
در ايام ميالد هشــتمين امام خوبى ها، همــه ايران غرق در 
نور و شــادى است؛ فعاالن فضاى مجازى هم از غافله عاشقان 
و ارادتمندان بــه امام رضا (ع) جا نماندند و انتشــار مطالب 
مختلف، از شعر گرفته تا عكس نوشته به ايشان عرض ارادت 

كردند.
اســم رمز اين عرض ارادت هشــتگ والدت عشــق انتخاب 
شــد و كاربران شــبكه هاى اجتماعى در توييتر و اينستاگرام 
با اين هشــتگ از امام مهربانى نوشــتند تا فضاى مجازى از 
فضاى حقيقى در عاشقانه هاى رضوى جدا نشود.عرض ارادت 
مجازى ها به مقام على بن موسى الرضا در فضاى مجازى بويژه 

در توييتر چشــمگير تر از ديگر شــبكه هاى اجتماعى بود، به 
گونه اى كه هشتگ والدت عشق توانست به داغ ترين هشتگ 

توييتر در ايران، در دو روز گذشته تبديل شود.

هشتگى با پشتوانه علمى و دينى
هشتگ انتخاب شده از سوى كاربران شبكه هاى اجتماعى براى 
عــرض ارادت به ميالد امام رضا(ع) اين بار يك تفاوت خاص با 
هشــتگ هاى قبلى داشت. كاربران شبكه هاى اجتماعى اين بار 
در هشــتگ خود به صورت هدفمند به نشر معارف مربوط به 
امام رضا (ع) پرداختند. همچنين طراحان و گرافيســت ها نيز 

در قالب هاى مختلف از جمله پوستر و عكس نوشت در نشر هر 
چه بيشتر معارف رضوى در فضاى مجازى و بخصوص در شبكه 
اجتماعى اينستاگرام، مشاركت كردند.انتشار سبك زندگى امام 
خوبى ها بويژه در زمينه اجتماعى و سياسى از جمله مواردى بود 
كه در اين هشتگ و مطالب منتشر شده توسط كاربران توييتر و 

ديگر شبكه هاى مجازى مورد توجه قرار گرفته بود.
اين نوع هشتگ سازى با محوريت نشر معارف و سبك زندگى 
حضرت رضا (ع) در كنار انتشــار دلنوشته و شعرهاى آيينى، 
توانست سبك جديدى از عشق و دلدادگى نسبت به هشتمين 

خورشيد را ايجاد كند.

همه با هم در راه عشق به خورشيد
نكته قابل توجه ديگر در عــرض ارادت فضاى مجازى به امام رضا با 
هشتگ والدت عشق بويژه در توييتر، همراهى خودجوش همه كاربران 
با نگرش هاى سياسى و اجتماعى متفاوت، هماهنگ با يكديگر و بدون 
در نظر گرفتن گرايش ها با اين هشــتگ مشترك، دلدادگى خود را 
به امام مهربانى ها به نمايش گذاشــتند.اين ويژگى تاكنون در كمتر 
هشــتگى از سوى كاربران ايرانى ديده شده است.در مجموع مى توان 
گفت هشتگ والدت عشــق توانست با ويژگى هاى مختلف از جمله 
معرفى سبك زندگى و معارف امام رضا و همچنين مردمى بودن، خود 

را به عنوان هشتگ مشترك عاشقان رضوى در ايران معرفى كند.

چكنه- از قديم رســم بود كه اگر يكــى از اهالى كوچه و پس 
كوچه هاى محل مشكلى برايش پيش مى آمد، خيران و اهل محل 
جشن گلريزان مى گرفتند تا مشكل او را برطرف كنند. حاال چند 
سالى اســت كه خدام حرم مطهر رضوى كه عمرى به زائران در 
حرم خدمت كردند، به آبــروى نوكرى بر در خانه امام مهربانى، 

زمينه آزادى زندانيان جرايم غير عمد را فراهم مى كنند.
امسال هم همزمان با دهه كرامت رضوى خادمان حضرت رضا(ع) 
همچون مواليشــان كه ضامن آهو شــد، براى دوازدهمين سال 

متوالى ضامن زندانيانى شدند كه بدهكار هستند نه بزهكار.
در دهه كرامت امســال هم خادمان امــام رئوف با ميانجيگرى و 
گرفتن جشــن گلريزان، گل آزادى را بــه 88 زندانى جرايم غير 
عمد بخشــيدند و اشــك نااميدى را از چهره هاى اين زندانيان و 
خانواده شــان پاك كردند. طرح خداپســندانه «يا ضامن آهو» 
يكى از برنامه هايى اســت كه توســط خدام حرم مطهر رضوى و 

با همكارى خيران و ســتاد ديه اســتان خراسان رضوى در دهه 
كرامت برگزار مى شــود و در قالب آن امســال 88 زندانى جرايم 
غيرعمد به بركت ايام دهه كرامت از بند اســارت رهايى يافته و 

طعم شيرين آزادى را چشيدند.
مبلغ جرايم اين 88 زندانى بيش از 2 ميليارد تومان برآورد شده 
بود كه بخش اعظم آن توســط خــدام و خيران و بخش ديگرى 
توســط ســتاد ديه و كمك هاى مردمى جمع آورى شد. در اين 
اقدام خداپســندانه بيش از 30 زندانى از زندان مشهد و مابقى از 

زندان هاى استان خراسان آزاد شدند.

جمع آورى كمك براى آزادى زندانيان
همچنين آســتان قدس رضوى تــالش دارد تا به بركت حضرت 
رضــا(ع) و با كمك خيــران و جمع آورى كمك هــاى مردم از 
طريق كد دستورى*8# هيچ بدهكار جرايم غير عمد در زندانى 

محبوس نباشد.
مسئول طرح «يا ضامن آهو» با بيان اينكه در سال گذشته زمينه 
آزادســازى 1050 نفر از زندانيان فراهم شــد، گفت: در سه ماه 
نخست سال جارى افزون بر 300 نفر از زندانيان جرايم غير عمد 
آزاد شــدند كه 5 ميليارد تومــان از 15 ميليارد بدهى مالى اين 
افراد با همكارى ســتاد ديه، جشــن گلريزان و خادمان و خيران 

تأمين اعتبار شد.
وى اظهار كرد: خدام حرم مطهر رضوى به عنوان ياوران افتخارى 
ســتاد مردمى ديــه وظيفه تحقيق و بررســى در مورد وضعيت 
خانواده زندانيان و گرفتن گذشــت رضايتمندانه و يا تخفيف از 
شــاكيان پرونده هاى زندانيان جرايم غيرعمــد را برعهده دارد و 
امسال هم بيش از 90 درصد تحقيقات در مورد استطاعت مالى 
زندانيان، توســط خدام انجام شد و آن ها به سراغ آن ها رفتند تا 

بتوانند از شاكيان تخفيف بگيرند.

همزمان با دهه كرامت و در طرح «يا ضامن آهو» زندانيان جرايم غير عمد به آغوش خانواده بازگشتند

بخشـیدن گل آزادی به ٨ ٨ زنـدانی
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«دشتى» به قدوم خادمان 
و پرچم حرم امام رضا(ع) متبرك شد

كاروان «زير سايه خورشيد» وارد شهرستان دشتى و اين شهرستان 
به قدوم خادمان و پرچم حرم امام رضا(ع) متبرك شد.

مردم هميشه درصحنه و دوستداران اهل بيت عصمت و طهارت(ع) 
استان بوشهر در آخرين روزهاى هفته گذشته، ميزبان خدام رضوى 

بودند و عطر رضوى شهرها و روستاها را فرا گرفته است.
سومين گروه از خدام رضوى با سفر به شهرستان دشتى و با حضور 

در گلزار شهدا به مقام شهداى گرانقدر اداى احترام كردند.
خدام حرم رضوى آنگاه با خانواده شــهيد مزارعى در «خورموج» 
ديدار كردند و مادر شهيد بر پرچم متبرك على بن موسى الرضا(ع) 
در خورموج بوســه زد و خدام حرم رضوى از مقام واالى خانواده 
شــهداى انقالب اسالمى، دفاع مقدس و شــهداى حرم قدردانى 
كردند. كاروان زير سايه خورشيد، سپس با حضور در بيمارستان 
«زينبيه» خورموج و عيادت از بيماران با اهداى شاخه هاى گل و 
نبات براى بيمــاران از حضرت ثامن الحجج (ع) آرزوى بهبودى و 
ســالمتى كردند. خدام رضوى با حضور در منزل دو بيمار سخت 

درمان در آن شهر آرزوى شفا كردند.
ســفيران حرم على بن موسى الرضا (ع) با حضور در منزل شهيد 
عبداهللا سرورى مطلق با خانواده اين شهيد ديدار و گفت وگو كردند 
و در اين ديدار صميمى، مادر دانش آموز شهيد سرورى با بوسه بر 
پرچم متبرك شــده آستان قدس رضوى خاطرات فرزندش را در 

زمانى كه در روستاى سنا حضور داشتند بازگو كرد.
مادر شــهيد بيان كرد: بعد از شهادتش، فرمانده وى مى گويد اين 
رزمنده ساكن كدام استان و شهر است چراكه اگر شهيد نمى شد، 

يكى از شخصيت هاى مهم جهان اسالم مى شد.
مبلغ كاروان خدام رضوى نيز اظهار داشــت: درآمد حالل پدران 
شهدا و تربيت دلسوزانه مادران شهدا سبب رويش نسلى انقالبى و 
مدافع انقالب و نظام اسالمى شد.حجت االسالم مرتضى مروى بيان 
كرد: صبر خانواده هاى شــهدا سبب پيروزى رزمندگان اسالم در 

هشت سال دفاع مقدس شد.
مروى تأكيد كرد: امنيت امروز جمهورى اسالمى مرهون و مديون 
خون پاك و مطهر شهداست و وظيفه خاندان معظم شاهد در ادامه  
مسير انقالب براى رسيدن به قله هاى رفيع عزت و تمدن اسالمى 
همچنان ســنگين است. همچنين خدام در جمع كالس آموزش 

فوتبال جوانان در پارك مفتون خورموج نيز حضور پيدا كردند.
كاروان رضوى بر ســر مزار دو شــهيد گمنــام در پارك مفتون 
شــهردارى «خورموج» حضور يافتند و نسبت به مقام آن ها اداى 
احترام كرد و سپس در جمع تعدادى از پير غالمان شهر خورموج 

حضور يافتند.

