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 محبت ها را به سوی ما 
اهل بیت جلب کنید

 اولین بلیتی که
 گیرم اومد گرفتم 
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دیدگاه

 نخبگان ما موضوع تمدن سازی را
 بحثی سیاسی می دانند

حجت االسالم والمسلمین حبیب هللا بابایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسالمی در نشست »نقش اسالم در تمدن نوین« گفت: درباره امتداد 

تمدنی جمهوری اسالمی ایران می توان کار نظری انجام داد...

 :jامام حسن
شرمسارى 

]در دنیا[ 
آسان تر از دوزخ 

رفتن است. 
تحف العقول، 

ص۲۳۴

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

محمدحسین نیکبخت: برای زائری که با یک دنیا عشق 
پا به صحن و سرای حرم رضوی می گذارد، نشستن بر 
سر سفره امام مهربانی ها یک آرزو است؛ باور بسیاری 
از عاشقان این است که یک لقمه از چنین سفره ای 
می تواند بیماری های جســمی و روحی را شفا بدهد. 
روزانه هزاران نفر در مهمانسرای حضرتی، پای سفره ای 
با برکت می نشــینند و از غذایی می خورند که با نام 
مقدس امام هشتم)ع( متبرک شده  است. شاید شما 
هم از آن افرادی باشید که دست کم یک بار طعم غذای 
حضرتی را چشیده اید؛ اگر جز این است، امیدواریم به 
امید خدا و در زمانی خیلی نزدیک، این آرزو محقق 
شــود و میهمان مهمانسرای حضرت رضا)ع( شوید. 
از این مقدمه کوتاه که بگذریم، شــاید برایتان جالب 
باشد که درباره تاریخ مهمانسرا یا به قول بعضی ها، 
آشپزخانه حرم اطالعاتی داشته  باشید. پس لطفاً بقیه 
مطلب را بخوانید. قول می دهم برایتان جذاب باشد.

 
از غلورخانه تا مهمانسرا »

مهمانسرای حضرتی، به معنای جایی که زائران حرم 
 در آن اطعام می شوند سابقه ای دست کم 500 ساله

دارد. البته نه اینکه پیش از آن برنامه اطعام در حرم 
برقرار نبود؛ نه، یکی از ویژگی های اماکن مذهبی همین 
برنامــه توزیع غــذا در میان مردم و به ویژه نیازمندان 
اســت و حرم رضوی نیز از این قاعده مســتثنا نبوده 
و نیســت؛ امــا ظاهــراً ایــن برنامــه تــا دوره تیمــوری، 
ســازوکار رســمی و دقیق نداشته یا اگر هم داشته به 
این گستردگی نبوده  است. شاید جالب باشد بدانید 
در دوره تیموری به مهمانسرای حضرتی »غلورخانه« 
می گفتنــد؛ جایــی که در آن با اســتفاده از نــذورات و 
موقوفاتــی کــه به همین منظــور وجود داشــت، برای 
اطعام فقرا، ضعفا و ایتام غذایی مانند حلیم پخته 
می شــد. دقیقاً معلوم نیست که محل »غلورخانه« 
کجا بوده  است. در دوره صفوی که البته اسنادش هم 
بیشتر در دسترس است، کار مهمانسرای حضرتی 
رونق گرفت و برنامه های ناهار و شام به صورت منظم 
اجرا می شد. در این زمان، افزون بر زائران و نیازمندان، 
خدام حرم نیز از غذا استفاده می کردند و موقوفاتی 
ویژه از سوی واقفان برای این منظور اختصاص یافته 
 بــود؛ بنابراین خادمان آســتان قدس رضــوی احتماالً 
نخستین گروه خدمتگزاران و کارمندان در تاریخ ایران 
هستند که از حق غذای روزانه به طور رسمی برخوردار 
شدند. به انبار مواد غذایی مهمانسرا در دوره صفوی 
»حویج خانه« می گفتند. آشپزخانه و محل پذیرایی، 
نظم و انضباط ویژه ای داشــت و در برخی ایام ســال 
غذاهایی ویژه در آشپزخانه حرم می پختند که به آن 

»شــیالن« گفته می شــد. شیالن به لحاظ کیفیت و 
تنوع، منویی بسیار خوشرنگ، خوشمزه و مخصوص 
اعیاد بود. در این دوره، افرادی به عنوان »توشــمال« 
شــیالن،  ناظــر  آشــپزخانه(،  ناظــر  یــا  )خوان ســاالر 
ســفره چی، کباب پز، بریانی پز، رحبان)خوش آمدگو(، 
قاپوچی)دربان(، ایاغچی)پیشخدمت( و چند سمت 
دیگــر در آشــپزخانه حضرتــی خدمــت می کردنــد و 
مواجب می گرفتند. از محل مهمانسرای حرم در دوره 

صفوی هم اطالع دقیقی نداریم.

گسترش کارخانه مبارکه»
در دوره قاجار وضعیت مهمانسرا باز هم تغییر کرد و به 
کمیت و کیفیت آن افزوده شد. در دوره ناصرالدین شاه 
آشپزخانه که به آن »کارخانه مبارکه« هم می گفتند 
به دو قســمت جداگانه تقســیم شــد؛ یک قســمت 
آشپزخانه مخصوص پختن غذای زائران که در ضلع 
جنوبی باالخیابان)بست شیخ طوســی امروزی( قرار 
داشت و قسمت دیگر، آشپزخانه مخصوص خدام 
کــه محل آن در ایوان جنوبی صحن نو)آزادی فعلی( 
واقــع بــود )قدیمی ها بــه این ایوان، ایــوان تلگرافخانه 
هم می گفتند(. هر کدام از این آشپزخانه ها، ساختار 
اداری مجزا داشت، هر چند در مجموع زیر نظر یک 
ناظــر واحــد اداره می شــد. در ایــن دوره پخت ناهار و 
شام حالتی منظم پیدا کرد و روزانه تعداد معینی از 
زائران و گاه میهمانان ویژه، بر سر سفره حرم رضوی 
می نشستند. از زائران خارجی که عمدتاً افغانستانی، 
لبنانــی، پاکســتانی و هنــدی بودنــد بــه صــورت ویژه 
پذیرایــی می شــد. در ایــام محــرم و صفر هــم پس از 
برگزاری مراســم عزاداری که معموالً به صورت روزانه 
در حــرم برقــرار بود، عــزاداران را به صــرف غذا دعوت 
می کردنــد. براســاس گزارش کلنل ییــت، در این دوره 

هزینه هــای مهمانســرا تقریبــاً  15 درصــد از بودجــه 
آستان قدس را به خود اختصاص می داد.

تغییرات اساسی»
با این حال، روش اداره مهمانسرا با افزایش جمعیت 
زائران باید تغییر می کرد. بر همین اساس، دو آشپرخانه 
در هم ادغام شد و در دهه 1320، مهمانخانه ای در سه 
طبقه و در بست باال)شیخ طوسی( ساختند و ظروف 
مســی مورد اســتفاده بــرای اطعام در همیــن دوره، با 
ظرف های چینی گل سرخی و مرغوب جایگزین شد. 
تقریباً از دهه 1310 بود که دعوت نامه را برای انتظام 
بخشــیدن به ورود و نیز محاســبه مقدار غذای مورد 
نیاز روزانه رایج کردند. بنابراین سابقه توزیع دعوت نامه 
کاغــذی مهمانســرای حــرم، چیــزی حــدود 90 ســال 
است. ساختمان مهمانسرا تا سال 1353 خورشیدی 
در همان بســت باال قرار داشــت؛ اما در این ســال و 
بــه دلیل نیاز به فضای گســترده تر به خاطر افزایش 
جمعیت زائران، در بست پایین خیابان)نواب صفوی(، 
در زمینی به مساحت 850 مترمربع مهمانسرایی در 
سه طبقه ساخته شد و آن را با امکانات روز و الگوی 
آشپزخانه های مدرن تجهیز کردند. اداره این مجموعه 
نیز زیر نظر اداره تشریفات اماکن متبرکه قرار داشت. 
پس از پیروزی انقالب اسالمی ساختمان مهمانسرا باز 
هم توسعه داده شد؛ مساحت زمین آن به 1066 متر 
و زیربنای ساختمان به 4 هزار و 264 متر تغییر کرد تا 
بتواند حجم بیشتری از زائران را برای پذیرایی در خود 
جــای دهــد. در دهه های بعد، این بنا باز هم توســعه 
بیشتری پیدا کرد. از چند سال پیش هم مهمانسرای 
جدید)دوم( با آشپزخانه و امکانات مدرن تر در ضلع 
شــمال غربــی صحن غدیــر آغاز به کار کرد تــا روزانه 

زائران بیشتری سر سفره امام رضا)ع( بنشینند.

گفت وگو با کوهنوردی که صعودهایش را با طرح »رضوان«گفت وگو با کوهنوردی که صعودهایش را با طرح »رضوان«
 به نام امام رضا  به نام امام رضا j متبرک کرده استمتبرک کرده است

 این باال  این باال 
سیم آدم بهتر وصل می شودسیم آدم بهتر وصل می شود

مثلث مبارزه در مشهد
کانال تلگرامی مرکز اســناد انقالب اســالمی 

نوشت: آیت هللا  عباس واعظ طبسی که 
به همراه آیت هللا خامنه ای و شهید 

هاشمی نژاد اضالع مثلث مبارزه 
در مشهد را تشکیل می دادند 
نفــره  ســه  گــروه  ایــن  دربــاره 
می گویند: »در مشهد، سه نفر 
بودیم که در حقیقت یک فرد 

را تشــکیل می دادیــم؛ در اوایل، 
نشست ها و جلسه هایمان از هم 

جدا بود، اما بعداً تصمیم گرفتیم که 
یک مرکزیتی داشــته باشــیم و دوســتان 

مشــترک هــم بــه آنجــا مراجعــه کننــد. مــا 
برخوردهایمان به نحوی بود که هر یک از برادران قبل از آنکه برای حیثیت 
انسانی و اسالمی خود ارزش قائل شود، برای دیگری ارزش و احترام قائل 
می شدیم. امکان نداشت ما سه نفر نسبت به هم کوچک ترین کدورتی 
در دل راه بدهیم و بهترین تعبیر همین است که بگویم ما سه نفر یکی 
بودیم. لذا می توانستیم محور حرکت برای طلبه ها و حوزه و... باشیم. یک 
راه برویم و یک هدف را دنبال کنیم و دنباله رو امام)ره( باشیم و از رهبری 
امام، به عنوان رهبر و مرجع بزرگ آشنا با فقه و ارزش های اسالمی و واقف 

بر بینش های صحیح اسالمی بتوانیم استفاده کنیم«.

