
»بست« چیست و از چه زمانی در حرم مطهر ساخته شد؟

تشرفبدونبنبست
حتــی خیلــی از مشــهدی ها ممکــن اســت واقعــاً 

معنــی اش را نداننــد. احتمــاالً خود شــما هم 
هنــگام تشــرف بــه حــرم مطهــر رضــوی 
روی  یــا  شــنیده  را  »بســت«  اصطــاح 
تابلوهای راهنما دیده اید. خیلی وقت ها 
کــه مثــاً از خادمــان آدرس صحــن یــا 
رواقــی را می پرســید، شــما را به بســت 

شــیخ طوســی، بســت شــیخ بهایــی یــا 
بســت شــیخ حرعاملی هدایــت می کنند. 

اصطــاح بســت در حــرم رضــوی، معمــوالً بــه 
محــدوده حریــم حرم، پیش از ورود به صحن ها اطاق 

می شــود. البته این تعریفی که االن گفتیم برای زمان قدیم نیســت. آن زمان 
گاهی تمام شهر مشهد را هم مشمول عنوان بست می دانستند. اینکه از چه 
زمانی فضاهای ورودی صحن ها با عنوان بست شناخته شد، احتماالً با دوره 
شــاه عباس یکم صفوی و ســاخت خیابان در مشــهد ارتباط دارد. در آن دوره، 
پس از ایجاد خیابان و شکل گرفتن دو محور باالخیابان در غرب و پایین خیابان 
در شــرق حــرم رضوی، محدوده ای را که با فاصله مشــخصی پیــش از درهای 
ورودی صحــن عتیق)انقاب( قرار داشــت بســت می نامیدنــد. این تعریف در 
دوره هــای بعــد هــم کــم و بیش مورد توجــه قرار گرفت و پس از شــکل گرفتن 
تأسیسات اطراف حرم و قرار دادن دروازه ها در دو محور شرقی و غربی، مفهوم 

بست کاماً به محدوده حرم رضوی اطاق شد. 

بست های چهارگانه فعلی»
امروزه در حرم مطهر چهار بست وجود دارد. اگر صحن عتیق)انقاب( را مرکز و 
محور توضیحات ما فرض کنید، »بست شیخ طوسی« که پیش از این به بست 
باالخیابان یا بســت علیا مشــهور بود، شامل محدوده مقابل ایوان ساعت در 
ضلع غربی صحن عتیق می شود که امتداد آن، همان امتداد باالخیابان قدیم 
یا خیابان شیرازی امروزی است. »بست شیخ حرعاملی« یا بست پایین خیابان 
که به آن بست سفلی و امروزه بست »نواب صفوی« هم گفته می شود، دقیقاً 
نقطه مقابل بست طوسی است که شامل محدوده ایوان نقاره خانه در ضلع 
شرقی صحن کهنه)انقاب( تا خروجی حرم است. »بست شیخ طبرسی« که 
در شمال صحن انقاب قرار دارد از ایوان عباسی تا در ورودی خیابان طبرسی 
را در برمی گیرد. »بست شیخ بهایی« یا »شیخ بهاءالدین« هم در امتداد بخشی 
از راسته بازار قدیم مشهد و حاشیه ضلع غربی دیوار مسجد گوهرشاد قرار 
گرفته اســت و شــما را از صحــن جامــع بــه کفشــداری 13 و بعد روضــه منوره 
می رســاند. قدمت دو بســت طوســی و حرعاملی به دوره صفویه برمی گردد؛ 
اما بقیه بست ها، پس از پیروزی انقاب اسامی، بست شده اند. در حاشیه 
شرقی بست شیخ طبرسی، دانشگاه علوم اسامی رضوی و در حاشیه غربی 
آن ســاختمان کتابخانه مرکزی آســتان قدس رضوی قرار دارد که البته امروزه 
ورودی کتابخانه از سمت بست شیخ طبرسی نیست و عاقه مندان باید از در 
ورودی بست شیخ طوسی وارد آن شوند. از میان این چهار بست، تنها بست 
شیخ بهایی است که به دلیل توسعه ضلع جنوبی حرم رضوی و ایجاد صحن 

جامع، به بیرون حرم ختم نمی شود.

  محمد حسین نیک بخت  گزارش ها و آمار و ارقام رسمی 
و غیر رسمی می گویند ساالنه نزدیک به 30 میلیون زائر وارد 
شــهر مشــهد می شوند. این آمار هرچه قدر هم زیاد به نظر 
برســند باید حواسمان باشــد مربوط به روزگاری هستند که 
وســایل نقلیه مختلف و متنوع، تا دلتان بخواهد در اختیار 
مــردم قــرار دارد و عاقه منــدان و دوســتداران عتبه بوســی 
امــام هشــتم)ع(، طلبیده که بشــوند، می تواننــد از دورترین 
نقاط عالم و در کمترین زمان ممکن خودشان را به مشهد 
مقدس برسانند. البته این را هم فراموش نکنیم که برآورده 
شــدن آرزوی زیارت، همیشــه این قدر ساده و دست یافتنی 
نبوده است. قدیم ترها، هر مسافرتی، دشوار، پرخطر و بسیار 
هزینه بر بود. همه آدم ها هم توانایی این را نداشــتند که در 
طول زندگیشان به سفرهای زیارتی یا سیاحتی بروند. پس 
خیلی عجیب نبود، مثاً در شهرهایی که امروزه می شود با 
اتوبوس خود را دو ســاعته به مشــهد رساند،  افرادی زندگی 
می کردنــد کــه با همه عشــق و اشــتیاق تا آخر عمــر، توفیق 

زیارت حرم امام رضا)ع( را پیدا نمی کردند.  

 سرزنش ها گر کند خار مغیالن ...»
در آن زمان معموالً زائران از مسیرهای شناخته شده تجاری 
و همراه کاروان های بزرگ به سمت مشهد حرکت می کردند. 
آن طــور کــه »ابن بطوطــه« ســیاح و جهانگرد مســلمان اهل 
مراکش نوشته، در قرن هشتم هجری، سفر از اصفهان به 
مشهد بیشتر از یک ماه طول می کشید و زائران و مسافران 
باید در طول ســفر، دشواری های زیادی را تحمل می کردند. 
خب همین مشــکات شاید سبب می شد برخی زائران که 
خیلی پا و توان سفرهای طوالنی را ندارند، پس از رسیدن به 
مشهد در این شهر ماندگار و به کسوت مجاور بودن مفتخر 
شوند. با این وصف شهر مشهد هم به مکانی برای تجمع 
اقوام مختلف تبدیل می شد که گاه، وجه اشتراک فرهنگی 
آن هــا، تنهــا ارادت بــه امام رضا)ع( بود. با این حال، بررســی 
گزارش های قدیمی درباره آمار زائران حرم رضوی در قرن های 
گذشــته نشــان می دهــد در دوره های مختلــف و با توجه به 
امکانات آن زمان بازهم هرساله جمعیت بسیار زیادی وارد 
شــهر مشــهد می شــد تا دوســتداران اهل بیت)ع( به آرزوی 
زیارت حرم مطهر دســت پیدا کنند. در ادامه مطلب ســعی 
می کنیم تا جایی که امکان داشــته باشــد آمار تاریخی ورود 

زائران به شهر را بررسی کنیم.  

142 سال پیش»
متأســفانه تــا ســال 1257 کــه بــه فرمــان ناصرالدین شــاه 
نخســتین سرشــماری در مشهد انجام شــد، نه تنها درباره 
آمــار زائــران، بلکــه درباره جمعیت شــهر مشــهد، اطاعات 
دقیق و قابل استنادی، وجود ندارد. آمار و ارقامی هم اگر در 
جایی قید شده بیشتر براساس حدس و گمان است. سال 
1257 امــا »زین العابدیــن میــرزای قاجــار« اولین سرشــماری 
را انجام می دهد و جمعیت شــهر مشــهد را چیزی نزدیک 
بــه 57 هــزار نفر برآورد می کند. این افــراد، همگی مجاوران 
حــرم رضوی محســوب می شــدند و در گزارش سرشــماری 
میــرزای قاجــار، خبــری از آمــار زائــران نیســت. متأســفانه 
بیشــتر سفرنامه نویســان ایرانــی هــم در گزارش هایشــان 

اگــر حرفــی از جمعیــت زده انــد توجــه 
چندانــی به اینکــه آمار و ارقــام زائران و 
مجاوران را از هم جدا کنند، نداشته اند.

تخمین های سفرنامه ای»
وقتــی بــه ســفرنامه اروپایی هایــی کــه 
گذرشــان بــه مشــهد افتــاده مراجعــه 
می کنیم، ماجــرا فرق می کند. احتماالً 
یکی از قدیمی ترین سفرنامه هایی که 

ســعی می کند آمار زائران مشــهد مقدس را بگیرد، مربوط 
به جیمز بیلی فریزر، جهانگرد اسکاتلندی است که سال 
1201 خورشــیدی به مشــهد رســید و آمار زائران را بین 47 
تا 52 هزار نفر تخمین زد. پس از او، »فریه« فرانســوی در 
ســال 1224 خورشــیدی وارد مشهد شد و در گزارش خود  
نوشــت: جمعیــت زائرانــی که ســاالنه به مشــهد می آیند، 
چیزی حدود 50 هزار نفر است. البته او در بخشی دیگر و 
در ادعایی متناقض می گوید همیشه حدود 30 هزار نفر از 
زائران در شهر مشهد حضور دارند. به این گزارش باید به 
دید تردید نگاه کرد؛ چراکه اگر جمعیت زائران به صورت 
دائمی در شــهر مشــهد 30 هزار نفر باشد، قطعاً باید آمار 
ساالنه زائران بسیار بیشتر از 50 هزار نفر محاسبه شود. 
گــزارش دیگــری کــه در آن به جمعیت زائران اشــاره شــده 