خــبــر

# والدت_عشق فضای حقیقی و مجازی را در نوردید



قدس: خادمان بارگاه منور رضوى كه امســال 
براى يازدهمين ســال پياپى به عنوان سفيران 
حضرت رضا عليه الســالم راهــى 2000 نقطه 
از جهان شــده اند، همچنــان محروم ترين نقاط 
را در اولويــت خــود دارند، چرا كه با تأســى به 
معيــن الضعفا همواره اميدبخش دل هاى نا اميد 
محرومان اند و با الگوگيرى از منش مواليشــان 
همراه و همقدم و همسفره شان مى شوند و پرچم 
بارگاه منور رضوى؛ مظهر اميد و شفاعت را در هر 
ديارى به اهتزاز در مى آورند تا دل هاى مشتاق اما 
بى بضاعت آنان را از راه دور روانه صحن و سراى 

حضرت رضا عليه السالم نمايند.
مسيرهاى سخت در دل كوه، جاده هاى كويرى 
و خالى از هر گونه ســكنه، مسيرهاى پر پيچ و 
خم منتهى به دره هاى وحشــت و مرگ و در آن 
ســوى ديگر چهره هاى آفتاب سوخته، دستان 
زحمتكش پينه بســته، خانه هاى خشت و گلى 
ساده، با چشمانى همچنان اميدوار، همه و همه 
حاكى از روزگار ســخت و پر مشــقت مردمان 
مناطق محروم اين سرزمين است، مردمانى قانع 
كه خيلى هاشان از نعمت برق، گاز، تلفن و حتى 
در برخى نقاط آب سالم و لوله كشى بى بهره اند.
انــگار كورترين نقاط زمين انــد و هيچ گاه ديده 
نشــده اند. در سرما و برف و بوران زمستان راهى 
براى رســيدن به آنجا نمى مانــد مگر از طريق 
آسمان، با اين حال مردمان سرزمين هاى سخت 
با دل هاى نرم و پر محبت شــان همواره مهربان 
و ميهمــان نوازند و اگر اين ميهمانان ســفيران 
حضرت رضا عليه الســالم باشند و پيام آور اميد 
و شادى، با همه فقر و محروميتى كه دارند براى 

آنان سنگ تمام مى گذارند.
آغوش پر مهر و پدرانه ســفيران رضوى برگرفته 
از ســيره اهل بيت عليهم السالم تلنگرى است 
براى مسئولين تا متوجه مشكالت و دغدغه هاى 
محرومين باشــند و مــردم اين مناطــق را به 
استعانت از درگاه الهى و ائمه معصومين عليهم 
الســالم رهنمون مى سازد؛ ســفيرانى كه با 80 
كاروان به نقاطى مى روند كه شــايد تنها همين 

يك بار مورد توجه قرار مى گيرند.

 بركات جشن هاى مردمى زير سايه خورشيد
ســفره كرم حضرت رضا عليه الســالم كه همه 
ساله در نقاط مختلف كشور گسترده مى شود با 
پيوستن خيرين به آن پر بركت تر مى شود. دفتر 
خاطرات ســال قبل جشنواره زير سايه خورشيد 
پر از برگ هاى زرينى اســت كــه تاللو اميد در 
چشــمان ســاكنان مناطق محروم را به نمايش 
مى گذارد، انگاردهه كرامت مملو از كرم و محبت 
مى شود و انسان هاى خير و پاك نهاد به يمن اين 
ايام خجسته به يارى تشكل هاى ميزبان مى روند 
و با همراهى خدام رضوى روزنه هاى اميد را دل 

پير و جوان مناطق محروم روشن مى كنند.
وقف خانه ســالمندان در برخى مناطق، حضور 
كاروان رضوى در ميان كارتن خواب ها، حضور در 
مراسم ازدواج عروس و دامادهايى كه با مشاركت 
موسسه آبشار عاطفه ها راهى خانه بخت شدند، 
قربانــى كردن تعدادى گاو و گوســفند و توزيع 
گوشــت نذرى بين خانواده هاى محروم، اهداى 
بســته هاى حمايتى به مددجويان بهزيستى با 
همكارى سازمان بهزيستى، ديدار با خانواده هاى 
داراى فرزندان معلول و بدون پشتوانه هيچ نهاد 
حمايتى، رايــگان كردن نانوايى هــا در مناطق 
محروم در دهه كرامــت، رايگان كردن خطوط 
اتوبوسرانى و پخش نمك متبرك در اتوبوس هاى 

مناطق محــروم، توزيع بســته هاى حمايتى در 
مناطق حاشيه نشين، توزيع تعدادى كولر گازى 
توســط تشــكلى در مناطق محروم اهواز بخش 
هايى از خير و بركت دهه كرامت و حركت هاى 

مردمى جشن هاى زير سايه خورشيد است.
تاميــن هزينه هــاى درمان و مســكن خانواده 
محروم اهل ســنت بــا چهار معلــول، توزيع 
بســته هاى ارزاق در سيســتان و بلوچســتان، 
قربانى كردن گوسفند و توزيع بين خانواده هاى 
محروم، عيادت از بيمارانى كه توانايى پرداخت 
هزينــه بيمارى خود را نداشــتند و پيگيرى و 
پرداخت كمك هزينه درمان توسط تشكلى به 
اين افراد، اجراى برنامه هاى خاص ويژه اقشــار 
مستضعف در مناطق محروم با همكارى قرارگاه 
خاتم االنبيــا و كميته امداد، اعزام پنج خانواده 
محروم اســتان كرمان به مشهد مقدس، اجراى 
طرح طب الرضا(ع) بــا ويزيت و داروى رايگان 
در هشت شهرستان گلستان، اهداى 160 سرى 
جهيزيه در اســتان لرســتان، توزيع 400 سبد 
غذايى در بين محرومان استان مركزى و اطعام 
16 هزار نفر از نيازمندان مناطق محروم استان 
مركزى، اهداى 80 سرى جهيزيه در هرمزگان، 
اعــزام 20 تيم پزشــكى با كمــك گروه هاى 
جهادى و دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى 
در هرمزگان به مناطــق محروم براى ويزيت و 
خدمات پزشــكى رايگان، توزيع 2000 بســته 
ارزاق در هرمزگان، احداث دو پايگاه ســالمت 
براى ويزيت و داروى رايگان در مناطق محروم 
يــزد، درمان مددجويان به صــورت رايگان در 
دانشــكده دندانپزشكى يزد، اســتمرار مداواى 
ماهيانه 20 مددجوى اســتان يــزد به صورت 

رايگان، اهداى يك واحد مسكونى به خانواده اى 
محــروم در جالبــارز جيرفــت و تامين لباس 
مخصــوص كودكى كه در آتش ســوزى دچار 
سوختگى شــده و... تنها بخش هاى كوچكى از 
بركات گراميداشت ايام دهه كرامت است كه با 
همراهى شبكه جوانان رضوى متشكل از 2000 

تشكل در سراسر كشور ايجاد شده است.