ماجرای شهادت دردناک یکی از رزمندگان
صفحه اینســتاگرام مرزوبوم بخشــی 
از کتــاب دادا دربــاره خاطــره بانو 
شــهادت  از  قیصــری  عــزت 
یک رزمنده دراثر انفجار در 
بیمارستان بانه را منتشر 

کرد.
در بخشــی از ایــن خاطره 
آمده است: »حین بمباران 
بیمارســتان  حیــاط  در 
زخمی هــا  درمــان  مشــغول 
بودم. یک کاله آهنی بر اثر موج 
انفجــار چنــد متر به هوا پرتــاب و در 
هــوا ســرگردان و معلــق بود. حدس مــی زدم از 
کاله هایی باشــد که روی زمین رها شــده باشــد که با برخورد موج به باال 

پرتاب شده است.
بعد از چند لحظه چند متر آن طرف تر از من، روبه رویم به زمین افتاد. از 
جایم بلند شدم و به طرفش رفتم. از کاله خون جاری بود. نزدیک تر شدم 
دیدم سر یک رزمنده از گردن جدا و داخل کاله بود. بند آن را باز کردم و سر 
قطع شده را از کاله جدا کردم. صورتش به کلی متالشی شده بود. طوری 

که قابل شناسایی نبود«.

مجازآباد

گفتم این بهار به کتابی یادت کنم

رقیه توســلی: َســرِ صبر و وســواس، انتخاب هایش را انجام می دهد 
و می گــذارد روی کاناپــه یشــمی. می بینــم چطــور کم کمــک برجی َعلَم 
می کنــد. ســاعتی می شــود رفتــه ام توی نخــش. مابین طبقات فرانســه 
و ایتالیــا و ایــران، قِــل می خــورد و عینــک تــه اســتکانی اش را هــی روی 
بینــی می دهد باال و تــورق می کند. دقایقی پیش، رفته دنبال هفتمین 
صیدش. کتاب های خوبی هم َدشت کرده. دسترنجش در تیررسم قرار 
دارنــد. هردفعــه کــه تازه ها را مــی آورد کنجکاوانه عناویــن را می خوانم. 
چندتایــی اش را مطالعــه کرده ام؛ مثالً همین فلســفه مالل، کیمیاگر یا 

گلستان یازدهم را.
دو ماسک بسته. جراحی و پارچه ای و حواسش هست با حفظ فاصله، 

قفسه گردی کند.
باالخــره هــم می افتــد آن اتفاق خوشــایند برایــش. با دو کتــاب که انگار 
انتخاب های آخر است و چند کاغذ کادوی رنگی برمی گردد پیش کتاب ها 

و شاداب و راضی، دست می کشد روی آثار گلچین شده.
معطل نمی کند. به محض نشستن، روان نویس برمی دارد و شروع می کند 

به نوشتن.
»گفتم این بهار به کتابی یادت کنم«.

ســر می چرخانم و از کارآگاه بازی، دســت می کشــم... خودم را می گذارم 
جای آن هایی که تا چند وقت بعد، قرار اســت ســورپرایز شــوند و گل از 
گلشــان بشــکفد... با این کادوهای سبز و آبی و زردرنگ... جیغ بزنند و 
خوشــبختی بدود زیر دندان هایشان... چون قرار است دوست عینکی، 

دوستی شان را نونوار کند!
کیــف می کنــم و می بینــم ابراز عالقــه کتابی چقدر خوب اســت. می روم 
سمت ادبیات آلمان و روسیه. شکر تلنگر را به جا می آورم و ُسر می خورم 
در معیت نویسندگان بزرگ. آنجا که دو جلدی ها و تک جلدی های قطور 

جوالن می دهند.
به وضوح، تصویر دلبندانم حلقه می زند دورم. خصوصاً آنانی که کتاب را 

صدا می زنند؛ رفیق شفیق.
واقعاً گاهی باید عزیزانمان را بگذاریم در اولویت. درست مثل آن ها که 

بلدند بی وقت و باوقت یادمان کنند.
سنجاق: حضرت علی)ع( می فرمایند: به یکدیگر هدیه بدهید تا محبّت را 

میان خود بیفزایید... می فرمایند: کتاب غذای روح بشر است.

 تولیت آستان قدس در دیدار مدیرعامل 
و اعضای هیئت مدیره بنیاد کرامت رضوی:

 کمک به نیازمندان باید 
زمینه ساز توانمندی آنان باشد

 روایتی از عملیات ساخت
 و نصب پنجمین ضریح مطهر بارگاه منور رضوی 

آن پنجاه و چند روز
4

تولیت آســتان قدس رضوی ضمن تأکید بر 
ضــرورت توجــه به حفــظ احتــرام در کمک 
به نیازمندان، گفت: کمک ها و رسیدگی ها 

بــه نیازمنــدان بایــد به گونــه ای باشــد کــه 
توانمندســازی  و  زمینه ســاز خودکفایــی 

نیــوز،  آســتان  گــزارش  بــه  شــود.  آن هــا 
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 

در دیــدار مدیرعامــل و اعضــای 
کرامــت  بنیــاد  هیئت مدیــره 

رضــوی کــه در تــاالر والیت 
حرم مطهر امــام رضا)ع( 

ضمــن  شــد،  انجــام 
قدردانی...

همین حوالی نگاهی به تاریخچه آشپزخانه و مهمانسرای حضرتی

500 سال سفره داری در حرم امام مهربانی ها

4
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 نخبگان ما موضوع تمدن سازی را بحثی سیاسی می دانند  حجت االسالم والمسلمین حبیب اهلل بابایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در نشست »نقش اسالم در تمدن نوین« گفت: درباره امتداد تمدنی جمهوری اسالمی ایران می توان کار نظری انجام داد، مثالً درباره وزن تمدنی والیت فقیه 
و حکومت اسالمی به تفکر بپردازیم، اما مهم تر از آن تجربه ای است که جمهوری اسالمی از خود برجا گذاشته و خوانش تمدنی از آن ارائه نشده است؛ چراکه نخبگان ما موضوع تمدن سازی را بحثی سیاسی می دانند و ورودی به آن نداشته اند. امروزه کشورهایی بعضاً کوچک مدعی تمدن هستند اما در همه جای دنیا نفوذ کیفی 

دارند که این حضورها می تواند یک موج تمدنی ایجاد کرده و مرام آن ها را به آستانه تمدنی برساند. از منظر قرآنی در حوزه جمعیت هر مقدار انسان -امت ها در قلمرو یک تمدن رشد داشته باشند گاهی با افراد اندکی همانند حضرت امام خمینی)ره( می توانیم تحولی در جهان ایجاد کنیم.

سوغاتی از مصر باستان
محسن فاطمی نژاد: به دلیل نوپا یا به عبارت صریح تر 
کافــی نبــودن تجــارب در خصــوص تولیــد و عرضــه 
سوغات فرهنگی در داخل کشور، تصمیم گرفتیم در 
طــول هفتــه نیم نگاهی به برخی فروشــگاه های معتبر 
اینترنتــی کــه اقــدام بــه عرضــه و فــروش محصــوالت 
فرهنگــی در ایــن زمینــه می کنند بیندازیم. در بیشــتر 
این فروشــگاه های اینترنتی، ســوغات و هدیه اسالمی 
اســت.  فــروش کاال و محصــول  از گزینه هــای  یکــی 
اینترنتــی  پایــگاه  بــه  بــرای شــروع  و  زمینــه  ایــن  در 
egyptgiftshop.com در مصــر نگاهــی انداختــه و 

سابقه و محصوالت آن را از نظر می گذرانیم.
شــعار ایــن فروشــگاه اینترنتــی »هدیه مصــری خاص 
بــرای آدم خــاص« اســت و در قســمت معرفی نوشــته 
شــده »اگــر بــه دنبــال هدیــه ای بــرای مخاطــب  خاص 
منبعــی  مــا  اینترنتــی  فروشــگاه  هســتید،  خودتــان 
فــرد  بــه  از هدایــای دست ســاز و ســوغات منحصــر 
مصــری بــرای خرید آنالین اســت. مناســب برای همه 
موقعیت هــا از جملــه روز مــادر، ســالروز تولد یــا صرفاً 
موقعیتی که می خواهید به کسی هدیه بدهید یا از او 

عذرخواهی کنید. 
این هدایا و مصنوعات دقیقاً شبیه به همان چیزهایی 
هســتند کــه مصریــان باســتان هــزاران ســال پیــش 
اســتفاده می کردند، مانند نقاشــی های روی پاپیروس، 
و  هیروگلیفیــک  نقش هــای  فراعنــه،  مجســمه های 
جواهرات شخصی نقره ای. در این فروشگاه همچنین 
تی شــرت های پنبــه ای مصــری، کیــف پول چــرم اصل 
و ســایر هدایــای عالــی از ســرزمین فراعنــه بــه فــروش 
می رســد. هدایای مصری به دوستانتان حس عمیقی 
می بخشــد بــه طــوری کــه احســاس زندگــی در مصــر 

باستان را داشته باشند«.
در معرفی نامــه ایــن فروشــگاه بــه فــروش محصــوالت 
اسالمی نیز سوای سوغات مصرباستان به طور جدا و 
مشــخص تأکید می شــود: »در این فروشگاه همچنین 
هدایایی به ســبک اسالمی همچون بشقاب های نقره 
با آیات قرآن و ســایر ســوغاتی های مناســب برای یک 
مســلمان یا کســانی که دوســت دارند قطعه ای از هنر 
اسالمی را به همراه داشته باشند، به فروش می رسد«.
در ادامــه بــه بخشــی از هدایــا کــه بــا عنــوان »هدایای 
شــخصی بــرای مخاطــب خــاص« طراحــی و ســاخته 

می شود اشاره می کنیم.

1- نقاشی عکس روی پاپیروس»
هدیــه  ایــن  معرفــی  در 
اشاره می شود هنرمندان 
ایــن  کــه  اســتعدادی  بــا 
در  آن هــا  بــا  فروشــگاه 
تصویــری  اســت  ارتبــاط 
اختیــار  در  خریــدار  کــه 
را  می دهــد  قــرار  آن هــا 
روی برگه پاپیروس اصل 
مصر نقاشــی می کنند تا 

هدیه ای متمایز و خاطره انگیز را خلق کنند.