اســت، مربوط به »نیــکای خانیکوف« 
خاورشــناس و جغرافیدان روس اســت 
که در سال 1237 خورشیدی به مشهد 
آمد و گزارش نسبتاً کاملی از وضعیت 
شــهر و حــرم رضــوی تهیه کرد. اســناد 
خانیکوف از معدود اســنادی است که 
در آن نقشــه حدودی شهر مشهد هم 
ترسیم شده است. او جمعیت ساالنه 
زائران مشهدی را بیش از 50 هزار نفر 
می دانــد. گــزارش »ادوارد ایســتویک« دیپلمات انگلیســی 
هم که در ســال 1241 خورشــیدی، حدود چهار ســال پس 
از خانیکــوف بــه مشــهد آمــده قابــل توجــه اســت. او هــم 
جمعیت ساالنه زائران را همان 50 هزار نفر برآورد می کند. 
»کلنل ییت« که بین ســال های 1276 تا 1277 خورشــیدی 
سرکنسول انگلیس در مشهد بود و شاید براساس وظیفه 
سرکنســولی و همچنین انگلیســی بودنش باید آمار مردم 
و زائران مشــهد را می گرفت، 122 ســال پیش یعنی اوایل 
دوره مظفرالدین شــاه، جمعیــت ســاالنه زائــران را حــدود 
30 هــزار نفــر بــرآورد می کند. فکر نکنید این آمــار ، آمار و 
گزارش هــای قبلی را بی اعتبار می کند و یا معلوم می شــود 
کــه آمارگیــران و گزارش نویس هــای قبلی غلــو کرده اند. به 
احتمــال زیــاد کم شــدن جمعیت زائــران در ایــن دوره، به 

دلیــل قحطی هــای پیاپی و ناامنی های گســترده ای بود که 
ایالــت خراســان در ایــن دوره تاریخی به آن دچار شــد. در 
ایــن دوره، قیام هــای عمومــی علیــه ظلم حکام نیز شــدت 
گرفــت و ماجراهایــی نظیــر »بلوای نان« که یوســف متولی 
حقیقــی در کتــاب »تاریــخ معاصــر مشــهد« آن را کامــل و 

دقیق شرح داده، رخ داد.

گزارش های داخلی»
با این حال، گزارش های تهیه شــده توســط دولت ایران هم 
کم و بیش در دســت است که می تواند نشان دهنده تعداد 
زائــران ســاالنه در این دوره تاریخی باشــد؛ بــه عنوان نمونه، 
کتابچه طرح راه آهن در ایران که به همت میرزایوســف خان 
مستشــارالوزرا در ســال 1259 خورشیدی تدوین شد، تعداد 
زائــران ایــن ســال را حــدود 48 هــزار نفــر تخمیــن می زنــد و 
می افزاید که در ســال های جنگ با عثمانی که مســیر سفر 
به عتبات عراق مســدود می شــد، تعداد زائران ساالنه شهر 
مشــهد از 100 هــزار نفــر بیشــتر می شــد. در همیــن گزارش 
اشــاره ای بــه نوشــته مجدالملــک، تولیــت آســتان قــدس 
رضوی در ســال 1246 شــده اســت که بر اســاس آن، تعداد 
زائران ســاالنه در این ســال 72 هزار نفر برآورد شــده اســت. 
گزارش »مکتب شاهپور« که توسط گروهی از مشاهیر شهر 
مشهد در سال 1313 نوشته شد، تعداد زائران ساالنه، بین 
ســال های 1310 تــا 1312 چیزی حــدود 45 تا 80 هزار نفر در 
نوســان بــوده  اســت. البته بدیهی اســت که در این ســال ها 
جمعیت و وســعت شــهر مشهد نســبت به سال های قبلی 
که گفتیم، افزایش پیدا کرده بود، اما اینکه چرا تعداد زائران 
به همان نســبت افزایش پیدا نکرده احتمــاالً برمی گردد به 
محدودیت هایــی کــه بــه ویژه از ســال 1314 و پــس از واقعه 
مســجد گوهرشــاد بــه وجود آمد و تــا بعد از شــهریور 1320 
ادامــه داشــت. محدودیت هایــی کــه موجــب شــد در دوره 
پهلوی اول، برای مدت هشــت ســال، حتی نواختن نقاره در 

حرم رضوی هم ممنوع شود.
یک مقایســه ســاده میان جمعیت مجاوران و زائران شــهر 
مشــهد نشــان می دهــد تــا یک قــرن پیــش، تعــداد زائرانی 
که ســاالنه وارد شــهر مشهد می شــدند، حتی در سال های 
بحرانی، دســت کم برابر با جمعیت شهر بود؛ اما امروزه این 
آمــار گاه تــا 10برابــر جمعیــت مشــهد افزایش می یابــد. این 
افزایش، هم ناشــی از توســعه وسایل نقلیه و هم مربوط به 
گسترش زیرساخت های شهر مشهد و حرم رضوی، به ویژه 

طی سه دهه پیش است. 

برخی منابعی که برای این گزارش آن ها را بررسی کردیم:
 مشهد در آغاز قرن چهارده خورشیدی؛ محمدتقی مدرس 
رضوی، علی اکبر فیاض و دیگران؛ تصحیح: مهدی سیدی؛ 

انتشارات آهنگ قلم؛ 1388
  نفوس ارض اقدس؛ زین العابدین میرزای قاجار؛ تصحیح: 

مهدی سیدی؛ شهرداری مشهد؛ 1382
 خراســان و سیســتان )ســفرنامه کلنــل ییــت(؛ مترجــم: 

قدرت هللا  روشتی و مهرداد رهبری؛ نشر یزدان؛ 1365
 سفرنامه فریزر؛ جیمز بیلی فریزر؛ ترجمه: منوچهر امیری؛ 

نشر توس؛ 1364

گزارش های دوره قاجار به بعد درباره تعداد زائران حرم مطهر چه می گویند؟

آمـــار  عاشــقــــی
تعداد زائران ساالنه، بین 
سال های 1310 تا 1312 

چیزی حدود 45 تا 80 هزار 
نفر در نوسان بوده  است

حرم شناسی

 مجیــد تربــت زاده   درســت وســط زندگی هــای پُرمشــغله 
امروز، میان یکه تازی های کرونا، وسط جنجال و هیاهوهای 
سیاســی کــه روز بــه روز تــازه می شــوند و گوش عالَــم و آدم 
را کــر می کننــد، در بحبوحه تغییر و تحــوالت اقتصادی که 
هر از چندی چشم هایمان را خیره می کنند و آوار می شوند 
روی دغدغه هــای معیشــتمان، شــاید »رواق«، خلوتکده ای 
باشــد بــرای آســودن از همه آنچه باالتر گفتیــم. چهار برگ 
سبزِ پیش رویتان را تحفه ای درویشانه بدانید که قصد دارد 
دســت شــما را بگیرد و از میان این همه قیل و قال زندگی 

امروز بکشاند به جایی که شاید بشود نفسی تازه کرد و به 
مهماتی غیر از سیاست، اقتصاد و... اندیشید.  همه ما، به 
خصوص آن ها که هر صبح رو به خورشید خراسان، چشم 
باز می کنیم، شاید دنبال جایی بگردیم برای این جور نفس 
تازه کردن. برای تنفس در هوایی که مولکول هایش با نام و 
یاد اهل بیت)ع( معطر شده اند. »رواق« را که قرار است هر 
روز البه الی روزنامه به دستتان برسد، روزی نامه ای بدانید 
کــه تــاش می کند، نســیمی از حــال و هوای حــرم و صفا و 

طراوت زیارت را به خانه هایتان بیاورد.     ............ صفحه 3

از امروز با بسته ویژه فرهنگ و معارف رضوی همراه شما هستیم

بفرمایید رواق
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عملیات پرداخت و مرمت گنبد منور رضوی به پایان رسید

جال دادن رخسار خورشید

مجری خبر سراسری صدا و سیما از »چهارشنبه های امام رضایی« می گوید

 گره های زندگی ام با
 عنایت امام رضا j باز شده است

در گفت وگوی رواق با حجت االسالم دکتر حمیدرضا مطهری بیان شد

 jامام جواد 
محور وحدت جامعه اسالمی

2

4

یک تکه نور
جواد نعیمی

شعلههایسرکش!
با هم به سختی درگیر و گاویز شده بودند. جار و جنجال و قیل و قال کوچه را 
پر کرده بود. گامی پیش نهادم و آن دو را به دوری از تشــویش و ســر و صدا فرا 

خواندم. از آنان خواستم مشکلشان را بدون دعوا و با مایمت...

امام جواد )ع(: 
هرکس که 

موقعیت شناس 
نباشد، جریان ها، 
او را می رباید  و 

هالک خواهد شد.
بحاراالنوار، ج 68 ، ص 340



زیارت به نیابت
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23  ماه امید به رحمت الهی     حجت االسالم محمدجواد نظافت یزدی:رجب ماه عبادت و بندگی خداوند است و سفارش شده در این ماه دعای »یا َمْن اَْرُجوُه ِلُکِلّ َخْیٍر...« خوانده شود. این دعا که از امام صادق)ع( نقل شده یکی از معروف ترین و زیباترین دعاهای ماه رجب است. در ابتدای آن از خداوند به عنوان کسی که 
از او امید هر خیر و خوبی می رود یاد شده است.اگر کسی در این دنیا امیدش به خدا باشد هرگز امیدش ناامید نمی شود، البته این امید باید همراه با تالش و کوشش باشد. امید، بزرگ ترین سرمایه انسان مؤمن است که موجب حرکت او به سمت خداوند می شود. کسی که به رحمت و لطف پروردگار امیدوار باشد با این 

سرمایه به سمت مقام قرب الهی حرکت می کند و در نزد مردم هم عزیز و محترم می شود. اگر کسی برای رسیدن به هدفی امیدوار باشد، با جدیت تمام به سمت هدف خود حرکت می کند و لطف خدا نیز همراه تالش او می شود.

