
مريم ذوالفقارى منظرى: همان لحظه كه درمى يابد، كه 
خادمان حرم ِ امام رضــا(ع) با پرچم بارگاه آن حضرت به 
مناســبت دهه كرامت وارد اســتان و شهرش شده اند، بى 
درنگ به ذهنش مى رســد پرچمى را كه چندى پيش، به 
ضريح حضرت زينب(س) و حضــرت رقيه(س) در دوران 
حضورش در سوريه متبرك كرده، به بارگاه ملكوتى حضرت 

رضا(ع) هديه دهد.
اين ها سخناِن پاســدار حريم حضرت زينب(س)- اهل 
اهواز- است كه با نام جهادى اش- «جابر» - با من گفت 
و گو مى كند. گفت وگو با او درباره داستاِن پرچم متبرك 
و ماجراى سوريه رفتنش و دفاع از حريم حرم، هم اينك 

پيش روى شماست.

 اين پرچم، پرچِم حرم حضرت زينب(س) است؟ 
نــه. پرچم حرم را به هر كســى نمى دهنــد، به همين 
خاطر، خودم پرچمى از دمشــق تهيه و به حرم حضرت 
زينــب(س) و حضرت رقيه(س) متبركــش كردم و به 

عنوان سوغات با خودم به ايران آوردم. 
وقتى پرچم را آوردم تالش كردم شرايطى را فراهم كنم 
تا همه اطرافيان و آشنايان از پرچِم متبرك، بهره ببرند. 
اين پرچم تاكنون چند نفر را شفا داده و حاجات چند نفر 
ديگر را هم برآورده كرده. برايم جالب است كه هر كسى 

هم توفيق زيارت پرچم را پيدا نمى كند. 
زمانــى كه به ايران آمدم اولين نفــرى كه پرچم را به او 
دادم پسرعمويم بود. او هم پرچم را به خانه پدربزرگش 
مى برد. وقتى مى رســد پدربزرگش خواب بوده و كنار او 
مى نشيند تا بيدار شود كه ناگهان پيرمرد بيدار مى شود 
و از خوابى كه موجب بيدارشدن ناگهانى اش شده، براى 
نوه اش تعريف مى كند و مى گويــد: خواب ديدم بانويى 
پيش من آمد و در حالى كه پشتش به من بود جعبه اى 
را به من داد، من صورتش را نديدم و تا خواستم جعبه را 
باز كنم از خواب پريدم.... كه پسرعمويم پرچم را از درون 
پالســتيك خارج مى كند و به او مى دهد و وقتى جريان 
را برايش تعريف مى كند، پيرمرد زير گريه مى زند و تعبير 
خوابش را متوجه مى شود. بعدها پسرعمويم مى گفت كه 
پدربزرگش حاجتى داشته و پس از تبرك جستن به آن 

پرچم، حاجت روا شده است.

 گفتيد اين پرچم تاكنون چند نفر را هم شــفا 
داده، درباره آدم هاى شفا گرفته، برايم بگوييد.

پدربزرگى دارم كه 80 و ُخرده اى سن دارد. حدود چهار 
ســال پيش، دكترها به او گفتند كه عضالتش در حال 
تحليل رفتن است و اين ســبب شد كم كم توانايى راه 
رفتن را از دســت بدهد. حدود چهار ماه پيش، او سكته 
كرد و توانايى هر گونه حركتى را از دست داد. يك روز به 
خانه شــان رفتم و پرچم را حدود نيم ساعت به او دادم. 
پرچم را روى پاهايش قرار دادم. حال و هواى دلش تغيير 
كرد. پرچم را مى بوســيد و گريه مى كرد. از جبهه هاى 
سوريه و بچه هايى كه شهيد شدند، تعريف كردم، چون 
پسر خودش هم شهيد شــده است؛ با حرف هايم دلش 
بيشــتر شكست. چند روز پس از آن ماجرا بود كه ديدم 

پدربزرگم شروع به حركت كرد و ابتدا با واكر راه مى رفت 
و حــاال هم بــدون واكر روى پاهاى خود مى ايســتد و 
مى تواند راه برود. اراده و عنايت خداوند، با واسطه حضرت 
زينب(س) و فرزند شــهيد، شامل حاِل پدر بزرِگ عزيز 

ما شد. 

 ابتداى گفت وگو از افرادى گفتيد كه سعادت 
زيارت پرچم نصيبشان نشد. در اين باره توضيح 

بيشترى مى دهيد؟
بلــه. خيلى از افراد نزديك به مــن بودند كه اين توفيق 
نصيبشان نشــد و خيلى از افرادى هم بودند كه ارتباطى 
غيرمســتقيم با آن ها داشــتم و توفيق زيارت اين پرچم 

شامل حالشــان شد. براى نمونه، 
خاله اى دارم كه چندين و چند 
بار، پرچم را به خانه شان بردم اما 
هر بار، همسرش در خانه نبود و 
تنها خاله ام زيارت مى كرد. چند 
بار هم خواستم آن را به محِل كاِر 
همسرش ببرم كه باز هم نشد.... 
يا پسرعمويم، دوستى دارد. يك 
روز به او زنگ مى زند و مى گويد: 
در ايــن روزها خوابى از حضرت 
زينب(س) نديده اى يا خواسته اى 
از ايشــان نداشته اى؟ دوستش 
مى خواهد  دلم  خيلى  مى گويد: 
به زيارت حضرت مشــرف شوم 

و اين را در چند روز اخير خيلى از خودشــان خواسته ام. 
پســرعمويم پرچم را برايش مى برد و مى گويد: حضرت 

جوابت را داده اند و خودشان به زيارت شما آمده اند. 

 چه شد كه خواستيد پرچم را به آستان مقدس 
حضرت رضا(ع) هديه كنيد؟ 

پرچم را -چند روز گذشــته- به محل كارم آوردم تا به 
يكى از همكارانم كه همسرش سرطان دارد، بدهم تا شايد 
َفَرجى شد و همسرش شفا يافت. اما در اين مدت، همكارم 

را نديدم. امروز كه از مأمور يت به محل كارم برگشــتم، 
خبردار شدم، خادمان امام رضا(ع) به اينجا آمده اند. برنامه 
شان تمام شده بود و مى خواستند بروند. يك لحظه ايده 
اهداى پرچم به حرم حضرت رضا(ع) به ذهنم رسيد. با 
خودم گفتم: حرم حضرت ميليون ها ميليون زائر دارد و 
شــايد اين پرچم از مشكل مردم، گرهى باز كند، اما در 
اين جا من به آن گستردگى، نمى توانم پرچم را به مردم 
و هموطنانم برسانم. اين شد كه اين ايده به ذهنم رسيد. 
... سپس از خادمان حضرت پرسيدم: آيا تا به حال كسى 
از حرم حضرت زينب(س)  پرچمى يا تبركى به آســتان 
قدس رضوى هديه كــرده؟ ابراز بى اطالعى كردند. آنجا 
بود كه يقين كردم، پرچم متبرك شده به حرم حضرت 
ســيده زينب(س)، بايد به دست 
امام رئوف برســد. با وجود اينكه 
برخى از همكارانم مى گفتند، به 
امام رضــا(ع) هدايايى باارزش تر 
از ايــن پرچم هديه مى شــود و 
همين جا نگه اش دار، اما به دلم 
افتاده بود، اين پرچم بايد به حرم 
سلطان خراسان برود. پس از آن 
پرچم را با يك دلنوشته، تقديم 

خادمان عزيز كردم.

 اگر مشــكلى نيســت، 
دوســت دارم از سفرتان به 

سوريه هم بپرسم.
تا جايى كه بتوانم پاسخ مى دهم.

 جريان سوريه رفتن خودتان را تعريف كنيد. 
خانواده با رفتِن شما مخالف نبودند؟ 

در پادگان دوره آموزشــى براى نيرو هاى داوطلب، اعزام 
به سوريه گذاشته بودند. من هم اسم خودم را نوشتم. اما 
نمى دانستم خانواده موافقت مى كنند يا نه؟ چون فرزند 
آخر خانواده هســتم و همه خواهــر و برادرهايم ازدواج 
كرده اند و من تنها با پدر و مادرم هســتم و مى ترسيدم، 

رضايت ندهند كه شــكرخدا انتخاب اين راه را به عهده 
خودم گذاشتند و قلبشان هم از اين موضوع راضى بود. 
آن ها مى گويند، اين همه بچه هاى مردم رفتند و شهيد 
شدند، تو هم يكى از آن ها... با همه اين ها اما مادرم- مثل 
هــر مادر ديگر- بى تاب بود و به خاطر همين، نامم را از 

فهرسِت اعزامى ها حذف كردم. 

 پس چه شد، سرانجام توانستيد به سوريه برويد؟
مدتى بعد از آن ماجرا به مشــهد، براى شركت در يك 
اردوى جهادى آمدم. از مشــهد با مادرم تماس گرفتم و 
گفتم براى رفتنم به سوريه استخاره بگيرد، كه استخاره 
خوب آمد. مادرم از پشــت تلفن گفت: پسرم! عاقبت به 
خيرى در اين راه است و از ته دل راضى ام، اگر مى خواهى 
بروى. وقتى برگشتم دوباره اسم نوشتم و همه دوره هاى 
آموزش هاى نظامى را گذراندم. خدا را ُشكر، رزق و روزى 
حضرت زينب(س) نصيب ما شد به مأمور يِت چند ماهه 
رفتيم. روزِ اعزام ِ ما با روز «انتقال اسيران از كوفه به شام» 
همزمان شده بود. دوستانى كه در آن گروه بودند، شوخى 
مى كردند و مى گفتند: قرار اســت اسير شويم، يا ديگر 

برنمى گرديم و....
پس از ســرنگونى رژيم بعثى در عراق، بسيارى از مردم 
كه آرزوى زيارت حرم اباعبداهللا(ع) را داشــتند به آرزوى 
خودشان رسيدند. شايد خيلى از آن ها فكر مى كردند تا 
آخر عمر اين زيارت نصيبشــان نشود. برخى ها اين آرزو 
و حس را بــراى حرم حضرت زينــب(س) هم دارند و 
دعا مى كنند، بساط داعش و افراطى گرى هر چه زودتر 
برچيده و راه ســوريه و زيارت قبور مطهر آن سرزمين، 

برايشان ممكن شود.