 2-لیوان با نام دلخواه و نوشته شده»
 به خط هیروگلیف 

نــام  مــورد  ایــن  در 
اشــخاص به ســفارش 
صــورت  بــه  خریــدار 
معنــای  هیروگلیف)بــه 
کنده کاری مقدس( روی 
یــک لیــوان ســرامیکی 
پرینــت گرفته می شــود. 
هیروگلیــف بــه حروفــی 
گفته می شود که با کشیدن 

تصویرهایی از جانوران و اشیا پدید می آید. 

3-چاپ نام با خط هیروگلیف روی تی شرت »
این مورد نیز که هدیه  
محبوب و پرفروش 
بــه  ســایت  ایــن 
حساب می آید مثل 
مــورد پیش بــا چاپ یک 
اسم با حروف هیروگلیف 
روی یک تی شــرت تماماً 
پنبــه مصــری اســت. در 
این دســته بندی می توان 

سویشرت ها را نیز اضافه کرد.

4- کارتوچه های نقره»
کارتوچه نیز یکی دیگر از سوغاتی های 
محبــوب متعلــق بــه مصــر باســتان 

است. 
کارتوچــه شــیئی تزئینــی بــه شــکل 
بیضی با یک خط افقی در انتهای 
خود است که متنی روی آن حک 

شده است. 
گردشگران می توانند نام خود 
را نیــز به خط هیروگلیف روی 

آن حک کنند.
بــودن  گســترده  بــه  باتوجــه 
صنعت ساخت نقره در مصر، 
گردشــگران می توانند انگشتر 
نقــره آنخ را نیز بخرند که نماد 
زندگــی ابدی در مصر باســتان 

است. 

چرا دعاهایمان مستجاب 
نمی شود؟

در نشســتی به همــت نمایندگی بنیــاد پژوهش های 
فلســفه  قــم،  در  رضــوی  قــدس  آســتان  اســالمی 

مستجاب نشدن برخی دعاها تبیین شد.
بــه گــزارش قــدس و بــه نقــل از روابط عمومــی بنیاد 
رضــوی،  قــدس  آســتان  اســالمی  پژوهش هــای 
حجت االســالم والمســلمین احمد غالمعلی، اســتاد 
دانشــگاه قرآن و حدیث در نشســت علمی »فرهنگ 
نیایــش و دعــا در کتاب عیون اخبارالرضا)ع(« با بیان 
اینکــه دعــا مانــع تکاپوی مادی نیســت، گفــت: امام 
علی)ع( در پاسخ به پرسشی درباره دلیل مستجاب 
نشــدن دعا، فرمودند: به خاطر اینکه شــما کســی را 

که می خوانید، نمی شناسید.
وی با بیان اینکه ما باید آثار علمی خود را به صورت 
شایســته و بایســته تبییــن و بحــث کنیــم، گفــت: 
هم اکنون ۴۸ نشست مرتبط با عیون اخبارالرضا)ع( 
برگزار شــده اســت، در صورتی که در روز نخست که 
اقدام به برگزاری این نشســت ها شــد، کســی تصور 
نمی کــرد چنیــن ظرفیــت علمــی در این کتــاب وجود 

داشته باشد.
ایــن اســتاد دانشــگاه، با بیان اینکه تنهــا در موضوع 
دعــا و نیایــش، می توانیــم چندیــن نشســت مرتبــط 
داشــته باشــیم، افــزود: حدود ۵۰ دعا یــا جمالتی که 
درباره شیوه دعا باشد، در سراسر کتاب عیون دیده 
می شود؛ این ادعیه را از چند جهت از جمله گوینده 
دعــا می توان گونه شناســی کرد، البته در بســیاری از 
مــوارد امــام رضا)ع( خودشــان گوینده دعا نیســتند، 
بلکه راوی آن دعا از پیامبر)ص(، امام علی)ع( و امام 

کاظم)ع( هستند.
غالمعلــی افــزود: مثــالً امــام کاظــم)ع( وصیت نامــه 
کاملــی بــرای امام رضا)ع( نوشــتند و همــه اختیارات 
مالی و حتی بحث ازدواج دختران و اختیارات منزل 

را به ایشان منتقل کردند. 
و  در خانــواده  اختالفــات موجــود  بــه خاطــر  البتــه 
مســائل مالی، برخی از فرزندان امام کاظم)ع( زیربار 
ایــن وصیت نامــه نرفتنــد و امام هم بــا پیش بینی که 
داشــتند، در ایــن وصیت نامــه پــس از شــهادتین و 
اقرار به مرگ و قیامت و... کسانی را که مانع اجرای 

وصیت نامه هستند، نفرین کردند.
اینکــه  بیــان  بــا  حدیــث  و  قــرآن  دانشــگاه  اســتاد 
گونه شناســی دیگــر دعــای »لــه« و »علیــه« یــا همــان 
نفریــن اســت، تصریــح کــرد: در چند مــورد نفرین از 
امــام کاظــم)ع( نقــل شــده کــه البتــه کم اســت. امام 
رضــا)ع( بــرادری بــه نــام عبــاس داشــته و بــا وجــود 
محبت و رســیدگی و مواســات امام به برادر خود، او 
با بی ادبی به امام می گوید تو چیزی به ما نمی دهی، 
بلکــه ســرریز امــوال خود مــا را به ما می دهــی. البته 
امام در برابر این گستاخی فرمودند: »قولوا ما شئتم 

و العرضی عرضکم، اللهم احکم و اصلح بهم...«.
غالمعلــی گفــت: نــوع دیگــر گونه شناســی، دعاهــای 
تعلیمی است؛ اینکه چه دعایی و چگونه دعا کنید. 
امام کاظم)ع( وقتی در زندان بودند، پس از خواندن 
دعــای »کفایــت البــالء« از زنــدان آزاد شــدند؛ طبــق 
روایت، این دعا از امام علی)ع( و برای هر بالیی کافی 
اســت: »... بــک امــوت و بک احیاء اســلمت نفســی 
الیک...«؛ فرموده خدایا به واســطه تو زنده هســتم و 
به واسطه تو می میرم و تسلیم تو هستم، به واسطه 
تــو پیروز می شــوم و حرکــت می کنــم و... خدایا همه 
کارم را به تو تفویض کردم، »انک خلقتنی و سترتنی 

و رزقتنی عن العباد...«.
اســتاد دانشــگاه قــرآن و حدیــث به این نکته اشــاره 
کــرد کــه بعضی می گوینــد چرا هر چه دعــا می کنیم 
فرمودنــد  پاســخ  حضــرت  نمی شــود؛  مســتجاب 
می خوانیــد  کــه  را  کســی  شــما  اینکــه  خاطــر  بــه 
نمی شناسید، زیرا خدا می خواهد عشق ما به آخرت 
بیشتر و اگر مال دنیا و مقام هم می خواهیم، برای او 
باشــد. همه معصومین)ع( شهید شدند، برای اینکه 
نمی خواســتند به دنیا دل ببندند، ولی ما خدا را هم 
بــرای دنیــا می خواهیم؛ بنابرایــن باید معرفت خود را 
بــه خــدا زیاد کنیم و بدانیــم خدا عالم، قادر، رحیم و 
حکیــم اســت. مــا وظیفه دعــا داریم، اما اگــر دعایی 

مستجاب نشد یا شد، ناشی از حکمت او است.
وی تأکیــد کــرد: در ایــن دعــا فرموده اســت خدایا تو 
مــرا خلق کردی و نمی شــود آفریده خــود را رها کنی، 
یــا می گویــد »ســترتنی عن العباد«، چه کســی بعد از 
لغزش های ما، ما را سر پا قرار داد، اگر این لغزش ها 
را بنــدگان متوجــه می شــدند، چــه بالیــی بــر ســر ما 

می آمد؟

اثر استقاللی برخی دعاها»
اســتاد حــوزه و دانشــگاه گفت: ائمــه معصومین)ع( 
نیــز معمــوالً از ایــن دعاها اســتفاده می کردنــد؛ امام 
علی)ع( در ســخت ترین شــرایط صفین که جنگ از 
شــب تــا به صبح کشــیده شــد، دعــا کرد کــه »اللهم 
نشــکو الیک فقد نبینا و... تشتت اهوائنا...«؛ جالب 
اینکه اگر پیروزی بدست نمی آوریم، اختالفات را هم 

در نظر بگیریم.
وی بیان کرد: برخی دعاها واقعاً اثر اســتقاللی دارد؛ 
یعنــی انســان بــا همیــن دعــا پیــروز می شــود، اما در 
حالــت عــادی گفتــه شــده دعــا مانــع تکاپــوی مادی 
نیســت؛ بنابرایــن وقتــی دعــا می کنیــم باید مســائل 
مــادی آن را هــم فراهــم کنیــم وگرنــه کســی دعا کند 
بــدون اینکــه کاری بکنــد، خــودش را مســخره کــرده 
اســت. دعــا این اســت که مــا تالش خــود را بکنیم و 

توکل داشته باشیم.