 اميد و رهايى
اميدبخشــى هدف ذاتى جشن هاى مردمى زير 
سايه خورشيد است، روايات و خاطرات مردمى، 
استقبال پرشــور هر سال نســبت به سال هاى 
گذشــته، پيوســتن خيريــن و ناذرين جهت 
مشــاركت در اين جشــن هاى مردمى نشان از 
عشــق و ارادت مردمانى است كه حاجت گرفته 
بارگاه هشــتمين نور واليت اند بى آنكه توس را 
ديده باشــند و يا به آن سفر كرده باشند و اين 
اميد همان توسلى است كه از راه دور و با ارادت 

قلبى انجام مى شود.
جوانــى در بند كه روزهاى پيــش از قصاص را 
مى گذرانــد و در كمال ناباورى پيام بخشــش و 
رهايى اش را مى شنود و آن را نتيجه توسلش به 
حضرت رضا عليه السالم از پشت ميله هاى زندان 
مى داند، فردى كه به دليل بدهى، دوران گرفتارى 
در زندان را سپرى مى كند و نااميد از همه جا به 
ناگاه خبر رهاييش را به همت جمعى از خيرين 
با وســاطت خدام رضوى مى شنود، اشك شوق 
پيرزنى رها شده در دورترين نقطه كه سال ها با 
غم تنهايى و دورى از فرزندان زندگى مى كند با 
ديدن جمعى ناشناس كه با پرچم بارگاه رضوى 
به مالقاتش شــتافته اند، خانــواده اى كه پس از 
سال ها دربه درى و بى خانمانى حاال با وساطت 
خدام و با كمك خيرين زير يك سقف به ساحت 
قدسى على بن موســى الرضا عليه السالم سالم 
مى دهنــد و...گوياى بركــت كاروان هاى اميدى 
اســت كه در زير سايه خورشــيد اميد آفرينى 

مى كنند.

اميدآفرينى در محروم ترين نقاط كشور

یبان، تو را می شناسند تمام غر

كاروان عشق با نواى «رضا رضا» وارد زندان مركزى 
بيرجند شده و زندانيان دلشان را به پنجره فوالد 
دخيل بســتند و شايد امروز دل هايى شكست كه 
امام مهربانى ها تذكره اعزام رايگان به مشهد مقدس 

را براى اين زندانيان امضا كرد.
اينجا زندان مركزى بيرجند است؛ كم كم به ساعت 
9 نزديك مى شــويم. ساعتى كه قرار است كاروان 

سفيران نور با پرچم حرم رضوى وارد شوند.
كاروان عشق با نواى «يا رضا، رضا» وارد مى شوند 
و حال و هواى صحن و سراى حرم امام رضا(ع) را 
براى زندانيانى كه خواســته يا ناخواسته در پشت 

ميله هاى زندان هستند، تداعى مى كنند.
بند نسوان نخســتين مقصدى است كه خادمان 
حــرم رضوى وارد آن مى شــوند؛ در جلوى درب، 
زنانى در دو طرف ايستاده اند و مى خواهند سرودى 
را اجرا كنند.زنان با اشــك در چشمان مى خوانند 
«تو شمس الضحايى، تو بدرالدجايى، غريب غريبى، 

ولى آشنايى»
احساسات و شور و شــعف بانوان «بند نسوان» با 

ديدن پرچم بارگاه منور رضوى بى نظير است؛ هر 
كدام به نوبت بوســه اى به پرچم مى زنند و در دل 

دعا مى كنند، دعايى به رنگ آزادى.
شــايد تنها يك تصميم اشتباه مسير زندگى اين 
مادران را تغيير داده است. با ورود پرچم حرم امام 
هشتم ناخودآگاه دل ها مى شكند و صداى هق هق 

گريه فضاى بند «نسوان» را پر مى كند.
وقتى به محل نمازخانه بند نســوان مى رســيم، 
يكى از بانوان دكلمه اى زيبا در وصف امام رضا(ع) 
مى خواند و ســپس افراد حاضــر در نمازخانه كه 
حدود 100 نفر هستند با همخوانى، سرودى را به 

آن امام همام تقديم مى كنند.
بعد از اجــراى صلوات خاصه، مداحــى و مرثيه 
سرايى، پرچم حرم رضوى را جلوى درب مى برند 

تا بانوان با بوسه اى بر پرچم از زير آن عبور كنند.
خادمان حرم ثامن االئمه(ع) در ادامه مسير خود 
به بند عمومى بازداشتگاه مى روند و در آن آقايان 
با اجراى ســرودى خادمان را به سمت نمازخانه 

هدايت مى كنند.

با مداحى يكــى از خدام حرم مطهــر رضوى به 
يكباره عقده دل ها باز مى شود و اشك در چشمان 
حاضران در مراسم جمع شده و دل هاى شكسته 

راهى پنجره فوالد امام هشتم مى شود. 
در ادامه هم به يمن ورود پرچم حرم مطهر رضوى 
هدايايــى به برخى از افراد زندانى تقديم و نمك و 

نبات تبركى در ميان زندانيان توزيع مى شود.
حجت االسالم محمد ســنجرى، رئيس فرهنگى 
و تربيتــى زندان هــاى خراســان جنوبى ضمن 
خوشــامدگويى به خدام حرم رضــوى مى گويد: 

اميدواريم بزودى خبر خوشى به تك تك زندانيان 
برسد و تالش مى كنيم تا كاروانى از زندان مركزى 

بيرجند را به مشهدالرضا اعزام كنيم.
مبلغ اعزامى كاروان زير سايه خورشيد نيز گفت: 
مسير زندگى هر انسانى از سوى خداوند متعال ريل 

گذارى شده و بايد بر روى اين ريل حركت كنيم.
حجت االسالم سيدعلى اســدى بيان كرد: برخى 
براى اينكه هدف درســتى ندارند از ظرفيت هاى 
خود بخوبى اســتفاده نمى كننــد و ظرفيت هاى 
درونى را نمى شناسيم و وقتى متوجه مى شويم كه 

اين سرمايه ها را از دست داده ايم.
وى با بيان اينكه بايد قــدر نعمت ها در جامعه را 
بدانيم، بيان كرد: نعمت هاى بســيارى در جامعه 
وجود دارد، اما متأســفانه نعمت شــناس و شاكر 

خداوند متعال نبوده ايم.
مبلغ اعزامى كاروان زيرسايه خورشيد افزود: هيچ 
گاه نبايد درحالت عصبانيت تصميم بگيريم چراكه 
شــايد اتفاق ناگوارى بيفتد و پشــيمانى سودى 

نداشته باشد.
كاروان خدام رضوى با حضــور در زندان مركزى 
بيرجند از بخش هاى مختلف بازديد و با زندانيان 

ديدار كردند.
بند نســوان و بند عمومى بازداشــتگاه از جمله 
مكان هايى بود كه خــدام رضوى حضور يافتند و 

دل هاى عاشقان را روانه مشهدالرضا كردند.
به بركت حضور خدام و پرچم منور حرم رضوى در 
زندان مركزى بيرجند تعدادى از زندانيان بيرجند 
كه باالى 40 سال سن دارند و 10 سال از آخرين 
تشرف آن ها به مشهد گذشته باشد و از نظر قضايى 
مشكلى براى مرخصى ندارند، توسط دفتر آستان 
قدس در اســتان به صورت رايگان به مشهد اعزام 

مى شوند.
همچنين به كسانى كه اسم آن ها معصومه است و 
افرادى كه در زندان داراى فرزند هستند نيز سبد 

كاالى رايگان اهدا شد.

اهداى زيارت شمس الشموس به زندانيان استان خراسان جنوبى

یبی، ولی آشنایی یب غر غر

گلزار شهداى مدافع حرم استان كرمانشاه
 ميزبان پرچم متبرك ثامن الحجج(ع)

گلزار شهداى مدافعان حرم استان كرمانشاه ديروز ميزبان خادمان 
و پرچم متبرك ثامن الحجج(ع) بود.

مراسم سالروز ميالد امام رضا(ع) و تجليل از شهداى مدافع حرم با 
حضور خادمان آستان قدس رضوى و خانواده شهداى مدافع حرم، 
خانواده شهداى نصر7، اعضاى كانون 313 يار موعود و جمعى از 

مسئوالن در گلزار شهدا برگزار شد.
در اين مراســم با حضور خانواده هاى شهدا از كيك مدافعان حرم 
رونمايى شــد. در اين مراسم سيداكبر هاشــمى از خادمان حرم 
رضوى و مداحى مداحان برجســته شــهر در وصف غريب الغربا 
و شــهادت مدافعان حرم درغربت همانند مواليشان امام هشتم 

دل هاى بسيارى راهى حرم امام رضا(ع) شد.
پايان بخش اين مراسم زيارت پرچم سبز گنبد الرضا(ع) و اهداى 

تبركى به مهمانان شركت كننده بود.

استقبال جامعه قرآنى زاهدان 
از كرسى تالوت رضوى

مدير مركز قرآن كريم سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى گفت: 
كرســى تالوت رضوى در زاهدان مورد توجه جامعه قرآنى استان 

سيستان و بلوچستان قرار گرفت.
حجت االسالم سيد مسعود ميريان گفت: همزمان با شب ميالد امام 
رضا(ع) كرسى تالوت رضوى در مسجد امام رضا(ع) زاهدان برگزار 
شــد. هدف از اجراى اين مراســم ترويج فرهنگ قرآنى و توسعه 

فرهنگ رضوى بود.
وى ادامه داد: مراسم با جمع خوانى گروه تواشيح «الغدير» آغاز شد 
و ســجاد نهبندانى در مدح و ثناى ثامن الحجج(ع) مديحه سرايى 
كرد.حجت االســالم ميريان افزود: قارى اعزامى مركز قرآن كريم 
ســازمان فرهنگى آســتان قدس رضوى عباس هاشــمى قارى 
بين المللى قرآن كريم و نفر اول بيســت وهفتمين دوره مسابقات 
بين المللى جمهورى اسالمى ايران آياتى از قرآن را در جمع 1000 

نفرى قاريان، حافظان و مردم زاهدان قرائت كرد.
مدير مركز قرآن كريم سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى ادامه 
داد: كرسى تالوت رضوى مورد توجه جامعه قرآنى استان سيستان 
و بلوچســتان قرار گرفت و علماى شيعه و سنى از نحوه برگزارى 

مراسم ابراز رضايت كردند.