 شما وقتى نخستين بار به زيارت حرم حضرت 
سيده زينب(س) مى رفتيد، حس و حالتان چه بود؟
اولين بارى كه به زيارت رفتم باورم نمى شد، اين زيارت 
نصيب من شده، از پيش گفته بودند كه به زيارت مى رويم، 
همه روضه هايى كه در اين سال ها براى مظلوميت و صبر 
حضرت زينب(س) شــنيده بودم، مثل فيلم از روبه رو ى 
چشــمانم گذشــت. در خيابانى كه به حرم مى رسيد، 
چشــمم به گنبد افتاد، اشــك امانم را بريد، آن قدر كه 
تماشــاى گنبد و بارگاه حضرت برايم سخت شد. حس 

و حال عجيبى بود كه براحتى نمى توانم روايتش كنم. 

 چه شد ايده متبرك كردن پرچم و آوردنش به 
ايران، به ذهن شما رسيد؟

وقتى به ســوريه رفتيم حدود 24 روز در دمشــق بوديم، در 
آن روزها تالش مى كردم بيشــتر وقتم را به زيارت حضرت 
زينب(س) و حضرت رقيه(س) مشــرف شوم. در آن مدت، 
هميشه به دوستان و آشــنايان كه توفيق زيارت نصيبشان 

نشده بود فكر مى كردم. 
به همين خاطر با خودم گفتم، پرچمى تهيه و به حرم حضرت 
زينب(س) و حرم حضرت رقيه(س) متبرك كنم و به شهرم 
بياورم تا اطرافيان و آشنايان و دوستان هم از پرچم متبرك، 
بهره ببرند و اگر دلشان شكست، از راه دور به حضرت، سالم 

بدهند و ابراز ارادت كنند. 

 پس شما ُدُرست همان كارى را كه خادمان حرم 
مطهر رضوى در كاروان هاى زير ســايه خورشيد 
در دهه كرامت انجام مى دهنــد، انجام داديد، و 
شايد بتوان نام شــما را گذاشت؛ «خادمى از ديار 

دمشق...».

وقتى مدافع حرم براى مشهد «سوغاتى خاص» مى فرستد

َسفر به شهر عشق، از دمشق 
دبير ستاد مناسبت هاى ويژه آستان قدس رضوى خبر داد

اجراى 52 برنامه محورى
با شعار «خدمت كريمانه» در دهه كرامت

ســتاد  دبيــر  آســتان: 
مناســبت هاى ويژه آســتان 
قــدس رضوى از اجــراى 52 
عنوان برنامه با شعار محورى 
خدمت كريمانه در دهه كرامت 

خبر داد.
محســن  االســالم  حجــت 
بذرگرى هاشمى گفت: بسته 
برنامه هاى دهه كرامت امسال 
در چهــار اقليــم و طبق يك 

مأموريت مشخص توسط ستاد مناسبت هاى ويژه آستان قدس رضوى ارائه شده است و اميدواريم 
با مشاركت مردم بويژه مردم شهر امام رضا(ع) عملكرد مطلوبى را شاهد باشيم.

وى با اشــاره به اينكه 52 عنوان برنامه با شعار محورى «خدمت كريمانه» در دهه كرامت امسال 
اجرا مى شــود، عنوان كرد: ويژه برنامه شكوه رضوان در حرم مطهر رضوى به عنوان محور اصلى 
برنامه ها پس از نماز مغرب و عشا در صحن جامع گوهرشاد و با حضور انبوه زائران و مجاوران برگزار 

مى شود.
دبير ستاد مناسبت هاى ويژه آستان قدس رضوى ادامه داد: جشن محالت مشهد از ويژه برنامه هايى 

است كه در سطح شهر مشهد و با مشاركت تشكل هاى مردمى برگزار مى شود.
حجت االسالم بذرگرى هاشمى افزود: 19 عنوان برنامه در سطح ملى برنامه ريزى شده و در اين 

خصوص كاروان هاى زير سايه خورشيد در 1597 نقطه از كشور اجراى مراسم خواهند داشت.
وى بيان كرد: محور برنامه هاى بين المللى دهه كرامت هفته هاى فرهنگ امام رضا(ع) است كه 
در قالب كاروان هاى زير سايه خورشيد در كشورهاى مختلف برگزار مى شود. هر ساله كاروان هاى 
زير ســايه خورشيد در عرصه بين الملل با حضور در كشــورهاى مختلف مراسم معنوى برگزار 
مى كنند كه مورد توجه جمعيت زيادى از محبان اهل بيت(ع) در ســايه پرچم امام رضا(ع) قرار 
مى گيرد. امسال در قالب هفته هاى رضوى برنامه هايى براى معرفى امام رضا(ع) در جهان اسالم 

اجرا مى شود.
دبير ستاد مناسبت هاى ويژه آستان قدس رضوى ياد آور شد: مردم به خصوص در مناطق محروم 
دســت به گريبان مسائل اجتماعى هستند و ضعف هاى جدى در مسائل اقتصادى دارند، از اين 

جهت خدمات ويژه اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در دهه كرامت به مردم ارائه مى شود.
حجت االســالم بذرگرى هاشــمى افزود: برنامه هاى دهه كرامت در مشــهد مقدس به صورتى 

برنامه ريزى شده است تا مردم در اجراى آن مشاركت داشته باشند.
وى با بيان اينكه بيش از 1500 مسجد در سطح مشهد شناسايى شده و ائمه جماعت اين مساجد 
در فعاليت هاى تبليغى دهه كرامت مشاركت دارند، تصريح كرد: ائمه جماعت مساجد در كنار مردم 
حضور پيدا مى كنند و با سركشى از بيماران، محرومان و نيازمندان سعى مى كنند تا نسبت به رفع 

مسائل و مشكالت مردم قدمى بردارند.
وى اجراى مراســم هاى جشن شادى عمومى در مشهد را يكى از اهداف برنامه هاى دهه كرامت 
عنوان كرد و گفت: محله آرايى يكى از اقدامات ســتاد دهه كرامت اســت كه مردم مى توانند در 

محله آرايى مشاركت داشته باشند و بسته حمايتى ويژه اى را دريافت كنند.
وى ادامه داد: جشــن ها و مراســم محلى، ايستگاه نذرى و صلواتى در سطح شهر مشهد مقدس 

پيش بينى شده و تشكل ها داوطلبانه تحت عنوان خدمت كريمانه ارائه خدمت مى كنند.
وى عنوان كرد: پايگاه هاى بسيج، هيئات مذهبى، شوراهاى اجتماعى محالت در مجموعه شهردارى، 
كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد و ساير تشكل هاى فرهنگى به صورت ويژه فعاليت هايى را آغاز 

كردند كه انتظار مى رود با حضور مردم فروغ دهه كرامت ويژه تر از سال هاى گذشته باشد.
حجت االسالم بذرگرى هاشمى گفت: تالش بر اين است تا هر فرد نسبت به توان خود بتواند در 

جشن و سرور دهه كرامت امام رضا(ع) سهيم باشد.

خـبـر

شامل حالشــان شد. براى نمونه، 

وقتى پرچم را آوردم تالش 
كردم شرايطى را فراهم كنم 
تا همه اطرافيان و آشنايان 
از پرچــمِ متبــرك، بهره 
ببرند. ايــن پرچم تاكنون 
چند نفــر را شــفا داده و 
حاجات چند نفر ديگر را هم 

برآورده كرده
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سالمندان، كم توانان و معلوالن از 
شهرهاى مختلف ايران به بارگاه منور 

حضرت على بن موسى الرضا(ع) 
مشرف  شدند

به زيارت معين الضعفاء(ع) 
آســتان: همزمان با دهه كرامــت رضوى و 
والدت با سعادت حضرت فاطمه معصومه(س)، 
220 نفــر از ســالمندان، كم توانان و معلوالن 
از شــهرهاى مختلف ايــران در قالب طرح «يا 
معين الضعفــاء(ع)» به بــارگاه منور حضرت 

على بن موسى الرضا(ع) مشرف مى شوند.
اين افراد ســالمند كسانى هســتند كه بنا به 
داليلى توان تشــرف به حــرم مطهر رضوى را 
ندارند و طبــق برنامه ريزى هاى صورت گرفته 
از ســوى معاونت اماكن متبركه آستان قدس 
رضوى، توســط رابطان مديريت خدمه آستان 
قدس رضوى در محالت شناســايى و معرفى 
مى شــوند و طبق فرايندى منظم، در روزهاى 
دهــه كرامت رضــوى به زيــارت حرم مطهر 
حضرت رضا(ع) مشرف شــده تا از زيارت امام 
رئوف(ع) بهره مند شوند. اين سالمندان پس از 
زيارت حضرت رضــا(ع) از خوان متبرك امام 
مهربانى ها متنعم مى شــوند. در نقاط مختلف 
و دوردست كشــور افرادى هستند كه تاكنون 
از نعمت زيارت حرم على بن موســى الرضا(ع) 
برخوردار نشده اند، طرح معين الضعفاء(ع) زمينه 

زيارت اين افراد را فراهم مى كند.

با حضور كاروان هاى زير سايه خورشيد رقم خورد

قلب خراسان
در سينه خوزستان

 نگاهى به بركات حاصل از 
موقوفات درمان و سالمت

مرهمى بر درد بيماران

مهدى غالمعلى از ضرورت توجه به سيره امامان مى گويد و 
معتقد است پژوهش، ما را به اطالعات ناب مى رساند

در جست وجوى خورشيد

گفت وگو با مسعود نوذرى عكاس حرم مطهر امام رضا(ع)

كار در اين آستان
 كم از معجزه نيست
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زهرا چكنه: 508 سال پيش بود كه على بن احمد ملك اسماعيل 
طوســى عتيقى معروف به «خواجه عتيق منشى» از دولتمردان و 
منشيان دربار شاه اسماعيل صفوى و شاه طهماسب كه از خطاطان 
مشهور و استادان خط تعليق زمان خود بود، رقباتى را وقف حضرت 
رضا(ع) كرد، او بخشــى از درآمدهاى موقوفاتش را به بهبود حال 
بيماران زائر حرم مطهر رضوى قرار داد. بعد از او در طى سال هاى 
مختلف حدود 90 واقف ديگر رقباتى را براى درمان بيماران، ساخت 
بيمارستان و... وقف اين آستان مقدس كردند. خانم سيمين تاج ايل 
خان از جمله جديدترين واقفان اين آستان مقدس است كه سه 
ســال پيش و در خرداد ماه ســال 1394 خانه مسكونى كه تنها 
دارايى اش بود را وقف حضرت رضا(ع) كرد تا با عوايد حاصل از آن 
براى خريد دارو براى بيماران نيازمند هزينه شود، زيرا او مى گفت 
مريض و بيمار همين كه درد بيمارى و بيمارى را تحمل مى كند 
براى او بس اســت چه برسد به اينكه بخواهد درد مشكالت مالى 

براى درمان بيمارى را بخواهد به دوش بكشد. 