زهرا فاطمی: همیشه این زاویه را دوست داشتم. حاال چه برای عکاسی، 
چه برای یک گفت وگوی دل سیرکن با آقا. یک گوشه  دنج که کسی سراغ 
آدم را نگیرد، یا اصالً کسی آدم را نبیند جز خود آقا. چشمان من هم چیز 
دیگری نبیند جز گنبد طالی آقا. آن وقت می شــود آرام نشســت و یکریز 
زیــر لــب صدایــش کرد. یکریز زیــر لب ورد خواند و ذکرهــا را یکی یکی با 
دانه های تسبیح چرخاند. از این زاویه که به گنبد نگاه می کنی، دلت آرام 
می گیــرد. انــگار در آغوش لطف و رأفتش جــای گرفته ای. دیگر می توانی 
راحت باشــی. حتی می توانی هق هق های روزانه و شــبانه ات را بی دردسر 
اینجــا رهــا کنــی... می توانی از صبح تا شــب همان گوشــه بنشــینی و به 
سرنوشــت کبوترها زل بزنی... این گوشــه های دنج حرم، بهترین محراب 

عبادت اند.
کتــاب دعــا را کــه به دســت گرفتــم، کودکــی نزدیکم آمد. در دســتانش 
چنــد تســبیح بــه هــم گــره خورده بــود. شــاید او هم دلش می خواســت 
گره گشــایی کنــد. با لبخنــدش، با سرمســتی کودکانه اش گــره ابروهایم 
را بــاز کــرد. مجبــورم کــرد بخندم.... به من که نزدیک شــد، چشــمم به 
کفش هــای غیرطبیعــی  اش دوختــه شــد. نمی  توانســت درســت حرکت 
کنــد. کمــی تلوتلــو می خورد. ناگهــان خودش را در آغوش مــن رها کرد. 
بعــد از دیــدن او مــن هــم چــاره ای نداشــتم جــز آنکــه تمــام بغض هایم 
را در آغــوش امــن آقــا بشــکنم. می دانســتم او پذیــرای تمــام دردهــای 
مــن خواهــد بــود. گرمــای نــگاه معصومانــه  کــودک موجــب دلگرمــی ام 
شــد. او و آرامشــش هدیــه ای بودنــد کــه آن شــب نصیب قلــب ناآرامم 
بــه  را  او  مــادرش  کــه  تــا لحظــه ای  و  بــود. غنیمتــش دانســتم  شــده 
آغــوش گرفــت از حضــورش سرمســت آرامــش و رهایــی شــدم. گاهــی 
خداونــد ســنگینی دل هــا را تنها به واســطه  یک لبخند ســبک می کند.

اینجا هیچ کودکی گرسنه نمی خوابد 
معصومه رازقی: بهار نام زیبایی برای یک روستاســت. آن هم وقتی در حاشــیه 
مشهد مقدس و مجاورت حرم امام مهربانی ها باشد و از آن مهم تر اهالی آن نیز 
امام رضایی باشند. جاده خین العرب را که پایین می رویم، انتهای آن ما را از روستای 
فریزی ناحیه تبادکان عبور می دهد و آخر مسیر می رساند به روستای بهار؛ روستایی 
به ظاهر معمولی که اتفاقاتی از جنس همدلی و مهربانی، آن را از سایر روستاها 
متمایز کرده اســت. اما چطور؟ با جهادگرانی که قصدشــان تنها خدمت اســت.
هیئت »یاران آسمانی« گروهی از خادمیاران رضوی اند که به همت علی براتی دور 
هم جمع شده اند و زیر سایه پرچم رأفت امام رضا)ع( و با همیاری تمام اهالی بهار 
کارهای بزرگی در روستای کوچکشان انجام می دهند. اقداماتی جهادی که انجام 

آن جز با نیت خیر خیران و برکت و نظر خود حضرت ممکن نیست. 
نخستین چیزی که توجه مان را در روستای بهار به خود جلب می کند یک بنر ساده 
است که پیغام روشن آن در این روستا به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است. 
متن پیام این است:»در این مغازه به لطف خدا و یاری شما شیر و لبنیات رایگان 
اهدا می شــود، در ازای هزینه یک کیلو شــیر، یک کارت مهربانی دریافت کنید و 
آن را روی تابلو شــیر مهربانی نصب نمایید...«. فرهنگ ســازی اجرای طرح شــیر 
مهربانی، نان مهربانی، میوه مهربانی و داروی مهربانی اتفاقی است که با همراهی 
اعتمــاد عمومــی مردم خیر و همت امام رضایی های روســتای بهار مدت هاســت 

شکل گرفته و امروزهیچ کودکی در اینجا، شب را گرسنه صبح نمی کند. 
6 ماهــی می شــود قوطی شیرخشــک نــوزادان هم به ســبد هدایــای خانواده های 
نیازمند روســتا اضافه شــده و با وجود مشــکالت اقتصادی پیش آمده در اوضاع 
کرونایی این روزها، توزیع رایگان ماســک های ســه الیه، مواد ضدعفونی و ســبد 
مواد غذایی نیز به کمک های مؤمنانه امام رضایی ها در روســتاهای بهار، گیزی، 
حســن شــهاب و کالته قاضی اضافه شــده اســت.اگر از علی براتی، از آغاز طرح 
دیوارهای مهربانی روســتا بپرســیم، از صندوق های کوچک صدقاتی می گوید که 
میان  خانوارهای روستا توزیع و هر دو ماه با حضور اهالی روستا در مسجد بهار 
جمع آوری و محاسبه می شد و همان، نخستین منبع درآمد برای این طرح شد؛ 
البته پس از آن بعضی از بهاری های دیگر که در سایر شهرها ساکن شده بودند با 

عضویت در کانال هیئت به کمک این صندوق های پربرکت آمدند.
خالصــه آنکه چندســالی می شــود در این روســتا بــه همت خادمــان حضرت در 
هیئت یاران آسمانی، با باال رفتن دیوار مهربانی، نان، شیر و میوه مهربانی رایگان 
و صلواتــی به طــور منظم میــان ۴۵ خانوار نیازمند توزیع می شــود. پــس از مدتی  
ایــن خدمــت خالصانه، زیرســایه خدمت خادمیاری رضوی هــم رفت و با حضور 
تولیت سابق آستان قدس در روستا در اسفند 97 نیز بارقه امیدی در دل خادمان 
رضوی زده شــد. از همان زمان، تالش ها برای ســاخت کارگاه خوداشــتغالی زنان 
سرپرست خانوار روستا و نیز ساخت خانه محروم هم آغاز شد. حاال این روستا، 
یک زمین وقفی 3 هزار متری دارد که در انتظار بودجه ساخت مانده، یک کارگاه 
خود اشتغالی خیاطی که دوخت ماسک های توزیعی را به عهده گرفته و کارگاهی 

برای عرق گیری از گیاهان دارویی زمین های کشاورزی روستای بهار.

محبت ها را به سوی ما اهل بیت 
جلب کنید

الهه ارجمندی راد: برقرارى ارتباط بــا دیگران، یک نوع هنر و قابل یادگیرى 
اســت؛ یعنی، همان طور که بســیاری از رفتارها را با مشــاهده رفتار دیگران و 
تمریــن و تکــرار آموخته ایم، مهارت هــاى ارتباطی را نیز باید بیاموزیم. در این 
مسیر، رهنمودهای دینی، میانبری در رسیدن به این هدف است. قانون عام 
الهی درباره ارتباط با دیگران، خوش اخالقی و نیکی به آنان است و این مهم، 
در هــر مســلکی که باشــند و بــا هر مذهب و عقیده ای واجب اســت. ســیره 
پیامبر اکرم)ص( و اهل بیت)ع( نیز بر مبنای نیکی و احترام به دیگران و البته 

توصیه به حفظ یکپارچگی و اجتماع مسمانان است. 
بررسی سیره و رفتار اجتماعی پیامبر اکرم)ص( نشان می دهد شیوه ایشان 
در تبلیغ دین، جذب حداکثری اســت و بیشــتر کســانی که به پیامبر ایمان 
می آوردنــد، نــه به واســطه برهــان و دلیل، کــه به علت ُخلق کریمانه ایشــان 
بــود. صفــات کریم و رئوف از صفات برجســته تمامــی امامان معصوم)ع( به 
شمار می آ ید و ما نیز از جانب آنان به خوش خلقی با خانواده، خویشاوندان، 

همسایگان و در اجتماع توصیه شده ایم.
اما تأثیر مهم حسن خلق در روابط اجتماعی، جذب دیگران در این تعامالت 
بــه رفتــار و منش ماســت. در روایــت قابل تأملی از امام رضا)ع ( گفته شــده 
اســت:»اگر مردم زيبايی های ســخنان ما را می شــناختند، بدون شــک از ما 
پيروی می کردند«)1( و در تأیید این روایت ارزشمند، امام حسن عسکری)ع( 
نیز خطاب به شیعیان می فرمایند: »سعی کنید مایه  زینت  و آبروی ما باشید 
نه مایه عیب ما، محبت ها را به  ســوی ما جلب کنید«.)2( این دســتور مهم، 
یعنــی جــذب محبت و مودت مردم در جامعه اســالمی و حتی بین مذاهب 
دیگر به سمت نقطه ای واحد و متبرک به نام اهل بیت پیامبر)ص( در زندگی 
کنونی نیز بسیار کلیدی و کاربردی است. به این ترتیب، مسئولیت خطیری 
بر عهده هر مســلمان گذاشــته شــده و رفتار و اخالق وی در اجتماع، مالکی 
بــرای زیبایــی و جذابیــت دین اســالم قــرار می گیــرد، پس بر او واجب اســت 

نماینده مناسبی برای معرفی دین رحمت و مودت باشد.
در واقــع اگــر فــردی کــه خود را مســلمان و شــیعه ائمه اطهــار)س( می نامد، 
به گونــه ای در زندگــی فــردی و اجتماعــی خود رفتار کند که موجب تحســین 
همــگان در تمامــی جنبه هــای زندگــی و از طرفــی بــه هنجــار و ناهنجارهــای 
مذهــب خــود پایبند باشــد، می تواند بر افراد جامعه تأثیرگــذار بوده، موجب 
جذب آنان به صاحبان این سیره حسنه باشد. این یعنی جذب محبت مردم 

به پیامبراکرم)ص( و اهل بیت)ع( و اتحاد جامعه بر محور محبت به آنان. 
اهمیت اخالق در تبلیغ دین تا آنجاست که باید بدانیم اخالق دینی، مالک 
دینــداری اســت و هــدف پیامبــر رحمــت)ص(، تکمیــل مــکارم اخالقــی بوده 
است. نکوهش مجادله و بحث، نیکی به پدر و مادر و دستور به صله رحم، 
خوشرویی و لبخند زدن به روی برادر مؤمن نیز از دیگر دستورات ارزشمند 
اخالقی در دین مبین اسالم است و علی بن موسی الرضا)ع( که خود ملقب 
به رئوف است تأکید می کند: خوبی ها را نزد گشاده رویان بجویید زیرا رفتار و 

کارهایشان سزاوارتر و نزدیک تر به خوبی است.)3(
1- معاني األخبار، ص 1۸۰ 

2- بحار األنوار، ج 7۵، ص 372
3- دوستی در قرآن و حدیث، ص 216 ،ح ۵3۵

اولین بلیتی که گیرم اومد گرفتم 

زهراســادات دریاباری: پر از اضطراب بود. دســت هایش را به هم می مالید و 
انگار به چیز دلهره آوری فکر می کرد. روسری سبز بلندی به سر داشت؛ مانتوی 
کرم رنگی هم به تن. روبه رویش نشسته بودم. سن و سالی نداشت؛ نهایتاً 2۰ یا 21. 
پالستیک شیرینی را به سمتش گرفتم تا کمی از استرس و نگرانی دورش کنم. 