 مجری خبر سراسری صدا و سیما
 از »چهارشنبه های امام رضایی« می گوید

 گره های زندگی ام با
 عنایت امام رضا j باز شده است

 هدیه ســادات میرمرتضــوی   چهارشــنبه ها اگرچــه روزی 
اســت مثــل روزهــای دیگر هفتــه، اما بــرای مــا ایرانیان که 
خورشید هشتم روشنی بخش وطن، تاریخ و حیاتمان شده، 
این روز، روزی اســت برای انس و الفت با امام رئوف)ع( که 

همیشه پناه و حامی ما بوده اند.
بــه منظــور بررســی ظرفیت های معنــوی »چهارشــنبه های 
امام رضایی« که به عنوان روز زیارتی امام هشــتم)ع( است، 
بــا یکــی از مجریان سرشــناس خبــر گفت وگــو کرده ایم که 
در ادامــه مشــروح آن تقدیــم حضورتــان می شــود.»فضه 
سادات حسینی« با بیان اینکه چهارشنبه ها به عنوان روزی 
کــه به امام رضا)ع( و زیارت ایشــان اختصــاص دارد، اظهار 
کــرد: همــه ما در ناخــودآگاه و فطرتمان به خدا و معنویات 
تمایــل داریــم و  فرصت هــای زمانــی و مکانــی همچــون 
چهارشنبه های امام رضایی به ما کمک می کند تا این تمایل 
را سمت وسو داده و با امام رئوف)ع( انس و ارتباط بگیریم.
مجری خبر شــبکه سراسری رســانه ملی ادامه داد: اینکه 
در چهارشنبه ها، روزمان را به ولی نعمتمان حضرت رضا)ع( 
گره بزنیم، شــادی، ســرور و معنویتی ویژه برای ما به همراه 
دارد، بــه ویــژه در شــرایط کنونی که به دلیــل کرونا، امکان 
زیارت از نزدیک چندان فراهم نیســت و باید از دور ارادت 

و محبتمان را به حضرت شمس الشموس)ع( ابراز کنیم. 
وی با بیان اینکه امام رضا)ع( و بارگاه نورانی شــان همیشــه 
ملجــأ، پنــاه و قوت قلب ما در بحران ها و حوادث شــخصی 
و اجتماعــی بوده انــد، گفــت: امروز هم که در بحــران کرونا 
گیــر کرده ایــم، در چهارشــنبه های امام رضایــی به حضرت 
رضا)ع( عرضه می داریم که تاکنون همیشــه دســت گیر ما 
بوده اید، اکنون هم دســتمان را رها نکنید که دلخوشــی و 

پناه ما شمایید. 
حســینی بــا اشــاره بــه عشــق و عالقــه عجیــب خــود بــه 
امام حسین)ع(، بیان کرد: در کنار این عشق، ُعلقه و انسی 
عمیق هم با امام رضا)ع( دارم و اگر بگویم همه زندگی ام را 
مدیون ایشان هستم، غلو نکرده ام. هر زمان که صدایشان 
کرده و چیزی خواسته ام دست رد به سینه ام نزدند و جالب 
آنکه همیشه در بزنگاه ها و شرایط سخت زندگی به زیارت 
دعوت شده ام و گره های زندگی ام به دست امام رضا)ع( باز 

شده است.
مجری خبر سراســری با اشــاره به توصیه آیت هللا العظمی 
بهجت به زیارت امام رضا)ع(، بیان کرد: برخالف زیارت مکه 
و مدینــه کــه وجه اســتطاعت اولویــت دارد و توصیه ای به 
تکرار آن نیست، زیارت امام حسین)ع( و امام رضا)ع( بسیار 
توصیــه شــده اســت. زیــارت حضرت رضــا)ع( که بــرای ما 
ایرانیان با خرید یک بلیت اتوبوس و قطار ممکن می شود 

به شرط آنکه بخواهیم و آقا بطلبند.
حسینی با بیان اینکه زیارت دعوتی است، گفت: شخصاً 
به این نتیجه رســیده ام که هر زمان الزم اســت، به زیارت 
دعوت می شویم، می رویم و سبک بازمی گردیم. حرم امام 
رضــا)ع( قطعه ای از بهشــت اســت، چنانکــه بین الحرمین 

خود بهشت است. 
وی با بیان اینکه در ســال های اخیر با امام رضا)ع( بیشــتر 
رفیق شده ام، تأکید کرد: در پی این انس و رفاقت بارها به 
زیارت ایشان مشرف شده ام و وقتی این زیارت ها به تعویق 
می افتــد بــه هــم می ریزم، امــا به محض حضــور در حرم و 

زیارت آرامشم را باز می یابم.

بدون توجه به خدا آرامش و امنیت نداریم»
ایــن مجــری برنامه هــای خبری رســانه  ملــی ادامــه داد: خأل 
معنویت در بحران ها بیشــتر خود را نشــان می دهــد. از این 
رو می توان با چهارشنبه های امام رضایی و زیارت امام رضا)ع( 
از دور به رفع این خأل کمک کنیم. پویش هایی از این دست 
بــه مــردم تلنگر می زنــد که بدون توجــه به خــدا و اولیاءهللا، 
آرامــش و امنیــت نداریــم. وی با اشــاره به نقش مؤثر رســانه 
پویش هایــی همچــون »چهارشــنبه های  فرهنگ ســازی  در 
امام رضایــی«، تأکیــد کرد: اینکه ما در فرصت چهارشــنبه ها 
جامعه را به امام رضا)ع( متصل کنیم و ساعات هشت صبح 
و هشــت شــب با صلوات خاصه دل هایمــان را روانه صحن 
و ســرای حضــرت ثامن الحجــج)ع( کنیــم، کمــک می کند تا 
جدا از روزمرگی ها، آرامش بیابیم. بدون معنویاتی اینچنینی 
زندگــی معنــای خــود را از دســت می دهــد.وی با بیــان اینکه 
روز خود را با ســالم به امام حســین)ع( و امام رضا)ع( شــروع 

می کنــد، ابــراز کــرد: پس از بیــداری به عکس 
حــرم مطهــر امام رضــا)ع( روی گوشــی 

همراهم نگاه می کنم و سالم می دهم 
و جالــب آنکــه روزهایــی کــه توجه 

ویــژه بــه حضــرت)ع( دارم جواب 
دوســت  و  می گیــرم  ویــژه 

دارم ایــن حس و حال 
هــم  دیگــران  بــا  را 

و  شــوم  شــریک 
ایــن حــس و  از 
حال توســل به 
امام رضــا)ع( 
برای مخاطبان 

بگویم. 

به قلبت نگاه کن

مشهد  به  سفرهایشان  از  یکی  در  بهجت  هللا  آیت 
مقدس در جمع ارادتمندانشان صحبت کرده و از کیفیت 
زیارت امام رضا )ع( و کرامات ایشان گفتند. مشروح این 
صحبت ها در کتاب »برگی از دفتر آفتاب« به چاپ رسیده  

که در ادامه خالصه ای از آن را می خوانید:

دخول  اذن  ورود  موقع  در  باشد.  قلبی  شما  »زیارت 
بخواهید. اگر حال داشتید، به حرم بروید. هنگامی که 
 از حضرت رضا )ع( اذن دخول می طلبید و می گویید: 
أ أدُخُل یا حجه هللا؛ ای حجت خدا، آیا وارد شوم؟، به 
قلبتان مراجعه کنید و ببینید آیا تحولی در آن به وجود 
آمده و تغییر یافته است یا نه؟ اگر تغییر حال در شما بود، 

حضرت به شما اجازه داده است.

اذن دخول حضرت سیدالشهدا )ع( گریه است؛ اگر اشک 
آمد، امام حسین )ع( اذن دخول داده اند و وارد شوید.اگر 
حال داشتید، به حرم وارد شوید. اگر هیچ تغییری در 
دل شما به وجود نیامد و دیدید حالتان مساعد نیست، 
بهتر است به کار مستحبی دیگری بپردازید. سه روز 
روزه بگیرید و غسل کنید و بعد به حرم بروید و دوباره از 
حضرت اجازه ورود بخواهید.زیارت امام رضا )ع(از زیارت 
امام حسین )ع( باالتر است؛ چراکه بسیاری از مسلمانان 
به زیارت امام حسین )ع( می روند، ولی فقط شیعیان 

اثنی عشری به زیارت حضرت امام  رضا )ع( می آیند.

خیلی ها از حضرت رضا )ع( سؤال کردند و خواستند و 
جواب شنیدند؛ در نجف، در کربال، در مشهد مقدس. 
می برد،  حرم  به  و  می گرفت  کول  به  را  مادرش  کسی 
معتقد  باشید!  می دید.ملتفت  را  عجیبی  چیزهای 
باشید! شفا دادن الی ماشاءهللا به تحقق پیوسته! یکی 
از معاودین عراقی غدّه ای داشت و می بایستی مورد عمل 
جراحی قرار می گرفت. خطرناک بود. از آقا امام رضا )ع( 
خواست او را شفا بدهد، شب حضرت معصومه )س( 
را در خواب دید که به وی فرمود: » غده خوب می شود؛ 
احتیاج به عمل ندارد«. ارتباط خواهر و برادر را ببینید! از 

برادر خواسته، خواهر جوابش را داده است.

در همین حرم حضرت رضا )ع( چه کراماتی مشاهده 
حضرت  حرم  به  که  دید  رؤیا  در  کسی  است!   شده 
رضا )ع( مشرف شده و متوجه شد که گنبد حرم شکافته 
شد و حضرت عیسی و حضرت مریم علیهما السالم از 
آنجا وارد حرم شدند. تختی گذاشتند و آن دو بر آن 

نشستند و حضرت رضا )ع(را زیارت کردند.

روز بعد، آن کس در بیداری به حرم مشرف گردید. 
است!  خلوت  کامالً  متوجه شد حرم  ناگهان 
حضرت عیسی و حضرت مریم علیهماالسالم 
از گنبد وارد حرم شدند و بر تختی نشستند 
کردند.  زیارت  را  )ع(  رضا  حضرت  و 
زیارت نامه می خواندند. همین زیارت نامه 
معمولی را می خواندند. پس از خواندن 
گنبد  باالی  همان  از  زیارت نامه 
شد  عادی  وضع  دوباره  برگشتند. 
... حال، آیا حضرت رضا )ع( وفات 

کرده است«؟!