 واقفان سالمت
تاريخ حاكى از آن است كه ارائه خدمات درمانى به بيماران بويژه 
زائران حرم مطهر رضوى قدمتش به دوران صفويه بر مى گردد و 
قديمى ترين دارالشــفاى ايران، همان دارالشفاى امام(ع) در حرم 
مطهر حضرت رضا(ع) است كه جزو موقوفات آن حضرت مى باشد. 
از همــان دوران صفوى در قرن نهم هجرى تا به امروز حدود 90 
واقــف بيش از 260 رقبه وقفى شــامل مزرعه، قنات، باغ، زمين، 
كاروانســرا، آب، منزل، دكان، بيمارستان، سپرده سرمايه گذارى، 
حقوق ماهيانه بازنشستگى و... خود را در شهرهاى مشهد، چناران، 
قزوين، تربت حيدريه، كرمان، تربت جام، سبزوار، كاشمر، نيشابور، 
گرگان، يزد، گناباد، كرج، رفســنجان، سارى، شــاهرود، تبريز، 
قوچان، ورامين، دامغان، تهران، بابل، بيجار، رشت، شيراز، سمنان 
و خوزستان وقف حضرت رضا (ع) كرده اند تا يا بيمارستانى ساخته 
شــود، يا هزينه هاى درمان و داروى بيماران تأمين شود و به حال 
بيماران رسيدگى شود تا در كنار درد بيمارى درد باالبودن مخارج 

درمان و دارو را هم تحمل نكنند.

 درمان بيماران؛ خدمتى از قديم
ميزان توجه واقفان در طول سال هاى مختلف به موضوع بهداشت و 
درمان بقدرى بوده است كه هفتمين سرفصل از جمع 26 سرفصل 
موقوفاتى آستان قدس رضوى براى همين امر اختصاص يافته است 
و همين امر حاكى از آن است كه موضوع سالمت و درمان بيماران 
از جمله قديمى ترين خدماتى بوده است كه از سوى آستان قدس 
رضوى ارائه مى شده است كه در اين گزارش مرورى كوتاه بر چند 
مورد از خدماتى كه به بركــت موقوفات اين حوزه به عموم افراد 

جامعه در حوزه درمان و سالمت ارائه مى شود، داريم.

 ارائه خدمات درمانى در جوار حرم
شــايد برايتان جالب باشد كه بدانيد قديمى ترين درمانگاه ايران، 

همان دارالشــفاى امام(ع) در حرم مطهر 
حضرت رضا(ع) اســت كه جزو موقوفات 
آن حضرت اســت و بيش از 500 ســال 
است كه به بركت نگاه نيك انديش واقفان 
مركز درمانى به زائــران حضرت رضا(ع) 
خدمات متنوع درمانى را ارائه مى دهد، در 
ماه هاى اخير اين بيمارستان در كنار ساير 
خدمات درمانى در حوزه هاى آندوسكوپى، 
اكوكارديوگرافى، اسپيرومترى، دندانپزشكى 
و...، به عموم زائران خدمات رايگان دياليز و 

شيمى درمانى را هم ارائه مى كند.
همچنين اگــر زائرى در مجموعه رواق ها، 
صحن ها و ورودى هاى حرم مطهر به علت 
فراهم نبودن زير ساخت ها و مشكالت فنى 
و عمرانى دچار سانحه شود بر اساس بيمه 
زائــر و موقوفاتى كه واقفــان براى درمان 

زائران وقف كرده اند تمام خدمات پزشكى كه 
در مجموعه دارالشــفاى امام(ع) و يا ساير مراكز درمانى براى فرد 
ســانحه ديده هزينه شود، رايگان است و آستان قدس رضوى آن 

را پرداخت مى كند.

 حياتى دوباره به جان مادران و نوزادان
از جملــه واقفان حوزه درمان، علي اكبر دبير ســهرابي را مى توان 
معرفى كرد كه در همين 70 و اندى ســال گذشته با تمام وجود از 

ثروت و دارايى خود گذشت تا با تجهيز اين 
زايشگاه و تأمين هزينه هاى آن مادرى را 
به زندگى دوبــاره برگرداند و حيات را به 
نوزادان تازه متولد شــده هديه كند. اين 
واقــف خير، طى دو فقــره وقف نامه در 
سال هاى 1313 و 1315 هجرى شمسى 
رقباتى را در قوچان وقف بر آستان قدس 
رضــوى كرد تا با اختصــاص 98 درصد 
عوايد موقوفاتش، زايشگاه بيمارستان امام 

رضا(ع) اداره شود.

 نامى جاودان بر بيمارستان 
منتصريه

بانو احترام الســلطنه قهرمان از جمله 
بانوان نيك انديش بود كه طبق وصيت 
همســرش حاج ميرزا محمد حســين 
ميرزاي منتصرالملك، امالك واگذار شده به 
خود را فروخت و از محل فروش آن بيمارستاني در شهر مشهد به 
نام منتصريه تأسيس كرد، سپس رقباتى را وقف بر آن مى كند تا 
پس از كسر مخارج ساختمان و تهيه لوازم مورد نياز، بقيه درآمد 

آن براي تأمين هزينه هاى روزانه روانه بيمارستان شود.

 بيمارستانى به نام امام رضا(ع)
بيمارستان 200 تختخوابي علي بن موسي الرضا(ع) سيرجان هم 

از ديگر بركات وقف در حوزه سالمت است كه در سال 1360 دكتر 
علي حاج صادقي آن را وقف حضرت رضا(ع) كرد.

حاج ســيد يحيي مرتضوي از ديگر واقفانى است كه همواره ياد و 
نامش در رفسنجان به نيكى ياد مى شود و دعاى خير بيماران را در 
زندگى ابدى توشه راه خود كرده است. بيمارستان حاج سيد يحيي 
مرتضوي رفسنجان همان دارالشفايى است كه در 40 كيلومتري 
رفسنجان واقع شده است و در سال 1353 به همت مرحوم حاج 
ســيد يحيي مرتضوي احداث و در سال 62 وقف بر آستان قدس 
رضوي شــد و هم اكنون داراي بخش هاى زايشگاه، دندانپزشكي، 

راديولوژي و آزمايشگاه است

 ثمرات درخت كهن وقف در حوزه سالمت
بيمارستان فوق تخصصي رضوي كه از مجهزترين بيمارستان هاى 
 ،Icu ،ccu شهر مشهد است با بخش هاى مختلف درمانى از جمله
اورژانس، تصويربرداري، آزمايشــگاه، اتاق هاى عمل با تجهيزات 
كامل جهــت جراحي هاى فوق تخصصي قلــب، عروق، جراحي 
اعصاب و ســتون فقرات و... مايه مباهات زائران و مجاوران بارگاه 
ملكوتى امام رضا(ع) است كه خود نشانه اى از درخت پر ثمر وقف 
اســت، وابستگى اين مركز به آســتان قدس رضوى و در اختيار 
داشتن تجهيزات پزشكى پيشرفته مطابق با آخرين فناورى هاى 
روز دنيــا، ضمن برخوردارى از كادر درمانى متخصص و مجرب و 
دارا بودن امكانات مورد نياز درمانى و غير آن، همراه با رعايت كامل 
ضوابط شرعى و استانداردهاى پزشكى، از ويژگى هاى قابل توجه و 

منحصر به فرد بيمارستان فوق تخصصى رضوى مى باشد.

فاطمه عامل نيك: «مهدى غالمعلى» در سال 1371 از دبيرستان 
علوم و معارف اسالمى شهيد مطهرى تهران دانش آموخته شد. در 
اين سال ها او عالوه بر نشستن پشت ميزهاى دبيرستان همزمان 
دروس حوزوى را در مدرسه عالى شهيد مطهرى نزد استادان بزرگ 
آنجا فرا مى گرفت. غالمعلى پس از گرفتن ديپلم وارد حوزه علميه 
مروى (تهران) شد. مهدى غالمعلى دركنار تحصيل در حوزه علميه 
قم از سال 1375 فعاليت پژوهشى اش را در مؤسسه تحقيقاتى 
دارالحديث آغاز كرد. فعاليتى كه تا به امروز ادامه دارد و نتيجه اش 
تأليف و تنظيم مقاالت متعدد و 17 كتاب است. غالمعلى به طور 
ويژه هشت سال است كه مشغول پژوهش در حوزه روايات مربوط به 
امام رضا(ع) است و در اين خصوص به بررسى متون روايى و تاريخى 
پرداخته است. حاصل اين كار كتاب هاى متعددى در اين زمينه 
است. كتاب «در جست وجوى خورشيد» يكى از آثارى ا ست كه در 
همين زمينه به قلم او توسط انتشارات به نشر (انتشارات آستان 
قدس رضوى) در سال گذشته منتشر شده است و جايزه كتاب سال 
رضوى را دريافت كرده است. سفر امام رضا(ع) به خراسان موجب 
شكستن سكوتى 60 ساله پس از ماجراى عاشوراى حسينى بود 
و فرصتى را فراهم كرد كه دوستداران اهل بيت(ع) پس از سال ها 
محدوديت و بايكوت اين بزرگواران بتوانند از نزديك با امامشان 
مالقات داشته و صحبت كنند. به همين خاطر در مدت زمانى 
كه امام رضا(ع) در سرزمين خراسان حضور داشتند، دوستداران 
اهل بيت (ع) از مناطق گوناگون خراسان تا شهرهاى دور و نزديك 
فارس، عراق و حجاز مشتاقانه در جست وجوى خورشيد به مرو 
مى آمدند تا از بركات وجودى اين امام مهربانى ها بهره مند شوند. 
كتاب در «جست وجوى خورشيد» در هشت گروه به معرفى افرادى 
كه در اين مدت با امام رضا(ع) مالقات داشته و شرح ديدارشان با 
ايشان پرداخته است. نويسنده پس از مقدمه در پيشگفتار كوتاهى از 
تالش هاى رضوى در مدت اقامت در خراسان اشاره كرده و سپس 
روايتگران احاديث رضوى را در بخش هاى گوناگون معرفى كرده 
است. براى آشنايى بيشتر با اين اثر و شناخت بهتر سيره امام رضا(ع) 

با مهدى غالمعلى نويسنده اين اثر به گفت وگو نشسته ايم.