- نه، مرسی، نمی خورم.
- بردار، تعارف نکن.

زیاد تعارف نکرد و یکی برداشت. اما آن را در دستانش نگه داشت. به آن طرف 
پنجــره خیــره شــده بــود. گاهی زیــر لب با خودش حــرف می زد و دوباره ســاکت 
می شد. ناگهان به من و بعد به شیرینی خردشده در دستش نگاه کرد. شیرینی 
را در ســطل زباله انداخت و دســت هایش را با دســتمال پاک کرد. عذرخواهی 
کوتاهی از من کرد و دوباره به بیرون خیره شد. کم کم لرزش پاها هم به اضطراب 

چشم ها و دلهره   دست ها اضافه شد. 
- چیزی ناراحتت کرده؟ خیلی اضطراب داری!

- نه، چیزی نشده، ممنون.
-من می تونم کمکت کنم؟

جوابی نداد. چند لحظه بعد صدای زنگ موبایلش بلند شد. جواب نداد. رفت 
بیرون و موبایل را به حال خود رها کرد. نمی دانستم باید پیگیر ماجرا باشم یا به 
همان حال رهایش کنم؟ چند دقیقه ای فکر کردم، اما به هیچ نتیجه ای نرسیدم. 

در کوپه باز شد و دختر روی صندلی اش نشست. 
- جواب گوشی رو می دادی بهتر نبود؟ شاید کسی نگرانت باشه!

-هیچ کس نگران من نمیشه. اونا فقط می خوان بدونن من کجام تا... .
-اونا؟ کیا؟ البته من نمی خوام فضولی کنم. اگر دوســت داری بگو. شــاید بتونم 

کمکت کنم.
-مــن... مــن... ترجیح دادم نباشــم تا مجبورم نکنن به کاری که دوســت ندارم. 
یه جورایــی از دستشــون فــرار کــردم. اومــدم راه آهن، اولین بلیتی کــه گیرم اومد 

گرفتم... فقط دلم می خواست ازشون دور باشم.
دوست نداشت بیشتر از این توضیح بدهد. با خودم فکر کردم واقعاً چه اهمیتی 

دارد؟! موضوع هرچه باشد، او را به دورشدن مجبور کرده.
- مشهد کسی رو داری که بری پیشش؟

- نه، هیچ کس، من اصالً تا حاال مشهد نرفتم. اصالً نمی دونم باید کجا برم. فقط 
می دونم حرم امام رضا امنه... .

لبخندی ناگهان روی لب هایم نشست.
- یعنی تو اولین باره میری زیارت!؟ چه سعادتی! آقا خودش دعوتت کرده پس... 

خیالت راحت... داری جایی می ری که باید بری... .
بعد از کلی ترس و دلهره، باالخره لبخند محوی روی صورتش نشست. لرزش 
دست ها و پاها کمتر شده بود. سرش را به پنجره تکیه داد و چشم هایش را بست... .

قطار تهران _ مشهد

گزارشسوغات

نمای نزدیک
گوشه های دنج...   عکس: جالل بهنام

معین اصغری: عبودیت، انســان را تاحدی به خــدا نزدیک می کند که 
مظهر صفات خدا می شود و به اذن پروردگار می تواند در جهان، تدبیر 

و تصرف نموده و کارهای خدایی کند.
مــال هاشــم خراســانی، مؤلــف کتــاب »منتخــب التواریــخ« از پــدر خــود 
»محمدعلی خراســانی مشــهدی« که حدود 7۰ ســال به خدمت فراشی 

در آستان قدس رضوی مفتخر بوده نقل می کند:
»در اوایلــی کــه بــه خدمــت فراشــی آســتان رضوی مشــرف شــده بودم، 
خادمــی کــه او نیــز با مــن در یک زمان کشــیک بود، مــردی اهل زهد و 
عبــادت بــود. وقتی شــب ها درِ حرم مطهر را می بســتند، آن مرد صالح، 
برای خواب به آسایشــگاه نمی رفت، بلکه در همان »دارالحفاظ« پشــت 
در بســته، مشــغول تهجد و عبادت می شد و وقت کسالت و خستگی، 

سر خود را به عتبه  در می گذاشت تا کسالتش برطرف شود.
شــبی ســرش را بر عتبه  مقدسه گذاشــته بود، ناگاه صدای باز شدن در 
ضریح مطهر به گوشش می رسد. ابتدا خیال می کند هنگام بسته شدن 

درها، کسی داخل حرم جا مانده.
نــاگاه می بینــد درِ حــرم مطهــر باز شــد و بزرگــواری از حرم بیــرون آمد و 
دری که از دارالحفاظ به دارالسیاده است، باز شد و آن جناب به طرف 

دارالسیاده و از آنجا به طرف ایوان طال رفته و لب ایوان ایستاد.
آن خادم نقل می کند: من با کمال ادب نزدیک محراب ایستادم. دیدم 

دو نفر آمدند و با حال خضوع در برابر آن حضرت ایستادند.
آن حضرت به آن دو نفر فرمود: »این قبر را بشکافید و این خبیث را از 
جوار من بیرون ببرید« و اشاره کرد به قبری که در صحن مقدس پشت 
پنجــره بــود. آن دو نفــر با کلنگ قبر را شــکافتند و شــخصی را در حالی 
که زنجیر آتشین به گردنش بود، بیرون آوردند و کشان کشان از صحن 

مقدس، به طرف باال خیابان بردند. ناگهان، آن شــخص روی خود را به 
جانــب آن بزرگــوار کــرد و گفت: »یا بن رســول هللا! من خــود را مقصر و 
گناهــکار می دانســتم کــه وصیت کردم مــرا از راه دور بیاورنــد و در جوار 
شما دفن کنند«؛ تا این سخن را گفت آن حضرت به آن دو نفر فرمود او 

را برگردانند. در این هنگام، ناقل حکایت بیهوش می شود.
چون سحر خدام وارد حرم می شوند و می بینند آن مرد بیهوش افتاده، 

او را به هوش می آورند و او قضیه را نقل می کند.
مرحــوم پــدرم گفــت: با جمعی از خدام رفتیم و آن محل را به ما نشــان 

داد؛ ما آثار نبش قبر را به چشم خود دیدیم.
پس از آن معلوم شد آن قبر یکی از حکام توابع مشهد بوده که روز قبل 

او را در آن محل، دفن کرده بودند«.

j خاطره مالهاشم خراسانی از کرامت حضرت رضا

امام رضایی ها

عارفانه

وحید اکرمــی: از کوهنوردانــی اســت که اگــر هرســاله چند 
 قلــه مختلــف را فتح نکند، انگار ســالش نو نمی شــود! کارمند
37 ســاله آســتان قدس رضوی، 16 ســال است که کوهنوردی 
می کند و مدتی است بهانه و انگیزه جالبی را برای صعودهایش 
پیدا کرده است. سید محمدموسوی تصمیم گرفته هر قله ای 
را کــه فتــح می کند، پرچــم مزین به نام مبارک امــام رضا)ع( را 
بــر فــراز آن به اهتــزاز درآورد و صعودش را متبــرک کند. امروز 
پای صحبت های این کوهنورد نشسته ایم. بخش هایی از این 

گفت وگو را بخوانید.

 آقای موسوی، بین این همه ورزش چرا کوهنوردی؟   
من متولد یکی از روســتاهای نیشــابور هســتم؛ به همین دلیل 
به دشت و طبیعت بسیار عالقه مندم. از سال 13۸3 هم که به 
مشهد آمدم در یکی از باشگاه های کوهنوردی ثبت نام کرده و 

عضو آن شدم. 
نخستین شب کوهنوردی به صورت تیمی و حرفه ای مصادف 
با میالد مبارک حضرت فاطمه زهرا)س( بود. آن شب برای من 
بسیار خاطره انگیز و فراموش نشدنی است. در باشگاه کوهنوردی 
به سرعت مراحل پیشرفت را طی کردم اما چند سال بعد بنا به 
دالیلی از باشگاه خارج شده و تصمیم گرفتم به صورت انفرادی 
و یا با جمعی از دوستان و آشنایان به کوهپیمایی مشغول شوم 

و تا امروز این کار را ادامه می دهم. 

خانــواده بــا غیبت های طوالنی و مداوم شــما و صرف هزینه   
و... مشکلی ندارند؟

جالب است بگویم حدود 1۰ سالی می شود قله های معروف ایران 
را همراه همســرم فتح می کنم. این همراهی لذت کوهنوردی را 
بــرای مــن دوچندان کرده. در مورد هزینه هم باالخره عشــق به 
کوهنوردی موجب می شود هر چه پول برای خرید خانه، ماشین 
و... پس انــداز می کنــم خرج همین عشــق و عالقه شــود. گاهی 

حتی حقوق ماهیانه هم صرف همین کوهنوردی می شود. 

مــا غیــر کوهنورد هــا چنــدان با هزینه هــای کوهنوردی آشــنا   
نیستیم؛ چند مثال بزنید لطفاً.

صعود حرفه ای، بســیار پرهزینه است. مهم ترینش هزینه های 
ایاب و ذهاب و اسکان و هماهنگی با راهنما و راه بلد... گاه هیچ 
وســیله ای را برای طی مســیر از جاده اصلی به ســمت کوه پیدا 
نمی کنیــم، چــون معمــوالً این مســیرها بیراهه و 

خاکــی و ســنگالخی اســت و کمتــر کســی 
راضی می شود با وسیله خود ما را به 

پــای کــوه برســاند. مثــالً در یکی از 
جنوبــی  خراســان  در  ســفرها 

مجبور شــدیم حدود 
یک میلیون و 

7۰۰ هزار تومان برای طی این مســیر به راننده بپردازیم. گاهی 
اوقات نیز راهنما برای پیمودن مسیر قله با قیمت های معمولی 

پیدا نمی شود و مجبوریم هزینه های بیشتری را تقبل کنیم. 

حــاال از ماجــرای اهتــزاز پرچــم امام رضــا)ع( برفــراز قله های   
مرتفع ایران بگویید. 