انتشار نشريه ديجيتالى «ژرفاى آفتاب» 
به زبان انگليسى در دهه كرامت

آستان: همزمان با دهه كرامت و به همت مديريت زائران غيرايرانى 
آستان قدس رضوى يكصد و نهمين هفته نامه ديجيتالى «ژرفاى 
آفتاب» به زبان انگليسى مصادف با ســالروز والدت امام رضا(ع) 

منتشر شد.
نشريه «Brilliant Sun»عنوان هفته نامه فرهنگى- مذهبى در 
زمينه نشــر معارف اسالمى و رضوى اســت كه با هدف آشنايى 
انگليســى زبانان سراسر جهان با معارف اســالم و اهل بيت(ع)، 
پاسخگويى به نيازها و مسائل آنان، ارتباط گسترده با خيل مشتاقان 
و تشنگان معارف اهل بيت(ع) بويژه نخبگان و فرهيختگان جهان 
تشيع و اسالم و گفت وگوهاى بين اديانى و تقريب مذاهب، منتشر 
مى شود.اين شماره از هفته نامه شامل مقاله و مطالب متنوع مذهبي 
و فرهنگي با محوريت قرآن و ســيره ائمه و در موضوعات متنوع 
و مورد نياز خوانندگان اســت. گوهرهاى اخالقى قرآن، يادداشت 
مناسبتى، همگام با خورشيد، دلنوشته ارسالى توسط يك خواننده 
از كانادا و... از جمله مطالب اين شــماره از هفته نامه است كه در 
16 صفحه و در فضاى مجازى منتشــر شده است. اين شماره از 
هفته نامه ديجيتالى «ژرفاى آفتاب» از طريق ايميل، فيس بوك، 
توييتر، يوتيــوب و تلگرام براى كاربران شــبكه هاى اجتماعى و 

بازديدكنندگان وبالگ به آدرس هاى آن ها ارسال مى شود.

كرامت رضوى به سرباز وظيفه 
در زندان كاشان عنايت شد

كاروان زير سايه خورشيد اعزامى به كاشان از زندان اين شهرستان 
بازديد كردند و هشت مژده رضوى  به زندانيان دادند.

به گزارش ستاد رسانه اى كاروان زير سايه خورشيد، هديه هشت 
روز مرخصى به همه زندانيان و هديه كمك هزينه سفر به مشهد 
مقدس به يك ســرباز وظيفه  و همسرش كه قبالً با مرخصى وى 
موافقت نشده بود، توسط خادم رضوى از بركات حضور كاروان زير 

سايه خورشيد به زندانيان كاشان بود.
خادمان حرم رضوى پس از ورود به زندان و آيين استقبال و اداى 
احترام كادر اجرايى و ســربازان يگان حفاظتى با مارش نظامى به 

پرچم، وارد محوطه و بند مردان زندان شدند.
كبوتر دل زندانيان با ديدن پرچم سبز رضوى  زير سايه خورشيد از 
قفس جسم و جان به پرواز درآمد و بر سقاخانه اسماعيل طاليى 
جلوى ايوان طال فرود آمد و از قاب نگاه شــبكه هاى پنجره فوالد 
زائر رضوى شود.زندانيان زندان كاشان با رايحه رضوى  جرعه نوش 
صهباى اميد رهايى و نجات شــدند و با توسل به امام مهربانى ها 

صبورى و اميد را در كام جان ريختند.
حضور خادمان حرم رضوى با پرچم ســبز رضوى  در بند زنان نيز 
كه بسيار متأثر كننده بود جام نور و اميد و روشنى نجات و رهايى 
را زير ســايه خورشيد در جانشــان ريخت.اما آنچه بيش از پيش 
زندانيان كاشــان را با شور و شوق رضوى  شــاد كرد اين بود كه 
به يمن قدوم كاروان زير ســايه خورشيد در اين مكان با مرخصى 

هشت روزه زندانيان و هديه سفر به مشهد مقدس موافقت شد.
همچنين با مرخصى سرباز وظيفه اى كه حسرت زيارت مشهد را 
داشت و به دليل عدم موافقت توفيق نيافته بود، موافقت شد و از 

طرف خادمان رضوى هزينه سفر اين زوج هديه داده شد.
كاروان زير سايه خورشيد اعزامى از آستان قدس رضوى به كاشان 
تا ســوم مرداد براى شركت در جشن هاى مردمى دهه كرامت در 

اين شهرستان بودند.

خــبــر
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ارادت به امام هشــتم امام رضا(ع) ريشه در عشق ديرينه به 
خاندان پيامبر اكرم(ص) در استان علويان دارد و مردمان اين 
ديار از گذشــته هاى دور آداب و رسوم خاصى در روز والدت 

امام هشتم شيعيان در مازندران داشتند.
مردم مازندران ديار علويان به ســبب قرارگيرى در مســير 
مشــهد الرضا، عشقى ديرينه و عميق به امام هشتم دارند و 
بسيارى از مردم استان اسامى ائمه اطهار(ع) را براى نام فرزند 

خود انتخاب مى كنند.
به گفته مديركل ثبت احوال مازنــدران، بيش از 161 هزار 
و 991 نفر نام خود را رضا و با تركيبى از اين نام در اســتان 

انتخاب كردند.
مردم مازندران مانند ديگر مردم هموطن آداب و رســوم 
خاصى مانند چاووشى خوانى دارند كه قبل و بعد از سفر 
زائر از ســفر مشهد، بستگان و همسايگان او را همراهى و 
مشايعت مى كنند و فردى كه داراى صداى خوشى است 
در وصف ائمه اطهار(ع) بويژه امام رضا(ع) مديحه ســرايى 

مى كند.
دربرخى نقاط دامداران استان پس از دوشيدن شير دام خود، 
شــير برنج درســت كرده و به نيت امام رضا(ع) ميان اهالى 

محل توزيع مى كنند.
از ديگر رسوم استان كليمه است به اين معنا كه آن قسمت 
از شالى كه به سمت مشهد است را بعد از برداشت برنج نذر 

امام رضا(ع) مى كنند.
از آنجا كه دســته جات عزادارى در دهه آخر صفر از استان 
مازندران در مشهد الرضا برپا مى شود، مردم اين ديار نيز در 
قالب كاروان هايى خود را در روز ميالد امام هشتم شيعيان به 

امام رئوف رساندند.
در دهــه كرامت نيز مازندران علــوى تبار همچنان ميزبان 
خادمان رضوى در شهر و روســتاهاى استان بوده است. به 
گونــه اى كه خادمان رضوى روز گذشــته با حضور در بندر 
اميرآباد با كارگران اين منطقه ويژه اقتصادى ديدار و پرچم 

رضوى را در آن مكان طواف دادند.
همچنين خادمان رضوى ديروز نيز در استاندارى مازندران در 
جمع مديران استان حاضر شده و پرچم متبرك به امام رئوف 

را بين مديران استانى طواف دادند.
جشــن هاى متعددى همراه با توزيع شــيرينى و شربت و 
اطعام دهى روز گذشته در جاى جاى اين استان علوى تبار و 

دوستدار امام هشتم شيعيان نيز برپا شده است.

گلمكانى: كاروان خدام رضوى وارد روستاى دشتكار از توابع 
شهر بردسير كرمان شدند و با نثار شاخه گل مورد استقبال 

گرم و صميمى مردم واليتمدار اين روستا قرار گرفتند.
پس از مراسم استقبال در ميدانگاهى شهر، ابتدا مبلغ گروه 
سخنانى درباره آداب زيارت و زيارت با قلب و روح ايراد كرد.
مديحه سرايى در مدح حضرت رضا(ع) و ذكر صلوات خاصه 
برنامه ديگرى بود كه در جمع مردم دشــتكار توسط مداح 
گروه اجرا شــد؛ در پايان مراسم نيز پرچم گردانى توسط 
خدام انجام شد. ديدار با خانواده شهيد كالنترى برنامه بعدى 
بود. در منزل شــهيد نيز جمع زيادى از مشتاقان، منتظر 
ورود خادمان و پرچم متبرك حرم مطهر رضوى بودند كه 
در اين مراسم از مادر شهيد كالنترى و مقام شامخ شهيدان 

تجليل شد.
كاروان بى فاصله به ســمت شهر بردسير حركت كرد و در 
مبدأ ورودى شهر مورد استقبال معاون فرماندار و نماينده 

امام جمعه و ديگر مسئوالن شهرى قرار گرفت.
پس از مراســم استقبال، كاروان به سمت بيمارستان قائم 
بردســير رفته و در ورودى بيمارســتان هم جمع كثيرى 

منتظر كاروان خدام بودند.