 شما چند اثر در خصوص امام رضا (ع) داريد و با توجه به 
سابقه پژوهشى تان چطور به سراغ نگارش اين كتاب رفتيد؟ 
حدود هشت سال است كه روى متون مربوط به روايات امام رضا (ع) 
كار پژوهشى انجام مى دهم و به همين خاطر مشغول بررسى متون 
روايى و تاريخى مربوط به ايشان بوده ام. حاصل اين دوره فعاليت 
كتاب ها و مقاالت متعددى است كه يكى از آن ها كتاب «در جست 
و جوى خورشيد» است كه توسط انتشارات به نشر منتشر شده است. 

 در اين كتاب از زاويه متفاوت به سيره امام رضا(ع) توجه 
شده است. در كتاب حاضر با 60 شخصيت متفاوت از 8 گروه 
اجتماعى كه با امام رضا(ع) در خراسان ديدار كردند آشنا 

مى شويم. اين نگاه جديد چطور شكل گرفت؟
اين كتاب حاصل يك نگاه جديد به اصحاب و ياران امام رضا (ع)
در خطه خراسان آن روزگار است. در ابتداى اين كار با مطالعه بر 

روى متون اصل عربى و مستندات ما اسامى 
60 نفر پيدا شد. اين 60 نفر جزو كسانى 
بودند كه در زمان حضور امام رضا (ع) در 
خراسان با ايشان به عناوين مختلف ديدار 
كرده اند. گروهى از اين افراد هنرمندان آن 
دوران بوده اند كه به دليل اينكه در آن زمان 
ادبيات  و  توجه شعر  مورد  بيشترين هنر 
بوده از شاعران و سخنوران بوده اند. البته 
تقسيم  به دو دسته  اين گروه هنرمندان 
مى شدند. يك عده شاعرانى بودند كه جزو 
عالقه مندان اهل بيت بودند و به اشتياق 
و  آمده اند  خراسان  به  اين حضرت  ديدار 
دسته دوم شاعران دربارى بوده اند كه بيشتر 
طرفدار حكومت بوده اند و اتفاقاً برخوردهاى 
ايشان با امام رضا (ع) و تأثيرى كه از اين 
است.  جذاب  بسيار  گرفته اند،  برخوردها 

پس از اين گروه خادمان قرار دارند. روايت هاى 
خادمانى  اول  گروه  مى بينيم  گروه  در سه  را  خادمان  به  مربوط 
بوده اند كه از ابتدا همراه امام بوده و خانه زاد محسوب مى شوند. 
گروه بعد مالزمانى هستند كه توسط حكومت مأمور به همراهى با 
امام شده اند و مأمور به خدمت بوده اند كه اين گروه هم مشاهدات 
قابل توجهى دارند. پس از اين دو دسته خادمان افتخارى حضرت 
بودند كه مثل زمانه خودمان افرادى بودند كه به خاطر عشق به 
اهل بيت به سراغ امام(ع) آمده و خواسته اند خادم افتخارى ايشان 

اين كتاب  باشند. گروه چهارمى كه در 
رضا(ع)  امام  با  را  مالقات هايشان  شرح 
به  كه  هستند  دانشمندانى  آمده است 
ديدار امام(ع) آمده اند. هرچند بيشتر اين 
دانشمندان هم مذهب با امام(ع) نبوده اند، 
و  مناظره هايشان  و  مالقات  شرح  اما 
تأثيراتى كه از امام (ع) گرفته اند، حاوى 
كه  پنجمى  گروه  است.  بسيارى  نكات 
ما در اين كتاب نام و رواياتشان را ذكر 
هستند  رضا (ع)  امام  شيعيان  كرده ايم 
و بيشتر مشتاقانى هستند كه به عشق 
ديدار امام رضا(ع) از شهرهاى بسيار دور 
به سمت خراسان  بصره  و  مانند حجاز 
حركت كرده اند و ما ماجراهايشان را به 
صورت داستانك هايى در كتاب آورده ايم 
و پس از آن ها خانواده و سادات و بستگان 
امام رضا (ع) قرار دارند كه براى تجديد ديدار 
با امام(ع) به خراسان آمده اند. داستان اين 6 گروه به همراه افرادى 

ديگر در هشت دسته در كتاب حاضر بازگويى شده است. 

در  چطور  رضا(ع)  امام  همراهان  و  ياران  با  آشنايى   
بازنمايى شخصيت ايشان كمك مى كند؟

شخصيت امام رضا(ع) يك شخصيت برجسته علمى است و ايشان 
داراى ابعاد متعددى هستند و به نوعى پيشواى اجتماعى آن زمان 

هم به حساب مى آيند. ايشان درآن زمان به عنوان نفر دوم حكومت 
شناخته شده و اين جدا از شخصيت ايشان به عنوان امام معصوم 
است. همانطور كه گفتم شخصيت علمى ايشان بسيار پررنگ و 
قابل توجه است. اين وجه از ايشان از دوران جوانى تا زمان حضور 
در خراسان پررنگ است و به همين خاطر روايات بسيارى درباره 
برخوردهاى مختلف ايشان با دانشمندان عصر و حضور در جلسات 
و مناظره ها موجود است، ما بايد به اين جنبه ها توجه كرده و در 
روزگار خودمان از آن ها بهره بگيريم. من اطالعات كاملترى از اين 
جنبه هاى زندگى امام رضا(ع) را در كتابى ديگر با عنوان امام رضا(ع) 

و زندگى آورده ام.

 چه خصوصياتى كتاب شما را از ديگر آثار مشابه متمايز 
مى كند؟

اين كتاب بيشتر از اينكه كتابى ادبى باشد، اثرى پژوهشى است. 
وجهه پژوهشى در اين كتاب به وجه ادبى آن مى چربد من اصًال 
در مورد اين كتاب اين ادعا را ندارم كه با اثرى ادبى مواجه هستيم، 
اما عنوان مى كنم كه با اثرى از سيره امام رضا(ع) مواجه هستيم كه 
در آن اطالعات كمتر گفته شده اى از ايشان و يارانشان آورده شده 
است. شايد اگر اين اطالعات در اختيار نويسنده اى چيره دست كه 
قلم ادبى بسيار خوبى هم دارد قرار بگيرد از لحاظ ادبى هم ويژه 
بشود. اكنون بيشتر آثارى كه گردآورى يا بازنويسى از سيره ائمه 
هستند واجد اين خصوصيات باهم نيستند وگاه هم در حوزه ادبى 
و هم در حوزه پژوهشى كاستى هايى دارند و البته ما افرادى مانند 
سيد مهدى شجاعى را هم كم داريم كه هم سواد تاريخى دارد و هم 
پيشينه پژوهشى آثارش قوى است و هم از لحاظ ادبى و ساختارى 
حرفى براى گفتن دارد. در اين كتاب ما كارى كرديم كه سبقه 
پژوهشى آن به قسمت ادبى اش مى چربد و موجب شده اثر بيشتر 

رنگ و بوى پژوهشى به خود بگيرد.

 گاه بيان مى شود كه ما در حوزه ادبيات دينى و سيره 
اين مسئله موجب كارهاى  و  امامان اطالعات كمى داريم 
شما  نظر  است.  شده  مورد  اين  در  تكرارى  و  كليشه اى 

چيست؟
اطالعاتى كه ما در حوزه امامان معصوم داريم كم و اندك نيست 
بخصوص در مورد چهار معصوم يعنى پيامبر اكرم (ص)، امام على 
(ع)، امام صادق (ع) و امام رضا(ع) اطالعات خوبى در اختيار است 
كه پژوهشگران و نويسندگان مى توانند از آن بهره بگيرند. البته 
درمورد بعضى از ائمه مانند امام جواد(ع) و امام حسن عسگرى(ع) 
اين طور نيست و اطالعات اندك هستند، منتهى ما در مورد همين 
متون قابل توجه هم مى توانيم بگوييم كه محدود هستند. چيزى 
كه مهم است تحقيق و پژوهش عميق است. من خودم در يكى 
از تحقيقات در كتابى به نامى از امام رضا برخوردم كه در هيچ اثر 
ديگرى نبود. خب اگر ما وقت نگذاشته و پژوهش را متوقف كنيم و 
به آنچه دم دست است قناعت كنيم مشخص است كه دچار تكرار 
مى شويم در حالى كه تحقيق و پژوهش عميق ما را مى تواند به 

اطالعات مهمى برساند كه ناب و در خور توجه باشند.

 نگاهى به بركات حاصل از موقوفات درمان و سالمت

مرهمى بر درد بيماران
مهدى غالمعلى از كتاب «در جست و جوى خورشيد» و ضرورت توجه به سيره امامان مى گويد

پژوهشى رضوى در كالبدى ادبى

همان دارالشــفاى امام(ع) در حرم مطهر 

تاريــخ حاكى از آن اســت 
به  درمانى  ارائه خدمات  كه 
حرم  زائران  بويژه  بيماران 
به  قدمتش  مطهر رضــوى 
دوران صفويه بر مى گردد و 
قديمى ترين دارالشفاى ايران، 
در  امام(ع)  دارالشفاى  همان 
حرم مطهر حضرت رضا(ع) 
اســت كه جزو موقوفات آن 

حضرت مى باشد

اگر ما وقت نگذاشته و پژوهش را 
متوقف كنيم و به آنچه دم دست 
است قناعت كنيم مشخص است 

كه دچار تكرار مى شويم

آغاز دوره هاى تابستانى جلسات آموزش 
قرآن كريم در مشهد مقدس

آستان: مدير مركز قرآن كريم ســازمان فرهنگى آستان قدس 
رضوى گفت: دوره هاى تابســتانى جلســات آموزش روخوانى و 
روان خوانى قرآن كريم از دهه اول مردادماه در مســاجد منتخب 

مشهد مقدس برگزار مى شود.
حجت االسالم ســيد مســعود ميريان افزود: دوره هاى تابستانى 
جلسات آموزش قرآن كريم از دهه اول مردادماه آغاز مى شود و تا 

انتهاى شهريورماه ادامه خواهد داشت.
وى با اشاره به اينكه جلســات قرآن در مساجد منتخب مناطق 
12 گانه شهر مشــهد مقدس برگزار مى شود، بيان كرد: جلسات 
آموزش قرآن كريم در 30 مســجد و درمجموع 120 جلسه قرآن 
كريم براى دو گروه دختران و پسران برگزار مى شود. حجت االسالم 
ميريان افزود: 60 استاد باتجربه آستان قدس رضوى اين جلسات 
را مديريت مى كنند. وى در خاتمه بيان كرد: اســامى مساجد و 
نوبت هاى برگزارى جلســات آموزش قرآن در سايت مركز قرآن 

كريم آستان قدس رضوى اطالع رسانى مى شود.
 