از ســال 1396 تصمیم گرفتم پرچم امام رضا)ع( را بر قله هایی 
که صعود می کنم برافراشته کنم. نام طرح را »رضوان« گذاشتم 
و تالش می کنم قله های شاخص و معروف هر استان را با پرچم 

امام رضا)ع( مزین کنم.
تا امروز 22 قله از شاخص ترین قله های کشور را صعود کرده ایم. 
قصــد داریم 21 اســفند نیز صعود به قلــه »کان صیفی« ایالم را 

آغاز کنیم. 

چه شد که به ایده اهتزاز پرچم امام رضا)ع( رسیدید؟   
به خاطر روحیات معنوی و مذهبی و عالقه ای که به امام رضا)ع( 
دارم سعی کردم قدمی دراین راه بردارم. اما برای اینکه ببینم این 
ایده پیش از این انجام شــده یا نه، ســابقه کوهنوردهایی که در 
آستان قدس رضوی فعالیت می کرده اند را بررسی کردم. دیدم 
تمــام ایــن کوهنوردان به صورت تک قلــه ای پرچم را دربرخی از 
قله های کشور به اهتزاز درآورده اند اما کاری مستمر و دنباله دار 

نبوده و خیلی از قله های کشور را هم فتح نکرده اند.
باتوجه به اطالعاتی که دارم هیچ گاه پرچم امام رضا)ع( بر تمام 
قله هــای اصلی ایران برافراشــته نشــده اســت. بــه همین دلیل 
تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم و در این راه چند نفر دیگر 
نیز مرا همراهی می کنند. خداراشکر که در استان های مختلف 
بــه لطــف اینکــه زیر ســایه امــام رضا)ع( هســتیم و نام ایشــان 
همراه ماست، از گروه ما استقبال خوبی می شود. خیلی ها باور 

نمی کنند این طرح اجرا می شود و از آن استقبال می کنند. 

بهتریــن خاطره ای کــه درطرح »رضوان« برای شــما به یادگار   
مانده است چیست؟ 

مدتــی پیــش و مطابــق برنامــه قــرار بــود بــه شــاخص ترین قله 

چهارمحال و بختیاری صعود کنیم. شــرایط به گونه ای بود که 
باید با پرواز به اصفهان و سپس به صورت زمینی به شهرکرد و 

بعد به کوهرنگ می رفتیم. 
متأسفانه وسیله ای که با آن از اصفهان به شهرکرد می رفتیم در 
اواسط مسیر خراب شد و مدت زیادی طول کشید و نتوانستیم 
بــه موقــع و طبق برنامه به کوهرنگ برســیم. ســاعت حدود 12 
شــب بــود و بــه اجبار در شــهرکرد از این ماشــین پیاده شــده و 
قصــد کردیــم چادرهایمــان را در میدان ابتدایی شــهر برپاکرده 
و شــب را در آن اســتراحت کنیــم. تعــدادی غــذای حضرت نیز 
با خود برای اســتفاده در طول مســیر داشــتیم که هنوز از آن ها 

استفاده نکرده بودیم. 
ناگهان دیدیم ماشینی از دور به سمت ما آمد و درنزدیکی مان 
ایستاد. راننده از ما پرسید این موقع شب اینجا چه می کنید؟ به 
او گفتیم قصد رفتن به سمت کوهرنگ را داشتیم اما متأسفانه 
مشکل پیش آمده و نمی توانیم بیشتر برویم. آن راننده خوش 
انصــاف بدون آنکــه بداند از کجا آمده ایم و فقــط ِصرف اینکه 

فهمیــد مســافر هســتیم، مــا را بــه خانــه خــود 
دعــوت کرد. اصرار کردیم کــه نمی خواهیم 

مزاحم باشیم اما او زیر بار نمی رفت. گفت خانه ای سه طبقه 
دارم که دو طبقه آن مربوط به میهمان است، در یکی از آن 

طبقات استراحت کنید. 
آن شــب، شــب تولــد آقا امام رضا)ع( بــود. در منزلش بودیم 
کــه از مــا پرســید از کجا آمده اید؟ وقتی گفتم مشــهدی و در 
آســتان قــدس رضــوی مشــغول بــه خدمــت هســتیم خیلــی 
متأثــر شــد... حالش عوض شــد... گفت از زمانــی که ازدواج 
کــردم، همــه ســاله درچنین شــب هایی که مصــادف با میالد 
امام رضا)ع( بود به همراه همســرم در مشــهد حاضر بودیم، 
اما امســال به خاطر شــرایط کرونایی این توفیق از ما ســلب 

شده است. 
گفتم نگران نباشید، به نظرم آقا برای شما هدیه ای فرستاده 
باشد. به تعداد اعضای خانواده اش که پنج نفر بودند، غذای 
حضرتی داشتیم و به آن ها تقدیم کردیم. همچنین تعدادی 
از بسته های متبرکی که محتوای نبات و نمک و... دارد را به 

آن ها دادیم. حس عجیبی به آن ها دست داده بود. 
وقتی همســرش از نیت ما که کوهنوردی و برافراشــتن پرچم 
امــام رضــا)ع( در قله هــای مرتفــع ایــران بــود آگاه شــد پرچم 
را بــرای همــان شــب قــرض گرفــت. روی زمین پهن کــرد و تا 
صبــح بــه راز و نیاز مشــغول شــد. ارادتــی که آن خانــواده به 
امــام رضــا)ع( داشــتند هیــچ گاه از ذهنم فراموش نمی شــود. 
برایــم جالــب بــود که آن اتفاقــات عجیب در مســیر اصفهان 
تــا کوهرنــگ رخ داد تا ما وســیله ای باشــیم کــه هدایای امام 

رضایی به دست آن خانواده برسد. 

حضور شما با پرچم امام رضا)ع( درنقاط  مختلف کشور   
به یقین بسیار تأثیرگذار است. آیا برای نشر فرهنگ رضوی 

و اهل بیتی، برنامه دیگری هم دارید؟ 
بلــه، شــخصاً به خانم حضــرت فاطمه معصومه)س( عشــق 
را  توفیــق  ایــن  عالقه منــدم  بســیار  دارم.  خاصــی  ارادت  و 

داشــته باشــم کــه پرچم حرم حضــرت معصومــه)س( نیز به 
دســت من برســد و افتخار برافراشــتن آن بر تمام قلل ایران 
را داشــته باشــیم. حدود هشــت اســتان دیگر مانده تا طرح 
مــا به ســرانجام برســد. اگر پرچم حرم ایــن بانوی مکرمه نیز 
بــه دســت مــا برســد یک بــار دیگر با کمــک خداوند بــه تمام 
قله هــای ایــران با پرچم متبرک حرم های این برادر و خواهر و 
همچنین پرچم حرم حضرت رقیه)س( صعود خواهیم کرد. 

ماجرای پرچم حرم حضرت رقیه)س( چیست؟   
مدتی پیش تولیت محترم حرم حضرت رقیه)س( به مشهد 
آمــده بــود. وقتــی از هــدف و طــرح رضــوان که درحــال انجام 
بــود باخبــر شــد گفــت عالقه مند اســت پرچم حــرم حضرت 

رقیه)س( هم به این طرح اضافه شود.
او پــس از بازگشــت به ســوریه، ایــن پرچم مبــارک را برایمان 
فرستاد. این اتفاق برای ما خیلی مبارک است و قصد داریم 
در نخســتین صعود که قله های ایالم و کرمانشــاه اســت، آن 

را همراه داشته باشیم. 

با این حســاب کوهنوردی برای شــما عالوه بر تجربه های   
حرفه ای، تجربه و حس و حال جدیدی هم دارد. 

بلــه، دقیقــاً همین طور اســت. کوه هــا بــرای کوهنوردهایی که 
بــه صــورت حرفــه ای و مســتمر بــه ایــن رشــته می پردازنــد، 
آموزه هایــی دارنــد که شــاید درجایــی دیگر نتــوان به صورت 
عملی به آن رسید. عالوه بر آن، قدرت وعظمت خدا در کوه 
بیشــتر به چشــم می آید. از خودگذشتگی، سختی کشیدن، 
باصبر وحوصله و پشــتکار پله های ترقی را پیمودن برخی از 
این آموزه هاست. حس می کنی در کوه می شود خدا را بدون 

هیچ واسطه ای و به دور از تمام ظواهر زندگی عبادت کرد.
 به قول برخی از دوســتان، ســیم انســان باالی کوه راحت تر 
وصــل می شــود. مثالً برای خود من دلنشــینی و 
لــذت صلوات خاصه ای که در قله کوه ســبالن 
خواندم، کمتر از صلوات 
کــه  نیســت  خاصــه ای 
فــوالد  پنجــره  پشــت 

می خوانم.

گفت وگو با کوهنوردی که صعودهایش را با طرح »رضوان« به نام امام رضا j متبرک کرده است

اینباال،سیمآدمبهتروصلمیشود

برای خود من صلوات خاصه ای 
که در قله کوه سبالن خواندم ، 

دلنشینی و لذتش کمتر از صلوات 
خاصه ای نیست که پشت پنجره 

فوالد می خوانم



w w w . q u d s o n l i n e . i r

کاشت 100 نهال در  محل شرکت نان قدس رضوی   مدیر عامل شرکت صنایع غذایی رضوی از کاشت 100 نهال در محل این شرکت خبر روزنامـه صبـح ایـران
 داد. سید مهدی طالبیان گفت: هم اکنون 5 هکتار از کل مساحت محوطه این شرکت )13 هکتار ( به فضای سبز اختصاص داده شده و در 2.5 هکتار آن نیز

 گل های محمدی کاشته شده است. وی افزود: شرکت نان قدس رضوی توانسته باالترین سرانه فضای سبز را در مقایسه با سایر مناطق شهر ایجاد کند. 