شعله های سرکش! 
جواد نعیمی:با هم به ســختی درگیر و گالویز شــده 
بودنــد. جــار و جنجــال و قیل و قال کوچــه را پر کرده 
بود. گامی پیش نهادم و آن دو را به دوری از تشویش 
و سر و صدا فرا خواندم. از آنان خواستم مشکلشان 
را بدون دعوا و با مالیمت و صفا حل کنند. یکی شان 
فریاد کشــید که: اصال تو می دانی دعوای ما بر ســر 
چیست؟ گفتم: نمی دانم و چندان هم مایل نیستم 
کــه بدانــم. فقــط مــی دانم که بــا پرخاشــگری و دعوا 
کارتان حل نمی شــود! گفت: همین دیگر! اگر کسی 
حــق تــو را خــورده و پول شــما را برده بود بــاز هم این 

سفارش را می کردید؟ 
خیــال کــرده! پدرش را درمــی آورم! این را که گفت به 
ســوی فــرد مقابلــش حملــه ور شــد و بــا پریــدن به او 
بــاب فحاشــی را هم باز کــرد... . با هر زحمتی که بود 
به کمک مردم آن دو نفر را از قله های خشــم پایین 
آوردیم و بر سریر مالیمت نشاندیم و راهی برای حل 
مشکل آنان پیدا کردیم. آتش غضب که پایان یافت 
و ابــر رحمــت که به آرامی باریــدن آغازید، رو کردم به 
آن هــا و گفتــم: هشــتمین فــروغ خــدا در روی زمین، 
امام رضای ما - که درود فرشتگان خدا و همه انسان 

ها به پیشگاه آن واال - می فرماید: 
»...المومــن اذا غضب لــم یخرجه غضبه ان حق واذا 
رضــی لــم یدخلــه رضــاه فی باطــل واذا قدر لــم یاخذ 

اکثرمن حقه«.
مومــن هــرگاه خشــمگین شــود، خشــم او وی را از 
حــق خــارج نمــی ســازد و زمانــی کــه خشــنود گــردد 
خرســندی اش او را بــه باطــل نمــی کشــاند و هــرگاه 

توانایی بیابد بیش از حق خویش نمی گیرد.

پاداش چیست
سعادت دیدار همیشه  گنبدی

که از آن
خورشید می تراود؟

صله  کدام شعر نگفته است
ذوقی که

سرودنت را تاب می آورد؟

چشم های ما
به جبران کدام چشم پوشی
به زیارت هر روزه گلدسته ها

که دو سوی خورشید
در اهتزاز ایستاده اند

نائل می شوند؟
 

سالم آقا!
می بخشی اگر

به امید حریم سخاوتت
دل های روزمره مان را

تا حرمت امتداد داده ایم

موهبتی است
که گاه می طلبی

تا گوش های بیهودگی مان
محرم کبوترانه های زائرانت باشند

سالم آقا!
ببخشمان

که عادت کرده ایم
به اتفاق شگرف حضورت

و اغلب
فراموش می کنیم

همجواری با قطعه ای از بهشت را
که خدا به زمین عاریت داده است

هر کجای شهر باشیم
سالم می کنیم

رشته های حاجت را، بی محابا
به ضریح کرامتت

گره می زنیم 
و هر صبح، خورشید گنبدت

در چشم هایمان طلوع می کند

دوستان خویشاوند

امروزه اصالح سبک زندگی در ادبیات علوم اجتماعی، پیوندی تنگاتنگ 
با مجموعه ای از مفاهیم مانند فرهنگ، جامعه، رفتار، عقیده، شخصیت، 
هویت، طبقه اجتماعی، سلیقه و نیاز دارد. حاال در » رواق« قرار است 
با سلسله مطالبی نسبتاً کوتاه به بررسی و تبیین سیره و سبک زندگی 
حضرت رضا )ع( در آثار منتشر شده بزرگان بپردازیم. اجازه بدهید بحث 

را با مسئله »اجتماعی بودن انسان« شروع کنیم.
بدیهی است که انسان به تنهایی نمی تواند روزگار بگذراند و از همین 
رو است که خداوند برای هر انسانی زوجی قرار داده تا در کنار او به 
آرامش برسد. البته عواطف انسانی تنها به زوج خالصه نمی شود، بلکه 
برخی از ابعاد آن با فرزند و برخی دیگر با دوستان و مانند آن برآورده 
می شود. ظرف عواطف انسانی بسیار گسترده است و باید این ظرف با 
همه علل و عوامل مناسب پر شود. از این رو بهترین زندگی را کسی دارد 
که همه جوره احساس آسایش و آرامش کند و همان طور که به نیازهای 
مادی اش به درستی پاسخ داده می شود به نیازهای عاطفی و روانی اش 
نیز پاسخ مناسبی داده شود. امام رضا)ع( به این دو اصل سعادت و 
مؤلفه اساسی آن توجه داشته اند. در روایتی آمده که  از حضرت رضا)ع( 
پرسیدند: بهترین خوشی و لذّت دنیا چیست؟ فــرمـودند: خـانه وسـیع و 

زیادی دوسـتان. 
البته دوست گرفتن ممکن است آسان باشد، ولی نگه داشتن او و 
پایداری در دوستی بسیار سخت است. به طوری که اگر کسی بتواند در 
رابطه ای معقول و منطقی اما همراه با عواطف ، دوستان ثابتی داشته 
باشد یا قدر خود و آن دوست را بداند. این ارتباط پایدار موجب می شود 
تا انسان با شخص احساس خویشاوندی کند. به طوری که با برخی 
از اقوام هم چنین احساسی ندارد. ابراهیم بن عباس می گوید شنیدم 
َّةُ عِْشـریَن َسنَـةً قَرابَـه؛ دوسـتی  که حضرت رضا)ع( می فرمودند: َمـوَد

20 سـاله، در حکم خویشاوندی است.

حاجی به ما نمیاد؟
ســاعت 8 صبح، صحن جامع هر چند خلوت نیســت اما خیلی هم شــلوغ 
نیست. یعنی می شود وسط زائرانی که زیارت کرده برمی گردند و به نشانه 
خداحافظــی، ســام می دهنــد و آن هایــی کــه از راه رســیده اند و دســت بــه 
سینه ایستاده اند به سام کردن، یک زائر کمی تا قسمتی متفاوت را دید. 
شــلوار جیــن، تی شــرت ســفید و بــرو بــازوی ورزشــکارانه ای کــه دارد از دور 
توجهت را جلب می کند. باورم نمی شــود خودش باشــد. احتماالً فقط یک 
شــباهت اســت. بــا اینکه عجله دارم اما مســیرم را جــوری انتخاب می کنم 
تا پیش از اینکه ســام دادنش تمام شــود، نزدیکش باشــم و این شــباهت 

عجیب را بیشتر ببینم.
نزدیکتر می شــوم و نگرانم که راه بیفتد اما ســام دادنش طوالنی می شود. 
باالخــره نفس زنــان می رســم. همــان طــور دســت به ســینه، چشــم دوخته 
بــه گنبــد و لب هایــش هم تــکان می خورد. تعجبم بیشــتر می شــود. ماجرا 
شــباهت نیســت. خود »آندرانیک تیموریان« است که از نیمه خلوت بودن 
حرم استفاده کرده و بدون اینکه کسی بشناسدش یا خودش بخواهد که 
شــناخته شــود، کنار آب نمای صحن جامع ایســتاده و دارد با امام رضا)ع( 

راز و نیاز می کند. 
البته از ارادت هموطنان مســیحی به اهل بیت)ع( خیلی خوانده و شــنیده 
بــودم ولــی فکــر نمی کــردم یــک نمونــه مشــهورش را بــه چشــم خــودم در 
حــرم ببینــم. آن هــم وقتــی »آنــدو« بازیکن فیکس تیم ملی بــود و کی روش 
چنــد روزی مرخصــی داده بــود تــا بازیکنانــش اســتراحتی بکننــد. باالخره 
 متوجه شــد یک نفر با لباس خادمی حرم، یک متری اش ایســتاده  و دارد 
زاغ ســیاهش را چوب می زند. توی آن یکی دو دقیقه هی به ســرم زده بود 
وقتی ســام و دعایش تمام شــد بکشــانمش کنار و بگویم اهل مصاحبه با 

روزنامه ای که متعلق به همین آستان است، هستی؟ 
اما پیش از اینکه چیزی بگویم ســام کرد و من دســتپاچه شــدم و گفتم: 
به بــه... آنــدوی عزیــز... بافاصله گفــت: آقا چاکریم... خوبی شــما... و من 
دســتپاچه تر و همیــن طور بی فکــر و بی اختیار گفتم: جالبه... شــما کجا... 

اینجا کجا؟

اصال محاله ...»
راه افتــاد، مــن هــم همراهش شــدم و بــا حالتی بین 

شــوخی و جدی که کمی هم دلخوری قاتی اش 
بــود گفت: دم شــما گــرم... مگه مــا باید کجا 
باشــیم؟ آمــدم درســتش کنــم و بگویم: خب 
تعجب کردم شما چطور تیم ملی و تمرین 
و گرفتــاری و اینــا فرصــت داده 

بیای حرم که دوباره 
گفــت: حاجی یعنــی واقعاً 

بــه مــا نمیــاد بیایــم حــرم... 
آقــا مــن محاله بیام مشــهد و 
حرم نیام. من همان طور گیج 
و ویــج فقــط توانســتم تعارف 
کنــم که اگــه وقــت داری بریم 
آسایشــگاه صبحونه، چای در 
خدمتتون... حرفم را نیمه تمام 
گذاشت: چاکر آقا... ممنون... 
برم به زیارت برسم. خیلی هم 
سریع رفت به طرف رواق امام 
یکــی  مبــادا  کــه  خمینــی)ره( 
دیگــر مثل من پیدا بشــود و 
با ســؤال نســنجیده، زیارت 

را به کامش تلخ کند.   

زیارت اول آقا را نباید از دست داد
زهراسادات دریاباری: خیلی آرام در کوپه را باز کرد. سبک بود. فقط یک ساک 
تقریبا کوچک همراهش بود. همان طور که چادرش را محکم گرفته بود، سالم 
کرد و وارد کوپه شد. سمت چپش را برای نشستن انتخاب کرد. از همان ابتدا 
هی به ساعتش نگاه می کرد. تقریباً هر نیم ساعت یک بار. انگار برای رسیدن 
عجله داشت.گوشی کوچک ساده ای داشت که آن هم تقریباً هر دو ساعت 
یک بار زنگ می خورد. یکی یکی، زنگ می زدند و حالش را می پرسیدند. او هم 
آرام و بی دغدغه جوابشان را می داد. انگار پشت خطی ها خیلی نگرانش بودند 
اما او،پر از آرامش بود. آرام بود اما غمی که در چشمانش نشسته بود، پنهان 

شدنی نبود. 