پوستر سومين دوره جايزه جهانى گوهرشاد 
رونمايى شد

آستان: در آستانه برگزارى سومين 
دوره جايــزه جهانى گوهرشــاد به 
همت معاونت ارتباطات و رســانه 
آستان قدس رضوى از پوستر اين 

جايزه جهانى رونمايى شد.
پوســتر جايزه جهانى گوهرشــاد 
برگرفتــه از گلدســته هاى زيباى 
مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوى 
با چاپ طالكوب و در شــمارگان 
1500 نســخه به صــورت نفيس 

منتشر شد.
الزم به ذكر اســت؛ ســومين دوره 
جايزه جهانى گوهرشاد 27 تيرماه 

در تاالر قدس كتابخانه مركزى آستان قدس رضوى برگزار مى شود 
كه طى آن از هشت بانوى برگزيده و نيكوكار جهان اسالم قدردانى 

به عمل خواهد آمد.
  

طنين نداى يا رضا يا رضا (ع) در بيمارستان 
و ندامتگاه شهرستان سراب 

قدس/محمد حسين مروج كاشانى: كاروان زير سايه خورشيد 
در سفر به آذربايجان شرقى با عزيمت به شهرستان سراب، با حضور 
در ندامتگاه اين شهرســتان ضمن ديدار با زندانيان اين زندان با 
توزيع هداياى متبرك و حمل پرچم مبارك حضرت رضا(ع) فضاى 

زندان را معطر به شميم رضوى كرد.
در اين ديدار زندانيان با تبرك از پرچم مبارك حضرت رضا(ع) و 
زمزمــه يا رضا(ع) يا رضا(ع) روح و جان خود را مصفا به ياد و نام 

امام هشتم(ع) كردند.
در اين ديدار كه مسئوالن قضايى و مديران زندان شهرستان سراب 
حضور داشتند حاضران با نداى رضا جان از اينكه در دهه كرامت 
پرچم مبارك حضرت رضا(ع) و كاروان رضوى در بين آنان حضور 
يافته بود اشــك شوق ريختند و به ساحت مقدس حضرت ثامن 

الحجج(ع) با ابراز احساسات خاص اظهار ادب كردند.
اين خبر حاكى اســت همچنين در مراسم جداگانه اى كاروان زير 
سايه خورشيد با همراهى مسئوالن بهداشتى درمانى شهرستان 
ســراب ضمن حضور در بيمارســتان امام خمينى(ره) اين شهر 
و ديــدار و عيادت از بيماران بســترى در بخش هاى مختلف اين 
بيمارستان فضاى بيمارستان را معطر به ياد و نام امام هشتم(ع) 
كردند. خادمان بارگاه مطهــر رضوى با حمل پرچم متبرك امام 
هشتم(ع) و توزيع هداياى متبركه معنوى در بين مريضان بسترى 
در اين بيمارستان از درگاه خداوند متعال براى آنان شفاى عاجل 

مسئلت كردند.
بيماران بخش هاى مختلف اين بيمارستان نيز با تبرك جستن از 
پرچم مبارك امام هشتم(ع) و توسل به آن حضرت در دهه كرامت، 

ضمن سپاس به درگاه ايزد منان اشك شوق ريختند. 

 بــه همــت اداره پاســخگويى بــه ســؤاالت دينى 
آستان قدس رضوى صورت مى  گيرد

ميزبانى از فعاالن فرهنگى طى 10 نشست 
تخصصى در دهه كرامت رضوى

آستان: به همت اداره پاسخگويى به سؤاالت دينى آستان قدس 
رضوى در ايــام دهه كرامت رضوى بيش از 10 برنامه نشســت 

تخصصى ويژه فعاالن فرهنگى تدارك ديده شده است.
رئيس اداره پاسخگويى به سؤاالت دينى آستان قدس رضوى افزود: 
اين نشســت ها همزمان با آغاز دهه كرامت شروع شده و تاكنون 
نيز چهار نشســت تخصصى با موضوعات «امر به معروف»، «عفاف 
و حجاب»، «طلبه مؤمن انقالبى» و «شــميم وحى» در حرم مطهر 

رضوى برگزار شده است.
حجت االسالم مهدى حســن  زاده ادامه داد: اداره پاسخگويى در 
نظر دارد تا پايان دهه كرامت هفت نشســت تخصصى ديگر را با 
موضوعات روز و كاربردى برگزار كند، بررسى ابعاد پذيرش قطعنامه 
598، حقوق بشر از ديدگاه امام رضا(ع) و هزار رنگ نفاق با موضوع 
بازخوانى كارنامه ننگين منافقان برخى از موضوعات اين نشست  ها 
به  شمار مى  رود كه زمان و مكان دقيق آن متعاقباً از طريق تبليغات 

محيطى و سايت آستان نيوز اعالم خواهد شد.
رئيس اداره پاســخگويى به ســؤاالت دينى اعالم كــرد: در اين 
نشست  ها حجج اسالم ماندگارى و تراشيون و آقايان سيدمحمد 
نبويان، على اكبر رائفى پور، ســعيد جليلى و ابراهيم خدابنده به 

سخنرانى خواهند پرداخت.

 آغاز ارائه خدمات پزشكى از راه دور 
در مركز اورژانس حرم مطهر رضوى

آستان: مديرعامل مؤسســه درمانى آستان قدس رضوى از آغاز 
ارائه خدمات پزشكى از راه دور به بيماران در مركز اورژانس صحن 

هدايت حرم مطهر رضوى خبر داد.
ناصر ســرگلزايى افزود: طرح ارائه خدمات پزشــكى از راه دور به 
بيماران موســوم به «تله مديســين» در مركز فوريت هاى پزشكى 
صحن هدايت بارگاه ملكوتى امام هشتم(ع) براى نخستين بار اجرا 

شد.
وى با بيان اينكه طرح تله مديسين با همكارى دانشگاه هاى علوم 
پزشكى كشور در حال انجام است، ابراز كرد: در روز نخست انجام 
اين طرح، پزشكان مستقر در مركز اورژانس صحن هدايت بارگاه 
ملكوتى امام هشتم(ع) با متخصص داخلى دانشگاه علوم پزشكى 
گنابــاد به صورت ويديــو كنفرانس ارتباط برقرار كــرده و با اين 

متخصص به مشاوره پرداختند.
سرگلزايى با تأكيد بر اينكه ارائه خدمات پزشكى از راه دور همزمان 
بــا دهه كرامت در مركز اورژانس صحن هدايت آغاز شــد، افزود: 
پزشــكان حاضر در ايــن مركز اورژانس از ايــن پس مى توانند با 
بهره گيرى از اين تكنولوژى و بدون محدوديت مكانى با متخصصان 
قلب، داخلى، اطفــال، اعصاب و زنان، در دورترين نقاط كشــور 

مشورت كنند.
وى تصريح كرد: راه اندازى طرح پزشــكى از راه دور در شــرايط 
بحرانى و حساس به پزشكان مستقر در اين مركز كمك مى كند با 
متخصصان كشور ارتباط برقرار كرده و پس از دريافت مشاوره هاى 
تخصصى از يك يا چند پزشك مجرب، تصميم درمانى درست و 

به موقعى را اتخاذ كنند.
مدير عامل مؤسســه درمانى آســتان قدس رضوى با اشــاره به 
همكارى بخش فناورى اطالعات اين مؤسسه در راه اندازى سيستم 
تله مديســين در مركز اورژانس صحن هدايت حرم مطهر رضوى 
گفت: ســال گذشــته نيز چنين برنامه اى به صورت آزمايشى در 
راســتاى ارائه خدمات تخصصى پزشــكى به روستاهاى محروم 

خراسان رضوى در دارالشفاى امام(ع) انجام شد.
وى همچنين از انجام مجدد طرح تله مديسين با هدف ارائه خدمات 
تخصصى به مناطق محروم استان در برخى روزهاى دهه كرامت 
سال جارى در دارالشفا امام(ع) خبر داد و بيان كرد: اين خدمات با 
حضور جمعى از پزشكان متخصص در رشته هاى اطفال، داخلى، 
قلب و...، به روســتاهايى مانند بيمرغ گناباد، فخرآباد بجســتان، 

رباط سنگ، سلطان آباد و زاوه تربت حيدريه ارائه خواهد شد.
مركز فوريت هاى پزشكى صحن هدايت به عنوان كامل ترين پايگاه 
اورژانس حرم مطهر رضوى در فضايى به مساحت 120 مترمربع 
با هشت تخت بسترى و انجام اقدام هاى پزشكى CPR در اواخر 

ارديبهشت ماه سال جارى در اين آستان مقدس افتتاح شد.
 

همزمان با دهه كرامت برگزار مى شود
جشن هاى ميالد رضوى 

موقوفات يزد و كرمان

آستان: همزمان با دهه كرامت جشن هاى ميالد امام رضا(ع) در 
اراضى موقوفه يزد و كرمان برگزار مى شود.

سرپرست سازمان موقوفات آستان قدس رضوى در يزد و كرمان 
با بيان اين خبر گفت: اين جشن ها همزمان با ششمين روز از دهه 
كرامت رضوى به صورت با شكوه در اراضى موقوفه امام رضا(ع) در 

يزد و كرمان آغاز خواهد شد.
رضا رضوى با بيان اينكه31 تير مصادف با هشــتمين روز از دهه 
كرامت رضوى، مجتمع كشاورزى امام رضا(ع) راور ميزبان برگزارى 
جشن ميالد رضوى است، عنوان كرد: اين جشن با حضور مسئوالن 
شهرستان راور، جمعى از مردم و اجراى برنامه هاى متنوع برگزار 

خواهد شد.
وى برگزارى جشــن هاى باشــكوه در امامزاده سيد جالل الدين 
رفســنجان و مسجد روستاى احمدآباد با حضور كاروان«زير سايه 
خورشيد» را از ديگر برنامه هاى اين سازمان عنوان كرد و افزود: اين 
جشن ها، يكم مرداد در دو نوبت صبح و شب با حضور عموم مردم 

و اجراى مديحه سرايى و سخنرانى برگزار مى شود.
رضوى، عيادت از بيماران بيمارستان على بن ابى طالب(ع) و مرادى 
رفسنجان، ديدار با زندانيان، معلوالن و خانواده هاى تحت پوشش 
سازمان بهزيستى رفسنجان را از ديگر برنامه هاى سازمان موقوفات 

يزد و كرمان در دهه كرامت رضوى برشمرد.
سرپرست سازمان موقوفات آستان قدس رضوى در يزد و كرمان 
تصريح كرد: در شب ميالد ثامن الحجج على بن موسى الرضا(ع)، 
جشن با شكوهى در دفتر مركزى سازمان موقوفات آستان قدس 
رضوى در يزد و كرمان واقع در رفســنجان با اجراى ســخنرانى 
در مورد ســبك زندگى حضرت رضا(ع)، مديحه ســرايى ذاكران 
اهل بيت(ع)، تجليل از بازنشستگان، دانش آموزان ممتاز مدارس 
موقوفه آستان قدس رضوى و قرعه كشى اسامى رضا برگزار خواهد 

شد.
رضوى از برگزارى جشن در شامگاه والدت امام رضا(ع) در مجتمع 
كشاورزى امام رضا(ع) جيرفت خبر داد و يادآور شد: اين جشن سه 
مرداد بعد از نماز مغرب و عشاء با حضور مسئوالن استانى و عموم 

مردم برگزار خواهد شد.
 