 تولیت آستان قدس در دیدار مدیرعامل
 و اعضای هیئت مدیره بنیاد کرامت رضوی:

 کمک به نیازمندان باید 
زمینه ساز توانمندی آنان باشد

تولیت آستان قدس رضوی ضمن تأکید بر ضرورت توجه 
به حفظ احترام در کمک به نیازمندان، گفت: کمک ها و 
رسیدگی ها به نیازمندان باید به گونه ای باشد که زمینه ساز 

خودکفایی و توانمندسازی آن ها شود.
 به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
در دیدار مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بنیاد کرامت 
رضوی که در تاالر والیت حرم مطهر امام رضا)ع( انجام 
شد، ضمن قدردانی از فعالیت های این بنیاد و نمره قبولی 
آن در ایام کرونا، اظهار کرد: عرصه فعالیت بنیاد کرامت 
رضوی تنها معطوف به کمک و رسیدگی به محرومان و 
مستضعفان نیست، این بنیاد در عرصه ها و رویکردهای 
گوناگون حضور فعال دارد و اقدام های بســیار خوبی در 
حوزه مسائل جوانان، بانوان، مشاوره  و ... داشته است.

وی در ادامــه بــه تبیین رویکرد آســتان قــدس رضوی در 
عرصه رسیدگی به نیازمندان پرداخت و ابراز کرد: آستان 
قــدس بــر اســاس حکم رهبر معظم انقالب نســبت به 
رسیدگی به سه گروه از مستضعفان شامل زائران محروم، 
مجاوران نیازمند و مستمندان مناطق موقوفه دار این  نهاد، 

توجه دارد.
تولیــت آســتان قدس رضوی با بیــان اینکه اگر امکانات 
آســتان قــدس بیشــتر باشــد، بــرای گســترش کمک به 
نیازمندان مانعی وجود ندارد، تصریح کرد: آستان قدس 
عالوه بر توجه به این سه گروه از محرومان، در حوادث 
غیرمترقبه کشور همانند سیل و زلزله نیز ورود و از طریق 
بنیــاد کرامــت رضوی جلوه دیگری از خدمت به مردم را 

نشان داده است.
 وی بــر ضــرورت رویکــرد توانمندســازي محرومــان در 
کمک رسانی  ها تأکید و ابراز کرد: در حوزه کاهش فقر، باید 
شرایط مشاركت فعاالنه محرومان در فرايند توانمندسازی 
 خودشــان را فراهــم کــرد، بــه نوعــی کمــک رســانی ها 
باید به گونه ای باشــد که در نهایت به خروج افراد داراي 

توانايي كار از پوشش خدمات حمايتي منجر شود.
حجت االسالم والمســلمین مــروی در بخــش دیگــری از 
سخنان خود به روند نزولي رشد جمعيت و مخاطراتی که 
سالخوردگي جامعه برای کشور به دنبال خواهد داشت، 
 اشاره و ضمن تأکید بر اهميت توجه به موضوع فرزند آوری، 
تصریح کرد: مقوله فرزند آوری مسئله ای بسیار جدی 
اســت که متأســفانه در کشــور مورد غفلت واقع شــده 
و کمتــر به آن توجه می شــود، پیــری و کاهش جمعیت 
می تواند در آینده موجب پیامدهای جبران ناپذیری برای 
کشور شود، لذا بنیاد کرامت رضوی به میزان توان در این 

عرصه طرح و برنامه ریزی داشته باشد.
وی همچنین بر موضوع شفافیت و تقویت انضباط مالی 
تأکید و آن را یک رکن اصلی برای پویایی و خدمت رسانی 

هر مجموعه ای دانست.
اســتفاده از ظرفیت هــای مردمــی در حــوزه کمــک بــه 
نیازمندان یکی دیگر از تأکیدات تولیت آستان قدس به 
بنیاد کرامت رضوی بود و خطاب به مسئوالن این بنیاد 
گفت: با فراهم سازی بستر مشارکت اقشار مختلف مردم 
در کمک به نیازمندان، دیگران را نیز در امور خیرانه سهیم 
و سفره رسیدگی به محرومان را برای اقشار مختلف باز 

کنید.
 تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه باید از پراکنده کاری

در کمــک بــه نیازمندان اجتناب کرد، گفــت: رفع کامل 
نیازهــای محرومــان یــک منطقــه، بهتــر از فعالیت های 

پراکنده در گستره وسیع جغرافیایی است.
از  پایــان  در  مــروی  حجت االسالم والمســلمین 
کرونــا  ایــام  در  رضــوی  کرامــت  بنیــاد  فعالیت هــای 
قدردانــی و عنــوان کــرد: بنیاد کرامت رضــوی با ابتکار 
عمــل و تــالش جهادی عملکرد بســیار خوبــی در ایام 
کرونــا داشــت، حضــور هیئت هایــی از ســوی آســتان 
 قــدس رضــوی بــه همــراه پرچــم متبــرک امــام رضا)ع( 
در بیمارســتان  های درگیر کرونــا از طرح های خوب این 
بنیــاد بــود که در تقویت روحیــه کادر درمان و بیماران 

بسیار مؤثر بود.

بازدید مدیران عتبه مقدس 
حسینی از پروژه های حرم رضوی 
جمعی از مدیران عتبه مقدس امام حسین)ع( به میزبانی 
معاونت بین الملل سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس 
رضوی از پروژه های در حال ساخت حرم رضوی بازدید 

کردند.
بــه گــزارش آســتان نیــوز، محمدرضــا بنــی اســد راد، 
رئیس ســتاد بازسازی عتبات عالیات کربالی معلی و 
علی مهاجری، مسئول پروژه مرتفع سازی گنبد حرم 
حضرت امام حسین)ع(، به همراه هیئتی هفت نفره از 
مهندسان آستان مقدس عتبه حسینی، ضمن توفیق 
زیارت حرم علی بن موسی الرضا)ع(، در نشستی که 
با حضور محمدکاظم مالزم الحسینی، رئیس سازمان 
فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی و جمعی از مدیران 
معاونت بین الملل ســازمان علمی و فرهنگی آســتان 
قدس رضوی برگزار شــد، به تبادل تجربیات علمی و 

فنی پرداختند.

ابعاد، وزن و مصالح: ضریح سیمین و زرین دارای 4 متر و 
87 سانتی  متر طول، 3 متر و 73 سانتی متر عرض و 3 متر 
و 96 سانتی متر ارتفاع است. وزن ضریح 12 تُن است. برای 
ساخت آن از 47 کیلوگرم طال و 3/5 تُن نقره استفاده شده 
است. تمامی مخارج و هزینه های ساخت ضریح مطهر، از 
محل نذورات و مشارکت های مردمی فراهم آمده است. 

در سقف ضریح سیمین و زرین به جای استفاده از چوب و 
رنگ و روغن از هنر خاتم کاری استفاده شده که در ابعادی 
به طول 440، عرض 310 و ارتفاع 380 سانتی متر طراحی 

و اجرا شده است. 
این ضریح چهار ستون اصلی به صورت عمود دارد و دارای 

10 ستون فرعی بین ستون های اصلی است. 
ســر ســتون های آن به عرض 25 سانتی متر با گره هشت و 
 چهار لنگه تزئین و اطراف گره ها با حاشیه خاتم »هللا اکبر«

مزین شــده اســت. داخل گره های هشــت با خاتم مربع پر 
شده و درون گره های چهار لنگه با خاتم معمولی کار شده 
است. چهارگوشه سقف جلو آمده با چهار شمسه  هشت 
تزئین شده و وسط هر یک از شمسه ها کلمه »سبحان هللا« 
به صورت معرق خاتم، اجرا شده است. در روی چهار گوشه 
سقف جلو آمده، طرح گل و برگ یا خاتم سبز و قرمز و در 
زمینه سیاه معرق شده است.  زمینه شمسه یا عرق چین نیز 
خاتم سیاه است و روی آن 12 ترنج طالیی با گل و برگ قرار 
دارد که بر 110 عدد از آنان اسماءهللا حک شده است. این 
ضریح جمعاً حدود 22 متر مربع خاتم کاری دارد. زیرساخت 
خاتــم ایــن ضریح به صــورت پارکتــی و از قطعات چوبی به 

ابعاد 2سانتی متر در 4 سانتی متر است که در کارگاه محمود 
کیهانی از نجاران برجسته ساخته شده و جنس آن از چوب 
گــردو اســت.  طبــق اظهارات عباس کشــتی آرای برای تهیه 
خاتم سقف، 52 میلیون قطعه اشکال هندسی ساخته شده 
است. او زمینه سیاه کار را نماد بنی عباس، زرد بودن گل ها 
را عالمت مســمومیت حضــرت رضا)ع(، رنگ قرمز وســط 
آن را نشانه شهادت حضرت و رنگ سبز را نماد قداست و 
سیادت ایشان می داند.در ضریح سیمین و زرین دو کتیبه 
وجود دارد که روی یکی سوره »هل اتی« و در دیگری سوره 
»یس« با خط ثلث توسط استاد حسینی موحد، خوشنویس 
مشهور کتابت شده است. طول سوره هل اتی 16 متر و 76 

سانتی متر و عرض آن 14 سانتی متر است و به صورت یک 
نوار دور تا دور ضریح را دربر گرفته است. کتیبه سوره یس 
نیز به طول 17 متر و 15 سانتی متر در باالی این کتیبه قرار 

دارد. 
لچکی ها:  در هشــت لچکی چهارگوشــه ضریح، طرحی 
از گل آفتابگــردان وجــود دارد کــه لقب شمس الشــموس 
حضرت رضا)ع( را تداعی می کند. در داخل این لچکی ها 

سه شمسه وجود دارد. 
ایــن ضریــح دارای 14 محراب اســت و بــاالی قوس اصلی 
محــراب بــه کلمــه »هللا« ختــم می شــود. تمــام طراحــی 
گل هــا و برگ ها براســاس دو عــدد 5 و 8 صورت گرفته که 
نشان دهنده خامس آل عبا و امام رضا)ع( است.  همچنین 
در وسط قاب ها و ترنج های به کار رفته در این ضریح اسماء 

الهی و اسامی 14 معصوم نوشته شده است. 

 تولد یک طرح 

بهار 1372 »محمدناصر آيينه چيان« از مسئوالن وقت 
سازمان عمران و توسعه حريم حرم حضرت رضا)ع( 
ماکتــی از ضریــح تازه بارگاه منور رضوی را آماده کرد 
تا استاد »محمود فرشچیان« هنرمند برجسته کشور 

طرحی را روی آن پیاده کند. 
بیســت و دوّم مهــر 1372 طــرح تأییــد شــده اســتاد 
فرشــچیان، به هیئت اجرایی ابالغ می شــود. هیئت 
بــرای آماده ســازی یــک کارگاه در  هــم کار خــود را 
مشهد آغاز می کند. چهاردهم بهمن 1375 قراردادی 
بــرای انجــام قلم زنی و زرگری ضریح جدید با اســتاد 
»مصطفی خدادادزاده« استاد صاحبنام قلم زنی امضا 
می شود و ایشان کار را در اصفهان شروع می کند. 