چهره اش یک مادربزرگ مهربان را تداعی می کرد که می توانست مثل یک کوه 
تکیه گاه همه باشد. تسبیحش را از کیف کوچک دور گردنی اش درآورد. هم زمان 
چادرش را هم درآورد و گوشه ای، همان کنار دستش، گذاشت. شروع کرد به ذکر 
گفتن. سلوک ذکرگفتنش برایم دیدنی بود. سرش را به پشتی صندلی تکیه داد 
و چشــمانش را بســت.. دانه های تسبیح را یکی یکی از البه الی انگشتانش رد 
می کرد و وردی زیر زبانش می خواند. هر ذکرش تقریباً 10 ثانیه ای طول می کشید. 
بعد از اتمام هر ذکر، همان دانه را به چشمانش می مالید. دل دل می کردم که 

هم صحبتش شوم... باالخره به بهانه ای سر حرف را باز کردم.
ـ مشهد زندگی می کنید مادر؟

ـ استغفرهللا الذی ال اله ااّل هو الحی القیوم، الرحمن الرحیم، ذوالجالل و االکرام 
و اتوب الیه

فهمیدم که االن زمان مناســبی برای شــروع صحبت نیست. صبر کردم تا یک 
تسبیح را تمام کند. بالفاصله کتاب دعایش را از کیفش بیرون آورد و شروع کرد 
به خواندن. چند ثانیه ای نگذشته بود که سرش را سمت من بلند کرد و گفت:

ـ چیزی پرسیدی دخترم؟
با اشتیاق گفتم:

ـ بله، پرسیدم مشهد زندگی می کنید؟
ـ نه دخترم، زائرم.

اســم زائر رو که آورد، چشــمانش برقی زد و لبخند محوی بر لبانش نشســت. 
انگار از آوردن اسم زائر احساس غرور می کرد. نمی دانستم چه سؤالی می تواند 
این هم صحبتی را ادامه دهد؟! ســکوت کردم. دعایش که تمام شــد، ســرش را 
بلند کرد و چند لحظه ای در چشمانم خیره شد. انگار از چشمانم خوانده بود 

چه می خواهم.
ـ قرار بود با هم سفر کنیم. قرار بود با هم به صحن آقا قدم بذاریم. وقتی حرم آقا 
رو تو تلویزیون می دیدیم، هر دو آرزو می کردیم که حداقل یک بار دستمون رو به 
پنجره های ضریح آقا برسونیم. باالخره بعد از این همه سال، آقا طلبید تا ما هم 

راهی بشیم. صبح که بلند شدم تا کوله بار سفر رو ببندم ...
پلک هایش که به هم خورد، اشک هایش سرازیر شد. دانه های اشک مثل باران 

از آسمان چشمانش پایین می ریخت.
ـ حاجی دیگه بلند نشد. زیارت آقا تو دلش موند. سپردمش به بچه ها و خودم 
راهــی شــدم. زیــارت اول آقــا را نباید از دســت داد. می دونم حاجــی هم راضیه. 
نگاهی به صندلی خالی کنارش انداخت و تسبیح عقیقش را همان جا رها کرد...

قطار تهران _ مشهد

عارفانهزیارت به نیابت

یک تکه نور

نمای نزدیک
خورشید گنبدت در چشم هایمان طلوع می کند   عکس: وحید بیات/ قدس

محســن فاطمی نژاد: بــرای درک اهمیــت موضــوع ســوغات فرهنگی 
عبــارت  اینترنتــی  هــای  فروشــگاه  و  اســتورها  وب  در  تــا  اســت   کافــی 
»blessed souvenir« را جســت و جــو کنیــد تــا ببینیــد که حــرف زدن از 
سوغات با مولفه های هویتی مکان زیارتی و مناسک دینی تا چه میزان در 

سطح جهانی رایج است و چه بازار پررونقی در این باره وجود دارد.
برای نمونه شعار یکی از همین فروشگاه های تخصصی با عنوان »فروشگاه 
ســرزمین مقدس« که متعلق به رژیم صهیونیســتی اســت این است که: 
»در این فروشــگاه روح ســرزمین مقدس را کشــف کنید«. در این فروشگاه 
قریب 100 نوع کاال که همه به آیین یهود و مسیحیت مربوط است، عرضه 
شــده و توجه ویژه ای به ظرفیت های اورشــلیم یا همان بیت المقدس که 
از گذشته مورد توجه یهودیان، مسیحیان و مسلمانان بوده، برای تولید و 

عرضه سوغاتی شده است. 
برنــد ســازی یهودیــان از عنــوان ســرزمینی اورشــلیم و مقــدس بــودن این 
ســرزمین برای تولید محصوالت و ســوغات، نکته ای است که برای تولید 
سوغات فرهنگی واستفاده از ظرفیت های روایی و آیینی مورد توجه قرار 

گیرد. 
ایــن موضــوع از ایــن جهــت اهمیــت دارد کــه یهودیــان و مســیحیان از 
ظرفیت هــای دینــی و روایــی کتــاب های مقــدس برای تولیــد محصوالت 
فرهنگــی اســتفاده هــای فراوانــی کــرده اند. عــالوه بر توجه به رنــگ و بوی 
دینــی، ایــن محصوالت تقریبــاً همه نیز با مواد اولیــه و مصالح موجود در 
خودِ فلســطین اشــغالی تولید شــده اند. برای مثال در این فروشگاه انواع 
و اقســام مجســمه ها و نشــانه های مذهبی با چوب درخت زیتون که در 
همیــن منطقــه روییده و بارها در منابع یهودیــان و کتب عهد عتیق به آن 

اشاره شده، تولید می شوند.

روغن متبرک »مسح«، »منوراه« یا همان شمعدان هفت شاخه، »سوفار« یا 
همان شیپور یهودی، اقالم آرایشی و بهداشتی استخراج شده از بحرالمیت، 
جواهــرات و بســیاری از نشــان هــای مذهبــی آییــن یهود و مســیحیت به 
عنــوان ســوغات متبــرک در این فروشــگاه با توضیحــات و اشــاراتی که در 
کتاب های مقدس برای هر یک داده شــده، به فروش می رســند. در یکی 
 دیگر از همین فروشگاه ها اقالمی مشتمل بر آب مقدس رود اردن، خاک 
بیت المقدس، بخور کندر و روغن مسح به همراه صلیبی از جنس درخت 

زیتون به صورت یک بسته روات متبرک به فروش می رسد.
ظرفیت های بســیاری برای تولید ســوغات با اســتفاده از روایات اســالمی 
وجود دارد که نیازمند ورود پژوهشــگران اســالمی به حوزه اقتصاد زیارت 
برای هویت بخشیدن به سوغات شهر زیارتی چون مشهد است. ظرفیتی 
که اگر به آن توجه شود هم می تواند بستر رشد اقتصادی را فراهم آورده 
و هم هویت گمشده مشهد را به عنوان یک شهر زیارتی به مراکز خرید و 

سوغات زائران امام رضا)ع( منتقل کند. 

ظرفیت های روایی و آیینی در تولید سوغات متبرک

 سیره امام جواد)ع( ایجاد وحدت »
در جامعه اسالمی است

دکتر مطهری با بیان اینکه امام جواد)ع( پر برکت ترین 
مولود برای شیعیان است، می گوید: برای پی بردن به 
راز این تعبیر از زبان هشتمین معصوم، امام رضا)ع( 
درباره امام جواد)ع( باید نگاهی به وضعیت آن دوره 
داشــته باشــیم. در آن مقطــع، شــرایطی در جامعــه 
مســلمانان به ویــژه شــیعیان به وجود آمد که ســبب 
ایجــاد اختالف و افتراق در جامعه شــیعه شــده بود. 
در آن زمــان عــده ای از شــیعیان منکــر شــهادت امام 
کاظــم)ع( شــده و گمان می  کردنــد آن حضرت همان 
قائــم منتظــر و مهــدی موعــود اســت و به ایــن بهانه 
می خواستند منکر امامت امام رضا)ع( شوند. از سوی 
دیگــر امــام رضــا)ع( تا ســن 47 ســالگی دارای فرزند 
نشــده بود و واقفیه این موضوع را دســتاویز انحراف 
خود قرار داده بود.او اظهار می کند: وقتی امام جواد)ع( 
به دنیا آمد این بهانه از دســت مخالفان گرفته شــد 
و دیگــر آن ها نتوانســتند امامت حضــرت)ع( را انکار 
کنند. بنابراین امام جواد)ع( به عنوان مولود با برکت 
 برای شیعیان معرفی شــده است. البته امام رضا)ع(
پیش از تولد امام جواد)ع( به مناسبت های مختلف، 
از تولد فرزند ارجمند خود با عنوان مولود بابرکت یاد 
می کرد. به طور نمونه حضرت)ع( فرموده بود: خداوند 
پسری به من عطا خواهد کرد که حق را از باطل جدا 

می کند.
رئیس پژوهشکده تاریخ و سیره اهل  بیت)ع( تأکید 
می کنــد: امــام جواد)ع( محــور وحدت و ســیره او نیز 
ایجــاد وحــدت در جامعــه اســالمی اســت. ایشــان 
در رفتــار و گفتــار خــود راهکارهــای مناســبی بــرای 
وحدت آفرینی ارائه داده است. امام محمدتقی)ع( با 

به کارگیری ســیره نبوی بــه عقاید مخالفانی که تمام 
تالششــان کنــار گذاشــتن آن حضــرت بــود، احتــرام 
می گذاشــت و احساســات مذهبی آن هــا را تحریک 
نمی کــرد؛ مخالفان خود را تکریم و از بی احترامی به 

آنان پرهیز می کرد.

احترام به عقاید مخالفان در سیره جواداالئمه)ع(»
بــه  احتــرام  می کنــد:  بیــان  مطهــری  حجت االســالم 
عقایــد مختلــف در ســیره تمام ائمــه)ع( وجود داشــت 
همچنان که امام علی)ع( می  فرمود: »دوست ندارم شما 
دشــنام دهنده باشــيد« یا در مــورد امام صــادق)ع( آمده 
است، ابن ابی العوجا فردی بود که به راحتی عقاید خود 
را ابــراز می کــرد؛ روزی در حالــی کــه بین محراب و منبر 
پیامبر)ص( در مسجدالنبی نشسته بود و با دوستانش 
بحــث می کرد به انــکار خداوند پرداخت. در این هنگام 
یکــی از یــاران امــام صــادق)ع( ایــن ســخنان را شــنید و 

نتوانســت تحمــل کند. ابــن ابی العوجــا در پاســخ به او 
گفت: تو ادعا می کنی از یاران جعفر بن محمد هستی 
اما او صاحب حلم و خداوند عقل و متانت است. او به 
گونه ای سخنان ما را می شنود که گمان می کنیم آن ها را 
پذیرفته اما بعد با استدالل مختصر و محکم، کالم ما را 
پاســخ می دهد. امام جواد)ع( نیز همانند سایر ائمه)ع( 

در مناظرات و برخورد با افرادی که در عقاید با 
ایشان مخالف بود با آرامش برخورد 

اجــازه  آنــان  بــه  و  می کــرد 
ابــراز عقیــده مــی داد. 