خــبــرخــبــر
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اهل بيت(ع) 
مجارى فيض خداوند به بندگان

وصل شدن به درياى واليت و ذوب شدن در فضاى ملكوتى حضرات 
ائمه معصومين(ع) اســرارش فوق عقل ما است؛ اين بزرگواران اسم 
اعظم حق تعالى، بارگاه نشينان پرودگار متعال و مجارى فيض خدا 

به بندگان هستند.
اَعُة الُْمْفَتَرَضُة  در زيارت جامعه كبيره مى خوانيم؛ «بُِمَواالتُِكْم تُْقَبُل الطَّ
ُة الَْواِجَبُة»، بنابراين اگر كسى مى خواهد با خداى متعال  َو لَُكُم الَْمَودَّ
ارتباط برقرار كند و عباداتش قبول شود بايد از طريق ائمه اطهار(ع) 

به قرب الهى برسد و عباداتش را اين بزرگواران امضا كنند.

زائر رضوى 
تا آخر در ريل امامت است

پاداش و ثواب زيارت حضرت اباعبداهللا الحســين(ع)، محير العقول 
اســت؛ شــخصى از حضرت جواد(ع) ســوال كرد كه زيارت امام 
حسين(ع) فضيلتش بيشتر است يا زيارت پدرتان حضرت رضا(ع)؟ 
حضرت فرمودند: زيارت پدرم برتر اســت چون امام حســين(ع) را 
همه مردم زيارت مى كنند، اما پدرم را جز خواص از شــيعه زيارت 

نمى كنند.
در واقع امام حســين(ع) را فرقه هــاى مختلف زيارت مى كنند، اما 
زيارت امام رضا(ع) مخصوص آن هايى است كه به اسالم ناب دست 
پيدا كردند؛ در زمان امام رضا(ع) فرقه هاى زيديه، واقفيه، اسماعيليه، 
كيسانيه و فرقه هاى منحرف از اسالم ناب جدا شدند، در واقع كسى 
كه دامنش به امامت امام رضا (ع) رسيده باشد تا آخر در ريل مى رود 

و 12 امام معصوم(ع) را قبول مى كند.

پاك شدن
به واسطه زيارت

خداونــد مجارى امور عالم را از طريق حضرات معصومين(ع) تدبير 
مى كند؛ از اين جهت انســان ها در برابر آن ها، بســان قطره اى آب 
هستند؛ اگر قطره آب آلوده اى، به دريا وصل شود ديگر نه قطره اى 
هســت و نه آلودگى. پس زمانى كه زائر به زيارت حضرت رضا(ع) 

مشرف مى شود، پاك و طاهر مى شود.

خود را 
بيمه اسالم ناب كنيم

حضرت جواداالئمه(ع) در اين حديث تأكيد مى كنند كه اسالم ناب 
مســير حق است و ادامه مسير حق در گرو وصل شدن به حضرت 

رضا(ع) و ايشان بيمه گر اسالم ناب محمدى هستند.
آن حضرت همچنين از نظر هدايت و رســاندن رهــروان راه خدا 
به مقصد، نقش بى بديــل دارند، در واقع عالم آخرت باطن همين 

دنياست، در دنيا مسئله هدايت است و در آخرت هم شفاعت.
از اين جهت شفاعت ايشان در روز قيامت امرى توجيه شده و بدون 

ابهام است.

آمرزش گناهان
در روايتى از رســول اكرم (ص) آمده است؛ كسى كه امام رضا (ع) 
را زيارت كند گناهان گذشته و آينده او بخشيده مى شود. سر و راز 
بخشش گناهان به واســطه زيارت امام رئوف، حضرت رضا(ع) در 
اين است كه زائر واقعى زمانى كه به محضر حضرت رضا(ع) مشرف 

مى شود، بايد دلش به كانون معنويت امام (ع) وصل شود.
تا زمانى كه ما به منبع توليد برق وصل نشده ايم با اينكه المپ خوب 
و سيم كشى مناسب وجود داشته باشد، نورى نخواهد بود و تنها با 

وصل جريان برق، نور از المپ منعكس مى شود.
از اين رو َمَثل زائر با حضرت رضا(ع) مانند قطره آب نسبت به دريا و 

وصل شدن المپ به كانون توليد الكتريسيته است.
بنابراين طبيعى است بر اساس اين حديث نورانى حضرت رضا (ع) 
كه فرمودند: «َفَمْن َشــَدّ َرْحلَُه إِلَى زِيَاَرتِى اْسُتِجيَب ُدَعاُؤه َو ُغِفَر لَُه 
َذنُْبُه؛ كسى كه بار سفر ببندد و به زيارت من آيد، دعاى او مستجاب 
شود و گناهانش آمرزيده شود.»، زائرى كه به زيارت حضرت رضا(ع) 

مشرف شود، گناهانش آمرزيده مى شود.

آمرزش گناهان
در روايتى از رســول اكرم (ص) آمده است؛ كسى كه امام رضا (ع) 
را زيارت كند گناهان گذشته و آينده او بخشيده مى شود. سر و راز 
بخشش گناهان به واســطه زيارت امام رئوف، حضرت رضا(ع) در 
اين است كه زائر واقعى زمانى كه به محضر حضرت رضا(ع) مشرف 

مى شود، بايد دلش به كانون معنويت امام (ع) وصل شود.
تا زمانى كه ما به منبع توليد برق وصل نشده ايم با اينكه المپ خوب 
و سيم كشى مناسب وجود داشته باشد، نورى نخواهد بود و تنها با 

وصل جريان برق، نور از المپ منعكس مى شود.
از اين رو َمَثل زائر با حضرت رضا(ع) مانند قطره آب نسبت به دريا و 

وصل شدن المپ به كانون توليد الكتريسيته است.
بنابراين طبيعى است بر اساس اين حديث نورانى حضرت رضا (ع) 
كه فرمودند: «َفَمْن َشــَدّ َرْحلَُه إِلَى زِيَاَرتِى اْسُتِجيَب ُدَعاُؤه َو ُغِفَر لَُه 
َذنُْبُه؛ كسى كه بار سفر ببندد و به زيارت من آيد، دعاى او مستجاب 
شود و گناهانش آمرزيده شود.»، زائرى كه به زيارت حضرت رضا(ع) 

مشرف شود، گناهانش آمرزيده مى شود.

زيارت
يك دعوت است

«الَقلُب يَهِدى اِلَى القلِب»، محبت هيچ گاه يك طرفه نيست از مرحوم 
آيت اهللا سيد عبدالهادى شيرازى كه از مراجع تقليد و اهل كرامت و 
باطن بودند، پرسيدند: زيارت قسمت است يا همت؟ ايشان فرمود: نه 

قسمت است و نه همت بلكه دعوت است.

وصل شدن 
به منبع خزائن الهى

حضرات معصومين(ع) بويژه امام رئوف حضرت على بن موسى الرضا 
(ع) مخزن پروردگار متعال هســتند يعنى خداوند متعال هرچه به 

عالم مى دهد از اين حساب و مخزن خرج مى كند.
يك حاكم به اعتبار خزانه، مملكــت را اداره مى كند. هرچه خزانه 
دارايى بااليى داشته باشد وضع اقتصاد كشور بهتر است و اگر خزانه 
وضع خوبى نداشــته باشد، وضع اقتصادى و معيشت مردم مناسب 

نيست.
 خداوند در قرآن كريم فرموده «َو إِن ِمّن َشــْيءٍ إِالَّ ِعنَدنَا َخَزائُِنُه َو 
ْعُلوٍم؛ هيچ چيز نيست مگر آنكه گنجينه آن نزد  لُُه إِالَّ بَِقَدرٍ َمّ َما نَُنِزّ

ماست، و ما جز به قدر معلوم آن را فرو نمى فرستيم.»
خــداى متعال، خزانــه اش وجود حضرات معصومين(ع) اســت و 
موجــودات عالم از جمله زائر محتاجى كه با اميد به بارگاه حضرت 
رضا(ع) آمده و دخيل بسته است، خود را به منبع خزائن الهى وصل 

كرده است.

تا يار كه را خواهد
و ميلش به كه باشد...

اينكه زائر به زيارت مى آيد، خودش با اراده خود نمى آيد، بلكه دلش را 
امام رضا(ع) مى برد كه او به حرم بيايد. كسى كه حال و هواى كربال 
پيدا مى كند، اين بى قرارى را جذبه امام حسين(ع) ايجاد مى كند. 
امام حســين(ع) و امام رضا(ع) هر دلــى را نمى برند. از اين رو اين 
محبت حكايت از صدق نيت است. كسى كه دوستدار اهل بيت(ع) 
اســت در وجودش گوهر گرانبهايى وجود دارد كه امام(ع) مشترى 
اوست و اين محبت، لطف و عنايتى است كه ائمه اطهار(ع) به محبان 

خود دارند.
تا كه از جانب معشوق نباشد كششى
كوشش عاشق بيچاره به جايى نرسد

كسى دست خالى
بر نمى گردد

ُتُكُم  در زيارت جامعه كبيره مى خوانيم: «َعاَدتُُكُم الْإِْحَســاُن َو َسِجَيّ
الَْكَرُم»؛ يعنى عادت ائمه اطهار(ع) احســان كردن و ذات و ســجيه 
آن ها كرم و بخشش است. از اين رو كسى كه عادت به احسان دارد و 
سجيه اش كرم، مهربانى و رأفت است و خود خزائن الهى است دليلى 
ندارد كه سائل و فرد محتاجى را كه دست نياز به سويش دراز كرده 
است را نااميد كند بنابراين براساس روايات و آيات شريفه قرآن كسى 

كه به اين بارگاه مى آيد، يقيناً حاجت روا بر مى گردد.