عيادت و دلجويى از بيماران توســط خادمان انجام شد و 
با ورود پرچم حضــرت رضا(ع) به داخل بخش ها و پخش 
صلــوات خاصه امام(ع)، عطر حرم رضــوى در جاى جاى 
بيمارستان پراكنده شد و حال و هواى ويژه و وصف ناشدنى 
را ايجاد كرد.خادمان رضوى پس از عيادت بيماران اهداى 
نبات متبرك رضوى پذيرايى شــدند و در جمع كاركنان 
بيمارستان در سالن كنفرانس حاضرشدند و از خدمتگزاران 
به بيماران تجليل كردند. برنامــه بعدى كاروان حضور در 
اردوگاه شهيد باهنر مهمانشــهر بود كه خادمان در جمع 
شيعيان ستمديده و با اخالص افغانى حاضر شدند؛ شور و 
شوق اين دلسوختگان كه بيشتر از خانواده هاى رزمندگان 

تيپ فاطميون بودند بسيار زيبا و وصف ناشدنى بود.
عشق و ارادت خالصانه به ساحت مقدس حضرت رضا(ع) در 

اجتماع عظيم اين عزيزان ديده مى شد.
مديحه ســرايى امام رئوف و پرچم گردانى توسط خدام در 
اين مراسم انجام شد كه لحظات پايانى محفل مزين به ذكر 
يا زينب زينب گرديد؛ ارادت عجيب و شوق حضار در طول 
اين مراسم بسيار ستودنى بود؛ در اين مراسم از خانواده 15 

شهيد مدافع حرم تجليل و به مقام شهدا اداى احترام شد.

ینه مازنی ھای علوی تبار  ارادت دیر
به امـام رئـوف

از دیدار با خانواده رزمندگان 
تیپ فاطمیون تا حضور در فوالد بردسیر



200 دانش آموز محروم، از خدمات آموزشى 
خادمياران رضوى بهره مند مى شوند

آســتان: مديرعامل بنيــاد فرهنگى رضوى اظهــار كرد: 200 
دانش آمــوز محــروم و بازمانده از تحصيل مشــهدى از خدمات 

آموزشى خادمياران رضوى بهره مند مى شوند.
حسين باغگلى گفت: همزمان با سالروز والدت حضرت رضا(ع) 30 
تن از مربيان، معلمان و مديران آموزشى خادميار، خدمات آموزشى 
خــود را به 200 دانش آموز الزم التعليــم و بازمانده از تعليم ارائه 
مى دهند.وى با بيان اينكه اين اقدام با همكارى آموزش و پرورش 
منطقه تبادكان در چهار پايگاه آموزشى انجام مى شود، افزود: اين 
طرح كه در قالب طرح «نشاط و تعالى» از سال گذشته آغاز شده 
قرار است در طول تابستان هفته اى دو جلسه در مناطق محروم و 

حاشيه شهر مشهد اجرا شود.
باغگلى تصريح كــرد: بنياد فرهنگى رضوى طى هماهنگى  كه با 
مركز امور خادمان داشته، اقدام به اجراى طرح خدمت افتخارى در 

حوزه تعليم و تربيت كرده است.
مدير عامل بنياد فرهنگى رضوى اضافه كرد: در اين طرح فرصت 
خدمتگــزارى افتخارى بــه محرومان براى فرهنگيان شــاغل و 
بازنشســته آموزش و پرورش، امامان جماعــت مدارس، مربيان 

تشكل هاى دانش آموزى و... فراهم شده است.

به همت مركز امور بين المللى آستان قدس رضوى
70 نفر از فرهنگيان افغانستان 

ميهمان حرم رضوى شدند
آستان: به همت مركز امور بين الملل آستان قدس رضوى 70 نفر 

از فرهنگيان افغانستان به حرم رضوى مشرف شدند.
در ايام دهه كرامت و ميالد با سعادت امام على بن موسى الرضا(ع) 
70 نفر از فرهنگيان، مسئوالن مساجد و طالب حوزه علميه هرات 
افغانســتان به حرم مطهر على بن موسى الرضا(ع) مشرف شدند.
قربانى مسئول اين كاروان با اشاره به اينكه اين گروه به مدت يك  
هفته ميهمان امام هشتم(ع) هستند، اظهار كرد: زائران افغانستانى 
در مدت اقامت خود در مشهدالرضا(ع) در حسينيه هراتى ها مستقر 

هستند.
قربانى بيان كرد: به همت اداره امور بين الملل مراسمى ويژه اين 
گروه عصر روز پنجشنبه چهار تيرماه در رواق دارالرحمه حرم مطهر 
رضوى برگزار مى شــود. همچنين هدايايى فرهنگى به همت اين 

اداره به زائران اهدا خواهد شد.
وى اظهار كرد: حضور در مراســم جشن  ميالد حضرت رضا(ع)، 
بهره مندى از ويــژه برنامه هاى رواق دارالرحمــه، بازديد از موزه 
مركزى، شركت در نمازهاى جماعت و... از ديگر برنامه هايى است 

كه ويژه اين گروه اجرا شد.

به مناسبت فرخنده ميالد حضرت على بن موسى الرضا(ع) 
صورت گرفت

توزيع پنج تن كيك 
در ميان زائران حرم مطهر رضوى

آستان: به مناسبت فرخنده ميالد حضرت على بن موسى الرضا، 
پنج تن كيك خامه اى ميان زائران بــارگاه نورانى اين امام رئوف 
توزيع شد.مدير انتظامات و تشريفات آستان قدس رضوى تصريح 
كرد: اين كيك كه مقدمات پخت آن از دو روز پيش آغاز شده بود، 
در صبح روز ميالد با سعادت حضرت شمس الشموس ميان زائران 

حرم مطهر رضوى توزيع شد.
روح اهللا رنجبر با اشــاره بــه وزن و ابعاد اين كيك گفت: پنج تن 
كيك در طول 313 و عرض 3 متر برگرفته از فاصله بين الحرمين 
حرم حضرت اباعبداهللا(ع) و حضرت عباس(ع) توسط 70 نيروى 
خادم پخته شــد.وى در ادامه تأكيد كرد: براى تزئين اين كيك با 
الهام از ضامن آهو بودن حضرت رضا(ع)، 14 آهو تمثيل سازى شد، 
همچنين از مجسمه 18 كبوتر نيز براى تزئين اين كيك استفاده 
شــد.رنجبر با اشاره به توزيع اين كيك ميان 30 هزار زائر تصريح 
كرد: 30 نيروى قناد، 10 نفر متخصص گل آرائى و 30 نفر نيروى 

خادم ما را در پخت و توزيع اين كيك همراهى كرده اند.
مديرانتظامات و تشريفات حرم مطهر رضوى در ادامه گفت: اين 
كيك براى ششمين ســال متوالى با تأمين مالى از سوى هيئت 
الرضا(ع) شهرستان آباده شيراز و طبخ متخصصان مشهدى در روز 
ميالد حضرت على بن موســى الرضا(ع) ميان زائران اين حضرت 

توزيع مى شود.

همزمان با ميالد امام رضا(ع)؛
ميهمان نوازى گرم ساكنان «جاده واليت» 

از خادمان امام الرئوف(ع)
آستان: همزمان با ايام ميالد امام رضا(ع) و با حضور خدام آستان 
قدس رضوى، شهرستان بهبهان به عنوان يكى از شهرهاى مسير 
عبــور امام رضا(ع) حال و هــواى رضوى به خود گرفته و ميزبان 

برنامه هاى متعددى شده است.
هر ساله مصادف با دهه كرامت و حضور خدام آستان قدس رضوى 
در شهرســتان بهبهان، مردم اين شهرستان آيين هاى با شكوهى 
برگــزار مى كنند كه مهم ترين آن تجمع هزاران نفرى در محله و 
مسجد ثامن االئمه(ع) اين شهر به نام «محله امام رضا(ع)» است.
خدام آستان قدس رضوى كه از شب ميالد امام رضا(ع) وارد اين 
شهرســتان شــده ا ند. ديدار با امام جمعه و علما، ديدار با خانواده 
شهدا، ديدار از مركز ايتام و صرف شام به همراه اين عزيزان، ديدار 
از مركز سالمندان آل ياسين، حضور در امامزادگان موسوى، حضور 
بر بالين بيماران خاص، حضور در پيــاده روى و ديدار با بازاريان، 
زيارت قدمگاه و مســجد مقدس حضرت رضا(ع) درشهرســتان، 
حضور در برنامه جشــن نوجوانان رضوى مســجد امام رضا(ع) و 
شركت در جشن بزرگ زير سايه خورشيد با حضور باشكوه مردم 
اين شهرستان از برنامه هاى سفر يك روزه خادمان امام هشتم (ع) 

در شهرستان بهبهان است .