اســتاد خــدادادزاده بــه همــراه هنرمندانــی همچون 
علی رضــا مجیــدی، مرتضوی، حســن رنجبــر، امین 
اســماعیلی و... امــور قلم زنی ضریح تــازه بارگاه منور 

رضوی را به عهده می گیرند. 

 آغاز نصب ضریح

کار باز کردن ضریح شیر و شکر دو شبانه روز بی وقفه 
بــه طول می انجامد. قطعــات مذکور، شــماره گذاری و 
بســته بندی می شود تا به خزانه آستان قدس انتقال 
یابد. در ادامه اسکلت چوبی ضریح شیر و شکر هم باز 
می شود تا زمینه برای نصب ضریح جدید فراهم آید. 
در ادامــه کار و بــرای اجــرای طرح تصویب شــده، الزم 
می شود ماکتی در ابعاد واقعی ضریح ساخته شود تا 
طرح هایی که تهیه می شود همراه با خطوط و نقوش 
آن در روی بدنه گچی ماکت پیاده شود. این مرحله از 
آن جهت اهمیّت دارد که اندازه های واقعی برای ساخت 
اسکلت اصلی ضریح را فراهم می سازد. این اقدام در 
کارگاهی واقع در صحن جمهوری اســالمی و توســط 
کارکنان قســمت فنی ســازمان وقت عمران و توســعه 
حریم حرم به انجام می رسد و با اجرای دقیق ارتفاع و 
عرض دهانه ها و قوس ها همه چیز برای اجرای نصب 

ضریح تازه آماده می شود.  

از شیراز تا مشهد 

از آن جایی که طبق نقشه و برنامه از پیش تعیین شده 
قرار است قسمت های داخلی ضریح با هنر خاتم کاری  
تزئین و آماده شود،  با دعوت گروهی از هنرمندان کار 
آغاز می شود. ابتدا انجام خاتم کاری ضریح به استاد 
روزی طلب محول می شود که به دلیل مشکالتی که 
در ناحیه چشم برای ایشان پیش می آید، ادامه کار به 
 استادان »محمود کیهانی« و »عباس صفری« و 6 نفر
از همکارانشــان ســپرده می شــود. کار در تهران آغاز 
می شود، اما بعد به علّت پاره ای مشکالت، سرانجام 
خاتم کاری ضریح تازه به استاد»عباس کشتی آرای«، 
خاتم کار صاحبنام شــیرازی واگذار می شود و وی به 
همــراه فرزنــدان و شــماری از همکاران، ســاخت این 
بخش از ضریح را به عهده می گیرد. به دلیل کهولت 
ســن استاد کشتی آرای، مقرر می شود کار در شیراز 
انجام شده و استاد، پس از اتمام کار، جهت نصب 

قطعات به مشهد بیاید.  

10 تُن، 20 ساعت 

پس از تمهیدات ویژه، ضریح نگین نشان)ضریحی که 
وقف شده تا همواره بر مضجع منور حضرت رضا)ع( 
قرار داشــته باشــد و ضریح شــیر و شکر روی آن قرار 
داشت( به قسمت تحتانی روضه منوره انتقال داده 
می شــود؛ سپس برای تعویض سنگ مضجع مطهر 
امام هشتم)ع( اقدام می شود. در مرحله بعد اسکلت 
اصلی ضریح جدید که در کارگاهی بیرون از مجموعه 
حــرم مطهــر ســاخته شــده، بــه داخــل حــرم منتقل 

می شود. 
عمده مشکل این اقدام، یک پارچه بودن ضریح، وزن 
10 تُنی و طول و عرض و ارتفاع نسبتاً زیاد قطعات بدنه 
است. بنابراین در محل کارگاه، قطعات و بخش های 
مختلف بدنه ضریح که بین دو تا ســه تُن وزن دارد 
از هــم جــدا می شــود تا امــکان ورود آن هــا به داخل 
 روضه منوره فراهم شود. این انتقال حدود 20 ساعت

به طول می انجامد.  

 شروع کار با غبارروبی

26 آذر 1379 هیئــت اجرایــی طــرح ضریــح مطهــر در 
اتاق شورای اداره مرکزی آستان قدس تشکیل جلسه 
می دهد. اهم تصمیمات این جلسه به شرح زیر است:
- برای نصب ضریح در های روضه منوره بسته شود.

-مقرر می شود برای کسانی که به داخل روضه منوره 
رفت وآمد دارند، کارت صادر شود.

- همه افراد با لباس متحدالشکل سبز رنگ باید در 
محل روضه منوره حاضر شوند.

-مدیریت بازرسی آستان قدس بر رفت  وآمدها نظارت 
و کنترل خواهد داشت.

-تا اتمام کار اِعراب گذاری سوره مبارکه یاسین، با تهیه 
ورقه هایی از مس برابر با ابعاد کتیبه ای که این ســوره 
روی آن نوشته می شود، امور دیگر ضریح دنبال شود.
-پیشنهاد می شود در صورت موافقت تولیت آستان 
قدس شروع کار با انجام مراسم غبارروبی و مصاحبه 

ایشان همراه باشد.

 سقف، برپا می شود 

بزرگ ترین قســمت، ســقف ضریح مطهــر یا همان 
عرق چیــن ماننــد خاتم کاری شــده اســت که حدود 
یک هزارو700کیلو وزن دارد و باید بدون استفاده از 

جرثقیل نصب  شود. 
بــرای انجــام ایــن کار اطــراف ضریــح، داربســت زده 
می شــود و در فواصــل و نقــاط معیــن طیفورهایــی 
قرار داده می شود، سقف بدون آنکه با بدنه تماس 
داشــته باشــد تــا ارتفــاع 4 متــر باال برده می شــود. 
این کار با ایجاد یک ســطح شــیب دار در باالی ســر 
مبــارک و اتصــال آن بــه بدنــه انجــام می شــود و به 
این ترتیب دو قطعه سقف ضریح مطهر روی بدنه 
قــرار می گیــرد. در ادامــه قطعات قلم زنی شــده هم 
روی بدنــه ضریــح پیچ می شــوند و همزمان قطعات 
خاتم کاری شــده در بخش داخلی ســقف قرار داده 
می  شــود. حاال کم کم می توان نمایی از ضریح تازه 

را دید. 

 شور یک جابه جایی

در 18 دی 1379 آیت هللا واعظ طبسی، تولیت فقید 
آستان قدس در نامه ای به رهبر معظم انقالب خبر 
اتمــام مراحــل ســاخت ضریــح را اعالم می کنــد و از 
ایشان اجازه نصب ضریح را می خواهد. در پاسخی 
کــه بیســتم دی مــاه بــه این مکاتبــه داده می شــود، 
حضرت  آیت هللا خامنه ای با این اقدام موافقت کرده 

و عملیات نصب ضریح آغاز می شود. 
تولیت فقید آستان قدس ، 24 دی 1379 را به عنوان 
روز آغــاز عملیــات تعویض ضریح اعــالم و بر فراهم 
نمودن زمینه های مطلوب و استفاده از همه ابزارها و 

امکانات برای انجام این امر تأکید می کند.
در ابتــدای کار اقــدام بــه غبارروبــی ضریــح پیشــین 
می شــود، آن گاه اعضــای گــروه اجرایــی و ناظــر در 
حالی که همگی روپوش های ســبزرنگ بــر تن دارند، 
اقــدام به بازکــردن روکش ها و قطعات قلم زنی شــده 

ضریح می کنند. 

تولد یک شاهکار 

حجــم بــاالی کار و انجــام برخــی امــور جنبــی چــون 
تعویــض ســنگ فرش کــف، نصب کانال هــای هوا و 
غیره سبب می شود مدت زمان انجام طرح از 40 روز 

به 55 روز برسد. 
در پی انجام این عملیات، کار جمع آوری سنگ های 
مرمــر بخشــی از ســنگ فــرش حــرم و زیرســازی و 
آماده ســازی کــف ضریــح نیــز انجام می شــود. هدف 
از اجرای این مرحله، استحکام بخشــی و زیباســازی 
هرچه بیشــتر اســت. انجام این کار تا پایان مرحله 

بتون ریزی 10 روز به طول می انجامد.  
و سرانجام در 16 اسفند 1379 مقارن با عید سعید 
قربــان بــا حضــور رهبر معظــم انقالب روضــه منوره 
بازگشایی و از ضریح جدید با عنوان ضریح سیمین و 
زرین، پرده برداری می شود و زائران بارگاه منور رضوی 
دوبــاره فرصــت می یابنــد تا بارگاه منــور رضوی را در 

بر بگیرند. 

روایتی از عملیات ساخت و نصب پنجمین ضریح مطهر بارگاه منور رضوی روایتی از عملیات ساخت و نصب پنجمین ضریح مطهر بارگاه منور رضوی 

آن پنجاه و چند روز آن پنجاه و چند روز 
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خصوصیات و ویژگی های ضریح سیمین و زرین 

امروز  کاشانی:  مروج  محمدحســین 
درست 20 ساله می شود. ضریح سیمین 
و زریــن حــاال 20 ســال می شــود کــه جــا 
خــوش کــرده در دل عاشــقان مشــتاق. 
این، پنجمین ضریحی اســت که ســنگ 
مــزار امام هشــتم)ع( را در آغــوش گرفته 
است و دل های مشتاق، برای همین، جان 

می دهند برای صفایش. 
منــور  بــارگاه  ضریــح  تعویــض  داســتان 
رضوی، بارها شــنیده شــده، اما همچنان 
شــنیدنی است؛ چیزی در آن ارادت های 
خالصانه هســت که همه به آن حجم از 
آهــن و نقــره و طال، جــان داده، و هم کار 
ساخت و تعویض ضریح را به شاهکاری 
هنری بدل کرده است؛ شاهکاری که جز 
بــا عنایت حضرت رضا مقدور و میســور 

نمی شده است. 
آنچــه در ادامــه می خوانیــد روایتــی از آن 
پنجــاه و چنــد روز اســت. در تهیــه ایــن 
گــزارش از پایان نامــه »ســعیده جاللیــان« 
کارشــناس آمــوزش ســازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی 

بهره گرفته شده است. 
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