دارايى هاى معنوى مان را
به امام رضا(ع) بسپاريم

زائرى كه به زيارت امام رضا(ع) مى آيد، هم بخشيده و هم سرمايه دار 
اخروى مى شود. انسان تا زمانى كه در سنگر مراقبه مستقر نشود و 
حواســش به خود و دارايى هايش نباشد، راهزن ها وارد مى شوند و 
دارايى اش را مى برند؛ كســى كه به زيارت آمد و با اكسير حضرت 
رضا(ع) دل ِگلش تبديل به طالى ناب شــد و ارزش پيدا كرد بايد 
بشدت از اين سرمايه وجودش مراقبت كند؛ بنابراين بهترين كار اين 
اســت كه دارايى مان را به خود حضرت رضا(ع) بسپاريم كه ايشان 

برايمان به امانت نگه دارند.

باز شدن گره ها
در واقع هر زائرى اعم از شيعه، اهل سنت، زرتشتى و مسيحى كه به 
اين بارگاه و ملجأ پناه آورده، حاجت روا و دست پر برگشته است. در 
ميان ائمه اطهار(ع)؛ لقب رضا به حضرت ابوالحسن موسى الرضا(ع) 
اختصاص يافته اســت يعنى هر كس كه به اين درگاه بيايد، راضى 
و خشــنود بر مى گردد. من افراد زرتشتى و يا كسانى را كه گناهان 
بزرگى را مرتكب شدند، مى شناسم كه با توسل به حضرت رضا(ع) 

حاجت روا شدند و فرزند مريضشان شفا پيدا كرده است.

زهرا چكنه: يك زمانى هايى براى انســان پيش مى آيد كه 
دلــش از زمين و زمان گرفته مى شــود و دنبال يك جاى 
خلوت و دنج و آرام مى گردد كه به آنجا برود و در آرامش آن 
محل خودش را غرق كند، حضور در حريم مطهر رضوى هم 
براى بسيارى از آدم ها و انسان هاى عاشق حكم همان جاى 
دنج و خلوت را دارد كه مى توانند با حضور در آن حرف هاى 
ناگفتــه اى را كه به هيچ كس نمى تواننــد بگويند به امام 
مهربانى ها بگويند و خودشان را سبك كنند و با چشيدن 
شهد شيرين زيارت، خود در درياى عظيم معنويت رضوى 

غرق شوند.
آيت اهللا كاظم صديقى امام جمعه موقت تهران و اســتاد 
اخالق حوزه هاى علميه در گفت وگو با قدس درباره بركات 
زيارت حضرت رضا(ع) براى زائران و محبانى كه به پابوس 

اين امام رئوف مشرف مى شوند، مى گويد.

آيت اهللا صديقى در مورد بركات زيارت امام رضا(ع) مى گويد

كارى كنيم كه امام رضا  مشترى دل ما باشد

باز شدن گره ها
در واقع هر زائرى اعم از شيعه، اهل سنت، زرتشتى و مسيحى كه به 
اين بارگاه و ملجأ پناه آورده، حاجت روا و دست پر برگشته است. در 
ميان ائمه اطهار(ع)؛ لقب رضا به حضرت ابوالحسن موسى الرضا(ع) 
اختصاص يافته اســت يعنى هر كس كه به اين درگاه بيايد، راضى 
و خشــنود بر مى گردد. من افراد زرتشتى و يا كسانى را كه گناهان 
بزرگى را مرتكب شدند، مى شناسم كه با توسل به حضرت رضا(ع) 

حاجت روا شدند و فرزند مريضشان شفا پيدا كرده است.

زهرا چكنه: 
دلــش از زمين و زمان گرفته مى شــود و دنبال يك جاى 
خلوت و دنج و آرام مى گردد كه به آنجا برود و در آرامش آن 
محل خودش را غرق كند، حضور در حريم مطهر رضوى هم 
براى بسيارى از آدم ها و انسان هاى عاشق حكم همان جاى 
دنج و خلوت را دارد كه مى توانند با حضور در آن حرف هاى 
ناگفتــه اى را كه به هيچ كس نمى تواننــد بگويند به امام 
مهربانى ها بگويند و خودشان را سبك كنند و با چشيدن 
شهد شيرين زيارت، خود در درياى عظيم معنويت رضوى 

غرق شوند.
آيت اهللا كاظم صديقى امام جمعه موقت تهران و اســتاد 
اخالق حوزه هاى علميه در گفت وگو با قدس درباره بركات 
زيارت حضرت رضا(ع) براى زائران و محبانى كه به پابوس 

اين امام رئوف مشرف مى شوند، مى گويد.

كارى كنيم كه امام رضا 



قلب خراسان
در سينه خوزستان

خوزستان مقاوم، خوزستان پُر درد، خوزستان سرشار از زخم هاى 
كهنه است اما خوزستان عاشق، خوزستان شيدا، خوزستان متحد 
و شــيفته ى خورشيد است. غبار دشــت هاى بى بوته نتوانسته بر 
آينه دل هاى روشن خوزستان خاك پاشى كند. گرد نا ماليمتى ها 

نتوانسته چهره  حضرت نور را پيش آن ها تاريك كند.
اهواز از نگاه دور از پنجره هواپيما زرق وبرق پايتخت را ندارد اما تا 
چشم به چشم هايشان باز مى كنى چهره هايى مى بينى كه طراوِت 
صداقــت و خلوص در آن موج مى زند. فرقى نمى كند دشداشــه 
پوشــيده باشند و عبا بر دوش انداخته باشند يا كاله نمدى بر سر 

داشته باشند؛ چوقا، شال و شلوار سياه بر تن كرده باشند.
مردان خوزستان چه عرب، چه فارس، چه بختيارى همه اعضاى 
يك پيكرند كه اتحاد را نه در شعار بلكه در عمل نشان مى دهند. 
خوزستان مثل گلدان لب پنجره پُر ترك هست، ُگرده خوزستان 
جاى زخم خنجر دشمنان هست، خوزستان تشنه قطره هاى آب 

هست. خوزستان تمام اين ها هست و اما فقط اين نيست.

داستان كرب وبال
از پاى پله هاى هواپيما تا سالن انتظار فرودگاه، از فرودگاه تا مسجد، 
از اهواز تا انديمشــك فرقى نمى كند، خوزستان يكپارچه افتخار 
است. تصوير شــهيد مدافع حرم، تصوير شهيد جنگ تحميلى، 
تصوير شــهيد انقالب اســالمى و تصوير تمامى ُشهدا، شهادت 
مى دهد كه خوزستان آرمان گراست. اشك چشم مادران شهداى 
خوزستان شهادت مى دهد كه اگر بخواهيم داستان مردان و زنان 

اينجا را بفهميم بايد داستان كرب وبال را بخوانيم.
پيرزن رو به روى ُخدام ايستاده و تصوير پسرش را بر سردست دارد. 
سياه چادرش را محكم به دندان گرفته و تو با خود مى گويى دامن 
اين مادر اســت كه شهيد بار مى آورد. به او كه با زحمت، با درد و 
لنگ لنگان آمده مى  گويى: «خدا خيرتان دهد، مادر راضى به زحمت 
شما نبوديم!». لحظه اى اخم و بعد با لبخند مى گويد: «مگر بميرم 

كه به استقبال فرستاده هاى امام رضا(ع) نيايم.».
پير و جــوان، صغير و كبير، زن و مرد همه باهم دم گرفته اند «اى 
صفاى قلب زارم، هرچه دارم از تودارم، تا قيامت اى رضا جان، سر 
ز كوى ات برندارم...» به اين فراز كه مى رسد پلك هاى گرم و دانه هاى 
اشك امان شان نمى دهد. شانه ها مى لرزند و سر ها به زمين مى افتد.

غالف جعبه  پرچم باز مى شــود و قفل دل هاى شكســته را فتح 
مى كند. عيد است و رنگ ســبز پرچم و كلمات طاليى روى آن 
پرنده خيال شــان را به صحن گوهرشاد مى برد. رقص پرچم روى 
گنبد طال، انعكاس نور خورشــيد و عبــادت زائران و خوش حالى 

روزى كه تا حاال قسمت شان شده يا نشده را تصور مى كنند.

اهالً و سهًال
قلم و صفحه ى سفيد براى سرودن شعر حالشان و وصف اوصاف 
مردم خون گرم خوزســتان كم مى آورد. كدام كلمه به شايستگى 
مى تواند اشك پسربچه 8 ساله اى را كه براى مدافعان حرم مداحى 
مى كرد، بيان كند. كدام جمالت حال پيرمردى را شرح مى دهد كه 
مى گفت: «افتخار پسر شهيدم امام رضايى(ع) بودنش بود»، كدام 
سخن مى تواند حرف دل جوان هايى را بزند كه چشم هاى سرخ شان 
را به زمين و دست هاى خالى  شان را به سوى آسمان گرفته بودند و 

مى گفتند«رضا(ع) جانم، رضا(ع)... على بن موسى الرضا(ع)...».
مشــتاقان حضرت رضا(ع) صبر نكردند كه بر در خانه هايشان يا 
در محله شــان لذت وصل را بچشــند. ســالن انتظار فرودگاه پُر 
بــود از زن و مــرد، پير و جوانى كه براى اســتقبال از كاروان زير 
سايه ى خورشــيد آمده بودند. مرد جاافتاده اى بالباس عربى و به 
زبان شيرين محلى اش محكم سخن مى گفت: «اى فرستاده هاى 
رضا(ع)، ما دوستداران رضاييم(ع)، ما به شما خوش آمد مى گوييم، 
اهالً و ســهالً...». از آن جمع و جمعيت دل كندن ســخت بود و 
ناممكن. اما روســتا به روستا و شهر به شهر منتظرند و بچه هاى 
مسجد و هيئت وعده گرفته اند تا زيرسايه ى خورشيد، محله شان 
را نورباران كنند تا زير سايه ى خورشيد گره از مشكالت ظاهرى و 

باطنى مردمشان بگشايند.
فهميدن  اين همه لطف سخت نيســت. براى مردمى كه روزى از 
آســمان شهرشــان تير و تركش مى باريد، گرماى 50 درجه هوا 
به چشــم نمى آيد و مانعى براى حضورشــان نيست. خوزستان 
سخت كوش است و ُمحكم، خوزستان با تمام اقوامش،چه سنى و 
چه شيعه ايستاده و زير سايه خورشيد حظ وصل را مى چشد. خون 
تمام خوزستان وابسته به تپش قلب خراسان، مشهدالرضا(ع) است. 

از امروز 10 صبح و 10 شب خوزستان زير سايه خورشيد است.