خــبــر
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حضور كاروان زير سايه خورشيد در استان سيستان و بلوچستان 
با سفرى طوالنى با مسافتى بيش از 250 كيلومتر آغاز شد. پس 
از آنكه شهرهاى كنارك، چابهار، سرباز، راسك، نگور و جكيگور 
به نور حضرت على بن موسى الرضا (ع) منور شد، كاروان عشق 
راهى ديار واليتمداران شد. مردم ايرانشهر ثانيه شمارى مى كردند 
تا براى پنجمين ســال متوالى ميزبان پرچم و خادمان شمس 
الشموس باشند اما بزمانى هاى واليتمدار پيش دستى كردند و 
اولين ميزبان اين كاروان در شهرستان شدند. در نهايت انتظار به 
سرآمد و كاروان به محل موعود رسيد. زنجيره انسانى كه با سر 
حلقه هاى عشق و معرفت به هم قفل شده بود گرد پرچم جمع 
شدند و ذكرگويان و با سالم وصلوات، خادمان را با عزت و احترام 
به سمت مسجد جامع بزمان هدايت كردند.در مسجد جامع هم 
جمعيتــى انبوه با پاى دل و هزار اميــد و آرزو خود را از دور و 
نزديك رسانده بودند تا تبركى از آستان قدس بستانند و نمك 
متبرك حرم، شيرينى زندگى شان را بيشتر كنند.صلوات خاصه 
امام رضا(ع) به صورت دســته جمعى قرائت شد. در گوشه اى از 
مسجد تيم پزشــكى خادمياران رضوى آستان قدس مشغول 
ويزيت رايگان و پايش ســالمت مردم بودند، ديوار و ستون هاى 
مسجد نيز مزين به نقاشى كودكان و نوجوانان پيرامون شخصيت 

امام هشــتم(ع) بود. دختران هم كم نگذاشــتند و با گالب و 
گلبرگ محمدى خادمان را در مســير گرداندن پرچم همراهى 
كردند. شــور و شعفى خاص فضا را گرفته بود. دماى باالى 40 
درجه بزمان هم نتوانست مانع حضور مردم شود و استقبال به 
حدى بود كه بسيارى از مردم به ناچار در حياط مسجد نشستند. 
لحظات براى بزمانى ها خيلى زود گذشت. اين را از جلوداريشان 
و مانع شدنشان براى خروج پرچم از مسجد مى شد فهميد اما 
چاره اى نبود كيلومترها دورتر، مردمانى از جنس نور و صداقت 
در شهرستان دلگان دلشان براى پرچم پر مى زد.دلگانى ها كارى 
كردند كارستان. زنجيره اى ســاختند به طول ارادت و كرامت 
شان. شعارهايى سر دادند در خور ادب شأن، «صل على محمد 
بوى واليت آمد» گفتن هايشان نشان از واليتمدارى زن و مرد 
آنجا بود. مسجد اين شهر نيز مملو از جمعيت شد. بلوچ و فارس 
و شــيعه و ســنى گرد پرچم واليت و با شعار كرامت رضوى از 
جشــن زير سايه خورشــيد حظ كامل را بردند و بر سر سفره 
كرم آقا اطعام كردند و بسته هاى نمك و نبات تبركى را به نيت 
دلبستگى و شيرينى زندگى به منزل بردند. جدا شدن از آن ها 
 نيز دشوار بود ليك ساده دالن و پاك نيتان دهستان جلگه چاه 

هاشم زير آفتاب 50درجه منتظر نور كاروان بودند.

به گزارش ستاد رســانه اى جشن هاى مردمى و بين  المللى 
«زير سايه خورشيد»، خادمان حرم رضوى در زمان حضور 
خود در كاشان به عيادت بيماران بيمارستان شهيد بهشتى 
كاشان رفتند، آنان در بخش هاى مختلف بيمارستان شهيد 
بهشتى كاشان بويژه بخش اورژانس و شيمى درمانى و اطفال 
بيماران اين بخش ها را با اســتالم پرچم سبز حرم رضوى و 
اهداى بســته هاى تبركى نمك و نبات حرم مورد محبت و 

نوازش قرار دادند.
پرچم گردانى حســين خوش احوال مــداح كاروان، در اتاق 
بيماران رايت ســبز ســالمت و اميد شفابخشى را با رايحه 
رضوى در قلبشان علم كرد و بهار اميد و طراوت را در دلشان 

روياند.
سخنان آرامش بخش و اميدواركننده حجت االسالم عباس 
عزيزى روحانى كاروان زير سايه خورشيد نيز براى بيماران 
شور و شعور معنوى و معرفت ايجاد كرد و دلشان را با اشك 

چشم جال داد.
شور و شعف بيماران از حضور كاروان زير سايه خورشيد دم 
عيسايى خادمان حرم رضوى را در بيمارستان ايجادكرده بود.

با قدوم متبرك و با صفاى خادمان حرم رضوى حال و هوايى 

شــورانگيز و وصف ناپذير از اشــك هاى جارى تا تمناهاى 
عاشــقى و بيقرارى هاى رضوى در پنجره نگاه مان قاب آرام 

جان رضوى  شد.
بيماران بيمارســتان شهيد بهشتى كاشان با تبرك جستن 
به پرچم سبز رضوى، بوسه عشق بر آن و گرفتن بسته هاى 
تبركى حرم رضوى از دست خادمان خشنود و خوشحال از 
اين شــدند كه امروز همگى بى نوبت در اين مطب، نسخه 

شفابخش امام مهربانى ها را گرفتند.
امروز پزشك، پرستار، آشپز، نيروى خدماتى و ساير پرسنل 
بيمارستان هم خود را محتاج طبابت سفيران رضوى ديدند 
و با بوسه بر پرچم سبز ثامن الحجج(ع) و دريافت بسته هاى 
تبركــى خود را بيمــه ارادتى بى پايان به محضر شــمس 

الشموس كردند.
كاروان زير ســايه خورشيد آفتاب ســالمت، نور هدايت و 
بشــارت آرامش را در جان بيماران ريختند و روحيه اميد، 

صبورى و توكل و يقين را بر قلبشان جارى كردند.
كاروان زير سايه خورشيد كاشان با حضور در جشن ميالد 
على بن موسى الرضا (ع) در روز ميالد آن حضرت، به سفر 6 

روزه خود به اين شهرستان پايان داد.

استقبال پرشور مردم سیستان و بلوچستان 
از فرستادگان امام رئوف

رایحه رضوی
  نسخه شفابخش بیماران کاشانی

زهرا چكنه- گل آرايي يا همان خدمت فوق ضريح از آن دست 
از آيين هايي اســت كه به صورت روزانه و در حضور زائران انجام 
مى شود، در روزهاى پايانى دهه كرامت كه منتهى به شب و روز 
ميالد حضرت رضا(ع) شد، گل آرايى فوق ضريح مطهر به صورت 
ويژه ترى انجام شــد و در كنار 500 شــاخه گلى كه براى چهار 
گلدان چهار گوشه اســتفاده شد، بيش از ۲۰۰۰ شاخه گل هم 
بــراى تزيين و گل آرايى دور تا دور ضريح مطهر مورد اســتفاده 

قرار گرفت.

 سنتى 70 ساله
شايد برايتان جالب باشــد كه بدانيد آيين فوق ضريح يكى از 
ســنت ديرينه اى است كه حدود 70 سال مى شود كه در حرم 
مطهر انجام مى شــود. در اين آييــن كه انجام آن رنگ و بويي 
خاص بر لحظه هــا و ثانيه ها مي پراكنــد، گل هاي چهار ضلع 
ضريح مطهر حضرت رضا(ع)، به صــورت روزانه جاي خود را 
به گل هاي تازه تر و شــاداب تر مي دهند تا همه چيز در نهايت 

زيبايي و تازگي بدرخشد.

 گلدان هايى بر چهار گوشه ضريح 
هر روز حدود ســاعت 7 صبح، چهار دسته گل بسيار زيبا توسط 
سركشــيك خدام حرم مطهر رضوي بر باالي چهار گوشه ضريح 
مطهر حضرت رضا(ع) قرار مي گيرد. اين مراسم اما مقدمات خاص 
خود را دارد. پيش از هر چيز ابتدا در مرحله نخســت گلدان هاى 
مخصوص ضريح مطهر كه روز قبل در اختيار سازمان باغات آستان 
قدس رضوي قرار گرفته اند، با استفاده از گل هاي طبيعي به شكلي 
زيبا و منحصر به فرد تزيين و در ســاعات آغازين روز از گلخانه 
آستان قدس رضوي حمل و به بخش خدام تحويل داده مى شوند.

پس از اتمام مراســم خطبه، سركشيك روز خدام به همراه هفت 
نفر از خدام، 6 نفر از فراشان و يكي از مسئوالن كشيك انتظامات 
بــه عنوان نماينده انتظامات حرم مطهــر جهت انجام اين آيين 
آماده مى شــوند.با آماده شدن مقدمات كار، خادمان از در طالي 
پيش روي مبارك به منظور انجام خدمت مشرف مى شوند. پس 

از هدايــت زائران به نقاط ديگر و قرق شــبكه اول ضريح مطهر، 
خدام كرسي را در گوشه سمت راست پيش روي مبارك مستقر 

مي كنند.

