشه 

قم به نشانی زیر مراجعه کنند:
www.andisheqom.com 

 یك نفر تو را دوست دارد
وقتی دلت می گیرد و می بینی کوهی از مشکالت روی سرت ریخته 
و احساس می کنی به بن بست رسیده ای، می توانی به این فکر کنی 
که یک نفر تو را دوست دارد؛ یک نفر که 14 گل سر سبد دارد؛ 14 

گلی که نامشان، حرفشان و راهشان آرامش بخش است.
فرا رسیدن ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا)س( بهانه ای شد تا 
یکی از کتاب های داستانی که با استناد به کلمات گوهر بار این امام 

همام به رشته تحریر درآمده است را معرفی کنیم.
مجموعه 6 جلدی کتاب های »یک نفر تو را دوســت دارد« به قلم 
علی باباخانی ویژه گروه سنی نوجوان نگارش شده است و روایتگر 

داستان هایی با مضمون احادیث اهل بیت)ع( است.
نویسنده در این کتاب مجموعه داستان هایی را روایت می کند که 
برگرفته از احادیث حضرت زهرا)س( است و انتشارات آستان قدس 
رضوی)به نشر( برای نخستین بار این اثر مصور را در قطع وزیری 
کوتاه با شــمارگان 1000 نسخه منتشر کرده و با قیمت 65 هزار 

ریال روانه بازار نشر کرده است.
عالقه منــدان به مشــاهده و تهیه این کتــاب  و کلیه محصوالت 
انتشــارات آســتان قدس رضوي می توانند به نشــانی اینترنتی 
www.behnashr.com و یا فروشــگاه های سطح شهر مشهد 
و نمایندگي های سراســر کشور مراجعه کرده و یا از طریق سامانه 
پیامکی به شماره 30003209 و یا با شماره 09027652008 از 

طریق تلگرام با این انتشارات تماس برقرار کنند.

ویژه برنامه سخنرانی و بیان معارف 
دینی رواق امام خمینی(ره) 

سخنرانی حجت االسالم و المسلمین رضایی تهرانی
با موضوع: فضایل و مناقب حضرت زهرا )س(

چهارشنبه و پنج شنبه – ساعت 10:50

سخنرانی حجت االسالم و المسلمین عزیزی
با موضوع: سیره فاطمی و مطالبات انقالبی

چهارشنبه تا جمعه- ساعت 16:40

سخنرانی حجت االسالم و المسلمین رئیسی
با موضوع: تفسیر موضوعی قرآن کریم

چهارشنبه- ساعت 18:15

سخنرانی: حجت االسالم و المسلمین فرازی نیا
با موضوع: حضرت زهرا الگویی براي نسل امروز

پنج شنبه و جمعه- ساعت 18:15
مرکز مشاوره حرم مطهر رضوی

ارائه خدمات رایگان مشاوره فردی در حوزه های خانوادگی، تربیتی 
و بالینی

ویژه عموم زائران در مرکز مشاوره حرم مطهر رضوی
همه روزه به جز ایام تعطیل- ساعت 8 تا 19

پاسخگویی به سواالت شرعی
ارائه خدمات شبانه روزی پاسخگویی به سواالت شرعی

در دفاتر پاسخگویی به سواالت دینی حرم مطهر رضوی و سامانه 
تلفنی 051-32020

نماز باران در حرم مطهر رضوى  به روايت تصوير

تمناى رحمت الهى 

گزارش تصويرى

 عكس ها: حمید فرش باف