در  نمونــه  بــرای 

جریان مناظره با یحیی بن اکثم، حضرت)ع( با حوصله 
ســخن او را شــنید و با پاســخی مســتدل و قانع کننده، 
نادرســتی ســخنان او را اثبات کرد.این کارشناس تاریخ 
اسالم تصریح می کند: توجه به فهم مخاطب از اصول 
ضــروری برای رســیدن به وحدت اســالمی اســت. امام 

جواد)ع( نیز با توجه به این نکته مهم و توجه به ضررهای 
ناشــی از بی توجهی به فهم مخاطبان در مقابل افراد و 
گروه های مختلف، از روش ها و اســتدالل های متفاوتی 
بهره می گرفت و به فهم مخاطبان نیز توجه داشت و بر 
اقتضای همان دلیل و برهان اقامه می کرد. به طور نمونه 
ایشان در پاسخ به پرسش های افرادی که درک درستی 
از امامــت نداشــتند بــر اســاس فهــم آنان پاســخ 
مــی داد و با همراهــی ابتدایی و ظاهری 
و با استفاده از اصول مورد قبول 
آنان، بطالن سخنان آن ها 
می کــرد. بیــان  را 

استناد به اصول مشترک؛ راز وحدت مسلمانان»
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 
توضیح می دهد: امام جواد)ع( برای رسیدن به جامعه 
آرمانــی و تحقــق وحــدت اســالمی از اصــول مشــترک 
مخالفان یعنی قرآن و ســیره نبوی اســتفاده کرده و به 
آن اســتناد می کــرد. امامــت که یکــی از ارکان غیرقابل 
اجتناب اســالم اســت، در زمان امام جواد)ع( به دلیل 
کم ســن بــودن حضرت به چالش کشــیده شــده بود، 
زیــرا او نخســتین امامــی بــود کــه در ســن کودکــی بــه 
امامــت می رســید. امــام)ع( بــا اســتفاده از آیــات قــرآن 
پاســخی غیرقابل انکار از امکان وقوع امامت در زمان 
کودکــی بیــان و با بیان شــواهدی از انبیای گذشــته که 
در کودکی به مقام نبوت و هدایت امت رسیده بودند، 
ایــن چالــش پیش روی وحــدت اســالمی را حتی برای 
آینــدگان روشــن و تبیین کــرد.او عنوان می کند: ســیره 
و ســخن پیامبر اکرم)ص( یکی از منابع مهم شــریعت 
اســالمی و از مهم تریــن عناصــر وحدت بخــش جامعه 
مســلمانان اســت. امامــان شــیعه همــواره در ترویــج و 
تبییــن ســیره نبوی کوشــیده و در مــوارد فراوانی به آن 
استناد می کردند. امام جواد)ع( نیز با توجه به این نکته 
در بیان معارف اسالم اصیل و زدودن کجی ها، از سیره 
و ســخن پیامبر)ص( اســتفاده می کرد. آن حضرت)ع( 
در مناظره های مختلف علمی، مذهبی، فقهی و فرقه ای 
بــا اســتناد بــه ســخنان پیامبــر)ص( راه را بــر مخالفان 
می بست.دکتر مطهری در پایان با تأکید بر اینکه امام 
جواد)ع( به تبعیت از قرآن و ســیره نبوی، مانند ســایر 
ائمــه)ع( بــه وحدت مســلمانان توجه ویژه ای داشــت، 
می گویــد: آن حضــرت)ع( عــالوه بــر توصیــه و تأکیــد، 
راهکارهــای متعــددی بــرای اجرایــی کردن وحــدت در 
جامعه در پیش گرفت. ایشان در برخورد با دیگران از 
هر گونه بی احترامی و رفتار تنش زا خودداری و با دیده 
احترام به مخالفان نگاه می کرد، همچنین با استناد به 
اموری که مورد پذیرش آنان بود باورهای اشتباه آنان را 

تبیین می نمود.

امــام  محمــدزاده:  مرضیــه 
جواد)ع( مهم ترين سخنان خود 
را در قالــب دعــا بيــان می کــرد، 
زیــرا دين بر پايه عبادت 
مغــز  و  اســت  اســتوار 
عبــادت، دعاســت. یکی 
»الوســایل  مناجــات  دعاهــا  از 
مناجــات ایــن  اســت.  المســائل«   الــی 
10 وسیله به 10 مسئله بوده و به معنای وسایلی 
اســت که انســان را به خواسته خود می رساند 
و چــون انســان برای رســیدن به خواســته ها و 
مطلوب های خود نیاز به کمک و یاری دارد که 
جامع آن نزد خداوند است، پس رجوع نهایی 
همــه به حق اســت. این مناجات حاوی منابع 
و معــارف بلنــدی اســت که ضــرورت پرداختن 
بــه زوایــای آن هــا و بررســی نظــری آن معــارف 
به خوبی احساس می شود. این دعا  فقط جنبه 

اعتقادی و معنوی ندارد، بلکه ابعاد مختلف زندگی 
فــردی و اجتماعــی انســان را مــورد نظــر دارد. کالم 
امام)ع( شــامل علوم معرفتی، توحیدی، اجتماعی 
و سیاسی است و حتی به توصیف محیط پیرامون 
خــود در مناجات مهم کشــف ظلم می پــردازد. این 
مناجات ها عبارتند از: مناجات اســتخاره، مناجات 
استقاله، مناجات استعاذه، مناجات سفر، مناجات 
طلــب رزق، مناجــات طلــب توبــه، مناجــات طلــب 
حج، مناجات طلب حوائج، مناجات کشــف ظلم و 

مناجات شکر.
مناجات کشف ظلم یکی از مناجات هایی است که 
امــام جــواد)ع( در آن راه هــای فعالیــت را به پیروان 
خــود نشــان داده و مــردم را در جریــان تحــوالت و 
دگرگونی هــا قــرار می دهد. دعای ائمــه)ع( مانند ما 
نیست که فقط خواسته خود را مطرح کرده یا خدا 
را تمجیــد کننــد؛ البتــه آن ها را هــم طلب می کنند 
امــا ظلــم را نشــان می دهنــد و از عدالــت و آزادی و 

جلوه گــر شــدن عدالــت  یــاد می کننــد کــه اگــر در 
جامعه ای عدالت حاکم باشد، ظالم نمی تواند بر آن 

جامعه حکومت کند.
امام جواد)ع( در شــرایطی زندگی می کند که خود، 
دامــاد خلیفــه اســت و حاکــم، معتصــم و مأمــون 
است. ایشان این دعا را در زمان یکی از این خلفای 
عباسی بیان کرده و این جامعه ظالم است. در این 
دعــا امام جواد)ع( می گوید: »خداوندا ظلم و ســتم 
بــر بندگانــت همه جــا را فرا گرفته اســت، به طوری 
کــه عدالــت را کشــته و از بیــن بــرده و امنیــت را از 
راه ها گرفته، حق را محو کرده، راستی را به صورت 
باطل جلوه گر ساخته و نیکی را پنهان کرده و شر را 
پدیدار ساخته است. تقوا و پرهیزکاری فرونشانده 
شده و راه های هدایت و راستی از بین رفته، خیر و 
خوبی از میان برداشته شده و زیان را پایدار و فساد 
را نمودار کرده و رشــد داده اســت، لجاجت تقویت 
شــده، ســتم گســترش پیدا کرده و این ستم از حد 

خود بیشتر شده است و...«.
امــام جــواد)ع( در ایــن مناجــات آثــار فــردی ظلم را 
ناپدیــد شــدن نیکــی و خامــوش شــدن چــراغ تقوا 
و آثــار اجتماعی آن را ناپایداری خیر، رشــد فســاد، 
تقویت دشــمنی، گســترش جــور و نبود تعــادل در 
میان مردم می داند. امام)ع( در قســمت دیگری از 
مناجــات خود، تخریب بنیادهــای اخالقی و فکری 
را بــر اثــر ظلــم دانســته و فرمــوده اســت: بی فــروغ 
شــدن چراغ تقوا و پارســایی کــه از ثمره های ایمان 
بــه خداســت، نشــانگر کم شــدن نیروی ایمــان در 
مــردم اســت. ســپس به آثــار ظلــم می پــردازد و در 
قســمت بعد، رفع ســیطره ظلم بر جامعه را جز به 
دســت قدرت حق نمی داند. جواداالئمه)ع( از خدا 
می خواهد ریشــه های ظلم را برکند و عوامل ایجاد 
ستم و زورگویی را نابود سازد و منادیان دشمنی با 

ظلم را عزیز بدارد.
یکــی از مهم تریــن دســتورات عبــادی، ریشــه کن 

کردن اســباب شــر و زشــتی اســت. امام)ع( ظلم را 
به عنوان دشــمن آن چنان قوی و ریشــه دار می داند 
که از خداوند می خواهد با شبیخون و گرفتار نمودن 
ناگهانــی ســتم و ســتمگران، امنیت و آرامــش را به 
بندگانــش برگردانــد. از آثــار اقتصــادی ظلــم که در 
انتهــای مناجات بدان اشــاره می فرماید گرســنگی، 
فقــر، بی خانمانی، بی پناهــی و بی حرمتی اهل کرم 

است.
امــام جواد)ع( عالوه بر این مناجات، موعظه های 
اخالقــی و کلمــات قصــار حکمت آمیــز نیــز دارد 
کــه بخشــی از آن هــا در کتابــی بــه نــام »التذکــره 
توســط  کتــاب  ایــن  اســت.  آمــده  الحمدونیــه« 
شــخصی به نام حمدون به زبان فارســی نوشــته 
شــده اســت. در این کتاب خصوصیات شخصی 
کــه می خواهــد در همــه جوانــب بااخــالق زندگی 
کنــد مانند توکل، اخالص، تقوا، توبه، دانش و... 

بیان شده است.