 گل  هايى كه دست به دست مى شوند
سپس سركشيك روز، از پله هاى كرسي باال رفته در رأس كرسي 
قرار مى گيرد و پس از عرض ادب مجدد به ساحت قدس رضوي 
و شكرگزاري توفيق خدمت، گلدان پيش روي مبارك را كه از روز 
قبل تاكنون روي ضريح مطهر قرار داشته، از جايگاه تعبيه شده 
خارج و به فراشان بارگاه منور تحويل مى دهد. بعد از آن گل هاى 
تازه و زيبا كه طي مراســمي خاص براي رسيدن به باالي ضريح 
توســط خدام دست به دست مى شوند، با عطر حريم دوست و با 

آواي دلنشين صلوات زائران يكي مى شوند.
گل هاى جديــد كه در گلدان هاى فلزي با روكشــي از طال آرام 
مى گيرند، از مرغوب ترين و بهترين انواع گل ها هستند كه توسط 
متخصصان توانا و با سليقه سازمان باغات آستان قدس رضوي كه 

در فن گل آرايي فعاليت مي كنند، آماده مي شوند.
گل هايي كه براي زينت بخشيدن به ضريح مطهر در اين دسته هاي 
گل مورد استفاده قرار مي گيرند، از انواع مختلفي هستند. گاليل، 
مريم، ميخك، رز، ژرورا، مارگريت و زنبق از جمله گل هايي هستند 
كه از آن ها براي آرايش دســته هاي گل ضريح استفاده مى شود. 
اين گل ها جداي از زيبايي، بســيار مقاوم بوده؛ به طوري كه براي 
مدت 24 ساعت با وجود ازدحام جمعيت و گرماي سطوح بااليي 
ضريح مطهر، با طراوت باقي مى مانند.بعد از جايگزيني گلدان ها، 
ضمن غبارگيري تاج و پوش ضريح مطهر توسط سركشيك خدام، 
مأموران مخصوص كرســي را به نقــاط ديگر منتقل كرده و اين 
عمل را در مورد ســه گلدان ديگر كه به ترتيب در گوشه هاى باال 
ســر مبارك، پشت ســر مبارك و پايين پاي مبارك قرار دارند، 
انجام مى دهند. پس از انتقال گل ها آن ها پر پر شــده و خشك 
مى شوند و اين بسته هاى معنوي و ارزشمند هر روز بعد از نماز 
صبح در رواق غدير حرم مطهر، به عنوان ســوغاتي معنوى به 

زائران اهدا مى شود.

زهرا چكنه: آســتان قدس رضوى در ايام جشــن و سرور 
دهه كرامت برنامه  هاى متعددى را در سراســر ايران اسالمى 
برگــزار كرد كه در كنار تمام برنامه  هاى كوچك و بزرگى كه 
در اين ايام تدارك ديده شــد، «شكوه رضوان» باشكوه  ترين 
و محورى ترين برنامه اى بود كه هر شــب از ساعت 19 تا 23 
و در دو بخش قبل و پس از نماز مغرب و عشــا با برنامه هاى 
متنوعى در صحن جامع رضوى ميزبان عموم زائرانى بود كه 

در اين ايام به حرم مطهر حضرت رضا(ع) مشرف مى شدند.
اين مراســم در چند بخش شــامل ســخنرانى و بيان آداب 
زيارت، مديحه ســرايى، اجراى گروه هاى ســرود و تواشيح، 
شــعرخوانى، اقامه نماز جماعت، برگزارى مسابقه، خوانش و 
معرفى كتاب هاى حوزه رضوى برنامه ريزى شد تا زائرانى كه 
در اين ايام به حرم مطهر مشرف شدند، بهترين استفاده را از 

اين برنامه ها داشته باشند.

 روزشمار خدمت كريمانه
اين آســتان مقدس، امســال در دهه كرامت شــعار محورى 
برنامه هــاى خود را «خدمت كريمانــه» انتخاب كرد كه در هر 
روز برنامه هاى اين ايام ذيل اين شعار تعريف و تمامى برنامه ها 
با محوريت اين شــعار برگزار شد؛ «خدمت كريمانه در پرتوى 
محبت كريمه اهل  بيت(ع)»، «خدمت كريمانه و ترويج فرهنگ 
گره گشايى»، «شادى مؤمنانه در سايه خدمت كريمانه»، «شهدا؛ 
الگوى خدمت كريمانــه»، «خادمان خاندان اهل بيت(ع)؛ نماد 
خدمــت كريمانه»، «خدمت كريمانه در اقتدا به امين واليت»، 
«ميزبانى كريمانه؛ شــعار خادمان حريم اهل بيت(ع)»، «وقف 
و نذر؛ كرامت جاودانــه»، «ارتقاى كرامت اجتماعى با حمايت 
از كاالى ايرانى»، «اهل بيت پيامبر اعظم(ص) پناه مستضعفان 
جهان» و «امام هشتم(ع)؛ الگوى كامل خدمت كريمانه» عناوين 

روزشمار اين دهه بود.

 جرعه نوشى از انديشه رضوى
در بخش ســخنرانى اين برنامه حجج اسالم و المســلمين رئيسى، 
لقمانى، آقاميري، ماندگاري، حســينى قمى، رفيعى، ســعيدي، 

رنجبــر، فرحزاد و پناهيان ابعاد مختلف ســيره حضرت رضا(ع) را 
مورد بررسى قرار دادند. همچنين هر شب يك يا دو نفر از شعراى 
كشورى در برنامه شكوه رضوان حرم امام رضا(ع) شعرخوانى كردند 
كه سيدروح  اهللا مويد، سيدحسين سيدي، ابوالفضل مبارز، ميرزايى، 
خاكساري، عصمت پرســت، زمانيان، رحيمى، مؤدب، يوسف  پور، 
اطاعتى، بقايى، خراشــادي، رحمان و ســيدعلى جاللى برخى از 

شعرايى بودند كه در شكوه رضوان به شعرخوانى پرداختند.

 از شعر خوانى تا مدح اهل بيت(ع)
مداحــى يكى از بخش هاى پرطرفدار در جشــن هاى شــكوه 
رضوان بود كه در اين بخش آقايان بيوكافى، كريمى، محمدنيا، 
بنى فاطمه، بحرالعلوم، ســروري، قانع، الهى، مالئكه، غفاريان، 
ميرداماد، واعظى، طاهري، حداديان و مشكينى مداحانى كردند.
از آنجا كه برنامه هاى شكوه رضوان از قبل از نماز مغرب و عشا 
در صحن جامع رضوى برگزار مى شد، نماز جماعت صحن جامع 
رضوى به امامت آيت اهللا نورى همدانى اقامه شــد و در اين ايام 
حرم مطهر حضرت رضا(ع) ميزبان با شكوه ترين نماز جماعت 

جهان تشيع بود.

یارت آمدند گل ھایی که به ز

نگاهى به محورى ترين جشن دهه كرامت در حرم رضوى؛

به شـکـوه رضـوان



روايت همسر شهيد 
«داريوش رضايى نژاد» از ميزبانى كاروان 

زيرسايه خورشيد بر مزار همسرش

همســر شــهيد «داريوش رضايى نژاد» گفت: اكنون و با 
حضور كاروان امام رئوف در اســتان ايالم و بويژه بر مزار 
«شهيد رضايى نژاد» ديگر احساس نمى كنيم كه در حرم 
مطهر حضور نداريم چراكه پرچم متبرك به امام رضا(ع) 

و خادمين آن حضرت در ميان ما حضور دارند.
يكى از برنامه هاى كاروان زير ســايه خورشيد در استان 
ايالم ديدار با خانواده شــهيد هســته اى كشورمان شهيد 
«داريوش رضايى نژاد» در شهرســتان آبدانان زادگاه اين 
شهيد گرانقدر بود كه كاروان زيرسايه خورشيد در منزل 

پدر شهيد «داريوش رضايى نژاد» حضور يافت.
بعد ازحضور كاروان زير ســايه خورشــيد در منزل پدر 
شــهيد «داريوش رضايى نژاد» پرچــم متبرك به حرم 
امام رضا(ع) بر مزار شــهيد هسته اى نيز برده شد، نكته 
جالب اينكه در اين مراسم معنوى همسر و دختر شهيد 
«داريوش رضايى نژاد» نيز حضور داشتند كه همسر اين 
شــهيد در جريان اين ديدار گفت: همه ســاله به دعوت 
آســتان قدس رضوى، من و آرميتــا در حرم مطهر امام 
رضــا(ع) حضور يافته ايم كه امســال به دليــل تقارن با 
ســالروز شهادت همسرم شرايط و توفيق حضور در حرم 

رضوى در ايام والدت را نداشتيم.
همسر شهيد «داريوش رضايى نژاد» گفت: اما اكنون و 
بــا حضور كاروان امام رئوف در اســتان ايالم و بويژه بر 
مزار «شــهيد رضايى نژاد» ديگر احساس نمى كنيم كه 
در حرم مطهر حضور نداريــم چراكه پرچم متبرك به 
امام رضا(ع) و خادميــن آن حضرت در ميان ما حضور 

دارند.