مرزبانان زير سايه خورشيد
صبح زود همچون روزهاى قبل قرار بود به يك پادگان آموزشــى 
و صبح گاه مشــترك نيروهاى نظامى شهرستان هاديشهر و جلفا 
برويم. سوار ماشين مى شــويم و با گذر از خيابان هاى هاديشهر 
به يك پادگان مى رســيم. بعد از ثبت اسامى در مقابل دژبان، به 
سمت محل حسينيه آموزشگاه قدر حركت مى كنيم اما در همان 
قدم هاى اول، احترام نظامى 30 سرباز دژبانى همه مان را به تعجب 
وا داشــت، مى دانستيم همه اين احترام نه براى ما و نه هيچ كس 

ديگر، بلكه براى عطر و بوى على بن موسى الرضا(ع) است.
با استقبال فرماندهان نيروى انتظامى، سپاه پاسداران و ارتش وارد 
حسينيه مى شويم، هزار ســرباز كه دوره آموزشى حود را در اين 
پادگان سپرى مى كردند، در نقطه اى كيلومترها دور از خانه، خود 
را در محضر امام رئوف مى ديدند؛ يكى از ســربازان كه صورتش 
هم آفتاب سوخته شده بود، مى گويد 22 ساله ام، اهل خرم آباد و 

عاشق امام رضا (ع) هستم.
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 ابتدا خودتان را معرفى كنيد و بگوييد چطور وارد اين 
رشته كارى شديد و عكاسى از حرم و مكان هاى مذهبى 

را انتخاب كرديد؟
ســال 1348 در تهران و در خانواده اى مذهبى به دنيا آمدم. تا 
پنجم دبســتان در تهران بودم و سپس همراه خانواده به مشهد 
مهاجرت كرديم. از ســال 1364 حرفه عكاســى را شروع كردم 
و ســال 1375 در روزنامه قدس استخدام شدم. سال 1378 به 
آستان قدس رضوى و حرم مطهر منتقل شدم. حدود 32 سال 
است كه در زمينه عكاسى فعاليت مى كنم و با كمال افتخار بايد 
عرض كنم كه حدود 23 سال از اين 32 سال را در خدمت آستان 
قــدس رضوى بودم و به عنوان عــكاس در حرم مطهر خدمت 
كرده ام. خداوند متعال و امام رضا(ع) را شــاكرم كه از سال 78 

نيز ملبس به لباس خادمى شده ام و كفشدار حرم مطهر هستم.

 عكاسي در حرم چه ويژگى هايى دارد؟
اقيانوس پيچيدگــى و جذابيت معمارى حرم مطهر فوق العاده 
گسترده است. به نحوى كه انسان وقتى به عنوان يك زائر صرف 
وارد حرم مى شود، شايد متوجه برخى از آنان نشود، اما هنگامى 
كه از ويزور دوربين به اين معمارى خيره كننده نگاه مى كنى و 
به نقش و نگارهاى آن دقت مى كنى، وارد دنيايى مى شــوى كه 
هر نما از آن دنيا حرف براى گفتن دارد. ضمن اينكه احساسات 
زائران و تصاوير زيباى اشك هاى زائران در حال دعا و نيايش نيز از 
بهترين سوژه هاى عكاسى در حرم مطهر است. در كنار اين موارد 
توفيق حضور در تمام آيين هاى حرم مطهر از جمله غبارروبى و 
خطبه خوانى ها، حضور در مراسم تعويض ضريح مطهر و حضور 
همه ساله در سخنرانى ابتداى ســال مقام معظم رهبرى خود 

سوژه هاى جذاب و بى نظير فراوانى براى عكاسى دارند.
 

 شخصى كه در اين رشــته فعاليت مى كند، بايد چه 
چيز هايى را مد نظر داشته باشد؟

يك عكاس هميشه از لحظه هاى زندگى به سادگى عبور نمى كند 
و زيبايى هاى اطراف خــود را بهتر مى بيند زيرا آموخته كه هر 

موضوع ســاده اى مى تواند يك شــاهكار 
هنرى باشــد. هنر عكاســى به انسان 
مى آموزد كه مى تواند چيزهايى را ديد و 
دانست كه ديگران هرچند در كنار آن ها 

هستند، اما نمى بينند و نمى دانند.
رمز عكاسى رضوى طلب روزى كردن از 
خود صاحب سفره است. تا از امام رئوف 
طلب روزى نكنى، سوژه خوب هم گير 

نمى آيــد. امام رضا(ع) به تمام خادمان و 
زائرانــش عنايت دارد و هر كدام را از در 
رأفت تحفــه اى مى دهد. رأفت حضرت 
براى عكاســان هم ســوژه، زاويه و نور 
مناسب اســت كه خود امام مهربانى ها 

روزى مى كند.

 از بازخورد عكس هايتان در بين 

مخاطبان بگوييد. اثرى بوده كه به داليلى در اين سال ها 
برايتان جايگاهى خاصى پيدا كرده باشد؟

من توفيق داشــتم كه عكس هاى زيادى از حرم مطهر بگيرم، 
اما از جمله عكس هايــى كه زياد مورد توجه قرار گرفت، عكس 
«درب طالى دارالسرور» بود. در سال 93 توفيق حضور در مراسم 
غبارروبى مضجع منور رضوى را داشــتم، در كنار درب، منتظر 
ورود توليت فقيد آســتان قدس رضوى و آغاز مراسم بوديم كه 
نماى درب با آينه كارى اطراف و همچنين درب طالى پايين پاى 
حضــرت نظرم را جلب كرد. زيبايى خيره كننده آينه كارى ها و 
رقص نور در آن ها، جالل و شكوه طال كارى درب براى لحظاتى 
مرا مبهوت خود كرد، دقايقى بيشتر تا آغاز مراسم غبارروبى زمان 
باقى نمانده بود كه با عجله عكسى از اين منظره زيبا و ملكوتى 

گرفتم. 
از آن روز مدتى گذشت، روزى به بنده اطالع دادند كه قرار است 
نمايشگاه عكسى با موضوع حرم برپا شود و از من 40 تصوير از 
حرم مطهر خواســته شد. 39 عكس را انتخاب كردم، اما هرچه 
در آرشيو تصاوير جســت وجو مى كردم، نمى توانستم چهلمين 
عكس را انتخاب كنم، اين آخرين عكس نسبتاً زمان زيادى از من 
گرفت، به هرتصويرى كه نگاه مى كردم، راضى نمى شدم تا اينكه 
در نهايت عكس «درب دارالسرور» را انتخاب كردم. با خودم گفتم 
شايد آن 39 عكس مورد استقبال قرار بگيرند، اما بعيد است اين 

آخرين عكس نظرها را به خود جلب كند.
در نمايشــگاه برخالف انتظارم عكس «درب دارالســرور» بسيار 
مورد استقبال بازديد كنندگان قرار گرفت و شاهد بازخوردهاى 
بسيار جالبى از سوى آن ها نسبت به اين تصوير بودم؛ دلنوشته و 
دست نوشته هاى بسيار زيادى را در مورد اين عكس دريافت كردم 

كه حقيقتاً خارج از انتظارم بود.
 امروز همان عكسى كه به عنوان آخرين عكس انتخاب كردم به 
25 كشور جهان ارسال شده، در بسيارى از نمايشگاه ها، مساجد، 
فرودگاه هــا و مكان هاى مختلفى به صورت تابلو در معرض ديد 
عموم قرار گرفته است. آنجا بود كه فهميدم اگر نظر حضرت بر 
جلوه اثرى باشــد، هيچ عاملى مانع نخواهد بود. امروز كه بيش 
از دو دهه از خدمتگــزارى ام در بارگاه قدس رضوى مى گذرد و 
با جلوه هايى كه در اين صحن و ســراى ملكوتى ديده ام، با تمام 
وجود به اين حقيقت معتقد هستم كه حتى آن شاخه گلى كه 
روى ضريح مطهر هست، قطعاً با اذن و عنايت امام رضا(ع) توفيق 

حضور را يافته است.

 از كار كردن در جوار حرم مطهر امام رضا(ع) بگوييد؟ 
آيا اين كار در سبك و سلوك شما تأثيرى گذاشته است؟

سجاده، زيارت امين اهللا  و تسبيحى كه در حافظه ام ثبت كرده ام، 
همراهان هميشگى من در لحظات عكاسى رضوى است. من بارها 
معجزه را در حرم احســاس كرده ام و با چشم ديده ام، آنچنانكه 
معجزه بارها در اين حرم رخ داده و تصوير شفايافتگان هم ثبت 

است. 
ضمن اينكه خدمت در اين آســتان آنچنان تأثيرى در زندگى 
آدمى مى گذارد كه دست كمى از معجزه ندارد. من آن چيزهايى 
را كه به دســت آوردنش در زندگى ام جزو محاالت بوده به لطف 

خداى متعال و عنايت حضرت رضا(ع) به دست آورده ام.
تمام كسانى كه عكاسى معنوى انجام مى دهند، بايد خودشان را 
از لحاظ معنوى تقويت كنند و هرچه سطح معنويت شان باالتر 

برود در انجام كار معنوى موفق تر خواهند بود.

گفت وگو با مسعود نوذرى عكاس حرم مطهر امام رضا(ع)

كار در اين آستان، كم از معجزه نيست

موضوع ســاده اى مى تواند يك شــاهكار 

فاطمه عامل نيك: براى آن ها كه بيشتر اوقات روزشان 
را درگير حرفه شــان مى شود، گاه انتخاب شغل معنى 
انتخاب سبك زندگى را پيدا مى كند. انتخابى كه براى 
يك عمر تكليفت را مشخص مى كند كه سر و كارت با 
رنگ هاى خاكسترى و تيره است يا قرار است در جوار 

سفيدى و روشنى روزگار بگذرانى. 
مسعود نوذرى يكى از همين آدم هاى پر مشغله است 
كه حرفه عكاســى مسيرش را به سمت حرم امن امام 
مهربانى ها تغيير داده اســت و به همين خاطر از 32 
سالى كه درگير هنر عكاســى است 23 سالش وقف 
عكاسى حرم شده است. اتفاقى كه نوذرى آن را جزو 
الطاف پروردگارى مى داند و از پيوند دوربينش با صحن 
و سراى حرم مطهر امام رضا (ع) بسيار خشنود است. 
به بهانه دهه كرامت به سراغش رفته ايم و از او درباره 
اين پيوند و مؤانست با حرم امام مهربانى ها پرسيده ايم.
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س باشى 
عكا

حـرم

در نقاط مختلف و دوردست كشور افرادى هستند كه تاكنون از نعمت زيارت حرم على بن موسى الرضا(ع) 
برخوردار نشده اند، طرح معين الضعفاء(ع) زمينه زيارت اين افراد را فراهم مى كند دلـى كـه جـا مانـد