نگاهی به قالب های نیایش در سیره حضرت جواد)ع(

دعا مغز عبادت است

در گفت وگوی رواق با حجت االسام دکتر حمیدرضا مطهری بیان شد

امام جوادj محور وحدت جامعه اسالمی

سبک زندگی

مریم احمدی شیروان: ایجاد وحدت و همگرایی در 
جامعه به ویژه بین مســلمانان یکی از دســتاوردهای 
مهم رســالت پیامبر)ص( بود و امامان معصوم)ع( 
همواره بر اجرای آن تأکید داشته و راهکارهایی 
ارائه داده انــد. دوران امامت امام جواد)ع( 

از ویژگــی خاصــی برخوردار بود و فرقه ها و نحله های مختلف، 
زمینه شــکاف را در جامعه بیشــتر می کرد اما امام جواد)ع( با 
درک واقعیت موجود و با تکیه بر اصول اسامی، راهکارهای 
مناســبی بــرای جلوگیری از تشــدید اختــاف و تحقق وحدت 

اسامی به کار برد.

در گفت وگــو بــا حجت االســام دکتــر حمیدرضــا مطهــری، 
روش  بیــت)ع(  اهــل  ســیره  و  تاریــخ  پژوهشــکده  مدیــر 
را  امــام محمدتقــی)ع(  عملــی جوان تریــن شــمع هدایــت، 
 بــرای تحقــق وحــدت اســامی مــورد بررســی و تبییــن قــرار 

دادیم.

اتفاق شگرف / مجید تربت زاده 

سوغات



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

 ضرورت رفع مشکل مسکن نیازمندان     حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در دیدار نمایندگان ولی فقیه در بنیاد شهید و بنیاد مسکن انقالب اسالمی بر روزنامـه صبـح ایـران
جایگاه و اهمیت مسکن سازی و رفع مشکالت مسکن نیازمندان تأکید و ابراز کرد: ساخت مسکن برای طبقات محروم، کم درآمد و نیازمندان جامعه از اهمیت بسزایی 

برخوردار است و آستان قدس رضوی به میزان توان و امکانات آمادگی همکاری با بنیاد مسکن برای رفع مشکل مسکن محرومان را دارد.

با حمایت خادمیاران رضوی صورت گرفت

برگزاری اردوی تیم ملی کاراته 
سبک کیوکوشین ساکاموتو

نخستین اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی کاراته سبک 
کیوکوشین ســاکاموتو، برای حضور در مسابقات جهانی 
ژاپــن بــا حضور ورزشــکارانی از سراســر کشــور در ارومیه 
بــا پشــتیبانی خادمیــاران رضــوی برگزار شــد. بــه گزارش 
خبرنگار آســتان نیوز از آذربایجــان غربی، دبیر کانون های 
خدمــت رضــوی ارومیه در آییــن پایانی این اردو با اشــاره 
به نقش ورزش در جامعه گفت: ورزش احســاس مثبت 
را به دنبال دارد که نقش بســیاری در ســامت و شادابی 

ما ایفا می کند.
حجت االســام اکبــر نوروزنژاد افــزود: ورزشــکاران ما باید 
بیــش از پیــش اخاق و تقــوا را در خود تقویت کنند و در 
کنار ورزش قهرمانی معنویت و اخاق دینی را نیز در وجود 
خود پرورش دهند تا شــاهد موفقیت های روزافزون آن ها 

در میادین ورزشی باشیم.
فریدون فیروزی، مسئول سبک کیوکوشین ساکاموتو ایران 
نیز با تمجید از میزبانی ارومیه و ایجاد شــرایط مناســب 
اردویی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی توسط اداره 
کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی و دفتر خدمت رضوی 
گفــت: در این شــرایط ســخت و محدودیت  هــا، میزبانی 
ارومیه شــرایط بسیار مناســب اردویی را برای ورزشکاران 

این سبک ایجاد کرد.
گفتنی است این اردو در روزهای ۲۶ بهمن تا یک اسفند و 
به میزبانی خانه کاراته ارومیه با پشتیبانی مادی و معنوی 
دفتر خدمت رضوی ارومیه  با حضور  ۴۰ ورزشکار، مربی و 

مدیر فنی از سراسر کشور برگزار شد.

نمایشگاه نگارگری »جلوه گل« 
گشایش یافت

نمایشــگاه گروهــی »جلــوه گل« با نمایش آثــار نگارگری و 
گل و مرغ چهار هنرمند برجســته خراسانی در نگارخانه 

رضوان مشهد گشایش یافت.
جــواد براتــی، مســئول مکتــب هنــر رضــوان وابســته بــه 
مؤسســه آفرینش هــای هنــری آســتان قــدس رضــوی در 
حاشــیه افتتاحیــه نمایشــگاه »جلــوه گل« در نگارخانــه 
رضــوان در گفت وگــو بــا آســتان نیوز بیــان کــرد: در ایــن 
نمایشــگاه ۲1 تابلــو از آثــار نگارگری و گل و مرغ اســتادان 
رضا مهدوی، علیرضا قزی، عطااله شاکری و احسان افشار 
با مضامین دینی و مذهبی و در ابعاد گوناگون در معرض 

دید عاقه مندان گذاشته شده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آثــار نمایشــگاه »جلــوه گل« بــا 
تکنیک های مختلف در ادوار گذشــته خلق شــده است، 
افزود: هنردوستان تا هفتم اسفند سال جاری از ساعت 9 
تا 1۲ و 1۶ تا 19 می توانند از این نمایشگاه واقع در مشهد، 
خیابان کوهسنگی 17، شماره 1۶، نگارخانه رضوان دیدن 
کنند.در ادامه مسئول مکتب هنر رضوان گفت: همچنین 
سه نشست تخصصی با موضوعات »نگارگری و راه های 
نرفتــه«، »تصویرســازی مذهبــی« و »خاقیــت در اجــرای 
آثار گل و مرغ« به ترتیب با حضور احســان افشــار، رضا 
مهدوی و عطااله شــاکری در روزهای ۴ تا ۶ اســفند 1399 
از ساعت 17 در حاشیه برپایی این نمایشگاه در نگارخانه 
رضوان برگزار خواهد شد. براتی با تأکید بر اینکه ظرفیت 
پذیــرش مخاطبــان حضوری در این نشســت ها به دلیل 
رعایت دســتورالعمل های بهداشتی دوران شیوع بیماری 
کرونا بسیار محدود است، اضافه کرد: عموم هنردوستان 
می تواننــد مباحث تخصصی این نشســت ها را از طریق 
صفحــه اینســتاگرام مکتــب هنــر رضــوان بــه نشــانی 
 )live(بــه صــورت پخــش زنــده @rezvan_artschool

دنبال کنند.

کمک 120 میلیون ریالی خادمیاران 
و خیران بجنورد به نیازمندان

خادمیــاران رضــوی و خیران مســجد امام حســین)ع( در 
بجنــورد بــه خانواده های نیازمنــد 1۲۰ میلیون ریال کمک 
کردند.به گزارش خبرنگار آستان نیوز از خراسان شمالی، 
بــا همــکاری خادمیاران رضوی مســجد امام حســین)ع( 
بجنــورد و خیرانــی از شهرســتان های تهــران، مشــهد و 
بجنــورد در طــول یــک مــاه گذشــته بیــش از 1۲۰ میلیون 
ریــال بــه خانواده هــای نیازمنــد کمک شــد.تهیه جهیزیه 
نوعــروس بــه ارزش 85 میلیــون ریال، تهیه لــوازم نوزاد به 
ارزش ۲۰ میلیــون ریــال و تهیــه و توزیــع ۲۰۰ وعده غذای 
گرم برای نیازمندان به ارزش 3 میلیون ریال از جمله این 
فعالیت های خیرانه بوده است.همچنین پرداخت هزینه 
پزشک بیمار به مبلغ 1۰ میلیون ریال و تهیه و خرید یک 
عدد بخاری برای خانواده نیازمند به ارزش 8 میلیون ریال 
از دیگر فعالیت هایی است که توسط خیران این مسجد 

برای خانواده های نیازمند صورت گرفت.

ورود  کاشــانی:  مروج  قدس/محمدحسین 
بــه حــرم مطهــر امــام ضامــن و ثامــن، حضرت 
ابالحســن الرضــا)ع( بــرای بعضی هــا همــراه بــا 
حــس و حــال خــاص اســت. برخی هــا دوســت 
دارنــد حتمــاً از پاییــن پــای روضــه منــوره حــرم 
مطهر امام هشتم)ع( و به اصطاح از پایین پای 
حضرت، از ســمت خیابان نواب صفوی )پایین 
خیابان ســابق( و از باب السام وارد شوند. آن ها 
می گویند: بزرگان، بسیاری از علما و صاحبدالن 
از این طرف و از صحن آزادی )صحن نو ســابق( 

وارد می شوند.
برخی ها که خیلی قدیمی هستند و سن و سالی 
از آنان گذشــته اســت به ســبک و ســیاق همان 
دوران قدیــم کــه انــواع و اقســام هتل هــای چند 
ســتاره  در اطــراف حرم خودنمایــی نمی کردند و 
مسافرخانه های خیابان طبرسی و اتاق هایشان 
برای بسیاری از زائران شهرستان ها و استان های 
مختلف کشــور نام آشــنا بــود، هنــوز هم ترجیح 
می دهنــد از ســمت خیابــان طبرســی وارد حرم 
مطهــر شــوند، البتــه به گفتــه آنان دیــدن گنبد 
طــای حــرم آقــا پیــش از ورود بــه حــرم صفــای 
دیگــری دارد. راســتش را بخواهیــد از ســمت 
خیابان طبرسی دیدن تمام قد گنبد طای حرم، 

دلت را به جا می آورد.

زائران چه می گویند؟»
البته قرار نیســت در این گزارش به مســیر های 
ورودی حرم امام هشتم)ع( بپردازیم که نه وقت 
و فرصــت آن اســت و نه موضــوع این گزارش به 

آن اختصاص دارد. 
آنچــه مــرا به نوشــتن این گــزارش ترغیــب کرد، 
اصــرار بســیاری از زائــران بر این موضوع اســت 
کــه دوســت دارند برای زیــارت، حتمــاً از ورودی 
باب الجــواد)ع( حــرم امــام رضــا)ع( وارد حرم آقا 
شوند. شنیدن سخنان زائران حرم مطهر رضوی 
در این موضوع و در ســالروز والدت یگانه فرزند 
برومندش حضرت امام جواداالئمه)ع( خالی از 

لطف نیست.
 