حضور كاروان زيرسايه خورشيد 
در آرامگاه شهداى گمنام دامغان

آســتان: به مناســبت ايام مبارك دهه كرامت، كاروان 
زيرسايه خورشيد متشكل از پنج خادم حرم مطهر رضوى 

به شهرستان دامغان رفتند.
اين كاروان پس از اســتقبال در مؤسســه كشــاورزى و 
موقوفات اســتان ســمنان با عزيمت به پارك دانشجوى 
دامغان در محل مقبره شــهداى گمنام اين شهرســتان 
در جمع گــرم و صميمى علما، روحانيون، مســئوالن و 
مردم واليتمدار دامغان حاضر شــدند و در فضايى آكنده 
از مهر و ارادت به ســاحت حضــرت ثامن الحجج على بن 
موســى الرضا(ع) همــراه با مــردم واليى بــه غبارروبى، 
عطرافشانى و گل گذارى بر قبور شهداى گمنام پرداختند.
اين مراسم معنوى با سخنرانى و مداحى ادامه يافت و در 
انتها با برافراشــتن پرچم بارگاه ملكوتى امام رضا(ع)، اين 
كاروان، شــور و شعفى از محبت و ارادت به آن امام همام 

را بر انگيخت.
پس از اين مراسم، خادمان به همراه مديرعامل مؤسسه 
كشاورزى و موقوفات استان ســمنان و معاون سياسى 
امنيتى و برخى از مسئوالن شهرستان دامغان با حضور 
در بيت دو شــهيد گرانقــدر دفاع مقدس بــا خانواده 
معزز آن ها ديــدار كردند و به اجراى برنامه هاى معنوى 

پرداختند.
مشابه اين مراســم، خدام رضوى در معيت همراهان در 
جمع جانبازان غيور شهرســتان دامغان حضور يافته و با 
اجراى برنامه هاى ســخنرانى، مداحــى، مولودى خوانى و 
تبرك جويــى از پرچم نورانى بــارگاه امام رضا(ع) فرازى 

ديگر از شور و عشق رضوى را به نمايش گذاشتند.

خدام آستان قدس رضوى در مركز 
«پويندگان راه پاكى» حضور يافتند

آســتان: رئيس اداره ارتباطات مردمى آســتان قدس 
رضوى گفت: خدام آســتان قدس رضوى در دهمين روز 
از دهــه كرامت بــه عيادت معتادان تحــت درمان مركز 

«پويندگان راه پاكى» رفتند.
عمــار خســروجردى گفت: خدام آســتان قدس رضوى 
در دهميــن روز از دهه كرامت بــه همت اداره ارتباطات 
مردمى آســتان قدس رضوى ضمن حضور در مركز ترك 
اعتياد «پويندگان راه پاكى» از معتادان تحت درمان اين 

مركز عيادت كردند. 
وى بيان كرد: در اين ديدار ضمن مديحه ســرايى و عرض 
تبريك ميــالد حضرت رضا(ع)، تبــرك جويى از پرچم 
بارگاه ملكوتى حضرت رضــا(ع) انجام و هداياى متبرك 

حرم مطهر به حاضران تقديم شد.
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زهرا چكنه: يكى از خاطرات و نواهاى به ياد ماندنى شايد بسيارى 
از زائران حرم رضوى، نواى زيباى نقاره خانه اســت، كه از كودكى 
تاكنون افراد بسيارى با آن خاطرات بسيارى را داشته اند، نوايى كه 

هيچ گاه براى زائران تكرارى نمى شود.

 آيينى به قدمت 500 سال
نقاره نوازى در آستان قدس رضوى يكى از آيين هاى قديمى است 
كه از اواسط قرن نهم شروع شد و بيش از 500 سال از زمان آغاز آن 
در حرم مطهر مى گذرد. در سال 860 هجرى- قمرى ميرزا ابوالقاسم 
بابر، نوه گوهرشــاد از هرات به مشهد آمد و دستور داد در باغ حرم 
نقاره بزنند؛ البته نواختن طبل و دهل در دربار سالطين و حكام در 
زمان هاى پيش از اسالم و بعد از اسالم عالوه بر اينكه نوعى عظمت 
محسوب مى شد، براى آگاهى و اعالم عمومى نيز مرسوم بوده است 
و از آن زمــان تاكنون در ادوار مختلف نقاره نوازى ادامه دارد و تنها 
يك بار از سال 1312 تا سال 1320 به دستور رضاخان تعطيل شد.

 در ميالد رضوى 4 مرتبه نقاره نواخته مى شود
در حال حاضر ساختمان تاريخى نقاره خانه در صحن انقالب قرار 
دارد و در طول سال به غير از دو ماه محرم و صفر و ايام سوگوارى 
و شهادت امامان معصوم(ع)؛ در شبانه روز دو نوبت به مدت بيست 
دقيقه نواخته مى شــود. نواختن طبل وكرنا پيش از طلوع و غروب 
آفتاب است و در اعياد مذهبى مانند عيد سعيد فطر، قربان، لحظه 
تحويل ســال نو و ميالد ائمه اطهار(ع) بويــژه روز ميالد حضرت 
رضــا(ع) عالوه بر دو نوبت پيش از طلوع و غروب آفتاب، دو مرتبه 

ديگر براى اعالم اين روز فرخنده نقاره نواخته مى شود.

 اعالم شفاى بيماران با نواى نقاره
همچنين هنگامى كه حادثه خاصى رخ دهد كه مردم از آن واقعه 
شــاد هســتند، نقاره نوازان بر فراز نقاره خانه مى روند و بر طبل ها 
مىكوبند و در شيپورها مى دمند؛ همچنين طبق يك رسم قديمى 
هر گاه بيمارى در حرم شفا پيدا مى كند به منظور اعالم همگانى و 

اظهار شادمانى، نقاره زده مى شود.

 در عزادارى ها نوايى از نقاره خانه شنيده نمى شود
تنها در ايام عزادارى و سوگوارى اهل بيت(ع) و دو ماه محرم وصفر 
به نشانه عزادارى و مصيبت اهل بيت(ع) نقاره خانه تعطيل مى شود 

و هيچ نوايى از نقاره خانه شنيده نمى شود.

 آواى نقاره نوازى
شايد برايتان جالب باشد كه بدانيد در آواى نقاره نوازى چه كالمى 
گفته مى شود؟ آهنگ امروز ُكرناها، همان آهنگ قرن هاى پيشين 
است كه سينه به سينه منتقل شده و باقى مانده است. نُت هاى نقاره 
كه در سه دست و به ترتيب اجرا مى شود، چنين است:ابتدا َسرنواز 
(سردســته ُكرنازنان) ُكرنا را به طرف گنبد با حالت سالم مى گيرد 
و در ُكرنا مى گويد «ســلطان دنيا و عقبى، على بن موســى الرضا؛ 
پَس نوازان هماهنگ مى گويند «امام رضا» َسرنواز مجدد مى گويد: 

«امام رضا، امــام رضا، امام رضا» و بقيه در ُكرنا مى گويند: «غريب 
رضا، غريب رضا» َسرنواز مى گويد: «يا امام غريب، يا امام رضا»پَس 
نوازان مى گويند: «رضاجان، رضاجان، رضاجان» َســرنواز مى گويد: 
«دوره دوران امــام رضــا، «پس نــوازان مى گوينــد: «اى دادرس 
بيچارگان»، سرنواز مى گويد: «اى دادرس درماندگان» پَس نوازان 

مى گويند «فريادرس فريادرس».

 نواى نقاره نوازى در ايوان نقاره
خوب اســت بدانيد آيين نقــاره نوازى در ايوان نقــاره برگزار 
مى شــود، اين ايوان با 26 متر ارتفاع، 8/7 متر عرض و 20/18 
متر طول از آثار دوره شــاه عباس صفوى در ضلع شرقى صحن 
انقالب اسالمى اســت كه قسمت داخلى و بيرونى سقف ايوان، 
داراى نيم شمسه اى بزرگ بر زمينه الجوردى است كه مقرنس 
كارى شــده و بر دو طرف باالى ازاره داخلى ايوان، كاشى هاى 
معرق با نقوش اســليمى و ختايى به شــكل هندســى صاف و 

برجسته با طرح گل و مرغ نقش بسته است. 
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از نگاه دوربين

ھمه جـھان زائر توست ...

نمايش وحدت شيعه و سنى در نقطه صفر مرزى زير پرچم رضوى 

پرچم متبرك حريم رضوى بهترين ميهمان سرزده در مراسم عقد زوج عشاير شهرستان كوهرنگ

حضور سرزده كاروان خدام حرم رضوى در جشن عروسى روستاى صعب العبور «سرآقاسيد» در نزديكى شهركرد پيچيدن عطر رضوى در نقطه صفر مرزى

پرچم متبرك بارگاه مطهر رضوى در شهرستان مراوه تپه استان گلستان

عكسى ماندگار از حضور كاروان زيرسايه خورشيد در جمع ملوانان بندر هاشمى نژاد مازندران

حضور كاروان زيرسايهخورشيد در جمع مردم محله هاى بمبئى هند

روايت جذاب و ديدنى از حضور خادمان حرم امام مهربانى ها به كشور لبنان
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نقاره ھای حرم، میالد امام مھربانی را بشارت می دھند