ورود به بهشت از باب الجواد)ع( »

*علی اسماعیلی و همسرش مشهدی هستند. 

آنــان چند ماهی اســت ازدواج کرده انــد. از آن ها 
حــرم  وارد  باب الجــواد)ع(  از  چــرا  می پرســم: 
می شــوید؟ می گوینــد: ایــن ورودی یــک حــس 
و حــال دیگــری بــه آدم می دهــد. امــام رضــا)ع( 
خودشان رئوف و مهربان هستند. امام جواد)ع( 
مظهــر جــود، بخشــش و عطــا هســتند. از ایــن 
ورودی وارد می شــویم تا به امام رضا)ع( بگوییم 
پسر بزرگوارتان را شفیع بین خودمان و شما قرار 
داده ایم.پیرمرد و پیرزنی را می بینم که از تاکسی 
در ابتــدای خیابان شــهید اندرزگو )خســروی نو 
سابق( پیاده می شوند. به آهستگی نزدیکشان 
می شــوم و می پرسم که شما همیشــه از ورودی 
باب الجــواد)ع( وارد حــرم می شــوید؟ پیرمرد که 
ســاک دســتی اش را جابه جــا می کنــد بــه اتفاق 
همســرش روی ســکوی ســنگی ابتــدای بســت 
امام جواد)ع( می نشــیند و پس از اینکه نفسی 
چــاق می کنــد، می گوید: ما از شــمال کشــور به 
مشــهد آمده ایم شــاید بیش از 5۰ ســال اســت 
کــه به زیــارت امام رضا)ع( می آییــم. آن قدیم ها 
بــا اتوبوس هــای شــرکت گیان تــور از شــمال به 
مشــهد و به خیابان نخریســی )فدائیان اســام 

فعلی( و از آنجا با یک تاکســی یکســره به یکی 
از مســافرخانه های قدیمــی خیابــان طبرســی 
می رفتیم. راســتش همیشه همین مسافرخانه 
را انتخــاب می کردیــم؛ صاحبــش آدم باانصــاف 
و خوش اخاقــی بــود، امــا از زمانــی کــه ورودی 
باب الجــواد)ع( را در حــرم ســاخته اند، نمی دانم 
چــرا دلم کشــش به این ســمت دارد و دوســت 
دارم از این ورودی که به اســم پســر آقاست وارد 

شوم. قربان جواداالئمه)ع( بشوم. آقا پسرش را 
خیلی دوست دارد.

این همان پسر است»
زن و مــردی را می بینــم کــه دارنــد بــا ســرعت 
کالســکه ای را هــل می دهنــد و اشــک ریزان بــه 
ســمت باب الجــواد)ع( در حرکت انــد. فرصــت 
زیــادی بــرای گفت وگــو بــا آنــان نــدارم. تلگرافی 
پرســش هایم را از آنان می پرســم. مرد می گوید: 
اهل شــیراز هستیم و 15 سال اســت که ازدواج 
کردیم و متأسفانه بچه دار نمی شدیم، خیلی دوا 
و دکتــر کردیــم، اما هیچ وقت از لطف خداوند و 
امــام رضــا)ع( ناامید نشــدیم. یک ســالی که به 
حرم با همسرم آمدیم به توصیه یکی از دوستان 
از همین باب الجواد)ع( وارد حرم شــدیم. به یاد 
ایــن جملــه افتــادم: »چــون کــه از باب جــواد تو 
کســی داخل شــد، خنده دار اســت که دیگر به 
قسم فکر کند«. خجالت کشیدم امام رضا)ع( را 
به جان پسرشان قسم دهم. اما من و همسرم، 
مهم ترین حاجتمان داشتن یک فرزند بود. پس 
از برگشــت به شــیراز در نوبت بعد که نزد دکتر 

رفتیم و همسرم آزمایش داد، فهمیدیم که باردار 
است. این همان پسری است که امام رضا)ع( به 
ما داد. دوست دارم محمدجواد ما هم، همیشه 

از باب الجواد)ع( وارد حرم آقا شود.

راه ورود به قلب آقا»
با خودم گفتم که انتخاب ســوژه ها کافی اســت 
بهتر اســت به تنظیم گزارش بپردازم. در همین 
فکــر بودم که صدای جوانی مرا به ســمت خود 
جلــب کــرد. او رو بــه ســمت گنبــد طــا ابتــدای 
ورودی باب الجواد)ع( ایســتاده بود و داشــت به 
دوســتش می گفــت: باب الجــواد)ع( راه ورود بــه 
قلب امام رضا)ع( است. دوستش هم بافاصله 
گفت: یعنی از درهای دیگر وارد حرم شویم امام 
رضا)ع( نگاهمان نمی کند؟ جوان اولی پاسخ داد: 

نه این طور نیست. آقا خیلی رئوف است. 
آقا حواسش به همه جا هست. اما من دوست 
دارم از باب الجواد)ع( وارد شوم. سخن آن ها که 
بــه اینجا رســید مــن هــم وارد بحث آنان شــدم 
و از جــوان اولــی دلیــل اصــرارش بــرای ورود از 
باب الجواد)ع( را پرســیدم.او پاسخ داد: راستش 
را بخواهیــد من ســال های قبل از امــام جواد)ع( 
حاجتم را گرفتم و برای همین از این ورودی وارد 
حــرم می شــوم. ضمنــاً دوســت دارم در حــس و 
 حال بچگانه خودم با چرتکه ذهنم یک حساب 
دو دو تــا چهارتــا کنــم و بــه خــودم بگویــم از 
میهمــان  هــم  شــوم  وارد  کــه  باب الجــواد)ع( 
امــام رضــا)ع( هســتم و هــم میهمــان پســرش 
جواداالئمــه)ع(. ضمناً یک واســطه خیلی مهم 
هــم پیــش امام رضــا)ع( داریم و همیشــه به آقا 
می گویم که ما باب الجوادی هستیم آقاجان. به 

جان جوادت ما را رد نکن.
سخن از کرامت امام رضا)ع( و پسر بزرگوارشان 
همانــی که زینت بخش جود و سخاســت یعنی 
امــام جواداالئمــه)ع( بســیار اســت و مجــال مــا 

اندک.
پایان گزارش اســت... ندایی در دلم می گوید به 
خداوند و ائمه و پیشــوایان مهربان خوش گمان 
بــاش. نــه اینکــه فقــط خوش گمــان بــاش کــه 
اهــل طاعت و بندگی هــم باش. باب الجــواد)ع( 

باب النجاه، باب المراد و باب الجنه است.

گفت وگو با زائران حرم مطهر رضوی به مناسبت سالروز والدت جواداالئمه)ع(
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راستش را بخواهید من سال های قبل 
از امام جواد)ع( حاجتم را گرفتم و برای 
همین از این ورودی وارد حرم می شوم. 

ضمناً دوست دارم در حس و حال 
بچگانه خودم با چرتکه ذهنم یک 

حساب دو دو تا چهارتا کنم و به خودم 
بگویم از باب الجواد)ع( که وارد شوم 

هم میهمان امام رضا)ع( هستم و هم 
میهمان پسرش جواداالئمه)ع(

اخبار 

عملیــات مرمــت و پرداخــت گنبــد منــور حــرم مطهر 
امام رضا)ع( درست در آستانه والدت باسعادت فرزند 

ایشان امام جواد)ع( به پایان رسید.
آســتان نیوز دیــروز نوشــت کــه داربســت های فلــزی 
اطــراف گنبد منور رضــوی پس از چند هفته عملیات 
پرداخت و مرمت، جمع آوری شد تا در آستانه والدت 
با سعادت حضرت جواداالئمه)ع(، بار دیگر چشمان 
زائــران امــام مهربانی هــا با تماشــای آن روشــن شــود.
عملیات پرداخت گنبد منور رضوی یک رسم دیرینه 
است که مطابق برنامه زمان بندی هر سه سال یک بار 
انجام می شــود و امســال عملیات مرمت نیز فعالیت 

روی گنبد را مضاعف کرده بود.
مرمت گنبد به دلیل کدر و سیاه شدن خشت های آن 
ضروری شده بود. آلودگی هوا و ریزگردها از مهم ترین 
دالیلی هستند که سبب کدر شدن خشت ها می شود 
که در پی آن بافاصله عملیات مرمت در دستور کار 
قرار می گیرد.عاوه بر این، قطعات مســی به کار رفته 
در پشت خشت های گنبد نیز به دلیل اکسید شدن، 
دچار شــوره زدگی شــده و خشت ها را تحت تأثیر قرار 
داده بود که این موضوع ضرورت مرمت گنبد منور را 

دوچندان می کرد.
نیروهــای زبده  در قالب تیمــی ۲5 نفره پای کار آمدند 
و عملیات مرمت، پرداخت و در نهایت شست وشوی 

گنبد را به صورت توأمان انجام دادند.
پرداخت خشت های گنبد به عنوان گام نخست این 
عملیات دارای حساسیت باالیی است و این تیم خبره 
نیز بدون اســتفاده از هیچ نوع اســید، فرچه سیمی یا 
سنباده کاری کار پرداخت را انجام دادند و هیچ آسیبی 

به خشت ها و وضعیت اولیه آن ها وارد نشد.

جزئیات مرمت»
در مرحلــه دوم، عملیات درزگیری و بندکشــی انجام 
شــد. بــا بهره گیــری از دانــش روز، مــواد و مصالحــی 
مــورد اســتفاده قــرار گرفت کــه در برابر ســرما و گرما 
مقاوم باشد و مانند گذشته، دچار انبساط و انقباض 

نشود.
ســومین مرحلــه، شست وشــوی خشــت های گنبد با 
گاب و غنچه گل محمدی بود که یکی از اثرات مهم 
آن، خش گیــری خشت هاســت و جلوه گــری آن هــا را 
بیشتر می کند. ترمیم کتیبه های اطراف گنبد منور که 
بر اثر عوامل محیطی دچار آسیب شده بود نیز دیگر 
اقدام مورد نیاز بود که با دقت زیاد و باالبردن مقاومت 

رنگ کتیبه ها در برابر سرما و گرما انجام شد.
عملیات مرمت، پرداخت و شست وشــوی گنبد منور 
رضــوی ۴۰ روز بــه طــول انجامید و در آســتانه والدت 

امام جواد)ع( به پایان رسید.

عملیات پرداخت و مرمت گنبد منور رضوی به پایان رسید

جال دادن رخسار خورشید
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